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ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດໃນ Washington ແລະ  Oregon ໃຫູ້ ບໍ ລິ ການລ່າມແປພາສາທາງໂທລະສັບ 
“ຕາມການຮູ້ ອງຂໍ ” 

 

 

Portland, Ore. ພາກຕາເວັນຕ ກສ່ຽງເໜືອປາຊິ ຟິກຂອງໜ່ວຍບໍ ລິ ການປ່າໄມູ້  (Forest Service) ຂອງກະຊວງ 
USDA ໄດູ້ ປະກາດການບໍ ລິ ການລ່າມແປພາສາທາງໂທລະສັບ “ຕາມການຮູ້ ອງຂໍ ” ແບບທ ດລອງ ເພື່ ອເພ ່ ມທະວ 
ການບໍ ລິ ການສາທາລະນະໃຫູ້ ແກ່ຜ ູ້ ທ ່ ບໍ່ ເວ ູ້ າພາສາອັງກິດ. 

 

ການບໍ ລິ ການທ ດລອງນ ູ້ ແມ່ນຜ ນໂດຍກ ງຈາກການເອ າໃຈໃສ່ຂອງທາງພາກໃນການໃຫູ້ ບໍ ລິ ການທ ່ ລວມເອ າທຸກ
ຄ ນ ແລະສາມາດເຂ ູ້ າເຖິງໄດູ້ ຕ່ໍກັບຊຸມຊ ນທ ່ ເຂ າເຈ ູ້ າຮັບໃຊູ້ . 

 

ທ່ານ Jim Peña, ເຈ ູ້ າໜູ້ າທ ່ ປ່າໄມູ້ ຂອງພາກຕາເວັນຕ ກສ່ຽງເໜືອປາຊິ ຟິກ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮ າມຸູ້ ງໝັູ້ ນທ ່ ຈະ
ປັບປຸງການເຂ ູ້ າເຖິງຂອງປະຊາຊ ນຕ່ໍກັບບັນດາໂຄງການບໍ ລິ ການດູ້ ານປ່າໄມູ້  ເພື່ ອສ ່ ງເສ ມການຕິດຕ່ໍພ ວພັນ
ທ ່ ສະແດງຄວາມເຄ າລ ບ ແລະລວມເອ າທຸກຄ ນ ກັບປະຊາຊ ນ ແລະຊຸມຊ ນທ ່ ພວກເຮ າຮັບໃຊູ້ ”. “ປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດ ແລະທ ່ ງຫຍູ້ າຂອງພວກເຮ າ ແມ່ນແຫ່ຼງຄວາມສວຍງາມ ແລະແຮງບັນດານໃຈ, ແລະເປັນຂອງພວກ
ເຮ າທຸກຄ ນ. ພວກເຮ າຕູ້ ອງການຮັບປະກັນໃຫູ້ ທຸກຄ ນມ ການເຂ ູ້ າເຖິງຂໍ ູ້ ມ ນຂ່າວສານທ ່ ພວກເຂ າຕູ້ ອງການ ເພື່ ອ
ມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນ”. 

 

ຄວາມຄ່ອງແຄູ້ ວດູ້ ານພາສາອັງກິດທ ່ ຈໍ າກັດສາມາດຂັດຂວາງການມ ສ່ວນຮ່ວມຢ່າງເຕັມສ່ວນໃນບັນດາ
ໂຄງການຂອງລັດຖະບານກາງ ລວມທັງຂະບວນການຕັດສິ ນໃຈ, ການເຂ ູ້ າເຖິງການບໍ ລິ ການທ ່ ສໍ າຄັນ, ແລະການ
ເຂ ູ້ າໃຈ ຫຼື ການໃຊູ້ ສິ ດທິ ຕ່າງໆ. ໂດຍປະມານແລູ້ ວ 1 ໃນ 5 ຄ ນໃນທ ່ ວປະເທດ ມ ຄວາມຄ່ອງແຄູ້ ວດູ້ ານພາສາ
ອັງກິດທ ່ ຈໍ າກັດ. ພາກຕາເວັນຕ ກສ່ຽງເໜືອປາຊິ ຟິກ ມ ຈຸດປະສ ງກໍາຈັດອຸປະສັກດູ້ ານພາສາທ ່ ມ ຕ່ໍກັບບຸກຄ ນຜ ູ້
ທ ່ , ອັນເປັນຜ ນຈາກປະເທດກໍາເນ ດຂອງເຂ າເຈ ູ້ າ, ມ ຄວາມສາມາດອ່ານ, ຂຽນ, ເວ ູ້ າ ຫຼື ເຂ ູ້ າໃຈພາສາອັງກິດໄດູ້
ຈໍ າກັດ. 

 

ການບໍ ລິ ການທາງໂທລະສັບໃໝ່ນ ູ້ ສະເໜ ໃຫູ້ ການແປພາສາໃນທັນທ ຢ ່ ບັນດາຫູ້ ອງການຂອງໜ່ວຍບໍ ລິ ການປ່າ
ໄມູ້ , ຢ ່ ສ ນຕູ້ ອນຮັບແຂກ ແລະຢ ່ ນອກສະຖານທ ່  ໃນເວລາທ ່ ການບໍ ລິ ການທາງໂທລະສັບມ ໃຫູ້  ໃນທ ່ ວປ່າສະຫງວນ
ແຫ່ງຊາດໃນ Washington ແລະ Oregon. ແຂກຢູ້ ຽມຢາມຈະຖື ກຮູ້ ອງຂໍ ໃຫູ້ ບອກພາສາຂອງເຂ າເຈ ູ້ າ, ແລະ
ພະນັກງານໜ່ວຍບໍ ລິ ການປ່າໄມູ້ ຈະໂທຫາຜ ູ້ ຊ່ຽວຊານດູ້ ານການແປພາສາ. ສັນຍາທ ດລອງທ ່ ເຊັນກັບ 
TransPerfect ສະໜອງການບໍ ລິ ການລ່າມແປພາສາສໍ າລັບ 170 ພາສາ. ຂໍ ູ້ ມ ນການໂທຈະຖື ກປະເມ ນ ເພື່ ອກໍານ ດ
ຄວາມຕູ້ ອງການສໍ າລັບການບໍ ລິ ການໃນອະນາຄ ດ. 

 

ພາກຕາເວັນຕ ກສ່ຽງເໜືອປາຊິ ຟິກ ປະກອບມ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ 16 ແຫ່ງ, ຫູ້ ອງການເມື ອງ 59 ຫູ້ ອງການ, 

ເຂດທິ ວທັດແຫ່ງຊາດໜ ່ ງແຫ່ງ, ແລະເຂດທ ່ ງຫຍູ້ າແຫ່ງຊາດໜ ່ ງແຫ່ງ. ໜ່ວຍຄຸູ້ ມຄອງເຫຼ ່ ານ ູ້ ປະກອບມ ເນື ູ້ ອທ ່  
24.7 ລູ້ ານເອເຄ ໃນ Oregon ແລະ Washington ແລະວ່າຈູ້ າງພະນັກງານປະມານ 3,550 ຄ ນ. ເພື່ ອຮຽນຮ ູ້ ເພ ່ ມເຕ ມ
ກ່ຽວກັບໜ່ວຍບໍ ລິ ການປ່າໄມູ້ ຂອງກະຊວງ USDA ໃນພາກຕາເວັນຕ ກສ່ຽງເໜືອປາຊິ ຟິກ, ກະລຸນາເຂ ູ້ າເບິ່ ງ 
http://www.fs.usda.gov/r6. 
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