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MAYOR JORGE 0. ELORZA 

CITY OF PROVIDENCE 

ໂຄງການທົດລອງການຮັບປະກັ
ນການສະໜອງລາຍຮັບ 

ເຈ້ົາຄອງນະຄອນ Jorge O. Elorza ໄດ້ເຂ້ົ າຮ່ວມກັ ບເຈົ້ າຄອງນະຄອນ ເພ່ື ອການຮັ ບປະກັນລາຍຮັ ບ, 
ເຊ່ິ ງເປັ ນພັ ນທະມິ ດຂອງເຈ້ົ າຄອງນະຄອນຫຼ າຍກ່ວາ 50 ຄົ ນຈາກທົ່ ວປະເທດ ເພື່ ອນໍ າສະເໜີ ໂຄງການທົ ດລອງ ເພ່ື ອທົດສອບຜົນກະທົບ ແລະ 
ຜົນໄດ້ຮັ ບຂອງການຮັ ບປະກັນລາຍຮັ ບ. ເຈົ້ າຄອງນະຄອນ ກັ ບລາຍຮັ ບທ່ີ ຮັ ບປະກັ ນການສະໜັ ບສະໜູ ນລາຍຮັ ບຂັ້ ນຕໍ່ າ 
ເພ່ື ອເສີ ມແທນທ່ີ ຈະເປັ ນແທນເຄື ອຄ່າຍຄວາມປອດໄພທາງສັ ງຄົ ມທ່ີ ມີ ຢູ່ແລ້ວ  ແລະ ເປັ ນເຄື່ ອງມື ສໍ າລັ ບຄວາມສະເໝີ ພາບດ້ານເຊ້ື ອຊາດ 
ແລະ ຄວາມເທົ່ າທຽມກັ ນທາງເພດ. 

ລາຍ ັຮບທີ່ ັຮບປະກັ ນຄວາມຮອບຄອບແມ່ ນກອງທຶ ນສະໜັ ບສະໜູ ນທາງດ້ານການກຸສົ ນ 
ໂຄງການທົ ດລອງທ່ີ ຈະສະໜອງການຈ່າຍເງິ ນສົ ດເປັ ນງວດລາຍເດື ອນ, ໃຫ້ກັບ ບຸກຄົນ ໂດຍກົງ . ມັ ນບ່ໍ ມີ ເງື່ ອນໄຂ, ບໍ່ ມີ ຂ້ໍ ຜູກມັ ດ ແລະ 
ບ່ໍ ມີ ຂ້ໍ ກໍ ານົ ດດ້ານວຽກງານ ຫຼື ການສຶ ກສາ. ໂຄງການດັ່ ງກ່າວບໍ່ ໄດ້ເ ັປນສາກົ ນ ແຕ່ໄດ້ຖື ກອອກແບບ 
ເພື່ ອແນໃສ່ປະຊາກອນສະເພາະ. 

ຜູ້ ທີ່ ອາໄສຢູ່ໃນເມື ອງ Providence ທີ່ ຈະໄດ້ ັຮບການ ັຮບປະກັ ນລາຍ ັຮບທ່ີ ຄ້ໍ າປະກັ ນຈັ ກຄົ ນ? 
ໂຄງການທົ ດລອງລາຍຮັ ບການຮັ ບປະກ ັນຄວາມຮອບຄອບຈະໃຫ້ບ ໍລິ ການ 110 ຄົ ວເ ືຮອນເ ັປນເວລາໜຶ່ ງ ີປ. 
ເຖິ ງແມະວ່າຂອບເຂດນັ ້ນຈະມີ ຄວາມສົ ງໃສສ ໍາຄັ ນຫຼ າຍຕໍ່ ກ ັບຜູ້ເຂ້ ົາຮ່ວມ, 
ແຕ່ວ່າກໍ ່ບໍ ່ໄດ້ກົ ງກ ັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຊ ຸມຊ ົນທັ ງໝົ ດຂອງພວກເຮົ າ. 
ເປົ ້າໝາຍຂອງໂຄງການທົ ດລອງລາຍຮັ ບການຮັ ບປະກ ັນຄວາມຮອບຄອບຂອງຜູ້ ໃຫ້ບ ໍລິ ການແມ່ນເພື ່ອສະແດງຜົ ນໃນທາງບວກ 
ແລະ  ຜົ ນໄດ້ຮັ ບຂອງລາຍຮັ ບທີ່ ໄດ້ຮັ ບການ ໍ້ຄາປະກັ ນ ແລະ ເພ່ື ອນໍ າໃຊ້ເຂົ ້າໃນການສະໜັ ບສະໜູ ນໂຄງການທີ່ ຄ້າຍຄື ກັ 
ນໃນລະດັ ບລັ ດ ແລະ  ລັ ດຖະບານກາງ. 

ໃຜແດ່ທີ່ ມີ ສິ ດໄດ້ ັຮບການ ັຮບປະກັ ນລາຍ ັຮບຜ່ານໂຄງການທົ ດລອງ ້ນີ ? 
ຜູ້ ທ່ີ ອາໄສຢູ່ໃນເມື ອງ Providence ທີ່ມີລາຍໄດ້ຕໍ່າກວ່າ 200% ຂອງລະດັ ບຄວາມທຸກຍາກຂອງລັ ດຖະບານກາງຈະມີ ສິ ດໄດ້ຮັ ບ ແລະ 
ໄດ້ຮັ ບການສະໜັ ບສະໜູ ນໃຫ້ສະໝັ ກເຂ້ ົາຮ່ວມໃນການທ ົດລອງນ້ີ . ໜ່ວຍງານພາຍນອກຈະດໍ າເນີ ນການຈ ັບສະຫ ຼາກ 
ເພື ່ອຄັ ດເລື ອກເອ ົາຜູ້ ເຂົ ້າຮ່ວມຈາກກຸ່ມຜູ ້ສະໝັ ກ. ເມ່ ືອເລື ອກຜູ້ເຂົ ້າຮ່ວມໄດ້ແລ້ວ, 
ການຈົ ກສະຫ ຼາກຄ້ັ ງທີ ສອງຈະແຍກຜູ ້ເຂົ ້າຮ່ວມອອກເປ ັນ“ ກຸ່ມການປິ່ນປ ົວ” ແລະ“ ກຸ່ມຄວບຄ ຸມ.” 

ກຸ່ມຄວບຄ ຸມຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮ ົາເຂ້ົ າໃຈຜ ົນກະທົ ບຂອງລາຍຮັ ບທ່ີ ໄດ້ຮັ ບການ ້ໍຄາປະກັ ນຕະຫຼ ອດເວລາລະຫວ່າງສອງກຸ່ມຄົ ນທີ່ 
ຄ້າຍຄື ກັ ນ:  ກຸ່ມໜ່ ຶງທ່ີໄດ້ຮັ ບລາຍຮັ ບທີ່ຮັ ບປະກັນ ແລະ ອີ ກກຸ່ມໜ່ ຶງທ່ີ ບໍ ່ໄດ້ຮັ ບ. 

ລາຍັຮບທີ່ຄ້ໍາປະກັນຈະສ່ົງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດອື່ນໆືຫຼບໍ? 

ເມ ືອງ Providence ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮ ົາກໍ າລັ ງເຮ ັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊ ິດກັ ບພະແນກບໍ ລິ ການມະນຸ ດຂອງ RI ເພື ່ອຮັ 
ກສາລາຍຮັ ບທີ່ ໄດ້ຮັ ບປະກ ັນຈາກຜົ ນກະທົ ບເຊ່ ັນ: ວຽກງານຂອງ RI Works, ການຊ່ວຍເຫື ຼອດູ ແລເດັ ກ, LIHEAP, ແລະ 
ການຊ່ວຍເຫື ຼອການເຊົ ່າໃນກໍ ລະນີ ສ ຸກເສ ີນ. 

ໃຜເ ັປນຜູ ້ອອກແບບໂຄງການທົ ດລອງລາຍຮັ ບການຮັ ບປະກັ ນຄວາມຮອບຄອບ? 

ເມືອງ Providence ໄດ້ດໍ າເນີ ນການຂະຫຍາຍຊຸ ມຊ ົນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເພ່ື ອອອກແບບໂຄງການນີ ້. 
ອົ ງການຈັ ດຕັ ້ງທີ່ ມີ ສ່ວນຮ່ວມປະກອບມ ີການປະຕິ ບັ ດທ ິດທາງ ເພື່ອສິດທິ ແລະ ຄວາມສະເໝີ ພາບ (DARE), United Way 
of RI, Rhode Island Foundation, ພັ ນທະມິດ ເພ່ື ອລະດົ ມກອງກ ໍາລັ ງການຕ່ໍ ຕ້ານຂອງພວກເຮົ າ (AMOR), ການນັ 
ບຂະໜາດນ້ ອຍ RI, ຄວາມຄື ບໜ້ າທາງດ້ານເສດຖະກິ ດຂອງສະຖາບັ ນ, ຄະນະກໍ າມະການພົ ວພັ ນກັ ບມະນ ຸດ ແລະ ອື່ນໆ.

ສໍ າລັ ບຂ້ໍ ມູ ນເພ່ີ ມເຕີ ມ, ເຂ້ົ າເບ່ິ ງໄດ້ທ່ີ   PVDGI.com


