ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

2222 S Street, NW. Washington, DC

ສປປ ລາວ - ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

Tel: 202-332-6416, Fax: 202-332-4923

ໃບຄາຮ້ອງ
ຂໍກບ
ັ ຄືນ ສປປ.ລາວ ຖາວອນ.
ຮຽນ:

ທ່ານ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ປະຈາ ສ.ອາເມຣິກາ ແລະ ການາດາ

ທີີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ,ດີຊີ
ເລືີ່ອງ: ຂໍສະໝັກໃຈກັບຄືນເມືອຢູູ່ ສປປ.ລາວ ຢູ່າງຖາວອນ.
-

ອີງຕາມ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງລັດຖະບານ ສປປ.ລາວ ທີີ່ມີຕໍໍ່ຄົນເຊືື້ອຊາດລາວທີີ່ອາໄສຢູູ່ຕ່າງປະເທດ
ຜູ້ສະໝັກໃຈກັບຄືນໄປດາລົງຊີວິດຢູູ່ ສປປ.ລາວ ຢູ່າງຖາວອນ.
ຂ້າພະເຈົື້າ ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ……………………………………………………………...

ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: ………/………/…………., ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: ………………………………..
ເມືອງ: ………………………………………ແຂວງ: …………………………………………….
ເຊືື້ອຊາດ: …………………………………. ສັນຊາດ: ……………………………………………
ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຫຼືເອກະສານອືີ່ນທີີ່ມີ): ………………………………………………………………
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນ: ………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…… ໂທລະສັບ: ………………………………
ອາຊີບປະຈຸບັນ: ……………………………………………………………………………………
ຂໍຖືເປັນກຽດຮຽນມາຍັງທ່ານເພືີ່ອຂໍກັບຄືນເມືອດາລົງຊີວິດຢູູ່ ສປປລາວ ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ. ດັັ່ງນັື້ນ,
ຂ້າພະເຈົື້າຈີ່ງໄດ້ຢື່ນຄາຮ້ອງສະບັບນີື້ມາຍັງທ່ານ ເພືີ່ອພິຈາລະນາຕາມທາງຄວນດ້ວຍ.
ທີ:ີ່ ………………. ວັນທີ: …… / …….. / ………….
ລາຍເຊັນຜູຮ
້ ້ອງຂໍ

1

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

2222 S Street, NW. Washington, DC

ສປປ ລາວ - ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

Tel: 202-332-6416, Fax: 202-332-4923

ຊີວະປະຫວັດສາລັບຜູທ
້ ຂ
ີີ່ ສ
ໍ າ້ ງຄອບຄົວ:
I. ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ: ……………………………………………………..…….
ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: ……/……/………ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: ………………………
2" x 2"

ເມືອງ: …………………………… ແຂວງ: …………………………………..
ປະຈຸບັນຖືສັນຊາດ: ……………………… ອາຊີບ: …………………………….
ໜັງສືຜ່ານແດນ (ຫຼືເອກະສານອືີ່ນທີີ່ມີ) ເລກທີ: ……………………………………
ລົງວັນທີ: ….. /….... / …… ວັນ,ເດືອນ,ປີໝົດການົດ: ……. / ..….. / ………….

ອົງການໃດອອກໃຫ້: ……………………………………………………………………………….
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນ: ………………………………………………………………………………………
ນ້າເບີໂທລະສັບ: …………………………………………………………………………………...
ເປັນໂສດ ( ); ແຕ່ງງານແລ້ວ ( ); ເປັນໝ້າຍ ( ); ຢູ່າຮ້າງ ( ), ວັນ,ເດືອນ, ປີຢູ່າຮ້າງກັນ: ……/….. /……
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກູນ ເມຍ/ຜົວເກົັ່າ: ………………………………. ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: ……/ …. /…….
ທີີ່ເກີດບ້ານ: …………………………… ເມືອງ: ………………..……. ແຂວງ: ……………..……
ສັນຊາດປະຈຸບັນ: ……………………………… ອາຊີບ: ………………..………………………...
•

No.

ມີລູກນາກັນຈັກຄົນ: ………… ຄົນ, ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ

1
2
3
4
5
❖ ໝາຍເຫດ: ຖ້າຈານວນເກີນກ່ວາ 5 ຫ້ອງນີື້ໃຫ້ຂຽນຕືີ່ມໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງຫາກ

2

ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

•
No.

ອ້າຍເອືື້ອຍນ້ອງຄີງຂອງຕົນມີຈັກຄົນ …………. ຄົນ; ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ

ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

1
2
3
4
5
❖ ໝາຍເຫດ: ຖ້າຈານວນເກີນກ່ວາ 5 ຫ້ອງນີື້ໃຫ້ຂຽນຕືີ່ມໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງຫາກ

II. ສະພາບຄອບຄົວພໍແ
ໍ່ ມ່ຂອງຕົນເອງ:
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນພໍໍ່: ………………………………… ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: …..…/ ……. /…………
ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: ……………………….ເມືອງ:………….....…….… ແຂວງ……………………
ທີີ່ຢູູ່ກ່ອນອອກຈາກລາວບ້ານ: …………………..ເມືອງ:……….............ແຂວງ……………………...
ອາຊີບຂອງພໍໍ່: ………………………….……ຊັື້ນຕ່າແໜ່ງໃດ: ……..………………………………
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນແມ່: …………………………………… ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: ….…/ …… /……...
ສະຖານທີີ່ເກີດບ້ານ: ………………………… ເມືອງ: …………...…… ແຂວງ: ………………..….
ທີີ່ຢູູ່ກ່ອນອອກຈາກລາວບ້ານ: ………………………ເມືອງ:…..…......… ແຂວງ:……………………
ອາຊີບຂອງແມ່: ………………………….ຊັື້ນຕ່າແໜ່ງໃດ: ……..…………………………………
ທີີ່ຢູູ່ປະຈຸບັນ: ……………………………………………...…………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•
No.

ອ້າຍເອືື້ອຍນ້ອງຄີງຂອງພໍໍ່ມີຈັກຄົນ …………. ຄົນ; ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ

1
2
3
4
5
❖ ໝາຍເຫດ: ຖ້າຈານວນເກີນກ່ວາ 5 ຫ້ອງນີື້ໃຫ້ຂຽນຕືີ່ມໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງຫາກ

3

ອາຊີບ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

•
No.

ອ້າຍເອືື້ອຍນ້ອງຄີງຂອງແມ່ມີຈັກຄົນ …………. ຄົນ; ແຕ່ລະຄົນເຮັດຫຍັງຢູູ່ໃສ ?
ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ອາຊີບ

ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ

ທີຢ
ີ່ ປ
ູູ່ ະຈຸບນ
ັ

1
2
3
4
5
❖ ໝາຍເຫດ: ຖ້າຈານວນເກີນກ່ວາ 5 ຫ້ອງນີື້ໃຫ້ຂຽນຕືີ່ມໃສ່ເຈ້ຍຕ່າງຫາກ

III. ສາເຫດທີພ
ີ່ າໃຫ້ທາ່ ນເດີນທາງມາປະເທດນີ:ື້
-

ມາຮຽນ

( )

-

ມາຢ້ຽມຢາມ

( )

-

ມາແຕ່ງດອງ

( )

-

ມາໃນນາມຄ່ໝັ້ນ ( )

-

ກໍລະນີອື່ນໆ: ………………………………………………………………………………

-

ອອກຈາກ ສປປ.ລາວ ປີໃດ: …………………. ມາຮອດປະເທດນີັ້ປີໃດ: ………………………
ຖ້າວ່າມາຮຽນໃຫ້ຕອບຄາຖາມລມ
່ ນີ:ັ້

-

ທນສ່ວນຕົວ

( )

-

ທຶນລດຖະບານ ( )

-

ຫອົງການໃດໃຫ້ທຶນ: ………………………………………………………………………

-

ຮຽນແຕ່ປີໃດ: ………….. ເຖິງປີໃດ:………… ຊື່ໂຮງຮຽນ:…………………………………

-

ສາເຫດທີື່ພາໃຫ້ຊກຊ້າໃນການກບຄນປະເທດ: ………………………………………………..

IV. ຜຮ
້ ບປະກນຢູ່ ສປປ.ລາວ.
-

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ: ……………………………………. ວນ,ເດອນ,ປີເກີດ:……/..…../……

-

ທີື່ເກີດບ້ານ: ……………………. ເມອງ: ………………….. ແຂວງ: ……………………..

-

ອາຊີບເຮດຫຍງ: …………………………………. ຊັ້ນຕ່າແໜ່ງໃດ: ……………………….

-

ທີື່ຢູ່ປະຈບນຂອງຜ້ຄ້າປະກນບ້ານ: …………………. ເມອງ: …………… ແຂວງ: ………...…

-

ໂທລະສບ: …………………… ສາຍພົວພນລະຫວ່າງທ່ານກບຜ້ຮບປະກນ: ……………………

ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍປະຕິຍານດ້ວຍກຽດວ່າ ທກຄາເວົັ້າທີື່ໄດ້ຂຽນລົງໃນຊີວະປະຫວດນີັ້ ແມ່ນເປັນຄວາມຈິງ ທກປະການ.
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶື່ງໄດ້ລົງລາຍເຊນໄວ້ເພື່ອເປັນຫກຖານອ້າງອີງ.
ທີີ່: ………………, ວັນທີ ………ເດືອນ………..ປີ……..
ລາຍເຊັນເຈົາື້ ຂອງປະຫວັດ

4

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
ສະຖານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ

2222 S Street, NW. Washington, DC

ສປປ ລາວ - ວໍຊິງຕັນ ດີຊີ

Tel: 202-332-6416, Fax: 202-332-4923

ຄາສາພາດ
ສາລບຜທ
້ ສ
ີື່ ະໝກໃຈກບຄນ ສປປ.ລາວ ຖາວອນ
ເພື່ອສະດວກໃນການຄົັ້ນຄ້ວາ ແລະ ພິຈາລະນາຄາຮ້ອງຂອງທ່ານ, ຈຶື່ງໃຫ້ທ່ານຕອບຄາຖາມດັ່ງລ່ມນີັ້ໃຫ້ລະອຽດ,
ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄົບຖ້ວນ:
1. ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ (ພາສາລາວ): …………………………………………...………………
(ພາສາອງກິດ): ……………………………..…………………………..
2. ວນເດອນ,ປີເກີດ: ……/……/……… ສະຖານທີື່ເກີດບ້ານ: …………………………………..
ເມອງ: …………………………… ແຂວງ: ………………………………………………
3. ເວລາຢູ່ລາວ ທ່ານເຮດອາຊີບຫຍງ ? ແຕ່ປີໃດຫາປີໃດ ? ………………………………………..
4. ທ່ານ ອອກຈາກ ສປປ.ລາວ ມາປີໃດ ? ………………………………………………………
5. ອອກຈາກ ສປປ.ລາວ ມາດ້ວຍເຫດຜົນອນໃດ ? ………………………………………………
6. ທ່ານເຄີຍຢູ່ສນອົບພະຍົບ ປະເທດໄທບໍ ? ສນໃດ ? ປີໃດຫາປີໃດ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………..
ທ່ານມາຮອດສະຫະລດອາເມລິກາ ຫ ການາດາປີໃດ ? ………………………………………….
7. ທີື່ຢູ່ຂອງທ່ານປະຈບນ: ……………………………………………………………………..
.................................................................... ໂທລະສບ: …………………………….
8. ອາຊີບຂອງທ່ານປະຈບນເຮດຫຍງ: ………………...…………… ລາຍໄດ້ຕໍໍ່ປີ: ……………….
9. ຜ່ານມາທ່ານເຄີຍເປັນສະມະຊິກຂອງສະມາຄົມ ຫ ອົງການໃດຂອງລາວຢູ່ຕ່າງປະເທດບໍ ? ……………
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
10. ຜ່ານມາທ່ານເຄີຍເຂົັ້າຮ່ວມອົງການໃດບໍ ? ຖ້າເຄີຍໃຫ້ຕອບຄາຖາມລ່ມນີັ້:
-

ຊື່ຂອງອົງການ: …………………………………………………………………………….

-

ໃຜເປັນປະທານ: …………………………………………………………………………...

-

ແຕ່ປີໃດເຖິງປີໃດ ? ອອກແລ້ວຫຍງ ? ……………………………………………………….
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11. ຜ່ານມາທ່ານເຄີຍໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດລາວຈກເທອ ? ປີໃດແດ່ ? ………………………………
…………………………………………………………………………………………..
12. ຍາດພີນ
ື່ ອ
້ ງທີໃື່ ກ້ສດ
ິ ຂອງທ່ານ ຢູ່ ສປປ.ລາວ ມີໃຜແດ່ ?
ລ.ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ອາຊີບເຮດຫຍງ

ສາຍພົວພນ

ທີື່ຢູ່ປະຈບນ

13. ຍາດພີນ
ື່ ອ
້ ງໃກ້ສດ
ິ ຂອງທ່ານ ທີຢ
ື່ ຕ
ູ່ າ່ ງປະເທດມີໃຜແດ່ ? ປະເທດໃດແດ່ ?
ລ.ດ

ຊື່ ແລະ ນາມສະກນ

ອາຊີບເຮດຫຍງ

ສາຍພົວພນ

ທີື່ຢູ່ປະຈບນ

ຂ້າພະເຈົັ້າຂໍຢືນຢັນດ້ວຍກຽດວ່າຂໍໍ້ຄວາມທງໝົດທີື່ໄດ້ໃຫ້ຂ້າງເທິງນີັ້ແມ່ນຖກຕ້ອງແລະ ເປັນຄວາມຈິງທກປະການ,
ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶື່ງໄດ້ລົງລາຍເຊນໄວ້ເພື່ອເປັນຫກຖານອ້າງອີງ.
ທີີ່: …………, ວັນທີ ……… ເດືອນ……….ປີ………
ລາຍເຊັນເຈົາື້ ຂອງປະຫວັດ
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ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ
======000======

ຄາປະຕິຍານຕົນເອງ
ຂ້າພະເຈົື້າ (ຊືີ່ ແລະ ນາມສະກຸນ): ………………………………………………..…………..
ວັນ,ເດືອນ,ປີເກີດ: ………/…….……/………... ເຊືື້ອຊາດ: …………ສັນຊາດ: ……………..….….
ທີື່ຢູ່ປະຈບນ: ……………………………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………………..
ໂທລະສບ: ………………………………………………………………………………………..
ຂໍປະຕິຍານຕົນດ້ວຍກຽດວ່າ ຈະຂໍກບໄປດາລົງຊີວິດຢູ່ບ້ານເກີດເມອງນອນ, ເພື່ອເປັນພົນລະເມອງດີຂອງ
ປະເທດຊາດ ແລະ ຈະຂໍປະຕິບດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ ຢູ່າງເຄັ່ງຄດ. ຖ້າວ່າຂ້າພະເຈົັ້າຫາກມີພຶດຕິ
ກາ ຫ ການກະທາໃດໆທີື່ລະເມີດ ຫ ຕ້ານຕໍໍ່ກົດໝາຍບ້ານເມອງ ຂໍໃຫ້ເຈົັ້າໜ້າທີື່ໆກ່ຽວຂ້ອງຈົັ່ງປະຕິບດວິໄນຕໍໍ່
ຂ້າພະເຈົັ້າຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ.ລາວ.
ດັັ່ງນັື້ນ, ຈີ່ງລົງລາຍເຊັນໄວ້ ເພືີ່ອເປັນຫຼັກຖານອ້າງອີງ.
ທີ:ີ່ ………………,ວັນທີ…………ເດືອນ……..ປີ………….
ລາຍເຊັນ ແລະ ຊແ
ື່ ຈ້ງ
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