
អ្នកអាចចូលរមួកនុងកមមវធីិWIC បានប ើប្របាក់ចំណូល
ប្ររួសាររ ស់អ្នកសថិតកនុងបោលការណ៍ណណនំរ ស់WIC 
ប ើយ៖
 មានផ្ទៃប ោះ
  ំបៅប ោះកូនណែលមានអាយុបប្រកាម1 ឆ្ន ំ
 ឆ្លងទបនលកាលពី6 ណែកនលងបៅ
 មានកូនអាយុបប្រកាម5 ឆ្ន ំ
 កូនណែលឪពុកយាយតាឪពុកមាា យចិញ្ច ឹមឪពុកមាា យចុង

ឬអ្នកអាណាពាបាលជាអ្នកបមើលណែអាចមានសិទធិចូលរមួ
កនុងកមមវធីិបនោះ។

បតើែ្ុំអាចណសែងរកព័ត៌មាន ណនថមអំ្ពីកមមវធីិអាហារ ូតថ
មភMaine CDC WIC (Maine CDC WIC Nutrition 

Program) បានបៅទីណា?

សូមចូលបៅកាន់វុ ិផ្សត៍រ ស់បយើងែ្ុំតាមអាសយ ឋា ន
www.maine.gov/WIC

ឬបៅទូរស័ពៃមកបលែ1-800-437-9300
សប្រមា ់អ្នកបប្រ ើTTY ប្រតូវចុចមកបលែ711 ជាបលែ ញ្ជូ ន នារ ស់រែឋាបមន

នយក ឋា នបសវាកមមសុែភាពនិងបសវាកមមពលរែឋាប្រ ចំរែឋាបមន(Maine 
Department of Health and Human Services) (“DHHS”) មិនប្រ ប្រពឹតាបរ ើសបអ្ើង
ប យសារមូលប តុពិការភាពសាសន៍ពណ៌សមបុរបេទបយនឌ័រទំបនរបេទអាយុ
ជាតិកំបណើ តជំបនឿសាសនឬជំបនឿនបយាបាយ ុពែការជីនសាថ នភាពប្ររួសារឬ
សាថ នភាពអា  ៍ពិ  ៍ព័ត៌មានណ ែនការបសពរ ់ការ ញ្ជជ ក់អ្ោះអាងផ្នការតវា៉ា
ឬការទាមទារសិទធិពីបពលមុនឬសកមមភាពទាយព័ត៌មានអំ្ពីកំ ុសអាជ្ាធររែឋាការ
ទទួលឬឲ្យសិទធិបប្រ ើឬប្រ តិ តាិកាផ្នបោលនបយាបាយរ ស់ែលួនកមមវធីិបសវាកមម
ឬសកមមភាពឬចំប ោះសកមមភាពបប្រជើសបរ ើសឬជួលមនុសែបធែើការ។ បសចកាីជូន
ែំណឹងបនោះប្រតូវបានទាល់ជូនជាណទនកផ្នបសចកាីតប្រមូវនិងប យអ្នុបោមបៅតាម
Title II ផ្នចា ់ជនជាតិអាបមរកំិាងណែលមានពិការភាព(Americans with Disabilities 
Act) ឆ្ន ំ1990 (“ADA”) Title VI ផ្នចា ់សិទធិពលរែឋា(Civil Rights Act) ឆ្ន ំ 1964 តាម
ការបធែើវបិសាធនកមមណទនកទី504 ផ្នចា ់សាា រនិតិសមបទា(Rehabilitation Act) ឆ្ន ំ
1973 តាមការបធែើវបិសាធនកមមចា ់ការបរ ើសបអ្ើងអាយុ(Age Discrimination Act) ឆ្ន ំ
1975 Title IX ផ្នការបធែើវបិសាធនកមមការអ្ ់រំ(Education Amendments) ឆ្ន ំ 1972 
ណទនកទី1557 ផ្នចា ់ណែទំាសុែភាពកនុងតផ្មលបោក(Affordable Care Act) ចា ់សិទធិ
មនុសែរ ស់រែឋាបមន(Maine Human Rights Act) សរាចរណ៍សាីអំ្ពីការបធែើកិចចសនា
ទាល់បសវាកមមរែឋាបមន(Executive Order Regarding Maine Contracts for Services) 
និងចា ់ប្រពមទំាង ទ ញ្ញតាិបទែងបទៀតទំាងអ្ស់ណែលហាមឃាត់មិនឲ្យមានការ
ប្រ ប្រពឹតាិបរ ើសបអ្ើងណ  បនោះ។សំណួរកាីកងែល់ ណាឹ ងតវា៉ាឬការបសនើសំុព័ត៌មាន ណនថម
សាីអំ្ពីចា ់ADA ប្រពមទំាងទមាល  ់អ្នុវតាផ្នការបប្រជើសបរ ើសឬជួល ុរគលិកសូមបទ្ើមក
កាន់អ្នកសប្រម សប្រមួលDHHS ADA/EEO (DHHS ADA/EEO Coordinators) តាម
អាសយ ឋា ន11 State House Station, Augusta, Maine 04333-0011 207-2874289 
(V); 207-287-1871(V); ឬបលែ ញ្ជូ ន នារ ស់រែឋាបមន711 (សប្រមា ់អ្នកបប្រ ើTTY) ។
សំណួរកាីកងែល់ ណាឹ ងតវា៉ាឬការបសនើសំុព័ត៌មាន ណនថមសាីអំ្ពីចា ់ADA និងកមមវធីិ
បសវាកមមឬសកមមភាពសូមបទ្ើបៅកាន់អ្នកសប្រម សប្រមួលDHHS ADA/សិទធិពលរែឋា
(DHHS ADA/Civil Rights Coordinator) តាមអាសយ ឋា ន11 State House Station, 
Augusta, Maine 04333-0011; 207 -287-3707 (V); បលែទូរស័ពៃ ញ្ជូ ន នារ ស់រែឋា
បមន711 (សប្រមា ់អ្នកបប្រ ើTTY) ឬADA-CivilRights.DHHS@maine.gov ។ចំប ោះ
 ណាឹ ងតវា៉ាណទនកសិទធិពលរែឋាក៏អាច ក់បសនើមកកាន់នយក ឋា នបសវាកមមសុែភាព
និងបសវាកមមពលរែឋាប្រ ចំរែឋាបមន(Maine Department of Health and Human 
Services)ការយិាល័យសិទធិពលរែឋា(Office of Civil Rights) តាមទូរស័ពៃបលែ800-
368-1019 ឬបលែ800-537-7697 (ចំប ោះអ្នកបប្រ ើTDD) បទ្ើតាមផ្ប្រ សនីយបៅកាន់
អាសយ ឋា ន200 Independence Avenue, SW, Room 509, HHS Building, 
Washington, D.C. 20201; ឬបទ្ើតាមបអ្ឡិចប្រតូនិកបៅកាន់
https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf ។ចំប ោះពលរែឋាណែលប្រតូវការ
ឧ ករណ៍ជំនួយបែើមបីបធែើឲ្យការទំនក់ទំនងមានប្រ សិទធិភាព ចំប ោះកមមវធីិនិងបសវា
កមមDHHS អាចប្របា ់ពីតប្រមូវការនិងការចូលចិតារ ស់ែលួនបៅកាន់អ្នកសប្រម 
សប្រមួលADA/សិទធិពលរែឋា(ADA/Civil Rights Coordinator) ។បសចកាីជូនែំណឹងបនោះ
មានទាល់ជូនតាមប្រទង់ប្រទាយបទែងបទៀតណែលមានទាល់ជូនតាមការបសនើសំុ..

ការលូតោស់ប្រ ក ប យសុែភាព

រ ស់ប្ររសួាររែឋាបមនជាមួយWIC

កមមវធីិអាហារ ូតថមភរ ស់Maine CDC WIC 
(Maine CDC WIC Nutrition Program) ទាល់ជូន៖
• ប្របាក់ជំនួយជាអ្តថប្រ បយាជន៍សប្រមា ់ទិញ

អាហារណែលលអសប្រមា ់សុែភាព
• ព័ត៌មានអំ្ពីសុែភាពនិងអាហារ ូតថមភ
• ព័ត៌មានរនលឹោះសប្រមា ់ការមានរេ៌ណែលមានសុែ

ភាពលអ
• ជំនួយោំប្រទសប្រមា ់ការ ំបៅកូនប យទឹកប ោះ

កមមវធីិអាហារ ូតថមភរ ស់Maine CDC WIC 
(Maine CDC WIC Nutrition Program)

1-800-437-9300 ឬ207-287-3991
អ្ងគភាពបនោះជាអ្នកទាល់ឱកាសបសមើភាពសប្រមា ់មនុសែប្ររ ់រ ូ

http://www.maine.gov/WIC


បតើWIC ជាអ្ែី?
WIC ជាកមមវធីិអាហារ ូតថមភនិងសុែភាពសប្រមា ់ការលូត
ោស់ប្ររួសារណែលមានទាល់ជូន៖
 ការអ្ ់រអំំ្ពីអាហារ ូតថមភ
 ជំនួយោំប្រទសប្រមា ់ការ ំបៅកូនប យទឹកប ោះ
 ការពិនិតយសុែភាពែំ ូង
 ប្របាក់ជំនួយអ្តថប្រ បយាជន៍បែើមបីទិញអាហារសុែភាព

ែូចជា៖

ប ើអ្នកមានសំណួរ... 
WIC មានចបមលើយជូនអ្នក។

 កនុងបពលកំពុងពរប ោះបតើែ្ុំរួរ របិភារអ្ែី
ែលោះ?

 ែ្ុំចង់ ំបៅប ោះកូនែ្ុំបតើែ្ុំអាចច ់បទាើម
បានយា៉ាងែូចបមាច?

 កូនតូចរ ស់ែ្ុំបរ ើសអាហារខ្ល ំងណាស់! បតើ
ែ្ុំប្រតូវប ោះស្រសាយណ  ណា?

 បតើែ្ុំអាចបធែើណ  ណាបែើមបឲី្យកូនតូចរ ស់
ែ្ុំញំុណទលប ើនិង ណនលបានបប្រចើន?

 បតើែ្ុំអាចជួយកូនរ ស់ែ្ុំឲ្យអាចរកាទមងន់
ែលួនសមរមយបានយា៉ាងែូចបមាច?

 បតើWIC មានប្រ   ់ ូមទឹកប ោះសប្រមា ់
ឲ្យែចីណែលែ្ុំអាចែចីបប្រ ើបានណែរឬបទ?

ទឹកប ោះមាា យរឺជាអាហារែ៏ប្រ បសើរ
 ំទុតសប្រមា ់ទារក

 ុរគលិកWIC សូមបលើកទឹកចិតាឲ្យអ្នកមាា យបទើ មានកូនែំ ូង

 ំបៅកូនប យទឹកប ោះមាា យ

បែើមបីសិកា ណនថមអំ្ពីការ ំបៅកូនប យទឹកប ោះមាា យ

សូមចូលមកកាន់វុ ិផ្សត៍រ ស់បយើងែ្ុំតាមអាសយ ឋា នwww.maine.gov/wic

ទីភាន ក់ងារWIC ប្រ ចំមូល ឋា នកនុងរែឋាបមន

Aroostook County Action Program

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីAroostook 
Presque Isle 1-800-432-7881 ឬ768-3026

Bangor Public Health & Community Services

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីPiscataquis និងPenobscot
Bangor.........1-800-470-3769 ឬ992-4570

MidCoast Maine Community Action

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីKnox, Lincoln, Sagadahoc និង
បខ្នធីWaldo

Bath.............1-800-221-2221
Belfast........338-1267
Rockland ..594-4329

Maine Family Planning

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីHancock និងបខ្នធីWashington
Ellsworth......1-800-492-5550 ឬ667-5304
Calais..........454-3634
Machias.......255-8280

Maine General Medical Center

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីKennebec និងបខ្នធីSomerset
Augusta........626-6350
Waterville ..861-3580
Skowhegan..861-3593 ឬ1-888-942-6333

The Opportunity Alliance

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីCumberland 
Portland.......1-800-698-4959 ឬ553-5800
Windham.....553-5800

Western Maine Community Action

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីFranklin, Oxford និង
បខ្នធីAndroscoggin

East Wilton...1-800-645-9636 ឬ 645-3764
Auburn..........1-877-512-8856 ឬ 795-4016

York County Community Action Corp.

ទាល់បសវាកមមែល់ពលរែឋាកនុងបខ្នធីYork 
Sanford........1-800-965-5762
Biddeford.....1-800-644-4202

 ទឹកប ោះបោស្រសស់ស ុត ីស

និងយា៉ា អួ្រ

 បៅ  ូនិងទឹកសណណា កបសៀង

 ប្រតីែកំ ៉ាុង

 ណទលប ើនិង ណនល  នំ ័ុងោយប្រោ ់ធញ្ញជាតិនំប្រទា ោច

អាហារបធែើពីបមៅធញ្ជញ ជាតិ

មីបា៉ាសាា និងអ្ងករសប្រមូ 

  ឺសណណា កែី
 ទឹកណទលប ើ

 ប្រោ ់ធញ្ញជាតិ  អាហារទារក
 ប្រោ ់សណណា កសងួតឬប្រោ ់សណណា

កកំ ៉ាុង
 បម៉ាៅទឹកប ោះបោសប្រមា ់ឆុ្ងឲ្យទារក

បតើទារកអាចទទួលបានប្រ បយាជន៍អ្ែីពីកមមវធីិ
WIC?
ទារកតូចអាចទទួលបានប្រ   ់ ូមទឹកប ោះ (ប ើប្រតូវ
ការ) ឬបម៉ាៅទឹកប ោះបោមានោយជាតិណែក។
បប្រកាយពីអាយុ6 ណែកុមារទំាងអ្ស់អាចទទួលបាន៖
• ប្រោ ់ធញ្ញជាតិណទលប ើនិង ណនលសប្រមា ់ទារក
• សាច់សប្រមា ់ទារក(សប្រមា ់ណតទារកណែលបៅ

ប ោះមាា យសុទធ ៉ាុបណាណ ោះ)

http://www.maine.gov/wic

