
 

ဝဝငင်င်ငငငွေွေ 

ငင  ောော််ပပြြြြါါကက  ဲ့ဲ့သသ    ဲ့ဲ့ငငသသောော  သသငင််ဲ့ဲ့အအ  မမ်င်င  ောောငင်စ်စ  ရရ      
လလူတူတ    ငင်််း်း၏၏  ဝဝငင်င်ငငငွေွေအအတတွေွေကက် ် သသကက်င်ငသသတတစစ်ခ်ခ  ကက      
ယယူငူင  ောောငင်လ်လောောြြါါ  --  

☐ WIC အတွေက် ငလ ောက် ော်းသတူစဥ်ီ်းစအီတွေက် NYS Medicaid 
အမ ော်းသ  ်း အက   ်းခ စော်းခွေင်ဲ့မ ော်း   ငရ်ော အင ောက်အ ော်းကတ် 
(CBIC) သ  ဲ့မဟ တ် CIN (သ  ်းစွေ သအူင ောက်အ ော်းန ြါတ်) ြါရ   
ငသော Medicaid မ စမီ ခန် ဲ့ခွေ သည်ဲ့ ငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှုအစအီစဥ်ကတ် 

☐ အ မ်င ောငစ် ဝငအ်ော်းလ  ်းက   စောရင််းလ ြ် ော်းသည်ဲ့ငန ဲ့စွေ ြါရ  ငသော 
   ်းပ တ်ခ က်/ငငွေင က်းစောရွေက်၏ SNAP (အစော်းအစောတ   ြ်တ  ်း 
မ ော်း) အသ ငြ်းခ က် 

☐ အ မ်င ောငစ် ဝငအ်ော်းလ  ်းက   စောရင််းလ ြ် ော်းသည်ဲ့    ်းပ တ်ခ က် 
၏ TANF အသ ငြ်းခ က် 

☐ အလ ြ်လ ြ်သည်ဲ့အ မင် ောငစ် ဝငတ်  င််းအတွေက် ငြ်းင ောငသ်ည်ဲ့ 
ခ လ မ ော်း/ တ  က်ရ  က်ငြ်းင ောငသ်ည်ဲ့ခ လ မ ော်း အော်းလ  ်း 
(လွေနခ် ဲ့ငသော ရက် 30) 

☐ မယော်းစရ တ်/ ကငလ်းစရ တ် 

☐ အလ ြ်သမော်း၏ငလ ော်င က်း 

☐ အလ ြ်လက်မ ဲ့အက   ်းခ စော်းခွေင်ဲ့မ ော်း/မသနစ်ွေမ််းမှု 

☐ ဘဏ ် တ်ပြနခ် က် 

☐ ငငွေစ အငကောင်ဲ့မ ော်း သ  ဲ့မဟ တ် ငငွေင က်းဝငင်ငွေက   အသ  ်းပြ မှု 

☐ အသ အမ တ်ပြ မှုက   စစင် ်းပခင််း (VOC) ကတ် (ြါဝငသ်မူ ော်းက   
လ  ငပြောင််းပခင််းအတွေက်) 

☐ က  ယ်ြ  ငလ် ြ်ငန််းအတွေက် ဝငင်ငွေခွေနမ် တ်တမ််း 

☐ အပခော်းငသောဝငင်ငွေတစစ်  တစရ်ောန င်ဲ့ စြ်လ ဥ််းသည်ဲ့ ြ ဲ့ြ  ်းမှုစော 

☐ အလ ြ်ရ င ် မ  ငရ်းသော်း  တ်ပြနခ် က် 

☐ ခွေင်ဲ့န င်ဲ့ ဝငင်ငွေမ ော်း   ငရ်ော   တ်ပြနခ် က် (L & E) (စစမ်ှု မ််းမှု 
အတွေက်သော) 

☐ လူမှု ူလ  ငရ်း 

☐ အငင မ််းစော်း 

☐ ရင််းန ်ီးပမြှြ်န  မှု/အစ ငြေါ်အပမနမ် ော်း/မူြ  ငမ် ော်း   ငရ်ော   တ်ပြနခ် က် 

☐ ငက ်းငမွေ်းငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှုင ောက်ြ ဲ့င က်း (Medicaid က   မရရ  န  င ်
ြါက) 

☐ သင်ဲ့တွေင ်ဝငင်ငွေမရ  ြါက သငသ်ည ်  တ်ပြနခ် က်က   လက်မ တ် 
   ်းရန ်လ  အြ်မညပ် စြ်ါသည ်

 

 
 

 က်ဒရယ် န  ငင် သော်းအခွေငဲ့အ်ငရ်း   ငရ်ော ဥြငဒန ငဲ့ ်အငမရ ကနစ်  က်ြ   ်းငရ်းဌောန 
(U.S. Department of Agriculture, USDA) န  ငင် သော်း အခွေငဲ့အ်ငရ်း   ငရ်ော 
စည််းမ ဉ်းမ ော်းန ငဲ့ ်မူဝါဒမ ော်းအရ USDA၊ ၎င််း၏ဌောနမ ော်း၊ ရ  ်းမ ော်း၊ ဝန ်မ််းမ ော်းန ငဲ့ ်
USDA အစအီစဉမ ော်းတွေင ်အ ြ်ခ  ြ်စမီ ငနငသော သ  ဲ့မဟ တ် 
ြါဝငလ် ြ်င ောငင်နငသော အ ွေ ွဲ့အစည််းမ ော်းက   လူမ   ်း၊ အသော်းအငရောင၊် ဇောတ န  ငင် ၊ 
က ော်း/မ ကွေ ပြော်းမှု၊ မသနစ်ွေမ််းမှု၊ အသက်အရွေယ်တ  ဲ့အငြေါ် အငပခခ ၍ 
ခွေ ပခော်း က်  ပခင််း သ  ဲ့မဟ တ် USDA က ငငွေင က်းင ောက်ြ ဲ့ ော်းငသော၊ 
လ ြ်င ောင ်ော်းငသော အစအီစဉ သ  ဲ့မဟ တ် လှုြ်ရ ော်းမှုတစခ် ခ တွေင ်ဦ်းစော်းငြ်း 
န  ငင် သော်း အခွေငဲ့အ်ငရ်း   ငရ်ော လ ြ်ရြ်အတွေက် လက်တ  ဲ့ပြနပ်ခင််း၊ 
လက်စော်းငခ ပခင််းတ  ဲ့မပြ လ ြ်ရန ်တော်းပမစ် ော်းြါသည။် 

အစအီစဉန ငဲ့ ်  ငင်သော သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းက    က်သွေယ် အသ ငြ်းရန ်
အစော်း   ်းနည််းလမ််းမ ော်း (ဥြမော- မ က်မပမငစ်ော၊ ြ  န  ြ်စောလ  ်းအကကီ်း၊ 
အသ သွေင််းတ ြ်ငခွေ၊ အငမရ ကနလ်က်ဟနဘ်ောသောစကော်း စသည်က  ) လ  အြ်ငသော 
မသနစ်ွေမ််းသူမ ော်းသည ်၎င််းတ  ဲ့ခ စော်းခွေငဲ့င်လ ောက် ော်းခ ဲ့သညဲ့ ်ငအဂ ငစ် ီ
(န  ငင် ငတေ်ာအ ငဲ့ပ် စင်စ၊ ငဒသနတရ အ ငဲ့ပ် စင်စ) က    က်သွေယ်သငဲ့သ်ည။် 
နော်းမ ကော်းငသော၊ နော်းငလ်းငနငသော သ  ဲ့မဟ တ်  ွေ ွဲ့အငနငသော သမူ ော်းသည ်
ဗဟ  အစ  ်းရ  ွေ ွဲ့အနော်းမ ကော်းဝနင် ောငမ်ှု (Federal Relay Service)    (800) 877-
8339 မ တစ ်ငဲ့ ်USDA သ  ဲ့ က်သွေယ်န  ငြ်ါသည်။    ဲ့အပြင ်
အစအီစဉ   ငရ်ောအခ က်အလက်မ ော်းက   အဂဂလ ြ်ဘောသောစကော်းအပြင ်
အပခော်းဘောသောစကော်းမ ော်းပ ငဲ့လ်ည််း ရရ  န  ငြ်ါသည်။ 

ခွေ ပခော်း က်  ပခင််းရ  သညဲ့အ်တွေက် အစအီစဉက   တ  င ်ကော်းလ  ြါက USDA 
အအစစီအီအစစဉဉခခွေွေ  ပပခခောော်း်း  ကက် ်   ခခ  ရရမမှုှုတတ    ငင် ် ကကောော်း်းမမှုှုြြ    စစ  , (AD-3027) က   ပ ည်ဲ့စွေက်ြါ။ ၎င််းအော်း 
hhttttppss::////wwwwww..uussddaa..ggoovv//ooaassccrr//hhooww--ttoo--ffiillee--aa--pprrooggrraamm--ddiissccrriimmiinnaattiioonn--
ccoommppllaaiinntt တွေင ်ပ စင်စ၊ မညသ်ည်ဲ့ USDA ရ  ်းတွေငမ်   ပ စင်စ ရယူန  ငသ်ည် 
သ  ဲ့မဟ တ် USDA ရ  ်းသ  ဲ့ စောတစင်စောင ်လ ြ်မူငြီ်း ြ  စ တွေင ်ငတောင််း    ော်းသည်ဲ့ 
အခ က်အလက်အော်းလ  ်းက    ည်ဲ့သွေင််း ငြ်းြ  ဲ့ြါ။ တ  င ်ကော်းခ က် င ောငမ် တတ ူက   
ငတောင််း   ရန ်(866) 632-9992     န််းငခေါ်ြါ။ သငပ် ညဲ့စ်ွေက် ော်းသညဲ့င် ောင ်(သ  ဲ့) 
USDA   ငရ်းသော်း ော်းသညဲ့စ်ောက   ငအောက်ြါနည််းပ ငဲ့ ်ငြ်းြ  ဲ့ြါ- 

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

(2)  က်စ-်  (202) 690-7442 သ  ဲ့မဟ တ်  

(3) အ်ီးငမ်းလ်-  program.intake@usda.gov. 

ဤအ ွေ ွဲ့အစည််းသည ်အခွေငဲ့အ်ငရ်း တန််းတူညီမ  ြ ဲ့ြ  ်းသ ူပ စြ်ါသည။် 

အပခော်းတ  င ်ကော်းခ က်မ ော်း ရ  ြါက သ  ဲ့မဟ တ် တရော်းသပ ငဲ့ ် ကော်းနောငြ်းရန ်
ငတောင််း   လ  ြါက  က်သွေယ်ရန-် 

(1) စောပ ငဲ့-်  WIC Program Director 
 NYSDOH, Riverview Center 
 150 Broadway, 6th Floor 
 Albany, NY 12204 သ  ဲ့မဟ တ် 

(2)   န််း-  (518) 402-7093  က်စ ်(518) 402-7348 သ  ဲ့မဟ တ် 

(3) အ်ီးငမ်းလ်-  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
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သသငင််ဲ့ဲ့ရရ  ဲ့ဲ့ WWIICC  ခန် ဲ့အြ်မှု   
ဘောက  ယငူ ောငလ်ောရမ ော

ြါလ   

ဗဟိုု�အစုိုး��ရ နိုု�င်င််သံားး�အခွငွ််အ်ရေးရ�ဥပရေးေနိုငှ်် ်အရေး�ရုကန်ပ်ြပည်ရ်ေး�းင်စ်ိုး�၊ 
စုိုး�ကပ်�ု��ရေးရ�ဌားန် (United States Department of Agriculture, USDA) space 

၏ နိုု�င်င််သံားး�အခွငွ််အ်ရေးရ�စိုးည်�်��ဉ်း���း�နိုငှ်် ်�ဝူါါေအရ လူ�ူ�ု��၊ အသားး�အရေးရးင်၊် 
ရေးန်ရင်�်နိုု�င်င််၊ံ လူငု် ်(က�း�၊ � လူကခဏားနိုငှ်် ်လူငု်စု်ိုးတ်တ််�်ု�ညွတွ်�် ုအပါအဝါင်)်၊ �
သားန်စ်ိုး�်ွ��၊ု အသားကအ်ရွယ် ်လူကတ််ံ� ်ပြပန်ပ်ြခွင်�် သားု��်ဟို�တ် ်ယ်ခွင်က် နိုု�င်င််သံားး�အခွငွ်််
အ ရေးရ�လူပ်ုရှှားး��ပုြပ�ခွ့သ်ားည််အ်တ်ကွ ်လူကတ််ံ� ်ပြပန်ပ်ြခွင်�်��း�ကု� အရေးပြခွခွသံားည်် ်ခွွပ့ြခွး�
ဆကဆ်�ံ�ု�း� �ပြပ�လူ�ပ်ရန် ်ဤအသားင်�်အဖ့ွွဲ့�ကု� တ်း�ပြ�စ်ိုး�း�သားည်။်

အစီိုးအစိုးဉ်းဆု�င်ရ်း အခွ�ကအ်လူက�်�း�ကု� အင်္ဂဂလူပ်ုဘားသားးစိုးကး�အပြပင် ်အပြခွး�
ဘားသားးစိုးကး���း�ပြဖွဲ့င််လ်ူည်�် ရရှားှုနိုု�င်ပ်ါသားည်။် အစီိုးအစိုးဉ်းဆု�င်ရ်း အခွ�ကအ်လူက်
��း�ကု� ရရှားှုရန် ်အပြခွး�အစိုးး��ု��န်ည်�်လူ�်���း� (ဥပ�း- ��က�်ပြ�င်စ်ိုးး၊ ပံ�နိုှပ်ုစိုးး
လူံ��အကြီးက�ီ၊ အသားသံားငွ်�်တ်ပ်ုရေးခွ၊ွ အရေး�ရုကန်လ်ူကဟ်ိုန်ဘ်ားသားးစိုးကး� စိုးသားည်)် 

ပြဖွဲ့င်် ်ဆကသ်ားယွ်အ်သားရုေးပ�ရန်လ်ူု�အပ်ရေးသားး �သားန်စ်ိုး�်ွ�သား�ူ�း�သားည် ်၎င်�်အစီိုးအစိုးဉ်း
ကု���တ်လ်ူ�ပ်ခွ့သ်ားည်် ်နိုု�င်င််ရံေးတ်းအ်ဆင်် ်သားု��်ဟို�တ် ်ရေးေသားနိုတရ အဆင်် ်ရေးအင်္ဂ�င်စီ်ိုး 

သားု��်ဟို�တ် ်USDA’s TARGET Center ဖွဲ့�န်�်န်ပံါတ် ်(202) 720-2600 (အသားနံိုငှ်် ်
TTY) သားု��်ဟို�တ် ်ပြပည်ရ်ေး�းင်စ်ိုး�အဆင်် ်ဆင််က်�်�ဝါန်ရ်ေးဆးင်�် ု(Federal Relay 

Service)၊ ဖွဲ့�န်�်န်ပံါတ်-် (800) 877-8339 � ှUSDA သားု� ် ဆကသ်ားယွ်သ်ားင််ပ်ါသားည်။်။

အစီိုးအစိုးဉ်းတ်ငွ် ်ခွွပ့ြခွး�ဆကဆ်�ံရုှားှုရေး�ကးင်�် တ်ု�င်တ််န်�်ခွ�ကက်ု� တ်င်သ်ားငွ်�်ရန်အ်တ်ကွ ်

တ်ု�င်တ််န်�်သားသူားည် ်အရေး�ရုကန်ပ်ြပည်ရ်ေး�းင်စ်ိုး�၊ စုိုး�ကပ်�ု��ရေးရ�ဌားန် (United States 

Department of Agriculture, USDA) space ၏အစီိုးအစိုးဉ်းတ်ငွ် ်ခွွပ့ြခွး�ဆကဆ်ံ
ပြခွင်�်ခွရံရေး�ကးင်�် တ်ု�င်တ််န်�်သားည်် ်ရေးဖွဲ့းင် ်AD-3027 ကု� အနွ်လ်ူု�င်�်- https://
www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20

P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf တ်ငွ် ်ပြဖွဲ့စ်ိုး
ရေးစိုး၊ �ည်သ်ားည်် ်USDA ရံုံး��ခွန်�်ကု��ဆု� ဖွဲ့�န်�်န်ပံါတ်-် (866) 632-9992 သားု�ရ်ေးခွ်
ဆု�၍ပြဖွဲ့စ်ိုးရေးစိုး၊ USDA သားု�စ်ိုးးလူပ်ု�ရူေးပ�ပု�၍်ပြဖွဲ့စ်ိုးရေးစိုး ရယ်နူိုု�င်ပ်ါသားည်။် အဆု�ပါစိုးးတ်ငွ် ်

တ်ု�င်တ််န်�်သားအူ�ည်၊် လူပ်ုစိုးး၊ တ်ယ်လ်ူဖီွဲ့�န်�်န်ပံါတ်န်ိုငှ်် ်နိုု�င်င််သံားး�အခွငွ််အ်ရေးရ�ဆု�င်ရ်း 
လူကရ်ေး�းကအ်တ်ငွ်�်ဝါန် ်(Assistant Secretary for Civil Rights, ASCR) �သံားု� ် 
တ်င်သ်ားငွ်�်�ည်် ်နိုု�င်င််သံားး�အခွငွ််အ်ရေးရ�ခွ�ု��ရေးဖွဲ့းကခ်ွရံသားည်် ်ရေးန်စ်ိုးွန့ိုငှ်် ်စိုးပ်ွစိုးွ�့း�
သားည်် ်လူ�ပ်ရပ်သားရေးဘားသားဘားဝါ၊ ခွွပ့ြခွး�ဆကဆ်�ံအုရေး�ကးင်�်အရေးသား�စုိုးတ်က်ု� လူံ�
လူံ�ရေးလူးကရ်ေးလူးက ်ရေးရ�သားး�ရေးဖွဲ့း်ပြပခွ�က�်�း�ပါရှားှုရပါ�ည်။် သားင်ပ်ြဖွဲ့ည််စ်ိုးကွ�်း�
သားည်် ်AD-3027 ရေးဖွဲ့းင်ပံ်�စံိုး သားု��်ဟို�တ် ်တ်ု�င်တ််န်�်စိုးးကု� USDA �သံားု� ် ရေးအးကပ်ါ
န်ည်�်ပြဖွဲ့င်် ်ရေးပ�ပု�ပ်ါ-

(1) စိုးးပြဖွဲ့င််-်  U.S. Department of Agriculture 

  Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 

  1400 Independence Avenue, SW 

  Washington, D.C. 20250-9410;

(2) ဖွဲ့ကစ််ိုး-  (833) 256-1665 သားု��်ဟို�တ် ်(202) 690-7442 သားု��်ဟို�တ် ် 

(3) အ�ီရေး��လူ-်  program.intake@usda.gov.

ဤအဖ့ွွဲ့�အစိုးည်�်သားည် ်တ်န်�်တ်အူခွငွ််အ်ရေးရ�ရေးပ�သားည်် ်အဖ့ွွဲ့�အစိုးည်�်ပြဖွဲ့စ်ိုးပါသားည်။်

အပြခွး�တ်ု�င်�်ကး�လူု�ပါက သားု��်ဟို�တ် ်တ်ရး�သားပြဖွဲ့င်် ်�ကး�န်းရေးပ�ရန် ်ရေးတ်းင်�်ဆု�လူု�
ပါက ဆကသ်ားယွ်ရ်န်-်

(1) စိုးးပြဖွဲ့င််-်  WIC Program Director

  NYSDOH, Riverview Center

  150 Broadway, 6th Floor

  Albany, NY 12204 သားု��်ဟို�တ််

(2) ဖွဲ့�န်�်-  (518) 402-7093 ဖွဲ့ကစ််ိုး (518) 402-7348 သားု��်ဟို�တ််

(3) အ�ီရေး��လူ-်  NYSWIC@HEALTH.NY.GOV
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 WIC မမ    သသငင််ဲ့ဲ့အအောော်း်း  ကကကက          ြြါါတတယယ် ်

သသငင်သ်သညည် ်WWIICC  မမ  ငင  ောောငင်ရ်ရွေွေကက်င်ငြြ်း်းငငနနသသူမူမ  ောော်း်း 
အအနနကက် ် တတစစ်ဥ်ဦီ်း်းပပ  စစ်သ်သညည််ဲ့ဲ့  သသကက်င်ငသသတတစစ်ခ်ခ  အအပပ  စစ် ် 
ကက    ယယ်ဝ်ဝနန်င်င  ောောငင်အ်အမမ      ်း်းသသမမီီ်း်းမမ  ောော်း်း  --  

☐ WIC င ်းဘက ်  ငရ်ောည န််း   မှုင ောငက်   ငြီ်းငပမောက် 
ငအောငလ် ြ်င ောငက်ော လက်မ တ်   ်းခ ဲ့ြါသည ်

☐ ခန် ဲ့မ န််း ော်းသည်ဲ့ ငမွေ်းရက်ြါရ  ငသော က န််းမောငရ်း 
ငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှု ြ ဲ့ြ  ်းငြ်းသ ူ  တ်ပြနခ် က်က   ငန ဲ့စွေ တြ် 
ကော လက်မ တ်   ်းခ ဲ့ြါသည ်

☐ Medicaid အက   ်းဝငသ်ညဟ် မ တယ်ူသည်ဲ့ အက   ်းဝငမ်ှု 
စစင် ်းပခင််းင ောငက်   က န််းမောငရ်းငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှု ြ ဲ့ြ  ်း 
ငြ်းသမူ  ငြီ်းငပမောက်ငအောငလ် ြ်ကော လက်မ တ်   ်းခ ဲ့ြါ 
သည ်

☐ ငန ဲ့စွေ န င်ဲ့ မ ခင၏်အမညြ်ါငသော အော ရောင ောင််းရ ြ်ြ   

နန    ဲ့ဲ့ခခ      တတ    ကက်င်ငကက  ်း်းငငနနငငသသောော  မမ  ခခငင်မ်မ  ောော်း်းနန  ငင််ဲ့ဲ့  66  လလ    ကက် ် 
ငငယယ်သ်သညည််ဲ့ဲ့  ငငမမွေွေ်း်းကကငင်််း်းစစကကငငလလ်း်းမမ  ောော်း်းရရ    ငငသသောော  မမ  ခခငင်မ်မ  ောော်း်း  --  

☐ WIC င ်းဘက ်  ငရ်ောည န််း   မှုင ောငက်   ငြီ်းငပမောက် 
ငအောငလ် ြ်င ောငက်ော လက်မ တ်   ်းခ ဲ့ြါသည ်

☐ က န််းမောငရ်းငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှု ြ ဲ့ြ  ်းငြ်းသ ူ မ  ငန ဲ့စွေ တြ် 
ကော လက်မ တ်   ်း ော်းငသော   တ်ပြနခ် က ်

☐ ငန ဲ့စွေ တြ် ော်းငသော င ်းရ   င််းသည်ဲ့စောရွေက်မ ော်း 

ငငမမွေွေ်း်းကကငင်််း်းစစကကငငလလ်း်းမမ  ောော်း်းနန  ငင််ဲ့ဲ့  ကကငငလလ်း်းငငယယ်မ်မ  ောော်း်း  --  

☐ WIC င ်းဘက ်  ငရ်ောည န််း   မှုင ောငက်   ငြီ်းငပမောက် 
ငအောငလ် ြ်င ောငက်ော လက်မ တ်   ်းခ ဲ့ြါသည ်

☐ ငမွေ်းစောရင််း 

☐ ငရ  န််းမဂဂလောပြ လ ြ်သည်ဲ့မ တ်တမ််း 

☐ င ်းရ   သ  ဲ့မဟ တ ်က န််းမောငရ်းငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှု ြ ဲ့ြ  ်း 
ငြ်းသ၏ူ မ တတ်မ််း 

  အအငင  ောောကက််အအ  ောော်း်း 

သသငင် ် မမညည်သ်သူပူပ  စစ်င်င  ကကောောငင်််း်း  အအငင  ောောကက်အ်အ  ောော်း်း    
တတစစ်ခ်ခ  ကက    ယယူငူင  ောောငင်လ်လောောြြါါ  

☐ ဓောတ်ြ   ID ကတ် (ဥြမောမ ော်း) 
• ယောဥ်ငမောင််း၏ လ  ငစ်င ်သ  ဲ့မဟ တ် သငယ်ူသ၏ူ 

ခွေင်ဲ့ပြ ခ က် 
• ယောဥ်ငမောင််းမဟ တ်သ၏ူ ID ကတ် 
• စစမ်ှု မ််း ID ကတ် 
• အလ ြ်ခန် ဲ့အြ်မှု ID ကတ် 
• ငက ောင််း ID ကတ် 

☐ ငမွေ်းစောရင််း 

☐ ငရ  န််းမဂဂလောပြ လ ြ်သည်ဲ့မ တ်တမ််း 

☐ န  ငင် သော်းပ စသ်ည်ဲ့စောရွေက်စောတမ််း (ဥြမောမ ော်း) - 
• ြတ်စြ  ဲ့/ဗီဇော 
• အငမ တမ််းငန   ငသ်ကူတ် (အစ မ််းကတ်) 
• န  ငင် သော်းအပ စခ်ွေင်ဲ့ပြ လက်ခ င ကောင််း 

အသ အမ တ်ပြ မှု 
• န  ငင် သော်းပ စမ်ှုက   အသ အမ တ်ပြ မှု 

☐ တရော်းရ  ်းစောရွေက်စောတမ််း (ဥြမောမ ော်း) - 
• ငမွေ်းစော်းမှုမ တ်တမ််း 
• ငက ်းငမွေ်းငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှု   ငရ်ော 

ငနရောခ  ော်းမှုစောရွေက် 
• အခ  ြ်စောရွေက်မ ော်း 

☐ က န််းမောငရ်းငစောင်ဲ့ငရ ောက်မှု ြ ဲ့ြ  ်းငြ်းသ ူ
သ  ဲ့မဟ တ် င ်း   ်းသည်ဲ့မ တ်တမ််း 

☐ င ်းရ  မ တ်တမ််း/ 
ငမွေ်းကင််းစမ တတ်မ််းကတ်/ င ်းရ   ID 
လက်ငကောက် (အသက် 6 အ  ) 

☐ မကက  ကီန ်ဝငခ်ွေင်ဲ့ ငကောငစ်စဝ်န ်  ငရ်ော 
ID ကတ် 

☐ မ ငြ်းသစူောရင််းသွေင််းကတ် 

☐ လူမှု ူလ  ငရ်းကတ် 

 ငငနန      ငင်မ်မှုှု    

သသငင်လ်လကက်ရ်ရ    ငငနန      ငင်သ်သညည််ဲ့ဲ့ငငနနရရောော၏၏  သသကက်င်ငသသ  
တတစစ်ခ်ခ  ကက      ယယူငူင  ောောငင်လ်လောောြြါါ  
☐ လက်ရ   င ော်းရမ််းမှု သ  ဲ့မဟ တ် အငြါင ်စောရွေက်စောတမ််း 

☐ လ ြ်စောြါရ  ငသော လက်ရ  ငြ်းခ မှုခ လ  

☐ က  ်းကွေယ်မှု/လူမှုငရ်းဝနင် ောငမ်ှုမ ော်း၏ ခ  လှု ရော/ 
အ မ်  မ  ၎င််းတ  ဲ့မ  ငခါင််းစည််းြါရ  ငသော စော 

☐  က်ဒရယ၊် ပြညန်ယ် သ  ဲ့မဟ တ် 
ငဒသတွေင််းပမူနစီြယ်ငအဂ င ် မ  စော သ  ဲ့မဟ တ် 
  တ်ပြနခ် က ်

☐ လက်ရ  လ ြ်စောြါရ  ငသော ဓောတ်ြ   ID 

☐ လတ်တငလော စောမ တ်၊ အ မ်င ောငစ် အမညန် င်ဲ့ 
လမ််းလ ြ်စောြါရ  ငသော ငမ်းလ ်(ဥြမောမ ော်း) - 
• အသ  ်းပြ မှုငဘလ ်
•   လ်  န််းငဘလ် 
• လတ်တငလောစောမ တ်ြါရ  ငသော စောအ တ်/ြ  ဲ့စကတ ်
• WIC ခန် ဲ့အြ်မှု   ငရ်ော အသ ငြ်းခ က် 

☐ စစမ်ှု မ််းမှုသက်သက်သော (ဥြမောမ ော်း) - 
• ငခါင််းစည််းြါရ  ငသော က မပဏအီ ြ်ခ  ြ်သ ူ မ  စော 
• နယူ်းငယောက်တြ် ငမ်ှုြါရ  ငသော 

စစမ်ှု မ််းမ န် ဲ့မ ော်း 

 

 

 

 


