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      ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນ 
                     (Individual Responsibility Plan, IRP) 
ແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນຂອງ WorkFirst ສໍາລັບ        

ລະຫັດ JAS 
      

ເລກທີຄະດີ 
      

ລະຫັດລູກຄ້າ 
      

ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າ: 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ, ຊອກຫາວຽກ ຫືຼ ກະກຽມເຮັດວຽກ. 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕ່່າງໆທ່ີຕ້ອງການ.  ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ, ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດ 

ເວ້ັນເສຍແຕ່ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດມີຫັຼກຖານພິສູດວ່າຕົນມີເຫດຜົນທ່ີພຽງພໍ.  ຊ່ຶງເປັນທ່ີຮຽກກັນວ່າ ເປັນການຢູ່ໃນສະຖານະການລົງໂທດຂອງ 
WorkFirst.   
• ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຖືກລົງໂທດ, ຈະໝາຍຄວາມວ່າ: 

• ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອລ້າຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖືກຕັດລົງ 40% ຫືຼ ສ່ວນແບ່ງຂອງບຸກຄົນໜ່ຶງ, ແລ້ວແຕ່ວ່າອັນໃດຈະຫຼາຍກວ່າ ຫືຼ: 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ, ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະກັບມາເຮັດວຽກກັບ WorkFirst 

ຄືນໃໝ່ເທ່ົານ້ັນ. 
• ຖ້າການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກຫຸຼດລົງຍ້ອນການລົງໂທດຈາກ WorkFirst: 

• ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ IRP ຂອງຕົນ ເປັນເວລາສ່ີອາທິດຕິດຕ່ໍກັນເພ່ືອໃຫ້ການລົງໂທດສ້ິນສຸດລົງ. 
• ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດໃນສ່ິງທ່ີຕ້ອງການເປັນເວລາສ່ີອາທິດຕິດຕ່ໍກັນ, 

ການລົງໂທດຂອງຕົນຈະສ້ິນສຸດລົງເລ່ີມຈາກວັນທີທໍາອິດຂອງເດືອນຖັດຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມສ່ີອາທິດຂອງຕົນ. 
• ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຖືກລົງໂທດເປັນເວລາສິບເດືອນຕິດຕ່ໍກັນ, ຄະດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະຖືກປິດລົງ. 

• ຖ້າຄະດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາຖືກປິດລົງຍ້ອນການລົງໂທດຈາກ WorkFirst:  
• ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ຍ່ືນຄໍາຮ້ອງຂໍສະໝັກໃໝ່ ແລະ ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມເປັນເວລາສ່ີອາທິດຕິດຕ່ໍກັນກ່ອນທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາຈະໄດ້ຮັບເງິນ. 

• ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ ພະແນກລ້ຽງດູເດັກ (Division of Child Support) ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະຈາກ 
TANF/SFA ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາມີເຫດຜົນພຽງພໍທ່ີຈະບ່ໍໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເທ່ົານ້ັນ.  ການເກັບເງິນລ້ຽງດູເດັກໄດ້ສໍາເລັດ 
ອາດຊ່ວຍຂ້າພະເຈ້ົາໃນການຕັດຄວາມຕ້ອງການການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນຂອງຕົນອອກໄປ. 

• ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດໄດ້ຮັບເງິນສົງເຄາະຈາກ TANF/SFA ພຽງແຕ່ 60 ເດືອນເທ່ົານ້ັນໃນຊ່ົວຊີວິດຂອງຕົນ 
ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຂ້າພະຈ້ົາມີເງ່ືອນໄຂໄດ້ຮັບການຂະຫຍາຍເວລາອອກໄປເທ່ົານ້ັນ. 

• ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ໃຊ້ເງິນສົງເຄາະເປັນຈໍານວນ       ເດືອນ. 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກ, ຊອກຫາວຽກ ຫືຼ ກະກຽມເຮັດວຽກ. ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມກິດຈະກໍາຕາມເວລາທ່ີກໍານົດໄວ້, 

ຂ້າພະເຈ້ົາຈະໂທຫາບຸກຄົນຕາມເບີໂທທ່ີລະບຸໄວ້ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ. 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຕ້ອງເຮັດກິດຈະກໍາຕ່ໍໄປນ້ີ ຕາມໄລຍະເວລາໃນແຕ່ລະອາທິດທ່ີລະບຸໄວ້ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ: 

      
ຖ້າມີເຫດຜົນພຽງພໍທ່ີເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມແຜນຂອງຕົນໄດ້, ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕິດຕ່ໍ ແລະ 
ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ນັກສັງຄົມສົງເຄາະຂອງໂຄງການ WorkFirst ຂອງຕົນໃຫ້ໄວເທ່ົາທ່ີຈະໄວໄດ້.  ບາງຕົວຢ່າງຂອງເຫດຜົນຕ່າງໆທ່ີພຽງພໍ 
ປະກອບມີ: 
• ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໄປຕາມການນັດໝາຍຍ້ອນເຈັບເປັນ ຫືຼ ຄວາມລ້ົມແຫຼວໃນການດູແລເດັກ ຫືຼ ການຂົນສ່ົງທ່ີບ່ໍຄາດຄິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ; 
• ຂ້າພະເຈ້ົາມີພາວະເຈັບປ່ວຍສຸກເສີນ (ທາງຮ່າງກາຍ, ຈິດໃຈ ຫືຼ ອາລົມ); 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຕົກເປັນເຫຍ່ືອຂອງການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ; 
• ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດຊອກຫາເງິນລ້ຽງດູລູກທ່ີພຽງພໍ ແລະ ເໝາະສົມ ໃນພ້ືນທ່ີຂອງຕົນ ສໍາລັບເດັກອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 13 ປີ; 
• ຂ້າພະເຈ້ົາມີບັນຫາດ້ານກົດໝາຍທ່ີຮີບດ່ວນ; 
• ຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມພິການ ຫືຼ ມີພາວະເຈັບປ່ວຍບາງຢ່າງ ແລະ ສ່ິງນ້ີໄດ້ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກໍານົດຂອງໂຄງການ ຫືຼ 
• ຂ້າພະເຈ້ົາເປັນຄົນບັນລຸນິຕິພາວະທ່ີມີຄວາມພິການຮ້າຍແຮງ ແລະ ຊໍາເຮ້ືອ; 
• ຂ້າພະເຈ້ົາຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຢູ່ເຮືອນເພ່ືອເບ່ິງແຍງເດັກທ່ີມີຄວາມຕ້ອງການພິເສດ ຫືຼ ຜູ້ໃຫຍ່ອີກຄົນໜ່ຶງທ່ີພິການ; 
• ຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸ 55 ປີຂ້ຶນໄປ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເບ່ິງແຍງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍບ່ໍແມ່ນພ່ໍແມ່ຂອງເດັກ ຫືຼ 
• ຂ້າພະເຈ້ົາກໍາລັງຍ່ືນສະໝັກຂໍ SSI ກັບຜູ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງ DSHS. 
• ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍມີເຮືອນຢູ່ ຫືຼ ເບ່ິງແຍງດູແລເດັກທ່ີບ່ໍມີເຮືອນຢູ່. 
ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫັນດີກັບແຜນການນ້ີ, ຂ້າພະເຈ້ົາມີສິດຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບຄະດີຄືນ ແລະ/ຫືຼ ການໄຕ່ສວນຄະດີທາງບໍລິຫານ.  
ເພ່ືອຮ້ອງຂໍການໄຕ່ສວນ, ຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງຕິດຕ່ໍຫ້ອງການບໍລິການຊຸມຊົນຂອງຕົນ ຫືຼ ຫ້ອງການໄຕ່ສວນຄະດີທາງບໍລິຫານ, DSHS, PO Box 42489, 
Olympia WA 98504-2489, ພາຍໃນ 90 ວັນນັບຈາກວັນທ່ີຜູ້ຈັດການກໍລະນີລົງລາຍເຊັນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີເປັນຕ້ົນໄປ.  
ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບສໍາເນົາແຜນຄວາມຮັບຜິດຊອບສ່ວນບຸກຄົນຂອງຕົນແລ້ວ.  ໃນການໄຕ່ສວນ, ຂ້າພະເຈ້ົາມີສິດທ່ີຈະເປັນຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນເອງ, 
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ໃຫ້ທະນາຍຄວາມ ຫືຼ ບຸກຄົນອ່ືນທ່ີຕົນເລືອກເປັນຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້.  ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະໄດ້ຮັບຄໍາແນະນໍາດ້ານກົດໝາຍ ຫືຼ ການຕາງໜ້າໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ 
ໂດຍການຕິດຕ່ໍ ຫ້ອງການໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ການສ່ົງຕ່ໍການສຶກສາດ້ານກົດໝາຍແບບມີການປະສານງານ (CLEAR) ໂດຍ: 

• ການເຂ້ົາຊົມເວັບໄຊຂອງພວກເຂົາ http://nwjustice.org/get-legal-help; 
• ການໂທຫາ 1-888-201-1014 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 60 ປີ ຫືຼ 
• ການໂທຫາ 1-888-387-7111 ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາມີອາຍຸ 60 ປີຂ້ຶນໄປ. 

ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການກໍລະນີ ວັນທີ 
      

ລາຍເຊັນຂ້າພະເຈ້ົາ ວັນທີ 
      

ລະຫັດ JAS 
      

ເລກທີຄະດີ 
      

ລະຫັດລູກຄ້າ 
      

ຂ້ໍກໍານົດກ່ຽວກັບການຮັກສາຄວາມລັບ 

ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ຕົນມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບຂອງຕົນ, ຮັກສາອາຊີບຂອງຕົນ, ຍອມຮັບວຽກ, 
ຊອກຫາວຽກເຮັດ ຫືຼ ປະຕິບັດຕາມແຜນການຂອງຕົນ.  ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຫັນດີນໍາການຕັດສິນກ່ຽວກັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ, 
ຂ້າພະເຈ້ົາອາດຈະຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີການກວດສອບຄະດີຄືນ ແລະ/ຫືຼ ການໄຕ່ສວນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາຈະຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານ/ນັກສັງຄົມສົງເຄາະຂອງໂຄງການ 
WorkFirst ຂອງຕົນ ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ ເຊ່ັນ: 

• ສ້ອມແປງລົດ 

• ເຄ່ືອງນຸ່ງ 

• ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາ 

• ຜ້າອ້ອມ 

• ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສຶກສາ 

• ສຸຂະອະນາໄມສ່ວນຕົວ 

• ໃບອະນຸຍາດ/ຄ່າທໍານຽມ 

• ຕັດຜົມ 

• ຄ່າລົດເມ 

• ຄ່າເດີນທາງ 

• ເຄ່ືອງມືໃນການເຮັດວຽກ 

• ການວາງແຜນຄອບຄົວ 

ໃນຂະນະທ່ີຖືກລົງໂທດຢູ່, ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ (ເຊ່ັນ: ເງິນຊ້ືເຄ່ືອງນຸ່ງເຮັດວຽກ ຫືຼ ການຂົນສ່ົງ) 
ຈົນກວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຈະເລ່ີມປະຕິບັດຕາມ IRP ຂອງຕົນ. 

ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າ, ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາປະຕິເສດທ່ີຈະໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືກັບ ພະແນກລ້ຽງດູເດັກ (DCS) ໂດຍບ່ໍມີເຫດຜົນພຽງພໍ, 
ເງິນຊ່ວຍເຫືຼອຂອງຕົນອາດຈະຖືກຕັດລົງ.  ເຫດຜົນທ່ີພຽງພໍລວມທັງໄພຂ່ົມຂູ່ທ່ີເປັນອັນຕະລາຍຕ່ໍເດັກ ຫືຼ ຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່າ 
ໃນຂະນະທ່ີຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ TANF, ເງິນລ້ຽງດູເດັກໃດໜ່ຶງທ່ີເກັບໄດ້ແລ້ວຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເພ່ືອຈ່າຍຄືນໃຫ້ລັດ. 

ເມ່ືອຂ້າພະເຈ້ົາຢຸດຕິການຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກ TANF/SFA, DCS ຈະເກັບເງິນລ້ຽງດູລູກ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 
ເວ້ັນເສຍແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈ້ົາຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຂົາຢຸດເທ່ົານ້ັນ.  ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຖິງ ການບໍລິການສະໜັບສະໜູນ, ການລົງໂທດ ແລະ 
ເງິນລ້ຽງດູເດັກແລ້ວ. 

ລາຍເຊັນຜູ້ຈັດການກໍລະນີ ວັນທີ 
      

ລາຍເຊັນຂ້າພະເຈ້ົາ ວັນທີ 
      

 

http://nwjustice.org/get-legal-help

