
REQUEST FOR CHILDREN’S OUT-OF-HOME SERVICES 
DSHS 10-277 LA (REV. 08/2021) Laotian 

 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES ADMINISTRATION 

(ອົງການຄ ຸ້ ມຄອງຄວາມພິການດຸ້ ານການພັດທະນາການ; DDA) 

ຄໍ າຮຸ້ ອງຂໍ ການບໍ ລິ ການເບິິ່ ງແຍງດູແລເດັກຢູິ່ ນອກບຸ້ ານ 
 

 

ບິ່ ອນນໍ າສົິ່ ງ: ສໍ າເນົ າໄປຍັງ: ພໍິ່ ແມິ່ ; ແຟຸ້ ມເອກະສານຂອງລູກຄຸ້ າ; ຜູຸ້ ຈັດການໂຄງການທ ິ່ ຢູິ່ ອາໄສຂອງເດັກ HQ 
 
 
 

ຊ ິ່ ຂອງເດັກ / ໄວໜ ິ່ ມ 

      

ອາຍ  

      

ວັນເດ ອນປ ເກ ດ 

      

ຊ ິ່ ຂອງພໍິ່ ແມິ່  ຫ   ຜູຸ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ (ເບິິ່ ງຄໍ ານິ ຍາມຢູິ່ ຂຸ້ າງລ ິ່ ມ) 

      

ວັນທ ຮຸ້ ອງຂໍ  

      

ທ ິ່ ຢູິ່  ເມ ອງ ລັດ ລະຫັດໄປສະນ  

                        

ເດັກຄົນນ ຸ້ ອາໄສຢູິ່ ນໍ າທິ່ ານຕາມທ ິ່ ຢູິ່ ນ ຸ້ ບໍ ?    ແມິ່ ນ      ບໍິ່  
ຖຸ້ າບໍິ່ ແມິ່ ນ, ກະລ ນາໃຫຸ້ ຄໍ າອະທິ ບາຍ: 
      

ຂຸ້ າພະເຈົ ຸ້ າ / ພວກເຮົ າແມິ່ ນພໍິ່ ແມິ່ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ພໍິ່ ແມິ່ ເບິິ່ ງແຍງດູແລ ຂອງເດັກຄົນນ ຸ້ .    ແມິ່ ນ      ບໍິ່  

ຖຸ້ າແມິ່ ນ, ພໍິ່ ແມິ່  ຫ   ຜູຸ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ໄດຸ້ ສະໜອງເອກະສານສານເພ ິ່ ອພິສູດຄວາມສໍ າພັນໃນການເບິິ່ ງແຍງດູແລແລຸ້ ວບໍ . 

    ແມິ່ ນ      ບໍິ່  
ຂໍ ຸ້ ມູນທາງດຸ້ ານກົດໝາຍເພ ິ່ ມຕ ິ່ ມທ ິ່ ກິ່ ຽວຂຸ້ ອງກັບລູກຂອງທິ່ ານ 

      

ໝາຍເລກໂທລະສັບບຸ້ ານທ ິ່ ໃຊຸ້ ຢູິ່ ໃນປັດຈ ບັນຂອງພໍິ່ ແມິ່  

      

ທ ິ່ ຢູິ່ ອ ເມວ 

      

ໝາຍເລກໂທລະສັບບຸ້ ານທ ິ່ ໃຊຸ້ ຢູິ່ ໃນປັດຈ ບັນຂອງພໍິ່ ແມິ່  

      

ທ ິ່ ຢູິ່ ອ ເມວ 

      

ໝາຍເລກໂທລະສັບບິ່ ອນເຮັດວຽກທ ິ່ ໃຊຸ້ ຢູິ່ ໃນປັດຈ ບັນຂອງພໍິ່ ແມິ່  

      

ທ ິ່ ຢູິ່ ອ ເມວ 

      

ໝາຍເລກໂທລະສັບມ ຖ ທ ິ່ ໃຊຸ້ ຢູິ່ ໃນປັດຈ ບັນ 

      

ໝາຍເລກໂທລະສັບບິ່ ອນເຮັດວຽກທ ິ່ ໃຊຸ້ ຢູິ່ ໃນປັດຈ ບັນຂອງພໍິ່ ແມິ່  

      

ທ ິ່ ຢູິ່ ອ ເມວ 

      

ໝາຍເລກໂທລະສັບມ ຖ ທ ິ່ ໃຊຸ້ ຢູິ່ ໃນປັດຈ ບັນ 

      

ດຸ້ ວຍການລົງລາຍເຊັນ, ທິ່ ານກໍາລັງຢ ນຢັນວິ່ າ ທິ່ ານແມິ່ ນພໍິ່ ແມິ່ ເບິິ່ ງແຍງດູແລຂອງເດັກ / ໄວໜ ິ່ ມ ທ ິ່ ມ ຊ ິ່ ຢູິ່ ຂຸ້ າງເທິ ງນັຸ້ ນ. ພໍິ່  ຫ   
ແມິ່ ຜູຸ້ ປົກຄອງຄົນໜ ິ່ ງ ຕຸ້ ອງເຊັນຊ ິ່  ແລະ ລົງວັນທ ໃສິ່ ໃນແບບຟອມຄໍ າຮຸ້ ອງຂໍ  ເວັຸ້ ນເສຍແຕິ່ ວິ່ າ ສານໄດຸ້ ກໍານົດ 

ຄໍ າຕັດສິ ນກິ່ ຽວກັບການຢູິ່ ອາໄສທາງເລ ອກອ ິ່ ນເປັນເອກະສັນ ຫ   ມ ຫ ັ ກຖານຢັຸ້ ງຢ ນວິ່ າ ພໍິ່  ຫ    
ແມິ່ ໄດຸ້ ສະຫ ະບົດບາດການເປັນພໍິ່ ແມິ່ ຢິ່ າງຈະແຈຸ້ ງ ຫ   ຕາມໜຸ້ າທ ິ່ . ພໍິ່ ແມິ່  ຫ   ຜູຸ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ 
ສາມາດຈະຍົກເລ ກການບໍ ລິ ການໄດຸ້ ທ ກເວລາ. WAC 388-826-0005 ໄດຸ້ ໃຫຸ້ ນິ ຍາມຂອງ ພໍິ່ ແມິ່  ວິ່ າແມິ່ ນ ພໍິ່ ແມິ່ ໃຫຸ້ ກໍາເນ ດ ຫ    
ພໍິ່ ລຸ້ ຽງແມິ່ ລຸ້ ຽງ, ຜູຸ້ ປົກຄອງ ຫ   ຜູຸ້ ເບິິ່ ງແຍງດູແລຕາມກົດໝາຍ ທ ິ່ ມ ອໍ ານາດທາງດຸ້ ານກົດໝາຍໃນການຕັດສິ ນໃຈ 

ໃນນາມຂອງເດັກກິ່ ຽວກັບການດູແລຮັກສາສ ຂະພາບ ແລະ ເງິ ນຊິ່ ວຍເຫ  ອຕິ່ າງໆຈາກລັດ. 

ລາຍເຊັນຂອງພໍິ່ ແມິ່  ຫ   ຜູຸ້ ປົກຄອງຕາມກົດໝາຍ ວັນທ  

      

ລາຍເຊັນຂອງພໍິ່ ແມິ່  ວັນທ  

      

ລາຍເຊັນຂອງຜູຸ້ ປະສານງານ OHS ຫ   ຜູຸ້ ທ ິ່ ໄດຸ້ ຮັບການແຕິ່ ງຕັຸ້ ງ ວັນທ  

      


