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DIVISION OF VOCATIONAL REHABILITATION (ພະແນກການຟ ້ ນຟູວິຊາຊີບ, DVR) 

ເອກະສານກ່ຽວກັບການອ ານວຍຄວາມສະດວກໃນການຈ້າງງ

ານລູກຄ້າຂອງ DVR 

ຊ ື່ ທີື່ ປຶກສາຂອງ DVR 

      

ບັນດາລູກຄ້າຂອງ DVR ອາດຈະເຈລະຈາຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນບື່ ອນເຮັດວຽກດ້ວຍໃນນາມຕົນເອງ ຫ   ດ້ວຍການຊື່ວຍເຫ  ອຂອງ DVR ຖ້າມີການຮ້ອງຂໍ. 

ເພ ື່ ອສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າໃນການຕັດສິນໃຈກື່ຽວກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ຜູ້ກື່ ຽວຮ້ອງຂໍຈາກນາຍຈ້າງ, DVR ຂໍມອບເອກະສານນ້ີເປັນແຫ ື່ງຂ້ໍມູນໃນການລະດົມຄວາມຄິດກື່ຽວກັບການອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ແລະ ການປະກອບເອກະສານທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນສະເພາະ ທີື່ ອາດຈະສາມາດຊື່ວຍສະໜັບສະໜູນລູກຄ້າໄດ້ ໃນຂະນະທີື່ ຜູ້ກື່ ຽວເຈລະຈາຮ້ອງຂໍອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ. ບັນດາລູກຄ້າ ແລະ ທີື່ ປຶກສາ 

ອາດຈະປຶກສາຫາລ ກື່ ຽວກັບຂ້ໍມູນທີື່ ລູກຄ້າສະໜອງໃຫ້ ເພ ື່ ອຊື່ວຍກໍານົດຮູບແບບໃນການເຈລະຈາຂອງລູກຄ້າ. 

ຊ ື່ ລູກຄ້າຂອງ DVR:       

ຄວາມພິການຂອງຂ້າພະເຈ ້ າແມ່ນຫຍັງ ແລະ ມັນສ ່ ງຜ ນກະທ ບຕ ່ ຂ້າພະເຈ ້ າ 

(ສ່ິງທ ່ ເປັນຂ ້ ຈ າກັດໃນການເຮັດວຽກຂອງຂ້າພະເຈ ້ າ) ຄືແນວໃດ? 

ສ່ິງທ ່ ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດເຮັດໄດ້ ເພ່ືອຈັດການກັບຄວາມພິການຂອງຕ ນ ແມ່ນມ ຫຍັງແດ? 

            

ສ່ິງທ ່ ນາຍຈ້າງສາມາດເຮັດໄດ້ ເພ່ືອຊ່ວຍຂ້າພະເຈ ້ າສືບຕ ່ ປະຕິບັດໜ້າທ ່ ທ ່ ສ າຄັນຂອງວຽກ 

ແມ່ນມ ຫຍັງແດ? (ສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ່ ຈະເປັນປະໂຫຍດ ແມ່ນມ ຫຍັງແດ?) 

ຖ້າຈ າເປັນ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການແພດທ ່ ຈະສາມາດສະໜອງໜັງສື ຫ ື ເອກະສານ 

ເພ່ືອສະໜັບສະໜູນການຮ້ອງຂ ສ່ິງອ ານວຍຄວາມສະດວກ ແມ່ນມ ໃຜແດ? 

            

ເບິື່ ງດ້ານຫ ັ ງ ສໍາລັບຕົວຢື່າງຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ ລ້ິງເຊ ື່ ອມຕໍື່  ໄປຍັງແຫ ື່ງຂ້ໍມູນເພີື່ ມຕ ື່ ມ. 
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ການຮ້ອງຂ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກ 

ຂ້າພະເຈ ້ າຈະຂ ການອ ານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ແນວໃດ? 

ອີງຕາມ EEOC, ທື່ານພຽງແຕື່ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທື່ານຮູ້ວື່ າ ທື່ານຕ້ອງການໃຫ້ມີການປັບຕົວ ຫ   

ການປື່ ຽນແປງຢູື່ບື່ ອນເຮັດວຽກ ດ້ວຍເຫດຜົນທີື່ ກື່ ຽວຂ້ອງກັບເງ ື່ ອນໄຂທາງການແພດ. ທື່ານສາມາດໃຊ້ 

"ພາສາອັງກິດແບບທໍາມະດາ" ເພ ື່ ອເຮັດຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທື່ານ ແລະ ທື່ານບໍື່ ຈໍາເປັນຕ້ອງກື່າວເຖິງ ADA ຫ   

ໃຊ້ຄໍາວື່ າ "ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ."  

ການຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ ບໍື່ ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ເພາະສະນ້ັນທື່ານສາມາດຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ດ້ວຍການສົນທະນາແບບເຊິື່ ງໜ້າ ຫ   

ນໍາໃຊ້ວິທີການສ ື່ ສານອ ື່ ນໆ. ແນວໃດກໍຕາມ, 

ທື່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຂຽນຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທື່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນ 

ເຖິງແມື່ ນວື່ ານາຍຈ້າງຂອງທື່ານບໍື່ ຕ້ອງການກໍຕາມ. 

ຂ້າພະເຈ ້ າຈະຮູ້ເວລາທ ່ ຈະຕ້ອງຂ ການອ ານວນຄວາມສະດວກໄດ້ແນວໃດ? 

ທື່ານສາມາດຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໄດ້ທຸກເວລາ ໃນລະຫວື່າງຂ້ັນຕອນການສະໝັກ ຫ   

ໃນຂະນະທີື່ ທື່ ານໄດ້ເຂ້ົາເຮັດວຽກແລ້ວ. ການກໍານົດຊື່ວງເວລາທີື່ ດີທີື່ ສຸດ 

ທີື່ ຈະບອກນາຍຈ້າງກື່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນໃນວຽກ 

ແມື່ນທື່ານເປັນຄົນຕັດສິນໃຈເອງ. ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວ, ທື່ານຄວນຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກ 

ໃນເວລາທີື່ ທື່ ານຮູ້ວື່ າມີອຸປະສັກຢູື່ ໃນບື່ ອນເຮັດວຽກທີື່ ກີດຂວາງທື່ານຈາກການແຂື່ງຂັນເຮັດວຽກ, 

ການປະຕິບັດວຽກ ຫ   ການໄດ້ຮັບສະຫວັດດີການໃນການເຮັດວຽກົຢື່າງເທົື່ າທຽມກັນ 

ເນ ື່ ອງຈາກຄວາມພິການ.  

ຂ້າພະເຈ ້ າຕ້ອງບອກນາຍຈ້າງຂອງຕ ນວ່າ ຂ້າພະເຈ ້ າມ ຄວາມພິການບ ? 

ພາຍໃຕ້ ADA, 

ນາຍຈ້າງພຽງແຕື່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຫ້ການອໍານວຍຄວາມສະດວກແກື່ສະເພາະພະນັກງານທີື່ ປະສົບບັນຫາໃນບື່ ອນເ

ຮັດວຽກ ຍ້ອນຄວາມພິການເທົື່ ານ້ັນ. ເພາະສະນ້ັນ, 

ເວ້ັນເສຍແຕື່ວື່ າທື່ ານຈະແຈ້ງໃຫ້ນາຍຈ້າງຂອງທື່ານຊາບວື່າ ທື່ານມີຄວາມພິການເທົື່ ານ້ັນ, ບໍື່ ດັື່ ງນ້ັນ 

ນາຍຈ້າງບໍື່ ມີພັນທະທີື່ ຈະພິຈາລະນາໃຫ້ການອໍານວຍຄວາມສະດວກພາຍໃຕ້ ADA.  

ຂ້າພະເຈ ້ າຕ້ອງໃຫ້ຂ ້ ມູນທາງການແພດຫ າຍປານໃດໃຫ້ແກ່ນາຍຈ້າງຂອງຕ ນ?  

ພະນັກງານບາງຄົນ ບໍື່ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຫ້ລາຍລະອຽດກື່ຽວກັບຄວາມພິການໃຫ້ແກື່ນາຍຈ້າງຂອງຕົນ. 

ທື່ານອາດຈະຕ້ອງໄດ້ເລີື່ ມຈາກການບອກນາຍຈ້າງຂອງທື່ານວື່ າ ທື່ານກໍາລັງມີບັນຫາຫຍັງຢູື່ , 

ບັນຫາດັື່ ງກື່າວນ້ັນມີຄວາມກື່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການ ແລະ 

ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ທື່ ານຕ້ອງການແມື່ນຫຍັງ. ນາຍຈ້າງບາງຄົນຈະບໍື່ ຖາມຂ້ໍມູນເພີື່ ມຕ ື່ ມເລີຍ. 

ແນວໃດກໍຕາມ, ບັນດານາຍຈ້າງມີສິດທີື່ ຈະຮ້ອງຂໍຂ້ໍມູນທາງການແພດເພີື່ ມຕ ື່ ມໄດ້ 

ໃນເວລາທີື່ ພະນັກງານຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຖ້າທື່ ານບໍື່ ສະໜອງຂ້ໍມູນດັື່ ງກື່າວໃຫ້, 

ນາຍຈ້າງຈະສາມາດປະຕິເສດຄໍາຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກຂອງທື່ານໄດ້.  

ການອ ານວຍຄວາມສະດວກທ ່ ຂ້າພະເຈ ້ າສາມາດຂ ໄດ້ ມ ຫຍັງແດ່?  

ໂດຍທົື່ ວໄປແລ້ວ, ການອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແມື່ນການປື່ ຽນແປງສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກ 

ຫ   ການປື່ ຽນແປງວິທີການເຮັດວຽກແບບປົກກະຕິໃດໜຶື່ ງ 

ຊຶື່ ງຊື່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນທີື່ ມີຄວາມພິການໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການຈ້າງງານຢື່າງເທົື່ າທຽມກັນ. ພາຍໃຕ້ ADA, 

ບັນດານາຍຈ້າງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະໜອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກ "ທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ" 

ສໍາລັບບັນດາພະນັກງານທີື່ ມີຄວາມພິການ. ເພາະສະນ້ັນ, 

ທື່ານສາມາດຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃດກໍໄດ້ ທີື່ ຖ ວື່ າ "ສົມເຫດສົມຜົນ." 

ນ້ີແມື່ ນບາງຕົວຢື່າງຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນຈາກ EEOC:  

• ການເປີດໃຫ້ສາມາດເຂ້ົາເຖິງສິື່ ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ມີຢູື່ແລ້ວ 

• ການຈັດຫາໃຫ້ ຫ   ການດັດແກ້ອຸປະກອນ 

• ການຈັດຫາຜູ້ອື່ານ ຫ   ນາຍແປພາສາທີື່ ມີຄຸນສົມບັດເໝາະສົມ 

• ການຊັບຊ້ອນວຽກໃໝື່ ໄປຍັງຕໍາແໜື່ ງທີື່ ຫວື່ າງ 

• ການລາປື່ວຍ 

ສິື່ ງຕໍື່ ໄປນ້ີ ຈະບໍື່ ຖ ກພິຈາລະນາວື່ າເປັນຕົວຢື່າງຂອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ, 

ເພາະສະນ້ັນ ຈຶື່ ງບໍື່ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີພາຍໃຕ້ ADA: 

• ການຖອນ ຫ   ລົບລ້າງໜ້າທີື່ ທີື່ ສໍາຄັນອອກຈາກໜ້າວຽກ 

• ການຫ ຸ ດມາດຕະຖານການຜະລິດລົງ 

• ການສະໜອງລາຍການເຄ ື່ ອງໃຊ້ສື່ວນຕົວ ເຊັື່ ນ: ຂາທຽມ, ລ້ໍຍູ້, ແວື່ນຕາ, ເຄ ື່ ອງຊື່ວຍຟັງ ຫ   

ອຸປະກອນທີື່ ຄ້າຍຄ ກັນ ຖ້າພວກເຂົາຕ້ອງໃຊ້ໃນການເຮັດວຽກ 

ຂ້ໍຈໍາກັດພຽງປະການດຽວ 

ໃນພັນທະຂອງນາຍຈ້າງໃນການສະໜອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ 

ແມື່ນບໍື່ ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປື່ ຽນແປງຫ   ການດັດແກ້ດັື່ ງກື່າວ ຖ້າມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດ 

"ຄວາມລໍາບາກເກີນຄວນ" ແກື່ນາຍຈ້າງ. "ຄວາມລໍາບາກເກີນຄວນ" ຫມາຍເຖິງ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ຫ   

ຄື່າໃຊ້ຈື່າຍທີື່ ຫ ວງຫ າຍ ແລະ ມຸື່ ງເນ້ັນໄປທີື່ ແຫ ້ ງຊັບພະຍາກອນ ແລະ 

ສະຖານະການຂອງນາຍຈ້າງສະເພາະໃດໜຶື່ ງ ທີື່ ສໍາພັນກັບຄື່າໃຊ້ຈື່າຍ ຫ   

ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສະໜອງການອໍານວຍຄວາມສະດວກສະເພາະໃດໜຶື່ ງ. 

ນາຍຈ້າງຕ້ອງປະເມີນເປັນແຕື່ລະກໍລະນີວື່ າ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນສະເພາະນ້ັນ 

ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເກີນຄວນ ຫ   ບໍື່ . 

ຂ້ໍມູນຂ້າງເທິງນ້ີ ແມື່ນດັດແກ້ມາຈາກແຫ ື່ງຂ້ໍມູນຂອງ Job Accommodation Network (ເຄ ອຂື່ າຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການເຮັດວຽກ, JAN), "ຄູື່ມ ພາກປະຕິບັດຂອງພະນັກງານໃນການຮ້ອງຂໍ ແລະ 

ການເຈລະຈາຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກທີື່ ສົມເຫດສົມຜົນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວື່າດ້ວຍຄົນອາເມລິກາທີື່ ມີຄວາມພິການ." ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພີື່ ມຕ ື່ ມ, ລວມທັງສະຖານະການຕົວຢື່າງ ແລະ 

ໜັງສ ການຮ້ອງຂໍການອໍານວຍຄວາມສະດວກຕົວຢື່າງ, ໃຫ້ເຂ້ົາເບິື່ ງແຫ ື່ ງຂ້ໍມູນໃນ ເຄ ື່ ອງມ ການອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນບື່ ອນເຮັດວຽກຂອງ JAN ທາງອອນລາຍໄດ້ທີ https://askjan.org/toolkit/index.cfm. 

ເຄ ອຂື່ າຍການອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການເຮັດວຽກ ແມື່ນການບໍລິການໜຶື່ ງຂອງ ສໍານັກງານນະໂຍບາຍການຈ້າງງານຄົນພິການ ຂອງກະຊວງແຮງງານແຫື່ງສະຫະລັດ. 
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