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សំណួរសួរញឹកញាប់--ទំព័រទី 19 

ប្បសិនបបើខ្ញមំានសទិធ ិទទួលបាន WIC ប ើខ្ញ ំអាចទទួលបានអ ថប្បបោជន៍រយៈបពលយូរប ៉ុណ្ណា ? 

• ក្ន ុងពេលមានផ្ទៃព ោះ 

• រហូតដលមួ់យឆ្ន ាំ បន្ទៃ ប់េសីម្រមាលកូ្ន ម្របសិនពបើអ្នក្បាំពៅព ោះកូ្នរបសអ់្នក្ព យទឹក្

ព ោះមាា យ 

• រហូតដល់ម្ររាំមួយខែ បន្ទៃ ប់េសីម្រមាលកូ្ន ម្របសិនពបើអ្នក្មិនបាំពៅកូ្នព យទឹក្ព ោះមាា យ 

• រហូតដល់ផ្ងៃែួបក្ាំព ើតពលើក្ទីម្ររាំរបសកូ់្ន 

  

ច៉ុុះប្បសិនបបើខ្ញផំ្លា ស់ទលីំបៅ? 

ម្របសិនពបើអ្នក្មានគពម្រមាងផ្លា សទី់លាំពៅពៅក្ខនាងពទេងពៅក្ន ុងរដឋ Maine អ្នក្អាចពបើក្ពមើលពគហទាំេ័រ

របសព់យើងសម្រមាប់បញ្ជ ពី ម្ ោះការយិាល័យ WIC ទ ាំងអ្សព់ៅក្ន ុងរដឋពនោះតាមអាសយ ឋ ន 

www.wicforme.com។  ម្របសិនពបើអ្នក្មានគពម្រមាងផ្លា ស់ទីលាំពៅពចញេីរដឋ Maine សូមជូនដាំ ឹងឲ្យ

បុគគលិក្ WIC រនដឹងទង។ 

  

ប ើអវ ីបៅជា ណំ្ណងបពញសទិធ ិ? 

តាំណាងពេញសទិធិ គឺជាមនុសេខដលអ្នក្ទុក្ចិតា។ អ្នក្ទាលក់ារអ្នុញ្ញា តឱ្យបុគគលពនោះពម្របើខសក្ WIC របស់

អ្នក្ពៅហាងលក់្ពម្រគឿងពទស ឬពដើមបីចូលរមួការណាត់ជួប WIC ជួសរបូអ្នក្។  ម្របសិនពបើអ្នក្ចាត់តាាំង

នរណាមាន ក់្ឱ្យព វ្ ើជាតាំណាងពេញសិទធិ បុគគលពន្ទោះម្រតវូខត៖ 

•    ចុោះហតថពលខាពៅខទនក្ខាងពម្រកាយផ្នសឺមី WIC 

•    យក្វាពៅហាង ពៅពេលពម្របើខសក្ WIC 

•    យល់ដឹងថា អាហារអ្វ ីែា ោះខដលម្រតវូទិញ និងវ ិ្ ីពម្របើខសក្ WIC  

•    យក្សឺមីពនោះពៅជាមួយក្ន ុងពេលណាត់ជួប WIC រមួជាមួយនឹងទម្រមង់ខបបបទក្ាំ ត់អ្តាសញ្ញា    

  

បេ ៉ុអវ ីបានជាប៉ុគ្គលកិ WIC មនិអាចពិបប្រុះជាមួយសមាជកិប្គួ្សារបសេងបទៀ  ឬមិ តភក័ត ិរបស់ខ្ញ ំអំពី

កូនរបស់ខ្ញ ំ ឬរបូខ្ញផំ្លា ល់? 

ក្មម វ ិ្ ី WIC ការ រសិទធិឯក្ជនរបស់អ្នក្។ WIC នឹងមិនខចក្រំខលក្េ័ត៌មានណាមួយព យគ្មម នការ

អ្នុញ្ញា តរបសអ់្នក្ព ើយ។ ពនោះរមួបញ្ច លូទាំងពេលពវលាណាត់ជួប និងេ័ត៌មានពវជជសាស្រសា ។ ពទោះជាយា៉ា ងណា

ក៏្ព យ ម្របសិនពបើសមាជកិ្បុគគលិក្ WIC ពជឿជាក់្ថា កុ្មារមាន ក់្ក្ាំេុងមានពម្រគ្មោះថាន ក់្ ចាប់តម្រមូវឲ្យ

បុគគលិក្ពន្ទោះរាយការ ៍េីក្រ ពីនោះពៅកាន់សមាជិក្បុគគលិក្ DHHS ខដលនឹងតាម នជាមួយម្រគួសារ

របសកុ់្មារពន្ទោះ។ 
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ច៉ុុះប្បសិនបបើសសក WIC របស់ខ្ញ ំបានបា ់ ប្ វូបោរលួច ឬខូច? 

សូមជូនដាំ ឹងដលក់ារយិាល័យ WIC របសអ់្នក្ភ្លា មៗ។  សូមចាត់ទុក្ខសក្ WIC របសអ់្នក្ដូចជា

សាច់ម្ររក់្។  ទុក្ខសក្ទាំងពន្ទោះពៅក្ខនាងខដលមានសុវតថ ិភ្លេ។  

  

ប ើខ្ញ ំប្ វូទិញអវ ីៗទងំអស់សែលមានបៅបលើសសក WIC របសខ្់ញ ំឬ? 

ពទ អ្នក្មិនម្រតវូរនតម្រមូវឱ្យទិញអ្វ ីៗទ ាំងអ្សខ់ដលមានពៅពលើខសក្ WIC របសអ់្នក្ពន្ទោះពទ។  សូមទិញ

អាហារខដលអ្នក្ដឹងថានឹងពម្របើ។ 

  

ច៉ុុះបបើខ្ញ ំបានោយសសក WIC របស់ខ្ញទំងំអស់ បេើយអស់បមៅទឹកប ុះសប្មាបកូ់នរបសខ្់ញ ំ? 

WIC អាចម្រតឹមខតទាលព់មៅទឹក្ពគ្មោះចាំនួនជាក់្លាក់្មួយជូនពៅខែនីមួយៗ។ ពៅពេលកូ្នរបសអ់្នក្

កាន់ខត ា្ំ វាអាចម្រតវូការពមៅទឹក្ព ោះពគ្មកាន់ខតពម្រចើនជាងចាំនួនពមៅទឹក្ព ោះពគ្មខដលអ្នក្ទទួលរនេី 

WIC ។ ម្របសិនពបើក្រ ពីនោះពក្ើតព ើង អ្នក្នឹងម្រតវូទិញពមៅទឹក្ព ោះពគ្មបខនថម រហូតដលព់េលចាបព់ទដើម

ទទួលខសក្ WIC បន្ទៃ ប់របសអ់្នក្។ 

  

ប ើខ្ញ ំអាចចូលរមួកន ញងកមម វធិី WIC បប្ចើនជាងមួយកន ញងបពលស មួយបានបទ? 

ពទ។ 

បេ ៉ុអវ ីបានជាប៉ុគ្គលកិ WIC មិនអាចពិបប្រុះជាមួយសមាជកិប្គួ្សារបសេងបទៀ  ឬមិ តភក័ត ិរបស់ខ្ញ ំអំពី

កូនរបស់ខ្ញ ំ ឬរបូខ្ញផំ្លា ល់? 

ក្មម វ ិ្ ី WIC ការ រសិទធិឯក្ជនរបសអ់្នក្។  WIC នឹងមិនខចក្រំខលក្េ័ត៌មានណាមួយព យគ្មម នការ

អ្នុញ្ញា តរបសអ់្នក្ពទ។  ពនោះរមួបញ្ច លូទាំងពេលពវលាណាត់ជួប និងេ័ត៌មានពវជជសាស្រសា ។  ពទោះជាយា៉ា ងណា

ក៏្ព យ ម្របសិនពបើសមាជកិ្បុគគលិក្ WIC ពជឿជាក់្ថា កុ្មារមាន ក់្ក្ាំេុងមានពម្រគ្មោះថាន ក់្ បុគគលិក្ពន្ទោះម្រតវូ

រនតម្រមូវឲ្យរាយការ ៍េីក្រ ពីនោះពៅកាន់សមាជិក្បុគគលិក្ DHHS ខដលនឹងតាម នជាមួយម្រគួសារ

របសកុ់្មារពន្ទោះ។ 

ច៉ុុះប្បសិនបបើខ្ញ ំបា ់សសក WIC របស់ខ្ញ ំ ឬសសកទងំប ុះបានប្ជ រុះបា ់ ប្ វូបោរលួច ឬខូច? 

ជូនដាំ ឹងដលក់ារយិាល័យ WIC របសអ់្នក្ភ្លា មៗ។  សូមចាត់ទុក្ខសក្ WIC របសព់យើងដូចជាសាច់ម្ររក់្។  

ទុក្ខសក្ទាំងពន្ទោះពៅក្ខនាងខដលមានសុវតថ ិភ្លេ។ 

ប ើខ្ញ ំប្ វូទិញអវ ីៗទងំអស់សែលមានបៅបលើសសក WIC របសខ្់ញ ំឬ? 

ពទ អ្នក្មិនម្រតវូរនតម្រមូវឱ្យទិញអ្វ ីៗទ ាំងអ្សខ់ដលមានពៅពលើខសក្ WIC របសអ់្នក្ពទ។  អ្នក្អាចទិញខត

អាហារខដលអ្នក្ដឹងថាអ្នក្នឹងពម្របើ។ 

ច៉ុុះបបើខ្ញ ំបានោយសសក WIC របស់ខ្ញទំងំអស់ បេើយខ្ញអំស់បមៅទឹកប ុះបរសប្មាប់កូនរបស់ខ្ញ ំ? 

WIC អាចម្រតឹមខតទាលព់មៅទឹក្ពគ្មោះចាំនួនជាក់្លាក់្មួយជូនពៅខែនីមួយៗ។ ពៅពេលកូ្នរបសអ់្នក្

កាន់ខត ា្ំ វាអាចម្រតវូការពមៅទឹក្ព ោះពគ្មកាន់ខតពម្រចើនជាងចាំនួនពមៅទឹក្ព ោះពគ្មខដលអ្នក្ទទួលរនេី 

WIC ។ ម្របសិនពបើក្រ ពីនោះពក្ើតព ើង អ្នក្នឹងម្រតវូទិញពមៅទឹក្ព ោះពគ្មបខនថម រហូតដលព់េលចាបព់ទដើម

ទទួលខសក្ WIC បន្ទៃ ប់របសអ់្នក្។ 


