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အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
TRANSITIONAL FOODSHARE BENEFITS 

အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ဆုိတာဘာလဲ။
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
သည္ Wisconsin အလုပ္အကုိင္မ်ားအစီအစဥ္ (W-2) 
သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ္ခ်က္ရွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ 
လူမ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္ရာ TANF ျဖစ္ေသာ Tribal Temporary 

Assistance for Needy Families မွ ထြက္ ခြာမည့္ 
FoodShare အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ ယာယီ အက်ဳိးခံစား 
ခြင့္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ေသာ FoodShare 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားသည္ ငါးလအတြက္သာ ၾကာျမင့္ပါမည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ကၽြနု္ပ္ အေနျဖင့္ 
ဘယ္လုိ ရရိွနုိင္မလဲ။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိ ရန္၊ သင္၏ FoodShare 
အိမ္ေထာင္စု၏အသင္း၀င္တစ္ဦးတြင္ ရိွ ထားရမည္မွာ - 

• W-2 ေငြေၾကးေပးေခ်မႈအဆင့္တစ္ခု သို ့မဟုတ္
လူမ်ဳိးႏြယ္စု ဆုိင္ရာ TANF တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ရမည္။

• W-2 သုိ ့မဟုတ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္ရာမွ အနည္းဆုံး
ေငြေၾကး ေပးေခ်မႈတစ္ခုခု ရရွိထားခဲ့သူျဖစ္ရမည္။

• အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ FoodShare
အက်ဳိးခံစားမႈမ်ား တြင္ တစ္လအတြက္

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈတြင္ FoodShare 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ရရွိထားခဲ့ၿပီး၊ ေနာက္ဆုံး W-2 သုိ႔မ 
ဟုတ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္ရာ TANF ေငြေၾကးေပးေခ်မႈတြင္ 
လည္း အလားတူလအတြက္ ေငြေၾကးထုတ္ေပးျခင္း 
ခံထား ရသူျဖစ္ရပါမည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
အတြက္ သင့္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရန္ မလုိအပ္ပါ။ 
သင့္အေနျဖင့္ အစီအစဥ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားနွင့္ 
ကုိက္ညီမႈရွိခ်ိန္တြင္ အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ေသာ 
FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအား သင္ရရိွနိုင္သည္၊ 
မရရိွနိုင္သည္ကုိ သင့္ေအဂ်င္စီက ၾကည့္ရႈ စစ္ 
ေဆးပါလိမ့္မည္။ အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ေသာ FoodShare 
အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ားအား သင္ရရိွနိုင္ပါက၊ သင္၏ 
FoodShare အက်ဳိးခံ စားခြင့္ ပမာဏ မည္မွ် ရရိွမည္ကုိ 
ေဖာ္ျပသည့္ စာတစ္ေစာင္ကုိ သင္ရရိွမည္ျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ 
QUEST ကတ္ေပၚတြင္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မ်ားကုိ 
ထားရိွပါမည္။ 

ကၽြနု္ပ္အေနျဖင့္ ဘယ္ေလာက္ ရရိွမလဲ။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
ပမာဏ မ်ားသည္ ေနာက္ဆုံး W-2 သုိ ့မဟုတ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စု 
ဆုိင္ရာ TANF ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ မတုိင္မီ၊ သင့္အိမ္ေထာင္ 
စု အရြယ္အစား၊ တစ္ လအတြက္ ၀င္ေငြနွင့္ အသုံးစရိတ္ 
မ်ားအေပၚ အေျချပဳထားပါသည္။ 
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အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
မ်ားတြက္ခ်က္ရာတြင္ သင္၏ေနာက္ဆုံးျဖစ္ေသာ W-2 
သုိ႔မ ဟုတ္ လူမ်ဳိးႏြယ္စုဆိုင္ရာ TANF 
ေငြေၾကးေပးေခ်မႈတြင္ သင္ရရွိ မည့္ ပမာဏကုိ 
အသုံးမျပဳပါ။ သင္ေနာက္ဆုံးရရွိခဲ့ေသာ W-2 သုိ႔ မဟုတ္  
လူမ်ဳိးႏြယ္စုဆုိင္ရာ TANF ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ ရရွိ ေနစဥ္ 
သုိ႔မဟုတ္ ယင္းလေနာက္ပိုင္း သင္၏အလုပ္အကုိင္တစ္ခုမွ 
၀င္ ေငြ၊ ကေလးသူငယ္ ပံ့ပိုးထားမႈ၊ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာ 
အရင္း အျမစ္ရွိ အေျပာင္းအလမဲ်ားရိွပါက၊ 
ယင္းအေျပာင္းအလဲမ်ားကုိ လည္း အသုံးျပဳလိမ့္မည္ 
မဟုတ္ပါ။ 

ကၽြနု္ပ္၏အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ 
FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္ ပမာဏ 
ေျပာင္းမလား။ 
သင့္အိမ္ေထာင္စုအတြင္း တစ္စံုတစ္ဦးတြင္ ေအာက္ပါ 
အတုိင္း မဟုတ္ပါက၊ သင္၏အက်ဳိးခံစားခြင့္ပမာဏသည္ 
ငါးလတာ အခ်ိန္ကာလ အက်ဳိးခံစားခြင့္အတြက္ 
ဆက္လက္၍ သင္ရရွိ ေနပါမည္ - 
• ကြဲျပားျခားနားေသာ FoodShare အိမ္ေထာင္စု

တစ္စုတြင္ ပါ၀င္ျခင္း။
• သူတုိ ့ကုိယ္ပုိင္ျဖင့္ FoodShare အတြက္ သင့္အိမ္

ေထာင္စုမွ ထြက္ခြာကာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု ျဖစ္ပ်က္ပါက၊ သင္၏ 
အက်ဳိး ခံစားခြင့္ ပမာဏအသစ္အား သင့္ေဒသႏၱရေအဂ်င္ 
စီမွ တြက္ခ်က္ ပါမည္။ အက်ဳိးခံစားခြင့္ပမာဏအသစ္သည္ 
အိမ္ေထာင္စု အရြယ္ အစား၊ ၀င္ေငြနွင့္ အသုံးစရိတ္မ်ား၏ 
အေျပာင္းအလဲမ်ားတြင္ အေျချပဳပါမည္။ အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
အခ်ိန္ကာလ ငါးလတစ္ေလွ်ာက္လုံး ယင္းအက်ဳိးခံစားခြင့္ 
ပမာဏအသစ္သည္ ဆက္လက္ တည္ရွိ ေနပါမည္။ 

သင္၊ သင့္အိမ္ေထာင္စုအတြင္းမွ တစ္စံုတစ္ဦး၊ သုိ ့မဟုတ္ 
အျခားအစီအစဥ္၏ အေျပာင္းအလမဲ်ားအား သင္၏ေဒသႏ 
ရ ေအဂ်င္စီမွ သိရိွပါက၊ ပုံမွန္ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
မ်ား အတြက္ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ ေထာင္စုအတြင္းမွ 
တစ္စံုတစ္ဦးက မေတာင္းဆုိပါက၊ 
အသြင္ကူးေျပာင္းမႈဆိုင္ရာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
ပမာဏသည္ ေျပာင္းလမဲည္ မဟုတ္ပါ။ 

အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ ကၽြနု္ပ္အေနျဖင့္ 
အစီရင္ခံရန္ လုိအပ္ပါသလား။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
ရရွိ ေနစဥ္တြင္ သင္နွင့္သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ မည္သည့္ 
အေျပာင္းအလဲ မ်ားအတြက္မဆုိ အစီရင္ခံရန္ မလုိအပ္ပါ။  

ပုံမွန္ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ 
ကၽြနု္ပ္အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားနုိင္မလား။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား 
အား သင့္အိမ္ေထာင္စုက ရရွိေနပါက၊ ပုံမွန္ FoodShare 
အက်ဳိးခံစား ခြင့္မ်ားအား သင့္အေနျဖင့္ အခါအားေလ်ာ္စြာ 
ေလွ်ာက္ထားနုိင္ ပါသည္။ သင့္အိမ္ေထာင္စု အရြယ္အစား 
တုိးလာပါက၊ သင့္၀င္ ေငြက်ဆင္းလာပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္၏ေနထုိင္မႈ အသုံးစရိတ္ မ်ား တိုးပြားလာပါက၊ ပံုမွန္ 
FoodShare ျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ားအား 
သင့္အိမ္ေထာင္စုအေနျဖင့္ ရရွိနုိင္ပါသည္။ သင္၏ပုံမွန္ 
FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားသည္ သင္၏အသြင္ ကူး 
ေျပာင္းနိုင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ပမာဏ 
ထက္ နည္းပါးပါက၊ အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ေသာ 
FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ဆက္လက္ ရရွိရန္ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္နိုင္ပါသည္။ 

အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare 
အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား အဆုံးသတ္ၿပီးေနာက္ပုိင္း 
ပုံမွန္ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ကုိ 
ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ဘယ္လုိ ရရိွမလဲ။ 
သင္၏ အသြင္ကူးေျပာင္းနိုင္ေသာ FoodShare အက်ဳိး 
ခံစားမႈမ်ား အဆုံးသတ္သည့္ ငါးလေနာက္ပိုင္း ပံုမွန္ 
FoodShare အက်ဳိး ခံစားခြင့္မ်ား ရရိွရန္၊ လူေတြ ့စစ္ေဆးမႈ 
အင္တာဗ်ဴးအပါအ၀င္ FoodShare သက္တမ္းတုိးျမႇင့္တစ္ 
ခု ျပည့္စံုစြာ သင္လုပ္ေဆာင္ ရပါမည္။ သင္၏ အခ်ိန္ကာလ 
ငါးလ မကုန္ဆုံးမီ ရက္ေပါင္း ၄၅ ရက္အတြင္း သက္တမ္း 
တုိးျမႇင့္မႈ ၿပီးစီးရန္ လုပ္ေဆာင္မႈအေၾကာင္း စာတစ္ေစာင္ 
အား သင့္အိမ္ေထာင္စုက ရရွိပါမည္။ FoodShare 
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အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ကာလ ကြာဟခ်က္ တစ္ခု 
ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ သင့္အိမ္ေထာင္စုမွ ရရွိေနသည့္ အသြင္ 
ကူးေျပာင္းနိုင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား၏ 
ေနာက္ ဆံုးလအတြင္း သင္၏သက္တမ္းတုိးျမႇင့္မႈ ျပည့္စုံ 
ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ရပါမည္။ ပံုမွန္ FoodShare အတြက္ 
သင့္အိမ္ေထာင္စု အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္မထားရန္ ေရြးခ်ယ္ပါ 
က၊ သင့္ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ားသည္ အဆုံး 
သတ္ပါမည္။ 

ေနာက္ထပ္ ပုိမုိေသာ သတင္းအခ်က္မ်ားကုိ 
ဘယ္ေနရာမွ ကၽြနု္ပ္အေနျဖင့္ ရရိွနုိင္မလဲ။ 
အသြင္ကူးေျပာင္းနုိင္ေသာ FoodShare အက်ဳိးခံစားခြင့္ 
မ်ားကုိ ရရွိနိုင္မည္ဟု သင္ထင္ျမင္ပါက၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္ 
သည္ အျခား ေမးျမန္းစရာမ်ား ရွိပါက၊ သင္၏ေဒသႏၱရ 
ေအဂ်င္စီသို႔ ဆက္သြယ္ ပါ။ သင္၏ေအဂ်င္စီကို ရွာေဖြရန္၊ 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/
index.htm သုိ႔သြားပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ အသင္း၀င္ ၀န္ေဆာင္မႈ 
မ်ား ၁-၈၀၀-၃၆၂-၃၀၀၂ သို႔ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ (TTY နွင့္ 
ဘာသာျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရိွနိုင္သည္။) 

USDA ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမရွိျခင္းဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္ 
ဖက္ဒရယ္ လူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒ ႏွင့္ The U.S. Department of 
Agriculture (USDA) လူ႔ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ 
မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ USDA၊ ၄င္း၏ ေအဂ်င္စီမ်ား၊ ရံုးမ်ား၊ ႏွင့္ လုပ္သားမ်ား၊ 
USDA အစီအစဥ္မ်ားထဲတြင္ ပါ၀င္ၾကသည္ သို႔မဟုတ္ 
စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ၾကသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ 
ဇာတိ၊ မူလဇာတိ၊ အသက္၊ မ သန္စြမ္းမႈ၊ လိင္၊ လိင္ခြဲျခားမႈ၊ ဘာသာေရး 
ယုံၾကည္ခ်က္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး ခံယူခ်က္အတြက္၊ သို႔မဟုတ္ SDA 
မွ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးခ့ဲသည္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ခဲ့သည့္ 
မည္သည့္ အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ထဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ 
လူ႔ရပုိင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈအတြက္ ရန္ျငိဳးထားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
လက္တုံ႕ျပန္ျခင္းျဖင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈကို တားျမစ္ထားပါသည္။ 

 ္

အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အျခားနည္းလမ္း(ဥပမာ၊ 
ဘေရးလ္၊  စာလုံးႀကီးျဖင့္ ပံုႏွိပ္ေပးရန္၊ အသံေခြ၊ အေမရိကန္ 
သေကတၤျပ ဘာသာစကား စသျဖင့္) ဆက္သြယ္ရန ္လိုအပ္သူတို႔သည 
အက်ဳိးခစံားခြင့္မ်ားအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတငခ့္ဲၾကသည့္ ေအဂ်ငစ္ ီ
(ျပည္နယ္ သုိ႔မဟုတ္ ေဒသႏရၲ) သ႔ိ ုဆက္သြယ္ၾကရပါမည္။ နားမၾကား 
အၾကားအာရံု ျပႆနာရိွသူ သုိ႔မဟုတ္ စကားေျပာရာမွာ 
အခက္အခရဲွိသူတို႔သည္ ဖက္ဒရယ္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈ 
(Federal Relay Service) (800) 877-8339 မွာ USDA 
ေခၚဆိုႏုိင္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
အဂၤလိပ္ မဟုတ္သည့္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လညး္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။  

ခြ ဲျခားဆက္ဆံခံရမႈဆုိင္ရာ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ  တုိင္ၾကားရန္ 
https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-

complaint-usda-customer

မွာ အြန္လုိင္းတြင္ သုုိ႔မဟုတ္ USDA  မည္သည့္ရံုးတြင္မဆု ိ
ရွာေတြ႕ႏုငိ္သည္ ့ USDA Program Discrimination Complaint Form, 
(AD-3027) ပံုစံကု ိေရးျဖည့ပ္ါ သုိ႔မဟုတ္ USDA ထံသုိ႔ စာေရးၿပီး 
ပံုစံထဲမွာ လုိအပ္သည္ ့အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကုိ ထည့္ေဖၚျပေပးပါ။ 
တိုင္ၾကားခ်က္ ပံုစံ မိတၱဴကုိ ေတာင္းဆုိရန္အတြက ္ 
(866) 632-9992 သို႔ ေခၚယူပါ။ ေရးျဖည့္ၿပီးသည္ ့သင္၏ ပံုစံကုိ 
သို႔မဟုတ္ စာကို USDA ထံ ပို႔ေပးရန္-(1) စာတုိက္မ-ွ U.S. Department
of Agriculture

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

(2) ဖက္စ္- (202) 690-7442၊ သို႔မဟုတ္ 

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

ဤဌာနသည္ အခြင့္အေရးတန္းတူေပးေသာ ေထာက္ပံ့သူႏွင္ ့
အလုပ္ရွင္ျဖစ္ပါသည္။ 

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