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 1.4.2 ແນວທາງ WorkFirst ຖື ກຈັດສ່ົງແນວໃດ? 
ການປະຖົມນິ ເທດຄວນຖື ກຈັດສ່ົງຢ່າງດີ ໂດຍການສະເໜີຊຸດປະຖົມນິ ເທດ ແລະ ຫຼີ ້ ນວິ ດີ ໂອປະຖົມນິ ເທດ ຫຼື  
ການອ່ານບົດຄວາມເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຕີຄວາມສໍ າລັບພ່ໍແມ່ທີ່ ມີ ຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດທີ່ ຈໍ າກັດ (LEP). 
ການປະຖົມນິ ເທດ: 

• ຕ້ອງເປັນການປະຖົມນິ ເທດຕ່ໍໜ້າບຸກຄົນ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າລູກຄ້າແມ່ນ  
o ຄາວຽກ; 
o ມັນບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ ຮ້າຍແຮງ ຫຼື  
o ບໍ່ ສາມາດເຂ້ົາມາໃນຫ້ອງການໄດ້ຍ້ອນບັນຫາຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນປະເທດ 

• ຖ້າລູກຄ້າມີ ຄຸນສົມບັດຖື ກຕາມເກນສໍ າລັບການປະຖົມນິ ເທດທາງໂທລະສັບ, ໃຫ້ຂຽນເອກະສານວ່າເປັນຫຍັງຢູ່ໃນ 
ໜ້າການລົງທະບຽນເຮັດວຽກຂອງຜູ້ໃຫຍ່ໃນ Aces Online.    
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ຍິ ນດີ ຕ້ອນຮັບສູ່ການປະຖົມນິ ເທດ WorkFirs . ໃນໄລຍະສອງສາມນາທີ ຕ່ໍໄປນີ ້ , 
ພວກເຮົ າຈະແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລື ອຊ່ົວຄາວສໍ າລັບຄອບຄົວທີີ ມີ ຄ
ບາກ (ຫືຼ TANF) ແລະ ໂປແກຼມ WorkFirst.  

TANF ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານເງິ ນສົດ ແລະ WorkFirst 
ແມ່ນໂຄງການທີ່ ໃຫ້ທ່ານມີ ທາງເລື ອກສໍ າລັບກິດຈະ 
ກໍາທີ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຊອກວຽກເຮັດ ຫືຼ 
ເຮັດສິ່ ງອື່ ນໆເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານບັນລຸເປົ ້ າໝາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  

ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ , ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຊຸດທີ່ ມີ ແຜ່ນພັບ ແລະ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທ້ອງຖ່ິນ.  

ພວກເຮົ າເຊີ ນທ່ານຂຽນບັນທຶກ ຫືຼ ຄໍ າຖາມຕ່າງໆທີ່ ທ່ານອາດຈະມີ , 
ເພ່ືອວ່າພວກເຮົ າສາມາດສົນທະນາກັບພວກທ່ານໄດ້ຫັຼງຈາກທີ່ ໄດ້ເບິ່ ງວິ ດີ ໂອ. 
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ຢູ່ລັດວໍ ຊິ ງຕັນ, ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດໄດ້ຮັບ TANF ທັງໝົດ 60 
ເດື ອນໃນອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງພວກເຂົ າ.  
 
ນີ ້ ອາດປະກອບມີ ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານເງິ ນສົດທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບໃນລັດອື່ ນໆ. 
ໃນບາງສະຖານະການ, ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຕ່ໍເວລາ. 
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WorkFirst ສາມາດເຊື່ ອມຕ່ໍທ່ານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຊຸມຊົນຕ່າງໆທີ່ ໃຫ້ປະສົບການເຮັດວຽກ, 
ການສຶ ກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫືຼອໃນການຊອກວຽກເຮັດ.  
 
ພວກເຮົ າມີ ຫຼາຍຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຫຼງທີ່ ພ້ອມໃຊ້ງານ. 
ການຮ່ວມມືທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດຂອງພວກເຮົ າແມ່ນຢູ່ກັບທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. 
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ພວກເຮົ າຈະພົບກັບທ່ານເພ່ືອປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງທ່ານເພ່ືອພັ
ແຜນການສໍ າລັບການມີ ສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນກິດຈະກໍາ WorkFirst.  
 
ແຜນນີ ້ ຈະຖືກສ້າງຂື ້ ນພຽງເພ່ືອທ່ານໂດຍອີ ງໃສ່ເປົ ້ າໝາຍ ແລະ 
ຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  
 
ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນສໍ າລັບທ່ານທີ່ ຈະຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົ າຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມ
ໝາຍ ຫືຼ ກິດຈະກໍາທີ່ ກໍາ ນົດໄວ້. 
ແຜນການຂອງທ່ານຈະປະກອບມີຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບວິ ທີ ການຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າ. 
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ຖ້າທ່ານຢຸດ ຫືຼ 
ເລື ອກທີ່ ຈະບໍ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທີ່ ທ່ານໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ໂດຍບໍ່ ມີ ເຫດຜົນທີ່ ດີ ພ
ອາດຈະບັງຄັບໃຊ້ມາດຕະການລົງໂທດ. 
ການລົງໂທດຫຸຼດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານເງິ ນສົດຂອງທ່ານເຖິງ 40%, ຫືຼ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ກໍລະນີ  TANF ຂອງທ່ານຖືກປິ ດລົງ.  
 
ເປົ ້ າໝາຍຂອງພວກເຮົ າບໍ່ ແມ່ນເພ່ືອເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກລົງໂທດ; 
ເປົ ້ າໝາຍຂອງພວກເຮົ າແມ່ນເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານ 
ແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານເຮັດວຽກຜ່ານສິ່ ງທ້າທາຍຕ່າງໆ.  
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ທຸກໆຄົນປະສົບບັນຫາໃນຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນ. 
ພວກເຮົ າເຂົ ້ າໃຈວ່າສະຖານະການເຫ່ົຼານີ ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ ຈະເຮັດວຽກ ແລະ 
ລ້ຽງຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  
 
ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ຈະຈື່ ຈໍ າວ່າການຂໍ  ແລະ 
ຮັບເອົ າການຊ່ວຍເຫືຼອສາມາດເປັນບາດກ້າວທໍາອິ ດໃນການເຮັດວຽກໃນສະຖານະ
ຍຸ້ງຍາກ.  
 
ພວກເຮົ າຈະຮ່ວມມືກັບທ່ານ ແລະ 
ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄປສູ່ຄວາມສໍ າເລັດທີ່ ໄດ້ກໍາ 
ນົດໄວ້ເປັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ.  
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ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານເຂົ ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ WorkFirst, 
ອາດຈະມີ ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫືຼອທີ່ ມີ ຢູ່ໃນເຂດຂອງທ່ານ, 
ລວມທັງການຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າດູແລເດັກ.  
 
ທ່ານໄດ້ຮັບການຜັກດັນໃຫ້ສະໝັກສໍ າລັບການລ້ຽງເດັກ ໃຫ້ໄວເທ່ົາທີ່ ຈະໄວໄດ້ ແລະ 
ແຈ້ງໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານຕ້ອງການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫືຼອອື່ ນໆເພ່ືອໃຫ້
ມທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມກິດຈະ ກໍາ WorkFirst ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  
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ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍ ການລ້ຽງເດັກທາງອິ ນເຕີ ເນັດໄດ້ທີ່  washtonconnection.org, ຫືຼ 
ທາງໂທລະສັບທີ່ ເບີ  1-844-626-8687.  
 
ຂອບໃຈ!  ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສົນທະນາກັບພວກເຮົ າກ່ຽວກັບທາງເລື
ໆ ແລະ ສ້າງແຜນການຂອງທ່ານຮ່ວມກັນ. 

 


