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1.0 ຄໍ ານໍ າ ແລະ ຈຸດປະສົງ 
 

IRIS ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວກັບຄວາມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ແລະ ເສລີ ພາບ 
ເພ່ືອຕັດສິ ນໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງທ່ານແນວໃດ. ຢູ່ໃນ IRIS, 

ທ່ານມີ ສິ ດອໍ ານາດໃນງົບປະມານ, ເຊິ່ ງກ່ໍໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານເລື ອກວ່າສິ ນຄ້າ, 

ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍ ລິ ການໃດທີ່ ທ່ານຈະໃຊ້ 
ເພ່ືອໃຫ້ບັນລູເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. 

ທ່ານຍັງມີ ສິ ດອໍ ານາດເປັນນາຍຈ້າງນໍ າອີ ກ, ເຊິ່ ງກ່ໍໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານສາມາດຈ້າງ ຫຼື  
ຈັດການພະນັກງານຂອງທ່ານເອງໄດ້ 
ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານບັນລຸເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. 

ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນຊີ ວິ ດຂອງທ່ານ ແລະ IRIS 

ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານໃນວິ ທີ ທາງທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍຕ່ໍເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະ
ຍາວຂອງທ່ານ. ແຕ່ດ້ວຍເສລີ ພາບອັນນີ ້  ແລະ 
ຕົວເລື ອກເຫ່ົຼານີ ້ ມາພ້ອມຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ທ່ານກໍາລັງເຮັດໃນຖານະທີ່ ທ່ານໃຫ້ຄວາມເປັນຕົວ
ຂອງຕົວເອງຢູ່ໃນ IRIS.    

ຄູ່ມື ການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້ຂຽນຂຶ ້ ນມາຮ່ວມກັບທ່ານດ້ວຍໃຈ. 

ແຕ່ລະບົດເນ້ັນໃສ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່າງໆທີ່ ທ່ານມີ ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS ແລະ 
ຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆທີ່ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໄດ້. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຈະອ່ານໄປໃນແຕ່ລະບົດກັບທ່ານ ເມື່ ອທ່ານລົງທະບຽນເທື່ ອທໍາອິ ດ ແລະ 
ທຸກໆປີ ຫັຼງຈາກນ້ັນ. ເມື່ ອທ່ານໄດ້ອ່ານແຕ່ລະບົດແລ້ວ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຈະໃຫ້ທ່ານເຊັນຊື່ ໃສ່ແບບຟອມການຮັບຮູ້ຄູ່ມື ການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS (F-01947). 

ມັນເປັນຕົວອັກສອນທໍາອິ ດຂອງຊື່  ຫຼື  ລາຍເຊັນເຕັມຂອງທ່ານຢູ່ໃນແບບຟອມຮັບຮູ້ທີ່ ທາງ 
Department of Health Services (ກະຊວງບໍ ລິ ການສຸຂະພາບ) ໃຊ້ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານໄດ້ທົບທວນເບິ່ ງທັງໝົດຄູ່ມື ກັບທີ່ ປຶ ກສາຂອງທ່ານແລ້ວ.  

ຮັກສາປຶ ້ ມຄູ່ມື ນີ ້ ໄວ້ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສາມາດອ້າງອີ ງກັບຄື ນໄປຫາມັນໄດ້ ຖ້າທ່ານມີ ຄํາຖາມ. 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈອັນໃດ ຫຼື  ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມທີ່ ຄູ່ມື ບໍ່ ມີ ຄໍ າຕອບໃຫ້, ໃຫ້ຖາມທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານ ຫຼື  ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ. ພວກເຂົ າຢູ່ທີ່ ນີ ້ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານ.  

 

  ຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍທີ່ ສໍ າຄັນ 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງຂ້ອຍ:    

ຊື່ : ___________________________  ເບີ ໂທລະສັບຕ້ົນຕໍ: ____________________ 

ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງຂ້ອຍ:   

ຊື່ : ___________________________ ເບີ ໂທລະສັບ: ________________________ 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f01947.docx
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2.0 ຄໍ າຫຍໍ ້  
 

IRIS ແມ່ນຄໍ າຫຍໍ ້ ທີ່ ຫຍໍ ້ ມາຈາກ Include, Respect, I Self-Direct (ເຊິ່ ງມີ ຄວາມໝາຍວ່າ 
ລວມເອົ າທຸກພາກສ່ວນ, ໃຫ້ຄວາມເຄົ າລົບ, ຂ້ອຍເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ). 

ຄໍ າຫຍໍ ້ ແມ່ນຄໍ າເວົ ້ າທີ່ ປະກອບຂຶ ້ ນມາຈາກຕົວອັກສອນເລີ່ ມຕ້ົນຂອງຊື່  ຫຼື  ວະລີ . 

ທ່ານຈະໄດ້ຍິ ນຄໍ າຫຍໍ ້ ຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ 
ເມື່ ອທ່ານລົມກັບຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານ ຫຼື  ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລະ 
ທ່ານຈະເຫັນພວກມັນຢູ່ໃນແບບຟອມ ແລະ ສິ່ ງພິມສະເພາະ. 

ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ ້ ໃຫ້ຄໍ າຫຍໍ ້ ທີ່ ນໍ າໃຊ້ທ່ົວໄປຢູ່ພາຍໃນໂຄງການ IRIS. ໃຫ້ຖາມທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ຖ້າທ່ານໄດ້ຍິ ນ ຫຼື  ເຫັນຄໍ າຫຍໍ ້  ແລະ ທ່ານບໍ່ ຮູ້ວ່າມັນມີ ຄວາມໝາຍແນວໃດ.  

 
 

ADRC  ສູນຂໍ ້ ມູນສູງອາຍຸ ແລະ ພິການ  
AFH  ບ້ານຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ 

ALJ  ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍບໍ ລິ ຫານ 

APS  ການບໍ ລິ ການປົກປ້ອງຜູ້ໃຫຍ່ 

BA  ການດັດແກ້ງົບປະມານ 

BOALTC  
ຄະນະກໍາມະການກ່ຽວກັບການສູງອາຍຸ ແລະ 
ການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວ 

BSP  ແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາ 

BUP  ແຜນການສໍ າຮອງໄວ້ 

CIC  ການປ່ຽນແປງສະພາບ 

CIR  ບົດລາຍງານເຫດການສໍ າຄັນ 

DHA  ພະແນກພິຈາລະນາໄຕ່ສວນ ແລະ ອຸທອນ 

DHS  ກະຊວງບໍ ລິ ການສຸຂະພາບ 

DRW  ສິ ດທິ ຄົນພິການລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ 

EVV  ການກວດສອບການເຂົ ້ າເບິ່ ງທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ 

FEA  ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ 

HCBS  ການບໍ ລິ ການຕາມບ້ານ ແລະ ຊຸມຊົນ 

IC  ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ICA  ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ILC  ສູນດໍ າລົງຊີ ວິ ດເອກະລາດ 

IMD  ສະຖາບັນໂລກຈິ ດ  
ISSP  ແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍ ລິ ການບຸກຄົນ 

LTC FS  ການກວດໜ້າທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວ 

MAPC  ໜ່ວຍງານເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວ Medicaid  

NOA  ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ 
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OTE  ລາຍຈ່າຍເທື່ ອດຽວ 

PCST  ເຄື່ ອງມື ກວດການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວ 

PHI  ຂໍ ້ ມູນສຸຂະພາບທີ່ ຖື ກປົກປ້ອງ 

PHW  ພະນັກງານຈ້າງເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

RCAC  ສູນລວມອາພາດເມ້ັນເບິ່ ງແຍງດູແລການຢູ່ອາໄສ 

RM  ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ 

RN  ພະຍາບານມີ ທະບຽນ 

SDPC  ການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ 

SOD  ຄໍ າກ່າວເລື່ ອງການຂາດແຄນ 
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3.0 ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ 
 

ຢູ່ໃນ IRIS ທ່ານຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ແລະ 
ທ່ານເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໃນການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານຕ້ອງເຮັດການຕັດສິ ນໃຈຕ່າງໆ. ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນຊີ ວິ ດຂອງທ່ານເອງ. 

ທ່ານຮູ້ດີ ທີ່ ສຸດໃນສິ່ ງທີ່ ສໍ າຄັນຕ່ໍທ່ານ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ສະໜັບສະໜູນໃນສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ. IRIS 

ພ້ອມຊ່ວຍເຫຼື ອທ່ານໃຫ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວ 
ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສາມາດດໍ າລົງຊີ ວິ ດຂອງທ່ານໄດ້ໃນທາງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ.  

ການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນ IRIS ບໍ່ ໝາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງທັງໝົດດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ—

ທ່ານຈະມີ ຄົນອື່ ນຊ່ວຍທ່ານເຮັດໄປຕາມທາງນ້ັນ. ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລະ 
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຢູ່ທີ່ ນ້ັນ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານ ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມ ຫຼື  
ບໍ່ ເຂົ ້ າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ. 

ການຮັບຜິດຊອບຍັງໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ ແລະ 
ນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງໂຄງການ IRIS ນໍ າອີ ກ. 

ມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຕ້ອງເຂົ ້ າໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານ ເມື່ ອທ່ານທໍາການຕັດສິ ນໃຈ 
ແລະ ນໍ າໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານ.  

ຢູ່ໃນ IRIS, ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບຜູ້ອື່ ນໃນສິ່ ງທີ່ ສໍ າຄັນຕ່ໍທ່ານ. ດ່ັງນ້ັນ 
ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ ຈະ:  

• ຕັດສິ ນບ່ອນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຢາກຢູ່. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຢາກຢູ່ໃນບ້ານພະຍາບານ ຫຼື  
ສະຖານບໍ ລິ ການຄົນພິການ, ທ່ານບໍ່ ສາມາດຢູ່ໃນໂຄງການ IRIS ໄດ້. 

ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງການດໍ າລົງຊີ ວິ ດຢູ່ໃນຊຸມຊົນໃນບ້ານຂອງທ່ານເອງ, ບ້ານຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື  
ສູນລວມອາພາດເມ້ັນເບິ່ ງແຍງດູແລການຢູ່ອາໄສ, ທ່ານສາມາດຢູ່ໃນ IRIS ໄດ້. 

• ເລື ອກວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ໜ່ວຍງານໃດ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ 
IRIS ຄົນໃດ.  

• ເລື ອກວ່າທ່ານຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານໃດ.  

• ບອກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຖ້າເບີ ໂທລະສັບ ຫຼື  ທີ່ ຢູ່ຂອງທ່ານມີ ການປ່ຽນແປງ.  

• ເອົ າສໍ າເນົ າເອກະສານຜູ້ຕັດສິ ນທາງດ້ານກົດໝາຍສະບັບໜ່ຶງໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ.  

• ຊ່ວຍເຮັດການກວດໜ້າທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານໃຫ້ສໍ າເລັດໃນແຕ່ລະປີ . 

• ບອກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຖ້າສະພາບ ຫຼື  ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານປ່ຽນໄປ. 

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານເຊັນເອກະສານສໍ າຄັນເຊັ່ ນ: ແຜນປະກັນຂອງທ່ານ ແລະ 
ເອົ າສໍ າເນົ າສະບັບໜ່ຶງໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ.  

• ເຮັດຕົວທ່ານເອງ ແລະ ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື  
ຜູ້ຕັດສິ ນທາງກົດໝາຍຂອງທ່ານສາມາດເຂົ ້ າເຖິງໄດ້ໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼື  
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ດ້ວຍຕົວເອງຢ່າງໜ້ອຍເດື ອນລະເທື່ ອ ຫຼື  ຖີ່ ກວ່ານ້ັນ ຖ້າຈໍ າເປັນ, ເພ່ືອໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານສາມາດແຈ້ງເຂົ ້ າ ແລະ ຊ່ວຍທ່ານເປັນຕົວຂອງຕົວເອງໄດ້.  

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ 
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານກໍາລັງໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼື ອທ່ານໃນວິ ທີ ທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ. ຖ້າທ່ານບໍ່ ພໍໃຈກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຫຼື  
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ, ທ່ານມີ ສິ ດປ່ຽນພວກເຂົ າໄດ້.  

• ປະຕິບັດຕ່ໍພະນັກງານຂອງທ່ານ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໜ່ວຍງານ, 

ພະຍາບານເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວຕາມທີ່ ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS, 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລະ ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານດ້ວຍຄວາມເຄົ າລົບ, 

ລວມທັງການມີ ພ້ືນທີ່ ປອດໄພຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານສໍ າລັບການພົບປະ.  

ເມື່ ອມັນມາສູ່ແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານ, 

ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ ຈະ:  

• ໃຫ້ຄໍ າຄິ ດເຫັນກ່ຽວກັບຊີ ວິ ດຂອງທ່ານ, 

ເພາະວ່າແຜນປະກັນຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ ງທັງໝົດກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, 

ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານຈະບັນລຸໄດ້ແນວໃດ ແລະ ສິ ນຄ້າ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການໃດທີ່ ທ່ານຈະໃຊ້ 
ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.  

• ກໍານົດເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວສໍ າລັບຕົວທ່ານເອງ, 

ອີ ງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ທ່ານສາມາດໃຊ້ສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການ IRIS 

ຂອງທ່ານ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານ. 

• ເລື ອກສິ ນຄ້າ, ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການຢູ່ໃນແຜນປະກັນຂອງທ່ານ.  

• ສຶ ກສາພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ແລະ ອັບເດດໃຫ້ພວກເຂົ າຮູ້ 
ເມື່ ອແຜນປະກັນຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ.   

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານແມ່ນບຸລິ ມະສິ ດສູງສຸດຂອງພວກເຮົ າ, ດ່ັງນ້ັນ 
ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ ຈະ: 

• ເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານປອດໄພ ແລະ ແຂງແຮງດີ .  

• ໃຫ້ມີ ແຜນການສໍ າຮອງສຸກເສີ ນໄວ້ ຖ້າພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາຂອງທ່ານ ຫຼື  
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໜ່ວຍງານບໍ່ ສາມາດມາຕາມກໍານົດເວລາໄດ້.  

• ລາຍງານເຫດການສໍ າຄັນໃຫ້ກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ທັນທີ ທີ່ ທ່ານປອດໄພ ແລະ 
ສາມາດຕິດຕ່ໍພວກເຂົ າໄດ້. 

• ບອກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, 

ສະຖານດໍ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ, ບ້ານພະຍາບານ, ຄຸກ ຫຼື  
ສະຖາບັນອື່ ນໆທັນທີ ທີ່ ທ່ານສາມາດໂທຫາພວກເຂົ າໄດ້.  
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• ບອກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ຖ້າໜ່ຶງໃນພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶ ກບໍ່ ສະດວກສະບາຍ, 

ກໍາລັງປະກອບໃບຕິດຕາມວຽກບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ, ກໍາລັງລັກເອົ າເຄື່ ອງ ຫຼື  ບໍ່ ເຮັດໜ້າທີ່ ຂອງພວກເຂົ າ.  

ຢູ່ໃນ IRIS ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິ ນ. ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ ຈະ:  

• ທໍາການຊໍ າລະສ່ວນຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານໃນວັນທີ ໜ່ຶງຂອງແຕ່ລະເດື ອນ. 

ໜ່ວຍງານຮັກສາລາຍຮັບໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານຈະບອກໃຫ້ທ່ານຮູ້ 
ຖ້າທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຈ່າຍສ່ວນຮັບຜິດຊອບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອໃຫ້ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບທາງດ້ານການເງິ ນສໍ າລັບ Medicaid ແລະ IRIS. 

• ໃຊ້ການບໍ ລິ ການທີ່ ໄດ້ຈ່າຍໂດຍບັດ Medicaid ForwardHealth ຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະໃຊ້ກອງທຶ ນ IRIS 

ຈ່າຍຄ່າການບໍ ລິ ການຢູ່ໃນແຜນປະກັນຂອງທ່ານ.  

• ບອກໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ ພະນັກງານຂອງທ່ານຮູ້ວ່າ 
ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດສ່ົງໃບບິ ນເກັບຄ່າບໍ ລິ ການໄດ້ ເມື່ ອທ່ານຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, 

ສະຖານດໍ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼື ອສໍ າລັບການຟື ້ ນຟູ, ບ້ານພະຍາບານ, ຄຸກ ຫຼື  
ສະຖາບັນອື່ ນໆ.  

ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS, ທ່ານສາມາດເປັນນາຍຈ້າງໄດ້ ແລະ 
ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ ຈະ:  

• ເລື ອກວ່າທ່ານຕ້ອງການບັນຈຸ, ສໍ າພາດ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານຂອງທ່ານເອງບໍ ; ເລື ອກໜ່ວຍງານ 
ເພ່ືອໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານບໍ ; ຫຼື  ເຮັດທັງສອງຢ່າງ.  

• ແນະນໍ າ ແລະ ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາຂອງທ່ານ.  

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາຂອງທ່ານ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຊ່ວຍຂ້ອຍໃນວິ ທີ ທາງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ. 

• ຕິດຕ່ໍຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານ 
ຖ້າທ່ານມີ ບັນຫາກັບໃບຕິດຕາມວຽກຂອງພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາຂອງທ່ານ ຫຼື  
ໃບບິ ນຂອງໜ່ວຍງານ.  

ຖ້າທ່ານຕັດສິ ນໃຈຈ້າງພະນັກງານຂອງທ່ານເອງ ແທນທີ່ ຈະເປັນໜ່ວຍງານ, 

ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານທີ່ ຈະ:  

• ເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ ້ າໃຈວິ ທີ ເປັນນາຍຈ້າງຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານກໍາລັງເບິ່ ງແຍງດູແລການຈ້າງເຮັດວຽກ, ການຝຶກ, ການກໍານົດເວລາ, ການຊີ ້ ນໍ າ ແລະ 
ການໄລ່ພະນັກງານຂອງທ່ານອອກ.  

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານທີ່ ທ່ານໄດ້ຈ້າງໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ແລະ 
ຜ່ານການກວດກາປະຫວັດພ້ືນຖານກ່ອນທີ່ ພວກເຂົ າຈະເລີ່ ມເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານ.  
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• ເຮັດກໍານົດເວລາທີ່ ພັກນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງມາຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນທ່ານ ແລະ 
ຈັດການຊ່ົວໂມງຂອງພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານບໍ່ ໃຊ້ເວລາ ແລະ 
ເງິ ນຫຼາຍໄປກວ່າທີ່ ໄດ້ອະນຸມັດຢູ່ໃນແຜນປະກັນຂອງທ່ານ. 

• ບອກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານ 
ຖ້າທ່ານໄລ່ພະນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງມາອອກ ຫຼື  ບອກໃຫ້ແຜນປະກັນຈ້າງພະນັກງານໃໝ່ໃຫ້.  

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໃບຕິດຕາມວຽກຂອງພະນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງມານ້ັນຖື ກຕ້ອງ ແລະ 
ໄດ້ປະກອບຄົບຖ້ວນທັນເວລາສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການໂດຍຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະ
ມານຂອງທ່ານ. 

ທ່ານສາມາດເບິ່ ງທີ່ ຕາຕະລາງຈ່າຍເງິ ນເດື ອນຂອງຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອ
ງທ່ານສໍ າລັບກໍານົດເວລາ ແລະ ວັນທີ ຈ່າຍເງິ ນໄດ້.  
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4.0 ການຕິດຕາມງົບປະມານຂອງຂ້ອຍ ແລະ 
ການສ້າງແຜນການຂອງຂ້ອຍ 
 

ຢູ່ໃນ IRIS, ທ່ານຕັດສິ ນວິ ທີ ໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການເລື່ ອງການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ. 

ງົບປະມານຂອງທ່ານແມ່ນສິ່ ງທີ່ ທ່ານ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານໃຊ້ເພ່ືອສ້າງແຜນສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍ ລິ ການລາຍບຸກຄົນໃຫ້ແກ່ທ່ານ. 

ມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຕ້ອງເຂົ ້ າໃຈວ່າ ງົບປະມານຖື ກກໍານົດແນວໃດ ແລະ 
ທ່ານສາມາດໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານແນວໃດ. 

ທ່ານຍັງຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ IRIS ຂອງທ່ານຢ່າງສະຫຼາດ. 

ງົບປະມານຂອງຂ້ອຍຖື ກກໍານົດແນວໃດ? 

ທຸກໆປີ , ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຈະດໍ າເນີ ນການກວດຕາມໜ້າທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວໃຫ້ສໍ າເລັດ. 

ການກວດເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຍັງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ IRIS ຕາມໜ້າທີ່ ຢູ່. ຈາກນ້ັນ 
ຂໍ ້ ມູນຢູ່ໃນການກວດຕາມໜ້າທີ່ ຂອງທ່ານຈະຖື ກເອົ າເຂົ ້ າໃນສູດຄິ ດໄລ່ທາງຄະນິ ດສາດ. 

ຂໍ ້ ມູນນີ ້ ແມ່ນໄດ້ອີ ງຕາມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບໍ ລິ ການຕາມປະຫວັດ ແລະ 
ຈະຄິ ດໄລ່ການປະເມີ ນງົບປະມານຂອງທ່ານ. ການປະເມີ ນງົບປະມານນີ ້ ອາດຈະເພ່ີມຂຶ ້ ນ ຫຼື  ຫຸຼດລົງ, 

ເຖິງແມ່ນວ່າການກວດຕາມໜ້າທີ່ ການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານຈະຍັງຄື ເກ່ົາກ່ໍຕາມ. 

ຈາກນ້ັນຈະນໍ າໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານ ເພ່ືອສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການເປັນລາຍບຸກຄົນຂອງທ່ານ.  

ຂ້ອຍໃຊ້ງົບປະມານຂອງຂ້ອຍແນວໃດ ເພ່ືອສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການເປັນລາຍບຸກຄົນ? 

ແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການເປັນລາຍບຸກຄົນຂອງທ່ານຈະສະແດງວິ ທີ ທີ່ ທ່ານຈະໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານໄດ້ແນໃດ. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານແມ່ນຄູ່ຮ່ວມຂອງທ່ານ ເມື່ ອທ່ານສ້າງແຜນຂອງທ່ານ. 

ແຜນຂອງທ່ານຈະມີ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ, 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ, ການບໍ ລິ ການ ແລະ ສິ ນຄ້າທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ.  

ເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວແມ່ນຫຍັງ? 

ເປົ ້ າໝາຍການເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວແມ່ນສິ່ ງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການບັນລຸດ້ວຍການໃຊ້ການສະໜັ
ບສະໜູນ, ສິ ນຄ້າ ແລະ ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ. 

ເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານຄວນເນ້ັນໃສ່ການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
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ທ່ານສາມາດດໍ າລົງຊີ ວິ ດໄດ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ທ່ານສາມາດເຂົ ້ າເຖິງ ແລະ 
ໄດ້ມີ ສ່ວນຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງທ່ານ. 

ເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບງົບປະມານຈາກຫຼາຍແຫ່ຼງຕ່າງກັນ, ບໍ່ ພຽງແຕ່ໂຄງການ IRIS 

ເທົ່ ານ້ັນ. ເມື່ ອທ່ານຄິ ດໄລ່ເບິ່ ງເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ 
ເພ່ືອຊອກຍຸດທະສາດຊ່ວຍທ່ານບັນລຸພວກມັນ.  

ຕົວຢ່າງ:  

ເປົ ້ າໝາຍ: ຂ້ອຍຕ້ອງການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຂ້ອຍ.  

ຍຸດທະສາດ: ຂ້ອຍຈະເຊົ າສູບຢາໂດຍການໂດຍການກິນຢາຕາມແພດສ່ັງສໍ າລັບ Chantix 

(ການບໍ ລິ ການບັດ Medicaid).  

 ຂ້ອຍຈະອອກກໍາລັງກາຍເພ່ີມຂຶ ້ ນ ໂດຍການໄປໂຮງຢິ ມຢູ່ໃນທ້ອງຖ່ິນ (IRIS).  

 ຂ້ອຍຈະກິນອາຫານບໍ າລຸງຫຼາຍຂຶ ້ ນ ໂດຍການວາງແຜນເມນູອາຫານ ແລະ 
ເຮັດບັນຊີ ໄປຊື ້ ເຄື່ ອງ (ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການບໍ ລິ ການ/ການສະໜັບສະໜູນ).  

 

ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານສ່ວນທີ່ ເປັນ IRIS ຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຄວນໃຊ້ການສະໜັບສະໜູນເຫ່ົຼານີ ້ ກ່ອນຄື :  

• ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ເປັນທໍາມະຊາດ ຫຼື  ບໍ່ ໄດ້ເສຍເງິ ນຄື : ໝູ່ ຫຼື  
ສະມາຊິ ກຄອບຄົວທີ່ ຢາກຈະຊ່ວຍທ່ານ ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງເສຍເງິ ນ.  

• ການບໍ ລິ ການບັດ Medicaid  

• ການສະໜັບສະໜູນຂອງຊຸມຊົນອື່ ນໆເຊັ່ ນ: ພະແນກຟື ້ ນຟູອາຊີ ບ.  

 

ເມື່ ອທ່ານຄິ ດໄລ່ເບິ່ ງເປົ ້ າໝາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງທ່ານ, ທ່ານ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຈະຊອກເຫັນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການສໍ າລັບແຕ່ລະອັນຂອງພວກມັນ. 

ຈາກນ້ັນທ່ານຈະຄິ ດໄລ່ໄດ້ວ່າ ທ່ານຕ້ອງການການບໍ ລິ ການ ຫຼື  
ການສະໜັບສະໜູນແຕ່ລະອັນຫຼາຍປານໃດ ຫຼື  ຖີ່ ປານໃດ. 

ທ່ານຈະລະບຸຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນທ່ານ ແລະ 
ທ່ານຈະເຮັດວຽກກັບພວກເຂົ າ ເພ່ືອຄິ ດໄລ່ອັດຕາທີ່ ພວກມັນຈະຖື ກຈ່າຍໃຫ້. 

ມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ວ່າອັດຕາທີ່ ທ່ານຕ້ັງຂຶ ້ ນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານສົມເຫດສົມຜົນ, 

ປົກກະຕິ ແລະ ເປັນໄປຕາມປະເພນີ . ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ອັດຕາທີ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າຈະຄື ກັບ ຫຼື  
ອີ ງຕາມສິ່ ງທີ່ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອື່ ນຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຂອງທ່ານເກັບປົກກະຕິສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ຄື ກັນ. 

ທ່ານຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ການບໍ ລິ ການຢູ່ໃນແຜນຂອງທ່ານມີ ປະສິ ດທິພາບທາງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ (ຄຸ້ມຄ່າ).  
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ເມື່ ອທ່ານ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານໄດ້ຂຽນຂໍ ້ ມູນທັງໝົດໄວ້ແລ້ວ, ແຜນການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການເປັນລາຍບຸກຄົນຂອງທ່ານຈະຖື ວ່າສໍ າເລັດ. 

ມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ຈະຕ້ອງເຂົ ້ າໃຈສິ່ ງທີ່ ຢູ່ໃນແຜນຂອງທ່ານ, ລວມທັງ:  

• ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ   
• ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຈະໃຫ້ການບໍ ລິ ການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນແກ່ທ່ານ 

• ອັດຕາທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດແລ້ວສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ 

• ຈໍ ານວນຫົວໜ່ວຍ ຫຼື  
ປະລິ ມານເວລາທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ .  

 

ຖ້າຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື  ສະພາບຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ, ທ່ານຢ່າລື ມບອກໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຮູ້ທັນທີ . ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ແຜນຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການອັບເດດແລ້ວ.  

ຂ້ອຍເຈລະຈາຄ່າອັດຕາກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການໄດ້ແນວໃດ? 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການໃຫ້ຄ່າອັດຕາທີ່ ເປັນທໍາແກ່ທ່ານ. 

ຄ່າອັດຕາຄວນອີ ງຕາມຄວາມຈໍ າເປັນຂອງທ່ານ ແລະ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄວນຄ້າຍຄື ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອື່ ນຢູ່ໃນພ້ືນທີ່ ຂອງທ່ານ. 

ທ່ານມີ ສິ ດຕິດຕ່ໍຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຫຼາຍບ່ອນ 
ເພ່ືອຊອກເບິ່ ງຄ່າອັດຕາຂອງພວກເຂົ າສໍ າລັບການບໍ ລິ ການອັນດຽວກັນ. 

ເມື່ ອທ່ານກໍາລັງປຽບທຽບຄ່າອັດຕາຕ່າງໆ, ທ່ານຄວນຈະເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານກໍາລັງປຽບທຽບການບໍ ລິ ການປະເພດດຽວກັນ.  

ທ່ານມີ ສິ ດຂໍ ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານອະທິບາຍວິ ທີ ການທີ່ ພວກເຂົ າກໍານົດຄ່າອັດຕາໃຫ້ແກ່ທ່າ
ນ. ອັນນີ ້ ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ ້ າໃຈວ່າ ທ່ານສາມາດຄາດຫວັງທີ່ ຈະໄດ້ຮັບສິ ນຄ້າ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການໃດເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄ່າອັດຕາ. ມັນຍັງຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຂົ ້ າໃຈວ່າ 
ເປັນຫຍັງຄ່າອັດຕາຈິ່ ງອາດຈະສູງກວ່າ ຫຼື  ຕ່ໍາກວ່າຄ່າອັດຕາທີ່ ໃຜ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການອື່ ນໄດ້ສະເໜີໃຫ້. 

ທ່ານຍັງສາມາດຖາມທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານໄດ້ ຖ້າທ່ານຄິ ດວ່າ 
ຄ່າອັດຕາຂອງທ່ານບໍ່ ສົມເຫດສົມຜົນ. 

ທ່ານມີ ສິ ດເຈລະຈາຄ່າອັດຕາຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຄື ນໃໝ່ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.  

ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍຕ້ອງການທຶ ນຫຼາຍກວ່າສິ່ ງທີ່ ມີ ຢູ່ໃນງົບປະມານຂອງຂ້ອຍ? 

ທ່ານສາມາດຂໍ ທຶ ນພິເສດສໍ າລັບການສະໜັບສະໜູນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການໄດ້. 

ອັນນີ ້ ໄດ້ເຮັດຜ່ານການດັດແກ້ງົບປະມານ ຫຼື  ຂະບວນການຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ້ັງດຽວ. ຖ້າທ່ານຄິ ດວ່າ 
ທ່ານຕ້ອງການທຶ ນພິເສດ, ທ່ານຄວນລົມກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ 
ພວກເຂົ າສາມາດບອກທ່ານວ່າມີ ທາງເລື ອກໃດແດ່ໃຫ້ກັບທ່ານ. 

ພວກເຂົ າຍັງສາມາດບອກທ່ານຮູ້ວິ ທີ ຍື່ ນການສະເໜີຂໍ ການແກ້ໄຂງົບປະມານ ຫຼື  
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ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຄ້ັງດຽວໄດ້ນໍ າອີ ກ. ແຕ່ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນສໍ າລັບການສະເໜີຂໍ . Department of Health Services (ກະຊວງບໍ ລິ ການສຸຂະພາບ) 

ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການທົບທວນເບິ່ ງການສະເໜີຂໍ ທັງໝົດ ແລະ ເຮັດການຕັດສິ ນເຫ່ົຼານີ ້ .  

ຂ້ອຍໃຊ້ງົບປະມານຂອງຂ້ອຍທີ່ ຮັບຜິດຊອບແນວໃດ? 

ທ່ານ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະໃຫ້ສິ ດການບໍ ລິ ການໄປພ້ອມກັບແຜນການສະໜັບສະໜູນ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການເປັນລາຍບຸກຄົນຂອງທ່ານ. 

ການໃຫ້ສິ ດການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານີ ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະເພດຂອງການບໍ ລິ ການ, ຈໍ ານວນຫົວໜ່ວຍ, 

ຄ່າອັດຕາ, ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ແລະ ໄລຍະເວລາການໃຫ້ສິ ດ.  

• ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການບອກຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຮູ້ຈໍ ານວນການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ພວກມັນຖື ກອະນຸມັດທີ່ ຈະຈັດໃຫ້.  

• ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການໃຊ້ງົບປະມານ IRIS ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ຈໍ າເປັນ.  

• ທ່ານບໍ່ ຄວນກໍານົດເວລາໃຫ້ຜູ້ບໍ ລິ ການເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຮັບສິ ດ.  

• ທ່ານບໍ່ ຄວນເຊັນໃບຕິດຕາມວຽກສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຈັດໃຫ້. 

• ທ່ານບໍ່ ຄວນເຊັນໃບຕິດຕາມວຽກທີ່ ມີ ວຽກເກີ ນກວ່າພະນັກງານໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ຈັດໃຫ້.  

Department of Health Services, ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ 
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຂອງທ່ານທັງໝົດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ 
ເພ່ືອຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ເຝ້ົາຕິດຕາມການໃຊ້ຈ່າຍເກີນ, ການຂາດແຄນການໃຊ້ຈ່າຍ 
ແລະ ການສໍ ້ ໂກງ. Department of Health Services ດໍ າເນີ ນການຕ່ໍການໃຊ້ຈ່າຍເກີ ນ ແລະ 
ການບໍ່ ໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຈິ ງຈັງໃນທຸກກໍລະນີ  
ດ່ັງນ້ັນມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຕ້ອງເຂົ ້ າໃຈເຖິງວິ ທີ ໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່ານຢ່າງຖື ກຕ້ອງ. 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ຈັດການງົບປະມານຂອງທ່ານຢ່າງເໝາະສົມ, ທ່ານສາມາດຖື ກຖອນຕົວອອກໄດ້.  

• ຖ້າທ່ານໃຊ້ຈ່າຍເກີ ນສິ່ ງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຢູ່ໃນແຜນການທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງກັບຄື ນໄປປະຕິບັດຕາມທີ່ ໄດ້ກໍານົດ. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍສ້າງຍຸດທະສາດໄດ້.  

• ຖ້າທ່ານບໍ່ ໃຊ້ຈ່າຍງົບປະມານ IRIS ຂອງທ່ານເລີ ຍ, ກ່ໍປະກົດໃຫ້ເຫັນວ່າ 
ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການບໍ ລິ ການ IRIS. ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັດສິ ນໃຈ 
ຖ້າທ່ານມີ ຄວາມຈໍ າເປັນທີ່ ງົບປະມານຂອງທ່ານສາມາດສະໜັບສະໜູນໄດ້. 

ເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ເພ່ືອມາຄິ ດເບິ່ ງວ່າ 
ເປັນຫຍັງຈິ່ ງບໍ່ ໄດ້ຈ່າຍງົບປະມານຂອງທ່ານ.   

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໃບຕິດຕາມວຽກໃດໜ່ຶງທີ່ ທ່ານເຊັນ ຫຼື  
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຮຽກຮ້ອງໄດ້ສ່ົງໃຫ້ນ້ັນພໍດີ ຢູ່ໃນງົບປະມານຂອງທ່ານ ແລະ 
ບໍ່ ເກີ ນໄປກວ່າສິ່ ງທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຢູ່ໃນແຜນຂອງທ່ານ.  
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5.0 ການປ້ອງກັນການຈັດການງົບປະມານຜິດພາດ ແລະ ການສໍ ້ ໂກງ 
 

ຢູ່ໃນ IRIS 

ມັນເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ທ່ານຕ້ອງມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການຈັດການງົບປະມານຂອງທ່ານ, 

ປ້ອງກັນການສໍ ້ ໂກງ ແລະ ບໍ່ ເຮັດໃຫ້ເງິ ນຂອງ Medicaid ເສຍໄປໂດຍບໍ່ ມີ ປະໂຫຍດ.  

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ, ຜູ້ຕັດສິ ນທາງດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື  
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທັງໝົດແມ່ນມີ ຄວາມສໍ ານໃນການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ປ້ອງກັນການສໍ ້ ໂກງ. 

“ບັນດາຜູ້ໃຫ້ການບໍ ລິ ການ” ລວມມີ ຄົນຜູ້ທີ່ ເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານຜ່ານໜ່ວຍງານ ແລະ 
ພະນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງມາດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ, ຍັງເອີ ້ ນອີ ກຄໍ າໜ່ຶງວ່າແມ່ນ 
ພະນັກງານຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ່ ຈ້າງມາ. ຖ້າທ່ານມີ ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື  ຜູ້ຕັດສິ ນຕາມກົດໝາຍ, 

ຄົນຜູ້ນີ ້ ຈະຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ງົບປະມານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ 
ໄດ້ຈ່າຍຢ່າງຖື ກຕ້ອງ.  

ຖ້າທ່ານຄິ ດວ່າ ໜ່ຶງໃນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານກໍາລັງທໍາການສໍ ້ ໂກງ, 

ທ່ານຕ້ອງລາຍລາຍງານມັນທັນທີ ທີ່ ທ່ານພົບເຫັນມັນ. 

ທ່ານສາມາດລາຍງານມັນດ້ວຍວິ ທີ ໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນີ ້ ຄື :  

• ແຈ້ງໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ. 

• ແຈ້ງໃຫ້ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານ. 

• ແຈ້ງໃຫ້ Department of Health Services Office of the Inspector General 

(ຫ້ອງການຜູ້ກວດກາໃຫຍ່ພະແນກການບໍ ລິ ການມະນຸດ) 

ດ້ວຍການໃຊ້ເວັບໄຊລາຍງານການສໍ ້ ໂກງຢູ່ທີ່ : https://www.dhs.wisconsin.gov/fraud/index.htm ຫຼື  
ໂດຍການໂທຫາ: 1-877-865-3432.  

ເພ່ືອປ້ອງກັນການສໍ ້ ໂກງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຂອງທ່ານຢ່າງຖື ກຕ້ອງ, 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າ ໜ້າຕາການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຜິດ ແລະ 
ການສໍ ້ ໂກງເປັນລັກສະນະແນວໃດ. ຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ແມ່ນບາງຕົວຢ່າງຂອງການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານຜິດ 
ແລະ ການສໍ ້ ໂກງ. ອັນນີ ້ ບໍ່ ລວມເອົ າທຸກສິ່ ງທຸກຢ່າງທີ່ ສາມາດເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້, 

ແຕ່ຈະໃຫ້ທ່ານມີ ໄອເດຍທີ່ ດີ ໄວ້.  

• ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານກໍາລັງສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນເປັນເວລາຫຼາຍຊ່ົວໂມງກວ່າທີ່ ພວກເຂົ າເ
ຮັດວຽກຕົວຈິ ງ, ນີ ້ ແມ່ນການສໍ ້ ໂກງ.  

ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຮັດວຽກ 20 ຊ່ົວໂມງໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາຈ່າຍເງິ ນໃຫ້, 

ແຕ່ພວກເຂົ າເອົ າໃບຕິດຕາມວຽກໃຫ້ທ່ານບອກວ່າ ພວກເຂົ າໄດ້ເຮັດວຽກ 40 ຊ່ົວໂມງ.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/fraud/index.htm
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o ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານສາມາດສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນພຽງແຕ່ຕາມຊ່ົວໂມງທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ຈັດ
ການເບິ່ ງແຍງດູແລໃຫ້ທ່ານຕາມທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຍແຜນການບໍ ລິ ການ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນລາຍບຸກຄົນເທ່ົານ້ັນ.  

o ທ່ານຕ້ອງແນ່ໃຈວ່າ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານບໍ່ ສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນຫຼາຍຄ້ັງໄປກວ່າທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ເຮັດວຽກ.  

o ຖ້າທ່ານເຊັນໃບຕິດຕາມວຽກທີ່ ເຮັດໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຈ່າຍເງິ ນຫຼາຍກວ່
າຈໍ ານວນຊ່ົວໂມງທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ເຮັດວຽກຕົວຈິ ງ, 

ທ່ານກໍາລັງຈັດການງົບປະມານຂອງທ່ານຜິດ ແລະ ກໍາລັງເປັນການສໍ ້ ໂກງ. 

ທ່ານສາມາດຖື ກແນະນໍ າໄປຫາຫ້ອງການຜູ້ກວດກາໃຫຍ່, 

ສ່ົງໄປຫາພະແນກຍຸຕິທໍາສໍ າລັບການຮ້ອງຟ້ອງ ແລະ ຖື ກຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງການ IRIS 

ໄດ້.  

 

• ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຊັນຊື່ ຂອງທ່ານລົງໃນໃບຕິດຕາມວຽກຂອງພວກເຂົ າ, 

ພວກເຂົ າກໍາລັງເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. ຕົວຢ່າງ: 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານໄດ້ເຊັນລາຍເຊັນຂອງທ່ານໃສ່ໃນໃບຕິດຕາມວຽກຂອງພວກເຂົ າ ແລະ 
ໃບຕິດຕາມວຽກບອກວ່າ 
ພວກເຂົ າໄດ້ເຮັດວຽກຫຼາຍຊ່ົວໂມງກວ່າພວກເຂົ າໄດ້ເຮັດວຽກຕົວຈິ ງ.  

o ອັນນີ ້ ຍັງໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານບໍ່ ສາມາດເຊັນຊື່ ຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການລົງໃນໃບຕິດຕາມວຽກຂອງພວກເຂົ າ ຫຼື  
ເຊັນຊື່ ໃສ່ໃບຕິດຕາມວຽກກ່ອນ ແລະ 
ຈາກນ້ັນເອົ າໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານປະກອບໃສ່ມັນ. 

ການເຮັດແນວນີ ້ ແມ່ນເປັນການສໍ ້ ໂກງນໍ າຄື ກັນ.  

o ມີ ພຽງແຕ່ທ່ານ ຫຼື  ຜູ້ຕັດສິ ນຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານເທົ່ ານ້ັນສາມາດໃຫ້ສິ ດ ແລະ 
ເຊັນຊື່ ໃສ່ໃບຕິດຕາມວຽກ ຫຼື  ໃບຮຽກຮ້ອງຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ.  

o ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານ ຫຼື  
ຜູ້ຕັດສິ ນຕາມກົດໝາຍຂອງທ່ານແມ່ນເປັນຜູ້ທີ່ ລົງລາຍເຊັນໃສ່ໃບຕິດຕາມວຽກ ຫຼື  
ໃບຮຽກຮ້ອງເທ່ົານ້ັນ. 

 

• ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານປ່ຽນຈໍ ານວນຊ່ົວໂມງຢູ່ໃນໃບຕິດຕາມວຽກທີ່ ທ່ານໄດ້ອະນຸມັດ ແລະ 
ເຊັນໃຫ້ແລ້ວ, ພວກເຂົ າກໍາລັງເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. ຕົວຢ່າງ: 

ທ່ານເຊັນໃບຕິດຕາມວຽກຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານໃຫ້ເປັນເວລາ 10 

ຊ່ົວໂມງສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສະໜັບສະໜູນຢູ່ບ້ານທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ຈັດໃຫ້ໃນລະຫວ່າງໄລ
ຍະເວລາໄດ້ຮັບເງິ ນ. 

ທ່ານໄດ້ບອກໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານສ່ົງໃບຕິດຕາມວຽກໃຫ້ທ່ານໂດຍທາງໄປສະນີ , 

ແຕ່ກ່ອນພວກເຂົ າຈະສ່ົງມັນໄປ ພວກເຂົ າໄດ້ປ່ຽນ “10” ຊ່ົວໂມງເປັນ “40” ຊ່ົວໂມງ.  

o ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ສາມາດເຮັດການປ່ຽນແປງໃສ່ໃບຕິດຕາມວຽກທີ່ ໄດ້ອະນຸຍາດ ແລະ 
ລົງລາຍເຊັນໃສ່ແລ້ວ ໂດຍທີ່ ທ່ານບໍ່ ຮູ້ກ່ຽວກັບມັນ ແລະ ເວົ ້ າວ່າມັນບໍ່ ມີ ຫຍັງ.  
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o ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຈໍ ານວນຊ່ົວໂມງຢູ່ໃນໃບຕິດຕາມວຽກ ຫຼື  
ໃບຮຽກຮ້ອງບໍ່ ມີ ການປ່ຽນແປງຫັຼງຈາກທ່ານລົງລາຍເຊັນໃສ່ມັນ. 

ຖ້າຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງພວກເຮົ າພົບວ່າ 
ທ່ານບໍ່ ໄດ້ຕິດຕາມຄວາມຖື ກຕ້ອງຢູ່ໃນໃບຕິດຕາມວຽກຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຢ່າງໃກ້ຊິ ດ, 

ທ່ານອາດຈະຖື ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສ່ົງໃບຕິດຕາມວຽກທີ່ ມີ ລາຍລະອຽດເພ່ີມຂຶ ້ ນ.  

o ທ່ານບໍ່ ສາມາດໃຊ້ນໍ ້ າລຶ ບ ເພ່ືອແກ້ໄຂໃຫ້ຖື ກຕ້ອງໄດ້. 

ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ເສ້ັນດຽວຂີ ດຂ້າຄໍ າຜິດໃດໜ່ຶງ ແລະ ຈາກນ້ັນເພ່ີມວັນທີ  ແລະ 
ຕົວອັກສອນຕ້ົນຊື່ ຂອງຄົນທີ່ ເຮັດການປ່ຽນແປງ. 

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານການເງິ ນຕ້ອງສາມາດອ່ານການປ້ອນເຂົ ້ າເບື ້ ອງຕ້ົນໄດ້.  

 

• ຖ້າທ່ານໃຫ້ຂໍ ້ ມູນປອມຢູ່ໃນການກວດການເຮັດໜ້າທີ່ ເບິ່ ງແຍງດູແລໄລຍະຍາວຂອງທ່ານ ຫຼື  
ເຄື່ ອງມື ການກວດການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ 
(ຖ້າທ່ານມີ ການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ IRIS) ເພ່ືອພະຍາຍາມ ແລະ 
ໃຫ້ໄດ້ງົບປະມານຫຼາຍຂຶ ້ ນ, ທ່ານກໍາລັງເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. ຕົວຢ່າງ: 

ທ່ານກໍາລັງເວົ ້ າກ່ຽວກັບຄວາມພິການຂອງທ່ານ ແລະ 
ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ຕ້ອງການໃນລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການກວດ, 

ແຕ່ທ່ານບອກຜູ້ກວດວ່າ ສະພາບ ຫຼື  
ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມີ ຄວາມຮຸນແຮງເພ່ີມຂຶ ້ ນຫຼາຍ ຫຼື  
ຖີ່ ຂຶ ້ ນຫຼາຍກວ່າທີ່ ພວກມັນເປັນຕົວຈິ ງ. ອັນນີ ້ ແມ່ນການສໍ ້ ໂກງ.  

o ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ຖື ກຕ້ອງ ແລະ ແມ່ນຢໍ າໃນລະຫວ່າງຂະບວນການກວດ 
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ງົບປະມານຂອງທ່ານສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານໄດ້ຢ່າງຖື ກຕ້ອງ ຫຼື  
ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບຕົວເລກທີ່ ຖື ກຕ້ອງຂອງຊ່ົວໂມງການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂ
ອງຕົວເອງ IRIS.  

o ການເພ່ີມຄວາມພິການ, ຄວາມຕ້ອງການສ່ວນຕົວ, ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ຕ້ອງການ ຫຼື  
ບັນຫາທາງພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານຂຶ ້ ນໃນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ ຈະເພ່ີມງົບປະມານ IRIS ຂອງທ່ານ 
ຫຼື  ຈໍ ານວນຊ່ົວໂມງການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ IRIS 

ແມ່ນເປັນການກະທໍາການສໍ ້ ໂກງໂດຍເຈດຕະນາ. 

ອັນນີ ້ ຈະເຮັດໃຫ້ມີ ຜົນຕ່ໍການຖອນຕົວຂອງທ່ານອອກຈາກໂຄງການ IRIS ແລະ 
ດໍ າເນີ ນການສ່ົງຕ່ໍໄປຫາ Department of Justice (ກະຊວງຍຸຕິທໍາ) ເພ່ືອທໍາການສື ບສວນ ແລະ 
ການຮ້ອງຟ້ອງທີ່ ເປັນໄປໄດ້.  

 

• ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຈະສ່ົງໃບບິ ນເກັບຄ່າການບໍ ລິ ການຫັຼງຈາກທ່ານເສຍຊີ ວິ ດ ຫຼື  
ໃນຂະນະທີ່ ທ່ານຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ຄຸກ, ບ່ອນກັກຂັງ, ສະຖານພະຍາບານ, ສະຖານຟື ້ ນຟູ ຫຼື  
ສະຖານະການດໍ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ບໍ່ ສາມາດອະນຸຍາດໄດ້ອື່ ນໆ ແມ່ນພວກເຂົ າກໍາລັງເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. 

ຕົວຢ່າງ: ທ່ານຢູ່ໃນການຟື ້ ນຟູຂອງສະຖານພະຍາບານຊ່ົວຄາວຈາກກໍລະນີ ສະໂພກແຕກ. 
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ໃນລະຫວ່າງຫົກອາທິດທີ່ ທ່ານຢູ່ໃນສະຖານພະຍາບານ, 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສະໜັບສະໜູນຕາມປົກ
ກະຕິ, ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານບໍ່ ເຄີ ຍເຫັນພວກເຂົ າເລີ ຍກ່ໍຕາມ.  

o ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ງົດໄວ້ ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນໂຮງໝໍ, ຄຸກ, ບ່ອນກັກຂັງ, 

ສະຖານພະຍາບານ, ສະຖານຟື ້ ນຟູ ຫຼື  
ສະຖານະການດໍ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ບໍ່ ສາມາດອະນຸຍາດໄດ້ອື່ ນໆໃດໜ່ຶງ. ເພາະວ່າເລື່ ອງນີ ້ , 

ການສ່ົງໃບບິ ນສໍ າລັບການບໍ ລິ ການໃນລະຫວ່າງເວລານີ ້ ແມ່ນບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.   

o ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານບໍ່ ສ່ົງໃບຕິດຕາມວຽກ ຫຼື  
ໃບຮຽກເກັບເງິ ນເມື່ ອທ່ານຢູ່ໃນສະຖານະການດໍ າລົງຊີ ວິ ດເຫ່ົຼານີ ້ ອັນໃດອັນໜ່ຶງ. 

ທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທັງໝົດໃນເວລາໃດກ່ໍໄດ້ທີ່ ທ່ານເຂົ ້ າສູ່ໜ່ຶງໃນສະຖານທີ່ ເຫ່ົຼ
ານີ ້ : ສະຖານພະຍາບານ, ໂຮງໝໍ, ຄຸກ/ບ່ອນກັກຂັງ, ສະຖານຟື ້ ນຟູ ຫຼື  
ສະຖານະການດໍ າລົງຊີ ວິ ດທີ່ ບໍ່ ສາມາດອະນຸຍາດໄດ້ອື່ ນໆໃດໜ່ຶງ. 

ທ່ານຄວນເຕື ອນຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການວ່າ 
ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນໄດ້ໃນລະຫວ່າງເວລານີ ້ .  

 

• ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຈະສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນອັດຕາປະຈໍ າວັນສໍ າລັບບ້ານຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການພັກຜ່ອນເກີ ນຈໍ ານວນວັນຢູ່ໃນເດື ອນ, ພວກເຂົ າກໍາລັງເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. 

ຕົວຢ່າງ: ບ້ານຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ຂອງທ່ານກໍາລັງສ່ົງໃບບິ ນເປັນເວລາ 30 ວັນຢູ່ໃນເດື ອນ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການພັກຜ່ອນຂອງທ່ານກໍາລັງສ່ົງໃບບິ ນເປັນເວລາເຈັດວັນ. ອັນນີ ້ ໝາຍຍຄວາມວ່າ 
ມີ ການຮຽກເກັບເງິ ນກວມເອົ າ 37 ວັນຢູ່ໃນເດື ອນດຽວກັນ. ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການພັກຜ່ອນ ແລະ 
ບ້ານຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ ສາມາດສ່ົງໃບບິ ນທັງສອງອັນທີ່ ເປັນອັດຕາການເກັບເງິ ນປະຈໍ າວັນສໍ າລັບ
ມື ້ ດຽວກັນໄດ້. ໃນກໍລະນີ ນີ ້ , ເຈັດວັນແມ່ນເປັນການສ່ົງບິ ນເກັບເງິ ນຊໍ ້ າຊ້ອນ 
ເພາະວ່າຢູ່ໃນເດື ອນມີ ພຽງແຕ່ 30 ວັນເທົ່ ານ້ັນ.   

o ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ທີ່ ສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນອັດຕາຄ່າປະຈໍ າວັນບໍ່ ສາມາດສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນຫຼາຍກວ່
າຈໍ ານວນວັນຢູ່ໃນເດື ອນຕາມປະເພດການບໍ ລິ ການດ້ວຍຕົວເຂົ າເອງ ຫຼື  ກັບຜູ້ອື່ ນໄດ້.  

o ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ຈໍ ານວນວັນທັງໝົດທີ່ ສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນພາຍໃຕ້ອັດຕາຄ່າປະຈໍ າວັນບໍ່ ເກີ ນຈໍ ານວນວັນໃນເດື
ອນ.  

 

• ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານສ່ົງໃບຕິດຕາມວຽກຫຼາຍໃບໃນການຂໍ ການຊໍ າລະສໍ າລັບຊ່ົວໂມງດຽວກັ
ນ, ພວກເຂົ າກໍາລັງເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. ຕົວຢ່າງ: 

ພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງທ່ານໄດ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລຢູ່ບ້ານສະໜັບສະໜູນທ່
ານ ແລະ 
ໄດ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດຜ່ານໜ່ວຍງານການເບິ່ ງແຍງດູ
ແລສ່ວນຕົວ Medicaid. ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ໜ່ວຍງານໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດໃບຕິດຕາມວຽກຂອງນາງສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວການ
ຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດ ແລະ 
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ທ່ານໄດ້ອະນຸມັດໃບຕິດຕາມວຽກຂອງນາງສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລຢູ່ບ້ານສະໜັບສະໜູນ. 

ນາງບອກໃຫ້ທ່ານເຊັນໃບຕິດຕາມວຽກຂອງນາງສໍ າລັບຫົກຊ່ົວໂມງຂອງການເບິ່ ງແຍງດູແລຢູ່ບ້າ
ນສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ຈາກນ້ັນນາງສ່ົງໃບບິ ນເກັບເງິ ນຫາໂຄງການສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວການຊ່ວຍເຫຼື ອທ
າງການແພດສໍ າລັບຫົກຊ່ົວໂມງດຽວກັນ. ນາງຂໍ ໃຫ້ຈ່າຍສອງຄ້ັງສໍ າລັບວຽກອັນດຽວກັນນ້ັນ.  

o ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ສາມາດສ່ົງໃບບິ ນໃຫ້ສອງອົງການຕ່າງກັນໄດ້ສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ຈັດໃ
ຫ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາດຽວກັນ.  

o ທ່ານຕ້ອງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໃບຕິດຕາມວຽກ ແລະ 
ໃບຮຽກເກັບເງິ ນບໍ່ ທັບຊ້ອນຊ່ົວໂມງສໍ າລັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຜູ້ດຽວກັນ.  

 

• ຖ້າບາງຄົນກໍາລັງສະໝັກເປັນພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ແລະ ພວກເຂົ າຕົວະ ຫຼື  
ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນປອມເພ່ືອຜ່ານຂະບວນການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, 

ພວກເຂົ າກໍາລັງລະເມີ ດການສະຫຼະສິ ດ Medicaid ແລະ 
ອາດຈະກໍາລັງດໍ າເນີ ນການລັກເອກະລັກປະຈໍ າຕົວຢູ່. ຕົວຢ່າງ: Jane Doe 

ຖື ກຕັດສິ ນໂທດໃນການກະທໍາຜິດອາຍາ, 

ເຊິ່ ງເປັນການຈັບກຸມທີ່ ຫ້າມບໍ່ ໃຫ້ນາງເຮັດວຽກໃຫ້ກັບແມ່ຂອງນາງຢູ່ໃນໂຄງການ IRIS ຖາວອນ. 

Judy, ນ້ອງສາວຂອງ Jane ບໍ່ ມີ ປະຫວັດກ່ໍອາຊະຍາກໍາ. Jane 

ສ່ົງຂໍ ້ ມູນຂອງນ້ອງສາວນາງແທນຂອງນາງເອງ ເພ່ືອໃຫ້ສາມາດຜ່ານການກວດປະຫວັດພ້ືນຖານ. 

ຈາກນ້ັນ Jane ເຮັດວຽກໃຫ້ແມ່ຂອງທ່ານດ້ວຍການໃຊ້ເອກະລັກປະຈໍ າຕົວຂອງ Judy.  

o ພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທຸກຄົນຕ້ອງຜ່ານການກວດປະຫວັດອາຊະຍາກໍາ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລສໍ າເລັດກ່ອນທີ່ ຈະໄດ້ເຮັດວຽກ.  

o ໂດຍເປັນທີ່ ຮູ້ຈັກແລ້ວນ້ັນ 
ທ່ານຕ້ອງບໍ່ ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດສ່ົງຂໍ ້ ມູນສ່ວນຕົວຂອງຄົນອື່ ນເປັນຂອງລາວ ຫຼື  ຂອງນາງ 
ເພ່ືອໃຫ້ຜ່ານຂະບວນການກວດປະຫວັດພ້ືນຖານ.  

Department of Health Services ເອົ າໃຈໃສ່ຕ່ໍຂໍ ້ ກ່າວຫາການສໍ ້ ໂກງຢ່າງຈິ ງຈັງ. 

ຂໍ ້ ກ່າວຫາການສໍ ້ ໂກງແມ່ນສາມາດຖື ກສ່ົງໄປຫາ Department of Justice 

ສໍ າລັບການສື ບສວນທາງອາຊະຍາກໍາໄດ້. ການສໍ ້ ໂກງເອົ າ Medicaid 

ແມ່ນສາມາດຖື ກລົງໂທດດ້ວຍການຂັງຄຸກກ ຫຼື  ປັບໄໝເຖິງ $25,000 ຕ່ໍກໍລະນີ . 

ໃບຕິດຕາມວຽກທີ່ ສໍ ້ ໂກງແຕ່ລະໃບທີ່ ທ່ານເຊັນສາມາດເປັນກໍລະນີ ການສໍ ້ ໂກງຕ່າງຫາກ, 

ດ່ັງນ້ັນທ່ານຄວນຈະໃຫ້ແນ່ໃຈຢູ່ສະເໝີວ່າ 
ທ່ານກວດເບິ່ ງໃບຕິດຕາມວຽກຢ່າງລະອຽດກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະເຊັນພວກມັນ. 

ທ່ານຍັງສາມາດຖື ກຖອນຕົວຈາກ IRIS ຖ້າຖື ກພົບວ່າ ທ່ານໄດ້ຈັດການງົບປະມານຂອງທ່ານຜິດ ຫຼື  
ໄດ້ເຮັດການສໍ ້ ໂກງ. 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ່ ຖື ກພົບວ່າມີ ການກະທໍາຜິດສໍ ້ ໂກງແມ່ນບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄື ນມາໂຄງການ IRIS 

ໄດ້ອີ ກ.  
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6.0 ການຂັດຜົນປະໂຫຍດ 
 

ເມື່ ອທ່ານ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ 
ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານ, ຈະມີ ຄົນ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ ຮັບເງິ ນເພ່ືອໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ, 

ສິ ນຄ້າ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການແກ່ທ່ານ. ມັນສໍ າຄັນທີ່ ແຜນຂອງທ່ານຈະແມ່ນການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານມີ ການສະໜັບສະໜູນທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ເພ່ືອບັນລຸເປົ ້ າໝາຍຂອງທ່ານ.  

ການຂັດຜົນປະໂຫຍດແມ່ນຫຍັງ? 

ການຂັດຜົນປະໂຫຍດແມ່ນເມື່ ອຄົນໃດໜ່ຶງ ຫຼື  
ໜ່ວຍງານໃດໜ່ຶງມີ ຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານການເງິ ນ ຫຼື  
ຢ່າງອື່ ນຈາກການສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານ. 

ອັນນີ ້ ອາດຈະໝາຍຄວາມວ່າ ບຸກຄົນ ຫຼື  ໜ່ວຍງານຊ່ວຍທ່ານເຮັດແຜນການ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ ຫຼື  
ສາມາດໄດ້ວຽກເຮັດ, ໄດ້ເງິ ນ ຫຼື  ໄດ້ບາງຜົນປະໂຫຍດອື່ ນ. 

ການຂັດຜົນປະໂຫຍດອາດຈະເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້ຫຼາຍ ເມື່ ອຄົນໃດໜ່ຶງ ຫຼື  ໜ່ວຍງານມີ ຫຼາຍບົດບາດ.  

ເກີດອັນໃດຂຶ ້ ນ ຖ້າມີ ການຂັດຜົນປະໂຫຍດ? 

ເມື່ ອໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຫຼື  
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານພົບເຫັນການຂັດຜົນປະໂຫຍດ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະ:  

• ມາພົບກັບທ່ານ ເພ່ືອປຶ ກສາກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ, ຕອບຄໍ າຖາມຂອງທ່ານ ແລະ 
ທົບທວນເບິ່ ງປຶ ້ ມຄູ່ມື ບົດນີ ້ .  

• ເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບຄວາມສໍ າພັນຂອງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລ, ໜ່ວຍງານ ແລະ 
ພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ບໍ່ ມີ ການຂັດຜົນປະໂຫຍດອື່ ນຢູ່ອີ ກ. 

• ຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາວິ ທີ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບການຂັດຜົນປະໂຫຍດ. 

• ກວດເບິ່ ງກັບທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ການຂັດກັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແລ້ວ.   

 

ຖ້າທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານບອກທ່ານວ່າ ມີ ການຂັດຜົນປະໂຫຍດ, ທ່ານຕ້ອງ:  

• ຊື່ ສັດກ່ຽວກັບຄວາມສໍ າພັນຂງທ່ານກັບຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລ, ໜ່ວຍງານ ແລະ 
ພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຕ່າງໆ. 

• ເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂການຂັດກັນຕາມໜ່ຶງໃນໄອເດຍຂອງພວກເຂົ າ ຫຼື  
ແຜນການຕ່າງໆທີ່ ທ່ານເອົ າມາພ້ອມກັບ ແລະ ແບ່ງປັນກັບທີ່ ປຶ ກສາຂອງທ່ານ. 

ການແກ້ໄຂຕ້ອງປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍຂອງໂຄງການ IRIS.  

• ເຮັດໜ້າວຽກຂອງທ່ານໃຫ້ສໍ າເລັດຢູ່ໃນແຜນການ ເຊິ່ ງທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ສ້າງຂຶ ້ ນ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂການຂັດກັນ.  
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7.0 ການລາຍງານເຫດການທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດ 

 

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານແມ່ນບຸລິ ມະສິ ດສູງສຸດ. 

ຢູ່ໃນໂຄງການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງເຊັ່ ນ: IRIS, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານອາໄສທ່ານ 
ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົ າຮູ້ ຖ້າມີ ອັນໃດອັນນຶ່ ງເກີ ດຂຶ ້ ນກັບທ່ານ ທີ່ ມນຜົນກະທົບຕ່ໍສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ. ສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້ ເອີ ້ ນວ່າເປັນເຫດການສໍ າຄັນທີ່ ສຸດ. 

ທ່ານມີ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທີ່ ຕ້ອງບອກໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຮູ້ 
ເມື່ ອທ່ານມີ ສ່ວນພົວພັນຢູ່ໃນເຫດການສໍ າຄັນໃດໜ່ຶງ. ມີ ຫຼາຍເຫດການທີ່ ແຕກຕ່າງກັນເຊັ່ ນ: 

ການບາດເຈັບ, ການພັກຢູ່ໂຮງໝໍ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍບໍ່ ຄາດຄິ ດ, ການຂັງຄຸກ, ການຂູດຮີ ດ ຫຼື  
ການລະເລີ ຍ. ການລາຍງານເຫດການຕ່າງໆໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານທັນທີ ທີ່ ທ່ານປອດໄພແມ່ນມີ ຄວາມສໍ າຄັນຫຼາຍ.  

ໃຜສາມາດລາຍງານເຫດການສໍ າຄັນໄດ້? 

ທ່ານ, ຜູ້ປົກຄອງຂອງທ່ານ, ຜູ້ຕັດສິ ນຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ, ພະນັກງານ 
ແລະ ຜູ້ອື່ ນໆສາມາດລາຍງານເຫດການເກີ ດຂຶ ້ ນໄດ້. ບໍ່ ຕ້ອງກັງວົນ 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນທັງໝົດໃນຕອນທໍາອິ ດ. ທ່ານຍັງຈະລາຍງານໄດ້ອີ ກ ເມື່ ອທ່ານຮູ້. 

ຖ້າທ່ານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫຼື  ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທັນທີ , ໃຫ້ໂທຫາ 911. 
ລໍ ຖ້າຈົນກວ່າທ່ານປອດໄພ ເພ່ືອລາຍງານເຫດການເກີ ດຂຶ ້ ນ. ຖ້າທ່ານ ຫຼື  
ຄົນໃດໜ່ຶງທີ່ ທ່ານຮູ້ຈັກກໍາລັງຖື ກຂູດຮີ ດ ຫຼື  ຖື ກລະເລີ ຍ, 

ທ່ານຄວນຈະໂທຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ ຫຼື  
ຫ້ອງການບໍ ລິ ການປົກປ້ອງຜູ້ໃຫຍ່ຂອງຄາວຕ້ີຂອງທ່ານ ເພ່ືອເຮັດການລາຍງານ.  

ຢ່າຢ້ານທີ່ ຈະລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ. 

ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມລັບ ແລະ ການປົກປ້ອງທ່ານແມ່ນສິ່ ງສໍ າຄັນທີ່ ສຸດ. 

ຂ້ອຍລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ແນວໃດ? 

ເພ່ືອລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ, ທ່ານສາມາດເຮັດອັນໃດໜ່ຶງດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ :  

• ຕິດຕ່ໍທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ.  

• ໂທຫາສູນໂທ IRIS ທີ່ ເບີ : 1-888-515-4747. 

ພວກເຂົ າຈະຕ້ອງການຮູ້ອັນໃດ ເມື່ ອຂ້ອຍລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ? 

ສູນໂທ IRIS ຫຼື  ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະຖາມທ່ານຄື :  

• ຊື່ ຂອງທ່ານ 

• ເກີ ດອັນໃດຂຶ ້ ນ 

• ເຫດການເກີ ດຂຶ ້ ນເມື່ ອໃດ 

• ເຫດການເກີດຂຶ ້ ນຢູ່ໃສ 
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• ກໍາລັງເກີ ດອັນໃດຂຶ ້ ນໃນຂະນະນີ ້  ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານປອດໄພ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບດີ  

• ຈະເກີ ດອັນໃດຂຶ ້ ນໃນຕ່ໍໜ້າ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານປອດໄພ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບດີ ? 

 

ຖ້າທ່ານ ຫຼື  ຜູ້ໂທບໍ່ ຮູ້ຂໍ ້ ມູນນີ ້ ທັງໝົດ, ກ່ໍບໍ່ ເປັນຫຍັງ. ທ່ານຍັງຄວນຈະລາຍງານເຫດການທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ 
ແລະ ບອກພວກເຂົ າໃນສິ່ ງທີ່ ທ່ານຮູ້ແທ້.  

ເກີດອັນໃດຂຶ ້ ນ ເມື່ ອຂ້ອຍລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ ຫຼື  
ບາງຄົນລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນໃຫ້ຂ້ອຍ? 

ເມື່ ອທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການລາຍງານເຫດການເກີ ດຂຶ ້ ນ, ພວກເຂົ າຈະ:  

• ເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ.  

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມີ ສຸຂະພາບດີ  ແລະ ປອດໄພ.   

• ປະກອບບົດລາຍງານ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ Department of Health Services.  

 

ຕົວຢ່າງ, ຖ້າທ່ານລ້ົມຢູ່ໃນບ້ານ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານອາດຈະ:  

• ຖາມວ່າ ທ່ານໄດ້ຮັບການປິ່ ນປົວທາງການແພດສໍ າລັບການບາດເຈັບຂອງທ່ານຢູ່ໂຮງໝໍບໍ .  

• ລົມກັບທ່ານກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງທີ່ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ໃນບ້ານຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອປ້ອງກັນການລ້ົມໃນຕ່ໍໜ້າເຊັ່ ນ: ການເອົ າຜ້າເຊັດຕີນທີ່ ທ່ານສາມາດມື່ ນລ້ົມໄດ້ນ້ັນອອກ.  

 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ Department of Health Services ຈະທົບທວນເຫດການເກີ ດຂຶ ້ ນ 
ເພ່ືອ: 

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານປອດໄພ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບດີ . ຖ້າທ່ານເຊື່ ອວ່າ 
ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານບໍ່ ບັນລຸໄດ້, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຖາມຄໍ າຖາມເພ່ີມຕື່ ມ. 

• ກໍານົດແນວໂນ້ມ ແລະ ຊອກວິ ທີ  ເພ່ືອຊ່ວຍຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS ທຸກຄົນຢູ່ປອດໄພ ແລະ 
ມີ ສຸຂະພາບດີ . 

ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ ແນ່ໃຈສິ່ ງທີ່ ຈະລາຍງານ ຫືຼ 
ຂ້ອຍຄວນຈະລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນບໍ ? 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຄວນລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນບໍ່  ຫຼື  ເຫດການປະເພດໃດເກີດຂຶ ້ ນ, 

ທ່ານຄວນໂທຫາທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຫຼື  ສູນໂທ IRIS. 

ພວກເຂົ າສາມາດຊ່ວຍທ່ານຕັດສິ ນໃຈວ່າວ່າ ຄວນລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນບໍ່  ແລະ 
ພວກເຂົ າສາມາດຊ່ວຍປະເມີ ນເບິ່ ງວ່າ ມັນເປັນເຫດການປປະເພດໃດ. 

ຢ່າປິ ດການລາຍງານເຫດການໄວ້. 
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ຂໍ ້ ມູນຕ່ໍໄປນີ ້ ເວົ ້ າກ່ຽວກັບເຫດການປະເພດຕ່າງໆຫຼາຍເຫດການທີ່ ສາມາດເກີ ດຂຶ ້ ນ ແລະ 
ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ລາຍງານ. 

ເຫດການທີ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງລາຍງານແມ່ນບັນດາເຫດການທີ່ ພົວພັນກັບທ່ານ.  

 

ປະເພດຂອງເຫດກາ
ນ 

ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ 

ການລະເມີ ດ—

ທາງດ້ານການເງິ
ນ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງຄົນກໍາລັງໃຊ້ເງິ ນ, ງົບປະມານ ຫຼື  
ຊັບສິ ນຂອງທ່ານໄປໃນທາງທີ່ ຜິດ ເພ່ືອຜົນປະໂຫຍດຂອງພວກເຂົ າ. 

ອັນນີ ້ ສາມາດເປັນອາຊະຍາກໍາ ແລະ 
ມັນຄວນຖື ກລາຍງານໄປຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໃນທ້ອງຖ່ິນຂອ
ງທ່ານ.  

ການລ່ວງລະເມີ ດ
—ຈິ ດໃຈ/ອາລົມ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງຄົນປະຕິບັດຕ່ໍກັບທ່ານຢ່າງໂຫດຮ້າຍ. 

ມັນສາມາດເປັນໄພຂ່ົມຂູ່ທີ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບ, ການເອີ ້ ນຊື່ ຂອງທ່ານ, 

ການຕໍານິ ທ່ານໃນສິ່ ງຕ່າງໆ, ການເມີ ນເສີ ຍຕ່ໍທ່ານ, ການໃຊ້ລະດັບສຽງຂ່ົມຂູ່ 
ຫຼື  ການຂ່ົມຂູ່ ເພ່ືອເອົ າຊັບສິ ນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໄປ. 

ຖ້າມີ ບາງຄົນກໍາລັງລ່ວງລະເມີ ດທ່ານ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານ ຫຼື  
ເຮັດໃຫ້ທ່ານຮູ້ສຶ ກອາລົມບໍ່ ດີ , ອັນນີ ້ ແມ່ນເປັນການລະເມີ ດ.  

ການລ່ວງລະເມີ ດ
—ທາງຮ່າງກາຍ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ບາງຄົນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບທາງຮ່າງກາຍໂດຍເຈດຕະນາ. ຖ້າບາງຄົນຕີ , 

ຕົບ, ຢິ ກ ຫຼື  ບີ ບທ່ານແຮງໆ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບ ຫຼື  ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, 

ອັນນີ ້ ແມ່ນເປັນການລ່ວງລະເມີ ດ.  

ການລ່ວງລະເມີ ດ
—ທາງເພດ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງຄົນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບຜ່ານການສໍ າຜັດ ຫຼື  
ພຶດຕິກໍາທາງເພດທີ່ ບໍ່ ພຶງປະສົງ. 

ຖ້າມີ ບາງຄົນກໍາລັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ ງເນື ້ ອໃນ ຫຼື  
ຮຸບພາບທາງເພດທີ່ ບໍ່ ພຶງປະສົງ, ລ່ວງລະເມີ ດທ່ານໃນທາງເພດ ຫຼື  
ກໍາລັງເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບດ້ວຍການສໍ າຜັດທາງຮ່າງກາຍບໍ່ ເໝາະສົມ, 

ອັນນີ ້ ແມ່ນການລ່ວງລະເມີ ດ.  

ການລ່ວງລະເມີ ດ
—ທາງວາຈາ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ບາງຄົນກໍາລັງເວົ ້ າ ຫຼື  ຮ້ອງດ່າສິ່ ງຕ່າງໆໃສ່ທ່ານ 
ທີ່ ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານ, ຂ່ົມຂູ່, ລ່ວງລະເມີ ດ, ສີ ກໜ້າ ຫຼື  ຂ່ົມຂູ່ທ່ານ. 

ຖ້າບາງຄົນກໍາລັງຮ້ອງດ່າທ່ານ ຫຼື  ເຮັດໃຫ້ທ່ານຢ້ານ, 

ອັນນີ ້ ແມ່ນການລ່ວງລະເມີ ດ. 

ໄຟໄໝ້ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີ ໄຟໄໝ້ບ່ອນທີ່ ທ່ານຢູ່ ຫຼື  ຮັບການບໍ ລິ ການ. 

ຕ້ອງໄດ້ໂທຫາພະແນກດັບເພີງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ມາທີ່ ບ້ານ ຫຼື  ສະຖານທີ່  
ເພ່ືອຈັດການກັບໄຟ.  
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ປະເພດຂອງເຫດການ ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ 

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ—

ການຈັບກຸມ ຫຼື  ການກັກຂັງ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ເອົ າທ່ານເຂົ ້ າໄປຢູ່ໃນບ່ອນ
ກັກຂັງ ຫຼື  ຄຸກຊ່ົວຄາວ.  

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ—

ການກ່ໍອາຊະຍາກໍາ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຄິ ດວ່າ 
ທ່ານໄດ້ກ່ໍອາຊະຍາກໍາ ແລະ ພວກເຂົ າກໍາລັງສື ບສວນ 
ເພ່ືອເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ.  

ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ—

ເຫຍື່ ອຂອງອາຊະຍາກໍາ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານເປັນເຫຍື່ ອຂອງອາຊະຍາກໍາເຊັ່ ນ: 

ການລ່ວງລະເມີ ດ ແລະ 
ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍກໍາລັງສື ບສວນ 
ເພ່ືອເບິ່ ງສິ່ ງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນ. 

ການນໍ າໃຊ້ມາດຕະການຢັບຢ້ັງ ຫຼື  
ຈໍ າກັດໄປໃນທາງທີ່ ຜິດ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການກໍາລັງຢັບຢ້ັງ ຫຼື  
ໜ່ວງໜ່ຽວທ່ານຢ່າງບໍ່ ສົມເຫດສົມຜົນ. 

ອັນນີ ້ ລວມທັງການເອົ າທ່ານອອກໄປຈາກພ້ືນທີ່ ຢູ່ອາໄສ, 

ການເອົ າຢາທີ່ ທ່ານບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງກິນໃຫ້ທ່ານ, 

ການໃຊ້ອຸປະກອນທີ່ ບໍ່ ຈໍ າເປັນ, 

ການໃຫ້ທ່ານກິນຢາຫຼາຍເກີ ນໄປດ້ວຍຄວາມຕ້ັງໃຈ ຫຼື  
ການຂັງທ່ານໄວ້ຢູ່ໃນຫ້ອງໂດຍເຈດຕະນາ ຫຼື  
ບໍ່ ມີ ເຫດມີ ຜົນ.  

ການລະເລີ ຍ—ທາງການແພດ ຫຼື  
ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼວທີ່ ຈະຊອກຫາການເອົ າ
ໃຈໃສ່ທາງການແພດ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ເອົ າໃຈໃສ່ເບິ່ ງແຍງດູແລທາງການແພ
ດໃຫ້ທ່ານຫັຼງຈາກທີ່ ມີ ບາງອັນເກີ ດຂຶ ້ ນ. 

ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລທາງດ້ານຮ່າ
ງກາຍທັນທີ  ຫຼື  ພຽງພໍ, 

ບໍ່ ໄດ້ເອົ າຢາໃຫ້ທ່ານຕາມທີ່ ທ່ານໝໍບອກໃຫ້ທ່ານກິນ 
ຫຼື  ບໍ່ ເອົ າທ່ານໄປຫາທ່ານໝໍ 
ເມື່ ອທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ໄປ, ອັນນີ ້ ເປັນການລະເລີ ຍ. 

ມັນຍັງສໍ າຄັນອີ ກທີ່ ທ່ານຄວນບອກໃຫ້ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຮູ້ ຖ້າສະພາບຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ 
ເພາະວ່າແຜນຂອງທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນແປງ 
ເພ່ືອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໃໝ່ຂອງທ່ານ.  

ການລະເລີ ຍ—ການຂັດຂ້ອງຂອງຢາ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ມີ ການຂັດຂ້ອງຂຶ ້ ນກັບຢາທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ ແລະ 
ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປ່ວຍໄປເຖິງຈຸດຂອງການຕ້ອງໄປ
ຫາທ່ານໝໍຢູ່ຫ້ອງສຸກເສີ ນ, ສູນເບິ່ ງແຍງດູແລດ່ວນ ຫຼື  
ໂຮງໝໍ.  
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ການລະເລີ ຍ—ທາງດ້ານໂພຊະນາການ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານບໍ່ ໄດ້ຮັບການຈັດອາຫານທີ່ ເໝາະສົມ, ນໍ ້ າ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການອາຫານເພ່ືອສຸຂະພາບອື່ ນໃຫ້ພຽງພໍ 
ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ 
ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີ ສຸຂະພາບດີ .  

ການລະເລີ ຍ—

ການເບິ່ ງແຍງດູແລບໍ່ ດີ /ຄວາມຫ້ົຼມເຫຼ
ວທີ່ ຈະປະຕິບັດຕາມແຜນ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ 
ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານມີ ຄວາມສ່ຽງ 
ເພາະວ່າພວກເຂົ າບໍ່ ປະຕິບັດຕາມແຜນການເບິ່ ງແຍງ
ດູແລຂອງທ່ານ, ນະໂຍບາຍ ຫຼື  ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການ. 

ຖ້າຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການບໍ່ ໃຫ້ທ່ານໃຊ້ອຸປະກອນຊ່ວຍເຄື່ ອນໄຫ
ວ ຫຼື  
ຕ້ັງໃຈບໍ່ ຊ່ວຍທ່ານໃນເລື່ ອງກິດຈະວັດປະຈໍ າວັນຂອງທ່າ
ນ, ອັນນີ ້ ເປັນການລະເລີ ຍ.  

ການລະເລີ ຍ—ການລະເລີ ຍຕົວເອງ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານບໍ່ ໄດ້ເບິ່ ງແຍງດູແລຕົວທ່ານເອງ. 

ມັນໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານກໍາລັງເອົ າສຸຂະພາບກາຍ ຫຼື  
ສຸຂະພາບຈິ ດຂອງທ່ານເຂົ ້ າໄປຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ 
ເພາະວ່າທ່ານບໍ່ ກິນອາຫານ, ປ່ຽນເຄື່ ອງນຸ່ງຂອງທ່ານ, 

ໄປຕາມການນັດໝາຍທາງແພດ ຫຼື  
ໄປຕາມການນັດໝາຍເລື່ ອງແຂ້ວ.  

ການລະເລີ ຍ—

ການບໍ່ ມີ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຄາດໄວ້ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານໄດ້ວາງຕາຕະລາງເຮັດວຽກໃຫ້
ທ່ານ ແຕ່ພວກເຂົ າບໍ່ ມາ 
ເພ່ືອໃຫ້ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ. 

ເພາະວ່າພວກເຂົ າບໍ່ ມາ, 

ທ່ານຖື ກປະປ່ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ ມີ ການຊ່ວຍເຫຼື ອ ແລະ 
ບໍ່ ມີ ຊັບພະຍາກອນທີ່ ຈໍ າເປັນ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານປອດໄພ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບດີ .  

ການລະເລີ ຍ—ສະພາບທີ່ ບໍ່ ປອດໄພ ຫຼື  
ບໍ່ ສະອາດ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຢູ່ໃນບ້ານ ຫຼື  
ສະຖານບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ສະອາດ, ປອດໄພ ຫຼື  
ມີ ການຖ່າຍເທອາກາດດີ  ເພາະວ່າອາຄານ, ຫ້ອງ ຫຼື  
ເຟີ ນິ ເຈີ ບໍ່ ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ ດີ  ຫຼື  
ມີ ຄວາມສະອາດທີ່ ຖື ກຕ້ອງ.  

ການໃຊ້ຢາເສບຕິດ ຫຼື  
ເຫ້ົຼາເກີ ນຂະໜາດ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານໃຊ້ເກີນຂະໜາດ 
ເພາະວ່າກິນຢາທີ່ ແພດບໍ່ ໄດ້ສ່ັງໃຫ້ຫຼາຍເກີ ນໄປ, 

ບໍ່ ກິນຢາຕາມແພດສ່ັງຢ່າງຖື ກຕ້ອງ, 

ດື່ ມເຫ້ົຼາຫຼາຍເກີ ນໄປ ຫຼື  ໃຊ້ຢາເສບຕິດ.  
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ປະເພດຂອງເຫດການ ລາຍລະອຽດຂອງເຫດການ 

ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ ສໍ າຄັນຕ່ໍຊັບສິ ນ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ຊັບສິ ນຂອງທ່ານ, 

ຊັບສິ ນຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ, 

ບ້ານຂອງທ່ານ, ບ່ອນເຮັດວຽກຂອງທ່ານ ຫຼື  
ບ່ອນທີ່ ທ່ານຮັບການບໍ ລິ ການໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫ
າຍ. 

ອັນນີ ້ ລວມມີ ຊັບສິ ນທີ່ ທ່ານເຮັດໃຫ້ເສຍຫາຍໂດຍ
ເຈດຕະນາ ຫຼື  ໂດຍອຸປະຕິເຫດ, 

ເຊັ່ ນດຽວກັບຊັບສິ ນທີ່ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍອື່ ນ
ໆ ທີ່ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານມີ ຄວາມສ່ຽງ 
ຖ້າມັນຖື ກນໍ າໃຊ້. 

ຄວາມເສຍຫາຍຍັງສາມາດເກີ ດຂຶ ້ ນມາໂດຍການ
ກະທໍາຂອງທໍາມະຊາດນໍ າອີ ກເຊັ່ ນ: ພະຍຸ, ທໍນາໂດ, 

ພະຍຸຫິມະ ຫຼື  ແຜ່ນດິ ນໄຫວ.  

ຄວາມພະຍາຍາມຂ້າຕົວຕາຍ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານໄດ້ພະຍາຍາມຂ້າຕົວເອງຕາຍໂດຍຕ້ັງໃຈ.  

ການເຂົ ້ າໂຮງໝໍສຸກເສີ ນໂດຍບໍ່ ຄາດຄິ ດ ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານຕ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດຢູ່ໂຮງ
ໝໍ ເພາະວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍຮ້າຍແຮງກະທັນຫັນ 
ຫຼື  ໂດຍບໍ່ ຄາດຄິ ດ ແລະ ຈະຮ້າຍແຮງລົງຫຼາຍ 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ໄປໂຮງໝໍທັນເວລາ. 

ຕົວຢ່າງຂອງເຫດການປະເພດເຫ່ົຼານີ ້ ຈະແມ່ນເມື່
ອທ່ານຖື ກຮັບເຂົ ້ າໂຮງໝໍ ເນື່ ອງຈາກຫົວໃຈວາຍ, 

ອໍ າມະພາດ, ໄສ້ຕ່ິງ, ອັກເສບຮຸນແຮງ, 

ອາການບວມນໍ ້ າເຫຼື ອງ, 

ການປະເມີ ນສຸຂະພາບຈິ ດ ແລະ 
ການຫາຍໃຈສ້ັນຮຸນແຮງ. 

ການເຈັບປ່ວຍ, ການບາດເຈັບ ຫຼື  
ອຸປະຕິເຫດຮຸນແຮງບໍ່ ຄາດຄິ ດ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານຕ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດຢູ່ທີ່ ຄ
ລິ ນິ ກການເບິ່ ງແຍງດູແລດ່ວນ ຫຼື  ຫ້ອງສຸກເສີ ນ 
ເພາະວ່າທ່ານເຈັບປ່ວຍຫຼາຍ, 

ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື  
ມີ ສ່ວນຢູ່ໃນອຸປະຕິເຫດ. 

ຕົວຢ່າງຂອງເຫດການເຫ່ົຼານີ ້ ຈະແມ່ນການລ້ົມ, 
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ອຸປະຕິເຫດທາງລົດ, ຄໍ່  ຫຼື  ແອວເຄັດ ຫຼື  
ການຕິດເຊື ້ ອທ່ໍຍ່ຽວ. 

ອັນນີ ້ ບໍ່ ລວມເຖິງເມື່ ອທ່ານໄປຮັບການເບິ່ ງແຍງດູ
ແລດ່ວນ ຫຼື  
ຫ້ອງສຸກເສີ ນສໍ າລັບສະພາບທີ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອ
ງຢູ່ໃນແຜນການສະໜັບສະໜູນບຸກຄົນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ.  

ພຶດຕິກໍາສໍ າຄັນບໍ່ ຄາດຄິ ດບໍ່ ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນ
ແຜນການສະໜັບສະໜູນພຶດຕິກໍາ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ທ່ານມີ ພຶດຕິກໍາທີ່ ເອົ າທ່ານເຂົ ້ າໄປມີ ຄວາມສ່ຽງຂ
ອງການເຮັດໃຫ້ທ່ານເອງ ຫຼື  
ຄົນອື່ ນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ພຶດຕິກໍານີ ້ ຈະບໍ່ ໃໝ່ ຫຼື  
ບໍ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນເລື ້ ອຍໆພຽງພໍສໍ າລັບຜຸ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອ
ງທ່ານທີ່ ຈະວາງແຜນສໍ າລັບມັນ, ດ່ັງນ້ັນ 
ມັນຈະບໍ່ ຢູ່ໃນແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຂອງທ່
ານ.  

ການນໍ າໃຊ້ການແຍກອອກ ຫຼື  
ການບໍ່ ລວມເຂົ ້ າບໍ່ ໄດ້ວາງແຜນໄວ້ 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຖື ກກັກໄວ້, 

ປ່ອຍໃຫ້ຢູ່ຄົນດຽວ ຫຼື  
ຖື ກແຍກດ່ຽວເນື່ ອງຈາກຄວາມສຸກເສີ ນໂດຍບໍ່ ມີ
ການອະນຸຍາດຂອງ Department of Health Services ກ່ອນ.  

 

ຖ້າຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມເສຍຊີ ວິ ດໄປ, ມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ປົກຄອງ, 

ຜູ້ຕັດສິ ນຕາມກົດໝາຍ, ຄອບຄົວ ຫຼື  
ໝູ່ເພ່ືອນທີ່ ຈະລາຍງານການເສຍຊີ ວິ ດໃຫ້ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານທັນທີ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້.  
 

ຢ່າຢ້ານທີ່ ຈະລາຍງານເຫດການເກີດຂຶ ້ ນ. 

ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມລັບ ແລະ ການປົກປ້ອງທ່ານແມ່ນສິ່ ງສໍ າຄັນຫຼາຍທີ່ ສຸດ. 
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8.0 ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ 
 

Department of Health Services ຕ້ອງການໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານປອດໄພ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບດີ . 

ບາງຄ້ັງທ່ານອາດຈະມີ ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດ ຫຼື  ພຶດຕິກໍາພິເສດ 
ທີ່ ຕ້ອງການໃຊ້ການຢັບຢ້ັງ, ການປິ່ ນປົວ ຫຼື  
ເຄື່ ອງມື ອຸປະກອນປ້ອງກັນທີ່ ຈໍ າກັດການເຄື່ ອນໄຫວທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ 
ການເຄື່ ອນໄຫວໃນທ່ົວບ້ານຂອງທ່ານ. ອັນນີ ້ ເອີ ້ ນວ່າ ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ.  

 

Department of Health Services ທົບທວນການນໍ າໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດທຸກໆອັນ ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕ່ໍໃນວິ ທີ ທາງທີ່ ຈໍ າກັດໜ້ອຍທີ່ ສຸດ ແລະ ທ່ານປອດໄພ. 

ຄວນໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດເປັນອັນເພ່ິງພາສຸດທ້າຍເທົ່ ານ້ັນ 
ຫັຼງຈາກມັນໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໂດຍ Department of Health Services ແລ້ວ. Department of Health Services ເຊື່ ອວ່າ 
ການໃຊ້ພຶດຕິກໍາທາງບວກ, ການສ່ົງເສີ ມການຟື ້ ນຟູ ແລະ 
ການໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບແຈ້ງກ່ຽວກັບການບາດເຈັບສາມາດຫຸຼດການນໍ າໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ ແລະ 
ສ່ົງເສີ ມໃຫ້ມີ ສຸຂະພາບດີ  ແລະ ຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ ້ ນ.  

ມາດຕະການເຂ້ັມງວດແມ່ນຫຍັງ? 

ມີ ມາດຕະການເຂ້ັມງວດຢູ່ສອງປະເພດຄື :  

• ສິ່ ງຈໍ າກັດທາງການແພດ: ສິ່ ງຈໍ າກັດທາງການແພດແມ່ນບັນດາອຸປະກອນ ແລະ 
ຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການທີ່ ຈໍ າກັດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີ່ ຈະເຄື່ ອນໄຫວຕາມສະບາຍ ຫຼື  
ສະໝັກໃຈໃນລະຫວ່າງຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການທາງການແພດ ຫຼື  ການຜ່າຕັດ. 

ສິ່ ງຈໍ າກັດທາງການແພດແມ່ນຍັງສາມາດນໍ າໃຊ້ກ່ອນ ຫຼື  
ຫັຼງຈາກຂ້ັນຕອນດໍ າເນີ ນການທາງການແພດໄດ້ນໍ າອີ ກ ເພ່ືອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍໃນຕ່ໍໜ້າ ຫຼື  
ເພ່ືອຊ່ວຍໃນການຟື ້ ນຟູຂອງທ່ານ. 

• ສິ່ ງຈໍ າກັດ, ການແຍກອອກດ່ຽວ ຫຼື  ອຸປະກອນປ້ອງກັນ: ບາງຕົວຢ່າງແມ່ນມີ ດ່ັງນີ ້ ຄື :  

o ສິ່ ງຈໍ າກັດ—ອັນນີ ້ ແມ່ນອຸປະກອນໃດໜ່ຶງ, ເຄື່ ອງນຸ່ງ ຫຼື  
ການຍຶ ດຮ່າງກາຍທີ່ ຈໍ າກັດຄວາມສາມາດຂອງທ່ານທີ່ ຈະເຄື່ ອນໄຫວ ຫຼື  
ມີ ການເຂົ ້ າເຖິງຮ່າງກາຍສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງທ່ານ. 

ທ່ານບໍ່ ສາມາດເອົ າສິ່ ງຈໍ າກັດອອກໄດ້ງ່ າຍໆ.  

o ການແຍກອອກດ່ຽວ—ອັນນີ ້ ແມ່ນເມື່ ອທ່ານຖື ກແຍກອອກໄປຈາກຄົນອື່ ນ 
(ຂັດກັບຄວາມຕ້ັງໃຈ/ບໍ່ ແມ່ນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈຂອງທ່ານ) ໂດຍທາງຮ່າງກາຍ ຫຼື  
ທາງສັງຄົມຈົນກວ່າທ່ານສະຫງົບ.  

ອຸປະກອນປ້ອງກັນ—ນີ ້ ແມ່ນອຸປະກອນເຊັ່ ນ: ຖົງມື  ຫຼື  ໝວກກັນກະທົບ, ເຊິ່ ງທ່ານສວມໃສ່ 
ແລະ ບໍ່ ສາມາດເອົ າອອກດ້ວຍຕົວເອງໄດ້. 
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ປົກກະຕິແມ່ນຈະໃສ່ມັນເພ່ືອປ້ອງກັນທ່ານໃນລະຫວ່າງເວລາຕ່າງໆ 
ເມື່ ອທ່ານອາດຈະພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຕົວເອງໄດ້ຮັບອັນຕະລາຍ. 

ແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາແມ່ນຫຍັງ? 

ແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາແມ່ນມີ ເຈດຕະນາທີ່ ຈະບອກພະນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວ
ມຂອງທ່ານຮູ້ວິ ທີ ດີ ທີ່ ສຸດທີ່ ຈະຊ່ວຍທ່ານຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. 

ແຜນການທາງດ້ານພຶດຕິກໍາຍັງລວມມີ ທິ ດທາງກ່ຽວກັບວິ ທີ ເຂົ ້ າເຖິງການສະໜັບສະໜູນອື່ ນ, 

ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານປອດໄພ ແລະ ເພ່ືອຫຸຼດພຶດຕິກໍາທ້າທາຍຂອງທ່ານລົງ. 

ຖ້າທ່ານໄດ້ອະນຸມັດມາດຕະການເຂ້ັມງວດຕ່າງໆແລ້ວ, 

ພວກມັນຈະເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົ າເຂົ ້ າຢູ່ໃນແຜນຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານ. 

ແຜນຂອງທ່ານຍັງຕ້ອງປະກອບມີ ລາຍລະອຽດວ່າ 
ມາດຕະການເຂ້ັມງວດສາມາດຖື ກນໍ າໃຊ້ແນວໃດ ແລະ ເມື່ ອໃດ. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານສາມາດຕອບຄໍ າຖາມຕ່າງໆທີ່ ທ່ານມີ ກ່ຽວກັບແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາ ຫຼື  
ມາດຕະການເຂ້ັມງວດໄດ້.  

ຂ້ອຍສ້າງແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາ ແລະ 
ໃບຄໍ າຮ້ອງມາດຕະການເຂ້ັມງວດໄດ້ແນວໃດ? 

ທ່ານສາມາດເລື ອກວ່າ 
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ໃຜເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານ ແລະ 
ໃບຄໍ າຮ້ອງມາດຕະການເຂ້ັມງວດໄດ້. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານສາມາດເປັນຊັບພະຍາກອນທີ່ ດີ  
ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານໃນລະຫວ່າງຂະບວນການນີ ້ . ທ່ານ ແລະ ຄົນທີ່ ທ່ານເລື ອກຈະເຮັດໃຫ້ແຜນການ 
ແລະ ໃບຄໍ າຮ້ອງສໍ າເລັດສົມບູນ. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ 
ເພ່ືອເຮັດແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານ ແລະ 
ໃບຄໍ າຮ້ອງມາດຕະການເຂ້ັມງວດໃຫ້ສໍ າເລັດສົມບູນ. ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຈະທົບທວນ ແລະ ສ່ົງຂໍ ້ ມູນໄປໃຫ້ກັບ Department of Health Services ເພ່ືອໃຫ້ອະນຸມັດ.  

Department of Health Services ໄດ້ປະຕິເສດການນໍ າໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດຂອງຂ້ອຍ. 

ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ? 

Department of Health Services ອາດຈະປະຕິເສດໃບຄໍ າຮ້ອງຂອງທ່ານ. ໃບຄໍ າຮ້ອງຖື ກປະຕິເສດ 
ຖ້າມາດຕະການເຂ້ັມງວດບໍ່ ມີ ການຮອງຮັບຈໍ າກັດນ້ອຍສຸດໃຫ້ໃຊ້ໄດ້. 

ຖ້າໃບຄໍ າຮ້ອງຂອງທ່ານຖື ກປະຕິເສດ, ທ່ານຄວນຈະເຮັດວຽກກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ເພ່ືອຊອກຫາທາງເລື ອກອື່ ນສໍ າລັບການສະໜັບສະໜູນຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. 

ການໃຊ້ມາດຕະການທີ່ ຖື ກປະຕິເສດສາມາດເຮັດໃຫ້ມີ ຜົນໃນການຖອນຕົວຈາກໂຄງການ IRIS.  



 

 ໜ້າ 28 ໃນ 61 

 

Department of Health Services ໄດ້ອະນຸມັດການສະເໜີຂໍ ມາດຕະການເຂ້ັມງວດຂອງຂ້ອຍ. 

ເກີດຫຍັງຂຶ ້ ນດຽວນີ ້ ? 

ເມື່ ອ Department of Health Services ອະນຸມັດໃບສະເໜີຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ, 

ທໍາອິ ດທ່ານຕ້ອງຝຶກຄົນຜູ້ທີ່ ສະໜັບສະໜູນທ່ານກ່ຽວກັບວິ ທີ ໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດຢ່າງປອດ
ໄພ. ມາດຕະການເຂ້ັມງວດທີ່ ໃຊ້ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີ ດການບາດເຈັບຕ່ໍທ່ານ ຫຼື  
ຄົນອື່ ນຜູ້ທີ່ ສະໜັບສະໜູນທ່ານໄດ້. 

ທຸກໆຄົນທີ່ ສະໜັບສະໜູນທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບມາດຕະການເຂ້ັມງວດຢ່າງ
ໜ້ອຍປີ ລະເທື່ ອ. 

ທ່ານຕ້ອງຮັກສາບັນຊີ ລາຍຊື່ ແຕ່ລະຄົນທີ່ ສະໜັບສະໜູນທ່ານທີ່ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບມ
າດຕະການເຂ້ັມງວດຂອງທ່ານໄວ້.  

 

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸມັດໃຫ້ໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ, ທ່ານ ແລະ 
ພະນັກງານຂອງທ່ານຕ້ອງຮັກສາບັນທຶກ ຫຼື  ປຶ ້ ມບັນທຶ ກທີ່ ເຮັດເອກະສານໄວ້ຄື :  

• ວັນທີ ມາດຕະການເຂ້ັມງວດຖື ກນໍ າໃຊ້, 

• ຈໍ ານວນເວລາທີ່ ມາດຕະການເຂ້ັມງວດຖື ກນໍ າໃຊ້,  

• ລາຍລະອຽດຂອງມາດຕະການເຂ້ັມງວດທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້,  

• ຂໍ ້ ມູນທາງດ້ານພຶດຕິກໍາ ຫຼື  ທາງການແພດໃດໜ່ຶງທີ່ ເກີ ດຂຶ ້ ນກ່ອນ ຫຼື  
ຫັຼງຈາກໄດ້ນໍ າໃຊ້ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ.  

• ຖ້າອຸປະກອນປ້ອງກັນແມ່ນສ່ວນຂອງແຜນມາດຕະການເຂ້ັມງວດທີ່ ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ, 

ທ່ານຕ້ອງເຮັດເອກະສານອຸປະກອນທີ່ ໄດ້ນໍ າໃຊ້, ເມື່ ອມັນຖື ກກວດກາ ແລະ 
ສະພາບຂອງອຸປະກອນ.   

ບັນທຶ ກ ຫຼື  ປຶ ້ ມບັນທຶກນີ ້ ຕ້ອງໄດ້ເອົ າໃຫ້ກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 
ເມື່ ອພວກເຂົ າໄດ້ມີ ການມາຢ້ຽມຢາມຕົວຕ່ໍຕົວກັບທ່ານ. 

ແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຂອງຂ້ອຍຈະຖື ກທົບທວນຄື ນເລື ້ ອຍປານໃດ? 

ແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຕ້ອງໄດ້ຮັບການທົບທວນຄື ນຢ່າງໜ້ອຍທຸກໆຫົກເດື ອນ ຫຼື  
ເມື່ ອຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານປ່ຽນແປງ.  ຢູ່ໃນການຕິດຕ່ໍທາງໂທລະສັບ ຫຼື  ດ້ວຍຕົວເອງ, 

ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຄວນລົມກັບທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ 
ແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາກໍາລັງເຮັດແນວໃດໃຫ້ທ່ານ. 

ຖ້າແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາຂອງທ່ານບໍ່ ໃຊ້ໄດ້, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຈະຊ່ວຍທ່ານອັບເດດແຜນການຂອງທ່ານ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານດີ ຂຶ ້ ນ.  
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ມາດຕະການເຄັ່ ງຄັດຂອງຂ້ອຍຈະຖື ກທົບທວນເລື ້ ອຍປານໃດ? 

ທັງການຢັບຢ້ັງທາງການແພດ ແລະ 
ມາດຕະການເຄັ່ ງຄັດໃດໜ່ຶງທີ່ ມີ ລາຍການຢູ່ໃນແຜນການຮອງຮັບພຶດຕິກໍາໄດ້ຮັບການທົບທວນ
ປະຈໍ າປີ ເປັນຢ່າງໜ້ອຍ. ຖ້າທ່ານບໍ່ ຕ້ອງການມາດຕະການເຄັ່ ງຄັດອີ ກ, ທ່ານຄວນຈະບອກທີ່ ປຶ ກສາ 
IRIS ຂອງທ່ານ. ທີ່ ປຶ ກສາຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍທ່ານອັບເດດແຜນການຂອງທ່ານ. 
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9.0 ຂໍ ້ ມູນການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ  
 

ໜ່ຶງໃນວິ ທີ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບທ່ານທີ່ ຈະຢູ່ປອດໄພ ແລະ 
ມີ ສຸຂະພາບດີ ແມ່ນຕ້ອງມີ ການເຂົ ້ າເຖິງທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນໄດ້ 
ເມື່ ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທາງການແພດ. 

ມັນຍັງມີ ປະໂຫຍດທີ່ ຈະຮູ້ວິ ທີ ທີ່ ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນຄວາມບໍ່ ສະບາຍ ແລະ ລະບຸການຕິດເຊື ້ ອ ຫຼື  
ຄວາມເຈັບປ່ວຍ. ນ້ັນຈິ່ ງເປັນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຈະລົມກັບທ່ານປີ ລະເທື່ ອກ່ຽວກັບ: 

• ການເຂົ ້ າເຖິງຜູ້ໃຫ້ການບໍ ລິ ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນຂອງທ່ານ 

• ຄວາມສໍ າຄັນຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດປອດບວມ ແລະ ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ 

• ອາການຂອງການຕິດເຊື ້ ອທ່ໍຍ່ຽວ (UTIs). 

ການເຂົ ້ າເຖິງທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນຂອງທ່ານ 

ໃນຖານະເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS, ທ່ານມີ  Medicaid. ທ່ານອາດຈະມີ  Medicare ຫຼື  
ປະກັນໄພສຸຂະພາບອື່ ນຜ່ານໂຄງການອື່ ນນໍ າອີ ກ. ອັນນີ ້ ໝາຍຄວາມວ່າ 
ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງທ່ານຈະຈ່າຍຄ່າກວດສຸຂະພາບປົກກະຕິ ແລະ 
ການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ໃຫ້. ທ່ານຍັງສາມາດໄປຫາທ່ານໝໍໄດ້ນໍ າອີ ກ 
ເມື່ ອທ່ານມີ ອາການຄວາມເຈັບປ່ວຍ ຫຼື  ການຕິດເຊື ້ ອອື່ ນ.  

• ທ່ານມີ ທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນບໍ ? 

• ທ່ານຮູ້ຈັກວິ ທີ ການນັດໝາຍກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານບໍ ? 

• ທ່ານໄດ້ພົບທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນບໍ ໃນປີ ກາຍນີ ້ ? 

 

ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ບໍ່ ” ກັບຄໍ າຖາມໃດໜ່ຶງເຫ່ົຼານີ ້ , ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍທ່ານຊອກຫາທ່ານໝໍ ຫຼື  
ເຮັດການນັດໝາຍກັບທ່ານໝໍປັດຈຸບັນຂອງທ່ານໄດ້. 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ໄດ້ພົບທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນຂອງທ່ານໃນປີ ກາຍ, Department of Health Services 

ຢາກໃຫ້ທ່ານກໍານົດເວລາກວດສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ  ເພ່ືອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານມີ ສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ . 

ການໄປຫາທ່ານໝໍປົກກະຕິສາມາດປ້ອງກັນຄວາມເຈັບປ່ວຍທ່ົວໄປໄດ້ຫຼາຍອັນ, 

ການໄປຫ້ອງສຸກເສີ ນ ແລະ ການເຂົ ້ ານອນໂຮງໝໍ.  

 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບວິ ທີ ຊອກຫາ ແລະ ເລື ອກທ່ານໝໍ, ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງ 
www.dhs.wisconsin.gov/guide/doctor.htm. 

http://www.dhs.wisconsin.gov/guide/doctor.htm
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ຢາວັກຊິ ນປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ປອດບວມ 

ໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ ແລະ ປອດບວມສາມາດເຮັດໃຫ້ທ່ານເຈັບປ່ວຍຫຼາຍໄດ້. 

ພວກມັນຍັງສາມາດແຜ່ໄປຫາຄົນອື່ ນໄດ້. 

ຄວາມເຈັບປ່ວຍເຫ່ົຼານີ ້ ສາມາດສ່ົງຜົນຕ່ໍການໄປຫ້ອງສຸກເສີ ນ, ເຂົ ້ ານອນໂຮງໝໍ ຫຼື  
ແມ້ແຕ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີ ວິ ດໄດ້. ໃນແຕ່ລະປີ  
ທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນຂອງທ່ານສາມາດໃຫ້ການສັກຢາວັກຊິ ນປ້ອງກັນພະຍາດສໍ າລັບຄວ
າມເຈັບປ່ວຍທັງສອງອັນເຫ່ົຼານີ ້ ໄດ້. 

ທັງໝົດທີ່ ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງເຮັດແມ່ນໂທຫາທ່ານໝໍຂອງທ່ານ.  

Centers for Disease Control and Prevention (ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ) 

ແນະນໍ າໃຫ້ຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ປະຈໍ າປີ . 

ໂດຍສະເພາະແມ່ນມັນມີ ຄວາມສໍ າຄັນສໍ າລັບຄົນີ່ ມີ ຄວາມສ່ຽງອາການແຊກຊ້ອນຮຸນແຮງ 
ເພ່ືອຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນນີ ້ . ອັນນີ ້ ລວມມີ :  

• ຄົນອາຍຸ 65 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ, 

• ຄົນອາຍຸ 18-64 ປີ ທີ່ ມີ ສະພາບທາງການແພດເຊັ່ ນ: 

o ພະຍາດຫອບຫື ດ 

o ພະຍາດເບົ າຫວານ 

o ພະຍາດໝາກໄຂ່ຫັຼງ ຫຼື  ຕັບ 

o ພະຍາດປອດ 

o ພະຍາດຫົວໃຈ 

• ຄົນຜູ້ມີ ບັນຫາທີ່ ມີ ຜົນກະທົບຕ່ໍລະບົບພູມຕ້ານທານ,  

• ຄົນຜູ້ມີ ບັນຫາກັບການຕິດເຫ້ົຼາ.  

Centers for Disease Control and Prevention 

ຍັງແນະນໍ າໃຫ້ສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດປອດບວມໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ ສູບຢາ, 

ອາໄສຢູ່ໃນບ້ານຄອບຄົວຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື  
ອາໄສຢູ່ໃນສູນລວມອາພາດເມ້ັນນການເບິ່ ງແຍງດູແລຜູ້ຢູ່ອາໄສ. 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບພະຍາດປອດບວມ, ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງເວັບໄຊຂອງ Centers for Disease 

Control and Prevention: https://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/. 

ການຕິດເຊື ້ ອທ່ໍຍ່ຽວ 

ການຕິດເຊື ້ ອທ່ໍຍ່ຽວ (UTI) ແມ່ນການຕິດເຊື ້ ອຢູ່ໃນສ່ວນໃດໜ່ຶງຂອງລະບົບປັດສະວະຂອງທ່ານ—

ໝາກໄຂ່ຫັຼງ, ທ່ໍໝາກໄຂ່ຫັຼງ, ພົກຍ່ຽວ ແລະ ທ່ໍສ່ົງຍ່ຽວ. ບັນດາອາການລວມມີ : 

• ການເຕື ອນໃຫ້ຍ່ຽວບໍ່ ຢຸດ, ຮຸນແຮງ 

• ມີ ຄວາມຮູ້ສຶ ກແສບຮ້ອນເມື່ ອຍ່ຽວອອກ 

• ຍ່ຽວອອກໜ້ອຍ, ອອກຢູ່ເລື ້ ອຍໆ 

• ນໍ ້ າຍ່ຽວປະກົດເປັນສີ ຂີ ້ ເຝ້ືອ 

https://www.cdc.gov/vaccines/vpd-vac/pneumo/
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• ນໍ ້ າຍ່ຽວປະກົດເປັນສີ ແດງ, ສີ ອອນໃສ ຫຼື  ສີ ໂຄຄາ, ເປັນສັນຍານຂອງການມີ ເລື ອດຢູ່ໃນນໍ ້ າຍ່ຽວ 

• ນໍ ້ າຍ່ຽວມີ ກ່ິນແຮງ 

• ເຈັບຫົວມົມ 
 

ຖ້າທ່ານມີ ອາການໃດໜ່ຶງເຫ່ົຼານີ ້ , ທ່ານຄວນຕິດຕ່ໍທ່ານໝໍເບິ່ ງແຍງດູແລຂ້ັນຕ້ົນຂອງທ່ານທັນທີ . 

ປົກກະຕິການຕິດເຊື ້ ອຖື ກວິ ນິ ໄສໄດ້ໂດຍການກວດຕົວຢ່າງນໍ ້ າຍ່ຽວ. 

ທ່ານໝໍມັກຈະສ່ັງຢາຕ້ານເຊື ້ ອໃຫ້ເພ່ືອປິ່ ນປົວການຕິດເຊື ້ ອ. 

ການຕິດເຊື ້ ອທ່ໍຍ່ຽວທີ່ ປ່ອຍໄວ້ບໍ່ ມີ ການປິ່ ນປົວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີ ດການຕິດເຊື ້ ອຫຼາຍຂຶ ້ ນ ຫຼື  
ເກີ ດຄວາມເສຍຫາຍຕ່ໍໝາກໄຂ່ຫັຼງ.  

 

ການຕິດເຊື ້ ອທ່ໍຍ່ຽວທີ່ ບໍ່ ມີ ການປິ່ ນປົວຍັງສາມາດນໍ າໄປສູ່ການເຂົ ້ ານອນໂຮງໝໍ, 

ຕ້ອງໄປຫ້ອງສຸກເສີ ນ ແລະ ແມ້ແຕ່ເສຍຊີ ວິ ດໄດ້. 

ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນສະຖານະການເຫ່ົຼານີ ້ ໄດ້ໂດຍການເຮັດການນັດໝາຍກັບທ່ານໝໍຂອງທ່ານ 
ເມື່ ອທ່ານສັງເກດເຫັນອາການຕ່າງໆຕາມລາຍການຂ້າງເທິ ງນ້ັນເປັນຄ້ັງທໍາອິ ດ. 
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10.0 ນະໂຍບາຍການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 
 

ໜ່ຶງໃນວິ ທີ ຕ່າງໆທີ່ ທາງ Department of Health Services ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານປອດໄພແມ່ນໂດຍການເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ພະນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງໄດ້ຜ່ານການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາແລ້ວ. 

ການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາເກັບເອົ າຂໍ ້ ມູນນກ່ຽວກັບປະຫວັດອາຊະຍາກໍາຂອງຄົນ ແລະ 
ສິ່ ງພົບເຫັນທີ່ ເປັນຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລບໍ່ ດີ ໃດໜ່ຶງ. 

ເພາະວ່າທ່ານກໍາລັງຈ້າງພະນັກງານຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານມີ ຄວາມອ່ອນແອຕ່ໍອັນຕະລາຍຫຼາຍຂຶ ້ ນ. 

ອັນນີ ້ ຈິ່ ງເປັນເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງຂະບວນການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາຈິ່ ງເຄັ່ ງຄັດຫຼາຍ. 

ພະນັກງານທຸກຄົນທີ່ ທ່ານຈ້າງຕ້ອງຜ່ານການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາທາງດ້ານອາຊະຍາກໍາ 
ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລ. 

ບໍ່ ມີ ການຍົກເວ້ັນໃຫ້ຜູ້ໃດຜ່ານຈາກການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ, 

ແມ້ແຕ່ວ່າພວກເຂົ າຈະເປັນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຫຼື  ໝູ່ເພ່ືອນກ່ໍຕາມ.   

ການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາສໍ າເລັດເມ່ືອໃດ? 

ພະນັກງານທຸກຄົນຕ້ອງສໍ າເລັດການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາທາງດ້ານອາຊະຍາກໍາ ແລະ 
ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລຕາມຂະບວນການຈັດຈ້າງຂອງພວກເຂົ າ. 

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຈະຍັງຈະໄດ້ເຮັດການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາເຫ່ົຼານີ ້ ກ່
ຽວກັບພະນັກງານຂອງທ່ານຄ້ັງໜ່ຶງໃນທຸກໆສີ່ ປີ ນໍ າອີ ກ. 

ຖ້າຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານມີ ເຫດຜົນທີ່ ຈະຄິ ດວ່າ 
ໜ່ຶງໃນພະນັກງານຂອງທ່ານຖື ກຈັດສິ ນກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາໃໝ່, 

ພວກເຂົ າຍັງສາມາດຂໍ ໃຫ້ເຮັດການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາໃໝ່ໃຫ້ສໍ າເລັດອີ ກໄດ້.  

ພະນັກງານຕ້ອງສ່ົງ ແລະ ສ່ົງເອກະສານທີ່ ຕ້ອງການຄື ນໃໝ່ 
ເພ່ືອໃຫ້ການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາຖື ກປະຕິບັດສໍ າເລັດທຸກໆສີ່ ປີ  ຫຼື  ຕາມທີ່ ຈໍ າເປັນ. 

ຖ້າພວກເຂົ າບໍ່ ສ່ົງເອກະສານ, ພວກເຂົ າອາດຈະບໍ່ ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານໄດ້ອີ ກຕ່ໍໄປ.  

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານເບິ່ ງຫຍັງຢູ່ໃນການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນ
ມາຂອງຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລ? 

ໃນຖານະເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລ, 

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານຈະເບິ່ ງຂໍ ້ ມູນຈາກໜ່ວຍງານຕ່າງທຂອງລັດວິ ດ
ສະຄອນຊິ ນເຊັ່ ນ: Department of Children and Families (ກະຊວງເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ) ແລະ Department of Safety 

and Professional Services (ກະຊວງບໍ ລິ ການຄວາມປອດໄພ ແລະ ອາຊີ ບ). ອັນນີ ້ ລວມມີ ການລະບຸ:  
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• ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ໄດ້ເອົ າເພ່ີມເຂົ ້ າໃສ່ສໍ ານັກທະບຽນການປະພຶດຜິດ (Misconduct Registry) 

ເນື່ ອງຈາກການພົບເຫັນການປະພຶດຜິດການເປັນຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລເຊັ່ ນ: ການຂູດຮີ ດ 
ຫຼື  ການລະເລີ ຍຂອງລູກຄ້າ ຫຼື  ການເອົ າຊັບສິ ນຂອງລູກຄ້າມາເປັນຂອງພວກເຂົ າ. 

• ໃບອະນຸຍາດທີ່ ຖື ກປະຕິເສດ ແລະ ຖື ກຖອນຄື ນສໍ າລັບໂຄງການຜູ້ໃຫຍ່ ຫຼື  ເດັກ. 

• ສິ່ ງພົບເຫັນການທົບທວນການຟື ້ ນຟູ. 

• ສະຖານະຂອງໃບແຕ່ງຕ້ັງ, ໃບອະນຸຍາດ ຫຼື  ໃບຢ້ັງຢື ນທາງດ້ານອາຊີ ບໃດໜ່ຶງ.  

ການຕັດສິ ນຄະດີ ອັນໃດທີ່ ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງຂ້ອຍເບິ່ ງຢູ່ໃ
ນການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາທາງດ້ານອາຊະຍາກໍາ? 

ອາຊະຍາກໍາທີ່ ໜ້າກັງວົນໃຈທີ່ ສຸດແມ່ນອາຊະຍາກໍາທີ່ ພົວພັນກັບການເສຍຊີ ວິ ດ, 

ອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍຕ່ໍຜູ້ອື່ ນ, ອັນຕະລາຍທາງເພດຕ່ໍຜູ້ອື່ ນ, ການລັກຂະໂມຍ, ການສໍ ້ ໂກງ, 

ອາຊະຍາກໍາຕ່ໍເດັກ ແລະ ການກະທໍາຜິດທາງດ້ານຢາເສບຕິດ. ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍຂອງບົດທີ  
6.1B.1 ຢູ່ໃນຂໍ ້ ແນະນກໍານເຮັດວຽກປຶ ້ ມຄູ່ມື ນະໂຍບາຍຂອງ IRIS (P-00708A) 

ມີ ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຂອງການກະທໍາຜິດອາຊະຍາກໍາທີ່ ຈະປ້ອງກັນທ່ານບໍ່ ໃຫ້ຈ້າງເອົ າພະນັກງານຜູ້ນ້ັນ.  

ການຕັດສິ ນໂທດອາຊະຍາກໍາບາງອັນຫ້າມບາງຄົນບໍ່ ໃຫ້ເຮັດວຽກສໍ າລັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS 

ຖາວອນເລີ ຍ. ການຕັດສິ ນໂທດເຫ່ົຼານ້ັນແມ່ນຢູ່ໃນ ຂໍ ້ ຄວາມເຂ້ັມ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ. 

ນ້ັນໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານຖື ກຕັດສິ ນໂທດຂອງໜ່ຶງໃນອາຊະຍາກໍາເຫ່ົຼານ້ັນ, 

ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານ ແລະ ບໍ່ ມີ ຂະບວນການອຸທອນ. 

ການຕັດສິ ນໂທດທີ່ ບໍ່ ເປັນຂໍ ້ ຄວາມເຂ້ັມສາມາດອຸທອນໄດ້ຜ່ານຂະບວນການອຸທອນການກວດປະ
ຫວັດຄວາມເປັນມາ. ວິ ທີ ໃດກ່ໍຕາມ, 

ຖ້າການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານມີ ການຕັດສິ ນສໍ າລັບອາຊະຍາກໍາ
ຕ່າງໆຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ, ພວກເຂົ າບໍ່ ຜ່ານການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ. 

ເຮັດແນວໃດ ຖ້າພະນັກງານຂອງຂ້ອຍບໍ່ ຜ່ານການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ? 

ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານບໍ່ ຜ່ານການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ແລະ 
ພະນັກງານບໍ່ ຖື ກຕັດສິ ນໂທາງທາງອາຍາຢູ່ໃນ ຂໍ ້ ຄວາມເຂ້ັມ ຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອຍທ້າຍ, 

ທ່ານສາມາດສ່ົງຢູ່ໃນການອຸທອນຫາ Department of Health Services ໄດ້. 

ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານຖື ກຕັດສິ ນໂທດທາງອາຍາຢູ່ໃນຂໍ ້ ຄວາມເຂ້ັມຢູ່ໃນເອກະສານຊ້ອນ, 

ບໍ່ ມີ ທາງເລື ອກການອຸທອນໃດ.  

ເພ່ືອຍື່ ນອຸທອນ, ທ່ານ ແລະ ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ 
“ໃບສະເໜີອຸທອນການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ – ໂຄງການ IRIS” (F-01352). ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານສາມາດຊ່ວຍອະທິ ບາຍຂ້ັນຕອນໃຫ້ທ່ານຟັງໄວ້.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p0/p00708a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/library/f-01352.htm
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ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າການອຸທອນຖືກປະຕິເສດ? 

ຖ້າການອຸທອນຂອງທ່ານຖື ກປະຕິເສດ, ບໍ່ ມີ ທາງເລື ອກເພ່ີມເຕີ ມສໍ າລັບການອຸທອນກັບ Department 

of Health Services. ແຕ່ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍ Department of Workforce Development 

(ກະຊວງພັດທະນາກໍາລັງແຮງງານ) ເພ່ືອຂໍ ການຊ່ວຍເຫຼື ອເພ່ີມຕື່ ມ.  
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11.0 ກົດລະບຽບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 40 ຊ່ົວໂມງ 
 

ສິ ດອໍ ານາດຂອງນາຍຈ້າງແມ່ນສິ່ ງທີ່ ທ່ານມີ  ເມື່ ອທ່ານຈ້າງ, ຈັດຕາຕະລາງເວລາ, ຝຶກ ແລະ 
ຈັດການຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລຂອງທ່ານເອງ. 

ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລເຫ່ົຼານີ ້ ແມ່ນຮູ້ຈັກວ່າເປັນພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

ເມື່ ອບົດນີ ້ ອ້າງອີ ງເຖິງພະນັກງານ, 

ພວກເຮົ າກໍາລັງເວົ ້ າກ່ຽວກັບທັງສອງປະເພດຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລເຫ່ົຼານີ ້  
ທີ່ ທ່ານສາມາດເລື ອກຈ້າງໄດ້. ການເປັນນາຍຈ້າງແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບອັນສໍ າຄັນ, ດ່ັງນ້ັນ 
ມັນສໍ າຄັນທີ່ ຈະເຂົ ້ າໃຈວ່າ ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກດົນປານໃດ.   

ກົດລະບຽບ 40 ຊ່ົວໂມງແມ່ນຫຍັງ ແລະ 
ມັນນໍ າໃຊ້ກັບພະນັກງານຂອງຂ້ອຍແນວໃດ? 

ອາທິ ດເຮັດວຽກເລີ່ ມຕ້ົນວັນອາທິ ດຕອນທ່ຽງຄື ນ ແລະ ສິ ້ ນສຸດເວລາ 11:59 ໂມງແລງຂອງວັນເສົ າ. 

ນະໂຍບາຍ 40 

ຊ່ົວໂມງນີ ້ ບໍ່ ປ່ຽນແປງຊ່ົວໂມງການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ທ່ານມີ ຢູ່ໃນແຜນການຂອງທ່ານ. 

ທັງໝົດແມ່ນມັນກ່ຽວກັບການຫຸຼດຄວາມສ່ຽງຕ່ໍຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານຍັງຮັບຜິດຊອບງົບປະມານ 
ແລະ ສິ ດອໍ ານາດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຢູ່.  

 

ພະນັກງານບາງຄົນອາດຈະໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລແກ່ທ່ານ ແລະ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS ຄົນອື່ ນ. 

ບໍ່ ເປັນຫຍັງທີ່ ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລຈັກຄົນ, 

ພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 40 

ຊ່ົວໂມງໃນໜ່ຶງອາທິດໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ກ່ອນ. 

ພະນັກງານບາງຄົນໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລຕ່າງໆທີ່ ຫຼາກຫຼາຍແກ່ທ່ານ, 

ການເບິ່ ງແຍງດູແລສະໜັບສະໜູນຢູ່ບ້ານ, ການຝຶກທັກສະການດໍ າລົງຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນ ຫຼື  
ການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ IRIS. 

ບໍ່ ເປັນຫຍັງທີ່ ພະນັກງານຂອງທ່ານຈະໃຫ້ການບໍ ລິ ການປະເພດຕ່າງໆຈັກປະເພດ, 

ພວກເຂົ າບໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າ 40 

ຊ່ົວໂມງໃນໜ່ຶງອາທິດໂດຍບໍ່ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ກ່ອນ.  

ກົດລະບຽບສິ ດອໍ ານາດຂອງນາຍຈ້າງອັນໃດທີ່ ຂ້ອຍຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ? 

• ສ້າງແຜນການສະໜັບສະໜູນບຸກຄົນ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການທີ່ ບໍ່ ປ່ອຍໃຫ້ທ່ານຈ້າງພະນັກງານເຮັດວຽກເກີ ນ 40 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍອາທິ ດ.  

• ຕ້ັງກໍານົດເວລາທີ່ ບັນລຸຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ແລະ ມີ ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານພຽງພໍ, 

ແຕ່ບໍ່ ເຮັດກໍານົດເວລາໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານຫຼາຍກວ່າ 40 ຊ່ົວໂມງ.  
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• ບໍ່ ເຊັນໃບຕິດຕາມວຽກ ຫຼື  ໃຫ້ສັນຍາຕ່ໍພະນັກງານຂອງທ່ານວ່າ 
ພວກເຂົ າຈະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສໍ າລັບເວລາເຮັດວຽກເກີ ນ 40 ຊ່ົວໂມງຕ່ໍອາທິ ດ 
ນອກຈາກວ່າພວກເຂົ າໄດ້ຮັບອະນຸມັດໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ. 

ຈໍ ານວນຊ່ົວໂມງທີ່ ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດແມ່ນໄດ້ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ໃນແ
ຜນການສະໜັບສະໜູນບຸກຄົນ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ.  

ໝາຍເຫດ: ຖ້າທ່ານບໍ່ ໃສ່ໃຈ ແລະ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ໃບຕິດຕາມວຽກຖື ກຕ້ອງກ່ອນເຊັນພວກມັນ, 

ທ່ານກໍາລັງຈັດການສິ ດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຢ່າງບໍ່ ຖື ກຕ້ອງ. ຖ້າທ່ານສວຍໃຊ້, 

ປ່ອຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານສວຍໃຊ້ ຫຼື  ຈັດການງົບປະມານຂອງທ່ານຜິດ, 

ທ່ານອາດຈະຖື ກຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງການ IRIS ໄດ້.  

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນອັດຕາ ແລະ 
ຈໍ ານວນເວລາທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ. ເມື່ ອທ່ານອະນຸມັດໃບຕິດຕາມວຽກ, 

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານຈະຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານ. 

ຖ້າຄ່າແຮງງານຢູ່ໃນໃບຕິດຕາມວຽກຜິດ ແລະ ທ່ານເຊັນມັນໂດຍບໍ່ ເບິ່ ງມັນເລີ ຍ, 

ທ່ານກໍາລັງຈັດການສິ ດນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຜິດ. 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງກວດກາໃບຕິດຕາມວຽກໃຫ້ດີ ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະເຊັນກັບພວກມັນ. 

ຖ້າທ່ານຈັດການງົບປະມານຂອງທ່ານ ຫຼື  ສວຍໃຊ້ງົບປະມານຂອງທ່າ, 

ທ່ານອາດຈະຖື ກຖອນຕົວອອກຈາກໂຄງການ IRIS ໄດ້. 

• ສ້າງແຜນການສໍ າຮອງສຸກເສີ ນທີ່ ດີ  ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມີ ພະນັກງານ ຫຼື  
ຜູ້ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລພ້ອມໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທ່ານ 
ຖ້າພະນັກງານຕາມທີ່ ກໍານົດໄວ້ຂອງທ່ານບໍ່ ສາມາດມາໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໄດ້.   

• ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ພະນັກງານທີ່ ທ່ານຈ້າງມາເຂົ ້ າໃຈນະໂຍບາຍ 40 ຊ່ົວໂມງ ແລະ 
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ່ານໃນຖານະເປັນນາຍຈ້າງ.   

 

ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າພະນັກງານຂອງຂ້ອຍອາໄສຢູ່ກັບຂ້ອຍ? 

ຖ້າທ່ານມີ ພະນັກງານທີ່ ອາໄສຢູ່ກັບທ່ານ, ພວກເຂົ າຖື ກພິຈາລະນາວ່າເປັນພະນັກງານອາໄສຢູ່ໃນ. 

ພະນັກງານອາໄສຢູ່ໃນສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານຕ່ໍາສຸດ, 

ແຕ່ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດໄດ້ຮັບເງິ ນລ່ວງເວລາໄດ້. ພະນັກງານທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເຖິງ 
60 ຊ່ົວໂມງໂດຍບໍ່ ມີ ການຈ່າຍຄ່າລ່ວງເວລາ, ດ້ວຍການອະນຸມັດກ່ອນຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານ. ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, ອັນນີ ້ ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການໄປຕິດຕາມກວດກາເພ່ີມເຕີ ມ ແລະ 
ການສື່ ສານກັບໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ. 

ມີ ບາງຂໍ ້ ຍົກເວ້ັນສໍ າລັບພະນັກງານອາໄສຢູ່ໃນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍມາດຕະຖານແຮງງານທີ່ ເປັນທໍາ 
(Fair Labor Standards Act). ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມ, ທ່ານສາມາດໄປຫາ: 

www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs79b.htm ຫຼື  ຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອນໍ າທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານໃນການເຂົ ້ າໃຈຄວາມໝາຍ.  

http://www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs79b.htm
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ກ່ຽວກັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ IRIS ເປັນແນວໃດ? 

ທ່ານບໍ່ ສາມາດສ່ົງການຂໍ ຍົກເວ້ັນ 
ເພ່ືອປ່ຽນແປງຊ່ົວໂມງເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ຫຼື  
ປ່ອຍໃຫ້ພະນັກງານຈ້າງມາເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງເຮັດໃຫ້ສໍ າເລັດໄດ້ຫຼາຍກ
ວ່າຊ່ົວໂມງເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ. 

ບັນດາຊ່ົວໂມງເຫ່ົຼານ້ັນຖື ກຕັດສິ ນໂດຍທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ແລະ 
ບໍ່ ສາມາດໃຫ້ຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງຢູ່ໃນໂຄງການ IRIS ປ່ຽນແປງໄດ້. ແຕ່, 

ຖ້າທ່ານມີ ພະນັກງານຈ້າງທີ່ ເຮັດການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການອື່ ນ, ທ່ານສາມາດຂໍ ການຍົກເວ້ັນສໍ າລັບການບໍ ລິ ການທີ່ ພວກເຂົ າຈັດໃຫ້ໄດ້.  

ຂ້ອຍຂໍ ການຍົກເວ້ັນຕ່ໍນະໂຍບາຍນີ ້ ສໍ າລັບໜ່ຶງໃນພະນັກງານຂອງຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ 
ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົ າສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 40 ຊ່ົວໂມງໃນໜ່ຶງອາທິດ? 

ເພ່ືອໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 40 ຊ່ົວໂມງໃນໜ່ຶງອາທິ ດ, 

ທ່ານຕ້ອງຂໍ ການຍົກເວ້ັນກັບນະໂຍບາຍດ້ວຍການໃຊ້ແບບຟອມສະເໜີຂໍ ການຍົກເວ້ັນການຮັບປ
ະກັນສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ, ເຊິ່ ງມີ ຢູ່ທີ່ : 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f01689.docx. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະລົມກັບທ່ານກ່ຽວກັບວ່າ 
ເປັນຫຍັງທ່ານຕ້ອງການຍົກເວ້ັນ ແລະ ຈະຊ່ວຍທ່ານປະກອບແບບຟອມ.  

 

ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະອະນຸມັດ ຫຼື  ປະຕິເສດການຂໍ ຍົກເວ້ັນຂອງທ່ານ ແລະ 
ຈະບອກການຕັດສິ ນໃຈຂອງພວກເຂົ າໃຫ້ແກ່ທ່ານພາຍໃນຫ້າວັນເຮັດວຽກຫັຼງການປະກອບແບບ
ຟອມສ່ົງສໍ າເລັດ. ເມື່ ອພວກເຂົ າເຮັດການຕັດສິ ນໃຈ, ພວກເຂົ າຈະຖາມວ່າ: 

• ການຍົກເວ້ັນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານບໍ ? 

• ມັນປອດໄພ ແລະ ມີ ສຸຂະພາບດີ ບໍ  
ທີ່ ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ພະນັກງານຂອງທ່ານເຮັດວຽກຫຼາຍຊ່ົວໂມງຂຶ ້ ນຕື່ ມ? 

• ການສະເໜີຂອງທ່ານປະຕິບັດຕາກົດລະບຽບຕ່າງໆຢູ່ໃນນະໂຍບາຍຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ 
ແລະ ສຸຂະພາບ 40 ຊ່ົວໂມງບໍ ?   

 

ຖ້າທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານປະຕິເສດການສະເໜີຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການຄື ກັບທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບດ້ວຍຄໍ າຕັດສິ ນອື່ ນ. 

ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການຈະຖື ກສ່ົງອອກໄປພຽງແຕ່ເມື່ ອໜ່ຶງໃນສິ ນຄ້າ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການຖື ກປະຕິເສດ, ຖື ກຈໍ າກັດ, ຫຸຼດລົງ ຫຼື  ສິ ້ ນສຸດ. ຖ້າການສະເໜີຂອງທ່ານຖື ກປະຕິເສດ, 

ບໍ່ ມີ ການອຸທອນ. ແຕ່, ຖ້າທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານປະຕິເສດການສະເໜີຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຄວນລົມກັບພວກເຂົ າ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອເບິ່ ງວ່າ 
ມີ ວິ ທີ ອື່ ນສໍ າລັບທ່ານທີ່ ຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຕາມທ່ານຕ້ອງການບໍ່ . 

ການແກ້ໄຂອັນໜ່ຶງຫັຼງຈາກການປະຕິເສດແມ່ນໃຫ້ພະຍາຍາມ ແລະ 
ຊອກຫາພະນັກງານຈ້າງທີ່ ມີ ຄຸນວຸດທິ ຄື ນອື່ ນ ເພ່ືອໃຫ້ບໍ ລິ ການຕາມຊ່ົວໂມງທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ.   

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f01689.docx
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12.0 ການຝຶກພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
 

ທ່ານເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານຢູ່ໃນຊີ ວິ ດຂອງທ່ານເອງ ແລະ 
ຖ້າທ່ານເລື ອກທີ່ ຈະຈ້າງພະນັກງານຂອງທ່ານເອງ, 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຝຶກໃຫ້ພວກເຂົ າກ່ຽວກັບວິ ທີ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການແກ່ທ່ານ. ພະນັກງານຂອງທ່ານຍິ່ ງໄດ້ຮັບການຝຶກດີ ຂຶ ້ ນ, ພວກເຂົ າຈະສາມາດຊ່ວຍ 
ແລະ ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບດີ ຂຶ ້ ນ.  

 

ເມື່ ອທ່ານຈ້າງພະນັກງານໃໝ່, ທ່ານຕ້ອງບອກພວກເຂົ າກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ 
ຝຶກພວກເຂົ າກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານ. 

ອັນນີ ້ ປະກອບດ້ວຍການສອນພວກເຂົ າກ່ຽວກັບ:  

• ສະພາບ, ການວິ ນິ ໄສ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປະຈໍ າວັນຂອງທ່ານ. 

• ແຜນການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ບໍ ລິ ການບຸກຄົນຂອງທ່ານ 

• ຕາຕະລາງເວລາປະຈໍ າວັນ ແລະ ກິດຈະວັດປະຈໍ າວັນຂອງທ່ານ. 

• ໜ້າທີ່  ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບວຽກຂອງພວກເຂົ າ, ລວມທັງບໍ່ ຈໍ າກັດແຕ່ການເຮັດວຽກບ້ານ 
ແລະ ການບໍ ລິ ການຄົວເຮື ອນເທ່ົານ້ັນ.  

• ບ່ອນທີ່ ຈະພົບເຫັນສິ່ ງຕ່າງໆທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ ແລະ ຄົນໃດໜ່ຶງທີ່ ທ່ານຢູ່ນໍ າ. 

• ວິ ທີ ປະຕິບັດການເບິ່ ງແຍງດູແລ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນວຽກຢ່າງປອດໄພ. 

• ສິ່ ງຕ້ອງເຮັດໃນກໍລະນີ ສຸກເສີ ນ. 

• ວິ ທີ ເຮັດວຽກໄດ້ດີ ກັບທ່ານ ແລະ ເຄົ າລົບຕ່ໍຕົວເລື ອກຂອງທ່ານ. 

• ເມື່ ອໃຊ້ຖົງມື ໃນຂະນະທີ່ ໃຫ້ການເບິ່ ງແຍງດູແລ, ບ່ອນທີ່ ທ່ານສາມາດຫາຖົງມື ໄດ້ ແລະ 
ບ່ອນທີ່ ພວກເຂົ າສາມາດຖ້ິມຖົງມື ໄດ້ຫັຼງຈາກໃຊ້ແລ້ວ. 

• ແຜນການສໍ າຮອງສຸກເສີ ນຂອງທ່ານ 
ຖ້າພະນັກງານປົກກະຕິຂອງທ່ານບໍ່ ສາມາດມາເຮັດວຽກໄດ້. 

ການໂຕ້ຕອບສຸກເສີ ນ 

ຖ້າທ່ານຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫຼື  ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທັນທີ , ໃຫ້ໂທຫາ 911. 

ພະນັກງານຂອງທ່ານຕ້ອງຮູ້ວິ ທີ ເອົ າທ່ານອອກຈາກບ້ານໃນກໍລະນີ ສຸກເສີ ນ. 

ພະນັກງານຍັງຈໍ າເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າ ພວກເຂົ າຄວນຈະໂທຫາໃຜ ແລະ ສິ່ ງທີ່ ຈະເຮັດນໍ າອີ ກ 
ເມື່ ອທ່ານອອກຈາກບ້ານ.  

ຖ້າພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນຂະນະທີ່ ເຮັດວຽກໃຫ້ທ່ານ, ຕິດຕ່ໍຫາທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລະ 
ໜ່ວຍງານນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານທັນທີ  ເພ່ືອລາຍງານການບາດເຈັບ. 
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13.0 ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ ແລະ ການສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ 
 

ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການແມ່ນໜັງສື ທາງການທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານ ຖ້າສິ ນຄ້າ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການໃດໜ່ຶງກໍາລັງຖື ກປະຕິເສດ, ຖື ກຈໍ າກັດ, ຫຸຼດລົງ ຫຼື  ສິ ້ ນສຸດ. 

ອັນນີ ້ ແມ່ນສິ ນຄ້າ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານໄດ້ຂໍ  ຫຼື  ທີ່ ໄດ້ມີ ຢູ່ໃນແຜນຂອງທ່ານແລ້ວ. 

ໜັງສື ຈະອະທິ ບາຍເຫດຜົນສໍ າລັບການຕັດສິ ນ ແລະ ວັນທີ ການປ່ຽນແປງຈະມີ ຜົນ. 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາຂອງທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການອອກໄປ 
ເມື່ ອໃດກ່ໍຕາມທີ່ ສິ ນຄ້າ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການຖື ກປະຕິເສດ, ຖື ກຈํາກັດ, ຫຸຼດລົງ ຫຼື  ສິ ້ ນສຸດ.  

ເກີດອັນໃດຂຶ ້ ນຖ້າຂ້ອຍໄດ້ຮັບແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ? 

ທ່ານມີ ຕົວເລື ອກດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ ຄື :  

• ຍອມຮັບຄໍ າຕັດສິ ນຢູ່ໃນແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການທີ່ ຈະປະຕິເສດ, ຈໍ າກັດ, ຫຸຼດ ຫຼື  ຢຸດສິ ນຄ້າ ຫຼື  
ການບໍ ລິ ການທີ່ ທ່ານຂໍ  ຫຼື  ອັນທີ່ ມີ ຢູ່ໃນແຜນການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານແລ້ວ.  

• ເຮັດວຽກກັບໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ເພ່ືອພະຍາຍາມ ແລະ 
ຊອກຫາວິ ທີ ການແກ້ໄຂທີ່ ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້. 

• ຂໍ ການທົບທວນເອກະລາດຈາກໂຄງການ IRIS. ທ່ານຄວນເຮັດວຽກລົມກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ ໃຫ້ມີ ການທົບທວນເອກະລາດ.  

• ຍື່ ນຄໍ າສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດກັບ Division of Hearings and Appeals 

(ພະແນກໄຕ່ສວນ ແລະ ອຸທອນ) ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ກັບຄໍ າຕັດສິ ນຢູ່ໃນແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ. 

ທ່ານມີ ສິ ດພາຍໃຕ້ໂຄງການ IRIS ແລະ ກົດໝາຍລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ 
ເພ່ືອຂໍ ໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາກ່ຽວກັບແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການໃດໜ່ຶງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ. 

ຄໍ າແນະນໍ າກ່ຽວກັບວິ ທີ ຍື່ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດແມ່ນມີ ໃຫ້ຢູ່ໃນໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າ
ເນີ ນການ.  

ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດແມ່ນຫຍັງ? 

ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາໃຫ້ໂອກາດທ່ານອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ ງຄິ ດວ່າ 
ຄໍ າຕັດສິ ນຢູ່ໃນໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການຈິ່ ງຜິດ. Administrative law judge 

(ຜູ້ພິພາກສາກົດໝາຍບໍ ລິ ຫານ) ຈາກ Division of Hearings and Appeals ຈະໄຕ່ສວນຈາກທ່ານ ແລະ 
ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ເພ່ືອຕັດສິ ນວ່າ ຄໍ າຕັດສິ ນຖື ກ ຫຼື  ຜິດ. 

ເມື່ ອໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານສ່ົງແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການໃຫ້ທ່ານ, 

ພວກເຂົ າຈະລວມເອົ າຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບສິ ດການອຸທອນຂອງທ່ານ ແລະ 
ແບບຟອມທີ່ ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ຕື່ ມໃສ່ ແລະ 
ສ່ົງເຂົ ້ າໄປໃນໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດ. 



 

 ໜ້າ 42 ໃນ 61 

 

ຂ້ອຍຍື່ ນໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດໄດ້ແນວໃດ? 

ເພ່ືອຍື່ ນໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ, 

ທ່ານຈະຕ້ອງໄດ້ສ່ົງໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດ ຫຼື  ຂຽນໜັງສື ຫາ Division of Hearings 

and Appeals.  

ທ່ານສາມາດຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດໄດ້ຈາກໜ່ວຍງານ
ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຫຼື  ຊອກຫາມັນໄດ້ທາງອອນລາຍຢູ່ທີ່ : 

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f00236l.docx. ເມື່ ອທ່ານສ່ົງໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ 
ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ລວມເອົ າສໍ າເນົ າໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການໃສ່ນໍ າ 
ເພ່ືອໃຫ້ພວກເຂົ າຮູ້ກ່ຽວກັບຄໍ າຕັດສິ ນທີ່ ທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ນໍ າ.  

ຖ້າທ່ານເລື ອກທີ່ ຈະຂຽນໜັງສື ແທນການສ່ົງແບບຟອມ, 

ທ່ານຕ້ອງລວມເອົ າຂໍ ້ ມູນຕ່ໍໄປນີ ້ ທັງໝົດເຂົ ້ ານໍ າຄື :  

• ສໍ າເນົ າໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ  
• ຊື່ ຂອງທ່ານ  
• ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນີ ຂອງທ່ານ 

• ລາຍລະອຽດໂດຍຫຍໍ ້ ຂອງບັນຫາ  
• ຊື່ ຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ທີ່ ສ່ົງແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການໃຫ້ທ່ານ  
• ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ 

• ລາຍເຊັນຂອງທ່ານ.  

ທ່ານສາມາດແຟັກ ຫຼື  ສ່ົງແບບຟອມທີ່ ປະກອບແລ້ວ ຫຼື  
ໜັງສື ໂດຍທາງໄປສະນີ ພ້ອມກັບສໍ າເນົ າໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການໄປຫາ:  

ທາງໄປສະນີ :  

IRIS Request for Fair Hearing 

Wisconsin Division of Hearings and Appeals  

PO Box 7875  

Madison, WI 53707-7875  

 

ຫຼື  

ແຟັກ: 

608-264-9885 

ກໍານົດເສ້ັນຕາຍທີ່ ຈະຍື່ ນໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາແມ່ນເມື່ ອໃດ? 

ໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການຈະມີ ວັນທີ ຢູ່ໃນນ້ັນທີ່ ບອກທ່ານວ່າ 
ເມື່ ອໃດການປ່ຽນແປງຈະມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້. 

ໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຕ້ອງຕິດກາໝາຍໄປສະນີ  ຫຼື  ແຟັກບໍ່ ເກີ ນ 45 

ວັນຫັຼງຈາກວັນທີ ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ໃນໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກໜ່ວ
ຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ. ເມື່ ອທ່ານສ່ົງໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທํາເຂົ ້ າໄປແລ້ວ, Division 

of Hearings and Appeals ຈະໃຫ້ທ່ານຮູ້ວັນທີ  ແລະ ເວລາຂອງການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານ.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f00236l.docx
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ຂ້ອຍສາມາດສື ບຕ່ໍການບໍ ລິ ການຂອງຂ້ອຍໄດ້ຈົນກວ່າຮອດການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ
ບໍ ? 

ທ່ານສາມາດຂໍ ໃຫ້ຮັກສາການເອົ າສິ ນຄ້າ ແລະ 
ການບໍ ລິ ການຄື ກັນໄວ້ໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຄໍ າຕັດສິ ນກ່ຽວກັບການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານສື ບຕ່ໍ, ທ່ານຕ້ອງຕິດເຄື່ ອງໝາຍໄປສະນີ  ຫຼື  
ແຟັກໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດໃນວັນທີ  ຫຼື  
ກ່ອນວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ໃນໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ. 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງຂຽນລົງຢູ່ໃນໃບສະເໜີຂອງທ່ານວ່າ 
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານສື ບຕ່ໍ. ຖ້າ Division of Hearings and Appeals 

ໄດ້ຮັບໃບສະເໜີຂອງທ່ານໃນວັນທີ  ຫຼື  
ກ່ອນວັນທີ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ໃນໜັງສື ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ, 

ການບໍ ລິ ການຈະສື ບຕ່ໍໄປຈົນໄດ້ມີ ການຕັດສິ ນ.  

ຖ້າ Division of Hearings and Appeals 

ໄດ້ຮັບໃບສະເໜີຂອງທ່ານຫັຼງຈາກວັນທີ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ໃນໜັງສື ແຈ້ງກ
ານດໍ າເນີ ນການ, ການບໍ ລິ ການຈະຖື ກຢຸດໄປ ຫຼື  
ຫຸຼດລົງໃນວັນທີ ໄດ້ກ່າວໄວ້ຢູ່ໃນແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ. ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານຈະເອົ າແຜນການອັບເດດແລ້ວທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນການປ່ຽນແປງເຫ່ົຼານີ ້ ໃຫ້ທ່ານ.  

ຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາອາດຈະບໍ່ ເປັນການເອື ້ ອປະໂຫຍດໃຫ້ທ່ານ. ຖ້າ Division of Hearing and 

Appeals ຕັດສິ ນຕ້ານກັບທ່ານ, 

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າການບໍ ລິ ການໃດໜ່ຶງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບນ້ັນກັບຄື ນ.  

ການທົບທວນຄື ນພ້ອມກັນແມ່ນຫຍັງ? 

ຖ້າທ່ານຍື່ ນໃບສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ, Metastar ຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ, ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ 
IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ Department of Health Services ກ່ອນ ເພ່ືອພະຍາຍາມ ແລະ 
ຊອກຫາວິ ທີ ແກ້ໄຂຜ່ານການທົບທວນຄື ນພ້ອມກັນ. 

ອັນນີ ້ ແມ່ນແຍກຈາກຂະບວນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ. Metastar 

ເຮັດການທົບທວນຄື ນພ້ອມກັນໃຫ້ສໍ າເລັດສໍ າລັບທຸກການສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ IRIS. 

Metastar ແມ່ນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເອກະລາດ ແລະ ບໍ່ ສາມາດເຮັດການຕັດສິ ນຕ່ໍການອຸທອນຂອງທ່ານໄດ້. 

Metastar ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ເຂົ ້ າໃຈສິ ດຂອງທ່ານ ແລະ 
ຊອກຫາວິ ທີ ການແກ້ໄຂທີ່ ເຮັດໄດ້ສໍ າລັບທ່ານ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາຂອງທ່ານແທນ. 

ຂະບວນການທົບທວນພ້ອມກັນໃຊ້ເວລາເຖິງ 20 ວັນເຮັດວຽກ.  
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ຈະເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍປ່ຽນໃຈ ແລະ 
ບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາອີ ກ? 

ທ່ານສາມາດຖອນຄໍ າສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາໄດ້ທຸກເວລາ ແລະ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດກ່ໍໄດ້. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຖອນຄໍ າສະເໜີຂອງທ່ານ, 

ທ່ານຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ສ່ົງແບບຟອມການຖອນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ (DHA-17) ຫາ Division of Hearings 

and Appeals. ທ່ານສາມາດເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມນີ ້ ໄດ້ຈາກໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, Metastar 

ຫຼື  ອອນລາຍທີ່ : https://doa.wi.gov/DHA/WFSVW.pdf. 

ຂະບວນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາເປັນຄື ແນວໃດ? 

ການໄຕ່ສວນແມ່ນຈະຈັດໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼື  ໃຫ້ມາດ້ວຍຕົນເອງ. ທ່ານຈະພົບກັບ administrative law 

judge. ທ່ານສາມາດໃຫ້ບາງຄົນຕາງໜ້າທ່ານມາໃນການໄຕ່ສວນໄດ້ເຊັ່ ນ: ທະນາຍຄວາມ, ໝູ່, 

ສະມາຊິ ກຄອບຄົວ ຫຼື  ພະຍານ. ທ່ານສາມາດສະແດງຫັຼກຖານໄດ້ກ່ອນ ແລະ ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນ. 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະ Department of Health 

Services ສາມາດຊ່ວຍທ່ານເກັບເອົ າບັນທຶ ກສໍ າລັບການໄຕ່ສວນຂອງທ່ານ, 

ແຕ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຂໍ ເອົ າພວກມັນ.  

 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການໄຕ່ສວນ ແລະ 
ພວກເຂົ າຈະອະທິ ບາຍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາວ່າ 
ເປັນຫຍັງພວກເຂົ າຈິ່ ງໄດ້ສ່ົງແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການທີ່ ທ່ານກໍາລັງອຸທອນຢູ່ນ້ັນໃຫ້ທ່ານ. 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານຈະປ້ອງກັນນະໂຍບາຍໂຄງການ IRIS 

ທີ່ ນໍ າພວກເຂົ າໄປອອກແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການຂອງທ່ານ. ເນື່ ອງຈາກອັນນີ ້ , 

ທ່ານຮັບຜິດຊອບຕ່ໍການປ້ອງກັນວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈິ່ ງຄິ ດວ່າຄໍ າຕັດສິ ນຂອງໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ 
IRIS ຂອງທ່ານຈິ່ ງຜິດ. ຜູ້ພິພາກສາຈະອະທິ ບາຍກົດລະບຽບຂອງການໄຕ່ສວນ ແລະ 
ຈະຟັງຫັຼກຖານຈາກທັງສອງຝ່າຍ, ແຕ່ຈະບໍ່ ເຮັດການຕັດສິ ນໃນມື ້ ນ້ັນ. 

ຜູ້ພິພາກສາຈະສ່ົງຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນສຸດທ້າຍເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ທ່ານທາງໄປສະນີ . 

ເຮັດແນວໃດ ຖ້າຂ້ອຍບໍ່ ເຫັນດີ ກັບຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ? 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ກັບຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ, ທ່ານມີ ສິ ດຂໍ ໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນຄື ນໃໝ່ 
ຖ້າທ່ານ: 

• ມີ ຫັຼກຖານໃໝ່ທີ່ ຈະປ່ຽນຄໍ າຕັດສິ ນ 

• ຮູ້ສຶ ກວ່າມີ ຄວາມຜິດຢູ່ໃນຂໍ ້ ເທັດຈິ ງຂອງຄໍ າຕັດສິ ນ 

• ຮູ້ສຶ ກວ່າມີ ຄວາມຜິດຢູ່ໃນພ້ືນຖານກົດໝາຍຂອງຄໍ າຕັດສິ ນ 

https://doa.wi.gov/DHA/WFSVW.pdf
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ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບສະເໜີຂໍ ໄຕ່ສວນຄື ນໃໝ່ພາຍໃນ 20 

ວັນຫັຼງຈາກຄໍ າຕັດສິ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ. 

ຄໍ າຕັດສິ ນເປັນລາຍລັກອັກສອນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນແກ່ທ່ານກ່ຽວກັບວິ ທີ ຂໍ ການໄຕ່ສວນຄື ນໃໝ່.   

ທ່ານຍັງອາດຈະອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນກັບລະບົບສານຢູ່ໃນປະເທດຂອງທ່ານ. 

ຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາລວມມີ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບວິ ທີ ອຸທອນຄໍ າຕັດສິ ນກັບລະບົບສານ. 

ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, 

ທ່ານບໍ່ ມີ ສິ ດສື ບຕ່ໍການບໍ ລິ ການຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງຂະບວນການອຸທອນໃນລະບົບສານ.  
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ໃຜສາມາດເປັນທະນາຍຄວາມໃຫ້ຂ້ອຍ ຫຼື  ຊ່ວຍຂ້ອຍຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ ດຂອງຂ້ອຍ? 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮູ້ເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບສິ ດຂອງທ່ານ ຫຼື  ຂະບວນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຂອງລັດ, 

ທ່ານສາມາດໂທຫາ Metastar ໄດ້ທີ່ ເບີ : 1-888-203-8338. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ ໃຫ້ຜູ້ກວດກາ (ombudsman) ຊ່ວຍເປັນທະນາຍຄວາມໃຫ້ທ່ານ, 

ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ Disability Rights Wisconsin (ອາຍຸ 18-59 ປີ ) ຫຼື  Board on Aging (ອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ).  

ສິ ດທິ ຄົນພິການລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ 
 

Madison Office  

1502 West Broadway, St 201 

Madison, WI 53713 

608-267-0214 

800-928-8778 ເບີ ໂທຟຣີ  

608-267-0368 ແຟັກ 

888-758-6049 TTY  

Milwaukee Office  

6737 W. Washington St,   

Ste. 3230  

Milwaukee, WI 53214  

414-773-4646  

800-708-3034 ໂທຟຣີ  

414-773-4647 ແຟັກ 

888-758-6049 TTY 

Rice Lake Office  

217 W. Knapp Street  

Rice Lake, WI 54868  

715-736-1232 

877-338-3724 ເບີ ໂທຟຣີ  

715-736-1252 ແຟັກ 

888-758-6049 TTY 

 

Board on Aging  

 

ເບີ ໂທລະສັບ: 1-800-815-0015 
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14.0 ການຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ 
 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຢູ່ທີ່ ນີ ້  
ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານ. ຖ້າທ່ານບໍ່ ພໍໃຈກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS, ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຫຼື  
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານຂອງທ່ານ, ມັນສໍ າຄັນທີ່ ພວກເຂົ າຮູ້ຈັກສິ່ ງທີ່ ຜິດ. 

ທ່ານມີ ສິ ດຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ສະແດງຄວາມຄິ ດເຫັນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບເລື່ ອງ 
IRIS ໃດກ່ໍໄດ້.  

ອັນໃດເປັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ? 

ຄໍ າຮ້ອງຮຽນແມ່ນເມື່ ອທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ  ຫຼື  ບໍ່ ດີ ໃຈກັບຄໍ າຕັດສິ ນ ແລະ 
ທ່ານພະຍາຍາມແກ້ໄຂມັນໂດຍກົງກັບຜູ້ທີ່ ທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ນໍ າເຊັ່ ນ: ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ຂອງທ່ານ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຫຼື  ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ. 

ຄໍ າຮ້ອງທຸກແມ່ນເປັນທາງການຫຼາຍຂຶ ້ ນ, ແຕ່ມັນຍັງສາມາດເຮັດທາງປາກເປົ່ າ ຫຼື  
ເປັນລາຍລັກອັກສອນໄດ້. ຄໍ າຮ້ອງທຸກແມ່ນວິ ທີ ເປັນທາງການຫຼາຍຂຶ ້ ນ ເພ່ືອເຮັດເປັນເອກະສານ 
ແລະ ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນກ່ຽວກັບໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລະ 
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ. 

ການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ທ່ານປະກອບເອກະສານບາງອັນກ່ຽວກັບບັນຫາຕື່ ມ.  

ມີ ກໍານົດເສ້ັນຕາຍທີ່ ຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງທຸກບໍ ? 

ບໍ່ , ທ່ານສາມາດເຮັດຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກໃນເວລາໃດກ່ໍໄດ້. ແຕ່ທ່ານບໍ່ ຄວນລໍ ຖ້າ 
ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງທຸກ.  

ເກີດອັນໃດຂຶ ້ ນຫັຼງຈາກຂ້ອຍຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງທຸກ? 

ບໍ່ ເປັນຫຍັງທີ່ ວ່າ ທ່ານຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງທຸກກັບໃຜກ່ໍຕາມ, ຄົນນ້ັນ, ໜ່ວຍງານ, 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ຫຼື  ພະແນກຈະເຮັດວຽກກັບທ່ານ ເພ່ືອພະຍາຍາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ 
ແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານ. ເປົ ້ າໝາຍນີ ້ ແມ່ນເພ່ືອເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ເພ່ືອພະຍາຍາມ ແລະ 
ສ້າງວິ ທີ ການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ ສາມາດຍອມຮັບໄດ້. ຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ແລະ 
ຄໍ າຮ້ອງທຸກຄວນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນ 30 ວັນ ແລະ 
ບັນຫາກ່ຽວກັບການຈ່າຍເງິ ນໃຫ້ພະນັກງານຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຈະຖື ກແກ້ໄຂພາຍໃນໜ່ຶງຮອ
ບວຽນການຈ່າຍເງິ ນ.  

ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍແມ່ນຫຍັງ? 

ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເອກະລາດແມ່ນບຸກຄົນ ຫຼື  ໜ່ວຍງານທີ່ ເຮັດວຽກກັບຄົນທີ່ ບໍ່ ເຫັນດີ  ເພ່ືອພະຍາຍາມ 
ແລະ ຊອກຫາວິ ທີ ການແກ້ໄຂທີ່ ໃຊ້ໄດ້ສໍ າລັບທຸກຄົນ. ຢູ່ໃນ IRIS, ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍເອກະລາດແມ່ນ MetaStar.  
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ຜູ້ກວດກາ (Ombudsman) ແມ່ນຫຍັງ?  

ຜູ້ກວດກາແມ່ນທະນາຍຄວາມສໍ າລັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS. ພວກເຂົ າຊ່ວຍສື ບສວນຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ແລະ 
ຄໍ າຮ້ອງທຸກ ແລະ ຊ່ວຍພະຍາຍາມ ແລະ ແກ້ໄຂພວກມັນ. ຢູ່ໃນ IRIS, 

ມີ ຜູ້ກວດກາສອງຄົນພ້ອມຊ່ວຍຢູ່ຂຶ ້ ນກັບອາຍຸຂອງທ່ານ. ຜູ້ກວດກາ IRIS ແມ່ນ Disability Rights 

Wisconsin (ອາຍຸ 18-59 ປີ ) ແລະ Board on Aging (ອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ).  

ຂ້ອຍຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນ ຫຼື  ຄໍ າຮ້ອງທຸກໄດ້ແນວໃດ? 

ຄໍ າຮ້ອງຮຽນສາມາດເຮັດໂດຍປາກເປົ່ າ, ໄປຫາດ້ວຍຕົວເອງ ຫຼື  ເປັນລາຍລັກອັກສອນເຊັ່ ນ: ໜັງສື  
ຫຼື  ອີ ເມວໄດ້. Department of Health Services ຂໍ ໃຫ້ທ່ານລົມກັບໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, ທີ່ ປຶ ກສາ 
IRIS, ໜ່ວຍງານຕິດຕາມກວດກາການເບິ່ ງແຍງດູແລສ່ວນຕົວການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ, 

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ ຫຼື  ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ກັບຄໍ າຕັດສິ ນ ຫຼື  
ບໍ່ ດີ ໃຈ ແລະ ພະຍາຍາມແກ້ໄຂຄໍ າຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານຄື ນໃໝ່ກ່ອນຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກ. 

ການເຮັດວຽກກັບພວກເຂົ າໂດຍກົງແມ່ນປົກກະຕິຈະເປັນວິ ທີ ໄວທີ່ ສຸດ ແລະ ງ່າຍທີ່ ສຸດ 
ເພ່ືອແກ້ໄຂຂໍ ້ ຂ້ອງໃຈຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, 

ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS, ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ, Metastar ຫຼື  Department of Health Services 

ໄດ້.  

ຖ້າທ່ານບໍ່ ຕ້ອງການ ຫຼື  ບໍ່ ສາມາດແກ້ໄຂຄໍ າຮ້ອງຮຽນຂອງທ່ານໄດ້, 

ທ່ານສາມາດເລື ອກທີ່ ຈະຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກຂອງທ່ານ ເພ່ືອທີ່ ຜູ້ກວດກາ IRIS ຫຼື  
ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້.   

ທ່ານສາມາດຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກດ້ວຍວິ ທີ ໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນີ ້ ໄດ້ຄື :   

• ໂທຫາ Metastar ທີ່ ເບີ : 1-888-203-8338.  

• ໂທຫາ Disability Rights Wisconsin, ຖ້າທ່ານອາຍຸ 18-59 ປີ .  

• ໂທຫາ Board on Aging, ຖ້າທ່ານອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ.  

• ການປະກອບ ແລະ ການສ່ົງແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງທຸກ IRIS (www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f01212.docx). 

ທ່ານສາມາດເອົ າແບບຟອມທາງອອນລາຍ ຫຼື  
ທ່ານສາມາດຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມຈາກທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS, 

ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ ຫຼື  Department of Health Services. 

ຖ້າມີ ບາງຄົນຊ່ວຍທ່ານປະກອບແບບຟອມຄໍ າຮ້ອງທຸກ, ທ່ານຄວນຈະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ 
ທ່ານໄດ້ທົບທວນມັນກ່ອນທີ່ ຈະສ່ົງມັນໄປ.  

https://www.dhs.wisconsin.gov/forms/f0/f01212.docx
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ຂ້ອຍສາມາດຕິດຕ່ໍຄົນທີ່ ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍໄດ້ແນວໃດ? 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ, ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຫຼື  
ຕົວແທນນາຍຈ້າງທາງດ້ານງົບປະມານ ແຕ່ທ່ານບໍ່ ຮູ້ເບີ ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົ າ, 

ທ່ານຄວນໂທຫາສູນໂທ IRIS ເພ່ືອເອົ າຂໍ ້ ມູນນີ ້ . ເບີ ໂທລະສັບຂອງພວກເຂົ າແມ່ນ: 1-888-515-4747.  

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ ຫຼື  ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກ, ທ່ານສາມາດໂທຫາ MetaStar ໄດ້ທີ່ ເບີ : 888-203-

8338. 

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຕິດຕ່ໍຜູ້ກວດກາ (ombudsman), ທ່ານສາມາດຕິດຕ່ໍຫາ Disability Rights Wisconsin (ອາຍຸ 
18-59 ປີ ) ຫຼື  Board on Aging (ອາຍຸ 60 ປີ ຂຶ ້ ນໄປ). 

ສິ ດທິ ຄົນພິການລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ 
Madison Office 

1502 West Broadway, St 201 

Madison, WI 53713 

608-267-0214 

800-928-8778 ເບີ ໂທຟຣີ  

833-635-1968 ແຟັກ 

888-758-6049 TTY 

Milwaukee Office 

6737 W. Washington St, Ste. 3230  

Milwaukee, WI 53214 

414-773-4646 

800-708-3034 ໂທຟຣີ  

833-635-1968 ແຟັກ 

888-758-6049 TTY 

Rice Lake Office 

217 W. Knapp Street 

Rice Lake, WI 54868 

715-736-1232 

877-338-3724 ເບີ ໂທຟຣີ   
833-635-1968 ແຟັກ  
888-758-6049 TTY 

 

Board on Aging 

 

ເບີ ໂທລະສັບ: 800-815-0015 
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15.0 ສິ ດ MEDICAID ຂອງທ່ານ  
 

ທ່ານມີ ສິ ດຕ່ໍແຈ້ງການເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກ Department of Health Services 

ກ່ອນຈະດໍ າເນີ ນການໃດໜ່ຶງ ເພ່ືອຢຸດ ຫຼື  
ຫຸຼດຜົນປະໂຫຍດການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ (Medicaid, BadgerCare Plus, Family Planning Only 

Services). ສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນການສ່ວນໃຫຍ່, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໜັງສື ຢ່າງໜ້ອຍ 10 

ວັນກ່ອນການດໍ າເນີ ນການ.  ໜັງສື ນີ ້ ຈະມາຈາກຫ້ອງການຮັກສາລາຍຮັບໃນທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານເສຍສິ ດໄດ້ຮັບ Medicaid ຂອງທ່ານ, ທ່ານຈະບໍ່ ສາມາດຢູ່ໃນໂຄງການ IRIS ໄດ້.  

 

ທ່ານອາດຈະສະເໜີຂໍ ໃຫ້ໄຕ່ສວນຢ່າງເປັນທໍາ 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ເຫັນດີ ກັບການດໍ າເນີ ນການຂອງໜ່ວຍງານໃດໜ່ຶງ. 

ທ່ານອາດຈະສະເໜີຂໍ ໃຫ້ໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາເປັນລາຍລັກອັກສອນເຖິງ Department of Administration, 

Division of Hearings and Appeals, PO Box 7875, Madison, WI 53707-7875 ຫຼື  ໂດຍການໂທຫາ 608-266-7709. 

ຕ້ອງໄດ້ຮັບໃບສະເໜີຂໍ ຂອງທ່ານພາຍໃນ 45 ວັນຈາກວັນທີ ມີ ຜົນນໍ າໃຊ້ໄດ້ຂອງການດໍ າເນີ ນການ. 

ວັນທີ ມີ ຜົນສໍ າໃຊ້ໄດ້ຈະຢູ່ໃນໜັງສື ທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບຢູ່ສະເໝີ.   

 

ຢູ່ໃນເກື ອບທຸກກໍລະນີ , ຖ້າການສະເໜີຂໍ ໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍານ້ັນ ທາງ Division of Hearings and Appeals 

ໄດ້ຮັບກ່ອນວັນທີ ມີ ຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງການດໍ າເນີ ນການ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະບໍ່ ຢຸດ ຫຼື  
ຫຸຼດລົງ. ຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານຈະສື ບຕ່ໍ, 

ຢ່າງໜ້ອຍຈົນກວ່າມີ ຄໍ າຕັດສິ ນກ່ຽວກັບການອຸທອນຂອງທ່ານ. ໃນລະຫວ່າງເວລານີ ້ , 

ຖ້າມີ ການປ່ຽນແປງອື່ ນເກີ ດຂຶ ້ ນ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບໜັງສື ອື່ ນ. 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ພໍໃຈກັບຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ, ທ່ານອາດຈະອຸທອນ ແລະ 
ຂໍ ໃຫ້ມີ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຄ້ັງທີ ສອງໄດ້. ຖ້າຄໍ າຕັດສິ ນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາຢຸດ ຫຼື  
ຫຸຼດຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານລົງ, 

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຜົນປະໂຫຍດໃດໜ່ຶງທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບໃນຂະນະທີ່ ການອຸທອນຂອງທ່ານຍັງຄ້
າງຢູ່ນ້ັນຄື ນ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສື ບຕ່ໍ.  

 

ທ່ານອາດຈະເປັນຜູ້ແທນຕົວເອງ ຫຼື  ໃຫ້ມີ ຜູ້ໄປແທນຢູ່ທີ່ ການໄຕ່ສວນ ຫຼື  ກອງປະຊຸມໄດ້ຄື : 

ທະນາຍຄວາມ, ໝູ່ເພ່ືອນ ຫຼື  ຜູ້ອື່ ນທີ່ ທ່ານເລື ອກໃຫ້ໄປ. ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ແລະ 
Department of Health Services ບໍ່ ສາມາດຈ່າຍໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານໄດ້ ແລະ 
ພວກເຂົ າບໍ່ ສາມາດເປັນຕົວແທນທ່ານໄດ້. ແຕ່ທ່ານສາມາດເອົ າການຊ່ວຍເຫຼື ອໄດ້ຈາກ ombudsman 

ແລະ ການບໍ ລິ ການກົດໝາຍບໍ່ ເສຍຄ່າອາດຈະມີ ໃຫ້ທ່ານ ຖ້າທ່ານມີ ຄຸນສົມບັດໄດ້ຮັບ.  

 



 

 ໜ້າ 51 ໃນ 61 

 

ຖ້າທ່ານບໍ່ ມາປະກົດຕົວຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ ຫຼື  
ຕົວແທນຂອງທ່ານບໍ່ ມາປະກົດຕົວຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນ ໂດຍບໍ່ ມີ ເຫດຜົນທີ່ ດີ , 

ການອຸທອນຂອງທ່ານຖື ກພິຈາລະນາວ່າຍົກເລີ ກ ແລະ ມັນຈະຖື ກປິ ດໄປ.  

 

ການກວດທາງຄອມພິວເຕີ: ຖ້າທ່ານເຮັດວຽກ, 

ຄ່າແຮງງານທີ່ ທ່ານລາຍງານຈະຖື ກກວດໂດຍຄອມພິວເຕີ ທຽບກັບຄ່າແຮງງານທີ່ ນາຍຈ້າງຂອງທ່
ານລາຍງານໃຫ້ Department of Workforce Development. Internal Revenue Service (ໜ່ວຍງານລາຍຮັບພາຍໃນ), 

Social Security Administration (ອົງການປະກັນສົງຄົມ), Unemployment Insurance Division 

(ພະແນກປະກັນໄພຫວ່າງງານ) ແລະ Department of Transportation (ກະຊວງຂົນສ່ົງ) 

ອາດຈະຖື ກຕິດຕ່ໍກ່ຽວກັບລາຍໄດ້ ແລະ ຊັບສິ ນທີ່ ທ່ານອາດຈະມີ .  

 

ບັດ FORWARDHEALTH: ແຕ່ລະຄ້ັງທີ່ ທ່ານໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ BadgerCare Plus ຫຼື  Medicaid, 

ພວກເຂົ າອາດຈະຂໍ ເບິ່ ງບັດ ForwardHealth ຂອງທ່ານ. ສໍ າລັບການບໍ ລິ ການບາງອັນ, 

ທ່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າຈ່າຍຮ່ວມໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການ. 

ຈໍ ານວນເງິ ນຈະຂຶ ້ ນກັບປະເພດຂອງການບໍ ລິ ການ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງການບໍ ລິ ການ. 

ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການຂອງທ່ານຄວນຈະບອກທ່ານ ຖ້າຄ່າຈ່າຍຮ່ວມຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ  ຫຼື  
ຖ້າການບໍ ລິ ການບໍ່ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງໂດຍແຜນປະກັນເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ. 

ຖ້າທ່ານມີ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບແຜນການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບຂອງທ່ານ, 

ໃຫ້ຕິດຕ່ໍຝ່າຍບໍ ລິ ການສະມາຊິ ກທີ່ ເບີ  1-800-362-3002.  



 

 ໜ້າ 52 ໃນ 61 

 

ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື  ການບໍ ລິ ການ, ທ່ານຕ້ອງປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບເຫ່ົຼານີ ້ ຄື :  

• ຢ່າໃຫ້ຂໍ ້ ມູນປອມ ຫຼື  ເຊື່ ອງຂໍ ້ ມູນນ ເພ່ືອເອົ າ ຫຼື  ສື ບຕ່ໍເອົ າຜົນປະໂຫຍດ.  

• ຢ່າຄ້າ ຫຼື  ຂາຍບັດ ForwardHealth.  

• ຢ່າປ່ຽນແປງບັດ ເພ່ືອເອົ າຜົນປະໂຫຍດທີ່ ທ່ານບໍ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບ.  

• ຢ່າໃຊ້ບັດ ForwardHealth ຂອງຄົນອື່ ນ.  

 

ການປະຕິເສດຄວາມຮັບຜິດຊອບ 

Department of Health Services ແມ່ນນາຍຈ້າງ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍ ລິ ການທີ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. 

ທຸກຄົນທີ່ ກໍາລັງສະໝັກຂໍ ຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື  
ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດແມ່ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງບໍ່ ໃຫ້ຖື ກເລື ອກປະຕິບັດບົນພ້ືນຖານເຊື ້ ອຊາດ, 

ສີ ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ຄວາມພິການ, ເພດ, ຄວາມມັກທາງເພດ, ອາຍຸ ຫຼື  ສາສະໜາ. 

ກົດໝາຍຂອງລັດ ແລະ 
ລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈັດຜົນປະໂຫຍດການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ BadgerCare Plus 

ທັງໝົດບົນພ້ືນຖານບໍ່ ມີ ການເລື ອກປະຕິບັດ.  

 

ສໍ າລັບຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບສິ ດທິ ພົນລະເມື ອງ, ໂທຫາເບີ  608-266-9372 (ສຽງ) ຫຼື  888-701-1251 (TTY).  

 

ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງຮຽນເລື່ ອງການເລື ອກປະຕິບັດ, ຕິດຕ່ໍຫາພາກສ່ວນໃດໜ່ຶງຄື :  

 

  Wisconsin Department of Health Services  

  Affirmative Action/Civil Rights Compliance Office  

  1 W. Wilson St., Rm. 555  

  Madison, WI 53707-7850  

 

  ໂທລະສັບ:  608-266-9372 (ສຽງ) 

    888-701-1251 (TTY)  

    608-267-2147 (ແຟັກ) 

ຫຼື  
  US Department of Health and Human Services  

  Office for Civil Rights – Region V  

  233 N. Michigan Avenue, Suite 240  

  Chicago, IL  60601  

 

  ໂທລະສັບ:  312-886-5077 (ສຽງ) ຫຼື  

    312-353-5693 (TTY) 



 

 

DEPARTMENT OF HEALTH SERVICES  

Division of Medicaid Services 

F-01947 (11/2018) 

 STATE OF WISCONSIN 

0ຄູ່ມື ການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS: ການຮັບຮູ້ 

ຄໍ າແນະນໍ າ: ແບບຟອມນີ ້ ແມ່ນຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ເປັນການສະແດງການຮັບຮູ້ການໄດ້ຮັບການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໂຄງການ IRIS. 

ບໍ່ ຈໍ າເປັນຕ້ອງປະກອບແບບຟອມນີ ້ ໃຫ້ສໍ າເລັດຜ່ານລັດຖະບັນຍັດຂອງລັດວິ ດສະຄອນຊິ ນ (Wisconsin State Statute); ເຖິງແນວໃດກ່ໍຕາມ, 

ການປະກອບແບບຟອມນີ ້ ໃຫ້ສໍ າເລັດແມ່ນເງື່ ອນໄຂກໍານົດຂອງໂຄງການ IRIS. ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ແລະ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງພວກເຂົ າຕ້ອງປະກອບ ແລະ 
ເຊັນແບບຟອມນີ ້  ເມື່ ອສໍ າເລັດການທົບທວນ ແລະ ການປຶ ກສາຫາລື ຂອງປຶ ້ ມຄູ່ມື ການສກຶສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS (P-01704). 

ຂໍ ້ ມູນສາມາດລະບຸຕົວໄດ້ເປັນການສ່ວນຕົວຢູ່ໃນແບບຟອມນີ ້ ຖື ກເກັບເອົ າ ເພື່ ອກວດສອບວ່າ ການທົບທວນສໍ າເລັດ ແລະ 
ຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ພຽງແຕ່ສໍ າລັບຈຸດປະສົບນີ ້ ເທົ່ ານ້ັນ. 

ຂໍ ້ ທີ  I – ຂໍ ້ ມູນປະຊາກອນ 

ຊື່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ (ນາມສະກຸນ, ຊື່ ) ໝາຍເລກ MCI ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

            

ຊື່ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ ຊື່ ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ 

            

ຊື່ ຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດ (ຖ້ານໍ າໃຊ້ໄດ້) 

      

ຂ້ອຍ (ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ) ມີ :   ຜູ້ປົກຄອງຂອງບຸກຄົນ   ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດຂອງການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ   ບໍ່ ມີ ອັນໃດຂອງສິ່ ງເຫ່ົຼານີ ້  

ຂ້ອຍ (ຜຸ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ) ກໍາລັງທົບທວນເບິ່ ງຄູ່ມື ການສຶ ກສາຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມສໍ າລັບ: 

 ການປະຖົມນິ ເທດເບື ້ ອງຕ້ົນ   ການໄປຫາແຕ່ລະປີ    ບັນທຶກການແກ້ໄຂການທົບທວນຄື ນ   ການຈັດການຜິດ/ສະເພາະທີ່  

ຂໍ ້ ທີ  II – ການຮັບຮູ້ 

ໂດຍການຊັນຕົວອັກສອນຊື່ ທໍາອິ ດຢູ່ລຸ່ມນີ ້ , ຂ້ອຍກໍາລັງຮັບຮູ້ວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ຮັບ ແລະ ໄດ້ທົບທວນບັນດາຂໍ ້ ຕ່ໍໄປນີ ້ ຂອງຄູ່ມື ການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS (P-

01704) ກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງຂ້ອຍແລ້ວຄື : 

3.0  ຄວາມຮັບຜິດຊອບການເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ 4.0  ການຕິດຕາມງົບປະມານຂອງຂ້ອຍ ແລະ 
ການສ້າງແຜນການຂອງຂ້ອຍ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  
ຜູ້ປົກຄອງ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 

    

5.0  ການປ້ອງກັນການຈັດການງົບປະມານຜິດພາດ ແລະ ການສໍ ້ ໂກງ 6.0  ການຂັດຜົນປະໂຫຍດ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  
ຜູ້ປົກຄອງ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 

    

7.0  ການລາຍງານເຫດການທີ່ ສໍ າຄັນທີ່ ສຸດ 8.0  ມາດຕະການເຂ້ັມງວດ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  
ຜູ້ປົກຄອງ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 

    

9.0  ຂໍ ້ ມູນການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບປະຈໍ າປີ  10.0  ນະໂຍບາຍການກວດປະຫວັດຄວາມເປັນມາ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  
ຜູ້ປົກຄອງ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 

    

11.0  ກົດລະບຽບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ 40 ຊ່ົວໂມງ 12.0  ການຝຶກພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  
ຜູ້ປົກຄອງ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 

    

13.0  ແຈ້ງການດໍ າເນີ ນການ ແລະ ການສະເໜີຂໍ ການໄຕ່ສວນທີ່ ເປັນທໍາ 14.0  ການຮ້ອງຮຽນ ແລະ ການຮ້ອງທຸກ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  
ຜູ້ປົກຄອງ 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 
ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 

    

ຄໍ າຢັງຢື ນການຮັບຮູ້: 

1. ຂ້ອຍມີ ໂອກາດຖາມທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງຂ້ອຍໝົດທຸກຄໍ າຖາມຂອງຂ້ອຍແລ້ວ. 

2. ຂ້ອຍຈະເກັບຮັກສາ ແລະ ເບິ່ ງຄື ນປຶ ້ ມຄູ່ມື ການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS (P-01704) ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ່ ມເຕີ ມ. 

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p01704.pdf


 

3. ຂ້ອຍເຂົ ້ າໃຈວ່າ ຖ້າຂ້ອຍມີ ຄໍ າຖາມໃນຕ່ໍໜ້າກ່ຽວກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂ້ອຍໃນຖານະເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS, 

ຂ້ອຍສາມາດກ່າວເຖິງພວກມັນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງຂ້ອຍໄດ້. 

ລາຍເຊັນ – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ວັນທີ ເຊັນ 

  

ລາຍເຊັນ – ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື  ຜູ້ຕັດສິ ນຕາມກົດໝາຍ (ຖ້ານໍ າໃຊ້ໄດ້) ວັນທີ ເຊັນ 

  

(ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS) ລາຍເຊັນຂອງຂ້ອຍຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ບ່ົງບອກວ່າ ຂ້ອຍໄດ້ທົບທວນເອກະສານນີ ້ ເປັນການສ່ວນຕົວກັບຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ ແລະ 
ໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພວກເຂົ າຖາມຄໍ າຖາມແລ້ວ. 

ລາຍເຊັນ – ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ວັນທີ ເຊັນ 

  

ປະກອບຂໍ ້ ມູນໃສ່ຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ພຽງແຕ່ຖ້າຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ IRIS ກໍາລັງເຮັດການທົບທວນປະຈໍ າປີ ຂອງພວກເຂົ າໃຫ້ສໍ າເລັດ 

ລາຍເຊັນຂອງຂ້ອຍຢູ່ລຸ່ມນີ ້ ບ່ົງບອກວ່າ 
ຂ້ອຍໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານທີ່ ຈ້າງມາເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມເຮັດວຽກຂອງຂ້ອຍທຸກຄົນແລ້ວກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຂ້ອຍທີ່ ກ່ຽວຂ້ອ
ງກັບເລື່ ອງຕ່າງໆ ແຕ່ບໍ່ ຈໍ າກັດສະເພາະສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ : ໜ້າວຽກການເບິ່ ງແຍງດູແລສະໜັບສະໜູນຢູ່ບ້ານ, ການບໍ ລິ ການພັກຜ່ອນ, ການເດີ ນທາງ, 

ທັກສະການດໍ າລົງຊີ ວິ ດປະຈໍ າວັນ, ການຈ້າງງານໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ ແລະ/ຫຼື  ຄວາມຕ້ອງການສະໜັບສະໜູນທາງພຶດຕິກໍາ. 

ລາຍເຊັນ – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ວັນທີ ເຊັນ 

  

ຄໍ າແນະນໍ າ 

ສິ່ ງສໍ າຄັນ: ຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ປະກອບໃສ່ທຸກຫ້ອງຢູ່ໃນແບບຟອມນີ ້ . ແບບຟອມທີ່ ປະກອບບໍ່ ຄົບຖ້ວນຈະສ່ົງຜົນໃຫ້ມີ ການດໍ າເນີ ນການຊ້າ. 

ໃຜຄວນໃຊ້ແບບຟອມນີ ້  

ແບບຟອມນີ ້ ຄວນຈະຖື ກນໍ າໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ທີ່ ບໍ ລິ ການຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຜູ້ທີ່ ກໍາລັງລົງທະບຽນຢູ່ໃນໂຄງການ IRIS. 

ຖ້າຈໍ າເປັນຕ້ອງມີ ການຟື ້ ນຟູໃນເວລາໃດໜ່ຶງ, ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຄວນໃຊ້ແບບຟອມນີ ້  ເພື່ ອສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື  
ຜູ້ຕາງໜ້າຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງພວກເຂົ າຄື ນໃໝ່ກ່ຽວກັບຂໍ ້ /ຂໍ ້ ມູນເລື ອກ. ຖ້າຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການສຶ ກສາຄື ນໃໝ່ 
ຕ້ອງໄດ້ປະກອບແບບຟອມໃໝ່ຄື ນໃຫ້ສໍ າເລັດ ເພື່ ອຮັບຮູ້ຂໍ ້ ທີ່ ໄດ້ທົບທວນຄື ນ ແລະ ເມື່ ອເຮັດສໍ າເລັດການທົບທວນຄື ນທີ່ ກ່າວມານ້ັນ. 

ວິ ທີ ປະກອບແບບຟອມນີ ້ ໃຫ້ສໍ າເລັດ 

ແບບຟອມນີ ້ ແມ່ນໃຫ້ປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດ ແລະ ສ່ົງຄື ນໂດຍທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ. ເອກະສານນີ ້ ແມ່ນເອກະສານ Microsoft Word ທີ່ ສາມາດຕື່ ມໃສ່ໄດ້, 

ແຕ່ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ຕາງໜ້າຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຕ້ອງໄດ້ເຊັນດ້ວຍມື , ເຊັ່ ນດຽວກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS.  

ແທັບ ຫຼື  ຄລິ ກລະຫວ່າງຫ້ອງ. 

ຂໍ ້ ທີ  I – ຂໍ ້ ມູນປະຊາກອນ 

ຊື່ ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ໃສ່ຊື່ ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ. ໝາຍເລກ MCI ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ໃສ່ MCI ຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

ຊື່ ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ: ໃສ່ຊື່ ຂອງທີ່ ປຶ ກສາ IRIS. ຊື່ ໜ່ວຍງານທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ຂອງທ່ານ: ໃສ່ຊື່ ຂອງ ICA. 

ຊື່ ຂອງຜູ້ປົກຄອງ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດ (ຖ້ານໍ າໃຊ້ໄດ້): ໃສ່ຊື່ ເຕັມຜູ້ປົກຄອງຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດ. 

ໃຫ້ບອກວວ່າ ທ່ານມີ ຄົນຊ່ວຍທ່ານເປັນຕົວຂອງຕົວເອງບໍ່ : ບໍ່ ວ່າຈະເປັນຜູ້ປົກຄອງປັດຈຸບັນຂອງຄົນນ້ັນ, 

ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດສໍ າລັບການເບິ່ ງແຍງດູແລສຸຂະພາບ ຫຼື  ບໍ່ ມີ ເລີ ຍບໍ່ . 

ໃຫ້ບອກເຫດຜົນສໍ າລັບການທົບທວນຄູ່ມື ການສຶ ກສາຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ: ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການປະຖົມນິ ເທດເບື ້ ອງຕ້ົນ, ການໄປກວດປະຈໍ າປີ  ຫຼື  
ເນື່ ອງຈາກການຟື ້ ນຟູການທົບທວນບັນທຶກບໍ . 

ຂໍ ້ ທີ  II – ການຮັບຮູ້ 

ຂໍ ້ ທີ່ ຕ້ອງເຮັດດ້ວຍມື : ແຕ່ລະຂໍ ້ ຈະມີ ເລກຂອງມັນເອງ ແລະ ເຮັດເປັນລາຍການໄວ້ຢູ່ເທິງບ່ອນທີ່ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງຂອງພວກເຂົ າຕ້ອງເຊັນ 
ແລະ ໃສ່ວັນທີ ທີ່ ຂໍ ້ ໄດ້ທົບທວນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລ້ວ. 

ວັນທີ ທົບທວນຄື ນ ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່  – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ 



 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ/ຜູ້ປົກຄອງຄວນຈະໃສ່ວັນທີ ຂອງຂໍ ້ ທີ່ ໄດ້ທົບທວ
ນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລ້ວ. 

ບັນດາຂໍ ້ ຕ່າງໆຄວນຈະໃສ່ວັນທີ ຕາມທີ່ ພວກມັນໄດ້ຮັບການ
ທົບທວນ. 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ/ຜູ້ປົກຄອງຄວນຈະໃສ່ຕົວອັກສອນຕ້ົນຂອງຊື່ ໃນແຕ່ລະບົດຕາມທີ່ ໄດ້ສໍ າ
ເລັດການທົບທວນ ເພື່ ອບັນທຶກເປັນເອກະສານວ່າ 
ມັນໄດ້ຮັບການທົບທວນເບິ່ ງກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ໃນວັນທີ ລະບອກໄວ້ທາງດ້ານຊ້າຍຂອງຫ້ອງລາຍເຊັນ. 

ລາຍເຊັນ – ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຄວນເຊັນແບບຟອມຫັຼງຈາກທຸກຂໍ ້ ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄື ນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລ້ວ. ຖ້າຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ ການຟື ນຟູຄື ນ, 

ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມຄວນເຊັນຫັຼງຈາກທຸກຂໍ ການສຶ ກສາຄື ນທີ່ ຈໍ າເປັນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄື ນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລ້ວ. 

ລາຍເຊັນ – ຜູ້ປົກຄອງ ຫຼື  ຜູ້ຕັດສິ ນຕາມກົດໝາຍ (ຖ້ານໍ າໃຊ້ໄດ້) 

ຜູ້ປົກຄອງ/ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດຄວນເຊັນແບບຟອມຫັຼງຈາກທຸກຂໍ ້ ໄດ້ຮັບການທົບທວນຄື ນກັບທີ່ ປຶ ກສາ IRIS ແລ້ວ. 

ຖ້າຈໍ າເປັນຕ້ອງໄດ້ມີ ການຟື ້ ນຟູຄື ນ,ຜູ້ປົກຄອງ/ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດຄວນເຊັນຫັຼງຈາກທຸກຂໍ ້ ການສຶ ກສາຄື ນທີ່ ຈໍ າເປັນໄດ້ຮັບການທົບທວນຄື ນກັບທີ່ ປຶ ກສາ 
IRIS ແລ້ວ. 

ລາຍເຊັນ – ທີ່ ປຶ ກສາ IRIS 

ທີ່ ປຶ ກສາຄວນເຊັນແບບຟອມຫັຼງຈາກກວດສອບວ່າ ຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ປົກຄອງ/ຜູ້ໄດ້ຮັບສິ ດບໍ່ ມີ ຄໍ າຖາມກ່ຽວກັບຄູ່ມື ອີ ກແລ້ວ. 

ບຸກຄົນຜູ້ປະກອບແບບຟອມນີ ້  

ເມື່ ອສ່ົງແບບຟອມນີ ້ , ທ່ານກໍາລັງຮັບປະກັນວ່າ ຂໍ ້ ມູນທີ່ ທ່ານຈັດໃຫ້ຖື ກກວດສອບແລ້ວ ແລະ ຖື ກຕ້ອງຕາມຄວາມຮູ້ດີ ທີ່ ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ. 

ວິ ທີ ສ່ົງແບບຟອມນີ ້  

ເມື່ ອປະກອບສໍ າເລັດ, ຄວນອັບໂຫຼດແບບຟອມນີ ້ ໃສ່ບັນທຶກຂອງຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມທີ່ ເໝາະສົມຢູ່ໃນ WISITS. 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບ IRIS: 

 

ເວັບໄຊ Wisconsin Department of Health Services IRIS:  

https://www.dhs.wisconsin.gov/iris/index.htm 
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