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IRIS ແມ່ນຫຍັງ?
IRIS—ຫຍ້ໍ້� ມາຈາກ Include, Respect, I Self-Direct—ແມ່ນໂປຣແກຣມທ່່ີ່ອະນຸຍໍ້າດໃຫ� ທ່ີ່ານກ້ານົດທິີ່ດທີ່າງການບ້ໍລິິການ 
ແລິະ ການສະໜັັບໍສະໜູັນຂອງທ່ີ່ານ. IRIS ຮັັບໍຮູັ� ວ່່າທ່ີ່ານເປັນຄົົນຕັັດສິນໃຈກ່ຽວ່ກັບໍຊ່ີວິ່ດຂອງທ່ີ່ານ,  
ລິວ່ມເຖິິງການກ້ານົດກິດຈະວັ່ດປະຈ້າວັ່ນ ແລິະ ປະເພດຂອງການສະໜັັບໍສະໜູັນ ຫື�  ການຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອທ່່ີ່ທ່ີ່ານຕັ�ອງການ
ເພ�່ ອໃຫ� ບັໍນລຸິຄົວ່າມຕັ�ອງການໃນການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່. IRIS ມ່ພ�� ນຖິານມາຈາກຄ່ົານິຍົໍ້ມຫັືກຂອງການ
ຕັັດສິນໃຈເອງ. ຄຸົນຄ່ົາເຫ່ົືານ່� ລິວ່ມມ່:

 y  ອິດສະລິະໃນການຕັັດສິນໃຈວ່່າທ່ີ່ານຈະໃຊີ� ຊ່ີວິ່ດຂອງທ່ີ່ານແນວ່ໃດ.
 y  ສິດອ້ານາດເໜັ� ອງົບໍປະມານສ່ວ່ນຕົັວ່ຂອງທ່ີ່ານ.
 y  ສະໜັັບໍສະໜູັນເພ�່ ອຈັດແຈງຊັີບໍພະຍໍ້າກອນໃນຮູັບໍແບໍບໍທ່່ີ່ພັດທີ່ະນາຊ່ີວິ່ດ ແລິະ ມ່ຄົວ່າມໝາຍໍ້ຕ່້ັທ່ີ່ານ.
 y  ຄົວ່າມຮັັບໍຜິດຊີອບໍຕ່້ັກັບໍແຜນຂອງທ່ີ່ານທ່່ີ່ໃຊີ� ເງິນຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອລັິດ.
 y  ຮັັບໍຮູັ�ການມ່ສ່ວ່ນຮ່ັວ່ມຂອງທ່ີ່ານຕ່້ັກັບໍຊຸີມຊົີນຂອງທ່ີ່ານ.
 y  ການຢ� ນຢັນບົໍດບໍາດຄົວ່າມສ້າຄັົນຂອງການສະໜັັບໍສະໜູັນຕົັນເອງ.

IRIS ເຮັດວຽກແນວໃດ?
ພາບລວມ
ບ້ໍລິິການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໃນໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່ທ່່ີ່ກ້ານົດທິີ່ດທີ່າງເອງຊ່ີວ່ຍໍ້ໃຫ� ທ່ີ່ານເລິ� ອກ ແລິະ ຈັດການກັບໍບ້ໍລິິການ ແລິະ ການ
ສະໜັັບໍສະໜູັນທ່່ີ່ຈະສາມາດບັໍນລຸິຄົວ່າມຕັ�ອງການ ແລິະ ເປົ� າໝາຍໍ້ຂອງທ່ີ່ານໃຫ� ໄດ� ດ່ທ່່ີ່ສຸດ. ໃນ IRIS, ທ່ີ່ານຖິ� ກຄົາດ
ຫວັ່ງໃຫ� ຈັດການກັບໍງົບໍປະມານສ່ວ່ນຕົັວ່ທ່່ີ່ອ່ງໃສ່ຄົວ່າມຕັ�ອງການສະເພາະຂອງທ່ີ່ານ. ໃນຖິານະທ່່ີ່ເປັນຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມໃນ
ໂປຣແກຣມ IRIS, ທ່ີ່ານຈະຕັ�ອງເລິ� ອກຜູ� ໃຫ� ບ້ໍລິິການຂອງທ່ີ່ານເອງສ້າລັິບໍການບ້ໍລິິການ, ການສະໜັັບໍສະໜູັນ ແລິະ  
ຜະລິິດຕັະພັນທ່່ີ່ແທີ່ດເໝາະກັບໍເປົ� າໝາຍໍ້ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່ ແລິະ ຜົນໄດ� ຮັັບໍຂອງມັນ. ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມ IRIS 
ຖິ� ກຄົາດຫວັ່ງໃຫ� ຈັດການກັບໍງົບໍປະມານສ່ວ່ນຕົັວ່ຂອງພວ່ກເຂົາ ແລິະ ຢູ່ພາຍໍ້ໃຕັ�ການອະນຸຍໍ້າດບ້ໍລິິການທ່່ີ່ໄດ� ຮັັບໍການ
ຮັັບໍຮັອງ.

ທ່່ານຕ້້ອງຮັບຜິິດຊອບຕ່່້ກັບການຊ້້ບ່ລິການພາຍໃນວົງເງິນງົບປະມານສ່່ວນຕົ້ວ.
ຈ້ານວ່ນເງິນຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອທ່່ີ່ມ່ໃຫ�ແກ່ແຜນການຂອງທ່ີ່ານຈະຖິ� ກກ້ານົດໂດຍໍ້ຜົນໄດ� ຮັັບໍຂອງເຄົ�່ ອງມ� ທ່່ີ່ເອ່� ນວ່່າ Long-Term 
Care Functional Screen (ການຄັົດກອງທ່່ີ່ໃຊີ� ສ້າລັິບໍການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່, LTCFS). ພະນັກງານທ່່ີ່ຢູ່ aging 
and disability resource center (ໃນສູນຊັີບໍພະຍໍ້າກອນຜູ� ພິການ ແລິະ ສູງອາຍຸໍ້, ADRC) ຫື�  tribal aging and disability 

ຄົົນຜູ� ທ່່ີ່ອາໃສຢູ່ໃນ community-based residential facility  
(ສະຖິານທ່່ີ່ຢູ່ອາໄສໃນຊຸີມຊົີນ, CBRF) ຫື�  ບໍ� ານພັກຄົົນສະລິາແມ່ນບ່້ໍມ່ສິດໄດ� ຮັັບໍ  

IRIS ໃນຂະນະທ່່ີ່ອາໄສຢູ່ໃນສະຖິານທ່່ີ່ເຫ່ົືານັ� ນ.

IRIS
ບອກຂ້້ອຍເພ່່ມເຕ່້ມກ່ຽວກັບ... 
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resource specialist (ຜູ� ຊ່ີຽວ່ຊີານໃນຊັີບໍພະຍໍ້າກອນຜູ� ພິການ ແລິະ ສູງອາຍຸໍ້, ADRS) 
ຊົີນເຜ່ົາຈະຖິາມຄ້ົາຖິາມກ່ຽວ່ກັບໍຄົວ່າມພິການ, ຈຸດແຂງ ແລິະ ຄົວ່າມຕັ�ອງການຂອງທ່ີ່ານ.  
ພະນັກງານຈະປ�ອນຂ້� ມູນຂອງທ່ີ່ານເຂົ� າໃນ LTCFS ເພ�່ ອກ້ານົດສິດທ່່ີ່ສາມາດນ້າໃຊີ� ໄດ� .

ຂ້� ມູນທ່່ີ່ໄດ�ຮັວ່ບໍຮັວ່ມໃນ LTCFS ຈະກ້ານົດງົບໍປະມານໂດຍໍ້ສະເລ່ິຍໍ້ຂອງທ່ີ່ານ. ງົບໍປະມານ
ໂດຍໍ້ສະເລ່ິຍໍ້ສະແດງເຖິິງຈ້ານວ່ນເງິນຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອທ່່ີ່ມ່ໃຫ� ເພ�່ ອສ� າງແຜນ IRIS ສ່ວ່ນຕົັວ່ຂອງ
ທ່ີ່ານເພ�່ ອໃຫ� ບັໍນລຸິຄົວ່າມຕັ�ອງການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໃນໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່. IRIS consultant agency 
(ໜ່ັວ່ຍໍ້ງານໃຫ� ຄ້ົາປຶກສາ IRIS, ICA) ຂອງທ່ີ່ານຈະໃຫ� ບ້ໍລິິການ ແລິະ ສົນທີ່ະນາກ່ຽວ່ກັບໍງົບໍ
ປະມານໂດຍໍ້ສະເລ່ິຍໍ້ກັບໍທ່ີ່ານ, ຊ່ີວ່ຍໍ້ທ່ີ່ານພັດທີ່ະນາແຜນ IRIS ຂອງທ່ີ່ານ ແລິະ ໃຫ�ຄົວ່າມ
ຊ້ີານານ ແລິະ ການຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອເພ�່ ອໃຫ�ແນ່ໃນວ່່າສາມາດຕັອບໍສະໜັອງຄົວ່າມຕັ�ອງການ
ເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່ຂອງທ່ີ່ານໄດ� . ຖິ� າຫາກຈ້ານວ່ນງົບໍປະມານໂດຍໍ້ສະເລ່ິຍໍ້ຂອງທ່ີ່ານ
ບ່້ໍຄົອບໍຄຸົມຄົວ່າມຕັ�ອງການໃນການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່ຂອງທ່ີ່ານທັີ່ງໝົດ, ICA 
ຂອງທ່ີ່ານຈະຊ່ີວ່ຍໍ້ທ່ີ່ານໃນການຊີອກຫາວິ່ທ່ີ່ອ�່ ນໆເພ�່ ອໃຫ�ຕັອບໍສະໜັອງຄົວ່າມຕັ�ອງການ
ຂອງທ່ີ່ານ. ນ່� ອາດຈະລິວ່ມເອົາຄ້ົາຮັ�ອງຂ້ເງິນຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອເພ່່ມເຕ່ັມ.

ທ່່ານສ່າມາດໄດ້ຮັບບ່ລິການຕ້າມເຮ້ອນ ແລະ ຊຸມຊົນໄດ້.
ຜູ� ໃຫ� ບ້ໍລິິການ ແລິະ ການຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອແກ່ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມ IRIS ໄດ� ຮັັບໍເງິນຜ່ານ fiscal employer 
agent (ອົງກອນນາຍໍ້ຈ�າງດ� ານການເງິນ, FEA). ໂປຣແກຣມ IRIS ມ່ບ້ໍລິິການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິ
ໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່ຕັາມຊຸີມຊົີນ ແລິະ ເຮັ� ອນໃນຂອບໍເຂດທ່່ີ່ກ� ວ່າງຂວ່າງ. ບ້ໍລິິການທ່່ີ່ບ່້ໍຄົອບໍຄຸົມໃນ 
IRIS ອາດຈະໄດ� ຮັັບໍການຈ່າຍໍ້ເງິນຜ່ານບັໍດ Medicaid ຂອງທ່ີ່ານ, ຖິ� າທ່ີ່ານມ່ສິດໄດ� ຮັັບໍ.

ທ່່ານສ່າມາດວາງແຜິນການເບ່ິງແຍງດູແລຂ້ອງທ່່ານໄດ້.
ແຕ່ັລິະຄົົນຜູ� ທ່່ີ່ເລິ� ອກເຂົ� າຮ່ັວ່ມໃນ IRIS ເລິ� ອກ ICA. ໜ່ັວ່ຍໍ້ງານນ່� ເບ່ິໍງແຍໍ້ງກ້າກັບໍ ແລິະ  

ສະໜັັບໍສະໜູັນເຄົ� ອຂ່າຍໍ້ຂອງທ່່ີ່ປຶກສາ IRIS. ທ່່ີ່ປຶກສາຂອງ IRIS ຈະແນະນ້າໂປຣແກຣມ  
IRIS ແລິະ ແນວ່ຄົວ່າມຄິົດຂອງການຕັັດສິນໃຈດ�ວ່ຍໍ້ຕົັນເອງໃຫ�ແກ່ທ່ີ່ານ, ພ� ອມທັີ່ງ
ຊ່ີ� ນ້າທ່ີ່ານຕັະຫືອດການພັດທີ່ະນາແຜນການ ແລິະ ຂັ�ນຕັອນສຸດທີ່�າຍໍ້ໃນຂະບໍວ່ນການ
ເຂົ� າຮ່ັວ່ມ IRIS. ທ່່ີ່ປຶກສາຈະເຮັັດວ່ຽກກັບໍທ່ີ່ານ ແລິະ ບຸໍກຄົົນອ�່ ນທ່່ີ່ທ່ີ່ານເລິ� ອກໃຫ� ຊ່ີວ່ຍໍ້ທ່ີ່ານ,  

ເພ�່ ອພັດທີ່ະນາ ແລິະ ອະນຸມັດແຜນ IRIS ຕົັ�ນຕ້ັຂອງທ່ີ່ານ. ແຜນນ່� ໄດ� ຮັັບໍການພັດທີ່ະນາ
ໂດຍໍ້ການຈັດລ້ິາດັບໍເປົ� າໝາຍໍ້ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄລິຍໍ້ະຍໍ້າວ່, ສຸຂະພາບໍ ແລິະ ຄົວ່າມ
ປອດໄພຂອງທ່ີ່ານ ແລິະ ລິະບຸໍຄົວ່າມຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອທ່ົີ່ວ່ໄປ ແລິະ ທ່່ີ່ຕັ�ອງຈ່າຍໍ້ເງິນ. ທ່່ີ່ປຶກສາ
ຈະກວ່ດສອບໍໃຫ�ແນ່ໃຈວ່່າວ່່າເອກະສານທ່່ີ່ຈ້າເປັນນັ�ນສ້າເລັິດແລິ� ວ່ ແລິະ ຈະໃຫ�ຄົວ່າມ
ຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອ ແລິະ ການສະໜັັບໍສະໜູັນຢ່າງຕ່້ັເນ�່ ອງພາຍໍ້ຫັືງທ່່ີ່ທ່ີ່ານໄດ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມໃນໂປຣ
ແກຣມນ່� . ບ້ໍລິິການເຫ່ົືານ່� ໄດ� ເຊັີນສັນຍໍ້າໂດຍໍ້ລັິດວິ່ສຄົອນຊິີນ (State of Wisconsin) ໂດຍໍ້ທ່່ີ່
ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມໃນ IRIS ບ່້ໍເສຍໍ້ຄ່ົາໃຊີ� ຈ່າຍໍ້ໃດໆ.

ທ່່ານສ່າມາດຈ້້າງພະນັກງານຂ້ອງທ່່ານໄດ້ເອງ.
ມັນມ່ຫືາຍໍ້ວິ່ທ່ີ່ທ່່ີ່ຈະຊີອກຫາພະນັກງານເພ�່ ອໃຫ� ບ້ໍລິິການເຊ່ັີນ: ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິແບໍບໍ
ໃຫ�ຄົວ່າມຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອຢູ່ເຮັ� ອນ, ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິຊ່ົີວ່ຄົາວ່, ການສອນວ່ຽກ ຫື�  ການ
ເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່. ຄົົນທ່່ີ່ເລິ� ອກ IRIS ມ່ສິດ ແລິະ ຄົວ່າມຮັັບໍຜິດຊີອບໍຕ່ັາງການໂດຍໍ້
ອ່ງໃສ່ຕົັວ່ເລິ� ອກທ່່ີ່ພວ່ກເຂົາໄດ� ເລິ� ອກ. 

ແຜນການ
ບ້ໍລິິການຈະ
ຖິ� ກປັບໍປຸງ

ໂດຍໍ້ນ້າໃຊີ� ຂັ� ນ
ຕັອນທ່່ີ່ເອົາຄົົນ
ເປັນສູນກາງ

ທ່່ີ່ສ� າງຂຶ� ນ
ໂດຍໍ້ຄົວ່າມ

ຕັ� ອງການ, ທີ່າງ
ເລິ� ອກ ແລິະ

 ຄົວ່າມສາມາດ
ຂອງທ່ີ່ານ.
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ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມໃນໂປຣແກຣມ IRIS ມ່ສິດໃນການໃຊີ� ອ້ານາດຜູ� ຈ� າງ. ອ້ານາດຜູ� ຈ� າງງານເຮັັດ
ໃຫ� ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມສາມາດເຮັັດໜັ� າທ່່ີ່ເປັນນາຍໍ້ຈ�າງໃນການບັໍນທຶີ່ກລິວ່ມ, ລິວ່ມເຖິິງມ່ເລິກ
ບັໍດປະຈ້າຕົັວ່ນາຍໍ້ຈ�າງລັິດຖິະບໍານກາງຂອງພວ່ກເຂົາ. ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມທ່່ີ່ເລິ� ອກໃຊີ� ສິດອ້ານາດ
ຂອງນາຍໍ້ຈ�າງຕັ�ອງຮັັບໍຜິດຊີອບໍຕ່້ັກັບໍການຮັັບໍພະນັກງານ, ການຈ�າງງານ, ຝຶຶກອົບໍຮົັມ, 
ຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອ ແລິະ ຈັດການກັບໍພະນັກງານທ່່ີ່ຈ� າງໂດຍໍ້ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມ. 

ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມທ່່ີ່ບ່້ໍຕັ�ອງການໃຊີ� ອ້ານາດນາຍໍ້ຈ�າງເຮັັດວ່ຽກຮ່ັວ່ມກັບໍ ICA ຂອງພວ່ກເຂົາເພ�່ ອ
ລິະບຸໍໜ່ັວ່ຍໍ້ງານຜູ� ໃຫ� ບ້ໍລິິການເພ�່ ອສະໜັັບໍສະໜູັນຜົນໄດ� ຮັັບໍ ແລິະ ເປົ� າໝາຍໍ້ຂອງຜູ�
ເຂົ� າຮ່ັວ່ມ. 

ໃນທັີ່ງສອງກ້ລິະນ່, FEA ຮັັບໍຜິດຊີອບໍຕ່້ັກັບໍການຈັດຕັັ� ງຜູ� ໃຫ� ບ້ໍລິິການ ແລິະ ການອອກ
ຄ້ົາສ່ັງການຈ່າຍໍ້ເງິນສ້າລັິບໍບ້ໍລິິການ.

ທ່່ານກ່າກັບການເບ່ິງແຍງດູແລສ່່ວນບຸກຄົົນທ່່່ກ່ານົດເອງຂ້ອງທ່່ານ.
ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິທ່່ີ່ມອບໍໃຫ�ແກ່ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມຂອງ IRIS ໂດຍໍ້ພະນັກງານທ່່ີ່ຈ� າງໂດຍໍ້ຜູ�
ເຂົ� າຮ່ັວ່ມເອ່� ນວ່່າ self-directed personal care (ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ທ່່ີ່ກ້ານົດເອງ,  

SDPC). ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສະແບໍບໍພິເສດນ່� ໝາຍໍ້ເຖິິງຄົວ່າມຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອທ່່ີ່ມ່ໃຫ� ໃນເລິ�່ ອງ
ຂອງການອາບໍນ້� າ, ການເຂົ� າຫ�ອງນ້� າ, ການແຕ່ັງຕົັວ່, ການເຄົ�່ ອນຍໍ້� າຍໍ້ໄປມາ, ການປ�ອນ
ອາຫານ ແລິະ ວ່ຽກທ່່ີ່ກ່ຽວ່ຂ�ອງ. SDPC ໃຫ�ການຜ່ອນຜັນໃນການໃຫ�ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິ 
ແລິະ ຍັໍ້ງອະນຸຍໍ້າດໃຫ� ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມຈ�າງຄູ່ົສົມລົິດເປັນຜູ� ເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິໄດ� .

ໃນເວ່ລິາເລິ� ອກ IRIS, ຜູ� ເຂົ� າຮ່ັວ່ມທ່່ີ່ມ່ສິດສ້າລັິບໍການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ຍັໍ້ງສາມາດ
ເລິ� ອກລິະຫວ່່າງການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນບຸໍກຄົົນໂດຍໍ້ອ່ງຕັາມໜ່ັວ່ຍໍ້ງານ ຫື�  ການ
ເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນບຸໍກຄົົນທ່່ີ່ກ້ານົດເອງຂອງພວ່ກເຂົາ. ຖິ� າຫາກທ່ີ່ານເລິ� ອກໃຊີ� ຕົັວ່
ເລິ� ອກ SDPC, ທ່ີ່ານຈະສາມາດຈັດການກັບໍຊ່ົີວ່ໂມງການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ທ່່ີ່ນອກ
ເໜັ� ອຈາກງົບໍປະມານ IRIS. ຈ້ານວ່ນຊ່ົີວ່ໂມງການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ແມ່ນກ້ານົດ
ໂດຍໍ້ການໃຊີ� ເຄົ�່ ອງມ� ຄັົດກອງແບໍບໍດຽວ່ກັນທ່່ີ່ໃຊີ� ໃນການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ໂດຍໍ້ອ່ງ
ຕັາມໜ່ັວ່ຍໍ້ງານ. 

ຈຸດສ້າຄັົນເພ່່ມເຕ່ັມ:

 y ທ່ີ່ານມ່ອ້ານາດນາຍໍ້ຈ�າງໃນບ້ໍລິິການ SDPC ແບໍບໍດຽວ່ກັນກັບໍທ່່ີ່ທ່ີ່ານປະຕິັບັໍດໃນ
ບ້ໍລິິການ IRIS. 

 y ທ່ີ່ານຈະມ່ການຜ່ອນຜັນໃນການປະສານງານການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ກັບໍການ
ເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິແບໍບໍຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອຢູ່ເຮັ� ອນ, ການເດ່ນທີ່າງ ແລິະ ບ້ໍລິິການອ�່ ນໆ ແລິະ ທ່ີ່ານ
ອາດຈະໃຊີ� ຊ່ົີວ່ໂມງ SDPC ຂອງທ່ີ່ານສ້າລັິບໍການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ໃນຊຸີມຊົີນ.

 y ທ່ີ່ານອາດຈະເລິ� ອກຜູ� ຕັາງໜັ� າເພ�່ ອຊ່ີວ່ຍໍ້ເຫື� ອທ່ີ່ານໃນການກ້ານົດບ້ໍລິິການ SDPC.

ກະລຸິນາຮັັບໍຮູັ� ວ່່າບ່້ໍມ່ບ້ໍລິິການ SDPC ໃຫ� ໃນເວ່ລິາທ່່ີ່ທ່ີ່ານອາໄສຢູ່ໃນສະຖິານທ່່ີ່ຢູ່ອາໄສຈັດສັນ
ເຊ່ັີນ: ບໍ� ານພັກຄົອບໍຄົົວ່ຜູ� ສູງອາຍຸໍ້. ນອກເໜັ� ອຈາກນັ�ນ, ທ່ີ່ານຈະບ່້ໍສາມາດເຂົ� າຮ່ັວ່ມໃນ
ການເບ່ິໍງແຍໍ້ງດູແລິສ່ວ່ນຕົັວ່ໂດຍໍ້ອ່ງຕັາມໜ່ັວ່ຍໍ້ງານຜ່ານບັໍດ Medicaid ForwardHealth 
ແລິະ SDPC ຂອງທ່ີ່ານໃນເວ່ລິາດຽວ່ກັນ.
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ບັນທຶ່ກ ແລະ ຄ່ົາຖາມຂ້ອງຂ້້ອຍ


