ကုိလုိရာဒုိ အမ်ဳိးသမီး၊ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးသူငယ္ (WIC) ဆုိင္ရာ အစီအစဥ္
ပူးေပါင္းပါ၀င္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား
တာဝန္မ်ား-

•

ကၽြန္မအေနျဖင့္ WIC ေဆးခန္းသုိ႔ ကၽြန္မ၏ လက္ရွိဝင္ေငြကုိ အသိေပးျပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ကၽြန္မ၏ ဝင္ေငြ အေျပာင္းအလဲရွိခဲ့ပါကလည္း WIC သုိ႔အသိေပး

•

အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္မေနျဖင့္ WIC ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားကုိ မပ်က္မကြက္လာေရာက္ရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္းကုိ သိရွိထားပါသည္။ ကၽြန္မအေနျဖင့္ WIC ႏွင့္ ခ်ိန္းဆုိမႈမ်ားကုိ
မလာေရာက္ႏိုင္ပါက အခ်ိန္ျပန္လည္ ညွိႏႈိင္းရန္ ၾကိဳတင္ ဆက္သြယ္ အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

•
•
•
•

•
•

ကၽြန္မအေနျဖင့္ ကၽြန္မ၏ အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္ သက္တမ္း ကုန္ဆုံးျပီး ႏွစ္လေက်ာ္ၾကာသည့္အခ်ိန္အတြင္း WIC ေဆးခန္းသုိ႔ မဆက္သြယ္ပါက
ကၽြန္မအား အစီအစဥ္မွ ထုတ္ပယ္မည္ကုိ သိရွိျပီး ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္မသည္ ေဆးခန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ စတုိခန္းမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျမဲေလးစားစြာ ဆက္ဆံပါမည္။
တစ္ၾကိမ္တြင္ WIC ေဆးခန္းတစ္ခုထက္ပို၍ ခံစားခြင့္ ရရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းပါက ဥပေဒႏွင့္ မညီညြတ္ေၾကာင္း သိရွိထားပါသည္။
ကၽြန္မသည္ ကၽြန္မ၏ eWIC ကတ္ သို႔မဟုတ္ WIC အစားအေသာက္ဆုိင္ရာ ခံစားခြင့္ကုိ ေရာင္းခ်မည္ သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မ၏
WIC အစားအေသာက္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ အျခားအသုံးအေဆာင္မ်ားကုိ ေငြေၾကး သုိ႔မဟုတ္ အေၾကြးဝယ္ယူခြင့္မ်ားျဖင့္ လဲလွယ္မည္ မဟုတ္ပါ။ ကၽြန္မသည္
ေပ်ာက္ဆုံးသည္ သို႔မဟုတ္ အခိုးခံရသည္ဟု သတင္းပုိ႔ထားေသာ ကၽြန္မ၏ eWIC ကတ္ သို႔မဟုတ္ အစားအေသာက္ ခံစားခြင့္ကုိ ေရာင္းခ်မည္ သုိ႔မဟုတ္
ေရာင္းခ်ရန္ ၾကိဳးပမ္းမည္ မဟုတ္ပါ။
ကၽြန္မအေနျဖင့္ မမွန္ကန္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ WIC ခံစားခြင့္ကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ခဲ့လွ်င္ ကၽြန္မသည္ WIC အစီအစဥ္မွ
ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းစြာ လက္ခံရရွိခဲ့သည့္ ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ေငြျပန္လည္ ေပးေခ်ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္မ၏ eWIC ကတ္ ကိုအသုံးျပဳ၍ ဝယ္ယူသူအားလုံးသည္ ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားကုိ လုိက္နာေစရန္မွာ ကၽြန္မ၏ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။

WIC တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္-

•
•
•

ေဒသဆုိင ္ရ ာ WIC ေအဂ်င္စ ီ အေနျဖင့္ ကၽြန ္မ အတြက ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေ ဆာင္မ ႈ၊ အာဟာရဆိုင ္ရ ာ ပညာေပးျခင္းႏွင ့္ မိခ င္ႏ ုိ႔တ ုိက ္ေ ကၽြးေရးဆုိင ္ရ ာ
အေထာက္အ ပံ့မ ်ား ရရွိေ အာင္ ကူည ီေ ပး၍ ကၽြန ္မ အား ဤဝန္ေ ဆာင္မ ႈမ ်ားကုိ ရယူရ န္ တုိက ္တ ြန ္းအားေပးေၾကာင္းကို သိရ ွိထ ားပါသည္။
ကၽြန ္မ ၏ မွတ ္တ မ္းအား ကိုလ ုိရ ာဒုိ ျပည္သ ူ႔က ်န္းမာေရးႏွင ့္ ပတ္ဝ န္းက်င္ဆ ုိင ္ရ ာ ဌာန (CDPHE) မွ ဝန္ထ မ္းမ်ား ဖတ္ရ ႈႏ ုိ္င ္သ ည္က ုိ ကၽြန ္မ နား
လည္ထ ားပါသည္။
CDPHE ၏ အမႈေ ဆာင္ ဒါရုိက ္တ ာသည္ ကၽြန ္မ ၏ WIC ဆုိင ္ရ ာ အခ်က္အ လက္မ ်ားကုိ သက္ဆ ုိင ္ရ ာ က်န္းမာေရးႏွင ့္ ပညာေရး အစီအ စဥ္မ ်ားသုိ႔
မွ်ေဝေပးႏုိင ္သ ည့္ အခြင ့္အ ာဏာရွိေ ၾကာင္း နားလည္ထ ားပါသည္။ အဆုိပ ါ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အစုိးရႏွင့္ ေဒသဆုိင္ရာ WIC ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္
အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ WIC အစီအစဥ္ႏွင့္ ကို္က္ညီေသာသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီမံခန္႔ခြဲသည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္သာ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအစီအစဥ္မ်ားသည္ ယင္းအခ်က္အ လက္အ ား ေအာက္ပ ါ ရည္ရ ြယ ္ခ ်က္မ ်ားအတြက ္ အသုံးျပဳမည္ ျဖစ္ပ ါသည္။- ကၽြန ္မ အား ၄င္းတုိ႔၏ အစီအ စဥ္ႏ ွင ့္
ကိုက ္ည ီမ ႈ ရွိ၊မရွိ ဆုံးျဖတ္ျခင္း၊ ကၽြန ္မ အား ဤ အစီအ စဥ္မ ်ားႏွင ့္ ပတ္သ က္ေ သာ သတင္း အခ်က္အ လက္မ ်ားေပးရန္ႏ ွင ့္ ေလွ်ာက္ထ ားျခင္းဆုိင ္ရ ာ
လုပ ္င န္းစဥ္အ ား ပုိမ ုိလ ြယ ္က ူစ ြာ ေဆာင္ရ ြက ္ႏ ုိင ္ရ န္၊ကၽြန ္မ သည္ ၄င္းတုိ႔၏ အစီအ စဥ္တ ြင ္ ပါဝင္ျပီးသူတ စ္ေ ယာက္ျဖစ္လ ွ်င္ ကၽြန ္မ ၏ က်န္းမာေရး၊

•

ပညာေရးႏွင ့္ အေထြေ ထြ ေကာင္းမြန ္တ ုိးတက္ေ စေရး ေဆာင္ရ ြက ္ေ ပးရန္၊ ကၽြန ္မ ၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာ က္မ ႈဆ ုိင ္ရ ာ လိုအ ပ္ခ ်က္မ ်ား ျပည့္ဝ ေစရန္။
ကၽြန ္မ အေနျဖင့္ ကၽြန ္မ ၏ ရပုိင ္ခ ြင ့္မ ်ားႏွင ့္ တာဝန္္မ ်ားအား ဖတ္ရ ႈျပီး သို႔မ ဟုတ ္ အၾကံဥ ာဏ္ ရရွိျပီး ျဖစ္ပ ါသည္။ ကၽြန ္မ အေနျဖင့္ ဤအစုိးရ အစီအ စဥ္ႏ ွင ့္
ကို္က ္ည ီမ ႈရ ွိေ သာ ကၽြန ္မ ၏ မွန ္က န္ေ သာ အခ်က္အ လက္မ ်ားကုိ ေပးအပ္ျပီးျဖစ္ပ ါသည္။ အစီအ စဥ္ဆ ုိင ္ရ ာ အရာရွိအ ေနျဖင့္ ကၽြန ္မ ေပးအပ္ေ သာ သ
တင္းအခ်က္အ လက္မ ်ားကုိ အတည္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ပ ါသည္။ ကၽြန ္မ အေနျဖင့္ WIC အစားအေသာက္မ ်ားကုိ လက္ခ ံႏ ုိင ္ရ န္ ကိုက ္ည ီမ ႈမ ရွိေ သာ အခ်က္အ
လက္အ မွန ္က ို ဖုံးကြယ ္ထ ားျခင္း သို႔မ ဟုတ ္ လိမ ္ည ာထားျခင္းမ်ား ရွိခ ဲ့ေ သာ္ ယင္းအစားအေသာက္မ ်ား၏ တန္ဖ ိုးကို ေငြေ ၾကးျဖင့္ေ သာ္ လည္းေကာင္း
သို႔မ ဟုတ ္ အစုိးရ ႏွင ့္ ဖက္ဒ ရယ္ ဥပေဒအရ တရားမမႈ သုိ႔မ ဟုတ ္ ရာဇဝတ္မ ႈ ျဖင့္ တရားစြဲဆ ုိခ ံရ မည္ ျဖစ္သ ည္က ုိ သိရ ွိထ ားပါသည္။

ရပုိင္ခြင့္မ်ား-

•

ကၽြန္မအေနျဖင့္ WIC အစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ခြင့္ရရွိျခင္းဆုိင္ရာ စံႏႈန္းမ်ားသည္ လူမ်ဳိး၊အသားေရာင္၊ ႏုိင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္းႏွင့္
အသက္အရြယ္ စသည္တုိ႔ေပၚတြင္ လုံးဝ ခြဲျခားမႈမရွိဘဲ အားလုံး အတူတူပင္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္မ နားလည္ထားပါသည္။
ကၽြန္မအေနျဖင့္ ကၽြန္မ၏ WIC အစီအစဥ္ႏွင့္ ကုိ္က္ညီမႈရွိျခင္း သုိ႔မဟုတ္ WIC အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို သေဘာတူညီမႈ

•

မရွိပါက အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း 60 အတြင္း မွ်တေသာ ၾကားနာမႈျပဳလုပ္ေပးရန္ အယူခံ တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ မွ်တေသာ ၾကားနာမႈျပဳ
လုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိျခင္းဆုိင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဤ WIC ေအဂ်င္စီမွ လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ ကိုလုိရာဒုိ WIC အစီအစဥ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ
http://www.ColoradoWIC.com လည္းေကာင္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ကၽြန္မအေပၚတြင္ မွ်တစြာ ဆက္ဆံျခင္း မရွိဟု ယုံၾကည္ပါက ကၽြန္မအေနျဖင့္ အမႈဖြင့္ တုိင္ၾကားခြင့္ ရွိပါသည္။

•

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၏ ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္ႏွင့္ အေမရိကန္ စုိက္ပ်ဳိးေရး ဌာန(USDA) ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ USDA ၊၄င္း၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ရုံးမ်ား၊ဝန္ထမ္းမ်ား၊USDA
အစီအစဥ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲေပးေသာ သို႔မဟုတ္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူမ်ဳိး၊အသားေရာင္၊ႏုိင္ငံ၊လိင္၊ မသန္စြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ အသက္အရြယ္ သို႔မ
ဟုတ္ USDA မွပံ့ပုိးေသာ သုိ႔မဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ လႈပ္ရွားမႈ သို႔မဟုတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုခုတြင္ ျပည္သူ႔ရပိုင္ခြင့္ဆု္ိင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုအား လက္တုံ႔ျပန္ခဲ့ဖူးျခင္းစသည္တုိ႔
အေပၚတြင္ အေျခခံ၍ ခြဲျခားျခင္းမျပဳရန္ တားျမစ္ထားသည္။ အစီအစဥ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ရန္ အျခားနည္းတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး( ဥပမာ-မ်က္မျမင္စာ၊
ပုံႏွိပ္စာလုံး အၾကီးစား၊ တိပ္ေခြ၊ အေမရိကန္ အမူအရာျပ ဘာသာစကား အစရွိသည္ျဖင့္)လိုအပ္ေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ၄င္းတုိ႔ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရာ
(ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆုိင္ရာ)ေအဂ်င္စီသုိ႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ နားမၾကားသူ၊ အၾကားအာရံုခ်ိဳ႕တဲ့သူ သုိ႔မဟုတ္ ဆြံ႕အေနသူ မ်ားသည္ USDA အား အစုိးရ၏
ထပ္ဆင့္လႊင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ (800)877-8339 မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းအျပင္ အစီအစဥ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအျပင္အျခား
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ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္လည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈအား တုိင္ၾကားႏုိင္ရန္ USDA အစီအစဥ္၏ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ တုိင္ၾကားခ်က္ ပုံစံ( AD-3027)အား
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html မွ ရယူႏုိင္ျပီး မည္သည့္ USDA ရုံးခန္း၌မဆုိ ပုံစံတြင္ ေတာင္းဆုိထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအားလုံးကုိ
ယင္းစာတြင္ ထည့္သြင္း၍ USDA သို႔ လိပ္မူျပီး ေပးပုိ႔တုိင္ၾကားႏုိင္သည္။ တုိင္ၾကားစာပုံစံ မိတၱဴတစ္ေစာင္ ေတာင္းခံရန္ (866) 632-9992 သို႔ ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။ USDA သုိ႔
လိပ္မူထားေသာ သင္၏ ျပည့္စုံေသာ ပုံစံ သို႔မဟုတ္ စာကို ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။
(1) စာျဖင့္။ U.S. စုိက္ပ်ဳိးေရး ဌာန
ျပည္သူ႔ရပုိင္ခြင့္ဆုိင္ရာ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႉးရုံး
1400 Independence Avenue,SW
Washington, D.C. 20250-9410.
(2) ဖက္စ္ျဖင့္- (202)690-7422 သို႔မဟုတ္
(3) အီးေမးလ္ျဖင့္-program.intake@usda.gov.
ဤအဖြဲ႕အစည္းမွာ ညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးေပးအပ္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။
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