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FoodShare

FSET ແມ່ນຫຍັງ?

FoodShare Employment and Training (FSET) 
(ໂຄງການການຈ້າງງານແລະການຝຶກອາຊີ ບ 
FoodShare) ເປັນໂຄງການຟຮີ ທີ່ ຊ່ວຍໃຫ້ສະມາຊິ ກ
ຂອງ FoodShare ໄດ້ສ້າງທັກສະອາຊີ ບ, ຊອກວຽກ, 
ແລະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີ ບ. 

FSET ຈະປະເມີ ນຂໍ ້ ດີ , ສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕ້ອງມີ , ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ວຽກ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງກ
ານ, ກະລຸນາໄປທີ່ ເວັບໄຊ້  www.dhs.wisconsin.gov/
foodshare/fset.htm.

ຄໍ າກ່າວສະແດງການບໍ່ ແບ່ງແຍກ
ຕາມກົດໝາຍສິ ດທິພົນລະເມື ອງຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ ການຄວ
ບຄຸມແລະນະໂຍບາຍສິ ດທິພົນລະເມື ອງກະຊວງກະສິ ກໍາສະຫະລັດອາເ
ມລິ ກາ (USDA), ລວມເຖິງ ຕົວແທນ, ຫ້ອງການ, ແລະລູກຈ້າງຂອງ 
USDA, ແລະສະຖາບັນທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມ, ຫຼື  ປົກຄອງໂຄງການຂອງ USDA, 
ຖື ກສ່ັງຫ້າມການເລື ອກປະຕິບັດທີ່ ມີ ເຫດມາຈາກ ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, 
ປະເທດຕ້ົນກໍາເນີ ດ, ເພດ, ຄວາມເຊື່ ອດ້ານສາດສະນາ, ຄວາມພິການ, 
ອາຍຸ, ຄວາມເຊື່ ອດ້ານການເມື ອງ, ຫຼື  ການແກ້ແຄ້ນຈາກການເຮັດກິ
ດກະກໍາດ້ານສິ ດທິພົນລະເມື ອງກ່ອນໜ້າໃນໂຄງການຫຼື ກິດຈະກໍາທີ່  
USDA ຈັດຂຶ ້ ນ.

ພິການທີ່ ຕ້ອງການວິ ທີ ສື່ ສານທາງເລື ອກເພ່ືອເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງກ
ານ (ຕົວຢ່າງເຊັ່ ນ ອັກສອນເບຮລ, ຕົວຫັຼງສື ຂະໜາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, 
ຫຼື  ພາສາມື ອາເມລິ ກາ ເປັນຕ້ົນ), ສາມາດຕິດຕ່ໍຕົວແທນ (ຂອງລັດ 
ຫຼື  ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ທີ່ ພວກເຂົ າສະຫມັກຂໍ ຮັບປະໂຫຍດ. ຜູ້ທີ່ ຫູໜວກ, 
ມີ ບັນຫາການໄດ້ຍິ ນ, ຫຼື ບັນຫາການປາກເວົ ້ າ ສາມາດຕິດຕ່ໍ USDA 

ໄດ້ທີ່  Federal Relay Service (ບໍ ລິ ການຣີ ເລຂອງລັດຖະບານກາງ) 
ໄດ້ທີ່  (800) 877-8339 ນອກຈາກນີ ້  ຍັງມີ ຂໍ ້ ມູນໂຄງການເປັນພາສາອື່

ນນອກຈາກພາສາອັງກິດນໍ າດ້ວຍ.

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການສ່ົງຄໍ າຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບການເລື ອກປະຕິບັດ, 
ກະລຸນາເຕີມຂໍ ້ ມູນໃນແບບຟອມ USDA Program Discrimination 

Complaint Form (AD-3027) ທີ່ ສາມາດຫາໄດ້ທີ່  https://www.

ascr.usda.gov/how-file-program-discrimination-complaint 
ແລະທີ່ ຫ້ອງການ USDA ທຸກແຫ່ງ, ຫຼື ຂຽນຈົດໝາຍສ່ົງໄປທີ່  USDA 
ແລະໃສ່ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຕ້ອງເຕີມໃນແບບຟອມມານໍ າດ້ວຍ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງກາ
ນຂໍ ແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ, ຖະລຸນາໂທໄປທີ່   
(866) 632-9992. ສ່ົງແບບຟອມທີ່ ເຕີມຂໍ ້ ມູນແລ້ວໄປຫາ USDA ທີ່

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

(2) ແຟັກ:  (202) 690-7442; ຫຼື

(3) ອີ ເມລ:  program.intake@usda.gov.

ສະຖາບັນນີ ້ ແມ່ນໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ເທ່ົາທຽມກັນທຸກຄົນ.
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ຈະສະໝັກ 
FoodShare 
ໄດ້ແນວໃດ

ຈະຮັບການສ່ົງຕົວໄປທີ່  
 FSET ໄດ້ແນວໃດ

ບໍ ລິ ການທີ່  FSET 
ສະເໜີໃຫ້

ໃນການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນໂຄງການ FSET, 
ທ່ານຕ້ອງກໍາລັງຮັບສະຫວັດດີ ການ FoodShare ຢູ່. 
FoodShare ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ທີ່ ມີ ເງິ ນຈໍ າກັດໄດ້ຊື ້ ອາຫານທີ່ ເຂົ າ
ເຈົ ້ າມີ ຄວາມຈໍ າເປັນຕ້ອງກິນເພ່ືອສຸຂະພາບທີ່ ດີ .

ຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ຮັບສະຫວັດດີ ການ FoodShare ຢູ່ 
ແຕ່ທ່ານຄິ ດວ່າທ່ານອາດຈະຮັບສະຫວັດດີ ການ
ໄດ້ ເນື່ ອງຈາກທ່ານມີ ລາຍໄດ້ໜ້ອຍຫຼື ບໍ່ ມີ ວຽກ, 
ມີ ຫຼາຍຫົນທາງທີ່ ຈະຫາຄໍ າຕອບໄດ້ັ້:

ທ່ານສາມາດສະໝັກທາງອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່   
access.wi.gov. ຄລິ ກທີ່  “Apply for 
Benefits.” (ສະໝັກຂໍ ສະຫວັດດີ ການ).

ທ່ານສາມາດໂທຫາໜ່ວຍງານຕົວແທ 
ນຂອງທ່ານ. ໂທໄປທີ່ ໝາຍເລກ  
1-800-362-3002 ເພ່ືອຖາມເອົ າ 
ເລກໂທໜ່ວຍງານຕົວແທນຂອງທ່ານ.

ທ່ານສາມາດສະໝັກໂດຍໄປພົບໜ້າດ້ວ
ຍຕົນເອງໄດ້. ໂທຫາບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີ່  
1-800-362-3002 ເພ່ືອຖາມເອົ າທີ່

ຢູ່ໜ່ວຍງານຕົວແທນຂອງທ່ານ 
ຫຼື ໄປທີ່ ເວັບໄຊ້ www.dhs.wisconsin.gov/
forwardhealth/resources.htm

ທ່ານກໍາລັງຮັບສະຫວັດດີ ການ FoodShare ຢູ່ຫຼື ບໍ່ ?

ຕິດຕ່ໍໂຄງການ FoodShare ຂອງເຄົ
າຕ້ີທ່ານແລະຂໍ ຮັບການສ່ົງຕົວໄປທີ່  
FSET. ໂທຫາບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີ່   
1-800-362-3002, ເພ່ືອເອົ າເລກໂທ
ໜ່ວຍງານຕົວແທນຂອງທ່ານ.

ທ່ານຕ້ອງສະໝັກແລະໄດ້ຮັບກ
ານອະນຸມັດໃຫ້ຮັບ FoodShare 
ກ່ອນຈະໄດ້ຮັບການສ່ົງຕົວໄປທີ່  FSET.

ອອນໄລນ໌

ໂທລະສັບ

ໄປພົບໜ້າດ້ 
ວຍຕົນເອງ

ແມ່ນ

ບໍ່ ແມ່ນ

ການຝຶກອາຊີ ບ
ຕົວຢ່າງການຝຶກອາຊີ ບທີ່ ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມ:

 ● ຜູ້ຊ່ວຍພະຍາບານທີ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ (CNA)

 ● ຄົນຂັບລົດຍົກ

 ● ບໍ ລິ ການລູກຄ້າ

 ●  ການຄວບຄຸມເຄື່ ອງຈັກດ້ວຍລະບົບຕົວເລກຄອມພິ  
ວເຕີ (CNC)

ການສຶ ກສາ
FSET ອາດຈະສະເຫນີ ການສຶ ກສາຊະນິ ດຕ່າງ ໆ ດັງນີ ້ :

 ● ໃບປະກາດຄຸນະວຸດການສຶ ກສາທ່ົວໄປ (GED)

 ● ໃບປະກາດທຽບເທ່ົາມັດທະຍົມປາຍ (HSED)

 ● ອະນຸປະລິນຍາໃນສາຂາທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການສູງ

 ● ພາສາອັງກິດເປັນພາສາທີ່ ສອງ

 ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອໃນການຊອກວຽກ
 ● ຈົດໝາຍສະໝັກງານແລະປະຫວັດການເຮົ ດວຽກ

 ● ທັກສະການສໍ າພາດວຽກ

 ● ການເຂົ ້ າເຖິງການປະກາດຮັບສະໝັກງານ

 ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອອື່ ນ ໆ
FSET ອາດຈະຊ່ວຍທ່ານຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບວ

ຽກ ຢ່າງເຊັ່ ນ:

 ● ບັດຂຶ ້ ນລົດເມຫຼື ເງິ ນຄ່ານໍ ້ າມັນລົດ 

 ● ເຄື່ ອງນຸ່ງສໍ າລັບການສໍ າພາດວຽກ

 ● ເຄື່ ອງແບບສໍ າລັບການຝຶກວຽກ

 ● ເຄື່ ອງມື ສໍ າລັບເຮັດວຽກ


