
WELFARE-TO-WORK ມີຄວາມໝາຍອັນໃດກັບທ່ານ

•       ໂຄງການWelfare-to-Work ສາມາດສອນ, ຝຶກ ແລະໃຫ້ຄາໍປຶກສາແກ່ທ່ານ
ເພ່ືອຊ່ວຍທ່ານຊອກວຽກ.

•       ບາງສ່ິງບາງຢ່າງທ່ີWelfare-to-Work ສາມາດເຮັດໃຫ້ກັບທ່ານແມ່ນ:

        -       ຊ່ວຍທ່ານຊອກວຽກ.

        -       ຊ່ວຍທ່ານໃນເລ່ືອງການສຶກສາ ຫືຼຝຶກວິຊາຊີບ/ຝຶກໄປພ້ອມກັບເຮັດວຽກ
ແລະສອນການອ່ານ, ຄະນິດສາດ ແລະພາສາອັງກິດຂ້ັນພ້ືນຖານໃຫ້.

        -       ຊ່ວຍໃຫ້ມີປະສົບການເຮັດວຽກ.

        -       ໃຫ້ຄາໍປຶກສາສາໍລັບທ່ານ ຫືຼຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າມີຄວາມຈາໍເປັນ.

•       ມີWelfare-to-Work ໃຫ້ 24 ເດືອນ (ພາຍໃນຂີດຈາໍກັດເວລາ 48 ເດືອນ).

•       ທ່ານມີທາງເລືອກກິດຈະກາໍຫຼາຍອັນທ່ີທ່ານສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້ໃນລະຫວ່າງໄລຍະເວລາ 24
ເດືອນຂອງWelfare-to-Work.

•       ໃນຕອນທ້າຍໄລຍະ 24 ເດືອນຂອງWelfare-to-Work, ທ່ານຈະມີກິດຈະກາໍໃຫ້
ເລືອກໜ້ອຍລົງທ່ີຈະເຂ້ົາຮ່ວມ ເພ່ືອໃຫ້ສືບຕ່ໍໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດໃນຈາໍນວນເທ່ົາເດີມ.

•       Welfare-to-Work ຈະຊ່ວຍທ່ານຈັດແຈງ ແລະຈ່າຍຄ່າບໍລິການສະໜັບສະໜູນທ່ີຈາໍເປັນ
ທ່ີທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກາໍຂອງທ່ານ. ອັນນ້ີລວມມກີານດູແລເດັກ, ການເດີນທາງ,
ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍອ່ືນໆເຊ່ັນ: ເຄ່ືອງມືພິເສດ ຫືຼເຄ່ືອງນຸ່ງທ່ີທ່ານຕ້ອງການ ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ວຽກ.
ທ່ານຍັງສາມາດທ່ີຈະໄດ້ຮັບເງິນລ່ວງໜ້າ ຖ້າທ່ານຂໍ, ດ່ັງນ້ັນ ທ່ານບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງໃຊ້ການຊ່ວຍ
ເຫືຼອເງິນສົດຂອງທ່ານເພ່ືອຈ່າຍຄ່າການບໍລິການສະໜັບສະໜູນທ່ີຈາໍເປັນ.

•       Welfare-to-Work ຈະບອກທ່ານກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການດູແລເດັກທ່ີມີຢູ່
ແລະບ່ອນທ່ີຈະຊອກາການດູແລເດັກ.

ທ່ານຈະຕ້ອງຢູ່ໃນ WELFARE-TO-WORK ເມ່ືອໃດ

•       ທ່ານຕ້ອງຢູ່ໃນWelfare-to-Work ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດພາຍໃຕ້ໂຄງການ
California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKs)
(ໂຄງການໃຫ້ໂອກາດການເຮັດວຽກ ແລະຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍເດັກລັດຄາລິຟໍເນຍ)
ແລະທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ (ຍົກເວ້ັນ) ບ່ໍໃຫ້ເຂ້ົາຮ່ວມ.

•       ທ່ານບ່ໍຈາໍເປັນຕ້ອງຢູ່ໃນWelfare-to-Work ຖ້າທ່ານໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນ.
ທ່ານໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນ ຖ້າທ່ານ:

        -       ມີອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 16 ປີ ຫືຼ 60 ປີ ຫືຼແກ່ກວ່າ.

        -       16, 17 ຫືຼ 18 ປີ ແລະເຂ້ົາຮຽນໃນໄຮສະກູລ ຫືຼໂຮງຮຽນຜູ້ໃຫຍ່ເຕັມເວລາ
ນອກຈາກວ່າທ່ານໄປໂຮງຮຽນທ່ີເປັນສ່ວນໜ່ຶຂອງແຜນWelfare-to-Work ຂອງທ່ານ.

        -       ຜູ້ດູແລເດັກເປັນຍາດພ່ີນ້ອຍທ່ີບ່ໍແມ່ນພ່ໍແມ່ ຜູ້ທ່ີເປັນຜູ້ຂ້ຶນກັບ ຫືຼເດັກຢູ່ໃນການດູແລ
ຂອງສານ, ຫືຼເດັກທ່ີຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທ່ີຈະຖືກເອົາໄປໄວ້ໃນສະຖານທ່ີດູແລ.

        -       ຂາດຄວາມສາມາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ຫືຼຈິດໃຈທ່ີຈະເຮັດວຽກ ຫືຼເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກາໍ
Welfare-to-Work ເປັນປົກກະຕິ ເປັນເວລາຢ່າງໜ້ອຍ 30 ວັນຕາມປະຕິທິນ.

        -       ພ່ໍແມ່ ຫືຼຜູ້ດູແລເດັກນ້ອຍຜູ້ໜ່ຶງຕ້ັງແຕ່ເກີດຈົນຮອດ 23 ເດືອນ, ລວມເອົາທັງໝົດ.
ການຍົກເວັ້ນນີ້ມີໃຫ້ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

        -       ພ່ໍແມ່ ຫືຼຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ດູແລເດັກທ່ີມີອາຍຸ 6 ເດືອນ ຫືຼຕ່ໍາກວ່າ (ຂ້ຶນຢູ່ກັບຄາວຕ້ີ

ອັນນ້ີອາດຈະໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 12 ເດືອນ). ການຍົກເວັ້ນນ້ີມີໃຫ້ຄັ້ງດຽວເທົ່ານັ້ນ.

WTW 5 (LAO) (9/13) REQUIRED-SUBSTITUTES PERMITTED

ເມື່ ອທ່ານໄດ້ວຽກ ແລະປິດການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຄາວຕ້ີອາດຈະສາມາດສືບຕ່ໍຈ່າຍຄ່າບໍລິການສະໜັບສະໜູນທ່ີຈາໍເປັນໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 12 ເດືອນທາໍອິດ ຫັຼງຈາກທ່ານໄດ້ເລ່ີມຕ້ົນເຮັດວຽກ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການບໍລິການ
ເພ່ືອຮັກສາວຽກຂອງທ່ານ ແລະທ່ານບ່ໍສາມາດໄດ້ຮັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການບໍລິການຊ່ວຍເຫືຼອທ່ີຈາໍເປັນຈາກບ່ອນອ່ືນ. ທ່ານຍັງອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບການບໍລິການດູແລເດັກໄດ້ອີກເຖິງສອງປີ ຫັຼງຈາກທ່ີອອກຈາກການຊ່ວຍເຫືຼອ.
ທ່ານຍັງອາດຈະສາມາດໄດ້ຮັບ Medi-Cal ໄລຍະຫັນປ່ຽນໄດ້ອີກເປັນເວລາ 12 ເດືອນ.

ທ່ານມີສິດຂໍການບໍລິການໃດໜ່ຶງໄດ້ທຸກເວລາເຊ່ັນ: ການດູແລເດັກ, ການເດີນທາງ, ຫືຼການບໍລິການອ່ືນໆທ່ີທາງ Welfare-to-Work ຈັດໃຫ້. ທ່ານຍັງອາດຈະຖາມກັບພະນັກງານຂອງທ່ານໄດ້ໂດຍທາງໂທລະສັບ
ຫືຼໄປຫາດ້ວຍຕົວເອງ, ຫືຼທ່ານອາດຈະຖາມເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

ທ່ານມີສິດຂໍໃຫ້ມີການພິຈາລະນາສືບສວນຄະດີຂອງລັດ ຖ້າທ່ານບ່ໍເຫັນດີກັບການຕັດສິນໃດໜ່ຶງຂອງທາງຄາວຕ້ີກ່ຽວກັບການເຂ້ົາຮ່ວມໃນWelfare-to- Work.

ແຈ້ງການໂຄງການWELFARE-TO-WORK (ສະຫວັດດີການເພື່ ອວຽກ) 
ໃຫ້ບອກຄາວຕ້ີ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອ່ານ ຫຼືທາໍຄວາມເຂ້ົາໃຈແຈ້ງການນ້ີ.
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ທ່ານຈະຕ້ອງຢູ່ໃນ WELFARE-TO-WORK ເມ່ືອໃດ (ຕໍ່)

        -       ພ່ໍແມ່ ຫືຼຍາດພ່ີນ້ອງຜູ້ດູແລເດັກທ່ີມີອາຍຸ 12 ອາທິດ ຫືຼຕ່ໍາກວ່າ (ຂ້ຶນຢູ່ກັບຄາວຕ້ີ
ອັນນ້ີອາດຈະໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 6 ເດືອນ). ຖາມພະນັກງານຂອງທ່ານວ່າ ເດັກມີອາຍຸນ້ອຍປານ
ໃດທ່ີຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນ.

        -       ຖືພາ ແລະທ່ານໝໍກ່າວວ່າ ທ່ານບ່ໍສາມາດເຮັດວຽກ ຫືຼເຂ້ົາຮ່ວມໃນກິດຈະກາໍ
Welfare-to-Work ໄດ້ ຫືຼຄາວຕ້ີກາໍນົດວ່າ ການເຂ້ົາຮ່ວມຈະຍັງບ່ໍທັນພ້ອມນາໍໄປສູ່
ການຈ້າງງານ ຫືຼກິດຈະກາໍການຝຶກອົບຮົມນ້ັນບ່ໍມີຄວາມເໝາະສົມ.

        -       ພັກຢູ່ບ້ານ ເພ່ືອດູແລຄົນຢູ່ໃນເຮືອນຜູ້ທ່ີບ່ໍສາມາດດູແລຕົວລາວ/ນາງເອງໄດ້.
(ຄົນນ້ັນບ່ໍສະບາຍ, ພິການ, ອ່ືນໆ) ອັນນ້ີເຮັດໃຫ້ທ່ານບ່ໍໄດ້ໄປເຮັດວຽກ ຫືຼເຂ້ົາຮ່ວມໃນ
Welfare-to-Work.

•       ຖ້າທ່ານຖືພາ ຫືຼເປັນພ່ໍແມໜຸ່່ມຢູ່ໃນໂຄງການ Cal-Learn, ຫືຼຖ້າທ່ານມໃີບປະກາດຈົບໄຮສະກູລ
ຫືຼທຽບເທ່ົາໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນໂຄງການ Cal-Learn, ຂ້ໍຍົກເວ້ັນຂ້າງເທິງບາງຂ້ໍອາດຈະບ່ໍໃຊ້
ໄດ້ກັບທ່ານ. ໃຫ້ຕິດຕ່ໍກັບພະນັກງານການມີສິດໄດ້ຮັບຂອງທ່ານ ຫືຼຜູ້ຈັດການສາໍນວນ
Cal-Learn.

•       ຖ້າພ່ໍແມ່ທັງສອງຄົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ, ຫືຼພ່ໍແມ່ຄົນໜ່ຶງໄດ້ປະຕິບັດຕາມຊ່ົວໂມງທ່ີຕ້ອງ
ການທັງໝົດແລ້ວ, ພ່ໍແມ່ຜູ້ທີສອງຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນໃນການເຂ້ົາຮ່ວມ.

•       ຖ້າທ່ານເຊ່ືອວ່າ ທ່ານຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນຈາກການເຂ້ົາຮ່ວມ, ທ່ານຄວນຖາມກັບພະນັກ
ງານຂອງທ່ານ ເພ່ືອເອົາແບບຟອມ (CW 2186A) ໃຫ້ທ່ານ ເພ່ືອໃຊ້ເຮັດໃບສະເໜີຂອງທ່ານ
ໃຫ້ຍົກເວ້ັນຈາກWelfare-to-Work. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກຈາກທາງຄາວຕ້ີວ່າ
ທ່ານສາມາດໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນຈາກWelfare-to-Work ບ່ໍ ຫືຼຈາໍເປັນຕ້ອງໄດ້ເຂ້ົາຮ່ວມ.
ເຖິງແມ້ວ່າທ່ານບ່ໍຕ້ອງຢູ່ໃນWelfare-to-Work, ທ່ານສາມາດຂໍເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້
ແລະທ່ານຈະໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກ ຖ້າທ່ານສາມາດເຂ້ົາຮ່ວມໄດ້.

•       ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ຮັບການຍົກເວ້ັນຈາກWelfare-to-Work, ທ່ານອາດຈະຖືກຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ໄປເຂ້ົາຮ່ວມWelfare-to-Work. ຖ້າທ່ານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໄປເຂ້ົາຮ່ວມ,
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການທ່ີບອກທ່ານວ່າ ການນັດເທ່ືອທາໍອິດຂອງທ່ານຈະແມ່ນເມື່ ອໃດ.

ຖ້າທ່ານບໍ່ປະຕິບັດຕາມສິ່ ງທີ່  WELFARE-TO-WORK ຕ້ອງການ

•       ຖ້າທ່ານຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນWelfare-to-Work:

        -       ທ່ານຈະມໂີອກາດໃຫ້ເວ້ົາວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງບ່ໍປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີທ່ານຖືກຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດ.

        -       ຖ້າທ່ານບ່ໍມີເຫດຜົນທ່ີດີພໍ, ແລະທ່ານຈະບ່ໍປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີWelfare-to-Work
ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດຂອງທ່ານຈະຖືກຫຸຼດລົງ.

•       ຖ້າທ່ານບ່ໍຖືກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢູ່ໃນWelfare-to-Work, ແຕ່ທ່ານອາສາສະໝັກທ່ີຈະເຮັດກິດ
ຈະກາໍຂອງWelfare-to-Work:

        -       ທ່ານຈະມໂີອກາດໃຫ້ເວ້ົາວ່າ ເປັນຫຍັງທ່ານຈ່ິງບ່ໍປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີໄດ້ບອກ.

        -       ຖ້າທ່ານອາສາສະໝັກເຮັດກິດຈະກາໍWelfare-to-Work ແຕ່ບ່ໍເຂ້ົາຮ່ວມ, ໂດຍບ່ໍມີ
ສາເຫດທ່ີດີ, ແລະທ່ານບ່ໍຕ້ັງໃຈທ່ີຈະປະຕິບັດໃນສ່ິງທ່ີWelfare-to-Work ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ, ການຊ່ວຍເຫືຼອເງິນສົດຂອງທ່ານຈະບ່ໍຖືກຫຸຼດລົງ, ແຕ່ທ່ານອາດຈະບ່ໍ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ກັບຄືນເປັນອາສາສະໝັກຢູ່ໃນWelfare-to-Work ອີກ.


