
12021 ခုုနှှစ််၊ ဖေ�ဖေ�််ဝါါရီီ

ဥ⁅�်�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�- 
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ
• 1 ဒါါဇင်် (12 ⁒ံုပ်ါ) ူ⁐း� �သာာ
• အ⁒တ်ံ သုု⁅်ဟုုတ်ံ အ�ီ�⁴
• အြ⁆�ူ သုု⁅်ဟုုတ်ံ အိုု‹

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�- 
• အ�း‼�း�⁴ � ‼ုး �်နှှ့်‾် အ⁒�း ��ာ�⁆�း�⁴
• ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ််
• အူ⁉း �စ်း⁅�ူ⁉ာ�⁍သာာ ဥ⁅�ာ� (�ုး ⁒စ်ူ⁉⁍�ာ�ုး်�  ⁍⁒ာ့‾အု်⁅်⁅ှ⁒⁍ ာ်ချ�⁍��သာည််။့

သား� �/⁒ှတ််⁍��ာ့‾်�/ အုး ⁅းဂါ-3 ၊ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်⁅�ာ��ုး သာာ ⁍�း�⁍⁅ွ�⁃⁴�း� ူ⁉း တ််⁒း �်
ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ�)

ဖေြ⁆⁅ပဲ်ဖေ�်ပ်တ်ံ
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ
• 16-18 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း �
• တံ�ွတ်ံ�ွတ်ံဝါါ�နုုှင်ဖ်ေသ်၊ းှန ၊်သေဖ�်�⁆််⁆်ငီရုခ ၊်သေဖဲ�း��်⁆�ီ�⁴ �ည်ံ်ဖေသ် ဖေြ⁆⁅ပဲ်

ဖေ�်ပ်တ်ံြ⁆�စ််ရီ⁅ည််

• သူ⁐်ဝါြ⁆�စ််ရီ⁅ည််
• အဆီိဖေ⁒ရီ⁅ည််�်�့််

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�- 
• သား တ််စ်ာ�သာည််် ⁍�⁅�ဲ⁍ူ⁉ာ�တ််
• ⁒တ််းာုသ ာာသ⁍�ာ⁉ူ််တု�⁴‼တ််‼တ််⁒တ်် ⁅်ဟး တ်် ချ⁍⁒ာ�်ူ⁉ာ�⁍သာာ ⁍�⁅�ဲ⁍ူ⁉ာ�တ််
• အ်⁌� ်အ�သာာ��ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�သာည််် ⁍�⁅�ဲ⁍ူ⁉ာ�တ််
• ⁍အာ်ဂဲ်⁌စ်် ⁍�⁅�ဲ⁍ူ⁉ာ�တ််
• စ်ာ�အး ်⁌်�‼း သုား ⁅်ဟး တ်် ို⁆း �်တ်ာ⁅့‾⁅်�ာ�၊ သာတု်�ဓာာတ််⁅�ာ�၊ Omega 3, DHA သုား ⁅်ဟး တ်် 

EPA �်ဲသုား ⁍်သာာ ��ည်််စွ်�်�စ်စည််�⁅�ာ�ူ⁉ည်််သွာ့‾်�ူ⁉ာ�သာည််် ⁍�⁅�ဲ⁍ူ⁉ာ�တ််  

WIC � ⁒ခံု�်�ဖေသ် အစ််�အစ််�တ်ံ်�

နုုှတုု်ံ�်⁅ုခုင််⁅�်�သည်် �း်�⁒ပ််ဖေပ်�နုုှင််ရီန်် ြ⁆�ည်််စ်း�်စ််စ််�ဖေပ်�ရီပ်ါ⁅ည််။ု⁒�်�အတံး�် နုုှ⁅်�်�⁅�်��ုတ်ံ⁆�⁒ဖေသ် နုုှစုု််�်ဖေ်

WIC
Program

ဤ�တ်ံ�ုု ူ⁐်သ်စ်�်� 21 ⁅�ု��ြ⁆�င််် ရီှုှ⁈နုုှင််ပ်ါသည််- www.health.ny.gov/wicသုု ်သး်�ဖေရီ်�်ပ်ါ

WIC � ဖေ�်�်ခံုအတံည််ြ⁄ပ်ဖေပ်��်�ဖေသ် အစ််�အစ််ဆုုိင်ရ်ီ် ဖေန််�်ဆံုိ�ရီအခု��်အ⁒စ််ရီင််�အတံး�် https://nyswicvendors.com/upc-resources/သုု ်သး်�ဖေရီ်�်ပ်ါ်�

နုုှ်
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• အဆီိပ်ါဝါင််⁅ုနုှန််�နှှင််် သင်် ဝါယ််ရီ⁅ည််် နုုှအ်⁅�ု��အစ််��ုု သင််် WIC ဖေ��ဝါယ််စ််ရီင််�တံးင်် 

ဖေ�််ြ⁆ပ်ဖေပ်��်�ပ်ါသည််
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ
• နှး်�နုုှ-် �ှုှ⁈နုှး ့‾်⁍သာာ အ�း‼�း�⁴ �ူ⁐း � (ဂါ⁒ဝ�် သုား်⁌်⁒၊ 96 ⁍အာ့‾်စ်၊ ဂါ်⁌် ်⁅ဟး တ်် �ွ�်)

• နုုှသ်⁴�်�⁅ပ်ါသည််် နှး်�နုုှ-် �နုှး ့‾်⁅ည််‼ုး �ါ� ူ⁐း �ါ�််ယဝ�ွွရ⁍�း�⁴�း�⁴
• KOSHER (Cholov Yisroel)- သာ့‾််  WIC ⁍��ဝယ််စ်ာ�့‾်�တွ့်‾် �ါှုှ⁈⁅ှသာာ 
• ဆုိတ်ံနုုှ-် Meyenberg 12 ⁍အာ့‾်စ် ူ⁐း �သာာ
• နုုှစု််⁅်�ူ⁐း �- 12 ⁍အာ့‾်စ် ူ⁐း �သာာ

• နုုှဖ်ေြ⁆ခု်�်/နုုှ⁅ု်န် ်် - 25.6 ⁍အာ့‾်စ် ူ⁐း �သာာ

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�- 
• အ်⁌� ူ်⁉ည်််ူ⁉ာ�⁍သာာ
• ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ််
• နုှး ‼်းအချ�ု� သုား ⁅်ဟး တ်် အ��စ််
• ⁍ူ⁉ာ�တ််ူ⁉း တ််ယ်း ⁃⁴�း� နုှး �်ည်် 

• �ယ််⁒းယ်⁅်��ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�သာည််် နုှး‼ �်ည််
• အ‼း (2%) ူ⁉း တ််ူ⁉ာ�သာည််် နုှး ်

ပဲ်နုုှ်
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅ဆုုိ-

• 8TH CONTINENT-

�ဲနုှး  ်- ⁅း⁒ာအ�သာာ (⁍�ခဲျစု်⁅် 64 ⁍အာ့‾စ််)⁒အ�သာာနှှ့်‾် ိ⁆်⁌း

• PACIFIC NATURAL FOODS-

Ultra Soy – ⁅း⁒်⁌်ု�ာအ�သာာ (32 ⁍အာ့‾စ််�ါဝ့‾်⁃⁴�း� အချ်⁌်�အ�းချ⁒အ�သာာနှှ့်‾် ိ⁆်⁌း
တွ့်‾် ူ⁉ာ�ှုှ⁈နုှး ့‾သ်ာည််)

• SILK-

�ဲနုှး  ်– ⁅း⁒အ�သာာ (32 သုား ⁅်ဟး တ်် 64 ⁍အာ့‾စ််�ါဝ့‾သ်ာည််် ⁍�ခဲျစု်⁅်ူ⁐း �)
�ဲနုှး  ်– ⁅း⁒အ�သာာ (⁍�ခဲျစု်⁅် 128 ⁍အာ့‾စ်် အူ⁉း �်)

�ဲနုှး  ်– 32 ⁍အာ့‾စ််၊ အချ်⁌်�အ�းချ�ု်⁌တွ့််‾် ူ⁉ာ�ှုှ⁈နုှး ့‾သ်ာည််
• WESTSOY-

⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် �ဲနုှး  ်– ရုွး �ရုွး � (32 or 64 �ါှုှ⁈⁃⁴�း� အချ်⁌်�အ�းချ�ု်⁌တွ့််‾် ူ⁉ာ�၍�သာည််)

�ဲနုှး  ်– ိ⁆်⁌း⁒�⁌ာအ် ် (32 သုား ⁅်ဟး တ်် 64 ⁍အာ့‾စ််�ါှုှ⁈⁃⁴�း� အချ်⁌်�အ�းချ�ု်⁌တွ့််‾် ူ⁉ာ�၍�သာည််)

ခု�ုစ််
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�- 
• 8, 16, 24 သုု⁅်ဟုုတ်ံ 32 ဖေအ်င််စ် ူ⁐း�⁅�်�သ်
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ

• အပ်းဖေပ်�ပုု်�သတ်ံ၍ စီ်⁅ံြ⁄ပ်ြ⁆ပ်င််�်�ဖေသ် american, monterey jack, mozzarella, 

cheddar, colby, swiss, muenster, provolone သုု⁅်ဟုုတ်ံ ဤအ⁅�ု��အစ််�⁅�်� 
ဖေပ်ါင််�စ်ပ််ပ်ါဝါင််သည််် ခု�ုစ််⁅�်�

• ခု�ုစ််တံုံ� သုု⁅်ဟုုတ်ံ အစု်ပ််⁅�်�
• KOSHER (Cholov Yisroel) CHEESE သင်််  WIC ဖေ��ဝါယ််စ််ရီင််�တံးင်် ပ်ါှုှ⁈⁅ှသ်

  ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• နုှး ့‾့်‾� �ချာ�⁅ှ တ့်‾သွ်ာ့‾်�⁍သာာ ချ�ုစ််
• ချ�ုစ််အစ်ာ�အ⁍သာာ�်⁅�ာ�၊ ူ⁉း တ််�း ်⁌⁅်�ာ� သုား ⁅်ဟး တ်် ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််တွ့်‾် သား တ််စ်ာ�သာည််် ချ�ုစ််⁅�ာ�
• ချ��်�ာ အ�ုး ့‾်�အစ်⁅�ာ�
• ချ�ုစ်် အ⁅ွ/ချ�ုစ််အ⁅့့‾/်ချ�ုစ််အတ်း� �၊ ချ�ုစ််အ⁍ချ�ာ့‾်� သုား ⁅်ဟး တ်် ချ�ုစ််⁍ချ�ာ့‾်�
• အ်⁌� ်အ�သာာ��ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�⁍သာာ ချ�ုစ််
• ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် ချ�ုစ််
• တ်စ််ချ��်ချ�့‾်�ူ⁉း �်�ုး �ူ⁉ာ�⁍သာာ ချ�ုစ််
• Deli ခု�ုစ််

စ်ည််သးတ်ံ�်�ဖေသ် င်ါ�

ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ
• င်ါ�ဆိ်�န်ယ်် သုု⁅်ဟုုတ်ံ ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်ဟုင််�ခု�ု�
• ဖေရီ သုု⁅်ဟုုတ်ံ ဆီိနှှင်််နှှပ််�်�သည််် င်ါ�
• အရုုွ�နှှင််် အဖေရီြ⁆ပ််�ပ်ါှုှ⁈ဖေသ် င်ါ�
• ဖေအ်�်ပ်ါအ⁅�ု��အစ််�နှှင််် အရွးယ််⁅�်�-

• တံးန််အဖေပ်ါ်- ⁅ည််သာည်််တ်�‼ုးု‼⁆်�  (5 - 6 ⁍အာ့‾စ်် ူ⁐း �⁅�ာ�)
• ပ်န််�ဖေရီ်င်် ဖေဆိ််⁒းု‼⁆်�ု‼�းန်င််ါ�- ⁅ည််သာည်််အ⁅ှတ််တ်⁆  (5, 6 နှှ့်‾် 7.5 ⁍အာ့‾စ်် စ်ည််

သွာတ််ူ⁐း �⁅�ာ�)

• ဆိ်ဒါင််� င်ါ�ဖေသတံာ်- ⁅ည််သာည်််တ်�‼ုးု‼⁆်�  (3.75 ⁍အာ့‾စ်် ူ⁐း �⁅�ာ�)

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• အ⁒ာ�ုး⁅်ိ � တ်း်⁌ာ
• ူ⁐⁒း �ူ⁐�်အ⁅�ု��အစ်ာ� ⁍‼�်⁌့်‾ါွ⁆⁒ာ်
• အ်⁌း⁍�ာ့‾⁍်‼�်⁌့်‾ါွ⁆⁒ာ်
• အ်⁌� ်အ�သာာ��ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ�
• �ါဝ့‾�်စ်စည််���ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ�

http://www.health.ny.gov/prevention/nutrition/wic/


2WIC � ⁍ူ⁉ာ�်ချ�အတ်ည််ြ⁄�⁍��ူ⁉ာ�⁍သာာ အစ်ာ�အစ်ာ‼ုး ့‾�်ာ ⁍်⁌ာ�်‼�း ��အချ��်အ⁒စ်ာ�့‾်�အတွ်�် https://nyswicvendors.com/upc-resources/သုား်� ် သွာာ�⁍�ာ�်�ါ

ဒုါန််ခု�ဥ်  
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• သင််ဖ်ေ��ဝါယ််စ််ရီင််�တံးင်် ဖေ�််ြ⁆ပ်ပ်ါှုှ⁈သည််် အဆီိပ်⁅်ဏ
• 32 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း �⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• Annie’s- အု⁅်⁒း �် ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Arz- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Avenue A- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း
• Axelrod- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Baroody- ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Best Yet- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Brown Cow- အ‼းု⁒းအ��ည်််�ါ⁃⁴�း� ⁅ ့‾်ူ⁉�်အး �်⁍��⁍သာာ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာ့်⁒⁍း 

ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ိ⁆်⁌း⁒ာဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Butterworks Farm- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Byrne Hollow- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊
• Cabot- 2% အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Chobani- 2% အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊, အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ိ⁆
်⁌း⁒းအ��ည်််�ါ ရုွး‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Coburn Farms- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊
• Cowbella- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Cream O’Land- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Crowley- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Dannon- 1.5% အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်
ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Desi Natural Dahi- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ 
ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Essential Everyday- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ 
ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း‼း⁅�ါ စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ
အ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်

• Esti- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Farmland- Dahi အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Fit and Active- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Food Club- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Food Lion- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Foodtown- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 

အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Freedom Hill Farm- ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Fresh Made- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Friendship- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Gopi- အုနုိှယ်စ်တု်း ့‾် အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အုနုိှယ်စ်တု်း ့‾် အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 
အုနုိှယ်စ်တု်း ့‾် အ‼းအ��ည််် ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Great Value- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း
⁍⁒းအ��ည်််�ါ ရုွး‼ာ် ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ့ �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Greek Gods- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 
• Green Mountain Creamery-  အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 

ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည််် ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Greenway- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Guru: အ‼း��ည််် ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Hammond Dairy- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Hannaford- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်
ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း‼း⁅�ါ စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ 
ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ိ⁆်⁌း⁒ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်

• Hawthorne Valley- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်

• Horizon- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် 

အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Ithaca- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Key Foods- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Kingdom Creamery- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Kirkland- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• La Yogurt- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ 
ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Lacto- ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Lala- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Lucerne Dairy- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �
ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Maple Hill- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Market Pantry- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Merve- ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Mountain High- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁅း⁒းအ��ည်််‼အ 
�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• My Essentials- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Nancy’s- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် 

အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Nature’s Place- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််
�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Nature’s Promise- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း⁅�ါ 
ိ⁆်⁌း⁒ာ် ရုွး့⁒⁍း‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 
⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်

• North Country Creamery- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာဒုိ်⁌်ချ�ဥ်⁒းအ��ည်််�ါ ိ⁆်⁌း
• Nostimo- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• O Organics- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း 

ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Oikos- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း 
အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်

• Open Nature- 2% ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � 
ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Our Family- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Penn Maid- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• PICs- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း
⁅�ါ ိ⁆်⁌း⁒ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼⁅ိ းအ��ည်််�ါ
်⁌း⁒ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Powerful- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Price Rite- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Redwood Hill- ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Romis- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Ronnybrook Farm Dairy- အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Seven Stars- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ 

ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• ShopRite- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 
အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Shurfine- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Simply Balanced- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်



3WIC � ⁍ူ⁉ာ�်ချ�အတ်ည််ြ⁄�⁍��ူ⁉ာ�⁍သာာ အစ်ာ�အစ်ာ‼ုး ့‾�်ာ ⁍်⁌ာ�်‼�း ��အချ��်အ⁒စ်ာ�့‾်�အတွ်�် https://nyswicvendors.com/upc-resources/သုား်� ် သွာာ�⁍�ာ�်�ါ

ဒုါန််ခု�ဥ်၊ ဆိ�်ရီန််    
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• သင််ဖ်ေ��ဝါယ််စ််ရီင််�တံးင်် ဖေ�််ြ⁆ပ်ပ်ါှုှ⁈သည််် အဆီိပ်⁅်ဏ
• 32 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• Stonyfield Organic- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်⁅⁒ုး ့‾်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း
⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး‼ာဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ⁒းအ��ည်််�ါ ��့‾်သာစ်် ိ⁆်⁌း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Stop and Shop- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် အ‼း
⁍⁒ာ် ရုွး့ �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း 
ိ⁆်⁌း⁒ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Super Associated- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Taste of Inspirations- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �

ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Tillamook- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Tops- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း
⁅�ါ ိ⁆်⁌း⁒းအ��ည်််�ါ ရုွး‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်

• Traditional- သာူ⁐ာဝ ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Trimona- ူ⁐း⁒းအ��ည်််�ါ ရုွး‼ဂ��း�ယ်ာ� အ⁍် �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Two Good- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်⁒ာ် ိ⁆်⁌း့⁒⁍း 

• Upstate Farms- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Urban Meadow- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Voskos- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Wallaby- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး � ဂ
�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Wegmans- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ 
⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼ာ် စ်း့⁒⁍း �ါဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ �ရုွး
ူု⁐း ့‾်အုး တ်စ််�ါှုှ⁈⁃⁴�း� အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Weis- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ �ရုွး⁒း⁅�ါ ိ⁆်⁌း ူု⁐း ့‾်အုး တ်စ််�ါှုှ⁈⁃⁴�း� 
အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ �ရုွး ူု⁐း ့‾်အုး တ်စ််�ါှုှ⁈⁃⁴�း� အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ အ‼းအ��ည်််�ါ 
ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ �ရုွး ူု⁐း ့‾်အုး တ်စ််��ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�⁍သာာ အ‼းအ��ည်််�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• White Mountain- ူ⁐း⁒း⁅�ါ ရုွး‼ဂ��း�ယ်ာ� အ⁍် �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်
• Wholesome Pantry- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ‼း

⁍⁒ာ် ရုွး့ �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

• Yoplait- သာ⁴�ာ�⁍⁒�ာ်ူ⁉ာ�⁍သာာ စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�းနှှ့်‾် စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း-့ှ‾�်⁍��ာသား�ဒုိ်⁌်ချ့
ဥ် 4 ⁍အာ့‾်စ် �ါ 8 ူ⁉း �် (စ်း စ်း ⁍�ါ့‾်� 32 ⁍အာ့‾်စ်)၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌်ချ�ဥ် 

KOSHER (Cholov Yisroel) ဒုါန််ခု�ဥ်  သင်််  WIC ဖေ��ဝါယ််စ််ရီင််�တံးင်် ပ်ါှုှ⁈⁅ှသ်။
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 32 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• Gevina Farms- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ် 

• J and J- အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး �ဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ်
• Mehadrin-အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး �ဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ်၊
• Normans- အ‼ာ် ရုွး့⁒⁍း �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ်၊ အ‼း⁅�ါ ရုွး‼ာ ဂ�ုဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ်၊ အ⁒ာ် ိ⁆်⁌း့⁒⁍း �ရုွး � ဂ�ုဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ် 

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
•  ⁍�ာစ်�်⁃⁴�း� �ါဝ့‾�်စ်စည််�⁅�ာ���့်‾် ��ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ� (ဂ�်⁌ို်‹း ⁒ာ ⁍�ွ�ာအး တ််/သာ⁴�ာ�⁒�း �အစ်ှုှ⁈သာည််)

• ⁍သာာ�်နုှး ့‾⁍်သာာ/ိှ‹စ််နုှး ့‾⁍်သာာ ဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ်
• ဒုိ်⁌ခ်ျ�ဥ် ⁍�ခဲျစု်⁅်
• သာ⁴�ာ�တ်း ⁅�ာ�

တုုံ�း �
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 8, 10, 14, 16 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• Azumaya- နှး �ည်�်သာည််် တု်း �း �၊ အ⁅ာစ်ာ�တု်း �း �၊ တု်း �း �အ⁅ာအ��စ််
• Franklin Farms- တု်း �း �⁍��ာ်၊ အ⁍်⁌⁍တ်ာ် တု်း �း �၊ တု်း �း �အ⁅ာ၊ တု်း �း �အ⁅ာအ

��စ််
• Heiwa 

• House Foods- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာ၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် အ⁍်⁌⁍တ်ာ် တု်း �း �၊ 
⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �⁍��ာ်၊ အ�ည််အ⁍သွာ�အ⁍�ာ့‾်�‼�း � တု်း �း �အ⁅ာအ��စ််၊ 
အ�ည််အ⁍သွာ�အ⁍�ာ့‾်�‼�း � တု်း �း �အ⁅ာ၊ အ�ည််အ⁍သွာ�အ⁍�ာ့‾်�‼�း � 
အ⁍်⁌⁍တ်ာ်တု်း �း �၊ အ�ည််အ⁍သွာ�အ⁍�ာ့‾်�‼�း � တု်း �း �⁍��ာ်

• Nasoya- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် စ်း�ါတု်း �း �အ��စ််၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာအ��စ််၊ 
⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာ၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁍��ာ်၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် စ်း�ါတု်း �း �
အ⁅ာ၊ အ⁍��ာ်

• Natures Promise- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာ
• O Organics- တု်း �း �အ⁅ာအ��စ််၊ တု်း �း �အ⁍��ာ်၊ တု်း �း � စ်း�ါအ⁅ာအ��စ်် 

• San Su- တု်း �း �အ⁅ာအ��စ််၊ တု်း �း �အ⁅ာ၊ တု်း �း �အ⁍��ာ်
• Wegmans- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာ
• Woodstock- ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာအ��စ််၊ ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ်် တု်း �း �အ⁅ာ

ပဲ်အ⁅�ု��⁅�ု��၊ စ််�ဖေတံ််ပဲ်နှှင််် ပဲ်နီ်ဖေ⁒�
ဝါယ််�်�နုုှင််သည််် အဖေြ⁆ခု်�်အြ⁆ခု⁅်�⁅�်�-
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ
• ပဲ်၊ စ််�ဖေတံ််ပဲ်၊ ပဲ်နီ်ဖေ⁒ဖေပ်ါင််အ�ုပ်် 1 �
ဝါယ််�်�နုုှင််သည််် စ်ည််သးတ်ံူ⁐း �⁅�်�-
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ

• ပဲ်အ⁅�ု��⁅�ု��၊ စ််�ဖေတံ််ပဲ်၊ ပဲ်နီ်ဖေ⁒�ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း 15-16 �⁒၊ ပဲ်ြ⁆ခု⁅်�ဖေ⁴�််၊ ပဲ်စ်င််�ငံု်နှှင််် ပဲ်ြ⁆�ူဖေ�

  ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�- 
• �ဲ⁍⁒ှာ်
• ဝ�်သာာ�နှှ့်‾် �ဲအ⁅�ု��⁅�ု��
• သာ⁴�ာ�၊ အ‼း၊ အသာာ� သုား‼်�း၊ ဝ ⁅်ဟး တ်် ‼ဲ� း⁅�ာ�⁍�ါ့‾်�ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�သာည််် 

• �ဲ⁍တ်ာ့်‾ှှ်⁈ည််၊ �ဲစု်⁅်�၊ ူု⁐း စ်ာ��ဲ၊ �ဲဝါ နှှ့်‾် wax beans တု်း �ု်း  "�ဲ၊ စ်ာ�⁍တ်ာ်�ဲ၊ �ဲ်⁌း⁍⁒်‾နှှ့်� 
⁍�⁅�ဲ⁍ူ⁉ာ�တ်် ဝယ််ယ်း ခွျ့်‾"်��့်‾် ဝယ််ယ်း�ှုှ⁈နုှး ့‾⁅်ည််⁅ဟး တ််�ါ။ ဤအစ်ာ�အ⁍သာာ�်အ⁅�ု��
အစ်ာ�⁅�ာ��ုး  ဝယ််�်⁌် သာ့်‾် WIC ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်နှှ့်‾် အသား�အနှှ�⁅�ာ�အတွ်�် ⁍့ွ‾သာာ�
တ််⁌�ု်း �အ��ု��ချ�စ်ာ�ခွျ့်‾�ု်း  အသား� �ြ⁄��ါ။



4WIC � ⁍ူ⁉ာ�်ချ�အတ်ည််ြ⁄�⁍��ူ⁉ာ�⁍သာာ အစ်ာ�အစ်ာ‼ုး ့‾�်ာ ⁍်⁌ာ�်‼�း ��အချ��်အ⁒စ်ာ�့‾်�အတွ်�် https://nyswicvendors.com/upc-resources/သုား်� ် သွာာ�⁍�ာ�်�ါ

⁅န်�်စ်် ဆီိရီီယ်ယ််ဖေ�း�်
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�- 
• 12 ⁍အာ့‾်စ် နှှ့်‾်အူ⁉�် ူ⁐း �
ဂ���⁅ှူ⁉း တ််⁍သာာ ‼း�းယ်ယ််�ုး  * ��့်‾် ��ူ⁉ာ�⁍��သာည််

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�- 
• ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ််
• တ်စ််⁍ယ်ာ�်စ်ာ အုတ့််‾ယ််⁅�ာ�

�ဖေ⁒�်�⁆ံ⁒အစ််�အစ််- ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်နှှင််် သစ််သီ�ဝါ� 
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 4 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�-

• �⁍⁒အစ်ာ�အစ်ာ 2 ⁍အာ့‾စ််အူ⁉း� �် 2 ူ⁉း �် (စ်း စ်း ⁍�ါ့‾်� 4 ⁍အာ့‾စ််) �ုး  1 ူ⁐း �အ��စ်် 

⁍�တွ်�်သာည််
• �⁍⁒အစ်ာ�အစ်ာ 4 ⁍အာ့‾စ််အူ⁉း� �် 2 ူ⁉း �် (စ်း စ်း ⁍�ါ့‾်� 8 ⁍အာ့‾စ််) �ုး  2 ူ⁐း �အ��စ်် 

⁍�တွ်�်သာည််
• ဖေအ််ဂန််�န်စ််
• သစ််သီ� သုု⁅်ဟုုတ်ံ ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်တံစ််⁅�ု��⁅�ု��
• ⁅တံး ညီ်ဖေသ် ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�် သုု⁅်ဟုုတ်ံ သစ််သီ� အစံု်
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�-

• Beech Nut, Gerber, Earth’s Best, Happy Baby, Nature’s Promise, 

Once Upon A Farm, Tippy Toes, Wild Harvest

• Kosher (Cholov Yisroel)- First Choice

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• အ⁍ချါ�်⁅�ာ�
• သာစ််သား�⁒ည််� ⁅ဟး တ်် သုား ⁅်ဟး တ်် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်⁒ည််� ⁅ဟး တ််သာည််် အသာာ�၊ ဒုိ်⁌်

ချ�ဥ်၊ ူ⁉⁅့‾်�၊ ⁍ချါ�်‼ဲွ��ာ��ါဝ့‾သ်ာည််် ⁍�ာသာ⁅⁍⁅ှ⁅�ာ⁆

�ဖေ⁒�်�အစ််�အဖေသ်�်⁅�်� – အသ်�⁅�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 2.5 ဖေအ်င််စ် ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ််ဂန််�န်စ််
• အသ်�တံစ််⁅�ု��⁅�ု�� စ်းပ််ြ⁄ပ်တ်ံ သုု⁅်ဟုုတ်ံ ဟုင််�နှှပ််ခု��်
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�- Beech Nut, Earth’s Best, Gerber

နုုှစုု််�်ဖေ⁒အတံး�် ဆီိရီီယ်ယ််�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• Gerber- �⁍⁒အတွ်�် ⁍�ွ�ာ�
• 8 သုု⁅်ဟုုတ်ံ 16 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ရုုွ�ရုုွ�အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�သ်- ဖေ�း�်အုတ်ံ၊ ဆိန်၊် ဂ�ံ�⁴�⁅်� သုု⁅်ဟုုတ်ံ နံှှစ််�အဖေစ််အဆိန်အ်စံု်
ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-

• ⁍အာ်ဂ်⁌်�်⁌စ််
• DHA ၊ သာစ််သား�၊ ⁍�ာ်�⁅ူ⁒ာ သုား ⁅်ဟး တ်် ��ည်််စွ်�်�ရုွးတ့်‾်��်ဲသုား ⁍်သာာ အ�ုး ⁍‼်‾ာ့‾်��ါဝ့

�စ်စည််�⁅�ာ�

24 oz21 oz 12 oz 18 oz18 oz12 oz 12 oz12 oz 15 oz

Helpful Shopping Hints!
How to get your full 36 oz of cereal:

12 oz + 12 oz + 12 oz = 36 oz 15 oz + 21 oz = 36 oz 12 oz + 24 oz = 36 oz 18 oz + 18 oz = 36 oz

နုုှင််ငံ်⁒ံု�်�ဆုုိင််ရီ် အ⁅ှတ်ံတံံဆုိပ််/အ�း�အ⁅ှတ်ံတံံဆုိပ််⁅�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�- 
• ဖေအ်�်ပ်ါ နုုှင််ငံ်⁒ံု-�်�ဆုုိင််ရီ် အ⁅ှတ်ံတံံဆုိပ််နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�

• General Mills: *Berry Berry Kix, Blueberry Chex, *Cheerios, 

Cinnamon Chex, Corn Chex, Fiber One Honey Clusters, 

*Honey Kix, *Kix, Multi Grain Cheerios, Rice Chex, *Total 

Whole Grain, Vanilla Chex, *Wheat Chex, *Wheaties

• Kelloggs: *All Bran Complete Wheat Bran Flakes, Corn Flakes, 

Crispix, *Frosted Mini Wheats, *Frosted Mini Wheats Filled, 

*Frosted Mini Wheats Little Bites, *Honey Almond Ancient 

Grains, *Original Frosted Mini Wheats, Rice Krispies, *Special 

K Banana, *Special K Multi Grain, *Special K Original

• Kemach: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Multi Grain 

Toasted Oats, *Toasted Oats, *Wheat Flakes

• Malt O Meal: *Frosted Blueberry Mini Spooners, *Frosted Mini 

Spooners, *Frosted Strawberry Mini Spooners

• Post: *Grape Nuts, *Grape Nuts Flakes, *Great Grains Banana 

Nut Crunch, *Great Grains Crunchy Pecan, *Bunches of Oats 

Honey Roasted, *Honey Bunches of Oats Vanilla Bunches, 

*Honey Bunches of Oats with Almonds

• Quaker: *Life Original Multigrain Cereal, *Life Strawberry 

Multigrain Cereal, *Life Vanilla Multigrain Cereal, *Oatmeal 

Squares Brown Sugar, *Oatmeal Squares Cinnamon, *Oatmeal 

Squares Honey Nut

• Ralston: Corn Biscuits, Corn Flakes, *Frosted Shredded 

Wheat, Toasted Whole Grain Oats, *Wheat Bran Flakes

• Sunbelt: *Simple Granola

• Taanug: Crisp Rice

ဖေ��ဝါယ််ရီ်တံးင်် အဖေ�်�်အ�း ြ⁆�စ််ဖေစ်⁅ည််် အ⁴�ံြ⁄ပ်ခု��်⁅�်�။
သင််် ဆီိရီီယ်ယ််ဖေ�း�် 36 ဖေအ်င်စ််�ုု ြ⁆ပ်ည်််ဖေအ်င်⁒ု်-�ပ််န်ည််
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• Avenue A: Corn Flakes, *Toasted Oats

• Best Yet: *Bite Size Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn 

Flakes, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, *Honey 

Oats and Flakes, *Honey Oats and Flakes with Almonds, 

*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Clear Value: Corn Flakes, *Toasted Oats

• Essential Everyday: Corn Flakes, Crispy Hexagons, Crispy 

Rice, Crunchy Corn Squares, *Crunchy Oat, *Crunchy Oat 

Squares, Crunchy Rice Squares, *Crunchy Wheat Squares, 

*Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and Flakes, *Honey 

Oats Flakes Almond, Nutty Nuggets, *Strawberry Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat and Bran Flakes

• Food Club: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 

Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Frosted Shredded 

Wheat, *Honey and Oats, *Honey and Oats With Almonds, 

Oatmeal Squares, Rice Squares, *Strawberry Frosted 

Shredded Wheat, Toasted Oats, Twin Grain Crisp, *Wheat 

Squares

• Food Lion: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 

Corn Flakes, *Oats and More With Almonds, *Oats and 

More With Honey, *Strawberry Frosted Shredded Wheat, 

*Tasteeos, *Toasted Oats, Toasted Rice

• Foodtown: Corn Flakes, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 

Shredded Wheat, Oats and More with Almonds, *Tasteeos, 

*Toasted Oats

• Great Value: *Almond Crunchy Honey Oats, *Bite Size 

Shredded Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 

*Crunchy Honey Oats, *Crunchy Oat Squares, *Frosted 

Shredded Wheat, *Os Oats, Rice Squares, *Toasted Oats, 

*Toasted Whole Grain Oat Spins

• Hannaford: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 

Crispy Hexagons, Crispy Rice, Easy Living Oat Squares, 

*Frosted Shredded Wheat, *Nutty Nuggets, Oats and More 

With Almonds, Oats and More With Honey, *Strawberry 

Frosted Shredded Wheat, *Tasteeos, Toasted Corn, Toasted 

Rice, *Toasted Wheat Squares, *Wheat Bran Flakes, Wheat 

Flakes

• Hy Top: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bran Flakes, 

Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, *Honey Oats and 

Flakes with Almonds, *Toasted Oats

• IGA: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 

Wheat, *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy 

Corn and Rice, Crispy Rice, Honey Oats and Flakes, Honey 

Oats and Flakes With Almonds, *Original Toasted Oats, Rice 

Squares, *Toasted Oats

• Key Foods: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 

*Toasted Oats

• Kiggins: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Shredded Wheat, Corn Flakes, Crispy Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, Honey Oat Crunch, *Toasted Rolling Oats

• Krasdale: Corn Flakes, Honey Oats and Flakes, *Toasted 

Oats

•  Market Pantry: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat, 

*Toasted Oats

• My Essentials: *Frosted Shredded Wheat

• Parade: *Bite Size Shredded Wheat, Corn Flakes, *Toasted 

Oats

• PICS: Crispy Honey Oats and Flakes, Crispy Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, Toasted Corn Crisps, Toasted Rice Crisps, 

*Wheat Bran Flakes

• Price Chopper: Corn Flakes, *Good Choice Oat Squares, 

*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Whole Grain Toasted 

Oats

•  Price Rite: *Bran Flakes, Corn Flakes, *Frosted Shredded 

Wheat, Honey Oat Clusters With Almonds, *Shredded Wheat, 

*Toasted Oats

• Red and White: Corn Flakes, *Toasted Oats

• Safeway: *Wheat Pockets

• Shop Rite: *Bran Flakes, Crispy Corn Squares, Crispy Rice 

Squares, *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 

Honey Oat Clusters, Honey Oat Clusters With Almonds, 

*Toasted Oats

• Shurfine: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Shredded Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crispy Rice, 

Honey Oats and Flakes, Oats and More With Almonds, Oats 

and More With Honey, Rice Squares, *Toasted Oats, *Wheat 

Bran Flakes, *Wheat Squares

• Signature Kitchens: Corn Flakes, Oats And Almonds, Oats 

And More With Honey, Shredded Wheat Bites, *Toasted Oats

• Signature Select: *Bran Flakes, Corn Pockets, Crispy Rice, 

*Frosted Shredded Wheat Bite Size, *Nutty Nuggets, Rice 

Pockets, Toasted Oats

• Stop and Shop: *Bran Flakes, Corn Flakes, Corn Squares, 

Crispers, Crispy Rice, *Frosted Shredded Wheat, Honey 

Crunchin Oats, Honey Crunchin Oats Almond, Instant 

Oatmeal Packs, *Multigrain Oats and Os, *Nutty Nuggets, 

*Oat Squares, *Oats and Os, Rice Squares, *Whole Grain 

Shredded Wheat

• That’s Smart: Corn Flakes, Crisp Rice, *Toasted Oats

• Tops: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Bite Size Shredded 

Wheat, Corn Flakes, Corn Squares, Crisp Rice, *Friendly 

Harvest Bran Flakes, *Oat Squares, Oats and More Honey 

Roasted, Oats and More With Almonds, Rice Squares, 

*Strawberry Frosted Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Twin 

Grain Crisp

• Urban Meadow: Corn Flakes, *Toasted Oats

• Valu Time: *Bran Flakes, Corn Flakes, Crisp Rice, *Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats

• Wegmans: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, *Bite Size 

Shredded Wheat, Corn Flakes, *FYFGA Oat Crisps, *FYFGA 

Strawberry Shredded Wheat, *Oat Crisps, *Oats and Honey, 

*Oats and Honey with Almonds, *Toasted Oats

• Weis: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Corn Flakes, 

Honey Oats and Flakes, Honey Oats and Flakes with 

Almonds, 

• Weis Quality: *Bite Size Frosted Shredded Wheat, Bite Size 

Toasted Corn, Bite Size Toasted Rice, Crispy Corn and Rice, 

Crispy Rice, *Multigrain Toasted Oats, *Strawberry Frosted 

Shredded Wheat, *Toasted Oats, *Wheat Bran Flakes, *Wheat 

Flakes

• Western Beef: Corn Flakes, *Toasted Oats

• White Rose: Corn Flakes, *Frosted Shredded Wheat,  

*Toasted Oats

Store Brands

ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�- 
  ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-
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ဂ�ံ� ခု�်ပ်ါတီံ

ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 16 ဖေအ်င်စ်် (1 ဖေပ်ါင််) ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• Celias- အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�၊ အဝါ⁍�ာ့‾⁍်��ာ့‾်�၊ ဂ���⁴�⁅်�
• Chi Chis- အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�၊ ဂ���⁴�⁅်� Fajita စ်တု်း ့‾်
• Del Campo- Corn

• Don Pancho- အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�၊ ဂ���⁴�⁅်� 
• Essential Everyday- Soft အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�နှး ၊ ဂ���⁴�⁅်� 
• Food Club- အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�၊ ဂ���⁴�⁅်� Fajita စ်တု်း ့‾်
• Guerrero-  အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�
• Great Value-100% ဂ���⁴�⁅်�၊ ဂ���⁴�⁅်�
• Hannaford- Fajita စ်တု်း ့‾် ဂ���⁴�⁅်�
• Herdez- အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�
• IGA- အ��ူ⁍�ာ့‾် ⁍��ာ့‾်�၊ ဂ���⁴�⁅်� ချ�ာ�ါတ်းစ်တု်း ့‾်
• Key Foods- ဂ���⁴�⁅်�
• La Banderita- ⁍��ာ့‾်�၊ ⁍��ာ့‾်�နှး ၊ အဝါ⁍�ာ့‾⁍်��ာ့‾်�၊ ဂ���⁴�⁅်�၊ ဂ���⁴�⁅်� ချ�ာ�ါတ်းအနှး
• La Milpa- Traditional Nixtamal

• Mayan Farm- ဂ�ံ�⁴�⁅်�
• MexAmerica- 100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ခု�်ပ်ါတီံနှှင််် ပ်�်�ရီည််
• Mission- ဖေြ⁆ပ််င််�ခု�်ပ်ါတီံအပ်ါ�၊ 100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�⁅ုန်််၊ စ််�ဖေသ်�်ဆုုိင်စ််တုုံင်် ဂ�ံ�

⁴�⁅်�၊
• Natures Promise- သူ⁐်ဝါ ဖေြ⁆ပ််င််�ခု�်ပ်ါတီံ
• Ortega- ဂ�ံ�⁴�⁅်�
• ShopRite- Trading Co Whole Wheat

• Shurfine- ဂ�ံ�⁴�⁅်� Fajita

• Siempre Autentico- ဂ�ံ�⁴�⁅်�⁅ုန်််
• Signature Select- ဂ�ံ�⁴�⁅်�ခု�်ပ်ါတီံ
• Stop and Shop- ဖေြ⁆ပ််င််��း �အြ⁆�ူ၊ ဖေြ⁆ပ််င််��း �အဝါါ၊ ဂ�ံ�⁴�⁅်�⁅ုန်််
• Tia Rosa- ဂ�ံ�⁴�⁅်�ခု�်ပ်ါတီံ
• Tio Santi-  ဂ�ံ�⁴�⁅်�⁅ုန်််  
• Tops- ဂ�ံ�⁴�⁅်�
• Weis Quality- ဂ�ံ�⁴�⁅်�

ဆိန််⁒ံု›ုုိ�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ
• 14-16 ဖေအ်င်စ်် သုု⁅်ဟုုတ်ံ 28-32 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ဆိန်⁒ံု်�်�း� သုု⁅်ဟုုတ်ံ အ�ုပ််⁅⁐ူ ›ုုိ�
• အသင််ခ်ု��်၊ အြ⁆⁅န်ခ်ု��် သုု⁅်ဟုုတ်ံ ပံု်⁅ှန်ခ်ု��်

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• သာ⁴�ာ�၊ အ‼း သုား‼ း၊ ⁅်ဟး တ်် ‼�ာ� ⁍�ါ့‾်�ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ

အပ်းစ််�ရီဖေသ် ဆီိရီီယ်ယ််⁅�်�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�- 
• 11.8 ဖေအ်င််စ်နှှင်််အ��် ူ⁐း�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• Cream Of Rice- ဖေ�း�်အုတ်ံအပ်း ၊ အသင််စ်််�ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်�
• Cream Of Wheat- 1 ⁅ုန်စ်် ဆီိရီီယ်ယ််ဖေ�း�်၊ 2.5 ⁅ုန်စ်် ဆီိရီီယ်ယ််ဖေ�း�်၊ အသင်််

စ််�ဖေ�း�်�ုပ််၊ 2.5 ဂ�ံ�⁴�⁅်� ဆီိရီီယ်ယ််ဖေ�း�်
• Essential Everyday- Instant Grits Packs, အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်�
• Food Club- အသင််စ်််�ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်�
• Great Value- ပံု်⁅ှန်် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်�
• Hannaford- ဂ�ံ� ခုရီင်⁅််⁅ီ၊ ပံု်⁅ှန်် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်�
• IGA- 100% သူ⁐်ဝါ ⁅း⁒ဖေ�း�်အုတ်ံ၊⁒ဖေ�း�်၊ 100% သူ⁐်ဝါ ဂ�ံ�⁴�⁅်� ⁅း 

⁅း⁒�်�အရီသ် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅
• Malt O Meal- Farina သူ⁐်ဝါအရီသ် ဂ�ံ�ဖေ�း�်အပ်း ၊ ⁅း⁒်�အရီသ် ဂ�ံ�ဖေ�း

• Maypo- ဖေ⁅ပ်ယ််အရီသ် အသင််စ်််�ဖေ�း�်အုတ်ံ၊ Quinoa ပ်ါှုှ⁈ဖေသ် ဖေ⁅ပ်ယ််အရီသ် 
ဖေ�း�်အုတ်ံ၊ ာ⁏်�ဖေ⁅်င််စ််တုုံင်် ဖေ⁅ပ်ယ််အရီသ် ဖေ�း�်အုတ်ံ

• My Essentials- ပံု်⁅ှန်် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်� 
• PICS- ပံု်⁅ှန်် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်� 
• Price Rite- ပံု်⁅ှန်် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုပ််⁅�်�
• Quaker- Instant Oats With Iron, ⁅း⁒�်�အရီသ် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅ 
• Shop Rite- ⁅း⁒အရီသ် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅�်�၊ 
• Shurfine- ⁅း⁒�်�အရီသ် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅ 
• Signature Select- အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅�်�
• Tops- ⁅း⁒�်�အရီသ် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅
• Weis Quality-  ⁅း⁒�်�အရီသ် အသင််စ်််� ဖေ�း�်�ုတ်ံ⁅
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ဂ�ံ�နှှင်််⁒ုပ််ဖေသ် ဖေပ်ါင််⁅ုန််် �ုတ်ံ�ုန််⁅�်�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 16 ဖေအ်င်စ်် (1 ဖေပ်ါင််) ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�နှှင််် အ⁅�ု��အစ််�⁅�်�-

• America’s Choice-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Arnold-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Best Yet-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Bimbo-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Bogopa-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Bowl and Basket-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Cherry Valley-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Food Lion-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Foodtown-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Jerusalem Franczoz ��န််�⁅်ဖေရီ�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််-100% ဂ���⁴�⁅်�၊ ဂ���⁍စ််�့‾⁍်�ါ�် 

• Full Circle- နှှ⁅်�⁴�တ််⁍စ််နှှ့်‾် နှှ�စ်ာ��့‾အ်⁍စ််အ‼ ူ⁉း်ှ⁆⁌် တ််⁍သာာ ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Gold Medal:- နှှ⁅်�⁴�တ််⁍စ််�ါှုှ⁈သာည််် 100% ဂ���⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Gourmet- 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Hannaford- 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Hauswald’s- 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Holsum-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Ideal-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• IGA-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• King Kullen- 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌်် 
• Krasdale-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Monks- နှှ�စ်ာ��့‾ူွ်⁉�် အ⁍စ််အ‼အ်⁅�ု��⁅�ု��⁅ှ ူ⁉း⁌် တ််ူ⁉ာ�⁍သာာ ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ ဂ���⁴�⁅်�

⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Pas Yisroel- Gold Label 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ Green Label ဂ���⁴�⁅်�

⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ နှှ�စ်ာ��့‾အ်⁅�ု��⁅�ု��⁅ှ ူ⁉း တ််ူ⁉ာ�⁍သာာ ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌်် 
• Penn Street-100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််
• Pepperidge Farm- Jewish ရုွး ့‾်� ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ ⁒�⁍�ါ့‾⁅်း်⁆����ဂ ််တု�⁴⁴်� ်⁌််၊ 

ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််အချ��် 

• PICS-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Roman Meal- Sungrain 100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််  
• Rubschlager- Westphalian Style Pumpernickel ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််၊ ဒုါန််�⁅တ်ံစ်တုုံင်် 

Pumpernickel, ဥဖေရီ်ပ်စ်တုုံင်် ဂ�ံ�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််၊ 100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််၊ ဖေ�််ဖေတံ� 
ဂ�ံ�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််၊ ဖေ�််ဖေတံ� ရုုွင််�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််၊ ဖေ�််ဖေတံ� Pumpernickel ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 100% 

Rye Rye-Ola Flax ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 100% Rye Rye-Ola Pumpernickel ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 
100% Rye Rye-Ola Black Rye ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 100% Rye Rye-Ola Sunflower 

⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌်် 
• Sara Lee-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Schmidt Old Tyme-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Schwebels-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• ShopRite-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Signature Select-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Stern’s- 100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််  ၊ ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််⁒ံု�်�⁆� 
• Stop and Shop- 100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််  (ဆိ်�⁒ံုဝါ⁅�ုံ⁒�ဝါ⁅�ည်််�်�ပ်ါ)၊ ဆိ်�

�ည်််�်�ဖေသ် ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််  
• Super Bread V-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Tops-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Urban Meadow-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Weis-100% အရီည််အဖေသး�ြ⁆⁅င််် ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Windmill Farms- Hamotzie ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ Mezonos ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ ဂ���

⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််⁒း � �⁅�ာ� 
• Wonder-100% ဂ�ံ�⁴�⁅်�ဖေပ်ါင်⁅ု်န်််
• Yossi’s-• Multigrain Bread

• Zomick’s- 100% Hamotzie ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 100% Mezonos ဂ���⁴�⁅်�
⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််၊ 100% ဂ���⁴�⁅်�⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််⁒း � �⁅�ာ� 

ဂ�ံ�⁴�⁅်� ပ်ါစ်တံ်
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• 16 ဖေအ်င်စ်် (1 ဖေပ်ါင််) ူ⁐း�⁅�်�
• ဖေအ်�်ပ်ါတံံဆုိပ််⁅�်�-

• Allegra

• America’s Choice

• Anna

• Barilla

• Bella Terra

• Bionaturae

• Bowl and Basket

• Brad’s

• Cadia

• Campagna

• Colavita

• DeLallo

• Delverde

• Essential Everyday

• Fit And Active

• Food Club

• Fratelli Mantova

• Full Circle

• Garofalo

• Gia Russa

• Great Value

• Heartland

• Hodgson Mill

• La Molisana

• Landau

• Luigi Vitelli

• Mishpacha

• Natures Promise

• O Organics

• Pasta Isabella

• Pastaio

• Racconto

• Ronzoni

• ShopRite

• Shurfine

• Signature Select

• Simply Balanced

• Wegmans

• Weis

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• သာ⁴�ာ�၊ အ‼း သုား‼ း၊ ⁅်ဟး တ်် ‼�ာ� ⁍�ါ့‾်�ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ
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အသီ�အနံှှနှှင််် ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်⁅�်� (ဖေင်းသ်�တံန်�ုု်�အ��ု��ခံုစ််�ခုးင်််)
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
 • “⁒တ်ံဆိတ်ံဆိတ်ံ/ဖေအ�ခဲု/စ်ည််သးတ်ံ” စ်သည််တုုံအ်န်�် ⁅ည််သည်််အ⁅�ု��အစ််�ြ⁆�စ််သည််�ုု သင််် WIC ဖေ��ဝါယ််စ််ရီင််�တံးင်် ဖေ�််ြ⁆ပ်ဖေပ်��်�ပ်ါ⁅ည််⁒တ်ံ⁒“ တ်ံဆိတ်ံဆိတ်ံသ်” သုု⁅်ဟုုတ်ံ⁒တ်ံ
• ဖေအ််ဂန််�န်စ််

⁒�်�⁆ံ⁒တ်ံဆိတ်ံဖေသ် ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်⁅�်�နှှင််် သစ််သီ�ဝါ
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁒ဆုုိ⁆ံ⁒တ်ံဆိတ်ံဖေသ် ⁅ည််သည်််ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်နှှင််် သစ််သီ�ဝါ
• သူ⁐်ဝါအတုုံင််� သုု⁅်ဟုုတ်ံ ⁒ီှြ⁆�တ်ံ�်�ဖေသ်�
• ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်အစံု်သုပ််အ�ုပ််⁅�်�၊ ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်အ�ုပ််⁅�်�
ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-

• ⁒�်�င်ပ််န််�⁅
• ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်အတံန််�⁅ှ အသီ�အရွး�်⁅�်�
• သစ််သီ�ြ⁆ခုင််�⁅�်�
• တံန်ဆ်ိ်ဆိင်ရ်ီ်တံးင်် သံု�ဖေသ် ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်⁅�်�နှှင််် သစ််သီ�⁅�်�
• �ုန်ဖ်ေြ⁆ခု်�်⁅�်�
•  အခုးံ⁅်သီ�⁅�်� (ဖေြ⁆⁅ပဲ်၊ သစ််သီ�/အဖေစ််အဆိန်ဖ်ေရီ်စ်ပ််�်�သည််⁅�်�) 
• ဖေဆိ���်ဝါင်အ်ပ်င်⁅်�်�၊ ဟုင််�ခုတ်ံအဖေ⁅း�အ�ုင်⁅်�်� သုု⁅်ဟုုတ်ံ အသုပ်် စ််�ြ⁆⁅ုန်ရ်ီည််⁅�်�

စ်ည််သးတ်ံသစ််သီ�⁅�်�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁍� သုား ်⁅ဟး တ်် ⁍��ာ်�ည််တ်စ််⁅�ု��⁅�ု����့်‾် စု်⁅်ူ⁉ာ�သာည််် ⁅ည််သာည်််တ်� ‼ုးု‼⁆်�
• ⁅ည််သာည်််သာစ််သား�အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅‼ုး  သုား ်⁅ဟး တ်် သား�စ်း �
• အချ�ု�အ�သာာအတ်း �ါသာည််် ူ⁉း တ််�း ်⁌်⁅�ာ�
• ⁅ည််သာည််် အရွွယ််/ူ⁐း �/အူ⁉း �် အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅‼ုး  (သား�သာ်⁌််အုတ့််‾ယ််⁍⁒၍) ⁅ည််ွဲ⁒�ာ�⁅ှ⁆�

သာည််် သာတု်�ူ⁐း �၊ �်⁌်ူ⁐း � သုား ်⁅ဟး တ်် �⁒တ််စ်တ်စ််ူ⁐း ��ုး ⁅‼ုး  သား� �နုှး ့‾်သာည််။
• အဓုာ� �ါဝ့‾်�စ်စည််�⁅ှာ သာစ််သား���စ််�⁅ည််
• Applesauce- “သာ⁴�ာ�⁅�ါ⁍သာာ” သုား ်⁅ဟး တ်် “အချ�ု�⁅ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�⁍သာာ” အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅�ာ�

သာာ

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• ခုရီ⁅်ူ⁐ယ််ရီီဖေဆိ််စ််
• ပုု်င်⁅ု်န်််အဆိ်သးပ််
• သ⁴�်�ရီည််စု်⁅် သစ််သီ�
• သ⁴�်� သုု⁅်ဟုုတ်ံ ဆိ်�ဖေပ်ါင််��ည်််�်�သည််
• ဆီိ/အဆီိဖေပ်ါင််��ည်််�်�သည််
• တံစ််ဖေယ််�်စ်် အုတ်ံ

စ်ည််သးတ်ံ ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်⁅�်�
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ‼ုး ဒိးယ်⁅်/‼ာ��ါဝ့‾်⁅ုနုှ်⁌်� �း � ⁅ှ်⁌် သုား ်⁅ဟး တ်် ⁍⁒ာ့်
• ⁅ည််သာည်််တ်� ‼ုးု‼⁆်�
• ⁅ည််သာည််် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�် သုား ်⁅ဟး တ်် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်စ်း � ⁅‼ုး
• ⁅ည််သာည်််အရွွယ််အစ်ာ�⁅‼ုး
• ⁅ည််သာည််် အရွွယ််/ူ⁐း �/အူ⁉း �် အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅‼ုး  (သား�သာ်⁌််အုတ့််‾ယ််⁍⁒၍) ⁅ည််ွဲ⁒�ာ�⁅ှ⁆�

သာည််် သာတု်�ူ⁐း �၊ �်⁌်ူ⁐း � သုား ်⁅ဟး တ်် �⁒တ််စ်တ်စ််ူ⁐း ��ုး ⁅‼ုး  သား� �နုှး ့‾်သာည််။
• အဓုာ� �ါဝ့‾်�စ်စည််�⁅ှာ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်��စ််�⁅ည််

• စ်ည််သွာတ်် ချ�⁅်�ချ�ဥ်သား� (အနှှစ််အခဲျ⁍��ာ်၊ အနှှစ််၊ အ⁒�း �⁒ုး �်၊ အ⁍⁴�၊ စ်တ်း �၊ အတ်း� �၊ ⁍‼ာ်
စ််၊ အ�ည််၊ ‼(ာ်စ််အ�ည််‼⁍ ာ‼⁒ာ

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• အချ�ဥ်တ်ည််သာည််် သုား ⁅်ဟး တ်် ချ�့‾်ြ⁄�⁒း �်ူ⁉ာ�သာည််် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်⁅�ာ�
• �ဲ⁍⁒ှ��ု�ာ်၊ ဝ�်သာာ�နှှ့်‾် �ဲအ⁅�ု��⁅
• ဟ့‾်�ချ�ု�နှှ့်‾် စွ်�်ြ⁄�တ််⁅�ာ�
• ချ�⁅်�ချ�ဥ်သား�⁍‼�သ်ား�⁅�ာ‾့ွ⁒�ာ်စ််၊ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�် အတဲွ်အ��်၊ သာ
• အ‼�း၊ သာ⁴�ာ���ည်််စွ်�်ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ‼ း၊
•  �ဲအ⁅�ု��⁅�ု��/စ်ာ�⁍တ်ာ်�ဲ/�ဲ်⁌း⁍⁒၊ ဂါူ⁐်⁌ို်‶းဲ� ⁒ဥ�⁅ာ- ⁍သာာ်�⁅) � �ဲ၊ ို⁆း ⁒(ဲ��စ််ာ

ဖေအ�ခဲု သစ််သီ�⁅�်� 

ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁅ည််သာည််် ူ⁐း�/အူ⁉း �်အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅‼ုး
• ⁅ည််သာည်််အရွွယ််အစ်ာ�⁅‼ုး
• ⁅ည််သာည်််တ်�‼ုးု‼⁆်�
• အဓုာ� �ါဝ့‾်�စ်စည််�⁅ှာ သာစ််သား���စ််�⁅ည််
• ⁅ည််သာည်််သာစ််သား�အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅‼ုး  သုား ်⁅ဟး တ်် သား�စ်း �
ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-

• သာစ််သား�⁅ဟး တ််သာည််် အ�ချာ��ါဝ့‾�်စ်စည််�⁅�ာ�
• သာ⁴�ာ�၊ ��ာ��ည်် သုား ⁅်ဟး တ်် ⁍��ာ်�ည််အ‼�း⁍�ါ့‾်�ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ

ဖေအ�ခဲု�်�ဖေသ် ဟုင််�သီ�ဟုင််�ရွး�်⁅�်�

ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• ⁅ည််သာည်််တ်�‼ုးု‼⁆်�
• ⁅ည််သာည််် ူ⁐း�/အူ⁉း �်အ⁅�ု��အစ်ာ�⁅‼ုး
• ‼ာ��ါသာည််��စ််⁍စ်၊ ⁅�ါသာည််��စ််⁍စ်
•  ⁍အ�ခဲျူ⁉ာ�⁍သာာ �ဲအ⁅�ု��⁅�ု��၊ စ်ာ�⁍တ်ာ်�ဲနှှ့်‾် �ဲ်⁌း⁍⁒တု်း� ်�ုး  ခွျ့်‾်ြ⁄�သာည််
• ⁅ည််သာည်််အရွွယ််အစ်ာ�⁅‼ုး
• ⁅ည််သာည််် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�် သုား ်⁅ဟး တ်် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်စ်း � ⁅‼ုး
• အဓုာ� �ါဝ့‾်�စ်စည််�⁅ှာ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်��စ််�⁅ည််
ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-

• သာ⁴�ာ�၊ အ‼း သုား ⁅်ဟး တ်် ‼�း ⁍�ါ့‾်�ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ
• ⁍‼ာ်စ်် သုား ⁅်ဟး တ်် ⁍�ါ့‾⁅်း ်⁌််⁍�ချာ�်⁍�ါ့‾်�ူ⁉ည်််ူ⁉ာ�သာည််⁅�ာ�



9WIC � ⁍ူ⁉ာ�်ချ�အတ်ည််ြ⁄�⁍��ူ⁉ာ�⁍သာာ အစ်ာ�အစ်ာ‼ုး ့‾�်ာ ⁍်⁌ာ�်‼�း ��အချ��်အ⁒စ်ာ�့‾်�အတွ်�် https://nyswicvendors.com/upc-resources/သုား်� ် သွာာ�⁍�ာ�်�ါ
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NYS WIC �ရုွး ဂ�⁅်အချ��်အ⁒�ာ�အတွ်�်- health.ny.gov/WICသုား⁆်� ် သွာာ�⁍�ာ�်�ါ။
ဤအ�ဲွအ်စ်ည််�သာည်် တ််⁌်�တ်းအခွျ့်‾အ်⁍��⁍��သာည််် အ⁒း �်ှှ⁈့‾အ်�ဲွအ်စ်ည််���စ််�ါသာည််။

ဖေ��််ရီည််
ဝါယ််နုုှင််သည််⁅�်�-
• သာ့်‾် WIC ⁍��ဝယ််စ်ာ�့‾်�တွ့်‾် ⁍�ာ်���ါှုှ⁈⁍သာာ အရွွယ််အစ်ာ�နှှ့်‾် အ⁅�ု��အစ်ာ�
• 100% ⁍��ာ်�ည််
• သာစ််သား�⁍��ာ်�ည်် 80% သုား ⁅်ဟး တ်် ိ⁆းတ်ာ⁅့‾�ဲ်ူ⁉ာ�သာည််် အ�ည််

ဝါယ််၍⁅ြ⁆�စ််သည််⁅�်�-
• ဖေအ််ဂန််�န်စ််

ဆုုိင်အ်⁅ည််⁅�်�နှှင််် ဖေ�််ြ⁆ပ်ပ်ါအ⁅ှတ်ံတံံဆုိပ််⁅�်�အပ်ါအဝါင်် ⁅ည််သည်််ဆုုိင်တံ်ံဆုိပ််⁅ဆုုိ-

• 7 Select

• Best Choice

• Best Yet

• Bogopa

• Cherry Valley

• Essential Everyday

• Food Club

• Food Lion

• Freedom’s Choice

• Good and Gather

• Great Value

• Hytop

• Krasdale

• Market Pantry

• Member’s Mark

• Nature’s Own

• Parade

• PICs

• Red & White

• Sam’s Choice

• Shopper’s Value

• Shurfine

• Signature Select

• Super A

• Tipton Grove

• Urban Meadow

• White Rose

အ⁅�ု��သ⁅ီ�⁅�်�အတံး�် သစ််သီ�ဖေ��််ရီည််
အခုန််�အပ်းခု�ုန်တ်ံးင်် �်�ှုှ⁈နုုှင်သ်ည်် 11.5 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• Welch’s- ⁅ည််သာည်််အ်⁌� ်အ�သာာ⁅‼ုး
ဖေအ�ခဲု�်�ဖေသ် သစ််သီ�အဆီိဖေ��််ရီည််⁅�်� 11.5-12 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ- ဂ�ုတ််�ရွး ၊ ⁒ု�ာ်သား�၊ ်⁌ာ်⁌တ််သား်⁆⁍
• Dole- ⁅ည််သာည်််အ်⁌� ်အ�သာာ⁅‼ုး နှှ့်‾် သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််⁅�ာ�
• Langers- �်⁌်�သား�၊ Autumn Blend ၊ စ်��စ််၊ Spring Blend, Summer Blend, Winter 

Blend

• ⁅ည််သည်််ဆုုိင်တံ်ံဆုိပ််⁅ဆုုိ- �်⁌်�သား�၊ စ်��စ််၊ သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််⁅�ာ�
• Old Orchard-  Green Lid နှှင််် ပ်န််�သီ�၊ စ်ပ်�စ််သီ�၊ သစ််သီ�ဖေ��််ရီည််
• Seneca- ပ်န််�သီ�

�ဖေ⁒�်�အတံး�် သစ််သီ�ဖေ��််ရီည််⁆�
ဖေအ�ခဲု�်�ဖေသ် သစ််သီ�အဆီိဖေ��််ရီည််⁅�်� 16 ဖေအ်င်စ်် ူ⁐း�⁅�်�
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ- �်⁌်�သား�၊ စ်��စ််သား�၊ ဂ�ုတ််�ရွး ၊ သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််၊ ⁒ုာ်၊ ်⁌ာ်⁌တ်််⁆⁍
အရီည်် 64 ဖေအ်င်စ်် ဝါင်် ူ⁐း�⁅�်�
• ⁅ည််သည်််တံံဆုိပ််⁅ဆုုိ- ဂ�ုတ််�ရွး ၊ ⁒ု�ာ်သား�၊ ်⁌ာ်⁌တ််သား်⁆⁍
• ⁅ည််သည်််ဆုုိင်တံ်ံဆုိပ််⁅ဆုုိ- �်⁌်�သား�၊ စ်��စ််သား�၊ သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််၊ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်
• Apple & Eve- �်⁌်�သား�၊ Big Bird �်⁌်�သား�၊ Cookie Monster ူ⁐ယ််�း၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�းနှှ့်‾် 

အ�ချာ�၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း �်⁌်�သား�၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း⁍��ာ်�ည််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း စ်��စ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း တ်⁒ည််�သား�၊ 
ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း ��်စ်ူ⁐ယ််�း၊ Elmo’s ဝုး ့‾⁍်�ာစ်�်ူ⁉ာ�သာည််် သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််၊ Grover’s စ်��စ််��ူ

• Campbell’s- ‼ုး ဒိးယ်⁅်⁍⁒�ာ်ူ⁉ာ�သာည််် ချ�⁅်�ချ�ဥ်သား�၊ ချ�⁅်�ချ�ဥ်သား့
• Harvest Classic- �်⁌်�သား�၊ �်⁌်�သား� ⁒ုာ် ်⁌ာ်⁌တ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း �်⁌်�သား�၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း်⁆⁍

⁍��ာ်�ည််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း စ်��စ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း ��်စ်ူ⁐ယ််�း
•  Juicy Juice- �်⁌်�သား�၊ �်⁌်�သား� ��်စ်ူ⁐ယ််�း၊ ူ⁐ယ််�းသား�၊ ချ�ယ််�းသား�၊ ဝုး ့‾နှ်ှ့်‾် သာစ််သား�စ်�်ူ⁉ာ�

⁍သာာ ⁍��ာ်�ည််၊ စ်��စ််၊ �းဝး စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း၊ သာ��်၊ အခွျ� �ွ ⁒ု်�ာ်၊ စ်း�ာ ်⁌ဂါ�⁍⁅ာ�်၊ ⁅်⁆⁍
⁅ွ်⁌် �်⁌်�သား�၊ စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း ့ှ‾�်⁍��ာ၊ စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း ��ဲ၊ အ�း �ုး ့‾်�⁍ဒိသာူွ⁉�် သာစ််သား�နှှ့်‾် ဝုး ့‾်
⁍�ာစ်�်ူ⁉ာ�သာည််် သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််၊ အ��ူ⁍�ာ့‾် စ်��စ််

• Langers- �်⁌်�သား�၊ �်⁌်�သား� ူ⁐ယ််�း ချ�ယ််�း၊ �်⁌်�သား� ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း စ်��စ််၊ �်⁌်�သား� စ်��စ််၊ �်⁌်�သား� 
�းဝး စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း၊ �်⁌်�သား� ⁒ုာ် ်⁌ာ်⁌တ််၊ ူ⁐ယ််�းသား�၊ သာစ််သား�နှှ့်‾် ဝုး်⁆⁍ ့‾⁍်�ာစ်�်ူ⁉ာ�သာည််် 

သာစ််သား�⁍��ာ်�ည််၊ ‼ုး ဒိးယ်⁅်⁍⁒ာ်ူ⁉ာ�သာည််် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်၊ အ⁍⁅ှ�အ�ု့‾�ဲ်ူ⁉ာ�သာည့််် 

ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်၊ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်
• Lucky Leaf �်⁌်�သား� 
• Mott’s �်⁌်�သား� 

• Musselman’s- �်⁌်�သား�
• Northland- ူ⁐⁒း �ူ⁐ယ််�းနှှ့်‾် ူ⁐⁒်�⁒⁐ူ ယ််�း Acai ၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း⁐ူ်�

ူ⁐ယ််�း၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း စ်��စ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း တ်⁒ည််�သား�၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း ��်စ်ူ⁐ယ််�း၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််
�း သာ��်၊ တ်⁒း⁒⁐ူ �ည််�သား �ူ⁐ယ််�း၊ ��်စ်ူ⁐ယ််�း ူ⁐⁒း �ူ⁐ယ််�း

• Ocean Spray- �်⁌်�သား�၊ Concord စ်��စ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း ူ⁐⁒ယ််⁐ူ်�
�း၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း Concord စ်��စ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း သာ��်၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း ်⁌ာ်⁌တ််၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း 
တ်⁒ည််�သား�၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း ��်စ်ူ⁐ယ််�း 

• Old Orchard- Acai တ်⁒ည််�သား�၊ �်⁌်�သား�၊ �်⁌်�သား� ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း၊ ူ⁐ယ််�းသား�စ်း � ၊ ူ⁐⁒်�
ချ�ယ််�း ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း၊ ူ⁐⁒း �ူ⁐ယ််�း တ်⁒�ည််⁒ည််�သား�၊ ချ�⁅်ူ⁐ယ််�း တ်⁒ည််�သား�၊ ချ�ယ််�း တ်
သား�၊ စ်��စ််၊ �းဝး စ်⁍တ်ာ်ူ⁐ယ််�း၊ အခွျ� �ွ ⁒ုာ်၊ ⁅�်⁅ွ်⁌် သာ��်၊ ��်စ်ူ⁐ယ််�းအ်⁌း၊ စ်⁍တ်ာ််⁆⁍
ူ⁐ယ််�း ��ဲ၊ စ်��စ််��ူ၊ အရုွး ့‾်�ချ�ယ််�း 

• Ruby Kist- �်⁌်�သား�၊ စ်��စ််၊ စ်��စ််ြ⁄�
• Seneca- �်⁌်�သား�
• V8- ‼ုး ဒိးယ်⁅်⁍⁒ာ်ူ⁉ာ�သာည််် ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်၊ အ⁍⁅ှ�အ�ု့‾�ဲ်ူ⁉ာ�သာည့််် 

ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်၊ ဟ့‾်�သား�ဟ့‾်�ရွွ�်
• Welch’s- Concord စ်��စ််၊ အ်⁌း⁍�ာ့‾စ််��စ််၊ စ်း�ါူ⁐ယ််�း၊ အ��ူ⁍�ာ့‾စ််��စ််၊ အ��ူ⁍�ာ့‾် 

စ်��စ်် ⁅�်⁅ွ်⁌်


