
ການປະເມີນຜົນ- 
ກະທບົດາ້ນ- 

ສຸຂະພາບຂອງແຜນ  
above the falls

ຮັບປະກັນຄວາມເທົາ່ທຽມດາ້ນ- 
ສຸຂະພາບໃນການຕັດສິນໃຈ

ເມືອງມິນນີແອໂພລິສ  
(MINNEAPOLIS)



ກ່ຽວກັບຄະນະທີ່ປຶກສາພົນລະເມືອງ ABOVE THE FALLS,

ທີມງານ ແລະບັນດາຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ

ໂດຍຕອບສະໜອງຕໍ່ກັບມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາບໍລິຫານຕົວເມືອງ, ຄະນະທີ່ປຶກສາພົນລະເມືອງ 

ABOVE THE FALLS ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນເພື່ອເຮັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໃນໄລຍະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 

ແຜນພັດທະນາ ABOVE THE FALLS, ໂດຍມີສະມາຊິກທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງທັງໝົດ 30 ທ່ານ  

ປະກອບມີບັນດາຕົວແທນຈາກ 10 ສະມາຄົມອ້ອມຂ້າງ, 10 ເຂດທ້ອງຖິ່ນ, 5 ຕົວແທນຈາກພາກ 

ທຸລະກິດ ແລະ 5 ຕົວແທນຈາກພາກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມ. ຄະນະກໍາມະການຍ່ອຍໄດ້ປະຕິບັດ 

ໜ້າທີ່ເປັນຄະນະທີ່ປຶກສາໃຫ້ແກ່ການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ.

ທີມງານໂຄງການປະກອບມີພະນັກງານຈາກພະແນກວາງແຜນຊຸມຊົນ ແລະການພັດທະນາ 

ເສດຖະກິດ ແລະ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ, ສະພາບໍລິຫານສວນສາທາລະນະ ແລະສະຖານ 

ທີ່ພັກຜ່ອນເມືອງມິນນີແອໂພລິສ (MINNEAPOLIS PARK AND RECREATION BOARD),  

ອົງການພັດທະນາເຂດແຄມແມ່ນໍ້າເມືອງມິນນີແອໂພລິສ (MINNEAPOLIS RIVERFRONT  

PARTNERSHIP), ແລະຄະນະກໍາມະການຍ່ອຍ. ພະແນກສາທາລະນະສຸກເມືອງມິນນີແອໂພລິສ  

ແມ່ນໜ່ວຍງານນໍາພາ. ນັກວາງແຜນຈາກພະແນກແຜນການຊຸມຊົນ ແລະການພັດທະນາເສດ 

ຖະກິດ ແລະ ສະພາບໍລິຫານສວນສາທາລະນະ ແລະສະຖານທີ່ພັກຜ່ອນເມືອງມິນນີແອໂພລິສ  

ເປັນຜູ້ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ, ຂໍ້ມູນ, ແຜ່ນທີ່ ແລະຮ່າງແຜນການຕ່າງໆ ໃນຕະຫຼອດຂະບວນການ ແລະ 

ນໍາພາ ແລະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນເລື່ອງຄວາມພະຍາຍາມໃຫ້ຊຸມຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ. ບັນດາຄູ່ຮ່ວມ 

ງານຕົ້ນຕໍປະກອບມີ ສູນຊ່ວຍເຫຼືອຄົນລາວ, ໂບດແຄດໂທລິກ SAINTS CYRIL AND METHODIUS 

ແລະ ຫ້ອງອອກແບບເຂດຕົວເມືອງ URBAN DESIGN LAB.



ຂໍ້ມູນພ້ືນຖານ

ຄາໍຄດິເຫນັປະກອບ-
ສ່ວນຂອງສາທາລະ- 

ນະປະກອບມີ  
ການສໍາຫວຼດຄາໍຄດິ- 

ເຫນັຊຸມຊົນທີຖ່ກື- 
ເຮັດສາໍເລດັ- 

ໂດຍຜູ້ຢູອ່າໄສເກືອບ  
400 ຄນົ,  

ການນໍາສະເໜໃີຫແ້ກ່  
21 ຄະນະກໍາມະ- 

ການທອ້ງຖິນ່,  
ກຸ່ມຊຸມຊົນ  

ແລະອງົການອອ້ມຂ້າງ, 
ການໂຄສະນານອກ- 

ສະຖານທີຢູ່ ່15  
ງານຊຸມຊົນ,  

ລວມທງັສ່ີເວທສີາ- 
ທາລະນະທີມີ່ຜູ້ເຂ້ົາ- 

ຮ່ວມຫາຼຍກວາ່ 300 ຄນົ 
ແລະມີບດັສະແດງຄາໍ-

ຄດິເຫນັຫາຼຍກວາ່  
120 ບດັ.

ເຂດພ້ືນທີນ້ີ່ສາມາດເປນັບອ່ນທີດ່ສຸີດໃນເມືອງມີນນີແອໂພລສິ ຖາ້ອດຸສາຫະກໍາຖກືຍາ້ຍໄປຢູຈ່ດຸທີບ່ໍສໍ່າຄນັ
ຕ່ໍກັບສຸຂະພາບຂອງແມ່ນ້ໍາ, ບາງຢາ່ງທີພ່ວກເຮົາໃນຖານະເປນັພົນລະເມືອງຂອງເມືອງຄູຝ່າແຝດ (Twin 
Cities) ຄວນຖເືປນັສ່ິງສັກສິດ. ~ ຜູ້ຢູອ່າໄສໃນຊຸມຊົນ

ໃນປ ີ2012 ແລະ 2013, ເມືອງມິນນີແອໂພລສິ ແລະ ສະພາບລໍຫິານສວນສາທາລະນະ ແລະສະຖານທີພັ່ກຜ່ອນເມືອງ 
ມິນນີແອໂພລສິ ໄດປ້ບັປງຸແກ້ໄຂແຜນພັດທະນາທີໄ່ດນໍ້າໃຊ້ມາແຕ່ປ ີ2000 ທີມ່ຊີືວ່າ່ Above the Falls: ແຜນແມ່ບດົສໍາລບັ 
ເຂດຕອນເທງິແມ່ນ້ໍາໃນເມືອງມິນນີແອໂພລສິ. ພະແນກສາທາລະນະສຸກເມືອງມິນນີແອໂພລສິ ແລະບນັດາຄູຮ່່ວມງານ 
ໄດດ້າໍເນີນການປະເມີນຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບເພ່ືອກວດເບິງ່ຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບທີອ່າດຈະເກີດຂ້ຶນຈາກທາງ 
ເລອືກຕ່າງໆໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ທີດ່ນິທີສໍ່າຄນັທີກໍ່ານົດໄວໃ້ນແຜນການ Above the Falls ສະບບັປບັປງຸ. 

ໂດຍໄດຮັ້ບອະນຸມັດທາໍອດິໃນປ ີ2000, ແຜນພັດທະນາ Above the Falls ກາໍນົດການປຽ່ນແປງທີສໍ່າຄນັຕ່ໍກັບເຂດແຄມແມ່ 
ນ້ໍາຕອນເທງິຂອງແມ່ນ້ໍາມິສຊິສຊິບປ ີ(Mississippi) ໃນເມືອງມິນນີແອໂພລສິ. ບນັຫາດາ້ນນະໂຍບາຍຕ້ົນຕໍແມ່ນການສະ 
ເໜໃີຫຄ້ອ່ຍໆຍາ້ຍອດຸສາຫະກໍາໜກັອອກຈາກເຂດແຄມແມ່ນ້ໍາ ແລະແກ້ໄຂຂ້ໍຂັດແຍງ້ເລືອ່ງການນໍາໃຊ້ທີດ່ນິທີໄ່ດເ້ກີດ 
ຂ້ຶນເປນັເວລາດນົນານ. ນັບແຕ່ການນໍາໃຊ້ແຜນດັງ່ກ່າວ, ບນັດາໂຄງການຂອງພາກລດັ ແລະພາກເອກະຊົນຈໍານວນ 
ຫວຼງຫາຼຍໄດຖ້ກືເຮັດສໍາເລດັ. ບນັດາເຂດ ໂດຍສະເພາະ ພາກເໜອືເມືອງມິນນີແອໂພລສິ ທາງເບືອ້ງຕາເວນັຕົກຂອງແມ່ນ້ໍາ  
ສືບຕ່ໍເປນັເຂດທີມີ່ຄນົເປນັໂຣກຕຸ້ຍ, ຄວາມທກຸຍາກ, ອາຊະຍາກອນ ແລະການຫວາ່ງງານໃນອດັຕາສູງຢາ່ງບໍສົ່ມສ່ວນ.  

ການເຂ້ົາເຖງິແມ່ນ້ໍາຈາກທງັພາກເໜອື ແລະພາກຕາເວນັອອກສ່ຽງເໜອືຂອງເມືອງມິນນີແອໂພລສິ ແມ່ນຈາໍກັດ.

ສະພາບແວດລອ້ມທີມ່ະນຸດສ້າງຂ້ຶນມີຜົນກະທບົອນັເລກິເຊ່ິງຕ່ໍກັບວຖິຊີີວດິ ແລະການເປນັຢູຂ່ອງຜູ້ຢູອ່າໄສ, ເຊ່ິງສ່ິງ 
ນ້ີຖກືຢນືຢນັໂດຍການສຶກສາວໄິຈໃນດາ້ນສາທາລະນະສຸກ, ວທິະຍາສາດສັງຄມົ ແລະການວາງແຜນຕົວເມືອງ. ການ 
ປະເມີນຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບແມ່ນເຄືອ່ງມືໜຶງ່ທີຊຸ່ມຊົນ ແລະຜູ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈນໍາໃຊ້ເພ່ືອປະເມີນຜົນກະ 
ທບົດາ້ນສຸຂະພາບທີເ່ປນັໄປໄດຈ້າກໂຄງການ ຫຼນືະໂຍບາຍທີສ່ະເໜມີາ ກ່ອນທີມັ່ນຈະຖກືສ້າງ ຫຼຈືດັຕ້ັງປະຕິບດັ.  

ມັນລວມເອາົຄາໍຄດິເຫນັຂອງສາທາລະນະ ແລະຂ້ໍມູນຕ່າງໆເພ່ືອສ້າງເປນັຄາໍສະເໜແີນະທີເ່ຮັດໃຫຜົ້ນປະໂຫຍດດາ້ນ 
ສຸຂະພາບທີດ່ມີີຫາຼຍສຸດ, ຜົນຕາມມາທີບ່ໍດ່ມີີນ້ອຍສຸດ ແລະມຸ້ງຫວງັບນັລໄຸດຄ້ວາມເທົາ່ທຽມດາ້ນສຸຂະພາບທີດ່ກີວາ່.

ການປະເມີນຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບຖກືດໍາເນີນແຕ່ເດອືນມັງກອນ 2012 ຫາເດອືນມິຖນຸາ 2013. ບນັດາກິດຈະກໍາ 
ຂອງການປະເມີນຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບມີຄວາມສອດຄອ່ງກັນເປນັຢາ່ງດກັີບຂະບວນການປບັປງຸແກ້ໄຂແຜນພັດທະ 
ນາຂອງທາງເມືອງແລະສະພາບລໍຫິານສວນສາທາລະນະ, ລວມທງັການເຂ້ົາຮ່ວມຢູບ່ນັດາເວທສີາທາລະນະ ແລະ

ການເລີມ່ເປດີໄລຍະການປະເມີນຄນືຂອງສາທາລະນະສໍາລບັສະພາບລໍຫິານສວນ ແລະສະຖານທີພັ່ກຜ່ອນເມືອງມິນນີ 
ແອໂພລສິ ແລະຂອງຕົວເມືອງມິນນີແອໂພລສິ.

ເພ່ືອສືບສວນເບິງ່ຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບທີເ່ປນັໄປໄດຂ້ອງບນັດາການປຽ່ນແປງຕ່ໍກັບເຂດແຄມແມ່ນ້ໍາທີສ່ະເໜມີາ,  

ທມີງານໂຄງການປະເມີນຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບໄດກ້ວດເບິງ່ເອກະສານດາ້ນວທິະຍາສາດ, ຂ້ໍມູນທີສັ່ງລວມມາກ່ຽວ 
ກັບສະພາບສຸຂະພາບທີມີ່ຢູໃ່ນປະຈບຸນັ, ດາໍເນີນການສໍາຫວຼດຄາໍຄດິເຫນັຂອງຊຸມຊົນ, ແລະຈດັເວທສີາທາລະນະ ແລະ 
ການນໍາສະເໜກີານປະເມີນຜົນກະທບົດາ້ນສຸຂະພາບ. ສ່ິງຄົນ້ພົບທີສ່ອດຄອ່ງຈາກວທິກີານເກັບກໍາຂ້ໍມູນທີຫ່າຼກຫາຼຍ  
ແມ່ນພ້ືນຖານສໍາລບັການສ້າງຄາໍສະເໜແີນະທີໃ່ນທາ້ຍທີສຸ່ດຈະຖກືເອາົລວມເຂ້ົາໃນແຜນການພັດທະນາສະບບັປບັປງຸ.
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ການຕັດສິນໃຈດ້ານການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ

ທີມງານໂຄງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ເລືອກເອົາສີ່ທາງເລືອກກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈດ້ານການນໍາ 
ໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ວັດແທກໄດ້ທີ່ສະເໜີມາໃນແຜນພັດທະນາ Above the Falls ເພື່ອເນັ້ນໜັກຂອບເຂດຂອງການປະເມີນ 
ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ. ພວກມັນແມ່ນ:

ບັນດາກິດຈະກໍາການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບເຮັດການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະ 
ທາງເລືອກໃນການຕັດສິນໃຈດ້ານການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນສີ່ທາງເລືອກດັ່ງກ່າວຕໍ່ກັບ 10 ເຂດທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງເຂດພື້ນທີ່ 
ພັດທະນາ Above the Falls.

ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຣກຕຸ້ຍ ແລະສຸຂະພາບຈິດ

ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ, ເຂດແຄມແມ່ນໍ້າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບຜູ້ຢູ່ອາໄສ 
ຂອງເຂດພາກເໜືອ ແລະຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງເມືອງມິນນີແອໂພລິສ ໃນຖານະເປັນບ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ 
ແລະພັກຜ່ອນ. ຜູ້ຕອບການສໍາຫຼວດ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍໆຄົນໃນເວທີເສວະນາຊຸມຊົນ ເຊື່ອວ່າການເພີ່ມບໍລິ   
ເວນສວນສາທາລະນະໃໝ່ຈະມີຜົນກະທົບທາງບວກຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ສວນສາທາ
ລະນະແມ່ນໜຶ່ງໃນການປ່ຽນແປງທີ່ມັກທີ່ສຸດຕໍ່ກັບເຂດແຄມແມ່ນໍ້າມິສຊິສຊີບປີຕອນເທິງ ໂດຍທີ່ຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີ 
ເຊັນຂອງຜູ້ຕອບການສໍາຫຼວດບອກວ່າເນື້ອທີ່ສວນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະເຮັດໃຫ້ສະພາບຂອງເຂົາເຈົ້າດີຂຶ້ນ.

ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບໃນທາງບວກທີ່ເປັນໄປໄດ້ກ່ຽວກັບການຫຼຸດຜ່ອນໂຣກຕຸ້ຍ ແລະການປັບປຸງໃນດ້ານສຸຂະ 
ພາບຈິດເນື່ອງຈາກການເພີ່ມເນື້ອທີ່ສວນສາທາລະນະ ຈະຖືກຍົກສູງໂດຍການເຊື່ອມໂຍງຢ່າງເຂັ້ມແຂງລະ 
ຫວ່າງເນື້ອທີ່ສວນ, ກິດຈະກໍາອອກກໍາລັງກາຍ ແລະສຸຂະພາບຈິດໃນເອກະສານດ້ານສາທາລະນະສຸກ ແລະຫຼັກ
ຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າຜູ້ຢູ່ອາໄສກໍາລັງໃຊ້ເຂດແຄມແມ່ນໍ້າເປັນບ່ອນອອກກໍາລັງກາຍ, ລວມທັງ 
ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຜູ້ຕອບການສໍາຫຼວດ.

ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄຸນນະພາບດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ

“ມົນລະພິດທາງອາກາດ,” “ສຽງດັງ ແລະການຈາລະຈອນໜາແໜ້ນ,” ແລະ “ລົດຕິດ” ໃນລໍາດັບນັ້ນ ແມ່ນຖືກພົບວ່າ 
ເປັນປັດໃຈດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສຂອງເຂດພາກເໜືອ  
ແລະຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອກຂອງເມືອງມິນນີແອໂພລິສ. ຜູ້ຕອບການສໍາຫຼວດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນ ແລະຜູ້ເຂົ້າ 
ຮ່ວມໃນເວທີເສວະນາຂອງຊຸມຊົນຫຼາຍໆຄົນ ຫວັງວ່າບັນດາອຸດສາຫະກໍາໜັກທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕາມແຄມແມ່ນໍ້າມິສຊິສຊິບ 
ປີຕອນເທິງຈະຍ້າຍອອກໄປ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນີ້ບໍ່ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄລຍະສັ້ນຂອງແຜນພັດທະ 
ນາ Above the Falls ສະບັບປັບປຸງ ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນດ້ານຄວາມເປັນໄປໄດ.້ ພວກເຂົາເຫັນວ່າອຸດສາຫະກໍາ 
ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງມົນລະພິດທາງອາກາດ, ສຽງ ແລະທາງນໍ້າ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ 
ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ສັງລວມສິ່ງຄົ້ນພົບ
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ເພ່ີມເນ້ືອທີ່ບໍລິເວນສວນສາທາລະນະ 108 ເອເຄີ 

l

ຂະຫຍາຍທາງຂ່ີລົດຖີບ ແລະທາງຍ່າງແຄມແມ່ນ້ໍາທີ່ມີຢູ່ ເພ່ີມອີກ 4.2 ໄມລ 

l

ເພ່ີມວຽກເຮັດງານທໍາ 3,000 ຕໍາແໜ່ງໃນໄລຍະຍາວ 

l

ເພ່ີມເຮືອນຢູ່ອາໄສໃໝ່ອີກ 1,000 ຫຼັງໃນໄລຍະຍາວ

ແມ່ນ້ໍາມິສຊິສຊິບປີ  
ແມ່ນຄວາມພາກພູມ- 

ໃຈຂອງປະເທດ,  
ແມ່ນພ້ືນຖານສໍາ

ລບັປະເພນີພ້ືນເມືອງ,  
ແມ່ນສ່ິງເຕືອນໃຈເຖງິພະ- 

ລງັຂອງນ້ໍາ  
ແລະທາໍມະຊາດໃນ- 

ທາ່ມກາງການຂະ
ຫຍາຍຕົວຂອງເມືອງ.

ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນຊຸມຊົນ



ຜົນກະທບົ
ການອອກແບບທາງແຄບໆລຽບຕາມບໍລິເວນສວນທີ່ສະເໜີມາ ແລະການຟື້ນຟູເຂດດິນບໍລິເວນນໍ້າລຽບຕາມເຂດ 
ແຄມແມ່ນໍ້າ ຈະບໍ່ລວມມີຕົ້ນໄມ້ທີ່ໜາແໜ້ນພຽງພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງທີ່ເຫັນໄດ້ໃນດ້ານມົນລະພິດທາງ 
ອາກາດ ແລະສຽງດັງ, ເຖິງແມ່ນວ່າການປ່ຽນແປງເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໃຫ້ຄວາມໂລ່ງໃຈທາງຈິດຕະວິທະຍາຈໍານວນໜຶ່ງ 
ກໍ່ຕາມ. ຂໍເ້ທັດຈິງທີ່ວ່າແຫຼ່ງມົນລະພິດທາງອາກາດທີ່ເກີດຈາກອຸດສາຫະກໍາ ແລະເສັ້ນທາງຫຼວງແມ່ນເປັນໄປໄດ້ 
ວ່າຈະຍັງຄົງຢູ່ໃນເຂດພື້ນທີ່ Above the Falls ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການເພີ່ມເນື້ອທີ່ສວນອາດຈະມີຜົນກະທົບນ້ອຍດຽວ  
ເຖິງບໍ່ມີຜົນກະທົບເລີຍຕໍ່ກັບມົນລະພິດທາງອາກາດ ແລະ ສະນັ້ນ ຈິ່ງມີຜົນກະທົບໜ້ອຍຫຼາຍຕໍ່ກັບອັດຕາການ 
ເກີດໂຣກຫືດ. ຫຼັກຖານໃນເອກະສານທາງວິທະຍາສາດຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າເນື້ອທີ່ສວນໃໝ່ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະມີຜົນ 
ກະທົບດ້ານບວກຕໍ່ກັບການຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດທາງນໍ້າໃນແມ່ນໍ້າ ໂດຍການໃຫ້ເຂດກັນຊົນລະຫວ່າງເຂດອຸດສາຫະ
ກໍາໜັກ, ເຂດພື້ນທີ່ປູຢາງ ແລະແມ່ນໍ້າ.

ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມສາມັກຄີ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງເຂດບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ

ການຂະຫຍາຍທາງຂີ່ລົດຖີບ ແລະທາງຍ່າງ ແລະການປັບປຸງການເສັ້ນທາງຂົນສົ່ງທີ່ສໍາຄັນໄດ້ຖືກສະແດງໃຫ້
ເຫັນວ່າຊ່ວຍປັບປຸງການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຍ່າງໄດ;້ ສົ່ງເສີມການພົວພັນສື່ສານຂອງເຂດອ້ອມຂ້າງ; 
ແລະສົ່ງເສີມຄວາມສຶກເປັນຊຸມຊົນ, ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ. ອີງຕາມຜົນການສໍາຫຼວດ Hennepin 
County 2010 SHAPE, ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຍ່າງໄດ້ ແລະຄວາມຮູ້ສຶກເປັນຊຸມຊົນ ແມ່ນມີຕໍ່າກວ່າໃນ
ໝູ່ຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເຂດພາກເໜືອຂອງເມືອງມິນນີແອໂພລິສ ທຽບກັບຜູ້ຢູ່ອາໄສໃນເຂດອື່ນຂອງເມືອງ. ອາຊະຍາກອນ 
ແລະການສັນຈອນຂອງລົດບັນທຸກທີ່ມຸ້ງໜ້າໄປຫາເຂດອຸດສາຫະກໍາທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ກັບຄວາມປອດໄພຂອງ 
ທັງຄົນຍ່າງ ແລະຄົນຂີ່ລົດຖີບໃນເຂດ Above the Falls ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ.

ປະມານສອງສ່ວນສາມຂອງຜູ້ຕອບການສະຫຼວດຂອງມູນນິທິສວນສາທາລະນະເມືອງມິນນີແອໂພລິສ 
(Minneapolis Parks Foundation Survey) ບອກວ່າເຄີຍໃຊ້ທາງຍ່າງ ແລະທາງຂີ່ລົດຖີບໃນທ້ອງຖິ່ນ. ໃນບັນດາ 
ສິ່ງດຶງດູດທັງໝົດທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຜູ້ຕອບການສະຫຼວດຄໍາຄິດເຫັນຂອງຊຸມຊົນໄປຍັງເຂດແຄມແມ່
ນໍ້າ, “ທາງຍ່າງທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດລຽບຕາມທັງສອງຝາກແຄມແມ່ນໍ້າ” ໄດ້ຖືກເລືອກເອົາຫຼາຍກວ່າສິ່ງດຶງດູດອື່ນທີ່ເປັນ 
ໄປໄດ.້ ການເພີ່ມເສັ້ນທາງຍ່າງແຄມແມ່ນໍ້າ ເຊັ່ນດຽວກັບການເພີ່ມເຂດສວນສາທາລະນະ ຈະຮັບໃຊ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສ 
ຈາກທັງສອງຝັ່ງຂອງແມ່ນໍ້າ ແລະເຂດອື່ນ ແລະ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະສົ່ງສຸຂະພາບຮ່າງກາຍ ແລະສຸຂະພາບຈິດທີ່ດ.ີ 
ການໃຊ້ເສັ້ນທາງຍ່າງເຫຼົ່ານີ້ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຈະຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມສາມັກຄີ ແລະຄວາມປອດໄພຂອງຊຸມຊົນຫຼືບໍ່ນັ້ນ 
ແມ່ນບໍ່ຈະແຈ້ງເທື່ອ ແລະຍັງຂຶ້ນກັບປັດໃຈອ້ອມຂ້າງອື່ນເຊັ່ນວ່າການປັບປຸງຖະໜົນລຽບແຄມແມ່ນໍ້າ, ເສັ້ນທາງ 
ເຊື່ອມຕໍ່ສໍາຄັນຫາແມ່ນໍ້າ.

ເຂດພາກເໜືອເມືອງມິນນີແອໂພລິສ ມີຈຸດເດັ່ນໂດຍບັນຫາປັດໃຈຕ່າງໆທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ກັບຄວາມສາມັກຄີ 
ແລະຄວາມປອດໄພເຂດໃກ້ຄຽງທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງຍ່າງ ຫຼືການປັບປຸງຖະໜົນລຽບແຄມແມ່ນໍ້າ ເຊັ່ນວ່າການ 
ຮັບຮູ້ທີ່ຕໍ່າກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດຍ່າງໄດ,້ ການສັນຈອນຂອງລົດບັນທຸກໜັກ, ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄຸນນະພາບຕໍ່າ, 
ຄວາມທຸກຍາກທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ແລະອາຊະຍາກອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງສູງກວ່າ. ເພາະວ່າເງື່ອນໄຂການດໍາລົງ
ຊີວິດໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອແມ່ນແຕກຕ່າງຢ່າງຊັດເຈນຈາກເຂດພາກເໜືອ, ການເພີ່ມທາງຍ່າງໃໝ່ 
ແລະການປັບປຸງເສັ້ນທາງອາດຈະມີຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າຕໍ່ກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຊຸມຊົນ ແລະຄວາມປອດໄພຕໍ່ກັບຜູ້
ຢູ່ອາໄສໃນເຂດ ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອ ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຢູ່ອາໄສທາງພາກເໜືອ.

ທີດ່ນິດາ້ນທດິເໜອືຈາໍເປນັ 
ຕ້ອງໄດຮັ້ບການພັດທະນາ 
ເພ່ືອສະໜອງຖານພາສີທີ ່
ໃຫຍກ່ວາ່ ແລະວຽກເຮັດ 

ງານທາໍທີຫ່າຼຍຂ້ຶນສໍາລບັ 
ເຂດອອ້ມຂ້າງ. ພວກເຮົາ 

ຕ້ອງການວຽກເຮັດທີໃ່ຊ້ພະລງັ 
ງານສະອາດ ແລະວຽກ 

ເຮັດທີວ່າ່ຈາ້ງຄນົຈາກເມືອງ 
ມິນນີແອໂພລສິຢາ່ງແທຈ້ງິ  

ແລະວາ່ຈາ້ງແມ່ຍງິຫາຼຍຂ້ຶນ.
ຜູ້ຢູອ່າໄສໃນຊຸມຊົນ
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ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຈ້າງງານ
ບົດຄວາມທາງວິທະຍາສາດພົບເຫັນການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງການປັບປຸງໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ 
ກັບການເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຢູ່ອາໄສທາງພາກເໜືອ ແລະພາກ ຕາ
ເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງເມືອງມິນນີແອໂພລິສ ສະແດງຄວາມສົງໄສວ່າວຽກເຮັດງານທໍາທີ່ສະເໜີມານັ້ນ ຈະ
ມີຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບໃນທາງບວກຕໍ່ກັບເຂດພື້ນທີ່ທີ່ມີອັດຕາເກີດບັນຫາສຸຂະພາບທີ່ສູງກວ່າ. ການທີ່
ທາງເມືອງຈະສາມາດດຶງດູດວຽກເຮັດງານທໍາໃໝ ່3000 ຕໍາແໜ່ງມາສູ່ເຂດ Above the Falls ໄດ້ສໍາເລັດຫຼືບໍ່ 
ແລະໃຜຈະໄດ້ປະໂຫຍດນັ້ນ ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຍັງບໍ່ແນ່ນອນ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຈຸດສຸມທີ່ເນັ້ນໜັກໃສ່ການໃຊ້ທີ່ດິນເພື່ອ 
ສ້າງວຽກເຮັດງານທໍາຂອງແຜນ Above the Falls ສະບັບປັບປຸງ ສາມາດມີໜຶ່ງໃນບັນດາຜົນກະທົບທີ່ຮຸນແຮງທີ່ສຸດ
ໃນດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ໂດຍສະເພາະ ອັດຕາການຕາຍກ່ອນກໍານົດ, ບັນຫາສຸຂະພາບຈິດ ແລະພະຍາດຊໍາເຮື້ອ. 

ຜົນກະທົບຕໍ່ກັບສຸຂະພາບນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີຫຼາຍສຸດ ໂດຍນະໂຍບາຍການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນ ເຊິ່ງເນັ້ນໜັກໃສ່
ການຈ້າງງານຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ໃນປະຈຸບັນປະສົບກັບຄວາມບໍ່ສະເໝີພາບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະການຈ້າງງານ.

ຜົນກະທົບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທີ່ຢູ່ອາໄສ
ການເຊື່ອມໂຍງທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນບົດຄວາມທາງວິທະຍາສາດລະຫວ່າງການປັບປຸງໃນດ້ານສຸຂະພາບ 
ແລະທີ່ຢູ່ອາໄສ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການມີຢູ່ຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສາມາດຊື້ໄດ.້ ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂດຍຄໍານຶງເຖິງຄວາມ 
ໜາແໜ້ນທີ່ສູງຢູ່ແລ້ວຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ ແລະຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດພາກເໜືອຂອງມິນນີແອໂພລິສ,  

ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ແມ່ນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເປັນຈຸດສຸມຂອງແຜນ Above the Falls. ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາ
ບໂດຍລວມຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ ອາດຈະມີນ້ອຍ ຫຼືເປັນໄປໄດ້ວ່າບໍ່ດີ ຖ້າທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ສາມາດຊື້ໄດ້ເຮັດ 
ໃຫ້ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຄວາມທຸກຍາກໃນເຂດ Above the Falls ແລະເຂດພື້ນທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຜົນກະທົບດ້ານ 
ສຸຂະພາບຕົ້ນຕໍຂອງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະແມ່ນຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນຂອງຄົນຈໍານວນນ້ອຍທີ່ຢູ່ລຽບ 
ຕາມເຂດແຄມແມ່ນໍ້າ. ອີງຕາມການແນະນໍາຂອງບົດຄວາມທາງວິທະຍາສາດ ແລະການສໍາຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ 
ຂອງຊຸມຊົນ, ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຜົນກະທົບທາງບວກດ້ານສຸຂະພາບມີຫຼາຍສຸດ ແມ່ນການປັບປຸງທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ມີຢູ່ 
ແລ້ວໃນເຂດບໍລິເວນໃກ້ຄຽງ ແລະລຽບຕາມຖະໜົນແຄມແມ່ນໍ້າເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ຊຸດໂຊມ. ບໍລິເວນອ້ອມ 
ຂ້າງທີ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາທີ່ດີອາດຈະສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະການເປັນຢູ່ທີ່ີດີຂອງຊຸມຊົນ.

ສິ່ງຄົ້ນພົບຂອງການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບນີ້ ຊີ້ບອກວ່າທາງເມືອງສາມາດ:

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະອຸດສາຫະກໍາທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນເຊິ່ງເປັນໄປໄດ້ວ່າຈະສືບຕໍ່ຕັ້ງຢູ່ໃນ 
ເຂດພື້ນທີ່ Above the Falls. ຊອກຫາວິທີໃຫ້ພວກເຂົາເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອຊ່ວຍໃນການ 
ບັນລຸໄດ້ຈຸດປະສົງຂອງແຜນ Above the Falls, ຕົວຢ່າງວ່າ ໂດຍການສົ່ງເສີມວິທີການປະຕິບັດງານທີ່ເປັນມິດກັບ
ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະມີສີຂຽວຫຼາຍຂຶ້ນ, ໂດຍການຊ່ວຍຮັບປະກັນໃຫ້ມີການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ປອດໄພຈາກເຂດໃກ້ຄຽງຫາແມ່
ນໍ້າ ແລະ ໂດຍການເຮັດວຽກເພື່ອບັນລຸໄດ້ຈໍານວນວຽກງານທໍາທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃນເຂດພື້ນທີ.່

ຄົ້ນຫາວິທີການເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈ້າງງານໃນທ້ອງຖິ່ນໃນບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະອຸດສາຫະກໍາໃນ 
ເຂດພື້ນທີ່ Above the Falls ແລະເພີ່ມໂຄງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຢູ່ອາໄສທີ່ຊອກວຽກເຮັດໃນເຂດພື້
ນທີ່ນີ້. ສຸມໃສ່ຄວາມເທົ່າທຽມກັນດ້ານວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະໂອກາດສໍາລັບເຊື້ອຊາດ ແລະຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍ 
ແລະປະຊາກອນທີ່ຍ້າຍຖິ່ນເຂົ້າມາ.

ຕິດຕາມລະດັບຄຸນນະພາບອາກາດ ແລະສຽງໃນເຂດ Above the Falls ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ແລະເຮັດວຽກຮ່ວມ 
ກັບອຸດສາຫະກໍາຕ່າງໆເພື່ອກໍານົດວິທີທາງໃນການຫຼຸດຜ່ອນລະດັບທີ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ກັບສຸຂະພາບ.  

ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງເຮືອນ ແລະເຈົ້າຂອງດິນເພື່ອປັບປຸງເຂດທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນ 
ໃນເຂດໃກ້ຄຽງລຽບຕາມຖະໜົນແຄມແມ່ນໍ້າ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອາຊະຍາກອນ ແລະບັນຫາຄວາມປອດໄພ ແລະສົ່ງເສີມ 
ສຸຂະພາບຜ່ານບໍລິເວນໃກ້ຄຽງທີ່ມີການບໍາລຸງຮັກສາເປັນຢ່າງດ.ີ

ຊອກຫາທາງເລືອກທີ່ປອດໄພສໍາລັບທຸກຄົນໃນການເຂົ້າເຖິງເຂດແຄມແມ່ນໍ້າ ເຊັ່ນວ່າການວາງແຜນສໍາລັບການ 
ສັນຈອນທີ່ບໍ່ຢູ່ເທິງຖະໜົນທີ່ຮອງຮັບຜູ້ຄົນທີ່ພິການດ້ານການເຄື່ອນໄຫວ, ການຂີ່ລົດຖີບ ແລະການຍ່າງ. ຮັບປະກັນ 
ການຂົນສົ່ງສາທາລະນະໂດຍກົງຫາເຂດແຄມແມ່ນໍ້າ ແລະບ່ອນຈອດລົດທີ່ພຽງພໍ ແລະເຂົ້າເຖິງໄດ້ຕາມລຽບເຂດ 
ແຄມແມ່ນໍ້າ.

ສະໜັບສະໜູນຄວາມພະຍາຍາມສົ່ງເສີມໄວໜຸ່ມ, ຊຸມຊົນຜິວສີ ແລະຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດດ້ານພາສາອັງກິດຈໍາກັດ
ໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນກິດຈະກໍາຕ່າງໆເພື່ອອອກແບບ, ພັດທະນາ, ຮັກສາໄວ້ ແລະມີຄວາມສຸກກັບເຂດແຄມ 
ແມ່ນໍ້າມິສຊິສຊິບປີຕອນເທິງ.
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ພວກເຮົາຍາ້ຍໄປຢູ່
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ໂພລສິ ເນ່ືອງຈາກແຜນ  
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Above the Falls.  
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ການປ່ຽນແປງຕ່ໍກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສ້າງຂ້ຶນທີ່ສະເໜີມາໃນແຜນແມ່ບົດ ABOVE THE 

FALLS ສາມາດມີຜົນກະທົບທາງບວກທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງຕ່ໍກັບສຸຂະພາບຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສທາງພາກ 

ເໜືອ ແລະຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງເມືອງມິນນີແອໂພລິສ. ເປົ້າໝາຍຂອງການປະເມີນ 

ຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບນ້ີແມ່ນເພ່ືອສືບສວນເບິ່ງຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ ່

ສາມາດເກີດຈາກທາງເລືອກການຕັດສິນໃຈນໍາໃຊ້ທີ່ດິນທີ່ສໍາຄັນທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນແຜນການນ້ັນ.  

ບົດລາຍງານມີຈຸດປະສົງເຕືອນບອກຜູ້ເຮັດການຕັດສິນໃຈທີ່ສໍາຄັນໃຫ້ພິຈາລະນາເຖິງ 

ຜົນຕາມມາດ້ານສຸຂະພາບທີ່ເປັນໄປໄດ້ຈາກການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດແຜນການຕ່ໍກັບສຸຂະພາບ  

ແລະຄວາມເປັນຢູ່ຂອງຜູ້ຢູ່ອາໄສ.

above the falls



ພະແນກສາທາລະນະສຸກເມືອງມິນນີແອໂພລິສ. ສັງລວມໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບຂອງແຜນ Above the Falls: 
ຮັບປະກັນຄວາມເທົ່າທຽມດ້ານສຸຂະພາບໃນການຕັດສິນໃຈ. ເມືອງມິນນີແອໂພລິສ, ລັດມິນນີໂຊຕ້າ. ພຶດສະພາ 2013. 

ການສະໜັບສະໜູນໂຄງການ
ໂຄງການນີ້ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກໂຄງການຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ (Health Impact Project), ເຊິ່ງເປັນ
ການຮ່ວມມືກັນລະຫວ່າງມູນນິທິ Robert Wood Johnson Foundation ກັບ The Pew Charitable Trusts, ໂດຍໄດ້ຮັບການໃຫ້ທຶນຈາກມູນ 
ນິທິ Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Foundation. ຄໍາຄິດເຫັນທີ່ສະແດງໃນທີ່ນີ້ແມ່ນຄໍາຄິດເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ຂຽນ ແລະບໍ່ແມ່ນ 
ທັດສະຄິດເຫັນຂອງໂຄງການຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບ, ມູນນິທິ Robert Wood Johnson Foundation, The Pew Charitable Trusts, ຫຼື 
ມູນນິທີ Blue Cross and Blue Shield of Minnesota Foundation.

ການຮັບຮູ້ກ່ຽວກັບຮູບພາບ
ຮູບພາບແມ່ນມາລະຍາດຂອງ Mill City Times ແລະ Pat Carney Studio. 

ບົດລາຍງານສະບັບເຕັມ
ເພື່ອເບິ່ງບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນກະທົບດ້ານສຸຂະພາບສະບັບເຕັມ ແລະເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບແຜນ Above the Falls, 
ກະລຸນາ ເຂົ້າເບິ່ງ www.minneapolismn.gov/cped/projects/cped_above_the_falls.

ສໍາລັບການສອບຖາມທົ່ວໄປ ຫຼື ຖ້າທ່ານຕ້ອງການເອກະສານນີ້ໃນຮູບແບບທາງເລືອກໃດໜຶ່ງ, ກະລຸນາ ໂທຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກ 
ເມືອງມິນນີແອໂພລິສ ທີ່ເບີ 612 673.2301 ຫຼື ອີເມວຫາ health@minneapolismn.gov. ຜູ້ຫູໜວກ ແລະຫູຕຶງອາດຈະນໍາໃຊ ້relay service 
ເພື່ອໂທຫາຕົວແທນ 311 ທີ່ເບີ 612 673.3000. ຜູ້ໃຊ ້TTY ອາດຈະໂທຫາ 612 673.2157 ຫຼື 612 673.2626.

ເອົາໃຈໃສ:່ ຖ້າທ່ານມີຄໍາຖາມໃດໆກ່ຽວກັບເອກະສານນີ້ ກະລຸນາ ຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກເມືອງມິນນີແອໂພລິສ ທີ່ເບ ີ612 
673.2301.
Hmong - Ceeb toom. Yog koj xav tau kev pab txhais cov xov no rau koj dawb, hu 612 673.2800; 
Spanish - Atención. Si desea recibir asistencia gratuita para traducir esta información, llame al 612 673.2700; 
Somali - Ogow. Haddii aad dooneyso in lagaa kaalmeeyo tarjamadda macluumaadkani oo lacag la’ aan wac 612 673.3500.


