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ဟငး်သးီဟငး်ရွကထ်�တက်�န် 
��င့ ်�ကးီမားေသာပစ�ညး် တငွ ်

ဆိ�ငတ်စဆ်ိ�ငလ်ံ�းတငွ်

သကသ်ာသည် သကသ်ာသည်

၁၀%၁၅%

စီးတးီမာကတ ်(City Market) ��ိ ဖ�းေဖါ်ေအာ် (Food for All) အစီအစဉ် 
(FFA) သည ်ဗားေမာင့သ်�/သားများ အတကွ ်အစားအစာပိ�မိ�ရ��ိေစရန ်
ရညရွ်ယသ်ည့ ်ေလျာေ့စျးအစီအစဉ်တစ်ခ�ြဖစ်သည။် က��်�ပ်တိ�၏့  
ဟငး်သးီဟငး်ရွကထ်�တက်�န ်��င့ ်�ကးီမားေသာပစ�ညး် ဌာနများတငွ ်၁၅% 
ေလ�ာေ့စျးအြပင ်စတိ�းဆိ�ငတ်စ်ဆိ�င ်လံ�းတငွ ်၁၀% ေလ�ာေ့စျးေပးြခငး် 
(အရက၊် သတငး်စာ၊ ဘတစ််ကားလကမ်�တ ်��င့ ်တဆံပ်ိေခါငး်များမပါ) 
က��်�ပ်တိ�သ့ည ်အရညအ်ချငး် ြပည့မီ်ေသာ အသိ�ငး်အဝိ�ငး်ဝငမ်ျား၏ ဝယ်
�ိ�ငစ်မ်ွးကိ� ြမ�င့တ်ငရ်န�်က�ိးစားြခငး်ြဖစ်သည။်

မညသ်�သညအ်ရညအ်ချငး်ြပည့မီ်သနညး်။

က��်�ပ်မညသ်ိ�ေ့လ�ာကတ်ငရ်မညန်ညး်။

ပါဝငသ်�မညသ်�မဆိ� - 3SquaresVT (SNAP အကျိ�းခစံားခငွ့ ်/ EBT စား
စရာကဒ)်၊ အမျိ�းသမီးများ၊ ေမးွကငး်စ��င့က်ေလးများအတကွ ်ဖကဒ်ရယ ်
ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲအာဟာရအစီအစဉ် (WIC) သိ�မ့ဟ�တ ်ေနာကဆ်ကတ်ွလဲံ�
ြခ�ံေရး ဝငေ်င ွ/ လ�မ�ဖ�လံ�ေရးမသနစ်မ်ွးမ� ဝငေ်င ွ(SSI / SSDI)။ 

(ဒေီနမ့�တစ်��စ်အတငွး်ရကစ်ွဲပါေသာ) ေအာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ်းများမဆိ� 
စတိ�းဆိ�င�်�ိ  ေစျးဝယေ်ဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်�ဌာန စားပွဲခံ� တစ်ခ�ခ�မ� 
ဝနထ်မ်းတစ်ဦး��င့ ်တနး်တ�ညမီ�ပံ�စံကိ�ေဖါငြ်ဖည့ပ်ါ - 
• EBT စားစရာကဒ၊် 3SquaresVT ေထာကပံ်ေ့�ကး ေပးအပ်သည့ ်ေပးစာ 

သိ�မ့ဟ�တ ်ြပနလ်ညခ်ငွ့ြ်ပ� ချကေ်ပးစာ (သင၏်စာမိတ� �ရရနအ်တကွ ်
1-800-479-6151 ကိ�ေခါ်ပါ)။

• WIC ကဒ ်သိ�မ့ဟ�တ ်ချီးြမ�င့သ်ည့စ်ာ (သင့စ်ာမိတ� �ရရနအ်တကွ ်
802-863-7323 ကိ�ေခါ်ပါ)။

• လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝငေ်ငခွျီးြမ�င့သ်ည့စ်ာ
(အကျိ�းခစံားခငွ့မ်ျားေ�ကညာချကေ်တာငး်ခရံန ်1-877-840-5776 
ကိ�ေခါ်ပါ)     

• အကျိ�းခစံာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးအ�ပ်ချ�ပ်ေရးဌာနမ� သိ�မ့ဟ�တ ်ဗားေမာင့ ်
ကေလးများ��င့ ်မိသားစ�များအတကွဌ်ာန၊ စီးပာွးေရးဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနမ� 
လကမ်�တေ်ရးထိ�းထား ေသာေ�ကြငာချကတ်ငွ ်သငသ်ညမ်သနစ်မ်ွးမ�ခံ
စားခငွ့မ်ျားကိ� သငခ်စံားခငွ့�်�ိေ�ကာငး်အတညြ်ပ�သည့စ်ာ။ 

• သကတ်မ်းကိ�အတညြ်ပ�ရန ်မယဒ်ခီးဲ (Medicare) ကတြ်ပား��င့ ်ID  
(အကယ၍် အသက ်၆၅ ��စ်ေအာကြ်ဖစ်ပါက)

ဒအီထ�းေလ�ာေ့စျးကိ�က��်�ပ်ဘယလ်ိ�ရယ�
ရမလ။ဲ
အဲဒ့ါကလယွတ်ယ!် ေစျးဝယေ်ဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်� ဌာန စားပွဲခံ�တငွ ် 
သငမ်�တပံ်�တင�်ပီးသည�်�င့အ်သငး်ဝင ် နပံါတ�်�င့တ်ွထဲားေသာ အသငး်ဝင်
ကဒက်ိ� သငလ်ကခ် ံရ��ိလမိ့်မည။် ေင�ွ�ငး်ေကာငတ်ာတငွ ်ဤကဒ ်သိ� ့
မဟ�တ ်သင၏်အသငး်ဝငန်ပံါတက်ိ�တငြ်ပပါ၊ သင၏် ေလ�ာေ့စျး သည ်
သင၏် က�နက်ျစရိတစ်�စ�ေပါငး်သိ� ့ အလိ�အေလျာကသ်ကေ်ရာကလ်မိ့်မည်
။ အသငး်ဝငအ်သစ်များအတကွ၊် ဒေီလ�ာေ့စျးကိ�မ�တပံ်�တင�်ပီးမ� ရ��ိမ�ာ ြဖ
စ်လိ� ့ သငမ်�တပံ်�တင�်ပီးတာနဲ ့ သငခ်ျကခ်ျငး်ပဲသံ�း�ိ�ငသ်ည။် အကယ၍် 
သငသ်ည ်ခိ�းအပ် (Co-op) တွဖဲက၏် အစ���ယယ်ာဝငတ်စ်ဦးြဖစ်�ပီးပါက 
သင၏်ေဖါငတ်ငတ်ာကိ�လကခ်ရံ��ိ�ပီး ၃-၄ ရကအ်တငွး် သင၏် 
အသငး်ဝငသ်ိ� ့ သင၏်ေလ�ာေ့စျးကိ�ထည့ပ်ါလမိ့်မည။်

FAQs အားလံ�းအတကွအ်စားအစာ
က��်�ပ်သညအ်သငး်ဝငမ်ဟ�တပ်ါကအဘယသ်ိ�န့ညး်။
တစ�်�စလ်�ငေ်ဒါ်လာ ၁၅ ေဒါ်လာြဖင့ ်အစ���ယယ်ာ ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ 
အစ���ယယ်ာဝငတ်စဦ်းြဖစလ်ာရန် အသငး်ဝငပ်ါ (ေဒါ်လာ ၂ဝဝ သည်
အြပည့အ်ဝအသငး် ဝငြ်ခငး်မ�ရ��ိသည)်
• အစ���ယယ်ာဝငအ်သငး်ဝငမ်ျားသည ်မဲေပးပိ�ငခ်ငွ့�်�ိ�ပီး စီးတးီမာကတ ်

(City Market)  ဒါ�ိ�ကတ်ာဘ�တအ်ဖဲွ� အတကွ ်ေရွးချယ ်တငေ်ြမ�ာက�်ိ�
ငသ်ည။်

• အစ���ယယ်ာဝငမ်ျားသည�်�စ်စဉ်ေထာကပံ်မ့�ကိ�ခယံ� ခငွ့�်�ိသည ်
အြမတအ်စနွး်��စ်များတငွြ်ပနအ်မ်းေင ွ
(ေဒါ်လာပမာဏသညက်ွြဲပားမ�ေပါ်မ�တညသ်ည ်အသငး်ဝငမ်ျား၏ 
ဝယယ်�မ�များ - က��်�ပ်တိ�၏့ ၂၀၁၇ တိ�းချဲ�ေရးစီမံကနိး်ေ�ကာင့ ်��စ်
အနညး်ငယ ်အကျိ�းအြမတြ်ဖစ်ထနွး်မညမ်ဟ�တ ်ေ�ကာငး် က��်�ပ်တိ� ့
သညြ်ဖစ်ရန ်ခန ့မ်�နး်ေ�ကာငး်သတြိပ�ပါ)

မဟ�တေ်သာ- အစ���ယယ်ာဝငတ်စဦ်းြဖစလ်ာပါ
• ၁၅ ေဒါ်လာ ��စ်စဉ်��ယယ်ာေငေွပးေချမ�သကည်�ာခငွ့ ်
• တစ်��စ်အတကွေ်ကာငး်တယ်
• စီးတးီမာကတ ်(City Market) သငတ်နး်များကိ�အခမဲ ့တကေ်ရာက�်ိ�င်

သည်
•  အသငး်ဝငအ်��ပညာနရံံတငွ ်( Member Art Wall ) သ�တိ�၏့အ��ပညာ

လကရ်ာများကိ�ြပသ�ိ�ငသ်ည။် 
• အသငး်ဝငလ်�ပ်သားတစ်ဦးအြဖစ် ၄ လ�ကာ ေစတနာဝ့နထ်မ်းလ�ပ်ပါက 

တစ်လလ�င ်ဆိ�ငတ်စ်ဆိ�ငလ်ံ�းတငွ ်(၂)% ေလ�ာေ့စျးသိ�ေလ�ာငထ်ား သည့်
ပစ�ညး်များကိ�ရ��ိ�ိ�ငသ်ည။်  

• နာယကေထာကပံ်ြ့ပနအ်မ်းေင၊ွ အသငး်ဝငမဲ်ေပးခငွ့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်ဒါ�ိ�ကတ်ာ
ဘ�တအ်ဖဲွ�တငွ ်ဝငေ်ရာကယ်�ဉ်�ပိငြ်ခငး်အတကွ ်အရညအ်ချငး်မြပည့မ်�ီပါ။

ဒေီလ�ာေ့စျးဘယေ်လာက�်ကာမလ?ဲ
တစ်��စ်တာအထ ိ(သကတ်မ်းတိ�း�ိ�ငသ်ည)်။ သင၏်ေလ�ာေ့စျးသည ်သင်
၏အသငး်ဝငမ်���င့ ်ပ�းတွထဲားသည။် အကယ၍် သငလ်ညး်အစ���ယယ်ာဝင ်
အသငး်ဝငတ်စ်ဦးြဖစ်လ�င ်သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်း တိ�းသည့ေ်နစ့ွဲသည ်
သင၏်အသငး်ဝင�်�ယယ်ာေပးေချမ�အတကွ ်သကတ်မ်းတိ�းသည့ေ်န�့�င့ြ်ခား
နား�ိ�ငသ်ည။် က��်�ပ်တိ�သ့ည ်တစ်ေနတ့ညး် သကတ်မ်းတိ�းြခငး်ကိ�မလ�ပ်ေပး�ိ�င်
သြဖင့ ် သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်းမက�နမ်�ီ ြပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရနသ်တရိ
ပါ (၃ ရက ်၄ ရကခ်န ့�်ကာသည)်။ သငရဲ် ့ မ�နက်နေ်သာအးီေမးလလ်ပ်ိ စာတစ်
ခ�ေပးထားလ�င ်သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်းက�နတ်ဲအ့ေ�ကာငး်ကိ� သကတ်မ်းမ
က�နမ်�ီ တစ်လအလိ� သကတ်မ်းတိ�းြခငး်ေနာကဆ်ံ�းသတမ်�တရ်ကက်ိ� သင ်အးီ
ေမးလြ်ဖင့ ်သတေိပးစာရ��ိပါလမိ့်မည။်

 

သတမ်�တထ်ားေသာ
ေစျးဝယသ်�များ
အတကွ ်ေနစ့ဉ်ေငွ
သကသ်ားသည ်



(ဒေီနမ့�တစ်��စ်အတငွး်ရကစ်ွဲပါေသာ) ေအာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ်းများမဆိ� 
စတိ�းဆိ�င�်�ိ  ေစျးဝယေ်ဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်�ဌာန စားပွဲခံ� တစ်ခ�ခ�မ� 
ဝနထ်မ်းတစ်ဦး��င့ ်တနး်တ�ညမီ�ပံ�စံကိ�ေဖါငြ်ဖည့ပ်ါ - 
• EBT စားစရာကဒ၊် 3SquaresVT ေထာကပံ်ေ့�ကး ေပးအပ်သည့ ်ေပးစာ 

သိ�မ့ဟ�တ ်ြပနလ်ညခ်ငွ့ြ်ပ� ချကေ်ပးစာ (သင၏်စာမိတ� �ရရနအ်တကွ ်
1-800-479-6151 ကိ�ေခါ်ပါ)။

• WIC ကဒ ်သိ�မ့ဟ�တ ်ချီးြမ�င့သ်ည့စ်ာ (သင့စ်ာမိတ� �ရရနအ်တကွ ်
802-863-7323 ကိ�ေခါ်ပါ)။

• လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝငေ်ငခွျီးြမ�င့သ်ည့စ်ာ
(အကျိ�းခစံားခငွ့မ်ျားေ�ကညာချကေ်တာငး်ခရံန ်1-877-840-5776 
ကိ�ေခါ်ပါ)     

• အကျိ�းခစံာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးအ�ပ်ချ�ပ်ေရးဌာနမ� သိ�မ့ဟ�တ ်ဗားေမာင့ ်
ကေလးများ��င့ ်မိသားစ�များအတကွဌ်ာန၊ စီးပာွးေရးဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနမ� 
လကမ်�တေ်ရးထိ�းထား ေသာေ�ကြငာချကတ်ငွ ်သငသ်ညမ်သနစ်မ်ွးမ�ခံ
စားခငွ့မ်ျားကိ� သငခ်စံားခငွ့�်�ိေ�ကာငး်အတညြ်ပ�သည့စ်ာ။ 

• သကတ်မ်းကိ�အတညြ်ပ�ရန ်မယဒ်ခီးဲ (Medicare) ကတြ်ပား��င့ ်ID  
(အကယ၍် အသက ်၆၅ ��စ်ေအာကြ်ဖစ်ပါက)

ဒအီထ�းေလ�ာေ့စျးကိ�က��်�ပ်ဘယလ်ိ�ရယ�
ရမလ။ဲ
အဲဒ့ါကလယွတ်ယ!် ေစျးဝယေ်ဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်� ဌာန စားပွဲခံ�တငွ ် 
သငမ်�တပံ်�တင�်ပီးသည�်�င့အ်သငး်ဝင ် နပံါတ�်�င့တ်ွထဲားေသာ အသငး်ဝင်
ကဒက်ိ� သငလ်ကခ် ံရ��ိလမိ့်မည။် ေင�ွ�ငး်ေကာငတ်ာတငွ ်ဤကဒ ်သိ� ့
မဟ�တ ်သင၏်အသငး်ဝငန်ပံါတက်ိ�တငြ်ပပါ၊ သင၏် ေလ�ာေ့စျး သည ်
သင၏် က�နက်ျစရိတစ်�စ�ေပါငး်သိ� ့ အလိ�အေလျာကသ်ကေ်ရာကလ်မိ့်မည်
။ အသငး်ဝငအ်သစ်များအတကွ၊် ဒေီလ�ာေ့စျးကိ�မ�တပံ်�တင�်ပီးမ� ရ��ိမ�ာ ြဖ
စ်လိ� ့ သငမ်�တပံ်�တင�်ပီးတာနဲ ့ သငခ်ျကခ်ျငး်ပဲသံ�း�ိ�ငသ်ည။် အကယ၍် 
သငသ်ည ်ခိ�းအပ် (Co-op) တွဖဲက၏် အစ���ယယ်ာဝငတ်စ်ဦးြဖစ်�ပီးပါက 
သင၏်ေဖါငတ်ငတ်ာကိ�လကခ်ရံ��ိ�ပီး ၃-၄ ရကအ်တငွး် သင၏် 
အသငး်ဝငသ်ိ� ့ သင၏်ေလ�ာေ့စျးကိ�ထည့ပ်ါလမိ့်မည။်

FAQs အားလံ�းအတကွအ်စားအစာ
က��်�ပ်သညအ်သငး်ဝငမ်ဟ�တပ်ါကအဘယသ်ိ�န့ညး်။
တစ�်�စလ်�ငေ်ဒါ်လာ ၁၅ ေဒါ်လာြဖင့ ်အစ���ယယ်ာ ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ 
အစ���ယယ်ာဝငတ်စဦ်းြဖစလ်ာရန် အသငး်ဝငပ်ါ (ေဒါ်လာ ၂ဝဝ သည်
အြပည့အ်ဝအသငး် ဝငြ်ခငး်မ�ရ��ိသည)်
• အစ���ယယ်ာဝငအ်သငး်ဝငမ်ျားသည ်မဲေပးပိ�ငခ်ငွ့�်�ိ�ပီး စီးတးီမာကတ ်

(City Market)  ဒါ�ိ�ကတ်ာဘ�တအ်ဖဲွ� အတကွ ်ေရွးချယ ်တငေ်ြမ�ာက�်ိ�
ငသ်ည။်

• အစ���ယယ်ာဝငမ်ျားသည�်�စ်စဉ်ေထာကပံ်မ့�ကိ�ခယံ� ခငွ့�်�ိသည ်
အြမတအ်စနွး်��စ်များတငွြ်ပနအ်မ်းေင ွ
(ေဒါ်လာပမာဏသညက်ွြဲပားမ�ေပါ်မ�တညသ်ည ်အသငး်ဝငမ်ျား၏ 
ဝယယ်�မ�များ - က��်�ပ်တိ�၏့ ၂၀၁၇ တိ�းချဲ�ေရးစီမံကနိး်ေ�ကာင့ ်��စ်
အနညး်ငယ ်အကျိ�းအြမတြ်ဖစ်ထနွး်မညမ်ဟ�တ ်ေ�ကာငး် က��်�ပ်တိ� ့
သညြ်ဖစ်ရန ်ခန ့မ်�နး်ေ�ကာငး်သတြိပ�ပါ)

မဟ�တေ်သာ- အစ���ယယ်ာဝငတ်စဦ်းြဖစလ်ာပါ
• ၁၅ ေဒါ်လာ ��စ်စဉ်��ယယ်ာေငေွပးေချမ�သကည်�ာခငွ့ ်
• တစ်��စ်အတကွေ်ကာငး်တယ်
• စီးတးီမာကတ ်(City Market) သငတ်နး်များကိ�အခမဲ ့တကေ်ရာက�်ိ�င်

သည်
•  အသငး်ဝငအ်��ပညာနရံံတငွ ်( Member Art Wall ) သ�တိ�၏့အ��ပညာ

လကရ်ာများကိ�ြပသ�ိ�ငသ်ည။် 
• အသငး်ဝငလ်�ပ်သားတစ်ဦးအြဖစ် ၄ လ�ကာ ေစတနာဝ့နထ်မ်းလ�ပ်ပါက 

တစ်လလ�င ်ဆိ�ငတ်စ်ဆိ�ငလ်ံ�းတငွ ်(၂)% ေလ�ာေ့စျးသိ�ေလ�ာငထ်ား သည့်
ပစ�ညး်များကိ�ရ��ိ�ိ�ငသ်ည။်  

• နာယကေထာကပံ်ြ့ပနအ်မ်းေင၊ွ အသငး်ဝငမဲ်ေပးခငွ့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်ဒါ�ိ�ကတ်ာ
ဘ�တအ်ဖဲွ�တငွ ်ဝငေ်ရာကယ်�ဉ်�ပိငြ်ခငး်အတကွ ်အရညအ်ချငး်မြပည့မ်�ီပါ။

ဒေီလ�ာေ့စျးဘယေ်လာက�်ကာမလ?ဲ
တစ်��စ်တာအထ ိ(သကတ်မ်းတိ�း�ိ�ငသ်ည)်။ သင၏်ေလ�ာေ့စျးသည ်သင်
၏အသငး်ဝငမ်���င့ ်ပ�းတွထဲားသည။် အကယ၍် သငလ်ညး်အစ���ယယ်ာဝင ်
အသငး်ဝငတ်စ်ဦးြဖစ်လ�င ်သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်း တိ�းသည့ေ်နစ့ွဲသည ်
သင၏်အသငး်ဝင�်�ယယ်ာေပးေချမ�အတကွ ်သကတ်မ်းတိ�းသည့ေ်န�့�င့ြ်ခား
နား�ိ�ငသ်ည။် က��်�ပ်တိ�သ့ည ်တစ်ေနတ့ညး် သကတ်မ်းတိ�းြခငး်ကိ�မလ�ပ်ေပး�ိ�င်
သြဖင့ ် သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်းမက�နမ်�ီ ြပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရနသ်တရိ
ပါ (၃ ရက ်၄ ရကခ်န ့�်ကာသည)်။ သငရဲ် ့ မ�နက်နေ်သာအးီေမးလလ်ပ်ိ စာတစ်
ခ�ေပးထားလ�င ်သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်းက�နတ်ဲအ့ေ�ကာငး်ကိ� သကတ်မ်းမ
က�နမ်�ီ တစ်လအလိ� သကတ်မ်းတိ�းြခငး်ေနာကဆ်ံ�းသတမ်�တရ်ကက်ိ� သင ်အးီ
ေမးလြ်ဖင့ ်သတေိပးစာရ��ိပါလမိ့်မည။်

 



(ဒေီနမ့�တစ်��စ်အတငွး်ရကစ်ွဲပါေသာ) ေအာကပ်ါစာရွကစ်ာတမ်းများမဆိ� 
စတိ�းဆိ�င�်�ိ  ေစျးဝယေ်ဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်�ဌာန စားပွဲခံ� တစ်ခ�ခ�မ� 
ဝနထ်မ်းတစ်ဦး��င့ ်တနး်တ�ညမီ�ပံ�စံကိ�ေဖါငြ်ဖည့ပ်ါ - 
• EBT စားစရာကဒ၊် 3SquaresVT ေထာကပံ်ေ့�ကး ေပးအပ်သည့ ်ေပးစာ 

သိ�မ့ဟ�တ ်ြပနလ်ညခ်ငွ့ြ်ပ� ချကေ်ပးစာ (သင၏်စာမိတ� �ရရနအ်တကွ ်
1-800-479-6151 ကိ�ေခါ်ပါ)။

• WIC ကဒ ်သိ�မ့ဟ�တ ်ချီးြမ�င့သ်ည့စ်ာ (သင့စ်ာမိတ� �ရရနအ်တကွ ်
802-863-7323 ကိ�ေခါ်ပါ)။

• လ�မ�ဖ�လံ�ေရး ဝငေ်ငခွျီးြမ�င့သ်ည့စ်ာ
(အကျိ�းခစံားခငွ့မ်ျားေ�ကညာချကေ်တာငး်ခရံန ်1-877-840-5776 
ကိ�ေခါ်ပါ)     

• အကျိ�းခစံာလ�မ�ဖ�လံ�ေရးအ�ပ်ချ�ပ်ေရးဌာနမ� သိ�မ့ဟ�တ ်ဗားေမာင့ ်
ကေလးများ��င့ ်မိသားစ�များအတကွဌ်ာန၊ စီးပာွးေရးဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနမ� 
လကမ်�တေ်ရးထိ�းထား ေသာေ�ကြငာချကတ်ငွ ်သငသ်ညမ်သနစ်မ်ွးမ�ခံ
စားခငွ့မ်ျားကိ� သငခ်စံားခငွ့�်�ိေ�ကာငး်အတညြ်ပ�သည့စ်ာ။ 

• သကတ်မ်းကိ�အတညြ်ပ�ရန ်မယဒ်ခီးဲ (Medicare) ကတြ်ပား��င့ ်ID  
(အကယ၍် အသက ်၆၅ ��စ်ေအာကြ်ဖစ်ပါက)

ဒအီထ�းေလ�ာေ့စျးကိ�က��်�ပ်ဘယလ်ိ�ရယ�
ရမလ။ဲ
အဲဒ့ါကလယွတ်ယ!် ေစျးဝယေ်ဖာကသ်ညဝ်နေ်ဆာငမ်� ဌာန စားပွဲခံ�တငွ ် 
သငမ်�တပံ်�တင�်ပီးသည�်�င့အ်သငး်ဝင ် နပံါတ�်�င့တ်ွထဲားေသာ အသငး်ဝင်
ကဒက်ိ� သငလ်ကခ် ံရ��ိလမိ့်မည။် ေင�ွ�ငး်ေကာငတ်ာတငွ ်ဤကဒ ်သိ� ့
မဟ�တ ်သင၏်အသငး်ဝငန်ပံါတက်ိ�တငြ်ပပါ၊ သင၏် ေလ�ာေ့စျး သည ်
သင၏် က�နက်ျစရိတစ်�စ�ေပါငး်သိ� ့ အလိ�အေလျာကသ်ကေ်ရာကလ်မိ့်မည်
။ အသငး်ဝငအ်သစ်များအတကွ၊် ဒေီလ�ာေ့စျးကိ�မ�တပံ်�တင�်ပီးမ� ရ��ိမ�ာ ြဖ
စ်လိ� ့ သငမ်�တပံ်�တင�်ပီးတာနဲ ့ သငခ်ျကခ်ျငး်ပဲသံ�း�ိ�ငသ်ည။် အကယ၍် 
သငသ်ည ်ခိ�းအပ် (Co-op) တွဖဲက၏် အစ���ယယ်ာဝငတ်စ်ဦးြဖစ်�ပီးပါက 
သင၏်ေဖါငတ်ငတ်ာကိ�လကခ်ရံ��ိ�ပီး ၃-၄ ရကအ်တငွး် သင၏် 
အသငး်ဝငသ်ိ� ့ သင၏်ေလ�ာေ့စျးကိ�ထည့ပ်ါလမိ့်မည။်

FAQs အားလံ�းအတကွအ်စားအစာ
က��်�ပ်သညအ်သငး်ဝငမ်ဟ�တပ်ါကအဘယသ်ိ�န့ညး်။
တစ�်�စလ်�ငေ်ဒါ်လာ ၁၅ ေဒါ်လာြဖင့ ်အစ���ယယ်ာ ပိ�ငဆ်ိ�ငေ်သာ 
အစ���ယယ်ာဝငတ်စဦ်းြဖစလ်ာရန် အသငး်ဝငပ်ါ (ေဒါ်လာ ၂ဝဝ သည်
အြပည့အ်ဝအသငး် ဝငြ်ခငး်မ�ရ��ိသည)်
• အစ���ယယ်ာဝငအ်သငး်ဝငမ်ျားသည ်မဲေပးပိ�ငခ်ငွ့�်�ိ�ပီး စီးတးီမာကတ ်

(City Market)  ဒါ�ိ�ကတ်ာဘ�တအ်ဖဲွ� အတကွ ်ေရွးချယ ်တငေ်ြမ�ာက�်ိ�
ငသ်ည။်

• အစ���ယယ်ာဝငမ်ျားသည�်�စ်စဉ်ေထာကပံ်မ့�ကိ�ခယံ� ခငွ့�်�ိသည ်
အြမတအ်စနွး်��စ်များတငွြ်ပနအ်မ်းေင ွ
(ေဒါ်လာပမာဏသညက်ွြဲပားမ�ေပါ်မ�တညသ်ည ်အသငး်ဝငမ်ျား၏ 
ဝယယ်�မ�များ - က��်�ပ်တိ�၏့ ၂၀၁၇ တိ�းချဲ�ေရးစီမံကနိး်ေ�ကာင့ ်��စ်
အနညး်ငယ ်အကျိ�းအြမတြ်ဖစ်ထနွး်မညမ်ဟ�တ ်ေ�ကာငး် က��်�ပ်တိ� ့
သညြ်ဖစ်ရန ်ခန ့မ်�နး်ေ�ကာငး်သတြိပ�ပါ)

မဟ�တေ်သာ- အစ���ယယ်ာဝငတ်စဦ်းြဖစလ်ာပါ
• ၁၅ ေဒါ်လာ ��စ်စဉ်��ယယ်ာေငေွပးေချမ�သကည်�ာခငွ့ ်
• တစ်��စ်အတကွေ်ကာငး်တယ်
• စီးတးီမာကတ ်(City Market) သငတ်နး်များကိ�အခမဲ ့တကေ်ရာက�်ိ�င်

သည်
•  အသငး်ဝငအ်��ပညာနရံံတငွ ်( Member Art Wall ) သ�တိ�၏့အ��ပညာ

လကရ်ာများကိ�ြပသ�ိ�ငသ်ည။် 
• အသငး်ဝငလ်�ပ်သားတစ်ဦးအြဖစ် ၄ လ�ကာ ေစတနာဝ့နထ်မ်းလ�ပ်ပါက 

တစ်လလ�င ်ဆိ�ငတ်စ်ဆိ�ငလ်ံ�းတငွ ်(၂)% ေလ�ာေ့စျးသိ�ေလ�ာငထ်ား သည့်
ပစ�ညး်များကိ�ရ��ိ�ိ�ငသ်ည။်  

• နာယကေထာကပံ်ြ့ပနအ်မ်းေင၊ွ အသငး်ဝငမဲ်ေပးခငွ့ ်သိ�မ့ဟ�တ ်ဒါ�ိ�ကတ်ာ
ဘ�တအ်ဖဲွ�တငွ ်ဝငေ်ရာကယ်�ဉ်�ပိငြ်ခငး်အတကွ ်အရညအ်ချငး်မြပည့မ်�ီပါ။

ဒေီလ�ာေ့စျးဘယေ်လာက�်ကာမလ?ဲ
တစ်��စ်တာအထ ိ(သကတ်မ်းတိ�း�ိ�ငသ်ည)်။ သင၏်ေလ�ာေ့စျးသည ်သင်
၏အသငး်ဝငမ်���င့ ်ပ�းတွထဲားသည။် အကယ၍် သငလ်ညး်အစ���ယယ်ာဝင ်
အသငး်ဝငတ်စ်ဦးြဖစ်လ�င ်သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်း တိ�းသည့ေ်နစ့ွဲသည ်
သင၏်အသငး်ဝင�်�ယယ်ာေပးေချမ�အတကွ ်သကတ်မ်းတိ�းသည့ေ်န�့�င့ြ်ခား
နား�ိ�ငသ်ည။် က��်�ပ်တိ�သ့ည ်တစ်ေနတ့ညး် သကတ်မ်းတိ�းြခငး်ကိ�မလ�ပ်ေပး�ိ�င်
သြဖင့ ် သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်းမက�နမ်�ီ ြပနလ်ညေ်လ�ာကထ်ားရနသ်တရိ
ပါ (၃ ရက ်၄ ရကခ်န ့�်ကာသည)်။ သငရဲ် ့ မ�နက်နေ်သာအးီေမးလလ်ပ်ိ စာတစ်
ခ�ေပးထားလ�င ်သင၏်ေလ�ာေ့စျးသကတ်မ်းက�နတ်ဲအ့ေ�ကာငး်ကိ� သကတ်မ်းမ
က�နမ်�ီ တစ်လအလိ� သကတ်မ်းတိ�းြခငး်ေနာကဆ်ံ�းသတမ်�တရ်ကက်ိ� သင ်အးီ
ေမးလြ်ဖင့ ်သတေိပးစာရ��ိပါလမိ့်မည။်

 



www.citymarket.coop/foodforall

အစားအစာ စားစရာများတငွ ်သကသ်ာ
သည ်(ဟငး်သးီဟငး်ရွကထ်�တက်�န် ��င့ ်
�ကးီမားေသာပစ�ညး်တငွ ်၁၅% 
သကသ်ာသည၊် ဆိ�ငတ်စ်ဆိ�ငလ်ံ�းတငွ ်
၁၀% သကသ်ာသည)် 

ေဒသဆိ�ငရ်ာစားနပ်ရိက�ာစီးပာွးေရးကိ�
ေထာကပံ်ပ့ါ

အခမဲ ့စီးတးီမာကတ ်(City Market) 
အတနး်များ

ေဒသခစီံးပာွးေရးလ�ပ်ငနး်များမ�ာ
အထ�းေလ�ာေ့စျး 

အခမဲ ့ရီ ေဗာစ် အာစမ�တစ်စ် 
(Reverse Osmosis) ေရ 

အသငး်ဝငအ်လ�ပ်သမားအခငွ့အ်လမ်း
များ (ေစတနာဝ့နထ်မ်းလ�ပ်ြခငး်ြဖင့ ် 
အထ�းေလ�ာေ့စျးရ��ိသည)်

လပတေ်လ�ာေ့စျး

လစဉ် ကစံမ်းမဲေဖာကရ်န ်
အလိ�အေလျာက ်ဝင�်ိ�ငသ်ည်

က��်�ပ်တိ�၏့ ��စ်ပတလ်ည်
အစညး်အေဝးတငွပ်ါဝငပ်ါ

က��်�ပ်တိ�၏့ ဒါ�ိ�ကတ်ာဘ�တအ်ဖဲွ�ေရွး
ေကာကပ်ွဲတငွ ်မဲေပးပါ 

အြမတအ်စနွး်��စ်များတငွ ်အားေပးမ�
 အြမတ ်ြပနအ်မ်း

အခမ့ဲ       $၁၅/��စ်


