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Para sa salin ng mga dokumentong ito sa wikang Filipino, bumisita sa www.RichmondRefineryFire.com. 

Para una versión en español de estos documentos, por favor visite www.RichmondRefineryFire.com. 

ສຳລັບເອກະສານທີ່-ແປເປັນພາສາລາວ, ກະລຸນາເຂົ້າຊົມທີ່- 

 

ຄໍ າຕອບສໍ າລັບຄໍ າຖາມທີ່ ຖາມເປັນປະຈໍ າ 
 
 

 
 

ຄວາມເປັນມາຂອງຄະດີ  

1. ຄະດີ ນີ ້ ກ່ຽວກັບຫຍັງ? 

ໃນວັນທີ  6 ສິ ງຫາ 2012, ໄດ້ເກີດເຫດໄຟໄໝ້ຢູ່ສະຖານທີ່ ໂຮງງານ Richmond ຂອງບໍ ລິ ສັດ Chevron, 
ເຊິ່ ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ມີ ໝອກຄວັນຈໍ ານວນຫຼວງຫຼາຍຂຶ ້ ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ແລະ ກະແຈກກະຈາຍ, ສ່ວນໜ່ຶງ, ກໍແມ່ນເຂົ ້ າຫາບັນດາຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງ. 
ເຫດໄຟໄໝ້ແມ່ນມີຜົນມາຈາກທ່ໍບາງໆທີ່ ມີ ການຮ່ົວໄຫຼຂອງໄຮໂດຣຄາບອນ ແລະ ຈາກນ້ັນກໍຕິດໄຟໄໝ້ຂຶ ້ ນ. ໄຟໄໝ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາປະມານ 6 
ຊ່ົວໂມງກ່ອນມັນຈະດັບໄດ້. ບໍ ລິ ສັດ Chevron ໄດ້ປິ ດໜ່ວຍບໍ ລິ ການໃນເວລາສ້ັນໆກ່ອນທີ່ ໄຟຈະເລີ່ ມໄໝ້, ແລະ ຜູ້ຊ່ຽວຊານໄດ້ຄິ ດໄລ່ວ່າ 
ໄຮໂດຣຄາບອນປະມານ 600 ບາເຣວຖືກເຜົາໄໝ້. ເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ທ້ອງຖ່ິນໄດ້ອອກຄໍ າສ່ັງ, ບອກຜູ້ພັກອາໄສປິ ດປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ພັກຢູ່ຂ້າງໃນ. 

2. ສິ່ ງໃດເກີດຂຶ ້ ນໃນຫລາຍມື ້ ຫລັງຈາກເກີດໄຟໄໝ້? 

ເຂດຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບອາກາດບໍ ລິ ເວນອ່າວ (Bay Area Air Quality Management District, BAAQMD) ໄດ້ເຮັດຕົວຢ່າງທາງອາກາດຫລັງຈາກໄຟໄໝ້. 
ເມື່ ອວັນທີ  9 ເດື ອນສິ ງຫາ 2012, BAAQMD ໄດ້ອອກຖະແຫຼງຂ່າວໂດຍໄດ້ລະບຸຕົວຢ່າງທາງອາກາດທີ່ ໄດ້ເກັບໃກ້ກັບໂຮງງານ Chevron 
ເຊິ່ ງໄດ້ກວດພົບລະດັບພ້ືນຫັຼງຂອງການປົນເປື ້ ອນໃນອາກາດຢູ່ໃນລະດັບປົກກະຕິ. 
ນອກຈາກນີ ້ ຍັງມີ ລາຍງານວ່າເຄື່ ອງຕິດຕາມອະນຸພາກຕາມເວລາຈິ ງບໍ່ ໄດ້ກວດພົບລະດັບຄວາມເປັນພິດທີ່ ສູງຂຶ ້ ນໃນລະຫວ່າງການດັບເພີງ. 

ໃນວັນທີ  12 ເດື ອນສິ ງຫາ 2012, BAAQMD ໄດ້ສ້າງບົດສະເໜີຮູບພາບໂດຍໃຫ້ຂໍ ້ ສັງເກດວ່າ: “ເຄື ອງຕິດຕາມກວດກາ PM2.5 [ອະນຸພາກຂີ ້ ຝຸ່ນ] 
ໃນລັດແຄລິ ຟໍເນຍບໍ່ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເພ່ີມຂຶ ້ ນຂອງລະດັບ PM2.5 ໃນຫຼາຍມ້ືຫັຼງເຫດການທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນ (ນອກເໜືອຈາກໄຟໄໝ້ປ່າ). 
ໂດຍອີ ງຕາມການວັດແທກຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ບໍ່ ໄດ້ພົບວ່າມີ ຜົນກະທົບໃດໆ.” 

ໃນວັນທີ  23 ສິ ງຫາ 2012, BAAQMD ໄດ້ເປີ ດເຜີຍຜົນໄດ້ຮັບຈາກສະຖານີ ຕິດຕາມກວດກາ San Pablo. 
ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີ ລະດັບຕ່ໍາກວ່າມາດຕະຖານຄຸນະພາບອາກາດຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງ. 
ຜູ້ອໍ ານວຍການວິ ທະຍາສາດທາງອາກາດປະຈໍ າ ເຂດຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບອາກາດບໍ ລິ ເວນອ່າວ ກ່າວວ່າ: 
"ສະພາບດິ ນຟ້າອາກາດໃນຄື ນເກີດໄຟໄໝ້ໄດ້ຊ່ວຍດັນອະນຸພາກມົນລະພິດຈາກໄຟໄໝ້ຂຶ ້ ນສູງສູ່ຊ້ັນບັນຍາກາດ." 

3. ກໍລະນີ ດ່ັງກ່າວເລີ່ ມເກີດຂຶ ້ ນໄດ້ແນວໃດ? 

ປະຊາຊົນຫລາຍພັນຄົນໄດ້ລາຍງານວ່າໄດ້ເກີດເຈັບປ່ວຍ ແລະ ເຂົ ້ າໂຮງໝໍ ແລະ ໄປຫາທ່ານໝໍທ້ອງຖ່ິນ, ເຊິ່ ງຈ່ົມວ່າມີ ອາການລະຄາຍເຄື ອງເຊັ່ ນ: ໄອ, 
ຈາມ, ອາການປຸ້ນທ້ອງ, ແລະ ຄັນຕາ ແລະ ຄໍ . ປະມານ 20,000 ຄົນໄດ້ວ່າຈ້າງທະນາຍຄວາມ (“ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດ”) 
ຜູ້ທີ່ ຍື່ ນຟ້ອງໃນນາມຂອງພວກເຂົ າຕ່ໍກັບບໍ ລິ ສັດ Chevron. 

4. ໄດ້ເກີດສິ່ ງໃດຂຶ ້ ນຕ້ັງແຕ່ຄະດີ ຖື ກຍື່ ນ? 

ຄະດີ ດ່ັງກ່າວໄດ້ດໍ າເນີ ນໄປຫຼາຍຂ້ັນຕອນ, ແລະ ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ຜູ້ພິພາກສາຫຼາຍທ່ານ. ໃນທີ່ ສຸດ, ຜູ້ພິພາກສາ Barry Goode 
ໄດ້ຖື ກມອບໝາຍໃຫ້ດໍ າເນີ ນຄະດີ ດ່ັງກ່າວ. ລາວໄດ້ຕ້ັງຂະບວນການທີ່  "ກຸ່ມທົດລອງ" ໂຈດ 60 ຄົນຈະຖື ກເລື ອກເພ່ືອການຄ້ົນພົບ ແລະ 12 
ຄົນໃນນ້ັນຈະຖື ກກໍານົດວັນທົດລອງ. 

ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດຍັງດໍ າເນີ ນການລວບລວມພະນັກງານຂອງບໍ ລິ ສັດ Chevron ເປັນຈໍ ານວນຫຼວງຫລາຍ. 
ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດເຊື່ ອວ່າມີ ເຫດໜັກແໜ້ນທີ່ ເຮັດໃຫ້ບໍ ລິ ສັດ Chevron ຮູ້ວ່າທ່ໍນີ ້ ມີ ໂອກາດຈະລ້ົມເຫຼວ, ແຕ່ບໍ່ ໄດ້ປ່ຽນຖ່າຍມັນ. 
ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດຍັງເຊື່ ອວ່າຫັຼກຖານທີ່ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍ ລິ ສັດ Chevron ໄດ້ຈັດການການຮ່ົວໄຫຼໃນມື ້ ນ້ັນຜິດພາດ. 

 
 
 

Office of the Special Master | Chevron Richmond Refinery Fire Cases 
1-833-239-8635 | www.RichmondRefineryFire.com | P.O. Box 3637, Baton Rouge, LA 70821-3637 

http://www.richmondrefineryfire.com/
http://www.richmondrefineryfire.com/
http://www.richmondrefineryfire.com/
http://www.richmondrefineryfire.com/


79378-52780_PN_BPBM025 Initial Notice_Insert.indd 3 9/3/19 4:15 PM 

 

 

5. ເປັນຫຍັງຈຶ່ ງມີ ການແກ້ໄຂໂດຍບໍ່ ມີ ການທົດລອງ? 

ຂໍ ້ ກັງວົນແມ່ນສິ່ ງທີ່ ເສຍຫາຍໄດ້ຮັບຄວາມເດື ອດຮ້ອນຈາກກຸ່ມໂຈດທົດລອງ. ອີ ກຢ່າງ, BAAQMD ບໍ່ ພົບລະດັບສານພິດໃນລະດັບສູງໃນລະຫວ່າງ ແລະ 
ຫັຼງຈາກເກີດໄຟໄໝ້. ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດໄດ້ວ່າຈ້າງຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດເພ່ືອເບິ່ ງຄວາມສ່ຽງທີ່ ຈະເກີດຕ່ໍກັບກຸ່ມໂຈດທົດລອງ. ໂດຍທ່ົວໄປ, 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານສາມາດສະໜັບສະໜູນໄດ້ທີ່ ສຸດຄື ໄຟໄໝ້ທີ່ ກ່ໍໃຫ້ເກີດອາການລະຄາຍເຄື ອງໃນໄລຍະສ້ັນ (ໜ່ຶງ ເຖິງ ສອງອາທິດ). 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານບໍ່ ສາມາດເວົ ້ າໄດ້ວ່າໄຟໄໝ້ໄດ້ກ່ໍໃຫ້ເກີດສະພາບທາງການແພດເປັນ-ໄລຍະຍາວ. 

ບໍ່ ດົນກ່ອນການພິຈາລະນາຄະດີ ຄ້ັງທໍາອິ ດ, ທະນາຍຄວາມຜູ້ນໍ າຂອງໂຈດໄດ້ໄກ່ເກ່ຍຄະດີ ກັບບໍ ລິ ສັດ Chevron ແລະ ບັນລຸຂໍ ້ ຕົກລົງການແກ້ໄຂເບື ້ ອງຕ້ົນ. 
ຕະຫຼອດໄລຍະເກ້ົາເດື ອນທີ່ ຜ່ານມາ, ທະນາຍຄວາມໄດ້ເຮັດວຽກເພ່ືອເຮັດໃຫ້ຂໍ ້ ຕົກລົງດ່ັງກ່າວເປັນທາງການ ແລະ 
ຈັດສ້າງເງື່ ອນໄຂໃຫ້ກັບໂຈດທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ຮັບລາງວັນ. 

6. ທະນາຍຄວາມຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າຄິ ດວ່າຂ້າພະເຈົ ້ າຄວນເຮັດແນວໃດ? 

ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດຜູ້ທີ່ ໄດ້ຈັດການຄະດີ ນີ ້ ຕ້ັງແຕ່ເລີ່ ມຕ້ົນ ແລະ 
ຜູ້ທີ່ ໄດ້ກະກຽມຄະດີ ທໍາອິ ດເພ່ືອການພິຈາລະນາແນະນໍ າໃຫ້ທ່ານເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂບັນຫານີ ້ . ອີ ງຕາມຄວາມຄື ບໜ້າໃນຄະດີ , 
ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດເຊື່ ອວ່ານີ ້ ແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບໂຈດທຸກຄົນໃນຄະດີ ນີ ້ . ຂອບວຽກນີ ້ ໃຫ້ໂຈດທຸກຄົນມີຮູບແບບຂອງ“ ວັນຢູ່ໃນສານ” 
ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ໂຈດແຕ່ລະຄົນທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍຢ່າງໜ້ອຍຈໍ ານວນໜ່ຶງ. ຄວາມເປັນຈິ ງຂອງສະຖານະການແມ່ນມີ ໂຈດຫຼາຍພັນຄົນ, 
ແຕ່ມີ ຜູ້ພິພາກສາພຽງຄົນດຽວ. ການພິຈາລະນາແຕ່ລະຄ້ັງຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍ ຫົກ ອາທິດ. ບໍ່ ມີ ທາງທີ່ ໂຈດຈໍ ານວນ 99% 
ຂຶ ້ ນໄປຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຄະດີ ຕົວຈິ ງ. 

ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດໄດ້ໃຊ້ຫລາຍພັນຊ່ົວໂມງ ແລະ ຫລາຍລ້ານໂດລາເພ່ືອໃຊ້ໃນການດໍ າເນີ ນຄະດີ ນີ ້ . 
ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດເຊື່ ອວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍ ລິ ສັດ Chevron ມີ ຄວາມຊັດເຈນ ແຕ່ບັນຫາທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນແມ່ນຄວາມເສຍຫາຍ. 
ດ່ັງທີ່ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານສາມາດອະທິ ບາຍໃຫ້ທ່ານຮູ້, ໃນກໍລະນີ ປະເພດດ່ັງກ່າວ, ກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ໂຈດພິສູດປະເພດແລະ 
ຈໍ ານວນສານເຄມີ ທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ສໍ າຜັດພ້ອມທັງຫັຼກຖານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການບາດເຈັບຂອງພວກເຂົ າແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ າຜັດກັບສານເຄມີ
. ໂດຍທ່ົວໄປກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານໝໍເປັນພະຍານ, ໂດຍອີ ງໃສ່ຫັຼກຖານທາງວິ ທະຍາສາດ, ວ່າສານເຄມີ ດ່ັງກ່າວເຮັດໃຫ້ເກີດອາການສະເພາະ. ທີ່ ນີ ້ , 
ຫລັກຖານແມ່ນໄຟໄໝ້ທີ່ ໄດ້ແກ່ຍາວເປັນເວລາຫົກຊ່ົວໂມງ, ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວ້ນໄຟໄດ້ສູງຂຶ ້ ນສູ່ທ້ອງຟ້າ ແລະ ພັດອອກມາສູ່ພ້ືນທີ່ . 
ເຂດຄຸ້ມຄອງຄຸນະພາບອາກາດບໍ ລິ ເວນອ່າວ ໄດ້ດໍ າເນີ ນການທົດລອງທາງອາກາດຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ 
ບໍ່ ພົບເຫັນລະດັບທີ່ ສູງຂຶ ້ ນຂອງສານເຄມີ ທີ່ ເປັນອັນຕະລາຍ, ໃນລະຫວ່າງ ແລະ ຫັຼງຈາກເກີດໄຟໄໝ້. 

ດ້ວຍເຫດຜົນທັງໝົດເຫ່ົຼານີ ້ , 
ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບກັນວ່າມັນເປັນປະໂຫຍດສູງສຸດຂອງໂຈດທຸກຄົນທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂນີ ້ , ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ 
ອາຈານພິເສດຈັດສັນການຟື ້ ນຟູບຸກຄົນ ເມື່ ອທຸກຄົນທີ່ ຕ້ັງໃຈຢາກເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມ. 

ລາຍລະອຽດຂອງການແກ້ໄຂ 

7. ໃຜແດ່ທີ່ ຢູ່ໃນການແກ້ໄຂ? 

ຂໍ ້ ຕົກລົງແຜນງານການແກ້ໄຂຈະລວມໝົດທຸກຄົນທີ່ ຍື່ ນຟ້ອງຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ Contra Costa ສໍ າລັບການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບເຫດການໄຟໄໝ້ 
ໃນວັນທີ  6 ສິ ງຫາ 2012 ທີ່ ໂຮງງານ Richmond ຂອງບໍ ລິ ສັດ Chevron. 

ພຽງແຕ່ບຸກຄົນເຫ່ົຼານ້ັນຍັງດໍ າເນີ ນການຢູ່, ຄະດີ ທີ່ ຍື່ ນກໍອາດຈະເຂົ ້ າຮ່ວມໃນຂະບວນການແກ້ໄຂ. ດໍ າເນີ ນການ ໝາຍເຖິງຄະດີ ຍັງບໍ່ ທັນປົດອອກ. 
ລູກຄ້າຫຼາຍຄົນທີ່ ຢູ່ໃນການດໍ າເນີ ນຄະດີ ນີ ້ ໄດ້ຖື ກປົດ ຍ້ອນຄວາມລ້ົມເຫລວໃນການເປີ ດຄວາມຈິ ງ. 
ທະນາຍຄວາມຂອງໂຈດໃນກໍລະນີ ດ່ັງກ່າວໄດ້ສະເໜີບັນຊີ ລາຍຊື່ ລູກຄ້າທີ່ ຍັງມີ ຄະດີ ຂອງພວກເຂົ າແກ່ ອາຈານພິເສດ ທີ່ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກສານ, 
ສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ພວກເຂົ າໄດ້ຍື່ ນຄະດີ . ຖ້າຊື່ ຂອງບຸກຄົນໃດໜ່ຶງນ້ັນບໍ່ ຢູ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ນີ ້ , ຄົນນ້ັນອາດຈະຖືກປົດອອກຈາກກໍລະນີ ຂອງພວກເຂົ າ ແລະ 
ບໍ່ ມີ ສິ ດເຂົ ້ າຮ່ວມ. ຖ້າມີ ຄໍ າຖາມໃດກ່ຽວກັບການມີສິ ດທິ ໄດ້ຮັບຄວນຈະໄປຫາທະນາຍຄວາມທີ່ ພວກເຂົ າເຊື່ ອວ່າພວກເຂົ າໄດ້ຈ້າງໂດຍກົງ. 

ນອກຈາກນ້ັນ, ມີ ພຽງໂຈດທີ່ ປະກອບແບບຟອມການອະນຸຍາດເທົ່ ານ້ັນ ທີ່ ຈະສາມາດເຂົ ້ າຮ່ວມໄດ້. (ເບິ່ ງຄໍ າແນະນໍ າຢູ່ໃນ #10 ລຸ່ມນີ ້ ) 
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8. ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະໄດ້ຮັບເງິ ນເທົ່ າໃດພາຍໃຕ້ເງື່ ອນໄຂຂອງການແກ້ໄຂນີ ້ ? 

ພາຍໃຕ້ຂໍ ້ ຕົກລົງຂອງຂອບວຽກ, ທາງ ອາຈານພິເສດ ທີ່ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕ້ັງຈາກສານ ກ່ອນອື່ ນໝົດຈະທົບທວນທຸກຂໍ ້ ມູນທີ່ ເປັນພ້ືນຖານຂອງຄະດີ . 
ທະນາຍຄວາມທີ່ ຮັບຜິດຊອບຄະດີ ນີ ້ ໄດ້ຖື  ຫຼື  ປົກປ້ອງຄໍ າໃຫ້ການ 100 ກວ່າເລື່ ອງ, ທົບທວນເອກະສານຫລາຍພັນໜ້າ, ແລະ 
ໄດ້ຈ້າງພະຍານຜູ້ຊ່ຽວຊານຫລາຍຄົນ ແລະ ໄດ້ສະໜອງຂໍ ້ ມູນຫລັກຖານຫລັກຂອງຄະດີ  ແລະ ບົດລາຍງານຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ອາຈານພິເສດ. ຈາກນ້ັນ, 
ອາຈານພິເສດຈະພັດທະນາເງື່ ອນໄຂເພ່ືອກໍານົດລາງວັນທີ່ ເໝາະສົມສໍ າລັບໂຈດແຕ່ລະຄົນ. 

ໃນປະຈຸບັນ, ພວກເຮົ າບໍ່ ສາມາດລະບຸຈໍ ານວນເງິ ນສະເພາະເຈາະຈົງ ທີ່ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ 
ເພາະວ່າພວກເຮົ າບໍ່ ຮູ້ແທ້ງໆວ່າມີ ຜູ້ຮຽກຮ້ອງຫຼາຍເທົ່ າໃດທີ່ ຈະເຂົ ້ າຮ່ວມ, ແລະ ພວກເຮົ າກໍບໍ່ ຮູ້ຢ່າງແທ້ໆວ່າ ອາຈານພິເສດ 
ຈະກໍານົດຈໍ ານວນເງິ ນສູງສຸດເທ່ົາໃດກັບໂຈດແຕ່ລະຄົນ. ສິ່ ງທີ່ ພວກເຮົ າສາມາດເວົ ້ າໄດ້ແມ່ນໂຈດແຕ່ລະຄົນທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມຈະໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີ ຍບາງຢ່າງ. 

9. ຂ້າພະເຈົ ້ າຄວນຄາດຫວັງຈະໄດ້ຮັບເງິ ນເມື່ ອໃດ? 

ຖ້າເວລາທີ່ ກໍານົດໄວ້ໃນຂໍ ້ ຕົກລົງຂອງຂອບວຽກຍັງຄົງຢູ່ຄື ເກ່ົາ, ພວກເຮົ າຄາດວ່າຈະມີຂຶ ້ ນໃນຕ້ົນປີ  2020. 

10. ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ເພ່ືອໃຫ້ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂທີ່ ຖື ກສະເໜີ? 

ເວັບໄຊທ໌ໜ່ຶງໄດ້ຖື ກສ້າງຂຶ ້ ນເຊິ່ ງທ່ານສາມາດ “ເຂົ ້ າ” ແລະ “ລົງຊື່ ທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ” ຂໍ ແບບຟອມການອະນຸຍາດທີ່ ຈໍ າເປັນ. 
ໂດຍການລົງຊື່ ທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກເຂົ ້ າແບບຟອມການອະນຸຍາດນີ ້ , ທ່ານຈະເປັນຜູ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນການແກ້ໄຂດ່ັງກ່າວ. 

ນີ ້ ແມ່ນ ຄໍ າແນະນໍ າ: 

1. ໄປທີ່  www.RichmondRefineryFire.com 
2. ໃສ່ ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ຂອງທ່ານ ແລະ PIN # ທີ່ ຢູ່ທາງລຸ່ມໃນຈົດໝາຍຂອງທ່ານ. 
3. ລົງຊື່ ທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກເຂົ ້ າແບບຟອມການອະນຸຍາດ (ທ່ານຈະໄດ້ຮັບການຢື ນຢັນວ່າທ່ານໄດ້ດໍ າເນີ ນຢ່າງຖື ກຕ້ອງ). 

 

11. ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ຕ້ອງການເຂົ ້ າຮ່ວມໃນຂະບວນການແກ້ໄຂ? 
 
ທ່ານຄວນລົມກັບ ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ (ໂດຍທັນທີ ) ກ່ຽວກັບການຈັດການບັນຫານ້ັນ. ມີ ການກໍານົດເວລາໄວ້ ວັນທີ  15 ພະຈິ ກ 2019 
ເຊິ່ ງທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ສານຮູ້ວ່າທ່ານບໍ່ ໄດ້ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນຂະບວນການນີ ້ . 

ແບບຟອມການອະນຸຍາດ 

12. ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງການຂໍ ້ ມູນຫຍັງແດ່ເພ່ືອປະກອບການຂໍ ອະນຸຍາດ? 

ເພ່ືອເຂົ ້ າເຖິງການອະນຸຍາດ, ທ່ານຕ້ອງມີ ເລກລະຫັດ PIN ຂອງທ່ານ, ເຊິ່ ງຂຽນຢູ່ໃນຈົດໝາຍຈາກ ອາຈານພິເສດ, ແລະ 
ວັນເດື ອນປີ ເກີດທີ່ ທ່ານໃຫ້ທະນາຍຄວາມຂອງທ່ານ. ກ່ອນທີ່ ທ່ານຈະລົງນາມການອະນຸຍາດທາງອີ ເລັກໂທຣນິ ກ, ທ່ານຈະຖືກຮ້ອງຂໍ ໃຫ້: 
1. ຢື ນຢັນຂໍ ້ ມູນຕິດຕ່ໍຂອງທ່ານ 
2. ໃຫ້ເລກປະກັນສັງຄົມຂອງທ່ານ ຫຼື  ເລກລະຫັດ ID ອາກອນ (ເບິ່ ງຄໍ າຖາມທີ  13 ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມຕື່ ມ) 
3. ໃນກໍລະນີ ເລັກນ້ອຍ, ໃຫ້ບອກຊື່  ແລະ ຄວາມສໍ າພັນຂອງພ່ໍແມ່ ຫລື  ຜູ້ລ້ຽງດູຕາມກົດໝາຍມາປະກອບການອະນຸຍາດ 
4. ປະກອບຂໍ ້ ມູນທີ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບພາກສ່ວນການອະນຸຍາດ Medicare ແລະ ການອະນຸຍາດຢ້ັງຢື ນການທົດແທນ (ເບິ່ ງຄໍ າຖາມທີ  14 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມຕື່ ມ) 
5. ໃຫ້ບອກຊື່ ຂອງພະຍານທີ່ ຈະລົງນາມໃນເອກະສານອະນຸຍາດອີ ເລັກໂທຣນິ ກ (ເບິ່ ງຄໍ າຖາມທີ  15 ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມຕື່ ມ) 

13. ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ ງຕ້ອງການເລກປະກັນສັງຄົມ ຫຼື  ເລກລະຫັດ ID ອາກອນຂອງຂ້າພະເຈົ ້ າ? 

ກົດໝາຍຂອງລັດຖະບານກາງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຈ່າຍໃຫ້ IRS. ຍ້ອນວ່າພວກເຮົ າບໍ່ ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບຄ່າຊົດເຊີ ຍທີ່ ຜູ້ຮ້ອງທຸກຈະໄດ້ຮັບ, 
ໃນຕອນນີ ້ ພວກເຮົ າກໍາລັງລວບລວມຂໍ ້ ມູນນີ ້ ເພ່ືອຫຸຼດຜ່ອນຄວາມຊັກຊ້າໃນການຊົດເຊີ ຍຖ້າຈໍ າເປັນ. 
ຖ້າພວກເຮົ າຖື ກຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລາຍງານຄ່າຊົດເຊີ ຍຂອງທ່ານໃຫ້ IRS ແລະ ພວກເຮົ າບໍ່ ມີ ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບອາກອນ, 
ການຈ່າຍເງິ ນຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບໄວ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບຂໍ ້ ມູນ. 
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14. ມີ ຄໍ າຖາມໃດແດ່ທີ່ ຈໍ າເປັນສໍ າລັບການອະນຸຍາດ Medicare ແລະ ການຢ້ັງຢື ນການທົດແທນ? 

ການອະນຸຍາດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຮຽກຮ້ອງປະກອບວັກຂ້າງລຸ່ມນີ ້ , ເຊິ່ ງກ່ຽວຂ້ອງກັບ Medicare ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອື່ ນໆ. 

“ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນຕົວແທນ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າ ປະຈຸບັນນີ ້ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ມີ/ບໍ່ ມີ ສິ ດທິ, ໄດ້ຮັບ, ແລະ/ຫຼື  ໄດ້ຮັບສິ ດປະໂຫຍດຈາກ Medicare, ແລະ ເຫດນ້ັນ 
ຂ້າພະເຈົ ້ າ ຈະ/ ຈະບໍ່  ຂໍ ຜົນປະໂຫຍດຂອງ Medicare ເປັນເວລາສາມສິ ບ (30) ເດື ອນ ນັບຈາກມ້ືທີ່ ຂ້າພະເຈົ ້ າລົງນາມກັບຂໍ ້ ຕົກລົງນີ ້ . 
ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນຕົວແທນຕ່ໍໄປ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າຖ້າບໍ່ ແມ່ນພົນລະເມື ອງສະຫະລັດອາເມຣິ ກາ ຂ້າພະເຈົ ້ າ ໄດ້/ບໍ່ ໄດ້ ອາໄສຢູ່ໃນອາເມຣິ ກາເປັນເວລາ 5 
ປີ ຢ່າງຕ່ໍເນື່ ອງ, ແລະ/ຫຼື  ເໝາະ/ບໍ່  ເໝາະສົມ ຫຼື  ທີ່ ປະຈຸບັນໄດ້ຮັບເງິ ນອຸດໜູນການປະກັນສັງຄົມ, ເງິ ນອຸດໜູນບໍ ານານອາຍຸກະສຽນ ຫຼື  
ປະກັນໄພຄວາມພິການດ້ານປະກັນສັງຄົມ." 

 
15. ເປັນຫຍັງຂ້າພະເຈົ ້ າຈຶ່ ງຕ້ອງການພະຍານ ແລະ ຜູ້ທີ່ ສາມາດເປັນພະຍານໄດ້? ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດມີຄົນແປພາສາໃຫ້ຂ້າພະເຈົ ້ າໄດ້ບໍ່ ? 
ພວກເຮົ າສາມາດປຶ ກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂໄດ້ບໍ່ ? 

 
ການອະນຸຍາດການແກ້ໄຂຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີ ບຸກຄົນເປັນພະຍານໃນການລົງນາມຂອງທ່ານ. 
ພະຍານສາມາດເປັນຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ ຢູ່ກັບທ່ານໃນເວລາທີ່ ເຊັນການອະນຸຍາດ. ຖ້າທ່ານກໍາລັງມີ ຜູ້ໃຫຍ່ແປພາສາໃຫ້ທ່ານ, 
ພວກເຂົ າສາມາດເປັນພະຍານຂອງທ່ານ. ກະລຸນາຮັບຮູ້ວ່າພະຍານ ແລະ/ຫຼື  ຜູ້ແປພາສາ, ພ້ອມທັງທ່ານ, 
ຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີ ທີ່ ຈະຮັກສາຄວາມລັບຂອງຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂອງການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານຕ່ໍບໍ ລິ ສັດ Chevron. 
ມີ ການລົງໂທດປັບໃໝດ້ານການເງິ ນຢ່າງໜັກ ທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລະເມີ ດຄວາມລັບຂອງເລື່ ອງເຫລົ່ ານີ ້ . 

ຄໍ າຖາມເພ່ີມຕື່ ມ 

16. ຂ້າພະເຈົ ້ າເປັນພ່ໍແມ່ຂອງເດັກນ້ອຍທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມບໍ ລິ ສັດຂອງທ່ານໃນນາມຂອງລູກຂ້າພະເຈົ ້ າ. ຂ້າພະເຈົ ້ າຕ້ອງເຊັນການອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຂົ າບໍ່ ? 

ປະການທີ ໜ່ຶງ, ຖ້າລູກຂອງທ່ານມີອາຍຸ 18 ປີ ໃນລະຫວ່າງການດໍ າເນີ ນຄະດີ , ແລ້ວພວກເຂົ າຈະຕ້ອງລົງນາມໃນການອະນຸຍາດຂອງພວກເຂົ າເອງ. 
ປະການທີ ສອງ, ຖ້າລູກຂອງທ່ານຍັງອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ 18 ປີ , ທ່ານອາດຈະລົງນາມໃນການອະນຸຍາດແທນພວກເຂົ າ, 
ຖ້າທ່ານເຊື່ ອວ່າມັນແມ່ນຜົນປະໂຫຍດທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດຂອງພວກເຂົ າ. ການອະນຸຍາດຕ້ອງປະກອບໃຫ້ສໍ າເລັດເພ່ືອໃຫ້ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການຊົດເຊີ ຍ. 

ສານຈະແຕ່ງຕ້ັງ "ຜູ້ປົກຄອງໃນລະຫວ່າງດໍ າເນີ ນຄະດີ " ເພ່ືອຮັບປະກັນວ່າການແກ້ໄຂນ້ັນແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມເປັນຈິ ງທີ່ ເປັນປະໂຫຍດທີ່ ສຸດແກ່ພວກເຂົ າ. 
"ຜູ້ປົກຄອງໃນລະຫວ່າງດໍ າເນີ ນຄະດີ " ຈະບໍ່ ປະກອບການອະນຸຍາດໃນນາມຂອງພວກເຂົ າ. ນ້ັນແມ່ນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພ່ໍແມ່/ຜູ້ດູແລ. 

17. ຂ້າພະເຈົ ້ າຍັງມີ ຄໍ າຖາມທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຖື ກກ່າວເຖິງມາຂ້າງເທິງ. ຂ້າພະເຈົ ້ າສາມາດໂທຫາໃຜ? 

ກະລຸນາເຂົ ້ າເບິ່ ງເວັບໄຊທ໌ກ່ຽວກັບຄະດີ ໄດ້ທີ່  www.RichmondRefineryFire.com ຫຼື  ໂທຫາສູນບໍ ລິ ການຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ່  (833) 239-8635. 
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