ລະຫັດ JAS

ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ ວນບຸກຄົນ
(Individual Responsibility Plan, IRP)

ເລກທີຄະດີ

ລະຫັດລູ ກຄ້ າ

ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງ WorkFirst ສໍາລັບ

ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ:
• ຂ້ າພະເຈົ້າຈະຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດວຽກ, ຊອກຫາວຽກ ຫື ຼ ກະກຽມເຮັດວຽກ.
• ຂ້ າພະເຈົ້າຈະຕ້ ອງໄດ້ ເຂົ້າຮ່ ວມກິດຈະກໍາຕ່່ າງໆທ່ີ ຕ້ ອງການ. ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ເຂົ້າຮ່ ວມ, ຂ້ າພະເຈົ້າຈະໄດ້ ຮັບການລົງໂທດ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດມີຫັ ຼ ກຖານພິສູ ດວ່ າຕົນມີເຫດຜົນທ່ີ ພຽງພໍ. ຊຶ່ງເປັນທ່ີ ຮຽກກັນວ່ າ ເປັນການຢູ ່ ໃນສະຖານະການລົງໂທດຂອງ
WorkFirst.
• ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກລົງໂທດ, ຈະໝາຍຄວາມວ່ າ:
• ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອລ້ າຂອງຂ້ າພະເຈົ້າຈະຖືກຕັດລົງ 40% ຫື ຼ ສ່ວນແບ່ ງຂອງບຸ ກຄົນໜຶ່ງ, ແລ້ ວແຕ່ ວ່າອັນໃດຈະຫຼາຍກວ່ າ ຫື ຼ :
• ຂ້ າພະເຈົ້າຈະບ່ໍ ສາມາດໄດ້ ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູ ນ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະກັບມາເຮັດວຽກກັບ WorkFirst
ຄືນໃໝ່ ເທ່ົ ານ້ັ ນ.
• ຖ້ າການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເງິນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າຖືກຫຼຸດລົງຍ້ ອນການລົງໂທດຈາກ WorkFirst:
• ຂ້ າພະເຈົ້າອາດຈະຕ້ ອງປະຕິບັດຕາມ IRP ຂອງຕົນ ເປັນເວລາສີ່ອາທິດຕິດຕໍ່ກັນເພື່ອໃຫ້ ການລົງໂທດສິ້ນສຸ ດລົງ.
• ເມ່ື ອຂ້ າພະເຈ້ົ າເຮັດໃນສິ່ງທ່ີ ຕ້ ອງການເປັນເວລາສີ່ອາທິດຕິດຕໍ່ກັນ,
ການລົງໂທດຂອງຕົນຈະສ້ິ ນສຸ ດລົງເລີ່ມຈາກວັນທີທໍາອິດຂອງເດືອນຖັດຈາກການເຂ້ົ າຮ່ ວມສີ່ອາທິດຂອງຕົນ.
• ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກລົງໂທດເປັນເວລາສິບເດືອນຕິດຕ່ໍ ກັນ, ຄະດີຂອງຂ້ າພະເຈົ້າອາດຈະຖືກປິດລົງ.
• ຖ້ າຄະດີຂອງຂ້ າພະເຈົ້າຖືກປິດລົງຍ້ ອນການລົງໂທດຈາກ WorkFirst:
• ຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງໄດ້ ຍ່ື ນຄໍາຮ້ ອງຂໍສະໝັກໃໝ່ ແລະ ອາດຈະຕ້ ອງໄດ້ ເຂົ້າຮ່ ວມເປັນເວລາສີ່ອາທິດຕິດຕໍ່ກັນກ່ ອນທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າຈະໄດ້ ຮັບເງິນ.
• ຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງໄດ້ ໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືກັບ ພະແນກລ້ ຽງດູ ເດັກ (Division of Child Support) ໃນຂະນະທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັບເງິນສົງເຄາະຈາກ
TANF/SFA ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າຂ້ າພະເຈ້ົ າມີເຫດຜົນພຽງພໍທ່ີ ຈະບ່ໍ ໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືເທົ່ານ້ັ ນ. ການເກັບເງິນລ້ ຽງດູ ເດັກໄດ້ ສໍາເລັດ
ອາດຊ່ ວຍຂ້ າພະເຈົ້າໃນການຕັດຄວາມຕ້ ອງການການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເງິນຂອງຕົນອອກໄປ.
• ຂ້ າພະເຈົ້າສາມາດໄດ້ ຮັບເງິນສົງເຄາະຈາກ TANF/SFA ພຽງແຕ່ 60 ເດືອນເທ່ົ ານ້ັ ນໃນຊ່ົ ວຊີວິດຂອງຕົນ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າຂ້ າພະຈ້ົ າມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ຮັບການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປເທົ່ານ້ັ ນ.
• ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ໃຊ້ ເງິນສົງເຄາະເປັນຈໍານວນ
ເດືອນ.
້
• ຂ້ າພະເຈົາຈະຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດວຽກ, ຊອກຫາວຽກ ຫື ຼ ກະກຽມເຮັດວຽກ. ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າບ່ໍ ສາມາດເຂ້ົ າຮ່ ວມກິດຈະກໍາຕາມເວລາທ່ີ ກໍານົດໄວ້ ,
ຂ້ າພະເຈົ້າຈະໂທຫາບຸ ກຄົນຕາມເບີໂທທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມນີ້.
• ຂ້ າພະເຈົ້າຈະຕ້ ອງເຮັດກິດຈະກໍາຕໍ່ໄປນ້ີ ຕາມໄລຍະເວລາໃນແຕ່ ລະອາທິດທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງລຸ ່ ມນີ້:
ຖ້ າມີເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ເຮັດໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງຕົນໄດ້ , ຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງຕິດຕ່ໍ ແລະ
ເຮັດວຽກກັບຜູ້ ຊ່ ຽວຊານ/ນັກສັງຄົມສົງເຄາະຂອງໂຄງການ WorkFirst ຂອງຕົນໃຫ້ ໄວເທົ່າທ່ີ ຈະໄວໄດ້ . ບາງຕົວຢ່ າງຂອງເຫດຜົນຕ່ າງໆທີ່ພຽງພໍ
ປະກອບມີ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ໄດ້ ໄປຕາມການນັດໝາຍຍ້ ອນເຈັບເປັນ ຫື ຼ ຄວາມລ້ົ ມແຫຼວໃນການດູ ແລເດັກ ຫື ຼ ການຂົນສົ່ງທ່ີ ບ່ໍ ຄາດຄິດຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ;
ຂ້ າພະເຈົ້າມີພາວະເຈັບປ່ ວຍສຸ ກເສີນ (ທາງຮ່ າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫື ຼ ອາລົມ);
ຂ້ າພະເຈົ້າຕົກເປັນເຫຍ່ື ອຂອງການໃຊ້ ຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົວ;
ຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ສາມາດຊອກຫາເງິນລ້ ຽງດູ ລູ ກທ່ີ ພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນພ້ື ນທ່ີ ຂອງຕົນ ສໍາລັບເດັກອາຍຸ ຕ່ໍ າກວ່ າ 13 ປີ;

ຂ້ າພະເຈົ້າມີບັນຫາດ້ ານກົດໝາຍທີ່ຮີບດ່ ວນ;
ຂ້ າພະເຈົ້າມີຄວາມພິການ ຫື ຼ ມີພາວະເຈັບປ່ ວຍບາງຢ່ າງ ແລະ ສ່ິ ງນ້ີ ໄດ້ ເຮັດໃຫ້ ຂ້ າພະເຈ້ົ າບ່ໍ ສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດຂອງໂຄງການ ຫື ຼ
ຂ້ າພະເຈົ້າເປັນຄົນບັນລຸ ນິຕິພາວະທ່ີ ມີຄວາມພິການຮ້ າຍແຮງ ແລະ ຊໍາເຮ້ື ອ;
ຂ້ າພະເຈົ້າຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ຢູ່ເຮືອນເພ່ື ອເບ່ິ ງແຍງເດັກທ່ີ ມີຄວາມຕ້ ອງການພິເສດ ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫຍ່ ອີກຄົນໜຶ່ງທ່ີ ພິການ;
ຂ້ າພະເຈົ້າມີອາຍຸ 55 ປີຂ້ຶ ນໄປ ແລະ ຕ້ ອງໄດ້ ເບິ່ງແຍງເດັກນ້ ອຍ ແລະ ຂ້ າພະເຈົ້າກໍບໍ່ແມ່ ນພໍ່ແມ່ ຂອງເດັກ ຫື ຼ
ຂ້ າພະເຈົ້າກໍາລັງຍ່ື ນສະໝັກຂໍ SSI ກັບຜູ້ ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ DSHS.

ຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ມີເຮືອນຢູ ່ ຫື ຼ ເບິ່ງແຍງດູ ແລເດັກທີ່ບ່ໍ ມີເຮືອນຢູ ່ .
ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າບ່ໍ ເຫັນດີກັບແຜນການນ້ີ , ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ມີການກວດສອບຄະດີຄືນ ແລະ/ຫື ຼ ການໄຕ່ ສວນຄະດີທາງບໍລິຫານ.
ເພ່ື ອຮ້ ອງຂໍການໄຕ່ ສວນ, ຂ້ າພະເຈົ້າຕ້ ອງຕິດຕ່ໍ ຫ້ ອງການບໍລິການຊຸມຊົນຂອງຕົນ ຫື ຼ ຫ້ ອງການໄຕ່ ສວນຄະດີທາງບໍລິຫານ, DSHS, PO Box 42489,
Olympia WA 98504-2489, ພາຍໃນ 90 ວັນນັບຈາກວັນທ່ີ ຜູ້ ຈັດການກໍລະນີລົງລາຍເຊັນຢູ ່ ຂ້າງລຸ ່ ມນີ້ເປັນຕ້ົ ນໄປ.
ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັບສໍາເນົາແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງຕົນແລ້ ວ. ໃນການໄຕ່ ສວນ, ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດທ່ີ ຈະເປັນຜູ້ ຕາງໜ້ າຂອງຕົນເອງ,
DSHS 14-381 LA (REV. 06/2021) Laotian

ໃຫ້ ທະນາຍຄວາມ ຫື ຼ ບຸ ກຄົນອ່ື ນທ່ີ ຕົນເລືອກເປັນຜູ້ ຕາງໜ້ າໃຫ້ . ຂ້ າພະເຈົ້າອາດຈະໄດ້ ຮັບຄໍາແນະນໍາດ້ ານກົດໝາຍ ຫື ຼ ການຕາງໜ້ າໂດຍບໍ່ເສຍຄ່ າ
ໂດຍການຕິດຕ່ໍ ຫ້ ອງການໃຫ້ ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສົ່ງຕ່ໍ ການສຶກສາດ້ ານກົດໝາຍແບບມີການປະສານງານ (CLEAR) ໂດຍ:

•
•
•

ການເຂ້ົ າຊົມເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ http://nwjustice.org/get-legal-help;
ການໂທຫາ 1-888-201-1014 ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່ າ 60 ປີ ຫື ຼ
ການໂທຫາ 1-888-387-7111 ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າມີອາຍຸ 60 ປີຂ້ຶ ນໄປ.
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ວັນທີ
ລະຫັດລູ ກຄ້ າ

ຂ້ໍ ກໍານົດກ່ ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ
ຂ້ າພະເຈົ້າອາດຈະໄດ້ ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູ ນເພື່ອຊ່ ວຍໃຫ້ ຕົນມີຄວາມກ້ າວໜ້ າໃນອາຊີບຂອງຕົນ, ຮັກສາອາຊີບຂອງຕົນ, ຍອມຮັບວຽກ,
ຊອກຫາວຽກເຮັດ ຫື ຼ ປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງຕົນ. ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ເຫັນດີນໍາການຕັດສິນກ່ ຽວກັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູ ນ,
ຂ້ າພະເຈົ້າອາດຈະຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ມີການກວດສອບຄະດີຄືນ ແລະ/ຫື ຼ ການໄຕ່ ສວນ. ຂ້ າພະເຈົ້າຈະຖາມຜູ້ ຊ່ ຽວຊານ/ນັກສັງຄົມສົງເຄາະຂອງໂຄງການ
WorkFirst ຂອງຕົນ ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງການການບໍລິການສະໜັບສະໜູ ນ ເຊັ່ນ:

•
•
•

ສ້ ອມແປງລົດ
ເຄື່ອງນຸ່ ງ
ການໃຫ້ ຄໍາປຶກສາ

•
•
•

ຜ້ າອ້ ອມ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່າຍໃນການສຶກສາ
ສຸ ຂະອະນາໄມສ່ ວນຕົວ

•
•
•

ໃບອະນຸ ຍາດ/ຄ່ າທໍານຽມ
ຕັດຜົມ
ຄ່ າລົດເມ

•
•
•

ຄ່ າເດີນທາງ
ເຄື່ອງມືໃນການເຮັດວຽກ
ການວາງແຜນຄອບຄົວ

ໃນຂະນະທ່ີ ຖືກລົງໂທດຢູ ່ , ຂ້ າພະເຈົ້າບ່ໍ ສາມາດໄດ້ ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູ ນ (ເຊັ່ນ: ເງິນຊ້ື ເຄື່ອງນຸ່ ງເຮັດວຽກ ຫື ຼ ການຂົນສົ່ງ)
ຈົນກວ່ າຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະເລີ່ມປະຕິບັດຕາມ IRP ຂອງຕົນ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ, ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ ຄວາມຮ່ ວມມືກັບ ພະແນກລ້ ຽງດູ ເດັກ (DCS) ໂດຍບ່ໍ ມີເຫດຜົນພຽງພໍ,
ເງິນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຂອງຕົນອາດຈະຖືກຕັດລົງ. ເຫດຜົນທີ່ພຽງພໍລວມທັງໄພຂ່ົ ມຂູ ່ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເດັກ ຫື ຼ ຂ້ າພະເຈົ້າ. ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ
ໃນຂະນະທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກ TANF, ເງິນລ້ ຽງດູ ເດັກໃດໜ່ຶ ງທ່ີ ເກັບໄດ້ ແລ້ ວຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ ເພ່ື ອຈ່ າຍຄືນໃຫ້ ລັດ.
ເມ່ື ອຂ້ າພະເຈ້ົ າຢຸ ດຕິການຮັບການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຈາກ TANF/SFA, DCS ຈະເກັບເງິນລ້ ຽງດູ ລູ ກ ແລະ ສ່ົ ງໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົ າ
ເວັ້ນເສຍແຕ່ ວ່າຂ້ າພະເຈົ້າຮ້ ອງຂໍໃຫ້ ພວກເຂົາຢຸ ດເທົ່ານ້ັ ນ. ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງ ການບໍລິການສະໜັບສະໜູ ນ, ການລົງໂທດ ແລະ
ເງິນລ້ ຽງດູ ເດັກແລ້ ວ.
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