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ພກັອາໄສທີ
ພິການ  

ຜິດກດົໝາຍສາໍ
ນ ຖາ້ຫາກ ທາ່ນ
ບຄວົທ່ີມຄີນົພິກ

ດາບກຸຄນົທ່ີພິກ

• ເຈົາ້ຂອງເ
ຜູສ້ະໝກັ 
ຖາມເອົາຂ
ປານໃດ, 
 

• ຫຼງັຈາກຍ້
ຖາມເຈົາ້ຂ
ຕອນ ຫືຼ 
ການຢູອ່າ
 

• ເຈົາ້ຂອງເ
ສາມາດດ ັ
ໂດຍອອກ
ເຊ່ົາໄດຮ້ບັ
ຕອ້ງຈາ່ຍ
 

• ທ່ີພກັອາໄ
ຕອ້ງເປັນໄ
ອາຄານສ
 
 

ະພາດແູລທ່ີພກັອ

ຫາກທາ່ນຄດິວາ່ ທ
ຫາກທາ່ນຕອ້ງການ
ຣໄປທ່ີສາຍໂທຣດ່
ມຊມົເວັບໄຊ www

ທ່ີເປັນທມັ

ລບັເຈົາ້ຂອງເຮອື
ນພິການ ຫືຼ ຖາ້
ານ.    

ການໄດຮ້ບັກາ

ເຮອືນເຊ່ົາບ່ໍໄດຮ້ ັ
ຫືຼ ຜູເ້ຊ່ົາເຮອືນ

ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັວາ່
ຫືຼ ຂໍເບິ່ ງປະຫວ ັ

ຍາ້ຍເຂ້ົາໄປແລວ້
ຂອງເຮອືນເຊ່ົາໃ
ການບໍລິການທ່ີ
າໄສຂອງເຂົາເຈົາ້

ເຮອືນເຊ່ົາຕອ້ງອ
ດັແປງທ່ີສມົເຫດ
ກຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍເອງ
ບທຶນຊວ່ຍເຫືຼອຈ
ໃຫສ້າໍລບັຄາ່ດດັ

ໄສສາໍລບັຫຼາຍຄ
ໄປຕາມຂໍກ້າໍນດົ
ສາມາດເຂ້ົາເຖງິໄ

ອາໄສທ່ີເປັນທມັແ
ທາ່ນ!

 
ທາ່ນໄດປ້ະເຊນີກ ັ
ນຂໍມ້ນູຕື່ ມກຽ່ວກບັ
ວນຂອງພວກເຮົາ

w.fhco.org.  

ສາໍລບັ 

ອນເຊ່ົາທ່ີຈະຈາໍແ
າຫາກທາ່ນມໝີູເ່ພ

ນປກົປ້ອງແນວ

ຮບັອະນຍຸາດທ່ີຈ
ນນ ັນ້ພິການ ຫືຼ 
ສິ່ ງທ່ີທາ່ນເປັນນ ັ
ວດັການປ່ິນປວົຕ

ວ, ບກຸຄນົທ່ີພິກາ
ໃຫແ້ກໄ້ຂກດົລະ
ສມົເຫດຜນົເພ່ືອ
າ.  

ອະນຍຸາດໃຫບ້ກຸ
ດຜນົຕ່ໍທ່ີພກັອາໄ
ງ. ຖາ້ຫາກ ເຈົາ້
ຈາກຣຖັບານກາງ
ດແປງຕາ່ງໆ ນ ັນ້

ອບຄວົທ່ີສາ້ງຫຼງັ
ດຂອງຣຖັບານທ່ີ
ໄດສ້າໍລບັບກຸຄນົ

ແຫງ່ຣຖັອໍຣກິອນ
! 

ບັການຈາໍແນກຕາ້
ບສດິທິຂອງທາ່ນ, 
າທ່ີ 1-800-424-

 

ແນກຕາ້ນຕ່ໍ
ພ່ືອນ ຫືຼ

ວໃດແດ?່ 

ຈະຖາມວາ່  
ເຈບັເປັນບ່ໍ, 
ນ ັນ້ຮາ້ຍແຮງ 
ຕາ່ງໆ. 

ານມສີດິທ່ີຈະ 
ບຽບ, ຂ ັນ້
ອໃຫງ້າ່ຍຕ່ໍ

ຄນົທ່ີພິການ 
ໄສຂອງຕນົ 
າຂອງເຮອືນ
ງ, ເຂົາອາດ
ັນ້.   

ງປີ 1991, 
ທີຈະເຮັດໃຫ້
ນທ່ີພິການ. 

ນຢູນ່ີເ້ພ່ືອຊວ່ຍ

ານຕ່ໍບກຸຄນົ, ຫືຼ 
ທາ່ນສາມາດ 

3247, ຕ່ໍ 2, ຫືຼ
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ມຫີ
 

 

ມ ີ

ສະພາດແູລທ
ເພ່ືອສດິທິພ
ສະແຫວງຫ

ວຢາ່ງຂອງການອ
• ມສີດັລຽ້ງ

ນະໂຍບາ
• ບ່ໍຕອ້ງຈາ່

ຊວ່ຍເຫືຼອ
• ການອະນ

ແມນ່ຜູເ້ຊ່ົ
• ການຈດັຫ

ທາ່ນ.  

ວຢາ່ງຂອງການດ ັ
• ການປ່ຽນ
• ຂະຫຍາຍ
• ເພ່ີມທາງ
• ການຕດິຕ ັ

ຫຍງັແດທ່ີ່ທາ່ນສ

o ເກບັຮກັສ
ໃບຮບັ, ຂ
ອື່ ນໆ.  

o ຖາ່ຍຮບູບ ັ
o ເອົາຊື່ ແ
o ເອົາຕວົເລ

ເຫດການ
o ລມົກບັເພ່ື

ບນັຫານີ?້

ມຂີໍມ້ນູການບໍລິການ

ທ່ີພກັອາໄສທ່ີເປັນທມັ
ທິພນົລະເມອືງທ່ີບ່ໍແມ
ຫາຜນົກາໍໄລຊຶ່ ງໃຫກ້

ອາໍນວຍຄວາມສ
ງຄອຍຊວ່ຍເຫືຼອ
າຍດາ້ນສດັລຽ້ງ.
າຍຄາ່ມດັຈາໍ ຫືຼ 
ອ.  
ນຍຸາດໃຫຜູ້ເ້ບິ່ ງແ
ຊົາເຮອືນ.  
ຫາບອ່ນຈອດຣຖົ

ດດັແປງທ່ີສມົເຫ
ນລກູບດິປະຕດູວ້
ຍທາງຍາ່ງໃຫກ້ວ
ງລາດລງົທາງໜ້
ຕ ັງ້ຮາວຈບັໃນຫ້

າມາດເຮັດໄດ?້ 

ສາເອກະສານທງັ
ຂໍຄ້ວາມໃນໂທຣ

ບນັຫາ ຖາ້ວາ່ທ່
ລະຈາໍນວນຄນົທີ
ລກ - ວນັທີເກດີ
ນ, ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ່
ພ່ືອນບາ້ນ – ມໃີຜ
? ໃຜເຫັນເຫດກ

ວຽກທ່ີເປັນພ້ືນຖານສາໍ
ຈາກກອງທຶນພາຍໃຕ້
ການພດັທະນາເມອືງຂ
ແມນ່ອທິຸດໃຫແ້ກສ່າທ
ດຽວຕ່ໍຄວາມຖກືຕອ້ງ
ພິມນີ.້ ການຕີຄວາມດ ັ
ຂອງຣຖັບານກາງ. 

ນສະໜອງໃຫໃ້ນຮບູແ

ທມັ (FHCO) ແມນ່ອ
ມນ່ຂອງຣຖັບານ ແລ
ການຮບັໃຊໃ້ນຣຖັອໍຣິ

ະດວກທ່ີສມົເຫດ
ເຖງິແມນ່ວາ່ຈະ
.   
ຄາ່ທາໍນຽມສາໍລ

ແຍງຢູນ່າໍເຖງິແມ

ຖສະເພາະໃກກ້ບັ

ດຜນົ:  
ວຍລກູບດິແບບເ
ວາ້ງສາໍລບັການ
າປະຕສູາໍລບັກາ

ຫອ້ງນ ໍາ້.  

  

ງໝດົ - ບນັທຶກ
ຣະສບັ, ຂໍມ້ນູຕດິ

ານເຮັດໄດ.້ 
ທ່ີກຽ່ວຂອ້ງ.  
ດເຫດການ, ທ່ີຢູ
າງໆ.  
ຜອກີແດທ່ີ່ກາໍລງັ
ການແດ?່   

າລບັການຕີພິມນີແ້ມນ່ໄດຮ້ ັ
ທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂອງກະຊວງ
ຂອງສະຫະຣຖັອາເມລິກາ.
ທາລະນະ. ຜູແ້ຕງ່ແລະຜູພິ້
ຂອງຂໍຄ້ວາມແລະການຕຄີ
ດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຈາໍເປັນຕອ້ງສະທ້

ແບບອື່ ນ ແລະມບໍີລິ

ອງົການ  
ລະ ບ່ໍ 
ຣກິອນ. 

ດຜນົ: 
ບ່ໍມ ີ

ລບັສດັລຽ້ງທ່ີ

ມນ່ວາ່ຈະບ່ໍ

ບບອ່ນຢູຂ່ອງ

ຫັຼກງດັ. 
ນໃຊຣ້ຖົລໍ.້  
ານໃຊຣ້ຖົລໍ້. 

ກ, ແຈງ້ການ, 
ດຕ່ໍ, ຈດົໝາຍ, 

ຢູບ່ອ່ນທ່ີເກດີ

ງປະສບົກບັ 

ຮບັການສະໜບັສະໜນູ 
ງດແູລທ່ີພກັອາໄສແລະ
. ເນືອ້ໃນແລະວຽກນີ ້
ພິມຮບັຜິດຊອບແຕພ່ຽງ ຜູ້
ຄວາມທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນ ສິ່ ງຕີ
ທອ້ນເຖງິຄວາມຄດິເຫັນ

ລກິານແປພາສາ.

 
 

 


