
WIC ဆုိတာ ဘာလဲ။
 y အခမ့ဲ အာဟာရနှင့်  မိခင်နုိ့တုိက်ကွေးခင်း အစီအစဉ်

 y ကုိယ်ဝန်ဆောင်၊ မိခင်နုိ့တုိက်ကွေးခင်း၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်မား၊လေးဘက်သွေား

ကလေးငယ်မားနှင့်  ိုအရွေယ်ကလေးငယ်မားအတွေက် အာဟာရဗေဒကွေမ်းကင်သူမား

 y မိဘမားနှင့်  စောင့် ရှာက်သူမားအတွေက် အာဟာရဆုိင်ရာ ုခက်မားနှင့်အထောက်အ

ပ့ံင်းဆုိင်ရာ အခက်အလက်၊ အထောက်အပ့ံနှင့်  အရင်းအမစ်မားစ်မားသုိ့လွ ဲပောင်း

ပေးမှုမား

 y ကန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အစားအစာမား

 y အခားအသုိင်းအဝုိင်းအရင်းအမစ်မားကုိရည်ညွန်းသည်

 y ကန်းမာသောအစားအစာမား

WIC က ဘယ်သူအ့တွက်လဲ။
 y မွေးကင်းစကလေးငယ်မား

 y အသက်ငါးနှစ်အထိ ကလေးငယ်မား

 y ကုိယ်ဝန်ဆောင်မိခင်မား

 y မွေးကင်းစကလေးငယ်၏ ပထမဆံုးမွေးနေ့မတုိင်မီ မိခင်နုိ့တုိက်ကွေးနေသောမိခင်မား

 y လွေန်ခ့ဲသော ၆ လအတွေင်း မီးဖွေားခ့ဲသော မိခင်မား

ည်ထောင်စု နုိင်ငံသားအခွေင့်အရေးဉပဒေနှင့်  အမေရိကန် စုိက်ပုိးရေးဌာန (USDA) ၏ နုိင်ငံသားအခွေင့်အရေး စည်းမဉ်းမားနှင့်  မူဝါဒမားနှင့်အညီ USDA၊ ၎င်း၏ ကုိယ်စားလှယ်မား၊ ရံုး

မားနှင့်  ဝန်ထမ်းမား၊ USDA အစီအစဉ်မားတွေင် ပါဝင်နေသော သုိ့မဟုတ် စီမ့ဆောင်ရွေက်နေသော အဖွေဲ အ့စည်းမားကုိ လူမုိး၊ အသားအရောင်၊ မူလနုိင်ငံသား၊ လိင်၊ မသန်စွေမ်းမှု ၊ အသက် 

သုိ့မဟုတ် မည်သည့်အစီအစဉ်တွေင်မဆုိ သုိ့မဟုတ် USDA မှ ကင်းပသော သုိ့မဟုတ် ငွေကးထောက်ပ့ံသော လုပ်ဆောင်ခက်မှန်သမှတွေင် င်းတုိ့ကုိ တားမစ်ထားပါသည်။  

ားနည်းလမ်းမားလုိအပ်သည့် မသန်စွေမ်းသူမား (ဉပမာ - မက်မမင်စာ၊ စာလံုးအကီးဖင့်  ပံုနိှပ်ခင်း၊ အသံသွေင်းတိပ်ခွေ ၊ အမေရိကန် ခေဟန်လက်ဟန် ဘာသာစကား) အနေဖင့်  အကုိးခံစားခွေင့်

အတွေက် သူတုိ့လှာက်ထားခ့ဲသော အေဂင်စီ (နုိင်ငံ သုိ့မဟုတ် ပည်နယ်) ားအာရံုခုိ့တ့ဲသူမား သုိ့မဟုတ် ဆွေံ အ့သူမားသည် (800) 877-8339 ရိှ Federal Relay Service မှတစ်ဆင့်  USDA 

ကုိ ဆက်သွေယ်သင့်ပါသည်။  ထုိ့အပင် အစီအစဉ်ဆုိင်ရာ အခက်အလက်မားကုိ အင္်ဂလိပ်ဘာသာအပင် အခားဘာသာမားဖင့်လည်း ုလုပ်ထားနုိင်ပါသည်။

င်းအတွေက် အစီအစဉ်ဆုိင်ရာ မကေနပ်မှုတစ်ခုကုိ ပေးပုိ့ရန်အတွေက် အွေန်လုိင်း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html တွေင် တွေ နုိ့င်သော USDA အစီအစဉ် ခွေဲခား

ဆက်ဆံခံရမှုဆုိင်ရာ မကေနပ်မှုအတွေက် ဖောင်ပံုစံ (AD-3027) ကုိ ပီးစီးအောင်ဖည့် ပီး မည်သည့် USDA ရံုးတွေင်မဆုိ သုိ့မဟုတ် USDA သုိ့ လိပ်မူပီး စာရေးသားပီးနောက် ဖောင်ပံုစံ

တွေင်တောင်းဆုိထားသော အခက်အလက်အားလံုးကုိ ပေးပုိ့ပါ။ မကေနပ်မှုဖောင်ပံုစံ၏ မိတ္တ ူတစ်စံုကုိ တောင်းဆုိရန်အတွေက် (866) 632-9992 သုိ့ ခေါ်ဆုိပါ။ သင်ဖည့်ထားသော ဖောင်ပံုစံ

သုိ့မဟုတ် စာကုိ  USDA သုိ့ အောက်ပါအတုိင်း ပေးပုိ့နုိင်ပါသည် - 

1) စာတုိက်လိပ်စာ - အမေရိကန် စုိက်ပုိးရေးဌာန၊ နုိင်ငံသားအခွေင့်အရေးမားအတွေက် တွေဲဘက်အတွေင်းရေးမှူးရံုး၊ 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; 

2) ဖက်စ် - (202) 690-7442၊ သုိ့မဟုတ်  

3) အီးမေးလ် - program.intake@usda.gov.

ဤအဖွေဲအ့စည်းသည် အခွေင့်အရေး တန်းတူညီမှ ပ့ံပုိးပေးသူ ဖစ်ပါသည်။

မိသားစုဝင် 
အရေအတွေက် 

နှစ်ပတ်လှင်တစ်ကိမ်
ဝင်ေငွေ

လစဉ်
ဝင်ေငွေ

*2 1,240$ 2,686$

3 1,563$ 3,386$

4 1,886$ 4,086$

5 2,209$ 4,786$

6 2,532$ 5,486$

7 2,855$ 6,186$

8 3,178$ 6,886$

ထပ်ဆောင်း 
မိသားစုဝင်တစ်ဦးစီ 324$ 700$

*ကုိယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တစ်ဦးကုိ 
မိသားစုဝင်နှစ်ဦးအဖစ် သတ်မှတ်သည်

Arizona WIC က သင့်အတွက်ရိှနေ
ပါတယ်။
အနီးဆံုးဆေးခန်းကုိ ရှာဖွေရန် www.azwic.gov သုိ့ ဝင်ကည့်ပါ သုိ့မဟုတ် 

1 (800) 2525-WIC သုိ့ ခေါ်ဆုိပါ။  

EzWIC အက်ပ်ကုိ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်အတွေက် App Store သုိ့မဟုတ်  

Google Play သုိ့သွေားပီး EzWIC ကုိ ရှာပါ။

စတင်အသက်ဝင်သည့် နေ့ - 
2021 ဧပြီ  ၁၊ 1 ၂၀၂၁်

WIC သတ်မှတ်ခက်ပည့် မီမှုသည် သင်၏စုစုပေါင်းဝင်ငွေ 

တစ်ခုတည်းအပေါ်တွေင်သာ မူတည်သဖင့်  သင် သတ်မှတ်

ခက်ပည့် မီမှု ရိှ/မရိှကုိ ဤဇယားက ကူညီပေးနုိင်ပါ

လိမ့်မည်။

ကန်�မာာေ��နင့်ညီညွွတ်  
ေသာ အစာ�အစာ။ 

ကန်�မာာေသာ ကေလ�ငယ်။ 
ေပာ်ရွွင်ေသာမိာခင်။

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
mailto:program.intake%40usda.gov?subject=

