သင့္၏ OREGON eWIC
ကတ္ကို အသံုးျပဳျခင္း
သင့္ေငြလက္က်န္၊ ဝယ္ယူမႈမွတ္တမ္းႏွင့္အျခားအခ်က္
အလက္မ်ားကို လြယ္ကူစြာစစ္ေဆးနိုင္ရန္အတြက္

www.ebtedge.com
သုိ႔မဟုတ္ စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသုိ႔ 24 နာရီအတြင္း
အခမဲ့ေခၚဆိုပါ -

1-844-234-4946
စတင္ျခင္း - သင့္ကတ္အတြက္ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကိုေရြးခ်ယ္ပါ
သင့္၏ Oregon eWIC ကတ္ကိုမသံုးခင္ ဂဏန္း၄လံုးပါ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ (PIN) ကို ေရြးခ်ယ္ရမည္။

အြန္လိုင္းမွတဆင့္
သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေခၚဆိုပါ။
• စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာန
1-844-234-4946 သို႔ေခၚဆိုပါ

သို႔မဟုတ္
• သင့္၏ဂဏန္း ၆ လံုးပါ
ကတ္နံပါတ္ကိုထည့္သြင္း၍
www.ebtedge.com သို႔
ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ပါ။

ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္
ကိုေရြးခ်ယ္ပါ။
• သင့္ကတ္အတြက္ ဂဏန္း၄လံုးပါ
ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ (PIN) ကို
ေရြးခ်ယ္ရမည္။
• သင့္အတြက္မွတ္မိလြယ္ေ

သင့္ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို
လံုျခံဳေအာင္ထားပါ။
• သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို
မည္သူ႔ကိုမွ မေျပာျပပါႏွင့္။
• သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို
သင့္ကတ္ေပၚတြင္မေရးပါႏွင့္

သာ္လည္း အျခားသူမ်ားအတြက္

သို႔မဟုတ္ သင့္ကတ္ႏင
ွ ့္အတူထားသည့္

ခန္႔မွန္းရခက္ခဲေစနိုင္ေသာ ဂဏန္း

မည္သည့္အရာေပၚမွ မေရးပါႏွင့္။

4 လံုးကို ေရြးခ်ယ္ပါ။

သင့္ကတ္ကိုအသံုးျပဳျခင္း
ေအာ္္�ရီီဂ�န���င္္ WIC လက္္ခံံသည့့္� မည္္သည့့္� ကုုန္္စုံံ� ဆိုု�င္္၌မဆိုု� သင္္ �စ်းး�ဝယ္ႏိုု���င္္ပါါသည္္။

WIC အစားအစာမ်ား ဝယ္ယူရန္
• အေရာင္းဆိုင္သို႔သြားသည့္အခါ
သင့္၏ WIC အစားအစာခံစားခြင့္
လက္က်န္္ကိုစစ္ၾကည့္ပါ။
• ခြင့္ျပဳထားသည့္အစားအစာမ်ားကို

သင့္၏ဝယ္ယူမႈကို အျပီးသတ္ရန္
• အျမဲတမ္း WIC ကို အရင္သံုးပါ။
• သင့္၏ eWIC ကတ္ကို သံုးမည့္
အေၾကာင္း ေငြကိုင္ကို အသိေပးပါ။
• ေမးျမန္းလာလွ်င္ သင့္၏ဂဏန္း 4

သိရွိရန္ သင့္၏ WIC

လံုးပါ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွန္ကို

အစားအစာစာရင္းကိုအသံုးျပဳပါ။

ထည့္သြင္းပါ။
• ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းကိုသိမ္းထားပါ။
သင့္ခံစားခြင့္လက္က်န္ကို ၎က
ေဖာ္ျပပါမည္။

WIC ပရိုဂရမ္စည္းကမ္း
ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္
• သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကတ္ သို႔မဟုတ္
ခံစားခြင့္မ်ားကို အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့ပါက
WIC ပရိုဂရမ္မွ သင့္အားထုတ္ပယ္
နိုင္သည္။
• သင့္ eWIC ကတ္၊ WIC အစားအစာမ်ား
သို႔မဟုတ္ WIC ေဖာ္ျမဴလာမ်ားကို
မေရာင္းခ်ပါႏွင့္။
• WIC အစားအစာမ်ား သို႔မဟုတ္
ေဖာ္ျမဴလာမ်ားကို ေငြသား သို႔မဟုတ္
ခရက္ဒစ္မ်ားျဖင့္ မလဲလွယ္ပါႏွင့္။

သင့္၏ခံစားခြင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္ျခင္း
သင့္ခံစားခြင့္မ်ားကို လက္ခံရရွိမည့္အခ်ိန္ႏင
ွ ့္ သင့္ကတ္တြင္ သင္ဘယ္ေလာက္ခံစားခြင့္ရွိသည္ကို သိရွိရန္အေရးၾကီးသည္။

ခံစားခြင့္ရရွိျခင္း

အကူအညီ ရရွိရန္

သင့္လက္က်န္ကို စစ္ေဆးပါ

• လ၏ပထမဆံုးရက္တြင္ ပစိဖိတ္စံေတာ္

• သင့္လက္က်န္ကို စစ္ေဆးရန္

• သင့္၏ WIC အစားအစာခံစားခြင့္မ်ား

ခ်ိန္ ေန႔လယ္ 12:01 နာရီ၌ သင့္ခံစား

ေနာက္ဆံုးရရွိခဲ့သည့္လက္ခံျဖတ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုပါက သင္၏

ခြင့္မ်ားကိုရရွိနိုင္သည္။

ပိုင္းကို စစ္ေဆးပါ သို႕မဟုတ္

WIC ေဆးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ပါ။

• မသံုးစြဲရေသးေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို
ေနာက္လထဲသို႔ ေပါင္း၍မရပါ။

• www.ebtedge.com

• သင့္၏ Oregon eWIC ကတ္

သို႔ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ပါ သို႔မဟုတ္

ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းလိုပါက www.
ebtedge.com တြင္ေလာ့

• eWIC စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔

ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ပါ သို႔မဟုတ္ eWIC

1-844-234-4946 မွတဆင့္ ေခၚဆိုပါ

စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔

သို႔မဟုတ္

1-844-234-4946 မွတဆင့္ ေခၚဆိုပါ

• အေရာင္းဆိုင္မွတ္ပံုတင္သူထံ စစ္ေဆးပါ
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သင့္ကတ္ႏင
ွ ့္ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို လံုျခံဳေအာင္ထားပါ
တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္ကတ္ကိုရရွိသြားျပီး သင္၏ ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို သိသြားခဲ့လွ်င္ သင့္ခံစားခြင့္အားလံုးကို
၎ကအသံုးျပဳသြားနိုင္သည္ထု႔ျိ ပင္ ထိုခံစားခြင့္မ်ားကို အစားျပန္ရမည္မဟုတ္ပါ

ကတ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈ
• သင့္ကတ္ကို ပိုက္ဆံအိတ္
သို႔မဟုတ္ လက္ကိုင္အိတ္ကဲ့သို႔
လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာေနရာတြင္
သိမ္းဆည္းပါ။

• သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို

ေမ့ေလ်ာ့သြားပါက ၎ကိုေျပာင္းလဲရန္
eWIC စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာန

• သင့္ကိုယ္စားတစ္စံုတစ္ေယာက္

1-844-234-4946 or www.ebtedge.com

ကိုေစ်းဝယ္ခိုင္းရန္လိုအပ္သည့္အခါ
သင္ယံုၾကည္ရသည့္ဒုတိယေျမာ

• သင့္ကတ္ကို သံလိုက္ႏင
ွ ့္အီလက္ထေ

က္ကတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရွိသူတစ္ဦး

• သင့္ကတ္ကို ေနေရာင္ျခည္တြင္

• သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို

မမွ်ေဝပါႏွင့္။

• သင့္ကတ္ကိုမညစ္ေပပါေစႏွင့္။
ရာနစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ထားရွိပါ။

ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္/ကတ္
အစားထိုးလဲလွယ္ျခင္း

ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္လံုျခံဳေရး

သို႔ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ပါ။
• သင့္ကတ္ကိုခိုးယူခံရျခင္း၊

အတြက္ ေနာက္တစ္ကတ္ရရွိရန္ WIC

ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္

ေဆးခန္းသို႔ ေမးျမန္းပါ။

ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါက eWIC

တိုက္ရိုက္မထိေတြ႔ပါေစႏွင့္။

စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔
1-844-234-4946 မွတဆင့္ ေခၚဆိုပါ

ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို ေမ့ေလ်ာ့သြားပါက သို႔မဟုတ္ မွားယြင္းေနပါက ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို ေလးၾကိမ္မွားယြင္းထည့္သြင္းမိပါက သင့္ကတ္ကို ညလယ္မတိုင္ခင္ ပိတ္ပစ္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္အေနျဖင့္
eWIC စားသံုးသူဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ ေခၚဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ www.ebtedge.com သို႔ ေလာ့ဂ္အင္ဝင္ေရာက္ျခင္းျဖင့္ ေလးၾကိမ္ေျမာက္
မၾကိဳးစားမီ သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို ေျပာင္းလဲနိုင္သည္ သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို အသစ္မျပင္ဆင္ပါက သင္၏ကတ္ကို
ညလယ္ပိုင္းတြင္ အလိုအေလ်ာက္ပိတ္ပစ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ ၎ကိုအသံုးျပဳရန္ သင့္ကိုယ္ပိုင္စိစစ္ေရးအမွတ္ကို
သိရန္လိုအပ္ပါမည္။

WIC အစားအစာခံစားခြင့္မ်ားကို ဘယ္လိုေျပာင္းလဲနုိင္မလဲ
သင့္၏ WIC ခံစားခြင့္မ်ားကိုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္၏ WIC ေဆးခန္းႏွင့္ေဆြးေႏြးပါ

အေရာင္းဆိုင္သို႔သြားစဥ္ ကတ္ကိုေမ့က်န္ခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ
သင့္၏ WIC ခံစားခြင့္မ်ားကိုအသံုးျပဳနိုင္ရန္ သင္ႏင
္ ွ ့္အတူ Oregon eWIC ကတ္ပါလာရမည္။

အိမ္ေျပာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ လိပ္စာေျပာင္းလဲျခင္းရွိခဲ့လွ်င္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ
သင့္အေနျဖင့္ အိမ္ေျပာင္းခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ လိပ္စာေျပာင္းလဲခဲ့လွ်င္ WIC ေဆးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ရမည္။
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