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FoodShare (အစာားအစာမျှဝေခြင ား) ဝခြာက -လစာ တင ခြြျက  

(FoodShare Six-Month Report) 
 

အကယ၍် သင အ်မ်ိထ ောငစ်ုသည ်FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) အက ိ ားြံစောားြွင က်ိ ု၁၂-လစောအတကွ ်ြံစောားရန ်ြွင ခ်  ြ ကရ်ရ ိ ောားလျှင ်သင အ်ထနခြင  ်

FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) အက ိ ားြံစောားြငွ မ် ောားကိ ုဆကလ်ကရ်ရ ိနိငုရ်နအ်တကွ် FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) ထခြောက-်လစော 

တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောတစ်ထစောငက်ို တငသ်ငွာ်းထ ားရ ါမည။် သင  ်FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) အစီအစဉ်၏ ငါားလထခမောကထ်နောကဆ်ံာုး 

ရကသ်တတ  တအ်တငွာ်း ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောန င  ်ည နက်ကောားြ ကမ် ောားကို သင  ်သံို   အာီးထမားလထ် ား ို  သေွာားမညခ်ြစ်သည။် ဥ မောအောားခြင  ်

သင အ်က ိ ားြံစောားြွင မ် ောားသည ်ဇနန်ေါရီလတငွ ်စတင ်ောား ါက ထမလ ထနောကဆ်ံာုးရကသ်တတ  တတ်ငွ ်သငသ်ည ်ထခြောက-်လစော 

တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောတစ်ထစောငက်ို ရရ ိမညခ်ြစ်သည။် 

မ တြ် က:် အကယ၍် သငသ်ည ်အသကအ်ရွယအ်ိမုငာ်းသ၊ူ မ ကစိ်မခမငသ် ူသို  မဟတု ်မသနစ်ွမ်ားသနူ င  ်အလ ်ုလ ်ုကိငုခ်ြငာ်းမရ ိသ၊ူ သို  မဟတု ်

အမ်ိရောမ  တစ်ထယောကခ်ြစ်ပ ီား FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) ကိ ုရရ ိ ောားသခူြစ်လျှင ်ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကလ်ျှောကလ် ောကိ ုတငသ်ွငာ်းရန ်

မလိအု ်သခြင  ်ထမားလ ် တငွလ်ညာ်း အဆိ ုါထလျှောကလ် ော  ါေငမ်ညမ်ဟတု ်ါ။ 

ဝ ာက ဆ  ားသတ မှတ ရက  

အကယ၍် သငသ်ည ်FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) ကိ ုထန ောင ထ်န ားမှုမရ ိဘ  ဆကလ်ကရ်ရ ိလိ ုါက သင အ်မ်ိထ ောငစ်ု၏ လကရ် ိအထခြအထနမ ောားကိ ု

ခ ည စံ်ုစွော ခြည စ်ကွပ် ီား  ိထုလျှောကလ် ောတငွ ်ထြေ်ာခ  ောားသည  ်ထနောကဆ်ံာုးသတမ် တရ်ကအ်တိငုာ်း တငသ်ငွာ်းထ ားရမည ်ခြစ်သည။် အကယ၍် သင  ်ထခြောက-်လစော 

တငခ် ြ ကလ်ျှောကလ် ောကို ခြည စ်ွကခ်ြငာ်းမခ  ဘ  ခ နလ်ည ်ထ ား ို  လိကု ်ါက သင  ်FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) အက ိ ားြံစောားြွင မ် ောားသည ်

အဆံာုးသတသ်ေွာား ါမည်။ 

FoodShare (အစာားအစာမျှဝေခြင ား) ဝခြာက -လစာ တင ခြြျက ဝလျှာက လ ာက   ခြည  စ  စာွခြည  စကွ ခြင ား  

သငသ်ည ်ထအောက ်ါနညာ်းလမ်ားမ ောားမ  တစ်နညာ်းနညာ်းခြင  ်သင၏် ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောကို ခ ည စ်ံစုေွာခြည စ်ကွန်ိငု ်ါသည:် 

နညာ်းလမ်ား 1: သင၏် ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောကိ ုခ ည စ်ံစုေွာ ခြည စ်ကွပ် ီား ACCESS (အသံာုးခ  ြွင )် 

ေကဘ်ဆ်ိကုမ် တစ်ဆင  ်တငသ်ငွာ်းခြငာ်း။ 

1. access.wi.gov သ    သာွားြါ။ 

access.wi.gov သို   သေွာား ါ။သင အ်ထကောင သ်ို   ေငထ်ရောကပ် ီား ဘယဘ်ကအ်မ ိ ားအစောားခ စောရငာ်းထ ေါ် ရ ိ Alerts (သတထိ ားြ ကမ် ောား) ထအောကရ် ိ FoodShare 

(အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) လင က်ိ ုန  ်ိ ါ။ ထလျှောကလ် ောကိ ုခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ွကပ် ီား တငသ်ငွာ်းနိငုရ်နအ်တကွ် ြနသ်ောားခ ငည် နက်ကောားြ ကမ် ောားကိ ု

လိကုန်ောထဆောငရွ်က ်ါ။  



2. သင  အဝခြမျာား၏ သက ဝသမျာားက   တင ြါ။ 

အ ာူးသခြင  ်သငသ်ည ်အြ ကအ်လကအ်သစ်မ ောားကိ ုတငခ် သည အ်ြါ သို  မဟတု ်သင အ်ြ ကအ်လကမ် ောားသည ်အထခ ောငာ်းအလ ရ ိသည အ်ြါမ  ိားတငွ ်

သင ထ်လျှောကလ် ောကိ ုတငသ်ငွာ်းပ ီားထနောက ်သင အ်ထခြမ ောား၏သကထ်သမ ောားကိ ုတငခ်ြငာ်းသည ်အကကထံကောငာ်းတစ်ြု ခြစ် ါသည။် ဥ မောအောားခြင  ်အကယ၍် 

သငသ်ည ်အလ ်ုအကိငုအ်သစ်တစ်ြုရသေွာားပ ီဟု တငခ်  ောား ါက သင ထ်လျှောကလ် ောကိ ုတငသ်ငွာ်းသည အ်ြ ိနတ်ငွ ်ပ ီားြ  သည  ်ရက ်၃၀ စော လစောစောရွက ်

မိတတ ူကိ ုတငသ်ငွာ်းနိငု ်ါသည။် သင  ်ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောန င အ်တ ူထ ား ို   ောားသည  ်ည နက်ကောားြ ကမ် ောားတငွ ်

သကထ်သတငသ်ငွာ်းခြငာ်းအတကွ် ဥ မောမ ောား ိုမို ါေငန်ိငု ်ါသည။် အကယ၍် သင ထ်လျှောကလ် ောတငသ်ငွာ်းြ ိနတ်ငွ ်သင အ်ထခြမ ောား၏ သကထ်သမ ောားကိ ု

မတငထ် ား ါက ထနောက ိ်ုငာ်းတငွ ်သင ထ်အဂ ငစီ်က  ိသုကထ်သမ ောားကိ ုသင  ်မံ  ထတောငာ်းဆိလုောနိငုသ်ည။် 

သင ထ်လျှောကလ် ောကိ ုတငသ်ငွာ်းလိုကသ်ညန် င  ်Your Next Steps (ထနောကလ် ်ုထဆောငရ်မည အ်ဆင မ် ောား) ကဏ္ဍတစ်ြုကိ ုထတွွေ့ရလမိ ်မည။် သကထ်သကိ ု

ကကည ရ်ှု ပ ီားထနောက ်တငသ်ငွာ်းခြငာ်း ကိ ုန  ်ိ ါ။ သငသ်ည ်သကထ်သကိ ုထနောက ိ်ုငာ်းတစ်ြ ိနြ် ိနတ်ငွ ်တငန်ိငု ်ါသည။်  ိအုြ နိတ်ငွ ်သင အ်ထကောင သ်ို   

ေငထ်ရောကရ်မညခ်ြစ်ပ ီား ဘယဘ်ကအ်မ ိ ားအစောားခ စောရငာ်းမ  My Documents (ကျွန် ်ုစောရွကစ်ောတမ်ားမ ောား) ထအောကရ် ိ Needed Documents 

(လိအု ်သည စ်ောရွကစ်ောတမ်ားမ ောား) ကိ ုန  ်ိ ါ။ 

နညာ်းလမ်ား 2: သင၏် ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောကိ ုခ ည စ်ံစုေွာ ခြည စ်ကွပ် ီား MyACCESS (ကျွန် ်ုအသံာုးခ  ြငွ )် 

မိဘုိငုာ်းအက ််မ တစ်ဆင  ်တငသ်ငွာ်းခြငာ်း။ 

1. MyACCESS (ကျွန  ြ အသ  ားခြြုြွင  ) အက ြ က   ြွင  ြါ။ 

သင အ်ထကောင သ်ို   ေငထ်ရောကပ် ီား FoodShare (အစောားအစောမျှထေခြငာ်း) လင က်ိ ုန  ်ိ ါ။ ထလျှောကလ် ောကိ ုခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ွကပ် ီား တငသ်ငွာ်းနိငုရ်နအ်တကွ် 

ြနသ်ောားခ ငည် နက်ကောားြ ကမ် ောားကို လိကုန်ောထဆောငရွ်က ်ါ။ 

2. သင  ဝလျှာက လ ာက   ြွင  ပြ ား ခြ  လည ကကည  ရှုြါ။ 

သင ထ်လျှောကလ် ောတငွ ်သင အ်မ်ိထ ောငစ်ုန င  ်တသ်ကပ် ီား ကျွန် ်ု ်တို  ြုိငတ်ွ  ောားသည  ်သတငာ်းအြ ကအ်လကမ် ောားကိ ုစောရငာ်းခ  စု ောား ါသည။် ကျွန  ြ တ    

ြ  င တွွဲထာားသည   သတင ားအြျက အလက မျာားတငွ ထခ ောငာ်းလ မှု တစ်စံတုစ်ရောမရ ိလျှင ်သင ထ်လျှောကလ် ောကိ ုလကမ် တ ်ိာုးပ ီား တငသ်ငွာ်းနိငု ်ါသည။် 

အကယ ၍ အဝခြာင ားအလွဲမျာားလ ြ ထာားလျှင  သငသ်ည ်သင ထ်လျှောကလ် ောကိ ုခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ွကပ် ီား တခြောားထသောနညာ်းလမ်ား- ACCESS (အသံာုးခ  ြွင )် 

ေကဘ်ဆ်ိကု၊် တယလ်ြီုနာ်း၊ ထမားလ ်သို  မဟတု ်ြကစ််တို  ခြင  ်တငသ်ငွာ်းရန ်လိအု ်မညခ်ြစ် ါသည။်  

နညာ်းလမ်ား 3: သင ထ်ခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောကို ခ ည စ်ံစုေွာခြည စ်ကွပ် ီား တယလ်ြီနုာ်းခြင  ်တငသ်ငွာ်းခြငာ်း။ 

1. သင   ဝအဂျင စ က   ြ   ားဝြေါ်ြါ။ 

သင ထ်အဂ ငစီ်ြုနာ်းန ံါတက်ိ ုသင ထ်လျှောကလ် ောထ ေါ်တငွ ်စောရငာ်းခ  စုထ ား ောား ါမည။်  ို  အခ င ်သငသ်ည ်

ww.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm သို   ေငထ်ရောကပ် ီား သင ထ်အဂ ငစီ်၏ ြုနာ်းန ံါတက်ိ ုရ ောထြွနိငု ်ါသည။် သင ်

စတငခ်ြည စ်ွက ်ောားထသော်ခငောား အဆံာုးမသတရ်ထသားသည  ်ထလျှောကလ် ောကိ ုသင ထ်အဂ ငစီ်သို   ြုနာ်းဆကပ် ီား ပ ီားဆံာုးသညအ်  ိခြည စ်ွကန်ိငု ်ါသည။် 

2. သက ဝသတင သငွ ားခြင ား။ 

သင ထ်အဂ ငစီ်က သင အ်ထခြမ ောားအတကွ ်သကထ်သကိ ုထမားထကောငာ်းထမားနိငု ်ါသည။် သင သ်ကထ်သမ ောားကိ ုသင ထ်လျှောက်လ ော  ်ိဆံာုးတငွ ်

စောရငာ်းထြော်ခ  ောားသည ် သင ထ်အဂ ငစီ်၏ လ ်ိစော သံို   ြကစ််၊ ACCESS(အသံာုးခ  ြွင )် အက ််၊ MyACCESS (ကျွန် ်ုအသံာုးခ  ြွင )် အက ််၊ သို  မဟတု ်

ထမားတို  ခြင  ်ထ ား ို  နိငု ်ါသည။် 

နညာ်းလမ်ား 4: သင ထ်ခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောကိ ုခ ည စ်ံစုေွာခြည စ်ကွပ် ီား ထမားလခ်ြင  ်တငသ်ငွာ်းခြငာ်း။ 

1. သင  ထ သ    ဝမားလ ခြင  ြ   ထာားဝြားသည   ထ  ဝလျှာက လ ာက   ခြ  လည ကကည  ရှုြါ။ 

သင ထ်လျှောကလ် ောတငွ ်သင အ်မိ်ထ ောငစ်နု င  ်တ်သကပ် ီား ကျွန် ်ု ်တို  ြိငုတ်ွ  ောားသည  ်သတငာ်းအြ ကအ်လကမ် ောားကိ ုစောရငာ်းခ  စု ောား ါသည။် 

 ိထုလျှောကလ် ော၏ အြနာ်းတိုငာ်းစီကိ ုကကည ရ်ှု ပ ီားထနောက ်ခြည စ်ကွ်ရမညခ်ြစ်ကော ထမားြနွာ်းမ ောားအောားလံာုးကိ ုထခြဆိထု ားရ ါမည။်  ိထုလျှောကလ် ောတငွ ်

ထအောက ်ါတို   အထခ ောငာ်းအလ မ ောားရ ိလောားဟု ထမား ောား ါမည:် 

• သင  ်လ ်ိစော 

• သင င် ောားရမ်ားမှု၊ အထ ါငစ်ောြ   ် သို  မဟတု ်ထရမီားအသံာုးစရိတမ် ောား 

• သင အ်မ်ိထ ောငစ်ုတငွ ်ထန ိငုသ်ည လ်မူ ောား 

• ကထလားငယက်ိ ုထ ောက ံ် ထ ားရန ်ဥ ထေအရ သငတ်ောေနရ် ိမှု 

• သင အ်မ်ိထ ောငစ်ုရ ိ အလ ်ုလ ်ုကိငုသ်မူ ောား သို  မဟတု ်ကိယု ိ်ုငအ်လ ်ုလ ်ုကိငုသ်မူ ောား၏ လ ်ုြေငထ်င ွသို  မဟတု ်လ ်ုြလစော 

http://www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/imagency/index.htm


• အမ်ိထ ောငစ်ုေငမ် ောားအောားလံာုးအတကွ် မ ငမ် နာ်းရသည  ်ေငထ်ငအွရငာ်းအခမစ်မ ောား 

• မ ငမ် နာ်းရသည  ်ေငထ်ငအွရငာ်းအခမစ်မ ောား၊ အကယ၍် အထခ ောငာ်းအလ သည ်$50 သို  မဟတု ်အ ကခ်ြစ်လျှင ်

အြနာ်းတစ်ြုတငွ ်အထခ ောငာ်းအလ တစ်ြုမ  မရ ိလျှင ်No(မရှ ြါ) ကိ ုခြစ်ပ ီား ထလျှောကလ် ော၏အြနာ်းတိငုာ်းစီကို ဆကလ်က၍် ခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ကွ ်ါ။ 

2. သင  အဝခြမျာား၏ သက ဝသမျာားနငှ  အတ ူခြည  စ  စွာခြည  စွက ထာားသည   ဝလျှာက လ ာက   ဝမားြ   ြါ။ 

ခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ကွ ်ောားသည ် ထလျှောကလ် ောန င  ်သင အ်ထခြမ ောားအတကွ ်သကထ်သမ ောားကိ ုခ နလ်ညထ် ား ို  ရောတငွ ်အသံာုးခ  ရန ်

သင ထ်လျှောကလ် ောန င အ်တ ူည ထ် ား ောားသည  ်စောအတိက်ိသုော အသံာုးခ   ါ။ သကထ်သမ ောားတငွ ်ပ ီားြ  သည လ်အတကွ ်လစောစောရွက၊် အကယ၍် သငသ်ည ်

ကိယု ိ်ုငလ် ်ုငနာ်းလ ်ုကိငုသ်ခူြစ်လျှင ်စောရငာ်းအေငအ် ကွ ်မ တတ်မ်ားမ ောား သို  မဟတု ်အပငမ်ိားစောားလစောထငထွြေ်ာခ ြ ကတ်စ်ြု  ါေငန်ိငု ်ါသည။် သင  ်

ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောန င အ်တ ူထ ား ို   ောားသည  ်ည နက်ကောားြ ကမ် ောားတငွ ်သကထ်သတငသ်ငွာ်းခြငာ်းအတကွ် ဥ မောမ ောားကိ ု

ထြေ်ာခ ထ ား ောား ါသည။် သင ထ်လျှောကလ် ော  ်ိတငွ ်စောရငာ်းထြော်ခ  ောားသည  ်ထအဂ ငစီ်၏လ ်ိစောအတိငုာ်း ထလျှောကလ် ောန င  ်သကထ်သမ ောားကိ ုထ ား ို   ါ။ 

အကယ၍် သငသ်ည ်ထမားြွနာ်းမ ောားအောားလံာုးကိ ုထခြဆိမု ောားခြငာ်း သို  မဟတု ်လကမ် တ ်ိာုး ောားခြငာ်းမရ ိဘ  ထလျှောကလ် ောကိ ုခ နလ်ညထ် ား ို  လိကု ်ါက 

ခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ကွပ် ီား ခ နလ်ည ိ်ု  ထ ားရနအ်တကွ ်သင  ်သံို    ိထုလျှောကလ် ောကို   ်မံထ ား ို  မည ်ခြစ်သည။် သင ထ်လျှောကလ် ောထ  ောကဆ်ံာုးသေွာားလျှင ်

သို  မဟတု ်လကြ်ံမရရ ိလျှင ်သင ထ်အဂ ငစီ်သို   ြုနာ်းထြေါ် ပ ီား ထလျှောကလ် ောအသစ်တစ်ထစောငက်ို ထတောငာ်းဆိ ုါ။  

နညာ်းလမ်ား 5: သင ထ်ခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောကို ခ ည စ်ံစုေွာခြည စ်ကွပ် ီား ြကစ်ခ်ြင  ်တငသ်ငွာ်းခြငာ်း။ 

1. သင  ထ သ    ဝမားလ ခြင  ြ   ထာားဝြားသည   ထ  ဝလျှာက လ ာက   ခြ  လည ကကည  ရှုြါ။ 

သင ထ်လျှောကလ် ောတငွ ်သင အ်မိ်ထ ောငစ်နု င  ်တ်သကပ် ီား ကျွန် ်ု ်တို  ြိငုတ်ွ  ောားသည  ်သတငာ်းအြ ကအ်လကမ် ောားကိ ုစောရငာ်းခ  စု ောား ါသည။် 

 ိထုလျှောကလ် ော၏ အြနာ်းတိုငာ်းစီကိ ုကကည ရ်ှု ပ ီားထနောက ်ခြည စ်ကွ်ရမညခ်ြစ်ကော ထမားြနွာ်းမ ောားအောားလံာုးကိ ုထခြဆိထု ားရ ါမည။်  ိထုလျှောကလ် ောတငွ ်

ထအောက ်ါတို   အထခ ောငာ်းအလ မ ောားရ ိလောားဟု ထမား ောား ါမည:် 

• သင  ်လ ်ိစော 

• သင င် ောားရမ်ားမှု၊ အထ ါငစ်ောြ   ် သို  မဟတု ်ထရမီားအသံာုးစရိတမ် ောား 

• သင အ်မ်ိထ ောငစ်ုတငွ ်ထန ိငုသ်ည လ်မူ ောား 

• ကထလားငယက်ိ ုထ ောက ံ် ထ ားရန ်ဥ ထေအရ သငတ်ောေနရ် ိမှု 

• သင အ်မ်ိထ ောငစ်ုရ ိ အလ ်ုလ ်ုကိငုသ်မူ ောား သို  မဟတု ်ကိယု ိ်ုငအ်လ ်ုလ ်ုကိငုသ်မူ ောား၏ လ ်ုြေငထ်င ွသို  မဟတု ်လ ်ုြလစော 

• အမ်ိထ ောငစ်ုေငမ် ောားအောားလံာုးအတကွ ်မ ငမ် နာ်းရသည  ်ေငထ်ငအွရငာ်းအခမစ်မ ောား 

• မ ငမ် နာ်းရသည  ်ေငထ်ငအွရငာ်းအခမစ်မ ောား၊ အကယ၍် အထခ ောငာ်းအလ သည ်$50 သို  မဟတု ်အ ကခ်ြစ်လျှင ်

အြနာ်းတစ်ြုတငွ ်အထခ ောငာ်းအလ မ ောား မရ ိလျှင ်No(မရှ ြါ) ကိ ုခြစ်ပ ီား ထလျှောကလ် ော၏အြနာ်းတိငုာ်းစီကို ဆကလ်က၍် ခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ွက ်ါ။ 

2. သင  အဝခြမျာား၏ သက ဝသမျာားနငှ  အတ ူခြည  စ  စွာခြည  စွက ထာားသည   ဝလျှာက လ ာက   ြက စ ခြင  ြ   ြါ။ 

သင ထ်န ိငုသ်ည ထ်နရောထ ေါ်လိကု၍် ထ ား ောားသည  ်ြနုာ်းန ံါတ်သို   သင စ်ောရွကစ်ောတမ်ားမ ောားကိ ုြကစ်် ို  ထ ား ါ: 

• အကယ၍် သငသ်ည ်Milawaukee County (မီေါားကာီး ထကောငတ်)ီ တငွ ်ထန ိငုသ်မူဟတုလ်ျှင ်855-293-1822 

• သငသ်ည ်Milwaukee County  (မီေါားကာီး ထကောငတ်)ီတငွ ်ထန ိငုလ်ျှင ်888-409-1979 

ထလျှောကလ် ောစောရွကန် စ်ဘကလ်ံာုးကို ထသြ ောစွော ြကစ်် ို  ထ ား ါ။  

သကထ်သမ ောားတငွ ်ပ ီားြ  သည လ်အတကွ ်လစောစောရွက၊် အကယ၍် သငသ်ည ်ကိယု ိ်ငုလ် ်ုငနာ်းလ ်ုကိငုသ်ခူြစ်လျှင ်စောရငာ်းအေငအ် ကွ ်မ တတ်မ်ားမ ောား 

သို  မဟတု ်အပငမ်ိားစောားလစောထငထွြေ်ာခ ြ ကတ်စ်ြု  ါေငန်ိငု ်ါသည။် သင  ်ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောန င အ်တ ူထ ား ို   ောားသည  ်

ည နက်ကောားြ ကမ် ောားတငွ ်သကထ်သတငသ်ငွာ်းခြငာ်းအတကွ် ဥ မောအမ ောားအခ ောား ထြေ်ာခ ထ ား ောား ါသည။် 

အကယ၍် သင ထ်လျှောကလ် ောကိ ုခ နလ်ညထ် ား ို  ရောတငွ ်ထမားြွနာ်းမ ောားအောားလံာုးကို မထခြဆိ ုောားလျှင ်သို  မဟတု ်လကမ် တမ် ိာုး ောားလျှင ်

ခ ည စံ်ုစွောခြည စ်ကွပ် ီား ခ နလ်ည ိ်ု  ထ ားရနအ်တကွ ်သင  ်သံို    ိထုလျှောကလ် ောကို   ်မံထ ား ို  မ ော ခြစ် ါသည။် သင ထ်လျှောကလ် ောထ  ောကဆ်ံာုးသေွာားလျှင ်

သို  မဟတု ်လကြ်ံမရရ ိလျှင ်သင ခ် ညတ်ငွာ်းထအဂ ငစီ်သို   ြုနာ်းထြေါ် ပ ီား ထလျှောကလ် ောအသစ်တစ်ထစောငက်ိ ုထတောငာ်းဆိ ုါ။ 

ဝမားြွ  ားမျာား 

ထခြောက-်လစော တငခ် ြ ကထ်လျှောကလ် ောန င  ်တသ်ကပ် ီား အထသားစိတအ်ြ ကအ်လကမ် ောား  ိုမိုရယလူိ ုါက သင ခ် ညတ်ငွာ်းထအဂ ငစီ်ကိ ုဆကသ်ယွ ်ါ။  



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

