
City of Portland 
ແບບຟອມສະເໜີຂໍ ບັນທຶ ກສາທາລະນະເອກະພາບ

ການທົບທວນຄື ນສຸດທ້າຍສິ ງຫາ 2018 
ແບບຟອມສະເໜີຂໍ ບັນທຶ ກສາທາລະນະເອກະພາບຂອງເມື ອງປອດແລນ ໜ້າ 1 ໃນ 2 

ວັນທີ ສະເໜີີຂໍ  : 

ຂໍ ້ ມູນຜູ້ສະເໜີຂໍ

ຊື່  : 

ທີ່ ຢູ່ທາງໄປສະນີ  : 

ໂທລະສັບ :  ທີ່ ຢູ່ອີ ເມວ :  ແຟັກ : 

ວິ ທີ ການຕິດຕ່ໍທີ່ ມັກ   : ໄປສະນີ     ໂທລະສັບ    ອີ ເມວ    ແຟັກ 

ລາຍລະອຽດການສະເໜີຂໍ  

1. ການສະເໜີຂໍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮ້ອງຟ້ອງຄະດີ ທີ່ ພົວພັນເຖິງເມື ອງປອດແລນບໍ  ? 

ຖ້າ “ແມ່ນແລ້ວ,” ໃຫ້ໃສ່ຊື່ ຄະດີ  ,ເລກທີ ຄະດີ ຂອງສານ ຫຼື  ຂໍ ້ ມູນລະບຸອື່ ນໆ : 

2. ການສະເໜີຂໍ ກ່ຽວຂ້ອງກັບແຈ້ງການຮຽກຮ້ອງການລະເມີ ດທີ່ ພົວພັນເຖິງເມື ອງປອດແລນບໍ  ?

ຖ້າ “ແມ່ນແລ້ວ,” ໃຫ້ໃສ່ຊື່ ຂອງຜູ້ຮ້ອງຮຽນ ແລະ ຖ້າຮູ້ຈັກແມ່ນໃຫ້ໃສ່ວັນທີ ຂອງເຫດການ: 

3. ຖ້າທ່ານຕອບວ່າ “ແມ່ນແລ້ວ” ຕ່ໍຄໍ າຖາມທີ  1 ຫຼື  ຄໍ າຖາມທີ  2, ທ່ານກໍາລັງເຮັດການສະເໜີຂໍ ນີ ້ ໃນນາມຂອງຝ່າຍທີ່ ຢູ່ໃນການຮ້ອງຟ້ອງ ຫຼື  ການ
ຮຽກຮ້ອງຕ່ໍການລະເມີ ດບໍ ?

ໝາຍເຫດ:  ຖ້າ “ແມ່ນແລ້ວ,” ໃຫ້ໃສ່ຊື່  “ຫ້ອງການຂອງທະນາຍຄວາມເມື ອງ” ເຂ້ົາໄປສໍ າລັບຄໍ າຖາມທີ  4 ເພີ່ ມເຕີ ມໃສ່ສໍ ານັກງານທີ່ ດໍ າເນີ ນການ
ຢູ່ອື່ ນ.  ອັນນີ ້ ແມ່ນກົດໝາຍຂອງລັດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະຕິບັດ (ORS 192.314(2)(a)).

4. ສໍ ານັກງານ ຫຼື  ຫ້ອງການ, ຖ້າຮູ້ຈັກ (ສໍ າເນົ າຂອງແບບຟອມນີ ້ ຕ້ອງສ່ົງໄປຫາແຕ່ລະບ່ອນ):

5. ການຫຸຼດ ຫຼື  ການສະຫຼະຄ່າທໍານຽມອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ຖ້າຜູ້ຄຸ້ມຄອງກໍານົດວ່າ ການຂໍ ນີ ້ ແມ່ນເປັນຜົນປະໂຫຍດຂອງສ່ວນລວມເປັນຕ້ົນຕໍ. ກະລຸນາໃຫ້
ຄໍ າຕອບຕ່ໍໄປນີ ້ ຄື :

a. ທ່ານ ຫຼື  ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທ່ານມີ ເຈດຕະນານໍ າໃຊ້ຂໍ ້ ມູນແນວໃດ:

b. ຂໍ ້ ມູນຈະໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ສ່ວນລວມໄດ້ແນວໃດ:

c. ທ່ານ ຫຼື  ອົງການຈັດຕ້ັງຂອງທ່ານມີ ເຈດຕະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ ້ ມູນໃຫ້ສັງຄົມໃນລະດັບກວ້າງແນວໃດ:

6. ການສະເໜີຂໍ ນີ ້ ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນທຶ ກສ່ວນບຸກຄົນບໍ  ?

ໝາຍເຫດ: ຖ້າ “ແມ່ນແລ້ວ,” ກະລຸນາແນບແບບຟອມທີ່ ອອກໃຫ້ພ້ອມລາຍເຊັນຈາກລູກຈ້າງມານໍ າ. 

7. ເລື ອກໜ່ຶງໃນຄໍ າຢ້ັງຢື ນສໍ າລັບຈຸດປະສົງຂອງການເຂ້ົາເມື ອງອັນໃດໜ່ຶງຕ່ໍໄປນີ ້ :

 ນີ ້ຂໍເໜີສະການເນີ ນດໍ າລັງກໍາເຈົ ້ າພະຂ້າ ວ່າຢື ນຢ້ັງເຈົ ້ າພະຂ້າ
ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດ
ໝາຍການເຂ້ົາເມື ອງຂອງລັດຖະບານກາງ.

 ຢື ນຢ້ັງເຈົ ້ າພະຂ້າ ວ່າ ຂ້າພະເຈົ ້ າບໍ່ ໄດ້ກໍາລັງດໍ າເນີ ນການສະເໜີຂໍ ນີ ້
ເພ່ືອຈຸດປະສົງຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການເຂ້ົາເມື ອງຂອງລັດ
ຖະບານກາງ. (ເລື ອກຕົວເລື ອກນີ ້  ຖ້າທ່ານກໍາລັງສະເໜີຂໍ ການບັນ
ທຶ ກກ່ຽວກັບຕົວຂອງທ່ານເອງສໍ າລັບການສະໝັກຂໍ ການເຂ້ົາເມື ອງ
ຂອງທ່ານເອງ)
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8.  ທ່ານຢາກຈະໃຫ້ການສະເໜີຂໍ ນີ ້ ສໍ າເລັດແນວໃດ ? 

 ຂ້ອຍຢາກຈະກວດກາບັນທຶ ກ.  ຂ້ອຍຢາກຈະໃຫ້ອັດສໍ າເນົາ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ຂ້ອຍ. 

 ຂ້ອຍຢາກຈະໃຫ້ອັດສໍ າເນົາອີ ເລັກໂທຣນິ ກ ແລະ ສ່ົງໃຫ້ຂ້ອຍ.  ຂ້ອຍຢາກຈະໃຫ້ອັດສໍ າເນົາ ແລະ ເກັບໄວ້ໃຫ້ຂ້ອຍໄປເອົ າ. 

 

ລາຍລະອຽດຂອງບັນທຶ ກທີ່ ສະເໜີຂໍ  

ກະລຸນາລວມເອົ າສິ່ ງຕ່ໍໄປນີ ້ ເຂ້ົານໍ າ ເມື່ ອອະທິ ບາຍເຖິງເອກະສານທີ່ ຂໍ  ,ໃນລະດັບທີ່ ຮູ້ຈັກ ແລະ ໃຫ້ມີ ລາຍລະອຽດຫຼາຍທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້ : 

• ປະເພດຂອງເອກະສານ • ວັນທີ  • ຫົວຂໍ ້  

• ຜູ້ຂຽນ • ເນື ້ ອໃນເລື່ ອງ • ທີ່ ຢູ່ຂອງສະຖານທີ່ ຕົວຈິ ງໃດໜ່ຶງໃນການອອກໃຫ້ 

ລາຍລະອຽດ (ອາດຈະເພີ່ ມຕື່ ມໃສ່ໃບອື່ ນໄດ້ ຖ້າຈໍ າເປັນ): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ທາງເມື ອງຈະຕອບການສະເໜີຂໍ ຂອງທ່ານທັນທີ ທີ່ ເປັນໄປໄດ້ ແລະ ໂດຍບໍ່ ມີ ຄວາມຊັກຊ້າທີ່ ບໍ່ ມີ ເຫດຜົນ. 

• ຖ້າຄ່າໃຊ້ຈ່າຍປະເມີ ນໄວ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕອບສະໜອງການສະເໜີຂໍ ຂອງທ່ານເກີ ນ $25, ທາງເມື ອງຈະແຈ້ງເລື່ ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫ່ົຼານີ ້ ໃຫ້ທ່ານ ແລະ 
ຕ້ອງໄດ້ມີ ການອະນຸຍາດກ່ອນເລີ່ ມຕ້ົນດໍ າເນີ ນການ. ບົດລາຍງານຂອງຕໍາຫຼວແມ່ນ ຕ້ອງໄດ້ມີ  $30 ສໍ າລັບການຂໍ ເອົ າເຖິງ 10 ໜ້າ ແລະ $2 ສໍ າລັບ
ແຕ່ລະໜ້າເພີ່ ມຈາກນ້ັນ, ນອກຈາກວ່າທ່ານມີ ສິ ດໄດ້ຮັບການສະຫຼະສິ ດຕ່ໍຄ່າທໍານຽມ. 

• ຖ້າຄ່າທໍານຽມປະເມີ ນນ້ັນເກີນ $25, ອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າມັດຈໍ າ 50% ເພ່ືອເລີ່ ມດໍ າເນີ ນການໃຫ້. 

• ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ ເກີດຂຶ ້ ນຄົບຖ້ວນກ່ອນທີ່ ອາດຈະເຂ້ົາກວດກາບັນທຶ ກສາທາລະນະ ຫຼື  ອອກສໍ າເນົ າໃຫ້ໄດ້. 

ໝາຍເຫດ :ເອກະສານຕ່າງໆແມ່ນຈະໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ. 

ຂ້ອຍໄດ້ອ່ານ ແລະ ເຫັນດີ ປະຕິບັດຕາມເງື່ ອນໄຂຂ້າງເທິງ ແລະ ຍັງເຫັນດີ ຈ່າຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕາມການສະເໜີຂໍ ບັນທຶ ກສາທາລະນະຕາມເງື່ ອນໄຂທີ່ ໄດ້ກໍານົດ
ໄວ້ຂ້າງເທິງ. ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫ່ົຼານີ ້ ອາດຈະລວມມີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການຊອກຫາບັນທຶ ກ, ການທົບທວນບັນທຶ ກ ເພ່ືອກວດກາເອກະສານຍົກເວ້ັນ, ການແນະນໍ າການ
ກວດກາບັນທຶ ກ, ການອັດສໍ າເນົ າ, ການຢ້ັງຢື ນບັນທຶ ກ ແລະ ການສ່ົງບັນທຶ ກໃຫ້ທາງໄປສະນີ . ຂ້ອຍເຫັນດີ ຈ່າຍສູງສຸດ $25 ໂດຍບໍ່ ຕ້ອງມີ ການອະນຸມັດອີ ກ. 

ລາຍເຊັນ   ວັນທີ    

ສ່ົງການສະເໜີຂໍ ຂອງທ່ານໂດຍທາງອີ ເມວ 
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