
FOR RENT
all welcome 

to apply

ກົົດ ໝາຍ ວ່່າ ດ້ວ່ຍ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ-ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ຂອງ ພອ ທ ແລນ ດ໌

ກົານ ສະ ໝັກົ & ກົານຄັັດ ເລືອກົ
ຮືຽນ ຮື້້ ກົ່ຽວ່ ກົັບລະ ບົບ ໃໝ່ ໃຜູ້ ມາ ກົ່ອນໄດ້ ກົ່ອນ ສຳາ ລັບ ກົານ ສະ ໝັກົ ຂຳ ເຊົ່ົ່າ, ໃຫ້້ ສິດ ກົ່ອນ

ແກົ່ ຜູ້້້ ພິ ກົານ ດ້ານ ກົານ ເຄັື່ອນ ໄຫ້ວ່, ຈົ້ຳາ ກົັດ ຄັ່າ ທຳາ ນຽມຄັັດ ເລືອກົ ແລະ ອັດ ຕາ ສ່ວ່ນ
ລະ ຫ້ວ່່າງ ລາຍ ໄດ້ ກົັບ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ, ແລະ ເກົນ ກົານຄັັດ ເລືອກົ ແບບມີ ກົານ ກົີ ດ ກົັ້ນໜ້້ອຍ.  



  ສາ ລະ ບານ
 ກົານ ໂຄັ ສະ ນາ 4
 ແຈົ້້ງ ກົານ 72 ຊົ່ົ່ວ່ ໂມງ ສຳາ ລັບກົານ ມີ ທີ່ ພັກົ ໃຫ້້ ເຊົ່ົ່າ

  ກົານ ເກົັບ, ກົານ ດຳາ ເນີນ ກົານ ແລະຄັ່າ ທຳາ ນຽມ 5
 ຊົ່່ວ່ງ ເປີີດ ຮືັບ ສະ ໝັກົ

 ກົຳາ ນົດ ເວ່ ລາ ສຳາ ລັບ ກົານ ເກົັບ ກົຳາ ແລະກົານ ດຳາ ເນີນ ກົານ

 ກົານ ຈົ້ຳາ ກົັດ ຄັ່າ ທຳາ ນຽມ ໃນ ກົານຄັັດ ເລືອກົ

 ກົານ ຄັັດ ເລືອກົທົ່ວ່ ໄປີ 8
 ເອ ກົະ ສານປີະ ຈົ້ຳາ ຕົວ່

 ລາຍ ໄດ້

 ກົານຄັັດ ເລືອກົເພີ່ມ ເຕີມ 11
 ພາບ ລວ່ມ ຂອງ ທາງ ເລືອກົ ຕ່າງໆ 

 ກົານ ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ

  ທາງ ເລືອກົ ສຳາ ລັບ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ

 ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ, ກົານ ອຸ ທອນ ແລະກົານຍອມ ຮືັບ 17

 ກົານ ຍົກົ ເວ່ັ້ນ 20

ຄັວ່າມ ພິ ກົານ ດ້ານ ກົານ ເຄັື່ອນ ໄຫ້ວ່ ແລະ ກົານ ອຳາ
ນວ່ຍ ຄັວ່າມ ສະ ດວ່ກົ ໃຫ້້ ແກົ່ ຄັວ່າມ ພິ ກົານ

ສຳຳ� ລັັບ ຂໍ້້ ມູູນ ກ່່ຽວ ກ່ັບ ຄວ�ມູ ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຄື່່ອນ ໄຫວ ແລະ ກ່�ນ ອຳ�
ນວຍ ຄວ�ມູ ສຳະ ດ້ວກ່ ໃຫ້້ ແກ່່ ຄວ�ມູ ພິິ ກ່�ນ, ເບິ່່ງ ໜ້້� 5 ແລະ 18.  
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ມີ ຄັຳາ ຖາມບຳ່?
ຖ້້� ວ່� ທ່່�ນ ເປັັນ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຫຼືື ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ ມູີ ຄຳ� ຖ້�ມູ ຫຼືື ຄວ�ມູ ເປັັນ ຫ່່ວງ ກ່່ຽວ ກ່ັບ ກ່ົດ້
ຄຳ� ສຳ່ງວ່� ດ້້ວຍກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່ ແລະ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່, ຫຼືື ຊອກ່ ຫ່� ຄຳ� ແນະ ນຳ� ທ່່ວ ໄປັ, ຂໍ້ຳ ໃຫ້້
ຕິິດ້ ຕິ່ ຫ່້ອງ ກ່�ນ ບຳ ລັິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຊົ່່� ຂໍ້ອງ PHB. ໂທຣະ ສຳັບ, ອີ ເມວ, ຫຼືື ໄປັ ພິົບ ດ້້ວຍ
ຕິົນ ເອງ ໃນ ລັະ ຫວ່່�ງ ຊ່ວ ໂມງ ບຳ ລັິ ກ່�ນ. 

ຫ້້ອງ ກົານ ບຳ ລິ ກົານ ດ້ານ ກົານເຊົ່ົ່າ ພະ ແນກົ ຊົ່່ວ່ຍ ເຫ້ືືອ ທົ່ວ່ ໄປີ

 ໂທຣະ ສັບ 503-823-1303

 ອີ ເມວ່  rentalservices@portlandoregon.gov

 ອອນ ລາຍ portland.gov/rso

 ໄປີ ດ້ວ່ຍ ຕົນ ເອງ  421 SW 6th Avenue, Suite 500  

Portland, Oregon 97204

 ຊົ່ົ ່ວ່ ໂມງ  ທຸ່ກ່ວັນ ຈັັນ, ວັນ ພິຸດ້ & ວັນ ສຳຸກ່  

9-11:00ໂມງ ເຊົ່ົ ້າ ຮອດ 1-4:00ໂມງ ບ່�ຍ

ເຈົ້້�າ ໜ້�າ ທີ່່� ທີ່່� ຫ້້ອງ ກົານ ບຳ ລິ ກົານ ດ້ານ ກົານ ເຊົ່ົ່າ ຈົ້ະ ໃຫ້� ຂໍ້້� ມູູນ ກ່�ຽວ
ກ່ັບ ກ່້ດ ໝາຍ ຂໍ້ອງ ເມູືອງ ແລະ ນະ ໂຍ ບາຍ, ແລະ ແນະ ນ້າ ຕໍ່້� ໄປ
ຫ້າ ຂໍ້້� ມູູນ ແລະ ແຫ້່�ງ ຊ່�ວຍ ເຫ້່ືອ ອື�ນໆ. ຢ່�າງ ໃດ ກ່້ ຕໍ່າມູ, ເຂໍ້້າ ເຈົ້້�າ ບ້�
ສາ ມູາດ ສະ ເໜ້່ ໃຫ້� ຄຳ້າ ແນະ ນ້າ ທີ່າງ ກ່້ດ ໝາຍ ຫ້່ື ບ້� ສາ ມູາດບອກ່
ໄດ� ວ�າ ຄຳວນ ເຮັດ ແນວ ໃດ ໃນ ສະ ຖາ ນະ ກ່ານ ໃດ ໜ້່�ງ. 

ຄັຳາ ຖາມ ທີ່ ຖາມ ເລື້ອຍໆ
ທ່່�ນ ຈັະ ພິົບ ຄຳ� ຕິອບ ສຳຳ� ລັັບ ຄຳ� ຖ້�ມູ ທ່່ ຖ້�ມູ ເລ້ອຍໆ ຕິ່ ໄປັ ນ້.  ໃຫ້້ ຊອກ່ ເບິ່່ງ ກ່່ອງ ສຳີ ຟ້້� ຫຼືື ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ເອົ�
ກ່�ນ ຊ່ວຍ ເຫຼືືອ 

ໃບ ສະ ໝັກົ ຕ້ອງ ປີະ ກົອບ ໄປີ ດ້ວ່ຍ ຫ້ຍັງ ແດ່?                                                           4

ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ສາ ມາດ ຮື້ອງ ຂຳ ເອົາ ບັນ ທຶກົ ໃບ ຮືັບ ໄດ້ ບຳ່?                                                   5

ກົານ ສະ ໝັກົ ມີ ຂັ້ນ ຕອນ ດຳາ ເນີນ ກົານ ແນວ່ ໃດແດ່?                                                   6

 ໃນ ກົຳ ລະ ນີ ໃດ ແດ່ ທີ່ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ ສາ ມາດ ປີະ ຕິ ເສດ ທີ່ ຈົ້ະ ດຳາ ເນີນ ກົານ ກົັບ ໃບ ສະ ໝັກົ?      7

ຮື້ບ ແບບ ຂອງ ເອ ກົະ ສານ ປີະ ຈົ້ຳາ ຕົວ່ ແນວ່ ໃດ ແດ່ ທີ່ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ ຍອມ ຮືັບ ໄດ້?               8

ມີ ກົານ ປີະ ເມີນ ອັດ ຕາ ສ່ວ່ນ ລະ ຫ້ ວ່່າງ ລາຍ ໄດ້ ກົັບ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ ແນວ່ ໃດ ແດ່?                            10

ຈົ້ະ ເຮືັດ ແນວ່ ໃດ ຖ້າ ວ່່າ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ບຳ່ ມີ ຄັຸນ ສົມ ບັດ ກົົງ ຕາມ  
ເກົນ ອັດ ຕາ ສ່ວ່ນ ດ້ານລາຍ ໄດ້ ຂັ້ນ ຕຳ່າ?                                                             10

ກົານ ພິ ຈົ້າ ລະ ນາ ຕັດ ສິນຈົ້ະ ຖືກົ ແຈົ້້ງ ໃຫ້້ ຮື້້ ເມື່ອ ໃດ ແລະ ແນວ່ ໃດ ແດ່?                             17

ຈົ້ະ ເຮືັດ ແນວ່ ໃດ ຖ້າ ວ່່າ ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ທີ່ບຳ່ ໄດ້ ເປີັນ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຖືກົ ປີະ ຕິ ເສດ?                               18

ແຈົ້້ງ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ຕ້ອງ ປີະ ກົອບ ດ້ວ່ຍ ຫ້ຍັງ ແດ່?                                                   18

 ຊົ່ອກົ ເບິ່ງ ເອ ກົະ ສານ ແລະ ຟອມ ຕ່າງໆ ທາງ ອອນ ລາຍ

ຊອກ່ ເບິ່່ງ ກ່ົດ້ ລັະ ບຽບ ກ່�ນ ບຳ ລັິ ຫ່�ນ ສຳະ ບັບ ເຕັັມູ, ຟ້ອມູ, ແລະ ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ທ່່ ກ່ຳ� ນົດ້ ໄວ້້ 
ທ່�ງ ອອນ ລັ�ຍ ທ່່ portland.gov/rso/application-screening
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ກົານ ໃຫ້້ ສິດ ກົ່ອນ ແກົ່ ປີະ ຊົ່າ ຊົ່ົນ ຜູ້້້ ພິ ກົານ ດ້ານ ກົານ ເຄັື່ອນ ໄຫ້ວ່* 
ໃນ ລັະ ຫວ່່�ງ 8 ຊ່ວ ໂມງ ທ່ຳ� ອິດ້ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່, ເມ່ອ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�
ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ທ່່ ມູີ ສຳະ ມູ� ຊິກ່ ໃນ ຄົວ ເຮືືອນ ເປັັນ ຜູູ້້ ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຄື່່ອນ ໄຫວ, ເຈົ້້�
ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ໃຫ້້ ໂອ ກ່�ດ້ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ດ້່ງ ກ່່�ວ ນ້ , ແລະ ຍອມູ ຮ້ັບ, ຍອມູ ຮ້ັບ ແບິ່ບ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ, ຫຼືື 
ປະ ຕິິ ເສດ້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ເຫຼື່� ນ້ ກ່່ອນ ທ່່ ຈັະ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ອ່ນໆ. ຖ້້� ວ່� ມູີ ຫຼື�ຍ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ມູີ ສຳະ
ມູ� ຊິກ່ ໃນ ຄົວ ເຮືືອນ ເປັັນ ຜູູ້້ ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຄື່່ອນ ໄຫວ, ກ່�ນ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຕິ້ອງ ເປັັນ ໄປັ
ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ, ແຕັ່ ຕິ້ອງກ່່ອນ ທ່່ ຈັະ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ກ່ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ສຳຳ� ລັັບ ຄົວ ເຮືືອນ ທ່່ບ່
ມູີ ສຳະ ມູ� ຊິກ່ ເປັັນ ຜູູ້້ ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຄື່່ອນ ໄຫວ.  

*ກ່້ດ ລະ ບຽບ ນ່� ນ້າ ໃຊ່� ໄດ� ສະ ເພາະ ກ່ັບ ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ທີ່່� ເຂໍ້້�າ ເຖິງ ໄດ� (ປະ ເພດ A), ແລະ ນ້າ ໃຊ່� ບ້� ໄດ� ກ່ັບໃບ ສະ ໝັກ່ ສ້າ
ລັບ ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ທີ່່� ໃຫ້� ເຊ່້�າ ຜ່�ານລັອ ຕໍ່ ເຕໍ່່ ຣີ່່� ຫ້່ື ລະ ບ້ບ ກ່ານ ເຂໍ້້�າ ເຖິງ ແບບ ມູ່ ກ່ານ ປະ ສານ ງານ ສ້າ ລັບ ອາ ຄຳານ ທີ່່� ພັກ່
ອາ ໄສ ທີ່່� ມູ່ ຄຳ�າ ເຊ່້�າ ທີ່່� 80% MFI ຫ້່ື ຕໍ່້�າ ກ່ວ�າ.

ກົານ ໂຄັ ສະ ນາ
ແຈົ້້ງ ກົານ 72 ຊົ່ົ່ວ່ ໂມງ ສຳາ ລັບກົານ ມີ ທີ່ ພັກົ ໃຫ້້ ເຊົ່ົ່າ
ເມ່ອ ໂຄື່ ສຳະ ນ� ຕິ່ ສຳ� ທ່� ລັະ ນະ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ປະ ກ່�ດ້ແຈົ້້ງ ໃຫ້້ ຮູ້້ 72 ຊ່ວ ໂມງກົ່ຽວ່ ກົັບ ກົານ ມີ ທີ່
ພັກົໃຫ້້ ເຊົ່ົ່າ ກ່່ອນ ເລ່ມູ ຕິ້ນ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່. ໃບິ່ ປະ ກ່�ດ້ແຈົ້້ງ ຕິ້ອງ ລັະ ບຸ:

a) ເມ່ອ ໃດ້ ທ່່ ຈັະ ເລ່ມູ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ (ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ 72 ຊ່ວ ໂມງ); 

b)  ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ນ້ນ ສຳ� ມູ�ດ້ ເຂ້� ເຖິິງ ໄດ້້ ຫຼືືບ່;* ແລະ

c) ຄ່� ທ່ຳ� ນຽມູ ກ່�ນຄັດ້ ເລືອກ່ (ຖ້້� ວ່� ມູີ ກ່�ນ ເກ່ັບ ຄ່� ທ່ຳ� ນຽມູ), ແລະ ລັ�ຍ ລັະ ອຽດ້ ຂໍ້ອງ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້
ເລືອກ່.

*ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ທີ່່� ສາ ມູາດ ເຂໍ້້�າ ເຖິງ ໄດ� (Accessible Dwelling Units) ມູ່ ຄຳຸນ ສ້ມູ ບັດ ເປັນ “ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ປະ ເພດ A” ສອດ
ຄຳ�ອງ ຕໍ່າມູ ກ່້ດ ກ່ານ ສ�າງ ອາ ຄຳານຂໍ້ອງ ຣີ່ັ ຖ ອ້ ຣີ່ິ ກ່ອນ ແລະ ICC A117.1. ໂດຍ ທີ່້�ວ ໄປ ແລ�ວ, ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ປະ ເພດ A ມູ່ ຮູບ
ແບບ ແລະ ກ່ານກ່້� ສ�າງ ທີ່່� ໃຫ້� ມູ່ ທີ່າງ ເຂໍ້້�າອອກ່ໃນ ອາ ຄຳານສ້າ ລັບ ຜູ່� ໃຊ່�ຣີ່້ ຖ ລ້�ໃນ ທີ່້�ວ ອາ ຄຳານ.  

ກົານ ເກົັບ ກົຳາ, ກົານ ດຳາ ເນີນ ກົານ ແລະ
ຄັ່າ ທຳາ ນຽມ
ຊົ່່ວ່ງ ເປີີດ ຮືັບ ສະ ໝັກົ
ຊົ່່ວ່ງ ລະ ຍະ ເປີີດ ຮືັບ ສະ ໝັກົ ເລ່ມູ ຢ່່�ງ ໜ້້ອຍ 72 ຊ່ວ ໂມງ ຫຼືັງ
ຈັ�ກ່ມູີ ກ່�ນ ຕິິດ້ ປະ ກ່�ດ້ ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ໃຫ້້ ເຊົ່່�.  ໃນ ຕິອນ ເລ່ມູ ເປັີດ້
ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່ ນ້ນ, ທ່�ງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັະ ຕິ້ອງ ບັນ ທ່ຶກ່ວັນ
ທ່ີ ແລະ ເວ້ ລັ� ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ແຕັ່ ລັະ ໃບິ່ ທ່່ ປະ ກ່ອບ ຄົບ
ຖ້້ວນ ແລ້ວ ນ້ນ. ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນພິິ ຈັ�
ລັະ ນ� ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ຫຼື�ຍ ໃບິ່ ພິ້ອມູ ກ່ັນ ແຕັ່ ວ່�  ຕິ້ອງຍອມູ ຮ້ັບ, 
ຍອມູ ຮ້ັບ ແບິ່ບ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ, ຫຼືື ປະ ຕິິ ເສດ້ ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບໃບິ່ ສຳະ
ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ.  

ຖ້້� ວ່� ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ກ່່ອນ ຮ້ອດ້ ຊ່ວງ ເວ້ ລັ� ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ
ໝັັກ່, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັະ ຕິ້ອງ ບັນ ທ່ຶກ່ວັນ ທ່ີ ແລະ ເວ້ ລັ�  ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ປະ ກ່ອບ ຄົບ ຖ້້ວນ ແລ້ວ
ເຫຼື່� ນ້ເປັັນ 8 ຊ່ວ ໂມງ ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ ເລ່ມູ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່ ໃນ ຖ້� ນະ ເປັັນກ່�ນລັົງ ໂທດ້.  

ລາຍ ຊົ່ື່ ລຳ ຖ້າ

ຖ້້� ວ່� ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ມູີ ລັ�ຍ ຊ່ ລັຳ ຖ້້� ເຊົ່່�ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ, ລັ�ຍ ຊ່ ນ້ນ ຕິ້ອງ ລັຽງຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ.   ເມ່ອ ຜູູ້້
ທ່່ ມູີ ລັ�ຍ ຊ່ ໃນ ລັ�ຍ ຊ່ ລັຳ ຖ້້� ນ້ນ ສຳະ ໝັັກ່ ຂໍ້ຳ ເຊົ່່�, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່
ຫຼື�ຍ ໃບິ່ ພິ້ອມູ ກ່ັນ ໄດ້້ ແຕັ່ ວ່� ຕິ້ອງຍອມູ ຮ້ັບ, ຍອມູ ຮ້ັບ ແບິ່ບ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ, ຫຼືື ປະ ຕິິ ເສດ້ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ໃນ ຮູ້ບ ແບິ່ບ
ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ ນ້ນ.

ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ສາ ມາດ ຮື້ອງ ຂຳ
ເອົາ ບັນ ທຶກົ ໃບ ຮືັບ ໄດ້ ບຳ່?

ຖ້້� ວ່� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ເອົ� ບັນ ທ່ຶກ່
ກ່�ນ ໄດ້້ ຮ້ັບ ທ່�ງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ
ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ຈັັດ້ ຫ່� ຂໍ້້ ມູູນ ນ້ ໃຫ້້, ລັວມູ
ເຖິິງ ວັນ ທ່ີ ແລະ ເວ້ ລັ� ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ,   
ພາຍ ໃນ ຫ້້າ ວ່ັນ ເຮືັດ ວ່ຽກົ ນັບ ແຕັ່ ໄດ້້
ຮ້ັບ ຄຳ� ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ.

ໃບ ສະ ໝັກົ ຕ້ອງ ປີະ ກົອບ ໄປີ ດ້ວ່ຍ ຫ້ຍັງ ແດ່?

	o ໂອ ກ່�ດ້ ໃນ ກ່�ນ ຢ່ືນ ຢ່ັນ ຄວ�ມູ ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຄື່່ອນ ໄຫວ ຫຼືື  
ສຳະ ຖ້� ນະ ຄວ�ມູ ພິິ ກ່�ນ ອ່ນໆ

	o ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ຂໍ້ອງ ເມືອງ ພິອ ທ່ ແລນ ດ້໌ສຳຳ� ລັັບ ບັນ ດ້� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ຊ່ງ ກ່່ຽວ
ຂໍ້້ອງ ກ່ັບ ສຳິດ້ ທ່ິ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ໃນ ກ່�ນ ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ໃຫ້້ ມູີ ກ່�ນ ດ້ັດ້ແປັງ ຫຼືື ກ່�ນ
ອຳ� ນວຍ ຄວ�ມູ ສຳະ ດ້ວກ່  

	o ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ຂໍ້ອງ ເມືອງ ພິອ ທ່ ແລນ ດ້໌ສຳຳ� ລັັບ ບັນ ດ້� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ກ່່ຽວ
ກ່ັບ ບ່ອນ ທ່່ ສຳ� ມູ�ດ້ ຂໍ້ຳ ຮ້ັບ ເອົ� ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ເລ່ອງ ສຳິດ້ ທ່ິ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ສຳະ
ໝັັກ່ຂໍ້ອງອົງ ກ່�ນ ດູ້ ແລ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ຂໍ້ອງ ພິອ ທ່ ແລນ ດ້໌ (PHB) 

	o ລັ�ຍ ລັະ ອຽດ້ ຂໍ້ອງ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແລະ ຂໍ້້ນ ຕິອນ ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົນ,  
ຖ້້� ວ່� ມູີ ກ່�ນ ເກ່ັບ ຄ່� ທ່ຳ� ນຽມູກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ 

	o ໂອ ກ່�ດ້ ໃນ ກ່�ນຍ່ນ ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ເພີ່່ອ ກ່�ນ ພິິ
ຈັ� ລັະ ນ�, ເພີ່່ອ ຫຼືຸດ້ ຜູ້່ອນ ໂອ ກ່�ດ້ ໃນ ກ່�ນ ໄດ້້ ຜູ້ົນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່
ເປັັນ ລັົບ  

ເຈົ້້�າ ຂໍ້ອງ ເຮືອນ ເຊ່້�າ ສາ ມູາດ ໃຫ້� ຂໍ້້� ມູູນ ນ່� ໄດ� ໂດຍ ກ່ານ ໃຫ້� ທີ່່� ຢູ່�, 
ລິງ ຄຳ໌ ອິນ ເຕໍ່່ ເນັດ, ຫ້່ື ວິ ຖ່ ທີ່າງ ອື�ນໆ ທີ່່� ຜູ່� ສະ ໝັກ່ທີ່່� ຄຳາດ ຫ້ວັງ ໄວ�
ສາ ມູາດ ຫ້າ ຂໍ້້� ມູູນ ນ່� ໄດ�.  

ເບິ່່ງ ຟ້ອມູ ແລະ ເອ ກ່ະ 
ສຳ�ນ ຕິ່�ງໆ ທ່�ງ ອອນ ລັ�ຍ

portland.gov/rso/
application-

screening

 ແນວ່ ທາງ ປີະ ຕິ ບັດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດເຖິິງວ່�ບ່ ຈັຳ� ເປັັນ, ແຕັ່ ມູັນ ກ່ຳ ເປັັນ ແນວ ທ່�ງ
ປະ ຕິິ ບັດ້ ທ່່ ດ້ີ ທ່່ ສຳຸດ້ ທ່່ ຈັະໃຫ້້ ມູີ ຂໍ້້ ມູູນ ກ່່ຽວ ກ່ັບສິດ ທິ ໃນ ກົານ ອຸ ທອນໃນ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່.
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ກົຳາ ນົດ ເວ່ ລາ ສຳາ ລັບ ກົານ ເກັົບ ກົຳາ ແລະກົານ ດຳາ ເນີນ ກົານ

ປີະ ກົາດ 72 ຊົ່ົ່ວ່ ໂມງ  
ຂອງກົານມີທີ່ ພັກົ ອາ ໄສໃຫ້້ ເຊົ່ົ່າ

ຖ້້� ວ່� ມູີ ກ່�ນ ໂຄື່ ສຳະ ນ� ກ່�ນ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ
ໝັັກ່, ຕິ້ອງ ຕິິດ້ ປະ ກ່�ດ້ ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ມູີ ທ່່ ພິັກ່
ໃຫ້້ ເຊົ່່�  72 ຊ່ວ ໂມງ ລັ່ວງ ໜ້້� ກ່່ອນ ຊ່ວງ
ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່. 

ຊົ່່ວ່ງ ເປີີດ ຮືັບ ສະ ໝັກົ

ຊ່ວງ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່ເລ່ມູ ຢ່່�ງ ໜ້້ອຍ 72 
ຊ່ວ ໂມງ ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ ຕິິດ້ ປະ ກ່�ດ້ ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ມູີ
ທ່່ ພິັກ່ ໃຫ້້ ເຊົ່່�, ແລະ ກ່�ນ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ພິິ
ຈັ� ລັະ ນ� ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ຕິ້ອງ ໄດ້້ ເຮືັດ້ ຕິ�ມູ ລັຳ�
ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ. ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ
ເຄື່່ອນ ໄຫວ ຈັະ ໄດ້້ ຮ້ັບ ຂໍ້້ ມູູນ ພິິ ເສດ້ ກ່່ຽວ ກ່ັບ
ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ທ່່ ສຳ� ມູ�ດ້ ເຂ້� ເຖິິງ ໄດ້້. 

ບົດ ລົງ ໂທດ 8 ຊົ່ົ່ວ່ ໂມງ

ຖ້້� ວ່� ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ກ່່ອນ ຮ້ອດ້ ຊ່ວງ
ເວ້ ລັ� ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່, ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່ ນ້ນ
ຕິ້ອງ ຕິົກ່ ຢູ່່ ພິ�ຍ ໃຕັ້ ບົດ້ ລັົງ ໂທດ້ 8 ຊ່ວ ໂມງ 
ແລະ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ນ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ພິິ ຈັ� ລັະ
ນ� ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ. 

ລຳາ ດັບ ຂອງ ກົານ ດຳາ ເນີນ ກົານ ພິ ຈົ້າ
ລະ ນາ ໃບ ສະ ໝັກົ

ບ່ ມູີ ກ່�ນຍອມູ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ຈັົນ ກ່ວ່� ຈັະ
ຮ້ອດ້ຢ່່�ງ ໜ້້ອຍ 72 ຊ່ວ ໂມງ ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ ກ່�ນ
ຕິິດ້ ປະ ກ່�ດ້ ແຈົ້້ງ ໃຫ້້ ຮູ້້ ເຖິິງ ກ່�ນ ມູີ ທ່່ ພິັກ່ ອ�
ໄສ ໃຫ້້ ເຊົ່່�. ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃນ ລັະ
ຫວ່່�ງ ຊ່ວງ ເວ້ ລັ� ນ້ ແມ່ນ ຕິົກ່ ຢູ່່ ພິ�ຍ ໃຕັ້ ບົດ້
ລັົງ ໂທດ້ 8 ຊ່ວ ໂມງ. 

ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ທ່່ ລັະ ບຸ ວ່� ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ
ເຄື່່ອນ ໄຫວ ແລະ ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃນ ລັະ ຫວ່່�ງ 8 
ຊ່ວ ໂມງ ທ່ຳ� ອິດ້ ຂໍ້ອງ ຊ່ວງ ລັະ ຍະ ເປັີດ້ ຮ້ັບ
ສຳະ ໝັັກ່ ຈັະ ໄດ້້ ຮ້ັບ ໂອ ກ່�ດ້ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ນ ພິິ
ຈັ� ລັະ ນ� ກ່່ອນ,  ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ.*

ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ທ່່ ລັະ ບຸ ວ່� ພິິ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ
ເຄື່່ອນ ໄຫວ ແລະ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ອນ ຮອດ ຊ່ວງ
ລັະ ຍະ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່, ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້
ຮ້ັບ.*

ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃນ ລັະ ຫວ່່�ງ 8 ຊ່ວ 
ໂມງ ທ່ຳ� ອິດ້ ຂໍ້ອງ ຊ່ວງ ລັະ ຍະ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ 
ໝັັກ່, ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ.

ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ອນ ຮອດ ຊ່ວງ ລັະ 
ຍະ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່ ຈັະ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ນ ດ້ຳ� ເນີນ 
ກ່�ນ ຕິ�ມູ ບົດ້ ລັົງ ໂທດ້ 8 ຊ່ວ ໂມງ, ຕິ�ມູ ລັຳ� 
ດ້ັບ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ.

ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ອ່ນໆ ທ່ັງ ໝັົດ້, ຕິ�ມູ ລັຳ� ດ້ັບ ທ່່ 
ໄດ້້ ຮ້ັບ.

*ກ່້ດ ນ່� ແມູ�ນ ໃຊ່� ໄດ� ສະ ເພາະ ກ່ັບ ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ທີ່່� 
ສາ ມູາດ ເຂໍ້້�າ ເຖິງ ໄດ�.

ຄັຳາ ແນະ ນຳາ ເລັກົ ນ້ອຍ ສຳາ ລັບ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ

ລຳ ຖ້າ ຈົ້ົນ ຮືອດຊົ່່ວ່ງ ລະ ຍະ ເປີີດ ຮືັບ ສະ ໝັກົກົ່ອນ ແລ້ວ່ ຈົ້ຶ່ງ ສະ ໝັກົ! ຖ້້� ວ່� ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ກ່່ອນ ຮ້ອດ້
ຊ່ວງ ລັະ ຍະ ເປັີດ້ ຮ້ັບ ສຳະ ໝັັກ່, ຈັະ ຕິ້ອງ ມູີ ກ່�ນ ນຳ� ໃຊົ່້ ບົດ້ ລັົງ ໂທດ້ 8 ຊ່ວ ໂມງ.

ກົານ ຈົ້ຳາ ກົັດ ຄັ່າ ທຳາ ນຽມ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ*
ສະ ຖາ ນະ ກົານ ຂີດ ຈົ້ຳາ ກົັດ ສ້ງ ສຸດ ທີ່ ອະ ນຸ ຍາດ ໃຫ້້

ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທັງ ໝົດ ຜູ້່ານ ບຳ ລິ ສັດ ຄັັດ ເລືອກົ ບ່ ມູີ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ອ່ນນອກ່ ຈັ�ກ່ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ທ່່ ເກ່ັບ ໂດ້ຍ
ບຳ ລັິ ສຳັດ້ ຄັດ້ ເລືອກ່

ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ບາງ ຢ່່າງ ແຕ່ບຳ່ ແມ່ນ ທັງ ໝົດ 
ຜູ້່ານບຳ ລິ ສັດ ຄັັດ ເລືອກົ

ບ່ ມູີ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ອ່ນນອກ່ ຈັ�ກ່ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ທ່່ ເກ່ັບ ໂດ້ຍ
ບຳ ລັິ ສຳັດ້ ຄັດ້ ເລືອກ່, ບວກ່ 25%

ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທັງ ໝົດ ທີ່ ດຳາ ເນີນ ກົານ ໂດຍ
ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ; ບຳ່ ໄດ້ ໃຊົ່້ ບຳ ລິ ສັດ ຄັັດ
ເລືອກົໃດ ໜ້ຶ່ງ

ບ່ ມູີ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ອ່ນນອກ່ ຈັ�ກ່ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ສຳຳ� ລັັບ ບຳ ລັິ
ສຳັດ້ ຄັດ້ ເລືອກ່ ທ່່ ເປັັນ ມູື ອ� ຊີບ ທ່່ ໃຫ້້ ບຳ ລັິ ກ່�ນ ໃນ ເຂດ້
ເມືອງ ພິອ ທ່ ແລນ ດ້໌, ບວກ່ 10%

*ນ່� ແມູ�ນ ສ�ວນ ເສ່ມູ ຕໍ່້� ຂໍ້້ ກ່້າ ນ້ດ ຂໍ້ອງ ORS ບ້ດທີ່່ 90.295.

 ໃນ ກົຳ ລະ ນີ ໃດ ແດ່ ທີ່ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ ສາ ມາດ ປີະ ຕິ ເສດ ທີ່ ຈົ້ະ ດຳາ ເນີນ
ກົານ ກົັບ ໃບ ສະ ໝັກົ?

ເຈົ້້�າ ຂໍ້ອງ ເຮືອນ ເຊ່້�າ ສາ ມູາດ ປະ ຕໍ່ິ ເສດ ທີ່່� ຈົ້ະ ດ້າ ເນ່ນ ກ່ານ ພິ ຈົ້າ ລະ ນາ ໃບ ສະ ໝັກ່ ຖ�າ ວ�າ:

a. ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ມູີ ປະ ຫວ່ັດ້ ກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່�, ຊ່ງ ສຳ� ມູ�ດ້ ພິິ ສຳູດ້ ໄດ້້ —ກ່ັບ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�
ລັ�ຍ ດ້ຽວ ກ່ັນ—ພິ້ອມູ ກ່ັບ ມູີ ປະ ຫວ່ັດ້ ກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ພິ�ຍ ໃນ 365 ວັນ ນັບ ແຕັ່ ວັນ ຍ່ນ ສຳະ ໝັັກ່
, ແລະ ຖ້້� ວ່� ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ໄດ້້ ໃຫ້້ ສຳຳ� ເນົ� ຂໍ້ອງ ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ທ່່ ມູີ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ແກ່່
ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ແລ້ວ;*

b. ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່ ສຳົມູ ບູນ ຄົບ ຖ້້ວນ; 

c. ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່ ມູີ ຂໍ້້ ມູູນ ກ່່ຽວ ກ່ັບກ່�ນ ຢ່ືນ ຢ່ັນຕິົວ ຕິົນ ຫຼືື ລັ�ຍ ໄດ້້; ຫຼືື 

d. ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ມູີ ເຈົ້ດ້ ຕິະ ນ�ປິດ້ ບັງຂໍ້້ ມູູນ ທ່່ ຕິ້ອງ ກ່�ນ ຫຼືື ເຮືັດ້ ໃຫ້້ ເຂ້� ໃຈົ້ ຜູ້ິດ້.  

*ເບິ�ງ ກ່້ດ ລະ ບຽບ ກ່ານ ບ້ ລິ ຫ້ານ ເພື�ອ ຮູ� ລາຍ ລະ ອຽດ ຕໍ່ື�ມູ portland.gov/rso/application-screening.

ຄັຳາ ແນະ ນຳາ ເລັກົ ນ້ອຍ ສຳາ ລັບ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ

ກົວ່ດ ກົາ ເບິ່ງ ໃຫ້້ ໝັ້ນ ໃຈົ້ ວ່່າ ໃບ ສະ ໝັກົ ຂອງ ທ່ານ ສົມ ບ້ນ ຄັົບ ຖ້ວ່ນ! ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ສຳ� ມູ�ດ້ ປະ ຕິິ
ເສດ້ ທ່່ ຈັະພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ຂໍ້ອງ ທ່່�ນ ໄດ້້ ຖ້້� ວ່� ມູັນ ບ່ ສຳົມູ ບູນ ຄົບ ຖ້້ວນ.
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ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທົ່ວ່ ໄປີ
A. ເອ ກົະ ສານປີະ ຈົ້ຳາ ຕົວ່
ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ປະ ຕິິ ເສດ້ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ດ້້ວຍ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ວ່� ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ບ່ ສຳົມູ ບູນຄົບ ຖ້້ວນ ເນ່ອງ
ຈັ�ກ່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ (ຫຼືື ສຳະ ມູ� ຊິກ່ ໃນ ຄົວ ເຮືືອນ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່) ບ່ ມູີ ເລກ່ ປະ ກ່ັນ ສຳັງ ຄົມູ ຫຼືື ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ພິິ ສຳູດ້ ກ່�ນ ຢູ່່
ໃນ ສຳະ ຫ່ະ ຣັ ຖ້ ຢ່່�ງ ຖ້ືກ່ ຕິ້ອງ ຕິ�ມູ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍໄດ້້.   

ນອກ່ ຈັ�ກ່ ນ້, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ ຊັກ່ ຖ້�ມູກ່່ຽວ ກ່ັບ ສຳະ ຖ້� ນະ ກ່�ນ ເຂ້� ເມືອງ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໄດ້້, ຫຼືື 
ສຳະ ມູ� ຊິກ່ ໃດ້ໆ ໃນ ຄົວ ເຮືືອນ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່, ຫຼືື ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງ ເອົ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ຢ່້ງ ຢ່ືນ ກ່�ນ ຢູ່່ ໃນ ສຳະ ຫ່ະ ຣັ ຖ້ ຢ່່�ງ ຖ້ືກ່
ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ໄດ້້.   

ຮື້ບ ແບບ ຂອງ ເອ ກົະ ສານ ປີະ ຈົ້ຳາ ຕົວ່ ແນວ່ ໃດ ແດ່ ທີ່ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ
ຍອມ ຮືັບ ໄດ້?

ໃນ ກ່ານກ່ວດ ສອບ ຊ່ື�, ວັນ ເດືອນ ປ່ ເກ່່ດ, ແລະ ຮູບ ຂໍ້ອງ ຜູ່� ສະ ໝັກ່, ເຈົ້້� າ ຂໍ້ອງ ເຮືອນ ເຊ່້�າ ຕໍ່�ອງຍອມູ
ຮັບ ເອ້າ ເອ ກ່ະ ສານ ໃດ ໜ້່�ງ ຕໍ່້� ໄປ ນ່� (ຫ້່ື ເອ ກ່ະ ສານ ຮ�ວມູ ກ່ັນ ດັ�ງ ນ່�):

 § ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ກ່່ຽວ ກ່ັບ ເລກ່ ປະ ກ່ັນ ສຳັງ ຄົມູ 
(ບັດ້ SSN)

 § ບັດ້ ຢ່້ງ ຢ່ືນ ກ່�ນ ຂໍ້້ນ ທ່ະ ບຽນ ຂໍ້ອງ ຊ�ວ
ຕິ່�ງ ຊ�ດ້ ໃນ ກ່�ນ ເປັັນ ຜູູ້້ ຢູ່່ ອ� ໄສ ຖ້�
ວອນ ທ່່ ໃຊົ່້ ກ່�ນ ໄດ້້;

 § ວີ ຊ່�ຄົນ ເຂ້� ເມືອງ;

 § ເລກ່ ປະ ຈັຳ� ຕິົວ ຜູູ້້ ເສັຽ ພິ� ສຳີ  ລັ�ຍບຸກ່ ຄົນ 
(ITIN);

 § ວີ ຊ່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ສຳຳ� ລັັບຄົນ ເຂ້� ເມືອງ;

 § ບັດ້ ປະ ຈັຳ� ຕິົວ ໃດ້ໆ ທ່່ ຣັ ຖ້ ບ�ນ ອອກ່ ໃຫ້້ 
ໂດ້ຍບ່ ຄຳ� ນຶງ ເຖິິງ ວັນ ໝັົດ້ ອ� ຍຸ; ຫຼືື 

 § ບັດ້ ປະ ຈັຳ� ຕິົວ ໃດ້ໆ ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຣັ ຖ້ ບ�ນກ່
ອອກ່ ໃຫ້້ ຫຼືື ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ຢ່ືນ ຢ່ັນ ຕິົວ ຕິົນ
ຫຼື�ຍ ອັນ ລັວມູ ກ່ັນ ຊ່ງ ຈັະ ເຮືັດ້ ໃຫ້້ ສຳ�
ມູ�ດ້ກ່ວດ້ ສຳອບ ຕິົວ ຕິົນ ບຸກ່ ຄົນ ໄດ້້ ຢ່່�ງ
ສຳົມູ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ 

B. ລາຍ ໄດ້
ໃນ ກ່ຳ ລັະ ນີ ທ່່ ຈັະ ຢູ່່ອ� ໄສກ່ັນ ຫຼື�ຍ ຄົນ , ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ອ�ດ້ ເລືອກ່ ໄວ້້ ວ່� ຜູູ້້ ໃຫຍ່່ ຄົນ ໃດ້ ທ່່ ຈັະ ເປັັນ ຜູູ້້ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ
ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ, ແລະ ຜູູ້້ ໃດ້ ແດ້່ ຈັະ ເປັັນ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ມູີ ໜ້້� ທ່່ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ.  

 ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຕຳ່ ກົັບ ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ທີ່ບຳ່ ແມ່ນ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ

ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຈັະ ຖ້ື ວ່� ເປັັນ ຜູູ້້ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ, ແລະອ�ດ້ ຖ້ືກ່ກ່ວດ້ ສຳອບ ສຳຳ� ລັັບ ຄວ�ມູ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ
ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ.  ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ທີ່ບຳ່ ແມ່ນ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຈັະ ຖ້ືວ່� ບ່ ມູີ ໜ້້� ທ່່ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ, ແລະ ບ່ ຕິ້ອງ ຖ້ືກ່
ກ່ວດ້ ສຳອບ ສຳຳ� ລັັບ ຄວ�ມູ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ. ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ອ�ດ້ ຖ້ືກ່ກ່ວດ້ ສຳອບປັດ້ ໃຈົ້
ດ້້�ນ ກ່�ນ ບຳ� ລັຸງ ຮ້ັກ່ ສຳ� ແລະ ຄວ�ມູ ປະ ພິຶດ້.

ກົານ ປີະ ເມີນ ຜູ້ົນ ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ທີ່ບຳ່ ແມ່ນ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ

ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ຄັດ້ ເລືອກ່ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ ເປັັນ ຜູູ້້ ໃຫຍ່່ ແລະ ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ດ້້ວຍ ປັດ້ ໃຈົ້ ທ່ັງ ໝັົດ້ ທ່່ ກ່່ຽວ
ພິັນ ກ່ັບ ກ່�ນ ບຳ� ລັຸງ ຮ້ັກ່ ສຳ� ເຮືືອນ ເຊົ່່�, ແລະກ່�ນ ປະ ພິຶດ້ຕິົວທ່່ ສຳອດ້ ຄ່ອງ ກ່ັບ ສຳຸ ຂໍ້ະ ພິ�ບ, ຄວ�ມູ ປອດ້ ໄພີ່ ຫຼືື 
ຄວ�ມູ ສຳະ ຫງົົບ ສຳຸກ່ ຂໍ້ອງ ສຳະ ຖ້�ນ ທ່່, ແລະ ເພີ່່ອ ປະ ເມີນຄວ�ມູ ສຳ� ມູ�ດ້ ທ່່ ຄ�ດ້ ຫວ່ັງ ໄວ້້ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ ຈັະ ປະ ຕິິ
ບັດ້ ຕິ�ມູ ກົົດ ລະ ບຽບ ຂອງ ກົານ ຢ່້່ ອາ ໄສຂໍ້ອງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�. ເຖິິງວ່� ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້
ກ່ວດ້ ສຳອບຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໃນ ດ້້�ນ ຄວ�ມູ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ດ້້�ນ ກ່�ນ ເງື່ິນ, ແຕັ່ ເຂົ� ເຈົ້້� ສຳ� ມູ�ດ້ ຮ້ຽກ່
ຮ້້ອງ ໃຫ້້ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ ເປັັນ ຜູູ້້ ໃຫຍ່່ ທຸ່ກ່ ຄົນ ເຊົ່ັນ ຊ່ ໃນ ໜ້ັງ ສຳື ກ່ົດ້ ລັະ ບ ຽບ ກ່�ນ ຢູ່່ ອ� ໄສ ໄດ້້.

ຂີດ ຈົ້ຳາ ກົັດ ກົ່ຽວ່ ກົັບ ອັດ ຕາ ສ່ວ່ນ ລະ ຫ້ວ່່າງ ລາຍ ໄດ້ ແລະ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ

ເມ່ອ ຈັຳ� ນວນ ຄ່� ເຊົ່່� ຕິ່ ເດ້ືອນ ໜ້້ອຍກົວ່່າ ຈົ້ຳາ ນວ່ນທີ່
ຄັົວ່ ເຮືືອນ ຫ້າ ມາ ໄດ້ທີ່ 80% ຂອງ ເກົນລາຍ ໄດ້ ສະ ເຫ້ືັ່ຽ
ຂອງ ຄັອບ ຄັົວ່ (median family income, MFI),* 
ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ອ�ດ້ ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງວ່� ລັ�ຍ ໄດ້້ ລັວມູ
ຕິ່ ເດ້ືອນ ຕິ້ອ ງ ສຳູງ ເຖິິງ—ແຕັ່ບ່ ເກ່ີນ—2.5 ເທ່� ຂໍ້ອງ ຈັຳ�
ນວນຄ່� ເຊົ່່�. 

ເມ່ອ ຈັຳ� ນວນ ຄ່� ເຊົ່່� ຕິ່ ເດ້ືອນ ຫ້ືາຍກົວ່່າ ຈົ້ຳາ ນວ່ນທີ່
ຄັົວ່ ເຮືືອນຫ້າ ມາ ໄດ້ ທີ່ 80% ຂອງເກົນ ລາຍ ໄດ້ ສະ ເຫ້ືັ່ຽ
ຂອງ ຄັອບ ຄັົວ່ (median family income, MFI),* 
ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ອ�ດ້ ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງວ່� ລັ�ຍ ໄດ້້ ລັວມູ ຕິ່
ເດ້ືອນ ຕິ້ອ ງ ສຳູງ ເຖິິງ —ແຕັ່ບ່ ເກ່ີນ—2 ເທ່� ຂໍ້ອງ ຈັຳ� ນວນ
ຄ່� ເຊົ່່�. 

ຖ້າ ວ່່າ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ ຕຳ່າ ກົວ່່າ ຈົ້ຳາ ນວ່ນ ທີ່ ຫ້າ
ມາ ໄດ້ ທີ່ 80% MFI, ສະ ນັ້ນ ລາຍ

ໄດ້ ທີ່ ກົຳາ ນົດ ໄວ່້ ອາດ ແມ່ນ:

ຖ້າ ວ່່າ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ ຫ້ືາຍກົວ່່າ ຈົ້ຳາ ນວ່ນ ທີ່
ຫ້າ ໄດ້ ທີ່ 80% MFI, ສະ ນັ້ນ ລາຍ

ໄດ້ ທີ່ ກົຳາ ນົດ ໄວ່້ ອາດ ແມ່ນ:

*ຄຳ�າ ເຊ່້�າ ທີ່່� ສາ ມູາດ ຈົ້�າຍ ໃຫ້� ໄດ� ທີ່່� 80% MFI ແມູ�ນ ຕໍ່່ ພິມູ ໄວ� ປະ ຈົ້້າ ປ່ ໂດຍ PHB: portland.gov/phb/; ເບິ�ງ ກ່້ດ ລະ ບຽບ
ກ່ານ ບ້ ລິ ຫ້ານ ເພື�ອ ຮູ� ລາຍ ລະ ອຽດ ຕໍ່ື�ມູ portland.gov/rso/application-screening.

ຈົ້ຳາ ນວ່ນ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ

ຈົ້ຳາ ນວ່ນ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ

2.5ເທົ່າ

2ເທົ່າ
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ມີ ກົານ ປີະ ເມີນ ອັດ ຕາ ສ່ວ່ນ ລະ ຫ້ ວ່່າງ ລາຍ ໄດ້ ກົັບ ຄັ່າ ເຊົ່ົ່າ ແນວ່ ໃດ ແດ່?

 ເມູື�ອ ປະ ເມູ່ນອັດ ຕໍ່າ ສ�ວນ ລາຍ ໄດ� ແລະ ຄຳ�າ ເຊ່້�າ ຂໍ້ອງ ຜູ່� ສະ ໝັກ່, ເຈົ້້�າ ຂໍ້ອງ ເຮືອນ ເຊ່້�າ ຈົ້ະ ຕໍ່�ອງ: 

 § ລວ່ມ ເອົາ ແຫ້ື່ງ ລາຍ ໄດ້ ທັງ ໝົດ ຂອງ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ, ລັວມູ ເຖິິງ—ແຕັ່ບ່ ຈັຳ� ກ່ັດ້ ຢູ່່ ແຕັ່—ຄ່� ຈັ້�ງ, ເງື່ິນ
ຊ່ວຍ ເຫຼືືອ ຄ່� ເຊົ່່� (ສຳະ ເພີ່�ະ ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຈັ�ກ່ ຣັ ຖ້ ບ�ນເທ່� ນ້ນ), ແລະ ຜູ້ົນ ປະ ໂຫຍ່ດ້ ຈັ�ກ່ເງື່ິນ ຊ່ວຍ
ເຫຼືືອ ສຳ� ທ່� ລັະ ນະ. ນອກ່ ຈັ�ກ່ ນ້ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຍັງ ອ�ດ້ ເລືອກ່ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ເອົ� ກ່�ນ ຊ່ວຍ
ເຫຼືືອ ທ່່ ສຳ� ມູ�ດ້ກ່ວດ້ ສຳອບ ໄດ້້ ຈັ�ກ່ ໝັູ່ ເພີ່່ອນ ຫຼືື ຄອບ ຄົວໄດ້້. 

 § ກ່�ນ ຄິດ້ ໄລ່ ພິ້ນ ຖ້�ນ:

a) ຈັຳ� ນວນ ຄ່� ເຊົ່່�ທ່່ ຖ້ືກ່ ຫຼືຸດ້ລັົງ ໂດ້ຍ ຈັຳ� ນວນເງື່ິນ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນ ຈັ�ກ່ ຣັ ຖ້, ຣັ ຖ້ ບ�ນ ກ່�ງ, ຫຼືື ທ່້ອງ
ຖ້່ນ ຫຼືື ເງື່ິນ ຊ່ວຍ ເຫຼືືອ ຄ່� ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ທ່່ ມູີ ໃຫ້້ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່; ແລະ   

b) ແຫຼື່ງ ກ່�ນ ເງື່ິນ ສຳະ ສຳົມູ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ທຸ່ກ່ ຄົນ (ບ່ ລັວມູ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່)

ຈົ້ະ ເຮືັດ ແນວ່ ໃດ ຖ້າ ວ່່າ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ບຳ່ ມີ ເງື່ອນ ໄຂ ກົົງ ຕາມ ອັດ ຕາ ສ່ວ່ນ ດ້ານ
ລາຍ ໄດ້ ຂັ້ນ ຕຳ່າ?

ຖ້້� ວ່� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ ກ່ົງ ຕິ�ມູ ອັດ້ ຕິ� ສຳ່ວນ ລັ�ຍ ໄດ້້ ຂໍ້້ນ ຕິ່�, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ຮ້ຽກ່
ຮ້້ອງ ເອົ�ຫຼືັກ່ ປະ ກ່ັນ ທ່່ ເປັັນ ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ຈັ�ກ່ ຜູູ້້ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນ, ຫຼືື ໃນ ຮູ້ບ ແບິ່ບ ຂໍ້ອງ ເງິນ ປີະ ກົັນ
ເພີ່ມ ເຕີມ [ ສຳອດ້ ຄ່ອງ ຕິ�ມູ ພິ�ກ່ ສຳ່ວນ ຍ່ອຍ ຂໍ້້ 30.01.087 A]. ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຄວນແຈົ້້ງບອກ່
ກ່�ນ ອະ ນຸ ມູັດ້ ແບິ່ບ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ ນ້ ເປັັນ ລັ�ຍ ລັັກ່ ອັກ່ ສຳອນ, ແລະ ລັະ ບຸ ຈັຳ� ນວນ ເງື່ິນ ປະ ກ່ັນ ເພີ່່ມູ.  ຜູູ້້ ສຳະ
ໝັັກ່ ຈັະ ມູີ ເວ້ ລັ�ບ່ ໜ້້ອຍກ່ວ່� 48 ຊ່ວ ໂມງ ທ່່ ຈັະ ຍອມູ ຮ້ັບ ຫຼືື ປະ ຕິິ ເສດ້ ໂອ ກ່�ດ້ ນ້. ຖ້້� ວ່� ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ
ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງ ເອົ� ເງື່ິນ ປະ ກ່ັນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ຈັ�ກ່ ຜູູ້້ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງ
ໃຫ້້ ຜູູ້້ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນ ສຳະ ແດ້ງ ຄວ�ມູ ໝັ້ນ ຄົງທ່�ງ ກ່�ນ ເງື່ິນ. 

ຖ້້� ວ່� ຜູູ້້ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນ ແມ່ນ ເພີ່່ອນ ຫຼືື ສຳະ ມູ� ຊິກ່ ໃນ ຄອບ ຄົວ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງ
ໃຫ້້ ຜູູ້້ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນມູີ ລັ�ຍ ໄດ້້ ຫຼື�ຍກ່ວ່� ຈັຳ� ນວນ ຄ່� ເຊົ່່� ສຳ�ມູ ເທ່�. ຂໍ້້ ຕິົກ່ ລັົງ ກ່ັບຜູູ້້ ຮ້ັບ ປະ ກ່ັນຕິ້ອງບ່ ມູີ
ເງື່່ອນ ໄຂ ກ່�ຍ ຈັ�ກ່ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່�.

ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ເພີ່ມ ເຕີມ
ໂດ້ຍ ຮ້່ວມູ ກ່ັນ ກ່ັບ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທົ່ວ່ ໄປີ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ທ່່
ນອກ່ ເໜືືອ ຈັ�ກ່ ເລ່ອງ ລັ�ຍ ໄດ້້ ແລະ ກ່�ນ ພິິ ສຳູດ້ ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ສຳະ ແດ້ງ ຕິົນ. 

ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ສຳ� ມູ�ດ້ ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ທ່່ ໄດ້້ ກ່ຳ� ນົດ້ໄວ້້ ລັ່ວງ ໜ້້� ຊ່ງ ກ່ຳ ແມ່ນ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ທ່່ມູີ  ກົານ
ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ  ຫຼືື ເລືອກ່ ເກ່ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ດ້້ວຍ ຕິົນ ເອງ (ຕົວ່ ເລືອກົ ຂອງ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ). ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ
ເຊົ່່� ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ນ ຊຸກ່ ຍູ້ ໃຫ້້ ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ທ່່ ສຳອດ້ ຄ່ອງ ກ່ັບ, ຫຼືື ມູີ ຂໍ້້ ຫ່້�ມູ ໜ້້ອຍກ່ວ່�, ຕິ່ ກ່ັບ ເກ່ນ
ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ທ່່ ມູີ ກ່�ນກ່ີດ້ ກ່້ນ ໜ້້ອຍ.  

!  ຖ້າ ວ່່າ ມີ ກົານ ເກົັບ ຄັ່າ ທຳາ ນຽມ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ, ເກົນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທັງ ໝົດ ຕ້ອງ ໄດ້ ໃຫ້້ ຄັວ່າມ ໝາຍ ແລະ ລາຍ
ລະ ອຽດ ໃນ ປີະ ກົາດ ແຈົ້້ງ ກົານ ມີ ທີ່ ພັກົ ອາ ໄສ ໃຫ້້ ເຊົ່ົ່າ.

ຄັຳາ ແນະ ນຳາ ເລັກົ ນ້ອຍ ສຳາ ລັບ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ

ກົັງ ວ່ົນ ໃຈົ້ ກົ່ຽວ່ ກົັບ ຜູ້ົ ນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທີ່ ເປີັນ ລົບ ແມ່ນບຳ່? 
ທ່່�ນ ສຳ� ມູ�ດ້ ໃຫ້້ ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເສີມູ ເພີ່່ອ ອະ ທ່ິ ບ�ຍ, ໃຫ້້ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ຫຼືື ລັົບ
ລັ້�ງຂໍ້້ ມູູນທ່່ ເປັັນ ລັົບ ທ່່ ຖ້ືກ່ເປັີດ້ ເຜີີຍ ຜູ້່�ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່.  

ກ່�ນ ເຮືັດ້ ແນວ ນ້ ອ�ດ້ ຢູ່່ ໃນ ຮູ້ບ ແບິ່ບ ຂໍ້ອງ:

 § ຈັົດ້ ໝັ�ຍ ສຳ່ວນ ຕິົວ, 

 § ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ຕິ່�ງໆ ຈັ�ກ່ ອົງ ກ່�ນ ໃນ ຊຸມູ ຊົນ, 

 § ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ເຂ້� ຮ້່ວມູ ໃນ ໂຄື່ງ ກ່�ນ ປ່ນ ປົວ ກ່�ນ ຕິິດ້ ສຳ�ນ ເສບ
ຕິິດ້, ຫຼືື 

 § ສຳ່ງ ໃດ້ ກ່ຳ ຕິ�ມູ ທ່່ ທ່່�ນ ເຊົ່່ອ ວ່� ກ່່ຽວ ພິັນ ກ່ັນ. 

ໃຫ້້ ລັວມູ ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ນ້ ເຂ້� ກ່ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ປະ ກ່ອບ ແລ້ວ ຂໍ້ອງ ທ່່�ນ.



ກົານ ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ ຕຳ່ ກົັບ ທາງ ເລືອກົ ຂອງ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ
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ປີະ ຕິ ເສດ ຍອມ ຮືັບ

ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ຖ້ືກ່ ປະ ຕິິ
ເສດ້ ເນ່ອງ ຈັ�ກ່ ມູີ ປະ
ຫວ່ັດ້ ອ� ຊະ ຍ� ກ່ັມູ

ແມ່ນບ່?

ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ
ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ

ຍັງ ຄົງ ປະ ຕິິ ເສດ້ ໃບິ່ ສຳະ
ໝັັກ່ ຢູ່່ ແມ່ນບ່?

ເຂົ້າ ສ້່ກົານ ເຊົ່ັນ  
ສັນ ຍາເຊົ່ົ່າ

ໃຫ້້ ໜ້ັງ ສື ແຈົ້້ງ ກົານ
ປີະ ຕິ ເສດ

ໃຫ້້ ໜ້ັງ ສື ແຈົ້້ງ ກົານ
ປີະ ຕິ ເສດ

ໃນ ກົຳ ລະ ນີ ໃດໆ ກົຳ ຕາມ, ໜ້ັງ ສື
ແຈົ້້ງ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ຕ້ອງ ໄດ້ ຖືກົ
ຈົ້ັດ ຫ້າ ໃຫ້້ ພາຍ ໃນ 2 ອາ ທິດ ນັບ

ແຕ່ ມີ ຜູ້ົນ ກົານ ຕັດ ສິນ.

ກົານ ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ

ແມ່ນ

ແມ່ນບຳ່

ບຳ່

  ແນວ ທ່�ງສຳູ່ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່�

  ແນວ ທ່�ງສຳູ່ ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ 

ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ ກ່�ນ ຄັດ້
ເລືອກ່, ມູີ ເຈົ້ດ້ ຕິະ ນ� ທ່່
ຈັະ ປະ ຕິິ ເສດ້ ຫຼືື ຍອມູ

ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່?

ຖ້້� ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ມູີ ສຳອງ ທ່� ງເລືອກ່:

ໃຫ້້ ໜ້ັງ ສື ແຈົ້້ງ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ, 
ພ້ອມ ກົັບ ອະ ທິ ບາຍ ເຫ້ດ ຜູ້ົນ
ທີ່ ຫ້ືັກົ ຖານ ເພີ່ມ ເຕີມ ນັ້ນ ບຳ່

ໄດ້ ລົບ ລ້າງຜູ້ົນ ຂອງ ກົານ ຄັັດ
ເລືອກົ

ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົນ
ສຳ່ວນ ບຸກ່ ຄົນ ແລະ ພິິ ຈັ� ລັະ

ນ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ

ຍັງ ຄົງ ປະ ຕິິ ເສດ້ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່
ຢູ່່ ແມ່ນບ່?

ເຂົ້າ ສ້່ ກົານ ເຊົ່ັນສັນ
ຍາ ເຊົ່ົ່າ

ປີະ ຕິ ເສດ ຍອມ ຮືັບ

ແມ່ນ

ບຳ່

 ທາງ ເລືອກົ ສຳາ ລັບ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ

ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ ກ່�ນ ຄັດ້
ເລືອກ່, ມູີ ເຈົ້ດ້ ຕິະ ນ� ທ່່
ຈັະ ປະ ຕິິ ເສດ້ ຫຼືື ຍອມູ

ຮ້ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່?

!



   ແນວ່ ທາງ ປີະ ຕິ ບັດ ທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດ ເຖິິງວ່� ຈັະ ບ່ ຈັຳ� ເປັັນ, ແຕັ່ ກ່ຳ ເປັັນ ແນວ ທ່�ງ ປະ ຕິິ ບັດ້
ທ່່ ດ້ີ ທ່່ ສຳຸດ້ ທ່່ ຈັະ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຂໍ້ຳ ເອົ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູສຳຳ� ລັັບ ປະ ຫວ່ັດ້ ກ່�ນ ເຊົ່່� ແລະ ປະ 
ຫວ່ັດ້ ດ້້�ນ ເຄື່ ຣ ດ້ິດ້. 
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ປີະ ຫ້ວ່ັດ ກົານ ເຊົ່ົ່າ

1. ກ່�ນ ກ່ະ ທ່ຳ� ທ່່ ເປັັນ ໄປັ ເພີ່່ອໃຫ້້ ໄດ້້ກ່�ນ ຄອບ ຄອງກ່ັບ ຄືນ ມູ�, ຖ້້� ວ່� ກ່�ນ ກ່ະ ທ່ຳ�:

a) ຖ້ືກ່ ຍົກ່ ເລີກ່ ຫຼືື ໄດ້້ ຮ້ັບ ຜູ້ົນບວກ່ ໃນ ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ທ່່ວ ໄປັສຳຳ� ລັັບ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ກ່່ອນ ໄດ້້ ຍ່ນ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່; 

b) ໄດ້້ ສຳ່ງ ຜູ້ົນ ລັົບໃນ ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ທ່່ວ ໄປັຕິ່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່, ຊ່ງ ມູີ ລັະ ຍະ ເວ້ ລັ� 3 ປີ ຂໍ້້ນ ໄປັ ກ່່ອນ ວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງ
ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່; ຫຼືື  

c) ໄດ້້ ສຳ່ງ ຜູ້ົນ ລັົບໃນ ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ທ່່ວ ໄປັຕິ່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່, ຊ່ງ ມູີ ລັະ ຍະ ເວ້ ລັ� ຕິ່� ກ່ວ່� 3 ປີ ກ່່ອນ ວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງ
ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່ ຖ້້� ວ່� 1) ກ່�ນ ຍຸດ້ ຕິິ ກ່�ນ ເຊົ່່� (ຂໍ້້ນ ກ່ັບ ກ່� ນ ກ່ະ ທ່ຳ� ທ່່ ເປັັນ ມູູນ ຖ້�ນ) ເກ່ີດ້ ຂໍ້້ນ ໂດ້ຍບ່
ມູີ ສຳ� ເຫ້ດ້, ຫຼືື 2) ຖ້້� ວ່� ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ເປັັນ ລັົບ ຕິ່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ເປັັນ ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ໂດ້ຍ ອັດ້ ຕິະ ໂນ ມູັດ້ ເນ່ອງ
ຈັ�ກ່ ກ່�ນບ່ ມູ� ປ� ກ່ົດ້ ຕິົວ ໃນ ສຳ�ນ, ແລະ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ສຳ� ມູ�ດ້ ສຳະ ແດ້ງ ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ທ່່ ສຳ� ມູ�ດ້ ໃຊົ່້ ເປັັນ ເຄື່ ຣ
ດ້ິດ້ ໄດ້້ ຊ່ງ ລັະ ບຸ ວ� ເຂົ� ເຈົ້້� ໄດ້້ ອອກ່ ຈັ�ກ່ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ແລ້ວ ໃນ ເວ້ ລັ� ທ່່ ມູີ ກ່�ນ ສຳ່ງ ໜ້ືງ ສຳື ແຈົ້້ງ

d) ຄຳ� ຕິັດ້ ສຳິນ ຫຼືື ບັນ ທ່ຶກ່ ຂໍ້ອງ ສຳ�ນ ທ່່ຖ້ືກ່ ຄັດ້ ແຍກ່ ໄວ້້ ກ່່ອນ ຫຼືື ຖ້ືກ່ ປິດ້ ໃນ ເວ້ ລັ� ຕິ່ ມູ� ໂດ້ຍ ສຳອດ້ ຄ່ອງ
ກ່ັບ ລັະ ບຽບ ກ່�ນ ໃນ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ຂໍ້ອງ ຣັ ຖ້ 

2. ຂໍ້້ ມູູນ ໃດ້ ກ່ຳ ຕິ�ມູ ທ່່ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ໄດ້້ ມູ� ຈັ�ກ່ ກ່�ນກ່ວດ້ ສຳອບ ດ້້ວຍ ວ� ຈັ� ຫຼືື ເປັັນ ເອ ກ່ະ ສຳ�ນ ກ່່ຽວ
ກ່ັບ ກ່�ນ ເຊົ່່�, ພິ້ອມູ ກ່ັບ ກ່� ນ ຍົກ່ ເວ້້ນ ກ່່ຽວ ກ່ັບ:

a) ກ່�ນ ຜູ້ິດ້ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່�; 

b) ມູີ ກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່� ສຳ�ມູ ຄ້ງ ຂໍ້້ນ ໄປັ ພິ�ຍ ໃນ ໜ້່ງ ປີ ກ່່ອນ ວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່, ແລະ ໄດ້້ ມູີ
ກ່�ນ ອອກ່ ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ເຖິິງກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ນ້ນ ແກ່່ ຜູູ້້ ເຊົ່່�; 

c) ມູີ ຍອດ້ ຄ້�ງ ຊຳ� ລັະ ແກ່່ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອ ນ ເຊົ່່�; ຫຼືື 

d) ກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່� ຊ່ງ ໄດ້້ ສຳ່ງ ຜູ້ົນ ໃຫ້້ ເກ່ີດ້ ກ່�ນ ຍຸດ້ ຕິິ ກ່�ນ ເຊົ່່�ແບິ່ບ ມູີ ສຳ� ເຫ້ດ້

4. ປະ ຫວ່ັດ້ ກ່�ນ ເຊົ່່�ບ່ ພິຽງ ພິຳ, ເວ້້ນ ແຕັ່ ວ່� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່ ຈັິງ ໃຈົ້ ໃນ ກ່�ນໃຫ້້ ຂໍ້້ ມູູນ ປະ ຫວ່ັດ້ ກ່�ນ ເຊົ່່�

A. ເກົນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ແບບ ມີ ກົານ ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ
ເມູື�ອ ນ້າ ໃຊ່� ເກ່ນ ກ່ານ ຄຳັດ ເລືອກ່ ແບບ ມູ່ ກ່ານ ກ່່ດ ກ່ັ�ນ ໜ້�ອຍ, ເຈົ້້�າ ຂໍ້ອງ ເຮືອນ ເຊ່້�າ ເຫ້ັນ ດ່ ນ້າ ທີ່່� ຈົ້ະ ບ້� ປະ ຕໍ່ິ ເສດ ຜູ່�
ສະ ໝັກ່ ດ�ວຍມູູນ ເຫ້ດຂໍ້ອງກ່ານ ມູ່ ປະ ຫ້ວັດດ�ານ ອາ ຊ່ະ ຍາ ກ່ັມູ, ເຄຳ ຣີ່ ດິດ, ຫ້່ື ກ່ານ ເຊ່້�າ:

ປີະ ຫ້ວ່ັດ ທາງ ອາ ຊົ່ະ ຍາ ກົັມ

1. ກ່�ນ ຖ້ືກ່ ຈັັບ ກຸ່ມູ ຊ່ງບ່ ໄດ້້ ສຳ່ງ ຜູ້ົນ ໃຫ້້ ຖ້ືກ່ ຕິັດ້ ສຳິນ ຮ້ັບ ໂທດ້, ເວ້້ນ ແຕັ່ ວ່� ຄະ ດ້ີ ນ້ນ ຍັງ ຄົງ ຄ້�ງ ລັຳ ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ
ຢູ່່ ໃນ ວັນ ທ່ີ ທ່່ ມູີ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່.

2. ກ່�ນ ເຂ້� ຮ້່ວມູ ໃນ, ຫຼືື ຈັົບ ອອກ່ ຈັ�ກ່, ກ່�ນ ປ່ຽນ ແປັງ ຫຼືື ກ່�ນ ຍືດ້ ເວ້ ລັ� ຂໍ້ອງ ໂຄື່ງ ກ່�ນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ພິິ ຈັ�
ລັະ ນ� ຄະ ດ້ີ

3. ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ລັົງໂທດ້ ຊ່ງ ໄດ້້ ຖ້ືກ່ ຍົກ່ ເລີກ່ , ລັົບ ລັ້�ງ, ເປັັນ ໂມ ຄະ ຫຼືື ບ່ ມູີ ຜູ້ົນ ບັງ ຄັບ ໃຊົ່້ ໂດ້ຍກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ
ຂໍ້ອງສຳ�ນ 

4. ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ລັົງ ໂທດ້ ສຳຳ� ລັັບ ອ� ຊະ ຍ� ກ່ັມູ ທ່່ບ່ ຖ້ື ວ່� ຜູ້ິດ້ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ອີກ່ ຕິ່ ໄປັ ໃນ ຣັ ຖ້ ອຳ ຣິ ກ່ອນ

5. ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ລັົງ ໂທດ້ ຫຼືື ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ອ່ນ ໃດ້ ທ່່ ອອກ່ ຜູ້່�ນ ລັະ ບົບ ສຳ�ນ ເຍົ� ວະ ຊົນ

6. ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ລັົງ ໂທດ້ ສຳຳ� ລັັບໂທດ້ ຖ້�ນ ເບິ່ົ� ຊ່ງ ວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງກ່�ນ ພິິ ພິ�ກ່ ສຳ� ລັົງ ໂທດ້ ນ້ນ ດ້ົນ ກ່ວ່� 3 ປີ ນັບ
ຈັ�ກ່ວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່* 

7. ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ລັົງ ໂທດ້ ສຳຳ� ລັັບ ກ່�ນ ກ່ະ ທ່ຳ� ຜູ້ິດ້ ຮ້້�ຍ ແຮືງ ຊ່ງວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງ ກ່�ນພິິ ພິ�ກ່ ສຳ� ລັົງ ໂທດ້ ນ້ນ ດ້ົນ
ກ່ວ່� 7 ປີ ນັບ ຈັ�ກ່ວັນ ທ່ີ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່*

ຖ້າ ວ່່າ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຖືກົ ປີະ ຕິ ເສດ ດ້ວ່ຍ ເຫ້ດ ຜູ້ົນ ທີ່ ກົ່ຽວ່ ຂ້ອງ ກົານ ປີະ ຫ້ວ່ັດ ອາ ຊົ່ະ ຍາ ກົັມ, ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ ຈົ້ະ
ຕ້ອງ ພິ ຈົ້າ ລະ ນາ ຫ້ືັກົ ຖານ ເພີ່ມ ເຕີມ ອື່ນ ທີ່ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຈົ້ັດ ຫ້າ ໃຫ້້ ພ້ອມ ກົັບ ໃບ ສະ ໝັກົ ທີ່ ປີະ ກົອບ ຄັົວ່ ຖ້ວ່ນ ແລ້ວ່
ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້ົ້າ.

ປີະ ຫ້ວ່ັດ ດ້ານ ເຄັ ຣ ດິດ

1. ຄະ ແນນ ເຄື່ ຣ ດ້ິດ້ ຢ່່�ງ ໜ້້ອຍ 500 ຂໍ້້ນ ໄປັ

2. ປະ ຫວ່ັດ້ ດ້້�ນ ເຄື່ ຣ ດ້ິດ້ບ່ ພິຽງ ພິຳ, ເວ້້ນ ແຕັ່ ວ່� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ບ່ ຈັິງ ໃຈົ້ ໃນ ກ່�ນໃຫ້້ ຂໍ້້ ມູູນ ປະ ຫວ່ັດ້ ດ້້�ນ ເຄື່ ຣ ດ້ິດ້ 
ຊ່ງ ອ�ດ້ ເຮືັດ້ ໃຫ້້ ເປັັນ ພິ້ນ ຖ້�ນ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ 

3.  ຂໍ້້ ມູູນ ໃນ ທ່�ງ ລັົບ ທ່່ ໄດ້້ ມູ� ຈັ�ກ່ ອົງ ກ່�ນ ລັ�ຍ ງ�ນ ເຄື່ ຣ ດ້ິດ້ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ບຳ ລັິ ໂພີ່ກ່ ຊ່ງ ລັະ ບຸ ຂໍ້້ ບັງ ຄັບ ກ່່ຽວ ກ່ັບ
ກ່�ນ ຄ້�ງ ຊຳ� ລັະ ໃນ ຈັຳ� ນວນ ໜ້້ອຍກ່ວ່� $1,000 

4. ຍອດ້ ໜ້້ ຄ້�ງ ສຳຳ� ລັັບ ຄວ�ມູ ເສັຽ ຫ່�ຍ ທ່່ ເກ່ີດ້ ກ່ັບ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ກ່່ອນ ໜ້້� ນ້ ມູີ ຈັຳ� ນວນ ໜ້້ອຍກ່ວ່� $500

5. ກ່�ນ ລັ້ມູ ລັະ ລັ�ຍ ທ່່ ຍ່ນ ໂດ້ຍ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໄດ້້ ຖ້ືກ່  ຖ້ອນ ອອກ່

6. ບົດ້ ທ່ີ 13 ວ່� ດ້້ວຍ ກ່�ນ ລັ້ມູ ລັະ ລັ�ຍ ຊ່ງ ຍ່ນ ໂດ້ຍ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່, ແລະ ພິ�ຍ ໃຕັ້ ກ່�ນ ຈັ່�ຍ ຄືນ ຢ່່�ງ ສຳະ ໝັ່� ສຳະ
ເໝີີ

7. ໜ້້ ສຳິນ ໃນ ດ້້�ນ ກ່�ນ ປ່ນ ປົວ ຫຼືື ກ່�ນ ສຳຶກ່ ສຳ�/ກ່�ນ ຝຶຶກ່ ອ� ຊີບ

ໃນ ກົານ ນຳາ ໃຊົ່້ເກົນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ແບບ ມີ ກົານ ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ, ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອ ນ ເຊົ່ົ່າ ຈົ້ຳາ ເປີັນ
ຕ້ອງ ປີະ ຕິ ບັດ ຕາມ ກົົດ ໝາຍ ຂອງ ຣັ ຖ ບານ ກົາງ, ຣັ ຖ ແລະ ທ້ອງ ຖິ່ນ ທີ່ ບັງ ຄັັບ ໃຊົ່້.!

!
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ກົານປີະ ຕິ ເສດ, ກົານ ອຸ ທອນ ແລະ ກົານ
ຍອມ ຮືັບ
A. ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ
ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ໂດຍ ທົ່ວ່ ໄປີ

 ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ສຳ� ມູ�ດ້ປະ ຕິິ ເສດ້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໃດ້ໆ ຫຼືື ຜູູ້້
ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ກ່ຳ ໄດ້້ ໂດ້ຍ ສຳອດ້ ຄ່ອງ ກ່ັບ ຂໍ້້ ກ່ຳ� ນົດ້ 
30.01.086 ແລະ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍທ່ັງ ໝັົດ້ ທ່່ ກ່່ຽວ ຂໍ້້ອງ ຂໍ້ອງ ຣັ ຖ້
ບ�ນ ກ່�ງ, ຣັ ຖ້ ແລະ ທ່້ອງ ຖ້່ນ.   

ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ດ້ວ່ຍ ເກົນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ
ແບບ ມີ ກົານ ກົີດ ກົັ້ນ ໜ້້ອຍ

 ເມ່ອປະ ຕິິ ເສດ້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໂດ້ຍ ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແບິ່ບ
ມູີ ກ່�ນ ກ່ີດ້ ກ່້ນ ໜ້້ອຍ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັະ ຕິ້ອງ ໃຫ້້ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ, ພິ້ອມູ ກ່ັບ ຂໍ້້ ຄວ�ມູບອກ່
ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ສຳຳ� ລັັບ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້. ກ່່ອນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ດ້້ວຍ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ກ່�ນ ມູີ ປະ ຫວ່ັດ້ ອ� ຊະ ຍ� ກ່ັມູ, ເຈົ້້�
ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ທ່່ ໄດ້້ ມູ� ຈັ�ກ່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່, ຖ້້� ວ່� ຍ່ນ ພິ້ອມູ ກ່ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່.

ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ດ້ວ່ຍ ເກົນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ແບບ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ ເລືອກົ ເອງ

ເມ່ອປະ ຕິິ ເສດ້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໂດ້ຍ ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແບິ່ບເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ເລືອກ່ ເອງ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ
ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ກົານ ປີະ ເມີນ ຜູ້ົນ ສ່ວ່ນ ບຸກົ ຄັົນ ສຳຳ� ລັັບຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ (ເບິ່່ງ ໜ້້� 16). ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ ດ້ຳ� ເນີນ
ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົນ ແລ້ວ, ຊ່ງ ລັວມູ ເຖິິງ ກ່�ນ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ສຳ� ມູ�ດ້ ປະ ຕິິ
ເສດ້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໄດ້້, ຕິ�ບ ໃດ້ ທ່່: 

 § ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ນ້ນ ບ່ ແມ່ນ ກ່�ນ ຈັຳ� ແນກ່ ຕິ້�ນ ຕິ່ ບຸກ່ ຄົນ ຊ່ງ ສຳອດ້ ຄ່ອງ ກ່ັບ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ວ່� ດ້້ວຍ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ
ທ່່ ເປັັນ ທ່ັມູ;

 § ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ນ້ນ ສຳອດ້ ຄ່ອງ ກ່ັບ ຂັ້ນ ຕອນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ທົ່ວ່ ໄປີ ແລະ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ອ່ນໆ ທ່່ ບັງ ຄັບ ໃຊົ່້ ທ່ັງ
ໝັົດ້ ຂໍ້ອງ ຣັ ຖ້ ບ�ນ ກ່�ງ, ຣັ ຖ້, ແລະ ທ່້ອງ ຖ້່ນ; 

 § ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ຈັະ ໃຫ້້ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ພິ�ຍ ໃນ ສຳອງ ອ� ທ່ິດ້ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ປະ ຕິິ
ເສດ້, ແລະ ລັວມູ ເຖິິງ ຄຳ� ອະ ທ່ິ ບ�ຍມູູນ ເຫ້ດ້ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້, ແລະ ຄຳ�ອະ ທ່ິ ບ�ຍ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ທ່່ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ
ເພີ່່ມູ ເຕັີມູນ້ນ ບ່ສຳ� ມູ�ດ້ ທ່ົດ້ ແທນ ປັດ້ ໃຈົ້ ຕິ່�ງໆ ໄດ້້ ຢ່່�ງ ພິຽງ ພິຳ ຊ່ງ ເປັັນ ເຫ້ດ້ ໃຫ້້ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ຕິັດ້ ສຳິນ
ໃຈົ້ປະ ຕິິ ເສດ້ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່ ນ້ນ; ແລະ 

 § ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ແມ່ນ ອອກ່ໂດ້ຍ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ເພີ່່ອ  ໃຫ້້ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່. 

B.  ເກົນ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ແບບ ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ
ເລືອກົ ເອງ

ກົານຍອມ ຮືັບ ໃບ ສະ ໝັກົ

ເມ່ອ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແບິ່ບ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເລືອກ່ ເອງ (ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ ເຊົ່ົ່າ ເລືອກົ
ເອງ) ແລະ ຍອມູ ຮ້ັບ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່, ກ່�ນ ປະ ເມີນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ກ່ຳ ຈັະ ບ່ ຈັຳ� ເປັັນ. 

ເຈົ້ດ ຕະ ນາ ໃນ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ໃບ ສະ ໝັກົ

ເມ່ອ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແບິ່ບ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເລືອກ່ ເອງ ແລະ ຕິ້ງ ໃຈົ້ ທ່່ ຈັະ ປະ ຕິິ ເສດ້ ໃບິ່
ສຳະ ໝັັກ່, ຖ້້� ວ່� ມູີ ເກ່ນ ຂໍ້້ ໃດ້ ຂໍ້້ ໜ້່ງ ເປັັນ ຂໍ້້ ຫ່້�ມູ ຫຼື�ຍກ່ວ່� ເກ່ນ ໃດ້ ໜ້່ງ ຂໍ້ອງ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແບິ່ບ ມູີ ກ່�ນ ກ່ີ
ດ້ ກ່້ນ ໜ້້ອຍ, ທ່�ງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັະ ຕິ້ອງ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ   ປີະ ເມີນ ຜູ້ົນ ສ່ວ່ນ ບຸກົ ຄັົນ ກ່່ອນ ທ່່ ຈັະ ອອກ່
ໃບິ່ ປະ ຕິິ ເສດ້ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່.

�  ກົານ ດຳາ ເນີນ ກົານ ປີະ ເມີນ ຜູ້ົນ ສ່ວ່ນ ບຸກົ ຄັົນ

ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົນ ສຳ່ວນ ບຸກ່ ຄົນ ກ່ຳ� ນົດ້ ວ່� ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ສຳະ ພິ�ບ ກ່�ນ ທ່່ ເປັັນ ອົງ ປະ
ກ່ອບ ຕິ່ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ເປັັນ ລັົບ. ນອກ່ ຈັ�ກ່ ນ້, ຍັງ ເປັັນ ກ່�ນ ໃຫ້້ ໂອ ກ່�ດ້ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໃນ ກ່�ນ ອະ ທ່ິ ບ�ຍ ວ່� 
ເປັັນ ຫຍັັງ ສຳະ ພິ�ບ ກ່�ນ ນ້ນ ຈັ່ງ ຄວນ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ນຍອມູ ຮ້ັບ ທ່ັງໆ ທ່່ ເປັັນ ອົງ ປະ ກ່ອບ ທ່່ ເຮືັດ້ ໃຫ້້ ຂໍ້�ດ້ ຄຸນ ສຳົມູ
ບັດ້ ເໝີ�ະ ສຳົມູ ສຳຳ� ລັັບ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່ ຂໍ້ອງຕິົນ. ບ່ ມູີ ຮູ້ບ ແບິ່ບ ຫຼືື ຟ້ອມູ ມູ�ດ້ ຕິະ ຖ້�ນ  ສຳຳ� ລັັບ ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົນ
ສຳ່ວນ ບຸກ່ ຄົນ. ຖ້້� ວ່� ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ມູີ ຄຳ� ຖ້�ມູ, ເຂົ� ເຈົ້້� ຄວນ ຊອກ່ ຫ່� ຄຳ� ແນະ ນຳ� ທ່�ງ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ. 

�  ກົານ ພິ ຈົ້າ ລະ ນາ ຫ້ືັກົ ຖານ ເພີ່ມ ເຕີມ

ເມ່ອ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົນ ສຳ່ວນ ບຸກ່ ຄົນ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັຳ� ເປັັນ ຕິ້ອງຍອມູ ຮ້ັບ ແລະ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຫ້ືັກົ
ຖານ ເພີ່ມ ເຕີມ ທ່ັງ ໝັົດ້ ທ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ຈັັດ້ ຫ່�ໃຫ້້ (ພິ້ອມູ ກ່ັບ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ປະ ກ່ອບ ຄົບ ຖ້້ວນ ແລ້ວ) ເພີ່່ອ ອະ ທ່ິ
ບ�ຍ, ໃຫ້້ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ, ຫຼືື ລັົບ ລັ້�ງ ຄວ�ມູ ກ່່ຽວ ຂໍ້້ອງ ຂໍ້ອງ ຂໍ້້ ມູູນ ທ່່ ເປັັນ ລັົບທ່່ ຖ້ືກ່ເປັີດ້ ເຜີີຍ ຜູ້່�ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່. 

ເມ່ອ ດ້ຳ� ເນີນ ກ່�ນ ປະ ເມີນ ຜູ້ົ ນ ສຳ່ວນ ບຸກ່ ຄົນ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ພິິ ຈັ� ລັະ ນ� ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ແລະ:

1. ລັັກ່ ສຳະ ນະ ແລະ
ຄວ�ມູ ຮ້້�ຍ ແຮືງ
ຂໍ້ອງ ເຫ້ດ້ ກ່�ນ
ຕິ່�ງໆ ທ່່ ຈັະ ນຳ� ໄປັ
ສຳູ່ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້;

2. ຈັຳ� ນວນ ແລະ ປະ
ເພີ່ດ້ ຂໍ້ອງ ເຫ້ດ້
ກ່�ນ;

3. ເວ້ ລັ� ທ່່ ຜູ້່�ນ ພິ້ນ
ໄປັນັບ ຕິ້ງ ແຕັ່ວັນ ທ່ີ
ທ່່ ເກ່ີດ້ ເຫ້ດ້ ກ່�ນ; 
ແລະ

4. ອ� ຍຸ ຂໍ້ອງ ບຸກ່ ຄົນ
ໃນ ເວ້ ລັ� ທ່່ ເກ່ີດ້
ເຫ້ດ້ ກ່�ນ.

ຂຳ້ ກົຳາ ນົດ ທັງ ໝົດ ຂອງ ເມືອງ ແມ່ນ ສ່ວ່ນ ເສີມ ຕຳ່ ຂຳ້ ກົຳາ ນົດ ຂອງ ຣັ ຖ; ເບິ່ງ ORS 90.304.!

ກົານ ສື່ ສານ ເພື່ອບອກົ ຜູ້ົນ
ກົານ ພິ ຈົ້າ ລະ ນາຕັດ ສິນ

ພາຍ ໃນ 2 ອາ ທິດ ຂອງ ກົານ ປີະ ເມີນ
ຜູ້ົນ , ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັຳ� ເປັັນ
ຕິ້ອງໃຫ້້ ໜ້ັງ ສື ແຈົ້້ງ ຜູ້ົນ ກົານ ພິ ຈົ້າ ລະ
ນາ ຕັດ ສິນ—ຊ່ງ ໄດ້້ ແກ່່ ກ່�ນຍອມູ
ຮ້ັບ, ກ່�ນຍອມູ ຮ້ັບ ແບິ່ບ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ, 
ຫຼືື ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້. ໃນ ກ່ຳ ລັະ ນີ ຂໍ້ອງ
ກ່�ນຍອມູ ຮ້ັບ ແບິ່ບ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ ຫຼືື
ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້, ຕິ້ອງ ອະ ທ່ິ ບ�ຍພິ້ນ
ຖ້�ນໃນ ກ່�ນ ຕິັດ້ ສຳິນ ໃຈົ້ ແນວ ນ້ນ.



1918

ຄັຳາ ຮື້ອງ ຂຳ ເອົາ ກົານ ດັດ ແປີງ ເພື່ອ ໃຫ້້ ສະ ດວ່ກົ ຕຳ່ ຄັວ່າມ ພິ ກົານ 
ແລະ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ
ຄຳ� ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ຂໍ້ອງ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໃນ ກ່�ນ ຂໍ້ຳ ເອົ� ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ ທ່່ ສຳົມູ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ຫຼືື ກ່�ນ ອຳ� ນວຍ
ຄວ�ມູ ສຳະ ດ້ວກ່ ໃຫ້້ ແກ່່ ຄວ�ມູ ພິິ ກ່�ນ, ຫຼືື ລັັກ່ ສຳະ ນະ ຂໍ້ອງ ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ ຫຼືື ກ່� ນ ອຳ� ນວຍ ຄວ�ມູ ສຳະ
ດ້ວກ່ ທ່່ ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ, ຕິ້ອງບ່ ຖ້ື ເປັັນ ປັດ້ ໃຈົ້ ໃນ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ກ່�ນ ສຳະ ໝັັກ່. 

ນອກ່ ຈັ�ກ່ ນ້, ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ຕິ້ອງບ່ ຖ້ືກ່ ປະ ຕິິ ເສດ້ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ດ້້ວຍ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ດ້ຽວ ທ່່ ມູ� ຈັ�ກ່ກ່�ນ ປະ ຕິິ
ເສດ້ຂໍ້ອງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ່ ຄຳ� ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ເອົ� ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ. ຖ້້� ວ່� ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ ທ່່ ຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ນ້ນ ຖ້ືກ່
ປະ ຕິິ ເສດ້:

 § ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຕິ້ອງ ໃຫ້້ເວ້ ລັ� ແກ່່ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ຕິ່ ເນ່ອງ ກ່ັນ 24 ຊ່ວ ໂມງ ໃນ ກ່�ນຮ້້ອງ ຂໍ້ຳ ເອົ�
ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ ອ່ນແທນ. 

 § ຖ້້� ວ່�ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ ເຮືັດ້ ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ ໄດ້້ ຕິ�ມູ ສຳົມູ ຄວນ, ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່, ຖ້້� ວ່� ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ ໄດ້້ ຮ້ັບ, ສຳ�
ມູ�ດ້ຍອມູ ຮ້ັບ ເອົ� ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ທ່່ບ່ ມູີ ກ່�ນ ດ້ັດ້ ແປັງ ເພີ່່ອ ຄວ�ມູ ສຳະ ດ້ວກ່.

B. ກົານ ອຸ ທອນ
ເຈົ້້�າ ຂໍ້ອງ ເຮືອນ ເຊ່້�າ ຈົ້ະ ຕໍ່�ອງ ສະ ເໜ້່ ໂອ ກ່າດ ໃນ ກ່ານ ອຸ ທີ່ອນ, ເປັນ ເວ ລາ 30 ວັນ ຫ້່ັງ ຈົ້າກ່ ປະ ຕໍ່ິ ເສດ ກ່ານ ສະ
ໝັກ່. ຂໍ້ັ�ນ ຕໍ່ອນ ກ່ານ ອຸ ທີ່ອນ ຕໍ່�ອງ: 

1. ໃຫ້້ ໂອ ກ່�ດ້ ໃນ ກ່�ນ ແກ່້ ໄຂ, ພິິ ສຳູດ້ ຫ່ັກ່ ລັ້�ງ, ຫຼືື ອະ ທ່ິ ບ�ຍ ຂໍ້້ ມູູນ ທ່່ ເປັັນ ລັົບ ທ່່ເຮືັດ້ ໃຫ້້ ເກ່ີດ້ ກ່�ນ ປະ ຕິິ
ເສດ້; 

2. ໃຫ້້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ ເໝີ�ະ ສຳົມູລັ່ວງ ໜ້້� ໃນ ກ່�ນ ເຊົ່່�ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສຂໍ້ອງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ເປັັນ ເວ້
ລັ� 3 ເດ້ືອນ ຫຼືັງ ຈັ�ກ່ວັນ ທ່ີ ທ່່ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອະ ນຸ ມູັດ້ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ ກ່�ນກ່ວດ້ ກ່� ຄືນ ສຳຳ� ລັັ ບ
ກ່�ນ ອຸ ທ່ອນ; ແລະ 

3.  ຍົກ່ ເວ້້ນ ຄ່� ທ່ຳ� ນຽມູກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ໃຫ້້ ແກ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ເປັັນ ເວ້ ລັ� 3 ເດ້ືອນ ຫຼືັງ ຈັ� ກ່ອ ະ ນຸ ມູັດ້ ໃຫ້້ ມູີ ກ່�ນ ອຸ
ທ່ອນ ໄດ້້. ກ່່ອນ ທ່່ ຈັະຍົກ່ ເວ້້ນ ຄ່� ທ່ຳ� ນຽມູກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອ�ດ້ ຮ້ຽກ່ ຮ້້ອງ ໃຫ້້ ຜູູ້້ ສຳະ
ໝັັກ່ ຮ້ັບ ຮ້ອງ ຕິົນ ເອງວ່� ບ່ ມູີ ກ່�ນ ປ່ຽນ ແປັງ ເງື່່ອນ ໄຂ ຫຍັັງ ໃນ ຂໍ້້ ມູູນ ທ່່ ອະ ທ່ິ ບ�ຍໄວ້້ ໃນ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ໄດ້້
ຮ້ັບ ອະ ນຸ ມູັດ້ ແລ້ວ ຂໍ້ອງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�.

C. ກົານ ອະ ນຸ ມັດ ແລະ ກົານຍອມ ຮືັບ
 ເມ່ອ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ອະ ນຸ ມູັດ້ ແລ້ວ ແລະ ຜູູ້້ ສຳະ
ໝັັກ່ ຍອມູ ຮ້ັບ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�
ແລະ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ຈັະ ຕິ້ອງເຂ້� ສຳູ່ກ່�ນ ເຮືັດ້ ສັນ ຍາ
ເຊົ່ົ່າ. ນອກ່ ຈັ�ກ່ ນ້, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່�ອ�ດ້ ຮ້ຽ
ກ່ ຮ້້ອງ ໃຫ້້ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ ເປັັນ ຜູູ້້ ໃຫຍ່່ ທຸ່ກ່ ຄົນ ເຊົ່ັນ ຊ່
ໃນ ກົົດ ລະ ບຽບ ກົານ ຢ່້່ ອາ ໄສ.

ຈົ້ະ ເຮືັດ ແນວ່ ໃດ ຖ້າ ວ່່າ ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ທີ່ບຳ່ ໄດ້ ເປີັນ ຜູ້້້ ສະ ໝັກົ ຖືກົ ປີະ ຕິ ເສດ?

ຖ້້� ວ່� ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ມູີ ເງື່່ອນ ໄຂ ເໝີ�ະ ສຳົມູ ສຳຳ� ລັັບ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ ປະ ຕິິ ເສດ້
ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ເທີງ ພິ້ນ ຖ້�ນ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ຊ່ງ ເປັັນ ບຸກ່ ຄົນທ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໄດ້້ ໃສ່
ຊ່ ລັົງ ໄວ້້ໃນ ໃບິ່ ສຳະ ໝັັກ່ ດ້້ວຍ. ແທນ ທ່່ ນ້ນ, ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ຈັະ ຕິ້ອງ ອະ ນຸ ຍ�ດ້ ໃຫ້້ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ທ່່ ມູີ
ເງື່່ອນ ໄຂ ໄດ້້ ຮ້ັບ ໃຫ້້ ຍອມູ ຮ້ັບ ເອົ� ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ໂດ້ຍບ່ ຕິ້ອງມູີ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ແມ່ນ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່. 

ແຈົ້້ງ ກົານ ປີະ ຕິ ເສດ ຕ້ອງ ປີະ ກົອບ ດ້ວ່ຍ ຫ້ຍັງ ແດ່?

 ໜ້ັງ ສຳື ແຈົ້້ງ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້ ຕິ້ອງ ເປັັນ ໄປັ ຕິ�ມູ ຂໍ້້ ກ່ຳ� ນົດ້ ຂໍ້ອງ ORS 90.304, ແລະ ລັວມູ ມູີ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ສຳຳ�
ລັັບ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້.  ຖ້້� ວ່� ນຳ� ໃຊົ່້ ເກ່ນ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລືອກ່ ແບິ່ບ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ເລືອກ່ ເອງ, ຕິ້ອງ
ປະ ກ່ອບ ດ້້ວຍ ຄຳ� ອະ ທ່ິ ບ�ຍ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ສຳຳ� ລັັບ ກ່�ນ ປະ ຕິິ ເສດ້, ແລະ ຄຳ� ອະ ທ່ິ ບ�ຍ ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ທ່່ ຫຼືັກ່ ຖ້�ນ
ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ນ້ນ ບ່ ສຳ� ມູ�ດ້ ທ່ົດ້ ແທນ ໄດ້້ ພິຽງ ພິຳ ສຳຳ� ລັັບ ປັດ້ ໃຈົ້ ທ່່ເປັັນ ເຫ້ດ້  ໃຫ້້ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ  ຕິັດ້ ສຳິນ ໃຈົ້.

 ກົົດ ໝາຍ ທີ່ ຄັວ່ບ ຄັຸມ ກົານ ສະ ໝັກົ ແລະ ຂຳ້ ກົຳາ ນົດ ກົານ ຄັັດ ເລືອກົ ສາ ມາດ ປີ່ຽນ ແປີງ ໄດ້. ເຈົ້ົ້າ ຂອງ ເຮືືອນ
ເຊົ່ົ່າ ແລະ ຜູ້້້ ເຊົ່ົ່າ ຄັວ່ນກົວ່ດ ກົາ ເບິ່ງ ກົົດ ໝາຍ ຂອງ ຣັ ຖ ໃນ ປີັດ ຈົຸ້ ບັນ. !
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ກົານ ບົກົ ຜູ້່ອງບຳ່ ປີະ ຕິ ບັດ ຕາມ
ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ທ່່ບ່ ປະ ຕິິ ບັດ້ ຕິ�ມູ ສຳ່ວນ ໃດ້ໆ ຂໍ້ອງ ຂໍ້້ ກ່ຳ� ນົດ້ ນ້ ຈັະ ຕິ້ອງ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ຕິ່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ 
ເປັັນ ເງື່ິນ ສຳູງ ເຖິິງ $250 ຕິ່ ກ່�ນ ລັະ ເມີດ້ ບວກ່ ກ່ັບ ຄວ�ມູ ເສັຽ ຫ່�ຍ ຕິົວ ຈັິງ, ຄ່� ທ່ະ ນ�ຍ ຄວ�ມູ ທ່່ ສຳົມູ
ເຫ້ດ້ ຜູ້ົນ ແລະ ຄ່� ໃຊົ່້ ຈັ່�ຍ ຕິ່�ງໆ. ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ໃດ້ໆ ກ່ຳ ຕິ�ມູ ທ່່ ໄດ້້ ຮ້ັບ ຄວ�ມູ ເສັຽ ຫ່�ຍ ທ່�ງວັດ້ ຖຸ້ ໂດ້ຍ
ກ່�ນ ເຈົ້ດ້ ຕິະ ນ�ບ່ ປະ ຕິິ ບັດ້ ຕິ�ມູ ຂໍ້ອງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ມູີສຳິດ້ ທ່່ ຈັະ ຟ້້ອງ ຮ້້ອງ ໃນ ເຂດ້ ສຳ�ນ ໃດ້ໆ 
ສຳຳ� ລັັບ ຄວ�ມູ ເສັຽ ຫ່�ຍ ແລະ ກ່�ນ ເຢີີຍວ ຢ່� ອ່ນໆ, ຕິ�ມູ ຄວ�ມູ ເໝີ�ະ ສຳົມູ. 

ກົານ ຍົກົ ເວ່ັ້ນ
 ຂໍ້້� ກ່້າ ນ້ດ ເຫ້່້�າ ນ່� ນ້າ ໃຊ່� ບ້� ໄດ� ກ່ັບ ຂໍ້ັ�ນ ຕໍ່ອນ ກ່ານ ໃຫ້� ເຊ່້�າ ສ້າ ລັບ ບັນ ດາ ທີ່່� ພັກ່ ອາ ໄສ ທີ່່�:

1. ຢູ່່ ພິ�ຍ ໃຕັ້ ກ່�ນ ຄວບ ຄຸມູ ໃນ ຖ້� ນະ ເປັັນ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ລັ� ຄ� ຖ້ືກ່ ໂດ້ຍ ຣັ ຖ້ ບ�ນ ກ່�ງ ຫຼືື ຣັ ຖ້ ບ�ນ ທ່້ອງ ຖ້່ນ 
ສຳຳ� ລັັບ ບັນ ດ້� ຄົວ ເຮືືອນ ທ່່ ມູີ ລັ�ຍ ຮ້ັບ ບ່ ເກ່ີນ 80 ເປັີ ເຊົ່ັນ ຂໍ້ອງ ເກ່ນ ສຳະ ເຫຼື່ຽ ລັ�ຍ ໄດ້້ ຄົວ ເຮືືອນ ແລະ ຂໍ້້ນ
ກ່ັບ ລັະ ບົບ ກ່�ນ ເຂ້� ເຖິິງ ແບິ່ບ ມູີ ກ່�ນ ປະ ສຳ�ນ ງ�ນ ກ່ັນ ຂໍ້ອງ ມູັ ລັ ໂນ ມູ� ຄ�ວ ຕິ້ ຫຼືື ຂໍ້້ ຕິົກ່ ລັົງ ກ່�ນສຳ່ງຕິ່ຜູູ້້
ເຊົ່່�ທ່່ ເປັັນ ທ່�ງ ກ່�ນ ລັະ ຫວ່່�ງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ແລະ ຜູູ້້ ໃຫ້້ ບຳ ລັິ ກ່�ນ ທ່່ບ່ ຫ່� ຜູ້ົນ ກ່ຳ� ໄລ ຫຼືື ອົງ ກ່�ນ
ຂໍ້ອງ ຣັ ຖ້ ບ�ນ ທ່່ ເຮືັດ້ ວຽກ່ ເພີ່່ອ ໃຫ້້ ບັນ ດ້� ຜູູ້້ ເຊົ່່� ທ່່ ມູີ ລັ�ຍ ໄດ້້ ຕິ່� ຫຼືື ດ້້ອຍ ໂອ ກ່�ດ້ ໄດ້້ ມູີ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ;

2. ບ່ ໃຫ້້ ເຊົ່່� ສຳຳ� ລັັບ, ຫຼືື ບ່ໂຄື່ ສຳະ ນ� ໃຫ້້ ເຊົ່່� ແກ່່ ປະ ຊ� ຊົນ ທ່່ວ ໄປັ - ຊ່ງ ລັວມູ ເຖິິງ ກ່�ນ ໂຄື່ ສຳະ ນ� ທ່�ງ ອອນ
ລັ�ຍ ພິ້ອມູ ກ່ັບ ມູີ ຫຼືືບ່ ມູີ ຄ່� ທ່ຳ� ນຽມູ; ຫຼືື

3. ໃຊົ່້ ຮ້່ວມູ ກ່ັບ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ໃນ ກ່�ນ ນຳ� ໃຊົ່້ບ່ອນທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສເປັັນ ບ່ອນ ຢູ່່ ຫຼືັກ່, ຊ່ງ ເປັັນປະ ເພີ່ດ້
ບ່ອນ ຢູ່່ອ� ໄສທ່່ ກ່ຳ� ນົດ້ໄວ້້ ໂດ້ຍ PCC 33.910, ແລະ ບ່ ແມ່ນ ໂດ້ຍ ORS 90.100; ຫຼືື ໃຊົ່້ ຮ້່ວມູ ກ່ັນ ກ່ັບ
ຜູູ້້ ເຊົ່່� ໃນ ປັດ້ ຈັຸ ບັນ ທ່່ ມູີ ສຳັນ ຍ� ເຊົ່່� ແຍກ່ ຕິ່�ງ ຫ່�ກ່ ສຳຳ� ລັັບ ບ່ອນ ຢູ່່ ອ� ໄສ ບ່ອນ ດ້ຽວ ກ່ັນ , ຊ່ງ ເປັັນປະ ເພີ່ດ້
ບ່ອນ ຢູ່່ ອ� ໄສ ທ່່ ກ່ຳ� ນົດ້ ໄວ້້ໂດ້ຍ PCC 33.910, ແລະ ບ່ ແມ່ນ ໂດ້ຍ  ORS 90.100, ຫຼືື 

4. ກ່�ນ ເຊົ່່� ຢູ່່ ອ� ໄສທ່່ຜູູ້້ສຳະ ໝັັກ່ ຈັະເຂ້� ຢູ່່ ອ� ໄສ ໃນ ເຮືືອນສຳຳ� ລັັບ ສຳອງ ຄອບ ຄົວ (Duplex) ຊ່ງ ບ່ອນ ຢູ່່ ອ�
ໄສ ຫຼືັກ່ ຂໍ້ອງ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ແມ່ນ ບ່ອນ ຢູ່່  ຫຼືັງທ່ີ ສຳອງ ໃນເຮືືອນດ້ຽວ ກ່ັນນ້ນ; ຫຼືື  

5. ກ່�ນ ເຊົ່່� ຢູ່່ ອ� ໄສ ທ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ຈັະ ເຂ້� ຢູ່່ ອ� ໄສ ໃນເຮືືອນ ນ້ອຍ ເສີມູ (Accessory Dwelling Unit),  
ຕິ�ມູ ທ່່ ອະ ທ່ິ ບ�ຍ ໄວ້້ໂດ້ຍ PCC 33.205, ຊ່ງ ຂໍ້້ນ ຢູ່່ ກ່ັບ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ໃນ ເມືອງ ພິອ ທ່ ແລນ ດ້໌ ຕິ�ບ ໃດ້ ທ່່ ເຈົ້້�
ຂໍ້ອງ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ດ້່ງ ກ່່�ວ ນ້ນ ອ� ໄສ ຢູ່່ ໃນ ພິ້ນ ທ່່ ດ້ຽວ ກ່ັນ, ຫຼືື ກ່�ນ ເຊົ່່� ຢູ່່ ອ� ໄສທ່່ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ຢູ່່ ອ� ໄສ ໃນ
ເຮືືອນ ນ້ອຍ ເສີມູ ແລະ ບ່ອນ ຢູ່່ ທ່່ ຜູູ້້ ສຳະ ໝັັກ່ ຈັະ ເຂ້� ຢູ່່ ນ້ນ ກ່ຳ ຢູ່່ ໃນ ພິ້ນ ທ່່ ດ້ຽວ ກ່ັນ ດ້້ວຍ.

 ໝາຍ ເຫ້ດ: ຢູ່� ໃສກ່້ ຕໍ່າມູ  ເມູື�ອຂໍ້້� ກ່້າ ນ້ດ ຂໍ້ອງກ່ອງ ທີ່່ນ ຫ້່ື ເງິນ ກູ່� ໃນ ທີ່�ອງ ຖິ�ນ, ຣີ່ັ ຖ, ຫ້່ື ຣີ່ັ ຖ ບານ ກ່າງ ສ້າ ລັບກ່ານ ຄຳັດ ເລືອກ່ ຜູ່�
ເຊ່້�າ ຂໍ້ັດ ແຍ�ງ ກ່ັບ ສ�ວນ ໃດ ໜ້່�ງ ຂໍ້ອງ ມູາດ ຕໍ່າ 30.01.086, ຂໍ້້� ກ່້າ ນ້ດຂໍ້ອງກ່ອງ ທີ່່ນ ຫ້່ື ເງິນ ກູ່� ນັ�ນ ຈົ້ະ ມູ່ ຄຳວາມູ ສ້າ ຄຳັນເໜ້ືອ
ກ່ວ�າ ສະ ເພາະ ສ�ວນ ເຫ້່້�າ ນັ�ນ ທີ່່� ຂໍ້ັດ ແຍ�ງ. 

ຖ້້� ວ່� ທ່່�ນ ເຊົ່່ອ ວ່� ທ່່�ນ ຖ້ືກ່ ຂໍ້່ມູ ເຫ້ັງ ຫຼືື ຖ້ືກ່ຈັຳ� ແນກ່ ເນ່ອງ ຈັ�ກ່ ເຊົ່້ອ ຊ�ດ້, ສຳີ 
ຜູ້ິວ, ຊ�ດ້ ກ່ຳ� ເນີດ້, ສຳ� ສຳະ ໜ້�, ເພີ່ດ້, ສຳະ ຖ້� ນະ ທ່�ງ ກ່�ນ ເງື່ິນ, ຄວ�ມູ ພິິ ກ່�ນ, 

ສຳະ ຖ້� ນະ ກ່�ນ ແຕັ່ງ ງ�ນ, ແຫຼື່ງ ລັ�ຍ ໄດ້້, ຄວ�ມູ ມູັກ່ ຊອບ ທ່�ງ ເພີ່ດ້ ລັວມູ ເຖິິງ ລັັກ່ 
ສຳະ ນະ ຕິົວ ຕິົນ ທ່�ງ ເພີ່ດ້, ຄວ�ມູ ຮຸ້ນ ແຮືງ ໃນ ຄອບ ຄົວ, ປະ ເພີ່ດ້ ຂໍ້ອງ ອ� ຊີບ, ຫຼືື 
ອ� ຍຸ ເກ່ີນ 18 ປີ ທ່່�ນ ສຳ� ມູ�ດ້ ຊອກ່ ຫ່� ຄຳ� ແນະ ນຳ� ທ່�ງ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ກ່່ຽວ ກ່ັບ ສຳິດ້ ທ່ິ 

ຂໍ້ອງ ທ່່�ນ ພິ�ຍ ໃຕັ້ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ວ່� ດ້້ວຍ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ທ່່ ເປັັນ ທ່ັມູ.

ສຳຳ� ລັັບ ກ່�ນ ແປັ ພິ� ສຳ� ຫຼືື ນ�ຍ ພິ� ສຳ�, ກ່ະ ລັຸ ນ� ໂທຣ 503-823-1303

TTY ທ່່ ເບິ່ີ 503-823-6868 ຫຼືື ບຳ ລັິ ກ່�ນ ສຳ່ງ ຕິ່ ຂໍ້້ ຄວ�ມູ ຂໍ້ອງ ຣັ ຖ້ ອຳ ຣິ ກ່ອນ ທ່່ 711

ຂໍ້້ ກ່ຳ� ນົດ້ ນ້ ແມ່ນ ເພີ່່ມູ ເຕັີມູ ຕິ່ ສຳິດ້ ທ່ິ ແລະ ຄວ�ມູ ຮ້ັບ ຜູ້ິດ້ ຊອບ ອ່ນ ໃດ້ ທ່່ ກ່ຳ� ນົດ້ ໄວ້້ ໃນ
ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ວ່� ດ້້ວຍ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ ເຊົ່່� ແລະ ຜູູ້້ ເຊົ່່� ສຳຳ� ລັັບ ທ່່ ພິັກ່ ອ� ໄສ ໃນ ຣັ ຖ້ ອຳ ຣິ 

ກ່ອນ (Oregon Residential Landlord and Tenant Act) ພິ�ຍ ໃຕັ້ ຣັ ຖ້ ບັນ 
ຍັດ້ ສຳະ ບັບ ແກ່້ ໄຂ ຣັ ຖ້ ອຳ ຣິ ກ່ອນ ບົດ້ ທ່ີ 90 ແລະ ກ່ົດ້ ໝັ�ຍ ວ່� ດ້້ວຍ ເຈົ້້� ຂໍ້ອງ ເຮືືອນ 

ເຊົ່່�-ຜູູ້້ ເຊົ່່� ພິ�ຍ ໃຕັ້ ກ່ົດ້ ລັະ ບ ຽບ ເມືອງ ພິອ ທ່ ແລນ ດ້໌ ຫ່ົວ ຂໍ້້ ທ່ີ 30.

ຂໍ້້� ມູູນ ໃນ ຟອມູ ນ່� ແມູ�ນ ເພື�ອ ຈົຸ້ດ ປະ ສ້ງ ໃນ ກ່ານ ໃຫ້� ຄຳວາມູ ຮູ�ເທີ່້�າ ນັ�ນ. ທີ່�ານ ຄຳວນກ່ວດ ກ່າ ຄຳືນ ຣີ່ັ ຖ ບັນ ຍັດ ທີ່່� 
ເໝາະ ສ້ມູ ຂໍ້ອງ ຣີ່ັ ຖ, ກ່້ດ ຂໍ້ອງ ເມູືອງ, ແລະ ກ່້ດ ລະ ບຽບ ກ່ານ ບ້ ລິ ຫ້ານ ຕໍ່າມູ ຄຳວາມູ ຈົ້້າ ເປັນ. ຖ�າ ວ�າ ທີ່�ານ 
ຕໍ່�ອງ ກ່ານ ຄຳ້າ ແນະ ນ້າ ທີ່າງ ກ່້ດ ໝາຍ, ຫ້່ື ກ່້າ ລັງ ພິ ຈົ້າ ລະ ນາ ດ້າ ເນ່ນ ກ່ານ ທີ່າງ ກ່້ດ ໝາຍ, ທີ່�ານ ຄຳວນ ຕໍ່ິດ ຕໍ່້� 

ທີ່ະ ນາຍ ຄຳວາມູ.
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ມີ ຄັຳາ ຖາມບຳ່?
ຖ້້� ວ່� ທ່່�ນ ເປັັນ ເຈ້ົ້� ຂໍ້ອງ ເຮືອືນ ເຊ່ົ່� ຫືຼື ຜູູ້້ ເຊ່ົ່� ທ່່ ມີູ ຄຳ� ຖ້�ມູ ຫືຼື ຂ້ໍ້ ກັ່ງ ວົນ ໃຈົ້ ກ່່ຽວ ກັ່ບ ກົ່ດ້ ຄຳ� ສ່ຳງ ດ້້�ນກ່�ນ
ສຳະ ໝັັກ່ ແລະ ກ່�ນ ຄັດ້ ເລອືກ່, ຫືຼື ກ່ຳ� ລັັງ ຊອກ່ ຫ່� ແນວ ທ່�ງ ທ່່ວ ໄປັ, ຂໍ້ຳ ໃຫ້້ ຕິິດ້ ຕ່ິ ຫ້່ອງ ກ່�ນ ບຳ ລິັ ກ່�ນ
ດ້້�ນ ກ່�ນ ເຊ່ົ່� ຂໍ້ອງ PHB. ໂທຣະ ສັຳບ, ອີ ເມວ, ຫືຼື ໄປັ ພົິບ ດ້້ວຍ ຕົິນ ເອງ ໃນ ລັະ ຫ່ວ່�ງ ຊ່ວ ໂມງ ບຳ ລິັ ກ່�ນ. 

ຫ້້ອງ ກົານ ບຳ ລິ ກົານ ດ້ານ ກົານ ເຊົ່ົ່າ ພະ ແນກົ ຊົ່່ວ່ຍ ເຫ້ືືອ

 ໂທຣະ ສັບ 503-823-1303

 ອີ ເມວ່  rentalservices@portlandoregon.gov

 ອອນ ລາຍ portland.gov/rso

 ໄປີ ພົບ ດ້ວ່ຍ ຕົນ ເອງ 421 SW 6th Avenue, Suite 500 

  Portland, Oregon 97204

 ຊົ່ົ່ວ່ ໂມງ  ທຸ່ກ່ວັນ ຈັັນ, ວັນ ພິຸດ້ ແລະ ວັນ ສຳຸກ່
9-11:00ໂມງ ເຊົ້້າ ແລະ 1-4:00ໂມງ ບ່່າຍ

ເຈົ້້�າ ໜ້�າ ທີ່່� ທີ່່� ຫ້້ອງ ກົານ ບຳ ລິ ກົານ ດ້ານ ກົານ ເຊົ່ົ່າ ຈົ້ະ ໃຫ້� ຂໍ້້� ມູູນ ກ່�ຽວ ກ່ັບ ກ່້ດ ໝາຍ ຂໍ້ອງ ເມູືອງ ແລະ ນະ
ໂຍ ບາຍ, ແລະ ແນະ ນ້າ ຕໍ່້� ໄປ ຫ້າ ຂໍ້້� ມູູນ ແລະ ແຫ້່�ງ ຊ່�ວຍ ເຫ້່ືອ ອື�ນໆ. ຢ່�າງ ໃດ ກ່້ ຕໍ່າມູ, ເຂໍ້້າ ເຈົ້້�າ ບ້� ສາ
ມູາດ ສະ ເໜ້່ ໃຫ້� ຄຳ້າ ແນະ ນ້າ ທີ່າງ ກ່້ດ ໝາຍ ຫ້່ື ບ້� ສາ ມູາດບອກ່ ໄດ� ວ�າ ຄຳວນ ເຮັດ ແນວ ໃດ ໃນ ສະ ຖາ
ນະ ກ່ານ ໃດ ໜ້່�ງ. 

ຊົ່ອກົ ເບິ່ງ ກົົດ ລະ ບຽບ ກົານ ບຳ ລິ ຫ້ານ ສະ
ບັບ ເຕັມ, ຟອມ ຕ່າງໆ ແລະ ເອ ກົະ ສານ

ອື່ນໆ ທາງ ອອນ ລາຍ ທີ່

portland.gov/rso/ 
application-screening


