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ການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງ 
FoodShare ແມ່ນຫຍງັ?
ການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງ FoodShare
ແມ່ນການທບົທວນຄນືກ່ຽວກບັກລໍະນ ີFoodShare ຂອງ
ທ່ານເພື່ ອເຮດັໃຫຮ້ບັປະກນັວ່າໜ່ວຍງານທີ່ ທ່ານໄດລ້ງົທະບຽນ
ໃນ FoodShare ໄດຈ່້າຍເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານຢ່າງຖກືຕອ້ງ
ແລະ ປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບທີ່ ລດັຖະບານກາງກາໍນດົ.  

ການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບແມ່ນຖກືໃຊໂ້ດຍ

 Department of Health Services (DHS) ເພື່ ອກວດ

ເບິ່ ງວ່າ: 
• ໂຄງການ FoodShare ແມ່ນໄດຖ້ກືດໍາເນນີຕາມກດົໝາຍ.
• ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານໄດຈ້ດັການກບັກໍລະນຂີອງທ່ານຢ່າງຖກື

ຕອ້ງ.
• ຂໍມູ້ນໃນແຟມ້ເອກະສານກລໍະນຂີອງທ່ານແມ່ນຖກືຕອ້ງ.
• ທ່ານກໍາລງັໄດຮ້ບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືທີ່ ທ່ານມສີດິໄດຮ້ບັ.

ເປນັຫຍງັກລໍະນຂີອງຂອ້ຍຈຶ່ ງຖກືເລອືກ?
ກລໍະນ ີFoodShare ຂອງທ່ານໄດຖ້ກືເລອືກໂດຍການສຸ່ມເອາົສໍາ
ລບັການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ. ມນັບ່ໍໄດຖ້ກືເລອືກຍອ້ນ
ວ່າບາງສິ່ ງບາງຢ່າງທີ່ ທ່ານໄດເ້ຮດັ ຫຼ ືບ່ໍໄດເ້ຮດັ. ຕາມການທບົທວນ
ຄນືຂອງກລໍະນທີີ່ ຄດັເລອືກໂດຍການສຸ່ມເອາົ, DHS ສາມາດຊອກຮູ ້
ວ່າໜ່ວຍງານຂອງທ່ານກໍາລງັດໍາເນນີໂຄງການ FoodShare ຢ່າງ
ຖກືຕອ້ງ. 

ຂອ້ຍຈາໍເປນັຕອ້ງມສ່ີວນຮ່ວມບໍ?
ກດົໝາຍວ່າດວ້ຍລດັຖະບານກາງກ່າວວ່າ ທ່ານຕອ້ງຮ່ວມມກືບັການ
ທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ. ຖາ້ທ່ານບ່ໍໃຫຂໍ້ມູ້ນທີ່ ຈາໍເປນັ ແລະ 
ບ່ໍຮ່ວມມກືບັການທບົທວນ, ກໍລະນ ີFoodShare ຂອງທ່ານອາດ
ຈະຖກືປດິໄດ.້ ຖາ້ສິ່ ງນີເ້ກດີຂຶນ້, ທ່ານອາດຈະຖກືບອກວ່າດນົປານ
ໃດກລໍະນຂີອງທ່ານຈະຖກືປດິ. 

ຂະບວນການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງ 
FoodShare ເຮດັວຽກແນວໃດ?
ຕ່ໍໄປນີແ້ມ່ນຂັນ້ຕອນຫຼກັໃນຂະບວນການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸ

ນະພາບຂອງ FoodShare:
1. ຜູຊ່້ຽວຊານດາ້ນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຈະຖກືມອບໝາຍໃຫ້

ເຮດັການທບົທວນຂອງກລໍະ FoodShare ຂອງທ່ານ.
2. ຜູຊ່້ຽວຊານຈະທບົທວນຄນືແຟມ້ເອກະສານກໍລະນີ

FoodShare ຂອງທ່ານເພື່ ອເບິ່ ງວ່າໜ່ວຍງານທອ້ງຖິ່ ນຂອງ
ທ່ານເຮດັຫຍງັແດ່.

3. ຫຼງັຈາກຜູຊ່້ຽວຊານທບົທວນຄນືແຟມ້ກລໍະນ ີFoodShare
ຂອງທ່ານ, ລາວຈະໂທຫາທ່ານເພື່ ອກໍານດົບ່ໍວ່າຈະແມ່ນການສໍາ
ພາດແບບຊ່ອງໜາ້ ຫຼ ືການສໍາພາດທາງໂທລະສບັ.

ໝາຍເຫດ: ຖາ້ຜູຊ່້ຽວຊານບ່ໍສາມາດຕດິຕ່ໍທ່ານເພື່ ອກໍານດົການ
ສໍາພາດໄດ,້ ລາວຈະສົ່ ງໜງັສແືຈງ້ການສໍາພາດໄປຍງັບາ້ນຂອງ
ທ່ານພອ້ມກບັວນັທ ີແລະ ເວລາສໍາລບັການສໍາພາດຂອງທ່ານ.
ໜງັສແືຈງ້ການສໍາພາດຈະມເີບໂີທລະສບັໃຫທ່້ານໂທຫາ ແລະ
ນດັໝາຍສໍາພາດຂອງທ່ານຄນືໃໝ່, ຖາ້ຈາໍເປນັ.

4. ໃນຖານະເປນັສ່ວນໜຶ່ ງຂອງການສໍາພາດ, ທ່ານຈະຖກືຂໍໃຫ ້
ລງົລາຍເຊນັການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນ ໃນແບບຟອມເປນັລາຍລກັອກັ
ສອນ. ແບບຟອມນີອ້ະນຸຍາດ ໃຫຜູ້ຊ່້ຽວຊານສາມາດຕດິຕ່ໍແຫ່ຼງຂໍ ້

ມູນອື່ ນໆ (ເຊັ່ ນວ່າ ທະນາຄານ, ເຈ ົາ້ຂອງບາ້ນເຊົ່ າ, ຫຼ ືນາຍຈາ້ງ)
ເພື່ ອກວດສອບຂໍມູ້ນທີ່ ທ່ານໄດໃ້ຫສໍ້າລບັການລງົທະບຽນ
FoodShare ຂອງທ່ານ. ແຫ່ຼງຂໍມູ້ນເຫຼົ່ ານີອ້າດຈະຖກືຖາມ
ເພື່ ອໃຫຂໍ້ມູ້ນ, ເຊັ່ ນວ່າ ໃບຢັງ້ຢນືຖານະການເງນິ ຈາກທະນາ
ຄານ ແລະ ຫຼກັຖານການຈາ້ງງານ.

ໝາຍເຫດ: ອງີຕາມກດົໝາຍຂອງລດັ, ບຸກຄນົໃດໜຶ່ ງ, ສະຖາ
ບນັການເງນິ, ໜ່ວຍງານລາຍງານສນິເຊື່ ອ, ນາຍຈາ້ງ, ຫຼ ືໂຮງຮຽ
ນຖກືອະນຸຍາດໃນການເປດີເຜຍີຂໍມູ້ນເພື່ ອກວດສອບຂໍມູ້ນທີ່

ທ່ານໄດໃ້ຫສໍ້າລບັການລງົທະບຽນ FoodShare ຂອງທ່ານ.
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ແມ່ນຫຍງັຈະເກດີຂຶນ້ຫຼງັຈາກການທບົທວນການຄວບ 
ຄຸມຄຸນະພາບຂອງ FoodShare? 
ເມື່ ອການສໍາພາດຂອງທ່ານສໍາເລດັແລວ້ ແລະ ຜູຊ່້ຽວຊານໄດທ້ບົ
ທວນຄນືຂໍມູ້ນທງັໝດົຈາກແຟມ້ເອກະສານກໍລະນ ີFoodShare 
ຂອງທ່ານແລວ້, ການບນັທກຶຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົຂອງທ່ານ, ແລະ ແຫ່ຼງຂໍ ້

ມູນອື່ ນໆ, ຈະໄດຖ້ກືຕດັສນິໃຈວ່າເງນິຊ່ວຍເຫຼອື FoodShare 
ຂອງທ່ານໄດຖ້ກືຈ່າຍຢ່າງຖກືຕອ້ງຫຼບ່ໍື. ຖາ້ວ່າພບົຂໍຜ້ດິພາດກ່ຽວກບັ
ເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍງານຂອງທ່ານຈະແຈງ້ໃຫທ່້ານຊາບ
ກ່ຽວກບັທຸກການປ່ຽນແປງກ່ຽວກບັເງນິຊ່ວຍເຫຼອືຂອງທ່ານ. 

ທ່ານອາດມສີດິໃນການຂໍອຸທອນການປ່ຽນແປງໃດໜຶ່ ງກ່ຽວກບັເງນິ
ຊ່ວຍເຫຼອື ຫຼ ືການລງົໂທດໃດໜຶ່ ງສໍາລບັການບ່ໍຮ່ວມມກືບັການທບົ
ທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບ. ທ່ານຈະໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນການອຸທອນຖາ້
ວ່າມກີານກະທໍາໃດໜຶ່ ງຂອງການກະທໍາເຫຼົ່ ານີເ້ກດີຂຶນ້. 

ຜນົໄດຮ້ບັຂອງການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງທ່ານຖກື
ສົ່ ງໄປຫາ U.S. Department of Agriculture Food 
and Nutrition Service. 

ຂອ້ຍຈາໍເປນັຈະຕອ້ງເຮດັການທບົທວນການຄວບຄຸມຄຸ
ນະພາບຂອງ FoodShare ອື່ ນໆໃດໜຶ່ ງບໍ? 
ຜູທ້ບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງລດັຖະບານກາງຈະທບົທວນ
ຄນືໃໝ່ບາງກໍລະນທີີ່ ໄດຖ້ກືເລອືກໂດຍການສຸ່ມເອາົ. ການທບົທວນ
ຄນື   ໃໝ່ແມ່ນກລໍະນທີີ່ ໄດທ້ບົທວນຮຽບຮອ້ຍແລວ້ໂດຍລດັທີ່ ຍງັ
ໄດຖ້ກືເລອືກເພື່ ອທບົທວນຄນືໂດຍລດັຖະບານກາງ. ຖາ້ກລໍະນຂີອງ
ທ່ານຖກືເລອືກໂດຍການສຸ່ມເອາົ, ທ່ານຈາໍເປນັຕອ້ງຮ່ວມມກືບັຜູທ້ບົ
ທວນຂອງລດັຖະບານກາງຖາ້ພວກເຂາົຕດິຕ່ໍຫາທ່ານ. 

ຂໍມູ້ນຂອງຂອ້ຍເປນັຄວາມລບັບໍ? 
ຂໍມູ້ນທີ່ ທ່ານໃຫຕ່ໍ້ຜູທ້ບົທວນຂອງລດັ ຫຼ ືລດັຖະບານກາງຈະຖກືໃຊ ້
ໂດຍສະມາຊກິພະນກັງານຜູທ້ີ່ ຈດັການບນັດາໂຄງການຊ່ວຍເຫຼອືເທົ່ າ
ນັນ້ ເພື່ ອກໍານດົສດິ ແລະ ສະມາຊກິພະນກັງານອື່ ນທີ່ ໄດຮ້ບັອະນຸຍາດ
ຕາມກດົໝາຍ.  

ທ່ານມສີດິເພື່ ອ: 
• ເບິ່ ງຂໍມູ້ນສາທາລະນະ ແລະ ຂໍມູ້ນສ່ວນຕວົໃດໜຶ່ ງທີ່ ເກບັກໍາໄວ ້

ກ່ຽວກບັທ່ານ. 
• ຂໍເ້ທດັຈງິທີ່ ທາ້ທາຍໃນແຟມ້ເອກະສານກລໍະນຂີອງທ່ານທີ່ ທ່ານ

ເຊື່ ອວ່າບ່ໍຖກືຕອ້ງ ຫຼ ືບ່ໍສມົບູນ. 
• ເບິ່ ງແຟມ້ເອກະສານກໍລະນທີງັໝດົຂອງທ່ານ, ຍກົເວັນ້ບາງປະ

ເພດຂໍມູ້ນທີ່ ຖກືຈດັປະເພດຕາມກດົໝາຍເປນັຄວາມລບັ. 

ຂອ້ຍຈະສາມາດໄດຮ້ບັຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕມີໄດຢູ່້ໃສ? 
ເອກະສານຂໍເ້ທດັຈງິນີປ້ະກອບດວ້ຍຂໍມູ້ນທົ່ ວໄປກ່ຽວກບັການທບົ
ທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບຂອງ FoodShare. ສໍາລບັຂໍມູ້ນລາຍ
ລະອຽດ, ກະລຸນາໂທຫາຜູທ້ບົທວນການຄວບຄຸມຄຸນະພາບໄດທ້ີ່ ເບີ
ທີ່ ໄດລ້ະບຸໄວຢູ່້ໃນໜງັສແືຈງ້ການສໍາພາດ. ຖາ້ທ່ານບ່ໍສາມາດຊອກຫາ
ໜງັສແືຈງ້ການຂອງທ່ານໄດ,້ ໃຫໂ້ທຫາ 608-261-8321. 

 



ຖະແຫຼງການບໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດ 

ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກໍາສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ, 
USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫ້ອງການ, ແລະພະນັກງານ, 
ແລະສະຖາບັນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຫືຼການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ USDA
ແມ່ນຖື ກຫ້າມຈາກທຸກໆການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອີ ງໃສ່ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ເພດ,
ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມເຊື່ ອຖືທາງດ້ານການເມືອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກ້ແຄ້ນຫຼື ການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກ່ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກໍາດໍ າເນີ ນການ ຫຼື ທີ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ USDA.  

ຜູ້ຄົນພິການທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ວິ ທີ ການທາງເລື ອກຂອງການສື່ ສານເພ່ືອຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ ນ:
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, ພາສາມືອາເມຣິ ກາ, ແລະອື່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ່ໍຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ບ່ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານໍ າໃຊ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ ຜົນປະໂຫຍດ.
ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ເປັນຄົນຫູຫນວກ, ມີ ການໄດ້ຍິ ນລໍ າບາກ ຫືຼປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ່ໍຫາ USDA 
ຜ່ານບໍ ລິ ການຖ່າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທີ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນີ ້ ,
ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານໂຄງການອາດມີຢູ່ໃຫ້ໃນພາສາອື່ ນໆ 

ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ກ່ຽວກັບການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສໍ າເລັດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ 
USDA Program Discrimination, (AD, 3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່ ເວັບ: 
How to File a Complaint, ແລະມີໃຫ້ຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທໍາການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖີງ USDA 
ແລະຂຽນຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ຕ້ອງໃສ່ໃນແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນຮວມຢູ່ໃນຈົດຫມາຍດ້ວຍ. 
ເພ່ືອຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມ, ໃຫ້ໂທຫາ (866) 632-9992. 
ຍື່ ນສ່ງແບບຟອມທີ່ ສໍ າເລັດແລ້ວຂອງທ່ານຫຼື ສ່ງຈົດຫມາຍໄປທີ່  USDA ໂດຍ: 

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

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື

(3) ທາງອີ ເມວ: program.intake@usda.gov

ສະຖາບັນນີ ້ ແມ່ນເປັນທີ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. 

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