
ត្រូវរក្សាទុក្សប័ណ្ណ
eWIC និងលេខកូ្សដ 

PIN  ឲ្យមាន សុវរថិភាព
ក្សម្មវធីិទិញទំនិញ 

WIC Shopper 
ការ រក្សាទុក្សប័ណ្ណ eWIC 

• ត្រូវ រក្សាទុក្សប័ណ្ណ eWIC ក្សនុង ទីក្សន្នែង ន្ដេ មានសុវរថិភាព ដូចជាទុក្សក្សនុងកាបូបេុយរបស់អ្នក្ស ។• រក្សាប័ណ្ណ eWIC កំុ្សឲ្យក្សខវក់្ស កំុ្សទុក្សលោេហាេថ្ងៃ 
ល ើយត្រូវរក្សា វាទុក្សឲ្យឆ្ងៃ យពីលម្ន្ដក្ស និងឧបក្សរណ៍្លអ្
ឡិចត្រូនិក្ស ។

សុវរថិភាព លេខកូ្សដ PIN
• មិ្នត្រូវ ត្ាប់លេខ កូ្សដ PIN ថ្នប័ណ្ណ របស់អ្នក្ស ឲ្យនរណា
ដឹងលឡើយ ។

• លបើមាននរណាមាន ក់្សយក្សប័ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស ល ើយលេ 
ដឹង លេខកូ្សដ PIN របស់វា លេអាចេួច លត្បើត្ាក់្សក្សនុង     ប័ណ្ណលនេះាន ។ ត្ាក់្សក្សនុងប័ណ្ណន្ដេត្រូវលេេួចលត្បើល េះ នឹងមិ្នមាន ការសងត្រឡប់វញិលឡើយ ។

ការ ដូរកូ្សដ PIN /ប័ណ្ណ eWIC 
• លបើអ្នក្ស លលែច លេខ កូ្សដ PIN ថ្នប័ណ្ណរបស់អ្នក្ស សូម្លៅ
ទូរស័ពទលៅកាន់ន្ននក្ស លសវាក្សម្មអ្រិងិជន eWIC (eWIC 
Customer Service) តាម្លេខ 1-855-250-8945 លដើម្បី
ដូរ លេខ កូ្សដងមី ។

• លបើអ្នក្ស ារ់ប័ណ្ណ eWIC ត្រូវលេេួច ឬខូចខារ សូម្ លៅ
ទូរស័ពទលៅកាន់ន្ននក្សលសវាក្សម្ម អ្រិងិជន eWIC តាម្លេខ 
1-855-250-8945 ។

• លបើ អ្នក្ស ចង់ ដូរប័ណ្ណ eWIC ងមី សូម្លៅកាន់េែីនិក្ស WIC 
ត្បោំមូ្េដ្ឋា ន របស់អ្នក្ស ឬលៅទូរស័ពទ លៅលេខ 1-800-
437-9300 លដើម្បីដូរប័ណ្ណ eWIC ។
លរើ នឹង មានអ្វីលក្សើរលឡើង លបើសិនជាខ្ុំ លលែខ លេខកូ្សដ PIN ឬបញ្ចូ េ លេខ កូ្សដខុស?
• លបើ អ្នក្ស បញ្ចូ េ លេខ កូ្សដ PIN ខុស ចំនួនបួនដងជាប់ៗគ្នន  
ប័ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស នឹងត្រូវោក់្សលោរជាប់ រ ូរដេ់ 
ពាក់្សក្សណាា េ យប់ ។អ្នក្សអាច ដូរ លេខ កូ្សដ PIN របស់អ្នក្ស 
លដ្ឋយការ លៅទូរស័ពទលៅកាន់លសវាក្សម្ម អ្រិងិជន eWIC 
។ លបើអ្នក្សមិ្ នាន កំ្សណ្រ់ លេខកូ្សដ PIN លឡើងវញិលទល េះ 
ប័ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស នឹងត្រូវ លដ្ឋេះលោរលចញវញិ
លដ្ឋយ សវ័យត្បវរាិ លៅពាក់្សក្សណាា េយប់ ន្រល េះ ជា
យ៉ាង ណាក៏្សលដ្ឋយ ក៏្សអ្នក្ស លៅត្រូវ ដឹង លេខកូ្សដ PIN របស់
អ្នក្សដន្ដេ លដើម្បីអាច លត្បើ ត្ាស់ ប័ណ្ណ eWIC ាន ។

ន្សែនលេខកូ្សដលនេះ 
សត្មាប់ក្សម្មវធីិ 
WICshopper ។

1.  ញយក្សក្សម្មវធីិ WIC Shopper 
2. លត្ជើសយក្សរដាលម្ន (Maine) ជាអ្នក្ស នាេ់ លសវា
ក្សម្ម WIC របស់អ្នក្ស 

3. ជាមួ្យនឹង ក្សម្មវធីិលនេះ អ្នក្សអាច ៖
• ន្សែនាកូ្សដ (barcode) ឬបញ្ចូ េអ្ក្សសរ UPC លដើម្បី រក្សលម្ើេ ថាលរើអ្នក្ស អាច ទិញ
ទំនិញណាានខែេះ

• រាយការណ៍្អំ្ពី ទំនិញន្ដេមិ្នមានលៅ
ក្សនុង បញ្ជ ីលសបៀង ន្ដេអ្នក្សលជឿថាត្រូវដ្ឋក់្សបញ្ចូ េ 

• ពិនិរយលម្ើេ បញ្ជ ីអាហារក្សនុងក្សម្មវធីិ (Maine 
WIC Food)

• ន្សវងរក្ស របូម្នាងមី សត្មាប់ការលត្បើត្ាស់
លសបៀងន្ដេអ្នុម័្រិលដ្ឋយ WIC

• ន្សវងរក្សេនែឹេះទិញលសបៀងក្សនុងរថ្ម្ែលថាក្ស និង េបិចក្សនុងការ លត្បើ ត្ាស់លសបៀង WIC

ោថ ប័នលនេះ ជាអ្នក្សនាេ់ លសវា
ក្សម្មន្ដេមិ្ន មានការ លរ ើសលអ្ើង ។

សូម្ោវ េម្ន៍ម្ក្សកាន់
eWIC ន្ដេជាវធីិងាយ
ស្សួេ និងលេឿនក្សនុងការ ទិញទំនិញ!

• ជាមួ្យនឹង eWIC អ្រថត្បលយជន៍ WIC របស់
ត្េួោរអ្នក្ស នឹងត្រូវ ដ្ឋក់្សបញ្ចូ េក្សនុងប័ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស លៅឯការយិេ័យ WIC ។

• បញ្ជ ីលសបៀង អាហារ របស់អ្នក្ស នឹងបញ្ជូ នលៅ ឲ្យអ្នក្ស លដ្ឋយមានបញ្ជជ ក់្សអំ្ពី អំ្ឡុងលពេ
ោប់លនាើម្ និងចប់ ក្សនុងការ ទទួេ ាន អ្រថត្បលយជន៍លនេះ ។

• អ្នក្សត្រូវលត្បើប័ណ្ណ ME eWIC របស់អ្នក្ស លដើម្បី
ទិញលសបៀង WIC ន្ដេាន អ្នុម័្រិ លៅតាម្
ហាង ME WIC ន្ដេានទទួេការ 
អ្នុញ្ជា រឲ្យេក់្ស ។
ន្សែនលេខកូ្សដ ំងលនេះ លដើម្បីសិក្សាបន្នថម្អំ្ពី eWIC

*ការលត្បើក្សម្មវធីិ WIC Shopper េឺឧបក្សរណ៍្ 
របស់អ្នក្ស ត្រូវ ន្រភាជ ប់ជាមួ្យអិុ្នងឺណិ្រ (លដ្ឋយ
លត្បើទិននន័យទូរស័ពទចេ័រ ឬវា៉ាយថ្ វ)

មានសំណួ្រ? សូម្ ក់្ស ទងជាមួ្យនឹងេែីនិក្ស WIC ត្បោំមូ្េ
ដ្ឋា ន របស់អ្នក្ស ឬចូេលៅកាន់វុបិថ្សរ៍របស់ លយើង ខ្ុំ តាម្
អាសយដ្ឋា ន www.maine.gov/WIC 1-800-437-9300



ការ ោប់លនាើម្ លត្បើប័ណ្ណ
មុ្នលពេ អ្នក្សអាច លត្បើប័ណ្ណ Maine eWIC ាន អ្នក្សត្រូវ 
លត្ជើស លរ ើស លេខកូ្សដសមាែ េ់ (PIN) ចំនួន 4 ខទង់ 

សូម្លធវើ តាម្ការ ន្ណ្ ំ  ំងលនេះ ៖
• លៅទូរស័ពទលៅកាន់លេខ ន្ដេមាន លៅខាងខនងថ្នប័
ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស 

• បញ្ចូ េលេខប័ណ្ណ ន្ដេ  លៅន្ននក្សខាងមុ្ខ ប័ណ្ណ
• បញ្ចូ េថ្ងៃន្ខឆ្ងន ំកំ្សលណ្ើ ររបស់អ្នក្សក្សនុងត្ទង់ត្ យ
លេខ ន្ខ 2 ខទង់ លេខ ថ្ងៃ 2 ខទង់ និងលេខឆ្ងន ំ 4 ខទង់ 

• បញ្ចូ េលេខ  សុិបកូ្សដបចចុបបនន សត្មាប់ លន្ើ សំបុត្រ
របស់អ្នក្ស បញ្ចូ េលេខកូ្សដ PIN ចំនួន 4 ខទង់ ន្ដេ
អ្នក្សអាច ចងោំាន 

•  បញ្ចូ េលេខ  PIN 4 ខទង់របស់អ្នក្សម្ាងលទៀរ លដើម្បី
បញ្ជជ ក់្ស

លៅទូរស័ពទលៅកាន់ន្ននក្សលសវាក្សម្ម អ្រិងិជន eWIC 
លដើម្បី ន្ែក្សលម្ើេ ចំនួនត្ាក់្សជំនួយរបស់អ្នក្ស ន្ដេលៅសេ់
ក្សនុងប័ណ្ណ ពិនិរយលម្ើេ ថាអ្នក្ស ានទិញអ្វីខែេះ និងព័រ៌មាន
េណ្នីរបស់អ្នក្ស ៖
លៅទូរស័ពទលៅកាន់ ន្ននក្ស លសវាក្សម្មអ្រិងិជនរបស់ eWIC 
ន្ដេបលត្ម្ើ លសវាក្សម្ម 24/7 លដ្ឋយមិ្នអ្ស់ត្ាក់្ស តាម្លេខ 
៖ 1-855-250-8945

លពេម្ក្សហាងទិញលសបៀង ត្រូវ យក្សប័ណ្ណ Maine eWIC 
របស់អ្នក្ស ម្ក្សជាមួ្យ លទើបអាចលត្បើ ត្ាក់្ស ជំនួយក្សនុង ប័ណ្ណលនេះាន 

េនែឹេះសំខាន់ៗ
• ខណ្ឌ ប័ណ្ណ (Coupons) និង “BOGO” ន្ដេអ្នក្ស 
ទទួេាន អាចយក្សម្ក្សលត្បើ លដើម្បីទិញទំនិញ
ន្ដេានទទួេ ការ អ្នុញ្ជា រលដ្ឋយ WIC ។ 
សូម្កំុ្សលលែច យក្សវាតាម្ខែួន លៅលពេន្សែនទំនិញរបស់អ្នក្សន្ដេ ានអ្នុម័្រិលដ្ឋយ WIC 
លដើម្បីអាច លត្បើវាាន ។

• ហាងទំនិញខែេះមាននាេ់ជូន ‘ត្ាក់្សរងាវ ន់’ ត្បោំ
ត្រីមាស ។លដើម្បី ធា ានថា ត្ាក់្សជំនួយក្សនុងចំនួនលនេះ លត្បើានត្រឹម្ត្រូវ សូម្បំន្បក្សទំនិញ 
WIC និងរបស់ន្ដេអ្នក្ស ទិញជាត្បោំ ។ការ លធវើ
ន្បបលនេះ េឺលដើម្បីអាច ធា ានថា ត្ាក់្សរងាវ ន់
របស់អ្នក្ស អាចលត្បើាន លដើម្បីទិញទំនិញន្ដេ
មិ្នន្ម្នជាលសបៀង WIC ។

យេ់ ដឹងអំ្ពីអ្រថ
ត្បលយជន៍របស់អ្នក្ស

អ្រថត្បលយជន៍របស់អ្នក្ស អាច យក្សម្ក្សលត្បើានតាម្កាេ
បរលិចេទោប់លនាើម្ លៅលមា៉ាង 12:00យប់ ល ើយបញ្ច ប់លៅ
វញិ តាម្កាេបរលិចេទនុរកំ្សណ្រ់ជំនួយ លៅលមា៉ាង 11:59
 ទីយប់ ។
ត្ាក់្សជំនួយន្ដេលៅមិ្ន ន់ានចំណាយ មិ្នអាច បនា
យក្សលៅលត្បើក្សនុងងិរលវលានាេ់ ជំនួយខាងមុ្ខ ានលឡើយ ។
អ្នក្សអាចលត្បើ ប័ណ្ណលនេះទិញទំនិញានត្េប់ទីក្សន្នែង

ន្ដេ Maine eWIC ទទួេយក្ស 
រលបៀបទិញលសបៀងក្សនុងបញ្ជ ីWIC 

• ត្រូវដឹងអំ្ពីចំនួនត្ាក់្សជំនួយសត្មាប់ទិញ WIC លៅសេ់ក្សនុងប័ណ្ណ មុ្នលពេទិញទំនិញ ។• លត្ជើស លរ ើសលសបៀង WIC របស់អ្នក្ស លដ្ឋយលត្បើ ចំនួន
ត្ាក់្សជំនួយរបស់ត្េួោរអ្នក្សន្ដេលៅសេ់ក្សនុងប័ណ្ណ និងលត្ជើស លរ ើសទិញលសបៀងលៅតាម្អ្វីន្ដេមានក្សនុងបញ្ជ ីលសបៀង ន្ដេ WIC អ្នុម័្រិ ។

• លបើសិនជាអ្នក្សត្រូវ បញ្ជជ ទិញ WIC ទំនិញមួ្យមុ្ខៗ 
លត្ចើនជាង 50 UPCs អ្នក្សត្រូវ ន្របំន្បក្សទំនិញWIC ពី
ការទិញលនសងលទៀរ ។

• អ្នក្សេិរត្ាក់្ស ន្សែនលសបៀង WIC ន្ដេអ្នក្ស ទិញ ។
• ជានិចចកាេ សូម្លត្បើប័ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស ជាជលត្ម្ើស ដំបូងថ្នការ បង់ ត្ាក់្ស ។
• ែូរប័ណ្ណ eWIC របស់អ្នក្ស លៅលពេមា៉ា សីុន PIN ត្ាប់
ឲ្យែូរ រចួបញ្ចូ េលេខកូ្សដ PIN ចំនួនបួនខទង់របស់
អ្នក្ស 

• ពិនិរយលម្ើេ វកិ្សក័យប័ត្របញ្ជជ ក់្សការទិញទំនិញលត្កាយ
ែូរប័ណ្ណរចួរាេ់ ន្ដេអ្នក្សេិរេុយ លចញឲ្យអ្នក្ស ។ត្រូ
វ ត្ាក្សដថា លសបៀង WIC ន្ដេអ្នក្សេិរថាានបង់
ត្ាក់្សរចួរាេ់ លដ្ឋយប័ណ្ណ eWIC មានសរលសរលៅ
ក្សនុងវកិ្សក័យប័ត្របង់ត្ាក់្ស ។

• ចុចលេើពាក្សយ “Yes” លដើម្បីទទួេយក្សត្បរិបរាិការ ឬ
ចុចលេើពាក្សយ “No” លបើលសបៀងន្ដេអ្នក្សេិរថាអាច បង់
តាម្ប័ណ្ណ eWIC មិ្នមានលៅក្សនុងវកិ្សក័យប័ត្រ ។ 
លសបៀងន្ដេមិ្នអាចបង់តាម្រយៈប័ណ្ណ eWIC អាច 
ត្រូវ េុបលចញពីការ បញ្ជជ ទិញរបស់អ្នក្ស ឬក៏្សអ្នក្សអាច 
បង់ថ្ងែរបស់វាលដ្ឋយវធីិលនសងលទៀរ (ដូចជា ការបង់ 
តាម្រយៈជំនួយ SNAP ឥណ្ពនធ ឥណ្ ន ឬោច់
ត្ាក់្សសុទធ) 

• យក្សប័ណ្ណ និងវកិ្សក័យប័ត្រពីអ្នក្សេិរេុយ ។
• រក្សាវកិ្សក័យប័ត្រ ចុងលត្កាយរបស់អ្នក្ស - លៅក្សនុង វកិ្សក័យប័ត្រលនេះ មានបងាា ញអំ្ពី ចំនួនទឹក្សត្ាក់្សរបស់អ្នក្សលៅ
សេ់ក្សនុងន្ខល េះ ល ើយវាក៏្សជាឯក្សោរ មួ្យសត្មាប់ ត្បេេ់ជូនការយិេ័យ WIC របស់អ្នក្សនងន្ដរ លបើ
សិនជាមាន បញ្ជា អ្វីមួ្យ លក្សើរលឡើង ។

រលបៀប លម្ើេ វកិ្សក័យប័ត្រ 
វកិ្សក័យប័ត្រចុេះោច់ត្ាក់្សរបស់អ្នក្ស នឹងមាន សរលសរ
រាយល ម្ េះ លសបៀង WIC ន្ដេ អ្នក្ស ានទិញ ក៏្សដូច
ជាលសបៀងន្ដេលៅសេ់ ត្ពម្ ំងថ្ងៃនុរកំ្សណ្រ់ជំ
នូយរបស់អ្នក្ស ។ លនេះជាឧ  រណ៍្ ៖


