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កាារចាាក់់ថ្នាំំ��វ៉ាា�ក់់សាំំ�ងជម្ងឺឺ� កូូវីីដ-១៩
Covid-19 Vaccinations in Massachusetts
ដោ�យ៖ Khmer Post USA

Please see Covid-19 Vaccinations /05

ី ១៩ ប្រ�ភេ�ទ Moderna និិង Pfizer ក្នុុ�ងខែ�ធ្នូូ�មក
ចាប់់តាំំងពីីមានការអនុុម័័តថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងជម្ងឺឺ�កូូវីដ
មនុុស្សសប្រ�មាណ ៦៧.៩ លាននាក់់ បានទទួួលការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ ក៍៍
បានមួួយដូូសដែ�រ។ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមការរបាយការណ៍៍របស់់គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង ហៅ�
កាត់់ថា (C.D.C) កាលពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ទីី១ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១។ មនុុស្សសប្រ�ហែ�ល ២៥.៥ លាននាក់់ ចាក់់ថ្នាំំ�
ី -១៩ មានចំំនួួន
វ៉ាា ក់់សាំំងគ្រ�ប់់ចំំនួួនដូូស។ ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ស្លាាប់់ដោ�យសារ ជម្ងឺឺ�កូូវីដ

ី -១៩ ក្នុុ�ងខែ�កុុម្ភៈៈ�
៥១៣០០០នាក់់ រាប់់ចាប់់តាំំងពីីមុុន មានមនុុស្សសម្នាាក់់ស្លាាប់់ដោ�យសារ ជម្ងឺឺ�កូូវីដ
ឆ្នាំំ�២០២០។ រដ្ឋឋបាលបៃ�ដិិន បានសន្យាាថា មនុុស្សស ១០០ លាននាក់់ ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�ល ១០០

ថ្ងៃ�ដំំបូ
ៃ ូងនៃ�ការចូូលកាន់់ដំំណែ�ងរបស់់គាត់់ ហើ�ើយនាពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ មានប្រ�ហែ�ល ១.៨២ លានដូូស ក្នុុ�ង

មួួយថ្ងៃ�ៃ កំំពុុងត្រូ�ូវបានចាក់់នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស។

ដំំណាក់់កាលនៃ�ការចែ�កថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Massachusetts

ចាប់់ពីីខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០ មកទល់់ខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០២១ ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលទីី១ ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់អាទិិភាពដល់់

បុុគ្គគលិិកថែ�ទាំំសុុខភាពនៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិងមិិននៅ�ក្នុុ�ងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

ដំំណា់់ កាលទីី២ ពីីខែ�កុុម្ភៈៈ� ដល់់ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២១ បានន្ថែ�ែមបួួនក្រុ�ម
ុ

Photo Credit: Lowell Health Department

First Shipment of Astranzeneca
Covid-19 Vaccine Arrives Cambodia
By U.S. Embassy in Cambodia
US Embassy in PHNOM PENH, Cambodia – released a statement on March 3rd,
2021 congratulates, Cambodia – The United
States congratulates Cambodia on the successful arrival of 324,000 doses of the AstraZeneca 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
Please see Covid-19 Vaccine Arrives Cambodia /04

តទៅ�ទំំព័័រទីី១២

សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកអបអរសាាទរប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា ចំំពោះ�ះ�កាារមកដល់់វ៉ាា�ក់់សាំំ�ង COVAX
ភ្នំំ�ពេ�ញ៖ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក សូូមអបអរសាទរដល់់

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ចំំពោះ�ះការមកដល់់ដោ�យជោ�គជ័័យ
ី ១៩ ឈ្មោះ�ះ� AstraZeneca
នូូវវ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងកូូវីដ
ចំំនួួន ៣២៤ ០០០ ដូូស នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ� ២០២១។
ការទទួួលបានវ៉ាា ក់់សាំំងនេះ�ះ គឺឺដោ�យសារការប្តេ�េជ្ញាា

ចិិត្តតជាមុុនចំំពោះ�ះទីីផ្សាារ COVAX ដែ�លជាគម្រោ��ង
គំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មជា សកល ក្នុុ�ងការគាំំទ្រ�ការទទួួលបាន

ប្រ�កបដោ�យសមធម៌៌ នូូវវ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងមេ�រោ�គកូូវី ីដ
១៩។ នៅ�ក្នុុងពេ�លថ្មីី�ៗនះះ
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកបានប្រ�កាស
�
ពីី ការផ្តតល់់ជំំនួួយ

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨
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សាលារៀ�ៀនរដ្ឋឋទីីក្រុ�ុងឡូូវ៉ែែ�ល មាតាបិិតា និិងសិិស្្ស

ព័័ត៌៌មានឆ្នាំំ�សិិក្្សា ២០២០-២០២
•ស្វាាគមន៍៍
•

សាលារៀ�ៀនរដ្ឋឋ ទីីក្រុ�ុងឡូូវ៉ែែ�ល -

ក្តាា រព័័ត៌៌មានជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩
•
•

ធនធានបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា

កាលវិ ិភាគសិិក្សាាពីីចម្ងាា យ សេ�វា

ចំំណីីអាហារ
•

ប្រ�តិិទិិនស្រុ�ុក ២០២០-២០២១

•សៀ�ៀវភៅ�មេ�រៀ�ៀន
•

ទម្រ�ង់់មាតាបិិតាសម្រា�ប់់ការពិិចារណា

ដាក់់កូូនចូូលរៀ�ៀនដោ�យផ្ទាាល់់

កម្មមវិ ិធីី ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត សម្រា�ប់់ មាតាបិិតា

និិង អាណាព្យាាបាល LPS POOL

គ្រួ�ួសារ មាតាបិិតា និិងអាណាព្យាាបាល

ជាទីីគោ�រពរាប់់អាន!

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ២ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ យើ�ើង

នឹឹងចាប់់ផ្តើ�ើម
� ទទួួលសិស្ស
ិ សចូូលវិ ិញសម្រា�ប់់

ការសិិក្សាាដោ�យផ្ទាាល់់។ ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�
ការចាប់់ផ្តើ�ើ�មបើ�ើកឡើ�ើងវិ ិញ យើ�ើងនឹឹងផ្តតល់់

ការធ្វើ�ើ� តេ�ស្តតជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ប្រ�ចាំំសប្តាាហ៍៍

ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនេះ�ះនឹឹង
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កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យការឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩

តាមរយៈៈការជួួយកំំណត់់រកករណីីវិ ិជ្ជជមាន

ទាំំងនោះ�ះក្នុុ�ងចំំណោ�មមនុុស្សសដែ�លមិិ ន
បង្ហាាញរោ�គសញ្ញាាជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ។

យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថា លោ�ក អ្ននក នឹឹ ង

ចូូ លរួមដោ
ួ �យចុះះ�ហត្ថេ�េលខាលើ�ើទម្រ�ង់់

យល់់ព្រ�មសម្រា�ប់់កូូនរបស់់លោ�ក អ្ននក។
សិិស្សស និិងបុុគ្គគលិិកចូូលរួម
ួ កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន

សាលារៀ�ៀនរបស់់យើ�ើង នឹឹងកាន់់តែ�មាន
សុុវត្ថិិ�ភាព!

តើ�ើកម្មមវិ ិធីីធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតកូូវី ីដ-១៩ ជាអ្វីី�?

oសិិស្សសដែ�លចូូលរួួមនឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត

ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ មួួយសប្តាាហ៍៍ម្តតង។
o

ិ ី ចាប់់ ផ្តើ�ើ�មនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២២
កម្មមវិធី

ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ២
� ០២១ សម្រា�ប់់សិស្ស
ិ សទាំង
ំ អស់់

ដែ�លរៀ�ៀនដោ�យផ្ទាាល់់ក្នុុងថ្នាាក់់
រៀ�ៀន។ សិិស្សស
�
ច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចូូ�លនៅ�ពេ�លយើ�ើង
បន្តតទទួួ លសិិស្សស និិ ងបុុគ្គគលិិកបន្ថែ�ែម
ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ។
o

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត នឹឹងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�តាម

o

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ រហ័័ស

សាលារៀ�ៀននិិមួួយៗ។

ងាយស្រួ�ួល និិងមិិនឈឺឺចាប់់។ វាគឺឺជាការ

ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមច្រ�មុះះ� ដោ�យការផ្តិិ�តយកខាង

ក្នុុ�ងរុុន្ធធច្រ�មុះះ�ថើ�ើៗ ស្រា�លៗ។ យើ�ើងនឹឹង
សម្រួ�លដ
ួ
ល់់សិស្ស
ិ សទាំំងអស់់ដែ�លត្រូ�វូ ការ
តទៅ�ទំំព័័រទីី១១
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មជ្្ឈមណ្ឌឌលរ៉ែែ�ចិិនធំំមួួយកំំពុុងបិិទប្រ�តិិបតិ្តត�ការគ្រី�ីបតូូរូូបីីយប័័ណ្ណណ
ចំំណុុចសំំខាន់់ៗ

•តំំបន់់ Inner Mongolia ចិិន មាន

ផែ�នការហាមប្រា�មគម្រោ��ងរ៉ែែ�គ្រី�ីបតូូរូបី
ូ យ
ី ប័័ណ្ណណ
និិងបិិទសកម្មមភាពដែ�លមានស្រា�ប់់ ដើ�ើម្បីីកា
� ត់់
ផ្តាាច់់ប្រ�តិិបតិ្តត�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពល។
•

ការធ្វើ�ើ�រ៉ែែ� Bitcoin ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពល

ប្រ�ហែ�ល ១២៨.៨៤ terawatt ម៉ោ�ោងក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�

ច្រើ�ើ�នជាងប្រ�ទេ�សទាំំងមូូល ដូូចជា ប្រ�ទេ�ស
អ៊ុុ�យក្រែ�ែន និិងអាហ្សសង់់ទីីន។

កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រដោះ�ះស្រា�យចម្ងងល់់គណិិតវិិទ្យាាដ៍៍ស្មុុ�គ្រ�

Cambridge។

នឹឹងការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពលក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ និិង

មានការទូូទាត់ចំ
់ ណា
ំ
យតាម bitcoin កើ�ើតឡើ�ើង។

ការធ្វើ�ើ�រ៉ែែ�bitcoin ទាំំងអស់់នៅ�ទូូទាំង
ំ សកលលោ�ក

ការឆ្លើ�ើ�យតប គណៈៈកម្មមការអភិិវឌ្ឃឃ និិងកែ�ទម្រ�ង់់

ប៉ុុ�ន្តែ�ែដោ�យសារតែ�កុំំ�ព្យូូ�ទ័័រមានថាមពល

ដោ�យសារតែ�ថាមពលថោ�ក។ជាការប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប

ស្មាា ញដែ�លមានប្រ�សិិទ្ធធភាព អនុុញ្ញាាតឲ្យយ

អ្ននករុុករករ៉ែែ�ទទួួលបានរង្វាាន់់ និិងការលើ�ើកទឹឹកចិិត្ត។
ត
ខ្ពពស់់ វាប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពលច្រើ�ើ�ន។

ការធ្វើ�ើ�រ៉ែែ� Bitcoin ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពល

ប្រ�ហែ�ល ១២៨.៨៤ terawatt ម៉ោ�ោ ងក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�

ប្រ�ទេ�សចិិន ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំនួួន ៦៥% នៃ�

តំំបន់់ ម៉ុុ� ងហ្គោ�ោលីីតែ�មួួយមានចំំនួួ ន ៨%

សហរដ្ឋឋ អាមេ�រិិកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ចំំនួួន ៧.២% នៃ�
ការធ្វើ�ើ�រ៉ែែ� bitcoin នៅ�ទូូទាំំងសកលលោ�ក។

យ៉ាា ងណាមិិញ មិិនមែ�នគ្រី�ីបតូូរូបី
ូ យ
ី ប័័ណ្ណណ

ត្រូ�ូវបានស្តីី�បន្ទោ�ោ សដោ�យទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង។ ជា
តំំបន់់ បានដាក់់ចេ�ញផែ�នការមួួយ កាត់់បន្ថថយ
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថាមពល។

ផ្នែ�ែកនៃ�ផែ�នការទាំង
ំ នោះ�ះ ទាក់់ទងនឹឹងការ

បិិទគម្រោ��ងរ៉ែែ�គ្រី�ីបតូូរូបី
ូ យ
ី ប័័ណ្ណដែ�លមានស្រា�ប់
ណ
់

នៅ�ត្រឹ�ឹមខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១ និិងមិិនអនុុម័័យ
លើ�ើគម្រោ��ងថ្មីី�ទៀ�ៀតដែ�រ។ ពួួកគេ�ក័័ចូលរួ
ូ មធ្វើ�ើ
ួ
កា
� រ

•តំំបន់់ Inner Mongolia តែ�មួួយប្រើ�ើ�

វាយតម្លៃ�ៃឡើ�ើងវិិញលើ�ើឧស្សាាហកម្មមថាមពល

សកលលោ�ក ច្រើ�ើ�នជាងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ដែ�ល

រដ្ឋាាភិិបាលចិិន គាំំទ្រ�ការអភិិវឌ្ឍឍបច្ចេ�េកវិិទ្យាា

ថាមពល ៨%នៃ�ការធ្វើ�ើ�រ៉ែែ� bitcoin នៅ�ទូូទាំំង

ធុុនធ្ងងន់់ ដូូចជា ដែ�កថែ�ប និិងធ្យូូ�ងថ្មម។

ប្រើ�ើ�ចំំនួួន ៧.២%។

ខេ�ត្តតក្វាាងចូូវ ប្រ�ទេ�សចិិន— តំំបន់់ Inner

ប្លុុកឆែ�ន
bitcoin វាបានសំំឡឹឹងមើ�ើលដើ�ើម្បីី�បំំបែ�ក
�
ចោ�លរូូបីីយប័័ណ្ណណឌីីជីីថលដោ�យខ្លួួ�នឯង។ ក្នុុ�ង

រ៉ែែ�គ្រី�ីបតូូរូបី
ូ ីយប័័ណ្ណណថ្មីី� និិងបិិទសកម្មមភាពដែ�ល

ផ្តតល់់កាក់់ដំំបូង
ូ ជាមធ្យោ�ោបាយមួួយចេ�ញក្រ�ដាស

Mongolia ចិិន មានផែ�នការហាមប្រា�មគម្រោ��ង

ឆ្នាំំ�២០១៧ ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំង បានហាមឃាត់់ការ

មាន ដើ�ើម្បីី�កាត់់ផ្តាាច់់ប្រ�តិិបតិ្តត�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ឌីីជីីថល និិងលើ�ើកតម្កើ�ើ�ងលុុយ។ រដ្ឋាាភិិបាល ក៍៍

ថាមពល។

បានបំំបែ�កជំំនួួញ ទាក់់ទងនឹឹងប្រ�តិិបត្តិិ�ការគ្រី�ីប

Bitcoin អាស្រ័�័យលើ�ើបណ្តាា ញវិិមជ្ឈឈការ

តូូរូបី
ូ ីយប័័ណ្ណណ ដូូចជាការប្តូូ�រ ជាដើ�ើម។

មានន័័យថា វាមិិនមែ�នចេ�ញដោ�យអង្គគភាព
តែ�មួួយដូូចជាធានាគារកណ្តាាលទេ�។ ការទូូទាត់់
ចំំណាយ កត់់ត្រា�នៅ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�សាធារណៈៈ

ប្រ�ទេ�សចិិនក៍៍ជម្រុ�ុញឲ្យយក្លាា យជាបរិិយាកាស

មិិត្តតភាព។ ប្រ�ធានាធិិបតីី ស៊ីី� ជីីងពីីង បាន

ច្រើ�ើ�នជាងប្រ�ទេ�សទាំំងមូូល ដូូចជា ប្រ�ទេ�ស

ទាំំងអស់់មានដណើ�ើ ការដូូចទេ� bitcoin ។

សន្ទទស្សសន៍៍ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់អគ្គិិ�សនីី Cambridge

ប្រ�ទេ�សចិិន បរាជ័័យ មិិនសម្រេ�េចគោ�លដៅ�

ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ២
� ០៣០ និិងកាត់់បន្ថថយកាបោ�នឲ្យយអស់់

The United States will also work
with other donors to make further
Covid-19 Vaccine Arrives Cambodia /From Front Page
pledges and commitments to meet
to COVID-19 vaccines. The Unit- VAX, through the U.S. Agency for the COVAX facility’s critical needs.
ed States recently announced the International Development (US- The U.S government is committed
provision of an initial $2 billion— AID), will support the purchase and to collaborating with partners and
out of a total planned $4 billion— to delivery of safe and effective CO- governments to support global COthe COVAX Advance Market Com- VID-19 vaccines for the world’s VID-19 vaccination efforts.
mitment, making the United States most vulnerable and at-risk populaThe United States has worked
the single largest contributor to the
closely with
international response to COVID-19.
Cambodian
Cambodia is among the first counstakeholders
tries in the region to have received
throughout
COVID-19 vaccines through the
the duration
COVAX facility.
of the pan“Supporting Cambodia’s response
demic to proto COVID-19 through the COVAX
tect public
facility continues our long-standing
health and
public health cooperation and partstrengthen
nership with Cambodia,” said U.S.
the response
Ambassador W. Patrick Murphy.
to COV“Defeating the pandemic is a
ID-19. LongPhoto courtesy: UNICEF Cambodia
global challenge and the United
standinghealth
States is working both at home and tions in 92 low- and middle-income partnerships in Cambodia have faabroad to stop the spread of the countries. This support is critical to cilitated this work, including through
disease. Working together, we can controlling the pandemic, slowing the U.S. Centers for Disease Control
defeat COVID-19 and prepare our- the emergence of new variants, and (CDC), the U.S. National Institutes
helping to restart the global econo- of Health (NIH), the U.S Naval
selves for future threats.”
The U.S. contributions to CO- my.
Medical Research Center, and US-

AID. These partnership have bolstered the surveillance, contact
tracing, research, and public awareness needed to control the pandemic 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 management, laboratory systems, and
have provided important commodities such as basic hygiene
supplies, essential viral transport
media, cold-chain boxes for safe
transport of specimens to labs for
analysis, personal protective equipment for laboratory staff and frontline health workers, and IT equipment
to strengthen COVID-19 health
education related messaging and
contact tracing system management.

មួួយ ដែ�លគេ�ហៅ�ឈ្មោះ�ះ�ថា ប្លុុ�កឆែ�ន (blockchain) ត្រូ�ូវការ “បញ្ជាាក់់” ដោ�យអ្ននករុុករករ៉ែែ�។

អ្ននករុុករករ៉ែែ�ទាំំងនេះ�ះ ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ប្រ�ព័័ន្ធធ

អ៊ុុយ
� ក្រែ�ែន និិងអាហ្សសង់់ទីីន។ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម
ិ ាល័័យ
Bitcoin ជាគម្រោ��ងមួួយរបស់់មហាវិទ្យា

Covid-19 Vaccine Arrives Cambodia

Inner Mongolia ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុងភាគខាងជើ�ើង
�

វាយតម្លៃ�ៃរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលកណ្តាាល ទាក់់ទង

និិយាយកាពីីឆ្នាំំ�មុុនថា ប្រ�ទេ�សចិិនកំំពុុងផ្តោ�ោត

លើ�ើកម្រិ�តកំំពូ
ិ
លនៃ�
ូ
ការបំំភាយកាបោ�នឌីីអុុកស៊ីី�ត

ត្រឹ�ឹមឆ្នាំំ�២០៦០។
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Covid-19 Vaccinations in Massachusetts

Since the approval of the Moderna 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 vaccinated. 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 million doses per day being administered
throughout the country.
Phases of the vaccines distribution in Massachusetts From December 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 including elderly 65+ and older, individuals with 2+ certain medical
conditions, residents and staff
of low income/affordable senior
housing, and other workers including 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,

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

beverages, agriculture, consumer
goods, retail, and foodservice sectors; Meatpackers; Sanitation, public works and public health workers;
Vaccine development workers;
Food pantry workers and volunteers; Transit/transportation: Uber/
Lyft/ride share services/pharmacy
delivery drivers, airline workers,
workers in the passenger ground

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 Workers at manufacturers (including
biotechnology companies and those
companies that have shifted production to medical supplies), materials

Page.5
and parts suppliers, technicians,
logistics and warehouse operators,
printers, packagers, distributors of
medical products and equipment
(including third party logistics providers, and those who test and repair),
personal protective equipment (PPE),
isolation barriers, medical gases,
pharmaceuticals (including materials used in radioactive drugs), dietary
supplements, commercial health
products, blood and blood products,
vaccines, testing materials, laboratory 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 appointments, 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/2019ncov/vaccines/distributing.html
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លេ�ខ៣១២ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ -២១ ខែ�មិិនា ឆ្នាំំ�២០២១

ទស្្សន:ខ្មែ�ែរ-អាមេ�រិិកាំំងចំំពោះ�ះការមិិន
ដាក់់ទោ�សលោ�កដូូណាល់់ ត្រាំ�ំ

ទីី ក្រុ�ុង CHARLOTTE រដ្ឋឋ NORTH
CAROLINA ដោ�យៈៈ សុុខ ខេ�មរា, VOA
ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ -អាមេ�រិ ិកាំំងខ្លះះ�នៅ�តាមបណ្តាា
រដ្ឋឋមួយ
ួ ចំំនួួនបានបង្ហាាញការរី ីករាយ និិង ខកចិិត្តត
លាយឡំំគ្នាានៅ�ក្រោ��យពេ�លដែ�លព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

ខកខានមិិនបានដាក់់ទោ�សអតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី

សវនាការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�អតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកលោ�ក Donald Trump ពីីបទ
ញុះះ�ញង់់ឲ្យយមានអំំពើ�ើហិិង្សាាដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សស
ស្លាាប់់៥នាក់់ដែ�លក្នុុងនោះ�ះមានមន្ត្រី
�ី�ប៉ូូ�លិស
ិ ម្នាាក់់
�

និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមន្ត្រី�ី�ប៉ូូ�លិិសយ៉ាា ងតិិច១៣៨នាក់់ រង
របួួ សនោះ�ះ បានបញ្ចចប់់ នៅ�រសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃសៅ�រ៍ ៍

Opinion: Cambodian-American
over Not-Convicted Trump Case
21 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

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកលោ�ក Donald Trump ពីីបទ
ញុះះ�ញង់់ឲ្យយមានអំំពើ�ើហិិង្សាា នៅ�វិ ិមានរដ្ឋឋសភា។
លោ�ក ពៅ� គង់់ មកពីីក្រុ�ុង មីីនីីអាប៉ូូ�លិិស
រដ្ឋឋមីីនីីសូូតា បានថ្លែ�ែងថា សវនាការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
ក្តីី�អតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកលោ�ក
Donald Trump នៅ�ព្រឹ�ឹទ្ធស
ធ ភា ជារឿ�ឿងគ្មាានន័័យ
មិិនស្រ�បច្បាាប់់ និិងគ្មាានយុុត្តាាធិិការ។
«ត្រូ�ូវហើ�ើយលោ�ក ត្រាំ�ំ គាត់់ ជាពលរដ្ឋឋ
ឯកជនធម្មមតា ហើ�ើយ impeachment ឬការបើ�ើក
សវនាការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�នេះ�ះ បើ�ើតាមការយល់់ដឹឹង
របស់់ខ្ញុំំ�� គឺឺអនុុវត្តតបានតែ�ប្រ�ធានាធិិបតីី ក្នុុ�ងមុុខ

តំំណែ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�»។

លោ�កបានបញ្ជាាក់់ថា គេ�មិិនគួួរធ្វើ�ើ�កិិច្ចចការ
រំំលោ�ភលើ�ើច្បាាប់់ដោ�យសារតែ�ខឹឹងលោ�កត្រាំ�ំ

Senate voting to acquit former US President Trump in
impeachment trial

នោះ�ះទេ�។
ខ្មែ�រែ -អាមេ�រិ ិកាំំងម្នាាក់់ទៀ�ៀតគឺឺលោ�ក វាសនា

ទីី ១៣ខែ�កុុម្ភះះ� បន្ទាាប់់ ពីីសមាជិិ កព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភា

ខឹឹមមកពីីរដ្ឋឋ តិិចសាស់់ បានបង្ហាាញការយល់់

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកចំំនួួន ១០០ នាក់់ បានបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ឃើ�ើញរបស់់លោ�កដែ�រចំំពោះ�ះសវនាការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ

ក្នុុ�ងសំំឡេ�ង ៥៧ ទល់់នឹឹង ៤៣។

ក្តីី�លោ�ក ត្រាំ�ំ ក្រោ��យពេ�លលោ�កបានអស់់

សមាជិិកព្រឹ�ឹទ្ធធសភាមកពីី ខាងគណបក្សស

អាណត្តិិ�ជាប្រ�ធានាធិិ បតីី ទៅ�ហើ�ើយនោះ�ះ។

សាធារណរដ្ឋឋចំំនួួន៧ នាក់់ បានចូូលរួម
ួ ជាមួួយ

លោ�កបានថ្លែ�ែងថា៖

សមាជិិ កព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភាមកពីី ខាងគណបក្សស

Capitol Hill.
Mr. Kong Kung from Minneapolis,
Minnesota said that the trial of the former
US President Donald Trump at the Senate is nonsense, unconstitutional and
without jurisdiction.
“It is true that Trump is a normal

«សវនាការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី� Impeachment
គឺឺជារឿ�ឿងមិិនស្រ�បច្បាាប់់ រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។ វាគ្មាាន
សាក្សីី�ភ័័ស្តុុតាង
ច្បាាប់់គត្តិិ�យុុត្តិិ�ចំំពោះ�ះការញុះះ�ញង់់
�
របស់់គាត់់ ឲ្យយមានអំំពើ�ើហិិង្សាានៅ�វិ ិមានរដ្ឋឋសភា
នោះ�ះទេ�»។
លោ�កស្រី�ី ទិិតគឹឹមហ៊ុុ�នមកពីីតំំបន់់ High
Point រដ្ឋឋ North Carolina បានថ្លែ�ែងថា នៅ�
សហរដ្ឋឋអាមរិ ិកច្បាាប់់មិនមែ
ិ �នសម្រា�ប់់គណបក្សស
ណាមួួយទេ� គឺឺប្រ�ទេ�សទាំំងមូូលតែ�ម្តតង ហើ�ើយ
មានភាពច្បាាស់់លាស់់ទោះ�ះជាប្រ�ធានាធិិបតីីគឺឺ
ត្រូ�ូវតែ�ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់។
«និិ យាយរួួមទោះ�ះយើ�ើងជា President
ប្រ�ធានាធិិបតីី ក៏៏ដោ�យ ក៏៏ យើ�ើងគ្មាានសិិទ្ធិិ�ទៅ�
បញ្ជាាអ្ននកខាងច្បាាប់់ អ្ននកខាងសភា ព្រឹ�ឹទ្ធធសភា

Filling photo: Mob of protesters supporting Donald Trump storming the US Capitol Hill in Washington DC on 6 January 2021

អីីទាំំងអស់់ហ្នឹឹ�ងឲ្យយធ្វើ�ើ�អ្វីី� ដែ�លយើ�ើងចង់់ធ្វើ�ើ�ដែ�រ។
អីីចឹឹងសរុុបសេ�ចក្តីី�ទៅ�នៅ�ក្នុុ�ងការដែ�លគេ�រក

ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយចំំនួួ ន ៥០ នាក់់ ក្នុុ�ងការរក

ខុុសឆ្គគងអ្វីី�ហ្នឹឹ�ងគឺឺ វាមានការជាក់់លាក់់ ដោ�យ

ឃើ�ើញថាលោ�ក Trump មានទោ�សដូូ ចការ

យើ�ើងឃើ�ើញថាច្បាាប់់ នៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមរិ ិក

ចោ�ទប្រ�កាន់់ ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាត្រូ�ូវការសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោត

ភស្តុុ�តាងមិិ នឃើ�ើញថាគាត់់ បានធ្វើ�ើ� កំំហុុស

នេះ�ះគឺឺយើ�ើងឃើ�ញ
ើ ថាមានការត្រួ�ួតពិនិ
ិ ត្យ
ិ យសងខាង

ឃើ�ើញថាលោ�ក Trump មានទោ�ស។ ដើ�ើម្បីី�រក

យ៉ាា ងតិិច៦៧ សំំឡេ�ង ឬ ២ ភាគ ៣។

ទាំំងអស់់មានទាំំងគណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

លោ�ក បួួរវ៉ាា ត់់ សិិទ្ធិិ� ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ អាមេ�រិ ិកាំំង

Democrat Partyនិិង គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ

មកពីី រដ្ឋឋវ៉ាា ស៊ីី�នតោ�ន បានថ្លែ�ែងថាសវនាការ

Republican party»។

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៧

KHMERPOST USA

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 Republican 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 CambodianAmerican 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 accusation.
For Ms. Soben Pin from Lowell,
Massachusetts and the founder of Khmer
Post USA said that it is sad and disappointed that Trump free from punishment
due to insufficient evident. But the Republican 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
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លោ�ក ត្រាំ�ំនៅ�ព្រឹ�ឹទ្ធធសភាជារឿ�ឿងខ្សោ�ោយខាង

ដែ�លថាជាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់មួួយដែ�រ យើ�ើងមើ�ើលទៅ�
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ផ្លូូ�វច្បាាប់់។

ថ្ងៃ�ៃមុុខនៅ�ពេ�លបោះ�ះឆ្នោ�ោតបួួនឆ្នាំំ�ទៀ�ៀត»។

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

«វាមិិនដែ�លមានអ្ននកណាគេ� impeach

អ្ននកស្រី�ីថ្លែ�ង
ែ ដូូច្នេះ�ះ� ដោ�យយោ�ងថា លោ�ក

បើ�ើកសវនាការជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី� Civilian (ជនស៊ីី�វិ ិល)

ត្រាំ�ំទំំនងជាអាចនឹឹងវិ ិលមកចូូលក្នុុងនយោ�បាយ
�

ជាមនុុស្សសសាមញ្ញញជនទេ� គាត់់អស់់តំំណែ�ងពីី

វិ ិញ។ អ្ននកស្រី�ី បានអះះអាងថា ទោះ�ះជាមិិនបាន

ប្រ�ធានាធិិបតីី រួួចទៅ�ហើ�ើយ ទៅ� impeach គាត់់

ដាក់់ទោ�សលោ�ក ត្រាំ�ំពេ�លនេះ�ះក្តីី� តែ�លោ�ក

ទៀ�ៀត វាមិិនដែ�លឃើ�ើញក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាស្ត្រ�រ»។

ត្រាំ�ំនៅ�មានរឿ�ឿងច្រើ�ើ� នទៀ�ៀតដែ�លរងការ

លោ�កថាលោ�ក រី ីករាយនៅ�ពេ�លបាន

ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត ហើ�ើយសភាឬ Congress បាន

ទទួួលដំំណឹឹងថាលោ�កត្រាំ�ំ ដែ�លលោ�កចាត់់ទុុក

បង្ហាាញពីី ភាពខ្លាំំ �ងឬ Strong និិ ងបង្ហាាញ ឬ

ថាជាអ្ននកកែ�ទម្រ�ង់់គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ និិង

Demonstrate ពីីអំំណាចសភាដែ�រហើ�ើយចំំពោះ�ះ

ប្រ�ព័័ន្ធធដឹឹកនាំំសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកដែ�លពុុករលួួយ

ការទទួួ លខុុ សត្រូ�ូវចំំពោះ�ះមុុខច្បាាប់់ ទោះ�ះជា

ជាប្រ�ព័័ន្ធធនិិងគ្មាានការកែ�ប្រែ�ែជាយូូរមកហើ�ើយ

ប្រ�ធានាធិិបតីីក្តីី�។

នោះ�ះ បានរួួចខ្លួួ�នពីីការចោ�ទប្រ�កាន់់ទោ�ស។

«ខ្ញុំំយ
�� ល់់ថាCongress(សភា)នៅ�តែ�strong

តែ�សម្រា�ប់់អ្ននកស្រី�ី សុុបិិន ពិិន មកពីីក្រុ�ង
ុ

(ខ្លាំំ �ង)ហើ�ើយ Congress ក៏៏បាន Demonstrate

ឡូូវែែល រដ្ឋឋ ម៉ាា ស្សាាជូូ សិិត និិ ងជាស្ថាា បនិិ ក

(បង្ហាាញ)រួួចហើ�ើយថា នេះ�ះជាប្រ�ទេ�សមួួយដែ�ល

បណ្តាា ញព័័ត៌៌មាន Khmer Post U.S.Aបានថ្លែ�ែង

មិិនមែ�ន Congress ធ្វើ�ើ�ការឲ្យយប្រ�ធានាធិិបតីី

ថា ជារឿ�ឿងគួួរឲ្យយសោ�កស្តាា យ និិងខកចិិត្តតដែ�ល

ទេ�»។

លោ�កត្រាំ�ំ បានរួួចខ្លួួ�នពីកា
ី រដាក់់ទោ�សដោ�យសារ

ទោះ�ះជាមានការរិះ��គន់់ ជាច្រើ�ើ�នពីីមរតក

មានភ័័ស្តុុតាងគ្រ�ប់់
គ្រា�ន់់តែ�គណបក្សសសាធារណរដ្ឋឋ
�

លោ�កត្រាំ�ំនិិងការរិះ��គន់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកថាបាន

ប្រ�យោ�ជន៍៍ជាតិិជាធំំ និិង លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

លោ�ក ត្រាំ�ំក្តីី� តែ�ក្រុ�ុមពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកាំំង មួួយចំំនួួន

មិិនមានឯករាជ្យយភាពពីីលោ�ក ត្រាំ�ំ ដើ�ើម្បីី�ផល
នោះ�ះទេ�តែ�គិិតតែ�គណបក្សសជាធំំវិ ិញ។

«ហើ�ើយការសោ�កស្តាា យខ្លាំំ �ងមួួយទៀ�ៀត
គឺឺថាយើ�ើងគួួរឲ្យយស្តាា យគឺឺថាជិិតពាក់់កណ្តាាល
សហរដ្ឋឋអាមរិ ិកនៅ�តែ�ជឿ�ឿលោ�ក ត្រាំ�ំ ហ្នឹឹ�ងហើ�ើយ

បង្ហាាញសារមិិនល្អលើ�ើ
អ សកលលោ�កក្នុុ�ងករណីី
រូូមទាំំងលោ�ក វាសនា ខឹឹមក៏៏នៅ�តែ�បង្ហាាញថា
មរតករបស់់ត្រាំ�ំជាច្រើ�ើ�នដូូចជាលោ�ក បានស្តាា រ
សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច អាមេ�រិ ិក ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពាណិិជ្ជជកម្មមជាចិិន

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៩

Ms. Soben Pin from Lowell,
Massachusetts and the founder
of Khmer Post USA

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
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of Trump’s legacy and the United States
of America with not good messages for
the world over Trump’s case and American 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 senate, if we look at other states like the
state where I am living in North CaroPlease see CambodianAmerican /09
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លេ�ខ៣១២ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ -២១ ខែ�មិិនា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 01 សហរដ្ឋឋអាាមេ�រិិកអបអរសាាទកម្ពុុ�ជាា
សម្រា�ប់់គ្រា�ដំំបូូង ចំំនួួន ២ ពាន់់លានដុុល្លាា រ
ក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រា�ក់់សរុុបចំំនួួន ៤ ពាន់់លាន
ដុុល្លាា រ ដល់់គម្រោ��ងគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�មនេះ�ះ ដែ�ល
ជាការធ្វើ�ើ�ឲ្យយសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកគឺឺជាប្រ�ទេ�ស
រួួមចំំណែ�កធំំជាងគេ�តែ�មួួយគត់់ ដល់់ការឆ្លើ�ើ�យតប
ជាអន្តតរជាតិិ ចំំពោះ�ះមេ�រោ�គកូូវី ីដ ១៩។ ប្រ�ទេ�ស
កម្ពុុ�ជាស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ទេ�សដំំបូូងគេ�
នៅ�ក្នុុងតំំបន់់
ដែ�លបានទទួួលវ៉ាា ក់សាំំ
់ ងប្រ�ឆាំង
ំ
�
ី
ា
មេ�រោ�គកូូវីដ ១៩ ពីីមជ្ឈឈមណ្ឌឌលកូូវ៉ាក់់ (COVAX)។
លោ�កឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក W.
Patrick Murphy បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា ៖ «ការ
គាំំទ្រ�ចំំពោះ�ះការឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ី ១៩ តាមរយៈៈយន្តតការ
ចំំពោះ�ះមេ�រោ�គកូូវីដ
COVAX បន្តតភាពជាដៃ�គូូ និិងកិិច្ចចសហប្រ�តិិបត្តិិ�
ការយូូរអង្វែ�ែងផ្នែ�ែកសុុខភាពសាធារណៈៈរបស់់
យើ�ើង ជាមួួយប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា។ ការយកឈ្នះះ�
លើ�ើរោ�គរាតត្បាាតជាសាកលនេះ�ះគឺឺជាបញ្ហា
ា
ប្រ�ឈមជាសាកល ហើ�ើយសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
កំំពុុងធ្វើ�ើ�ការនៅ�ក្នុុងប្រ�ទេ�ស
និិងនៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស
�
ដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់ការរាលដាលនៃ�ជំំងឺឺនេះ�ះ។ ដោ�យធ្វើ�ើ�
ការជាមួួយគ្នាា យើ�ើងអាចឈ្នះះ�មេ�រោ�គកូូវី ីដ ១៩
បានហើ�ើយត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នបង្កាា រទប់់ទល់់នឹង
ឹ ការគម្រា�ម
កំំហែ�ងនៅ�ពេ�លអនាគត»។
ិ គទានរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
ការរួួមវិភា
ចំំពោះ�ះ COVAX តាមរយៈៈទីីភ្នាាក់់ងារជំំនួួយ
អាមេ�រិិក USAID ជួួយដល់់ការទិិញ និិងការ
ី ១៩ ដែ�ល
បញ្ជូូ�នវ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងមេ�រោ�គកូូវីដ
មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពនិិងសុុវត្ថិិ�ភាព សម្រា�ប់់ប្រ�ជាជន
ដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះ និិងប្រ�ឈមនឹឹងហានិិភ័័យ
ខ្លាំំ ង
� ជាងគេ� នៅ�ក្នុុងប្រ�ទេ�សដែ�លមានចំំណូ
ូល
�
ទាប និិងចំំណូូលមធ្យយមនៃ�ពិិភពលោ�ក ។ ការ

ទ្រ�ទ្រ�ង់់នេះ�ះមានភាពចាំំបាច់់ណាស់់ ក្នុុ�ងការ
កម្ចាាត់់មេ�រោ�គរាតត្បាាតជាសាកល ដោ�យ
បន្ថថយល្បឿ�ឿ�ននៃ�ការលេ�ចឡើ�ើងនៃ�មេ�រោ�គបម្លែ�ង
ែ
ថ្មីី� និិងជួួយឲ្យយសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ សកលលោ�កមានដំំណើ�ើ រ
ការឡើ�ើងវិិញ។
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក ក៏៏នឹឹងធ្វើ�ើ�ការផងដែ�រ
ជាមួួយម្ចាាស់់ជំំនួួយដទៃ�ទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការ
សន្យាាផ្តតល់់ជំំនួយ
ួ និិងការប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តប
ត ន្ថែ�ែមទៀ�ៀត
ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញនូូវតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់នៃ�យន្តតការ
COVAX ។ រដ្ឋាាភិិបាលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក មានការ
ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតក្នុុ�ងការសហការជាមួួយដៃ�គូូ និិង
រដ្ឋាាភិិបាលដទៃ�ទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ទ្រ�ទ្រ�ង់់ការខិិតខំំ
ក្នុុ�ងការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងជាសាកល ប្រ�ឆាំំងនឹឹង
ី ១៩។
មេ�រោ�គកូូវីដ
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក បានធ្វើ�ើ�ការយ៉ាា ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ
ជាមួួយអ្ននកពាក់់ព័័ន្ធធនៅ�កម្ពុុ�ជា នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុង
ពេ�លទាំំងមូូលនៃ�ការមានមេ�រោ�គរាតត្បាាត
ជាសាកលនេះ�ះដើ�ើម្បីីកា
� រពារសុុខភាពសាធារណៈៈ
និិងពង្រឹ�ឹងការឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះមេ�រោ�គកូូវី ីដ ១៩។
ភាពជាដៃ�គូូយូូរអង្វែ�ែងផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាលនៅ�
កម្ពុុជា
ួ
ល់់ការងារនេះ�ះ ដូូចជា
� បានជួួយសម្រួ�លដ
តាមរយៈៈមជ្ឈឈមណ្ឌឌលកម្ចាាត់់ ជំំងឺឺ (CDC)
វិិទ្យាាស្ថាានជាតិិសុុខភាព(NIH)របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលស្រា�វជ្រា�វវេេជ្ជជសាស្រ្ត�តនៃ�កងទ័័ពជើ�ើងទឹឹក
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក និិងទីីភ្នាាក់់ងារជំំនួួយអាមេ�រិិក
(USAID) ។ ភាពជាដៃ�គូូទាំំងនេះ�ះបានពង្រឹ�ឹង
ការអង្កេ�េត ការតាមដានអ្ននកមានការពាក់់ព័័ន្ធធ

ការស្រា�វជ្រា�វនិិងការយល់់ដឹង
ឹ របស់់សាធារណជន
ដែ�លជាការចាំំបាច់់សម្រា�ប់់គ្រ�ប់់គ្រ�ងមេ�រោ�គ
ិ
រាតត្បាាតជាសាកល ហើ�ើយសង្គ្រោះ��ះ�ជីីវិត

មនុុស្សស។
បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះ តាមរយៈៈទីីភ្នាាក់់ងារជំំនួួយ
អាមេ�រិិក (USAID) សហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក បានផ្តតល់់
ជំំនួួយក្នុុ�ងទឹឹកប្រា�ក់់ ជាង ១១ លានដុុល្លាា រ
អាមេ�រិិក ដែ�លជាជំំនួួយពិិសេ�សក្នុុ�ងការជួួយ
ដល់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ក្នុុងការការពារ
ស្វែ�ែងរក
�
និិងឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងការ
រីីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺ
ក៏៏ដូច
ូ ជាជួួយដល់់ការ
ស្តាា រសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចឡើ�ើងវិិញ
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ក៏៏ ដោ�យ ខ្ញុំំ�� ជឿ�ឿថាទីី បំំផុុតគឺឺលោ�ក ចូូ បៃ�ដិិ ន
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តែ�មានបញ្ហា
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(Joe Biden) មកពីី គណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

សំំឡេ�ងគាំំទ្រ�ជាថ្មីី�។

ក្រោ��យការបោះ�ះឆ្នោ�ោតកាលពីីខែ�វិ ិច្ឆិិ�កាឆ្នាំំ២
� ០២០។

«ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��នៅ�តែ�ឃើ�ញ
ើ ថាគាត់់ក៏៏នៅ�តែ�មាន

លោ�ក Trump បានប្រ�កាសថាឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោត

ឥទ្ធិិ�ពលដែ�រ គាត់់មានអ្ននកគាំំទ្រ�គាត់់ដូចតំំ
ូ ណាង

ផងនិិងចោ�ទប្រ�កាន់់ថាមានការលួួចបន្លំំ�សន្លឹឹ�ក

សភា ព្រឹ�ទ្ធ
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ធ ភា បើ�ើយើ�ើងក្រ�ឡេ�កមើ�ើលរដ្ឋឋផ្សេ�េង

ឆ្នោ�ោតផង ក្រោ��យពេ�លសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោតទូូទៅ�របស់់

ៗទៀ�ៀត ដូូចជារដ្ឋឋដែ�លខ្ញុំំ�� រស់់នៅ�តែ�ម្តតង គឺឺរដ្ឋឋ

លោ�កចាញ់់ឬទទួួលបានជាង៧៤លានសំំឡេ�ង

North Carolina គឺឺពេ�ញការគាំំទ្រ�គាត់់តែ�ម្តតង។

ទល់់នឹឹង ៨១ លានសំំឡេ�ង ដែ�លលោ�ក បៃ�

អីីចឹឹងខ្ញុំំ��គិិតថាការដែ�លគាត់់វិ ិលត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ
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តាមបណ្តាា រដ្ឋឋប្រ�ជែ�ងគ្នាាខ្លាំំ ង
� មួួយចំំនួួនដោ�យ

នៅ�ក្នុុ�ងដំំណាក់់កាលណាមួួយដែ�រ ដោ�យសារ
គាត់់ អាចនាំំមកនូូ វកេ�រ្តិ៍៍ឈ្មោះ� �ះ�គាត់់ វិ ិញបាន

ទទួួលបានសំំឡេ�ងតែ�២៣២ ទល់់នឹឹង៣០៦

ដោ�យសារគាត់់បានធ្វើ�ើ�គុុណសម្បបត្តិិ�ច្រើ�ើ�នដែ�រ

ដែ�លត្រូ�ូវកំំណត់់ថាជាអ្ននកឈ្នះះ�នោះ�ះ។

នៅ�ក្នុុ�ងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកនោះ�ះ»។

ដែ�លលោ�កបៃ�ដិិនទទួួលបានលើ�ើសចំំនួួន២៧០
លោ�កត្រាំ�ំបានប្តឹឹ�ងតវ៉ាា ពីីការលួួចបន្លំំ�

អ្ននកស្រី�ី ផល្លីី�ន នូូ មកពីីទីីក្រុ�ង
ុ ម៉ូូ�ដេ�ស្តូូ� រដ្ឋឋ

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ក្រោ��យចាញ់់ឆ្នោ�ោត តែ�មិិ នបាន

California បានបកស្រា�យនិិងការយល់់ឃើ�ើញ

ជោ�គជ័័ យ ដោ�យសារតុុលាការកំំពូូ លនិិង

របស់់អ្ននកស្រី�ីតាំំងពីីការអះះអាងរបស់់លោ�ក ត្រាំ�ំ

តុុលាការតាមបណ្តាារដ្ឋឋនានា រួួមទាំំងស្ថាាប័័ន

ឈ្នះះ�ឆ្នោ�ោត ទោះ�ះជាគេ�យល់់ថាចាញ់់ក្តីី� ហើ�ើយនិិង

ជាច្រើ�ើ�នរបស់់រដ្ឋឋផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត បានបដិិសេ�ធ

ការអះះអាង របស់់អ្ននកស្រី�ីរឿ�ឿងប្រ�កាន់់រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

បណ្តឹឹ� ងតវ៉ាា របស់់លោ�កដោ�យលើ�ើកឡើ�ើងថាពុំំ�

ជាធំំទោះ�ះជាបញ្ហា
ា បច្ចេ�េកទេ�ស មិិនអាចដាក់់ទោ�ស

មានភស្តុុ�តាងគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

លោ�កត្រាំ�ំបានពេ�លលោ�កក្លាា យជាជនសាមញ្ញញ។
«ម្ល៉ោះ�ះ��ហើ�ើយចំំពោះ�ះខ្ញុំំជាជន
សាមញ្ញញធម្មមតា
��

លោ�ក Joe Bidenត្រូ�ូវបានសភាសហរដ្ឋឋ

អាមេ�រិ ិកបញ្ជាាក់់ថាជាអ្ននកឈ្នះះ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

រស់់នៅ�ក្នុុង
�� មើ៏ �ើលរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ
� សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ខ្ញុំំក៏

ជាផ្លូូ�វការកាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៧ខែ�មករា ហើ�ើយបាន

ហ្នឹឹ�ង កាលដែ�លលោ�ក ត្រាំ�ំថាគាត់់ជាអ្ននកឈ្នះះ�

ក្លាា យជាប្រ�ធានាធិិ បតីី ទីី៤៦ របស់់សហរដ្ឋឋ

មិិនមែ�នជាលោ�ក ចូូ បៃ�ដិិនទេ� ខ្ញុំំ��ក៏៏មានជំំនឿ�ឿ

អាមេ�រិ ិកកាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ២០
ី ខែ�មករាកន្លលងទៅ�នេះ�ះ៕

ទៅ�លើ�ើរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ។ ខ្ញុំំ��ថារដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញហ្នឹឹ�ងគឺឺរស់់
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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 although 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 civilian, 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 accused 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 officially by the American congress as
election winner dated 7 January and
becomes the 46th president of America on
20 January.
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លោ�ក កឹឹម សុុខា ថា ទោះ�ះកម្ពុុ�ជាមានលទ្ធធភាពអាចជួួយខ្លួួ�នឯង
ក៏៏ដោ�យ ក៏៏មិិនអាចខ្វះះ�ការជ្រោ��មជ្រែ�ែងពីីប្រ�ទេ�សជាមិិត្តតបានដែ�រ

ិ គថា ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍វិលចូ
ិ
ិ �ិកា ជាកាដូូដ៏៏ល្អស
អ្ននកវិភា
ូលស្រុ�ុក៩វិច្ឆិ
អ ម្រា�ប់់
លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ចាប់់ហែ�កសម្ព័័�ន្ធធភាព សម រង្ស៊ីី��-កឹឹម សុុខា

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -March 6, 2021

សុុខាភិិបាល សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច ពាណិិជ្ជជកម្មម ជាពិិសេ�ស

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -March 6, 2021

ឆ្នាំំ�២០២១ពីី បទឧប្បបឃាត ឬប៉ុុ� នប៉៉ ងផ្តួួ�លរលំំ

មេ�បក្សសគណក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ លោ�ក កឹឹ ម

ការលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីជីវី ភាពរស់់នៅ� និិងសិិទ្ធិិ�សេ�រី ីភាព

អ្ននកវិ ិភាគនៅ�ក្រៅ��សុ្រ�រកអះះអាងថា ការកាត់់

រដ្ឋាាភិិបាល តាមរយៈៈផែ�នការវិ ិលចូូលស្រុ�ក
ុ កាលពីី

សុុខា អះះអាងថា ទោះ�ះបីីជា កម្ពុុ�ជាមានលទ្ធធភាព

របស់់ពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរថែ�មទៀ�ៀត។

និិ ងបានខិិ តខំំជួួយខ្លួួ�នឯងក៏៏ ដោ�យ ប៉ុុ� ន្តែ�ែតាម

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០១៧ លោ�ក

ការពិិសោ�ធន៍៍ជាក់់ស្តែ�ែងសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សក្រី�ីក្រ�

កឹឹម សុុខា ត្រូ�ូវបានអាជ្ញាាធរក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញចាប់់ខ្លួួ�ន

តែ�ងតែ�ពឹឹងពាក់់ជំំនួួយពីីប្រ�ទេ�សអ្ននកមានស្ទើ�ើ�រតែ�

ពីីបទ ឃុុបឃិិតជាមួួយបរទេ�ស និិងត្រូ�ូវឃុំំ�ខ្លួួ�ននៅ�

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� ជាពិិសេ�ស ក្រុ�ុមមន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់៨
់ នាក់់

ថ្ងៃ�ៃទីី៩ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ�២០១៩។

ជាប់់ពន្ធនា
ធ គារពីី២០ឆ្នាំំដ
� ល់់២៥ឆ្នាំំ� ហើ�ើយដកហូូត

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� ឱ្យយជាប់់ ពន្ធធនាគារ២៥ឆ្នាំំ� ។

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លស្និិ�ទ្ធធនឹឹងលោ�ក សម រង្ស៊ីី�� ឱ្យយ

សិិទ្ធិិ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងសិិទ្ធិិ�ឈរឈ្មោះ�ះ�ឱ្យយគេ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត

សាលក្រ�មនេះ�ះ បានសម្រេ�េចផ្តតន្ទាាទោ�ស
ដោ�យឡែ�ក អ្ននកស្រី�ី មូូរ សុុខហួួរ និិង លោ�ក អេ�ង

គឺឺកើ�ើតឡើ�ើង ដោ�យសារបុុព្វវហេ�តុុសារនយោ�បាយ

ឆៃ�អ៊ាា ង ត្រូ�ូវជាប់់ ពន្ធធនាគារ២២ឆ្នាំំ�។ រី ីឯភរិ ិយា

ក្ដៅ�ៅៗអំំឡុងព្រឹ
ុ �ឹត្តិិ�ការណ៍៍៩វិ ិច្ឆិិ�កា២០១៩នោះ�ះឯង។

លោ�ក សម រង្ស៊ីី�� គឺឺអ្ននកស្រី�ី ជូូឡុុង សូូមួួរ៉ាា លោ�ក

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយ និិ ងជាអនុុប្រ�ធាន

ម៉ែ�ែន សុុថាវរិ ិន្រ្ទ�ទ លោ�ក ហូូរ វ៉ាា ន់់ លោ�ក អ៊ូូ� ច័័ន្ទទឫទ្ធិិ�

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលនៃ�ចលនានិិ ស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�

លោ�ក ឡុុង រី ី លោ�ក និិង លោ�ក នុុត រំំដួួល ត្រូ�ូវ

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក គឹឹម សុុខ បានសរសេ�រ

ជាប់់ពន្ធធនាគារ២០ឆ្នាំំ�។

នៅ�លើ�ើគណនីី ហ្វេ�េសប៊ុុ�កផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នរបស់់លោ�ក

ក្រៅ��ពីីជាប់់ពន្ធនា
ធ គារ មេ�ដឹឹកនាំំបក្សសប្រ�ឆាំំង

កាលពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២ មីីនាថា ការកាត់់ទោ�សលោ�ក សម

ទាំំង៩រូូប ដែ�លកំំពុុងរស់់នៅ�ឯក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស ត្រូ�ូវ

រង្ស៊ីី�� និិងមន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់រ់ បស់់លោ�ក គឺឺជាការបង្ហាាញ

បានបានដកសិិទ្ធធពលរដ្ឋឋមួួយចំំនួួនរួមមានសិ
ួ
ិទ្ធិិ�

យ៉ាា ងច្បាាស់់ថា ល្បែ�ែងមាតុុភូូ មិិនិិវត្តតន៍៍ ៩វិ ិច្ឆិិ�កា

បោះ�ះឆ្នោ�ោត សិិទ្ធិិ�ឈរឈ្មោះ�ះ�ឲ្យយគេ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត ។

២០១៩ គឺឺជាកាដូូយ៉ាាងពេ�ញលេ�ញ សម្រា�ប់់លោ�ក

បន្ថែ�ែមពីីនេះ�ះ ពួួកគេ�ទាំំងនោះ�ះ ត្រូ�ូវបង់់ប្រា�ក់់រួមគ្នាា
ួ

គុុក ត្រ�ពាំំងផ្លុុ�ង ជាង១ឆ្នាំំ�។

ហ៊ុុ�ន សែ�ន ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នូូវលេ�សមួួយនេះ�ះ ចាប់់

ចំំនួួន១៨០០លានរៀ�ៀល ឬស្មើ�ើ�ជាង៤៤ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា រ
ចូូលទៅ�ថវិ ិការដ្ឋឋផងដែ�រ។

ការអះះអាងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ� ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ ពីីមេ�បក្សស

សុុខា ត្រូ�ូវបានដោះ�ះលែ�ងឲ្យយនៅ�ក្រៅ��ឃុំំ�បណ្តោះ�ះ�

ញែ�កចំំណងសម្ព័័�ន្ធធភាព«សម រង្ស៊ីី�~
� កឹឹម សុុខា» ឬ

ហែ�កគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិតែ�ម្តតង។

ប្រ�ឆាំង
ំ នៅ�កម្ពុុជាបានជួួ
បពិិភាក្សាាជាមួួយ អ្ននកស្រី�ី
�

អាសន្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ លោ�ក កឹឹម សុុខា មិិនត្រូ�វូ បានអនុុញ្ញាាត

គ្រ�ប់់វិ ិស័័យ ពិិសេ�សវិ ិស័័យសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិងការជួួយ
ដោះ�ះស្រា�យនូូវវិ ិបត្តិិ�នានាកន្លលងមក។

ឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូត
ូ សាធារណរដ្ឋឋបារាំំង ប្រ�ចាំំនៅ�កម្ពុុជា
�

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ។
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ឬ មានការធានារ៉ាា ប់់រង ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
បានការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតនោះ�ះទេ�។

លើ�ើកទឹឹ កចិិ ត្តតឲ្យយកូូ នរបស់់លោ�កអ្ននក
ចូូលរួម
ួ ដើ�ើម្បីី�ជួួយយើ�ើងកាត់់ បន្ថថយ
ការឆ្លលងរី ីករាលដាលជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩។

តើ�ើវាមានដំំណើ�ើ ការយ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច?

ប្រ�ភេ�ទនៃ�ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតដែ�លយើ�ើង

កំំពុុងប្រើ�ើ� គេ�ហៅ�ថា “ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជា

o កម្មមវិ ិធីីធ្វើ�ើដោ� �យស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ក្រុ�ុម”។ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជាក្រុ�ុមវាងាយស្រួ�ួល

ជួួយយើ�ើង បញ្ឈឈប់់ការឆ្លលងរី ីករាលដាល

បុុគ្គគលដែ�លអាចមានជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩។

យើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថា លោ�កអ្ននក នឹឹងចូូលរួម
ួ

ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩។

តើ�ើសិិស្សសរបស់់ខ្ញុំំអា
�� ចចូូលរួម
ួ កម្មមវិ ិធីី

យ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច?

ជាង និិ ងលឿ�ឿនជាង ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរក
ខាងក្រោ��ម គឺឺជាដំំណើ�ើ ការរបស់់វា៖

oសិិស្សសដែ�លចូូលរួម
ួ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត

ជាបុុគ្គគល មួួយសប្តាាហ៍៍ម្តតង ជាមួួយការ

ិ ី ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
ដើ�ើម្បីី�ចូូ លរួម
ួ កម្មមវិធី

ផ្តិិ�តយកតាមច្រ�មុះះ� - ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាម

យល់់ព្រ�ម សម្រា�ប់់ កូូនរបស់់អ្ននក។

o បន្ទាាប់់មក យកសំំណាកសិិស្សស

លោ�កអ្ននក ត្រូ�ូវចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើទម្រ�ង់់

ការផ្តិិ�តនេះ�ះ គេ�ហៅ�ថា “សំំណាក”។

លោ�កអ្ននក គ្រា�ន់់ តែ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា

និិងបុុគ្គគលិិកចំំនួួនពីី ៥-១០ នាក់់ (ផ្តិិ�ត)

មួួយសប្តាាហ៍៍ម្តតង។ ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននក

ជាក្រុ�ុមសំំណាកមួួយ ហៅ�ថា “ក្រុ�ុម”។

តែ�មួួយដងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត
សម្រេ�េចចិិត្តតថា មិិនចូូលរួម
ួ លោ�កអ្ននក

មិិ នចាំំបាច់់ បំំ ពេ�ញទម្រ�ង់់ យល់់ព្រ�ម
ទេ�។ ទម្រ�ង់់នេះ�ះ ផ្តតល់់ការអនុុញ្ញាាតឲ្យយ
យើ�ើងចែ�ករំំលែ�កព័័ត៌មានសិ
៌
ស្ស
ិ ស ជាមួួយ
កម្មមវិ ិធីី បច្ចេ�េកវិ ិទ្យាា ដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�

សម្រា�ប់់តាមដានការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត។ ព័័ត៌មាន
៌

ពីីក្នុុ�ងថ្នាាក់់រៀ�ៀនតែ�មួួយ នឹឹងបញ្ចូូ�លគ្នាា

ថ្នាាក់់ខ្លះះ�អាចមានច្រើ�ើ�នជាងមួួយក្រុ�ុម
អាស្រ័�័យលើ�ើចំំនួួនសិិស្សស និិងបុុគ្គគលិិក
ដែ�លបានយល់់ព្រ�មផ្តតល់់ការផ្តិិ�តយក

សម្រា�ប់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត។ ការផ្តិិ�តយកនិិមួួយ
ៗ នឹឹងដាក់់ជាក្រុ�ុម និិងបន្ទាាប់់មកបញ្ជូូ�ន

វាទៅ�មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ហើ�ើយក្រុ�ុមទាំំងមូូល

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលសាធារណៈៈ និិង

នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរកជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ក្នុុ�ង
ពេ�លតែ�មួួយ។ សូូមចងចាំំថា រាល់់ការ

ធ្វើ�ើ� តេ�ស្តតរបស់់សិិស្សសជាបុុគ្គគលមាន

ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតត្រូ�វូ ធ្វើ�ើ�តាមក្រុ�មដែ�ល
ុ
បាន

សិិស្សស នឹឹងត្រូ�ូវចែ�ករំំលែ�កតែ�ជាមួួយ

ក្រ�សួួងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើ ការ

ផ្តិិ�តទាំំងអស់់នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

វិ ិជ្ជជមានតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ផ្តិិ�ត។

ទម្រ�ង់់យល់់ព្រ�មពីីវ៉េេ�បសាយ

ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញអវិ ិជ្ជជមាន សិិស្សស និិង

សិិស្សសមិិនតម្រូ�ូវឲ្យយចួួលរួម
ួ កម្មមវិ ិធីីទេ�។

ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩។

ចូូលរួមទេ�
ួ
កូូនរបស់់លោ�កអ្ននកក៍៍នៅ�តែ�

ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញវិ ិជ្ជជមាន វាមានន័័យថា

អាចទាញយក (downloadable)

កម្មមវិ ិធីីនេះ�ះ គឺឺជាកម្មមវិ ិធីីស្ម័័�គ្រ�ចិិត្ត។
ត

ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�កអ្ននកមិិ នយល់់ព្រ�ម

អាចមកសាលារៀ�ៀនបាន។ យើ�ើង

o ប្រ�សិិនបើ�ើការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជាក្រុ�ុម

បុុគ្គគលិក
ិ ទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុងក្រុ�ុ
ម អវិ ិជ្ជជមាន
�
o ប្រ�សិិនបើ�ើការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជាក្រុ�ុម

យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់មានមនុុស្សសម្នាាក់់

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមមានជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ វិ ិជ្ជជមាន។
ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ សិិស្សស និិ ងបុុគ្គគលិិក

ទាំំងអស់់ ដែ�លនៅ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមនោះ�ះ នឹឹង
ត្រ�ឡប់់មកសាលារៀ�ៀនរបស់់ពួក
ួ គេ�វិ ិញ

នៅ�ព្រឹ�ឹកបន្ទាាប់់សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ� តេ�ស្តត

តាមដានជាបុុគ្គគល។
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បុុគ្គគល ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញអវិ ិជ្ជជមាន យើ�ើង
នឹឹ ងធ្វើ�ើ� តេ�ស្តតជាបុុគ្គគលបញ្ជាាក់់ នៅ�

មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រា�កដថា
លទ្ធធផលអវិ ិជ្ជជមាន ពិិ តជាត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវ
មែ�ន។

បើ�ើមានសំំណួួរ សូូមទាក់់ទងទៅ�

o ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមដានជាបុុគ្គគល

គិិលានុុបដ្ឋាា កយិិកាសាលា មជ្ឈឈមណ្ឌឌល

នាទីី។ ប្រ�សិិនបើ�ើ ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតតាមដាន

4321) ឬ ការិ ិយាល័័យសមធម៌៌ និិង

នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីស័
ី ក
័ ហើ�ើយយើ�ើងនឹឹង

សូូមអរគុុណ ហើ�ើយយើ�ើងសង្ឃឹឹ�មថា

ទទួួ លលទ្ធធផលក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ១៥

ជាបុុគ្គគលត្រ�ឡប់ម
់ កវិ ិញវិ ិជ្ជជមាន សិិស្សស

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មតាមដានរកប្រ�ភពរបស់់វា។
ប្រ�សិិនបើ�ើ ការធ្វើ�ើ� តេ�ស្តតតាមដានជា

ធនធានគ្រួ�ួសារ លេ�ខ៖ (978-674-

ការចូូលរួម
ួ លេ�ខ៖ (978-674-4326)។
នឹឹងជួួបកូូនៗរបស់់លោ�កអ្ននកក្នុុ�ងពេ�ល
ឆាប់់ៗ៕
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tmkBITMB½rTI 01 កាារចាាក់់ថ្នាំំ��វ៉ាា�ក់់សាំំ�ងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩
ទៀ�ៀតទៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�អាទិិភាព រួួមទាំំងមនុុស្សសវ័័យ
លើ�ើសពីី៦៥ឆ្នាំំឡើ�ើ
� ង និិងមនុុស្សសចាស់់ជរា បុុគ្គគល

មានល័័ក្ខខខ័័ណ្ឌឌវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត ២ បូូក ប្រ�ជាជន និិង
បុុគ្គគលិិកដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាប មិិនអាច

លទ្ធធភាពមានផ្ទះះ�សម្បែ�ែងរស់់នៅ�។ ក្រុ�ុមទីី៣៖

បុុគ្គគលិិកផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួួមមាន អ្ននកផ្តតល់់ការអប់់រំំ
ថែ�ទាំំបឋម K-12 បុុគ្គគលិិកធ្វើ�ើ�ការនៅ�កន្លែ�ែង
មនុុស្សសឆ្លលងកាត់់ ហាងលក់់ចំំណីីអាហារ របស់់

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ចំំណី
់
ី អាហារនិិងកសិិកម្មមភោ�ជនីីយដ្ឋាាន

និិងបុុគ្គគលិិកហាងកាហ្វេ�េ។

បុុគ្គគលិិកបម្រើ�ើ�ការក្នុុ�ងទីីកន្លែ�ែងសម្រា�ក កម្មមករ

តាមហាង (នៅ�ក្រោ��មបុុគ្គគលិក
ិ ហាងចំំណីីអាហារ)

បុុគ្គគលិក
ិ រដ្ឋាា ករទឹឹក និិងផ្នែ�ែកបូូមលូូ បុុគ្គគលិក
ិ ក្នុុ�ង

ប្រ�ព័័ន្ធតុុ
ធ លាការ (ចៅ�ក្រ�ម ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាារ មេ�ធាវីី
ការពារក្តីី� ក្រ�ឡាបញ្ជីី�) និិ ងមន្រ្តី�ី�តុុលាការ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�លមានក្នុុ�ងបញ្ជីី� នៅ�ក្រោ��មជា
អ្ននកឆ្លើ�ើ�យតប។
បុុគ្គគលិិកនៅ�ក្រោ��មសង្វាាក់់ផ្គគត់់ផ្គគង់់វេេជ្ជជ
សាស្រ្ត�ត

កម្មមករនៅ�តាមរោ�ងចក្រ� (រួួមមាន ក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ�

បុុគ្គគលិិកនៅ�ក្នុុ�ងវិិស័័យ ចំំណីីអាហារ

បច្ចេ�េកវិិទ្យាាជីីវសាស្ត្រ�រ និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�នទាំំងឡាយ

ភេ�សជ្ជៈៈ� កសិិកម្មម របស់់ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ លក់់រាយ

ណាដែ�លមានការប្តូូ�រផលិិតកម្មមទៅ�ជាការផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ់

វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ) អ្ននកផ្គគត់ផ្គ
់ ង់
គ ស
់ ម្ភាារៈ� និិងគ្រឿ��ឿងបន្លាាស់់

ផលិិតថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង កម្មមករវេេចខ្ចចប់់ចំំណីីអាហារ

អ្ននកបោះ�ះពុុម្ភភ អ្ននកវេេចខ្ចចប់់ អ្ននកចែ�កចាយផលិិតផល

អនាម័័យ ការដ្ឋាាន បុុគ្គគលិក
ិ សុុខាភិិបាល បុុគ្គគលិក
ិ

អ្ននកបច្ចេ�េកទេ�ស ប្រ�តិិបតិ្តត�ករភស្តុុ�ភា និិងឃ្លាំំ �ង

កម្មមការរៀ�ៀបចំំបន្ទទប់់។

និិងឧបករណ៍៍វេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ (រួួមមាន អ្ននកផ្តតល់់ភស្តុុ�

តាក់់ស៊ីី� Uber/Lyft និិងអ្ននកផ្តតល់់សេ�វា អ្ននកបើ�ើកបរ

ឧបករណ៍៍ការពារផ្ទាាល់់ខ្លួួ�ន អ្ននកដាក់់ឲ្យយនៅ�

កម្មមករនៅ�កន្លែ�ែងអ្ននកដំំណើ�ើ រ ឧហ្សាាហកម្មម

សថស្ថាាន (រួួមមាន សម្ភាារៈ�ប្រើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងវិិទ្យុុ�

ដែ�លមានពិិការភាព អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�នចំំណីីអាហារ

ឈាម និិងផលិិតផលឈាម ថ្នាំំវ៉ា
� ាក់សាំំ
់ ង សម្ភាារៈ�

បុុគ្គគលិិកពិិនិិត្យយលិិខិិតឆ្លលងដែ�ន ក្រៅ��ពីីប៉ូូ�លីីស

បរិិក្ខាារអនាម័័យ បរិិក្ខាារសម្លាាប់់មេ�រោ�គ ឬបរិិក្ខាារ

ភា ភាគគីីទីបី
ី ី និិងអ្ននកដែ�លធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត និិងជួួសជុុល)

ដឹឹកជញ្ជូូ�នឳសថស្ថាាន បុុគ្គគលិិកអាកាសចរណ៍៍

ដាច់់ដោ�យឡែ�ក (PPE) ហ្គាា សវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ត ឳ

ដឹឹកជញ្ជូូ�ន (ឧទាហរណ៍៍ អ្ននកដំំណើ�ើ រឆ្លលងកាត់់

សកម្មមឳសថ) អាហារបំំប៉៉ន ផលិិតផលសុុខភាព

អ្ននកដឹឹកជញ្ជូូ�នរបស់់វេេជ្ជជសាស្រ្ត�តមិិនបន្ទាាន់់)

សម្អាាតមេ�រោ�គ (រួួមទាំំងឳសថស្ថាាន) របស់់

ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តត បរិិក្ខាារមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ បរិិក្ខាារសំំអាត

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកការណាត់់ជួប
ួ សូូមចូលទៅ
ូ �

របរអនាម័័ យ ផលិិតផលថែ�ទាំំរាងកាយ

មើ�ើល៖ vaxfinder.mass.gov

អនាម័័យ ក្រ�ដាស កន្សែ�ែងពោះ�ះគោ�។

មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ Lowell General Hospital តាម

ផលិិតផលគ្រ�ប់់គ្រ�ងសត្វវចិិញ្ចឹឹ�ម និិងក្រ�ដាស់់

អ្ននករៀ�ៀបចំំពិិធីបុុណ្យ
ី
យសព និិងកម្មមកររៀ�ៀបចំំ

បុុណ្យយសព

កម្មមករនៅ�តាមផែ�កប៉ាា ល់់ និិងកម្មមករនៅ�

តាមសា្ថថនីីយ៍៍។

ការណាត់់ជួប
ួ នៅ�កន្លែ�ែងចាក់់វ៉ាាក់សាំំ
់ ងនៅ�

អាស័័យដ្ឋាាន

1001 Pawtucket Blvd. អាចធ្វើ�ើ�បានតាម

អនឡាញ៖ www.lowellgeneralvaccine.com
អ្ននកក៍៍អាចមើ�ើលវ៉េេ�បសាយរបស់់គណៈៈកម្មាាធិិការ

ក្រុ�ុមទីី៤៖ បុុគ្គគលដែ�លមានលក្ខខខ័័ណ្ឌឌវេេជ្ជជ

គ្រ�ប់់គ្រ�ងជម្ងឺឺ�ឆ្លលង ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ផែ�នការសម្រា�ប់់

ដំំណាក់់កាលទីី៣ នៃ�ការចាក់់ថ្នាាមវ៉ាាក់សាំំ
់ ង

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

សាស្រ្ត�តមួួយ

នឹឹងមានក្នុុ�ងខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១ និិងរំំពឹឹងថា
នឹឹងបើ�ើកសម្រា�ប់់សាធារណៈៈជនទាំំងអស់់។

និិងសេ�វាចំំណីីអាហារ អ្ននកវេេចខ្ចចប់់សាច់់ អ្ននក

ការឆ្លលងកាត់់ និិងការដឹឹកជញ្ជូូ�ន៖ អ្ននកបើ�ើក

KHMERPOST US

លេខ៣១២ ថ្ងៃ�ៃទីី០៨ -២១ ខែ�មិិនា ឆ្នាំំ�២០២

ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងនៅ�តាមរដ្ឋឋរបស់់អ្ននក៖ https://
cines/distributing.html

KHMERPOST USA

ISSUE312 08TH - MARCH 21TH, 2021

DI EXmbUDa edlI

Page.13

The Cambodia Daily

GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI EXmbUDa edlI

ពួួកយោ�ធាភូូមា ដកខ្លួួ�នពីីការប្រ�ជែ�ងយកអាសនៈៈនៅ�
អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិខណៈៈក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសន្តិិ�សុុខបើ�ើក
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ពីីសេ�ស
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -March 6, 2021

ទេ� តែ�បានកើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាាប់់ពីី លោ�ក Kyaw

ទីី បំំផុុតពួួកយោ�ធា បានសម្រេ�េចបង់់

Moe Tun កាលពីីថ្ងៃ�ចន្ទ
ៃ ដើ�ើម
ទ
សប្ដាាហ៍៍នេះ�ះ បាន

បោះ�ះចោ�លការប្រ�ជែ�ង យកតំំណែ�ង ឯកអគ្គគ

ផ្ញើ�ើ� លិិខិិតមួួយច្បាាប់់ ទៅ�កាន់់ មហាសន្និិ�បាត

រដ្ឋឋទូូត ប្រ�ចាំំអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ដោ�យ
សម្រេ�េចដូូរចិិត្តតឲ្យយមន្រ្តី�ី�ដែ�លខ្លួួ�នបានតែ�ងតាំំង

នៅ�ភូូមា គឺឺជាទង្វើ�ើ�ខុុសច្បាាប់់ ហើ�ើយលោ�កក៏៏បាន

ដីីនៅ�កម្ពុុ�ជា ។

ប្រ�ធានប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ចលនានិិស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�

លោ�ក Richard Rogers បានដាក់់ពាក្យយ

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក ទូូច វិ ិបុុល ដែ�ល

បណ្ដឹឹ� ងតំំណាងឱ្យយជនរងគ្រោះ��ះពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរពីី

ធ្លាាប់់ធ្វើ�ើកា
� រតស៊ូូ�មតិិលើ�ើបញ្ហា
ា នេះ�ះ ជាមួួយលោ�ក

ការប្លលន់់យកដីីពីីសំំណាក់់អ្ននកមានអំំណាចនៅ�

Richard Rogers បានអំំពាវនាវដល់់ប្រ�ធាន

កម្ពុុ�ជា កាលថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២ ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ�២០១៤ ហើ�ើយ

សមាគមន៍៍ខ្មែ�ែរនៅ�ជុំំ�វិ ិញពិិភពលោ�កសរសេ�រ

ពាក្យយបណ្ដឹឹ� ងនេះ�ះកំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុងការិ
ិយាល័័យ
�

លិិខិិតគាំំទ្រ�លោ�កមេ�ធាវី ី Richard Rogers

នៃ�ព្រះ�ះរាជាអាជ្ញាានៃ�តុុលាការព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌអន្តតរជាតិិ

ហើ�ើយទទូូចស្នើ�ើ�សុំំ�ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាានៃ�តុុលាការ

ហៅ�កាត់់ថា អាយស៊ីី�ស៊ីី� (ICC)។

ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌអន្តតរជាតិិ ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍ព្រ�មានថា របបរដ្ឋឋប្រ�ហារ
របស់់ពួួកយោ�ធាភូូ មា នឹឹ ងមិិ នងាយទទួួ ល

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ចេ�ញផ្សាាយដោ�យសារ

បានភាពស្រ�បច្បាាប់់នោះ�ះទេ� គឺឺកុំំ�ថាឡើ�ើយនៅ�

ព័័ត៌៌មាន Channel News Asia នៅ�ព្រឹ�ក
ឹ ថ្ងៃ�សុុក្រ�
ៃ

វេេទិិកា អឺឺរ៉ុុប
� គឺឺនៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ ក៏៏ដូូចនេះ�ះដែ�រព្រោះ��ះ

សមាគមអាស៊ាាន ភាគច្រើ�ើ�ន ក៏៏មិន
ិ បានចាត់់ទុុក

របបរដ្ឋឋប្រ�ហាររបស់់ពួួកយោ�ធា ជាតំំណាងរដ្ឋឋ
ដែ�លមានប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយឡើ�ើយ។
ចាប់់តាំំងផ្ទុះះ��បាតុុកម្មមប្រ�ឆាំំងរដ្ឋឋប្រ�ហារ គឺឺ

បន្ទាាប់់ពីីលោ�ក Kyaw Moe Tun ត្រូ�ូវបានពួួក

មនុុស្សសស្លាាប់់ដោ�យបាញ់់បង្ក្រា�ា បពីីសំំណាក់់ពួក
ួ

យោ�ធាដកតំំណែ�ងដោ�យសារតែ�លោ�កប្រ�កាស

យោ�ធា បានកើ�ើនឡើ�ើង ៥៥នាក់់ ហើ�ើយជាង

ផ្ដាាច់់ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយរដ្ឋាាភិិបាលយោ�ធា និិង

១ពាន់់ ៧រយនាក់់ ត្រូ�ូវបានចាប់់ ខ្លួួ�ន ក្នុុ�ងនោះ�ះ

សាន ស៊ូូ� ជីី ឡើ�ើងវិ ិញ។

សេ�ចក្តីី�អំំពាវនាវរបស់់សហគមន៍៍ខ្មែ�រែ នៅ�ជុំំ�វិ ិញ

បរិ ិស្ថាាននៅ�កម្ពុុ�ជា។

នេះ�ះបើ�ើតាមប្រ�ភពពីី អ្នន កនាំំពាក្យយ

រួួមទាំង
ំ រដ្ឋាាភិិបាលស៊ីី�វិ ិលរបស់់លោ�កស្រី�ី អោ�ង

Rogers កាលពីីចុុងខែ�កុុម្ភៈៈ� កន្លលងទៅ�នេះ�ះ បាន

ពេ�ញលេ�ញទៅ�ពាក្យយបណ្ដឹឹ� ងស្តីី�ពីីការប្លលន់់យក

តំំណែ�ងនោះ�ះទេ�។

បានសន្យាាថាចូូលរួមស្ដាា
ួ
រលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ប្លលន់់យកដីីនៅ�កម្ពុុ�ជាក្នុុ�ងពេ�លឆាប់់ៗនេះ�ះ តាម

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ដោ�យទទូូចថារដ្ឋឋប្រ�ហារ

បណ្ដេ�េ ញចេ�ញពីីតំំណែ�ង នៅ�បន្តតកាន់់តំំណែ�ង

ប្រ�ចាំំការនៅ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ភ្លាាមៗ

លោ�កមេ�ធាវី ីអន្តតរជាតិិ លោ�ក Richard

និិងប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ជាពិិសេ�សការបំំផ្លិិ�ចបំំផ្លាា ញ

គ្មាានសិិទ្ធិិ�អំំណាចស្រ�បច្បាាប់់ ដករូូបលោ�កពីី

ជាឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូតភូ
ូ មាថ្មីី�ដោ
ូ
�យពួួកយោ�ធាអោ�យ

ធ្វើ�ើ�ការសម្រេ�េចចិិត្តតទៅ�លើ�ើពាក្យយបណ្តឹឹ� ងស្តីី�ពីីការ

ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌអន្តតរជាតិិ ស្នើ�ើ�សុំំឱ្យ
� យបើ�ើកការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

រដ្ឋឋទូូតចាស់់ដែ�លត្រូ�ូវបានរដ្ឋាាភិិបាលយោ�ធា

លោ�ក Tin Maung Naing ត្រូ�ូវបានតែ�ងតាំំង

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -March 6, 2021

ពិិភពលោ�ក ពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការរំំលោ�ភសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស

អះះអាងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដែ�រថា រដ្ឋាាភិិបាលយោ�ធា

ទីី០៥ ខែ�មីីនា នេះ�ះ។

សម្រេ�េចចិិត្តតទៅ�លើ�ើពាក្យយបណ្តឹឹ� ងស្តីី�ពីីការប្លលន់់យកដីីនៅ�កម្ពុុ�ជា

សរសេ�រលិិខិតទៅ
ិ �កាន់់ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាានៃ�តុុលាការ

ថ្មីី� លាលែ�ងពីី តំំណែ�ង ហើ�ើយរក្សាា ឯកអគ្គគ

ជាតំំណាងអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍របស់់ភូូមាដដែ�ល។

ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាានៃ�តុុលាការព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌអន្តតរជាតិិ ព្រ�មានថានឹឹងធ្វើ�ើ�ការ

រួួមមានអ្ននកកាសែ�ត ២៩នាក់់ផងដែ�រ ។

ដោ�យការស្លាាប់់បាតុុករកាន់់តែ�កើ�ើនឡើ�ើង
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បានប្រ�កូូកប្រ�កាសអោ�យ

ទោះ�ះជាយ៉ាា ងណា កាលពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍

មានការដាក់់ ទណ្ឌឌកម្មមថែ�មទៀ�ៀតលើ�ើរបប

ទីី៤ ខែ�មីីនា អ្ននកនាំំពាក្យយអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

រដ្ឋឋប្រ�ហារ។សម្រា�ប់់ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក នៅ�

លោ�ក ស្ទេ�េហ្វិិ�ន ឌូូ ហ្សាារិ ិច បាននិិ យាយថា

ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ទីី៥ ខែ�មីីនានេះ�ះ បានចាត់់វិ ិធានការ

បេ�សកកម្មមទូូតភូូមា បានផ្ញើ�ើ�លិិខិិតមួួយច្បាាប់់

ថ្មីី�មួួយទៀ�ៀត ប្រ�ឆាំំងនឹឹងពួួកយោ�ធា។

អ្ននកស្រី�ី Fatou Bensouda ព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា
នៃ�តុុលាការព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌអន្តតរជាតិិ ថ្លែ�ែងកាលពីី
ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�កុុម្ភៈៈ� ២០២១ នេះ�ះ ថាអ្ននកស្រី�ីនឹឹង

ពេ�ញលេ�ញ ទៅ�លើ�ើពាក្យយបណ្ដឹឹ� ងស្តីី�ពីីការប្លលន់់
យកដីីរបស់់ពលរដ្ឋឋ នៅ�កម្ពុុ�ជា៕

កាលពីីខែ�កុុម្ភៈៈ�ក្រោ��យរដ្ឋឋប្រ�ហារតែ�ប៉ុុ�ន្មាាន

របស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ បាននិិ យាយ

ថ្ងៃ�ៃប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ� ប្រ�ធានាធិិបតីី អាមេ�រិ ិក លោ�ក

ថា ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសន្តិិ�សុុខ គួួរតែ�ដាក់់ទណ្ឌឌកម្មម

ចូូ បៃ�ដិិន បានដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើមេ�ដឹឹកនាំំពួួក

អាវុុធជាបន្ទាាន់់ ក្នុុ�ងកម្រិ�ិត សាកល ទៅ�លើ�ើ

យោ�ធាភូូមា គឺឺទៅ�លើ�ើក្រុ�ុមដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ នឹឹង

យោ�ធាភូូមា។

ការទម្លាាក់់រដ្ឋាាភិិបាលស៊ីី�វិ ិលរបស់់គណបក្សស

លោ�ក Thomas Andrews អ្ននករាយការណ៍៍

សម្ព័័�ន្ធធជាតិិប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ ។ ទណ្ឌឌកម្មមនោះ�ះ បាន

ពិិសេ�សរបស់់ UN ទទួួលបន្ទុុ�កស្ថាានការណ៍៍

ដាក់់ទៅ�លើ�ើរដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ការពារជាតិិ និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

សិិទ្ធិិ�មនុុស្សសសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សភូូមា បានអំំពាវនាវ

ចំំនួួន ០៣ ដែ�លរកស៊ីី�មុុខជំំនួួញជួួញរ៉ែែ�ត្បូូ�ង ។

ឲ្យយអន្តតរជាតិិ ធ្វើ�ើ�សកម្មមភាពជាបន្ទាាន់់ ហើ�ើយ

មកទល់់ពេ�លនេះ�ះ រដ្ឋាាភិិបាលអាមេ�រិ ិក

ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�ដល់់ប្រ�ជាជនភូូមា ដែ�លកំំពុុង

មិិ នទាន់់បញ្ចេ�េញ ទណ្ឌឌកម្មមកម្រិ�ិ តធ្ងងន់់បំំផុុត

ព្យាាយាមទាមទារអោ�យរស់់ឡើ�ើងវិ ិញនូូវរបប
ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ។

ដោ�យជូូនដំំណឹឹងថា លោ�ក Tin Maung Na-

ទណ្ឌឌកម្មមរបស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ គឺឺហាមឃាត់់

ing បានដាក់់លិិខិិតលាលែ�ងពីីតំំណែ�ង ដោ�យ

ក្រ�សួួងការពារជាតិិ ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ និិងក្រុ�ុម

បញ្ជាាក់់ថា លោ�ក Kyaw Moe Tun នៅ�តែ�បន្តត

ហ៊ុុ�នធំំៗដែ�លគ្រ�ប់់គ្រ�ងដោ�យយោ�ធាភូូមា ក្នុុ�ង

របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ឡើ�ើយទេ� ប្រ�ឆាំំងនឹឹងយោ�ធាភូូមា ។
នៅ�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសន្តិិ�សុុខ របស់់

តាមលោ�ក Thomas Andrews ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ា

ចំំណាត់់ ការថ្មីី�នេះ�ះ ធ្វើ�ើ� ឡើ�ើង បន្ទាាប់់ ពីី

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ក្នុុ�ងបុុរី ីញូូវយ៉៉ក បាន

សន្តិិ�សុុខ គួួ រចាត់់ វិ ិធានការក្ដៅ�ៅ ទៅ�លើ�ើពួួ ក

បើ�ើកកិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ� ពិិសេ�សរបស់់ខ្លួួ�ន តាមសំំណើ�ើ

យោ�ធាភូូមា អោ�យសមនឹឹងការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតរបស់់

របស់់សមាជិិកអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍ មួួយគឺឺប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េស ។

ពួួកយោ�ធាសម្លាាប់់ជនស៊ីី�វិ ិល៕

កាន់់តំំណែ�ងជា តំំណាងអចិិន្ត្រៃ�ៃ�យ៍៍របស់់ភូូមា
ប្រ�ចាំំអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិដដែ�ល។

ការធ្វើ�ើ�ពាណិិកម្មមលើ�ើទឹឹកដីីអាមេ�រិ ិក។

តែ�បែ�បណាការសម្រេ�េចចិិ ត្តតលាលែ�ង

កងកម្លាំំ �ងសន្តិិ�សុុខនិិងពួួកយោ�ធាភូូមា បាន

ពីី តំំណែ�ងរបស់់លោ�ក Tin Maung Naing

ប្រើ�ើ� ប្រា�ស់់កាំំក្លើ�ើ�ងបាញ់់ បង្រ្កា�ា បយ៉ាា ងខ្លាំំ �ង

មិិនទាន់់មានការបញ្ជាាក់់អ្វីី�ឱ្យយច្បាាស់់នៅ�ឡើ�ើយ

ទៅ�លើ�ើក្រុ�ុមបាតុុករដែ�លប្រ�ឆាំំងរបបរបស់់ខ្លួួ�ន។

អ្ននកជំំនាញជាន់់ ខ្ពពស់់ផ្នែ�ែកសិិទ្ធិិ�មនុុស្សស
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងស្តីី�ពីី
ការរៀ�ៀបចំំកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជាសាធារណៈៈ
និិងឱកាសផ្តតល់់យោ�បល់់លើៈ�ៈ�
សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្្បាប់់វិិសោ�ធនកម្មម
វិិធីីធ្វើ�ើ�ឱ្្យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងសេ�វា
ដឹឹកជញ្ជូូ�ន NMMPO សម្រា�ប់់
ឆ្នាំំ��២០២១-២០២៥
អង្គគកាារ The Northern Middlesex
Metropolitan Planning Organization
ហៅ�ៅកាាត់់ថាា (NMMPO) បាានចេ�ញសេ�ចក្តីី�
ជូូនដំំណឹឹងអំំពីីកាារផ្តតល់់យោ�ោបល់់ជាាសាាធាារណៈៈ
លើ�ើ សេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងវិិសោ�ោធនកម្មមកម្មមវិិធីីធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
ប្រ�សើ�ើឡើ�ង
ើ សេ�វាាដឹឹកជញ្ជូូន
� NMMPO សម្រា�ាប់់
ឆ្នាំំ�២
� ០២១-២០២៥ ហៅ�ៅកាាត់់ថាា (TIP)។ កាារ
ធ្វើ�ើ�វិិសោ�ោធនកម្មមកម្មមវិិធីីធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�សើ�ើឡើ�ើងសេ�វាា
ដឹឹកជញ្ជូូ�ន ទាាក់់ទងនឹឹងកាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រមូូលនិិធិិ
គម្រោ��ោង LRTA ជាាច្រើ��ើន រួួមទាំំ�ង កាារទិិញ
ដាាច់់ផ្លូូ�វ (fixed route fleet) កន្លែ�ែងលក់់
សំំបុុត្រ�សម្រា�ាប់់អ្ននកដំំណើ�ើរដោ�ោយស្វ័័�យប្រ�វតិ្្��
ត និិងរថយន្តតក្រុ�ុងដឹឹកជញ្ជូូ�ន។ សេ�ចក្តីី�ព្រា�ាង
វិិសោ�ោធនកម្មមជាាសង្ខេ�េប អាាចយកចេ�ញពីី www.
nmcog.org.
តកិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច ជា
� ាសាាធាារណៈៈចំំនួួនពីីរត្រូ�ូវបាាន
កំំណត់់កាាលបរិិឆ្ឆេ�ទ
េ ។ កិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច លើ�
� ក
ើ ទីីមួយ
ួ ជាា
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជាាសាាធាារណៈៈតាាមវីីដេ�អូូ ដើ�ើម្បីី�ទទួួល
មតិិយោ�ោបល់់លើ�សេ�ចក្តី
ើ
ី�ព្រា�ាងវិិសោ�ោធនកម្មម ដែ�ល
នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តតទៅ�ៅនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែ�មីីនាា ឆ្នាំំ��២០២១
វេេលាាម៉ោ�ោ�ង ៥ និិង៣០នាាទីីល្ងាា�ច។ បណ្តាា�ញ
តភ្ជាា�ប់់កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�អាាចរកឃើ�ើញនៅ�ៅលើ�ើវ៉េេ�សាាយ
របស់់ NMCOG ។ លោ�ោក អ្ននក ក៍៍អាាចដាាក់់
ជូូនមតិយោិ �ោបល់់តាាមរយៈៈទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ (978)
454-8021លេ�ខបន្តត 121 ឬតាាមរយៈៈអ៊ីី�ម៉ែ�ែ
ល: jhoward@nmcog.org។ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ចង់់ មតិិយោ�ោបល់់អាាចផ្ញើ�ើ�រតាាមម៉ែ�ែលទៅ�ៅ៖
NMCOG តាាមអាាស័័យដ្ឋាា�ន 40 Church
St. Suite 200, Lowell, MA 01852 ។
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�លើ�ើកទីីពីីរជាាកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�វីីដេ�អូូ ត្រូ�ូវបាាន
កំំណត់់កាាលបរិិច្ឆេ�េទធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ២៤ ខែ�មីីនាា
ឆ្នាំំ��២០២១ វេេលាាម៉ោ�ោ�ង ២រសៀ�ៀល នៅ�ៅពេ�ល
ដែ�ល NMMPO នឹឹងប្រ�ជុំំ�ឡើ�ើងវិិញដើ�ើម្បីី�ពិិចាារ
ណាាអុុនម័័តលើ�ើកាារធ្វើ�ើ�វិិសោ�ោធនកម្មម និិងបញ្ហាា�
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតទាាក់់ទងនឹឹង NMMPO ។
កំំណត់់សំំគាាល់់៖ កិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច � NMMPO ក្នុុង
�
ពេ�លបច្ចុុប្បបន្នន
� ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ តាាមវីីដេ�អូូ Zoom
កម្មមវិិធីី ។ ព័័ត៌៌មាានអំំពីីកាារចូូលកិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច នឹ
� ង
ឹ មាាន
ផ្សាាយលើ�ើ www.nmcog.org។ លោ�ោក
អ្ននក ក៍៍អាាចទទួួលព័័ត៌៌មាានអំំពីីកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�បាាន
ដោ�ោគ្រា�ាន់់តែ�ហៅ�ៅទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅលេ�ខ 978-4548021 លេ�ខបន្តត 121 ឬ អ៊ីីម៉ែ� �ល
ែ jhoward@
nmcog.org. ។
NMMPO ផ្តតល់់កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅសមរម្យយ
និិងជំំនួួយខាាងផ្នែ�ែកភាាសាាដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
តាាមកាារស្នើ�ើ�សុំំ� (រួួមទាំំ�ង អ្ននកបកប្រែ��ជាាភាាសាា
សញ្ញាា�បែ�បអាាមេ�រិិក និិងភាាសាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីី
ភាាសាាអង់់គ្លេ�េស វីីដេ�អូមា
ូ ានអក្សសរនៅ�ៅលើ�ើអេ�ក្រ�ង់់
ឧបករណ៍៍ជំំនួួយកាារស្តាា�ប់់ និិងមាាន សម្ភាា�រៈ�
ជំំនួួយផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត។ សម្រា�ាប់់កាារសុំំ�ជំំនួយ
ួ សូូម
ទំំនាាក់់ទំំនងទៅ�ៅ Justin Howard តាាមរយៈៈ
លេ�ខទូូរស័័ព្ទទ (978) 454-8021 លេ�ខបន្តត
121 ឬ អ៊ីី�ម៉ែ�ែល jhoward@nmcog.org.
កាារស្នើ�ើ�សុំំ� គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ អោ�ោយបាានឆាាប់់តាាមដែ�ល
អាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន សម្រា�ាប់់តម្រូ�ូវកាារសេ�វាាជាាមុុន រួួម
ទាំំ�ងភាាសាាសញ្ញាា� CART ឬ កាារបកប្រែ��ភាាសាា។
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NOTICE OF PUBLIC
MEETING
AND COMMENT OPPORTUNITY: Draft Amendment to
the NMMPO’s FFY 2021-2025
Transportation Improvement
Program
The Northern Middlesex Metropolitan Planning Organization (NMMPO)
has released for public comment draft
amendment 1 to the FFY 2021-2025
Transportation Improvement Program
(TIP).The proposed TIP amendment
involves funding changes to several
LRTA projects including the purchase
of fixed route fleet, automatic passenger
counters and bus lifts. A summary of
the draft amendment can be found at
www.nmcog.org.
Two upcoming public meetings
are scheduled. One, a virtual public
meeting to receive comments on the
draft amendment, will be held on March
9, 2021 at 5:30 PM. The meeting link
can be found on the NMCOG website.
You may also submit comments by
phone at (978) 454-8021, ext. 121,
or by email: jhoward@nmcog.org. If
preferred, comments may be mailed
to: NMCOG, 40 Church St. Suite 200,
Lowell, MA 01852. A second virtual
meeting is scheduled for March 24,
2021 at 2:00 PM, when the NMMPO
will reconvene to consider endorsement
of the amendment and other issues
pertaining to the NMMPO.
Notice: NMMPO meetings are
currently being held virtually via the
Zoom platform. Information about
accessing the meeting will be posted
at www.nmcog.org. You can also get
information on meeting access by
calling 978-454-8021, ext. 121 or
by emailing jhoward@nmcog.org.
The NMMPO provides reasonable
accommodations and/or language assistance free of charge upon request
(including but not limited to interpreters in American Sign Language and
languages other than English, open or
closed captioning for videos, assistive
listening devices and alternate material
formats), as available. For assistance,
please contact Justin Howard at (978)
454-8021, ext. 121 or at jhoward@
nmcog.org. Requests should be made
as soon as possible for services requiring advanced arrangements, including
sign language, CART or language
translation or interpretation.
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