
 

 

 

 

 
  

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມກັບໝ ່ ເພ ່ ອນ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານໃນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງປີ  2020  

 
ມີ ຄໍ າຖາມບໍ ? ໂທຫາເບີ ສາຍດ່ວນການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວຂອງພວກເຮົ າໄດ້ທີ ່ ເບີ  844-2020-API ສໍ າລັບພາສາອັງກິດ ແລະ 

ພາສາອ ່ ນໆ. ສໍ າລັບຂໍ ້ ມ ນເພີ ່ ມເຕີ ມ, ເຂົ ້ າເບິ ່ ງເວັບໄຊທ໌  www.CountUsIn2020.org/hotline 
  
ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງຈະເລີ່ ມຕ້ົນໃນເດ ອນມີ ນາ ປີ  2020. ຕ້ອງເເນ່ໃຈວ່າທ່ານ ແລະ 
ຊຸມຊົນຂອງທ່ານໄດ້ຖ ກນັບຈ ່ ງຈະໄດ້ຮັບສ່ວນເເບ່ງຂອງແຫ່ຼງທ ນ ແລະ ການເປັນຕົວເເທນຢ່າງຍຸຕິ ທໍາ.  
 
ທຸກໆ 10 ປີ , ລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິ ກາຈະນັບທຸກຄົນທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນປະເທດສະຫະລັດອາເມລິ ກາ. 
ເເບບສອບຖາມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງເເມ່ນສ້ັນ, ເເລະ 
ຄໍ າຕອບສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເເມ່ນຈະຖ ກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.  
 
ທ່ານເເມ່ນຜ ້ ສ່ົງຂ່າວສານທີ ່ ດີ ທີ ່ ສຸດ, ໜ້າເຊ ່ ອຖ ທີ ່ ສຸດຕໍ ່ ກັບໝ ່ ເພ ່ ອນ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ. 
ຈ່ົງຊ່ວຍຊຸມຊົນທ່ານໂດຍການໂອ້ລົມກັບໝ ່ ເພ ່ ອນ ແລະ 
ຄອບຄົວຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງ: 
 

ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງມີ ຄວາມສໍ າຄັນຕ່ໍຂ້າພະເຈົ ້ າເພາະວ່າ... 
• ການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງຈະຊ່ວຍໃນການກໍານົດຈໍ ານວນເງິ ນທີ່ ຈະນໍ າໄປບໍ ລິ ການ ເຊັ່ ນ: 

ບັນດາໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ, ແລະ ທາງດ່ວນ -- 
ຈໍ ານວນຄົນໃນຊຸມຊົນພວກເຮົ າຖ ກນັບຫຼາຍເພ່ີມຂ ້ ນ, ຈໍ ານວນເງິ ນທ ນຈະໄດ້ເພ່ີມຂ ້ ນເທ່ົານ້ັນ.  

• ຜົນຂອງການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງຈະກໍານົດການເປັນຕົວເເທນທາງການເມ ອງ, 
ລວມເຖິງຈໍ ານວນທີ່ ນ່ັງໃນສະພາກ້ອງເກັຼດທີ່ ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ 
ວິ ທີ ການເເຕ້ມເເບບບັນດາຕົວເມ ອງສໍ າລັບລັດເເບບໃດ ແລະ ລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ.  

• ລັດຖະບານ, ທຸລະກິດ, ແລະ 
ອົງການຈັດຕ້ັງຊຸມຊົນຈະໃຊ້ຂໍ ້ ມ ນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງເພ ່ ອຈັດສັນເງິ ນ, 
ບັນດາຊັບພະຍາກອນ ແລະ ການໃຫ້ບໍ ລິ ການໃຫ້ກັບບັນດາຊຸມຊົນ ແລະ 
ເພ ່ ອຕັດສິ ນໃຈບ່ອນທີ່ ຈະລົງທ ນ.  
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ການມີ ສ່ວນຮ່ວມໃນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງເເມ່ນມີ ຄວາມປອດໄພ 
• ບັນດາຄໍ າຕອບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງຂອງພວກເຮົ າເເມ່ນຈະຖ ກເກັບໄວ້ເປັນຄວາມລັບ. 

ຕາມກົດໝາຍ, 
ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງຈະບໍ່ ສາມາດເເບ່ງປັນບັນດາຄໍ າຕອບຂອງພວກເຮົ າໃຫ້ກັບບຸກຄົ
ນໃດ, ລວມເຖິງໜ່ວຍງານລັດຖະບານກາງ, ລັດ, ແລະ ໜ່ວຍງານລັດຖະບານທ້ອງຖ່ິນ ຫຼ  
ການບັງຄັບການເຂົ ້ າເມ ອງ. 

ການມີ ສ່ວນຮ່ວມການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງເປັນເເບບງ່ າຍໆ. 
• ໃຫ້ເເນ່ໃຈວ່າການນັບທຸກຄົນທີ່ ອາໄສຢ ່ ໃນເຮ ອນນັບແຕ່ວັນທີ  1 ເມສາ, 2020, 

ໂດຍບໍ່ ສົນເລ ່ ອງຄວາມສໍ າພັນຂອງພວກເຂົ າກັບທ່ານ! ໃນນີ ້ ລວມມີ ເດັກເເດງ, ເດັກນ້ອຍ, 
ຍາດພ່ີນ້ອງ, ເພ ່ ອນຮ່ວມຫ້ອງ, ແລະ ໝ ່ ເພ ່ ອນ, 
ປະຊາຊົນທັງໝົດທີ່ ຖ ກນັບເຂົ ້ າໃນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງ  

• ທຸກໆຄົນຈະໄດ້ຮັບການເຊີ ນເພ ່ ອປ້ອນຂໍ ້ ມ ນສໍ າຫຼວດທາງອີ ນເຕີ ເນັດໃນກາງເດ ອນມີ ນາ ປີ  2020. 
ທ່ານສາມາດໂທສອບຖາມສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງເພ ່ ອໃຫ້ຄໍ າຕອບຜ່ານທາງໂທລະສັບ. 
ຖ້າທ່ານບໍ່ ຕອບຜ່ານທາງອີ ນເຕີ ເນັດ ຫຼ  ໂທລະສັບ, ສໍ ານັກງານສໍ າຫຼວດຈະສ່ົງເເບບຟອມໃຫ້ທ່ານ 

• ຖ້າທ່ານບໍ່ ສາມາດຕອບການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງ, 
ທາງສໍ ານັກສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງອາດຈະສ່ົງຜ ້ ້ ສໍ າຫຼວດມາທີ່ ເຮ ອນທ່ານເພ ່ ອເກັບກໍາຂໍ ້ ມ ນດ້ວຍຕົ
ວເອງ - ດ່ັງນ້ັນ ຖ້າທ່ານບໍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ຜ ້ ສໍ າຫຼວດມາສໍ າຫຼວດ, 
ໃຫ້ທ່ານຕອບເເບບຟອມການສໍ າຫຼວດໃຫ້ໄວເທ່ົາທີ່ ສາມາດຕອບໄດ້!  

ກະລຸນາຊ່ວຍພວກເຮົ າເຜີຍເເຜ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍ າຄັນໃຫ້ກັບທຸກຄົນເພ ່ ອເເນ່ໃຈວ່າພວກເຮົ າທຸກຄົນຖ ກ
ນັບເເລ້ວສໍ າລັບໃນການສໍ າຫຼວດພົນລະເມ ອງປີ  2020!  

ທ່ານສາມາດຫາຂໍ ້ ມ ນເພີ ່ ມເຕີ ່ ມກ່ຽວກັບການສໍ າຫຼວດສໍ າມະໂນຄົວໄດ້ທີ ່  www.CountUsIn2020.org/resources. 
 

http://www.countusin2020.org/resources

