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ລະບົບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງຄົນໄຮ້ບ້ານ 
ເອກະສານຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານລູກຄ້າ 

 
ລະບົບ HMIS ແມ່ນຫຍັງ?  
HMIS ຫ້ໍຍມາຈາກລະບົບຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານການຄຸ້ມຄອງຄົນໄຮ້ບ້ານ,ແລະ  ຂໍ ້ ຮຽກຮ້ອງໜ່ຶງ ສໍ າລັບໂຄງການແລະ  
ອົງການຈັດຕ້ັງທັງໝົດເພ່ືອສະໜອງການບໍ ລິ ການໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວໄຮ້ບ້ານຢູ່ອາໄສທີ່ ມີ ລາຍຮັບຕ່ໍາໂດຍການສະໜັບສ
ະໜູນຈາກກອງທຶນຂອງລັດຖະບານກາງ. HMIS ແມ່ນລະບົບຂໍ ້ ມູນເຊິ່ ງເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນ  
ກ່ຽວກັບການບໍ ລິ ການຄົນໄຮ້ບ້ານຢູ່ອາໄສ  
 
ຈຸດປະສົງ  ຂອງລະບົບ HMIS ແມ່ນຫຍັງ?  
ຈຸດປະສົງ ຂອງ HMIS ແມ່ນເພ່ືອປັບປຸງການບໍ ລິ ການທີ່ ຊ່ວຍເຫືຼອຜູ້ຄົນທີ່ ໄຮ້ບ້ານຢູ່ອາໄສໃຫ້ມີ ເຮື ອນຢູ່,ແລະ  
ມີ ການເຂ້ົາເຖິງການບໍ ລິ ການເຫ່ົຼານ້ັນໃຫ້ດີ ຍິ່ ງຂື ້ ນ. 
 
ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງເກັບກໍາຂໍ ້ ມູນປະເພດນີ ້ ບໍ ?  
ຂໍ ້ ມູນລູກຄ້າຈະຖື ກໃຊ້ໂດຍເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ລັດໃນທ້ອງຖ່ິນ, ລັດ  ແລະລັດຖະບານກາງ ເພ່ືອແກ້ໄຂຄວາມຕ້ອງການຕ່າງ  ໆ
ຂອງຄົນໄຮ້ບ້ານຢູ່ອາໄສໃຫ້ດີ ຍິ່ ງຂື ້ ນ. ການທ້ອນໂຮມຂໍ ້ ມູນພ້ືນຖານລະດັບໃດໜ່ຶງ 
(ເຊື ້ ອຊາດ,ວັນເດື ອນປີ ເກີດ,ຈໍ ານວນຄົນໃນຄອບຄົວ,ອື່ ນໆ.) ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ  ແລະ  ສະມາຊິ ກຄົວເຮື ອນ  
ຂອງທ່ານນ້ັນແມ່ນເງື່ ອນໄຂຮຽກຮ້ອງ ຂອງການສະໜອງທຶນ  ຂອງລັດຖະບານກາງ ແລະ  
ທ້ອງຖ່ິນທີ່ ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ.  
 
ລະບົບ HMIS ເປັນຜົນດີ ຕ່ໍຂ້າພະເຈົ ້ າ  ແລະ  ລູກຄ້າແນວໃດ?  
ໂດຍການທ້ອນໂຮມຂໍ ້ ມູນນີ ້ ກ່ຽວກັບທ່ານພຽງຄ້ັງດຽວ—
ທ່ານສາມາດຮັບການບໍ ລິ ການໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງອື່ ນໂດຍບໍ່ ຕ້ອງລາຍງານລາຍລະອຽດທັງໝົດ  
(ວັນເດື ອນປີ ເກີດ,ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ, ທີ່ ຢູ່ສຸດທ້າຍ,ອື່ ນໆ.) ອີ ກຄ້ັງໃໝ່ຊໍ ້ າໆກັນ. 
ຖ້າມີ ເຫດຜົນທີ່ ວ່າການໃຫ້ຊື່ ຂອງທ່ານ  ຫລື  ຊື່ ຂອງສະມາຊິ ກຄອບຄົວຂອງທ່ານອາດເຮັດໃຫ້ຕົວທ່ານ  (ຫຼື  
ສະມາຊິ ກໃນຄອບຄົວ ຂອງທ່ານ)ຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງ, 
ດ່ັງນ້ັນ,ທ່ານສາມາດຮ້ອງຂໍ ບໍ່ ໃຫ້ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານກັບອົງການຈັດຕ້ັງອື່ ນ. 
ທ່່ານມີສິ ດທີ່ ຈະຍົກເລີ ກການແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາໂດຍງ່າຍ  ໆພຽງແຕ່ປະກອບແບບຟອມ 
“ການຍົກເລີ ກການຍິ ນຍອມໃນການປ່ອຍຂໍໍ ້ ມູນ  ຂອງລູກຄ້າ”. 
ແບບຟອມນີ ້ ມີ ໄວ້ໃຫ້ທ່ານຢູ່ໃນທຸກໆອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນ  HMIS ຫຼື  ໃນເວັບໄຊ HMIS ຂອງເຂດປົ ກຄອງ KING COUNTY: 
kingcounty.hmis.cc.  
 
ນອກນີ ້ , ໂດຍການນໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນທີ່ ທ່ານສະໜອງໃຫ້ແກ່ HMIS, ທ່ານ  ແລະ  
ຜູ້ເບິ່ ງແຍງກໍລະນີ ຂອງທ່ານສາມາດເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພ່ືອກໍານົດທີ່ ຢູ່ອາໄສ  ແລະ  ການບໍ ລິ ການຕ່າງໆທີ່ ທ່ານຕ້ອງການ  
ແລະ  ເຮັດວຽກເພ່ືອຂໍ ມັນ.  
 
ແມ່ນໃຜແດ່ມີ ສິ ດເຂົ ້ າເຖິງຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານ?  
ຂໍ ້ ມູນ  HMIS ຂອງທ່ານອາດຖືກແບ່ງປັນໂດຍອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ເປັນຄູ່ຮ່ວມ ເພ່ືອປະສານງານການສ່ົງຕ່ໍ ແລະ  
ການຈັດຫາທີ່ ຢູ່ອາໄສ  ແລະ  ການບໍ ລິ ການ  ເຊັ່ ນ: ການໃຫ້ຄໍ າປຶ ກສາ, ອາຫານ, ການຊ່ວຍເຫືຼອດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະ  
ການບໍ ລິ ການອື່ ນໆ.  ຜູ້ສ້າງບົດລາຍງານ  ແລະ  ພະນັກງານ  HMIS ອາດເຫັນຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານ. 
ມີ ແນວທາງຊີ ້ ນໍ າທາງກົດໝາຍທີ່ ເຄັ່ ງຄັດ  ສໍ າລັບຜູ້ເຂ້ົາເຖິງຂໍ ້ ມູນຂອງທ່ານ,ແລະ  
ມັນໄດ້ຖື ກປົກປ້ອງໂດຍການເຂົ ້ າລະຫັດລັບທາງອີ ເລັກໂຕຣນິ ກ.  
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ສິ ດທິຂອງທ່ານມີ ຫຍັງແດ່ໃນຖານະເປັນລູກຄ້າ?  
ທ່ານອາດຈະຖື ກຂໍ ໃຫ້ຕອບຄໍ າຖາມຈໍ ານວນໜ່ຶງຕາມເງື່ ອນໄຊຫັຼກສໍ າລັບໂຄງການ,ແຕ່ຈະມີ ຄໍ າຖາມອື່ ນທີ່ ທ່ານສາມາ
ດເລື ອກທີ່ ຈະບໍ່ ຕອບ. ທ່ານມີສິ ດເບິ່ ງບັນທຶກ ຂອງທ່ານ  ແລະ  ແກ້ໄຂຂໍ ້ ມູນທີ່ ບໍ່ ຖື ກຕ້ອງໄດ້. 
ທ່ານຍັງມີ ສິ ດໄດ້ຮັບສໍ າເນົາບົດບັນທຶກ ຂອງທ່ານ. ພວກເຮົ າຈະບໍ່ ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນໃດໆເດັດຂາດ  
(ສຸຂະພາບ,ຄວາມຕ້ອງການທາງການແພດ,ສຸຂະພາບຈິ ດ,ຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ,ອື່ ນໆ.) 
ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານແກ່ຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງທີ່ ຢູ່ນອກການຈັດຕ້ັງ, ເວ້ັນແຕ່ວ່າທ່ານອະນຸຍາດເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ຫລື  
ຕາມການຮຽກຮ້ອງໂດຍກົດໝາຍໂດຍຜ່ານໝາຍເກາະ  ຫລື  ຄໍ າສ່ັງສານ. ຂໍ ້ ມູນລະບຸຕົວຕົນ  ເຊັ່ ນ: ຊື່  ແລະ  
ວັນເດື ອນປີ ເກີດ, ຈະຖື ກລຶ ບອອກໃນເຈັດປີ  ພາຍຫັຼງກິດຈະກໍາ  HMIS ທີ່ ໄດ້ບັນທຶກໄວ້ຄ້ັງສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ. 
ບໍ່ ວ່າທ່ານຈະໄດ້ຮັບການບໍ ລິ ການ  ຫລື ບໍ  ທ່ານອະນຸຍາດຂໍ ້ ມູນລະບຸ ຕົວຕົນໃຫ້ຖື ກປ້ອນເຂົ ້ າໃນລະບົບ HMIS.   
  

 
ແບບຟອມນີ ້ ອາດບໍ່ ຖື ກດັດແກ້ ຍົກເວ້ັນແຕ່ຄະນະກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ HMIS ອະນຸມັດ 

ກະລຸນາສ່ົງຄໍ າຮ້ອງຂໍ ປ່ຽນແປງທັງໝົດໄປທີ່ :kcsupport@clarityhs.com 

 


