P.O. Box 12221
Arlington, VA 22219-2221

i speak thai.
I AM THE BRIDGE TO MY COMMUNITY.
If you speak Thai and English, you can help your community
by volunteering for the National Language Service Corps.

ถ ้าคุณพูดภาษาไทย คุณสามารถชว่ ยชุมชนของคุณได ้
ถ ้าคุณพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้ คุณจะชว่ ยชุมชนของคุณในยามทีจ่ � ำเป็ นได ้ โดย
การเป็ นอาสาสมัครกับ National Language Service Corps

NATIONAL LANGUAGE SERVICE CORPS
P.O. Box 12221 Arlington, VA 22219-2221

national language service corps

nlscorps.orG

nlscorps.org

พบกับ NLSC

คุณชว่ ยให เ้ ราก า้ วหน า้ และเติบโตได้

Meet the NLSC

You can help us grow

เราเป็ นองค์กรพลเรือนสาธารณะทีป
่ ระกอบด ้วยอาสาสมัครเช่นคุณทีพ
่ ูดได ้
สองภาษาและทีเ่ ต็มใจใช ้ทักษะด ้านภาษาเพือ
่ ช่วยชุมชนของตนและรัฐบาล
โดยพร ้อมให ้ความช่วยเหลือเมือ
่ ได ้รับการติดต่อ

NLSC ประกอบด ว้ ยอาสาสมัครทีพ
่ ูดได ส
้ องภาษาเช่นคุณ คุณสามารถช่วยให เ้ รา

We are a public civilian organization made up of
on-call bilingual volunteers, just like you, willing to offer
their diverse language skills to help their communities
and the government.

NLSC is made up of bilingual volunteers, just like you, and
you can help us grow.

เติบโตขึน
้ ได้้

เรามุ่งมั่นทีจ
่ ะรวบรวมผู ้มีจต
ิ ใจรักการให ้บริการ เห็นความส�ำคัญของพลังแห่ง
่ สาร และคาดหวังทีจ
การสือ
่ ะช่วยชุมชนของตน ขณะเดียวกันก็ท�ำประโยชน์ต่อ
เพือ
่ นมนุ ษย์

่ สารระหว่างชุมชนของ
ทักษะด า้ นภาษาของคุณจะอ� านวยความสะดวกในการสือ
คุณและหน่ วยงานรัฐบาล เมือ
่ คุณได ร้ ับการติดต่อ คุณจะมีโอกาสช่วย เหลือ
ในกิจกรรมต่างๆ เช่น บริการด า้ นสุขภาพ การสนั บสนุ นด า้ นลอจิสติกส์ และ
วิศวกรรม และสนั บสนุ นชุมชนของคุณ ทัง้ ภายในและนอกสหรัฐอเมริกา

เป้ าหมายของ NLSC คือเพือ
่ จัดหาและคงไว ้ซึง่ กลุ่มพลเรือนผู ้มีความสามารถ
ด ้านภาษาต่างๆ ทีไ่ ด ้รับการก�ำหนดว่าเป็ นภาษาทีส
่ �ำคัญต่อความมั่นคงและ
สวัสดิภาพของประเทศ

คุณยังมีสว่ นร่วมสนั บสนุ นได โ้ ดยบอกให ค
้ รอบครัวและเพือ
่ นๆ
ของคุณทราบข อ
้ มูลนี้

โปรแกรมน� ำร่องของ NLSC

มีสว่ นร่วมและพั ฒนาทักษะของคุณ

ในฐานะองค์กรแรกประเภทนี้ NLSC ซึง่ ได ้รับการอนุ มัตจ
ิ ากรัฐสภาของสหรัฐฯใน
ปี 2006 เป็ นแนวทางใหม่ทส
ี่ �ำคัญในการตอบสนองความต ้องการของประเทศ
่ วชาญเป็ นอย่างสูงด ้านภาษาเข ้ามามีสว่ นเกีย
โดยให ้บุคคลทีม
่ ท
ี ักษะความเชีย
่ ว
ข ้องด ้วย ภายใต ้โปรแกรมน� ำร่องของเรา เราจะคัดเลือกบรรดาอาสาสมัครทีม
่ ี
ทักษะพิเศษในภาษาจีนกลาง รัสเซีย ฮินดู เวียดนาม อินโดนีเซีย สวาฮิล ี โซมาลี
เฮาซา ไทย และมาร์แชลล์

บทบาทของคุณใน NLSC คือ การช่วยหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลกลาง
่ สารระหว่าง
รัฐบาลของรัฐ และในระดับท อ
้ งถิน
่ โดยปรับปรุงการสือ
วัฒนธรรมให ด
้ ข
ี น
ึ้ นอกจากจะได ร้ ับการฝึ กอบรมเพิม
่ เติม ใบรับรอง และ
การพัฒนาทักษะด า้ นภาษาแล ว้ คุณยังจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึง่ ของ
เครือข่ายอาสาสมัครทีร่ ักการให บ
้ ริการเช่นเดียวกับคุณ ถ า้ คุณได ร้ ับการ
ติดต่อเพือ
่ ช่วยงานในระหว่างโปรแกรมน� าร่องนี้ คุณจะได ร้ ับค่าตอบแทน
ด ว้ ย

่ ล่าสุดส�ำหรับภาษาต่างๆ ของ NLSC กรุณาไปทีเ่ ว็บไซต์
ส�ำหรับรายชือ
www.nlscorps.org/thai

คุณต อ
้ งมีคุณสมบัตต
ิ ามข อ
้ ก� าหนดเหล่านี้
การจะเป็ นสมาชิกรุ่นก่อตัง้ ได น
้ ัน
้ คุณจะต อ
้ งเป็ นพลเมืองสหรัฐฯ มีอายุอย่าง
ต�่า 18 ปี พูดภาษาแม่ของคุณและภาษาอังกฤษได อ
้ ย่างคล่องแคล่ว และมีแรง
ดลใจอย่างแรงกล า้ ทีจ
่ ะช่วยเพือ
่ นมนุ ษย์ทั่วประเทศและทั่วโลก ส�าหรับอาสา
สมัครผูช
้ าย คุณต อ
้ งผ่านการเกณฑ์ทหารแล ว้

นี่เป็ นโอกาสของคุณ!

We strive to connect service-minded individuals who
embrace the power of communication and envision
helping their communities while doing a greater
human good.
The goal of the NLSC is to provide and maintain a readily
available civilian corps of individuals certified in languages
determined to be important to the security
and welfare of the nation.

The NLSC Pilot Program
As a first-of-its kind organization, the NLSC, authorized
by Congress in 2006, signifies a vital new approach to
addressing the nation’s need for involving people with
highly developed language skills. Under our pilot program,
we are recruiting diverse volunteers with specialized
language skills in Mandarin, Hausa, Hindi, Indonesian,
Marshallese, Russian, Somali, Swahili, Thai and Vietnamese.
For an up-to-date listing of the NLSC languages, please visit
www.nlscorps.org/thai

ร่ วมเป็ นสมาชิกรุ่ นก่ อตั้ง
แวะชมเว็บไซต์ ของเราที่ www.nlscorps.org

ความดีทย
ี่ งิ่ ใหญ่ คือการชว่ ยเหลือ
เพือ
่ นมนุษย์ด ้วยกัน...และคุณ
สามารถชว่ ยให ้เราบรรลุเป้ าหมายนีไ้ ด ้
nlscorps.org

There is a greater good, a human good…
and YOU can help us honor and serve it.
nlscorps.org

Your diverse language skills will facilitate communication
between your community and government
agencies. When called upon, you will have the
opportunity to assist in activities such as health services,
logistics and engineering and support your community –
both inside and outside the United States.
You can also contribute by sharing this information with
your family and friends.

Get involved and enhance your skills
Your role in the NLSC will include assisting federal,
state, and local agencies by improving cross-cultural
communication. While receiving additional training,
certification and skill enhancement, you will have the
opportunity to become a part of a service-oriented
network of like-minded volunteers. If called upon during
the pilot program, you will receive compensation for
your service.

Some requirements that you need to meet
To become a Charter Member you will need to be a
U.S. Citizen, 18 years or older, fluent in both your native
language and English, and have a strong motivation to
help your fellow citizens throughout the nation and
world. Males are required to have met their Selective
Service obligations.

this is your opportunity!
Become a Charter Member.
Visit us at www.nlscorps.org to find out more.

