ອນປີ

ລະຫັ ດໃບສະໝັ ກທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງ:
ປ້ ອນເຂ້ົ າຖ້າຮູ້ຈັກ

ໃບສະໝັກຂໍການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາ
ພາກທີ 1

ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ

ພາສາທ່ີ ເວ້ົ າທ່ີ ມັ ກໃຊ້ :

ແຕ່ ລະຄົ ນທີ່ຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຕ້ ອງໄດ້ ຍື່ນໃບສະໝັກແຍກກັ ນ.
ທຸ ກໃບສະໝັ ກຕ້ ອງປະກອບພາກທ
ອນປີ ີ 1 ໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ. ຜູ້ ຮູ້ ອງທຸ ກແມ່ ນຜູ້ ທີ່ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ
່
ຫື ຼ ຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເນືອງມາຈາກຜົ ນຂອງອາຊະຍາກໍາ. ຖ້ າທ່ ານຍ່ື ນໃບຄໍາຮ້ ອງນ້ີ ໃນນາມຂອງຜູ້ ອ່ື ນ,
ໃຫ້ ບອກຂໍ້ມູ ນຂອງເຂົາເຈົ້າຢູ່ ໃນພາກທີ 1 ແລະຂໍ້ມູ ນຂອງທ່ ານໃນພາກທີ 3.
ຊ່ື ກາງ:

ຊ່ື :

ພາສາທ່ີ ຂຽນທີ່ມັ ກໃຊ້ :

ນາມສະກຸ ນ:

ເພດ:

ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ # (ບໍ່ໃຫ້ ມີຂີດຂັ້ ນ):
ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກມີເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມບໍ?

ຄວາມສໍາພັ ນກັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ:

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນີ

ຈາກວັ ນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຫາປະຈຸ ບັ ນ, ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ
ຖືກຂັ ງຄຸ ກ, ຢູ່ ໃນໄລຍະຕ້ ອງໄດ້ ລາຍງານຕົ ວ,
ຫື ຼ ຢູ່ ໃນການປ່ ອຍຕົ ວພາງເນື່ອງຈາກການຕົ ກເປັນນັ ກໂທດ
ບໍ?

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ເລກທີອາພາດເມັ້ນ ຫື ຼ ໜ່ ວຍ #):

ລັ ດ:

ເມືອງ:

ວັ ນເດືອນປີເກີດ
(ດດວວປປປປ):

ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ລົ ງ
ທະບຽນເປັນຜູ້ ກະທໍ າຜິດທາງ
ເພດບໍ?
ZIP:

ເບີໂທລະສັ ບບ້ ານ:

CA
ເບີໂທລະສັ ບບ່ ອນເຮັດວຽກ:

ເບີຕໍ່

ເບີມືຖື:

ອີເມວ:

ປະເພດອີເມວ:

ໝາຍຕິກໃສ່ ຫ້ອງນີ້ ຖ້ າທ່ ານເປັນພໍ່ແມ່ /ຜູ້ ປົ ກຄອງທີ່ຮ້ ອງຂໍໃນນາມຂອງພະຍານທີ່
ເປັນຜູ້ ເຍົາຕ່ໍ ກັ ບອາຊະຍາກໍາຮຸ ນແຮງ. ພະຍານທ່ີ ເປັນຜູ້ ເຍົາມີສິດຕ່ໍ ການປ່ິ ນປົ ວສຸ ຂະ
ພາບຈິດເທ່ົ ານັ້ ນ. ຜູ້ ຮ້ ອງຮຽນອາຍຸ ຕ່ໍ າກ່ ວາ 18 ປີ, ພະຍານຢູ່ ໃນບໍລິເວນໃກ້ ກັ ບອາຊະ
ຍາກໍາຮຸ ນແຮງ, ແຕ່ ບໍ່ແມ່ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຂອງອາຊະຍາກໍາ ຫື ຼ ບໍ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ.
ໃຫ້ ບອກຂໍ້ມູ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ, ອາຊະຍາກໍາ ຫື ຼ ອື່ນໆທີ່ມີຢູ່ ໃສ່ ພາກທີ່ຍັ ງເຫື ຼ ອ.

ພາກທີ 2

ຖ້ າທ່ ານເປັນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຜູ້ ໃຫຍ່ ແລະຄ່ າ
ໃຊ້ ຈ່ າຍແມ່ ນສໍາລັ ບທ່ ານ, ຂ້ າໄປຫາພາກທີ 4
ຖ້ າບໍ່ແມ່ ນ, ສືບຕໍ່ໄປຫາພາກທີ 2

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາ

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາແມ່ ນຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບບາດເຈັບ, ຖືກຂົ່ ມຂູ່ ດ້ ວຍການບາດເຈັບ, ຫື ຼ ຖືກຂ້ າເນ່ື ອງຈາກອາຊະຍາກໍາ.
ຊ່ື ກາງ:

ຊ່ື :

ນາມສະກຸ ນ:

ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ # (ບໍ່ໃຫ້ ມີຂີດຂັ້ ນ):
ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍມີເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມບໍ?

ເພດ:

ວັ ນເດືອນປີເກີດ
(ດດວວປປປປ):

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນ

ຈາກວັ ນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຫາປະຈຸບັ ນ, ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ
ຖືກຂັ ງຄຸ ກ, ຢູ່ ໃນໄລຍະຕ້ ອງໄດ້ ລາຍງານຕົ ວ,
ຫື ຼ ຢູ່ ໃນການປ່ອຍຕົ ວພາງເນື່ອງຈາກການຕົ ກເປັນນັ ກ
ໂທດບໍ?

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ເລກທີອາພາດເມ້ັ ນ ຫື ຼ ໜ່ ວຍ #):

ລັ ດ:

ເມືອງ:

ຖ້ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເສຍຊີວິດແລ້ ,
ວັ ນເດືອນປີເກີດ (ດດວວປປປປ):

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ລົ
ງທະບຽນເປັນຜູ້ ກະທໍ າຜິດທາ
ງເພດບໍ?

ZIP:

ເບີໂທລະສັ ບບ້ ານ:

CA
ເບີໂທລະສັ ບບ່ ອນເຮັດວຽກ:

ເບີຕໍ່

ເບີມືຖື:

ອີເມວ:

ປະເພດອີເມວ:

ຖ້ າທ່ ານກໍາລັ ງປະກອບໃບຄໍາຮ້ ອງນ້ີ ໃນນາມຂອງຜູ້ ເຍົາ ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫຍ່ ພິການ, ສືບຕ່ໍ ໄປຫາພາກທີ 3
ຖ້ າບ່ໍ ແມ່ ນ, ຂ້ າມໄປຫາພາກທີ 4
ລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ
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ໜ້ າ 1 ໃນ 6

ພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົ ກຄອງ (ຜູ້ ຮ້ ອງຂໍ)

ພາກທີ 3

ພາກນີ້ແມ່ ນສໍາລັ ບພໍ່ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົ ກຄອງຂອງຜູ້ ເຍົາ ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫຍ່ ພິການຢູ່ ໃນພາກທີ 1.
ກະລຸ ນາບອກຄວາມສໍາພັ ນຂອງທ່ ານກັ ບຄົ ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ ໃນພາກທີ 1:
ຊ່ື :

ຊ່ື ກາງ:

ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ # (ບໍ່ໃຫ້ ມີຂີດຂັ້ ນ):
ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກມີເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມບໍ?

ວັ ນເດືອນປີເກີດ (ດດວວປປປປ):

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນ

ເພດ:

ນາມສະກຸ ນ:

ຈາກວັ ນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຫາປະຈຸບັ ນ, ທ່ ານ
ຖືກຂັ ງຄຸ ກ, ຢູ່ ໃນໄລຍະຕ້ ອງໄດ້ ລາຍງານຕົ ວ,
ຫື ຼ ຢູ່ ໃນການປ່ອຍຕົ ວພາງເນ່ື ອງຈາກການຕົ ກເປັນນັ ກ
ໂທດບໍ?

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກອາພາດເມ້ັ ນ ຫື ຼ ຫ້ ອງສູ ດ):

ທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ລົ ງທະ
ບຽນເປັນຜູ້ ກະທໍ າຜິດທາງ
ເພດບໍ?

ZIP:

ລັ ດ:

ເມືອງ:

ເບີໂທລະສັ ບບ້ ານ:

CA
ເບີໂທລະສັ ບບ່ ອນເຮັດວຽກ:

ເບີຕໍ່

ເບີມືຖື:

ອີເມວ:

ປະເພດອີເມວ:

ສືບຕໍ່ໄປຫາພາກທີ 4

ພາກທີ 4

ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວກັ ບຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຂອງທ່ ານ

ສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາ, ອາດຈະມີຜົ ນປະໂຫຍດຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້. ກະລຸ ນາໝາຍຕິກໃສ່ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາທີ່ທ່ ານກໍາລັ ງຂໍ.
ກະລຸ ນາຄັ ດຕິດສໍາເນົາ ຫື ຼ ລາຍການຂອງໃບບິນກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາໃດໜ
ຶ່ ງ.
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການປິ່ນປົ ວ
ແລະ/ຫື ຼ ການປິ່ນປົ ວແຂ້ ວ

ການປ່ິ ນປົ ວສຸ ຂະພາບຈິດ

ການເສຍລາຍໄດ້ (ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ໄປເຮັດວຽກ
ເນື່ອງມາຈາກອາຊະຍາກໍາ)

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການເຄ່ື ອນຍ້ າຍ ຫື ຼ ຍົ ກຍ້ າຍ

ການເພ່ີ ມຄວາມປອໄພໃນບ້ ານ

ການປົ ວແປງບ້ ານ ຫື ຼ ພາຫະນະ (ສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະ
ຮ້ າຍພິການເນື່ອງມາຈາກອາຊະຍາກໍາ)

ການຝຶກອົ ບຮົ ມອາຊີບຄືນໃໝ່
(ສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍພິການເນື່ອງມາຈາກອາຊະຍາກໍາ)

ການທໍ າຄວາມສະອາດບ່ ອນ
ເກີດອາຊະຍາກໍາ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາອັ ນອື່ນໆ:

ສໍາລັ ບບາງຄົ ນທ່ີ ບ່ໍ ແມ່ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາ, ອາດຈະມີຜົ ນປະໂຫຍດລຸ່ ມນ້ີ ໃຫ້. ກະລຸນາໝາຍຕິກໃສ່ ຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍທ່ີ ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະ
່ຶ ງ.
ຍາກໍາທ່ີ ທ່ານກໍາລັງຂໍ. ກະລຸນາຄັດຕິດສໍາເນົາ ຫື ຼ ລາຍການຂອງໃບບິນກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາໃດໜ
ສໍາລັ ບພະຍານຜູ້ ເຍົາຕ່ໍ ອາຊະຍາກໍາຮຸ ນແຮງ, ຈະມີແຕ່ ຜົ ນປະໂຫຍດທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຈິດເທ່ົ ານັ້ ນ. ຕ່ໍ ໄປຫາພາກທີ 5.
ການປ່ິ ນປົ ວສຸ ຂະພາບຈິດ

ການເສຍຄ່ າແຮງງານ
(ຈົ ນຮອດ 30 ວັ ນ ຖ້ າຜູ້ ເຍົາເສຍຊີວິດ ຫື ຼ ໄດ້ ເຂົ້າໂຮງໝ
ໍ )

ການເສຍການສະໜັ ບສະໜູ ນ
(ສໍາລັ ບຜູ້ ອາໄສຂອງຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເສຍຊີວິດໄປ ຫື ຼ ພິການ)

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການໃນງານສົ ບ
ແລະ/ຫື ຼ ການສົ ງສະການ

ການທໍ າຄວາມສະອາດບ່ ອນ
ເກີດອາຊະຍາກໍາ

ການເພ່ີ ມຄວາມປອໄພໃນບ້ ານ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການປ່ິ ນປົ ວສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍທ່ີ ເສຍຊີວິດໄປ

ສືບຕໍ່ໄປຫາພາກທີຍັ ງເຫື ຼ ອ
ການຂໍລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສຸ ກເສີນ:
ຢູ່ ໃນສະຖານະການສະເພາະອາດຈະຂໍລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສຸ ກເສີນໄດ້ . ລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສຸ ກເສີນແມ່ ນຈະມີໃຫ້ ຊໍາລະຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຕ່ າງໆກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາ
ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບຄວາມລໍາບາກທາງດ້ ານການເງິນຮ້ າຍແຮງ ຖ້ າບໍ່ໄດ້ ຈ່ າຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາທັ ນທີໃຫ້ . ຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍໝາ
ຍຄວາມວ່ າ ທ່ ານຈະບໍມີເງິນເຫື ຼ ອໄວ້ ໃຊ້ ຈ່ າຍໃນສ່ິ ງທ່ີ ຈໍາເປັນເຊ່ັ ນ ອາຫານ ຫື ຼ ຄ່ າເຊ່ົ າຫັ ຼ ງຈາກທ່ ານຈ່ າຍໃບບິນກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາແລ້ ວ. ໂດຍທົ່ ວໄປນັ້ ນ
ລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສຸ ກເສີນທີ່ມີເງື່ອນໄຂໄດ້ ຮັ ບແມ່ ນຈະຈ່ າຍໃຫ້ ພາຍໃນ 30 ວັ ນ ທີ່ໄດ້ ຮັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງ.
ທ່ ານມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ ອງຂໍລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອສຸ ກເສີນບໍ?
ແມ່ ນແລ້ ວ

ລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ
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ພາກທີ 5

ຂ້ໍ ມູ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ
ວັ ນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຂຶ້ນ

ຊ່ື ອົ ງການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົ ດໝາຍ

ຊ່ື ຂອງອົ ງການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົ ດໝາຍ ທ່ີ ໄດ້ ລາຍງານເລ່ື ອງອາຊະຍາກໍາໃຫ້ :

ຈາກ:

ຖ້ າຢູ່ ໃນວັ ນດຽວ, ເຖິງ:
ປ້ ອນໃສ່ ທ່ີ ນ້ີ

\

ອະທິບາຍການບາດເຈັບ:

ໝາຍເລກບົ ດລາຍງານອາຊະຍາກໍາ:

ວັ ນທີລາຍງານອາຊະຍາກໍາ:

ສະຖານທ່ີ ເກີດອາຊະຍາກໍາ (ຖ້ າຮູ້ ຈັ ກ)
ທ່ີ ຢູ່ , ທາງແຍກ, ເຂດ, ອ່ື ນໆ:

ZIP:

ລັ ດ:

ເມືອງ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກອາພາດເມັ້ນ ຫື ຼ ຫ້ ອງສູ ດ):

CA
ຄາວຕ້ີ ບ່ ອນເກີດອາຊະຍາກໍາຂຶ້ນ:

ຊ່ື ກາງ:

ຊ່ື :

ປະເພດຂອງອາຊະຍາກໍາ:
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ບໍ່ຮູ້ ຈັ ກຜູ້ ຕ້
ອງສົ ງໄສ

ຄົ ນຜູ້ ທີ່ກໍ່ອາຊະຍາກໍາ (ຜູ້ ຕ້ ອງສົ ງໄສ), ຖ້ າຮູ້ ຈັ ກ

ນາມສະກຸ ນ:

ຂ້ໍ ມູ ນຜູ້ ຕາງໜ້ າ

(ຜູ້ ຕາງໜ້ າບ່ໍ ຈໍາເປັນຕ້ ອງຮ້ ອງຂໍການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ.)
ພາກນີ້ສໍາລັ ບຜູ້ ຕາງໜ້ າເທົ່ານັ້ ນ, ລວມທັ ງຜູ້ ສະໜັ ບສະໜູ ນ ແລະທະນາຍຄວາມຂອງຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ. ຜູ້ ສະໜັ ບສະໜູ ນຂອງສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຜູ້ ເ ຄາະຮ້ າຍຕ້ ອງການ
ພຽງແຕ່ ເບີໂທລະສັ ບ, ຊ່ື , ໝາຍເລກສູ ນ #, ເຊັນຊ່ື ແລະລົ ງວັ ນທີໃສ່ . ທະນາຍຄວາມ, ກະລຸ ນາປະກອບໃສ່ ພາກນ້ີ ໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ.
ຖ້ າອື່ນ, ກະລຸ ນາລະບຸ :
ກະລຸ ນາບອກຄວາມສໍາພັ ນຂອງທ່ ານກັ ບຄົ ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ ໃນພາກທີ 1:
ຊ່ື :

ຊ່ື ກາງ:

ນາມສະກຸ ນ:

ເບີຕໍ່:

ໂທລະສັ ບ:

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນີ:

ຊ່ື ອົ ງການ:

ຊ່ື ຖະໜົ ນ ແລະ ຊື່ ຫື ຼ P.O.BOX:

ສໍາລັ ບພະນັ ກງານສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເທົ່ານັ້ ນ

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກອາພາດເມັ້ນ ຫື ຼ ຫ້ ອງສູ ດ)

ZIP:

ລັ ດ:

ເມືອງ:

CA

JP/VWC #:

ສໍາລັ ບທະນາຍຄວາມເທົ່ານັ້ ນ
ລະຫັ ດເສຍພາສີ:

ເລກທີແຖບຂອງລັ ດ:

ໂທລະສັ ບ:

ອີເມວ

ທ່ ານກໍາລັ ງຂໍການຊໍາລະຕາມກົ ດໝາຍຂອງລັ ດ
ຖະບານຂໍ້ທີ 13957.7(g)?

ຜູ້ ຕາງໜ້ າທຸ ກຄົ ນຕ້ ອງໄດ້ ລົ ງລາຍເຊັນ ແລະວັ ນທີໃສ່
ວັ ນທີ:

ລາຍເຊັນຂອງທະນາຍຄວາມ/ຜູ້ ຕາງໜ້ າ:
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ທ່ ານຮູ້ ຈັ ກໂຄງການໄດ້ ແນວໃດ?

ການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົ ດໝາຍ

ທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງ

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການທາງການແພດ

ການບໍລິການປົ ກປ້ ອງເດັກ

ການບໍລິການປົ ກປ້ ອງຜູ້ ໃຫຍ່
ປ້ າຍໂຄສະນາ
ຫື ຼ ໂປສເຕີ

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສຸ ຂະພາບຈິດ

ສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພະຍານຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ

ສ່ື ຕ່ າງໆ (TV, ວິທະຍຸ , ໜັ ງສືພິມ, ອື່ນໆ.)

ບັ ດ ຫື ຼ ປ້ຶ ມນ້ ອຍ

ອ່ື ນໆ:

ລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ແບບຟອມ VCGCB-VCP-005 (Rev. 04/16) [ພາສາລາວ]
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ຂ້ໍ ມູ ນການລາຍງານຂອງລັ ດຖະບານກາງ
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ຂໍ້ມູ ນສະໝັກໃຈຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ ນສໍາລັ ບຄົ ນຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບການຊົ ດເຊີຍ ແລະນໍາໃຊ້ ເພື່ອຈຸດປະສົ ງທາງດ້ ານສະຖິຕິເທົ່ານັ້ ນ
ເພື່ອປະຕິບັ ດຕາມລະບຽບກົ ດໝາຍຂອງລັ ດຖະບານກາງ.
ອາຟຣິກັ ນອະເມຣິ
ກັ ນ

ຊົ ນເຜົ່າ:

ອາຊີ, ຊາວເກາະປາຊີຟິກ

ເຊ້ື ອສາຍອາເ
ມຣິກາລາຕິນ

ໂຄຄາຊຽນ

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍພິການບໍ?

ຄົ ນພື້ນເມືອງອະເ
ມຣິກັ ນ

ອ່ື ນໆ:

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍພິການກ່ ອນເກີດອາຊະຍາກໍາບໍ?

ຂ້ໍ ມູ ນປະກັ ນໄພ
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ກະລຸ ນາເຮັດລາຍການຂໍ້ມູ ນປະກັ ນໄພຂອງທ່ ານໄວ້ ລຸ່ ມນີ້. ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ (CalVCP) ແມ່ ນຜູ້ ຈ່ າຍເງິນໃນຫົ ນ
ທາງສຸ ດທ້ າຍ. ພວກເຮົາອາດຈະຕິດຕໍ່ບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພຂອງທ່ ານເນື່ອງຈາກເປັນແຫຼ່ງການເບີກເງິນຄືນທີ່ເປັນໄປໄດ້ .
ຖ້ າທ່ ານບໍ່ມີປະກັ ນໄພປະເພດໃດເລີຍ, ໃຫ້ກວດເບິ່ງທີ່ນີ້:

ປະກັ ນໄພສຸ ຂະພາບ
ວັ ນທີອອກໃຫ້ :

ໝາຍເລກບັ ດຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ Medi-Cal:

ຊ່ື ບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພສຸ ຂະພາບ:

ໝາຍເລກສັ ນຍາປະກັ ນໄພ:

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນ

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ):

ໝາຍເລກກຸ່ ມ:

ເບີຕ່ໍ

ໂທລະສັ ບ:

ລັ ດ:

ເມືອງ:

ZIP:

CA
ຊ່ື ຂອງຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບປະກັ ນໄພ
ຊ່ື :

ຊ່ື ກາງ:

ທ່ ານໄດ້ ຍ່ື ນຂໍຄ່ າປະກັ ນໄພກ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍານີ້ແລ້ ວບໍ?

ນາມສະກຸ ນ:

ປະກັ ນໄພລົ ດ/ພາຫະນະ (ລວມມີລົ ດ, ລົ ດບັ ນທຸ ກ, ລົ ດຈັ ກ, ບ້ ານເຄ່ື ອນທ່ີ ຕິດເຄ່ື ອງຈັ ກ, ເຈັດສະກີ, ຍົ ນ, ອ່ື ນໆ.)
ປະກອບໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ ຖ້ າອາຊະຍາກໍາພົ ວພັ ນກັ ບພາຫະນະໃດໜ
ຶ່ ງ, ລວມທັ ງຄົ ນຍ່ າງທີ່ຖືກພາຫະນະຕໍາເອົາ.

ຊ່ື ບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພລົ ດ:

ໝາຍເລກສັ ນຍາປະກັ ນໄພ:

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນ

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ):

ເມືອງ:

ເບີຕ່ໍ

ໂທລະສັ ບ:

ລັ ດ:

ZIP:

CA
ຊ່ື ຂອງຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບປະກັ ນໄພ
ຊ່ື :

ຊ່ື ກາງ:

ນາມສະກຸ ນ:

ທ່ ານໄດ້ ຍື່ນຂໍຄ່ າປະກັ ນໄພກ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍານ້ີ ແລ້ ວບໍ?

ປະກັ ນໄພອື່ນໆ
ກະລຸ ນາກວດເບ່ິ ງແຫຼ່ງປະກັ ນໄພເພ່ີ ມເຕີມທ່ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານໄດ້ :
Medi-Cal

Medicare

Workers’ Comp

ອ່ື ນໆ:

່ຶ ງບໍລິສັ ດ,
ຖ້ າທ່ ານມີຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການປະກັ ນໄພຫຼາຍກ່ ວາໜ
ກະລຸ ນາໃຊ້ ເຈ້ ຍແຜ່ ນໃໝ່ຂຽນລາຍຊື່ລົ ງ ແລະສົ່ ງໄປພ້ ອມກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
ລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ
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Is the victim disabled? / ¿La víctima está incapacitada?
ພາກທ
ີ 10 ຂ້ໍ ມູ ນນາຍຈ້ າງ

Yes / Sí

No

Yes / Sí

No

ກະລຸ ນາເຮັດລາຍຊ່ື ນາຍຈ້ າງຂອງຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ. ຖ້ າທ່ ານເປັນພ່ໍ ແມ່ /ຜູ້ ປົ ກຄອງທ່ີ ກໍາລັ ງຂໍຜົ ນປະໂຫຍດການເສຍຄ່ າຈ້ າງ
ເພາະວ່ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍທ່ີ ເປັນຜູ້ ເຍົາໄດ້ ເຂ້ົ າໂຮງໝ
ໍ ຫື ຼ ເສຍຊີວິດ, ໃຫ້ ເຮັດບັ ນຊີນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານ.
ບຸ ກຄົ ນທ່ີ ຈະຕິດຕ່ໍ
ຊ່ື :

ຊ່ື ທຸ ລະກິດຂອງນາຍຈ້ າງ:

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນ

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ນາມສະກຸ ນ:

ທ່ີ ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ):

ໂທລະສັ ບ:

ໃຫ້ ຕິດຕໍ່ກັ ບນາຍຈ້
າງໄດ້ ບໍ?

ເບີຕໍ່

ZIP:

ລັ ດ:

ເມືອງ:

CA
ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຂາດວຽກເນ່ື ອງຈາກການບາດເຈັບກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາບໍ?

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເຮັດທຸ ລະກິດສ່ ວນຕົ ວບໍ?

ອາຊະຍາກໍາເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເຮັດວຽກຢູ່ ຫື ຼ ຢູ່ ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກບໍ?

ຖ້ າທ່ ານມີນາຍຈ້ າງຫຼາຍກ່ ວາໜ
ຶ່ ງບ່ ອນ, ກະລຸ ນາໃຊ້ ເຈ້ ຍແຜ່ ນໃໝ່ຂຽນລາຍຊື່ລົ ງ
ແລະສົ່ ງໄປພ້ ອມກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
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ຂ້ໍ ມູ ນການຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງ

ທ່ ານໄດ້ ຍື່ນ, ຫື້ ຼ ທ່ ານມີແຜນຈະຍື່ນຄໍາຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍານີ້ບໍ?
ໝາຍເຫດ: ຖ້ າທ່ ານຕັ ດສິນໃຈຍື່ນການຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງ, ຕາມກົ ດໝາຍແມ່ ນທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ແຈ້ ງໃຫ້ ກັ ບ CalVCP ພາຍໃນ 30 ວັ ນ ນັ ບຈາກການຍື່ນການດໍາເນີນການ.

ຊ່ື ທະນາຍຄວາມ
ຊ່ື :

ຊ່ື ກາງ:

ທ່ີ ຢູ່ ທາງໄປສະນ

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ:

ນາມສະກຸ ນ:

Address 2 (Suite #):

ເບີຕໍ່

ໂທລະສັ ບ:

ເມືອງ:

ZIP:

ລັ ດ:

CA

ໃບຄໍາຮ້ ອງຂໍການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາຂອງທ່ ານເກືອບຄົ ບຖ້ ວນແລ້ ວ
► ຫັ ຼ ງຈາກປ້ ອນຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ມີຢູ່ ທັ ງໝົ ດເຂ້ົ າແລ້ ວ, ພິມໃບຄໍາຮ້ ອງອອກ.
► ຄັ ດຕິດສໍາເນົາເອກະສານສະໜັ ບສະໜູ ນໃບຄໍາຮ້ ອງຂໍການຊຸດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາຂອງທ່ ານໃສ່ , ລວມທັ ງສໍາເນົາໃບບິນ
ທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາ, ປະກັ ນໄພ, ຫື ຼ ອັ ນໃດກ່ໍ ຕາມທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາ. ບັ ນທຶກເອກະສານຕົ້ ນສະບັ ບໄວ້ ເປັນບັ
ນທຶກຂອງທ່ ານ.
► ກະລຸ ນາອ່ ານໜ້ າຕ່ໍ ໄປໃຫ້ ລະອຽດ, ເຊັນຊ່ື ແລະໃສ່ ວັ ນທີ, ແລະສົ່ ງໄປໃຫ້ ກັ ບທ່ີ ຢູ່ ທ່ີ ບອກໄວ້ ຫື ຼ ສົ່ ງໄປຫາສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພະຍານຜູ້ ເຄາະ
ຮ້ າຍໃນທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ານ.
► CalVCP ຈະສົ່ ງໜັ ງສືແຈ້ ງບອກວ່ າ ໄດ້ ຮັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານແລ້ ວ. ໜັ ງສືແຈ້ ງບອກການໄດ້ ຮັ ບຈະມີຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽ
ວກັ ບຜົ ນປະໂຫຍດທ່ີ ຂໍຢູ່ ໃນໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
► ຜູ້ ຕາງໜ້ າ CalVCP ອາດຈະຕິດຕ່ໍ ຫາທ່ ານ ເພ່ື ອຂໍຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີມ ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ສາມາດໃຫ້ ມັ ນມາພ້ ອມກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານໄດ້ .
► ຖ້ າມີຄໍາຖາມກ່ ຽວກັ ບ, ການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ, ທ່ ານສາມາດຕິດຕ່ໍ ຫາສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພະຍານຜູ ເຄາະຮ້ າຍໃນທ້ ອງຖ່ິ ນຂອງທ່ ານ ຫື ຼ ໂທຫາ
CalVCP ທ່ີ ເບີ 1-800-777-9229.

ລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ
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þÿ ž ´ ¡ Á š š Ÿ - ¡ - - •

þÿ ¥ ¶ š Á

ຕ້ ອງລົ ງລາຍເຊັນ ແລະໃສ່ ວັ ນທີຢູ່ ໜ້ ານ້ີ

ການເປີດເຜີຍຂ້ໍ ມູ ນ
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ຂ້ າພະເຈ້ົ າອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການດູ ແລສຸ ຂະພາບ; ຜູ້ ສົ່ ງໃບບິນການປ່ິ ນປົ ວ, ຜູ້ ຈັ ດງານສົ ບ ຫື ຼ ບຸ ກຄົ ນຄ້ າຍຄືກັ ນນ້ີ , ນາຍຈ້ າງ, ຕໍາຫຼວດ ຫື ຼ ອົ ງການລັ ດຖະບານອ່ື ນໆ, ລວມທັ ງກົ ມຍຸ ຕິທໍ າ, ອົ ງການປະກັ ນສັ ງຄົ ມ,
ຄະນະກໍາມະການພາສີຮ່ ວມຂອງລັ ດ, ແລະໜ່ ວຍບໍລິການເກັບລາຍຮັ ບພາຍໃນຂອງລັ ດ; ບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພອ່ື ນໆ; ຫື ຼ ບຸ ກຄົ ນ ຫື ຼ ອົ ງການອ່ື ນ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງນ້ີ , ລວມທັ ງບັ ນທຶກການປ່ິ ນປົ ວ
(ລວມທັ ງທ່ີ ບ່ໍ ຈໍາກັ ດແຕ່ ປະຫວັ ດ ຫື ຼ ບັ ນທຶກທາງດ້ ານຮ່ າງກາຍ, ບົ ດລາຍງານການປຶກສາຫາລື, ບົ ດລາຍງານກ່ ຽວກັ ບພະຍາດ, ບົ ດສັ ງລວມການໃຫ້ ອອກໂຮງໝ
ໍ , ບົ ດລາຍງານການຜ່ ານຕັ ດ, ບົ ດລາຍງານການເອັກຊ໌ເຣ
ແລະລັ ງສີວິທະຍາ, ບົ ດລາຍງານຫ້ ອງແລັບ, ບັ ນທຶກແຜນຜັ ງ, ບົ ດລາງານບັ ນຍາຍ, ແລະບັ ນທຶກການສົ່ ງໃບບິນ), ບັ ນທຶກສຸ ຂະພາບຈິດ, ແລະການຕັ ດສິນຄວາມເປັນນັ ກໂທດ ໃຫ້ ກັ ບໂຄງການຊົ ດເຊີບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາ
ລິຟໍເນຍ (CalVCP) ຫື ຼ ຜູ້ ຕາງໜ້ າຂອງໂຄງການ ເພື່ອຜົ ນປະໂຫຍດການກໍານົ ດການມີສິດໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດຂອງ CalVCP. ການອະນຸ ຍາດນີ້ຍັ ງນໍາໃຊ້ ກັ ບທຸ ກແຫຼ່ງການເອົາການສູ ນເສຍທີ່ຮຽກຮ້ ອງຄືນມາ,
ລວມທັ ງທີ່ບໍ່ຈໍາກັ ດແຕ່ ຜົນປະໂຫຍດສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ທາງດ້ ານການແພດ, ຜົ ນປະໂຫຍດການຫວ່ າງງານ ຫື ຼ ຄວາມພິການ, ຜົ ນປະໂຫຍດປະກັ ນສັ ງຄົ ມ (ຄວາມພິການປະກັ ນສັ ງຄົ ມ, ລາຍຮັ ບປະກັ ນເສີມ, ແລະ/
ຫື ຼ ການບໍານານ, ລວມທັ ງການສະໜັ ບສະໜູ ນບັ ນທຶກການປິ່ນປົ ວ ແລະ/ຫື ຼ ສຸ ຂະພາບຈິດ), ແລະຜົ ນປະໂຫຍດນັ ກຮົ ບເກົ່າ. ຂ້ າພເຈົ້າຍັ ງອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນພາສີຂອງລັ ດຖະບານກາງ ແລະຂອງລັ ດນໍາ,
ລວມທັ ງຜົ ນໄດ້ ຮັ ບພາສີ ເພື່ອຈຸ ດປະສົ ງຂອງການກວດສອບລາຍໄດ້ . ຂ້ າພະເຈົ້າສະຫຼະທຸ ກອະພິສຸ ດທາງກົ ດໝາຍຕໍ່ຂໍ້ມູ ນນີ້ທີ່ທາງ CalVCP ຮຽກຮ້ ອງກ່ ຽວກັ ບຂໍ້ຮຽກຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ ສະບັ ບອັ ດສໍາເນົາ ຫື ຼ ສົ່ ງແຟັກຂອງແບບຟອມທີ່ມີລາຍເຊັນນີ້ໃຫ້ ໄດ້ ເປັນສະບັ ບຕົ້ ນ, ແລະລາຍເຊັນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນທີ່ລະບຸ ໄວ້ ທັ ງໝົ ດ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ CalVCP ຜູ້ ຕາງໜ້ າຕິດຕາມການຊົ ດໃຊ້ ຄ່ າຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜູ້ ກະທໍ າຜິດທີ່ໄດ້ ຮັ ບການຕັ ດສິນແລ້ ວໃນເລື່ອງນີ້ ເພື່ອເອົາເງິນທີ່ CalVCP ຈ່ າຍໃຫ້ ຂ້ າພະເຈົ້າໄປແລ້ ວນັ້ ນຄືນມາ ແລະດັ່ ງນັ້ ນ
ໂດຍການຍື່ນໃບຄໍາຮ້ ອງນີ້, ຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ ສິດນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູ ນຢູ່ ໃນໃບຄໍາຮ້ ອງ ແລະແຟ້ ມການຮ້ ອງທຸ ກຕໍ່ມາ ເພື່ອຕິດຕາມການຊົ ດໃຊ້ ຄ່ າຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜູ້ ກະທໍ າຜິດທີ່ຖືກຕັ ດສິນແລ້ ວ.
ເພື່ອກວດສອບ ຫື ຼ ດໍາເນີນການໃບຄໍາຮ້ ອງນີ້, ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ CalVCP ຫື ຼ ຜູ້ ຕາງໜ້ າໃຫ້ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງນີ້, ແລະຂໍ້ມູ ນທີ່ມີຢູ່ ໃນໃບຄໍາຮ້ ອງນີ້ແກ່ ຜູ້ ຕາງໜ້ າໃດໜ
ຶ່ ງທີ່ມີຊື່ຢູ່ ໃນໃບຄໍາຮ້ ອງນີ້,
ອົ ງການຂອງລັ ດຖະບານ, ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫ້ ການດູ ແລສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫ້ ການບໍລິການອື່ນໆ, ແລະອາດຈະຈ່ າຍໃຫ້ ກັ ບຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການໂດຍກົ ງ ຖ້ າໄດ້ ຮັ ບການອະນຸ ຍາດໃຫ້ ມີການຊໍາລະການບໍລິການເຫົ່ ຼ ານີ້.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີວ່ າ ຂ້ າພະເຈົ້າຈະຖອນສິດການອະນຸ ຍາດນີ້ໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້ . ການຖອນຄືນແມ່ ນຕ້ ອງໄດ້ ເຮັດເປັນລາຍລັ ກອັ ກສອນ. ການຖອນຄືນຈະມີຜົ ນບັ ງຄັ ບໃຊ້ ເມື່ອ CalVCP ໄດ້ ຮັ ບມັ ນ,
ແຕ່ ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະອາດຈະຖືກຖືວ່ າໝົ ດສິດໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ CalVCP ເມື່ອ CalVCP ໄດ້ ຮັ ບໃບຂໍຖອນຄືນແລ້ ວ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການໃດອາດຈະວາງເງື່ອນໄຂການປິ່ນປົ ວ, ການຊໍາລະ,
ການຈົ ດຊື່ເຂົ້າ ຫື ຼ ການມີສິດໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ ເມື່ອຂ້ າພະເຈົ້າເຊັນການໃຫ້ ສິດນີ້. ຂ້ າພະເຈົ້າມີສິດໄດ້ ຮັ ບສໍາເນົາການໃຫ້ ສິດນີ້ສະບັ ບໜ
ຶ່ ງ ຍົ ກເວັ້ນໃນສະພາບການທີ່ຈໍາກັ ດ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ ຜູ້ ຮັ ບເປີດເຜີຍຂໍ້ມມູ ນທີ່ເປີດເຜີຍພາຍໃຕ້ ການໃຫ້ ສິດນີ້ແລ້ ວນັ້ ນຄືນໃໝ່ ຕາມກົ ດໝາຍຮຽກຮ້ ອງ ແລະການເປີດເຜີຍຄືນໃໝ່ ນີ້ຈະບໍ່ມີກົ ດໝາຍຂອງລັ ດຖະບານກາງ ຫື ຼ ຂອງລັ ດປົ ກປ້ ອງອີກ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ ການໃຫ້ ສິດ ແລະການຕົ ກລົ ງເຫັນດີຢູ່ ທີ່ນີ້ໝົ ດອາຍຸ ລົ ງໃນສິບ (10) ປີ ຫັ ຼ ງຈາກວັ ນທີຂ້ າເຈົ້າເຊັນຊື່ໃສ່ ແບບຟອມນີ້.

ລາຍເຊັນ:

ວັ ນທີ:
(ພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົ ກຄອງຕ້ ອງເຊັນ ຖ້ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເປັນຜູ້ ເຍົາ ຫື ຼ ເປັນຜູ້ ພິການ).

ຂ້ໍ ຕົ ກລົ ງຂອງຂ້ ອຍຕໍ່ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ພາກທີ 13

ຕາມການຮຽກຮ້ ອງຂອງກົ ດໝາຍຄາລິຟໍເນຍ, ຂ້ າຈະເຈົ້າຈະຕິດຕໍ່ ແລະຈ່ າຍຄືນໃຫ້ ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ (CalVCP) ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າ ຫື ຼ ຜູ້ ໃດໜ
ຶ່ ງໃນນາມຂອງຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັ ບການຈ່ າຍຄ່ າໃດໜ
ຶ່ ງ
ຈາກຜູ້ ກະທໍ າຜິດ, ການຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງ, ໜັ ງສືສັ ນຍາປະກັ ນໄພ, ຫື ຼ ລັ ດຖະບານ ຫື ຼ ຫົ ວໜ່ ວຍເອກະຊົ ນອື່ນຕໍ່ກັ ບການສູ ນເສຍທີ່ໄດ້ ຮັ ບ ທີ່ເກີດມາຈາກອາຊະຍາກໍາໂດຍກົ ງທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັ ບການຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດຈາກ
CalVCP, ໃນຈໍານວນເງິນຜົ ນປະໂຫຍດທັ ງໝມົ ດທີ່ CalVCP ໃຫ້ ໄປ. ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ ຂ້ າພະເຈົ້າຈະຮັ ບຜິດຊອບຕໍ່ການຈ່ າຍເງິນຈໍານວນໃດໜ
ຶ່ ງຄືນໃຫ້ ກັ ບ CalVCP ຖ້ າຫາກຕໍ່ມາກໍານົ ດວ່ າ ຂ້ າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິດໄດ້ ຮັ ບ.
ຂ້ າພະເຈົ້າຈະແຈ້ ງໃຫ້ ກັ ບ CalVCP ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າຈ້ າງທະນາຍຄວາມໃຫ້ ເປັນຕົ ວແທນຂອງຂ້ າພະເຈົ້າໃນການດໍາເນີນການໃດໜ
ຶ່ ງກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍານີ້ ຫື ຼ ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າຕິດຕາມການກະທໍ າໃດໜ
ຶ່ ງດ້ ວຍຕົ ວເອງ.
ເງິນຈໍານວນໃດກ່ໍ ຕາມທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າໄດ້ ຮັ ບຈາກ CalVCP ເພ່ື ອເປັນຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍເຄ່ື ອນຍ້ າຍ/ຍົ ກຍ້ າຍ, ປັ ບປຸ ງຄວາມປອດໄພຂອງບ້ ານ, ຫື ຼ ເພ່ື ອການສ້ ອມແປງເຮືອນ ຫື ຼ ພາຫະນະໃຫ້ ກັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍພິການແມ່ ນຈະນໍາໃຊ້ ເພ່ື ອຈຸ ດ
ປະສົ ງເຫ່ົ ຼ ານັ້ ນເທ່ົ ານັ້ ນ. ຖ້ າຂ້ າພະເຈ້ົ າເປັນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກຄວາມຮຸ ນແຮງໃນຄອບຄົ ວທ່ີ ໄດ້ ຮັ ບຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການເຄ່ື ອນຍ້ າຍ/ຍົ ກຍ້ າຍ, ບ່ໍ ວ່ າເວລາໃດກ່ໍ ຕາມ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະບ່ໍ ບອກໃຫ້ ຜູ້ ກະທໍ າຜິດຮູ້ ທ່ີ ຢູ່ ບ້ ານຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ
ຫື ຼ ບ່ໍ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ຜູ້ ກະທໍ າຜິດເຂ້ົ າໄປໃນເຂດທ່ີ ຢູ່ ອາໄສຂອງຂ້ າພະເຈ້ົ າ, ຫື ຼ ຂ້ າພະເຈ້ົ າຈະຂໍຄໍາສັ່ ງສະກັ ດກັ້ ນຜູ້ ກະທໍ າຜິດ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັ ບການຊົ ດເຊີຍຕໍ່ການສູ ນເສຍກ່ ຽວກັ ບເງິນໃດໜ
ຶ່ ງໂດຍທາງ CalVCP ແລະຕໍ່ມາລັ ດຄາລິຟໍເນຍໄດ້ ຮັ ບການຊົ ດເຊີຍຕໍ່ການສູ ນເສຍອັ ນດຽວກັ ນໃນນາມຂອງຂ້ າພະເຈົ້າຈາກຜູ້ ກະທໍ າຜິດ (ລວມທັ ງເງິນ
ໃດໜ
ຶ່ ງທີ່ໄດ້ ຮັ ບຜ່ ານຄໍາສັ່ ງການຊົ ດໃຊ້ ຄວາມເສຍຫາຍ) ຫື ຼ ຈາກແຫຼ່ງອື່ນ, ຂ້ າພະເຈົ້າມອບສິດໃດໜ
ຶ່ ງ ຫື ຼ ທັ ງໝົ ດໃຫ້ ກັ ບຄະນະກໍາມະການຮຽກຮ້ ອງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ ແລະຂອງລັ ດຖະບານຕໍ່ກັ ບການຊົ ດເຊີຍຊໍ້າຊ້ ອນດັ່ ງກ່ າວ.
ຂ້ າພະເຈົ້າປະກາດພາຍໃຕ້ ການລົ ງໂທດການກ່ າວເທັດພາຍໃຕ້ ກົ ດໝາຍຂອງລັ ດຄາລິຟໍເນຍວ່ າ ທຸ ກຂໍ້ມູ ນທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ ແມ່ ນຄວາມຈິງ, ຖືກຕ້ ອງ ແລະຄົ ບຖ້ ວນຕາມຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຊື່ອອັ ນດີທີ່ສຸ ດຂອງຂ້ າພະເຈົ້າ.
ຂ້ າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່ າ ອາດຈະມີການພົ ບວ່ າ ຂ້ າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິດໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍ, ແລະອາດຈະມີການດໍາເນີນມາດຕະການນັ້ ນ ເພື່ອເອົາຜົ ນປະໂຫຍດທີ່ຂ້ າພະເຈົ້າໄດ້ ຮັ ບໄປຄືນ ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າໃຫ້ ຂໍ້ມູ ນບໍ່ຖືກຕ້ ອງ, ບໍ່ຄົ ບຖ້ ວນ
ຫື ຼ ພາໃຫ້ ເຂົ້າໃຈຜິດໄປໂດຍເຈດຕະນາ.

ລາຍເຊັນ:

ວັ ນທີ:
(ພ່ໍ ແມ່ ຫື ຼ ຜູ້ ປົ ກຄອງຕ້ ອງເຊັນ ຖ້ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເປັນຜູ້ ເຍົາ ຫື ຼ ເປັນຜູ້ ພິການ. ພະນັ ກງານສັ ງຄົ ມຂອງຄາວຕ້ີ , ໃຫ້ ເບ່ິ ງຂ້ໍ ທີ 13a.)

Printed
ຊ່ື ແຈ້ ງ: Name / Nombre Escrito:

ພາກທີ 13a

ສໍາລັ ບພະນັ ກງານສັ ງຄົ ມຂອງຄາວຕ້ີ ເທ່ົ ານັ້ ນ

ຕາມການຮຽກຮ້ ອງຂອງກົ ດໝາຍຄາລິຟໍເນຍ, ຂ້ າຈະເຈົ້າຈະຕິດຕໍ່ ແລະແຈ້ ງໃຫ້ ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ (CalVCP) ຖ້ າຂ້ າພະເຈົ້າ ຮູ້ ວ່ າ ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກໄດ້ ຮັ ບການຈ່ າຍຄ່ າໃດໜ
ຶ່ ງຈາກຜູ້ ກະທໍ າຜິດ,
ການຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງ, ໜັ ງສືສັ ນຍາປະກັ ນໄພ, ຫື ຼ ລັ ດຖະບານ ຫື ຼ ຫົ ວໜ່ ວຍເອກະຊົ ນອື່ນຕໍ່ກັ ບການສູ ນເສຍທີ່ໄດ້ ຮັ ບ ທີ່ເກີດມາຈາກອາຊະຍາກໍາໂດຍກົ ງທີ່ເປັນພື້ນຖານສໍາລັ ບການຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດຈາກ CalVCP.
ຂ້ າພະເຈ້ົ າປະກາດພາຍໃຕ້ ການລົ ງໂທດການກ່ າວເທັດພາຍໃຕ້ ກົ ດໝາຍຂອງລັ ດຄາລິຟໍເນຍວ່ າ ທຸ ກຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ຂ້ າພະເຈ້ົ າໃຫ້ ແມ່ ນຄວາມຈິງ, ຖືກຕ້ ອງ ແລະຄົ ບຖ້ ວນຕາມຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຊ່ື ອອັ ນດີທ່ີ ສຸ ດຂອງ
ຂ້ າພະເຈ້ົ າ. ຂ້ າພະເຈ້ົ າເຂ້ົ າໃຈວ່ າ ອາດຈະມີການພົ ບວ່ າ ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກບ່ໍ ມີສິດໄດ້ ຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍ, ແລະອາດຈະມີການດໍາເນີນມາດຕະການນັ້ ນ ເພ່ື ອເອົາຜົ ນປະໂຫຍດທ່ີ ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກໄດ້ ຮັ ບໄປຄືນ ຖ້ າຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກໃຫ້ ຂ້ໍ ມູ ນ
ບ່ໍ ຖືກຕ້ ອງ, ບ່ໍ ຄົ ບຖ້ ວນ ຫື ຼ ພາໃຫ້ ເຂ້ົ າໃຈຜິດໄປໂດຍເຈດຕະນາ.

ລາຍເຊັນ:

ວັ ນທີ:

Printed
ຊ່ື ແຈ້ ງ: Name / Nombre Escrito:

ສົ່ ງໃບຄໍາຮ້ ອງທ່ີ ປະກອບຄົ ບຖ້ ວນແລ້ ວຫາ:

California Victim Compensation Program
PO Box 3036, Sacramento, CA 95812-3036
- ຫື ຼ ສົ່ ງຫາສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພະຍານຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ ໃນທ້ ອງຖິ່ນຂອງທ່ ານ

ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມ ໂທ:

1-800-777-9229

ຜູ້ ພິການທາງຫູ , ກະລຸ ນາໂທຫາການບໍລິການເຄື່ອງຊ່ ວຍ
ໂທລະສັ ບທາງໄກ (711)

calvcp.ca.gov ການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາຄາລິຟໍເນຍແມ່ ນເລີ່ມມາແຕ່ ປີ 1965
ລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລິຟໍເນຍ

ແບບຟອມ VCGCB-VCP-005 (Rev. 04/16) [ພາສາລາວ]

ໜ້ າ 6 ໃນ 6

ແຈ້ ງການເລ່ື ອງສ່ ວນຕົ ວໃນການເກັບເອົາຂ້ໍ ມູ ນ

1. VCGCB ເກັບເອົາຂໍ້ມູ ນນີ້ໂດຍອີງຕາມກົ ດໝາຍການປົ ກຄອງຂອງລັ ດຄາລິຟໍເນຍພາກທີ 13952 et seq. ແລະ 13954.
2. ທຸ ກຂ້ໍ ມູ ນທ່ີ ເກັບເອົາຈາກເວັບໄຊທ໌ນ້ີ ແມ່ ນຂ້ຶ ນກັ ບກົ ດໝາຍການປະຕິບັ ດຕ່ໍ ຂ້ໍ ມູ ນ, ແຕ່ ບ່ໍ ໄດ້ ຈໍາກັ ດແຕ່ ເທ່ົ ານັ້ ນ.
ໃຫ້ ເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ http://vcgcb.ca.gov/media/pra.aspx.
3. ຂໍ້ມູ ນນີ້ແມ່ ນໄດ້ ເກັບເອົາ ເພື່ອຈຸດປະສົ ງການກໍານົ ດການມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊົ ດເຊີຍ.

4. VCGCB ອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນສ່ ວນຕົ ວຂອງທ່ ານໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຮ້ ອງຂໍຄົ ນອື່ນ, ພຽງແຕ່ ຖ້ າໄດ້ ຮັ ບອະນຸ ຍາດຕາມກົ ດໝາຍ ຫື ຼ
ດ້ ວຍການມີເຫດຜົ ນທ່ີ ດີທ່ີ ການດໍາເນີນການນັ້ ນມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີ ຈະ:
a. ປະຕິບັ ດຕາມຄໍາສັ່ ງຕາມກົ ດໝາຍ ຫື ຼ ປະຕິບັ ດຕາມຂັ້ ນຕອນດໍາເນີນການທາງກົ ດໝາຍທ່ີ ສະຫງວນໄວ້ ຢູ່ ໃນ
VCGCB ຫື ຼ ເວັບໄຊທ໌ອື່ນ;
b. ປົ ກປ້ ອງ ແລະ ປ້ ອງກັ ນສິດທິ ຫື ຼ ຊັ ບສິນຂອງ VCGCB; ແລະ,
c. ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ ສະພາບການສຸ ກເສີນ ເພື່ອປົ ກປ້ ອງຄວາມປອດໄພສ່ ວນຕົ ວຂອງຜູ້ ໃຊ້ VCGCB, ຫື ຼ
ສາທາລະນະ.
5. ແຕ່ ລະບຸ ກຄົ ນແມ່ ນຈະໄດ້ ຮັ ບແຕ່ ຂໍ້ມູ ນຕາມທີ່ຂໍເທົ່ານັ້ ນ.
6. ຂໍ້ມູ ນທີ່ໃຫ້ ແມ່ ນມີເງື່ອນໄຂບັ ງຄັ ງ.
7. ຜົ ນເກີດຂຶ້ນຕາມມາຂອງການບໍ່ໃຫ້ ຂໍ້ມູ ນທີ່ຂໍແມ່ ນສາມາດມີຜົ ນໃຫ້ ມີການປະຕິເສດການຮ້ ອງຂໍຂອງທ່ ານໄດ້ .
8. ທ່ ານມີສິດເຂົ້າຫາບັ ນທຶກຕ່ າງໆທີ່ມີຂໍ້ມູ ນສ່ ວນຕົ ວທີ່ທ່ ານໃຫ້ ມາໄດ້ .
9. ຂໍ້ມູ ນທີ່ເກັບເອົາມາແມ່ ນນໍາໄປໃຊ້ ໃນໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຂອງລັ ດຄາລິຟໍເນຍ.
10. ຖ້ າຫາກວ່ າມີຄໍາຖາມໃດໜ
ຶ່ ງກ່ ຽວກັ ບຂໍ້ມູ ນທີ່ເກັບເອົານັ້ ນ, ກະລຸ ນາຂຽນໜັ ງສືໄປຫາຕາມທີ່ຢູ່ ຕໍ່ໄປນີ້: PO Box 48,
Sacramento, CA 95812, ອີເມວ: info@vcgcb.ca.gov, call (800) 777-9229,
ຫື ຼ ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ ປະສານງານຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວຂອງ VCGCB ໄດ້ ທີ່ InfoSecurityandPrivacy@vcgcb.ca.gov.
11. ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພີ່ມເຕີມກ່ ຽວກັ ບຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວ, ກະລຸ ນາເຂົ້າເບິ່ງແຈ້ ງການຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວຂອງ VCGCB.
ເບິ່ງທີ່ http://vcgcb.ca.gov/privacy.aspx.
12. ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບຜູ້ ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບຄວາມປອດໄພ, ກະລຸ ນາເຂົ້າເບິ່ງທີ່
https://oag.ca.gov/privacy/online-privacy.

