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ໜຶ່່�ງເມ່ອືງ,  
ຫຼາຼຍຊຸມຸ່ຊົຸນີ້



ໃນໄລຍະເວລາທ່ີ່�ທ້ີ່າທີ່າຍນ່�, ການມີສ່່ວ່ນຮ່່ວມີຂອງຊຸມຸີຊົຸນແມີນ່ມີຄ່ວາມີສ່ຳຄັນ
ຫຼາຼຍກວ່າແຕ່່ກ່ອນ. ການແຜ່ລ່ະບາດຂອງພະຍາດໃນທົີ່�ວໂລກ ໄດ້ເນ້�ນໃຫ້ຼເຫ້ຼນ
ເຖິິງບັນຫຼາຮ້່າຍແຮ່ງໃນເມືີອງຂອງພວກເຮົ່າ—ຂາດການສ່ະໜັບັສ່ະໜູັນພື�ນຖິານ
ສ່ຳລັບເພື�ອນບາ້ນຂອງພວກເຮົ່າທ່ີ່�ບມ່່ີເຮື່ອນຢູູ່�ອາໄສ່, ບັນດາຄອບຄົວທ່ີ່ທ່ີ່�ຈິິງ
ແລ້ວມີຄ່ວາມີຫຼຼ່ແຫຼມຼີທີ່າງດ້ານການເງນິ ແລະ ຄວາມີຢູ້່ານກົວຊຸາວຕ່່າງຊຸາດ ແລະ
 ການແບງ່ແຍກເຊືຸ�ອຊຸາດ. ນອກນັ�ນ, ມັີນຍງັສ່ອ່ງໃຫ້ຼເຫ້ຼນຄນຸນະພາບທ່ີ່�ດ່ທ່ີ່�ສຸ່ດ
ຂອງພວກເຮົ່າໃນຖິານະທ່ີ່�ເປັັນຊຸາວພອດແລນ—ຄວາມີກະຕື່ລືລົ�ນທ່ີ່�ຈິະໃຫ້ຼການ
ຊຸ່ວຍເຫຼຼືອເຊິຸ�ງກັນ ແລະ ກັນ, ຄວາມີເປັັນອັນໜັ່�ງອັນດຽວກັນໃນການພກັຢູູ່�ບາ້ນ
ເພື�ອເວ້�ນໄລຍະຫ່ຼາງ ແລະ ສ່ະໜັບັສ່ະໜູັນບນັດາຊຸມຸີຊົຸນຂອງພວກເຮົ່າທັີ່ງໝົົດໃນ
ໄລຍະເວລາທ່ີ່�ຫຼຍຸ້ງຍາກນ່�.

ບມ່່ີເວລາທ່ີ່�ຈິະເໝົາະສ່ມົີກວ່າຕ່ອນນ່�ແລ້ວທ່ີ່�ຈິະສ່າ້ງຮູ່ບແບບການບລິໍຫຼານປັກົຄອງ
ແບບມີສ່່ວ່ນຮ່່ວມີຫຼາຼຍຂ່�ນ. ພວກເຮົ່າສ່າມີາດເຮ້່ດສ່ິ�ງນ່�ໄດ້ຮ່່ວມີກັນ.

ນີ້້�ແມ່່ນີ້ ພອດແລນີ້ (Portland) ຂອງທ່່ານີ້ 
ການບລິໍຫຼານປົັກຄອງເມີອືງແບບມີສ່່ວ່ນຮ່່ວມີຫຼາຼຍຂ່�ນ ແມີນ່ມີຄ່ວາມີເປັນັໄປັໄດ້ 
ເມືີ�ອທີ່ກຸຊຸມຸີຊົຸນມີສ່່ຽງໃນການຕັ່ດສ່ນິບນັຫຼາທ່ີ່�ສ່ົ�ງຜ່ນົກະທົີ່ບຕ່ພ່ວກເຂົາເຈົິ�າ; ແຕ່່
ທ່ີ່ານຈິະເລ່�ມີຕົ່�ນຈິາກໃສ່? ພວກເຮົ່າຫຼວັງວ່າ ນ່�ຈິະເປັັນເຄື�ອງມີສື່ະໜັບັສ່ະໜູັນ ແລະ
 ເປັັນຕົ່ວຟ້ື້�ນໃນວິທ່ີ່ທີ່າງທ່ີ່�ແຕ່ກຕ່່າງກັນ ເພື�ອຈັິດແຈິງ ແລະ ສ່ົ�ງເສ່ມ່ີເມີອືງທ່ີ່�ເຮ້່ດ
ໄດ້ຜ່ນົສ່ຳລັບທ່ີ່ານ. 

ຕົ່�ນກຳເນ່ດທ່ີ່�ມີາຂອງປັະຊຸາທິີ່ປັະໄຕ່ ຂອງເມືີອງຂອງພວກເຮົ່າ ບໄ່ດ້ໂຮ່ຍດ້ວຍ
ດອກກຫຸຼາຼບ—ພວກມີນັລວມີມີກ່ານລ່າເມືີອງຂ່�ນ, ລັດທິີ່ຄວາມີເຊືຸ�ອຄົນຜ່ວິຂາວ
ສູ່ງສ່ກັ, ການສ່ະແຫຼວງຫຼາຜົ່ນປັະໂຫຼຍດເສ່ດຖິະກິດ. ແຕ່່ພວກເຂົາຍງັລວມີເອົາ
ອະທິີ່ປັະໄຕ່ແຫ່ຼງຊຸາດ ແລະ ຕ່ສູ່່ເ້ພື�ອການເປັນັເຈົິ�າຕົ່ນເອງໂດຍໝົົດຊຸມຸີຊົຸນ. ເມີື�ອ
ທ່ີ່�ໄດ້ຜ່ນົດ່ທ່ີ່�ສຸ່ດ ເມືີ�ອມັີນຮັ່ບຟື້ງັປັະຊຸາຊົຸນທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບຜ່ນົກະທົີ່ບທ່ີ່�ສຸ່ດຈິາກບນັດາ
ໂຄງການ ແລະ ການຕັ່ດສ່ນິໃຈິຕ່່າງໆ. ນ່�ແມ່ີນບາງວິທ່ີ່ທ່ີ່�ຈິະໃຫ້ຼມີສ່່ວ່ນຮ່່ວມີ ແລະ 
ເຮ້່ດໃຫ້ຼສ່ຽງຂອງທ່ີ່ານຖືິກຮັ່ບຟື້ງັ!



ລົງຄະແນີ້ນີ້ສຽງ 
ຖ້ິາຫຼາກທ່ີ່ານມ່ີອາຍຸແຕ່່ 18 ຂ່�ນໄປັ, ເປັນັປັະຊຸາຊົຸນຊຸາວລັດ ໂອເຣກອນ ແລະ
 ເປັນັພົນລະເມືີອງສ່ະຫຼະລັດອາເມີລິກາ, ທ່ີ່ານມີສ່່ດິລົງຄະແນນສ່ຽງເລືອກຕັ່�ງໃນ
ລັດ ໂອເຣກອນ. ອ່ງຕ່າມີກົດໝົາຍວ່າດ້ວຍ ຜູ່ມ້ີສ່່ດິລົງຄະແນນສ່ຽງ ຂອງລັດ
 ໂອເຣກອນ ທຸີ່ກຄົນຜູ້່ທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບການອອກໃຫ້ຼ (ຫຼຼື ຕ່ອ່າຍຸ) ບດັປັະຈິຳຕົ່ວ ຫຼຼື ໃບ
ອະນຸຍາດຜ່າ່ນການລົງຄະແນນສ່ຽງທ່ີ່�ກົມີຄຸ້ມີຄອງພາຫຼະນະ (DMV) ໄດ້ຖືິກ
ລົງທີ່ະບຽນເພື�ອລົງຄະແນນສ່ຽງໂດຍອັດຕ່ະໂນມີດັ! ທ່ີ່ານສ່າມີາດອັບເດດການ
ລົງທີ່ະບຽນຜູ່ລົ້ງຄະແນນສ່ຽງຂອງທ່ີ່ານ ແລະ ຮ່ຽນຮູ້່ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ່�ງທ່ີ່�
ຈິະມີາຮ່ອດ ໂດຍການເຂົ�າໄປັທ່ີ່�  ການີ້ເລືອກຕ້ັ້�ງໃນີ້ຄາວຕ້ັ້� Multnomah. 

ມີສ່່່�ວັນທ່ີ່ເລືອກຕັ່�ງໄດ້ຖືິກກຳນດົໃນແຕ່່ລະປີັໃນລັດ ໂອເຣກອນ: ວັນອັງຄານ
 ທ່ີ່ 2 ມີນ່າ; ວັນອັງຄານ ທ່ີ່ 3 ພດ່ສ່ະພາ; ວັນອັງຄານ ທ່ີ່ 3 ກັນຍາ ແລະ ວັນ
ອັງຄານ ທ່ີ່ 1 ຫັຼຼງວັນຈັິນທີ່ຳອິດຂອງເດືອນພະຈິິກ. ອາດມີກ່ານເລືອກຕັ່�ງພເິສ່ດ
ໃນວັນທ່ີ່ອື�ນອ່ກ.

ລັດຖິະບານທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບເລືອກ ຂອງ ເມີອືງ ພອດແລນ ປັະກອບມີ ່6 ຕ່ຳແໜັງ່ທ່ີ່�
ຖືິກຄັດເລືອກ (ລາຍລະອຽດເພ່�ມີເຕ່່ມີຢູູ່�ຂ້າງລຸ່ມີນ່�). ຕ່ຳແໜັງ່ເຫຼຼົ�ານ່�ມີອ່າຍຸສ່່�
ປັ,ີ ບມ່່ີໄລຍະຈິຳກັດ ແລະ ບ່ເລືອກຂ້າງ. ເພື�ອຫຼຼ່ກລ້ຽງຄວາມີເປັນັໄປັໄດ້ຂອງ
ຫ້ຼອງວ່າການປັກົຄອງເມືີອງທ່ີ່�ຈິະມີພ່ະນັກງານທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບເລືອກຕັ່�ງໃໝ່ົເລ່�ມີວຽກ
ພອ້ມີກັນ, ການເລືອກຕັ່�ງດັ�ງກ່າວໄດ້ຍາ້ຍໄປັແຕ່່ລະປີັ—ເຈົິ�າເມີອືງ ແລະ ຄະນະ
ກຳມີາທິີ່ການ ເລກທ່ີ່ 1 ແລະ 4 ໄດ້ຖືິກເລືອກໜັ່�ງປັ ີແລະ ຜູ່ກ້ວດສ່ອບ ແລະ ຄຳ
ນະກຳມີາທິີ່ການ ເລກທ່ີ່ 2 ແລະ 3 ໄດ້ເລືອກສ່ອງປັຕີ່ມ່ີາ.

ເລື�ອງຈິິງທ້່�ມ່ວ່ນີ້ໆ: ຖ້ິາຫຼາກບມ່ີຜູ່່ລົ້ງສ່ະໝັົກຊຸະນະຫຼາຼຍກວ່າ 50% ຂອງ
ການລົງຄະແນນສ່ຽງໃນໄລຍະຕົ່�ນເດືອນພດ່ສ່ະພາ, ຜູ່ໄ້ດ້ຮັ່ບຄະແນນສ່ຽງໃນ
ສ່ອງອັນດັບທີ່ຳອິດເລ່�ມີໃນການເລືອກຕັ່�ງຮ່ອບທ່ີ່ສ່ອງເດືອນພະຈິິກ.

ລົງຄະແນີ້ນີ້ສຽງ 

https://multco.us/elections


ຊາວພອດແລນີ້ ກຕ້່ັ້�ງອຳນີ້າດການີ້
ປົກົຄອງເມື່ອງໂດຍການີ້ລົງຄະແນີ້ນີ້ສຽງ.

ຄະນີ້ະກຳມ່າທິ່ການີ້ ແລະ ເຈ້ິ�າເມື່ອງຄ້�ມ່ຄອງ
ສຳນີ້ກ້ງານີ້ອົງການີ້ບໍລິໍຫານີ້ເມື່ອງ.

ຜູ້້�ກວດສອບໍຮ້ັບໍປົະກ້ນີ້ຄວາມ່ໂປ່ົງໃສ ແລະ ຄວາມ່
ຮ້ັບໍຜິູ້ດຊອບໍຂອງອຳນີ້າດການີ້ປົົກຄອງ.

ສຳນີ້ກ້ງານີ້ ແລະ ກົມ່ ເຮັັດວຽກຮ່ັວມ່ກ້ນີ້ເພື�ອໃຫ�ບໍລິໍການີ້ແກ່ຊາວພອດແລນີ້.

ກຕ້່ັ້�ງຄະນີ້ະກຳມ່າທິ່ການີ້ເພື�ອຫຍງ້?
ລະບບົການປັກົຄອງປັະຈຸິບນັ ຂອງ ພອດແລນ ຖືິກເອ່�ນວ່າ ລັດຖິະບານແບບ
ຄະນະກຳມີາທິີ່ການ.. ສ່ະພາເມືີອງ ປັະກອບມີສ່່ະມີາຊິຸກຫ້ຼາຄົນ ທ່ີ່�ເປັນັ ນັກ
ກົດໝົາຍ ແລະ ນັກບລິໍຫຼານປົັກຄອງ ຂອງບນັດາອົງການລັດຖິະບານ (ເອ່�ນ
ວ່າ “ສ່ຳນັກງານ”) 

ແຕ່່ລະຄະນະກຳມີາທິີ່ການເມີອືງ ມ່ີໜັາ້ທ່ີ່�ຮັ່ບຜ່ດິຊຸອບຫຼາຼຍສ່ຳນກັງານ. ເຈົິ�າ
ເມີອືງ ພິຈິາລະນາ ຄະນະກຳມີາທິີ່ການເມີອືງທ່ີ່ຫ້ຼາ ຜູ່ທ່້ີ່�ມ່ີອຳນາດໂດດເດ້�ນ.  
(1) ພວກເຂົາມີອບ ສ່ຳນກັງານ ໃຫ້ຼແຕ່່ລະຄະນະກຳມີາທິີ່ການ ແລະ ສ່າມີາດ
 ມີອບໃຫ້ຼພວກມີນັໄດ້ຕ່ະຫຼອຼດເວລາ; ແລະ (2) ພວກເຂົາສ່ະເໜັງ່ບົປັະມີານ
ປັະຈິຳປັ.ີ 

ຜູ່ກ້ວດສ່ອບ ເຮ້່ດການທົີ່ບທີ່ວນແບບເອກະລາດ ແລະ ເປັນັກາງ ກ່ຽວກັບ
ບນັດາໂຄງການ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່່າງໆ ຂອງເມີອືງ ພອດແລງ. ພວກເຂົາຮັ່ບ
ໃຊຸ້ສ່ະໜັບັສ່ະໜູັນລັດຖິະບານທ່ີ່�ມ່ີຄວາມີຮັ່ບຜ່ດິຊຸອບ. 

ຄວາມ່ຈິິງ: Galveston, TX ໄດ້ເປັັນຜູ່ທ້ີ່ຳອິດທ່ີ່�ຈິະມີຮູ່່ບແບບ
ລັດຖິະບານແບບຄະນະກຳມີາທິີ່ການ ແຕ່່ພວກເຂົາໄດ້ລົງຄະແນນສ່ຽງເພື�ອໃຫ້ຼ
ເສ່ຍລະບບົນັ�ນໃນປັ ີ1960. ໃນປີັ 1913, ຜູ່ມ່້ີສ່ດິລົງຄະແນນສ່ຽງໃນ ພອດ
ແລນ—ເຊິຸ�ງບ່ລວມີຄົນອາຟື້ຣິກາ ອາເມີລິກາ, ຄົນພື�ນເມີອືງ, ຊຸາວອົບພະຍບົ
ອາຊຸ່ຮຸ້່ນທີ່ຳອິດ, ຄົນທ່ີ່�ອາຍຸຕ່ຳາກວ່າ 21 ປີັ ແລະ ສ່ວ່ນໃຫຼຍ່ເປັນັແມີຍ່ງິ—ໄດ້
ຫຼຼ�ດຂະໜັາດຂອງສ່ະພາເມືີອງຈິາກ 11 ມີາເປັັນຮູ່ບແບບທ່ີ່�ພວກເຮົ່າມີໃ່ນ
ທີ່ກຸມີື�ນ່�. ພອດແລນ ແມີນ່ເປັັນພຽງເມີອືງໃຫຼຍ່ເມືີອງດຽວໃນສ່ະຫຼະລັດ 
ທ່ີ່�ຮັ່ກສ່າລັດຖິະບານແບບຄະນະກຳມີາທິີ່ການ.



ນີ້ບ້ໍລວມ່ເຂ້�າ
ທີ່ກຸໆ 10 ປັ,ີ ກົມີສ່ຳຫຼຼວດຂອງສ່ະຫຼະລັດ ໄດ້ເລ່�ມີຄວາມີພະຍາຍາມີຂອງ
ເທີ່ດສ່ະບານມີະຫຼາສ່ານ ໂດຍມີຈຸ່ິດປັະສ່ງົດຽວທ່ີ່�ນບັລວມີເອົາທີ່ກຸຄົນຜູ່ທ່້ີ່�ພກັ
ຢູູ່�ໃນສ່ະຫຼະລັດ ເຊິຸ�ງໝົາຍຄວາມີວ່າ ທີ່ກຸຄົນຕ້່ອງຖືິກນບັລວມີເຂົ�າ ເພື�ອໃຫ້ຼ
ພວກເຂົາສ່າມີາດສ່ະໜັອງທ່ີ່ນໃຫ້ຼແກ່ໂຮ່ງຮ່ຽນ, ສູ່ນເບິ�ງແຍງສຸ່ຂະພາບ ແລະ 
ອື�ນໆ ແລະ ເຮ້່ດໃຫ້ຼການຕັ່ດສິ່ນໃນວາງແຜ່ນໄດ້ດ່ຂ່�ນ.

ສ່ຳລັບອ່ເມີວທີ່ຳມີະດາທ່ີ່�ແບ່ງປັັນວິທ່ີ່ທີ່າງໃຫ້ຼທ່ີ່ານມ່ີສ່ວ່ນຮ່່ວມີໃນການບລິໍຫຼານ
ປັກົຄອງເມີອືງຂອງທ່ີ່ານ.

ຮ້ັ�ເພື�ອນີ້ບໍ�ານີ້ຂອງທ່່ານີ້
ທ່ີ່ານໄດ້ຮູ້່ບໍວ່າ ໜ່ັ�ງສ່ວ່ນສ່າມີຂອງປັະຊຸາຊົຸນທ່ີ່�ອາໄສ່ຢູູ່�ໃນປັະເທີ່ດນ່� ບຮູ້່່ເພື�ອນ
ບາ້ນຂອງພວກເຂົາ? ມີາປັ�ຽນແປັງສ່ິ�ງນັ�ນກັນເທີ່າະ. ເມືີ�ອເພື�ອນບາ້ນຈັິກກັນ,  
ພວກເຂົາສ່າມີາດເບິ�ງແຍງເຊິຸ�ງກັນ ແລະ ກັນ, ແບງ່ປັັນຊັຸບພະຍາກອນ ແລະ
 ຢູ່ມ້ີນຳາຕ່ານນຳກັນໄດ້. ວິທ່ີ່ທີ່າງໜ່ັ�ງທ່ີ່�ດ່ທ່ີ່�ສຸ່ດໃນການຮູ້່ຈັິກກັບເພື�ອນບາ້ນ
ຂອງທ່ີ່ານກຄື່ການຈັິດງານລ້ຽງສັ່ງສ່ນັ. ເມືີ�ອສ່ະພາບການສຸ່ກເສ່ນ່ຂອງພວກ
ເຮົ່າສ່ິ�ນສຸ່ດ ແລະ ພວກເຮົ່າສ່າມີາດເລ່�ມີການປັະຕິ່ສ່ຳພັນທີ່າງກາຍຍະພາບອ່ກ
ຄັ�ງ, ທ່ີ່ານສ່າມີາດສະໝັກ້ເອ້າພ້ກໜ່ຶ່�ງ ໃບອະນຸຍາດກັບສ່ຳນກັງານຂົນສ່ົ�ງເມີອືງ
ພອດແລນ. ເມືີ�ອໄດ້ຮັ່ບອະນຸມີດັແລ້ວ, ທ່ີ່ານຈິະໄດ້ຮັ່ບປ້ັາຍ “ປັດິຖິະໜັນົ” 
ທີ່າງການເພື�ອປິັດຖິະໜັນົຂອງທ່ີ່ານສ່ຳລັບວັນ ແລະ ເວລາທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບອະນຸຍາດ
ນັ�ນ. BYOB (ນຳເອົາເຄື�ອງດື�ມີຂອງທ່ີ່ານມີາເອງ) ເພື�ອບ້ານ!

ເຂ້�າຮ່ັວມ່ຄະນີ້ະຊ້�ນີ້ຳລວມ່
ຜູ່ຕັ້່ດສ່ນິບນັຫຼາຂອງເມືີອງ ອາໄສ່ຊຸາວເມືີອງພອດແລນໃນການແຈ້ິງກ່ຽວກັບ
ການສ່າ້ງນະໂຍບາຍຂອງພວກເຂົາ. ວິທ່ີ່ໜັ່�ງທ່ີ່�ຈິະໃຫ້ຼຄຳແນະນຳ ແລະ ຂມູ້ີນ
 ແມີນ່ການເຂົ�າຮ່່ວມີຄະນະຊຸ່�ນຳລວມີ. ຢູູ່�ໃນເມືີອງພອດແລນ ມີຄ່ະນະຊຸ່�ນຳ
ລວມີທັີ່ງໝົົດ 65 ຄະນະ, ເຂົ�າຮ່່ວມີໃນບນັຫຼາຕ່່າງໆນັບແຕ່່ສ່ະຖິານທ່ີ່�ທີ່າງ
ປັະຫຼວັດສ່າດ ຈົິນຮ່ອດການສ່ະໜັອງເງນິທ່ີ່ນແກ່ການລົນນະລົງສ່າທີ່າລະນະ.  
ສ່ະພາບໍລິຫຼານ ແລະ ຄະນະກຳມີາທິີ່ການສ່ວ່ນໃຫຼຍ່ແນະນຳສ່ຳນກັງານເມີອືງ
 ແລະ ບາງອົງການຈັິດຕັ່�ງເຂດ. ກວດກາເບິໍ�ງລາຍຊື� ແລະ ເລືອກຄົ�ນຫຼາຄະນະ
ກຳມີະການຂອງທ່ີ່ານເອງ.

ລົງທ່ະບໍຽນີ້ການີ້ປັົບໍປ້ົງຊ້ວິດພນົີ້ລະເຮືັອນີ້
ມີນັແມ່ີນປັະເພດຂອງອ່ເມີວທ່ີ່�ທ່ີ່ານຕ້່ອງການແທ້ີ່ໆ. ສ່ຳນກັງານຊຸມຸີຊົຸນ ແລະ
 ຊຸ່ວິດພນົລະເມີອືງ (“ຊຸ່ວິດພົນລະເຮື່ອນ” ມີນັສ່ັ�ນ) ເຊືຸ�ອມີໂຍງກັບຜູ່ຄົ້ນຊຸາວ
ພອດແລນກັບອຳນາດການປົັກຄອງເມີອືງຂອງພວກເຂົາ ເພື�ອສ່ົ�ງເສ່ມ່ີຄຸນ
ງາມີຄວາມີດ່ຮ່່ວມີກັນ. ລົງທ່ະບໍຽນີ້ສຳລ້ບໍ ການີ້ອ້ບໍເດດ ຊ້ວິດພນົີ້ລະເມ່ອືງ 

https://www.portland.gov/transportation/permitting/services/apply-block-party-permit
https://www.portlandoregon.gov/civic/56150
https://portlandoregon.us18.list-manage.com/subscribe?u=1eded2e8e03806e236178f625&id=91625bf7f1


ຢືນືີ້ຢືນັີ້ໃນີ້ກອງປົະຊມຸ່ສະພາ
ແຕ່ະ, ແຕ່ະ, ແຕ່ະ...ໄມີໂຄໂຼຟື້ນນ່�ເປີັດຢູູ່�ບ?ໍ ທີ່ກຸໆວັນພຸດ, ເມີອືງ ຈັິດກອງ
ປັະຊຸມຸີສ່ະພາເມືີອງ ໃນຫໍຼສ່ະພາເມີອືງ. ແຕ່່ລະວັນສຸ່ກ, ວາລະກອງປັະຊຸມຸີ
ສ່ະພາ ສ່ຳລັບວັນພຸດຖັິດໄປັແມ່ີນຖືິກແຈ້ິງຢູູ່�ໃນ ເວບໍໄຊທ໌່ຂອງກົມ່ກວດ
ສອບໍຂອງເມ່ອືງ. ມີບ່າງສ່ິ�ງບາງຢູ່�າງທ່ີ່�ສ່ະພາເມີອືງຈິະປັກຶສ່າຫຼາລືບນັຫຼາທ່ີ່�
ກະທົີ່ບຕ່ທ່່ີ່ານ, ຄອບຄົວຂອງທ່ີ່ານ ແລະ ຊຸມຸີຊົຸນຂອງທ່ີ່ານບ?ໍ ນ່�ແມີນ່ສ່ອງ
ວິທ່ີ່ທ່ີ່�ຈິະແບງ່ປັນັຄວາມີຄິດຂອງທ່ີ່ານ: 
1) ການປັະຕິ່ຍານສ່າທີ່າລະນະແມີນ່ວິທ່ີ່ຕ່ອບໂຕ້່ບນັຫຼາເມີອືງທ່ີ່�ມີຢູູ່່�ທ່ີ່�ພວມີ
ຖືິກຍົກຂ່�ນປຶັກສ່າຫຼາລືໃນກອງປັະຊຸມຸີສ່ະພາເມືີອງ. ລົງທີ່ະບຽນໃນມີື�ປັະຊຸມຸີ
ສ່ະພາເມີອືງເປັນັເວລາສ່າມີ (ບາງຄັ�ງສ່ອງ) ນາທ່ີ່ ຂອງທ່ີ່ານຕ່ໜ່ັາ້ໄມີໂຄໂຼຟື້ນ.  
ປັກົກະຕິ່, ຈິະມີໃ່ບລົງທີ່ະບຽນຢູູ່�ນອກສ່ະພາການຄ້າເມີອືງ. ທ່ີ່ານຍງັສ່າມີາດ
 ສົ�ງອ້ເມ່ລ໌ຫ້ັກຖານີ້ຂອງທ່່ານີ້.

2) ການສ່ື�ສ່ານແມີນ່ ສ່າມີນາທ່ີ່ ໄດ້ຈັິດຂ່ນໃນຕ່ອນຕົ່�ນຂອງກອງປັະຊຸມຸີ
ສ່ະພາເມືີອງ ຂອງແຕ່່ລະວັນພຸດ. ທ່ີ່ານສ່າມີາດໃຊຸ້ເວລານ່�ໂອ້ລົມີກັບຄະນະ
ກຳມີາທິີ່ການຂອງທ່ີ່ານກ່ຽວກັບຫົຼວຂຂ້ອງເມືີອງໃດໜັ່�ງທ່ີ່�ຢູູ່�ໃກ້ ແລະ ສ່ົ�ງຜ່ນົ
ຕ່ຈິ່ິດໃຈິຂອງທ່ີ່ານ. ທ່ີ່ານຈິຳເປັນັຕ້່ອງລົງທີ່ະບຽນລ່ວງໜັາ້ກັບນາຍທີ່ະບຽນ
ສ່ະພາເມືີອງ ຮັຽນີ້ຮ້ັ�ກ່ຽວກ້ບໍຂະບໍວນີ້ການີ້ໄດ�ທ້່�ນີ້້�.

ແລະ ແນນ່ອນ, ທີ່ກຸຄົນສ່າມີາດມີາຮ່່ວມີກອງປັະຊຸມຸີສ່ະພາວັນພຸດເພື�ອ
ສ່ງັເກດການໄດ້. ຖ້ິາຫຼາກທ່ີ່ານບ່ສ່າມີາດມີາຫໍຼເມີອືງໄດ້, ທ່ີ່ານສ່າມີາດ ເບິໍ�ງມ່ນ້ີ້
ໄດ�ຢ່້ືທ້່�ເວບໍໄຊທ໌່ຂອງເມີອືງ ໄດ້ເລື�ອຍໆ.

ຄວາມ່ຈິິງ: ຫໍຼເມີອືງ ຖືິກປັດິບ່ໃຫ້ຼມີວນຊົຸນເຂົ�າເປັັນການຊົຸ�ວຄາວ ເນື�ອງ
ສ່ະພາບການສຸ່ກເສ່ນ່ໃນປັະຈຸິບນັຂອງພວກເຮົ່າ ແລະ ກອງປັະຊຸມຸີສ່ະພາເມີອືງ
ພວມີຖືິກຈັິດຂ່�ນແບບທີ່າງໄກໃນປັະຈຸິບນັ. ຊຸອກຫຼາວິທ່ີ່ເຂົ�າຮ່່ວມີ ແລະ  
ໃຫ�ຫ້ັກຖານີ້ທ່າງສາທ່າລະນີ້ະໃນີ້ລະຫວ່າງການີ້ປິົດທ່ຳງານີ້ຊ່ວງປົດິຊົ�ວຄາວ
ໄດ�ທ້່�ນີ້້�.

https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997?fbclid=IwAR1jV55pZDLrvpfP8zQWSXdgOCCmyOA0CpDPuS_QH7EPSQDcnF8oVK-rPfQ
https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997?fbclid=IwAR1jV55pZDLrvpfP8zQWSXdgOCCmyOA0CpDPuS_QH7EPSQDcnF8oVK-rPfQ
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https://www.portlandoregon.gov/28258
https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997
https://www.portlandoregon.gov/auditor/26997


ອອກມ່າ, ຂ�ອຍຈິະຢ່້ືບ່ໍອນີ້ຫ້�ນີ້
ອ່ກວິທ່ີ່ໜ່ັ�ງທ່ີ່�ຈິະໄດ້ຍນິ (ແບບສ່ອງແງສ່່ອງຫຼງາ່ມີ) ຂອງພະນກັງານທ່ີ່�ໄດ້ຮັ່ບ
ເລືອກຂອງທ່ີ່ານແມ່ີນໂດຍການຕິ່ດຕ່ສ່່ຳນກັງານຂອງພວກເຂົາທີ່າງໂທີ່ລະສ່ບັ
 ຫຼຼື ສົ່�ງອ່ເມີວຫຼາພວກເຂົາ. ພວກເຂົາຕ້່ອນຮັ່ບແນວຄິດຂອງທ່ີ່ານ! ທ່ີ່ານ
ສ່າມີາດຄົ�ນຫຼາແຕ່່ລະຂມູ້ີນຕິ່ດຕ່ຢູູ່່�ໃນໜັາ້ທີ່ຳອິດຂອງ 
ເວບໍໄຊທ໌່ຂອງເມື່ອງ ພອດແລນີ້.

ມ່ສ່້ວນີ້ຮ່ັວມ່ໃນີ້ຊຸມ່ຊົນີ້ຂອງທ່່ານີ້
ຊຸ່ວິດພົນລະເຮື່ອນ ໄດ້ເລ່�ມີຕົ່�ນຂຽນສ່ິ�ງນ່�ກ່ອນການແຜ່ລ່ະບາດຂອງພະຍາດ.  
ເນື�ອງຈິາກພວກເຮົ່າຈິຳຕ້່ອງຄິດທົີ່ບທີ່ວນວິທ່ີ່ທ່ີ່�ພວກເຮົ່າເຊືຸ�ອມີໂຍງ ແລະ ມີ່
ສ່ວ່ນຮ່່ວມີໃນຊຸມຸີຊົຸນຂອງພວກເຮົ່າ. ພວກເຮົ່າຈິະບ່ເຄືອບນຳາຕ່ານໃຫ້ຼມີນັ; ນ່�
ແມີນ່ຊຸ່ວງເວລາທ່ີ່�ທ້ີ່າທີ່າຍຫຼາຼຍ. ແຕ່່ໂຊຸກດ່ ຟ້ື້າມືີດຫຼຼັງຝົນົ: ພວກເຮົ່າຮັ່ກທ່ີ່�
ຈິະເຄາະຖ້ິວຍເຄາະບວ່ງໃນຊຸມຸີຊົຸນຕ່ອນ 7:00 ໂມີງແລງ ທີ່ກຸໆມີ່�ເພື�ອສ່ະເຫຼຼ່ມີ
ສ່ະຫຼອຼງກຳມີະກອນທ່ີ່�ສ່ຳຄັນ, ສ່ື�ສ່ງັຄົມີອອນລາຍໄດ້ເກ່ດຂ່�ນເປັນັເຄື�ອງມີ່
ເພື�ອໃຫ້ຼການຊຸ່ວຍເຫຼຼືອເຊິຸ�ງກັນ ແລະ ກັນ, ແລະ ຈິຳຕ້່ອງເບິ�ງຕ່າຂອງຄົນແປັກ
ໜັາ້ເພື�ອສ່ື�ສ່ານຮ່ອຍຍ່�ມີທ່ີ່�ເຊືຸ�ອງຊຸ້ອນຢູູ່�ໜັາ້ກາກຂອງພວກເຮົ່າ. ພວກເຮົ່າ
ຍງັເຫ້ຼນການເທີ່ການສ່ະໜັບັສ່ະໜູັນແບບບໜ່ັາ້ເຊືຸ�ອຜ່າ່ນລັດຖິະບານ ແລະ 
ຊັຸບພະຍາກອນຊຸມຸີຊົຸນ. ນ່�ແມ່ີນຕົ່ວຢູ່�າງເລ້ກນອ້ຍ: 

ເມ່ອືງ ພອດແລນີ້ ມ້່�ໜຶ່�າເວບໍໄຊທ໌່ໃໝັ ່ທ່ີ່�ຖືິກປັັບປຸັງທຸີ່ກໆມີື�ກັບຂມູ້ີນ
ກ່ຽວກັບການຕ່ອບໂຕ້່ພະຍາດ COVID-19 ຂອງເມືີອງ ລວມີທັີ່ງການຕ່ອບ
ໂຕ້່ເບື�ອງຕົ່�ນ, ການບນັເທົີ່າທີ່າງເສ່ດຖິະກິດ, ທ່ີ່�ຢູູ່�ອາໄສ່, ສ່າທີ່າລະນຸປັະໂພກ
 ແລະອື�ນໆ.

https://www.portland.gov/
https://www.portland.gov/novel-coronavirus-covid-19


ຖ້ິາຫຼາກທ່ີ່ານຢູູ່�ໃນຕ່ຳແໜ່ັງທ່ີ່�ຈິະໃຫ້ຼການຊຸ່ວຍເຫຼຼືອ ເຂ້�າຮ່ັວມ່ອາສາສະໝ້ັກໃນີ້
ສ້ນີ້ຂມ້້່ນີ້ຂ່າວສານີ້ ພວມີປັະສ່ານການຕ່ອບໂຕ້່ COVID-19 ໃນລະດັບເຂດ. 
ອົງການຈັິດຕັ້່ງ ແລະ ບຸກຄົນທ່ີ່�ສ່າມີາດໃຫ້ຼເວລາ ແລະ ເຄື�ອງຂອງພວກເຂົາເພື�ອ
ຊຸ່ວຍສ່ະລກໍານແຜ່່ລະບາດຂອງເຊືຸ�ອພະຍາດຄວນຕິ່ດຕ່ສູ່່ນດັ�ງກ່າວສ່ຳລັບ
ຂມູ້ີນເພ່�ມີຕື່�ມີ.

ພອດແລນ ມ່ີ 95 ສ່ະມີາຄົມີເພື�ອນບາ້ນ ແລະ ພວກເຂົາພວມີໃຫ້ຼການ
ສ່ະໜັບັສ່ະໜູັນ ແລະ ຊັຸບພະຍາກອນສ່ຳຄັນຢູ່�າງທັີ່ນການໃຫ້ຼແກ່ເພື�ອນ
ບາ້ນຂອງພວກເຂົາ. ຄົ�ນຫຼາເພ່�ມີຕື່�ມີກ່ຽວກັບ ສະມ່າຄົມ່ເພື�ອນີ້ບໍ�ານີ້ ແລະ 
ວິທ້່ການີ້ເຂ້�າຮ່ັວມ່ໄດ�ທ້່�ນີ້້� ຂອງທ່ີ່ານ. 

ຖ້ິາຫຼາກທ່ີ່ານພວກມີຊຸອກຫຼາວິທ່ີ່ທ່ີ່�ຈິະອາສ່າເວລາ ແລະ ຊັຸບພະຍາກອນຂອງ
ທ່ີ່ານ, ອົງກອນີ້ບໍຫ່ວ້ງຜົູ້ນີ້ກຳໄລຂອງລ້ດ Oregon ສ່າມີາດຊຸ່ວຍເຊືຸ�ອມີໂຍງ
ທ່ີ່ານກັບອົງາກນຈັິດຕັ່�ງບຫ່ຼວັງຜ່ນົກຳໄລຂອງທ້ີ່ອງຖິິນນບັພນັອົງການ. 

ອົງການສຸ່ຂະພາບ ໂອເຣກອນ ໄດ້ສ່າ້ງເວ້ບໄຊຸຫຼາຼຍພາສ່າ, ປົອດໄພ + 
ແຂງແຮັງ, ເພື�ອສ່ະໜັອງຂມູ້ີນອັບເດດທຸີ່ກວັນ, ຊັຸບພະຍາກອນ ແລະ ຂມູ້ີນ
ກ່ຽວກັບ COVID-19. 

ການເຂົ�າເຖິິງອາຫຼານທ່ີ່�ມີໂ່ພຊຸະນາການແມີນ່ສ່ຳຄັນສ່ຳລັບການຮັ່ກສ່າໃຫ້ຼມີ່
ສຸ່ຂະພາບດ່ ແລະ ປັາສ່ະຈິາກເຊືຸ�ອພະຍາດ. ຫ�ອງການີ້ສ່ກສາເມ່ອືງໃນີ້ລ້ດ
 Oregon ພວມີໃຫ້ຼອາຫຼານທ່ີ່ຽງແກ່ນກັຮ່ຽນທ່ີ່�ຕ້່ອງການໂດຍບເ່ສ່ຍຄ່າ
 ແລະ ສ່ວນສ່າທີ່າລະນະ ແລະ ບອ່ນພກັຜ່ອ່ນ ພອດແລນ ຈິະສ່ບືຕ່ດ່ຳເນນ່
ການ ໂຄງການີ້ອາຫານີ້ທ່່ຽງແບໍບໍບໍເ່ສຍເງນິີ້ ໃນີ້ລະດຮູ້່ອນນ່�. 

ຂຂໍອບໍໃຈິຄວາມ່ຕ້ັ້�ງໃຈິຂອງທ່່ານີ້ທ້່�ຈິະສ�າງ ພອດແລນີ້ທ້່�ດ້ກວ່າ, ເຊື�ອມ່ໂຍງ
ຫັາຍຂ່�ນີ້. #WeGotThisPDX

ຄວາມ່ຮ້ັບໍຜິູ້ດຊອບໍຫ້ັກຂອງ ເມ່ອືງພອດ
ແລນີ້
ເມີອືງສ່ະໜັອງການບລິໍການພື�ນຖິານ ລວມີທັີ່ງການຂົນສ່ົ�ງ, ໄຟື້ໃໝ້ົ ແລະ ກູ້ໄພ, 
ທ່ີ່�ຢູູ່�ອາໄສ່, ການວາງແຜ່ນ, ການພດັທີ່ະນາ, ນຳາ ແລະ  ລະບົບນຳາເສ່ຍ,  
ການຄຸ້ມີຄອງ ແລະ ການສ່ື�ສ່ານເຫຼດສຸ່ກເສ່ນ່, ເຈົິ�າໜັາ້ທ່ີ່�ຕ່ຳຫຼວຼດ, ສ່ວນ
ສ່າທີ່າລະນະ ແລະ ບ່ອນພກັຜ່ອ່ນ, ແລະ ຊຸ່ວິດຊຸມຸີຊົຸນ ແລະ ພນົລະເຮື່ອນ. 

ທ່ີ່ານມ່ີຄຳຖິາມີກ່ຽວກັເມືີອງ ຫຼຼື ເຂດ ຂອງພວກເຮົ່າ ແລະ ການບລິໍການຕ່່າງໆບ?ໍ 
ໂທີ່ 503.823.4000, ແລະ ຄົນທ່ີ່�ເປັນັມີະນຸດແທ້ີ່ຈິະຕ່ອບ ແລະ ຈິະຊຸ່ວຍຕ່ອບ
ຄຳຖິາມີຂອງທ່ີ່ານ. 

ສ້ງກະສ້ນີ້້� ໄດ�ນີ້ຳມ່າໃຫ�ທ່່ານີ້ໂດຍສຳນີ້ກ້ງານີ້ຊມຸ່ຊົນີ້ ແລະ ຊ້ວິດພນົີ້ລະເຮືັອນີ້ 
ຂຂໍອບໃຈິຢູ່າງຍິ�ງສ່ຳລັບບຸກຄົນຕ່ໄ່ປັນ່�: 

ຄະນະກຳມີາທິີ່ການຮັ່ບຜ່ດິຊຸອບ Chloe Eudaly, ທ່ີ່ານອຳນວຍການ  
Suk Rhee ແລະ Michael Montoya ສ່ຳລັບການສ່ະໜັບັສ່ະໜູັນ ແລະ
 ຄຳແນະນຳ ຂອງພວກເຂົາ. Fort Wick  ສ່ຳລັບທິີ່ດທີ່າງ ແລະ ການຈັິດວາງ
ສ່ລິະປັະເຄື�ອນໄຫຼວ. Alex Chiu ສ່ຳລັບຮູ່ບພາບປັະກອບທ່ີ່�ສ່ວຍງາມີ.  
Steph Routh ສ່ຳລັບຮ່ຽບຮ່ຽງຄຳເວົ�າ. Pollyanne Birge ແລະ Perla 
Sitcov ສ່ຳລັບແນວຄິດ ແລະ ຄຳແນະນຳ.

https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/donate-volunteer-slow-spread-covid-19
https://multco.us/novel-coronavirus-covid-19/donate-volunteer-slow-spread-covid-19
https://www.portlandoregon.gov/civic/28386
https://www.portlandoregon.gov/civic/28386
https://nonprofitoregon.org/resources/volunteer_opportunities
https://www.safestrongoregon.org/
https://www.safestrongoregon.org/
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID-19-Food-Resources.aspx
https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/healthsafety/Pages/COVID-19-Food-Resources.aspx
https://www.portlandoregon.gov/parks/61921


ໄຟ
ໄໝັ

� ແລະ ກ້�ໄພ

ສຳນີ້ກ້ງານີ້ນີ້ຳາ
ການີ້ຂົນີ້ສົ� ງ

ສວນີ້ສາທ່
າລະນີ້ະ 

ແລະ ບໍອນີ້ພ
ກ້ຜູ້ອນີ້


