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ភំ្នំ�ពេ�ញ៖ សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ សូ�អបអរសាទរដ្ឋល់់

ប្របពេទសក�ុ�ជា ចំ�ពេ�ះការ�កដ្ឋល់់ពេ�យពេជាគជ័័យ 

នូូវវ៉ាាក់សា�ងប្របឆាំ�ងកូវដី្ឋ១៩ ពេ�ះ ះ AstraZeneca 

ចំ�នួូនូ ៣២៤ ០០០ ដូ្ឋស ពេ�ថ្ងៃ�ៃទី ២ ខែ��ីនា ឆំាំ� ២០២១។ 

ការទទួល់បានូវ៉ាាក់សា�ងពេនូះ គឺពេ�យសារការពេបេជាា

ចិំត្តេជា��នូចំ�ពេ�ះទីផ្សាារ COVAX ខែដ្ឋល់ជាគពេប្រ�ង

គ�និូត្តផ្សាេួចំពេផ្សាេ��ជា សកល់ កំ�ងការគាំ�ប្រទការទទួល់បានូ

ប្របកបពេ�យស�ធ�៌ នូូវវ៉ាាក់សា�ងប្របឆាំ�ងពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ 

១៩។ ពេ�កំ�ងពេ�ល់�ះីៗ នូះ សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិបានូប្របកាស

�ីការផ្សាេល់់ជ័�នួូយ

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិកអាបអារសាទរប្របមេទសក�ុ�ជាា ចំំមេ�ះ�ការ�កដ្ឋល់់វ៉ាាាក់សាំងសហរដ្ឋឋអាាមេ�រិកអាបអារសាទរប្របមេទសក�ុ�ជាា ចំំមេ�ះ�ការ�កដ្ឋល់់វ៉ាាាក់សាំង  COVAXCOVAX
  

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨

ពេ�យ៖ Khmer Post USA

ចាប់តាំ�ង�ី�នូការអនូ��័ត្តថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ងជ័�ៃឺកូវដី្ឋ១៩ ប្របពេភ្នំទ Moderna និូង Pfizer កំ�ងខែ�ធូំ�ក 

�នូ�សសប្រប�ណ ៦៧.៩ លានូនាក់ បានូទទួល់ការចាក់ថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ងរចួំពេហ�យ យ៉ាា ងពេ�ចំណាស់ ក៍

បានូ�ួយដូ្ឋសខែដ្ឋរ។ ពេនូះពេប�ពេយ៉ាងតាំ�ការរបាយការណ៍របស់គណៈក�ះ ធិការប្រគប់ប្រគងជ័�ៃឺឆ្លលង ពេ�

កាត់្តថ្នាំ (C.D.C) កាល់�ីថ្ងៃ�ៃច័ំនូទ ទី១ ខែ��ីនា ឆំាំ�២០២១។ �នូ�សសប្របខែហល់ ២៥.៥ លានូនាក់ ចាក់ថំ្នាំ�

វ៉ាាក់សា�ងប្រគប់ចំ�នួូនូដូ្ឋស។ �ះីៗពេនូះ �ល់រដ្ឋឋអាពេ�រកិ សាល ប់ពេ�យសារ  ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ �នូចំ�នួូនូ 

៥១៣០០០នាក់ �ប់ចាប់តាំ�ង�ី��នូ �នូ�នូ�សស�ំក់សាល ប់ពេ�យសារ ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ កំ�ងខែ�ក��ៈៈ 

ឆំាំ�២០២០។ រដ្ឋឋបាល់ថ្ងៃបដិ្ឋនូ បានូសនូាថ្នាំ �នូ�សស ១០០ លានូនាក់ ចាក់វ៉ាាក់សា�ងកំ�ងអ�ឡុ�ងពេ�ល់ ១០០ 

ថ្ងៃ�ៃដ្ឋ�បូងថ្ងៃនូការចូំល់កាន់ូដ្ឋ�ខែណងរបស់គាំត់្ត ពេហ�យនាពេ�ល់�ះីៗពេនូះ �នូប្របខែហល់ ១.៨២ លានូដូ្ឋស កំ�ង

�ួយថ្ងៃ�ៃ ក���ងប្រត្តូវបានូចាក់ពេ�ទូទាំ�ងប្របពេទស។ 

ដ្ឋ�ណាក់កាល់ថ្ងៃនូការខែចំកថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ងពេ�កំ�ងរដ្ឋឋ Massachusettsដ្ឋ�ណាក់កាល់ថ្ងៃនូការខែចំកថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ងពេ�កំ�ងរដ្ឋឋ Massachusetts  

ចាប់�ីខែ�ធូំ ឆំាំ�២០២០ �កទល់់ខែ�ក��ៈៈ ២០២១ កំ�ងដ្ឋ�ណាក់កាល់ទី១ ប្រត្តូវបានូផ្សាេល់់អាទិភា�ដ្ឋល់់

ប�គគលិ់កខែ�ទាំ�ស��ភា�ពេ�កំ�ង�នូទីរពេ�ទយ និូង�ិនូពេ�កំ�ង�នូទីរពេ�ទយ។ 

ដ្ឋ�ណ់ាកាល់ទី២ �ីខែ�ក��ៈៈ ដ្ឋល់់ខែ��ីនា ឆំាំ�២០២១ បានូខែនូែ�បួនូប្រកុ�

ការចំាក់ថ្នាំំាំវ៉ាាាក់សាំងជា�ឺ� កូវ៉ាីដ្ឋ-១៩ការចំាក់ថ្នាំំាំវ៉ាាាក់សាំងជា�ឺ� កូវ៉ាីដ្ឋ-១៩

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២
Photo Credit: Lowell Health DepartmentPhoto Credit: Lowell Health Department

By U.S. Embassy in Cambodia

US Embassy in PHNOM PENH, Cam-
bodia – released a statement on March 3rd, 
2021 congratulates, Cambodia – The United 
States congratulates Cambodia on the suc-
cessful arrival of 324,000 doses of the Astra-
Zeneca COVID-19 vaccine on March 2, 2021.  
This shipment was made possible through 
the COVAX Advance Market Commitment, 
a global initiative to support equitable access 

First Shipment of AstranzenecaFirst Shipment of Astranzeneca
Covid-19 Vaccine Arrives CambodiaCovid-19 Vaccine Arrives Cambodia

First Shipment of AstranzenecaFirst Shipment of Astranzeneca

Covid-19 Vaccine Arrives CambodiaCovid-19 Vaccine Arrives Cambodia

Please see Please see Covid-19 Vaccine Arrives CambodiaCovid-19 Vaccine Arrives Cambodia  /04/04

Covid-19 Vaccinations in MassachusettsCovid-19 Vaccinations in Massachusetts
Please see Covid-19 Vaccinations /05Please see Covid-19 Vaccinations /05
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• សាា គ�ន៍ូ 

• សាលាពេរៀនូរដ្ឋឋ ទីប្រកុងឡូុខែវ ាល់  - 

កាេ រ�័ត៌្ត�នូជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩

• ធនូធានូបពេចំេកវទិា

• កាល់វភិាគសិកា�ីចំ�ៃ យ ពេសវ៉ា 

ចំ�ណីអា�រ

• ប្របតិ្តទិនូស្រុសុក ២០២០-២០២១

• ពេសៀវពេ�ពេ�ពេរៀនូ

• ទប្រ�ង់�តាំបិតាំសប្រ�ប់ការ�ិចារណា

�ក់កូនូចូំល់ពេរៀនូពេ�យផ្ទាទ ល់់

ក�ះវធីិពេធា�ពេត្តសេ សប្រ�ប់�តាំបិតាំ 

និូង អាណា�ាបាល់ LPS POOL

ប្រគួសារ �តាំបិតាំ និូងអាណា�ាបាល់ 

ជាទីពេគាំរ��ប់អានូ!

ពេ�ថ្ងៃ�ៃទី២២ ខែ�ក��ៈៈ ឆំាំ�២០២១ ពេយ�ង

នឹូងចាប់ពេផ្សាេ��ទទួល់សិសសចូំល់វញិសប្រ�ប់

ការសិកាពេ�យផ្ទាទ ល់់។ ជាខែផំ្សាក�ួយថ្ងៃនូ

ការចាប់ពេផ្សាេ��ពេប�កពេឡុ�ងវញិ ពេយ�ងនឹូងផ្សាេល់់ 

ការពេធា�ពេត្តសេជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ប្របចា�សបាេ ហ៍

ពេ�យឥត្តគិត្តថ្ងៃ�ល។  ការពេធា�ពេត្តសេពេនូះនឹូង

កាត់្តបនូែយ�និូភ័្នំយការឆ្លលងជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ 

តាំ�រយៈការជួ័យក�ណត់្តរកករណីវជិ័ជ�នូ

ទាំ�ងពេនាះកំ�ងចំ�ពេណា��នូ�សសខែដ្ឋល់�ិនូ

បង្ហាា ញពេ�គសញ្ញាា ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ ។ 

ពេយ�ងសងឹឹ�ថ្នាំ  ពេលាក អំក នឹូង

ចូំល់រ�ួពេ�យចំ�ះហពេត្តែល់ខាពេល់�ទប្រ�ង់

យល់់ប្រ��សប្រ�ប់កូនូរបស់ពេលាក អំក។ 

សិសស និូងប�គគលិ់កចូំល់រ�ួកាន់ូខែត្តពេប្រចំ�នូ 

សាលាពេរៀនូរបស់ពេយ�ង នឹូងកាន់ូខែត្ត�នូ

ស�វត្តែិភា�! 

ពេត្ត�ក�ះវធីិពេធា�ពេត្តសេកូវដី្ឋ-១៩ ជាអាី?

o សិសសខែដ្ឋល់ចូំល់រ�ួ នឹូងប្រតូ្តវពេធា�ពេត្តសេ

ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ �ួយសបាេ ហ៍�េង។

o ក�ះវធីិចាប់ពេផ្សាេ��ពេ�ថ្ងៃ�ៃទី២២ 

ខែ�ក��ៈៈ ឆំាំ�២០២១   សប្រ�ប់សិសសទាំ�ងអស់

ខែដ្ឋល់ពេរៀនូពេ�យផ្ទាទ ល់់កំ�ងថំ្នាំក់ពេរៀនូ។ សិសស

ពេប្រចំ�នូពេទៀត្ត នឹូងប្រតូ្តវបញ្ចូេូ ល់ពេ�ពេ�ល់ពេយ�ង

បនូេទទួល់សិសស និូងប�គគលិ់កបខែនូែ� 

ប្រត្តឡុប់�កវញិ។  

o ការពេធា�ពេត្តសេ នឹូងពេធា�ពេឡុ�ងពេ�តាំ�

សាលាពេរៀនូនិូ�ួយៗ។

o ការពេធា�ពេត្តសេជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ រហ័ស 

ង្ហាយស្រុសួល់ និូង�ិនូឈឺឺចាប់។ វ៉ាគឺជាការ

ពេធា�ពេត្តសេតាំ�ប្រចំ��ះ ពេ�យការផ្សាេតិ្តយកខាង

កំ�ងរ�នូធប្រចំ��ះពេ��ៗ ស្រុសាល់ៗ។ ពេយ�ងនឹូង

សប្រ�ួល់ដ្ឋល់់សិសសទាំ�ងអស់ខែដ្ឋល់ប្រតូ្តវការ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៤

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១

សាលារៀ�ៀន�ដ្ឋឋទីីក្រុ�ុងឡូូវ៉ែែ�ល មាតាបិិតា និងសិិសិ្ស

ព័័ត៌៌មានឆ្នាំំ្�សិិ�្សា ២០២០-២០២
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ចំ�ណ� ចំស�ខាន់ូៗ

• ត្ត�បន់ូ Inner Mongolia ចិំនូ �នូ

ខែផ្សានូការ��ប្របា�គពេប្រ�ងខែរ ាប្រគីបតូ្តរបីូយប័ណណ 

និូងបិទសក�ះភា�ខែដ្ឋល់�នូស្រុសាប់ ពេដ្ឋ��ីកីាត់្ត

ផ្ទាេ ច់ំប្របតិ្តបតិ្តេការពេប្រប�ប្របាស់ថ្នាំ��ល់។

• ការពេធា�ខែរ ា Bitcoin ពេប្រប�ប្របាស់ថ្នាំ��ល់

ប្របខែហល់ ១២៨.៨៤ terawatt ពេ�ា ងកំ�ង�ួយឆំាំ� 

ពេប្រចំ�នូជាងប្របពេទសទាំ�ង�ូល់ ដូ្ឋចំជា ប្របពេទស

អុ�យខែប្រកនូ និូងអាហសង់ទីនូ។

• ត្ត�បន់ូ Inner Mongolia ខែត្ត�ួយពេប្រប�

ថ្នាំ��ល់ ៨%ថ្ងៃនូការពេធា�ខែរ ា bitcoin ពេ�ទូទាំ�ង

សកល់ពេលាក ពេប្រចំ�នូជាងសហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ ខែដ្ឋល់

ពេប្រប�ចំ�នួូនូ ៧.២%។ 

ពេ�ត្តេកាា ងចូំវ ប្របពេទសចិំនូ— ត្ត�បន់ូ Inner 

Mongolia ចិំនូ �នូខែផ្សានូការ��ប្របា�គពេប្រ�ង

ខែរ ាប្រគីបតូ្តរបីូយប័ណណ�ះី និូងបិទសក�ះភា�ខែដ្ឋល់

�នូ ពេដ្ឋ��ីីកាត់្តផ្ទាេ ច់ំប្របតិ្តបតិ្តេការពេប្រប�ប្របាស់

ថ្នាំ��ល់។ 

Bitcoin អាស្រុស័យពេល់�បណាេ ញវ�ិជ័ឈការ 

�នូន័ូយថ្នាំ វ៉ា�ិនូខែ�នូពេចំញពេ�យអងគភា�

ខែត្ត�ួយដូ្ឋចំជាធានាគាំរកណាេ ល់ពេទ។ ការទូទាំត់្ត

ចំ�ណាយ កត់្តប្រតាំពេ�កំ�ងពេសៀវពេ�សាធារណៈ

�ួយ ខែដ្ឋល់ពេគពេ�ពេ�ះ ះថ្នាំ បល�កខែឆ្លនូ (block-
chain) ប្រតូ្តវការ “បញ្ញាជ ក់” ពេ�យអំករ�ករកខែរ ា។ 

អំករ�ករកខែរ ាទាំ�ងពេនូះ ពេប្រប�ប្របាស់ប្រប�័នូធ

ក���យូទ័រពេ�ះស្រុសាយចំ�ៃល់់គណិត្តវទិាដ៍្ឋសះ�ប្រគ

សាះ ញខែដ្ឋល់�នូប្របសិទធភា� អនូ�ញ្ញាា ត្តឲ្យយ

�នូការទូទាំត់្តចំ�ណាយតាំ� bitcoin ពេក�ត្តពេឡុ�ង។ 

អំករ�ករកខែរ ាទទួល់បានូរង្ហាា ន់ូ និូងការពេល់�កទឹកចិំត្តេ។ 

បា�ខែនូេពេ�យសារខែត្តក���យូទ័រ�នូថ្នាំ��ល់

�ុស់ វ៉ាពេប្រប�ប្របាស់ថ្នាំ��ល់ពេប្រចំ�នូ។

ការពេធា�ខែរ ា Bitcoin ពេប្រប�ប្របាស់ថ្នាំ��ល់

ប្របខែហល់ ១២៨.៨៤ terawatt ពេ�ា ងកំ�ង�ួយឆំាំ� 

ពេប្រចំ�នូជាងប្របពេទសទាំ�ង�ូល់ ដូ្ឋចំជា ប្របពេទស

អុ�យខែប្រកនូ និូងអាហសង់ទីនូ។ ពេនូះពេប�ពេយ៉ាងតាំ�

សនូទសសន៍ូពេប្រប�ប្របាស់អគគិសនីូ Cambridge 

Bitcoin ជាគពេប្រ�ង�ួយរបស់��វទិាល័់យ 

Cambridge។

ប្របពេទសចិំនូ ពេប្រប�ប្របាស់ចំ�នួូនូ ៦៥% ថ្ងៃនូ

ការពេធា�ខែរ ា bitcoin ទាំ�ងអស់ពេ�ទូទាំ�ងសកល់ពេលាក 

ត្ត�បន់ូ�ា�ងពេ�គ លី់ខែត្ត�ួយ�នូចំ�នួូនូ ៨% 

ពេ�យសារខែត្តថ្នាំ��ល់ពេថ្នាំក។ ជាការពេប្របៀបពេធៀប 

សហរដ្ឋឋ   អាពេ�រកិពេប្រប�ប្របាស់ចំ�នួូនូ ៧.២% ថ្ងៃនូ

ការពេធា�ខែរ ា bitcoin ពេ�ទូទាំ�ងសកល់ពេលាក។ 

យ៉ាាងណា�ិញ �ិនូខែ�នូប្រគីបតូ្តរបីូយប័ណណ

ទាំ�ងអស់�នូដ្ឋពេណ� ការដូ្ឋចំពេទ bitcoin ។ 

Inner Mongolia សែតិ្តពេ�កំ�ងភាគខាងពេជ័�ង

ប្របពេទសចិំនូ ប�ជ័័យ �ិនូសពេប្រ�ចំពេគាំល់ពេ�

វ៉ាយត្តថ្ងៃ�លរបស់រ�ឋ ភិ្នំបាល់កណាេ ល់ ទាំក់ទង

នឹូងការពេប្រប�ប្របាស់ថ្នាំ��ល់កំ�ងឆំាំ�២០១៩ និូង

ប្រត្តូវបានូសេីបពេនាទ សពេ�យទីប្រកុងពេបាកា�ង។ ជា

ការពេឆ្លល�យត្តប គណៈក�ះការអភិ្នំវឌ្ឃ  ឹនិូងខែកទប្រ�ង់

ត្ត�បន់ូ បានូ�ក់ពេចំញខែផ្សានូការ�ួយ កាត់្តបនូែយ

ការពេប្រប�ប្របាស់ថ្នាំ��ល់។ 

ខែផំ្សាកថ្ងៃនូខែផ្សានូការទាំ�ងពេនាះ ទាំក់ទងនឹូងការ

បិទគពេប្រ�ងខែរ ាប្រគីបតូ្តរបីូយប័ណណខែដ្ឋល់�នូស្រុសាប់

ពេ�ប្រតឹ្ត�ខែ�ពេ�សា ឆំាំ�២០២១ និូង�ិនូអនូ��័យ

ពេល់�គពេប្រ�ង�ះពីេទៀត្តខែដ្ឋរ។ �ួកពេគក័ចូំល់រ�ួពេធា�ការ

វ៉ាយត្តថ្ងៃ�លពេឡុ�ងវញិពេល់�ឧសាហក�ះថ្នាំ��ល់

ធ�នូធៃន់ូ ដូ្ឋចំជា ខែដ្ឋកខែ�ប និូងធយូង�ះ។

រ�ឋ ភិ្នំបាល់ចិំនូ គាំ�ប្រទការអភិ្នំវឌ្ឃឍបពេចំេកវទិា

បល�កខែឆ្លនូ bitcoin វ៉ាបានូស�ឡឹុងពេ��ល់ពេដ្ឋ��ីបី�ខែបក

ពេចាល់របីូយប័ណណឌី្ឃជី័�ល់ពេ�យ�លួនូឯង។ កំ�ង

ឆំាំ�២០១៧ ទីប្រកុងពេបាកា�ង បានូ��ឃាត់្តការ

ផ្សាេល់់កាក់ដ្ឋ�បូង ជា�ពេធាបាយ�ួយពេចំញប្រក�ស

ឌី្ឃជី័�ល់ និូងពេល់�កត្តពេ�ើ�ងល់�យ។ រ�ឋ ភិ្នំបាល់ ក៍

បានូប�ខែបកជ័�នួូញ ទាំក់ទងនឹូងប្របតិ្តបត្តេិការប្រគីប

តូ្តរបីូយប័ណណ ដូ្ឋចំជាការបេូរ ជាពេដ្ឋ��។

ប្របពេទសចិំនូ ក៍ជ័ប្រ�ុញឲ្យយកាល យជាបរយិ៉ាកាស

�ិត្តេភា�។ ប្របធានាធិបតី្ត ស�ី ជី័ង�ីង បានូ

និូយ៉ាយកា�ីឆំាំ���នូថ្នាំ ប្របពេទសចិំនូក���ងពេផ្ទាេ ត្ត

ពេល់�កប្រ�ិត្តក��ូល់ថ្ងៃនូការប�ភាយកាពេបានូឌី្ឃអ�កស�តី្ត

ប្រតឹ្ត�ឆំាំ�២០៣០ និូងកាត់្តបនូែយកាពេបានូឲ្យយអស់ 

ប្រតឹ្ត�ឆំាំ�២០៦០។

មជ្្ឈមណ្ឌឌលរ៉ែែ�ចិិនធំំមួយកំំពុុងបិិទប្របិតិិបិតិិ�កាែប្រ�ីបិតូិែូបិីយបិ័ណ្ឌណ

to COVID-19 vaccines.  The Unit-
ed States recently announced the 
provision of an initial $2 billion—
out of a total planned $4 billion— to 
the COVAX Advance Market Com-
mitment, making the United States 
the single largest contributor to the 
international response to COVID-19.  
Cambodia is among the first coun-
tries in the region to have received 
COVID-19 vaccines through the 
COVAX facility. 

“Supporting Cambodia’s response 
to COVID-19 through the COVAX 
facility continues our long-standing 
public health cooperation and part-
nership with Cambodia,” said U.S. 
Ambassador W. Patrick Murphy.  
“Defeating the pandemic is a 
global challenge and the United 
States is working both at home and 
abroad to stop the spread of the 
disease.  Working together, we can 
defeat COVID-19 and prepare our-
selves for future threats.” 

The U.S. contributions to CO-

VAX, through the U.S. Agency for 
International Development (US-
AID), will support the purchase and 
delivery of safe and effective CO-
VID-19 vaccines for the world’s 
most vulnerable and at-risk popula-

tions in 92 low- and middle-income 
countries. This support is critical to 
controlling the pandemic, slowing 
the emergence of new variants, and 
helping to restart the global econo-
my. 

The United States will also work 
with other donors to make further 
pledges and commitments to meet 
the COVAX facility’s critical needs. 
The U.S government is committed 
to collaborating with partners and 
governments to support global CO-
VID-19 vaccination efforts. 

The United States has worked 
closely with 
Cambodian 
stakeholders 
throughout 
the duration 
of the pan-
demic to pro-
tect public 
health and 
strengthen 
the response 
to COV-
ID-19.  Long-
standing health 

partnerships in Cambodia have fa-
cilitated this work, including through 
the U.S. Centers for Disease Control 
(CDC), the U.S. National Institutes 
of Health (NIH), the U.S Naval 
Medical Research Center, and US-

AID.  These partnership have bol-
stered the surveillance, contact 
tracing, research, and public aware-
ness needed to control the pan-
demic and save lives. 

In addition, through USAID, 
the United States has provided more 
than $11 million in special funding 
to help Cambodia prevent, detect, 
and respond to the pandemic outbreak 
and to support economic recovery. 
These resources have helped the 
Kingdom with risk communication, 
community engagement, infection 
prevention and control, case man-
agement, laboratory systems, and 
have provided important com-
modities such as basic hygiene 
supplies, essential viral transport 
media, cold-chain boxes for safe 
transport of specimens to labs for 
analysis, personal protective equip-
ment for laboratory staff and front-
line health workers, and IT equipment 
to strengthen COVID-19 health 
education related messaging and 
contact tracing system management.

Covid-19 Vaccine Arrives CambodiaCovid-19 Vaccine Arrives Cambodia
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Since the approval of the Mod-
erna and Pfizer Covid-19 vaccines 
in December, about 67.9 million 
people have been vaccinated, at least 
one dose according to C.D.C report 
on Monday, March 1, 2021. About 
25.5 million people have fully vac-
cinated. Currently number of 
Americans died of Covid-19 still 
staggering at 513,000 people since 
a year ago, when one person died 
of covid-19 in February 2020.

Bidden administration pledged 
to have 100 million people vaccinate 
during his first 100 days in the office, 
currently there are about 1.82 mil-
lion doses per day being administered 
throughout the country.

Phases of the vaccines distribu-
tion in Massachusetts From Decem-
ber 2020 – February 2021 in phase 
one was designated the priority for 
clinical and non-clinical healthcare 
workers. Phase 2 from February to 
March 2021, four additional groups 
added to the list of priority includ-
ing elderly 65+ and older, individu-
als with 2+ certain medical

conditions, residents and staff 
of low income/affordable senior 
housing, and other workers includ-
ing early education/daycare, K-12, 
transit, grocery, utility, food and 

agriculture, restaurant and cafe 
workers. According to the

Massachusetts governor website, 
specific essential workers are listed 
as below:

Employees across the food, 

beverages, agriculture, consumer 
goods, retail, and foodservice sec-
tors; Meatpackers; Sanitation, pub-
lic works and public health workers;

Vaccine development workers;
Food pantry workers and vol-

unteers; Transit/transportation: Uber/
Lyft/ride share services/pharmacy 
delivery drivers, airline workers, 
workers in the passenger ground 

transportation industry (e.g. para-
transit for people with disabilities, 
food delivery, nonurgent medical 
transport), Massport workers other 
than police; Convenience store 
workers (under grocery workers); 

Water and wastewater utility staff
Court system workers (judges, 

prosecutors, defense attorneys, 
clerks), other than court officers who 
are listed under first responders 
Medical supply chain workers Work-
ers at manufacturers (including 
biotechnology companies and those 
companies that have shifted produc-
tion to medical supplies), materials 

and parts suppliers, technicians, 
logistics and warehouse operators, 
printers, packagers, distributors of 
medical products and equipment 
(including third party logistics pro-
viders, and those who test and repair), 
personal protective equipment (PPE), 
isolation barriers, medical gases, 
pharmaceuticals (including materi-
als used in radioactive drugs), dietary 
supplements, commercial health 
products, blood and blood products, 
vaccines, testing materials, labora-
tory supplies, cleaning, sanitizing, 
disinfecting or sterilization supplies 
(including dispensers), sanitary 
goods, personal care products, pest 
control products, and tissue and 
paper towel products.

Funeral directors and funeral 
workers Shipping port and terminal 
workers Phase 3 of the vaccination 
will be available in April 2021 and 
is expected to open to all general 
public.

To search for available appoint-
ments, visit: vaxfinder.mass.gov 
Appointments at Lowell General 
Hospital’s vaccine site at 1001 
Pawtucket Blvd. can be made online 
at: www.lowellgeneralvaccine.com 
You also can go to Center Disease 
Control website to plan your own 
vaccine available in your state at: 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/vaccines/distributing.html

Covid-19 Vaccinations in MassachusettsCovid-19 Vaccinations in Massachusetts
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21 Feb 2021 By Sok Khemara, VOA21 Feb 2021 By Sok Khemara, VOA
Some Cambodian-American who 

are living in several states show their 
mixed of joys and upset after senate failed 
to punish former US President Donald 
Trump on impeachment charge of an 
inciting an violent insurrection at the 

Capitol Hill.
Mr. Kong Kung from Minneapolis, 

Minnesota said that the trial of the former 
US President Donald Trump at the Sen-
ate is nonsense, unconstitutional and 
without jurisdiction. 

“It is true that Trump is a normal 

individual and impeachment or trial, 
according to my knowledge can only be 
carried out for the President in office”. 

He added that they should not do 
their work violating to the law because 
of they are angry at Trump. 

Another Cambodia-American Mr. 
Veasna Khem from Texas has showed of 
his point of view that the trial of Trump 
post presidential office. He said that:

“The impeachment trial is unconsti-

tutional. No witness, no evident, no rule 
of law for incitement acts against him 
for committing violence at the Capitol 
Hill’. 

Ms. Tith Kimhun from High Point, 
North Carolina said that in the United 
States, law is not for one political party, 
law is for the country as a whole and the 
law is clear, even the president is also 
under the law. 

“In short, even if you are a president, 
you have no right at all to order the 
legislators, parliament members, senate 
members to do what you want. In case 
you cannot find evidence to prove his 
mistake, the law in the United States is 
accurate, it was reviewed and being 
monitored by both parties-Democrat 
Party and Republican Party”.

Impeachment trial of the former US 
President Donald Trump on charge of an 
inciting a violent insurrection at the 
Capitol Hill, five people died including 
a police officer and 138 other people 
injured. It ended in the afternoon of 13 
February right after 100 senate members 
voted to convict Trump 57 to 43. 

Seven senate members of the Re-
publican Party joined with 50 senate 
members of the Democrat Party who 
convict Trump as guilty. To ensure that 
Trump is guilty or not, the senate needs 
at least 67 votes or 2/3 of the vote. 

Mr. Borat Sith, a Cambodian-
American from Washington DC said that 
Trump’s impeachment trial at the senate 
is a weak legal proceeding. 

“No one ever open an impeachment 
trial of a civilian, an ordinary person. He 
is out of office as president. I have 
never seen such an impeachment trial. It 
is historical”. 

He said he was happy to hear that 
Trump is a reformer of the Republic 
Party and a long time US systematic 
corrupted leadership free from the ac-
cusation. 

For Ms. Soben Pin from Lowell, 
Massachusetts and the founder of Khmer 
Post USA said that it is sad and disap-
pointed that Trump free from punishment 
due to insufficient evident. But the Re-
publican Party is not independent from 
Trump for a great national interest and 
democracy; it does for the big interest of 
the party. 

“Another big regret is nearly half of 
American people still believe in Trump, 
which is also dangerous; we look forward 

Senate voting to acquit former US President Trump in Senate voting to acquit former US President Trump in 
impeachment trialimpeachment trial

Opinion: Cambodian-American 
over Not-Convicted Trump Case

Filling photo: Mob of protesters supporting Donald Trump storm-Filling photo: Mob of protesters supporting Donald Trump storm-
ing the US Capitol Hill in Washington DC on 6 January 2021ing the US Capitol Hill in Washington DC on 6 January 2021
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ទីប្រកុង  CHARLOTTE រដ្ឋឋ NORTH 

CAROLINA    ពេ�យៈ ស�� ពេ���, VOAពេ�យៈ ស�� ពេ���, VOA

�ល់រដ្ឋឋ ខែ�ះរ-អាពេ�រកិា�ង �លះ ពេ�តាំ� បណាេ

រដ្ឋឋ �ួយចំ�នួូនូ បានូ បង្ហាា ញ ការ រកី�យ  និូង  �កចិំត្តេ

លាយ ឡុ�គំាំ ពេ� ពេប្រកាយ ពេ�ល់ ខែដ្ឋល់ ប្រ�ឹទធសភា

�កខានូ �ិនូបានូ �ក់ពេទាំស អតី្តត្ត ប្របធានាធិបតី្ត

សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ ពេលាក  Donald Trump  �ីបទ

ញ� ះញង់ ឲ្យយ�នូ អ�ពេ��ហិងា  ពេ�វ�ិនូ រដ្ឋឋសភា។

ពេលាក  ពេ� គង់  �ក�ី ប្រកុង  �ីនីូអាបាូលិ់ស  

រដ្ឋឋ�ីនីូសូតាំ  បានូខែ�លង ថ្នាំ  សវនាការ ជ័�នូ��ជ័ប្រ�ះ

កេី អតី្តត្ត ប្របធានាធិបតី្ត សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ ពេលាក  

Donald Trump  ពេ�ប្រ�ឹទធសភា  ជាពេរឿង គាំះ នូន័ូយ  

�ិនូស្រុសបចំាប់  និូងគាំះ នូ យ�តាំេ ធិការ។

«ប្រតូ្តវពេហ�យ ពេលាក  ប្រតាំ�  គាំត់្តជា �ល់រដ្ឋឋ

ឯកជ័នូ ធ�ះតាំ  ពេហ�យ  impeachment  ឬការ ពេប�ក

សវនាការ ជ័�នូ��ជ័ប្រ�ះ កេី ពេនូះ  ពេប�តាំ� ការ យល់់ដឹ្ឋង

របស់�ា��  គឺអនូ�វត្តេ បានូ ខែត្ត ប្របធានាធិបតី្ត  កំ�ង ���

ត្ត�ខែណងបា�ពេណាណ ះ»។

ពេលាក បានូ បញ្ញាជ ក់ ថ្នាំ  ពេគ�ិនូ គួរពេធា� កិចំេការ

រ �ពេលាភ្នំ ពេល់�ចំាប់ ពេ�យសារ ខែត្ត�ឹង ពេលាកប្រតាំ�

ពេនាះពេទ។

ខែ�ះរ-អាពេ�រកិា�ង �ំក់ ពេទៀត្ត គឺពេលាក  វ៉ាសនា 

�ឹ�  �ក�ីរដ្ឋឋ  តិ្តចំសាស់  បានូបង្ហាា ញ ការ យល់់

ពេ��ញរបស់ ពេលាក ខែដ្ឋរ ចំ�ពេ�ះ សវនាការ ជ័�នូ��ជ័ប្រ�ះ

កេី ពេលាក ប្រតាំ�  ពេប្រកាយពេ�ល់ ពេលាកបានូ អស់

អាណត្តេិ ជាប្របធានាធិបតី្ត  ពេ�ពេហ�យ ពេនាះ។ 

ពេលាក បានូ ខែ�លងថ្នាំ៖

«សវនាការ ជ័�នូ��ជ័ប្រ�ះកេី  Impeachment 

គឺជាពេរឿង �ិនូស្រុសប ចំាប់ រដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា។ វ៉ា គាំះ នូ

សាកស ីភ័្នំសេ�តាំង  ចំាប់ គត្តេយិ�ត្តេ ិចំ�ពេ�ះ ការ ញ� ះញង់

របស់ គាំត់្ត  ឲ្យយ�នូ អ�ពេ�� ហិងា ពេ�វ�ិនូ រដ្ឋឋសភា

ពេនាះពេទ»។

ពេលាកស្រុសី  ទិត្ត  គឹ�ហុ�នូ  �ក �ីត្ត�បន់ូ  High 

Point  រដ្ឋឋ North Carolina  បានូខែ�លង ថ្នាំ  ពេ�

សហរដ្ឋឋអា�រកិ ចំាប់ �ិនូខែ�នូ សប្រ�ប់ គណបកស

ណា�ួយ ពេទ  គឺប្របពេទស ទាំ�ង�ូល់ ខែត្ត�េង  ពេហ�យ

�នូភា�ចំាស់លាស់ ពេទាំះជា ប្របធានាធិបតី្ត គឺ

ប្រត្តូវខែត្ត សែិត្តពេ� ពេប្រកា� ចំាប់។

«និូយ៉ាយ រ�ួពេទាំះ ពេយ�ងជា  President 

ប្របធានាធិបតី្ត ក៏ពេ�យ  ក៏ពេយ�ង គាំះ នូ សិទធិ ពេ�

បញ្ញាជ  អំកខាងចំាប់  អំក ខាងសភា  ប្រ�ឹទធសភា

អី ទាំ�ងអស់ ហំងឹ ឲ្យយពេធា�អាី  ខែដ្ឋល់ពេយ�ង ចំង់ពេធា� ខែដ្ឋរ។ 

អីចឹំង សរ�ប ពេសចំកេីពេ� ពេ�កំ�ង ការ ខែដ្ឋល់ ពេគ រក

ភ្នំសេ�តាំង �ិនូពេ��ញ ថ្នាំគាំត់្ត បានូពេធា� ក�ហ�ស

��សឆ្លគង អាីហំឹង គឺវ៉ា �នូ ការជាក់លាក់ ពេ�យ

ពេយ�ង ពេ��ញថ្នាំ ចំាប់ ពេ�កំ�ង សហរដ្ឋឋ អា�រកិ

ពេនូះ គឺពេយ�ង ពេ��ញថ្នាំ �នូការ ប្រតួ្តត្ត �ិនិូត្តយ សងខាង

ទាំ�ងអស់ �នូទាំ�ង គណបកស ប្របជាធិបពេត្តយយ 

Democrat Party និូង  គណបកសសាធារណរដ្ឋឋ 

Republican party»។

សវនាការ ជ័�នូ��ជ័ប្រ�ះ កេី អតី្តត្ត ប្របធានាធិបតី្ត

សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ ពេលាក  Donald Trump  �ីបទ

ញ� ះញង់ឲ្យយ�នូ អ�ពេ��ហិងា ខែដ្ឋល់ ពេធា�ឲ្យយ �នូ�សស

សាល ប់ ៥នាក់ ខែដ្ឋល់ កំ�ង ពេនាះ �នូ �ន្ត្រីនូេ ីបាលិូ់ស �ំក់ 

និូងពេធា�ឲ្យយ �ន្ត្រីនូេីបាូលិ់ស យ៉ាា ង តិ្តចំ ១៣៨ នាក់ រង

របួស ពេនាះ  បានូ បញ្ចូេ ប់ពេ� រពេសៀល់ ថ្ងៃ�ៃ ពេ�រ ៍

ទី១៣ ខែ�ក��ៈះ  បនាទ ប់ �ីស�ជិ័ក ប្រ�ឹទធសភា

សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ ចំ�នួូនូ  ១០០ នាក់  បានូ ពេបាះពេឆំាំត្ត

កំ�ង ស�ពេឡុង  ៥៧ ទល់់ នឹូង ៤៣។

ស�ជិ័ក ប្រ�ឹទធសភា �ក�ី ខាង គណបកស

សាធារណរដ្ឋឋ ចំ�នួូនូ  ៧ នាក់  បានូ ចូំល់រ�ួ ជា�ួយ

ស�ជិ័ក ប្រ�ឹទធសភា �ក�ី ខាង គណបកស

ប្របជាធិបពេត្តយយ ចំ�នួូនូ  ៥០  នាក់  កំ�ង ការរក

ពេ��ញថ្នាំ ពេលាក Trump �នូ ពេទាំស។ ពេដ្ឋ��ីីរក

ពេ��ញថ្នាំ ពេលាក Trump �នូ ពេទាំស ដូ្ឋចំ ការ

ពេចាទប្របកាន់ូ  ប្រ�ឹទធសភា ប្រត្តូវការ ស�ពេឡុង ពេឆំាំត្ត

យ៉ាា ងតិ្តចំ  ៦៧ ស�ពេឡុង  ឬ  ២ ភាគ ៣។

ពេលាក  បួរវ៉ាាត់្ត សិទធិ  �ល់រដ្ឋឋ ខែ�ះរ អាពេ�រកិា�ង

�ក�ី រដ្ឋឋ វ៉ាាស�ីនូពេតាំនូ  បានូខែ�លង ថ្នាំ សវនាការ

ទស្្សន: រ៉ែ�ែែ -អាមេមែិកាំង ចិំមេ�ះ កាែ មិន
ដាកំ់ មេ�ស្ មេ�កំ  ដូូណាល់ ប្រ�ំ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៧
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to the next election in four years”. 
She said that Trump is likely to 

return into politic. She emphasized that 
although he is not convicted at this time 
but Trump has many other cases under 
investigation and the congress shows it 
strongly and demonstrates the power of 
the house to be responsible for in front 

of the law even he is the president. 
“I see that the congress still strong 

and the congress demonstrated already 
that the congress does not work for the 
president”.

Even though there are many criticism 

of Trump’s legacy and the United States 
of America with not good messages for 
the world over Trump’s case and Amer-
ican people’s but a number of American 
people as well Mr. Veasna Khem still 
shows that Trump improved American 
economy and justified America-China 
trade, reduced a lot of inflation of 
American revenues and reactivates the 
Republican Party moving forward and 
dared to revisit American policies where 
no other president dare to do so. 

In addition, Ms. Tith Kimhun who 
appealed to Cambodian people to engage 
in the US politic, contacting with congress 
and senate in each state to make law and 
to help Cambodia as a country of their 
origin to receive Trump’s legacy such as 
sanctioning of individuals who destroyed 
democracy in Cambodia, in Asia and in 
other countries in the world. She affirmed 
that Trump is still influential to politics 
and he is entitled to be re-elected. 

“I still see him as influential; he has 
supporters as other members of the sen-
ate, if we look at other states like the 
state where I am living in North Caro-
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Ms. Soben Pin from Lowell, Ms. Soben Pin from Lowell, 
Massachusetts and the founder Massachusetts and the founder 

of Khmer Post USAof Khmer Post USA

Cambodian-American over Not-Convicted Cambodian-American over Not-Convicted 
Trump CaseTrump Case
Cambodian-American/From Page 06/From Page 06ពេលាក ប្រតាំ�ពេ� ប្រ�ឹទធសភា ជាពេរឿង ពេ�ាយ ខាង

ផ្សាលូវ ចំាប់។

«វ៉ា�ិនូ ខែដ្ឋល់�នូ អំកណាពេគ  impeach 

ពេប�ក សវនាការ ជ័�នូ��ជ័ប្រ�ះកេី  Civilian  (ជ័នូស�វីលិ់) 

ជា�នូ�សស សា�ញ្ចូាជ័នូពេទ  គាំត់្តអស់ ត្ត�ខែណង �ី

ប្របធានាធិបតី្ត  រចួំពេ� ពេហ�យ  ពេ�  impeach  គាំត់្ត

ពេទៀត្ត វ៉ា�ិនូខែដ្ឋល់ ពេ��ញ កំ�ង ប្របវត្តេិសាស្ត្រសេ»។

ពេលាកថ្នាំ ពេលាក  រកី�យ ពេ�ពេ�ល់ បានូ

ទទួល់ ដ្ឋ�ណឹងថ្នាំ ពេលាកប្រតាំ�  ខែដ្ឋល់ពេលាក ចាត់្តទ�ក

ថ្នាំជា អំកខែកទប្រ�ង់ គណបកស សាធារណរដ្ឋឋ  និូង 

ប្រប�័នូធ ដឹ្ឋកនា� សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ ខែដ្ឋល់��ករលួ់យ

ជា ប្រប�័នូធ និូងគាំះ នូការ ខែកខែប្រប ជាយូរ �កពេហ�យ

ពេនាះ  បានូរចួំ �លួនូ �ីការ ពេចាទ ប្របកាន់ូ ពេទាំស។

ខែត្តសប្រ�ប់ អំកស្រុសី  ស�បិនូ �ិនូ  �ក�ី ប្រកុង

ឡូុខែវល់  រដ្ឋឋ �ា សាជូ័សិត្ត  និូងជា សាែ បនិូក

បណាេ ញ�័ត៌្ត�នូ  Khmer Post U.S.A បានូ ខែ�លង

ថ្នាំ  ជាពេរឿង គួរឲ្យយ ពេសាកសាេ យ  និូង �កចិំត្តេ ខែដ្ឋល់

ពេលាកប្រតាំ� បានូ រចួំ�លនួូ �ីការ �ក់ពេទាំស  ពេ�យសារ

�នូ ភ័្នំសេ�តាំង ប្រគប់ប្រគាំន់ូ  ខែត្ត គណបកស សាធារណរដ្ឋឋ

�ិនូ�នូ ឯក�ជ័យភា� �ីពេលាក ប្រតាំ�  ពេដ្ឋ��ីី ផ្សាល់

ប្របពេយ៉ាជ័ន៍ូជាតិ្ត ជាធ�  និូង  ល់ទធិប្របជាធិបពេត្តយយ

ពេនាះពេទ ខែត្តគិត្តខែត្ត គណបកស ជាធ� វញិ។

«ពេហ�យការ ពេសាកសាេ យ ខាល �ង�ួយ ពេទៀត្ត

គឺ ថ្នាំពេយ�ង គួរឲ្យយ សាេ យ គឺថ្នាំជិ័ត្ត�ក់ កណាេ ល់

សហរដ្ឋឋអា�រកិ ពេ�ខែត្ត ពេជ័ឿ ពេលាក  ប្រតាំ�  ហំងឹពេហ�យ

ខែដ្ឋល់ ថ្នាំ ជាពេប្រគាំះ ថំ្នាំក់�ួយ ខែដ្ឋរ ពេយ�ង ពេ��ល់ ពេ�

ថ្ងៃ�ៃ���  ពេ�ពេ�ល់ ពេបាះពេឆំាំត្ត បួនូឆំាំ� ពេទៀត្ត»។

អំកស្រុសី ខែ�លងដូ្ឋពេចំំះ  ពេ�យ ពេយ៉ាងថ្នាំ  ពេលាក  

ប្រតាំ� ទ�នូង ជាអាចំ នឹូងវលិ់ �កចូំល់ កំ�ង នូពេយ៉ាបាយ

វញិ។  អំកស្រុសី  បានូ អះអាងថ្នាំ  ពេទាំះជា �ិនូបានូ

�ក់ ពេទាំស ពេលាក ប្រតាំ� ពេ�ល់ពេនូះ កេី  ខែត្តពេលាក  

ប្រតាំ�ពេ��នូ ពេរឿងពេប្រចំ�នូ ពេទៀត្ត ខែដ្ឋល់ រងការ

ពេស��បអពេងើត្ត  ពេហ�យសភា ឬ  Congress  បានូ

បង្ហាា ញ �ីភា�ខាល �ងឬ  Strong  និូងបង្ហាា ញ  ឬ 

Demonstrate  �ីអ�ណាចំ សភាខែដ្ឋរ ពេហ�យ ចំ�ពេ�ះ

ការ ទទួល់ ��ស ប្រត្តូវចំ�ពេ�ះ��� ចំាប់ពេទាំះ ជា

ប្របធានាធិបតី្ត កេី។

«�ា��យល់់ថ្នាំ  Congress (សភា) ពេ�ខែត្ត  strong 

(ខាល �ង) ពេហ�យ  Congress  ក៏បានូ  Demonstrate 

(បង្ហាា ញ) រចួំពេហ�យ ថ្នាំ  ពេនូះជា ប្របពេទស �ួយ ខែដ្ឋល់

�ិនូខែ�នូ  Congress  ពេធា�ការឲ្យយ ប្របធានាធិបតី្ត

ពេទ»។

ពេទាំះជា �នូការ រះិគន់ូ ជាពេប្រចំ�នូ �ី�រត្តក

ពេលាកប្រតាំ� និូងការ រះិគន់ូ សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិថ្នាំ បានូ

បង្ហាា ញ សារ�ិនូល់អ ពេល់� សកល់ពេលាក កំ�ងករណី

ពេលាក ប្រតាំ� កេ ី ខែត្តប្រក�ុ �ល់រដ្ឋឋ អាពេ�រកិា�ង  �ួយចំ�នួូនូ 

រ�ូទាំ�ងពេលាក  វ៉ាសនា �ឹ�  ក៏ពេ�ខែត្ត បង្ហាា ញថ្នាំ

�រត្តក របស់ប្រតាំ� ជាពេប្រចំ�នូ ដូ្ឋចំជា ពេលាក  បានូសាេ រ

ពេសដ្ឋឋកិចំេ អាពេ�រកិ  ពេធា�ឲ្យយ �ណិជ័ជក�ះ ជាចិំនូ 

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩
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សប្រ�ប់ប្រគាំដ្ឋ�បូង ចំ�នួូនូ ២ �ន់ូលានូដ្ឋ�លាល រ 
កំ�ងចំ�ពេណា�ប្របាក់សរ�បចំ�នួូនូ ៤ �ន់ូលានូ
ដ្ឋ�លាល រ ដ្ឋល់់គពេប្រ�ងគ�និូត្តផ្សាេួចំពេផ្សាេ��ពេនូះ ខែដ្ឋល់
ជាការពេធា�ឲ្យយសហរដ្ឋឋអាពេ�រកិគឺជាប្របពេទស
រ�ួចំ�ខែណកធ�ជាងពេគខែត្ត�ួយគត់្ត ដ្ឋល់់ការពេឆ្លល�យត្តប
ជាអនូេរជាតិ្ត ចំ�ពេ�ះពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩។ ប្របពេទស
ក�ុ�ជាសែិត្តពេ�កំ�ងចំ�ពេណា�ប្របពេទសដ្ឋ�បូងពេគ 
ពេ�កំ�ងត្ត�បន់ូ ខែដ្ឋល់បានូទទួល់វ៉ាាក់សា�ងប្របឆាំ�ង
ពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩ �ី�ជ័ឈ�ណឌ ល់កូវ៉ាាក់ (CO-
VAX)។

 ពេលាកឯកអគគរដ្ឋឋទូត្តសហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ W. 
Patrick Murphy បានូ�នូប្របសាសន៍ូថ្នាំ ៖ «ការ
គាំ�ប្រទចំ�ពេ�ះការពេឆ្លល�យត្តបរបស់ប្របពេទសក�ុ�ជា 
ចំ�ពេ�ះពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩ តាំ�រយៈយនូេការ 
COVAX បនូេភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូ និូងកិចំេសហប្របតិ្តបត្តេិ
ការយូរអខែងាងខែផំ្សាកស��ភា�សាធារណៈរបស់
ពេយ�ង ជា�ួយប្របពេទសក�ុ�ជា។ ការយកឈំឺះ
ពេល់�ពេ�គ�ត្តត្តាត្តជាសាកល់ពេនូះគឺជាបញ្ញាា
ប្របឈឺ�ជាសាកល់ ពេហ�យសហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ
ក���ងពេធា�ការពេ�កំ�ងប្របពេទស និូងពេ�ពេប្រ�ប្របពេទស 
ពេដ្ឋ��ីបីញ្ចូឈប់ការ�ល់�ល់ថ្ងៃនូជ័�ងឺពេនូះ។ ពេ�យពេធា�
ការជា�ួយគំាំ ពេយ�ងអាចំឈំឺះពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩ 
បានូ ពេហ�យពេប្រត្តៀ��លនួូបង្ហាើ រទប់ទល់់នឹូងការគប្រ��
ក�ខែហងពេ�ពេ�ល់អនាគត្ត»។

ការរ�ួវភិាគទាំនូរបស់សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ 
ចំ�ពេ�ះ COVAX តាំ�រយៈទីភំាក់ង្ហារជ័�នួូយ
អាពេ�រកិ USAID ជួ័យដ្ឋល់់ការទិញ និូងការ
បញ្ចូជូ នូវ៉ាាក់សា�ងប្របឆាំ�ងពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩ ខែដ្ឋល់
�នូប្របសិទធភា�និូងស�វត្តែភិា� សប្រ�ប់ប្របជាជ័នូ
ខែដ្ឋល់ង្ហាយរងពេប្រគាំះ និូងប្របឈឺ�នឹូង�និូភ័្នំយ
ខាល �ងជាងពេគ ពេ�កំ�ងប្របពេទសខែដ្ឋល់�នូចំ�ណូល់
ទាំប និូងចំ�ណូល់�ធយ�ថ្ងៃនូ�ិភ្នំ�ពេលាក ។ ការ
ប្រទប្រទង់ពេនូះ�នូភា�ចា�បាច់ំណាស់ កំ�ងការ
ក�េ ត់្តពេ�ពេ�គ�ត្តត្តាត្តជាសាកល់ ពេ�យ
បនូែយពេល់ី�នូថ្ងៃនូការពេល់ចំពេឡុ�ងថ្ងៃនូពេ�ពេ�គបខែ�លង
�ះ ីនិូងជួ័យឲ្យយពេសដ្ឋឋកិចំេសកល់ពេលាក�នូដ្ឋ�ពេណ� រ
ការពេឡុ�ងវញិ។

សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ ក៏នឹូងពេធា�ការផ្សាងខែដ្ឋរ 
ជា�ួយ�េ ស់ជ័�នួូយដ្ឋថ្ងៃទពេទៀត្ត ពេដ្ឋ��ីីពេធា�ការ
សនូាផ្សាេល់់ជ័�នួូយ និូងការពេបេជាា ចិំត្តេបខែនូែ�ពេទៀត្ត 
ពេដ្ឋ��ីីប�ពេ�ញនូូវត្តប្រ�ូវការចា�បាច់ំថ្ងៃនូយនូេការ 
COVAX ។ រ�ឋ ភិ្នំបាល់សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ �នូការ
ពេបេជាា ចិំត្តេកំ�ងការសហការជា�ួយថ្ងៃដ្ឋគូ និូង
រ�ឋ ភិ្នំបាល់ដ្ឋថ្ងៃទពេទៀត្ត ពេដ្ឋ��ីីប្រទប្រទង់ការ�ិត្ត��
កំ�ងការចាក់វ៉ាាក់សា�ងជាសាកល់ ប្របឆាំ�ងនឹូង
ពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩។

សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ បានូពេធា�ការយ៉ាាងជិ័ត្តសំទិធ 
ជា�ួយអំក�ក់�័នូធពេ�ក�ុ�ជា ពេ�កំ�ងអ�ឡុ�ង
ពេ�ល់ទាំ�ង�ូល់ថ្ងៃនូការ�នូពេ�ពេ�គ�ត្តត្តាត្ត
ជាសាកល់ពេនូះ ពេដ្ឋ��ីកីារ�រស��ភា�សាធារណៈ 
និូង�ប្រងឹងការពេឆ្លល�យត្តបចំ�ពេ�ះពេ�ពេ�គកូវដី្ឋ ១៩។ 
ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូយូរអខែងាងខែផំ្សាកស�ខាភិ្នំបាល់ពេ�
ក�ុ�ជា បានូជួ័យសប្រ�ួល់ដ្ឋល់់ការង្ហារពេនូះ ដូ្ឋចំជា
តាំ�រយៈ�ជ័ឈ�ណឌ ល់ក�េ ត់្តជ័�ងឺ (CDC) 
វទិាសាែ នូជាតិ្តស��ភា� (NIH)របស់សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ 
�ជ័ឈ�ណឌ ល់ស្រុសាវប្រជាវពេវជ័ជសាស្ត្រសេថ្ងៃនូកងទ័�ពេជ័�ងទឹក
សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ និូងទីភំាក់ង្ហារជ័�នួូយអាពេ�រកិ 
(USAID) ។ ភា�ជាថ្ងៃដ្ឋគូទាំ�ងពេនូះបានូ�ប្រងឹង
ការអពេងើត្ត ការតាំ��នូអំក�នូការ�ក់�័នូធ 

ការស្រុសាវប្រជាវ និូងការយល់់ដឹ្ឋងរបស់សាធារណជ័នូ 
ខែដ្ឋល់ជាការចា�បាច់ំសប្រ�ប់ប្រគប់ប្រគងពេ�ពេ�គ
�ត្តត្តាត្តជាសាកល់ ពេហ�យសពេន្ត្រីង្ហាគ ះជី័វតិ្ត

�នូ�សស។
បខែនូែ�ពេល់�ពេនូះ តាំ�រយៈទីភំាក់ង្ហារជ័�នួូយ

អាពេ�រកិ (USAID) សហរដ្ឋឋអាពេ�រកិ បានូផ្សាេល់់
ជ័�នួូយកំ�ងទឹកប្របាក់ ជាង ១១ លានូដ្ឋ�លាល រ
អាពេ�រកិ ខែដ្ឋល់ជាជ័�នួូយ�ិពេសសកំ�ងការជួ័យ

ដ្ឋល់់ប្របពេទសក�ុ�ជា 
កំ�ងការការ�រ ខែសាងរក 
និូងពេឆ្លល�យត្តបនឹូងការ
រកី�ល់�ល់ថ្ងៃនូជ័�ងឺ 
ក៏ដូ្ឋចំជាជួ័យដ្ឋល់់ការ
សាេ រពេសដ្ឋឋកិចំេពេឡុ�ងវញិ
ផ្សាងខែដ្ឋរ។ ធនូធានូ
ទាំ�ងពេនូះបានូជួ័យ
ប្រ�ះ�ជាណាចំប្រក

ក�ុ�ជា កំ�ងការពេធា�ទ�នាក់ទ�នូងគំាំសេ�ីី�និូភ័្នំយ 
ការចូំល់រ�ួរបស់សហគ�ន៍ូ ការការ�រនិូង
ការប្រគប់ប្រគងការឆ្លលង ការប្រគប់ប្រគងពេល់�ករណី
ជ័�ងឺ ប្រប�័នូធ�នូទីរ�ិពេសាធន៍ូ ពេហ�យបានូផ្សាេល់់
ស�ៈ រៈពេប្រប�ប្របាស់ស�ខាន់ូៗ ដូ្ឋចំជាពេប្រគ�ងផ្សាេត់្ត
ផ្សាគង់ខែផំ្សាកអនា�័យជា�ូល់�ឋ នូ �ពេធាបាយ
ដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូនូស�ខាន់ូ  ៗប្របអប់ប្រត្តជាក់រកាភា�ប្រត្តជាក់
សប្រ�ប់ដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូ នូពេ�យស�វត្តែភិា� នូូវស�ណាក
សប្រ�ប់យក�កវភិាគពេ��នូទរី�ិពេសាធន៍ូ ស�ៈ រៈ
ការ�រ�លួនូ សប្រ�ប់ប�គគលិ់ក�នូទីរ�ិពេសាធន៍ូ 
និូងប្រគូពេ�ទយជួ័រ��� និូងពេប្រគ�ងបរកិាា រ�័ត៌្ត�នូ
វទិា ពេដ្ឋ��ី�ីប្រងឹងការអប់រ �ស��ភា�សេ�ីីពេ�ពេ�គ
កូវដី្ឋ ១៩ ទាំក់ទងនឹូងការប្រគប់ប្រគងពេល់�ការពេផ្សាា�
សារ និូងប្រប�័នូធតាំ��នូអំក�ក់�័នូធ៕

ស្សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិកអបអរសាាទកម្ពុុ�ជាាស្សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិកអបអរសាាទកម្ពុុ�ជាាtmkBITMB½rTI   01
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អាពេ�រកិ �នូយ�ត្តេិធ�៌  កាត់្តបនូែយ ឳនូភា� �វកិា

សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិពេប្រចំ�នូ  ពេស�ពេរ � ឲ្យយគណបកស

សាធារណរដ្ឋឋ ពេង�បដ្ឋ�ពេណ� រការ ពេ���� ពេឡុ�ងវញិ 

ពេហ�យ�ុនូ ពេចំញ��� ពេស�ពេរ �ពេគាំល់ នូពេយ៉ាបាយ

សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ ខែដ្ឋល់គាំះ នូ ប្របធានាធិបតី្ត ណា

�ុនូ ពេធា�ដូ្ឋចំ ពេលាកប្រតាំ�។

បខែនូែ��ីពេល់� ពេនូះពេទៀត្ត  ពេលាក ស្រុសី  ទិត្ត គឹ

�ហុ�នូ  ខែដ្ឋល់ ទទូចំ ដ្ឋល់់ �ល់រដ្ឋឋខែ�ះរ ចូំល់រ�ួ កំ�ង

នូពេយ៉ាបាយអាពេ�រកិ  ទាំក់ទង សភា និូងប្រ�ឹទធសភា

ពេ�តាំ�រដ្ឋឋ ពេដ្ឋ��ីីការ ពេធា�ចំាប់ និូងជួ័យ ប្របពេទស

ក�ុ�ជា ជាប្របពេទស ក�ពេណ� ត្តពេនាះ  បានូ ទទួល់

សាគ ល់់ �ីសំាថ្ងៃដ្ឋ របស់ ពេលាក  ប្រតាំ�  ជាពេប្រចំ�នូ  ដូ្ឋចំជា

ការ�ក់ ទណឌ ក�ះ ប�គគល់ ដ្ឋល់់ ប�គគល់ ខែដ្ឋល់ ប�ផ្ទាល ញ

ល់ទធិប្របជាធិបពេត្តយយ ពេ� ក�ុ�ជា  ពេ� ប្របពេទស

អាស� ីនិូង ពេ�ប្របពេទស ពេផ្សាសងៗ កំ�ង�ិភ្នំ�ពេលាក។ 

អំកស្រុសី អះអាង ថ្នាំ ពេលាកប្រតាំ� ពេ�ខែត្ត �នូឥទធ�ិល់

នូពេយ៉ាបាយ  ខែដ្ឋល់អាចំ ចូំល់រ�ួ ប្របកួត្តការ

ពេបាះពេឆំាំត្ត ពេឡុ�ងវញិ  ពេហ�យអាចំ នឹូង ទទួល់ បានូ

ស�ពេឡុង គាំ�ប្រទ ជា�ះី។

«បា�ខែនូេ �ា��ពេ�ខែត្ត ពេ��ញថ្នាំ គាំត់្ត ក៏ពេ�ខែត្ត �នូ

ឥទធ�ិល់ ខែដ្ឋរ  គាំត់្ត�នូ អំកគាំ�ប្រទ គាំត់្តដូ្ឋចំ ត្ត�ណាង

សភា ប្រ�ឹទធសភា  ពេប�ពេយ�ង ប្រកពេឡុក ពេ��ល់ រដ្ឋឋ ពេផ្សាសង

ៗ ពេទៀត្ត  ដូ្ឋចំជា រដ្ឋឋ ខែដ្ឋល់ �ា�� រស់ ពេ�ខែត្ត �េង  គឺរដ្ឋឋ 

North Carolina  គឺពេ�ញ ការគាំ�ប្រទ គាំត់្ត ខែត្ត�េង។ 

អីចឹំង �ា��គិត្ត ថ្នាំការ ខែដ្ឋល់គាំត់្ត វលិ់ប្រត្តឡុប់ �កវញិ  

ក៏នឹូង អាចំបានូ ជាប់ពេ� ជាប្របធានាធិបតី្ត ពេទៀត្ត

ពេ�កំ�ង ដ្ឋ�ណាក់ កាល់ ណា�ួយខែដ្ឋរ  ពេ�យសារ

គាំត់្ត អាចំនា��ក នូូវ ពេករ េ�ពេ�ះ ះ គាំត់្តវញិ បានូ

ពេ�យសារ គាំត់្តបានូ ពេធា�គ�ណ ស�ីត្តេិ ពេប្រចំ�នូ ខែដ្ឋរ

ពេ�កំ�ង សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ ពេនាះ»។

អំកស្រុសី  ផ្សាល់លីនូ នូូ  �ក�ីទីប្រកុង  �ាូពេដ្ឋសេូ  រដ្ឋឋ 

California  បានូបក ស្រុសាយ និូងការ យល់់ពេ��ញ

របស់ អំកស្រុសី តាំ�ង�ី ការ អះអាង របស់ ពេលាក  ប្រតាំ�

ឈំឺះពេឆំាំត្ត  ពេទាំះជា ពេគ យល់់ ថ្នាំ ចាញ់ កេ ី ពេហ�យនិូង

ការ អះអាង របស់ អំកស្រុសី ពេរឿង ប្របកាន់ូ រដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា

ជាធ�  ពេទាំះជា បញ្ញាា  បពេចំេកពេទស  �ិនូអាចំ �ក់ពេទាំស

ពេលាកប្រតាំ� បានូ ពេ�ល់ ពេលាកកាល យជា ជ័នូសា�ញ្ចូា។

«ពេ�ល ា ះពេហ�យ ចំ�ពេ�ះ�ា�� ជាជ័នូ សា�ញ្ចូា ធ�ះតាំ

រស់ពេ� កំ�ង សហរដ្ឋឋ អាពេ�រកិ  �ា��ក៏ពេ��ល់ រដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា

ហំឹង កាល់ ខែដ្ឋល់ ពេលាក  ប្រតាំ� ថ្នាំ គាំត់្ត ជា អំកឈំឺះ  

�ិនូខែ�នូ ជាពេលាក  ចូំ ថ្ងៃបដិ្ឋនូ ពេទ  �ា��ក៏ �នូ ជ័�ពេនូឿ

ពេ�ពេល់� រដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា។  �ា��ថ្នាំ រដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា ហំងឹ គឺរស់

រពេវ �ក ពេទាំះបី �នូ ជី័វតិ្ត ហំឹង ជាង ២០០ឆំាំ� ពេហ�យ

ក៏ពេ�យ  �ា��ពេជ័ឿថ្នាំ ទីប�ផ្សា�ត្ត គឺពេលាក  ចូំ ថ្ងៃបដិ្ឋនូ

ប្រតូ្តវខែត្ត ពេធា�ជា ប្របធានាធិបតី្ត  �ីពេប្រ�ះ ពេហត្ត�អី  គឺ

�ក �ីរដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា គឺថ្នាំរដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា ហំឹង រស់រពេវ �ក 

�ិនូអាចំ អនូ�ញាត្ត ឲ្យយពេលាក ប្របធានាធិបតី្ត  ប្រតាំ�

ពេធា�តាំ� ចិំត្តេបានូ ពេទ។ ពេហ�យជា�ួយគំាំ ហំឹង

រដ្ឋឋធ�ះនូ�ញ្ចូា រស់រពេវ �ក �េងពេទៀត្ត ពេ�ល់ណា?  គឺ

ពេ�ពេ�ល់ ពេគចំង់ �ក់ពេទាំស ឲ្យយប្រតាំ�ហំងឹ  �ា��ថ្នាំ���

ខែត្ត�នូ បញ្ញាា  បពេចំេកពេទស អី�ួយ នឹូងឲ្យយ ប្រតាំ�រចួំ

�លួនូ  ទីប�ផ្សា�ត្ត គឺខែ�នូ»។

ពេលាកស្រុសីបានូ�នូយល់់ បខែនូែ�ថ្នាំ ពេលាក  

ប្រតាំ�ពេទាំះ ជា�ិនូ ជាប់ ពេទាំស ពេ�យសារ បញ្ញាា

បពេចំេកពេទស ជាជ័នូសា�ញ្ចូា  �ិនូ�នូ ស�ពេឡុង

ប្រគប់ប្រគាំន់ូ ខែ�នូ  ខែត្តពេប� ពេ��ល់តាំ� ស�ពេឡុង គណបកស

ប្របជាធិបពេត្តយយ  គឺចំ�នួូនូ ស�ជិ័ក ប្រ�ឹទធសភា

ទាំ�ង៥០  របូ ពេបាះពេឆំាំត្ត �ក់ពេទាំស ពេលាក ប្រតាំ�

ទាំ�ងអស់  រ�ួទាំ�ង ៧របូ�ក �ី

គណបកស សាធារណរដ្ឋឋ របស់

ពេលាក ប្រតាំ�ផ្សាងខែដ្ឋរ  ពេទាំះ កំ�ងប្រគាំ

ខែដ្ឋល់�ាះ ស�ពេឡុង ពេឆំាំត្ត ២ភាគ៣  

ឬ ៦៧  ស�ពេឡុង កំ�ងការ �ក់ពេទាំស

ទណឌ  ពេលាក  ប្រតាំ�កេី។

ពេលាក  ប្រតាំ�  បានូ ជាប់ពេឆំាំត្ត

ជាប្របធានាធិបតី្ត ទី៤៥  កាល់�ី

ឆំាំ�២០១៦  កាន់ូអ�ណាចំ បានូ

ខែត្ត�ួយអាណត្តេិ ខែត្តបា�ពេណាណ ះ 

ពេ�យសារ ពេលាក  បានូចាញ់ ពេលាក  ចូំ ថ្ងៃបដិ្ឋនូ 

(Joe Biden)  �ក�ី គណបកសប្របជាធិបពេត្តយយ

ពេប្រកាយការ ពេបាះពេឆំាំត្ត កាល់�ី ខែ�វចិំិិកា ឆំាំ�២០២០ ។

ពេលាក  Trump  បានូ ប្របកាស ថ្នាំឈំឺះពេឆំាំត្ត

ផ្សាង និូង ពេចាទ ប្របកាន់ូ ថ្នាំ�នូ ការលួ់ចំ បនូល� សនូលឹក

ពេឆំាំត្តផ្សាង  ពេប្រកាយពេ�ល់ ស�ពេឡុង ពេឆំាំត្ត ទូពេ� របស់

ពេលាក ចាញ់ឬ ទទួល់បានូ ជាង៧៤ លានូ ស�ពេឡុង 

ទល់់នឹូង  ៨១  លានូ ស�ពេឡុង  ខែដ្ឋល់ពេលាក  ថ្ងៃប

ដិ្ឋនូ ទទួល់ បានូ  ពេហ�យ និូងចាញ់ចំ�នួូនូ ប្របតិ្តភូ្នំ ពេ�

តាំ� បណាេ រដ្ឋឋ ប្របខែជ័ង គំាំខាល �ង  �ួយ ចំ�នួូនូ  ពេ�យ

ទទួល់ បានូ ស�ពេឡុងខែត្ត២៣២  ទល់់នឹូង ៣០៦ 

ខែដ្ឋល់ ពេលាក ថ្ងៃបដិ្ឋនូ ទទួល់ បានូ ពេល់�ស ចំ�នួូនូ ២៧០

ខែដ្ឋល់ ប្រត្តូវ ក�ណត់្ត ថ្នាំជាអំកឈំឺះ ពេនាះ។

ពេលាក ប្រតាំ�បានូ បេឹង ត្តវ៉ាា�ី ការលួ់ចំ បនូល�

សនូលឹកពេឆំាំត្ត  ពេប្រកាយ ចាញ់ពេឆំាំត្ត  ខែត្ត�ិនូ បានូ

ពេជាគជ័័យ  ពេ�យសារ ត្ត�លាការ ក��ូល់ និូង

ត្ត�លាការ តាំ� បណាេ  រដ្ឋឋ នានា  រ�ួទាំ�ង សាែ ប័នូ

ជាពេប្រចំ�នូរបស់រដ្ឋឋ ពេផ្សាសងៗពេទៀត្ត  បានូ បដិ្ឋពេសធ

បណេឹ ង ត្តវ៉ាា របស់ពេលាក ពេ�យ ពេល់�កពេឡុ�ង ថ្នាំ ���

�នូ ភ្នំសេ�តាំង ប្រគប់ប្រគាំន់ូ។

ពេលាក  Joe Bidenប្រតូ្តវបានូ សភា សហរដ្ឋឋ

អាពេ�រកិ បញ្ញាជ ក់ ថ្នាំ ជា អំកឈំឺះ ការ ពេបាះពេឆំាំត្ត 

ជាផ្សាលូវការកាល់�ីថ្ងៃ�ៃ ទី ៧ ខែ��ក� ពេហ�យ បានូ

កាល យ ជា ប្របធានាធិបតី្ត ទី៤៦  របស់ សហរដ្ឋឋ

អាពេ�រកិ កាល់�ីថ្ងៃ�ៃទី ២០ ខែ��ក� កនូលង ពេ�ពេនូះ៕

lina, he gets a full support from us. So, 
I think he will come back and can be 
re-elected in a particular circumstance 
because he will be able to bring back his 
reputation because he has done a lot of 
credits in America”. 

Ms. Nou Phallin from Modesto, 
California interpreted her understanding 
about Trump’s victory in election although 
other people see that Trump loses. Her 
affirmation referring to constitution al-
though some technical error and unable 
to convict Trump in time he becomes a 
normal civilian. 

“I am a normal citizen living in 
America, I read the constitution. Trump 
is a winner, not Joe Biden. I still believe 
in the constitution. The constitution is 
alive for almost 200 years. Finally, Joe 
Biden becomes the president because the 
constitution is alive and would not let 
Trump to do what he wants. When they 
wanted to convict Trump, I think it is 
because of technical error that was why 
Trump is set free at the end”. 

She explained that Trump is not 
convicted due to technical error, as civil-
ian, insufficient vote. According to the 

vote of the Democrat, 50 senate members 
vote against Trump including seven 
members of senate from Republican 
Party. It needs 67 votes to convict Trump. 

Trump was elected to be the 45th 
president in 2016 and he stayed in office 
for one term due to he lost to Joe Biden 
from the Democrat in November 2020. 
Trump has declared his victory and ac-
cused of election fraudulence after his 
votes go behind or received 74 million 
votes vs. 81 million votes for Joe Biden. 
He lost to vote in a number of running 
states 232 vs. 306 where Joe Biden has 
majority of votes over 270 which was 
determined as winner. 

Trumps has launched his grievance 
protest over election fraud after he lose 
to Biden but he was not successful  due 
to the supreme court and the district court 
including many other state institutions 
denied his complaint by simply saying 
that he has not sufficient evident.

Joe Biden has been determined of-
ficially by the American congress as 
election winner dated 7 January and 
becomes the 46th president of America on 
20 January.

Cambodian-American over Not-Cambodian-American over Not-
Convicted Trump CaseConvicted Trump Case
Cambodian-American/From Page 07/From Page 07
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By ឌឹ្ឃ ពេ��បូឌា ពេដ្ឋលី់ -March 6, 2021

អំកវភិាគពេ�ពេប្រ�ស្រុសុកអះអាងថ្នាំ ការកាត់្ត

ពេលាក ស� រងស� ីជា�ិពេសស ប្រកុ��ន្ត្រីនូេជីាន់ូ�ុស់៨នាក់

ពេផ្សាសងពេទៀត្ត ខែដ្ឋល់សំិទធនឹូងពេលាក ស� រងស� ី ឱ្យយ

ជាប់�នូធនាគាំរ�ី២០ឆំាំ�ដ្ឋល់់២៥ឆំាំ� ពេហ�យដ្ឋកហូត្ត

សិទធពិេបាះពេឆំាំត្ត និូងសិទធឈិឺរពេ�ះ ះឱ្យយពេគពេបាះពេឆំាំត្ត 

គឺពេក�ត្តពេឡុ�ង ពេ�យសារប��ាពេហត្ត�សារនូពេយ៉ាបាយ

ពេ�ៅ ៗអ�ឡុ�ងប្រ�ឹត្តេិការណ៍៩វចិំិិកា២០១៩ពេនាះឯង។

អំកវភិាគនូពេយ៉ាបាយ និូងជាអនូ�ប្របធានូ

ប្រកុ�ប្របឹកាភិ្នំបាល់ថ្ងៃនូចំល់នានិូសសិត្តពេដ្ឋ��ីី

ល់ទធបិ្របជាធិបពេត្តយយ ពេលាក គឹ� ស�� បានូសរពេសរ

ពេ�ពេល់�គណនីូពេហាសបុ�កផ្ទាទ ល់់�លួនូរបស់ពេលាក 

កាល់�ីថ្ងៃ�ៃទី២ �ីនាថ្នាំ ការកាត់្តពេទាំសពេលាក ស� 

រងស� ីនិូង�ន្ត្រីនូេជីាន់ូ�ុស់របស់ពេលាក គឺជាការបង្ហាា ញ

យ៉ាាងចំាស់ថ្នាំ ខែល់ីង�ត្ត�ភូ្នំ�ិនិូវត្តេន៍ូ៩វចិំិិកា 

២០១៩ គឺជាកាដូ្ឋយ៉ាាងពេ�ញពេល់ញ សប្រ�ប់ពេលាក

ហុ�នូ ខែសនូ ពេប្រប�ប្របាស់នូូវពេល់ស�ួយពេនូះ  ចាប់

ខែញកចំ�ណងស�័ុនូធភា�«ស� រងស�~ីកឹ� ស�ខា» ឬ

ខែហកគណបកសសពេន្ត្រីង្ហាគ ះជាតិ្តខែត្ត�េង។

ការខែហកស�័ុនូធភា�ពេនូះ គឺ�នូប្របសិទធភា�

ពេល់�សល់ប់ជាងប្រទឹសៅខីែដ្ឋល់គណបកសប្របឆាំ�ងធាល ប់

ពេប្រប�ប្របាស់កនូលង�ក គឺ«ស� រងស� ី និូង កឹ� ស�ខា 

ជា�នូ�សសខែត្ត�ួយ» �ណៈការពេបាះពេឆំាំត្តកាន់ូខែត្ត

ពេកៀក ។

ពេលាក គឹ� ស�� អះអាងថ្នាំពេលាក�ិនូគាំ�ប្រទ

ខែល់ីង�ត្ត�ភូ្នំ�ិនិូវត្តេន៍ូ៩វចិំិិកា២០១៩ របស់ប្រកុ�

ពេលាក ស� រងស� ីខែដ្ឋល់ពេប្រប�ប្របាស់សារនូពេយ៉ាបាយ«ចូំល់ចាប់ 

ចូំល់ចំង ចូំល់ផ្សាៅួល់រ �ល់� ពេលាក ហុ�នូ ខែសនូ ជាពេដ្ឋ��

ពេនាះពេទ ពេប្រ�ះពេលាកពេ��ល់ពេ��ញថ្នាំ ពេនាះជា

យ�ទធនាការនូពេយ៉ាបាយពេល់ងៗ ខែដ្ឋល់នា�ផ្សាល់វបិាក 

និូងជាពេប្រគាំះកាន់ូខែត្តធ�ខែ��ពេទៀត្ត ដ្ឋល់់គណបកស

សពេន្ត្រីង្ហាគ ះជាតិ្ត។

ការអះអាងពេនូះ ពេធា�ពេឡុ�ង  ពេប្រកាយពេ�ល់

ត្ត�លាការប្រកុងភំ្នំ�ពេ�ញ បានូប្របកាសសាល់ប្រក� 

កាត់្តពេទាំសពេលាក ស� រងស� ីនិូងថំ្នាំក់ដឹ្ឋកនា�ជាន់ូ�ុស់

របស់ពេលាក៨របូពេទៀត្ត កាល់�ីថ្ងៃ�ៃទី១ ខែ��ីនា 

ឆំាំ�២០២១�ីបទឧបីឃាត្ត ឬបា�នូបាងផ្សាេួល់រល់�

រ�ឋ ភិ្នំបាល់ តាំ�រយៈខែផ្សានូការវលិ់ចូំល់ស្រុសកុកាល់�ី

ថ្ងៃ�ៃទី៩ខែ�វចិំិិកា ឆំាំ�២០១៩។
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ពេទាំសពេ�ពេឡុ�យពេទ។ �ន្ត្រីនូេជីាន់ូ�ុស់របស់គណបកស

សពេន្ត្រីង្ហាគ ះជាតិ្ត ពេលាក �ជ័ ស�វណាណ �ា  បានូប្របាប់

សារ�័ត៌្ត�នូ The Cambodia Daily ពេ�ថ្ងៃ�ៃពេនូះ

ថ្នាំ ពេ�ពេ�ល់ក�ុ�ជាពេចំះជួ័យ�លួនូឯង ដូ្ឋចំជាការ 

បប្រងួបបប្រង�ួសា�គគនីូពេយ៉ាបាយ រវ៉ាងបកសប្របឆាំ�ង 

និូងបកសកាន់ូអ�ណាចំ ពេនាះសហគ�ន៍ូអនូេរជាតិ្ត

ចំាស់ជាផ្សាេល់់គាំ�ប្រទយ៉ាាងពេ�ញទ�ហឹងជា�ិនូខានូ។

ពេលាក បញ្ញាជ ក់ថ្នាំ អនូេរជាតិ្តរង់ចា�ខែត្ត

អំកនូពេយ៉ាបាយខែ�ះររកផ្សាលូវពេ�ះស្រុសាយវបិត្តេិនានា 

ពេដ្ឋ��ីកីសាងឯកភា�ជាតិ្ត សប្រ�ប់ពេទសជាតិ្ត និូង

ប្របជាជ័នូបា�ពេណាណ ះ ៕

ពេលាក កឹ� ស�ខា ថ្នាំ ពេទាំះក�ុ�ជា�នូល់ទធភា�អាចំជួ័យ�លួនូឯងពេលាក កឹ� ស�ខា ថ្នាំ ពេទាំះក�ុ�ជា�នូល់ទធភា�អាចំជួ័យ�លួនូឯង
ក៏ពេ�យ ក៏�ិនូអាចំ�ាះការពេប្រជា�ខែប្រជ័ង�ីប្របពេទសជា�ិត្តេបានូខែដ្ឋរក៏ពេ�យ ក៏�ិនូអាចំ�ាះការពេប្រជា�ខែប្រជ័ង�ីប្របពេទសជា�ិត្តេបានូខែដ្ឋរ

អំកវភិាគថ្នាំ ប្រ�ឹត្តេិការណ៍វលិ់ចូំល់ស្រុសុក៩វចិំិិកា ជាកាដូ្ឋដ៏្ឋល់អសប្រ�ប់អំកវភិាគថ្នាំ ប្រ�ឹត្តេិការណ៍វលិ់ចូំល់ស្រុសុក៩វចិំិិកា ជាកាដូ្ឋដ៏្ឋល់អសប្រ�ប់
ពេលាក ហុ�នូ ខែសនូ ចាប់ខែហកស�័ុនូធភា� ស� រងស� ី-កឹ� ស�ខាពេលាក ហុ�នូ ខែសនូ ចាប់ខែហកស�័ុនូធភា� ស� រងស� ី-កឹ� ស�ខា
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ជ័�នួូយ ពេដ្ឋ��ីីឲ្យយ�ូកពេគ�នូភា�

ង្ហាយស្រុសលួ់ កំ�ងអ�ឡុ�ងពេ�ល់ពេធា�ពេត្តសេ។

o ពេធា�ពេត្តសេពេ�យឥត្តគិត្តថ្ងៃ�ល។ 

ពេលាកអំក �ិនូប្រតូ្តវការបង់ថ្ងៃ�លពេធា�ពេត្តសេ 

ឬ �នូការធានា�ាប់រង ពេដ្ឋ��ីីទទួល់

បានូការពេធា�ពេត្តសេពេនាះពេទ។ 

o ក�ះវធីិពេធា�ពេ�យសះប័្រគចិំត្តេ បា�ខែនូេ

ពេយ�ងសងឹ�ឹថ្នាំ ពេលាកអំក នឹូងចូំល់រ�ួ

ជួ័យពេយ�ង បញ្ចូឈប់ការឆ្លលងរកី�ល់�ល់

ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩។

 ពេត្ត�សិសសរបស់�ា��អាចំចូំល់រ�ួក�ះវធីិ

យ៉ាា ងដូ្ឋចំពេ�េចំ?

 ពេដ្ឋ��ីីចូំល់រ�ួក�ះវធីិពេធា�ពេត្តសេ 

ពេលាកអំក ប្រតូ្តវចំ�ះហត្តែពេល់ខាពេល់�ទប្រ�ង់

យល់់ប្រ�� សប្រ�ប់កូនូរបស់អំក។ 

ពេលាកអំក ប្រគាំន់ូខែត្តចំ�ះហត្តែពេល់ខា

ខែត្ត�ួយដ្ឋងបា�ពេណាណ ះ សប្រ�ប់ការពេធា�ពេត្តសេ

�ួយសបាេ ហ៍�េង។ ប្របសិនូពេប�ពេលាកអំក

សពេប្រ�ចំចិំត្តេថ្នាំ �ិនូចូំល់រ�ួ ពេលាកអំក

�ិនូចា�បាច់ំប�ពេ�ញទប្រ�ង់យល់់ប្រ��

ពេទ។ ទប្រ�ង់ពេនូះ ផ្សាេល់់ការអនូ�ញ្ញាា ត្តឲ្យយ

ពេយ�ងខែចំករ �ខែល់ក�័ត៌្ត�នូសិសស ជា�ួយ

ក�ះវធីិបពេចំេកវទិា ខែដ្ឋល់ពេយ�ងពេប្រប�

សប្រ�ប់តាំ��នូការពេធា�ពេត្តសេ។ �័ត៌្ត�នូ

សិសស នឹូងប្រតូ្តវខែចំករ �ខែល់កខែត្តជា�ួយ

ប្រកសួងស�ខាភិ្នំបាល់សាធារណៈ និូង

ប្រកសួងពេផ្សាសងពេទៀត្ត ប្របសិនូពេប�ការ

ពេធា�ពេត្តសេរបស់សិសសជាប�គគល់�នូ

វជិ័ជ�នូខែត្តបា�ពេណាណ ះ។

  អាចំទាំញយក (downloadable) 

ទប្រ�ង់យល់់ប្រ���ីពេវ ាបសាយ

ក�ះវធីិពេនូះ គឺជាក�ះវធីិសះ័ប្រគចិំត្តេ។ 

សិសស�ិនូត្តប្រ�ូវឲ្យយចួំល់រ�ួក�ះវធីិពេទ។ 

ប្របសិនូពេប�ពេលាកអំក�ិនូយល់់ប្រ��

ចូំល់រ�ួពេទ កូនូរបស់ពេលាកអំកក៍ពេ�ខែត្ត

អាចំ�កសាលាពេរៀនូបានូ។ ពេយ�ង

ពេល់�កទឹកចិំត្តេឲ្យយកូនូរបស់ពេលាកអំក

ចូំល់រ�ួ ពេដ្ឋ��ីីជួ័យពេយ�ងកាត់្ត បនូែយ

ការឆ្លលងរកី�ល់�ល់ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩។

 ពេត្ត�វ៉ា�នូដ្ឋ�ពេណ� ការយ៉ាាងដូ្ឋចំពេ�េចំ? ពេត្ត�វ៉ា�នូដ្ឋ�ពេណ� ការយ៉ាាងដូ្ឋចំពេ�េចំ?

 ប្របពេភ្នំទថ្ងៃនូការពេធា�ពេត្តសេខែដ្ឋល់ពេយ�ង

ក���ងពេប្រប� ពេគពេ�ថ្នាំ “ការពេធា�ពេត្តសេជា

ប្រកុ�”។ ការពេធា�ពេត្តសេជាប្រកុ� វ៉ាង្ហាយស្រុសលួ់

ជាង និូងពេល់ឿនូជាង ពេដ្ឋ��ីីខែសាងរក

ប�គគល់ខែដ្ឋល់អាចំ�នូជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩។ 

ខាងពេប្រកា� គឺជាដ្ឋ�ពេណ� ការរបស់វ៉ា៖

 o សិសសខែដ្ឋល់ចូំល់រ�ួ ប្រតូ្តវពេធា�ពេត្តសេ

ជាប�គគល់ �ួយសបាេ ហ៍�េង ជា�ួយការ   

ផ្សាេិត្តយកតាំ�ប្រចំ��ះ - ការពេធា�ពេត្តសេតាំ�

ការផ្សាេិត្តពេនូះ ពេគពេ�ថ្នាំ “ស�ណាក”។

o បនាទ ប់�ក យកស�ណាកសិសស 

និូងប�គគលិ់កចំ�នួូនូ�ី ៥-១០ នាក់ (ផ្សាេិត្ត) 

�ីកំ�ងថំ្នាំក់ពេរៀនូខែត្ត�ួយ នឹូងបញ្ចូេូ ល់គំាំ

ជាប្រកុ�ស�ណាក�ួយ ពេ�ថ្នាំ “ប្រក�ុ”។ 

ថំ្នាំក់�លះអាចំ�នូពេប្រចំ�នូជាង�ួយប្រកុ� 

អាស្រុស័យពេល់�ចំ�នួូនូសិសស និូងប�គគលិ់ក

ខែដ្ឋល់បានូយល់់ប្រ��ផ្សាេល់់ការផ្សាេិត្តយក

សប្រ�ប់ពេធា�ពេត្តសេ។ ការផ្សាេិត្តយកនិូ�ួយ

ៗ នឹូង�ក់ជាប្រក�ុ និូងបនាទ ប់�កបញ្ចូជូ នូ

វ៉ាពេ��នូទរី�ិពេសាធន៍ូ ពេហ�យប្រកុ�ទាំ�ង�ូល់ 

នឹូងប្រតូ្តវពេធា�ពេត្តសេរកជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ កំ�ង

ពេ�ល់ខែត្ត�ួយ។ សូ�ចំងចា�ថ្នាំ �ល់់ការ

ផ្សាេិត្តទាំ�ងអស់នឹូងប្រតូ្តវពេធា�ពេត្តសេ ក៍បា�ខែនូេ

ការពេធា�ពេត្តសេប្រត្តវូពេធា�តាំ�ប្រកុ�ខែដ្ឋល់បានូ

ផ្សាេិត្ត។

o ប្របសិនូពេប�ការពេធា�ពេត្តសេជាប្រកុ�

ប្រត្តឡុប់�កវញិអវជិ័ជ�នូ សិសស និូង

ប�គគលិ់កទាំ�ងអស់ពេ�កំ�ងប្រកុ� អវជិ័ជ�នូ

ជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩។

o ប្របសិនូពេប�ការពេធា�ពេត្តសេជាប្រកុ�

ប្រត្តឡុប់�កវញិវជិ័ជ�នូ វ៉ា�នូន័ូយថ្នាំ  

យ៉ាា ងពេ�ចំណាស់�នូ�នូ�សស�ំក់

កំ�ងប្រកុ��នូជ័�ៃឺកូវដី្ឋ-១៩ វជិ័ជ�នូ។ 

កំ�ងករណីពេនូះ សិសស និូងប�គគលិ់ក

ទាំ�ងអស់ ខែដ្ឋល់ពេ�កំ�ងប្រកុ�ពេនាះ នឹូង       

ប្រត្តឡុប់�កសាលាពេរៀនូរបស់�ួកពេគវញិ 

ពេ�ប្រ�ឹកបនាទ ប់សប្រ�ប់ការពេធា�    ពេត្តសេ

តាំ��នូជាប�គគល់។

o ការពេធា�ពេត្តសេតាំ��នូជាប�គគល់

ទទួល់ល់ទធផ្សាល់កំ�ងរយៈពេ�ល់ ១៥ 

នាទី។ ប្របសិនូពេប� ការពេធា�ពេត្តសេតាំ��នូ

ជាប�គគល់ប្រត្តឡុប់�កវញិវជិ័ជ�នូ សិសស

នឹូងប្រតូ្តវពេធា�ចំតាំេ ឡីុស័ក ពេហ�យពេយ�ងនឹូង

ចាប់ពេផ្សាេ��តាំ��នូរកប្របភ្នំ�របស់វ៉ា។ 

ប្របសិនូពេប�ការពេធា�ពេត្តសេតាំ��នូជា

ប�គគល់ ប្រត្តឡុប់�កវញិអវជិ័ជ�នូ ពេយ�ង

នឹូងពេធា�ពេត្តសេជាប�គគល់បញ្ញាជ ក់ពេ�

�នូទីរ�ិពេសាធន៍ូ ពេដ្ឋ��ីីពេធា�ឲ្យយប្របាកដ្ឋថ្នាំ 

ល់ទធផ្សាល់អវជិ័ជ�នូ �ិត្តជាប្រតឹ្ត�ប្រតូ្តវ

ខែ�នូ។

ពេប��នូស�ណួរ សូ�ទាំក់ទងពេ�

គិលានូ�ប�ឋ កយិកាសាលា �ជ័ឈ�ណឌ ល់

ធនូធានូប្រគួសារ ពេល់�៖ (978-674-

4321) ឬ ការយិ៉ាល័់យស�ធ�៌ និូង 

ការចូំល់រ�ួ ពេល់�៖ (978-674-4326)។ 

សូ�អរគ�ណ ពេហ�យពេយ�ងសងឹឹ�ថ្នាំ 

នឹូងជួ័បកូនូៗរបស់ពេលាកអំកកំ�ងពេ�ល់

ឆាំប់ៗ៕

សាាលាាមេរៀនៈរដ្ឋឋទីក្រុកុងឡូូខ្មែែល...សាាលាាមេរៀនៈរដ្ឋឋទីក្រុកុងឡូូខ្មែែល...tmkBITMB½rTI   03
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ពេទៀត្តពេ�កំ�ងបញ្ចូជ ីអាទិភា� រ�ួទាំ�ង�នូ�សសវយ័

ពេល់�ស�ី៦៥ឆំាំ�ពេឡុ�ង និូង�នូ�សសចាស់ជ័� ប�គគល់

�នូល័់កា�័ណឌ ពេវជ័ជសាស្ត្រសេ ២ បូក ប្របជាជ័នូ និូង

ប�គគលិ់កខែដ្ឋល់�នូប្របាក់ចំ�ណូល់ទាំប �ិនូអាចំ

ល់ទធភា��នូផ្សាទះសខែ�ីងរស់ពេ�។ ប្រកុ�ទី៣៖ 

ប�គគលិ់កពេផ្សាសងពេទៀត្ត រ�ួ�នូ អំកផ្សាេល់់ការអប់រ � 

ខែ�ទាំ�បឋ� K-12 ប�គគលិ់កពេធា�ការពេ�កខែនូលង

�នូ�សសឆ្លលងកាត់្ត �ងល់ក់ចំ�ណីអា�រ របស់

ពេប្រប�ប្របាស់ ចំ�ណីអា�រ និូងកសិក�ះ ពេភាជ័នីូយ�ឋ នូ 

និូងប�គគលិ់ក�ងកាពេហា។ 

ប�គគលិ់កពេ�កំ�ងវស័ិយ ចំ�ណីអា�រ 

ពេភ្នំសជ័ជៈ កសិក�ះ របស់ពេប្រប�ប្របាស់ ល់ក់�យ 

និូងពេសវ៉ាចំ�ណីអា�រ អំកពេវចំ�េប់សាច់ំ អំក

អនា�័យ ការ�ឋ នូ ប�គគលិ់កស�ខាភិ្នំបាល់ ប�គគលិ់ក

ផ្សាលិ់ត្តថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ង ក�ះករពេវចំ�េប់ចំ�ណីអា�រ 

ក�ះការពេរៀបចំ�បនូទប់។

ការឆ្លលងកាត់្ត និូងការដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូ នូ៖ អំកពេប�ក

តាំក់ស� ីUber/Lyft និូងអំកផ្សាេល់់ពេសវ៉ា អំកពេប�កបរ

ដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូ នូឳស�សាែ នូ ប�គគលិ់កអាកាសចំរណ៍ 

ក�ះករពេ�កខែនូលងអំកដ្ឋ�ពេណ� រ ឧហាហក�ះ

ដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូ នូ (ឧទាំហរណ៍ អំកដ្ឋ�ពេណ� រឆ្លលងកាត់្ត

ខែដ្ឋល់�នូ�ិការភា� អំកដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូ នូចំ�ណីអា�រ 

អំកដឹ្ឋកជ័ញ្ចូជូ នូរបស់ពេវជ័ជសាស្ត្រសេ�ិនូបនាទ ន់ូ) 

ប�គគលិ់ក�ិនិូត្តយលិ់�ិត្តឆ្លលងខែដ្ឋនូ ពេប្រ��ីបាូលី់ស 

ប�គគលិ់កបពេប្រ��ការកំ�ងទីកខែនូលងសប្រ�ក ក�ះករ

តាំ��ង (ពេ�ពេប្រកា�ប�គគលិ់ក�ងចំ�ណីអា�រ) 

ប�គគលិ់ករ�ឋ ករទឹក និូងខែផំ្សាកបូ�លូ់ ប�គគលិ់កកំ�ង

ប្រប�័នូធត្ត�លាការ (ពេ�ប្រក� ប្រ�ះ�ជ័អាជាា រ ពេ�ធាវ ី

ការ�រកេី ប្រកឡាបញ្ចូជ ី) និូង�ន្ត្រីនូេីត្ត�លាការ

ពេផ្សាសងពេទៀត្ត ខែដ្ឋល់�នូកំ�ងបញ្ចូជ ី ពេ�ពេប្រកា�ជា

អំកពេឆ្លល�យត្តប។

ប�គគលិ់កពេ�ពេប្រកា�សង្ហាា ក់ផ្សាគត់្តផ្សាគង់ពេវជ័ជប�គគលិ់កពេ�ពេប្រកា�សង្ហាា ក់ផ្សាគត់្តផ្សាគង់ពេវជ័ជ

សាស្ត្រសេ សាស្ត្រសេ 

ក�ះករពេ�តាំ�ពេ�ងចំប្រក (រ�ួ�នូ ប្រកុ�ហុ�នូ

បពេចំេកវទិាជី័វសាស្ត្រសេ និូងប្រក�ុហុ�នូទាំ�ងឡាយ

ណាខែដ្ឋល់�នូការបេរូផ្សាលិ់ត្តក�ះពេ�ជាការផ្សាគត់្តផ្សាគង់

ពេវជ័ជសាស្ត្រសេ) អំកផ្សាគត់្តផ្សាគង់ស�ៈ រៈ និូងពេប្រគ�ងបនាល ស់ 

អំកបពេចំេកពេទស ប្របតិ្តបតិ្តេករភ្នំសេ�ភា និូងឃាល �ង 

អំកពេបាះ���ៈ អំកពេវចំ�េប់ អំកខែចំកចាយផ្សាលិ់ត្តផ្សាល់ 

និូងឧបករណ៍ពេវជ័ជសាស្ត្រសេ (រ�ួ�នូ អំកផ្សាេល់់ភ្នំសេ�
ភា ភាគគីទីបី និូងអំកខែដ្ឋល់ពេធា�ពេត្តសេ និូងជួ័សជ័�ល់) 

ឧបករណ៍ការ�រផ្ទាទ ល់់�លួនូ អំក�ក់ឲ្យយពេ�

�ច់ំពេ�យខែឡុក (PPE)  �គ សពេវជ័ជសាស្ត្រសេ ឳ

ស�សាែ នូ (រ�ួ�នូ ស�ៈ រៈពេប្រប�ពេ�កំ�ងវទិយ�
សក�ះឳស�) អា�រប�បានូ ផ្សាលិ់ត្តផ្សាល់ស��ភា� 

�� និូងផ្សាលិ់ត្តផ្សាល់�� ថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ង ស�ៈ រៈ

ពេធា�ពេត្តសេ បរកិាា រ�នូទីរ�ិពេសាធន៍ូ បរកិាា រស�អាត្ត 

បរកិាា រអនា�័យ បរកិាា រស�ល ប់ពេ�ពេ�គ ឬបរកិាា រ

ស�អ ត្តពេ�ពេ�គ (រ�ួទាំ�ងឳស�សាែ នូ) របស់         

របរអនា�័យ ផ្សាលិ់ត្តផ្សាល់ខែ�ទាំ��ងកាយ 

ផ្សាលិ់ត្តផ្សាល់ប្រគប់ប្រគងសត្តាចិំញ្ចូេ ឹ� និូងប្រក�ស់

អនា�័យ ប្រក�ស កខែនូសងពេ�ះពេគាំ។

អំកពេរៀបចំ��ិធីប�ណយស� និូងក�ះករពេរៀបចំ�

ប�ណយស�

ក�ះករពេ�តាំ�ខែផ្សាកបាា ល់់ និូងក�ះករពេ�

តាំ�សាែ នីូយ៍។ 

ប្រកុ�ទី៤៖ប្រកុ�ទី៤៖ ប�គគល់ខែដ្ឋល់�នូល់កា�័ណឌ ពេវជ័ជ

សាស្ត្រសេ�ួយ

ដ្ឋ�ណាក់កាល់ទី៣ ថ្ងៃនូការចាក់ថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ង

នឹូង�នូកំ�ងខែ�ពេ�សា ឆំាំ�២០២១ និូងរ ��ឹងថ្នាំ

នឹូងពេប�កសប្រ�ប់សាធារណៈជ័នូទាំ�ងអស់។ 

ពេដ្ឋ��ីខីែសាងរកការណាត់្តជួ័ប សូ�ចូំល់ពេ�

ពេ��ល់៖ vaxfinder.mass.gov

ការណាត់្តជួ័បពេ�កខែនូលងចាក់វ៉ាាក់សា�ងពេ�

�នូទីរពេ�ទយ Lowell General Hospital តាំ�

អាស័យ�ឋ នូ

1001 Pawtucket Blvd. អាចំពេធា�បានូតាំ�

អនូឡាញ៖ www.lowellgeneralvaccine.com

អំកក៍អាចំពេ��ល់ពេវ ាបសាយរបស់គណៈក�ះ ធិការ

ប្រគប់ប្រគងជ័�ៃឺឆ្លលង ពេដ្ឋ��ីីពេធា�ខែផ្សានូការសប្រ�ប់

ចាក់ថំ្នាំ�វ៉ាាក់សា�ងពេ�តាំ�រដ្ឋឋរបស់អំក៖ https://

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vac-

cines/distributing.html

កាំារចាាក់ថ្នាំំា�វ៉ាាាក់សាា�ងជ�ឺ�កូែីដ្ឋ-១៩កាំារចាាក់ថ្នាំំា�វ៉ាាាក់សាា�ងជ�ឺ�កូែីដ្ឋ-១៩tmkBITMB½rTI   01
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By ឌឹ្ឃ ពេ��បូឌា ពេដ្ឋលី់ -March 6, 2021By ឌឹ្ឃ ពេ��បូឌា ពេដ្ឋលី់ -March 6, 2021

ទីប�ផ្សា�ត្ត�ួកពេយ៉ាធា បានូសពេប្រ�ចំបង់

ពេបាះពេចាល់ការប្របខែជ័ង យកត្ត�ខែណង ឯកអគគ

រដ្ឋឋទូត្ត ប្របចា�អងគការសហប្របជាជាតិ្ត ពេ�យ

សពេប្រ�ចំដូ្ឋរចិំត្តេឲ្យយ�ន្ត្រីនូេីខែដ្ឋល់�លួនូបានូខែត្តងតាំ�ង

�ះី លាខែល់ង�ីត្ត�ខែណង ពេហ�យរកា ឯកអគគ

រដ្ឋឋទូត្តចាស់ខែដ្ឋល់ប្រត្តូវបានូរ�ឋ ភិ្នំបាល់ពេយ៉ាធា

បពេណៅ ញពេចំញ�ីត្ត�ខែណង ពេ�បនូេកាន់ូត្ត�ខែណង

ជាត្ត�ណាងអចិំថ្ងៃន្ត្រីនូេយ៍របស់ភូ្នំ�ដ្ឋខែដ្ឋល់។

ពេនូះពេប�តាំ�ប្របភ្នំ��ីអំកនា��កយ 

អងគការសហប្របជាជាតិ្ត ពេចំញផ្សាាយពេ�យសារ

�័ត៌្ត�នូ Channel News Asia  ពេ�ប្រ�ឹកថ្ងៃ�ៃស�ប្រក 

ទី០៥ ខែ��ីនា ពេនូះ។

ពេលាក Tin Maung Naing  ប្រតូ្តវបានូខែត្តងតាំ�ង

ជាឯកអគគរដ្ឋឋទូត្តភូ្នំ��ះពីេ�យ�ួកពេយ៉ាធាពេអាយ 

ប្របចា�ការពេ�អងគការសហប្របជាជាតិ្ត ភាល �ៗ

បនាទ ប់�ីពេលាក Kyaw Moe Tun ប្រត្តូវបានូ�ួក

ពេយ៉ាធាដ្ឋកត្ត�ខែណងពេ�យសារខែត្តពេលាកប្របកាស 

ផ្ទាៅ ច់ំទ�នាក់ទ�នូងជា�ួយរ�ឋ ភិ្នំបាល់ពេយ៉ាធា និូង

បានូសនូាថ្នាំចូំល់រ�ួសាៅ រល់ទធិប្របជាធិបពេត្តយយ 

រ�ួទាំ�ងរ�ឋ ភិ្នំបាល់ស�វីលិ់របស់ពេលាកស្រុសី ពេអាង 

សានូ សូុ ជី័ ពេឡុ�ងវញិ។

ពេទាំះជាយ៉ាា ងណា កាល់�ីថ្ងៃ�ៃប្រ�ហសីត្ត�

ទី៤ ខែ��ីនា អំកនា��កយអងគការសហប្របជាជាតិ្ត 

ពេលាក ពេសទហាិនូ ឌូ្ឃហារចិំ បានូនិូយ៉ាយថ្នាំ 

ពេបសកក�ះទូត្តភូ្នំ� បានូពេផ្សាា�លិ់�ិត្ត�ួយចំាប់ 

ពេ�យជូ័នូដ្ឋ�ណឹងថ្នាំ ពេលាក Tin Maung Na-

ing បានូ�ក់លិ់�ិត្តលាខែល់ង�ីត្ត�ខែណង ពេ�យ

បញ្ញាជ ក់ថ្នាំ ពេលាក Kyaw Moe Tun ពេ�ខែត្តបនូេ

កាន់ូត្ត�ខែណងជា ត្ត�ណាងអចិំថ្ងៃន្ត្រីនូេយ៍របស់ភូ្នំ� 

ប្របចា�អងគការសហប្របជាជាតិ្តដ្ឋខែដ្ឋល់។

ខែត្តខែបបណាការសពេប្រ�ចំចិំត្តេលាខែល់ង

�ីត្ត�ខែណងរបស់ពេលាក Tin Maung Naing 

�ិនូទាំន់ូ�នូការបញ្ញាជ ក់អាីឱ្យយចំាស់ពេ�ពេឡុ�យ

ពេទ ខែត្តបានូពេក�ត្តពេឡុ�ងបនាទ ប់�ី ពេលាក Kyaw 

Moe Tun កាល់�ីថ្ងៃ�ៃចំនូទពេដ្ឋ��សបាៅ ហ៍ពេនូះ បានូ
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ពេលាកពេ�ធាវអីនូេរជាតិ្ត ពេលាក Richard 

Rogers កាល់�ីចំ�ងខែ�ក��ៈៈ កនូលងពេ�ពេនូះ បានូ

សរពេសរលិ់�ិត្តពេ�កាន់ូប្រ�ះ�ជ័អាជាា ថ្ងៃនូត្ត�លាការ

ប្រ�ហះទណឌ អនូេរជាតិ្ត ពេសំ�ស��ឱ្យយពេប�កការពេស��បអពេងើត្ត

ពេ�ញពេល់ញពេ��កយបណៅឹ ងសេី�ីការបលន់ូយក

ដី្ឋពេ�ក�ុ�ជា ។

ពេលាក Richard Rogers បានូ�ក់�កយ

បណៅឹ ងត្ត�ណាងឱ្យយជ័នូរងពេប្រគាំះ�ល់រដ្ឋឋខែ�ះរ�ី
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�កយបណៅឹ ងពេនូះក���ងសែតិ្តពេ�កំ�ងការយិ៉ាល័់យ
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សពេប្រ�ចំចិំត្តេពេ�ពេល់��កយបណេឹ ងសេី�ីការបលន់ូយកដី្ឋពេ�ក�ុ�ជាសពេប្រ�ចំចិំត្តេពេ�ពេល់��កយបណេឹ ងសេី�ីការបលន់ូយកដី្ឋពេ�ក�ុ�ជា

កាល់�ីខែ�ក��ៈៈពេប្រកាយរដ្ឋឋប្រប�រខែត្តបា�នាះ នូ

ថ្ងៃ�ៃបា�ពេណាណ ះ  ប្របធានាធិបតី្ត  អាពេ�រកិ ពេលាក 

ចូំ ថ្ងៃបដិ្ឋនូ បានូ�ក់ទណឌ ក�ះពេល់�ពេ�ដឹ្ឋកនា��ួក

ពេយ៉ាធាភូ្នំ� គឺពេ�ពេល់�ប្រកុ�ខែដ្ឋល់�ក់�័នូធ នឹូង

ការទ�ល ក់រ�ឋ ភិ្នំបាល់ស�ីវលិ់របស់គណបកស

ស�័ុនូធជាតិ្តប្របជាធិបពេត្តយយ ។ ទណឌ ក�ះពេនាះ បានូ

�ក់ពេ�ពេល់�រដ្ឋឋ�ន្ត្រីនូេីការ�រជាតិ្ត និូងប្រកុ�ហុ�នូ

ចំ�នួូនូ ០៣ ខែដ្ឋល់រកស�ី���ជ័�នួូញជួ័ញខែរ ាត្តីូង ។

�កទល់់ពេ�ល់ពេនូះ រ�ឋ ភិ្នំបាល់អាពេ�រកិ

�ិនូទាំន់ូបពេញ្ចូេ ញ ទណឌ ក�ះកប្រ�ិត្តធៃន់ូប�ផ្សា�ត្ត

របស់�លនួូពេ�ពេឡុ�យពេទ ប្របឆាំ�ងនឹូងពេយ៉ាធាភូ្នំ� ។

ពេ�ថ្ងៃ�ៃពេនូះ ប្រកុ�ប្របឹកាសនូេិស�� របស់

អងគការសហប្របជាជាតិ្ត កំ�ងប�រញូីវយាក បានូ

ពេប�កកិចំេប្របជ័���ិពេសសរបស់�លួនូ តាំ�ស�ពេណ�

របស់ស�ជិ័កអចិំថ្ងៃន្ត្រីនូេយ៍ �ួយគឺប្របពេទសអង់ពេគលស ។

អំកជ័�នាញជាន់ូ�ុស់ខែផំ្សាកសិទធិ�នូ�សស 

របស់អងគការសហប្របជាជាតិ្ត បានូនិូយ៉ាយ

ថ្នាំ ប្រកុ�ប្របឹកាសនូេិស�� គួរខែត្ត�ក់ទណឌ ក�ះ

អាវ�ធជាបនាទ ន់ូ កំ�ងកប្រ�ិត្ត សាកល់ ពេ�ពេល់�

ពេយ៉ាធាភូ្នំ�។

ពេលាក Thomas Andrews អំក�យការណ៍

�ិពេសសរបស់ UN ទទួល់បនូទ�កសាែ នូការណ៍

សិទធ�ិនូ�សសសប្រ�ប់ប្របពេទសភូ្នំ� បានូអ��វនាវ

ឲ្យយអនូេរជាតិ្តពេធា�សក�ះភា�ជាបនាទ ន់ូ ពេហ�យ

ផ្សាេល់់ការគាំ�ប្រទដ្ឋល់់ប្របជាជ័នូភូ្នំ� ខែដ្ឋល់ក���ង

�ាយ៉ា�ទាំ�ទាំរពេអាយរស់ពេឡុ�ងវញិនូូវរបប 

ប្របជាធិបពេត្តយយ។

តាំ�ពេលាក Thomas Andrews ប្រកុ�ប្របឹកា

សនូេិស�� គួរចាត់្តវធិានូការពេ�ៅ  ពេ�ពេល់��ួក

ពេយ៉ាធាភូ្នំ� ពេអាយស�នឹូងការប្របប្រ�ឹត្តេរបស់

�ួកពេយ៉ាធាស�ល ប់ជ័នូស�ីវលិ់៕
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង�ី�ពី�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង�ី�ពី�
ការសេរៀបចំក្តីិចចប្របជូំំជាសាធារណឹៈការសេរៀបចំក្តីិចចប្របជូំំជាសាធារណឹៈ

និងឱកា�ផ្តីល់់សេ�បល់់សេល់ៈៈ និងឱកា�ផ្តីល់់សេ�បល់់សេល់ៈៈ 
សេ�ចក្តីី�ប្រ�ងច្បាប់វិិសេសាធនក្តីម្មមសេ�ចក្តីី�ប្រ�ងច្បាប់វិិសេសាធនក្តីម្មម

វិិធ�សេធើៈឱ្យប្របសេ�ៈរសេ�ៈងសេ�វាវិិធ�សេធើៈឱ្យប្របសេ�ៈរសេ�ៈងសេ�វា
ដំឹក្តីជូញ្ជូូ�ន NMMPO �ប្រ�ប់ដំឹក្តីជូញ្ជូូ�ន NMMPO �ប្រ�ប់

ឆ្នាំំ្ំ២០២១-២០២៥ឆ្នាំំ្ំ២០២១-២០២៥

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGMEETING

AND COMMENT OPPOR-AND COMMENT OPPOR-
TUNITY: Draft Amendment to TUNITY: Draft Amendment to 
the NMMPO’s FFY 2021-2025 the NMMPO’s FFY 2021-2025 
Transportation Improvement Transportation Improvement 
ProgramProgram

អងគកាំារ The Northern Middlesex អងគកាំារ The Northern Middlesex 
Metropolitan Planning Organization Metropolitan Planning Organization 
មេ�ាកាំាត់់ថ្នាំា (NMMPO) បាានៈមេចំញមេស្សចំកីីមេ�ាកាំាត់់ថ្នាំា (NMMPO) បាានៈមេចំញមេស្សចំកីី
ជនូៈដ្ឋ�ណឹងឹអ�ពីកីាំារផ្តលីម់េ�ាបលជ់ាាសាាធាារណឹៈជនូៈដ្ឋ�ណឹងឹអ�ពីកីាំារផ្តលីម់េ�ាបលជ់ាាសាាធាារណឹៈ
មេលើ  មេស្សចំកីីក្រុ�ាងែិមេសាាធនៈក�ែក�ែែិធីមេធើើឲ្យយមេលើ  មេស្សចំកីីក្រុ�ាងែិមេសាាធនៈក�ែក�ែែិធីមេធើើឲ្យយ
ក្រុបមេស្សើមេឡូើងមេស្សវ៉ាាដ្ឋកឹជញ្ជូូ�នៈ NMMPO ស្សក្រុ�ាប់ក្រុបមេស្សើមេឡូើងមេស្សវ៉ាាដ្ឋកឹជញ្ជូូ�នៈ NMMPO ស្សក្រុ�ាប់
ឆ្នាំំា�២០២១-២០២៥ មេ�ាកាំាត់ថ់្នាំា (TIP)។ កាំារឆ្នាំំា�២០២១-២០២៥ មេ�ាកាំាត់ថ់្នាំា (TIP)។ កាំារ
មេធើើែិមេសាាធនៈក�ែក�ែែិធីមេធើើឲ្យយក្រុបមេស្សើមេឡូើងមេស្សវ៉ាាមេធើើែិមេសាាធនៈក�ែក�ែែិធីមេធើើឲ្យយក្រុបមេស្សើមេឡូើងមេស្សវ៉ាា
ដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នៈ ទាាក់ទងនៈឹងកាំារផ្លាាាស្ស់ប្តូូ�រ�ូលនៈិធិដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នៈ ទាាក់ទងនៈឹងកាំារផ្លាាាស្ស់ប្តូូ�រ�ូលនៈិធិ
គមេក្រុ�ាង LRTA ជាាមេក្រុចំើនៈ រួ�ទាា�ង កាំារទិញគមេក្រុ�ាង LRTA ជាាមេក្រុចំើនៈ រួ�ទាា�ង កាំារទិញ
ដាាចំ់ផ្លូូ�ែ (fixed route fleet) កខ្មែនៈាងលក់ដាាចំ់ផ្លូូ�ែ (fixed route fleet) កខ្មែនៈាងលក់
ស្ស�បុក្រុត់ស្សក្រុ�ាប់អំកដ្ឋ�មេណឹើរមេដាាយស្សើ�យក្រុបែត់ិ��ស្ស�បុក្រុត់ស្សក្រុ�ាប់អំកដ្ឋ�មេណឹើរមេដាាយស្សើ�យក្រុបែត់ិ��
ត់ នៈិងរថយនៈីក្រុកុងដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នៈ។ មេស្សចំកីីក្រុ�ាងត់ នៈិងរថយនៈីក្រុកុងដ្ឋឹកជញ្ជូូ�នៈ។ មេស្សចំកីីក្រុ�ាង
ែមិេសាាធនៈក�ែជាាស្សមេងេប អាាចំយកមេចំញពី ីwww.ែមិេសាាធនៈក�ែជាាស្សមេងេប អាាចំយកមេចំញពី ីwww.
nmcog.org. nmcog.org. 

ត់កចិំចក្រុបជុ�ជាាសាាធាារណឹៈចំ�នៈនួៈពីរីក្រុត់ែូបាានៈត់កចិំចក្រុបជុ�ជាាសាាធាារណឹៈចំ�នៈនួៈពីរីក្រុត់ែូបាានៈ
ក�ណឹត់ក់ាំាលបរមិេ�េទ។ កចិំចក្រុបជុ�មេលើកទ�ីយួ ជាាក�ណឹត់ក់ាំាលបរមិេ�េទ។ កចិំចក្រុបជុ�មេលើកទ�ីយួ ជាា
កិចំចក្រុបជុ�ជាាសាាធាារណឹៈតាា�ែីមេដ្ឋអូ មេដ្ឋើ�ីីទទួលកិចំចក្រុបជុ�ជាាសាាធាារណឹៈតាា�ែីមេដ្ឋអូ មេដ្ឋើ�ីីទទួល
�ត់មិេ�ាបលម់េលើមេស្សចំកីកី្រុ�ាងែមិេសាាធនៈក�ែ ខ្មែដ្ឋល�ត់មិេ�ាបលម់េលើមេស្សចំកីកី្រុ�ាងែមិេសាាធនៈក�ែ ខ្មែដ្ឋល
នៈឹងក្រុបក្រុពីឹត់ីមេ�ាមេ�ាថ្ងៃថឺទី៩ ខ្មែ��ីនាា ឆ្នាំំា�២០២១ នៈឹងក្រុបក្រុពីឹត់ីមេ�ាមេ�ាថ្ងៃថឺទី៩ ខ្មែ��ីនាា ឆ្នាំំា�២០២១ 
មេែលាាមេ�ោាង ៥ នៈិង៣០នាាទីលាឺាចំ។ បណឹា�ញមេែលាាមេ�ោាង ៥ នៈិង៣០នាាទីលាឺាចំ។ បណឹា�ញ
ត់ភ្ជាាាប់កិចំចក្រុបជុ�អាាចំរកមេ�ើញមេ�ាមេលើមេែាសាាយត់ភ្ជាាាប់កិចំចក្រុបជុ�អាាចំរកមេ�ើញមេ�ាមេលើមេែាសាាយ
របស្ស់ NMCOG ។ មេលាាក អំក ក៍អាាចំដាាក់របស្ស់ NMCOG ។ មេលាាក អំក ក៍អាាចំដាាក់
ជនូៈ�ត់មិេ�ាបលត់ាា�រយៈទរូស្ស�ពីទមេល� (978) ជនូៈ�ត់មិេ�ាបលត់ាា�រយៈទរូស្ស�ពីទមេល� (978) 
454-8021មេល�បនៈី 121 ឬតាា�រយៈអី�ខ្មែ�ោ454-8021មេល�បនៈី 121 ឬតាា�រយៈអី�ខ្មែ�ោ
ល: jhoward@nmcog.org។ ក្រុបស្សិនៈមេបើល: jhoward@nmcog.org។ ក្រុបស្សិនៈមេបើ
ចំង់ �ត់ិមេ�ាបល់អាាចំមេផ្តើើរតាា�ខ្មែ�ោលមេ�ា៖ ចំង់ �ត់ិមេ�ាបល់អាាចំមេផ្តើើរតាា�ខ្មែ�ោលមេ�ា៖ 
NMCOG តាា�អាាស្ស�យដាឋានៈ 40 Church NMCOG តាា�អាាស្ស�យដាឋានៈ 40 Church 
St. Suite 200, Lowell, MA 01852 ។ St. Suite 200, Lowell, MA 01852 ។ 
កិចំចក្រុបជុ�មេលើកទីពីីរជាាកិចំចក្រុបជុ�ែីមេដ្ឋអូ ក្រុត់ូែបាានៈកិចំចក្រុបជុ�មេលើកទីពីីរជាាកិចំចក្រុបជុ�ែីមេដ្ឋអូ ក្រុត់ូែបាានៈ
ក�ណឹត់់កាំាលបរិមេចំេទមេធើើមេ�ាថ្ងៃថឺទី ២៤ ខ្មែ��ីនាា ក�ណឹត់់កាំាលបរិមេចំេទមេធើើមេ�ាថ្ងៃថឺទី ២៤ ខ្មែ��ីនាា 
ឆ្នាំំា�២០២១ មេែលាាមេ�ោាង ២រមេស្សៀល មេ�ាមេពីលឆ្នាំំា�២០២១ មេែលាាមេ�ោាង ២រមេស្សៀល មេ�ាមេពីល
ខ្មែដ្ឋល NMMPO នៈឹងក្រុបជុ�មេឡូើងែិញមេដ្ឋើ�ីីពីិចាារខ្មែដ្ឋល NMMPO នៈឹងក្រុបជុ�មេឡូើងែិញមេដ្ឋើ�ីីពីិចាារ
ណាាអុនៈ��ត់មេលើកាំារមេធើើែិមេសាាធនៈក�ែ នៈិងបញ្ហាាាណាាអុនៈ��ត់មេលើកាំារមេធើើែិមេសាាធនៈក�ែ នៈិងបញ្ហាាា
មេផ្តសងមេទៀត់ទាាក់ទងនៈឹង NMMPO ។ មេផ្តសងមេទៀត់ទាាក់ទងនៈឹង NMMPO ។ 

ក�ណឹត់ស់្ស�គាាល៖់ កចិំចក្រុបជុ� NMMPO ក្នុុ�ងក�ណឹត់ស់្ស�គាាល៖់ កចិំចក្រុបជុ� NMMPO ក្នុុ�ង
មេពីលបច្ចុុ�បីនៈ ំក្រុត់ែូបាានៈមេធើើមេឡូើងតាា�ែមីេដ្ឋអ ូZoom មេពីលបច្ចុុ�បីនៈ ំក្រុត់ែូបាានៈមេធើើមេឡូើងតាា�ែមីេដ្ឋអ ូZoom 
ក�ែែធិ ី។ ពី�ត់�៌ានៈអ�ពីកីាំារចំលូកចិំចក្រុបជុ�នៈងឹ�ានៈក�ែែធិ ី។ ពី�ត់�៌ានៈអ�ពីកីាំារចំលូកចិំចក្រុបជុ�នៈងឹ�ានៈ
ផ្តាយមេលើ www.nmcog.org។ មេលាាក ផ្តាយមេលើ www.nmcog.org។ មេលាាក 
អំក ក៍អាាចំទទួលពី�ត់៌�ានៈអ�ពីីកិចំចក្រុបជុ�បាានៈអំក ក៍អាាចំទទួលពី�ត់៌�ានៈអ�ពីីកិចំចក្រុបជុ�បាានៈ
មេដាាក្រុគាានៈខ់្មែត់មេ�ាទរូស្ស�ពីទមេ�ាមេល� 978-454-មេដាាក្រុគាានៈខ់្មែត់មេ�ាទរូស្ស�ពីទមេ�ាមេល� 978-454-
8021 មេល�បនៈ ី121 ឬ អី�ខ្មែ�ោលjhoward@8021 មេល�បនៈ ី121 ឬ អី�ខ្មែ�ោលjhoward@
nmcog.org. ។nmcog.org. ។

NMMPO ផ្តីល់កាំារសាំាក់មេ�ាស្ស�រ�យ NMMPO ផ្តីល់កាំារសាំាក់មេ�ាស្ស�រ�យ 
នៈិងជ�នៈួយខាាងខ្មែផ្តំកភ្ជាាសាាមេដាាយឥត់គិត់ថ្ងៃថានៈិងជ�នៈួយខាាងខ្មែផ្តំកភ្ជាាសាាមេដាាយឥត់គិត់ថ្ងៃថា
តាា�កាំារមេស្សំើស្សុ� (រួ�ទាា�ង អំកបកខ្មែក្រុបជាាភ្ជាាសាាតាា�កាំារមេស្សំើស្សុ� (រួ�ទាា�ង អំកបកខ្មែក្រុបជាាភ្ជាាសាា
ស្សញ្ហាាាខ្មែបបអាាមេ�រកិ នៈងិភ្ជាាសាាមេផ្តសងមេទៀត់មេក្រុ�ាពីីស្សញ្ហាាាខ្មែបបអាាមេ�រកិ នៈងិភ្ជាាសាាមេផ្តសងមេទៀត់មេក្រុ�ាពីី
ភ្ជាាសាាអងម់េគាស្ស ែមីេដ្ឋអ�ូានៈអកសរមេ�ាមេលើមេអក្រុកង់ ភ្ជាាសាាអងម់េគាស្ស ែមីេដ្ឋអ�ូានៈអកសរមេ�ាមេលើមេអក្រុកង់ 
ឧបករណឹ៍ជ�នៈួយកាំារសាីាប់ នៈិង�ានៈ      ស្ស�ាារៈឧបករណឹ៍ជ�នៈួយកាំារសាីាប់ នៈិង�ានៈ      ស្ស�ាារៈ
ជ�នៈយួមេផ្តសងៗមេទៀត់។ ស្សក្រុ�ាបក់ាំារស្សុ�ជ�នៈយួ ស្ស�ូជ�នៈយួមេផ្តសងៗមេទៀត់។ ស្សក្រុ�ាបក់ាំារស្សុ�ជ�នៈយួ ស្ស�ូ
ទ�នាាក់ទ�នៈងមេ�ា Justin Howard តាា�រយៈទ�នាាក់ទ�នៈងមេ�ា Justin Howard តាា�រយៈ
មេល�ទូរស្ស�ពីទ (978) 454-8021 មេល�បនៈ ីមេល�ទូរស្ស�ពីទ (978) 454-8021 មេល�បនៈ ី
121 ឬ អី�ខ្មែ�ោល  jhoward@nmcog.org. 121 ឬ អី�ខ្មែ�ោល  jhoward@nmcog.org. 
កាំារមេស្សំើស្សុ� គរួខ្មែត់មេធើើមេឡូើងមេអាាយបាានៈឆ្នាំាបត់ាា�ខ្មែដ្ឋលកាំារមេស្សំើស្សុ� គរួខ្មែត់មេធើើមេឡូើងមេអាាយបាានៈឆ្នាំាបត់ាា�ខ្មែដ្ឋល
អាាចំមេធើើមេ�ាបាានៈ ស្សក្រុ�ាបត់់ក្រុ�ែូកាំារមេស្សវ៉ាាជាា�នុៈ រ�ួអាាចំមេធើើមេ�ាបាានៈ ស្សក្រុ�ាបត់់ក្រុ�ែូកាំារមេស្សវ៉ាាជាា�នុៈ រ�ួ
ទាា�ងភ្ជាាសាាស្សញ្ហាាា CART ឬ កាំារបកខ្មែក្រុបភ្ជាាសាា។ទាា�ងភ្ជាាសាាស្សញ្ហាាា CART ឬ កាំារបកខ្មែក្រុបភ្ជាាសាា។

The Northern Middlesex Metropoli-The Northern Middlesex Metropoli-
tan Planning Organization (NMMPO) tan Planning Organization (NMMPO) 
has released for public comment draft has released for public comment draft 
amendment 1 to the FFY 2021-2025 amendment 1 to the FFY 2021-2025 
Transportation Improvement Program Transportation Improvement Program 
(TIP).The proposed TIP amendment (TIP).The proposed TIP amendment 
involves funding changes to several involves funding changes to several 
LRTA projects including the purchase LRTA projects including the purchase 
of fixed route fleet, automatic passenger of fixed route fleet, automatic passenger 
counters and bus lifts.  A summary of counters and bus lifts.  A summary of 
the draft amendment can be found at the draft amendment can be found at 
www.nmcog.org.www.nmcog.org.

Two upcoming public meetings Two upcoming public meetings 
are scheduled. One, a virtual public are scheduled. One, a virtual public 
meeting to receive comments on the meeting to receive comments on the 
draft amendment, will be held on March draft amendment, will be held on March 
9, 2021 at 5:30 PM. The meeting link 9, 2021 at 5:30 PM. The meeting link 
can be found on the NMCOG website. can be found on the NMCOG website. 
You may also submit comments by You may also submit comments by 
phone at (978) 454-8021, ext. 121, phone at (978) 454-8021, ext. 121, 
or by email: jhoward@nmcog.org. If or by email: jhoward@nmcog.org. If 
preferred, comments may be mailed preferred, comments may be mailed 
to: NMCOG, 40 Church St. Suite 200, to: NMCOG, 40 Church St. Suite 200, 
Lowell, MA 01852.  A second virtual Lowell, MA 01852.  A second virtual 
meeting is scheduled for March 24, meeting is scheduled for March 24, 
2021 at 2:00 PM, when the NMMPO 2021 at 2:00 PM, when the NMMPO 
will reconvene to consider endorsement will reconvene to consider endorsement 
of the amendment and other issues of the amendment and other issues 
pertaining to the NMMPO.pertaining to the NMMPO.

Notice: NMMPO meetings are Notice: NMMPO meetings are 
currently being held virtually via the currently being held virtually via the 
Zoom platform.  Information about Zoom platform.  Information about 
accessing the meeting will be posted accessing the meeting will be posted 
at www.nmcog.org. You can also get at www.nmcog.org. You can also get 
information on meeting access by information on meeting access by 
calling 978-454-8021, ext. 121 or calling 978-454-8021, ext. 121 or 
by emailing jhoward@nmcog.org. by emailing jhoward@nmcog.org. 
The NMMPO provides reasonable The NMMPO provides reasonable 
accommodations and/or language as-accommodations and/or language as-
sistance free of charge upon request sistance free of charge upon request 
(including but not limited to interpret-(including but not limited to interpret-
ers in American Sign Language and ers in American Sign Language and 
languages other than English, open or languages other than English, open or 
closed captioning for videos, assistive closed captioning for videos, assistive 
listening devices and alternate material listening devices and alternate material 
formats), as available. For assistance, formats), as available. For assistance, 
please contact Justin Howard at (978) please contact Justin Howard at (978) 
454-8021, ext. 121 or at  jhoward@454-8021, ext. 121 or at  jhoward@
nmcog.org. Requests should be made nmcog.org. Requests should be made 
as soon as possible for services requir-as soon as possible for services requir-
ing advanced arrangements, including ing advanced arrangements, including 
sign language, CART or language sign language, CART or language 
translation or interpretation.              translation or interpretation.              
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