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ລັດ ອີ ລີ ນັອຍ 
ຫັອງການ ປະຊາສົງເຄາະ 
ພະແນກ ບໍ ລິ ການ ກັບ ຄົນຜິການ 

 

ໃບແຈ້ງຂ່າວ: 

ການຮ້ອງຂໍ  ຄວາມຊ່ວຍເຫ ຼື ອສໍ າລັບບຸກຄົນທີ່ ມີ ພິການ 

ພະແນກການບໍ ລິ ການຟ ື້ ນຟູ (DRS) ເປັນໂຄງການ ຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ ທີີ່ ມີ  ເປ ື້ າຫມາຍ ແມີ່ ນ 

ສະຫນອງ ການ ຟ ື້ ນຟູ ວິ ຊາຊີ ບ (VR)    ແລະ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ຊອກຫາ ວຽກເຮັດງານທໍາ ໃຫື້ ປະຊາຊ ນພິການ 

ຂອງຊ ນເຜ ີ່ າທັງຫມ ດ ແລະ ພ ື້ ນຖານ. ການບໍ ລິ ການຟ ື້ ນຟູ ເປັນ ພະແນ ເປັນຫນ ີ່ ງ ຂອງ ຫັອງການ 

ປະຊາສ ງເຄາະ (DHS) ຂອງ ລັດ ອີ ລີ ນັອຍ 
 

ເປ ື້ າຫມາຍ ຂອງ ພະແນກການບໍ ລິ ການຟ ື້ ນຟູ (DRS) ແມີ່ ນ ໃຫື້  ຖານ ສະຫນອງສະຫນັບສະຫນູນ ຕໍີ່  

ປະຊາຊ ນ ພິການ ເພ ີ່ ອ ເພ ີ່ ອຊີ່ ວຍພວກເຂ າ ະກຽມ ຕ ນເອງ ຊອກຫາ ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ຖາວອນ ແລະ 

ຮັກສາໄວື້  ໄດື້  ຫ   ຊອກຫາ ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ໃກື້ ກັບ ບີ່ ອນ ຢູີ່ ພັກຜີ່ ອນ ຂອງ ພວກເຂ າເຈ ື້ າ. ແຕີ່ ວີ່ າ 

ຄ ນພິການ, ໂດຍສະເພາະ, ຊ ນເຜ ີ່ າ ແລະ ຊາວອ ບພະຍ ບ ພິການ ບໍີ່ ນໍ າມາ ໃຊື້  ບໍ ລິ ການ ຂອງ ພະແນກ 

ການບໍ ລິ ການ ຟ ື້ ນຟູ (DRS) ຢີ່ າງພຽງພໍ. ລະບ ບ ພະແນກ ຟ ື້ ນຟູ ວິ ຊາຊີ ບ (VR) ຂອງ ລັດ ອີ ລີ ນັອຍ ພະຍາຍາມ 

ຕິດຕໍີ່  ກັບ ບຸກຄ ນ ຂອງ ກຸີ່ ມນີ ື້  .  

ໂດຍ ໄດື້  ຮັບ ການ ສະຫນັບສະຫນູນ ທີີ່ ດີ , ຄ ນ ພິການ ຢູີ່  ລັດ ອີ ລີ ນັອຍ,  ຈະສາມາດມີ   ອາຊີ ບ ແລະ ໂອກາດ 

ໄດື້  ວຽກເຮັດ ງານທໍາ ທີີ່ ດີ .  ດັີ່ ງຕໍີ່ ໄປນີ ື້  ແມີ່ ນ ຄໍ າຕອບ ຄໍ າຖາມ ທີີ່  ບຸກຄ ນ ມັກຖາມ ເລ ື້ ອຍໆ ກີ່ ຽວກັບການ 

ການບໍ ລິ ການ ຂອງ ພວກ ເຮ າ. ກະລຸນາ ເຊີ ນອີ່ ານ ຄ ື້ ນຄວື້ າ ເບິີ່ ງວີ່ າ ມັນ ຈະ ເປັນປະໂຫຍ ສໍ າລັບ ທີ່ ານ ຫ   

ຜູື້ ໃດຜູື້ ຫນ ີ່ ງ ທີີ່ ທີ່ ານຮູື້ ຈັກ 

  ຄໍ າຖາມ ທີີ່  ບຸກຄ ນ ມັກ ມີ ຖາມ ເລ ື້ ອຍໆ   

1. ຄ ນພິການ ເປັນ ແບບ ໃດ? 

ຄ ນ ພິການ ແມີ່ ນ ຜູື້ ທີີ່ ມີ  ຂອບເຂດ ຈໍ າກັດ ທາງດື້ ານ ຮີ່ າງກາຍ ຫ   ຈິ ດໃຈ ທີີ່  ເຮັດ ໃຫື້  ມັນມີ  ຄວາມ 

ຫຍຸື້ ງຍາກ ສໍ າລັບ ຄ ນ ຜູື້  ນັື້ ນ ເຮັດວຽກ ຍາກ ຫ  ບໍີ່ ສາມາດເຮັດວຽກ ໄດື້ ເລີ ຍ. -- ຍ ກຕ ວຢີ່ າງ, ບຸກຄ ນໃດ 

ອາດຈະມີ  ພິການ ຖື້ າຫາກວີ່ າເຂ າ ເຈ ື້ າ: 

 ເປັນຄ ນຫູຫນວກ ຫ  ມີ  ບັນຫາ ໄດື້ ຍິ ນ  

 ເປັນ ຄ ນ ຕາບອດ ຫ   ມີ  ຄວາມຫຍຸື້ ງຍາກ ເບິີ່ ງ ເຫັນ, ເຖິງ ແມີ່ ນວີ່ າ ໃນ ເວລາ ທີີ່  ໃສີ່ ແວີ່ ນຕາ 

 ມີ ຄວາມ ຫຍຸື້ ງຍາກ ຮື້ າຍແຮງ ຕັື້ ງ ໃຈ, ຈ ີ່  ຈໍ າໄດື້ , ຫ   ຕັດສິ ນໃຈ 

 ມີ ຄວາມ ຫຍຸື້ ງຍາກ ນ ີ່ ງເຄ ີ່ ອງ ຫລ  ອາບນື້ໍ າ 

 ມີ ຄວາມ ຫຍຸື້ ງຍາກ ດໍ າເນີ ນ ວຽກງານ ປະຈໍ າວັນ ຂອງ ຕ ນເອງ, ຄ  ໄປຢື້ ຽມຢາມ ຫື້ ອງການ ທີ່ ານຫມໍ 

ຫ   ໄປ ຕະຫ າດ 

 ມີ ຄວາມ ຫຍຸື້ ງຍາກ  ພິກ ໂຕ ໄປມາ, (ຕ ວຢີ່ າງ ເພ ີ່ ອ ຍີ່ າງ, ເພ ີ່ ອ ປີ ນ, ເພ ີ່ ອ, ພັບ ຫ ວເຂ ີ່ າ, ເພ ີ່ ອນັີ່ ງລ ງ 

ແລະ ເພ ີ່ ອຢ ນ) 

 ມີ ບັນຫາສະແດງ ກິລິ ຢາ ທີີ່ ເຫມາະສ ມ ເວລາ ຮັດວຽກ 
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2. ຂື້ າພະເຈ ື້ າ (ຫ  ບຸກຄ ນທີີ່ ຂື້ າພະເຈ ື້ າຮູື້ ) ສາມາດ ໄດື້   ບໍ ລິ ການ ຈາກ ການ ຟ ື້ ນຟູ ວິ ຊາຊີ ບ (VR)     

ມັນເປັນ ວຽກງານ ຂອງ ພະນັກງານ VR ເປັນ ຜູື້  ເບິີ່ ງ ແລະ ທີີ່ ຕັດສິ ນໃຈ ວີ່ າ ຜູື້ ໃດ ເປັນ ຄ ນ ພິການ 

ແລະມີ ສິ ດ ທີີ່  ຈະໄດື້  ຮັບ ບໍ ລິ ການ ຈາກ ພະແນກການບໍ ລິ ການຟ ື້ ນຟູ (DRS) ແລະ ເພ ີ່ ອ ໄດື້  ການ ຊີ່ ວຍ ທີ່ ານ 

ໄດື້  ຮັບວຽກ ເຮັດງານ ທໍາ ຫ   ຮັກສາ  ວຽກເຮັດງານທໍາ ປະຈຸບັນ ຂອງທີ່ ານ.  ຜູື້ ທີີ່  ໄດື້ ຍ ີ່ ນ ຄໍ າຮື້ ອງຂໍ  ຄວນ ຈະມີ  

ການອະນຸຍາດ ທີີ່  ເຫມາະສ ມ ເຮັດ ວຽກ ຢູີ່  ໃນ ສະຫະລັດ ອະເມລິ ກາ ແລະ ອານາເຂດ ຂອງຕ ນ. 

 

3. ການ ບໍ ລິ ການ ຂອງ DRS-VR  ມີ ຫຍັງ ແດ 

DRS ມີ ບໍ ລິ ການ ຫ າຍ ຊະນິ ດ ທີີ່  ຈະ ເປັນປະໂຫຍດ ເພ ີ່ ອ ຝ ກ ສີ ມ ແຮງງານວິ ຊາຊີ ບໃຫື້  ທີ່ ານ,  ແລະ / ຫ   ວິ ຊາ 

ທີີ່  ບໍ ລິ ສັດ ໂຮງງານ ຕື້ ອງ ການ.  ມີ : ການ ອ ບຮ ມປ ກສາ ແລະ ແນະນໍ າ ວິ ຊາຊີ ບ, ສ ີ່ ງ ໄປຫາ ອ ງການ ຈັດຕັື້ ງ 

ທື້ ອງຖິີ່ ນ ທີີ່  ເຫມາະສ ມ ແລະສາມາດຊີ່ ວຍ ທີ່ ານ ໄດື້  ສໍ າລັບ ຮຽນ ຝ ກ ວິ ຊາຊີ ບ ແລະ ການ ວຍເຫ  ອ ຊອກຫາ 

ວຽກເຮັດງານທໍາ,  ສະຫນັບສະຫນູນ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ແກື້ ໄຂບັນຫາ ໃນ ການ ເຮັດວຽກ ໃນ ໄລຍະຍາວ 

 (ຕ ວຢີ່ າງ, ການເຂ ື້ າ ຫາ ຜູື້  ບໍ ລິ ການ ສີ່ ວນຕ ວ ຫ   ຜູື້  ຝ ກ ສອນ ຫາ ວຽກງານທໍາ ເຮັດ) 

ການເຂ ື້ າໃຊື້  ເຕັກໂນໂລຊີ  ເພ ີ່ ອ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ຫ   ທີີ່ ກີ່ ຽວຂື້ ອງ ກັບ ທີີ່ ພັກ, ແລະ ການ ຊີ່ ວຍເຫ  ອ ຄ ນພິການ ປັບ 

ຕ ນເອງ ໃຫື້  ສາມາດ ດໍ າລ ງ ຊີ ວິ ດ ເປັນປ ກກະຕິ, ແລະ ໄດື້  ໂອກາດໄປ ຝ ກຮຽນ ຢູີ່  ວິ ທະຍາໄລ 

 

4. ຂື້ າພະເຈ ື້ າສະຫມັກ ແບບໃດ? 

ທີ່ ານ ສາມາດ ສະຫມັກ ຂໍ ເອ າ ສໍ າລັບ ການບໍ ລິ ການ ອອນໄລນ໌ VR, ທາງ ໂທລະສັບ, ທາງ Fax, ຫ   ໂດຍ ໄປທີີ່  

ຫື້ ອງການ ທື້ ອງຖິີ່ ນຂອງທີ່ ານ.  ທີ່ ານ ສາມາດ ສະຫມັກ ອອນໄລນ໌ drs.illinoi.gov/apply.   ນອກນັື້ ນ ທີ່ ານ 

ຍັງສາມາດ ຕິດຕໍີ່  ຫື້ ອງການ ທື້ ອງຖິີ່ ນ DRS ທີີ່  ໃກື້ ທີີ່ ສຸດ ກັບ ບື້ ານ ຂອງ ທີ່ ານຢູີ່  ໃນ (800) 843-6154 

(ພາສາອັງກິດ ຫ   Espanol).  ເຊີ ນຕິດຕໍີ່  ອ ງການ ຊຸມຊ ນ ລະບຸໄວື້   ຂອງທີ່ ານ ສໍ າລັບ ການຊີ່ ວຍເຫ  ອ ດື້ ານ 

ພາສາ ສໍ າລັບ ການ ເຊ ີ່ ອມຕໍີ່  ກັບ DRS.  ສໍ າລັບຂໍ ື້ ມູນເພີີ່ ມເຕີມກີ່ ຽວກັບການບໍ ລິ ການ ນີ ື້ , ກະລຸນາໄປ 

drs.illinois.gov 

 

5. ຂື້ ອຍຈໍ າເປັນຕື້ ອງຈີ່ າຍສໍ າລັບການບໍ ລິ ການ VR? 

ບາງສີ່ ວນ ຂອງ ການບໍ ລິ ການທີີ່  DRS  ໃຫື້  ແມີ່ ນ ອີ ງໃສີ່  ລາຍໄດື້ ຂອງ ທີ່ ານ.  ຖື້ າຫາກວີ່ າທີ່ ານຕື້ ອງຈີ່ າຍ,  

ພະນັກງານຂອງ VR ຈະອະທິ ບາຍ ຄີ່ າໃຊື້ ຈີ່ າຍ ໃຫື້ ທີ່ ານ ເຂ ື້ າໃຈ. 

ການ ບໍ ລິ ການ ຫ າຍ ແນວ ກະຟຣີ  

 

6. ຖື້ າຫາກວີ່ າ ຂື້ າພະເຈ ື້ າ ເວ ື້ າພາສາອັງກິດ ບໍີ່ ໄດື້ ເດ?  ຖື້ າຫາກວີ່ າ ທີ່ ານ ຕື້ ອງການ ນາຍ 

ແປພາສາ, ກະລຸນາບອກ ພະນັກງານຂອງ VR ໃຫື້ ເຂ າຮູື້ ’, ສະນັື້ ນ ເຂ າເຈ ື້ າ ສາມາດ ຊອກຫາ ຜູື້  

ທີີ່ ມາແປ ພາສາ ໃຫື້  ທີ່ ານ ໄດື້  

ມັນເປັນທີ່ ຫນ້າສົນໃຈ. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະເລີ່ ມຕ້ົນແນວໃດ?  

ເວລາທີ່ ທ່ານຕອບສະຫນອງໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ VR ຂອງທ່ານສໍ າລັບການໃຊ້ເວລາທໍາອິ ດ, 

ກະລຸນາເອົ າມາໃຫ້ເປັນຫ າຍການດ່ັງຕ່ໍໄປກັບທ່ານ, ທີ່ ເປັນໄປໄດ້: 
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ລາຍຊຼື່  ອົງການຈັດຕ້ັງຕ່າງໆ ທີີ່ ສາມາດຊີ່ ວຍເຫ  ອທີ່ ານດື້ ານພາສາ 

ຊຼື່ ອົງການຈັດຕ້ັງ 
Organization Name 

ຜ ້ ຕິດຕ່ໍ 
Contact Person Details 

ພາສາຊໍ ານານ 
Language Expertise 

ການບໍ ລິ ການ ຄອບຄົວ ແຂກອາຫລັບ ອາເມລິ ກາ 

Arab American Family Services 

9044 S Octavia Ave, Bridgeview, IL 60455 

Phone: (708) 599-2237   Fax: (708) 599-8299 

Website: www.arabamericanfamilyservices.org 

Itedal Shalabi, Executive Director 
Email: itedals@yahoo.com 

Phone: (708) 599-2237 Ext. 31 

ພາສາ ອາຣາບິ  

ອ ງການ ບໍ ລິ ການ ບຸກຄ ນ ອາຊີ  

Asian Human Services 

4753 N Broadway St, Suite 700, Chicago, IL 60640 

Phone: (773) 728-2235   Fax: (773) 561-1396 

Website: www.ahschicago.org  

Jing Zhang, Director of Community 

Health Programs 
Email: jzhang@ahschicago.org 

Phone: (773) 293-8460 

ພາສາ ຈີ ນ, ຮິ ນດ , ມ້ົງ,  
  ຂະເຫມນ, ລາວ, ໄທ, ອ ດ  
(ໃນໄລຍະ 28 າສາທັງຫມົດ)  

ສະມາຄ ມ ຂະເຫມນ ຂອງ ລັດອີ ລີ ນັອຍ 

Cambodian Association of Illinois 

2831 W Lawrence Ave, Chicago, IL 60625 

Phone: (773) 878-7090   Fax: (773) 878-5299 

Website: www.cai.maaillinois.org 

Kathy Reun, Immigration & Family 

Resources Coordinator 
Email: kathy@cambodian-association.org 

Phone: (773) 878-7090 Ext. 205 

ພາສາ ຂະເຫມນ 
 
 
 
 
 

ສະຫະພັນ ບໍ ລິ ການ ຈີ ນອາເມລິ ກາ 

Chinese American Service League (CASL) 

2141 S Tan Court, Chicago, IL 60616  

Phone: (312) 791-0418   Fax: (312) 791-0509 

Website: ADOPT vs 2.8.docx 
 

Ivy Siu, Family & Community 

Services Dept. Manager  
Email: ivy_siu@caslservice.org   

Phone: (312) 791-0418 Ext. 2202 

ພາສາ ຈີ ນ, ກວາງຕຸ້ງ, 

ຈີ ນກາງ 

 
ຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກທັງຫມົດ 

 ບັດ Medicaid ແລະ / ຫ ຼື  ບັດ Medicare  

 ຄວາມປອດໄພທາງສັງຄົມລາງວັນຈົດຫມາຍ  

 ລາຍການວຽກເຮັດງານທໍາໄລຍະຜ່ານມາຂອງທ່ານແລະອົງສາຫ ຼື ໃບຢ້ັງຢຼື ນທີ່ ທ່ານໄດ້ຮັບ  

 ທັງຫມົດທີ່ ມີ ຂໍ ້ ມ ນຂ່າວສານທາງການແພດໃນປະຈຸບັນກ່ຽວກັບສະພາບການຂອງທ່ານ;  

ນີ ້ ຈະຕ້ອງເປັນຈົດຫມາຍຂຽນ ທີີ່  ສາມາດອີ່ ານໄດື້  ຫ ຼື ປະເພດຈາກຫມໍປ ວ/ therapist ອະນຸຍາດ, 

ຫ ຼື ນັກຈິ ດຕະສາດລະບຸ: 

 ພະຍາກອນ / prognosis  

 ອາການຕ່າງໆ, ລວມທັງການມີ ຜົນຂ້າງຄຽງຈາກຢາປິ່ ນປົວ  

 ແຜນການປິ່ ນປົວ, ລວມທັງບັນຊີ ລາຍຊຼື່ ຂອງການປິ່ ນປົວໄດ້  

 ການອະນຸມັດການເຮັດວຽກ, ລວມທັງຂໍ ້ ຈໍ າກັດຫ ຼື ທີ່ ພັກອາໃສ  

 ຊຼື່ , ທີ່ ຢ ່ , ແລະຈໍ ານວນໂທລະສັບຂອງແພດໄດ້ສ່ົງຈົດຫມາຍສະບັບ 

 

http://www.cai.maaillinois.org/
file:///C:/Users/Kris/Desktop/ADOPT/ADOPT%20vs%202.8.docx
mailto:ivy_siu@caslservice.org
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ສະມາຄົມຈີ ນເຊິ່ ງຊ່ວຍເຫ ຼື ອກັນແລະກັນການ 

Chinese Mutual Aid Association 
1016 W Argyle St Chicago, IL 60640 

Phone: (773) 784-2900   Fax: (773) 784-2984 

Website: www.chinesemutualaid.org 

Jamie Taradash, Rehabilitation Services Project 
Developer 
Email: jamiet@chinesemutualaid.org 
Phone: (773) 784-2900 Ext. 110 

ພາສາ ໂບສະເນັຽ,ພະມ້າ, 

ກວາງຕຸ້ງ,ຈີ ນກາງ, ເນປານ, 

ວຽດ 

(ໃນໄລຍະ 28 

ພາສາທັງຫມົດ) 
 

ສ ນອິ ນໂດ-ອາເມລິ ກາ 

Indo-American Center 
6328 N California Ave, Chicago, IL 60659 
Phone: (773) 973-4444   Fax: (773) 973-0157 
Website: www.indoamerican.org 

Sunitha Doma, Public Benefits Coordinator 
Email: sdoma@indoamerican.org 
Phone: (773) 973-4444 Ext. 109 

ພາສາ ເບັງກາງ , ກ ຊາຮາຕີ , 
ຮິ ນດ , ປັນຈາບ  ,ອ ດ    

ສ ນຊຸມຊົນ ບໍ ລິ ການເກົາຫ ີ ອາເມລິ ກາ 

Korean American Community Services 
4300 N California Ave, Chicago, IL 60618 
Phone: (773) 583-5501   Fax: (773) 583-7009 
Website: www.kacschicago.org 
 

Mi Young Seo, Director of Senior Services & 
Public Benefits  
Email: mseo@kacschicago.org 
Phone: (773) 583-5501 Ext. 160 

ພາສາເກົາຫ ີ   

ແລະແອສປາໂຍນ 
 

 

ສ ນຊຸມຊົນ ບໍ ລິ ການລາວອາເມລິ ກາ 

Lao American Community Services 

4750 N Sheridan Rd. Suite 369, Chicago, IL 60640 
Phone: (773) 271-0004   Fax: (773) 271-1682 
Website: www.lacschicago.org 

Thavone Nyatso, Executive Director 
Email: info@lacschicago.org 
Phone: (773) 271-0004 

 

ພາສາ ລາວ  ແລະ  ໄທ 

 
 

ຊັບພະຍາກອນແມີ່ ຍິ ງ ອິ ດສະລາມ 
Muslim Women Resource Center 
6445 N Western Ave, #301, Chicago, IL 60659 
Phone: (773) 764-1686   Fax: (773) 764-6753 
Website: www.mwrcnfp.org 

Sima Quraishi, Executive Director 
Email: sima@mwrcnfp.org 
Phone: (773) 764-1686 
 

ພາສາ ອ ດ  
 
 

ສູນ ເນປານອາເມລິ ກາ 
Nepali American Center 
6 E Jerry St, Mount Prospect, IL 60056 
Phone: (773) 800-1622 
Website: www.nepaliamericancenter.org 

Ankur Sharma, General Secretary 
Email: info@nepaliamericancenter.org 
Phone: (773) 800-1622  

ພາສາ ເນປານ 

ແລະພາສາຊົນເຜ່ົາ ອຼື່ ນໆ 
ຂອງເນປານ 

ອ ງການຈັດຕັື້ ງໃນອາຟຣິ ກາສະຫະປະຊາ  
United African Organization 
3424 S State St, Suite 3C8-2, Chicago, IL 60616 
Phone: (312) 949-9980   Fax: (312) 949-9981 
Website: www.uniteafricans.org 

Nancy Asirifi-Otchere, Program Coordinator 
Email: Nancy.asirifi-otchere@uniteafricans.org 
Phone: (312) 949-9980 

ພາສາ ຝຣ່ັງ, ໂຊມາລີ  ແລະ 
ພາສາທັງຫມົດທີ່ ສໍ າ 
ຄັນໃນອາຟຣິ ກາ 

 

ສະມາຄ ມຂອງ ຫວຽດນາມ ຂອງ ລັດອີ ລີ ນັອຍ 

Vietnamese Association of Illinois 
5110 N Broadway St, 2nd Floor, Chicago, IL 60640 
Phone: (773) 728-3700   Fax: (773) 728-0497 
Website: www.hnvi.org 

Van Duong, Healthcare & Community Program 
Manager 
Email: vlduong@yahoo.com 
Phone: (773) 728-3700 

ພາສາ  ຫວຽດ 
 
 

http://www.kacschicago.org/
mailto:Nancy.asirifi-otchere@uniteafricans.org

