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འདིར་བདེན་ངོའི་ཐོ་འདི་མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔ་ཡོངས་བ�ན་རིམ་�ཱའི་ཚད་ག�ང་དང་�ས་འཐེབ་ཀི་ལམ་�གས་�་གོ་དོན་ཤེས་ནིའི་དོན་�་ དམིགས་གཏད་བ�ེདཔ་ཨིན།གནད་དོན་ཁ་གསལ་གི་དོན་�་ལས་མ�ོན་གི་�ོད་གཞི་

འཛ�ན་�ོང་པ་�་འ��ེལ་བ་འཐབ་ནི་དང་ཡང་ཅིན་�ོག་ རིག་ཡོངས་འ��ེལ་ཁ་�ང་www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT ནང་�་གཟིགས་གནང་། 

སིར་བཏང་�ས་འཐེབ་ཀི་བ�་དོན། 

1. ༡༽ བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་ཚ�ད་��རེ་མི་འདི་ག་ཅི་�ོ 

�ཱ་འདི་�ེས་གཟའ་�ཝ་�བ�ོ་��ེད་�་ཚ�ད་༡༢ལས་འགོ་བ�ང་བཞིན་ན་རིང་མ་གི་�ེས་གཟའ་ཉི་མ་�བ�ོ་��ེད་�་ཚ�ད་༡༡་༥༩བར་འམི་ �་ གོཝ་ཨིན། 

2. ༢༽ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ ��ེར་མི་འདི་ག་ཅི་�ོ? 

WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་བ�ན་�ག་འདི་ནང་�་�ཱ་གཡོག་འབད་ཡོད་པའི་�ས་�ན་ཆ་ཚང་�་ གོཝ་ཨིན། ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦ Washingtonམངའ་�ེ་གི་ཁིམས་�གས་དང་འཁིལཝ་ད་

IP༼མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔ༽�་གིས་ བ�ན་�ག་ནང་�་ �ཱ་ འབད་ཆོག་གི་�ས་�ན་འདི་ ཚད་ག�ང་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔར�་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་ �ས་�ན་ཚད་ ག�ང་༽ བ�ོ་�ེ་ཡོདཔ་ཨནི།ལས་

མ�ོན་གང་�ང་�་ རང་སོའི་WWLs༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འཁིལ་ཏེ་འབད་དགོ་ པའི་ཁར་ ལས་མ�ོན་པ་�་ཡང་�ས་ཚ�ད་འདི་�ོས་བབདང་�ན་དགོ།ལས་མ�ོན་པ་གིས་ཀརང་སོའི་�་རིམ་

བདག་འཛ�ནཆ་ གི་ གཞི་དང་འཁིལ་ཏེ་བརག་ཞིབ་འབད་ཐོལས་ �ཱ་འགན་�ོད་དགོཔ་མ་གཏོགས་�ས་འཐེབ་ཀི་�ཱ་�་�ལ་�ོད་འབད་ནི་མི་�ོང་།WWL ༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་གིས་�ས་

འཐེབ་ཀི་ག་རིན་བཀག་འཛ�ན་�་ ཕན་ཡོན་བ�་ོཐོག་ལས་དགོ་འདོད་ཡོད་མི་ �་�་ ཉེར་མཁོའི་གནས་�བས་ཀི་ཞབས་ཏོག་མ་ད�ལ་ ངེས་བརན་བ�ོ་ནི་དོཕན་བཏགས་ཡོདཔ་ཨིན།�་ 

3. ༣༽ DSHSགི་རང་སོའི་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽གཏན་འབེབས་བ�ོ་ནི་དང ངོམ་རང་གིས་ གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽�ོར་གའདེ་

འབད་ཤེས་�གས་ནི་�ོ? 

ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦གི་ད�ིན་�་༤པ་�་མངའ་�ེ་གི་ཁིམས་�གས་འདི་ཆ་འཇོག་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦གི་ད�ིན་�་༡པར་�ད་མི་ �་ �ང་ཤོས་�ས་�ན་�་ཚ�ད་༤༠གི་�ཱའབད་ཆོག་ཡོད་པར�་ཀང་ 

མངའ་�ེ་གི་ཁིམས་�གས་དང་འཁིལཝ་ད་IPs༼མི་ངོ་�ཱ་ གཡོགཔ་༽�་གིས་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�་ཚ�ད་༤༠�ངམ་ཅིག་ཨིན།WWLs༼བ�ན་རིམ་�ཱ་ གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་

༽འདི་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་�ེ་གཏན་འབེབས་བ�་ོབ་འདི་ཡང་ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦གི་ད�ིན་�་༡པར་�ད་མི་IPs ༼མྀ་ངོ་�ཱ་གཡོ༽གི་པ་�ཱ་གི་�ས་�ན་འདི་༤་༣༣གི་�་ཚ�ད་བཞི་ད�་གཅིག་�་བགོ་�ེ་བ�ོ་ཡོདཔ་

ཨིན།ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦གི་ད�ིན་ �་༥�་ DSHSགིས་ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦གི་ད�ིན་�་༡པར་�ད་མི་མི་ངོ�ཱ་གཡོགཔ་ག་ ར་�་ང་སོའི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་ �ན་ཚད་ག�ང་༽གི་བ�་དོན་�ོར་ལས་�བ་བ�གས་

འབད་ཡོདཔ་ཨིན།ཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ ག�ང་༽འདི་�་ཚ�ད་༦༥ལས་བ�ལ་ནི་མི་�ོང་།IP༼མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔ་༽འབད་ ད�ིན་ལོ་༢༠༡༦གི་ད�ིན་�་༡ལས་འགོ་བ�གས་ཡོད་པ ཅིན་

WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�་ཚ�ད་༤༠ཨིན། 

4. ༤༽ �ོད་ཀིགཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�ལ་དང་མ་�ནམ་�ེ་མནོ་བ་ཅིན་ག་དེ་འབད་ནི་ �ོ? 

��ོད་ཀིས་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�ལ་དང་མ་�ནམ་�ེ་མནོ་བ་ཅིན་ལས་མ�ོན་གི་�ོད་ གཞི་འཛ�ན་�ོང་པ་�་ �་བ་འ�ལ་དགོཔ་དང་Washington བདག་�ོང་གི་

གསང་ཡིག་ཨང་༣༨༨-༡༡༤-༠༠༥༠ གི་ལམ་�གས་དང་འཁིལ་ ཏེ་DSHSགིས་རང་སོའི་�ས�ན་འདི་བསར་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན། 

5. ༥༽ ��ོད་ཀི་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�་བ�ར་བཅོས་ཡོད་ག? 

��ོད་ཀི་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�་ཚ�ད་༦༠་༢༥ལས་༦༥བར་ན་ཨིན་པ་ཅིན་ཁིམས་�གས་ �་བ�ར་བཅོས་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་ད�ིན་ལོ་༢༠༡༧ད�ིན་�་༧པའི་ད�ིན་

ཚ�ས་༡�་�ས་�ན་�་ཚ�ད་༦༠�་མར་ཕབ་འ�ོ་�ོང་།དེ་��ེན་པ་ ཅིན་�ད་ཆོས་ཚང་�ེ་IP༼མི་ངོ་�ཱ་གཡོ༽གི་འ��ེལ་ཁར་�ོད་རིང་�་པ་ ��ོད་རའི་གཏན འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་ �ན་ཚད་ག�ང་

༽འདི་�་བ�ར་བཅོས་��དེ་མ�ངས་ད།�ཱ་གཡོག་ལས་བར་མཚམས་ལེན་ཏ་ེམ་�ོངས་པ་�་ལོག་�ེ་IP༼མི་ངོ་�ཱ་ གཡོགཔ་༽འབད་ འ��ེལ་གཏོགས་འབད་�ང་��ོད་རའི་གཏནའཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་

�ཚད་ག�ང་༽འདི་�་བ�ར་ བཅོས་��ེད། 

6. ༦༽ ��ོད་ཀི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ འོག་�་ཡོད་མི་དང་ཞབས་ཏོག་གི་རིག་ཅི་རང་�ད་དེ་ཡོད་ག? 

• �ེར་དོན་གི་གཅེས་�ོང་། 
 

• ཞི་འཇོམས་ཀི་གཅེས་�ོང་། 
 

• རིག་རལ་མཁོ་�བ་ཀི་�ོང་བ�ར། 
 

• བར་མཚམས་ཀི་གཅེས་�ོང་། 
 

7. ༧༽ ��ོད་ཀི་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་�བས་ཀི་འ�ོ་འ�ལ་དང་DSHSགི་�ོང་བ�ར་དེལས་PTO༼ད�ལ་ལེན་ �ས་ཚ�ད་ཀི་བར་མཚམས་༽�་�་ ཆ་གནས་ཡོད་ག? 

��ེད།འ�ོ་འ�ལ་དང་DSHSགི་�ོང་བ�ར་དེ་ལས་ PTO༼ད�ལ་ལེན་�ས་ཚ�ད་ཀི་བརམཚམས་༽�་ ��ོད་རའི་WWL ༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽�་ བརི་འཇོག་��ེད།བ�ན་�ག་འདི་ནང་�་��དོ་

རང་�ོང་བ�ར་ད འ�ོ་འ�ལ་དང་དེ་ལས་ PTO༼ད�ལ་ལེན་�ས་ཚ�ད་ཀི་བརམཚམས་༽ལེན་�ང་ལས་མ�ོན་པ་གི་དགོས་མཁོ་དང་འཁིལ་ཏ་ེརང་སོའི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་མ་

�ོགས་�ན་�་�ཱ་བད་ཐག་ཆོད། 



མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔ་�ས་འཐེབ་ཀི་བདེན་ངོའི་ཐོ། 
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OT༼�ས་འཐེབ་༽ཀི་ག་ཆ། 

8. ༨༽ OT༼�ས་འཐེབ་༽ཀི་ག་ཆ་འདི་ག་དེ་�ེ་རིས་བ�བ་�ོ? 

བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ �་ཚ�ད་༤༠�ན་�་��ོད་�་�ས་�ན་གི་ག་�ན་འཐོབ་ནི་ཨིབ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་ཚ�ད་།�་ཚ�ད་༤༠ལས་ �ག་པ་ཅིན་�ས་�ན་གི་ག་�ན་�ར་༡་༥�ེ་ད�་འཐབ་བ�བ་�ེ་�ོདཔ་ཨིན། མི་ངོ་

�ཱ་གཡོགཔ་�ས་ཐེངས་ད�ལ་�ོད་ལམ་�གས་�ར་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ག་ར་�་“ཆ་ཚང་གི་བརི་གོང་”��ེར་བཀོད་དེ་�ས་�ན་ གི་ག་�ན་འདི་ཡོངས་�གོས་�ེ་�ོདཔ་ཨིན།དེ་གི་OT༼�ས་འཐེབ་༽ཀི་�ས་�ན་

�་ ༡/༢�ེ་བརི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན།འདི་�ས་ �ན་ག་ར་ མཐའན་མ�ག་གི་ད�ལ་ཕོགས་�བས་རིས་བ�བ་ཨིན། 

 ད�ེ་�ེ་བ་ཅིན།  

 �ོད་�ིས་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་འད་ �་ཚ�ད་༤༥དང་ �་ཚ�ད་རི་�་ �་རིན་འད་ �ོ་�ཱརི་༼$༽༡༢ཨིན་མས།  

 �ོད་�ི་ད�ལ་�ོགིས་འ�ོབཚ�ད་༤༥ལམ་འདི་× �ོ་�ཱརི་༡༢༼�ོངས་�ོགིས་�ི་�་རིན༽=$༥༤༠+ 

 ་ཚ�ད་༥གི་�ས་ཐབས་×$༦ ༼�་རིན་�ེད་ཀ༽=$༣༠ 

 �ོངས་བ�ོམས་$༥༤༠+$༣༠=$༥༧༠ 

OT༼�ས་འཐེབ་༽འདི་ད�ལ་ཕོགས་བ�ད་བ�ས་འ��ེལ་བཤད་ནང་སལ་�ོན་འབད་ཡོདཔ་དང་འཐོབ་ད�ལ་གི་�ེ་ཚན་ནང་�་ཁ ད��ེ་�ེ་ཡོདཔ་ཨིན།དཔེ་འདི་ནང་�་འཐོབ་ད�ལ་གི་�ེ་ཚན་�ས་�ན་�་ཚ�ད་

༤༥འདི་◌ྐབས་�ེར་དོན་གི་གཅེས་�ོང་�་ཚ�ད་༥འདི་ང་ OT༼�ས་འཐེབ་༽ཀི་�ས་�ན་ཨིན། 

9. ༩༽ ��ོད་ཀི་OT༼�ས་འཐེབ་༽�བས་ཀི་འ�ོ་འ�ལ་དང་DSHSགི་�ོང་བ�ར་དེ་ལས་PTO༼ད�ལ་ལེན་�ས་ཚ�ད་ཀི་བར མཚམས་༽�་�་ ཆ་གནས་ཡོད་ག? 

��ོད་ཀི་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་འདི་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་པ་ཅིན་OT༼�ས་འཐེབ་༽�བས་ཀི་འ�ོ་འ�ལ་དང་DSHSགི་�ོང་ བ�ར་ དེ་ལས་ ད�ལ་ལེན་�ས་ཚ�ད་ཀི་བར་མཚམས་�བས་ཡང་ འཐོབ་�ོལ་ཡོདཔ་

ཨིན།PTO༼ད�ལ་ལེན་�ས་ཚ�ད་ཀི་བར་མཚམས་༽འདི་OT༼�ས་འཐེབ་༽ཀི་ཁོངས་�་��ེདཔ་ལས་�ཱ་འབད་ཡོད་པའི་�ས་ཚ�ད་�ེཆ་གནས་��ེདཔ་ཨིན། 

�ཱ་གཡོགཔ་ག་ིགཏན་འཇགས་བ�ན་རིམ་�་ཱགི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་�ོར་བ�་དོན། 

10. ༡༠༽ ང་གིས་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�བས་�ས་�ན་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་�ེ་�ཱ་འབད་ཐག་ཆོག་ག? 

ལས་མ�ོན་ལ�ས་�ན་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་�ེ་གནས་�བས་ཀི་�ཱ་འབད་ཆོག་པའི་DSHSལས་ དམིགས་བསལ་གི་གནང་བ་ཡོད་ན་མ་གཏོགས་��ོད་ཀིས་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�བས་�ས་�ན་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་�ེ་�ཱ་

འབད་ཐག་མི་ཆོག 

11. ༡༡༽ གལ་སིད་ལས་མ�ོན་ལེ་ཤ་�་�ཱ་འབད་དགོ་པ་ཅིན་ང་གིས་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ ལས་�ག་�ེ་འབད་ཐག་ཆོག་ག? 

��ོད་ཀིལས་མ�ོན་མང་རབས་ཅིག་�་�ཱ་འབད་དགོ་�ང་འདི་གངས་ཁ་མ་བརི་བར་ཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་ �ན་ཚད་ག�ང་༽གི་ནང་འཁོད་�་འབད་�གས་དགོ ��ོད་ཀིལས་མ�ོན་གཅིག་ལས་

�ག་�ེ་�ཱ་འབད་བ་ཅིན་�ལ་ལས་ �ཱ་གི་ �ས་�ན་ག་ར་ བ�ོམས་བརི་བཏོནམ་ད་གའཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་�ག་ མ་བ�ག་ནི་གི་དོན་�་ ལས་མ�ོན་ག་ར་ལ�ས་ཚ�ད་ཀི་ལས་

འཆར་དང་འཁིལ་ཏ་ེཞབས་ཏོག་�ོད་དགོ 

12. ༡༢༽ གལ་སིད་ལས་མ�ོན་པ་གིས་འཆར་དང་འཁིལ་ཏེ་ང་རའི་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་�ག་�ེ་�ས་�ན་ལེ་ཤ་�ེ་�ཱ་འབད་བ�ག་པ་ཅིན་ག་དེ་འབད་ནི་�ོ? 

• ཁོང་�་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་�ག་�ེ་�ཱ་འབད་ཐག་མ་ཆོག་�ོར་ལོ་�ས་ བཤད་དགོཔ་དང་གལ་སིད་འབད་བ་ཅིན་འཐོབ་དབང་འཐེབ་ཀི་གངས་�་ཆ་བཞག་

�བ་ནི་ཨིན།འཐོབ་དབང་འཐེབ་ཀི་བ�་དོན་ ཁ་�ོང་གི་དོན་�་རིམ་ཨང་༡༩�་གཟིགས་གནང་།  

• ��ོད་རའི་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་�ག་�ེ་�ས་�ན་དགོ་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་�ཱ་ འབད་ནི་�་ཁ་བ��ེད་ནི་མི་�ོང་།  

• ལས་མ�ོན་པ་ལས་��ེདཔ་འཐེབ་གཡོག་བ�གས་འབད་ནི་གི་དོན་�་སེམས་�གས་འ�ིན་དགོ  

• གལ་སིད་ལས་མ�ོན་པགིས་�་�ན་གི་གནས་སངས་ཧ་མ་གོ་བ་དང་ལས་��ེདཔ་འཐེབ་གཡོག་བ�གས་འབད་མ་�གས་པ་ཅིན་ རང་སོའི་�ོད་གཞི་གི་འཛ�ན་�ོང་པ་དང་ཅིག་ཁར་འ��ེལ་བ་འཐབ་བ�ག་དགོ  

• �ོ་�ར་དང་འ�ལ་མ�ོགས་ཀི་དགོས་མཁོ་�ོར་ལས་བ�་དོན་ཁ་�ོང་གི་དཤོན་ག་ལེབ་༣ པ་�་རིམ་ཨང་༡༨�་གཟིགས་གནང་།  



མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔ་�ས་འཐེབ་ཀི་བདེན་ངོའི་ཐོ། 
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མི་ངོ་�་ཱགཡགོཏན་འཇགས་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་པ་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་འདི་�་ཚ�ད་༤༠༢༥དང་ དེ་ལས་�ས་ཚ�ད་�གཔ་གི་བ�་དནོ། 

13. ༡༣༽ ང་གིས་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�བས་�ས་�ན་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་�ེ་�ཱ་འབད་ཐག་ཆོག་ག? 

��ོད་�་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་�ེ་�ཱ་འབད་ཐག་ཆོག་�གས་�ོར་ DSHSལས་ ཡིག་ཐོག་གི་གནང་བ་ཡོད་པ་དང་དེ་��ེན་ལས་མ�ོན་པ་ལས་

གནས་�བས་ཀི་གནང་བ་�ར་�ཱ་འབད་ཆོག་པ་ཅིན་སལ་བ�གས་ནང་�་ འཁོད་དོ་བ�མ་ཅིག་གི་�ས་�ན་འདི་ནང་�ཱ་འབད་ཐག་ཆོག 

14. ༡༤༽ ང་གིས་ལས་མ�ོན་པ་༡ལས་�ག་�ེ་�་�ཱ་འབད་བ་ཅིན་ག་ཅི་འབད་འོང? 

དི་བ་འདི་གི་ལན་རིམ་ཨང་༡༡ནང་�་གཟིགས་གནང་། 

15. ༡༥༽  གལ་སིད་ བ�ན་�ག་འདི་ནང་�་ ལས་མ�ོན་པ་གིས་ང་རའི་ གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་�ག་�ེ་�ས་�ན་ལེ་ཤ་�ེ་�ཱ་འབད་བ�ག་པ་ཅིན་ག་དེ་འབད་ནི་�ོ? 

གཤམ་འཁོད་ཀི་གནད་དོན་�་ག་ར་བདེན་པ་ཅིན་��དོ་ཀིལས་མ�ོན་པགིས་ལ་འཆར་དང་འཁིལ་ཏ་ེ�ས་ཚ�ད་�ོམ་�ིག་བཟ་ོ�གསཿ 

• ལས་མ�ོན་པ་�་ཞབས་ཏོག་འདི་ངེས་པར་�་དགོ་པ་དང་།  

• �ས་འཐེབ་�ཱ་འདི་གིས་མ�ོན་པ་གི་�་རིམ་�ས་ཚ�ད་ད��ེ་ཞིབ་ལས་བ�ལ་ནི་མི་�ོང་ད།  

• བ�ན་�ག་འདི་ནང་�་�ཱ་ལེ་ཤ་འབད་ཡོད་�ང་ལས་མ�ོན་པ་གི་�ལ་མམ་�ཝ་གི་བ�ན་�ག་གི་ཉེར་མཁོའི་གཅེས་�ོང་ནང་�་ འ�ོ་ནི་ལས་བཀག་འཛ�ན་��དེ་པ་དང་།  

• བ�ན་�ག་འདི་ནང་�་�ཱ་ལེ་ཤ་འབད་ཡོད་�ང་��ོད་རའི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽�ར་མ་གཏོགས་ �ཝ་འདི་གི་བ�ན་�ག་ཆ་ཚང་�་ �ས་འཐེབ་ཀི་�ཱ་འབད་ནི་�་དོན་དག་

��ེདཔ་ཨིན།  

��ོད་རའི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་�་ཚ�ད་༤༠ལས་�ག་པ་ཅིན་�ཝ་འདི་ནང་�་སིར་བཏང་གི་�ཱ་ཨིན་ན་ མ་གཏོགས་�ས་འཐེབ་ཀི་�ཱ་མ་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་རང་སོའི་�ས་ཚ�ད་འདི་

�ོམ་�ིག་བ�ོ�གས།�་རིམ་�ས་འཐེབ་�ཱ་གི་�ས་�ན་འདི་ ��ོད་རའི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་ལས་�་ཚ�ད་༤༠བཏོག་�ེ�ས་�ན་�ག་�ས་དང་ �་རིམ་གི་�ེས་གཟའ་ཉི་མ་�་ད�་འཐབ་ 

བ�བ་�ེ་རིས་བཏོནམ་ཨིན། 

 ད�ེ་�ེ་བ་ཅིན།  

 �ོས་གི་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་ �ས་�ན་ཚ�ད་གི�ང་འད་ �་ཚ�ད་༤༦ཨིན་མས། �ོས་གི་�་རིམ་�ས་འཐབ་�ཱ་གི་�ས་�ན་འད་ �་རིམ་བཞིན་ རིས་གིཟའ་ ཉི་མ་�་གི་�ཱ་�་རིགི་ལས། 

 རིས་གིཟའ་ ཉི་མ་༥གི་�ིསཿ ༤༦-༤༠=༦×༥=༣༠ 

 རིས་གིཟའ་ ཉི་མ་༤གི་�ིསཿ ༤༦-༤༠=༦×༤=༢༤ 

ལས་མ�ོན་པ་གིས་�བས་མ�ན་�ི་ལས་འཆར་བཟ་ོདགོཔ་འདི་ཡང་�ོས་གིས་�་རིམ་བཞིན་�་   རིས་གིཟའ་ཉི་མ་༥�་  �ས་�ན་�་ཚ�ད་༣༠དང་  ཉི་མ་༤�་�ས་�ན་�་ཚ�ད་༢༤ལས་ �གི་�་ �ས་

འཐབ་�ི་�ཱ་ འབད་མ་ཆོག་པར་བཟོ་དགོ། 

��ོད་རའི་ལས་མ�ོན་པ་གིས་New Freedom དང་ ཡང་ཅིན་Veteran Directed Homecare Services གི་མ་ད�ལ་དང་ འཁིལ་ཏེ་�ས་འཐེབ་ཁ་�ོང་གི་�ས་�ན་མཁོ་�བ་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་WWL༼བ�ན་

རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་�ག་�ེ་�ཱ་འབད་ནི་�་�ས་ཚ�ད་�ོམ་�ིག་འབད་ཆོག ༡༦༽ གལ་སིད་ལས་མ�ོན་པ་གིས་འཆར་དང་འཁིལ་ཏེ་ང་རའི་གཏན་འཇགས་ WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ 

16. ག�ང་༽ལས་�ག་�ེ་�་རིམ་བཞིན་�ས་འཐེབ་ཀི་�ཱ་འབད་བ�ག་པ་ཅིན་ག་དེ་འབད་ནི་�ོ? 

དི་བ་འདི་གི་ལན་རིམ་ཨང་༡༢ནང་�་གཟིགས་གནང་། 

གནས་�བས་ ལས་མ�ོན་དམིགས་བསལ་གི་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་ཚད་ག�ང་། 

17. ༡༧༽ CSWWL༼གནས་�བས་ ལས་མ�ོན་དམིགས་བསལ་གི་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་ཚད་ག�ང་༽��ེར་མི་འདི་ག་ཅི་�ོ? 

ལས་མ�ོན་པ་གིས་DSHS�་ ��ོད་རའི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་གནས་�བས་ཀི་དོན་�་ཡར་སེང་ བ�བ་ནི་�་འདིཝ་དང་འ��ེལ་ཁོང་རའི་དགོས་མཁོ་དང་འཁིལ་ཏ་ེདོ་�ང་ལས་��ེདཔ་འཐེབ་

གཡོག་བ�གས་འབད་སིད།DSHSགིས་ ��ོད་�་�ོག་འ�ིན་ཐོག་�་ངབ་དང་ ཡང་ཅིན་ཁས་ལེན་��ེད་པའི་བ�་ལན་གནང་�ོང་།གལ་སིད་གནང་བ་ཐོབ་པ་ཅིན་བ�་ལན་འདི་ གིས་འགོ་བ�གས་དང་མ�ག་བ�་གི་ཚ�ས་

གངས་དེ་ལས་�ས་�ན་གི་ཁ་གངས་�་�ོནམ་ཨིན།��ོད་ཀི་ལས་མ�ོན་པ་�་ཡང་བའི་ ཡི་�་གི་འད་འཐོབ།འ་ནི་�་བ་དང་ཡིག་ཐོག་གི་བ�་ལན་འདི་CSWWL༼གནས་�བས་ལས་མ�ོན་དམིགས་བསལ་གི་བ�ན་རིམ་�ཱ་ 

གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽�་བ་��ེར་�བ་ཨིན།DSHSགིས་ལས་མ�ོན་པ་གི་�་རིམ་�ས་ཚ�ད་ད��་ེཞིབ་ལས་བ�ལ་བའི་གནས་�བས་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽འདི་ ཆ་འཇོག་དང་ངོས་ལེན་མི་འབ ། 



མི་ངོ་�ཱ་གཡོགཔ་�ས་འཐེབ་ཀི་བདེན་ངོའི་ཐོ། 
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�ོ་�ར་གི་དགོས་མཁོ། 

18. ༡༨༽ གལ་སིད་ང་གིས་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ཡོངས་�ོགས་�ཱ་འབད་�ང་ལས་མ�ོན་པ་�་�ོ་�ར་དང་ འ�ལ་མ�ོགས་ཀི་དགོས་མཁོ་ཡོདདེ་ལས་མ�ོན་པ་གི་�སཁམས་དང་ཉེན་�ང་གི་

དོན་�་ཞབས་ཏོག་འ��་ོམ�ད་དེ་རང་�་དགོ་པ་ཅིན་ག་དེ་འབད་ནི་�ོ? 

• གནས་སངས་འདི་�ན་བརན་དང་ ཉེན་�ང་དང་�ནམ་�ེ་མ་འ�ོ་�ན་�་ལས་མ�ོན་པ་དང་ཅིག་ཁར་�ོད་དགོ  

• གལ་སིད་གསོ་བའི་ཞབས་ཏོག་གི་�ོར་ལས་�ོ་�ར་གི་འདི་བ�ན་�ེ་བ�བ་དགོ་པ་ཅིན་༩-༡-༡ནང་�་འ��ལེ་བ་འཐབ་གནང་།  

• ��ོད་རའི་�ཱ་ཉིན་འདི་གདེ་དག་ད་མ�ོགས་�་�ེ་མ�ག་བ�་དགོ  

• གནས་སངས་ཀི་�ོར་ལས་�ོད་གཞི་འཛ�ན་�ོང་པ་ཉིན་�ལ་མ་�་སན་�་འབད་དགོ  

འཐོབ་དབང་འཐེབ། 

19. ༡༩༽ འཐོབ་དབང་འཐེབ་ཟེར་མི་འདི་ག་ཨིན་ན? 

འཐོབ་དབང་འཐེབ་འདི་ནམ་འ�ངམ་�ོ་��ེར་བ་ཅིནཿ 

• ��ོད་ཀིས་གནང་བ་ཀི་�ས་�ན་ལས་བ�ལ་ཏེ་�ཝ་འདི་ནང་�་�ས་�ན་ལེ་ཤ་�ེ་�ཱ་འབད་ཡོད་པ་དང་ཡང་ཅིན།  

• DSHSགིས་གནང་བ་མ་�བ་ཀང་ ��ོད་ཀིས་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ལས་བ�ལ་བ་དང་ ཡང་ཅིན།  

• བ�ན་རིམ་�ཱ་ལས་བ�ལ་ཏེ་��ོད་ཀིས་འ�ོ་འ�ལ་གི་�ས་�ན་ལེ་ཤ་�ེ་འགོར་ཡོད་པ་�་ཨིན།  

20. ༢༠༽ གན་འཛ�ན་གི་དང་ལེན་��ེར་མི་འདི་ག་ཅི་�ོ? 

��ོད་�་DSHSགིས་གསལ་བ�གས་ཀི་བ�་ལན་གཏང་མི་འདི་�་ན་འཛ�ན་གི་དང་ལེན་��ེར་�བ་ཨིན།གསལ་བ�གས་འདི་གིས་��ོད་ �་གནང་བ་�ོད་པའི་�ཱ་འགན་ལས་བ�ལ་ཏ་ེ�ས་འཐེབ་ཀི་�ཱ་དང་འ�ོ་འ�ལ་གི་�ས་

�ན་ལེ་ཤ་�ེ་ལེན་མི་�་གི་�ོར་ལས་བ�་�ོད་འབད་�ོང་། 

21. ༢༡༽ ང་གིས་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽དང་ ཡང་ཅིན་འ�ོ་འ�ལ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་ལས་བ�ལཏེ་�ཱ་འབད་བ་ཅིན་ ག་ཅི་འབད་འོང་? 

• ནམ་རང་འབད་�ང་ ��ོད་ཀིས་འཐོབ་དབང་འཐེབ་དགོས་བ�ོད་བཀོདཔ་ད་�་གནང་བ་མ་�བ་པའི་�ས་འཐེབ་ཀི་�ཱ་ད་མ་ ཆོག་གི་�ོར་ལས་་ཅན་གི་དན་གསོ་�་DSHSནང་ལས་ གན་འཛ�ན་གི་དང་

ལེན་དང་གསལ་བ�གས་ཀི་བ�་ལན་ཐོག་�་ འཐོབ།དེ་མ་ཚད་གསལ་བ�གས་འདི་��ོད་རའི་ལསམ�ོན་པ་ཡོངས་དང་ངོ་ཚབ་�་�་ཡང་གཏང་�ོང་།  

• འཐོབ་དབང་འཐེབ་དགོས་བ�ོད་བཀོད་དལན་ཐེངས་༣འ�ོ་བའི་ཚ�་��ོད་ཀི་གན་འཛ�ན་འདི་ཆ་��ེད་གཏང་ནི་དང་ཡང་ཅིན་ཉིན་ གངས་༩༠�ན་�་ ག་རིན་ད�ལ་ཕོགས་འཐོབ་ནི་ལས་བཀག་འཛ�ན་

འབད་�ོང་།གལ་སིད་��ོད་ཀི་གན་འཛ�ན་འདི་ཆ་��ེད་ཡར་ སོང་བ་ཅིན་གན་འཛ�ན་གསརཔ་འཐོབ་ནི་གི་དོན་�་ཉིན་གངས་༩༠བ�ག་�ོད་དགོ  

• གལ་སིད་བ�ན་རིམ་གི་�ཱ་དང་ཡང་ཅིན་འ�ོ་འ�ལ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་འདདམིགས་བསལ་དང་ལོག་ཅི་ར་བ�ལ་སོང་བ་ ཅིན་འ�ས་ཤོར་གི་�་བ་ཨིནམ་ལས་DSHSགིས་��ོད་ཀི་གན་འཛ�ན་འདི་ཆ་

��ེད་གཏང་ནི་དང་ལོག�ེ་གན་འཛ�ན་བ�་ོནི་�་ ངོས་ལེན་མི་འབད།  

22. ༢༢༽ གན་འཛ�ན་གི་དང་ལེན་ཡིག་ཆ་འདི་ག་དེམཅིག་�ན་�་ངེ་གི་གན་འཛ�ན་གི་ཡིག་�ོད་ནང་�་�ས་འོང་? 

གན་འཛ�ན་གི་དང་ལེན་ཡིག་ཆ་འདི་གསལ་བ�གས་ཀི་བ�་ལན་འབད་བའི་ཉིནམ་ལས་འགོ་བ�ང་�་ངོ༡༢�ན་�་ཁ་��་ེ�ེ་རང་�ས་�ོང་། �་ངོ་༡༢ལས་�ག་སོང་བ་ཅིན་ཡིག་ཆ་འདི་བསམ་�ོང་། 

23. ༢༣༽ ང་གིས་གན་འཛ�ན་གི་དང་ལེན་�་ལས་ག་དེ་�འཛ�མ་ནི་�ོ? 

• �ས་�ན་�་ ��ོད་རང་གི་ལས་འཆར་�་གོང་ལས་རང་འབི་�ེ་བཞག་དགོ  

• གལ་སིད་ལས་མ�ོན་པ་�་གིས་བ�ར་བཅོས་བ�བ་དགོཔ་དང་��ོད་རང་གི་བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་དང་བ�ན་ཏ་ེ ལས་འཆར་�་ སོ་སོར་འབད་རང་བ�་ོདགོ་པ་ཅིན་དེ་གི་དོན་�་འ�ལ་

མ�ོགས་རང་ལས་མ�ོན་པ་གི་�ོད་གཞི་འཛ�ན་� དང་ཅིག་ཁར་འ��ེལ་བ་འཐབ་དགོ  

• ��ོད་རང་གཉིན་བསར་བཞིན་གི་�ཱ་གི་�ས་�ན་འདི་ཐོ་ཡིག་ནང་�་འཁོད་དགོའ་ནི་གིས་ཤོག་�་གི་ཐོ་ནང་�་ཕབཏགས་སིད།��ོད་རང་གི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ བ�ང་ནི་གི་

དོན་�་འ�ལ་འ�ལ་རང་ ཞིབ་ད�ད་ འབད་དགོ ��ོད་རང་གི་WWL༼བ�ན་རིམ་�ཱ་གི་�ས་�ན་ཚད་ག�ང་༽ འཛ�ན་�ོང་འབད་ནི་དོན་�་དང་��ོད་ཀི་གཡོག་�ོད་མི་དང་དེ་  

• ལས་ ལས་མ�ོན་པ་�་ཧ་གོ་ནི་གི་དོན་�་DSHSནང་�་ ཐབས་རིག་གི་བ�་དོན་�་ཡོདཔཨའ་ནི་ཐབས་རིག་གི་བ�་དོན་ན། �་ �ོག་རིག་ཡོངས་འ��ེལ་ཁ་�ང་ www.dshs.wa.gov/altsa/IPOT 

ནང་�་ཡོདཔ་ཨིན། 


