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COLLEGIATE CHARTER SCHOOL OF LOWELL

HOLDS RIBBON-CUTTING CEREMONY AT NEW HIGH SCHOOL
By Khmer Post USA
Lowell, MA —Lowell’s first
charter high school celebrated its
opening on April 12, 2021, a few
years after the opening of the elementary school. Collegiate Charter School of Lowell (CCSL), a
SABIS education system is implemented and is known for being a
“well-structured, vigorous, and
international curriculum”. In addition to complying to local and national standards, it is a part of an
international education system being implemented in 20 other countries in the world.
The ribbon cutting was held
on the 3rd floor where a portion of
the new high school is now opened
Please see Collegiate Charter
School / 07

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

មហាសង្ក្រា�ាន្តតឆ្នាំំ�ថ្មីី� ឆ្នាំំ�ឆ្លូូ�វ ត្រី�ីស័័ក ពុុទ្ធធសករាជ ២៥៦៥ គ្រឹ�ឹស្តត

សករាជ ២០២១ និិងរណ្តាាប់់ទទួួលទេ�វតាឆ្នាំំ�ថ្មីី�
(ភ្នំំ�ពេ�ញ)៖ ពិិធីីបុុណ្យយចូូលឆ្នាំំ�ថ្មី�ី ឆ្នាំំ�ឆ្លូ�ូវ ត្រី�ីស័័ក ពុុទ្ធធសករាជ ២៥៦៥ គ្រឹ�ឹស្តស
ត ករាជ

២០២១ នៅ�ថ្ងៃ�ៃពុុធ៣កើ�ើត ខែ�ពិិសាខ ត្រូ�ូវនឹឹងថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�មេ�សា ឆ្នាា ២០២១ វេេលា

ម៉ោ�ោ ង៤គត់់ ជាថ្ងៃ�ចូ
ៃ ូលឆ្នាំំ�ឆ្លូ�វូ ត្រី�ីស័័ក។ ពិិធីីបុុណ្យយដ៏៏ធំំរបស់់ជាតិិខ្មែ�ែរនេះ�ះ ត្រូ�វូ ប្រា�រព្ធធឡើ�ើង

រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃ ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ដល់់ ១៦ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១ ។
នៅ�ពេ�លនេះ�ះ យើ�ើងសូូមដកស្រ�ង់់នូូវមហាសង្ក្រា�ាន្តត

តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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លេ�ខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

KHMERPOST USA

KHMERPOST USA

ISSUE315 APRIL 19 - MAY 9, 2021

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា HEALEY រម្លឹឹ�កដល់់សាធារណៈៈជនថា
អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណ អត្តតលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម និិងការធានារ៉ាាប់់រង
សុុខភាព មិិនតម្រូ�ូវទេ� ដើ�ើម្្បីីចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង
ពិិន សុុបិិន

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា HEALEY ក្រើ�ើ�នរម្លឹឹ�ក

ដល់់សាធារណៈៈជនថា អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណ

ពួួកគេ�មិិនមានវាឡើ�ើយ។

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាHealeyមានប្រ�សាសន៍៍

អត្តតលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម និិ ងការធានា
រ៉ាាប់់រងសុុខភាព មិិនតម្រូ�ូវទេ� ដើ�ើម្បីីចា
� ក់់ថ្នាំំ�
វ៉ាាក់់សាំំង ប្រ�ជាជនមិិនអាចត្រូ�ូវបានគេ�បដិិ

សេ�ធេ�ទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិ នមាន
អត្តតសញ្ញាាណប័័ ណ្ណណ ឬការធានារ៉ាាប់់រង
សុុខភាព អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា ក៍៍បានក្រើ�ើ�ន
រម្លឹឹ�កដល់់សាធារណៈៈជនថា ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង

ចាក់់ជូូនដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ សម្រា�ប់់មនុុស្សស

គ្រ�ប់់គ្នាា។

បូូស្តុុ�ន - នៅ�ពេ�លដែ�លមនុុស្សសកាន់់តែ�

ច្រើ�ើ�នមានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងនៅ�
រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូសេ�ត អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា
Maura Healey កំំពុុ ងក្រើ�ើ�នរំំលឹឹកដល់់

សាធារណជន និិងអ្ននកផ្តតល់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង

ថា “ប្រ�ជាជនដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះបំំផុុ ត

សង្គគម ព័័ត៌៌មានធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាព និិង

រងផលប៉ះះ�ពាល់់យ៉ាាងខ្លាំំ�ងពីីការឆ្លលងជំំងឺឺកូូ

ថា អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណ អត្តតលេ�ខសន្តិិ�សុុខ

របស់់យើ�ង
ើ រួួមទាំំង ជនអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍បាន

ទម្រ�ង់់នៃ�ការកំំណត់់អត្តតសញ្ញាាណផ្សេ�េងទៀ�ៀត

វី ីដ-១៩ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ភាគច្រើ�ើ�នប្រ�ឈមនឹឹង

មិិ នអាចត្រូ�ូវបានគេ�បដិិ សេ�ធ ព្រោះ��ះតែ�

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨

មិិនតម្រូ�ូវឱ្យយទទួួលថ្នាំំបង្កា
� ា រ ហើ�ើយប្រ�ជាជន

ឧបសគ្គគធំំបំំផុត
ុ ក្នុុ�ងការទទួួលថ្នាំំវ៉ា
� ាកសាំំង។
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AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT ID CARDS, SOCIAL SECURITY NUMBERS, AND

HEALTH INSURANCE ARE NOT REQUIRED TO GET VACCINATED
People Cannot be Turned Away if they Don’t Have Identification or Health
Insurance; AG also Reminds Public that Vaccines are Free for Everyone

BOSTON – As more people
become eligible to get vaccinated
in Massachusetts, Attorney General 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 because they don’t have them.
“Our most vulnerable populations, including immigrants, have
been hard hit by COVID-19 infections, yet they often face the greatest 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 vaccine. 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 vaccine, 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, immigrants 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 domestic violence may lack forms of
identification or other documents
when they flee from their abusers,
and individuals experiencing homelessness 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 identification, a Social Security number, or

Please see AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT ID CARDS / 08
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tmkBITMB½rTI 01 មហាាសង្ក្រា�ា�ន្តតឆ្នាំំ��ថ្មីី� ឆ្នាំំ��ឆ្លូូ�វ....
ឆ្នាំំ�ថ្មី�ី ឆ្នាំំ�ឆ្លូ�ូវ ត្រី�ីស័័ក ពុុទ្ធធសករាជ ២៥៦៥
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លេ�ខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១
នៅ�ក្នុុ�ងឱកាសសង្ក្រា�ាន្តតទាំង
ំ បីីថ្ងៃ�ៃ សូូម
អស់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋប្រុ�ស
ុ ស្រី�ីផងទាំំងឡាយ

សុុភមង្គគល វិ ិបុុលសុុខគ្រ�ប់់ប្រ�ការតាំំងពីី
ឆ្នាំំ�ថ្មី�នេះ�
ី ះតរៀ�ៀងទៅ�។

ថ្មមកែ�វដែ�លជាមាត់់គោ�ឧសភរាជទាំំង៧ត្រ�ជាក់់

រៀ�ៀបចំំ ពលិិការ គ្រឿ��ឿងសក្កាារបូូ ជា អុុ ច

គ្រឹ�ឹស្តស
ត ករាជ ២០២១ ពីីសៀ�ៀវភៅ�សង្ក្រា�ាន្តត

ក្សេ�េមក្សាាន្តត ព្រះ�ះរាជហឫទ័័យហើ�ើយនាំំគ្នាា

ប្រ�ទីី បជ្វាា លា ថ្វាាយព្រះ�ះរតនត្រ័�័ យ និិ ង

ឆ្នាំំ�ថ្មី�ី របស់់លោ�ក អ៊ឹឹ�ម បុុ រិ ិន្ទទ នាយកនៃ�

ចូូ លទៅ�សមាទាន រក្សាាសីីលដោ�យ

ទទួួ លស្វាាគមន៍៍ ទេ�វបុុ ត្រ� ទេ�វធីី តាឆ្នាំំ�ថ្មី�ី

រណ្តាា�ប់់ទទួួលទេ�វតា
*
រណ្តា
ាប់់ទទួួលទេ�វតា តាមទំំនៀ�ៀមពីី

សោ�មនស្សសរី ីករាយគ្រ�ប់់ ៗព្រះ�ះអង្គគ ក្នុុ�ង

ហើ�ើយ ខំំលះះបងចិិត្តតអាក្រ�ក់់អន្យយតិិយជា

បុុរាណរៀ�ៀងរហូូតមក ត្រូ�ូវរៀ�ៀបរានទទួួល

គណៈៈកម្មមការស្រា�វជ្រា�វវិ ិជ្ជាាហោ�រាសាស្ត្រ�រ
និិងប្រ�ពៃ�ណីីទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់ខ្មែ�ែរ មកជម្រា�ប

ទេ�វតា នៅ�ខាងមុុខផ្ទះះ�មួួយសម្រា�ប់់ តាំំង

ជូូនដូូចតទៅ�៖

គ្រឿ��ឿងពលីីការផ្សេ�េងៗ ។ ត្រូ�ូវរៀ�ៀបក្រា�ល

ព្រះ�ះពុុទ្ធធសករាជព្រះ�ះសាសនា អតិិក្កក

សំំពត់់ ពណ៌៌ស ហើ�ើយរៀ�ៀបចំំនូូ វគ្រឿ��ឿង

ន្តាា កន្លលងទៅ�ហើ�ើយបាន២៥៦៤ ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃ

សក្កាារបូូ ជា ទេ�វតាមានជាអាទិ៍៍បាយសីី

ចន្ទទ១៥កើ�ើត ខែ�ពិិសាខ លុះះ�ដល់់ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ

៩ថ្នាាក់់មួយគូ
ួ
បាយសី
ូ
ី ៧ថ្នាាក់់មួយគូ
ួ
បាយសី
ូ
ី

១រោ�ច ខែ�ពិិសាខ ឆ្នាំំឆ្លូ
� �វូ ត្រី�ីស័ក
័ តទៅ�ចូូល

៥ថ្នាាក់់មួួយគូូបាយសីី ៣ថ្នាាក់់មួួយ គូូបាយ

នឹឹងគណនាឆ្នាំំ�ឆ្លូ�ូវឥឡូូវនេះ�ះ សង្ក្រា�ាន្តត

មួួយគូូ ទៀ�ៀន៥ធូូប៥ លាច៥ផ្កាា៥ ដាក់់លើ�ើ

ពុុទ្ធធសករាជ២៥៦៥។

សីីប៉ាាឆាមមួួយគូូ ស្លាាធម៌៌មួួយគូូ ទឹឹកអប់់

ចូូលនៅ�ថ្ងៃ�ៃពុុធ៣កើ�ើត ខែ�ពិិសាខ ត្រូ�ូវនឹឹង

ជើ�ើងពាន១គូូ ចេ�កនួួនចេ�កណាំំវ៉ាាដាក់់លើ�ើ

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�មេ�សា គ.ស.២០២១ វេេលា

ជើ�ើងពានមួួយគូូ ផ្លែ�ែឈើ�ើ ១១មុុខ រៀ�ៀបដាក់់

ម៉ោ�ោ ង០៤៖០០នាទីី (ទៀ�ៀបភ្លឺឺ�)។ ពេ�លនោះ�ះ

ជើ�ើងពាន១១គូូ ដូូងឡៅ�មួួយគូូ ទឹឹក ស្អាាត

ព្រះ�ះអាទិិត្យយចេ�ញពីីមីីនរាសីីទៅ�ឋិិត នៅ�ឯ

ពីីរកែ�វ ។

មេ�សរាសីីតាមផ្លូូ�វគោ�វិ ិថីី គឺឺ ផ្លូ�ូវកណ្តា
ាល

ភគវតីី សភាសាលាដែ�លព្រះ�ះវិ ិស្សសកម្មម

ចិិត្តតអប្រិ�ិយ៍៍ជាប់់ ដោ�យគំំនុំំ�គុំំ�គួួនព្យាាបាទ

ស្រេ��ចហើ�ើយនៅ�វេេលាម៉ោ�ោ ង ដែ�ល

ព្រះ�ះនាម មណ្ឌា
ា ទេ�វី ី ជាបុុត្រី�ីទីី៤ នៃ�កបិិល

ទេ�វបុុត្រ�និិមិត្ត
ិ ថ្វាាយ
ត
ដើ�ើម្បីី�បន្ទោ�ោបង់់អពមង្គគល

ឈ្នាានីីស ដែ�លកើ�ើតមានក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ចាស់់ ឲ្យយ

ទេ�វតាចុះះ�មកត្រូ�វូ ជួួបប្រ�ជុំំក្រុ�
� មគ្រួ
ុ �ួសារ ដើ�ើម្បីី�

ឲ្យយជ្រះ�ះស្រ�ឡះះ ហើ�ើយចម្រើ�ើ�ននូូវសិិរី ីសួួស្តីី�

ជ្រះ�ះស្រ�ឡះះ តាំំងចិិត្តប្រ�ព្រឹ
ត �ឹត្តល្អ
ត ប្រ�
អ កបដោ�យ

ថ្វាាយបង្គំំ�ព្រះ�ះ នមស្សសការព្រះ�ះរតនៈៈត្រ័�័យ

មហាព្រ�ហ្មម គង់់នៅ�ចាតុុម្មមហារាជិិកាទ្រ�ង់់

ជ័័យមង្គល
គ ជន្មាាយុុយឺនយូ
ឺ
រូ ដល់់ទេ�វតា និិង

មេ�ត្តាា ករុុណា មុុទិិតា ឧបេ�ក្ខាា និិងបញ្ញាា

សមាទានសីីល ហើ�ើយតាំំងចិិ ត្តតឲ្យយបាន

អម្ពពរពណ៌៌អន (ខៀ�ៀវខ្ចីី�) លម្អអនៅ�ព្រះ�ះកាណ៌៌

មនុុ ស្សសសត្វវផងទាំំងឡាយ តាំំងពីី ឆ្នាំំ�ថ្មី�ី

ធ្វើ�ើ�បុុណ្យយសុុន្ទរ៍ទ ៍ទានតាមប្រ�ពៃ�ណីី រក្សាាសីីល

ស្អាាតបរិ ិសុុទ្ធជ្រះ�
ធ ះស្រ�ឡះះ នូូវមន្ទិិ�លទាំំងពួួង

ដោ�យសៀ�ៀតផ្កាាចម្បាា អភរណៈៈកែ�វពិិទូូរ្យយ

ចូូលមកនេះ�ះបានទូូលំំទូលា
ូ យសុុខក្សេ�េមក្សាាន្តត

តម្កកល់់ ចិិត្តរំំពឹ
ត ង
ឹ គិិតទៅ�លើ�ើព្រះ�ះពុុទ្ធធ ព្រះ�ះធម៌៌

ភក្សាាហារទ្រ�ង់់សប្បិិ� (ទឹឹកដោះ�ះ) ព្រះ�ះហស្តត

តរៀ�ៀងទៅ�។

ព្រះ�ះសង្ឃឃជាទីីពឹង
ឹ ទីីរឭក លុះះ�ចប់់ពិធី
ិ ទទួ
ី ល
ួ

មានទេ�វធីីតាមួួយព្រះ�ះអង្គគ ជាមគ្គគនាយិិកា

ស្តាំំ �ទ្រ�ង់់ ម្ជុុ�លព្រ�ហស្តតឆ្វេ�េងទ្រ�ង់់ ឈើ�ើ ច្រ�ត់់

ថ្ងៃ�ៃពុុធ៣កើ�ើ ត ខែ�ពិិ សាខ ត្រូ�ូវនឹឹ ង

ទ្រ�ង់់គង់់ផ្ទុំំ��បិិទព្រះ�ះនេ�ត្រ� នៅ�លើ�ើខ្ននង គទ្រ�ភៈៈ

ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ ខែ�មេ�សា ឆ្នាា ២០២១ វេេលា

ចំំពោះ�ះបាយសីី៩ថ្នាាក់់ ៧ថ្នាាក់់ ជា

(សត្វវលា) ជាយានពាហនៈៈ។

ម៉ោ�ោ ង០៤គត់់ ជាថ្ងៃ�ចូ
ៃ ូលឆ្នាំំ�ឆ្លូ�វូ ត្រី�ីស័័ក (ជា

ទំំនៀ�ៀមមានចែ�ង នៅ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ព្រ�រាជពិិធីី

ទើ�ើបនាំំអស់់ទេ�វបុុត្រ�ទេ�វធីីតាទាំង
ំ មួួយ

ទេ�វតា ។

វារៈ�មហាសង្ក្រា�ាន្តត) (ក្នុុ�ងរាត្រី�ី ថ្ងៃ�ៃអង្គាា រ

ទ្វាា រទសមាសនិិងមានអនុុវត្តតនៅ�ព្រះ�ះបរមរាជវាំំង

សែ�នកោ�ដិិ ហោះ�ះទៅ�កាន់់ គុុហាកែ�វធម្មម

ទីី១៣ខែ�មេ�សា) ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍ ៤កើ�ើត ខែ�

មាលីីនាទីី ភ្នំំ�កៃ�លាសខេ�ត្តតហិិមពាន្តត ជាទីី

ពិិ សាខ ត្រូ�ូវនឹឹ ងថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�មេ�សា

មកឬរៀ�ៀបត្រឹ�ឹមគ្រឿ��ឿងសក្កាារបូូ ជា ដែ�ល

តម្កកល់់ទុក
ុ នូូវព្រះ�ះសិិរសា កបិិលមហាព្រ�ហ្មម

គ.ស.២០២១ ជាវារៈ�វន័័បត។

មានទៀ�ៀនប្រាំ�ំ ធូូ បប្រាំ�ំស្លាាធម៌៌ កូូនចេ�ក

តែ�ចំំពោះ�ះប្រ�ជារាស្ត្រ�រគួួរធ្វើ�ើ�ត្រឹ�ឹម៥ថ្នាាក់់ ចុះះ�

ដែ�លតំំកល់់លើ�ើពានមាស នាំំមកដង្ហែ�ែ

ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�៥កើ�ើ ត ខែ�ពិិ សាខ ត្រូ�ូវនឹឹ ង

ប្រ�ទក្សិិ�ណភ្នំំ�ព្រះ�ះសុុមេ�រុុរាជ តាមផ្លូូ�វ
ព្រះ�ះអាទិិត្យយចរ ចំំនួួន៦០នាទីី។

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១៦ ខែ�មេ�សា គ.ស.២០២១ នៅ�វេេលា

ចំំពោះ�ះផ្លែ�ែឈើ�ើ សម្រា�ប់់ប្រ�ជារាស្ត្រ�រគួួរ

ម៉ោ�ោ ង០៧៖៣៧នាទីី ១២វិ ិនាទីី ជាវារៈ�

រៀ�ៀប ឲ្យយបានត្រឹ�ឹម៣ ឬ៥មុុខក៏៏ជាការប្រ�សើ�ើរ

ទើ�ើបនាំំយកទៅ�តម្កកល់់ទុុកកន្លែ�ែងដើ�ើម

ឡើ�ើងស័័ក គម្រ�ប់់ជាសង្ក្រា�ាន្តតបីីថ្ងៃ�ៃ ស្រេ��ច

គឺឺ រៀ�ៀបទៅ�តាមធនធានរបស់់ខ្លួួ�ន។ នៅ�

បរិ ិបូូ ណ៍៍ចូូ លជាសកល ឆ្នាំំ�ឆ្លូ�ូវ ត្រី�ី ស័័ក

គ្រ�ប់់ដង្វាាយទាំំងអស់់ត្រូ�ូវដាក់់ ផ្កាាម្លិះះ��ភួួង

វិ ិញ ហើ�ើយប្រ�ជុំំ�ទេ�វបុុត្រ�ទេ�វធីីតាទាំំងមួួយ
សែ�នកោ�ដិិ ចូូលទៅ�ស្រ�ង់់ទឹឹក អនោ�តត្តត
មហាស្រះ�ះ ដែ�លមានទឹឹកហូូរចេ�ញពីីបំំពង់់

មួួយគូូក៏៏ល្មមមសមគួួរដែ�រ ។

មហាសករាជ ១៩៤៣ ចុុល្លលសករាជ ១៣៨៣

ប្រាំ�ឲ្យ
ំ យបានជាប់់ជានិិច្ចច នោះ�ះទេ�វតានឹឹងឲ្យយពរ

ពីីលើ�ើគ្រ�ប់់ដង្វាាយ នៅ�លើ�ើជើ�ើងពាន និិង

តទៅ�។

សព្ទទសាធុុការ លោ�កអ្ននកនឹឹងមានសិិរី ីសួួស្តីី�

លើ�ើបាយសីីត្រូ�ូវដោ�តទៀ�ៀនហើ�ើយដុុតបំំភ្លឺឺ� ៕
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៣៥ កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកអាចឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ខ្លាំំ�ងបំំផុុត
មុុនឈានជើ�ើងចេ�ញក្រៅ�� សូូមអ្ននកអានចំំណុុចចាំំបាច់់ទាំំងនេះ�ះ។
ដោ�យ៖ KELLY HERNANDEZ
ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២០

ជាមួួយករណីីជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ កំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�ទូូទាំំង

ពីីសុុខភាពអ្ននក និិងសុុខភាពអ្ននកដទៃ� សូូមកុំំ�ភ្លេ�េច ចូូលមើ�ើល Sure Signs You've Al-

ready Had Coronavirus.

កាារដើ�ើរលេ�ង

ការដើ�ើរលេ�ងក្រៅ�� ជាមធ្យោ�ោបាយល្អអដើ�ើម្បីី�សម្អាាតក្បាាលក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរី ីករាល

ប្រ�ទេ�ស ចំំនួួនការឆ្លលង ការសម្រា�កពេ�ទ្យយ និិងការស្លាាប់់ កំំពុុង

ដាលដ៍៍តានតឹឹងនេះ�ះ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វានៅ�តែ�សំំខាន់់ អនុុវត្តតគម្លាាតសង្គគម និិងគោ�លការណ៍៍ប្រើ�ើ�

ក្នុុ�ងការការពារខ្លួួ�នអ្ននក និិងអ្ននកផ្សេ�េង។ រដ្ឋឋ និិងទីីក្រុ�ុងខ្លះះ�បាន

ដើ�ើម្បីី�ការពារកុំំ�ឲ្យយឆ្លលង។

បំំបែ�កកំំណត់់ត្រា�ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃ វាកាន់់តែ�សំខា
ំ ន់់ មិិនធ្លាាប់មា
់ នពីីមុន
ុ

ម៉ាាស់់ ក្នុុ�ងតំំបន់រ់ បស់់អ្នក
ន

រឹ ឹតបន្តឹឹ�ង បិិទបារ ហាមប្រា�មការហូូបចុុកនៅ�ក្នុុ�ងអាគារ កំំណត់់

ការសិិក្សាាមួួយដែ�ល

ចំំនួន
ួ មនុុស្សសនៅ�តាមអាគារជាច្រើ�ើ�ន និិងកំំណត់់ សូូម្បីី�តែ�ចំំនួន
ួ

បានផ្សាាយនៅ�ក្នុុ�ងកាសែ�ត

ធម្មមតា។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនថាអ្ននកនៅ�កន្លែ�ែងណាទេ� និិងនៅ�បើ�ើកអ្វីី�ក៍៍ដោ�យ សូូមចាំំក្នុុ�ងចិិត្តតនូូវ

វិ ិភាគតំំ ណក់់ទឹឹកតូូ ចៗ

រំ ំភើ�ើបចិត្តត
ិ នៅ�ពេ�លអ្ននកអាចទៅ�ទីីតាំង
ំ ក្នុុ�ងតំំបន់ដែ�
់ លអ្ននកចូូលចិិត្តត ឬជួួបជុំំ�គ្នាា ជាមួួយ

ការកណ្តាាស់់ និិងក្អអក។

មនុុស្សសជួួបជុំំ�គ្នាា ជាលក្ខខណៈៈឯកជន។ កន្លែ�ែងផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�បើ�ើក និិងដំំណើ�ើការជា

Physics of Fluids បាន

ពាក្យយសុុភាសិិតថា៖ ព្រោះ��ះតែ�អ្ននកអាច មិិនមានន័័យថា អ្ននកគួួរធ្វើ�ើ�ទេ�។

នៃ�ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម កើ�ើតចេ�ញពីី

មិិត្តតភ័ក្តិិ�
័ និិងគ្រួ�ួសារក្នុុ�ងពេ�លវិ ិស្សសមកាល សំំខាន់់កុំំ�ធូរូ រលុុងពេ�ក ជាមួួយការរី ីករាលដាល

ការសិិក្សាារកឃើ�ើញថា

ជម្ងឺឺ�កូវីូ ីដ-១៩។ សូូមមើ�ល
ើ

កន្លែ�ែងទាំំង ៣៥ នេះ�ះ

ដែ�លអ្ននកងាយឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូ
ី -១៩ បំំ ផុុត មាន
វីដ

ការក្អអករបស់់មនុស្សស
ុ អាច

បញ្ចេ�េញតំំណក់់ទឹឹកតូូច

ៗចម្ងាា យពីី ១០ ទៅ� ២៥០ ម៉ែ�ែត្រ�ក្នុុ�ងមួួយវិ ិនាទីី។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានផែ�នការដើ�ើរលេ�ង

ចំំណាត់់ថ្នាាក់់ហានិិភ័័យ

បន្ធូូ�រអារម្មមណ៍៍ ព្យាាយាមជ្រើ�ើ�សយកផ្លូូ�វមួួយ ដែ�លមិិនសូូវមានមនុុស្សសកុះះ�ករ និិងអនុុវត្តត
គម្លាាតសង្គគមជានិិច្ចច។

ដូូច្នេះ�ះ� អ្ននកអាចយល់់បាន

នៅ�ពេ�លអ្ននកចេ�ញក្រៅ�� ដើ�ើរកំំសាន្តត អ្ននកអាចសន្មមត់់ថា អ្ននកមានសុុវត្ថិ�ិភាពពីីជម្ងឺឺ�កូូ

ពីីតិិចដល់់ខ្លាំំ�ងបំំផុុត —

កាារដើ�ើរកំំសាាន្តត

ល្អអពីីហានិិភ័័យទាក់់ទង

វី ីដ-១៩។ ក៍៍ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន ដើ�ើរកំំសាន្តតលើ�ើផ្លូូ�វមានមនុុស្សសកុះះ�ករ អ្ននកនៅ�តែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ង

អាន និិងដឹឹងឲ្យយប្រា�កដ

“នៅ�ពេ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំ ណើ�ើរចេ�ញក្រៅ�� ព្យាាយាម

សកម្មមភាពរបស់់ អ្ននក។

ហានិិភ៍៍យ។ ការពាក់់ម៉ាាស និិងនៅ�ឆ្ងាា យ ៦ ហ្វីី�តពីីគ្នាា កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យបាន។
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១២
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លេ�ខ៣១៥ ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ មេ�សា -០៩ ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១
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ភ្នំំ�ពេ�ញ៖ លោ�ក ឃួួង ស្រេ��ង អភិិបាល
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញស្នើ�ើ�ឱ្យយអាជ្ញាាធរខណ្ឌឌទាំំង
១៤ ត្រូ�ូវអនុវត្តតសេ�ចក្តីី�សម្រេ
ុ
�េចរបស់់រដ្ឋឋបាល
រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញលើ�ើបម្រា�មគោ�ចរ ការត្រួ�ួត
ពិិនិិត្យយ ការផ្អាាកលក់់គ្រឿ��ឿងស្រ�វឹ ឹង ពិិសេ�ស
ត្រូ�ូវត្រួ�តពិ
ួ ិនិិត្យយខណ្ឌឌទាំំង ៣ ដែ�លពាក់់ព័័ន្ធធ

ថតរូូបពលរដ្ឋឋរូប
ូ ណាដែ�លបានធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
ចេ�ញ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ មុុខសញ្ញាាពលរដ្ឋឋ ២
ទៅ� ៣ ថ្ងៃ�ៃក្រោ��យ ត្រូ�ូវតែ�ជាមនុុស្សសម្នាាក់់
នេះ�ះជាអ្ននកចេ�ញទៅ�ទិិ ញបន្លែ�ែបង្កាារត្រី�ី
សាច់់។
លោ�កបានបញ្ជា
ា ក់់ថា៖ «កម្លាំំ�ងដែ�ល

ពោ�លគឺឺត្រូ�ូវផ្តតល់់ជូូនចំំពោះ�ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះជាងគេ�មុុន។ បន្ថែ�ែម
ពីីនេះ�ះ ការរក្សាាគម្លាាតសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព ក្នុុ�ងពេ�ល
ចែ�កអំំ ណោ�យត្រូ�ូវតែ�អនុុវត្តតឱ្យយបានល្អអ
ប្រ�សើ�ើរ។ នេះ�ះជារឿ�ឿងសំំខាន់់ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�
ឱ្យយខាងតែ�បាន»។

នឹឹងតំំបន់់បិិទខ្ទប់
ទ ់ទាំំងអស់់ ជាពិិសេ�សត្រូ�វូ

ចៅ�ទីី១ ភូូមិិចម្កាារឪឡឹឹក ១ ភូូមិិប៉៉ប្រ�កខាង
ត្បូូ�ង ភូូមិិប៉៉ប្រ�កខាងជើ�ើង និិងភូូមិិត្រ�ពាំំង
ល្វាា ១ នៃ�សង្កាាត់់កាកាបទីី១ និិងភូូមិិចម្កាារ
ឪឡឹឹក ២ ក្នុុ�ងសង្កាាត់់ កាកាបទីី២ ខណ្ឌឌ
ពោ�ធិ៍៍សែ�នជ័័យ ។

របាយការណ៍៍ដដែ�លបន្តតថាខណ្ឌឌមានជ័័យ
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មានការរី ីករាលដាលជំំងឺឺកូូវី ីដ ១៩ ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�

ស្រេ��ង បានឱ្យយដឹឹងថា លោ�កក៏៏ ឱ្យយអាជ្ញាាធរ

ការណ៍៍សហគមន៍៍ ២០ កុុម្ភៈៈ�។

ខណ្ឌឌដែ�លត្រូ�ូវបិិទខ្ទទប់់មើ�ើលពលរដ្ឋឋកុំំ�ឱ្យយ

ភូូមិិឋានដែ�លបិិទខ្ទប់
ទ ់នេះ�ះហើ�ើយដែ�ល

ដើ�ើររហេ�តរហូូត ដោ�យពុំំ�បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ

អាជ្ញាាធររាជធានីី ភ្នំំ�ពេ�ញ អាជ្ញាាធរខណ្ឌឌ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែត្រូ�វធ្វើ�ើ�យ៉ាា
ូ
ងណាកុំំ�ឱ្យយផ្ទុុ�យពីីការកំំណត់់

លោ�ក ឃួួង ស្រេ��ង ពន្យយល់់ថា ការ

ថ្លឹឹ�ង ២ និិងភូូមិិទួួលពង្រ�នៃ�សង្កាាត់់ចោ�ម
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ការថតរូូបគាត់់ទុុក។

២០ កុុម្ភៈៈ� ក្នុុ�ងនោះ�ះមានដូូចជា ភូូមិិត្រ�ពាំំង

២ រីឯខណ្ឌ
ី
ឌ សែ�នសុុខមានភូូ មិិទ្រុ�ុងមាន់់
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មុុខសញ្ញាាគាត់់ ឱ្យយបានច្បាាស់់ ជាមួួយនឹឹង

ជំំងឺឺកូូវី ីដ ១៩ ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�កាណ៍៍សហគមន៍៍

សង្កាាត់់ស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ ១ និិងស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ

ម្ហូូ�មអាហារ។

ការចេ�ញចូូល ទិិញម្ហូូ�បអាហារ ត្រូ�ូវកំំណត់់

ភ្នំំ�ពេ�ញ ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ ការរី ីករាលដាល

ដំំណាក់់ធំំ ៣ នៃ�សង្កាាត់់ស្ទឹឹ�ងមានជ័័យ ៣
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និិងការណែ�នាំំរបស់់រដ្ឋឋបាលរាជធានីី ដូូចជា
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ការប្រ�គល់់អំំណោ�យជូូនពួួកគាត់់៕
ប្រ�ភពៈៈភ្នំំ�ពេ�ញប៉ុុ�ស្តិ៍៍�
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“What Does Being Khmer Mean To
You?” Presented by CALAA

By Soben Pin
Lowell, MA — The Cambodian
American Literary Arts Association (CALAA), established a few years ago by a
group of young Cambodian American
writers and educators from Lowell, has
recently received grant money from the
Greater Lowell Community Foundation
for its Community Dialogue and Workshop Series.
Statement from its website at calaalowell.org has as its mission “empowers the voices in the Cambodian diaspora.
It is a resource in the preservation and
enrichment of historical, social, spiritual,
and cultural values for Cambodian communities around the world.”
Message from the Co-founder and
Board President Joan Chun said “we are
dedicated to the growth, visibility, and
creative freedom of emerging and established writers in the Cambodian diaspora.
Alongside this goal, CALAA cultivate a
network of multicultural communities
through programs that encourage literary
development, storytelling, and intercultural, intergenerational communication.”
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Recently, CALAA released its first
annual literary arts magazine called “The
Stilt House Zine” and currently, they are
accepting pandemic stories from the community for the Monsoon Montage and
Zine Project funded in part by the Lowell
Cultural Council.
The group is active. They are providing free journals to various local organizations and encourage all ages to write as
part of the Khmer Linguistics Access Program at The Center for Hope and Healing. In addition, they are excited to start
working on CALAA's Official Book Club
to promote Khmer and multicultural writers and promote the love of reading in the
community.
Their next Community Dialogue and
Workshop Series will be presented virtually titled “ What Does Being Khmer
Mean To You” by Tararith Kho with
Khmer interpretation by Saveun Nhim. It
will be held on Saturday April 24, 2021
from 4-6pm EST. To join the event, RSVP
can be made at Eventbrite: https://calaabeingkhmer.eventbrite.com

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

to welcome back in-person learn- pected to be completed this suming after a year of online-learning mer and the high school inauguradue to the Covid-19 pandemic. The tion is planned for the fall of 2021.
program included student speeches
and ribbon cutting. Present were
members of the Board of Trustees,
school and SABIS leadership, and
the city council.

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

2013 for K-Grade 3. It is a tuitionfree, public charter school — one
of three Massachusetts-based charter schools belonging to the global
SABIS network and implementing
Collegiate was launched in the SABIS educational system.

Kaemon Wambua, a 10th grader spoke “I am excited because with
this new building, we can step into
our futures with pride. We know
that at Collegiate Charter School of
Lowell, we will learn both in and
out of the classroom with Student
Life Organization, athletics and by
serving the community of Lowell.”
“It feels amazing, to have the
kids back. To hear their laughter
after they’ve been away for 13
months, I just can’t say enough
about it, it’s really exciting” said
School Director, Dr. Laurie Hodgdon.
Part of he new high school still
under construction which is ex-

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.
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tmkBITMB½rTI 07 អគ្គគព្រះ�ះរាាជអាាជ្ញាា� Healey ...
“យើ�ើងកំំពុុងក្រើ�ើ�នរម្លឹឹ�ក ទាំង
ំ ប្រ�ជាជនរស់់នៅ�

ថាជាតម្រូ�ូវការតាមផ្លូូវច្បាាប់់
នៅ�ពេ�លដែ�ល
�

AG HEALEY REMINDS PUBLIC THAT

ឧទាហរណ៍៍ ជនអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ជាច្រើ�ើ�ន

ការបំំពានច្បាាប់់ការពារអតិិថិិជនរបស់់រដ្ឋឋ

ប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ អត្តតលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម ឬ

លើ�ើសពីីនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ទីីភ្នាាក់់ងារ ឬ

health insurance may violate Massachusetts anti-discrimination law
as such practices may be discriminatory or have a disparate impact based
on national origin or race. Deceiving
or misleading a consumer into believing 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 including their names, along with their
Social Security numbers, state ID
numbers or driver’s license numbers
is required to adopt security safeguards to prevent identity theft.
The AG’s Office is also reminding residents that vaccine records
are confidential, and the vaccine is
free to everyone.
The AG’s Office urges those
who have concerns about discrimination to contact the office’s Civil
Rights Division at 617-963-2917 or
to file a complaint online.

កម្មម ឬការធានារ៉ាាប់់ រងសុុខភាពទេ�។

រ៉ាាប់់រងសុុខភាពដើ�ើម្បីី�ទទួួលវ៉ាាក់់សាំំងនេះ�ះ

តែ�ងតែ�ខ្វះះ�អត្តតសញ្ញាាណ

ទេ�។ វាចាំំបាច់់ណាស់់ ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ការ

អត្តតសញ្ញាាណកម្មម ឬការធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាព

ប័័ ណ្ណណរដ្ឋឋ

មិិ នមានតម្រូ�ូវការបែ�បនេះ�ះ ក៏៏ អាចជា
ផងដែ�រ។

ការធានារ៉ាាប់់ រងសុុខភាព។ ពួួ កគេ�ក៏៏

អ្ននកផ្តតល់សេ�វាថែ
់
�ទាំំសុុខភាព ដែ�លប្រ�មូូល

មានប្រ�សិិទ្ធិិ�ភាព និិងត្រូ�ូវប្រា�កដថា អ្ននក

ទាំំងនេះ�ះដោ�យសារតែ�ស្ថាានភាពអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍

របស់់ពួក
ួ គេ� ជាមួួយនឹឹងអត្តតលេ�ខសន្តិិ�សុុខ

វ៉ាាក់់សាំំងបាន"។

ហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារ អាចខ្វះះ�ទម្រ�ង់់ នៃ�

ប័័ ណ្ណណរដ្ឋឋ ឬលេ�ខប័័ ណ្ណណបើ�ើកបរ ត្រូ�ូវបាន

នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ភៀ�ៀសខ្លួួ�នពីីអ្ននករំំលោ�ភបំំពាន

ការពារសន្តិិ�សុុខ ដើ�ើម្បីី�បង្កាារទប់់ស្កាាត់់អំំពើ�ើ

ដើ�ើ ម្បីី�លុុបបំំបាត់់ឧបសគ្គគទាំំងនេះ�ះ ទើ�ើ ប

ប្រ�ហែ�លជាភ័័យខ្លាាចក្នុុ�ងការផ្តតល់ឯ
់ កសារ

ព័័ ត៌៌មានរសើ�ើបពីីបុុគ្គគល រួួមទាំំង ឈ្មោះ�ះ�

របស់់ពួក
ួ គេ�។ ជនរងគ្រោះ��ះដោ�យសារអំំពើ�ើ

សង្គគមរបស់់ពួួកគេ� លេ�ខអត្តតសញ្ញាាណ

អត្តតសញ្ញាាណ ប័័ណ្ណណ ឬឯកសារផ្សេ�េងទៀ�ៀត

តម្រូ�ូវឱ្យយមាន អនុុលោ�មតាមគោ�លការណ៍៍

អ្ននកជំំងឺឺ អំំពីីអត្តតសញ្ញាាណ និិ ងព័័ ត៌៌មាន

ខ្លួួ�ន ហើ�ើយបុុគ្គគលដែ�លគ្មាានផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

លួួចអត្តតសញ្ញាាណ។

គេ�បដិិសេ�ធមិិនផ្តតល់់ការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង

បានឯកសារទាំំងនេះ�ះដែ�រ។

ក្រើ�ើ�នរម្លឹឹ�កដល់់ប្រ�ជាជនថា ការកត់់ត្រា�នៃ�

ពួួកគេ� បានទេ�។ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថយ
ថ ឧបសគ្គគ

កត់់សំំគាល់់ថា ការបដិិសេ�ធថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង

ថ្នាំំវ៉ា
� ាក់់សាំំងនេះ�ះ ផ្តតល់ជូ
់ ូនដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ

ការសំំខាន់់ដែ�លសាធារណជន និិងអ្ននក

ប័័ណ្ណណ អត្តតលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម ឬការធានា

យើ�ើងអាចប្រ�យុុទ្ធប្រ�ឆាំំ
ធ
ងនឹឹងវី ីរុុសនេះ�ះយ៉ាាង
ដែ�លមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់បំំផុុត អាចទទួួលថ្នាំំ�
ខណៈៈពេ�លដែ�លរដ្ឋាាភិិបាលសហព័័ន្ធធ

លើ�ើកទឹឹកចិិត្តអ្នន
ត កផ្តតល់វ៉ា
់ ាក់់សាំំងឱ្យយសាកសួួរ

ធានារ៉ាាប់់រងសុុខភាព អ្ននកមិិនអាចត្រូ�ូវបាន
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមានវា ឬមិិនផ្តតល់់វាឱ្យយ

ក៏៏អាចប្រ�ឈមនឹឹងការលំំបាកក្នុុ�ងការទទួួល

ការិយាល័
ិ
័យអគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា

ការិ ិយាល័័យអគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា ក៏៏កំំពុង
ុ

ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង គឺឺជាការសម្ងាាត់់ ហើ�ើយ

ចំំពោះ�ះអ្ននកជំំងឺឺដែ�លមិនមាន
ិ
អត្តតសញ្ញាាណ

សំំរាប់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់រូប
ូ ។

ផ្តតល់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងត្រូ�វូ ដឹឹងថា អត្តតសញ្ញាាណ

រ៉ាាប់់ រងសុុខភាព អាចរំំលោ�ភលើ�ើច្បាាប់់

ញឱ្យយអ្ននកដែ�លមានការព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីី

សម្រា�ប់់ប្រ�ជាជន ក្នុុ�ងការទទួួលថ្នាំំវ៉ា
� ាក់់សាំំង

សេ�ត ព្រោះ��ះការអនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ អាចជា

ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែកសិិទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋតាមលេ�ខទូូរស័័ព្ទទ

គ្នាា ផ្អែ�ែកលើ�ើដើ�ើមកំំណើ�ើត ឬជាតិិសាសន៍៍។

តាមអនឡាញ៕

ទាំំងនេះ�ះ ក្នុុ�ងការទទួួលថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង វាជា

និិ ងការធានារ៉ាាប់់ រងសុុខភាពមិិ នតម្រូ�ូវ
ឡើ�ើយ។

ប្រ�ជាជនដែ�លងាយរងគ្រោះ��ះជាច្រើ�ើ�ន

AG HEALEY REMINDS
PUBLIC THAT ID CARDS

អាចមិិនមានទម្រ�ង់់បែ�បបទនៃ�អត្តតសញ្ញាាណ

និិងអ្ននកផ្តតល់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងថា ប្រ�ជាជនមិិន
ត្រូ�វូ ការការបញ្ជា
ា ក់់ អត្តតសញ្ញាាណ ឬការធានា

ការបំំភាន់់ ឬបំំភ្លៃ�ៃអតិិ ថិិជនឱ្យយជឿ�ឿថា
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ការិ ិយាល័័យអគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា ជម្រុ�ុ

ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការរើើ�សអើ�ើងរបស់់រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូ

ការរើើ�សអើ�ើង សូូមទាក់ទ
់ ងមកការិ ិយាល័័យ

ការរើើ�សអើ�ើង ឬមានផលប៉ះះ�ពាល់់ខុុសៗ

៦១៧-៩៦៣-២៩១៧ ឬដាក់់ពាក្យយបណ្តឹឹ� ង
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ប្រេ�េសិិតអគ្គគលេ�ខាធិិការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិចាប់់ផ្ដើ�ើ�មធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ

មកកាន់់ប្រ�ទេ�សថៃ�ដើ�ើម្្បីីរកមធ្យោ�ោ�បាយ ចូូលប្រ�ទេ�សភូូមា
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -April 13, 2021

ប្រេ�េសិិត ពិិសេ�សរបស់់អគ្គគលេ�ខាធិិការ

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ Christine Schraner

នៃ�ប្រ�ទេ�សចិិន។

ប៉ុុ�ន្ដែ�ែប្រ�ភពរបស់់អ្ននកការទូូតម្នាាក់់បាន

និិយាយថាលោ�កស្រី�ីBurgenerនឹឹងមិិនជួួបមន្រ្ដី�ី�កម្ពុុ�ជា

Burgener ត្រូ�វូ បានរាយការណ៍៍មកថា អ្ននកស្រី�ី

ឡាវ ថៃ�នោះ�ះទេ�គឺឺលោ�កស្រី�ីមានផែ�នការជួួប

អាគ្នេ�េយ៍៍ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងសប្ដាាហ៍៍នេះ�ះ គឺឺអ្ននកស្រី�ី

ឥទ្ធិិ�ពលប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�សម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សភូូមា។

ចាប់់ ផ្ដើ��ម
ើ ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកកាន់់ តំំបន់់អាស៊ីី�

ត្រូ�ូវមកដល់់ទីីក្រុ�ុងបាងកក ហើ�ើយក៏៏ត្រូ�ូវ

ចេ�ញទៅ�កាន់់ទីីក្រុ�ុងប៉េ�េកាំំងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�ជួួប
មន្រ្ដី�ី�ប្រ�ទេ�សចិិនគឺឺចង់់ឱ្យយមន្រ្ដី�ី�ប្រ�ទេ�សចិិន
ជួួ យសម្រ�បសម្រួ�ួលឱ្យយមានវត្តតមានរបស់់

តែ�ប្រ�ទេ�សណាដើ�ើរតួួនាទីីសំំខាន់់និិងមាន
នៅ�ពេ�លដែ�លទទួួលដំំណឹឹងថា ប្រេ�េសិិត

ពិិសេ�សរបស់់អគ្គគលេ�ខាធិិការអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

អ្ននកស្រី�ី Burgener កំំពុុងមកកាន់់តំំបន់់អាស៊ីី�

UN Secretary-General's envoy begins visit

to Thailand to seek access to Burma.
By: The Cambodia Daily
April 13, 2021
UN Secretary-General's Special
Envoy Christine Schraner Burgener
is reportedly set to travel to Southeast Asia this week, arriving in
Bangkok and heading to Beijing to
meet with Chinese officials and
wants Chinese officials to facilitate

អ្ននកស្រី�ីចូូលទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សភូូមា។

សារព័័ត៌៌មាន Mizzima របស់់ភូូមា បាន

ចុះះ�ផ្សាាយនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ៩
ី ខែ�មេ�សានេះ�ះថា ប្រេ�េសិិត

រូូបនេះ�ះ ត្រូ�វូ រកមធ្យោ�ោបាយចូូលប្រ�ទេ�សភូូមា

ឱ្យយបានក្នុុ�ងសប្ដាាហ៍៍នេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកស្រី�ីមាន
ផែ�នការជួួ បអ្ននកស្រី�ី អ៊ុុ� ងសាន ស៊ូូ�ជីី និិ ង
ប្រ�ធានាធិិបតីី U Win Myint។

ប៉ុុ�ន្ដែ�ែមេ�ដឹឹកនាំំភូូមាទាំំងពីីរ រូូបនេះ�ះ កំំពុុង

ត្រូ�វូ បានពួួកយោ�ធាឃុំំខ្លួួ�ន
� ។ មកដល់់ពេ�លនេះ�ះ

ពុំំ�ទាន់់ដឹឹងថា ពួួកយោ�ធាភូូមាបើ�ើកភ្លើ�ើ�ងខៀ�ៀវ

ឱ្យយអ្ននកស្រី�ី Burgener ចូូលទៅ�ប្រ�ទេ�សភូូមា
ឬយ៉ាា ងណានោះ�ះទេ�។

អាគ្នេ�េយ៍៍ក្នុុ�ងសប្ដាាហ៍៍នេះ�ះគឺឺនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស

Stephane Dujarric បាននិិ យាយថា ពួួ ក

វិ ិទ្យុុ�សំំឡេ�ង សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ផ្សាាយជាភាសា

អ្ននកនាំំពាក្យយ អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

យោ�ធាបានទទួួ លដំំណឹឹងហើ�ើយថា ល
អ្ននកស្រី�ីBurgener មកកាន់់តំំបន់អា
់ ស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍

ភូូមាឯណោះ�ះវិ ិញ សេ�ចក្ដីី�រាយការណ៍៍របស់់

ភូូមាបានចុះះ�ផ្សាាយថា បាតុុករបានចាប់់ផ្ដើ��ម
ើ

ហើ�ើយមានផែ�នការជួួបនឹឹងលោ�កស្រី�ី អ៊ុុ�ង

ចុះះ�តាមដងផ្លូូ�វធ្វើ�ើ�បាតុុកម្មមទៀ�ៀតហើ�ើយគឺឺនៅ�
ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស។

Myintរួួមទាំំងមេ�ដឹឹកនាំំយោ�ធាទៀ�ៀតផង។

នេះ�ះបានបញ្ជា
ា ក់់ថា បាតុុករមកពីីសមាគម

Burgener បានព្យាាយាមលើ�ើកទូូរស័័ព្ទទៅទ �កាន់់

និិងអ្ននកមានមុុខរបរផ្សេ�េងៗទៀ�ៀត រួួមទាំំងមន្រ្ដី�ី�

សានស៊ូូ�ជីី ប្រ�ធានាធិិ បតីី U Win
តាមអ្ននកនាំំពាក្យយ Dujarric គឺឺ អ្ននកស្រី�ី

សេ�ចក្ដីី�រាយការណ៍៍របស់់ប្រ�ភពដដែ�ល

គ្រូ�ូបង្រៀ��ៀន និិស្សិិ�ត បញ្ញញវន្ដដ វិ ិស្វវករ កម្មមករ

ពួួកយោ�ធាច្រើ�ើ�នដងមកហើ�ើយ ដោ�យរួួមទាំង
ំ

រដ្ឋឋការផងដែ�រដោ�យបានដើ�ើរតាមដងផ្លូូ�វធំំៗ

យោ�ធា ពុំំ� បានឆ្លើ�ើ�យតបអ្វីី�នោះ�ះទេ�។ តែ�

ដដែ�លនេះ�ះទៀ�ៀត គឺឺបាតុក
ុ រ បានដុុតរដ្ឋឋធម្មមនុញ្ញញ
ុ

បញ្ជូូ�នលិខិ
ិ ិតរបស់់អ្ននកស្រី�ីទៀ�ៀតផង ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួក

បែ�បនេះ�ះក្ដីី� អ្ននកនាំំពាក្យយរូូបនេះ�ះថា ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ
ទៅ�កាន់់ ប្រ�ទេ�សភូូ មា របស់់អ្ននកស្រី�ី Bur-

របស់់ទីីក្រុ�ុងនៃ�ប្រ�ទេ�សភូូមា។ តាមប្រ�ភព
របស់់ពួួកយោ�ធានៅ�តាមដងផ្លូូ�វ។ និិយាយ
អំំពីីក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ក្សា
ឹ ាសន្ដិិ�សុុខអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

generបានទទួួលការគាំំទ្រ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់អ
់ ស់់ហើ�ើយ

និិង សហគមន៍៍អន្ដដរជាតិិ នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹ

។

លើ�ើកទៀ�ៀតអំំពីីប្រ�ទេ�សភូូមា។

ពីីក្រុ�មប្រឹ�
ុ
ក្សា
ឹ ាសន្ដិិ�សុុខអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

ក្រុ�ុមប្រឹ�ក្សា
ឹ ានេះ�ះបានយល់់ព្រ�មឱ្យយអ្ននកស្រី�ី

ក្សាាសន្ដិិ�សុុខនឹឹងកំំណត់់បើ�ើកកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�មួួយ
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�លើ�ើកនេះ�ះគឺឺជាដំំណាក់់កាល

ជួួបមេ�ដឹឹកនាំំភូូមាដែ�លជាប់់ពាក់ព័
់ ន្ធ
័ ជា
ធ ពិិសេ�ស

ទីី ៥។ កិិ ច្ចចប្រ�ជុំំ�របស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសន្ដិិ�សុុខ

Myint។ និិងឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍មីីនអ៊ុុ�ងឡាំំង។

សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចរួួម ណាមួួ យ ដាក់់ ចេ�ញ

អ្ននកស្រី�ី អ៊ុុ�ងសានស៊ូូ�ជីី ប្រ�ធានាធិិបតីី U Win
ជាមួួយគ្នាានេះ�ះ អ្ននកស្រី�ី Burgenerដែ�ល

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរមកកាន់់ប្រ�ជាជាតិិអាស៊ីី�អាគ្នេ�េយ៍៍
គឺឺ អ្ននកស្រី�ីមានផែ�នការជួួ បនឹឹ ងមេ�ដឹឹ កនាំំ

អាស៊ាាន មួួយចំំនួួន ហើ�ើយនឹឹងមន្រ្ដី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព ់

រយៈៈពេ�ល៤លើ�ើកមកនេះ�ះ ពុំំ� បានធ្វើ�ើ�

វិ ិធានការណ៍៍ជាក់់ស្ដែ�ែងទៅ�លើ�ើរបបរដ្ឋឋប្រ�ហារ
នៅ�ប្រ�ទេ�សភូូមានោះ�ះទេ�។ ការខកខានត្រូ�ូវ

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣

her presence to access to Burma.
Burma's Mizzima news reported 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 Burgener the green light to enter Burma.
UN spokesman Stephane Dujarric said the military had been informed
that Burgener was coming to Southeast Asia and planned to meet with
President Aung San Suu Kyi,
President U Win Myint and other
military leaders.
According to Dujarric the spokeswoman, 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 General 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 Secretary-General's Special Envoy Burgener was coming to Southeast Asia
this week, in Burma, Voice of
America in Burmese-language said
the protesters began their demonstrations on the streets across the country.
The same source reports that
protesters from associations of teachers, students, intellectuals, engineers,
workers, and other businesspeople,
including government officials, took
to the major streets of Burma's cities. 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 meetings have not taken any joint decision on concrete measures for the
coup in Burma. The failure is seen
as due to objections from China and
Russia, which are permanent members, having the power to make
decisions to block any solution from
taking effect.
However, Britain, the United
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តំំបន់់អង្គគររបស់់ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ត្រូ�ូវបានបិិទរយៈៈពេ�ល
២ សប្តាាហ៍៍ ដើ�ើម្្បីីទប់់ស្កាាត់់ការឆ្លលងវីីរុុសកូូរ៉ូូ�ណា

ដោ�យ៖ SOPHENG CHEANG

២០ ខែ�កុុម្ភៈៈ� រដ្ឋាាភិិបាលបានប្រ�កាសបិិទ

ភ្នំំ�ពេ�ញ៖ ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាកំំ ពុុងបិិ ទ
គោ�លដៅ�ទេ�សចរណ៍៍ដែ�លមានប្រ�ជាប្រិ�យ
ិ

នានា ដែ�លនឹឹងគ្រោ��ងធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងរយៈៈពេ�ល

ថ្ងៃ�ៃទីី៨ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១

បំំផុុតរបស់់ខ្លួួ�ន គឺឺប្រា�សាទអង្គគរវត្តត ដែ�ល

សាលារោ�ងកុុ ន បារ និិ ងកន្លែ�ែងកម្សាាន្តត
២សប្តាាហ៍៍ នៅ�រាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ។

នៅ�ពេ�លចំំនួួនករណីីកើ�ើនឡើ�ើង ការ

មានអាយុុកាលរាប់់ សតវត្សសរ៍ ៍មកហើ�ើយ

បិិ ទត្រូ�ូវបានពង្រី�ី កពាសពេ�ញប្រ�ទេ�ស

សប្តាាហ៍៍ដើ�ើម្បីី�ជួួយទប់់ស្កាាត់់ការផ្ទុះះ��ឡើ�ើង

សាលប្រ�គុំំ�តន្ត្រី�ី� សារមន្ទីី�រ និិងកន្លែ�ែងប្រ�មូូល

មិិនឲ្យយអ្ននកទេ�សចរចូូលទស្សសនា រយៈៈពេ�ល២

សម្រា�ប់់សាលារៀ�ៀន កន្លែ�ែងហាត់់ប្រា�ណ

នៃ�វី ីរុុសកូូរ៉ូូ�ណា។

ផ្តុំំ��ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ល្បីី�ល្បាាញបំំផុុតនៅ�លើ�ើពិិភពលោ�កនេះ�ះ

នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋធានីី ត្រូ�ូវបានប្តូូ�រទៅ�ជាមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

មួួយចំំនួន
ួ ដែ�លប្រ�ទេ�សកម្ពុុជាកំំ
ពុង
ុ អនុុវត្តត
�

បន្ទទប់់ និិ ងអាជ្ញាាធរកំំ ពុុងអនុុ វត្តតច្បាាប់់ ថ្មីី�

ការបិិ ទតំំបន់់រមណីីយដ្ឋាា នដែ�ល

គឺឺជាវិ ិធានការចុុងក្រោ��យនៅ�ក្នុុ�ងវិ ិធានការ
បន្ទាាប់់ពីចំ
ី នួ
ំ ន
ួ ករណីីឆ្លលងវី ីរុុសបានកើ�ើនឡើ�ើង

សណ្ឋាា គារប្រ�ណីីតដែ�លបោះ�ះបង់់ចោ�ល

សម្រា�ប់់អ្ននកជំំងឺឺកូូរ៉ូូ�ណា មានចំំនួួន ៥០០
ដែ�លដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមព្រ�ហ្មទណ្ឌ
ម
ឌ ចំំពោះ�ះជន

កាលពីីខែ�កុុម្ភៈៈ�។

ណាដែ�លបំំពានច្បាាប់់សុុខាភិិបាលនេះ�ះ។

រដ្ឋាាភិិ បាល គ្រ�ប់់ គ្រ�ងតំំ បន់់បុុរាណវិ ិទ្យាា

ជាចាំំបាច់់នៅ�ក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំំ�ពេ�ញ និិងតាម

នូូវភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរជាតិិ និិងបរទេ�ស មិិនឱ្យយទៅ�

ដែ�លមានប្រ�ជាជនច្រើ�ើ�នបំំផុុត។

អាជ្ញាាធរជាតិិអប្សសរា ដែ�លជាទីីភ្នាាក់ងា
់ រ

បាននិិយាយថាការបញ្ឈឈប់់ជាបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន
ទស្សសនាប្រា�សាទនានា គឺឺមានសារៈ�សំំខាន់់

ដល់់ម៉ោ�ោ ង ៥ ព្រឹ�ឹក ជាបំំរាមគោ�ចរនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ
យុុទ្ធធនាការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងនឹឹង

ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរបរទេ�សចំំនួន
ួ ២,២ លាននាក់់

មួួយខែ� ចាប់់ពីខែី �មេ�សា តទៅ�។ នៅ�ចុុងខែ�

យ៉ាា ងខ្លាំំ�ងកាលពីីឆ្នាំំ�មុុនដោ�យសារតែ�ការ

រំ ំខានដែ�លបណ្តាា លមកពីីជំំងឺឺរាតត្បាាត។
ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាអនុុញ្ញាាតឱ្យយភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ
ចូូ ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�ឆ្លលងកាត់់ ការធ្វើ�ើ�

កំំណត់់គោ�លដៅ�ចំំនួួន ១ លានដូូសក្នុុ�ង
មីីនា ប្រ�ជាជនប្រ�ហែ�ល ៤០ ម៉ឺឺ�ននាក់់ ប្រ�ហែ�លមួួ យភាគបីី ជាសមាជិិ កនៃ�
កងកម្លាំំ�ងប្រ�ដាប់់អាវុុធបានទទួួលការចាក់់

វ៉ាាក់់សាំំង។

ចត្តាាឡីីស័័ក្តិិ�ជាមុុនសិិន។

នៅ�ចុុងខែ�មីីនា កម្ពុុ�ជាបានទទួួលថ្នាំំ�
វ៉ាាក់់សាំង
ំ ជាង ៣,១ លានដូូស ពីីប្រ�ទេ�ស

បានប្រ�កាសករណីីថ្មីី�ចំំនួួន ១១៣ ករណីី

របស់់អង្គកា
គ រសុុខភាពពិិភពលោ�ក។ ប្រ�ទេ�ស

៍
កាលពីីថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល

ជាករណីីជំំងឺឺកូរ៉ូូ�ូ ណាឆ្លលងនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍

និិងមានអ្ននកស្លាាប់់ចំំនួួន ២ នាក់់។ ប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជា មានកត់់ត្រា�ចំំនួួនសរុុប ៣.០២៨
ករណីី ក្នុុ�ងនោះ�ះមានមនុុ ស្សសស្លាាប់់ ២៣
នាក់់។

ក្រ�សួួងបានរកឃើ�ើញការផ្ទុះះ��ឡើ�ើង

ចុុងក្រោ��យបង្អអស់លើ�
់ ជ
ើ នបរទេ�សម្នាាក់់ដែ�ល
បានគេ�ចចេ�ញពីី កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ� ចត្តាាឡីីស័័ក្តិិ�

នៅ�ក្នុុ�ងសណ្ឋាា គារ និិងបានទៅ�ចូូលក្លឹឹ�ប

រាត្រី�ីមួួយនៅ�ដើ�ើមខែ�កុុម្ភៈៈ�។ កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី

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

ភ្នំំ�ពេ�ញ។

ជំំងឺឺកូរ៉ូូ�ូ ណា ក៍៍ត្រូ�វូ បានពង្រី�ីក ដែ�លមានការ

ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០១៩ ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានឆ្លលងកាត់់ការធ្លាាក់ចុះះ�
់

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

រយៈៈពេ�លពីីរសប្តាាហ៍៍ គឺឺពីីម៉ោ�ោង ៨ យប់់

តំំបន់រ់ មណីីយដ្ឋាា នអង្គគរ ស្ថិិ�តនៅ�ភាគ

ពាយព្យយនៃ�ខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប បានទាក់់ទាញ

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 Wednesday that visitors are banned from April 7
through April 20.
The Angkor site, in the northwestern
province of Siem Reap, attracted 2.2 mil-

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 coronavirus hospital, and the authorities are
enforcing a new law imposing criminal
punishment for violating health rules.

រដ្ឋាាភិិ បាលបានបង្កើ�ើ�នការរឹ ឹតត្បិិ�ត

សេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍មួួយ ចុះះ�ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ធ
ុ ថា ភ្ញៀ�ៀ�វ
ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�មេ�សា។

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

Penh.

បណ្តាា រខេ�ត្តតចំំ នួួនបួួ នក្នុុ�ងចំំ ណោ�មខេ�ត្តត

ផ្សេ�េងៗទៀ�ៀតនៅ�ដើ�ើមខែ�នេះ�ះ ក្នុុ�ងនោះ�ះមាន

ទេ�សចរត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់ចាប់់ពីីថ្ងៃ�ទី
ៃ ី៧

PHNOM PENH, Cambodia (AP) —
Cambodia is shutting its most popular
tourist destination, the centuries-old Angkor temple complex, to visitors for two
weeks to help curb the country’s coronavirus outbreak.

ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ម៉ាាស់់ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើង

ក្នុុ�ងការជួួយប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹងវី ីរុុសនេះ�ះ។
អាជ្ញាាធរជាតិិអប្សសរា បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ង

Cambodia’s Angkor site shut for 2
weeks to curb coronavirus

ចិិន និិងតាមរយៈៈគំំនិិតផ្តួួ�ចផ្តើ�ើ�ម COVAX

កម្ពុុ�ជាមានប្រ�ជាជនប្រ�មាណ ១៧ លាន
នាក់់។
នៅ�សប្តាាហ៍៍នេះ�ះ លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�

ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានថ្លែ�ែងនៅ�លើ�ើបណ្តាា ញ
ទំំនាក់់ទំន
ំ ងសង្គគមរបស់់លោ�កថា ការចាក់់

វ៉ាាក់់ សាំំង គឺឺដោ�យស្ម័័�គ្រ�ចិិ ត្តត ប៉ុុ�ន្តែ�ែមន្ត្រី�ី�

រាជការ និិងសមាជិិកយោ�ធា នឹឹងប្រ�ឈម
ហានិិភ័យ
័ នៃ�ការបណ្តេ�េ ញចេ�ញ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ពួួកគេ�មិិនចាក់់ថ្នាំំ�បង្កាារ៕

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
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 attraction, 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
Photo/Heng Sinith, File)
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 quarantine.
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

It also broadened its coronavirus vaccination 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 vaccinations are voluntary, but that civil servants
and members of the military would be at
risk of being dismissed if they fail to be
inoculated.
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ប្រ�ធានគណបក្្សសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិថា ប្រ�ទេ�សជាតិិ
មួួយបើ�ើបែ�កបាក់់សាមគ្គីី�នឹឹងជួួបទុុក្ខខជាមិិនខាន
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -April 14, 2021
មេ�បក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លកំំ ពុុងរងការ
រឹ ឹតត្បិិ�តសេ�រី ីភាព លោ�ក កឹឹម សុុខា អះះអាង
ថា បើ�ើ ខ្មែ�ែរមានសាមគ្គីី�គ្នាា ខ្មែ�ែរនឹឹ ងបាន
សេ�ចក្តីី�សុុខ ហើ�ើយបើ�ើខ្មែ�ែរបែ�កបាក់់ ខ្មែ�ែរ
នឹឹងជួួបទុុក្ខខ ជាមិិនខាន។
អះះអាងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងក្នុុ�ងលិិខិិត

លោ�ក កឹឹម សុុខា បានបួួងសួួងសុំំ�ឲ្យយ

បញ្ញញវន្តតខ្មែ�ែរក្រៅ��ប្រ�ទេ�សថា មហិិច្ឆឆតាវៀ�ៀតណាម ឈ្លាានពាន
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ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ព្រ�មទាំំង ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ ដែ�ល
រស់់នៅ�ក្រៅ��ប្រ�ទេ�សនឹឹងចូូលរួួមអបអរសាទរ

ព្រំ�ំដែ�ន ឬការអនុុញ្ញាាតឲ្យយជនជាតិិវៀ�ៀតណាម

លើ�ើសន្ធិិ�សញ្ញាាកំំណត់់ព្រំ�ដែ�
ំ នរដ្ឋឋដោ�យខុុសច្បាាប់់

ឃើ�ើញថា កម្ពុុ�ជា នឹឹ ងត្រូ�ូវសម្បបទានថ្មីី�បន្ថែ�ែម
ទៀ�ៀតតាមសំំណើ�ើរបស់់វៀ�ៀតណាម ជាមិិនខាន។

៣កើ�ើត ខែ�ពិិសាខ ត្រូ�ូវនឹង
ឹ ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៤ ខែ�មេ�សា

ម្តតងៗ គឺឺលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន តែ�ងធ្វើ�ើ�សម្បបទាន

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិ បាលនៃ�ចលនានិិ ស្សិិ�ត

នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះថា ការឡើ�ើងកាន់់តំណែ�
ំ
ងរបស់់នាយក

ប្រ�ពៃ�ណីីជាតិិខ្មែ�រែ ដែ�លប្រ�ជាជនខ្មែ�រែ ទូូទាំង
ំ

រាល់់ពេ�លផ្លាាស់់ប្ដូូ�រមេ�ដឹឹកនាំំធំៗ
ំ របស់់វៀ�ៀតណាម

លោ�ក ង្វៀ�ៀ�ង កូូថាច់់ បាន ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាខុុសច្បាាប់់

ដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក ម៉ែ�ែន ណាត

២៥៦៥ នឹឹងឈានចូូលមកដល់់ នៅ�ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ុធ

គឺឺជានាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�កម្ពុុ�ជា បច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ ត្បិិ�ត

ផែ�នការណ៍៍នេះ�ះដដែ�ល។

ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃ្លាំំ�មើ�ើលកម្ពុុ�ជា និិងជា

អបអរសាទរក្នុុ�ងឱកាសបុុណ្យយចូូលឆ្នាំំ�ថ្មីី�

ទេ� ខណៈៈនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ស្រ�មោ�លរបស់់ខ្មែ�ែរ

អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍រិះ��គន់់ថា នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

របស់់កម្ពុុ�ជា ពិិតប្រា�កដ គឺឺវៀ�ៀតណាម ទៅ�វិ ិញ

បានទាមទារឲ្យយលោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា
មួួ យទៀ�ៀត ដើ�ើ ម្បីី�បញ្ជា
ា ក់់ ពីីសុុពលភាពកិិ ច្ចច

ព្រ�មព្រៀ��ៀងខុុសច្បាាប់់នានារវាងកម្ពុុជា-វៀ�ៀតណាម
�
កន្លលងមក ដែ�លបានមោ�ឃភាពដោ�យកិិ ច្ចច

ព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាពទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាារី ីសឆ្នាំំ�១៩៩១ ថា
នៅ�តែ�មានសុុពលភាពសម្រា�ប់់ប្រ�ទេ�សទាំំងពីីរ។
ក្រ�សួួងការបរទេ�ស និិ ងសហប្រ�តិិ បត្តិិ�

ការអន្តតរជាតិិ របស់់កម្ពុុ�ជា បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�

ប្រ�កាសព័័ ត៌៌មានកាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�មេ�សា

ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ ស្ដីី�ពីី ខ្លឹឹ�មសារជំំនួួបតាមទូូរស័័ព្ទទ
រវាងនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ថ្មីី� របស់់វៀ�ៀតណាម លោ�ក
ផាម ម៉ិិ�ញជិិញ និិងលោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន ថា កម្ពុុ�ជាវៀ�ៀតណាម នឹឹ ងធ្វើ�ើ�កិិ ច្ចចសហលប្រ�តិិ បត្តិិ� ការ

គ្រ�ប់់ជ្រុ�ង
ុ ជ្រោ��យឲ្យយកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ៕
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ចំំណាយពេ�លតែ�ជាមួួយ
មនុុស្សសនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�របស់់

អ្ននក” ជាការដាស់់តឿ�ឿន
របស់់សមាគមដំំណើ�ើរ

ប្រ�សិិនបើ�ើរដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងស្រុ�ុកអនុុវត្តតពិិធីីសារត្រឹ�ឹមត្រូ�វសម្រា
ូ
�ប់់អ្នក
ន លក់់ដូូរ។ គិិតថា តើ�ើ

ផ្សាារកសិិករក្នុុ�ងស្រុ�ុកនៅ�ជិិតប៉ុុ�នណា ទៅ�នឹឹងគម្លាាត សង្គគម និិងគោ�លការណ៍៍ពាក់់ម៉ាាស់់
និិងធានាថា អ្ននកមានអារម្មមណ៍៍សុុខស្រួ�ួលជាមួួយហានិិភ័័យ មុុនទៅ�។
ការដើ�ើរតាមទីីក្រុ�ុង ទីីប្រ�ជុំំ�ជន

មិិនថាអ្ននករស់់នៅ�ទីីណាទេ� តំំបន់់ទីីប្រ�ជុំំ�ជន ជាធម្មមតា ពោ�រពេ�ញទៅ�ដោ�យចញ្ចើ�ើ�ម
ផ្លូូ�វមានហ្វូូ�ងមនុុស្សសកុះះ�ករ

កំំសាន្តតអាមេ�រិក។
ិ ប្រ�សិិនបើ�ើ

និិងមានជំំនួញ
ួ មមាញឹឹក។

អ្ននកធ្វើ�ើ�តាមពិិធីីសារបាន

តំំបន់មា
់ នប្រ�ជាជនច្រើ�ើ�ន

អ្ននកនៅ�ទាប ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំខា
ំ ន់់

គម្លាាតសង្គគម។ តំំ បន់់

ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ ហានិិភ័័យរបស់់

ទាំំងនេះ�ះ អាចពិិបាកធ្វើ�ើ�

ត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាមបទបញ្ជា
ា

ភាគច្រើ�ើ�នអនុុវត្តតគោ�លការណ៍៍

ររដ្ឋាាភិិបាលក្នុុ�ងស្រុ�ុក។

ពាក់់ម៉ាាស់់មុុខ នៅ�ពេ�ល

ពិិបាកធ្វើ�ើ�គម្លាាត សង្គគម

កាារដើ�ើរកំំសាាន្តតតាាមរមណីីយដ្ឋាា�ន ឬនៅ�ៅតាាមតំំបន់់ក្រៅ��ៅផ្ទះះ�

មិិនមែ�នថៅ�កែ�ទាំំងអស់់

ជាមួួយលំំហធំំទូូលាយ និិងតំំបន់់កំំសាន្តតខាងក្រៅ�� សួួនសាធារណៈៈអាចជាកន្លែ�ែង

ធ្វើ�ើ�តាមបទបញ្ជា
ា រទាំំង

មានសុុវត្ថិ�ភា
ិ ពជាងគេ�សម្រា�ប់់ទស្សសនា ក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លជម្ងឺឺ�
រាលដាល។ យ៉ាា ងណាមិិញ
ុ

មានកន្លែ�ែងដែ�លត្រូ�ូវ

នេះ�ះទេ�។

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន

ប្រ�យ័័ត្នន នៅ�ពេ�លអ្ននក

ផែ�នការទៅ�តំំបន់់ទីីប្រ�ជុំំ�ជនក្នុុ�ងស្រុ�ុក អ្ននកត្រូ�ូវពាក់់ម៉ាាស់់ និិងព្យាាយាមរក្សាា គម្លាាត

ក្នុុ�ងតំំ បន់់។ បន្ទទប់់ទឹឹក

មានមនុុស្សសច្រើ�ើ�នកុះះ�ករ ដូូចជា ពេ�លរសៀ�ៀលថ្ងៃ�ៃធ្វើ�ើ�ការ។

ស្វែ�ែងរកសួួនសាធារណៈៈ
មណ្ឌឌលអ្ននកទស្សសនា ឬ
កន្លែ�ែងទាក់់ ទាញ អាច

សង្គគមឲ្យយបានច្រើ�ើ�ន តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។ ព្យាាយាមទៅ�តំំបន់់នោះ�ះ នៅ�ពេ�លមិិន
ការចូូលហាងទំំនិិញចំំណីីអាហារ

ហាងលក់់ទំំនិិញចំំណីីអាហារភាគច្រើ�ើ�ន មានគោ�លការណ៍៍តឹឹងរ៉ឹឹ�ង តម្រូ�ូវឲ្យយពាក់់

មានមនុុស្សសច្រើ�ើ�នកុះះ�ករ

ម៉ាាស់់ និិងរក្សាាគម្លាាតសង្គគម។ យ៉ាា ងណាមិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើនរណាម្នាាក់់មិិនអនុុវត្តតតាម

“ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលសួួន ឬ

ហានិិភ័័យឆ្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ ។ អ្ននកចំំណាយពេ�លច្រើ�ើ�ន នៅ�ជិិតមនុុស្សសដែ�លអាចចម្លលង កំំពុុង

លំំបាកធ្វើ�ើ�គម្លាាតសង្គគម។
តំំបន់កំ
់ សាន្តត
ំ
ជាមុុន ដើ�ើម្បីី�

ត្រៀ��ៀមសុុវត្ថិ�ិភាព ប្រើ�ើ�

វិ ិធានការទេ� ឬ ហាងមានមនុុស្សសកុះះ�ករច្រើ�ើ�នជាងធម្មមតា អ្ននកអាចដឹឹងថា អ្ននកស្ថិិ�តក្នុុ�ង
និិយាយ កំំពុុងក្អអក ឬកំំពុុងសើ�ើច អ្ននកកាន់់តែ�មានហានិិភ័័យឆ្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ ។

“ទៅ�ផ្សាារក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លខ្លីី� រយៈៈពេ�ល ៥ នាទីី ឬដើ�ើរឲ្យយលឿ�ឿននៅ�កន្លែ�ែងគិិតលុុយ

គម្លាាតសង្គគម និិងជៀ�ៀសវាងសួួនដែ�រមានមនុុស្សសកុះះ�ករ ពាក់់ម៉ាាស់់ និិងលាងសម្អាាតដៃ�

ឬរត់់ឲ្យយផុុតនរណាម្នាាក់់ ទាំំងនោះ�ះ មានហានិិភ័័យទាប” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត

ទៅ�ទស្សសនាសួួនសាធារណៈៈនៅ�ពេ�លទំំនេ�រ និិងកន្លែ�ែងទាក់់ទាញដែ�លមិិនសូូវមាន

Andrews ។ នៅ�ពេ�លចូូលហាងទំំនិិញ យកអ្វីី�ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការ និិងដើ�ើរចេ�ញភ្លាាម

ជាប្រ�ចាំំ” គណៈៈកម្មាាធិិការគ្រ�ប់់គ្រ�ង ជម្ងឺឺ�ឆ្លលង ហៅ�កាត់់ថា (CDC) ស្នើ�ើ�ឡើ�ើង។ គិិតពីីការ
ប្រ�ជាប្រិ�ិយភាព។
ការចាក់់សាំំង

ដរាបណា អ្ននកមិិនជ្រើ�ើ�សរើើ�សយកស្ថាានីីយ៍៍ចាក់់សាំំងមានមនុុស្សសចង្អៀ�ៀ�ត ការពារ

Dr. Muge Cevik, MD, MSc, MRCP (ចក្រ�ភពអង់់គ្លេ�េស) មកពីីមហាវិ ិទ្យាាល័័យ St.
ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយអ្ននកចំំណាយពេ�លមាន

ហានិិភ័័យបន្ថែ�ែម ក្នុុ�ងហ្វូូ�ងមនុុស្សសកុះះ�ករ។

ការឈរតម្រ�ង់់ជួួររង់់ចាំំទិិញចំំណីីអាហារ

យើ�ើងបានដឹឹងហើ�ើយថា ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ងាយឆ្លលងជាងគេ�នៅ�ក្នុុ�ងអាគារ និិងនៅ�ពេ�ល

គម្លាាតសង្គគម អ្ននកគួួរតែ�ទៅ�ស្ថាានីីយ៍ចាក់
៍
់សាំង
ំ មានសុុវត្ថិ�ភា
ិ ព។ យ៉ាា ងណាមិិញ វាសំំខាន់់

ប្រ�ជាជនមិិនអនុុវត្តតគម្លាាតសង្គម
គ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្នក
ន កំំពុុងរង់់ចាំក្នុុ�
ំ ងជួួរចាំំទិិញចំំណីីអាហារ

បានប៉ះះ�ពាល់់ទុុយោ�ចាក់់សាំំង

យោ�ងតាម CDC ។ ជាពិិសេ�ស ជាការពិិត ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសនៅ�ជុំំ�វិ ិញអ្ននកមិិនពាក់់

ត្រូ�ូវគិតពី
ិ ដៃ�
ី ទាំំងអស់់ដែ�ល
និិងប៊ូូ�តុុង នៅ�ពីីមុុខអ្ននក។
“ប្រើ�ើ�របស់់ជូតសម្អាាត
ូ

ការឆ្លលងលើ�ើប្រ�ដាប់់ដៃ�កាន់់

ម៉ាាស់់។ ដូូចនេះ�ះ នៅ�ពេ�លឈរតម្រ�ង់់ជួួរ ត្រូ�ូវប្រា�កដថា អ្ននករក្សាាគម្លាាតសង្គគម។
ការទៅ�សាលារៀ�ៀន

មាននីី តិិវិ ិធីី ច្រើ�ើ�ននៅ�ក្នុុ�ងស្ថាាប័័នអប់់ រំ ំ រួួមទាំំង អាណត្តិិ�តម្រូ�ូវឲ្យយពាក់់ ម៉ាាស់់ និិង

និិងប៊ូូ�តុុងនៅ�មុុខអ្ននក មុុន

គោ�លការណ៍៍

ស្នើ�ើ�ឡើ�ើង។ នៅ�ពេ�លអ្ននក

ធ្លាាក់់ព្រិ�ិល) នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមអ្ននកជំំនាញសុុខាភិិបាល និិងការសិិក្សាាជាច្រើ�ើ�ន ការចម្លលង

ពេ�លអ្ននកប៉ះះ�ពាល់់វា” CDC
ចាក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ ប្រើ�ើ�

ទឹឹកអនាម័័យលាងសម្អាាត

ដៃ� និិងកុំំ�ប៉ះះ�ពាល់់មុខ
ុ របស់់

អ្ននក រហូូតទាល់់តែ� អ្ននកលាងសម្អាាតដៃ� ក្នុុ�ងកម្រិ�ិតហានិិភ័័យទាបបំំផុុត។
ការទិិញទំំនិិញនៅ�តាមផ្្សារកសិិករ

ក្នុុ�ងភោ�ជនីីយដ្ឋាា ន និិងនៅ�ជិិតមនុុស្សសច្រើ�ើ�ន វាអាចមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ឆ្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ នេះ�ះបើ�ើ

ប្រ�សិិនបើ�ើ ទីីផ្សាារ

កសិិករក្នុុ�ងតំំ បន់់របស់់

បើ�ើកលក់់ អ្ននកអាចសន្មមត់់

ថា វាមានសុុវត្ថិ�ិភាព
ដោ�យសារតែ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍

គម្លាាតសង្គគម ដែ�លធានាសុុវត្ថិ�ិភាពដល់់កុុមារ នៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិយាកាស

រៀ�ៀនសូូត្រ�។ មានសាលារៀ�ៀនខ្លះះ�ស្ទាាក់់ស្ទើ�ើ�របើ�ើកសាលាឡើ�ើងវិ ិញក្នុុ�ងសរទរដូូវ (រដូូវ
នៅ�តាមសាលារៀ�ៀនមិិនសូូវមានទេ�។
ការយកកុុមារទៅ�លេ�ងសួួន

ចំំនួន
ួ ហានិិភ័យ
័ មានចំំពោះ�ះអ្ននក នៅ�ពេ�លទៅ�កន្លែ�ែងសួួនកុុមារក្នុុ�ងស្រុ�ុកជាមួួយកូូនៗ

របស់់អ្នក
ន អាស្រ័�័យលើ�ើ ទីីកន្លែ�ែងណាអ្ននករស់់នៅ� សួួនកុុមារនោះ�ះមានមនុុស្សសកុះះ�ករ កុុមារ

និិងអ្ននកថែ�ទាំំពាក់់ម៉ាាស់់ឬអត់់។

“ជៀ�ៀសវាងសួួនកុុមារដែ�លមានមនុុស្សសកុះះ�ករ ពាក់់ម៉ាាស់់គ្រ�ប់់ពេ�ល និិងស្នាាក់់នៅ�

ផ្ទះះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកឈឺឺ” នេះ�ះជាដំំបូូន្មាា នរបស់់ CDC ទាក់់ទិិននឹឹងការទៅ�លេ�ងសួួនកុុមារ

និិងសួួនច្បាារក្នុុ�ងស្រុ�ុក។
ការហែ�លទឹឹក

“មិិនមានភស្តុុ�តាងដែ�លថា ជម្ងឺឺ�កូវីូ ីដ-១៩ អាចឆ្លលងទៅ�មនុុស្សសតាមទឹក
ឹ ក្នុុ�ងអាងហែ�លទឹឹក

នេះ�ះ ជាធម្មមតាបើ�ើកលក់់

អាងទឹឹកក្តៅ�ៅ ឬទឹឹកនៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងសួួនកុុមារទេ�” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម CDC ។ អ្ននកមិិនចាំំបាច់់

ហានិិភ័យ
័ របស់់អ្នក
ន ចំំពោះ�ះ

ជាពិិ សេ�សនៅ�ពេ�លអ្ននកមិិ នអាចពាក់់ ម៉ាាស់់ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ពេ�លហែ�លទឹឹ ក។ ជាក់់ ស្តែ�ែង

នៅ�ខាងក្រៅ��។យ៉ាាងណាមិិញ
ការឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ នៅ�

ផ្សាារកសិិករមានទាប

បារម្ភភពីីទឹឹកនៅ�អាងទឹឹកសាធារណៈៈទេ� អាងទឹឹកមានមនុុស្សសច្រើ�ើ�នកុះះ�ករ អាចជាបញ្ហាា

អាងហែ�លទឹឹកក្នុុ�ងអាគារ និិងសួួនទឹឹក កាន់់តែ�មានហានិិភ័័យ។ គិិតរកអាងទឹឹកដែ�ល
មិិនសូូវមានមនុុស្សសកុះះ�ករ

តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ

KHMERPOST USA

tmkBITMB½rTI 09 ប្រេ��សិិត

អគ្គគលេ�ខាាធិិកាារអង្គគកាារ
បានមើ�ើលឃើ�ើញថា ដោ�យសារតែ�មានការ

ជំំទាស់់ពីីប្រ�ទេ�សចិិន និិងរុុស្ស៊ីី�� ដែ�លជាស
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Disadvantaged Business Enterprise
(DBE) Goals

មាជិិ កអចិិ ន្រ្ដៃ�ៃ�យ៍៍មានសិិទ្ធិិ�អំំណាចធ្វើ�ើ�

សេ�ចក្ដីី�សម្រេ�េចក្នុុ�ងការរាំំងខ្ទទប់ដំំណោះ�
់
ះស្រា�យ
ណាមួួយដែ�លមិិនឱ្យយចូូលជាធរមាន។

បែ�បណាក៏៏ ដោ�យ ប្រ�ទេ�សអង់់ គ្លេ�េស

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

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បារាំំង នៅ�តែ�ព្យាាយាមឱ្យយ
មានកិិច្ចចប្រ�ជុំំរ� បស់់ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាានេះ�ះជាញឹឹកញាប់់។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក អង់់គ្លេ�េស សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប
កាណាដា បានដាក់់ ទណ្ឌឌ កម្មមទៅ�លើ�ើពួួក

អាាជ្ញាា�ធរឆ្លលងកាាត់់តំំបន់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល (LRTA)
គោ�ោលដៅ�ៅសហគ្រា�ាសអាាជីីវកម្មមមាានគុុណវិិបត្តិិ� (DBE)

យោ�ធាភូូមាដែ�លក្នុុ�ងនោះ�ះរួួមមាន ការបង្កកក

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� របស់់ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ុ�នរបស់់ពួក
ួ យោ�ធា

ភូូមាដែ�លមាននៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប និិង សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។
ករណីីប្រ�ទេ�សភូូមានេះ�ះបានកំំពុុងក្លាាយជា

សំំណុំំ� រឿ�ឿងឧក្រិ�ិដ្ឋក
ឋ ម្មមប្រ�ឆាំំងនឹឹងមនុុស្សសជាតិិ។

សម្រា�ាប់់
សកម្មមភាាពជំំនួួយរដ្ឋឋបាាលឆ្លលងកាាត់់សហព័័ន្ធធ (FTA)
ឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធ ២០២២ -២០២៤
ដោ�ោយអនុុលោ�ោមតាាមនាាយកដ្ឋាា�នដឹឹកជញ្ជូូ�ន លេ�ខ ៤៩ CFR ផ្នែ�ែកទីី ២៣ និិង

ក្រុ�ុមសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសហៅ�ថាអាជ្ញាាធរភូូមា

២៦ របស់់អាាជ្ញាា�ធរឆ្លង
ល កាាត់់ក្នុង
ុ� តំំបន់់ឡូវែែ
ូ ល នឹឹងបើ�ើកកិិច្ចប្រច �ជុំំ�មួយ
ួ ជាាមួួយអ្ននកម៉ៅ�ៅ�កាារ

ជម្រុ�ុញឱ្យយក្រុ�ុមរដ្ឋឋអាជ្ញាានិិង អ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

រយៈៈពេ�ល ៣ ឆ្នាំំ��សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធឆ្នាំំ�� ២០២២ ២០២៣ និិង ២០២៤

បានកំំពុុងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តអំំពើ
ត �ើព្រៃ�ៃផ្សៃ�ៃ យុុងឃ្ននង ដែ�ល
នៃ�ក្រុ�ុមអង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ សហការ

ជាមួួយ ប្រ�ជាជនភូូមាបញ្ជូូ�ន ភស្តុុ�តាងទៅ�
ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាសិិទ្ធិិ�មនុុស្សសនៃ�អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

រួួចដាក់់ទៅ� តុុ លាការ ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មមសង្រ្គា�ាម
អន្តតរជាតិិ ICC នៅ�ពេ�លខាងមុុខនេះ�ះ។

គណៈៈកម្មាាធិិការតំំណាងសភាសហភាព

ហៅ�កាត់់ថា CRPH ដែ�លជាក្រុ�ុមសមាជិិកសភា

ភូូ មាជាប់់ ឆ្នោ�ោត បានប្រ�កាសថាខ្លួួ�នបាន

ប្រ�មូូលបានភស្តុុ�តាងជាសរុុប ចំំនួួន ១៨ម៉ឺឺ�ន
ច្បាាប់់ ពីី សាក្សីី�ឃើ�ើញនឹឹ ងភ្នែ�ែក និិ ងពីី គ្រ�ប់់

មជ្ឈឈដ្ឋាាន ពាក់់ព័័ន្ធរួធ ម
ួ ទាំំងជនរងគ្រោះ��ះផ្ទាាល់់

ទៀ�ៀតហើ�ើយភស្តុុ�តាងមានជា វិ ិដេ�អូូ និិងមាន

ទាំំងរូូបថតសន្លឹឹ�ក ទៀ�ៀតផង នូូវរាល់់សកម្មមភាព
របស់់ពួួកយោ�ធាប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តតអំំពើ�ើ យ៉៉ង់់ឃ្ននង
បាញ់់សម្លាាប់់ប្រ�ជាជនខ្លួួ�នឯង។

និិងភាាគីីដែ�លចាាប់់អាារម្មមណ៍៍ ដើ�ើម្បីី�ពិិភាាក្សាាអំំពីីដំំណើ�ើរកាារកំំណត់់គោ�ោលដៅ�ៅ DBE
(ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�តុុលាា ឆ្នាំំ��២០២១ - ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែ�កញ្ញាា� ឆ្នាំំ��២០២៤)។
កិិច្ចកា
ច ារប្រ�ជុំំ�នេះ�ះ នឹឹងប្រ�ព្រឹ�ត្តិិ�ទៅ
ឹ �ៅតាាមវីីដេ�អូូ នៅ�ៅថ្ងៃ�ពុ
ៃ ធ
ុ ទីី៥ ខែ�ឧសភាា ឆ្នាំំ�២
� ០២១
វេេលាាម៉ោ�ោ�ង ១០ ព្រឹ�ឹក។ សម្រា�ាប់់ព័័ត៌៌មាានលំំអិិតអំំពីីកាារចូូល សូូមទាាក់់ទងទៅ�ៅលោ�ោក
Trish Gasper តាាមទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ (៩៧៨) ៤៥៩ -០១៦៤ លេ�ខបន្តត ២០១
(lrta1@aol.com)។
សម្រា�ាប់់ព័ត៌
័ មា
៌ ានបន្ថែ�ែម សូូមទាាក់់ទងទៅ�ៅលោ�ោក Graham Reich @ (978)
459-0164 លេ�ខបន្តត 210 (Graham.Reich@lrta.com) ឬ Chris Curry
@ CCurry@nmcog.org
កាារចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�
សូូមកត់់សម្គាា�ល់់ថាា អាាជ្ញាា�ធរឆ្លលងកាាត់់ក្នុុ�ងតំំបន់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល (LRTA) ជន
ពិិកាារ ក៍៍អាាចចូូលរួួមបាានដែ�រ។ LRTA ផ្តតល់់ជូូនកន្លែ�ែងស្នាា�ក់់នៅ�ៅសមរម្យយ និិង/ឬ
ជំំនួួយផ្នែ�ែកភាាសាាដោ�ោយមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ តាាមកាារស្នើ�ើ�សុំំ� (រាាប់់បញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាានកំំណត់់
ចំំពោះ�ះ�អ្ននកបកប្រែ��ភាាសាាសញ្ញាា�អាាមេ�រិិច និិងភាាសាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្រៅ��ៅពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស
កាារបើ�ើក ឬបិិទអក្សសររត់់លើ�ើអេ�ក្រ�ង់់វីីដេ�អូូ មាានឧបករណ៍៍ជំំនួួយកាារស្តាា�ប់់ និិង សម្ភាា�រៈ�

ភស្តុុ�តាងទាំង
ំ នោះ�ះពាក់់ព័ន្ធ
័ នឹ
ធ ង
ឹ ការរំំលោ�ភ

ជំំនួួស)។ សម្រា�ាប់់កាារសុំំ�ជំំនួួយ សូូមទាាក់់ទងទៅ�ៅ Chris Curry តាាម CCurry@

នៃ�គណៈៈកម្មាាធិិការនៃ�សមាជិិកសភាស្រ�មោ�ល

ទៅ�ៅបាាន សម្រា�ាប់់ សេ�វាាកម្មមដែ�លត្រូ�ូវកាារកាាររៀ�ៀបចំំកម្រិ�ិតខ្ពពស់់ រួួមទាំំ�ង ភាាសាាសញ្ញាា�

សិិទ្ធិិ�មនុស្ស
ុ ស ពីីសំំណាក់រ់ បបសឹឹកដែ�លមេ�ធាវី ី
គ្រោ��ងជួួ បជាមួួ យអ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់

អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ស្ថាានភាព
នៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត របស់់ពួួកយោ�ធានិិងបញ្ជា
ា ក់់

អំំពីីភស្តុុ�តាងដែ�លប្រ�មូូលបានទាំំងនោះ�ះ ថា
តើ�ើមានភាពរឹ ឹងមាំំកម្រិ�ិតណា។

nmcog.org ។ កាារស្នើ�ើ�សុំំ� គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងឱ្យយបាានឆាាប់់តាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�
CART ឬកាារបកប្រែ��ភាាសាាផ្ទាា�ល់់មាាត់់ ឬកាារបកប្រែ��ភាាសាាតាាមកាារលាាយល័័ក្ខអ
ខ ក្សសរ។
ជំំពូូកទីី VI កាារជូូនដំំណឹឹង អំំពីីកាារកាារពាារ
LRTA គោ�ោរពយ៉ាា�ងពេ�ញលេ�ញទៅ�ៅនឹឹងជំំពូូកទីី VI នៃ�ច្បាាប់់ស្តីី�ពីីសិិទិ្ធធ�ពលរដ្ឋឋ
ឆ្នាំំ�� ១៩៦៤ លក្ខខន្តិិ�កៈៈ និិងបទបញ្ញញត្តិិ�ពាាក់់ព័ន្ធ
័ នៅធ �ៅក្នុុង
� កម្មមវិិធីី និិងសកម្មមភាាពទាំំ�ងអស់់។
LRTA មិិនរើើ�សអើ�ើងដោ�ោយផ្អែ�ែកលើ�ើពូូជសាាសន៍៍ ពណ៌៌សម្បុុ�រ ជាាតិិសាាសន៍៍ ចេះ�ះ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកឧត្តតមសេ�នីីយ៍៍ភូូមាយ៉ាាងតិិច៧នាក់់

ភាាសាាអង់់គ្លេ�េសច្បាាស់់លាាស់់ ប្រា�ាក់់ចំំណូល
ូ សាាសនាា ដើ�ើមកំំណើ�ើតពីីដូូនតាា ពិិកាារភាាព

តុុលាការ ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មម សង្រ្គា�ាមអន្តតរជាតិិ ICC

ឡើ�ើយ ។ បុុគ្គគលគ្រ�ប់់រូូប ដែ�លជឿ�ឿជាាក់់ថាាខ្លួួ�ន ឬក្រុ�ុមមនុុស្សសជាាក់់លាាក់់ណាាមួួយត្រូ�ូវ

មានឈ្មោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ងបញ្ជីី�របស់់រដ្ឋឋអាជ្ញាា នៃ�

អាាយុុ ភេ�ទ និិន្នាា�កាារភេ�ទ សេ�វាាយោ�ោធាា ឬអត្តតសញ្ញាា�ណយេ�នឌ័័រ ឬកាារបញ្ចេ�េញមតិិ

ករណីីប្រ�ល័័យពូូជសាសន៍៍ លើ�ើជាតិិសាសន៍៍

បាានទទួួលរងនូូវកាាររើើ�សអើ�ើង ដែ�លហាាមឃាាត់់ដោ�ោយជំំពូូកទីីVI ឬ ដោ�ោយលក្ខខន្តិិ�កៈៈ

ភាគតិិចនៃ�សហគមន៍៍ អន្តោ�ោ ប្រ�វេេសន៍៍ ម៉ូូ�ស្លិិ�

មរ៉ូូ�ហីីងយ៉ាា ដល់់ទៅ�២ពាន់់ នាក់់ ហើ�ើយ

ជាមួួ យគ្នាានេះ�ះ បាតុុ ករស្លាាប់់ ក្រោ��មគ្រា�ប់់
កាំំភ្លើ�ើ�ងរបស់់ពួួកយោ�ធា កើ�ើ នឡើ�ើងជាង

៦១០នាក់់ ដោ�យគិិតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី៨ មេ�សា

នេះ�ះ៕

ឬបទបញ្ញញត្តិិ�ដែ�លពាាក់់ព័័ន្ធធ បុុគ្គគលនោះ�ះ�ផ្ទាា�ល់់ ឬតាាមរយៈៈអ្ននកតំំណាាង អាាចដាាក់់ពាាក្យយ
បណ្តឹឹ�ងទៅ�ៅ LRTA ។ សម្រា�ាប់់ព័័ត៌៌មាានបន្ថែ�ែមទាាក់់ទងនឹឹងកាារដាាក់់ពាាក្យយបណ្តឹឹ�ង សូូម
ទាាក់់ទងទៅ�ៅ Trish Gasper តាាមទូូរស័័ព្ទលេ�
ទ ខ (៩៧៨) ៤៥៩-០១៦៤ ឬតាាមរយៈៈ
អ៊ីីម៉ែ�ែ
� ល lrta1@aol.com ឬចូូលទៅ�ៅកាាន់់វ៉េេប
� សាាយ http://www.lrta.com/។
ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�ោក អ្ននក ត្រូ�ូវកាារបកប្រែ��ព័័ត៌មា
៌ ាននេះ�ះ ជាាភាាសាាផ្សេ�េងទៀ�ៀត សូូមទាាក់់ទង
ទៅ�ៅកាាន់់អ្ននកឯកទេ�ស LRTA ជំំពូូកទីីVI តាាមទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ ៩៧៨-៤៥-០១៦៤។

For
Federal Transit Administration (FTA) Assisted Activities
Federal Fiscal Years 2022 -2024
In compliance with Departments of Transportation’s 49 CFR
part 23 and 26, the Lowell Regional Transit Authority will be
holding a meeting of contractors and interested parties to discuss
the three year DBE goal setting process, for Federal Fiscal Years
2022, 2023 and 2024 (Oct. 1, 2021 – Sept. 30, 2024).
The meeting will be held virtually on Wednesday, May 5, 2021
at 10:00 a.m. For login details please contact Trish Gasper at
(978) 459-0164 ext. 201 (lrta1@aol.com)
For further information, please contact Graham Reich @ (978)
459-0164 ext. 210 (Graham.Reich@lrta.com) or Chris Curry @
CCurry@nmcog.org.
MEETING ACCESSIBILITY
Please note that Lowell Regional Transit Authority (LRTA)
is accessible to persons with disabilities. The LRTA 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 Chris Curry at CCurry@nmcog.org. Requests should
be made as soon as possible for services requiring advanced
arrangements, including sign-language, CART or language
translation or interpretation.
TITLE VI NOTICE OF PROTECTION
The LRTA fully complies with Title VI of the Civil Rights
Act of 1964 and related statutes and regulations in all programs
and activities. The LRTA does not discriminate on the basis of
race, color, national origin, English proficiency, income, religious
creed, ancestry, disability, age, gender, sexual orientation, military service, or gender identity or expression. Any person who
believes that he/she or any specific class of persons has been
subjected to discrimination prohibited by Title VI or related
statutes or regulations may, himself/herself or via a representative, file a complaint with the LRTA. For more information
regarding filing a complaint, please contact Trish Gasper at (978)
459-0164, or at lrta1@aol.com or go to the LRTA website at
http://www.lrta.com/
If this information is needed in another language, please contact
the LRTA Title VI Specialist at 978-459-0164.
Caso esta informação seja necessária em outro idioma, favor
contar o Especialista em Título VI do LRTA pelo telefone 978459-0164.
ប្រ�សិិនបើ�ើលោ�ក-អ្ននកត្រូ�ូវការបកប្រែ�ែព័័ត៌៌មាននេះ�ះ សូូមទាក់់
ទកអ្ននកឯកទេ�សលើ�ើជំំពូូកទីី6 របស់់ LRTA តាមរយៈៈលេ�ខទូូរស័័ព្ទទ
978-459-0164
Si necesita esta información en otro idioma, por favor contacte
al especialista de LRTA del Título VI al 978-459-0164.
Si yon moun vle genyen enfòmasyon sa yo nan yon lòt lang,
tanpri kontakte Espesyalis LRTA Title VI la nan nimewo 978459-0164.
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

（LRTA）《民权法案》第六章专员，电话978-459-0164.
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UN Secretary-General's envoy begins visit to Thailand
UN Secretary-General's envoy/From
envoy/From Page 09
States and France still try to hold
frequent council meetings. The
United States, Britain, the European Union, and Canada have imposed sanctions on the Burmese
military, including freezing the
assets of Burmese military companies in Europe and in the United
States.

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 killings of its own people.
The evidence relates to human
rights abuses by the military regime,

The case of Burma is becoming
a crime against humanity.

where lawyers of the Shadow Parliamentary Committee are scheduled
to meet with UN investigators to
determine the status of the military's
conduct and how strong the substantiate 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 immigrants, and protesters have been shot
dead by the military has grown to
more than 610 as of April 8.

Rights groups called the Burmese
authorities have been committing
cruel atrocities, urging UN prosecutors 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 Committee (CRPH), a group of elected
Burmese parliamentarians, has an-
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