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ຫ້ອງການຜ ້ ຈັດການນະຄອນຟີລາເດັນເຟຍ

ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດຊຸມຊົນ (COMMUNITY LIFE IMPROVEMENT PROGRAMS)

 ທີມງານກ າຈັດຮອຍຂີດຂຽນເທິງຝາອາຄານ ຫ ຼື  ກ າ

ແພງ (GRAFFITI ABATEMENT TEAM)

ທີມງານກ າຈັດຮອຍຂີດຂຽນເທິງຝາອາຄານອາຄານ ຫ ຼື  ກ າແພງ (GAT) 

ເປັນໜ່ວຍງານນ າພາຮັບຜິດຊອບຕ ່ ການກ າຈັດ ແລະ ມີການແພ່ກະຈາຍ

ການທ າລາຍຊັບສິນສາທາລະນະດ້ວຍການຂີດຂຽນໃສ່.  ໂຄງການໄດ້ຮັບ

ການພັດທະນາຂ ້ ນເປັນໜ່ວຍງານຕອບສະໜອງຢ່າງເລ່ັງດ່ວນ ທ່ີສາມາດ

ຕອບສະໜອງຕ ່ ການຂ ໃຫ້ກ າຈັດຮອຍຂີດຂຽນເທິງຝາອອກເກຼື ອບທຸກຄ າ

ຮ້ອງຂ ໄດ້ພາຍໃນ 3-4 ວັນເຮັດວຽກ (ໃນສະພາບອາກາດທ່ີສາມາດເຮັດ

ວຽກໄດ້).  ທາງ CLIP ໄດ້ກ າຈັດຮອຍຂີດຂຽນເທິງຝາອາຄານ ຫ ຼື  ກ າແພງ

ອອກໄປຈາກຊັບສິນ ແລະ ສ່ິງຕິດຕ້ັງຢ ່ ໃນຖະໜົນໄດ້ຫ າຍກວ່າ 1 ລ້ານ

ບ່ອນຢ ່ ໃນລັດຟີລາເດັນເຟຍ.  ອັນນ້ີແມ່ນການບ ລິການຟຣີໃຫ້ແກ່ຜ ້ ຢ ່ ອາ

ໄສ ແລະ ທຸລະກິດຢ ່ ໃນເມຼື ອງຂອງພວກເຮົາ.  

ຂ ້ ແນະນ າການລາຍງານ: 

 ໃຫ້ບອກທ່ີຢ ່  ແລະ ລະຫັດໄປສະນີທ່ີຖຼື ກຕ້ອງຂອງບ່ອນມີຮອຍຂີດຂຽນ

ເທິງຝາ ຫ ຼື  ກ າແພງ.

 ໃຫ້ບອກວ່າຊັບສິນປະເພດໃດທ່ີຖຼື ກຂີດຂຽນ ແລະ ຮອຍຂີດຂຽນນ້ັນຢ ່

ບ່ອນໃດຂອງຊັບສິນ.

 ໃຫ້ລະບຸວິທີການກ າຈັດທ່ີມັກໃຫ້ເຮັດ (ໃຊ້ສີທາທັບ ຫ ຼື  ລ້າງດ້ວຍກ າລັງ).

 ມີຄວາມຕຼື່ ນຕົວ—ລາຍງານຮອຍຂີດຂຽນທັນທີທ່ີເຫັນມັນຢ ່ ໃນບ ລິເວນ

ບ້ານຂອງທ່ານ. 

ວິທີການລາຍງານການທ າລາຍຊັບສິນໂດຍການຂີດ

ຂຽນໃສ່  

 ໂທຫາເ ບີ 311 ແລະ ລົ ມກັບພະນັ ກງານຮັບສາຍ
ຫຼື   …

 ອອນລາຍທີ່   www.phila.gov/clip

· ທີມງານກ າຈັດຮອຍຂີດຂຽນເທິງຝາອາຄານ ຫ ຼື  ກ າແພງ

· ໂຄງການຕອນດິນຫວ່າງ

· ໂຄງການບ າລຸງຮັກສາຊັບສິນ

· ໂຄງການຫຸ້ນສ່ວນຊຸມຊົນ

· ໂຄງການບ ລິການຊຸມຊົນ

ເຈມສ໌ ເອັ ຟ ເ ຄັນເ ນ ີດ (James F. Kenney), ເຈົ້ າຄອງນະຄອນ ໄມເຄິ

ລ ດິ ເບີ ຣາດິ ນິ ສ (Michael DiBerardinis), ຜ້ ຈັດການ ໃຫຍ່ 
         (Joanna Otero-Cruz),  ຮອງຜູ້ຈັດການ 

ໂທມັ ສ ຄອນເວ (Thomas Conway), ຜ້ ອ  ານວຍການ 

ຜົ ນໄດຮັ້ບໂຄງການເດັ່ ນໆຢ່ ໃນສົກ ປີ 2 2016 

· ຊັ ບສິ ນ ແລະ ສ່ິ ງ ຕິດຕ້ັ ງຢ່ ໃນຖະໜົ ນ 113,000 ແຫ ່ງໄດຮັ້ບ

ການທ າຄວາມສະອາດໂດຍ ທີມງານກ າຈດັຮອຍຂີ ດຂຽນເ ທິງ 

ອາຄານ ຫ ຼື  ກ າແພງ 

· ຕອນດິ ນຫວ່າງຫ  າຍກ່ວາ 40,000 ບ່ອນໄດ້ຮບັການກວດກາ ເ ່
ິບງ

· ຕອນດິ ນຫວ່າງຫ  າຍກ່ວາ 15.000 ບ່ອນໄດ້ຮບັການທ າຄວາມ 

ສະອາດໂດຍພະນັກງານ CLIP 

· ສ  າເ ລັດການດ າເນີ ນໂຄງການບ  ລິ ການຊມຸຊ ົນ 1,200 ໂຄງການ

· ອົ ງການຈດັຕັງ້ຊມຸຊ ົນ 546 ອ ົງການໄດຮັ້ບການຕອບສະໜອງ

ການທ າຄວາມສະອາດຈາກໂຄງການຄ ຮ່່ ວມງານຊມຸຊ ົນ

· ອຸປະກອນຫ  າຍກວາ່ 6,000 ອັ ນແມນ່ໄດເ້ອົ າໃຫ ້ຢຼື ມຜາ່ນໂຄງ

ການຄ ຮ່່ ວມງານຊມຸຊ ົນ

· ຊ້ັ ນນອກຂອງຊ ັບສິ ນຫ  າຍກວ່າ 13,500 ອັ ນໄດຮັ້ບການກວດກາ

ແລະ 3,100 ອ ັນແມນ່ພະນັກງານ CLIP ໄດກ້  າຈດັອອກ

  “ຂ ຂອບໃຈມາຍັງທຸກທ່ານ ຜ ້ ທ່ີເຮັດວຽກຢ່າງບ ່ ຮ ້ ອິດຮ ້ ເມຼື ່ ອຍ 

ເພຼື ່ ອຮັກສາຊັບສິນຂອງເຂົາເຈ້ົາ ແລະ ຂ ຂອບໃຈໄປຍັງອາສາສະ

ໝັກຫ າຍພັນຄົນ ຜ ້ ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນການປະກົດຕົວຂອງເພຼື ່ ອນ

ບ້ານຂອງພວກເຮົາ.  ດ້ວຍການຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈກັນ ພວກ

ເຮົາສາມາດ ແລະ ຈະເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.” 

ໂທມັສ ຄອນເວ (Thomas Conway), 

ຮອງຜ ້ ຈັດການ 

 Lao 

www.phila.gov/clip @PhillyClip  



ໂຄງການບ າລຸງຮັກສາຊັບສິນ ແລະ ໂຄງ

ການຕອນດິນຫວ່າງ   

ໂຄງການບ າລຸງຮັກສາຊັບສິນ ແລະ ໂຄງການຕອນດິນຫວ່າງຂອງ

ນະຄອນຖຼື ກສ້າງຕ້ັງຂ ້ ນມາ ເພຼື່ ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຊັບສິນຖຼື ກລົບ

ກວນ ແລະ ຜົນຂອງການເຕີບໂຕຫ າຍເກີນໄປ, ແລະ ບັນຫາຂ້ີ

ເຫຍຼື້ ອ ແລະ ສ່ິງເສດເຫ ຼື ອຕ່າງໆ.   ຈຸດປະສົງຕ້ົນຕ ຂອງໂຄງການ

ເຫ ົ່ ານ້ີແມ່ນເພຼື່ ອສ່ົງເສີມໃຫ້ມີບ ລິເວນຄຸ້ມບ້ານສະອາດ ໂດຍການ

ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍການບ າລຸງດ ແລຮັກສາຊັບສິນຂອງເມຼື ອງ.  

ກ່ອນທ່ີຈະມີການດ າເນີນການລົງໂທດໃດໜ ່ ງຈາກທາງນະຄອນ, 

ເຈ້ົາຂອງຊັບສິນຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງການເຕຼື ອນ ເຊ່ິງກ່າວວ່າ ຊັບສິນນ້ັນ

ຕ້ອງໄດ້ຮັບການບ າລຸງຮັກສາ.  ຖ້າການເຕຼື ອນແລ້ວບ ່ ສາມາດເຮັດ

ໃຫ້ຜ ້ ເປັນເຈ້ົາຂອງທ າການບ າລຸງຮັກສາຊັບສິນຂອງເຂົາເຈ້ົາໄດ້, 

ພະນັກງານກ າຈັດຂອງນະຄອນມີສິດອ ານາດທ າຄວາມສະອາດຊັບ

ສິນເຫ ົ່ ານ້ັນ ແລະ ສ່ົງໃບບິນໄປເກັບເງິນຄ່າທ າຄວາມສະອາດນ າ

ເຈ້ົາຂອງ.  

ວິທີການລາຍງານຊັບສິນທ່ີມີການລົບກວນ  

ໂທຫາເບີ 311* ແລະ ລົມກັບພະນັກງານຮັບສາຍ 

ໂຄງການບ  ລິ ການຊຸມຊົ ນ 

ໂຄງການບ  ລິ ການຊຸມຊົນ (CSP) ໃຫ້ໂອກາດຜ້ ກະທ າຜິ ດ ີທ່ບ  ່

ຮຸນແຮງ (ອາຍຸ 18 ປີຂ ້ ນໄປ) ມາເຮັ ດໜ້ າ ີທ່ຮັບໃຊ້ຊຸມຊົນໄຖ່ 

ໂທດ ໂດຍການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ ສ້າງຕົວເມຼື ອງໃຫ້ 

ສວຍງາມ.  ໂຄງການລວມມີ ການກວດ ແລະ ການກ  າຈັດຂ້ີ 

ເຫຍຼື້ ອອອກຈາກຊັບສິ ນຂອງເມຼື ອງ, ທາງໃຕ້ ດິນ, ບລັອກອາ 

ຄານ, ອຼື ່ນໆ ພ້ ອມທັງຊ່ວຍກຸ່ມຊົມຊົນໃນການທ າຄວາມສະ 

ອາດຕາມການຈັດໄວ້.   

ສ  າລັບຂ ້ ມ ນເພ່ີ ມເຕີ ມກ່ຽວກັບໂຄງການບ  ລິ ການຊຸມຊົນ, 

ກະລຸ ນາໂທຫາເບີ (215) 685-3071 ຫຼື  ເຂົ້ າເບິ່ ງ ີ່ທ 

www.phila.gov/clip

ໂຄງການຫຸ້ນສ່ວນຊຸມຊົນ 

ໂຄງການຫຸ້ນສ່ວນຊຸມຊົນ (CPP) ໃຫ້ຢຼື ມອຸປະກອນ ແລະ ເຄຼື່ ອງມຼື

ທ າຄວາມສະອາດແກ່ບັນດາອາສາສະໝັກຢ ່ ໃນກຸ່ມຊຸມຊົນ, ທຸລະ

ກິດ ແລະ ຜ ້ ຢ ່ ອາໄສ ທ່ີເຂ້ົາຮ່ວມໃນການທ າຄວາມສະອາດ ແລະ 

ບ າລຸງຮັກສາບ ລິເວນບ້ານຂອງເຂົາເຈ້ົາ.  ອຸປະກອນ ແລະ ເຄຼື່ ອງມຼື

ປະກອບມີຄາດ, ໄມ້ກວດ, ຊວ້ານ, ຖົງຂ້ີເຫຍຼື້ ອ, ອຼື່ ນໆ. ຫ ັ ງຈາກ

ການທ າຄວາມສະອາດສ າເລັດ, ຂ້ີເຫຍຼື້ ອທ່ີເກັບໃສ່ຖົງແລ້ວແມ່ນ

ພະນັກງານໂຄງການປັບປຸງຊີວິດຊຸມຊົນຈະມາເກັບເອົາ ແລະ ທາງ 

CPP ກ ່ ຈະມີການປະສານງານນ າ.  ໂຄງການນ້ີດ າເນີນການຕະ

ຫ ອດປີ .   

ວິທີຂ ເຄຼື່ ອງມຼື ທ າຄວາມສະອາດ 

 ໂທຫາ  215-685-9558

 ເຂົ້ າເ ິ່ບງເວັ ບໄຊທ໌ ຂອງພວກເຮົ າ ີ່ທ 

www.phila.gov/clip 

ໜັງສຼື ຈາກຜ ້ ອ ານວຍການ 

         CLIP ປະກອບດ້ວຍຫ າຍໂຄງການອຸທິດໃຫ້ແກ່

ການປັບປຸງລັກສະນະຂອງບ ລິເວນໃກ້ຄຽງຜ່ານການ

ສ ກສາຂອງກົດໝາຍການບ າລຸງຮັກສາຊັບສິນ, ການ

ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທ່ີກ່າວມາ ແລະ ເມຼື່ ອໄດ້ຮັບປະກັນ

ແລ້ວ ແມ່ນການກ າຈັດສ່ິງທ່ີເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເດຼື ອດ

ຮ້ອນ.  ໂຄງການເຫ ົ່ ານ້ີໄດ້ຮັບການອອກແບບມາໃຫ້ມີ

ປະສິດທິພາບ ແລະ ສ້າງໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສ ງສຸດ ໂດຍ

ການສ້າງການເປັນຄ ່ ຮ່ວມງານກັບຜ ້ ຢ ່ ອາໄສ ແລະ ທຸລະ

ກິດຕ່າງໆ ເພຼື່ ອສ່ົງເສີມຊຸມຊົນໃຫ້ຍຼື ນຍົງ. 

     ດ່ັງທ່ີທ່ານຮ ້ ຈັກ, ການເຮັດວຽກໜັກ, ຄວາມຮັບ

ຜິດຊອບຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ການອຸທິດຕົນແມ່ນເປັນ

ຄຸນລັກສະນະທ່ີປະກອບຂ ້ ນເປັນກະດ ກສັນຫ ັ ງຂອງປະ

ເທດຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ.  ພວກເຮົາຂ ໃຫ້ທ່ານສຼື ບຕ ່

ອຸດົມການນ້ີ ໂດຍການເຂ້ົາຮ່ວມໃນບ ລິເວນບ້ານໃກ້

ຄຽງຂອງທ່ານ ແລະ ເປັນຄ ່ ຮ່ວມງານກັບໂຄງການຂອງ

ພວກເຮົາ ເພຼື່ ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງໃນດ້ານ

ດີ. 

ໂທມັສ ເອັມ ຄອນເວ (Thomas M. Conway), 

ຮອງຜ ້ ຈັດການ 

ນະຄອນຟີລາເດັນເຟຍ 

ໂຄງການປັບປຸງຊີວິດຊຸມຊົນ (COMMUNITY LIFE IMPROVEMENT PROGRAMS-CLIP) 

*ຖ້າໂທເບີ 311 ໂດຍການໃຊ້ໂທລະສັບມຼື ຖຼື  ຫ ຼື  ໂທຈາກນອກນະຄອນ, ກະລຸນາໂທເບີ (215) 686-8686          

“ຂ ຂອບໃຈຕ ່ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງທ່ານໃນການ

ທ າຄວາມສະອາດນະຄອນອັນຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພວກ




