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ສໍ າລັບຂໍ ົ້ ມູນເພ ່ ມຕ ່ ມ ກ່ຽວກັບວິ ທ ການຈັດການປະຖົມນິ ເທດຂອງ WorkFirst, ກະລຸນາເບິ່ ງ ປ ົ້ ມຄູ່ມ ຂອງ WorkFirst ຂໍ ົ້  1.4.2. 

ຮູບພາບວິ ດ ໂອ ບົດເວົ ົ້ າ 
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ຍິ ນດ ຕົ້ ອນຮັບສູ່ການປະຖົມນິ ເທດ WorkFirs . ໃນໄລຍະສອງສາມນາທ ຕ່ໍໄປນ ົ້ , 
ພວກເຮົ າຈະແບ່ງປັນຂໍ ົ້ ມູນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລ ອຊ່ົວຄາວສໍ າລັບຄອບ 
ຄົວທ  ມ ຄວາມລໍ າບາກ (ຫ   TANF) ແລະ ໂປແກ ມ WorkFirst.  

TANF ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫ  ອດົ້ ານເງິ ນສົດ ແລະ WorkFirst 

ແມ່ນໂຄງການທ ່ ໃຫົ້ ທ່ານມ ທາງເລ ອກສໍ າລັບກິດຈະ 
ກໍາທ ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການຊອກວຽກເຮັດ ຫ   
ເຮັດສິ່ ງອ ່ ນໆເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫົ້ ທ່ານບັນລຸເປົ ົ້ າໝາຍໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  

ຖົ້ າທ່ານບໍ່ ມ , ທ່ານຈະໄດົ້ ຮັບຊຸດທ ່ ມ ແຜ່ນພັບ ແລະ 
ຂໍ ົ້ ມູນກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນທົ້ ອງຖ່ິນ.  

ພວກເຮົ າເຊ ນທ່ານຂຽນບັນທຶ ກ ຫ   ຄໍ າຖາມຕ່າງໆທ ່ ທ່ານອາດຈະມ , 
ເພ ່ ອວ່າພວກເຮົ າສາມາດສົນທະນາກັບພວກທ່ານໄດົ້ ຫ ັ ງຈາກທ ່ ໄດົ້ ເບິ່ ງວິ ດ ໂອ. 
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ຢູ່ລັດວໍ ຊິ ງຕັນ, ຜູົ້ ໃຫຍ່ສາມາດໄດົ້ ຮັບ TANF ທັງໝົດ 60 

ເດ ອນໃນອາຍຸການໃຊົ້ ງານຂອງພວກເຂົ າ.  

ນ ົ້ ອາດປະກອບມ ການຊ່ວຍເຫ  ອດົ້ ານເງິ ນສົດທ ່ ທ່ານໄດົ້ ຮັບໃນລັດອ ່ ນໆ. 
ໃນບາງສະຖານະການ, ທ່ານອາດຈະໄດົ້ ຮັບອະນຸຍາດຕ່ໍເວລາ. 
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WorkFirst 

ສາມາດເຊ ່ ອມຕ່ໍທ່ານກັບຄູ່ຮ່ວມງານຊຸມຊົນຕ່າງໆທ ່ ໃຫົ້ ປະສົບການເຮັດວ 
ຽກ,ການສຶ ກສາ, ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການຊ່ວຍເຫ  ອໃນການຊອກວຽກເຮັດ.  

ພວກເຮົ າມ ຫ າຍຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ແຫ ງທ ່ ພົ້ ອມໃຊົ້ ງານ. 
ການຮ່ວມມ ທ ່ ສໍ າຄັນທ ່ ສຸດຂອງພວກເຮົ າແມ່ນຢູ່ກັບທ່ານ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. 
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ພວກເຮົ າຈະພົບກັບທ່ານເພ ່ ອປຶ ກສາຫາລ ກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງ 
ທ່ານເພ ່ ອພັດທະນາແຜນການສໍ າລັບການມ ສ່ວນຮ່ວມຂອງທ່ານໃນກິດຈະກໍາ 
WorkFirst.  

ແຜນນ ົ້ ຈະຖ ກສົ້ າງຂ ົ້ ນພຽງເພ ່ ອທ່ານໂດຍອ ງໃສ່ເປົ ົ້ າໝາຍ ແລະ 
ຄວາມຕົ້ ອງການສະເພາະຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  

ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນສໍ າລັບທ່ານທ ່ ຈະຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົ າຖົ້ າທ່ານບໍ່ ສາມາດ 
ເຂົ ົ້ າຮ່ວມການນັດໝາຍ ຫ   ກິດຈະກໍາທ ່ ກໍາ ນົດໄວົ້ . 
ແຜນການຂອງທ່ານຈະປະກອບມ ຂໍ ົ້ ມູນກ່ຽວກັບວິ ທ ການຕິດຕ່ໍພວກເຮົ າ. 

https://www.dshs.wa.gov/esa/chapter-1-engaging-parents-workfirst/14-workfirst-orientation
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ຖົ້ າທ່ານຢຸດ ຫ   ເລ ອກທ ່ ຈະບໍ່ ເຂົ ົ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາທ ່ ທ່າ 
ນໄດົ້ ຕົກລົງເຫັນດ ໂດຍບໍ່ ມ ເຫດຜົ 
ນທ ່ ດ ພວກເຮົ າອາດຈະບັງຄັບໃຊົ້ ມາດຕະການລົງໂທດ. 
ການລົງໂທດຫ ຸ ດຜ່ອນການຊ່ວຍເຫ  ອດົ້ ານເງິ ນສົດຂອງທ່ານເຖິງ 40% 

ຫ   ສາມາດເຮັດໃຫົ້ ກໍລະນ  TANF ຂອງທ່ານຖ ກປິ ດລົງ.  

ເປົ ົ້ າໝາຍຂອງພວກເຮົ າບໍ່ ແມ່ນເພ ່ ອເຮັດໃຫົ້ ທ່ານຖ ກລົງໂທດ; 
ເປົ ົ້ າໝາຍຂອງພວກເຮົ າແມ່ນເພ ່ ອຊ່ວຍທ່ານ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານເຮັດວຽກຜ່ານສິ່ ງທົ້ າທາຍຕ່າງໆ.  

06 

 

ທຸກໆຄົນປະສົບບັນຫາໃນຊ ວິ ດປະຈໍ າວັນ. 
ພວກເຮົ າເຂົ ົ້ າໃຈວ່າສະຖານະການເຫ ົ່ ານ ົ້ ອາດຈະເຮັດໃຫົ້ ມັນຍາກທ ່ ຈະເຮັດວຽກ 
ແລະ ລົ້ ຽງຄອບຄົວຂອງທ່ານ.  

ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທ ່ ຈະຈ ່ ຈໍ າວ່າການຂໍ  ແລະ ຮັບເອົ າການຊ່ວຍເຫ  ອ 
ສາມາດເປັນບາດກົ້ າວທໍາອິ ດໃນການເຮັດວຽກໃນສະຖານະການທ ່ ຫຍຸົ້ ງຍາກ.  

ພວກເຮົ າຈະຮ່ວມມ ກັບທ່ານ ແລະ ໃຫົ້ ການສະໜັບສະໜູນ 
ເພ ່ ອໃຫົ້ ທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄປສູ່ຄວາມສໍ າເລັດ 
ທ ່ ໄດົ້ ກໍາ ນົດໄວົ້ ເປັນສ່ວນບຸກຄົນຂອງທ່ານ.  
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ໃນຂະນະທ ່ ທ່ານເຂົ ົ້ າຮ່ວມໃນກິດຈະກໍາ WorkFirst, 

ອາດຈະມ ການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫ  ອທ ່ ມ ຢູ່ໃນເຂດຂອງທ່ານ, 
ລວມທັງການຊ່ວຍຈ່າຍຄ່າດູແລເດັກ.  

ທ່ານໄດົ້ ຮັບການຜັກດັນໃຫົ້ ສະໝັກສໍ າລັບການລົ້ ຽງເດັກ 
ໃຫົ້ ໄວເທົ່ າທ ່ ຈະໄວໄດົ້  ແລະ ແຈົ້ ງໃຫົ້ ພະນັກງານຂອງທ່ານຮູົ້ ວ່າ 
ທ່ານຕົ້ ອງການບໍ ລິ ການຊ່ວຍເຫ  ອອ ່ ນໆເພ ່ ອໃຫົ້ ທ່ານພົ້ ອມທ ່ ຈະເຂົ ົ້ າຮ່ວມກິດຈະ 
ກໍາ WorkFirst ຢ່າງເຕັມສ່ວນ.  

ທ່ານສາມາດສະໝັກຂໍ ການລົ້ ຽງເດັກທາງອິ ນເຕ ເນັດໄດົ້ ທ ່  

washingtonconnection.org, ຫ   ທາງໂທລະສັບທ ່ ເບ  1-844-626-8687.  

ຂອບໃຈ!  ຂັົ້ ນຕອນຕ່ໍໄປແມ່ນເພ ່ ອໃຫົ້ ທ່ານສົນທະນາກັບພວກເຮົ າກ່ຽວກັບ 
ທາງເລ ອກຕ່າງໆ ແລະ ສົ້ າງແຜນການຂອງທ່ານຮ່ວມກັນ. 

 


