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ລັດຮາວາຍ 

ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ ພັກອາໄສສາທາລະນະແຫ່ງລັດຮາວາຍ 
 

ການເປີ ດຮັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າທີ່ ພັກ  
ອາໄສສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານກາງ  

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຂອງ OAHU 

ແຈ້ງການແມ່ນໄດ້ກໍານົດວ່າ ອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ ພັກອາໄສສາທາລະນະແຫ່ງລັດຮາວາຍ (Hawaii Public 
Housing Authority, HPHA) ຈະເປີ ດຮັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ ສໍ າລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ລາຍໄດ້ຕ່ໍາ 
ໂດຍມີສິ ດທິພິເສດໃນໂຄງການທີ່ ພັກອາໄສສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານກາງຢູ່ Oahu 
ຕາມລະບຽບການຂອງກົມພັດທະນາເຄຫາ ແລະ ຕົວເມືອງຂອງສະຫະລັດ (U.S. Department of Housing 
and Urban Development, HUD), ກົດລະບຽບວ່າດ້ວຍການປົກຄອງຮາວາຍ (Hawaii Administrative 
Rules) ໝວດ 17-2028 ແລະ ນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການຮັບເຂົ ້ າພັກອາໄສ ແລະ 
ການສື ບຕ່ໍພັກອາໄສສາທາລະນະຂອງລັດຖະບານກາງ (Federal Public Housing Admissions and 
Continued Occupancy Policy, ACOP) ຂອງ HPHA.  
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຕາມພູມສາດຂອງແຕ່ລະບ່ອນ ທີ່ ມີ ລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ ້  ຈະເປີ ດໃຫ້ເປັນເວລາ 5 ວັນ.   
 
ຈະມີ ການຮັບເອົ າຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍຈາກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂ 
ທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ຮັບພ້ອມດ້ວຍເງື່ ອນໄຂຄື ດ່ັງຕ່ໍໄປນີ ້ : (1) ການຖື ກຍົກຍ້າຍຖ່ິນຖານໂດຍບໍ່ ໄດ້ສະມັກໃຈ 
ເນື່ ອງຈາກໄພພິບັດ, ການດໍ າເນີ ນການຂອງລັດຖະບານ ຫຼື  ການກະທໍາຂອງເຈົ ້ າຂອງເຮື ອນ 
ດ້ວຍເຫດຜົນທີ່ ຢູ່ນອກເໜືອການຄວບຄຸມຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ  ແລະ 
ເຖິງວ່າຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈະມີເງື່ ອນໄຂການພັກອາໄສກໍຕາມ (ຍົກເວ້ັນການເພ່ີມຄ່າເຊົ່ າ); (2) 
ຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ ທີ່ ເຂ້ົາຮ່ວມໃນໂຄງການ 
ໂດຍທີ່ ມີ ການຈັດການກໍລະນີ ຄວາມຜ່ານໜ່ວຍງານຈັດການຄວາມຮຸ້ນແຮງພາຍໃນຄອບຄົວ, ໂຄງການ ຫຼື  
ໜ່ວຍງານກາງ; ຫຼື  (3) ບຸກຄົນທີ່ ບໍ່ ມີ ເຮື ອນ ທີ່ ເຂົ ້ າຮ່ວມໃນແຜນງານທີ່ ພັກ ຫຼື  
ໂຄງການສໍ າລັບຜູ້ທີ່ ບໍ່ ມີ ເຮື ອນ ເຊິ່ ງໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງ ຫຼື  ລັດ ແລະ 
ມີ ຄວາມສອດຄ່ອງກັບແຜນການບໍ ລິ ການສັງຄົມ.  
 
HPHA ໄດ້ນໍ າໃຊ້ນະໂຍບາຍການເລື ອກແບບຈັບສະຫຼາກ/ສຸ່ມເລື ອກ.  
ພາຍຫັຼງການປິ ດບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຕາມພູມສາດແຕ່ລະບ່ອນ, HPHA ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ 
ເພ່ືອສຸ່ມເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອທີ່ ຈະບັນຈຸເຂົ ້ າໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ.  
ການຈັດລຽງລໍ າດັບຂອງຜູ້ຮ້ອງຂໍ ໝົດທຸກຄົນ ທີ່ ໄດ້ຮັບການຄັດເລື ອກຢູ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ 
ແມ່ນຈະໃຊ້ການຄັດເລື ອກແບບສຸ່ມເລື ອກ. 
 
ບັນດາຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈະມີສິ ດລໍ ຖ້າເປັນເວລາ 18 ເດື ອນນັບແຕ່ວັນທີ ທີ່ ຖື ກບັນຈຸເຂົ ້ າຢູ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ 
ແລະ ຫັຼງຈາກນ້ັນມັນກໍຈະໝົດອາຍຸລົງ. 
 
ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຂອງຂອງ Leeward, Oahu  (Hale Laulima, Kau‘iokalani, Maili I ແລະ II, 
Nanakuli Homes, Waimaha-Sunflower ແລະ Waipahu I ແລະ II): 
 

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ ແມ່ນເປີ ດເປັນເວລາ 5 ວັນແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ  2 ມີ ນາ 
2023 ຮອດ 4:00 ໂມງແລງ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ  6 ມີ ນາ 2023 
 
ການຮັບຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍຈາກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ສິ ດສໍ າລັບຂະໜາດຫ້ອງນອນ: 1-ຫ້ອງນອນ.  
HPHA ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອສຸ່ມເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ  500 ຄົນ 
ເພ່ືອທີ່ ຈະບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ນີ ້ . 

 
ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ລໍ ຖ້າຂອງ Honolulu, Oahu (Ka‘ahumanu Homes, Kalakaua Homes, Kalihi 
Valley Homes, Kamehameha Homes, Kuhio Homes, Mayor Wright Homes, Palolo Valley 
Homes, Pu‘uwai Momi, Salt Lake Apartments ແລະ Spencer House): 
 

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ ແມ່ນເປີ ດເປັນເວລາ 5 ວັນແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ  9 ມີ ນາ 
2023 ຮອດ 4:00 ໂມງແລງ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ  13 ມີ ນາ 2023 
 
ການຮັບຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍຈາກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ສິ ດສໍ າລັບຂະໜາດຫ້ອງນອນ: 1-ຫ້ອງນອນ,  
2-ຫ້ອງນອນ ຫຼື  3-ຫ້ອງນອນ.  HPHA ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອສຸ່ມເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ  2, 000 
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ຄົນໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ນີ ້ . 
 
ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຂອງ Honolulu, Oahu (Punchbowl Homes, Kalanihuia, Makamae, Makua 
Ali‘i, Paoakalani ແລະ Pumehana): 

 
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ ແມ່ນເປີ ດເປັນເວລາ 5 ວັນແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ  16 ມີ ນາ 
2023 ຮອດ 4:00 ໂມງແລງ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ  20 ມີ ນາ 2023 
 
ການຮັບຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍສໍ າລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ສິ ດ ທີ່ ມາອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 62 ປີ  ຫຼື  
ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບຂະໜາດຫ້ອງນອນຕ່ໍໄປນີ ້ : ຫ້ອງສະຕູດິ ໂອ (1 
ຄົນ) ຫຼື  2-ຫ້ອງນອນ.  HPHA ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອສຸ່ມເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ  700 ຄົນ 
ເພ່ືອທີ່ ຈະບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ນີ ້ . 

 
 
ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຂອງ Central, Oahu (Kauhale Nani, Wahiawa Terrace ແລະ Kupuna 
Home O‘Waialua): 
 

ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ ແມ່ນເປີ ດເປັນເວລາ 5 ວັນແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ  23 ມີ ນາ 
2023 ຮອດ 4:00 ໂມງແລງ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ  27 ມີ ນາ 2023 
 
ການຮັບຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍສໍ າລັບຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ສິ ດ ທີ່ ມາອາຍຸຢ່າງໜ້ອຍ 62 ປີ  ຫຼື  
ບຸກຄົນທີ່ ມີ ຄວາມພິການ ແລະ ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂໄດ້ຮັບຂະໜາດຫ້ອງນອນຕ່ໍໄປນີ ້ : ຫ້ອງສະຕູດິ ໂອ (1 
ຄົນ) ຫຼື  1-ຫ້ອງນອນ.  HPHA ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອສຸ່ມເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ  500 ຄົນ 
ເພ່ືອທີ່ ຈະບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ນີ ້ . 

 
ສໍ າລັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຂອງ Windward, Oahu (Ko‘olau Village, Ho‘okipa Kahalu‘u, Kaneohe 
Apartments, Kauhale O‘hana, Waimanalo Homes): 

 
ບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ ແມ່ນເປີ ດເປັນເວລາ 5 ວັນແຕ່ 8:00 ໂມງເຊົ ້ າ ໃນວັນພະຫັດ, ວັນທີ  30 ມີ ນາ 
2023 ຮອດ 4:00 ໂມງແລງ ໃນວັນຈັນ, ວັນທີ  3 ເມສາ 2023 
 
ການຮັບຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍຈາກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທີ່ ມີ ສິ ດ ທີ່ ມີ ເງື່ ອນໄຂຮັບຂະໜາດຫ້ອງນອນຕ່ໍໄປນີ ້ : 
2-ຫ້ອງນອນ ຫຼື  3-ຫ້ອງນອນ.  HPHA ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອສຸ່ມເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ  500 ຄົນ 
ເພ່ືອທີ່ ຈະບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ນີ ້ . 

 
ຂ້ອຍຈະສ່ົງໃບຄໍ າຮ້ອງໄດ້ແນວໃດ? ທ່ານສາມາດສ່ົງຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍເທ່ົານ້ັນ. 
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອໃນຂ້ັນຕອນການສະໝັກ, ກະລຸນາໂທຫາ (808) 832-6046.   
ອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ: ໂທລະສັບມື ຖື  ແລະ ແທັບເລັດ ທີ່ ມີ ການເຊື່ ອມຕ່ໍອິ ນເຕີເນັດແມ່ນສາມາດໃຊ້ໄດ້, 
ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ ແມ່ນທຸກລະບົບປະຕິບັດການຈະຮອງຮັບຄໍ າຮ້ອງນີ ້ .  ຫ້ອງການຂອງ HPHA 
ຈະບໍ່ ຮັບຄໍ າຮ້ອງໃດໆທັງສິ ້ ນ. 
 
1. ມີ ຄວາມພ້ອມໂດຍການກຽມຊື່ , ວັນເດື ອນປີ ເກີດ ແລະ ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ 

ສໍ າລັບທຸກຄົນທີ່ ຈະຖືກລະບຸລາຍຊື່ ໄວ້ໃນຄໍ າຮ້ອງຂອງທ່ານ. 
ທ່ານຈະຕ້ອງຮູ້ລາຍໄດ້ລວມປະຈໍ າເດື ອນ (ກ່ອນຫັກອາກອນ) 
ສໍ າລັບແຕ່ລະແຫ່ຼງລາຍຮັບຂອງໝົດທຸກຄົນທີ່ ລະບຸລາຍຊື່ ໄວ້ໃນຄໍ າຮ້ອງຂອງທ່ານ. 
ທ່ານຕ້ອງລະບຸແຫ່ຼງລາຍຮັບທັງໝົດເປັນລາຍບຸກຄົນ. 
 

2. ຕ່ືມຂໍ ້ ມູນໃສ່ຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍທີ່  www.hpha.hawaii.gov ຫຼື  www.hphaishereforyou.org 
ໂດຍການກົດໃສ່ “ຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທາງອອນລາຍຢູ່ບ່ອນນີ ້  (Apply Online Here)”. 
 

3. ຄໍ າຮ້ອງທີ່ ສ່ົງກ່ອນ ຫຼື  ຫັຼງໄລຍະເວລາເປີ ດຮັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ 
ຈະຖືກປະຕິເສດໂດຍອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຈະບໍ່ ມີ ການຮັບເອົ າໂດຍ HPHA. ຄໍ າຮ້ອງທີ່ ບໍ່
ໄດ້ຕ່ືມຂໍ ້ ມູນໃສ່ຢ່າງຄົບຖ້ວນ (ເຊັ່ ນ: ຢູ່ລະຫວ່າງການສ່ົງ) ກ່ອນທີ່ ຈະປິ ດຮັບ ແມ່ນຈະຖື ກປະຕິເສດ. 

 
4. ພິມໃບຮັບເອກະສານຂອງທ່ານອອກມາ, ຖ່າຍຮູບ ຫຼື  

ບັນທຶກໝາຍເລກຢື ນຢັນຄໍ າຮ້ອງຂອງທ່ານໄວ້. 
ຈະມີການອອກໃບຮັບເອກະສານເພ່ືອເປັນການຢື ນຢັນໂດຍທັນທີ ຫັຼງຈາກໄດ້ສ່ົງຄໍ າຮ້ອງ. ພິມ ແລະ 
ບັນທຶກການຢື ນຢັນນີ ້ ໄວ້. 

 
ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ສາມາດສະໝັກເຂ້ົາບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຕາມພູມສາດໜ່ຶງບັນຊີ ເທ່ົານ້ັນ.  

http://www.hphaishereforyou.org/
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ຄໍ າຮ້ອງທີ່ ຊໍ ້ າກັນຈະບໍ່ ຖື ກຍອມຮັບ.  ຄໍ າຮ້ອງທີ່ ຊໍ ້ າກັນກັບຂອງສະມາຊິ ກໃນຄົວເຮື ອນດຽວກັນ ຫຼື  
ຄ້າຍຄື ກັນຈະເຮັດໃຫ້ທັງສອງຄໍ າຮ້ອງຖື ກປະຕິເສດ.  
ກ່ອນທີ່ ຈະເພ່ີມຄົວເຮື ອນໃດໜ່ຶງເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ, HPHA ຈະດໍ າເນີ ນການກວດລະອຽດ 
ເພ່ືອຖອນຄໍ າຮ້ອງທີ່ ຊໍ ້ າກັນອອກ.  
ການສ່ົງຄໍ າຮ້ອງທີ່ ຊໍ ້ າກັນຈະບໍ່ ເພ່ີມໂອກາດຂອງທ່ານໃນການຖື ກຄັດເລື ອກ ແລະ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຄົນອື່ ນໆໄດ້ຮັບທີ່ ຢູ່ອາໄສຊັກຊ້າຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. 
 
ການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງໝາຍຄວາມວ່າຂ້ອຍຖືກບັນຈຸຢູ່ໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າແລ້ວບໍ ?  ບໍ່ ແມ່ນ, HPHA 
ຈະໃຊ້ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອເລື ອກຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈໍ ານວນໜ່ຶງ ເພ່ືອທີ່ ຈະບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ.  
ພາຍຫັຼງການປິ ດບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ, HPHA ຈະມອບໝາຍເລກຕໍາແໜ່ງຫັຼງການຈັບສະຫຼາກ ແລະ 
ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ຈະຖືກບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າຕາມພູມສາດ ເວ້ັນແຕ່ວ່າຈະຖື ກປະຕິເສດ 
ເນື່ ອງຈາກເຫດຜົນທີ່ ລະບຸຢູ່ຂ້າງເທິງ.  ຜູ້ຮ້ອງຂໍ ທຸກຄົນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການຜ່ານທາງອີ ເມວ 
ຖ້າພວກເຂົ າຖື ກຄັດເລື ອກດ້ວຍວິ ທີ ການຈັບສະຫຼາກ ເພ່ືອທີ່ ຈະຖືກບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ.  
ກະລຸນາຢ່າຕິດຕ່ໍ HPHA ກ່ອນໄດ້ຮັບການຢື ນຢັນ ກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ.  
ຂໍ ້ ມູນແມ່ນບໍ່ ສາມາດມອບໃຫ້ໄດ້ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ກ່ຽວກັບການບັນຈຸເຂ້ົາໃນບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ. 
 
ບໍ່ ມີ ຄ່າທໍານຽມ ຫຼື  ຄ່າບໍ ລິ ການສໍ າລັບການຮ້ອງຂໍ ທີ່ ພັກອາໄສກັບ HPHA.  
ພວກເຮົ າຂໍ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຮ້ອງຂໍ ລາຍງານບຸກຄົນ ຫຼື  ອົງການຈັດຕ້ັງ ທີ່ ພະຍາຍາມຮຽກເກັບຄ່າທໍານຽມ 
ສໍ າລັບການດໍ າເນີ ນຂະບວນການຮັບສະໝັກຄໍ າຮ້ອງຂໍ ຂອງ HPHA ໃນທັນທີ .  
ບັນດາຜູ້ຮ້ອງຂໍ ບໍ່ ຄວນຕອບຮັບຄໍ າຂໍ ຄ່າທໍານຽມ ໃນການຍື່ ນຄໍ າຮ້ອງທີ່ ເປັນການສໍ ້ ໂກງໃດໆ. 
 
ອົງການຈັດຕ້ັງທີ່ ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍໃນຂະບວນການຄໍ າຮ້ອງສະຫມັກແມ່ນ: 
We Are Oceania  
720 North King Street, Honolulu, HI 96817 
(808) 913-1364 
contact@weareoceania.org 
 
Catholic Charities 
1822 Keeaumoku St, Honolulu, HI 96822 
(808) 524-4673 
info@catholiccharitieshawaii.org  
 
‘Ohana Health, Community Care Services (CCS) 
1-866-401-7540 
(TTY 711) 
24 hours a day, 7 days a week 
 
Partners in Care Oahu 
200 N Vineyard Blvd Suite A-210, Honolulu, HI 96817 
elliotw@partnersincareoahu.org 
 
Parents and Children Together (PACT) 
1485 Linapuni St., Honolulu, HI 96819 
(808) 847-3285 
admin@pacthawaii.org 
 
Helping Hands Hawaii 
2100 N Nimitz Hwy, Honolulu, HI 96819 
(808) 536-7234 
hhh@helpinghandshawaii.org 
 
Honolulu Community Action Program (HCAP) 
1132 Bishop St. Suite 100, Honolulu, HI 96813 · 
(808) 521-4531 
hcap@hcapweb.org  
  
Aloha United Way 
200 N Vineyard Blvd, Ste 700Honolulu, HI 96817 
(808) 536-1951 
Info211@auw.org  
Info@auw.org  
 
ຜູ້ສະໝັກທີ່ ຕ້ອງການທີ່ ພັກອາໄສທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນສາມາດໂທຫາ (808) 832-6046 ຫຼື  TTY/TDD: (808) 
743 4594 ເພ່ືອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍເຫືຼອເລື່ ອງທີ່ ພັກທີ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ຫຼື ອີ ເມລ໌  hpha@hawaii.gov. 
 

ຕ້ອງການນາຍພາສາບໍ ? ກະລຸນາໂທຫາ (808) 832-6046. ນາຍພາສາຍັງຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ຜ່ານ Zoom 
ໃນວັນທີ  ແລະເວລາຕ່ໍໄປນີ ້ ຢູ່ລິ ້ ງ Zoom ນີ ້ : 

mailto:contact@weareoceania.org
mailto:info@catholiccharitieshawaii.org
mailto:elliotw@partnersincareoahu.org
mailto:admin@pacthawaii.org
mailto:hhh@helpinghandshawaii.org
mailto:hcap@hcapweb.org
mailto:Info211@auw.org
mailto:Info@auw.org
mailto:hpha@hawaii.gov
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https://zoom.us/j/7870674228?pwd=cDRMNlArL3lpa2lHUEw0ZXp4MlQvUT09 
ID ປະຊຸມ: 787 067 4228 
ລະຫັດຜ່ານ: pJzy2h 
 

ວັນພະຫັດ  03/02 
 03/09 

03/16 
03/23 
03/30 
 

9:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 
10:00 ໂມງເຊົ ້ າ 
10:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 
11:00 ໂມງແລງ 
11:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 
12:00 ໂມງແລງ 

ພາສາມາແຊລ 
ພາສາຈີ ນກວາງຕຸ້ງ/ພາສາຈີ ນກາງ 
ພາສາຫວຽດນາມ 

ວັນສຸກ 03/03 
03/10 
03/17 
03/24 
03/31 

 

9:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 
10:00 ໂມງເຊົ ້ າ 
10:00 ໂມງເຊົ ້ າ – 
11:00 ໂມງແລງ 

ພາສາເກົາຫຼີ  
ພາສາຊູກ 

 
ເຂົ ້ າເບິ່ ງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົ າທີ່  www.hpha.hawaii.gov 
ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບໂຄງການຂອງພວກເຮົ າ.  ສໍ າລັບຄໍ າຖາມທ່ົວໄປກ່ຽວກັບບັນຊີ ລາຍຊື່ ຜູ້ລໍ ຖ້າ, 
ກະລຸນາໂທຫາເບີ  (808) 832-6046. 
 
 

https://zoom.us/j/7870674228?pwd=cDRMNlArL3lpa2lHUEw0ZXp4MlQvUT09
http://www.hpha.hawaii.g/

