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ໂຄງການກໍານົດໃຫ້ຕົນເອງ (SDP): ສ ິ່ ງໃດທ ິ່ ສາມາດຈິ່າຍໃຫ້ໄດ້ ຫ ຼື  ບໍິ່ ສາມາດ ຈິ່າຍໃຫ້ໄດ້ ແລະ ຍ້ອນຫຍັງ? 

 

ຂ ້ ມູນຕ ໍ່ ໄປນ້ີແມໍ່ ນມີຈຸດປະສົງເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫ້ຜູ້ ເຂ້ົາຮໍ່ວມ ແລະ ທີມງານຂອງພວກເຂົາຮູ້ເຖິງຄ າຖາມທົໍ່ ວໄປທີໍ່ ສຸດກໍ່ຽວກັບສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການ SDP 

ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ; ມັນບ ໍ່ ລວມທັງໝົດ.  ສ າລັບການອ້າງອິງ, ບັນຊີລາຍຊ ໍ່ ທີໍ່ ສົມບູນແບບຂອງຄ າອະທິບາຍການບ ລິການສາມາດເບິໍ່ ງໄດ້ຈາກ ທີໍ່ ນ້ີ.  

ຖ້າທໍ່ານມີຄ າຖາມ, ກະລຸນາຕິດຕ ໍ່ ສູນປະຈ າພາກພ ້ ນຂອງທໍ່ານ. 

 

ສ ນຄ້າ ແລະ ການບໍລ ການ 

ບໍິ່ ອະນຸຍາດ, ອະນຸຍາດ ຫ ຼື  

ມ ຢ ິ່ : 

ບໍິ່ ລວມຢ ິ່ໃນການຄໍານວນງົ

ບປະມານ/ແຜນການໃຊ້ຈິ່າ

ຍ  

ຍ້ອນຫຍັງ? 

 
ນ ້ ຫມາຍຄວາມວິ່າແນວໃດ?  

ຄິ່າໃຊ້ຈິ່າຍໃນເຮຼື ອນ ແລະ ການດໍາ

ລົງຊ ວ ດ 
   

ການເຂ້ົາເຖິງສິໍ່ ງສະຫນັບສະຫນູນທີໍ່ ຢູໍ່ອາ

ໄສແມໍ່ ນມີຄວາມຈ າເປັນຕ ໍ່ ການຈັດຕ້ັງ

ປະຕິບັດແຜນໂຄງການສໍ່ວນບຸກຄົນ 

(IPP)  

ອະນຸຍາດ  

ການບ ລິການຍົກ

ເວ້ັນຂອງລັດຖະບ

ານກາງ ລະຫັດ 

314  

ການບ ລິການຍົກຍ້າຍທີໍ່ ຢູໍ່ອາໄສຂອງບຸກຄົນເຊັໍ່ ນ: 

ການຊອກຫາບໍ່ ອນຢູໍ່ອາໄສ ແລະ 

ການຊໍ່ວຍເຫ  ອໃນການກອບໃບຄ າຮ້ອງຜູ້ເຊົໍ່ າ  

ການບ ລິການຄ ້ າປະກັນທີໍ່ ຢູໍ່ອາໄສ ແລະ ການເຊົໍ່ າ ສໍ່ວນບຸກຄົນເຊັໍ່ ນ: 

ການຊໍ່ວຍເຫ  ອຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ 

ຕ ໍ່ ກັບການຂັດແຍ້ງຂອງຜູ້ເຊົໍ່ າ/ເຈ້ົາຂອງທີໍ່ ດິນ ຫ   

ການຊໍ່ວຍເຫ  ອໃນການຢ້ັງຢ ນທີໍ່ ຢູໍ່ອາໄສ.  

ການປັບຕົວເຂ້ົາຫາສິໍ່ ງແວດລ້ອມທີໍ່ ກໍ່ ຽ

ວຂ້ອງກັບຄວາມພິການແມໍ່ນມີຄວາມ

ຈ າເປັນຕ ໍ່ ການປະຕິ ບັດ IPP 

ຂອງເຂົາເຈ້ົາ  

ອະນຸຍາດ  

ການບ ລິການຍົກ

ເວ້ັນຂອງລັດຖະບ

ານກາງ ລະຫັດ 

356  

ການປັບຕົວເຂ້ົາຫາເຮ ອນຂອງບຸກຄົນທີໍ່ ກໍ່ ຽວ 

ຂ້ອງກັບຄວາມພິການຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຮັບປະກັນ ສຸຂະພາບ, 

ສະຫວັດດີການ, ແລະ ຄວາມປອດ ໄພຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ຫ   

ເພີໍ່ ມຄວາມເປັນອິດສະຫ ະ ຂອງບຸກຄົນພາຍໃນເຮ ອນຂອງເຂົາເຈ້ົາ 

(ຍົກຕົວຢໍ່າງ: ທາງລາດ, ແຖບຈັບ, ອຸປະກອນ ຊໍ່ວຍເປີດປະຕູ)  

ທີໍ່ ພັກ ແລະ ອາຫານ  ບ ໍ່ ອະນຸຍາດ  

ຖ ກຫ້າມຢູໍ່ໃນໂຄງ

ການຍົກເວ້ັນຂອ

ງລັດຖະບານກາງ  

ຄໍ່າເຊົໍ່ າ, ເຄ ໍ່ ອງໃຊ້ສອຍ, ອາຫານ, ການພັກເຊົາ 

ໃນໂຮງແຮມແມໍ່ນບ ໍ່ ສາມາດຊ ້ ໄດ້ໂດຍກົງ (ຍົກຕົວຢໍ່າງ, 

ຈໍ່າຍເງິນສົດໃຫ້ກັບພະນັກງານ ຊໍ່ວຍວຽກຊົໍ່ ວຄາວ) 

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/05/SDP_serviceDefinitions.pdf
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ແລະຫ ັ ງຈາກນ້ັນຈ ໍ່ ງສົໍ່ ງ ໃບບິນໃຫ້ອົງການບ ລິຫານການເງິນ (FMS) 

ເພ ໍ່ ອຊົດເຊີຍຄ ນ.  

ການປັບຕົວ ຫ   

ການປັບປຸງເຮ ອນໃຫ້ເກີດປະ 

ໂຫຍດຕ ໍ່ ການນ າໃຊ້ທົໍ່ ວໄປ ແລະ 

ບ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງ 

ໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງການທີໍ່ ກໍ່ ຽວ

ຂ້ອງກັບຄວາມພິການຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ.  

ບ ໍ່ ອະນຸຍາດ  

ຖ ກຫ້າມຢູໍ່ໃນໂຄງ

ການຍົກເວ້ັນຂອ

ງລັດຖະບານກາງ  

ການສ້ອມແຊມ/ສ້ອມແປງທີໍ່ ຢູໍ່ອາໄສທີໍ່ ບ ໍ່ ກໍ່ ຽວ 

ຂ້ອງກັບຄວາມພິການໃຫ້ຖ ກຕ້ອງກັບຄວາມ 

ຕ້ອງການຂອງຄວາມພິການ ແລະ ລາຍການທີໍ່  

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈ້ົາຂອງເຮ ອນ ຫ   

ເຈ້ົາຂອງທີໍ່ ດິນ (ຍົກຕົວຢໍ່າງ: 

ການສ້ອມແປງເຮ ອນຄົວເພ ໍ່ ອຄວາມສວຍງາມ, ສະລອຍນ ້ າ, 

ບ ລິການໄຟຟ້າ ຫ   ທ ໍ່ ປະປາ, ການສ້ອມແປງຫ ັ ງຄາ, ການສ້ອມແປງ 

HVAC, ການອັບເດດເຄ ໍ່ ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ)  

 

ສ ນຄ້າ ແລະ ການບໍລ ການ 

ບໍິ່ ອະນຸຍາດ, ອະນຸຍາດ ຫ ຼື  ມ ຢ ິ່ : 

ບໍິ່ ລວມຢ ິ່ໃນການຄໍານວນງົບປະມາ

ນ/ແຜນການໃຊ້ຈິ່າຍ  

ຍ້ອນຫຍັງ?  ນ ້ ຫມາຍຄວາມວິ່າແນວໃດ?  

ຍານພາຫະນະ    

ການດັດແປງຍານພາຫະນະທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງກັ

ບ ຄວາມພິການ ແລະ ການປັບຕົວ ແລະ 

ການຖະນຸບ າລຸງ ແລະ 

ບ າລຸງຮັກສາລາຍການເຫ ົໍ່ ານ້ີ  

ອະນຸຍາດ  
ການບ ລິການຍົກເວ້ັນຂອງລັດ

ຖະບານກາງ ລະຫັດ 377  

ການປັບຕົວ ຫ   ການດັດແປງລົດຍົນ ຫ   

ລົດຕູ້ທີໍ່  

ເປັນວິທີການຂົນສົໍ່ ງຫ ັ ກຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ 

ເພ ໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວ

າມພິການຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ (ຕົວຢໍ່າງເຊັໍ່ ນ: 

ເຄ ໍ່ ອງຊໍ່ວຍ ຍົກ, ທາງລາດ, ເບກມ )  

ຖະນຸບ າລຸງ ແລະ 

ບ າລຸງຮັກສາສິໍ່ ງທີໍ່ ໄດ້ດັດແປງ ໃນລົດຍົນ ຫ   

ລົດຕູ້ ທີໍ່ ເປັນວິທີການຂົນສົໍ່ ງຫ ັ ກ 

ຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ 

ເພ ໍ່ ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມພິກ

ານຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ.  
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ຈັດຊ ້  ຫ   ເຊົໍ່ າຍານພາຫະນະ  ບ ໍ່ ອະນຸຍາດ  
ຖ ກຫ້າມຢູໍ່ໃນໂຄງການຍົກເວ້ັ

ນຂອງລັດຖະບານກາງ  

ການຊ ້ /ເຊົໍ່ າຍານພາຫະນະເພ ໍ່ ອການຂົນສົໍ່ ງແ

ມໍ່ ນບ ໍ່ ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ.  

ການປັບຕົວເຂ້ົາຫາ ຫ   

ການປັບປຸງຍານພາຫະນະ 

ທີໍ່ ບ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງໃຫ້ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ອງ

ການຂອງຄວາມພິການ  

ບ ໍ່ ອະນຸຍາດ  
ຖ ກຫ້າມຢູໍ່ໃນໂຄງການຍົກເວ້ັ

ນຂອງລັດຖະບານກາງ  

ການຍົກລະດັບ ຫ   

ການປັບປຸງລົດທີໍ່ ບ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງ 

ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຄວາມພິການ 

(ຍົກຕົວຢໍ່າງ: ການເພີໍ່ ມຂອບຢາງໃໝໍ່  ຫ   

ເຮັດສີໃໝໍ່ )  

ກ ານົດເວລາໃນການຖະນຸບ າລຸງ ແລະ 

ບ າລຸງຮັກສາຍານພາຫະນະຢໍ່າງເປັນປະຈ 

າ  

ບ ໍ່ ອະນຸຍາດ  
ຖ ກຫ້າມຢູໍ່ໃນໂຄງການຍົກເວ້ັ

ນຂອງລັດຖະບານກາງ  

ການສ້ອມແປງ ຫ   

ການບ າລຸງຮັກສາທົໍ່ ວໄປໃນລົດທີໍ່ ບ ໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງ

ກັບຄວາມພິການ (ຍົກຕົວຢໍ່າງ: ຢາງລົດໃໝໍ່ , 

ປໍ່ຽນຫມ ້ ໄຟໃນລົດ, ປໍ່ຽນນ ້ າມັນເຄ ໍ່ ອງ).  

 
  



ເອກະສານຄັດຕິດ B 

 

ຫນ້າ 4 ຂອງ 6 

 

ສ ນຄ້າ ແລະ ການບໍລ ການ 

ບໍິ່ ອະນຸຍາດ, ອະນຸຍາດ ຫ ຼື  

ມ ຢ ິ່ : 

ບໍິ່ ລວມຢ ິ່ໃນການຄໍານວນງົ

ບປະມານ/ແຜນການໃຊ້ຈິ່າ

ຍ  

ຍ້ອນຫຍັງ?  ນ ້ ຫມາຍຄວາມວິ່າແນວໃດ?  

ການເຊຼືິ່ ອມໂຍງຊຸມຊົນ    

ການເຊ ໍ່ ອມໂຍງຊຸມຊົນເປັນການສະຫ

ນັບສະຫນູນທີໍ່ ຈ າເປັນໃນການປະຕິບັ

ດ IPP ຂອງພວກເຂົາ  

ອະນຸຍາດ  

ການບ ລິການຍົກເວ້ັນ

ຂອງລັດຖະບານກາງ 

ລະຫັດ 331  

ການເຊ ໍ່ ອມໂຍງຊຸມຊົນເປັນການສະຫນັບສະ 

ຫນູນທີໍ່ ຊໍ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມບັນລຸ ຫ   ຮັກສາລະ 

ດັບສູງສຸດໃນການປະຕິບັດຫນ້າທີໍ່ ຂອງເຂົາເຈ້ົາ, ເພິໍ່ ງພາອາໄສກັນ 

ແລະ ເປັນອິດສະຫ ະຕ ໍ່ ກັນ ແລະ / ຫ   ເພີໍ່ ມ 

ແລະປັບປຸງການຊໍ່ວຍເຫ  ອຕົນ ເອງ, ສັງຄົມ, ການສ ໍ່ ສານ.  

ການບ ລິການເຫ ົໍ່ ານ້ີອາດຈະລວມໄປເຖິງການ 

ສ້າງຈິດສ ານ ກທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ, ທັກສະການສ ໍ່ ສານ, 

ການຮັບຮູ້ທາງສາຍຕາ, ຫູ ແລະ ການສ າພັດ ແລະ 

ປະສົບການຮັບຮູ້ທີໍ່  ຜໍ່ ານມາ, ແລະ ທັກສະການສົໍ່ ງເສີມຕົນເອງ. 

ພວກເຂົາສາມາດເສີມສ້າງທັກສະ ຫ   ບົດຮຽນທີໍ່  

ສອນຢູໍ່ໃນໂຮງຮຽນ, ການປິໍ່ ນປົວ ຫ   ສະພາບ ແວດລ້ອມອ ໍ່ ນໆ.  

ການບ ລິການອາດຈະປະກອບມີໂຄງການສິລະປະ ແລະ 

ການພັກຜໍ່ ອນຖ້າຫາກການບ ລິການ ດັໍ່ ງກໍ່າວຊໍ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມ 

"ຜໍ່ ານການປິໍ່ ນປົວ ແລະ/ ຫ   ກິດຈະກ າທາງດ້ານ ຮໍ່າງກາຍ" 

(ຍົກຕົວຢໍ່າງ: ຫ້ອງຮຽນອອກກ າລັງກາຍໃນ ສວນສາທາລະນະ, 

ຫ້ອງຮຽນລອຍນ ້ າຢູໍ່ສະ ລອຍນ ້ າສາທາລະນະ, 

ການແຕ້ມຮູບໃນສະຕູ ດິໂອສິລະປະທ້ອງຖິໍ່ ນ); 

ສ ບຕ ໍ່ ການສ ກສາໃນ ຫ້ອງຮຽນຕໍ່າງໆ 

ເພ ໍ່ ອຊໍ່ວຍໃຫ້ຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມຄ້ົນຫາຄວາມສົນໃຈ ຫ   

ປັບປຸງທັກສະທາງວິຊາການ ຫ   

ສ າເລັດການສ ກສາທຽບເທົໍ່ າຊ້ັນຮຽນມັດທະຍົມ; ການໃຫ້ຄ າ

ປ ກສາແບບມິດສະຫາຍ, ການໃຫ້ບ ລິການເຄ ໍ່ ອນທີໍ່ ; ການສ້າງມິດ

ຕະພາບ ແລະ ຄວາມສ າພັນ.  



ເອກະສານຄັດຕິດ B 
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ສິນຄ້າ ແລະ 

ການບ ລິການທີໍ່ ຊ ້ ເພ ໍ່ ອຄວາມບັນເທີງ 

(ຍົກຕົວຢໍ່າງ, ສວນສະໜຸກ, 

ປ້ີຄອນເສີດ ຫ   

ການພັກຜໍ່ ອນຢໍ່ອນອາລົມທີໍ່ ບ ໍ່ ໃຫ້ຜົນ

ປະໂຫຍດຕ ໍ່ ການປິໍ່ ນປົວ ແລະ/ຫ   

ຮໍ່າງກາຍ)  

ບ ໍ່ ອະນຸຍາດ  

ຖ ກຫ້າມຢູໍ່ໃນໂຄງການ

ຍົກເວ້ັນຂອງລັດຖະບາ

ນກາງ  

ກິດຈະກ າການພັກຜໍ່ ອນທີໍ່ ບ ລິສຸດທີໍ່ ບ ໍ່ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງ

ການທີໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ອງກັບຄວາມພິການຂອງຜູ້ເຂ້ົາຮໍ່ວມແລະ/ຫ  ເປ້ົາຫມ

າຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນ IPP ຂອງເຂົາເຈ້ົາ (ຍົກຕົວຢໍ່າງ, 

ປ້ີເຂ້ົາຊົມສວນສະຫນຸກ ຫ   ມີລັກ 

ສະນະຄ້າຍຄ ກັນສ າລັບຜູ້ບ ລິໂພກ) 

ສິນຄ້າ ແລະ ການບ ລິການຕ ໍ່ ໄປນ້ີບ ໍ່ ສາມາດຊ າລະໄດ້: 

ອຸປະກອນອະດິເລກ, ໂທລະພາບ, ສາຍເຄ ເບີນ, ດີວີດີ. 

 

ສ ນຄ້າ ແລະ ການບໍລ ການ 

ບໍິ່ ອະນຸຍາດ, ອະນຸຍາດ ຫ ຼື  ມ ຢ ິ່ : 

ບໍິ່ ລວມຢ ິ່ໃນການຄໍານວນງົບປະມ

ານ/ແຜນການໃຊ້ຈິ່າຍ  

ຍ້ອນຫຍັງ?  ນ ້ ຫມາຍຄວາມວິ່າແນວໃດ?  

ສ ນຄ້າ ແລະ 

ການບໍລ ການນອກແຜນ 

ການໃຊ້ຈິ່າຍ 

   

ການຟ ້ ນຟູລາຍໄດ້ເສີມດ້ານຄ

ວາມປອດໄພ 

(SSI)/ການຊ າລະເສີມຂອງລັດ 

(SSP).  

ມີ: 

ບ ໍ່ ລວມຢູໍ່ໃນການຄ ານວນງົບປະມານ/

ແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍ  

ລັດຄາລິຟ ເນຍ, 

ພະແນກພັດທະນານະໂຍ

ບາຍ ການບ ລິການ 

(DDS).  

ນ້ີແມໍ່ ນການບ ລິການ "ສົໍ່ ງຜໍ່ ານ", ຊ ໍ່ ງຫມາຍ 

ຄວາມວໍ່ານ້ີແມໍ່ ນຜົນປະໂຫຍດເງິນສົດຂອງລັດຄາລິຟ ເນຍທີໍ່ ຈໍ່າ

ຍໃຫ້ບຸກຄົນໂດຍຜໍ່ ານສູນປະຈ າພາກພ ້ ນ. 

ສູນປະຈ າພາກພ ້ ນຈະສ ບຕ ໍ່ ສະຫນອງທ ນການບ ລິການນ້ີນອກ

ແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍໂດຍຜໍ່ ານລະ ຫັດການບ ລິການ 065 

ໃຫ້ແຕໍ່ລະບຸກຄົນ ໃນຂະນະທີໍ່ ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນ SDP. 

ການຈ້າງງານແບບປະສົມປະສ

ານທີໍ່ ມີການແຂໍ່ງຂັນ  

ມີ: 

ບ ໍ່ ລວມຢູໍ່ໃນການຄ ານວນງົບປະມານ/

ແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍ  

ລັດຄາລິຟ ເນຍ, 

ພະແນກພັດທະນານະໂຍ

ບາຍການບ ລິການ DDS  

ເງິນຈູງໃຈທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບສ າລັບການຈ້າງງານ 

ແບບປະສົມປະສານທີໍ່ ມີການແຂໍ່ງຂັນຈະຖ ກ 

ຈໍ່າຍໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບ ລິການນອກຂອງແຜນການໃຊ້ 

ຈໍ່າຍສ າລັບບຸກຄົນທີໍ່ ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນ SDP. 

ໂຄງການຝ ກງານທີໍ່ ຈໍ່າຍເງິນ  

ມີ: 

ບ ໍ່ ລວມຢູໍ່ໃນການຄ ານວນງົບປະມານ/

ແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍ  

ລັດຄາລິຟ ເນຍ, 

ພະແນກພັດທະນານະໂຍ

ບາຍການບ ລິການ DDS  

ຄໍ່າຈ້າງທີໍ່ ມີສິດໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການຝ ກງານໄດ້ 

ຮັບຄໍ່າຈ້າງຈະຖ ກຈໍ່າຍນອກແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍ 

ສ າລັບບຸກຄົນທີໍ່ ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນ SDP. 
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ຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍສ າລັບການຊ າລະຄໍ່າ

ປະກັນໄພ, ການຫັກຊັບ ຫ   

ການປະກັນໄພຮໍ່ວມກັນ  

ມີ: 

ບ ໍ່ ລວມຢູໍ່ໃນການຄ ານວນງົບປະມານ/

ແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍ  

ລັດຄາລິຟ ເນຍ, 

ພະແນກພັດທະນານະໂຍ

ບາຍການບ ລິການ DDS  

ຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍສ າລັບການຊ າລະຄໍ່າປະກັນໄພ, ການຫັກຊັບ ຫ   

ການປະກັນໄພຮໍ່ວມກັນຈະຖ ກຈໍ່າຍນອກແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍສ າ

ລັບບຸກຄົນທີໍ່ ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃນ SDP. 

ການຊໍ່ວຍເຫ  ອຄໍ່າເຊົໍ່ າ, 

ສອດຄໍ່ອງກັບສະຫວັດດີການ 

ແລະ ສະຖາບັນ (W&I) 

ປະມວນກົດ ໝາຍມາດຕາ 

4689(i)  

ມີ: 

ບ ໍ່ ລວມຢູໍ່ໃນການຄ ານວນງົບປະມານ/

ແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍ  

ລັດຄາລິຟ ເນຍ, 

ພະແນກພັດທະນານະໂຍ

ບາຍການບ ລິການ DDS  

ຄໍ່າໃຊ້ຈໍ່າຍໃນການຊໍ່ວຍເຫ  ອຄໍ່າເຊົໍ່ າທີໍ່ ອະນຸຍາດໃຫ້ໂດຍ W&I 

ປະມວນກົດໝາຍ 4689(i) 

ຈະຖ ກຈໍ່າຍນອກແຜນການໃຊ້ຈໍ່າຍສ າລັບບຸກຄົນທີໍ່ ເຂ້ົາຮໍ່ວມໃ

ນ SDP. 

 


