Shopping with your eWIC Card
Burmese

ေမးစရာမ်ား႐ွိပါသလား။
ါ
WIC ေဆးခန္းကို ဘယ္ျ္အခိ်န္မွာ ေခၚဆိုရမလဲ
•

သင့္ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအေၾကာင္း သင္၌ေမးစရာ
မ်ား ႐ွိလွ်င္။

•

အက်ိဳးခံစားခြင့္အသစ္မ်ားထုတ္ေပးေရးအတြက္ ရက္ခ်ိန္း
တစ္ခု စီစဥ္ရန္ လိုလွ်င္။

•

WIC အစာတစ္ခုကုိ သင္မဝယ္ျ္ႏိုင္လွ်င္။

eWIC စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ မည္သည့္အခ်ိန္
ဖုန္းဆက္ရမည္နည္း
•

သင့္ကတ္ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ခိုးယ္ျူခံရ
သိမ
႔ု ဟုတ္ ပ်က္စးီ သြားသည္အ
့ ခါ

•

သင္၏ PIN ကို အသစ္ျပ
န္လုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္ဖြင့္ရန္
လိုပါက။

•

သင္၏ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းသည္
သင္ဝယ္ျ္သည့္အရာႏွင့္ မကိုက္ဟု သင္ထင္ပါက။

ဤအဖြဲ႔အစည္းသည္ တန္းတူအခြင့္အေရးေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္
ရာ ဥပေဒႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန (USDA) ျပည္သူ႔ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္း
မ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားအရ USDA ၊ ၎၏ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ရံုးမ်ားႏွင့္ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္တကြ USDA အစီအစဥ္မ်ားအ
တြင္း ပါဝင္လ်က္ရွိေသာ သို႔မဟုတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ မူ
လႏိုင္ငံ၊ လိင္၊ မသန္စြမ္းမႈ၊ အသက္အရြယ္ျ္တို႔အေပၚအေျခခံ၍ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း မျပဳရန္၊ သို႔မဟုတ္ USDA
မွ ျပဳလုပ္ေသာ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးမတည္ေသာ မည္သည့္အစီအစဥ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၌မဆို ျပည္
သူ႔ ရပိုင္ခြင့္ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ လက္တုံ႔ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ လက္စားေခ်ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာ
ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔မွ တားျမစ္သည္။ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ (ဥပမာ မ်က္မျမင္စာ၊ ပံုႏွိပ္စာ
အႀကီး၊ အသံသြင္းတိပ္ေခြ၊ အေမရိကန္ သေကၤတျပဘာသာစကား အစရွိသည္)့ အျခားဆက္သြယ္ျ္မႈနည္းလ
မ္းမ်ားကို လိုအပ္သည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားသည္ ၎တို႔အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေလွ်ာက္သည့္ (ျပည္နယ္ျ္ သို႔မဟုတ္

သင္၏ eWIC
ကတ္ျဖင္ ေစ်းဝယ္ျ္ျခင္း

ေဒသဆိုင္ရာ) အဖြဲ႔အစည္းကို ဆက္သြယ္ျ္သင့္သည္။ နားမၾကားသူမ်ား၊ ၾကားရန္အခက္အခဲ႐ွိသူမ်ား သို႔မဟုတ္
စကားေျပာဆိုရန္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူမ်ားသည္ USDA အား (ဗဟုိအစိုးရ လက္ဆင့္ကမ္း ဝန္ေဆာင္မႈဌာန)
Federal Relay Service ၏ (800) 877-8339 နံပါတ္မွ တစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ျ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ျပင္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အ
ခ်က္အလက္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္သာမက အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ဤအစီအ
စဥ္၌ ခြဲျခားဆက္ဆခ
ံ ရ
ံ ျခင္းအား တိင
ု ၾ္ ကားရန္အတြက္ အြနလ
္ င
ို ္း http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
ႏွင့္ မည္သည့္ USDA ရံုးတြင္မဆို ေတြ႔ႏိုင္သည့္ UDSA ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းဆိုင္ရာ တိုင္ၾကားမႈပံုစံကို
ျဖည့္စြက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ USDA သို႔ လိပ္မူ၍ စာတစ္ေစာင္ ေရးၿပီး ထိုစာ၌ ဤပံုစံတြင္ေတာင္းဆိုထားေသာ အ
ခ်က္အလက္မ်ားအားလံးု ကို ေပးပါ။ တိုင္ၾကားမႈပံုစံမိတၱဴေတာင္းဆိုရန္ (866) 632-9992 သို႔ ဖုန္းဆက္ပါ။ သင္ျဖည့္
စြက္ထားသည့္ပံုစံ သို႔မဟုတ္ စာကို USDA သို႔ ေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ တင္သြင္းပါ - (၁) စာပို႔ရန္ - U.S. Department
of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights ၊ 1400 Independence Avenue, SW, Washington,
D.C. 20250-9410; (၂) ဖက္စ္ေပးပို႔ရန္ - (202) 690-7442၊ သို႔မဟုတ္ (၃) အီးေမးလ္ -program.intake@usda.gov
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က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ
အနာဂတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း

Shopping with your eWIC Card
Burmese

WICSHOPPER
အက္ပ္ကို
သုံးပါ
WICShopper App ကို
ေအာက္ပါတို႔အတြက္ သုံးပါပါ
• သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္ကို
စစ္ေဆးရန္။
• သင့္အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား သက္တမ္းမကုန္မီ
သတိေပးခ်က္မ်ား ရယ္ျူရန္။
• WIC အစားအစာမ်ား ႐ွာရန္ ဘားကုတ္မ်ားကုိ
စကင္း႐ိုက္၍ၾကည့္ရန္။
• မွန္ကန္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အ႐ြယ္ျ္
အစား ႐ွာရာ၌ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ရန္ အစားအစာစာရင္းကုိ အသုံးျပဳရန္။

WIC

WICShopper
WIC shopping, simplified

• WIC လက္ခံသည့္ ဆိုင္မ်ားကို ႐ွာရန္။
• ခ်က္နည္းျပဳတ္နည္း အၾကံမ်ား ႐ွာရန္။
• အြန္လိုင္း အာဟာရသင္တန္းမ်ား ႐ွာေဖြရန္
WICHealth.org ကို ဝင္၍ၾကည့္ရန္။

WICShopper App ကို ေဒါင္းလုဒ္
လုပ္၍ သင္၏ eWIC ကတ္ျပားကို
ယ္ျေန႔ စာရင္းသြင္းပါ။
*iPhone ႏွင့္ Android အတြက္ ရႏိုင္ပါသည္။

Shopping with your eWIC Card
Burmese

WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ ကၽြႏ္ုပ္
မည္သို႔ရယ္ျူရသနည္း။

ကၽြႏ္ုပ္၏ တာဝန္မ်ား

• WIC သည္ WIC အစီအစဥ္တြင္
သင္ပါဝင္ေနသည့္ လတိင
ု ္းအတြက္
က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညတ
ြ သ
္ ည့္ အစားအစာ
အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ေပးပါသည္။

• သင္၏ WIC အစားအစာမ်ား၊ ေဖာ္ျမဴလာ
သို႔မဟုတ္ eWIC ကတ္ကုိ ေရာင္းျခင္း၊
အလဲအလွယ္ျ္လုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ေပးပစ္ျခင္း မည္သည့္အခါမွ် မျပဳပါႏွင့္။

• တစ္ၾကိမ္လွ်င္ သင့္ကုိ အစားအစာ
အက်ိဳးခံစားခြင့္ ၃ လစာ ထုတ္ေပးႏိုင္ပါ
သည္။

• WIC အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဖာ္ျမဴလာ
မ်ားကို ေငြသား၊ ဆိုင္မွေပးသည့္ အမွတ္
သို႔မဟုတ္ အျခားပစၥည္းမ်ား ရရန္အတြက္
ျပန္မေပးပါႏွင့္။

့္ ်ားကုိ အလိအ
ု ေလ်ာက္
• ေနာက္အက်ိဳးခံစားခြငမ
ထပ္ထည့္မည္ မဟုတ္ပါ။ အက်ိဳးခံစားခြင့္
မ်ား ပိုမိုရ႐ွိရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားထားသည့္
အတိုင္း WIC ႐ုံးကုိ ဆက္သြယ္ျ္ပါ။
• သင္၏ WIC အစားအစာ အက်ိဳးခံစားခြင့္
မ်ားကုိ Oregon WIC ခြင့္ျပဳခ်က္ရ မည္သည့္
ကုန္စံုဆိုင္တြင္မဆို အသုံးျပဳပါ။ WIC ေဆးခ
န္း၌ ေဒသႏၱရဆိုင္မ်ား စာရင္းတစ္ေစာင္
ေတာင္းပါ။ ဆိုင္တစ္ဆိုင္႐ွာရန္လည္း
WICShopper App ႏွင့္ Oregon WIC
ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔ကုိ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။

• WIC ႏွင့္ အေရာင္းဆိုင္ဝန္ထမ္းမ်ားကို
ေလးစားစြာဆက္ဆံပါ။

Shopping with your eWIC Card
Burmese

မဝယ္ျ္ခင္

ေစ်းဝယ္ျ္စဥ္

• သင္၏အစားအစာအက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္မည္မွ်႐ွိ

• WIC ကခြငျ့္ ပဳျပီး သင္၏လက္႐ိွ အက်ိဳးခံစားခြငမ
့္ ်ားတြင္ ႐ွိ
သည့္ အစာမ်ားကိသ
ု ာ သင္ဝယ္ျ္ယ္ျႏ
ူ င
ုိ ပ
္ ါသည္။

သည္ကုိ ၾကည့္ပါ• WICShopper App ကုိ သုံးပါ
WIC

per

WICShop

, simplified

ping
WIC shop

• သင္၏ေနာက္ဆံုး WIC ေစ်းဝယ္ျ္ေငြ
လက္ခံျဖတ္ပိုင္းတြင္ ရိိုက္ႏွိပ္ထား
သည့္ အစားအစာလက္က်န္ကို
ၾကည့္ပါ။
• စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ အခမဲ့
ဖုန္းဆက္ပါ- 1-844-234-4946
• သင္၏အစားအစာလက္က်န္
က
ုိ တ
္ င
ြ ္
ကုw
ိ ww.ebtedge.com ဝဘ္ဆက္
စစ္ေဆးပါ။

• အစားအစာစာရင္းကုိ စစ္ေဆးျပီး ဝယ္ျ္ရမည့္စားအစာ
မ်ားကို စီစဥ္ပါ။

• မွန္ကန္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ အစာအမ်ိဳးအ
စားႏွင့္ အ႐ြယ္ျ္အစားမ်ားကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ျ္ရာတြင္ သင့္ကုိ
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ အစားအစာစာရင္း၊
WICShopper App ႏွင့္ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္
က်န္တို႔ကုိ သုံးပါ။

ေငြ႐ွင္းသည့္အခါ
ပစၥည္းတစ္စုံတစ္ခုကို WIC ကေပးသည့္အတိုင္း ေငြ
လက္မခံပါက ေငြကိုင္အား ထိုပစၥည္းကို ဖယ္ျ္႐ွားခိုင္းႏိုင္
သည္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းတစ္မ်ိဳးျဖင့္ ၎အတြက္
ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည္။

WIC တြင္ သင္သည္ လူသစ္ျဖစ္လွ်င္ေငြ႐ွင္းသည့္လိုင္းတြင္ သင္၏ WIC အစားအစာမ်ားကုိ
သင္၏အျခား စားေသာက္ကုန္မ်ားမွ သီးျခားခြဲရန္
စဥ္းစားပါ။ ၎ေနာက္ သင္၏ WIC အစားအစာမ်ားအ

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ
အနာဂတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း

အစားအစာ စာရင္း
Oregon WIC (အိုရီဂြနW
္ IC)
မွခြင့္ျပဳထားေသာ အစားအစာမ်ား လမ္းညႊန္

တြက္ အရင္ ေငြေပးေခ်ပါ။ WIC ေစ်းဝယ္ျ္ျခင္းႏွင့္ သင္
ေနသားက်သြားသည့္အခါ၊ ေငြး႐ွင္းခ်ိန္၌ WIC အစားအ
စာမ်ားကုိ သင္၏အျခား စားေသာက္ကုန္မ်ားႏွင့္ ေရာ
ထားႏိုင္သည္။
ေနာက္တစ္ၾကိမ္ သင္ WIC ေစ်းဝယ္ျ္သည့္အခါ
သင္၌မည္သည့္ အစာမ်ား က်န္ေနေသးသည္ကုိ
တ္ သင္ေစ်းဝယ္ျ္သြားစဥ္ ျပႆနာ
သိရန္၊ သို႔မဟုတ္
မ်ား ႐ွိခဲ့ေသာ္အတြက္ သင္၏ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္း
ကုိ သိမ္းထားပါ။

က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ အနာဂတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းေစျခင္း
၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁ ရက္မွ စတင္သက္ေရာက္သည္

Shopping with your eWIC Card
Burmese
သင္၏ေငြလက္ချံ ဖတ္ပင
ုိ း္ ကုိ ဖတ္ပံု
ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားသည္ တစ္ဆိုင္ႏွင့္တစ္ဆိုင္ အသြင္
မတူဘဲ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းအမ်ားစုတြင္ ဤ
အပိုင္းမ်ား႐ွိပါသည္။

WIC အစပိုင္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ လက္က်န္
သင့္ကတ္ျပားကို ျဖတ္ျပီးေနာက္ ဆိုင္အမ်ားစုက
သင္ေစ်းဝယ္ျ္ သြားသည့္အခါတြင္ အစ၌ ႐ွိသည့္အ
က်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ျပသည့္ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းကို ပုံႏွိပ္
ပါသည္။ သင္ဝယ္ျ္ဖို႔ၾကိဳးစားေနသည့္ အစာတစ္ခုႏွင့္
ပတ္သက္၍ ျပႆနာ႐ွိပါက သင္၌ ဤအစားအစာ အ
က်ိဳးခံစားခြင့္ ႐ွိမ႐ွိၾကည့္ရန္ ဤအပိုင္းကို သုံးပါ။

WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရယ္ျူျခင္း
ဤသည္တို႔မွာ သင္ဝယ္ျ္ရန္စီစဥ္ေနသည့္ WIC
အစားအစာမ်ား ျဖစ္သည္။ ေငြကိုင္သည္ ခြင့္မျပဳမီ
သင့္အား ဤအပိုင္းကို စစ္ေဆးခိုင္းပါမည္။ သင္ဝယ္ျ္
ဖို႔ၾကိဳးစားေနသည့္ အစာအားလုံး စာရင္းတြင္
ပါ႐ွိေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္ ေနာက္ဆုံးလက္က်န္
ဝယ္ျ္ျပီးေနာက္ က်န္႐ွိသည့္ eWIC အက်ိဳးခံစားခြင့္
လက္က်န္။

WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္ သက္တမ္းကုနသ
္ ည့္ ရက္စဲြ
ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းတိုင္းတြင္ သင့္လက္႐ွိအက်ိဳး
ခံစားခြင့္မ်ား သက္တမ္းကုန္သည့္ လကုိ သတိေပး
သည့္အခ်က္တစ္ခု ႐ွိပါသည္။ လတိုင္း သင့္ WIC
အစားအစာမ်ား သက္တမ္းကုန္သည့္လ၏ ေနာက္
ဆုံးေန႔ သန္းေခါင္ခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးထား၍ အစားအစာ
မ်ား ဝယ္ျ္ပါ။

သင္၏ေငြလက္ချံ ဖတ္ပင
ုိ း္ ကုိ ဖတ္ပံု

WIC Benefit Balance Before Purchase
1.00
2.00
36.00
1.00
32.00
9.00
1.00
1.00
3.00
2.00

lb
doz
oz
ctr
oz
$$
can
ctr
gal
ctr

Cheese
Eggs - large
Cereal - hot/cold
Peanut Butter/beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Sim Adv PWD 12.4 oz
Low or nonfat yogurt
Fat free or 1% milk
64 oz bottle juice

WIC Items for Redemption
18.00
16.00
32.00
1.18
1.98

oz
oz
oz
$$
$$

G/MILLS CEREAL
JIF PEANUT BUTTER
MAHATMA RICE
ORANGES, NAVEL
SPRING MIX

WIC Benefit Ending Balance
1.00
2.00
18.00
5.84
1.00
1.00
3.00
2.00

lb
doz
oz
$$
can
ctr
gal
ctr

Cheese
Eggs - large
Cereal - hot/cold
Fruit and vegetables
Sim Adv PWD 12.4 oz
Low or nonfat yogurt
Fat free or 1% milk
64 oz bottle juice

WIC Benefits Expire on 9-30-2020

Shopping with your eWIC Card
Burmese
အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား
အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား
ဝယ္ျ္ျခင္း

အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

လုံးတီးေကာက္ႏမ်ား
မ
ွံ ်ား ဝယ္ျ္ျခင္
ခင္း
ေအာက္ပါလုံးတီးေကာက္ႏွံမ်ားမွ
သင္ေ႐ြးခ်ယ္ျ္ႏိုင္သည္• ၁၀၀% ဂံ်ဳၾကမ္းေပါင္မုန္႔
• ေျပာင္းႏုေတာ္တီးယ္ျား
• လုံးတီးဂ်ံဳေတာ္တီးယ္ျား

လတ္ဆတ္သည့္၊ ေအးခဲထားသည့္၊ သို႔မဟုတ္ ဘူးထဲမွ
အသီးအႏွံႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြက္မ်ား ဝယ္ျ္ရန္ WIC မွ
သင့္အား ေဒၚလာပမာဏတစ္ရပ္ ေပးပါသည္။

• ဂ်ံၾကမ္းဳပါစတာ

အသီးအႏွႏ
ံ င
ွ ့္ ဟင္းသီးဟင္း႐ြကမ
္ ်ားကို အေလးခ်ိနအ
္ လိက
ု ္
ေရာင္းလွ်င္ သင္ဝယ္ျ္ယ္ျူသည့္အခါ အေထာက္အကူျပဳရန္
WICShopper App သို႔မဟုတ္ သင္၏ဂဏန္းေပါင္းစက္ကို
သုံးပါ။

• ဘူလ္ဂါ

ဥပမာဥပမာ
သင္၌ $၉.၀၀ ႐ွိသည္။ သင္က ပန္းသီးမ်ား ဝယ္ျ္ခ်င္
သည္။ ပန္းသီးမ်ားက တစ္ေပါင္လွ်င္ $၁.၅၀ ေပးရ
WICShopper App တြင္
သည္။
ဆိုင္ကခ်ိန္ခြင္ကိုသုံး၍ ပန္း
သီးတစ္အိတ္တြင္ ၂.၅
ေပါင္႐ွိသည္ကုိ သင္ေတြ႔ႏိုင္
သည္။
WICShopper App သိမ
႔ု ဟုတ္
ဂဏန္းေပါင္းစက္ကိုသုံး၍ ေ
အာက္ပါကို ႐ိုက္ႏွိပ္ပါ- ၂.၅
x ၁.၅ = သင့္ပန္းသီးမ်ားအ
တြက္ $၃
၃.၇၅
၇၅ ေပးရပါမည္။

ဤသို႔ေတြ႔ရလိမ့္မည္-

• အုတ္ဂံ်ဳ
• ဆန္လံုးတီးညိဳ

သင္၏လုံးတီးေကာက္ႏွံ အက်ိဳးခံစားခြင့္မွ အက်ိဳးေက်းဇူး
အမ်ားဆုံး ရ႐ွိရန္ ၁၆ ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ ၃၂ ေအာင္စ အ
ထုပ္မ်ားဝယ္ျ္လွ်င္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္။
သင္သည္ လုံးတီးေကာက္ႏွံ ၁၆ ေအာင္စ အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရပါက ၁၆ ေအာင္စထက္ ပိုၾကီးသည့္ မည္သည့္အရာကုိ
မွ် မဝယ္ျ္ႏိုင္ပါ။
သင္သည္ ၃၂ ေအာင္စ လုံးတီးေကာက္ႏွံမ်ား ရပါက၊ ၃၂
ေအာင္စ ေကာက္ႏွံ တစ္မ်ိဳး သို႔မဟုတ္ တစ္ထုပ္လွ်င္ ၁၆
ေအာင္စ ႐ွိသည့္ ေကာက္ႏွံႏွစ္မ်ိဳးကုိ စုစုေပါင္း ၃၂ ေအာင္
စအတြက္ ဝယ္ျ္ႏိုင္သည္။

ႏွင့္
၁၆ ေအာင္စ

100%
whole
wheat
pasta

၁၆ ေအာင္စ

Shopping with your eWIC Card
Burmese
အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ႏို႔ႏွင့္ ပဲႏို႔ဝယ္ျ္ျခင္း

ဒိန္ခ်ဥ္ဝယ္ျ္ျခင္
င္း

Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
.75
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

ဥပမာ-

၁ CTR ဒိန္ခ်ဥ္သည္ ၃၂ ေအာင္စ ျဖစ္
သည္။ (၂ ေပါင္)။
၃၂ ေအာင္စ (သို႔မဟုတ္ ၂ ေပါင္) ဘူး
မ်ားသာ ဝယ္ျ္ပါ။
• အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကေလးမ်ား
သည္ အဆီနည္း သို႔မဟုတ္ အဆီမဲ့ ဒိန္ခ်ဥ္ ရပါ
သည္။
• အသက္ ၁ ႏွစ္ႏွင့္ ၂ ႏွစ္ၾကား ကေလးမ်ားသည္ အဆီ
အျပည့္ပါႏို႔ ဒိန္ခ်ဥ္ ရပါသည္။

၁.၀၀ GAL သည္

မွန္ကန္သည့္ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အရသာတို႔ကို ေ႐ြး
ရန္ အစားအစာစာရင္း သို႔မဟုတ္ WICShopper ကို သုံး

ဂါလံျဖစ္သည္

ပါ။ သင္၏အက်ိဳးခံစားခြင့္စာရင္းတြင္ မည္သည့္ဒိန္ခ်ဥ္အ
မ်ိဳးအစား ႐ွိသနည္း။

+

၀.၇၅ GAL သည္
ဂါလံဝက္ျဖစ္သည္။

၀.၅၀ GAL သည္
ဂါလံဝက္ျဖစ္သည္။

၀.၂၅ GAL သည္
ကြတ္

ကြတ္

Shopping with your eWIC Card
Burmese
အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ေျမပဲေထာပတ္ ႏွင့္ ပဲမ်ား ဝယ္ျ္ယ္ျူျခင္း
Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
1.00
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

ဆီရီယ္ျယ္ျ္ ဝယ္ျ္ျခင္း
ပါဝင္သူအမ်ားစုသည္ လစဥ္ ဆီရီယ္ျယ္ျ္ ၃၆ ေအာင္စ အ
က်ိဳးခံစားခြင့္ ရသည္။
•

ဝယ္ျ္ယ္ျူႏိုင္ေသာ အေသးဆံုး ဆီရီယ္ျယ္ျ္အရြယ္ျ္အစား
မွာ ၁၁.၈ ေအာင္စ (ဆီရီယ္ျယ္ျ္အပူအတြက)္ သို႔မ
ဟုတ္ ၁၂ ေအာင္စ (ဆီရီယ္ျယ္ျ္အေအးအတြက)္
ျဖစ္သည္။ သင္၌ ယ္ျခုလအတြက္ ဆီရီယ္ျယ္ျ္ခံစားခြင့္
၁၁.၈ ေအာင္စေအာက္သာ က်န္လွ်င္ ၎ကို သင္အ
သံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

•

သင္၏ဆီရီယ္ျယ္ျ္အားလုံးရေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန္
အေကာင္းဆုံးနည္းမွာ ၁၂ ေအာင္စ၊ ၁၈ ေအာင္စ၊
၂၄ ေအာင္စ သို႔မဟုတ္ ၃၆ ေအာင္စအ႐ြယ္ျ္ ဘူးမ်ား
ကို ဝယ္ျ္ရန္ျဖစ္သည္။

၁.၀၀ CTR ျဖင့္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဝယ္ျ္ႏိုင္သည္

သို႔မဟုတ္

၁၆-၁၈
ေအာင္စ

သို႔မဟုတ္

၁၆ ေအာင္စ

ေစ်းဝယ္ျ္သည့္အခါအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္
သင္၌ ေအာက္ပါတစ္ခု ၂ CTR ႐ွိပါက ပဲအေျခာက္
သို႔မဟုတ္ ပဲေစ့ ၃၂ ေအာင္စ တစ္အိတ္ဝယ္ျ္ႏိုင္
သည္။
1.00

gal Whole milk

2.00

ctr Peanut butter/beans

2.00

ctr Dry beans or peas

40.00

oz

၃၂ ေအာင္စ

40.00

gal
ctr
ctr
oz

ေပါင္းစပ္ႏိုင္ပုံ နမူနာမ်ား
18
ေအာ 18
ေအာ
င္စ
င္စ
စုစုေပါင္း ၃၆ ေအာင္စ

24
ေအာ 12
င္စ
ေအာ
င္စ
စုစုေပါင္း ၃၆ ေအာင္စ

Whole grains

သို႔မဟုတ္
1.00
2.00
2.00

ဆီရီယ္ျယ္ျ္အထုပ္ အရြယ္ျ္အစားမ်ား

Whole milk
Peanut butter/beans
Dry beans or peas
Whole grains

12
ေအာ 12
ေအာ 12
င္စ
င္စ
ေအာ
င္စ
စုစုေပါင္း ၃၆ ေအာင္စ

12
ေအာ 12
င္စ ေအာ 11.8
အာ
ေအာ
င္စ
င္စ
စုစုေပါင္း ၃၅.၈ ေအာင္စ

Shopping with your eWIC Card
Burmese
အစားအစာမ်ားဝယ္ျ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

PIN ႏွင့္ပPIN
တ္သ
သသ
ည္က္
့ အၾကံ
်ား မ်ား
ႏွငက္
့္ပတ္
သည္ျပဳခ်က္
့ အၾကံမျပဳခ်က္

သစ္သီးရည္ ဝယ္ျ္ယ္ျူျခင္း
ေအာက္ပါတို႔ကို သိရွိရန္ သင့္လက္က်န္ကို စစ္ေဆးပါ •

ေအးခဲထားသည့္ သို႔မဟုတ္ ပုလင္းျဖင့္ သစ္သီး
ရည္ကို ဝယ္ျ္နိုင္ျခင္း ႐ွိမ႐ွိ

•

မည္သည့္အရြယ္ျ္အစားရွိေသာ သစ္သီးရည္ကို
ဝယ္ျ္နုိင္မည္နည္း
Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
1.00
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

၁.၀၀ CTR သည္၁၁.၅ - ၁၂ ေအာင္စ ေအးခဲထားသည့္
Remaining Balance (exp date 9-30-2020)
3.50
1.00
2.00

gal
gal
ctr

40.00
16.00
3.00
1.00
1.00

oz
$$
ctr
ctr
lb

Fat free or 1% milk
Whole milk
Peanut butter/dry or
canned beans
Whole grains
Fruit and vegetables
Frozen juice 11.5 - 12 oz
Bottle Juice 64 oz
Cheese

၁.၀၀ CTR သည္ေအာင္စ ပလတ္စတစ္ပုလင္း

ေစ်းဝယ္ျ္မသြားမီ (ကိုယ္ျ္ပိုင္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နံပါတ္) PIN အရင္ျပဳ
လုပ္ပါ။ သင့္ကတ္ျပား၏ေက်ာဘက္႐ွိ ဖုန္းနံပါတ္ကုိဆက္
ပါ၊ ျပီးလွ်င္ သင္၏ PIN ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ညႊန္ၾကားခ်က္
မ်ားကုိ လိုက္နာပါ။
• သင့္ကတ္ျပားအတြက္ WIC ေဆးခန္းကုိ ေပးသည့္
ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ႏွင့္ လိပ္စာကုိပဲ အသုံးျပဳပါ။ (မွတ္
ခ်က္။ ။ ယ္ျင္းသည္ သင့္ကေလး၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္
မဟုတ္ပါ)
• သင့္ကတ္ျပားကုိ ကိုင္ေဆာင္သူ ဒုတိယ္ျတစ္ဦး႐ွိပါက
ကတ္ျပားအတြက္ PIN ကို ၎တို့ ျပဳလုပ္သည့္အခါ
၎ကိုယ္ျ္တိုင္၏ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္ႏွင့္ လိပ္စာကုိ သံုးရ
ပါမည္။
သင္၏ PIN ကို ေလးၾကိမ္ မွားထည္ျ့ ပီးသည္အ
့ ခါ သင့္ ကတ္
ျပားကုိ ပိတ္လိုက္ပါမည္။ ဒုတိယ္ျ သို႔မဟုတ္ တတိယ္ျအ
ၾကိမ္ ၾကိဳးစားျပီးေနာက္တြင္ေတာ့ သင္၏ PIN ကို အသစ္
ျပန္လုပ္ရန္ စဥ္းစားပါ။
သင္၏ PIN ကို အသစ္ျပန္လုပ္ရန္ သင့္ကတ္ျပားေက်ာ
ဘက္႐ွိ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို
သြားပါ။ သင္၏ PIN ကို ျပန္ဖြင့္ရန္ ကတ္ျပား၏ေက်ာဘက္
တြင္႐ွိ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ဆက္ပါ။

Shopping with your eWIC Card
Burmese

ေမးေလ့ေမးထ႐ွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား
ဤအရာကုိ ကၽြႏ္ုပ္အဘယ္ျ္ေၾကာင့္ မဝယ္ျ္ႏိုင္သနည္း။
ပစၥည္းတစ္ခုသည္ WIC အစားအစာအျဖစ္ ေငြစာရင္းမ
ဝင္ပါက • သင္၌ ၎အစာအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အလုံအ
ေလာက္ မ႐ွိေတာ့ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
• WIC အစားအစာစာရင္းတြင္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ
ဟုတ္ျခင္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
• ယ္ျင္းသည္ အက်ဳံးဝင္ပါက ယ္ျင္းကို WIC စနစ္တြင္
ထည့္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက ေငြကိုင္က
ေျပာင္းလဲမေပးနုိင္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအစားအစာကို
သင့္၏ WIC ကတ္ျဖင့္ ဝယ္ျ္ယ္ျူခြင့္ေပး၍မရပါ။
လာမည့္ လမ်ားတြင္သုံးရန္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္၏အက်ိဳးခံစား
ခြင့္မ်ားကို ဖယ္ျ္ထား၍ ရပါသလား။
မရပါ၊ WIC အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကုိ လကုန္ေနာက္ဆုံး
ထား၍ သုံးရပါမည္။ သင္အသုံးမျပဳပါက ၎တို႔ကုိ ဆုံး႐ႈံး
သြားပါမည္။

ဆိုင္၌ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု ကုန္ေနပါက ကၽြႏ္ုပ္ဘာလုပ္ႏိုင္
သနည္း။
ေနာက္ WIC ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ထိုပစၥည္းကုိ ဝယ္ျ္ပါ။
ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ ၀ယ္ျ္ျခင္း၊ (ဆိုင္မွ ေနာင္တြင္ ေပးစရာ႐ွိ
ျခင္း) IOU မ်ားႏွင့္ အစားထိုးျခင္းမ်ားကုိ ခြင့္မျပဳပါ။
eWIC ကတ္ျပားျဖင့္ ဝယ္ျ္သည့္အစာတစ္ခုကုိ ျပန္ေပးႏိုင္
ပါသလား။
မေပးႏိုင္ပါ။ eWIC ကတ္ျပားျဖင့္ဝယ္ျ္သည့္ အစာမ်ားကုိ
ျပန္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြ၊ ဆိုင္၏လက္ေဆာင္ကတ္ျပား
သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ လဲလယ္ျ
ွ ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ပါ။ WIC
အစားအစာမ်ားကို ျပန္အပ္ရန္ အမိန္႔ထုတ္ထားပါက သို႔မ
ဟုတ္ သင္ဝယ္ျ္သည့္အခ်ိန္၌ ထိခိုက္ေနပါက သို႔မဟုတ္
သက္တမ္းကုန္ေနပါက ျပန္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏ WIC အစားအစာအတြက္ မေတာ္တဆ
ကၽြႏ္ုပ္၏ ပိုက္ဆံျဖင့္ သို႔မဟုတ္ Oregon Trail ကတ္ျပား
သုံး၍ ေပးမိခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္ ထိုအစားအစာကို ျပန္ေပးႏိုင္

ကၽြႏ္ုပ္မည္သည့္ေနရာတြင္ ေစ်းဝယ္ျ္ႏိုင္သနည္း။

ပါသလား။

ေအာ္ရီဂြန္တြင္ WIC လက္ခံသည့္ မည္သည့္ ကုန္စုံ

ဟုတ္ကဲ့။ သင္၏ eWIC card ကတ္ျပားျဖင့္ မေပးပါက
ဆိုင္အမ်ားစုသည္ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းျဖင့္ ပစၥည္းမ်ား
ျပန္ေပးျခင္းကုိ လက္ခံပါသည္။

ဆိုင္၌မဆို သင္ ေစ်းဝယ္ျ္ႏိုင္ပါသည္။ ကုန္စုံဆိုင္မ်ား ေျမ
ပုံတစ္ပုံကုိ WIC ဝက္ဘ္ဆိုက္ သို႔မဟုတ္ WICShopper
App တြင္ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။
ဆိုင္ေဖာက္သည္ကတ္ျပားတစ္ခု ကၽြႏ္ုပ္သုံးႏိုင္ပါသလား။
သင့္အေနျဖင့္ WIC ျဖင့္ေစ်းဝယ္ျ္သည့္အခါ ဆိုင္ေဖာက္
သည္ကတ္မ်ား၊ တစ္ခဝ
ု ယ္ျ္ တစ္ခလ
ု က္ေဆာင္ရ ပစၥညး္ မ်ား
ဝယ္ျ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေလွ်ာ့ေစ်းမ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ေပးထား
ပါသည္။

