KHMERPOST USA

ISSUE 317 MAY 24 TH- JUNE 13TH, 2021

Page.1

ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាាមានជំំងឺឺឆ្លលងថ្មីី� "ផ្្សិិតខ្មៅ�ៅ"?

India New Infectious Disease ‘Black Fungus’?

ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន
ការណែ�នាំំនាពេ�លថ្មីីៗ
� នេះ�ះ ដោ�យក្រុ�ម
ុ

By Soben Pin

Council of Medical Research and India’s

A recent advisory by the Indian

Health Ministry dated May 9, calls for

Please see 'Black Fungus' /05

ប្រឹ�ឹ ក្សាាស្រា�វជ្រា�វផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្រ្ត�ឥ
ត ណ្ឌា
ា
និិងការណែ�នាំំ របស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល
ឥណ្ឌា
ា នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៩ ឧសភា បានអំំពាវនាវ
ឱ្យយមានការយល់់ដឹឹង ត្រួ�ួតពិិ និិត្យយ និិ ង
ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងឱ្យយបានកាន់់តែ�ល្អប្រ�សើ�
អ
នៃ�ជំំ
ើ
ងឺឺស្លេ�ស
េ លាយខ្ទុះះ�� (mucormycosis) ដែ�ល
ជាជំំងឺឺកម្រ� និិងជាជំំងឺឺផ្សិិ�តប្រ�ល័័យជីីវិ ិត
មនុុស្សស ហៅ�ថា “ផ្សិិ�តខ្មៅ�ៅ” ។
ករណីីជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បានកើ�ើនឡើ�ើង
នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា ដល់់ទៅ� ២៣ លាន
ករណីី និិងសម្លាាប់់មនុស្សស
ុ
២៥០.០០០ នាក់់
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៥

ឆ្លលងថ្មីី� ៤៣៥៦ ជាសះះស្បើ�ើ��យ ៥៤៤៣ នាក់់ និិងស្លាាប់់ ៣៥ នាក់់ ដោ�យសារកូូវីីដ-១៩នៅ�កម្ពុុ�ជា
ភ្នំំ�ពេ�ញៈៈ បើ�ើយោ�ងតាមផេ�កផ្លូូ�វការរបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

បានចុះះ�ផ្សាាយស្តីី�ពីី ចំំនួួនអ្ននកឆ្លលងជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩ នៅ�តែ�មានចំំនួួ នច្រើ�ើ�ន មិិ នទាន់់ ថមថយ
នៅ�ឡើ�ើយទេ� ហើ�ើយក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលបានប្រ�កាសសុំំ�ឲ្យយបងប្អូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគោ�រពតាម
ការណែ�នាំំរបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលឲ្យយបានខ្ជាាប់់ខ្ជួួ�នកុំំ�ធ្វេ�េសប្រ�ហែ�សឲ្យយសោះ�ះ លាងដៃ�
ជាមួួយអាល់់កុុល ឬសាប៊ូូ� ឲ្យយបានញឹឹកញាប់់ រក្សាាគម្លាា តពីីគ្នាាយ៉ោ�ោ ងហោ�ចណាស់់អោ�យ
បាន៣ម៉ែ�ែត្រ� ពាក់់ម៉ាាស់់ជាប្រ�ចាំំពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�ណាមកណា នឹឹងសូូមឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ខ្មែ�ែរទាំំងអស់់គ្នាា ចូូលរួមទប់
ួ
់ស្កាាត់់ការរី ីករាលដាលជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ដ៏៏កាចសាហាវនេះ�ះឲ្យយរលត់់
ផុុតចេ�ញពីីភពផែ�នដីី ។

តទៅ�ទំំព័័រទីី១៣
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ច្្បាប់់ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ស្តីី�ពីីការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ដែ�លជំំរុុញដោ�យការវាយប្រ�ហារប្រ�ឆាំំង
ជនជាតិិអាស៊ីី� ឆ្លលងផុុតសភា រង់់ចាំំការចុះះ�ហត្ថថលេ�ខារបស់់ប្រ�ធានាធិិបតីី បៃ�ដិិន
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ស៊ីី�សស្កូូ�) បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទ
កាសែ�តមួួយថា “ការរី ីករាលដាលនៃ�ការ
ប្រ�ឆាំំងនឹឹង AAPI នេះ�ះគឺឺជាបញ្ហា
ា ប្រ�ឈម
មួួ យចំំពោះ�ះមនសិិការនៃ�ប្រ�ទេ�សរបស់់

តំំណាងរាស្ត្រ�រ លោ�កស្រី�ី Judy Chu

កើ�ើ នឡើ�ើងយ៉ាា ងខ្លាំំ �ងនៃ�ការវាយប្រ�ហារ

ទិិន្ននន័យ
័ និិងការឆ្លើ�ើ�យតប។ វាមិិនអនុុញ្ញាាត

យើ�ើង ដែ�លទាមទារឱ្យយមានសកម្មមភាព

(បក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ រដ្ឋឋ Monterey Park)

ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ងជនជាតិិ អាមេ�រិក
ិ -អាស៊ីី�

ឱ្យយមានលុុយថ្មីី�ណាមួយ
ួ សម្រា�ប់់ជំំនួយ
ួ នេះ�ះ

ច្បាាស់់លាស់់ប្រ�កបដោ�យប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព” ។

ថ្លែ�ង
ែ នៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទសារព័័ត៌មា
៌ នមួួយនៅ�

ចាប់់តាំំងពីីមានការរាតត្បាាតកើ�ើតឡើ�ើង។

ទេ�។

ច្បាាប់់ ស្តីី�ពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមស្អប់
អ ់ខ្ពើ�ើ�មកូូវី ីដ-១៩

ថ្ងៃ�អ
ៃ ង្គាារនេះ�ះជាមួួយសភាប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

នឹឹងពង្រឹ�ឹងការការពាររបស់់យើ�ង
ើ ដើ�ើម្បីី�បង្កាារ

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត អំំពីីច្បាាប់់ប្រ�ឆាំំងអំំពើ�ើឧក្រិ�ិដ្ឋឋ

សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ដែ�លបានអនុុម័័ត

កម្មមស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ទាក់់ទងនឹឹងជំំងឺឺកូូវី ីដ -១៩

លើ�ើការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យបក្សស

នៅ�វិ ិមានកាពីីតូូលហីល
ី ។ ជាបន្ទាាប់់ ច្បាាប់់

ទាំំងពីីរ ៣៦៤ ទល់់ ៦២ សម្លេ�េង បង្កើ�ើ�តឱ្យយ

ត្រូ�ូវទៅ�ដល់់លោ�កប្រ�ធានាធិិ បតីី Biden

មានជនបង្គោ�ោលម្នាាក់់នៅ�ឯក្រ�សួួងយុុត្តិិ�ធម៌៌

សេ�ចក្ដីី�ព្រា�ងច្បាាប់់ដែ�លបានណែ�នាំំ

ដើ�ើម្បីី�ក្លាា យជាច្បាាប់់។

នឹឹ ងពិិ និិត្យយមើ�ើ លឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុ ឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មម

ផ្តើ�ើ�មឡើ�ើងដោ�យសមាជិិ កព្រឹ�ឹទ្ធធសភា គឺឺ

ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម ដែ�លបានរាយការណ៍៍ទៅ�ឲ្យយ

លោ�ក Mazie Hirono (បក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

ទីីភ្នាាក់់ងារអនុុវត្តតច្បាាប់់ និិងផ្តតល់កា
់ រណែ�នាំំ

រដ្ឋឋហាវ៉ៃៃ�) និិងលោ�ក Grace Grace (បក្សស

ដោ�យ៖ SARAH D. WIRE អ្ននកនិិពន្ធធ

បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតដល់់អង្គគភាពរដ្ឋឋ និិងអង្គគភាព

១៨ ឧសភា ២០២១

មូូលដ្ឋាា ន ដើ�ើម្បីី�ងាយស្រួ�ួលរាយការណ៍៍

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ រដ្ឋឋញូូយ៉៉ក) បានអនុុម័័ត

(Kent Nishimura / Los Angeles Times)

ទប់់ស្កាាត់់ រាយការណ៍៍ និិងប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំង
នឹឹងអំំពើ�ើហិិង្សាាប្រ�ឆាំំងនឹឹង AAPI” ។

ដោ�យព្រឹ�ឹ ទ្ធធសភាមាន ៩៤ ទល់់នឹឹង ១

អំំពីីឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមស្អប់
អ ់ខ្ពើ�ើ�ម។

សម្លេ�េងកាលពីីខែ�មុន
ុ និិងទៅ�ដល់់សេ�តវិ ិមាន

ក្រុ�ុងវ៉ាាស៊ីី�ងតុុន —

សម្រា�ប់់ប្រ�ធានាធិិបតីី បៃ�ដិិន ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា

សភាបានបោះ�ះឆ្នោ�ោ តកាលពីីថ្ងៃ�អ
ៃ ង្គាារ

ច្បាាប់់នេះ�ះក៏៏នឹង
ឹ ពង្រី�ីកយុទ្ធ
ុ នា
ធ ការអប់់រំំ

នៅ�ខែ�ក្រោ��យ។ គាត់់គាំំទ្រ�ច្បាាប់់នេះ�ះ ហើ�ើយ

ដើ�ើម្បីី�អនុុម័ត
័ សេ�ចក្តីី�ព្រា�ងច្បាាប់់មួយ
ួ ដែ�ល

ជាសាធារណៈៈ ដែ�លត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើង

អាចចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាលើ�ើវា នៅ�ដើ�ើមសប្តាាហ៍៍

មានគោ�លបំំណងដោះ�ះស្រា�យឧក្រិ�ិដ្ឋកម្មម
ឋ

ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នការយល់់ដឹឹង និិងអនុុញ្ញាាតឱ្យយ

Judy Chu, CA-27th District
Congresswoman

ស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជនជាតិិអាមេ�រិ ិក ដើ�ើមកំំណើ�ើត

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាផ្តតល់់ជំំនួួយថវិ ិកាដល់់រដ្ឋឋ

អាស៊ីី� និិងអ្ននករស់់នៅ�លើ�ើកោះ�ះប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក

សម្រា�ប់់ការបណ្តុះះ��បណ្តាាលអំំពីីការប្រ�មូូល

សុុន្ទទរកថា របស់់លោ�កស្រី�ី Nancy

ហៅ�កាត់់ ថា (AAPI) ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹ ងការ

ព័័ត៌៌មានឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមស្អប់
អ ់ខ្ពើ�ើ�ម ការប្រ�មូូល

Pelosi (បក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ រដ្ឋឋសាន់ហ្រ្វា់ �ាន់់

នេះ�ះ។
តំំណាងរាស្ត្រ�រ លោ�កស្រី�ី Judy Chu
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៣
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៣៥ កន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកអាចឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវីីដ-១៩ខ្លាំំ�ងបំំផុុត
មុុនឈានជើ�ើងចេ�ញក្រៅ�� សូូមអ្ននកអានចំំណុុចចាំំបាច់់ទាំំងនេះ�ះ។

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

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានផែ�នការ និិងស្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងសណ្ឋា
ា គារ សូូមពិិនិត្យ
ិ យជាមួួយបុុគ្គលិ
គ ក
ិ

ទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វនៅ�តុុមុុខអំំពីីនីីតិិវិ ិធីីធ្វើ��ើអនាម័័យ សម្លាាប់់មេ�រោ�គ។ “នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��ចូូល ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ
បោ�សជម្រះ�ះពីីលើ�ើដល់់ក្រោ��មជាមួួយអាកុុល ជាពិិសេ�ស ផ្ទៃ�ៃដែ�លមានមនុុស្សសប៉ះះ�ពាល់់

តពីីលេ�ខមុុន

មេ�រោ�គ យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់ មានជាតិិ អាកុុ ល ៦០%

ឲ្យយបានច្រើ�ើ�នកន្លែ�ង
ែ នៅ�កន្លែ�ង
ែ ធ្វើ�កា
�ើ ររបស់់បុគ្គ
ុ លិ
គ ក
ិ និិងថៅ�កែ�។”

នេះ�ះជាការស្នើ�ើ�ឡើ�ើងរបស់់ CDC ។ យ៉ាា ងណាមិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ក្លឹឹ�បហាត់់ប្រា�ណមានមនុុស្សសកុះះ�ករ និិងមិិនមានពិិធីសា
ី រត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ

ច្រើ�ើ�ន ខ្ញុំំ��អាចប៉ះះ�ពាល់់វា បន្ទាាប់់មក ខ្ញុំំ��ប៉ះះ�មាត់់ ដូូចជា ចានលាងដៃ�ក្នុុ�ងបន្ទទប់់ទឹឹកសណ្ឋា
ា គារ”

លោ�កបណ្ឌិ�ត
ិ Mercedes Carnethon, Ph.D. បានលើ�ើកឡើ�ង
ើ លោ�កមកពីីមហាវិ ិទ្យាាល័័យ
Northwestern សាលាឳសថសាស្ត្រ�រ Feinberg ។
ការទៅ�កាន់់អាគារសក្កាា�រៈៈបួួងសួួង

ទេ� សូូមគិតពី
ិ កា
ី រហាត់់ប្រា�ណនៅ�តាមផ្ទះះ�វិ ិញ អ្ននកមានហានិិភ័យ
័

រើើ �សអើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងសាសនា
ទេ�។ការជួួបជុំំ�បែ�បសាសនា

ទាប។

ការស្នាា�ក់់នៅ�ក្នុុ�ងសណ្ឋាា�គារ

ណាមួួយ មានហានិិភ័័យ

ស្មើ�ើ�ៗគ្នាា ពេ�លពាក់់ ព័័ន្ធធ

មុុនអ្ននកមានផែ�នការ

វិ ិស្សសមកាល វាសំំខាន់់

ជាមួួយមនុុស្សសក្រុ�ុមធំំ ក្នុុ�ង

ទីី តាំំងអាគារតូូ ច។ មុុ ន

ត្រូ�ូវដឹឹងឲ្យយបានច្រើ�ើ�នអំំពីី

ការចូូ លរួួមសកម្មមភាព

គោ�លដៅ�របស់់អ្ននក និិង

វិ ិធីីដែ�លអ្ននកធ្វើ�ើ�បានក្នុុ�ង

សាសនា ត្រូ�ូវប្រា�កដថា

ពេ�លជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ រី ីក

ទីីតាំំងនោះ�ះកំំពុុងអនុុវត្តតតាមគោ�លកាណ៍៍ណែ�នាំំដែ�លបានស្នើ�ើ�ឡើ�ើងដោ�យ CDC ។

អ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�តំំបន់់

ការចម្លលង។

ខ្ពពស់់ អ្ននកដាក់់ ខ្លួួ�នឯង
នៅ�ក្នុុ�ងហានិិ ភ័័យខ្ពពស់់

ព័័ន្ធធ និិងរបស់់រដ្ឋឋ” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម CDC ។ ប្រ�សិិនបើ�ើព្រះ�ះវិ ិហាររបស់់អ្ននកមិិនអនុុវត្តត

រាលដាល។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

ដែ�លមានអត្រា�ការឆ្លលង

ក្នុុ�ងការឆ្លលងវី ីរ៉ុុ�ស អ្ននកគួួរតែ�នៅ�ផ្ទះះ� នៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�កភូ
ុ មិ
ូ រិ បស់់អ្ននកវិ ិញ។ ត្រូ�ូវចងចាំំថា សណ្ឋា
ា គារ
ពេ�ញទៅ�ដោ�យមនុុស្សសមកពីីគ្រ�ប់់ទីីកន្លែ�ែងនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស។

ី -១៩ មិិ ន
ជម្ងឺឺ�កូូវីដ

គម្លាាតសង្គគមអាចតឹឹងតែ�ង ជាពិិសេ�ស ក្នុុ�ងការរៀ�ៀបចំំធំំៗ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសំំខាន់់ ត្រូ�ូវជួួយបញ្ឈឈប់់

ការរៀ�ៀបចំំតាមបែ�បសាសនា គួួរតែ� “អនុុលោ�មទៅ�តាមច្បាាប់់ និិងបទបញ្ជា
ា រសហ

តាមគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំទាំំងនេះ�ះទេ� អ្ននកប្រ�ហែ�លជាត្រូ�ូវផ្អាាកការរទៅ�សូូត្រ�ធម៌៌នៅ�
ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយមួួយរយៈៈ។

ការងូូតទឹឹកទារក ឬការស្រោ��ចទឹឹកក្នុុ�ងពិិធីីអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ នៅ�ក្នុុ�ងអាគារ
តទៅ�ទំំព័័រទីី ០៩
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India New Infectious Disease ‘Black Fungus’?
Infectious Disease ‘Black Fungus’/From
Fungus’/From Front Page

មាន ១នាក់់ស្លាាប់់ ក្នុុ�ងចំំណោ�ម ៥ ករណីី

មានអាការៈ�ឈឺឺក្បាាលខ្លាំំ ង
� ឈឺឺឆ្អឹឹ�ងខ្ទទង់់ច្រ�មុះះ�

នៃ�អ្ននកជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ នៅ�លើ�ើពិិភពលោ�ក។

និិងឈឺឺភ្នែ�ែក ព្រិ�ិលភ្នែ�ែក និិងហើ�ើម ថ្ពាាល់់។

ជំំងឺឺ “ផ្សិិ�តខ្មៅ�ៅ” គឺឺជាសត្រូ�ូវថ្មីី�របស់់អ្ននកជំំងឺឺ

ឆ្អឹឹ�ងខ្ទទង់់ច្រ�មុះះ�ប្រែ�ែជាខ្មៅ�ៅ។ លោ�កវេេជ្ជជបណ្ឌិិ� ត

កូូ វី ីដ-១៩ ទោះ�ះបីី ជាវាមិិ នមែ�នជាជំំងឺឺ ថ្មី�ី

Shukla មានប្រ�សាសន៍៍ ថា “ជំំងឺឺ នេះ�ះ

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា ក៏៏ដោ�យ។ វេេជ្ជជបណ្ឌិិ� ត

វាយប្រ�ហារទៅ�លើ�ើសរសៃ�ឈាម និិងជា

Aparna Mukherjee ជនជាតិិ ឥណ្ឌា
ា

ិ នៅ�ពេ�លវាសម្លាាប់់
លិិការមានជីី វិត

Covid-19 has surged in India to

used to treat Covid-19 patients to help

មានប្រ�សាសន៍៍ថា “ជំំងឺឺស្លេ�ស
េ លាយខ្ទុះះ��

សរសៃ�ឈាម និិងជាលិិការ វាប្រែ�ែជាខ្មៅ�ៅ

23 million cases and claimed 250,000

them breathe. This oxy-gen concentra-

(mucormycosis) គឺឺជាជំំងឺឺឱកាសនិិយម”។

ទាំំងអស់់” ជាកន្លែ�ែងដែ�លជំំងឺឺមានឈ្មោះ�ះ�

lives, making it 1 out of 5 Covid-19

tor device comes with a humidifier

វាមិិនអាចចម្លលងពីីមនុស្សសម្នាាក់
ុ
ទៅ់ �មនុុស្សសម្នាាក់់

ថា

cases in the world. The “black fungus”

system which helps to keep the air

“ផ្សិិ�តខ្មៅ�ៅ” ។ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លបីីថ្ងៃ�ៃ ជំំងឺឺ

more awareness, screening, and better
and deadly fungal infection called the

In India, concentrated oxygen is

moist, so the airways don't become too
dry, and fungal spores live in that kind

មនុុស្សសដែ�លមានប្រ�ព័័ន្ធធភាពស៊ាំំ �ខ្សោ�ោយ

of environment. “If the hu-midifiers

ដូូចជា បន្ទាាប់់ពីីការវះ�កាត់់ ឬការសម្រា�ក

are not properly cleaned or if they don’t

ពេ�ទ្យយយូូរ ទំំនងជាងាយឆ្លលង ជំំងឺឺផ្សិិ�តខ្មៅ�ៅ

work, then the chances of contracting

ប៉ុុ�ន្តែ�ែសព្វវថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ បានធ្វើ�ើ�អោ�យ

mu-cormycosis are higher” say Dr.

ប្រ�ព័័ន្ធភា
ធ ពស៊ាំំ ចុះះ�ខ្សោ�ោ
�
យគួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់

Ronak Shukla, an ear, nose and throat

ធ្វើ�ឱ្យ
ើ� យមនុុស្សសកាន់់តែ�ងាយរងគ្រោះ��ះនឹឹងជំំងឺឺ

doctor who take cares of Covid-19

នេះ�ះ។ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២២ ខែ�ឧសភាប្រ�ទេ�ស

patients.

ឥណ្ឌា
ា បានរាយការណ៍៍ជិិត ៩.០០០ ករណីី
ដែ�លជាងពាក់់កណ្តាាលនៃ�ករណីីសរុុបត្រូ�វូ

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ�តកំំពុុងតែ�ពិិនិិត្យយភ្នែ�ែក

បានប្រ�មូូលផ្តុំំ��នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Gujarat រដ្ឋឋ Ma

បានរាលដាលដល់់ភ្នែ�ែក ឬឆ្អឹឹ�ងថ្គាាម ហើ�ើយ

នៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ Ahmedabad ឥឡូូវនេះ�ះមាន
១០០ ករណីី ធៀ�ៀបនឹឹងជាធម្មមតា ៣ ករណីី

បន្ទាាប់់មកទៅ�កាន់់ខួួរក្បាាល ដែ�លអ្ននកជំំងឺឺ

ក្នុុ�ងមួួយឆ្នាំំ�។

ដើ�ើម្បីី�បញ្ឈឈប់់ការរាលដាល នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�

នឹឹងមានឳកាសរស់់បានតែ� ៥០ % ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។
រោ�គវិ ិនិិច្ឆ័�័យឃើ�ើញថាមានជំំងឺឺនេះ�ះ គឺឺត្រូ�ូវ

តើ�ើផ្សិិ�តខ្មៅ�ៅឆ្លលងទៅ�អ្ននកជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩
យ៉ាា ងដូូចម្តេ�េច?

វះ�កាត់់យកភ្នែ�ែក ឬ ឆ្អឹឹ�ងថ្គាាមដែ�លមានជម្ងឺឺ�
ចេ�ញ។
វេេជ្ជជបណ្ឌិិ� ត Shukla ជនជាតិិឥណ្ឌា
ា

នៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា អុុកស៊ីី�សែ�នប្រ�មូូល

Patient receiving oxygen and ste-

is the new enemy of Covid-19 patient,

roid medication (another cause of

although it is not a new disease in India.

weakened immune system) as necessary

“Mucormycosis is an opportunistic

treatment for Covid 19 and then con-

infection,” says India’s Doctor Aparna

tracted mucormycosis experienced

Mukherjee. It is not transmittable from

intense headache, pain in the sinus area

one person to the next. Before Covid,

and eye(s), blurred vision and swollen

only people with their immune system

cheek. The nasal sinuses turns black.

weakened such as after an operation or

The disease “attacks blood vessels and

prolonged hospital stay were likely to

live tissues, as it kills them, it turned
them all black— that’s where the disease

ផ្តុំំ�� ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដើ�ើ ម្បីី�ព្យាាបាលអ្ននកជំំងឺឺ កូូ

gets the name ‘black fungus’ said Dr.

វី ីដ-១៩ ដើ�ើម្បីី�ជួួយឱ្យយពួួកគេ�ដកដង្ហើ�ើ�ម។

Shukla in the NPR report. In three days

ឧបករណ៍៍ស្រូ�ូបយកអុុកស៊ីី�សែ�ននេះ�ះ មាន

time, the infection spreads to the eyes

ភ្ជាាប់់ជាមួួយប្រ�ព័័ន្ធជួ
ធ ួយ សម្រួ�ួលសំំណើ�ើម

or the jawbone, and then to the brain

ដើ�ើ ម្បីី�ឱ្យយខ្យយល់់មានសំំណើ�ើម ដូូ ច្នេះ�ះ�

where the patient will survive only 50%

ការដកដង្ហើ�ើ�មរបស់់អ្ននកជម្ងឺឺ�នឹឹងមិិនស្ងួួ�តទេ�

of the time. The treatment to stop the

និិងជាកន្លែ�ែងនាំំអោ�យដុះះ�ផ្សិិ�តកើ�ើតឡើ�ើង។

progression to the brain is to remove

វេេជ្ជជបណ្ឌិិ� ត Ronak Shukla ជាវេេជ្ជជបណ្ឌិិ� ត

the infected eye or jawbone by surger-

ឯកទេ�សផ្នែ�ែកច្រ�មុះះ� និិងបំំពង់់ក ដែ�លថែ�ទាំំ

ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាារកំំពុុងតែ�បញ្ចុុ�កបាាយអ្ននកជំំងឺឺនៅ�ៅមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

អ្ននកជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ បាននិិយាយថា “ប្រ�សិិនបើ�ើ
ឧបករណ៍៍

Covid-19 patients?

“black fungus”.

ទៀ�ៀតបានទេ�។ មុុនពេ�ល ជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩

harashtra និិ ងរដ្ឋឋ Andhra Pradesh ។

Why the Black Fungus infects

management of mucormycosis, a rare,

ies.

បម្លែ�ែងជាតិិសំំណើ�ើម មិិន

មានប្រ�សាសន៍៍ថា ទោះ�ះបីីវាជាជំំងឺឺគួួរតែ�

be infected the black fungus, but today

Despite being an invasive disease,

ត្រូ�ូវបានសម្អាា តឱ្យយបានត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវ ឬមិិ ន

ចៀ�ៀសវាងក៏៏ដោ�យ វាអាចព្យាាបាលបាន។

Covid-19 weakens the immune system

it can be treated, says India doctor

ដំំណើ�ើរការទេ� នោះ�ះឱកាសនៃ�ការកើ�ើតជំំងឺឺ

ប្រ�ជាជននៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា ឆ្លង
ល ជំំងឺឺដោ�យ

making more people vulnerable to the

Shukla. People in India are infected by

ជំំងឺឺ ស្លេ�ស
េ លាយខ្ទុះះ�� (mucormycosis)

ការដកដង្ហើ�ើ�មស្រូ�ូបផ្សិិត
� ចូូលដែ�លត្រូ�វូ បាន

disease. As of May 22, India reported

inhaling the fungal spores found in the

រកឃើ�ើញនៅ�ក្នុុ�ងបរិ ិស្ថាា នធម្មមជាតិិ និិងលើ�ើ

nearly 9,000 cases, more than half of

natural environment and soil in India.

អ្ននកជំំងឺឺបានទទួួលអុុកស៊ីី�សែ�ន និិង

ដីី នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សឥណ្ឌា
ា ។ “សំំរាប់់មនុុស្សស

the total cases are concentrated in states

“For most people with a healthy im-

ការព្យាាបាលេ�ដោ�យថ្នាំំ�ស្តេ�េរ៉ូូ�អ៊ីី�ត (steroid)

ភាគច្រើ�ើ�នដែ�លមានប្រ�ព័័ន្ធភា
ធ ពស៊ាំំ កា
� រពារ

of Gujarat, Maharashtra and Andhra

mune system, exposure to the fungus

(ជាបូូលហេ�តុុមួួយទៀ�ៀតដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ព័័ន្ធធ

សុុខភាពល្អអ ការប៉ះះ�ពាល់់នឹឹងផ្សិិ�ត ពិិតជា

Pra-desh. In the state of Ahmedabad

really won’t matter. They won’t get

ភាពស៊ាំំ ចុះះ�ខ្សោ�ោ
�
យ) ជាការព្យាាបាលចាំំបាច់់

មិិ នមានបញ្ហា
ា អ្វីី�ទេ�។ ពួួ កគេ�នឹឹ ងមិិ នឈឺឺ

there are now 100 cases compared to

sick” he says.

សម្រា�ប់់ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ហើ�ើយឆ្លលងជំំងឺឺនេះ�ះ

ទេ�៕

កាន់់តែ�ខ្ពពស់់” ។

the normal 3 cases per year.
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លេ�ខ៣១៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ឧសភា -១៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក បន្ថែ�ែម "សមត្ថថភាព
ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ" ដើ�ើម្្បីីស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត អង្គគការ Trump
(CNN) ការិ ិយាល័័យរបស់់លោ�ក

ថ្លែ�ែងការណ៍៍ដ៏៏ វែែងមួួយថា “គ្មាា នអ្វីី�ដែ�ល
ពុុករលួួយជាងការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លកំំពុុង
ស្វែ�ែងរកឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមបែ�បអស់់សង្ឃឹឹ�មនោះ�ះ
ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែពុំំ�មានកំំហុុសអ្វីី�នោះ�ះទេ�នុះះ�គឺឺជាអ្វីី�

James បាននិិយាយនៅ�ថ្ងៃ�ៃអង្គាារនេះ�ះថា

ឥឡូូវនេះ�ះ យើ�ើងកំំពុុងធ្វើ��ើការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
យ៉ាា ងសកម្មមទៅ�លើ�ើអង្គគការ Trump នៅ�ក្នុុ�ង

មានសញ្ញាាកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងឡើ�ើងសម្រា�ប់់

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាា

សមត្ថថភាពព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ រួួមជាមួួយមេ�ធាវី ី

អតីី តប្រ�ធានាធិិ បតីី Donald Trump

ក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក Letitia

លោ�កបាននិិ យាយនៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�

ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ទីីនេះ�ះ” ។

James កំំពុុងចូូលរួួមជាមួួយការិ ិយាល័័យ

ការិ ិយាល័័យអគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាកំំពុុងធ្វើ��កា
ើ រ

អតីី តប្រ�ធានាធិិ បតីី រូប
ូ នេះ�ះ បាន

មេ�ធាវី ីស្រុ�ក
ុ Manhattan ធ្វើ�កា
�ើ រស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

ជាមួួយការិ ិយាល័័យមេ�ធាវី ីស្រុ�ក
ុ Manhat-

ចោ�ទប្រ�កាន់់លោ�ក James ពីីបទធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

រឿ�ឿងក្តីី�ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌមួួយរបស់់អង្គកា
គ រ Trump ។

tan ស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតយ៉ាា ងទូូលំទូ
ំ ូលាយនៅ�ក្នុុ�ង

បែ�កធ្លាា យព័័ ត៌៌មានអំំ ពីីវិ ិសាលភាពនៃ�

អង្គគការ Trump ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើល ថាតើ�ើក្រុ�ុមហ៊ុន
ុ�

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់លោ�កស្រី�ី ទៅ�កាន់់

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់ការិ ិយាល័័យ

នេះ�ះបានបំំភាន់់អ្ននកអោ�យខ្ចីី� និិងក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ និិងមិិនអើ�ើពើ�ើនឹឹងបញ្ហា
ា

អគ្គគព្រះ�ះរាជអាជ្ញាាលើ�ើអង្គគការ Trump ដែ�ល

ធានារ៉ាា ប់់រង អំំពីីតម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� និិង

ពិិតដែ�លទាក់់ ទងនឹឹងឧក្រិ�ិ ដ្ឋឋកម្មមនៅ�ក្នុុ�ង

បានដំំណើ�ើ រការតាំំងពីីឆ្នាំំ� ២០១៩ ក៏៏នឹឹង

ថាតើ�ើវាបានបង់់ពន្ធត្រឹ�ឹមត្រូ�
ធ
វូ ដែ�រឬទេ�។ ការ

បន្តតការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរឿ�ឿងក្តីី�រដ្ឋឋប្បបវេេណីីផង

ជូូនដំំណឹឹ ងរបស់់ James ទៅ�កាន់់អង្គគការ

ទីីក្រុ�ង
ុ ញូូវយ៉៉ក។ នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្ដីី�ថ្លែ�ង
ែ ការណ៍៍

ដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែថ្មីី�ៗនេះ�ះ ការិយាល័
ិ
័យ បាន

នាំំមកនូូវកម្រិ�ិ តហានិិភ័័យផ្នែ�ែកច្បាាប់់ ថ្មីី�

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតដែ�លមានលក្ខខណៈៈមិិ ន

ជូូនដំំណឹឹ ងដល់់មន្ត្រី�ី�អង្គគការ Trump អំំពីី

ដែ�លអាចកើ�ើតមានចំំពោះ�ះអតីីតប្រ�ធានាធិិបតីី

ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវតាំំងពីីដំបូ
ំ ង
ូ មកម្ល៉េះ�ះ�� ដោ�យអះះអាង

សមាសធាតុុព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ។

ដោ�យបច្ចុុ�ប្បបន្នននេះ�ះ មេ�ធាវី ីអាចស្វែ�ែងរកការ

ថា James “ស្បបថថា នាងនឹឹងប្តឹឹ� ងខ្ញុំំ��

ពិិន័័យផ្នែ�ែកព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយ

ជាមិិនខាន។”

អ្ននកនាំំពាក្យយរបស់់លោ�ក James
Fabien Levy បានប្រា�ប់់ CNN ថា "យើ�ើង
បានជូូនដំំណឹឹ ងដល់់អង្គគការ Trump ថា

នៃ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត។

New York Attorney General
Letitia James

កាលពីីថ្ងៃ�ៃពុុធ លោ�ក Trump បានស្តីី�

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរបស់់យើ�ើងលើ�ើអង្គគការនេះ�ះ

ស្រុ�ុក Manhattan DA" ។ យើ�ើងមិិនមាន

បន្ទោ�ោសការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌ របស់់

គឺឺលែ�ងមានលក្ខខណៈៈរដ្ឋឋប្បបវេេណីីទៀ�ៀតហើ�ើយ។

យោ�បល់់បន្ថែ�ែមទេ�។

ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នរបស់់លោ�កថា “ពុុករលួួយ” ។

របស់់លោ�កTrumpបានព្យាាយាមដេ�ញដោ�ល

មេ�ធាវី ីរបស់់អង្គគការ Trump ពីី មុុន
បានបដិិសេ�ធមិន
ិ ធ្វើ�អត្ថាាធិ
�ើ
ប្បា
ិ ាយនៅ�ពេ�ល
ដែ�លទូូរទស្សសន៍៍ CNN បានទាក់់ទង។
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៧
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របស់់គាត់់ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានប្រា�ក់់កម្ចី�ី និិង

មេ�ធាវី ីផ្នែ�ែកពន្ធធដារជើ�ើងចាស់់របស់់

ការធានារ៉ាា ប់់ រងដែ�លមានលក្ខខណៈៈ

លោ�ក Trump លោ�កស្រី�ី Sheri Dillon ក៏៏

ការិ ិយាល័័យមេ�ធាវី ីប្រ�ចាំំតំំបន់់ Man-

ហិិរញ្ញញវត្ថុុ� ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានប្រា�ក់់កម្ចី�ី ទទួួល

អំំ ណោ�យផល ប៉ុុ�ន្តែ�ែបានបន្ទាា បតម្លៃ�ៃ

ត្រូ�ូវបានគេ�ទម្លាាក់់ចោ�លផងដែ�រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែរដ្ឋឋ

hattan Cy Vance កំំពុង
ុ ពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលឯកសារ

បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច និិ ងពន្ធធ

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�កាត់់បន្ថថយ

និិយាយថា លោ�កស្រី�ីបដិិសេ�ធមិិនឆ្លើ�ើ�យ

រាប់់ លានទំំ ព័័រដែ�លរាប់់ បញ្ចូូ� លទាំំងការ

ក៏៏ដូច
ូ ជារបៀ�ៀបដែ�លនិិយោ�ជិក
ិ របស់់អង្គកា
គ រ

ពន្ធធអចលនទ្រ�ព្យយ។

សំំណួួ រជាក់់លាក់់ទេ�។

បង់់ពន្ធធរបស់់លោ�ក Trump ផងដែ�រ។

Trump ត្រូ�ូវបានទូូទាត់់សង។
ជំំនួួញហិិរញ្ញញវត្ថុុ�របស់់អង្គកា
គ រ Trump

មនុុស្សសម្នាាក់់ដែ�លមានពិិសោ�ធន៍៍នឹឹង

ជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានពិិនិត្យ
ិ យពិិច័យ
័ ដែ�លជាផ្នែ�ែក

ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបាននិិយាយថា អ្ននកស៊ើ�ើ�ប

មួួយនៃ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតរួួមទាំំងអចលនទ្រ�ព្យយ

អង្កេ�េតពីីរនាក់់នៅ�ការិ ិយាល័័យមេ�ធាវី ីក្រុ�ុង

Seven Springs Estate នៅ�តំំបន់់ West-

ញូូវយ៉៉ក ដែ�លមានចំំណេះ�ះដឹឹងជ្រៅ��ជ្រះ�ះ

chester County រដ្ឋឋញូូវយ៉៉ក 40 Wall

ក្រុ�ុមមេ�ធាវី ីស្រុ�ក
ុ ។ មនុុស្សសផ្សេ�េងដែ�លដឹឹង

សណ្ឋា
ា គារអន្តតរជាតិិ Trump និិ ងអគារ

អំំពីីបញ្ហា
ា នេះ�ះបាននិិយាយថា អគ្គគមេ�ធាវី ី

Tower នៅ�ទីី ក្រុ�ុង Chicago និិ ងក្លឹឹ� បវា

ក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក នៅ�តែ�ធ្វើ�ើ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត

យកូូនហ្គោ�ោល Trump National Golf Club

អំំពីីអង្គគការ Trump បានចូូលរួួមជាមួួយ

Street អាគារនៅ� Lower Manhattan

រឿ�ឿងរដ្ឋឋប្បបវេេណីីនៅ�ឡើ�ើយ។

កន្លលងមកTrumpបានហៅ�ការស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េត
របស់់មេ�ធាវី ីញូូវយ៉៉កថាជាហេ�តុុ ផល

នៅ�រដ្ឋឋ Los Angeles ។

DNl Rtm

រឿ�ឿងនេះ�ះត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាព
ក្រុ�ុមអ្ននកស៊ើ�ើ�បអង្កេ�េតបានទម្លាាក់់ចោ�ល

ជាមួួយនឹឹងប្រ�តិិកម្មមពីីលោ�ក Trump ។

លោ�ក Michael Cohen អតីីតមេ�ធាវី ី

មន្ត្រី�ី�អង្គគការ Trump ជាច្រើ�ើ�នរូូប រួួមមាន

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លពីី រឆ្នាំំ�កន្លលងមកនេះ�ះ

របស់់លោ�ក Trump បានផ្តតល់់សក្ខីី�កម្មម

លោ�ក Eric Trump កូូនប្រុ�ុសរបស់់អតីីត

ទូូរទស្សសន៍៍ CNN របស់់ហ្គាាប៊ីី�ប៊ីី�អ័័រនិិង

ការិ ិយាល័័យរបស់់ James បានពិិនិត្យ
ិ យមើ�ល
ើ

នៅ�ចំំ ពោះ�ះមុុ ខសភាក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ ថា

ប្រ�ធានាធិិបតីី និិងលោ�ក Allen Weissel-

Devan Cole បានចូូ លរួួមចំំ ណែ�កក្នុុ� ង

លើ�ើបញ្ហា
ា នានា រួួមមាន ថាតើ�ើវាបានបំំប៉ោ�ោ ង

របាយការណ៍៍ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�របស់់

berg ប្រ�ធានហិិរញ្ញញវត្ថុុ�។

របាយការណ៍៍នេះ�ះ ៕

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�មិិនត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ លើ�ើរបាយការណ៍៍

Trump បានបំំប៉ោ�ោ ងតម្លៃ�ៃនៃ�ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�

នយោ�បាយ។
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ពាក់់កណ្តាា�លនៃ�រដ្ឋឋអាមេ�រិិកបានចាក់់វ៉ាា�ក់់សាំំង យ៉ាា�ងហោ�ចណាស់់ ៥០% នៃ�មនុុស្្ស

ពេ�ញវ័័យ ផលប៉ះះ�ពាល់់កំំពុុងត្រូ�ូវបានគេ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�មផ្តោ�ោ�តការយកចិិត្តតទុុកដាក់់
រដ្ឋឋចំំ នួួនបួួននៃ�រដ្ឋឋទាំំងនោះ�ះ រួួមមាន រដ្ឋឋ

Connecticut រដ្ឋឋ Maine រដ្ឋឋ Massachusetts
និិង រដ្ឋឋ Vermont បានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងបាន
ពេ�ញលេ�ញជាងពាក់់

(CNN) យ៉ាា ងហោ�ចណាស់់មានរដ្ឋឋ
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លេ�ខ៣១៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ឧសភា -១៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១

កណ្តាា លនៃ�ចំំនួួន

ប្រ�ជាជនសរុុប មិិនត្រឹ�ឹមតែ�មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ

ចំំនួួន ២៥ បូូកនឹឹងទីីក្រុ�ង
ុ Washington DC

ដោ�យផ្ទាាល់់នៅ�ខែ�កញ្ញាាវិ ិញ ដោ�យគ្មាា ន
ជម្រើ�ើ�សរៀ�ៀនពីីចម្ងាា យទៀ�ៀតទេ�។ លោ�ក
Meisha Porter អធិិការបតីីសាលា NYC
បាននិិយាយថា ម៉ាា ស់់នឹឹងនៅ�តែ�ត្រូ�ូវការ
ជាចាំំបាច់់នៅ�តាមសាលារៀ�ៀន។

ថា “យើ�ើងបានបង្ហាាញថា យើ�ើងអាចផ្តួួ�ល
ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ នៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សបាន ហើ�ើយ

សាលារៀ�ៀនបើ�ើកវិ ិញ បួួនខែ�ចាប់់ពីពេ�
ី លនេះ�ះ

ទៅ�” ។ ដូូច្នេះ�ះ� ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿជាក់់ថា ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩

នឹឹងបន្តតធ្លាាក់់ ចុះះ� ការចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំងនឹឹង
កើ�ើនឡើ�ើង ការស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញនឹឹងកាន់់តែ�
រឹឹងមាំំ។”
លោ�ក Phil Murphy បាននិិ យាយ

ា
ឥឡូវនេះ�ះ
ងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់
ូ បានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាក់់សាំំ

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទថា នៅ�រដ្ឋឋ New Jersey

បើ�ើយោ�ងតាមទិិ ន្ននន័័យបង្ហាាញកាលពីី

នឹឹងត្រូ�ូវបានដកចេ�ញនៅ�ថ្ងៃ�ៃសុុក្រ� ដោ�យ

តម្រូ�ូវការពាក់់ម៉ាាស និិងរក្សាាគម្លាាតសង្គគម

ពាក់់កណ្តាា លនៃ�ប្រ�ជាជនពេ�ញវ័ ័យ។ នេះ�ះ

មិិនគិិតពីីស្ថាា នភាពចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងឡើ�ើយ

ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ ដោ�យមជ្ឈឈមណ្ឌឌ លគ្រ�ប់់គ្រ�ង

លើ�ើកលែ�ងតែ�ស្ថាា នភាពដែ�លបានកំំណត់់

និិងបង្កាា រជំំងឺឺឆ្លលងហៅ�កាត់់ថា (CDC)។

ជាក់់ លាក់់ ។ លោ�កបន្តតថា អាជីី វកម្មមជា
បុុគ្គល
គ អាចតម្រូ�ូវឱ្យយនិិយោ�ជិក
ិ និិងអតិិថិជ
ិ ន

រដ្ឋឋទាំំងនោះ�ះគឺឺរដ្ឋឋ Alaska, California,

ពាក់់ម៉ាាស ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ជ្រើ�ើ�សរើើ �សប្រើ�ើ�វា។

Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey,
New Mexico, New York, Oregon,
Pennsylvania, Rhode Island, South
Dakota , Vermont, Virginia, Washington
និិង Wisconsin ។
CDC បាននិិយាយកាលពីីថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទថា

នៅ�រដ្ឋឋ Michigan អភិិ បាលរដ្ឋឋ
Gretchen Whitmer បានប្រ�កាសអំំ ពីី

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�។

ផលប៉ះះ�ពាល់់នៃ�កម្មមវិ ិធីីចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ

គឺឺមានជាក់់ស្តែ�ែង។
លោ�ក Bill de Blasio អភិិបាលក្រុ�ុង
ញូូវយ៉៉ក បាននិិ យាយកាលពីី ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទថា
សាលារដ្ឋឋនឹឹងវិ ិល ត្រ�ឡប់់ទៅ�រកការរៀ�ៀន

រដ្ឋឋទីី ៨ របស់់សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកទើ�ើបតែ�

ឈានដល់់ដំំណាក់់កាលចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងកូូ
វី ីដ-១៩ ដ៏៏សំំខាន់់មួួយ។

លោ�ក de Blasio បាននិិយាយនៅ�
លើ�ើទូូរទស្សសន៍៍ពេ�លព្រឹ�ឹករបស់់ MSNBC

ពិិ ធីីការត្រ�ឡប់់ ទៅ�រកការងារជាថ្មីី� និិ ង
ការណែ�នាំំ រួួមទាំំងការអនុុញ្ញាាតឱ្យយនិិយោ�ជិក
ិ
ដែ�លបានទទួួលថ្នាំំ�វ៉ាា ក់់សាំង
ំ ពេ�ញលេ�ញ
បោះ�ះបង់់ការពាក់់ម៉ាាស់់ និិងការរក្សាាគម្លាាត
តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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វាងាយស្រួ�ួលសន្មមត់់ ថា ការ

ចេ�ញទៅ�ក្រៅ�� ជាមួួយមិិ ត្តតភ័័ក្តិិ�ក្រុ�ុម

អ្ននកមិិ នចង់់ ខកជាមួួយ

តូូចទៅ�ផ្ទះះ�នរណាម្នាាក់់មានសុុវត្ថិិ�ភាព។

សមាជិិកគ្រួ�ួសារ ឬទារករបស់់

យ៉ាា ងណាមិិញ មានចំំណុុចសំំខាន់់

មិិត្តតភ័័ក្តិិ� ឬការងូូតទឹឹកឲ្យយទារកក្នុុ�ង

បំំផុតពី
ុ រី បញ្ឈឈប់់ការចម្លលងជម្ងឺឺកូ
� វីូ ីដ-១៩

ពិិធីីអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រឹ�ឹត្តិិ�

ការណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងអាគារនេះ�ះ អាច

គឺឺការពាក់់ ម៉ាា ស់់ និិងគម្លាាតសង្គគម
នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម CDC ។ ប្រ�សិិនបើ�ើ

មានហានិិភ័័យខ្ពពស់ច
់ ម្លលងវី ីរ៉ុុ�ស កូូ

អ្ននកនៅ�ផ្ទះះ�មិិត្តតភ័័ក្តិិ�ដែ�លមានជម្ងឺឺ� អ្ននកស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ង
ែ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់។ ឳកាសមាន គឺឺមិិត្តត

នៃ�ការជួួបជុំំ�ជាមួួយគ្រួ�ួសារ ឬមិិត្តត

អាចចម្លលងវី ីរ៉ុុ�សទៅ�ដល់់មនុស្ស
ុ សទាំំងអស់់នៅ�ក្នុុ�ងពិិធីទទួួ
ី លទានជាមួួយគ្នាា មិិនរាប់់បញ្ចូូ� ល

រ៉ូូ�ណា។ ការពិិត ដូូចគ្នាានឹឹងប្រ�ភេ�ទ

ភ័័ ក្តិិ� ហានិិ ភ័័យចម្លលងទៅ�អ្ននក

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ខ្ពពស់់ខ្លាំំ�ងណាស់់។
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របស់់អ្ននកមិិនរក្សាាគម្លាាតសង្គគម ឬពាក់់ ម៉ាា ស់់ពេ�លទទួួលទានអាហារនៅ�ខាងក្នុុ�ងអាគារ
ទីី តាំំងអាគារនោះ�ះមានប្រ�ឡោះ�ះខ្យយល់់ចេ�ញចូូ លល្អអឬមិិ នល្អអផង។ វិ ិធានការមាស៖
ទទួួលទាននៅ�ក្រៅ��អាគារ។ នៅ�ខាងក្រៅ��តែ�ងតែ�ប្រ�សើ�ើជាងនៅ�ខាងក្នុុ�ង។
ការធ្វើ�ើ�ការងារ នៅ�ក្នុុ�ងការិិយាល័័យ

ការបរិិភោ�គចំំណីីអាហារនៅ�តាមភោ�ជនីីយដ្ឋាា�ន

យើ�ើងទាំំងអស់់គ្នាាចូូលចិិ ត្តត

រួួមទាំំង វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ Dr. Anthony Fauci ស្នើ�ើ�ឡើ�ើងថា កុំំ�ទាន់់ត្រ�ឡប់់ទៅ�ធ្វើ��ើការងារវិ ិញ

យ៉ាា ងណាមិិ ញ មានមូូ លហេ�តុុ

បុុគ្គគលិិករួួមការងារ ដែ�លមិិនពាក់់ម៉ាាស់់ និិងមានអ្ននកជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ វាអាចចម្លលងមកអ្ននក

ក្នុុ�ងអាគារប្រ�ណិិត តែ�ងតែ�ត្រូ�ូវ

និិងតំំបន់់ទូូទៅ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លជាប្រ�ភពចម្លលងក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លជម្ងឺឺ�រាលដាល សូូម្បីី�តែ�

បរិ ិភោ�គនៅ�តាមភោ�ជនីីយដ្ឋាាន។
មួួយ ហេ�តុុអីីបានជាការបរិ ិភោ�គ

បានរឹឹតបន្តឹឹ�ងមុុនគេ�។ ហេ�តុុអ្វីី�?
នៅ�ពេ�លទទួួលទានចំំណីីអាហារ

និិងភេ�សជ្ជៈៈ� មនុុស្សសត្រូ�ូវដោះ�ះម៉ាា ស់់

ចេ�ញ។ បរិ ិយាកាសក្នុុ�ងអាគារ វី ី

រ៉ុុ�សអាចងាយចម្លលងខ្លាំំ�ងជាងនៅ�ក្រៅ��អាគារ។ ដើ�ើម្បីី�សុុវត្ថិិ�ភាព៖ អង្គុុ�យខាងក្រៅ��អាគារ

ឬទិិញហើ�ើយដើ�ើរចេ�ញទៅ�។

ការបរិិភោ�គចំំណីីអាហារនៅ�តាមអាហារដ្ឋាា�នប៊ូូ�សហ្វេ�េ

មនុុស្សសភាគច្រើ�ើ�នខានជួួបបុុគ្គលិ
គ ករួួម
ិ
ការងារដោ�យផ្ទាាល់់ អ្ននកជំំនាញសុុខាភិិបាល

អ្ននកមិិនអាចឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩

ពីីចំណី
ំ ី អាហារទេ� តែ�ការទទួួលទាន

អាហារនៅ�អាហារដ្ឋាានប៊ូូ�ហ្វេ�េមាន
ហានិិ ភ័័យខ្លាំំ�ងជាងការអង្គុុ�យ

ទទួួលទាននៅ�ក្នុុ�ងភោ�ជនីីយដ្ឋាាន។

នៅ�អាហាដ្ឋាានប៊ូូ�ហ្វេ�េ អ្ននកមានឳកាស
ច្រើ�ើ�ន ទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយមនុុស្សស

ដូូចធម្មមតា បើ�ើមិិន

ចាំំបាច់់។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ប្រើ�ើ�សម្ភាារៈ�រួួមគ្នាា ឬនិិយាយរកគ្នាា ជាមួួយ

និិងដល់់ការិ ិយាល័័យទាំំងមូូលយ៉ាា ងងាយ។ លើ�ើសពីីនេះ�ះ បំំបែ�កបន្ទទប់់ កន្លែ�ែងអាហារ

នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំំងមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ។

ការចូូលរួួមពិិធីីអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍

អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍តូូចមួួយនៅ�ខាងក្រៅ�� ដែ�លមានគម្លាាតសង្គគម និិងការពាក់់ម៉ាាស់់

មិិនគួួរនាំំឲ្យយមានការគំំរាមកំហែ�
ំ ងខ្ពពស់ទៅ់ �នឹឹងការចម្លលងជម្ងឺឺកូ
� វីូ ីដ-១៩ ទេ�។ យ៉ាា ងណាមិិញ

ប្រ�សិិនបើ�ើ អ្ននកចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីធំំ ឬតូូចដែ�លរៀ�ៀបចំំនៅ�ក្នុុ�ងអាគារ ក៍៍ដោ�យ អ្ននកកំំពុុង
ដាក់់ជីីវិ ិតរបស់់អ្ននក និិងជីីវិ ិតអ្ននកដទៃ�ក្នុុ�ងហានិិភ័័យ។ ការពិិត អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ គឺឺជាព្រឹ�ឹត្តិិ�

ការណ៍៍ចម្លលងខ្លាំំ�ងបំំផុុតក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លជម្ងឺឺ�កំំពុុងរាលដាល។ “កម្រិ�ិតខ្ពពស់់បំំផុុតនៃ�ការ

ឆ្លលងសហគមន៍៍នៅ�ក្នុុ�ងតំំបន់់ដែ�លមានការជួួបជុំំ�គ្នាា ជាហានិិភ័័យឆ្លលងជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ ខ្ពពស់់

បំំផុុត” CDC ព្រ�មាន។” លើ�ើកលែ�ងតែ�អាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍ធ្វើ��ើឡើ�ើងតាម ហ្ស៊ូូ��ម (Zoom) អ្ននក

ប្រ�ហែ�លជាបដិិសេ�ធការអញ្ជើ�ើ �ញ។
ការអោ�បមិិត្តតភ័័ក្តិិ�

ការអោ�បមិិត្តតភ័័ក្តិិ�ជាការស្វាា គមន៍៍ ឬលាគ្នាា អាចជារឿ�ឿងទូូទៅ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្នុុ�ងពេ�លជម្ងឺឺ�រាល

ដាល កាយវិ ិការងាយៗនេះ�ះ ក្លាា យជាគ្រោះ��ះថ្នាាក់់សម្រា�ប់់ការចម្លលងវី ីរ៉ុុ�ស។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើភោ�ជនីីយដ្ឋាាន

ត្រូ�ូវការអោ�បពីីមិិត្តត ភ័័ក្តិិ� ឬពីីសមាជិិកគ្រួ�ួសារដោ�យខានមិិនបាន វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ Dr. Todd

រក្សាាគម្លាាតសង្គគម។ អ្ននកប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់គ្រឿ��ឿងផ្ទះះ�បាយរួួមគ្នាា ជាមួួយមនុុស្សសដែ�លបានឆ្លលង

ពាក់់ព័័ន្ធធ កន្លែ�ែងអ្ននកមានផែ�នការអោ�ប និិងទីីលំំហរដែ�លអ្ននកមាន។ អោ�បមនុុស្សសដែ�ល

មានមនុុស្សសកុះះ�ករ វាអាចពិិបាកនឹឹង

រោ�គ។ ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកប៉ះះ�ពាល់់ច្រ�មុះះ�ឬមាត់់ អ្ននកអាចឆ្លលងវី ីរ៉ុុ�សបាន។

រដ្ឋឋបាលចំំណីីអាហារ និិង ឳសថ ហៅ�កាត់់ថា (FDA) បានដាក់់ចេ�ញនូូវគោ�លការណ៍៍

ណែ�នាំំតឹឹងរ៉ឹឹ�ងសម្រា�ប់់អាហារដ្ឋាានប៊ូូ�ហ្វេ�េ និិង “បានស្នើ�ើ�ឲ្យយមានការលាងដៃ�ញឹឹកញាប់់

និិងសម្លាាប់់មេ�រោ�គរាល់់គ្រឿ��ឿងផ្ទះះ�បាយទាំំងអស់់ និិងផ្ទៃ�ៃដែ�លចំំណីីអាហារប៉ះះ�ពាល់់។”

យ៉ាា ងណាមិិញ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកព្រួ�ួយបារម្ភភអំំពីីវី ីរ៉ុុ�សកូូរ៉ូូ�ណា វាល្អអបំំផុុត អ្ននកត្រូ�ូវផ្អាាកទៅ�
ភោ�ជនីីយដ្ឋាានស្ទីី�លប៊ូូ�ហ្វេ�េមួួយគ្រា�សិិន។

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើកំំសាន្តតជាមួួយមិិត្ភភភ័័ក្តិិ� ឬជាមួួយគ្រួ�ួសារ

ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រ ជាទូូ ទៅ� មាន

ហានិិភ័យ
័ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការធ្វើ�ដូ
�ើ ច្នេះ�ះ�
ូ
ជាមួួយ

នរណាម្នាាក់់ ដែ�លរស់់នៅ�ក្រៅ��ផ្ទះះ�

របស់់អ្ននក ជាធម្មមតា ជាគំំនិិតមិិនល្អអ
នៅ�ក្នុុ�ងពេ�លជម្ងឺឺ�រាលដាលនេះ�ះ។
ដោ�យសារតែ�ហេ�តុុថា ការឆ្លង
ល ជម្ងឺឺ�កូូ

មិិ ត្តត

Ellerin, MD មកពីីមន្ទីី�ពេ�ទ្យយ South Shore ស្នើ�ើ�ឡើ�ើងថា ដំំបូូង អ្ននកត្រូ�ូវគិិតពីីមនុុស្សស
អ្ននកស្គាាល់់ថាមិិនមានជម្ងឺឺ� ឬមិិនបានប្រ�ឈមទៅ�នឹឹងវី ីរ៉ុុ�ស និិងព្យាាយាមផ្តើ�ើ�មទំំនាក់់ទំំនង

នៅ�ខាងក្រៅ�� និិងមិិននៅ�ជុំំ�វិ ិញអ្ននកផ្សេ�េង។
ការចូូលបារក្នុុ�ងស្រុ�ុក

តើ�ើអ្ននកគិិតពីីការចង់់ផឹឹកភេ�សជ្ជៈៈ�ដែ�លអ្ននកចូូលចិិត្តតនៅ�ក្នុុ�ងបារដែ�រឬទេ�? ទោះ�ះបីីជា

បារនៅ�ក្នុុ�ងស្រុ�កបើ�ើកក៍
ុ
៍ដោ�យ វាអាចជាកន្លែ�ង
ែ ដែ�លគ្មាា នសុុវត្ថិិ�ភាព នៅ�ពេ�លវាមានការ

ចម្លលងជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩។ ប្រ�សិិនបើ�ើ បារអនុុញ្ញាាតឲ្យយភ្ញៀ�ៀ�វអង្គុុ�យជិិតគ្នាា មានហានិិភ័័យខ្ពពស់់

ជាពិិសេ�ស ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�មិិនពាក់់ម៉ាាស់់ ក្នុុ�ងពេ�លកំំពុុងផឹឹកស៊ីី�សប្បាាយ។ វី ីរ៉ុុ�សកូូរ៉ូូ�
ណា ងាយឆ្លលងខ្លាំំ�ង នៅ�ក្នុុ�ងបារ នៅ�ពេ�ល “កន្លែ�ែងអង្គុុ�យមិិនបន្ថថយចំំនួួនភ្ញៀ�ៀ�វ និិងតុុមិិន

មានគម្លាាត ៦ហ្វីី�តពីីគ្នាា ” នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម CDC ។ ការពិិត នៅ�ពេ�លសួួរអំំពីីកន្លែ�ែង
មានហានីីភ័័យខ្ពពស់បំ
់ ំផុុត អំំឡុងពេ�លជម្ងឺឺ
�ឆ្លង
ល រាលដាល អ្ននកជំំនាញសុុខាភិិបាល ពិិតជា
ុ

លាក់់បាំំងទីីតាំំងបារនោះ�ះថា ទេ�-ទេ�។
ការដើ�ើរលេ�ងជាមួួយអ្ននកឈឺឺ

តើ�ើគួួរមានផែ�នការជាមួួយមិិត្តតភ័័ក្តិិ� ឬសមាជិិកគ្រួ�សា
ួ រ ដែ�លមិិនមានអារម្មមណ៍៍១០០%

វី ីដ-១៩ ភាគច្រើ�ើ�ន កើ�ើតឡើ�ង
ើ នៅ�ពេ�ល

ដែ�រឬទេ�? លុុបចោ�ល។ រោ�គសញ្ញាាជម្ងឺឺ�កូូវី ីដ-១៩ មានខុុសៗគ្នាា ដូូចជា ឈឺឺក្បាាល

ភ័័ ក្តិិ�របស់់អ្ននករួួមដំំ ណើ�ើ រជាមួួយក៍៍ ដោ�យ មានអារម្មមណ៍៍សុុខសប្បាាយ វាមិិន

របស់់អ្ននកអាចគិិតថា វាគ្រា�ន់់តែ�ជាការស្រ�វឹឹងធីីងធោ�ង ឬ អាឡែ�កហ្សីី� និិងមិិនជាអ្វីី�ទេ�

បុុគ្គគលគ្មាា នចេ�ញរោ�គសញ្ញាា ទោះ�ះបីី

គ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ ហៀ�ៀរសំំបោ�រ អស់់កម្លាំំ�ង ឬឈឺឺស្រៀ��ៀវស្រា�ញ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម CDC ។ មិិត្តត

មានន័័យថា ពួួកគេ�មិិនមាន វី ីរ៉ុុ�សនោះ�ះទេ�។ ហានិិភ័័យរបស់់អ្ននកកើ�ើនឡើ�ង
ើ ខ្លាំំ�ង អាស្រ័�័យ

សម្រា�ប់់ការចេ�ញក្រៅ�� អ្ននកកំំពុុងដាក់់ខ្លួួ�នឯងក្នុុ�ងហានិិភ័័យ គ្មាា នការធ្វើ��តេ�ស្តត
ើ
រកលទ្ធធផល

ដោ�យវិ ិធីីណា អ្ននកស្នាាក់់នៅ�ឯណា និិងកន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកស្នាាក់់នៅ�ជាមួួយគ្នាា ។ និិយាយ

ប្រា�កដចំំពោះ�ះសុុខភាពអ្ននក និិងសុុខភាពអ្ននកដទៃ� សូូមកុំំ�ភ្លេ�េច ចូូលមើ�ើល Sure Signs

លើ�ើកត្តាា ជាច្រើ�ើ�ន រួួមមាន ក្រុ�ុមអ្ននកធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើ រទៅ�ណា និិងមកពីីណា អ្ននកទៅ�ដល់់ទីីនោះ�ះ

ឲ្យយខ្លីី� ផ្អាាកវិ ិស្សសមកាលមួួយគ្រា�សិិន រហូូតលែ�ងមានជម្ងឺឺ�រាលដាល ។
ការទទួួលទានអាហារនៅ�ផ្ទះះ�មិិត្តតភ័័ក្តិិ�

អវិ ិជ្ជជមាន។ ផ្អាាកការចេ�ញក្រៅ�� រហូូតទាល់់តែ�អ្ននកដឹឹងច្បាាស់់ថា វាមិិនមានវី ីរ៉ុុ�ស។ ដើ�ើម្បីី�

You've Already Had Coronavirus.
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Hun Sen Congratulates Opposition Officials on
Returning Political Rights

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន សាទរមន្ត្រី�ី�បក្្សប្រ�ឆាំំងដែ�លសុំំ�សិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�នយោ�បាយឡើ�ើងវិិញ
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -May 21, 2021
លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថា មន្ត្រី�ី�

បក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លសុំំ�សិិទ្ធធធ្វើ�ើ�នយោ�បាយ
ឡើ�ើងវិ ិញក្នុុ�ងពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ នឹឹងទៅ�បើ�ើក
គណបក្សសនយោ�បាយថ្មីី�ដោ�យខ្លួួ�នឯង។

ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានលើ�ើកឡើ�ើង

ឆ្នាំំ�២០២១នេះ�ះដើ�ើម្បីី�លើ�ើកបម្រា�មនយោ�បាយ
ឲ្យយមន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់គណបក្សសប្រ�ឆាំំង ២រូូប

ដែ�លនឹឹងចាកចេ�ញពីីគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព គ
់ ណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

ក្នុុ�ងកិិច្ចចប្រ�ជុំំ�សន្និិ�សីទអន្តត
ី
រជាតិិដើ�ើម្បីី�អនាគត

លោ�ក ប៉ុុ�ល ហំំម និិងលោ�ក ផាន់់ ច័័ន្ទទសាក់់

ទំំនងជាសំំដៅ�ដល់់មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពស់
ព គ
់ ណបក្សស

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី១៧ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

អាស៊ីី�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី២០ ខែ�ឧសភា នេះ�ះ ដែ�ល
សង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ដែ�លបានដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�

សិិទ្ធធ្វើធ �ន
�ើ យោ�បាយឡើ�ង
ើ វិ ិញគឺឺ លោ�ក ប៉ុុ�ល
ហំំម និិងលោ�ក ផាន់់ ច័័ន្ទទសាក់់ ថា ក្រោ��យ

សាលដីីកាតុុលាការកំំពូល
ូ កាលពីីឆ្នាំំ�២០១៧

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ទទួួលបាននីី តិិសម្បបទា

April 21, 2021

ficials' re-application for political rights

Mr. Hun Sen claims that opposition
party officials who recently applied for

but taking action now is not the right thing
to do.

re-election will open their own political
parties.

He claims that the current political
rehabilitation is very beneficial for the

បានដាក់់ ពាក្យយទៅ�កាន់់ ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ

ស្នើ�ើសុំំ�លើ�ើក
�
បម្រា�មនយោ�បាយតាមអំំណាច

that he did not oppose the opposition ofand the formation of a new political party

ជាតិិ ទៅ�បង្កើ�ើ�តបក្សសយោ�បាយដោ�យខ្លួួនឯង
�

នាពេ�លខាងមុុខនេះ�ះ។

By: The Cambodia Daily

The head of the Cambodian govern-

ruling party, which can whitewash the dis-

ment said at a meeting of the Interna-

solution of the CNRP in the past. Moreover,

tional Conference for the Future of Asia

this is also entering the splitting scenario

on May 20, which is likely to refer to senior

of the ruling party, which intends to split

CNRP officials who have re-applied for

the opposition into segments.

political rights, Pol Horm and Phan Chan
said after lifting the political ban from the

Mr. Meach Sovannara stated that the

King, the two will open their own political

strategy of the ruling party to split the op-

party.

position is not different from when they
split the forces of FUNCINPEC Royalist

Mr. Hun Sen claims that Cambodia is

Party, they will split all the opposition

still pursuing a liberal, democratic, multi-

forces to give political rights to the op-

party-political system, so the 2022 commune

position leaders re-enter politics. He said

council elections and the 2023 national

this would ensure the complete security of

elections will have new political parties

Hun Sen's power.

formed by former CNRP officials. That is
why they ask for the right to do politics
លើ�ើកបម្រា�មនយោ�បាយពីីព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�

អ្ននកទាំំងពីីរនឹឹងទៅ�បើ�ើកគណបក្សសនយោ�បាយ
ដោ�យខ្លួួ�នឯង។

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថា កម្ពុុ�ជា

នៅ�តែ�អនុុវត្តតរបបនយោ�បាយប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

សេ�រី ីពហុុបក្សសដដែ�ល ដូូច្នេះ�ះ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ ឆ្នាំំ�២០២២ និិ ង

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាតិិ ឆ្នាំំ�២០២៣ និិងមាន
គណបក្សសនយោ�បាយថ្មីី�ៗដែ�លបង្កើ�ើ�តឡើ�ង
ើ
ដោ�យអតីីតមន្ត្រី�ី�គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

ដែ�លពួួកគេ�កំំពុុងតែ�នាំំគ្នាាសុំំ�សិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើនយោ�បាយ
�

ឡើ�ើងវិ ិញនៅ�ពេ�លនេះ�ះ។

ការអះះអាងនេះ�ះធ្វើ�ឡើ�ើ �ង
ើ ក្នុុ�ង សន្និិ�សីីទ

នយោ�បាយឡើ�ើងវិ ិញ។

again now.

In addition, the ruling party has enough
excuses to tell the international community about the implementation of a multi-

This assertion was made at the 26th

party liberal political regime under their

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ជាន់់ខ្ពស់
ព គ
់ ណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�

International Conference on the Future of

own plans, as has been done to the royalist

ជាតិិ លោ�ក មាជ សុុវណ្ណាារ៉ាា បានប្រា�ប់់

Asia, in which the head of the Cambodian

party.

សារព័័ត៌៌មាន The Cambodia Daily នៅ�

government asserted that Cambodia would

ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�ឧសភា នេះ�ះថា លោ�កមិិ ន

continue to implement its multi-party lib-

ជំំទាស់់ទៅ�នឹឹងការស្នើ�ើសុំំ�សិ
�
ទ្ធិិ�ធ្វើ
ិ �ើន
� យោ�បាយ

eral democratic political system well.

ទាំំងនោះ�ះទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែការនាំំគ្នាាធ្វើ�ើ�សកម្មមភាព
នៅ�ពេ�លនេះ�ះ គឺឺមិិនត្រូ�ូវកាលៈៈទេ�សៈៈនោះ�ះ

ឡើ�ើយ។

លោ�ក អះះអាងថា ការសុំំ�នីីតិិសម្បបទា

the dissolution of the CNRP on November
16, 2017, 118 of its lawmakers were also

ឡើ�ើងវិ ិញ និិ ងការទៅ�បង្កើ�ើ� តគណបក្សស

នយោ�បាយថ្មីី�របស់់មន្ត្រី�ី� បក្សសប្រ�ឆាំំង

After a Cambodian court announced

Hun Sen claims that he has already

suspended from doing politic.

submitted an application to the King on
May 20, 2021 to lift the political ban on

However, as of May 2021, 22 opposi-

two senior opposition party officials who

tion party officials have applied for politi-

will leave the CNRP to form their own

cal re-election from the King through the

political party soon.

Ministry of Interior.

នយោ�បាយឡើ�ើងវិ ិញនៅ�ពេ�លនេះ�ះ គឺឺ

Senior CNRP officials Mr. Pol Horm

Opposition party officials, who freed

មានផលចំំណេ�ញសម្រា�ប់់បក្សសកាន់់អំណា
ំ
ច

and Mr. Phan Chansak filed a petition with

the political ban, decided to leave the CNRP

the Ministry of Interior on May 17, 2021,

to form their own party. There are already

ថា កម្ពុុ�ជា នៅ�តែ�បន្តតអនុុវត្តតរបបនយោ�បាយ

យ៉ាា ងខ្លាំំ�ងដែ�លអាចលុុបលាងការរំ ំលាយ

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ កន្លលងមក។ ជាង

requesting for a lift of political ban under

four political parties formed by the former

the Supreme Court's 2017 ruling to allow

opposition party officials.

ឲ្យយបានល្អអបន្តតទៀ�ៀត។

នេះ�ះទៀ�ៀត ការធ្វើ��បែ�
ើ បនេះ�ះក៏៏កំំពុុងដើ�ើរចូូល
ក្នុុ�ងសេ�ណារេេយោ�បំំ បែ�កបំំបាក់់ របស់់

them to obtain political rehabilitation. Re-

គណបក្សសកាន់់អំំណាច ដែ�លមានបំំណង

rice.

អន្តតរជាតិិលើ�ើកទីី២៦ ស្ដីី�ពីីអនាគតរបស់់

អាស៊ីី� ដែ�លប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា អះះអាង
ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយសេ�រី ីពហុុបក្សសរបស់់ខ្លួួ�ន

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថា លោ�ក

បានដាក់់ពាក្យយថ្វាា យទៅ�ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�
រួួចរាល់់ហើ�ើយ នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�ឧសភា

ពុះះ�ច្រៀ��ៀកបក្សសប្រ�ឆាំំងឲ្យយទៅ�ជាជចម្រៀ��ៀក
តទៅ�ទំំព័័រទីី១១

At the end of 2020, the Ministry of
Interior released its report that nearly 40
A senior CNRP official, Meach Sovan-

political parties have met the legal require-

nara, told The Cambodia Daily on May 20

ments to run in the 2022 and 2023 elections.
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រដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងព័័ត៌៌មានជើ�ើងចាស់់សម័័យសាធារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ

បានទទួួលមរណភាពនៅ�លើ�ើទឹឹកដីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក
By ឌឹឹ ខេ�មបូូឌា ដេ�លីី -May 20, 2021

បានសម្រេ�េចចិិត្តតចាកចេ�ញពីីទឹឹកដីីកំំណើ�ើត មក

អតីីតរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ព័ត៌
័ មា
៌ នសម័័យសាធារណរដ្ឋឋ

រស់់នៅ�លើ�ើសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកមុុនពេ�លសម័័យ

ខ្មែ�ែ បានទទួួលមរណៈៈភាពហើ�ើយ ក្រោ��យពីី

សាធារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរ ដួួលរលំំទាំង
ំ ស្រុ�ង
ុ ដែ�លនឹឹង

Veteran Information Minister of the
Khmer Republic dies in US

By: The Cambodia Daily
May 20, 2021

by General Lon Nol, Chang Song,
fell seriously ill and was receiving
medical treatment by a group of
Former Information Minister of foreign doctors in the United States.

ឃ្លាាតឆ្ងាា យទឹឹកដីី កំំណើ�ើតអស់់រយៈៈពេ�លជិិ ត

On May 19, 2021, Chang Song
died of heart disease and severe
bleeding at the age of 82 in Long
Beach, California at Memeral Hospital in the United States.

៥០ឆ្នាំំ�។
អតីីតរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងឃោ�សនាការ និិង
ព័័ ត៌៌មាន និិ ងជាអតីី តអ្ននកនាំំពាក្យយឲ្យយរបប
សាធារណរដ្ឋឋខ្មែ�ែរដឹឹកនាំំដោ�យលោ�កសេ�នាប្រ�មុុខ
លន់់ នល់់ គឺឺលោ�ក ឆាង សុុង បានធ្លាាក់់ខ្លួួ�នឈឺឺ

ជាទម្ងងន់់ និិងបានទទួួលការព្យាាបាលពីី ក្រុ�ុម
គ្រូ�ូពេ�ទ្យយបរទេ�សមួួយរយៈៈនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។
នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ
លោ�ក ឆាង សុុង បានទទួួលមរណៈៈភាព
ដោ�យសារជំំងឺឺបេះ�ះដូូង និិងហូូរឈាមធ្ងងន់់ធ្ងងរ
ក្នុុ�ងជន្មាាយុុ ៨២ ឆ្នាំំ� នៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ឡុងប៊ិិ�
ុ ច រដ្ឋឋCalifornia

ដឹឹកនាំំជំំនួួសដោ�យរបប ប៉ុុ�ល ពត។
ក្រោ��យមករស់់នៅ�លើ�ើទឹឹកដីី សហរដ្ឋឋ

នៅ�ឯមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ Memeral Hospital ក្នុុ�ងទឹឹក

អាមេ�រិ ិកអស់់រយៈៈពេ�លជាង៤០ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងពេ�ល

ដីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។

ដែ�លលោ�កនៅ�មានសុុខភាពរឹឹងមាំំនៅ�ឡើ�ើយ

អតីីតរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ក្រ�សួួងឃោ�សនាការ និិង
ព័័ត៌៌មាន រូូបនេះ�ះ មានដើ�ើមកំំណើ�ើតនៅ�ស្រុ�ុក

លោ�កតែ�ង

ត្រ�ឡប់់ទៅ�លេ�ងប្រ�ទេ�ស

កម្ពុុ�ជា ជាញឹឹកញាប់់ផងដែ�រ៕

The former Minister of Propaganda and Information was originally from Prey Kabas district, Takeo
province. In 1975, he decided to
leave his homeland to live in the
United States before the complete
fall of the Khmer Republic, which
the Khmer Republic has died after would be replaced by the Pol Pot
being away from his homeland for regime.
nearly 50 years.
After living in the United States
Former Minister of Propaganda for more than 40 years, while still
and Information and former spokes- in good health, he often returned to
man for the Khmer Republic, led visit Cambodia.

ព្រៃ�ៃកប្បាាស ខេ�ត្តតតាកែ�វ។ នៅ�ឆ្នាំំ�១៩៧៥ លោ�ក

tmkBITMB½rTI 10 លោ�ោក ហ៊ុុ�នសែ�ន សាាទរមន្ត្រី�ី�បក្សស...
ផងដែ�រ។
លោ�ក មាជ សុុវណ្ណាារ៉ាា បញ្ជា
ា ក់់ ថា

យុុទ្ធធសាស្ត្រ�គ
រ ណបក្សសអំំ ណាចក្នុុ�ងការ

ក្រោ��យតុុលាការកម្ពុុ�ជា បានប្រ�កាស

រំ ំលាយ គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ កាលពីី

ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�វិ ិច្ឆិិកា
� ឆ្នាំំ�២០១៧ តំំណាងរាស្ត្រ�រ

ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ មន្ត្រី�ី� បក្សសប្រ�ឆាំំងចំំ នួួ ន

សិិទ្ធិិ�យោ�បាយផងដែ�រ។

ឡើ�ើងវិ ិញពីី ព្រះ�ះមហាក្សសត្រ� តាមរយៈៈ

គណបក្សសនេះ�ះចំំនួួន១១៨ នាក់់ ក៏៏ត្រូ�ូវព្យួួ�រ

ទោះ�ះជាបែ�បនេះ�ះក្តីី� គិិតត្រឹ�ឹមខែ�ឧសភា

២២រូូបហើ�ើយដែ�លបានសុំំ�សិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើន
� យោ�បាយ
ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ។

មន្ត្រី�ី�បក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លរួួចផុុតពីប
ី ម្រា�ម

បំំបែ�កកម្លាំំ�ងបក្សសប្រ�ឆាំំង មិិនខុុសពីីពេ�ល

នយោ�បាយមួួយចំំនួួន បានសម្រេ�េចចិិត្តត

រាជនិិយម ហ៊ុុ�នស៊ិិ�នប៉ិិ�ច នោះ�ះទេ� គឺឺពួួកគេ�

បង្កើ�ើ�តគណបក្សសដោ�យខ្លួួនឯងថែ�មទៀ�ៀត។
�

ដែ�លពួួកគេ�បានបំំបែ�កកម្លាំំ�ងគណបក្សស
នឹឹងបំំបែ�កកម្លាំំ�ងប្រ�ឆាំំងឲ្យយបែ�កគ្នាាទាំំងអស់់
ទើ�ើ បផ្តតល់់សិិទ្ធិិ� នយោ�បាយឲ្យយមេ�ដឹឹកនាំំ

ប្រ�ឆាំំងចូូលក្នុុ�ងឆាកនយោ�បាយឡើ�ើងវិ ិញ។

លោ�កថា ការធ្វើ��ើបែ�បនេះ�ះ គឺឺធានាបាននូូវ

សុុវត្ថិិ�ភាពអំំណាចរបស់់លោ�ក ហ៊ុុន
� សែ�ន

ទាំំងស្រុ�ុង។

លើ�ើសពីីនេះ�ះ បក្សសកាន់់អំំណាចក៏៏មាន

លេ�សគ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ ដើ�ើម្បីី�ប្រា�ប់់អន្តតរជាតិិពីី

ការអនុុវត្តតរបបនយោ�បាយសេ�រី ីពហុុបក្សស
ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងក្រោ��មផែ�នការរបស់់ពួួកគេ�

ដូូចដែ�លធ្លាាប់់បានធ្វើ��ើដាក់់គណបក្សសរាជា
និិយមដូូច្នោះ�ះ�ដែ�រ។

ចាកចេ�ញពីីគណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ទៅ�

ក្នុុ�ងនោះ�ះមាន មានគណបក្សសយោ�បាយ
ចំំនួួន៤ ហើ�ើយដែ�លបានបង្កើ�ើ�តឡើ�ើងដោ�យ

អតីីតមន្ត្រី�ី�បក្សសប្រ�ឆាំំងទាំំងនោះ�ះ។

កាលពីីចុង
ុ ឆ្នាំំ�២០២០ ក្រ�សួួងមហាផ្ទៃ�ៃ

បានបញ្ចេ�េ ញរបាយការណ៍៍របស់់ខ្លួួ�នថា
គណបក្សសនយោ�បាយដែ�លបានបំំពេ�ញ
លក្ខខខណ្ឌឌផ្លូូ� វច្បាាប់់ ត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដើ�ើម្បីី�ត្រៀ��ៀម

ចូូលរួួមប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ឆ្នាំំ�២០២២ និិងឆ្នាំំ�២០២៣ មានចំំនួួនជិិត
៤០ គណបក្សសហើ�ើយ៕
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សង្គគម។ លោ�ក Whitmer បាននិិយាយថា

មនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យ ដែ�លបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ

៥៥ % ហើ�ើយ។

មានច្រើ�ើ�នជាង ៦២% នៃ�មនុុស្សសដែ�លមាន

រដ្ឋឋបានឈានដល់់កម្រិ�ិតចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង

ប្រ�ឆាំំងនឹឹង ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ គឺឺរដ្ឋឋ Maine ដែ�ល
អាយុុចាប់់ពីី ១៨ ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ� បានចាក់់ថ្នាំំ�

ការធ្វើ�ដំ
�ើ ណើ�ើ
ំ
រតាមអាកាសបានឈាន

វ៉ាា ក់់សាំំងរួួច។

ដល់់កំំរិ ិត នៃ�ការរាតត្បាាតថ្មីី�មួួយ កាលពីី
ចុុងសប្តាាហ៍៍មុុនដោ�យរដ្ឋឋបាលសន្តិិ�សុុខ

KHMERPOST US

លេខ៣១៧ ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ឧសភា -១៣ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២

ប្រ�ទេ�សនេះ�ះកំំពុង
ុ កត់់ត្រា�នូវូ ចំំនួួនការ

ឆ្លលងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ទាបបំំផុុត ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល

ផ្នែ�ែកដឹឹកជញ្ជូូ� នបាននិិយាយថា ខ្លួួ�នបាន
ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយបាន ៩០ % នៃ�ចំំនួួនប្រ�ជាជន

ប្រ�ហែ�លមួួយឆ្នាំំ�នេះ�ះ ហើ�ើយក្រុ�ុមមន្រ្តី�ី�បាន

សរុុបដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ស្មើ�ើ�គ្នាានឹឹងឆ្នាំំ�

និិយាយថា វានឹឹងកាន់់តែ�មានភាពប្រ�សើ�ើរ

២០១៩ នៅ�មុុនការរាតត្បាាត។

ជាងនេះ�ះ។

តួួលេ�ខនៅ�ថ្ងៃ�ៃអាទិិ ត្យយចំំ នួួ ន ១,៨៦

ទីី ប្រឹ�ឹក្សាាជាន់់ ខ្ពពស់់របស់់សេ�តវិ ិមាន

លាននាក់់ ដែ�លបានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយ ត្រូ�ូវបាន

លោ�ក Andy Slavitt បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ង

គេ�ប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបទៅ�នឹឹងជិិត ២,១ លាននាក់់

សន្និិ�សីីទកាសែ�តមួួយកាលពីីថ្ងៃ�ៃសុុក្រ�ថា

អ្ននកជំំ នាញនិិ យាយថា ចំំ នួួ ននោះ�ះ
នៅ�តែ�ជាចំំនួួនខ្ពពស់់ដដែ�ល។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាបានធ្លាាក់់ ចុះះ� ពីី ចំំនួួ នដែ�ល

វី ីដ-១៩ ឥឡូូវត្រូ�ូវបានការពារតាមរយៈៈ
ការចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង ហើ�ើយអ្ននកកំំ ពុុង
មើ�ើលឃើ�ើញអត្រា�ថយចុះះ�យ៉ាា ងឆាប់់រហ័័ស

នៃ�ការសម្រា�កពេ�ទ្យយថ្មីី� ដែ�លជាផលវិ ិបាក
នៃ�ការពិិតនោះ�ះ" ។

ប្រ�ទេ�សនេះ�ះមានពីី មុុន គ្រា�ន់់ តែ�ប៉ុុ�ន្មាា ន
សប្តាាហ៍៍មុុននេះ�ះ។ តួួលេ�ខជាមធ្យយមនៃ�
ករណីីជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកាលពីី

ការអស់់កម្លាំំ�ងកាយកម្លាំំ�ងចិិត្តតនៅ�ក្នុុ�ង
ឧស្សាាហកម្មមថែ�ទាំំសុុខភាព

សប្តាាហ៍៍មុន
ុ គឺឺថយចុះះ� ៥៧% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប

វេេជ្ជជបណ្ឌិ�តផ្នែ�ែកសុ
ិ
ុខភាពនៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកិ

នឹឹងមួួយខែ�មុុន នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមទិិន្ននន័័យ

បាននិិ យាយកាលពីី ថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទថា បុុ គ្គគលិិក

របស់់ Johns Hopkins ។

ថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាពភាគច្រើ�ើ�ននៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ
កំំពុង
ុ ជួួបប្រ�ទះះនូូវការខឹឹងសម្បាារយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង

ស្ត្រី�ី�អាចមានហានិិភ័័យខ្ពពស់់ចំំពោះ�ះ

ី -១៩ ដែ�លគ្មាា ននរណាម្នាាក់់
ជំំ ងឺឺកូូវីដ

បន្ទាាប់់ ពីីបានប្រ�យុុទ្ធធនឹឹងជំំ ងឺឺឆ្លលងវី ីរុុសកូូរ៉ូូ�
ណានេះ�ះ។

និិយាយ។
ជាមធ្យយម ៧ ថ្ងៃ�ៃនៃ�ការស្លាាប់់ ជំំ ងឺឺកូូ

លោ�ក Murthy បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ង

វី ីដ-១៩ បានធ្លាាក់់ចុះះ� ២៣% បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀប

ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍មួួយ ដែ�លរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងដោ�យ

"នៅ�ទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស ករណីីជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩

ទៅ�នឹឹងខែ�មុុន នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមទិិន្ននន័យ
័ ។

ក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាល និិងសេ�វាកម្មមមនុុស្សស

ចំំណុុចនេះ�ះ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២០ ជំំងឺឺរាតត្បាាត

ជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងការបាត់់បង់់ជីីវិ ិតគឺឺធ្លាាក់់ចុះះ�

បានជំំរុញ
ុ ការធ្វើ��ដំ
ើ ំណើ�ើ រតាមអាកាសធ្លាាក់់

យ៉ាា ងខ្លាំំ�ង" “វាអាចត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយ

លោ�ក Scott Gottlieb អតីីតស្ននងការ

នៅ�ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយ ស្មើ�ើ�គ្នាានឹឹងឆ្នាំំ� ២០១៩។ នៅ�

ហួួសពីីធម្មមតា។ វាលើ�ើសពីី៥០%។”

ថា បានត្រួ�ួតពិិនិិត្យយមានតែ� ២៦៧,០០០

Murthy បាននិិយាយថា “ភាគច្រើ�ើ�ន

នាក់់ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

នៃ�បុុគ្គលិ
គ កថែ�ទាំ
ិ
សុ
ំ ខ
ុ ភាពនៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�ស
របស់់យើ�ើងកំំពុុងនិិយាយថា ពួួកគេ�កំំពុុង

ចំំនួួនថ្មីី�បានបំំបែ�កឯតទគ្គគកម្មមដែ�ល

ជួួបប្រ�ទះះការអស់់កម្លាំំ�ងកាយកម្លាំំ�ងចិិត្តត

បានកំំណត់់កាលពីីមួួយសប្តាាហ៍៍មុុន។

ចំំពោះ�ះក្តីី�សង្ឃឹឹ�មក្នុុ�ងការបន្តតការងារព្យាាបាល

ទិិ វានៃ�ការចងចាំំ នៅ�សល់់តែ�មួួយ

បន្ទាាប់់ពីីជំំងឺឺរាតត្បាាតនេះ�ះបានចប់់” ។

សប្តាាហ៍៍ទៀ�ៀត យន្តតហោះ�ះ ជិិតពេ�ញដូូចមុុន
ពេ�លមានជំំងឺឺរាតត្បាាត។ ជើ�ើងហោះ�ះហើ�ើរ

លោ�កបាននិិយាយថា ប្រ�ទេ�សនេះ�ះ

ក្នុុ�ងស្រុ�ុក ជាមធ្យយម ដឹឹកអ្ននកដំំណើ�ើ រ ៩៨

អាចស្ថិិ�តក្នុុ�ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ នៃ�ការបាត់់ បង់់

នាក់់ បើ�ើប្រៀ��ៀបធៀ�ៀបនឹឹងអ្ននកដំំណើ�ើ រជាមធ្យយម

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយពីី កម្លាំំ�ងពលកម្មមដែ�លកំំ ពុុង

៩៩ នាក់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាម

ធ្លាាក់់ចុះះ�។

ទិិន្ននន័យ
័ ពីីក្រុ�មហ៊ុ
ុ
ន
ុ� អាកាសចរណ៍៍ អាមេ�រិ ិក។
ទទួួលបន្ទុុ�កផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាលចំំណីីអាហារ និិង

លោ�កបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ យើ�ើង

ឱសថបានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ប្រ�ជាជន

កង្វះះ�បុុ គ្គគលិិកថែ�ទាំំសុុខភាពមុុ នពេ�ល

ដែ�លបានឆ្លលងឥឡូវនេះ�ះ
មានទំំនោ�រទៅ�ជា
ូ

ជំំ ងឺឺរាតត្បាាតនេះ�ះចាប់់ ផ្តើ�ើ�ម ហើ�ើយការ

គ្រូ�ូពេ�ទ្យយឳសថស្ថាា នបូូមថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំង
ំ

ព័័រណ៌៌ Portland ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង Portland រដ្ឋឋ

ជិិតពាក់់កណ្តាា លនៃ�ចំំនួួនប្រ�ជាជន

បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត ហើ�ើយហានិិភ័័យនៃ�រលកនា

នៅ�សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក បានទទួួលការចាក់់

ពេ�លអនាគតនៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍របស់់អ្ននក

វ៉ាា ក់់សាំំងម្តតង។

ត្រូ�ូវបានកាត់់បន្ថថយយ៉ាា ងខ្លាំំ�ង ប្រ�សិិនបើ�ើ

ទូូទាំង
ំ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ប្រ�ហែ�ល ៦១,៣%

នៃ�មនុុស្សសពេ�ញ វ័ ័យអាមេ�រិ ិកបានទទួួលការ

ា សាំ
ី
ចាក់់វ៉ាក់
់ ំងជំំងឺឺកូវីូ ដ-១៩
យ៉ាាងហោ�ចណាស់់

មួួយដូូសរួួចហើ�ើយនិិងប្រ�ហែ�ល ៤៩,៦%
បានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងពេ�ញលេ�ញ។

ទិិ ន្ននន័័យបានបង្ហាាញថា ច្រើ�ើ� នជាង

យើ�ើងរក្សាាល្បឿ�ឿ�ននៃ�ការចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង។

មនុុស្សសដែ�លក្មេ�េងជាងវ័ ័យ ងាយរងគ្រោះ��ះ

ពីី ការឆ្លលងមេ�រោ�គនេះ�ះ ពីី ព្រោះ��ះប្រ�ជាជន

អាក្រ�ក់់ទៅ�ៗ ដរាបណាយើ�ើងមិិនរកវិ ិធីីធ្វើ��ើ

កូូវី ីដ-១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី ២ ខែ�មីីនា នៅ�ពិិធីីតាំំងពិិ

ងាយរងគ្រោះ��ះជាច្រើ�ើ� នត្រូ�ូវបានថ្នាំំ�ចាក់់

ឱ្យយគ្លីី�និិកមានសុុខុុមាលភាព ជាអាទិិភាព

វ៉ាា ក់សាំ
់ ង
ំ រួួចហើ�ើយ។ ' "ជាការប្រ�ឈមរបស់់

របស់់ជាតិិ” ។

Maine ។
នេះ�ះជាចំំនួួនករណីីជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ជា
ករណីីដែ�លអាមេ�រិ ិកកំំពុុងគិិតជាមធ្យយម។

៤៩% នៃ�ប្រ�ជាជនសរុុបរបស់់ប្រ�ទេ�ស បាន
ទទួួលការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងយ៉ាាងហោ�ចណាស់់

កាលពីីសប្តាាហ៍៍មុុន សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក

មួួយដូូ សរួួចហើ�ើយ ខណៈៈពេ�លដែ�ល

មានករណីីថ្មីី�ជាមធ្យយមជាង ២៥.០០០

ប្រ�ជាជនច្រើ�ើ� នជាង ៣៩% បានចាក់់

ករណីី និិងមានការស្លាាប់់ដោ�យសារជំំងឺឺកូូ

វ៉ាា ក់់សាំំងពេ�ញលេ�ញ។

វី ីដ-១៩ ថ្មីី�ជាង ៥៤០ នាក់់ ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមទិិ ន្ននន័័យពីី សាកល

រដ្ឋឋដែ�លមានសមាមាត្រ�ខ្ពពស់បំ
់ ផុ
ំ តនៃ�
ុ

ដែ�លធ្វើ��ឱ្យ
ើ យខ្ញុំំ��ព្រួ�ួយបារម្ភភ គឺឺ អត្រា�អ្ននកមាន
អារម្មមណ៍៍ឈឺឺចាប់់ខ្លាំំ�ងនៅ�ពេ�លនេះ�ះ គឺឺខ្ពពស់់

ក្នុុ�ងរណ្តៅ�
ៅជ្រៅ�� ហើ�ើយ TSA បានរាយការណ៍៍

ទិិន្ននន័័យ CDC បានបង្ហាាញថា នៅ�

នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នសាជីីវកម្មមជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ថា “អ្វីី�

វិ ិទ្យាាល័័យ Johns Hopkins ។

ព្រួ�ួយបារម្ភភរបស់់ខ្ញុំំ��គឺឺថា យើ�ើងនឹឹងកាន់់តែ�

ប្រ�ទេ�សជាតិិ។ "
Murthy បានបន្ថែ�ែមថា "យើ�ើងត្រូ�ូវគាំំទ្រ�
ទិិន្ននន័័យរបស់់ CDC បានបង្ហាាញថា

បុុគ្គលិ
គ ិកថែ�ទាំំសុុខភាពរបស់់យើ�ើង ហើ�ើយ

ច្រើ�ើ�នជាង ៨៥% នៃ�ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកដែ�ល

យល់់ថាត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ ពួួកគេ�នៅ�តែ�ជាមនុុស្សស

មានអាយុុលើ�ើសពីី ៦៥ ឆ្នាំំ� បានទទួួលការ

ា សាំ
ី
ចាក់់វ៉ាក់
់ ំងជំំងឺឺកូវីូ ដ-១៩
យ៉ាាងហោ�ចណាស់់

មួួយដូូសរួួចហើ�ើយ និិងជិិត ៧៤ % បាន
ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំងពេ�ញលេ�ញ។

ដែ�លដឹឹងពីីរបៀ�ៀបជួួយសង្គ្រោះ��ះ�ជីីវិ ិត ប៉ុុ�ន្តែ�ែ
ជាដំំបូូង សំំខាន់់បំំផុុត ពួួកគេ�ជាមនុុស្សស
ដែ�លឆ្លលងកាត់់ការលំំបាកខ្លាំំ�ង" ។

អ្ននកជំំនាញនិិយាយថាក្មេ�េងៗមិិនត្រូ�ូវ
លោ�ក Gottlieb បានបន្ថែ�ែមថា "មនុុស្សស
ដែ�លងាយនឹឹងមានបញ្ហា
ា ជាមួួយជំំ ងឺឺកូូ

ការរម៉ាា ស់់នៅ�ខាងក្រៅ��ទេ�។
តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៥
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tmkBITMB½rTI 01 ឆ្លលងថ្មីី� ៤៣៥៦នាាក់់ ជាាសះះស្បើ�ើ�យ..
ក្នុុ�ងព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ខែ� កុុម្ភៈៈ�

ឆ្នាំំ� ២០២១ គឺឺជាព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍នៃ�ការឆ្លង
ល ជំំងឺឺ

ទាំំងអស់់ព្យាាបាលនៅ�កាស៊ីី�ណូូយ៉ុុ�ងយន់់
នៅ�តំំបន់់ជ្រៃ�ៃធំំតែ�ម្តតង ។

កូូវី ីដ-១៩ រី ីករាលដាលជាលើ�ើកទីី២ បាន

អាជ្ញាាធរគ្រ�ប់់គ្រ�ងសភាពការណ៍៍នៃ�

ឆ្លលងចូូលមកក្នុុ�ងព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

ការរី ីករាលដាលនៅ�តំំបន់់ជ្រៃ�ៃធំំ មានសភាព

រាជរដ្ឋាា ភិិបាលនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា

ផ្សាារដើ�ើមគរក្នុុ�ងរាជធានីីភ្នំ�ំពេ�ញ នឹឹងបន្តត

ភ្លាាមៗនេះ�ះក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល ក៏៏ដូូចជា

ស្ងងប់់ មួួយរយៈៈក៏៏ ផ្ទុះ��ឡើ
ះ �ើងវិ ិញនៅ�តំំបន់់

បានចេ�ញេ�សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសព័័ត៌មា
៌ នសូូមឲ្យយ

ឆ្លលងរីក
ី រាលដាលក្នុុ�ងរាជធានីី ភ្នំ�ំពេ�ញ

បងប្អូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរយើ�ើងប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន

ពេ�ញទំំហឹឹង រាជរដ្ឋាា ភិិបាលបានសម្រេ�េច

និិងការពារក្រុ�មគ្រួ
ុ �ួសារនីីមួយ
ួ ៗ ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយ

បិិទរាជធានីីភ្នំ�ំពេ�ញ ផ្សាារទូូទាំំងរាជធានីី

ជំំងឺឺដ៏កា
៏ ចសាហាវនេះ�ះមានឱកាសឆ្លលងចូូល

ភ្នំំពេ�ញទាំំ
�
ងអស់់ត្រូ�វូ បានបិិទ ចំំណែ�កផ្សាារ

បានហើ�ើយរាជរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជាបានសម្រេ�េច

លក់់ម្ហូូ�បអាហារត្រី�ីសាច់់ ត្រូ�ូវបានអនុុញ្ញាាតិិ

បិិទអាហាររដ្ឋាា ននានាទូូទាំំងប្រ�ទេ�ស ហើ�ើយ

ឲ្យយលក់់បណ្តោះ�ះ�អាសន្នននៅ�ទីីក្រុ�ុងតាខ្មៅ�ៅ

សាលារៀ�ៀនរដ្ឋឋ និិងឯកជនទាំំងអស់់ត្រូ�ូវ

ខេ�ត្តតកណ្តាាល។

បានបិិទទ្វាា រ សិិស្សាានុុសិស្សសរៀ�
ិ
ៀនតាមរយៈៈ
អនឡាញ ។
ក្រោ��យពីី ក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាលបាន

នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ ខែ�មេ�សា ឆ្នាំំ�២០២១
ប្រ�មុុខរាជរដ្ឋាា ភិិបាលកម្ពុុ�ជាសម្រេ�េចបិិទ
បញ្ចចប់់ ការបិិ ទខ្ទទប់់អនុុញ្ញាាតឲ្យយបងប្អូូ�ន

ចេ�ញសេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសព័័ត៌មា
៌ នសុំំ�ឲ្យយមានការ

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរឡើ�ើងវិ ិញទីី ក្រុ�ុង

ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្ននឃើ�ើញថា បងប្អូូ�នប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

ភ្នំំ�ពេ�ញ និិ ងទីី ក្រុ�ុងតាខ្មៅ�ៅ ប៉ុុ�ន្តែ�ែទោះ�ះ

ខ្មែ�ែរយើ�ើងនាំំគ្នាា ពាក់់ម៉ាាស់់គ្រ�ប់់ៗគ្នាា និិងម្នាា

យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យបន្ទាាប់់ពីីបញ្ចចប់់ការបិិទ

ក់់ៗនៅ�ក្នុុ�ងដៃ�មានដបអាល់់កុុលសម្រា�ប់់

ខ្ទទប់់ទីីក្រុ�ុងភ្នំំ�ពេ�ញ ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ក៏៏បន្តតរី ីក

លាងដៃ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ទោះ�ះបីីបងប្អូូ�ន

រាលដាលនៅ�តាមបណ្តាាខេ�ត្តត ដូូចជា ខេ�ត្តត

ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរការពារយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ

កំំពង់់ធំំ កំំពង់់ចាម តាកែ�វ សៀ�ៀមរាប និិង

ក៏៏ជំំងឺឺនេះ�ះនៅ�តែ�មានឱកាសរី ីករាលដាល

បណ្តាាខេ�ត្តតមួួយចំំនួួនទៀ�ៀតផងដែ�រ ។

ពីី តំំបន់់មួួយទៅ�តំំបន់់ មួួយ និិ ងឆ្លលងចូូ ល

ខាងក្រោ��មនេះ�ះ គឺឺជាចំំនួន
ួ អ្ននកឆ្លលង និិង

តំំបន់់ជ្រៃ�ៃធំំតំំបន់ព្រំ�ំដែ�
់
នកម្ពុុ�ជា-វៀ�ៀតណាម

អ្ននកជាសះះស្បើ�ើ�យពីីកូូវី ីដ-១៩

ក្នុុ�ងទឹឹកដីីខេ�ត្តតកណ្តាាល អាជ្ញាាធរបិិទខ្ទទប់់

-ករណីីឆ្លលងសរុុប ២៧៦៣៨ នាក់់ ,

នាក់់, -ស្លាាប់់ ១៩៤ នាក់់, ចំំនួួននេះ�ះ គឺឺគិិត

តំំបន់់ជ្រៃ�ៃធំំទាំំងមូូល នឹឹងយកអ្ននកជំំងឺឺកូូវី ីដ

-ករណីីជាសះះស្បើ�ើ�យសរុុប ២០៣៩៨

ត្រឹ�ឹ មថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ខែ� ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 03 ច្បាាប់់ព្រ�ហ្មមទណ្ឌឌស្តីី�ពីីកាារស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�ម
(បក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ រដ្ឋឋ Monterey Park)

ជនជាតិិ អាមេ�រិ ិកជាច្រើ�ើ�នមានការ

បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីទសារព័័ត៌មា
៌ ន

រន្ធធត់ចិ
់ ត្ត
ិ តចំំពោះ�ះការផ្សសព្វវផ្សាាយជាសាធារណៈៈ

អំំពីី ការអនុុ ម័័តដ៏៏ ច្រើ�ើ� នលើ�ើសលុុបរបស់់

នូូវរូូបភាពនៃ� កាមេ�រ៉ាាសុុវត្ថិិ�ភាព ឬ វី ីដេ�អូូ

សភាថា "វាបង្ហាាញថា សោ�កនាដកម្មម

តាមទូូរស័័ព្ទទដៃ� កាលពីីឆ្នាំំមុ
� ន
ុ ដែ�លជនជាតិិ

ស្ទើ�ើ�រតែ�រាល់់ថ្ងៃ�នៃ�
ៃ អំំពើ�ើហិង្សា
ិ ាប្រ�ឆាំំងជនជាតិិ

អាមេ�រិ ិកាំំងអាស៊ីី� ដែ�លភាគច្រើ�ើ�នជាមនុុស្សស

អាស៊ីី� បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�ទេ�សយើ�ើងមានការ

វ័ ័យចាស់់ ត្រូ�ូវបានជនបរទេ�សរុុញច្រា�ន

រន្ធធត់ចិ
់ ត្ត
ិ យ៉ាា
ត ងខ្លាំំ ង
� ដែ�លប្រ�ទេ�សជាតិិយើ�ង
ើ

និិងវាយដំំដោ�យជនចម្លែ�ែក នៅ�តាមដងផ្លូូ�វ

ត្រូ�ូវតែ�ចាត់់វិ ិធានការ" ។ លោ�កស្រី�ី Chu

ទីីក្រុ�ង
ុ នៅ�អាមេ�រិ ិក ក៏៏ដូូចជារបាយការណ៍៍

មានតួួនាទីីជាប្រ�ធានសមាជិិកសភា Cau-

និិយាយអំំពីីមានមនុុស្សសស្តោះ�ះ�ទឹឹកមាត់់ដាក់់

cus អាស៊ីី� - អាមេ�រិ ិក ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក ។

ជេ�រប្រ�ទេ�ច ឬ បដិិ សេ�ធមិិ នបម្រើ�ើ�ដល់់
ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកាំំង-អាស៊ីី� និិងចោ�ទប្រ�កាន់់

នៅ�ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ធ
ុ សភាគ្រោ��ងនឹឹងបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ពួួកគេ�ពីីការបង្កកឱ្យយមានជំំងឺឺរាតត្បាាត។

លើ�ើសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចចិិត្តត ដែ�លឧបត្ថថម្ភភគាំំទ្រ�
ដោ�យលោ�កស្រី�ី Chu ថ្កោ�ោលទោ�សចំំពោះ�ះ

Meng បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ងសន្និិ�សីីត

ការបាញ់់សម្លាាប់់ មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ន ដែ�ល

សារព័័ត៌មា
៌ នថា “អ្ននកដែ�លមានដើ�ើមកំំណើ�ើត

ភាគច្រើ�ើ�នជាស្ត្រី�ី�ដើ�ើមកំំណើ�ើតអាស៊ីី� នៅ�ក្នុុ�ង

អាស៊ីី�ត្រូ�ូវបានគេ�ស្តីី�បន្ទោ�ោ ស និិងរងកំំហុុស

កន្លែ�ែងស្ប៉ាា� នៅ�តំំបន់់ អាត្លលង់់ តា កាលពីី

សម្រា�ប់់ការរី ីករាលដាលនៃ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩

ថ្ងៃ�ៃទីី១៦ ខែ�មីីនា។

។ ជាលទ្ធធផល ជនជាតិិអាមេ�រិ ិកាំំង-អាស៊ីី�
ត្រូ�ូវបានគេ�វាយដំំ ទះះកំំផ្លៀ�ៀ�ងហើ�ើយថែ�មទាំំង

ដុុត និិងសម្លាាប់់ទៀ�ៀតផង” ។

ចេ�ញផ្សាាយតាមរយៈៈផេ�កផ្លូូ�វការរបស់់ក្រ�
សួួងសុុខាភិិបាលនៃ�ព្រះ�ះរាជណាចក្រ�កម្ពុុ�ជា ៕
តំំណាងរាស្រ្ត�ត Donald Beyer (បក្សស

“សហគមន៍៍អាស៊ីី�-អាមេ�រិ ិក ហត់់នឿ�ឿយ

ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ រដ្ឋឋ Va.) បានអំំពាវនាវរក

និិងការបង្ខំំ�ឱ្យយស៊ូូ�ទ្រាំ�ំចំំពោះ�ះការកើ�ើនឡើ�ើង

ជំំនួួ យ ដើ�ើ ម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឱ្យយប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងការ

នៃ�ការវាយប្រ�ហារប្រ�កាន់់ពូូជសាសន៍៍។”

បណ្តុះះ��បណ្តាាលលើ�ើការរាយការណ៍៍អំំពីី
ឧក្រិ�ដ្ឋ
ិ កម្មមស្អ
ឋ
ប់
អ ខ្ពើ�ើ�មគ្នាា
់
ជាពិិសេ�ស នាយក

ក្រុ�ុមបញ្ឈឈប់់ ការស្អអប់់ខ្ពើ�ើ�មជនជាតិិ

ដ្ឋាា នប៉ូូ�លីីសរាប់់ពាន់់មិិនរាយការណ៍៍អំំពីី

អាមេ�រិ ិក-អាស៊ីី� និិងកោះ�ះប៉ាាស៊ីី�ភិិចហៅ�កាត់់

របាយការណ៍៍ឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមស្អប់
អ ់ខ្ពើ�ើ�មទៅ� FBI

ថា (AAPI) ទទួួលបានរបាយការណ៍៍អំំពីី

ឬរាយការណ៍៍អំំពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋស្អ
ឋ ប់
អ ់ខ្ពើ�ើ�មមាន

ឧប្បបត្តិិ�ហេ�តុុចំំនួន
ួ ៦៦០៣ ករណីី នៅ�ចន្លោះ�ះ�

ចំំនួួនសូូន្យយ ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។

ខែ�មីីនា ២០២០ ដល់់ខែ�មីីនាឆ្នាំំ� ២០២១
។ ក្នុុ�ងចំំណោ�មនោះ�ះ ៤០% បានកើ�ើតឡើ�ើង

លោ�កនិិយាយថា “យើ�ើងដឹឹងថា មាន

នៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា ។ ក្រុ�ុមអ្ននកជំំ នាញ

ចំំនួួ នឧក្រិ�ិដ្ឋឋកម្មមស្អប់
អ ់ខ្ពើ�ើ�មគ្នាា រាប់់ ឆ្នាំំ� និិ ង

និិយាយថា តួួលេ�ខនេះ�ះទំំនងជាចំំនួួនរាប់់

ច្រើ�ើ�នឆ្នាំំមកហើ
�
�ើយ។ តើ�ើឧក្រិ�ដ្ឋ
ិ កម្មមស្អ
ឋ
ប់
អ ខ្ពើ�ើ�ម
់

មិិនទាន់់អស់់ទេ�។

គ្នាាកើ�ើតឡើ�ើងចំំនួួនប៉ុុ�ន្មាា នជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�?
ការពិិ ត គឺឺ យើ�ើងមិិ នដឹឹ ង។ យើ�ើងដឹឹ ងថា

CALIFORNIA

នាយកដ្ឋាា នប៉ូូ�លីីសជាច្រើ�ើ�នមិិនរាយការណ៍៍

ការស្ទទង់់មតិបង្ហា
ិ ា ញថា ទីីបំំផុត
ុ ប្រ�ជាជន

ពីីទិិន្ននន័័យណាមួួយទៅ� FBI ទេ�” ។ "អ្ននក

កាលីីហ្វ័័�រញ៉ាាកំំពុុងទទួួលស្គាាល់់ជនជាតិិ

មិិនអាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងអ្វីី�ដែ�លអ្ននកមិិនវាស់់វែែង

អាស៊ីី�ត្រូ�ូវបានគេ�រើើ�សអើ�ើងជាញឹឹកញាប់់

បានទេ�៕

ថ្ងៃ�ៃទីី៧ ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១
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tmkBITMB½rTI 12 ពាាក់់កណ្តាា�លនៃ�រដ្ឋឋអាាមេ�រិិក...
កាត់់ថា (AAP) បាននិិយាយកាលពីីសប្តាាហ៍៍
លោ�ក Gottlieb បាននិិយាយកាលពីី
ថ្ងៃ�ៃអាទិិត្យយថា លោ�កមិិនគិិតថាក្មេ�េងៗត្រូ�ូវ

មុុនថា កុុមារ និិងមនុុស្សសពេ�ញវ័ ័យដែ�ល
មិិនទាន់់បានចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ប្រ�ឆាំំងនឹឹងជំំងឺឺ

ពាក់់ ម៉ាាស់់នៅ�ខាងក្រៅ��ទៀ�ៀតទេ� ហើ�ើយ

កូូវី ីដ-១៩ នៅ�តែ�ត្រូ�ូវការពាក់់ម៉ាាស់់នៅ�តាម

CDC នឹឹងត្រូ�ូវកែ�សម្រួ�ួលការណែ�នាំំ Sum-

ទីីកន្លែ�ែងជាក់់លាក់់។
តើ�ើអ្ននកជាឪពុុកម្តាា យដែ�លស្ទាាក់់ស្ទើ�ើ�រ

mer Camp របស់់ខ្លួួ�ន។

ក្នុុ�ងការចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ ជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ សម្រា�ប់់

នៅ�ចុុងខែ�មេ�សា ទីីភ្នាាក់់ងារនេះ�ះបាន
និិយាយថា នៅ�ក្នុុ�ង Summer Camp មនុុស្សស

ដែ�លអាចចាក់់វ៉ាាក់់សាំង
ំ ប្រ�ឆាំំងជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩ គួួរតែ�ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា
គួួរតែ�ពាក់់ម៉ាាស់់ រក្សាា

កូូ នរបស់់អ្ននកទេ�? សូូមចែ�ករំ ំលែ�ករឿ�ឿង
របស់់អ្ននក។
វេេជ្ជជបណ្ឌិ�ត
ិ
Yvonne Maldonado

គម្លាាត នឹឹងនៅ�តែ�

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិការជំំងឺឺឆ្លលង AAP បាន

ចាំំបាច់់ ហើ�ើយការស្នាាក់់នៅ�ខាងក្រៅ��អាគារ

មានប្រ�សាសន៍៍ថាកុុមារគួួរបន្តតពាក់់ម៉ាាស់់

គឺឺល្អអបំំផុុត។

នៅ�តាមទីីសាធារណៈៈ បើ�ើទោះ�ះបីីពួួកគេ�

តើ�ើការណែ�នាំំថ្មីី�អំំពីីម៉ាាស់់របស់់ CDC

បានឆ្លង
ល ផុុតការរាតត្បាាតក៍៍ដោ�យជាពិិសេ�ស

មានន័័យយ៉ាា ងដូូចម្តេ�េចចំំពោះ�ះក្មេ�េងអាយុុ

នៅ�ពេ�ល រក្សាាគម្លាាតសង្គគមមិិនអាចធ្វើ�ើ�

ក្រោ��ម ១២ ឆ្នាំំ�។

ទៅ�បាន។

លោ�ក Gottlieb បាននិិ យាយថា

កុុ មារអាចដោះ�ះម៉ាា ស់់របស់់ពួួកគេ�

"អ្ននកដឹឹងថា ការពាក់់ម៉ាាស់់ គឺឺពិិបាកណាស់់

នៅ�ពេ�លពួួកគេ�នៅ�ជាមួួយសមាជិិកគ្រួ�សា
ួ រ

នៅ�រដូូវក្តៅ�ៅ នៅ�ពេ�លវាក្តៅ�ៅ ហើ�ើយខ្ញុំំ��មិិន

ពីីអ្ននកនៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�តែ�មួួយ ឬនៅ�ក្នុុ�ងការជួួប

គិិតថា ហានិិភ័័យគួួរតែ�មានបញ្ហា
ា នោះ�ះទេ�"

ជុំំ�តូូចៗ ជាមួួយសមាជិិកគ្រួ�សា
ួ រ និិងមិិត្តតភក្តិិ�

។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែខ្ញុំំ��គិិ តថា ឪពុុ កម្តាា យចាំំបាច់់ ត្រូ�ូវ

ដែ�លបានចាក់់វ៉ាាក់សាំ
់ ង
ំ យ៉ាា ងពេ�ញលេ�ញ

ធ្វើ��កា
ើ រវាយតម្លៃ�ៃអំំពីីហានិិភ័័យនៃ�បរិ ិស្ថាា ន

និិងអំំឡុងពេ�លលេ�ងកីី
ឡា ដូូចជា ហែ�លទឹឹក
ុ

ដែ�លកុុមារនឹឹងត្រូ�ូវប្រ�ឈម។”
គាត់់ បាននិិ យាយថា ឧទាហរណ៍៍

ឬសកម្មមភាពដែ�លម៉ាា ស់់អាចបង្កកហានិិភ័យ
័

ដល់់សុុវត្ថិិ�ភាព ដូូចជា កាយសម្ព័័�ន្ធធជាដើ�ើម ។

នៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងរស់់នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ� ដែ�លមាន
មនុុស្សសច្រើ�ើ�ន ការឲ្យយ ក្មេ�េងៗពាក់់ម៉ាាសគឺឺ
សមហេ�តុុផល។
CDC បាននិិយាយថា ខ្លួួនកំំ
ុ ធ្វើ�កា
�ើ រ
� ពុង

Maldonado បាននិិយាយថា កុុមារ
អាយុុក្រោ��ម ២ ឆ្នាំំ� ក៏៏មិិនចាំំបាច់់ពាក់់ម៉ាាស់់
ដែ�រ។

កែ�សំំរួួលការណែ�នាំំ summer camp របស់់

Greg Thomas, Taylor Taylor,

ខ្លួួ�ន។
ដោ�យសារវាមិិ នមានថ្នាំំ�វ៉ាា ក់់សាំំង

Naomi Thomas, Michael Nedelman និិង

សម្រា�ប់់ កុុមារអាយុុក្រោ��ម ១២ ឆ្នាំំ�

បានចូូ លរួួមចំំ ណែ�កក្នុុ� ងរបាយការណ៍៍

បណ្ឌិ�ត្យ
ិ យសភាពេ�ទ្យយកុុមារអាមេ�រិ ិក ហៅ�

នេះ�ះ៕

Ben Tinker ជាបុុគ្គលិ
គ កនៃ�ទូ
ិ
ូរទស្សសន៍៍ CNN
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