
 

 

 
Indiana WIC ပိတ္ပင္မႈမ်ား  

– ႐ွင္းလင္းခ်က္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အျပည့္အစုံကုိ ေရာင္းခ်သူလမ္းညႊန္ စာမ်က္ႏွာ 15 တြင္ ၾကည့္ပါ–  
 

WIC EBT ကတ္မ်ားကုိ ေငြေၾကး၊ ေသနတ္ သုိ႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားအတြက္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း 
 အပစ္ဒဏ္- 

o တစ္ႀကိမ္ထက္ပုိပါက- အၿပီးတုိင္ ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ေထာင္က်ႏုိင္ရန္ အလားအလာ 
o တစ္ႀကိမ္တည္းျဖစ္ပါက- WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 6 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္  

 
6. WIC EBT ကတ္မ်ားကုိ အရက္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးလိပ္အတြက္ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ျခင္း- 

 အပစ္ဒဏ္- 
o မည္သည့္အျဖစ္အပ်က္မဆုိ- WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 3 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္  

 
8. မေတာ္တဆျဖစ္ေစ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ WIC ေဖာက္သည္မ်ားကုိ WIC ပုံမွန္သုံးစြျဲခင္းမ႐ိွသူမ်ားထက္ 
ပုိမုိေစ်းတင္ျခင္း၊ ဆုိင္ေရာင္းေစ်းထက္ ပုိေရာင္းျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အျမင့္ဆုံးေစ်းထက္ အၿမဲပု္ိေရာင္းျခင္း 
ေရာင္းကုန္ေပၚ႐ိွ ေစ်းႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ထိုပစၥည္းအနီး စင္ေပၚတြင္ ကပ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းကို သတိျပဳပါ။ 
ထိုေစ်းႏႈန္းသည္ WIC ေငြလက္ခံတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ေဈးႏွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းပါက 
စက္ပစၥည္းေဘး႐ွိစင္ သို႔မဟုတ္ POS စနစ္ႏွင့္ ေရာင္းကုန္ေပၚ႐ွိ ေစ်းႏႈန္း သို႔မဟုတ္ ထိုပစၥည္းအနီး 
စင္ေပၚတြင္ ကပ္ထားေသာ ေစ်းႏႈန္းကို ေျပာင္းလပဲါ။  

 အပစ္ဒဏ္-  
o ႏွစ္ႀကိမ္ႏွင့္အထက္ ျဖစ္ပြားပါက WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 3 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္ပါမည္ 

 
7. စာရင္း႐ိွသည္ထက္ ပုိမုိၿပီး ကုန္က်စားရိတ္ေတာင္းျခင္း 
စာရင္းစစ္ခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူမႈ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ေတာင္းယူၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ 
ေတာင္းဆိုထားသည္ ့ ကာလအတြင္း WIC အဝယ္စာရင္းကိ ုIN WIC ျပည္နယ႐္ံုးသို႔ 15 ရက္အတြင္း 
ေပးပို႔ရပါမည္။ 

 အပစ္ဒဏ္-  
o စာရင္းလုပ္မထားေသာ ပမာဏႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ဒဏ္ေငြ 
o ႏွစ္လထက္ပုိပါက 3 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္ခံရပါမည္ 



 

 

 
12. စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ား တင္ျပရန္ ပ်က္ကြက္မႈ 
စာရင္းစစ္ခ်ိန္တြင္ ဝယ္ယူမႈ စာရင္းမွတ္တမ္းမ်ားကို ေတာင္းယူၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ 
ေတာင္းဆိုထားသည္ ့ ကာလအတြင္း WIC အဝယ္စာရင္းကိ ုIN WIC ျပည္နယ႐္ံုးသို႔ 15 ရက္အတြင္း 
ေပးပို႔ရပါမည္။ ပထမ သတ္မွတ္အရက္အတြက္ ေပးပို႔ျခင္း မ႐ွိပါက Indiana WIC မွ သတိေပးခ်က္ 
ထုတ္ျပန္ၿပီး ေနာက္ထက္ 15 ရက္ အခ်ိန္ေပးပါမည္။ ထို ဒုတိယ သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မေပးပုိ႔ပါက Indiana 
WIC မွ $1,000 ဒဏ္ေငြတပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ 15 ရက ္အခ်ိန္ေပးပါမည္။ တတိယအႀကိမ္ 
သတ္မွတ္ရက္အတြင္း မေပးပို႔ပါက ေရာင္းခ်သူအား 3 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္ပါမည္။ သင္၏ အေရာင္းစာရင္း 
အားလံုးကုိ အနည္းဆံုး 3 ႏွစ္စာ သိမ္းထားပါ။ 

 အပစ္ဒဏ္- 
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးျခင္း 
o 2 ႀကိမ္- $1,000 ဒဏ္ေငြ 
o 3 ႀကိမ္- WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 3 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္ 

 
18. WIC မွ အသိအမွတ္မျပဳေသာ ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ေဖာ္ျမဴလာ သုိ႔မဟုတ္ WIC တြင္ ရႏုိင္ေသာ 
အဟာရမ်ားကုိ ဝယ္ယူျခင္း သုိ႔မဟုတ္ စုေဆာင္းထားျခင္း 

 အပစ္ဒဏ္- 
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးျခင္း 
o 2 ႀကိမ္- WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 1 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္ 

 
21. WIC အစားအေသာက္စာရင္းတြင္ မပါေသာ အစားအစာမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ ေတာင္းဆုိျခင္း 
ထိုအရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲသူ၏ WIC ကတ္တြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေငြရွင္းရာတြင္ 
ဝယ္ယူသည့္ အေရအတြက ္အတိအက်ကိုသာ စကင္ဖတ္ပါ။ အတည္ျပဳထားေသာ WIC အစားအစာမ်ားကို 
အျခားထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ အစားထိုးခြင့္မျပဳပါ။ ေတာင္းဆိုေသာ WIC ထုတ္ကုန္အားလံုးသည္ သံုးစြဲသူ၏ 
လက္ခံျဖတ္ပိုင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရပါမည္။ 

 အပစ္ဒဏ္-  
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္ 
o ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ပြားျခင္း- ဒဏ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 1 ႏွစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း 

 
24. ဆုိင္အေရာင္းဆုိင္ရာ တာဝန္ခံမွ စီစဥ္ေသာ မျဖစ္မေနတက္ရသည့္ ႏွစ္ပတ္လည္ စက္တင္ဘာ WIC 
သင္တန္းသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

 အပစ္ဒဏ္-  



 

 

o 1 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္ 
o ထပ္ခါထပ္ခါျဖစ္ပြားျခင္း- ဒဏ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 1 ႏွစ္ ပိတ္ပင္ျခင္း 

 
32. WIC အစားအေသာက္မ်ားကုိ အနည္းဆုံး သုိေလွာင္ထားရမည့္ ပမာဏအတြင္း ထားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

 အပစ္ဒဏ္- 
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္ 
o 2 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ WIC လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
o 3 ႀကိမ္- အနည္းဆုံးဒါဏ္ေငြ $100 
o 4 ႀကိမ္- WIC ေရာင္းခ်သူအျဖစ္မွ 1 ႏွစ္ ထုတ္ပယ္ 

 
34. သက္တမ္းကုန္ေနေသာ WIC အစားအေသာက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

 အပစ္ဒဏ္- 
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္ 
o 2 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ WIC လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
o 3 ႀကိမ္- အနည္းဆုံးဒါဏ္ေငြ $100 

 
36. WIC အစားအေသာက္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကုိ အစားအေသာက္ထုတ္ပုိးသည့္အိတ္၊ ဘူး၊ စင္ တုိ႔တြင္ 
တိက်စြာေဖာ္ျပရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

 အပစ္ဒဏ္- 
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္ 
o 2 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ WIC လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
o 3 ႀကိမ္- အနည္းဆုံးဒါဏ္ေငြ $100 

 
48. WIC အစီအစဥ္မွ ေပးအပ္ေသာ စင္ေပၚထားရမည့္ ေစ်းတံဆိပ္မ်ားကုိ WIC သတ္မွတ္ထားေသာ 
အစားအေသာက္မ်ားအနီးတြင္ မွန္ကန္စြာထားရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္း 

 အပစ္ဒဏ္- 
o 1 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္ 
o 2 ႀကိမ္- သတိေပးခ်က္မ်ားႏွင့္ WIC လမ္းစဥ္မ်ားကုိ ျပန္လည္သင္ၾကားျခင္း 
o 3 ႀကိမ္- အနည္းဆုံးဒါဏ္ေငြ $100 

 


