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INFORMATION ABOUT FOODSHARE QUALITY CONTROL REVIEWS 

FoodShare
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္ခ်က္ဆုိသည္မွာ 

အဘယ္နည္း။ 

FoodShare 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္ခ်က္ဆုိသည္မွာ 
FoodShare တြင္ မိမိအား စာရင္းသြင္း ထားေသာ 
ေအဂ်င္စီ(အဖြဲ့အစည္း)က မိမိ၏ 
အက်ိုးခစံားခြင့္မ်ားကုိ မွန္မွန ္
ကန္ကန္ထုတ္ေပးနိုင္ေစရန္အတြက္ မိမိ၏ 
FoodShare ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား ျပန္လညစ္ိ 
စစ္သုံးသပ္ျခင္းျဖစ္ျပးီ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရမ ွေအာက္ပါ 
စည္း မ်ဉ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားပါသည္- 

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရး စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
Department of Health Services, DHS မ ွေအာက္ပါ 

အခ်က္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးပါသည္- 

• FoodShare အစီအစဉ္သည္ ဥပေဒအရ

သက္တမ္းျကာေနျခင္း ရွိ/ မရွိ၊

• မိမိ၏ ေအဂ်င္စီ(အဖြဲ့အစည္း)က

မိမိေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ မွန္မွနက္န္ကန္

ေျဖရွင္းေပးခဲ့ ျခင္း ဟုတ္/ မဟုတ္၊

• မိမိ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဖိုင္ပါ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကနမ္ႈ ရွိ/

မရွိ၊

• ေထာက္ပံ့စရိတ္မ်ား ရရွိေနသည့္ မိမိသည္

ေထာက္ပံ့စရိတ္ရရွိရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္း 

ရွိ/ မရွိ။

မိမိ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ မည္သည့္အတြက္ေျကာင့္ 

ေရြးခ်ယ္ထားသနည္း။ 

မိမိ၏ FoodShare ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္ သုံးသပ္ခ်က္ျပဳ 
လုပ္ရန္အတြက္ အလ်ဉ္းသင့္သလုိ ေရြးခ်ယ္ထားျခင္းသာ 
ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား မိမိမ ွ

လုပ္ခဲ့သည့္ (သ့ုိ) မလုပ္ခဲ့သည့္ 
အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာေျကာင္ ့ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း 
မဟုတ္ပါ။ ေလွ်ာက္ထားခ်က္အား  
အလ်ဉ္း သင့္သလုိ ေရြးခ်ယ္သုံးသပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္ 
Department of Health Services, DHS မ ွမိမိ၏ 
ေအဂ်င္စီက အစားအစာေထာက္ပံ့မႈအစီအစဉ္ကုိ 

မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနျခင္း ရွ/ိ မရိွ ေတြ႔ 
ရွိလာနုိင္ပါသည္။ 
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ကြ် န္ုပ္တ့ုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမည္လား။ 

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒတြင ္
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သံုးသပ္ခ်က္၌ 
ပူးေပါင္းပါဝင္ရမည္ဟ ုေဖာ္ျပထား ပါသည္။ 
ေတာင္းခံထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မိမိမ ွ
မေပးခ့ဲလွ်င္၊ စိစစ္သံုးသပ္ မႈတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ 
ေဆာင္ရြက္ထားျခင္းမရွိလွ်င ္မိမိ၏ FoodShare 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္သည္ ပိတ္သိမ္းသြား နိုင္ပါသည္။ 

အစားအစာေထာက္ပ့ံမႈ 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဉ္ကုိ 
မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ရ သနည္း။ 

FoodShare 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သံုးသပ္ခ်က္လုပ္ငန္းစဉ္

တြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အဓိက အဆင့္မ်ားပါဝင္ပါသည္- 
၁။ မိမိ၏ FoodShare ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ 

စိစစ္သံုးသပ္မႈျပုလုပ္ရန ္အရည္ 
အေသြးထိန္းသိမ္းေရး ပညာရွင္တစ္ဦးအား 
တာဝန္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ အဆုိပါ ပညာရွင္မ ွ

ေဒသတြင္းေအဂ်င္စ(ီအဖြဲ႕အစည္း) မ ွ
ေဆာင္ရြက္ေပးထားသည့္ အခ်က္မ်ားနွင္ ့
ပတ္သက္၍ သိရွိနိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ FoodShare 
ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ဖိုင္အား စိစစ္သံုး သပ္သြား 
မည္ျဖစ္ပါ သည္။ 

၃။ ပညာရွင္မ ွFoodShare ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဖိုင္ကိ ု

စိစစ္သံုးသပ္ျပီးေနာက္ သူ (သ့ုိ) သူမသည္ 

လူေတြ႔စစ္ေမးျခင္း (personal interview) (သ့ုိ) 
ဖုန္းျဖင့္စစ္ေမးျခင္း (phone interview) ကိ ု
ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက ္မိမိအား 
အေျကာင္းျကားေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မွတ္စု။ မိမိအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း 
(interview) ေဆာင္ရြက္ရန ္မိမိထံ ပညာရွင္မွ 

ေရာက္မလာနုိင္ပါ က သူ (သ့ုိ) သူမသည္ မိမိအား 
interview ရန္ ေန႕နွင္ ့အခ်ိန္တုိ႕ပါဝင္သည့္ 
အေၾကာင္းၾကားစာတစ္ေစာင္ကုိ ေမးလ္ျဖင့္ မိမိထ ံ
ေပးပ့ုိေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ interview 
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ မိမိမ ွinterview အတြက္ 
ဖုန္းေခၚဆုိနုိင ္ရန္နွင္ ့လုိအပ္ပါက 
အစီအစဉ္ျပန္လည္ခ်မွတ္နိုင္ရန္အတြက္ 
ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုပါရိွမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

၄။ Interview တြင္ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေရးသားခ်က္ေဖာင္တစ္ခုတြ

င ္မိမိအား လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ 
ေမးျမန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဖာင္သည္ 
FoodShare ရရိွေရးစာရင္း ေပးသြင္းခ်က္အတြက္ 
မိမိမွ ေပးသည့္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 

ပင္ရင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ား (ဘဏ္မ်ား၊ ေျမပုိင္ရွင္မ်ား 

(သို႕) လုပ္ငန္းရွင္မ်ား)နွင္ ့ဆက္သြယ္၍ 
အတည္ျပုစစ္ေဆးနုိင္ရန ္ပညာရွင္၏ 
ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးထားပါသည္။ အဆုိပါ 
ပင္ရင္းအဖြဲ့အစည္းမ်ားထံ ဘဏ္အေျခအေနမ်ားနွင္ ့
လုပ္ငန္းသက္ေသအေထာက္အထားမ်ား 
ကဲ့သုိ႕ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။ 

မွတ္စု ။ ျပည္နယ္ဥပေဒအရ 
ဘ႑ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ credit reporting 

agency နွင္ ့လုပ္ငန္းရွင္ (သ့ုိ) ေက်ာင္းမ်ားကုိ 
FoodShare စာရင္းေပးသြင္းခ်က္အတြက ္
ေပးပုိ႕ထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
အတည္ျပဳစစ္ေဆးခြင့္ အာဏာေပး ထားပါသည္။ 
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FoodShare
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္ 
ျပုလုပ္ျပီးေနာက္ မည္သည့္ အရာမ်ား ဆက္ 
ျဖစ္လာမည္နည္း။ 

Interview ေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္၊ ပညာရွင္က 
FoodShare ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဖိုင္ ၊ မိမိ၏ ကိုယ္ေရး 
မွတ္တမ္းမ်ားနွင္ ့ပင္ရင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရရိွသည့္ 
အျခားအခ်က္အလက္ အားလုံးကုိ ျပန္လည္ 
စိစစ္သံုးသပ္ျပီးလွ်င ္ျပီးခ်င္း မိမိအတြက္ FoodShare 
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ မွန္မွန္ကန္ကန္ထုတ္ေပးထားျခင္း 

ဟုတ္/ မဟုတ္ နွင္ ့ပတ္သက္၍ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခု 
ခ်မွတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ အက်ုိးခံစားခြင့္မ်ား 
တြင္ အမွားတစ္စံုတစ္ရာ ေတြ႔ရိွခဲ့ပါက အက်ုိးခံစားခြင္ ့
အေျပာင္းအလဲနွင္ ့ပတ္သက္၍ မိမိ၏ ေအဂ်င္စ ီ

(အဖြဲ႕အစည္း)မ ွမိမိထ ံအေၾကာင္းၾကား 

ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ုိးခံစားခြင့္အေျပာင္းအလဲ (သ့ုိ) 
အရည္အေသြး ထိန္းသိမ္း ေရးစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္တြင ္
ပူးေပါင္းပါဝင္ျခင္း မရွိသည့္ အတြက္ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္းနွင္ ့
ပတ္သက္၍ မိမိမ ွအယူခံဝင္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

မိမိ၏ 
အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သံုးသပ္ခ်က္အေျဖမ်ားကုိ 
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ ုစိုက္ပ်ိုးေရးမွ 
ထြက္ရိွေသာအစားအစာႏွင့ ္
အာဟာရဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးဦးစီးဌာန (U.S. 
Department of Agriculture Food and Nutrition 
Services) သုိ႔ ေပးပ့ုိထားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ကြ် န္ုပ္တ့ုိအေနျဖင့္ အျခား FoodShare 
အရည္အေသြးထိန္းခ်ုပ္ေရးစိစစ္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ေဆာင္ရြက္ရ မည္လား။ 

အရည္အေသြးထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သံုးသပ္သူမ်ားသည္ 
အလ်ဉ္းသင့္သလုိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေလွ်ာက္ထား 
ခ်က္အခ်ိဳ႕ကုိ ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပန္လည္စိစစ္သုံးသပ္ျခင္း ဆုိသည္မွာ ဖက္ဒရယ္ အစုိးရမ ွ
စိစစ္သံုးသပ္ရန ္ေရြးခ်ယ္ထားျပီး ျပည္နယ္မ ွ
စိစစ္သံုးသပ္ျပီးသား ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ ျပန္လည္စိစစ ္
ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိမိ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကုိ 
အလ်ဉ္းသင့္သလုိ ေရြးခ်ယ္လုိက္ျပီး ဖက္ဒရယ္မ ွ
ျပန္လည္သုံး သပ္သူမ်ားက ဆက္သြယ္လာပါက 
ယင္းတ့ုိနွင္ ့ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန ္လုိအပ္ပါသည္။ 

ကြ် န္ုပ္တုိ႕၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား လုံျခုံမႈရိွ/မရိွ။ 

မိမိမွ ျပည္နယ္ (သုိ႔) 
ဖက္ဒရယ္ျပန္လည္သံုးသပ္သူမ်ားထံမွ ေပးသည့္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံစရိတ္အတြက္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီျခင္း ရိွ/ မရွ ိဆုံးျဖတ္နိုင္ရန ္
ကူညီေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဉ္မ်ား 

မိမိမွ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္- 

• မိမိနွင့္ ပတ္သက္၍ စုေဆာင္းရရိွထားသည့္ 

အမ်ားျပည္သူဆုိင္ရာနွင့္ ပုဂၢိုလ္ေရးဆုိင္ရာ

သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ မိမိမွ

သိရွိခြင့္ရွိျခင္း၊

• မိမိယုံျကည္ထားေသာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဖိုင္ပါ

အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မွန္ကန္မႈ မရွိျခငး္ (သ့ုိ)

ျပည္စံုမႈမရိွျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းဆုိခြင့္ ရွိျခင္း၊

• လုံျခံုမႈအရ ဥပေဒနွင့္အညီ

ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားေသာ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ လြဲ၍ မိမိ၏

ေလွ်ာက္ထားခ်က္ဖိုင္တစ္ခုလုံးကုိ

ၾကည့္ရႈခြင့္ရွိျခင္း။
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ကြ် န္ုပ္တ့ုိသည္ ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
မည့္သည့္ ေနရာမွ ရရိွနုိင္ပါသနည္း။ 

ဤအခ်က္မ်ားတြင ္FoodShare အရည္အေသြး 
ထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သံုးသပ္ခ်က္နွင္ ့ပတ္သက္သည့္ 
အေထြေထြသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားနွင္ ့ပတ္သက္၍ ထပ္မ ံ
အေသးစိတ္သိရွိလုိပါက မိမိအတြက္ interview 
အေၾကာင္းၾကားစာတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အရည္အေသြး 
ထိန္းသိမ္းေရးစိစစ္သံုးသပ္သူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္သို႔ 
ေခၚဆုိေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းၾကားစာ မေတြ႔ရိွပါက 
608-261 8321 သုိ႔ ေခၚဆုိပါရန္။



အပုိင္း (၈) ခြဲျခားဆက္ဆံခံရမွဳမ႐ွိျခင္း 

ျပည္ေထာင္စုဗဟုိအစိုးရ လူမွဳအခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒ ႏွင့္ The U.S. Department of Agriculture (USDA) 
ျပည္ေထာင္စုလယ္ယာစုိက္ပ်ိဳး ေရး ဌာန(ယူအက္စ္ဒီေအ) လူမွဳအခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
မ၀ူါဒမ်ားႏွင့္အညီ၊ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စုလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးဌာန (USDA) အေနျဖင့္ စားသံုးသူ ျပည္သူမ်ား၊ 
၀န္ထမ္းမ်ား၊အလုပ္ေလ်ွာက္ထားသူမ်ား အား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မူလနိုင္ငံသား၊ အသက္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ လိင္၊ 
အမ်ုိးသား/ အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားမွဳ၊ ဘာသာေရး၊ လက္တုန္ ့ျပန္ျခင္း မ်ားအျပင္၊ သင့္ေတာ္သလို လိုအပ္လ်ွင္ ႏုိင္ငံေရး 
ခံယူခ်က္္၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ မိသားစု ႏွင့္ မိဘအုပ္ထိမ္းသူမ်ားအေျခအေန၊ လိင္စိတ္ခံယူမွဳ၊ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦး 
တစ္ေယာက္ ၏ ၀င္ေငြအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ေသာ အစီစဥ္မွ (သို ့မဟုတ္) 
တားျမစ္ကန္ ့သတ္ထားေသာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလုပ္ခြင္၊ အလုပ္ဌာနမွ (သို ့မဟုတ္)  
လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး ဌာန(USDA)၏ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ လည္ပတ္ေနေသာ အစီစဥ္မ်ားမွ ထုတ္ယူျခင္း၊ 
အသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ထားသည္။  

အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္း(ဥပမာ၊ ဘေရးလ္၊  စာလံုးႀကီးျဖင့္ ပုံႏွိပ္ေပးရန္၊ အသံေခြ၊ 
အေမရိကန္ သေကတၤျပ ဘာသာစကား စသျဖင့)္ ဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္သူတုိ႔သည္ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္ခဲ့ၾကသည့္ ေအဂ်င္စီ (ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္  ေဒသႏၲရ) သုိ႔ ဆက္သြယ္ၾကရပါမည္။ နားမၾကား 
အၾကားအာရုံ ျပႆနာရွိသူ သုိ႔မဟုတ္ စကားေျပာရာမွာ အခက္အခဲ ရွိသူတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိအစိုးရ 
ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ (Federal Relay Service) (800) 877-8339 (၁-၈၀၀-၈ရရ-၈၃၃၉) သို ့ ေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္။ 
ထုိ႔အျပင္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ အျပင္ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လညး္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။  

ခဲြျခားဆက္ဆံခံရမႈဆုိင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ  တုိင္ၾကားလိုပါက အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာလိပ္စာ  
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer တြင္ (သုုိ႔မဟတ္ု) 
ျပည္ေထာင္စုစိုက္ပ် ိဳးေ၇းဌာန (USDA) မည့္သည့္႐ုးံခဲြတြင္မဆို ရနိုင္သည္ ့USDA Program Discrimination Complaint 
Form (AD 3027) ခြ ဲျခားဆက္ဆံရမွဳ တိုင္ျကားရန္ပံုစံ (ေအဒီ ၃၀၂ရ) ကုိေရးျဖည့္ ျပီး ျပည္ေထာင္စု  စိုက္ပ်ဳးိေရး ဌာန 
(USDA) သုိ ့  ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားအတုိင္း တုိင္ျကားနုိင္သည္။ ထုိ ့ျပင္ တုိင္ၾကားခ်က္ ပံုစံကုိ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ (866-
632-9992) (၁-၈၆၆-၆၃၂-၉၉၉၂) သို ့ေခၚဆိုေတာင္းယူနိုင္ပါသည္။

(1) စာတုိက္မွ - 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
(3) အီးေမးလ ္- program.intake@usda.gov

ဤဌာနသည္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးေသာ အလုပ္ရွင္ျဖစ္ပါသည္။ 

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov
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