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RESA ແມນ່ຫຍງັ?RESA ແມນຫຍງ?
RESA ແມນ່ໂຄງການໃຫບ້ໍລິການຈາ້ງງານໃໝດ່ວ້ຍການຂຽນRESA ແມນໂຄງການໃຫບລການຈາງງານໃໝດວຍການຂຽນ
ປະຫວດັຄນົງານຕາມ WPRS ທີ່ໄດປ້ບັປງຸໃໝ.່  
ການປບັປງຸການຊວ່ຍເຫຼືອການຫວາ່ງງານ 1993 (ໜງັສືງຸ ຊ ຼ ງງ ( ງ
ໂຄງການເລກທີ 103-152) ໄດດ້ດັແກລ້ດັຖະບນັຍດັປະກນັ
ສງັຄມົ (SSA)) ໃຫຖ້ກືເຊັນເປັນກດົໝາຍໃນວນັທີ 24 ພະຈກິ
1993  1993. 
ພາຍໃຕຂ້ໍຮ້ຽກຮອ້ງຂອງ P.L. 103-152, ລດັຕອ້ງລະບຸ
ບນັດາຜຮ້ອ້ງຂໍ ທີ່ເປັນຜອ້າດຈະໝດົ UI (ການປະກນັການບນດາຜຮູອງຂ ທເປນຜອູາດຈະໝດ UI (ການປະກນການ
ຫວາ່ງງານ) ປກົກະຕິ ແລະຜູທ້ີ່ຈະໄດຮ້ບັຜນົປະໂຫຍດຈາກ
ການບໍລິການຊວ່ຍເຫຼືອການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ ເພື່ອເຮັດໃຫເ້ກດີ

່ ີ່ ໍ ໄ ່ ໃ ່
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ການປ່ຽນແປງທີສາໍເລັດຜນົໄປສູວ່ຽກໃໝ.່



RESA ແມນ່ຫຍງັ?RESA ແມນຫຍງ?
ນອກຈາກນ ັນ້  TCA 50-7-302(a) ທີ່ໄດມ້ຜີນົບງັຄບັໃຊໃ້ນວນັທີ 12 ນອກຈາກນນ, TCA 50 7 302(a) ທໄດມຜນບງຄບໃຊໃນວນທ 12 
ມຖິນຸາ 1995 ນ ັນ້ຮຽກຮອ້ງໃຫບ້ນັດາຜູຮ້ອ້ງຂໍທີ່ໄດຮ້ບັການຄດັເລອືກເພື່ອ
ເຂົ້າຮວ່ມໃນການບໍລກິານຈາ້ງງານໃໝ/່ຂຽນໃບປະຫວດັ ນອກຈາກວາ່ມ ີ
ສາເຫດອນັດຢີ່ສາເຫດອນດຢ.ູ
ລດັຖະບນັຍດັການຟື້ນຕວົທາງເສດຖະກດິ ແລະການລງົທຶນຂອງອາເມຣິ
ກາປີ 2009 (P.L. 111-5) ໄດໃ້ຫທ້ິດທາງ (ທຶນ) ເພື່ອປະເມນີໂຄງການ
ຂອງລດັເຮົາ ແລ ເຮັດການດດັແກຕ້າ ທີ່ຈາໍເປັນ ເພື່ອປບັປງໂຄງການຂອງລດເຮາ ແລະເຮດການດດແກຕາມທຈາເປນ ເພອປບປງຸໂຄງການ
WPRS-RESA. ໄດເ້ຮັດໃຫໂ້ຄງການ RESA ມຄີວາມທນັສະໄໝ ເພື່ອ
ຕດິຕາມຜນົສາໍເລັດຂອງຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມຕາມທີ່ເຂົາເຈົາ້ຊອກຫາການພດັທະນາ

ໃ ້ ົ້ຄວາມສາມາດໃນການຈາງງານ ແລະແຜນການຊອກຄນົຫາວຽກຂອງ
ເຂົາເຈົາ້.  
ການບໍ່ດາໍເນນີການໄປຕາມແຜນການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກຂອງທາ່ນສາມາດມ ີ
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ຜນົຕໍ່ການຕດັຜນົປະໂຫຍດໃນການຫວາ່ງງານຂອງທາ່ນ, ສາໍລບັຂໍມ້ນູເພີ່ີມ
ເຕມີ, ກະລນຸາຕດິຕໍ່ກບັຜູສ້າໍພາດ RESA ປະຈາໍທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນ.



RESA ແມນ່ຫຍງັ?RESA ແມນຫຍງ?
ດ ັງ່ນ ັນ້  ພວກເຮົາຢທ່ີ່ນີແ້ລວ້ດງນນ, ພວກເຮາຢທູນແລວ….
ຊື່ ໃໝ,່ ເປົ້າໝາຍເດມີ…. . ເຮັດໃຫກ້ານຫວາ່ງງານກບັມາຈາ້ງ
ງານໃໝ.່

້ ່ຜ ູຮ້ອ້ງຂໍໄດຖ້ກືຈດັອນັດບັຄວາມສາໍຄນັໂດຍການຊອກຄ ົນ້ຫາທີ່ໄດ້
ອບັເດດຢາ່ງລະອຽດ ແລະຮບູແບບທາງສະຖຕິເິພື່ອກາໍນດົບນັດາຜູທ້ີ່
ອາດຈະໝດົຜນົປະໂຫຍດຈາກ UI ເຊັ່ນດຽວກບັຜທ້ີ່ອາດຈະມຜີນົອາດຈະໝດຜນປະໂຫຍດຈາກ UI ເຊນດຽວກບຜທູອາດຈະມຜນ
ໄດຮ້ບັອນັດີ ເມ ື່ອໃຫກ້ານບໍລິການທີ່ລະອຽດ.  
ຈາກນ ັນ້ ກຸມ່ຂອງຜູສ້ະໝກັໄດຮ້ບັແຈງ້ໃຫເ້ຂົ້າຮວ່ມການກະກຽມແນະ
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ນາໍ. ທກຸຫອ້ງການໃນທວົລດັກວດກາເບງິກຸມ່ຂອງຜູສ້ະໝກັ ເພືອໃຫ້
ແນໃ່ຈວາ່ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມປະຕບິດັຕາມກດົລະບຽບ.  
ທກໆຄນົທີ່ເໝາະສມົກບັຮບແບບ R&S ອາດຈະບໍ່ຖກືເລືອກເຂົ້າທກຸໆຄນທເໝາະສມກບຮບູແບບ R&S ອາດຈະບຖກເລອກເຂາ
RESA. 



RESA ແມນ່ຫຍງັ?RESA ແມນຫຍງ?
ຖາ້ທາ່ນກາໍລງັພິຈາລະນາເລື່ ອງນີຢ້່  ຈາກນ ັນ້ ທາ່ນອາດຈະຖາທານກາລງພຈາລະນາເລອງນຢ,ູ ຈາກນນ ທານອາດຈະ
ຖກືຄດັເລືອກເຂົ້າ RESA*. ດ ັງ່ນ ັນ້, ຕໍ່ໄປນີແ້ມນ່ຫຍງັ?
ຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັສິ່ ງອາໍນວຍຄວາມສະດວກແມນ່ມໃີຫບ້ໍລິການຢູໃ່ນູ ຽ ງ ູ
ສນູຊວ່ຍເຫຼືອອາຊບີຂອງລດັເທນເນັສຊີ ຫຼງັຈາກການນາໍສະເໜີ
ນີ.້  

ັ ້ ີ່ ່ ື ້ ໃ ້ນອກຈາກນນັ, ກອງປະຊຸມທີທາ່ນອາດຈະຖກືຮຽກຮອ້ງໃຫ້
ພິຈາລະນາຕາມທີ່ໄດກ້າໍນດົໂດຍການສາໍພາດ RESA ຂອງ
ທາ່ນແມນ່ມເີພື່ອໃຫທ້າ່ນເບິ່ ງ  ຖາ້ທາ່ນມຄີາໍຖາມອນັໃດ  ໃຫ້ທານແມນມເພອໃຫທານເບງ. ຖາທານມຄາຖາມອນໃດ, ໃຫ
ຖາມກບັຜູສ້າໍພາດ RESA ປະຈາໍທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນໄດເ້ລີຍ.
*ໝາຍເຫດ: ການບໍລິການຂອງ RESA ຍງັໄດປ້ະກາດໄວໃ້ຫກ້ບັທກຸຄນົເບິ່ ງຢູໃ່ນເວັບໄຊທຂ໌ອງ
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ກະຊວງແຮງງານຂອງລດັເທນເນັສຊີ (ເປັນການບງັຄບັ ແລະບໍ່ເປັນການບງັຄບັໃຫເ້ບິ່ ງ).



ສນອາໍນວຍຄວາມສະດວກສນູອານວຍຄວາມສະດວກ

ສນອາໍນວຍຄວາມສະດວກຂອງພວກເຮົາມຄີອມພິວເຕີສນູອານວຍຄວາມສະດວກຂອງພວກເຮາມຄອມພວເຕ
ພອ້ມມອີນິເຕເີນັດໃຫໃ້ຊ,້ ມເີຄື່ ອງຈກັກອບປີ່ ແລະ
ແຟັກ  ມໂີທລະສບັ  ແລະອປະກອນອາໍນວຍຄວາມສແຟກ, ມໂທລະສບ, ແລະອປຸະກອນອານວຍຄວາມສ
ດວກທາງດາ້ນອາຊບີໃຫໃ້ຊ.້

ຂໍມ້ນູຕະຫຼາດທອ້ງຖິ່ນມຢີູໃ່ນລະດບັທອ້ງຖິ່ນ, ລດັ, 
ປະເທດ  ແລະສາກນົປະເທດ, ແລະສາກນ.



ການເຂົ້າເຖງິນາຍຈາ້ງການເຂາເຖງນາຍຈາງ

ສນຊວ່ຍເຫືອອາຊບີເປີດໂອກາດອນັສະເພາະໃຫຜ້້ສນູຊວຍເຫຼອອາຊບເປດໂອກາດອນສະເພາະໃຫຜູ
ຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກເຂົ້າເຖງິນາຍຈາ້ງທີ່ຈະຈາ້ງຄນົ
ຜາ່ນຕະຫາດນດັວຽກໃນທອ້ງຖິ່ນ ແລະງານຈດັຜານຕະຫຼາດນດວຽກໃນທອງຖນ ແລະງານຈດ
ຈາ້ງຢູໃ່ນສນູ, ບນັຊລີາຍການວຽກຂອງນາຍຈາ້ງ
ແລະການແນະນາໍຕໍ່ໃຫ້   ແລະການແນະນາຕໃຫ.  
ຜູຊ້ອກຫາວຽກສາມາດໄດຮ້ບັຂໍມ້ນູກຽ່ວກບັນາຍ
ຈາ້ງໃນທອ້ງຖິ່ນ ເພື່ອກ ກຽ ການສາໍພາດ ແລຈາງໃນທອງຖນ ເພອກະກຽມການສາພາດ ແລະ
ດາໍເນນີຂະບວນການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກໄດດ້ກີວາ່.



ຕະຫາດນດັວຽກຕະຫຼາດນດວຽກ

ສນຊວ່ຍເຫືອດາ້ນອາຊບີເປີດໂອກາດໃຫນ້າຍຈາ້ງຈດັສນູຊວຍເຫຼອດານອາຊບເປດໂອກາດໃຫນາຍຈາງຈດ
ຕະຫຼາດນດັວຽກຢູໃ່ນສະຖານທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນ
ປກົກະຕິປກກະຕ.

ພວກເຮົາຍງັໃຫກ້ານສະໜບັສະໜນ ແລະເຂົ້າຮວ່ມໃນພວກເຮາຍງໃຫການສະໜບສະໜນູ ແລະເຂາຮວມໃນ
ຕະຫຼາດນດັວຽກຂະໜາດໃຫຍຫ່ຼາຍຄ ັງ້.*

* ກວດເຊັກເບິ່ ງກບັສນູຊວ່ຍເຫຼືອອາຊບີປະຈາໍທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນ ສາໍລບັການບໍລິການທີ່ມຢີູ.່



ການຝຶກຄວາມຊາໍນານການຝກຄວາມຊານານ

ັ ່ ືພະນກັງານສນູຊວຍເຫຼືອ

ອາຊບີສາມາດຊວ່ຍທາ່ນໃນ

ການຊອກຫາການຝຶກອບົຮມົ

ຫືການສກຶສາທີ່ນາໍພາໄປສ່ຫຼການສກສາທນາພາໄປສູ

ອາຊບີໃໝ່ ແລະດກີວາ່.



ການເຂົ້າເຖງິບນັຊວີຽກການເຂາເຖງບນຊວຽກ
ຜຊ້ອກຫາວຽກມກີານເຂົ້າຜຊູອກຫາວຽກມການເຂາ
ເຖງິບນັຊວີຽກອນັຫຼວງຫຼາຍ
ຢູໃ່ນທະນາຄານວຽກຢູໃ່ນ
້ ້ ິ່
ູ ຽ ູ

ຂນັທອ້ງຖນິ ແລະສນູກາງ.  

້ ່ ັ ີຜ ູຊ້ຽ່ວຊານວຽກຍງັມຄີວາມ
ພອ້ມໃຫກ້ານຊວ່ຍເຫຼືອລກູ
ຄາ້ ແລະໃຫກ້ານແນະນາໍຕໍ່ຄາ ແລະໃຫການແນະນາຕ
ນາຍຈາ້ງ.



ຂໍມ້ນຄວາມພອ້ມຕໍ່ວຽກຂມນູຄວາມພອມຕວຽກ

ສນຊວ່ຍເຫືອອາຊບີໃຫຂ້ໍມ້ນຄວາມພອ້ມຕໍ່ວຽກກຽ່ວກບັສນູຊວຍເຫຼອອາຊບໃຫຂມນູຄວາມພອມຕວຽກກຽວກບ
ການຂຽນຊວີະປະຫວດັ, ການຊອກຄ ົນ້ຫາວຽກ, 
ຄວາມຊາໍນານໃນການສາໍພາດ  ອື່ ນໆອກີຫາຍອນັຄວາມຊານານໃນການສາພາດ, ອນໆອກຫຼາຍອນ.

ໃນແຕລ່ະຂ ັນ້ຕອນແມນ່ໄດອ້ອກແບບເພື່ອປບັປງໃນແຕລະຂນຕອນແມນໄດອອກແບບເພອປບປງຸ
ໂອກາດຕໍ່ການຈາ້ງງານຂອງຜູຊ້ອກຄ ົນ້ຫາວຽກ.



ການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍການສາງເຄອຂາຍ
ສນຊວ່ຍເຫືອອາຊບີເປີດໂອກາດການສາ້ງເຄອືຂາ່ຍໃຫກ້ບັສນູຊວຍເຫຼອອາຊບເປດໂອກາດການສາງເຄອຂາຍໃຫກບ
ບນັດາຜູຊ້ອກຄ ົນ້ຫາວຽກ ເພື່ອເຊື່ ອມຕໍ່ກບັຜູຊ້ອກຫາວຽກ
ຄນົອື່ ນໆ ແລະນາຍຈາ້ງຢູໃ່ນພື້ນທີ່.ູ



ການບໍລິການແນະນາໍຕໍ່ຂອງສນູຊວ່ຍເຫຼືອ
ອາຊບີອາຊບ

ໂຄງການສາໍລບັນກັຮບົເກົ່ າ: ຜຕ້າງໜາ້ຈະພບົກບັນກັຮບົເກົ່ າເພື່ອໂຄງການສາລບນກຮບເກາ: ຜຕູາງໜາຈະພບກບນກຮບເກາເພອ
ສະໜອງການແລກປ່ຽນແຮງງານ ແລະການບໍລິການພິເສດກບັ
ນກັຮບົເກົ່ າ.

ໃ ້ ໍ ິ ໃ ື້ ໂ ີ້ ໃ ້ ໍ ິ ີ່ ໍການໃຫບ້ໍລິການໃນການຟືນຟ:ູ ໂຄງການນຈີະໃຫກ້ານບໍລິການທີຈາໍ
ເປັນຕໍ່ການຈາ້ງງານກບັຜູທ້ີ່ມສີດິທີ່ເປັນຄນົພິການ.
ການໃຫບ້ໍລິການຜອ້ບົພະຍບົ ແລະຜລ້ີ້ໄພ: ມໃີຫພ້ຽງແຕສ່ະເພາະຢ່ການໃຫບລການຜອູບພະຍບ ແລະຜລູໄພ: ມໃຫພຽງແຕສະເພາະຢູ
ໃນເຂດເມອືງໃຫຍ,່ ໂຄງການນີຊ້ວ່ຍເຫຼືອຜູອ້ບົພະຍບົ ແລະຜູລ້ີ້ໄພ
ທີ່ກາໍລງັຊອກວຽກເຮັດ.*

ໂ ີ້ ່ ີ່ ີ ່ ີ່ ີຄນົງານສງູອາຍ:ຸ ໂຄງການນຊີວ່ຍຄນົງານທີມລີາຍຮບັຕາໍທີມອີາຍຸ
ເກນີກວາ່ 40 ປີ ເຊິ່ ງເປັນຜູກ້າໍລງັຊອກວຽກເຮັດ. ມຈີາໍກດັ*

* ເຊັກເບິ່ ງກບັສນູຊວ່ຍເຫຼືອອາຊບີໃນທອ້ງຖິ່ນຂອງທາ່ນສາໍລບັວຽກທີ່ມຢີູ່



ການກະກຽມແນະນາໍ RESAການກະກຽມແນະນາ RESA

ຂໍສະແດງຄວາມຍນິດ!ີ
ທາ່ນໄດສ້າໍເລັດການກະກຽມທານໄດສາເລດການກະກຽມ
ແນະນາໍ RESA ແລວ້.


