
• ພ ໍ່ ແມໍ່

• ຜ ູ້ ປົກຄອງ ຫ ຼື ຜ ູ້ ຄ ູ້ມຄອງຕາມກົດໝາຍ

• ພ ໍ່ ແມໍ່ ລູ້ຽງ ຫ ຼື ບ ກຄົນອຼືໍ່ ນທ ໍ່ ສານອະນ ຍາດໃຫູ້ຄ າຍິນ

ຍອມຕ ໍ່ ການເບິໍ່ ງແຍງດ ແລທາງການແພດສ າລັບເດັກ
ນູ້ ອຍຢ ໍ່ສະຖານນອກບູ້ ານ (ມາດຕາ 13.32A ຫ ຼື 13.34
Revised Code of Washington (RCW, ປະມວນກົດ
ໝາຍວ ຊິງຕັນສະບັບປັບປ ງ))

• ບ ກຄົນທ ໍ່ ມ ໃບອະນ ຍາດລົງລາຍເຊັນເພຼືໍ່ ອທ າການຕັດ

ສິນໃຈເລຼືໍ່ ອງການເບິໍ່ ງແຍງດ ແລສ ຂະພາບແກໍ່ເຈົູ້ າ

• ພ ໍ່ ນູ້ ອງທ ໍ່ ຮັບຜິດຊອບຕ ໍ່ ການເບິໍ່ ງແຍງດ ແລສ ຂະພາບ

ຂອງເຈົູ້ າ

• ພະຍາບານປະຈ າໂຮງຮຽນ, ຜ ູ້ ໃຫູ້ຄ າປຶກສາ ຫ ຼື ຜ ູ້ ປະສານ
ງານຄົນບ ໍ່ ມ ບູ້ ານຢ ໍ່ (ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າໄດູ້ຖຼື ກລະບ ວໍ່ າເປັນຄົນ
ບ ໍ່ ມ ບູ້ ານຢ ໍ່ພາຍໃຕູ້ McKinney-Vento Homeless 
Education Act ຂອງລັດຖະບານກາງ)*

• ເຈ ົ້ າໄດົ້ ຮັບການເປັນອິດສະຫຼະຢ່າງຖືກຕົ້ອງຕາມ

ກ ດໝາຍ. ເຈົູ້ າມ ອາຍ 16 ປ ຂຶູ້ ນໄປ ແລະ ເຈົູ້ າໄດູ້ຍຼືໍ່ ນເອ
ກະສານ ແລະ ໄດູ້ຮັບຄວາມເປັນອິດສະຫ ະຈາກພ ໍ່ ແມໍ່

ຂອງເຈົູ້ າ. 

• ເຈ ົ້ າໄດົ້ແຕ່ງງານກັບເດັກນົ້ ອຍ ຫືຼຜ ົ້ ໃຫຍ່ທ ່ ເປັນ

ອິດສະຫຼະ.

• ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການລະບ ວໍ່ າເຈົູ້ າເປັນເດັກນູ້ ອຍທ ໍ່ ມ ວ ດທິພາ
ວະພາຍໃຕູ້ Mature Minor Doctrine ( ທິດສະດ ເດັກທ ໍ່
ມ ວ ດທິພາວະ)**

ວັກຊ ນປູ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ສ າລັບເຍົາວະຊົນ
ການທ າຄວາມເຂົູ້ າໃຈຕ ໍ່ ກັບຄ າຍິນຍອມ

ຜ ົ້ ໃຫຍ່ທ ່ ສາມາດໃຫົ້ການ
ຍິນຍອມແກ່ເຈ ົ້ າ:

ເຈ ົ້ າສາມາດໃຫົ້ຄ າຍິນຍອມ

ແກ່ຕ ນເອງໄດົ້ , ຖົ້າຫາກວ່າ:

ຕອນນ ູ້ ມ ວັກຊ ນປູ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫູ້ແກໍ່ເຍົາວະຊົນອາຍ 5 ເຖິງ 17 ປ ແລູ້ວ. ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການຫ າຍຄົນກ ານົດໃຫູ້ພ ໍ່ ແມໍ່ ຫ ຼື ຜ ູ້ ປົກຄອງໃຫູ້
ຄວາມຍິນຍອມແກໍ່ຄົນທ ໍ່ ອາຍ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 18 ປ ໃນການຮັບວັກຊ ນ. ເຖິງຢໍ່າງໃດກ ໍ່ ຕາມ, ຖູ້າຫາກວໍ່າເຈົູ້ າອາຍ ຕ ໍ່ າກວໍ່ າ 18 ປ ແລະ ເປັນອິດສະຫ ະ
ຈາກພ ໍ່ ແມໍ່ ຂອງເຈົູ້ າ, ເຈົູ້ າອາດຈະໃຫູ້ການຍິນຍອມແກໍ່ຕົນເອງໄດູ້ໃນບາງກ ລະນ ຫ ຼື ເອົາຄ າຍິນຍອມຜໍ່ ານໂຮງຮຽນຂອງເຈົູ້ າ, ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າກ າ
ລັງປະສົບກັບຄວາມບ ໍ່ ໝັູ້ ນຄົງດູ້ານທ ໍ່ ຢ ໍ່ອາໄສ ແລະ ບ ໍ່ ໄດູ້ຢ ໍ່ ກັບພ ໍ່ ແມໍ່ ຫ ຼື ຜ ູ້ ປົກຄອງ. ເອກະສານນ ູ້ ສະແດງຄ າຍິນຍອມປະເພດຕໍ່າງໆທ ໍ່ ໄດູ້ ຮັບ
ອະນ ຍາດພາຍໃຕູ້ ກົດໝາຍລັດ, ວິທ ການຊອກຫາຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການທ ໍ່ ສາມາດໃຫູ້ບ ລິການແກໍ່ເຈົູ້ າ ແລະ ວິທ ການກະກຽມສ າລັບການນັດໝາຍ

ເພຼືໍ່ ອສັກວັກຊ ນຂອງເຈົູ້ າ.

**ຂ ົ້ ມ ນເພ ່ ມເຕ ມກ່ຽວກັບMature Minor 
Doctrine:

ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການບາງຄົນອະນ ຍາດໃຫູ້ເດັກນູ້ ອຍໃຫູ້ຄ າຍິນຍອມທ ໍ່

ຖຼື ກຕູ້ອງພາຍໃຕູ້ "Mature Minor Doctrine" ຖູ້າຫາກພວກ
ເຂົາມ ຄວາມສາມາດໃນການເຂົູ້ າໃຈ ຫ ຼື ຮັບຮ ູ້ຜົນຕາມມາຂອງ

ຂະບວນການທາງການແພດ. 

ໃນການລະບ ວໍ່ າຄົນເຈັບເປັນເດັກທ ໍ່ ມ ວ ດທິພາວະຫ ຼື ບ ໍ່ ນັູ້ ນ,  ຜ ູ້ ໃຫູ້
ບ ລິການຈະປະເມ ນອາຍ ຂອງເດັກ, ຄວາມສະຫ າດ, ວ ດທິພາວະ, 
ການຝຶກອົບຮົມ, ປະສົບການ, ອິດສະຫ ະດູ້ານການເງິນ ຫ ຼື ຄວາມ
ຂາດເຂ ນ, ຄວາມປະພຶດໂດຍທົໍ່ ວໄປໃນຖານະທ ໍ່ ເປັນຜ ູ້ ໃຫຍໍ່ ຫ ຼື
ອິດສະຫ ະຈາກການຄວບຄ ມຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ .

*ຂ ົ້ ມ ນເພ ່ ມເຕ ມກ່ຽວກັບການຍິນຍອມນ າໃຊົ້
McKinney-Vento:

ພາຍໃຕູ້ກົດໝາຍລັດ, ແພດໂຮງຮຽນ, ທ ໍ່ ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ແລະ
ຜ ູ້ ປະສານງານນັກຮຽນທ ໍ່ ບ ໍ່ ມ ບູ້ ານຢ ໍ່ແມໍ່ ນໄດູ້ ຮັບອະນ ຍາດໃຫູ້ເຊັນ
ການຍິນຍອມຕ ໍ່ ກັບການສັກວັກຊ ນແກໍ່ເຍົາວະຊົນ ຫ ຼື ຜ ູ້ ໃຫຍໍ່ທ ໍ່

ເປັນເຍົາວະຊົນທ ໍ່ ບ ໍ່ ມ ບູ້ ານຢ ໍ່ (ຕາມທ ໍ່ ໄດູ້ລະບ ພາຍໃຕູ້ McKinney-
Vento Homeless Education Act ຂອງລັດຖະບານກາງ - ພາສາ
ອັງກິດເທົໍ່ ານັູ້ ນ)ຜ ູ້ ທ ໍ່ ບ ໍ່ ໄດູ້ຢ ໍ່ພາຍໃຕູ້ ສິດການລູ້ຽງດ ທາງດູ້ານ
ຮໍ່າງກາຍຂອງພ ໍ່ ແມໍ່ ຫ ຼື ຜ ູ້ ປົກຄອງ.

ລິົ້ ງແຫ່ຼງຂ ົ້ ມ ນ: National Center for Homeless Education, 
ສະໜັບສະໜ ນການສຶກສາຂອງນັກຮຽນບ ໍ່ ມ ທ ໍ່ ຢ ໍ່ທ ໍ່ ປະສົບກັບ
ບັນຫາການຂາດແຄນທ ໍ່ ຢ ໍ່ອາໄສ, https://nche.ed.gov/wp-
content/uploads/2018/10/youth.pdf - ພາສາອັງກິດເທົໍ່ ານັູ້ ນ

ສ າລັບຂ ົ້ ມ ນເພ ່ ມເຕ ມ: ເຂົູ້ າເບິໍ່ ງ COVIDVaccineWA.org ຫ ຼື 1-833-VAX-HELP, ຈາກນັູ້ ນໃຫູ້ກົດ # ສ າລັບຄວາມຊໍ່ວຍເຫ ຼື ອດູ້ານພາສາ. 

https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf
https://nche.ed.gov/wp-content/uploads/2018/10/youth.pdf


ຄ າແນະນ າໃນການໄປຮັບວັກຊ ນ

□ ນ າໃຊົ້ຕ ວເລືອກການຄັດກອງນ ົ້ ໃນVaccine Locator (ຕ ວຊອກຫາບ່ອນໃຫົ້ ວັກຊ ນ)
(https://vaccinelocator.doh.wa.gov/?language=lo) ຫືຼ ໂທຫາຜ ົ້ ໃຫົ້ບ ລິການເພ່ືອເບ່ິງວ່າຄ າຍິນຍອມ

ປະເພດໄດົ້ທ ່ ຜ ົ້ ໃຫົ້ບ ລິການຍອມຮັບໄດົ້ . ຕົວເລຼື ອກການຄັດກອງທ ໍ່ ເປັນມິດກັບເຍົາວະຊົນໃນ Vaccine Locator ຈະ
ຊໍ່ວຍເຈົູ້ າຊອກຫາຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການທ ໍ່ ຈະເຮັດວຽກຮໍ່ວມກັບສະຖານະການຂອງເຈົູ້ າໄດູ້ . ຕົວຢໍ່າງ: ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າມ ຜ ູ້ ໃຫຍໍ່ທ ໍ່ ສາ
ມາດໃຫູ້ການຍິນຍອມແກໍ່ເຈົູ້ າແຕໍ່ບ ໍ່ ສາມາດໄປຕາມການນັດໝາຍກັບເຈົູ້ າໄດູ້ , ຊອກຫາຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການທ ໍ່ ຍອມຮັບຄ າຍິນ
ຍອມເປັນລາຍລັກອັກສອນ.

□ ຊອກຫາສະຖານທ ່ ການສັກວັກຊ ນທ ່ ຍອມຮັບການເຂ ົ້ າໄປເລ ຍ ຫືຼ ໂທຫາເພ່ືອເຮັດການນັດໝາຍ, ຖູ້າຫາກ
ເຈົູ້ າບ ໍ່ ມ ພ ໍ່ ແມໍ່ /ຜ ູ້ ປົກຄອງທ ໍ່ ສາມາດຕຼືໍ່ ມແບບຟອມອອນລາຍໄດູ້ . ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການຫ າຍຄົນຂ ໃຫູ້ພ ໍ່ ແມໍ່ ຫ ຼື ຜ ູ້ ປົກຄອງຕຼືໍ່ ມ
ແບບຟອມການຍິນຍອມເພຼືໍ່ ອເຮັດການນັດໝາຍທາງອອນລາຍ.

□ ການເຂ ົ້ າລາຍງານກັບໂຮງຮຽນຂອງເຈ ົ້ າ. ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າກ າລັງປະສົບກັບບັນຫາຄວາມບ ໍ່ ຄົງທ ໍ່ ດູ້ ານທ ໍ່ ຢ ໍ່ອາໄສ, 
McKinney-Vento ອາດຈະໃຊູ້ໄດູ້ ກັບເຈົູ້ າ. (ເບິໍ່ ງດູ້ານໜູ້ າສ າລັບຂ ູ້ ມ ນເພ ໍ່ ມເຕ ມ.) ເຈົູ້ າອາດຈະສາມາດເຮັດວຽກກັບແພດ
ໂຮງຮຽນ,  ທ ໍ່ ປຶກສາໃນໂຮງຮຽນ ຫ ຼື ທ ໍ່ ປຶກສານັກຮຽນທ ໍ່ ບ ໍ່ ມ ບູ້ ານຢ ໍ່ ເພຼືໍ່ ອໃຫູ້ການຍິນຍອມ.

□ ກະກຽມຄ າຍິນຍອມທຸກປະເພດທ ່ ເຈ ົ້ າຕົ້ອງໄດົ້ມອບໃຫົ້ :

□ ຖູ້າຫາກຜ ູ້ ໃຫຍໍ່ຕູ້ອງໄປຕາມການນັດໝາຍກັບເຈົູ້ າ, ປະສານງານກັບພວກເຂົາ.

□ ຖູ້າຫາກຜ ູ້ ໃຫູ້ການບ ລິການຍອມຮັບຄ າຍິນຍອມທ ໍ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ໃຫູ້ເບິໍ່ ງວໍ່ າບ ກຄົນທ ໍ່ ໃຫູ້ຄ າຍິນຍອມ
ແກໍ່ທໍ່ ານສາມາດພິມແບບຟອມອອກ ແລະ ເຊັນແບບຟອມໄດູ້ບ .

□ ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າແມໍ່ ນເດັກທ ໍ່ ມ ອິດສະຫ ະ ຫ ຼື ເດັກທ ໍ່ ແຕໍ່ງງານກັບເດັກທ ໍ່ ເປັນອິດສະຫ ະ ຫ ຼື ຜ ູ້ ໃຫຍໍ່ , ເຈົູ້ າອາດຈະຕູ້ອງຖຼື
ເອກະສານໄປນ າ.

□ ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າໄດູ້ ຮັບຄ າຍິນຍອມໂດຍນ າໃຊູ້ McKinney-Ventoແລະ ກັງວົນວໍ່ າຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການອາດຈະຖາມຄ າ
ຖາມ, ເຈົູ້ າສາມາດຖຼື ເອົາສ າເນົາ ກົດໝາຍຄ າຍິນຍອມທ ໍ່ ໄດູ້ ຮັບແຈູ້ງມາພູ້ ອມ: RCW 7.70.065 ພາສາອັງກິດເທົໍ່ າ
ນັູ້ ນ ແລະ ເນັູ້ ນໜັກສໍ່ວນທ ໍ່ ສະເພາະເຈາະຈົງກັບໂຮງຮຽນ. (ລິູ້ ງໄປເບິໍ່ ງກົດໝາຍ: 
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.70.065 - ພາສາອັງກິດເທົໍ່ ານັູ້ ນ). ໝາຍເຫດ: ນ ູ້ ບ ໍ່ ແມໍ່ ນຂ ູ້

ກ ານົດ.

□ ຖູ້າຫາກເຈົູ້ າຕູ້ອງການຄ າຍິນຍອມໃຫູ້ແກໍ່ຕົນເອງຜໍ່ ານMature Minor Doctrine, ເຈົູ້ າອາດຈະຕູ້ອງໃຫູ້
ເອກະສານ ແລະ ຂ ູ້ ມ ນທ ໍ່ ສະແດງວໍ່ າເຈົູ້ າເປັນອິດສະຫ ະຈາກພ ໍ່ ແມໍ່ . ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການທ ກຄົນບ ໍ່ ໄດູ້ກ ານົດສິໍ່ ງນ ູ້ , ແຕໍ່
ມັນອາດຈະເປັນປະໂຫຍດ. ຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການບາງຄົົນບ ໍ່ ໄດູ້ ເຮັດການກ ານົດເດັກທ ໍ່ ມ ວ ດທິພາວະນອກສະຖານທ ໍ່ , ແຕໍ່
ຍອມຮັບການກ ານົດເດັກທ ໍ່ ມ ວ ດທິພາວະຈາກຜ ູ້ ໃຫູ້ບ ລິການກໍ່ອນໜູ້ າ.

• ຄ າຍິນຍອມທ ໍ່ ໄດູ້ ຮັບທາງປາກເປົໍ່ າ (ໂດຍທາງໂທລະ
ສັບ ຫ ຼື ແບບບ ກຄົນ)

• ຄ າຍິນຍອມທ ໍ່ ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ແບບຟອມ)

• ບາງຄົນຂ ຄ າຍິນຍອມທັງຮ ບແບບລາຍລັກອັກສອນ

ແລະ ປາກເປົໍ່ າ.
• ຄ າຍິນຍອມແບບບ ກຄົນຈາກຜ ູ້ ໃຫຍໍ່ທ ໍ່ ໃຫູ້ການຍິນຍອມ

ແກໍ່ເຈົູ້ າ.

ຜ ົ້ ໃຫົ້ບ ລິການຍອມຮັບຄ າຍິນຍອມໃນສອງສາມລັກສະນະ.
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