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သောအ�က်တ်ိုုဘုာ�လ 1 ရက်သ်ော့ �
တိုငွ်း ်စားတိုင်း�်က်ဝ်င်း�်ည််



   

ငွေေ�ရှှေး�ငွေ�ာေးတာာ၌ -

1. eWIC က်ဒ်က််ု ု�င်းအ်�းးုပြု�ုသော�က်�င်းး် သောင်းကွ်ုငု်းစ်ား�သောရးက်ုခုုျက်ခ်ုျင်းး်သောပြု���ါ။

2. �င်းဝ်ယ်ယ််သူော�� အစား�းအစား�များျ�းနှငှ်း� ်WIC အစား�းအစား�များျ�းက်ု ုခုွ�ထား�းရ့လ်ုမုျားလု ုသောင်းကွ်ုငု်းစ်ား�သောရး 

 က်ုသုောများး�ါ။ စားတိုုးုဆိုုငု်းတ်ိုုငု်းး်�ည် ်က်ွ�ပြု��းပြုခု�း့�းပြီး�းး များတိုညူ်းသော��လ�်ုင်း့း်စားဉ်များျ�းလည်း် ရှိှနုှုငု်း�်ည်။်

3. �င်း၏် eWIC က်ဒ်ပ်ြု�င်း�သ်ောင်းသွောခုျရ့အ်တိုကွ် ်သောင်းကွ်ုငု်းစ်ား�သောရးက်ုသုောများးရ့ ်သောစား�င်း�ပ်ြီး�းး �င်း့် း�ါတိုထ်ားည်��်ါ။

4. အစား�းအသော��က်မ်ျားျ�းက်ု ုအသောရ�င်းး်စား�ရင်းး်�ငွ်းး်ပြီး�းးသော့�က် ်သောင်းသွော�းသောခုျများကု်ု ုအတိုည်မ်ျားပြု�ုခုင်း ်

 စားစ်ားသောဆိုး�ါ။ အတိုည်ပ်ြု�ုပြီး�းးသော့�က်တ်ိုငွ်း ်ဝယ်ယ််ထူား�းသော�� WIC အစား�းအသော��က် ်�စားစည်း်များျ�းက်ု ု 

 �င်း၏်အသောက်�င်း�မ်ျားနှှတုိုယ််�ူါလမုျား�်များည်။် 

5. အက်ျုုးခုးစား�းခုငွ်း ်လက်က််ျ့န်ှငှ်း� ်�က်တ်ိုမ်ျားး က်ု့ ဆ်ိုးးုများည်�ရ်က်စ်ားွ� ရက်စ်ားွ��ါရှိှသုော�� လက်ခ်ုးပြု�တို�ု်ငု်းး် 

 အ�စ်ားက်ု ု�င်း�အ်�းသော�း�ါလမုျား�မ်ျားည်။် �င်း၏်သော့�က်သ်ော�းဝယ်ခ်ုရးးစားဉ်အတိုကွ် ်က်ျ့ရ်ှိှသုော�� 

 လက်က််ျ့သ်ောင်းနွှငှ်း� ်�က်တ်ိုမ်ျားးက်ု့ ဆ်ိုးးုများည်�ရ်က်က််ု�ုရု့ ်�င်း�သ်ောင်းလွက်ခ်ုးပြု�တို�ု်ငု်းး်က်ု�ုမ်ုျားးထား�း�ါ။

မှှတားချျ�း - WIC ၏ ခုငွ်း�ပ်ြု�ုထား�းသော�� သောရ�င်းး်ခုျ�အူခုျုု �တိုငွ်း ်က်ုယု်တ်ိုုငု်းသ်ောင်းသွောခုျပြုခုင်းး်က်ု ုခုငွ်း�ပ်ြု�ုထား�းနှုငု်း်

�ါ�ည်။် က်ုယု်တ်ိုုငု်းသ်ောင်းသွောခုျပြုခုင်းး်က်ု ုခုငွ်း�ပ်ြု�ုထား�းပြုခုင်းး် ရှိှု/များရှိှု �ရုရ့အ်တိုကွ် ်ဆိုုငု်းး်ဘာတုိုမ်ျားျ�းက်ု ုရှိှ�သော�ွ

�က်ည်��်ါ �ုု �များဟုတုို ်စားတိုုးုဆိုုငု်းဝ့်ထ်ားမ်ျားးတိုစား်ဦးးက်ု ုသောများး�က်ည်��်ါ။

သေးငွေ��ဝယ်းငွေေစဉ် -

1.  �င်းမ်ျားည်�်ည်�အ်စား�းအစား�များျ�းရရှိှနုှုငု်းသ်ော�က်�င်းး် �ရုှိှရု့အ်တိုကွ် ်�င်း၏်အက်ျုုးခုးစား�းခုငွ်း�မ်ျားျ�းက်ု ု

  ခုျ��တို�်ါ။ သောင်းရွှိငှ်းး်သောက်�င်းတ်ို�တိုငွ်း ်�င်း၏်က်ဒ်ပ်ြု�င်း�သ်ောင်းသွောခုျရ့အ်တိုကွ် ်�င်း့် း�ါတိုထ်ားည်�ပ်ြုခုင်းး်၊ �င်း ်

 ၏က်ဒ်သ်ော�် ရှိှ ု�းးုစားွ��ဝူ့သ်ောဆို�င်းမ်ျားကု်ု ုသောခု်ဆိုုပုြုခုင်းး် �ုု �များဟုတုို ်�င်း၏် WIC အစားးအစားဉ်၏  

 သော�းဝယ်�် ူအက်�််က်ုအု�းးုပြု�ုပြီး�းး �င်း၏် WIC လက်က််ျ့သ်ောင်းကွ်ု ုစားတိုုးုဆိုုငု်းတ်ိုငွ်း ်စားစ်ားသောဆိုးနှုငု်း ်

 �ါ�ည်။်

2.  eWIC လက်ခ်ုးပြု�တို�ု်ငု်းး်၏ လက်က််ျ့သ်ောင်းအွ�ုငု်းး်တိုငွ်း ်သော��်ပြု�ထား�းသော�� အစား�းအစား�များျ�းနှငှ်း� ် 

 အသောရအတိုကွ်အ်တိုုငု်းး်�� ဝယ်ယ််နူှုငု်း�်ါ�ည်။် တိုစ်ားကြိက်မ်ုျားထား�တိုငွ်း ်

 �င်း၏်အစား�းအစား�များျ�းအ�းလးးုက်ု ုဝယ်ယ််ရူ့မ်ျားလု�ုါ။

   EzWIC အ�းပ်း       WIC ငွေ��ဝယ်းသ ူအ�းပ်း

WIC တာ�ေးပ်ါဝေးသမူှျာ�၏ တာာဝေးဝတာတ ရားာ�မှျာ�

သေးငွေ��မှဝယ်းမီှ -

1. �င်းသ်ော�းများဝယ်မ်ျားးတိုငွ်း ်�င်း၏် အက်ျုုးခုးစား�းခုငွ်း ်လက်က််ျ့န်ှငှ်း� ်�က်တ်ိုမ်ျားး က်ု့ ဆ်ိုးးုများည်�ရ်က်စ်ားွ�

2.  WIC များခှုငွ်း�ပ်ြု�ုထား�းသော�� စားတိုုးုဆိုုငု်းမ်ျားျ�းတိုငွ်း�်� သော�းဝယ်�်ါ။

3.  �င်း၏်အက်ျုုးခုးစား�းခုငွ်း�မ်ျားျ�းအ�း �င်းအ်�းးုပြု�ုနှုငု်းမ်ျားည်�သ်ော့ရ�များျ�းက်ု ု�င်း၏် WIC ရုံးးုးက် အ�သုော�း 

 �ါလမုျား�မ်ျားည်။် က်ု့ စ်ားးဆုိုုငု်းတ်ိုငွ်း ်“We Accept eWIC” တိုးဆို�်ုက်ုရုှိ�ှ�ါ။

4.  �င်း၏် WIC အက်ျုုးခုးစား�းခုငွ်း�မ်ျားျ�းက်ု ုတိုစ်ားပြုခု�း�တူိုစ်ားဦးးဦးးအ�း လ�ယ်သူောစားလု�ုါက်  

 �ုု �များဟုတုို ်အ�းးုပြု�ုနှုငု်းသ်ောစားလု�ုါက် သောဆိုးခု့း်ဝ့ထ်ားမ်ျားးများျ�းအ�းသောပြု���ါ။

သေ်းမိှသာ�စ၏ု လ�း�ျေးစာရားေး�၊ အစာ�အငွေသာ�းစာရားေး�နှေှ်း အခြားချာ�အရားာမှျာ��ိ ုစစးငွေ��ရားေး၊

 EzWIC အ�းပ်း (Arizona WIC Program နှေှ်း Navajo Nation WIC) သိုမ်ှဟုတုား WIC ငွေ��ဝယ်းသ ူ

အ�းပ်း (ITCA WIC) �ိ ုငွေ�ါေး�လ�ုး���ရားေး။



i

အစာ�အငွေသာ�းအမှှတားတာ�ံပိ်း တာစးခုျခုျ�ိ ုရားနှိေုးခြားချေး�ရိှှ/မှရိှှ သလိို
ပ်ါ� သေး၏ WIC ရုံုံး�သို ် ��းသ�ယ်းပ်ါ သိုမ်ှဟုတုား ငွေအာ�းတာ�ေးငွေ�ားခြားပ်
ထားာ�ငွေသာ သေး၏ WIC အစအီစဉ်အတာ��း အစာ�အငွေသာ�းစာရားေး�
ငွေ�တာာငွေ�စ်း�ိ ုစစးငွေ��ပ်ါ-

Arizona WIC QR 
Code

INTER TRIBAL COUNCIL OF ARIZONA, INC.

Arizona WIC အစား�း
သော��က်မ်ျားျ�း
azwic.gov/foods

Arizona WIC အစား�းသော��က်မ်ျားျ�း၏ Inter Tribal Council
itcaonline.com/wic/foods

Navajo Nation WIC အစား�းသော��က်မ်ျားျ�း
ndoh.navajo-nsn.gov/

�ေုးစံ�ုိေု းတာ�ေး ခြားပ်ဿောမှျာ�ရိှှလာလှေး -
စားတိုုးုဆိုုငု်းတ်ိုငွ်း ်ပြု�ဿ့�တိုစ်ားစားးတုိုစ်ားခုရုှုှိလ��ါက် စားတိုုးုဆိုုငု်းမ်ျား့သ်ော့ဂျာျ�နှငှ်း� ် 
စားက်�းသောပြု���ါ။ ရက်စ်ားွ�၊ အခုျု့န်ှငှ်း� ်�ါဝင်း�်ည်� ်စားတိုုးုဆိုုငု်းဝ့်ထ်ားမ်ျားးများျ�း၏ 

အများည်မ်ျားျ�းက်ု ု�တိုင်းး်�ုု �ပြီး�းး �င်း၏်စားတိုုးုဆိုုငု်းလ်က်ခ်ုးပြု�တို�ု်ငု်းး်က်ုု
�မ်ုျားးဆိုည်း်ထား�း�ါ။ စုားတိုသ်ောက်ျ့�်များမုျားရှိှုသော�းလှင်း ်�င်း၏် WIC ရုံးးု းက်ုဆုိုက်�်ယွ်�်ါ။

�ေုးပ်စစည်းး�ငွေတာာေး��ိလုာာမှျာ��ိ ုငွေအာ�းပ်ါလပိ်းစာမှျာ�သို ် ငွေပ်�ပုိ်န်ှိေု းပ်ါသည်းး - 
Arizona WIC -  
wicservicedesk@azdhs.gov

Inter Tribal Council of Arizona, Inc. WIC: 
wicupc@itcaonline.com 

Navajo Nation WIC:  
ndoh.navajo-nsn.gov/
ပြု�ည်သ်ောထား�င်းစ်ား ုနှုငု်းင််းး��းအခုငွ်း�အ်သောရးဥ�သောဒ်နှငှ်း� ်အသောများရုက့် ်စုားကု်�်ျုုးသောရးဌာ�့ (USDA) ၏ နှုငု်းင််းး��းအခုငွ်း�အ်သောရး စားည်း်များျဉ်းများျ�းနှငှ်း� ်များူ

ဝါဒ်များျ�းနှငှ်း�အ်ည်း USDA၊ ၎င်းး်၏ က်ုယု်စ်ား�းလယှ်မ်ျားျ�း၊ ရုံးးုးများျ�းနှငှ်း� ်ဝ့ထ်ားမ်ျားးများျ�း၊ USDA အစားးအစားဉ်များျ�းတိုငွ်း ်�ါဝင်းသ်ော့သော�� �ုု �များဟုတုို ်စားးများး

သောဆို�င်းရွ်က်သ်ော့သော�� အ�ွ��အစားည်း်များျ�းက်ု ုလမူျားျုုး၊ အ��းအသောရ�င်း၊် များလူနှုငု်းင််းး��း၊ လငု်း၊် များ�့စ်ားမ်ွျားးများ၊ု အ�က် ်�ုု �များဟုတုို ်များည်�်ည်�်

အစားးအစားဉ်တိုငွ်းမ်ျားဆိုု ု�ုု �များဟုတုို ်USDA များ ှက်ျင်းး်�သော�� �ုု �များဟုတုို ်သောင်းသွော�က်းသောထား�က်�်း�သော�� လ�်ုသောဆို�င်းခ်ုျက်မ်ျားှ့ �်များှတိုငွ်း ်နှုငု်းင််းး��း

အခုငွ်း�အ်သောရးအရ လက်တ်ိုးု �ပြု�့ပ်ြုခုင်းး် �ုု �များဟုတုို ်လက်စ်ား�းသောခုျပြုခုင်းး်တိုုု �က်ု ုတို�းပြုများစ်ားထား�း�ါ�ည်။်

အစားးအစားဉ်ဆိုုငု်းရ်� အခုျက်အ်လက်မ်ျားျ�းအတိုကွ် ်ဆိုက်�်ယွ်ရ့် ်အပြုခု�း့ည်း်လမ်ျားးများျ�းလုအု�်�ည်� ်များ�့စ်ားမ်ွျားး�မူျားျ�း (ဥ�များ� - များျက်မ်ျားပြုများင်း်

စား�၊ စား�လးးုအကြိက်းးပြု�င်း� ်�းနုှ ှ�်ုပြုခုင်းး်၊ အ�း�ငွ်းး်တို�်ုသောခု၊ွ အသောများရုက့် ်သောပြုခုဟု့လ်က်ဟ်ု့ ်ဘာ���စားက်�း) အသော့ပြု�င်း� ်အက်ျုုးခုးစား�းခုငွ်း�အ်တိုကွ််

�တူိုုု �သောလှ�က်ထ်ား�းခု��သော�� သောအဂျာျင်းစ်ားး (နှုငု်းင််းး �ုု �များဟုတုို ်ပြု�ည့်် ယ်)် �ုု � ဆိုက်�်ယွ်�်င်း��်ါ�ည်။် ့�းများ�က်�း�မူျားျ�း၊ အ�က်�းအ�ရုံးးုခုျုု�တို��

�မူျားျ�း �ုု �များဟုတုို ်ဆိုွး�အ�မူျားျ�း�ည် ်(800) 877-8339 ရှိှ ုFederal Relay Service များတှိုစ်ားဆိုင်း� ်USDA က်ု ုဆိုက်�်ယွ်�်င်း��်ါ�ည်။် ထားုု �အပြု�င်း ်

အစားးအစားဉ်ဆိုုငု်းရ်� အခုျက်အ်လက်မ်ျားျ�းက်ု ုအဂျာဂလ�်ုဘာ���အပြု�င်း ်အပြုခု�းဘာ���များျ�းပြု�င်း�လ်ည်း် ရရုှှိနှုငု်းသ်ောစားရ့ ်ပြု�ုလ�်ုထား�းနှုငု်း�်ါ�ည်။်

ခုွ�ပြုခု�းဆိုက်ဆ်ိုးခုးရပြုခုင်းး်အတိုကွ် ်အစားးအစားဉ်ဆိုုငု်းရ်� များသောက်ျ့�်များတုိုစ်ားခုကု်ု ုသော�း�ုု �ရ့အ်တိုကွ် ်USDA Program Discrimination

Complaint Form၊ (AD-3027) အွ့ လ်ုငု်းး်ရှိှ ု- How to File a Complaint Form တိုငွ်း ်သောတိုွ� နှုငု်းသ်ော�� USDA အစားးအစားဉ် ခုွ�ပြုခု�းဆိုက်ဆ်ိုးခုးရများု

ဆိုုငု်းရ်� များသောက်ျ့�်များအုတိုကွ် ်သော��င်း�်းစုားး (AD-3027) က်ု ုပြီး�းးစားးးသောအ�င်းပ်ြု�ည်�ပ်ြီး�းး များည်�်ည်� ်USDA ရုံးးုးတိုငွ်းမ်ျားဆိုု ု�ုု �များဟုတုို ်USDA �ုု � လ�်ုများူ

ပြီး�းး စား�သောရး��းပြီး�းးသော့�က် ်သော��င်း�်းစုားးတိုငွ်း ်သောတို�င်းး်ဆိုုထုား�းသော�� အခုျက်အ်လက်အ်�းလးးုက်ု ုသော�း�ုု ��ါ။ များသောက်ျ့�်များသုော��င်း�်းစုားး၏ မုျားတူို�

တိုစ်ားစားးကု်ု ုသောတို�င်းး်ဆိုုရု့အ်တိုကွ် ်(866) 632-9992 �ုု � သောခု်ဆိုု�ုါ။ �င်းပ်ြု�ည်�ထ်ား�းသော�� သော��င်း�်းစုားး �ုု �များဟုတုို ်စား�က်ု ု USDA �ုု � သောအ�က်�်ါ

အတိုုငု်းး် သော�း�ုု �နှုငု်း�်ါ�ည် ်- (1) စား�တိုုကု်လ်�်ုစား� - U.S. Department of Agriculture Office of the Assistant Secretary for Civil Rights၊

1400 Independence Avenue၊ SW, Washington၊ D.C. 20250-9410၊ (2) �က်စ််ား- (202)690-7442; �ုု �များဟုတုို ်(3) အးးသောများးလ-် program.

intake@usda.gov. ဤအ�ွ��အစားည်း်�ည် ်အခုငွ်း�အ်သောရး တို့း်တိုညူ်းများှ �း��ုးုသော�း� ူပြု�စ်ား�ါ�ည်။်

http://www.azwic.gov/foods
http://www.itcaonline.com/wic/foods
http://www.ndoh.navajo-nsn.gov/
http://www.azwic.gov
mailto:wicservicedesk@azdhs.gov
mailto:wicupc@itcaonline.com
http://www.ndoh.navajo-nsn.gov/
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf
https://www.usda.gov/oascr/how-to-file-a-program-discrimination-complaint
mailto:program.intake@usda.gov
mailto:program.intake@usda.gov
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ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း  
cereal၊ 8 ငွေအာေးစ သိုမ်ှဟုတုား 16 

ငွေအာေးစ ပ်မှာဏရိှှသည််းး ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်
ပ်ါ မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိနုှေှ်း 
အခြားချာ�အရားာမှျိ��စံ ု(ငွေအားဂ�ေစးအပ်ါအဝေး)

 �စ်ား�းး၊ ��က်�း၊ ဒ် �ု့ ခ်ုျဉ်၊ formula  
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��    
 သောများးွက်င်းး်စားက်သောလးင်းယ် ်
 �့�်လုင်းး်၊ စားည်�်�်ွဘားူ �ုု �များဟု � ု
 တို ်တိုစ်ားသောယ်�က်စ်ား�ခုကွ််
 ပြုများင်း�မ်ျား�းသော�� �ရုုုံးတိုု့ း်ဓာ�တို်

မှပ်ါဝေးပ်ါ

သေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းတာ�ေးသာလှေး ပ်ါဝေးငွေသာ အမှှတား
တာ�ံပိ်း၊ အမှျိ��အစာ�နှေှ်း အရား�ယ်းအစာ�။

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းအတာ��း Cereal နှေှ်း Formula

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းအတာ��း Formula

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းအတာ��း Cereal 

24 ောရီား  
နှိုတ်ာိ�ုးငွေ�း�ခြားချေး� အငွေရား�ငွေပ််�ုေး�လိေုး�

1-800-833-4642
gobreastmilk.org

Gerber 
Oatmeal

Gerber Whole 
Wheat

Gerber 
MultiGrain

Gerber Rice

Beech-Nut 
Multigrain

Beech-Nut 
Oatmeal

Beech-Nut Rice

Earth’s Best 
Multigrain

Earth’s Best 
Rice

Earth’s Best 
Oatmeal

Infant Cereal and Formula
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၉ လနှေှ်းအထား�း ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�သည်းး သတူာို၏်ငွေမှ���ေး�စ
�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း သစးသ�ီနှေှ်းဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�၏ ထား�းဝ�း
အစာ� လတား�တားငွေသာသစးသ�ီနှေှ်း ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�အတာ��း ငွေေ�သာ�
အ�ျိ��ငွေ�ျ�ဇူူး�မှျာ�ရားနှိေုးသည်းး။ ငွေော�းထားပ်းသတာေး�အချျ�းအလ�းမှျာ�
အတာ��း သေး၏ငွေ��ချေး��ိ ုငွေမှ�ခြားမှေး�ပ်ါ။ 

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း
တာစးမှျိ��တာည်းး� သိုမ်ှဟုတုား ငွေရားာငွေနှာှ
ထားာ�ငွေသာ အမှျိ��အစာ�စံု ငွေမှ���ေး�စ
�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း အ�ေ်း 2 

သစးသ�ီမှျာ�နှေှ်း ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�
4 ငွေအာေးစရိှှ ငွေအာ�းပ်ါ မှည်းးသည််းး
အမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို

မှပ်ါဝေးပ်ါ
 ဆို�း၊ ��က်�း �ုု �များ ဟုတုို ် 
 က်စားးဓာ�တို ်ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��  
 အစား�းအသော��က်မ်ျားျ�း
 အခုျုု�ွ� ၊ ည်စား� �ုု �များဟုတုို ် 
 သော�ါင်းး်စား�်ထား�းသော�� အစား�းအသော��က်မ်ျားျ�း
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� formula  
 ၊ cereal �ုု �များဟုတုို ်DHA/ARA
• Smoothies

 များု့ �အ်တုိုမ်ျားျ�

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းအတာ��း သစးသ�ီမှျာ�နှေှ်း ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�

Earth’s Best Gerber Beech-Nut

Yummy 
Naturals 

Tippy Toes Parent’s Choice

256 oz. = 64 jars �ုု�များဟုုတို် 32 two-packs

128 oz. = 32 jars �ုု�များဟုုတို် 16 two-packs

64 oz. = 16 jars �ုု�များဟုုတို် 8 two-packs

သေး၏အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းတာ�ေး ပ်ါဝေးငွေသာအငွေရားအတာ��းအထား ိ

ငွေရားာငွေနှာှပြီးပီ်� တာ����းနှိေုးသည်းး။

9

Infant Fruits and Vegetables
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ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း အသာ�မှျာ�

နှိုအ်ခြားပ်ည််းးအဝတာိ�ုးငွေ�း�ငွေသာ ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း
သာလှေး ချ�ေ်းခြားပ်�သည်းး

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း 
ပ်ါဝေးပ်စစည်းး�တာစးခုျတာည်းး�ပ်ါငွေသာ အသာ�
မှျာ� (ထားပ်းခြား�ည််းးထားာ�ငွေသာ ဟုေး�ချျိ�နှေှ်း
ဟုေး�အနှစှး�ိ ုချ�ေ်းခြားပ်�သည်းး၊ ငွေအားဂ�ေစး�ို
ချ�ေ်းခြားပ်�သည်းး) မှည်းးသည််းးအ�ေ်းတာ�ေးမှ�ိ၊ု
ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ အမှှတားတာ�ံပိ်းမှျာ�၏
2.5 ငွေအာေးစ

 ဆို�း �ုု �များဟုတုို ်��က်�း  
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��  
 အစား�းအသော��က်မ်ျားျ�း
 ည်စား� �ုု �များဟုတုို ် 
 သော�ါင်းး်စား�်ထား�းသော��  
 အစား�းအသော��က်မ်ျားျ�း
 အ��းသောခုျ�င်းး်များျ�း

မှပ်ါဝေးပ်ါ

သေး၏အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းတာ�ေး ပ်ါဝေးငွေသာ
အငွေရားအတာ��းအထား ိငွေရားာငွေနှာှပြီးပီ်� တာ����း

နှိေုးသည်းး။

77.5 oz. = 31 jars

Beech-Nut 

Gerber  Tippy Toes  

Earth’s Best

Infant Meats
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နှို ်

သေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းမှျာ�
အရား သတားမှှတားထားာ�သည််းး  
ငွေရားချ�ငွေသတာတ ာအတာ�ေး�ထားည််းးသည််းး 
အရား�ယ်းအစာ�ရိှှ ငွေအ�ချ�ထားာ�ငွေသာ နှို ် 
မှည်းးသည််းး�ေုးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို

 အ�ခူုျု့ထ်ားု့ း်ညိ်ထုား�းသော��နှ�ွးနှုု �
 – အဆိုးများ�ါဝင်းသ်ော��
 – အဆိုး�ါဝင်းမ်ျားု့ ည်း်သော�� (1%)

 – အဆိုး�ါဝင်းမ်ျားသုောလှ��ထား�းသော��  

    (2%)

 – အပြု�ည်�အ်ဝ

အခြားချာ�နှိုအ်မှျိ��အစာ�မှျာ�

 သော�ါင်းး်ခုးထား�းသော��နှုု �ရည် ် 

 (12 သောအ�င်းစ်ား ဗူူးး)
 နှုု �များု့ � ်(9.6 များ ှ25.6 သောအ�င်းစ်ား အထား�်ု)

• UHT/�ုးု�တိုထ်ား�းသော��/ 

 �က်�ရှိညှ်ခ်ုး နှုု �
 Lactose များ�ါသော�� နှ�ွးနှုု �  

 (ဂျာါလးဝက် ်�းးု)
• Navajo Nation WIC �းး�့ � ်- 
 Lactose များ�ါသော�� နှ�ွးနှုု � (ဂျာါလး 
 ဝက် ်�းးုနှငှ်း� ်96 သောအ�င်းစ်ား�ါ �းးု)

 သောခုျ�က်လက်န်ှုု �
 အ့း �အရ��ထားည်�ထ်ား�းသော��နှုု �
 သောထား��တိုန်ှုု �
 Acidophilus နှုု �
 တိုစ်ားဝက် ်တိုစ်ားဝက််
 �ဘာ�ဝနှုု �
 နှုု �အ�ျစ်ား အခုျုု
• Creamers

 အ�ဟု�ရပြု�ည်�ထ်ား�းသော��နှုု �
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ားနှုု �
 အသောစား�အဆိုးပြု�င်း�ပ်ြု�ုလ�်ုထား�းသော�� 
 နှုု � (က်ယ်လ်ုရုးသောလှ��ထား�းသော��  
 �ုု �များဟုတုို ်ဆို့ပ်ြု�င်း�ပ်ြု�ုလ�်ုသော��နှုု �)

 အု့း်နှုု �

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Milk
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နှိုအ်စာ�ထားိ�ု

 DHA/ARA ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� ��နှုု �
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား �ုု �များဟုတုို ် 
 က်ယ်လ်ုရုး့ည်း်သော��
 8th Continent သောခုျ�က်လက် ် 
 �ုု �များဟုတုို ်ပြီး�းးပြု�ည်�စ်ားးသုော�� ဗူး့းလ�
 အပြုခု�းအ့း �အရ��ထားည်�ထ်ား�းသော�� ��နှုု �

ငွေ�ားခြားပ်ထားာ�ငွေသာ အရား�ယ်းအစာ�ခြား�ေ်း  
ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ အမှျိ��အစာ�မှျာ�နှေှ်း 
အမှှတားတာ�ံပိ်းမှျာ�

မှပ်ါဝေးပ်ါ
ပ်�နှို ်

Silk၊ ဂျာါလ းဝက်၊်  
အအသေားခု းထား�း�သော�၊ 

များလူအရ��

Pacific Ultra၊ 32 
သောအ�င်းစ်ား၊ �က်�ရှိှည်ခ်ုး၊ 

များလူအရ��

8th Continent၊ ဂျာါလးဝက််၊
 အသောအးခုးထား�းသော��၊   

များူလအရ��နှငှ်း� ်ဗူး့းလ��းး�့ �်

 • သော�ါင်းး်ခုးသော��
 • အများု့ �်

မှပ်ါဝေးပ်ါ

�တိားနှို ်  

Arizona WIC သ�ီသေ ်း

အ�းလးးု  အဆိုး�ါဝင်းမ်ျားု
့ည်း်သော��

SunriseO OrganicsHouse 
Foods

Azumaya

• Meyenberg၊ နှို�်�ူ၊  အငွေအ�ခံျ 
 ထားာ�ငွေသာ

�ယ်းလ�ယီ်မှးထားည််းးထားာ�ငွေသာတာို
�ူ� 16 ငွေအာေးစ (ဥပ်မှာ -နှ�ူည်းံ်ငွေသာ၊
အလယ်းအလတား၊ အရားသာခြားပ်ေး�ငွေသာ 
သိုမ်ှဟုတုား ပုိ်၍ခြားပ်ေး�ငွေသာ)၊မှည်းးသည််းးငွေရား
သေ ်းတာ�ံပိ်းမှ�ို

တာိ�ူု�

 အဆိုး၊ ��က်�း၊ ဆိုး �ုု �များဟုတုို ် 
 အင်း့ဓ်ာ�တို ်ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��တိုု�ူုး

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Milk Alternatives
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ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါအမှှတားတာ�ံပိ်းမှျာ�
ခြား�စးသည််းး အ�မီှပ်ါဝေးငွေသာ�ေိးချျဉ်၊  
အ�ေီည်းး�ငွေသာ�ေိးချျဉ်နှေှ်း အရားသာ
အမှျိ��မှျိ��ရိှှငွေသာ ဂရိား�ေိးချျဉ်

 အသောစား�သောပြုခု�က်၊် ခုျုုခုျဉ်အစုားတိုအ်�ုငု်းး် 
 များျ�း၊ �ျ�းရည်၊် အခုွးများ��းးနှငှ်း� ် 
 အလ�းတို�ူစားစည်း်များျ�း သောရ�သောနှ�ှထား�း 
 သော��ဒ်ု့ ခ်ုျဉ် 
 သော��က်၍်ရသော��ဒ်ု့ ခ်ုျဉ်
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ားဒ်ု့ ခ်ုျဉ်
 Gogurt Slushies

 နှုု �ထားကွ်�်စားစည်း်များ�ါသော�� ဒ်ု့ ခ်ုျဉ်

မှပ်ါဝေးပ်ါ

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ မှည်းးသည််းးစတာိ�ု�ိေုးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိ ု- 

Food Club၊ Great Value၊ Kroger၊ Lucerne၊  
Market Pantry၊ Open Nature၊ Simple Truth၊ Simply 

Balanced၊ နှငှ်း� ်WinCo

Yoplait

TillamookMountain 
High

32 ငွေအာေးစ quart-size (မှည်းးသည််းးအရားသာမှ�ိ)ု

အ�ပီ်ါဝေးမုှ�ိ ုသေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းငွေပ််တာ�ေးသတားမှှတားသည်းး။

Dannon Oikos 
Triple Zero

Zoi

Dannon Dannon 
Light နှငှ်း� ်Fit

Chobani Dannon 
Oikos

Greek Gods

အထားပု်းမှျာ� (မှည်းးသည််းးအရားသာမှ�ိ)ု

4 Yoplait
သောအ�င်းစ်ား

8- ထား�်ုတိုွ�

Dannon Activia 4 

သောအ�င်းစ်ား 4 ထား�်ုတိုွ� (�းု
များှ့ ၊် Lactose များ�ါသော��၊
သောအ�က်သ်ောပြုခုတိုငွ်း�်စ်ား�းး
နှငှ်း� ်က်ယ်လ်ုရုး့ ည်း်သော��  

Yoplait Go-Gurt 
အသောခုျ�င်းး်များျ�း 2 

သောအ�င်းစ်ား
8- ထား�်ုတိုွ�

Yoplait Go-Gurt 
အသောခုျ�င်းး်များျ�း 2 

သောအ�င်းစ်ား
16- ထား�်ုတိုွ�

အ�မီှပ်ါဝေးငွေသာ �ေိးချျဉ်နှေှ်း အ�ေီည်းး�ငွေသာ �ေိးချျဉ်

*

Nonfat and Low-fat Yogurt*
*
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  နှိုအ်ခြားပ်ည််းးပ်ါငွေသာ �ေိးချျဉ်  

အထားပု်းမှျာ� (မှည်းးသည််းးအရားသာမှ�ိ)ု

Noosa 4 အသော�င်း်စား 4-ထားု�်တိုွ�  

(ရသော�များွှသောထား�း�ပြုးး အသော�က််ခုပြုသောတိုွင်း်�စား်�းး�ါဝင်း်�သော�)

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါအမှှတားတာ�ံပိ်းမှျာ�
ခြား�စးသည််းး နှိုအ်ခြားပ်ည််းးပ်ါငွေသာ �ေိးချျဉ်နှေှ်း 
အရားသာအမှျိ��မှျိ��ရိှှငွေသာ ဂရိား�ေိးချျဉ် 

မှပ်ါဝေးပ်ါ

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ စတာိ�ု�ိေုးအမှှတား
တာ�ံပိ်းမှျာ� - 

Food Club၊ Lucerne၊ Simply 

Balanced၊ နှငှ်း� ်WinCo

Mountain 
High Original

32 ငွေအာေးစ quart-size (မှည်းးသည််းးအရားသာမှ�ိ)ု

Dannon 
Oikos

Zoi

DannonBrown Cow 
Cream Top

Chobani

Greek Gods

အ�ပီ်ါဝေးမုှ�ိ ုသေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းငွေပ််တာ�ေးသတားမှှတားသည်းး။

 အသောစား�သောပြုခု�က်၊် ခုျုုခုျဉ်အစုားတိုအ်�ုငု်းး် 
 များျ�း၊ �ျ�းရည်၊် အခုွးများ��းးနှငှ်း� ်
 အလ�းတို�ူစားစည်း်များျ�း သောရ�သောနှ�ှထား�း 
 သော��ဒ်ု့ ခ်ုျဉ် 

 သော��က်၍်ရသော��ဒ်ု့ ခ်ုျဉ်
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ားဒ်ု့ ခ်ုျဉ်
 နှုု �ထားကွ်�်စားစည်း်များ�ါသော�� ဒ်ု့ ခ်ုျဉ်

*

*

Whole Milk Yogurt*
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ချျိစး

 အတိုးးုလုကု် ်�ုု �များဟုတုို ် 
 လှးးထား�းသော��
 အ�င်း�စ်ား�းသောက်�င်းတ်ို�များခှုျုစ်ား
 တိုကု်ျများမူျားရှိှု�ည်�အ်သောလး 
 ခုျု့ရ်ှိှုသော��ခုျုစ်ား
 င်းရုုံး�်သောက်�င်းး်နှငှ်း� ်အပြုခု�း�ါဝင်း ်
 �စားစည်း်များျ�း ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��ခုျုစား် 
 တိုင်း�်ငွ်းး်သော��ခုျုစ်ား
 ထားတုိုလ်�်ုထား�းသော�� အသောများရု 
 က့်ခ်ုျုစ်ား၊ ထားတုိုလ်�်ုထား�းသော�� 
 ခုျုစ်ား�ါဝင်း�်ည်� ်အစား�းအသော��က် ်
 များျ�း၊ ခုျုစ်ားထားတုိုက််ု့ ်
 ခုျုစ်ားယ်ုု
 ခုရင်းမ််ျားခုျုစ်ား
 ခုျုစ်ားအသောခုျ�င်းး်များျ�း (mozzarella  

 ခုျုစ်ားသောခုျ�င်းး်များလှွ�၍)

• 16 သောအ�င်းစ်ားသောအ�က် ်သောလျ��သော�� 
 အထား�်ုများျ�း
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ားခုျုစ်ား

အပူ်ချျိေးထားေိး�ညိ်းထိားာ�ငွေသာ၊ ကြို��ိတာေး
ထားပု်းပုိ်�ထားာ�ငွေသာ၊ ချျိစးအတာံ�ုနှေှ်း  
ချျိစးအမှှေး 1 ငွေပ်ါေး၊ မှည်းးသည််းး
အမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိ ု(16 ငွေအာေးစ)၊ ပုံ်
မှှေး၊ အ�ငီွေလှာခ်ျျထားာ�ခြားချေး�နှေှ်း �ိ�ု ီ
ယ်မှးဓာာတားေိမ်ှးငွေသာ

 အဝါသောရ�င်းခ်ုျုစ်ား  

 (သော�ျ��သော��၊ အလယ်အ်လတို၊်  
 �ါးသော��၊ �ု�ုါးသော��၊  
 အပြု��သောရ�င်းခ်ုျုစ်ား)

• Colby

• Monterey Jack

• Mozzarella  

 (ခုျုစ်ားအများှင်းအ်�ါအဝင်း)်

• Muenster

• Provolone

• Swiss

 သောရ�သောနှ�ှထား�းသော��ခုျုစား်များျ�း  
 (အထားက်တ်ိုငွ်းသ်ော��်ပြု�ထား�းသော��  
 ခုျုစ်ားများျ�းက်ုသုောရ�သောနှ�ှထား�းသော��)

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Cheese
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ောေတားသ�ီ

အစာ�အငွေသာ�းထားည််းးရားေးဗူူး�မှျာ�တာ�ေး 
ပ်လတားစတာစးပု်လေး�မှျာ�၊ စ�ူ�ပုံ်�မှျာ�
နှေှ်း စည်းးသ�ပ်း��ူမှျာ��ိသုာလှေး ချ�ေ်းခြားပ်�
ထားာ�သည်းး။

11.5 မှှ 12 ငွေအာေးစ ချ�ထားာ�ငွေသာအ�အီနှစှးမှျာ�  
နှေှ်း 64 ငွေအာေးစ ကြာ�ာရှှည်းးခံျငွေသာ  

ငွေ�ျားရားည်းး (စာမှျ�းနှာှ 1 မှှ 3)

စပ်ျစးသ�ီ

ပ်ေး�သ�ီ

 သောအ�်ဂျာ�့စ်ားသော�ျ�်ရည််
 သော�ျ�်ရည်သ်ောက်��သောတိုး
• Tree Top 3 Apple Blend

• Odwalla or Naked အများတှိုတ်ိုးဆို�်ု၏  
 အသောအးခုးထား�းသော��  
 လသုောများ�််�းးသော�ျ�်ရည််
• V8 Splash

သကြာ�ာ� သိုမ်ှဟုတုား ငွေ��သကြာ�ာ�လံ�ုဝ ထားပ်းမှထားည််းးထားာ�ငွေသာ 100% ငွေ�ျားရားည်းး

၏ မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Tree TopFood Club Langers Old 
Orchard

Seneca Shurfine

Food Club Old Orchard Welch’s

Food 
Club

Langers Old 
Orchard

Shurfine Welch’s

Dole

Old OrchardLangers

Food 
Club

Langers Old 
Orchard

Mott’s Seneca Shurfine Tree 
Top

 Juicy 
Juice

Juice (page 1 of 3)



10

ငွေ�ျားရားည်းး (စာမှျ�းနှာှ 2 မှှ 3)

ငွေရားာငွေနှာှထားာ�ငွေသာ အရားသာမှျာ�

လငိွေမ်ှားသ�ီ*/ ဂရိားတား�ုသ�ီ*

ချရားမှး�ချျဉ်သ�ီ

Campbell’s

�က်�ရှိညှ်ခ်ုးသော�� �ုု �များဟုတုို ်အသောအးခုးထား�းသော��
*က်ယ်လ်ဆိုးယ်မ်ျား ထား�်ပြု�ည်�ပ်ြုခုင်းး်က်ု ုခုငွ်း�ပ်ြု�ု�ည််

11.5 မှှ 12 ငွေအာေးစ ချ�ထားာ�ငွေသာအ�အီနှစှးမှျာ�  
နှေှ်း 64 ငွေအာေးစ ကြာ�ာရှှည်းးခံျငွေသာ  

သကြာ�ာ� သိုမ်ှဟုတုား ငွေ��သကြာ�ာ�လံ�ုဝ ထားပ်းမှထားည််းးထားာ�ငွေသာ 100% 

ငွေ�ျားရားည်းး၏ မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို

လသုောများ�််�းး
များည်�်ည်�အ်များတှို်

တိုးဆို�်ုများဆိုုု

ဂျာရုတို�ု်�းး
များည်�်ည်�အ်များတှို်

တိုးဆို�်ုများဆိုုု

လသုောများ�််�းး
များည်�်ည်�အ်များတှိုတ်ိုးဆို�်ုများဆိုုု

ဂျာရုတို�ု်�းး
များည်�်ည်�အ်များတှိုတ်ိုးဆို�်ုများဆိုုု

Old Orchard

Old Orchard

Dole

**No V8 Splash

များလူအရ��၊   
ဆိုုဒု်းယ်မ်ျားအ့မုျား�်နှငှ်း�်   

�စူား�်စား�်အရ��များျ�း

V8
(

)**

Juicy Juice

Juice (page 2 of 3)
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ငွေ�ျားရားည်းး (စာမှျ�းနှာှ 3 မှှ 3)

အသ�း 1 နှစှးမှှ 3 နှစှးအတာ�ေး��ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း ငွေေစ်ဉ်ငွေ�ျားရားည်းး 4 

ငွေအာေးစနှေှ်း အသ�း 4 မှှ 6 နှစှး�ငွေလ�ေယ်းမှျာ�အတာ��း ငွေေစ်ဉ်ငွေ�ျားရားည်းး 
4ငွေအာေးစမှှ 6 ငွေအာေးစအထား�ိေ ်းသတားရားေး WIC မှှအကြာ�ခံြားပ်�သည်းး။

(များည်�်ည်�အ်ရ��များဆိုုု  

အစာ�အငွေသာ�းထားည််းးရားေးဗူူး�တာ�ေး ပ်ါဝေးငွေသာ 4.23ငွေအာေးစ  
အထားပု်း 8ထားပု်း

Navajo Nation နှေှ်း ITCA WIC သ�ီသေ ်း

Dole Pineapple Donald Duck 
Orange

သေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းမှျာ��ိ ုသတားမှှတားထားာ�မှှသာလှေး

ဤအမှှတားတာ�ံပိ်းမှျာ�မှှာ 100% ငွေ�ျားရားည်းးခြား�စးပြီးပီ်� သကြာ�ာ� 
သိုမ်ှဟုတုား ငွေ��သကြာ�ာ�လံ�ုဝ ထားပ်းမှထားည််းးထားာ�ပ်ါ 

အစာ�အငွေသာ�းထားည််းးရားေးဗူူး�တာ�ေး ပ်ါဝေးငွေသာ  

5.5 မှှ 6 ငွေအာေးစ အထားပု်း 6 ထားပု်း

V8 များူလ အရ��၊  
ဆိုုုဒ်းယ်များ် အ့ုများ�့်ှင်း�်  

�ူစား�်စား�် အရ��များျ�း)

(

Juicy Juice

Juice (page 3 of 3)
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သစးသ�ီမှျာ� (စာမှျ�းနှာှ 1 မှှ 2)

လတား�တားသငွော သစးသီ�မှျာ�

 �စ်ား�းးသောပြုခု�က််
 �စ်ား�းး - အခုွးများ��းးများျ�း  
 သောရ�သောနှ�ှထား�းသော��
 သောဆို��စ်ားနှငှ်း�အ်တိုတူိုွ�ထား�းသော��  
 �စ်ား�းး
 အ��်ုတို့း်ရှိှ ုဝယ်၍်ရသော��အ�းးများျ�း
 အလဆှိုင်းသ်ော�� �စား်�းးများျ�း
 �စ်ား�းးပြုခုင်းး်
 �ါတိုးဗူး့း်
 ဘာလးူဘာယ်ရ်း များက်�်င်းက််���ုု �သော��  
 �စားစည်း်များျ�း
 ��က်�း၊ အဆိုး၊ ဆိုး �ုု �များဟုတုို ်ဆို�း  
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� �စား်�းး

လတား�တားငွေသာ သစးသ�ီအမှျိ��မှျိ��
 အ�းလးးု
 �ယ်ထ်ားတုို�်ည််
 အစုားတိုအ်�ုငု်းး်တိုစား်ခုု
 အတုိုန်ှငှ်း�ထ်ား�်ု�ုးုထား�းပြုခုင်းး်နှငှ်း� ် 
 ကြိက်ုု တိုင်းထ်ား�်ု�ုးုထား�းပြုခုင်းး်
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Fruits (page 1 of 2)
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သစးသ�ီမှျာ� (စာမှျ�းနှာှ 2 မှှ 2)

စည်းးသ�ပ်းသစးသ�ီဝလမံှျာ�*
Arizona နှေှ်း Navajo Nation WIC သ�ီသေ ်း

 �စ်ား�းး -
 –  များျ�းသော��၊ ့ည်း်သော�� �ုု �များဟုတုို ် 
 အလွ့ ့် ည်း်သော�� ��က်�းရည်အ်ပြု�စ်ား 
 ထား�်ု�ုးုထား�း�ည််
 –  ��က်�း၊ အဆိုး၊ ဆိုး �ုု �များဟုတုို ်ဆို�း 
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��
 –  ခုျုုသော��အ�းးသော�ျ�်ရည်မ်ျားျ�းက်ု ု 
 ထား�်ု�ုးုထား�းပြုခုင်းး် �ုု �များဟုတုို်
 –  �့တ်ိုးးထား�းသော�� သောဆိုး��က်�းများျ�းများ�ှ  

 NutraSweet၊ Splenda �ုု �များဟုတုို ်Stevia

 Cranberry သောဆို��စ်ား �ုု �များဟုတုို ် 
 က်တုိုမ်ျားု့ �အ်စုားတိုအ်�ုငု်းး်များျ�း

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို
 များည်�်ည်� ်ထားည်�စ်ားရ�ဗူူးး  
 အရွယ်အ်စား�းနှငှ်း� ်�းစုားးများဆိုု ု 
 (�က်�ရှိညှ်ခ်ုးနှငှ်း� ်သောအးခု�ထား�းသော��)

 တိုစ်ားများျုုးတိုည်း် �ုု �များဟုတုို ်ထား�်ု�ုးု 
 ထား�းသော�� အများျုုးအစား�းစားး ုသော�ျ�်ရည် ် 
 �ုု �များဟုတုို ်သောရ
 �ဘာ�ဝအတိုုငု်းး်နှငှ်း� ်အခုျုုများ�ါသော��  
 �့း်�းးသောဆို��စ်ား
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား

မှပ်ါဝေးပ်ါ

အစာ�အငွေသာ�းထားည််းးရားေးဗူူး�တာ�ေး စည်းးသ�ပ်း��ူမှျာ�၊ ချ��းမှျာ�၊ �ေးပု်လေး�
မှျာ�နှေှ်း အတိားမှျာ��ိသုာလှေး ချ�ေ်းခြားပ်�ထားာ�သည်းး။

အငွေ�ချ�ထားာ�သငွော သစးသီ�မှျာ�

 �စ်ား�းး
 – ��က်�း၊ အဆိုး၊ ဆိုး �ုု �များဟုတုို ် 
 ဆို�း ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��
 – �့တ်ိုးးထား�းသော�� သောဆိုး��က်�း 
 များျ�းများ�ှ NutraSweet၊ Splenda  

 �ုု �များဟုတုို ်Stevia

 – အပြုခု�းထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��  
 အစား�းအသော��က်မ်ျားျ�း
• Smoothies

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို
 များည်�်ည်� ်ထားည်�စ်ားရ�ဗူူးး  
 အရွယ်အ်စား�းနှငှ်း� ်�းစုားးများဆိုုု
 တိုစ်ားခုတုိုည်း် �ုု �များဟုတုို ် 
 အများျုုးများျုုးသောရ�သောနှ�ှထား�းသော��
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား

မှပ်ါဝေးပ်ါ

*

Fruits (page 2 of 2)
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ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ� (စာမှျ�းနှာှ 1 မှှ 2)

လတား�တားငွေသာ ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�

 သောဆို��စ်ား �ုု �များဟုတုို ်အလဆှိုင်း ်
 �စားစည်း်များျ�းထားည်�သ်ော�� ဗူူးးများျ�း
 သောဆိုး�က်ဝ်င်းအ်�င်း ်�ုု �များဟုတုို ် 
 ဟုင်းး်ခုတိုအ်သောများ းးအကြိက်ုု င်း်
 �ရုံးးု�ငွ်း� ်(�့း်များးလု�စုားမ်ျားး၊ �့း်များးလု�နှငှ်း� ် 
 ���ုးုတိုးများျ�းက်ု ုခုငွ်း�ပ်ြု�ုထား�း) 
 က်���ုု � စား�း၍ရသော���့း်�ငွ်း�မ်ျားျ�း 
 • ခုရင်းမ််ျားလ�်ုထား�းသော��  

 �ုု �များဟုတုို ်သောဆို��စ်ားလ�်ုထား�းသော��  
 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း
 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်န်ှငှ်း� ်အသောစား�အဆိုး  
 အသောရ�အသောနှ�ှ
 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်�်ါသော��သော�ါင်းမ်ျားု့ �်
 • အ��်ုတို့း်ရှိှု ဝယ်၍်ရသော��  

 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း
 • အ��်ုထားည်�သ်ော�� ဗူူးးများျ�း

 င်းရုုံး�်�းးများျ�းက်ု ုကြိက်ုု းတိုငွ်းခ်ုျည် ်
 ထား�း�က်���ုု � အလဆှိုင်းသ်ော��  
 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း
 သောဆိုးပြုခုယ်ထ်ား�းသော�� သောရး�ရုံးးု�းးများျ�း
 �ါတိုးဗူး့း်
 ��က်�း၊ အဆိုး၊ ဆိုး �ုု �များဟုတုို ် 
 ဆို�းထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��  
 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း

လတား�တားငွေသာ မှည်းးသည််းး
ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းအမှျိ��အစာ�မှ�ို
 အ�းလးးု
 �ယ်ထ်ားတုို�်ည််
 အစုားတိုအ်�ုငု်းး်တိုစား်ခုု
 အတုိုန်ှငှ်း�ထ်ား�်ု�ုးုထား�းပြုခုင်းး်နှငှ်း� ် 
 ကြိက်ုု တိုင်းထ်ား�်ု�ုးုထား�းပြုခုင်းး်၊  
 ဆိုလ�်ရွက်အ်�ါအဝင်း်
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Vegetables (page 1 of 2)
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ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ� (စာမှျ�းနှာှ 2 မှှ 2)

စည်းးသ�ပ်းဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�*

Arizona နှေှ်း Navajo Nation WIC သ�ီသေ ်း

 အဆိုး၊ ��က်�း �ုု �များဟုတုို ်ဆိုး  

 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း

 အနှစ်ှား �ုု �များဟုတုို ်ဆို့ ် 

 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��

 အခုျဉ်စုားမ်ျားထား�းသော�� �ုု �များဟုတုို ်ခုရင်းမ််ျား 

 ထားည်�ထ်ား�းသော�� ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း

 သောဆို��စ်ားထား�တိုငွ်း�်ါဝင်းသ်ော��  

 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း

 �းဇာ�သောဆို��စ်ား၊ စား�်ွပြု�ုတို၊် ketchup၊  

 အခုျဉ်တိုစ်ားများျုုး �ုု �များဟုတုို ်�းလငွ်း�်းးများျ�း

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို

 များည်�်ည်� ်ထားည်�စ်ားရ�ဗူူးး အရွယ်အ်စား�း 

 နှငှ်း� ်�းစုားးများဆိုုု

 �းမုျားှ့ န်ှငှ်း � ်ဆိုုဒု်းယ်မ်ျားဓာ�တို့် မုျား�်သော��

 တိုစ်ားခုတုိုည်း် �ုု �များဟုတုို ်အများျုုးများျုုး 

 သောရ�သောနှ�ှထား�းသော��

 ခုရမ်ျားးခုျဉ်�းးသောဆို��စ်ား၊ အနှစ်ှား၊  

 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်အ်နှစ်ှား၊  

 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်အ်စားး၊ု ကြိက်တုိုသ်ောခုျထား�း 

 ပြီး�းး အတိုးးုတိုးးုထား�းသော�� ခုရမ်ျားးခုျဉ်�းးများျ�း

 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား

မှပ်ါဝေးပ်ါ

အစာ�အငွေသာ�းထားည််းးရားေးဗူူး�တာ�ေး စည်းးသ�ပ်း��ူမှျာ�၊ ချ��းမှျာ�၊ �ေးပု်လေး�မှျာ�နှေှ်း 
အတိားမှျာ��ိသုာလှေး ချ�ေ်းခြားပ်�ထားာ�သည်းး။
 ပ်�ပ်ေး�နှေှ်း ငွေခြားပ်ာေး��ူ�အတာ��းသာလှေး သကြာ�ာ��ိခုျ�ေ်းခြားပ်�သည်းး။

ငွေအ�ချ�ထားာ�ငွေသာ ဟုေး�သ�ီဟုေး�ရား��းမှျာ�

 သော�ါင်းမ်ျားု့ � ်�ုု �များဟုတုို ်ဟုင်းး်ခုတို ်
 အသောများ းးအကြိက်ုု င်းခ်ုတိုထ်ား�းသော��  
 ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း
 အ�လးူသောခုျ�င်းး်သော�က်�်၊ tater tots  

 �ုု �များဟုတုို ်hash browns

 နှငှ်း�အ်တို ူဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း 
 – ခုျုစ်ား၊  သောထား��တိုက််���ုု �သော�� သောဆို��စ်ား  
 �ုု �များဟုတုို ်teriyaki သောဆို��စ်ား
 – ��က်�း၊ ��က်�းရည်၊် ဆိုး၊ အဆိုး၊�ါ 
 စားတို� �ုု �များဟုတုို ်ဆို့ ်ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�း 
 သော��

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို
 များည်�်ည်� ်ထားည်�စ်ားရ�ဗူူးး  
 အရွယ်အ်စား�းနှငှ်း� ်�းစုားးများဆိုုု
 တိုစ်ားခုတုိုည်း် �ုု �များဟုတုို ် 
 အများျုုးများျုုးသောရ�သောနှ�ှထား�းသော��
 အ�ခူုးအတုိုမ်ျားျ�း
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား

မှပ်ါဝေးပ်ါ

*

**

Vegetables (page 2 of 2)
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ပ်�

စည်းးသ�ပ်းပ်� 

 ��အနှစ်ှား

 ��တိုးစုားမ်ျားး �ုု �များဟုတုို ်��့းက်သောလး

 ��တိုးစုားမ်ျားး၊ ��စုားမ်ျားး �ုု �များဟုတုို ် 

 အသောရ�င်းတ်ိုင်းထ်ား�းသော����

 �ုတိုထ်ား�းသော��များု့ �၊် အသောရ�င်းတ်ိုင်းမ်ျားု့ �၊်  

 ဘာ�ဘားက်ျ�း �ုု �များဟုတုို ်ranch �းစုားး

 အဆိုး၊ ဆိုး၊ အ��း၊ �စား်�းးများျ�း  

 �ုု �များဟုတုို ်ဟုင်းး်�းးဟုင်းး်ရွက်မ်ျားျ�း  

 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော����

 ဝက်�်�းနှငှ်း� ်��

 ��အစား�်

�ိ�ုယီ်မှး မှပ်ါငွေသာ သိုမ်ှဟုတုား �ိ�ုယီ်မှးေိမ်ှး
ငွေသာ 16 ငွေအာေးစအထားပု်းအရား�ယ်းအစာ�ရိှှ
သည််းး မှည်းးသည််းးအမှျိ��အစာ� (ငွေအားဂ�ေစး
အပ်ါအဝေး)၊ မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို
အများျုုးအစား�းများျ�းများ�ှ -
 •  အ့က်သ်ောရ�င်း်
 • ���တုိုသ်ောစား�
 • �့း်က့်�်�
 • စား�းသောတို�်��

• Great Northern

 သောပြုများသောထား�င်း��်� (အ့းနှငှ်း� ်အပြု��)

 သောထား��တို�်�
 ��လွ့ း်
 �့း်သောရ�င်း်
• Pinto

 အ့း

မှပ်ါဝေးပ်ါ

2.00 containers = 8 ဗူးူး 1.00 container = 4 ဗူးူး

1.75 containers = 7 ဗူးူး 0.75 container = 3 ဗူးူး

1.50 containers = 6 ဗူးူး 0.50 container = 2 ဗူးူး

1.25 containers = 5 ဗူးူး 0.25 container = 1 ဗူးူး

�င်း၏် eWIC က်ဒ်သ်ော�် ရှိှု သောပြုခု�က်သ်ော�ွ�သော����များျ�း/ ��တိုးစုားမ်ျားးများျ�း/ ��့းက်သောလးများျ�း၏ ထားည်�်
စားရ�ဗူူးးတိုစား်ခုစုားးအတိုကွ် ်16 သောအ�င်းစ်ား �ုု �များဟုတုို ်4 ဘားူ (16 သောအ�င်းစ်ားအရွယ်ရ်ှိှုသော��) စားး  
ဝယ်ယ််နူှုငု်း�်ါ�ည်။် 

��ဗူူးးတိုစား်ဗူူးးစားး၏ ��အသောရအတိုကွ်မ်ျား�ှ 0.25 ပြု�စ်ား�ည်။်

ငွေခြားချာ�းငွေသ��ငွေသာပ်�၊ ပ်�တာစီမိှး�၊ ပ်�ေီ�ငွေလ�

 အစုားမ်ျားးသောရ�င်း၊် အဝါသောရ�င်း ်�ုု �များဟုတုို ် 
 အသောရ�င်းတ်ိုင်းထ်ား�းသော����
 လတိုဆ်ိုတိုသ်ော�� �ုု �များဟုတုို ် 
 သောအးခု�ထား�းသော�� ��
 ��အနှစ်ှား
 ဟုင်းး်ခုတိုအ်သောများ းးအကြိက်ုု င်းအ်ထား�်ု/အစား�်များျ�း  
 သောရ�သောနှ�ှထား�းသော�� ��စားတွိုပ်ြု�ုတို်
 �များ�ဏများျ�းများျ�း

16 ငွေအာေးစအထားပု်းအရား�ယ်းအစာ�ရိှှသည််းး မှည်းး

သည််းးအမှျိ��အစာ� (ငွေအားဂ�ေစးအပ်ါအဝေး)၊ 

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Beans
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ငွေခြားမှပ်�ငွေထားာပ်တားနှေှ်း ဥမှျာ�

ငွေခြားမှပ်�ငွေထားာပ်တား

 ပြု�့ �ထ်ား�းသော�� သောပြုများ��သောထား��တို်
 ယ်ုမုျားျ�း၊ ဂျာျယ်လ်းများျ�း၊ သောခုျ�က်လက်၊်  
 marshmallows၊ DHA၊  
 င်းါးကြိက်းးဆိုး �ုု �များဟုတုို ်�ျ�းရည် ် 
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� သောပြုများ��သောထား��တို်
 ဗူူးးထား�ရှိှု သောပြုများ��သောထား��တို်
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား သောပြုများ��သောထား��တို်

16 မှှ 18ငွေအာေးစငွေသာ မှည်းးသည််းး
အမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို
 များလူအတိုုငု်းး်၊ ခုရင်းမ််ျားများျ�းသော��၊  
 ကြွက်�်ဆိုတိုသ်ော��၊ ထားသူော��နှငှ်း� ် 
 အထားဆူိုးးု
 ဆိုုဒု်းယ်မ်ျား့ည်း်သော��
 ��က်�း့ည်း်သော��
 �ဘာ�ဝ

မှပ်ါဝေးပ်ါ

ဥမှျာ�

မှပ်ါဝေးပ်ါ

 အထားးူပြု�ုလ�်ုထား�းသော�� ဥများျ�း  
 (က်ုလုက်စ်ားထားသောရ� ့မုျား�သ်ော��၊  
 DHA၊ သောအ�ဂ်ျာ�့ စ်ား၊ က်ျယ်ဝ့်း်သော��သောပြုများ၊  
 သောလ�ှင်းအ်မ်ုျားထား�များထားည်�ထ်ား�းသော��၊  
 အ�ုကု် ်�ုု �များဟုတုို ်အနှစ်ှား)

 သောပြုခု�က်လ်းးုက်ဒ်ထ်ား�တိုငွ်းရ်ှိှသုော�� ဥများျ�း
 ဥအစား�းထားုးု

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိ ု 
တာစး�ါဇူးေး��း
 လတိုဆ်ိုတိုသ်ော��၊  
 �ဘာ�ဝအတိုုငု်းး်ရှိှုသော��  
 အပြု��သောရ�င်း�်က်က်ဥ်
 လတိုဆ်ိုတိုသ်ော��၊  
 �ဘာ�ဝအတိုုငု်းး်ရှိှုသော��  
 အည်ုု သောရ�င်း�်က်က်ဥ်
 အလယ်အ်လတို၊်  
 ကြိက်းးသော��၊ �ု၍ုကြိက်းးသော��  
 �ုု �များဟုတုို ်အကြိက်းးဆိုးးု

Peanut Butter and Eggs
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ေါ�ငွေသတာတ ာ

Tuna 

 အပြု��စားတွိုစ်ားတွို ်�ုု �များဟုတုို ်Albacore တိုူ့ �
 ���ုစား�်ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� တိုူ့ �
 ဆိုးပြု�င်း�ထ်ား�်ု�ုးုထား�းသော�� တိုူ့ �
 အ�င်း�ပ်ြု�င်းထ်ား�းသော�� အ��း
 တိုူ့ �အသောရ� သော့ �လည်စ်ား� တိုစ်ားခုါပြု�င်းဗူ်ူးး
 အတုိုမ်ျားျ�းပြု�င်း�ထ်ား�်ု�ုးုထား�းသော�� တိုူ့ �
 �ါဝင်း�်စားစည်း်များျ�း ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��  
 တိုူ့ �
 အ့း �အရ�� �ုု �များဟုတုို ် 
 ဟုင်းး်ခုတိုအ်သောများ းးအကြိက်ုု င်းထ်ားည်�ထ်ား�းသော��  
 တိုူ့ �

သေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းစာရားေး�
ပ်မှာဏတာ�ေး ငွေ�ားခြားပ်ထားာ�ငွေသာပ်မှာဏ
အထား ိမှည်းးသည််းး�ေုးအမှှတားတာ�ံပိ်း၊ 
အရား�ယ်းအစာ�မှ�ို
 အသောလးခုျု့သ်ောလျ��သော��  
 အတိုးးုများျ�း��လှင်း်
 များလူအတိုုငု်းး်၊ သောရ�့ �က််ဒ််
 �းမုျားှ့ န်ှငှ်း � ်ဆိုုဒု်းယ်မ်ျားဓာ�တို့် မုျား�်သော��

မှပ်ါဝေးပ်ါ

ပ်ေး�ငွေရားာေးငွေ�ားလမှ�ေး

 �ါဝင်း�်စားစည်း်များျ�း  
 ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� သောဆို�်လများွ့ ်
 သောဆို�်လများွ့  ်အစားစ်ား
 အတုိုထ်ား�တိုငွ်းထ်ားည်�ထ်ား�းသော��  
 သောဆို�်လများွ့ ်
 အ့း �အရ�� �ုု �များဟုတုို ် 
 ဟုင်းး်ခုတိုအ်သောများ းးအကြိက်ုု င်းထ်ားည်�ထ်ား�း 
 သော�� သောဆို�်လများွ့ ်
 အတူိုလနှူတုိုသ်ောဆို�်လများွ့ ်
 အ��းများျ�း

သေး၏ WIC အ�ျိ��ခံျစာ�ချ�ေ်းစာရားေး�
ပ်မှာဏတာ�ေး ငွေ�ားခြားပ်ထားာ�ငွေသာပ်မှာဏ
အထား ိမှည်းးသည််းး�ေုးအမှှတားတာ�ံပိ်း၊ 
အရား�ယ်းအစာ�မှ�ိ ု
 �့း်သောရ�င်းသ်ောဆို�်လများွ့  ်�းး�့ �်
 များလူအတိုုငု်းး်၊ သောရ�့ �က််ဒ််
 �းမုျားှ့ န်ှငှ်း � ်ဆိုုဒု်းယ်မ်ျားဓာ�တို့် မုျား�်သော��

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Sardines

• Brisling
 ့သော�်ဝသေားင်းါး

မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ို
 3.75သောအ�င်းစ်ား - စားည်�်�်ွဘားူများျ�း၊  
 အ့း �အရ��ထားည်�ထ်ား�းသော��၊  
 ဟုင်းး်ခုတိုအ်သောများ းးအကြိက်ုု င်းန်ှငှ်း� ် 
 များလူအတိုုငု်းး်

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Canned Fish
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Cereal (စာမှျ�းနှာှ 1 မှှ 3)

11.8 မှှ 36 ငွေအာေးစ ဗူူး�မှျာ�
Cereal အပူ်

 11.8 သောအ�င်းစ်ား ထားက့်် ည်း်သော��  

 cereal အ�ူ
 စား�ျစ်ား�းးသောပြုခု�က်၊် �စ်ား�းး �ုု �များဟုတုို ် 
 အခုွးများ��းးများျ�း ထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော��
 ထား�်ု�ုးုများအုများျုုးများျုုး
 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား cereals

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Cream of 
Rice

Cream of Wheat 
Original  

အ�င်း�်စား�း တိုစား်ခုါ
�ုးးအထားု�်များျ�း

Quaker Instant 
Oatmeal 
Original

Quaker 
Instant Grits 

Original

Malt O Meal 
Original

Cream of Wheat 
Original  
1 များု့စား်

Cream of Wheat 
Original  
2.5 များု့စား်

= ဂျာလတူို့ဓ်ာ�တိုက််င်းး်စားင်းသ်ော��။

= အသောစား�အဆိုးပြု�င်း�ပ်ြု�ုလ�်ုထား�းသော�� cereal အသောစား�အဆိုးများျ�းတိုငွ်း ် 
 နှလှးးုနှငှ်း� ်အစား�သောပြုခုစား့စ်ားအတိုကွ် ်အသောရး�ါသော�� အများှင်းဓ်ာ�တိုန်ှငှ်း� ် 
 အ�ဟု�ရဓာ�တိုမ်ျားျ�း �ါဝင်းမ်ျားမုျားျ�း�ည်။်

ငွေအာ�းတာ�ေးငွေ�ားခြားပ်ထားာ�ငွေသာ Cereal 

အပူ် မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိ ု36 

ငွေအာေးစအငွေလ�ချျိေးရားရိှှရားေးအတာ��း  
ထားည််းး�းရားေးဗူူး�မှျာ��ိ ုသေးငွေပ်ါေး�စပ်း
နှိေု းသည်းး။

Cereal (page 1of 3)
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Cereal (စာမှျ�းနှာှ 2 မှှ 3)

12 မှှ 36 ငွေအာေးစ အတိားမှျာ�နှေှ်း ဗူူး�မှျာ�
Cereal အငွေအ�

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ  

မှည်းးသည််းးစတာိ�ု�ိေုးအမှှတားတာ�ံပိ်း၏  

ကြွ�ပ်းရား�ငွေသာ �ေး - Best Yet၊ First 

Street၊ Food Club၊ Great Value၊  

Kroger၊ Market Pantry၊ Shurfine၊ 

Signature Select နှငှ်း� ်Winco

Corn 
Flakes 

= 100% သော��လစ်ားအက်ဆ်ိုစ်ား။

= ဂျာလတူို့ဓ်ာ�တိုက််င်းး်စားင်းသ်ော��။

= အသောစား�အဆိုးပြု�င်း�ပ်ြု�ုလ�်ုထား�းသော�� cereal အသောစား�အဆိုးများျ�းတိုငွ်း ်နှလှးးုနှငှ်း� ် 
 အစား�သောပြုခုစား့စ်ားအတိုကွ် ်အသောရး�ါသော�� အများှင်းဓ်ာ�တိုန်ှငှ်း� ်အ�ဟု�ရဓာ�တိုမ်ျားျ�း  
 �ါဝင်းမ်ျားမုျားျ�း�ည်။်

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ  

မှည်းးသည််းးစတာိ�ု�ိေုးအမှှတား

တာ�ံပိ်းမှ�ိ ုToasted Oats - 

First Street၊ Food Club၊ Great 

Value၊ Kroger၊ Shurfine၊ 

Signature Select နှငှ်း� ်Winco

All Bran 
Complete 

Wheat Flakes 

Banana Nut 
Crunch

Cheerios 
Multi-Grain

Cheerios 
Plain

Corn Chex

Rice 
Chex

Wheat 
Chex  

 12 သောအ�င်းစ်ား ထားက့်် ည်း်သော�� Cereal အသောအး

 ထား�်ု�ုးုများအုများျုုးများျုုး

 စား�ရင်းး်တိုငွ်းခ်ုငွ်း�ပ်ြု�ုထား�း�ည်မ်ျားအှ�  

 သောအးခု�သော့သော�� cereals

 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား cereals

မှပ်ါဝေးပ်ါသောအ�က်တ်ိုငွ်းသ်ော��်ပြု�ထား�းသော�� Cereal 

အသောအး များည်�်ည်�အ်များတှိုတ်ိုးဆို�်ုများဆိုု ု36 

သောအ�င်းစ်ားအသောလးခုျု့ရ်ရုှှိရ့အ်တိုကွ် ်ထားည်��်ရ့််

ဗူူးးများျ�းက်ု ု�င်းသ်ော�ါင်းး်စား�်နှုငု်း�်ည်။် 
ဥ�များ�များျ�း -

22 2+ =

22+2 =

2222 + =+

Malt O Meal 
Crispy Rice

Cereal (page 2 of 3)
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Cereal (စာမှျ�းနှာှ 3 မှှ 3)

12 မှှ 36 ငွေအာေးစ အတိားမှျာ�နှေှ်း ဗူူး�မှျာ�
Cereal အငွေအ�

= 100% သော��လစ်ားအက်ဆ်ိုစ်ား။

= အသောစား�အဆိုးပြု�င်း�ပ်ြု�ုလ�်ုထား�းသော�� cereal အသောစား�အဆိုးများျ�းတိုငွ်း ်နှလှးးုနှငှ်း� ် 
 အစား�သောပြုခုစား့စ်ားအတိုကွ် ်အသောရး�ါသော�� အများှင်းဓ်ာ�တိုန်ှငှ်း� ်အ�ဟု�ရဓာ�တိုမ်ျားျ�း  
 �ါဝင်းမ်ျားမုျားျ�း�ည်။်

Honey Bunches 
of Oats Almond

Honey Bunches 
of Oats Honey 

Roasted

Malt O Meal 
Frosted Mini 

Spooners

Frosted Mini 
Wheats 
Original 

Grape Nuts 
Flakes

Grape Nuts 
Original

Honey Bunches 
of Oats Whole 
Grain Almond 

Crunch

Honey Bunches 
of Oats Whole 
Grain Honey 

Crunch

Honey Bunches 
of Oats Whole 
Grain Vanilla 

Bunches

Kix - Plain Quaker Oatmeal 
Squares Brown 

Sugar

Life Original

Rice KrispiesQuaker Oatmeal 
Squares Cinnamon

Special K Total

Cereal (page 3 of 3)
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အငွေစ်အ�အံာ�လံ�ု (စာမှျ�းနှာှ 1 မှှ 4)

100% ဂျံ�ငွေပ်ါေးမုှေ ်း 22

 ဂျာလတူို့ဓ်ာ�တိုက််င်းး်စားင်းသ်ော��
 ဓာ�တိုစ်ား�၊ က်ယ်လ်ုရုး့ည်း်သော�� �ုု �များဟုတုို ် 
 က်�ဘာုဟုုုကု်ဒ််ရုုုံးက့်် ည်း်သော��
 အသော�းစား�းများု့ �မ်ျားျ�း
 �းတို� �ုု �များဟုတုို ်သော�ါင်းမ်ျားု့ �ပ်ြု��း
 အဂျာဂလ�်ု များက်�်င်း်
 �ါးသော�� �ုု �များဟုတုို ်လးးုဝ့း်သော��  
 အ��းညိ်�်သော�ါင်းမ်ျားု့ �်
 သော�ါင်းမ်ျားု့ �အ်က်ငွ်းး်
 �ုတိုထ်ား�းသော�� သော�ါင်းမ်ျားု့ �်
 သော�ါင်းမ်ျားု့ �လ်းးု

မှပ်ါဝေးပ်ါ

�ေးလံ�ုည်း�ိ

 ဟုင်း်းခုတို်အများွှသေားအက်ပြုုုင်း် �ုု�များဟုုတို်  

 အ့းအရ��ထားည်�်�ပြုးး ခုျက််ထား�း�သော�ဆို့်

 ဆို့ပ်ြု��

 ဘာတို်စားများ�တိုး �ုု�များဟုုတို်  

 စားး�ယ််အ့း�အရ��ရှု�သော� ဆို့်

 အသော�်ဂျာ�့စား် ဆို့်

�ေးလံ�ုည်း�ိ မှည်းးသည််းးအမှျိ��အစာ�မှ�ိ ု 

(အသေ်းစာ�၊ ခြားမှေးခြားမှေး�ေး�ေးစာ�နှိေုးငွေသာ၊  

အတိားထား�တာ�ေးချျ�းခြားပ်�တားထားာ�ငွေသာ သိုမ်ှဟုတုား  

ပုံ်မှှေးအတာိေုး�ချျ�းခြားပ်�တားခြားချေး�) �ေးငွေစ်အတာိ ု 

သိုမ်ှဟုတုား အရှှည်းး 14 မှှ 16 ငွေအာေးစ  

အထားပု်းမှျာ�

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Nature’s Own

Sara LeeOzark Hearth

များည်�်ည်�စ်ားတိုုးုဆိုုငု်း ်
အများတှိုတ်ိုးဆို�်ုများဆိုုု

Bimbo

Wonder

စတာိ�ု�ိေုး အမှှတား
တာ�ံပိ်း

100% ဂျံ�ပ်ါဝေးငွေသာ

16 အငွောေးစရားှိ ပ်ငွေါေးမှုေ်း တာစးလုံ�
တာ�ေး ဂျု ံ100% ပ်ါရားှိသငွော  
အငွော�း�ငွေားပ်ခြားပ်ါ မှည်းးသည်း်း  
အမှှတားတာံ�ိပ်းမှ�ို

Whole Grains (page 1of 4)
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အငွေစ်အ�အံာ�လံ�ု (စာမှျ�းနှာှ 2 မှှ 4)

ဂျံ�ခြား�ေ်းခြားပ်�လပု်းထားာ�ငွေသာ ပ်ါစတာာ

 �ါစားတို�ပြု�ုလ�်ုရ့ ် 
 �ါဝင်း�်စားစည်း်များျ�းထား�တိုငွ်း ် 
 အပြုခု�းဂျာျးုများု့ �အ်ပြု�င်း ်ဂျာျးုများု့ ��်းး�့ � ် 
 နှငှ်း�/်�ုု �များဟုတုို ် 
 ဆို့မ်ျားု့ ��်းး�့ ��်ါဝင်း�်ည််
 ��က်�း၊ အဆိုး၊ ဆိုး �ုု �များဟုတုို ် 
 ဆို�းထား�်ပြု�ည်�ထ်ား�းသော�� �ါစားတို�

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ မှည်းးသည််းးအမှှတား
တာ�ံပိ်းတာ�ေးမှ�ိ ုဂျံ�ခြား�ေ်းခြားပ်�လပု်းထားာ�
ငွေသာ ပ်ါစတာာ (ငွေအားဂ�ေစး အပ်ါအဝေး) 

16 ငွေအာေးစ အရား�ယ်းရိှှငွေသာအထားပု်း

မှပ်ါဝေးပ်ါ

ငွေအာ�းငွေ�ားခြားပ်ပ်ါ မှည်းးသည််းးစတာိ�ု�ိေုးအမှှတားတာ�ံပိ်း
မှ�ိ ု-Full Circle၊ Great Value၊ Kroger၊ O Organics၊ 
P$$t၊ Shurfine၊ Signature Select၊ Simple Truth 

Organics၊ Simply Balanced၊ Sun Harvest နှငှ်း� ်Winco

DelalloBarilla

Hodgson Mill Ronzoni

Whole Grains (page 2 of 4)
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အငွေစ်အ�အံာ�လံ�ု (စာမှျ�းနှာှ 3 မှှ 4)

ငွေခြားပ်ာေး��ူ�ငွေပ်ျာ ်Tortillas

• Tortilla chips
• Tostada or taco shells
 အသော�်ဂျာ�့စား် tortillas

ငွေအာ�းတာ�ေးငွေ�ားခြားပ်ထားာ�ငွေသာ  
မှည်းးသည််းးအမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိ ု 
16 ငွေအာေးစရိှှငွေသာ အဝါငွေရားာေး
နှေှ်း အခြား��ငွေရားာေး ငွေခြားပ်ာေး��ူ�ငွေပ်ျာ ်

Tortillas အထားပု်းမှျာ�

မှပ်ါဝေးပ်ါ

Don Pancho Dos Ranchitos

Guerrero

Santa Fe Tortilla 
က်မုျားပဏး

Mission

La BanderitaKrogerIGA

El Super

Casa Rica

Food Club

La Burrita Mama Lola’s

Whole Grains (page 3 of 4)
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အငွေစ်အ�အံာ�လံ�ု (စာမှျ�းနှာှ 4 မှှ 4)

• Tortilla chips

• Tostada or taco shells

 ဂျာျးု များု့ �ပ်ြု��နှငှ်း�လ်�်ုထား�းသော�� tortillas

 အ့း �အရ��ထားည်�ထ်ား�းသော�� tortillas  

 (များု့ ည််င်းး် �ုု �များဟုတုို ်ခုရမ်ျားးခုျဉ်�းး က်���ုု �)

 သောအ�်ဂျာ�့စ်ား tortillas

ငွေအာ�းတာ�ေးငွေ�ားခြားပ်ထားာ�ငွေသာ မှည်းးသည််းး
အမှှတားတာ�ံပိ်းမှ�ိ ု16 ငွေအာေးစရိှှငွေသာ 
ဂျံ�ခြား�ေ်းခြား��လပု်းထားာ�ငွေသာ tortillas

ဂျာျးုများု့ ��်ည် ်�ါဝင်း�်စားစည်း်စား�ရင်းး်တိုငွ်း်
�ါဝင်း�်ည်� ်တိုစ်ားခုတုိုည်း်သော��အများု့ � ် 
ပြု�စ်ားရများည်။် 

မှပ်ါဝေးပ်ါ

ဂျံ�မုှေ ်းခြား�ေ်း ခြားပ်�လပု်းထားာ�ငွေသာ Tortillas

Don Pancho Food Club

Sante Fe Tortilla 
Company

Signature Kitchens

Guerrero Tortillas  
de Harina Integral

Great Value

La Banderita Mission

IGA Kroger

Whole Grains (page 4 of 4)
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WIC အစအီစဉ်� ငွေအာ�းပ်ါတာို�်ိ ုပုိ်မုိှငွေလလ်ာရားေး

အတာ��း သေ်းငွေ�သတာ�ေး�ငွေ��ချေး��ိ ု��းသ�ယ်းပ်ါ။

ငွေမှ���ေး�စ�ငွေလ�ေယ်းမှျာ��ိ ုအစာငွေ�း�
ရားေး အငွေ�ာေး��ံ�ုေည်းး�လမှး�အခြား�စး နှိုခ်ျျိ�
တာိ�ုးငွေ�း�ရားေး WIC �ငွေကြာ�ားခြားောချ�သ်ည်းး။

မိှချေးနှိုတ်ာစးမှျိ��တာည်းး��ိသုာ တာိ�ုး
ငွေ�း�သည််းး မိှချေးမှျာ�သည်းး ပုိ်မုိှအ�ေ်း
ခြားမိှေ်းထားာ�ငွေသာ WIC အစာ�အငွေသာ�း

 ပ်�းငွေ�ခ်ျျး�ိ ုရားရိှှသည်းး

မိှချေးမှျာ�အတာ��း နှိုရ်ားည်းး
ညိ်းစးငွေသာပ်ေ ်းမှျာ�

ပ်ည်းာငွေရား��ိေုးရားာ
ပ်စစည်းး�မှျာ�

24 ောရီား  
နှိုတ်ာိ�ုးငွေ�း�ခြားချေး�  

အငွေရား�ငွေပ််�ုေး�လိေုး�
1-800-833-4642

gobreastmilk.org

အတာေး�မှျာ�နှေှ်း 
ငွေထားာ�းပ်ံ်ငွေရား�အ��� �မှျာ�

နှိုစ်ို ်ခြားချေး��ိေုးရားာ 

အတာိေုးပ်ေးခံျမှျာ�

နှိုတ်ာိ�ုးငွေ�း�ခြားချေး��ိေုးရားာ 
အတာိေုးပ်ေးခံျမှျာ�


