
ကုိ  လုိ ရာဒုိ   (WIC) အစီအစဥ္ 

ပါဝင္သူ၏ အခြင္္ိအ့အရးမ ား်ားႏိ င့္ိ ္ တာဝန  ား  

  

တာဝန ာ္်ား - 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ WIC ေးဆးခန္းးသးု ႔ ကၽ ြႏးးု္ပ္၏ လက္ရ ဝင္ေးငငကုး  အသ ေးပးထ းၿပီး ကၽ ြႏးးု္ပ္၏ ဝင္ေးငင ေအး ပ င္းးအလရဲ  ခဲဲ့ပါက WIC သးု ႔ အသ ေးပးေအၾက င္းးၾက းပါမည္။ 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ WIC းြႏး င္း ဲ့ ခ  န္းးဆုး မႈမ  းကုး  ဆကလကလ  ေးရ က္ ရန္ ေအရးၾကးီေးၾက င္းး သ ရ  ထ းပါသည္။ ကၽ ြႏးးု္ပသည္ WIC းြႏး င္း ဲ့ ခ  န္းးဆးု မႈမ  းကးု  မလ ေးရ က္းြႏး းငုပါက 

အခ  န္း ပန္လည ရ ြႏႈး င္းးရန္ ၾက ိဳတငဆက္ကသ ယ္ ေအၾက င္းးၾက းပါမည္။  

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ အစားအအသာကဆ ုိ င္ရာ ြံစားခြင္္ိ ့သကတ မ္ိး ကနုဆံုးိ ပ း ိ်ားႏိ အစေက ာိ္ၾကာသည္ိအ့ြ  နအၽတင္္ိး WIC ေးဆးခန္းးသးု ႔ မဆက္ကသ ယပါက ကၽ ြႏးးု္ပ ္း အစီအစဥမရ ထတုပယမညကုး  

သ ရ  ပါသည္။ 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ အိဆးြန္ိးမ  ဝနထမ္ိးမ ား်ားႏိ င့္ိ ္ စတုိ  ြန္ိးမ  ဝနထမ္ိးမ ားအား အၿမဲအိလးစားခစာ ဆကဆ ပံါမည္။ 

 တစႀက မ္မတင္္ WIC ေးဆးခန္းးတစခုထကပ ိ ၍ု ြံစားခြင္္ိ ့ရရ  ရန္ ၾက  းပမ္ိးပါက ဥအပဒ်ားႏိ င္္ိ ့မည ညညတ္အိၾကာင္္ိး သ ရ  ထားပါသည္။ 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ eWIC ကတ ္သ ႔ုမဟုတ ္WIC အစ းေအသ ကဆ ုး င ္ ခံစ းငခင္း ဲ့ကးု  ေးရ င္းးခ မည္ သ ႔ုမဟုတ ္ေးရ င္းးခ ရန္ ၾက ိဳးပမ္းးမည္ မဟတုပါ။  ကၽ ြႏးးု္ပ္၏ WIC 

အစ းေအသ ကမ  း သးု ႔မဟုတ ္အ ခ းအသုိ ံိ းအအဆာင္  ားကုိ   အိအခင္ၾကး သုိ  ႔မဟုတ္ အအၾၽကးဝယ္ယ ူခြင္္ိမ့ ားိ ဖင္္ိ ့လဲလ ယ္ ည္ မဟုတပါ။ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ အိပ ာကဆ ံု းၽသားသည္ သ ႔ုမဟတု္ 

အြ ုးြံရသည္ဟု သတင္္ိးပုိ  ႔ထားအိသာ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ eWIC ကတ္ သ ႔ုမဟုတ ္အစ းေအသ က္ ခံစ းငခင္း ဲ့ကုး  ေးရ င္းးခ မည္ သးု ႔မဟုတ ္ေးရ င္းးခ ရန္ ၾက ိဳးပမ္းးမည္ မဟုတပိ ါ။  

 ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင္္ိ ့မမ နကန္အိသာ သတင္္ိးအြ ကအ လက  ား အိပးြဲ့လ  င္္ သ ႔ုမဟုတ္ WIC ခံစ းငခင္း ဲ့ကးု  အလလသဲံးုစ း လပုခဲ ဲ့လ  င္ ကၽ ြႏးးု္ပသည္ WIC အစီအစဥမရ ထတုပယခံရျ ခင္းးးြႏး င္း ဲ့/သ ႔ုမဟတု္ 

မ  းၽယင္းးငစ  လကခရံရ  ခဲဲ့သည္း ဲ့ ခံစ းငခင္း ဲ့မ  းအၽတက္ ေးငငး ပန္လည္ ေးပးေးခ ရမည္း ဖစပါသည္။ 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ eWIC ကတ ္က အုသံးုး ပိဳ၍ ဝယယ ူသအူ းလံးုသည္ ဤစည္းးမ ဥ္းးမ  းြႏး င္း ဲ့ တ ဝန္မ  းကးု  လးု ကန ေးစရန္မရ  ကၽ ြႏးးု္ပ္၏ တ ဝန္း ဖစပါသည္။ 

 

WIC တြင ္ပါဝငသူြစ္္ဦး အေနျဖင့္   - 

 အိဒသဆုိ င္ရာ WIC ေးအဂ ငစေီအန္ ဖင္း ဲ့ ကၽ ြႏးး္ုပ္ ၽတက္ က န္းးမ ေးရး ဝန္ေးဆ ငမႈ၊ အ ဟ ရဆ ုင ္ ပည ေးပးး ခင္းးးြႏး င္း ဲ့ မ ခင္းြႏးးု ႔တးု က္ေးကၽ းေးရးဆုး င ္ ေအထ က္ပံဲ့မ  း 

ရရ  ေးအ င္ ကူညေီးပး၍ ကၽ ြႏးး္ုပ္ း ဤဝန္ေးဆ ငမႈမ  းကးု  ရယူရန္ တးု က္ကြ န္းးအ းေးပးေးၾက င္းးက ု သ ရ  ထ းပါသညါ။   

 ဆ်ားႏၵမဲအိပး်ားႏိုိ  င္္အိအာင္္ စာရင္္ိးၽသင္္ိးိ်ားႏိုိ  င္ရန္ အိလ  ာကထ ား်ားႏိုိ  င္ ည့ိ္ အခြင့္ိ ္အအရးတစခု ကၽ ်ားႏိုိ ္ပက ု အိပးထားပါသည္။  

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ မ တတ မ္ိးအား က ုလုိ ရာဒုိ   ိ ပည္သူ႔က န္ိးမာအိရး်ားႏိ င့္ိ ္ ပတ္ဝန္ိးက င္ထ န္ိးသ မ္ိးအိရးဆုိ င္ရာ ဌာန (CDPHE) မ  ဝန္ထမ္းးမ  း ဖတ္ႈြႏးးု း္ငသညကုး  ကၽ ြႏးး္ုပ္ န းလညထ းပါသည္။ 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္ပက ု WIC ဝန္ထမ္းးက ကၽ ြႏးးု္ပ္၏ အခ က္လကမ  းက ု က န္းးမ ေးရးေးစ ငဲ့း္ေးရ  ကမႈေးပးသထူ ံငဖငဲ့း္ဟထတ္ုေးဖ း္ရန္ ကၽ ြႏး္းေုပသဘ တးူ ခင္းးရ  မရ  က ု ေးမးး မန္းးထ းပါသည္။ 

ဤအခ က္လကမ  းကးု  WIC စနစ္ ၽတင္းးရ   အ ဟ ရအငြ ဗ  းၽတင္ မ တြ မ္းးတငထ းပါသည္။ ကၽ ြႏး္းပု္၏ ေသဘ တူး ခင္းး သ ႔ုမဟုတ ္း ငင္းးဆန္ိ ြင္္ိး (တ ူသ ႔ုမဟုတ ္မတ)ူ သည္ ကၽ ြႏးးု္ပ္၏ WIC 

သတမရတခ က္ က ကု ီမႈေအပၚ သက္ေးရ ကမႈရ  မညမဟုတပါ။  

 CDPHE ၏ အမႈေးဆ င္ ဒါရုး ကြ  သည္ ကၽ ြႏးး္ုပ္၏  WIC ဆုး င ္ အခ က္လကမ  းကးု  သကဆ ုး င ္ က န္းးမ ေးရးြႏး င္း ဲ့ ပည ေးရး အစီအစဥမ  းသးု ႔ ေမ  ေဝပးြႏးးု ငသည္း ဲ့ 

အငခင္း ဲ့အ ဏ ရ  ေးၾက င္းး နားလည္ထားပါသည္။  အဆုိ ပါသတင္္ိးအြ ကအ လက  ားကုိ   အစုိ ိ းရ်ားႏိ င္္ိ ့ အိဒသဆုိ င္ရာ WIC ေးအဂ ငစမီ  းြႏး င္း ဲ့ အမ  းး ပညသူဆုး င ္ အဖဖဲ႔အစည္းးမ  းမ  

WIC အစီအစဥ္းြႏး င္း ဲ့ က း္ုက ေီးသ သူမ  းအ း ေးပးအပ္ေးသ  ၎တ ႔ု၏အစီအစဥမ  းက ု စီမံခန္႔ဖခဲရ ၽတငသ  အသံးုး ပိဳမည္း ဖစပါသည္။  ဤအစီအစဥမ  းသည္ ယင္္ိးအြ ကအ လက  ားအား 

အိအာကပါရညည္ရယ္ခ က  ားအၽတက္ အသံးုိ ပ မည္ိ ဖစပါသည္- ၎တးု ႔၏အစီအစဥမ  းအၽတက္ ကၽ ြႏးး္ုပ္ရည္ခ င္းးး ပည္း ဲ့မီမႈ ရ  ၊ မရ   ဆံုးး ဖတ္န္၊ ကၽ ြႏးး္ုပ္ း အဆ ုပါအစီအစဥမ  းြႏး င္း ဲ့ 

ပတသ က္ေးသ  သတင္းးအခ က္လကမ  းေးပးရန္းြႏး င္း ဲ့ ေးလ   ကထ  းး ခင္းးဆုး င ္ လုပငန္းးစဥ ္း ပုိ မုိ ၽလယ္က ူခစာ အိဆာင္င္ရကရန္၊ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပသည္ ၎တုိ  ႔၏အစ အစဥ  ားၽတင္္ 

စာရင္္ိးၽသင္္ိးထားိ ပ းသူတစ္အိယ္ာက္ိ ဖစေလ င္္ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ က န္ိးမာအိရး၊ ပညာအိရး်ားႏိ င္္ိ ့ ြ မ္ိးသာသြု တုိ  ိ းတက္အိစရန္ိ်ားႏိ င္္ိ ့ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ 

က န္ိးမာအိရးအိစာင္္ိအ့ိရ ာက ႈဆုိ င္ရာ လ ုအပခ က  ား ိ ပည္ိဝ့မႈရ  အိအာင္္ အိဆာင္င္ရကရ နတ ု႔ ဖစသည္။  

 ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင္္ိ ့ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ရပုိ င္င္ခင္္ိမ့ ား်ားႏိ င္္ိ ့ တာဝန  ားအား ဖတရႈိ ပ း သ ႔ုမဟုတ္ အၾကဥံာဏ္ ရရ  ိ ပ းိ ဖစပါသည္။  ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင့္ိ ္ ဤအစုိ ိ းရအစ အစဥ္ိ်ားႏိ င္္ိ ့

က ုိ္ကည  မႈရ  အိသာ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ မ နကန္အိသာ အြ ကအ လက  ားကုိ  အိပးအပ္ိ ပ းိ ဖစပါသည္။  အစ အစဥအရာရ  အအန ဖင္္ိ ့ ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္အိပးအပ္အိသာ သတင္္ိးအြ ကအ လက  ားကုိ   

အတည္ိ ပ အိပးမည္ိ ဖစပါသည္။  ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင္္ိ ့ WIC အစ းေအသ ကမ  းကးု  လကခြံႏးးု ငန္္ က ုက ီမႈမရ  ေးသ  အခ က္လက္မ န္က ု ဖုံးၽကယထ  းး ခင္းး သ ႔ုမဟုတ္ 

လ မ  ထ းး ခင္းးမ  းရ  ခဲဲ့ေးသ း္ ယင္းးအစ းေအသ ကမ  း၏ တန္  ု းက  ု ေးေငငၾကးး ဖင္း ဲ့ေးသ း္လည္းးေးက င္းး သ ု႔မဟုတ္ အစုိ ိ းရ်ားႏိ င္္ိ ့ ဖကဒရယ္္ ဥအပဒအရ တရားမမႈ 

သုိ ႔မဟုတ္ ရာဇဝတ ႈိ ဖင္္ိ ့တရားစစဲဆုိ ြံရမည္ိ ဖစသည္ကုိ  သ ရ  ထားပါသည္။ 

ရပုိ င္ခြခ္ိ  မ္ာ်ား - 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင္္ိ ့WIC အစီအစဥ္းြႏး င္း ဲ့ က ုက မီႈရ  း ခင္းး သ ႔ုမဟုတ ္ပါဝင္ငခင္း ဲ့ရရ  း ခင္းးဆးု င ္ စံြႏႈန္းးမ  းသည္ လမူ ိဳ  း၊ အသ းေအရ င္၊ းြႏးးု ငငဇံ စ္း မစ္၊ လ င္၊ မသင္န္စမ္းးမႈြႏး င္း ဲ့ အသက္င္ရယ္ 

စသညြုး ႔က  ုထည္း ဲ့မၽတကဘ ဲ လူတ ုင္းးအၽတက္ အတူတပူင္း ဖစသညဟု ကၽ ြႏးးု္ပ္ န းလညထ းပါသည္။   

 ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင္္ိ ့ကၽ ်ားႏိုိ ္ပ္၏ WIC အစီအစဥ္းြႏး င္း ဲ့ ကးု း္က မီႈရ  း ခင္းး သးု ႔မဟတု္ WIC အက ိဳ  းခံစ းငခင္း ဲ့က  ုထ ခုး က္ေးစြႏးးု ငသည္း ဲ့ ဆံးုး ဖတခ ကြ စ္ ပက ု ေသဘ တညူီမႈ မရ  ပါက အသ ေးပး 

ေအၾက င္းးၾက းသည္း ဲ့ေးန႔မ  ရက္ေးပါင္းး 60 အၽတင္းး မ  ေတသ  ၾက းန မႈး ပိဳလပု္ေးပးရန္ အယခူံတင္ငသင္းးးြႏးးု င္ပါသည္။  မ  အတသာ ၾကားနာမႈတစခု  အိတာင္္ိးဆုိ ရနအၽတက္ 

ညႊနၾကားြ က  ားက ု ဤ WIC ေးအဂ ငစေီမ သ း္လည္းးေးက င္းး သးု ႔မဟုတ ္က ုလးု ရ ဒုု WIC အစီအစဥ္ ဝက္ဆ ုး က္ http://www.ColoradoWIC.com မမအိသာိ္လည္ိးအိကာင္္ိး ရရ  ်ားႏိုိ  င္ပါသည္။ 

 ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအပၚၽတင္္ မ  တခစာ ဆကဆ ံိ  ြင္္ိး မရ  ဟ ုယ္ံၾုကည္ပါက ကၽ ်ားႏိုိ ္အပအန ဖင္္ိ ့အမႈခဖင္္ိ ့တုိ င္ၾကားခြင္္ိ ့ရ  ပါသည္။ 

 

ိ ပည္အိထာင္စု  အစ းုရ၏ ိ ပည္သူ႔ရပုိ  င္င္ခင္္ိ ့ိ ်ားႏိ င္္ိ ့အအမရ ကန္ စုိ ကပ   းအိရးဌာန (USDA) ိ ပည္သူ႔ရပ ငု္င္ခင္္ိ ့ိ ်ားႏိ င္္ိ ့မူဝါဒမ ားအရ  USDA ၊ ၄င္္ိး၏ အိအဂ င္စ မ ား၊ ရုံးမ ား၊ ဝနထမ္ိးမ ား၊ USDA အစ အစဥ  ားက ု 

စ မံြန္႔စြဲအိပးအိသာ သ ႔ုမဟုတ္ ပါဝင္္အိဆာင္င္ရက္အိပးအိသာ အစဖဲ႕အစည္ိးမ ားအအန ဖင္္ိ ့လမူ   း၊ အသားအအရာင္္၊ ိ်ားႏိုိ  င္ငဇံာစ္ိ မစ္၊ လ င္္၊ မသင္နစမ္ိးမႈ၊ အသကအ င္ရယ္္ သ ႔ုမဟုတ္ USDA မ ပ့ံပုိ  ိ းအိသာ 

သုိ  ႔မဟတု္ ိ ပ လုပ္အိသာ လႈပရလားမႈ သ ႔ုမဟတု္ အစ အစဥတစခု ြုၽတင္္ ိ ပည္သူ႔ရပ ငု္င္ခင္္ိဆ့ုိ္ိ င္ရာ ြ   းအိဖာက ႈတစခု အား လကတ ံု ႔ ပနခဲဖ့ူးိ ြင္္ိးစသည္တုိ ႔ အအပၚၽတင္္ အအိ ြြံ၍ စြဲိ ြားိ ြင္္ိးမ ပ ရန္ 

တားိ မစထားသည္။  

အစ အစဥ္၏ သတင္္ိးအြ ကအ လက  ားအၽတက္ ဆညကသ ယ္ရန ္အ ြားနည္ိးတစ    းမ   း (ဥပမာ - မ ကမျ မင္စာ၊ ပံု်ားႏိ ိ  ပစာလံးု အၾက းစား၊ တ ပ္အိခြ၊ အအမရ ကန္ အမအူရာိ ပ ဘာသာစကား အစရ  သည္ိ ဖင္္ိ)့ လ အုပ္အိသာ 

မသင္နစမ္ိးသမူ ားအအန ဖင္္ိ ့၄င္္ိးတုိ ႔ အက   းြံစားခြင္္ိ ့အိလ  ာကထ ားရာ (ိ ပည္နယ္ ္သ ႔ုမဟုတ္ အိဒသဆုိ င္ရာ) အိအဂ င္စ သုိ  ႔ ဆညကသ ယ္္ိ်ားႏိုိ  င္ပါသည္။ နားမၾကားသ၊ူ အၾကားအာရံိြု   ႕တဲသ့ ူသုိ  ႔မဟုတ္ 

ၽဆ႔ံအအနသ ူမ ားသည္ USDA အား အစုိ ိ းရ၏ ထပဆင္္ိလ့ႊင္္ိ ့ဝန္အိဆာင္ ႈ (800)877-8339 မ တဆင္္ိ ့ဆညကသ ယ္္ိ်ားႏိုိ  င္ပါသည္။ ၄င္္ိးအ ပင္္ အစ အစဥ္၏ သတင္္ိးအြ ကအ လက  ားက ု အဂၤလ ပဘာသာစကားအ ပင္္ 

အ ြားဘာသာစကားမ ား်ားႏိ င့္ိ ္ လည္ိး ရရ  ်ားႏိ ိ င္ု္အိအာင္္ အိဆာင္င္ရညကသ ားပါမည္။  

အစ အစဥ္၏ စြဲိ ြားဆကဆ မံႈက ု တုိ င္ၾကားရန္ ၽအနေုိ င္္ိး -https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint သုိ  ႔မဟတု္ မည္သည့ိ ္ USDA ႐ုံးံုးၽတင္ ဆုိ   အိၽတ႔ရ  ်ားႏိုိ  င္သည့ိ ္ USDA 

အစ အစဥ္ စြဲိ ြားဆကဆ ံမႈ တုိ  င္ၾကားလႊိာပံစုံ  (AD-3027) ကုိ  ိ ဖည့ိ ္ခစကၿပ း သုိ  ႔မဟုတ္ USDA သ ႔ု လ ပ ူ ၍ စာတစ္အိစာင္္အိရးသားအိပးပုိ ႔ၿပ း အဆ ပုါအိဖာင္ပံု စံၽတင္္ အိတာင္္ိးဆုိ  ထားအိသာ 

အြ ကအ လက  ားအားလံးု ထည့ိ ္ၽသင္္ိးပါ။ တုိ င္ၾကားစာပံစုံ မ တ ၱဴတစ္အိစာင္္ အိတာင္္ိးြံရန္ ဖုန္ိး (866) 632-9992 သ ႔ု ဆညကသ ယ္္ိ ်ားႏိုိ  င္ပါသည္။ USDA သုိ  ႔ လ ပ ူ ထားအိသာ သင္္၏ ိ ပည္ိစံ့ုအိသာ ပံုစံ သ ႔ုမဟတု္ 

စာက ု အိပးပ ု႔်ားႏိုိ  င္ပါသည္။  

http://www.coloradowic.com/
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf


ကုိ  လုိ ရာဒုိ   (WIC) အစီအစဥ္ 

ပါဝင္သူ၏ အခြင္္ိအ့အရးမ ား်ားႏိ င့္ိ ္ တာဝန  ား  

 

(1) စာတ ကု လ အိပးပ ႔ုရန္ - U.S. စုိ ကပ   းအိရး ဌာန 

ိ ပည္သူ႔ရပုိ  င္င္ခင္္ိဆ့ုိ  င္ရာ လက္အိထာကအ ၽတင္္ိးအိရးမ းရုံး 

1400 Independence Avenue,SW 
Washington, D.C. 20250-9410. 

(2) ဖကစ္ိ ဖင္္ိ ့- (202)690-7422 သ ႔ုမဟုတ္ 

(3) အ းအိမးလ္ိ ဖင္္ိ ့- program.intake@usda.gov. 

 

ဤအစဖဲ႔အစည္ိးသည္ တန္ိးတအူခြင္္ိအ့လမ္ိးအိထာကပံအ့ိပးသ ူိ ဖစသည္။ 


