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ໃບຍິນຍອມເຫັນດີອະນຸຍາດໃຫ້ສືື່ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຮູບພາບ ແລະພາບເຄືື່ອນໄຫວ ໂດຍອົງການແພລນສາກົນ 
 

ໃຫຜູ້ທ້ ີ່ ໃຫຂ້ ມ້ນູ, ຜູທ້ ີ່ ຖກືຖ ີ່າຍຮບູ, ຜູທ້ ີ່ ຖກືບນັທຶກສຽງ ຫ ືຜ ູທ້ ີ່ ຖກືບນັທຶກພາບເຄືີ່ ອນໄຫວຈະເປັນຄນົຕືີ່ ມຂ ມ້ນູໃສີ່ຍນິຍອມສະບບັນ  ້ ໃນເວລາທ ີ່

ເຂ້ົາຮີ່ວມກດິຈະກ  ານ  າອງົການແພລນສາກນົ. ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ຜ ູໃ້ຫຂ້ ມ້ນູມ  ອາຍຕຸ  ີ່າກວີ່າ 18 ປ  ຫ ືມ  ອາຍເຸກ ນ 18 ປ  ແຕີ່ບ ີ່ ມ  ຄວາມສາມາດ ໃນ

ການໃຫກ້ານຍິນຍອມເຫັນດ  ແມ ີ່ນໃຫພ້ ີ່ ແມ ີ່, ຜູປ້ກົຄອງ ຫ ືຜ ູຕ້າງຫນາ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ໃຫກ້ານຍິນຍອມແທນ ໂດຍລງົນາມໃນໃບ

ຍນິຍອມນ .້ ຕອ້ງຂ ອະນຍຸາດນ  າຜູໃ້ຫຂ້ ມ້ນູ ແລະສ  າເລັດການຕືີ່ ມຂ ມ້ນູໃສີ່ໃບຍນິຍອມນ  ້ກ່ອນ ຈະສ  າພາດ/ຖີ່າຍຮບູ/ຖີ່າຍພາບທກຸຄ ັງ້. 
 

ຊືື່ ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ  ອາຍຸ  

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ (ລະອຽດ)  

ວັນທີລົງເກັບກຳຂໍ້ມູນ  

ປະເທດ ແລະ ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່
ຫ້ອງການແພລນສາກົນ 

ອງົການແພລນສາກນົ ປະຈ  າ ສປປ ລາວ. ບາ້ນໂພນສ ນວນ, ເມອືງສ ສດັຕະນາກ, ນະຄອນຫ ວງວຽງຈນັ.  

ໂທລະສບັ +856 21 353 409 ຫ ື +865 21 353 410 

ຊືື່ ຜູ້ເກັບກຳຂໍ້ມູນ (ພະນັກງານ)  

 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າແມ່ນໃຜ? 
ແພລນສາກນົ (ອງົການແພລນສາກນົ) ເປັນອງົການພດັທະນາທ ີ່ ເປັນເອກະລາດ ແລະມະນດຸສະທ  າທ ີ່ ສ ົີ່ງເສ ມສດິທິເດັກ ແລະ ຄວາມສະເໝ 

ພາບສ  າລບັເດັກຍງິ. ພວກຂາ້ພະເຈົ້າສະຫນບັສະຫນນູເດັກ ຕ ັງ້ແຕີ່ມ ືເ້ກ ດຈນົກວີ່າພວກເຂົາເປັນຜູໃ້ຫຍີ່. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ໄດສ້າ້ງສາຍພວົພນັ

ທ ີ່ ແໜນ້ແຟ້ນກບັເດັກມາຫ າຍກວີ່າ 80 ປ  ຢູີ່ຫ າຍຫວີ່າ 75 ປະເທດທ ົີ່ວໂລກ. 
 

ເປັນຫຍັງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈິື່ງມາສອບຖາມຂໍ້ມູນຂອງທ່ານ?  
ເພືີ່ ອວີ່າພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະສາມາດບອກເລົີ່ າເລືີ່ ອງຂອງທີ່ານໃຫກ້ບັຄນົອືີ່ ນໆທ ົີ່ວໂລກ ໄດເ້ຂ້ົາໃຈເຖງິວິຖ ຊ ວດິຂອງເດັກ ແລະຄອບຄວົຂອງ

ພວກເຂົາທ ີ່ ອາໄສຢູີ່ພ້ືນທ ີ່ ຕີ່າງໆທ ົີ່ວໂລກວີ່າເປັນແນວໃດ ແລະເຜ ຍແຜີ່ວຽກງານທ ີ່ ພ ົນ້ເດັີ່ນຂອງອງົການແພລນສາກນົ ໃຫເ້ປັນທ ີ່ ຮບັຮູ.້ ສິີ່ ງນ ້

ອາດສາມາດສາ້ງແຮງບນັດານໃຈໃຫກ້ບັຜູຄ້ນົ ເພືີ່ ອໃຫພ້ວກເຂົາສະຫນບັສະຫນນູວຽກງານຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ໂດຍການບ ລິຈາກທຶນຮອນ 

ຫ ືເຂ້ົາຮີ່ວມວຽກງານປະຊາສ  າພນັນ  າພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ເພືີ່ ອຊີ່ວຍເຫ ືອເດັກນອ້ຍຕ ີ່ ໄປ.  
 

ຂໍ້ມູນຫຍັງແດ່ທີື່ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈະສອບຖາມທ່ານ?  
ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະບນັທຶກເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານໂດຍຜີ່ານການສ  າພາດ, ການຖີ່າຍພາບ ແລະບດັທຶກພາບເຄືີ່ ອນໄຫວ ໂດຍທີ່ານຈະບ ີ່ ໄດຮ້ບັ

ຄີ່າຕອບແທນໃດໆ ແລະບ ີ່ ໄດເ້ປັນເຈົາ້ຂອງຂ ມ້ນູຕີ່າງໆທ ີ່ ພວກຂາ້ພະເຈົ້າໄດມ້າຈາກທີ່ານ. ບດົເລືີ່ ອງອາດຈະລວມມ ຂ ມ້ນູທ ີ່ ອີ່ອນໄຫວ ຫ ືຂ ມ້ນູ

ສີ່ວນຕວົຂອງທີ່ານ ແຕີ່ທີ່ານສາມາດປະຕິເສດທ ີ່ ຈະຕອບຄ  າຖາມທ ີ່ ທີ່ານບ ີ່ ຕອ້ງການໃຫຂ້ ມ້ນູ ຫ ືບ ີ່ ແຈງ້ຂ ມ້ນູທ ີ່ ທີ່ານບ ີ່ ຢາກແບີ່ງປນັກບັພວກ

ຂາ້ພະເຈົາ້ໄດ.້ 
 

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈະນຳໃຊ້ເລືື່ອງລາວຂອງທ່ານໃນຮູບແບບໃດແດ່? 
ເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານຈະຖກືແບີ່ງປນັກບັຫ າຍປະເທດທ ົີ່ວໂລກ, ລວມທງັພາຍໃນປະເທດ ແລະຊຸມຊນົຂອງທີ່ານເອງ. ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ອາດຈະ

ແບີ່ງປນັເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານກບັພາກສີ່ວນທ ີ່ ຢູີ່ນອກອງົການແພລນສາກນົ, ລວມທງັບ ລິສດັທ ີ່ ໃຫບ້ ລິການແກີ່ອງົການແພລນສາກນົ, ສ  ານກັ

ຂີ່າວ (ສືີ່ ມວນຊນົ), ຄູີ່ຮ ີ່ວມງານ, ສ  ານກັອອກແບບສິີ່ ງພິມ ແລະບ ລິສດັທ ີ່ ບ ລິຈາກເງນິໃຫແ້ກີ່ອງົການແພລນສາກນົ.  
 

ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ອາດຈະເລົີ່ າເລືີ່ ອງຂອງທີ່ານເປັນພາສາອືີ່ ນ ແລະນ  າໃຊຮ້ບູພາບ, ພາບເຄືີ່ ອນໄຫວ ຫ ືເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານໃນຫ າຍໆຮບູແບບ 

ລວມທງັການເຜ ຍແຜີ່ ແລະສ ົີ່ງເສ ມວຽກງານຂອງອງົການແພລນສາກນົ ຜີ່ານທາງອນິເຕ ເນັດ, ໂທລະພາບ, ວທິະຍ,ຸ ໃນໜງັສພິືມ, ວາລະ 

ສານ, ເຄືີ່ ອງມກືານຕະຫ າດ ແລະການລະດມົທຶນ, ປ້ຶມ ແລະສິີ່ ງພິມອືີ່ ນໆ. 

 

ຖາ້ເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານຖກືອບັໂຫ ດຂຶນ້ສືີ່ ສງັຄມົອອນລາຍນ,໌ ເວັບໄຊທ້ອ໌ືີ່ ນໆ, ຖກືແບີ່ງປນັກບັບກຸຄນົ ຫ ືອງົການຈດັຕ ັງ້ອືີ່ ນໆ, ອງົການແພລນ

ສາກນົຈະບ ີ່ ສາມາດຄວບຄມຸວິທ ການເຜ ຍແຜີ່ເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານອ ກຕ ີ່ ໄປ. ບາງທ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ອາດຈະເລືອກທ ີ່ ຈະບ ີ່ ນ  າໃຊເ້ລືີ່ ອງລາວຂອງ

ທີ່ານ ຫ ືນ  າໃຊສ້ີ່ວນໃດສີ່ວນໜຶີ່ ງຈາກເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານເທົີ່ ານ ັນ້.  
 

http://www.plan-international.org/laos
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ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, 203 ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
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www.plan-international.org/laos  

ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈະຮັກສາຂໍ້ມູນຂອງທ່ານໄວ້ດົນປານໃດ? 
ອງົການແພລນສາກນົ ຈະບ ີ່ ຜະລິດເລືີ່ ອງລາວເກົີ່ າຄືນ ຫ ືນ  າໃຊຮ້ບູພາບເກົີ່ າຂອງທີ່ານພາຍຫ ງັທ ີ່ ຄບົກ  ານດົ 5 ປ  (ນບັຈາກມືລ້ງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູ

ເປັນຕ ົນ້ໄປ). ເຖງິຢີ່າງໃດກ ຕາມ, ບນັດາສິີ່ ງພິມ ຫ ືອປຸະກອນທ ີ່ ໄດເ້ຜ ຍແຜີ່ໄປແລວ້ ອາດຈະຍງັຄງົຄາ້ງຢູີ່ໄປອ ກດນົ ແລະພວກຂາ້ພະເຈົາ້

ອາດຈະຍງັເກບັຮກັສາຂ ມ້ນູຂອງທີ່ານໄວໃ້ນລະບບົ ເພືີ່ ອນ  າໃຊເ້ຂ້ົາໃນການສະເຫ  ມສະຫ ອງເຫດການປະຫວດັສາດຂອງອງົກອນ. 
 

ການຍນິຍອມຈາກຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ 
ກະລຸນາເຊັນກຳກັບຂ້າງລຸ່ມນີົ້  ເພືື່ອເປັນການຢັົ້ງຢືນວ່າທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາຫ້ອງການອົງການແພລນສາກົນທົື່ວໂລກ, ບັນດາຊະມາຊິກຂອງອົງການ
ແພລນສາກົນ ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານສາມາດນຳໃຊ້ເລືື່ອງລາວຂອງທ່ານໄດ້. 
 

ລາຍເຊັນ: ……………………………………………….…………………     ວັນທີ: …………….……..…………… 
 
 

ສຳລັບຜູ້ປົກຄອງ, ຜູ້ດູແລ, ຜູ້ຕາງໜ້າທີື່ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ (ໃນກລໍະນີທີື່ ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນມີອາຍຸ ຕໍ່າກວ່າ 18 ປີ ຫືຼ ເກີນ 18 ປີ ແຕ່ບໍ່ຢູູ່ໃນສະພາບທີື່ຈະໃຫ້ການ
ຍິນຍອມໄດ້)  
ຂາ້ພະເຈົາ້ຂ ຢ ັງ້ຢືນວີ່າ, ຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນຜູປ້ກົຄອງ/ຜູດ້ແູລ/ຜູຕ້າງໜາ້ທ ີ່ ຖກືຕອ້ງຕາມກດົໝາຍ ແລະຂາ້ພະເຈົ້າຍນິດ ທ ີ່ ຈະໃຫອ້ງົການແພລນ

ສາກນົນ  າໃຊເ້ລືີ່ ອງລາວຂອງຜູໃ້ຫຂ້ ມ້ນູໄດ.້  
 

ຊືື່ ຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ: 
…..…………………………………………………………………………………………………….……..…….……..…….……. 
 

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຜູ້ທີື່ ເຊັນໃບຍິນຍອນແທນຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ (ໃນກລໍະນີທີື່ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ແຕກຕ່າງຈາກຂອງຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ) 
 

.………………………………………………………………………………………………………………………..…………........ 
 

ສາຍພົວພັນກັບຜູ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນ: …………………………………………………………………………………..……...………….……...... 
 

ລາຍເຊັນ: ………………..……………………………………….……..      ວັນທີ: ……………………………....…. 
 

ການຍິນຍອມເພີື່ມຕືື່ມໃນການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີື່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ  
ອງົການແພລນສາກນົກ  າລງັສມຸໃສີ່ເພືີ່ ອປກູຈດິສ  ານກຶ ກີ່ຽວກບັ ສະຸພາບຈະເລ ນ, ສດິທິເດັກ ແລະຄວາມຈ  າເປັນ ໃນການປກົປ້ອງເດັກຈາກ

ຄວາມຮນຸແຮງ ແລະການລີ່ວງລະເມ  ດທກຸຮບູແບບ. ຖາ້ຫາກເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານມ ເນືອ້ໃນກີ່ຽວພນັກບັຫວົຂ ໃ້ດໜຶີ່ ງ ຂອງໜາ້ວຽກຂອງພວກ

ຂາ້ພະເຈົາ້, ລບົກວນທີ່ີ່ານຢ ັງ້ຢືນວີ່າທີ່ານເຫັນດ ໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້ນ  າໃຊເ້ລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ີ່ານທ ີ່ ມ  ເນືອ້ໃນກີ່ຽວພນັກບັຫວົຂ ດ້ ັີ່ງລຸີ່ມນ ໄ້ດ:້  

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະສິດທິ    ການປົກປ້ອງຈາກຄວາມຮຸນແຮງ   
 

ທີ່ານບ ີ່ ຈ  າເປັນຕອ້ງແບີ່ງປນັເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານກບັພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ແລະທີ່ານສາມາດຍກົເລ ກຄ  າຍນິຍອມຂອງທີ່ານໄດທ້ກຸເວລາ. ໃນກ ລະນ 

ທ ີ່ ທີ່ານບ ີ່ ຢາກໃຫອ້ງົການແພລນສາກນົ ນ  າໃຊເ້ລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານ, ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຮບັຮອງວີ່າ ການຕດັສິນໃຈແບບນ ັນ້ ຈະບ ີ່ ສ ົີ່ງຜນົກະທບົ

ຫຍງັກບັການເຂ້ົາເຖງິການບ ລິການ ຫ ືການມສືີ່ວນຮີ່ວມທ ີ່ ທີ່ານ, ຄອບຄວົຂອງທີ່ານ ແລະ ຊຸມຊນົຂອງທີ່ານ ໄດຮ້ບັຈາກອງົການແພລນ

ສາກນົ.   
 

ທີ່ານຕອ້ງການໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້ປິດບງັຕວົຕນົຂອງທີ່ານໂດຍການບດິບງັໃບໜາ້, ບ ີ່ ນ  າໃຊສ້ຽງຂອງທີ່ານ ບ ີ່ ນ  າໃຊຊ້ືີ່ ແທຂ້ອງທີ່ານ ຫ ື ບ ີ່

ເປ ດເຜ ຍຂ ມ້ນູສະເພາະດາ້ນໃດໜຶີ່ ງຢູີ່ໃນເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານເຊັີ່ ນວີ່າ ຊືີ່ ແທ,້ ວນັທ  ຫ ື ສະຖານທ ີ່  (ທ ີ່ ຢູີ່).  

ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ພວກຂ້າພະເຈ ົ້າປິດບັງຕົວຕົນຂອງທ່ານບໍ່?          ຕ້ອງການ                    ບໍ່ຕ້ອງການ             
 

ຖາ້ທີ່ານຕອ້ງການໃສີ່ຊືີ່ ສມົມດຸ, ໃຫບ້ອກພວກຂາ້ພະເຈົາ້ວີ່າທີ່ານຢາກໃສີ່ຊືີ່ ສມົມດຸວີ່າ: ……………….……………..……………..……… 

http://www.plan-international.org/laos


Form No:                                                                                                     

ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, 203 ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ໂທລະສັບ: + 856 21 353 409 ຫືຼ 21 353 410  

www.plan-international.org/laos  

ເອກະສານໜ້ານີົ້ແມ່ນເອ າໃຫ້ຜູ້ທີື່ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ ຫືຼເຂ ົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ຮັກສາໄວ້ເພືື່ອເປັນຫັຼກຖານໃນອະນາຄົດ  

ຂອບໃຈທີື່ແບ່ງປັນເລືື່ອງລາວຂອງທ່ານກັບພວກຂ້າພະເຈ ົ້າ  

ທີ່ານຫາກ ີ່ໄດພ້ບົປະກບັພະນກັງງານອງົການແພລນສາກນົ ເຊິີ່ ງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ເປັນອງົການພດັທະນາ ແລະມະນດຸສະທ  າເອກະລາດ ທ ີ່

ສ ົີ່ງເສ ມສດິ ທິເດັກ ແລະຄວາມສະເໝ ພາບສ  າລບັເດັກຍງິ. 

ຜູທ້ ີ່ ເກບັກ  າເລືີ່ ອງລາວຂອງທີ່ານແມ ີ່ນ …………………………………………………………………………….. (ຊືີ່ ຜ ູເ້ກບັກ  າຂ ມ້ນູ 

ຮບຸພາບ ແລະ ວ ດ ໂອ)  

ໃນນາມອງົການແພລນສາກນົ ………………………………………………… (ວນັທ  ເດອືນ ປ  ທ ີ່ ເກບັກ  າຂ ມ້ນູ ຮບຸພາບ ແລະ ວ ດ ໂອ) 

ເປັນຫຍັງພວກຂ້າພະເຈ ົ້າຈິື່ງຢາກເຜີຍແຜ່ ແລະ ແບ່ງປັນເລືື່ອງລາວຂອງທ່ານ? 
ຂອບໃຈທ ີ່ ແບີ່ງປນັເລືີ່ ອງລາວທ ີ່ ໜາ້ສນົໃຈຂອງທີ່ານນ  າພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ເຊິີ່ ງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະນ  າໃຊເ້ລືີ່ ອງລາວເຫ ົີ່ ານ  ້ ເພືີ່ ອໄປບອກເລົີ່ າໃຫ້

ກບັຄນົອືີ່ ນໆໄດຮ້ບັຊາບເຖງິວຽກງານທ ີ່ ພວກຂາ້ພະເຈົາ້ກ  າລງັຈດັຕ ັງ້ປະຕິບດັຢູີ່. ຂ ໃຫທ້ີ່ານໝັນ້ໃຈວີ່າຂ ມ້ນູສີ່ວນຕວົ ແລະເລືີ່ ອງລາວທ ີ່ ທີ່ານ

ແບີ່ງປນັໃນມືນ້ ຈ້ະຖກືເກບັຮກັສາໄວຢ້ີ່າງປອດໄພ ແລະພວກຂາ້ພະເຈົາ້ຈະບ ີ່ ນ  າມນັໄປໃຊ ້ ເພືີ່ ອສາ້ງ ຫ ືເຜ ຍແຜີ່ຄນືໃໝີ່ ພາຍຫ ງັທ ີ່ ຄບົກ  ານດົ 

5 ປ  ນບັແຕີ່ມ ືນ້ ເ້ປັນຕ ົນ້ໄປ. 

ຈະເກີດຫຍັງຂ ົ້ນຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ ົ້າປູ່ຽນໃຈ ຫືຼຢາກສອບຖາມບາງຢູ່າງ? 

ເວລາໃດກ ີ່ຕາມທ ີ່ ທີ່ານຢາກຍກົເລ ກ, ບ ີ່ ຢາກໃຫອ້ງົການແພລນສາກນົ ນ  າໃຊຂ້ ມ້ນູ ຮບູພາບ ແລະພາບເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງທີ່ານ ບ ີ່ ວີ່າຈະເປັນ

ການເອົາໄປຕືີ່ ມໃສີ່ບດົຄວາມອືີ່ ນ, ຢາກຕດັບາງສີ່ວນອອກ, ດດັແກຂ້ ມ້ນູໃຫຖ້ກືຕອ້ງ ຫ ືເຂ້ົາເຖງິຂ ມ້ນູຂອງທີ່ານໄດອ້ ກ ທີ່ານສາມາດຕດິຕ ີ່ ຫາ

ຫອ້ງການພາກສະໜາມຕາມທ ີ່ ຢູີ່ຂ ້າ້ງລຸີ່ມນ  ້ເພືີ່ ອດ  າເນ ນຕາມຄວາມຕອ້ງການຂອງທີ່ານ:  

[ໃຫ້ຕືີ່ມໝາຍເລກໂທລະສບັ ທ ີ່ ຢູີ່ຂອງອງົການແພລນປະຈ  າເມອືງ ຫ ື ແຂວງທ ີ່ ທ ມງານລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູ] 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

ແລະ ອງົການແພລນສາກນົຈະລຶບຂ ມ້ນູ ຮບູພາບ ແລະພາບເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງທີ່ານ ອອກຈາກຖານ ແລະຄງັຂ ມ້ນູຂອງພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ຖາ້

ທີ່ານປາດຖະໜາຢາກໃຫພ້ວກຂາ້ພະເຈົາ້ດ  າເນ ນການໃຫ.້ ແຕີ່ໃນກ ລະນ ທ ີ່ ຂ ມ້ນູ ຮບູພາບ ແລະພາບເຄືີ່ ອນໄຫວຂອງທີ່ານໄດຖ້ກືແບີ່ງປນັ 

ແລະເຜ ຍແຜີ່ອອກສູີ່ສາທາລະນະໂດຍພາກສີ່ວນອືີ່ ນ ຫ ືອງົການຈດັຕ ັງ້ອືີ່ ນ ແມ ີ່ນພວກຂາ້ພະເຈົາ້ບ ີ່ ສາມາດເອ ນ້ຄນື ຫ ືເອົາອອກຈາກລະບບົ

ຂອງພວກເຂົາເຈົາ້ໄດ.້  

ຈະເກີດຫຍັງຂ ົ້ນຖ້າຫາກຂ້າພະເຈ ົ້າຢາກສົື່ງຂ່າວຕຳນິຕິເຕືອນ? 
ອງົການແພລນສາກນົ ຈະບ ອດົທນົ-ອດົກ ັນ້ຕ ີ່ ທກຸຮບູແບບການລີ່ວງລະເມ  ດ ຫ ືການລວນລາມທາງເພດ. ຖາ້ທີ່ານຄດິວີ່າ ຕວົທີ່ານເອງ ຫ ື 

ບກຸຄນົອືີ່ ນບ ີ່ ໄດຮ້ບັການປະຕບິດັທ ີ່ ເໝາະສມົຈາກພວກຂາ້ພະເຈົາ້ ໃຫທ້ີ່ານສ ົີ່ງຂີ່າວ ຕ  ານຕິິເຕອືນໄດເ້ລ ຍ. ທກຸຂ ຂ້ອ້ງໃຈ ຫ ືຄ  າຕ  ານຕິເິຕືອນ 

ຈະໄດຮ້ບັການເອົາໃຈໃສີ່ ແລະສບືສວນຢີ່າງຈງິຈງັ ແລະດ  າເນ ນການຢີ່າງເໝາະສມົ. ຖາ້ທີ່ານຕອ້ງການສ ົີ່ງຂີ່າວ ຕ  ານຕິເິຕືອນ ຫ ືລາຍງານ, 

ທີ່ີ່ານສາມາດພວົພນັນ  າອງົການແພລນສາກນົ ຫ ື ເຊຟຄອລ (Safecall) ໂດຍກງົໄດ ້ເຊິີ່ ງ Safecall ເປັນໜີ່ວຍງານອິດສະຫ ະ ທ ີ່ ບ ີ່ ຂຶນ້ກບັ

ອງົການແພລນສາກນົ. 

ອົງການແພລນສາກົນ [ໃຫ້ຕືີ່ມໝາຍເລກໂທລະສບັ ທ ີ່ ຢູີ່ຂອງອງົການແພລນປະຈ  າເມອືງ ຫ ື ແຂວງທ ີ່ ທ ມງານລງົເກບັກ  າຂ ມ້ນູ] 
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