
ဗဟိုု�အစိုးု��ရဥပဒေေနှငှ့််� အဒေေရုကန်�ပြပည်�ဒေ�ာင့်�စိုး� လယ်�ယ်ာစိုးု�က�ပး�ု�ဒေရ�ဦး�စိုးး�ဌာာန် 

(U.S. Department of Agriculture, USDA)၏ ေဝူါါေအရ လေူးု��၊ အသားာ�အဒေရာင့်�၊ 
ဒေန်ရင့်��နှု�င့်�င့်၊ံ လငု့်� (ကးာ�၊ေ ပြ�စိုး�တည်�ေနုှငှ့််� လငု့်�တေု��ညွှတှ�ေတုု� ် အပါအဝါင့်�)၊ ေ
သားန်�စိုးေွ��ေ၊ု အသားက�၊ သားု�ေ်ဟို�တ� လက�တံ� ်ပြပန်�ပြ�င့်�� သားု�ေ်ဟို�တ� ယ်�င့်�က နှု�င့်�င့်သံားာ�
အ�ငွ့််�အဒေရ�လပု�ရှှားာ�ေပုြပ��့သ်ားည််�အတကွ� လက�တံ� ်ပြပန်�ပြ�င့်��ေးာ�တု�က်ု� အဒေပြ��သံားည််� 
�ွပ့ြ�ာ�ဆက�ဆေံေုးာ� ေပြပ�လ�ပ�ရန်� ဤအ�့ွ�အစိုးည်��ကု� တာ�ပြေစိုး��ာ�သားည်�။

�ု�အ်ပြပင့်� အစိုးးအစိုးဉ်ဆု�င့်�ရာ အ�းက�အလက�ေးာ�ကု� အင်္ဂဂလပု�ဘာာသားာစိုးကာ�အပြပင့်� 
အပြ�ာ�ဘာာသားာစိုးကာ�ေးာ�ပြ�င့််�လည်�� ရရှားှနုှု�င့်�ပါသားည်�။ အစိုးးအစိုးဉ်နှငှ့််�ဆု�င့်�ဒေသားာ 

သားတင့်��အ�းက�အလက�ေးာ�ကု� ဆက�သားယွ်�အသားဒုေပ�ရန်� အပြ�ာ�န်ည်��လေ��ေးာ� 
(ဥပော- ေးက�ေပြေင့်�စိုးာ၊ ပံ�နှှပု�စိုးာလံ��အကြီးကး�၊ အသားသံားငွ့်��တပု�ဒေ�၊ွ အဒေေရုကန်�လက�
ဟိုန်�ဘာာသားာစိုးကာ� စိုးသားည်�ကု�) လု�အပ�ဒေသားာ ေသားန်�စိုးေွ��သားေူးာ�သားည်� ၎င့်��တု��်စံိုးာ�
�ငွ့််�ဒေလာာက��ာ��့သ်ားည််� နှု�င့်�င့်ဒံေတာ�အဆင့််� သားု�ေ်ဟို�တ� ဒေေသားနှတရအဆင့််� ဒေအင်္ဂးင့်�စိုးး 
သားု�ေ်ဟို�တ� USDA’s TARGET Center ��န်��န်ပံါတ� (202) 720-2600 (အသားနံှငှ့််� 
TTY) သားု�ေ်ဟို�တ� ပြပည်�ဒေ�ာင့်�စိုး�အဆင့််� ဆင့််�ကေ��ဝါန်�ဒေဆာင့်�ေ ု(Federal Relay 

Service)၊ ��န်��န်ပံါတ�- (800) 877-8339 သားု� ် ဆက�သားယွ်�သားင့််�ပါသားည်�။

တု�င့်�တန်��သားသူားည်� အစိုးးအစိုးဉ်တငွ့်� �ွပ့ြ�ာ�ဆက�ဆေံရုှားှုဒေ�ကာင့်�� တု�င့်�တန်���းက�ကု� 
တင့်�သားငွ့်��ရန်�အတကွ� အဒေေရုကန်�ပြပည်�ဒေ�ာင့်�စိုး�၊ စိုးု�က�ပး�ု�ဒေရ�ဌာာန်၏အစိုးးအစိုးဉ်
တငွ့်� �ွပ့ြ�ာ�ဆက�ဆပံြ�င့်���ရံဒေ�ကာင့်�� တု�င့်�တန်��သားည််� ဒေ�ာင့်� (USDA Program 

Discrimination Complaint From) AD-3027 ကု� အွန်�လု�င့်��- https://www.
usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20

P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, တငွ့်� ပြ�စိုး�
ဒေစိုး၊ ေည်�သားည််� USDA ရံုံး� ��န်��တငွ့်�ပြ�စိုး�ဒေစိုး၊ ��န်��န်ပံါတ�- (866) 632-9992 သားု�ဒ်ေ�်
ဆု�၍ပြ�စိုး�ဒေစိုး၊ USDA သားု�စ်ိုးာလပု�ေဒူေပ�ပု�၍်ပြ�စိုး�ဒေစိုး ရယ်နူှု�င့်�ပါသားည်�။ နှု�င့်�င့်သံားာ�
အ�ငွ့််�အဒေရ��း�ု�ဒေ�ာက�ပြ�င့်���ရံသားည်�ဟို� စိုးပွ�စိုးွ�့ာ�သားည််� 
လ�ပ�ရပ�၏သားဒေဘာာသားဘာာဝါနှငှ့််� �းု��ဒေ�ာက��ရံသားည််� ဒေန်စ်ိုးွက့ု� နှု�င့်�င့်သံားာ�
အ�ငွ့််�အဒေရ�ဆု�င့်�ရာ လက�ဒေ�ာက�အတငွ့်��ဝါန်� (Assistant Secretary for Civil 

Rights, ASCR) �သံားု� ် အစိုးးရင့်��တံင့်�သားငွ့်��ေည််� အဆု�ပါတု�င့်�တန်��စိုးာတငွ့်� 
တု�င့်�တန်��သားအူေည်�၊ လပု�စိုးာ၊ တယ်�လး��န်��န်ပံါတ�နှငှ့််� �ွပ့ြ�ာ�ဆက�ဆေံအုဒေ�ကာင့်��
အဒေသား�စိုးတု�ကု� လံ�လံ�ဒေလာက�ဒေလာက� ဒေရ�သားာ�ဒေ�ာ�ပြပ�းက�ေးာ�ပါရှားှုရပါေည်�။ 
သားင့်�အပြပည််�အစိုးံ�ပြ�ည််�စိုးကွ��ာ�သားည််� AD-3027 ဒေ�ာင့်�ပံ�စိုး ံသားု�ေ်ဟို�တ� တု�င့်�တန်��
စိုးာကု� USDA �သံားု� ် ဒေအာက�ပါန်ည်��ပြ�င့််� ဒေပ�ပု�ပ်ါ-

(1) စိုးာပု�ရ်န်�-  U.S. Department of Agriculture 
   Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
   1400 Independence Avenue, SW 
   Washington, D.C. 20250-9410; 

(2) �က�စိုး�-   (833) 256-1665 သားု�ေ်ဟို�တ� (202) 690-7442 သားု�ေ်ဟို�တ�

(3) အး�ဒေေ�လ�-  program.intake@usda.gov.

ဤအ�့ွ�အစိုးည်��သားည်� အ�ငွ့််�အဒေရ� တန်��တညူ်းော ပံပု်��သား ူပြ�စိုး�ပါသားည်�။

အပြ�ာ�တု�င့်��ကာ��းက�ေးာ� ရှားှုပါက သားု�ေ်ဟို�တ� တရာ�သားပြ�င့််� �ကာ�န်ာဒေပ�ရန်� 
ဒေတာင့်��ဆု�လု�ပါက ဆက�သားယွ်�ရန်�-
(1) စိုးာပြ�င့််�-   WIC Program Director
   NYSDOH, Riverview Center
   150 Broadway, 6th Floor
   Albany, NY 12204 သားု�ေ်ဟို�တ�

(2)  ��န်��-  (518) 402-7093၊ �က�စိုး� (518) 402-7348 သားု�ေ်ဟို�တ�

(3) အး�ဒေေ�လ�-  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV

7/224253 (Burmese)

health.ny.gov/wic
mybenefits.ny.gov/mybenefits/begin

facebook.com/NYSDOH
twitter.com/HealthNYGov

youtube.com/nysdoh
nystateofhealth.ny.gov

text4baby.org
wicstrong.com

ဝင်ရ်ော�ာက်က်ြက်ည့့်ရု်ှု�မည့့်ရ်ောေ�ာ - 
      health.ny.gov/prevention/nutrition/

wic/how_to_apply.htm

ဖုုေ်�ရော�်ဆိုု�ုေ်- 1-800-522-5006 
      ကးန်��ောစိုးာွ �ံွ� ဖြိုး�ု��ကြီးကး��ာ�ေ ုဒေဟိုာလ်ု�င့်�� 

(Growing Up Healthy Hotline)

အခြား�ာ�ရော�ာ အစီအီစီဉ် အ�ျက်အ်လက်မ်ျာ�အတွကွ် ်-

   1-800-342-3009-

   •  ပြ�ည််�စိုးကွ� အာဟိုာရ အဒေ�ာက�အပံ ်အစိုးးအစိုးဉ်( 
SNAP)

   •  �းု��တ့ဒ်ေသားာ ေုသားာ�စိုး�ေးာ�အတကွ� ယ်ာယ်း အကအူည်း 
(TANF)

   •   အေု�သားံ�� စိုးေွ��အင့်� အကအူည်း အစိုးးအစိုးဉ် (HEAP)

   518-486-1086 ဒေ�ာ�ပြပပါအတကွ� -  
    ဒေကးာင့်��တငွ့်�� အစိုးာ�အစိုးာ ဝါန်�ဒေဆာင့်�ေ ုအစိုးးအစိုးဉ်  

(School Food Service Program)

   518-473-8781-  
    ဒေနှရွာသားး အစိုးာ�အစိုးာ ဝါန်�ဒေဆာင့်�ေ ုအစိုးးအစိုးဉ်  

(Summer Food Service Program)

    1-800-548-6479- 

   •  နှု�င့်�င့်ဒံေတာ� ဆာဒေလာင့်�သား ူဒေဟိုာလ်ု�င့်�� (National 
Hunger Hotline)

   • Whyhunger.org/find food 

�င့်အ်ေီ�အော�တွငွ် ်WIC ရောဆို��ေ်�က်ု ုရှာာာရောဖွုပါါ

အေးု��သားေး�ေးာ�၊ နှု�စ်ိုးု�က်ဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�နှငှ့််� ကဒေလ�ေးာ�အတကွ� 
အ��ူ ပြ�ည််�စိုးကွ� အာဟိုာရ အစိုးးအစိုးဉ်WIC

Program

WIC နှငှ့််�အတ ူအသားင့််�ပြပင့်�ပါ၊ 

စီစီီဉ်ပါါ၊ ဖွု�� ဖြိုးဖုု��ရောအာင် ်
လပ်ုါရောဆိုာင်ပ်ါါ …

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
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf


 •   ကု�ယ်�ဝါန်�ဒေဆာင့်� အေးု��သားေး�ေးာ�

 •   ၆ လဒေအာက� ကဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�၏ ေု�င့်�ေးာ�

 •   ၁၂ လဒေအာက� ကဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�၏ နှု�တ်ု�က� ေု�င့်�ေးာ�

 •   နှု�စ်ိုးု�က်ဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�နှငှ့််� ၅ နှစှိုး�ဒေအာက� ကဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�

 •   ��င့်�ေးာ�နှငှ့််� ပြပ�စိုး�ဒေစိုးာင့််�ဒေရှားာှက�သားေူးာ�က ၎င့်��တု� ် ကဒေလ�င့်ယ်�
ေးာ�အတကွ� ဒေလာာက��ာ�နှု�င့်�ပါသားည်�

အာဟာာ� အကြက်�ခြားပါ��ျက််

 •  ကးန်��ောဒေရ�အတကွ� ပု�ေု�ဒေကာင့်��ေနွ်�ဒေစိုးသားည််� အစိုးာ�အစိုးာ 

ဒေရွ��းယ်�ေေုးာ�ကု� ပြပ�လ�ပ�န်ည်��နှငှ့််� ပု�ေု�တက�ကြွကဒေအာင့်� 
ပြပ�လ�ပ�န်ည်��ကု� ဒေလလ်ာပါ

 •  အာဟိုာရပည်ာရှားှင့်�ေးာ�သားည်� ကးန်��ောဒေရ�နှငှ့််� ည်းညွွှတ�ဒေသားာ 

အစိုးာ�အဒေသားာက�ေးာ�ကု� စိုးးစိုးဉ်နှု�င့်�ရန်� ကညူ်းဒေပ�ပါသားည်�

 •   အဒေ�ာက�အပံေ်းာ�အတကွ� အပြ�ာ�ဒေသားာ ေုဘာေးာ�နှငှ့််� 
စိုးကာ�ဒေပြပာပါ

မု�င်န်ို့ုုတ့ွုကု်ရ်ောက်း�မု အရော�ာက်အ်ပါ�့

 •  ဒေလက်းင့််�ဒေပ��ာ�ဒေသားာ ေု�င့်�နှု�တ်ု�က�ဒေကး�ေ ုကးေ��ကးင့်�
သားေူးာ�

 •  ေု�င့်�နှု�တ်ု�က�ဒေကး�ေ ုအဒေ�ာက�အပံေ်းာ�ဒေပ�ရန်� ဒေလက်းင့််�ဒေပ�
�ာ�ဒေသားာ အပြ�ာ�ေု�င့်�ေးာ�

 •  နှု�ညှ််စိုး�ရန်� လု�အပ�ဒေသားာ ေု�င့်�ေးာ�အတကွ� နှု�ညှ််စိုး�ပန် ်�

 •  နှု�တ်ု�က� ေု�င့်�ေးာ�အတကွ� အ��ူ အစိုးာ�အစိုးာေးာ�

 •  သားာွ�ဒေရာက�ဒေလလ်ာရန်�ဒေန်ရာ -  

breastfeedingpartners.org 

အာဟာာ�ခြားဖုစီရ်ောစီရော�ာ အစီာ�အစီာမျာ� 

 •   နှာွ�နှု� ်၊ နှု��်၊့ ေနု်��းဉ်၊ လတ�ဆတ�ဒေသားာ ဟိုင့်��သားး�ဟိုင့်��ရွက�နှငှ့််� 
သားစိုး�သားး�ဝါလေံးာ�၊ 100% ဒေ�းာ�ရည်�စိုးစိုး�စိုးစိုး�၊ နှှစံိုးာ�သားး�နှှေံးာ�ပြ�င့််�
လ�ပ��ာ�ဒေသားာ ပါစိုးတာ၊ ဆန်�၊ ဒေပါင့်�ေ�န် ်�၊ နှှစံိုးာ�သားး�နှှေံးာ�ပြ�င့််� 
ပြပ�လ�ပ��ာ�ဒေသားာ အာဟိုာရပြ�ည််� အစိုးာ�အစိုးာ၊ ဒေ�ာ�ပြေူလာ၊  
ဥအေးု��ေးု��၊ ကဒေလ�အစိုးာ�အစိုးာ စိုးသားပြ�င့််�

ဘယ်�်ရူောတွကွ် ��စီာ��ွင့်ရ်ှာာု�လ။ဲ

WIC ရော�ာက်ပ်ါ�့မုမျာ�

�င်�်ည့် ်ရောဖုာ်ခြားပါပါါအ�ျက်မ်ျာ�နို့ာင့် ်က်ုကု်ည့််ရီောေလှင််
ရောတွာင် ်WIC က်ု ုလက်�်��ရှာာုနို့ုငု်ပ်ါါ�ည့်-်

WIC နို့ာင့် ်က်ရောလ�မျာ� 

 •   US နှု�င့်�င့်သံားာ� ေဟို�တ�ပြ�င့်�� 

 •   သားင့်� သားု�ေ်ဟို�တ� အပြ�ာ�ဒေသားာ ေုသားာ�စိုး�ဝါင့်�ေးာ�သားည်� အလ�ပ�
လ�ပ�ဒေန်ပြ�င့်��

 •   WIC အစိုးာ�အစိုးာ ပက�ဒေက�်း�ေးာ�ကု� ကးန်��ောဒေရ�နှငှ့််�ည်းညွှှတ�
ဒေသားာ ကု�ယ်�အဒေလ��းုန်�ကု� တု��ပြေှင့််�ဒေပ�ရန်�အတကွ� ပြပ�လ�ပ�
�န်�တး�ဒေပ��ာ�ပါသားည်� 

 •   ဒေလလ်ာ�းက�ေးာ�အရ WIC တငွ့်� ပါဝါင့်�ဒေသားာ ကဒေလ�
ေးာ�သားည်� ဒေကးာင့်��တငွ့်� ပု�ဒေတာ��ကဒေ�ကာင့်�� သားရုှားှရုပါသားည်�

 •   WIC တငွ့်� ပါဝါင့်�ဒေသားာ ေု�င့်�ေးာ�သားည်� ကးန်��ောသားန်�စိုးေွ��ဒေသားာ 

ကု�ယ်�အဒေလ��းုန်�နှငှ့််� ကဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�ကု� ပု�ေု�ရရှားှုတတ��က
ပါသားည်� 

သားင့််�ေုသားာ�စိုး�အဒေန်ပြ�င့််� �စံိုးာ��ငွ့််� ရှားှု၊  

ေရှားှု �ကည််�လု�က�ရဒေအာင့်�။

 အခြား�ာ�ဝေ်ရောဆိုာင်မု်မျာ��� �ည့်ည်ွှှေ်�ရောပါ�မုမျာ�

 •   ေု�င့်�နှု�တ်ု�က�ဒေကး�ေ ုကးေ��ကးင့်�သားေူးာ�

 •   ကဒေလ�င့်ယ်�ေးာ�နှငှ့််� ကဒေလ�ေးာ�အာ� ဒေကာင့်��စိုးာွ ဒေစိုးာင့််�
ဒေရှားှာက�ေု

 •   Medicaid

 •   �းု��တ့ဒ်ေသားာ ေုသားာ�စိုး�ေးာ�အတကွ� ယ်ာယ်း အကအူည်း (TANF)

 •   ပြ�ည််�စိုးကွ� အာဟိုာရ အဒေ�ာက�အပံ ်အစိုးးအစိုးဉ် (SNAP)

 •   ေုသားာ�စိုး� စိုးးေံေု

 •   Head Start

 •   အေု�တငွ့်�� အ�ကေ���က�ေု

 •   ဒေဆ�လပု�ပြ�တ�ပြ�င့်��

 •   ကာကယွ်�ဒေဆ��ု��ပြ�င့်�� 

 •   ကု�ယ်�ဝါန်�ဒေဆာင့်�ေ ုဒေစိုးာင့််�ဒေရှားာှက�ပြပ�စိုး�ပြ�င့်��

 •   ေ�ူယ်စိုး�ဒေဆ� သားံ��စိုးွပ့ြ�င့်��

 •   ကင့်�ဆာ ကာကယွ်�ဒေရ�

အလပ်ုါလပ်ုါရောေရော�ာ မု�ာ�စီမုျာ�၏  

အ�ည့်အ်�ျင်�်က်ုကု်ည့််မုီ

 •   အလ�ပ�လ�ပ�ဒေန်ဒေသားာ ေုသားာ�စိုး�ေးာ�နှငှ့််� 
တစိုး�ကု�ယ်�ဒေရတစိုး�ကာယ်သားော�ေးာ�သားည်�လည်�� ဝါင့်�ဒေင့် ွ

သားတ�ေတှ��းက�နှငှ့််� ကု�က�ည်းပါက သားု�ေ်ဟို�တ� Medicaid၊ 
SNAP သားု�ေ်ဟို�တ� TANF တငွ့်� တက�ကြွကစိုးာွ ပါဝါင့်��ာ�ပါက 

WIC တငွ့်� ပါဝါင့်�ရန်� သားတ�ေတှ��းက�ပြပည််�ေးပါသားည်�။ 

 •   ဝါင့်�ဒေင့်ကွန် ်�သားတ��းက�သားည်� နှစှိုး�စိုးဉ် တု��နှု�င့်�ပါသားည်� 

 •   သားင့််�ေုသားာ�စိုး�သားည်� အရည်�အ�းင့်�� ပြပည််�ေးေ ုရှားှုေရှားှု  
www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/

income_guidelines.htm တငွ့်� ဒေလလ်ာနှု�င့်�ပါသားည်�

 •   New York State တငွ့်� ဒေန်�ု�င့်�ရေည်�

 •   ဝါင့်�ဒေင့် ွကန် ်�သားတ��းက�ေးာ�နှငှ့််� ကု�က�ည်းရေည်� သားု�ေ်ဟို�တ� 
Medicaid, SNAP သားု�ေ်ဟို�တ� TANF တု��်ေံ ှအကးု���စံိုးာ��ငွ့််�
ေးာ� ရရှားှုရေည်�

 •   လု�အပ�ဒေသားာ ဓာာတ�စိုးာရှားှုရေည်�

WIC အတွကွ် ်အ�ည့်အ်ရော��ွခြားပါည့့်မီ်ရောစီ�ေ်  

�င်�်ည့် ်-

http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/income_guidelines.htm
http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/income_guidelines.htm

