
ປະຊາກອນອາເມລິກັນເກືອບຮອດເຄ່ິງໜ່ຶງໄດ້ຮັບ 

ປະກັນໄພສຸຂະພາບຈາກນາຍຈ້າງຂອງເຂ້ົາເຈ້ົາ,  

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍມີບົດບາດ ສຳຄັນໃນການ 

ຊ່ວຍຄຸ້ມຄອງຊາວຄາລິຟໍເນັຽຫຼາຍຂ້ຶນ. ເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ 

ເກືອບໝົດທຸກຄົນເຂ້ົາໃຈເຖິງຂ້ໍໄດ້ປຽບຂອງການ 

ສະໜອງ ປະກັນໄພສຸຂະພາບທ່ີມີຄຸນນະພາບສູງ 

ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂ້ົາເຈ້ົາ. ການສະໜອງການ 

ປະກັນໄພສຸຂະພາບຈະຊ່ວຍຊອກເອົາ ແລະຮັກສາ

ພະນັກງານທ່ີເກ່ັງທ່ີສຸດໄວ້ ແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາ 

ເຈ້ົາມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຂ້ຶນ, ມີຄວາມສຸກຫຼາຍຂ້ຶນ 

ແລະເຮັດວຽກໄດ້ດີຂ້ຶນກວ່າເກ່ົາ.

Affordable Care Act ໄດ້ສ້າງຂ້ໍກຳນົດຂ້ຶນຫຼາຍຂ້ໍ 

ເພ່ືອຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີນາຍຈ້າງຫຼາຍຄົນເພ້ີມຂ້ຶນທ່ີໃຫ້ການ 

ຄຸ້ມຄອງປະກັນໄພແກ່ ພະນັກງານຂອງພວກເຂົາເຈ້ົາ.  

ຂ້ໍກຳນົດເຫ່ົຼານ້ັນລວມມີ ການເຮັດໃຫ້ປະກັນໄພມີ

ລາຄາຍ່ອມເຍົາຂ້ຶນແລະຊ້ືໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ. Covered 

California™ ຈະເປີດຕະຫຼາດປະກັນໄພສຸຂະພາບ 

ໃໝ່ພາຍໃນປາຍປີນ້ີ. ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຈະມີຊ່ອງ 

ທາງເຂ້ົາເຖິງທາງເລືອກ ປະກັນໄພສຸຂະພາບຢ່າງ 

ຫຼາກຫຼາຍແບບດີເລີດ, ທຸກແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບ

ຈະຖືກຈັດການຢູ່ໃນໃບບິລອັນດຽວ ແລະຖືກຈັດການ 

ທາງອອນລາຍເທ່ືອດຽວ.

ທາງເລືອກໃໝ່ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງຂອງປະກັນໄພສຸຂະພາບ
ກົດໝາຍ Patient Protection and Affordable Care Act (Affordable Care Act) (ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ 
ປົກປ້ອງຄົນເຈັບແລະການດູແລສຸຂະພາບໃນລາຄາຍ່ອມເຍົາ) ຂອງຣັຖບານກາງໄດ້ຖືກຮັບຮອງຜ່ານໃນປີ 2010 ເພ່ືອ 
ເພ້ີມຈຳນວນຊາວອາເມລິກັນທ່ີໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພສຸຂະພາບ.

ໂຄງການທາງເລືອກດ້ານປະກັນໄພສຸຂະພາບ 
ສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງ (Small 

Business Health Options Program:  

SHOP) ຂອງ Covered California  
ກຳລັງພັດທະນາຕະຫຼາດປະກັນໄພ ທ່ີມີຮູບແບບ 
ພິເສດສຳລັບທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທ່ີມີພະນັກງານ 
1 ຫາ 50 ຄົນທ່ີມີສິດເໝາະສົມ. 

ຕະຫຼາດນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫ້ນາຍຈ້າງສາມາດປຽບທຽບ 
ແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບທ່ີເໝາະສົມ, ມີການແຂ່ງຂັນ 
ກັນຈາກບັນດາບໍລິສັດປະກັນໄພເອກະຊົນຕ່າງໆ.  
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ SHOP ຂອງ Covered  

California, ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຈະສາມາດ 
ສະເໜີແຜນປະກັນໄພ ທ່ີແຕກຕ່າງກັນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ 
ພະນັກງານຂອງເຂ້ົາເຈ້ົາໄດ້, ຊ່ຶງເປັນບາງສ່ິງບາງຢ່າງ 
ທ່ີທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍບ່ໍພໍເທ່ົາໃດສາມາດເຮັດໄດ້ 
ເທ່ົາເຖິງທຸກມ້ືນ້ີ.

ສຳລັບທຸລະກິດທ່ີມີພະນັກງານທ່ີມີສິດເໝາະສົມຈຳນວນ  
1 ຫາ 50 ຄົນ, Covered California ແມ່ນ 
ຈັດຕາຕະລາງເພ່ືອດຳເນີນການເປີດໃຫ້ຈົດຊ່ືລົງ 
ທະບຽນໂດຍເລ້ີມໃນເດືອນຕຸລາ 2013 ສຳລັບການຄຸ້ມ 
ຄອງທ່ີຈະເລ້ີມຂ້ຶນໃນວັນທີ 1 ມົກຣາ 2014. ໃນປີ  
2015, Covered California ຈະເລ້ີມສະເໜີແຜນ 
ປະກັນໄພສຸຂະພາບໃຫ້ແກ່ບັນດານາຍຈ້າງທ່ີມີພະນັກ 
ງານທ່ີມີສິດເໝາະສົມ 100 ຄົນ ຫືຼໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ,  
ສຳລັບການຄຸ້ມຄອງທ່ີຈະໃຊ້ການໄດ້ໃນວັນທີ 1 

ມົກຣາ 2016. ບັນດານາຍຈ້າງສາມາດລົງທະບຽນ
ໃນໂຄງການ SHOP ຂອງ Covered California 
ຕະຫຼອດທັງປີ. ບ່ໍຄືກັນກັບຕະຫຼາດ Covered  

California ສຳລັບບຸກຄົນຕ່າງໆ, ບ່ໍມີໄລຍະການ 
ເປີດໃຫ້ຈົດຊ່ືລົງທະບຽນທ່ີກຳນົດໄວ້ສຳລັບບັນດາ 
ທຸລະກິດຕ່າງໆ, ເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງມີທາງເລືອກ
ໃນການລົງທະບຽນໂດຍອີງຕາມວັນທີຂອງການ
ຕ່ໍອາຍຸສັນຍາປະກັນໄພປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ຫືຼ 
ໂດຍວັນທີທ່ີມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ອ່ືນໆ ຕາມທ່ີເຂົາເຈ້ົາເລືອກ. 

ໂຄງການທາງເລືອກດ້ານ 
ປະກັນໄພສຸຂະພາບສຳລັບ
ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຂອງ 
Covered California

ໃບແຈ້ງຂ້ໍມູນ

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ



ເຄຣດິດຈາກພາສີໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ
ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍອາດມີສິດເໝາະສົມໄດ້ຮັບເຄຣດິດຈາກພາສີເພື່ອຊ່ວຍແບ່ງເບົາແທນເງິນປະກອບ 

ສ່ວນສົມທົບຈ່າຍຄ່າງວດປະກັນໄພຂອງພະນັກງານ. ມີສອງໄລຍະຂອງເຄຣດິດຈາກພາສີ. ໂດຍເລີ້ມໃນປີ  

2010 ຈົນເຖິງປີພາສີ 2013 ຈະມີເຄຣດິດ ຈາກພາສີສຳລັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ທ່ີມີພະນັກງານເຮັດວຽກທຽບເທົ່າກັບເຕັມ 

ເວລາໜ້ອຍກວ່າ 25 ຄົນທ່ີມີລາຍໄດ້ສະເຫຼັ່ຽປະຈຳປີໜ້ອຍກວ່າ $50,000. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະທຳອິດ, ນາຍຈ້າງທ່ີມ ີ

ສິດເໝາະສົມສາມາດຮັບເອົາເຄຣດິດຈາກພາສີສູງເຖິງ 35 ເປີເຊັນຂອງລາຍຈ່າຍຄ່າງວດປະກັນໄພ (25 ເປີເຊັນສຳລັບ 

ອົງການທ່ີບໍ່ເອົາຜົນກຳໄລ). 

ໂດຍເລ້ີມໃນປີ 2014, ຈຳນວນເຄຣດິດຈາກພາສີສູງສຸດເພ້ີມຂ້ຶນເຖິງ 50 ເປີເຊັນ (35 ເປີເຊັນສຳລັບອົງການບ່ໍເອົາຜົນກຳໄລ) ແລະ

ມີໃຫ້ເປັນເວລາສູງສຸດສອງປີຕິດຕ່ໍກັນ. ໂດຍທ່ົວໄປແລ້ວ, ທຸລະກິດຕ່າງໆ ທ່ີມີພະນັກງານເຮັດວຽກທຽບເທ່ົາເຕັມເວລາ 10 ຄົນ ຫືຼ  

ໜ້ອຍກວ່ານ້ັນ ແລະໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງສະເຫ່ັຼຽປະຈຳປີໜ້ອຍກວ່າ $25,000 ຈະມີສິດໄດ້ຮັບເຄຣດິດສູງທ່ີສຸດ.

ເພ່ືອໃຫ້ມີສິດໄດ້ຮັບເຄຣດິດຈາກພາສີໃດໆ, ບັນດານາຍຈ້າງຕ້ອງປະກອບສ່ວນຈ່າຍສົມທົບຢ່າງໜ້ອຍ 50 ເປີເຊັນຂອງຄ່າງວດ 

ປະກັນໄພຂອງພະນັກງານ.

ເພ່ືອຮຽນຮູ້ຕ່ືມກ່ຽວກັບເຄຣດິດຈາກພາສີ, ກະຣຸນາເບ່ິງໃບແຈ້ງຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ “ເຄຣດິດຈາກພາສີຂອງທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ” ຂອງພວກເຮົາ 

ຊ່ຶງມີໃຫ້ທ່ີເວັບໄຊ www.CoveredCA.com. 

ແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບທ່ີນາຍຈ້າງໃຫ້ການອຸດໜຸນ

ນ້ັນມີຄຸນຄ່າຫຼາຍຍ້ອນເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງ.  

ຄົນທ່ີໄດ້ຮັບການປະກັນໄພ ແມ່ນຖືກປົກປ້ອງບ່ໍໃຫ້ 

ຖືກກະທົບໂດຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ່ິນປົວທ່ີບ່ໍແນ່ 

ນອນ ແລະມີລາຄາສູງ. ເຂົາເຈ້ົາຍັງມີແນວໂນ້ມວ່າ  

ຈະໄດ້ຮັບການເບ່ິງແຍງສຸຂະພາບທ່ີຈຳເປັນແລະ 

ເໝາະສົມຫຼາຍຂ້ຶນ. ປະກັນໄພຄຸ້ມຄອງສາມາດປັບປຸງ 

ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮັດວຽກ, ເພາະສະນ້ັນ ພະນັກງານ 

ທ່ີມີປະກັນໄພສຸຂະພາບກໍຈະເຈັບເປັນໜ້ອຍລົງ  

ແລະກໍຈະສາມາດເຮັດວຽກທ່ີມີປະສິດທິພາບໄດ້ 

ດີກວ່າເກ່ົາ.

ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍຫຼາຍແຫ່ງເລືອກທ່ີຈະສະເໜີ 

ປະກັນໄພສຸຂະພາບໃນຖານະເປັນຜົນປະໂຫຍດເພ່ີມ

ເຕີມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ເພ່ືອເປັນການດຶງດູດໃຈ 

ແລະຮັກສາພະນັກງານທ່ີມີຄຸນນະພາບເອົາໄວ້. ແຜນ 

ປະກັນໄພສຸຂະພາບທ່ີນາຍຈ້າງໃຫ້ການອຸດໜຸນ  

ຍັງສາມາດເປັນທາງເລືອກທ່ີດຶງດູດໃຈໄດ້ເນ່ືອງຈາກ

ມີຂ້ໍດີໃນດ້ານພາສີຕ່ໍທັງນາຍຈ້າງ ແລະພະນັກງານ, 

ເນ່ືອງຈາກຄ່າງວດປະກັນໄພ ອາດຖືກຫັກອອກຈາກ

ເງິນຄ່າຈ້າງກ່ອນຫັກພາສີພາຍໃຕ້ກົດໝາຍດ້ານພາສີ 

ມາດຕາ 125. ເນ່ືອງຈາກນາຍຈ້າງຂະໜາດໃຫຍ່  

ສ່ວນຫຼາຍມັກໃຫ້ການອຸດໜຸນດ້ານປະກັນໄພສຸຂະພາບ 

ແກ່ພະນັກງານ, ແລະຍັງຊ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດ 

ນ້ອຍໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນ ໃນການຊອກເອົາພະນັກ 

ງານທ່ີມີຄວາມສາມາດໄດ້ ແລະຈັດຫາຜົນປະໂຫຍດ

ທ່ີມີຄຸນຄ່າເພ່ືອເປັນການສ່ົງເສີມຄວາມຈົງຮັກພັກດີ  

ແລະກຳລັງໃຈຂອງພະນັກງານດ້ວຍ.

ປະໂຫຍດຂອງແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບທ່ີນາຍຈ້າງໃຫ້ການອຸດໜຸນ



ການແກ້ໄຂທາງອອກທ່ີງ່າຍຂ້ຶນ, ທາງເລືອກທ່ີຫຼາກຫຼາຍ
ໂຄງການ SHOP ຂອງ Covered California ຈະ 
ຊ່ວຍບັນດາເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດໃນການຈັດຫາການປະກັນ 
ໄພໃນລາຄາຍ່ອມເຍົາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂອງເຂົາເຈ້ົາ 
ແລະເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານງ່າຍຂ້ຶນ.

ການປຽບທຽບງ່າຍ. Covered California  
ໃຫ້ທ່ານປຽບທຽບແລະເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງ 
ກັນຂອງແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບຕ່າງໆ  
ທ່ີສະໜອງໂດຍຜູ້ປະກັນໄພເອກະຊົນ. ທຸກສ່ິງຢ່າງທ່ີ 
ນາຍຈ້າງຕ້ອງການມີຢູ່ທາງອິນເຕີເນັດ, ທາງໂທຣະສັບ  
ຫືຼ ມີຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີຜ່ານການຮັບຮອງຂອງ Covered 

California ໄປພົບດ້ວຍຕົນເອງ.   

ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີສາມາດຄາດເດົາໄດ້. ບ່ໍກ່ຽວກັບວ່າພະນັກ 
ງານຈະເລືອກເອົາແຜນປະກັນໄພໃດ, ເງິນສົມທົບ 
ຄ່າງວດປະກັນໄພທ່ີເຈ້ົາຂອງ ທຸລະກິດຈະຕ້ອງຈ່າຍນ້ັນ 
ແມ່ນຄືເກ່ົາ, ຊ່ືງຊ່ວຍໃຫ້ບັນດານາຍຈ້າງສາມາດ 
ຄາດເດົາ ແລະຈັດການງົບປະມານດ້ານປະກັນໄພ 
ສຸຂະພາບ ໄດ້. 

ການບໍລິຫານທ່ີງ່າຍດາຍ. ໂຄງການ SHOP ຂອງ  
Covered California ຈະເຮັດໃຫ້ນາຍຈ້າງສາມາດ 
ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເມ່ືອ 
ພະນັກງານເລືອກເອົາແຜນປະກັນໄພທ່ີແຕກຕ່າງກໍຕາມ,  
ນາຍຈ້າງຈະຈ່າຍເງິນງວດດຽວໃຫ້ແກ່ Covered  

California. Covered California ຈະແຈກຢາຍ 
ການຈ່າຍເງິນຄ່າງວດປະກັນໄພທ່ີເໝາະສົມໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ 
ປະກັນໄພສຸຂະພາບຂອງ Covered California  
ແຕ່ລະແຫ່ງທ່ີຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ.

Covered California ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍສຳລັບ 
ນາຍຈ້າງທ່ີຈະສືບຕ່ໍເຮັດວຽກປະສານງານກັບຜູ້ຕາງ 
ໜ້າຂອງບໍລິສັດປະກັນໄພ ປັດຈຸບັນຂອງເຂົາເຈ້ົາ,  
ຊ່ຶງຜູ້ຕາງໜ້ານ້ັນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວແລະໄດ້ 
ຮັບການຮັບຮອງໂດຍ Covered California.  
ສະເພາະຜູ້ຕາງໜ້າທ່ີຜ່ານການຮັບຮອງຂອງ Covered  

California ເທ່ົານ້ັນທ່ີຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ສາມາດ 
ໃຫ້ການປຶກສາ ແລະສະໜອງການສະໜັບສະໜູນດ້ານ 
ການລົງທະບຽນໃຫ້ແກ່ນາຍຈ້າງໄດ້. ເຈ້ົາຂອງທຸລະກິດ 

ຂະໜາດນ້ອຍຄວນຊຸກຍູ້ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນໃຫ້ຜ່ານ 
ການຮັບຮອງຈາກ Covered California, ຖ້າຫາກວ່າ 
ເຂົາເຈ້ົາຍັງບ່ໍຜ່ານການຮັບຮອງເທ່ືອ. 

ນາຍຈ້າງເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ. ນາຍຈ້າງຈະເປັນ 
ຜູ້ຕັດສິນວ່າຈະເຂ້ົາຮ່ວມໃນ Covered  

California ຫືຼບ່ໍແລະເມ່ືອໃດ. ນາຍຈ້າງເປັນຜູ້  
ເລືອກລະດັບການຄຸ້ມຄອງ, ຈຳນວນເງິນທ່ີຈະ 
ປະກອບສ່ວນສົມທົບຈ່າຍເຂ້ົາໃນຄ່າງວດປະກັນໄພ 
ຂອງພະນັກງານ ແລະ, ຖ້າຫາກວ່າມີ ການ 
ຄຸ້ມຄອງສຳລັບຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການດູແລຂອງພະນັກງານ, 
ຕ້ອງມີການຈ່າຍຈຳນວນເງິນສົມທົບໃດໆ ຫືຼບ່ໍສຳລັບ
ຄ່າງວດປະກັນໄພຂອງຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການດູແລຂອງພະນັກ
ງານ. ເມ່ືອນາຍຈ້າງຕັດສິນໃຈເລ້ືອງເຫ່ົຼານ້ີໄດ້ແລ້ວ, 
ຈາກນ້ັນ ພະນັກງານກໍຈະເລືອກເອົາແຜນທ່ີເໝາະສົມ  
ກັບຄວາມຕ້ອງການ, ງົບປະມານ ແລະຮູບແບບການ 
ໃຊ້ຊີວິດຂອງເຂ້ົາເຈ້ົາຫຼາຍທ່ີສຸດ.

ແຜນສຸຂະພາບສຳລັບພະນັກງານ
ໂດຍຜ່ານໂຄງການ SHOP ຂອງ Covered California, ພະນັກງານຈະສາມາດ 

ເຂ້ົາເຖິງແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບທ່ີຫຼາກຫຼາຍຊ່ຶງອີງໃສ່ ການຕັດສິນໃຈຂອງນາຍຈ້າງ  

ແລະເກນທ່ີເຂົາເຈ້ົາວາງໄວ້. 

ການຕັດສິນໃຈໜ່ຶງໃນຫຼາຍອັນທ່ີນາຍຈ້າງທ່ີເລືອກທ່ີຈະຄຸ້ມຄອງພະນັກງານຂອງຕົນ 

ຈະຕ້ອງເຮັດແມ່ນລະດັບຂອງການຄຸ້ມຄອງ. ເພ່ືອຊ່ວຍນາຍຈ້າງເຮັດການຕັດສິນໃຈ,  

ໂດຍເລ້ີມຕ້ັງແຕ່ໃນປີ 2014 ແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບທຸກແຜນຈະຖືກຈັດປະເພດ 

ເຂ້ົາຢູ່ໃນໜ່ຶງໃນສ່ີລະດັບດ່ັງນ້ີ: ທອງແດງ, ເງິນ, ຄຳ ແລະຄຳຂາວ.

ລະດັບໃໝ່ເຫ່ົຼານ້ີແມ່ນເຮັດໃຫ້ບັນດານາຍຈ້າງສາມາດທ່ີຈະປຽບທຽບແຜນປະກັນໄພ 

ທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນແຕ່ລະປະເພດ. ມີການອອກແບບລະດັບຕ່າງໆ  

ຂອງປະກັນໄພເນ່ືອງຈາກປະເພດຂອງໂລຫະມີຄຸນຄ່າເພ່ີມ, ດ່ັງນ້ັນເປີເຊັນຂອງຄ່າ 

ໃຊ້ຈ່າຍດ້ານການປ່ິນປົວທ່ີແຜນປະກັນໄພສຸຂະພາບຈະຄຸ້ມຄອງໃຫ້ນ້ັນກໍຈະເພ່ີມຂ້ຶນ 

ດ້ວຍ. ນາຍຈ້າງສາມາດເລືອກເອົາແຜນທ່ີມີຄ່າງວດປະກັນໄພສູງກວ່າ ແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 

ຕ່ຳກວ່າໃນເວລາໄປຮັບການປ່ິນປົວໄດ້, ເຊ່ັນ ແຜນລະດັບຄຳຂາວ ຫືຼ ຄຳ. ຫືຼ  

ນາຍຈ້າງສາມາດເລືອກເອົາແຜນທ່ີມີຄ່າງວດປະກັນໄພຕ່ຳກວ່າ ແຕ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງກວ່າ 

ໃນເວລາໄປຮັບການປ່ິນປົວ, ເຊ່ັນ ແຜນລະດັບເງິນ ຫືຼ ທອງແດງ. ການຕັດສິນໃຈນ້ັນ 

ແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບນາຍຈ້າງແຕ່ລະຄົນ.

ນອກຈາກນ້ີ ບັນດານາຍຈ້າງຍັງຕັດສິນໄດ້ວ່າ ຈະສະເໜີການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ 

ຜູ້ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງພະນັກງານ, ແລະປະກອບ ສ່ວນຈ່າຍສົມທົບ 

ເຂ້ົາໃນຄ່າງວດສຳລັບຜູ້ຢູ່ໃຕ້ການດູແລ ຫືຼບ່ໍ ຊ່ຶງມັນແມ່ນທາງເລືອກ. ຖ້າຫາກ  
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