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(ភំ្នំ�មេ�ញ)៖ �ិធីីបុុណ្យយចូូលេឆំ្នាំ��ីី ឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវ ត្រី�ីស័ក �ុទីធសករាជ ២៥៦៥ ត្រី�ឹសតសករាជ 

២០២១ មេ�ថ្ងៃ�ៃ�ុធី៣មេកើ� ខែខ�ិសាខ ត្រី�ូវនឹឹងថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែខមេ�សា ឆំ្នាំ២០២១ មេវលា

មេ�ោ ង៤��់ ជាថ្ងៃ�ៃចូូលេឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវ ត្រី�ីស័ក។ �ិធីីបុុណ្យយដ៏៏ធី�របុស់ជា�ិខែខីរមេនឹះ ត្រី�ូវត្រី�រ�ធមេ�ើង

រយៈៈមេ�លេ៣ថ្ងៃ�ៃ ចាប់ុ�ីថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ដ៏ល់េ ១៦ ខែខមេ�សា ឆំ្នាំ�២០២១ ។

មេ�មេ�លេមេនឹះ មេយៈើងសូ�ដ៏កស្រសង់នូឹវ�ហាសង្ក្រា�ា នឹត �មេ�ទី��័រទីី១២�មេ�ទី��័រទីី១២

Please see Please see Collegiate Charter Collegiate Charter 
SchoolSchool  / 07/ 07

COLLEGIATE CHARTER SCHOOL OF LOWELL COLLEGIATE CHARTER SCHOOL OF LOWELL 
HOLDS RIBBON-CUTTING CEREMONY AT NEW HIGH SCHOOLHOLDS RIBBON-CUTTING CEREMONY AT NEW HIGH SCHOOL

By Khmer Post USABy Khmer Post USA
  
Lowell, MA —Lowell’s first Lowell, MA —Lowell’s first 

charter high school celebrated its charter high school celebrated its 
opening on April 12, 2021, a few opening on April 12, 2021, a few 
years after the opening of the el-years after the opening of the el-
ementary school. Collegiate Char-ementary school. Collegiate Char-
ter School of Lowell (CCSL), a ter School of Lowell (CCSL), a 
SABIS education system is imple-SABIS education system is imple-
mented and is known for being a mented and is known for being a 
“well-structured, vigorous, and “well-structured, vigorous, and 
international curriculum”. In addi-international curriculum”. In addi-
tion to complying to local and na-tion to complying to local and na-
tional standards, it is a part of an tional standards, it is a part of an 
international education system be-international education system be-
ing implemented in 20 other coun-ing implemented in 20 other coun-
tries in the world.tries in the world.

The ribbon cutting was held The ribbon cutting was held 
on the 3rd floor where a portion of on the 3rd floor where a portion of 
the new high school is now opened the new high school is now opened 

Ribbon-Cutting: Pictured L to R: School Director Dr. Laurie Hodgdon, President of the Board Walter McGrail, Ribbon-Cutting: Pictured L to R: School Director Dr. Laurie Hodgdon, President of the Board Walter McGrail, 
Vice President and Founding Member of the Board Kate McCarthy, 10th grade student Keamon Wambua, SABIS    Vice President and Founding Member of the Board Kate McCarthy, 10th grade student Keamon Wambua, SABIS    

Executive Director Amy Wesley, and 10th grade student Makarios KitendaExecutive Director Amy Wesley, and 10th grade student Makarios Kitenda

មហាសង្ក្រា�ាន្តតឆ្នាំំ�ថ្មីី� ឆ្នាំំ�ឆ្លូូ�វ ត្រី��ស័ក ពុុទ្ធធសករាជ ២៥៦៥ ត្រី�ឹសត

សករាជ ២០២១ ន្តិងរណ្តាាប់់ទ្ធទ្ធួលទេទ្ធវតាឆ្នាំំ�ថ្មីី� 
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�ិនឹ សុបិុនឹ�ិនឹ សុបិុនឹ

អ�គត្រី�ះរាជអាជាា  HEALEY មេត្រីកើនឹរ�ឹូក

ដ៏ល់េសាធារណ្យៈជនឹថា អ�តសញ្ញាា ណ្យប័ុណ្យណ 

អ�តមេលេខសនឹតិសុខសងគ� និឹងការធានា

រាោប់ុរងសុខភា� �ិនឹ�ត្រី�ូវមេទី មេដ៏ើ�ីចីាក់ថំា�

វ៉ាោក់សា�ង ត្រីបុជាជនឹ�ិនឹអាចូត្រី�ូវ�នឹមេ�បុដិ៏

មេសមេធីមេទី ត្រីបុសិនឹមេបុើ�ួកមេ��ិនឹ�នឹ

អ�តសញ្ញាា ណ្យប័ុណ្យណ ឬការធានារាោប់ុរង

សុខភា� អ�គត្រី�ះរាជអាជាា  ក៍�នឹមេត្រីកើនឹ

រ�ឹូកដ៏ល់េសាធារណ្យៈជនឹថា ថំា�វ៉ាោក់សា�ង

ចាក់ជូនឹមេ�យៈឥ��ិ�ថ្ងៃ� ូសត្រី�ប់ុ�នុឹសស

ត្រី�ប់ុគំ្នា។

បូុសតនុឹបូុសតនុឹ - មេ�មេ�លេខែដ៏លេ�នុឹសសកាន់ឹខែ�

មេត្រីចូើនឹ�នឹសិទីធទិីទួីលេការចាក់វ៉ាោក់សា�ងមេ�

រដ៏ឋ�ោ សាឈូូមេស� អ�គត្រី�ះរាជអាជាា  

Maura Healey ក��ុងមេត្រីកើនឹរ �លឹេកដ៏ល់េ

សាធារណ្យជនឹ និឹងអំកផ្តតល់េថំា�វ៉ាោក់សា�ង

ថា អ�តសញ្ញាា ណ្យប័ុណ្យណ អ�តមេលេខសនឹតិសុខ

សងគ� �័�៌�នឹធានារាោ ប់ុរងសុខភា� និឹង

ទីត្រី�ង់ថ្ងៃនឹការក�ណ្យ�់អ�តសញ្ញាា ណ្យមេផ្តសងមេទីៀ� 

�ិនឹ�ត្រី�ូវឱ្យយទីទួីលេថំា�បុ�ា រ មេ�ើយៈត្រីបុជាជនឹ

�ិនឹអាចូត្រី�ូវ�នឹមេ�បុដិ៏មេសធី មេត្រី�ះខែ�

�ួកមេ��ិនឹ�នឹវ៉ាមេ�ើយៈ។

អ�គត្រី�ះរាជអាជាា  Healey �នឹត្រីបុសាសន៍ឹ

ថា “ត្រីបុជាជនឹខែដ៏លេ�យៈរងមេត្រីគ្នាះបុ�ផុ្ត�

របុស់មេយៈើង រ�ួទាំ�ង ជនឹអមេនាត ត្រីបុមេវសន៍ឹ�នឹ

រងផ្តលេបុោះ�ល់េយ៉ាោងខូ្លាំ�ង�ីការឆូ្លូងជ�ងឺកូ

វដី៏-១៩ បុោុខែនឹត�ួកមេ�ភា�មេត្រីចូើនឹត្រីបុឈូ�នឹឹង

ឧបុស�គធី�បុ�ផុ្ត� កុំងការទីទួីលេថំា�វ៉ាោកសា�ង។ 

Please see Please see AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT ID CARDS AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT ID CARDS / 08/ 08�មេ�ទី��័រទីី០៨�មេ�ទី��័រទីី០៨

 BOSTON – As more people 
become eligible to get vaccinated 
in Massachusetts, Attorney Gen-
eral Maura Healey is reminding the 
public and vaccine providers that 
ID cards, Social Security numbers, 
health insurance information, and 
other forms of identification are not 
required to get the vaccine and 
people cannot be turned away be-
cause they don’t have them.

 “Our most vulnerable popula-
tions, including immigrants, have 
been hard hit by COVID-19 infec-
tions, yet they often face the great-
est barriers to accessing the vaccine,” 
said AG Healey. “We are reminding 
both residents and vaccine providers 
that people don’t need identification 
or health insurance to get the vac-
cine. It’s vital that we work to remove 
these kinds of obstacles so we can 
effectively combat this virus and 
make sure vaccines are accessible 
to our most at-risk residents.”

 While the federal government 
encourages vaccine providers to ask 
patients for ID and health insurance 

information, you cannot be denied 
the vaccine if you don’t have them 
or don’t provide them. To reduce 
these barriers to accessing the vac-
cine, it’s important that the public 
and vaccine providers are aware that 
identification and health insurance 
are not required for people to receive 
the vaccine.

Many vulnerable residents may 
not have a form of identification or 
health insurance. For example, im-
migrants often lack state IDs, 
driver’s licenses, Social Security 
numbers, or health insurance. They 
may also be fearful about providing 
these documents because of their 
immigration status. Victims of do-
mestic violence may lack forms of 
identification or other documents 
when they flee from their abusers, 
and individuals experiencing home-
lessness may also face difficulty in 
obtaining these documents.

The AG’s Office notes that 
denying a vaccine to a patient who 
doesn’t produce a photo identifica-
tion, a Social Security number, or 

AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT ID CARDS, SOCIAL SECURITY NUMBERS,  AND AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT ID CARDS, SOCIAL SECURITY NUMBERS,  AND 
HEALTH INSURANCE ARE NOT REQUIRED TO GET VAC CINATEDHEALTH INSURANCE ARE NOT REQUIRED TO GET VAC CINATED

People Cannot be Turned Away if they Don’t Have Identification or Health 
Insurance; AG also Reminds Public that Vaccines are Free for Everyone

អ�គត្រីពុះរាជអាជ្ញាា HEALEYHEALEY រមូឹកដល់សាធារណៈៈជន្តថា 
អ�តសញ្ញាាណៈប់័ណៈណ អ�តទេលខសន្តតិសុខសងគម និ្តងការធានារាាប់់រង

សុខភាពុ មិន្ត�ត្រីមូវទេទ្ធ ទេដើម្បី�ចាក់ថាំ�វ៉ាាក់សា�ង
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ឆំ្នាំ��ីី ឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវ ត្រី�ីស័ក �ុទីធសករាជ ២៥៦៥ 

ត្រី�ឹសតសករាជ ២០២១ �ីមេសៀវមេ�សង្ក្រា�ា នឹត

ឆំ្នាំ��ីី របុស់មេលាក អឹុ� បុុរនិឹទ នាយៈកថ្ងៃនឹ

�ណ្យៈក�ីការស្រសាវត្រីជាវវជិាា មេហារាសាស្ត្រសត 

និឹងត្រីបុថ្ងៃ�ណី្យទី�មេនឹៀ�ទី�ូប់ុខែខីរ �កជត្រី�បុ

ជូនឹដូ៏ចូ�មេ�៖

ត្រី�ះ�ុទីធសករាជត្រី�ះសាសនា អ�ិកា

នាត កនូឹងមេ�មេ�ើយៈ�នឹ២៥៦៤ ត្រី�ឹ�ថ្ងៃ�ៃ

ចូនឹទ១៥មេកើ� ខែខ�ិសាខ លុេះដ៏ល់េថ្ងៃ�ៃអ�គ រ 

១មេរាចូ ខែខ�ិសាខ ឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវ ត្រី�ីស័ក �មេ�ចូូលេ

�ុទីធសករាជ២៥៦៥។

នឹឹង�ណ្យនាឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវឥ�ូវមេនឹះ សង្ក្រា�ា នឹត

ចូូលេមេ�ថ្ងៃ�ៃ�ុធី៣មេកើ� ខែខ�ិសាខ ត្រី�ូវនឹឹង

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែខមេ�សា �.ស.២០២១ មេវលា

មេ�ោ ង០៤៖០០នាទីី (មេទីៀបុភឺូ្នំ)។ មេ�លេមេនាះ

ត្រី�ះអាទិី�យមេចូញ�ី�ីនឹរាសីមេ�ឋិិ� មេ�ឯ

មេ�សរាសីតា�ផ្តូូវមេគ្នាវ�ីិ �ឺផ្តូូវកណ្តាត លេ

�នឹមេទីវធីីតា�ួយៈត្រី�ះអងគ ជា��គនាយិៈកា

ត្រី�ះនា� �ណ្តាា មេទីវ ីជាបុុត្រី�ីទីី៤ ថ្ងៃនឹកបិុលេ

�ហាត្រី�� ី�ង់មេ�ចា�ុ�ីហារាជិកាត្រីទីង់

អ�ពរ�ណ៌្យអនឹ (មេខៀវខីី) លេ�អមេ�ត្រី�ះកាណ៌្យ 

មេ�យៈមេសៀ�ផ្កាា ចូ�ា អភ្នំរណ្យៈខែកវ�ិទូីរយ 

ភ្នំកាហារត្រីទីង់សបុី ិ(ទឹីកមេ�ះ) ត្រី�ះ�សត

សាត �ត្រីទីង់ �ាុលេត្រី��សតមេឆ្លូេងត្រីទីង់ មេឈូើត្រីចូ�់ 

ត្រីទីង់�ង់ផ្តទុ�បិុទីត្រី�ះមេនឹត្រី� មេ�មេលេើខំង �ត្រីទីភ្នំៈ 

(ស�េលា) ជាយ៉ានឹ��នឹៈ។

មេទីើបុនា�អស់មេទីវបុុត្រី�មេទីវធីីតាទាំ�ង�ួយៈ 

ខែសនឹមេកាដិ៏មេហាះមេ�កាន់ឹ �ុហាខែកវធី�ី

�លីេនាទីី ភំ្នំ�ថ្ងៃកលាសមេខ�ត�ិ��នឹត ជាទីី

��ាល់េទុីកនូឹវត្រី�ះសិរសា កបិុលេ�ហាត្រី�� ី

ខែដ៏លេ��កល់េមេលេើ�នឹ�ស នា��កដ៏ខែងែ

ត្រីបុទីកសិណ្យភំ្នំ�ត្រី�ះសុមេ�ររុាជ តា�ផ្តូូវ

ត្រី�ះអាទិី�យចូរ ចូ�នួឹនឹ៦០នាទីី។

មេទីើបុនា�យៈកមេ���ាល់េទុីកកខែនូឹងមេដ៏ើ�

វញិ មេ�ើយៈត្រីបុជុ�មេទីវបុុត្រី�មេទីវធីីតាទាំ�ង�ួយៈ

ខែសនឹមេកាដិ៏ ចូូលេមេ�ស្រសង់ទឹីក អមេនា��ត

�ហាស្រសះ ខែដ៏លេ�នឹទឹីក�ូរមេចូញ�ីបុ��ង់

�ីខែកវ ខែដ៏លេជា��់មេគ្នាឧសភ្នំរាជទាំ�ង៧ត្រី�ជាក់

មេកស�កានឹត ត្រី�ះរាជ�ឫទ័ីយៈមេ�ើយៈនា�គំ្នា

ចូូលេមេ�ស�ទាំនឹ រកាសីលេមេ�យៈ

មេសា�នឹសសរកីរាយៈត្រី�ប់ុៗត្រី�ះអងគ កុំង

ភ្នំ�វ�ីសភាសាលាខែដ៏លេត្រី�ះវសិសក�ី 

មេទីវបុុត្រី�និឹ�ិ�តថាេ យៈ មេដ៏ើ�ីបីុមេនាទ បុង់អ��ងគលេ

ឲ្យយត្រីជះស្រស�ះ មេ�ើយៈចូមេត្រី�ើនឹនូឹវសិរសួីសតី 

ជ័យៈ�ងគលេ ជនីាយុៈយឺៈនឹយូៈរដ៏ល់េមេទីវតា និឹង

�នុឹសសស�េផ្តងទាំ�ងឡាយៈ តា�ង�ីឆំ្នាំ��ីី

ចូូលេ�កមេនឹះ�នឹ ទូីលេ�ទូីលាយៈសុខមេកស�កានឹត

�មេរៀងមេ�។

ថ្ងៃ�ៃ�ុធី៣មេកើ� ខែខ�ិសាខ ត្រី�ូវនឹឹង

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែខមេ�សា ឆំ្នាំ២០២១ មេវលា

មេ�ោ ង០៤��់ ជាថ្ងៃ�ៃចូូលេឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវ ត្រី�ីស័ក (ជា

វ៉ារៈ�ហាសង្ក្រា�ា នឹត) (កុំងរាត្រី�ីថ្ងៃ�ៃអ�គ រ

ទីី១៣ខែខមេ�សា) ថ្ងៃ�ៃត្រី��សី�៍ ៤មេកើ� ខែខ

�ិសាខ ត្រី�ូវនឹឹងថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែខមេ�សា 

�.ស.២០២១ ជាវ៉ារៈវន័ឹបុ�។

ថ្ងៃ�ៃសុត្រីក៥មេកើ� ខែខ�ិសាខ ត្រី�ូវនឹឹង

ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែខមេ�សា �.ស.២០២១ មេ�មេវលា

មេ�ោ ង០៧៖៣៧នាទីី១២វនិាទីី ជាវ៉ារៈ

មេ�ើងស័ក �ត្រី�ប់ុជាសង្ក្រា�ា នឹតបីុថ្ងៃ�ៃ មេស្រសចូ

បុរបូិុណ៍្យចូូលេជាសកលេ ឆំ្នាំ�ឆូូ្លូវ ត្រី�ីស័ក 

�ហាសករាជ ១៩៤៣ ចុូលេសូករាជ ១៣៨៣ 

�មេ�។

មេ�កុំងឱ្យកាសសង្ក្រា�ា នឹតទាំ�ងបីុថ្ងៃ�ៃ សូ�

អស់ត្រីបុជា�លេរដ៏ឋត្រីបុុសស្រសីផ្តងទាំ�ងឡាយៈ

មេរៀបុចូ� �លិេការ មេត្រី�ឿងសកាា របូុជា អុចូ

ត្រីបុទីីបុជាេ លា ថាេ យៈត្រី�ះរ�នឹត្រី�័យៈ និឹង

ទីទួីលេសាេ ��ន៍ឹ មេទីវបុុត្រី� មេទីវធីីតាឆំ្នាំ��ីី 

មេ�ើយៈ ខ�លេះបុងចិូ�តអាត្រីកក់អនឹយ�ិយៈជា

ចិូ�តអត្រីបិុយ៍ៈជាប់ុ មេ�យៈ��នុឹ��ុ��ួនឹ�ា�ទី 

ឈំ្នានីឹស ខែដ៏លេមេកើ��នឹកុំងឆំ្នាំ�ចាស់ ឲ្យយ

ត្រីជះស្រស�ះ តា�ងចិូ�តត្រីបុត្រី�ឹ�តលេអត្រីបុកបុមេ�យៈ 

មេ�តាត  ករណុ្តា �ុទិីតា ឧមេបុកាា  និឹងបុញ្ញាា  

មេធីេើបុុណ្យយសុនឹទរទ៍ាំនឹតា�ត្រីបុថ្ងៃ�ណី្យ រកាសីលេ

ត្រី��ឲ្យយ�នឹជាប់ុជានិឹចីូ មេនាះមេទីវតានឹឹងឲ្យយ�រ

ស�ទសាធុីការ មេលាកអំកនឹឹង�នឹសិរសួីសតី 

សុភ្នំ�ងគលេ វបុិុលេសុខត្រី�ប់ុត្រីបុការតា�ង�ី

ឆំ្នាំ��ីីមេនឹះ�មេរៀងមេ�។

* រណ្តាា�ប់់ទទួលទេទវតា
រណ្តាត ប់ុទីទួីលេមេទីវតា តា�ទី�មេនឹៀ��ី

បុុរាណ្យមេរៀងរ�ូ��ក ត្រី�ូវមេរៀបុរានឹទីទួីលេ

មេទីវតា មេ�ខ្លាំង�ុខផ្តទះ�ួយៈសត្រី�ប់ុ តា�ង

មេត្រី�ឿង�លីេការមេផ្តសងៗ ។ ត្រី�ូវមេរៀបុត្រីកាលេ

ស���់�ណ៌្យស មេ�ើយៈមេរៀបុចូ�នូឹវមេត្រី�ឿង

សកាា របូុជា មេទីវតា�នឹជាអាទ៍ី�យៈសី 

៩ថំាក់�ួយៈ�ូ�យៈសី ៧ថំាក់�ួយៈ�ូ�យៈសី 

៥ថំាក់�ួយៈ�ូ�យៈសី ៣ថំាក់�ួយៈ �ូ�យៈ

សី�ោ ឆ្នាំ��ួយៈ�ូ សូាធី�៌�ួយៈ�ូ ទឹីកអប់ុ

�ួយៈ�ូ មេទីៀនឹ៥ធូីបុ៥ លាចូ៥ផ្កាា ៥ �ក់មេលេើ

មេជើង�នឹ១�ូ មេចូកនួឹនឹមេចូកណ្តា�វ៉ាោ�ក់មេលេើ

មេជើង�នឹ�ួយៈ�ូ ខែផូ្តមេឈូើ១១�ុខ មេរៀបុ�ក់

មេជើង�នឹ១១�ូ ដូ៏ងមេ��ួយៈ�ូ ទឹីក សាអ �

�ីរខែកវ ។

មេស្រសចូមេ�ើយៈមេ�មេវលាមេ�ោ ង ខែដ៏លេ

មេទីវតាចុូះ�កត្រី�ូវជួបុត្រីបុជុ�ត្រីកុ�ត្រី�ួសារ មេដ៏ើ�ីី

ថាេ យៈបុងគ�ត្រី�ះ នឹ�សសការត្រី�ះរ�នឹៈត្រី�័យៈ 

ស�ទាំនឹសីលេ មេ�ើយៈតា�ងចិូ�តឲ្យយ�នឹ

សាអ �បុរសុិទីធត្រីជះស្រស�ះ នូឹវ�នឹទលិេទាំ�ង�ួង 

��ាល់េ ចិូ�តរ ��ឹង �ិ�មេ�មេលេើត្រី�ះ�ុទីធ ត្រី�ះធី�៌ 

ត្រី�ះសងឃជាទីី�ឹងទីីរឭក លុេះចូប់ុ�ិធីីទីទួីលេ

មេទីវតា ។

ចូ�មេ�ះ�យៈសី៩ថំាក់ ៧ថំាក់ ជា

ទី�មេនឹៀ��នឹខែចូង មេ�កុំងមេសៀវមេ�ត្រី�រាជ�ិធីី

ទាំេ រទីស�ស និឹង�នឹអនុឹវ�តមេ�ត្រី�ះបុរ�រាជវ៉ា�ង 

ខែ�ចូ�មេ�ះត្រីបុជារាស្ត្រសត�ួរមេធីេើត្រី�ឹ�៥ថំាក់ ចុូះ

�កឬមេរៀបុត្រី�ឹ�មេត្រី�ឿងសកាា របូុជា ខែដ៏លេ

�នឹមេទីៀនឹត្រី�� ធូីបុត្រី��សូាធី�៌កូនឹមេចូក

�ួយៈ�ូក៏លេ�ីស��ួរខែដ៏រ ។

ចូ�មេ�ះខែផូ្តមេឈូើសត្រី�ប់ុត្រីបុជារាស្ត្រសត�ួរ

មេរៀបុ ឲ្យយ�នឹត្រី�ឹ�៣ ឬ៥�ុខក៏ជាការត្រីបុមេសើរ 

�ឺមេរៀបុមេ�តា�ធីនឹធានឹរបុស់ខួូនឹ។ មេ�

ត្រី�ប់ុដ៏�េ យៈទាំ�ងអស់ត្រី�ូវ�ក់ ផ្កាា �ិូះភួ្នំង

�ីមេលេើត្រី�ប់ុដ៏�េ យៈ មេ�មេលេើមេជើង�នឹ និឹង

មេលេើ�យៈសីត្រី�ូវមេ��មេទីៀនឹមេ�ើយៈដុ៏�បុ�ភឺូ្នំ ៕

មហាាសង្ក្រា�ាាន្តតឆ្នាំំា�ថ្មីី� ឆ្នាំំា�ឆ្លូូ�វ....មហាាសង្ក្រា�ាាន្តតឆ្នាំំា�ថ្មីី� ឆ្នាំំា�ឆ្លូូ�វ....tmkBITMB½rTI   01



Page.4                                                         មេលេខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១មេលេខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២១                                         KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                                      ISSUE315 APRIL 19 - MAY 9, 2021                                                            Page.5

មុុនឈានជើ�ើងជើ�ញជើ�� សូូមុអ្ននកអាន�ំណុុ�ចំាំបា�់ទំាំងជើនះ។

ជើ�យ៖ KELLY HERNANDEZ

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ធ្នូនូ ឆ្នាំន ំ២០២០

ជាមួុយករណីុ�មុៃ�កូវីដី-១៩ កំពុុងជើកើនជើ�ើងជើ�ទូីទំាំង

��ជើទីសូ �ំនួនការឆ្លលង ការសូ��កជើពុទីយ និងការស្លាល �់ កំពុុង

�ំខែ�កកំណុត់់����ចំាំថ្ងៃ�ៃ វាកាន់ខែត់សំូខាន់ មិុនធ្លាល �់�នពីុមុុន 

កនុងការការពារ�លួនអ្ននក និងអ្ននកជើ�េង។ រដឋ និងទីី�កុង�លះបាន

រតឹ់�នឹឹង �ិទីបារ ហាមុ�បាមុការហូូ��ុកជើ�កនុងអាគារ កំណុត់់

�ំនួនមុនុសូេជើ��មុអាគារជាជើ��ើន និងកំណុត់់ សូូមុីខីែត់�ំនួន

មុនុសូេ�ួ��ំុគាន ជាលកខណុៈឯក�ន។ កខែនលងជើ�េងជើទីៀត់ ជើ�ជើ�ើក និងដំជើណុើ ការជា

ធ្នូមុម�។ �ុុខែនឹមិុនថាអ្ននកជើ�កខែនលងណាជើទី និងជើ�ជើ�ើកអីី្នក៍ជើ�យ សូូមុចំាំកនុង�ិតឹ់នូវី

ពាកយសុូភាសិូត់ថា៖ ជើ�ពាះខែត់អ្ននកអា� មិុន�នន័យថា អ្ននកគួួរជើធី្នូើជើទី។ 

រជំើ�ើ��ិតឹ់ ជើ�ជើពុលអ្ននកអា�ជើ�ទីី�ំងកនងុតំ់�ន់ខែដលអ្ននក�ូល�ិតឹ់ ឬ�ួ��ំុគាន ជាមួុយ

មិុតឹ់�័កិឹ និង�គួួស្លារកនងុជើពុលវីសិូេមុកាល សំូខាន់កំុធូ្នូររលុងជើពុក ជាមួុយការរកីរាល�ល

�មុៃ�កូវីដី-១៩។ សូូមុជើមុើល

កខែនលងទំាំង ៣៥ ជើនះ 

ខែដលអ្ននកងាយឆ្លលង�មុៃ�កូ

វីដី-១៩ �ំ�ុត់ �ន

�ំណាត់់ថាន ក់ហានិ�័យ

ពីុតិ់�ដល់ខាល ំង�ំ�ុត់ — 

ដូជើ�នះ អ្ននកអា�យល់បាន

លអពីុហានិ�័យទាំក់ទីង

សូកមុមភាពុរ�ស់ូ អ្ននក។ 

អាន និងដឹងឲ្យយ�បាកដ

ពីុសុូ�ភាពុអ្ននក និងសុូ�ភាពុអ្ននកដថ្ងៃទី សូូមុកំុជើ�ល� �ូលជើមុើល Sure Signs You've Al-

ready Had Coronavirus.

កាារដើ�ើរដើ�ង
ការជើដើរជើលងជើ�� ជាមុជើធ្នូោបាយលអជើដើមុីីសូ�អ ត់កាលកនុងអំ្ន�ុងជើពុលរកីរាល

�លដ៍�នតឹ់ងជើនះ។ �ុុខែនឹ វាជើ�ខែត់សំូខាន់ អ្ននុវីតឹ់គួ�ល ត់សូងគមុ និងជើគាលការណ៍ុជើ��ើ

�ុស់ូ កនងុតំ់�ន់រ�ស់ូអ្ននក

ជើដើមុីីការពារកំុឲ្យយឆ្លលង។ 

ការសិូកាមួុយខែដល

បាន�ាយជើ�កនងុកាខែសូត់ 

Physics of Fluids បាន

វីភិាគួតំ់ណុក់ទឹីកតូ់�ៗ

ថ្ងៃន�លវូីដជើងើើមុ ជើកើត់ជើ�ញពីុ

ការកណឹាស់ូ និងកអក។ 

ការសិូការកជើ�ើញថា 

ការកអករ�ស់ូមុនុសូេអា�

�ជើ�េ ញតំ់ណុក់ទឹីកតូ់�

ៗ��ៃ យពីុ ១០ ជើ� ២៥០ ខែមុុ�ត់កនុងមួុយវីនិាទីី។ ��សិូនជើ�ើអ្ននក�នខែ�នការជើដើរជើលង

�នូូរអារមុមណ៍ុ ពុោយាមុជើ��ើសូយក�លូវីមួុយ ខែដលមិុនសូូវី�នមុនុសូេកុះករ និងអ្ននុវីតឹ់

គួ�ល ត់សូងគមុជានិ�េ។

កាារដើ�ើរកាំសាាន្តត
ជើ�ជើពុលអ្ននកជើ�ញជើ�� ជើដើរកំស្លានឹ អ្ននកអា�សូនមត់់ថា អ្ននក�នសុូវីត់ិិភាពុពីុ�មុៃ�កូ

វីដី-១៩។ ក៍�ុុខែនឹ ��សិូនជើ�ើអ្ននកជើដើរកំស្លានឹជើលើ�លូវី�នមុនុសូេកុះករ អ្ននកជើ�ខែត់សូិិត់កនុង

ហានិ�៍យ។ ការពាក់�ុសូ និងជើ�ឆ្នាំៃ យ ៦ ហូីីត់ពីុគាន  កាត់់�និយហានិ�័យបាន។ 

“ជើ�ជើពុលអ្ននកជើធី្នូើដំជើណុើ រជើ�ញជើ�� ពុោយាមុ �មេ�ទី��័រទីី ១២�មេ�ទី��័រទីី ១២

៣៥ កន្លែន្តូងន្លែដលអនកអាចឆ្លូូងជមឺ�កូវីដ-១៩ខ្លាំំ�ងប់�ផុុ�

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាាប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាា

�មេ�មេលេខមេត្រីកាយៈ�មេ�មេលេខមេត្រីកាយៈ
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�នជំើពុញ៖ ជើ�ក �ួង ជើ�សូង អ្ន�ិបាល

រា�ធ្លានី �នំជើពុញ ជើសូនើ ឱ្យយ អាជាា ធ្នូរ �ណុឌ  ទំាំង 

១៤ �តូ់វី អ្ននុវីតឹ់ ជើសូ�កីឹ សូជើ�មុ� រ�ស់ូ រដឋបាល

រា�ធ្លានី �នំជើពុញ ជើលើ ���មុ ជើគា�រ ការ �តួ់ត់

ពិុនិត់យ ការ ផ្អាអ ក លក់ ជើ�គួឿង �សូវីងឹ ពិុជើសូសូ

�តូ់វី �តួ់ត់ ពិុនិត់យ �ណុឌ  ទំាំង ៣ ខែដល ពាក់ព័ុនូ

នឹង តំ់�ន់ �ិទី �ទ�់ ទំាំង អ្នស់ូ ជាពិុជើសូសូ �តូ់វី

�ត់ រ�ូ ពុលរដឋ ខែដល �តូ់វី បាន ជើ�ញ ជើដើរ ទិីញ

មុើូមុ អាហារ។

កនងុ កិ�េ ���ំុ ជាមួុយ នឹង មុន្ត្រីនីឹ �ណុឌ  ទំាំង 

១៤ កាល ពីុ �ពុល�់ ថ្ងៃ�ៃទីី ១១ ជើ�ក �ួង 

ជើ�សូង បានឱ្យយ ដឹង ថា ជើ�ក ក៏ ឱ្យយ អាជាា ធ្នូរ

�ណុឌ  ខែដល �តូ់វី �ិទី �ទ�់ ជើមុើល ពុលរដឋ កំុ ឱ្យយ

ជើដើរ រជើហូត់រហូូត់ ជើ�យ ពំុុបាន �ត់ួត់ ពិុនិត់យ 

�ុុខែនឹ �តូ់វី ជើធី្នូើ យុាង ណា កំុ ឱ្យយ �ទយុ ពីុ ការ កំណុត់់ 

និង ការ ខែណុនំា រ�ស់ូ រដឋបាល រា�ធ្លានី ដូ�ជា

ការ ជើ�ញ�ូល ទិីញ មុើូ� អាហារ �តូ់វី កំណុត់់

មុុ� សូញ្ញាា  គាត់់ ឱ្យយ បាន �ាស់ូ ជាមួុយ នឹង

ការ �ត់រ�ូ គាត់់ ទុីក។

ជើ�ក �ួង ជើ�សូង ពុនយល់ ថា ការ

�ត់រ�ូ ពុលរដឋ រ�ូ ណា ខែដល បាន ជើធី្នូើ ដំជើណុើ រ

ជើ�ញ ជើដើមុីី កំណុត់់ មុុ� សូញ្ញាា  ពុលរដឋ ២ 

ជើ� ៣ ថ្ងៃ�ៃ ជើ�កាយ �តូ់វី ខែត់ ជា មុនុសូេ �ន ក់

ជើនះ ជា អ្ននក ជើ�ញ ជើ� ទិីញ �ខែនល�ងាា រ �តី់

ស្លា�់។

ជើ�ក បាន �ញ្ញាា ក់ ថា៖ «ក�ល ំង ខែដល

អ្ននុវីតឹ់ រាល់ សូកមុម ភាពុ �ត់ូវី រាយការណ៍ុ ជា

��ចំាំ មុក រដឋបាល រា�ធ្លានី�នំជើពុញ។ �តូ់វី

ពិុនិត់យ ពីុ សិ្លានភាពុ ជាក់ ខែសូងឹ �ំជើពាះ ការ

នំាយក អំ្នជើណាយ ជើ� ខែ�ក �ូន ��ជាពុលរដឋ 

ជើពាល គួ� �តូ់វី �ឹល់ �ូន �ំជើពាះ ��ជាពុលរដឋ

ខែដល ងាយរងជើ�គាះ ជាង ជើគួ មុុន។ �ខែនិមុ

ពីុ ជើនះ ការ រកា គួ�ល ត់ សុូវីតិិ់ភាពុ កនុង ជើពុល

ខែ�ក អំ្នជើណាយ �តូ់វី ខែត់ អ្ននុវីតឹ់ ឱ្យយ បាន លអ

��ជើសូើរ។ ជើនះ ជា ជើរឿង សំូខាន់ ខែដល �ត់ូវី ជើធី្នូើ

ឱ្យយ ខាង ខែត់ បាន»។

�មុ របាយកាណ៍ុ រ�ស់ូ រដឋបាល រា�ធ្លានី

�នំជើពុញ បាន ឱ្យយ ដឹង ថា មុក ទីល់ ជើពុល ជើនះ

អាជាា ធ្នូរ រា�ធ្លានី�នំជើពុញ បាន �ិទី �ទ�់ �ូមិុ 

សូងាា ត់់ ជា ជើ��ើន ជើ� កនុង មូុល�ឋ ន រា�ធ្លានី

�នំជើពុញ ជើដើមុីី ទី�់ស្លាា ត់់ ការ រកី រាល�ល

�ំង� កូវីដី ១៩ កនុង �ពឹុតិឹ់កាណ៍ុ សូហូគួមុន៍ 

២០ កុមុៈៈ កនុង ជើនាះ �ន ដូ�ជា �ូមិុ �ត់ពំាង

�លឹង ២ និង �ូមិុ ទួីលពុ�ង ថ្ងៃន សូងាា ត់់ជើចាំមុ

ជើ�ទីី១ �ូមិុ ��ា រ ឪ�ឹក ១ �ូមិុ �ុ��ក ខាង

ត់ីូង �ូមិុ �ុ��ក ខាង ជើ�ើង និង �ូមិុ �ត់ពំាង

�ី ១ ថ្ងៃន សូងាា ត់់ កាកា� ទីី១ និង �ូមិុ ��ា រ

ឪ�ឹក ២ កនុង សូងាា ត់់ កាកា� ទីី២ �ណុឌ

ជើពាធ៍្នូខែសូន�័យ ។

របាយការណ៍ុដ ខែដល �នឹ ថា �ណុឌ �ន�័យ

�ន �ូមិុ�ទាំ ៤ �ូមិុ ដំណាក់ ធំ្នូ ២ និង �ូមិុ

ដំណាក់ធំ្នូ ៣ ថ្ងៃន សូងាា ត់់ សូទឹង�ន�័យ ៣ 

សូងាា ត់់ សូទងឹ�ន�័យ ១ និង សូទងឹ�ន�័យ 

២ រ ីឯ�ណុឌ  ខែសូនសុូ� �ន �ូមិុ �ទីុង�ន់ 

សូងាា ត់់ អូ្នរខែ�កកអមុ ខែដល ជា �ូមិុ និង សូងាា ត់់ 

�ន ការ រកី រាល�ល �ំង� កូវីដី ១៩ កនុង �ពឹុតិឹ់

ការណ៍ុ សូហូគួមុន៍ ២០ កុមុៈៈ។

�ូមិុឋាន ខែដល �ិទី �ទ�់ ជើនះ ជើហូើយ ខែដល

អាជាា ធ្នូរ រា�ធ្លានី�នំជើពុញ អាជាា ធ្នូរ �ណុឌ  

សូងាា ត់់ និង កងក�ល ំង �ន សូមុតិ់កិ�េ ទំាំង

អ្នស់ូ �តូ់វី យក �ិតឹ់ ទុីក �ក់ ឱ្យយ បាន ខាល ំង កាល

�ំ�ុត់ ទំាំង ការ អ្ននុវីតឹ់  ការ ជើធី្នូើ ��ឹ�ីស័ូក

ឱ្យយ �គួ�់ ១៤ ថ្ងៃ�ៃ មិុន ឱ្យយ �ន ការ �ួ��ំុ និង

ការ ��គួល់ អំ្នជើណាយ �ូន ពួុក គាត់់៕

���ពុៈ�នំជើពុញ�ុុសូឹ៍

ទេ�ក អភិិបាល សា�រាជធាន្ត� ភិន�ទេពុញ ឱ្្យ ខណៈឌ ទាំ�ង ១៤ 
យក ចិ�ត ទ្ធុក ដាក់ ទេលើ ប់ត្រី�ម ទេ�លចរ ពុិទេសស ��ប់ន្ត់ ប់ិទ្ធ ខទប់់
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to welcome back in-person learn-to welcome back in-person learn-
ing after a year of online-learning ing after a year of online-learning 
due to the Covid-19 pandemic. The due to the Covid-19 pandemic. The 
program included student speeches program included student speeches 
and ribbon cutting. Present were and ribbon cutting. Present were 
members of the Board of Trustees, members of the Board of Trustees, 
school and SABIS leadership, and school and SABIS leadership, and 
the city council.the city council.

Kaemon Wambua, a 10th grad-Kaemon Wambua, a 10th grad-
er spoke “I am excited because with er spoke “I am excited because with 
this new building, we can step into this new building, we can step into 
our futures with pride. We know our futures with pride. We know 
that at Collegiate Charter School of that at Collegiate Charter School of 
Lowell, we will learn both in and Lowell, we will learn both in and 
out of the classroom with Student out of the classroom with Student 
Life Organization, athletics and by Life Organization, athletics and by 
serving the community of Lowell.”serving the community of Lowell.”

“It feels amazing, to have the “It feels amazing, to have the 
kids back. To hear their laughter kids back. To hear their laughter 
after they’ve been away for 13 after they’ve been away for 13 
months, I just can’t say enough months, I just can’t say enough 
about it, it’s really exciting” said about it, it’s really exciting” said 
School Director, Dr. Laurie Hodg-School Director, Dr. Laurie Hodg-
don. don. 

Part of he new high school still Part of he new high school still 
under construction which is ex-under construction which is ex-

pected to be completed this sum-pected to be completed this sum-
mer and the high school inaugura-mer and the high school inaugura-
tion is planned for the fall of 2021. tion is planned for the fall of 2021. 

With the new high school addition, With the new high school addition, 
Collegiate will enroll about 1,100 Collegiate will enroll about 1,100 
new students for the next academic new students for the next academic 
year.year.

Collegiate was launched in Collegiate was launched in 

2013 for K-Grade 3. It is a tuition-2013 for K-Grade 3. It is a tuition-
free, public charter school — one free, public charter school — one 
of three Massachusetts-based char-of three Massachusetts-based char-
ter schools belonging to the global ter schools belonging to the global 
SABIS network and implementing SABIS network and implementing 
the SABIS educational system.the SABIS educational system.

By Soben PinBy Soben Pin
Lowell, MA — The Cambodian Lowell, MA — The Cambodian 

American Literary Arts Association (CA-American Literary Arts Association (CA-
LAA), established a few years ago by a LAA), established a few years ago by a 
group of young Cambodian American group of young Cambodian American 
writers and educators from Lowell, has writers and educators from Lowell, has 
recently received grant money from the recently received grant money from the 
Greater Lowell Community Foundation Greater Lowell Community Foundation 
for its Community Dialogue and Work-for its Community Dialogue and Work-
shop Series.shop Series.

Statement from its website at ca-Statement from its website at ca-
laalowell.org has as its mission “empow-laalowell.org has as its mission “empow-
ers the voices in the Cambodian diaspora. ers the voices in the Cambodian diaspora. 
It is a resource in the preservation and It is a resource in the preservation and 
enrichment of historical, social, spiritual, enrichment of historical, social, spiritual, 
and cultural values for Cambodian com-and cultural values for Cambodian com-
munities around the world.”munities around the world.”

Message from the Co-founder and Message from the Co-founder and 
Board President Joan Chun said “we are Board President Joan Chun said “we are 
dedicated to the growth, visibility, and dedicated to the growth, visibility, and 
creative freedom of emerging and estab-creative freedom of emerging and estab-
lished writers in the Cambodian diaspora. lished writers in the Cambodian diaspora. 
Alongside this goal, CALAA cultivate a Alongside this goal, CALAA cultivate a 
network of multicultural communities network of multicultural communities 
through programs that encourage literary through programs that encourage literary 
development, storytelling, and intercul-development, storytelling, and intercul-
tural, intergenerational communication.”tural, intergenerational communication.”

Recently, CALAA released its first Recently, CALAA released its first 
annual literary arts magazine called “The annual literary arts magazine called “The 
Stilt House Zine” and currently, they are Stilt House Zine” and currently, they are 
accepting pandemic stories from the com-accepting pandemic stories from the com-
munity for the Monsoon Montage and munity for the Monsoon Montage and 
Zine Project funded in part by the Lowell Zine Project funded in part by the Lowell 
Cultural Council. Cultural Council. 

The group is active. They are provid-The group is active. They are provid-
ing free journals to various local organi-ing free journals to various local organi-
zations and encourage all ages to write as zations and encourage all ages to write as 
part of the Khmer Linguistics Access Pro-part of the Khmer Linguistics Access Pro-
gram at The Center for Hope and Heal-gram at The Center for Hope and Heal-
ing. In addition, they are excited to start ing. In addition, they are excited to start 
working on CALAA's Official Book Club working on CALAA's Official Book Club 
to promote Khmer and multicultural writ-to promote Khmer and multicultural writ-
ers and promote the love of reading in the ers and promote the love of reading in the 
community. community. 

Their next Community Dialogue and Their next Community Dialogue and 
Workshop Series will be presented vir-Workshop Series will be presented vir-
tually titled “ What Does Being Khmer tually titled “ What Does Being Khmer 
Mean To You” by Tararith Kho with Mean To You” by Tararith Kho with 
Khmer interpretation by Saveun Nhim. It Khmer interpretation by Saveun Nhim. It 
will be held on Saturday April 24, 2021 will be held on Saturday April 24, 2021 
from 4-6pm EST. To join the event, RSVP from 4-6pm EST. To join the event, RSVP 
can be made at Eventbrite: https://calaa-can be made at Eventbrite: https://calaa-
beingkhmer.eventbrite.combeingkhmer.eventbrite.com

Collegiate Charter School of LowellCollegiate Charter School of Lowell
Collegiate Charter School of LowellCollegiate Charter School of Lowell/From Front Page/From Front Page

State- of-the-art biology lab. Students will spend 25% of their time in science class with State- of-the-art biology lab. Students will spend 25% of their time in science class with 
hands-on lab work focusing on evidence based learning.hands-on lab work focusing on evidence based learning.

“What Does Being Khmer Mean To “What Does Being Khmer Mean To 
You?” Presented by CALAAYou?” Presented by CALAA
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“មេយៈើងក��ុងមេត្រីកើនឹរ�ឹូក ទាំ�ងត្រីបុជាជនឹរស់មេ� 

និឹងអំកផ្តតល់េថំា�វ៉ាោក់សា�ងថា ត្រីបុជាជនឹ�ិនឹ

ត្រី�ូវការការបុញ្ញាា ក់ អ�តសញ្ញាា ណ្យ ឬការធានា

រាោប់ុរងសុខភា�មេដ៏ើ�ីទីីទួីលេវ៉ាោក់សា�ងមេនឹះ

មេទី។ វ៉ាចា��ច់ូណ្តាស់ ខែដ៏លេមេយៈើងមេធីេើការ

មេដ៏ើ�ីីលុេបុបុ���់ឧបុស�គទាំ�ងមេនឹះ មេទីើបុ

មេយៈើងអាចូត្រីបុយុៈទីធត្រីបុឆ្នាំ�ងនឹឹងវរីសុមេនឹះយ៉ាោង

�នឹត្រីបុសិទីធិភា� និឹងត្រី�ូវត្រី�កដ៏ថា អំក

ខែដ៏លេ�នឹមេត្រីគ្នាះថំាក់បុ�ផុ្ត� អាចូទីទួីលេថំា�

វ៉ាោក់សា�ង�នឹ"។ 

 ខណ្យៈមេ�លេខែដ៏លេរ�ឋ ភិ្នំ�លេស��័នឹធ

មេលេើកទឹីកចិូ�តអំកផ្តតល់េវ៉ាោក់សា�ងឱ្យយសាកសួរ

អំកជ�ងឺអ��ីអ�តសញ្ញាា ណ្យ និឹង�័�៌�នឹ

ធានារាោប់ុរងសុខភា� អំក�ិនឹអាចូត្រី�ូវ�នឹ

មេ�បុដិ៏មេសធី�ិនឹផ្តតល់េការចាក់ថំា�វ៉ាោក់សា�ង 

ត្រីបុសិនឹមេបុើអំក�ិនឹ�នឹវ៉ា ឬ�ិនឹផ្តតល់េវ៉ាឱ្យយ

�ួកមេ� �នឹមេទី។ មេដ៏ើ�ីកីា�់បុនឹថយៈឧបុស�គ

ទាំ�ងមេនឹះ កុំងការទីទួីលេថំា�វ៉ាោក់សា�ង វ៉ាជា

ការស�ខ្លាំន់ឹខែដ៏លេសាធារណ្យជនឹ និឹងអំក

ផ្តតល់េថំា�វ៉ាោក់សា�ងត្រី�ូវដឹ៏ងថា អ�តសញ្ញាា ណ្យ 

និឹងការធានារាោប់ុរងសុខភា��ិនឹ�ត្រី�ូវ

សត្រី�ប់ុត្រីបុជាជនឹ កុំងការទីទួីលេថំា�វ៉ាោក់សា�ង

មេ�ើយៈ។

ត្រីបុជាជនឹខែដ៏លេ�យៈរងមេត្រីគ្នាះជាមេត្រីចូើនឹ 

អាចូ�ិនឹ�នឹទីត្រី�ង់ខែបុបុបុទីថ្ងៃនឹអ�តសញ្ញាា ណ្យ

ក�ី ឬការធានារាោប់ុរងសុខភា�មេទី។ 

ឧទាំ�រណ៍្យ ជនឹអមេនាត ត្រីបុមេវសន៍ឹជាមេត្រីចូើនឹ

ខែ�ងខែ�ខេះអ�តសញ្ញាា ណ្យ     ប័ុណ្យណរដ៏ឋ 

ប័ុណ្យណមេបុើកបុរ អ�តមេលេខសនឹតិសុខសងគ� ឬ

ការធានារាោប់ុរងសុខភា�។ �ួកមេ�ក៏

ត្រីបុខែ�លេជាភ័្នំយៈខូ្លាំចូកុំងការផ្តតល់េឯកសារ

ទាំ�ងមេនឹះ មេ�យៈសារខែ�សាថ នឹភា�អមេនាត ត្រីបុមេវសន៍ឹ

របុស់�ួកមេ�។ ជនឹរងមេត្រីគ្នាះមេ�យៈសារអ�មេ�ើ

�ិងាកុំងត្រី�ួសារ អាចូខេះទីត្រី�ង់ថ្ងៃនឹ

អ�តសញ្ញាា ណ្យ    ប័ុណ្យណ ឬឯកសារមេផ្តសងមេទីៀ� 

មេ�មេ�លេ�ួកមេ�មេភ្នំៀសខួូនឹ�ីអំករ �មេលាភ្នំបុ��នឹ

ខួូនឹ មេ�ើយៈបុុ�គលេខែដ៏លេគី្នានឹផ្តទះសខែ�ីង 

ក៏អាចូត្រីបុឈូ�នឹឹងការលេ��កកុំងការទីទួីលេ

�នឹឯកសារទាំ�ងមេនឹះខែដ៏រ។

ការយិ៉ាល័េយៈអ�គត្រី�ះរាជអាជាា  

ក�់ស�គ្នាល់េថា ការបុដិ៏មេសធីថំា�វ៉ាោក់សា�ង

ចូ�មេ�ះអំកជ�ងឺខែដ៏លេ�ិនឹ�នឹអ�តសញ្ញាា ណ្យ

ប័ុណ្យណ អ�តមេលេខសនឹតសុិខសងគ� ឬការធានា

រាោ ប់ុរងសុខភា� អាចូរ �មេលាភ្នំមេលេើចូាប់ុ

ត្រីបុឆ្នាំ�ងនឹឹងការមេរ ើសមេអើងរបុស់រដ៏ឋ�ោសាឈូូ

មេស� មេត្រី�ះការអនុឹវ�តខែបុបុមេនឹះ អាចូជា

ការមេរ ើសមេអើង ឬ�នឹផ្តលេបុោះ�ល់េខុសៗ

គំ្នា ខែផ្តអកមេលេើមេដ៏ើ�ក�មេណ្យើ � ឬជា�ិសាសន៍ឹ។ 

ការបុ�ភាន់ឹឬបុ�ថ្ងៃភូ្នំអ�ិ�ិជនឹឱ្យយមេជឿថា 

អ�តសញ្ញាា ណ្យក�ី ឬការធានារាោប់ុរងសុខភា� 

ថាជា�ត្រី�ូវការតា�ផ្តូវូចូាប់ុ មេ�មេ�លេខែដ៏លេ

�ិនឹ�នឹ�ត្រី�ូវការខែបុបុមេនឹះ ក៏អាចូជា

ការបុ��នឹចូាប់ុការ�រអ�ិ�ិជនឹរបុស់រដ៏ឋ

ផ្តងខែដ៏រ។

មេលេើស�ីមេនឹះមេ�មេទីៀ� ទីីភំាក់�រ ឬ

អំកផ្តតល់េមេសវ៉ាខែ�ទាំ�សុខភា� ខែដ៏លេត្រីបុ�ូលេ

�័�៌�នឹរមេសើបុ�ីបុុ�គលេ រ�ួទាំ�ង មេឈី្នាះ

របុស់�ួកមេ� ជា�ួយៈនឹឹងអ�តមេលេខសនឹតសុិខ

សងគ�របុស់�ួកមេ� មេលេខអ�តសញ្ញាា ណ្យ

ប័ុណ្យណរដ៏ឋ ឬមេលេខប័ុណ្យណមេបុើកបុរ ត្រី�ូវ�នឹ

�ត្រី�ូវឱ្យយ�នឹ អនុឹមេលា�តា�មេគ្នាលេការណ៍្យ

ការ�រសនឹតសុិខ មេដ៏ើ�ីបីុ�ា រទីប់ុសាា �់អ�មេ�ើ

លួេចូអ�តសញ្ញាា ណ្យ។ 

ការយិ៉ាល័េយៈអ�គត្រី�ះរាជអាជាា  ក៏ក��ុង

មេត្រីកើនឹរ�ឹូកដ៏ល់េត្រីបុជាជនឹថា ការក�់ត្រីតាថ្ងៃនឹ

ការចាក់វ៉ាោក់សា�ង �ឺជាការស�ៃ �់ មេ�ើយៈ

ថំា�វ៉ាោក់សា�ងមេនឹះ ផ្តតល់េជូនឹមេ�យៈឥ��ិ�ថ្ងៃ�ូ

ស�រាប់ុ�នុឹសសត្រី�ប់ុរបូុ ។

ការយិ៉ាល័េយៈអ�គត្រី�ះរាជអាជាា  ជត្រី�ុ

ញឱ្យយអំកខែដ៏លេ�នឹការត្រី�ួយៈ�រ�ភអ��ី

ការមេរ ើសមេអើង សូ�ទាំក់ទីង�កការយិ៉ាល័េយៈ

ទីទួីលេបុនឹទកុខែផំ្តកសិទីធ�ិលេរដ៏ឋ តា�មេលេខទូីរស័�ទ 

៦១៧-៩៦៣-២៩១៧ ឬ�ក់�កយបុណ្យតឹ ង

តា�អនឹឡាញ៕

health insurance may violate Mas-
sachusetts anti-discrimination law 
as such practices may be discrimina-
tory or have a disparate impact based 
on national origin or race. Deceiving 
or misleading a consumer into be-
lieving that identification or health 
insurance is legally required, when 
no such requirement exists, may 
also be a violation of the state’s 
consumer protection law.

Further, any agency or health 
care provider that collects sensitive 
information from individuals includ-
ing their names, along with their 
Social Security numbers, state ID 
numbers or driver’s license numbers 
is required to adopt security safe-
guards to prevent identity theft.

The AG’s Office is also remind-
ing residents that vaccine records 
are confidential, and the vaccine is 
free to everyone.

The AG’s Office urges those 
who have concerns about discrimi-
nation to contact the office’s Civil 
Rights Division at 617-963-2917 or 
to file a complaint online.

អគ្គគប្រ�ះរាាជអាាជាាា Healey ...អគ្គគប្រ�ះរាាជអាាជាាា Healey ...tmkBITMB½rTI   07
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By ឌឹឹ មេខ�បូុឌា មេដ៏លីេ -April 13, 2021

មេត្រីបុសិ� �ិមេសសរបុស់អ�គមេលេខ្លាំធិីការ

អងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ Christine Schraner 

Burgener ត្រី�ូវ�នឹរាយៈការណ៍្យ�កថា អំកស្រសី

ចាប់ុមេផ្តើើ� មេធីេើដ៏�មេណ្យើ រ�កកាន់ឹ��បុន់ឹអាសីុ

អាមេ�យ៍ំៈមេ�ើយៈមេ�កុំងស�ើ �៍មេនឹះ �ឺអំកស្រសី

ត្រី�ូវ�កដ៏ល់េទីីត្រីកុង�ងកក មេ�ើយៈក៏ត្រី�ូវ

មេចូញមេ�កាន់ឹទីីត្រីកុងមេបុោកា�ងមេទីៀ�មេដ៏ើ�ីីជួបុ 

�ង្ក្រានឹើីត្រីបុមេទីសចិូនឹ�ឺចូង់ឱ្យយ�ង្ក្រានឹើីត្រីបុមេទីសចិូនឹ

ជួយៈសត្រី�បុសត្រី�ួលេឱ្យយ�នឹវ�ត�នឹរបុស់

អំកស្រសីចូូលេមេ�កុំងត្រីបុមេទីសភូ្នំ�។

សារ�័�៌�នឹ Mizzima របុស់ភូ្នំ� �នឹ

ចុូះផ្តាយៈមេ�ថ្ងៃ�ៃទីី៩ ខែខមេ�សាមេនឹះថា មេត្រីបុសិ�

របូុមេនឹះ ត្រី�ូវរក�មេធីា�យៈចូូលេត្រីបុមេទីសភូ្នំ�

ឱ្យយ�នឹកុំងស�ើ �៍មេនឹះ មេ�ើយៈអំកស្រសី�នឹ

ខែផ្តនឹការជួបុអំកស្រសី អុុងសានឹ សូុជី និឹង

ត្រីបុធានាធិីបុ�ី U Win Myint។

បុោខុែនឹើមេ�ដឹ៏កនា�ភូ្នំ�ទាំ�ង�ីរ របូុមេនឹះ ក��ុង

ត្រី�ូវ�នឹ�ួកមេយ៉ាធាឃុុំ�ខួូនឹ។ �កដ៏ល់េមេ�លេមេនឹះ 

�ុ�ទាំន់ឹដឹ៏ងថា �ួកមេយ៉ាធាភូ្នំ�មេបុើកមេភ្នំូើងមេខៀវ

ឱ្យយអំកស្រសី Burgener ចូូលេមេ�ត្រីបុមេទីសភូ្នំ� 

ឬយ៉ាោ ងណ្តាមេនាះមេទី។

អំកនា��កយ អងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ 

Stephane Dujarric �នឹនិឹយ៉ាយៈថា  �ួក

មេយ៉ាធា�នឹទីទួីលេដ៏�ណឹ្យងមេ�ើយៈថា លេ

អំកស្រសីBurgener �កកាន់ឹ��បុន់ឹអាសីុអាមេ�យ៍ំៈ 

មេ�ើយៈ�នឹខែផ្តនឹការជួបុនឹឹងមេលាកស្រសី អុុង

សានឹសូុជី ត្រីបុធានាធិីបុ�ី U Win 

Myintរ�ួទាំ�ងមេ�ដឹ៏កនា�មេយ៉ាធាមេទីៀ�ផ្តង។

តា�អំកនា��កយ Dujarric �ឺអំកស្រសី 

Burgener �នឹ�ាយ៉ា�មេលេើកទូីរស័�ទមេ�កាន់ឹ

�ួកមេយ៉ាធាមេត្រីចូើនឹដ៏ង�កមេ�ើយៈ មេ�យៈរ�ួទាំ�ង

បុញ្ជូាូ នឹលិេខិ�របុស់អំកស្រសីមេទីៀ�ផ្តង បុោុខែនឹត�ួក

មេយ៉ាធា �ុ��នឹមេឆូ្លូើយៈ�បុអេីមេនាះមេទី។ ខែ�

ខែបុបុមេនឹះកើ ីអំកនា��កយរបូុមេនឹះថា ការមេធីេើដ៏�មេណ្យើ រ

មេ�កាន់ឹត្រីបុមេទីសភូ្នំ� របុស់អំកស្រសី Bur-

gener �នឹទីទួីលេការគ្នា�ត្រីទីត្រី�ប់ុត្រីគ្នាន់ឹអស់មេ�ើយៈ

�ីត្រីកុ�ត្រីបឹុកាសនឹើសុិខអងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ 

។

ត្រីកុ�ត្រីបឹុកាមេនឹះ�នឹយៈល់េត្រី��ឱ្យយអំកស្រសី

ជួបុមេ�ដឹ៏កនា�ភូ្នំ� ខែដ៏លេជាប់ុ�ក់�័នឹធជា�ិមេសស 

អំកស្រសី អុុងសានឹសូុជី ត្រីបុធានាធិីបុ�ី U Win 

Myint។ និឹងឧ�ត�មេសនីឹយ៍ៈ�ីនឹអុុងឡា�ង។

ជា�ួយៈគំ្នាមេនឹះ អំកស្រសី Burgenerខែដ៏លេ

មេធីេើដ៏�មេណ្យើ រ�កកាន់ឹត្រីបុជាជា�ិអាសីុអាមេ�ំយ៍ៈ 

�ឺអំកស្រសី�នឹខែផ្តនឹការជួបុនឹឹងមេ�ដឹ៏កនា�

អាសុានឹ �ួយៈចូ�នួឹនឹ មេ�ើយៈនឹឹង�ង្ក្រានឹើីជាន់ឹខពស់

ថ្ងៃនឹត្រីបុមេទីសចិូនឹ។

បុោុខែនឹើត្រីបុភ្នំ�របុស់អំកការទូី��ំក់�នឹ

និឹយ៉ាយៈថា មេលាកស្រសី Burgenerនឹឹង�ិនឹជួបុ�ង្ក្រានឹើកី�ពជុា 

ឡាវ ថ្ងៃ�មេនាះមេទី�ឺមេលាកស្រសី�នឹខែផ្តនឹការជួបុ

ខែ�ត្រីបុមេទីសណ្តាមេដ៏ើរ�ួនាទីីស�ខ្លាំន់ឹនិឹង�នឹ

ឥទីធិ�លេបុោុមេណ្តាណ ះសត្រី�ប់ុត្រីបុមេទីសភូ្នំ�។

មេ�មេ�លេខែដ៏លេទីទួីលេដ៏�ណឹ្យងថា មេត្រីបុសិ�

�ិមេសសរបុស់អ�គមេលេខ្លាំធិីការអងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ 

អំកស្រសី Burgener ក��ុង�កកាន់ឹ��បុន់ឹអាសីុ

អាមេ�ំយ៍ៈកុំងស�ើ �៍មេនឹះ�ឺមេ�កុំងត្រីបុមេទីស

ភូ្នំ�ឯមេណ្តាះវញិ មេសចូកើីរាយៈការណ៍្យរបុស់ 

វទិីយុស�មេ�ង ស�រដ៏ឋអាមេ�រកិ ផ្តាយៈជាភាសា

ភូ្នំ��នឹចុូះផ្តាយៈថា ��ុករ�នឹចាប់ុមេផ្តើើ�

ចុូះតា�ដ៏ងផូូ្តវមេធីេើ��ុក�ីមេទីៀ�មេ�ើយៈ�ឺមេ�

ទូីទាំ�ងត្រីបុមេទីស។

មេសចូកើីរាយៈការណ៍្យរបុស់ត្រីបុភ្នំ�ដ៏ខែដ៏លេ

មេនឹះ�នឹបុញ្ញាា ក់ថា ��ុករ�ក�ីស���

ត្រី�ូបុមេត្រីងៀនឹ និឹសសិ� បុញ្ជូាវនឹើ វសិេករ ក�ីករ 

និឹងអំក�នឹ�ុខរបុរមេផ្តសងៗមេទីៀ� រ�ួទាំ�ង�ង្ក្រានឹើី

រដ៏ឋការផ្តងខែដ៏រមេ�យៈ�នឹមេដ៏ើរតា�ដ៏ងផូូ្តវធី�ៗ

របុស់ទីីត្រីកុងថ្ងៃនឹត្រីបុមេទីសភូ្នំ�។ តា�ត្រីបុភ្នំ�

ដ៏ខែដ៏លេមេនឹះមេទីៀ� �ឺ��ុករ �នឹដុ៏�រដ៏ឋធី�ីនុឹញ្ជូា

របុស់�ួកមេយ៉ាធាមេ�តា�ដ៏ងផ្តូូវ។ និឹយ៉ាយៈ

អ��ីត្រីកុ�ត្រីបឹុកាសនឹើសុិខអងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ 

និឹង ស���ន៍ឹអនឹើរជា�ិ មេ�ថ្ងៃ�ៃមេនឹះ ត្រីកុ�ត្រីបឹុ

កាសនឹើិសុខនឹឹងក�ណ្យ�់មេបុើកកិចីូត្រីបុជុ��ួយៈ

មេលេើកមេទីៀ�អ��ីត្រីបុមេទីសភូ្នំ�។

កិចីូត្រីបុជុ�មេលេើកមេនឹះ�ឺជាដ៏�ណ្តាក់កាលេ

ទីី៥។ កិចីូត្រីបុជុ�របុស់ត្រីកុ�ត្រីបឹុកាសនឹើិសុខ

រយៈៈមេ�លេ៤មេលេើក�កមេនឹះ �ុ��នឹមេធីេើ

មេសចូកើីសមេត្រី�ចូរ�ួ ណ្តា�ួយៈ �ក់មេចូញ

វធិានឹការណ៍្យជាក់ខែសើងមេ�មេលេើរបុបុរដ៏ឋត្រីបុហារ

មេ�ត្រីបុមេទីសភូ្នំ�មេនាះមេទី។ ការខកខ្លាំនឹត្រី�ូវ

�មេ�ទី��័រទីី១៣�មេ�ទី��័រទីី១៣

By: The Cambodia DailyBy: The Cambodia Daily
April 13, 2021April 13, 2021

UN Secretary-General's Special 
Envoy Christine Schraner Burgener 
is reportedly set to travel to South-
east Asia this week, arriving in 
Bangkok and heading to Beijing to 
meet with Chinese officials and 
wants Chinese officials to facilitate 

her presence to access to Burma.
Burma's Mizzima news re-

ported on April 9 that the envoy had 
to find a way to enter Burma this 
week and planned to meet with Aung 
San Suu Kyi and President U Win 
Myint.

But the two Burmese leaders 
are being held by the military. It is 
unknown at this time whether the 
Burmese military has given Bur-
gener the green light to enter Burma.

UN spokesman Stephane Dujar-
ric said the military had been informed 
that Burgener was coming to South-
east Asia and planned to meet with 
President Aung San Suu Kyi, 
President U Win Myint and other 
military leaders.

According to Dujarric the spokes-
woman, Burgener had tried to call 
the military several times, including 
sending her letter, but the military 
has not responded. However, the 
spokesman said Burgener's trip to 
Burma had received enough support 

from the UN Security Council.
The council agreed to let her 

meet with relevant Burmese leaders, 
especially Aung San Suu Kyi, 
President U Win Myint and Gen-
eral Min Ung Lang.

Meanwhile, Burgener, who is 
traveling to the Southeast Asian 
nation, plans to meet with some 
ASEAN leaders and senior Chinese 
officials.

But a diplomatic source said 
Burgener would not meet with 
Cambodian, Laotian or Thai officials, 
but planned to meet only those 
countries that play an important and 
influential role for Burma.

It was reported that UN Secre-
tary-General's Special Envoy Bur-
gener was coming to Southeast Asia 
this week, in Burma, Voice of 
America in Burmese-language said 
the protesters began their demonstra-
tions on the streets across the coun-
try.

The same source reports that 
protesters from associations of teach-
ers, students, intellectuals, engineers, 
workers, and other businesspeople, 
including government officials, took 
to the major streets of Burma's cit-
ies. According to the same source, 
protesters set fire to the military 
constitution in the streets. Speaking 
of the UN Security Council and the 
international community, today the 
Security Council is scheduled to 
convene another meeting on Burma.

This meeting is the fifth stage. 
The last four Security Council meet-
ings have not taken any joint deci-
sion on concrete measures for the 
coup in Burma. The failure is seen 
as due to objections from China and 
Russia, which are permanent mem-
bers, having the power to make 
decisions to block any solution from 
taking effect.

However, Britain, the United 

UN Secretary-General's envoy begins visit 
to Thailand to seek access to Burma.
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ជើ�យ៖ SOPHENG CHEANG 

ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�ជើមុស្លា ឆ្នាំន ំ២០២១

�នំជើពុញ៖ ��ជើទីសូកមុុុជាកំពុុង�ិទី

ជើគាលជើ�ជើទីសូ�រណ៍ុខែដល�ន��ជា��ិយ

�ំ�ុត់រ�ស់ូ�លួន គួ��បាស្លាទីអ្នងគរវីតឹ់ ខែដល

�នអាយុកាលរា�់សូត់វីត់េរម៍ុកជើហូើយ 

មិុនឲ្យយអ្ននកជើទីសូ�រ�ូលទីសូេនា រយៈជើពុល២         

សូបឹាហ៍ូជើដើមុីី�ួយទី�់ស្លាា ត់់ការ�ទុះជើ�ើង

ថ្ងៃនវីរីសុូកូរ ុណូា។

ការ�ិទីតំ់�ន់រមុណីុយ�ឋ នខែដល

លីីលាញ�ំ�ុត់ជើ�ជើលើពិុ�ពុជើ�កជើនះ 

គួ�ជាវីធិ្លានការ�ុងជើ�កាយជើ�កនុងវីធិ្លានការ

មួុយ�ំនួនខែដល��ជើទីសូកមុុជុាកំពុុងអ្ននុវីតឹ់ 

�នាទ �់ពីុ�ំនួនករណីុឆ្លលងវីរីសុូបានជើកើនជើ�ើង

កាលពីុខែ�កុមុៈៈ។

អាជាា ធ្នូរជាតិ់អ្ន�េរា ខែដលជាទីីភាន ក់ងារ

រ�ឋ �ិបាល �គួ�់�គួងតំ់�ន់�ុរាណុវីទិីោ 

បាននិយាយថា ការ��ឈ�់ជា�ជើណឹាះអាសូនន

នូវីជើ�ា�វីជើទីសូ�រជាតិ់ និង�រជើទីសូ មិុនឱ្យយជើ�

ទីសូេនា�បាស្លាទីនានា គួ��នស្លារៈសំូខាន់

កនុងការ�ួយ��យុទូី��ឆំ្នាំងនឹងវីរីសុូជើនះ។ 

អាជាា ធ្នូរជាតិ់អ្ន�េរា បាននិយាយជើ�កនុង

ជើសូ�កីឹខែ�លងការណ៍ុមួុយ �ុះថ្ងៃ�ៃពុុធ្នូថា ជើ�ា�វី

ជើទីសូ�រ�តូ់វីបានហាមុឃាត់់ចាំ�់ពីុថ្ងៃ�ៃទីី ៧ 

ដល់ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�ជើមុស្លា។

តំ់�ន់រមុណីុយ�ឋ នអ្នងគរ សូិតិ់ជើ�ភាគួ

ពាយពុយថ្ងៃនជើ�តឹ់ជើសូៀមុរា� បានទាំក់ទាំញ

ជើ�ា�វីជើទីសូ�រ�រជើទីសូ�ំនួន ២,២ �ននាក់

កនងុឆ្នាំន ២ំ០១៩ �ុុខែនឹបានឆ្លលងកាត់់ការធ្លាល ក់�ុះ

យុាងខាល ងំកាលពីុឆ្នាំន មុំុនជើ�យស្លារខែត់ការ

រខំានខែដល�ណឹាលមុកពីុ�ំង�រាត់ត់ាត់។ 

��ជើទីសូកមុុុជាអ្ននុញ្ញាា ត់ឱ្យយជើ�ា�វីជើទីសូ�រ

�ូល �ុុខែនឹពួុកជើគួ�តូ់វីខែត់ឆ្លលងកាត់់ការជើធី្នូើ

��ឹ�ីស័ូកិឹជាមុុនសិូន។

កាលពីុថ្ងៃ�ៃ�ពុហូសូ ត៍ី់ �កសួូងសុូខា�ិបាល

បាន��កាសូករណីុ�មី�ំនួន ១១៣ ករណីុ 

ជាករណីុ�ំង�កូរ ុណូាឆ្លលងជើ�កនងុសូហូគួមុន៍ 

និង�នអ្ននកស្លាល �់�ំនួន ២ នាក់។ ��ជើទីសូ

កមុុុជា �នកត់់���ំនួនសូរ�ុ ៣.០២៨ 

ករណីុ កនុងជើនាះ�នមុនុសូេស្លាល �់ ២៣ 

នាក់។

�កសួូងបានរកជើ�ើញការ�ទុះជើ�ើង

�ុងជើ�កាយ�ងអស់ូជើលើ�ន�រជើទីសូ�ន ក់ខែដល

បានជើគួ�ជើ�ញពីុកខែនលងជើធី្នូើ ��ឹ�ីស័ូកិឹ 

ជើ�កនុងសូណាឋ គារ និងបានជើ��ូលកលឹ�

រា�តី់មួុយជើ�ជើដើមុខែ�កុមុៈៈ។ កាលពីុថ្ងៃ�ៃទីី 

២០ ខែ�កុមុៈៈ   រ�ឋ �ិបាលបាន��កាសូ�ិទី 

ស្លា�ជើរាងកុន បារ និងកខែនលងកមុានឹ

នានា ខែដលនឹងជើ�គាងជើធី្នូើជើ�ើងរយៈជើពុល 

២សូបឹាហ៍ូ ជើ�រា�ធ្លានី�នំជើពុញ។

ជើ�ជើពុល�ំនួនករណីុជើកើនជើ�ើង ការ

�ិទី�តូ់វីបានពុ�ងីកពាសូជើពុញ��ជើទីសូ 

សូ���់ស្លា�ជើរៀន កខែនលងហាត់់�បាណុ 

ស្លាល��គំុួត់ន្ត្រីនីឹ ស្លារមុនទរី និងកខែនលង��មូុល

�ំុឹជើ�េងជើទីៀត់។

សូណាឋ គារ��ណីុត់ខែដលជើបាះ�ង់ជើចាំល

ជើ�កនងុរដឋធ្លានី �តូ់វីបាន�ូឹរជើ�ជាមុនទរីជើពុទីយ

សូ���់អ្ននក�ំង�កូរ ុណូា �ន�ំនួន ៥០០ 

�នទ�់ និងអាជាា ធ្នូរកំពុុងអ្ននុវីតឹ់�ា�់�មី 

ខែដល�ក់ទីណុឌ កមុម�ពុហូមទីណុឌ �ំជើពាះ�ន

ណាខែដល�ំពាន�ា�់សុូខា�ិបាលជើនះ។

ការជើ��ើ�បាស់ូ�ុស់ូ �តូ់វីបានជើធី្នូើជើ�ើង

ជាចំាំបា�់ជើ�កនងុរា�ធ្លានី�នជំើពុញ និង�មុ

�ណឹារជើ�តឹ់�ំនួន�ួនកនុង�ំជើណាមុជើ�តឹ់

ខែដល�ន��ជា�នជើ��ើន�ំ�ុត់។

រ�ឋ �ិបាលបាន�ជើងាើនការរតឹ់ត់ីិត់

ជើ�េងៗជើទីៀត់ជើ�ជើដើមុខែ�ជើនះ កនងុជើនាះ�ន

រយៈជើពុលពីុរសូបឹាហ៍ូ គួ�ពីុជើ�ុង ៨ យ�់ 

ដល់ជើ�ុង ៥ �ពឹុក ជា�ំរាមុជើគា�រជើ�ទីី�កុង

�នំជើពុញ។

យុទូីនាការចាំក់វុាក់ស្លាំង��ឆំ្នាំងនឹង

�ំង�កូរ ុណូា ក៍�តូ់វីបានពុ�ងីក ខែដល�នការ

កំណុត់់ជើគាលជើ��ំនួន ១ �នដូសូកនុង

មួុយខែ� ចាំ�់ពីុខែ�ជើមុស្លា ត់ជើ�។ ជើ��ុងខែ�

មីុនា ��ជា�ន��ខែហូល ៤០ មុុ�ននាក់ - 

��ខែហូលមួុយភាគួ�ី ជាសូ��ិកថ្ងៃន

កងក�ល ងំ����់អាវីធុ្នូបានទីទួីលការចាំក់

វុាក់ស្លាំង។

ជើ��ុងខែ�មីុនា កមុុុជាបានទីទួីលថាន ំ

វុាក់ស្លាងំ ជាង ៣,១ �នដូសូ ពីុ��ជើទីសូ

�ិន និង�មុរយៈគំួនិត់�ួឹ�ជើ�ឹើមុ COVAX 

រ�ស់ូអ្នងគការសុូ�ភាពុពិុ�ពុជើ�ក។ ��ជើទីសូ

កមុុុជា�ន��ជា�ន���ណុ ១៧ �ន   

នាក់។

ជើ�សូបឹាហ៍ូជើនះ ជើ�កនាយករដឋមុន្ត្រីនីឹ

ហុុូន ខែសូន បានខែ�លងជើ�ជើលើ�ណឹាញ

ទំីនាក់ទំីនងសូងគមុរ�ស់ូជើ�កថា ការចាំក់

វុាក់ស្លាំង គួ�ជើ�យសូម័�គួ�ិតឹ់ �ុុខែនឹមុន្ត្រីនីឹ

រា�ការ និងសូ��ិកជើយាធ្លា នឹង��ឈមុ           

ហានិ�័យថ្ងៃនការ�ជើណឹុញជើ�ញ ��សិូនជើ�ើ

ពួុកជើគួមិុនចាំក់ថាន ំ�ងាា រ៕
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PHNOM PENH, Cambodia (AP) — 
Cambodia is shutting its most popular 
tourist destination, the centuries-old Ang-
kor temple complex, to visitors for two 
weeks to help curb the country’s corona-
virus outbreak.

The closing of the world-famous site 
is the latest in a slew of measures the 
country is taking after the number of coro-
navirus cases surged in February.

The Apsara Authority, the government 
agency that oversees the archaeological 
site, said that temporarily stopping local 
and foreign tourists from visiting the 
temples is important to help combat the 
virus. It said in a statement dated Wednes-
day that visitors are banned from April 7 
through April 20.

The Angkor site, in the northwestern 
province of Siem Reap, attracted 2.2 mil-

lion foreign tourists in 2019, but experienced 
a sharp falloff last year due to disruptions 
caused by the pandemic. Cambodia allows 
in tourists, but they must undergo a quar-
antine.

The Health Ministry on Thursday 
announced 113 new local cases of the 
coronavirus and two deaths. Cambodia has 
recorded a total of 3,028 cases, including 
23 deaths.

The ministry has traced the latest 
outbreak to a foreign resident who broke 
quarantine in a hotel and went to a nightclub 
in early February. The government on Feb. 
20 announced a planned two-week closure 
of all public schools, cinemas, bars and 
entertainment venues in the capital, Phnom 

Penh.

As the number of cases rose, the 
closures were extended throughout the 
country for schools, gyms, concert halls, 
museums and other gathering places.

A defunct luxury hotel in the capital 
has been converted into a 500-room coro-
navirus hospital, and the authorities are 
enforcing a new law imposing criminal 
punishment for violating health rules.

The use of face masks was made 
mandatory in Phnom Penh and four of the 
country’s most densely populated prov-
inces.

The government stepped up other 
restrictions at the start of this month, in-
cluding a two-week, 8 p.m. to 5 a.m. 
curfew in Phnom Penh.

It also broadened its coronavirus vac-
cination campaign, targeting 1 million 
doses a month beginning in April. Through 
the end of March, about 400,000 people 
— about one-third of them members of the 
armed forces — had received vaccinations.

By the end of March, Cambodia had 
acquired more than 3.1 million doses of 
vaccines from China and through the World 
Health Organization’s COVAX initiative. 
Cambodia has a population of about 17 
million.

Prime Minister Hun Sen said this week 
on his social media channels that vaccina-
tions are voluntary, but that civil servants 
and members of the military would be at 
risk of being dismissed if they fail to be 
inoculated.

Cambodia’s Angkor site shut for 2 Cambodia’s Angkor site shut for 2 
weeks to curb coronavirusweeks to curb coronavirus��ប់ន្ត់អងគររប់ស់ត្រីប់ទេទ្ធសកមុ�ជ្ញា ត្រី�ូវបាន្តប់ិទ្ធរយៈទេពុល 

២ សបាាហ៍៍ ទេដើម្បី�ទ្ធប់់សាា�់ការឆ្លូូងវីរុសកូរូូណ្តា

FILE - In this Sunday, Dec. 31, 2017, file photo, tourists line up for stepping up FILE - In this Sunday, Dec. 31, 2017, file photo, tourists line up for stepping up 
Angkor Wat temple outside Siem Reap, Cambodia. Cambodia is closing the Angkor Angkor Wat temple outside Siem Reap, Cambodia. Cambodia is closing the Angkor 
temple complex to visitors because of a growing COVID-19 outbreak. The temples at temple complex to visitors because of a growing COVID-19 outbreak. The temples at 
Angkor, built between the 9th and 15th centuries, are Cambodia’s biggest tourist attrac-Angkor, built between the 9th and 15th centuries, are Cambodia’s biggest tourist attrac-
tion, though the pandemic has reduced the number of visitors dramatically. The Apsara tion, though the pandemic has reduced the number of visitors dramatically. The Apsara 
Authority that oversees the site says the ban on visitors will last until April 20. (AP Authority that oversees the site says the ban on visitors will last until April 20. (AP 
Photo/Heng Sinith, File)Photo/Heng Sinith, File)
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By ឌឹឹ ជើ�មុ�ូឌា ជើដលី -April 14, 2021

ជើមុ�កេ��ឆំ្នាំងខែដលកំពុុងរងការ

រតឹ់ត់ីតិ់ជើសូរភីាពុ ជើ�ក កឹមុ សុូខា អ្នះអាង

ថា ជើ�ើខែ�មរ�នស្លាមុគួគីគាន  ខែ�មរនឹងបាន

ជើសូ�កីឹសុូ� ជើហូើយជើ�ើខែ�មរខែ�កបាក់ ខែ�មរ

នឹង�ួ�ទុីកខ ជាមិុនខាន។

អ្នះអាងជើនះជើធី្នូើជើ�ើងកនុងលិ�ិត់

អ្ន�អ្នរស្លាទីរកនុងឱ្យកាសូ�ុណុយ�ូលឆ្នាំន ំ�មី

��ថ្ងៃពុណីុជាតិ់ខែ�មរ ខែដល��ជា�នខែ�មរទូីទំាំង

��ជើទីសូកមុុុជា �ពុមុទំាំង ពុលរដឋខែ�មរខែដល

រស់ូជើ�ជើ����ជើទីសូនឹង�ូលរមួុអ្ន�អ្នរស្លាទីរ

�ុណុយ��ថ្ងៃពុណីុជាតិ់រ�ស់ូ�លួននាជើពុលដ៏�លី

ខាងមុុ�ជើនះ។

��ធ្លានគួណុ�កេសូជើន្ត្រីងាគ ះជាតិ់ ជើ�ក 

កឹមុ សុូខា បានជើ�ញលិ�ិត់ អ្ន�អ្នស្លារទីរ

កនងុឱ្យកាសូ�ុណុយ�ូលឆ្នាំន �ំម�ី�ថ្ងៃពុណីុជាតិ់ខែ�មរ

ខែដល�ន�លឹមុស្លារថា សូូមុជើទីវី�ឆ្នាំន ំ�មី 

ឆ្នាំន ឆំ្លលូវី នំាមុកនូវី ស្លាមុគួគជីាតិ់ខែ�មរ ខែដលជើកើត់

ជើ�ញពីុការ�េះ�ារ និងការ��ងួ���ងួមុ

ជាតិ់ ដ៏ពិុត់�បាកដសូ���់ ពុលរដឋខែ�មរ 

ជើ�ពាះសិ្លានភាពុជើនះខែ�មរមិុន�ត់ូវីខែ�កបាក់

គាន ជើ�យស្លារការ�ជើ�មុើមុហិូ�ឆ� ថ្ងៃននិនាន ការ

ភាគីួណាមួុយជើ�ើយ។

ជើ�ក អ្នះអាងថា ជើដើមុីីឲ្យយជើកើត់�ន

ការ�េះ�ារ��ងួ���ងួមុជាតិ់ពិុត់�បាកដ 

លុះ��ខែត់ខែ�មរ�គួ�់ភាគីួ��កាន់យកជើ�

�ពុហូមវីហិារធ្នូម៌ុទំាំងអ្នស់ូគាន  ជើ�ពាះការ

��ងួ���ងួមុស្លាមុគួគីជាតិ់ គួ�ជាឱ្យសូ�ដ៏

ស័ូកឹសិូទូី�ំ�ុត់សូ���់ជើ�ះ�ស្លាយ�ញ្ញាើ

នានាខែដលកមុុុជាកំពុុង��ឈមុកនុងជើពុល

��េុ�ីននជើនះ។

ជើ�ក កឹមុ សុូខា បាន�ួងសួូងសំុូឲ្យយ

��ជើទីសូកមុុុជា និងពុលរដឋខែ�មររ�ួ�ុត់ពីុ

ជើ�គាះកា� ឧ��ទីពុ�ថ្ងៃ�ង និងសូូមុឲ្យយជើទី

�ឆ្នាំន ំ�មី�ួយអ្ន�ិបាលរកាខែដនដីកមុុុ�រដឋ 

ទីទួីលបានជើ�សុូ�មុងគល និងជើសូ�កីឹសុូ�

ជានិរនឹ។

សូន្ត្រីងាា នឆ្នាំន �ំម ីឆ្នាំន ឆំ្លលវូី �តី់ស័ូក ពុុទូីសូករា� 

២៥៦៥ នឹងឈាន�ូលមុកដល់ ជើ�ថ្ងៃ�ៃពុុធ្នូ 

៣ជើកើត់ ខែ�ពិុស្លា� �តូ់វីនឹងថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�ជើមុស្លា 

ឆ្នាំន ំ២០២១ ជើវី�ជើ�ុង៤ទាំ��ល� �មុកាល

កំណុត់់។ �ុណុយ�ូលឆ្នាំន ខំែ�មរ ជា�ុណុយ��ថ្ងៃពុណីុ

ជាតិ់ ខែដលពុលរដឋខែ�មរខែត់ង�បារពូុជើធី្នូើជា

ជើរៀងរាល់ឆ្នាំន  ំ�មុ�ំជើនឿ�ពុះពុុទូីស្លាសូនា។ 

ពួុកជើគួបានជើរៀ��ំកខែនលងទីទួីលជើទីវី�ឆ្នាំន �ំមី 

ខែដល�នជើ�គួឿងរណាា �់ជើ�េងៗ និង�ន

តុ់�ខែត់ងលមុអជើ�យជើ�លើង��មុុះពុណ៌ុ ដូ�ជា 

ទឹីក�ាិលអ្ន�់ជើ�យផ្អាា  ជើទីៀន ធូ្នូ� ផ្អាា �ាី 

ជើ�សូ�ាៈ និងនំ�ំណីុ ខែ�លជើឈើ ជាជើដើមុ ជើលើសូ

ពីុជើនះ ពួុកជើគួនឹងជើធី្នូើការខែសូនជើ�ពុន ជើ�យ�ន

អុ្ន�ធូ្នូ� និង ជើទីៀន ជើ�យការខែ�រ�ន់ជើដើមុីី

សំុូជើសូ�កីឹសុូ��ងខែដរ។

អ្ននកវីភិាគួនជើយាបាយសូងគមុ �ណុឌិ ត់ 

ជើ� មុុុងថ្ងៃហូ បានសូរជើសូរជើលើគួណុនីជើហូី

សូ�ុុករ�ស់ូជើ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៣ ជើមុស្លា ជើនះថា 

ជើទីវី�ឆ្នាំន ំ�មី �ពុះនាងមុណាឌ ជើទីវី ីនឹង�ួយ

ខែ�រកាអ្ននកទំាំងឡាយណាខែដលជើ�ះ�ួយ

�លនួឯង ដូជើ�នះសូូមុពុលរដឋខែ�មរជើ��ទះ ជើដើមុីី

សុូវីត់ិភិាពុទំាំងអ្នស់ូគាន ជើ�យអ្ននុវីតឹ់ឲ្យយបាន

មុុ�ង�ុត់់ នូវីវីធិ្លានការ ៣កំុ និង៣ការពារ

ឲ្យយបាន�តឹ់មុ�ត់ូវី៕

By ឌឹឹ ជើ�មុ�ូឌា ជើដលី -April 13, 2021

�កុមុអ្ននកត់សូុូរមុតិ់ ជើលើកជើ�ើងថា ការផ្អាល ស់ូ�ារូ 

ឬមិុនផ្អាល ស់ូ�ាូរ កាល�ុសីុូន�កេកុមុមុយនិសូឹ

ជើវីៀត់ណាមុ មិុន�នអ្នីីលអសូ���់កមុុុជា ជើនាះ

ជើទី ជើ�ពាះខែ�នការរជំើ��អ្នធិ្នូ�ជើត់យយមុកជើលើ

��ជើទីសូកមុុជុា គួ�ជាជើគាលការណ៍ុរមួុរ�ស់ូរដឋការ

�កុងហាណូុយ ដូជើ�នះជើទាំះជាជើមុដឹកនំាជើវីៀត់ណាមុ 

មួុយណាជើ�ើងកាន់អំ្នណា� ក៏ជើ�ខែត់�នឹ

ខែ�នការណ៍ុជើនះដខែដល។

��ធ្លាន�កុមុ��ឹកាឃាល ជំើមុើលកមុុុជា និងជា

��ធ្លាន�កុមុ��ឹកា�ិបាលថ្ងៃន�លនានិសូេិត់

ជើដើមុីីលទិូី��ជាធិ្នូ�ជើត់យយ ជើ�ក ខែមុុន ណាត់ 

បាន�បា�់ស្លារព័ុត៌់�ន The Cambodia Daily 

ជើ�ថ្ងៃ�ៃជើនះថា ការជើ�ើងកាន់តំ់ខែណុងរ�ស់ូនាយក

រដឋមុន្ត្រីនីឹជើវីៀត់ណាមុ�មី គួ�ជាសូញ្ញាា �ងាើ ញឲ្យយ

ជើ�ើញថា កមុុុជា នឹង�តូ់វីសូមុីទាំន�មី�ខែនិមុ

ជើទីៀត់�មុសំូជើណុើ រ�ស់ូជើវីៀត់ណាមុ ជាមិុនខាន។

ជើ�កអ្នះអាងថា រាល់ជើពុលខែដលជើវីៀត់ណាមុ

ខែត់ង�ំងជើមុដឹកនំា�មី គួ�កមុុុជា ខែត់ងខែត់យក

អ្នធិ្នូ�ជើត់យយជាតិ់រ�ស់ូ�លនួជើធី្នូើជាកាដូ�ូនជើវីៀត់ណាមុ 

�មុរយៈការសូមុីទាំននានា ដូ�ជា ការខែកខែ��

ខែ�នទីី�មី និងការ�ជើងាើត់សូនិូសូញ្ញាា ជើ�េងៗជើ��ើន

ជើទីៀត់ កនុងការ�ឹល់សិូទិូីឲ្យយជើវីៀត់ណាមុ អា�

ឈាល នពានកមុុុជា �នឹជើទីៀត់ជើ�យ�សូ��ា�់។

ការរះិគួន់ជើនះជើធី្នូើជើ�ើង�នាទ �់ពីុ សូភាជាតិ់

រ�ស់ូ��ជើទីសូជើវីៀត់ណាមុ បានជើបាះជើឆ្នាំន ត់ជើ��ើសូ

នាយករដឋមុន្ត្រីនីឹ�មី�ំនួសូជើ�ក ជើងី�ន សួូនហូីុុក 

(Nguyen Xuan Phuc) ខែដល�ត់ូវីបានខែត់ង�ំង

ជា��ធ្លានាធិ្នូ�តី់កាលពីុជើដើមុខែ�ជើមុស្លា ឆ្នាំន ២ំ០២១ 

ជើនះ។

សូភា�កេកុមុមុយនិសូជឹើវីៀត់ណាមុ បាន

ជើបាះជើឆ្នាំន ត់កាលពីុថ្ងៃ�ៃទីី៥ ខែ�ជើមុស្លា ឆ្នាំន ំ២០២១ 

ជើ��ើសូជើ�ក ផ្អាមុ មិុញ�ីញ (Pham Minh 

Chinh) ខែដលជាអ្នតី់ត់មុន្ត្រីនីឹជាន់�ុស់ូខែ�នក

សូនិឹសុូ�ជាតិ់ ជើធី្នូើជានាយករដឋមុន្ត្រីនីឹ�មីសូ���់

ដឹកនំាស្លាធ្លារណុរដឋ ��ជា�និត់កុមុមុយនិសូឹ

ជើវីៀត់ណាមុ �នឹជើទីៀត់។

អ្ននកសូជើងាត់ការណ៍ុរះិគួន់ថា នាយករដឋមុន្ត្រីនីឹ

រ�ស់ូកមុុុជា ពិុត់�បាកដ គួ�ជើវីៀត់ណាមុ ជើ�វីញិ

ជើទី �ណុៈនាយករដឋមុន្ត្រីនីឹ�សូជើ�លរ�ស់ូខែ�មរ 

គួ�ជានាយករដឋមុន្ត្រីនីឹកមុុុជា ��េុ�ីននជើនះ ត់ីិត់

រាល់ជើពុលផ្អាល ស់ូ�ារូជើមុដឹកនំាធំ្នូៗរ�ស់ូជើវីៀត់ណាមុ

មឹុងៗ គួ�ជើ�ក ហុុូន ខែសូន ខែត់ងជើធី្នូើសូមុីទាំន

�ពំុខែដន ឬការអ្ននុញ្ញាា ត់ឲ្យយ�នជាតិ់ជើវីៀត់ណាមុ 

�ូលមុកកមុុុជា រស់ូជើ�ជើ�យ�ុសូ�ា�់កាន់ខែត់

ជើ��ើន�ខែនិមុជើទីៀត់។

កាលពីុឆ្នាំន ១ំ៩៨២ នាយករដឋមុន្ត្រីនីឹជើវីៀត់ណាមុ 

ជើ�ក ជើងី�ង កូថា�់ បាន �ុះហូតិ់ជើលខា�ុសូ�ា�់

កំណុត់់�ពំុខែដនទឹីកឆ្នាំន ១ំ៩៨២ និង�ុះហូតិ់ជើលខា

ជើលើសូនិូសូញ្ញាា កំណុត់់�ពំុខែដនរដឋជើ�យ�ុសូ�ា�់ 

ឆ្នាំន ំ១៩៨៥ ជាមួុយជើ�ក ហុុូន ខែសូន ខែដលជារ

ដឋមុន្ត្រីនីឹការ�រជើទីសូនាជើពុលជើនាះ។

ជាងជើនះជើទីៀត់ កាលពីុឆ្នាំន ំ២០០៥ នាយក

រដឋមុន្ត្រីនីឹជើវីៀត់ណាមុ ជើ�ក ផ្អាន វុាន់ខាយ បាន

សូហូការជាមួុយ ��មុុ�រ�ឋ �ិបាលខែ�មរ ជើ�ក 

ហុុូន ខែសូន �ុះហូតិ់ជើលខាទីទួីលស្លាគ ល់ សូនិូសូញ្ញាា

�ំជើពុញ�ខែនិមុឆ្នាំន ២ំ០០៥ ជើ�យ�ុសូ�ា�់ ខែដល

�ទុយជើ�នឹង�លឹមុស្លារកិ�េ�ពុមុជើ�ពុ�ងសូនិឹភាពុ

ទីី�កុងបុារសីូឆ្នាំន ំ១៩៩១ ទំាំង�សុូង។

មិុន�តឹ់មុខែត់�ុុជើណាះ ះ កាលពីុឆ្នាំន ំ២០១៩ 

ជើ�កាមុការដឹកនំារ�ស់ូជើ�ក ជើងី�ន សុុូនហូីុក 

ជានាយករដឋមុន្ត្រីនីឹជើវីៀត់ណាមុ ជើ�ជើពុលជើនាះ 

បានទាំមុទាំរឲ្យយជើ�ក ហុុូន ខែសូន �ុះហូតិ់ជើលខា 

�ុសូ�ា�់ជើលើសូនិូសូញ្ញាា �ំជើពុញ�ខែនិមុឆ្នាំន ២ំ០១៩ 

មួុយជើទីៀត់ ជើដើមុីី�ញ្ញាា ក់ពីុសុូពុលភាពុកិ�េ

�ពុមុជើ�ពុ�ង�ុសូ�ា�់នានារវាងកមុុជុា-ជើវីៀត់ណាមុ 

កនលងមុក ខែដលបានជើ��ភាពុជើ�យកិ�េ

�ពុមុជើ�ពុ�ងសូនិឹភាពុទីី�កុងបុារសីូឆ្នាំន ១ំ៩៩១ ថា 

ជើ�ខែត់�នសុូពុលភាពុសូ���់��ជើទីសូទំាំងពីុរ។

�កសួូងការ�រជើទីសូ និងសូហូ��តិ់�តិឹ់

ការអ្ននឹរជាតិ់ រ�ស់ូកមុុុជា បានជើ�ញជើសូ�កីឹ

��កាសូព័ុត៌់�នកាលពីុថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ជើមុស្លា 

ឆ្នាំន ំ២០២១ ជើនះ សូាីពីុ �លឹមុស្លារ�ំនួ��មុទូីរស័ូពុទ 

រវាងនាយករដឋមុន្ត្រីនីឹ�មី រ�ស់ូជើវីៀត់ណាមុ ជើ�ក 

ផ្អាមុ មិុុញ�ិញ និងជើ�ក ហុុូន ខែសូន ថា កមុុុជា-

ជើវីៀត់ណាមុ នឹងជើធី្នូើកិ�េសូហូល��តិ់�តិឹ់ការ 

�គួ�់��ុងជើ�ជាយឲ្យយកាន់ខែត់ខាល ំង�ខែនិមុជើទីៀត់ ៕
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GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   GtßbTdkRsg; nigTTYlkarGnuBaØat[eFVIkarcuHpSayBI DI  EXmbUDa  edlI   
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ប់ញ្ញញវន្តតន្លែខីរទេត្រី�ត្រីប់ទេទ្ធសថា មហ៍ិចឆតាទេវៀ�ណ្តាម ឈ្លាំន្តពាន្ត
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�ំណាយជើពុលខែត់ជាមួុយ

មុនុសូេជើ�កនុង�ទះរ�ស់ូ

អ្ននក” ជាការ�ស់ូជើត់ឿន

រ�ស់ូសូ�គួមុដំជើណុើ រ

កំស្លានឹ អាជើមុរកិ។ ��សិូនជើ�ើ

អ្ននកជើធី្នូើ�មុពិុធី្នូស្លារបាន

�តឹ់មុ�តូ់វី ហានិ�័យរ�ស់ូ

អ្ននកជើ�ទាំ� �ុុខែនឹសំូខាន់ 

�តូ់វីអ្ននុវីតឹ់�មុ�ទី�ញ្ញាា

ររ�ឋ �ិបាលកនុង�សូុក។

កាារដើ�ើរកាំសាាន្តតតាាមរមណីីយ�ាាន្ត ឬដើន្តៅតាាមតាំបន្ត់ដើ�កាៅផ្ទះះ�
ជាមួុយលំហូធំ្នូទូី�យ និងតំ់�ន់កំស្លានឹខាងជើ�� សួូនស្លាធ្លារណុៈអា�ជាកខែនលង

�នសុូវីត់ិិភាពុជាងជើគួសូ���់ទីសូេនា កនុងអំ្ន�ុងជើពុល�មុៃ�រាល�ល។ យុាងណាមិុញ 

�នកខែនលងខែដល�តូ់វី

��យ័ត់ន ជើ�ជើពុលអ្ននក

ខែសូងីរកសួូនស្លាធ្លារណុៈ

កនុងតំ់�ន់។ �នទ�់ទឹីក 

មុណុឌ លអ្ននកទីសូេនា ឬ

កខែនលងទាំក់ទាំញ អា�

�នមុនុសូេជើ��ើនកុះករ 

លំបាកជើធី្នូើគួ�ល ត់សូងគមុ។ 

“ពិុនិត់យជើមុើលសួូន ឬ

តំ់�ន់កំស្លានឹជាមុុន ជើដើមុីី

ជើ�ត់�មុសុូវីត់ិិភាពុ ជើ��ើ

គួ�ល ត់សូងគមុ និងជើ�ៀសូវាងសួូនខែដរ�នមុនុសូេកុះករ ពាក់�ុស់ូ និង�ងសូ�អ ត់ថ្ងៃដ

ជា��ចំាំ” គួណុៈក�ម ធិ្នូការ�គួ�់�គួង �មុៃ�ឆ្លលង ជើ�កាត់់ថា (CDC) ជើសូនើជើ�ើង។ គិួត់ពីុការ

ជើ�ទីសូេនាសួូនស្លាធ្លារណុៈជើ�ជើពុលទំីជើនរ និងកខែនលងទាំក់ទាំញខែដលមិុនសូូវី�ន

��ជា��ិយភាពុ។

ការចាក់សាំំង្គ
ដរា�ណា អ្ននកមិុនជើ��ើសូជើរ ើសូយកសិ្លានីយ៍ចាំក់ស្លាំង�នមុនុសូេ�ជើងអ�ត់ ការពារ

គួ�ល ត់សូងគមុ អ្ននកគួួរខែត់ជើ�សិ្លានីយ៍ចាំក់ស្លាងំ�នសុូវីត់ិិភាពុ។ យុាងណាមិុញ វាសំូខាន់ 

�តូ់វីគិួត់ពីុថ្ងៃដទំាំងអ្នស់ូខែដល

បាន�ុះពាល់ទុីជើយាចាំក់ស្លាងំ 

និង�ូុតុ់ង ជើ�ពីុមុុ�អ្ននក។ 

“ជើ��ើរ�ស់ូ�ូត់សូ�អ ត់

ការឆ្លលងជើលើ����់ថ្ងៃដកាន់ 

និង�ូុតុ់ងជើ�មុុ�អ្ននក មុុន

ជើពុលអ្ននក�ុះពាល់វា” CDC 

ជើសូនើជើ�ើង។ ជើ�ជើពុលអ្ននក

ចាំក់ស្លាំងរ�ួជើហូើយ ជើ��ើ

ទឹីកអ្ននាម័ុយ�ងសូ�អ ត់

ថ្ងៃដ និងកំុ�ុះពាល់មុុ�រ�ស់ូ

អ្ននក រហូូត់ទាំល់ខែត់ អ្ននក�ងសូ�អ ត់ថ្ងៃដ កនុងក�មិុត់ហានិ�័យទាំ��ំ�ុត់។

ការទិញទំន់ិញទេ�តាម��សារកសិិករ
��សិូនជើ�ើទីី�ារ

កសិូករកនុងតំ់�ន់រ�ស់ូ

ជើ�ើកលក់ អ្ននកអា�សូនមត់់

ថា វា�នសុូវីត់ិិភាពុ 

ជើ�យស្លារខែត់�ពឹុតិឹ់ការណ៍ុ

ជើនះ ជាធ្នូមុម�ជើ�ើកលក់

ជើ�ខាងជើ��។ យុាងណាមិុញ 

ហានិ�័យរ�ស់ូអ្ននក�ំជើពាះ

ការឆ្លលង�មុៃ�កូវីដី-១៩ ជើ�

�ារកសិូករ�នទាំ� 

��សិូនជើ�ើរ�ឋ �ិបាលកនុង�សុូកអ្ននុវីតឹ់ពិុធី្នូស្លារ�តឹ់មុ�តូ់វីសូ���់អ្ននកលក់ដូរ។ គិួត់ថា ជើត់ើ

�ារកសិូករកនុង�សូកុជើ��ិត់�ុុនណា ជើ�នឹងគួ�ល ត់ សូងគមុ និងជើគាលការណ៍ុពាក់�ុស់ូ 

និងធ្លានាថា អ្ននក�នអារមុមណ៍ុសុូ��សូួលជាមួុយហានិ�័យ មុុនជើ�។

ការទេដំ�រតាមទី�កុង្គ ទី�ប់ជុំុំជុំន់
មិុនថាអ្ននករស់ូជើ�ទីីណាជើទី តំ់�ន់ទីី���ំុ�ន ជាធ្នូមុម� ជើពារជើពុញជើ�ជើ�យ�ជើ�េ ើមុ

�លវូី�នហូីងូមុនុសូេកុះករ 

និង�ន�ំនួញមុ�ញឹក។ 

តំ់�ន់�ន��ជា�នជើ��ើន

ទំាំងជើនះ អា�ពិុបាកជើធី្នូើ       

គួ�ល ត់សូងគមុ។ តំ់�ន់

ភាគួជើ��ើនអ្ននុវីតឹ់ជើគាលការណ៍ុ

ពាក់�ុស់ូមុុ� ជើ�ជើពុល

ពិុបាកជើធី្នូើគួ�ល ត់ សូងគមុ 

មិុនខែមុនជើ�ខែកទំាំងអ្នស់ូ

ជើធី្នូើ�មុ�ទី�ញ្ញាា រទំាំង

ជើនះជើទី។ 

��សិូនជើ�ើអ្ននក�ន

ខែ�នការជើ�តំ់�ន់ទីី���ំុ�នកនុង�សូុក អ្ននក�តូ់វីពាក់�ុស់ូ និងពុោយាមុរកា  គួ�ល ត់

សូងគមុឲ្យយបានជើ��ើន �មុខែដលអា�ជើធី្នូើជើ�បាន។ ពុោយាមុជើ�តំ់�ន់ជើនាះ ជើ�ជើពុលមិុន

�នមុនុសូេជើ��ើនកុះករ ដូ�ជា ជើពុលរជើសូៀលថ្ងៃ�ៃជើធី្នូើការ។

ការចូូលហាង្គទំន់ិញចូំ�ីអាហារ
ហាងលក់ទំីនិញ�ំណីុអាហារភាគួជើ��ើន �នជើគាលការណ៍ុតឹ់ងរុងឹ ត់�មូុវីឲ្យយពាក់

�ុស់ូ និងរកាគួ�ល ត់សូងគមុ។ យុាងណាមិុញ ��សិូនជើ�ើនរណា�ន ក់មិុនអ្ននុវីតឹ់�មុ

វីធិ្លានការជើទី ឬ ហាង�នមុនុសូេកុះករជើ��ើនជាងធ្នូមុម� អ្ននកអា�ដឹងថា អ្ននកសូិិត់កនុង

ហានិ�័យឆ្លលងវីរី ុសុូ។ អ្ននក�ំណាយជើពុលជើ��ើន ជើ��ិត់មុនុសូេខែដលអា��មុលង កំពុុង

និយាយ កំពុុងកអក ឬកំពុុងជើសូើ� អ្ននកកាន់ខែត់�នហានិ�័យឆ្លលងវីរី ុសុូ។ 

“ជើ��ារកនុងរយៈជើពុល�លី រយៈជើពុល ៥ នាទីី ឬជើដើរឲ្យយជើលឿនជើ�កខែនលងគិួត់លុយ 

ឬរត់់ឲ្យយ�ុត់នរណា�ន ក់ ទំាំងជើនាះ �នហានិ�័យទាំ�” ជើនះជើ�ើជើយាង�មុ ជើវី�ា�ណុឌិ ត់  

Dr. Muge Cevik, MD, MSc, MRCP (��ក�ពុអ្នង់ជើគួលសូ) មុកពីុមុហាវីទិីោល័យ St. 

Andrews ។ ជើ�ជើពុល�ូលហាងទំីនិញ យកអីី្នខែដលអ្ននក�តូ់វីការ និងជើដើរជើ�ញភាល មុ 

ជើដើមុីីកំុឲ្យយអ្ននក�ំណាយជើពុល�ន     ហានិ�័យ�ខែនិមុ កនុងហូីូងមុនុសូេកុះករ។

ការឈរត�មង្គ់ជុំួររង្គ់ចាំទិញចូំ�ីអាហារ
ជើយើងបានដឹងជើហូើយថា �មុៃ�កូវីដី-១៩ ងាយឆ្លលងជាងជើគួជើ�កនុងអាគារ និងជើ�ជើពុល

��ជា�នមិុនអ្ននុវីតឹ់គួ�ល ត់សូងគមុ។ ��សិូនជើ�ើអ្ននកកំពុុងរង់ចំាំកនុង�ួរចំាំទិីញ�ំណីុអាហារ 

កនុងជើភា�នីយ�ឋ ន និងជើ��ិត់មុនុសូេជើ��ើន វាអា��នជើ�គាះថាន ក់ឆ្លលងវីរី ុសុូ ជើនះជើ�ើ

ជើយាង�មុ CDC ។ ជាពិុជើសូសូ ជាការពិុត់ ��សិូនជើ�ើមុនុសូេជើ��ំុវីញិអ្ននកមិុនពាក់

�ុស់ូ។ ដូ�ជើនះ ជើ�ជើពុលឈរត់�មុង់�ួរ �ត់ូវី�បាកដថា អ្ននករកាគួ�ល ត់សូងគមុ។

ការទេ�សាំលាទេរៀន់
�ននីតិ់វីធីិ្នូជើ��ើនជើ�កនុងសិ្លា�័នអ្ន�់រ ំរមួុទំាំង អាណុតិឹ់ត់�មូុវីឲ្យយពាក់�ុស់ូ និង

ជើគាលការណ៍ុ     គួ�ល ត់សូងគមុ ខែដលធ្លានាសុូវីត់ិិភាពុដល់កុ�រ ជើ�កនុង�រយិាកាសូ

ជើរៀនសូូ�ត់។ �នស្លា�ជើរៀន�លះស្លាទ ក់ជើសូទើរជើ�ើកស្លា�ជើ�ើងវីញិកនុងសូរទីរដូវី (រដូវី

ធ្លាល ក់�ពិុល) ជើនះជើ�ើជើយាង�មុអ្ននក�ំនាញសុូខា�ិបាល និងការសិូកាជាជើ��ើន ការ�មុលង

ជើ��មុស្លា�ជើរៀនមិុនសូូវី�នជើទី។

ការយកកុមារទេ�ទេលង្គសិួន់ 

�ំនួនហានិ�័យ�ន�ំជើពាះអ្ននក ជើ�ជើពុលជើ�កខែនលងសួូនកុ�រកនងុ�សូកុជាមួុយកូនៗ

រ�ស់ូអ្ននក អា�ស័ូយជើលើ ទីីកខែនលងណាអ្ននករស់ូជើ� សួូនកុ�រជើនាះ�នមុនុសូេកុះករ កុ�រ 

និងអ្ននកខែ�ទំាំពាក់�ុស់ូឬអ្នត់់។ 

“ជើ�ៀសូវាងសួូនកុ�រខែដល�នមុនុសូេកុះករ ពាក់�ុស់ូ�គួ�់ជើពុល និងស្លាន ក់ជើ�

�ទះ ��សិូនជើ�ើអ្ននកឈ�” ជើនះជាដំ�ូនាម នរ�ស់ូ CDC ទាំក់ទិីននឹងការជើ�ជើលងសួូនកុ�រ 

និងសួូន�ារកនុង�សូុក។

ការហែហលទឹក
“មិុន�ន�សូឹ�ុងខែដលថា �មុៃ�កូវីដី-១៩ អា�ឆ្លលងជើ�មុនុសូេ�មុទឹីកកនងុអាងខែហូលទឹីក 

អាងទឹីកជើ�ឹ ឬទឹីកជើ�កនុងកខែនលងសួូនកុ�រជើទី” ជើនះជើ�ើជើយាង�មុ CDC ។ អ្ននកមិុនចំាំបា�់

បារមុៈពីុទឹីកជើ�អាងទឹីកស្លាធ្លារណុៈជើទី អាងទឹីក�នមុនុសូេជើ��ើនកុះករ អា�ជា�ញ្ញាើ  

ជាពិុជើសូសូជើ�ជើពុលអ្ននកមិុនអា�ពាក់�ុស់ូ�តឹ់មុ�តូ់វី ជើពុលខែហូលទឹីក។ ជាក់ខែសូងឹ 

អាងខែហូលទឹីកកនុងអាគារ និងសួូនទឹីក កាន់ខែត់�នហានិ�័យ។ គិួត់រកអាងទឹីកខែដល

មិុនសូូវី�នមុនុសូេកុះករ                              ត់ជើ�ជើល�ជើ�កាយត់ជើ�ជើល�ជើ�កាយ

៣៥កន្លែន្តែងន្លែ�លអំកអាាចឆ្លែងកូវី�..៣៥កន្លែន្តែងន្លែ�លអំកអាាចឆ្លែងកូវី�..tmkBITMB½rTI   05



Page.12                                                      លេខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២លេខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆំ្នាំ�២០២                                          KHMERPOST US KHMERPOST USA                                                      ISSUE315 APRIL 19 - MAY 9, 2021                                                            Page.13

ទេប្រ�សិតទេប្រ�សិតtmkBITMB½rTI   09 សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី� ក្តីិចចប្រ�ជូំំសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី� ក្តីិចចប្រ�ជូំំ
សាធារណឹៈសាធារណឹៈ

គោ�ោលគោ�ៅសហគ្រា�ាសអាាជីីវកម្មមម្មាន�ុណគោ�ោលគោ�ៅសហគ្រា�ាសអាាជីីវកម្មមម្មាន�ុណ
វិបត្តិិ� (វិបត្តិិ� (DBEDBE))

NOTICE OF PUBLIC MEETINGNOTICE OF PUBLIC MEETING
Disadvantaged Business Enterprise Disadvantaged Business Enterprise 

(DBE) Goals(DBE) Goals

អាាជាាាធរឆ្លែងកាាត់ត��ន្ត់��ប្រកុងឡូូន្លែវល (LRTA)អាាជាាាធរឆ្លែងកាាត់ត��ន្ត់��ប្រកុងឡូូន្លែវល (LRTA)

ទេ�ាលទេ�ាសហប្រ�ាសអាាជ�វកមីមាាន្តគ្គុណវិ�តតិ (DBE)ទេ�ាលទេ�ាសហប្រ�ាសអាាជ�វកមីមាាន្តគ្គុណវិ�តតិ (DBE)

សប្រមាា�់សប្រមាា�់
សកមីភាា�ជ�ន្តួយរ�ឋបាាលឆ្លែងកាាត់សហ�័ន្តធ (FTA)សកមីភាា�ជ�ន្តួយរ�ឋបាាលឆ្លែងកាាត់សហ�័ន្តធ (FTA)

ឆ្នាំំា�សាារទេ�ើ�ន្តធសហ�័ន្តធ ២០២២ -២០២៤ឆ្នាំំា�សាារទេ�ើ�ន្តធសហ�័ន្តធ ២០២២ -២០២៤

ទេ�ាយអន្តុទេ�ាមតាាមនាាយក�ឋាន្ត�ឹកជញ្ជូូ�ន្ត ទេលខ ៤៩ CFR ន្លែ�ំក�� ២៣ ន្តិង ទេ�ាយអន្តុទេ�ាមតាាមនាាយក�ឋាន្ត�ឹកជញ្ជូូ�ន្ត ទេលខ ៤៩ CFR ន្លែ�ំក�� ២៣ ន្តិង 

២៦ រ�សអ់ាាជាាាធរឆ្លែងកាាតក់្នុុ�ងត��ន្តឡ់ូនូ្លែវល ន្តងឹទេ�ើកកចិចប្រ�ជុ�មយួ ជាាមយួអកំទេ�ៅាកាារ ២៦ រ�សអ់ាាជាាាធរឆ្លែងកាាតក់្នុុ�ងត��ន្តឡ់ូនូ្លែវល ន្តងឹទេ�ើកកចិចប្រ�ជុ�មយួ ជាាមយួអកំទេ�ៅាកាារ 

ន្តិងភាាគ្គ�ន្លែ�លចាា�់អាារមីណ៍ ទេ�ើមី��ិភាាកាអ�����ទេណើរកាារក�ណត់ទេ�ាលទេ�ា DBE ន្តិងភាាគ្គ�ន្លែ�លចាា�់អាារមីណ៍ ទេ�ើមី��ិភាាកាអ�����ទេណើរកាារក�ណត់ទេ�ាលទេ�ា DBE 

រយៈទេ�ល ៣ ឆ្នាំំា�សប្រមាា�់ឆ្នាំំា�សាារទេ�ើ�ន្តធសហ�័ន្តធឆ្នាំំា� ២០២២ ២០២៣ ន្តិង ២០២៤ រយៈទេ�ល ៣ ឆ្នាំំា�សប្រមាា�់ឆ្នាំំា�សាារទេ�ើ�ន្តធសហ�័ន្តធឆ្នាំំា� ២០២២ ២០២៣ ន្តិង ២០២៤ 

(ថ្ងៃថ្មីៃ��១ ន្លែខតុ�ា ឆ្នាំំា�២០២១ - ថ្ងៃថ្មីៃ��៣០ ន្លែខកញ្ញាាា ឆ្នាំំា�២០២៤)។(ថ្ងៃថ្មីៃ��១ ន្លែខតុ�ា ឆ្នាំំា�២០២១ - ថ្ងៃថ្មីៃ��៣០ ន្លែខកញ្ញាាា ឆ្នាំំា�២០២៤)។

កចិចកាារប្រ�ជុ�ទេន្តះ ន្តងឹប្រ�ប្រ�តឹតទិេ�ាតាាមវទីេ�អ ូទេ�ាថ្ងៃថ្មីៃ�ធុ ��៥ ន្លែខឧសភាា ឆ្នាំំា�២០២១ កចិចកាារប្រ�ជុ�ទេន្តះ ន្តងឹប្រ�ប្រ�តឹតទិេ�ាតាាមវទីេ�អ ូទេ�ាថ្ងៃថ្មីៃ�ធុ ��៥ ន្លែខឧសភាា ឆ្នាំំា�២០២១ 

ទេវ�ាទេមាៅាង ១០   ប្រ�ឹក។ សប្រមាា�់�័ត៌មាាន្តល�អិតអ���កាារចូល សូមទាាក់�ងទេ�ាទេ�ាក ទេវ�ាទេមាៅាង ១០   ប្រ�ឹក។ សប្រមាា�់�័ត៌មាាន្តល�អិតអ���កាារចូល សូមទាាក់�ងទេ�ាទេ�ាក 

Trish Gasper តាាម�ូរស័�ទទេលខ (៩៧៨) ៤៥៩ -០១៦៤ ទេលខ�ន្តត ២០១ Trish Gasper តាាម�ូរស័�ទទេលខ (៩៧៨) ៤៥៩ -០១៦៤ ទេលខ�ន្តត ២០១ 

(lrta1@aol.com)។(lrta1@aol.com)។

សប្រមាា��់ត័ម៌ាាន្ត�ន្លែន្តែម សមូទាាក�់ងទេ�ាទេ�ាក Graham Reich @ (978) សប្រមាា��់ត័ម៌ាាន្ត�ន្លែន្តែម សមូទាាក�់ងទេ�ាទេ�ាក Graham Reich @ (978) 

459-0164 ទេលខ�ន្តត 210 (Graham.Reich@lrta.com) ឬ Chris Curry 459-0164 ទេលខ�ន្តត 210 (Graham.Reich@lrta.com) ឬ Chris Curry 

@ CCurry@nmcog.org@ CCurry@nmcog.org

  

កាារចូលរួមកិចចប្រ�ជុ�កាារចូលរួមកិចចប្រ�ជុ�

សូមកត់សមាគាល់ថាា អាាជាាាធរឆ្លែងកាាត់ក្នុុ�ងត��ន្ត់��ប្រកុងឡូូន្លែវល (LRTA) ជន្តសូមកត់សមាគាល់ថាា អាាជាាាធរឆ្លែងកាាត់ក្នុុ�ងត��ន្ត់��ប្រកុងឡូូន្លែវល (LRTA) ជន្ត

�ិកាារ ក៍អាាចចូលរួមបាាន្តន្លែ�រ។ LRTA �តល់ជូន្តកន្លែន្តែងសាំាក់ទេ�ាសមរមយ ន្តិង/ឬ �ិកាារ ក៍អាាចចូលរួមបាាន្តន្លែ�រ។ LRTA �តល់ជូន្តកន្លែន្តែងសាំាក់ទេ�ាសមរមយ ន្តិង/ឬ 

ជ�ន្តួយន្លែ�ំកភាាសាាទេ�ាយមិន្តគ្គិតថ្ងៃថ្មីែ តាាមកាារទេសំើសុ� (រាា�់�ញូ្ជូ�ល �ៅុន្លែន្តតមិន្តមាាន្តក�ណត់ ជ�ន្តួយន្លែ�ំកភាាសាាទេ�ាយមិន្តគ្គិតថ្ងៃថ្មីែ តាាមកាារទេសំើសុ� (រាា�់�ញូ្ជូ�ល �ៅុន្លែន្តតមិន្តមាាន្តក�ណត់ 

ច�ទេ�ាះអំក�កន្លែប្រ�ភាាសាាសញ្ញាាាអាាទេមរិច ន្តិងភាាសាាទេ�េងទេ�ៀតទេប្រ�ា��ភាាសាាអង់ទេគ្គែស ច�ទេ�ាះអំក�កន្លែប្រ�ភាាសាាសញ្ញាាាអាាទេមរិច ន្តិងភាាសាាទេ�េងទេ�ៀតទេប្រ�ា��ភាាសាាអង់ទេគ្គែស 

កាារទេ�ើក ឬ�ិ�អកេររត់ទេលើទេអប្រកង់វីទេ�អូ មាាន្តឧ�ករណ៍ជ�ន្តួយកាារសាតា�់ ន្តិង សមាាារៈកាារទេ�ើក ឬ�ិ�អកេររត់ទេលើទេអប្រកង់វីទេ�អូ មាាន្តឧ�ករណ៍ជ�ន្តួយកាារសាតា�់ ន្តិង សមាាារៈ

ជ�ន្តួស)។ សប្រមាា�់កាារសុ�ជ�ន្តួយ សូមទាាក់�ងទេ�ា Chris Curry តាាម CCurry@ជ�ន្តួស)។ សប្រមាា�់កាារសុ�ជ�ន្តួយ សូមទាាក់�ងទេ�ា Chris Curry តាាម CCurry@

nmcog.org ។ កាារទេសំើសុ� គ្គួរន្លែតប្រតូវបាាន្តទេធើើទេឡូើងឱ្យយបាាន្តឆ្នាំា�់តាាមន្លែ�លអាាចទេធើើnmcog.org ។ កាារទេសំើសុ� គ្គួរន្លែតប្រតូវបាាន្តទេធើើទេឡូើងឱ្យយបាាន្តឆ្នាំា�់តាាមន្លែ�លអាាចទេធើើ

ទេ�ាបាាន្ត សប្រមាា�់  ទេសវាាកមីន្លែ�លប្រតូវកាារកាារទេរៀ�ច�កប្រមិតខពស់ រួមទាា�ង ភាាសាាសញ្ញាាា ទេ�ាបាាន្ត សប្រមាា�់  ទេសវាាកមីន្លែ�លប្រតូវកាារកាារទេរៀ�ច�កប្រមិតខពស់ រួមទាា�ង ភាាសាាសញ្ញាាា 

CART ឬកាារ�កន្លែប្រ�ភាាសាាផ្ទាទាលម់ាាត ់ឬកាារ�កន្លែប្រ�ភាាសាាតាាមកាារ�ាយលក័ខអកេរ។CART ឬកាារ�កន្លែប្រ�ភាាសាាផ្ទាទាលម់ាាត ់ឬកាារ�កន្លែប្រ�ភាាសាាតាាមកាារ�ាយលក័ខអកេរ។

ជ��ូក�� VI  កាារជូន្ត��ណឹង អ���កាារកាារ�ារជ��ូក�� VI  កាារជូន្ត��ណឹង អ���កាារកាារ�ារ

 LRTA ទេ�ារ�យ៉ាៅាងទេ�ញទេលញទេ�ាន្តឹងជ��ូក�� VI ថ្ងៃន្តចា�់សត���សិ�ិធ�លរ�ឋ  LRTA ទេ�ារ�យ៉ាៅាងទេ�ញទេលញទេ�ាន្តឹងជ��ូក�� VI ថ្ងៃន្តចា�់សត���សិ�ិធ�លរ�ឋ 

ឆ្នាំំា� ១៩៦៤ លកខន្តតកិៈ ន្តងិ���ញ្ញាតត�ិាក�់ន័្តធទេ�ាក្នុុ�ងកមវីធិ� ន្តងិសកមភីាា�ទាា�ងអស។់ ឆ្នាំំា� ១៩៦៤ លកខន្តតកិៈ ន្តងិ���ញ្ញាតត�ិាក�់ន័្តធទេ�ាក្នុុ�ងកមវីធិ� ន្តងិសកមភីាា�ទាា�ងអស។់ 

LRTA មិន្តទេរើសទេអើងទេ�ាយន្លែ�ែកទេលើ�ូជសាាសន្ត៍ �ណ៌សមី�រ ជាាតិសាាសន្ត៍ ទេចះLRTA មិន្តទេរើសទេអើងទេ�ាយន្លែ�ែកទេលើ�ូជសាាសន្ត៍ �ណ៌សមី�រ ជាាតិសាាសន្ត៍ ទេចះ

ភាាសាាអងទ់េគ្គែសចាស�់ាស ់ប្របាាកច់�ណលូ សាាសនាា ទេ�ើមក�ទេណើត���នូ្តតាា �កិាារភាា�ភាាសាាអងទ់េគ្គែសចាស�់ាស ់ប្របាាកច់�ណលូ សាាសនាា ទេ�ើមក�ទេណើត���នូ្តតាា �កិាារភាា�

អាាយុ ទេ�� ន្តិនាំាកាារទេ�� ទេសវាាទេយ៉ាាធាា ឬអតតសញ្ញាាាណទេយន្តឌ័័រ ឬកាារ�ទេញ្ញចញមតិអាាយុ ទេ�� ន្តិនាំាកាារទេ�� ទេសវាាទេយ៉ាាធាា ឬអតតសញ្ញាាាណទេយន្តឌ័័រ ឬកាារ�ទេញ្ញចញមតិ

ទេឡូើយ ។ �ុគ្គគលប្រគ្គ�់រូ� ន្លែ�លទេជឿជាាក់ថាាខ្លួូ�ន្ត ឬប្រកុមមន្តុសេជាាក់�ាក់ណាាមួយប្រតូវទេឡូើយ ។ �ុគ្គគលប្រគ្គ�់រូ� ន្លែ�លទេជឿជាាក់ថាាខ្លួូ�ន្ត ឬប្រកុមមន្តុសេជាាក់�ាក់ណាាមួយប្រតូវ

បាាន្ត��ួលរងន្តូវកាារទេរើសទេអើង ន្លែ�លហាាមឃាាត់ទេ�ាយជ��ូក��VI ឬ ទេ�ាយលកខន្តតិកៈ បាាន្ត��ួលរងន្តូវកាារទេរើសទេអើង ន្លែ�លហាាមឃាាត់ទេ�ាយជ��ូក��VI ឬ ទេ�ាយលកខន្តតិកៈ 

ឬ���ញ្ញាតតិន្លែ�ល�ាក់�័ន្តធ �ុគ្គគលទេនាាះផ្ទាទាល់ ឬតាាមរយៈអំកត�ណាាង អាាច�ាក់�ាកយឬ���ញ្ញាតតិន្លែ�ល�ាក់�័ន្តធ �ុគ្គគលទេនាាះផ្ទាទាល់ ឬតាាមរយៈអំកត�ណាាង អាាច�ាក់�ាកយ

�ណឹឹងទេ�ា LRTA ។ សប្រមាា�់�័ត៌មាាន្ត�ន្លែន្តែមទាាក់�ងន្តឹងកាារ�ាក់�ាកយ�ណឹឹង សូម�ណឹឹងទេ�ា LRTA ។ សប្រមាា�់�័ត៌មាាន្ត�ន្លែន្តែមទាាក់�ងន្តឹងកាារ�ាក់�ាកយ�ណឹឹង សូម

ទាាក�់ងទេ�ា Trish Gasper តាាម�រូស�័ទទេលខ (៩៧៨) ៤៥៩-០១៦៤ ឬតាាមរយៈទាាក�់ងទេ�ា Trish Gasper តាាម�រូស�័ទទេលខ (៩៧៨) ៤៥៩-០១៦៤ ឬតាាមរយៈ

អី�ន្លែមៅល lrta1@aol.com ឬចលូទេ�ាកាាន្តទ់េវ��សាាយ http://www.lrta.com/។អី�ន្លែមៅល lrta1@aol.com ឬចលូទេ�ាកាាន្តទ់េវ��សាាយ http://www.lrta.com/។

ប្រ�សនិ្តទេ�ើទេ�ាក អកំ ប្រតវូកាារ�កន្លែប្រ��ត័ម៌ាាន្តទេន្តះ ជាាភាាសាាទេ�េងទេ�ៀត សមូទាាក�់ងប្រ�សនិ្តទេ�ើទេ�ាក អកំ ប្រតវូកាារ�កន្លែប្រ��ត័ម៌ាាន្តទេន្តះ ជាាភាាសាាទេ�េងទេ�ៀត សមូទាាក�់ង

ទេ�ាកាាន្ត់អំកឯកទេ�ស LRTA ជ��ូក��VI តាាម�ូរស័�ទទេលខ ៩៧៨-៤៥-០១៦៤។ទេ�ាកាាន្ត់អំកឯកទេ�ស LRTA ជ��ូក��VI តាាម�ូរស័�ទទេលខ ៩៧៨-៤៥-០១៦៤។

Lowell Regional Transit Authority (LRTA)Lowell Regional Transit Authority (LRTA)
Disadvantaged Business Enterprise (DBE) GoalsDisadvantaged Business Enterprise (DBE) Goals

ForFor
Federal Transit Administration (FTA) Assisted ActivitiesFederal Transit Administration (FTA) Assisted Activities
Federal Fiscal Years 2022 -2024Federal Fiscal Years 2022 -2024
In compliance with Departments of Transportation’s 49 CFR In compliance with Departments of Transportation’s 49 CFR 

part 23 and 26, the Lowell Regional Transit Authority will be part 23 and 26, the Lowell Regional Transit Authority will be 
holding a meeting of contractors and interested parties to discuss holding a meeting of contractors and interested parties to discuss 
the three year DBE goal setting process, for Federal Fiscal Years the three year DBE goal setting process, for Federal Fiscal Years 
2022, 2023 and 2024 (Oct. 1, 2021 – Sept. 30, 2024).2022, 2023 and 2024 (Oct. 1, 2021 – Sept. 30, 2024).

The meeting will be held virtually on Wednesday, May 5, 2021 The meeting will be held virtually on Wednesday, May 5, 2021 
at 10:00 a.m. For login details please contact Trish Gasper at at 10:00 a.m. For login details please contact Trish Gasper at 
(978) 459-0164 ext. 201 (lrta1@aol.com)(978) 459-0164 ext. 201 (lrta1@aol.com)

For further information, please contact Graham Reich @ (978) For further information, please contact Graham Reich @ (978) 
459-0164 ext. 210 (Graham.Reich@lrta.com) or Chris Curry @ 459-0164 ext. 210 (Graham.Reich@lrta.com) or Chris Curry @ 
CCurry@nmcog.org.CCurry@nmcog.org.

  
MEETING ACCESSIBILITYMEETING ACCESSIBILITY
Please note that Lowell Regional Transit Authority (LRTA) Please note that Lowell Regional Transit Authority (LRTA) 

is accessible to persons with disabilities.  The LRTA provides is accessible to persons with disabilities.  The LRTA provides 
reasonable accommodations and/or language assistance free of reasonable accommodations and/or language assistance free of 
charge upon request (including but not limited to interpreters in charge upon request (including but not limited to interpreters in 
American Sign Language and languages other than English, open American Sign Language and languages other than English, open 
or closed captioning for videos, assistive listening devices and or closed captioning for videos, assistive listening devices and 
alternate material formats), as available. For assistance, please alternate material formats), as available. For assistance, please 
contact Chris Curry at CCurry@nmcog.org.  Requests should contact Chris Curry at CCurry@nmcog.org.  Requests should 
be made as soon as possible for services requiring advanced be made as soon as possible for services requiring advanced 
arrangements, including sign-language, CART or language arrangements, including sign-language, CART or language 
translation or interpretation.translation or interpretation.

  
TITLE VI NOTICE OF PROTECTIONTITLE VI NOTICE OF PROTECTION
The LRTA fully complies with Title VI of the Civil Rights The LRTA fully complies with Title VI of the Civil Rights 

Act of 1964 and related statutes and regulations in all programs Act of 1964 and related statutes and regulations in all programs 
and activities.  The LRTA does not discriminate on the basis of and activities.  The LRTA does not discriminate on the basis of 
race, color, national origin, English proficiency, income, religious race, color, national origin, English proficiency, income, religious 
creed, ancestry, disability, age, gender, sexual orientation, mili-creed, ancestry, disability, age, gender, sexual orientation, mili-
tary service, or gender identity or expression.  Any person who tary service, or gender identity or expression.  Any person who 
believes that he/she or any specific class of persons has been believes that he/she or any specific class of persons has been 
subjected to discrimination prohibited by Title VI or related subjected to discrimination prohibited by Title VI or related 
statutes or regulations may, himself/herself or via a representa-statutes or regulations may, himself/herself or via a representa-
tive, file a complaint with the LRTA.  For more information tive, file a complaint with the LRTA.  For more information 
regarding filing a complaint, please contact Trish Gasper at (978) regarding filing a complaint, please contact Trish Gasper at (978) 
459-0164, or at lrta1@aol.com or go to the LRTA website at 459-0164, or at lrta1@aol.com or go to the LRTA website at 
http://www.lrta.com/http://www.lrta.com/

If this information is needed in another language, please contact If this information is needed in another language, please contact 
the LRTA Title VI Specialist at 978-459-0164.the LRTA Title VI Specialist at 978-459-0164.

Caso esta informação seja necessária em outro idioma, favor Caso esta informação seja necessária em outro idioma, favor 
contar o Especialista em Título VI do LRTA pelo telefone 978-contar o Especialista em Título VI do LRTA pelo telefone 978-
459-0164.459-0164.

ត្រីបុសិនឹមេបុើមេលាក-អំកត្រី�ូវការបុកខែត្រីបុ�័�៌�នឹមេនឹះ សូ�ទាំក់ត្រីបុសិនឹមេបុើមេលាក-អំកត្រី�ូវការបុកខែត្រីបុ�័�៌�នឹមេនឹះ សូ�ទាំក់
ទីកអំកឯកមេទីសមេលេើជ��ូកទីី6 របុស់ LRTA តា�រយៈៈមេលេខទូីរស័�ទ ទីកអំកឯកមេទីសមេលេើជ��ូកទីី6 របុស់ LRTA តា�រយៈៈមេលេខទូីរស័�ទ 
978-459-0164978-459-0164

Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte 
al especialista de LRTA del Título VI al 978-459-0164.al especialista de LRTA del Título VI al 978-459-0164.

Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang, 
tanpri kontakte E spesyalis LRTA Title VI la nan nimewo 978-tanpri kontakte E spesyalis LRTA Title VI la nan nimewo 978-
459-0164.459-0164.
如果需要使用其它语言了解信息，请联系马萨诸塞州交通部如果需要使用其它语言了解信息，请联系马萨诸塞州交通部

（（LRTALRTA）《民权法案》第六章专员，电话）《民权法案》第六章专员，电话978-459-0164.978-459-0164.

�នឹមេ�ើលេមេឃុំើញថា មេ�យៈសារខែ��នឹការ

ជ�ទាំស់�ីត្រីបុមេទីសចិូនឹ និឹងរសុសីុ ខែដ៏លេជាស

�ជិកអចិូថ្ងៃង្ក្រានឹើយ៍ៈ�នឹសិទីធិអ�ណ្តាចូមេធីេើ

មេសចូកើសីមេត្រី�ចូកុំងការរា�ងខទប់ុដ៏�មេណ្តាះស្រសាយៈ

ណ្តា�ួយៈខែដ៏លេ�ិនឹឱ្យយចូូលេជាធីរ�នឹ។

ខែបុបុណ្តាក៏មេ�យៈ ត្រីបុមេទីសអង់មេ�ូស 

ស�រដ៏ឋអាមេ�រកិ �រា�ង មេ�ខែ��ាយ៉ា�ឱ្យយ

�នឹកិចីូត្រីបុជុ�របុស់ត្រីកុ�ត្រីបឹុកាមេនឹះជាញឹកញាប់ុ។ 

ស�រដ៏ឋអាមេ�រកិ អង់មេ�ូស ស�ភា�អឺរ ោបុុ 

កាណ្តា� �នឹ�ក់ទីណ្យា ក�ីមេ�មេលេើ�ួក

មេយ៉ាធាភូ្នំ�ខែដ៏លេកុំងមេនាះរ�ួ�នឹ ការបុងាក

ត្រីទី�យស�ី�ត ិរបុស់ត្រីកុ��ុុនឹរបុស់�ួកមេយ៉ាធា

ភូ្នំ�ខែដ៏លេ�នឹមេ�អឺរ ោបុុ និឹង ស�រដ៏ឋអាមេ�រកិ។

ករណី្យត្រីបុមេទីសភូ្នំ�មេនឹះ�នឹក��ុងកូាយៈជា

ស�ណុ្យ� មេរឿងឧត្រីកិដ៏ឋក�ីត្រីបុឆ្នាំ�ងនឹឹង�នុឹសសជា�ិ។

ត្រីកុ�សិទីធិ�នុឹសសមេ�ថាអាជាា ធីរភូ្នំ�

�នឹក��ុងត្រីបុត្រី�ឹ�តអ�មេ�ើថ្ងៃត្រី�ថ្ងៃផ្តស យុៈងឃុំងំ ខែដ៏លេ

ជត្រី�ុញឱ្យយត្រីកុ�រដ៏ឋអាជាា និឹង អំកមេសុើបុអមេងា�

ថ្ងៃនឹត្រីកុ�អងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ ស�ការ

ជា�ួយៈ ត្រីបុជាជនឹភូ្នំ�បុញ្ជូាូ នឹ ភ្នំសតុតាងមេ�

ត្រីកុ�ត្រីបឹុកាសិទីធ�ិនុឹសស ថ្ងៃនឹអងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ

រចួូ�ក់មេ� �ុលាការ ឧត្រីកិដ៏ឋក�ីសង្ក្រា�គ �

អនឹតរជា�ិ ICC មេ�មេ�លេខ្លាំង�ុខមេនឹះ។

�ណ្យៈក�ីធិីការ��ណ្តាងសភាស�ភា� 

មេ�កា�់ថា CRPH ខែដ៏លេជាត្រីក�ុស�ជិកសភា

ភូ្នំ�ជាប់ុមេឆំ្នាំ� �នឹត្រីបុកាសថាខួូនឹ�នឹ

ត្រីបុ�ូលេ�នឹភ្នំសតុតាងជាសរបុុ ចូ�នួឹនឹ ១៨�ឺុនឹ

ចូាប់ុ �ីសាកសីមេឃុំើញនឹឹងខែភំ្នំក និឹង�ីត្រី�ប់ុ

�ជឈ�ឋ នឹ �ក់�័នឹធរ�ួទាំ�ងជនឹរងមេត្រីគ្នាះផ្កាទ ល់េ

មេទីៀ�មេ�ើយៈភ្នំសតុតាង�នឹជា វមិេដ៏អូ និឹង�នឹ

ទាំ�ងរបូុ��សនឹូឹក មេទីៀ�ផ្តង នូឹវរាល់េសក�ីភា�

របុស់�ួកមេយ៉ាធាត្រីបុត្រី�ឹ�តអ�មេ�ើយៈោង់ឃុំងំ

�ញ់ស�ូប់ុត្រីបុជាជនឹខួូនឹឯង។

ភ្នំសតតុាង ទាំ�ងមេនាះ�ក់�័នឹធនឹឹងការរ �មេលាភ្នំ

សិទីធ�ិនុឹសស �ីស�ណ្តាក់របុបុសឹកខែដ៏លេមេ�ធាវ ី

ថ្ងៃនឹ�ណ្យៈក�ីធិីការថ្ងៃនឹស�ជិកសភាស្រសមេ�លេ 

មេត្រីគ្នាងជួបុជា�ួយៈអំកមេសុើបុអមេងា�របុស់

អងគការស�ត្រីបុជាជា�ិ មេដ៏ើ�ីកី�ណ្យ�់សាថ នឹភា�

ថ្ងៃនឹការត្រីបុត្រី�ឹ�ត របុស់�ួកមេយ៉ាធានិឹងបុញ្ញាា ក់

អ��ីភ្នំសតុតាងខែដ៏លេត្រីបុ�ូលេ�នឹទាំ�ងមេនាះ ថា

មេ�ើ�នឹភា�រងឹ��កត្រី�ិ�ណ្តា។

បុោខុែនឹត�ួកឧ�ត�មេសនីឹយ៍ៈភូ្នំ� យ៉ាោង�ិចូ៧នាក់ 

�នឹមេឈី្នាះមេ�កុំងបុញ្ជូា ីរបុស់រដ៏ឋអាជាា  ថ្ងៃនឹ

�ុលាការ ឧត្រីកិដ៏ឋក�ី សង្ក្រា�គ �អនឹតរជា�ិ ICC 

ករណី្យត្រីបុល័េយៈ�ូជសាសន៍ឹ មេលេើជា�ិសាសន៍ឹ

ភា��ិចូថ្ងៃនឹស���ន៍ឹ អមេនាត  ត្រីបុមេវសន៍ឹ �ោូសូិ

�រ ោ�ីូងយ៉ាោ  ដ៏ល់េមេ�២�ន់ឹនាក់ មេ�ើយៈ

ជា�ួយៈគំ្នាមេនឹះ  ��ុករសូាប់ុមេត្រីកា�ត្រីគ្នាប់ុ

កា�មេភូ្នំើងរបុស់�ួកមេយ៉ាធា មេកើនឹមេ�ើងជាង   

៦១០នាក់ មេ�យៈ�ិ��កដ៏ល់េថ្ងៃ�ៃទីី៨ មេ�សា

មេនឹះ៕

អគ្គគទេលខាាធិកាារអងគកាារអគ្គគទេលខាាធិកាារអងគកាារ
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States and France still try to hold 
frequent council meetings. The 
United States, Britain, the Euro-
pean Union, and Canada have im-
posed sanctions on the Burmese 
military, including freezing the 
assets of Burmese military compa-
nies in Europe and in the United 
States.

The case of Burma is becoming The case of Burma is becoming 
a crime against humanity.a crime against humanity.

Rights groups called the Burmese 
authorities have been committing 
cruel atrocities, urging UN prosecu-
tors and investigators to cooperate 
with the Burmese people, submitting 
evidence to the UN Human Rights 
Council and submitting it to the 
International Criminal Tribunal of 
War in the coming days.

The Union Parliamentary Com-
mittee (CRPH), a group of elected 
Burmese parliamentarians, has an-

nounced that it has collected a total 
of 180,000 pieces of evidence from 
eyewitnesses and from all walks of 
life, including the victims themselves. 
The evidence includes Videos and 
photos of the military's brutal kill-
ings of its own people.

The evidence relates to human 
rights abuses by the military regime, 

where lawyers of the Shadow Par-
liamentary Committee are scheduled 
to meet with UN investigators to 
determine the status of the military's 
conduct and how strong the sub-
stantiate the evidence gathered.

But at least seven Burmese 
generals are on the ICC Prosecutor's 
Office's list of genocide cases of up 
to 2,000 Rohingya Muslim immi-
grants, and protesters have been shot 
dead by the military has grown to 
more than 610 as of April 8.

UN Secretary-General's envoy begins visit to ThailandUN Secretary-General's envoy begins visit to Thailand
UN Secretary-General's envoyUN Secretary-General's envoy/From Page 09/From Page 09
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