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 WIC ပါဝငသူ္ဆုိငရ္ာ ရပိငုခ္ြင့္မ်ားႏွင္ ့တာဝနဝ္တၱရားမ်ား 
 

ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ပါဝင္သူအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ကိ ုလက္ခံရရိွပါသည္။ 
ကၽြႏ္ုပ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရပုိင္ခြင့္မ်ားရိွေၾကာင္း နားလည္ပါသည ္- 

 
 WIC ဝန္ထမ္းႏွင့္ ကုန္စုံစတိုးဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ မွ်တကာ ေလးစားသမႈရိွသည္ ့ကုသမႈကို လက္ခံရရိွျခင္း။ 

 WIC ဝန္ထမ္းထ ံကၽြႏု္ပ္ေပးလိုက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ သီးသန္႔လ်ိဳ႕ဝွက္ျဖစ္ျခင္း။ ကၽြႏု္ပ္၏ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘ ဲ၎ကို WIC ပ႐ုိဂရမ္ျပင္ပမွ မည္သူမဆိုထံ 
ထုတ္ေဖာ္မည ္မဟုတ္ျခင္း။ 

 က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အျခားေသာ အကူအညီျဖစ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အာဟာရဆိုင္ရာ အသိပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွျခင္း။ 

 WIC မွ ခြင့္ျပဳထားသည္ ့နယူးေယာက္ျပည္နယ ္(NYS) ရိွ မည္သည့္ ကုန္စုံဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေဆးဆိုင္မဆိုအား အသံုးျပဳမႈ။ 

 ကၽြႏု္ပ္၏ အာဟာရဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္ကေလးမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ အစားအစာပက္ေက့ဂ်္ ရရိွမႈ။ 

 အျခားေသာ WIC ေဒသတြင္းေအဂ်င္စီထ ံလႊေဲျပာင္းရန္ ေတာင္းဆိုမႈ။ 

 မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ WIC ပ႐ုိဂရမ္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ၿပီးဆံုးမည္ကို ေရးသားကာ အသိေပးမႈ။ 

 ကၽြႏု္ပ္၏အက်ံဳးဝင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ သေဘာမတူပါက မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္းကို ေတာင္းဆိုႏုိင္မႈ။ 
ကၽြႏု္ပ္သိရိွသမွ် WIC ပ႐ုိဂရမ္အတြက ္ကၽြႏု္ပ္မွာ အက်ံဳးဝင္ျခင္း ရိွ မရိွကိုၾကည့္ရန္ သတင္းအခ်က္အလက ္ေပးစြမ္းမႈ။ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ နားလည္သည္မွာ - 

 WIC ပ႐ုိဂရမ္ဝန္ထမ္းသည ္ကၽြႏု္ပ္ေပးထားသည္ ့သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ မွန္ကန္ျခင္း ရိွ မရိွကို စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔သည ္
ကၽြႏု္ပ္၏ဝင္ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္၏ သူေဌး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားထ ံဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႔သည္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ 
ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ NYS ဌာနထံမွ ကၽြႏု္ပ္၏ အခြန္မွတ္တမ္းမ်ားကိ ုရရိွ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည ္WIC တြင္ ပါဝင္ႏုိင္ျခင္း ရိွ မရိွ ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ၎တို႔သည္ 
ကၽြႏု္ပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းမျပဳမီ 12 လ ထက္ပုိသည့္ ကာလမ်ားအတြက ္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိ ုေတာင္းခံမည္မဟုတ္ပါ။WIC စည္းမ်ဥ္းတစ္စုံတစ္ရာကိ ု
ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရိွ မရိွ ၾကည့္ရန္ ၎တို႔မွ လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိ ုရရိွသည့္ကာလတစ္စုံတစ္ရာအတြက္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိ ု၎တို႔မွ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ အိမ္ေျပာင္းရန္၊ ဖုန္းနံပါတ္ေျပာင္းရန္၊ ကၽြႏု္ပ္၏အိမ္ေထာင္စုအတြင္းရိွ တစ္စုံတစ္ဦးအတြက္ ဝင္ေငြ အေျပာင္းအလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အစီအစဥ္ရိွပါက၊ 
သို႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္ သည္ အျခားေသာ WIC ေဒသတြင္း ေအဂ်င္စီထ ံေျပာင္းေရႊ႕လိုပါက ကၽြႏု္ပ္၏ WIC ေဒသတြင္း ေအဂ်င္စီကိ ုအသိေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိ ုရရိွရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမွန္ကိ ုမေျပာပါက သို႔မဟုတ္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိ ုဖုံးကြယ္ထားပါက ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ 
အရည္အေသြးမမီ သည့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက ္ ျပည္နယ္အား ျပန္လည္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 ကၽြႏု္ပ္သည္ နယူးေယာက္ျပည္နယ ္တရား႐ုံး သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္အရာရိွမ်ားထံသို႔လည္း ေခၚေဆာင္သြားျခင္း ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည ္WIC 
ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုတြင္သာ စာရင္းသြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည္ လက္ရိွတြင္ မည္သို႔ေသာ အျခား WIC ပ႐ုိဂရမ္တြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္း မရိွေၾကာင္း အတည္ျပဳပါသည္။ 

 WIC အစားအစာမ်ားမွာ စာရင္းသြင္းထားသည္ ့မိသားစုဝင္အတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္သည ္မည္သို႔ေသာပုံစံျဖင့္မဆို WIC 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေရာင္းရန္ ေစ်းေျပာျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေပးပစ္ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္၍ မရႏုိင္ပါ။ 

 အခ်ိန္ခဏၾကာေအာင္ ကၽြႏု္ပ္၏အစားအစာပက္ေက့ဂ်္မ်ားကိ ုေျပာင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ရပ္ထားရန္ လိုအပ္ပါက ကၽြႏု္ပ္သည္ ကၽြႏု္ပ္၏ WIC ေဒသတြင္း ေအဂ်င္စီထ ံ
ဖုန္းေခၚဆိ ုမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

WIC ေဒသတြင္း ေအဂ်င္စီသည ္ကၽြႏု္ပ္အတြက္ရရိွႏုိင္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အာဟာရပညာေပးျခင္းမ်ားကိ ုျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ 
သိရိွၿပီး ကၽြႏု္ပ္သည္ အဆိုပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္ စိတ္အားထက္သန္ပါသည္။ 

 
 အက်ံဳးဝင္မႈႏွင့္ WIC ပ႐ုိဂရမ္တြင္ ပါဝင္မႈအတြက ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဇစ္ျမစ္၊ အသက္၊ အသာေပးမႈ၊ သို႔မဟုတ္ လိင္တို႔ကို ထည့္တြက္ျခင္းမရိွပဲ 
လူတိုင္း အတူတူပင္ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုသိရိွပါသည္။ 
 

 ဆကလ္ုပ္ရန ္
 

 



 

မွ်တသည့္ၾကားနာျခငး္ကိ ုေတာငး္ဆိျုခငး္ 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက ္သင္၏ေလွ်ာက္ထားမႈမွာ ေျပာင္းလသဲြားပါက သို႔မဟုတ္ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရပ္သြားပါက သင္သည္ မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္းကို 
ရယူခြင့္ရိွပါသည္။ မွ်တ သည့္ၾကားနာျခင္းသည္ သင့္အေနျဖင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွားယြင္းသည္ဟု ထင္ျမင္ရသည္ကို တရားသူႀကီးအား ေျပာျပရန္ 
အခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ သင္၏ေလွ်ာက္ထားမႈ ေျပာင္းလသဲြားသည့္အခါ သို႔မဟုတ္ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ရပ္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အား ေျပာၾကားလာသည့္အခါ 
သင္သည္ ရက္ေပါင္း 60 အတြင္းၾကားနာျခင္းကိ ုေတာင္းဆိုရ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည ္ရက္ေပါင္း 60 အတြင္း ေတာင္းဆိုျခင္းမရိွပါက သင္သည ္မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္း 
အခြင့္အေရးကိ ုဆံုး႐ံႈးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈကာလမွာ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိ ုသင္မည္မွ်ၾကာေအာင္ရရိွမည္ဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကာလအလယ္တြင္ 
ရပ္သြားၿပီး 15 ရက္အတြင္း ၾကားနာျခင္းကိ ုေတာင္းဆိုပါက သင္၏ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည ္ၾကားနာျခင္းရလဒ္ကို သိရိွရသည္အထိ သို႔မဟုတ္ 
အသိအမွတ္ျပဳမႈကာလအဆံုးအထိ၊ မည္သည့္တစ္ခု အရင္ျဖစ္ပြားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္ရိွေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ WIC ေဒသတြင္း ေအဂ်င္စီထ ံၾကားနာမႈကိ ုေတာင္းဆိုပါ (ဝန္ထမ္းမွ 
သင့္အား ကူညီမည္ျဖစ္ပါသည)္ သို႔မဟုတ္ NYS WIC ပ႐ုိဂရမ္ ကို ဆက္သြယ္ပါ - 
ေမးလ္ - WIC Program Director ဖုန္း - (518) 402-7093 

 
 NYSDOH, Riverview Center ဖက္စ္ - (518) 402-7348၊ သို႔မဟုတ္ 
 Room 650, 150 Broadway, ေမးလ္ - NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 
 Albany, NY 12204   
ဤသည္မွာ ကၽြႏု္ပ္အေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္၏ WIC အက်ိဳ းခံစားခြင့္မ်ားကုိ မရရိွမီ ကြန္ျပဴတာစနစ္ထဲတြင္ ကၽြႏု္ပ္လက္မွတ္ထုိးလုိက္ေသာ မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသခံမႈ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ 
ကၽြႏု္ပ္အား WIC ပ႐ုိဂရမ္ေအာက္ရိွ ကၽြႏု္ပ္၏ရပုိင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကိ ုေျပာျပၿပီးျဖစ္ပါသည။္ ကၽြႏု္ပ္၏အက်ံဳးဝင္မႈဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက ္ရရိွထားသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွာ ကၽြႏု္ပ္သိရိွသမွ် ျပည့္စုံ မွန္ကန္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိ ုလက္ခံရရိွရန္အလို႔ငွာ 
ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကို ေပးစြမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရိွ လာပါက ကၽြႏ္ုပ္၏ဝင္ေငြအတြက ္အလုပ္ရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခားေသာအရင္းအျမစ္မ်ားကိုဆက္သြယ္ျခင္း၊ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ NYS ဌာနထံမွ ကၽြႏု္ပ္၏အခြန္မွတ္တမ္းမ်ားကိုရယူျခင္းျဖင့္ 
ျပည္နယ ္သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း WIC ေအဂ်င္စီအရာရိွမ်ားသည ္ဤသတင္းအခ်က္အလက္ကိ ုစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ပါသည္။ အသစ္ငွားရမ္းမႈႏွင့္ လုပ္ခ 
အစီရင္ခံျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ အလုပ္ရွင္မွ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ နယူးေယာက္ျပည္နယ္ဌာနထ ံေပးထားသည္ ့ေသခ်ာေသာ 
အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္ေနႏုိင္ေသာ အဆိုပါရည္ရြယ္ခ်က္အတြက ္အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ NYS ဌာနထံမွ ကၽြႏု္ပ္၏ အခြန္ 
မွတ္တမ္းမ်ားကို ထုတ္ယူရန္ ကၽြႏု္ပ္တြင္ အခြင့္အာဏာရိွပါသည္။ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ကာ မွားယြင္းတင္ျပျခင္းသည္လည္း ျပည္နယ ္ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒေအာက္ရိွ 
လူထု သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈ အားထုတ္မႈေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ပါသည္။ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ကာ မွားယြင္းတင္ျပျခင္းတြင္ ကန္႔သတ္မထားေသာ္လည္း 
ပါဝင္ေနႏုိင္သည္မ်ားမွာ ဆႏၵရိွ စြာလိမ္လည္ျခင္း၊ အိမ္ေထာင္စုဝင္ေငြ၊ အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား၊ ေဆးဘကဆ္ိုင္ရာ ေဒတာ၊ ေဆးဘကဆ္ိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ 
ေနထိုင္သည့္ေနရာတို႔ကို ဖုံးကြယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္း။မွားယြင္း သို႔မဟုတ္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွားသည့္ ေဖာ္ျပခ်က ္သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းတင္ျပျခင္း၊ 
အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုဖုံးကြယ္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်န္လွပ္ထားျခင္းကို ျပဳလုပ္ ျခင္းသည ္ကၽြႏု္ပ္အား အရည္အေသြးမမီေစျခင္းကိ ုျဖစ္ေစမည္ျဖစ္ကာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရိွရန္ 
သင့္ေလ်ာ္ျခင္း ရိွ မရိွကို ထည့္မတြက္ဘ ဲမွားယြင္းစြာ ရယူထားသည္ ့WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္ မ်ား၏ ေဒၚလာတန္ဖုိးကို ျပန္လည္ေပးေခ်ရန္ 
လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ကၽြႏု္ပ္သည္ WIC ပ႐ုိဂရမ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိ ုနားလည္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္ သည္ လက္ရိွတြင္ အျခားေသာ 
WIC ပ႐ုိဂရမ္တစ္စုံတစ္ရာတြင္ စာရင္းသြင္းထားျခင္းမရိွေၾကာင္း ဤေနရာတြင္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား ယေန႔တြင္ 
အတည္ျပဳ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါသည္။ 

 
ဖက္ဒရယ္ ျပည္သူဆိုင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားဥပေဒႏွင့္U.S. လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးဌာန (USDA) ျပည္သူဆိုင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ၊ USDA၊ 
၎၏ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ႐ုံးမ်ား၊ ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ႏွင့္ USDA ပ႐ုိဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေနေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ထူေထာင္မႈမ်ားအား USDA မွ ေဆာင္ရြက ္
သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမတည္ထားသည္ ့ပ႐ုိဂရမ္ သို႔မဟုတ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က ္တစ္စုံတစ္ရာတြင္ ကနဦး ျပည္သူဆိုင္ရာ ရပုိင္ခြင့္မ်ား ေဆာင္ရြက္ခ်က္အတြက ္လူမ်ိဳး၊ 
အသားအေရာင္၊ ဇစ္ျမစ္၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္၊ သို႔မဟုတ္ လက္စားေခ်မႈ သို႔မဟုတ္ လက္တုံ႔ျပန္မႈတို႔ေပၚတြင္ အေျခခံကာ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းအား တားျမစ္ထားပါသည္။ 
ပ႐ုိဂရမ္သတင္းအခ်က္အလက္အတြက ္ဆက္သြယ္ဆက္ဆံရာတြင္ အကူအညီလိုအပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည ္(ဥပမာ၊ မ်က္မျမင္စာ၊ ပုံႏိွပ္စာအႀကီး၊ အသံတိပ္ေခြ၊ 
အေမရိကန္ေျခဟန္လက္ဟန္ဘာသာစကား၊ စသည္ျဖင့္) အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက ္၎တို႔ေလွ်ာက္ထားသည့္ေနရာ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ ္သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္း) ကို 
ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ အၾကားအာ႐ုံခ်ိဳ႕တဲ့ေနေသာ၊ ၾကားရန္ခက္ခဲေနေသာ သို႔မဟုတ္ စကားေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသ ူတစ္ဦးခ်င္းစီသည ္Federal Relay Service   
ထံ (800) 877-8339 မွတဆင့္ USDA သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ပ႐ုိဂရမ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား အဂၤလိပ္စာမဟုတ္သည္ ့
အျခားဘာသာစကားမ်ားတြင္ ရရိွႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
ပ႐ုိဂရမ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္တိုင္ၾကားခ်က္ကို တင္ျပရန္ ေဖာ္ျပပါတြင္ USDA ပ႐ုိဂရမ္ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း တိုင္ၾကားခ်က္ေဖာင္ (AD-3027) ကို အြန္လိုင္းတြင္ 
ျဖည့္စြက္ပါ - http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ထို႔ေနာက ္မည္သည့္ USDA ႐ုံးတြင္မဆိ ုသို႔မဟုတ္ USDA ထံလိပ္မူသည့္စာေရးသားကာ 
စာထတဲြင္ ေဖာင္ထ၌ဲေတာင္းဆိုထားသည့္ သတင္းအခ်က ္အလက္အားလံုးကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးပါ။ တိုင္ၾကားခ်က္ေဖာင္မိတၱဴကိ ုရယူေတာင္းဆိုရန္ (866) 632-9992 ထ ံ
ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ သင္၏ အျပည့္အစုံျဖည့္စြက္ထားသည့္ေဖာင္ သို႔မဟုတ္ စာကို USDA ထံ ေအာက္ပါသို႔ တင္ျပေပးပါ - 
(1)  ေမးလ ္- U.S. Department of Agriculture 

Office of the Assistant Secretary for Civil Rights 
1400 Independence Avenue,  
SW Washington, D.C.  

(2) ဖက္စ္ - (202) 690-7442၊ သို႔မဟုတ 
(3) အီးေမးလ ္-  program.intake@usda.gov. 
ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ အခြင့္အေရး တန္းတူညီမွ် ေပးအပ္သည္ ့အဖြဲ႔အစညး္ ျဖစ္ပါသည္။ 
အျခားေသာ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ မွ်တသည့္ၾကားနာျခင္းကို ေတာင္းဆိုရန္အတြက ္ဆက္သြယ္ရန္မွာ - 
(1)  ေမးလ ္- WIC Program Director 

NYSDOH, Riverview Center 
Room 650, 150 Broadway 
Albany, NY 12204; သို႔မဟုတ္ 

(2) ဖုန္း - (800) 522-5006  ဖက္စ္ - (518) 402-7348၊ သို႔မဟုတ္ 
(3) အီးေမးလ ္-   NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 


