ສັນຍາກູ ້ ຢືມສໍາລັບເຄ່ື ອງມື, ອຸປະກອນ,
ຫັຼ ກຊັບ ແລະ ວັດຖສ
ຸ ້ິ ນເປືອງເບ້ືອງຕ້ົນ ແລະ ອຸປະກອນ
ຊື່ລູ ກຄ້ າ

SOCIAL SECURITY NUMBER
(ເລກບັດປະກັນສັງຄົມ)

VRC ຊື່ (ພິມ)

ເປ້ົ າໝາຍການຈ້ າງງານ

ປະເພດຂອງການບໍລິການ (ສະເພາະພະນັກງານຂອງ VR ເທ່ົ ານ້ັ ນ)

ເຄື່ອງມື, ອຸ ປະກອນ, ຫັຼ ກຊັບ ແລະ ວັດຖສ
ການຂົນສ່ົ ງ
ຸ ້ິ ນເປືອງເບ້ື ອງຕ້ົ ນ
ຢູ ່ ທີ່ ອຸ ປະກອນ
ການຝຶກອົບຮົມ
ການຈ້ າງງານຕົນເອງ
ອ່ື ນໆ:
ເລກທີໃບສັ່ງສິນຄ້ າ

ຊື່ຜູ້ ຂາຍ

ການອະນຸ ມັດ(APF) ໝາຍເລກ

ຄໍາອະທິບາຍ (ລວມເຖິງໝາຍເລກ ຊີຣຽວ ຖ້ າມີ )

ລວມ

$ ຈໍານວນ

$

ສັນຍາເງິນກູ ້ (ເບ່ິ ງລວງປ້ີ ນສໍາລັບຕົວອັກສອນທ່ີ ໃຫຍ່ ກວ່ າ)

ຂ້ າພະເຈົ້າ (DVR ລູ ກຄ້ າ) ເຂົ້າໃຈວ່ າ DVR ມີກໍາມະສິດໃນສິນຄ້ າຕາມລາຍການໃນແບບຟອມນີ້ ແລະ ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢືມໄປໃຊ້ . ຖ້ າວ່ າ DVR
ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢືມຕາມລາຍການເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນທຸ ລະກິດຮ່ ວມກັບບຸ ກຄົນອື່ນ,
ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າລາຍການດັ່ງກ່ າວທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າຢືມນັ້ນເປັນພາກສ່ ວນໜຶ່ງຂອງແຜນງານສ່ ວນບຸ ກຄົນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າສໍາລັບການຈ້ າງງານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ຂ້ຶ ນກັບທຸ ລະກິດ
ຫືຼ ພັນທະມິດໃດໆທີ່ ມີດອກເບ້ ຍໃນທຸ ລະກິດ.
ຂ້ າພະເຈົ້າມີຂໍ້ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບຫຸ ້ ນສ່ ວນທຸ ລະກິດຂອງຂ້ າພະເຈົ້າເຊິ່ ງວ່ າເ◌້ອກະສານທີ່ ພວກເຂົາແບ່ ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈນ້ີ ແລະ
ຄັດຕິດມາພ້ ອມກັບຂໍ້ຕົກລົງເງິນກູ ້ ສະບັບນີ້. ນອກຈາກນີ້, ໂຄງການລົງນາມໃນແບບຟອມນີ້ ຂ້ າພະເຈົ້າຍອມຮັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້: (1)
ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີທ່ີ ຈະສົ່ງຄືນສິນຄ້ າທັນທີເມື່ອມີການຮ້ ອງຂໍ; (2) ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີທ່ີ ຈະຮັກສາລາຍການຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ DVR ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການຜະລິດ,
ຖ້ າມີ, ແລະ ເກັບຮັກສາໃຫ້ ປອດໄພຈາກຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູ ນເສຍ ຫືຼ ຈາກການຖືກລັກ. WAC 388-891A-1200.
ອີງຕາມ WAC 388-891A-1230, ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂ້ົ າໃຈຖ້ າວ່ າ DVR ສັ່ງໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົ າສົ່ງຄືນສິນຄ້ າທ່ີ ຢືມມາໂດຍທັນທີ ແລະ ຂ້ າພະເຈ້ົ າບໍ່ໄດ້ ສ່ົ ງຄືນໃນທັນທີທັນໃດ, DVR
ຈະລາຍງານການສູ ນເສຍໄປຍັງ Office of Financial Recovery (ສໍານັກງານການກູ ້ ຄືນທາງດ້ ານການເງິນ, OFR) DSHS. OFR ຈະພະຍາຍາມກູ ້ ຄືນລາຍການຢືມ
ຫືຼ ການຂໍຊໍາລະເງິນສໍາລັບລາຍການຢືມຈາກຂ້ າພະເຈ້ົ າໃນຈໍານວນເທ່ົ າກັບລາຄາຊ້ື ເດີມ. ຖ້ າວ່ າ OFR ບ່ໍ ສາມາດກູ ້ ຄືນລາຍການ ຫືຼ
ຮັບເງິນຈາກຂ້ າພະເຈ້ົ າສໍາລັບລາຍການຢືມ, OFR ອາດຈະລາຍງານການສູ ນເສຍໄປຫາໄອຍະການເຂດທ້ ອງຖ່ິ ນເພ່ື ອດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ.
ນອກຈາກນ້ັ ນ, ສໍາລັບລົດທ່ີ ຢືມມາ, ຂ້ າພະເຈ້ົ າຍິນດີເປັນເຈ້ົ າຂອງທ່ີ ຈົດທະບຽນ ແລະ ເຊ່ິ ງວ່ າ DVR ເປັນເຈ້ົ າຂອງລົດຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ. ອີງຕາມຄໍາຂໍຂອງ DVR,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຫັນດີທ່ີ ຈະສ່ົ ງລົດຄືນໃຫ້ ກັບ DVR ແລະ ເຊັນຊ່ື ເພ່ື ອຖອດຖອນຂ້ າພະເຈ້ົ າອອກຈາກການເປັນເຈ້ົ າຂອງທະບຽນລົດ.
ອີງຕາມ WAC 388-891A-1240, ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂ້ົ າໃຈວ່ າ DVR ອາດຈະໂອນຄວາມເປັນເຈ້ົ າຂອງອຸ ປະກອນ ຫືຼ
ສິ່ງຂອງອ່ື ນໆທ່ີ ໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົ າໃນຂະນະທ່ີ ບັນທຶກໃນກໍລະນີທ່ີ ການບໍລິການຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າຖືກປິດ ຖ້ າວ່ າ ຂ້ າພະເຈ້ົ າສ້ິ ນສຸ ດການຈ້ າງງານ ແລະ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງການລາຍການດ່ັ ງກ່ າວເພ່ື ອຮັກສາວຽກຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ ຫືຼ ສືບຕ່ໍ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດທ່ີ DVR ທ່ີ ໄດ້ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫືຼອແກ່ ຂ້ າພະເຈ້ົ າໃນການເລ່ີ ມຕ້ົ ນ.

ລາຍເຊັນຂອງຂ້ໍ ຕົກລົງ
້
້
້
ຂ້ າພະເຈົາເຂົາໃຈຂໍຕົກລົງຂ້ າງເທິງນ້ີ ແລະ ຍິນດີທ່ີ ຈະປະຕິບັດຕາມຂ້ໍ ກໍານົດ.
ລູ ກຄ້ າ/ລາຍເຊັນຜູ້ ຢ້ັ ງຢືນຄໍ້າປະກັນ

ວັນທີ

ລາຍເຊັນຂອງ VRC

ວັນທີ

ໂອນກໍາມະສິດ

ຫົວຂໍ້ຂອງການລາຍງານຂ້ າງເທິງນີ້ຈະຖືກໂອນໄປຫາລູ ກຄ້ າທີ່ ມີລາຍຊື່ປາກົດຢູ ່ ຂ້າ
ງເທິງ.

ລາຍເຊັນຂອງ VRC

ວັນທີ

ລູ ກຄ້ າ/ລາຍເຊັນຜູ້ ຢ້ັ ງຢືນຄໍ້າປະກັນ

ວັນທີ

ການກູ ້ ຄືນ
ການກູ ້ ຄືນ

ແມ່ ນ

ບ່ໍ

ລາຍເຊັນຂອງ VRC

ລູ ກຄ້ າ/ລາຍເຊັນຜູ້ ຢ້ັ ງຢືນຄ້ໍ າປະກັນ

ວັນທີ

ສະພາບຂອງເຄ່ື ອງມື, ອຸ ປະກອນ, ອຸ ປະກອນ, ແລະອື່ນໆ.
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ສັນຍາກູ ້ ຢືມ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າ (DVR ລູ ກຄ້ າ) ເຂ້ົ າໃຈວ່ າ DVR ມີກໍາມະສິດໃນສິນຄ້ າຕາມລາຍການໃນແບບຟອມນ້ີ ແລະ
ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້ າຢືມໄປໃຊ້ . ຖ້ າວ່ າ DVR

ໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າຢືມຕາມລາຍການເພ່ື ອເລ່ີ ມຕ້ົ ນທຸລະກິດຮ່ ວມກັບບຸກຄົນອ່ືນ,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂ້ົ າໃຈວ່ າລາຍການດ່ັງກ່ າວທ່ີຂ້ າພະເຈ້ົາຢືມນ້ັນເປັນພາກສ່ ວນໜ່ຶງຂອງແຜນງານສ່ ວນບຸກຄົນ
ຂອງຂ້ າພະເຈົ້າສໍາລັບການຈ້ າງງານ ແລະ ບໍ່ໄດ້ ຂ້ຶ ນກັບທຸລະກິດ ຫືຼ
ພັນທະມິດໃດໆທ່ີ ມີດອກເບ້ ຍໃນທຸລະກິດ.

ຂ້ າພະເຈ້ົາມີຂ້ໍ ຕົກລົງເປັນລາຍລັກອັກສອນກັບຫຸ້ນສ່ ວນທຸລະກິດຂອງຂ້ າພະເຈົ້າເຊ່ິ ງວ່ າເ◌້ອກະສານທ່ີ ພວ
ກເຂົາແບ່ ງປັນຄວາມເຂ້ົາໃຈນ້ີ ແລະ ຄັດຕິດມາພ້ ອມກັບຂ້ໍ ຕົກລົງເງິນກູ ້ ສະບັບນ້ີ. ນອກຈາກນ້ີ,
ໂຄງການລົງນາມໃນແບບຟອມນ້ີ ຂ້ າພະເຈົ້າຍອມຮັບດ່ັ ງຕ່ໍ ໄປນ້ີ : (1)
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຫັນດີທ່ີຈະສົ່ງຄືນສິນຄ້ າທັນທີເມື່ອມີການຮ້ ອງຂໍ; (2)

ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຫັນດີທີ່ຈະຮັກສາລາຍການຕາມຄໍາແນະນໍາຂອງ DVR ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການຜະລິດ, ຖ້ າມີ,
ແລະ ເກັບຮັກສາໃຫ້ ປອດໄພຈາກຄວາມເສຍຫາຍ, ການສູ ນເສຍ ຫືຼ ຈາກການຖືກລັກ. WAC 388891A-1200.
ອີງຕາມ WAC 388-891A-1230, ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂົ້າໃຈຖ້ າວ່ າ DVR
ສ່ັງໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົ າສ່ົງຄືນສິນຄ້ າທ່ີ ຢືມມາໂດຍທັນທີ ແລະ ຂ້ າພະເຈ້ົ າບ່ໍໄດ້ ສົ່ງຄືນໃນທັນທີທັນໃດ, DVR
ຈະລາຍງານການສູ ນເສຍໄປຍັງ Office of Financial Recovery
(ສໍານັກງານການກູ ້ ຄືນທາງດ້ ານການເງິນ, OFR) DSHS. OFR ຈະພະຍາຍາມກູ ້ ຄືນລາຍການຢືມ ຫືຼ
ການຂໍຊໍາລະເງິນສໍາລັບລາຍການຢືມຈາກຂ້ າພະເຈ້ົ າໃນຈໍານວນເທ່ົ າກັບລາຄາຊ້ື ເດີມ. ຖ້ າວ່ າ OFR
ບ່ໍສາມາດກູ ້ ຄືນລາຍການ ຫືຼ ຮັບເງິນຈາກຂ້ າພະເຈົ້າສໍາລັບລາຍການຢືມ, OFR
ອາດຈະລາຍງານການສູ ນເສຍໄປຫາໄອຍະການເຂດທ້ ອງຖ່ິນເພ່ືອດໍາເນີນຄະດີທາງອາຍາ.
ນອກຈາກນັ້ ນ, ສໍາລັບລົດທ່ີຢືມມາ, ຂ້ າພະເຈ້ົາຍິນດີເປັນເຈ້ົາຂອງທ່ີຈົດທະບຽນ ແລະ ເຊ່ິງວ່ າ DVR
ເປັນເຈ້ົາຂອງລົດຖືກຕ້ ອງຕາມກົດໝາຍ. ອີງຕາມຄໍາຂໍຂອງ DVR,
ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຫັນດີທີ່ຈະສົ່ງລົດຄືນໃຫ້ ກັບ DVR ແລະ
ເຊັນຊື່ເພື່ ອຖອດຖອນຂ້ າພະເຈົ້ າອອກຈາກການເປັນເຈ້ົາຂອງທະບຽນລົດ.

ອີງຕາມ WAC 388-891A-1240, ຂ້ າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈວ່ າ DVR
ອາດຈະໂອນຄວາມເປັນເຈ້ົາຂອງອຸປະກອນ ຫືຼ

ສ່ິ ງຂອງອ່ື ນໆທ່ີ ໃຫ້ ຂ້າພະເຈ້ົ າໃນຂະນະທ່ີ ບັນທຶກໃນກໍລະນີທີ່ການບໍລິການຂອງຂ້ າພະເຈົ້າຖືກປິດ ຖ້ າວ່ າ
ຂ້ າພະເຈົ້ າສິ້ ນສຸດການຈ້ າງງານ ແລະ
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ຂ້ າພະເຈ້ົ າຕ້ ອງການລາຍການດ່ັ ງກ່ າວເພ່ື ອຮັກສາວຽກຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ ຫືຼ ສືບຕ່ໍ ດໍາເນີນທຸລະກິດທ່ີ DVR
ທ່ີໄດ້ ໃຫ້ ການຊ່ ວຍເຫືຼອແກ່ ຂ້າພະເຈ້ົາໃນການເລ່ີມຕ້ົນ.
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ຂ້ໍຕົກລົງຂອງທຸລະກິດ ຫືຼ ຫຸ້ສ່ ວນກ່ ຽວກັບ
ກໍາມະສິດໃນອຸປະກອນທີ່ ຊ້ື
ສໍາລັບລູ ກຄ້ າຂອງ DVR

ເພ່ືອໃຊ້ ໃນແຜນການຈ້ າງງານຂອງຕົນເອງລວມເຖິງພັນທະມິດທາງທຸ ລະກິດ.
Division of Vocational Rehabilitation (ກອງຟ້ື ນຟູ ອາຊີວະສຶກສາ, DVR) ມີຄວາມເປັນເຈ້ົ າຂອງຄືດັ່ງລາຍການຕ່ໍ ໄປນ້ີ :

ລາຍການຂ້ າງເທິງລະບຸ ໄວ້ ໃນແບບຟອມສັນຍາເງິນກູ ້
DVR ໄດ້ ໃຫ້ ຢືມສ່ິ ງຂອງໄປຍັງ
ເພື່ອຈຸ ດປະສົ່ງໃນການເລ່ີ ມຕົ້ນທຸ ລະກິດຮ່ ວມກັບບຸ ກຄົນອື່ນ.
ລາຍການດ່ັ ງກ່ າວເປັນຂອງ DVR ແລະ ໃຫ້ ຢືມໂດຍເປັນສ່ ວນໜ່ຶ ງຂອງແຜນງານສ່ ວນບຸ ກຄົນສໍາລັບການຈ້າງງານ, ພວກເຂົາບ່ໍ ໄດ້ ຂ້ຶ ນກັບທຸ ລະກິດ ຫືຼ
ຫຸ ້ ນສ່ ວນໃດໆທ່ີ ມີຜົນກໍາໄລໃນທຸ ລະກິດ.
ໂດຍການລົງລາຍເຊັນ,
, ແລະ ທ້ າວ/ນາງ ຫຸ ້ ນສ່ ວນທາງທຸ ລະກິດທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ລຸ ່ ມນ້ີ , ຮັບຊາບ ແລະ
ເຫັນດີວ່ າລາຍການທ່ີ ລະບຸ ໄວ້ ຂ້ າງເທິງ ແລະ ໃນສັນຍາເງິນກູ ້ DVR ບໍ່ໄດ້ ຂ້ຶ ນກັບທຸ ລະກິດ ຫືຼ ຫຸ ້ ນສ່ ວນ ຍົກເວ້ັ ນແຕ່ ຫືຼ ຈົນກວ່ າ DVR
ຈະໂອນຄວາມເປັນເຈ້ົ າຂອງໃນລາຍການ.
ລູ ກຄ້ າ / ລາຍເຊັນຜູ້ ຢ້ັ ງຢືນຄ້ໍ າປະກັນ

ວັນທີ

ພິມລາຍຊ່ື

ຕົວແທນທຸ ລະກິດ / ລາຍເຊັນຂອງພັນທະມິດ

ວັນທີ

ພິມລາຍຊື່

ຕົວແທນທຸ ລະກິດ / ລາຍເຊັນຂອງພັນທະມິດ

ວັນທີ

ພິມລາຍຊ່ື
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