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ถา้คุณพูดภาษาไทยและภาษาอังกฤษได ้คุณจะชว่ยชมุชนของคุณในยามทีจ่�าเป็นได ้โดย
การเป็นอาสาสมัครกับ National Language Service Corps

national language service corps 

n l s c o r p s . o r g 

ถา้คุณพูดภาษาไทย คุณสามารถชว่ยชมุชนของคุณได ้

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.



nlscorps.org

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

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.

้คุณชว่ยให ้เราก ้าวหน า้และเตบิโตได
NLSC ประกอบด ้วยอาสาสมัครทีพู่ดได ้สองภาษาเชน่คุณ คุณสามารถชว่ยให ้เรา

เตบิโตขึน้ได ้ ้

ทักษะด ้านภาษาของคุณจะอ�านวยความสะดวกในการสือ่สารระหว่างชมุชนของ 
คุณและหน่วยงานรัฐบาล เมือ่คุณได ้รับการตดิต่อ คุณจะมโีอกาสชว่ย เหลอื 
ในกจิกรรมต่างๆ เชน่ บรกิารด ้านสขุภาพ การสนับสนุนด ้านลอจสิตกิส์ และ
วศิวกรรม และสนับสนุนชมุชนของคุณ ทัง้ภายในและนอกสหรัฐอเมรกิา

คุณยังมสีว่นร่วมสนับสนุนได ้โดยบอกให ้ครอบครัวและเพือ่นๆ 
ของคุณทราบข ้อมูลนี้

มสีว่นร่วมและพัฒนาทักษะของคุณ
บทบาทของคณุใน NLSC คอื การชว่ยหน่วยงานตา่งๆ ของรัฐบาลกลาง 
รัฐบาลของรัฐ และในระดบัท ้องถิน่ โดยปรับปรงุการสือ่สารระหวา่ง
วฒันธรรมให ้ดขีึน้ นอกจากจะได ้รับการฝึกอบรมเพิม่เตมิ ใบรับรอง และ
การพัฒนาทกัษะด ้านภาษาแล ้ว คณุยงัจะมโีอกาสเป็นสว่นหนึง่ของ
เครอืขา่ยอาสาสมคัรทีรั่กการให ้บรกิารเชน่เดยีวกบัคณุ ถ ้าคณุได ้รับการ
ตดิตอ่เพือ่ชว่ยงานในระหวา่งโปรแกรมน�ารอ่งนี้ คณุจะได ้รับคา่ตอบแทน
ด ้วย

คุณต ้องมคีุณสมบัตติามข ้อก�าหนดเหล่านี้
การจะเป็ นสมาชกิรุ่นกอ่ตัง้ได ้นัน้ คุณจะต ้องเป็ นพลเมอืงสหรัฐฯ มอีายุอย่าง
ต�่า 18 ปี พูดภาษาแม่ของคุณและภาษาอังกฤษได ้อย่างคล่องแคล่ว และมแีรง 
ดลใจอย่างแรงกล ้าทีจ่ะชว่ยเพือ่นมนุษยท์ั่วประเทศและทั่วโลก ส�าหรับอาสา 
สมัครผูช้าย คุณต ้องผ่านการเกณฑท์หารแล ้ว

นี่เป็ นโอกาสของคุณ!
ร่ วมเป ็นสมาชิกรุ่ นก่ อตั้ง
แวะชมเว็บไซต์ ของเราที่ www.nlscorps.org

Meet the NLSC
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.

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

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

พบกับ NLSC
เราเป็นองคก์รพลเรอืนสาธารณะทีป่ระกอบดว้ยอาสาสมัครเชน่คุณทีพู่ดได ้
สองภาษาและทีเ่ต็มใจใชท้ักษะดา้นภาษาเพือ่ชว่ยชมุชนของตนและรัฐบาล 
โดยพรอ้มใหค้วามชว่ยเหลอืเมือ่ไดรั้บการตดิต่อ 

เรามุ่งมั่นทีจ่ะรวบรวมผูม้จีติใจรักการใหบ้รกิาร เห็นความส�าคัญของพลังแห่ง
การสือ่สาร และคาดหวังทีจ่ะชว่ยชมุชนของตน ขณะเดยีวกันก็ท�าประโยชน์ต่อ
เพือ่นมนุษย์

เป้าหมายของ NLSC คอืเพือ่จัดหาและคงไวซ้ ึง่กลุ่มพลเรอืนผูม้คีวามสามารถ
ดา้นภาษาต่างๆ ทีไ่ดรั้บการก�าหนดว่าเป็นภาษาทีส่�าคัญต่อความมั่นคงและ
สวัสดภิาพของประเทศ

โปรแกรมน�าร่องของ NLSC
ในฐานะองคก์รแรกประเภทนี้ NLSC ซึง่ไดรั้บการอนุมัตจิากรัฐสภาของสหรัฐฯใน
ปี 2006 เป็นแนวทางใหม่ทีส่�าคัญในการตอบสนองความตอ้งการของประเทศ 
โดยใหบุ้คคลทีม่ทีักษะความเชีย่วชาญเป็นอย่างสงูดา้นภาษาเขา้มามสีว่นเกีย่ว
ขอ้งดว้ย ภายใตโ้ปรแกรมน�าร่องของเรา เราจะคัดเลอืกบรรดาอาสาสมัครทีม่ี
ทักษะพเิศษในภาษาจนีกลาง รัสเซยี ฮนิดู เวยีดนาม อนิโดนีเซยี สวาฮลิ ีโซมาล ี
เฮาซา ไทย และมารแ์ชลล์

ส�าหรับรายชือ่ล่าสดุส�าหรับภาษาต่างๆ ของ NLSC กรุณาไปทีเ่ว็บไซต ์
www.nlscorps.org/thai

ความดทีีย่ ิง่ใหญ ่คอืการชว่ยเหลอื 
เพือ่นมนุษยด์ว้ยกนั...และคณุ
สามารถชว่ยใหเ้ราบรรลเุป้าหมายนีไ้ด ้

 nlscorps.org


