
ທູູດນັັກສຶຶກສຶາຂອງທິູມງານັເຜີີຍແຜ່ີ ແລະ ການັຮັັບສຶະໝັັກນັັກຮັຽນັທ່ີູມີຫຼຼາກຫຼຼາຍວັັດທູະນັະທໍູາທູູດນັັກສຶຶກສຶາຂອງທິູມງານັເຜີີຍແຜ່ີ ແລະ ການັຮັັບສຶະໝັັກນັັກຮັຽນັທ່ີູມີຫຼຼາກຫຼຼາຍວັັດທູະນັະທໍູາ  
(MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT, MOR)

“ມະຫຼາວິັທູະຍາໄລວໍັຊິິງຕັັນັມະຫຼາວິັທູະຍາໄລວໍັຊິິງຕັັນັ (University of 
Washington, UW) ເປັັນັໂຮັງຮັຽນັແບບຄົົບເປັັນັໂຮັງຮັຽນັແບບຄົົບ
ວົັງຈອນັ ທ່ີູເຮັັດໃຫ້ຼຂ້ອຍບ່ໍສົຶນັໃຈທ່ີູຈະໄປັເລືອກວົັງຈອນັ ທ່ີູເຮັັດໃຫ້ຼຂ້ອຍບ່ໍສົຶນັໃຈທ່ີູຈະໄປັເລືອກ
ໂຮັງຮັຽນັແຫ່ຼງອ່ືນັອີກແລ້ວັໂຮັງຮັຽນັແຫ່ຼງອ່ືນັອີກແລ້ວັ. ຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດຂ້ອຍໄດ້ມີໂອກາດ, 
ຈິດໃຈ ແລະ ສຶະພາບແວັດລ້ອມຂອງສຶະຖາບັນັຈິດໃຈ ແລະ ສຶະພາບແວັດລ້ອມຂອງສຶະຖາບັນັ
ຂະໜາດໃຫຼຍ່ ແລະ ຊຸິມຊົິນັທ່ີູແໜ້ນັແຟ້້ນັຂອງຂະໜາດໃຫຼຍ່ ແລະ ຊຸິມຊົິນັທ່ີູແໜ້ນັແຟ້້ນັຂອງ
ສຶະຖາບັນັຂະໜາດນ້ັອຍສຶະຖາບັນັຂະໜາດນ້ັອຍ.”

“ຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ັແທູ້ໆ ວ່ັາຈະເຮັັດແນັວັໃດ ຫືຼຼ   ຂ້ອຍບ່ໍຮູ້ັແທູ້ໆ ວ່ັາຈະເຮັັດແນັວັໃດ ຫືຼຼ   
ຄິົດວ່ັາຂ້ອຍຈະສຶາມາດຈ່າຍຄ່ົາຮັຽນັໃນັລະດັບຄິົດວ່ັາຂ້ອຍຈະສຶາມາດຈ່າຍຄ່ົາຮັຽນັໃນັລະດັບ
ການັສຶຶກສຶາຊ້ັິນັສູຶງຂອງຕົັນັໄດ້ແນັວັໃດການັສຶຶກສຶາຊ້ັິນັສູຶງຂອງຕົັນັໄດ້ແນັວັໃດ. ທຸູກທຸູກ
ຢ່່າງໄດ້ປ່ັຽນັແປັງໄປັໃນັມ້ືທ່ີູພະນັັກງານັຂອງຢ່່າງໄດ້ປ່ັຽນັແປັງໄປັໃນັມ້ືທ່ີູພະນັັກງານັຂອງ 
MOR ໄດ້ມອບໜັງສືຶທຶູນັການັສຶຶກສຶາສ່ຶວັນັຕົັວັໄດ້ມອບໜັງສືຶທຶູນັການັສຶຶກສຶາສ່ຶວັນັຕົັວັ
ຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຼຂ້ອຍຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຼຂ້ອຍ.”

“ໃນັການັສໍຶາພາດກັບບັນັດາບໍລິສັຶດ,  ບັນັດາຜູ້ີໃນັການັສໍຶາພາດກັບບັນັດາບໍລິສັຶດ,  ບັນັດາຜູ້ີ
ສໍຶາພາດຂ້ອຍ ຮູ້ັສຶຶກເພີນັໄປັກັບປັະສົຶບການັທ່ີູສໍຶາພາດຂ້ອຍ ຮູ້ັສຶຶກເພີນັໄປັກັບປັະສົຶບການັທ່ີູ
ຂ້ອຍໄດ້ຮັັບຜ່ີານັຫັຼຼກສູຶດຕ່ັາງໆຢູ່່  ທ່ີູ ຂ້ອຍໄດ້ຮັັບຜ່ີານັຫັຼຼກສູຶດຕ່ັາງໆຢູ່່  ທ່ີູ UW.”   

“ຊຸິມຊົິນັຂອງຂ້ອຍໄດ້ພົບຂ້ອຍ! ນັັກສຶຶກສຶາຈາກຊຸິມຊົິນັຂອງຂ້ອຍໄດ້ພົບຂ້ອຍ! ນັັກສຶຶກສຶາຈາກ
ພັນັທູະມິດນັັກສຶຶກສຶາໂປັລີເນັເຊິຍພັນັທູະມິດນັັກສຶຶກສຶາໂປັລີເນັເຊິຍ (Polynesian 
Student Alliance) ພວັມກໍາລັງຍ່າງອ້ອມພວັມກໍາລັງຍ່າງອ້ອມ
ວິັທູະຍາເຂດໃນັມ້ືຂ້ອຍເຂ້ົາມາໂຮັງຮັຽນັໃໝ່ັ ແລະ ວິັທູະຍາເຂດໃນັມ້ືຂ້ອຍເຂ້ົາມາໂຮັງຮັຽນັໃໝ່ັ ແລະ 
ໄດ້ເບ່ິງແຍງຂ້ອຍເປັັນັຢ່່າງດີໄດ້ເບ່ິງແຍງຂ້ອຍເປັັນັຢ່່າງດີ. ໃນັຕັອນັນ້ີັພວັກໃນັຕັອນັນ້ີັພວັກ
ເຂົາກາຍເປັັນັ  ເພ່ືອນັທ່ີູດີທ່ີູສຸຶດຂອງຂ້ອຍແລ້ວັເຂົາກາຍເປັັນັ  ເພ່ືອນັທ່ີູດີທ່ີູສຸຶດຂອງຂ້ອຍແລ້ວັ.”

“ຂ້ອຍຮູ້ັວ່ັາຂ້ອຍຮູ້ັວ່ັາ UW ແມ່ນັການັຕັັດສິຶນັໃຈທ່ີູຖືກຕ້ັອງຂອງແມ່ນັການັຕັັດສິຶນັໃຈທ່ີູຖືກຕ້ັອງຂອງ
ຂ້ອຍ ເພາະວ່ັາມັນັມີຄົົບທຸູກຢ່່າງຂ້ອຍ ເພາະວ່ັາມັນັມີຄົົບທຸູກຢ່່າງ, ມີຄົວັາມປິັຕິັຍິນັດີຕ້ັອນັມີຄົວັາມປິັຕິັຍິນັດີຕ້ັອນັ
ຮັັບ ບ່ໍພຽງແຕ່ັຂ້ອຍເທ່ົູານ້ັັນັ ແຕ່ັຍັງລວັມທັູງຄົອບຄົົວັຮັັບ ບ່ໍພຽງແຕ່ັຂ້ອຍເທ່ົູານ້ັັນັ ແຕ່ັຍັງລວັມທັູງຄົອບຄົົວັ
ຂອງຂ້ອຍອີກດ້ວັຍຂອງຂ້ອຍອີກດ້ວັຍ. ໂຮັງຮັຽນັມີຄົວັາມຍິນັດີຕ້ັອນັຮັັບແມ່ ໂຮັງຮັຽນັມີຄົວັາມຍິນັດີຕ້ັອນັຮັັບແມ່
ຂອງຂ້ອຍທ່ີູເປັັນັຄົົນັສຶະເປັນັ ລວັມທັູງພາສຶາສຶະເປັນັອີກຂອງຂ້ອຍທ່ີູເປັັນັຄົົນັສຶະເປັນັ ລວັມທັູງພາສຶາສຶະເປັນັອີກ
ດ້ວັຍດ້ວັຍ. ຂ້ອຍບ່ໍຈໍາເປັັນັຕ້ັອງໄດ້ແປັພາສຶາໃຫ້ຼແມ່ເລີຍຂ້ອຍບ່ໍຈໍາເປັັນັຕ້ັອງໄດ້ແປັພາສຶາໃຫ້ຼແມ່ເລີຍ.”

Julia Jannon-Shields, 
ອາຍຸ 21 ປີັ 
Santa Clara, CA 
ການັຕິັດຕ່ໍັສ່ືຶສຶານັ ແລະ 
CEP (ຊຸິມຊົິນັ, ສຶະພາບ
ແວັດລ້ອມ ແລະ ການັວັາງ
ແຜີນັ)

Ammara Touch, ອາຍຸ 21 ປີັ 
Kent, WA 
ຊີິວັະວິັທູະຍາ ແລະ ການັ
ສຶຶກສຶາກ່ຽວັກັບຊົິນັເຜ່ົີາໃນັ
ອາເມລິກາ

Letauaeletise Hunkin, ອາຍຸ 23 ປີັ 
Spanaway, WA 
ການັສຶຶກສຶາກ່ຽວັກັບຊົິນັເຜ່ົີາ ແລະ 
ມຸນຸັດວິັທູະຍາອາເມລິກາ  

Rosario Ocampo, ອາຍຸ 22 ປີັ 
Mt. Vernon, WA 
ລັດຖະສຶາດ   
ແລະ ປັັດຊິະຍາ  

Jordan Crawford (Kuskokwim), ອາຍຸ 21 ປີັ 
Black Diamond, WA 
ບໍລິຫຼານັທຸູລະກິດ (ການັຕັະຫຼຼາດ) 

Tina Nguyen, ອາຍຸ 22 ປີັ 
Seattle, WA 
ສຶາລະສົຶນັເທູດ ແລະ 
ຈິດຕັະວິັທູະຍາ

Favian Mares, ອາຍຸ 22 ປີັ 
Toppenish, WA 
ການັສຶຶກສຶາ, ຊຸິມຊົິນັ ແລະ 
ອົງການັຈັດຕ້ັັງ

Mahilet Abraha, ອາຍຸ 23 ປີັ 
Shoreline, WA 
ການັຄຸ້ົມຄົອງຊັິບພະຍາກອນັ
ມະນຸັດ ແລະ ລະບົບຂ້ໍມູນັ
ຂ່າວັສຶານັ 

Andy V. Manzano, ອາຍຸ 
23 ປີັ 
Palmdale, CA 
ການັບໍລິຫຼານັທຸູລະກິດ 
ແລະ ຄົວັາມຫຼຼາກຫຼຼາຍ

ໃນັຄໍົາເວ້ົັາຂອງຕົັນັເອງໃນັຄໍົາເວ້ົັາຂອງຕົັນັເອງໃນັຄໍົາເວ້ົັາຂອງຕົັນັເອງໃນັຄໍົາເວ້ົັາຂອງຕົັນັເອງ



ເຊື່່່ ອໃນຄ
ວາມຝັັນຂອງທ່່ານ.

ພວກເຮົົ າເຮັົດ.
ເຊື່່່ ອໃນຄ

ວາມຝັັນຂອງທ່່ານ.
ພວກເຮົົ າເຮັົດ.



ພວິກເຮັ່ າຮ້່ັວິ� າທ� ານມ່ ຄິວິາມຝັັນທ່� ຍິ� ງໃຫ້ຍ�ພວິກເຮັ່ າຮ້່ັວິ� າທ� ານມ່ ຄິວິາມຝັັນທ່� ຍິ� ງໃຫ້ຍ�   ແລະແລະ  ກ່າລັງເຮັັດວິຽກຢູ່� າງໜັກເພ�� ອໄປໃຫ້້ກ່າລັງເຮັັດວິຽກຢູ່� າງໜັກເພ�� ອໄປໃຫ້້
ເຖິິງຄິວິາມຝັັນດັ� ງກ� າວິເຖິິງຄິວິາມຝັັນດັ� ງກ� າວິ. . ເມ�� ອທ� ານຄິິ ດເຖິິງເລ�� ອງຊ່ ວິິ ດຫັື້ງຈົ່າກຮັຽນຈ່ົ່ບໍ່ມັດທະຍ່ມເມ�� ອທ� ານຄິິ ດເຖິິງເລ�� ອງຊ່ ວິິ ດຫັື້ງຈົ່າກຮັຽນຈ່ົ່ບໍ່ມັດທະຍ່ມ
ປາຍປາຍ, , ພວິກເຮັ່ າຂົ້່ ເຊ່ ນໃຫ້້ທ� ານລອງສ້ ກສາເບໍ່ິ� ງມະຫ້າວິິ ທະຍາໄລວິ່ ຊິ ງຕັນພວິກເຮັ່ າຂົ້່ ເຊ່ ນໃຫ້້ທ� ານລອງສ້ ກສາເບໍ່ິ� ງມະຫ້າວິິ ທະຍາໄລວິ່ ຊິ ງຕັນ  
(University of Washington) (University of Washington) ຊ້� ງເປັນບໍ່� ອນທ່� ສາມາດສ້າງຄິວິາມຝັັນເຫ່ື້� ານ້ັນໃຫ້້ຊ້� ງເປັນບໍ່� ອນທ່� ສາມາດສ້າງຄິວິາມຝັັນເຫ່ື້� ານ້ັນໃຫ້້
ເປັນຈົ່ິ ງໄດ້ເປັນຈົ່ິ ງໄດ້..

ທິມງານເຜູ່້ຍແຜູ້�ທິມງານເຜູ່້ຍແຜູ້�   ແລະແລະ  ການຮັັບໍ່ສະໝັັ້ກນັກຮັຽນທ່� ມ່ ຫື້າກຫື້າຍວັິດທະນະທ່າການຮັັບໍ່ສະໝັັ້ກນັກຮັຽນທ່� ມ່ ຫື້າກຫື້າຍວັິດທະນະທ່າ  
(Multicultural Outreach & Recruitment, MOR) (Multicultural Outreach & Recruitment, MOR) ຢູ່່� ທ່� ນ່ ້ຢູ່່� ທ່� ນ່ ້   ເພ�� ອເປັນຄ່ິ� ຮັ� ວິມງານເພ�� ອເປັນຄ່ິ� ຮັ� ວິມງານ  
ແລະແລະ  ເປັນເຊຍລ່ ດເດ່ ທ່� ຍິ� ງໃຫ້ຍ� ທ່� ສຸດຂົ້ອງທ� ານເປັນເຊຍລ່ ດເດ່ ທ່� ຍິ� ງໃຫ້ຍ� ທ່� ສຸດຂົ້ອງທ� ານ. . ຕິດຕ່� ຜູ້່້ໃຫ້້ຄິ່ າປ້ ກສາດ້ານການຮັັບໍ່ຕິດຕ່� ຜູ້່້ໃຫ້້ຄິ່ າປ້ ກສາດ້ານການຮັັບໍ່
ນັກສ້ ກສາເຂົ້່ ້ າຮັຽນຂົ້ອງທິມງານນັກສ້ ກສາເຂົ້່ ້ າຮັຽນຂົ້ອງທິມງານ MOR  MOR ຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າໃນມ� ້ ນ່ ້ ເລ່ ຍຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າໃນມ� ້ ນ່ ້ ເລ່ ຍ. . ພວິກເຂົ້່ າພ້ອມພວິກເຂົ້່ າພ້ອມ
ທ່� ຈົ່ະຕອບໍ່ຄິ່ າຖິາມຕ� າງໆທ່� ຈົ່ະຕອບໍ່ຄິ່ າຖິາມຕ� າງໆ  ກ� ຽວິກັບໍ່ຂົ້ະບໍ່ວິນການສະໝັັ້ກກ� ຽວິກັບໍ່ຂົ້ະບໍ່ວິນການສະໝັັ້ກ, , ການຊ� ວິຍເຫື້� ອດ້ານການການຊ� ວິຍເຫື້� ອດ້ານການ
ເງິ ນເງິ ນ  ແລະແລະ  ອ�� ນໆອ�� ນໆ. . ແລະແລະ  ເມ�� ອທ� ານໄດ້ເປັນເມ�� ອທ� ານໄດ້ເປັນ Husky  Husky ຢູ່� າງເປັນທາງການແລ້ວິຢູ່� າງເປັນທາງການແລ້ວິ, , ຫ້້ອງການຫ້້ອງການ
ວິຽກງານຊ່ນເຜູ່້� າສ� ວິນໜ້ອຍວິຽກງານຊ່ນເຜູ່້� າສ� ວິນໜ້ອຍ  ແລະແລະ  ຄິວິາມຫື້າກຫື້າຍຄິວິາມຫື້າກຫື້າຍ (Office of Minority Affairs  (Office of Minority Affairs 
& Diversity) & Diversity) ຈົ່ະທຸ້ມເທໃຫ້້ແກ� ຄິວິາມສ່ າເລັດຂົ້ອງທ� ານຈົ່ະທຸ້ມເທໃຫ້້ແກ� ຄິວິາມສ່ າເລັດຂົ້ອງທ� ານ  ຕະຫື້ອດເສ້ັນທາງຈ່ົ່ນກວິ� າຕະຫື້ອດເສ້ັນທາງຈ່ົ່ນກວິ� າ
ຈົ່ະຈ່ົ່ບໍ່ການສ້ ກສາຈົ່ະຈ່ົ່ບໍ່ການສ້ ກສາ..

ພວິກເຮັ່ າມ່ ຄິວິາມຕ�� ນເຕ້ັນຫື້າຍພວິກເຮັ່ າມ່ ຄິວິາມຕ�� ນເຕ້ັນຫື້າຍ  ກ� ຽວິກັບໍ່ອະນາຄ່ິດຂົ້ອງທ� ານກ� ຽວິກັບໍ່ອະນາຄ່ິດຂົ້ອງທ� ານ  ແລະແລະ  ພວິກເຮັ່ າພວິກເຮັ່ າ
ອ່ດທ່ນລ່ ຖ້ິາບໍ່່� ໄຫ້ວິແລ້ວິອ່ດທ່ນລ່ ຖ້ິາບໍ່່� ໄຫ້ວິແລ້ວິ  ທ່� ຈົ່ະເຮັັດໃຫ້້ທ່� ຈົ່ະເຮັັດໃຫ້້ UW  UW ເປັນສ� ວິນໜ້� ງໃນການເດ່ ນທາງຂົ້ອງເປັນສ� ວິນໜ້� ງໃນການເດ່ ນທາງຂົ້ອງ
ທ� ານທ� ານ. . ເຂົ້່ ້ າຮັຽນນ່ າພວິກເຮັ່ າເລ່ ຍເຂົ້່ ້ າຮັຽນນ່ າພວິກເຮັ່ າເລ່ ຍ..

ຫັ້ນປ� ຽນຄິວິາມຝັັນຂົ້ອງທ� ານ
ໄປສ່� ຄິວິາມເປັນຈົ່ິ ງ

ຫັ້ນປ� ຽນຄິວິາມຝັັນຂົ້ອງທ� ານ
ໄປສ່� ຄິວິາມເປັນຈົ່ິ ງ



University of Washington
Multicultural Outreach & Recruitment
Box 355845
Seattle, WA 98195
(206) 221-6463
reach@uw.edu
depts.washington.edu/reach

@uwmor
@uwomadmor
@uwmor

ການເຂົ້່ ້ າຮັຽນວິິ ທະຍາໄລການເຂົ້່ ້ າຮັຽນວິິ ທະຍາໄລ  ຈົ່ະເປັນການເປ່ ດຈົ່ະເປັນການເປ່ ດ
ປະຕ່ສ່� ໂອກາດຕ� າງໆປະຕ່ສ່� ໂອກາດຕ� າງໆ  ທ່� ບໍ່່� ເຄິ່ ຍມ່ ໃຫ້້ແກ� ພວິກທ່� ບໍ່່� ເຄິ່ ຍມ່ ໃຫ້້ແກ� ພວິກ
ເຮັ່ າເຮັ່ າ  ໃນຖິານະຄິອບໍ່ຄ່ິວິຊາວິອ່ບໍ່ພະຍ່ບໍ່ທ່� ມ່ ລາຍໃນຖິານະຄິອບໍ່ຄ່ິວິຊາວິອ່ບໍ່ພະຍ່ບໍ່ທ່� ມ່ ລາຍ
ໄດ້ຕ່� າໄດ້ຕ່� າ. . ຂ້ົ້ອຍມາຮັຽນຢູ່່�ຂ້ົ້ອຍມາຮັຽນຢູ່່�  UW  UW ເພາະວິ� າໂຮັງຮັຽນເພາະວິ� າໂຮັງຮັຽນ
ແຫ້� ງນ່ ້ ມ່ ທຸກຫັື້ກສ່ດທ່� ຂ້ົ້ອຍສ່ນໃຈົ່ແຫ້� ງນ່ ້ ມ່ ທຸກຫັື້ກສ່ດທ່� ຂ້ົ້ອຍສ່ນໃຈົ່  ແລະແລະ  
ມ່ ການຊ� ວິຍເຫື້� ອດ້ານການເງິ ນຫື້າຍທ່� ສຸດມ່ ການຊ� ວິຍເຫື້� ອດ້ານການເງິ ນຫື້າຍທ່� ສຸດ..

“

”

Favian Mares, ອາຍຸ 22 ປ່  

Toppenish, WA 

ການສ້ ກສາ, ຊຸມຊ່ນ ແລະ 

ອ່ງການຈັົ່ດຕ້ັງ  



ຈ່ົ່� ງເຮັັດໃຫ້້ການເຂົ້່ ້ າຮັຽນວິິ ທະຍາໄລງ� າຍດາຍຂົ້້ ້ ນກວິ� າເກ່� າຈ່ົ່� ງເຮັັດໃຫ້້ການເຂົ້່ ້ າຮັຽນວິິ ທະຍາໄລງ� າຍດາຍຂົ້້ ້ ນກວິ� າເກ່� າ  
ບໍ່່� ວິ� າທ� ານຫ້າກ່ເລ່� ມຄິິ ດກ� ຽວິກັບໍ່ວິິ ທະຍາໄລ ຫື້�  ຊອກໄດ້ວິິ ທະຍາໄລໃນຝັັນຂົ້ອງທ� ານແລ້ວິກ່ຕາມ, 
ພວິກເຮັ່ າເຂົ້່ ້ າໃຈົ່ວິ� າ ມັນມ່ ຄິວິາມສະຫັື້ບໍ່ຊັບໍ່ຊ້ອນຫື້າຍ. ສະນ້ັນ ນ່ ້ ແມ� ນຄິ່ າໝ້ັັ້ນສັນຍາຂົ້ອງພວິກ
ເຮັ່ າ: ບໍ່່� ວິ� າທ� ານຈົ່ະຢູ່່� ບໍ່� ອນໃດໃນການເດ່ ນທາງຂົ້ອງທ� ານ, ພວິກເຮັ່ າຈົ່ະນ່ າພາທ� ານ ແລະ ຊ� ວິຍທ� ານ
ໃຫ້້ເຮັັດໄດ້ສ່ າເລັດ. ທ� ານຢູ່່� ທ່�  ມະຫ້າວິິ ທະຍາໄລວິ່ ຊິ ງຕັນ (University of Washington, UW) ແລະ 
ພວິກເຮັ່ າຢູ່າກເຫັ້ນທ� ານຢູ່່� ທ່� ນ່ ້ . 

UW ແມ� ນສ້າງຂົ້້ ້ ນມາສ່ າລັບໍ່ທ� ານUW ແມ� ນສ້າງຂົ້້ ້ ນມາສ່ າລັບໍ່ທ� ານ  

ນັບໍ່ຕ້ັງແຕ�  Puget Sound ໄປຈ່ົ່ນເຖິິງ Spokane, Bellingham ຮັອດ Walla Walla ແລະ ອ�� ນໆ, 
UW ມ່ ຄິວິາມພາກພ່ມໃຈົ່ທ່� ໄດ້ເປັນມະຫ້າວິິ ທະຍາໄລ ສ່ າລັບໍ່ຊາວິວິ່ ຊິ ງຕັນທັງໝ່ັ້ດ. ໃນປ່  2020, 
ພວິກເຮັ່ າໄດ້ຕ້ອນຮັັບໍ່ນັກສ້ ກສາໃໝັ້� ຈົ່າກຊຸມຊ່ນທ່� ດ້ອຍໂອກາດດ້ວິຍຈົ່່ ານວິນສ່ງສຸດເປັນສະຖິິຕິ 
ຊ້� ງມ່ ຫື້າຍຄ່ິນທ່� ເປັນຄ່ິນທ່າອິ ດໃນຄິອບໍ່ຄ່ິວິຂົ້ອງຜູ້່້ກ� ຽວິ ທ່� ໄດ້ເຂົ້່ ້ າຮັຽນໃນວິິ ທະຍາໄລລະບ່ໍ່ບໍ່ສ່� ປ່ . 
ຄິອບໍ່ຄ່ິວິ Husky ຂົ້ະໜາດໃຫ້ຍ� , ມ່ ຄິວິາມຫື້າກຫື້າຍຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າ ຍັງມ່ ທ່� ຫ້ວິ� າງສ່ າລັບໍ່ທ� ານ.

ຂົ້ອງ Huskies ຢູ່່�  UW 
ແມ� ນເປັນນັກສ້ ກສາ
ວິິ ທະຍາໄລລຸ້ນທ່າອິ ດ.

ຂົ້ອງຈົ່່ ານວິນນັກສ້ ກ 
ສາຂົ້ອງ UW ສາມາດ
ຊອກຫ້າວິຽກເຮັັດໄດ້
ພາຍໃນຫ່້ກເດ� ອນ
ຫັື້ງຈົ່າກຮັຽນຈ່ົ່ບໍ່. 

ກ້າທ່� ຈົ່ະຝັັນກ້າທ່� ຈົ່ະຝັັນ



ໄປຈ່ົ່ນເຖິິງເສ້ັນໄຊ 

ການຊ� ວິຍເຫື້� ອຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າຈົ່ະບໍ່່� ສິ ້ ນສຸດເມ�� ອທ� ານໄດ້ຮັັບໍ່ຈ່ົ່ດໝັ້າຍຕອບໍ່ຮັັບໍ່ຂົ້ອງທ� ານເທ່� ານ້ັນ. ມ່ ບັໍ່ນດານັກສ້ ກສາຈົ່າກບັໍ່ນດາ
ກຸ� ມຜູ້່້ດ້ອຍໂອກາດຈ່ົ່ບໍ່ການສ້ ກສາຈົ່າກວິິ ທະຍາເຂົ້ດຂົ້ອງ UW ໃນ ຊິ ດອາໂທ (Seattle) ຫື້າຍກ� ວິາຈ່ົ່ບໍ່ຈົ່າກ ສະຖິາບັໍ່ນສາທາລະນະ
ລະບ່ໍ່ບໍ່ສ່� ປ່ ແຫ້� ງອ�� ນໆໃນວິ່ ຊິ ງຕັນ. ພວິກເຮັ່ າມ່ ຄິວິາມຕ�� ນເຕ້ັນທ່� ຈົ່ະເຫັ້ນທ� ານເລ່� ມຕ້່ນອາຊ່ ບໍ່ຂົ້ອງທ� ານ ແລະ ສ້າງຄິວິາມແຕກຕ� າງ
ໃນໂລກ ແລະ ພວິກເຮັ່ າຢູ່າກຈົ່ະຮັັບໍ່ປະກັນໃຫ້້ ການເຮັັດວິຽກໜັກຂົ້ອງທ� ານໄດ້ຮັັບໍ່ຜູ່້ນຕອບໍ່ແທນທ່� ດ່ .  

ກຸ� ມຜູ້່້ດ້ອຍໂອກາດ ປະກອບໍ່ດ້ວິຍ ນັກຮັຽນຜິູ້ວິສ່  (ຊາວິອາເມລິ ກາພ� ້ ນເມ� ອງອິ ນເດຍ/ອາລາສ໌ ກາ, ຊາວິອາເມລິ ກາຜິູ້ວິດ່ າ/ອາຟິືຼິກ
ກາ, ສະເປນ/ລາຕິນ, ຊ່ນເຜູ່້� າພ� ້ ນເມ� ອງຮັາວິາຍ/ຊາວິໝ່ັ້� ເກາະປາຊ່ ຟິຼິກ ແລະ ອາຊ່ ຕາເວັິນອອກສ� ຽງໃຕ້) ລວິມທັງບັໍ່ນດານັກສ້ ກສາ
ຈົ່າກກຸ� ມທ່� ມ່ ປະຫ້ວັິດຖິ� ກຕັດສິ ດຈົ່າກການສ້ ກສາຊ້ັນສ່ງ. 

ຢູ່່� ໃນວິິ ທະຍາເຂົ້ດຕ� າງໆຢູ່່� ໃນວິິ ທະຍາເຂົ້ດຕ� າງໆ  ແມ� ນມ່ ຫື້າຍຊຸມຊ່ນຂົ້ະໜາດແມ� ນມ່ ຫື້າຍຊຸມຊ່ນຂົ້ະໜາດ
ນ້ອຍນ້ອຍ. . ຂ້ົ້ອຍໂຊກດ່ ທ່� ສາມາດຊອກຫ້າຂົ້ອງຂ້ົ້ອຍໄດ້ຢູ່� າງຂ້ົ້ອຍໂຊກດ່ ທ່� ສາມາດຊອກຫ້າຂົ້ອງຂ້ົ້ອຍໄດ້ຢູ່� າງ
ວິອງໄວິຫື້າຍວິອງໄວິຫື້າຍ  ຍ້ອນບັໍ່ນດາໂຄິງການທ່�ຍ້ອນບັໍ່ນດາໂຄິງການທ່�  UW  UW ສະເໜ່ໃຫ້້ສະເໜ່ໃຫ້້, , 
ສະນ້ັນສະນ້ັນ  ມ່ ຄ່ິນທ່� ຂ້ົ້ອຍຮ້່ັຈັົ່ກແລ້ວິມ່ ຄ່ິນທ່� ຂ້ົ້ອຍຮ້່ັຈັົ່ກແລ້ວິ..

Mahilet Abraha, ອາຍຸ 23 ປ່   
Shoreline, WA 
ການຄຸ້ິມຄິອງຊັບໍ່ພະຍາກອນ
ມະນຸດ ແລະ ລະບ່ໍ່ບໍ່ຂົ້່ ້ ມ່ນ
ຂົ້� າວິສານ 

“

”



ສ່ນທະນາກ� ຽວິກັບໍ່ເລ�� ອງເງິ ນສ່ນທະນາກ� ຽວິກັບໍ່ເລ�� ອງເງິ ນ  
ຄິວິາມເຊ�� ອທ່� ຜິູ້ດໆຄິວິາມເຊ�� ອທ່� ຜິູ້ດໆ:: ທ້ນການສ້ ກສາ ແມ� ນມ່ ໃຫ້້ແກ� ນັກຮັຽນເກັ� ງ ແລະ ນັກກິລາເທ່� ານ້ັນ.  

ຄິວິາມເປັນຈົ່ິ ງຄິວິາມເປັນຈົ່ິ ງ:: UW ຍິ ນດ່ ຕ້ອນຮັັບໍ່ນັກຮັຽນເກັ� ງ ແລະ ນັກກິລາທ່� ເປັນຕ່ວິແທນ, ແຕ� ພວິກ
ເຮັ່ າກ່ມ່ ໂອກາດໃນການໄດ້ຮັັບໍ່ທ້ນການສ້ ກສາ ແລະ ເງິ ນຊ� ວິຍເຫື້� ອຕ� າງໆ ທ່� ອອກແບໍ່ບໍ່ມາສ່ າ
ລັບໍ່ນັກຮັຽນທຸກຄ່ິນເຊັ� ນກັນ.  

ຄິວິາມເຊ�� ອທ່� ຜິູ້ດໆຄິວິາມເຊ�� ອທ່� ຜິູ້ດໆ:: ການເຂົ້່ ້ າຮັຽໜວິິ ທະຍາໄລ ໝັ້າຍເຖິິງການກ້່ຢູ່� ມເງິ ນເພ�� ອການສ້ ກສາ
ຈົ່່ ານວິນຫື້ວິງຫື້າຍ. 

ຄິວິາມເປັນຈົ່ິ ງຄິວິາມເປັນຈົ່ິ ງ:: ຈົ່່ ານວິນນັກສ້ ກສາ UW ທ່� ຈ່ົ່ບໍ່ການສ້ ກສາ ທ່� ມ່ ໜ້່ສິ ນໜ້ອຍກວິ� າລະດັບໍ່
ສະເລ� ຍແຫ້� ງຊາດ ແລະ 63% ຂົ້ອງຈົ່່ ານວິນນັກຮັຽນທ່� ຈ່ົ່ບໍ່ຈົ່າກ UW ແມ� ນບໍ່່� ມ່ ໜ້່ສິ ນ. 

ການຈົ່� າຍເງິ ນສ່ າລັບໍ່ການເຂົ້່ ້ າຮັຽນວິິ ທະຍາໄລ ບໍ່່� ໄດ້ເປັນບັໍ່ນຫ້າແກ� ທະນາຄິານ. ນັບໍ່ຕ້ັງແຕ� ທ້ນ
ການສ້ ກສາ ແລະ ທ້ນຊ� ວິຍເຫື້� ອລ້າ ໄປຈ່ົ່ນເຖິິງການເຮັັດວິຽກໄປພ້ອມກັບໍ່ການສ້ ກສາ, ຊ້� ງມ່  
ຫື້າກຫື້າຍທາງເລ� ອກ. ບັໍ່ນດາທ່� ປ້ ກສາດ້ານການເງິ ນຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າຈົ່ະຊ� ວິຍທ� ານ ແລະ 
ຄິອບໍ່ຄ່ິວິຂົ້ອງທ� ານ ໃນການດ່ າເນ່ ນການຕາມຂົ້ະບໍ່ວິນການ, ສະນ້ັນ ທ� ານຈົ່ະສາມາດໃຊ້
ຈົ່� າຍເງິ ນແກ� ການສ້ ກສາຂົ້ອງທ� ານ ແລະ ຮັຽນຈ່ົ່ບໍ່ດ້ວິຍໜ້່ສິ ນທ່� ໜ້ອຍລ່ງ.  

ໄດ້ຮັັບໍ່ທຸກປ່  ເພ�� ອ
ເປັນການຊ� ວິຍ 
ເຫື້� ອດ້ານການເງິ ນ 

ລ້ານ

ວິິ ທະຍາໄລ

(CNBC Make It)

ທ່� ໃຫ້້ຜູ່້ນຕອບໍ່ 
ແທນຫື້າຍທ່� ສຸດ 

ຂົ້່ ໃຫ້້ມັນເປັນໄປໄດ້ຂົ້່ ໃຫ້້ມັນເປັນໄປໄດ້
$400$400
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HUSKY PROMISE  ຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າ    

Husky Promise ແມ� ນການຮັັບໍ່ປະກັນຂົ້ອງພວິກເຮັ່ າ ຕ່� ບັໍ່ນດານັກສ້ ກສາໃນລັດວິ່ ຊິ ງຕັນ ວິ� າ: ພວິກເຮັ່ າຈົ່ະບໍ່່� ປ� ອຍໃຫ້້ສິ� ງທ້າທາຍ
ທາງດ້ານການເງິ ນມາເປັນສິ� ງກ່ດຂົ້ວິາງເສ້ັນທາງໄປສ່� ການໄດ້ຮັັບໍ່ປະລິ ນຍາຈົ່າກ UW. ຖ້ິາທ� ານມ່ ເງ�� ອນໄຂົ້ໄດ້ຮັັບໍ່ Husky Promise, 
ຄິ� າຮັຽນ ແລະ ຄິ� າທ່ານຽມຕ� າງໆຂົ້ອງທ� ານຈົ່ະໄດ້ຮັັບໍ່ການຄຸ້ິມຄິອງທັງໝ່ັ້ດ (ແມ� ນແລ້ວິ — ໄດ້ຮັັບໍ່ການຄຸ້ິມຄິອງຢູ່� າງເຕັມສ� ວິນ!) ເປັນ
ເວິລາສ່� ປ່ . ໃນແຕ� ລະປ່ , ມ່ ນັກສ້ ກສາໃນວິ່ ຊິ ງຕັນເກ� ອບໍ່ 10,000 ຄ່ິນທ່� ບໍ່່� ໄດ້ຈົ່� າຍຄິ� າຮັຽນໃຫ້້ແກ�  UW, ຂົ້່ ຂົ້ອບໍ່ໃຈົ່ Husky Promise. 
ຄ່ິນໜ້� ງໃນນ້ັນອາດຈົ່ະແມ� ນທ� ານ. 

ຊອກຫ້າຂົ້່ ້ ມ່ນເພ່� ມຕ�� ມທ່� : uw.edu/huskypromise    

ຂ້ົ້ອຍແມ� ນຜູ້່້ໜ້� ງທ່� ໄດ້ຮັັບໍ່ທ້ນຂ້ົ້ອຍແມ� ນຜູ້່້ໜ້� ງທ່� ໄດ້ຮັັບໍ່ທ້ນ Costco  Costco 
Diversity Scholarship Diversity Scholarship ພ້ອມກັບໍ່ພ້ອມກັບໍ່ Husky  Husky 
Promise Promise ແລະແລະ  ການຊ� ວິຍເຫື້� ອລ້າຫື້າຍຢູ່� າງການຊ� ວິຍເຫື້� ອລ້າຫື້າຍຢູ່� າງ. . 
ແຫື້� ງການຊ� ວິຍເຫື້� ອເຫ່ື້� ານ່ ້ແຫື້� ງການຊ� ວິຍເຫື້� ອເຫ່ື້� ານ່ ້   ຄຸ້ິມຄິອງຄິ� າໃຊ້ຈົ່� າຍຄຸ້ິມຄິອງຄິ� າໃຊ້ຈົ່� າຍ
ໃນການເຂົ້່ ້ າຮັຽນຢູ່່�ໃນການເຂົ້່ ້ າຮັຽນຢູ່່�  UW  UW ຂົ້ອງຂ້ົ້ອຍຂົ້ອງຂ້ົ້ອຍ  ຊ້� ງຖິ� ວິ� າຊ້� ງຖິ� ວິ� າ
ບໍ່າງສິ� ງທ່� ບໍ່່� ຄິາດຄິິ ດບໍ່າງສິ� ງທ່� ບໍ່່� ຄິາດຄິິ ດ  ແກ� ຄິອບໍ່ຄ່ິວິທ່� ພະຍາຍາມແກ� ຄິອບໍ່ຄ່ິວິທ່� ພະຍາຍາມ
ດິ ້ ນຮ່ັນເພ�� ອໃຫ້້ສາມາດຈົ່� າຍຄິ� າຮັຽນໄດ້ດິ ້ ນຮ່ັນເພ�� ອໃຫ້້ສາມາດຈົ່� າຍຄິ� າຮັຽນໄດ້. . 

Jordan Crawford (Kuskokwim),  
ອາຍຸ 21 ປ່   
Black Diamond, WA 
ບໍ່່ ລິ ຫ້ານທຸລະກິດ (ການຕະຫື້າດ) 

“

”



ສະຖິານທ່� ທ່� ເປັນຂົ້ອງທ� ານສະຖິານທ່� ທ່� ເປັນຂົ້ອງທ� ານ  
UW ບໍ່່� ພຽງແຕ� ເປັນສະຖິານການສ້ ກສາ, ແຕ� ມັນເປັນຄິອບໍ່ຄ່ິວິ. ທ� ານອາດຈົ່ະໄດ້ພ່ບໍ່ຄ່ິນຂົ້ອງທ� ານຢູ່່� ໃນບັໍ່ນດາສະໂມສອນນັກ
ສ້ ກສາຫື້າຍກວິ� າ 1,000 ແຫ້� ງ ຊ້� ງນັບໍ່ຕ້ັງແຕ� ອ່ງກອນດ້ານວັິດທະນະທ່າໄປຈ່ົ່ນເຖິິງຊ່ ວິິ ດແບໍ່ບໍ່ເກັືກ, ການຍິ ງທະນ່ໄປຈ່ົ່ນເຖິິງ
ອາຄິາແພລ໌ ລ� າ. ບໍ່່� ວິ� າສິ� ງທ່� ຈຸົ່ດປະກາຍຄິວິາມສ່ນໃຈົ່ຂົ້ອງທ� ານຈົ່ະແມ� ນຫ້ຍັງກ່ຕາມ, ທ� ານມ່ ໂອກາດທ່� ຈົ່ະໄດ້ພ່ບໍ່ຄ່ິນອ�� ນໆທ່� ມ່
ຄິວິາມມັກຮັັກແບໍ່ບໍ່ດຽວິກັບໍ່ທ� ານ.  

ບ້ໍ່ານຫັື້ງທ່ ສອງຂົ້ອງທ� ານບ້ໍ່ານຫັື້ງທ່ ສອງຂົ້ອງທ� ານ    
ວິິ ທະຍາເຂົ້ດ UW ແມ� ນເປັນຊຸມຊ່ນແຫ້� ງໜ້� ງ ແລະ ເປັນເຮັ� ອນຂົ້ອງທ� ານໃນເວິລາຢູ່່� ຫ້� າງໄກຈົ່າກບ້ໍ່ານ. ໃນທ່� ວິວິິ ທະຍາເຂົ້ດ, 
ທ� ານຈົ່ະພ່ບໍ່ເຫັ້ນສະຖິານທ່� ເປັນມິດ, ນັບໍ່ຕ້ັງແຕ� ຫ່້ພັກໄປຈ່ົ່ນເຖິິງສ່ນວັິດທະນະທ່າຊ່ນເຜູ່້� າ Samuel E. Kelly (ສ່ນວັິດທະນະ 
ທ່າໃນວິິ ທະຍາໄລທ່� ໃຫ້ຍ� ທ່� ສຸດໃນປະເທດ) ແລະ wǝɫǝbʔaltxʷ – Intellectual House, ຊ້� ງເປັນສະຖິານທ່� ລວິມຕ່ວິກັນຊ່ງ
ເຮັ� ອນຍາວິ ສ່ າລັບໍ່ນັກສ້ ກສາຊາວິອາເມລິ ກາອິ ນເດຍ ແລະ ຊາວິພ� ້ ນເມ� ອງອາລາສ໌ ກາ.  

ຊຸມຊ່ນທ່� ຢູ່່� ເບໍ່� ້ ອງຫັື້ງທ� ານຊຸມຊ່ນທ່� ຢູ່່� ເບໍ່� ້ ອງຫັື້ງທ� ານ    

ທ� ານຈົ່ະບໍ່່� ຈົ່ະຢູ່່� ຢູ່� າງໂດດດ� ຽວິທ່�  UW. ແມ� ນແຕ� ກ� ອນທ່� ທ� ານຈົ່ະມາເຂົ້່ ້ າຮັຽນທ່� ນ່ ້ , ທ� ານສາມາດເພ່� ງພາອາໄສ ຜູ້່້ໃຫ້້
ຄິ່ າແນະນ່ າ ທ່� ຮ້່ັວິ� າທ� ານຄິວິນກ້າວິເດ່ ນໄປແນວິໃດ. ຫ້້ອງການວິຽກງານຊ່ນເຜູ່້� າສ� ວິນໜ້ອຍ ແລະ ຄິວິາມຫື້າກ
ຫື້າຍ ແລະ ທິມງານເຜູ່້ຍແຜູ້�  ແລະ ການຮັັບໍ່ສະໝັັ້ກນັກຮັຽນທ່� ມ່ ຫື້າກຫື້າຍວັິດທະນະທ່າ ຈົ່ະເຮັັດວິຽກເພ�� ອສ້າງ
ວິິ ທະຍາເຂົ້ດທ່� ຫື້າກຫື້າຍ, ບໍ່່� ແບໍ່� ງແຍກກັນ ຊ້� ງທຸກຄ່ິນສາມາດປະສ່ບໍ່ຄິວິາມສ່ າເລັດໄດ້. 

ຊອກຫ້າຄິອບໍ່ຄ່ິວິຂົ້ອງທ� ານຊອກຫ້າຄິອບໍ່ຄ່ິວິຂົ້ອງທ� ານ



ບັໍ່ນດາອ່ງການຈັົ່ດຕ້ັງນັກສ້ ກສາບັໍ່ນດາອ່ງການຈັົ່ດຕ້ັງນັກສ້ ກສາ  ແລະແລະ  ວັິດທະນະທ່າວັິດທະນະທ່າ  ປະກອບໍ່ມ່ປະກອບໍ່ມ່ : :   
ສະມາຄ່ິມນັກສ້ ກສາຜິູ້ວິດ່ າ (Black Student Union)

ພັນທະມິດນັກສ້ ກສາຊ� ວິຍເຫື້� ອຄ່ິນພິການ (Disability 
Advocacy Student Alliance)

ສະມາຄ່ິມນັກສ້ ກສາອາເມລິ ກາເຊ� ້ ອສາຍຟຼິ່ ລິ ບໍ່ປິ ນ (Filipino 
American Student Association)

ຊາດທ່າອິ ດທ່�  UW (First Nations at UW)

ສະມາຄ່ິມນັກສ້ ກສາກ່າປ່ເຈົ່ຍ (Khmer Student Association) 

MEChA de UW

ພັນທະມິດນັກສ້ ກສາໂປລ່ ເນເຊຍ (Polynesian Student 
Alliance) 

ກຸ� ມສ່ ມ� ວິງ (Purple Group)

ພັນທະມິດກຸ� ມຄ່ິນຜິູ້ວິສ່ ທ່� ແປກປະຫື້າດ (Queer People of 
Color Alliance) 

… ແລະ ອ�� ນໆອ່ ກຫື້າກຫື້າຍ! 

ຂ້ົ້າພະເຈົ່່ ້ າຕ່ກໃຈົ່ທ່� ຮ້່ັວິ� າວິິ ທະຍາໄລຈົ່່ ານວິນຫື້າຍແຫ້� ງແມ� ນຂ້ົ້າພະເຈົ່່ ້ າຕ່ກໃຈົ່ທ່� ຮ້່ັວິ� າວິິ ທະຍາໄລຈົ່່ ານວິນຫື້າຍແຫ້� ງແມ� ນ
ສະຖິາບັໍ່ນທ່� ເນ້ັນໃສ� ຄ່ິນຜິູ້ວິຂົ້າວິເປັນສ� ວິນໃຫ້ຍ�ສະຖິາບັໍ່ນທ່� ເນ້ັນໃສ� ຄ່ິນຜິູ້ວິຂົ້າວິເປັນສ� ວິນໃຫ້ຍ�   ແລະແລະ  ຮ້່ັສ້ ກວິ� າຮ້່ັສ້ ກວິ� າ
ຂ້ົ້ອຍບໍ່່� ເປັນພວິກດຽວິກັນຂ້ົ້ອຍບໍ່່� ເປັນພວິກດຽວິກັນ. . ຄິວິາມສະບໍ່າຍໃຈົ່ແມ� ນມາຈົ່າກການຄິວິາມສະບໍ່າຍໃຈົ່ແມ� ນມາຈົ່າກການ
ໄດ້ຮັັບໍ່ຮ້່ັວິ� າໄດ້ຮັັບໍ່ຮ້່ັວິ� າ  ຂ້ົ້ອຍຈົ່ະບໍ່່� ໂດດດ� ຽວິຂ້ົ້ອຍຈົ່ະບໍ່່� ໂດດດ� ຽວິ, , ເພາະມ່ ໂຄິງການຕ� າງໆເພາະມ່ ໂຄິງການຕ� າງໆ  ເຊັ� ນເຊັ� ນ: : 
ຫ້້ອງການວິຽກງານຊ່ນເຜູ່້� າສ� ວິນໜ້ອຍຫ້້ອງການວິຽກງານຊ່ນເຜູ່້� າສ� ວິນໜ້ອຍ  ແລະແລະ  ຄິວິາມຫື້າກຫື້າຍຄິວິາມຫື້າກຫື້າຍ  
ເພ�� ອສະໜັບໍ່ສະໜ່ນນັກສ້ ກສາລຸ້ນທ່າອິ ດເພ�� ອສະໜັບໍ່ສະໜ່ນນັກສ້ ກສາລຸ້ນທ່າອິ ດ, , ກຸ� ມຜູ້່້ດ້ອຍໂອກາດກຸ� ມຜູ້່້ດ້ອຍໂອກາດ. . 

Ammara Touch, ອາຍຸ  
21 ປ່  

Kent, WA 

ຊ່ ວິະວິິ ທະຍາ ແລະ ການ
ສ້ ກສາກ� ຽວິກັບໍ່ຊ່ນເຜູ່້� າ
ໃນອາເມລິ ກາ 

“

”



MULTICULTURAL OUTREACH & RECRUITMENT
BOX #355845
SEATTLE, WA 98195

ຄວາມຝັນຂອງທ່ານກຳຳາລັງເອ້�ນຫາ ຄວາມຝັນຂອງທ່ານກຳຳາລັງເອ້�ນຫາ
FIRST LAST NAME
ADDRESS LINE 1
ADDRESS LINE 2
CITY, STATE ZIP


