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ລະຫັ ດໃບສະໝັ ກທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງ
(ປ້ ອນເຂົ້າຖ້ າຮູ້ ຈັ ກ)

ໃບສະໝັກຂໍການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາ
ພາກທີ 1: ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ
ພາສາທີ່ເວົ້າທີ່ມັ ກໃຊ້

ແຕ່ ລະຄົ ນທ່ີ ຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຕ້ ອງໄດ້ ຍ່ື ນໃບສະໝັກແຍກກັ ນ.
ທຸ ກໃບສະໝັ ກຕ້ ອງປະກອບພາກທີ 1 ໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ. ຜູ້ ຮູ້ ອງທຸ ກແມ່ ນຜູ້ ທ່ີ ມີຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍ
ຫື ຼ ຂໍການຊ່ ວຍເຫື ຼ ອເນ່ື ອງມາຈາກຜົ ນຂອງອາຊະຍາກໍາ. ຖ້ າທ່ ານຍ່ື ນໃບຄໍາຮ້ ອງນີ້ໃນນາມຂອງຜູ້ ອ່ື ນ,

ພາສາທີ່ຂຽນທ່ີ ມັ ກໃຊ້

ໃຫ້ ບອກຂໍ້ມູ ນຂອງເຂົາເຈ້ົ າຢູ່ ໃນພາກທີ 1 ແລະຂໍ້ມູ ນຂອງທ່ ານໃນພາກທີ 3.
ຊ່ື

ຊື່ກາງ

ນາມສະກຸ ນ

ຄວາມສໍາພັ ນກັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ

ເພດ

ບໍ່ມີ
SSN

ເລກປະກັ ນສັ ງຄົ ມ # (SSN)

ທີ່ຢູ່ ທາງໄປສະນີ

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

ຈາກວັ ນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຫາປະຈຸບັ ນ, ຜູ້ ຮ້ ອງທຸ ກ
ຖືກຂັ ງຄຸ ກ, ຢູ່ ໃນໄລຍະຕ້ ອງໄດ້ ລາຍງານຕົ ວ,
ຫື ຼ ຢູ່ ໃນການປ່ອຍຕົ ວພາງເນື່ອງຈາກການຕົ ກເປັນນັ
ກໂທດບໍ?

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ເລກທີອາພາດເມ້ັ ນ ຫື ຼ ໜ່ ວຍ #)

ເມືອງ

ວັ ນເດືອນປີເກີດ

ລັ ດ

Zip

CA
ເບີໂທຕິດຕໍ່ທີ່ດີທີ່ສຸ ດ

ເບີຕໍ

ອີເມວ

ປະເພດອີເມວ

ໝາຍຕິກໃສ່ ຫ້ອງນ້ີ ຖ້ າທ່ ານເປັນພ່ໍ ແມ່ /ຜູ້ ປົ ກຄອງທ່ີ ຮ້ ອງຂໍໃນນາມຂອງພະຍານທ່ີ
ເປັນຜູ້ ເຍົາຕ່ໍ ກັ ບອາຊະຍາກໍາຮຸ ນແຮງ. ພະຍານທີ່ເປັນຜູ້ ເຍົາມີສິດຕ່ໍ ການປ່ິ ນປົ ວສຸ ຂະ
ພາບຈິດເທ່ົ ານັ້ ນ. ຜູ້ ຮ້ ອງຮຽນອາຍຸ ຕ່ໍ າກ່ ວາ 18 ປີ, ພະຍານຢູ່ ໃນບໍລິເວນໃກ້ ກັ ບອາຊະ
ຍາກໍາຮຸ ນແຮງ, ແຕ່ ບ່ໍ ແມ່ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຂອງອາຊະຍາກໍາ ຫື ຼ ບ່ໍ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ.
ໃຫ້ ບອກຂໍ້ມູ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ, ອາຊະຍາກໍາ ຫື ຼ ອ່ື ນໆທີ່ມີຢູ່ ໃສ່ ພາກທ່ີ ຍັ ງເຫື ຼ ອ.

ຖ້ າທ່ ານເປັນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຜູ້ ໃຫຍ່ ແລະຄ່ າ
ໃຊ້ ຈ່ າຍແມ່ ນສໍາລັ ບທ່ ານ, ຂ້ າໄປຫາພາກທີ 4
ຖ້ າບ່ໍ ແມ່ ນ, ສືບຕ່ໍ ໄປຫາພາກທີ 2

ພາກທີ 2: ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາ
ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາແມ່ ນຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບບາດເຈັບ, ຖືກຂົ່ ມຂູ່ ດ້ ວຍການບາດເຈັບ, ຫື ຼ ຖືກຂ້ າເນື່ອງຈາກອາຊະຍາກໍາ.
່ື ຊ

່ື ຊກາງ

ນາມສະກ
ຸ ນ

ບ່ໍ ມີ
SSN

ເລກປະກັນສັງຄ
ົ ມ # (SSN)

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນ

ເພດ

ວັນເດ
ີ ເກ
ີ ດ
ື ອນປ

ຖ້ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເສຍຊີວິດແລ້ , ວັ ນເດືອນປີເກີດ

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

ເລກທີ ແລະຊື່ຖະໜົນ ຫຼືຕູ້ ປ. ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ເລກທີອາພາດເມ້ັ ນ ຫື ຼ ໜ່ ວຍ #)

ເມືອງ

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ລົ
ງທະບຽນເປັນຜູ້ ກະທໍ າຜິດທາ
ງເພດບໍ?

ລັ ດ

Zip

CA
ເບີໂທຕິດຕໍ່ທ່ີ ດີທີ່ສຸ ດ

ເບີຕ່ໍ

ອີເມວ

ປະເພດອີເມວ

ຖ້ າທ່ ານກໍາລັ ງປະກອບໃບຄໍາຮ້ ອງນ້ີ ໃນນາມຂອງຜູ້ ເຍົາ ຫື ຼ ຜູ້ ໃຫຍ່ ພິ ການ, ສືບຕ່ໍ ໄປຫາພາກທີ 3.
ຖ້ າບ່ໍ ແມ່ ນ, ຂ້ າມໄປຫາພາກທີ 4.
ລດຄາລ
ໍ ເນຍ
ິ ຟ
ັ

ຄະນະກ
ູ ້ ເຄາະຮ
ໍ າມະການການຊ
້ າຍ
ີ ຍຜ
ົ ດເຊ
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ໜ
້ າ 1 ໃນ 7

່ໍ ໍ່ ແມ ຫ
ພາກທີ ີ 3: ພ
ື ຼ ື ຼ ຜູ້້ ູ ປົົ ກຄອງ (ຜູ້້ ູ ຮ້້ ອງຂໍ ໍ )
ພາສາທ່ີເວ້ົາທ່ີມັ ກໃຊ້

ພາກນ້ີແມ່ ນສໍາລັ ບພ່ໍ ແມ່ ຫືຼຜູ້ ປົ ກຄອງຂອງຜູ້ ເຍົາ ຫືຼຜູ້ ໃຫຍ່ ພິ ການຢ່ ູ ໃນພາກທີ 1.
ກະລຸນາບອກຄວາມສໍາພັນຂອງທ່ານກັບຄົນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ໃນພາກທີ 1:

ພາສາທ່ີຂຽນທ່ີມັ ກໃຊ

ຊື່

ຊື່ ກາງ

ນາມສະກຸ ນ

ວັນເດືອນປີເກີດ

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ

ເພດ

ເລກປະກັນສັງຄົມ # (SSN)

ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ລົງທະ
ບຽນເປັນຜູ້ກະທໍາຜິດທາງ
ເພດບໍ?

ຈາກວັນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຫາປະຈຸບັນ, ທ່ານ
ຖືກຂັງຄຸກ, ຢູ່ໃນໄລຍະຕ້ອງໄດ້ລາຍງານຕົວ,
ຫຼືຢູ່ໃນການປ່ອຍຕົວພາງເນື່ອງຈາກການຕົກເປັ
ນນັກໂທດບໍ?

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫືຼຕູ້ ປ. ນ

ທ່ີຢ່ ູ 2 (ເລກທີອາພາດເມ້ັນ ຫືຼໜ່ ວຍ #)

ເມືອງ

ບໍ່ມີ SSN

ລັ ດ

Zip

CA
ເບີ ໂທຕດຕ
ິ
ໍ່ ທີ່ ດທ
ີ ີ່ ສດ
ຸ

ເບີ ຕ່ໍ

ອີເມວ

ປະເພດອເມວ
ີ

ສືບຕ່ໍໄປຫາພາກທີ 4.

ພາກທີີ 4: ຂໍ້ ້ໍ ມູ ູນກ່ ່ຽວກັ ັບຄ່ ່າໃຊ້ ້ຈ່ ່າຍຂອງທ່ ່ານ

ສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາ, ອາດຈະມີຜົ ນປະໂຫຍດຕ່ໍໄປນ້ີໃຫ້. ກະລຸ ນາໝາຍຕິກໃສ່ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາທີ່ທ່ ານກໍາລັ ງຂໍ.
ກະລຸ ນາຄັ ດຕິດສໍາເນົາ ຫືຼລາຍການຂອງໃບບິນກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາໃດໜ
ຶ່ ງ.
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການປ່ິນປົ ວ ແລະ/ຫືຼການປ່ິນປົ ວແຂ້ ວ

ການປ່ິນປົ ວສຸ ຂະພາບຈິດ

ການເສຍລາຍໄດ້ (ຖ້ າທ່ ານບ່ໍ ໄດ້ ໄປເຮັດວຽກ
ເນ່ື ອງມາຈາກອາຊະຍາກໍາ)

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການເຄື່ອນຍ້ າຍ ຫືຼຍົ ກຍ້ າຍ

ການເພ່ີ ມຄວາມປອໄພໃນບ້ ານ

ການປົ ວແປງບ້ ານ ຫືຼພາຫະນະ (ສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະ
ຮ້ າຍພິການເນ່ືອງມາຈາກອາຊະຍາກໍາ)

ການຝຶກອົ ບຮົ ມອາຊີບຄືນໃໝ່ (ສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າ
ຍພິການເນ່ື ອງມາຈາກອາຊະຍາກໍາ)

ການທໍ າຄວາມສະອາດບ່ ອນເກີດອາຊະຍາກໍາ

ການຊໍາລະເງິນໄລຍະທາງຄືນ ຫືຼ
ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການຂົ ນສົ່ ງ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາອັ ນອ່ືນໆ

ສໍາລັ ບບາງຄົ ນທີ່ບ່ໍ ແມ່ ນຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍອາຊະຍາກໍາ, ອາດຈະມີຜົ ນປະໂຫຍດລຸ່ ມນີ້ໃຫ້. ກະລຸ ນາໝາຍຕິ ກໃສ່ ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍທ່ີ ກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະ
ຍາກໍາທີ່ທ່ ານກໍາລັ ງຂໍ. ກະລຸ ນາຄັ ດຕິດສໍາເນົາ ຫືຼລາຍການຂອງໃບບິນກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາໃດໜ
ຶ່ ງ.
ສໍາລັ ບພະຍານຜູ້ ເຍົາຕໍ່ ອາຊະຍາກໍາຮຸ ນແຮງ, ຈະມີແຕ່ ຜົ ນປະໂຫຍດທາງດ້ ານສຸ ຂະພາບຈິດເທົ່ ານັ້ ນ. ຕໍ່ ໄປຫາພາກທີ 5.
ການປ່ິນປົ ວສຸ ຂະພາບຈິດ

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

ການເສຍການສະໜັ ບສະໜູ ນ
(ສໍາລັ ບຜູ້ ອາໄສຂອງຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເສຍຊີວິດໄປ ຫືຼພິ ການ)

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການໃນງານສົ ບ
ແລະ/ຫືຼການສົ ງສະການ

ການທໍ າຄວາມສະອາດບ່ ອນ
ເກີດອາຊະຍາກໍາ

ການເພ່ີ ມຄວາມປອໄພໃນບ້ ານ

ຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍການປ່ິ ນປົ ວສໍາລັ ບຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍທີ່
ເສຍຊີວິດໄປ

ການຂໍລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫືຼອສຸ ກເສີນ

ຢ່ ູ ໃນສະຖານະການສະເພາະອາດຈະຂໍລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫືຼອສຸ ກເສີນໄດ້ . ລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫືຼອສຸ ກເສີນແມ່ ນຈະມີໃຫ້ ຊໍາລະຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍຕ່ າງໆກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາ
ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ ານຈະໄດ້ ຮັ ບຄວາມລໍາບາກທາງດ້ ານການເງິນຮ້ າຍແຮງ ຖ້ າບ່ໍ ໄດ້ ຈ່ າຍຄ່ າໃຊ້ ຈ່ າຍກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາທັ ນທີໃຫ້ . ຄວາມຍາກລໍາບາກຫຼາຍໝາ
ຍຄວາມວ່ າ ທ່ ານຈະບໍມີເງິນເຫືຼອໄວ້ ໃຊ້ ຈ່ າຍໃນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນເຊັ່ນ ອາຫານ ຫືຼຄ່ າເຊ່ົ າຫັຼງຈາກທ່ ານຈ່ າຍໃບບິນກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາແລ້ ວ. ໂດຍທົ່ ວໄປນັ້ ນ
ລາງວັ ນຊ່ ວຍເຫືຼອສຸ ກເສີນທ່ີ ມີເງ່ື ອນໄຂໄດ້ ຮັ ບແມ່ ນຈະຈ່ າຍໃຫ້ ພາຍໃນ 30 ວັ ນ ທີ່ໄດ້ ຮັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງ.
ຂ້ ອຍຢາກຮ້ ອງຂໍລາງວັ ນການຊ່ ວຍເຫືຼອສຸ ກເສີນ.
ລດຄາລ
ໍ ເນຍ
ິ ຟ
ັ

ຄະນະກ
ູ ້ ເຄາະຮ
ໍ າມະການການຊ
້ າຍ
ີ ຍຜ
ົ ດເຊ
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ໜາ
້ 2 ໃນ 7

ພາກທີ 5: ຂ້ໍມູູ ນຜູ້້ ເຄາະຮ້້ າຍ
່ື ງການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົ ດໝາຍ
ຊອົ

ວັ ນທີເກີດອາຊະຍາກໍາຂ້ຶ ນ

່ື
ຊຂອງອົ
ງການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົ ດໝາຍ ທີ່ໄດ້ ລາຍງານເລ່ືອງອາຊະຍາກໍາໃຫ້ :

ໝາຍເລກບົ ດລາຍງານອາຊະຍາກໍາ

ວັ ນທີລາຍງານອາຊະຍາກໍາ

ສະຖານທີ່ເກີດອາຊະຍາກໍາ (ຖ້ າຮູ້ ຈັ ກ)

ເຖິງ

ອະທິບາຍການບາດເຈັບ

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

ທີ່ຢູ່ , ທາງແຍກ, ເຂດ, ອື່ນໆ

ທີ່ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ)

ຈາກ

ຊື່

ເມືອງ

ບ່ໍ ຮູ້ ຈັ ກຜູ້ ຕ້ ອງສົ ງໄສ

ຊື່ກາງ

ລັ ດ

ນາມສະກຸ ນ

ຈັ ງຫວັ ດ

Zip

ປະເພດຂອງອາຊະຍາກໍາ

CA

ພາກທີ 6: ຂ້ໍມູູ ນຜູ້້ ຕາງໜ້້ າ

(ຜູ້້ ຕາງໜ້້ າບ່ໍຈໍາເປັນຕ້້ ອງຮ້້ ອງຂໍ ການຊົົ ດເຊີ ຍຜູ້້ ເຄາະຮ້້ າຍ.)

ພາກນ້ີ ສໍາລັ ບຜູ້ ຕາງໜ້ າເທ່ົ ານັ້ ນ, ລວມທັ ງຜູ້ ສະໜັ ບສະໜູ ນ ແລະທະນາຍຄວາມຂອງຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ. ຜູ້ ສະໜັ ບສະໜູ ນຂອງສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຜູ້ ເ ຄາະຮ້ າຍຕ້ ອງການ
ພຽງແຕ່ ເບີໂທລະສັ ບ, ຊື່, ໝາຍເລກສູ ນ #, ເຊັນຊ່ື ແລະລົ ງວັ ນທີໃສ່ . ທະນາຍຄວາມ, ກະລຸ ນາປະກອບໃສ່ ພາກນີ້ ໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ.
ຖ້ າອ່ື ນ, ກະລຸ ນາລະບ:

ກະລຸ ນາບອກຄວາມສໍາພັ ນຂອງທ່ ານ
ກັ ບຄົ ນທີ່ມີລາຍຊື່ຢູ່ ໃນພາກທີ 1:
ຊ່ື

ຊື່ກາງ

ນາມສະກຸ ນ

ຊື່ອົ ງການ

ໂທລະສັ ບ

ເບີຕໍ

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກອາພາດເມ້ັ ນ ຫື ຼ ຫ້ ອງສູ ດ)

ສໍາລັ ບພະນັ ກງານສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເທົ່ານັ້ ນ
ເລກ JP/VWC

ເມືອງ

ລັ ດ

Zip

CA
ສໍາລັ ບທະນາຍຄວາມເທົ່ານັ້ ນ
ຂ້ ອຍຢາກຮ້ ອງຂໍການຊໍາລະເງິນອີງຕາມຂ້ໍ ກໍານົ ດ
ລັ ດຖະບານພາກທີ 13957.(g).

ລະຫັ ດເສຍພາສ

ໝາຍເລກທະນາຍຄວາມຂອງລັ ດ

ໂທລະສັ ບ

ອີເມວ

ຜູ້ ຕາງໜ້ າທຸ ກຄົ ນຕ້ ອງໄດ້ ລົ ງລາຍເຊັນ ແລະວັ ນທີໃສ່
ລາຍເຊັນຂອງທະນາຍຄວາມ/ຜູ້ ຕາງໜ້ າ

ວັ ນທີ

ພາກທີ 7: ທ່່ ານພົົ ບເຫັນກ່່ ຽວກັັ ບຄະນະກໍາມະການໄດ້້ ແນວໃດ?
ການບັ ງຄັ ບໃຊ້ ກົ ດໝາຍ

ທະນາຍຄວາມຂອງເມືອງ

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການທາງການແພດ

ການບໍລິການປົ ກປ້ ອງເດັກ

ການບໍລິການປົ ກປ້ ອງຜູ້ ໃຫຍ່

ຜູ້ ໃຫ້ ບໍລິການສຸ ຂະພາບຈິດ

ສູ ນຊ່ ວຍເຫື ຼ ອພະຍານຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ

ສື່ຕ່ າງໆ (TV, ວິທະຍຸ , ໜັ ງສືພິ ມ, ອື່ນໆ.)

ປ້ າຍໂຄສະນາ ຫື ຼ ໂປສເຕີ

ບັ ດ ຫື ຼ ປຶ້ມນ້ ອຍ

ອ່ື ນໆ

ລດຄາລ
ໍ ເນຍ
ິ ຟ
ັ

ຄະນະກ
ູ ້ ເຄາະຮ
ໍ າມະການການຊ
້ າຍ
ີ ຍຜ
ົ ດເຊ
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ໜ
້ າ 3 ໃນ 7

ພາກທີ 8: ຂໍ້ ມູູ ນການລາຍງານຂອງລັັ ດຖະບານກາງ

ຂໍ້ມູ ນສະໝັກໃຈຕໍ່ ໄປນີ້ແມ່ ນສໍາລັ ບຄົ ນຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບການຊົ ດເຊີຍ ແລະນໍາໃຊ້ ເພ່ື ອຈຸດປະສົ ງທາງດ້ ານສະຖິຕິ ເທົ່ານ້ັນ
ເພື່ ອປະຕິ ບັ ດຕາມລະບຽບກົ ດໝາຍຂອງລັ ດຖະບານກາງ.
ຄົ ນຜິວສີ/
ຄົ ນພື້ນເມືອງຮາວາຍ ແລະ
ຄົ ນສະເປນ ຫື ຼ
ຄົ ນອິນເດຍແດງອາເມລິກາ/
ຄົ ນອາຟຼິກກາ
ຄົ ນອາຊີ
ຊົ ນເຜ່ົ າ
ຄົ ນພື້ນເມືອງອະຣາດສະກ້ າ
ຄົ ນລາຕິນ
ຊາວເກາະປາຊີຟິກອື່ນໆ
ອາເມລິກາ

ຄົ ນເຊື້ອຊາດອື່ນໆ

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍພິ ການບໍ?

ອ່ື ນໆ

ປະຕິເສດທ່ີ ຈະລະບຸ

ຄົ ນຫຼາກຫຼາຍເຊ້ື ອຊາດ

ຄົ ນຜິວຂາວທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນລາຕິນ/
ຄົ ນຜິວຂາວ

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍພິ ການກ່ ອນເກີດອາຊະຍາກໍາບໍ?

ພາກທີ 9: ຂ້ໍມູູ ນປະກັັ ນໄພ

ກະລຸ ນາເຮັດລາຍການຂ້ໍມູ ນປະກັ ນໄພຂອງທ່ ານໄວ້ ລຸ່ ມນ້ີ. ຄະນະກໍາມະການການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍລັ ດຄາລີຟໍເນຍ (CalVCB)
ແມ່ ນຜູ້ ຈ່ າຍເງິນໃນຫົ ນ ທາງສຸ ດທ້ າຍ. ພວກເຮົາອາດຈະຕິ ດຕ່ໍບລ
ໍ ິ ສັ ດປະກັ ນໄພຂອງທ່ ານເນ່ືອງຈາກເປັນແຫຼ່ງການເບີກເງິນຄືນທ່ີເປັນໄປໄດ້ .
ຂ້ ອຍບ່ໍ ມີປະກັ ນໄພໃນທຸ ກປະເພດ.

ປະກັ ນໄພສຸ ຂະພາບ
ໝາຍເລກບັ ດຮັ ບຜົ ນປະໂຫຍດ Medi-Cal

ວັ ນທີອອກໃຫ

ຊື່ບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພສຸ ຂະພາບ

ໝາຍເລກສັ ນຍາປະກັ ນໄພ

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ)

ໝາຍເລກກຸ່ ມ

ໂທລະສັ ບ

ເມືອງ

ເບີຕໍ

ລັ ດ

Zip

CA
ຊື່ຂອງຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບປະກັ ນໄພ
ຊື່

ຊື່ກາງ

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

ນາມສະກຸ ນ

ປະກັ ນໄພລົ ດ/ພາຫະນະ (ລວມມີລົ ດ, ລົ ດບັ ນທຸ ກ, ລົ ດຈັ ກ, ບ້ ານເຄື່ອນທ່ີ ຕິດເຄື່ອງຈັ ກ, ເຈັດສະກີ, ຍົ ນ, ອື່ນໆ.)
ປະກອບໃຫ້ ຄົ ບຖ້ ວນ ຖ້ າອາຊະຍາກໍາພົ ວພັ ນກັ ບພາຫະນະໃດໜ
ຶ່ ງ, ລວມທັ ງຄົ ນຍ່ າງທີ່ຖືກພາຫະນະຕໍ າເອົາ.
ຊື່ບໍລິສັ ດປະກັ ນໄພລົ ດ

ໝາຍເລກສັ ນຍາປະກັ ນໄພ

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ)

ໂທລະສັ ບ

ເມືອງ

ເບີຕໍ

ລັ ດ

Zip

CA
ຊື່ຂອງຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບປະກັ ນໄພ
ຊື່

ຊື່ກາງ

ນາມສະກຸ ນ

ທ່ ານໄດ້ ຍ່ື ນຂໍຄ່ າປະກັ ນໄພກ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍານ້ີ ແລ້ ວບໍ?

ປະກັ ນໄພອ່ື ນໆ
ກະລຸ ນາກວດເບິ່ງແຫຼ່ງປະກັ ນໄພເພ່ີ ມເຕີ ມທ່ີ ສາມາດນໍາໃຊ້ ກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານໄດ້ .
Medi-Cal

Medicare

Workers’ Comp

ອ່ື ນໆ

່ຶ ງບໍລິສັ ດ,
ຖ້ າທ່ ານມີຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການປະກັ ນໄພຫຼ າຍກ່ ວາໜ
່
່
ກະລຸ ນາໃຊ້ ເຈ້ ຍແຜ່ ນໃໝ່ຂຽນລາຍຊືລົ ງ ແລະສົ ງໄປພ້ ອມກັ ບໃບຄໍາຮ້ ອງຂອງທ່ ານ.
ລດຄາລ
ໍ ເນຍ
ິ ຟ
ັ

ຄະນະກ
ູ ້ ເຄາະຮ
ໍ າມະການການຊ
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ພາກທີ 10: ຂໍ້ມູູ ນນາຍຈ້້ າງ

ກະລຸ ນາເຮັດລາຍຊ່ື ນາຍຈ້ າງຂອງຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ. ຖ້ າທ່ ານເປັນພໍ່ ແມ່ /ຜູ້ ປົ ກຄອງທີ່ກໍາລັ ງຂໍຜົ ນປະໂຫຍດການເສຍຄ່ າຈ້ າງ
ເພາະວ່ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍທ່ີ ເປັນຜູ້ ເຍົາໄດ້ ເຂົ້າໂຮງໝ
ໍ ຫື ຼ ເສຍຊີວິດ, ໃຫ້ ເຮັດບັ ນຊີນາຍຈ້ າງຂອງທ່ ານ.
ບຸ ກຄົ ນທີ່ຈະຕິດຕໍ

ຊື່ທຸ ລະກິດຂອງນາຍຈ້ າງ

ຊື່

ນາມສະກຸ ນ

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ)

ໂທລະສັ ບ

ໃຫ້ ຕິ ດຕ່ໍ
ກັ ບນາຍຈ້
າງໄດ້ ບໍ?

ເບີຕໍ

ເມືອງ

ລັ ດ

Zip

CA
ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຂາດວຽກເນ່ື ອງຈາກການບາດເຈັບກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະຍາກໍາບໍ?

ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເຮັດທຸ ລະກິດສ່ ວນຕົ ວບໍ?

ອາຊະຍາກໍາເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທ່ີ ຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເຮັດວຽກຢູ່ ຫື ຼ ຢູ່ ໃນບ່ ອນເຮັດວຽກບໍ?

ຖ້າທ່ານມີນາຍຈ້າງຫຼ າຍກ່ວາໜຶ່ ງບ່ອນ, ກະລຸນາໃຊ້ເຈ້ຍແຜ່ນໃໝ່ຂຽນລາຍຊື່ລົງ
ແລະສົ່ງໄປພ້ອມກັບໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານ.

ພາກທີ 11: ຂໍ້ ມູູ ນການຮ້້ ອງຟ້້ ອງທາງແພ່່ ງ
ໝາຍເຫດ: ຖ້ າທ່ ານຕັ ດສິນໃຈຍ່ືນການຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງ, ຕາມກົ ດໝາຍແມ່ ນທ່ ານຈໍາເປັນຕ້ ອງໄດ້ ແຈ້ ງໃຫ້ ກັ ບ CalVCP ພາຍໃນ 30 ວັ ນ ນັ ບຈາກການຍ່ື ນການດໍາເນີນການ.
ທ່ ານໄດ້ ຍ່ື ນ, ຫື້ ຼ ທ່ ານມີແຜນຈະຍື່ນຄໍາຮ້ ອງຟ້ ອງທາງແພ່ ງກ່ ຽວຂ້ ອງກັ ບອາຊະ
ຍາກໍານ້ີ ບໍ?

ຊື່ທະນາຍຄວາມ
ຊື່

ຊື່ກາງ

ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ

ເລກທີ ແລະຊ່ື ຖະໜົ ນ ຫື ຼ ຕູ້ ປ. ນ

ນາມສະກຸ ນ

ທີ່ຢູ່ 2 (ໝາຍເລກສູ ດ)

ໂທລະສັ ບ

ເມືອງ

ເບີຕໍ

ລັ ດ

Zip

CA
ໃບຄໍາຮ້ ອງຂໍການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາຂອງທ່ ານເກືອບຄົ ບຖ້ ວນແລ້ ວ.
• ຫັ ຼ ງຈາກປ້ ອນຂ້ໍ ມູ ນທີ່ມີຢູ່ ທັ ງໝົ ດເຂ້ົ າແລ້ ວ, ພິ ມໃບຄໍາຮ້ ອງອອກ.
• ຄັດຕິ ດສໍາເນົາເອກະສານສະໜັບສະໜູນໃບຄໍາຮ້ອງຂໍການຊຸດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກອາຊະຍາກໍາຂອງທ່ານໃສ່, ລວມທັງສໍາເນົາໃບບິນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາ, ປະກັນໄພ, ຫຼືອັນໃດກໍ່ຕາມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍາ. ບັນທຶກເອກະສານຕົ້ນສະບັບໄວ້ເປັນບັ ນທຶກຂອງທ່ານ.
• ກະລຸນາອ່ານໜ້າຕໍ່ ໄປໃຫ້ລະອຽດ, ເຊັນຊື່ ແລະໃສ່ວັນທີ, ແລະສົ່ງໄປໃຫ້ກັບທີ່ຢູ່ທີ່ບອກໄວ້ ຫຼືສົ່ງໄປຫາສູນຊ່ວຍເຫຼືອພະຍານຜູ້ເຄາະ
ຮ້າຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ.
• CalVCB ຈະສົ່ງໜັງສືແຈ້ງບອກວ່າ ໄດ້ຮັບໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານແລ້ວ. ໜັງສືແຈ້ງບອກການໄດ້ຮັບຈະມີຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມກ່ຽ ວກັບຜົນປະໂຫຍ
ດທີ່ຂໍຢູ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານ.
• ຜູ້ຕາງໜ້າ CalVCB ອາດຈະຕິດຕໍ່ຫາທ່ານ ເພື່ ອຂໍຂໍ້ມູນເພີ່ ມເຕີ ມ ຖ້າທ່ານບໍ່ສາມາດໃຫ້ມັນມາພ້ອມກັບໃບຄໍາຮ້ອງຂອງທ່ານໄດ້.
• ຖ້າມີຄໍາຖາມກ່ຽວກັບ, ການຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ທ່ານສາມາດຕິ ດຕໍ່ ຫາສູນຊ່ວຍເຫຼືອພະຍານຜູເຄາະຮ້າຍໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼືໂທຫາ
CalVCB ທີ່ເບີ 1-800-777-9229.
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ພິມແບບຟອມອອກ
Print

ພາກທີ 12: ການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູູ ນ

Clear ້ມ
ລຶບແບບຟອມຖິ

ບັSave
ນທຶກ
ຕ້ ອງລົ ງລາຍເຊັນ ແລະໃສ່ ວັ ນທີຢ່ ູ ໜ້ ານີ.

ຂ້າພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະພາບ; ຜູ້ສົ່ງໃບບິນການປິ່ນປົວ, ຜູ້ຈັດງານສົບ ຫຼືບຸກຄົນຄ້າຍຄືກັນນີ້, ນາຍຈ້າງ, ຕໍ າຫຼວດ ຫຼືອົງການລັດຖະບານອື່ນໆ, ລວມທັງກົມຍຸຕິ ທໍາ, ອົງການປະກັນສັງຄົມ,
ຄະນະກໍາມະການພາສີຮ່ວມຂອງລັດ, ແລະໜ່ວຍບໍລິການເກັບລາຍຮັບພາຍໃນຂອງລັດ; ບໍລິສັດປະກັນໄພອື່ນໆ; ຫຼືບຸກຄົນ ຫຼືອົງການອື່ນ ໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວຂ້ອງກັບໃບຄໍາຮ້ອງນີ້, ລວມທັງບັນທຶກການປິ່ນປົວ
(ລວມທັງທີ່ບໍ່ຈໍາກັດແຕ່ປະຫວັດ ຫຼືບັນທຶກທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ບົດລາຍງານການປຶກສາຫາລື, ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບພະຍາດ, ບົດສັງລວມການໃຫ້ອອກໂຮງໝໍ , ບົດລາຍງານການຜ່ານຕັດ, ບົດລາຍງານການເອັກຊ໌ເຣ
ແລະລັງສີວິທະຍາ, ບົດລາຍງານຫ້ອງແລັບ, ບັນທຶກແຜນຜັງ, ບົດລາງານບັນຍາຍ, ແລະບັນທຶກການສົ່ງໃບບິນ), ບັນທຶກສຸຂະພາບຈິດ, ແລະການຕັດສິນຄວາມເປັນນັກໂທດ ໃຫ້ກັບໂຄງການຊົດເຊີບຜູ້ເຄາະຮ້າຍລັດຄາ
ລິຟໍ ເນຍ (CalVCB) ຫຼືຜູ້ຕາງໜ້າຂອງໂຄງການ ເພື່ ອຜົນປະໂຫຍດການກໍານົດການມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຂອງ CalVCB ການອະນຸຍາດນີ້ຍັງນໍາໃຊ້ກັບທຸກແຫຼ່ງການເອົາການສູນເສຍທີ່ຮຽກຮ້ອງຄືນມາ,
ລວມທັງທີ່ບໍ່ຈໍາກັດແຕ່ຜົນປະໂຫຍດສຸຂະພາບ ຫຼືທາງດ້ານການແພດ, ຜົນປະໂຫຍດການຫວ່າງງານ ຫຼືຄວາມພິ ການ, ຜົນປະໂຫຍດປະກັນສັງຄົມ (ຄວາມພິ ການປະກັນສັງຄົມ, ລາຍຮັບປະກັນເສີມ, ແລະ/
ຫຼືການບໍານານ, ລວມທັງການສະໜັບສະໜູນບັນທຶກການປິ່ນປົວ ແລະ/ຫຼືສຸຂະພາບຈິດ), ແລະຜົນປະໂຫຍດນັກຮົບເກົ່າ. ຂ້າພເຈົ້າຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນພາສີຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະຂອງລັດນໍາ,
ລວມທັງຜົນໄດ້ຮັບພາສີ ເພື່ ອຈຸດປະສົງຂອງການກວດສອບລາຍໄດ້. ຂ້າພະເຈົ້າສະຫຼະທຸກອະພິ ສຸດທາງກົດໝາຍຕໍ່ ຂໍ້ມູນນີ້ທີ່ທາງ CalVCB ຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ສະບັບອັດສໍາເນົາ ຫຼືສົ່ງແຟັ ກຂອງແບບຟອມທີ່ມີລາຍເຊັນນີ້ໃຫ້ໄດ້ເປັນສະບັບຕົ້ນ, ແລະລາຍເຊັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າອະນຸຍາດໃຫ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ລະບຸໄວ້ທັງໝົດ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ CalVCB ຜູ້ຕາງໜ້າຕິດຕາມການຊົດໃຊ້ຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ໄດ້ຮັບການຕັດສິນແລ້ວໃນເລື່ອງນີ້ ເພື່ ອເອົາເງິນທີ່ CalVCB ຈ່າຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄປແລ້ວນັ້ນຄືນມາ ແລະດັ່ງນັ້ນ ໂດຍການຍື່ນໃບຄໍາຮ້ອງນີ້, ຂ້
າພະເຈົ້າໃຫ້ສິດນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງ ແລະແຟ້ມການຮ້ອງທຸກຕໍ່ ມາ ເພື່ ອຕິ ດຕາມການຊົດໃຊ້ຄ່າຄວາມເສຍຫາຍຈາກຜູ້ກະທໍາຜິດທີ່ຖືກຕັດສິນແລ້ວ.
ເພື່ ອກວດສອບ ຫຼືດໍາເນີນການໃບຄໍາຮ້ອງນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ CalVCB ຫຼືຜູ້ຕາງໜ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໃບຄໍາຮ້ອງນີ້, ແລະຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງນີ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າໃດໜຶ່ ງທີ່ມີຊື່ຢູ່ໃນໃບຄໍາຮ້ອງນີ້, ອົງການຂອງລັດຖະບານ,
ຫຼືຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະພາບ ຫຼືຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການອື່ນໆ, ແລະອາດຈະຈ່າຍໃຫ້ກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂດຍກົງ ຖ້າໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ມີການຊໍາລະການບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຖອນສິດການອະນຸຍາດນີ້ໃນເວລາໃດກໍ່ໄດ້. ການຖອນຄືນແມ່ນຕ້ອງໄດ້ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ. ການຖອນຄືນຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ ເມື່ອ CalVCB ໄດ້ຮັບມັນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະອາດຈະຖືກຖືວ່າໝົດສິດໄ
ດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ CalVCB ເມື່ອ CalVCB ໄດ້ຮັບໃບຂໍຖອນຄືນແລ້ວ. ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມ, ບໍ່ມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດອາດຈະວາງເງື່ອນໄຂການປິ່ນປົວ, ການຊໍາລະ, ການຈົດຊື່ເຂົ້າ ຫຼືການມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຊັນການໃຫ້ສິດນີ້.
ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດໄດ້ຮັບສໍາເນົາການໃຫ້ສິດນີ້ສະບັບໜຶ່ ງ ຍົກເວັ້ນໃນສະພາບການທີ່ຈໍາກັດ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ຜູ້ຮັບເປີດເຜີຍຂໍ້ມມູນທີ່ເປີດເຜີຍພາຍໃຕ້ການໃຫ້ສິດນີ້ແລ້ວນັ້ນຄືນໃໝ່ຕາມກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງ ແລະການເປີດເຜີຍຄືນໃໝ່ນີ້ຈະບໍ່ມີກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງ ຫຼືຂອງລັດປົກປ້ອງອີກ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີໃຫ້ການໃຫ້ສິດ ແລະການຕົກລົງເຫັນດີຢູ່ທີ່ນີ້ໝົດອາຍຸລົງໃນສິບ (10) ປີ ຫຼັງຈາກວັນທີຂ້າເຈົ້າເຊັນຊື່ໃສ່ແບບຟອມນີ້.

ລາຍເຊັນ

ວັ ນທີ
(ພ່ໍ ແມ່ ຫືຼຜູ້ ປົ ກຄອງຕ້ ອງເຊັນ ຖ້ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເປັນຜູ້ ເຍົາ ຫືຼເປັນຜູ້ ພິ ການ).

ພາກທີ 13: ຂໍ້ ຕົົ ກລົົ ງຂອງຂ້້ ອຍກັັ ບ ຄະນະກໍ າມະການການຊົົ ດເຊີ ຍຜູ້້ ເຄາະຮ້້ າຍລັັ ດຄາລີ ຟໍ ເນຍ
ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກົດໝາຍຄາລິຟໍ ເນຍ, ຂ້າຈະເຈົ້າຈະຕິ ດຕໍ່ ແລະຈ່າຍຄືນໃຫ້ໂຄງການຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍລັດຄາລິຟໍ ເນຍ (CalVCB) ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ ຫຼືຜູ້ໃດໜຶ່ ງໃນນາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າໃດໜຶ່ ງ
ຈາກຜູ້ກະທໍາຜິດ, ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ, ໜັງສືສັນຍາປະກັນໄພ, ຫຼືລັດຖະບານ ຫຼືຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນອື່ນຕໍ່ ກັບການສູນເສຍທີ່ໄດ້ຮັບ ທີ່ເກີດມາຈາກອາຊະຍາກໍາໂດຍກົງທີ່ເປັນພື້ ນຖານສໍາລັບການຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ
CalVCB, ໃນຈໍານວນເງິນຜົນປະໂຫຍດທັງໝມົດທີ່ CalVCB ໃຫ້ໄປ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ ການຈ່າຍເງິນຈໍານວນໃດໜຶ່ ງຄືນໃຫ້ກັບ CalVCB ຖ້າຫາກຕໍ່ ມາກໍານົດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈະແຈ້ງໃຫ້ກັບ CalVCB ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຈ້າງທະນາຍຄວາມໃຫ້ເປັນຕົວແທນຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃນການດໍາເນີນການໃດໜຶ່ ງກ່ຽວຂ້ອງກັບອາຊະຍາກໍານີ້ ຫຼືຖ້າຂ້າພະເຈົ້າຕິ ດຕາມການກະທໍາໃດໜຶ່ ງດ້ວຍຕົວເອງ.
ເງິນຈໍານວນໃດກໍ່ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຈາກ CalVCB ເພື່ ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຄື່ອນຍ້າຍ/ຍົກຍ້າຍ, ປັບປຸງຄວາມປອດໄພຂອງບ້ານ, ຫຼືເພື່ ອການສ້ອມແປງເຮືອນ ຫຼືພາຫະນະໃຫ້ກັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍພິ ການແມ່ນຈະນໍາໃຊ້ເພື່ ອຈຸດ
ປະສົງເຫຼົ່ານັ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການເຄື່ອນຍ້າຍ/ຍົກຍ້າຍ, ບໍ່ວ່າເວລາໃດກໍ່ຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ບອກໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດຮູ້ທີ່ຢູ່ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ຫຼືບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ກະທໍາຜິດເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຫຼືຂ້າພະເຈົ້າຈະຂໍຄໍາສັ່ງສະກັດກັ້ນຜູ້ກະທໍາຜິດ.
ໃນກໍລະນີທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕໍ່ການສູນເສຍກ່ຽວກັບເງິນໃດໜຶ່ ງໂດຍທາງ CalVCB ແລະຕໍ່ ມາລັດຄາລິຟໍ ເນຍໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຕໍ່ ການສູນເສຍອັນດຽວກັນໃນນາມຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກຜູ້ກະທໍາຜິດ (ລວມທັງເງິນ
ໃດໜຶ່ ງທີ່ໄດ້ຮັບຜ່ານຄໍາສັ່ງການຊົດໃຊ້ຄວາມເສຍຫາຍ) ຫຼືຈາກແຫຼ່ງອື່ນ, ຂ້າພະເຈົ້າມອບສິດໃດໜຶ່ ງ ຫຼືທັງໝົດໃຫ້ກັບຄະນະກໍາມະການຮຽກຮ້ອງການຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ແລະຂອງລັດຖະບານຕໍ່ ກັບການຊົດເຊີຍຊໍ້າຊ້ອນດັ່ງກ່າວ.
ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດພາຍໃຕ້ການລົງໂທດການກ່າວເທັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຄາລິຟໍ ເນຍວ່າ ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແມ່ນຄວາມຈິງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຊື່ອອັນດີທີ່ສຸດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ອາດຈະມີການພົບວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ, ແລະອາດຈະມີການດໍາເນີນມາດຕະການນັ້ນ ເພື່ ອເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບໄປຄືນ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຂໍ້ມູນບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ
ຫຼືພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄປໂດຍເຈດຕະນາ.

ລາຍເຊັນ

ວັ ນທີ
(ພ່ໍ ແມ່ ຫືຼຜູ້ ປົ ກຄອງຕ້ ອງເຊັນ ຖ້ າຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍເປັນຜູ້ ເຍົາ ຫືຼເປັນຜູ້ ພິ ການ. ພະນັ ກງານສັ ງຄົ ມຂອງຄາວຕ້ີ , ໃຫ້ ເບ່ິງຂ້ໍທີ 13a.)

ຊື່ ແຈ້ ງ

ພາກທີ 13a: ສໍາລັັ ບພະນັັ ກງານສັັ ງຄົົ ມຂອງຄາວຕີ້ເທົ່ານ້ັນ
ຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກົດໝາຍຄາລິຟໍ ເນຍ, ຂ້າຈະເຈົ້າຈະຕິດຕໍ່ ແລະແຈ້ງໃຫ້ໂຄງການຊົດເຊີຍຜູ້ເຄາະຮ້າຍລັດຄາລິຟໍ ເນຍ (CalVCB) ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າ ຮູ້ວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບການຈ່າຍຄ່າໃດໜຶ່ ງຈາກຜູ້ກະທໍາຜິດ,
ການຮ້ອງຟ້ອງທາງແພ່ງ, ໜັງສືສັນຍາປະກັນໄພ, ຫຼືລັດຖະບານ ຫຼືຫົວໜ່ວຍເອກະຊົນອື່ນຕໍ່ ກັບການສູນເສຍທີ່ໄດ້ຮັບ ທີ່ເກີດມາຈາກອາຊະຍາກໍາໂດຍກົງທີ່ເປັນພື້ ນຖານສໍາລັບການຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກ CalVCB.
ຂ້າພະເຈົ້າປະກາດພາຍໃຕ້ການລົງໂທດການກ່າວເທັດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍຂອງລັດຄາລິຟໍ ເນຍວ່າ ທຸກຂໍ້ມູນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແມ່ນຄວາມຈິງ, ຖືກຕ້ອງ ແລະຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຮູ້ ແລະຄວາມເຊື່ອອັນດີທີ່ສຸດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈວ່າ ອາດຈະມີການພົບວ່າ ຜູ້ຮ້ອງທຸກບໍ່ມີສິດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍ, ແລະອາດຈະມີການດໍາເນີນມາດຕະການນັ້ນ ເພື່ ອເອົາຜົນປະໂຫຍດທີ່ຜູ້ຮ້ອງທຸກໄດ້ຮັບໄປຄືນ ຖ້າຜູ້ຮ້ອງທຸກໃຫ້ຂໍ້ມູນ
ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ຫຼືພາໃຫ້ເຂົ້າໃຈຜິດໄປໂດຍເຈດຕະນາ.

ລາຍເຊັນ

ວັ ນທີ

ຊື່ແຈ້ ງ

ສ່ົງໃບຄໍາຮ້ ອງທ່ີປະກອບຄົ ບຖ້ ວນແລ້ ວຫາ:

ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີ ມ ໂທ:

California Victim Compensation Board
PO Box 3036, Sacramento, CA 95812-3036

1-800-777-9229

ຫ
ສ່ົງຫາສູ ນຊ່ ວຍເຫືຼ ອພະຍານຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍ ໃນທ້ ອງຖ່ິນຂອງທ່ ານ

ຜູ້ ພິ ການທາງຫູ , ກະລຸ ນາໂທຫາການບໍລິການເຄື່ອງຊ່ ວຍ
ໂທລະສັ ບທາງໄກ (711)

victims.ca.gov ການຊ່ ວຍເຫືຼອຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຈາກອາຊະຍາກໍາຄາລິຟໍ ເນຍແມ່ ນເລີ່ມມາແຕ່ ປີ 1965
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ແຈ້ ງການເລື່ອງສ່ ວນຕົ ວໃນການເກັບເອົາຂ້ໍ ມູ ນ
2.

CalVCB ເກັບເອົາຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ໂດຍອີງຕາມກົ ດໝາຍການປົ ກຄອງຂອງລັ ດຄາລິຟໍ ເນຍພາກທີ 13952 et seq. ແລະ 13954.
ທຸ ກຂ້ໍ ມູ ນທີ່ເກັບເອົາຈາກເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ ນຂ້ຶ ນກັ ບກົ ດໝາຍການປະຕິບັ ດຕ່ໍ ຂ້ໍ ມູ ນ, ແຕ່ ບ່ໍ ໄດ້ ຈໍາກັ ດແຕ່ ເທ່ົ ານັ້ ນ. ໃຫ້ ເບ່ິ ງເວັບໄຊທ໌ http://

3.

victims.ca.gov/media/pra.aspx.
ຂ້ໍ ມູ ນນ້ີ ແມ່ ນໄດ້ ເກັບເອົາ ເພື່ ອຈຸດປະສົ ງການກໍານົ ດການມີສິດໄດ້ ຮັ ບການຊົ ດເຊີຍ.

1.

4.

CalVCB ອາດຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູ ນສ່ ວນຕົ ວຂອງທ່ ານໃຫ້ ແກ່ ຜູ້ ຮ້ ອງຂໍຄົ ນອ່ື ນ, ພຽງແຕ່ ຖ້ າໄດ້ ຮັ ບອະນຸ ຍາດຕາມກົ ດໝາຍ ຫື ຼ ດ້ ວຍການມີເຫດ
ຜົ ນທີ່ດີທີ່ການດໍາເນີນການນັ້ ນມີຄວາມຈໍາເປັນທ່ີ ຈະ:
a.

5.
6.
7.
8.
9.

ປະຕິ ບັ ດຕາມຄໍາສັ່ ງຕາມກົ ດໝາຍ ຫື ຼ ປະຕິບັ ດຕາມຂັ້ ນຕອນດໍາເນີນການທາງກົ ດໝາຍທ່ີ ສະຫງວນໄວ້ ຢູ່ ໃນ CalVCB ຫື ຼ ເວັບໄຊທ໌ອື່ນ;

b. ປົ ກປ້ ອງ ແລະ ປ້ ອງກັ ນສິດທິ ຫື ຼ ຊັ ບສິນຂອງ CalVCB; ແລະ,
c. ດໍາເນີນການພາຍໃຕ້ ສະພາບການສຸ ກເສີນ ເພ່ື ອປົ ກປ້ ອງຄວາມປອດໄພສ່ ວນຕົ ວຂອງຜູ້ ໃຊ້ CalVCB, ຫື ຼ ສາທາລະນະ.
ແຕ່ ລະບຸ ກຄົ ນແມ່ ນຈະໄດ້ ຮັ ບແຕ່ ຂ້ໍ ມູ ນຕາມທີ່ຂໍເທົ່ານັ້ ນ.
ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ໃຫ້ ແມ່ ນມີເງື່ອນໄຂບັ ງຄັ ງ.
ຜົ ນເກີດຂ້ຶ ນຕາມມາຂອງການບໍ່ໃຫ້ ຂໍ້ມູ ນທີ່ຂໍແມ່ ນສາມາດມີຜົ ນໃຫ້ ມີການປະຕິເສດການຮ້ ອງຂໍຂອງທ່ ານໄດ້ .
ທ່ ານມີສິດເຂົ້າຫາບັ ນທຶກຕ່ າງໆທີ່ມີຂ້ໍ ມູ ນສ່ ວນຕົ ວທ່ີ ທ່ ານໃຫ້ ມາໄດ.
ຂ້ໍ ມູ ນທີ່ເກັບເອົາມາແມ່ ນນໍາໄປໃຊ້ ໃນໂຄງການຊົ ດເຊີຍຜູ້ ເຄາະຮ້ າຍຂອງລັ ດຄາລິຟໍ ເນຍ.

10. ຖ້ າຫາກວ່ າມີຄໍາຖາມໃດໜ
ຶ່ ງກ່ ຽວກັ ບຂ້ໍ ມູ ນທີ່ເກັບເອົານັ້ ນ, ກະລຸ ນາຂຽນໜັ ງສືໄປຫາຕາມທ່ີ ຢູ່ ຕໍ່ໄປນີ້: PO Box 48, Sacramento,
CA 95812, ອີເມວ info@victims.ca.gov, (800) 777-9229, ຫື ຼ ຕິ ດຕ່ໍ ຫາຜູ້ ປະສານງານຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວຂອງ CalVCB ໄດ້ ທີ
InfoSecurityandPrivacy@victims.ca.gov.
11. ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນເພ່ີ ມເຕີ ມກ່ ຽວກັ ບຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວ, ກະລຸ ນາເຂົ້າເບ່ິ ງແຈ້ ງການຄວາມເປັນສ່ ວນຕົ ວຂອງ CalVCB. ເບິ່ງທີ http://victims.
ca.gov/privacy.aspx.
12. ສໍາລັ ບຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບຜູ້ ນໍາໃຊ້ ຂໍ້ມູ ນກ່ ຽວກັ ບຄວາມປອດໄພ, ກະລຸ ນາເຂ້ົ າເບ່ິ ງທ https://oag.ca.gov/privacy/online-privacy.

