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Lao ລາວ 

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດາ້ນໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດາ້ນໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

Seattle Office:  
                        
 
ULP                     ໃ         ໃ    
                                    ,               
                              ,          
                ຕ ບ           ຕ   
            .    ຕ                      
    ໃ     ບ                          . 
 
` -Cristen K  

Seattle Office:  
                        
 
ULP                     ໃ         ໃ    
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ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດາ້ນໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດາ້ນໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດາ້ນໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  

ຈົ່ງຫາການຊ່ວຍເຫືລອທາງກົດໝາຍ  

ໂທຫາພວກເຮົາດຽວນີ້  

ພວກເຮົາຄ ຸ້ມຄອງສິດຂອງຄົນງານໃນການ
ຮັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງງານ  
ມານານກວ່າ 30 ປີ. 

ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ:  

ອົງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານກົດໝາຍການວາ່ງ
ງານ (ULP) ແມ່ນຫ້ອງການທະນາຍຄວາມ
ທີ່ບໍ່ຫາຜົນກ າໄລ ຊຶ່ງມ ້ງຊ່ວຍຄະດີຂອງຄົນ
ວ່າງງານ. ເລີ່ມແຕ່ປີ 1984, ULP ເຄີຍຊ່ວຍ
ຄົນງານນັບພັນໆຄົນເພື່ອໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ
ການວ່າງງານຂອງຕົນ.  
 

ກະຣຸນາໂທຫາພວກເຮົາເພື່ອຖາມສິ່ງໃດທີ່
ທ່ານຢາກຮ ້ກ່ຽວກັບຜົນປະໂຫຍດການວ່າງ
ງານຂອງທ່ານ. ທີມງານຂອງພວກເຮົາ
ປະກອບດ້ວຍທະນາຍຄວາມ, ຜ ້ຕາງໜ້າດ້ານ
ກົດໝາຍ ແລະອາສາສມັກ ຊຶ່ງອ ທິດ
ພວກຕົນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຕາມທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ. 
 

ULP ສາມາດຊ່ວຍຂ້ອຍດ້ານໃດແດ່?  

ອົງການ ULP  ຊ່ວຍເຫືລອກ່ຽວກັບ

ເລື່ອງການວ່າງງານດ້ານຕໍ່ໄປນີ້:  
 ການຕົກງານ/ການຖືກໄລ່ອອກ 
 ການລາອອກ 
 ກົດລະບຽບ ຄວາມພ້ອມເຮັດງານ/ 

ການຄິດໄລ່ຊົ່ວໂມງ 
 ການອົບຮົມແລະຜົນປະໂຫຍດການ

ອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດຈາກ 
ກ າມາທິການ 

 ການຈ່າຍເງິນວ່າງງານເກີນຄວນ 
 ການອຸທອນຄ າຕັດສິນ 

 

ຂຸ້ອຍຄວນໂທຫາ ULP ໃນກໍລະນີໃດ?  
 

ຖ້າຜົນປະໂຫຍດຂອງທ່ານກ າລັງຖືກຄັດຄ້ານ 
ຫືລໄດ້ຖືກປະຕິເສດແລ້ວ, ບາງທີພວກເຮົາ
ສາມາດຊ່ວຍທາ່ນໄດ້. ພວກເຮົາຊ່ວຍເຫືລອ
ດ້ວຍວິທີຕ່າງໆຕໍ່ໄປນີ້:  

 ການຕາງໜ້າທ່ານຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານຕ້ອງການ
ຈະເວົ້າຝ່າຍຕົນເອງຕໍ່ທີ່ປະຊຸມ
ພິຈາລະນາຄະດີຂອງທ່ານ 

 ການແນະນ າທ່ານຖ້າທ່ານກ າລັງຄິດ
ຢາກລາອອກ 

 ການຕອບຄ າຖາມຂອງທ່ານກ່ຽວກັບ
ການຍື່ນຄ າຂ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

 ການຊ່ວຍເຫືລອທ່ານເດີນເລື່ອງການ
ອຸທອນ 

 
"ULP ໄດ້ຊ່ອຍຂ້ອຍຫລາຍທີ່ສ ດ 
ໃຫ້ຮ ້ຈັກລ່ວງໜ້າທ ກບາດຍ່າງ ເຊັ່ນ 
ໃຫ້ຮ ້ວ່າຜ ້ພິພາກສາຈະຖາມແນວໃດ 
ແລະໃຫ້ຕອບເພິ່ນຢ່າງໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. 
ຜ ້ຕາງໜ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນເລື່ອງທີ່
ງ່າຍດາຍແລະຊື່ກົງ." -Cristen K.  
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊີອາເຕິລ   
 
ຫ້ອງການຢ ່ເມືອງຊະໂປແຄນ   
 
ມີບ ລິການນາຍພາສາສ າລັບພາສາສ່ວນໃຫຍ່
ໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າ.  


