
 
 

2020 ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ: ໄລຍະເວລາ 
 

ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ໂທຫາເບີ ສາຍດ່ວນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ ່ ເບີ  844-2020-API 
ສໍ າລັບພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາອ ່ ນໆ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພີ ່ ມເຕີ ມ, ເຂົ ້ າເບິ ່ ງເວັບໄຊທ໌  www.CountUsIn2020.org/hotline 

  
ບາດກ້າວຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ ສິ່ ງທີ່ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເພ ່ ອຊ່ວຍໃຫ້ 

ທ່ານໄລ່ຈໍ ານວນໄດ້ (GOTC) 

ລະດູຮ້ອນ 2019 - ເດ ອນມີ ນາ 2020 -- ປ່າວຂ່າວແລະໃຫ້ການຄວາມຮູ້ແລະການສຶ ກສາ 

ເດ ອນ 
ມັງກອນ- 
ເດ ອນ 
ພະຈິ ກ 
2019 

ເປິ ດກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ > 200 
ຫ້ອງການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວທ້ອງຖ່ິນ.  

ເລີ່ ມບ້ັນໃຫ້ຄວາມຮູ້ໂຄສະນາແລະການ 
ສຶ ກສາ: ບອກຊຸມຊົນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ ແລະເຫດຜົນວ່າ 
ເປັນຫຍັງ ການມີ ສ່ວນຮ່ວມ ເປັນສິ່ ງສໍ າຄັນ!  
ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບໂອກາດວຽກ 
ເຮັດງານທໍາສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໃນປີ  2020 
ກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານແລະຊ່ວຍປະຊາຊົນ 
ສະຫມັກ. 

ເດ ອນ 
ກັນຍາ 
2019 
ແລະຕ່ໍມາ 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຮັບສະຫມັກແລະຈ້າງ 
ພະນັກງານຊ່ົວຄາວປະຈໍ າພ ້ ນທີ່ ສໍ າລັບ 
ສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ. 

ເຮັດໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໂຄສະນາແລະການສຶ ກສາ 
ຕ່ໍ.  
 

ແບ່ງໂອກາດເຮັດວຽກງານຕ່ໍແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເ
ຫຼ ອສະຫນັບສະຫນູນການສະຫມັກງານ. 

ເດ ອນ 
ມັງກອນ 
2020 

ການນັບເລີ່ ມໃນອາລາສກາ  ເຮັດໃຫ້ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໂຄສະນາແລະການສຶ ກສາຕ່ໍ. 
• ແບ່ງຂໍ ້ ຄວາມ GOTC 

ແລະເຈ້ຍຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານ. 
• ຕິດຕ່ໍສ ່ ມວນຊົນແລະໂພສລົງໂຊຊຽວ 

ມີ ເດຍ. 
• ວາງແຜນແລະຈັດງານກະຈາຍຂ່າວ. 
• ວາງແຜນການສໍ າຫຼວດ. 
• ອະທິບາຍວ່າວິ ທີ ການສໍ າຫຼວດເຮັດ 

ແນວໃດແລະປະຊາຊົນສາມາດຕອບໄດ້
ແນວໃດ. 
 

ວາງແຜນການເຄ ່ ອນໄຫວແລະການສໍ າຫຼວດ 
ໃນພ ້ ນທີ່ ຂອງທ່ານສໍ າລັບ GOTC ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປ  

http://www.countusin2020.org/hotline


ເລີ່ ມຕ້ົນໃນເດ ອນມີ ນາ - ໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບ 
ການສໍ າຫຼວດ.  

ເດ ອນມີ ນາ - ເດ ອນເມສາ 2020 --- ປະຊາຊົນຕອບການສໍ າຫຼວດສ າມະໂນຄົວ 

ວັນທີ  9 
ມີ ນາ 2020 

ການຊ່ວຍເຫຼ ອແບບສອບຖາມການສໍ າຫຼວດ
ສໍ າມະໂນຄົວ 
ເປີ ດສາຍໂທລະສັບໂດຍບໍ່ ໄດ້ເສຍຄ່າ. 
ການຊ່ວຍເຫຼ ອທາງໂທລະສັບແມ່ນໄດ້ຕອບສະ
ໜອງໃຫ້ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ 12 
ພາສາທີ່ ບໍ່ ແມ່ນພາສາອັງກິດ ລວມມີ  
ພາສາຈີ ນ (ມັນດາຣິ ນ ແລະ ແຄນໂຕນີ ສ), 
ພາສາຍີ່ ປຸ່ນ, ພາສາເກົາຫີຼ, ພາສາຕາກາລັອກ 
ແລະ ພາສາຫວຽດນາມ. 

ລົນນະລົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ການສຶ ກສາຕ່ໍ ແລະ 
ແບ່ງປັນຂໍ ້ ມູນ 
ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼ ອແບບສອບຖາມການສໍ າ
ຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ, 
ຊຶ່ ງໃນປະຈຸບັນໄດ້ເປີ ດສາຍໂທລະສັບໃຫ້ໂດຍບໍ່ ໄດ້
ເສຍຄ່າ. 
 
 

ເດ ອນມີ ນາ 
12 - 20, 
2020 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວສ່ົງໄປສະນີ ຫາ 
ຄົວເຮ ອນທຸກເຮ ອນໃຫ້ຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການ 
ຕອບທາງອອນໄລນ໌ (ລວມທັງຫມາຍເລກ ID 
ສະເພາະຂອງຄົວເຮ ອນ) 
ແລະແຫ່ຼງຂໍ ້ ມູນຊ່ວຍເຫຼ ອດ້ານພາສາ. 
ເວທີ ຕອບສະຫນອງທາງອອນໄລນ໌ຈະໃຫ້ 
ບໍ ລິ ການສົດຢູ່ໃນເວລາທີ່ ສ່ົງໄປສະນີ ຄ້ັງທໍາອິ ດ. 
ກົມຍັງໄດ້ສ່ົງໄປສະນີ ແບບຟອມໄປຍັງ 20% 
ຂອງຄົວເຮ ອນທີ່ ເຂົ າເຈົ ້ າສົງໃສວ່າມີ ລະດັບການ
ເຂົ ້ າເຖິງອິ ນເຕີ ເນັດທີ່ ຕ່ໍາສຸດ.  

ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບສະຫນອງການ 
ສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ: 

• ເວົ ້ ານໍ າຊຸມຊົນຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການ 
ສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ. 

• ແບ່ງປັນແຜ່ນພັບແລະເອກະສານ 
ຂໍ ້ ມູນຕ່າງໆ. 

• ສ ບຕ່ໍການໂຄສະນາທາງສ ່ ມວນຊົນ 
ແລະໂຊຊຽວມີ ເດຍ. 

• ສໍ າຫຼວດບໍ ລິ ເວນທີ່ ນັບໄດ້ຍາກ. 

ເດ ອນມີ ນາ 
16 -24, 
2020 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສ່ົງຈົດຫມາຍ 
ເຕ ອນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮ ອນທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຕອບ. 

ໃຫ້ຂໍ ້ ມູນຂ່າວສານແລະການສະຫນັບສະຫນູນ 
ທີ່ ປະຊາຊົນຕ້ອງການເພ ່ ອຕອບສະຫນອງໄດ້: 

• ເຮັດກິດຈະກໍາງານລ້ຽງ. 
• ສະຫນອງໂອກາດກັບປະຊາຊົນທີ່ ຈະໄດ້ຮັ

ບການຊ່ວຍເຫຼ ອເພ ່ ອຕອບສະຫນອງກາ
ນສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ. 

• ສ ບຕ່ໍການໂຄສະນາທາງສ ່ ມວນຊົນ 
ແລະໂຊຊຽວມີ ເດຍ. 

 

ສ ບຕ່ໍການສໍ າຫຼວດບໍ ລິ ເວນທີ່ ນັບໄດ້ຍາກ 
ດ້ວຍການເຄາະປະຕູ, ເຮັດກອງກຸ່ມເພ ່ ອ 
ໂທລະສັບ, ແລະກິດຈະກໍາອ ່ ນໆ.  
ຄໍ າແນະນໍ າ: ຖ້າຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ ງບໍ່ ຮູ້ຫມາຍເລກ ID 
ສະເພາະຂອງຕົນເອງເພ ່ ອຕອບທາງອອນໄລນ໌, 

ເດ ອນມີ ນາ 
26 - 
ເດ ອນເມສາ 
3, 2020 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສ່ົງໄປສະນີ ຍະບັດ 
ເຕ ອນໃຫ້ແກ່ຄົວເຮ ອນທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ຕອບ.  

 ດ ອນເມສາ 
1, 2020 

ມ ້ ນີ ້ ແມ່ນວັນສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020 
ຢ່າງເປັນທາງການ! 

ເດ ອນເມສາ 
8 - 16, 
2020 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສ່ົງຈົດຫມາຍແລະ 
ເຈ້ຍແບບຟອມ. 



ເດ ອນເມສາ 
20 - 27, 
2020 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຈະສ່ົງບັດໄປສະນີ  
ເຕ ອນ ເປັນເທ ່ ອສຸດທ້າຍ. 
ການເຜີຍແຜ່ຂອງເຂົ າເຈົ ້ າ 
ເພ ່ ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບ 
ສະຫຸຼບການຕອບໃນວັນທີ  12 ພຶດສະພາ 2020. 

ພວກເຂົ າກ່ໍຍັງສາມາດສ່ົງຄໍ າຕອບທາງເວັບໄຊທ໌
ຂອງກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໄດ້ໂດຍໃຫ້ທີ່ ຢູ່ຂອ
ງພວກເຂົ າ. 

ເດ ອນພຶດສະພາ - ເດ ອນກໍລະກົດ 2020 --- ການແຈ້ງເຕ ອນ ແລະ 
ໄລຍະຕິດຕາມຜູ້ທີ່ ບໍ່ ໄດ້ຕອບ 

ເດ ອນ 
ພຶດສະພາ 4, 
2020 

ກົມສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວລະບຸຜູ້ທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ 
ຕອບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ.  

ກະຕຸ້ນໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບສະຫນອງການ 
ສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ ຫາກວ່າເຂົ າເຈົ ້ າຍັງ 
ບໍ່ ທັນໄດ້ຕອບເທ ່ ອ. 
ພວກເຂົ າຍັງສາມາດຕອບໃນລະຫວ່າງການອອ
ນໄລນ໌ ຢູ່ນີ ້  ໂດຍທາງໂທລະສັບ ຫຼ  
ສ່ົງແບບຟອມເປັນໄບກັບມາທາງໄປສະນີ ກໍ ໄດ້. 
 

ຕອບຄໍ າຖາມທີ່ ສະມາຊິ ກຊຸມຊົນມີ ກ່ຽວກັບ 
ການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ ແລະຫຸຼດຜ່ອນ 
ຄວາມຢ້ານກົວວ່າເປັນຫຍັງພະນັກງານ 
ສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວອາດຈະໄປຢ້ຽມຢາມ 
ຄົວເຮ ອນຂອງພວກເຂົ າ ຖ້າພວກເຂົ າຍັງ 
ບໍ່ ທັນໄດ້ຕອບ.    

ເດ ອນ 
ພຶດສະພາ - 
ເດ ອນ 
ກໍລະກົດ 
2020   

ຫ້ອງການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວສ່ົງພະນັກງານ 
ສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໄປຢ້ຽມຢາມຄົວເຮ ອນ 
ທີ່ ຍັງບໍ່ ທັນໄດ້ສ່ົງຄ ນແບບຟອມຂອງພວກເຂົ າ.  
ໃນຂົງເຂດທີ່ ມີ ນັກຮຽນຫຼາຍຄົນບໍ່ ໄດ້ພັກຢູ່ໃນຮ້ົ
ວວິ ທະຍາໄລ, ຂ້ັນຕອນນີ ້  
ຈະເລີ່ ມເກັບຂໍ ້ ມູນໃນຕ້ົນເດ ອນ ເມສາ. 

ແບບຟອມອອນໄລນ໌ແລະການຊ່ວຍເຫຼ ອການ
ຕອບແບບສອບຖາມການສໍ າຫຼວດ 
ສໍ າມະໂນຄົວຍັງມີ ໃຫ້ປະຊາຊົນຕອບໄດ້. 

ໄລຍະຫັຼງການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ 

ເດ ອນ 
ມິຖຸນາ - 
ເດ ອນ 
ກັນຍາ 
2020 

ການສໍ າຫຼວດຫລັງການນັບເພ ່ ອ ປະເມີ ນຄວາມ 
ຜິດພາດຄອບຄຸມ (ປະຊາຊົນທີ່ ພາດບໍ່ ໄດ້ 
ຖ ກນັບ ຫຼ ຖ ກນັບຫຼາຍກວ່າຫນຶ່ ງຄ້ັງ) 
ໃນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວປີ  2020. 

 

ເດ ອນ 
ທັນວາ 31, 
2020 

ຮອດກໍານົດໄລຍະເວລາສໍ າລັບກົມສໍ າຫຼວດ 
ສໍ າມະໂນຄົວ ຕ້ອງລາຍງານຈໍ ານວນ 
ປະຊາກອນຂອງລັດທັງຫມົດໃຫ້ກັບ 
ປະທານາທິບໍ ດີ  
ເພ ່ ອຈຸດປະສົງໃນການຈັດແບ່ງ. 

 

 
ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ ້ ມູນກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວ, ລວມທັງເອກສານຂໍ ້ ມູນເພ ່ ອໃຫ້ 
ສະມາຊິ ກຊຸມຊົນແລະອົງກອນຊຸມຊົນຂອງທ່ານທີ ່  www.CountUsIn2020.org/resources. 

http://www.countusin2020.org/resources

