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ឆ្លលងទូូទាំំងប្រ�ទេ�សចំំនួួន ១៩៧៤៣ នាក់់ ឆ្លលងថ្មីី� ៥០៦ នាក់់ ស្លាាប់់ ១២៦ នាក់់
ជាសះះស្បើ�ើ��យចំំនួួន ៧៨២០ នាក់់ ដោ�យសារកូូវីីដ-១៩ នៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
ភ្នំំ�ពេ�ញៈៈ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១០ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ�

២០២១ នេះ�ះ ក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាលនៃ�

ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជាបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�
ជូូនព័ត៌
័ មា
៌ នមួួយស្តីី�ពីកា
ី រសរុុបស្ថាានភាពជំំងឺឺ

កូូវី ីដ-១៩ សម្រា�ប់់ថ្ងៃ�ៃទីី ០៩ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ�
២០២១ នេះ�ះ ។

នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំ ណឹឹងនេះ�ះដែ�រ

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលបានបញ្ជា
ា ក់់ករណីីឆ្លលង
ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១០ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ�

២០២១ នេះ�ះ មានករណីីឆ្លលងថ្មីី� ចំំនួួន ៥០៦
នាក់់ និិ ងករណីីឆ្លលងសរុុបទូូ ទាំំងប្រ�ទេ�ស

ចំំនួួន19743 នាក់់ បន្ទាាប់់ពីីមានការព្យាាបាល
យ៉ាា ងសកម្មម និិ ងយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់ ពីីក្រុ�ុម

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយស្ទើ�ើ�រតែ�គ្មាានពេ�លសម្រា�កនោះ�ះ

អ្ននកជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ក៏៏បានជាសះះស្បើ�ើ�យចំំនួួន
៧៨២០ នាក់់ និិងស្លាាប់់ ចំំនួួន ១២៦ នាក់់

ដោ�យស្ថាានភាពជំំងឺឺមានសភាពធ្ងងន់់ធ្ងរង ពេ�ក ។

ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលក៏៏បានបញ្ជា
ា ក់់ផង

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨

កងកម្លាំំ��ងសមត្ថថកិិច្ចចកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារបិិទផ្លូូ�វនៅ�ៅក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ

ក្រុ�ុមអ្ននកតស៊ូូ�រមតិិថា សាលក្រ�មកាត់់ទោ�សសកម្មមជនបរិិស្ថាាន
របស់់តុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ គឺឺជាការកាត់់ក្តីី�ដោ�យអយុុត្តិិ�ធម៌៌
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -May 8, 2021
ក្រុ�ុមបញ្ញញវន្តតនៃ�ចលនានិិស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
SMD បានថ្កោ�ោលទោ�សដាច់់ អហង្កាារ ចំំ ពោះ�ះ
តុុលាការក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ ដែ�លបានប្រ�កាសសាលក្រ�ម
ដោ�យកាត់់ទោ�សឲ្យយសកម្មមជនបរិ ិស្ថាាន ៦រូូបជាប់់ពន្ធធ
តទៅ�ទំំព័័រទីី១១

Group of advocates say Phnom Penh Municipal Court's
verdict in sentencing environmental activists is unjust.
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.
Please see Group of advocates say Phnom Penh /11
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E.U. កំំណត់់ឱ្្យភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអាមេ�រិិក ដែ�លបានចាក់់ថ្នាំំ��

វ៉ាា�ក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ ទៅ�ទស្្សនានៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ�នេះ�ះ
ប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការ

ប្លុុ�កនេះ�ះបាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ងបទសម្ភាាសន៍៍

ប្លុុ�កនេះ�ះនឹឹ ងផ្លាាស់់ប្តូូ� រ

ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយថា ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរអាមេ�រិ ិក ដែ�ល

អឺឺ រ៉ុុ�បបាននិិ យាយថា

ជាមួួយ កាសែ�ត The New York Times នៅ�

ជាប្រ�តិិបត្តតករថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្លុុ�កនេះ�ះ
បានអនុុ ម័័តថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងទាំំងបីី ប្រ�ភេ�ទ

ដែ�លកំំពុុងប្រើ�ើ�នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក គឺឺថ្នាំំ�

វ៉ាា ក់់សាំំង Moderna, Pfizer / BioNTech និិង
Johnson & Johnson ។

លោ�កស្រី�ី von der Leyen មិិនបាន

“ពលរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ តាមខ្ញុំំ��អាចមើ�ើលឃើ�ើញ

ផ្តតល់់ពេ�លវេេលាជាក់់លាក់ថា
់ តើ�ើពេ�លណា

ប្រើ�ើ�ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំងដែ�លអនុុម័័តដោ�យទីីភ្នាាក់់

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទេ�សចរណ៍៍ពិិតប្រា�កដអាច

der Leyen ប្រ�ធានគណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�បបាន

ដែ�លនឹឹងកើ�ើតឡើ�ង
ើ នោះ�ះទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�កា
ែ រអត្ថាា

មួួយជាមួួយកាសែ�ត The Times នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ

កម្រិ�ិតខ្ពពស់់មួួយ ដែ�លថា ការរឹ ឹតត្បិិ�តការ

គោ�លនយោ�បាយ

បានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងពេ�ញលេ�ញប្រ�ឆាំំង

ងារឳសថអឺឺរ៉ុុ�ប”។ លោ�កស្រី�ី Ursula von

បើ�ើកចំំហរ ឬ ព័័ ត៌៌មានលម្អិិ�តអំំពីីរបៀ�ៀប

បន្ទាាប់់ពីរី យៈៈពេ�លជាង

សហភាពអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប នារដូូវក្តៅ�ៅនេះ�ះបាន បន្ទាាប់់ពីី

និិយាយកាលពីីថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយនៅ�ក្នុុ�ងបទសម្ភាាសន៍៍

ធិិប្បាាយរបស់់លោ�កស្រី�ី គឺឺជាសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ង
ែ

ហាមឃាត់់ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដែ�លមិិនចាំបា
ំ ច់់

ប្រ៊ុ�ុ� ចសែ�លថា “នេះ�ះនឹឹ ងធ្វើ�ើ�ឱ្យយមានការ

ធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រនាពេ�លបច្ចុុ�ប្បបន្នន ត្រូ�ូវបានកំំណត់់
ឱ្យយមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រ ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ

រី ីករាលដាលនៃ�វី ីរុុសកូូរ៉ូូ�ណា។

ទៅ�កាន់់សហគមន៍៍អឺឺរ៉ុុ�ប។”

ក្រោ��មលក្ខខខណ្ឌឌមួួយចំំនួួន

មួួយឆ្នាំំ� ដែ�លភាគច្រើ�ើ�ន ហាមឃាត់់ការ
ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដែ�លមិិនចាំំបាច់់។

ទីីក្រុ�ុងប្រ៊ូ�ូ�សសែ�ល៖ ប្រ�ធានប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�

នឹឹ ងជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩ នឹឹ ងអាចទៅ�ទស្សសនា

រយៈៈពេ�លជាងមួួ យឆ្នាំំ� ដែ�លភាគច្រើ�ើ� ន
មកពីីប្រ�ទេ�សជាច្រើ�ើ�ន ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ ការ
ការចាក់់វ៉ាាក់សាំំ
់ ងនៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ប័័ណ្ណចា
ណ ក់់ថ្នាំវ៉ា
ំ� ក់
ា សាំ
់ ង
ំ និិង "លិិខិត
ិ ឆ្លលង ដែ�ន"

ា សាំំ
ពីី វិ ិធីីធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យមានវិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ចាក់ថ្នាំ
់ ំ វ៉ា
� ក់
់ ង

លិិខិិតឆ្លលងដែ�ន ប័័ ណ្ណណឆ្លលងកាត់់ និិងApps

អាចទទួួលយកបាន ជាភស្តុុ�តាងនៃ�ភាពស៊ាំំ �
មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា�ន អ្ននកទេ�សចរអាាមេ�រិិកាំំ�ងអាាច មក
ទស្សសនាាទីីក្រុ�ុងប៉ាា�រីីស និិងរតន សម្បបត្តិិ�នៃ� Louvre
ដែ�លបាានបង្ហាា�ញនៅ�ៅរដូូវក្តៅ�ៅ� មុុន។ រូូបថត៖Dmitry Kostyukov សម្រា�ាប់់កាាសែ�ត The New

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដោ�យសេ�រី ី និិងការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

មានល្បឿ�ឿ�នលឿ�ឿន និិងការជជែ�កគ្នាា រវាង

អាជ្ញាាធរនៅ�ទីីនោះ�ះ និិងសហភាពអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប ស្តីី�

York Times
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សម្រា�ប់់ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរនឹឹងជួួយឱ្យយគណៈៈកម្មមការ

អឺឺរ៉ុុ�ប ដែ�លជាសាខាប្រ�តិិបត្តិិ�របស់់សហភាព

សូូមមើ�ើល ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងកូូវី ីដ-១៩ និិង

នៅ�ជុំំ�វិ ិញពិិភពលោ�ក

មានរឿ�ឿងមួួយច្បាាស់់លាស់់ គឺឺរដ្ឋឋសមាជិិក

ឆ្លលងកាត់់សមុុទ្រ�

ល័័ក្ខខ័
ខ ័ណ្ឌឌ អ្ននកដែ�លបានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង

ស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញ។

អាត្លលង់់ទិិច ត្រូ�ូវបាន

លោ�កស្រី�ី បានកត់់ សម្គាាល់់ ថា

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក កំំពុុង “ដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វ” និិង
កំំពុុ ងធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាន “វឌ្ឍឍនភាពដ៏៏ ធំំធេ�ង”
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៧

លោ�កស្រី�ីបានបន្ថែ�ែមថា “ព្រោះ��ះ

អឺឺរ៉ុុ�បស្នើ�ើ�ឲ្យយមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រគោ�លនយោ�បាយ

ដែ�លអាចមើ�ើលឃើ�ើញការធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រកម្សាាន្តត

វិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង។
ង

ទាំំង ២៧ នឹឹ ងទទួួ លយក ដោ�យគ្មាាន

អនុុម័័តដោ�យ E.M.A. ” ។ ភ្នាាក់់ងារ ដែ�ល

លោ�ោកស្រី�ី Ursula von der Leyen ប្រ�ធាានគណៈៈកម្មមកាារ
អឺឺរ៉ុុ�ប នៅ�ៅទីីក្រុ�ុង Puurs បែ�លហ្ស៊ិិ��ក កាាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�។
រូូបថត៖ John Thys
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លេ�ខ៣១៦ ថ្ងៃ�ៃទីី១០ឧសភា -២៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១

៣៥ កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកអាចឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ខ្លាំំ�ងបំំផុុត
នៅ�ពេ�លដែ�ល

មុុនឈានជើ�ើងចេ�ញក្រៅ�� សូូមអ្ននកអានចំំណុុចចាំំបាច់់ទាំំងនេះ�ះ។

ដោ�យ៖ KELLY HERNANDEZ
ថ្ងៃ�ៃទីី ១៥ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ� ២០២០

បណ្ណាាល័័យខ្លះះ� អាច

បើ�ើកទ្វាា រទទួួលសាធារណៈៈ

តពីីលេ�ខមុុន

ជន មានមធ្យោ�ោបាយ
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអាចខ្ចីី�

ឬអនុុវត្តតគម្លាាតសង្គគមឲ្យយបានម៉ឺឺ�ងមាត់់ ឬមិិនទៅ�ហែ�លទឹឹក

សៀ�ៀវភៅ�បានឬប្រើ�ើ�សេ�វា

អាង។

ការរង់់ចាំំនៅ�ក្នុុ�ងការិិយាល័័យវេេជ្ជជបណ្ឌិិ�ត

បណ្ណាាល័័យដោ�យមិិន
ចាំំបាច់់ ទៅ�ដល់់អាគារ

ការិ ិយាល័័យវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ិ តភាគច្រើ�ើ�ន នៅ�តែ�លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត

ផ្ទាាល់់។ ដើ�ើម្បីីកា
� ត់់បន្ថថយ

ឲ្យយធ្វើ�ើ�ការណាត់់ជួួបពីីចម្ងាាយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែអាចមានពេ�លខ្លះះ� អ្ននកត្រូ�ូវ

ហានិិភ័័យ សូូមចូូលទៅ�

ទៅ�ជួួបវេេជ្ជប
ជ ណ្ឌិ�ិ តទល់់មុុខគ្នាា។ ការិ ិយាល័័យវេេជ្ជប
ជ ណ្ឌិ�ិ តរបស់់

អ្ននកទំំនងជាអនុុវត្តតបទបញ្ជា
ា រតឹឹងរ៉ឹឹ�ង រួួមទាំំង ការពាក់់ម៉ាាស់់

និិ ងគម្លាាតសង្គគមពីី អ្ននក

ជម្ងឺឺ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតផងដែ�រ។

ឧទាហរណ៍៍ John

Hopkins Medicine អះះអាង

ថា “ ធ្វើ�ើ�ផែ�នការដោ�យ
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិងប្រ�យ័័ត្នន

ខ្លាំំ�ងបំំផុុត ជួួយធានាថា

យើ�ើងកំំពុង
ុ ធ្វើ�ើ�អ្វីី�គ្រ�ប់យ៉ាា
់ ង

គណៈៈនេ�យ្យយប្រ�ព័័ ន្ធធ

ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគមក្នុុ�ងស្រុ�ុករបស់់អ្ននក ឬ វ៉េេ�បសាយ មើ�ើលសេ�វាផ្តតល់់តាមអនឡាញ។
បណ្ណាាល័័យដែ�លអ្ននកត្រៀ��ៀមទៅ�

“អាចមានចរាចរណ៍៍តាមអនឡាញកើ�ើនឡើ�ើង

និិងអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍សេ�វាគាំំទ្រ�តាមអនឡាញទាំំងនេះ�ះ” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមបណ្ឌិ�ិ ត Cath-

erine Rasberry, Ph.D មកពីីផ្នែ�ែកសុុខភាពមនុុស្សសវ័ ័យជំំទង់់ និិងសុុខភាពសាលារៀ�ៀន

របស់់ CDC ។ អ្ននកអាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សសៀ�ៀវភៅ�តាមអនឡាញ និិងយកវាតាមចិិញ្ចើ�ើ�មថ្ននល់់

កាត់់បន្ថថយការជួួបគ្នាារវាងមនុុស្សស ជាមួួយមនុុស្សស និិងហានិិភ័័យអាចឆ្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ ។
ការទិិញទំំនិិញតាមហាង

តាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បាន

មានការវេេចខ្ចចប់់ មានពីីអ

ជាអប្បបរមាចំំពោះ�ះអ្ននកជម្ងឺឺ�

ជាច្រើ�ើ�ន ជាធម្មមតាមិិ ន

កាត់់បន្ថថយ

តីីតកាល និិងអ្ននកទិិញ

ហានិិភ័យ
័

និិងបុុគ្គគលិិក។” វាផ្តោ�ោតលើ�ើទីីតាំំងស្អាាតជានិិច្ចច និិងធ្វើ�ើ�តេ�ស្តបុ
ត ុគ្គគលិិករកជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ជា

“រើើ�កកាយ”ទេ�ដោ�យសារតែ�

ខ្លាាចហានិិ ភ័័យឆ្លលងវីរ៉ុី � ុ

ទៀ�ៀងទាត់់។ ការនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់រង់់ចាំំជាមួួយអ្ននកជម្ងឺឺ� មានហានិិភ័័យខ្លាំំ�ង អ្ននកមិិនគួួរ

សកើ�ើនឡើ�ើង។ នៅ�ពេ�ល

ជៀ�ៀសវាងវេេជ្ជជបណ្ឌិ�ិ តទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវការពេ�ទ្យយព្យាាបាល។
ការចូូលមើ�ើលសារៈៈមន្ទីី�រ

ហាងលក់់រាយ ជាការល្អអ
បំំ ផុុត អ្ននកចាប់់ យកអ្វីី�

ិ
វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�របើ�ើកឡើ�ើងវិញ

ដែ�លអ្ននកត្រូ�ូវការទៅ�បានហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយការចម្លលងណាមួួយ។ ការទិិញតាម

ដោ�យសារតែ�សារមន្ទីី�រ

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សរបស់់ណាមួួយ ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយហានិិភ័័យ។

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លរដូូវក្តៅ�ៅ

ជាច្រើ�ើ�នបានបិិទនៅ�ក្នុុ�ង

រដូូវត្រ�ជាក់់។ ហេ�តុុអ្វីី�? វី ី

អនឡាញមានភាពងាយស្រួ�ួល។ ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សហាង និិងទិិញឲ្យយឆាប់់រហ័័ស នៅ�ពេ�ល
ការរៀ�ៀបចំំព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នៅ�ក្រៅ��អាគារ

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន

រ៉ុ�ស
ុ ភាគច្រើ�ើ�នងាយឆ្លលង

ផែ�នការរៀ�ៀបចំំការជួួបជុំំ�គ្នាា

អ្ននកបារម្ភភអំំពីីហានិិភ័័យ

តែ�ងតែ�មានហានិិ ភ័័យ។

នៅ�ក្នុុ�ងអាគារ។ប្រ�សិិនបើ�ើ
ជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ទាក់់ទងនឹឹងការទៅ�ទស្សសនា សារមន្ទីី�រ សូូមពិិនិិត្យយមើ�ើលគោ�លការណ៍៍
ណែ�នាំំសម្រា�ប់់អាគារ ដើ�ើម្បីី�ប្រា�កដថា អ្ននកមានអារម្មមណ៍៍សុុវត្ថិិ�ភាព និិងអាចមានពេ�ល
ការចូូលបណ្ណាា�ល័័យ

អ្ននកទិិញឥវ៉ាាន់់ នៅ�តាម

នៅ�ពេ�លសារៈ�មន្ទីី�រ

សិិល្បះះ� ប្រ�វត្តិិ�សាស្រ្ត�ត និិង

សប្បាាយ។

ហាងទំំនិិញលក់់រាយ

ជាមួួយមិិត្តតភ័័ក្តិិ� ឬគ្រួ�ួសារ

យ៉ាាងណាមិិញមធ្យោ�ោបាយ
ល្អអបំំផុត
ុ ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� គឺឺត្រូ�ូវរៀ�ៀបចំំ

ពិិធីីនៅ�ក្រៅ��អាគារ។ សូូម
តទៅ�ទំំព័័រទីី ០៩
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សាលាសាធារណៈៈ (Charter School) នៃ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

ប្រា�រព្ធធពិិធីីកាត់់ខ្សែ�ែ�បូូរណ៍៍វិិទ្្យាល័័យថ្មីី�
ដោ�យៈៈ ខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិ៍៍� USA

ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវ៉ែែ�ល
MA - វិ ិទ្យាាល័័យសាធារណៈៈ
ូ

ដំំបូូងរបស់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល បានប្រា�រព្ធធពិិធីីបើ�ើក

សាលា និិ ងអ្ននកដឹឹ កនាំំសាលា SABIS និិ ង

និិងតាមរយៈៈការបម្រើ�ើ�សហគមន៍៍ នៅ�ទីីក្រុ�ុង

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង។

ឡូូវែែល។”
បណ្ឌិិ�ត Laurie Hodgdon នាយកសាលា

Kaemon Wambua ជាសិិស្សសថ្នាាក់់ទីី ១០

Page.5

ផ្នែ�ែកខ្លះះ�នៃ�វិ ិទ្យាាល័័យថ្មីី� កំំពុុងសាងសង់់
នៅ�ឡើ�ើយ រំំពឹឹងថានឹឹងបញ្ចចប់់នៅ�រដូូវក្តៅ�ៅនេះ�ះ

ហើ�ើយការបើ�ើកសម្ពោ�ោធវិ ិទ្យាាល័័យ គ្រោ��ងនឹឹង
ធ្វើ�ើ�រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�ឆ្នាំំ� ២០២១ ។ ជាមួួយនឹឹង

ការបន្ថែ�ែមវិ ិទ្យាាល័័យថ្មីី� សាលា នឹឹ ងទទួួ ល
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សិិស្សសថ្មីី�ប្រ�មាណ ១១០០ នាក់់
សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�សិិក្សាាបន្ទាាប់់។
សាលា ត្រូ�ូវបានដាក់់ឲ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�
២០១៣ សម្រា�ប់់ថ្នាាក់់ទីី ៣ ។ វាជាសាលារៀ�ៀន
មិិនគិិតថ្លៃ�ៃ ជាសាលាសាធារណៈៈ - ជាសាលា

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១២ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២១ ប៉ុុ�ន្មាានឆ្នាំំ�
បន្ទាាប់់ ពីីការបើ�ើកសាលាបឋម។ សាលា
បណ្ដុះ��
ះ បណ្ដាាលសាធារណៈៈឡូូវែែល ហៅ�កាត់់
ថា (CCSL) គឺឺជាប្រ�ព័័ន្ធធអប់់រំំមួួយ របស់់ SABIS
ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត និិងត្រូ�ូវបានគេ�ស្គាាល់់ថា “ជា
កម្មមវិ ិធីីសិិក្សាាដែ�លមានរចនាសម្ព័័�ន្ធធល្អអ រឹ ឹងមាំំ

និិ ងជាអន្តតរជាតិិ ។” បន្ថែ�ែមលើ�ើការអនុុ លោ�ម
តាមស្តតង់់ដារក្នុុ�ងស្រុ�ុក និិងជាតិិ សាលាក៍៍ជាផ្នែ�ែក
មួួយនៃ�ប្រ�ព័័ ន្ធធអប់់រំំអន្តតរជាតិិ ដែ�លកំំពុុងត្រូ�ូវ
បានអនុុ វត្តតនៅ�ក្នុុ�ង ២០ ប្រ�ទេ�សផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក។
ការកាត់់ខ្សែ�ែបូូ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើឡើ� �ង
ើ នៅ�ជាន់់ទីី

៣ ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�វិ ិទ្យាាល័័យថ្មីី� ឥឡូូវនេះ�ះ

ការកាត់់ ខ្សែ�ែបូូ៖ រូូបថតពីី ឆ្វេ�េងទៅ�ស្តាំំ � នាយកសាលា បណ្ឌិិ�ត Laurie
Hodgdon ប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ភិិបាល Walter McGrail អនុុប្រ�ធាន និិងជាស
មាជិិកស្ថាាបនិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល Kate McCarthy សិិស្សសថ្នាាក់់ទីី ១០ Keamon
Wambua នាយកប្រ�តិិបត្តិិ� SABIS

ត្រូ�ូវបានបើ�ើកស្វាាគមន៍៍ការសិិក្សាាដោ�យផ្ទាាល់់

បាននិិយាយថា “ខ្ញុំំ��ពិិតជារំំភើ�ើបចិិត្តត ដោ�យសារ

បន្ទាាប់់ ពីីការសិិក្សាាតាមអនឡាញរយៈៈពេ�ល

អគារថ្មីី�នេះ�ះយើ�ើងអាចឈានទៅ�រកអនាគត

មួួយឆ្នាំំ�កន្លលងផុុតទៅ� ដោ�យសារតែ�រាតត្បាាត

នៃ�ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩។ កម្មមវិ ិធីីនេះ�ះ រួួមមាន សុុន្ទទរកថា
របស់់និិស្សិិ�ត និិ ងការកាត់់ ខ្សែ�ែបូូ។ វត្តតមាន
អ្ននកចូូលរួម
ួ មានសមាជិិកក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាល

មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ជីីវវិ ិទ្យាាសិិល្បៈៈ�ទំំនើ�ើប។ និិស្សិិ�តនឹឹងចំំណាយ ២៥%
នៃ�ពេ�លវេេលារបស់់ខ្លួួ�ននៅ�ក្នុុ�ងថ្នាាក់់វិ ិទ្យាាសាស្ត្រ�រដោ�យផ្ទាាល់់ លើ�ើការងារ
មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ដោ�យផ្តោ�ោតលើ�ើការរៀ�ៀនសូូត្រ�ផ្អែ�ែក ភស្តុុ�តាងជាមូូលដ្ឋាាន

មានប្រ�សាសន៍៍ ថា “ខ្ញុំំ�� មានអារម្មមណ៍៍អស្ចាារ្យយ

មួួយក្នុុ�ងចំំណោ�មសាលាទាំំងបីីកន្លែ�ែង ដែ�ល
របស់់បណ្តាាញ SABIS ទូូទាំំងពិិភពលោ�ក និិង

ណាស់់ ដែ�លមានសិិស្សសត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ។ ខ្ញុំំ��ឭ

មានមូូលដ្ឋាាននៅ�រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូសេ�ត ជាកម្មមសិិទ្ធិិ�

របស់់យើ�ើងដោ�យមោ�ទនភាព។ យើ�ើងដឹឹងថា

សំំណើ�ើ ចរបស់់ពួួកគេ�វិ ិញ បន្ទាាប់់ពីីពួួកគេ�បាន

នៅ�សាលាសាធារណៈៈ នៃ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែល
យើ�ើង
ូ

ឃ្លាាតឆ្ងាា យអស់់រយៈៈពេ�ល១៣ខែ� ខ្ញុំំ��មិិនអាច

កំំពុុងអនុុវត្តតប្រ�ព័័ន្ធធអប់់រំំ SABIS ៕

ការរៀ�ៀបចំំជីីវិ ិតរស់់នៅ�របស់់និស្សិិ�ត
ិ

។

នឹឹងរៀ�ៀនទាំំងក្នុុ�ង និិងក្រៅ��ថ្នាាក់់ រៀ�ៀន ជាមួួយ
អត្តតពលកម្មម

និិយាយអស់់ទេ� វាពិិតជាគួួរឱ្យយរំំភើ�ើបចិិត្តតណាស់់”

Page.6

ការទូូទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើកទីីបីី
ការទូូទាត់ផ
់ លប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច
ិ

លើ�ើកទីីបីី ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតដោ�យច្បាាប់់

KHMERPOST USA

លេ�ខ៣១៦ ថ្ងៃ�ៃទីី១០ឧសភា -២៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១

ថ្មីី� បុុគ្គគលមួួយចំំនួួននឹឹងមិិនមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល
បានការទូូ ទាត់់លើ�ើកទីី បីីឡើ�ើយ ទោះ�ះបីី
ពួួកគេ�បានទទួួលប្រា�ក់សំំណ
់
ងផលប៉ះះ�ពាល់់

ពីីអ្វីី�ដែ�លមាននៅ�លើ�ើ គេ�ហទំំព័័រ IRS.gov

ទូូ ទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើក

ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើកទីី ១ ឬលើ�ើកទីី ២ ឬ

ទេ�។

ទីីបីី។ លិិខិិតនេះ�ះ ត្រូ�ូវតែ�រក្សាាទុុកជាមួួយ

ទាមទារសំំណងឥណទានស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញ

កំំណត់់ត្រា�ពន្ធធ ឆ្នាំំ�២០២១ ។

សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២០ ក៍៍ដោ�យ។

ស្តីី�ពីី ផែ�នការសង្គ្រោះ��ះ� អាមេ�រិ ិក ឆ្នាំំ២
� ០២១

ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងរកព័័ ត៌៌មានបន្ថែ�ែម សូូម

ជាការទូូទាត់មុ
់ ននៃ
ុ �ពន្ធធលើ�ើបំំណុុលឥណទាន

ចូូ លមើ�ើលសំំណួួរ និិ ងចម្លើ�ើ� យស្តីី�ពីីការ

ជាទូូ ទៅ� ជនដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល

ស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញ ឆ្នាំំ�២០២១ ។

បានចំំនួួនទឹឹកប្រា�ក់់ពេ�ញពីីការទូូទាត់់ផល

IRS បានចាប់់ ផ្តើ�ើ�មចេ�ញការទូូ ទាត់់

ប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចចលើ�ើក
ិ
ទីីបីី ប្រ�សិិនបើ�ើ

ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចចលើ�ើកទីីបីីដល់់

ពួួកគេ�៖

បុុគ្គគលដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១២

•

ជាពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ឬជនបរទេ�ស

ខែ�មីីនា ឆ្នាំំ២
� ០២១ ដោ�យមានការបង់់ប្រា�ក់់

ដែ�លរស់់នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក (និិ ងប្តីី�/

កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ផ្ញើ�ើ�តាមរយៈៈការដាក់់ប្រា�ក់់

ប្រ�ពន្ធធ ប្រ�សិិនបើ�ើដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�បង្វិិ�ល

ដោ�យផ្ទាាល់់ និិ ងតាមរយៈៈសំំបុុ ត្រ� ជា

មកវិ ិញ) និិង

មូូ លប្បបទានប័័ត្រ� ឬប័័ ណ្ណណឥណពន្ធធ នៅ�

•

សប្តាាហ៍៍បន្ទាាប់់ ។ IRS នឹឹ ងបន្តតចេ�ញការ

មិិនមែ�នជាអ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�កដែ�ល

ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើអ្ននកជាប់់ពន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិង

ទូូទាត់់ពេ�ញមួួយឆ្នាំំ� នៅ�ពេ�លការប្រ�មូូល

•ប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុបដែ�លបានកែ�

ពន្ធធដំំណើ�ើ រការ។

សំំរួួលហើ�ើយ (AGI) មិិនលើ�ើសពីី៖

សូូមចូូលមើ�ើល ការទទួួ លបានការ

o

១៥០, ០០០ ដុុល្លាា រ បើ�ើរៀ�ៀបការ

ហើ�ើយ និិងបានដាក់់ពាក្យយសុំំ�បង្វិិ�លមកវិ ិញ

ទូូទាត់់របស់់ខ្ញុំំ�� សម្រា�ប់់ស្ថាានភាពនៃ�ការ
ទូូ ទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើក

ទូូ ទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើក

សិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន

រួួមគ្នាា ឬ បើ�ើដាក់់ពាក្យយសុំំ�ក្នុុ�ងនាមជាស្ត្រី�ី�

ទីីបីី Get My Payment for the status of

ទីីបីី Questions and Answers about the

អ្ននកដែ�លមានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់ភា
់ គច្រើ�ើ�ន

មេ�ម៉ាា យ ឬពោះ�ះម៉ាា យ

your third Economic Impact Payment.

Third Economic Payment ។

សូូមកុំំ�ទូូរស័័ព្ទទទៅ� IRS ជំំនួួយការផ្នែ�ែក

IRS កំំពុុងផ្ញើ�ើ�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងលេ�ខ

ទូូរស័័ព្ទទរបស់់យើ�ើង មិិនមានព័័ត៌មា
៌ នលើ�ើស

១៤៤៤- C ទៅ�អ្ននកដែ�លបានទទួួលការ

នឹឹងមិិនចាំំបាច់់មានវិ ិធានការបន្ថែ�ែមដើ�ើម្បីី�
ទទួួលបានសំំណងទីីបីីទេ�។
ដោ�យសារតែ�ការកំំណត់់ប្រា�ក់ចំំណូ
់
ូល

o

១១២,៥០០ ដុុ ល្លាា រ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ក្នុុ�ងនាមជាមេ�គ្រួ�ួសាររ ឬ
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១២
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tmkBITMB½rTI 03 EU កំំណត់់ឲ្យយភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរណ៍៍...
ជាមួួ យនឹឹ ងយុុទ្ធធនាការរបស់់ខ្លួួ�ន ឈាន

ដល់់ធ្វើ��ើឲ្យយមានអភ័័យឯកសិិទ្ធិិ�ជាក្រុ�ុម ឬ
ការចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង មនុុ ស្សសពេ�ញវ័ ័យ

ឲ្យយបាន ៧០ ភាគរយ នៅ�ពាក់់កណ្តាាល
ខែ�មិិថុុនា។

លោ�កស្រី�ីបានបន្ថែ�ែមថា ការបន្តតការ

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រនឹឹ ងអាស្រ័�័យលើ�ើ “ស្ថាានភាព
ជំំងឺឺរាតត្បាាត ប៉ុុ�ន្តែ�ែស្ថាានការណ៍៍កំំពុុងតែ�

មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ

ការជ្រើ�ើ�សរើើ�សរបស់់អ្ននកនិិពន្ធធ
សហគមន៍៍អ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បផ្ទាាល់់ បានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ដំំណើ�ើ រការផ្តតល់់ជូូនពលរដ្ឋឋរបស់់ខ្លួួ�ននូូវ
“វិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ឌីីជីីថលបៃ�តង” ដែ�លនឹឹង
បញ្ជា
ា ក់់ ថា អ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ របានចាក់់ ថ្នាំំ�

វ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ឬអត់់ បាន
ជាសះះស្បើ�ើ�យពីី ជំំងឺឺនេះ�ះក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

ប៉ុុ�ន្មាានខែ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះ ឬអត់់ ឬបានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរក

Page.7

មាជិិកនិិមួួយៗ អាចរក្សាាសិិទ្ធិិ�ក្នុុ�ងការរក្សាា
អាចនឹឹងមិិនអនុញ្ញា
ុ ា តឱ្យយពលរដ្ឋឋពីខា
ី ងក្រៅ��

អូូស្រ្តា�ាលីី ញូូហ្សីី�ឡែ�ន និិងកូូរ៉េេ�ខាងត្បូូ�ង
តែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ដូូចជា ការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ក្តិិ�ជាដើ�ើម ទោះ�ះបីី

លើ�ើកលែ�ងតិិចតួួច អនុុញ្ញាាតឱ្យយភ្ញៀ�ៀ�វមកពីី

ក៏៏ដោ�យ។

បាននិិយាយកាលពីីសប្តាាហ៍៍មុុនថា ខ្លួួ�ន

កម្រិ�ិតរិ ិតត្បិិ�តក៏៏ដោ�យ។ ប្រ�ទេ�សទាំំងនោះ�ះ
ប្លុុ�ក ចូូលទស្សសនា ឬអាចអនុុវត្តតការរឹ ឹតត្បិិ�ត

ភ្ញៀ�ៀ�វដែ�លមានវិ ិញ្ញាាបនបត្រ�ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង
ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�ទេ�សក្រិ�ិក អេ�ស្ប៉ាា�ញ អ៊ីី�តាលីី

ព័័ រទុុ យហ្កាាល់់ និិ ងក្រូ�ូអាស៊ីី� ដែ�លបាន
ស្វាាគមន៍៍ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ

អាមេ�រិ ិករាប់់

ហើ�ើយសង្ឃឹឹ�មថា នឹឹងមានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ

ប្រ�ទេ�សរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន រួួមមាន ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរក

ប្រ�ទេ�សមួួ យណាដែ�លមានប្រ�ភពដើ�ើម

មេ�រោ�គកូូរ៉ូូ�ណាមានលទ្ធធផលអវិ ិជ្ជជមាន និិង

“មានសុុវត្ថិិ�ភាព” អាស្រ័�័យលើ�ើមានករណីី

អនុុវត្តតតាមច្បាាប់់ធ្វើ��ច
ើ ត្តាាឡីីស័័ក្តិិ�ជាដើ�ើម ។

នៃ�ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ទាប កំំពុុងមានទំំនាក់់ទំំនង

ការវិ ិលត្រ�ឡប់់របស់់អ្ននកទេ�សចរដែ�ល

គ្នាា ដោ�យសារតែ�វឌ្ឍឍនភាពនៃ�យុុទ្ធនា
ធ ការ

ស្តីី�ពីីវិ ិធីីអនុុវត្តត និិងបច្ចេ�េកទេ�ស ធ្វើ�ើ�វិ ិញ្ញាាបន

ប័័ ត្រ�ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង ពីី កន្លែ�ែងនិិ មួួយៗ
ដែ�លអាចអានបានយ៉ាា ងទូូ លំំទូូលាយ

បានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ ទៅ�កាន់់
នូូវការជំំរុុញផ្នែ�ែកហិរិ ញ្ញញវត្ថុុ� ត្រូ�ូវការជាចាំបា
ំ ច់់

មេ�រោ�គមានលទ្ធធផលអវិ ិជ្ជជមាន ក្នុុ�ងពេ�ល

ជុំំ�វិ ិញពិិភពលោ�ក ក៏៏ដូច
ូ ជា សម្រា�ប់់ក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ុ�ន

ប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�កន្ល
ៃ ង
ល ទៅ�។ ប្រ�ជាជនអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប នឹឹងអាច

ប្រើ�ើ�វិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ឌីីជីីថលបៃ�តង ទាំំងនោះ�ះ

សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដោ�យគ្មាានការរឹ ឹត

លាននាក់់ ក្នុុ� ងមួួ យរដូូ វក្តៅ�ៅ និិ ងពឹឹ ងផ្អែ�ែក

ឱកាសបើ�ើកទីីផ្សាារទេ�សចរណ៍៍អាមេ�រិ ិក

មកវិ ិញដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិ ងកំំណត់់

រកចំំណូូលនិិងការងារត្រូ�ូវបានកំំណត់់ឲ្យយមាន

ជាសំំណាងក្នុុ�ងពេ�លនៃ�ជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩៖
ដំំណើ�ើ រកម្សាាន្តតកាលពីីមួយ
ួ ឆ្នាំំមុ
� ន
ុ នៅ�ពេ�ល

ដែ�លជំំងឺឺកំំពុង
ុ រាតត្បាាតនៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ដំំណោះ�ះស្រា�យបច្ចេ�េកវិ ិទ្យាាមានតម្លៃ�ៃទាប

ស្ថិិ�តនៅ�ជួួ រមុុ ខនៃ�អ្ននកដំំណើ�ើ រនៅ�ទូូ ទាំំង

នឹឹ ងត្រូ�ូវប្រើ�ើ�នាពេ�លអនាគត ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយ

សកលលោ�ក មានសេ�រី ីភាពធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ

ប្រ�ជាជនអាចធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រដោ�យសេ�រី ី ដោ�យ

កម្សាាន្តតម្តតងទៀ�ៀត។

ផ្អែ�ែកលើ�ើមូូលដ្ឋាាននៃ�ការចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់សាំំ
់ ង។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែការត្រ�ឡប់់មកវិ ិញនៃ�ការធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រ

ឧទាហរណ៍៍ អ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប អាច

កម្សាាន្តតទៅ�កាន់់ទ្វីី�បអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បក្នុុ�ងកម្រិ�ិតធំំជាង

ទទួួលបានវិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង

នេះ�ះ ក៏៏ នឹឹងបង្ហាាញផងដែ�រនូូ វវិ ិសមភាព

E.U. ដែ�លមានតម្លៃ�ៃស្មើ�ើ�នឹឹងការមកដល់់

នៅ�ពេ�លដែ�លវិ ិញ្ញាាបន

ប័័ ត្រ�ចាក់់ថ្នាំំ�

វ៉ាា ក់់សាំំង ចេ�ញដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលបរទេ�ស
អាចទទួួ លយកបាន និិ ងអាចអានបាន

នៅ�ក្នុុ�ងសហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប និិងប្រ�ទេ�សឯទៀ�ៀត
នោះ�ះទេ�។

អ្វីី�មួួយដែ�លមានអារម្មមណ៍៍ដូូចធម្មមតា។

វាក៏៏នឹឹងបង្ហាាញពីីការផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រដ៏៏ចម្លែ�ែកមួួយ

វាអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�រួួចបាននៅ�ពេ�លដែ�ល

ជំំហាននេះ�ះ មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាាន នឹឹងមិិនចាំំបាច់់

ធំំទូូ លាយ វានឹឹ ងប្រា�ប់់ ពីីការវិ ិលត្រ�ឡប់់

សម្រា�ប់់ប្រ�ជាជនអាមេ�រិ ិក ជាពិិសេ�ស

ថា ការពិិភាក្សាាទាំំងនេះ�ះ កំំពុុងបន្តត ហើ�ើយ

មន្រ្តី�ី�បាននិិយាយថា ក្តីី�សង្ឃឹឹ�ម គឺឺថា

និិងសម្រា�ប់់អ្ននកទេ�សចររាប់់លាននាក់់នៅ�

អាកាសចរណ៍៍ និិងឧស្សាាហកម្មមធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រ

មន្រ្តី�ី�នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ប្រ៊ុ�ុច
� សែ�លបាននិិយាយ

ខ្លួួ�ន។

សម្រា�ប់់បណ្តាាប្រ�ទេ�សនៅ�ភាគខាងត្បូូ�ង

យ៉ាា ងខ្លាំំ �ងលើ�ើអ្ននកទេ�សចរណ៍៍សម្រា�ប់់

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រដោ�យគ្មាានការរឹ ឹតត្បិិ�ត។

(bona fide) ចេ�ញដោ�យរដ្ឋាាភិិបាលរបស់់

ឆ្នេ�េរ និិងតំំបន់់ទេ�សចរណ៍៍អឺឺរ៉ុុ�ប នឹឹងនាំំមក

ប្រ�ទេ�សក្រិ�ិក ជាាស្រុ�ុកកំំណើ�ើតរបស់់ Acropolis ទីីក្រុ�ុង Athens ស្ថិិ�តក្នុុ�ងចំំណោ�ោមប្រ�ទេ�សដែ�លបាាន
ជំំរុុញឱ្យយភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរវិិលត្រ�ឡប់់ចូូលប្រ�ទេ�សវិិញ។
រូូបថត៖ Byron Smith សម្រា�ាប់់ កាាសែ�ត The New York Times

ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋអាចប្រើ�ើ� វា ដើ�ើម្បីី�

បន្ទាាប់់ពីីបង្ហាាញវិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ពិិតប្រា�កដ

ភ័័ ស្តុុ�តាងនៃ�ការចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង ឬការ

ផ្សេ�េងៗគ្នាា ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតតាមមូូលដ្ឋាាន

វិ ិនិិ ច្ឆ័�័យរបស់់ប្លុុ�ក សម្រា�ប់់ កំំណត់់ថាតើ�ើ

មន្រ្តី�ី�សហគមន៍៍អ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ប និិងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ ដោ�យគ្រា�ន់់ តែ�ផ្តតល់់ឲ្យយពួួ កគេ�នូូ វ

ជាធម្មមតា នៅ�តែ�ត្រូ�ូវអនុុវត្តតតាមតម្រូ�ូវការ

អស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍ថា លក្ខខណៈៈ

បន្តតអស់់រយៈៈពេ�លជាច្រើ�ើ�នសប្តាាហ៍៍ រវាង

ដំំណើ�ើ រមកពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ចាប់់ផ្តើ�ើ�មពីី

នៅ�សហភាពអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�បតាមច្បាាប់់ដែ�លមានស្រា�ប់់

ដឹឹកនាំំដោ�យប្រ�ទេ�សក្រិ�ិកបានជជែ�កគ្នាា

ការពិិភាក្សាាផ្នែ�ែកបច្ចេ�េកទេ�ស ត្រូ�ូវបាន

នឹឹងបើ�ើកព្រំ�ំដែ�នរបស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់អ្ននកធ្វើ�ើ�

តូូច ដែ�លត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�ើទស្ស
�
សនកិិច្ចច

គោ�លដៅ�ទេ�សចរណ៍៍នៅ�អឺឺរ៉ុុ�ប ភាគច្រើ�ើ�ន

ទៀ�ៀត។

ខាងក្រៅ��ប្លុុ�ក។ ឧទាហរណ៍៍ប្រ�ទេ�សក្រិ�ិក

ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរមកពីីប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន

ក្រុ�ុមអ្ននកការទូូតមកពីីបណ្តាាប្រ�ទេ�ស

អង់់គ្លេ�ស
េ និិងនៅ�បណ្តាា រប្រ�ទេ�សមួួយចំំនួួន

បណ្តាាប្រ�ទេ�សអ៊ឺឺ�រ៉ុុ�ខ្លះះ� បានធ្វើ�ើ�ការ

ធ្វើ�ើតេ�ស្តត
�
រកមេ�រោ�គមានលទ្ធធផលអវិ ិជ្ជជមាន។

ឡើ�ើងផងដែ�រ នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អឺឺរ៉ុុ�ប។

ចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

ដែ�លមានករណីីវី ីរុុសតិិ ចបំំផុុ ត ដូូ ចជា

កាន់់ តែ�ស៊ីី�ជម្រៅ��រវាងអ្ននកបានចាក់់ ថ្នាំំ�
ផ្ទៃ�ៃមេ�ឃនៅ�ៅពីីលើ�ើ Castellina ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�តាាលីី ក្នុុ�ងតំំបន់់ Chianti ។ ប្រ�ទេ�សអ៊ីី�តាាលីីពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើ
ទេ�សចរអាាមេ�រិិក ដែ�លនាំំ�មកនូូវចំំនួួនកាារងាារយ៉ាា�ងច្រើ��ើន។ រូូបថត៖ Nadia Shira Cohen សម្រា�ាប់់
កាាសែ�ត The New York Times
បន្តឹឹ�ង យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ ជាគោ�លការណ៍៍
នៅ�ក្នុុ�ងប្លុុ�កនៃ�ប្រ�ទេ�សចំំនួួន ២៧ ។

ផ្អែ�ែកលើ�ើការអត្ថាាធិិប្បាាយរបស់់លោ�កស្រី�ី

von der Leyen’s គណៈៈកម្មមការអឺឺរ៉ុុ�ប នឹឹង

ស្នើ�ើ�ឲ្យយមានការផ្លាាស់ប្តូូ�
់ រគោ�លនយោ�បាយ
សម្រា�ប់់ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ ទោះ�ះបីីជា រដ្ឋឋជាស

ជាមួួយពរជ័័យរបស់់សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប។

រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ ការធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រ

ដែ�លមិិនចាំំបាច់់ ទៅ�សហភាពអឺឺរ៉ុុ�ប ត្រូ�ូវ

បានហាមឃាត់់ជាផ្លូូ�វការដោ�យលើ�ើកលែ�ងតែ�
ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ មកពីីប្រ�ទេ�សមានក្នុុ�ងបញ្ជីី�

វ៉ាា ក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ និិងអ្ននកដែ�លមិិនបាន
ចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំង ទាំំងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស និិង

ជាពិិសេ�ស នៅ�កម្រិ�ិតពិភពលោ
ិ
�ក។ ប្រ�ទេ�ស

ឥណ្ឌាា ស្ថិិ�តក្នុុ�ងស្ថាានភាពឆ្លលងវី ីរុុសកើ�ើនឡើ�ើង

ដ៏៏អាក្រ�ក់់បំំផុុត នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក និិង

ប៉ុុ�ន្មាានសប្តាាហ៍៍កន្លលងមកនេះ�ះ មានចំំនួួ ន
ការឆ្លលងខ្ពពស់់បំំផុុត និិ ងកាន់់ តែ�ខ្លាំំ �ង
ឡើ�ើងៗ៕
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ដែ�រថា នៅ�ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ផ្ទុះះ��ជំំងឺឺរាតត្បាាត

កុុម្ភៈៈ� ។

ប្រ�ទេ�សចំំនួួន ៥៧៨ករណីីផងដែ�រ ។

រាលដាលយ៉ាា ងឆាប់់ មិិនថមថយសោះ�ះ

ដ៏៏កាចសាហាវក៏៏មានករណីីឆ្លលងមកពីីខាងក្រៅ��
ចាប់់តាំំងពីីជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បានឆ្លលងចូូល

KHMERPOST USA

លេ�ខ៣១៦ ថ្ងៃ�ៃទីី១០ឧសភា -២៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១

ដោ�យមើ�ើលឃើ�ើញពីី ការឆ្លលង និិ ងរី ីក

ភ្នំំ�ពេ�ញ និិង ក្រុ�ុងតាខ្មៅ�ៅ ជាបណ្តោះ�ះ�អាសន្នន

នេះ�ះ នៅ�តែ�មិិ នទាន់់មានសញ្ញាាថមថយ

សម្តេ�េច ហ៊ុុ�ន សែ�ន ថ្លែ�ែងថា៖ «សូូម

កាន់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរពីីមួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�មួួយថ្ងៃ�ៃ ។ នៅ�យប់់

រយៈៈពេ�ល១៤ថ្ងៃ�ៃ ។

អង្វវរករបងប្អូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋរបស់់យើ�ើងខិិតខំំ

ឡើ�ើងរួួមគ្នាា ដើ�ើម្បីី�បញ្ចចប់់ នូូវព្រឹ�ឹ ត្តិិ� ការណ៍៍ដ៏៏

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាមក ពីី មួួយថ្ងៃ�ៃទៅ�មួួ យថ្ងៃ�ៃ
ស្ថាានភាពកូូវី ីដ-១៩ កាន់់ តែ�រី ីករាលដាល

នៅ�ឡើ�ើយនោះ�ះទេ� ហើ�ើយការរី ីករាលដាល
ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១៤ ខែ� មេ�សា ដដែ�លនេះ�ះ រាជរដ្ឋាាភិិបាល
បានដាក់់ចេ�ញនូវវិ
ូ ិធានការថ្មីី�បិទខ្ទទប់
ិ
រា
់ ជធានីី

ភ្នំំ�ពេ�ញ និិងក្រុ�ុងតាខ្មៅ�ៅរយៈៈពេ�ល ១៤ ថ្ងៃ�ៃ
គិិ តចាប់់ពីីម៉ោ�ោ ងសូូន្យយយប់់ មិិញទៅ� ដើ�ើម្បីី�
ទប់់ស្កាាត់់ការរី ីករាលដាលជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ។

គ្មាានឈប់់ឈរ និិងឆ្លលងចូូលក្នុុ�ងសហគមន៍៍

នៅ�យប់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ១៧ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២១

ធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមានការភ័័យខ្លាា ច ម្នាាក់់ៗ

អាជ្ញាាធររាជធានីី ភ្នំ�ំពេ�ញបានសម្រេ�េចបិិ ទ

រក្សាាគម្លាាតពីីគ្នាា និិងមិិនហ៊ាានជួួបជុំំ�គ្នាា ឬស្និិ�

ជាប់់គ្នាានៃ�ខណ្ឌឌបឹឹងកេ�ងកងក៏៏ត្រូ�ូវបានបិិទ

ពាក់់ម៉ាាស់់ និិងលាងដៃ�ជាមួួយនឹឹងអាល់់កុុល

ផ្សាារដើ�ើមគរទាំំងស្រុ�ុង ហើ�ើយផ្សាារបន្លែ�ែនៅ�

ទស្នាាលជាមួួយគ្នាាដូូចសព្វវដងនោះ�ះទេ� ពេ�ល

ផងដែ�រ ក្រោ��យពីីរកឃើ�ើញបងប្អូូ�នអាជីីវករ
រាប់់រយនាក់់មានវិ ិជ្ជជមានកូូវី ីដ-១៩ នៅ�មុុន

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រចេ�ញទៅ�ក្រៅ��ផ្ទះះ�ទៅ�ណាមកណា
មិិនធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សនឹឹងវិ ិធីីការពារខ្លួួ�ន ។

ថ្ងៃ�បុ
ៃ ុណ្យយចូូលឆ្នាំំថ្មី
� �ប្រ�ពៃ
ី �ណីីខ្មែ�ែរ មានបងប្អូូ�ន

ស្ថាានភាពនៃ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ កាន់់តែ�រី ីក

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋជាច្រើ�ើ�នបាននាំំគ្នាាទៅ�ផ្សាារដើ�ើមគរ

រាលដាលឆ្លលងចូូលសហគមន៍៍មានទ្រ�ង់់ទ្រា�យ

ដើ�ើម្បីី�ទិិញគ្រឿ��ឿងរណ្តាាប់់សែ�នទទួួលទេ�វតា

រៀ�ៀងរដ្ឋឋ និិងឯកជនទាំំងអស់់ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស

ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ការរី ីករាលដាលជំំងឺឺកូូ

ធំំ រាជរដ្ឋាាលភិិបាលបានសម្រេ�េចបិិទសាលា
និិងបន្តតរៀ�ៀនតាមប្រ�ព័័ន្ធធអេ�ឡិិចត្រូ�ូនិិច ។

នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៨ ខែ� កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ� ២០២១ លោ�ក

ឆ្នាំំ�ថ្មី�ី ។

លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន បានអំំពាវនាវ

គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ។ យើ�ើងកំំពុុងស្ថិិ�តនៅ�មាត់់ជ្រោះ��ះ

បិិ ទបញ្ចចប់់ នូូវព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍សហគមន៍៍ ២០

រួួមគ្នាាទេ� យើ�ើងនឹឹ ងឈានទៅ�រកមរណៈៈ

ហង់់ ជួួនណារ៉ុុ�ង បានសម្រេ�េចបិិទដំំណើ�ើ រការ

ដល់់ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរគ្រ�ប់់រូប
ូ ឱ្យយរួួមគ្នាា ដើ�ើម្បីី�

បណ្តោះ�ះ�អាសន្ននរយៈៈពេ�ល ២ សប្តាាហ៍៍នៅ�

កុុម្ភៈៈ� ដែ�លជាព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នៃ�ការផ្ទុះះ��ឆ្លលងជំំងឺឺ

គ្រឹះ�ះ�ស្ថាានសិិក្សាាសាធារណៈៈ និិងឯកជន ជា

រាជធានីី ភ្នំ�ំពេ�ញ និិ ងខេ�ត្តតកណ្តាាល ដើ�ើម្បីី�

កូូវី ីដ-១៩ ដ៏៏គ្រោះ��ះថ្នាាក់់បំំផុុតសម្រា�ប់់កម្ពុ�ុជា

ចៀ�ៀសវាងការឆ្លលងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ឆ្លលងចូូលក្នុុ�ង

។

ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ នៃ�ព្រឹ�ឹត្ដិិ�ការណ៍៍សហគមន៍៍ ២០

រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុជាសម្រេ�េចបិិ
ទខ្ទទប់រា
់ ជធានីី
�

សាលារៀ�ៀន ក្រោ��យពីីការផ្ទុះះ��រី ីករាលដាល

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ១៤ ខែ� មេ�សា ឆ្នាំំ� ២០២១

នៃ�មរណៈៈហើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើយើ�ើងមិិនប្រឹ�ឹង
ពិិតប្រា�កដ ។ ដូូច្នេះ�ះ�វិ ិធីីតែ�មួយ
ួ គត់់ គឺឺរួមដៃ�គ្នាា
ួ
ទាំំងរដ្ឋឋ និិងប្រ�ជាជន» ។

ក្រោ��យពីី ការអំំពាវនាវរបស់់សម្តេ�េច

តេ�ជោ� ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ចូូលរួមទប់
ួ
ស្កា
់ ា ត់់ជំំងឺកូ
ឺ វីូ ីដ-១៩ដ៏៏កាចសាហាវ

វី ីដ-១៩នេះ�ះ រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានរិះ��រក

គ្រ�ប់់មធ្យោ�ោបាយ និិងដាក់់ចេ�ញនូូវវិ ិធានការ

ហាមឃាត់់ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមិិនឱ្យយចេ�ញពីី ផ្ទះះ�
និិងបិិទអាជីីវកម្មមនានាផងដែ�រ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែវិ ិធានការ
នេះ�ះបានអនុុញ្ញាាតឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋធ្វើ��ដំំណើ�ើ
ើ
រ
ក្នុុ�ងករណីីចាំំបាច់់ដូូចជាការទៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

និិងការទិិញម្ហូូ�បអាហារជាដើ�ើម ។ ដោ�យឡែ�ក

តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៥
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ការទៅ�លេ�ងសួួនសិិប្្បនិិម្មិិ�ត

ចងចាំំថា អ្ននកអញ្ជើ�ើ�ញភ្ញៀ�ៀ�វកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន ហានិិភ័័យនៃ�ការចម្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ របស់់អ្ននកកាន់់តែ�

Page.9
គួួរឲ្យយភ្ញាាក់់ផ្អើ�ើ�លសួួន

សិិប្បបនិម្មិិ�
ិ តមានហានិិភ័យ
័

ខ្ពពស់់។ ត្រូ�ូវធានាដល់់សុុខភាពមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លចូូលរួម
ួ ផងដែ�រ ធានាឲ្យយមានគម្លាាត

ទាប ក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លជម្ងឺឺ�
ុ

សង្គគម និិងស្នើ�ើ�ឲ្យយភ្ញៀ�ៀ�វពាក់់ ម៉ាាស់់ នៅ�ពេ�លពួួកគេ�មិិនទទួួលទាន។ មុុនផែ�នការជួួបជុំំ�គ្នាា

រី ីករាលដាល។ នេះ�ះទំំនង

របស់់រដ្ឋឋ គិិតពីីហានិិភ័័យសម្រា�ប់់ជម្ងឺឺ�ធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងគិិតពីីហានិិភ័័យសមាជិិកគ្រួ�ួសារ នេះ�ះ

ជាច្រើ�ើ�នបើ�ើកប្រ�តិបត្តិិ�
ិ ការ

នៅ�ផ្ទះះ�របស់់អ្ននក អ្ននកគួួរតែ�ពិិនិិត្យយមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ក្នុុ�ងស្រុ�ក
ុ និិង

ដោ�យសារតែ�សួួនសិិប្បបនិិម្មិិ�ត

ជាការស្នើ�ើ�ឡើ�ើងរបស់់ CDC ។

ក្នុុ�ងកម្រិ�ិ តទាប អនុុ វត្តត

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមអាកាស

គម្លាាតសង្គគម និិងតម្រូ�ូវឲ្យយ

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមយន្តតហោះ�ះ គឺឺជាសកម្មមភាពទីីមួួយដែ�លត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុកថា
“គ្រោះ��ះថ្នាាក់់” នៅ�ពេ�លជម្ងឺឺ�

ពាក់់ម៉ាាស់់។

CDC ព្រ�មានថា អ្ននក

កូូវី ីដ-១៩ ចាប់់ផ្តើ�ម
ើ� ឡើ�ើង។

ស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ខ្ពពស់់បំំផុុត ប្រ�សិិនបើ�ើ “ការបើ�ើកប្រ�តិិបត្តិិ�ការសួួន

យើ�ើងដឹឹ ងថា វាមិិ នមែ�ន

ផែ�នការទៅ�សួួនសិិប្បបនិិម្មិិ�ត ត្រូ�ូវវិ ិភាគមើ�ើលគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំរបស់់សួួន ដំំបូូងត្រូ�ូវ

ចាប់់តាំំងពីីពេ�លនោះ�ះមក

យន្តតហោះ�ះទេ� ដែ�លចម្លលង
ហានិិភ័័យខ្ពស់
ព ់បំំផុុត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

ព្រ�លានយន្តតហោះ�ះទៅ�វិ ិញ

ទេ�។ “ការធ្វើ�ើ�ដំំ ណើ�ើ រ

តាមយន្តត ហោះ�ះ ត្រូ�ូ វ

ចំំ ណាយពេ�លតម្រ�ង់់ ជួួរ

សិិប្បបនិិម្មិិ�តពេ�ញបន្ទុុ�ក គ្មាានការកែ�ប្រែ�ែ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានគម្លាាតសង្គគម។” ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមាន
ប្រា�កដថា អ្ននកមានអារម្មមណ៍៍សុុខស្រួ�ួលជាមួួយហានិិភ័័យដែ�លអ្ននកកំំពុុងមាន។ ត្រូ�ូវ
ព្យាាយាមនៅ�ក្រៅ��អាគារ ពីីព្រោះ��ះ វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ិ ត Dr. Fauci បានលើ�ើកឡើ�ើងជាច្រើ�ើ�នដង
ថា “ការនៅ�ក្រៅ��អាគារប្រ�សើ�ើជាងនៅ�ក្នុុ�ងអាគារ។”
ការលេ�ងកីីឡាជាក្រុ�ុម

ការលេ�ងកីីឡាជាក្រុ�ម
ុ អាចមានសុុវត្ថិិ�ភាព ប្រ�សិិនបើ�ើមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាាអនុុវត្តតនីីតិិវិ ិធីី

សុុវត្ថិិ�ភាពតាមការស្នើ�ើ�

នៅ�កន្លែ�ែងសន្តិិ�សុុខ និិងអា

ឡើ�ើង។ ការសិិក្សាាបានរក

គារព្រ�លានយន្តតហោះ�ះ

ឃើ�ើញថា ហានិិ ភ័័យ

ដែ�លអាចនាំំឲ្យយអ្ននកមានទំំនាក់់ទំំនង នៅ�ជិិតមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត និិងតែ�ងតែ�ប៉ះះ�ពាល់់

កើ�ើ នឡើ�ើងនៅ�មុុ ន និិ ង

ផ្ទៃ�ៃអាគារ” នេះ�ះបើ�ើតាមការលើ�ើកឡើ�ើងរបស់់ CDC ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកគ្មាានជម្រើ�ើ�ស ក្រៅ��ពីី

ក្រោ��យការលេ�ងកីី ឡា

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរតាមយន្តតហោះ�ះ សម្អាាតដៃ� និិងកុំំ�ប៉ះះ�ពាល់់មាត់់ ពាក់់ម៉ាាស់់ និិងរក្សាាគម្លាាត

នៅ�ពេ�លសមាជិិ កក្រុ�ុម

សង្គគមគ្រ�ប់់ពេ�លវេេលាតាមដែ�លអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។
ការកាត់់សក់់

ជួួបជុំំ�គ្នាានៅ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ប្តូូ�រ
សំំលៀ�ៀកបំំ ពាក់់។ ត្រូ�ូវ

ការកាត់់ សក់់មាន

សុុវត្ថិិ�ភាព ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

និិ ងជាងកាត់់ សក់់ពាក់់

ម៉ាាស់់ទាំំងអស់់គ្នាា។ការសិិក្សាា
មួួយរបស់់CDCលើ�ើកឡើ�ើង

ជុំំ�វិ ិញអ្ននកកាត់់សក់់ដែ�ល

ចងចាំំថា នៅ�ខាងក្រៅ��

អាគារ គឺឺតែ�ងតែ�មាន

សុុវត្ថិិ�ភាពជាងនៅ�ក្នុុ�ងអាគារ ដូូ ច្នេះ�ះ� ព្យាាយាម និិងលេ�ងកីីឡានៅ�ខាងក្រៅ��អាគារ
ប្រ�សិិនបើ�ើអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។

ការចូូលរួួមព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍កីីឡា

មានជម្ងឺឺ� រកឃើ�ើញថា

ឡើ�ើងវិ ិញនៅ�ដើ�ើមឆ្នាំំ�នេះ�ះ

ជាង ១៣០ នាក់់ ដែ�ល

និិ ងបានកំំ ណត់់ចំំនួួន

ក្នុុ�ងចំំ ណោ�មអតិិ ថិិជន

ដោ�យមានគម្លាាតសង្គគម

បានមកកាត់់ សក់់ មិិ ន
ត្រូ�ូវបានរាយការណ៍៍ទេ� (សូូន្យយករណីី)។

កីីឡាបានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

មនុុ ស្សសនៅ�កន្លែ�ែងឈរ

មានករណីីឆ្លលងណាមួួយ

មើ�ើល។ យ៉ាា ងណាមិិញ

ត្រូ�ូវចងចាំំថា ព្រឹ�ត្តិិ�
ឹ ការណ៍៍
កីីឡាធ្វើ�ើ�នៅ�ក្រៅ��អាគារ

ការធ្វើ�ើ�ក្រ�ចក

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប្រើ�ើ�ការធ្វើ�ើ�ក្រ�ចកដៃ� ឬ ក្រ�ចកជើ�ើង អ្ននកប្រ�ហែ�លជានៅ�មិិនសុុខ ទៅ�
រកហាង

សាឡនធ្វើ�ើ�

ក្រ�ចក។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដូូចគ្នាានឹឹង
ការកាត់់ក្រ�ចកដែ�រ សេ�វា
នេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយមានការ

ទំំ នាក់់ ទំំនងគ្នាាជិិតដិិ ត

ជាមួួយមនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត

អាគារ។ វានៅ�តែ�សំំខាន់់

ត្រូ�ូវពាក់់ម៉ាាស់់ និិងរក្សាាគម្លាាតសង្គគមពីីអ្ននកមើ�ើលផ្សេ�េងទៀ�ៀត (ឳពុុកម្តាាយ)។

“ជៀ�ៀសវាងការប្រើ�ើ�ទីីតាំំងបន្ទទប់់ទឹឹក ឬ តំំបន់់មានមនុុស្សសច្រើ�ើ�ន ម៉ោ�ោ ងចរាចរកកស្ទះះ�

ដូូចជា នៅ�តាមផ្លូូ�វប្រ�សព្វវគ្នាា ពាក់់កណ្តាាលម៉ោ�ោ ង ឬភ្លាាមៗនៅ�ចុុងបញ្ចចប់់ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍”

នេះ�ះជាការស្នើ�ើ�ឡើ�ើងរបស់់ CDC ។
ការទៅ�ក្លឹឹ�បហាត់់ប្រា�ណ

អ្ននកជំំនាញជាច្រើ�ើ�ន រួួមទាំំង វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ិ ត Dr. Anthony Fauci ព្រ�មានថា ក្លឹឹ�ប

អាចមានហានិិភ័យ
័ ខ្លាំំ�ង។

ហាត់់ប្រា�ណអាចមានហានិិភ័័យខ្លាំំ�ង ឆ្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ ក្លឹឹ�បហាត់់ប្រា�ណអនុុវត្តត

គេ�ក្នុុ�ងហាងសាឡនធ្វើ�ើ�

ប្រើ�ើ�ទ្រ�នាប់់ ហើ�ើយអ្ននកធ្វើ��ើ

“ហានិិ ភ័័យធំំជាង

ក្រ�ចក គឺឺការអង្គុុ�យជិិត

មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ ប្រ�សិិន បើ�ើពួួកគេ�មិិនពាក់់ម៉ាាស់់ ក្បាំំ�ងមុុខ ឬមិិនពាក់់ទាំំងពីីរទេ�
អ្ននកពិិតជាអាចប្រ�ឈមការឆ្លលងក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លណាមួួ យ” នេះ�ះបើ�ើ យោ�ងតាមបណ្ឌិ�ិ ត

Andrea LaCroix, Ph.D. មកពីីមហាវិ ិទ្យាាល័័យ California សាលាឳសថសាស្ត្រ�រ San
Diego ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកស្ថិិ�តក្នុុ�ងហានិិភ័័យករណីីធ្ងងន់់ធ្ងងរ ឬអ្ននកបារម្ភភអំំពីីការឆ្លលងវី ីរ៉ុ�ស
ុ
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�នៅ�ផ្ទះះ� ធ្វើ�ើ�ក្រ�ចកដោ�យខ្លួួ�នឯងសម្រា�ប់់ពេ�លនេះ�ះ។

មានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងនៅ�ក្នុុ�ង

តាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ

តាមវិ ិធាននោះ�ះ អ្ននកអាច

មិិ នមានហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់
ឆ្លលងវីរ៉ុី �សក្នុុ�
ុ ងពេ�លហាត់់ប្រា�ណ

ទេ�។ “ដាក់់កន្លែ�ែងលាងដៃ�
ឬទឹឹ កលាងដៃ�សម្លាាប់់

តទៅ�ៅលេ�ខក្រោ��ោយ
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វៀ�ៀតណាមបញ្ជូូ�នយោ�ធាទៅ�ល្្បាតតាមព្រំ�ំដែ�ន កម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម រាប់់

រយនាក់់ ក្រោ��មហេ�តុុផលទប់់ស្កាាត់់ការចម្លលងវីីរុុស Covid-19
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -May 5, 2021

មិិនបានផ្សសព្វវផ្សាាយពីីបញ្ហា
ា នេះ�ះទាល់់តែ�សោះ�ះ។

យោ�ធាយ៉ាា ងច្រើ�ើ�នសន្ធឹឹ�កសន្ធាាប់់ដើ�ើរល្បាាត

មាត្រា�១ នៃ�កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាព

រដ្ឋាាភិិ បាលវៀ�ៀតណាម បានបញ្ជូូ�ន

តាមព្រំ�ំ ដែ�ន កម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម ក្រោ��ម

ទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាារី ីស៍៍ ឆ្នាំំ១
� ៩៩១ បានចែ�ងថា ដើ�ើម្បីី�

ពលរដ្ឋឋវៀ�ៀតណាម ដែ�លកំំ ពុុងរស់់នៅ�

ភាព និិងបូូរណភាពទឹឹកដីីរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន មិិន

ហេ�តុុផលដើ�ើម្បីី�ការពារពលរដ្ឋឋកម្ពុុ�ជា និិង
កម្ពុុ�ជា ឆ្លលងដែ�នចូូល ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម

ដោ�យខុុ សច្បាាប់់ ក្នុុ�ងអំំ ឡុុងនៃ�ការរី ីក

រាលដាលនៃ�ជំំងឺឺ Covid-19 កាលពីីដើ�ើម
ខែ�ឧសភានេះ�ះ។

ការសែ�ត VN Express International

របស់់ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម បានចុះះ�ផ្សាាយ

កាលពីីថ្ងៃ�ៃទីី៣ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ

ថែ�រក្សាាការពារអធិិបតេ�យ្យយភាព ឯករាជ
ត្រូ�ូវឲ្យយមានការគំំ រាមកំំ ហែ�ង ឬការប្រើ�ើ�

កំំលាំង
ំ ប្រ�ឆាំំងនឹឹងបូូរណភាពដែ�នដីី ឯករាជ្យយ
នយោ�បាយ នៃ�រដ្ឋឋណាមួួ យ ឬដោ�យ
ឥរិ ិយាបថណាមួួ យដែ�លមិិ នស្រ�បនឹឹង
គោ�លបំំណងរបស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ

ឡើ�ើយ។

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

ថា រដ្ឋាាភិិ បាល វៀ�ៀតណាម បានបញ្ជូូ�ន

និិងជាប្រ�ធានក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�ចលនា

កម្ពុុ�ជា កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី១ ខែ�ឧសភា ដើ�ើម្បីី�

ម៉ែ�ែន ណាត បានប្រា�ប់់សារព័័ត៌៌មាន The

យោ�ធា ជាង៣០០នាក់់ ទៅ�កាន់់ព្រំ�ំដែ�ន
ការពារការឆ្លលងដែ�នដោ�យខុុសច្បាាប់់ ក្នុុ�ង
ពេ�លនៃ�ការរី ីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺ Covid-19។
ប្រ�ភពដដែ�លអះះអាងថា នៅ�ខេ�ត្តតតៃ�

និិ ញ ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម មានយោ�ធា

វៀ�ៀតណាម ដល់់ទៅ� ២៥៨នាក់់ឯណោះ�ះ
ដែ�លបានដើ�ើរល្បាាតតាមបណ្តោ�ោយព្រំ�ំដែ�ន

ដើ�ើម្បីី�ការពារពលរដ្ឋឋឆ្លលងដែ�នខុុសច្បាាប់់។

ជាងនេះ�ះទៀ�ៀត នៅ�ឯខេ�ត្តតប៊ិញ
ិ� ភឿ�ឿក ក៏៏មាន
កងទ័័ពវៀ�ៀតណាមជាង ៥០នាក់់ផងដែ�រ

និិស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក

Cambodia daily នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៤ ឧសភា នេះ�ះ

ថា លោ�កមានការព្រួ�ួយបារម្ភភយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង
នៅ�ពេ�លរដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម បានបញ្ជូូ�ន
កងទ័័ពរាប់់រយនាក់់ទៅ�ពង្រា�យតាមព្រំ�ដែំ �ន

កម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម ខណៈៈរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

ហាក់់រក្សាាភាពស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់ហើ�ើយសារព័័ត៌៌មាន

ដែ�លស្និិ�ទ្ធធនឹឹងរដ្ឋាាភិិបាលក៏៏មិន
ិ បានចុះះ�ផ្សាាយ
ផងដែ�រនោះ�ះ។

លោ�កអះះអាងថា ការពង្រា�យកងទ័័ព

� រពារព្រំ�ដែំ �នដើ�ើម្បីី�
ដែ�លបានទៅ�ដល់់ប៉ុុ�ស្តិ៍៍កា

របស់់ប្រ�ទេ�សវៀ�ៀតណាម ដោ�យគ្មាានការ

ខុុសច្បាាប់់ ដែ�លអាចនាំំឲ្យយមានការចម្លលង

បែ�បនេះ�ះ គឺឺជាសញ្ញាា នៃ�ការគំំរាមកំំហែ�ង

ទប់់ ស្កាាត់់ ការរត់់ ពន្ធធមនុុ ស្សសឆ្លលងដែ�ន
វី ីរុុសCovid-19។

ការអះះអាងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ ពីី

រដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម បានដាក់់ពង្រា�យ

កងយោ�ធារបស់់ខ្លួួ�ន តាមបណ្តោ�ោយព្រំ�ំដែ�ន
កម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម ខណៈៈរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

ជូូ នដំំណឹឹងទៅ�កាន់់ រដ្ឋាាភិិ បាលកម្ពុុ�ជា
សន្តិិ�ជាតិិ របស់់កម្ពុុ� ជា យ៉ាា ងធ្ងងន់់ ធ្ងងរ បើ�ើ

ទោះ�ះបីីជា ភាគីីវៀ�ៀតណាម លើ�ើកហេ�តុផល
ុ
ថាដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់ការឆ្លលងដែ�នខុុសច្បាាប់់

របស់់ប្រ�ជាជនខ្មែ�រែ ឬប្រ�ជាជនវៀ�ៀតណាម

ដែ�លកំំពុង
ុ រស់់នៅ�កម្ពុុ�ជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ។
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣

Vietnam sends hundreds of troops to patrol Cambodia-Vietnam border under the pretext of preventing
transmission of Covid-19 virus
By: The Cambodia Daily
April 13, 2021

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 Cambodian-Vietnamese border, while
the Cambodian government seemed
to remain silent and pro-government
media outlets did not publish.

The Vietnamese government
has sent large numbers of troops to
patrol the Cambodian-Vietnamese
border under the pretext of protecting Cambodians and Vietnamese
people living in Cambodia illegally
crossing the border into Vietnam
during the Covid-19 outbreak earHe claimed that the deployment
lier this May.
of Vietnamese troops without notifying the Cambodian government
Vietnam's VN Express Interna- was a sign of serious threat to Camtional reported on May 3, 2021 that bodia's national security, despite the
the Vietnamese government sent Vietnamese side arguing that it was
more than 300 troops to the Cam- to prevent the illegal entry of Cambodian border on May 1 to prevent bodians or the Vietnamese people
illegal border crossings during the living in Cambodia.
outbreak of Covid-19 disease.
The chairman of the CamboIn Tay Ninh province, there are dian Monitoring Council criticized
258 Vietnamese soldiers patrolling that so far, the Cambodian governthe border to protect illegal immi- ment has not officially informed its
grants, the source said. In Binh citizens about the situation along
Phuoc province, more than 50 Viet- the Cambodian-Vietnamese border.
namese troops arrived at border
checkpoints to prevent illegal human
In addition, the deployment of
trafficking, which could lead to the Vietnamese troops is a testament to
transmission of the Covid-19 virus. the actions of the Vietnamese government, which is threatening CamThe claim comes after the Viet- bodia's sovereignty and seriously
namese government deployed its violating the 1991 Paris Peace Actroops along the Cambodian-Viet- cords, of which it is a signatory.
namese border, while the Cambodian government did not publicize
Social watchdogs warn that
the issue at all.
Cambodia will disappear from the
world map in the future if CamboArticle 1 of the 1991 Paris Peace dia remains without national unity
Accords states that in order to safe- and is still unable to use internaguard the sovereignty, independence tional mechanisms to demarcate its
and territorial integrity of each borders with Vietnam. In this case,
country, there must be no threat or Cambodia not only suffers from a
use of force against the territorial deteriorating border crisis, but also
integrity, political independence of faces the loss of the entire country.
any State or by any attitude that are
not in line with the purposes of the
Cambodia and Vietnam share a
United Nations.
1,270-kilometer land border, with
the two sides agreeing to set up a
Mr. Men Nath, chairman of the total of 314 border posts, which is
Cambodian Monitoring Council and 84% complete, while the other 16%
chairman of the Student Movement have not yet agreed.
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of advocates say Phnom Penh
tmkBITMB½rTI 01 ក្រុ�ុមអ្ននកតស៊ូូ�មតិិថាា សាាលក្រ�មកាាត់់ Group
Group of advocates say Phnom Penh /From Front Page
ធនាគារ និិងពិិន័័យជាទឹឹកប្រា�ក់់ផងនោះ�ះ
ថា ជាអំំពើ�ើអយុុត្តិិ�ធម៌៌យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

ប្រ�ធានប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ចលនាសនិិស្សិិ�

ប្រ�ធានប្រ�តិិបត្តិិ�នៃ�ចលនានិិស្សិិ�ត

តរូូបនេះ�ះ អំំពាវនាវឲ្យយរដ្ឋឋសភាកម្ពុុ�ជា ធ្វើ�ើ�

ដើ�ើម្បីី�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ លោ�ក ទូូច

វិ ិសោ�ធនកម្មមលុុបចោ�ល មាត្រា�នៃ�ច្បាាប់់

វិ ិបុុល បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍ នៅ�

ដែ�លចែ�ងអំំ ពីី បទញុះះ�ញង់់ឲ្យយប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត

ថ្ងៃ�ៃទីី៦ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ២
� ០២១ នេះ�ះថា សូូម

បទល្មើ�ើ�ស នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌចេ�ញ

ជំំ ទាស់់ទៅ�នឹឹ ងសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចរបស់់

ជាបន្ទាាន់់ ព្រោះ��ះថា មាត្រា�នៃ�ច្បាាប់់នេះ�ះ

តុុលាការក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ដែ�លបានកាត់់ក្តីី�

មានខ្លឹឹ�មសាររឹ ឹតត្បិិ�តសេ�រី ីភាពបញ្ចេ�េ ញមតិិ

ទាំំងអយុុត្តិិ�ធម៌៌ ទៅ�លើ�ើក្រុ�ុមសកម្មមជន

និិងសកម្មមភាពដើ�ើម្បីី�សង្គគមជាតិិ របស់់

បរិ ិស្ថាានមាន លោ�ក ថុុន រដ្ឋាា កញ្ញាា ភួួន

ពលរដ្ឋឋយ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

កែ�វរស្មីី� និិ ងកញ្ញាា ឡុុង គន្ធាា ជាដើ�ើ ម
ក្រោ��មបទ ញុះះ�ញង់់បង្កកឱ្យយមានភាពវឹ ឹកវរ
ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សន្តិិ�សុុខសង្គគម។

លោ�កសង្កកត់់ ធ្ងងន់់ថា ប្រ�សិិនបើ�ើ
រដ្ឋាាភិិបាល និិងរដ្ឋឋសភា នៅ�តែ�ខំំបង្រួ�ញ
ួ
លំំហសិិទ្ធិ�សេ�រី
ិ
ីភាពរបស់់ពលរដ្ឋឋបន្តតទៀ�ៀត

លោ�កចាត់់ទុុកថា ការកាត់់ទោ�ស

នោះ�ះអង្គគការរដ្ឋឋមួួយនេះ�ះ នឹឹងក្លាាយទៅ�ជា

នេះ�ះ គឺឺជាចេ�តនាបែ�បផែ�នការយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ

ឧបករណ៍៍បង្កើ�ើ�នអំំ ណាចរបស់់ក្រុ�ុម

នយោ�បាយទុុច្ចរិច ិត ក្នុុ�ងការបន្ដដសង្កកត់សង្កិិ�ន
់

ឬបុុគ្គគលអ្ននកក្តោ�ោបក្តាាប់់អំំណាចកាន់់តែ�

ជ្រុ�ុលហួួសហេ�តុុ ទៅ�លើ�ើសិិទ្ធិ�សេ�រី
ិ
ីភាព

ជ្រៅ��ទៅ�ៗមិិនខាន។

ស្រ�បច្បាាប់់ នៃ�ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋម្ចាាស់់នគរ
ដែ�លមានកាតព្វវកិិ ច្ចចពេ�ញលេ�ញក្នុុ�ង

សាលាដំំបូូងរាជាធានីីភ្នំ�ពេំ �ញ បាន

ការសម្រេ�េច លើ�ើជោ�គវាសនាជាតិិរបស់់

ប្រ�កាសសាលក្រ�មកាលពីីថ្ងៃ�ៃទី៥
ី ខែ�ឧសភា

ខ្លួួ�ន។

ឆ្នាំំ២
� ០២១ កាត់់ទោ�សឲ្យយ យុុវជនចលនា
មាតាធម្មមជាតិិ លោ�ក ថុុន រដ្ឋាា លោ�ក អា

តុុលាការកម្ពុុ�ជា ទម្លាាក់់ចោ�លរាល់់បទ

ឡិិច កញ្ញាា ភួួង កែ�វរស្មីី� កញ្ញាា ឡុុង គន្ធាា
និិងកញ្ញាា ជា គន្ធីី� ម្នាាក់់ៗឱ្យយជាប់់ពន្ធធនា

ចោ�ទ និិងដោះ�ះលែ�ងសកម្មមជនបរិ ិស្ថាាន

គាររយៈៈពេ�ល ចាប់់ពីី ១៨ខែ� ទៅ�ដល់់

ទាំំងនោះ�ះ ឲ្យយមានសេ�រី ីភាពពេ�ញលេ�ញ

២០ខែ� និិងពិិន័័យជាប្រា�ក់់ចំំនួួន ៨លាន

ឡើ�ើងវិ ិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�អាចអនុុវត្តតសិទ្ធិ
ិ �ិ

រៀ�ៀលផងដែ�រ។

លោ�កទាមទារឲ្យយរដ្ឋាាភិិបាល និិង

ស្រ�បច្បាាប់់ ដែ�លមានចែ�ងក្នុុ�ងរដ្ឋឋធម្មនុ
ម ញ្ញ
ុ ញ

ទោះ�ះជាយ៉ាាងណាក៏៏ដោ�យ មាត្រា�៤១

និិងច្បាាប់់អន្តតរជាតិិនានា ស្ដីី�ពីីសិិទ្ធិ�ពល
ិ

នៃ�រដ្ឋឋធម្មនុ
ម ុញ្ញញកម្ពុុ�ជា ចែ�ងថា ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ

រដ្ឋឋ និិងនយោ�បាយ បន្តតទៀ�ៀត។

តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣

Executive Director of the Student
Movement for Democracy, Mr.
Touch Vibol, issued a statement on
May 6, 2021, objecting to the decision of the Phnom Penh Municipal
Court, which unjustly tried environmental activists, including Mr. Thon
Ratha, Miss Phoun Keo Raksmey
and Miss Long Kunthea, under the
charge of incitement, causing serious chaos to social security.

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 publication and freedom of assembly. In
addition, Article 35 also states that
Cambodian citizens of both sexes
have the right to actively participate
He considers the trial to be a in the political, economic, social,
deliberate, strategic, corrupt politi- and cultural life of the nation.
cal ploy to continue to oppress
excessively the legitimate rights and
Socio-political analyst Dr. Lao
freedoms of the people of the king- Mong Hay wrote on his Facebook
dom, who have the full obligation account on May 6, 2021 that the
to decide their own national destiny. charges and imprisonment of environmental activists for inciting seriHe demanded that the Cambo- ous social unrest under Article 495
dian government and court drop all of the Penal Code is incorrect.
charges and release the environmental activists so that they could conHe stated that they exercised
tinue to exercise their constitu- their freedom of expression peacetional rights and international law fully and did not harm the honor of
others, the good traditions of society,
on civil and political rights.
public order, and national security.
The Executive Director of the
Moreover, international human
Student Movement called on the
National Assembly of Cambodia to rights groups warn that the sentencamend and repeal the article of the ing is a clear sign that the Cambolaw on incitement to commit of- dian government continues to oppose
fenses of the Penal Code immedi- the Mother Nature organization,
ately, because this article of the law which only works to protect the
restricts citizen’s freedom of expres- environment.
sion and action for society seriously.
Human Rights Watch Deputy
Director for Asia Phil Robertson
He stressed that if the govern- calls on UN agencies and donors to
ment and the National Assembly call for an end to unjust sentences
continue to narrow the space for and the release of three detained
civil liberties, this state organization environmental activists immediwill become a tool to deepen the ately without conditions.
power of groups or individuals in
Mother Nature Youth was arpower.
rested and detained by Phnom Penh
authorities on September 3, 2020
The Phnom Penh Municipal on charges of inciting serious social
Court on May 5, 2021 sentenced unrest after they requested to meet
the mothers of the Mother Nature with the Prime Minister Hun Sen
Movement, Mr. Thon Ratha, Mr. to ask him to stop deleting/land
Alex, Ms. Phuong Keo Raksmey, filling Boeung Ta Mok or Boeung
Ms. Long Kunthea and Ms. Chea Kob Srov.
Kunthy, to 18 to 20 months in
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tmkBITMB½rTI 06 កាារទូូទាាត់់ផលប៉ះះ�ពាាល់់ផ្នែ�ែក...
o

៧៥,០០០ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់បុុគ្គគល

ប្តីី�ប្រ�ពន្ធដែ�ល
ធ
បានដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំប
� ង្វិិ�ល

ដែ�លមានសិិទ្ធិិ� បានដាក់់ ពាក្យយសុំំ�ក្នុុ� ង

មកវិ ិញរួួមគ្នាា ប្រ�សិិនបើ�ើប្តី�ប្រ�ពន្ធ
ី
ធទាំំងពីីរ

ស្ថាានភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

មានលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគមត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ឬ បើ�ើ

ការទូូទាត់នឹ
់ ង
ឹ ត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ ឬកាត់់បន្ថថយ

ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធមួួយមានលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគម

ចំំពោះ�ះចំំនួួ នទឹឹកប្រា�ក់់លើ�ើសពីី AGI ដូូ ច

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងប្តីី�ប្រ�ពន្ធធម្នាាក់់ជាសមាជិិកស

មានចែ�ងខាងលើ�ើ ។ នេះ�ះមានន័័ យថា

កម្មមគ្រ�ប់់ពេ�លនៃ�កងកម្លាំំ �ងប្រ�ដាប់់អាវុុធ

ប្រ�ជាជននឹឹ ងមិិ នទទួួលបានការទូូ ទាត់់

របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�ជាប់់ពន្ធធ)

សំំណងទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើ AGI របស់់ខ្លួួ�ន
យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់៖
•

•

១,៤០០ ដុុ ល្លាា រ សម្រា�ប់់ អ្ននក

នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�កនិិ មួួយៗ ដែ�លមានលេ�ខ

១៦០,០០០ ដុុល្លាា រ បើ�ើរៀ�ៀបការ

ហើ�ើយ និិងដាក់់ពាក្យយសុំំ�បង្វិិ�លមកវិ ិញរួួមគ្នាា

សន្តិិ�សុុខសង្គគមត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឬលេ�ខអត្តតសញ្ញាាណ
អ្ននកជាប់់ពន្ធធ ដែ�លអនុុម័័តដោ�យ IRS។

ឬបើ�ើដាក់់ពាក្យយសុំំ�ក្នុុ�ងនាមជាស្ត្រី�ី�មេ�ម៉ាាយ

ការទទួួលបានការទូូទាត់់របស់់អ្ននក

ឬពោះ�ះម៉ាា យ

បុុ គ្គគលដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួលបាន

•

១២០, ០០០ ដុុល្លាា រ បើ�ើដាក់់ពាក្យយ

ស្នើ�ើ�សុំំ�ក្នុុ�ងនាមជាមេ�គ្រួ�ួសារ
•

ភាគច្រើ�ើ�ន នឹឹងទទួួលបានការទូូទាត់់ផល
ប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចចលើ�ើកទីីបីីរបស់់ខ្លួួ�ន

៨០,០០០ ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់បុុគ្គគល

ធ្វើ�ើទៅ� �បាន។ ព័័ត៌មា
៌ នបន្ថែ�ែមអំំពីីពេ�លវេេលា

មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យមានពិិការភាព ឪពុុកម្តាា យ

ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសព័័ត៌មា
៌ នថ្ងៃ�ទី
ៃ ៣
ី ០ ខែ�មីីនា

និិងជីីដូូនជីីតា។

និិង

សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសព័័ត៌៌មាន ថ្ងៃ�ៃទីី១៤
ការទូូ ទាត់់លើ�ើកទីី បីី ខុុ សគ្នាាពីី ការ

ទូូទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចមុុនៗ
ការទូូទាត់់លើ�ើកទីីបីីខុុសគ្នាាពីីការទូូទា
•ចំំនួួនប្រា�ក់់ចំំណូូលដែ�លបញ្ឈឈប់់

Credit លិិខិិតព័័ត៌៌មានអំំពីីការទូូទាត់់ផល

ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកដែ�លបានរៀ�ៀបការ បាន

ប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច
ិ និិងឥណទានបង្វិិ�ល

ដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ជាមួួយគ្នាា ) ។ ការទូូទាត់់
ដែ�លបានកាត់់ បន្ថថយ បញ្ចចប់់ មានចំំនួួ ន

ស្នើ�ើ�សុំំ�និិងអ្ននកទទួួលផលសហព័័ន្ធធផ្សេ�េងទៀ�ៀត
នឹឹងត្រូ�ូវបញ្ចេ�េញនៅ�សប្តាាហ៍៍ក្រោ��យ
•

ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� និិ ងមិិ នចាំំបាច់់ មាន

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើកទីី១ ឬលើ�ើកទីី២ (នោះ�ះគឺឺ

ទីីបីី ដល់់អ្ននកដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល ដែ�ល៖

ចំំនួួ នទឹឹកប្រា�ក់់នៃ�ការទូូ ទាត់់ផល
ប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើកទីីបីី
ចំំនួួ នទឹឹកប្រា�ក់់ទូូទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់
ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើកទីី៣ គឺឺ៖
•

IR-2021-62, More Economic

Impact Payments set for disbursement

សិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននក និិងចេ�ញការទូូទាត់់លើ�ើក

ដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់។

IR-2021-69, March 30, 2021, IRS

អ្ននកមានលេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគមមិិនដាក់់ពាក្យយ

ទទួួ លបានការទូូ ទាត់់ផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែក

ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ អាចរកបានសម្រា�ប់់អ្ននក

•

week គម្រោ��ងការទូូទាត់់សងឧបត្ថថម្ភភដល់់

ព័័ ត៌៌មានដែ�លមានស្រា�ប់់ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់

បង្វិិ�លពន្ធធវិ ិញ (tax return preparation )

សម្រា�ប់់ការស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញ

beneficiaries will be disbursed later this

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ� និិងមិិនបាន

ការរៀ�ៀបចំំការដាក់់ ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�ការ

FS-2021-06, April 2021, IRS

filer Social Security and other federal

វិ ិធានការបន្ថែ�ែមទេ�។ IRS នឹឹងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ដាក់់ពាក្យយសុំំ�បង្វិិ�លសងពន្ធធវិ ិញ។

•

projects stimulus payments to non-

អចិិន្រ្តៃ�ៃ�យ៍៍ ប្រា�ក់់ចំំណូូល ឬគណនីីធនាគារ។

វិ ិញ ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកមិិ នចាំំបាច់់ តម្រូ�ូវឲ្យយ

របស់់ខ្ញុំំ��

ច្រើ�ើ�នជាង៧៥,០០០ដុុល្លាា រ(ឬ១៥០,០០០ដុុល្លាា រ

សម្រា�ប់់ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់សំំណងឧបត្ថថម្ភភ។

គេ�ហទំំព័័រ IRS.gov: ទាមទារសំំណងបង្វិិ�ល

Get My Payment ទទួួលការទូូទាត់់

pact Payments and the Recovery Rebate

លក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់

២០២០ ។ សូូមមើ�ើលផ្នែ�ែកពិិសេ�សនៅ�លើ�ើ

•

ប្រា�ក់់ ចំំណូូលសរុុបត្រូ�ូវបានកែ�សម្រួ�ួល

ប្រ�កាសពន្ធធនិិងមិិនបានទទួួលអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

ដាក់់លិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធបង្វិិ�លសងវិ ិញ ឆ្នាំំ�

ប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចលើ�ើកទីីបីី

information letters about Economic Im-

ជាធម្មមតា អ្ននកដែ�លមិិនបានដាក់់លិខិ
ិ ត
ិ

(Recovery Rebate Credit) ប៉ុុ�ន្តែ�ែអ្ននកត្រូ�ូវតែ�

សំំណួួរ និិ ងចម្លើ�ើ� យ អំំពីី ការទូូ ទាត់់ផល

កាត់់ បន្ថថយ សម្រា�ប់់ បុុគ្គគលដែ�លមាន

ទៀ�ៀងទាត់់

បានឥណទានបង្វិិ�លសងវិ ិញឆ្នាំំ�២០២០

Questions and Answers about

the Third Economic Impact Payment

ត្រូ�ូវបានផ្លាាស់់ប្តូូ� រ។ ការទូូ ទាត់់ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

មិិនដាក់់ លិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធសងវិ ិញ ជា

ទឹឹកប្រា�ក់់ពេ�ញ អ្ននកអាចមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល

•

ត់់មុុនៗ តាមលក្ខខខ័័ណ្ឌឌជាច្រើ�ើ�ន៖

ការរំំលឹឹកពិិសេ�ស សម្រា�ប់់អ្ននកដែ�ល

EIP1 ឬ EIP2) ឬទទួួលបានតិិចជាងចំំនួួន

ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

ខែ�មេ�សា។

ស្ថាានភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

នេះ�ះរួួមបញ្ចូូ�លទាំំងអ្ននកដែ�លគ្មាានអាសយដ្ឋាាន

វ័ ័យចំំណាស់់ និិ ស្សិិ�តមហាវិ ិទ្យាាល័័យ

ការទូូទាត់់ទាំំងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវផ្តតល់់ជូូន មាន

ដែ�លមានសិិទ្ធិិ� ការដាក់់ ពាក្យយសុំំ�ក្នុុ� ង

សហព័័ន្ធធ អាចមាន

KHMERPOST US

លេខ៣១៦ ថ្ងៃ�ៃទីី១០ឧសភា -២៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២

•

បានដាក់់ លិិខិិតស្នើ�ើ�សុំំ�ប្រ�កាស

បង្វិិ�លពន្ធធសងវិ ិញ ឆ្នាំំ�២០២០
•

បានដាក់់ លិិខិិតស្នើ�ើ�សុំំ�ប្រ�កាស

បង្វិិ�លពន្ធធសងវិ ិញឆ្នាំំ�២០១៩ ប្រ�សិិនបើ�ើ
ការបង្វិិ�លពន្ធធឆ្នាំំ២
� ០២០ មិិនទាន់បា
់ នដាក់់
ឬដំំណើ�ើ រការនៅ�ឡើ�ើយ
•

មិិនបានដាក់់លិខិ
ិ តប្រ�
ិ
កាសបង្វិិ�ល

ពន្ធធងវិ ិញឆ្នាំំ�២០២០ ឬ ឆ្នាំំ�២០១៩ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
បានចុះះ�បញ្ជីី�ការ សម្រា�ប់់ការទូូទាត់់ផល
ប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចចលើ�ើកដំំបូូង ជាមួួយ
ឯកសារសម្រា�ប់់ អ្ននកមិិ នស្នើ�ើ�សុំំ� (NonFilers tool)ឆ្នាំំ�២០២០
•

ជាអ្ននកទទួួ លអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍

សហព័័ន្ធធ ជាធម្មមតា មិិនបានដាក់់លិខិ
ិ តស្នើ�ើ
ិ
�

សុំំ�បង្វិិ�លពន្ធធវិ ិញ។

IRS កំំពុុ ងធ្វើ�ើ�ការជាមួួ យទីី ភ្នាាក់់ងារ
សហព័័ ន្ធធដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានព័័ ត៌៌មានថ្មីី�ៗ

១,៤០០ដុុ ល្លាា រ សម្រា�ប់់ បុុគ្គគល

សម្រា�ប់់អ្ននកទទួួល ដើ�ើម្បីី�ធានាថា យើ�ើង

ដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល មានលេ�ខសន្តិិ�សុុខ

នឹឹ ងបញ្ជូូ�នការទូូ ទាត់់ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�

សង្គគមត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ (២,៨០០ ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់

ទៅ�ដល់់មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ន តាមដែ�លអាច

in coming days; taxpayers should watch
៨០,០០០ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់បុគ្គគលម្នាាក់
ុ
ៗ
់ និិង

mail for paper checks, debit cards

១៦០,០០០ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់អ្ននករៀ�ៀបការ

ការទូូទាត់ផ
់ លប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ច្ចច
ិ

បានដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំជា
� មួួយគ្នាា ។ អ្ននកដែ�ល

ជាច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត គ្រោ��ងបញ្ចេ�េញ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

លើ�ើសកម្រិ�ិតនេះ�ះ នឹឹងមិិនទទួួលបានការ

ប៉ុុ�ន្មាានថ្ងៃ�ខា
ៃ ងមុុខ អ្ននកបង់់ពន្ធធ គួួរតែ�ឃ្លាំំ មើ�ើល
�

ទូូទាត់់ទេ�។

តាមរយៈៈសំំបុុត្រ�ដែ�លជាមូូលប្បបទានប័័ត្រ�

•ចំំនួួ នទឹឹកប្រា�ក់់ទូូទាត់់ខុុសគ្នាា ។

ឬប័័ណ្ណណឥណពន្ធធ

គ្រួ�ួសារភាគច្រើ�ើ� ននឹឹងទទួួ លបានប្រា�ក់់

•

FS-2021-05, Updated details

១,៤០០ ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់មនុុស្សសម្នាាក់់ រួួម

about the third round of Economic Impact

ទាំំងអ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�កទាំំងអស់់ ដែ�ល

Payments ព័័ត៌៌មានបច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពស្តីី�ពីីការ

ទាមទារការបង្វិិ�លពន្ធធរបស់់ខ្លួួ�នមកវិ ិញ។
ធម្មមតា នេះ�ះមានន័័យថា មនុុស្សសម្នាាក់់ដែ�ល
គ្មាានអ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក នឹឹងទទួួលបានប្រា�ក់់

ទូូ ទាត់់លើ�ើផលប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជុំំ�
ទីីបីី
•

IR-2021-54, IRS begins deliv-

១,៤០០ ដុុល្លាា រ រី ីឯអ្ននករៀ�ៀបការ ដែ�លមាន

ering third round of Economic Impact

អ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក២នាក់់ នឹឹ ងទទួួ លបាន

Payments to Americans IRS ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

៥,៦០០ដុុល្លាា រ។

ផ្តតល់់ការទូូទាត់ផ
់ លប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋកិ
ឋ ិច្ចច

•

អ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�កដែ�លមានលក្ខខណៈៈ

សម្បបតិ្តត�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ ត្រូ�ូវបានបន្តត។ មិិនដូូច

ជុំំ�ទីីបីីឲ្យយពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
•

FS-2021-04, More details about

ការទូូទាត់់ប្រា�ក់់ពីីរលើ�ើកទីីមួួយ ការទូូទាត់់

the third round of Economic Impact Pay

លើ�ើកទីីបីី មិិនត្រូ�វូ បានរឹ ឹតបន្តឹឹ�ងចំំពោះ�ះកុុមារ

mentsព័័ត៌៌មានលម្អិិ�តស្តី�ពី
ី ីការទូូទាត់់លើ�ើផ

អាយុុក្រោ��ម១៧ ឆ្នាំំ�ឡើ�ើយ។ បុុគ្គគលដែ�ល

លប៉ះះ�ពាល់់ផ្នែ�ែកសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចជុំំ�ទីីបីី

មានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ នឹឹងទទួួល
បានប្រា�ក់់ សំំណង អាស្រ័�័យលើ�ើអ្ននក

•

2020 Recovery Rebate Credit

នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក ដែ�លមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�

ឥណទានបង្វិិ�លសម្រា�ប់់ការស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញ

គ្រ�ប់់គ្រា�ន់ទាំ
់ ង
ំ អស់់ ដែ�លបានទាមទារការ

ឆ្នាំំ� ២០២០

បង្វិិ�លមកពួួកគេ�វិ ិញ រួួមទាំំងសាច់់ញាតិិ
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tmkBITMB½rTI 10 វៀ�ៀតណាាមបញ្ជូូ�នយោ�ោធាាទៅ�ៅល្បាាត

សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង ស្តីី�ពីីកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជា
សាធារណៈៈ និិងឳកាសផ្តតល់់យោ�បល់់

ប្រ�ធានក្រុ�ម
ុ ប្រឹ�ឹក្សាាឃ្លាំំ�មើ�លកម្ពុុ�
ើ
ជា រូូប

ពិិ ភពលោ�កទៅ�ថ្ងៃ�ៃអនាគតជាមិិ នខាន

រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា មិិនទាន់់បានជូូនដំំណឹឹង

ឯកភាពជាតិិ និិងនៅ�តែ�មិិនអាចប្រើ�ើ�យន្តតការ

politan Planning Organization ហៅ�ៅកាាត់់

ឲ្យយបានច្បាាស់់លាស់់ជាមួួយភាគីីវៀ�ៀតណាម។

សាាធាារណៈៈ លើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងកម្មមវិិធីីធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�សើ�ើរ

ព្រំ�ំដែ�ន ដែ�លទ្រុ�ុឌទ្រោ��មប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�តែ�

២០២២-២០២៦។ (TIP) គឺឺជាាឯកសាារកម្មមវិិធីី

នេះ�ះ រិះ��គន់់ ថា មកទល់់នឹឹងពេ�លនេះ�ះ
ជាផ្លូូ�វការ ដល់់ពលរដ្ឋឋរបស់់ខ្លួួ�ន អំំពីីស្ថាាន

ដែ�លកំំពុង
ុ តែ�កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�តាមបណ្តោ�ោយ

ព្រំ�ំដែ�នកម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម នៅ�ឡើ�ើយទេ�។
លើ�ើសពីីនេះ�ះ ការពង្រា�យកងយោ�ធា

របស់់វៀ�ៀតណាម ក៏៏ជាការបង្ហាាញឲ្យយឃើ�ើញ

ពីីសកម្មមភាពរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាម

ដែ�លកំំ ពុុងតែ�គំំ រាមកំំ ហែ�ងអធិិ បតេ�យ្យយ

ឡើ�ើយ ប្រ�សិិនបើ�ើ កម្ពុុ�ជា នៅ�តែ�គ្មាាន

អន្តតរជាតិិ ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់ព្រំ�ំដែ�នរបស់់ខ្លួួ�ន

ថាា (NMMPO) បាានផ្សសព្វវផ្សាាយស្នើ�ើ�សុំំយោ�ោបល់
�
ជា
់ ា

បញ្ហា
ា នេះ�ះកម្ពុុ�ជាមិិ នត្រឹ�ឹមតែ�រងនូូ វវិ ិបត្តិិ�

ឡើ�ើងនូូវកាារដឹឹកជញ្ជូូន
� ក្នុុង
� តំំបន់់ (TIP) សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��

ថែ�មទាំំងប្រ�ឈមនឹឹ ងការបាត់់ ប្រ�ទេ�ស
ទាំំងមូូលថែ�មទៀ�ៀត។

កម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម មានព្រំ�ំដែ�នគោ�ក

ភាពរបស់់កម្ពុុ� ជា និិ ងរំលោ�ភលើ�
ំ
ើកិិច្ចច

រួួមគ្នាាប្រ�វែែង១២៧០គីីឡូូម៉ែ�ែត្រ� ក្នុុ�ងនោះ�ះ

យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដែ�លខ្លួួ�នក៏៏ជាម្ចាាស់់ហត្ថថលេ�ខីី

កំំណត់ព្រំ់ �ដែំ �នសរុុបបានចំំនួន
ួ ៣១៤បង្គោ�ោល

ព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិ�ភាពទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាារី ីស ឆ្នាំំ១
� ៩៩១
ផងដែ�រនោះ�ះ។

ក្រុ�ុមអ្ននកឃ្លាំំ�មើ�ើលសង្គគម ព្រ�មានថា

កម្ពុុ�ជា នឹឹ ងត្រូ�ូវរលាយបាត់់ ពីីផែ�នទីី

អង្គគកាារ Northern Middlesex Metro-

ភាគីីទាំង
ំ ពីីរបានព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាាបោះ�ះបង្គោ�ោល

ដែ�លស្មើ�ើ�នឹឹង៨៤% រួួចរាល់់ហើ�ើយ ខណៈៈ

១៦% ទៀ�ៀត នៅ�មិិ នទាន់់ឯកភាពគ្នាា
នៅ�ឡើ�ើយ៕

និិងគ្រ�ប់់គ្រ�ង មាានគម្រោ��ោងដឹឹកជញ្ជូូ�នទាំំ�ងអស់់
ដែ�លទទួួលបាានមូូលនិិធិស
ិ ហព័័ន្ធធ ធ្វើ�ផែើ� �នកាារ ៥ឆ្នាំំ��
បន្ទាា�ប់់។ ច្បាាប់់ចម្លលងនៃ�ឯកសាារសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាង អាាច
រកមើ�ើលបាានតាាមរយៈៈ៖ www.nmcog.org.
មាានកិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច ជា
� ាសាាធាារណៈៈតាាមវីីដេ�អូូចំំនួន
ួ
២ ដែ�លបាានគ្រោ��ោងទុុក។ លើ�ើកទីី១ កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�
សាាធាារណៈៈស្នើ�ើ�សុំំ� យោ�ោបល់់លើ�ើសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាង TIP
នឹឹងត្រូ�ូវធ្វើ�ឡើ�ើ
ើ� ងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទី១
ី ២ ខែ�ឧសភាា វេេលាាម៉ោ�ោ�ង៥
និិង៣០ ល្ងាា�ច។ លោ�ោក អ្ននកក៏៏អាាចផ្ញើ�ើ�យោ�ោបល់់
តាាមទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅលេ�ខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១
លេ�ខបន្តត ១២១ ឬតាាម អ៊ីី�ម៉ែ�ែល៖ jhoward@
nmcog.org ឬផ្ញើ�ើ�ទៅ�ៅ NMCOG ផ្លូូ�វ 40
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មានសេ�រី ីភាពខាងការ បញ្ចេ�េ ញមតិិរបស់់

គឺឺជាសញ្ញាាយ៉ាា ងច្បាាស់់ថា រដ្ឋាាភិិបាល

ខ្លួួ�ន សេ�រី ីភាពខាងសារព័័ត៌មាន
៌
សេ�រី ីភាព

កម្ពុុ�ជា នៅ�តែ�បន្តតប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងអង្គគការ

ខាងការបោះ�ះពុុ ម្ពពផ្សាាយ និិងសេ�រី ីភាព

ចលនាមាតាធម្មមជាតិិ ដែ�លគ្រា�ន់់ តែ�

ខាងការជួួបប្រ�ជុំំ�។ លើ�ើសពីនេះ�
ី ះ មាត្រា�៣៥

ធ្វើ�ើ�ការដើ�ើម្បីី�ការពារបរិ ិស្ថាាន។

ក៏៏បានចែ�ងផងដែ�រថា ពលរដ្ឋឋខ្មែ�រែ ទាំំងពីីរ
នាយករងទទួួលបន្ទុុ�កកិិច្ចកា
ច រតំំបន់់

ជីីវភាពនយោ�បាយ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច សង្គគមកិិច្ចច

អាស៊ីី�របស់់អង្គគការឃ្លាំំ�មើ�ើលសិទ្ធិ
ិ �ម
ិ នុុស្សស

និិងវប្បបធម៌៌របស់់ប្រ�ទេ�សជាតិិ។

អន្តតរជាតិិ Human Rights Watch លោ�ក
Phil Robertson អំំពាវនាវ ឲ្យយទីីភ្នាាក់់ងារ

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយសង្គគម បណ្ឌិ�ិ ត

របស់់អង្គគការសហប្រ�ជាជាតិិ និិងម្ចាាស់់

ឡៅ� ម៉ុុ�ងហៃ� បានសរសេ�រលើ�ើគណនីី

ជំំ នួួយទាំំងអស់់ ត្រូ�ូវនាំំគ្នាាទាមទារឲ្យយ

Facebook របស់់លោ�ក នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៦

បញ្ឈឈប់់ការផ្ដដន្ទាាទោ�សដ៏៏អយុុត្តិិ�ធម៌៌ ហើ�ើយ

ខែ�ឧសភាឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះថាការចោ�ទប្រ�កាន់់

ត្រូ�ូវទាមទារឲ្យយដោះ�ះលែ�ងសកម្មមជន

និិងផ្ដដន្ទាាទោ�សដាក់់ពន្ធធនាគារលើ�ើសកម្មមជន

បរិស្ថា
ិ ា នបីី រូប
ូ ដែ�លត្រូ�ូវបានឃុំំ�ខ្លួួ�ន

បរិ ិស្ថាានទាំំងនោះ�ះពីីបទ ញុះះ�ញង់់ បង្កកឲ្យយ

ជាបន្ទាាន់់ដោ�យគ្មាានលក្ខខខណ្ឌឌ ។

ភាពវឹ ឹកវរធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់សន្តិិ�សុខសង្គ
ុ
ម
គ តាម
ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនោះ�ះទេ�។

ជាាសាាធាារណៈៈសម្រា�ាប់់ TIP បញ្ចចប់់នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី ២១
ខែ�ឧសភាា។ លើ�ើកទីី២ ជាាកិិច្ចចប្រ�ជុំំ� NMMPO
គ្រោ��ោងធ្វើ�ើ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃទីី២៦ ខែ�ឧសភាា វេេលាាម៉ោ�ោ�ង ២
រសៀ�ៀល នៅ�ៅពេ�លសេ�ចក្តីី�ព្រា�ាងឆ្នាំំ�� ២០២២-២០២៦
នឹឹងត្រូ�ូវបាានពិិចាារណាា និិងអនុុម័័ត។ ដំំណើ�ើរកាារ

ភេ�ទ មានសិិទ្ធិ�ិ ចូូលរួម
ួ យ៉ាា ងសកម្មម ក្នុុ�ង

មាត្រា� ៤៩៥នៃ�ក្រ�មព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ គឺឺ មិិន

MA ០១៨៥២ ។ រយៈៈពេ�លនៃ�កាារផ្តតល់់យោ�ោបល់់

យុុវជនចលនាមាតាធម្មមជាតិិ ត្រូ�ូវ
បានអាជ្ញាាធរក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ចាប់់ខ្លួួ�ន និិង
យកទៅ�ឃុំំ�ទុុ កក្នុុ� ងពន្ធធនាគារ កាលពីី

ចូូលរួួមកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ជាាសាាធាារណៈៈ NMMPO សូូម
បំំពេ�ញតាាមតម្រូ�ូវកាារនៃ�កាារចូូលរួួមជាាសាាធាារណៈៈ
របស់់ LRTA តាាមកម្មមវិិធីីគម្រោ��ោង។
កំំណត់់សំំគាាល់៖់ ដោ�ោយសាារតែ�ភាាពអាាសន្នន
ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតមាានជាាបន្តត កិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច ទាំ
� ំ�ងនេះ�ះ នឹឹង
ត្រូ�ូវធ្វើ�ឡើ�ើ
ើ� ងតាាម Zoom។ ព័័ត៌មាា
៌ នអំំពីីកាារចូូលរួួម
កិិច្ចចប្រ�ជុំំ�ទាំំ�ងនេះ�ះ នឹឹងត្រូ�ូវចុះះ�ផ្សាាយនៅ�ៅលើ�ើវ៉េេ�ប
សាាយ www.nmcog.org ។ លោ�ោក អ្ននកក៏៏អាាច
ទទួួលបាានព័័ត៌មាា
៌ នស្តីី�ពីីកាារចូូលរួួមកិិច្ចប្រ�ជុំំ
ច � ដោ�ោយ
ទូូរស័័ព្ទទទៅ�ៅលេ�ខ ៩៧៨-៤៥៤-៨០២១ លេ�ខបន្តត
១២១ ។ NMMPO ផ្តតល់់កាារស្នាា�ក់់នៅ�ៅសមរម្យយ
និិងជំំនួួយផ្នែ�ែកភាាសាាដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ តាាមកាារ
ស្នើ�ើ�សុំំ� (រាាប់់បញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមាានកំំណត់់ចំំពោះ�ះ�
អ្ននកបកប្រែ��ភាាសាាសញ្ញាា�អាាមេ�រិិកាំំង
� និិងផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក្រៅ��ៅពីីភាាសាាអង់់គ្លេ�េស កាារបើ�ើក ឬបិិទអក្សសររត់់

លោ�កបញ្ជា
ាក់់ថាពួួកគេ�បានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ថ្ងៃ�ៃទីី ៣ ខែ�កញ្ញាា ឆ្នាំំ�២០២០ ដោ�យ

លើ�ើអេ�ក្រ�ង់់វីីដេ�អូូ មាានឧបករណ៍៍ជំំនួួយកាារស្តាា�ប់់

សេ�រី ីភាពបញ្ចេ�េ ញមតិិដោ�យសន្តិិ�វិ ិធីី និិង

ចោ�ទប្រ�កាន់់ពីីបទ ញុះះ�ញង់់បង្កកឲ្យយមាន

និិងទម្រ�ង់់ឯកសាារជំំនួួស)។ សម្រា�ាប់់កាារស្នើ�ើ�សុំំ�

មិិនប៉ះះ�ពាល់់ដល់់ដល់់កិិត្តិិ�យសអ្ននកដទៃ�

ភាពវឹ ឹកវរធ្ងងន់់ ធ្ងងរដល់់សន្តិិ�សុុខសង្គគម

ដល់់ទំំនៀ�ៀមទម្លាាប់់ល្អអរបស់់សង្គគម ដល់់

បន្ទាាប់់ពីពួ
ី កគេ�
ួ
បានស្នើ�ើ�សុំំ�ជួួបលោ�កនាយក

សណ្ដាាប់់ ធ្នាាប់់សាធារណ: និិ ងដល់់

រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដើ�ើម្បីី�សុំំ�ឲ្យយលោ�ក

សន្តិិ�សុុខជាតិិឡើ�ើយ។

បញ្ឈឈប់់ការលុុបបឹឹងតាមោ�ក ឬបឹឹងកប់់
ស្រូ�ូវបន្តតទៀ�ៀត៕

ជាងនេះ�ះទៅ�ទៀ�ៀត ក្រុ�ម
ុ សិិទ្ធិ�ម
ិ នុុស្សស
អន្តតរជាតិិ ព្រ�មានថា ការផ្ដដន្ទាាទោ�សនេះ�ះ

ជំំនួួយ សូូមទាាក់់ទង លោ�ោក Justin Howard
តាាមរយៈៈទូូរស័័ព្ទទលេ�ខ (៩៧៨) ៤៥៤-៨០២១
លេ�ខបន្តត ១២១ ឬតាាមរយៈៈអ៊ីីម៉ែ�ែ
� ល jhoward@
nmcog.org ។ កាារស្នើ�ើ�សុំំ� គួួរតែ�ធ្វើ�ឡើ�ើ
ើ� ងឱ្យយបាាន
ឆាាប់់តាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�ទៅ�ៅបាាន សម្រា�ាប់់សេ�វាាកម្មម
ដែ�លត្រូ�ូវកាារកាាររៀ�ៀបចំំមុុន ព្រ�មទាំំ�ងភាាសាាសញ្ញាា�
CART ឬកាារបកប្រែ��ភាាសាា។
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NOTICE OF PUBLIC
MEETINGS AND COMMENT
OPPORTUNITY
The Northern Middlesex Metropolitan Planning Organization
(NMMPO) has released for public
comment the draft FFY 2022-2026
Transportation Improvement Program
(TIP). The TIP is a programming and
management document containing all
federally funded transportation projects
planned over the next 5 years. Copies
of the draft document can be found
at www.nmcog.org.
There are two virtual public
meetings currently scheduled. First, a
public meeting to receive comments
on the draft TIP will be held on May
12, 5:30 PM. You may also submit
comments by phone at (978) 4548021, ext. 121, or by email: jhoward@
nmcog.org or by mailing to NMCOG,
40 Church Street, Suite 200, Lowell
MA 01852. The public comment
period for the TIP ends May 21. The
second is a meeting of the NMMPO
scheduled for May 26 at 2:00 PM,
when the Draft FFY 2022-2026 TIP
will be considered for endorsement.
The NMMPO’s public participation
process satisfies the LRTA’s public
participation requirements for the
program of projects.
Notice: Due to the ongoing
state of emergency, these meetings
will be held virtually via the Zoom
platform. Information about accessing these meetings will be posted at
www.nmcog.org. You can also get
information on access to the meeting
by calling 978-454-8021, ext. 121.
The NMMPO provides reasonable
accommodations and/or language assistance free of charge upon request
(including but not limited to interpreters in American Sign Language and
languages other than English, open or
closed captioning for videos, assistive
listening devices and alternate material
formats), as available. For assistance,
please contact Justin Howard at (978)
454-8021, ext. 121 or at jhoward@
nmcog.org. Requests should be made
as soon as possible for services requiring advanced arrangements, including
sign language, CART or language
translation or interpretation.
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អាជីីវកម្មមចាំបា
ំ ច់់មួយ
ួ ចំំនួួនក៏ត្រូ�
៏ វូ បានរក្សាាទុុក

ភូូ មិិព្រែ�ែករុន
ុ ឃុំំ�ព្រែ�ែកគយ និិ ងផ្សាារព្រែ�ែក

ឬផ្គគត់់ ផ្គគង់់ស្បៀ�ៀ�ងអាហារ អាចចេ�ញពីី ផ្ទះះ�

ខេ�ត្តតកណ្តាាល ។ មូូលហេ�តុុដែ�លអាជ្ញាាធរចុះះ�

ផងដែ�រ ជាពិិសេ�សអាជីីវកម្មមពាក់ព័
់ ន្ធ
័ កា
ធ រលក់់ដូរូ
បានតែ� ៣ ដងទេ� ក្នុុ�ងមួួយសប្ដាាហ៍៍ និិងនៅ�

ជិិ តបំំផុុតកន្លែ�ែងស្នាាក់់ នៅ�ដោ�យយកតាម

អត្តតសញ្ញាាណបណ្ណណ ឬបណ្ណណ សម្គាាល់់ ។ ការ
ធ្វើ�ើដំំណើ�ើ
�
រទៅ�ពេ�ទ្យយ មណ្ឌឌលសុុខភាព កន្លែ�ែង
ព្យាាបាល ឱសថស្ថាាន ឬមូូលហេ�តុុបន្ទាាន់់

នៅ�ភូូមិិសាស្ត្រ�របិិទខ្ទទប់់ក៏៏នៅ�តែ�អាចធ្វើ�ើ�ទៅ�
បានដែ�រ ។

ក្រោ��យពីីការបិិទខ្ទទប់់ទីីក្រុ�ង
ុ ភ្នំំ�ពេ�ញ និិង

ឃ្លោ�ោក ស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងឃុំំ�ត្រើ�ើ�យស្លាា ស្រុ�ុកស្អាា ង
មកបិិ ទផ្សាារទាំំងពីី រខាងលើ�ើនេះ�ះ គឺឺ ដោ�យ

ពាក់់ព័័ន្ធក
ធ រណីីអាជីីវករលក់់ដូូរបន្លែ�ែត្រី�ីសាច់់
នៅ�ផ្សាារដើ�ើមគរ ត្រូ�ូវបានអាជ្ញាាធរពិិ និិត្យយ

សំំណាករកឃើ�ើញមេ�រោ�គកូូវី ីដ-១៩ ហើ�ើយ
ក្រុ�ម
ុ អាជីីវករទាំង
ំ នេះ�ះបានចេ�ញចូូលផ្ទះះ�របស់់

ពួួ កគាត់់ជាប្រ�ចាំំ ដូូ ច្នេះ�ះ�មានការពាក់់ ព័័ន្ធធ

ជាមួួយក្រុ�មគ្រួ
ុ �ួសារនៅ�ផ្ទះះ�របស់់ពួក
ួ ។ ចំំណែ�ក
សមាជិិកក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាររបស់់គាត់នៅ់ �ឯផ្ទះះ�បាន

តាខ្មៅ�ៅ ហើ�ើយហាមឃាត់់តំំបន់់ផ្សាារដែ�លផ្ទុះះ��

ចេ�ញទៅ�ទិិញត្រី�ីសាច់់បន្លែ�ែនៅ�ផ្សាារទាំំងពីីរ

ផ្សាារដើ�ើមគរ មិិនឲ្យយលក់់ដូរូ នោះ�ះ ដូូច្នេះ�ះ�អាជីីវករ

ទទួួលដំំណឹឹងនេះ�ះភ្លាាម អាជ្ញាាធរខេ�ត្តតកណ្តាាល

សាច់់ នៅ�តាមទីី ជនបទ នៅ�ក្នុុ�ងទឹឹ កដីី

និិងបានយកពួួកគាត់់ទៅ�ពិិនិិត្យយសំំណាក ធ្វើ�ើ�

ករណីីកូូវី ីដ-១៩ក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំពេ�ំ �ញ ជាពិិសេ�ស

ផ្សាារដើ�ើមគរក៏៏ បានចេ�ញមកលក់់ បន្លែ�ែ ត្រី�ី

ខេ�ត្តតកណ្តាាល ក្បែ�ែរទីីក្រុ�ង
ុ តាខ្មៅ�ៅ ។ បន្ទាាប់់ពីី

ខាងលើ�ើនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�យកមកធ្វើ�ើម្ហូូ�
� ប ។ ក្រោ��យពីី

បានចុះះ�មកដល់់ទីីតាំំងផ្ទះះ�របស់់ក្រុ�ម
ុ អាជីីវករ

ចត្តាាឡីីស័ក
័ រយៈៈពេ�ល១៤ថ្ងៃ�ៃ ហើ�ើយអាជ្ញាាធរ

អាជីីវករផ្សាារដើ�ើមគរលក់់ដូូរមួួយរយៈៈនោះ�ះ

ចុះះ�បិិទទីីតាំំងផ្សាារ និិងយកអាជីីវករទាំំងអស់់

១៩មកដល់់ផ្សាារចំំនួួន០២ទៀ�ៀតនៅ�ក្នុុ�ងទឹឹកដីី

ក្រោ��យពីីធ្វើ�តេ�ស្តត
�ើ
រកមេ�រោ�គឃើ�ើញថា អាជីីវករ

មក ក៏៏មានករណីីឆ្លលងរី ីករាលដាលជំំងឺឺកូូវី ីដ-

នៅ�ក្នុុ�ងផ្សាារយកទៅ�ធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតរកមេ�រោ�គ

ខេ�ត្តតកណ្តាាល ដែ�លធ្វើ�ើ�អាជ្ញាាធរចុះះ�បិិទផ្សាារ

មួួយចំំនួួនបានឆ្លលងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ក្រុ�មគ្រួ
ុ �ួសារ

មេ�រោ�គកូូវី ីដ-១៩ ។ ផ្សាារទាំង
ំ ពីីរដែ�លអាជ្ញាាធរ

ឯមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ ៕

និិ ងយកអាជីី វករទៅ�ធ្វើ�ើ�សំំណាកដើ�ើម្បីី�រក
ខេ�ត្តតកណ្តាាលបិិទនោះ�ះរួួមមានៈៈ ផ្សាារព្រែ�ែតូូច
ខាងជើ�ើង ស្ថិិ�តនៅ�តាមដងផ្លូូ�វជាតិិលេ�ខ២១

ពេ�ទ្យយក៏៏បានបញ្ជូូ�នពួួកគាត់់ទៅ�ព្យាាបាលនៅ�
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