
NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition 

အမျ ိုးသမီးများ၊ ေမွးကင်းစကေလးများ�ငှ် ့ ကေလးများ  (WIC)
/ကွန်ဖရင်မ့�တသည့်�ကားနာြခင်းေတာင်းဆုခိျက (Conference/Fair 

Hearing Request) 

 DOH 5249 (Burmese) (7/19) စာမျက�်ာှ 1 မ2ှ

WIC အတကွ ်အရညအ်ချငး်ြပည့်မီရန် သငသ်ည ်- 

ြဖစ်ရမညမ်ှာ-

• ကိယုဝ်နေ်ဆာငအ်မျိုးသမီး၊ 

• လနွခ်ဲသ့ည်ေ့ြခာကလ်က ကေလးေမးွဖွားခဲသ့ ူအမျို းသမီး၊ 

• အသကတ်စ�်စှအ်ထအိရွယ�ိှ် ကေလးငယက်ိ ု�ိုခ့ျို �တိကုေ်က�းေနေသာ မိခင၊်

• ေမွးကငး်စကေလးငယ ်သိုမ့ဟတုအ်သကင်ါး�စှ်အထေိသာ ကေလး၊ 

• နယးူေယာကြ်ပညန်ယတ်ငွ ်ေနထိငုသ်ည၊်

• ဖကဒ်ရယအ်စိုးရမှ သတမ်ှတထ်ားသည် ့ဆင်မ့ျားတငွ ်သိုမ့ဟတု ်၎ငး်ေအာကတ်ငွ ်ဝငေ်ငရွ�ိှမ�၊ သိုမ့ဟတု ်အစားအစာတဆံပ်ိတံးုများ  )SNAP( ၊  Medicaid သိုမ့ဟတု ်

လိအုပ်ေနသည်မ့ိသားစုများအတကွ ်ယာယကီညူမီ�  )TANF ( ထမံ ှအကျို းခစံားခငွ်မ့ျားရ�ိှမ�၊ 

• ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ သိုမ့ဟတု ်အာဟာရဆိငုရ်ာ လိအုပ်ချက�ိှ်ေနမ�၊ 

• အေထာကအ်ထားသကေ်သ�ိှေနမ�။ 

အကျို းခစံားခငွ်မ့ျားအတကွ ်သင၏်ေလ�ာကထ်ားမ�မှာ ေြပာငး်လသဲာွးပါက သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျို းခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်သာွးပါက ဆံးုြဖတခ်ျကက်ိ ုေြပာငး်လရဲန်  ) အယခူ ံ(အစညး်အေဝးအတကွ ်ေတာငး်ဆိ ု

�ိငုမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် ဤအစညး်အေဝးကိ ုကနွဖ်ရင်ဟ့ ုေခါ်ဆိပုါသည။် ြပဿနာမှာ ကနွဖ်ရင်တ့ငွ ်မေြပလညပ်ါက သင်တ့ငွ ်မ�တသည်�့ကားနာြခငး်အတကွ ်လပ်ုပိငုခ်ငွ်�ိှ့ပါသည။် မ�တသည်�့ကားနာြခငး် 

သည ်သင်အ့ေနြဖင် ့အဘယေ်�ကာင် ့ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ှားယငွး်သညဟ် ုထငြ်မငရ်သညက်ိ ုတရားသ�ူကးီအားေြပာြပရန ်အခငွ်အ့လမ်းပငြ်ဖစ်ပါသည။်

ကန်ွဖရင် ့

သင၊် သိုမ့ဟတု ်သင်အ့တကွေ်ြပာဆိေုပးသည် ့တစ်စံုတစ်ဦးသည ်ကနွဖ်ရင်အ့တကွ်  WIC ေဒသတငွး်ေအဂျငစ်ီကို  ) လကူိယုတ်ိငု ်သိုမ့ဟတု ်စာြဖင့ ်(ေတာငး်ဆိ�ုိငုမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် သင၏်ေလ�ာကထ်ားမ�

ေြပာငး်လသဲာွးသည်အ့ခါ သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်သာွး�ပီြဖစ်ေ�ကာငး် သင်အ့ား ေြပာ�ကားလာသည်အ့ခါ သငသ်ည ်ခနုစ်ရကအ်တငွး် အစညး်အေဝးကိ ုေတာငး်ဆိရုမညြ်ဖစပ်ါသည။် 

သငသ်ည ်ခနုစရ်ကအ်တငွး် ေတာငး်ဆိြုခငး်မ�ိှပါက သငသ်ည ်ကနွဖ်ရင်အ့ခငွ်အ့ေရးကိ ုဆံးု�� ံးမညြ်ဖစ်ပါသည။်

ေတာငး်ဆိ�ုပီးသည�်ငှ့်  WIC ေဒသတငွး်ေအဂျငစ်ီသည ်ကနွဖ်ရင်၏့ ေနစ့ွဲ၊ အချနိ�်ငှ် ့တညေ်နရာတိုက့ိ ုအသေိပးမညြ်ဖစ်ပါသည။် သင၊် သိုမ့ဟတု ်သင်အ့တကွေ်ြပာဆိေုပးသည် ့တစ်စံတုစ်ဦးသည ်ကနွဖ်ရင် ့

တငွ ် သင်ဘ့ကမ် ှ ေြပာ�ကားမညြ်ဖစ်ပါသည။် သင်အ့တကွေ်ြပာ�ကားေပးသည်သ့မူှာ ေဆမွျို း၊ မတိေ်ဆ၊ွ ေ�ှ�ေန သိုမ့ဟတု ် အြခားသ ူ ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် ကနွဖ်ရင်က့ိ ု သငေ်တာငး်ဆိ�ုပီး ဆယရ်ကအ်တငွး်

ကျငး်ပရမညြ်ဖစပ်ါသည။်

 ကနွဖ်ရင်တ့ငွ ်သငသ်ည ်အဘယေ်�ကာင် ့သင၏်ေလ�ာကထ်ားမ� ေြပာငး်လသဲာွးရေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်သာွးရေ�ကာငး်ကိ ုေမးြမနး်�ိငုမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။် သငသ်ည ်သင်ဖုိ့င�ိှ်

အချကအ်လကမ်ျားကိ�ုကည်ရ့န ်ေတာငး်ဆိ�ုိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် သငသ်ည ်ေအဂျငစ်၏ီဆံးုြဖတခ်ျကမ်ှာ မှားယငွး်ေ�ကာငး် ြပသသည် ့အချကအ်လကက်ိလုညး် ယလူာ�ိငုမ်ညြ်ဖစပ်ါသည။်

မ�တသည့်�ကားနာြခငး်

သင၊် သိုမ့ဟတု ်သင်အ့တကွေ်ြပာဆိေုပးသည် ့တစ်စံုတစ်ဦးသည ်မ�တသည်�့ကားနာြခငး်ကို  ) လကူိယုတ်ိငု ်သိုမ့ဟတု ်စာြဖင် ့(ေတာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် သင၏်ေလ�ာကထ်ားမ� ေြပာငး်လသဲာွးသည်အ့ခါ 

သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်သာွး�ပီြဖစ်ေ�ကာငး် သင်အ့ား ေြပာ�ကားလာသည်အ့ခါ သငသ်ည ်ရကေ်ပါငး်  60 အတငွး်�ကားနာြခငး်ကိ ုေတာငး်ဆိရုမညြ်ဖစ်ပါသည။် သငသ်ည ်ရကေ်ပါငး်  60 

အတငွး် ေတာငး်ဆိြုခငး်မ�ိှပါက သငသ်ည ်မ�တသည်�့ကားနာြခငး် အခငွ်အ့ေရးကိ ုဆံးု�� ံးမညြ်ဖစ်ပါသည။်

အသအိမှတြ်ပုမ�ကာလမှာ  WIC အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျားကိ ုသငမ်ညမ်��ကာေအာငရ်�ိှမညဆ်ိြုခငး် ြဖစ်ပါသည။်သင၏်အကျို းခစံားခငွ်မ့ျားမှာ အသအိမှတြ်ပုမ�ကာလအလယတ်ငွ ်ရပ်သာွး�ပီး  15 ရကအ်တငွး်

�ကားနာြခငး်ကိ ုေတာငး်ဆိပုါက သင၏်  WIC အကျို းခစံားခငွ်မ့ျားသည ်�ကားနာြခငး်ရလဒက်ိ ုသ�ိှိရသညအ်ထ ိသိုမ့ဟတု ်အသအိမတှြ်ပုမ�ကာလအဆံးုအထ၊ိ မညသ်ည်တ့စ်ခ ုအရငြ်ဖစ်ပွားသညြ်ဖစ်ေစ၊

ဆက�ိှ်ေနမညြ်ဖစပ်ါသည။်

 WIC ေဒသတငွး် ေအဂျငစ်ထီ ံ�ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိပုါ  ) ဝနထ်မ်းမ ှသင်အ့ား ကညူမီညြ်ဖစ်ပါသည ်(သိုမ့ဟတု်  NYS WIC ပ�ုိဂရမက်ိ ုဆကသ်ယွပ်ါ-

ေမးလ:် WIC Program Director ဖုနး်  -  (518) 402-7093
; NYSDOH, Riverview Center ဖကစ်-် (518) 402-7348 ၊ သိုမ့ဟတု ်

Room 650, 150 Broadway, အးီေမးလ-် NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 

Albany, NY 12204 

�ကားနာြခငး်၏ ေနစ့ွ၊ဲ အချိန�်ငှ် ့တညေ်နရာတိုက့ိ ုသင်အ့ားပိုေ့ပးမညြ်ဖစ်ပါသည။် မ�တသည်တ့ရားသ�ူကးီမှ �ကားနာြခငး်၏�ကးီ�ကပ်သြူဖစမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျားအတကွ ်သင၏် 

ေလ�ာကထ်ားမ�မှာ ေြပာငး်လရဲန ်သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်လိကုရ်န ်ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ှာ မှနက်နပ်ါက တရားသ�ူကးီမှ ဆံးုြဖတမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် သင၊် သိုမ့ဟတု ်သင်အ့တကွေ်ြပာဆိေုပးသည် ့

တစ်စံတုစ်ဦးသည ်�ကားနာြခငး်တငွ ်သင်ဘ့ကမ်ှ ေြပာ�ကားမညြ်ဖစ်ပါသည။် သင်အ့တကွေ်ြပာ�ကားေပးသည်သ့မူှာ ေဆမွျို း၊ မိတေ်ဆ၊ွ ေ�ှ�ေန သိုမ့ဟတု ်အြခားသ ူြဖစ်�ိငုပ်ါသည။်

�ကားနာြခငး်မတိငုမ်ီ သိုမ့ဟတု ်�ကားနာြခငး်အေတာအတငွး် သင၊် သိုမ့ဟတု ်သင်အ့တကွေ်ြပာဆိေုပးသည် ့တစ်စံတုစ်ဦးသည ်သငသ်ေဘာမတသူည်ဆ့ံးုြဖတခ်ျကအ်ား အဘယေ်�ကာင်ခ့ျမှတရ်သညက်ိ ု

ြပသသည် ့အချကအ်လကက်ိ ု�ကည်ရ့မညြ်ဖစ်ပါသည။်�ကားနာမ�အေတာအတငွး်တငွ ်သငသ်ည ်စကားေြပာဆိြုခငး်၊ မျကြ်မငသ်ကေ်သ�ငှ် ့သကေ်သယလူာြခငး်၊ သင ်�ကားသ ိသိုမ့ဟတု ်ေတွ� ြမငရ်သည် ့

မှားယငွး်မ�ကိ ုေမးြမနး်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်သကေ်သြပြခငး်၊ �ငှ် ့မျကြ်မငသ်ကေ်သကိ ုေမးြမနး်ြခငး်တို ့ ြပုလပ်ု�ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် �ကားနာြခငး်ကိ ုအဂင်္လပ်ိဘာသာစကားြဖင် ့ြပုလပ်ုမညြ်ဖစ်ပါသည။် 

သငသ်ည ်စကားြပနလ်ိအုပ်ပါက၊ �ကားနာြခငး်မတိငုမ် ီအနညး်ဆံးုဆယရ်က�်ကို ၍ ဌာနထ ံေတာငး်ဆိခုဲပ့ါက စကားြပနတ်စ်ဦးကိ ုအခမဲ့ပံ့ပိုးေပးမညြ်ဖစပ်ါသည။် သငသ်ည ်လကူိယုတ်ိငု ်သိုမ့ဟတု်

ေ�ှ�ေနြဖင် ့�ကားနာြခငး်ထ ံသာွးေရာကြ်ခငး်မ�ိှပါက၊ သင၏်�ကားနာြခငး်ရပိုငခ်ငွ်မ့ှာ �ပီးဆံးုသာွးမညြ်ဖစ်ပါသည။်

ထပ်တိးုအချကအ်လကမ်ျားအတကွ်  7 1.1 to 1.6; NYS WIC-NY 60-10 CRR CFR § 246.7; 7 CFR § 246.9; ပ�ုိဂရမ်လကစ်ွဲစာအပ်ု  #1047# ,1100# ,1130# ,1136 အား ကိးုကားပါ။ 



NEW YORK STATE DEPARTMENT OF HEALTH
Division of Nutrition  

အမျိုးသမီးများ၊ ေမွးကငး်စကေလးများ�ငှ့် ကေလးများ  (WIC) 
 /ကွန်ဖရင်မ့�တသည့်�ကားနာြခင်းေတာင်းဆုခိျက 

(Fair Hearing Request) 

 DOH 5249 (Burmese) (7/19) စာမျက�်ာှ 2 မ2ှ

အကျို းခစံားခငွ်မ့ျားအတကွ ်သင၏်ေလ�ာကထ်ားမ�မှာ ေြပာငး်လသဲာွးပါက သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျို းခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်သာွးပါက သငသ်ည ်မ�တသည်�့ကားနာြခငး်ကိ ုရယခူငွ်�ိှ့ပါသည။် မ�တသည်�့ကားနာ 

ြခငး်သည ်သင်အ့ေနြဖင် ့အဘယေ်�ကာင် ့ဆံးုြဖတခ်ျကမ်ှားယငွး်သညဟ် ုထငြ်မငရ်သညက်ိ ုတရားသ�ူကးီအားေြပာြပရန ်အခငွ်အ့လမ်းပငြ်ဖစ်ပါသည။် သင၏်ေလ�ာကထ်ားမ� ေြပာငး်လသဲာွးသည်အ့ခါ 

သိုမ့ဟတု ်သင၏်အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျား ရပ်သာွး�ပီြဖစ်ေ�ကာငး် သင်အ့ား ေြပာ�ကားလာသည်အ့ခါ သငသ်ည ်ရကေ်ပါငး်  60 အတငွး်�ကားနာြခငး်ကိ ုေတာငး်ဆိရုမညြ်ဖစ်ပါသည။် သငသ်ည ်ရကေ်ပါငး်  60 

အတငွး် ေတာငး်ဆိြုခငး်မ�ိှပါက သငသ်ည ်မ�တသည်�့ကားနာြခငး် အခငွ်အ့ေရးကိ ုဆံးု�� ံးမညြ်ဖစ်ပါသည။်

အသအိမှတြ်ပုမ�ကာလမှာ  WIC အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျားကိ ုသငမ်ညမ်��ကာေအာငရ်�ိှမညဆ်ိြုခငး် ြဖစ်ပါသည။်သင၏်အကျို းခစံားခငွ်မ့ျားမှာ အသအိမှတြ်ပုမ�ကာလအလယတ်ငွ ်ရပ်သာွး�ပီး  15 ရကအ်တငွး်

�ကားနာြခငး်ကိ ုေတာငး်ဆိပုါက သင၏်  WIC အကျို းခစံားခငွ်မ့ျားသည ်�ကားနာြခငး်ရလဒက်ိ ုသ�ိှိရသညအ်ထ ိသိုမ့ဟတု ်အသအိမတှြ်ပုမ�ကာလအဆံးုအထ၊ိ မညသ်ည်တ့စ်ခ ုအရငြ်ဖစ်ပွားသညြ်ဖစ်ေစ၊

ဆက�ိှ်ေနမညြ်ဖစပ်ါသည။်

WIC ေဒသတငွး် ေအဂျငစ်ီထ ံ�ကားနာမ�ကိ ုေတာငး်ဆိပုါ  ) ဝနထ်မ်းမ ှသင်အ့ား ကညူမီညြ်ဖစ်ပါသည ်(သိုမ့ဟတု်  NYS WIC ပ�ုိဂရမက်ိ ုဆကသ်ယွပ်ါ-

ေမးလ:် WIC Program Director ဖုနး်- (518) 402-7093
;NYSDOH, Riverview Center ဖကစ်-် (518) 402-7348 ၊ သိုမ့ဟတု ်

Room 650, 150 Broadway, အးီေမးလ-် NYSWIC@HEALTH.NY.GOV 

Albany, NY 12204 

ေအာကပ်ါအချကအ်လကမ်ျားကိ ုြပည့စ်ံုေအာင ်ြဖည့်စွကေ်ပးပါ 

ေနစ့ွဲ

ေလ�ာကထ်ားသ ူ/ပါဝငသ်အူမည)် ပံု�ှပ်ိ( 

လပ်ိစာ WIC ID # )အသံးုြပု�ိငုပ်ါက( 

တယလ်ဖုီနး် ( )  -  

ေဒသတငွး်ေအဂျငစ်အီမည ်

လပ်ိစာ တယလ်ဖုီနး် ( )  -  

 �ကားနာြခငး်ေတာငး်ဆိမု�အတကွ ်အေ�ကာငး်ြပချက်  ) ေရွးချယ�်ိငုသ်ည(် 

 ဖကဒ်ရယ ်ြပညသ်ဆူိငုရ်ာ ရပိုငခ်ငွ်မ့ျားဥပေဒ�ငှ U.S . လယယ်ာစိကုပ်ျို းေရးဌာန  )USDA ( ြပညသ်ဆူိငုရ်ာ ရပိုငခ်ငွ်မ့ျားအတကွ ်စညး်မျဥ်းများ�ငှ် ့မူဝါဒများအရ၊  USDA ၊ ၎ငး်၏ေအဂျငစ်ီများ၊ �ုံးများ၊ �ငှ့်

ဝနထ်မ်းများ၊ �ငှ့်  USDA ပ�ုိဂရမ်များတငွ ်ပါဝငေ်နေသာ သိုမ့ဟတု ်စီမံခန်ခ့ွေဲနေသာ ထေူထာငမ်�များအား  USDA မ ှေဆာငရွ်က ်သိုမ့ဟတု ်ေငေွ�ကးမတညထ်ားသည် ့ပ�ုိဂရမ ်သိုမ့ဟတု ်ေဆာငရွ်ကခ်ျက ်

တစ်စံတုစရ်ာတငွ ်ကနဦး ြပညသ်ဆူိငုရ်ာ ရပိငုခ်ငွ်မ့ျား ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်တကွ ်လမူျို း၊ အသားအေရာင၊် ဇစ်ြမစ်၊ လငိ၊် မသနစ်ွမ်းမ�၊ အသက ်သိုမ့ဟတု ်လကစ်ားေချမ� သိုမ့ဟတု ်လကတ်ံု ့ြပနမ်�တိုေ့ပါ်တငွ ်

အေြခခကံာ ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး်အား တားြမစ်ထားပါသည။်

ပ�ုိဂရမသ်တငး်အချကအ်လကအ်တကွ ်ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ရံာတငွ ်အကအူညလီိအုပ်သည် ့မသနစ်မွ်းသမူျားသည်  ) ဥပမာ၊ မျကမ်ြမငစ်ာ၊ ပံု�ှပ်ိစာအ�ကးီ၊ အသတံပ်ိေခ၊ွ အေမရိကန ်ေြခဟနလ်ကဟ်န ်

ဘာသာစကား၊ စသညြ်ဖင် ့(အကျိုးခစံားခငွ်မ့ျားအတကွ ်၎ငး်တိုေ့လ�ာကထ်ားသည်ေ့နရာ ေအဂျငစ်ီ  ) ြပညန်ယ ်သိုမ့ဟတု ်ေဒသတငွး် (ကိ ုဆကသ်ယွသ်င်ပ့ါသည။် အ�ကားအာ�ုံချို �တဲေ့နေသာ၊ �ကားရန ်

ခကခ်ေဲနေသာ သိုမ့ဟတု ်စကားေြပာဆိမု�ဆိငုရ်ာ ချို �တဲေ့နသ ူတစ်ဦးချငး်စသီည်  Federal Relay Service ထံ  )800 (877-8339 မှတဆင့်  USDA သို ့ ဆကသ်ယွ�်ိငုမ်ညြ်ဖစ်ပါသည။် ထိုအ့ြပင ်ပ�ုိဂရမ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားအား အဂင်္လပ်ိစာမဟတုသ်ည် ့အြခားဘာသာစကားများတငွ ်ရ�ိှ�ိငုေ်အာင ်ြပုလပ်ုထားမညြ်ဖစ်ပါသည။်

ပ�ုိဂရမ်�ငှ်ပ့တသ်က၍် ခွြဲခားဆကဆ်သံည်တ့ိငု�်ကားချကက်ိ ုတငြ်ပရန ်ေဖာ်ြပပါတငွ်  USDA ပ�ုိဂရမ ်ခွြဲခားဆကဆ်ြံခငး် တိငု�်ကားချကေ်ဖာင်  )3027-AD ( ကိ ုအွနလ်ိငုး်တငွ ်ြဖည်စ့ွကပ်ါ - 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html ထိုေ့နာက ်မညသ်ည့်  USDA �ုံးတငွမ်ဆိ ုသိုမ့ဟတု်  USDA ထလံပ်ိမသူည်စ့ာေရးသားကာ စာထတဲငွ ်ေဖာငထ်၌ဲေတာငး်ဆိထုားသည် ့

သတငး်အချကအ်လကအ်ားလံးုကိ ုထည်သ့ငွး်ေဖာ်ြပေပးပါ။ တိငု�်ကားေဖာငမ်ိတ� ူကိ ုရယေူတာငး်ဆိရုန်  )866 (632-9992 ထ ံဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ သင၏် အြပည်အ့စံုြဖည်စ့ကွထ်ားသည်ေ့ဖာင ်သိုမ့ဟတု ်စာကို

USDA ထ ံေအာကပ်ါသို ့ တငြ်ပေပးပါ-

အးီေမးလ်  -    U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights,  1400 ndependence Avenue, SWI  Washington, D.C. 20250-9410;

ဖကစ််  -  (202) 690-7442; သိုမ့ဟတု်

ေမးလ:် program.intake@usda.gov 

ဤအ�ဖဲ႔အစည္◌းသည္ အြခင္◌ေ့အရး တန္◌းတညူီမွ် ေ◌ပးအပ�ည္◌ ့အ�ဖဲ႔အစည္◌း ◌ျဖစ�ါသည္။ 


