
ປັບປຸງໃໝ່ 11/29/21 

 

ຂໍໍ້ ຕົກລົງວ່າດໍ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດໍ້ານການເງິນປະຈໍາປີ 

ຂໍ້ອຍເຂົໍ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດີຢ່າງເຕັມສ່ວນໃຫໍ້ອະນຸຍາດຂອງຂໍ້ອຍໃນການລົງທະບຽນ ແລະ 

ສືບຕ່ໍລົງທະບຽນເຂົໍ້ າຮຽນຫ ັ ກສູດ ຕ່າງໆ ຢູ່ທ່ີ Milwaukee Area Technical College (“MATC”) 

ແມ່ນໄດໍ້ກໍານົດຢ່າງຊັດເຈນໄວໍ້ ໃນການຍອມຮັບຂໍໍ້ ກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂທ່ີກໍານົດໄວໍ້ຂໍ້າງລຸ່ມນີໍ້ . 

ເພ່ືອແລກກັບໂອກາດໃນການລົງທະບຽນທ່ີ MATC, ເພ່ືອໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮັບການບໍລິການດໍ້ານການ ສຶກສາ ແລະ 

ເພ່ືອໃຫໍ້ ໄດໍ້ ຮັບການພິຈາລະນາອັນມີຄ່າອ່ືນໆ, ຂໍ້ອຍຕົກລົງເຫັນດີກັບຂໍໍ້ ກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂຕ່ໍໄປນີໍ້ . 

ຄໍາແນະນໍາ 

ກະລຸນາເລືອກກ່ອງໃສ່ເຄ່ືອງໝາຍ ແລະ ກົດທ່ີປຸ່ມ “ຂໍ້ອຍຍອມຮັບ” ຢູ່ທໍ້ າຍສຸດຂອງຂໍໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີໍ້  

ເພ່ືອບ່ົງບອກເຖິງການຍອມ ຮັບຂໍໍ້ ກໍານົດ ແລະ ເງ່ືອນໄຂເຫ ົ່ ານີໍ້ , ຂໍໍ້ ຄວາມທ່ີຢູ່ຖັດຈາກກ່ອງໃສ່ເຄ່ືອງໝາຍ 

ແລະ ຂໍໍ້ ມູນທ່ີສະໜອງໃຫໍ້ ຢູ່ໃນລິໍ້ ງຂໍໍ້ ມູນເພ່ີມຕ່ືມທ່ີມີ ຢູ່ໃນຂໍໍ້ ຕົກລົງສະບັບນີໍ້ . 

ການຊໍາລະຄ່າທໍານຽມ/ການສັນຍາວ່າຈະຊໍາລະ 

ການລົງທະບຽນເຂົົ້ າຮຽນໃນຫົ້ອງຮຽນໃດໜ ່ ງ ຫ ຼື  ຮັບການບໍລິການໃດໜ ່ ງຈາກວິທະຍາໄລເຕັກນິກ Milwaukee Area, 

ສະແດງວ່າ ຂົ້ອຍຍອມຮັບຄວາມຮັບຜິດຊອບທຸກຢ່າງທ ່ ຈະຊໍາລະຄ່າຮຽນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ ຄ່າໃຊົ້ຈ່າຍອຼື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂົ້ອງ 

ທ ່ ຖຼື ກຄໍານວນມາຈາກການລົງທະບຽນ ແລະ/ຫ ຼື  ການຮັບການບໍລິການຂອງຂົ້ອຍ. ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ 

ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າການ ລົງທະບຽນ ແລະ ການຍອມຮັບຂໍົ້ ກໍານົດເຫ ົ່ ານ ົ້ ຂອງຂົ້ອຍ ຈະປະກອບເປັນສັນຍາການໃຊົ້ເງິນ 

(ພັນທະທາງດົ້ານການເງິນໃນ ຮູບແບບຂອງເງິນກູົ້  ເພຼື່ ອການສ ກສາ, ຕາມທ ່ ກໍານົດໄວົ້ ໃນການປະມວນຂອງກົດໝາຍ 

ວ່າດົ້ວຍການລົົ້ ມລະລາຍແຫ່ງສະຫະລັດ ໃນ 11 U.S.C. §523(a)(8)) ຊ ່ ງ MATC 

ກໍາລັງໃຫົ້ການບໍລິການດົ້ານການສ ກສາໃຫົ້ຂົ້ອຍ ແລະ ເລຼື່ ອນພັນທະຜູກພັນໃນ ການຊໍາລະເງິນບາງສ່ວນ ຫ ຼື  

ທັງໝົດຂອງຂົ້ອຍ ສໍາລັບການບໍລິການເຫ ົ່ ານັົ້ ນ ແລະ ຂົ້ອຍຂໍສັນຍາວ່າ ຈະຊໍາລະຄ່າຮຽນ, ຄ່າທໍານຽມ ແລະ 

ຄ່າໃຊົ້ຈ່າຍອຼື່ ນໆທ ່ ກ່ຽວຂົ້ອງທັງໝົດທ ່ ຄໍານວນອອກມາ ພາຍໃນວັນທ ທ ່ ແຈົ້ງການ ຫ ຼື  ຮອດກໍານົດຊໍາລະ. ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ 

ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າ ຖົ້າຂົ້ າພະເຈົົ້ າຖອນຕົວ (ຫ ຼື  “ໂຈະ”) ຈາກບາງວິຊາທ ່ ຂົ້ອຍໄດົ້ ລົງທະບຽນໄປແລົ້ວ, 

ຂົ້າພະເຈົົ້ າຈະຕົ້ອງຮັບຜິດຊອບ ຊໍາລະຄ່າຮຽນ ແລະ ຄ່າທໍານຽມທັງໝົດ ຫ ຼື  

ບາງສ່ວນຕາມຕາຕະລາງການຖອນເງິນຄຼື ນໃຫົ້ແກ່ການຖອນຕົວທ ່ ພິມເຜ ຍແຜ່ອອກມາ ເຊ ່ ງໄດົ້ເອົາລົງຢູ່ໃນ 

ໜົ້າການຖອນເງິນ ແລະ ການອຸທອນ ແລະ/ຫ ຼື  ນະໂຍບາຍອຼື່ ນໆ ສະເພາະຕ່ໍວິຊາຮຽນ ຫ ຼື  ພາກວິຊາຂອງຂົ້ອຍ, 

ຊ ່ ງຂົ້ອຍມ ໜົ້ າທ ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການທົບທວນ ແລະ ທໍາຄວາມຄວາມເຂົົ້ າໃຈ. 

ຂົ້ອຍໄດົ້ ອ່ານຂໍົ້ ກໍານົດ ແລະ 

ເງຼື່ ອນໄຂຂອງຕາຕະລາງການຖອນເງິນຄຼື ນໃຫົ້ແກ່ການຖອນຕົວທ ່ ພິມເຜ ຍແຜ່ອອກມາແລົ້ວ ແລະ 

https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html


ປັບປຸງໃໝ່ 11/29/21 

 

ເຂົົ້ າໃຈວ່າຂໍົ້ ກໍານົດເຫ ົ່ ານັົ້ ນຖຼື ກລວມເຂົົ້ າໃນຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ໂດຍຜ່ານການກ່າວອົ້າງນ ົ້ . ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈຕຼື່ ມອ ກວ່າ 

ການທ ່ ຂົ້ອຍບ່ໍ ໄປຂ ົ້ ນຫົ້ອງຮຽນ ຫ ຼື  ບ່ໍໄດົ້ ຮັບໃບບິນຮຽກເກັບເງິນ 

ຈະບ່ໍເຮັດໃຫົ້ຂົ້ອຍພົົ້ ນຈາກຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດົ້ານການເງິນຂອງຕົນ ດ່ັງທ ່ ໄດົ້ອະທິບາຍໄວົ້ຂົ້ າງເທິງນັົ້ ນ. 

ໃນກໍລະນ ທ ່  MATC ຕັດສິນວ່າ ຈະຕົ້ອງໄດົ້ໂຈະ ຫ ຼື  ປ່ຽນແປງການສິດສອນຂອງຕົນທັງໝົດ ຫ ຼື  ບາງສ່ວນ 

ເນຼື່ ອງຈາກໂຣກລະບາດ, ການແຜ່ລະບາດ, ພາວະສຸກເສ ນທາງດົ້ານສາທາລະນະສຸກອຼື່ ນໆ, ສະພາບອາກາດທ ່ ບ່ໍເອຼືົ້ ອອໍານວຍ, 

ໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດ, ການກະ ທໍາ ຫ ຼື  ການຂ່ົມຂູ່ໃນການກ່ໍການຮົ້າຍ ຫ ຼື  ສົງຄາມ ຫ ຼື  ການກະທໍາແບບໂດດດ່ຽວ ຫ ຼື  

ປະສົມປະສານຂອງເຫດການຕ່າງໆທ ່ ຢູ່ນອກເໜຼື ອ ຈາກທ ່ ວິທະຍາໄລສາມາດຄວບຄຸມໄດົ້ , MATC ອາດຈະໂຈະ, ຫ ຸ ດຜ່ອນ, 

ຢຸດຕິ ແລະ/ຫ ຼື  ປັບປ່ຽນການສິດສອນ ຂອງຕົນທັງໝົດ ຫ ຼື  ບາງສ່ວນ, ຊ ່ ງອາດຈະລວມ ຫ ຼື  

ບ່ໍລວມເຖິງການສະເໜ ທາງເລຼື ອກໃນການຮຽນອອນລາຍ ຫ ຼື  ຮູບແບບທາງ ເລຼື ອກອຼື່ ນໆ ຕາມດຸນພິນິດ ຂອງຕົນ. 

ໃນກໍລະນ ດ່ັງກ່າວ, MATC ຈະບ່ໍມ ພັນທະໃນການສ່ົງເງິນຄຼື ນ ຫ ຼື  ສິນເຊຼື່ ອສ່ວນໃດໜ ່ ງຂອງ ຄ່າຮຽນ, ຄ່າທໍານຽມ ຫ ຼື  

ຄ່າໃຊົ້ຈ່າຍອຼື່ ນໆ ທ ່ ໄດົ້ ຊໍາລະໄປແລົ້ວ ຫ ຼື  ຄົ້າງຊໍາລະ, ແຕ່ກໍອາດຈະເຮັດແບບນັົ້ ນຕາມຄວາມເໝາະສົມຂອງຕົນ. 

ການຈ່າຍເງິນຈາກແຫ ່ ງທຶນອ່ືນໆ 

ຂົ້າພະເຈົົ້ າເຂົົ້ າໃຈວ່າຖົ້າຂົ້ າພະເຈົົ້ າມ ອົງການ ຫ ຼື  ແຫ ່ງທ ນຈາກພາຍນອກທ ່ ຈ່າຍຄ່າຮຽນຂອງຂົ້າພະເຈົົ້ າ ແລະ 

ຄ່າໃຊົ້ຈ່າຍອຼື່ ນໆໃຫົ້ກັບ MATC, ຂົ້າພະເຈົົ້ າຍັງຈະຮັບຜິດຊອບຄ່າບໍລິການທັງໝົດ 

ຖົ້າຂົ້ າພະເຈົົ້ າເຮັດຜິດກົດໝາຍໃນເງຼື່ ອນໄຂການຮັບທ ນ. ບັນດາອົງການພາຍນອກ 

ລວມທັງແຕ່ບ່ໍຈໍາກັດສະເພາະແຕ່ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອທາງດົ້ານການເງິນຂອງລັດຖະບານກາງ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມ 

ແລະ ຄຸົ້ມໂຮງຮຽນ, ຜູົ້ ສະໜັບສະໜູນຈາກພາກສ່ວນທ ສາມ, ນາຍຈົ້າງ, 

ເງິນສົງເຄາະດົ້ານການສ ກສາຂອງນັກຮົບເກ່ົາ ແລະ ອົງການອຼື່ ນໆ. ຖົ້າໜ ່ ງໃນອົງການເຫ ົ່ ານ ົ້ ກໍາລັງຊໍາລະ, 

ທ່ານຍັງຈະຕົ້ອງໄດົ້ເຊັນເອກະສານນ ົ້  ແລະ ເມຼື່ ອໄດົ້ ຮັບການຈ່າຍເງິນແລົ້ວ, 

ຍອດເງິນຂອງທ່ານຈະຫ ຸ ດລົງຕາມຈໍານວນທ ່ ອົງການໄດົ້ອະນຸມັດ. 

 

ຂົ້າພະເຈົົ້ າໄດົ້ ອ່ານ ແລະ ຍອມຮັບ ແລະ ເຂົົ້ າໃຈນະໂຍບາຍ ແລະ ຂໍົ້ ມູນທ ່ ບັນຈຸຢູ່ໃນ ໜົ້ າ Withdrawal and 

Appeal (ການຖອນເງິນ ແລະ ການອຸທອນ) ແລະ  ໜົ້ າເວັບຂອງ Student Accounting 

(ພະແນກບັນຊ ນັກສ ກສາ) ແລົ້ວ.  

ບັນຊີ/ການເກັບເງິນທ່ີຍັງຄໍ້າງຊໍາລະ 

ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າ ຖົ້າຂົ້ອຍບ່ໍສາມາດຊໍາລະໃບບິນໃນບັນຊ ນັກສ ກສາຂອງຕົນ ຫ ຼື  

ຈໍານວນເງິນໃດໜ ່ ງທ ່ ຮອດ ກໍານົດຊໍາລະ ແລະ ເປັນໜ ົ້  MATC ພາຍໃນວັນທ ທ ່ ກໍານົດໄວົ້ , MATC 

ຈະສາມາດລະງັບບັນຊ ທາງດົ້ານການເງິນ ແລະ/ຫ ຼື  ປະເມ ນຄ່າທໍານຽມໃນການຊໍາລະກາຍກໍານົດໃນບັນຊ ຂອງຂົ້ອຍໄດົ້ . 

ກະລຸນາຕິດຕ່ໍຫົ້ອງການບັນຊ ນັກສ ກສາ ທ ່ ເບ  414-297- 6797 ຫ ຼື  saccounts@matc.edu ສໍາລັບຂໍົ້ ມູນເພ ່ ມຕຼື່ ມ. 

https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/admissions-registration/registration-records/administrative-withdrawal-and-appeal.html
https://www.matc.edu/who-we-are/offices/finance/student-accounting.html
https://www.matc.edu/who-we-are/offices/finance/student-accounting.html
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ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈວ່າ, ຖົ້າຂົ້ອຍບ່ໍສາມາດຊໍາລະໃບບິນຮຽກເກັບເງິນບັນຊ ນັກສ ກສາຂອງຕົນ ຫ ຼື  ຈໍານວນເງິນອຼື່ ນໆທ ່ ເປັນໜ ົ້ ກັບ 

MATC ພາຍໃນມຼືົ້ ທ ່ ກໍານົດໄວົ້  ແລະ ບ່ໍສາມາດກະກຽມການຊໍາລະເງິນທ ່ ຍອມຮັບໄດົ້  

ເພຼື່ ອເຮັດໃຫົ້ບັນຊ ຂອງຂົ້ອຍກັບມາໃຊົ້ໄດົ້ຕາມປົກກະຕິ, MATC 

ອາດຈະສ່ົງບັນຊ ທ ່ ຍັງຄົ້າງຊໍາລະຂອງຂົ້ອຍໄປໃຫົ້ບຸກຄົນທ ສາມ ຊ ່ ງອາດຈະເປັນບໍລິສັດທວງໜ ົ້  ຫ ຼື  ທະນາຍຄວາມໄດົ້ . 

ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈຕຼື່ ມອ ກວ່າ ຖົ້າ MATC ອົ້າງສ່ົງຍອດເງິນໃນບັນຊ ນັກສ ກສາຂອງຂົ້ອຍໄປໃຫົ້ບຸກຄົນທ ສາມເປັນຜູົ້ ເກັບ, 

ການເກັບ ຄ່າທໍານຽມດ່ັງກ່າວ ຈະຖຼື ກຄໍານວນ ແລະ ຈະຄົບກໍານົດຊໍາລະໃຫົ້ເຕັມຈໍານວນໃນເວລາສ່ົງໄປໃຫົ້ ບຸກຄົນທ ສາມ. 

ຄ່າທໍານຽມ ໃນການເກັບ ຈະຖຼື ກຄິດໄລ່ຕາມຈໍານວນເງິນຄົງເຫ ຼື ອໃນບັນຊ , 

ຈົນເຖິງຈໍານວນເງ ນສູງສຸດທ ່ ໄດົ້ ຮັບການອະນຸຍາດຈາກກົດໝາຍ ທ ່ ກ່ຽວຂົ້ອງ. ຖົ້າຫາກມ ການຟົ້ອງຮົ້ອງ 

ເພຼື່ ອຮຽກເກັບຈໍານວນເງິນຄົ້າງຊໍາລະ, ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈວ່າຂົ້ອຍຍັງຈະຕົ້ອງຮັບຜິດຊອບ 

ຄ່າໃຊົ້ຈ່າຍທັງໝົດທ ່ ກ່ຽວຂົ້ອງກັບການຟົ້ອງຮົ້ອງດ່ັງກ່າວເຊ່ັນ ຄ່າໃຊົ້ຈ່າຍໃນສານ. ນອກຈາກນັົ້ ນແລົ້ວ, 

ຂົ້ອຍຍັງເຂົົ້ າໃຈອ ກວ່າ ບັນຊ ທ ່ ຍັງຄົ້າງຊໍາລະຂອງຂົ້ອຍ ອາດຈະຖຼື ກລາຍງານໄປຍັງອົງການຄຸົ້ມຄອງສິນເຊຼື່ ອແຫ່ງຊາດ 

ຈໍານວນໜ ່ ງ ຫ ຼື  ຫ າຍແຫ່ງ. 

ການຕິດຕ່ໍສ່ືສານ 

ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ໃຫົ້  MATC ໃຊົ້ອ ເມວນັກຮຽນ (gmail) ແລະ ຂໍົ້ ຄວາມຜ່ານ ການບໍລິການຕົນເອງຂອງ 

MATC (MATC Self-Service) ເປັນວິທ ໃນການຕິດຕ່ໍສຼື່ ສານຢ່າງເປັນທາງການກັບຂົ້ອຍ ແລະ ເພາະສະນັົ້ ນ 

ຂົ້ອຍຈະເປັນຜູົ້ ຮັບຜິດ ຊອບໃນການອ່ານອ ເມວ ແລະ ຂໍົ້ ຄວາມທ ່ ຂົ້ອຍໄດົ້ ຮັບຈາກ MATC ໃຫົ້ທັນເວລາ. ຂົ້ອຍອະນຸຍາດ

ໃຫົ້  MATC ແລະ ບັນດາຕົວແທນ ແລະ ຜູົ້ ຮັບເໝົາຂອງຕົນຕິດຕ່ໍຫາຂົ້ອຍໄດົ້ຜ່ານເບ ໂທລະສັບມຼື ຖຼື ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ 

ເບ ໂທໃດໜ ່ ງໃນອະນາຄົດ, ທ ່ ຢູ່ອ ເມວ, ບັນຊ  MATC ຂອງຂົ້ອຍ ຫ ຼື  ອຸປະກອນໄຮົ້ສາຍທ ່ ກ່ຽວຂົ້ອງກັບບັນ

ຊ ນັກສ ກສາ/ເງິນກູົ້ຢຼື ມທ ່ ຍັງຄົ້າງຊໍາລະຂອງຂົ້ອຍ, ເງິນເດບິດ ອຼື່ ນໆທ ່ ຂົ້ອຍເປັນໜ ົ້  MATC ຫ ຼື  

ໃນການຮັບຂໍົ້ ມູນທ່ົວໄປຈາກ MATC. ຂົ້ອຍອະນຸຍາດໃຫົ້  MATC ແລະ ບັນດາຕົວແທນ ແລະ ຜູົ້ ຮັບເໝົາຂອງຕົນນໍາໃຊົ້

ອຸປະກອນການໂທອອກແບບອັດຕະໂນມັດ, ສຽງທຽມ ຫ ຼື  ຂໍົ້ ຄວາມສຽງທ ່ ບັນທ ກໄວົ້ ລ່ວງໜົ້ າ ຫ ຼື  ຂໍົ້ ຄວາມຕົວໜັງສຼື  ແລະ 

ການໂທ ແລະ ການສ່ົງອ ເມວສ່ວນຕົວໃນການພະຍາຍາມຕິດຕ່ໍຫາຂົ້ອຍຂອງພວກເຂົາ. ແນວໃດກໍຕາມ, ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈວ່າ 

ຂົ້ອຍອາດຈະສາມາດຖອນການຍິນຍອມໃຫົ້ໂທຫາໂທລະສັບມຼື ຖຼື ຂອງຕົນໂດຍການນໍາໃຊົ້ອຸປະກອນການໂທອອກ 

ແບບອັດຕະໂນມັດ ໄດົ້ໂດຍເປັນລາຍລັກອັກສອນຕ່ໍຫົ້ອງການບັນຊ ນັກສ ກສາ ທ ່ ເບ  414-297- 6797 ຫ ຼື  

saccounts@matc.edu. ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າ ຂົ້ອຍ 

ມ ໜົ້ າທ ່ ຮັບຜິດຊອບໃນການຮັກສາໃຫົ້ຂໍົ້ ມູນຕ່າງໆຂອງ MATC ທ ່ ມ ທ ່ ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ທ ່ ຢູ່ອ ເມວ ແລະ 

ເບ ໂທລະສັບທ ່ ອັບເດດຫ ົ້ າສຸດຂອງຂົ້ອຍ. ສາມາດດໍາເນ ນການປ່ຽນແປງໄດົ້ໃນ ການບໍລິການຕົນເອງຂອງ MATC 

mailto:saccounts@matc.edu
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(MATC Self-Service) ໂດຍການກົດໃສ່ ການປ່ຽນແປງທ ່ ຢູ່ (Change of Address) ທ ່ ຢູ່ພາຍໃຕົ້  ການບໍລິການ 

ແລະ ລິົ້ ງເຊຼື່ ອມຕ່ໍຕ່າງໆ (Services and Links) ເມຼື່ ອມ ການອອກຈາກ MATC ດົ້ວຍເຫດຜົນໃດກໍຕາມ, 

ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈວ່າມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ທ ່ ຈະສະໜອງຂໍົ້ ມູນຕິດຕ່ໍໃໝ່ໃຫົ້ແກ່ MATC 

ເພຼື່ ອຈຸດປະສົງໃນການຕິດຕ່ໍສຼື່ ສານຢ່າງຕ່ໍເນຼື່ ອງກ່ຽວກັບຈໍານວນເງິນທ ່ ຍັງຄົງຄົ້າງ ແລະ ຍັງເປັນໜ ົ້  MATC ຢູ່. 

ແບບຟອມ 1098-T ຂອງ IRS 

ຂົ້ອຍຕົກລົງເຫັນດ ທ ່ ຈະໃຫົ້ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມ (SSN) ຫ ຼື  ໝາຍເລກປະຈໍາຕົວຜູົ້ ເສຍອາກອນ (TIN) 

ຂອງຂົ້ອຍໃຫົ້ແກ່ MATC 

ຕາມການຮົ້ອງຂໍຕາມທ ່ ກໍານົດໄວົ້ ໃນກົດລະບຽບຂອງອົງການບໍລິການຄຸົ້ມຄອງລາຍຮັບພາຍໃນ (IRS) 

ສໍາລັບຈຸດປະສົງ ໃນການລາຍງານຕາມແບບຟອມ 1098-T. ຖົ້າຂົ້ອຍບ່ໍໃຫົ້ໝາຍເລກ SSN ຫ ຼື  TIN 

ຂອງຕົນໃຫົ້ແກ່ MATC, ຂົ້ອຍຕົກລົງ ເຫັນດ ທ ່ ຈະຈ່າຍຄ່າປັບໃໝໃຫົ້ແກ່ IRS 

ທັງໝົດທ ່ ເປັນຜົນມາຈາກໝາຍເລກ SSN/TIN ຂອງຂອງຂົ້ອຍທ ່ ສູນຫາຍໄປ. 

ຂົ້ອຍຍິນຍອມທ ່ ຈະຮັບແບບຟອມ 1098-T ຂອງ IRS ປະຈໍາປ ຂອງຕົນທາງເອເລັກໂຕນິກຈາກ MATC. 

ຂົ້າພະເຈົົ້ າເຂົົ້ າໃຈວ່າ MATC ຈະສະໜອງແບບຟອມ 1098-T ປະຈໍາປ ຂອງຂົ້າພະເຈົົ້ າ 

ຜ່ານທາງອ ເລັກໂທຣນິກຜ່ານ Self Service  (ການບໍລິການຕົນເອງ). 

ອ່ືນໆ 

ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າ ຖົ້າຂົ້ອຍມ ອາຍຸຕ່ໍາກວ່າ ອາຍຸກະສຽນທ ່ ກໍານົດໄວົ້  (ໂດຍທ່ົວໄປແມ່ນ 18 ປ ) 

ໃນເວລາທ ່ ຂົ້ອຍເຮັດຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ , ການບໍລິການດົ້ານການສ ກສາທ ່  MATC ສະໜອງໃຫົ້່ ນັົ້ ນ 

ແມ່ນເປັນການບໍລິການ ທ ່ ຈໍາເປັນ ຫ ຼື  ສໍາຄັນ ແລະ ເພາະສະນັົ້ ນ 

ຂົ້ອຍຈ ່ ງມ ພັນທະໃນລັກສະນະສັນຍາຕາມຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ . ຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ ໃຊົ້ແທນ ຄວາມເຂົົ້ າໃຈ, 

ການເປັນຕົວແທນ ຫ ຼື  ການຕິດຕ່ໍໃນທ ່ ຜ່ານມາລະຫວ່າງຂົ້ອຍ ແລະ MATC ກ່ຽວກັບຂໍົ້ ກໍານົດ ແລະ ເງຼື່ ອນໄຂ 

ສະເພາະທ ່ ມ ຢູ່ໃນຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ແລະ ຈະບ່ໍສາມາດແກົ້ ໄຂ ຫ ຼື  ໄດົ້ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຈັດການ ຫ ຼື  

ແນວທາງໃນການປະຕິບັດ ໃດໆ. ຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ອາດຈະໄດົ້ ຮັບການແກົ້ ໄຂໄດົ້ຈາກ MATC ຖົ້າຫາກວ່າການ

ແກົ້ ໄຂດ່ັງກ່າວ ແມ່ນໄດົ້ຮັບການລົງລາຍເຊັນ ຈາກຂົ້ອຍ (ແບບເອເລັກໂຕນິກ ຫ ຼື  ອຼື່ ນໆ). 

ຖົ້າມ ຂໍົ້ ກໍານົດໃດໜ ່ ງໃນຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ຫ ຼື  ຈໍານວນເງິນໃດໆທ ່ ຖຼື ກຮຽກເກັບພາຍໃຕົ້  ຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  

ຖຼື ກພິຈາລະນາວ່າ ຜິດກົດໝາຍ ຫ ຼື  ບ່ໍມ ຜົນບັງຄັບໃຊົ້ໄດົ້ , ຂໍົ້ ກໍານົດທ ່ ຍັງເຫ ຼື ອຂອງສັນຍາຈະຍັງຄົງມ ຜົນບັງຄັບໃຊົ້ ແລະ 

ບັງຄັບໃຊົ້ໄດົ້ໃນຂອບເຂດທ ່ ກົດໝາຍອະນຸຍາດ. ຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ແລະ ການປະຕິບັດຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ແມ່ນໄດົ້ຮັບການ 

ຄຸົ້ມຄອງໂດຍກົດໝາຍຂອງລັດ Wisconsin, ໂດຍບ່ໍມ ການສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຫ ັ ກການຂັດກັນຂອງກົດໝາຍ ແລະ 

ຂົ້ອຍຕົກລົງ ເຫັນດ ວ່າສານຂອງລັດ ແລະ ລັດຖະບານກາງທ ່ ຕັົ້ ງຢູ່ໃນເຂດປົກຄອງ Milwaukee, ລັດ Wisconsin 
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ຈະມ ສິດອໍານາດໃນການ ແກົ້ ໄຂຂໍົ້ ຂັດແຍ່ງທ ່ ເກ ດຂ ົ້ ນຈາກຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ . ຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  

ຈະຍັງຄົງມ ຜົນບັງຄັບຢ່າງເຕັມສ່ວນ ແລະ ມ ຜົນບັງຄັບໃຊົ້ ຕະຫ ອດໄລຍະເວລາທ ່ ຂົ້ອຍໄດົ້ ລົງທະບຽນເຂົົ້ າຮຽນໃນວິຊາ ຫ ຼື  

ລັກສູດໃດໜ ່ ງຢູ່ MATC ແລະ ຕະຫ ອດເວລາທ ່ ຂົ້ອຍຍັງຕິດໜ ົ້  MATC ຢູ່. ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈວ່າ 

ວິທະຍາໄລແມ່ນໄດົ້ ຮັບການຜູກມັດໂດຍກົດໝາຍວ່າດົ້ວຍສິດທິດົ້ານການສ ກສາ ແລະ 

ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງຄອບຄົວ (FERPA) ຈາກກະຊວງສ ກສາທິການແຫ່ງສະຫະລັດ. 

ການເລຼື ອກ “ຍອມຮັບ” ໃນການບໍລິການຕົນເອງ (Self-Service), ສະແດງວ່າຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າ 

ຂົ້ອຍຈະລົງ ລາຍເຊັນໃສ່ຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ ທາງອ ເລັກໂຕນິກ ແລະ ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕນິກຂອງຂົ້ອຍ 

ແມ່ນມ ຜົນສັກສິດທາງກົດໝາຍ ທຽບເທ່ົາກັບລາຍເຊັນແບບເຊັນດົ້ວຍຕົນເອງ 

ໃນຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ ພາຍໃຕົ້ ກົດໝາຍຂອງລັດ Wisconsin. ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈ ແລະ ຕົກລົງເຫັນດ ວ່າ 

ລາຍເຊັນເອເລັກໂຕນິກທ ່ ປາກົດຢູ່ໃນຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້  ແມ່ນຄຼື ກັນກັບລາຍເຊັນທ ່ ເຊັນດົ້ວຍມຼື ຂອງຂົ້ອຍ ເພຼື່ ອຈຸດ 

ປະສົງໃນການກວດກາຄວາມຖຼື ກຕົ້ອງ, ການບັງຄັບໃຊົ້ ແລະ ການຍອມຮັບ. ຂົ້ອຍເຂົົ້ າໃຈວ່າປຸ່ມ “ລົງທະບຽນ” 

ໃນການບໍລິການ ສ່ວນຕົວ (Self-Service) ຈະບ່ໍສາມາດໃຊົ້ໄດົ້  ຈົນກວ່າຂົ້ອຍຈະຍອມຮັບຂໍົ້ ຕົກລົງສະບັບນ ົ້ . 


