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້ ຍຄວາມເປັັນຈິງິ
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ຮູ້້ຄ
ິ ທິິ. ມາດຕະຖານລັ ັດຖະບານກາງອັ ັນໃໝ່ທີ່່�່ ຊັ ັບຊ້ອ
� ວາມເປັັນຈິິງ. ທ່າ່ ນມີີສິດ
້ ນສຳ ຳ�ລັ ັບການຕັ ັດສິິນໃນເວລາຄົ ົນອົ ົບພະຍົ ົບອາດຈະກາຍເປັັນພລັ ັບບຣິິກ ຊາຣຈ໌ ໌
(ບຸຸກຄົ ົນທີ່່�ຕ້ອ
ຸ ົນຈຳ�ນວນຫລວງຫລາຍຜູ້້
ຳ
້ ງຂໍໍຄວາມຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອທາງການເງິິນຈາກລັ ັດຖະບານ), ມາດຕະຖານດັ່່�ງກ່າ່ ວສາມາດເຮັັດໃຫ້ບຸ
້ ກຄົ
�ທີ່່� ຈະບໍ່່� ຖືືກກະທົົບໂດຍ
ກົ ົດລະບຽບຍົ ົກເລີີກການສະໝັ ັກຈາກຜົ ົນປະໂຫຍດຕ່າ່ ງໆ.
ເນື້້�ອໃນໃນເອກະສານສະບັ ັບນີ້້�ບໍ່່� ແມ່ນຄຳ
ຖ້າ້ ທ່າ່ ນມີີຄຳ ຳ�ຖາມ
ົດໝາຍ ແຕ່ລ
ຳ
່ ຳ�ແນະນຳ ຳ�ທາງກົ ົດໝາຍ.
່ ະສະພາບຂອງການອົ ົບພະຍົ ົບເຂົ້້�າເມືືອງແມ່ນມີີ
່ ລັ ັກສະນະຈຳ�ເພາະ.
ກ່ຽ່ ວກັ ັບທ່າ່ ນ ຫລືື ສະຖານະຂອງສະມາຊິິກຄອບຄົ ົວຂອງທ່າ່ ນ ແລະ/ຫຼືື� ການໃຊ້ຜົ
້ ົນປະໂຫຍດ, ຊັ ັບພະຍາກອນແມ່ນມີີ
່ ພ້ອ
້ ມໃຫ້ໃ້ ນການສະໜອງການຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�
ອທີ່່�ບໍ່່� ເສຍຄ່າ່ ແລະ ເປັັນຄວາມລັ ັບ.

ກົ ົດລະບຽບວ່າ່ ດວ້ຍ
້ ພລັ ັບບຣິິກ ຊາຣຈ໌ສ
໌ ະບັ ັບໃໝ່ບໍ່່�ກ
່ ະທົົບຄົ ົນອົ ົບພະຍົ ົບສ່ວ
່ ນໃຫ່ຍ
່ .

ຄົ ົນຂໍໍລີ້້�ໄພ, ຜູ້້ໄ� ດ້ຮັ
ິ ຈາກການຄ້າ້ ມະນຸຸດ, ຄວາມຮຸຸນແຮງ
້ ັບອະນຸຸຍາດການລີ້້�ໄພທາງການເມືືອງ, ຜູ້້�ລອດຊີີວິດ
ໃນຄອບຄົ ົວ ແລະການກະທຳ ຳ�ຜິິດທີ່່�ຮ້າ້ ຍແຮງອື່່� ນໆ ແລະ ຄົ ົນອົ ົບພະຍົ ົບ “ທາງດ້າ້ ນມະນຸຸດສະທຳ ຳ�” ຈະບໍ່່�
ໄດ້ຮັ
ົ ລະເມືືອງທີ່່� ໄດ້ອ
້ ັບຜົ ົນກະທົົບ. ພົນ
້ ະນຸຸຍາດຢູ່່�ຖາວອນຕາມກົ ົດໝາຍ (ຫລືື ຜູ້້�ຖືື “ບັ ັດຂຽວ green cards”
ຈະບໍ່່� ໄດ້ຮັ
້ ັບຜົ ົນກະທົົບເວັ້້�ນແຕ່ວ່
່ າ່ ພວກເຂົົາອອກຈາກ ສະຫະລັ ັດເປັັນເວລາ 180 ວັ ັນ ແລະຕ້ອ
້ ງການເຂົ້້�າ
ມາຄືືນໃໝ່.່ ຜົ ົນປະໂຫຍດທີ່່� ໄດ້ຮັ
້ ັບເມື່່�ອຜູ້້�ຄົ ົນນອນຢູ່່�ໃນໜຶ່່�ງຂອງສະຖານະເຫລົ່່� ານັ້້�ນຈະບໍ່່�ຖືືກນັ ັບ.

ໂປຣແກຣມສາທາລະນະຫລາຍໆໂປຣແກຣມບໍ່່�ຖືືກພິິຈາລະນາໃນ
ໂປຣແກຣມສາທາລະນະຫລາຍໆໂປຣແກຣມບໍ່່�ຖືືກພິິ
າລະນາໃນ
ການທົົດສອບ ພລັ ັບບຣິິກ ຊາຣຈ໌ ໌ (public charge) ຂອງລັ ັດຖະບານກາງ.
ັດຖະບານກາງ

ໂປຼຼແກຣມອາຫານຊ່ວ
ິ ແລະໂພຊະນາການ ເຊັ່່� ນວ່າ່ : WIC, CHIP, ອາຫານທ່ຽ່ ງໃນໂຮງຮຽນ,
່ ຍຊີີວິດ
ທະນາຄານອາຫານ, ທີ່່�ຫລົ ົບໄພ, ການຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອດູູແລເດັັກນ້ອ
້ ຍ, ການດູູແລສຸຸຂະພາບທີ່່�ສະໜອງທືືນໂດຍ
ທ້ອ
ງຖິ່່�
ນແລະລັ
ແລະໂປຣແກຣມອື່່�
ນໆອີີ
ກຫລ
າຍທີ່່�ບໍ່່�
ໄດ້
ລ
ັດ,
້
້ ວມເຂົ້້�າໃນການທົົດສອບ ພລັ ັບບຣິິກ ຊາຣຈ໌ ໌
ຂອງລັ ັດຖະບານກາງ.

ການໃຊ້ ້ ໂປຼຼແກຣມສາທາລະນະບໍໍໍ�ເຮັັດໃຫ້້ ບຸຸກຄົ ົນໜຶ່່�ງກາຍເປັັນ ພລັ ັບບຣິິກ
ຊາຣຈ໌ ໌ ໂດຍອັ ັດຕະໂນມັດັດັ .

ເຈົ້້�າໜ້າ້ ທີ່່�ກວດກາຄົ ົນເຂົ້້�າເມືືອງຕ້ອ
້ ງເບິ່່� ງທີ່່� ສະພາບການທັັງໝົ ົດ ໃນການຕັ ັດສິິນບໍ່່�ວ່າ່ ບຸຸກຄົ ົນອາດຈະ
ກາຍເປັັນ ພລັ ັບບຣິິກ ຊາຣຈ໌ໃນອະນາຄົ
ົດຫລືືບໍ່່�ກໍໍຕາມ. ນີ້້�ລວມທັັງອາຍຸຸ, ສຸຸຂະພາບ, ລາຍຮັ ັບ, ຊັ ັບສິິນ,
໌
ຊັ ັບພະຍາກອນ, ການສຶຶກສາ/ທັັກສະຂອງທ່າ່ ນ, ຄອບຄົ ົວທີ່່�ບຸຸກຄົ ົນນັ້້�ນຕ້ອ
້ ງຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອ ແລະ ຄອບຄົ ົວ
ຜູ້້�ທີ່່�ຈະຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອບຸຸກຄົ ົນນັ້້�ນ. ປັັດໄຈທາງບວກເຊັ່່� ນວ່າ່ ການມີີວຽກເຮັັດງານທຳ ຳ� ຫລືື ປະກັ ັນສຸຸຂະພາບ,
ສາມາດນຳ ຳ�ມາພິິຈາລະນາກັ ັບປັັດໄຈທາງລົ ົບໄດ້,້ ເຊັ່່� ນວ່າ່ ການໄດ້ໃ້ ຊ້ຜົ
້ ົນປະໂຫຍດໜຶ່່�ງໆແລ້ວ
້ ຫລືື
ການມີີບັ ັນຫາທາງສຸຸຂະພາບ. ແຕ່ລ
່ ະບຸຸກຄົ ົນຈະມີີໂອກາດໃນການສະແດງວ່າ່ ເປັັນຫຍັ ັງພວກເຂົົາບໍ່່� ອາ
ດຈະເພີ່່� ງພາອາໄສ ຜົົນປະໂຫຍດໜຶ່່� ງໆໃນອະນາຄົ ົດ.

ຜົ ົນປະໂຫຍດທີ່່� ໄດ້ໃ້ ຊ້ໂ້ ດຍສະມາຊິິກຄອບຄົ ົວຈະບໍ່່�ຖືືກນັ ັບເຂົ້້�າໃນ
ການເຮັັດການຕັ ັດສິິນ ພລັ ັບບຣິິກ ຊາຣຈ໌ ໌ ໃນສະຫະລັດ
ັ .
ັດ

ສະມາຊິິກຄອບຄົ ົວທີ່່� ເປັັນສັ ັນຊາດອາເມລິິກາສາມາດໃຊ້ໂ້ ປຣແກຣມໂພຊະນາການ, ອາຫານ ຫລືື
ທີ່່�ພັັກອາໄສໂດຍບໍ່່�ຕ້ອ
ໃບຂໍໍສະໝັ ັກຂອງລູູກໆຂອງພວກເຂົົາ
້ ງຢ້າ້ ນກົ ົວ. ລວມເຖິິງຊື່່�ຂອງພໍ່່� ແມ່ໃນ
່
ບໍ່່�ໝາຍຄວາມວ່າ່ ພວກເຂົົາໄດ້ສ
້ ະໜັັກຂໍໍ ຜົ ົນປະໂຫຍດຕ່າ່ ງໆໃຫ້ພ
້ ວກເຂົົາເອງ.

ມີີກົ ົດໝາຍໃນການປົົກປ້ອ
້ ງຂໍ້້�ມູູນກ່ຽ່ ວກັ ັບການສະໝັ ັກຂໍໍຜົ ົນປະໂຫຍດສາທາລະນະ
ແລະ ຜູ້້�ຮັ ັບຜົ ົນປະໂຫຍດ.
ົນປະໂຫຍດ

ໂດຍທົ່່�ວໄປກົ ົດໝາຍປະຈຳ�ລັ
ຳ ັດ ແລະລັ ັດຖະບານກາງປົົກປ້້ອງ ຄວາມເປັັນສ່ວ
່ ນຕົ ົວຂໍ້້�ມູູນຂອງທ່າ່ ນເມື່່�ອຂໍໍ
ສະໝັ ັກ ຫລືື ຮັ ັບປະກັ ັນໄພທາງການດູູແລສຸຸຂະພາບ, ໂພຊະນາການ, ການຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອທາງເສດຖະກິິດ
ຫລືື ຜົ ົນປະໂຫຍດສາທາລະນະອື່່� ນ.

ການຊ່ວ
ັ
່ ຍເຫຼືື�ອທີ່່�ບໍ່່� ເສັັຍຄ່າ່ ແລະເປັັນຄວາມລັບ
ການຊ່ວ
ນ ຖ້າ້ ທ່າ່ ນມີີຄຳ ຳ�ຖາມສະເພາະ ຫລືື ຂໍ້້�ກັ ັງວົ ົນກ່ຽ່ ວກັ ັບຜົ ົນກະທົົບໃນການໃຊ້ ້ ຜົ ົນປະໂຫຍດສາທາ
່ ຍເຫຼືື�ອແມ່ນມີີ
່ ໃຫ້ທ່
້ າ່ ນ!
ລະນະບົ ົນສະຖານະຄົ ົນອົ ົບພະຍົ ົບຂອງທ່າ່ ນ, ໃຫ້ພົ
້ ົວພັັນ ທະນາຍຄວາມດ້າ້ ນການອົ ົບພະຍົ ົບເຂົ້້�າເມືືອງ.

ຕິິດຕໍ່່�ຫາໜຶ່່�ງໃນອົ ົງກອນຕໍ່່� ໄປນີ້້�ເພື່່� ອຂໍໍຄວາມຊ່ວ
່ ຍເຫຼືື�ອ:
• ສາຍດວ
່ ນ CLEAR: 1-888-201-1014
• Northwest Immigrant Rights Project (NWIRP):
- NWIRP Seattle Office: 206-587-4009
- NWIRP Yakima Valley (Granger) Office: 509-854-2100
- NWIRP Wenatchee Office: 509-570-0054
ມີີຊັ ັບພະຍາກອນພ້ອ
້ ມໃຫ້ທ່
້ າ່ ນຜ່າ່ ນ ອົ ົງການຈັ ັດຕັ້້�ງທີ່່�ລະບຸຸໃນເວັັບໄຊທ໌ຂ
໌ ອງລັ ັດຖະບານ:
https://www.governor.wa.gov/issues/issues/safe-communities/immigration-and-refugee-resources

