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LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

 

ຂໍໍ້ ມູນສໍາຄັນກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ 19 

 

Department of Social and Health Services ກໍາລັງຊ່ວຍເຫລືອປໍ້ອງກັນ ແລະ ບໍລິຫານຈັດການພະຍາດໂຄວິດ 19. ພວກເຮົາ

ເອົາໃຈໃສ່່ຫລາຍ ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງລູກຄໍ້າ. ພວກເຮົາກໍາລັງປະຕິບັດຕາມຄໍາສ່ັງພັກຢູ່ທ ່ ບໍ້ ານ, ຮັກສາ

ສຸຂະພາບ ແລະ ແຜນຟືໍ້ ນຟູຂອງທ່ານຜູໍ້ ວ່າການອິນສລ . 

 

ພວກເຮົາມ ບໍລິການດໍ້ານພາສາໂດຍບ່ໍເສຍຄ່າ. ການບໍລິການເຫລ່ົານ ໍ້  ຈະລວມເອົາການແປປາກເປ່ົາ ແລະ ແປເອກະສານ ແລະ ຂໍໍ້

ມູນທ ່ ຂຽນຂ ໍ້ ນໃນຮູບແບບອ່ືນໆ. ຖໍ້ າທ່ານ ຕໍ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອ ເພ່ືອເຂົໍ້ າເຖິງບໍລິການພວກເຮົາ, ກະລຸນາໂທຫາ DSHS ທ ່  

800-737-0617 ແລະ ເລືອກເອົາທາງເລືອກທ  4. ທ່ານຍັງສາມາດກົດໂທເບ  711 ສໍາລັບການບໍລິການຖ່າຍທອດຂອງລັດວໍຊິງຕັນ. 

 

ພະຍາດໂຄວິດ 19 ໄດໍ້ມ ຜົນຕ່ໍກັບແຜນງານ ແລະ ບໍລິການຂອງ DSHS ແນວໃດ? 

 

ການຊ່ວຍເຫລືອຜູໍ້ ສຸງອາຍຸ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອໄລຍະຍາວ 

ພະຍາດໂຄວິດ 19 ແມ່ນພະຍາດທ ່ ອັນຕະລາຍຫລາຍຕ່ໍກັບປະຊາຊົນ ໃນສູນຮັກສາສຸຂະພາບໄລຍະຍາວ. ໃນວັນທ  12 ພ ດສະພາ, 

ບໍ້ ານພັກຄົນສະລາ, ສະຖານທ ່ ຢູ່ອາໄສຊ່ວຍ ແລະ ບໍ້ ານຄອບຄົວຜູໍ້ ໃຫຍ່ ຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫໍ້ຜູໍ້ ຢໍ້ ຽມຢາມເຂົໍ້ າ. ກົດລະບຽບເຫລ່ົານ ໍ້  

ອາດຈະປ່ຽນແຜງໃນລະຫວ່າງການແຜ່ລະບາດ. 

 

ທ່ານສາມາດເບ່ິງກົດຜູໍ້ ຢໍ້ຽມຢູາມ ສໍາລັບສູນດູແລສຸຂະພາບຕ່າງໆ ໂດຍການເຂົໍ້ າເບ່ິງເວັບໄຊ FamHelp. ໜໍ້ າເວັບນ ໍ້  ຍັງຈະລະບຸລ 

າຍຊ່ືສູນດູແລສຸຂະພາບຕ່າງໆ ພໍ້ ອມທັງລາຍງານກໍລະນ ພະຍາດໂຄວິດ 19. ຖໍ້ າທ່ານ ມ ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບສູນດູແລສຸຂະພາບໄລຍະ 

ຍາວ, ກະລຸນາໂທຫາເບ  888-856-5691. ຊ່ົວໂມງຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຢູ່ລະຫວ່າງ 6 a.m. ແລະ 10 p.m. 

 

ຫໍ້ອງການຄົນຫູໜວກ ແລະ ຜູໍ້ ມ ບັນຫາດໍ້ານການໄດໍ້ ຍິນ ຈະໃຫໍ້ ບໍລິການລູກຄໍ້າ ຜູໍ້ ທ ່ ເປັນຄົນຫູໜວກ, ຫູໜວກຕາບອດ ຫລື ມ 

ບັນຫາດໍ້ານການໄດໍ້ ຍິນ. ພວກເຮົາາຍັງຈະເຮັດວຽກກັບຜູໍ້ ສະໜອງບໍລິການຕ່າງໆ. ຖໍ້ າທ່ານ ມ ລູກຄໍ້າ ທ ່ ສູນເສຍການໄດໍ້ ຍິນ ທ ່

ຕໍ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອດໍ້ານການສ່ືສານ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫາຫໍ້ອງການ. 

 ອ ເມວ: ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov 

 ໂທ: 360-338-6042 

 ສໍາລັບ TTY/TDD: 360-725-3455 

 ຖໍ້າຫາກຜູໍ້ ໂທເຂົໍ້ າບ່ໍສາມາດເຂົໍ້ າເຖິງ TTY/TDD, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍ 711 

 ເວັບໄຊ ODHH 

 

Behavioral Health Administration 

Behavioral Health Administration ຈະໃຫໍ້ ບໍລິການຜູໍ້ ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກໃນໂຮງໝໍຈິດຕະເວດຂອງລັດ ສາມແຫ່ງ, ສູນຄວາມພະ 

ຍາຍາມພິເສດ ແລະ ຫໍ້ອງການບໍລິການສຸຂະພາບຈິດຕະວິທະຍາສາດ. 

 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/famhelp-facility-status-and-information
mailto:ODHHCOVID-19@dshs.wa.gov
https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing
https://www.dshs.wa.gov/altsa/office-deaf-and-hard-hearing
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LAO (ພາສາລາວ) – LAO 

 

ພວກເຮົາໄດໍ້ ຢຸດການລົງຢໍ້ຽມຢາມໃນສະຖານທ ່ ເຫລ່ົານ ໍ້  ເພ່ືອປໍ້ອງກັນການແຜ່ຂະຫຍາຍຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. ພວກເຮົາໄດໍ້  

ມ ການບໍລິການວິດ ໂອທາງໄກ ສໍາລັບລູກຄໍ້າ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເພ່ືອຖາມກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຂອງຜູໍ້ ຢໍ້ຽມຢາມ ຫລື ສໍາລັບຄໍ 

າຖາມອ່ືນໆ, ກະລຸນາໂທຕິດຕ່ໍ: 

 

 ໂຮງໝໍລັດເວັສເທ ນ – 253-582-8900 

 ໂຮງໝໍລັດອິສເທ ນ – 509-565-4000 

 ສູນປ່ິນປົວ ແລະ ສ ກສາເດັກ – 800-283-8639 

 ຫໍ້ອງການສຸຂະພາບຈິດຕະນິຕິວິທະຍາສາດ 

o ມາໂປ ເລນ – 360-664-4641 

o ຍາກິມາ – 253-582-8900 

o ຟອດ ສເຕລາຄອມ – 253-984-5651 

 ສູນມຸໍ້ ງໝັໍ້ນສະເພາະ – 253-588-5281, ext. 0095 

 

Division of Vocational Rehabilitation 

ພວກເຮົາໄດໍ້ ປິດ Division of Vocational Rehabilitation Office ຕອນນ ໍ້ . 

 ທ ່ ປ ກສາຈະໃຫໍ້ ບໍລິການ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງໂທລະສັບ. 

 ເບ ໂທລະສັບ ເພ່ືອອັບເດດການບໍລິການ: 800-637-5627 

 

Developmental Disabilities Administration 

ລອບບ ໍ້ ຫໍ້ອງການແມ່ນປິດຕອນນ ໍ້ . ໂຮງຮຽນ Fircrest, ບໍ້ ານ Lakeland, ໂຮງຮຽນ Rainier ແລະ ໂຮງຮຽນ Yakima Valley ແມ່ນ

ຈະບ່ໍອະນຸຍາດໃຫໍ້ມ ຜູໍ້ ຢໍ້ ຽມຢາມເຂົໍ້ າໃນເວລານ ໍ້ . ກະລຸນາໂທຫາເບ ຂໍ້ າງລຸ່ມ ຖໍ້ າທ່ານມ ຄໍາຖາມ. 

 

 ພວກເຮົາອາດຈະໃຫໍ້ ບໍລິການທາງໄກ ໂດຍໄດໍ້ ຮັບອະນຸຍາດຈາກຜູໍ້ ຈັດການກໍລະນ ອົງການ DDA ກ່ອນ. 

 ສາມາດສໍາເລັດການປະເມ ນໄດໍ້ ໂດຍທາງໄກ ແລະ ກອບເວລາ ທ ່ ຈະສໍາເລັດການປະເມ ນ ສາມາດຂະຫຍາຍເພ ່ ມໄດໍ້ຕາມ

ແຕ່ລະກໍລະນ . 

 ສໍາເລັດການບໍລິການໃນເມືອງໄອສແລນ, ຄິງ, ຊານຈວນ, ສກາຈິດ, ສະໂນໂຮມິສ ແລະ ວອດຄອມ, ໃຫໍ້ໂທ:  

800-314-3296. 

 ສໍາລັບການບໍລິການໃນເມືອງຂາເລັມ, ຄຣາກ, ຄາວລິຊ, ເກສ ຮາເບ ໍ້ , ເຈັບເຟ ຊັນ, ເລວິສ, ເມຊັນ, ປາຊ ຟິກ, ເພຍ, ສກາ

ມາເນຍ, ເທ ສຕັນ ຫລື ວາເກຍກຸມ, ໃຫໍ້ໂທ: 800-248-0949 

 ສໍາລັບການບໍລິການໃນລັດອ່ືນໆທັງໝົດ, ໃຫໍ້ໂທ 800-462-0624 

 

Economic Services Administration 

 

ການຊ່ວຍເຫລືອເດັກ: ລອບບ ໍ້  Division of Child Support ແມ່ນປິດຢູ່ຕອນນ ໍ້ . ເພ່ືອຮັບເອົາຂໍໍ້ ມູນກໍລະນ ເພ ່ ມເຕ ມ ຫລື ຊໍາລະ

ເງິນ, ກະລຸນາໂທ 800-442-KIDS (5437). ຜູໍ້ ວ່າຈໍ້າງ ທ ່ ຕໍ້ອງການລາຍງານການປົດພະນັກງານ ຫລື ປິດຕົວລົງ ສາມາດໂທຫາ 

800-562-0479. 
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ຫໍ້ອງການບໍລິການຊຸມຊົນ: ການບໍລິການໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ ແມ່ນໄດໍ້  ພຽງແຕ່ການນັດໝາຍ. ທ່ານອາດຈະ: 

 ເອົາບັດ EBT ຖໍ້ າທ່ານມ ບໍລິການສ່ົງເມວທ່ົວໄປ ຫລື ເປັນຜູໍ້ ຮັບອາຫານເລ່ັງດ່ວນ. 

 ຮັບເອົາການບໍລິການຊ່ວຍເຫລືອແບບສຸກເສ ນ. 

 ຖ ໍ້ ມວຽກເອກະສານ. 

 

ສູນຕິດຕ່ໍບໍລິການລູກຄໍ້າ: ເຂົໍ້ າເຖິງການບໍລິການໂດຍການໂທ 877-501-2233. ທ່ານສາມາດ: 

 ສະໝັກຂໍຜົນປະໂຫຍດ. 

 ເອົາຂໍໍ້ ມູນກໍລະນ  ຫລື ລາຍງານການປ່ຽນແປງ. 

 ສໍາເລັດການທົບທວນຄວາມເໝາະສົມ ຫລື ການຢັໍ້ງຢືນກາງໄລຍະ. 

 ຮໍ້ອງຂໍບັດ EBT ໃໝ່. 

 ເຂົໍ້ າເຖິງກໍລະນ  WorkFirst ຫ ື  ນັກສັງຄົມສົງເຄາະ 

 

WASHINGTON CONNECTION: ຄົນອາດຈະເຂົໍ້ າເຖິງການບໍລິການອອນລາຍເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາແອສະປາຍ. ໄປຫາ 

WashingtonConnection.org ເພ່ືອສະໝັກຂໍຜົນປະໂຫຍດ, ສໍາເລັດການກວດກາ, ລາຍງານການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົໍ້ນຫາການ

ບໍລິການທໍ້ອງຖ່ິນອ່ືນໆ. 

 

ແຜນງານສ່ົງຖ່າຍຄວາມຕໍ້ອງການທ ່ ຈໍາເປັນ ແລະ ທ ່ ພັກອາໄສ/ຄົນພິການ, ຄົນຕາບອດ ຫລື ຜູໍ້ ສູງອາຍຸ: ພວກເຮົາໄດໍ້ເລ່ື 

ອນການກວດກາຄົນພິການ ABD ຕອນນ ໍ້ . ພວກເຮົາຍັງໄດໍ້ ປ່ຽນແປງກົດລະບຽບນໍາສ່ົງ HEN ແລະ ຫລຸດຜ່ອນການ 

ຕິດຕາມທ ່ ຈໍາເປັນລົງເຄ່ິງໜ ່ ງ. ກະລຸນາໂທ 877-501-2233 ສໍາລັບຂໍໍ້ ມູນເພ ່ ມເຕ ມ ກ່ຽວກັບກໍລະນ  HEN ແລະ ABD. 

 

ອາຫານພືໍ້ ນຖານ: DSHS ໄດໍ້ ເພ ່ ມຜົນປະໂຫຍດດໍ້ານອາຫານ ສໍາລັບມູນຄ່າທ ່ ຫລາຍທ ່ ສຸດ ທ ່ ອະນຸຍາດ ຕ່ໍຂະໜາດຄອບຄົວ ໃນ

ເດືອນມ ນາຫາເດືອນພ ດສະພາ 2020. DSHS ຈະຂໍໃຫໍ້ ລັດຖະບານກາງກ່ຽວກັບການເພ ່ ມອາຫານສຸກເສ ນ ແຕ່ລະເດື 

ອນຂອງພະຍາດໂຄວິດ 19. 

 ການວ່າຈໍ້າງ ແລະ ການເຝິກອົບຮົມດໍ້ານອາຫານພືໍ້ ນຖານ: ແຜນງານ ແລະ ບໍລິການ BFET ທັງໝົດແມ່ນພໍ້ ອມແລໍ້ວ. 

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ BFET ຈະໃຫໍ້ ບໍລິການທາງໂທລະສັບ ຫລື ອອນລາຍ. 

 ຜູໍ້ ໃຫຍ່ທ ່ ພິການ ໂດຍບ່ໍມ ຜູໍ້ ຕິດຕາມ: ຂໍໍ້ ກໍານົດວຽກສໍາລັບຜູໍ້ ໃຫຍ່ທ ່ ພິການ ໂດຍບ່ໍມ ຜູໍ້ ຕິດຕາມ ແມ່ນບ່ໍຈໍາເປັນຕອນນ ໍ້ . 

DSHS ແມ່ນຍັງຄົງນໍາສ່ົງຄົນ ຜູໍ້ ທ ່ ຕໍ້ອງການ ແລະ ສາມາດເຂົໍ້ າຮ່ວມ. 

 

ການທົບທວນຜົນປະໂຫຍດ: DSHS ຂະຫຍາຍການທົບທວນຄວາມເໝາະສົມ ທ ່ ເຖິງກໍານົດໃນເດືອນເມສາ, ພ ດສະພາ ຫລື ມ ຖຸ

ນາ 2020 ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ. ການທົບທວນຢັໍ້ງຢືນກາງເດືອນ ມ ກໍານົດໃນເດືອນເມສາ, ພ ດສະພາ ຫລື ມ ຖຸນາ 2020 ບ່ໍຈໍາເປັນ

ຕໍ້ອງສໍາເລັດ. ຜົນປະໂຫຍດຈະສືບຕ່ໍ ຕາບເທ່ົາທ ່  ຄົວເຮືອນຂອງທ່ານ ໄດໍ້ຕອບກັບຂໍໍ້ ກໍານົດຄວາມເໝາະສົມອ່ືນໆທັງ 

ໝົດ. 

 

ແຜນງານຊ່ວຍເຫລືອເງິນສົດໄພພິບັດ: ແຜນງານ DCAP ແມ່ນພໍ້ ອມແລໍ້ວໃຫໍ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຄົນທ ່ ບ່ໍມ ລູກ. ທ່ານບ່ໍຈໍາ 

ເປັນຕໍ້ອງເປັນພົນລະເມືອງ. ປະຊາຊົນທ ່ ເໝາະສົມ ຖໍ້ າເຂົາເຈົໍ້ າຂໍໍ້ ຈໍາກັດດໍ້ານລາຍຮັບ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ບ່ໍເໝາະສົມ ສໍາ

ລັບແຜນງານເງິນສົດອ່ືນໆ. ໂທ 877-501-2233 ເພ່ືອຮຽນຮູໍ້ຫລາຍກວ່າ. 
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ຫໍ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອຜູໍ້ ລ ໍ້ ໄພ ແລະ ຜູໍ້ ຍໍ້ າຍຖ່ິນຖານ: ORIA ແມ່ນມ ແຜນງານ ໃນການຊ່ວຍຜູໍ້ ລ ໍ້ ໄພ ແລະ ຜູໍ້ ຍໍ້ າຍຖ່ິນຖານ: 

 ການຄົໍ້ນຫາ ແລະ ເຝິກອົບຮົມວຽກ. 

 ການຊ່ວຍເຫລືອການຢໍ້າຍຖ່ິນຖານ. 

 ການໃຫໍ້ຄໍາປ ກສາໄວໜຸ່ ມ. 

 ຊ່ວຍເຫລືອຜູໍ້ ລ ໍ້ ໄພທ ່ ເປັນຜູໍ້ ເຖົໍ້ າ, ເດັກນໍ້ ອຍ, ນັກຮຽນ ແລະ ອ່ືນໆ. 

 ແຜນງານປົກກະຕິແມ່ນເປ ດຂ ໍ້ ນທາງໄກ ລະຫວ່າງພະຍາດໂຄວິດ 19. ຫໍ້ອງການຈະມ ການບໍລິການໃໝ່ ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານ 

ສະໝັກວຽກ ຫລື ຜູໍ້ ທ ່ ຫວ່າງງານ, ຕໍ້ອງການການຊ່ວຍເຫລືອດໍ້ານການສ ກສາ ແລະ ໃຫໍ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອດໍ້ານທ ່  

ຢູ່ອາໄສ. ມາດຖານການຊ່ວຍເຫລືອເງິນສົດຜູໍ້ ລ ໍ້ ໄພ ແລະ ການຊ່ວຍເຫລືອທາງການແພດຜູໍ້ ລ ໍ້ ໄພ ແມ່ນຖືກຂະຫຍາຍໄປ 

ຈົນເຖິງທ  30 ເດືອນກັນຍາ 2020. 

 ສໍາລັບຂໍໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຂໍໍ້ ມູນເພ ່ ມ, ໂທ 360-890-0691. 

 

ການຊ່ວຍເຫລືອຄອບຄົວທ ່ ຕໍ້ອງການ/WorkFirst ຊ່ົວຄາວ: ການຂະຫຍາຍການຈໍາກັດເວລາ 60 ເດືອນຂອງ TANF ຕອນນ ໍ້  ຈະມ 

ບັນຫາຫຍຸໍ້ ງຍາກ ເນ່ືອງຈາກສະພາບໂຄວິດ 19. 

 ຂໍໍ້ ກໍານົດ WorkFirst ແມ່ນໄດໍ້ ຖືກຕັດລົງເຄ່ິງໜ ່ ງຕອນນ ໍ້ . ລູກຄໍ້າສາມາດສືບຕ່ໍເຂົໍ້ າຮ່ວມ ຖໍ້າເຂົາເຈົໍ້ າສາມາດ. 

 ພວກເຮົາໄດໍ້ຫລຸດຜ່ອນມາດຕະການ WorkFirst ລົງເຄ່ິງໜ ່ ງຕອນນ ໍ້ . ພວກເຮົາຍັງຫລຸດຜ່ອນການຢໍ້ຽມຢາມບໍ້ ານຂອ 

ງພະນັກງານເຮົາລົງເຄ່ິງໜ ່ ງ. 

 ຖໍ້າທ່ານແມ່ນຜູໍ້ ເຂົໍ້ າຮ່ວມທ ່ ຮຽນ-ເຮັດວຽກຢູ່ໃນໂຄງການວຽກຊຸມຊົນ ຫລື WorkFirst, ທ່ານຈະຍັງຄົງຖືກວ່າຈໍ້າງ ແລະ 

ໄດໍ້ ຮັບເງິນ ແມໍ້ ແຕ່ຖໍ້າທ່ານບ່ໍສາມາດເຂົໍ້ າຮ່ວມໄດໍ້  ເນ່ືອງຈາກໂຄວິດ 19. 


