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သင္သည္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ဤေလွ်ာက္လႊာကို အျခားေသာပုံစံျဖင့္ ရယူလို၍ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အျခားဘာသာစကားျဖင့္ဘာသာျပန္ဆိုေပးျခင္း လိုအပ္လွ်င္ျဖစ္ေစ
သင့္ ေအဂ်င္စီကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္ေအဂ်င္စီ၏ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ ကို ရယူလိုပါက
ကို ၀င္ေရာက္ ၾကည့္ရႈပါရန္ႏွင့္

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm

Member Services ဖုန္းနံပါတ္ 800-362-3002 ကို ေခၚဆိုပါ။ ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ေလွ်ာက္လႊာ လုပ္ငန္းစဥ္္အတြက္ အျခားလူၾကီးတစ္ဦးကို ျဖည့္စြက္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ လြနခ
္ ဲ့သည့္ရက္ေပါင္း 30 အတြင္း FoodShare ခံစားခြင့္မ်ား ရပ္ဆိုင္းသြားခဲ့ပါက

ဤေလွ်ာက္လႊာကို ျဖည့္စြက္ျခင္းရမည္ သုိ႔မဟုတ္ ဤေလွ်ာက္လႊာကိုျဖည့္စြက္ရန္ မလိုဘဲ FoodShare အစီအစဥ္ျပန္စႏုိင္ခြင့္ရခဲ့လွ်င္ စံုစမ္းရန္ သင့္ကိုလုပ္ကိုင္ေပးသူႏွင့္

ဆက္သယ
ြ ္ပါ။
သင့္

FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားမွာ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာကို ေအဂ်င္စီမွ ရရွိသည့္ေန႔တြင္ စတင္ပါမည္။ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာကို ေအဂ်င္စီမွ သင့္ေလွ်ာက္လႊာ

လက္ခံရရိွသည့္ေန႔မွစ၍ ရက္ 30 ထက္ေနာက္မက်ဘဲ သင္၏ေလွ်ာက္လႊာကို တတ္ႏုိင္သမွ် အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားပါမည္။
အမည္ – ေလွ်ာက္လႊာရွင္ (ေနာက္ဆံုးနာမည္စာလံုး၊ အလယ္နာမည္၏ပထမဆံုးစာလံုး)

လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ (စိတ္ၾကိဳက္ေရြးႏုိင္)

ေမြးသကၠရာဇ္ (လ/ရ/ႏွစ္ -စိတ္ၾကိဳက္ေရြးႏိုင္)

ဖုန္းနံပါတ္ (စိတ္ၾကိဳက္္ေရြးႏိုင္)

ေနရပ္လိပ္စာ – လမ္း

ျမိဳ႕

ျပည္နယ္

စာပို႔သေကၤတ

လက္မွတ္ - ေလွ်ာက္လႊာရွင္ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္လႊဲအပ္ခံထားျခင္းခံရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္

လက္မွတ္ထုိးသည့္ ေန႔စြဲ (လ/ရ/ႏွစ္)

FoodShare Services ၏ ဦးစားေပးသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
ေအာက္ပါေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း မွန္ကန္ပါက အကူအညီခ်က္ခ်င္းလိုအပ္သည္ဆိုပါလွ်င္ သင့္ေလွ်ာက္လႊာေပးအပ္ျပီး ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ခုနစ္ရက္ အတြင္းမွာပင္

FoodShare ကို

ရယူႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္ -

•
•
•

$100 သို႔မဟုတ္ ထို႔ေအာက္သာရိၿွ ပီး ယခုလဝင္ေငြသည္$150 ေအာက္၌ လက္ခံရရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရလွ်င္။

သင့္အိမ္ေထာင္စုတြင္ ေငြသား သု႔မ
ိ ဟုတ္ ဘဏ္တြင္

အိမ္ငွားခ/ေခ်းေငြ သို႔ အေထြေထြအသံုးစရိတ္တို႔မွာ သင့္လစဥ္၀င္ေငြစုစုေပါင္း (ဤလအတြက္ ေငြသားျဖင့္ သို႕မဟုတ္ ဘဏ္အေကာင့္ထဲရွိေငြ) တို႔ထက္ ပိုမ်ားေနပါလွ်င္။
သင့္အိမ္ေထာင္စုတြင္ ဝင္ေငြရပ္တန္႔ျပီးျဖစ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား (သုိ႔) ရာသီအလိုက္ ေတာင္သူလုပ္သားတစ္ဦးပါ၀င္ေနလွ်င္။

ပိုမိုလွ်င္ျမန္ေသာ၀န္ေဆာင္မႈရႏုိင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။
ဤလအတြက္ သင့္အိမ္ေထာင္စုမွေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ ( အခြန္ႏွင့္ အျခားျဖတ္ေတာကမႈမ်ားမျပဳမီ)။

$

သင့္အိမ္ေထာင္စု၏ရိွသည့္ပိုင္ဆိုင္မႈစုစုေပါင္း (ဥပမာ- ေငြသား သို႔မဟုတ္ စုေဆာင္းေငြ သို႔မဟုတ္ ဘဏ္၌အပ္ႏွံေငြ သို႔မဟုတ္ စုစုေပါင္းေငြအလံုးအရင္း)။

$

ဤလအတြက္ သင့္အိမ္ေထာင္စု ေပးေဆာင္ရမည့္ အိမ္ငွားရမ္းခ (သုိ႔)ေခ်းေငြစုစုေပါင္း။

$

သင့္အိမ္ေထာင္စသ
ု ည္ ဤလအတြက္ Wisconsin FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို လက္ခံရရွိပါသလား။

ရွိ

မရွိ

ေလာေလာဆယ္ သင္သည္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈခံရသူအျဖစ္ တည္းခိုအိမ္တစ္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ေနပါသလား။

ရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

ရွိ

မရွိ

သင့္အိမ္ေထာင္စသ
ု ည္ ဤလအတြက္ အဟာရေထာက္ကူမႈအစီအစဥ္၏ (SNAP ၊ အစားအစာလက္မွတ္မ်ား၊ အီလက္ထရြန္းနစ္ျဖင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားလႊဲေျပာင္းျခင္း)
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အျခားေသာျပည္နယ္တစ္ခုထဲတြင္ လက္ခံရရွိပါသလား။
သင့္အိမ္ေထာင္စုတြင္ မၾကာေသးမီမွ ဝင္ေငြရပ္တန္႔သြားျပီး သူသည္ လာမည့္ 10 ရက္အတြင္း ၀င္ေငြ $25 ထက္ရရိွရန္ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား
သို႔မဟုတ္ ရာသီအလိုက္ေတာင္ယာလုပ္သားတစ္ဦး ရိွပါသလား။
သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ အမ်ားျပည္သူသုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေငြေပးေခ်ရမည္ဆိုလွ်င္ ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖဆိုပါ။
ငွားရမ္းခေပးေခ်ရာတြင္ ဌားရမ္းခထဲ၌ အပူေပးစက္ ပါ၀င္ပါသလား။

သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အမ်ားျပည္သူသံုးဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါအကြက္(မ်ား)ကို အမွတ္ေရးျခစ္ၿပီး အဆိုပါအမ်ားျပည္သူသံုးဝန္ေဆာင္မႈ
စရိတ္မ်ားသည္ သင့္အိမ္၏အပူေပးစက္အတြက္အသံုးျပဳျခင္းဟုတ္၊မဟုတ္ “ဟုတ”္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ “မဟုတ”္ တြင္အမွတ္ေရးျခစ္ျခင္းအားျဖင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔အားေျပာျပပါ။
အပူေပးစက္အတြက္အသံုးျပဳျခင္းလား။

အပူေပးစက္အတြက္အသံုးျပဳျခင္းလား။

ဓာတ္ေငြ႔ (သဘာ၀)

ဟုတ္

မဟုတ္

ေလာင္စာဆီ/ေရနံဆီ

ဟုတ္

မဟုတ္

လွ်ပ္စစ္မီး

ဟုတ္

မဟုတ္

ေက်ာက္မီးေသြး

ဟုတ္

မဟုတ္

ဟုတ္

မဟုတ္

သစ္သား

ဟုတ္

မဟုတ္

ပရိုပိန္ဓါတ္ေငြ႕ရည္

သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ ေပးေဆာင္ရမည့္ အမ်ားျပည္သူသံုးဝန္ေဆာင္မႈစရိတ္မ်ားအတြက္ ေဖာ္ျပပါအကြက္(မ်ား)ကို အမွတ္ေရးျခစ္ပါ။
ဖုန္း

ေရ

ေရဆိုးပိုက္

အမႈိက္သိမ္းခ

တပ္ဆင္ခ

အျခား -

FOODSHARE WISCONSIN REGISTRATION
F-16019ABU
Page 2 of 8
သင့္ေလွ်ာက္လႊာအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို တင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရး သင့္တြင္ရိွပါသည္။ သင္ စရင္းသြင္းသည့္ရက္စဲြ (သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို စတင္မည့္ရက္စြဲ)
သတ္မွတ္ရန္ အနည္းဆံုး သင့္အမည္၊ လိပ္စာ ႏွင့္ လက္မွတ္တို႔အား ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုလံုးကို

access.wi.gov တြင္ စာျဖင့္၊

ဖက္စ္ျဖင့္၊ ဖုန္းျဖင့္ သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင္ျဖင့္ အျပည့္အစံု ျဖည့္စြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
က်န္ရွိေနေသာ သင့္ေလွ်ာက္လႊာအပိုင္းမ်ားကို အၿပီးအစီးေဆာင္ရြက္ရန္ သင္သည္ သင့္ေအဂ်င္စီႏွင့္ လူခ်င္းေတြ႕ဆံု သို႔မဟုတ္ ဖုန္း မွတဆင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ရန္
လိုအပ္သည္။
သင့္အေျဖမ်ားအခ်ိဳ႕အတြက္ အေထာက္အထားမ်ားကို သင္ေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါမည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား သင္စီစဥ္ေပးအပ္ရမည့္ အေထာက္အထားမ်ားစာရင္းအတြက္
“လိုအပ္သည့္အေထာက္အထားမ်ား” တြင္ ၾကည့္ရွဳပါ။
ေလွ်ာက္လႊာ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အေထာက္အထား/ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို စာတိုက္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖက္စ္ျဖင့္ ေအာက္ပါသို႔ ေပးပို႔ပါ -

Milwaukee County တြင္ သင္ ေနထိုင္ပါက -:
MDPU
PO Box 05676
Milwaukee, WI 53205
သို႔မဟုတ္ ဖက္စ္

သင္သည္

Milwaukee County တြင္ ေနထိုင္သူ မဟုတ္ ပါက -

CDPU
PO Box 5234
Janesville, WI 53547-5234

- 888-409-1979

သို႔မဟုတ္ ဖက္စ္

အေထာက္အထားမ်ားမွန္သမွ်ကိုလည္း စကင္ဖတ္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတဆင့္

- 855-293-1822

access.wi.gov. တြင္ သင္ အပ္လုတ္တင္ႏိုင္သည္။

BadgerCare Plus သို႔မဟုတ္ Medicaid သို႔ သင္ေလွ်ာက္တင္လိုခဲ့လွ်င္ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သင္
ေလွ်ာင္တင္သည့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤက်န္းမာေရးစာင့္ေရွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားကို အြန္လိုင္းျဖင့္ access.wi.gov တြင္ သင္ ေလွ်ာက္တင္ႏိုင္သည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္လည္း

အကယ္၍

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ စာရြက္ျဖင့္ေလွ်ာက္လႊာကို သင္ ျဖည့္စြက္ႏိုင္သည္။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚရွိ

www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ သင့္ ေအဂ်င္စီသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ သင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။
FOODSHARE WISCONSIN ၏အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
ဤေလွ်ာက္လႊာသည္ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ ၎ေလွ်ာက္လႊာသည္ BadgerCare Plus ၊ Family Planning Only
Services ၊ Medicaid ၊ Wisconsin Shares Child Care Subsidy ၊ သို႔မဟုတ္ Wisconsin Works (W-2) အတြက္ မဟုတ္ေပ။ BadgerCare
Plus ၊ Family Planning Only Services ၊ Medicaid ႏွင့္ Wisconsin Shares မ်ားကို FoodShare အတြက္ သင္ေလွ်ာက္ထားသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္
access.wi.gov ၌ အြန္လိုင္းျဖင့္ သင္ ေလွ်ာက္တင္ႏိုင္ပါသည္။ W-2 အတြက္ ေလွ်ာက္တင္ရန္ သင့္ ေအဂ်င္စီသို႔ သင္ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။

FoodShare ဆိုသည္မွာ ခံစားပိုင္ခြင့္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ W-2 သို႔မဟုတ္ အျခား အစီအစဥ္မ်ားကို သင္
ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိပ
ု ါ။ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြငမ
့္ ်ားသည္ ၀င္ေငြနည္းပါးေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ား၏ အဟာရလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္စု တစ္ခုသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အတူတကြေနထိုင္ၿပီး အစားအစာမ်ားကို မွ်ေဝမႈ ျပဳၾကေသာ သူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုအတြက္ FoodShare
အက်ိဳး ခံစားခြင့္မ်ား ရႏုိင္မည့္ ပမာဏမွာ အိမ္ေထာင္စု၏ အရြယ္အစားႏွင့္ ဝင္ေငြေပၚမူတည္၍ေပးအပ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို Wisconsin
QUEST ကဒ္ျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀ ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုကဒ္မွာ FoodShare ကုိ လက္ခံသည့္ ကုန္စုံစတိုးဆိုင္မ်ားတြင္ သံုးႏုိင္သည့္ အေၾကြးဝယ္ကဒ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
ေလွ်ာက္တင္ၿပီး ၃၀ ရက္အတြင္း သင္၏စာရင္းသြင္းျခင္း အေျခအေနကို ၾကားသိရန္ သင္၌ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ခ်က္ခ်င္း အကူအညီအတြက္ သင္ အရည္အေသြးျပည့္မီပါက
ခုႏွစ္ရက္အတြင္း၌ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို လက္ခံရရွိရန္ သင္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။
သင့္အား ေလးစားမႈျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရန္ သင္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး အသက္အရြယ္၊ လိင္၊ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ျခင္း၊ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္၊ ႏုိင္ငံေရး
ခံယူခ်က္ တို႔ေၾကာင့္ သင့္အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမျပဳရန္ သင္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။
ေအာက္ပါမ်ားအတြက္ သင့္တြင္ တာဝန္ရွိပါသည္ •

ေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိ ေမးခြန္းမ်ားအားလံုးကို ျပည့္စံုစြာႏွင့္ ရိုးသားစြာ ေျဖဆိုမႈျပဳျခင္း ႏွင့္ သင့္အေျခမ်ားအားလံုးသည္ ဟုတ္မွန္ၿပီး တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္
မုသားသက္ေသခံျခင္း ဥပေဒေအာက္၌ သင္၏အမည္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေပးျခင္း။

•

အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈအား အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ လိုအပ္ေသာ သက္ေသအခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို စီစဥ္ေပးပို႔ျခင္း။

•

အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္မႈမ်ားကို သင္၏ အသိေပးခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း၌ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္း။

•

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို လက္ခံရရွိရန္အတြက္ အျခားသူတစ္စံုတစ္ဦး၏အမည္ျဖင့္ သင္၏ ေငြ သို႔မဟုတ္ လက္ဝယ္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ထားရွိျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

•

အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ကုန္ကူးျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားသူသ႔ေ
ို ပးလိုက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရ။

•

ခြင့္ျပဳထားသည့္ အိုင္တမ္မ်ားကို ဝယ္ယူရန္အတြက္သာ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအား အသံုးျပဳျခင္း။
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FoodShare ၏ စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္သူသည္ အစီအစဥ္မွ အရည္အခ်င္းျပည့္မီခ်င္းမွထုတ္လိုက္ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ေစျခင္း၊ ေထာင္က်ျခင္း သို႔မဟုတ္ သံုးခုလံုးအား
ခံရႏိုင္သည္။

USDA ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရိွျခင္းဆုိင္ရာ ေၾကညာခ်က္

U.S. Department of Agriculture (USDA) လူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ USDA၊
၎၏ ေအဂ်င္စီ မ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၊ USDA အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ၾကသည့္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊
ဇာတိ၊ မူလဇာတိ၊ အသက္၊ မ သန္စြမ္းမႈ၊ လိင္၊ လိင္ခြဲျခားမႈ၊ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏုိင္ငံေရး ခံယူခ်က္အတြက္၊ သုိ႔မဟုတ္ USDA မွ
ဖက္ဒရယ္ လူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္

စီမံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ မည္သည့္ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ လူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္
ရန္ျငိဳးထားျခင္း သု႔မ
ိ ဟုတ္ လက္တ႕ံု ျပန္ျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကုိ တားျမစ္ထားပါသည္။
အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္း(ဥပမာ၊ ဘေရးလ္၊ စာလံုးႀကီးျဖင့္ ပံုႏွိပ္ေပးရန္၊ အသံေခြ၊ အေမရိကန္ သေကတၤျပ ဘာသာစကား စသျဖင့္) ျဖင့္
ဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္ေသာမသန္မစြမ္းျဖစ္သူတုိ႔သည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ၾကသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ) သုိ႔ ဆက္သြယ္ၾက
ရပါမည္။ နားမၾကား၊ အၾကားအာရံု ျပႆနာရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ စကားေျပာရာမွာ အခက္အခဲရွိသူတုိ႔သည္ ဖက္ဒရယ္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ (Federal

Relay

Service) (800) 877-8339 မွတဆင္ေ့ ခၚဆုၿိ ပီး USDA သို႔ ဆက္သြယႏ္ ုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ မဟုတ္သည့္
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လညး္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမႈဆုိင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ တုိင္ၾကားရန္ အြန္လိုင္းေပၚရွိ https://www.ascr.usda.gov/how-file-program-discriminationcomplaint တြင္ သို႔မဟုတ္ USDA ရံုးတစ္ခုခု တြင္ USDA Program Discrimination Complaint Form ၊ (AD-3027) ကို ရယူျဖည့္စြက္ပါ၊ သိ႔မု ဟုတ္
ေလွ်ာက္လႊာထဲတြင္ ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္ tလက္မ်ားအားလံုးကိုျဖည့္စြက္ၿပီး USDA လိပ္စာသို႔ စာတိုက္ျဖင့္ေရးသားေပးပို႔ပါ။ တုိင္ၾကားခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ
မိတၱဴကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက္ (866) 632-9992 သု႔ိ ေခၚဆိုပါ။ ျဖည့္စြက္ၿပီးသည့္ သင္၏ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ သုိ႔မဟုတ္ စာကုိ USDA ထံ ပုိ႔ေပးရန္ -

(1)

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

(2)

ဖက္စ္ျဖင့္

(3)

အီးေမးလ္ျဖင့္

စာတိုက္ျဖင့္

- (202) 690-7442; သို႔မဟုတ္
- program.intake@usda.gov

ဤဌာနသည္ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးေသာ ေထာက္ပ့ံသူႏွင့္ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ပါသည္။
ေရးသားထားေသာ အသိေပးခ်က္

သင္၏ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရပ္တန္႔ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာမျပဳလုပ္မွီ သင္၏ေအဂ်င္စီထံမွ စာျဖင့္ေရးသားေသာ အသိ
ေပးခ်က္ကို သင္ လက္ခံရရွိပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားစုတြင္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အား မစတင္မွီ အနည္းဆံုး ၁၀ ရက္ စာတစ္ေစာင္ကို သင္ ႀကိဳတင္လက္ခံရရွိပါမည္။
တရားမွ်တေသာ ၾကားနာျခင္း
ေအဂ်င္စ၏
ီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္စံုတစ္ရာအတြက္ သင္ သေဘာမတူညီခဲ့ပါက တရားမွ်တေသာ ၾကားနာေျဖရွင္းျခင္းအတြက္ သင္ အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ တရားမွ်တေသာ
ၾကားနာျခင္းကို ေတာင္းဆိရ
ု န္ ႏႈတ္အားျဖင့္

608-266-7709 သို႔ ေခၚဆိုႏိုငသ
္ ည္၊ သို႔မဟုတ္ ၾကားနာျခင္းအတြက္ ေတာင္းဆိုသည့္စာကို ေအာက္ပါသိ႔ု

သင္

ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္ -

Department of Administration
Division of Hearing and Appeals
P.O. Box 7875
Madison, WI 53707-7875
ဖက္စ္ျဖင့္ - 608-264-9885
FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ေအဂ်င္စီမွ သက္ေရာက္မႈျပဳၿပီး ရက္ ၉၀ အတြင္း သင္၏ ေတာင္းဆိုမႈကို လက္ခံေရာက္ရွိသင့္ေပသည္၊ သိ႔မု ဟုတ,္ သင္၏
FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္ ပမာဏအတြက္ သင္ သေဘာမတူညီခဲ့ပါက အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို သင္ရယူသည့္ မည္သည့္အခ်ိန္ခါ၌မဆို သင္ တင္ျပႏိုင္သည္။
တရားမွ်တေသာၾကားနာေျဖရွင္းျခင္း ေတာင္းဆိုသည့္စာရြက္အား www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm တြင္ ေဒါင္းလုတ္ ရယူႏိုင္သည္။
သင့္

ျဖစ္ရပ္အမ်ားစုတြင္ သင္၏ တရားမွ်တေသာ ၾကားနာျခင္း ေတာင္းဆိုမႈကို ၾကားနာျခင္း ႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္း ဆိုင္ရာ ဌာန က လုပ္ေဆာင္ခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈ ေန႔စြဲမတိုင္မီတြင္
ႀကိဳတင္လက္ခံရရွိခဲ့ပါက သင္၏

FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ရပ္တန္႔ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင္၏ အယူခံဝင္ျခင္းအေပၚ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ် ေသးသည့္အခ်ိန္အထိ သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္ရရွိရန္ အနည္းဆံုး သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ ဤအခ်ိန္အတြင္း၌
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ဆက္စပ္မႈမရွိသည့္အျခားေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ပါက သင္၏

FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။

အျခားေသာေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက စာအသစ္တစ္ေစာင္ကို သင္ လက္ခံရရွိပါမည္။ တရားမွ်တေသာၾကားနာျခင္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ သင္ေက်နပ္မႈမျဖစ္ခ့ပ
ဲ ါက
ဒုတိယအႀကိမ္ တရားမွ်တေသာၾကားနာျခင္းကိုအယူခံဝင္ရန္ သင္ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ အကယ္၍ တရားမွ်တေသာၾကားနာျခင္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို အဆံုးသတ္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ် ခဲ့လွ်င္ သင့္အယူခံဝင္ျခင္းအား ဆိုင္းငံ့စဥ္အတြင္း၌ သင္ရရွိခဲ့ သည့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားမွန္သမွ်ကို
သင္ျပန္လည္ေပးဆပ္ရႏိုင္သည္။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆက္လက္မရရွိရန္ သင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။
ၾကားနာျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အစည္းအေဝး ၌ သင္ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ ေရွ႕ေန၊ အသိမိတ္ေဆြ၊ သို႔မဟုတ္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္အျခားသူတစ္ဦးဦး တက္ေရာက္ႏိုင္သည္။ သင့္
ေရွ႕ေနအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေပးေဆာင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္ျငားလည္း သင္အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက တရားေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ျဖင့္ သင္ရရွိေကာင္း
ရရွိႏိုင္သည္။ အခမဲ့ျဖင့္ တရားေရးဆိင
ု ရ
္ ာဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့မႈအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး

888-278-0633 သို႔ ေခၚဆိုပါ။

ၾကားနာျခင္းသိ႔ု သင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ သင့္ကိုယ္စားလွယ္သည္ ေကာင္းမြန္ေသာအက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္မရွိဘဲ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက သင္၏အယူခံဝင္ျခင္းကို
ဖက္သိမ္းလိုက္သည္ဟု ယူဆမည္ျဖစ္ကာ ပယ္ခ်လိုက္မည္ျဖစ္ပါသည္။
တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူ၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူ၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရွ႔ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ
အကယ္၍ သင္သည္ တရားဝင္အုပ္ထိန္းသူ၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သူ၊ သို႔မဟုတ္ ေရွ႔ေနကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ရွိခဲ့ပါက ထိုသူမွ ဤေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို သင့္ကိုယ္စား ျဖည့္စြက္
ၿပီး တင္ျပေပးႏိုင္သည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ ဤေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ႏွင့္အတူ သူ သို႔မဟုတ္ သူမ ၏ခ်ိန္းခ်က္ႏွင့္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုပါ ေပးပို႔တင္ျပရန္လိုအပ္သည္။
လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္
လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္အား ဤေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ကို သင့္ကိုယ္စား ျဖည့္စြက္ၿပီး တင္ျပခိုင္းေစႏိုင္သည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးအား
ခန္႔အပ္ရန္ ခန္႔အပ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္းလဲမႈ ေဖာင္ တစ္ခုမဟုတ္လွ်င္တစ္ခုအား ျဖည့္စြက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္အား ဖယ္ရွားျခင္း - ပုဂၢိဳလ္
ေဖာင္ ၊

F-10126A ၊ သိ႔မု ဟုတ္ ခန္႔အပ္မႈ၊ ေျပာင္းလဲမႈ သို႔မဟုတ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္အား ဖယ္ရွားျခင္း - အဖြဲ႕အစည္းေဖာင္ ၊ F-10126B ။

ေဖာင္ပံုစံမ်ား ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအား www.dhs.wisconsin.gov/library/F-10126.htm တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္သည္

သင္၏ FoodShare အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ မွားယြင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါက ျဖစ္ေပၚလာသည့္ မွားယြင္းမႈမ်ားအားလံုးအတြက္ သင္
သို႔မဟုတ္ သင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲအပ္ခံရသူကိုယ္စားလွယ္ ၌ တာဝန္ရွိပါသည္။
အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျခင္း/ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္အား အသံးု ျပဳမႈ/ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာမွတ္ပံုတင္ အခ်က္အလက္မ်ား

မိသားစုဝင္တစ္ဦးစီတ႔၏
ို လူမႈဖူလေ
ံု ရးနံပါတ္အပါအဝင္ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အစားအစာ ႏွင့္ အဟာရ အက္ဥပေဒ 7

U.S.C. 2011-

2036 ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေအာက္၌ ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ အိမ္ေထာင္စုသည္ SNAP ထဲတြင္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္ သိ႔မု ဟုတ္

ဆက္လက္ပါ ဝင္ေနမည္ စသည္ျဖင့္အားဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ျပဳတာ လိုက္ဖက္မႈ ပရိုဂရမ္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳသြားပါမည္။
ထိ႔အ
ု ျပင္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အစီအစဥ္၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ အစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္
အသံးု ျပဳမည္ ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင္ အိမ္ေထာင္စုမွ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆက္လက္ရရွိႏိုင္ သည္ တိ႔အ
ု တြက္ ဆံုးျဖတ္ရန္ အသံးု ျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္ေပးအပ္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြန္ျပဳတာ လိုက္ဖက္မႈ ပရိုဂရမ္မ်ားမွတဆင့္ အတည္ျပဳသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိ႔အ
ု ျပင္ အဆိုပါအခ်က္အလက္မ်ားကို အစီအစဥ္
၏စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီလိုက္နာေဆာင္ရြက္မႈအားေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ အစီအစဥ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္လည္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အရာရွိတ႔မ
ို ွ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ အျခားေသာ ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားသို႔ ထိ႔အ
ု ျပင္ ဥပေဒကိုေရွာင္ဖယ္ၿပီးထြက္ေျပးသူမ်ားအား
ဖမ္းဆီးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ ဥပေဒထိန္းသိမ္းမႈဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားသိ႔လ
ု ည္း ဖြင့္ဟထုတ္ေဖာ္ျခင္း ျပဳႏိုင္ေပသည္။
အကယ္၍ သင့္ အိမ္ေထာင္စုအတြက္ SNAP နစ္နာေၾကး ကိစၥျဖစ္ေပၚပါက ဖယ္ဒရယ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္ ေအဂ်င္စီမ်ားအျပင္ ပုဂၢလိကဆိုင္ရာ နစ္နာေၾကး ေကာက္ခံျခင္း
ေအဂ်င္စီမ်ားထံသို႔လည္း နစ္နာေၾကး ေကာက္ခံျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ ဤေလွ်ာက္လႊာေပၚရွိအခ်က္အလက္မ်ား၊ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္မ်ား အပါအဝင္အား လႊဲေျပာင္း
ညႊန္းဆိုျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။
ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ မိသားစုဝင္တစ္ဦးစီတ႔၏
ို လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္အပါအဝင္ သည္ ဆႏၵအေလ်ာက္ ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ကို
ေပးအပ္မႈမေပးျခင္းက ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီမွ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ကို မေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္

SNAP အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ျငင္းဆိုျခင္းရလဒ္သ႔ို သက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစပါမည္။

ေပးအပ္လာေသာလူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္မ်ားကို အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည့္ အိမ္ေထာင္စုဝင္မ်ား၏ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ပံုစံအတိုင္းကဲ့သ႔ပ
ို င္လွ်င္ အသံုးျပဳျခင္း ႏွင့္ ဖြင့္ဟထုတ္ ေဖာ္ျခင္း
ျပဳလုပမ
္ ည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္၏ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္ကို အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနသိ႔ု မွ်ေဝျခင္း ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ပါ။
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအေျခအေန

FoodShare ကိုရယူႏုိင္ရန္အတြက္ သင္သည္ U.S. ႏုိင္ငံသား သို႔မဟုတ္ USCIS ၏ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရးအေျခအေနအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသူျဖစ္ရပါမည္။
FoodShare ကို ေလွ်ာက္ထားေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ အားလုံး၏ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအေျခအေနအား USCIS မွ အ တည္ျပဳ ေပးရမည္ ျဖစ္ျပီး FoodShare
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တြင္စရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျမတ္ခစ
ံ ားခြင့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈရိွမည္ျဖစ္သည္။

FoodShare မေလွ်ာက္ထားသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီမွန္သမွ် သို႔မဟုတ္ USCIS

ႏွင့္ အတူ လူဝင္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး အေျခအေနအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မျပည့္မွီသည့္ သူ သို႔မဟုတ္ သူမအျဖစ္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရေသာသူမ်ားအတြက္
လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးအေျခအေနအား USCIS ျဖင့္ အတည္ျပဳ ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ၀င္ေငြသည္

FoodShare တြင္စရင္းသြင္းျခင္းႏွင့္

အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ ျဖစ္ပါ သည္။
အရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္စစ္ေဆးခ်က္

Wisconsin Department of Health Services မွ သင္၏ FoodShare
အမႈကိစၥရပ္အား က်ပန္း ေရြးခ်ယ္မႈ ျပဳလုပ္ေကာင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ FoodShare အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္စစ္ေဆးခ်က္တစ္ခုသည္ FoodShare
အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္စစ္ေဆးခ်က္တစ္ခုအတြက္ငွာ

တြင္ သင့္အား စာရင္း သြင္းေပး ေသာ ေအဂ်င္စီအေနႏွင့္ သင္၏ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား မွန္မွန္ကန္ကန္ ထုတ္ေပးျခင္းရွိေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ဖယ္ဒရယ္အစိုးရမွ
ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား လိုက္နာမႈရွိေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔အား ေသခ်ာေစရန္အတြက္ငွာ သင္၏

FoodShare အမႈကိစၥရပ္အား သံုးသပ္စစ္ေဆးျခင္းတစ္ခု

ျဖစ္ေပသည္။ ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒအရ သင္သည္ အရည္အေသြးထိန္းခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္
ေတာင္းဆိုလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အား ထုတ္ေပးျခင္းမရွိသည့္အျပင္ သံုးသပ္စစ္ေဆးမႈျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳပါလွ်င္ သင္၏

FoodShare အမႈကိစၥရပ္အား

ပိတ္ပစ္ေကာင္း ပိတ္ပစ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ေပၚပါက သင့္ အမႈကိစၥရပ္အား မည္မွ်ၾကာေအာင္ ပိတ္ထားမည္ျဖစ္သည့္အေၾကာင္း သင့္အား ေျပာျပမည္ ျဖစ္သည္။

အသက္

16

ႏွစ္ မွ

59 ႏွစ္အထိေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီအတြက္ အလုပ္လုပ္ခြင့္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

အသက္ 16 ႏွစ္ မွ 59 ႏွစ္အထိေသာ FoodShare ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား အားလံုးသည္ ၎တို႔အား ကင္းလႊတ္ခြင့္ရရွိသူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္းခံရေသာ
အေျခအေနမွလြဲ၍ အလုပ္အတြက္ မွတ္ပုံတင္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ FoodShare အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီေၾကာင္း သင္ သတ္မွတ္ခံရခ်ိန္တြင္ သင္သည္ ကင္းလႊတ္ခြင့္
တစ္ခုျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီမႈရွိေသာ အေျခအေနမွလြဲ၍ အလုပ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိ႔မ
ု ွ တစ္ခုခုေသာ အခ်က္သည္ မွန္ကန္လွ်င္ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရရွိမည္ ျဖစ္သည္ -

•
•

သင္သည္ အသက္ 16 သို႔မဟုတ္ 17 ႏွစ္ ျဖစ္ျပီး၊ FoodShare အုပ္စုတြင္ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမဟုတ္ေပ။
သင္သည္ အသက္ 16 သို႔မဟုတ္ 17 ႏွစ္ ျဖစ္ျပီး၊ FoodShare အုပ္စုတြင္ အဓိကက်ေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းတြင္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ခန္႔အပ္မႈ
တစ္ခုတြင္၊ ႏွင့္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္၀က္ သင္တန္းအစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ စာရင္းသြင္းထားသည္။

•

သင္သည္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ သင့္ေတာ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေတြ႕ ရွိရသည္။ ဤသည္မွာ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားအေပၚသိ႔ု သက္ေရာက္မႈရွိသည္ o

သင္သည္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက အရင္းအျမစ္တစ္ခုမွ ယာယီ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္း မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား ရရွိသည္။

o

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးအလုပ္သမားမ်ားထံမွ ထြက္ဆိုခ်က္တစ္ခုအရ သင္သည္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိေၾကာင္း

o

သင္သည္ အလုပ္လုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ မတတ္စြမ္းႏိုင္ေၾကာင္း သင့္ ေအဂ်င္စီမွ ရွာေဖြေတြ႕ ရွိသည္။
အတည္ျပဳခ်က္ရရွိထားသည္။

W-2 တြင္ စာရင္းသြင္းထားျပီး၊ W-2 အလုပ္အကိုင္ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ရွိသည္။

•

သင္သည္

•

သင္သည္ အသက္ 6 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးအား (အဆိုပါကေလးသည္ သင့္အိမ္တြင္ ေနထိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေနသည္ျဖစ္ေစ) အျမဲတမ္းေစာင့္ေရွာက္ေနရသူ
တစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ ကေလးအေပၚ မိဘအုပ္ထိန္းသူဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္အုပ္ထိန္းခြင့္အား ရရွိထားလွ်င္
သင္တို႔ထဲမွ တစ္ဦးသည္သာလွ်င္ ကေလးအား အဓိက ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ရွိသူအျဖစ္ အလုပ္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္
ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အဓိက ေစာင့္ေရွာက္ေနလ်က္ရွိသူ ျဖစ္သည္ (အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္အိမ္တြင္
ေနထိုင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ မေနသည္ျဖစ္ေစ)

•

သင္သည္ အလုပ္လက္မဲ့ဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးအား ေလွ်ာက္ထားသည္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရရွိေနလ်က္ရွိသည္။

•

သင္သည္ အရက္ေသစာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲလန္းမႈအတြက္ ပံုမွန္ ကုသမႈခံယူေနသည္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္တြင္ ပံုမွန္
ပါ၀င္ေနလ်က္ရွိသည္။

•

သင္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 သို႔မဟုတ္ အထက္ အလုပ္လုပ္သည္၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ရရွိေသာ လုပ္ခမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္၏ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ
လုပ္ချဖစ္သည့္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 သို႔မဟုတ္ အထက္ လုပ္ချဖင့္ ညီမွ်သည္။

•

သင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေက်ာင္း၊ သင္တန္းအစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္၀က္ စာရင္းသြင္းထားသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ ဤကင္းလႊတ္ခြင့္မ်ားမွ တစ္ခုျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီမႈရွိပါလွ်င္ သင့္ ေအဂ်င္စီထံသို႔ သက္ေသအေထာက္အထား တင္ျပရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေပမည္။
အလုပ္အတြက္မွတ္ပံုတင္ရန္လိုအပ္ေသာ္လည္း အလုပ္အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းသည္ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သာ ျဖစ္ပါသည္။
အလုပ္လုပ္ခြင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရ ပိတ္ဆို႔မႈ
အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိသလို ကင္းလႊတ္ခြင့္အတြက္လည္း ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္း မရွိပါလွ်င္
သင္သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆို႔မႈ ကာလတစ္ခုအထိ FoodShare အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား ရရွိႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ ဤတြင္ အကယ္၍ သင္သည္
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္၊ ထို႔ျပင္ ေကာင္းမြနေ
္ သာ အေၾကာင္းအရင္းမရွိဘဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတို႔မွ တစ္ခုခုအား ေဆာင္ရြက္ခဲ့လွ်င္လည္း ပါ၀င္ေပသည္ •

သင့္တင့္ေသာ အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္တစ္ခုအား ျငင္းပယ္သည္

•

တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 သို႔မဟုတ္ အထက္ အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္မွ (သို႔မဟုတ္ သင္၏ ရရွိေသာ လုပ္ခမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္၏ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထားေသာ
လုပ္ချဖစ္သည့္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 သို႔မဟုတ္ အထက္ျဖင့္ ညီမွ်သည့္ အလုပ္မွ) ထြက္သည္
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သင္၏ အလုပ္ခ်ိန္နာရီမ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 ေအာက္သ႔ို ေလ်ာ့ခ်ပစ္သည္ (သို႔မဟုတ္ သင္၏ ရရွိေသာ လုပ္ခမ်ားသည္ ဖယ္ဒရယ္၏ အနည္းဆံုးသတ္မွတ္ထား
ေသာ လုပ္ချဖစ္သည့္ အဆ 30 ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္)

•

W-2 တြင္ ပါ၀င္ေသာ္လည္း W-2 အစီအစဥ္၏ အလုပ္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီျခင္း မရွိေပ

•

အလုပ္လက္မဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား ေလွ်ာက္ထား သို႔မဟုတ္ ရရွိေနေသာ္လည္း အလုပ္လက္မဲ့ဆိုင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးအစီအစဥ္၏ အလုပ္ဆိုင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္
စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီမႈ မရွိေပ

အကယ္၍ ပိတ္ဆို႔မႈကာလ အေတာအတြင္း သင္သည္ ေနာက္ထပ္ေသာ FoodShare အိမ္ေထာင္စု တစ္စုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလွ်င္ သင္၏ ပိတ္ဆို႔မႈကာလ၏ က်န္ရွိေသာ
အခ်ိန္မ်ားသည္ သင္ႏွင့္အတူ အဆိုပါအိမ္ေထာင္စုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားမည္ျဖစ္သည္။ ပိတ္ဆို႔မႈကာလ၏ အလ်ားၾကာခ်ိန္မွာ •

ပထမအၾကိမ္ ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ တစ္လ။

•

ဒုတိယအၾကိမ္ ပိတ္ဆို႔မႈအတြက္ သံုးလ။

•

တတိယ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ဆက္တြဲဆက္လက္ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအတြက္ ေျခာက္လ။

အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္ မွတ္ပံုတင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ ရရွိလာခဲ့လွ်င္ သင္၏ ပိတ္ဆို႔မႈကာလအား ေစာစီးစြာ အဆံုးသတ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

FoodShare အား ထပ္မံေလွ်ာက္ထားဖို႔ လိုအပ္မည္
FoodShare အုပ္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လွ်င္မူ ထပ္မံေလွ်ာက္ထားမႈျပဳျခင္းထက္ဆိုင္လွ်င္ သင္၏ အမႈကိစၥရပ္အား

အကယ္၍ ပိတ္ဆို႔မႈကာလ အဆံုးသတ္ျပီးေနာက္ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား သင္ ရယူလိုလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္
ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္

မြမ္းမံေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အတြက္ သင္၏ လူမႈေရးလုပ္သားအား အသိေပးဖို႔ လိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။

49 ႏွစ္အထိ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းရွိေသာ အရြယ္ေရာက္လူၾကီးမ်ားအတြက္ အလုပ္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား
18 ႏွစ္မွ 49 အတြင္းရိွ အခ်ဳိ႕ေသာ အရြယ္ ေရာက္သူမ်ားသည္ FoodShare
၏ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္မကိုက္ညီပါက 36 လတာ (သုံးႏွစ္တာ) ကာလအတြင္း FoodShare ခံစားခြငမ
့္ ်ား သံုးလ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္သာ ရရိွမည္

အသက္

18

ႏွစ္ မွ

အိမ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည့္ အရြယ္မေရာက္ေသးေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား မရိွသူ အသက္

ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီျခင္း သို႔မဟုတ္ ကင္းလႊတ္ခြင့္ရရွိသူအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံရျခင္း အေျခအေနမွလြဲ၍ ျဖစ္သည္။ ဤအလုပ္ဆိုင္ရာ
လိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းသည္ အလုပ္မွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားေပသည္။
အလုပ္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းျဖင့္ ျပည့္မွီကိုက္ညီရန္အတြက္ နည္းလမ္း သံုးနည္း ရွိေပသည္ 1.
2.

တစ္လစီလွ်င္ အနည္းဆံုး နာရီ

80 ျဖင့္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈျပဳရန္ FoodShare Employment and Training (FSET)
W-2
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA) လက္ေအာက္ရွိ အခ်ိဳ႕ေသာ အစီအစဥ္မ်ား။

ေဖာ္ျပပါတို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ခြင့္ျပဳထားသည့္ အလုပ္အစီအစဥ္တြင္ တစ္လစီ၌ အနည္းဆံုး နာရီ

•
•
•
3.

80 အလုပ္လုပ္ရန္။

အလုပ္ပါလုပ္ျပီး ခြင့္ျပဳထားေသာ အလုပ္အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္လည္း ပါ၀င္ကာ ႏွစ္ခုေပါင္း တစ္လစီလွ်င္ အနည္းဆံုး နာရီ 80 စုစုေပါင္းျဖင့္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုး ေဆာင္ရြက္ရန္။

အကယ္၍ သင္သည္

FoodShare တြင္ စာရင္းသြင္းပါလွ်င္ FSET အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

အကယ္၍ ေအာက္ေဖာ္ျပပါတိ႔မ
ု ွ တစ္ခ်က္ခ်က္သည္ မွန္ကန္လွ်င္ သင့္အား ကင္းလႊတ္ခြင့္ရွိသူအျဖစ္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ျဖစ္ျပီး၊ အလုပ္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္
ျပည့္မွီကိုက္ညီရန္လည္း လိုအပ္ခ်င္မွ လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္ •

သင္သည္ တူညေ
ီ သာ FoodShare အိမ္ေထာင္စု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေသာ အသက္

•

သင္သည္ အသက္ ကေလးသည္ သင့္ေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ ) ႏွစ္ေအာက္ မွီခိုသူကေလးငယ္တစ္ဦးအား အဓိက ေစာင့္ေရွာက္ေနလ်က္ရွိသူျဖစ္သည္ 6

18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးတစ္ဦးႏွင့္အတူ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္။

မဟုတ္ သင္႔သိ့ေ
ု နအိမ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ။(
•

သင္သည္ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အျခားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအား အဓိက ေစာင့္ေရွာက္ေနလ်က္ရွိသူ ျဖစ္သည္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္ေနအိမ္တြင္ )
။(မဟုတ္ သင့္ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ႔ေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ သို

•

သင္သည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာသူျဖစ္သည္။ ဤတြင္ အကယ္၍ သင္သည္ ေရရွည္ အိမ္ေျခရာမဲ့မႈအား ၾကံဳေတြ႕
ေနရလွ်င္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။

•

သင္သည္ ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္ထားရသည္။

•

သင္သည္ အလုပ္လက္မဲ့ အာမခံအား လက္ခံရရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္ထားသည္။

•

သင္သည္ အရက္ေသစာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆး၀ါး စြဲလန္းမႈအတြက္ ကုသမႈခံယူေနသည္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္တြင္
ပါ၀င္ေနလ်က္ရွိသည္။

•

သင္သည္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ အနည္းဆံုး အခ်ိန္၀က္ စာရင္းသြင္းထားသည္။

•

သင္သည္ အထက္တန္ေက်ာင္းအား အနည္းဆံုး အခ်ိန္၀က္ တက္ေရာက္ေနသည့္ အသက္ 18 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ ရွိသူျဖစ္သည္။
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JOB CENTER
Job Center သည္ သင့္အတြက္ အျမဲအဆင္သင့္ ရွိေနပါသည္။ Job Center သည္ Wisconsin တြင္ အလုပ္အကိုင္ လမ္းဖြင့္ေပးျခင္း အတြက္ အၾကီးဆံုးေသာ
အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Job Center ၏ ၀က္ဘ္ဆုက
ိ ္ jobcenterofwisconsin.com သို႔ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ေဒသတြင္းရိွ job center မွ
မ်က္ႏွာျပင္တို႔ထိႏိုင္သည့္ ကြန္ျပဴတာမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏုိင္ ပါသည္။ သင့္အနီးအနားတြင္ရွိေသာ job center ကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္ 888-258-9966
(အခမဲ့ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း) အားေခၚဆိုပါ။
ကြန္ျပဴတာျဖင့္စစ္ေဆးျခင္း
ျပည္နယ္ဝင္ေငြႏွင့္ သင့္ေတာ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္းစနစ္တို႔ျဖင့္ ေလွ်ာက္လာႊ ေပၚပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အဓိကထားစိ စစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သင္ အလုပ္လုပ္ ေနသည္
ဆိုပါက သင္တင္ျပေသာ ဝင္ေငြႏွင့္ လုပ္အားခတို႔ကို သင့္အလုပ္ရွင္မွ

Department of Workforce Development ထံသ႔ို တင္ျပေသာလုပ္အားခအား
IRS ႏွင့္ Social Security Administration ႏွင့္ Unemployment

ကြန္ျပဴတာျဖင့္ စစ္ေဆးသြားပါမည္။ သင့္ ၀င္ ေငြ၊ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းအ ေၾကာင္းအား

Insurance Division တု႔ႏိ ွင့္လည္း ဆက္သြယျ္ ပဳလုပ္ မည္ျဖစ္ သည္။ ထိုေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ အခ်က္အလက္ မ်ားသည္ သင့္အိမ္ေထာင္စု၏စာရင္းသြင္း ျခင္း ႏွင့္/သိ႔မု ဟုတ္
ခံစားခြင့ပ
္ မာဏအေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင္တင္ျပေသာ မည္သည့္အခ်က္အလက္မဆို မွားယြင္းေနပါက FoodShare ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ျငင္းဆိုခံရႏုိင္သည္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အခ်က္အလက္ မွားယြင္းတင္ျပျခင္း အ
တြက္ ရာဇဝတ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံမည္ကို သိရိွထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်က္အလက္မွားယြင္းတင္ျပခဲ့ပါက သင္ရရိွထားေသာ ခံစားခြင့္ဘယ္အရာကိုမဆို
ျပန္ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္ပါ သည္။

FoodShare ေတာင္းဆိုျခင္းတစ္ခုအား သင့္အိမ္ေထာင္စုအားဆန္႔က်င္ျပီး ျပဳလုပ္ခဲ့လွ်င္၊ လူမႈဖူလံုေရးနံပါတ္မ်ား အားလုံးအပါအ၀င္ ေလွ်ာက္

လႊာေပၚပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖယ္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကေကာက္ခံ ေရးေအဂ်င္စီမ်ားထံသို႔ေသာ္လည္းေကာင္း အစုလိုက္ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း ေတာင္း
ဆိုရန္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

FOODSHARE ၏ျပစ္ဒဏ္သတိေပးခ်က္

သင့္အိမ္ေထာင္စုထဲမွ မည္သည့္အိမ္သားမဆို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို တမင္ရည္ရြယ္၍ ေဖာက္ဖ်က္ပါကပထမ ဆံုးအၾကိမ္ခ်ိဳးဖ်က္ျပီးကာလအတြက္ FoodShare
မွ k လစာ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ တားျမစ္ပစၥည္းအပါအ၀င္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ 24 လစာ ရပ္ဆိုင္း
ျခင္းႏွင့္ တတိယ အၾကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအတြက္ တစ္သက္တာရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

•

FoodShare ခံစားခြင့မ္ ်ားဆက္လက္ရယူရန္ အခ်က္အလက္အမွားေပးျခင္း သိ႔မု ဟုတ္ ဖုံးကြယ္ျခင္း၊
FoodShare ခံစားခြင့မ္ ်ားကို ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားျခင္း သိ႔မု ဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊

•

သင္ လက္ခံရယူခြင့္မရွိေသာ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအား ရရွိရန္အတြက္ ကဒ္မ်ားအား လဲလွယ္ျခင္း

•

အစားအေသာက္မဟုတ္ေသာ အရက္ သိ႕ု မဟုတ္ ေဆးလိပ္တုိ႔ ၀ယ္ယူရန္

•

•

FoodShare ခံစားခြင့မ္ ်ားကို အသံုးျပဳျခင္း

တစ္ျခားသူ၏ FoodShare ခံစားခြင့္မ်ား၊ ႏုိင္ငံသားကဒ္မ်ား သိုမဟုတ္ အျခားအေထာက္အထားမ်ားကို အသံးု ျပဳျခင္း

$250000 ေပးရမည္၊ အႏွစ္ 20 ထက္မက သိ႔မု ဟုတ္ ေထာက္ဒဏ္ေပးအပ္ျခင္း သိ႔မု ဟုတ္
18 လအတြင္း FoodShare Wisconsin မွ သင့္အား တရားရံုးက ပိတ္ပင္ႏိုင္ပါသည္။ FoodShare ခံစားခြင့္
$500 ႏွင့္အထက္ကို တရား မ၀င္ ေရာင္း၀ယ္ ေဖာက္ကားပါက FoodShare ေလွ်ာက္ထားခြင့္အတြက္ တစ္သက္တာ အရည္အခ်င္းမမီ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။ မမွန္မကန္
ခံစားခြင့မ
္ ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္သည့္ ပမာဏေပၚမူတည္ျပီး ဒဏ္ေၾကးေငြ
ျပစ္ဒဏ္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး ခ်မွတ္ခံရနုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္

တင္ျပခ်က္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အျခားလူ၏ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္အား တင္ျပျခင္းႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ခံစားခြင့အ
္ ေျမာက္အမ်ား ခံစားေနျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သည္ဟု ေတြ႔ရိွပါက

FoodShare Wisconsin တြင္ 10 ႏွစ္တာ ပါ၀င္ခြင့္ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ တရားခံေျပးမ်ားႏွင့္ ခံဝန္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထိုင္သူမ်ားအား FoodShare Wisconsin
တြင္ ပါ၀င္ခြင့္မျပဳပါ။ အျခားစြဲခ်က္တင္ႏုိင္ေသာ ဗဟိုအစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားျဖင့္လည္း ထပ္မံတရားစြဲဆို ခံရႏိုင္ပါသည္။

FoodShare ခံစားခြင့္မ်ားကို တားျမစ္ပစၥည္း သိ႔မု ဟုတ္ တရားမ၀င္မူးယစ္ေရာင္း၀ယ္မႈအတြက္ (ေရာင္းျခင္း သိ႔ု ၀ယ္ျခင္း) ျပဳလုပ္ပါက ပထမဆံုးအၾကိမ္ေတြ႔ရိွခ်ိန္တြင္
FoodShare အစီအစဥ္မွ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ဒုတိယအၾကိမ္ေတြ႔ရိွပါက တစ္သက္တာရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသနတ္၊ ခဲယမ္းမီးေက်ာက္
သု႔မ
ိ ဟုတ္ ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို (ေရာင္းျခင္း သိ႔ု ၀ယ္ျခင္း) ျပလုပ္ပါက FoodShare Wisconsin တြင္ တစ္သက္တာ ရပ္ဆိုင္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
လိုအပ္သည့္အေထာက္အထား
သင့္ဘက္မွတိက်ေသာအေျဖမ်ားကို သက္ေသမတင္ႏုိင္သေရြ႕

FoodShare တြင္ သင့္စာရင္းသြင္းျခင္းကုိ အတည္ မျပဳႏုိင္ေသးပါ။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာစာရင္းတြင္

မည္သ႔ေ
ို သာ သက္ေသတင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ သင္ သံုးႏုိင္မည့္ အမ်ိဳးအမည္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

•

သင္၏ အင္တာဗ်ဴးသည္ ေအဂ်င္စီတြင္ ျဖစ္လွ်င္ ေက်းဇူးျပဳျပီး ေအာက္ပါစာရင္းအတြင္းမွ သက္ေသအေထာက္အထား အိုင္တမ္မ်ားအား သင္ တတ္ႏိုင္သေလာက္

•

အကယ္၍ သင္၏ အင္တာဗ်ဴးသည္ ဖုန္းျဖင့္ ျဖစ္လွ်င္ သင္၏ ဖုန္းအင္တာဗ်ဴးအျပီးေနာက္ သက္ေသအေထာက္အထား တင္ျပေပးရန္ သင္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ

ယူေဆာင္လာခဲ့ေပးပါ။
အရာမ်ား၏ စာရင္းအား သင့္ထံသ႔ို ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။
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ခ်ိန္းဆိုမႈျပဳလုပ္ျပီး သည္ေ
့ နာက္တြင္ လိုအပ္သည့္အမ်ိဳးအမည္စာရင္းမ်ားကို ေပးပို႔ေပးရပါမည္။ သင္လိုအပ္သည့္ အမ်ိဳးအမည္မ်ားကို မရႏုိင္ပါက သင္မရႏုိင္သည့္
အမ်ိဳးအမည္မ်ားကို ေအဂ်င္စီထံသို႔ ေျပာေပးလွ်င္ သင့္ေအဂ်င္စီမွ သင့္ကိုကူညီေပး ပါမည္။ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပမထားေသာ အမ်ိဳးအမည္မ်ားကိုလည္း တင္ျပခြင့္ရိွမရိွ
ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ထုိမွသာ လိုအပ္သည့္ အျခား သက္ေသတင္ရန္ စာရင္းကို သင့္ ေအဂ်င္စီမွ သင့္ထံေပးပို႔ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
သက္ေသခံအေထာက္အထား

အလုပ္မွဝင္ေငြ

•
•
•

•

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
ႏုိင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႔) အေမရိကန္

•

30 အတြင္း လက္ခံရ ရိွခဲ့သည့္

ေဆးရံုမွတ္တမ္း

30 အတြင္း စုစုေပါင္း

အလုပ္ရွင္ဆီမွ တရား၀င္လက္မွတ္ေရးထုိး ထားေသာ

ေငြေပးေခ်သည့္ခ်က္လက္မွတ္
အလုပ္သမားမွတ္ပုံတင္ကဒ္

လာမည့္ ရက္ေပါင္း

၀င္ေငြႏွင့္လစာေပးမည့္ရက္စြဲမ်ားအပါအ၀င္

ႏုိင္ငံသားကဒ္

•
•
•

လြန္ခဲ့သည့္ရက္ေပါင္း

ခ်က္လက္မွတ္ ျဖတ္ပိုင္းမ်ားအား လံုး

ေမြးစာရင္း

အျခား၀င္ေငြမ်ား
(ဥပမာအားျဖင့္ အလုပ္လက္မဲ့အာမခံ၊ မသန္စြမ္းအာမခံ၊
လူမႈဖူလႈံေရး၊ ပင္စင္လစာ၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္း
အက်ိဳးခံစားခြင့္၊ စစ္တပ္မွခြဲတမ္း)

•
•

ေထာက္ပံေပးေၾကာင္းစာရြက္
ေနာက္ဆံုးရရိွေသာ ခ်က္လက္မွတ္မိတၱဴ

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

•

ရရိွ၀င္ေငြအေပၚ အလုပ္ရွင္မွ မွန္ကန္ေၾကာင္း
အတည္ျပဳ ေပးထားသည့္ပံုစံ

ေအာက္ေဖာ္ျပပါအမ်ိဳးအမည္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြစာရြကရ
္ ွရ
ိ မည္ျဖစ္ပါသည္။
အေဆာက္အဦခႏွင့္ အေထြေထြအသံုးစရိတ္ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား

•
•
•
•

ကေလးအေထာက္အပံ့

ေျမပိုင္ရွင္၏အမည္ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ပါ ေရးသားထားေသာ လက္ရိွ အိမ္ငွားခေငြ

(Wisconsin အျပင္ အျခားျပည္နယ္ခုတြင္ လက္ခံရရိွခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္

ျဖတ္ပိုင္း

ေပးေဆာင္ခဲ့ ရျခင္း)

အိမ္ငွား (သုိ႔)ေျမငွား(သုိ႔)အေပါင္စာခ်ဳပ္ မ်ား
ေျမယာအေဆာက္အဦအခြန္ေဆာင္စာရြက္

•
•

တရားရံုးအမိန္႔စာ သုိ႔မဟုတ္ ေပးေခ်ေငြမွတ္တမ္း
အျခားျပည္နယ္မွ ေပးေခ်ေငြမွတ္တမ္း

အေထြေထြအသံုးစရိတ္မ်ား

သင္သည္ အသက္

60

ႏွင့္ အထက္၊ မ်က္မျမင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ မသန္စြမ္းသူျဖစ္ပါက ေဆး၀ါးကုန္က်စရိတ္အတိအက် ပါေသာ ေခ်းေငြစာ ရြက္ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။

ေဆး၀ါးကုန္က်စရိတ္မ်ား/စရိတ္စကမ်ား
ေဆး၀ါးကုန္က်စရိတ္မ်ားပါဝင္ေသာ္လည္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါသို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား မရွိေပ-

•
•

ေဆးရံု၊ ေဆး၀ါး၊ သြားႏွင့္ မ်က္စိဆိုင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား
က်န္းမာေရးအာမခံေၾကး၊

Medicare, Prescriptions Drug Plans

•
•

အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား

•
•
•

ေဆးညႊန္းႏွင့္ ေဆးညႊန္းမလိုအပ္ေသာေဆးမ်ား
လူၾကီးမ်ားအားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္း
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား
ေဆး၀ါးကိရိယာမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား

•

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈရယူရန္အသံုးျပဳေသာ သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္စရိတ္ႏွင့္
အထူး သင္ၾကားေပးထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရးအထူးကုတစ္ဦးထံမွ ညႊန္ၾကားခဲ့လွ်င္
လုပေ
္ ဆာင္ေပးရသည့္

•

ေစ်းႏႈန္းကပ္ထားေသာ ေဆး သုိ႕မဟုတ္ ေဆးလံုးပုလင္း
ေဆးဆိုင္မွ ေငြရွင္းတမ္း
ေငြထုတ္ေပးသူႏွင့္ကတိျပဳထားေသာ ျပန္ေပးေငြစာခ်ဳပ္
ေဆးညႊန္းမလိုဘဲေဆး၀ယ္ႏုိင္ရန္ ဆရာ၀န္ထံမွ ထုတ္ေပးစာ
လူၾကီးမ်ားအား က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္း၊ အိမ္မႈေ၀ယ်ာ၀စၥ၊ သုိ႔မဟုတ္
အိမ္တြင္း က်န္းမာေရးအကူ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာ

•

တိရစၦာန္တစ္ေကာင္အတြက္ သက္ဆိုင္သည့္အသံုးစရိတ္မ်ား

•

အာမခံေၾကး၊ ပူးတြဲအာမခံေၾကး၊ ပူးတြဲေပးေဆာင္ေငြ သို႔ အခြန္မေဆာင္မီ
၀င္ေငြမွႏုတ္ရမည့္ေငြမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာ က်န္းမာေရးအာမခံ။

•
•
•
•
•

ငွားရမ္းစရိတ္

•

အမ်ိဳးအစားခြဲထားေသာ ေျပစာမ်ား

Lifeline/Medic Alert အတြက္ အသုံးစရိတ္မ်ား

က်န္းမာေရးကုသမႈ သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ငွားရမ္းစရိတ္ ေျပစာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္မ်ိဳးလံုး၏ ေျပစာမ်ား

•

အထူး သင္ၾကားေပးထားေသာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးသည့္ တိရစၦာန္တစ္ေကာင္
အတြက္ တိရစၦာန္ အစာ၊ သင္ၾကားေပးမႈ ႏွင့္ တိရိစၧာန္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

က်န္းမာေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ ရာအထူးဆရာ၀န္မ်ား ထုတ္ေပးမွသာ

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတို႔အတြက္ ေငြေတာင္းခံလႊာ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းႏွစ္မ်ဳိးစလံုး၏

ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား

ေျပစာမ်ား။

