ເອກະສານຄັດຕິດ B
ໂຄງການກໍານົດໃຫ້ ຕົນເອງ (SDP): ສິ່ ງໃດທິ່ ສາມາດຈິ່ າຍໃຫ້ ໄດ້ ຫຼື ບໍິ່ສາມາດ ຈິ່ າຍໃຫ້ ໄດ້ ແລະ ຍ້ ອນຫຍັງ?

ຂ້ ມູ ນຕໍ່ ໄປນີ້ແມໍ່ ນມີຈຸ ດປະສົງເພໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າຮໍ່ ວມ ແລະ ທີມງານຂອງພວກເຂົາຮູ ້ ເຖິງຄາຖາມທົໍ່ວໄປທີໍ່ສຸ ດກໍ່ ຽວກັບສິນຄ້ າ ແລະ ການບລິການ SDP
ຈົນເຖິງປະຈຸ ບັນ; ມັນບໍ່ ລວມທັງໝົດ. ສາລັບການອ້ າງອິງ, ບັນຊີລາຍຊໍ່ ທີໍ່ສົມບູ ນແບບຂອງຄາອະທິບາຍການບລິການສາມາດເບິໍ່ງໄດ້ ຈາກ ທີໍ່ນີ້.
ຖ້ າທໍ່ ານມີຄາຖາມ, ກະລຸ ນາຕິດຕໍ່ ສູ ນປະຈາພາກພ້ ນຂອງທໍ່ ານ.

ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການ

ບໍິ່ອະນຸ ຍາດ, ອະນຸ ຍາດ ຫຼື
ມຢິ່ :
ຍ້ ອນຫຍັງ?
ບໍິ່ລວມຢິ່ ໃນການຄໍານວນງົ
ບປະມານ/ແຜນການໃຊ້ ຈິ່ າ
ຍ

ນ້ ຫມາຍຄວາມວິ່ າແນວໃດ?

ຄິ່ າໃຊ້ ຈິ່ າຍໃນເຮຼືອນ ແລະ ການດໍາ
ລົງຊວດ

ການເຂົ້າເຖິງສິໍ່ງສະຫນັບສະຫນູ ນທີໍ່ຢູ ໍ່ ອາ
ໄສແມໍ່ ນມີຄວາມຈາເປັນຕໍ່ ການຈັດຕັ້ງ
ອະນຸ ຍາດ
ປະຕິບັດແຜນໂຄງການສໍ່ ວນບຸ ກຄົນ
(IPP)

ການປັບຕົວເຂົ້າຫາສິໍ່ງແວດລ້ ອມທີໍ່ກໍ່ ຽ
ວຂ້ ອງກັບຄວາມພິການແມໍ່ ນມີຄວາມ
ອະນຸ ຍາດ
ຈາເປັນຕໍ່ ການປະຕິ ບັດ IPP
ຂອງເຂົາເຈົ້າ
ທໍ່ີ ພັກ ແລະ ອາຫານ

ບໍ່ ອະນຸ ຍາດ

ການບລິການຍົກຍ້ າຍທີໍ່ຢູ ໍ່ ອາໄສຂອງບຸ ກຄົນເຊັໍ່ນ:
ການຊອກຫາບໍ່ ອນຢູ ໍ່ ອາໄສ ແລະ
ການບລິການຍົກ ການຊໍ່ ວຍເຫອໃນການກອບໃບຄາຮ້ ອງຜູ້ ເຊົໍ່າ
ເວັ້ນຂອງລັດຖະບ
ານກາງ ລະຫັດ ການບລິການຄ້ າປະກັນທໍ່ີ ຢູ ໍ່ ອາໄສ ແລະ ການເຊໍ່ົ າ ສໍ່ ວນບຸ ກຄົນເຊໍ່ັ ນ:
ການຊໍ່ ວຍເຫອຜູ້ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມ
314
ຕໍ່ ກັບການຂັດແຍ້ ງຂອງຜູ້ ເຊໍ່ົ າ/ເຈ້ົ າຂອງທໍ່ີ ດິນ ຫ
ການຊໍ່ ວຍເຫອໃນການຢ້ັ ງຢນທໍ່ີ ຢູ ໍ່ ອາໄສ.
ການປັບຕົວເຂົ້າຫາເຮອນຂອງບຸ ກຄົນທີໍ່ກໍ່ ຽວ
ການບລິການຍົກ
ຂ້ ອງກັບຄວາມພິການຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຮັບປະກັນ ສຸ ຂະພາບ,
ເວ້ັ ນຂອງລັດຖະບ
ສະຫວັດດີການ, ແລະ ຄວາມປອດ ໄພຂອງເຂົາເຈົ້າ, ຫ
ານກາງ ລະຫັດ
ເພີໍ່ມຄວາມເປັນອິດສະຫະ ຂອງບຸ ກຄົນພາຍໃນເຮອນຂອງເຂົາເຈົ້າ
356
(ຍົກຕົວຢໍ່ າງ: ທາງລາດ, ແຖບຈັບ, ອຸ ປະກອນ ຊໍ່ ວຍເປີດປະຕູ )
ຖກຫ້ າມຢູ ໍ່ ໃນໂຄງ ຄໍ່ າເຊໍ່ົ າ, ເຄໍ່ ອງໃຊ້ ສອຍ, ອາຫານ, ການພັກເຊົາ
ການຍົກເວ້ັ ນຂອ ໃນໂຮງແຮມແມໍ່ ນບໍ່ ສາມາດຊ້ ໄດ້ ໂດຍກົງ (ຍົກຕົວຢໍ່ າງ,
ງລັດຖະບານກາງ ຈໍ່ າຍເງິນສົດໃຫ້ ກັບພະນັກງານ ຊໍ່ ວຍວຽກຊໍ່ົ ວຄາວ)
ຫນ້ າ 1 ຂອງ 6

ເອກະສານຄັດຕິດ B

ການປັບຕົວ ຫ
ການປັບປຸ ງເຮອນໃຫ້ ເກີດປະ
ໂຫຍດຕໍ່ ການນາໃຊ້ ທໍ່ົ ວໄປ ແລະ
ບໍ່ ອະນຸ ຍາດ
ບໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ
ໃຫ້ ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ ອງການທໍ່ີ ກໍ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັບຄວາມພິການຂອງຜູ້ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມ.

ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການ

ແລະຫັ ງຈາກນັ້ນຈໍ່ ງສົໍ່ງ ໃບບິນໃຫ້ ອົງການບລິຫານການເງິນ (FMS)
ເພໍ່ ອຊົດເຊີຍຄນ.
ການສ້ ອມແຊມ/ສ້ ອມແປງທໍ່ີ ຢູ ໍ່ ອາໄສທໍ່ີ ບໍ່ ກໍ່ ຽວ
ຂ້ ອງກັບຄວາມພິການໃຫ້ ຖກຕ້ ອງກັບຄວາມ
ຕ້ ອງການຂອງຄວາມພິການ ແລະ ລາຍການທໍ່ີ
ຖກຫ້ າມຢູ ໍ່ ໃນໂຄງ
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ ວເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງເຈ້ົ າຂອງເຮອນ ຫ
ການຍົກເວ້ັ ນຂອ ້
ເຈົາຂອງທໍ່ີ ດິນ (ຍົກຕົວຢໍ່ າງ:
ງລັດຖະບານກາງ
ການສ້ ອມແປງເຮອນຄົວເພໍ່ ອຄວາມສວຍງາມ, ສະລອຍນ້ າ,
ບລິການໄຟຟ້ າ ຫ ທໍ່ ປະປາ, ການສ້ ອມແປງຫັ ງຄາ, ການສ້ ອມແປງ
HVAC, ການອັບເດດເຄໍ່ ອງໃຊ້ ໄຟຟ້ າ)

ບໍິ່ອະນຸ ຍາດ, ອະນຸ ຍາດ ຫຼື ມຢິ່ :
ບໍິ່ລວມຢິ່ ໃນການຄໍານວນງົບປະມາ ຍ້ ອນຫຍັງ?
ນ/ແຜນການໃຊ້ ຈິ່ າຍ

ນ້ ຫມາຍຄວາມວິ່ າແນວໃດ?

ຍານພາຫະນະ

ການດັດແປງຍານພາຫະນະທໍ່ີ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງກັ
ບ ຄວາມພິການ ແລະ ການປັບຕົວ ແລະ
ອະນຸ ຍາດ
ການຖະນຸ ບາລຸ ງ ແລະ
ບາລຸ ງຮັກສາລາຍການເຫໍ່ົ ານ້ີ

ການບລິການຍົກເວ້ັ ນຂອງລັດ
ຖະບານກາງ ລະຫັດ 377

ຫນ້ າ 2 ຂອງ 6

ການປັບຕົວ ຫ ການດັດແປງລົດຍົນ ຫ
ລົດຕູ ້ ທີໍ່
ເປັນວິທີການຂົນສົໍ່ງຫັ ກຂອງຜູ້ ເຂົ້າຮໍ່ ວມ
ເພໍ່ ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ ອງການຂອງຄວ
າມພິການຂອງຜູ້ ເຂົ້າຮໍ່ ວມ (ຕົວຢໍ່ າງເຊັໍ່ນ:
ເຄໍ່ ອງຊໍ່ ວຍ ຍົກ, ທາງລາດ, ເບກມ)
ຖະນຸ ບາລຸ ງ ແລະ
ບາລຸ ງຮັກສາສໍ່ິ ງທໍ່ີ ໄດ້ ດັດແປງ ໃນລົດຍົນ ຫ
ລົດຕູ ້ ທໍ່ີ ເປັນວິທີການຂົນສໍ່ົ ງຫັ ກ
ຂອງຜູ້ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມ
ເພໍ່ ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຄວາມພິກ
ານຂອງຜູ້ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມ.

ເອກະສານຄັດຕິດ B
ຈັດຊ້ ຫ ເຊົໍ່າຍານພາຫະນະ

ບໍ່ ອະນຸ ຍາດ

ການປັບຕົວເຂ້ົ າຫາ ຫ
ການປັບປຸ ງຍານພາຫະນະ
ບໍ່ ອະນຸ ຍາດ
ທໍ່ີ ບໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງໃຫ້ ເປັນໄປຕາມຄວາມຕ້ ອງ
ການຂອງຄວາມພິການ
ການົດເວລາໃນການຖະນຸ ບາລຸ ງ ແລະ
ບາລຸ ງຮັກສາຍານພາຫະນະຢໍ່ າງເປັນປະຈ ບໍ່ ອະນຸ ຍາດ
າ

ຖກຫ້ າມຢູ ໍ່ ໃນໂຄງການຍົກເວັ້ ການຊ້ /ເຊົໍ່າຍານພາຫະນະເພໍ່ ອການຂົນສົໍ່ງແ
ນຂອງລັດຖະບານກາງ
ມໍ່ ນບໍ່ ໄດ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ.
ການຍົກລະດັບ ຫ
ການປັບປຸ ງລົດທໍ່ີ ບໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ
ຖກຫ້ າມຢູ ໍ່ ໃນໂຄງການຍົກເວ້ັ
ກັບຄວາມຕ້ ອງການຂອງຄວາມພິການ
ນຂອງລັດຖະບານກາງ
(ຍົກຕົວຢໍ່ າງ: ການເພໍ່ີ ມຂອບຢາງໃໝໍ່ ຫ
ເຮັດສີໃໝໍ່ )
ການສ້ ອມແປງ ຫ
ຖກຫ້ າມຢູ ໍ່ ໃນໂຄງການຍົກເວັ້ ການບາລຸ ງຮັກສາທົໍ່ວໄປໃນລົດທີໍ່ບໍ່ ກໍ່ ຽວຂ້ ອງ
ນຂອງລັດຖະບານກາງ
ກັບຄວາມພິການ (ຍົກຕົວຢໍ່ າງ: ຢາງລົດໃໝໍ່ ,
ປໍ່ ຽນຫມ້ ໄຟໃນລົດ, ປໍ່ ຽນນ້ າມັນເຄໍ່ ອງ).

ຫນ້ າ 3 ຂອງ 6

ເອກະສານຄັດຕິດ B

ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການ

ບໍິ່ອະນຸ ຍາດ, ອະນຸ ຍາດ ຫຼື
ມຢິ່ :
ບໍິ່ລວມຢິ່ ໃນການຄໍານວນງົ ຍ້ ອນຫຍັງ?
ບປະມານ/ແຜນການໃຊ້ ຈິ່ າ
ຍ

ການເຊິ່ຼື ອມໂຍງຊຸມຊົນ

ການເຊໍ່ ອມໂຍງຊຸມຊົນເປັນການສະຫ
ນັບສະຫນູ ນທີໍ່ຈາເປັນໃນການປະຕິບັ ອະນຸ ຍາດ
ດ IPP ຂອງພວກເຂົາ

ນ້ ຫມາຍຄວາມວິ່ າແນວໃດ?

ການເຊໍ່ ອມໂຍງຊຸມຊົນເປັນການສະຫນັບສະ
ຫນູ ນທີໍ່ຊໍ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮໍ່ ວມບັນລຸ ຫ ຮັກສາລະ
ດັບສູ ງສຸ ດໃນການປະຕິບັດຫນ້ າທີໍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ເພິໍ່ງພາອາໄສກັນ
ແລະ ເປັນອິດສະຫະຕໍ່ ກັນ ແລະ / ຫ ເພີໍ່ມ
ແລະປັບປຸ ງການຊໍ່ ວຍເຫອຕົນ ເອງ, ສັງຄົມ, ການສໍ່ ສານ.
ການບລິການເຫົໍ່ ານີ້ອາດຈະລວມໄປເຖິງການ
ສ້ າງຈິດສານກທາງດ້ ານສັງຄົມ ແລະ ຊຸມຊົນ, ທັກສະການສໍ່ ສານ,
ການຮັບຮູ ້ ທາງສາຍຕາ, ຫູ ແລະ ການສາພັດ ແລະ
ປະສົບການຮັບຮູ ້ ທີໍ່ ຜໍ່ ານມາ, ແລະ ທັກສະການສົໍ່ງເສີມຕົນເອງ.
ພວກເຂົາສາມາດເສີມສ້ າງທັກສະ ຫ ບົດຮຽນທີໍ່
ການບລິການຍົກເວັ້ນ ສອນຢູ ໍ່ ໃນໂຮງຮຽນ, ການປິໍ່ນປົວ ຫ ສະພາບ ແວດລ້ ອມອໍ່ ນໆ.
ຂອງລັດຖະບານກາງ ການບລິການອາດຈະປະກອບມີໂຄງການສິລະປະ ແລະ
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ການພັກຜໍ່ ອນຖ້ າຫາກການບລິການ ດັໍ່ງກໍ່ າວຊໍ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮໍ່ ວມ
"ຜໍ່ ານການປິໍ່ນປົວ ແລະ/ ຫ ກິດຈະກາທາງດ້ ານ ຮໍ່ າງກາຍ"
(ຍົກຕົວຢໍ່ າງ: ຫ້ ອງຮຽນອອກກາລັງກາຍໃນ ສວນສາທາລະນະ,
ຫ້ ອງຮຽນລອຍນ້ າຢູ ໍ່ ສະ ລອຍນ້ າສາທາລະນະ,
ການແຕ້ ມຮູ ບໃນສະຕູ ດິໂອສິລະປະທ້ ອງຖິໍ່ນ);
ສບຕໍ່ ການສກສາໃນ ຫ້ ອງຮຽນຕໍ່ າງໆ
ເພໍ່ ອຊໍ່ ວຍໃຫ້ ຜູ້ເຂົ້າຮໍ່ ວມຄົ້ນຫາຄວາມສົນໃຈ ຫ
ປັບປຸ ງທັກສະທາງວິຊາການ ຫ
ສາເລັດການສກສາທຽບເທົໍ່າຊັ້ນຮຽນມັດທະຍົມ; ການໃຫ້ ຄາ
ປກສາແບບມິດສະຫາຍ, ການໃຫ້ ບລິການເຄໍ່ ອນທີໍ່; ການສ້ າງມິດ
ຕະພາບ ແລະ ຄວາມສາພັນ.
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ເອກະສານຄັດຕິດ B
ສິນຄ້ າ ແລະ
ການບລິການທີໍ່ຊ້ ເພໍ່ ອຄວາມບັນເທີງ
(ຍົກຕົວຢໍ່ າງ, ສວນສະໜຸ ກ,
ປີ້ຄອນເສີດ ຫ
ບໍ່ ອະນຸ ຍາດ
ການພັກຜໍ່ ອນຢໍ່ ອນອາລົມທີໍ່ບໍ່ ໃຫ້ ຜົນ
ປະໂຫຍດຕໍ່ ການປິໍ່ນປົວ ແລະ/ຫ
ຮໍ່ າງກາຍ)

ກິດຈະກາການພັກຜໍ່ ອນທີໍ່ບລິສຸ ດທີໍ່ບໍ່ ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ ອງ
ການທີໍ່ກໍ່ ຽວຂ້ ອງກັບຄວາມພິການຂອງຜູ້ ເຂົ້າຮໍ່ ວມແລະ/ຫເປົ້າຫມ
າຍ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງໃນ IPP ຂອງເຂົາເຈົ້າ (ຍົກຕົວຢໍ່ າງ,
ຖກຫ້ າມຢູ ໍ່ ໃນໂຄງການ
ປີ້ເຂົ້າຊົມສວນສະຫນຸ ກ ຫ ມີລັກ
ຍົກເວັ້ນຂອງລັດຖະບາ
ສະນະຄ້ າຍຄກັນສາລັບຜູ້ ບລິໂພກ)
ນກາງ
ສິນຄ້ າ ແລະ ການບລິການຕໍ່ ໄປນ້ີ ບໍ່ ສາມາດຊາລະໄດ້ :
ອຸ ປະກອນອະດິເລກ, ໂທລະພາບ, ສາຍເຄ ເບີນ, ດີວີດີ.

ບໍິ່ອະນຸ ຍາດ, ອະນຸ ຍາດ ຫຼື ມຢິ່ :
ສນຄ້ າ ແລະ ການບໍລການ ບໍິ່ລວມຢິ່ ໃນການຄໍານວນງົບປະມ ຍ້ ອນຫຍັງ?
ານ/ແຜນການໃຊ້ ຈິ່ າຍ
ສນຄ້ າ ແລະ
ການບໍລການນອກແຜນ
ການໃຊ້ ຈິ່ າຍ
ການຟ້ ນຟູ ລາຍໄດ້ ເສີມດ້ ານຄ
ມີ:
ວາມປອດໄພ
ບໍ່ ລວມຢູ ໍ່ ໃນການຄານວນງົບປະມານ/
(SSI)/ການຊາລະເສີມຂອງລັດ
ແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍ
(SSP).

ນ້ ຫມາຍຄວາມວິ່ າແນວໃດ?

ນີ້ແມໍ່ ນການບລິການ "ສົໍ່ງຜໍ່ ານ", ຊໍ່ ງຫມາຍ
ຄວາມວໍ່ ານີ້ແມໍ່ ນຜົນປະໂຫຍດເງິນສົດຂອງລັດຄາລິຟເນຍທີໍ່ຈໍ່ າ
ຍໃຫ້ ບຸກຄົນໂດຍຜໍ່ ານສູ ນປະຈາພາກພ້ ນ.

ລັດຄາລິຟເນຍ,
ພະແນກພັດທະນານະໂຍ
ບາຍ ການບລິການ
ສູ ນປະຈາພາກພ້ ນຈະສບຕໍ່ ສະຫນອງທນການບລິການນ້ີ ນອກ
(DDS).
ແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍໂດຍຜໍ່ ານລະ ຫັດການບລິການ 065
ໃຫ້ ແຕໍ່ ລະບຸ ກຄົນ ໃນຂະນະທໍ່ີ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມໃນ SDP.
ເງິນຈູ ງໃຈທີໍ່ມີສິດໄດ້ ຮັບສາລັບການຈ້ າງງານ
ມີ:
ລັດຄາລິຟເນຍ,
ການຈ້າງງານແບບປະສົມປະສ ໍ່
ແບບປະສົມປະສານທີໍ່ມີການແຂໍ່ ງຂັນຈະຖກ
ໍ່
ບ
ລວມຢູ
ໃ
ນການຄ
ານວນງ
ົ
ບປະມານ/
ພະແນກພ
ັ
ດທະນານະໂຍ
ານທີໍ່ມີການແຂໍ່ ງຂັນ
ຈໍ່ າຍໃຫ້ ຜູ້ໃຫ້ ບລິການນອກຂອງແຜນການໃຊ້
ແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍ
ບາຍການບລິການ DDS
ຈໍ່ າຍສາລັບບຸ ກຄົນທໍ່ີ ເຂົ້າຮໍ່ ວມໃນ SDP.
ມີ:
ລັດຄາລິຟເນຍ,
ຄໍ່ າຈ້ າງທໍ່ີ ມີສິດໄດ້ ຮັບຂອງໂຄງການຝກງານໄດ້
ໂຄງການຝກງານທໍ່ີ ຈໍ່ າຍເງິນ ບໍ່ ລວມຢູ ໍ່ ໃນການຄານວນງົບປະມານ/ ພະແນກພັດທະນານະໂຍ ຮັບຄໍ່ າຈ້າງຈະຖກຈໍ່ າຍນອກແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍ
ແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍ
ບາຍການບລິການ DDS ສາລັບບຸ ກຄົນທໍ່ີ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມໃນ SDP.
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ເອກະສານຄັດຕິດ B
ຄໍ່ າໃຊ້ ຈໍ່າຍສາລັບການຊາລະຄໍ່ າ ມີ:
ປະກັນໄພ, ການຫັກຊັບ ຫ
ບໍ່ ລວມຢູ ໍ່ ໃນການຄານວນງົບປະມານ/
ການປະກັນໄພຮໍ່ ວມກັນ
ແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍ
ການຊໍ່ ວຍເຫອຄໍ່ າເຊໍ່ົ າ,
ສອດຄໍ່ ອງກັບສະຫວັດດີການ ມີ:
ບໍ່ ລວມຢູ ໍ່ ໃນການຄານວນງົບປະມານ/
ແລະ ສະຖາບັນ (W&I)
ປະມວນກົດ ໝາຍມາດຕາ ແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍ
4689(i)

ລັດຄາລິຟເນຍ,
ຄໍ່ າໃຊ້ ຈໍ່າຍສາລັບການຊາລະຄໍ່ າປະກັນໄພ, ການຫັກຊັບ ຫ
ພະແນກພັດທະນານະໂຍ ການປະກັນໄພຮໍ່ ວມກັນຈະຖກຈໍ່ າຍນອກແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍສາ
ບາຍການບລິການ DDS ລັບບຸ ກຄົນທີໍ່ເຂົ້າຮໍ່ ວມໃນ SDP.
ຄໍ່ າໃຊ້ ຈໍ່າຍໃນການຊໍ່ ວຍເຫອຄໍ່ າເຊໍ່ົ າທໍ່ີ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ໂດຍ W&I
ລັດຄາລິຟເນຍ,
ປະມວນກົດໝາຍ 4689(i)
ພະແນກພັດທະນານະໂຍ
ຈະຖກຈໍ່ າຍນອກແຜນການໃຊ້ ຈໍ່າຍສາລັບບຸ ກຄົນທໍ່ີ ເຂ້ົ າຮໍ່ ວມໃ
ບາຍການບລິການ DDS
ນ SDP.
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