
           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          1 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

 

ຊ ື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລ ອກຕັູ້ ງ: Bruce Harrell  

ຊ ື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: Bruce ເພ ື່ ອ Seattle  

ເວັບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: BruceForSeattle.com  

ຕ າແໜື່ ງໃນສະພາເມ ອງ: ເຈົ ູ້ າເມ ອງ 

ເບີ ໂທລະສັບຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: (206) 486-

0377 

ການແນະນ າຕົວຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລ ອກຕັູ້ ງ: 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າກ າລັງລົງສະໝັກເຂົູ້ າແຂື່ ງຂັນໃນຕ າແໜື່ ງເຈົ ູ້ າເມ ອງເພ ື່ ອເຮັດໃຫູ້  Seattle 

ສາມັກຄີ ກັນໂດຍຄ ານຶ ງເຖິງຄຸນຄື່ າລວມຂອງໂອກາດຂອງພວກເຮົ າ, ການລວມເຂົູ້ າກັນເປັນໜຶື່ ງດຽວ, ແລະ 
ຄວາມສະເໝີພາບ. 

ພວກເຮົ າຈະດ າເນີ ນການພູ້ ອມກັນຢື່ າງກູ້ າຫານເພ ື່ ອແກູ້ ໄຂວິ ກິດສ າລັບຄົນທີື່ ບ ື່ ມີເຮ ອນຢ ື່ , 

ນ າພາການຟ ູ້ ນຟ ເສດຖະກິດທີື່ ເຂັູ້ ມແຂງສ າລັບທຸລະກິດຂະໜູ້ ານູ້ ອຍ ແລະ ບັນດາຄອບຄົວໃນເມ ອງ 

Seattle, ແລະດ າເນີ ນການປະຕິຮ ບຕ າຫຼວດທີື່ ປື່ ຽນແປງວັດທະນາທ າຂອງຕ າຫຼວດ, ບ ື່ ແມື່ ນພຽງແຕື່  

ການປະຕິບັດບັດເທົື່ ານັູ້ ນ, ເພ ື່ ອເຮັດໃຫູ້ ແນື່ ໃຈວື່ າ ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົ າທັງໝົດມີຄວາມປອດໄພ. 

ເຕີ ບໂຕໃນຊົນຊັູ້ ນແຮງງານ, ໃນຄອບຄົວສອງຊົນຊາດ, ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ໃຊູ້ ຊີ ວິ ດ ແລະ ເຮັດວຽກຢ ື່ ໃນເມ ອງ 

Seattle. ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຮັກເມ ອງນີ ູ້ —ຜ ູ້ ທີື່ ເຮົ າເປັນ ແລະ ຜ ູ້ ທີື່ ເຮົ າສາມາດເປັນໄດູ້ . ໃນສະພາເມ ອງ, 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເຮັດວຽກເພ ື່ ອແກູ້ ປິ ນຫາອຸປະສັກດູ້ ານກົດໝາຍຕ າຫຼວດ ເຊື່ ນ 

ຜື່ ານກົດໝາຍທີື່ ອະຄະຕິຕື່ ຕ າຫຼວດສະບັບທ າອິ ດຂອງເມ ອງ Seattle ຢື່ າງສ າເລັດຜົນ, ແລະ 
ກົດໝາຍເພ ື່ ອປູ້ ອງກັນການເລ ອກປະຕິບັດໃນສະຖານທີື່ ເຮັດວຽກເພ ື່ ອປູ້ ອງກິນນາຍຈູ້ າງຖາມເຖຶງປະຫວິ
ດອາດຍາຂອງລຼ ກຈູ້ າງ (ban-the-box) ແລະ ໄດູ້ ເພີື່ ມການສະໜັບສະໜ ນສ າລັບເດັກນູ້ ອຍໃນ BIPOC 

(ເດັກຜິວດ າ, ຊົນພ ູ້ ນເມ ອງ ແລະ ຄົນຜິວສີ ) ໃນບັນດາໂຮງຮຽນຂອງລັດ. 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ເປີ ດຕົວການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າກັບແຜນການທີື່ ສາມາດດ າເນີ ນການໄດູ້ ເພ ື່ ອແກູ້
ໄຂບັນດາບັນຫາຮີ ບດື່ ວນທີື່ ສຸດຂອງເມ ອງ Seattle ແລະ ຈິ ດການກິບວຶ ກຶດແນວໂນູ້ ມທິື່ ວໄປຂອງສິ ງຄມ 

ຫຸຼດຜື່ ອນຄວາມຮຸນແຮງຂອງປ ນ, ເສີ ມຂະຫຍາຍການດ ແລສຸຂະພາບສ າລັບຜ ູ້ ຢ ື່ ອາໄສໃນເມ ອງ Seattle 

ທັງໝົດ, ແລະ ລົງທຶນໃນພ ູ້ ນຖານໂຄງສູ້ າງໃນການເດີ ນທາງ ແລະ ການຂົນສົື່ ງ. 

ການໂຄສະນາຫາສຽງທີື່ ເປັນຂັູ້ ນຮາກຖານຂອງພວກເຮົ າໄດູ້ ຮັບການຮັບຮອງຢື່ າງພາກພ ມໃຈຈາກກຸື່ ມພັນ
ທະມິດທີື່ ຫຼາກຫຼາຍທີື່ ສຸດຂອງຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລ ອກຕັູ້ ງເຈົ ູ້ າເມ ອງຄົນໃດຄົນໜຶື່ ງ, ລວມທັງບັນດາຜ ູ້ ນ າຜິວດ າ 

ແລະ ຊຸມຊົນຊາວອາເມຣິ ກັນເຊ ູ້ ອຍສາຍເອເຊຍ ແລະ ຊາວເກາະປາຊິ ຟິກ (AAPI), ອາດີ ດເຈົ ູ້ າຄອງລັດ Gary 

Locke, ອາດີ ດເຈົ ູ້ າເມ ອງ Norm Rice, ສະໜັບສະໜ ນສ າລັບສິ ດທິພົນລະເມ ອງ ແລະ ການປະຕິຮ ບຕ າຫຼວດ, 

ແລະ ບັນດາເພ ື່ ອນບູ້ ານໃກູ້ ຄຽງທົື່ ວທັງເມ ອງ Seattle. 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຮ ູ້ ສຶ ກເປັນກຽດທີື່ ໄດູ້ ຮັບການສະໜັບສະໜ ນຈາກທື່ ານ. 

ຜ ູ້ ລົງສະໝັກ ເລ ອກຕັູ້ ງນີ ູ້ ໄດູ້ ເຂົູ້ າຮື່ ວມໃນໂຄງການໃບເງິ ນບ ລິ ຈາກສົື່ ງເສີ ມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy 

Voucher Program). 



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          2 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

ຊ ື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກ: Lorena González 

ຊ ື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: Lorena for Seattle 

ເວັບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: www.Lorenaforseattle.com 

ຕ າແໜື່ ງໃນເມ ອງ: ເຈົ ູ້ າເມ ອງ 

ເບີ ໂທລະສັບການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: 206.651.5668 

ການແນະນ າຕົວຜ ູ້ ລົງສະໝັກ:  

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເປັນຄົນອາເມຣິ ກາຮຸື່ ນທ າອິ ດທີື່ ໄດູ້ ຮັບການລູ້ ຽງດ ໂດຍຊາວນາທີື່ ອົບພະຍົບໃນພາກກາງຂອງ 

Washington. ໃນຂະນະທີື່ ເຕີ ບໃຫຍື່ ຂຶ ູ້ ນ, Seattle ເປັນຄວາມຝັນຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າ ແລະ 
ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າກ ອຸທິດຕົນໃຫູ້ ກັບມັນ 

ໃນຂະນະທີື່ ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າມຸື່ ງໝັູ້ ນເພ ື່ ອສ າເລັດການສຶ ກສາໃນລະດັບວິ ທະຍາໄລ, 

ໄດູ້ ຮັບປະລິ ນຍາດູ້ ານກົດໝາຍຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຈາກ Seattle U, 

ກາຍມາເປັນທະນາຍຄວາມດູ້ ານສິ ດທິພົນລະເມ ອງ ແລະ ເລີື່ ມຕົູ້ ນຄອບຄົວຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໃນທີື່ ນີ ູ້ .  

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຫາສຽງເພ ື່ ອເປັນສະພາເມ ອງ ແລະ ເຮັດວຽກເພ ື່ ອນ າປະຊາຊົນມາຢ ື່ ຮື່ ວມກັນ 

ເພ ື່ ອຍ ື່ ນການລາພັກຂອງຄອບຄົວໂດຍໄດູ້ ຮັບຄື່ າຈູ້ າງ ແລະ ຂະຫຍາຍສິ ດຂອງ pre-K ແລະ LGBTQ, 

ປົກປູ້ ອງເຫຍ ື່ ອຜ ູ້ ຖ ກລະເມີດທາງເພດ, ປະຕິຮ ບການເລ ອກຕັູ້ ງ ແລະ ຊື່ ວຍເຫຼ ອພະນັກງານ ແລະ 
ທຸລະກິດຂະໜາດນັູ້ ນຈາກໄພພິບັດ.  

Seattle ເປັນທາງແຍກທີື່ ສ າຄັນ ແລະ 
ຕອນນີ ູ້ ກ ແມື່ ນເວລາທີື່ ຈະດ າເນີ ນການກູ້ າວໄປຂູ້ າງໜູ້ າຢື່ າງກູ້ າຫານເພ ື່ ອເອົ າຊະນະສະຖານະພາບທີື່ ເປັນຢ ື່  

ແລະ ປ ທາງໃຫູ້ ຄວາມຈະເລີ ນຜາສຸກຂອງສື່ ວນລວມທີື່ ມີຮື່ ວມກັນຂອງ Seattle. Seattle 

ບື່ ອນທີື່ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄ ກ າລັງຂອງພວກເຮົ າ, ທຸລະກິດທຸກປະເພດສາມາດເຕີ ບໂຕໄດູ້  

ແລະວຽກຂອງເຮາກ໋ໃຫູ້ ຮາຍໄດູ້ ເພ ື່ ອການດ າລົງຊີ ບ. Seattle 

ທີື່ ນ າພາໂລກໃນການປົກປູ້ ອງດິ ນຟູ້ າອາກາດຂອງພວກເຮົ າ, ມີການຈັດສັນເຮ ອນທີື່ ປອດໄພ ແລະ 
ໃນລາຄາຍື່ ອມເຍົ າສ າລັບປະຊາຊົນຂອງຕົນ ແລະ ປື່ ຽນແປງຄວາມຍຸຕິທ າດູ້ ານອາຊະຍາກ າ ແລະ 
ຄວາມປອດໄພຂອງສາທາລະນະ ເພ ື່ ອບັນລຸຕາມການເຄ ື່ ອນໄຫວດູ້ ານສິ ດທິພົນລະເມ ອງນີ ູ້ . 

ຜ ູ້ ລົງສະໝັກນີ ູ້ ກ າ ລັງເຂົູ້ າຮື່ ວມໃນໂຄງການໃບເງິ ນບ ລິ ຈາກສົື່ ງເສີ ມປະຊາທິປະໄຕ (Democracy Voucher 

Program). 

 

 

 

 

 

 



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          3 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

ຊືື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລືອກຕັູ້ງ: Ann Davison 

ຊືື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: ສ ຳລັບ Ann 

ແມ່ນຄວຳມເປັນເພ ່ ອນບ້ຳນ 

ເວບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: 

https://www.neighborsforann.com/ 

ຕໍາແໜື່ງໃນເມືອງ: ໄອຍະກຳນເມ ອງ 

ເບີໂທລະສັບການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: 206-775-8838 

ການແນະນໍາຕົວຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລືອກຕັູ້ງ:  

  

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳກ ຳລັງລົງສະໝັກເລ ອກຕ້ັງສ ຳລັບໄອຍະກຳນເມ ອງ Seattle 

ເພຳະເມ ອງຂອງພວກເຮົຳຕ້ອງໄກ່ເກ່ຍສ ່ ງທ ່ ມັນລ້ົມເຫຼວ 

ເພ ່ ອຕອບສະໜອງຕ ່ ຄວຳມຕ້ອງກຳນຂອງຄົນທ ່ ບອບບຳງທ ່ ສຸດ 

ພ້ອມທັງໜ້ຳທ ່ ພ ້ ນຖຳນໃນກຳນປົກປ້ອງສຸຂະພຳບ ແລະ 

ຄວຳມປອດໄພຂອງສຳທຳລະນະ.   

ໃນປ  2008, ກຳນຍ່ຳງໄປສ ຳນັກງຳນສຳນໃນໃຈກຳງເມ ອງເປັນສ ່ ງທ ່ ປອດໄພ. 

ໃນເວລຳທ ່ ຂ້ຳພະເຈ້ົຳມ ລູກຄົນທ ສອງຂອງຂ້ຳພະເຈ້ົຳໃນປ  2011, 

ຖະໜົນຂອງພວກເຮົຳໄດ້ກຳຍມຳເປັນສະຖຳນທ ່ ໆອັນຕະລຳຍ. ປັດຈຸບັນນ ້ , ພະນັກງຳນ ແລະ 

ຄະນະລູກຂຸນສຳນໄດ້ຮັບແຈ້ງກຳນບ ່ ໃຫ້ໃຊ້ທຳງເຂ້ົຳຫັຼກ ຍ້ອນມັນບ ່ ປອດໄພຫຼຳຍ. 

ສຳມຳດເວ້ົຳໃນລັກສະນະດຽວກັນວ່ຳບ ່ ປອດໄພສ ຳລັບບ ລ ເວນຂ້ຳງຄຽງຫຼຳຍແຫ່ງຂອງພວກເຮົຳ.   

ລູກຂອງຂ້ຳພະເຈ້ົຳເລ ່ ມຖຳມຄ ຳຖຳມກ່ຽວກັບວ່ຳ ເປັນຫຍັງປະຊຳຊົນຈ ່ ງອຳໄສຢູ່ຕຳມຖະໜົນຂອງເມ ອງ Seattle 

ໃນສະພຳບກຳນທ ່ ໄຮ້ຈ ດສ ຳນ ກ, ມ ມະນຸດສະທ ຳໜ້ອຍກວ່ຳໃນຄ້ຳຍລ ້ ໄພຂອງ UN 

ເຊ ່ ງເປັນບ່ອນທ ່ ຂ້ຳພະເຈ້ົຳເຮັດວຽກກັບຄົນທ ່ ຫົຼບໜ ຈຳກສົງຄຳມກຳງເມ ອງ. 

ແມ່ນແຕ່ລູກຂອງພວກເຮົຳກ ່ ຮູ້ວ່ຳ ສ ່ ງທ ່ ກ ຳລັງເກ ດຂ ້ ນໃນເມ ອງຂອງພວກເຮົຳບ ່ ຖ ກຕ້ອງ.   

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຈະໃຫ້ຄວຳມເປັນຜູ້ນ ຳທ ່ ສົມດຸນ ໂດຍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົຳສະຫຼຳດໃນເລ ່ ອງອຳຊະຍຳກ ຳ:  

ຄວບຄຸມສະຖຳນະກຳນ ບ ່ ແມ່ນຕອບໂຕ້. 

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳເປັນຜູ້ນ ຳທ ່ ໄດ້ຮັບຄວຳມຮ່ວມມ ຈຳກຫຼຳຍຝ່ຳຍທ ່ ນ ຳມຳເຊ ່ ງຄວຳມເຫັນອົກເຫັນໃຈ, ຊອກຫຳ 

ຄວຳມກ້ຳວໜ້ຳ ແລະ ສ້ຳງຄວຳມສ ຳພັນໃນກຳນເຮັດວຽກພຳຍໃນເມ ອງ ແລະ ພຳກພ ້ ນຂອງພວກເຮົຳ 

ເພ ່ ອຟ ້ ນຟູຄວຳມປອດໄພຂອງສຳທຳລະນະ.   

ໂດຍກຳນແກ້ໄຂຕົວເຊ ່ ອມໂຍງທ ່ ສ ຳຄັນນ ້ ໃນດ້ຳນສຸຂະພຳບ ແລະ ຄວຳມປອດໄພຂອງສຳທຳລະນະ, 

ພວກເຮົຳຈ ່ ງເລ ່ ມເຫັນກຳນເປັນຢູ່ທ ່ ດ ຂ ້ ນໃນເມ ອງຂອງພວກເຮົຳ. ດ້ວຍຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນ, 

ພວກເຮົຳສຳມຳດສ້ຳງເມ ອງທ ່ ປອດໄພຂ ້ ນ, ມ ຄວຳມເຫັນອົກເຫັນໃຈຍ ່ ງຂ ້ ນສ ຳລັບທຸກຄົນ.  

 

ຜູ້ລົງສະໝັກເລ ອກຕ້ັງນ ້ ໄດ້ເຂ້ົຳຮ່ວມໃນໂຄງກຳນໃບເງ ນບ ລ ຈຳກສ່ົງເສ ມປະຊຳທ ປະໄຕ (Democracy Voucher 

Program). 

 

 

 

 



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          4 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

 ຊືື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລືອກຕັູ້ງ: Nicole Thomas- Kennedy 

ຊືື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: NTK4Justice 

ເວບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: https://ntk4justice.com/ 

ຕໍາແໜື່ງໃນເມືອງ: ໄອຍະກຳນເມ ອງ 

ເບີໂທລະສັບການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: 

ການແນະນໍາຕົວຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລືອກຕັູ້ງ: 

ເມ ອງ Seattle ພ້ອມແລ້ວສ ຳລັບແຜນກຳນໃໝ່ສ ຳລັບຄວຳມຍຸຕ ທ ຳ ແລະ 

ຄວຳມປອດໄພຂອງສຳທຳລະນະ; 

ກຳນສ ້ ນສຸດສ ຳລັບກຳນກ ່ ອຳຊະຍຳກ ຳຕ ່ ຄວຳມທຸກຍຳກ ແລະ ຄວຳມພ ກຳນ 

ແລະ ກຳນລົງທ ນໃໝ່ໃນຊຸມຊົນທ ່ ມ ສຸຂະພຳບດ  ສ ຳລັບທຸກຄົນ. 

ພວກເຮົຳຕ້ອງກຳນໄອຍະກຳນເມ ອງ ຜູ້ທ ່ ເຂ້ົຳໃຈວ່ຳ 

ກຳນລົງໂທດອຳຊະຍຳກ ຳລະຫຸໂທດ 

ພຽງແຕ່ສ້ຳງຄວຳມບ ່ ໝ້ັນຄົງໃຫ້ຄົນທ ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທ ່ ສຸດຈຳກຄວຳມບ ່ ເທ່ົຳທຽມຂອງເມ ອງ Seattle. 

ກຳນລົງໂທດບ ່ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົຳປອດໄພຂ ້ ນ ແລະ ຍ ່ ງກວ່ຳນ້ັນ 

ເມ ອງຍັງໃຊ້ຈ່ຳຍເງ ນຫຼຳຍລ້ຳນໃນແຕ່ລະປ  ເພ ່ ອຮ້ອງຟ້ອງສະມຳຊ ກໃນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົຳທ ່ ບ ່ ມ ເຮ ອນຢູ່, 

BIPOC, ທຸກຍຳກ ແລະ ພ ກຳນ. ມັນເຖ ງເວລຳສ ຳລັບກຳນປ່ຽນແປງແລ້ວ.  

ພວກເຮົຳຕ້ອງກຳນໆຫັກລ້ຽວຈຳກແບບຈ ຳລອງ ໃນລັກສະນະຕອບໂຕ້ ແລະ 

ເປັນກຳນລົງໂທດຈຳກທົດສະວັດທ ່ ຜ່ຳນມຳ. 

ແທນທ ່ ຈະສ ້ ນເປ ອງເງ ນໃນກຳນຮ້ອງຟ້ອງບຸກຄົນຍ້ອນຄວຳມລ້ົມເຫຼວຂອງລະບົບ, 

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຈະໃສ່ໃຈຕ ່ ກຳນດ ຳເນ ນຄະດ ທ ່ ຈະເຮັດໃຫ້ເມ ອງ Seattle ປົກປ້ອງ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະພຳບ, 

ຄວຳມປອດໄພ, ສະພຳບແວດລ້ອມ ແລະ ສະຫວັດດ ກຳນໂດຍທ່ົວໄປຂອງປະຊຳຊົນ. 

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຈະຕ ່ ສູ້ເພ ່ ອສ ດຂອງຜູ້ເຊ່ົຳ ແລະ ຜູ້ເຮັດວຽກ, ທ ່ ພັກອຳໄສໃນລຳຄຳພ ຊ ້ ໄດ້ ແລະ 

ຫັນອອກຈຳກກຳນນ ຳໃຊ້ເຊ ້ ອເພ ງຊຳກຫ ນ. 

ເມ ອງ Seattle ຈະປອດໄພຍ ່ ງຂ ້ ນ 

ເມ ່ ອພວກເຮົຳຢຸດສ້ຳງຄວຳມບ ່ ໝ້ັນຄົງຕ ່ ຄົນທ ່ ດ້ອຍໂອກຳດທ ່ ສຸດຂອງພວກເຮົຳຜ່ຳນກຳນກວດລ້ຳງ ແລະ 

ກຳນກັກຂັງ. ໃນຖຳນະໄອຍະກຳນເມ ອງ, ຂ້ຳພະເຈ້ົຳຈະທ ຳລຳຍມ້ຳງລະບົບທ ່ ພວກເຮົຳຮູ້ວ່ຳໃຊ້ກຳນບ ່ ໄດ້. 

ພວກເຮົຳສຳມຳດສ ້ ນສຸດກຳນກັກຂັງໝູ່ ແລະ ໃນທຳງກົງກັນຂ້ຳມ 

ພວກເຮົຳຈະຈັດຫຳສ ຳລັບຄວຳມຕ້ອງກຳນພ ້ ນຖຳນຂອງມະນຸດ. ໃນກຳນກະທ ຳແບບນ້ັນ, 

ພວກເຮົຳຈະສ້ຳງພ ້ ນຖຳນທ ່ ສ ຳຄັນ ເຊ ່ ງຈ ຳເປັນໃນກຳນສ້ຳງຄວຳມເທ່ົຳທຽມທ ່ ຖ ກຕ້ອງ ແລະ 

ຄວຳມປອດໄພທ ່ ເປັນຈ ງສ ຳລັບທຸກຄົນໃນເມ ອງ Seattle.  

 

ຜູ້ລົງສະໝັກເລ ອກຕ້ັງນ ້ ໄດ້ເຂ້ົຳຮ່ວມໃນໂຄງກຳນໃບເງ ນບ ລ ຈຳກສ່ົງເສ ມປະຊຳທ ປະໄຕ (Democracy Voucher 

Program). 

  



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          5 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

ຊືື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລືອກຕັູ້ງ:  Kenneth Wilson 

ຊືື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ:  Ken ສ ຳລັບສະພຳ 8 

ເວບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ: KenForCouncil8.com 

ຕໍາແໜື່ງໃນເມືອງ: ສະພຳເມ ອງຕ ຳແໜ່ງ 8 

ເບີໂທລະສັບການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັູ້ງ:  206-637-4994 

ການແນະນໍາຕົວຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລືອກຕັູ້ງ: 

ສະພຳກ ຳລັງນ ຳພຳໃນທ ດທຳງທ ່ ຜ ດ.  

ນັກກຳນເມ ອງທ ່ ດ ຳລົງຕ ຳແໜ່ງບ ່ ສຳມຳດຄ້ົນຫຳວ ທ ແກ້ໄຂສ ຳລັບກຳນບ ່ ມ ເຮ ອນຢູ່ທ ່ ເພ ່ ມຂ ້ ນ, ຖະໜົນ ແລະ 

ໂຄງສ້ຳງພ ້ ນຖຳນທ ່ ລ້ົມເຫຼວ ແລະ ທຸລະກ ດທ ່ ປ ດຕົວລົງ.  ຂ້ຳພະເຈ້ົຳກ ຳລັງຮ້ອງຂ ຄະແນນສຽງຂອງທ່ຳນ 

ເພ ່ ອນ ຳວ ທ ແກ້ໄຂທ ່ ໃຊ້ສຳມັນສ ຳນ ກ ເພ ່ ອປ່ຽນແທນກຳນຈັດກຳນແບບຜ ດໆໃນປັດຈຸບັນ. 

ດ້ວຍຄວຳມຜ ດຫວັງ, ຂ້ຳພະເຈ້ົຳເບ ່ ງໃຈກຳງເມ ອງກຳຍມຳເປັນສະຖຳນທ ່ ຜ ດກົດໝຳຍ ແລະ ມ ກຳນກ ນນອນ, 

ເວລຳກຳນຕອບໂຕ້ຜ່ຳນ 911 ໄດ້ເພ ່ ມຂ ້ ນ, ຫົວໜ້ຳຕ ຳຫຼວດດ ຖ ກບັງຄັບໃຫ້ລຳອອກ ແລະ West Seattle 

ຖ ກຕັດອອກຈຳກເມ ອງ ເນ ່ ອງຈຳກກຳນບ ຳລຸງຮັກສຳທ ່ ບ ່ ໄດ້ມຳດຕະຖຳນ ແລະ 

ຂ ້ ຜ ດພຳດຢ່ຳງຕ ່ ເນ ່ ອງໃນກຳນບ ລ ຫຳນໂຄງສ້ຳງພ ້ ນຖຳນທ ່ ມ ຄ່ຳ.  

ຄວຳມທ້ຳທຳຍກ່ຽວກັບກຳນບ ່ ມ ເຮ ອນຢູ່ຂອງພວກເຮົຳຍ ່ ງຮຸນແຮງຂ ້ ນ ແລະ ບ ່ ໄດ້ຮັບຄວຳມຊ່ວຍເຫຼ ອ, 

ໃນຂະນະທ ່ ສວນສຳທຳລະນະ ແລະ ໂຮງຮຽນຖ ກເຮັດໃຫ້ກຳຍເປັນບ່ອນລ ້ ໄພສ ຳລັບບັນຫຳກຳນເສບຕ ດຢຳ ແລະ 

ສຸຂະພຳບຈ ດ.  ໃນກຳນພັດທະນຳໃໝ່ແຕ່ລະຄ້ັງ, ພວກເຮົຳໄດ້ສູນເສຍຮ່ົມໄມ້ທ ່ ສ ຳຄັນ/ຕ້ົນໄມ້ເກ່ົຳ ພ້ອມກັນນ້ັນ 

ກຳນເຊ່ົຳທ ່ ພັກອຳໄສໃນລຳຄຳທ ່ ພ ຊ ້ ໄດ້ກ ່ ຖ ກທົດແທນດ້ວຍເຮ ອນໃນລຳຄຳທ ່ ບ ່ ສຳມຳດຊ ້ ໄດ້ໃນສັດສ່ວນຫ້ຳຕ ່ ໜ ່

ງ ແລະ ສ້ຳງບັນຫຳແກ່ນ ້ ຳເສຍທ ່ ມ ຢູ່. 

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳເປັນຜູ້ຢູ່ອຳໄສໃນເມ ອງ Seattle ມຳ 28 ປ , ພັນລະຍຳຂອງຂ້ຳພະເຈ້ົຳ ແລະ ລູກສຳວທັງສອງເກ ດທ ່ ນ ້ .  

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳເປັນວ ສະວະກອນໂຄງສ້ຳງຂົວທ ່ ມ ໃບອະນຸຍຳດ (PE SE) 

ພ້ອມກັບທຸະກ ດວ ສະວະກ ຳຂະໜຳດນ້ອຍຂອງຂ້ຳພະເຈ້ົຳເອງ ນັບຕ້ັງແຕ່ປ  2005.  

ໃນຖຳນະທ ່ ເປັນສະມຳຊ ກສະພຳ ຂອງທ່ຳນ, ຂ້ຳພະເຈ້ົຳອຳໄສປະສົບກຳນດ້ຳນກຳນວ ເຄຳະ, ວ ສະວະກ ຳ ແລະ 30 

ປ ໃນໂຄງກຳນຂົນສ່ົງ ແລະ ໂຄງສ້ຳງພ ້ ນຖຳນເປັນຫັຼກ ເພ ່ ອນ ຳກຳນຕັດສ ນໃຈທ ່ ສົມເຫດສົມຜົນ ແລະ 

ກຳນຕ ດຕຳມກຳນຄວບຄຸມຄວຳມຄ ບໜ້ຳມຳສູ່ກຳນດ ຳເນ ນກຳນຂອງສະພຳ.  

ຂ້ຳພະເຈ້ົຳມ ຄວຳມຊ່ຽວຊຳນທ ່ ຈ ຳເປັນຕ້ອງມ  ເພ ່ ອຟ ້ ນຟູເມ ອງ Seattle ໃຫ້ເປັນເມ ອງທ ່ ພວກເຮົຳຕ້ອງກຳນ. 

ຜູ້ລົງສະໝັກນ ້ ບ ່ ໄດ້ກ ຳລັງເຂ້ົຳຮ່ວມໃນໂຄງກຳນໃບເງ ນບ ລ ຈຳກສ່ົງເສ ມປະຊຳທ ປະໄຕ (Democracy Voucher 

Program). 

 



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          6 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

ຊ ື່ ຂອງຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລ ອກຕັູ້ ງ: Teresa Mosqueda  

ຊ ື່ ຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: ປະຊາຊົນສ າລັບ Teresa 

ເວບໄຊຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: TeamTeresa.org 

ຕ າແໜື່ ງໃນເມ ອງ: ສະພາແຫື່ ງເມ ອງຊີ ແອັດໂທ ຕ າແໜື່ ງ 8 

ໝາຍເລກໂທລະສັບຂອງການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ:  

ຄ ານ າຂອງຜ ູ້ ລົງສະໝັກເລ ອກຕັູ້ ງ: 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າກ າລັງລົງສະໝັກສ າລັບການເລ ອກຕັູ້ ງໃໝື່  

ເພາະເມ ອງຂອງພວກເຮົ າໄດູ້ ມາເຖິງທາງແຍກແລູ້ ວ. 

ພວກເຮົ າທີື່ ເຮັດວຽກ, ດ າລົງຊີ ວິ ດ ແລະ ຢູ້ ຽມຢາມເມ ອງ Seattle 

ມີຫຼາຍສິື່ ງທີື່ ຄູ້ າຍຄ ກັນ 

ຫຼາຍກວື່ າທີື່ ຂະແໜງການສາທາລະນະໄດູ້ ພາໃຫູ້ ພວກເຮົ າເຊ ື່ ອ. 

ໃນລະຫວື່ າງເວລາຮັບຕ າແໜື່ ງຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໃນສະພາ, 
ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ນ າການຮື່ ວມມ ປະສານງານຈາກຫຼາກຫຼາຍກຸື່ ມຄົນເພ ື່ ອອະນຸມັດການປື່ ຽນແປງນະໂຍບາຍທີື່ ມີ
ປະສິ ດທິພາບ. ຈາກການອະນຸມັດ ຂ ູ້ ບັນຍັດສິ ດຂອງຜ ູ້ ອອກແຮງງານພາຍໃນປະເທດ (Domestic Workers 

Bill of Rights) ຈົນເຖິງ ແຜນການລາຍຮັບຄວາມກູ້ າວໜູ້ າຂອງເມ ອງຊີ ແອັດໂທແບບເລີື່ ມຕົູ້ ນກະໂດດ 

(JumpStart Seattle Progressive Revenue Plan) 

ໂດຍນ າພັນທະມິດທີື່ ໃຫູ້ ຄວາມສ າຄັນກັບຄວາມຕູ້ ອງການຂອງສື່ ວນລວມເຊິື່ ງບ ື່ ເຊ ື່ ອວື່ າຈະມາຮື່ ວມເຮັດວຽ
ກນ າກັນໄດູ້ , ພວກເຮົ າກຽມພູ້ ອມເຮັດວຽກໜັກຮື່ ວມກັນ ແລະ 
ສູ້ າງເມ ອງຊີ ແອັດໂທທີື່ ສະທູ້ ອນເຖິງຄຸນຄື່ າທີື່ ພວກເຮົ າມີຮື່ ວມກັນ. 

 ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ອຸທິດວິ ຊາຊີ ບຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່ າຈະບ ື່ ມີຜ ູ້ ໃດຖ ກປະປື່ ອຍ ຫຼ  ປະຖິູ້ ມໄວູ້ ຂູ້ າງຫັຼງ. 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຢ ນກັບຄອບຄົວເຮັດວຽກ, ແມື່ ຍິ ງ, ປະຊາຊົນທຸກສີ ຜິວ, ຜ ູ້ ອົບພະຍົກ ແລະ 
ບຸກຄົນທີື່ ມີຄື່ າຈູ້ າງຕ ື່ າທີື່ ສຸດ ເພ ື່ ອຮັບປະກັນວື່ າ 
ບັນຫາກົດດັນທີື່ ສຸດທີື່ ເມ ອງຂອງພວກເຮົ າກ າລັງປະສົບຈະໄດູ້ ຮັບການແກູ້ ໄຂ. 

ດູ້ ວຍການສະໜັບສະໜ ນຢື່ າງຕ ື່ ເນ ື່ ອງຂອງທື່ ານ, 

ພວກເຮົ າສາມາດຊື່ ວຍເພ ື່ ອນບູ້ ານທຸກຄົນຂອງພວກເຮົ າໃຫູ້ ຟ ູ້ ນຟ ຈາກ COVID 

ວິ ກິດການດູ້ ານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການຖື່ ວງງານໃນເສດຖະກິດ, ແກູ້ ໄຂບັນຫາຂອງຄົນຈອນຈັດ ແລະ 
ການຈັດສັນເຮ ອນໃນລາຄາຖ ກ, ສູ້ າງໂອກາດດູ້ ານການສຶ ກສາ ແລະ ການດ ແລເບິື່ ງແຍງເດັກ, 

ສູ້ າງອາຊີ ບທີື່ ມີຄື່ າຈູ້ າງດີ  ແລະ ລົງທຶນໃນສຸຂະພາບ, ການຂົນສົື່ ງ ແລະ ໂຄງລື່ າງຂອງພວກເຮົ າ. 
ຂອບໃຈທີື່ ພິຈາລະນາບ ລິ ຈາກຄ ື່ ປ໋ ອງສົື່ ງເສີ ມປະຊາທິປະໄຕຂອງທື່ ານໃຫູ້ ແກື່ ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າ – ເທ ື່ ອລະຄ ື່ ປ໋ ອງ, 

ເທ ື່ ອລະຄົນ, ໃຫູ້ ພວກເຮົ າສູ້ າງເມ ອງຊີ ແອັດໂທທີື່ ເຂັູ້ ມແຂງຂຶ ູ້ ນ.   

ຜ ູ້ ລົງສະໝັກຄົນນີ ູ້ ກ າລັງເຂົ ູ້ າຮື່ ວມໃນໂຄງການຄ ື່ ປ໋ ອງສົື່ ງເສີ ມປະຊາທິ ປະໄຕ (Democracy Voucher 

Program). 

 

 

 

 

 

 



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          7 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

ຊ ື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກ: Nikkita Oliver (ພວກເຂົາ/ພວກເຂົາ/ຂອງພວກເຂົາ) 

ຊ ື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: Nikkita ເພ ື່ ອປະຊາຊນ  
ເວັບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: www.nikkita4nine.com  
ຕ າແໜື່ ງໃນເມ ອງ: ຕ າແໜື່ ງ 9 ຂອງສະພາເມ ອງ Seattle 

ເບີ ໂທລະສັບການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: (206)712-2778 

ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ: 

ວິ ກິດການທີື່ ບ ື່ ເຄີ ຍມີ ມາກື່ ອນຮຽກຮູ້ ອງໃຫູ້ ມີ ການຕອບຮັບແບບປື່ ຽນແປງ. 

ວິ ທີ ແກູ້ ໄຂທີື່ ປື່ ຽນແປງຫຼາຍທີື່ ສຸດແມື່ ນມາຈາກຜ ູ້ ທີື່ ໄດູ້ ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີື່ ສຸດຈາກວິ ກິດການທີື່ ພວກເຮົ າ
ກ າລັງປະເຊີ ນໜູ້ າຢ ື່ . 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເປັນຜ ູ້ ສະໜັບສໜ ນ, ເປູ້ ນນິ ກການສຶ ກສາ, ເປູ້ ນສິ ລະປິ ນ, ເປູ້ ນຜ ູ້ ຈັດກຶດຈະກິມເພ ື່ ອຊຸມຊົນ 

ແລະເປູ້ ນທະນາຍຄວາມ. ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເປັນຜ ູ້ ເຊົື່ າ. ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເຄີ ຍໄດູ້ ເຮັດວຽກຜື່ ານວິ ທະຍາໄລ, 

ໂຮງຮຽນກົດໝາຍ ແລະຮຽນຈົບການສຶ ກສາ ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ປະສົບກັບຄວາມບ ື່ ແນື່ ນອນດູ້ ານທີື່ ພັກອາໄສ 

ແລະ ເຄີ ຍໄດູ້ ນອນຢ ື່ ໃນລົດຂອງຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າມາກື່ ອນ. 

ໃນຖານະທີື່ ເປັນຜ ູ້ ລອດຊີ ວິ ດຈາກຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຮ ູ້ ວື່ າການຢ ື່ ໃນສະຖານະການຮູ້ າຍແຮງທີື່ ບ ື່ ດີ ເພາະວື່ າບ ື່ ມີທີື່ ພັກອາໄສໃນຮາຄາທີື່ ສາມາດຫາຊ ູ້ ອຍຼື່ ໄ
ດູ້  ແລະບ ື່ ມີໃຜໂທຫາທີື່ ສຶ ຂອຄວາມສື່ ອຍເຫລ ອໄດູ້  

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເປັນຜ ູ້ ອ ານວຍການບ ລິ ຫານຂອງໂຮງການທີື່ ບ ື່ ຫວັງຜົນກ າໄລ 

ເຊິື່ ງເລີື່ ມຕົູ້ ນຈາກການເປັນຜ ູ້ ໃຫູ້ ບ ລິ ການວຽກທີື່ ສ າຄິ ນ 

ໃນຖານະທີື່ ເປັນທະນາຍຄວາມຂູ້ ອຍໄດູ້ ສື່ ອຍເຫລ ອສະໜັບສະໜ ນລ ກຄວາມ 

ໂດຍຜື່ ານຄະດີ ການກີດກິນດູ້ ານການເຂູ້ າຮຽນ, ການຂັບໄລື່ ອອກຈາກທີື່ ຍຼື່  ແລະ 
ຄະດີ ການກີດກິນເລ ອກປະຕຶບິ ດຕື່ າງໆ 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າໄດູ້ ເປູ້ ນສື່ ວນໜຶື່ ງທີື່ ຊື່ ວຍສູ້ າງໂປແກຼມເພ ື່ ອປິ ບປ ງຟ ູ້ ນຟ ຄວາມຍຸດຕິທ າ(RJ) 

ໃນເຂດພາກພ ູ້ ນຂອງພວກເຮົ າ - ເປູ້ ນຄວາມຍຸດຕິທ າທີື່ ສູ້ າງສັນ. 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າສ ບຕ ື່ ເປັນສື່ ວນໜຶື່ ງຂອງການພັດທະນາຍຸດທະສາດເພ ື່ ອປິ ບປ ງຟ ູ້ ນຟ ຄວາມຍຸດຕິທ າ (RJ) ໃນ 

King County ເຊັື່ ນ: ເພ ື່ ອຊຸມຊົນໃໝື່ ໂດຍແປງທາງເດຶ ນເພ ື່ ອຊຸມຊົນ ແລະສ ນຄວາມສ າເລັດຂອງເຍາວະຊນ 

(YAC) ກັບທາງເດຶ ນສິ ນຈອນແລະພ ູ້ ນທີື່ ຍຼື່ ອາໄສຂອງຊ ມຊນແອຟຟາຮຶ ກິນ (Community Passageways  & 

Community Land Trust) ສ ນຄວາມສ າເລັດຂອງເຍາວະຊນ 

(YAC)ຈະຮື່ ວມມ ກັນຊອກຫາທີື່ ພັກອາໄສຍື່ າງເສຮີ  ແລະ 
ການບ ລິ ການຫາທີື່ ຍຼື່ ລາຄາຖ ກສ າລັບຊາວໜຸື່ ມສາວໃນ SE Seattle. 

ວຽກທີື່ ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເຮັດແມື່ ນອີ ງໃສື່ ທັງປະສົບການທີື່ ມີຊີ ວິ ດ ແລະ ເປັນມ ອາຊີ ບຂອງຂູ້ ອຍ, 

ແຕື່ ສິື່ ງທີື່ ສ າຄັນທີື່ ສຸດແມື່ ນເຮັດໄປແລູ້ ວ 

ແລະຖ ວື່ າສ າຄິ ນແມື່ ນວຽກທີື່ ເຮັດກັບຊຸມຊົນທີື່ ໄດູ້ ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍທີື່ ສຸດ. 

ຜ ູ້ ລົງສະໝັກ ເລ ອກຕັູ້ ງນີ ູ້ ໄດູ້ ເຂົ ູ້ າຮື່ ວມໃນໂຄງການໃບເງິ ນບ ລິ ຈາກສົື່ ງເສີ ມປະຊາທິ ປະໄຕ (Democracy 

Voucher Program). 



           ການແນະນ າຜ ູ້ ລົງສະໝັກ 
 

ພາສາ: Lao / ພາສາລາວ                                                          8 ຈັດພິມ 09_ 10 _2021 

ຊ ື່ ຜ ູ້ ລົງສະໝັກ: Sara Nelson 

ຊ ື່ ການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: Sara for City Council 

ເວັບໄຊການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: Saraforcitycouncil.com 

ຕ າແໜື່ ງໃນເມ ອງ: ຕ າແໜື່ ງ 9 ຂອງສະພາເມ ອງ Seattle 

ເບີ ໂທລະສັບການໂຄສະນາຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງ: (206) 910-8762 

ການແນະນ າຕົວຜ ູ້ ລົງສະໝັກ: 

Seattle ແມື່ ນເມ ອງທີື່ ອັດສະຈັນ ແລະ ໂຊກດີ . 

ພວກເຮົ າໄດູ້ ຮັບພອນດູ້ ວຍຊັບພະຍາກອນທີື່ ອັດສະຈັນ ແລະ 
ເພ ື່ ອນບູ້ ານທີື່ ດ ແລກັນ ແລະ ກັນຢື່ າງແທູ້ ຈິ ງ. 

ແຕື່ ພວກເຮົ າກ າລັງປະສົບກັບເວລາທີື່ ໂຫດຮູ້ າຍ ແລະ ເມ ອງຂອງພວກເຮົ າບ ື່ ໄດູ້ ສົື່ ງມອບ - 

ບ ື່ ມີແມື່ ນແຕື່ ການບ ລິ ການພ ູ້ ນຖານ. ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າກ າລັງຫາສຽງເລ ອກຕັູ້ ງສ າລັບສະພາເມ ອງ 

ເພາະຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຮ ູ້ ວື່ າ ພວກເຮົ າສາມາດປັບປຸງຊີ ວິ ດຂອງປະຊາຊົນໃນ Seattle 

ໂດຍເຮັດວຽກຮື່ ວມກັນເພ ື່ ອຜົນທີື່ ສາມາດວັດແທກໄດູ້ . 

 

ໃນຂະນະທີື່ ພວກເຮົ າຟ ູ້ ນຕົວຈາກໂຄວິ ດ, 

ພວກເຮົ າຕູ້ ອງການຜ ູ້ ນ າທີື່ ຈະສາມາດນ າເຂດເມ ອງຂອງພວກເຮົ າໃຫູ້ ກັບຄ ນມາເຂັູ້ ມແຂງໄດູ້ ອີ ກຄັູ້ ງ. 

ໃນຖານະຜ ູ້ ຮື່ ວມກ ື່ ຕັູ້ ງທຸລະກິດຄອບຄົວຂະໜາດນູ້ ອນ, 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຮ ູ້ ວິ ທີ ການສູ້ າງສື່ ວນສ າຄັນຂອງຊຸມຊົນຈາກພ ູ້ ນຂຶ ູ້ ນໄປ. ທີື່  Fremont Brewing, 

ພວກເຮົ າໃຫູ້ ສິ ດແກື່ ພະນັກງານຂອງພວກເຮົ າ, ມອບໃຫູ້ ຄ ນແກື່ ຊຸມຊົນ ແລະ 
ນ າພາອຸດສາຫະກ າຢື່ າງຍ ນຍົງ. ອີ ກຢື່ າງ, ພວກເຮົ າຜະລິ ດເບຍໄດູ້ ເປັນຢື່ າງດີ ! 

 

ພວກເຮົ າໄດູ້ ເຫັນວາທະກ າຫຼາຍຢື່ າງກື່ ຽວກັບບັນຫາການໄຮູ້ ບູ້ ານ ແລະ ການບ ລິ ການພ ູ້ ນຖານ, 

ແຕື່ ບ ື່ ມີຜົນທີື່ ພຽງພ . ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າເອົ າໃຈໃສື່ ເພ ື່ ອເຮັດໃຫູ້ ສິື່ ງຕື່ າງໆສ າເລັດຢ ື່ ສະເໝີ. 

ໃນຖານະທີື່ ປຶ ກສາດູ້ ານນະໂຍບາຍທີື່ ສະພາເມ ອງ, ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຂຽນນິ ຕິກ າທີື່ ຊື່ ວຍເຮັດໃຫູ້  Seattle 

ເປັນຜ ູ້ ນ າແຫື່ ງຊາດໃນເລ ື່ ອງນະໂຍບາຍສິື່ ງແວດລູ້ ອມ. ໃນຖານະສະມາຊິ ກສະພາຂອງທື່ ານ, 

ຂູ້ າພະເຈົ ູ້ າຈະຊູ້ ອມແປງຫົນທາງ ແລະ ຂົວຂອງພວກເຮົ າ, ຮັກສາສວນສາທາລະນະຂອງພວກເຮົ າ, 
ຫຸຼດຜື່ ອນຈ ານວນປະຊາຊົນທີື່ ກ າລັງປະສົບກັບບັນຫາການໄຮູ້ ບູ້ ານ ແລະ 
ຟ ູ້ ນຟ ຄວາມໄວູ້ ວາງໃຈໃການບອລຶ ຫານຄວບຄ ມເມ ອງອີ ກຄັູ້ ງ. 

 

ມັນຮອດເວລາແລູ້ ວທີື່ ເມ ອງຂອງພວກເຮົ າຈະກັບຄ ນສ ື່ ພ ູ້ ນຖານ ແລະ ສົື່ ງມອບຕາມທີື່ ສັນຍາໄວູ້ . 

ລົງຄະແນນສຽງໃຫູ້  Sara Nelson ສ າລັບສະພາເມ ອງ! 

 

ຜ ູ້ ລົງສະໝັກນີ ູ້ ບ ື່ ໄດູ້ ກ າລັງເຂົ ູ້ າຮື່ ວມໃນໂຄງການໃບເງິ ນບ ລິ ຈາກສົື່ ງເສີ ມປະຊາທິ ປະໄຕ (Democracy 

Voucher Program). 


