
Wisconsin Department of Health Services 

အသက္ 16 မွ 59 ၾကားရိွ FoodShare ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား အတြက္ 
အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ လုုိအပ္ခ်က္မ်ား 

WORK REGISTRATION REQUIREMENTS FOR FOODSHARE APPLICANTS AND MEMBERS AGES 16 THROUGH 59 

အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားက 
အဘယ္သုုိ႔နည္း။ 

ဖယ္ဒရယ္ဥပေဒအရ အသက္ 16 ႏွစ္ မွ 59 ႏွစ္ ၾကားရွိ FoodShare 
ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားတုုိ႔သည္ အလုုပ္အကုုိင္ အတြက္ 
စာရင္းသြင္းၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား ကင္းလႊတ္ခြင့္ ေပးထားေသာ 
အေျခအေနမွလြဲ၍ FoodShare  အတြက္ သင ္အရည္အခ်င္း 
ျပည့္မွီေၾကာင္း ဆုုံးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ အလုုပ္ကုုိင္အတြက္ သင့္အား စာရင္းသြင္း 
ပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အလုုပအ္ကုုိင္ စာရင္းသြင္းရန္ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
ကင္းလႊတ္ခြင့္ မရွိလွ်င္ သင္သည္ FoodShare 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားကို အခ်ိန္ကာလ တစခ္ုုအထိ မရရိွႏိုုင္ပါ။ ၎ကို  
ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလဟုု ေခၚဆုုိပါသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို  လုုိက္နာေဆာင္ရြက္လိုလွ်င္ သင္သည္ 
လုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ - 
• FoodShare အတြက္ ေလွ်ာက္ခ်ိန္ႏွင့္၊ ထုုိ႔ေနာက္ 12 လတုုိင္းတြင္

အလုုပ္အကုုိင္ အတြက္ သင ္စာရင္းသြင္းရမည္။
• သင္၏ အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ အေျခအေန၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 

အလုုပ္လုုပ္ႏိုုင္စြမ္းကို ကြ်ႏ္ုုပ္တုုိ႔ ထံ တင္ျပပါ။
• ေကာင္းမြန္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘဲ တစ္ပတ္လွ်င ္နာရီ 30

သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ လုုပ္ရေသာ အလုုပ္အကုုိင္ (သုုိ႔မဟုုတ္
တစ္ပတ္လွ်င ္နာရီ 30 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္မ်ားႏွင့္
ညီမွ်ေသာ ဝင္ေငြမ်ားရရွိသည့္ ဖယ္ဒရယ္မွ သတ္မွတ္ထားသည့္
အနည္းဆုုံး သတ္မွတ္၀င္ေငြရွိေသာ အလုုပ္ကုုိင္) မွ
မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ မႏႈတ္ထြက္ရပါ။

• သင့္အလုုပ္ခ်ိန္မ်ားအား တစ္ပတ္လွ်င ္နာရီ 30 ေအာက္သုုိ႔ အေလ်ာ့
မခံပါႏွင့္ (သုုိ႔မဟုုတ္ သင့္အပတ္စဥ္ လုုပ္ခရရိွမႈမ်ားအား ဖယ္ဒရယ္၏
အနည္းဆုုံး သတ္မွတ္ခ်က္ လုုပ္ခထက္ အဆ 30 အေလ်ာက့်
မခံပါႏွင့္)။

• သင့္ထံ သင့္တင့္သည့္ အလုုပ္ကို ကမ္းလွမ္းလာလွ်င္ အလုပ္ကို
လက္ခပံါ။

• အကယ္၍ သင္သည္ W-2 တြင ္ပါဝင္ေနလွ်င္ Wisconsin
အလုုပ္အကုုိင္မ်ား(W-2) အစီအစဥ္၏ အလုုပ္အကုုိင္ဆုုိင္ရာ
လုုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရမည္။

အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွ 

ကင္းလႊတ္ခြင့္ ဆုုိသည္မွာ အဘယ္သုုိ႔နည္း။ 

အကယ္၍ ေအာက္ေဖာျ္ပပါ အခ်က္မ်ားထဲမွ တစ္ခ်က္ခ်က္သည 
ဟုုတ္သည္ဆုုိလွ်င္ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွ ကင့္လႊတ္ခြင့္ကို သင ္ျပည့္မီွပါသည္ -  
• သင္သည္ အသက္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ 17 သာ ရွိေသးျပီး၊ FoodShare

အုုပ္စုု အတြင္း အဓိကပုုဂၢိဳလ္  မဟုုတ္ပါ။
• သင္သည္ အသက္ 16 သုုိ႔မဟုုတ္ 17 သာ ရွိေသးျပီး၊ FoodShare

အုုပ္စုု အတြင္း အဓိကပုုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေက်ာင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္
အလုုပ္ခန္႔အပ္မႈ တစ္ခုုခုု ႏွင့္ သင္တန္း အစီအစဥ္တစ္ခုုတြင္
အနည္းဆုုံး အခ်ိန္ေန႔ဝက္စာ စာရင္း သြင္းထား သည္။

• သင္သည္ အလုုပ္လုုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။
၎တြင ္ ေအာက္ပါ မ်ား အက်ံဳးဝင္သည္-
− သင္သည္ အစိုုးရ သုုိ႔မဟုုတ္ ပုုဂၢလိက အရင္းအျမစ္ထံမွ ယာယီ 

သုုိ႔မဟုုတ္ အျမတဲမ္း မသန္စြမ္းမႈဆုုိင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားကို ရရွိေနသည္။ 

− သင္သည္ အလုုပ္လုုပ္ရန္အတြက္ စိတ္ပိုုင္းဆုုိင္ရာအရ 
သုုိ႔မဟုုတ္ ရုုပ္ပုိင္း အရ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ေၾကာင္း သင္ ့ေအဂ်င္စီမွ 
ေတြ႕ရွိခ့ဲသည္။ 

− က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကြ်မ္းက်င္သူ သုုိ႔မဟုုတ္ 
လူမႈေရးလုုပ္သား၏ ထြက္ဆုုိခ်က္အရ သင္သည္ 
အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ရန္ မတတ္စြမ္းႏိုုင္ စိစစ္ေတြ႕ ရွိထားသည္။ 

• သင္သည္ W-2 တြင ္စာရင္းသြင္းထားျပီး၊ W-2 အလုုပ္ကုုိင္ဆုုိင္ရာ
ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားႏွင့္အညီ လုုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနသည္။

• သင္သည္ အသက္ 6 ႏွစ္ေအာက္ မွီခုုိသူ ကေလးငယ္ တစ္ဦးအား
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးေနသည့္ အဓိကပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္ (ကေလးသည္ 
သင့္ေနအိမ္တြင္ ေနထုုိင္သည္ ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေနအိမ္ ျပင္ပတြင္
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ေနထုုိင္သည္ ျဖစ္ေစ)။ သင္ ႏွင့္ အျခားပုုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးစလုုံးသည္ 
ကေလးကို အုုပ္ထိန္းေနၾကလွ်င္ တစ္ဦးသာလွ်င္ ကေလး၏ 
အဓိကေစာင့္ေရွာက္သူ အျဖစ္ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ 
ေတာင္းဆိုခ်က္ မ်ားမွ ကင္းလႊတ္ခြင့္ ရရိွႏိုုင္ေပသည္။  

• မိမိကုုိယ္ကုုိမိမိ ေစာင့္ေရွာက္မႈ မျပဳႏိုုင္သည့္ အျခားေသာ 
ပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအတြက္ သင္သည္ အဓိက ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ေပးသျဖစ္သည္ (အဆုုိပါ ပုုဂၢိဳလ္သည္ သင့္ 
ေနအိမ္တြင္ေနထုုိင္သည္ျဖစ္ေစ၊ သင့္ေနအိမ္ျပင္ပတြင္ 
ေနထုုိင္သည္ျဖစ္ေစ)။  

• သင္သည္ အလုုပ္လက္မဲ့ဆုုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈအတြက္ 
ေလွ်ာက္ထားသည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ခံရရိွေနသည္။ 

• သင္သည္ အရက္ သုုိ႔မဟုုတ္ အျခားေသာ မူးယစ္ေဆးဝါး 
စြဲလန္းမႈအား ကုုသမႈ သုုိ႔မဟုုတ္ နလန္ထူကုုသမႈ 
အစီအစဥ္တစ္ခုုတြင္ ပံုုမွန္ ပါဝင္ေနသည္။ 

• သင္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ 
အလုုပ္လုုပ္ကုုိင္ေနသည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ သင္သည္ ဖယ္ဒရယ္၏ 
အနည္းဆုုံး လုုပ္ခသတ္မွတ္ခ်က္ ျဖစ္သည့္ တစ္ပတ္လွ်င ္အလုုပ္ခ်ိန္ 
နာရီ 30 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ လုုပ္ခမ်ားကို ရရိွေနသည္။ 

• သင္သည္ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္း၊ သင္တန္း အစီအစဥ္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 
အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဌာန တစ္ခုုခုုတြင္ အနည္းဆုုံး အခ်ိန္ ေန႔ဝက္စာ 
တက္ေနသည္။  

အကယ္၍ သင္သည္ ဤကင္းလႊတ္ခြင့္မ်ားထဲမွ တစ္ခုုခုုျဖင့္ 
ျပည့္မီွကုုိက္ညီမႈရွိလွ်င္ သင္ ၏ ေအဂ်င္စီအား သင္သည္ 
အေထာက္အထားကို ျပရန္ လုုိအပ္ႏုိင္မည္။ 

အကယ္၍ ကြ် ႏုု္ပ္သည္ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ 
ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ကင္းလႊတ္ခြင့္မ်ားကို 
မျပည့္မွိီလွ်င္ မည္သုုိ႔ ျဖစ္လာႏုုိင္သနည္း။ 

အကယ္၍ သင္သည္ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ 
ေတာင္းဆ္ိုခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဘဲ ကင္းလႊတ္ခြင့္ကို မျပည့္မွီလွ်င္ 
သင္သည္ FoodShare အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားကို ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ 
ကာလအထိ မရရိွႏိုုင္ပါ။ ဤေနရာတြင္ သင္သည္ ခုိင္လုံသည့္ 
အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွဘဲ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ခုုခုုကို  
ေဆာင္ရြက္ျခင္းလည္း ပါဝင္သည္ - 
• သင့္ေတာ္ေသာ အလုုပ္အကုုိင္ ကမ္းလွမ္းမႈကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ 
• တစ္ပတ္လွ်င ္အလုုပ္ခ်ိန္ နာရီ 30 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ရွေိသာ 

အလုုပ္ကုုိင္ တစ္ခုုမွ ထြက္ခဲ့သည္ (သုုိ႔မဟုုတ္ ဖယ္ဒရယ္ 
အနည္းဆုုံးလုုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ ္သည့္ တစ္ပတ္လွ်င ္နာရီ 30 
သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ လုုပ္ခမ်ားရရိွသည့္ 
အလုုပ္ကုုိင္တစ္ခုုမွ ္ထြက္ခဲ့သည္)။ 

• သင္ ့အလုုပ္ခ်ိန္မ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 ေအာက္သုုိ႔ 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္ (သုုိ႔မဟုုတ္ သင္၏ ဝင္ေငြရရိွမႈမ်ားကို 
ဖယ္ဒရယ္အနည္းဆုုံး လုုပ္ခ သတ္မွတ္ ခ်က္ေအာက္ အဆ 30 
ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္)။ 

• W-2 တြင ္ပါဝင္ေနေသာ္လည္း W-2 အစီအစဥ္၏ 
အလုုပ္အကုုိင္ဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆ္ိုခ်က္မ်ားကို မျပည့္မီပါ။ 

• အလုုပ္လက္မဲ့ဆုုိင္ရာ 
အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ေလွ်ာက္ထားသည္၊ သုုိ႔မဟုုတ္ 

ရေနသည္၊ သုုိ႔ေသာ္လည္း အလုုပ္လက္မဲ့ဆုုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကး 
ေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္၏ အလုုပ္ကုုိင္ဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို 
မျပည့္မီွပါ။ 

ကင္းလႊတ္ခြင့္ကို ကြ် ႏုု္ပ္ ဆုုံးရံႈးသြားလွ်င္ေကာ 

အကယ္၍ သင္သည္ ကင္းလႊတ္ခြင့္ကို ဆုုံးရံႈးသြားခဲ့လွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ 
အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီရပါမည္။ 
ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရိွဘဲ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကင္းလႊတ္ခြင့္ 
မ်ားထဲမ ွတစ္ခုကို သင ္ဆုုံးရံႈးသြားခဲ့လွ်င္၊ အျခားေသာ 
ကင္းလႊတ္ခြင့္တစ္ခုုခုု သင့္ထံတြင္ မရိွပါက၊ သင္သည္ ဆန္ရွင္ ပိတ္ဆုုိ႔မႈ 
ကာလအထိ FoodShare အက်ိဳးအျမတ္ခံစားခြင့္မ်ားကို ရရိွႏိုုင္မည္ 
မဟုုတ္ပါ- 
• သင္သည္ W-2 တြင ္စာရင္းသြင္းထားျပီး၊ W-2 အလုုပ္အကုုိင္ဆုုိင္ရာ 

ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီွသည္။   
• သင္သည္ အလုုပ္လက္မဲ့ဆုုိင္ရာ ေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်မႈ အတြက္ 

ေလွ်ာက္ထားသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ လက္ခံရရိွေနသည္။  
• သင္သည္ တစ္ပတ္လွ်င္ နာရီ 30 သုုိ႔မဟုုတ္ အထက္ 

အလုုပ္လုုပ္ေနသည္ သုုိ႔မဟုုတ္ ဖယ္ဒရယ္ အနည္းဆုုံးလုုပ္ခ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ တစ္ပတ္လွ်င ္အလုုပ္ခ်ိန္ နာရီ 30 သုုိ႔မဟုုတ္ 
အထက္ႏွင့္ညီမွ်ေသာ လုုပ္ခဝင္ေငြ ရွိေနသည္။ 

ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလ မည္မွ် ၾကာျမင့္သနည္း။ 

ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလမွာ ၎၏ ႀကိမ္ေရေပၚတြင္ မူတည္ေပသည္။ 
• ပထမအၾကိမ္ ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလမွာ တစ္လ ၾကာသည္။ 
• ဒုုတိယအၾကိမ္ ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလမွာ သုုံးလ ၾကာသည္။ 
• တတိယအၾကိမ ္သုုိ႔မဟုုတ္ ေနာက္ထပ္ ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈကာလမွာ 

ေျခာက္လ ၾကာသည္။ 

ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလကို ကြ် ႏုု္ပ္ ေစာစီးစြာ အဆုုံးသတ္ 
ႏုုိင္ပါသလား။ 

သင္သည္ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွ 
ကင္းလႊတ္ခြင့္ ရရွိလွ်င္ ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလကို ေစာစီးစြာ သင္ 
အဆုုံးသတ္ႏိုုင္ပါသည္။ 

ကြ် ႏုု္ပ္၏ ဆန္ရွင္ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလ ၿပီးဆုုံးသြားလွ်င္၊ FoodShare ကို 
ကြၽႏု္ပ္ ျပန္လည္ ရရိွႏုုိင္မည္နည္း။ 

သင္သည္ ျပန္ၿပီး ေလွ်ာက္ရပါမည္။ အကယ္၍ သင္သည္ FoodShare 
အုုပ္စုု၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုုင္းျဖစ္လွ်င္ ျပန္္ေလွ်ာက္မႈထက္ သင့္အတြက္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးသူအား အသိေပးလ်က္ သင့္အမႈတြဲကို မြမ္းမံေပးဖုုိ႔ ေျပာပါ။ 

ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆုုိသည္မွာ မည္သို႔နည္း။ 

ခုိင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ဆုုိသည္မွာ အလုုပ္အကုုိင္ စာရင္းသြင္းမႈ 
ဆုုိင္ရာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား ျပည့္မီွေရးကို ဟန႔္တားေနကာ သင့္အေနႏွင့္ 
မည္သို႔မွ ထိန္းခ်ဳပ္မရႏုုိင္သည့္ အေျခအေန တစ္ခုုခုကို ဆုုိလုိသည္။ 
သင့္ထံတြင္ ခိုင္လုံံသည့္  အေၾကာင္းျပခ်က္ မရိွလွ်င္ သင္သည္ ဆန္ရွင္ 
ပိတ္ဆုုိ႔မႈ ကာလအထိ  FoodShare အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္မ်ားကို 
မရရိွႏိုုင္ပါ။ သင့္ထံတြင္ ခိုင္လုံေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ ရွိလွ်င္မႈ 
FoodShare အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့့္မ်ားကို ဆက္လက္ ရရိွႏိုုင္ပါမည္။  
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သင္၏ လုုပ္သားေဆာင္ရြက္ေပးသူက သင္ ့အေျခအေနကို 
ထည့္တြက္လ်က္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံမႈကို  ဆုုံးျဖတ္ေပးပါမည္။ 

ခုိင္လုံသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ ဥပမာအခ်ိဳ႕မ်ားမွာ - 
• သင္သည္ အလုပ္ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ျခင္း သို႔မဟုတ္ 

သင ္အလုပ္မွ ထြက္သြားခဲ့ျခင္းမွာ ထိုအလုပ္မွာ
မသင့္ေလ်ာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္း။

• အလုပ္ရွင္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ေၾကာင့္ သင ္အလုပ္မွ
ထြက္သြားခဲ့ရျခင္း။

• သင္၏ အသက္အရြယ္၊ လူမ်ိဳး၊ လိင္၊ အသားအေရာင၊္ ဒုကၡိတျဖစ္မႈ၊
ယုံၾကည္ေသာဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား ဇာတိ၊ သုိ႔မဟုတ္
ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ ယုံၾကည္မႈ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္က သင့္ကို
ခြဲျခားဆက္ဆံခဲ့ျခင္း။

• အျခားေသာ အလုပ္၊ သင္တန္း သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာငး္ အတြက္ သင္
အလုပ္မွ ထြက္ လုိက္ျခင္း။

• ေရႊ႕ေျပာင္းသြားသည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သင္သည္ သင္၏ အလုပ္ကို
ဆက္မလုပ္ ႏိုင္ေတာ့ျခင္း။

• သင္ ့ကုိယ္တိုင္၏ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္
အျခားသူ၏ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ သင ္အလုပ္ကို
ဆက္လုပ ္မရႏုိင္ေတာ့ျခင္း။

• သင္ ့ခြင့္ျပဳခ်က္မပါဘဲ သင့္အလုပ္ရွင္က သင့္အလုပ္
အခ်ိန္နာရီမ်ားကို  ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ျခင္း။

• AmeriCorps သုိ႔မဟုတ္ AmeriCorps VISTA က့ဲသုိ႔ေသာ
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အစီအစဥ္ထဲ ပါဝင္ရန္ သင ္အလုပ္မွ
ထြက္သြားခဲ့ျခင္း။

• သင ္အလုပ္သုိ႔ သြားေရာက္ရန္ ပို႔ေဆာင္ေရး မရိွျခင္း။
• ေအဂ်င္စီ အေနႏွင့္ ခိုင္လုံသည္ဟု ယူဆေသာ သင္

ထိန္းခ်ဳပ္မရႏိုင္သည့္ အျခားေသာ အေျခအေနမ်ား ရိွခဲ့ျခင္း။

ကၽြႏု္ပ္ ထပ္မံၿပီး မည္သုိ႔ ေလ့လာႏုိင္သနည္း။ 

အလုပ္ စာရင္းသြင္းျခင္း ဆိုင္ရာ ေတာင္းဆ္ိုခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို ပုိၿပီး 
အေသး စိတ္ ေလ့လာရန္ သင္ ့ေအဂ်င္စီသို႔ ဆက္သြယ္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္ ့စာရင္းသြင္းျခင္း ႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား လက္စြဲ စာအုပ္တြင္ 
ဖတ္႐ႈပါ www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00079.htm ။ သင္ ့
ေအဂ်င္စီကို  ရွာေဖြရန္ www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/
imagency/index.htm တြင ္ရွာေဖြပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ အဖြဲ႕ဝင္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံသုိ႔ 1 800 362 3002 (TTY ႏွင့္ ဘာသာျပန္ဆုိျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္ပါသည္) ျဖင့္ ေခၚဆုိပါ။ 

မွတ္ခ်က္ - လက္ရွ ိအလုပ္ စာရင္းသြင္းျခင္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားမွာ 
က်န္းမာ သန္စြမ္းေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၉ ႏွစ္အထိရွိ 
လူႀကီးမ်ားအတြက္ အလုပ္ ေတာင္းဆုိခ်က္ မ်ားႏွင ့္မတူကြဲျပားပါသည္။ 
FoodShare Wisconsin သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ- ဤေတာင္းဆုိခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေသာ အေသးစိတ္အား အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၉ 
ႏွစ္အထိရွိ လူႀကီးမ်ားအတြက္ အလုပ္မွတ္ပုံတင္ျခင္း ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား 
အခ်က္အလက္ စာရြက္ (FoodShare Wisconsin: The Work 
Requirement for Adults Ages 18 Through 49) (P 00710) တြင ္
ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။ အခ်က္အလက္ စာရြက္က 
www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm တြင ္ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ို 

္

ု

ခြ ဲျခားဆက္ဆံမခံရေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ 
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင္ ့ဥပေဒ ႏွင့္ U.S. ဌာနဆိုင္ရာ 
စိုက္ပ် ိဳးေမြး ျမဴေရး ဌာန (USDA)  ျပည္သူမ်ာ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆုိင္ရာ 
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ႏွင့္မူဝါဒမ်ား အရ USDA၊ ၎၏ ေအဂ်ငစ္မီ်ား၊ 
ရံုးမ်ား၊ ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၊ ထုိ႔ျပင္ USDA အစအီစဥမ္်ားထဲ သုိ႔မဟုတ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈထဲတြင္ ပါဝင္သည္ ့အဖဲြ႕အစည္း မ်ားတုိ႔သည္ လူမ် ိဳး၊ 
အသားအေရာင္၊ ႏိုင္ငံသား ဇာတိ၊ လိင္၊ ဘာသာေရးအယူ၀ါဒ၊ 
မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ၊ အသက္အရြယ္၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ယံုၾကည္မႈ အေပၚတြင ္
အေျခခံၿပီး ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈျပဳျခင္းကု ိလည္းေကာင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ 
ယခင္တြင္ ျပည္သူမ်ား ရပိုင္ခြင္ ့လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္ သုိ႔မဟုတ္ USDA 
မွ စမီခံန္႔ခြသဲည့္ သုိ႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံသည့္ လႈပ္ရွားမႈ 
တစ္ခုခုထဲပါဝင္ခဲ့ျခင္း အတြက္ ရန္တံု႔ျပန္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လက္တုံ႔ျပန္မႈကု ိ
လည္းေကာင္း တားျမစ္ထားသည္။ 
အစီအစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အျခားေသာ ဆက္သြယ္မႈ 
နည္းလမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ မ်ကမ္ျမငစ္ာ၊ ပံုႏွ ိပ္စာလံုးႀကီး၊ အသံတိတ္ေခြ၊ 
ဟန္အမူအရာျဖင္ ့ဆက္သြယ္မႈ အေမရကိန ္စနစ္၊ အစရွ ိသည္ျဖင့္) ျဖင့္ 
လိုအပ္ေသာ မသန္စြမ္းသူတို႔သည ္အက် ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ ေ 
လွ်ာက္တင္ ထားသည့္ ေအဂ်ငစ္ ီ(ျပညန္ယ ္သုိ႔မဟတ္ု ေဒသခံ) သုိ႔ 
ဆက္သြယ္ သင့္ပါသည္။ နားမၾကားသူ၊ အၾကားအာရံုအခက္အခဲျဖစသူ 
သုိ႔မဟတ္ု စကားမေျပာႏုငိေ္သာ သူတို႔သည ္USDA ထံသုိ႔ ျပည္ေထာငစ္ 
လက္ဆင့္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈမွတဆင္ ့(800) 877 8339 ျဖင့္ 
ဆက္သြယႏုင္ိပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစီအစဥ္၏ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အဂၤလိပ္ဘာသာအျပင္ အျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရရွ ိရန္ 
စီစဥ္ထားပါသည္။ 
အစီအစဥ္၏ ခြ ဲျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ၾကားခ်က္တင္ရန္
 chttps://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer

Discrimination Complaint Form)၊ (AD-3027) အား ျဖည့္စြက္ၿပီး 
USDA ရံုးတစ္ခုခုသို႔၊ သုိ႔မဟုတ္ USDA လိပ္စာ တစ္ခုခုသို႔ ္ပံုစံထဲတြင ္ေ
တာင္းဆုိထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးကု ိ စာျဖင့္ ေ
ရးသားၿပီး ေပးပိ႔ုႏိုင္ပါသည္။ တုိင္ၾကားခ်က္ ္ပံုစံ၏ မိတၲဴကု ိေ
တာင္းဆိုရန ္(866) 632 9992 သုိ႔ ေခၚဆိုပါ။ သင္ 
ျဖည့္စြက္ထားသည္ ့္ပံုစ ံသုိ႔မဟုတ္ စာကို USDA သုိ႔ ေပးပုိ႔ပါ -  

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

(2) ဖက္စ ္- (202) 690-7442 သုိ႔မဟုတ

္ 

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

ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 
တန္းတူညီမွ်ေရးကို ့္ပံ့ပိုးေပးသူျဖစ္ပါသည္။ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00079.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/p-00710.htm
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
mailto:program.intake@usda.gov
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