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ຕອ້ງຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນໂດຍຜູລ້ງົສະໝກັ. ກະລຸນາພມິ ຫຼ ືປຣນິ. 

ທ່ານເຄຍີຖກືຮບັຮອງໃຫນ້າໍໃຊ ້ACCESS ບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  ວນັເດອືນປເີກດີ   

ຖາ້ບ່ໍແມ່ນ, ທ່ານເຄຍີລງົສະໝກັ ACCESS ບໍ? ແມ່ນແລວ້  ລະບຸວນັທ ີ    

1. ຊື່ : ທາ້ວ   ນາງ     
 ຊື່ ແທ ້ ຊື່ ຫຍໍ ້ ນາມສະກຸນ 

2. ເບໂີທລະສບັເຮອືນ: (        )  ເບໂີທລະສບັ: (        )  
 ລະຫດັເຂດ ລະຫດັເຂດ 

3. ທີ່ ຢູ່ເຮອືນ:   
 ຖະໜນົ ຫຼ ືຕູໄ້ປສະນ ີ ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ ີ

 ຊື່  & ເລກທອີະພາດເມນັ:   

 ທີ່ ຢູ່ໄປສະນ:ີ 

(ຖາ້ແຕກຕ່າງກນັ) 

  
 ຖະໜນົ ຫຼ ືຕູໄ້ປສະນ ີ ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ ີ

4. ທາງເລອືກພາສາ: ພາສາອງັກດິ  ພາສາສະເປນ  ພາສານນູ  ຕວົພມິໃຫຍ່  ສຽງ  ພາສາອງັກດິສະເປນ 

ຂດີວງົມນົອອ້ມທາງເລອືກພາສາສຽງ 

5. ຕດິຕ່ໍສຸກເສນີ:       
 ຊື່  ຄວາມສໍາພນັ ເບໂີທລະສບັໃນກາງເວນັ 

 ທີ່ ຢູ່:   
 ຖະໜນົ ຫຼ ືຕູໄ້ປສະນ ີ ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ ີ

 

 

6. ໃຊເ້ຄື່ ອງມຊ່ືວຍບໍ? ຕກິທຸກຢ່າງທີ່ ໃຊ:້ 

 ລດົເຂນັທີ່ ຄວບຄຸມດວ້ຍມ ື ລດົເຂນັອເີລກັໂທຣນກິ  ລດົສະກດູເຕຕີດິຈກັ  Portable Oxygen  

 ໄມຄ້ອ້ນເທົາ້  ໄມຄໍ້າ້ຂີແ້ຮ ້ ເຄື່ ອງຊ່ວຍຍ່າງ  ອງົຄະທຽມ  ເຄື່ ອງໂຍກຍາ້ຍ/ໄມຄ້ອ້ນເທົາ້ຂາວ  

 ສດັບໍລກິານ  ແມ່ນຫຍງັຄບໍືລກິານທີ່ ສດັສະໜອງໃຫ?້   

7. ຖາ້ທ່ານໃຊລ້ດົເຂນັ ຫຼ ືສະກດູເຕ,ີ ສະຖານທີ່ ອາໄສຂອງທ່ານມທີາງເນນີສໍາລບັລດົເຂນັບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 ຖາ້ບ່ໍມທີາງເນນີສໍາລບັລດົເຂນັ, ມຂີັນ້ໄດຈກັຂັນ້? ______ (ຜູຂ້ບັຈະບ່ໍນໍາລດົເຂນັຂຶນ້ ຫຼ ືລງົຂັນ້ໄດທີ່ ສູງກວ່າ 6 ນິວ້ ຫຼ ືຫຼາຍກວ່າ 1 ຂັນ້) 

 ຖາ້ມຫຼີາຍກວ່າໜຶ່ ງຂັນ້, ທ່ານຈະເຄື່ ອນຍາ້ຍລດົເຂນັຂອງທ່ານໃຫເ້ທົ່ າລະດບັຖະໜນົໄດແ້ນວໃດ?   

   

8. ຖາ້ຈາໍເປນັ, ທ່ານສາມາດໂຍກຍາ້ຍຕນົເອງຈາກລດົເຂນັເຂົາ້ໃນລດົສ່ວນບຸກຄນົໄດບໍ້? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

9. ທ່ານເຄຍີໃຊບໍ້ລກິານລດົເມປະຈາໍເມອືງບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 ທ່ານເຄຍີໄດຮ້ບັການຝກຶອບົຮມົເພື່ ອໃຊບໍ້ລກິານລດົເມປະຈາໍເມອືງບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 ປາຍທາງປະຈາໍທີ່ ສຸດ - ໃຫລ້ະບຸທີ່ ຢູ່:   

   

   

   

 

 

ລາຍເຊນັຂອງຜູລ້ງົສະໝກັ  ວນັທ ີ  

 

 

 (ໝາຍເຫດ: ຫຼງັຈາກທີ່ ພວກເຮາົໄດຮ້ບັຄໍາຮອ້ງສະໝກັຢ່າງຄບົຖວ້ນພອ້ມກບັຂໍມູ້ນຈາໍເປນັທງັ

ໝດົ, ອາດຈະໃຊເ້ວລາເກອືບ 21 ມືເ້ພື່ ອດໍາເນນີການ.) 
 



ຊື່ ຂອງຜູລ້ງົສະໝກັ:    ສໍາລບັໃຊໃ້ນຫອ້ງການເທົ່ ານັນ້ 

NBR  (ສໍາລບັການສົ່ ງຜ່ານແຟກັ)   

ວນັເດອືນປເີກດີ:  
/ 

 
/ 

   

(ຈາໍເປນັ) ເດອືນ ວນັ ປ ີ   
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ຕອ້ງຖກືຕື່ ມໃຫຄ້ບົຖວ້ນໂດຍ ໜ່ວຍງານ ຫຼ ືທ່ານໝໍ. ກະລຸນາພມິ ຫຼ ືປຣນິ. 

ກະລຸນາຈື່ ວ່າ ໂປຣແກຣມ paratransit ແມ່ນບໍລກິານຂນົສົ່ ງຮ່ວມກນັຈາກການອຸດໜນູທີ່ ສະໜອງການຂນົສົ່ ງໃຫກ້ບັບຸກຄນົທີ່ ພກິານເພື່ ອປອ້ງກນັການນໍາໃຊກ້ານຂນົສົ່ ງສາທາລະນະ

ທີ່ ຢູ່ໃນປດັຈບຸນັ. ອກີຢ່າງ ໃຫຈ້ ື່ໄວວ່້າ ພວກເຮາົມບຸີກຄນົຈາໍນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ ສນົໃຈໃນບໍລກິານ, ແຕ່ຈດຸປະສງົຂອງ paratransit ແມ່ນສໍາລບັບຸກຄນົທີ່ ມຄຸີນສມົບດັ ເຊິ່ ງມພີຽງທາງ

ເລອືກດຽວສໍາລບັການຂນົສົ່ ງ ນັນ້ກຄໍ ືparatransit. ຖາ້ທ່ານມຄໍີາຖາມກ່ຽວກບັການມສີດິ, ກະລຸນາໂທໄປຫາຫອ້ງການ ACCESS ທີ່  817-215-8600. ການຕດັສນິໃຈ

ເດດັຂາດທຸກຢ່າງກ່ຽວກບັການມສີດິແມ່ນຂຶນ້ກບັພະນກັງານບໍລຫິານຂອງ ACCESS. 

10. ແມ່ນຫຍງັຄກືານບົ່ ງມະຕທິາງການແພດທີ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີຄວາມພກິານ? 

 (ຕວົຢ່າງ ເຊັ່ ນ ຖາ້ຄວາມພກິານທາງດາ້ນສະຕປິນັຍາ - ໃຫລ້ະບຸ I.Q., ອາການຊກັ - ໃຫລ້ະບຸປະເພດ, ຄວາມຖີ່ /ຈາໍນວນຕ່ໍເດອືນ) 

   

   ວນັທຂີອງການບົ່ ງມະຕ:ິ   

11. ຄວາມພກິານເປນັອຸປະສກັແກ່ຜູລ້ງົສະໝກັການໃຊບໍ້ລກິານລດົເມປະຈາໍເມອືງຢ່າງເປນັປະຈາໍແນວໃດ? 

 ແມ່ນຫຍງັຄຂໍືຈ້າໍກດັທາງດາ້ນກາຍະພາບຂອງພວກເຂາົ? 

   

   

 ຈົ່ ງລະບຸຢາຮກັສາໃດກຕໍາມທີ່ ອາດທໍາລາຍ ຫຼ ືຊ່ວຍໃນການເຄື່ ອນໄຫວ:   

   

 ມກີານບໍາບດັທີ່ ຍງັຄາ້ງຄາບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  ຜນົຄາດຫວງັ:   

 ຖາ້ບຸກຄນົມຄີວາມພກິານເຊິ່ ງສົ່ ງຜນົກະທບົຕ່ໍການເຄື່ ອນໄຫວ, ບຸກຄນົນີ:້ (ຕກິທຸກຢ່າງທີ່ ໃຊ)້ 

 ສາມາດຍ່າງ ຫຼ ືຄວບຄຸມລດົເຂນັໂດຍບ່ໍມຕີວົຊ່ວຍບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 >1 ແຖວ  1 ແຖວ  3 ແຖວ  6 ແຖວ  9 ແຖວ  (3 ແຖວ = 1/4 ໄມລ)໌ 

 ໝາຍເຫດ   

 ຖາ້ໃຊຮ້າວຄນັໄດ, ຜູລ້ງົສະໝກັສາມາດປນີຂັນ້ໄດ 12 ນິວ້ໂດຍບ່ໍມຕີວົຊ່ວຍບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 ໝາຍເຫດ   

 ສາມາດຍ່າງຂາ້ງນອກໃນທຸກສະພາບອາກາດໂດຍບ່ໍມເີຄື່ ອງຊ່ວຍເປນັເວລາໜອ້ຍສຸດ 20 ນາທບໍີ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 ໝາຍເຫດ   

 ຖາ້ສາຍຕາພກິານ, ແມ່ນຫຍງັຄກືານຮກັສາຄວາມເຫນັຊດັດາ້ນສາຍຕາທີ່ ດທີີ່ ສຸດ (ສະເນລເລນັ)? 

 ຕາເບືອ້ງຂວາ _____________ ຕາເບືອ້ງຊາ້ຍ _____________ ຂອບເຂດທີ່ ຈາໍກດັ: ຂວາ _____________ ຊາ້ຍ   

12. ບຸກຄນົນີມ້ເີຄື່ ອງຊ່ວຍບໍ? ຖາ້ມ,ີ ແມ່ນຫຍງັ?   

 ບຸກຄນົນີເ້ຄຍີຜ່ານການຝກຶອບົຮບົເພື່ ອໃຊບໍ້ລກິານລດົເມປະຈາໍເມອືງບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  ບ່ໍຮູ ້ 

 ບຸກຄນົນີສ້າມາດໃຊບໍ້ລກິານລດົເມປະຈາໍເມອືງຢ່າງເປນັປະຈາໍບໍ? ບ່ໍເລຍີ  ບາງເທື່ ອ  ຢູ່ສະເໝ ີ ຖາ້ລດົເຂນັສາມາດເຂົາ້ເຖງິໄດ ້  

 ບຸກຄນົນີຈ້ະໄດຮ້ບັປະໂຫຍດຈາການຝກຶອບົຮມົເສັນ້ທາງລດົເມບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

13. ຄວາມພກິານ: ຖາວອນ  ຊົ່ ວຄາວ  ຖາ້ຊົ່ ວຄາວ, ຜູລ້ງົສະໝກັຈະຕອ້ງການບໍລກິານດນົສ່ໍາໃດ?   

14. ຜູລ້ງົສະໝກັທີ່ ຜ່ານການຮອງຮບັທຸກຄນົແມ່ນໄດຮ້ບັອະນຸຍາດໃຫພ້າແຂກໄປພອ້ມກບັພວກເຂາົ. ຜູລ້ງົສະໝກັຈາໍເປນັຕອ້ງມຜູີຊ່້ວຍດູແລສ່ວນຕວົເພື່ ອ

ຈດັການຄວາມຊ່ວຍເຫຼອືໄປກບັພວກເຂາົບໍ? ແມ່ນແລວ້  ບ່ໍແມ່ນ  

 ຖາ້ຈາໍເປນັ, ຜູລ້ງົສະໝກັຕອ້ງຈດັກຽມຜູຊ່້ວຍດູແລຂອງພວກເຂາົເອງ. 
 

   (       )    
 ໜ່ວຍງານ ຫຼ ືທ່ານໝໍທີ່ ຢນືຢນັ ລະຫດັເຂດ    ໂທລະສັບ ແຟັກ 

   
 ທີ່ ຢູ່ ເມອືງ ລດັ ລະຫດັໄປສະນ ີ

15. ຂາ້ພະເຈົາ້ (ຊື່ ພມິ)       

 ຢັງ້ຢນືວ່າ ຂໍມູ້ນທີ່ ກ່າວມາຂາ້ງເຖງິແມ່ນເປນັຄວາມຈງິ ແລະ ຖກືຕອ້ງ.  ລາຍເຊນັ  ວນັທ ີ

ຂໍມູ້ນເພີ່ ມເຕີ່ ມອາດຖກືຂດັຕດິ. ຂອບໃຈທີ່ ສະຫຼະເວລາເພື່ ອຕື່ ມຄໍາຮອ້ງສະໝກັນີໃ້ຫຄ້ບົຖວ້ນ. 
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