ကၽြႏုပ
္ ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
WIC သည္ သင့္အား က်န္းမာသုခရရွေစမည္
ိ
့ အာဟာရေဗဒ ပညာေပးေရး၊ ႏို႔တိုက္ေကၽြးေရး အေထာက္အ႔ပံ့၊ လႊေျပာင္
ဲ
းမႈမ်ားႏွင့္
ျဖည့္စြက္စာမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရသည္
ွိ
။ WIC အေနျဖင့္ သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏုင
ိ ္ရန္ WIC ဝန္ထမ္းသည္ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္
စားေသာက္မႈပံုစံမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

WIC ၌ ကၽြႏုပ
္ ္အား စာရင္းသြင္းသည့္အခါ ကၽြႏုပ
္ ္သည္
ေအာက္ပါအခြင့္အေရးကို ရရွပါမည္
ိ


ကၽြႏုပ
္ ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္မည့္ ေလးစား႐ိုေသာမႈရသည္
ွိ
့ ဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။






ကၽြႏုပ
္ ္အတြက္ အက်ဳးျဖစ္
ိ
ထြန္းေစမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္ အာဟာရေဗဒပညာေပးမႈ
အျခားက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားထံသို႔ လႊေျပာင္
ဲ
းေပးျခင္း။
ပုဂဳလ္
ၢ ိ ေရးဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈ။ ကၽြႏုပ
္ ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏုပ
္ ္၏ ဓာတ္စာစားေသာက္မႈကို ျဖည့္စြက္မႈျပဳလုပ္မည့္ အီလက္ထရြန္းနစ္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ကတ္ (eWIC ကတ္) WIC
အစားအစာမ်ားတြင္ သင့္အား က်န္းမာသုခရရွေစမည္
ိ
့ အေရးႀကီးေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ား ပါရွသည္
ိ
။





လြေျပာင္
ဲ
းေပးမႈဆိုင္ရာ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ e WIC ကတ္ကို ေစာဒကတက္ရန္
WIC ေဆးခန္းႏွင့္ စတိုးတြင္ ရရွႏိိ ုင္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ မွ်တၿပီး တန္းတူရည္တူရေသာ
ွိ
ကုသမႈ
ကၽြႏုပ
္ ္၏ WIC ေဆးခန္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမရွပါက
ိ
ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ မွ်တေသာ
ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုျခင္း
Oregon WIC Program

တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ - 971-673-0040

စာတိုက္ေသတၱာအမွတ္ 14450

ေၾကးနန္း - 800-735-2900

Portland, OR 97293-0450

ဖက္စ္ - 971-673-0071

WIC Program အတြက္ အက်ဳးဝင္
ံ မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခြင့္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွာ လူမ်ဳး၊ိ အသားအေရာင္၊ ေမြးဖြားရာမူလႏိုင္ငံ၊
အသက္အရြယ္၊ မသန္စြမ္းမႈအေျခအေန သို႔မဟုတ္ လိင္တို႔ကို အေျချပဳထားျခင္းမရွဘဲ
ိ အားလံုးအေပၚတြင္ တစ္ေျပးညီိတည္းျဖစ္သည္။
ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံခံရမႈဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ရန္ Oregon WIC Program အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း ဆက္သြယ္ပါ
သို႔မဟုတ္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
တန္းတူရည္တူရေသာ
ွိ
အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဤအဖြ႕အစည္
ဲ
းမွ ေပးအပ္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ဳးေရးဝန္
ိ
ႀကီးဌာန (USDA) ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒအရမ်ားအရ USDA ၊
၎၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္တကြ USDA အစီအစဥ္မ်ားအတြင္း ပူးေပါင္းပါဝင္လ်က္ရေသာ
ွိ
သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရေသာ
ွိ
အဖြ႕အစည္
ဲ
းမ်ားအား လူမ်ဳး၊ိ အသားအေရာင္၊ ေမြးဖြားရာမူလႏိုင္ငံ၊ လိင္အမ်ဳးအစား၊
ိ
မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္တို႔အေပၚအေျခခံ၍
ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံျခင္းမျပဳရန္ျဖစ္ေစ USDA မွ ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမတည္ေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြင္း၌မဆို ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္တုန္႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တုန္႔ျပန္မႈတစ္စံုတစ္ရာ
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွ တားျမစ္သည္။ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ (မ်က္မျမင္စာ၊ ပံုႏပ္
ွ ိ စာအႀကီး၊ အသံသြင္းတိပ္ေခြ၊ အေမရိကန္
သေကၤတျပဘာသာစကား အစရွသည္
ိ
့) အျခားဆက္သြယ္မႈနည္းလမ္းမ်ားကို လိုအပ္လ်က္ရသည္
ွိ
့ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ (ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ) ၎တို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားအတြက္ ေအဂ်င္စီထံသို႔ ဆက္သြယ္သင့္သည္။ နားမၾကားသူမ်ား၊
အၾကားအာရံုခ်ဳ႕တဲ
ိ ့ေနသူမ်ား သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဆိုရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏုင
ိ ္သူမ်ားသည္ (800) 877-8339 နံပါတ္ျဖင့္ Federal Relay Service မွတဆင့္
USDA သို႔ ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္သည္။ ထို႔ျပင္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္သာမက အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း
ရရွႏိိ ုင္ပါသည္။ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံခံရျခင္းအတြက္ တိုင္ၾကားမႈပရိုဂရမ္တစ္ခု တင္သြင္းရန္ http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ႏွင့္
မည္သည့္ USDA ရံုးတြင္မဆို ေတြ႔ရရမည္
ွိ
့ USDA ပရိုဂရမ္ ခြျခားဆက္
ဲ
ဆံျခင္းတိုင္ၾကားမႈပံုစံ (AD-3027) ကို ျဖည့္စြက္ပါ။ သို႔မဟုတ္ USDA သို႔
လိပ္မူသည့္စာတစ္ေစာင္ေရးသားကာ ပံုစံတြင္ေတာင္းဆိုထားသည့္အခ်က္အလက္အားလံုးကို စာတြင္ ထည့္သြင္းပါ။ တိုင္ၾကားမႈပံုစံမိတၱဴေတာင္းဆို
ရန္ (866) 632-9992 သို႔ ေခၚဆိုပါ။ သင္ျဖည့္စြက္ထားသည့္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ စာကို USDA သို႔ ေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ တင္သြင္းပါ (1) ေခ်ာစာ: အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ဳးေရးဝန္
ိ
ႀကီးဌာန

(2) ဖက္စ:္ (202) 690-7442-သို႔မဟုတ္

ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ရံုး
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410 ၊

(3) အီးေမးလ္: program.intake@usda.gov
ေနာက္ထပ္စာမ်က္ႏွာသို႔

ကၽြႏုပ
္ ္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
WIC အစီအစဥ္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ကၽြႏုပ
္ ္သည္-



အိုင္ဒီ၊ ေနထိုင္ရာဌာန (လိပ္စာ)ႏွင့္တကြ ကၽြႏုပ
္ ္အိမ္ေထာင္စု၏ ဝင္ေငြအားလံုးတို႔အတြက္ သက္ေသခံအေထာက္အထားကို WIC
ထံတြင္ စစ္ေဆးခံသည့္အခါတိုင္း ယူေဆာင္လာရမည္။ (ကၽြႏုပ
္ ္ သည္ WIC ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ အေမရိကန္ျပ
ည္ေထာင္စုႏုင
ိ ္ငံသားတစ္ဦးျဖစ္ရန္ မလိုပါ။)



ကၽြႏုပ
္ ္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားေထာင္မည့္ ေလးစား႐ိုေသာမႈရသည္
ွိ
့ ဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။



ကၽြႏုပ
္ ္ပံ့ပိုးခဲ့ၿပီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေပၚေပါက္လွ်င္ WIC ဝန္ထမ္းအား ေျပာဆိုရမည္။



ကၽြႏုပ
္ ္၏ WIC ေဆးခန္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမရွပါက
ိ
ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ မွ်တေသာ
ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုျခင္း ကၽြႏုပ
္ ္၏ ေခၚယူခ်န္ိ းဆိုမႈမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွဘဲ
ိ ကၽြႏုပ
္ ္၏
အစားအစာအက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္မ်ားကို ရရွခဲိ ့လွ်င္ WIC ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေရြ႕ဆိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ရပ္စဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏုင
ိ ္သည္။



လြေျပာင္
ဲ
းေပးမႈဆိုင္ရာ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္ကာလႏွင့္ ပတ္သက္၍ eWIC ကတ္ကို ေစာဒကတက္ရန္



ကၽြႏုပ
္ ္၏ WIC ေဆးခန္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာတူညီမႈမရွပါက
ိ
ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ မွ်တေသာ
ၾကားနာမႈတစ္ရပ္ကို ေတာင္းဆိုျခင္း



မွန္ကန္ေသာ အစားအစာမ်ားႏွင့္ ေဖာ္မ်ဴလာတို႔ကို မွန္ကန္ေသာ ပမာဏျဖင့္ Oregon WIC Program မွ ခြင့္ျပဳထားေသာ
စတိုးမ်ား၌သာ ဝယ္ယူပါ။



ကၽြႏုပ
္ ္၏ eWIC ကတ္ကို လံုျခံဳမႈရေအာင္
ွိ
ထိမ္းသိန္းၿပီး PIN နံပါတ္မ်ားကို လွ်ဳ႕ဝွ
ိ က္ထားပါမည္။



သင့္တြင္ ေမးျမန္းလိုသည့္အခ်က္မ်ားရွလွ
ိ ်င္ျဖစ္ေစ၊ စတိုး၌ WIC အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာ္မ်ဴလာတို႔ကို လိုအပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊
လိုအပ္သည္ထက္ပိုမို၍ ရယူလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ WIC သို႔ ေခၚဆိုပါ။

Oregon WIC Program
ေအာက္ပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရမည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ သင့္အား WIC program မွ သင့္အား ထုတ္ပယ္သြားမည္။

 WIC အား သင္၏ မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ေျပာဆိုပါ။
 စတိုး၌ သင့္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္စာရင္းလက္က်န္အတြင္း မရရွႏိိ ုင္ေသာ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာ္မ်ဴလာမ်ားကို မေတာင္းဆိုပါႏွင့္။
အစားထိုးေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ အေလ်ာ္ေပးသည့္ လက္မွတ္မ်ားအား အသံုးျပဳခြင့္မျပဳပါ။

 သင့္ WIC အစားအစာမ်ား၊ WIC မွ ထုတ္ေပးထားေသာ ႏို႔စုပ္ယူသည့္ ကိရိယာမ်ား၊ ေဖာ္မ်ဴလာမ်ား သို႔မဟုတ္ eWIC ကတ္တို႔ကို
အြန္လိုင္းမွတဆင့္ျဖစ္ေစ အျခားနည္းျဖင့္ျဖစ္ေစ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရာင္းခ်ရန္ အားထုတ္ျခင္း၊ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားျခင္း သို႔မဟုတ္
လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရ။

 စတိုး၌ သင့္ အက်ဳးခံ
ိ စားခြင့္စာရင္းလက္က်န္အတြင္း မရရွႏိိ ုင္ေသာ အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာ္မ်ဴလာမ်ားကို မေတာင္းဆိုပါႏွင့္။
 WIC ၌ ကၽြႏုပ္ ္အား စာရင္းသြင္းသည့္အခါ ကၽြႏုပ္ ္သည္ ေအာက္ပါအခြင့္အေရးကို ရရွပါမည္
ိ
 WIC စတိုး သို႔မဟုတ္ ေတာင္သူမ်ား၏ ေစ်းကြက္ဝန္ထမ္းအား မည္သည့္အခါမွ နႈတ္အားျဖင့္လည္းေကာင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊
အရွက္ရေစျခင္း၊ ၿခ္မ္းေျခာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္ေစျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရ။

သင္သည္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အျခားပံုစံတစ္ခုျဖင့္ လိုအပ္လွ်င္ 971-673-0040 သို႔ ဆက္သြယ္ေစလိုပါသည္။

www.healthoregon.org/wic
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