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ໂຄງການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລ  

ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ  
 

 

ປະກາດຮບັສະໝກັ  

ທນຶສໍາລບັບດົຄົນ້ຄວາ້ວໄິຈ 

 

 

ມະຫາວທິະຍາໄລ ລຸກຊໍາບວກ ຂໍຖເືປັນກຽດປະກາດເປີດຮບັໃບສະໝກັ ເພື່ ອຄດັເລອືກພະນກັງານວຊິາການໃນ

ຂງົເຂດກດົໝາຍຈາກ ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ, ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ ສນົໃຈດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້

ພາຍໃຕກ້ານເປັນທີ່ ປຶກສາຂອງ ໂຄງການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລ ລາວ-ລຸກຊໍາບວກ.  
 
ເງ ື່ອນໄຂ 
 
ໂປຣແກຣມການຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ ແມ່ນມຈີດຸປະສງົໃຫບ້ນັດາຄູອາຈານໄດພ້ດັທະນາທກັສະທາງວຊິາການ ແລະ ທກັ

ສະການຄົນ້ຄວາ້ໃນຂງົເຂດກດົໝາຍ ເພື່ ອເພີ່ ມສກັກະຍະພາບຂອງຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ ຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດໄດໃ້ນໄລຍະຍາວ. ຜູສ້ະໝກັ ຕອ້ງເປັນຄູອາຈານຈາກ ຄະນະນຕິສິາດ ແລະ ລດັຖະສາດ 

ຂອງ ມະຫາວທິະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ ຈບົການສກຶສາລະດບັປະລນິຍາຕຂີຶນ້ໄປ ໃນສາຂາກດົໝາຍ ຫຼ ືກ່ຽວກບັກດົໝ

າຍ. ການສະໝກັ ແມ່ນບ່ໍມກີານກາໍນດົເງ ື່ອນໄຂທາງດາ້ນອາຍຸ. ຜູສ້ະໝກັຈະໄດຮ້ບັເລອືກອງີຕາມຄວາມເໝາະສມົ. 

ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກມສີດິເຕມັທໃີນການຄດັເລອືກ ຫຼ ືປະຕເິສດການສະໜກັ.  
 
ເພື່ ອສອດຄ່ອງກບັ “ຍຸດທະສາດການຮ່ວມມທືົ່ ວໄປຂອງລຸກຊໍາບວກ ເພື່ ອການພດັທະນາແບບຍນືຍງົ - ຫນົທາງສູ່ປີ 

2030”, ໂຄງການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດເ້ປີດຮບັບດົສະເໜກີານຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ນອນໃນຂງົເຂດດັ່ ງນີ:້  
- ລດັທີ່ ປົກຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂດຍກດົໝາຍ ຫຼ ືລດັແຫ່ງກດົໝາຍ;  
- ສດິທພິືນ້ຖານ; 
- ຄວາມສະເໝພີາຍຍງິຊາຍ; 
- ຄວາມຍນືຍງົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາດນິຟາ້ອາກາດ. 

 
ການປຶກສາ 
 



 

 

ໂຄງການຈະໃຫຄໍ້າແນະນາໍການຄົນ້ຄວາ້ຢ່າງລະອຽດ ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາໃນຄົນ້ຄວາ້ ເຊິ່ ງນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ຖກືຮບັ

ເລອືກຈະໄດຮ້ບັການສະໜບັສະໜນູໃນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ໄດຮ້ບັຄໍາປຶກສາຈາກຜູປ້ະສານງານຂອງ

ໂຄງການ ຜ່ານການພບົປະ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ຂອງບດົຄົນ້ຄວາ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕ.ິ  
ນກັຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ໄດຮ້ບັເລອືກ ມພີນັທະຕອ້ງໄດເ້ຂົາ້ຮ່ວມການເຝິກອບົຮມົທີ່ ຈດັໂດຍໂຄງການຮ່ວມມລືະຫວ່າງ

ມະຫາວທິະຍາໄລ ຢ່າງເຕມັສ່ວນ (ເຊັ່ ນ ການບນັຍາຍ, ການເຝິກອບົຮມົ ແລະ ອື່ ນໆ) ແລະ ຈະໄດເ້ຜຍີແຜ່ການ

ຄົນ້ຄວາ້ຂອງຕນົຕ່ໍສາທາລະນະ. ນກັຄົນ້ຄວາ້ ຍງັຕອ້ງໄດສ້ົ່ ງບດົລາຍງານຄວາມຄບືໜາ້ທຸກໆ ສາມເດອືນ ຕາມສນັຍາ

ການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ໄດເ້ຊນັກບັມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ.  
 

ການບໍລຫິານຈດັການ 
 
ຜູທ້ ິ່ ຖກືຮບັເລອືກຈະໄດຮ້ບັທນຶຮອນຈາໍນວນ 1 200 ເອໂີຣ ເພື່ ອນາໍໃຊໃ້ນການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້.  
 
ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ຈະມອບທນຶດັ່ ງກ່າວໃຫແ້ກ່ຄູອາຈານທີ່ ໄດຮ້ບັເລອືກ ເປັນ 4 ງວດ. ການໃຫທ້ນຶຂອງ

ມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ແມ່ນອງີຕາມຄວາມສາມາດຂອງຜູໄ້ດຮ້ບັທນຶ ແລະ ຂຶນ້ກບັວ່ານກັຄົນ້ຄວາ້ຜູນ້ ັນ້ 

ສາມາດປະຕບິດັຕາມເງ ື່ອນໄຂ ຫຼ ືພນັທະທີ່ ຕັງ້ໄວໃ້ນຂໍຕ້ກົລງົຂອງທນຶໄດ ້ຫຼ ື ບ່ໍ, ໂດຍສະເພາະການສົ່ ງບດົລາຍງານ

ຄວາມຄບືໜາ້ ທຸກໆ ສາມເດອືນ ໃຫແ້ກ່ຜູປ້ະສານງານຂອງໂຄງການຂອງມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາບວກ ທີ່ ປະຈາໍຢູ່

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. 
 
ນກັຄົນ້ຄວາ້ ຕອ້ງຮບັຜດິຊອບໃນການບໍລຫິານທນຶຮອນທີ່ ຕນົໄດຮ້ບັເອງ ໝາຍວ່າທາງໂຄງການຈະບ່ໍຮບັຜດິຊອບ

ກລໍະນມີຄ່ີາໃຊຈ່້າຍເພີ່ ມເຕມີ ນອກເໜອືຈາກທນຶທີ່ ໄດມ້ອບໃຫ.້ 
 
ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັເລອືກ ແມ່ນຈະຕອ້ງດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ຂອງຕນົຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. 
 
ຜູທ້ີ່ ໄດຮ້ບັເລອືກ ຕອ້ງຮບັປະກນັວ່າ ບດົຄົນ້ຄວາ້ຂອງຕນົ ສອດຄ່ອງກບັກດົລະບຽບຂອງມະຫາວທິະຍາໄລລຸກຊໍາ

ບວກ ໂດຍສະເພາະ ສອດຄ່ອງກບັຈນັຍາບນັການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ປາສະຈາກການລກັເອາົຜນົງານຂອງຄນົອື່ ນ.  
 
ບດົຄົນ້ຄວາ້ ແມ່ນຈະເປັນຮູບແບບຕພີມິໃສ່ເຈຍ້ ອາດເປັນພາສາລາວ ຫຼ ືພາສາອງັກດິ. ຄວາມຍາວຂອງບດົຄົນ້ຄວາ້

ສະບບັສຸດທາ້ຍ ແມ່ນຈະເປັນໄປຕາມການສນົທະນາຕກົລງົກບັຜູປ້ະສານງານໂຄງການ. ການຄົນ້ຄວາ້ ຕອ້ງໃຫ ້

ສໍາເລດັພາຍໃນເວລາໜຶ່ ງປີ ນບັຈາກວນັທທີີ່ ມກີານເຊນັສນັຍາທນຶການຄົນ້ຄວາ້ ຈນົເຖງິວນັທທີີ່ ຕກົລງົສົ່ ງຜນົການ

ຄົນ້ຄວາ້. 
 
ຜູສ້ະໝກັ ສາມາດສະໝກັຂໍທນຶ ເປັນບຸກຄນົໄດເ້ທົ່ ານັນ້, ບ່ໍສາມາດສະໝກັ ເປັນກຸ່ມ ຫຼ ືເປັນສະຖາບນັໄດ.້ 
 
ການສະໝກັ 
 
ໃບສະໝກັ ຕອ້ງຂຽນເປັນພາສາລາວ ຫຼ ືພາສາອງັກດິ ແລະ ຄວນປະກອບມ:ີ 

- ຈດົໝາຍສະແດງເຈດຈາໍນງົ ຫຼ ືcover letter (ຍາວບ່ໍເກນີ 2 ໜາ້ເຈຍ້); 
- ຊວີະປະຫວດັຫຍໍ ້(CV) ປະກອບມຂໍີມູ້ນຕດິຕ່ໍ, ປະສບົການທາງວຊິາການ (ຫຼກັສູດທີ່ ສອນ, ປະສບົການ

ການຄົນ້ຄວາ້ຜ່ານມາ, ຫຼກັສູດມະຫາວທິະຍາໄລ ແລະ ອື່ ນໆ); 



 

 

- ບດົສະເໜກີານຄົນ້ຄວາ້ (ຄວາມຍາວບ່ໍເກນີ 3 ໜາ້ເຈຍ້) ລວມບນັນານຸກມົ. ບດົສະເໜ ີຄວນປະກອບມີ

ຄໍາອະທບິາຍກ່ຽວກບັຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ (ພາກສະເໜ)ີ, ສມົມຸດຕຖິານ, ເປົາ້ໝາຍຂອງການຄົນ້ຄວາ້, ວທິີ

ການດໍາເນນີການຄົນ້ຄວາ້ ແລະ ບນັນານຸກມົສັນ້ໆ (ບ່ໍເກນີ 15 ແຫ່ຼງອາ້ງອງີ). 
 
 
 

ກາໍນດົສົ່ ງໃບສະໝກັ ພາຍໃນ: ວນັທ ີ28 ກຸມພາ 2022 
 
 

 
ຜູທ້ີ່ ຖກືຮບັເລອືກເບືອ້ງຕົນ້ ແມ່ນຈາໍໄດຜ່້ານການສໍາພາດກ່ອນ.  
 
ສົ່ ງໃບສະໝກັໄປທີ່  ດຣ. ເພລີນີ ຊມີອນ: perrine.simon@ext.uni.lu   
ແລະ ນາງ ທອງຄູນ ໄຊຍະຫງົ: thongkhoonxayyahong@gmail.com 





 

 

ເອກະສານຂດັຕດິ: ຄໍາແນະນາໍສໍາລບັການສະໝກັ  
 

 
ໂຄງການຮ່ວມມລືະຫວ່າງມະຫາວທິະຍາໄລ ໄດເ້ປີດຮບັບດົສະເໜກີານຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ນອນໃນຂງົເຂດກດົໝາຍ, ໝາຍ

ຄວາມວ່າບດົສະເໜຕີອ້ງເນັນ້ໜກັບນັຫາມດໜຶ່ ງທີ່ ກ່ຽວກບັກດົໝາຍ, ວເິຄາະກ່ຽວກບັກອບຂອງກດົໝາຍທີ່ ບງັຄບັ

ໃຊໃ້ນບນັຫາດັ່ ງກ່າວ ແລະ ບດົສະເໜກີຕໍອ້ງນາໍໃຊແ້ຫ່ຼງຂໍມູ້ນທີ່ ກ່ຽວກບັກດົໝາຍ. 
 
ໂຄງການ ເປີດຮບັບດົສະເໜທີີ່ ນາໍໃຊວ້ທິກີານຄົນ້ຄວາ້ຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ ນ ການຄົນ້ຄວາ້ທີ່ ນາໍໃຊຫຼ້ກັການທາງກດົ

ໝາຍ, ການຄົນ້ຄວາ້ກດົໝາຍແບບປຽບທຽບ ຫຼ ື ການຄົນ້ຄວາ້ທາງກດົໝາຍໃນຫຼາຍສາຂາວຊິາ 

(interdisciplinary research) ເຊັ່ ນ ການຄົນ້ຄວາ້ວທິະຍາສາດສງັຄມົ-ກດົໝາຍ.  
 
ເປົາ້ໝາຍຂອງໂປຣແກຣມການຄົນ້ຄວາ້ນີ ້ ແມ່ນເພື່ ອເສມີຂະຫຍາຍການຄົນ້ຄວາ້ທາງກດົໝາຍແບບຄຸນນະພາບ 

ແລະ ເນັນ້ໜກັທກັສະການວເິຄາະຂອງນກັຄົນ້ຄວາ້. ສະນັນ້, ຜູສ້ະໝກັຕອ້ງສຸມໃສ່ສອງເປົາ້ໝາຍນີ ້ (ວທິກີານ

ຄົນ້ຄວາ້ແບບຄຸນນະພາບ ແລະ ການວເິຄາະທາງກດົໝາຍ) ໃນການປະກອບໃບສະໝກັ.  
 
ຫວົຂໍກ້ານຄົນ້ຄວາ້ ສາມາດເປັນຫວົຂໍທ້ີ່ ເນັນ້ໜກັກ່ຽວກບັສາຂາໃດກໄໍດທ້ີ່ ນອນໃນຂງົເຂດກດົໝາຍ (ກດົໝາຍ

ສາກນົ, ກດົໝາຍລດັຖະທໍາມະນນູ, ກດົໝາຍບໍລຫິານ, ກດົໝາຍແພ່ງ, ກດົໝາຍອາຍາ, ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍການ

ດໍາເນນີຄະດ,ີ ກດົໝາຍແຮງງານ, ກດົໝາຍສິ່ ງແວດລອ້ມ, ກດົໝາຍກ່ຽວກບັຊບັສນິ, ກດົໝາຍກ່ຽວກບັການ

ກະສກິາໍ ແລະ ອື່ ນໆ). ແຕ່ເຖງິຢ່າງໃດກຕໍາມ ບດົຄົນ້ຄວາ້ຂອງທ່ານຕອ້ງກ່ຽວຂອ້ງກບັ:   
- ລດັທີ່ ປົກຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂດຍກດົໝາຍ;  
- ສດິທພິືນ້ຖານ; 
- ຄວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍ; 
- ຄວາມຍນືຍງົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາດນິຟາ້ອາກາດ. 

 
ບາງຫວົຂໍແ້ນະນາໍມດີັ່ ງລຸ່ມນີ:້ 
 
ລດັທີ່ ປົກຄອງ ແລະ ບໍລຫິານໂດຍກດົໝາຍ 

ໂຄງການ ຮບັສະເພາະຫວົຂໍທ້ີ່ ກ່ຽວກບັ:  
- ລະບບົກວດສອບ ແລະ ຖ່ວງດຸນອໍານາດ (Constitutional checks and balances);  
- ຂັນ້ຕອນການຮ່າງກດົໝາຍ (ເຊັ່ ນ ບນັດາຂັນ້ຕອນ ແລະ ຄຸນນະພາບທີ່ ກດົໝາຍຕອ້ງໃຫຄ້ວາມສໍາຄນັ);  
- ການຈດັລຽງລໍາດບັຄວາມສໍາຄນັລະຫວ່າງ ລດັຖະທໍາມະນນູ, ບນັດາກດົໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;  
- ການເຊື່ ອມໂຍງກດົໝາຍສາກນົເຂົາ້ໃນລະບຽບກດົໝາຍພາຍໃນ;   
- ການບງັຄບັໃຊກ້ດົໝາຍໂດຍອງົການຕຸລາການ;  
- ຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງອງົການຕຸລາການ;  
- ການເຂົາ້ເຖງິກດົໝາຍ ແລະ/ຫຼ ືຄໍາຕດັສນິຂອງສານ;  
- ສດິໃນການແກຟ້ອ້ງ ແລະ ການດໍາເນນີຄະດທີີ່ ເປັນທໍາ;  
- ການສນັນຖິານວ່າເປັນຜູບໍ້ລສຸິດ;  
- ການເຂົາ້ເຖງິຂະບວນການຍຸຕທໍິາ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼອືທາງດາ້ນກດົໝາຍ;  



 

 

- ການຮບັປະກນັສດິຂອງຜູທ້ີ່ ຖກືກກັຂງັພາງ (Guarantees in pre-trial detentions); 
- ສດິໃນການຂໍອຸທອນຈາກອງົກອນທີ່ ກ່ຽວຂອ້ງຂອງລດັຖະບານ;  
- ຫຼກັຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ຫຼກັຄວາມຮບັຜດິຊອບ (ຕວົຢ່າງເຊັ່ ນ ຄວາມຮບັຜດິຊອບຂອງບຸກຄນົຂອງທາງ

ການ, ກອບນຕິກິາໍ ວ່າດວ້ຍການຕາ້ນການສໍລ້າດບງັຫຼວງ ແລະ ອື່ ນໆ).  
 
ສດິທພິືນ້ຖານ 

ໂຄງການ ຮບັສະເພາະຫວົຂໍທ້ີ່ ກ່ຽວກບັ:  
- ກອບກດົໝາຍສດິທມິະນຸດໃນ ສປປ ລາວ;   
- ບນັດານຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັສດິທມິະນຸດ ທີ່ ເຊນັ ຫຼ ືໃຫສ້ດັຕະຍາບນັໂດຍ ສປປ ລາວ (ເຊັ່ ນ ສນົທສິນັຍາສາກນົ 

ວ່າດວ້ຍສດິທທິາງການເມອືງ ແລະ ພນົລະເຮອືນ; ສນົທສິນັຍາ  ວ່າດວ້ຍການຕາ້ນການທໍລະມານ ແລະ 

ການກະທໍາ ຫຼ ືການລງົໂທດອື່ ນໆ ທີ່ ໂຫດຮາ້ຍປ່າເຖື່ ອນ, ໄຮມ້ະນຸດສະທໍາ ແລະ ເສື່ ອມຊາມ);  
- ຄະນະກາໍມະການສດິທມິະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ການຕດິຕາມກວດກາສດິທທິາງການເມອືງ ແລະ 

ພນົລະເຮອືນ; 
- ສະພາສດິທມິະນຸດ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ກນົໄກທບົທວນປະຈາໍໄລຍະດາ້ນສດິທມິະນຸດ (UPR);  
- ສດິທພິືນ້ຖານຕາມລດັຖະທໍາມະນນູ;  
- ສດິທພິືນ້ຖານສະເພາະໃດໜຶ່ ງ;  
- ສດິທພິືນ້ຖານໃນອາຊຽນ. 

 
ຄວາມສະເໝພີາບຍງິຊາຍ 

ໂຄງການ ຮບັສະເພາະຫວົຂໍທ້ີ່ ກ່ຽວກບັ:  
- ສນົທສິນັຍາ ວ່າດວ້ຍການກາໍຈດັການຈາໍແນກແມ່ຍງິໃນທຸກຮູບການ ແລະ ການປະຕບິດັສນົທສິນັຍາ;  
- ກອບນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັການຫລຸລູກ ແລະ ສດິໃນການຈະເລນີພນັ (ເຊັ່ ນ ຈາກມຸມມອງຂອງການປຽບທຽບ

ກດົໝາຍ);  
- ນຍິາມຂອງການຂົ່ ມຂນື (ແລະ ຄວາມເປັນໄປໄດໃ້ນການນາໍໃຊນ້ຍິາມຂອງການກະທໍາຜດິດັ່ ງກ່າວ

ໂດຍສານ);  
- ກອບນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັການລະເມດີທາງເພດ;  
- ກອບນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັການແຕ່ງດອງ ແລະ ການຢ່າຮາ້ງ;  
- ການຄາ້ມະນຸດ ແລະ ການລະເມດີທາງເພດ.  

 
ຄວາມຍນືຍງົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາດນິຟາ້ອາກາດ 
ໂຄງການ ຮບັສະເພາະຫວົຂໍທ້ີ່ ກ່ຽວກບັ:  
- ກດົໝາຍສິ່ ງແວດລອ້ມສາກນົ (ຂໍຕ້ກົລງົສາກນົ ແລະ ພາກພືນ້ ກ່ຽວກບັສິ່ ງແວດລອ້ມ ແລະ 

ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ);  
- ເປົາ້ໝາຍພດັທະນາແບບຍນືຍງົ ແລະ ການຄຸມ້ຄອງນໍາ້ ໃນບນັດາປະເທດອະນຸພາກລຸ່ມແມ່ນໍາ້ຂອງ;  
- ກອບນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັ ການພດັທະນາພືນ້ຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ; 
- ກອບນຕິກິາໍ ກ່ຽວກບັ ການຂຸດຄົນ້ຊບັພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມ;   
- ບດົບາດຂອງອາຊຽນໃນການປົກປັກຮກັສາສິ່ ງແວດລອ້ມໃນພາກພືນ້;  



 

 

- ລະບຽບການ ກ່ຽວກບັ ການວດັແທກຜນົກະທບົທາງສິ່ ງແວດລອ້ມ;  
- ກດົໝາຍ ວ່າດວ້ຍທີ່ ດນິ/ ສດິໃນການນາໍໃຊທ້ີ່ ດນິ.   

 
Information Notice: Following the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (known 
as “GDPR”), the University of Luxembourg (2 Avenue de l’Université, L-4365 Esch-sur-Alzette) will 
collect your personal data for the purpose of the assessment of your eligibility for the research 
grant agreement. Your personal data will only be used for this purpose and will not be shared 
with any other parties. In case your application is not successful, your personal data will be held 
for a maximum of two years. The processing of your personal data is based on art 6.1. (b) GDPR. 
You can find more information about your data subject rights on this 
website: https://wwwen.uni.lu/university/data_protection/your_rights. If you have any 
questions or want to exercise your rights, please contact cooperationlaos.uni.lu@gmail.com and 
don’t hesitate to contact the Data Protection Officer via dpo@uni.lu for further information. 
 


