調査票の記入のしかたの対訳（ラオ語）
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ໃບແນະນາວິທີຂຽນແບບສອບຖາມ

ກມສະຖິຕີ ກະຊວງພາຍໃນ

ເອກະສານສະບັບນີົ້ໄດ້ອະທິບາຍຈຸດປະສງຂອງການສາຫຼວດສາມະໂນປະຊາກອນ ແລະວິທີຂຽນແບບສອບຖາມໄວ້ໃຫ້ແລ້ວ, ສະນັົ້ນ ກະລຸນາ
ຂຽນຄາຕອບຂອງທ່ານໃສຸ່ແບບສອບຖາມທີເົ່ ປັນພາສາຍີົ່ປນ
ຸຸ່ ທີໄົ່ ດ້ຕິດຄັດມາພ້ອມ ໂດຍເບິົ່ງລາຍລະອຽດຕາມ『ແບບສອບຖາມທີົ່ເປັນພາສາ
ລາວ』ແລະ ຈາກໜ້າທີ 2 – 8 ຂອງ『ໃບແນະນາວິທີຂຽນແບບສອບຖາມ』ນີ.ົ້
ແບບສອບຖາມຂອງທ່ານ ຈະຖືກນາມາເພືົ່ອໃຊ້ໃນການສ້າງສະຖິຕິເທົ່ານັົ້ນ ຈະບົ່ຖືກນາມາໃຊ້ໃນການຄວບຄຸມການເຂົ້າ-ອອກເມືອງ ການ
ສືບສວນຂອງຕາຫຼວດ ຫຼື ເພືົ່ອວັດຖຸປະສງອືົ່ນໆ.

➢ 調査員の方は，世帯の人から『外国語連絡票』の Ｈ で示された調査票の提出方法と回収日時
の同じ部分にチェック（）を付けてから，この『調査票の記入のしかたの対訳』を世帯の人
に渡してください。

ວິທກ
ີ ານສງົ່ ແບບສອບຖາມ
□

ສງົ່ ໃຫ້ພະນັກງານສາຫຼວດ（調査員に提出） … 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で
ຈະມາຮັບເອາແບບສອບຖາມທີົ່ທ່ານໄດ້ຂຽນແລ້ວຕາມວັນແລະເວລາດັງົ່ ຂ້າງລຸມນີົ້.
□ເດືອນ 10 ວັນທີ 1
□ ວັນທີ 2
□ ວັນທີ 3
□ ວັນທີ 4
□ ວັນທີ 5
(ພະຫັດ)
(ສຸກ)
(ເສາ)
(ທິດ)
(ຈັນ)
□ ຕອນເຊົ້າ８～10ໂມງ □ 10～12ໂມງ

□

□ ຕອນບ່າຍ０～２ໂມງ

□ ２～４ໂມງ

□ ４～６ໂມງ

６

を示した場合

□ ວັນທີ 6
(ຄານ)

□ ວັນທີ 7
(ພຸດ)

□ ６～８ໂມງ

ຈະສງົ່ ແບບສອບຖາມທາງໄປສະນີ（郵送で提出） … 世帯が『外国語連絡票』の Ｈ で ７ を示した場合
ກະລຸນາພັບແບບສອບຖາມທີເົ່ ປັນພາສາຍີົ່ປຸຸ່ນທີົ່ຂຽນຄາຕອບແລ້ວນັນ
ົ້ ໃສຸ່ຊອງທີົ່ມໄີ ວ້ໃຫ້, ໂດຍບົ່ຕ້ອງຕິດສະແຕັມ, ຕິດໃຫ້ແໜ້ນ
ແລ້ວເອາໄປສງົ່ ຕາມຕໄ້ ປສະນີຢຸ່ບ່ອນໄກ້ຄຽງ ກ່ອນວັນທີ 7 ເດືອນ 10 (ວັນພຸດ) ນີົ້. ຖ້າໃນກລະນີທ່ານບົ່ສົ່ງໃຫ້ໄດ້ຕາມວັນເວລາທີົ່
ການດໄວ້ແລ້ວນັົ້ນ ພະນັກງານສາຫຼວດຈະໄດ້ມາຫາແລະຮັບເອາ.

ກ່ຽວກັບການສາຫຼວດສາມະໂນປະຊາກອນ
ອ້າງອີງຕາມກດໝາຍວ່າດ້ວຍການເກັບກາສະຖິຕິ, ທາງສານັກງານສະຖິຕິຈະມີການປະຕິບັດການສາຫຼວດສາມະໂນປະຊາກອນພ້ອມ
ກັນທົ່ວປະເທດຂືນ
ົ້ ໃນປະຈຸບນ
ັ ວັນທີ 1 ເດືອນ 10 ປີ 2020.
ການສາຫຼວດສາມະໂນປະຊາກອນເພືົ່ອເກັບກາແລະຈັດສັນເປັນສະຖິຕິນີົ້ ເປັນວຽກງານອັນສາຄັນທີສ
ົ່ ດ
ຸ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຈະປະ
ຕິບດ
ັ ການສາຫຼວດປະຊາກອນທຸກຄນທີົ່ພັກພາອາໄສຢຸ່ໃນປະເທດຍີົ່ປຸຸ່ນໂດຍບົ່ຈາແນກວ່າເປັນຄນສັນຊາດໃດ. ອີງຕາມກດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍການເກັບກາສະຖິຕິນັົ້ນໄດ້ການດໄວ້ວ່າ: ທຸກຄນມີພັນທະຕ້ອງຂຽນໃສຸ່ແບບສອບຖາມແລະສົ່ງ. ນອກຈາກນີົ້, ພະນັກງານສາ
ຫຼວດແລະບຸກຄນທີົ່ມີໜ້າທີົ່ກ່ຽວກັບການສາຫຼວດ ແມຸ່ນມີພັນທະຮັກສາຄວາມລັບຢຸ່າງເຂັົ້ມງວດ.
ແບບສອບຖາມທີທ
ົ່ ່ານໄດ້ຂຽນແລະສົ່ງໃຫ້ແລ້ວນັົ້ນ ພວກເຮາຈະດແລຮັກສາຢຸ່າງເຂັົ້ມມງວດເພືົ່ອບົ່ໃຫ້ຮວ
ົ່ ໄຫຼອອກພາຍນອກ, ຫຼັງ
ຈາກການລວບລວມຂົ້ມນສາເລັດແລ້ວພວກເຮາຈະເຜາແບບສອບຖາມທັງໝດຖີົ້ມ.
ຜນຂອງການສາຫຼວດສາມະໂນປະຊາກອນນີົ້ ຈະຖືກນາໃຊ້ເປັນຂົ້ມນພືົ່ນຖານໃນການອອກນະໂຍບາຍການວາງແຜນການຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ
ການສ້າງເມືອງທີົ່ທັງຄນຕ່າງປະເທດກົ່ດາລງຊີວດ
ິ ໄດ້ຢຸ່າງສະດວກສະບາຍ.
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ແບບສອບຖາມຕ້ອງຂຽນເປັນລາຍຄວເຮືອນ
◆ ຄອບຄວທີທ
ົ່ າມາຫາກິນແລະອາໄສຢຸ່ຮວ
່ ມກັນຫຼາຍຄນໃນເຮືອນຫຼັງດຽວກັນຄືກັບຄອບຄວທວ
ົ່ ໄປ ຖືວາ່ ເປັນ 1 ຄວເຮືອນ.
◆ ຄນທີົ່ອາໄສຢເຸ່ ຮືອນ 1 ຫຼັງຄນດຽວ ກຖ
ົ່ ວ
ື າ່ ເປັນ 1 ຄວເຮືອນ.
● ຈະກາໜດຄວເຮືອນຕາມແຕຸ່ລະກລະນີທສ
ີົ່ ະແດງດັງົ່ ຕໄົ່ ປນີົ້.
 ຜທ
້ ອ
ີົ່ າໄສຢຸ່ເຮືອນເຊົ່າ ຫຼື ຫ້ອງແປງເຊົ່າ
(ລວມທັງການອາໄສຢຸ່ຮ່ວມກັນຫລາຍຄນ)
…… ຜ້ທມ
ີົ່ ແ
ີ ຕຸ່ຕວຄນດຽວຖືວ່າ 1 ຄນເປັນ 1 ຄວເຮືອນ.
ກລະນີອ້າຍນ້ອງຢຸ່ຮວ
່ ມກັນເປັນຄອບຄວ, ຈະຖືວ່າ 1 ຄວເຮືອນຕຄ
ົ່ ອບຄວ.
 ຜ້ທີົ່ຕວຄນດຽວ ທີົ່ເຮັດວຽກແບບກິນນອນຢຸ່ເຮືອນນັົ້ນໆ
…… ກລະນີອາໄສຢຸ່ຮວ
່ ມກັນກັບນາຍຈ້າງ, ຈະຖືວາ່ ລວມຢຸ່ໃນຄວເຮືອນດຽວກັນກັບນາຍຈ້າງ.
ກລະນີທອ
ີົ່ າໄສຢຸ່ອາຄານອືນ
ົ່ ກັບນາຍຈ້າງ, ຈະຖືວ່າ 1 ຄນເປັນ 1 ຄອບຄວ.
 ຜ້ທີົ່ຕວຄນດຽວທີົ່ອາໄສຢຸ່ຫພັກຄນໂສດ-ຫພັກຂອງບລິສັດແລະຂອງລັດຕ່າງໆ
…… ຈະຖືວ່າ 1 ຄນ ເປັນ 1 ຄວເຮືອນ.

ກ່ຽວກັບການຂຽນແບບສອບຖາມ
● ກະລຸນາໃຊ້ ສສີດາ ຂຽນຄາຕອບໃສຸ່ແບບສອບຖາມ.
● ກະລຸນາ ທາສີລງໃນເຄືົ່ອງໝາຍ「

」ໃຫ້ເປັນລັກສະນະ「

」

● ກະລຸນາຂຽນຕວເລກຈາກດ້ານຂວາຫາຊ້າຍເພືົ່ອບໃົ່ ຫ້ອອກນອກຂອບ.

ຂຽນຈາກດ້ານຂວາ

ຂີດເສັົ້ນຊືົ່

ຍະຊ່ອງວ່າງ

ວງໃຫ້ມນ

ເສັົ້ນບົ່ຫຍິກຂືົ້ນ ບົ່ໃຫ້ກາຍເສັົ້ນເທີງ ຂິດຫວລງ

ວິທີການຂຽນແບບສອບຖາມ ດ້ານທີົ່ 1
ກ່ຽວກັບຄອບຄວຂອງທ່ານ
1 ຈານວນສະມາຊິກໃນຄອບຄວ
ໃນກລະນີສະມາຊິກໃນຄອບຄວຫາກມີຫຼາຍກ່ວາ 5 ຄນຂືນ
ົ້ ໄປ, ກະລຸນາຂຽນຈານວນຄນທັງໝດລງໃສຸ່ໃນໃບທີົ່ 1 ຂອງ
ແບບສອບຖາມ.

2 ປະເພດຂອງທີຢ
ົ່ ອ
ຸ່ າໄສ
ເຮືອນຂອງຕນເອງ
……… ທີົ່ຢຸ່ອາໄສທີເົ່ ປັນເຈົ້າຂອງ. ໃນນັນ
ົ້ ຍັງລວມທັງກລະນີທີົ່ຍງັ ບົ່ຂນ
ົ້ ທະບຽນບົ່ແລ້ວ,ແລະກລະນີທຍ
ີົ່ ງັ ຊາ
ລະເງິນກ້ຂອງທີົ່ຢຸ່ອາໄສບົ່ໝດ.

ທີຢ
ົ່ ອ
ຸ່ າໄສສາລັບໃຫ້ເຊາົ່ ຂອງ ອງກອນຟືົ້ນຟຕວເມືອງ-ລັດວິສາຫະກິດ
……… ໝາຍເຖິງທີຢ
ົ່ ຸ່ອາໄສສາລັບໃຫ້ເຊົ່າຂອງອງກອນຟືົ້ນຟຕວເມືອງ ຫຼື ແຂວງ-ລັດວິສາຫະກິດທີສ
ົ່ ະໜອງທີົ່
ຢຸ່ອາໄສ-ສະມາຄມທີຢ
ົ່ ຸ່ອາໄສ-ລັດວິສາຫະກິດການພັດທະນາ ແລະອືນ
ົ່ ໆ
ແຕຸ່ວ່າ, ໃນນັນ
ົ້ ບົ່ລວມທັງ「ເຮືອນພັກຂອງບລິສັດ-ທີຢ
ົ່ ຸ່ອາໄສສາລັບລັດຖະກອນ」.

ເຮືອນພັກຂອງບລິສດ
ັ -ທີຢ
ົ່ ອ
ຸ່ າໄສສາລັບລັດຖະກອນ
……… ໃນກລະນີພັກຢຸ່ອາໄສຢຸ່ທຢ
ີົ່ ຸ່ອາໄສທີບ
ົ່ ລິສັດ-ໜ່ວຍງານຂອງລັດທີົ່ຕນເຮັດວຽກຢຸ່ນາ ເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື
ເຊົ່າໃຫ້ຢຸ່ເປັນເຮືອນພັກຂອງພະນັກງານ.
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ເຊາົ່ ເນືອ
ົ້ ທີົ່ສວ
່ ນໃດສ່ວນໜົ່ງ
……… ໃນກລະນີເຊົ່າເນືົ້ອທີົ່ສວ
່ ນໃດໜືົ່ງຂອງທີຢ
ົ່ ຸ່ອາໄສທີຄ
ົ່ ອບຄວອືົ່ນກາລັງພັກອາໄສຢຸ່
ແຕຸ່ວ່າ, ກລະນີພາກສ່ວນທີເົ່ ຊົ່າຢຸ່ນັົ້ນ ສອດຄ່ອງກັບທັງຂົ້ ① ແລະ ຂົ້ ②, ຈະຖືວາ່ ເປັນ
「ທີຢ
ົ່ ຸ່ອາໄສສາລັບໃຫ້ເຊົ່າຂອງເອກະຊນ」

ຫພັກຄນໂສດ-ຫພັກຂອງບລິສັດ ແລະອືນ
ົ່ ໆ
……… ໝາຍເຖິງ ອາຄານທີບ
ົ່ ລິສດ
ັ -ໜ່ວຍງານຂອງລັດ-ອງກອນຕ່າງໆເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ເຊົ່າໄວ້ ເພືົ່ອໃຫ້ລັດ
ຖະກອນ-ພະນັກງານທີົ່ຕວຄນດຽວ
ແຕຸ່ວ່າ, ໃນກລະນີພາກສ່ວນທີພ
ົ່ ັກອາໄສຢນ
ຸ່ ນ
ົ້ັ ສອດຄ່ອງກັບທັງຂົ້ ① ແລະ ຂົ້ ②, ຈະຖືວາ່ ເປັນ
「ເຮືອນພັກຂອງບລິສດ
ັ -ທີົ່ຢຸ່ອາໄສຂອງລັດຖະກອນ」
① ພາກສ່ວນທີົ່ພັກອາໄສຢຸ່ນັົ້ນ ຕ້ອງມີການຂັນ
ົ້ ແຍກອອກຈາກຄອບຄວອືນ
ົ່ ຢຸ່າງແໜ້ນໜາ.
② ຕອ້ງມີປະຕເຂົ້າອອກ-ຫ້ອງຄວກິນ(ເຮືອນຄວ)-ຫອ້ງນົ້າ ສະເພາະສາລັບຄອບຄວຂອງທ່ານເອງ
(ລວມທັງກລະນີທທ
ີົ່ ່ານສາມາດໃຊ້ໄດ້ທຸກເວລາໂດຍບົ່ຈາເປັນຕ້ອງຍ່າງຜ່ານພາກສ່ວນທີພ
ົ່ ັກອາໄສຂອງຄອບຄວອືົ່ນ,
ເຖິງວ່າຈະໃຊ້ຮ່ວມກັນກັບຄອບຄວອືົ່ນກົ່ຕາມ).

ກ່ຽວກັບສະມາຊິກທຸກຄນໃນຄອບຄວ
3 ຊືົ່ ແລະ ເພດ
● ກລະນີທີົ່ຍັງບົ່ໄດ້ຕັົ້ງຊືົ່ໃຫ້ເດັກເກີດໃໝຸ່ທີົ່ເກີດກ່ອນວັນທີ 1 ເດືອນ 10 ປີ 2020 ເວລາ 0 ໂມງ,
(ຊືົ່)
ໃຫ້ຂຽນວ່າ 「ຍັງບົ່ຕັົ້ງຊືົ່」ໃສຸ່ໃນ
ແລະ ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍເພດໃສຸ່.

ຄນທີົ່ພັກອາໄສຢຸ່ເປັນປະຈາ ໝາຍເຖິງ ຄນດັົ່ງຕົ່ໄປນີົ້ທີົ່ຢຸ່ໃນຄອບຄວຂອງທ່ານໃນປະຈຸບັນ ວັນທີ 1 ເດືອນ 10,
ບົ່ວາ່ ຜ້ກ່ຽວຈະໄດ້ລງທະບຽນເປັນຄນຕ່າງດ້າວຫຼືບົ່ກົ່ຕາມ.
◆ ຄນທີົ່ອາໄສຢຸ່ນາແລ້ວໄດ້ 3 ເດືອນຂົ້ນໄປ.
◆ ຄນທີົ່ອາໄສຢຸ່ນາຍັງບົ່ຮອດ 3 ເດືອນ, ແຕຸ່ວ່າຈະຢຸ່ນາອີກເປັນເວລາ 3 ເດືອນຂນ
ົ້ ໄປ.
● ບົ່ວ່າຈະເປັນຄນອືົ່ນນອກຈາກຄນໃນຄອບຄວກົ່ຕາມ, ກລະນີມບ
ີ ຸກຄນອືນ
ົ່ ທີກ
ົ່ າລັງພັກອາໄສຢຸ່ ຫຼື ຈະມາພັກອາໄສຢຸ່ກັບ
ຄອບຄວຂອງທ່ານເປັນເວລາ 3 ເດືອນຂົ້ນໄປນັົ້ນ, ກະລຸນາຂຽນບອກໃຫ້ຮ້ກ່ຽວກັບຄນນັົ້ນພ້ອມ.
● ບຸກຄນດັງົ່ ຕົ່ໄປນີົ້ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ການສາຫຼວດຕາມສະຖານທີົ່ຢອ
ຸ່ າໄສທີແ
ົ່ ຈ້ງ ຫຼື ຈດທະບຽນ.
➢ ກລະນີມບ
ີ ກ
ຸ ຄນດັງົ່ ຕໄົ່ ປນີົ້ຢຸ່ໃນຄອບຄວຢຸ່ຂອງທ່ານ, ຂໃຫ້ລະມັດລະວັງເປັນພິເສດໃນການຂຽນ.
 ບຸກຄນທີບ
ົ່ ົ່ໄດ້ຢຸ່ເຮືອນເປັນການຊົ່ວຄາວເຊັົ່ນ: ໄປທ່ອງທ່ຽວ-ໄປເຮັດວຽກຢຸ່ຕ່າງແຂວງ-ໄປຫາເງິນຢຸ່ຕ່າງຖິົ່ນ
…… ໃນກລະນີໄລຍະເວລາທີົ່ຈະບົ່ຢຸ່ເຮືອນບົ່ເກີນ 3 ເດືອນ ຈະໄປສາຫຼວດຢຸ່ເຮືອນຂອງຜກ
້ ່ຽວ
…… ໃນກລະນີໄລຍະເວລາທີົ່ຈະບົ່ໄດ້ຢຸ່ເຮືອນຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນຂນ
ົ້ ໄປ ຈະຕາມໄປສາຫຼວດຢຸ່ບອ
່ ນ
ທີໄົ່ ປທ່ອງທ່ຽວ, ບ່ອນທີໄົ່ ປເຮັດວຽກຢຸ່ຕ່າງຖິົ່ນ, ບ່ອນທີໄົ່ ປຫາເງິນຢຸ່ຕ່າງຖິົ່ນ ແລະອືນ
ົ່ ໆ
 ນັກຮຽນ-ນັກສືກສາທີທ
ົ່ ຽວໄປຮຽນຈາກຫພັກນັກຮຽນ-ຫພັກຂອງໂຮງຮຽນ, ເຮືອນເຊົ່າຕ່າງໆ
…… ຈະສາຫຼວດຢຸ່ຕາມຫພັກນັກຮຽນ-ຫພັກ, ເຮືອນເຊົ່ານັນ
ົ້ ໆ
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 ບຸກຄນທີເົ່ ຈັບປຸ່ວຍແລະເຂົ້າຮັບການປີົ່ນປວຢໂຮງໝ-ສະຖານທີພ
ົ່ ັກຟືົ້ນຕ່າງໆ
…… ບຸກຄນທີົ່ເຂົ້າຮັບການປີົ່ນປວຢຸ່ໂຮງໝບົ່ເກີນ 3 ເດືອນ ຈະສາຫຼວດຢຸ່ເຮືອນຂອງຜກ
້ ່ຽວ
…… ບຸກຄນທີົ່ເຂົ້າຮັບການປີົ່ນປວຢຸ່ໂຮງໝ 3 ເດືອນຂົ້ນໄປ ຈະໄປສາຫຼວດຢຸ່ໂຮງໝດັົ່ງກ່າວ
 ບຸກຄນທີອ
ົ່ ອກເດີນເຮືອທາງໄກ
…… ຈະໄປສາຫຼວດຢຸ່ເຮືອນ
 ໃນບັນດາຄນທີຖ
ົ່ ືກກັກຂັງຢຸ່ໃນຄຸກ ຫຼື ສນກັກຂັງຕວ, ບຸກຄນທີໂົ່ ທດໄດ້ຖືກການດແລ້ວ
 ບຸກຄນທີົ່ງທີົ່ຖືກກັກຂັງຢຸ່ສະຖານທີົ່ດັດສ້າງຄວາມປະພືດຂອງເຍາວະຊນ-ສະຖານທີດ
ົ່ ແລຄວາມປະພດຂອງຜ້ຍງິ
…… ຈະໄປສາຫຼວດຢຸ່ສະຖານທີທ
ົ່ ຖ
ີົ່ ືກກັກຂັງນັົ້ນໆ
 ບຸກຄນທີົ່ບົ່ມີທັງບ່ອນຢຸ່ອາໄສ ແລະ ທັງບ່ອນທີຈ
ົ່ ະຢຸ່ອາໄສ ເປັນເວລາຫຼາຍກ່ວາ 3 ເດືອນຂົ້ນໄປ
…… ຈະໄປສາຫຼວດຢຸ່ສະຖານທີທ
ົ່ ຢ
ີົ່ ຸ່ໃນປະຈຸບັນ
 ບຸກຄນທີົ່ມີທຢ
ີົ່ ຸ່ອາໄສ 2 ແຫຸ່ງ
…… ຈະໄປສາຫຼວດຢຸ່ທຢ
ີົ່ ຸ່ອາໄສທີົ່ພັກຄ້າງຄືນເປັນປະຈາຫຼາຍມືົ້
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ຄວາມສາພັນກັບຫວໜ້າຄອບຄວ
ໃຫ້ການດເອາສະມາຊິກໃນຄອບຄວຄນໃດຄນໜົ່ງເປັນ 「ຫວໜ້າຄອບຄວ ຫຼື ຜ້ຕາງໜ້າ」
ສ່ວນ, ສະມາຊິກໃນຄອບຄວຄນອືົ່ນ, ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່ບ່ອນຄວາມສາພັນໂດຍເບິົ່ງຈາກບຸກຄນທີກ
ົ່ ານດໃຫ້ເປັນ「ຫວ
ໜ້າຄອບຄວ ຫຼື ຜ້ຕາງໜ້າ」
ຍາດຕິພີົ່ນອ
້ ງຄົນອື່ນ …… ໄດ້ແກຸ່ ປຸ່ຍ່າທວດ, ເຫຼນ, ລຸງປ້າ, ຫຼານຊາຍ-ຫຼາຍສາວ, ລກພີົ່ລກນ້ອງແລະລກໆຂອງຍາດພີົ່
ນ້ອງ (ລວມທັງ ຄຸ່ສມລດຂອງຍາດຕິພີົ່ນ້ອງນັົ້ນດ້ວຍ)
ອືົ່ນໆ ……………… ໄດ້ແກຸ່ ບຸກຄນທີົ່ອາໄສຢຸ່ນາກັນຄນອືົ່ນນອກຈາກຍາດພີົ່ນ້ອງ ເຊັົ່ນ ກລະນີຮບ
ັ ຝາກລກ ຂອງ
ໝຸ່ເພືົ່ອນ (ຍກເວັົ້ນລກຈ້າງທີົ່ພັກຢອ
ຸ່ າໄສຢນ
ຸ່ າ.)
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ສັນຊາດ
ບຸກຄນທີົ່ມີຫຼາຍກ່ວາ 2 ສັນຊາດຂືົ້ນໄປ ຖ້າຫາກມີສັນຊາດຍີົ່ປຸຸ່ນ ໃຫ້ຂຽນລະບຸເປັນ 「ຍີົ່ປຸຸ່ນ」
ຖ້າບົ່ມີສັນຊາດເປັນຍີົ່ປຸຸ່ນ ໃຫ້ຂຽນລະບຸຊົ່ປ
ື ະເທດໃດໜືົ່ງໃນນັນ
ົ້ ຂອງຕນລງໃສຸ່ໃນ （ຊືົ່ປະເທດ）
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ນີົ້.

ໄລຍະເວລາທີອ
ົ່ າໄສຢບ
ຸ່ ອ
່ ນຢປ
ຸ່ ະຈຸບນ
ັ
ຕັົ້ງແຕຸ່ເລີມມາອາໄສຢຸ່ບ່ອນຢຸ່ປະຈຸບັນ, ກລະນີມີໄລຍະເວລທີົ່ບົ່ຢຸ່ເຮືອນເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 3 ເດືອນຂນ
ົ້ ໄປ ເນືົ່ອງຈາກ
ຍ້າຍບ່ອນເຮັດວຽກ,ໄປເຮັດວຽກຕວຄນດຽວທີົ່ຢຸ່ຫ່າງໄກຈາກຄອບຄວ, ໄປທ່ອງທ່ຽວ,ໄປເຮັດວຽກຢຸ່ຕ່າງຖິົ່ນ, ໄປຫາເງິນຢຸ່
ຕ່າງຖິົ່ນ ແລະອືົ່ນໆ, ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່ກ່ຽວກັບໄລຍະເວລານັບຕັົ້ງແຕຸ່ມທ
ືົ້ ທ
ີົ່ ່ານກັບຄືນມາຈາກບ່ອນນັົ້ນຈນຮອດມືົ້ທີົ່
ມາຢຸ່ບ່ອນຢຸ່ປະຈຸບນ
ັ .
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ເມືອ
ົ່ 5 ປີກ່ອນ (ວັນທີົ່ 1 ເດືອນ 10 ປີ 2015 ນັນ
ົ້ ທ່ານພັກອາໄສຢຸ່ບອ
່ ນໃດ
ກະລຸນາຂຽນບ່ອນຢທ
ຸ່ ົ່ີທ່ານໄດ້ພັກອາໄສຢຸ່ເປັນປະຈາໃນ 5 ປີກ່ອນ (ວັນທີ 1 ເດືອນ 10 ປີ 2015)
➢ ສາລັບເດັກເກີດໄໝຸ່ທີົ່ຍັງຢຸ່ໂຮງໝ ໃນວັນທີ 1 ເດືອນ 10 ປີ 2020, ໃຫ້ຂຽນລະບຸບ່ອນຢເຸ່ ປັນປະຈາຫຼັງຈາກອອກ
ໂຮງໝແລ້ວ.
➢ ພາກສ່ວນເຂດນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ ໝາຍເຖິງ 23 ເຂດ ດັງົ່ ຕົ່ໄປນີົ້.
ເຂດ.ຈິໂຢະດະ, ເຂດ.ຈໂອ, ເຂດ.ມີນະໂຕະ, ເຂດ.ຊີນຢກື, ເຂດ.ບງກຽວ, ົ່ເຂດ.ໄດໂຕ, ເຂດ.ຊືມີດະ, ເຂດ.ໂຄໂຕ, ເຂດ.
ຊີນະຄະວະ, ເຂດ.ເມະຄໂຣະ, ເຂດ.ໂອຕະ, ເຂດ.ເສະຕະງະຍະ, ເຂດ.ຊີບຸຍະ, ເຂດ.ນະກາໂນະ, ເຂດ.ຊືງີນະມິ, ເຂດ.
ໂຖະຊິມະ, ເຂດ.ຄິຕະ, ເຂດ.ອະຣະຄະວະ, ເຂດ.ອິຕະບະຊິ, ເຂດ.ເນະຣິມະ, ເຂດ.ອະດະຈິ, ມ.ຂັດສຊິກະ, ມ.ເອະໂດ
ຂະວະ
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ວິທີການຂຽນແບບສອບຖາມ ດ້ານທີ 2
ກ່ຽວກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄວທັງໝດ
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ໃນໄລຍະ 1 ອາທິດ ນັບຕັງົ້ ແຕຸ່ວນ
ັ ທີ 24 ຫາ ວັນທີ 30 ຂອງເດືອນ 9 ນີົ້ທາ່ ນໄດ້ເຮັດວຽກບົ່
ໃນໄລຍະ 1 ອາທິດ ນັບຕັົ້ງແຕຸ່ວັນທີ 24 ຫາ ວັນທີ 30 ຂອງເດືອນ 9, ຄນທີົ່ໄດ້ເຮັດວຽກໜ້ອຍໜົ່ງເພືົ່ອຮັບເງິນເດືອນຕ່າງໆ
ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່ດ້ານເທິງ, ສ່ວນຄນທີບ
ົ່ ົ່ໄດ້ເຮັດວຽກຈັກກໜ້ອຍເລີຍເພືົ່ອຮັບເງິນເດືອນຕ່າງໆ ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່
ດ້ານລຸມ
ຸ່ ຂອງບ່ອນທີສ
ົ່ ອດຄ່ອງ 1 ບ່ອນ.
ໃນບັນດາຄນທີົ່ມສ
ີ ະຖານະພາບການພັກອາໄສໃນຍີົ່ປນ
ຸຸ່ ເພືົ່ອ「ຝກງານດ້ານເຕັກນິກ」 ບຸກຄນທີຢ
ົ່ ຸ່ໃນເລຍະເວລາຂອງການ
ຝກອບຮມຫລັກສດໄລຍະສັົ້ນ ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່ບ່ອນ 「ທຽວໄປຮຽນ」

ເຮັດວຽກອືົ່ນ ເຊັົ່ນ ເຮືອນ … ກລະນີເຮັດວຽກເຮືອນເປັນຫຼັກ ແລະ ນອກເໜືອຈາກນັົ້ນ ກົ່ເຮັດວຽກໜ້ອຍໜົ່ງ
ເພືົ່ອຮັບເງິນເດືອນຕ່າງໆ ເຊັົ່ນ ການເຮັດວຽກງານຊວ
ົ່ ຄາວ, ການຊ່ວຍວຽກໃນກິດ
ຈະການສ່ວນຕວ, ວຽກງານຮັບຈ້າງ
ເປັນຕົ້ນ

ໄດ້ພັກວຽກ …… ກລະນີຄນທີເົ່ ຮັດວຽກຢຸ່ ຈະໄດ້ຮບ
ັ ເງິນເດືອນຕ່າງໆ ເຖິງວ່າຈະພັກວຽກເນືົ່ອງຈາກເປັນການເຈັບປຸ່ວຍ
ຫຼື ຊ່ວງວັນພັກ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບອຸດໜນການລາພັກເພືົ່ອລ້ຽງລກແລະເງິນອຸດໜນການລາພັກເພືົ່ອເບິົ່ງ
ແຍງຜ້ສງອາຍຸພາຍໃຕ້ກດໝາຍວ່າດ້ວຍການປະກັນໄພການຈ້າງງານ.
ກລະນີຄນທີປ
ົ່ ະກອບກິດຈະການສ່ວນຕວ ໄດ້ເລີົ່ມພັກວຽກແລ້ວແຕຸ່ຍັງບົ່ຮອດ 30 ມືົ້ເນືົ່ອງຈາກ
ເນືົ່ອງຈາກເປັນການເຈັບປຸ່ວຍ ຫຼື ຊ່ວງວັນພັກ

ໄດ້ຊອກຫາວຽກ …… ກໍລະນີໄດ້ຊອກຫາວຽກຢຸ່າງກະຕືລືລົ້ນ ເຊັົ່ນ ໄດ້ໄປສະໝັກວຽກຢຸ່ຫ້ອງການຈັດຫາງານຂອງລັດ
(ສນຈັດຫາງານຂອງລັດ), ໄດ້ໄປສະໝັກວຽກຕາມໜັງສືພິມແລະວາລະສານທີປ
ົ່ ະກາດຮັບຈ້າງ
ງານ ແລະ ໄດ້ຂຮ້ອງຄນອືນ
ົ່ ໃຫ້ແນະນາວຽກໃຫ້ ເນືົ່ອງຈາກບົ່ມວ
ີ ຽກ
ເຮັດ
ແຕຸ່ວາ່ , ສະເພາະກລະນີທສ
ີົ່ າມາດເຮັດວຽກດັົ່ງກ່າວໄດ້ທັນທີຖ້າໄດ້ວຽກແລ້ວ

ທຽວໄປຮຽນ ……… ບົ່ລວມທັງກລະນີທຽວໄປຫ້ອງຮຽນສອນພາສາຍີົ່ປຸຸ່ນ, ຫ້ອງຮຽນສອນການແຕຸ່ງອາຫານຕ່າງໆ
ປະມານ ອາທິດລະ 1, 2 ຄັົ້ງ ແມຸ່ນຈະລວມຢຸ່ນາ
➢ ກລະນີທຽວໄປໂຮງຮຽນອານຸບານ, ສະຖານຮັບລ້ຽງເດັກ ຫຼື ສນເດັກທີົ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ
ຮບແບບຕິດຕົ່ຮ່ວມມືກັນກັບໂຮງຮຽນອານຸບານແລະສະຖານຮັບລ້ຽງເດັກ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນ
「ອືນ
ົ່ ໆ」
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ກ່ຽວກັບບຸກຄນທີເົ່ ຮັດວຽກ-ກາລັງທຽວໄປຮຽນ
12 ບ່ອນທີເົ່ ຮັດວຽກ ຫຼື ບ່ອນທີທ
ົ່ ຽວໄປຮຽນ
● ບຸກຄນທີທ
ົ່ ັງເຮັດວຽກ ແລະ ທັງທຽວໄປຮຽນ, ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່ກ່ຽວກັບບ່ອນທີເົ່ ຮັດວຽກ
➢ ສາລັບພາກສ່ວນທີົ່ຢຸ່ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງໂຕກຽວ, ໃຫ້ເບີົ່ງຄາອະທິບາຍ ໜ້າທີົ່ 4 ໃນຂ「9.
ົ້
5 ປີກ່ອນ (ວັນທີ 1 ເດືອນ
10 ປີ 2015 ທ່ານພັກອາໄສຢຸ່ບ່ອນໃດ)
● ບຸກຄນດັົ່ງຕົ່ໄປນີ,ົ້ ຈະຖືວ່າແຕຸ່ລະບ່ອນທີົ່ລະບຸໃນລຸຸ່ມນີົ້ ເປັນບ່ອນທີົ່ເຮັດວຽກ
 ບຸກຄນທີົ່ເຮັດວຽກຢຸ່ໄຮຸ່ນາຂອງຕນເອງ-ປຸ່າເຂາແລະເຮືອຫາປາ ແມຸ່ນ … ເຮືອນຂອງຕນເອງ
 ບຸກຄນທີມ
ົ່ ກ
ີ ິດຈະການສ່ວນຕວ ເຊັົ່ນ ຊ້າງໄມ້ ຫຼື ຄ້າຂາຍ ແມຸ່ນ ……… ເຮືອນຂອງຕນເອງ
 ບຸກຄນທີເົ່ ປັນລກຈ້າງໃຫ້ເຮັດວຽກຢຸ່ບ່ອນກາງແຈ້ງ ແມຸ່ນ …… ເມືອງ ເຂດ ບ້ານທີມ
ົ່ ສ
ີ ານັກງານຂອງບ່ອນທີສ
ົ່ ງັ ກັດ
(ພະນັກງານເຮັດວຽກຢນ
ຸ່ ອກຫ້ອງການ, ຄນຂັບລດ ແລະອືນ
ົ່ ໆ)
 ບຸກຄນທີົ່ອອກເດີນເຮືອທາງໄກ ແມຸ່ນ …… ເມືອງ ເຂດ ບ້ານທີມ
ົ່ ທ
ີ ່າເຮືອເປັນຖານຫລັກຂອງເຮືອດັງົ່ ກ່າວ
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ຍານພາຫະນະຈະລາຈອນທີໃົ່ ຊ້ເດີນທາງໄປເຮັດວຽກ ຫຼື ທຽວໄປຮຽນ

● ກລະນີແຕຸ່ລະມືໃຊ້ຍານພາຫະນະຈະລາຈອນແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່ຊົ່ຂ
ື ອງຍານພາຫະນະຈະລາຈອນທີໃົ່ ຊ້
● ກລະນີຍານພາຫະນະຈະລາຈອນທີົ່ໃຊ້ໃນ「ຂາໄປ」ແລະ「ຂາກັບ」ແຕກຕ່າງກັນ, ໃຫ້ເຮັດເຄືົ່ອງໝາຍໃສຸ່「ຂາໄປ」

ກ່ຽວກັບບຸກຄນທີເົ່ ຮັດວຽກ
14 ເປັນລກຈ້າງ ຫຼື ມີກດ
ິ ຈະການສ່ວນຕວ
ບຸກຄນທີເົ່ ປັນລກຈ້າງ … ບຸກຄນທີຖ
ົ່ ກຈ້າງໂດຍ ບລິສັດ-ອງກອນ-ໜ່ວຍງານຂອງລັດ-ຮ້ານຄ້າຂາຍສ່ວນບຸກຄນ
ພະນັກງານທີົ່ຖກ
ື ຈັດສງົ່ ໃຫ້ໄປປະຈາການ … ສາລັບພະນັກງານທີົ່ຖືກຈັດສົ່ງໃຫ້ໄປປະຈາການ, ເຖິງວ່າຈະເປັນ
ກລະນີທີົ່ຖືກເອີົ້ນວ່າເປັນ 「ຜ້ເຮັດວຽກຊົ່ວຄາວ, ຜ້ເຮັດວຽກ
ພິເສດ」 ກົ່ຕາມ, ຈະຖືວ່າເປັນ 「ພະນັກງານທີົ່ຖືກຈັດສົ່ງໃຫ້ໄປ
ປະຈາການ」

ກາມະການບລິຫານຂອງບລິສັດແລະອືົ່ນໆ

… ປະທານບລິສດ
ັ -ຜຈ
້ ດ
ັ ການ-ຜ້ກວດສອບ, ກາມະການບລິຫານ

ໃນຕາແໜຸ່ງ ເຊັົ່ນ ກາມະການອານວຍການ-ຜ້ກວດສອບຂອງອງ
ກອນ-ນິຕິບກ
ຸ ຄນສາທາລະນະປະໂຫຍດແລະນິຕບ
ິ ກ
ຸ ຄນທີບ
ົ່ ລິ
ຫານໂດຍອິດສະຫຼະ
➢ ສາລັບຫວໜ້າພະແນກ, ຜ້ຈດ
ັ ການພະແນກ ແລະອືົ່ນໆ ທີົ່ເປັນຕາແໜຸ່ງບລິຫານ
ແລະ ກາມະການດ້ານການປະຕິບດ
ັ ງານ, ຖ້າຍັງບົ່ໄດ້ເປັນກາມະການບລິຫານ ໃນ
ຕາແໜຸ່ງເຊັົ່ນ ຜ້ຈັດການແລະກາມະການອານວຍການ ຈະຖືວ່າເປັນ「 ລກຈ້າງ 」

ເຈາົ້ ຂອງກິດຈະການສວນຕວ …… ຖ້າໄດ້ຈ້າງຄນງານ ຈະຖືວາ່ 「ມີພະນັກງານ」
ຖ້າບົ່ໄດ້ຈ້າງພະນັກງານ ຈະຖືວາ່ 「ບົ່ມີພະນັກງານ」
➢ ສ່ວນຜ້ບລິຫານຮ້ານຄ້າຂາຍຕ່າງໆ, ກລະນີຮ້ານຄ້າຂາຍດັງົ່ ກ່າວເປັຮບແບບອງການ
ຈັດຕັົ້ງຂອງບລິສັດ (ເຊັົ່ນ ບລິສັດຫຸ້ນສ່ວນຈາກັດ (ລວມທັງຈາກັດຜດ
້ ຽວ)-ບລິສັດ
ຮ່ວມທືນ-ບລິສັດຮ່ວມຊືົ່-ບລິສັດຮ່ວມ)ຈະຖືວາ່ ເປັນ「ກາມະການບລິຫານຂອງ
ບລິສດ
ັ ແລະອືົ່ນໆ」

ແຮງງານໃນຄອບຄວ

……… ໝາຍເຖິງ ບຸກຄນເປັນສະມາຊິກໃນຄອບຄັວດຽວກັນຊ່ວຍເຮັດວຽກ ເຊັົ່ນ ວຽກ
ງານກະສິກາ ຫຼື ວຽກງານຢຸ່ຫ້າງຮ້ານຄ້າຂາຍຕ່າງໆ.

ອາຊີບເສີມ ……… ໝາຍເຖິງ ວຽກທີົ່ໄດ້ຮບ
ັ ການສະໜອງວັດສະດຸໃຫ້ມາເຮັດຄນດຽວຢຸ່ເຮືອນຂອງຕນເອງໂດຍທີົ່
ບົ່ຈາເປັນຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນຕິດຕັົ້ງຄງທີົ່ອນ
ັ ໃຫຸ່ຍໂຕ
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15

ການຂຽນຊືຂ
ົ່ ອງບ່ອນເຮັດວຽກ

● ກະລຸນາຂຽນຊືົ່ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກຂອງຜ້ກ່ຽວ ເຊັົ່ນ (ສານັກງານໃຫຸ່ຍ, ສາຂາ, ສານັກງານສາຂາ, ໂຮງານ,ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ).
 ບຸກຄນຜທ
້ ເີົ່ ຮັດວຽກຢຸ່ຕາມສາຂາແລະສານັກງານສາຂາ, ບົ່ພຽງແຕຸ່ຊົ່ຂ
ື ອງບລິສດ
ັ ເທົ່ານັົ້ນ ໃຫ້ຂຽນທັງຊືົ່ຂອງສາຂາ-ສານັກ
ງານສາຂາທີເົ່ ຮັດວຽກຕວຈິງໃສຸ່ນາ.
 ບຸກຄນທີົ່ເຮັດວຽກຢຸ່ບ່ອນເຮັດວຽກ 2 ບ່ອນຂົ້ນໄປ, ໃຫ້ຂຽນຊືົ່ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກທີົ່ເຮັດວຽກຍາວທີົ່ສຸດໃສຸ່.
 ພະນັກງານທີົ່ຖືກຈັດສົ່ງໃຫ້ໄປປະຈາການ ໃຫ້ຂຽນຊືົ່ຂອງສານັກງານຂອງບ່ອນທີົ່ຈັດສົ່ງ.

15

ເນືອ
ົ້ ໃນຂອງກິດຈະການຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ

● ກະລຸນາຂຽນເນືົ້ອໃນຂອງກິດຈະການທີົ່ດາເນີນເປັນຫລັກ ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກດັົ່ງກ່າວ.
● ກະລຸນາຂຽນເພືົ່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບກິດຈະການ ເຊັົ່ນ : ຜະລິດຕະພັນ-ສິນຄ້າຫລັກ ແລະ ປະເພດຂອງການບລິການ, ການ
ຈາແນກປະເພດ ເຊັົ່ນ ຜະລິດ ຫຼື ສ້ອມແປງ, ການຈາແນກປະເພດ ເຊັົ່ນ ຂາຍສງົ່ ຫຼື ຂາຍຍ່ອຍ ເປັນຕົ້ນ.
 ກລະນີດາເນີນກິດຈະການທີົ່ແຕກຕ່າງກັນ ຫຼາຍກວ່າ 2 ຊະນິດຂົ້ນໄປຢຸ່ບ່ອນເຮັດວຽກດັົ່ງກ່າວ, ໃຫ້ຂຽນເນືົ້ອໃນຂອງ
ກິດຈະການຫລັກ 1 ຢຸ່າງ.
 ກລະນີຂາຍຍ່ອຍສິນຄ້າທີຜ
ົ່ ະລິດໃຫ້ຜ້ບລິໂພກທົ່ວໄປຢຸ່ກັບທີົ່, ໃຫ້ຂຽນວ່າ 「ຜະລິດແລະຂາຍຍ່ອຍ ○○」
 ພະນັກງານທີົ່ຖືກຈັດສົ່ງໃຫ້ໄປປະຈາການ ໃຫ້ຂຽນເນືົ້ອໃນຂອງກິດຈະການຂອງສານັກງານຂອງບ່ອນທີົ່ຈັດສົ່ງ.

16

ເນືອ
ົ້ ໃນຂອງວຽກງານ
 ກະລຸນາລະບຸເນືົ້ອໃນຂອງວຽກງານຫລັກທີົ່ຜ້ກ່ຽວເຮັດໃນຕວຈິງຢບ
ຸ່ ົ່ອນເຮັດວຽກດັງົ່ ກ່າວ.
 ກລະນີມີຊືົ່ທີົ່ສະແດງເຖິງເນືົ້ອໃນຂອງວຽກງານຢຸ່າງພຽງພ ເຊັົ່ນ 「ນັກວິເຄາະຫລັກຊັບ」
「ທະນາຍຄວາມສາກນ」 「ນັກ
ອອກແບບ」ໃຫ້ຂຽນຊືົ່ດງົ່ັ ກ່າວ.
 ບຸກຄນຜ້ເຮັດວຽກຕ່າງກັນ 2 ຊະນິດຂົ້ນໄປ, ໃຫ້ຂຽນເນືົ້ອໃນຂອງວຽກງານໂຕທີເົ່ ວລາເຮັດວຽກຍາວທີສ
ົ່ ຸດໃສຸ່ 1 ຢຸ່າງ.
➢ ນອກຈາກວຽກງານ ເຊັົ່ນ ການບລິຫານ-ການຂາຍ, ບຸກຄນທີົ່ເຮັດທັງວຽກທາງດ້ານວິຊາການ-ທາງດ້ານທັກສະ ເຊັົ່ນ ການ
ປຸງແຕຸ່ງອາຫານ-ການຜະລິດ-ການສ້ອມແປງ, ໃຫ້ຂຽນວຽກທາງດ້ານວິຊາການ-ທາງດ້ານທັກສະໃສຸ່.
ຕວຢຸ່າງ: ບລິຫານສານັກງານກດໝາຍແລະເປັນທະນາຍຄວາມແມຸ່ນ …… ທະນາຍຄວາມ.
ບລິຫານຮ້ານອາຫານແລະເປັນຜ້ປຸງແຕຸ່ງອາຫານ ແມຸ່ນ …… ພົ່ຄວ
 ແຮງງານສັນຍາຈ້າງຂອງບລິສັດສົ່ງແຮງງານນັົ້ນ ກະລຸນາລະບຸໜ້າວຽກຂອງຕນທີົ່ເຮັດຕວຈີງຢຸ່
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ຕວຢຸ່າງເນືອ
ົ້ ໃນຂອງຂທ
ົ້ ີ 15，16
〔ຕວຢຸ່າງ 1〕 ອຸດສາຫະກາການຜະລິດເຄືອງຂອງ
ຂົ້ 15
ຂົ້ 16

ຊືົ່ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ

ບລິສດ
ັ Aozora jidosha ຫຸ້ນສ່ວນຈາກັດ ໂຮງງານ ທີົ່ 1

ເນືົ້ອໃນຂອງກິດຈະການ

ຜະລິດອຸປະກອນປັບປຸ່ຽນຄວາມໄວ

ເນືົ້ອໃນຂອງວຽກງານ

ປະກອບອຸປະກອນປັບປຸ່ຽນຄວາມໄວ

〔ຕວຢຸ່າງ 2〕 ອຸດສາຫະກາການບລິການ
ຊືົ່ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ
ຂົ້ 15
ຂົ້ 16

ເນືົ້ອໃນຂອງກິດຈະການ

(ບລິສດ
ັ ຫຸ້ນສວນຈາກັດ) Total Care Center
ໄປຢ້ຽມຢາມທີົ່ຢຸ່ອາໄສຂອງຜສ
້ ງອາຍຸ ແລະ ໃຫ້ການເບິົ່ງແຍງຕ່າງໆ
ເຊັົ່ນ ອາບນາົ້ ໃຫ້, ແຕຸ່ງອາຫານໃຫ້ກິນ

ເນືົ້ອໃນຂອງວຽກງານ

ຊ່ອຍເຮັດວຽກເຮືອນ

〔ຕວຢຸ່າງ 3〕 ອຸດສາຫະກາການຂາຍສງົ່
ຂົ້ 15
ຂົ້ 16

ຊືົ່ຂອງບ່ອນເຮັດວຽກ

ບລິສດ
ັ ລິກາການຄ້າຂາຍລະຫວ່າງປະເທດ ຫຸ້ນສ່ວນຈາກັດ

ເນືົ້ອໃນຂອງກິດຈະການ

ຂາຍສງົ່ ເຫຼົ້າຝຣັົ່ງ

ເນືົ້ອໃນຂອງວຽກງານ

ຊອກຫາຊືົ້ສນ
ີ ຄ້າ

ໃນກລະນີທີົ່ທ່ານບົ່ເຂົ້າໃຈຫຍັງກ່ຽວກັບການສາຫຼວດນີົ້, ກະລຸນາສອບຖາມຕາມທີົ່ຢແ
ຸ່ ລະເບີໂທດັົ່ງຂ້າງລຸມ
ຸ່ ນີົ້.
ບ່ອນຕິດຕສ
ົ່ ອບຖາມຂອງເມືອງ ເຂດ ແລະ ບ້ານ
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