
 

 
 

ໂຄງການຈດັຫາງານ ແລະການຝຶກອບົຮມົ FoodShare (FSET) 
FOODSHARE EMPLOYMENT AND TRAINING (FSET) PROGRAM 

 

ໂຄງການຈັດຫາງານ ແລະການຝຶກອົບຮົມ 
FoodShare (FSET) ແມ່ນຫຍັງ? 
ໂຄງການ FSET ແມ່ນໂຄງການທ່ີບ່ໍເສຍຄ່າທ່ີຊ່ວຍສະມາຊິກ 
FoodShare ສ້າງທັກສະດ້ານວຽກເຮັດຂອງເຂົາເຈ້ົາ 
ແລະຊອກວຽກເຮັດງານທໍາ. ເລ່ີມຈາກວັນທີ 1 ເມສາ 2015, 
ຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂ້ໍກໍານົດດ້ານ
ວຽກເຮັດເພ່ືອສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ FoodShare. 
ອີກໜ່ຶງວິທີໃນການຕອບສະໜອງຂ້ໍກໍານົດແມ່ນການເຂ້ົາຮ່
ວມໃນໂຄງການ FSET.  

ການເລ່ີມຕ້ົນ 
ທໍາອິດ, ທ່ານຕ້ອງຈົດທະບຽນເຂ້ົາຮ່ວມ FoodShare. 
ອົງການຂອງທ່ານ (ເບ່ິງໜ້າ 2) 
ສາມາດນໍາສ່ົງທ່ານຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ FSET 
ໃນເຂດພ້ືນທ່ີຂອງທ່ານ. 
ຈາກນ້ັນທ່ານຈະພົບກັບພະນັກງານຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂອງ 
FSET ເພ່ືອໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການ 
ແລະເປ້ົາໝາຍດ້ານວຽກເຮັດຂອງທ່ານ. 
ພະນັກງານຈະສາມາດສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີນໍາໃຊ້ເຄ່ືອງ
ມືການຊອກຫາວຽກທ່ີເປັນປະໂຫຍດ. 

FSET ສາມາດຊ່ວຍໄດ້ໃນເລ່ືອງ: 
 ການຊອກວຽກເຮັດ  

ແລະການນໍາສ່ົງຫາວຽກເຮັດ. 
 ການປະເມີນທັກສະການເຮັດວຽກ. 
 ການວາງແຜນອາຊີບ. 
 ການຝຶກອົບຮົມວຽກເຮັດ ແລະການສຶກສາ. 
 ປະສົບການເຮັດວຽກ. 
 ຄ່າການເດີນທາງ, ການດູແລເດັກ. ແລະ 

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກອ່ືນ. 
 ການນໍາສ່ົງຫາການບໍລິການຊຸມຊົນອ່ືນ. 
 ການຕອບສະໜອງຂ້ໍກໍານົດດ້ານວຽກເຮັດ. 
 
FoodShare ທ່ີຈໍາກັດເວລາ ແລະ 
ຂ້ໍກໍານົດດ້ານວຽກເຮັດ 
ຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນອາຍຸແຕ່ 18 ຫາ 49 ປີ 
ຜູ້ທ່ີບ່ໍມີເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີອາໄສຢຸ່ໃນເຮືອນ 
ອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂ້ໍກໍານົດດ້ານວຽກເຮັ
ດເພ່ືອສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ FoodShare. 

ຖ້າທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂ້ໍກໍານົດດ້ານວຽກເຮັ
ດ ແລະຕອບສະໜອງບ່ໍໄດ້, 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ FoodShare 
ພຽງແຕ່ສາມເດືອນໃນໄລຍະ 36 ເດືອນ (ສາມປີ) ເທ່ົານ້ັນ. 
ຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນອາດຈະຖືກພິຈາລະນາໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນ 
ແລະອາດຈະບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະໜອງໄດ້ຂ້ໍກໍານົດດ້ານ
ການເຮັດວຽກ ຖ້າສ່ິງໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນ້ີເປັນຄວາມຈິງ: 
 ທ່ານອາໄສຢູ່ກັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 

18;ປີຜູ້ທ່ີແມ່ນສ່ວນໜ່ຶງຂອງຄົວເຮືອນ FoodShare 
ດຽວກັນ. 

 ທ່ານແມ່ນຜູ້ດູແລຫັຼກສໍາລັບບຸກຄົນທ່ີບ່ໍສາມາດດູແລຕົນ
ເອງໄດ້. 

 ທ່ານແມ່ນຜູ້ດູແລຫັຼກສໍາລັບເດັກນ້ອຍທ່ີເພ່ິງພາອາໄສ
ທ່ານທ່ີມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 6 ປີ. 

 ທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເນ່ືອງຈາກ
ຄວາມບົກພ່ອງທາງຮ່າງກາຍ ຫືຼຈິດ
ໃຈ.ນ້ີລວມເຖີງຄົນບ່ໍມີທ່ີຢູອາໄສໄລຍະຍາວ. 
ການເປັນຄົນທ່ີບ່ໍມີທ່ີຢູ່ອາໄສໄລຍະຍາວໝາຍເຖີງຜຸ້ທ່ີຈ
ະບ່ໍມີທ່ີຢຸ່ປົກກະຕິໃນ 30 ຄືນຕ່ໍໜ້າ. 

 ທ່ານຖືພາ. 
 ທ່ານກໍາລັງໄດ້ຮັບ ຫືຼໄດ້ສະໝັກຂໍເອົາເງິນປະກັນການຫວ່າງ

ງານ. 
 ທ່ານກໍາລັງເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການປ່ິນປົວຜູ້ຕິດເຫ້ົຼາ 

ຫືຼຢາເສບຕິດອ່ືນ (AODA) ຫືຼ ໂຄງການຟ້ືນຟູ.  
 ທ່ານໄດ້ຈົດຊ່ືເຂ້ົາຮຽນໃນສະຖາບັນການຮຽນຊ້ັນສູງຢ່າງ

ນ້ອຍເຄ່ິງເວລາ. 
 ທ່ານມີອາຍຸ 18 ປີຂ້ຶນໄປ, ເຊ່ິງກໍາລັງເຂ້ົາຮຽນໂຮງຮຽນ

ອຸດົມຢ່າງນ້ອຍເຄ່ິງເວລາ. 
 ທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນເຂ້ົາຮຽນທ່ີ Wisconsin Works (W-

2) ແລະ ປະຕິບັດຕາມຂ້ໍກ ານົດຕ່າງໆ ຂອງ W-2. 
 ທ່ານເຮັດວຽກ 30 ຊ່ົວໂມງຂ້ຶນໄປ ຕ່ໍອາທິດ ຫືຼ 

ຫາເງິນເທ່ົາກັບ 30 ຊ່ົວໂມງຂ້ຶນໄປ ຕ່ໍອາທິດໃນອັດ
ຕາຄ່າຈ້າງຂ້ັນຕ່ໍາຂອງລັດຖະບານກາງ. 

 ທາ່ນອາໄສຢູໃ່ນເຂດຍກົເວັນ້ການຫວາ່ງງານ ຫືຼ 
ເປັນສະມາຊກິຊນົເຜ່ົາທ່ີອາໄສຢູໃ່ນດນິຂອງຊນົເຜ່ົາ ຫືຼ 
ເຂດສະຫງວນທ່ີມກີານຍກົເວັນ້ການຫວາ່ງງານ. 
ສາໍລບັລາຍຊື່ ຂອງເຂດຍກົເວັນ້ການຫວາ່ງງານ ແລະ 
ດນິຂອງຊນົເຜ່ົາ ຫືຼ ເຂດສະຫງວນ, ໄປເບິ່ ງໄດທ່ີ້ 
www.dhs.wisconsin.gov/fset/exemptions.htm. 

www.dhs.wisconsin.gov/fset/exemptions.htm
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ໝາຍເຫດ: 
ທ່ານອາດຈະຈໍາເປັນຕ້ອງສະໜອງຫັຼກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ວ່າທ່ານຕອບສະໜອງການຍົກເວ້ັນ. 
 
ການຕອບສະໜອງຂ້ໍກໍານົດດ້ານການເຮັດວຽກຜ່
ານ FSET 
ການເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການ FSET 
ບ່ໍແມ່ນສ່ິງຈໍາເປັນເພ່ືອໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວຍເຫືຼອ FoodShare, 
ແຕ່ສໍາລັບຜູ້ໃຫຍ່ທ່ີຈໍາເປັນຕ້ອງຕອບສະ 
ໜອງຂ້ໍກໍານົດດ້ານການເຮັດວຽກເພ່ືອສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບເງິນຊ່ວ
ຍເຫືຼອຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ການເຂ້ົາຮ່ວມ FSET 
ແມ່ນວິທີໜ່ຶງເພ່ືອຕອບສະໜອງຂ້ໍກໍານົດດ້ານການເຮັດວຽ
ກ.  
 
ການດູແລເດັກ ແລະການເດີນທາງເປັນແນວໃດ? 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການດູແລເດັກ, ການເດີນທາງ 
ຫືຼການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອອ່ືນ ເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໂຄງການ FSET, 

ພວກເຮົາອາດຈະສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ເພ່ືອຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມ, 
ໃຫ້ໂອ້ລົມກັບພະນັກງານ FoodShare ຫືຼ FSET ຂອງທ່ານ. 
 
ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ເພ່ີມເຕີມໄດ້ແນວໃດ? 
 ເຂ້ົາເບ່ິງ 

www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm.  
 ຕິດຕ່ໍຫາອົງການປະຈໍາທ້ອງຖ່ິນຂອງທ່ານ. 
 
ເພ່ືອຊອກຫາອົງການຂອງທ່ານ, ໃຫ້ເຂ້ົາເບ່ິງ 
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm, 
ເບ່ິງໜ້າ 2 ຂອງໃບຂ້ໍມູນນ້ີ, ຫືຼໂທຫາ Member Services 
(ຝ່າຍບໍລິການສະມາຊິກ) ທ່ີເບີ  
800-362-3002 (ມີ TTY ແລະການບໍລິການແປພາສາ). 
 

 

www.dhs.wisconsin.gov/foodshare/index.htm
www.dhs.wisconsin.gov/forwardhealth/resources.htm


ຂ້ໍມູນຕິດຕ່ໍກຸ່ມທະນາຄານຮັກສາລາຍຮັບ (Income Maintenance 
Consortiums) ແລະ ໜ່ວຍງານຊົນເຜ່ົາ (Tribal Agencies) 

ກຸ່ມທະນາຄານຮັກສາລາຍຮັບ (ມັກເອ້ີນວ່າ: ໜ່ວຍງານ) ແລະ ໜ່ວຍງານຊົນເຜ່ົາສາມາດຊ່ວຍທ່ານໄດ້ໃນເລ່ືອງການບໍລິການໃນການມີສິດໄດ້ຮັບໂຄງການຕ່າງໆເຊ່ັນ: 
Medicaid, BadgerCare Plus ແລະ FoodShare. ຕາຕະລາງລຸ່ມນ້ີມີລາຍຊ່ືຂອງກຸ່ມທະນາຄານຮັກສາລາຍຮັບ ແລະ ໜ່ວຍງານຊົນເຜ່ົາທ່ີລຽງຕາມລໍາດັບຕົວອັກສອນ 
ແລະ ລວມທັງເບີໂທລະສັບພ້ອມທັງຄາວຕ້ີທ່ີປະກອບຂ້ຶນເປັນແຕ່ລະກຸ່ມທະນາຄານ. ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບການມີສິດໄດ້ຮັບ ຫືຼ ເລ່ືອງຂອງທ່ານ, 
ໂທຫາກຸ່ມທະນາຄານທ່ີເປັນຕົວແທນຄາວຕ້ີຂອງທ່ານ ຫືຼ ໜ່ວຍງານຊົນເຜ່ົາຂອງທ່ານ. 

Bad River Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-682-7127 

Bay Lake 888-794-5747 
 Brown 
 Door 

 Marinette 
 Oconto 

 Shawano  

Capital 888-794-5556 
 Adams 
 Columbia 
 Dane 

 Dodge 
 Juneau 
 Richland 

 Sauk 
 Sheboygan 

 

Central 888-445-1621 
 Langlade 
 Marathon 

 Oneida 
 Portage 

  

East Central Income Maintenance Partnership 888-256-4563 
 Calumet 
 Green Lake 
 Kewaunee 

 Manitowoc 
 Marquette 
 Outagamie 

 Waupaca 
 Waushara 
 Winnebago 

 

Forest County Potawatomi Community 715-478-4433 

Great Rivers 888-283-0012 
 Barron 
 Burnett 
 Chippewa 
 Douglas 

 Dunn 
 Eau Claire 
 Pierce 

 Polk 
 St. Croix 
 Washburn 

 

Lac Courte Oreilles Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians of Wisconsin 715-634-8934 

Lac du Flambeau Band of Lake Superior Tribe of Chippewa Indians 715-588-4235 

Menominee Indian Tribe of Wisconsin 715-799-5137 

Milwaukee Enrollment Services (MilES) 888-947-6583 
Milwaukee    
Moraine Lakes 888-446-1239 
 Fond du Lac 
 Ozaukee 

 Walworth 
 Washington 

 Waukesha  

Northern 888-794-5722 
 Ashland 
 Bayfield 
 Florence 
 Forest 

 Iron 
 Lincoln 
 Price 
 Rusk 

 Sawyer 
 Taylor 
 Vilas 
 Wood 

 

Oneida Nation 800-216-3216 

Red Cliff Band of Lake Superior Chippewa 715-779-3706 

Sokaogon Chippewa Community 715-478-3265 

Southern 888-794-5780 
 Crawford 
 Grant 
 Green 

 Iowa 
 Jefferson 

 Lafayette 
 Rock 

 

Stockbridge-Munsee Community 715-793-4032 

Western Region for Economic Assistance 888-627-0430 
 Buffalo 
 Clark 
 Jackson 

 La Crosse 
 Monroe 
 Pepin 

 Trempealeau 
 Vernon 

 

Wisconsin’s Kenosha Racine Partnership (WKRP) 888-794-5820 
 Kenosha  Racine   
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ແຜນທ່ີຂອງກຸ່ມທະນາຄານຮັກສາລາຍຮັບ (Income Maintenance 
Consortiums) ແລະ ໜ່ວຍງານຊົນເຜ່ົາ (Tribal Agencies) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ຖະແຫຼງການບໍ່ ເລື ອກປະຕິບັດ 

ເພ່ືອສອດຄ່ອງກັບກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍສິ ດທິພົນລະເຮື ອນຂອງລັດຖະບານກາງແລະກະຊວງກະສິ ກໍາສະ
ຫະລັດ (U.S. Department of Agriculture ຫຼື  USDA) ລະບຽບການສິ ດທິພົນລະເຮື ອນແລະນະໂຍບາຍ, 
USDA, ທຸລະກິດຂອງຕົນ, ຫ້ອງການ, ແລະພະນັກງານ, 
ແລະສະຖາບັນເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການຫືຼການບໍ ລິ ຫານໂຄງການ USDA
ແມ່ນຖື ກຫ້າມຈາກທຸກໆການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດໂດຍອີ ງໃສ່ເຊື ້ ອຊາດ, ສີ ຜິວ, ຊາດກໍາເນີ ດ, ເພດ,
ສາດສະຫນາ, ຄວາມພິການ, ອາຍຸສູງສຸດ, ຄວາມເຊື່ ອຖືທາງດ້ານການເມືອງ, 
ຫຼື ຖື ກແກ້ແຄ້ນຫຼື ການໂຕ້ຕອບກ່ຽວກັບ ກິດຈະກໍາສິ ດທິພົນລະເຮື ອນກ່ອນໃນໂຄງການ 
ຫຼື ກິດຈະກໍາດໍ າເນີ ນການ ຫຼື ທີ່ ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນໂດຍ USDA.  

ຜູ້ຄົນພິການທີ່ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ວິ ທີ ການທາງເລື ອກຂອງການສື່ ສານເພ່ືອຂໍ ້ ມູນຂອງໂຄງການ (ເຊັ່ ນ:
ພາສາ Braille, ຕົວພິມຂະຫນາດໃຫຍ່, ເທັບສຽງ, ພາສາມືອາເມຣິ ກາ, ແລະອື່ ນໆ), 
ຄວນຈະຕິດຕ່ໍຫາອົງການ (ພາກລັດຫຼື ຂອງທ້ອງຖ່ິນ) ບ່ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ ານໍ າໃຊ້ຮຽກຮ້ອງຂໍ ຜົນປະໂຫຍດ.
ບຸກຄົນຜູ້ທີ່ ເປັນຄົນຫູຫນວກ, ມີ ການໄດ້ຍິ ນລໍ າບາກ ຫືຼປາກກືກ ອາດຈະຕິດຕ່ໍຫາ USDA 
ຜ່ານບໍ ລິ ການຖ່າຍທອດລັດຖະບານກາງ (Federal Relay Service) ທີ່  (800) 877-8339. ນອກຈາກນີ ້ ,
ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານໂຄງການອາດມີຢູ່ໃຫ້ໃນພາສາອື່ ນໆ 

ເພ່ືອຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທຸກທີ່ ກ່ຽວກັບການຈໍ າແນກເລື ອກປະຕິບັດ, ສໍ າເລັດແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນ 
USDA Program Discrimination, (AD, 3027) ພົບອອນໄລນ໌ໄດ້ທີ່ ເວັບ: 
How to File a Complaint, ແລະມີໃຫ້ຢູ່ໃນທຸກທີ່ ທໍາການ USDA, ຫຼື ຂຽນຈົດຫມາຍໄປເຖີງ USDA 
ແລະຂຽນຂໍ ້ ມູນ ທີ່ ຕ້ອງໃສ່ໃນແບບຟອມການຮ້ອງຮຽນຮວມຢູ່ໃນຈົດຫມາຍດ້ວຍ. 
ເພ່ືອຂໍ ເອົ າສໍ າເນົ າແບບຟອມ, ໃຫ້ໂທຫາ (866) 632-9992. 
ຍື່ ນສ່ງແບບຟອມທີ່ ສໍ າເລັດແລ້ວຂອງທ່ານຫຼື ສ່ງຈົດຫມາຍໄປທີ່  USDA ໂດຍ: 

(1) ສ່ງທາງໄປສະນີ : U.S. Department of Agriculture
Office of the Assistant Secretary for Civil Rights
1400 Independence Avenue, SW
Washington, D.C. 20250-9410;

(2) ທາງແຟັກ: (202) 690-7442; ຫຼື

(3) ທາງອີ ເມວ: program.intake@usda.gov

ສະຖາບັນນີ ້ ແມ່ນເປັນທີ່ ໃຫ້ໂອກາດເທ່ົາທຽມກັນ. 

https://www.ascr.usda.gov/filing-program-discrimination-complaint-usda-customer
mailto:program.intake@usda.gov

