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ຄາໍຮອ້ງຂໍການດແູລເດັກແທນຊ  ົ່ວຄາວ 

  ຄາໍຮອ້ງສະບບັທາໍອດິ      ຄາໍຮອ້ງສະບບັປບັປງຸ 

ປະເພດການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວທ ົ່ ຕອ້ງການ: 

 ການບໍລິການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວແບບຍ  ກລະດບັ 

(Enhanced Respite Services, ERS) 

 ການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວສະເພາະ  
(Dedicated Respite) 

  ການດແູລແທນທ ົ່ ໄດຮ້ບັການລະເວັນ້ເງນິທຶນ 

(Waiver Funded Respite) ໃນສະຖານທ ົ່  

ທ ົ່ ມ  ໃບອະນຍຸາດ 

ກະລນຸາຄດັຕດິລາຍລະອຽດກົ່ຽວກບັການປະເມ  ນຜ  ນ DDA, IEP, ABA ຫ ຼື ແຜນການສະໜບັສະໜນູພຶດຕກິາໍ, ໜງັສຼືຍນິຍອມເຜ ຍແຜົ່ຂໍມ້ນູທ ົ່ ຍງັມ  ຜ  ນໃຊໄ້ດ ້

(ກະລນຸາລະບ ຸ“ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການຮບັເໝ າອຼືົ່ ນໆຂອງ DSHS ເຊັົ່ ນ: ທ ົ່ ພກັອາໄສທ ົ່ ມ  ພະນກັງານຊຶົ່ ງມ  ໃບອະນຍຸາດ” ໃສົ່ໃນໜງັສຼືຍນິຍອມ) ແລະ 

ຂໍມ້ນູອຼືົ່ ນໆທ ົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງ. 

ຊຼືົ່ຂອງບກຸຄ  ນ 

      

ວນັເດຼືອນປ ເກ ດ 

      

ເລກ ID ຂອງ ADSA 

      

ເຂດ 

      

ທ ົ່ ຢູົ່ ເມ ຼືອງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  

                     
 

ພໍົ່ ແມ ົ່ / ຜູປ້  ກຄອງ 

      

ເບ ໂທລະສບັຫ ກັ (ພອ້ມລະຫດັພຼື້ນທ ົ່ ) 

      
ທ ົ່ ຢູົ່ອ ເມວ 

      

ເບ ໂທສກຸເສ ນ / ເບ ມ ຼືຖຼື 

      

ເບ ໂທລະສບັ / ເບ ມ ຼືຖຼືຜູໃ້ຫກ້ານດແູລສາໍຮອງ 

(ຖາ້ບໍົ່ ສາມາດຕດິຕໍົ່ ພໍົ່ ແມ ົ່ / ຜູປ້  ກຄອງ ໄດ)້ 

      

ທ ົ່ ຢູົ່ໄປສະນ  ຖາ້ຕົ່າງຈາກຂາ້ງເທິງ    ອນັດຽວກນັກບັຂາ້ງເທິງ ເມ ຼືອງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  

                     

 

ຊຼືົ່  ແລະ ເບ ໂທລະສບັຂອງ DDA CRM 

      

ຮບັແບບສາໍຫ ວດຫ ງັການເຂ ້າຮບັການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວ 

ກົ່ຽວກບັການບໍລິການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວແບບຍ  ກລະດບັ 

ເທ ົ່ ານ ັນ້ 

 ຜົ່ານທາງອ ເມວ       ຂໍຮບັເປັນເອກະສານ 

ຄອບຄ  ວມ  ຄວາມເຕັມໃຈທ ົ່ ຈະເດ ນທາງໄປພາກຕາເວັນອອກ ຫ ຼື ຕາເວັນຕ  ກຂອງກງຸວໍຊງິຕນັ ເພຼືົ່ ອເຂ ້າເຖງິການບໍລິການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວແບບຍ  ກລະດບັບໍ?  

  ໄປ     ບໍົ່ ໄປ 

ບໍລິການນາຍແປພາສາ 

  ບ ໍ່ ເອ າ       ເອ າ; ລະບພຸາສາ:        

 

ວນັທ ທ ົ່ ຕອ້ງການ ການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວ* (ໃຊສ້ະເພາະໃນກລໍະນ ເປັນການເຂ ້າເຖງິ ການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວສະເພາະ ຫ ຼື 

ການດແູລແທນທ ົ່ ໄດຮ້ບັການລະເວັນ້ເງນິທຶນ ເທ ົ່ ານ ັນ້) 

 ຈາກ ເຖງິ ສະໜອງການເດ ນທາງໃຫໂ້ດຍ: 

1.                   

2.                   

3.                   

* ວນັທ ທ ົ່ ຕອ້ງການ ການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວ ຈະບໍົ່ ສິນ້ສດຸຈ  ນກວົ່າຄາໍຮອ້ງຂໍດ ັົ່ງກ ົ່າວຈະໄດຮ້ບັການອະນມຸດັກ ົ່ອນ. 

ເຫດສກຸເສ ນທ ົ່ ບໍົ່ ໄດກ້າໍນ  ດໄວອ້າດເຂ ້າມາປົ່ຽນແທນ ແລະ/ຫ ຼື ສ  ົ່ງຜ  ນກະທ ບຕໍົ່ ການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວກົ່ອນໜາ້ນ .້ 
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ການສກຶສາ 

ຊຼືົ່ ໂຮງຮຽນ 

      

ເຂດໂຮງຮຽນ 

      

ທ ົ່ ຢູົ່ ເມ ຼືອງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  

                     

ຊຼືົ່ອາຈານ 

      

ເບ ໂທບົ່ອນເຮັດວຽກ 

      

ເດັກໄດເ້ຂ ້າໂຮງຮຽນໝ ດມ ຼື ້(ຫ  ກຊ  ົ່ວໂມງ) ບໍ?    ເຂ ້າ       ບໍົ່ ເຂ ້າ 

ທາງການແພດ 

ໃຫໜຶ້ົ່ ງ ID 

      

ຢາທ ົ່ ໃຊໃ້ນປດັຈບຸນັ ປະລິມານ ຄວາມຖ ົ່ ເຫດຜ  ນທ ົ່ ບ  ົ່ງໃຊ ້

                        

                        

                        

                        

ຢາທ ົ່ ໃຊເ້ປັນຄ ັງ້ດຽວເມ ຼືົ່ອຈາໍເປັນ ອະທິບາຍຂະບວນການໃນການໃຊ ້

            

            

ອະທິບາຍປະເພດການຊົ່ວຍເຫ ຼືອທ ົ່ ຈາໍເປັນໃນການໃຊຢ້າກນິ ແລະ/ຫ ຼື ໃຊຢ້າຂ ເ້ຜ້ິງ ຫ ຼື ຢາຢອດ (ລວມທງັວຕິາມນິ): 

  ຄວບຄມຸດແູລເທ ົ່ ານ ັນ້    ແນະນາໍແບບປາກເປ ົ່ າ    ໃສົ່ຈອກໃຫ ້         ບ  ດໃສົ່ໃນອາຫານ    ການຊົ່ວຍເຫ ຼືອທາງດາ້ນຮົ່າງກາຍ 

  ການໃຫຢ້າຜົ່ານສາຍປ້ອນອາຫານ   ບກຸຄ  ນທ ົ່ ບໍົ່ ມ  ຢາກນິ / ຢາທາ 

  ອຼືົ່ ນໆ:        

ອາການແພຢ້າ (ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ) 

      

ຂໍຈ້າໍກດັດາ້ນການກນິອາຫານ / ການເລຼືອກກນິອາຫານ (ອະທິບາຍລາຍລະອຽດ) 

      

ເປັນຊກັບໍ? ຖາ້ເປັນ, ກະລນຸາອະທິບາຍປະເພດ, ຄວາມຖ ົ່ , ການຊກັຄ ັງ້ສດຸທາ້ຍ ແລະ ລະບເຸຫດການຂອງການຊກັທ ົ່ ກາໍນ  ດໄວ ້(ຖາ້ມ  ) 

  ເປັນ       ບໍົ່ ເປັນ 

      

ແພດຫ ກັ 

      

ເບ ໂທລະສບັ 

      

ທນັຕະແພດ 

      

ເບ ໂທລະສບັ 

      

ແພດດາ້ນອຼືົ່ ນໆ (ລະບປຸະເພດ) 

      

ເບ ໂທລະສບັ 

      

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທາງການແພດອຼືົ່ ນໆ ຫ ຼື ສຂຸະພາບດາ້ນພຶດຕກິາໍ (ລະບປຸະເພດ) 

      

ເບ ໂທລະສບັ 

      

ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການທາງການແພດອຼືົ່ ນໆ ຫ ຼື ສຂຸະພາບດາ້ນພຶດຕກິາໍ (ລະບປຸະເພດ) 

      

ເບ ໂທລະສບັ 
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ອະທິບາຍວທິ ທ ົ່ ເດັກບ  ົ່ງບອກໃຫເ້ຫັນວົ່າ ພວກເຂ າກາໍລງັປະສ  ບກບັຄວາມເຈບັປວດ: 

      

ອະທິບາຍຄວາມສາມາດໃນການເວ ້າ ແລະ ການສຼືົ່ ສານ ລວມທງັຄວາມຕອ້ງການການຊົ່ວຍເຫ ຼືອ ເຊັົ່ ນ: ການສຼືົ່ ສານດວ້ຍການແລກປົ່ຽນຮບູພາບ (PECS), 

ການໃຊຕ້າຕະລາງຮບູພາບ, ອປຸະກອນການສຼືົ່ ສານ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ: 

      

ກົ່ຽວກບັພຶດຕກິາໍ 

  ພະເນຈອນ / ໂຕນໜ    ໂຍນວດັຖສຸິົ່ ງຂອງ   ພຶດຕກິາໍທາໍຮາ້ຍຕ  ວເອງ 

  ເອ າຕ  ວຫ  ບຊອ້ນ   ທາໍລາຍຊບັສນິ   ທາໍຮາ້ຍຮົ່າງກາຍ 

  ພຸົ່ງເຂ ້າສູົ່ການຈະລາຈອນ   ຕ  ວກະຕຸນ້   ບນັຫາກົ່ຽວກບັອາຈ  ມ 

  ໄຂປະຕລູ  ດທ ົ່ ກາໍລງັແລົ່ນຢູົ່   ປະສາດສາໍຜດັ / ສຽງ / ສາໍຜດັ   ຖົ່າຍເບ າບໍົ່ ເປັນລະບຽບ 

  ໂລກ PICA (ໂລກມກັກນິຂອງທ ົ່ ກນິບໍົ່ ໄດ)້   ຢາກອາຫານຜິດປ ກກະຕ ິ   ຮອ້ງສຽງດງັໆ 

  ກຼືນກນິສານທ ົ່ ເປັນອນັຕະລາຍ   ບໍົ່ ຢາກກນິອາຫານ   ກດັ 

  ຕ ັງ້ກອງໄຟ   ມກັເອ າຫ  ວຕາໍ   ພຶດຕກິາໍທາງເພດທ ົ່ ບໍົ່ ເໝາະສ  ມ 

ພຶດຕກິາໍທ ົ່ ມກັສະແດງອອກຢູົ່ເຮຼືອນ, ຢູົ່ໃນຊຸມຊ  ນ ແລະ ໃນໂຮງຮຽນ ທ ົ່ ກ ົ່ຽວຂອ້ງຫ າຍທ ົ່ ສດຸແມ ົ່ນຫຍງັ? 

      

ສິົ່ ງທ ົ່ ຄວນຫ  ກລຽ້ງ (ເພງດງັ, ການສາໍຜດັ, ອາຫານ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ) ແມ ົ່ນຫຍງັ? 

      

ບນັຫາດາ້ນຄວາມປອດໄພທ ົ່ ທົ່ານກງັວ  ນມ  ຫຍງັແດົ່? 

      

ຄວາມຕອ້ງການໃນການຄວບຄມຸດແູລ: 

ອະທິບາຍລະດບັໃນການຄວບຄມຸດແູລ ກົ່ຽວກບັສຂຸະພາບແລະ ຄວາມປອດໄພ: ໜອ້ຍທ ົ່ ສດຸ, ໃຫຢູ້ົ່ໃນສາຍຕາ, ໜຶົ່ ງຕໍົ່ ໜຶົ່ ງ, ດແູລຕະຫ ອດເວລາ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ. 

ມ ການນາໍໃຊຂ້ະບວນການຈາໍກດັ ຫ ຼື ການແຊກແຊງຊົ່ວຍເຫ ຼືອທາງຮົ່າງກາຍ ຢູົ່ໃນເຮຼືອນຂອງທົ່ານເພຼືົ່ ອດດັພຶດຕກິາໍທ ົ່ ທາ້ທາຍ (ເຝຼືອກແຂນ, ໝວກກນັກະທ ບ, 

ສາຍຮດັ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ) ບໍ?    ມ        ບໍົ່ ມ   

ຖາ້ມ  , ກະລນຸາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ. ກະລນຸາຊາບວົ່າ ຜູໃ້ຫບໍ້ລິການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວ ອາດຈະຕອ້ງໄດຂ້ໍຄາໍແນະນາໍເປັນລາຍລກັອກັສອນ 

ຈາກຜູຊ້ ົ່ຽວຊານດາ້ນການຮກັສາປິົ່ ນປ ວ ກົ່ຽວກບັການນາໍໃຊອ້ປຸະກອນປອ້ງກນັ ເຊັົ່ ນ: ໝວກກນັກະທ ບ, ເຝຼືອກແຂນ ແລະ ອຼືົ່ ນໆ. 

      

ມ ການນາໍໃຊແ້ຜນຊົ່ວຍເຫ ຼືອພຶດຕກິາໍຢູົ່ໃນເຮຼືອນ ຫ ຼື ໃນໂຮງຮຽນບໍ?    ມ        ບໍົ່ ມ   

ຖາ້ມ  , ກະລນຸາອດັສາໍເນ າແຜນດ ັົ່ງກ ົ່າວປະກອບໃສົ່ຄາໍຮອ້ງຂໍການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວ. 

ປດັຈບຸນັມ  ການນາໍໃຊເ້ຄຼືົ່ ອງແຈງ້ເຕຼືອນຢູົ່ໃນເຮຼືອນຂອງທົ່ານບໍ? ຖາ້ມ  , ກະລນຸາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ. 

      

ຄວາມຕອ້ງການການຄວບຄມຸດແູລໃນຊຸມຊ  ນ (1 ຕໍົ່  1 ໃນຊຸມຊ  ນ ຍອ້ນມ  ຄວາມທາ້ທາຍ, ສາມາດຄວບຄມຸດແູລພອ້ມກບັເດັກຄ  ນອຼືົ່ ນໆ): 
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ກດິຈະວດັປະຈາໍວນັ: 

ກະລນຸາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ ກົ່ຽວກບັກດິຈະວດັປະຈາໍວນັແຕົ່ລະອນັໃຫຫ້ າຍເທ ົ່ າຫ າຍໄດ.້ 

ກດິຈະວດັໃນຕອນເຊ ້າ: ກະລນຸາອະທິບາຍເຖງິກດິຈະວດັຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກັຂອງເດັກ ລວມທງັເວລາເຮັດກດິຈະວດັໃນມ ຼືນ້ ັນ້, ເວລາກນິເຂ ້າ, 

ເວລາອາບນ ໍາ້. 

      

ກດິຈະວດັໃນຕອນແລງ ແລະ ຕອນເຂ ້ານອນ: ກະລນຸາອະທິບາຍເຖງິກດິຈະວດັຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກັຂອງເດັກ ລວມທງັເວລາເຮັດກດິຈະວດັໃນມ ຼືນ້ ັນ້, 

ເວລາກນິເຂ ້າ, ເວລາອາບນ ໍາ້. 

      

ກດິຈະວດັປະຈາໍວນັປ ກກະຕໃິນໂຮງຮຽນ: ກະລນຸາອະທິບາຍເຖງິກດິຈະວດັຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກັຂອງເດັກ. 

      

ກດິຈະວດັປະຈາໍວນັນອກໂຮງຮຽນ: ກະລນຸາອະທິບາຍເຖງິກດິຈະວດັຂອງເດັກ ແລະ ຄວາມມກັຂອງເດັກ. 

      

ການພກັຜົ່ອນຢົ່ອນອາລ  ມ / ກດິຈະກາໍ / ການເຂ ້າຮົ່ວມຊຸມຊ  ນ 

ອະທິບາຍເຖງິຄວາມມກັສົ່ວນຕ  ວໃນດາ້ນຕໍົ່ ໄປນ .້ 

ກດິຈະກາໍພກັຜົ່ອນຢົ່ອນອາລ  ມ ແລະ ກດິຈະກາໍເວລາຫວົ່າງທ ົ່ ມກັໃນຊຸມຊ  ນ: 

      

ກດິຈະກາໍທ ົ່ ມກັໃນບາ້ນເຮຼືອນ ແລະ ຊຸມຊ  ນ. ກດິຈະກາໍທ ົ່ ຕອ້ງຫ  ກລຽ້ງໃນບາ້ນເຮຼືອນ ແລະ ຊຸມຊ  ນ. 

      

ມ ຄວາມຕອ້ງການ ການສະໜບັສະໜນູດາ້ນວດັທະນະທາໍ ຫ ຼືສາສະໜາໃດໜຶົ່ ງບໍ? ຖາ້ມ  , ກະລນຸາອະທິບາຍລາຍລະອຽດ. 
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ຜູມ້າຢຽ້ມຢາມ - ລະບລຸາຍຊຼືົ່ ຜູທ້ ົ່ ໄດຮ້ບັອະນຍຸາດໃຫມ້າຢຽ້ມຢາມລກູທົ່ານໄດໃ້ນໄລຍະເຂ ້າຮບັການດແູລແທນຊ  ົ່ວຄາວ. 

ຊຼືົ່ 

      

ປະເພດການຕດິຕໍົ່ ທ ົ່ ອະນຍຸາດ 

  ເຂ ້າຢຽ້ມຢາມ    
  ໂທລະສບັ 

ເບ ໂທລະສບັ 

      

ທ ົ່ ຢູົ່ ເມ ຼືອງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  

                     

 

ຊຼືົ່ 

      

ປະເພດການຕດິຕໍົ່ ທ ົ່ ອະນຍຸາດ 

  ເຂ ້າຢຽ້ມຢາມ    
  ໂທລະສບັ 

ເບ ໂທລະສບັ 

      

ທ ົ່ ຢູົ່ ເມ ຼືອງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ  

                     

ການກວດກາໃບສະໝກັ ແລະ ການລ  ງລາຍເຊັນ 

ຊຼືົ່ຂອງບກຸຄ  ນທ ົ່ ຕຼືົ່ ມຂໍມ້ນູໃສົ່ແບບຟອມ (ຖາ້ບໍົ່ ແມ ົ່ນພໍົ່ ແມ ົ່) 

      

ລາຍເຊັນ ວນັທ  

      

ລາຍເຊັນຂອງພໍົ່ ແມ ົ່ (ຖາ້ບກຸຄ  ນໃດໜຶົ່ ງ ເປັນຜູຕ້ຼືົ່ ມແບບຟອມນ ໃ້ນນາມຂອງທົ່ານ) ວນັທ  

      

 


