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ភំ្នំ�ពេ�ញៈៈ ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែខ ឧសភា ឆំ្នាំ� 

២០២១ ពេ�ះ ក្រ�សួងសុខាភិ្នំបាលេថ្ងៃ�

ក្រ�ះរាជាណាចក្រ��មិុុជាបា�ពេចញៈពេសច�ីី

ជូូ��័ត៌៌មា�មួិយសី�ីីការសរបុស្ថាា �ភា�ជូ�ងឺ

�ូវីដី-១៩ សក្រមាប់ថ្ងៃ�ៃទីី ០៩ ខែខ ឧសភា ឆំ្នាំ� 

២០២១ ពេ�ះ ។

ពេ��ុំងពេសច�ីីជូូ�ដ�ណឹឹងពេ�ះខែដរ 

ក្រ�សួងសុខាភិ្នំបាលេបា�បញ្ជាា �់�រណីឹឆ្លលង

ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១០ ខែខ ឧសភា ឆំ្នាំ� 

២០២១ ពេ�ះ មា��រណីឹឆ្លលង�ីី ច��ួ� ៥០៦ 

នា�់ �ិង�រណីឹឆ្លលងសរបុទូីទាំ�ងក្របពេទីស

ច��ួ�19743 នា�់ បនាា ប់�ីមា�ការ�ាបាលេ

យ៉ាាងស�មីិ �ិងយ�ចិតី៌ទុី�ដា�់�ីក្រ�ុមិ

ក្រ�ូពេ�ទីយពេសា�រខែត៌គី្មា�ពេ�លេសក្រមា�ពេនាះ 

អ្ន�ំជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ �៏បា�ជាសះពេសើ�យច��ួ� 

៧៨២០ នា�់ �ិងស្ថាល ប់ច��ួ� ១២៦ នា�់

ពេដាយស្ថាា �ភា�ជូ�ងឺមា�សភា�ធ្ងៃ�់ធ្ងៃរពេ�� ។

ក្រ�សួងសុខាភិ្នំបាលេ�៏បា�បញ្ជាា �់ផង
កងកម្លាំំ��ងសមត្ថថកិច្ចចក�ពុុងធ្វើ�ើ�កា�របិិទផ្លូូ�វធ្វើ��ក្នុុ�ងទីក្រុកុងភ្នំំ�ធ្វើពុញកងកម្លាំំ��ងសមត្ថថកិច្ចចក�ពុុងធ្វើ�ើ�កា�របិិទផ្លូូ�វធ្វើ��ក្នុុ�ងទីក្រុកុងភ្នំំ�ធ្វើពុញត៌ពេ�ទី��័រទីី០៨ត៌ពេ�ទី��័រទីី០៨

ត៌ពេ�ទី��័រទីី១១ត៌ពេ�ទី��័រទីី១១ Please see Please see Group of advocates say Phnom PenhGroup of advocates say Phnom Penh /11/11

ឆ្លលងទូូទាំំងប្រ�ទេទូសចំំនួួនួ ១៩៧៤៣ នាក់់ ឆ្លលងថ្មីី� ៥០៦ នាក់់ ស្លាា�់ ១២៦ នាក់់ 
ជាសះទេសើ��យចំំនួួនួ ៧៨២០ នាក់់ ទេ�យស្លារក់ូវីីដ-១៩ ទេ�ប្រ�ទេទូសក់ម្ពុុ�ជា

By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ខេ�លីី -May 8, 2021

ក្រុ�ុមបូញ្ញញវន្តតនៃន្តចលីនានិ្តស្សិិតិខេ�ើមីលីីទិិ្ធិក្រុបូជាធិិបូខេតយ្យយ 

SMD បាន្តខេ�ោ លីខេ�ស្សិដាច់អហង្កាោ រ ចំខេ�ះ

តុលាការក្រុ�ុងភំំ្នំខេ�ញ ដែ�លីបាន្តក្រុបូកាស្សិសាលីក្រុ�ម 

ខេដាយ្យកាត់ខេ�ស្សិឲ្យយស្សិ�មមជន្តបូរសិាា ន្ត ៦របូូជាប់ូ�និ្ត

ប្រក់ុម្ពុអ្ននក់តសូូរម្ពុតិថា ស្លាលប្រក់ម្ពុកាត់ទេទាំសសក់ម្ពុីជនួ�រិស្លាានួប្រក់ុម្ពុអ្ននក់តសូូរម្ពុតិថា ស្លាលប្រក់ម្ពុកាត់ទេទាំសសក់ម្ពុីជនួ�រិស្លាានួ
រ�ស់តុលាការប្រក់ុងភ្នំនំទេ�ញ គឺឺជាការកាត់ក់ី�ទេ�យអ្នយុតីិធម្ពុ៌រ�ស់តុលាការប្រក់ុងភ្នំនំទេ�ញ គឺឺជាការកាត់ក់ី�ទេ�យអ្នយុតីិធម្ពុ៌

By: The Cambodia Daily
May 8, 2021

Scholars of the Student Movement for 
Democracy (SMD) have strongly condemned 
the Phnom Penh Municipal Court, which 
sentenced six environmental activists to 
prison and fined them a grave injustice.

Group of advocates say Phnom Penh Municipal Court's 
verdict in sentencing environmental activists is unjust.
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ក្របធា��ណឹៈ�មីិការ

អឺ្នរ ាបុបា��ិយ៉ាយថា 

បលុ�ពេ�ះ�ឹងផ្លាល ស់បូីរ

ពេគ្មាលេ�ពេយ៉ាបាយ

ពេក្រកាមិលេ�ខខណឹឌ មួិយច��ួ� 

បនាា ប់�ីរយៈពេ�លេជាង

មួិយឆំ្នាំ� ខែដលេភា�ពេក្រច�� ហាមិឃាត់៌ការ

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រខែដលេមិិ�ចាំ�បាច់។

ទូ�ប្រក់ុងប្រ�ូូសសែសល៖ ក្របធា�ក្របតិ៌បតិី៌ថ្ងៃ�

បលុ�ពេ�ះបា��ិយ៉ាយពេ��ុំងបទីសមាា ស�៍

ជាមួិយ កាខែសត៌ The New York Times ពេ�

ថ្ងៃ�ៃអាទិីត៌យថា ពេភ្នំៀ�វីពេទីសចរអាពេមិរ�ិ ខែដលេ

បា�ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ងពេ�ញៈពេលេញៈក្របឆ្នាំ�ង

�ឹងជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ �ឹងអាចពេ�ទីសសនា

សហភា�អឺុ្នរ ាបុ នារដូវីពេ�ីពេ�ះបា� បនាា ប់�ី

រយៈពេ�លេជាងមួិយឆំ្នាំ� ខែដលេភា�ពេក្រច�� 

ហាមិឃាត់៌ការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រខែដលេមិិ�ចាំ�បាច់ 

មិ��ីក្របពេទីសជាពេក្រច�� ពេដ�មិើទីីប់ស្ថាា ត់៌ ការ

រ�ីរាលេដាលេថ្ងៃ�វីរីសុ�ូរ ាណូា។

ការចាំ�់វ៉ាា�់ស្ថា�ងពេ�សហរដឋអាពេមិរ�ិ

មា�ពេលេើ��ពេលេឿ� �ិងការជូខែជូ�គំ្មា រវ៉ាង

អាជាៀ ធ្ងរពេ�ទីីពេនាះ �ិងសហភា�អឺុ្នរ ាបុ សីី

�ី វីធីិ្ងពេធ្ងើ�ឱ្យយមា�វីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង 

អាចទីទួីលេយ�បា� ជាភ្នំសីតុាងថ្ងៃ�ភា�សុ្ថា�

សក្រមាប់ពេភ្នំៀ�វីពេទីសចរ �ឹងជួូយឱ្យយ�ណឹៈ�មីិការ

អឺ្នរ ាបុ ខែដលេជាស្ថាខាក្របតិ៌បតិី៌របស់សហភា�

អឺ្នរ ាបុ ពេសំ�ឲ្យយមា�ការផ្លាល ស់បូីរពេគ្មាលេ�ពេយ៉ាបាយ 

ខែដលេអាចពេមិ�លេពេ��ញៈការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ�មិា�ី

ឆ្លលងកាត់៌សមុិក្រទី       អាត៌លង់ទិីច ក្រត៌ូវីបា�

សី្ថារពេ��ងវីញិៈ។

 “�លេរដឋអាពេមិរ�ិ តាមិខៀុ�អាចពេមិ�លេពេ��ញៈ 

ពេក្រប�ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ងខែដលេអ្ន�ុម័ិត៌ពេដាយទីីភំា�់

ងារឳស�អឺ្នរ ាបុ”។ ពេ��ស្រីសី Ursula von 

der Leyen ក្របធា��ណឹៈ�មីិការអឺ្នរ ាបុបា�

�ិយ៉ាយកាលេ�ីថ្ងៃ�ៃអាទិីត៌យពេ��ុំងបទីសមាា ស�៍

មួិយជាមួិយកាខែសត៌ The Times ពេ�ទីីក្រ�ុង

ក្របុុចខែសលេថា “ពេ�ះ�ឹងពេធ្ងើ�ឱ្យយមា�ការ

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេដាយពេសរ ី�ិងការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ

ពេ�កា�់សហ�មិ�៍អឺ្នរ ាបុ។”

�ណ័្ណណចាក់ថ់ាំវំ៉ាាក់ស់្លាងំ នួងិ "លខិិតិឆ្លលង សែដនួ"
សូមិពេមិ�លេ ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង�ូវីដី-១៩ �ិង

លិេខិត៌ឆ្លលងខែដ� ប័ណឹណឆ្លលងកាត់៌ �ិងApps 

ពេ�ជុូ�វីញិៈ�ិភ្នំ�ពេ��

ពេ��ស្រីសីបា�បខែ�ាមិថា “ពេក្រ�ះ

មា�ពេរឿងមួិយចាស់�ស់ �ឺរដឋសមាជិូ�

ទាំ�ង ២៧ �ឹងទីទួីលេយ� ពេដាយគី្មា�

ល័េ�ខខ័ណឹឌ  អំ្ន�ខែដលេបា�ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង

អ្ន�ុម័ិត៌ពេដាយ E.M.A. ” ។ ភំា�់ងារ ខែដលេ

ជាក្របតិ៌បតី៌�រថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ងពេ��ុំងបលុ�ពេ�ះ 

បា�អ្ន�ុម័ិត៌ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ងទាំ�ងបីក្របពេភ្នំទី 

ខែដលេ���ុងពេក្រប�ពេ�សហរដឋអាពេមិរ�ិ �ឺថំា�

វ៉ាា�់ស្ថា�ង Moderna, Pfizer / BioNTech �ិង 

Johnson & Johnson ។

 ពេ��ស្រីសី von der Leyen មិិ�បា�

ផីល់េពេ�លេពេវី�ជា�់��់ថា ពេត៌�ពេ�លេណា

ការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេទីសចរណ៍ឹ�ិត៌ក្របា�ដអាច

ពេប��ច�ហរ ឬ �័ត៌៌មា�លេមិិិត៌អ្ន��ីរពេបៀប

ខែដលេ�ឹងពេ��ត៌ពេ��ងពេនាះពេទី។ បាខុែ�កីារអ្នតាា

ធិ្ងបាយរបស់ពេ��ស្រីសី �ឺជាពេសច�ីីខែ�លង

�ក្រមិិត៌ខុស់មួិយ ខែដលេថា ការរតឹ៌ត៌ើិត៌ការ

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រនាពេ�លេបចុបុើ�ំ ក្រតូ៌វីបា���ណឹត់៌

ឱ្យយមា�ការផ្លាល ស់បូីរ ពេដាយខែផិ�ពេលេ�

 វីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ងវីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង។

ពេ��ស្រីសីបា��ត់៌សមាា ល់េថា 

សហរដឋអាពេមិរ�ិ ���ុង “ពេដ�រពេលេ�ផលូវី” �ិង 

���ុងពេធ្ងើ�ឲ្យយមា� “វីឌ្ឍឍ�ភា�ដ៏ធ្ង�ពេធ្ងង” 

ត៌ពេ�ទី��័រទីី០៧ត៌ពេ�ទី��័រទីី០៧

E.U.E.U. កំំណត់់ឱ្្យភ្ញៀ�ៀ�វភ្ញៀ�សចរអាភ្ញៀ�រិកំ ដែ�លបានចាកំ់ថ្នាំំ្ំ
វ៉ាា្កំ់សាំំងរួចភ្ញៀ�ើយ ភ្ញៀ��ស្សនាភ្ញៀ�រ�ូវភ្ញៀ�ៅ្ភ្ញៀនះ

មិនយូូរបិុុន្មាា�ន អ្នំកធ្វើទសច្ចរអា�ធ្វើមរិកា��ងអា�ច្ច មកមិនយូូរបិុុន្មាា�ន អ្នំកធ្វើទសច្ចរអា�ធ្វើមរិកា��ងអា�ច្ច មក

ទសសន្មា�ទីក្រុកុងប៉ាុ�រីស និងរត្ថន សមបត្ថិិនៃន Louvre ទសសន្មា�ទីក្រុកុងប៉ាុ�រីស និងរត្ថន សមបត្ថិិនៃន Louvre 

ដែ�លប៉ា�នបិង្ហាា�ញធ្វើ��រ�ូវធ្វើ�ិ� មុន។ រូបិថត្ថ៖Dmi-ដែ�លប៉ា�នបិង្ហាា�ញធ្វើ��រ�ូវធ្វើ�ិ� មុន។ រូបិថត្ថ៖Dmi-

try Kostyukov សក្រុម្លាំ�បិ់កា�ដែសត្ថ The New try Kostyukov សក្រុម្លាំ�បិ់កា�ដែសត្ថ The New 

York TimesYork Times
ធ្វើ��កក្រុសី Ursula von der Leyen ក្រុបិធា�នគណៈៈកមាកា�រធ្វើ��កក្រុសី Ursula von der Leyen ក្រុបិធា�នគណៈៈកមាកា�រ
អ្នឺរុុបិ ធ្វើ��ទីក្រុកុង Puurs ដែបិលហ្ស៊ិស�ិក  កា�លពុីនៃថៃសុក្រុក។ អ្នឺរុុបិ ធ្វើ��ទីក្រុកុង Puurs ដែបិលហ្ស៊ិស�ិក  កា�លពុីនៃថៃសុក្រុក។ 
រូបិថត្ថ៖ John Thysរូបិថត្ថ៖ John Thys
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ឬអនុ្តវតតគម្លាា តស្សិងគមឲ្យយបាន្តមុ�ងម្លាត់ ឬមិន្តខេ�ដែហលីទឹ្ធិ�

អាង។

ការរង់ចាំភ្ញៀ�កំុ�ងការិយាល័យភ្ញៀវជ្ជជបណិ�ត់
ការយិាល័ីយ្យខេវជជបូណិិ្ឌិតភាគខេក្រុចើន្ត ខេ�ដែតខេលីើ�ទឹ្ធិ�ចិតត

ឲ្យយខេធិើើការណាត់ជួបូ�ីចម្លាា យ្យ បុុូដែន្តតអាចម្លាន្តខេ�លី�ាះ អំ�ក្រុតូវ

ខេ�ជួបូខេវជជបូណិិ្ឌិតទ្ធិល់ីមុ�គំ្នា។ ការយិាល័ីយ្យខេវជជបូណិិ្ឌិតរបូស់្សិ

អំ�ទំ្ធិន្តងជាអនុ្តវតតបូទ្ធិបូញ្ជាជ រតឹងរុងឹ រមួ�ំង ការ��់មុ្លាស់្សិ 

និ្តងគម្លាា តស្សិងគម�ីអំ�

ជមា�ខេ�ិងខេទ្ធិៀត�ងដែ�រ។ 

ឧ�ហរណ៍្ឌិ John 

Hopkins Medicine អះអាង

� “ ខេធិើើដែ�ន្តការខេដាយ្យ

ក្រុបូុងក្រុបូយ័្យតំ និ្តងក្រុបូយ័្យតំ

ខ្លាំា ំងបំូ�ុត ជួយ្យធានា� 

ខេយ្យើង�ំ�ុងខេធិើើអើកី្រុគប់ូយុាង 

តាមដែ�លីអាចខេធិើើបាន្ត 

កាត់បូន្តាយ្យ         ហានិ្តភ័្នំយ្យ

ជាអបូីរម្លាចំខេ�ះអំ�ជមា� 

និ្តងបុូគគលិី�។” វាខេ�ត តខេលីើទី្ធិតំាងសាា តជានិ្តចច និ្តងខេធិើើខេតស្សិតបុូគគលិី�រ�ជមា��ូវ�ី-១៩ ជា

ខេទ្ធិៀង�ត់។  ការខេ��ុំងបូន្តទប់ូរង់ចំាំជាមួយ្យអំ�ជមា� ម្លាន្តហានិ្តភ័្នំយ្យខ្លាំា ំង អំ�មិន្តគួរ

ខេជៀស្សិវាងខេវជជបូណិិ្ឌិតខេទ្ធិ ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ�ក្រុតូវការខេ�ទ្ធិយ�ាបាលី។

ការចូលភ្ញៀ�ើលសាំរៈ�នី�រ
ខេ�ខេ�លីសារ�មន្តទរី

សិ្សិលីីះ ក្រុបូវតតសិាស្រ្តស្សិត និ្តង

វទិ្ធិាសាស្រ្តស្សិតខេបូើ�ខេ�ើងវញិ 

�ុំងអំ�ុងខេ�លីរ�ូវខេ�ត  

ខេដាយ្យសារដែតសារមន្តទីរ

ជាខេក្រុចើន្តបាន្តបិូទ្ធិខេ��ុំង

រ�ូវក្រុតជា�់។ ខេហតុអើី? វ ី

រ ុសុ្សិភាគខេក្រុចើន្តង្កាយ្យឆ្លាង

ខេ��ុំងអាគ្នារ។ ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើ

អំ�បារមភអំ�ីហានិ្តភ័្នំយ្យ

ជមា��ូវ�ី-១៩ ��់ទ្ធិងនឹ្តងការខេ�ទ្ធិស្សិិនា សារមន្តទីរ សូ្សិម�ិនិ្តតយខេមើលីខេគ្នាលីការណ៍្ឌិ

ដែណ្ឌិនំាស្សិក្រុម្លាប់ូអាគ្នារ ខេ�ើមីកី្រុបា��� អំ�ម្លាន្តអារមមណ៍្ឌិសុ្សិវតាិភា� និ្តងអាចម្លាន្តខេ�លី

ស្សិបូាយ្យ។

ការចូលបណ្ណាា្ល័យ

ខេ�ខេ�លីដែ�លី

បូណាា ល័ីយ្យ�ាះ អាច

ខេបូើ��ើ រទ្ធិទួ្ធិលីសាធារណ្ឌិ�

ជន្ត ម្លាន្តមខេធិាបាយ្យ

ខេ�ិងខេទ្ធិៀតដែ�លីអាច�ចី

ខេស្សិៀវខេ�បាន្ត ឬខេក្រុបូើខេស្សិវា

បូណាា ល័ីយ្យខេដាយ្យមិន្ត

ចំាំបាច់ខេ��ល់ីអាគ្នារ

�ទ ល់ី។ ខេ�ើមីកីាត់បូន្តាយ្យ

ហានិ្តភ័្នំយ្យ សូ្សិមចូលីខេ�

គណ្ឌិ�ខេន្តយ្យយក្រុបូ�័និ្ត

�ិ�ើ�ាយ្យស្សិងគម�ុំងស្រុស្សិុ�របូស់្សិអំ� ឬ  ខេវបុូសាយ្យ ខេមើលីខេស្សិវា�តល់ីតាមអន្តឡាញ។

បូណាា ល័ីយ្យដែ�លីអំ�ខេក្រុតៀមខេ�   “អាចម្លាន្តចរាចរណ៍្ឌិតាមអន្តឡាញខេ�ើន្តខេ�ើង 

និ្តងអតាក្រុបូខេយាជន៍្តខេស្សិវាគំ្នាក្រុទ្ធិតាមអន្តឡាញ�ំងខេន្តះ” ខេន្តះខេបូើខេយាងតាមបូណិិ្ឌិត Cath-

erine Rasberry, Ph.D ម��ីដែ�ំ�សុ្សិ�ភា�មនុ្តស្សិិវយ័្យជំទ្ធិង់ និ្តងសុ្សិ�ភា�សាលាខេរៀន្ត

របូស់្សិ CDC ។ អំ�អាចខេក្រុជើស្សិខេរ ើស្សិខេស្សិៀវខេ�តាមអន្តឡាញ និ្តងយ្យ�វាតាមចិខេញ្ញច ើមថ្នល់ំី 

កាត់បូន្តាយ្យការជួបូគំ្នារវាងមនុ្តស្សិិ ជាមួយ្យមនុ្តស្សិិ និ្តងហានិ្តភ័្នំយ្យអាចឆ្លាងវរី ុសុ្សិ។

ការ��ញ�ំន�ញតា�ហាង
ហាងទំ្ធិនិ្តញលី�់រាយ្យ

ម្លាន្តការខេវច�ចប់ូ ម្លាន្ត�ីអ

តីតកាលី និ្តងអំ�ទិ្ធិញ

ជាខេក្រុចើន្ត ជាធិមមតាមិន្ត 

“ខេរ ើ�កាយ្យ” ខេទ្ធិ ខេដាយ្យសារដែត

ខ្លាំា ចហានិ្តភ័្នំយ្យឆ្លាងវរី ុុ

ស្សិខេ�ើន្តខេ�ើង។ ខេ�ខេ�លី

អំ�ទិ្ធិញឥវុាន់្តខេ�តាម

ហាងលី�់រាយ្យ ជាការលីា

បំូ�ុត អំ�ចាំប់ូយ្យ�អើី

ដែ�លីអំ�ក្រុតូវការខេ�បាន្តខេហើយ្យ ខេ�ើមីីកាត់បូន្តាយ្យការចមាងណាមួយ្យ។ ការទិ្ធិញតាម

អន្តឡាញម្លាន្តភា�ង្កាយ្យស្រុស្សិលួី។ ក្រុតូវខេក្រុជើស្សិខេរ ើស្សិហាង និ្តងទិ្ធិញឲ្យយឆាប់ូរហ័ស្សិ ខេ�ខេ�លី

ខេក្រុជើស្សិខេរ ើស្សិរបូស់្សិណាមួយ្យ ខេ�ើមីីកាត់បូន្តាយ្យហានិ្តភ័្នំយ្យ។

ការភ្ញៀរៀបចំព្រឹ�ឹត់ិ�ការណ៍ភ្ញៀ�ភ្ញៀព្រឹ�អាគារ
ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ�ម្លាន្ត

ដែ�ន្តការខេរៀបូចំការជួបូជំុគំ្នា

ជាមួយ្យមិតតភ័្នំ�តិ ឬក្រុគួសារ 

ដែតងដែតម្លាន្តហានិ្តភ័្នំយ្យ។ 

យុាងណាមិញ មខេធិាបាយ្យ

លីាបំូ�ុតក្រុតូវខេធិើើ គ�ក្រុតូវខេរៀបូចំ

�ិធីិខេ�ខេក្រុ�អាគ្នារ។ សូ្សិម

៣៥ ក់សែនួលងសែដលអ្ននក់អាចំឆ្លលងជម្ពុឺឺក់ូវីីដ-១៩ខ្លាំាំង�ំផុុត
មុន្តឈាន្តខេជើងខេចញខេក្រុ� សូ្សិមអំ�អាន្តចំណុ្ឌិចចំាំបាច់�ំងខេន្តះ។

ខេដាយ្យ៖ KELLY HERNANDEZ

នៃថ្នាទី្ធិ ១៥ ដែ� ធូំិ ឆំំា ២០២០               តពីីលេ�ខមុុន

ត៌ពេ�ទី��័រទីី ០៩ត៌ពេ�ទី��័រទីី ០៩
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ពេដាយៈ ខែខីរបាុសី� USA

ទីីក្រ�ុង�ូខែវី ាលេ MA - វីទិីាល័េយស្ថាធារណឹៈ

ដ�បូងរបស់ទីីក្រ�ុង�ូខែវីលេ បា�ក្របារ�ធ�ិធី្ងពេប�� 

ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែខពេមិស្ថា ឆំ្នាំ� ២០២១ បាុនីា�ឆំ្នាំ�

បនាា ប់�ីការពេប��ស្ថា�បឋមិ។ ស្ថា�

បណឹះុ ះបណាះ លេស្ថាធារណឹៈ�ូខែវីលេ ពេ�កាត់៌

ថា (CCSL) �ឺជាក្រប�័�ធអ្នប់រ �មួិយ របស់ SABIS 

ក្រតូ៌វីបា�អ្ន�ុវីតី៌ �ិងក្រត៌ូវីបា�ពេ�ស្ថាា ល់េថា “ជា

�មីិវីធីិ្ងសិ�ាខែដលេមា�រចនាសម័ុិ�ធលេ ិរងឹមា� 

�ិងជាអ្ន�ីរជាតិ៌។” បខែ�ាមិពេលេ�ការអ្ន�ុពេ�មិ

តាមិសង់ីដារ�ុំងស្រីស�ុ �ិងជាតិ៌ ស្ថា��៍ជាខែផំ�

មួិយថ្ងៃ�ក្រប�័�ធអ្នប់រ �អ្ន�ីរជាតិ៌ ខែដលេ���ុងក្រតូ៌វី

បា�អ្ន�ុវីតី៌ពេ��ុំង ២០ ក្របពេទីសពេផសងពេទីៀត៌ 

ពេ�ពេលេ��ិភ្នំ�ពេ��។

ការកាត់៌ខែខសបូ ក្រតូ៌វីបា�ពេធ្ងើ�ពេ��ងពេ�ជា�់ទីី 

៣ ខែដលេជាខែផំ�មួិយថ្ងៃ�វីទិីាល័េយ�ីី ឥ�ូវីពេ�ះ

ក្រតូ៌វីបា�ពេប��ស្ថាើ �មិ�៍ការសិ�ាពេដាយផ្លាា ល់េ 

បនាា ប់�ីការសិ�ាតាមិអ្ន�ឡាញៈរយៈពេ�លេ

មួិយឆំ្នាំ���លងផុត៌ពេ� ពេដាយស្ថារខែត៌រាត៌ត៌ាត៌

ថ្ងៃ�ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩។ �មីិវីធីិ្ងពេ�ះ រមួិមា� សុ�ារ�ថា

របស់�ិសសិត៌ �ិងការកាត់៌ខែខសបូ។ វីតី៌មា�

អ្នំ�ចូលេរមួិ មា�សមាជិូ�ក្រ�ុមិក្របឹ�ាភិ្នំបាលេ

ស្ថា� �ិងអំ្ន�ដឹ�នា�ស្ថា� SABIS �ិង

ក្រ�ុមិក្របឹ�ាក្រ�ុង។

Kaemon Wambua ជាសិសសថំា�់ទីី ១០ 

បា��ិយ៉ាយថា “ខៀុ��ិត៌ជារ �ពេភ្នំ�បចិតី៌ ពេដាយស្ថារ

អ្នគ្មារ�ីីពេ�ះពេយ�ងអាចឈា�ពេ�រ�អ្ននា�ត៌

របស់ពេយ�ងពេដាយពេមាទី�ភា�។ ពេយ�ងដឹងថា 

ពេ�ស្ថា�ស្ថាធារណឹៈ ថ្ងៃ�ទីីក្រ�ុង�ូខែវីលេ ពេយ�ង

�ឹងពេរៀ�ទាំ�ង�ុំង �ិងពេក្រ�ថំា�់ពេរៀ� ជាមួិយ 

ការពេរៀបច�ជីូវីតិ៌រស់ពេ�របស់�ិសសតិ៌         អ្នតី៌�លេ�មីិ 

�ិងតាមិរយៈការបពេក្រមិ�សហ�មិ�៍ ពេ�ទីីក្រ�ុង

�ូខែវីលេ។”

បណឹឌិ ត៌ Laurie Hodgdon នាយ�ស្ថា� 

មា�ក្របស្ថាស�៍ថា “ខៀុ�មា�អារមីិណ៍ឹអ្នសុ្ថារយ

ណាស់ ខែដលេមា�សិសសក្រត៌�ប់មិ�វីញិៈ។ ខៀុ�ឭ

ស�ពេណឹ� ចរបស់�ួ�ពេ�វីញិៈ បនាា ប់�ី�ួ�ពេ�បា�

ឃាល ត៌ឆ្នាំៃ យអ្នស់រយៈពេ�លេ១៣ខែខ ខៀុ�មិិ�អាច

�ិយ៉ាយអ្នស់ពេទី វ៉ា�ិត៌ជា�ួរឱ្យយរ �ពេភ្នំ�បចិតី៌ណាស់” 

។ 

ខែផំ�ខលះថ្ងៃ�វីទិីាល័េយ�ីី ���ុងស្ថាងសង់

ពេ�ពេ��យ រ ��ឹងថា�ឹងបញុ្ចប់ពេ�រដូវីពេ�ីពេ�ះ 

ពេហ�យការពេប��សពេមុាធ្ងវីទិីាល័េយ ពេក្រគ្មាង�ឹង

ពេធ្ងើ�រដូវីសលឹ�ពេ��ក្រជុូះឆំ្នាំ� ២០២១ ។ ជាមួិយ�ឹង

ការបខែ�ាមិវីទិីាល័េយ�ីី ស្ថា� �ឹងទីទួីលេ

ចុះពេឈីាះសិសស�ីីក្របមាណឹ ១១០០ នា�់ 

សក្រមាប់ឆំ្នាំ�សិ�ាបនាា ប់។

ស្ថា� ក្រតូ៌វីបា�ដា�់ឲ្យយពេក្រប�ក្របាស់�ុំងឆំ្នាំ� 

២០១៣ សក្រមាប់ថំា�់ទីី ៣ ។ វ៉ាជាស្ថា�ពេរៀ�

មិិ��ិត៌ថ្ងៃ�ល ជាស្ថា�ស្ថាធារណឹៈ - ជាស្ថា�

មួិយ�ុំងច�ពេណាមិស្ថា�ទាំ�ងបី�ខែ�លង ខែដលេ

មា�មូិលេដាឋ �ពេ�រដឋមាាស្ថា�ូពេសត៌ ជា�មីិសិទីធិ

របស់បណីាញៈ SABIS ទូីទាំ�ង�ិភ្នំ�ពេ�� �ិង

���ុងអ្ន�ុវីតី៌ក្រប�័�ធអ្នប់រ � SABIS ៕

ស្លាលាស្លាធារណ្ណៈ  (Charter School)(Charter School) នៃនួទូ�ប្រក់ុងឡូូសែវីល 

ប្រ�រ�ធ�ិធ�កាត់សែខិើ��ូរណ្ណ៍វីិទូើយាល័យថ្មីី�

ការកាត់៌ខែខសបូ៖ របូ�ត៌�ីពេឆ្លើងពេ�សី្ថា� នាយ�ស្ថា� បណឹឌិ ត៌ Laurie 
Hodgdon ក្របធា�ក្រ�ុមិក្របឹ�ា     ភិ្នំបាលេ Walter McGrail អ្ន�ុក្របធា� �ិងជាស
មាជិូ�ស្ថាា ប�ិ�ក្រ�ុមិក្របឹ�ាភិ្នំបាលេ Kate McCarthy សិសសថំា�់ទីី ១០ Keamon 
Wambua នាយ�ក្របតិ៌បតិី៌ SABIS

មិ�ាីរ�ិពេស្ថាធ្ង�៍ជីូវីវីទិីាសិលេើៈទី�ពេ��ប។ �ិសសិត៌�ឹងច�ណាយ ២៥% 
ថ្ងៃ�ពេ�លេពេវី�របស់ខលួ�ពេ��ុំងថំា�់វីទិីាស្ថាស្ត្រសពីេដាយផ្លាា ល់េ ពេលេ�ការងារ
មិ�ាីរ�ិពេស្ថាធ្ង�៍ ពេដាយពេផី្លាត៌ពេលេ�ការពេរៀ�សូក្រត៌ខែផិ�    ភ្នំសីុតាងជាមូិលេដាឋ �
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ការទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុ

ពេលេ��ទីីបី ក្រតូ៌វីបា�អ្ន�ុញ្ជាា ត៌ពេដាយចាប់ 

សី�ីី ខែផ�ការសពេ�ងាា ះ    អាពេមិរ�ិ ឆំ្នាំ�២០២១ 

ជាការទូីទាំត់៌មុិ�ថ្ងៃ���ធពេលេ�ប�ណុឹលេឥណឹទាំ�

សី្ថារពេ��ងវីញិៈ ឆំ្នាំ�២០២១ ។

IRS បា�ចាំប់ពេផី�មិពេចញៈការទូីទាំត់៌

ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីីបីដល់េ

បុ�ាលេខែដលេមា�សិទីធិទីទួីលេពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២ 

ខែខមីិនា ឆំ្នាំ�២០២១ ពេដាយមា�ការបង់ក្របា�់

កា�់ខែត៌ពេក្រច�� ពេផៀ�តាមិរយៈការដា�់ក្របា�់

ពេដាយផ្លាា ល់េ �ិងតាមិរយៈស�បុក្រត៌ ជា

មូិលេបើទាំ�ប័ក្រត៌ ឬប័ណឹណឥណឹ��ធ ពេ�

សបីាហ៍បនាា ប់។ IRS �ឹងប�ីពេចញៈការ

ទូីទាំត់៌ពេ�ញៈមួិយឆំ្នាំ� ពេ�ពេ�លេការក្របមូិលេ

��ធដ�ពេណឹ� រការ។

សូមិចូលេពេមិ�លេ ការទីទួីលេបា�ការ

ទូីទាំត់៌របស់ខៀុ� សក្រមាប់ស្ថាា �ភា�ថ្ងៃ�ការ

ទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��

ទីីបី Get My Payment for the status of 

your third Economic Impact Payment.

សូមិ�ុ�ទូីរស័�ាពេ� IRS ជូ��ួយការខែផំ�

ទូីរស័�ារបស់ពេយ�ង មិិ�មា��័ត៌៌មា�ពេលេ�ស

�ីអ្នើីខែដលេមា�ពេ�ពេលេ� ពេ�ហទី��័រ IRS.gov 

ពេទី។

ពេដ�មិើីខែសើងរ��័ត៌៌មា�បខែ�ាមិ សូមិ

ចូលេពេមិ�លេស�ណួឹរ �ិងចពេមិល�យសីី�ីការ

ទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��

ទីីបី  Questions and Answers about the 

Third Economic Payment ។

IRS ���ុងពេផៀ�ពេសច�ីីជូូ�ដ�ណឹឹងពេលេខ 

១៤៤៤- C ពេ�អ្នំ�ខែដលេបា�ទីទួីលេការ

ទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��

ទីីបី។ លិេខិត៌ពេ�ះ ក្រតូ៌វីខែត៌រ�ាទុី�ជាមួិយ

��ណឹត់៌ក្រតា��ធ ឆំ្នាំ�២០២១ ។

សិទីធិទីទួីលេបា�សិទីធិទីទួីលេបា�

អ្ន�ំខែដលេមា�សិទីធកិ្រ�ប់ក្រគ្មា�់ភា�ពេក្រច�� 

�ឹងមិិ�ចាំ�បាច់មា�វីធិា�ការបខែ�ាមិពេដ�មិើី

ទីទួីលេបា�ស�ណឹងទីីបីពេទី។

ពេដាយស្ថារខែត៌ការ��ណឹត់៌ក្របា�់ច�ណូឹលេ

�ីី បុ�ាលេមួិយច��ួ��ឹងមិិ�មា�សិទីធិទីទួីលេ

បា�ការទូីទាំត់៌ពេលេ��ទីីបីពេ��យ ពេទាំះបី

�ួ�ពេ�បា�ទីទួីលេក្របា�់ស�ណឹងផលេបាះ�ល់េ

ខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីី១ ឬពេលេ��ទីី ២ ឬ

ទាំមិទាំរស�ណឹងឥណឹទាំ�សី្ថារពេ��ងវីញិៈ

សក្រមាប់ឆំ្នាំ� ២០២០ �៍ពេដាយ។

ជាទូីពេ� ជូ�ខែដលេមា�សិទីធិទីទួីលេ

បា�ច��ួ�ទឹី�ក្របា�់ពេ�ញៈ�ីការទូីទាំត់៌ផលេ

បាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីីបី ក្របសិ�ពេប�

�ួ�ពេ�៖

• ជា�លេរដឋអាពេមិរ�ិ ឬជូ�បរពេទីស 

ខែដលេរស់ពេ�សហរដឋអាពេមិរ�ិ (�ិងបីី/

ក្រប��ធ ក្របសិ�ពេប�ដា�់��យពេសំ�សុ�បងើិលេ

មិ�វីញិៈ) �ិង

• មិិ�ខែមិ�ជាអ្ន�ំពេ��ុំងប�ា�ុខែដលេ

�ឹងខែផិ�ពេលេ�អ្នំ�ជាប់��ធពេផសងពេទីៀត៌ �ិង

• ក្របា�់ច�ណូឹលេសរបុខែដលេបា�ខែ�

ស�រលួេពេហ�យ (AGI)  មិិ�ពេលេ�ស�ី៖

o ១៥០, ០០០ ដុ�ល រ ពេប�ពេរៀបការ

ពេហ�យ �ិងបា�ដា�់��យសុ�បងើលិេមិ�វីញិៈ

រមួិគំ្មា ឬ ពេប�ដា�់��យសុ��ុំងនាមិជាស្ត្រសីី

ពេមិមាា យ ឬពេ�ះមាា យ

o ១១២,៥០០ ដុ�ល រ ក្របសិ�ពេប�

ដា�់��យពេសំ�សុ��ុំងនាមិជាពេមិក្រ�ួស្ថាររ ឬ

ត៌ពេ�ទី��័រទីី ១២ត៌ពេ�ទី��័រទីី ១២

ការទូូទាំត់ផុល�ះះពាល់សែផុនក់ទេសដឋក់ិចំចទេល�ក់ទូ���
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ជាមួិយ�ឹងយុទីធនាការរបស់ខលួ� ឈា�

ដល់េពេធ្ងើ�ឲ្យយមា�អ្នភ័្នំយឯ�សិទីធិជាក្រ�ុមិ ឬ

ការចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង មិ�ុសសពេ�ញៈវីយ័

ឲ្យយបា� ៧០ ភា�រយ ពេ���់�ណីាលេ

ខែខមិិ�ុនា។

ពេ��ស្រីសីបា�បខែ�ាមិថា ការប�ីការ

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ�ឹងអាស្រីស័យពេលេ� “ស្ថាា �ភា�

ជូ�ងឺរាត៌ត៌ាត៌ បាុខែ�ីស្ថាា �ការណ៍ឹ���ុងខែត៌

មា�ភា�លេកិ្របពេស�រពេ��ងពេ�សហរដឋអាពេមិរ�ិ 

ពេហ�យសងឹឹមិថា �ឹងមា�ភា�លេកិ្របពេស�រ

ពេ��ងផងខែដរ ពេ��ុំងសហ�មិ�៍អឺ្នរ ាបុ។

ក្រ�ុមិអ្នំ�ការទូីត៌មិ��ីបណីាក្របពេទីស

ពេគ្មាលេពេ�ពេទីសចរណ៍ឹពេ�អឺ្នរ ាបុ ភា�ពេក្រច�� 

ដឹ�នា�ពេដាយក្របពេទីសក្រ�ិ�បា�ជូខែជូ�គំ្មា

អ្នស់រយៈពេ�លេជាពេក្រច��សបីាហ៍ថា លេ�ខណឹៈ

វី�ិិច័័យរបស់បលុ� សក្រមាប់��ណឹត់៌ថាពេត៌�

ក្របពេទីសមួិយណាខែដលេមា�ក្របភ្នំ�ពេដ�មិ 

“មា�សុវីត៌ាិភា�” អាស្រីស័យពេលេ�មា��រណីឹ

ថ្ងៃ�ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ទាំប ���ុងមា�ទី�នា�់ទី��ង

គំ្មា ពេដាយស្ថារខែត៌វីឌ្ឍឍ�ភា�ថ្ងៃ�យុទីធនាការ

ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង ពេ�សហរដឋអាពេមិរ�ិ 

អ្នង់ពេ�លស �ិងពេ�បណីារក្របពេទីសមួិយច��ួ�

ពេទីៀត៌។

ការ�ិភា�ាខែផំ�បពេចុ�ពេទីស ក្រតូ៌វីបា�

ប�ីអ្នស់រយៈពេ�លេជាពេក្រច��សបីាហ៍ រវ៉ាង

មិ��ីីសហ�មិ�៍អឺុ្នរ ាបុ �ិងសហរដឋអាពេមិរ�ិ 

សី�ីីវីធីិ្ងអ្ន�ុវីតី៌ �ិងបពេចុ�ពេទីស ពេធ្ងើ�វីញិ្ជាា ប�

ប័ក្រត៌ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង �ី�ខែ�លង�ិមួិយៗ 

ខែដលេអាចអា�បា�យ៉ាាងទូីលេ�ទូី�យ 

ពេដ�មិើីឱ្យយក្របជា�លេរដឋអាចពេក្រប�វ៉ា ពេដ�មិើី

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេដាយគី្មា�ការរតឹ៌ត៌ើិត៌។

មិ��ីីពេ�ទីីក្រ�ុងក្របុុចខែសលេបា��ិយ៉ាយ

ថា ការ�ិភា�ាទាំ�ងពេ�ះ ���ុងប�ី ពេហ�យ

វ៉ាអាចពេធ្ងើ�ពេ�រចួបា�ពេ�ពេ�លេខែដលេ

ដ�ពេណាះស្រីស្ថាយបពេចុ�វីទិីាមា�ត៌ថ្ងៃមិលទាំប 

�ឹងក្រតូ៌វីពេក្រប�នាពេ�លេអ្ននា�ត៌ ពេដ�មិើីឱ្យយ

ក្របជាជូ�អាចពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេដាយពេសរ ីពេដាយ

ខែផិ�ពេលេ�មូិលេដាឋ �ថ្ងៃ�ការចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង។ 

ឧទាំហរណ៍ឹ អំ្ន�ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេ�អឺ្នរ ាបុ អាច

ទីទួីលេបា�វីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង 

E.U. ខែដលេមា�ត៌ថ្ងៃមិលពេសី��ឹងការមិ�ដល់េ 

បនាា ប់�ីបងាា ញៈវីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌�ិត៌ក្របា�ដ 

(bona fide) ពេចញៈពេដាយរដាឋ ភិ្នំបាលេរបស់

ខលួ�។

មិ��ីីបា��ិយ៉ាយថា �ីីសងឹឹមិ �ឺថា 

ជូ�ហា�ពេ�ះ មិិ�យូរបាុនីា� �ឹងមិិ�ចាំ�បាច់

ពេ�ពេ�លេខែដលេវីញិ្ជាា ប�   ប័ក្រត៌ចាំ�់ថំា�

វ៉ាា�់ស្ថា�ង ពេចញៈពេដាយរដាឋ ភិ្នំបាលេបរពេទីស 

អាចទីទួីលេយ�បា� �ិងអាចអា�បា�

ពេ��ុំងសហភា�អឺ្នរ ាបុ �ិងក្របពេទីសឯពេទីៀត៌

ពេនាះពេទី។

ការភ្ញៀព្រឹជ្ជើសភ្ញៀរ�សរបស់អ្នុកំន��នធ
សហ�មិ�៍អឺុ្នរ ាបុផ្លាា ល់េ បា�ចាំប់ពេផី�មិ

ដ�ពេណឹ� រការផីល់េជូូ��លេរដឋរបស់ខលួ��ូវី 

“វីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌ឌី្ឍជីូ�លេថ្ងៃបត៌ង” ខែដលេ�ឹង

បញ្ជាា �់ថា អ្នំ�ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� របា�ចាំ�់ថំា�

វ៉ាា�់ស្ថា�ងក្របឆ្នាំ�ងជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ ឬអ្នត់៌ បា�

ជាសះពេសើ�យ�ីជូ�ងឺពេ�ះ�ុំងរយៈពេ�លេ

បាុនីា�ខែខ�ីីៗពេ�ះ ឬអ្នត់៌ ឬបា�ពេធ្ងើ�ពេត៌សរី�

ពេមិពេរា�មា�លេទីធផលេអ្នវីជិូាមា� �ុំងពេ�លេ

បានីុា�ថ្ងៃ�ៃ��លងពេ�។ ក្របជាជូ�អឺុ្នរ ាបុ �ឹងអាច

ពេក្រប�វីញិ្ជាា ប�ប័ក្រត៌ឌី្ឍជីូ�លេថ្ងៃបត៌ង ទាំ�ងពេនាះ

សក្រមាប់ការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេដាយគី្មា�ការរតឹ៌

ប�ឹីង យ៉ាាងពេហាចណាស់ ជាពេគ្មាលេការណ៍ឹ 

ពេ��ុំងបលុ�ថ្ងៃ�ក្របពេទីសច��ួ� ២៧ ។

ខែផិ�ពេលេ�ការអ្នតាា ធិ្ងបាយរបស់ពេ��ស្រីសី 

von der Leyen’s �ណឹៈ�មីិការអឺ្នរ ាបុ �ឹង

ពេសំ�ឲ្យយមា�ការផ្លាល ស់បូីរពេគ្មាលេ�ពេយ៉ាបាយ

សក្រមាប់ការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ ពេទាំះបីជា រដឋជាស

មាជិូ��ិមួិយៗ អាចរ�ាសិទីធិ�ុំងការរ�ា

�ក្រមិិត៌រតិ៌ត៌ើតិ៌�៏ពេដាយ។ ក្របពេទីសទាំ�ងពេនាះ 

អាច�ឹងមិិ�អ្ន�ុញ្ជាា ត៌ឱ្យយ�លេរដឋ�ីខាងពេក្រ�

បលុ� ចូលេទីសសនា ឬអាចអ្ន�ុវីតី៌ការរតឹ៌ត៌ើតិ៌ 

ដូចជា ការពេធ្ងើ�ចតីា�ីស័�ិីជាពេដ�មិ ពេទាំះបី

ពេភ្នំៀ�វីខែដលេមា�វីញិ្ជាា ប�បក្រត៌ចាំ�់វ៉ាា�់ស្ថា�ង

�៏ពេដាយ។

បាុខែ�កី្របពេទីសក្រ�ិ� ពេអ្នសាាញៈ អីុ្នតាលីេ 

�័រទុីយហាា ល់េ �ិងក្រ�ូអាសីុ ខែដលេបា�

ស្ថាើ �មិ�៍ពេភ្នំៀ�វីពេទីសចរ       អាពេមិរ�ិរាប់

��នា�់�ុំងមួិយរដូវីពេ�ី �ិង�ឹងខែផិ�

យ៉ាាងខាល �ងពេលេ�អ្នំ�ពេទីសចរណ៍ឹសក្រមាប់

រ�ច�ណូឹលេ �ិងការងារ ក្រតូ៌វីបា���ណឹត់៌ឲ្យយមា�

ឱ្យកាសពេប��ទីីផារពេទីសចរណ៍ឹអាពេមិរ�ិ

ជាមួិយ�រជ័ូយរបស់សហភា�អឺ្នរ ាបុ។

រហូត៌មិ�ដល់េពេ�លេពេ�ះ ការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ

ខែដលេមិិ�ចាំ�បាច់ ពេ�សហភា�អឺ្នរ ាបុ ក្រត៌ូវី

បា�ហាមិឃាត់៌ជាផលវូីការពេដាយពេលេ��ខែលេងខែត៌

ពេភ្នំៀ�វីពេទីសចរ មិ��ីក្របពេទីសមា��ុំងបញ្ចា ី 

ខែដលេមា��រណីឹវីរីសុតិ៌ចប�ផុត៌ ដូចជា

អូ្នស្ត្រសី្ថាលីេ ញូៈហសីខែ�� �ិង�ូពេរ ាខាងត៌ើូង 

ខែត៌បាុពេណាណ ះ។

បណីាក្របពេទីសអឺុ្នរ ាខុលះ បា�ពេធ្ងើ�ការ

ពេលេ��ខែលេងតិ៌ចតួ៌ច អ្ន�ុញ្ជាា ត៌ឱ្យយពេភ្នំៀ�វីមិ��ី

ខាងពេក្រ�បលុ�។ ឧទាំហរណ៍ឹក្របពេទីសក្រ�ិ� 

បា��ិយ៉ាយកាលេ�ីសបីាហ៍មុិ�ថា ខលួ�

�ឹងពេប��ក្រ��ខែដ�របស់ខលួ�សក្រមាប់អំ្ន�ពេធ្ងើ�

ដ�ពេណឹ� រមិ��ីសហរដឋអាពេមិរ�ិ ចាំប់ពេផី�មិ�ី

ថ្ងៃ�ៃច័�ា ពេដាយក្រគ្មា�់ខែត៌ផីល់េឲ្យយ�ួ�ពេ��ូវី

ភ័្នំសីុតាងថ្ងៃ�ការចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង ឬការ

ពេធ្ងើ�ពេត៌សរី�ពេមិពេរា�មា�លេទីធផលេអ្នវីជិូាមា�។

ពេភ្នំៀ�វីពេទីសចរមិ��ីក្របពេទីសមួិយច��ួ�

តូ៌ច ខែដលេក្រតូ៌វីបា�អ្ន�ុញ្ជាា ត៌ឱ្យយពេធ្ងើ�ទីសស��ិចុ

ពេ�សហភា�អឺុ្នរ ាបុតាមិចាប់ខែដលេមា�ស្រីស្ថាប់ 

ជាធ្ងមីិតា ពេ�ខែត៌ក្រត៌ូវីអ្ន�ុវីតី៌តាមិត៌ក្រមិូវីការ

ពេផសងៗគំ្មា ក្រតូ៌វីបា�អ្ន�ុវីតី៌តាមិមូិលេដាឋ �

ក្របពេទីសពេរៀងៗខលួ� រមួិមា� ការពេធ្ងើ�ពេត៌សរី�

ពេមិពេរា��ូរ ាណូាមា�លេទីធផលេអ្នវីជិូាមា� �ិង

អ្ន�ុវីតី៌តាមិចាប់ពេធ្ងើ�ចតីា�ីស័�ិីជាពេដ�មិ ។

ការវីលិេក្រត៌�ប់របស់អំ្ន�ពេទីសចរខែដលេ

បា�ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ងរចួពេហ�យ ពេ�កា�់

ពេឆំ្លរ �ិងត៌�ប�់ពេទីសចរណ៍ឹអឺ្នរ ាបុ �ឹងនា�មិ�

�ូវីការជូ�រញុៈខែផំ�ហិរញ្ចាវីត៌ា ុក្រតូ៌វីការជាចាំ�បាច់ 

សក្រមាប់បណីាក្របពេទីសពេ�ភា�ខាងត៌ើូង 

�ិងសក្រមាប់អំ្ន�ពេទីសចររាប់��នា�់ពេ�

ជុូ�វីញិៈ�ិភ្នំ�ពេ�� �៏ដូចជា សក្រមាប់ក្រ�ុមិហុុ�

អាកាសចរណ៍ឹ �ិងឧសាហ�មីិពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ

ធ្ង�ទូី�យ វ៉ា�ឹងក្របាប់�ីការវីលិេក្រត៌�ប់

មិ�វីញិៈពេដាយក្របុងក្របយ័តំ៌ �ិង��ណឹត់៌

អ្នើីមួិយខែដលេមា�អារមីិណ៍ឹដូចធ្ងមីិតា។

សក្រមាប់ក្របជាជូ�អាពេមិរ�ិ ជា�ិពេសស 

វ៉ា�៏�ឹងបងាា ញៈ�ីការផ្លាល ស់បូីរដ៏ចខែមិល�មួិយ 

ជាស�ណាង�ុំងពេ�លេថ្ងៃ�ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩៖ 

ដ�ពេណឹ� រ�មិា�ីកាលេ�ីមួិយឆំ្នាំ�មុិ� ពេ�ពេ�លេ

ខែដលេជូ�ងឺ���ុងរាត៌ត៌ាត៌ពេ�សហរដឋអាពេមិរ�ិ 

សាិត៌ពេ�ជួូរមុិខថ្ងៃ�អំ្ន�ដ�ពេណឹ� រពេ�ទូីទាំ�ង

ស�លេពេ�� មា�ពេសរភីា�ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ

�មិា�ីមីិងពេទីៀត៌។

បាខុែ�កីារក្រត៌�ប់មិ�វីញិៈថ្ងៃ�ការពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ

�មិា�ីពេ�កា�់ទីើីបអឺុ្នរ ាបុ�ុំង�ក្រមិិត៌ធ្ង�ជាង

ពេ�ះ �៏�ឹងបងាា ញៈផងខែដរ�ូវីវីសិមិភា�

កា�់ខែត៌សីុជូពេក្រ�រវ៉ាងអ្នំ�បា�ចាំ�់ថំា�

វ៉ាា�់ស្ថា�ងរចួពេហ�យ �ិងអំ្ន�ខែដលេមិិ�បា�

ចាំ�់ថំា�វ៉ាា�់ស្ថា�ង ទាំ�ងពេ��ុំងក្របពេទីស �ិង

ជា�ិពេសស ពេ��ក្រមិិត៌�ិភ្នំ�ពេ��។ ក្របពេទីស

ឥណាឌ  សាតិ៌�ុំងស្ថាា �ភា�ឆ្លលងវីរីសុពេ���ពេ��ង

ដ៏អាក្រ��់ប�ផុត៌ ពេ�ពេលេ��ិភ្នំ�ពេ�� �ិង

បាុនីា�សបីាហ៍��លងមិ�ពេ�ះ មា�ច��ួ�

ការឆ្លលងខុស់ប�ផុត៌ �ិងកា�់ខែត៌ខាល �ង            

ពេ��ងៗ៕
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ក្រុបិធ្វើទសក្រុកិក ជា�ក្រុសុកក�ធ្វើណៈ�ត្ថរបិស់ Acropolis ទីក្រុកុង Athens សថិត្ថក្នុុ�ងច្ច�ធ្វើ��មក្រុបិធ្វើទសដែ�លប៉ា�នក្រុបិធ្វើទសក្រុកិក ជា�ក្រុសុកក�ធ្វើណៈ�ត្ថរបិស់ Acropolis ទីក្រុកុង Athens សថិត្ថក្នុុ�ងច្ច�ធ្វើ��មក្រុបិធ្វើទសដែ�លប៉ា�ន
ជំ�រុញឱ្យយធ្វើភ្នំៀ�វធ្វើទសច្ចរវិលក្រុត្ថឡបិ់ច្ចូលក្រុបិធ្វើទសវិញ។ជំ�រុញឱ្យយធ្វើភ្នំៀ�វធ្វើទសច្ចរវិលក្រុត្ថឡបិ់ច្ចូលក្រុបិធ្វើទសវិញ។
រូបិថត្ថ៖ Byron Smith សក្រុម្លាំ�បិ់ កា�ដែសត្ថ The New York Timesរូបិថត្ថ៖ Byron Smith សក្រុម្លាំ�បិ់ កា�ដែសត្ថ The New York Times

នៃ�ៃធ្វើមឃធ្វើ��ពុីធ្វើល� Castellina ក្រុបិធ្វើទសអ្នី�តា�លី ក្នុុ�ងត្ថ�បិន់ Chianti ។ ក្រុបិធ្វើទសអ្នី�តា�លីពុឹងដែ�ែកធ្វើល�នៃ�ៃធ្វើមឃធ្វើ��ពុីធ្វើល� Castellina ក្រុបិធ្វើទសអ្នី�តា�លី ក្នុុ�ងត្ថ�បិន់ Chianti ។ ក្រុបិធ្វើទសអ្នី�តា�លីពុឹងដែ�ែកធ្វើល�
ធ្វើទសច្ចរអា�ធ្វើមរិក ដែ�លន្មា��មកនូវច្ច�នួនកា�រង្ហា�រយ៉ាុ�ងធ្វើក្រុច្ច�ន។ រូបិថត្ថ៖ Nadia Shira Cohen សក្រុម្លាំ�បិ់ធ្វើទសច្ចរអា�ធ្វើមរិក ដែ�លន្មា��មកនូវច្ច�នួនកា�រង្ហា�រយ៉ាុ�ងធ្វើក្រុច្ច�ន។ រូបិថត្ថ៖ Nadia Shira Cohen សក្រុម្លាំ�បិ់
កា�ដែសត្ថ   The New York Timesកា�ដែសត្ថ   The New York Times
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ខែដរថា ពេ��ុំងក្រ�ឹតិី៌ការណ៍ឹផាុះជូ�ងឺរាត៌ត៌ាត៌

ដ៏កាចស្ថាហាវី�៏មា��រណីឹឆ្លលងមិ��ីខាងពេក្រ�

ក្របពេទីសច��ួ� ៥៧៨�រណីឹផងខែដរ ។

ចាំប់តា�ង�ីជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ បា�ឆ្លលងចូលេ

ក្របពេទីស�មិុុជាមិ� �ីមួិយថ្ងៃ�ៃពេ�មួិយថ្ងៃ�ៃ

ស្ថាា �ភា��ូវីដី-១៩ កា�់ខែត៌រ�ីរាលេដាលេ

គី្មា��ប់�រ �ិងឆ្លលងចូលេ�ុំងសហ�មិ�៍ 

ពេធ្ងើ�ឲ្យយក្របជា�លេរដឋមា�ការភ័្នំយខាល ច មំា�់ៗ

��់មាាស់ �ិង�ងថ្ងៃដជាមួិយ�ឹងអាល់េ�ុលេ 

រ�ា�មាល ត៌�ីគំ្មា �ិងមិិ�ហុា�ជួូបជុូ�គំ្មា ឬសំិ

ទីសំ្ថាលេជាមួិយគំ្មាដូចស�ើដងពេនាះពេទី ពេ�លេ

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេចញៈពេ�ពេក្រ�ផាះពេ�ណាមិ�ណា

មិិ�ពេធ្ងើសក្របខែហស�ឹងវីធីិ្ងការ�រខលួ� ។

ស្ថាា �ភា�ថ្ងៃ�ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ កា�់ខែត៌រ�ី

រាលេដាលេឆ្លលងចូលេសហ�មិ�៍មា�ក្រទីង់ក្រទាំយ

ធ្ង� រាជូរដាឋ លេភិ្នំបាលេបា�សពេក្រមិចបិទីស្ថា�

ពេរៀងរដឋ �ិងឯ�ជូ�ទាំ�ងអ្នស់ទូីទាំ�ងក្របពេទីស 

�ិងប�ីពេរៀ�តាមិក្រប�័�ធពេអ្ន�ិចក្រតូ៌�ិច ។

ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ ខែខ �ុមិាៈ ឆំ្នាំ� ២០២១ ពេ�� 

ហង់ ជួូ�ណារាងុ បា�សពេក្រមិចបិទីដ�ពេណឹ� រការ

ក្រ�ឹះស្ថាា �សិ�ាស្ថាធារណឹៈ �ិងឯ�ជូ� ជា

បពេណីាះអាស�ំរយៈពេ�លេ ២ សបីាហ៍ពេ�

រាជូធា�ីភំ្នំ�ពេ�ញៈ �ិងពេខតី៌�ណីាលេ ពេដ�មិើី

ពេចៀសវ៉ាងការឆ្លលងជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ ឆ្លលងចូលេ�ុំង

ស្ថា�ពេរៀ� ពេក្រកាយ�ីការផាុះរ�ីរាលេដាលេ

ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ ថ្ងៃ�ក្រ�ឹត៌ះិការណ៍ឹសហ�មិ�៍ ២០ 

�ុមិាៈ ។

ពេដាយពេមិ�លេពេ��ញៈ�ីការឆ្លលង �ិងរ�ី

រាលេដាលេយ៉ាាងឆ្នាំប់មិិ��មិ�យពេស្ថាះ 

ពេ��នាយ�រដឋមិ��ីី ហុុ� ខែស� បា�អ្ន��វីនាវី

ដល់េក្របជា�លេរដឋខែខីរក្រ�ប់របូឱ្យយរមួិគំ្មា ពេដ�មិើី

បិទីបញុ្ចប់�ូវីក្រ�ឹតិី៌ការណ៍ឹសហ�មិ�៍ ២០ 

�ុមិាៈ ខែដលេជាក្រ�ឹតិី៌ការណ៍ឹថ្ងៃ�ការផាុះឆ្លលងជូ�ងឺ

�ូវីដី-១៩ ដ៏ពេក្រគ្មាះថំា�់ប�ផុត៌សក្រមាប់�មិុុជា 

។

ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែខ ពេមិស្ថា ឆំ្នាំ� ២០២១ 

រាជូរដាឋ ភិ្នំបាលេ�មិុជុាសពេក្រមិចបិទីខាប់រាជូធា�ី

ភំ្នំ�ពេ�ញៈ �ិង ក្រ�ុងតាពេ�ី ជាបពេណីាះអាស�ំ

រយៈពេ�លេ១៤ថ្ងៃ�ៃ ។

សពេមីិច ហុុ� ខែស� ខែ�លងថា៖ «សូមិ

អ្នងើរ�របងបូិ�ក្របជា�លេរដឋរបស់ពេយ�ងខិត៌ខ�

ពេ��ងរមួិគំ្មា ពេដ�មិើីបញុ្ចប់�ូវីក្រ�ឹតិី៌ការណ៍ឹដ៏

ពេក្រគ្មាះថំា�់ ។ ពេយ�ង���ុងសាិត៌ពេ�មាត់៌ពេក្រជាះ

ថ្ងៃ�មិរណឹៈពេហ�យ ក្របសិ�ពេប�ពេយ�ងមិិ�ក្របឹង

រមួិគំ្មាពេទី ពេយ�ង�ឹងឈា�ពេ�រ�មិរណឹៈ

�ិត៌ក្របា�ដ ។ ដូពេចំះវីធីិ្ងខែត៌មួិយ�ត់៌ �ឺរមួិថ្ងៃដគំ្មា

ទាំ�ងរដឋ �ិងក្របជាជូ�» ។

ពេក្រកាយ�ីការអ្ន��វីនាវីរបស់សពេមីិច

ពេត៌ពេជា ហុុ� ខែស� ពេដ�មិើីឲ្យយក្របជា�លេរដឋ

ចូលេរមួិទីប់ស្ថាា ត់៌ជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ដ៏កាចស្ថាហាវី

ពេ�ះ ពេ�ខែត៌មិិ�ទាំ�់មា�សញ្ជាា �មិ�យ

ពេ�ពេ��យពេនាះពេទី ពេហ�យការរ�ីរាលេដាលេ

កា�់ធ្ងៃ�់ធ្ងៃរ�ីមួិយថ្ងៃ�ៃពេ�មួិយថ្ងៃ�ៃ ។ ពេ�យប់

ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែខ ពេមិស្ថា ដខែដលេពេ�ះ រាជូរដាឋ ភិ្នំបាលេ

បា�ដា�់ពេចញៈ�ូវីវីធិា�ការ�ីបិីទីខាប់រាជូធា�ី

ភំ្នំ�ពេ�ញៈ �ិងក្រ�ុងតាពេ�ីរយៈពេ�លេ ១៤ ថ្ងៃ�ៃ 

�ិត៌ចាំប់�ីពេមាា ងសូ�យយប់មិិញៈពេ� ពេដ�មិើី

ទីប់ស្ថាា ត់៌ការរ�ីរាលេដាលេជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ ។

ពេ�យប់ថ្ងៃ�ៃទីី ១៧ ខែខ ពេមិស្ថា ឆំ្នាំ� ២០២១ 

អាជាៀ ធ្ងររាជូធា�ីភំ្នំ�ពេ�ញៈបា�សពេក្រមិចបិទី

ផារពេដ�មិ�រទាំ�ងស្រីសុង ពេហ�យផារបខែ�លពេ�

ជាប់គំ្មាថ្ងៃ�ខណឹឌ បឹងពេ�ង�ង�៏ក្រតូ៌វីបា�បិទី

ផងខែដរ ពេក្រកាយ�ីរ�ពេ��ញៈបងបូិ�អាជីូវី�រ

រាប់រយនា�់មា�វីជិូាមា��ូវីដី-១៩ ពេ�មុិ�

ថ្ងៃ�ៃបុណឹយចូលេឆំ្នាំ��ីីក្របថ្ងៃ�ណីឹខែខីរ មា�បងបូិ�

ក្របជា�លេរដឋជាពេក្រច��បា�នា�គំ្មាពេ�ផារពេដ�មិ�រ 

ពេដ�មិើីទិីញៈពេក្រ��ងរណីាប់ខែស�ទីទួីលេពេទីវីតា

ឆំ្នាំ��ីី ។

ពេដ�មិើីទីប់ស្ថាា ត់៌ការរ�ីរាលេដាលេជូ�ងឺ�ូ

វីដី-១៩ពេ�ះ រាជូរដាឋ ភិ្នំបាលេ�មិុុជាបា�រះិរ�

ក្រ�ប់មិពេធ្ងាបាយ �ិងដា�់ពេចញៈ�ូវីវីធិា�ការ

ហាមិឃាត់៌ក្របជា�លេរដឋមិិ�ឱ្យយពេចញៈ�ីផាះ 

�ិងបិទីអាជីូវី�មីិនានាផងខែដរ ។ បាខុែ�វីីធិា�ការ

ពេ�ះបា�អ្ន�ុញ្ជាា ត៌ឲ្យយក្របជា�លេរដឋពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រ

�ុំង�រណីឹចាំ�បាច់ដូចជាការពេ�មិ�ាីរពេ�ទីយ 

�ិងការទិីញៈមិាបូអាហារជាពេដ�មិ ។ ពេដាយខែ��

ឆ្លំងទូទាំ��ងក្រុបិធ្វើទសច្ច�នួន១៩៧៤៣ឆ្លំងទូទាំ��ងក្រុបិធ្វើទសច្ច�នួន១៩៧៤៣tmkBITMB½rTI   01

ត៌ពេ�ទី��័រទីី ១៥ត៌ពេ�ទី��័រទីី ១៥
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ត្ថធ្វើ��ធ្វើលខធ្វើក្រុកា�យូត្ថធ្វើ��ធ្វើលខធ្វើក្រុកា�យូ

ចងចំាំ� អំ�អខេញ្ញជ ើញខេភ្នំៀៀវកាន់្តដែតខេក្រុចើន្ត ហានិ្តភ័្នំយ្យនៃន្តការចមាងវរី ុសុ្សិរបូស់្សិអំ�កាន់្តដែត

�ពស់្សិ។ ក្រុតូវធានា�ល់ីសុ្សិ�ភា�មនុ្តស្សិិក្រុគប់ូគំ្នាដែ�លីចូលីរមួ�ងដែ�រ ធានាឲ្យយម្លាន្តគម្លាា ត

ស្សិងគម និ្តងខេស្សិំើឲ្យយខេភ្នំៀៀវ��់  មុ្លាស់្សិ ខេ�ខេ�លី�ួ�ខេគមិន្តទ្ធិទួ្ធិលី�ន្ត។ មុន្តដែ�ន្តការជួបូជំុគំ្នា

ខេ��ទះរបូស់្សិអំ� អំ�គួរដែត�ិនិ្តតយខេមើលីខេគ្នាលីការណ៍្ឌិដែណ្ឌិនំាជមា��ូវ�ី-១៩ �ុំងស្រុស្សិ�ុ និ្តង

របូស់្សិរ�ឋ គិត�ីហានិ្តភ័្នំយ្យស្សិក្រុម្លាប់ូជមា�ធិាន់្តធិារ និ្តងគិត�ីហានិ្តភ័្នំយ្យស្សិម្លាជិ�ក្រុគួសារ ខេន្តះ

ជាការខេស្សិំើខេ�ើងរបូស់្សិ CDC ។

កំុ�ងអ្នំឡុ�ងភ្ញៀ�លភ្ញៀ�ើើ�ំភ្ញៀណើរតា�អាកាស
ការខេធិើើ�ំខេណ្ឌិើ រតាមយ្យន្តតខេហាះ គ�ជាស្សិ�មមភា�ទី្ធិមួយ្យដែ�លីក្រុតូវបាន្តខេគចាំត់ទុ្ធិ�� 

“ខេក្រុគ្នាះ�ំ�់” ខេ�ខេ�លីជមា�

�ូវ�ី-១៩ ចាំប់ូខេ�តើមខេ�ើង។ 

ចាំប់ូតំាង�ីខេ�លីខេនាះម� 

ខេយ្យើង�ឹង� វាមិន្តដែមន្ត

យ្យន្តតខេហាះខេទ្ធិ ដែ�លីចមាង

ហានិ្តភ័្នំយ្យ�ពស់្សិបំូ�ុត បុុូដែន្តត

ក្រុ�លាន្តយ្យន្តតខេហាះខេ�វញិ

ខេទ្ធិ។ “ការខេធិើើ�ំខេណ្ឌិើ រ

តាមយ្យន្តតខេហាះ ក្រុតូវ

ចំណាយ្យខេ�លីតក្រុមង់ជួរ

ខេ��ដែន្តាងស្សិន្តតសុិ្សិ� និ្តងអា

គ្នារក្រុ�លាន្តយ្យន្តតខេហាះ 

ដែ�លីអាចនំាឲ្យយអំ�ម្លាន្តទំ្ធិនា�់ទំ្ធិន្តង ខេ�ជិតមនុ្តស្សិិខេ�ិងខេទ្ធិៀត និ្តងដែតងដែតបុូះ�ល់ី

នៃ�ទអាគ្នារ” ខេន្តះខេបូើតាមការខេលីើ�ខេ�ើងរបូស់្សិ CDC ។ ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ�គ្នាម ន្តជខេក្រុមើស្សិ ខេក្រុ��ី

ការខេធិើើ�ំខេណ្ឌិើ រតាមយ្យន្តតខេហាះ ស្សិម្លាា តនៃ� និ្តង�ំុបុូះ�ល់ីម្លាត់ ��់មុ្លាស់្សិ និ្តងរ�ាគម្លាា ត

ស្សិងគមក្រុគប់ូខេ�លីខេវលាតាមដែ�លីអាចខេធិើើខេ�បាន្ត។

ការកាត់់សកំ់
ការកាត់ស្សិ�់ម្លាន្ត

សុ្សិវតាិភា� ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ� 

និ្តងជាងកាត់ស្សិ�់��់

មុ្លាស់្សិ�ំងអស់្សិគំ្នា។ ការសិ្សិ�ា

មួយ្យរបូស់្សិ CDC ខេលីើ�ខេ�ើង

ជំុវញិអំ�កាត់ស្សិ�់ដែ�លី

ម្លាន្តជមា� រ�ខេ�ើញ� 

�ុំងចំខេណាមអតិថិ្នជន្ត

ជាង ១៣០ នា�់ ដែ�លី

បាន្តម�កាត់ស្សិ�់ មិន្ត

ម្លាន្ត�រណី្ឌិឆ្លាងណាមួយ្យ

ក្រុតូវបាន្តរាយ្យការណ៍្ឌិខេទ្ធិ (សូ្សិន្តយ�រណី្ឌិ)។

ការភ្ញៀ�ើើព្រឹកំចកំ
ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ�ខេក្រុបូើការខេធិើើក្រុ�ច�នៃ� ឬ ក្រុ�ច�ខេជើង អំ�ក្រុបូដែហលីជាខេ�មិន្តសុ្សិ� ខេ�

រ�ហាង    សា�ន្តខេធិើើ

ក្រុ�ច�។ បុុូដែន្តត�ូចគំ្នានឹ្តង

ការកាត់ក្រុ�ច�ដែ�រ ខេស្សិវា

ខេន្តះតក្រុមូវឲ្យយម្លាន្តការ

ទំ្ធិនា�់ទំ្ធិន្តងគំ្នាជិត�ិត

ជាមួយ្យមនុ្តស្សិ ខិេ�ិងខេទ្ធិៀត 

អាចម្លាន្តហានិ្តភ័្នំយ្យខ្លាំា ងំ។ 

“ហានិ្តភ័្នំយ្យធំិជាង

ខេគ�ុំងហាងសា�ន្តខេធិើើ

ក្រុ�ច� គ�ការអងគុយ្យជិត

មនុ្តស្សិិខេ�ិងខេទ្ធិៀត។ ក្រុបូសិ្សិន្ត ខេបូើ�ួ�ខេគមិន្ត��់មុ្លាស់្សិ �ាងំមុ� ឬមិន្ត��់�ំង�ីរខេទ្ធិ 

អំ��ិតជាអាចក្រុបូឈមការឆ្លាង�ុំងរយ្យ�ខេ�លីណាមួយ្យ” ខេន្តះខេបូើខេយាងតាមបូណិិ្ឌិត 

Andrea LaCroix, Ph.D.  ម��ីមហាវទិ្ធិាល័ីយ្យ California សាលាឳស្សិថ្នសាស្រ្តស្សិត San 

Diego ។ ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ�ស្សិាិត�ុំងហានិ្តភ័្នំយ្យ�រណី្ឌិធិាន់្តធិារ ឬអំ�បារមភអំ�ីការឆ្លាងវរី ុសុ្សិ 

អំ�ក្រុតូវដែតខេ��ទះ ខេធិើើក្រុ�ច�ខេដាយ្យ�ាួន្តឯងស្សិក្រុម្លាប់ូខេ�លីខេន្តះ។

ការភ្ញៀ�ភ្ញៀលងសួនស�ប្បន��ិ�ត់
គួរឲ្យយភាៀ �់ខេ�ាើលី សួ្សិន្ត

សិ្សិបូីនិ្តមមតិ ម្លាន្តហានិ្តភ័្នំយ្យ

�បូ �ុំងអំ�ុងខេ�លីជមា�

រ�ីរាលីដាលី។ ខេន្តះទំ្ធិន្តង

ខេដាយ្យសារដែតសួ្សិន្តសិ្សិបូ និី្តមមតិ

ជាខេក្រុចើន្តខេបូើ�ក្រុបូតិបូតតកិារ

�ុំង�ក្រុមិត�បូ អនុ្តវតត

គម្លាា តស្សិងគម និ្តងតក្រុមវូឲ្យយ

��់មុ្លាស់្សិ។ 

CDC ក្រុ�ម្លាន្ត� អំ�

ស្សិាិត�ុំងហានិ្តភ័្នំយ្យឆ្លាងជមា��ូវ�ី-១៩ �ពស់្សិបំូ�ុត ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើ “ការខេបូើ�ក្រុបូតិបូតតិការសួ្សិន្ត

សិ្សិបូីនិ្តមមិតខេ�ញបូន្តទុ� គ្នាម ន្តការដែ�ដែក្រុបូ ខេធិើើឲ្យយម្លាន្តគម្លាា តស្សិងគម។” ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអំ�ម្លាន្ត

ដែ�ន្តការខេ�សួ្សិន្តសិ្សិបូីនិ្តមមិត ក្រុតូវវភិាគខេមើលីខេគ្នាលីការណ៍្ឌិដែណ្ឌិនំារបូស់្សិសួ្សិន្ត �ំបូូងក្រុតូវ

ក្រុបា��� អំ�ម្លាន្តអារមមណ៍្ឌិសុ្សិ�ស្រុសួ្សិលីជាមួយ្យហានិ្តភ័្នំយ្យដែ�លីអំ��ំ�ុងម្លាន្ត។ ក្រុតូវ

�ាយាមខេ�ខេក្រុ�អាគ្នារ �ីខេក្រុ�ះ ខេវជជបូណិិ្ឌិត Dr. Fauci បាន្តខេលីើ�ខេ�ើងជាខេក្រុចើន្ត�ង

� “ការខេ�ខេក្រុ�អាគ្នារក្រុបូខេស្សិើជាងខេ��ុំងអាគ្នារ។”

ការភ្ញៀលងកំ�ឡាជាព្រឹកំុ�
ការខេលីង�ីឡាជាក្រុ�ុម អាចម្លាន្តសុ្សិវតាិភា� ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើមនុ្តស្សិិក្រុគប់ូគំ្នាអនុ្តវតតនី្តតិវធីិិ

សុ្សិវតាិភា�តាមការខេស្សិំើ

ខេ�ើង។ ការសិ្សិ�ាបាន្តរ�

ខេ�ើញ� ហានិ្តភ័្នំយ្យ

ខេ�ើន្តខេ�ើងខេ�មុន្ត និ្តង

ខេក្រុកាយ្យការខេលីង�ីឡា 

ខេ�ខេ�លីស្សិម្លាជិ�ក្រុ�ុម

ជួបូជំុគំ្នាខេ��ុំងបូន្តទប់ូបូតូរ

សំ្សិខេលីៀ�បំូ��់។ ក្រុតូវ

ចងចំាំ� ខេ�ខ្លាំងខេក្រុ�

អាគ្នារ គ�ដែតងដែតម្លាន្ត

សុ្សិវតាិភា�ជាងខេ��ុំងអាគ្នារ �ូខេចំះ �ាយាម និ្តងខេលីង�ីឡាខេ�ខ្លាំងខេក្រុ�អាគ្នារ 

ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើអាចខេធិើើខេ�បាន្ត។

ការចូលរួ�ព្រឹ�ឹត់ិ�ការណ៍កំ�ឡា
�ីឡាបាន្តចាំប់ូខេ�តើម

ខេ�ើងវញិខេ�ខេ�ើមឆំំាខេន្តះ 

ខេដាយ្យម្លាន្តគម្លាា តស្សិងគម 

និ្តងបាន្ត�ំណ្ឌិត់ចំនួ្តន្ត

មនុ្តស្សិិខេ��ដែន្តាងឈរ

ខេមើលី។ យុាងណាមិញ 

ក្រុតូវចងចំាំ� ក្រុ�ឹតតកិារណ៍្ឌិ

�ីឡាខេធិើើខេ�ខេក្រុ�អាគ្នារ 

ម្លាន្តសុ្សិវតាភិា�ជាងខេ��ុំង

អាគ្នារ។ វាខេ�ដែតសំ្សិខ្លាំន់្ត 

ក្រុតូវ��់មុ្លាស់្សិ និ្តងរ�ាគម្លាា តស្សិងគម�ីអំ�ខេមើលីខេ�ិងខេទ្ធិៀត (ឳ�ុ�ម្លាត យ្យ)។

“ខេជៀស្សិវាងការខេក្រុបូើទី្ធិតំាងបូន្តទប់ូទឹ្ធិ� ឬ តំបូន់្តម្លាន្តមនុ្តស្សិិខេក្រុចើន្ត ខេមុ្លាងចរាចរ��ស្សិទះ 

�ូចជា ខេ�តាម�ាូវក្រុបូស្សិ�ើគំ្នា ��់�ណាត លីខេមុ្លាង ឬភាា មៗខេ�ចុងបូញ្ញច ប់ូក្រុ�ឹតតិការណ៍្ឌិ” 

ខេន្តះជាការខេស្សិំើខេ�ើងរបូស់្សិ CDC ។

ការភ្ញៀ�កំឹឹបហាត់់ព្រឹបាណ
អំ�ជំនាញជាខេក្រុចើន្ត រមួ�ំង ខេវជជបូណិិ្ឌិត Dr. Anthony Fauci ក្រុ�ម្លាន្ត� �ាឹបូ

ហាត់ក្រុបាណ្ឌិអាចម្លាន្តហានិ្តភ័្នំយ្យខ្លាំា ំង ឆ្លាងវរី ុសុ្សិ។ ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើ �ាឹបូហាត់ក្រុបាណ្ឌិអនុ្តវតត

តាមខេគ្នាលីការណ៍្ឌិដែណ្ឌិនំា 

ខេក្រុបូើក្រុទ្ធិនាប់ូ ខេហើយ្យអំ�ខេធិើើ

តាមវធិាន្តខេនាះ អំ�អាច

មិន្តម្លាន្តហានិ្តភ័្នំយ្យ�ពស់្សិ 

ឆ្លាងវរី ុសុ្សិ�ុំងខេ�លីហាត់ក្រុបាណ្ឌិ

ខេទ្ធិ។ “ដា�់�ដែន្តាងលាងនៃ� 

ឬទឹ្ធិ�លាងនៃ�ស្សិម្លាា ប់ូ
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By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ខេ�លីី -May 5, 2021

រដាឋ ភិ្នំបាលីខេវៀតណាម បាន្តបូញ្ញជូ ន្ត

ខេយាធាយុាងខេក្រុចើន្តស្សិនឹិ្ត�ស្សិនិាប់ូខេ�ើរលីាត

តាមក្រុ�ំដែ�ន្ត �មពុជា-ខេវៀតណាម ខេក្រុកាម

ខេហតុ�លីខេ�ើមីកីារ�រ�លីរ�ឋ�មពុជា និ្តង

�លីរ�ឋខេវៀតណាម ដែ�លី�ំ�ុងរស់្សិខេ�

�មពុជា ឆ្លាងដែ�ន្តចូលី ក្រុបូខេទ្ធិស្សិខេវៀតណាម

ខេដាយ្យ�ុស្សិចាប់ូ �ុំងអំ�ុងនៃន្តការរ�ី

រាលីដាលីនៃន្តជំង� Covid-19 កាលី�ីខេ�ើម

ដែ�ឧស្សិភាខេន្តះ។

ការដែស្សិត VN Express International 

របូស់្សិក្រុបូខេទ្ធិស្សិខេវៀតណាម បាន្តចុះ�ាយ្យ

កាលី�ីនៃថ្នាទី្ធិ៣ ដែ�ឧស្សិភា ឆំំា២០២១ ខេន្តះ
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The Vietnamese government 
has sent large numbers of troops to 
patrol the Cambodian-Vietnamese 
border under the pretext of protect-
ing Cambodians and Vietnamese 
people living in Cambodia illegally 
crossing the border into Vietnam 
during the Covid-19 outbreak ear-
lier this May.

Vietnam's VN Express Interna-
tional reported on May 3, 2021 that 
the Vietnamese government sent 
more than 300 troops to the Cam-
bodian border on May 1 to prevent 
illegal border crossings during the 
outbreak of Covid-19 disease.

In Tay Ninh province, there are 
258 Vietnamese soldiers patrolling 
the border to protect illegal immi-
grants, the source said. In Binh 
Phuoc province, more than 50 Viet-
namese troops arrived at border 
checkpoints to prevent illegal human 
trafficking, which could lead to the 
transmission of the Covid-19 virus.

The claim comes after the Viet-
namese government deployed its 
troops along the Cambodian-Viet-
namese border, while the Cambo-
dian government did not publicize 
the issue at all.

Article 1 of the 1991 Paris Peace 
Accords states that in order to safe-
guard the sovereignty, independence 
and territorial integrity of each 
country, there must be no threat or 
use of force against the territorial 
integrity, political independence of 
any State or by any attitude that are 
not in line with the purposes of the 
United Nations.

Mr. Men Nath, chairman of the 
Cambodian Monitoring Council and 
chairman of the Student Movement 

for Democracy, told The Cambodia 
daily on May 4 that he was deeply 
concerned when the Vietnamese 
government sent hundreds of troops 
deployed/scattered along the Cam-
bodian-Vietnamese border, while 
the Cambodian government seemed 
to remain silent and pro-government 
media outlets did not publish.

He claimed that the deployment 
of Vietnamese troops without noti-
fying the Cambodian government 
was a sign of serious threat to Cam-
bodia's national security, despite the 
Vietnamese side arguing that it was 
to prevent the illegal entry of Cam-
bodians or the Vietnamese people 
living in Cambodia.

The chairman of the Cambo-
dian Monitoring Council criticized 
that so far, the Cambodian govern-
ment has not officially informed its 
citizens about the situation along 
the Cambodian-Vietnamese border.

In addition, the deployment of 
Vietnamese troops is a testament to 
the actions of the Vietnamese gov-
ernment, which is threatening Cam-
bodia's sovereignty and seriously 
violating the 1991 Paris Peace Ac-
cords, of which it is a signatory.

Social watchdogs warn that 
Cambodia will disappear from the 
world map in the future if Cambo-
dia remains without national unity 
and is still unable to use interna-
tional mechanisms to demarcate its 
borders with Vietnam. In this case, 
Cambodia not only suffers from a 
deteriorating border crisis, but also 
faces the loss of the entire country.

Cambodia and Vietnam share a 
1,270-kilometer land border, with 
the two sides agreeing to set up a 
total of 314 border posts, which is 
84% complete, while the other 16% 
have not yet agreed.

Vietnam sends hundreds of troops to patrol Cambo-
dia-Vietnam border under the pretext of preventing 

transmission of Covid-19 virus
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Executive Director of the Student 
Movement for Democracy, Mr. 
Touch Vibol, issued a statement on 
May 6, 2021, objecting to the deci-
sion of the Phnom Penh Municipal 
Court, which unjustly tried environ-
mental activists, including Mr. Thon 
Ratha, Miss Phoun Keo Raksmey 
and Miss Long Kunthea, under the 
charge of incitement, causing seri-
ous chaos to social security.

He considers the trial to be a 
deliberate, strategic, corrupt politi-
cal ploy to continue to oppress 
excessively the legitimate rights and 
freedoms of the people of the king-
dom, who have the full obligation 
to decide their own national destiny.

He demanded that the Cambo-
dian government and court drop all 
charges and release the environmen-
tal activists so that they could con-
tinue to exercise their constitu-
tional rights and international law 
on civil and political rights.

The Executive Director of the 
Student Movement called on the 
National Assembly of Cambodia to 
amend and repeal the article of the 
law on incitement to commit of-
fenses of the Penal Code immedi-
ately, because this article of the law 
restricts citizen’s freedom of expres-
sion and action for society seri-
ously.

He stressed that if the govern-
ment and the National Assembly 
continue to narrow the space for 
civil liberties, this state organization 
will become a tool to deepen the 
power of groups or individuals in 
power.

The Phnom Penh Municipal 
Court on May 5, 2021 sentenced 
the mothers of the Mother Nature 
Movement, Mr. Thon Ratha, Mr. 
Alex, Ms. Phuong Keo Raksmey, 
Ms. Long Kunthea and Ms. Chea 
Kunthy, to 18 to 20 months in 

prison each and a fine of 8 million 
riels.

However, Article 41 of the 
Cambodian Constitution states that 
Cambodian citizens have the right 
to freedom of expression, freedom 
of the press, freedom of the publica-
tion and freedom of assembly. In 
addition, Article 35 also states that 
Cambodian citizens of both sexes 
have the right to actively participate 
in the political, economic, social, 
and cultural life of the nation.

Socio-political analyst Dr. Lao 
Mong Hay wrote on his Facebook 
account on May 6, 2021 that the 
charges and imprisonment of envi-
ronmental activists for inciting seri-
ous social unrest under Article 495 
of the Penal Code is incorrect.

He stated that they exercised 
their freedom of expression peace-
fully and did not harm the honor of 
others, the good traditions of society, 
public order, and national security.

Moreover, international human 
rights groups warn that the sentenc-
ing is a clear sign that the Cambo-
dian government continues to oppose 
the Mother Nature organization, 
which only works to protect the 
environment.

Human Rights Watch Deputy 
Director for Asia Phil Robertson 
calls on UN agencies and donors to 
call for an end to unjust sentences 
and the release of three detained 
environmental activists immedi-
ately without conditions.

Mother Nature Youth was ar-
rested and detained by Phnom Penh 
authorities on September 3, 2020 
on charges of inciting serious social 
unrest after they requested to meet 
with the Prime Minister Hun Sen 
to ask him to stop deleting/land 
filling Boeung Ta Mok or Boeung 
Kob Srov.
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ខេក្រុកាមបូទ្ធិ ញុះញង់បូងោឱ្យយម្លាន្តភា�វ�ឹវរ

ធិាន់្តធិារ�ល់ីស្សិន្តតិសុ្សិ�ស្សិងគម។

ខេលា�ចាំត់ទុ្ធិ�� ការកាត់ខេ�ស្សិ

ខេន្តះ គ�ជាខេចតនាដែបូបូដែ�ន្តការយុ្យទិ្ធិសាស្រ្តស្សិត

ន្តខេយាបាយ្យទុ្ធិចចរតិ �ុំងការបូន្តដស្សិងោត់ស្សិងោនិ្ត

ក្រុជុលីហួស្សិខេហតុ ខេ�ខេលីើសិ្សិទិិ្ធិខេស្សិរភីា� 

ស្រុស្សិបូចាប់ូ នៃន្តក្រុបូជា�លីរ�ឋម្លាច ស់្សិន្តគរ 

ដែ�លីម្លាន្តកាត�ើ�ិចចខេ�ញខេលីញ�ុំង

ការស្សិខេក្រុមច ខេលីើខេជាគវាស្សិនាជាតិរបូស់្សិ

�ាួន្ត។

ខេលា��ម�រឲ្យយរដាឋ ភិ្នំបាលី និ្តង

តុលាការ�មពុជា ទ្ធិម្លាា �់ខេចាំលីរាល់ីបូទ្ធិ

ខេចាំទ្ធិ និ្តងខេដាះដែលីងស្សិ�មមជន្តបូរសិាា ន្ត

�ំងខេនាះ ឲ្យយម្លាន្តខេស្សិរភីា�ខេ�ញខេលីញ

ខេ�ើងវញិ ខេ�ើមីឲី្យយ�ួ�ខេគអាចអនុ្តវតតសិ្សិទិិ្ធិ

ស្រុស្សិបូចាប់ូ ដែ�លីម្លាន្តដែចង�ុំងរ�ឋធិមមនុ្តញ្ញញ 

និ្តងចាប់ូអន្តតរជាតិនានា ស្សិដី�ីសិ្សិទិិ្ធិ�លី

រ�ឋ និ្តងន្តខេយាបាយ្យ បូន្តតខេទ្ធិៀត។

ក្រុបូធាន្តក្រុបូតិបូតតិនៃន្តចលីនាស្សិនិ្តស្សិិិ

តរបូូខេន្តះ អំ�វនាវឲ្យយរ�ឋស្សិភា�មពុជា ខេធិើើ

វខិេសាធិន្ត�មមលុីបូខេចាំលី ម្លាក្រុតានៃន្តចាប់ូ

ដែ�លីដែចងអំ�ី បូទ្ធិញុះញង់ឲ្យយក្រុបូក្រុ�ឹតត

បូទ្ធិខេលីមើស្សិ នៃន្តក្រុ�មក្រុ�ហមទ្ធិណិ្ឌិខេចញ

ជាបូនាទ ន់្ត ខេក្រុ�ះ� ម្លាក្រុតានៃន្តចាប់ូខេន្តះ

ម្លាន្ត�ាមឹសាររតឹតីតិខេស្សិរភីា�បូខេញ្ញច ញមតិ 

និ្តងស្សិ�មមភា�ខេ�ើមីីស្សិងគមជាតិ របូស់្សិ

�លីរ�ឋយុាងធិាន់្តធិារ។

ខេលា�ស្សិងោត់ធិាន់្ត� ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើ

រដាឋ ភិ្នំបាលី និ្តងរ�ឋស្សិភា ខេ�ដែត�ំបូក្រុងួញ

លំីហសិ្សិទិិ្ធិខេស្សិរភីា�របូស់្សិ�លីរ�ឋបូន្តតខេទ្ធិៀត 

ខេនាះអងគការរ�ឋមួយ្យខេន្តះ នឹ្តងកាា យ្យខេ�ជា

ឧបូ�រណ៍្ឌិបូខេងោើន្តអំណាចរបូស់្សិក្រុ�ុម 

ឬបុូគគលីអំ�ខេកាត បូកាត ប់ូអំណាចកាន់្តដែត

ខេក្រុ�ខេ�ៗមិន្តខ្លាំន្ត។

សាលា�ំបូូងរាជាធានី្តភំំ្នំខេ�ញ បាន្ត

ក្រុបូកាស្សិសាលីក្រុ�មកាលី�ីនៃថ្នាទី្ធិ៥ ដែ�ឧស្សិភា 

ឆំំា២០២១ កាត់ខេ�ស្សិឲ្យយ យុ្យវជន្តចលីនា

ម្លាតាធិមមជាតិ ខេលា� ថុ្នន្ត រដាឋ  ខេលា� អា

�ិច �ញ្ជាញ  ភួ្នំង ដែ�វរស្សិមី �ញ្ជាញ  �ុង គនិា 

និ្តង�ញ្ជាញ  ជា គនីិ្ត មំ្លា�់ៗឱ្យយជាប់ូ�និ្តនា

គ្នាររយ្យ�ខេ�លី ចាំប់ូ�ី ១៨ដែ� ខេ��ល់ី 

២០ដែ� និ្តង�ិន័្តយ្យជាក្រុបា�់ចំនួ្តន្ត ៨លាន្ត

ខេរៀលី�ងដែ�រ។

ខេ�ះជាយុាងណា�៏ខេដាយ្យ ម្លាក្រុតា៤១ 

នៃន្តរ�ឋធិមមនុ្តញ្ញញ�មពុជា ដែចង� �លីរ�ឋដែ�មរ 
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o ៧៥,០០០ដុ�ល រ សក្រមាប់បុ�ាលេ

ខែដលេមា�សិទីធិបា�ដា�់��យសុ��ុំង

ស្ថាា �ភា�ពេផសងពេទីៀត៌។

ការទូីទាំត់៌�ឹងក្រតូ៌វីបញ្ចឈប់ ឬកាត់៌ប�ាយ 

ច�ពេ�ះច��ួ�ទឹី�ក្របា�់ពេលេ�ស�ី AGI ដូច

មា�ខែចងខាងពេលេ� ។ ពេ�ះមា��័យថា 

ក្របជាជូ��ឹងមិិ�ទីទួីលេបា�ការទូីទាំត់៌

ស�ណឹងពេទី ក្របសិ�ពេប� AGI របស់ខលួ� 

យ៉ាា ងពេហាចណាស់៖

• ១៦០,០០០ ដុ�ល រ ពេប�ពេរៀបការ

ពេហ�យ �ិងដា�់��យសុ�បងើលិេមិ�វីញិៈរមួិគំ្មា 

ឬពេប�ដា�់��យសុ��ុំងនាមិជាស្ត្រសីីពេមិមាា យ 

ឬពេ�ះមាា យ

• ១២០, ០០០ ដុ�ល រ ពេប�ដា�់��យ

ពេសំ�សុ��ុំងនាមិជាពេមិក្រ�ួស្ថារ

• ៨០,០០០ ដុ�ល រ សក្រមាប់បុ�ាលេ

ខែដលេមា�សិទីធិ ការដា�់��យសុ��ុំង

ស្ថាា �ភា�ពេផសងពេទីៀត៌។

ការរ �លឹេ��ិពេសស សក្រមាប់អំ្ន�ខែដលេ

មិិ�ដា�់លិេខិត៌ក្របកាស��ធសងវីញិៈ ជា

ពេទីៀងទាំត់៌

ជាធ្ងមីិតា អំ្ន�ខែដលេមិិ�បា�ដា�់លិេខិត៌

ក្របកាស��ធ �ិងមិិ�បា�ទីទួីលេអ្នត៌ាក្របពេយ៉ាជូ�៍

សហ�័�ធ អាចមា�     លេ�ខណឹៈក្រ�ប់ក្រគ្មា�់

សក្រមាប់ការទូីទាំត់៌ក្របា�់ស�ណឹងឧបត៌ាមិា។ 

ពេ�ះរមួិបញូុ្ចលេទាំ�ង អំ្ន�ខែដលេគី្មា�អាសយដាឋ �  

អ្នចិថ្ងៃ��ីយ៍ ក្របា�់ច�ណូឹលេ ឬ�ណឹ�ីធ្ងនាគ្មារ។

ក្របសិ�ពេប�អ្នំ�មា�សិទីធិ �ិងមិិ�បា�

ទីទួីលេបា�ការទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�

ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីី១ ឬពេលេ��ទីី២ (ពេនាះ�ឺ 

EIP1 ឬ EIP2) ឬទីទួីលេបា�តិ៌ចជាងច��ួ�

ទឹី�ក្របា�់ពេ�ញៈ អំ្ន�អាចមា�សិទីធិទីទួីលេ

បា�ឥណឹទាំ�បងើិលេសងវីញិៈឆំ្នាំ�២០២០ 

(Recovery Rebate Credit) បាុខែ�អី្នំ�ក្រត៌វូីខែត៌

ដា�់លិេខិត៌ក្របកាស��ធបងើិលេសងវីញិៈ ឆំ្នាំ� 

២០២០ ។ សូមិពេមិ�លេខែផំ��ិពេសសពេ�ពេលេ�

ពេ�ហទី��័រ IRS.gov:  ទាំមិទាំរស�ណឹងបងើលិេ

វីញិៈ ក្របសិ�ពេប�អ្នំ�មិិ�ចាំ�បាច់ត៌ក្រមូិវីឲ្យយ

ដា�់��យសុ�បងើិលេសង��ធវីញិៈ។

ការពេរៀបច�ការដា�់��យពេសំ�សុ�ការ

បងើិលេ��ធវីញិៈ (tax return preparation )

ពេដាយឥត៌�ិត៌ថ្ងៃ�ល អាចរ�បា�សក្រមាប់អំ្ន�

ខែដលេមា�លេ�ខណឹៈសមិើតិី៌ក្រ�ប់ក្រគ្មា�់។

ច��ួ�ទឹី�ក្របា�់ថ្ងៃ�ការទូីទាំត់៌ផលេ

បាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីីបី

ច��ួ�ទឹី�ក្របា�់ទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េ

ខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីី៣ �ឺ៖

• ១,៤០០ដុ�ល រ សក្រមាប់បុ�ាលេ

ខែដលេមា�សិទីធិទីទួីលេ មា�ពេលេខស�ិីសុខ

សងាមិក្រតឹ៌មិក្រត៌ូវី (២,៨០០ ដុ�ល រ សក្រមាប់

បីីក្រប��ធខែដលេបា�ដា�់��យពេសំ�សុ�បងើិលេ

មិ�វីញិៈរមួិគំ្មា ក្របសិ�ពេប�បីីក្រប��ធទាំ�ង�ីរ

មា�ពេលេខស�ិីសុខសងាមិក្រតឹ៌មិក្រត៌ូវី ឬ ពេប�

បីីក្រប��ធមួិយមា�ពេលេខស�ិីសុខសងាមិ

ក្រតឹ៌មិក្រត៌ូវី �ិងបីីក្រប��ធមំា�់ជាសមាជិូ�ស

�មីិក្រ�ប់ពេ�លេថ្ងៃ��ង�មាល �ងក្របដាប់អាវីធុ្ង

របស់សហរដឋអាពេមិរ�ិ �ុំងឆំ្នាំ�ជាប់��ធ)

• ១,៤០០ ដុ�ល រ សក្រមាប់អ្នំ�

ពេ��ុំងប�ាុ��ិមួិយៗ ខែដលេមា�ពេលេខ

ស�ិីសុខសងាមិក្រតឹ៌មិក្រតូ៌វី ឬពេលេខអ្នតី៌សញ្ជាា ណឹ

អ្នំ�ជាប់��ធ ខែដលេអ្ន�ុម័ិត៌ពេដាយ IRS។

ការទីទួីលេបា�ការទូីទាំត់៌របស់អំ្ន�

បុ�ាលេខែដលេមា�សិទីធិទីទួីលេបា�

ភា�ពេក្រច�� �ឹងទីទួីលេបា�ការទូីទាំត់៌ផលេ

បាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីីបីរបស់ខលួ�

ពេដាយសើ័យក្របវីតិី៌ �ិងមិិ�ចាំ�បាច់មា�

វីធិា�ការបខែ�ាមិពេទី។ IRS �ឹងពេក្រប�ក្របាស់

�័ត៌៌មា�ខែដលេមា�ស្រីស្ថាប់ ពេដ�មិើី��ណឹត់៌

សិទីធិរបស់អំ្ន� �ិងពេចញៈការទូីទាំត់៌ពេលេ��

ទីីបី ដល់េអំ្ន�ខែដលេមា�សិទីធិទីទួីលេ ខែដលេ៖

• បា�ដា�់លិេខិត៌ពេសំ�សុ�ក្របកាស

បងើិលេ��ធសងវីញិៈ ឆំ្នាំ�២០២០

• បា�ដា�់លិេខិត៌ពេសំ�សុ�ក្របកាស

បងើិលេ��ធសងវីញិៈឆំ្នាំ�២០១៩ ក្របសិ�ពេប�

ការបងើលិេ��ធឆំ្នាំ�២០២០ មិិ�ទាំ�់បា�ដា�់ 

ឬដ�ពេណឹ� រការពេ�ពេ��យ

• មិិ�បា�ដា�់លិេខិត៌ក្របកាសបងើលិេ

��ធងវីញិៈឆំ្នាំ�២០២០ ឬ ឆំ្នាំ�២០១៩ បាុខែ�ី

បា�ចុះបញ្ចា ីការ សក្រមាប់ការទូីទាំត់៌ផលេ

បាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ដ�បូង ជាមួិយ

ឯ�ស្ថារសក្រមាប់អ្នំ�មិិ�ពេសំ�សុ� (Non-

Filers tool)ឆំ្នាំ�២០២០

• ជាអំ្ន�ទីទួីលេអ្នត៌ាក្របពេយ៉ាជូ�៍

សហ�័�ធ ជាធ្ងមីិតា មិិ�បា�ដា�់លិេខិត៌ពេសំ�

សុ�បងើិលេ��ធវីញិៈ។

IRS ���ុងពេធ្ងើ�ការជាមួិយទីីភំា�់ងារ

សហ�័�ធពេដ�មិើីទីទួីលេបា��័ត៌៌មា��ីីៗ 

សក្រមាប់អំ្ន�ទីទួីលេ ពេដ�មិើីធានាថា ពេយ�ង

�ឹងបញ្ចាូ �ការទូីទាំត់៌ពេដាយសើ័យក្របវីតិី៌

ពេ�ដល់េមិ�ុសសជាពេក្រច�� តាមិខែដលេអាច

ពេធ្ងើ�ពេ�បា�។ �័ត៌៌មា�បខែ�ាមិអ្ន��ីពេ�លេពេវី� 

ការទូីទាំត់៌ទាំ�ងពេ�ះ �ឹងក្រតូ៌វីផីល់េជូូ� មា�

�ុំងពេសច�ីីក្របកាស�័ត៌៌មា�ថ្ងៃ�ៃទីី៣០ ខែខមីិនា 

�ិង    ពេសច�ីីក្របកាស�័ត៌៌មា� ថ្ងៃ�ៃទីី១៤ 

ខែខពេមិស្ថា។

ការទូីទាំត់៌ពេលេ��ទីីបី ខុសគំ្មា�ីការ

ទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុមុិ�ៗ

ការទូីទាំត់៌ពេលេ��ទីីបីខុសគំ្មា�ីការទូីទាំ

ត់៌មុិ�ៗ តាមិលេ�ខខ័ណឹឌ ជាពេក្រច��៖

• ច��ួ�ក្របា�់ច�ណូឹលេខែដលេបញ្ចឈប់ 

ក្រតូ៌វីបា�ផ្លាល ស់បូីរ។ ការទូីទាំត់៌ចាំប់ពេផី�មិ

កាត់៌ប�ាយ សក្រមាប់បុ�ាលេខែដលេមា�

ក្របា�់ច�ណូឹលេសរបុក្រតូ៌វីបា�ខែ�សក្រមួិលេ 

ពេក្រច��ជាង ៧៥,០០០ដុ�ល រ (ឬ ១៥០,០០០ដុ�ល រ 

ក្របសិ�ពេប� អ្នំ�ខែដលេបា�ពេរៀបការ បា�

ដា�់��យពេសំ�សុ�ជាមួិយគំ្មា) ។ ការទូីទាំត់៌

ខែដលេបា�កាត់៌ប�ាយ បញុ្ចប់មា�ច��ួ� 

៨០,០០០ដុ�ល រ សក្រមាប់បុ�ាលេមំា�់ៗ �ិង 

១៦០,០០០ដុ�ល រ សក្រមាប់អំ្ន�ពេរៀបការ

បា�ដា�់��យពេសំ�សុ�ជាមួិយគំ្មា។ អំ្ន�ខែដលេ

ពេលេ�ស�ក្រមិិត៌ពេ�ះ �ឹងមិិ�ទីទួីលេបា�ការ

ទូីទាំត់៌ពេទី។

• ច��ួ�ទឹី�ក្របា�់ទូីទាំត់៌ខុសគំ្មា។ 

ក្រ�ួស្ថារភា�ពេក្រច���ឹងទីទួីលេបា�ក្របា�់ 

១,៤០០ ដុ�ល រ សក្រមាប់មិ�ុសសមំា�់ រមួិ

ទាំ�ងអ្នំ�ពេ��ុំងប�ាុ�ទាំ�ងអ្នស់ ខែដលេ

ទាំមិទាំរការបងើិលេ��ធរបស់ខលួ�មិ�វីញិៈ។ 

ធ្ងមីិតា ពេ�ះមា��័យថា មិ�ុសសមំា�់ខែដលេ

គី្មា�អំ្ន�ពេ��ុំងប�ា�ុ �ឹងទីទួីលេបា�ក្របា�់ 

១,៤០០ ដុ�ល រ រឯីអំ្ន�ពេរៀបការ ខែដលេមា�

អ្នំ�ពេ��ុំងប�ាុ�២នា�់ �ឹងទីទួីលេបា� 

៥,៦០០ដុ�ល រ។

• អ្ន�ំពេ��ុំងប�ា�ុខែដលេមា�លេ�ខណឹៈ

សមិើតីិ៌ក្រ�ប់ក្រគ្មា�់ ក្រត៌ូវីបា�ប�ី។ មិិ�ដូច

ការទូីទាំត់៌ក្របា�់�ីរពេលេ��ទីីមួិយ ការទូីទាំត់៌

ពេលេ��ទីីបី មិិ�ក្រតូ៌វីបា�រតឹ៌ប�ឹីងច�ពេ�ះ�ុមារ

អាយុពេក្រកាមិ១៧ ឆំ្នាំ�ពេ��យ។ បុ�ាលេខែដលេ

មា�លេ�ខណឹៈសមិើតិី៌ក្រ�ប់ក្រគ្មា�់ �ឹងទីទួីលេ

បា�ក្របា�់ស�ណឹង អាស្រីស័យពេលេ�អ្នំ�

ពេ��ុំងប�ាុ� ខែដលេមា�លេ�ខណឹៈសមិើតិី៌

ក្រ�ប់ក្រគ្មា�់ទាំ�ងអ្នស់ ខែដលេបា�ទាំមិទាំរការ

បងើិលេមិ��ួ�ពេ�វីញិៈ រមួិទាំ�ងស្ថាច់ញាតិ៌      

វីយ័ច�ណាស់ �ិសសិត៌មិហាវីទិីាល័េយ 

មិ�ុសសពេ�ញៈវីយ័មា��ិការភា� ឪ�ុ�មីាយ 

�ិងជីូដូ�ជីូតា។

�័ត៌៌មា�បខែ�ាមិ

• Questions and Answers about 

the Third Economic Impact Payment 

ស�ណួឹរ �ិងចពេមិល�យ អ្ន��ីការទូីទាំត់៌ផលេ

បាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុពេលេ��ទីីបី

• Get My Payment ទីទួីលេការទូីទាំត់៌

របស់ខៀុ�

• FS-2021-06, April 2021,  IRS 

information letters about Economic Im-

pact Payments and the Recovery Rebate 

Credit លិេខិត៌�័ត៌៌មា�អ្ន��ីការទូីទាំត់៌ផលេ

បាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុ �ិងឥណឹទាំ�បងើលិេ

សក្រមាប់ការសី្ថារពេ��ងវីញិៈ

• IR-2021-69, March 30, 2021, IRS 

projects stimulus payments to non-

filer Social Security and other federal 

beneficiaries will be disbursed later this 

week �ពេក្រមាងការទូីទាំត់៌សងឧបត៌ាមិាដល់េ

អ្ន�ំមា�ពេលេខស�ិីសុខសងាមិមិិ�ដា�់��យ

ពេសំ�សុ� �ិងអំ្ន�ទីទួីលេផលេសហ�័�ធពេផសងពេទីៀត៌ 

�ឹងក្រតូ៌វីបពេញុ្ចញៈពេ�សបីាហ៍ពេក្រកាយ

• IR-2021-62, More Economic 

Impact Payments set for disbursement 

in coming days; taxpayers should watch 

mail for paper checks, debit cards

ការទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុ

ជាពេក្រច��ពេទីៀត៌ ពេក្រគ្មាងបពេញុ្ចញៈ �ុំងរយៈពេ�លេ

បានីុា�ថ្ងៃ�ៃខាងមុិខ អំ្ន�បង់��ធ �ួរខែត៌ឃាល �ពេមិ�លេ

តាមិរយៈស�បុក្រត៌ខែដលេជាមូិលេបើទាំ�ប័ក្រត៌ 

ឬប័ណឹណឥណឹ��ធ 

• FS-2021-05, Updated details 

about the third round of Economic Impact 

Payments �័ត៌៌មា�បចុុបើ�ំភា�សីី�ីការ

ទូីទាំត់៌ពេលេ�ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុជុូ�

ទីីបី

• IR-2021-54,  IRS begins deliv-

ering third round of Economic Impact 

Payments to Americans IRS ចាំប់ពេផី�មិ

ផីល់េការទូីទាំត់៌ផលេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុ

ជុូ�ទីីបីឲ្យយ�លេរដឋអាពេមិរ�ិ

• FS-2021-04,  More details about 

the third round of Economic Impact Pay

ments�័ត៌៌មា�លេមិិិត៌សី�ីីការទូីទាំត់៌ពេលេ�ផ

លេបាះ�ល់េខែផំ�ពេសដឋ�ិចុជុូ�ទីីបី

• 2020 Recovery Rebate Credit 

ឥណឹទាំ�បងើលិេសក្រមាប់ការសី្ថារពេ��ងវីញិៈ

ឆំ្នាំ� ២០២០
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ក្រុបូធាន្តក្រុ�ុមក្រុបឹូ�ាឃ្លាំា ខំេមើលី�មពជុា របូូ

ខេន្តះ រះិគន់្ត� ម�ទ្ធិល់ីនឹ្តងខេ�លីខេន្តះ

រដាឋ ភិ្នំបាលី�មពុជា មិន្ត�ន់្តបាន្តជូន្ត�ំណឹ្ឌិង

ជា�ាូវការ �ល់ី�លីរ�ឋរបូស់្សិ�ាួន្ត អំ�ីសាា ន្ត

ដែ�លី�ំ�ុងដែតខេ�ើតខេ�ើងខេ�តាមបូខេណាត យ្យ

ក្រុ�ំដែ�ន្ត�មពុជា-ខេវៀតណាម ខេ�ខេ�ើយ្យខេទ្ធិ។

ខេលីើស្សិ�ីខេន្តះ ការ�ក្រុង្កាយ្យ�ងខេយាធា

របូស់្សិខេវៀតណាម �៏ជាការបូង្កាា ញឲ្យយខេ�ើញ 

�ីស្សិ�មមភា�របូស់្សិរដាឋ ភិ្នំបាលីខេវៀតណាម 

ដែ�លី�ំ�ុងដែតគំរាម�ំដែហងអធិិបូខេតយ្យយ

ភា�របូស់្សិ�មពុជា និ្តងរខំេលាភ្នំខេលីើ�ិចច

ក្រុ�មខេក្រុ�ៀងស្សិន្តតភិា�ទី្ធិក្រុ�ុងបុារសី្សិ ឆំំា១៩៩១ 

យុាងធិាន់្តធិារ ដែ�លី�ានួ្ត�៏ជាម្លាច ស់្សិហតាខេលី�ី 

�ងដែ�រខេនាះ។

ក្រុ�ុមអំ�ឃ្លាំា ំខេមើលីស្សិងគម ក្រុ�ម្លាន្ត� 

�មពុជា នឹ្តងក្រុតូវរលាយ្យបាត់�ីដែ�ន្តទី្ធិ

�ិភ្នំ�ខេលា�ខេ�នៃថ្នាអនាគតជាមិន្តខ្លាំន្ត

ខេ�ើយ្យ ក្រុបូសិ្សិន្តខេបូើ �មពុជា ខេ�ដែតគ្នាម ន្ត

ឯ�ភា�ជាតិ និ្តងខេ�ដែតមិន្តអាចខេក្រុបូើយ្យន្តតការ

អន្តតរជាតិ ខេ�ើមីី�ំណ្ឌិត់ក្រុ�ំដែ�ន្តរបូស់្សិ�ាួន្ត

ឲ្យយបាន្តចាស់្សិលាស់្សិ ជាមួយ្យភាគីខេវៀតណាម។ 

បូញ្ជាា ខេន្តះ�មពុជាមិន្តក្រុតឹមដែតរងនូ្តវវបិូតតិ

ក្រុ�ំដែ�ន្ត ដែ�លីក្រុទ្ធិុឌឹខេក្រុ�មបុុូខេណាា ះខេទ្ធិដែត

ដែថ្នម�ំងក្រុបូឈមនឹ្តងការបាត់ក្រុបូខេទ្ធិស្សិ

�ំងមូលីដែថ្នមខេទ្ធិៀត។

�មពុជា-ខេវៀតណាម ម្លាន្តក្រុ�ំដែ�ន្តខេគ្នា�

រមួគំ្នាក្រុបូដែវង១២៧០គី�ូដែមុក្រុត �ុំងខេនាះ 

ភាគី�ំង�ីរបាន្តក្រុ�មខេក្រុ�ៀងគំ្នាខេបាះបូខេង្កាគ លី

�ំណ្ឌិត់ក្រុ�ំដែ�ន្តស្សិរបុូបាន្តចំនួ្តន្ត ៣១៤បូខេង្កាគ លី 

ដែ�លីខេស្សិមើនឹ្តង៨៤%  រចួរាល់ីខេហើយ្យ �ណ្ឌិ� 

១៦% ខេទ្ធិៀត ខេ�មិន្ត�ន់្តឯ�ភា�គំ្នា

ខេ�ខេ�ើយ្យ៕

អ្នងគកា�រ Northern Middlesex Metro-អ្នងគកា�រ Northern Middlesex Metro-

politan Planning Organization ធ្វើ��កា�ត្ថ់politan Planning Organization ធ្វើ��កា�ត្ថ់

ថា� (NMMPO) ប៉ា�ន�សពុើ�ាយូធ្វើសំ�សុ�ធ្វើយ៉ា�បិលជ់ា�ថា� (NMMPO) ប៉ា�ន�សពុើ�ាយូធ្វើសំ�សុ�ធ្វើយ៉ា�បិលជ់ា�

សា�ធា�រណៈៈ ធ្វើល�ធ្វើសច្ចកិីក្រុពា�ងកមាវិ�ីធ្វើ�ើ�ឲ្យយក្រុបិធ្វើស�រសា�ធា�រណៈៈ ធ្វើល�ធ្វើសច្ចកិីក្រុពា�ងកមាវិ�ីធ្វើ�ើ�ឲ្យយក្រុបិធ្វើស�រ

ធ្វើឡ�ងនវូកា�រ�កឹជំញ្ជូូ�នក្នុុ�ងត្ថ�បិន ់(TIP) សក្រុម្លាំ�បិឆ់្នាំំ�� ធ្វើឡ�ងនវូកា�រ�កឹជំញ្ជូូ�នក្នុុ�ងត្ថ�បិន ់(TIP) សក្រុម្លាំ�បិឆ់្នាំំ�� 

២០២២-២០២៦។ (TIP) គឺជា�ឯកសា�រកមាវិ�ី ២០២២-២០២៦។ (TIP) គឺជា�ឯកសា�រកមាវិ�ី 

និងក្រុគបិ់ក្រុគង ម្លាំ�នគធ្វើក្រុម្លាំ�ង�ឹកជំញ្ជូូ�នទាំ��ងអ្នស់ និងក្រុគបិ់ក្រុគង ម្លាំ�នគធ្វើក្រុម្លាំ�ង�ឹកជំញ្ជូូ�នទាំ��ងអ្នស់ 

ដែ�លទទលួប៉ា�នមលូន�ិសិហ្ស៊ិពុន័ធ ធ្វើ�ើ�ដែ�នកា�រ ៥ឆ្នាំំ�� ដែ�លទទលួប៉ា�នមលូន�ិសិហ្ស៊ិពុន័ធ ធ្វើ�ើ�ដែ�នកា�រ ៥ឆ្នាំំ�� 

បិន្មាៃ�បិ។់ ច្ចាបិច់្ចមងំនៃនឯកសា�រធ្វើសច្ចកិកី្រុពា�ង អា�ច្ចបិន្មាៃ�បិ។់ ច្ចាបិច់្ចមងំនៃនឯកសា�រធ្វើសច្ចកិកី្រុពា�ង អា�ច្ច

រកធ្វើម�លប៉ា�នតា�មរយូៈ៖ www.nmcog.org.រកធ្វើម�លប៉ា�នតា�មរយូៈ៖ www.nmcog.org.

ម្លាំ�នកចិ្ចចក្រុបិជំុ�ជា�សា�ធា�រណៈៈតា�មវធី្វើ�អ្នចូ្ច�ននួ ម្លាំ�នកចិ្ចចក្រុបិជំុ�ជា�សា�ធា�រណៈៈតា�មវធី្វើ�អ្នចូ្ច�ននួ 

២ ដែ�លប៉ា�នធ្វើក្រុ��ងទុក។ ធ្វើល�កទី១ កិច្ចចក្រុបិជំុ�២ ដែ�លប៉ា�នធ្វើក្រុ��ងទុក។ ធ្វើល�កទី១ កិច្ចចក្រុបិជំុ�

សា�ធា�រណៈៈធ្វើសំ�សុ� ធ្វើយ៉ា�បិលធ់្វើល�ធ្វើសច្ចកិកី្រុពា�ង TIP សា�ធា�រណៈៈធ្វើសំ�សុ� ធ្វើយ៉ា�បិលធ់្វើល�ធ្វើសច្ចកិកី្រុពា�ង TIP 

នងឹក្រុត្ថវូធ្វើ�ើ�ធ្វើឡ�ងធ្វើ��នៃថៃទ១ី២ ដែខឧសភា� ធ្វើវ��ធ្វើម្លាំុ�ង៥ នងឹក្រុត្ថវូធ្វើ�ើ�ធ្វើឡ�ងធ្វើ��នៃថៃទ១ី២ ដែខឧសភា� ធ្វើវ��ធ្វើម្លាំុ�ង៥ 

និង៣០ �ៃ�ច្ច។ ធ្វើ��ក អ្នំកក៏អា�ច្ចធ្វើ�ៀ�ធ្វើយ៉ា�បិល់និង៣០ �ៃ�ច្ច។ ធ្វើ��ក អ្នំកក៏អា�ច្ចធ្វើ�ៀ�ធ្វើយ៉ា�បិល់

តា�មទូរស័ពុៃធ្វើ��ធ្វើលខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១ តា�មទូរស័ពុៃធ្វើ��ធ្វើលខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១ 

ធ្វើលខបិនិ ១២១ ឬតា�ម អ្នី�ដែមុល៖ jhoward@ធ្វើលខបិនិ ១២១ ឬតា�ម អ្នី�ដែមុល៖ jhoward@

nmcog.org ឬធ្វើ�ៀ�ធ្វើ�� NMCOG ផ្លូូ�វ 40 nmcog.org ឬធ្វើ�ៀ�ធ្វើ�� NMCOG ផ្លូូ�វ 40 

Church Street, Suite 200 ទីក្រុកុងឡូដែវល Church Street, Suite 200 ទីក្រុកុងឡូដែវល 

MA ០១៨៥២ ។ រយូៈធ្វើពុលនៃនកា�រ�លិធ់្វើយ៉ា�បិល់MA ០១៨៥២ ។ រយូៈធ្វើពុលនៃនកា�រ�លិធ់្វើយ៉ា�បិល់

ជា�សា�ធា�រណៈៈសក្រុម្លាំ�បិ់ TIP បិញ្ចចបិ់ធ្វើ��នៃថៃទី ២១ ជា�សា�ធា�រណៈៈសក្រុម្លាំ�បិ់ TIP បិញ្ចចបិ់ធ្វើ��នៃថៃទី ២១ 

ដែខឧសភា�។ ធ្វើល�កទី២ ជា�កិច្ចចក្រុបិជំុ�  NMMPO ដែខឧសភា�។ ធ្វើល�កទី២ ជា�កិច្ចចក្រុបិជំុ�  NMMPO 

ធ្វើក្រុ��ងធ្វើ�ើ�ធ្វើ��នៃថៃទី២៦ ដែខឧសភា� ធ្វើវ��ធ្វើម្លាំុ�ង ២ ធ្វើក្រុ��ងធ្វើ�ើ�ធ្វើ��នៃថៃទី២៦ ដែខឧសភា� ធ្វើវ��ធ្វើម្លាំុ�ង ២ 

រធ្វើសៀល ធ្វើ��ធ្វើពុលធ្វើសច្ចកិកី្រុពា�ងឆ្នាំំ�� ២០២២-២០២៦ រធ្វើសៀល ធ្វើ��ធ្វើពុលធ្វើសច្ចកិកី្រុពា�ងឆ្នាំំ�� ២០២២-២០២៦ 

នឹងក្រុត្ថូវប៉ា�នពុិចា�រ�� និងអ្ននុម័ត្ថ។  ��ធ្វើណៈ�រកា�រនឹងក្រុត្ថូវប៉ា�នពុិចា�រ�� និងអ្ននុម័ត្ថ។  ��ធ្វើណៈ�រកា�រ

ច្ចូលរួមកិច្ចចក្រុបិជំុ�ជា�សា�ធា�រណៈៈ NMMPO សូមច្ចូលរួមកិច្ចចក្រុបិជំុ�ជា�សា�ធា�រណៈៈ NMMPO សូម

បិ�ធ្វើពុញតា�មត្ថក្រុមវូកា�រនៃនកា�រច្ចលូរមួជា�សា�ធា�រណៈៈបិ�ធ្វើពុញតា�មត្ថក្រុមវូកា�រនៃនកា�រច្ចលូរមួជា�សា�ធា�រណៈៈ

របិស់ LRTA តា�មកមាវិ�ីគធ្វើក្រុម្លាំ�ង។របិស់ LRTA តា�មកមាវិ�ីគធ្វើក្រុម្លាំ�ង។

ក�ណៈត្ថស់���ល៖់  ធ្វើ��យូសា�រដែត្ថភា�ពុអា�សនំក�ណៈត្ថស់���ល៖់  ធ្វើ��យូសា�រដែត្ថភា�ពុអា�សនំ

ដែ�លក�ពុងុធ្វើក�ត្ថម្លាំ�នជា�បិន ិកចិ្ចចក្រុបិជំុ�ទាំ��ងធ្វើន� នងឹដែ�លក�ពុងុធ្វើក�ត្ថម្លាំ�នជា�បិន ិកចិ្ចចក្រុបិជំុ�ទាំ��ងធ្វើន� នងឹ

ក្រុត្ថវូធ្វើ�ើ�ធ្វើឡ�ងតា�ម Zoom។ ពុត័្ថម៌្លាំ�នអ្ន�ពុកីា�រច្ចលូរមួក្រុត្ថវូធ្វើ�ើ�ធ្វើឡ�ងតា�ម Zoom។ ពុត័្ថម៌្លាំ�នអ្ន�ពុកីា�រច្ចលូរមួ

កិច្ចចក្រុបិជំុ�ទាំ��ងធ្វើន� នឹងក្រុត្ថូវច្ចុ��ាយូធ្វើ��ធ្វើល�ធ្វើវុបិកិច្ចចក្រុបិជំុ�ទាំ��ងធ្វើន� នឹងក្រុត្ថូវច្ចុ��ាយូធ្វើ��ធ្វើល�ធ្វើវុបិ

សា�យូ www.nmcog.org ។ ធ្វើ��ក អ្នកំកអ៏ា�ច្ចសា�យូ www.nmcog.org ។ ធ្វើ��ក អ្នកំកអ៏ា�ច្ច

ទទលួប៉ា�នពុត័្ថម៌្លាំ�នសិពីុកីា�រច្ចលូរមួកចិ្ចចក្រុបិជំុ� ធ្វើ��យូទទលួប៉ា�នពុត័្ថម៌្លាំ�នសិពីុកីា�រច្ចលូរមួកចិ្ចចក្រុបិជំុ� ធ្វើ��យូ

ទរូសព័ុៃធ្វើ��ធ្វើលខ ៩៧៨-៤៥៤-៨០២១ ធ្វើលខបិនិ ទរូសព័ុៃធ្វើ��ធ្វើលខ ៩៧៨-៤៥៤-៨០២១ ធ្វើលខបិនិ 

១២១ ។ NMMPO �ិល់កា�រសាំ�ក់ធ្វើ��សមរមយ ១២១ ។ NMMPO �ិល់កា�រសាំ�ក់ធ្វើ��សមរមយ 

និងជំ�នួយូដែ�ំកភា�សា�ធ្វើ��យូឥត្ថគិត្ថនៃថំ តា�មកា�រនិងជំ�នួយូដែ�ំកភា�សា�ធ្វើ��យូឥត្ថគិត្ថនៃថំ តា�មកា�រ

ធ្វើសំ�សុ� (រា�បិ់បិញ្ជូូ�ល បិុុដែនិមិនម្លាំ�នក�ណៈត្ថ់ច្ច�ធ្វើពា��ធ្វើសំ�សុ� (រា�បិ់បិញ្ជូូ�ល បិុុដែនិមិនម្លាំ�នក�ណៈត្ថ់ច្ច�ធ្វើពា��

អ្នកំបិកដែក្រុបិភា�សា�សញ្ញាា�អា�ធ្វើមរកិា��ង នងិធ្វើ�សងធ្វើទៀត្ថអ្នកំបិកដែក្រុបិភា�សា�សញ្ញាា�អា�ធ្វើមរកិា��ង នងិធ្វើ�សងធ្វើទៀត្ថ

ធ្វើក្រុ��ពុីភា�សា�អ្នង់ធ្វើគំស កា�រធ្វើបិ�ក ឬបិិទអ្នកសររត្ថ់ធ្វើក្រុ��ពុីភា�សា�អ្នង់ធ្វើគំស កា�រធ្វើបិ�ក ឬបិិទអ្នកសររត្ថ់

ធ្វើល�ធ្វើអ្នក្រុកង់វីធ្វើ�អ្នូ ម្លាំ�នឧបិករណៈ៍ជំ�នួយូកា�រសាិ�បិ់ ធ្វើល�ធ្វើអ្នក្រុកង់វីធ្វើ�អ្នូ ម្លាំ�នឧបិករណៈ៍ជំ�នួយូកា�រសាិ�បិ់ 

និងទក្រុមង់ឯកសា�រជំ�នួស)។ សក្រុម្លាំ�បិ់កា�រធ្វើសំ�សុ�និងទក្រុមង់ឯកសា�រជំ�នួស)។ សក្រុម្លាំ�បិ់កា�រធ្វើសំ�សុ�

ជំ�នួយូ សូមទាំ�ក់ទង ធ្វើ��ក Justin Howard ជំ�នួយូ សូមទាំ�ក់ទង ធ្វើ��ក Justin Howard 

តា�មរយូៈទូរស័ពុៃធ្វើលខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១ តា�មរយូៈទូរស័ពុៃធ្វើលខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១ 

ធ្វើលខបិន ិ១២១ ឬតា�មរយូៈអ្នី�ដែមលុ jhoward@ធ្វើលខបិន ិ១២១ ឬតា�មរយូៈអ្នី�ដែមលុ jhoward@

nmcog.org ។ កា�រធ្វើសំ�សុ� គរួដែត្ថធ្វើ�ើ�ធ្វើឡ�ងឱ្យយប៉ា�នnmcog.org ។ កា�រធ្វើសំ�សុ� គរួដែត្ថធ្វើ�ើ�ធ្វើឡ�ងឱ្យយប៉ា�ន

ឆ្នាំ�បិ់តា�មដែ�លអា�ច្ចធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ប៉ា�ន សក្រុម្លាំ�បិ់ធ្វើសវា�កមាឆ្នាំ�បិ់តា�មដែ�លអា�ច្ចធ្វើ�ើ�ធ្វើ��ប៉ា�ន សក្រុម្លាំ�បិ់ធ្វើសវា�កមា

ដែ�លក្រុត្ថវូកា�រកា�រធ្វើរៀបិច្ច�មនុ ក្រុពុមទាំ��ងភា�សា�សញ្ញាា� ដែ�លក្រុត្ថវូកា�រកា�រធ្វើរៀបិច្ច�មនុ ក្រុពុមទាំ��ងភា�សា�សញ្ញាា� 

CART ឬកា�របិកដែក្រុបិភា�សា�។CART ឬកា�របិកដែក្រុបិភា�សា�។

The Northern Middlesex Met-The Northern Middlesex Met-
ropolitan Planning Organization ropolitan Planning Organization 
(NMMPO) has released for public (NMMPO) has released for public 
comment the draft FFY 2022-2026 comment the draft FFY 2022-2026 
Transportation Improvement Program Transportation Improvement Program 
(TIP). The TIP is a programming and (TIP). The TIP is a programming and 
management document containing all management document containing all 
federally funded transportation projects federally funded transportation projects 
planned over the next 5 years.  Copies planned over the next 5 years.  Copies 
of the draft document can be found of the draft document can be found 
at www.nmcog.org.at www.nmcog.org.

There are two virtual public There are two virtual public 
meetings currently scheduled. First, a meetings currently scheduled. First, a 
public meeting to receive comments public meeting to receive comments 
on the draft TIP will be held on May on the draft TIP will be held on May 
12, 5:30 PM. You may also submit 12, 5:30 PM. You may also submit 
comments by phone at (978) 454-comments by phone at (978) 454-
8021, ext. 121, or by email: jhoward@8021, ext. 121, or by email: jhoward@
nmcog.org or by mailing to NMCOG, nmcog.org or by mailing to NMCOG, 
40 Church Street, Suite 200, Lowell 40 Church Street, Suite 200, Lowell 
MA 01852. The public comment MA 01852. The public comment 
period for the TIP ends May 21. The period for the TIP ends May 21. The 
second is a meeting of the NMMPO second is a meeting of the NMMPO 
scheduled for May 26 at 2:00 PM, scheduled for May 26 at 2:00 PM, 
when the Draft FFY 2022-2026 TIP when the Draft FFY 2022-2026 TIP 
will be considered for endorsement. will be considered for endorsement. 
The NMMPO’s public participation The NMMPO’s public participation 
process satisfies the LRTA’s public process satisfies the LRTA’s public 
participation requirements for the participation requirements for the 
program of projects.program of projects.

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

សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី�ក្តីិចចប្រ�ជូំំជាសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី�ក្តីិចចប្រ�ជូំំជា
សាធារណឹៈ និងឳកា�ផ្តីល់់សេ��ល់់សាធារណឹៈ និងឳកា�ផ្តីល់់សេ��ល់់

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGS AND COMMENT MEETINGS AND COMMENT 

OPPORTUNITY OPPORTUNITY 

ម្លាន្តខេស្សិរភីា�ខ្លាំងការ បូខេញ្ញច ញមតិរបូស់្សិ

�ានួ្ត ខេស្សិរភីា�ខ្លាំងសារ�័ត៌ម្លាន្ត ខេស្សិរភីា�

ខ្លាំងការខេបាះ�ុមព�ាយ្យ និ្តងខេស្សិរភីា�

ខ្លាំងការជួបូក្រុបូជំុ។ ខេលីើស្សិ�ីខេន្តះ ម្លាក្រុតា៣៥ 

�៏បាន្តដែចង�ងដែ�រ� �លីរ�ឋដែ�មរ�ំង�ីរ

ខេភ្នំទ្ធិ ម្លាន្តសិ្សិទិិ្ធិ ចូលីរមួយុាងស្សិ�មម �ុំង

ជីវភា�ន្តខេយាបាយ្យ ខេស្សិ�ឋ�ិចច ស្សិងគម�ិចច 

និ្តងវបូីធិម៌របូស់្សិក្រុបូខេទ្ធិស្សិជាតិ។

អំ�វភិាគន្តខេយាបាយ្យស្សិងគម បូណិិ្ឌិត 

ខេ� មុុងនៃហ បាន្តស្សិរខេស្សិរខេលីើគណ្ឌិនី្ត 

Facebook របូស់្សិខេលា� ខេ�នៃថ្នាទី្ធិ៦ 

ដែ�ឧស្សិភា ឆំំា២០២១ ខេន្តះ� ការខេចាំទ្ធិក្រុបូកាន់្ត 

និ្តង�ដនាទ ខេ�ស្សិដា�់�និ្តនាគ្នារខេលីើ ស្សិ�មមជន្ត

បូរសិាា ន្ត�ំងខេនាះ�ីបូទ្ធិ ញុះញង់ បូងោឲ្យយ

ភា�វ�ឹវរធិាន់្តធិារ�ល់ីស្សិន្តតសុិ្សិ�ស្សិងគម តាម

ម្លាក្រុតា ៤៩៥នៃន្តក្រុ�មក្រុ�ហមទ្ធិណិ្ឌិ គ� មិន្ត

ក្រុតឹមក្រុតូវខេនាះខេទ្ធិ។

ខេលា�បូញ្ជាជ �់� �ួ�ខេគបាន្តខេក្រុបូើក្រុបាស់្សិ

ខេស្សិរភីា�បូខេញ្ញច ញមតិខេដាយ្យស្សិន្តតិវធីិិ និ្តង

មិន្តបុូះ�ល់ី�ល់ី�ល់ី�ិតតិយ្យស្សិអំ��នៃទ្ធិ 

�ល់ីទំ្ធិខេន្តៀមទ្ធិម្លាា ប់ូលីារបូស់្សិស្សិងគម �ល់ី

ស្សិណាដ ប់ូធំាប់ូសាធារណ្ឌិ: និ្តង�ល់ី

ស្សិន្តតិសុ្សិ�ជាតិខេ�ើយ្យ។

ជាងខេន្តះខេ�ខេទ្ធិៀត ក្រុ�ុមសិ្សិទិិ្ធិមនុ្តស្សិិ

អន្តតរជាតិ ក្រុ�ម្លាន្ត� ការ�ដនាទ ខេ�ស្សិខេន្តះ 

គ�ជាស្សិញ្ជាញ យុាងចាស់្សិ� រដាឋ ភិ្នំបាលី

�មពុជា ខេ�ដែតបូន្តតក្រុបូឆំាងនឹ្តងអងគការ

ចលីនាម្លាតាធិមមជាតិ ដែ�លីក្រុគ្នាន់្តដែត

ខេធិើើការខេ�ើមីីការ�របូរសិាា ន្ត។

នាយ្យ�រងទ្ធិទួ្ធិលីបូន្តទុ��ិចចការតំបូន់្ត

អាសីុ្សិរបូស់្សិអងគការឃ្លាំា ខំេមើលីសិ្សិទិិ្ធិមនុ្តស្សិិ

អន្តតរជាតិ Human Rights Watch ខេលា� 

Phil Robertson អំ�វនាវ ឲ្យយទី្ធិភំា�់ង្ការ

របូស់្សិអងគការស្សិហក្រុបូជាជាតិ និ្តងម្លាច ស់្សិ

ជំនួ្តយ្យ�ំងអស់្សិ ក្រុតូវនំាគំ្នា�ម�រឲ្យយ

បូញ្ញឈប់ូការ�ដនាទ ខេ�ស្សិ�៏អយុ្យតតធិិម៌ ខេហើយ្យ

ក្រុតូវ�ម�រឲ្យយខេដាះដែលីងស្សិ�មមជន្ត

បូរសិាា ន្តបីូរបូូ ដែ�លីក្រុតូវបាន្ត�ំុ�ាួន្ត 

ជាបូនាទ ន់្តខេដាយ្យគ្នាម ន្តលី�ខ�ណិ្ឌិ។

យុ្យវជន្តចលីនាម្លាតាធិមមជាតិ ក្រុតូវ

បាន្តអាជាៀ ធិរក្រុ�ុងភំំ្នំខេ�ញ ចាំប់ូ�ាួន្ត និ្តង

យ្យ�ខេ��ំុទុ្ធិ��ុំង�និ្តនាគ្នារ កាលី�ី

នៃថ្នាទី្ធិ៣ ដែ��ញ្ជាញ  ឆំំា២០២០ ខេដាយ្យ

ខេចាំទ្ធិក្រុបូកាន់្ត�ីបូទ្ធិ ញុះញង់បូងោឲ្យយម្លាន្ត

ភា�វ�ឹវរធិាន់្តធិារ�ល់ីស្សិន្តតិសុ្សិ�ស្សិងគម 

បូនាទ ប់ូ�ី�ួ�ខេគបាន្តខេស្សិំើសំុ្សិជួបូខេលា�នាយ្យ�

រ�ឋមន្ត្រីន្តតី ហុិន្ត ដែស្សិន្ត ខេ�ើមីីសំុ្សិឲ្យយខេលា�

បូញ្ញឈប់ូការលុីបូបឹូងតាខេម្លា� ឬបឹូង�ប់ូ

ស្រុស្សិូវបូន្តតខេទ្ធិៀត៕

ក្រុកុមអ្នំកត្ថសីូមត្ថិថា� សា�លក្រុកមកា�ត្ថ់ក្រុកុមអ្នំកត្ថសីូមត្ថិថា� សា�លក្រុកមកា�ត្ថ់tmkBITMB½rTI   11
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អាជីូវី�មីិចាំ�បាច់មួិយច��ួ��៏ក្រតូ៌វីបា�រ�ាទុី�

ផងខែដរ ជា�ិពេសសអាជីូវី�មីិ��់�័�ធការលេ�់ដូរ 

ឬផាត់៌ផាង់ពេសើ�ងអាហារ អាចពេចញៈ�ីផាះ

បា�ខែត៌ ៣ ដងពេទី �ុំងមួិយសបាះ ហ៍ �ិងពេ�

ជិូត៌ប�ផុត៌�ខែ�លងសំ្ថា�់ពេ�ពេដាយយ�តាមិ

អ្នតី៌សញ្ជាា ណឹបណឹណ ឬបណឹណសមាា ល់េ ។  ការ

ពេធ្ងើ�ដ�ពេណឹ� រពេ�ពេ�ទីយ មិណឹឌ លេសុខភា� �ខែ�លង

�ាបាលេ ឱ្យស�ស្ថាា � ឬមូិលេពេហតុ៌បនាា �់

ពេ�ភូ្នំមិិស្ថាស្ត្រសបិីទីខាប់�៏ពេ�ខែត៌អាចពេធ្ងើ�ពេ�

បា�ខែដរ ។

ពេក្រកាយ�ីការបិទីខាប់ទីីក្រ�ុងភំ្នំ�ពេ�ញៈ �ិង

តាពេ�ី ពេហ�យហាមិឃាត់៌ត៌�ប�់ផារខែដលេផាុះ

�រណីឹ�ូវីដី-១៩�ុំងរាជូធា�ីភំ្នំ�ពេ�ញៈ ជា�ិពេសស

ផារពេដ�មិ�រ មិិ�ឲ្យយលេ�់ដូរពេនាះ ដូពេចំះអាជីូវី�រ

ផារពេដ�មិ�រ�៏បា�ពេចញៈមិ�លេ�់បខែ�ល ក្រតី៌

ស្ថាច់ ពេ�តាមិទីីជូ�បទី ពេ��ុំងទឹី�ដី

ពេខតី៌�ណីាលេ ខែ�ើរទីីក្រ�ុងតាពេ�ី ។ បនាា ប់�ី

អាជីូវី�រផារពេដ�មិ�រលេ�់ដូរមួិយរយៈពេនាះ

មិ� �៏មា��រណីឹឆ្លលងរ�ីរាលេដាលេជូ�ងឺ�ូវីដី-

១៩មិ�ដល់េផារច��ួ�០២ពេទីៀត៌ពេ��ុំងទឹី�ដី

ពេខតី៌�ណីាលេ ខែដលេពេធ្ងើ�អាជាៀ ធ្ងរចុះបិទីផារ 

�ិងយ�អាជីូវី�រពេ�ពេធ្ងើ�ស�ណា�ពេដ�មិើីរ�

ពេមិពេរា��ូវីដី-១៩ ។ ផារទាំ�ង�ីរខែដលេអាជាៀ ធ្ងរ

ពេខតី៌�ណីាលេបិទីពេនាះរមួិមា�ៈ ផារខែក្រ�តូ៌ច

ខាងពេជូ�ង សាិត៌ពេ�តាមិដងផលូវីជាតិ៌ពេលេខ២១ 

ភូ្នំមិិខែក្រ��រ�ុ �ុ�ខែក្រ���យ �ិងផារខែក្រ��

ពេឃាល � សាិត៌ពេ��ុំង�ុ�ពេក្រត៌�យស្ថាល  ស្រីស�ុសិ្ថាង 

ពេខតី៌�ណីាលេ ។ មូិលេពេហតុ៌ខែដលេអាជាៀ ធ្ងរចុះ

មិ�បិទីផារទាំ�ង�ីរខាងពេលេ�ពេ�ះ �ឺពេដាយ

��់�័�ធ�រណីឹអាជីូវី�រលេ�់ដូរបខែ�លក្រតី៌ស្ថាច់

ពេ�ផារពេដ�មិ�រ ក្រតូ៌វីបា�អាជាៀ ធ្ងរ�ិ�ិត៌យ

ស�ណា�រ�ពេ��ញៈពេមិពេរា��ូវីដី-១៩ ពេហ�យ

ក្រ�ុមិអាជីូវី�រទាំ�ងពេ�ះបា�ពេចញៈចូលេផាះរបស់

�ួ�គ្មាត់៌ជាក្របចាំ� ដូពេចំះមា�ការ��់�័�ធ

ជាមួិយក្រ�ុមិក្រ�ួស្ថារពេ�ផាះរបស់�ួ� ។ ច�ខែណឹ�

សមាជិូ�ក្រ�ុមិក្រ�ួស្ថាររបស់គ្មាត់៌ពេ�ឯផាះបា�

ពេចញៈពេ�ទិីញៈក្រតី៌ស្ថាច់បខែ�លពេ�ផារទាំ�ង�ីរ

ខាងពេលេ�ពេ�ះ ពេដ�មិើយី�មិ�ពេធ្ងើ�មិាបូ ។ ពេក្រកាយ�ី

ទីទួីលេដ�ណឹឹងពេ�ះភាល មិ អាជាៀ ធ្ងរពេខតី៌�ណីាលេ

បា�ចុះមិ�ដល់េទីីតា�ងផាះរបស់ក្រ�ុមិអាជីូវី�រ 

�ិងបា�យ��ួ�គ្មាត់៌ពេ��ិ�ិត៌យស�ណា� ពេធ្ងើ�

ចតីា�ីស័�រយៈពេ�លេ១៤ថ្ងៃ�ៃ ពេហ�យអាជាៀ ធ្ងរ

ចុះបិទីទីីតា�ងផារ �ិងយ�អាជីូវី�រទាំ�ងអ្នស់

ពេ��ុំងផារយ�ពេ�ពេធ្ងើ�ពេត៌សរី�ពេមិពេរា� 

ពេក្រកាយ�ីពេធ្ងើ�ពេត៌សរី�ពេមិពេរា�ពេ��ញៈថា អាជីូវី�រ

មួិយច��ួ�បា�ឆ្លលងជូ�ងឺ�ូវីដី-១៩ ក្រ�ុមិក្រ�ួស្ថារ

ពេ�ទីយ�៏បា�បញ្ចាូ ��ួ�គ្មាត់៌ពេ��ាបាលេពេ�

ឯមិ�ាីរពេ�ទីយ ៕  
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