
ທ່ີພ
ສາໍ

 
ການ
ທ່ີພກັ
ວດັທ
 
ຕວົຢ
ສະຖ

ພກັອາໄສທີ
າລບັຄນົເຂ້ົ

ນຈາໍແນກທ່ີອງີໃສຊ່
ກອາໄສອນັເນື່ອງມ
ທະນະທມັ, ຫືຼ ພາ

ຢາ່ງຂອງການຈາໍແ
ຖານະການເຂ້ົາເມ ື

 
o ເຈົາ້ຂອງເຮື

ຂອງທາ່ນ,
ຄນົເຂ້ົາເມອື
 

o ທາ່ນໄດຮ້ບັ
ຂອງທາ່ນແ
ທາ່ນກຈໍະຮູ
ບອ່ນນ ັນ້ກ ັ
 

o ທາ່ນໄດຮ້ບັ
ຂອງທາ່ນໄ
 

o ທາ່ນບອກ
ລມົໃນທາງ
ທາ່ນຈາກມ
ຂ ົ່ມເຫັງ ຫືຼ
 

o ທາ່ນຖກືຖາ
ອາພາດເມັ
 

o ເຈົາ້ຂອງເຮື
ຖາມເອົາຂໍ້
ທ່ີທາ່ນຈາກ
 

o ເຈົາ້ຂອງເຮື
ຈາກພາສາ
 

o ເຈົາ້ຂອງເຮື
ຈາກທາ່ນບ່ໍ
ອອກໃຫ.້ 

ທ່ີເປັນທມັ 
ຂ້ົາເມອືງ 

ຊາດກາໍເນດີແມນ່
ມາຈາກບນັພະບລູຸ
າສາຂອງບກຸຄນົ, 

ແນກດາ້ນທ່ີພກັອາ
ອືງຂອງທາ່ນ ຫືຼ 

ຮອືນເຊ່ົາປະຕເິສດ
 ແຕວ່າ່ໄປສອ້ມແ
ອງ;   

ບການບອກກາ່ວວ່
ແມນ່ອາໄສຢູໃ່ນເຂ
ຮູສ້ກຶສະດວກສະບ
ບັເຂົາເຈົາ້;   

ບການບອກກາ່ວວ່
ໄດເ້ນື່ອງຈາກເຂົາ

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົ
ງເສັຽຫາຍຕ່ໍຄອບຄ ົ
ມາ, ແລະ ເຂົາ/ລ
ຫືຼ ການກໍ່ກວນນ ັນ້;

າມວາ່ ທາ່ນເກດີຢູ
ມນັທ;໌  

ຮອືນເຊ່ົາເກບັຄາ່ເ ົ
ມ້ນູຕື່ ມ ຫືຼ ເອກະ
ກມາ;   

ຮອືນເຊ່ົາປະຕເິສດ
າແມຂ່ອງທາ່ນບ່ໍແ

ຮອືນເຊ່ົາປະຕເິສດ
ບ່ໍມເີລກປະກນັສງັຄ

ການປະຕບິດັທ່ີແຕ
ລດຸ, ຊນົເຜ່ົາ, ສະ
ແລະມນັເປັນສິ່ ງຜິ

າໄສທ່ີຜິດກດົໝາຍ
ສະຖານທ່ີເກດີຂອ

ດທ່ີຈະສອ້ມແປງອ
ແປງໃຫແ້ກຜູ່ເ້ຊ່ົາອື່

ວາ ປະຊາຊນົທກຸຄ ົ
ຂດທ່ີຢູອ່າໄສສະເພ
ບາຍຫຼາຍກວາ່ທ່ີຈະ

ວາ ທາ່ນບ່ໍສາມາດ
ເຈົາ້ມາຈາກປະເທ

າວາ່ ເພ່ືອນບາ້ນ
ຄວົຂອງທາ່ນກຽ່ວກ
າວກບ່ໍໍເຮັດຫຍງັ 
;   

ຢູໃ່ສໃນເວລາທາ່ນ

ຊ່ົາໃນລາຄາທ່ີແຕ
ະສານຕື່ ມ ອນັເນື່ອ

ດທ່ີຈະໃຫທ້າ່ນເຊ່ົາ
ມນ່ພາສາອງັກດິ; 

ດທ່ີພກັອາໄສສາໍລ ັ
ຄມົ ຫືຼ ບດັປະຈາໍ

ຕກຕາ່ງໃນ   
ະຖານທ່ີເກດີ, 
ຜິດກດົໝາຍ.   

ຍຊຶ່ ງອງີໃສ ່
ອງທາ່ນ:   

ອາພາດເມນັທ ໌
ອື່ ນໆ ທ່ີບ່ໍແມນ່ 

ຄນົທ່ີເວ້ົາພາສາ 
ພາະ, ແລະ 
ະອາໄສຢູ ່

ດຕອ້ນຮບັແຂກ 
ທດອື່ ນໆ;   

ຂອງທາ່ນ ເວ້ົາ
ກບັ ປະເທດທ່ີ
ເພ່ືອຍດຸຕກິານ

ນສະໝກັເຂ້ົາ 

ຕກຕາ່ງກນັ ຫືຼ 
ອງຈາກປະເທດ 

າເຮອືນເນື່ອງ 
 

ບັທາ່ນເນື່ອງ
າຕວົທ່ີຣຖັບານ 

 

ກດົ
ທກຸ
ເມ ື
ອາ

ມນັຜິ
ປະຕິ
ທາ່ນ
ວດັທ
ເປັນ
 
ມຫີຍ ັ
 

 

 
ຖາ້ຫ
ທາ່ນ
ໂທຣ
www
ເປັນ

 
ມ ີ

ດໝາຍວາ່ດວ້
ກຄນົໃນສະຫະ
ອືງຂອງທາ່ນ
າໄສທ່ີເປັນທມັ

ຜິດກດົໝາຍ ສາໍລບັ
ຕບິດັຕ່ໍທາ່ນຢາ່ງແຕກ
ນ: ປະເທດທ່ີທາ່ນເກີ
ທະນະທມັ, ສະຖານ
ນຄນົເຂ້ົາເມອືງ.  

ຍງັແດທ່ີ່ທາ່ນສາມາດ

o ເກບັຮກັສາ
ຂໍຄ້ວາມໃນ

o ຖາ່ຍຮບູບນັ
o ເອົາຊື່ ແລະ
o ເອົາຕວົເລກ

ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍຕ
o ລມົກບັເພ່ືອ

ໃຜເຫັນເຫດ

ສະພາດແູ

ຫາກທາ່ນຄດິວາ່ ທາ່
ນຕອ້ງການຂໍມ້ນູຕື່ ມ
ຣດວ່ນຂອງພວກເຮົາ
w.fhco.org. ບໍລິກາ
ນຄວາມລບັ. 

ສະພ
ເພ
ສະ 

ມຂີໍມ້ນູການບໍລິການສ

ຍທ່ີພກັອາໄສ
ະຣຖັອາເມລິກ
ນບ່ໍສ ົ່ງຜນົກະທົ
ມຂອງທາ່ນ.  

ເຈົາ້ຂອງເຮອືນເຊ່ົາທີ
ກຕາ່ງຈາກຄນົອື່ ນໆ
ກດີ, ຊື່ຂອງທາ່ນ, ລ ັ
ນະຄນົເຂ້ົາເມອືງ, ຫືຼ

ດເຮັດໄດ?້  

ເອກະສານທງັໝດົ 
ນໂທຣະສບັ, ຂໍມ້ນູຕິ
ນຫາ ຖາ້ວາ່ທາ່ນເຮັດ
ະຈາໍນວນຄນົທ່ີກຽ່ວຂ
ກ - ວນັທີເກດີເຫດກ
ຕາ່ງໆ. 
ອນບາ້ນ – ມໃີຜອກີແ
ດການແດ?່  

ແລທ່ີພກັອາໄສທ່ີເປັນ
ເພ່ືອຊວ່ຍ

ານໄດປ້ະເຊນີກບັກາ
ກຽ່ວກບັສດິທິຂອງທ
າທ່ີ 1-800-424-324
ານທງັໝດົຂອງພວກ

ວຽກທ່ີເປັນພ້ືນຖານສາໍລ ັ
ພາຍໃຕທຶ້ນຊວ່ຍເຫືຼອຂອ
ສະຫະຣຖັອາເມລິກາ. ເນ
ແລະຜູພິ້ມຮບັຜິດຊອບແ
ທ່ີບນັຈຢຸູໃ່ນ ສິ່ ງຕພິີມນີ.້ 
ເຫັນຂອງຣຖັບານກາງ

ະພາດແູລທ່ີພກັອາໄສ
ເພ່ືອສດິທິພນົລະເມອື
ະແຫວງຫາຜນົກາໍໄລ

ສະໜອງໃຫໃ້ນຮບູແ
 

ສທ່ີເປັນທມັປກົ
ກາ. ສະຖານ
ທບົຕ່ໍສດິທິດາ້

ທ່ີຈະປະຕເິສດທ່ີພກັ
ໆ ອນັເນື່ອງມາ ຈາກ
ລກັສະນະຂອງທາ່ນ
ຫືຼ ເນື່ອງຈາກທາ່ນກຽ່

- ບນັທຶກ, ແຈງ້ກາ
ດຕ່ໍ, ຈດົໝາຍ, ອື່ ນ
ດໄດ.້ 
ຂອ້ງ. 
ການ, ທ່ີຢູບ່ອ່ນທ່ີເກີ

ແດທ່ີ່ກາໍລງັປະສບົກບັ

ນທມັແຫງ່ຣຖັອໍຣກິອ
ທາ່ນ! 

ານຈາໍແນກຕາ້ນຕ່ໍບກຸ
ທາ່ນ, ທາ່ນສາມາດ
47, ຕ່ໍ 2, ຫືຼຢຽ້ມຊມົເ
ກເຮົາແມນ່ ບ່ໍເສັຽຄາ່

ບັການຕີພິມນີແ້ມນ່ໄດຮ້ບັການສ
ອງກະຊວງດແູລທ່ີພກັອາໄສແລະ
ນືອ້ໃນແລະວຽກນີ ້ແມນ່ອທິຸດໃຫ
ຕພ່ຽງ ຜູດ້ຽວຕ່ໍຄວາມຖກືຕອ້ງຂ
 ການຕີຄວາມດ ັງ່ກາ່ວບ່ໍຈາໍເປັນ

ສທ່ີເປັນທມັ (FHCO
ອືງທ່ີບ່ໍແມນ່ຂອງຣຖັບ
ລຊຶ່ ງໃຫກ້ານຮບັໃຊໃ້

ແບບອື່ ນ ແລະມບໍີລກິ

ກປ້ອງ    
ະຄນົເຂ້ົາ
ນທ່ີພກັ

ກອາໄສ ໃຫທ້າ່ນ ຫືຼ
ກຊາດກາໍເນດີຂອງ
, ສາໍນຽງ ຫືຼ 
ຽວພນັກບັບກຸຄນົທ່ີ

ານ,  ໃບຮບັ, 
ນໆ. 

ກດີເຫດການ,   

ບບນັຫານີ?້      

ອນຢູນ່ີ ້

ກຄນົ, ຫືຼ ຖາ້ຫາກ
ໂທຣໄປທ່ີສາຍ
ເວັບໄຊ 
າໃຊຈ້າ່ຍແລະ

ສະໜບັສະໜນູ ຈາກກອງທຶນ
ະການພດັທະນາເມອືງຂອງ
ຫແ້ກສ່າທາລະນະ. ຜູແ້ຕງ່
ຂອງຂໍຄ້ວາມແລະການຕຄີວາມ
ນຕອ້ງສະທອ້ນເຖງິຄວາມ ຄດິ

O) ແມນ່ອງົການ 
ຖບານ ແລະ ບ່ໍ 
ໃ້ນຣຖັອໍຣກິອນ. 

ການແປພາສາ. 

  


