
   

ວິ ສຄອນຊິ ນ ເປັນລັດປອດການສູບຢາແມ່ນດີ ກວ່າ 

 
ມີ ຄວາມສຸກກວ່າ. 

ມີ ສຸກຂະພາບດີ ກວ່າ. 
ສຸະອາດກວ່າ. 
ດີ ກວ່າ. 

 
ລັດວິ ສຄອນຊິ ນ ກ້າວໄປສູ່ 

ປອດ-ການສູບຢາ 
5 ກໍຣະກະດາ (7)  2010 

ວິ ສຄອນຊິ ນ ເປັນລັດປອດການສູບຢາແມ່ນດີ ກວ່າ 

 
ມີ ຄວາມສຸກກວ່າ. 

ມີ ສຸກຂະພາບດີ ກວ່າ. 
ສຸະອາດກວ່າ. 
ດີ ກວ່າ. 

 
ລັດວິ ສຄອນຊິ ນ ກ້າວໄປສູ່ 

ປອດ-ການສູບຢາ 
5 ກໍຣະກະດາ (7)  2010 

ວິ ສຄອນຊິ ນ ເປັນລັດປອດການສູບຢາແມ່ນດີ ກວ່າ 

 
ມີ ຄວາມສຸກກວ່າ. 

ມີ ສຸກຂະພາບດີ ກວ່າ. 
ສຸະອາດກວ່າ. 
ດີ ກວ່າ. 

 
ລັດວິ ສຄອນຊິ ນ ກ້າວໄປສູ່ 

ປອດ-ການສູບຢາ 
5 ກໍຣະກະດາ (7)  2010 



ລັດວິ ສຄອນຊິ ນກໍາລັງຈະເປັນລັດທີ່ ປອດການ
ສູບຢາ ໃນວັນທີ  5 ກໍຣະກະດາ (7), 2010 ນີ ້ . 

ໃນນາມພະນັກງານຢູ່ທີ່ ນີ ້  ທ່ານມີ ໜ້າທີ່ ແນ່ນອນໃດ
ນຶ່ ງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃໝ່ 

1. ຢ່າເອົ າແນວເຂັ່ ຽຂີ ້ ກອກຢາໄວ້ໃນເຂດທີ່ ຫ້າມສູບຢາ 

2. ຈົ່ງເບິ່ ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປ້າຍຫ້າມສູບຢາເອົ າໄວ້ຖື ກບ່ອນ 

3. ຈົ່ງເວົ ້ າຢ່າງສຸພາບເພື່ ອຂໍ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ ລະເມີ ດລະບຽບສູບຢາໃຫ້
ເຊົ າສູບຢາຫລື ໃຫ້ໄປສູບຢາຢູ່ຂ້າງນອກ 

4. ຈົ່ງປະຕິເສດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ແກ່ຜູ້ໃດທີ່ ລະເມີ ດກົດໝາຍ 

5. ຈົ່ງຂໍ ໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ ຍັງສື ບຕໍ່ລະເມີ ດກົດໝາຍຢູ່ນັ້ນອອກນີ ້ ໄປ 

6. ຈົ່ງແຈ້ງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຕໍາຫລວດໃນທ້ອງຖິ່ນຖ້າຫາກວ່າ ຄົນຜູ້
ນັ້ນຫາກປະຕິເສດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ 

ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບບອກຄົນລະເມີດກົດ   
ໝາຍດ້ານສູບຢາແຕ່ບໍ່ ກະທໍາການຫຍັງອາດຖື ກປັບໄໝ  
$100. ທ່ານຈະບໍ່ ຖື ກປັບໄໝ ຖ້າຫາກທ່ານພົວພັນຫາ
ຫ້ອງການຕໍາຫລວດປະຈໍ າທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຂໍ ໃຫ້ຊ່ວຍບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ລູກຄ້າທີ່ ລະເມີ ດກົດໝາຍອາດ 
ຖື ກປັບໄໝ $100-250. 

ວິ ທີ ເຊົ າສູບຢາທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບຄົນສູບຢາແມ່ນໃຫ້ໂທຫາ 
ສາຍເຊົ າສູບຢາທີ່ ເບີ  1-800-QUIT-NOW. 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍ າປຶ ກສາຟຣີ ທີ່ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນ
ໂອກາດທີ່ ທ່ານຈະເຊົ າສູບຢາເລີ ຍ. 
ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກປະຈໍ າ
ທ້ອງຖິ່ນ ຫລື  ຄລີ ນິ ກປິ່ ນປົວສຸຂພາບເພື່ອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫລື ອເພີ້ມເຕີມ. 
  
ລັດວິ ສຄອນຊິ ນຄວນຈະເປັນລັດທີ່ ປອດການສູບ 
ຢາຈະດີ ກວ່າ 

www.WIBetterSmokeFree.com 

ລັດວິ ສຄອນຊິ ນກໍາລັງຈະເປັນລັດທີ່ ປອດການ
ສູບຢາ ໃນວັນທີ  5 ກໍຣະກະດາ  (7), 2010 ນີ ້ . 

ໃນນາມພະນັກງານຢູ່ທີ່ ນີ ້  ທ່ານມີ ໜ້າທີ່ ແນ່ນອນໃດ
ນຶ່ ງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃໝ່ 

1. ຢ່າເອົ າແນວເຂັ່ ຽຂີ ້ ກອກຢາໄວ້ໃນເຂດທີ່ ຫ້າມສູບຢາ 

2. ຈົ່ງເບິ່ ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປ້າຍຫ້າມສູບຢາເອົ າໄວ້ຖື ກບ່ອນ 

3. ຈົ່ງເວົ ້ າຢ່າງສຸພາບເພື່ອຂໍ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ ລະເມີ ດລະບຽບສູບຢາໃຫ້
ເຊົ າສູບຢາຫລື ໃຫ້ໄປສູບຢາຢູ່ຂ້າງນອກ 

4. ຈົ່ງປະຕິເສດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ແກ່ຜູ້ໃດທີ່ ລະເມີ ດກົດໝາຍ 

5. ຈົ່ງຂໍ ໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ ຍັງສື ບຕໍ່ລະເມີ ດກົດໝາຍຢູ່ນັ້ນອອກນີ ້ ໄປ 

6. ຈົ່ງແຈ້ງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຕໍາຫລວດໃນທ້ອງຖິ່ນຖ້າຫາກວ່າ ຄົນຜູ້
ນັ້ນຫາກປະຕິເສດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ 

ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບບອກຄົນລະເມີດກົດ   
ໝາຍດ້ານສູບຢາແຕ່ບໍ່ ກະທໍາການຫຍັງອາດຖື ກປັບໄໝ  
$100. ທ່ານຈະບໍ່ ຖື ກປັບໄໝ ຖ້າຫາກທ່ານພົວພັນຫາ
ຫ້ອງການຕໍາຫລວດປະຈໍ າທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຂໍ ໃຫ້ຊ່ວຍບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ລູກຄ້າທີ່ ລະເມີ ດກົດໝາຍອາດ 
ຖື ກປັບໄໝ $100-250. 

ວິ ທີ ເຊົ າສູບຢາທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບຄົນສູບຢາແມ່ນໃຫ້ໂທຫາ 
ສາຍເຊົ າສູບຢາທີ່ ເບີ  1-800-QUIT-NOW. 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍ າປຶ ກສາຟຣີ ທີ່ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນ
ໂອກາດທີ່ ທ່ານຈະເຊົ າສູບຢາເລີ ຍ. 
ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກປະຈໍ າ
ທ້ອງຖິ່ນ ຫລື  ຄລີ ນິ ກປິ່ ນປົວສຸຂພາບເພື່ອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫລື ອເພີ້ມເຕີມ. 
  
ລັດວິ ສຄອນຊິ ນຄວນຈະເປັນລັດທີ່ ປອດການສູບ 
ຢາຈະດີ ກວ່າ 

www.WIBetterSmokeFree.com 

ລັດວິ ສຄອນຊິ ນກໍາລັງຈະເປັນລັດທີ່ ປອດການ
ສູບຢາ ໃນວັນທີ  5 ກໍຣະກະດາ (7), 2010 ນີ ້ . 

ໃນນາມພະນັກງານຢູ່ທີ່ ນີ ້  ທ່ານມີ ໜ້າທີ່ ແນ່ນອນໃດ
ນຶ່ ງໃນການປະຕິບັດໃຫ້ຖື ກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃໝ່ 

1. ຢ່າເອົ າແນວເຂັ່ ຽຂີ ້ ກອກຢາໄວ້ໃນເຂດທີ່ ຫ້າມສູບຢາ 

2. ຈົ່ງເບິ່ ງໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າປ້າຍຫ້າມສູບຢາເອົ າໄວ້ຖື ກບ່ອນ 

3. ຈົ່ງເວົ ້ າຢ່າງສຸພາບເພື່ ອຂໍ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ ລະເມີ ດລະບຽບສູບຢາໃຫ້
ເຊົ າສູບຢາຫລື ໃຫ້ໄປສູບຢາຢູ່ຂ້າງນອກ 

4. ຈົ່ງປະຕິເສດໃຫ້ການຮັບໃຊ້ແກ່ຜູ້ໃດທີ່ ລະເມີ ດກົດໝາຍ 

5. ຈົ່ງຂໍ ໃຫ້ຜູ້ໃດທີ່ ຍັງສື ບຕໍ່ລະເມີ ດກົດໝາຍຢູ່ນັ້ນອອກນີ ້ ໄປ 

6. ຈົ່ງແຈ້ງເຈົ ້ າໜ້າທີ່ ຕໍາຫລວດໃນທ້ອງຖິ່ນຖ້າຫາກວ່າ ຄົນຜູ້
ນັ້ນຫາກປະຕິເສດປະຕິບັດຕາມລະບຽບການ 

ຖ້າຫາກວ່າຜູ້ທີ່ ມີ ໜ້າທີ່ ຮັບຜິດຊອບບອກຄົນລະເມີດກົດ   
ໝາຍດ້ານສູບຢາແຕ່ບໍ່ ກະທໍາການຫຍັງອາດຖືກປັບໄໝ  
$100. ທ່ານຈະບໍ່ ຖື ກປັບໄໝ ຖ້າຫາກທ່ານພົວພັນຫາ
ຫ້ອງການຕໍາຫລວດປະຈໍ າທ້ອງຖິ່ນເພື່ອຂໍ ໃຫ້ຊ່ວຍບັງຄັບ
ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ. ລູກຄ້າທີ່ ລະເມີ ດກົດໝາຍອາດ 
ຖື ກປັບໄໝ $100-250. 

ວິ ທີ ເຊົ າສູບຢາທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບຄົນສູບຢາແມ່ນໃຫ້ໂທຫາ 
ສາຍເຊົ າສູບຢາທີ່ ເບີ  1-800-QUIT-NOW. 
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄໍ າປຶ ກສາຟຣີ ທີ່ ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າເປັນ
ໂອກາດທີ່ ທ່ານຈະເຊົ າສູບຢາເລີ ຍ. 
ທ່ານຍັງສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພະແນກສາທາລະນະສຸກປະຈໍ າ
ທ້ອງຖິ່ນ ຫລື  ຄລີ ນິ ກປິ່ ນປົວສຸຂພາບເພື່ອຂໍ ຄວາມຊ່ວຍ 
ເຫລື ອເພີ້ມເຕີມ. 
  
ລັດວິ ສຄອນຊິ ນຄວນຈະເປັນລັດທີ່ ປອດການສູບ 
ຢາຈະດີ ກວ່າ 
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