ຄ ໍາຮອ
ໍ ດ
້ ງສະບ ັບທາອິ

ຄ ໍາຮອ
້ ງສະບ ັບປັບປຸງ

ປະເພດການດູແລແທນຊົ່ວຄາວທົ່ ຕອ
້ ງການ:

ຄ ໍາຮອ
້ ງຂໍການດູແລເດັກແທນຊົ່ວຄາວ

ການບໍລິການດູແລແທນຊົ່ວຄາວແບບຍກລະດ ັບ
(Enhanced Respite Services, ERS)
ການດູແລແທນຊົ່ວຄາວສະເພາະ
(Dedicated Respite)
້ ເງິນທຶນ
ການດູແລແທນທົ່ ໄດຮ
້ ັບການລະເວັນ
(Waiver Funded Respite) ໃນສະຖານທົ່
ທົ່ ມໃບອະນຸຍາດ

ກະລຸນາຄ ັດຕິດລາຍລະອຽດກຽົ່ ວກ ັບການປະເມນຜນ DDA, IEP, ABA ຫຼື ແຜນການສະໜັບສະໜູນພຶດຕິກາ,
ູ ທົ່ ຍ ັງມຜນໃຊໄ້ ດ ້
ໍ ໜັງສຼືຍນ
ິ ຍອມເຜຍແຜຂ
ໍ້ ນ
ົ່ ມ
(ກະລຸນາລະບຸ “ຜູໃ້ ຫບ
ິ ຍອມ) ແລະ
້ ໍລິການຮ ັບເໝາອຼືົ່ ນໆຂອງ DSHS ເຊັົ່ ນ: ທົ່ ພັກອາໄສທົ່ ມພະນ ັກງານຊຶົ່ງມໃບອະນຸຍາດ” ໃສໃົ່ ນໜັງສຼືຍນ
້ ນ
ຂໍມ
ູ ອຼືົ່ ນໆທົ່ ກຽົ່ ວຂອ
້ ງ.
ວ ັນເດຼືອນປເກດ

ຊຼືົ່ ຂອງບຸກຄນ

ທົ່ ຢູົ່

ເລກ ID ຂອງ ADSA

ເມຼືອງ

ເຂດ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

ເບໂທລະສ ັບຫກ
ັ (ພອ
້ ມລະຫັດພຼື້ນທົ່ )

ພໍົ່ ແມ ົ່ / ຜູປ
້ ກຄອງ
ເບໂທສຸກເສນ / ເບມຼືຖ ຼື

ທົ່ ຢູອ
ົ່ ເມວ

ເບໂທລະສ ັບ / ເບມຼືຖຜ
ຼື ໃ້ ູ ຫກ
້ ານດູແລສ ໍາຮອງ
(ຖາ້ ບໍົ່ ສາມາດຕິດຕໍົ່ ພໍົ່ ແມ ົ່ / ຜູປ
້ ກຄອງ ໄດ)້

ທົ່ ຢູໄ
ົ່ ປສະນ ຖາ້ ຕາົ່ ງຈາກຂາ້ ງເທິງ

ອ ັນດຽວກ ັນກ ັບຂາ້ ງເທິງ

ເມຼືອງ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

ຮ ັບແບບສ ໍາຫວດຫງັ ການເຂ້າຮ ັບການດູແລແທນຊົ່ວຄາວ

ຊຼືົ່ ແລະ ເບໂທລະສ ັບຂອງ DDA CRM

ກຽົ່ ວກ ັບການບໍລິການດູແລແທນຊົ່ວຄາວແບບຍກລະດ ັບ
ເທົ່ ານນັ ້

ຜາົ່ ນທາງອເມວ

ຂໍຮ ັບເປັນເອກະສານ

ຄອບຄວມຄວາມເຕັ ມໃຈທົ່ ຈະເດນທາງໄປພາກຕາເວັນອອກ ຫຼື ຕາເວັນຕກຂອງກຸງວໍຊງິ ຕ ັນ ເພຼືົ່ ອເຂ້າເຖິງການບໍລິການດູແລແທນຊົ່ວຄາວແບບຍກລະດ ັບບໍ?
ໄປ

ບໍົ່ ໄປ

ບໍລິການນາຍແປພາສາ

ໍ່ບເອາ

ເອາ; ລະບຸພາສາ:

ວ ັນທທົ່ ຕອ
້ ງການ ການດູແລແທນຊົ່ວຄາວ* (ໃຊສ
້ ະເພາະໃນກໍລະນເປັນການເຂ້າເຖິງ ການດູແລແທນຊົ່ວຄາວສະເພາະ ຫຼື
້ ເງິນທຶນ ເທົ່ ານນ)
ການດູແລແທນທົ່ ໄດຮ
ັ້
້ ັບການລະເວັນ
ຈາກ

ເຖິງ

ສະໜອງການເດນທາງໃຫໂ
້ ດຍ:

1.
2.
3.
້ ສຸດຈນກວາົ່ ຄ ໍາຮອ
ົ່ ັ ກາົ່ ວຈະໄດຮ
* ວ ັນທທົ່ ຕອ
ັ ອ
້ ງການ ການດູແລແທນຊົ່ວຄາວ ຈະບໍົ່ ສິນ
້ ງຂໍດງ
້ ັບການອະນຸມດກ
ົ່ ນ.
ເຫດສຸກເສນທົ່ ບໍົ່ ໄດກ
ໍ ດໄວອ
້ ານ
້ າດເຂ້າມາປຽົ່ ນແທນ ແລະ/ຫຼື ສົ່ງຜນກະທບຕໍົ່ ການດູແລແທນຊົ່ວຄາວກອ
ົ່ ນໜາ້ ນ.້
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ການສຶກສາ
ເຂດໂຮງຮຽນ

ຊຼືົ່ ໂຮງຮຽນ
ທົ່ ຢູົ່

ເມຼືອງ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

ເບໂທບອ
ົ່ ນເຮັດວຽກ

ຊຼືົ່ ອາຈານ

ເດັກໄດເ້ ຂ້າໂຮງຮຽນໝດມຼື້ (ຫກຊົ່ວໂມງ) ບໍ?

ເຂ້າ

ບໍົ່ ເຂ້າ

ທາງການແພດ
ໃຫໜ
້ ົ່ ຶງ ID

ຢາທົ່ ໃຊໃ້ ນປັດຈຸບ ັນ

ຄວາມຖົ່

ປະລິມານ

ຢາທົ່ ໃຊເ້ ປັນຄງດຽວເມຼືົ່
ອຈາເປັ
ັ້
ໍ ນ

ເຫດຜນທົ່ ບົ່ ງໃຊ ້

ອະທິບາຍຂະບວນການໃນການໃຊ ້

ອະທິບາຍປະເພດການຊວ
ໍ ນໃນການໃຊຢ
ົ່ ຍເຫຼືອທົ່ ຈາເປັ
້ າກິນ ແລະ/ຫຼື ໃຊຢ
້ າຂເ້ ຜິ້ງ ຫຼື ຢາຢອດ (ລວມທັງວິຕາມິນ):
ຄວບຄຸມດູແລເທົ່ ານນັ້

ແນະນ ໍາແບບປາກເປົ່ າ

ການໃຫຢ
້ າຜາົ່ ນສາຍປ້ອນອາຫານ

ໃສຈ
ົ່ ອກໃຫ້

ບດໃສໃົ່ ນອາຫານ

ການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງດາ້ ນຮາົ່ ງກາຍ

ບຸກຄນທົ່ ບໍົ່ ມຢາກິນ / ຢາທາ

ອຼືົ່ ນໆ:
ອາການແພຢ
້ າ (ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ)

້ າກ
ຂໍຈ
ໍ ັດດາ້ ນການກິນອາຫານ / ການເລຼືອກກິນອາຫານ (ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ)

ເປັນຊ ັກບໍ? ຖາ້ ເປັນ, ກະລຸນາອະທິບາຍປະເພດ, ຄວາມຖົ່ , ການຊ ັກຄງສຸ
ັ ້ ດທາ້ ຍ ແລະ ລະບຸເຫດການຂອງການຊ ັກທົ່ ການ
ໍ ດໄວ ້ (ຖາ້ ມ)

ເປັນ

ບໍົ່ ເປັນ

ແພດຫກ
ັ

ເບໂທລະສ ັບ

ທັນຕະແພດ

ເບໂທລະສ ັບ

ແພດດາ້ ນອຼືົ່ ນໆ (ລະບຸປະເພດ)

ເບໂທລະສ ັບ

ຜູໃ້ ຫບ
້ ໍລິການທາງການແພດອຼືົ່ ນໆ ຫຼື ສຸຂະພາບດາ້ ນພຶດຕິກາໍ (ລະບຸປະເພດ)

ເບໂທລະສ ັບ

ຜູໃ້ ຫບ
້ ໍລິການທາງການແພດອຼືົ່ ນໆ ຫຼື ສຸຂະພາບດາ້ ນພຶດຕິກາໍ (ລະບຸປະເພດ)

ເບໂທລະສ ັບ
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ອະທິບາຍວິທທົ່ ເດັກບົ່ ງບອກໃຫເ້ ຫັ ນວາົ່ ພວກເຂາກາລ
ໍ ັງປະສບກ ັບຄວາມເຈັບປວດ:
ອະທິບາຍຄວາມສາມາດໃນການເວ້າ ແລະ ການສຼືົ່ ສານ ລວມທັງຄວາມຕອ
້ ງການການຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອ ເຊັົ່ ນ: ການສຼືົ່ ສານດວ
້ ຍການແລກປົ່ຽນຮູບພາບ (PECS),
ການໃຊຕ
້ າຕະລາງຮູບພາບ, ອຸປະກອນການສຼືົ່ ສານ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ:

ກຽົ່ ວກ ັບພຶດຕິກາໍ
ພະເນຈອນ / ໂຕນໜ

ໂຍນວ ັດຖຸສົ່ ງຂອງ
ິ

ພຶດຕິກາທ
ໍ າຮ
ໍ າ້ ຍຕວເອງ

ເອາຕວຫບຊອ
້ ນ

ທ ໍາລາຍຊ ັບສິນ

ທາຮ
ໍ າ້ ຍຮາົ່ ງກາຍ

ພຸງ
ົ່ ເຂ້າສູກ
ົ່ ານຈະລາຈອນ

ຕວກະຕຸນ
້

ບ ັນຫາກຽົ່ ວກ ັບອາຈມ

ໄຂປະຕູລດທົ່ ກາລ
ໍ ັງແລນ
ົ່ ຢູົ່

ປະສາດສ ໍາຜ ັດ / ສຽງ / ສ ໍາຜ ັດ

ຖາົ່ ຍເບາບໍົ່ ເປັນລະບຽບ

ໂລກ PICA (ໂລກມ ັກກິນຂອງທົ່ ກິນບໍົ່ ໄດ)້

ຢາກອາຫານຜິດປກກະຕິ

ຮອ
້ ງສຽງດ ັງໆ

ກຼືນກິນສານທົ່ ເປັນອ ັນຕະລາຍ

ບໍົ່ ຢາກກິນອາຫານ

ກ ັດ

ຕງກອງໄຟ
ັ້

ມ ັກເອາຫວຕ ໍາ

ົ່ ບໍົ່ ເໝາະສມ
ພຶດຕິກາທາງເພດທ
ໍ

ພຶດຕິກາທ
ໍ ົ່ ມ ັກສະແດງອອກຢູເົ່ ຮຼືອນ, ຢູໃົ່ ນຊຸມຊນ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ ທົ່ ກຽົ່ ວຂອ
ັງ?
້ ງຫາຍທົ່ ສຸດແມນຫຍ
ົ່
ສິົ່ ງທົ່ ຄວນຫກລຽ້ ງ (ເພງດ ັງ, ການສ ໍາຜ ັດ, ອາຫານ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ) ແມນຫຍ
ັງ?
ົ່
ບ ັນຫາດາ້ ນຄວາມປອດໄພທົ່ ທາົ່ ນກ ັງວນມຫຍ ັງແດ?ົ່
ຄວາມຕອ
້ ງການໃນການຄວບຄຸມດູແລ:
ອະທິບາຍລະດ ັບໃນການຄວບຄຸມດູແລ ກຽົ່ ວກ ັບສຸຂະພາບແລະ ຄວາມປອດໄພ: ໜອ
້ ຍທົ່ ສຸດ, ໃຫຢ
້ ໃົູ່ ນສາຍຕາ, ໜຶົ່ ງຕໍົ່ ໜຶົ່ ງ, ດູແລຕະຫອດເວລາ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ.
ມການນ ໍາໃຊຂ
ໍ ັດ ຫຼື ການແຊກແຊງຊວ
ໍ ົ່ ທາ້ ທາຍ (ເຝຼືອກແຂນ, ໝວກກ ັນກະທບ,
້ ະບວນການຈາກ
ົ່ ຍເຫຼືອທາງຮາົ່ ງກາຍ ຢູໃົ່ ນເຮຼືອນຂອງທາົ່ ນເພຼືົ່ ອດ ັດພຶດຕິກາທ
ສາຍຮ ັດ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ) ບໍ?

ມ

ບໍົ່ ມ

ຖາ້ ມ, ກະລຸນາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ. ກະລຸນາຊາບວາົ່ ຜູໃ້ ຫບ
ິ ານດູແລແທນຊົ່ວຄາວ ອາດຈະຕອ
ໍ ໍາແນະນ ໍາເປັນລາຍລ ັກອ ັກສອນ
້ ໍ ລກ
້ ງໄດຂ
້ ຄ
ຈາກຜູຊ
ຸ ະກອນປອ
້ ຽົ່ ວຊານດາ້ ນການຮ ັກສາປິົ່ ນປວ ກຽົ່ ວກ ັບການນ ໍາໃຊອ
້ ປ
້ ງກ ັນ ເຊັົ່ ນ: ໝວກກ ັນກະທບ, ເຝຼືອກແຂນ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ.

ມການນ ໍາໃຊແ
ໍ ໃົ່ ນເຮຼືອນ ຫຼື ໃນໂຮງຮຽນບໍ?
້ ຜນຊວ
ົ່ ຍເຫຼືອພຶດຕິກາຢູ

ມ

ບໍົ່ ມ

ົ່ ັ ກາົ່ ວປະກອບໃສຄ
ຖາ້ ມ, ກະລຸນາອ ັດສ ໍາເນາແຜນດງ
ົ່ ໍາຮອ
້ ງຂໍການດູແລແທນຊົ່ວຄາວ.
ປັດຈຸບ ັນມການນ ໍາໃຊເ້ ຄຼືົ່ ອງແຈງເຕຼື
້ ອນຢູໃົ່ ນເຮຼືອນຂອງທາົ່ ນບໍ? ຖາ້ ມ, ກະລຸນາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ.

ຄວາມຕອ
້ ງການການຄວບຄຸມດູແລໃນຊຸມຊນ (1 ຕໍົ່ 1 ໃນຊຸມຊນ ຍອ
້ ນມຄວາມທາ້ ທາຍ, ສາມາດຄວບຄຸມດູແລພອ
້ ມກ ັບເດັກຄນອຼືົ່ ນໆ):
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ກິດຈະວ ັດປະຈາວ
ໍ ັນ:
ກະລຸນາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ກຽົ່ ວກ ັບກິດຈະວ ັດປະຈາວ
ໍ ັນແຕລ
ົ່ ະອ ັນໃຫຫ
້ າຍເທົ່ າຫາຍໄດ.້
້ ນ,
ກິດຈະວ ັດໃນຕອນເຊ້ າ: ກະລຸນາອະທິບາຍເຖິງກິດຈະວ ັດຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກຂອງເດັ
ກ ລວມທັງເວລາເຮັດກິດຈະວ ັດໃນມຼືນ
ັ
ັ້ ເວລາກິນເຂ້າ,
ເວລາອາບນາ.
ໍ້

້ ນ,
ກິດຈະວ ັດໃນຕອນແລງ ແລະ ຕອນເຂ້ານອນ: ກະລຸນາອະທິບາຍເຖິງກິດຈະວ ັດຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກຂອງເດັ
ກ ລວມທັງເວລາເຮັດກິດຈະວ ັດໃນມຼືນ
ັ
ັ້
ເວລາກິນເຂ້າ, ເວລາອາບນາ.
ໍ້

ກິດຈະວ ັດປະຈາວ
ກ.
ໍ ັນປກກະຕິໃນໂຮງຮຽນ: ກະລຸນາອະທິບາຍເຖິງກິດຈະວ ັດຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກຂອງເດັ
ັ

ກິດຈະວ ັດປະຈາວ
ກ.
ໍ ັນນອກໂຮງຮຽນ: ກະລຸນາອະທິບາຍເຖິງກິດຈະວ ັດຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກຂອງເດັ
ັ

ການພັກຜອ
ົ່ ນຢອ
ົ່ ນອາລມ / ກິດຈະກາໍ / ການເຂ້າຮວ
ົ່ ມຊຸມຊນ
ອະທິບາຍເຖິງຄວາມມ ັກສວ
ົ່ ນຕວໃນດາ້ ນຕໍົ່ ໄປນ.້
ກິດຈະກາພັ
າົ່ ງທົ່ ມກໃນຊຸ
ມຊນ:
ໍ ກຜອ
ໍ
ັ
ົ່ ນຢອ
ົ່ ນອາລມ ແລະ ກິດຈະກາເວລາຫວ

ກິດຈະກາທ
ໍ ົ່ ມ ັກໃນບາ້ ນເຮຼືອນ ແລະ ຊຸມຊນ. ກິດຈະກາທ
ໍ ົ່ ຕອ
້ ງຫກລຽ້ ງໃນບາ້ ນເຮຼືອນ ແລະ ຊຸມຊນ.

ມຄວາມຕອ
້ ງການ ການສະໜັບສະໜູນດາ້ ນວ ັດທະນະທ ໍາ ຫຼືສາສະໜາໃດໜຶົ່ ງບໍ? ຖາ້ ມ, ກະລຸນາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ.
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ຜູມ
້ າຢຽ້ ມຢາມ - ລະບຸລາຍຊຼືົ່ ຜູທ
້ ົ່ ໄດຮ
້ ັບອະນຸຍາດໃຫມ
້ າຢຽ້ ມຢາມລູກທາົ່ ນໄດໃ້ ນໄລຍະເຂ້າຮ ັບການດູແລແທນຊົ່ວຄາວ.
ປະເພດການຕິດຕໍົ່ ທົ່ ອະນຸຍາດ

ຊຼືົ່

ເບໂທລະສ ັບ

ເຂ້າຢຽ້ ມຢາມ
ໂທລະສ ັບ
ທົ່ ຢູົ່

ເມຼືອງ

ປະເພດການຕິດຕໍົ່ ທົ່ ອະນຸຍາດ

ຊຼືົ່

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

ລ ັດ

ລະຫັດໄປສະນ

ເບໂທລະສ ັບ

ເຂ້າຢຽ້ ມຢາມ
ໂທລະສ ັບ
ທົ່ ຢູົ່

ເມຼືອງ

ການກວດກາໃບສະໝັກ ແລະ ການລງລາຍເຊັ ນ
້ ນ
ຊຼືົ່ ຂອງບຸກຄນທົ່ ຕຼືົ່ ມຂໍມ
ູ ໃສແ
ົ່ ບບຟອມ (ຖາ້ ບໍົ່ ແມນພໍົ່
ົ່ ແມ)ົ່

ລາຍເຊັ ນ

ລາຍເຊັ ນຂອງພໍົ່ ແມ ົ່ (ຖາ້ ບຸກຄນໃດໜຶົ່ ງ ເປັນຜູຕ
ໃ້ ນນາມຂອງທາົ່ ນ)
ຼື
້ ົ່ ມແບບຟອມນ
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