
 

Certification Extension Waiver (ການຢ ັ້ ງຢືນຂະຫຍາຍການຍົກເວ ັ້ ນ) 
ຄ າຖາມທ ີ່ ຖືກຖາມເລືັ້ ອຍໆ 

 

ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ເມສາ ປີ 2020, ກົມບໍລິການສັງຄົມ ແລະ 

ສຸຂະພາບຈະຕໍໍ່ ອາຍຸການຢັັ້ ງຢືນຂອງຄົວເຮືອນທີໍ່ ມີການທົບທວນການມີສິດໄດັ້ ຮັບໃນເດືອນເມສາ ຫລື ເດືອນພຶດສະພາເປັນເວລາ 

6 ເດືອນຕືໍ່ ມອີກ, ຕໍໍ່ ອາຍຸການຢັັ້ ງຢືນເຫລົໍ່ ານີັ້ ຜໍ່ ານເດືອນຕຸລາ ແລະ ເດືອນພະຈິກ 2020. ນີັ້ ໃຊັ້ໄດັ້ ກັບ Temporary Assistance for 

Needy Families (ການຊໍ່ວຍເຫ ື ອຊົໍ່ ວຄາວສໍາລັບຄອບຄົວທີໍ່ ຈໍາເປັນ); Aged (ຜູັ້ ສູງອາຍຸ), Blind or Disabled (ຕາບອດ ຫລື 

ຄົນພິການ) ແລະ Housing Essential Needs (ຄວາມຕັ້ອງການທີໍ່ ຈໍາເປັນດັ້ານທີໍ່ ພັກອາໄສ); Working Family Support 

(ການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວໃນການເຮັດວຽກ) ແລະ ທຸກໆ Food Assistance programs (ໂຄງການຊໍ່ວຍເຫ ື ອດັ້ານອາຫານ) 

ກົມດັໍ່ ງກໍ່າວຍັງຈະຍົກເວັັ້ ນຂໍັ້ ກໍານົດການທົບທວນການຢັັ້ ງຢືນກາງໃນເດືອນເມສາ ແລະ ພຶດສະພາ, ແລະ 

ຜົນປະໂຫຍດຈະສືບຕໍໍ່ ໃນໄລຍະເວລາຂອງການຢັັ້ ງຢືນໃນຂະນະທີໍ່ ຄົວເຮືອນຕອບສະໜອງທຸກເງືໍ່ ອນໄຂການມີສິດໄດັ້ ຮັບອືໍ່ ນໆ. 
 

ມ ນເລ ີ່ ມວ ນທ ໃດ?    

ວັນທີ 23 ເມສາ 2020 
 

ໂຄງການນ ັ້ ມ ຜົນກະທົບຫຍ ງແດີ່?  

Temporary Assistance for Needy Families (ການຊໍ່ວຍເຫ ື ອຊົໍ່ ວຄາວສໍາລັບຄອບຄົວທີໍ່ ຈໍາເປັນ); ຫ ື  TANFມ Aged 

(ຜູັ້ ສູງອາຍຸ), Blind or Disabled (ຕາບອດ ຫລື ຄົນພິການ) ຫ ື  ABD ແລະ Housing Essential Needs 

(ຄວາມຕັ້ອງການທີໍ່ ຈໍາເປັນດັ້ານທີໍ່ ພັກອາໄສ) ຫ ື  HEN, Working Family Support 

(ການສະໜັບສະໜູນຄອບຄົວໃນການເຮັດວຽກ) ຫ ື  WFS ແລະ ທຸກໆ Food Assistance programs 

(ໂຄງການຊໍ່ວຍເຫ ື ອດັ້ານອາຫານ) 
 

ຈະເປ ນແນວໃດກີ່ຽວກ ບການຕ ີ່ ອາຍຸສ າລ ບເດືອນມິຖຸນາ?  

ໃນເວລານີັ້ , USDA Food and Nutrition Service (ບໍລິການດັ້ານອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການຂອງ USDA) 

ໄດັ້ອະນຸມັດການຕໍໍ່ ອາຍຸໃນເດືອນເມສາ ແລະພຶດສະພາເທົໍ່ ານັັ້ ນ. ຖັ້າເດືອນຕໍໍ່ ໄປໄດັ້ ຮັບການອະນຸມັດ, 

ການສືໍ່ ສານເພີໍ່ ມເຕີມຈະຖືກເປີດເຜີຍ.   
 

ຂ ັ້ ນຕອນຂອງ DSHS ຈະຮຽກຮັ້ອງໃຫັ້ມ ການກວດກາການມ ສິດໄດັ້ຮ ບ ແລະ ການຢ ັ້ ງຢືນລະດ ບກາງ ກີ່ອນວ ນທ  23 

ເດືອນເມສາ 2020 ແນວໃດ?  

DSHS ຈະສືບຕໍໍ່ ດໍາເນີນການໃຫັ້ເປັນປົກກະຕິຈົນຮອດວັນທີ 23 ເມສາ 2020. 
 

ຈະເປ ນແນວໃດຖັ້າຂັ້ອຍສ າເລ ດການທົບທວນກີ່ອນວ ນທ  23 ເມສາ 2020?  

ການຍົກເວັັ້ ນນີັ້ ບໍໍ່ ໄດັ້ ນໍາໃຊັ້ກັບທໍ່ານຖັ້າທໍ່ ານສໍາເລັດການທົບທວນຄືນການມີສິດໄດັ້ ຮັບຂອງທໍ່ານກໍ່ອນວັນທີ 23 ເດືອນເມສາ 

2020, ຍັ້ ອນວໍ່າເງິນຊໍ່ວຍເຫ ື ອຂອງທໍ່ ານໄດັ້ ຖືກຢັັ້ ງຢືນຄືນໃໝໍ່ ເປັນເວລາ 12 ເດືອນ. 

ການຍົກເວັັ້ ນນີັ້ ບໍໍ່ ໄດັ້ ນໍາໃຊັ້ກັບທໍ່ານຖັ້າທໍ່ ານສໍາເລັດການທົບທວນການຢັັ້ ງຢືນລະດັບກາງຂອງທໍ່ານກໍ່ອນວັນທີ 23 ເດືອນ ເມສາ 

2020 ຍັ້ ອນວໍ່າທໍ່ ານຈະສືບຕໍໍ່ ກັບໄລຍະການຢັັ້ ງຢືນປົກກະຕິ.   
 

ຈະເປ ນແນວໃດຖັ້າຂັ້ອຍໄດັ້ສົີ່ ງການທົບທວນການມ ສິດໄດັ້ຮ ບຂອງຂັ້ອຍກີ່ອນວ ນທ  23 ເມສາ 2020, ແຕີ່ຂັ້ອຍບ ີ່ ໄດັ້  

ສ າເລ ດການສ າພາດ?  



 
ກົມຈະກວດສອບຄືນຄະດີຂອງທໍ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດເປັນເວລາຫົກເດືອນ ແລະ 

ການປໍ່ ຽນແປງຈະຖືກດໍາເນີນການໂດຍນໍາໃຊັ້ການປໍ່ ຽນແປງກົດລະບຽບສະພາບການປົກກະຕິຂອງພວກເຮົາ. 

ຖັ້າການປໍ່ ຽນແປງເຮັດໃຫັ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທໍ່ານຫ ຸ ດລົງ,  

ທໍ່ານຈະໄດັ້ ຮັບຈົດໝາຍອະທິບາຍກໍ່ຽວກັບກົດລະບຽບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບສະຖານະການຂອງທໍ່ານ. 

ຖັ້າການປໍ່ ຽນແປງປົກກະຕິຈະເພີໍ່ ມຜົນປະໂຫຍດ, ແຕໍ່ທໍ່ານບໍໍ່ ໄດັ້ ໃຫັ້ການຢັັ້ ງຢືນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງທໍ່ານຈະຍັງຄືເກົໍ່ າ.  
 

ຈະເປ ນແນວໃດຖັ້າຂັ້ອຍສ າເລ ດການກວດກາຄວາມເໝາະສົມກີ່ອນວ ນທ  23 ເດືອນ ເມສາ 2020 ແລະ 

ມ ນຍ ງລ ຖັ້ າຂ ັ້ ມູນເພ ີ່ ມເຕ ມ ແຕີ່ຂັ້ອຍຍ ງບ ີ່ ໄດັ້ ສົີ່ ງຂ ັ້ ມູນຄືນອ ກ?  

ກົມຈະກວດກາຄືນຄະດີຂອງທໍ່ານໂດຍອັດຕະໂນມັດເປັນເວລາຫົກເດືອນເພີໍ່ ມເຕີມ ແລະ 

ຈະຖືວໍ່ າການກວດກາຄືນການມີສິດໄດັ້ ຮັບທີໍ່ ຍັງຄັ້າງຂອງທໍ່ ານເປັນການປໍ່ ຽນແປງສະພາບການ. 

ຖັ້າການປໍ່ ຽນແປງເຮັດໃຫັ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທໍ່ານຫ ຸ ດລົງ, ທໍ່ານຈະໄດັ້ ຮັບຈົດໝາຍ  
 
 

ອະທິບາຍກົດລະບຽບທີໍ່ ໃຊັ້ກັບສະຖານະການຂອງທໍ່ານ. ຖັ້າການປໍ່ ຽນແປງປົກກະຕິຈະເພີໍ່ ມຜົນປະໂຫຍດ, 

ແຕໍ່ທໍ່ານບໍໍ່ ໄດັ້ ໃຫັ້ການຢັັ້ ງຢືນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງທໍ່ານຈະຍັງຄືເກົໍ່ າ.  
 

ຈະເປ ນແນວໃດຖັ້າການທົບທວນການມ ສິດໄດັ້ຮ ບເດືອນເມສາຂອງຂັ້ອຍໄດັ້ຮ ບຫ  ງຈາກວ ນທ  22 ເດືອນ ເມສາ 
2020?  

ການທົບທວນການມີສິດໄດັ້ ຮັບຂອງທໍ່ານຈະຖືກປະຕິບັດຄືກັບການປໍ່ ຽນແປງສະພາບການ, ເວັັ້ ນເສຍແຕໍ່ວໍ່ າທໍ່ ານໂທຫາ ແລະ 

ເວົັ້ າກັບພະນັກງານ.  ຖັ້າມັນຖືກດໍາເນີນການໃຫັ້ມີການປໍ່ ຽນແປງຕາມສະຖານະການ ແລະ 

ການປໍ່ ຽນແປງເຮັດໃຫັ້ຜົນປະໂຫຍດຂອງທໍ່ານຫ ຸ ດລົງ, 

ທໍ່ານຈະໄດັ້ ຮັບຈົດໝາຍອະທິບາຍກໍ່ຽວກັບກົດລະບຽບທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂັ້ອງກັບສະຖານະການຂອງທໍ່ານ. 

ຖັ້າການປໍ່ ຽນແປງປົກກະຕິຈະເພີໍ່ ມຜົນປະໂຫຍດ, ແຕໍ່ທໍ່ານຍັງບໍໍ່ ໄດັ້ ໃຫັ້ການຢັັ້ ງຢືນ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງທໍ່ານຈະຍັງຄືເກົໍ່ າ.  
 

ຂັ້ອຍຈະໄດັ້ຮ ບຈົດໝາຍຖືກຍົກເລ ກຖັ້າຂັ້ອຍບ  

ບ ີ່ ໄດັ້ສ າເລ ດການກວດກາການມ ສິດໄດັ້ຮ ບຂອງຂັ້ອຍເຊິີ່ ງຈະຮອດເດືອນເມສາ?  

ບໍໍ່ , ຈົດໝາຍຖືກຍົກເລີກຈະບໍໍ່ ຖືກອອກໃນເດືອນເມສາ ຫລື ພຶດສະພາ.   
 

ຂັ້ອຍຈະໄດັ້ຮ ບຈົດໝາຍເຕືອນຂັ້ອຍໃຫັ້ ເຮ ດສ າເລ ດການກວດກາການມ ສິດໄດັ້ຮ ບຂອງຂັ້ອຍໃນເດືອນພຶດສະພາປ  

2020 ບ ?  

ບໍໍ່ , ຈົດໝາຍເຫລົໍ່ ານີັ້ ຈະບໍໍ່ ອອກໃຫັ້ .   
 


