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By Soben Pin

Lowell City Hall held a com-
munity vigil to honor  lives lost 
during the Covid-19 pandemic 
on Tuesday evening, June 29, 
2021. White flags were displayed 
on the ground, attended by 
nearly 100 people included many 
community leaders and local 
elected officials. Present were 
Mayor John Leahy, Vice Chair 
Rita Mercier, City Manager Eilene 
Donoghue, State Representative 
Vanna Howard, also present were 
councilors Sokhary Chau, David 
Conway, John Drinkwater, Rod-
ney Elliott, Vesna Nuon, Daniel 
Rourke, and William Samaras. 
Amongst distinguished guests 
were Celeste Bernardo, Lowell 
National Park Superintendent and 
Lowell Public School Superin-
tendent Joe Boyd.

Speaking engagement were 
made by Dr. Kumble Regesh of 
Lowell Community Health Cen-
ter, Sara Khun Leng, Deputy 

District Director for the Office of 
Congresswoman Lori Trahan who 
shared the lost of her parents to 
Covid-19 last year. Speaking 
emotionally, Sara shared the 
memories of her parents, and like 

Sara Khun Leng speaksSara Khun Leng speaks

Lowell Held a Community Vigil HonoringLowell Held a Community Vigil Honoring  
Lives Lost During the Covid-19 PandemicLives Lost During the Covid-19 Pandemic
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ដោ�យ៖  ZEN SOO និិង MATTHEW 

CHENG 

ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ មិិ�ុនា ឆំ្នាំ�២០២១

កាសែ�ត Apple Daily សែ�លគាំ�ទ្រទី

លទីិិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយដោ�ហុុងកុុងនឹិងឈ�់

ផ្សសព្វវផ្សាយដោ�ថ្ងៃ�ៃទ្រព្វហុ�បត៍�នាា �់ពី្វការ

ចា�់ខួ្លួ�និនិិព្វនិិនាយកុ និិងនាយកុទ្រ�តិ�តិិ

ចំ�និ�និ ៥ រ�ូកាលពី្វ�បិ្តាហ៍ុមុិនិ និិង�ងកកុ

ទ្រទីព្វយ�មិបតិិជាទ្រប្តាក់ុ ២,៣ លានិ�ុលួារ 

ដោ�ដោទ្រកាមិចំា�់�និិ�ុិខ្លួជាតិឆំ្នាំ�ចា�់រ��់

ទីីទ្រកុុង។ ( AP Photo/Vincent Yu)

HONG KONG (AP) — កាសែ�តគាំ�ទ្រទី

លទីិិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយសែ�លដោ�ដោ���ល់

រ��់ហុុងកុុងប្តានិដោប្តាះពុ្វមិពផ្សាយចុំងដោទ្រកាយ

រ��់ខួ្លួ�និកាលពី្វថ្ងៃ�ៃទ្រព្វហុ�បត៍�នាា �់ពី្វ

និិព្វនិិនាយកុ និិងនាយកុទ្រ�តិ�តិិចំ�និ�និ ៥ 

នាក់ុទ្រតូវប្តានិចា�់ខួ្លួ�និ និិងទ្រទីព្វយ�មិបតិិរា�់

លានិ�ុលួារទ្រតវូប្តានិ�ងកកុ ជាសែផំ្សកុមិ�យថ្ងៃនិ

ការ�ង្ក្រា�ក �កាន់ិសែតខួ្លាំ�ងដោ�ើងរ��់ទ្រ�ដោទី�

ចិំនិ ដោ�ដោលើអំ្នកុទ្រ�ឆ្នាំ�ង ដោ�កុំុងទីីទ្រកុុងពាក់ុ    

កុណិ្តាល�វយ័ត។

ទ្រកុុមិទ្រ�ឹកុាភិិប្តាលថ្ងៃនិទ្រ�ួសារទ្រកុុមិហុុុនិ 

Apple Daily Next Media ប្តានិនិិយាយ

ដោ�កុំុងដោ�ចំកីិុសែ�ួងការណ៍៍មិ�យកាលពី្វ

ថ្ងៃ�ៃពុ្វធិថា ការដោប្តាះពុ្វមិព និិងការផ្សាយតាមិ

អិុ្ននិធឺិដោណ៍តនឹិងទ្រតូវ�ញ្ឈឈ�់ដោ�យសារសែត 

“សាា និភាព្វ�ចុុំ�បនំិដោ�ហុុងកុុង ។”

ការ���ិទី��ដោលងគាំ�ទ្រទីលទីិទិ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ

ដោលចំដោ�ួ �ឺជា�ញ្ញាា ចុំងដោទ្រកាយថ្ងៃនិការ

ដោ�ជិាា ចិំតិរ��់ទ្រ�ដោទី�ចិំនិ កុំុងការទ្រ��់ទ្រ�ង

កាន់ិសែតខួ្លាំ�ងដោលើទីីទ្រកុុងដោនិះ សែ�លទ្រតូវប្តានិ

ដោ�សាា ល់ជាយូរមិកុដោហុើយ អ្ន�ពី្វដោ�រភីាព្វ

រ��់ខួ្លួ�និ �នាា �់ពី្វការទ្រ�ឆ្នាំ�ងរ�ា ភិិប្តាល

�៏ធិ�ដោ�ទីីដោនាះ កុំុងឆំ្នាំ� ២០១៩ ប្តានិដោធិវើឱ្យយ

រញួ្ឈ� យរ�ា ភិិប្តាល។ ចា�់តា�ងពី្វដោព្វលដោនាះ

មិកុ ទីីទ្រកុុងដោ�េកា�ង ប្តានិ�ក់ុដោចំញនូិវចំា�់

�និិ�ុិខ្លួជាតិ�៏តឹងរងឹមិ�យទ្រតវូប្តានិដោទ្រ�ើកុំុង

ការចា�់ខួ្លួ�និ�ុ�ាលិកុកាសែ�ត និិងប្តានិដោធិវើ

វដិោសាធិនិកុមិមចំា�់ដោប្តាះដោឆំ្នាំតរ��់ហុុងកុុង

ដោ�ើមិបីរកុា��ដោលងទ្រ�ឆ្នាំ�ងដោចំញពី្វសាា �័និ

នីិតិ�បញ្ឈាតិិ។

កាសែ�ត Apple Daily ទ្រតូវប្តានិ�ដោងកើត

ដោ�ើងដោ�យឧកុញ៉ាេ  Jimmy Lai កុំុងឆំ្នាំ� 

១៩៩៥ ដោពាល�ឺដោទីើ�សែត ២ ឆំ្នាំ�មុិនិដោព្វល

សែ�លអ្នង់ដោ��ួទ្រ��ល់ហុុងកុុង ឲ្យយ ចិំនិវញិ 

និិង���ូងដោ�ើយកាសែ�តដោនិះទ្រតូវប្តានិដោ�

សាា ល់ថា ជាអំ្នកុនិិយាយដោ�ើមិជនិលបលីាញ។ 

�េុសែនិិដោលាកុថ្ងៃ� ក៏ុប្តានិ��ា ញកាសែ�តថា

ជាអំ្នកុត�ូុមិតិថ្ងៃនិតថ្ងៃមួិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ និិង

ប្តានិនិិយាយថា វា��រសែត “ �ញុ្ញា�ងព្វនឺួិដោ�ដោលើ

ព្វ�់ �តវលិិត �តវកុណុិ៍រ និិងស្រ�ដោ�ចំ

ដោ�ទីីងងឹត។”

វាប្តានិកួាយជា���ីនិិយាយឥត

លាក់ុដោលៀមិ ដោ�ើមិបីការពារដោ�រភីាព្វរ��់

ហុុងកុុងសែ�លមិិនិទ្រតូវប្តានិដោ�ដោមិើលដោ�ើញ

ដោ�កុំុងទ្រ�ដោទី�ចិំនិ�ីដោគាំកុ និិងកុំុង�េុនាម និ

ឆំ្នាំ��មីៗដោនិះ វាសែតងសែតរះិ�ន់ិរ�ា ភិិប្តាលចិំនិ 

កាសែ�តគាំំទ្រ�ល�ធ�ទ្រ�ជាធិធ�តេតយ្្យចុុងតេទ្រកាយ្រ��់
ហុុងកុុង តេ�ះពុុម្ពពផ្្សាយ្ជាតេលើកុចុុងតេទ្រកាយ្

តលេ�ទី�ព័័រទីី ១៨តលេ�ទី�ព័័រទីី ១៨
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សាលាតេរៀនតេធិើើពុី�ំរាម្ពដំំ�ូងតេ�តេលើពុធភពុតេលាកុ

Narrator: I found a school in Cambo-
dia that is 100 % made of trashes. 

Vanday: I am Vanday, I build the 
World’s First School of Trash.

Narrator: One day, Ouk saw a moun-
tain that was full of trash and full of kids 
not going to school. So he had an idea why 
not collect all this trash and build the walls, 
roofs, chairs and a whole school for kids 
to learn? Welcome to the Coconut School!

It has teachers, books, computers, 
Internet and even solar panels. And in that 
school kids don't pay with money they pay 
with… you guessed it? Trash! 

Vanday: It is a good opportunity for 
the young generation to understand, to love 
the world more than love yourself.

Narrator: This guy alone built a school, 
cleaned a mountain and educated the whole 
generation all out of trash.  Teachers like 
him are the reasons, the future is bright. 

It is one minute.
ប្រ�លេទីសកមិុុជា…ប្រព័ះរាជាណាចប្រកអ

ចឆរយិៈៈ

អំកអត្ថាា ធិិ�ាយៈ៖ ខំុ�បានរកលេ�ើញ

សាលាលេរៀនមួិយៈលេ�ប្រ�លេទីសកមិុុជាដែ�លេ

លេធិើើពី័ស�រាមិ១០០%។

វ៉ាាន់ លេ�៖  ខំុ�លេ�ះ ះ វ៉ាាន់ លេ�  ខំុ�កសាង

សាលាលេរៀនពី័ស�រាមិ���ូងលេ�ថ្ងៃនពិ័ភព័លេលាក។

អំកអត្ថាា ធិិ�ាយៈ៖ ថ្ងៃ�ៃមួិយៈ អុុក 

បានលេ�ើញភំ�មួិយៈដែ�លេលេ�លេព័ញលេ�លេដាយៈ

ស�រាមិ លេ�ើយៈលេកះងជាលេប្រចើនមិិនលេ�

សាលាលេរៀន។ �ូលេចំះ គាត់មាន��និតថា 

លេ�តុអើមិីិនប្រ�មូិលេស�រាមិទាំ�ងអស់

លេនះ លេ�ើយៈយៈកលេ�សង់ជាជញំ្ជាំ�ង ���ូលេ 

លេ�អី និងសាលាលេរៀនទាំ�ងមូិលេសប្រមា�់

លេកះងៗលេរៀន?

សូមិសាើ �មិន៍មិកកាន់សាលា�ូង!សូមិសាើ �មិន៍មិកកាន់សាលា�ូង!

សាលាលេរៀនមានប្រ�ូ លេសៀវលេ� កុ�ព័ូូទ័ីរ 

អីុនធឺិណិិត និងសូមិីដីែត�នះះសូឡាក៍មាន

ដែ�រ។ លេ�ើយៈលេ�កុំងសាលាលេនាះ លេកះងៗ

មិិន�ង់លុេយៈលេទី ពួ័កលេ��ង់ជាមួិយៈ ... ចូរ

អំកទាំយៈលេ�លេមិើលេ? នុះ �ឺស�រាមិ!

វ៉ាាន់ លេ�៖  វ៉ាជាឱកាស�៏លេអសប្រមា�់

មិនុសសវយ័ៈលេកះង

ជ�នាន់លេប្រកាយៈ

ដែសើងយៈល់េ និង

ស្រស ឡា ញ់

ពិ័ភព័លេលាកជាង

ស្រស ឡា ញ់

ខួួនឯង។

អំកអត្ថាា

ធិិ�ាយៈ៖ �ុរស

លេនះដែតមំាក់ឯង

បានសាងសង់

សាលាលេរៀនមួិយៈ 

ស�អាតភំ� និង

អ�់រ �មិនុសស

ជ�នាន់�ះទីាំ�ងអស់លេចញពី័ស�រាមិ។ ប្រ�ូ�លេប្រងៀន

�ូចគាត់ �ឺជាលេ�តុផលេ អនា�តនឹងភឺួ 

សាើ ង។ វ៉ា�ឺមានរយៈៈលេព័លេមួិយៈនាទីី៕

World's First School of TrashWorld's First School of Trash
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BOSTON – Fifteen members and as-BOSTON – Fifteen members and as-
sociates of a Lowell-based gang, One sociates of a Lowell-based gang, One 
Family Clique (OFC), have been charged, Family Clique (OFC), have been charged, 
and 14 were arrested today, for allegedly and 14 were arrested today, for allegedly 
perpetrating large-scale and long-running perpetrating large-scale and long-running 
drug trafficking and money laundering drug trafficking and money laundering 
conspiracies. In the course of the investi-conspiracies. In the course of the investi-
gation, agents seized or purchased ap-gation, agents seized or purchased ap-
proximately 2.32 kilograms of cocaine, proximately 2.32 kilograms of cocaine, 
10.78 kilograms of methamphetamine, 41 10.78 kilograms of methamphetamine, 41 
grams of fentanyl, 30 grams of MDMA, grams of fentanyl, 30 grams of MDMA, 
513 grams of heroin, $104,396 in cash and 513 grams of heroin, $104,396 in cash and 
three firearms. One defendant remains a three firearms. One defendant remains a 
fugitive.fugitive.

As alleged in court documents, in As alleged in court documents, in 
August 2018, law enforcement began in-August 2018, law enforcement began in-
vestigating OFC in response to a dramatic vestigating OFC in response to a dramatic 
spike in shootings and gang violence in spike in shootings and gang violence in 
Lowell. OFC is an alliance between sev-Lowell. OFC is an alliance between sev-
eral gangs in and around Lowell with ties eral gangs in and around Lowell with ties 
to gangs in California and other states. to gangs in California and other states. 
Sarath Yut is the founder and leader of Sarath Yut is the founder and leader of 
OFC and also a member of the subgroup, OFC and also a member of the subgroup, 
Crazy Mob Family gang. In 2018 and Crazy Mob Family gang. In 2018 and 
2019, at least 12 incidents of gunfire in the 2019, at least 12 incidents of gunfire in the 
Lowell area are alleged to be attributable Lowell area are alleged to be attributable 
to gang-motivated hostilities between to gang-motivated hostilities between 
OCF and its rivals.OCF and its rivals.

Since at least 2019, Yut, and co-de-Since at least 2019, Yut, and co-de-
fendants allegedly used the U.S. Postal fendants allegedly used the U.S. Postal 
Service to receive shipments of illegal Service to receive shipments of illegal 
narcotics, and, in return, to ship cash pro-narcotics, and, in return, to ship cash pro-
ceeds to Yut’s sources of supply. It is al-ceeds to Yut’s sources of supply. It is al-
leged that Yut maintained stash houses in leged that Yut maintained stash houses in 
Lowell, which also served as venues for Lowell, which also served as venues for 
gang meetings and other events furthering gang meetings and other events furthering 
the gang’s illegal activities. In addition, the gang’s illegal activities. In addition, 
controlled purchases of drugs and a fire-controlled purchases of drugs and a fire-
arm were made from defendants Virak arm were made from defendants Virak 
Prum, Peouveasnah Pin and Sambo Buth.Prum, Peouveasnah Pin and Sambo Buth.

 It is further alleged that, in August  It is further alleged that, in August 
2019, Pin and Buth dealt in counterfeit 2019, Pin and Buth dealt in counterfeit 
money, by providing “protection” to a co-money, by providing “protection” to a co-
operating witness, who purported to pur-operating witness, who purported to pur-
chase $100,000 of counterfeit U.S. cur-chase $100,000 of counterfeit U.S. cur-
rency from an undercover agent. Buth and rency from an undercover agent. Buth and 
Pin transferred and delivered the counter-Pin transferred and delivered the counter-
feit currency from Cambridge, Mass. to feit currency from Cambridge, Mass. to 
New Hampshire, where it was received by New Hampshire, where it was received by 
another undercover agent. In a May 2021 another undercover agent. In a May 2021 
undercover operation, defendants Prum, undercover operation, defendants Prum, 
Pin, Samoeun Kem and Richard Sam, al-Pin, Samoeun Kem and Richard Sam, al-
legedly provided “protection” to a ship-legedly provided “protection” to a ship-
ment, purportedly of drug money from ment, purportedly of drug money from 
Europe, from black tar heroin sales. The Europe, from black tar heroin sales. The 
defendants helped pack a shipment of defendants helped pack a shipment of 

money into a truck and escorted it from money into a truck and escorted it from 
New York to New Hampshire.   New York to New Hampshire.   

“We allege that leaders and members “We allege that leaders and members 
of the One Family Clique trafficked drugs of the One Family Clique trafficked drugs 
and firearms, contributing to the kind of and firearms, contributing to the kind of 
violence we all know destroys communi-violence we all know destroys communi-
ties,” said Acting United States Attorney ties,” said Acting United States Attorney 

Nathaniel R. Mendell. “The Lowell Police Nathaniel R. Mendell. “The Lowell Police 
Department is committed to defending its Department is committed to defending its 
community, so they joined with federal community, so they joined with federal 
and state law enforcement partners to con-and state law enforcement partners to con-
duct an investigation that yielded targeted duct an investigation that yielded targeted 
arrests of key people who we allege were arrests of key people who we allege were 
promoting drug distribution and violence promoting drug distribution and violence 
in Lowell. The residents of Lowell will in Lowell. The residents of Lowell will 
enjoy a safer summer thanks to the work enjoy a safer summer thanks to the work 
of investigators and our prosecutors.”of investigators and our prosecutors.”

“Operation Street Roulette is another “Operation Street Roulette is another 
example of how the FBI and our law en-example of how the FBI and our law en-
forcement partners work together to dis-forcement partners work together to dis-
mantle large-scale criminal enterprises mantle large-scale criminal enterprises 
that endanger our communities. With to-that endanger our communities. With to-
day’s removal of illegal narcotics, fire-day’s removal of illegal narcotics, fire-
arms, and these 15 members and associ-arms, and these 15 members and associ-
ates of One Family Clique from the streets, ates of One Family Clique from the streets, 
the citizens of Lowell are immediately the citizens of Lowell are immediately 
safer,” said Joseph R. Bonavolonta, Spe-safer,” said Joseph R. Bonavolonta, Spe-
cial Agent in Charge of the FBI Boston cial Agent in Charge of the FBI Boston 
Division. “We believe this crew jeopar-Division. “We believe this crew jeopar-
dized public safety, and steadily poisoned dized public safety, and steadily poisoned 
the parts of Lowell they controlled, deal-the parts of Lowell they controlled, deal-
ing large quantities of methamphetamine, ing large quantities of methamphetamine, 
cocaine, heroin, and fentanyl, while con-cocaine, heroin, and fentanyl, while con-
spiring to launder their profits to hide spiring to launder their profits to hide 
what they were doing. We will not cede what they were doing. We will not cede 
our cities to drug pushers who have abso-our cities to drug pushers who have abso-
lutely no regard for the harm and violence lutely no regard for the harm and violence 
they bring into our neighborhoods, and they bring into our neighborhoods, and 
the FBI will stop at nothing to investigate, the FBI will stop at nothing to investigate, 

disrupt, and hold accountable those who disrupt, and hold accountable those who 
try to fill the void left by today’s arrests.”try to fill the void left by today’s arrests.”

“In August of 2018, when I was ap-“In August of 2018, when I was ap-
pointed as Superintendent, I vowed to stop pointed as Superintendent, I vowed to stop 
the violence in our city,” said Lowell Po-the violence in our city,” said Lowell Po-
lice Superintendent Kelly Richardson. lice Superintendent Kelly Richardson. 
“Knowing that most of the violence “Knowing that most of the violence 

stemmed from illegal drug activity, and stemmed from illegal drug activity, and 
knowing that many involved had gone un-knowing that many involved had gone un-
derground, I made it a top priority. With-derground, I made it a top priority. With-
out hesitation the FBI, along with our of-out hesitation the FBI, along with our of-
ficers, began a deep and protracted ficers, began a deep and protracted 
investigation that has led to today's ar-investigation that has led to today's ar-
rests. I would like to thank the FBI and our rests. I would like to thank the FBI and our 
partner investigative agencies for their in-partner investigative agencies for their in-
genuity, tenacity and dedication. This in-genuity, tenacity and dedication. This in-
vestigation highlights the importance of vestigation highlights the importance of 
partnerships. It not only strengthened this partnerships. It not only strengthened this 
partnership but also, most importantly, has partnership but also, most importantly, has 
made this city safer for its residents, stu-made this city safer for its residents, stu-
dents and visitors.”dents and visitors.”

“Drug trafficking organizations exist “Drug trafficking organizations exist 
for one reason: to make money,” said for one reason: to make money,” said 
Ramsey E. Covington, Acting Special Ramsey E. Covington, Acting Special 
Agent in Charge, IRS Criminal Investiga-Agent in Charge, IRS Criminal Investiga-
tion, Boston Field Office.  “By targeting tion, Boston Field Office.  “By targeting 
their finances with today’s investigative their finances with today’s investigative 
actions, IRS Criminal Investigation spe-actions, IRS Criminal Investigation spe-
cial agents are dismantling these danger-cial agents are dismantling these danger-
ous groups that wreak havoc on our com-ous groups that wreak havoc on our com-
munities.”munities.”

“Today’s arrests reflect the ongoing “Today’s arrests reflect the ongoing 
efforts of the U.S. Postal Inspection Ser-efforts of the U.S. Postal Inspection Ser-
vice and our law enforcement partners to vice and our law enforcement partners to 
disrupt Drug Trafficking Organizations in disrupt Drug Trafficking Organizations in 
our communities,” said Joshua W. McCal-our communities,” said Joshua W. McCal-
lister, Acting Inspector in Charge of the lister, Acting Inspector in Charge of the 
U.S. Postal Inspection Service, Boston U.S. Postal Inspection Service, Boston 
Division. “Using the U.S. Mail to facili-Division. “Using the U.S. Mail to facili-

tate drug trafficking and the associated tate drug trafficking and the associated 
proceeds, will not be tolerated. We will proceeds, will not be tolerated. We will 
continue to preserve the integrity of the continue to preserve the integrity of the 
U.S. Mail while also protecting our em-U.S. Mail while also protecting our em-
ployees and the American public.”ployees and the American public.”

“DEA is committed to investigating “DEA is committed to investigating 
and dismantling violent poly drug traffick-and dismantling violent poly drug traffick-

ing organizations like these operating in ing organizations like these operating in 
the Greater Merrimack Valley area of the Greater Merrimack Valley area of 
Massachusetts,” said Brian D. Boyle, Spe-Massachusetts,” said Brian D. Boyle, Spe-
cial Agent in Charge of the Drug Enforce-cial Agent in Charge of the Drug Enforce-
ment Administration, Boston Division. ment Administration, Boston Division. 
“As we all know, drug trafficking in our “As we all know, drug trafficking in our 
communities, along with the gun and communities, along with the gun and 
physical violence that often accompanies physical violence that often accompanies 
it, is a serious threat to our families and it, is a serious threat to our families and 
communities. This is unacceptable and communities. This is unacceptable and 
will not be allowed to happen. DEA and will not be allowed to happen. DEA and 
its local, state and federal partners are its local, state and federal partners are 
dedicated to bringing to justice those that dedicated to bringing to justice those that 
commit these crimes.”commit these crimes.”

The charge of conspiracy to distrib-The charge of conspiracy to distrib-
ute and to possess with intent to distribute ute and to possess with intent to distribute 
heroin, cocaine base, fentanyl, MDMA, heroin, cocaine base, fentanyl, MDMA, 
500 grams or more of cocaine and 500 500 grams or more of cocaine and 500 
grams or more of methamphetamine pro-grams or more of methamphetamine pro-
vides for mandatory minimum sentences vides for mandatory minimum sentences 
of five and 10 years and up to life in pris-of five and 10 years and up to life in pris-
on, at least three years and up to life of on, at least three years and up to life of 
supervised release, a fine of up to $10 mil-supervised release, a fine of up to $10 mil-
lion and forfeiture of assets traceable to lion and forfeiture of assets traceable to 
the trafficking offenses. The charge of the trafficking offenses. The charge of 
money laundering conspiracy provides for money laundering conspiracy provides for 
a sentence of up to 20 years in prison, a sentence of up to 20 years in prison, 
three years of supervised release, a fine of three years of supervised release, a fine of 
$500,000, or twice the amount of the $500,000, or twice the amount of the 
property involved, whichever is greater, property involved, whichever is greater, 
and forfeiture of assets traceable to the and forfeiture of assets traceable to the 
laundering offenses. The charge of dealing laundering offenses. The charge of dealing 
in counterfeit obligations and securities in counterfeit obligations and securities 
provides for a sentence of up to 20 years provides for a sentence of up to 20 years 

Fifteen Alleged Gang Members and Associates Charged with DrugFifteen Alleged Gang Members and Associates Charged with Drug  
Trafficking, Money Laundering and Counterfeiting OffensesTrafficking, Money Laundering and Counterfeiting Offenses

On 4/1/2020 at approximately 5:54 p.m., an unidentified adult maleOn 4/1/2020 at approximately 5:54 p.m., an unidentified adult male
(UAM) appeared from where two vehicles had just parked. PROEUNG met the(UAM) appeared from where two vehicles had just parked. PROEUNG met the
individual and appeared to hand the UAM something. PROEUNG then reenteredindividual and appeared to hand the UAM something. PROEUNG then reentered
the garage and the UAM returned to where the two vehicles are parkedthe garage and the UAM returned to where the two vehicles are parked

Please see Please see Fifteen Alleged Gang Fifteen Alleged Gang 
Members Members /07/07

By khmer USABy khmer USA
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Fifteen Alleged Gang MembersFifteen Alleged Gang Members
Fifteen Alleged Gang MembersFifteen Alleged Gang Members/From Page 06/From Page 06

in prison, three years of supervised release in prison, three years of supervised release 
and a fine of $ 250,000. Sentences are im-and a fine of $ 250,000. Sentences are im-
posed by a federal district court judge posed by a federal district court judge 
based upon the U.S. Sentencing Guide-based upon the U.S. Sentencing Guide-
lines and other statutory factors.lines and other statutory factors.

Acting U.S. Attorney Mendell, FBI Acting U.S. Attorney Mendell, FBI 
Boston SAC Bonavolonta, Lowell Police Boston SAC Bonavolonta, Lowell Police 
Superintendent Richardson, IRS-CI Act-Superintendent Richardson, IRS-CI Act-
ing SAC Covington, USPIS Acting In-ing SAC Covington, USPIS Acting In-
spector McCallister and DEA Boston spector McCallister and DEA Boston 
SAC Boyle made the announcement. The SAC Boyle made the announcement. The 
investigation was led by the FBI’s Merri-investigation was led by the FBI’s Merri-
mack Valley Transnational Organized mack Valley Transnational Organized 
Crime Task Force and assistance was pro-Crime Task Force and assistance was pro-
vided by the DEA-San Jose Task Force vided by the DEA-San Jose Task Force 
and Long Beach and Santa Clara (Califor-and Long Beach and Santa Clara (Califor-
nia) Police Departments. Assistant U.S. nia) Police Departments. Assistant U.S. 
Attorneys Timothy Moran, Fred Wyshak, Attorneys Timothy Moran, Fred Wyshak, 
III, and Alexandra W. Amrhein of Men-III, and Alexandra W. Amrhein of Men-
dell’s Criminal Division are prosecuting dell’s Criminal Division are prosecuting 
the case.the case.

This case is part of an Organized This case is part of an Organized 
Crime Drug Enforcement Task Forces Crime Drug Enforcement Task Forces 
(OCDETF) operation. OCDETF identi-(OCDETF) operation. OCDETF identi-
fies, disrupts, and dismantles the highest-fies, disrupts, and dismantles the highest-
level criminal organizations that threaten level criminal organizations that threaten 
the United States using a prosecutor-led, the United States using a prosecutor-led, 
intelligence-driven, multi-agency ap-intelligence-driven, multi-agency ap-
proach. Additional information about the proach. Additional information about the 
OCDETF Program can be found at https://OCDETF Program can be found at https://
www.justice.gov/OCDETF.www.justice.gov/OCDETF.

The details contained in the charging The details contained in the charging 
documents are allegations. The defen-documents are allegations. The defen-
dants are presumed innocent unless and dants are presumed innocent unless and 
until proven guilty beyond a reasonable until proven guilty beyond a reasonable 
doubt in a court of law.doubt in a court of law.

APPENDIXAPPENDIX
The following defendants were in-The following defendants were in-

dicted by a federal grand jury:dicted by a federal grand jury:

Sarath Yut, a/k/a “Black,” 34, of Sarath Yut, a/k/a “Black,” 34, of 
Lowell, was charged with money launder-Lowell, was charged with money launder-
ing conspiracy and conspiracy to distrib-ing conspiracy and conspiracy to distrib-
ute and to possess with intent to distribute ute and to possess with intent to distribute 
heroin, cocaine base, fentanyl, MDMA, heroin, cocaine base, fentanyl, MDMA, 
500 grams or more of cocaine and 500 500 grams or more of cocaine and 500 
grams or more of methamphetamine;grams or more of methamphetamine;

Virak Prum, a/k/a “Polo,” 34, of Virak Prum, a/k/a “Polo,” 34, of 
Lowell, was charged with money launder-Lowell, was charged with money launder-
ing conspiracy and conspiracy to distrib-ing conspiracy and conspiracy to distrib-
ute and to possess with intent to distribute ute and to possess with intent to distribute 
heroin, cocaine base, fentanyl, metham-heroin, cocaine base, fentanyl, metham-
phetamine, MDMA and 500 grams or phetamine, MDMA and 500 grams or 
more of cocaine;more of cocaine;

Peouveasnah Pin, a/k/a “Poe,” 31, of Peouveasnah Pin, a/k/a “Poe,” 31, of 

Lowell, was charged with money launder-Lowell, was charged with money launder-
ing conspiracy, dealing in counterfeit obli-ing conspiracy, dealing in counterfeit obli-
gations or securities and conspiracy to dis-gations or securities and conspiracy to dis-
tribute and to possess with intent to tribute and to possess with intent to 
distribute heroin, cocaine base, fentanyl, distribute heroin, cocaine base, fentanyl, 
methamphetamine, MDMA and 500 methamphetamine, MDMA and 500 
grams or more of cocaine;grams or more of cocaine;

Sambo Buth, a/k/a “Chewy,” 31, of Sambo Buth, a/k/a “Chewy,” 31, of 
Lowell, was charged with money launder-Lowell, was charged with money launder-
ing conspiracy, dealing in counterfeit obli-ing conspiracy, dealing in counterfeit obli-
gations or securities and conspiracy to dis-gations or securities and conspiracy to dis-
tribute and to possess with intent to tribute and to possess with intent to 
distribute heroin, cocaine, cocaine base, distribute heroin, cocaine, cocaine base, 
methamphetamine, MDMA and 40 grams methamphetamine, MDMA and 40 grams 
or more of fentanyl;or more of fentanyl;

Sambath Lay, a/k/a “G,” 34, of Low-Sambath Lay, a/k/a “G,” 34, of Low-

ell, was charged with money laundering ell, was charged with money laundering 
conspiracy and conspiracy to distribute conspiracy and conspiracy to distribute 
and to possess with intent to distribute and to possess with intent to distribute 
heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, 
methamphetamine and MDMA;methamphetamine and MDMA;

Mark Yin, a/k/a “Markass,” 30 of Mark Yin, a/k/a “Markass,” 30 of 
Lowell, was charged with money launder-Lowell, was charged with money launder-
ing conspiracy and conspiracy to distrib-ing conspiracy and conspiracy to distrib-
ute and to possess with intent to distribute ute and to possess with intent to distribute 
heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, 

methamphetamine and MDMA;methamphetamine and MDMA;
Christopher Phann, a/k/a “Kree,” 29, Christopher Phann, a/k/a “Kree,” 29, 

of Medford, was charged with money of Medford, was charged with money 
laundering conspiracy and conspiracy to laundering conspiracy and conspiracy to 
distribute and to possess with intent to dis-distribute and to possess with intent to dis-
tribute heroin, cocaine, cocaine base, fen-tribute heroin, cocaine, cocaine base, fen-
tanyl, methamphetamine and MDMA;tanyl, methamphetamine and MDMA;

Darasy Chhim, a/k/a “Mystickal,” Darasy Chhim, a/k/a “Mystickal,” 
35, of Lowell, was charged with conspira-35, of Lowell, was charged with conspira-

cy to distribute and to possess with intent cy to distribute and to possess with intent 
to distribute heroin, cocaine, cocaine base, to distribute heroin, cocaine, cocaine base, 
fentanyl, methamphetamine and MDMA;fentanyl, methamphetamine and MDMA;

Sriphan Keomany, a/k/a “C-Pon,” Sriphan Keomany, a/k/a “C-Pon,” 
43, of Lowell, was charged with conspira-43, of Lowell, was charged with conspira-
cy to distribute and to possess with intent cy to distribute and to possess with intent 
to distribute heroin, cocaine, cocaine base, to distribute heroin, cocaine, cocaine base, 
fentanyl, methamphetamine and MDMA;fentanyl, methamphetamine and MDMA;

Vongnaroth Proeung, a/k/a “Sunny,” Vongnaroth Proeung, a/k/a “Sunny,” 
32 of Lowell, was charged with money 32 of Lowell, was charged with money 
laundering conspiracy and conspiracy to laundering conspiracy and conspiracy to 
distribute and to possess with intent to dis-distribute and to possess with intent to dis-
tribute heroin, cocaine, cocaine base, fen-tribute heroin, cocaine, cocaine base, fen-
tanyl, methamphetamine and MDMA;tanyl, methamphetamine and MDMA;

Victory Thorn, 34, of Hudson, was Victory Thorn, 34, of Hudson, was 
charged with money laundering conspira-charged with money laundering conspira-
cy and conspiracy to distribute and to pos-cy and conspiracy to distribute and to pos-
sess with intent to distribute heroin, co-sess with intent to distribute heroin, co-
caine, cocaine base, fentanyl, caine, cocaine base, fentanyl, 
methamphetamine and MDMA;methamphetamine and MDMA;

Chomroeun Keo, a/k/a “Shrek,” 38, Chomroeun Keo, a/k/a “Shrek,” 38, 
of Lowell, was charged with money laun-of Lowell, was charged with money laun-
dering conspiracy and conspiracy to dis-dering conspiracy and conspiracy to dis-
tribute and to possess with intent to dis-tribute and to possess with intent to dis-
tribute heroin, cocaine, cocaine base, tribute heroin, cocaine, cocaine base, 
fentanyl, methamphetamine and MDMA;fentanyl, methamphetamine and MDMA;

Gaius Monteyro, a/k/a “G-Made,” 36 Gaius Monteyro, a/k/a “G-Made,” 36 
of Lowell, was charged with conspiracy to of Lowell, was charged with conspiracy to 
distribute and to possess with intent to dis-distribute and to possess with intent to dis-
tribute heroin, cocaine, cocaine base, fen-tribute heroin, cocaine, cocaine base, fen-
tanyl, methamphetamine and MDMA;tanyl, methamphetamine and MDMA;

Samoeun Kem, a/k/a “Crazy One,” Samoeun Kem, a/k/a “Crazy One,” 
35, of Lowell, was charged with money 35, of Lowell, was charged with money 
laundering conspiracy; andlaundering conspiracy; and

Richard Sam, a/k/a “Lil Stomper,” Richard Sam, a/k/a “Lil Stomper,” 
30 of Lowell, was charged with money 30 of Lowell, was charged with money 
laundering conspiracy.laundering conspiracy.

In this photo, PROEUNG is wearing a green and white plaid shirt and “throwing” aIn this photo, PROEUNG is wearing a green and white plaid shirt and “throwing” a
“C” hand sign, representing the letter C which is the first letter of CMF. YUT is seen in“C” hand sign, representing the letter C which is the first letter of CMF. YUT is seen in
the photo wearing a gray shirt and BUTH is wearing a navy-blue sweatshirt and hat andthe photo wearing a gray shirt and BUTH is wearing a navy-blue sweatshirt and hat and
“throwing” a “C” hand sign as well.“throwing” a “C” hand sign as well.
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ភិំ�ដោព្វញៈ ដោទ្រកាយពី្វ�និកុរណី៍ផ្សាុះជ�ងឺ

កូុវ�ី១៩ កាលពី្វដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ សែខ្លួ កុុមិៈៈ 

ឆំ្នាំ�២០២១ ជាដោលើកុទីី២ កុនួិងមិកុដោនិះ 

ដោ�ើញថា ជ�ងឺមិ�យដោនិះ មិិនិដោ�មិិនិទាន់ិ

ធូិរដោ�បើយ ដោហុើយក៏ុមិិនិទាន់ិដោ�ណ្តាឆ្នាំៃ យ

ពី្វដោយើងទ្រ��់សែ�រ �ូដោចំំះដោហុើយទ្រ�ជាព្វលរ�ា

ទូីទា�ងទ្រ�ដោទី�ទ្រតូវសែតទ្រ�ុងទ្រ�យ័តំ និិង

ដោគាំរព្វតាមិវ�ិនិការការពាររ��់ទ្រកុ��ង

�ុខ្លាំភិិប្តាល ការសែ�លដោយើងទ្រ��់គំាំនា�គំាំ

ចូំលរ�មិដោគាំរព្វតាមិវ�ិនិការការពាររ��់ទ្រកុ

��ង�ុខ្លាំភិិប្តាលដោនាះ �និន័ិយថា ដោយើង

ទា�ងអ្ន�់គំាំចូំលរ�មិការពារខួ្លួ�និដោយើង ទ្រកុុមិ

ទ្រ�ួសារដោយើង និិង�ងាមិជាតិដោយើង ។

ជ�ងឺកូុវ�ី១៩ ប្តានិរកីុរាល�លឆួ្លងពី្វ

ដោខ្លួតិមិ�យដោ�កាន់ិដោខ្លួតិមិ�យដោព្វញថ្ងៃផ្សាទ្រ�ដោទី� 

សែ�លដោធិវើឲ្យយទ្រ�ជាព្វលរ�ា�និការភ័ិយខួ្លាំចំ

ដោ�យសារជ�ងឺ�៏កាចំសាហាវមិ�យដោនិះ 

ដោហុើយដោ�កុំុងកុ��ុងដោព្វលដោនិះ ជ�ងឺកូុវ�ី១៩ 

ក៏ុដោ�សែត�និ�និាុះខួ្លាំ�ង��រឲ្យយកុត់��ា ល់ 

ដោនិះដោ�ើដោយាងតាមិដោផ្សកុផូួ្សវការរ��់ទ្រកុ��ង

�ុខ្លាំភិិប្តាលផ្សាយដោ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ សែខ្លួ មិិ�ុនា 

ឆំ្នាំ�២០២១ ដោនិះ ។

ដោ�ដោលើដោផ្សកុរ��់ទ្រកុ��ង�ុខ្លាំភិិប្តាល

រ��់ទ្រព្វះរាជាណ្តាចំទ្រកុកុមិពុជាប្តានិជូនិ

ព័្វត៌�និ�ិីពី្វការ�រ�ុសាា និភាព្វជ�ងឺកូុ

វ�ី១៩�ទ្រ��់ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ សែខ្លួ មិិ�ុនា ឆំ្នាំ�២០២១ 

កុរណី៍ឆួ្លង�រ�ុ 49,255នាក់ុ កុរណី៍ឆួ្លង�មី 

723 នាក់ុ កុរណី៍ជា�ះដោ�បើយ�រ�ុ 43,473 

នាក់ុ កុរណី៍សួា�់�រ�ុ 575 នាក់ុ និិង�និ

កុរណី៍នា�ចូំលពី្វខ្លាំងដោទ្រ�ទ្រ�ដោទី�2409នាក់ុ ។

កុំុងដោនាះសែ�ររាជរ�ា ភិិប្តាលកុមិពុជាក៏ុ

សែតងសែត�ិត�ូរពី្វ�ុខ្លួទុីកុខទ្រ�ជាព្វលរ�ាណ្តា�់ 

ខិ្លួតខ្លួ�ទិីញវាេក់ុសា�ងការពារជ�ងឺកូុវ�ី១៩ 

មិកុចាក់ុជូនិទ្រ�ជាព្វលរ�ាដោ�យមិិនិ�ិតថ្ងៃ�ួ 

ដោទ្រកាយដោព្វលសែ�ល វាេក់ុសា�ងប្តានិ�ឹកុ

មិកុ�ល់ដោហុើយ ទ្រកុ��ង�ុខ្លាំប្តានិសែ�ងសែចំកុ

វាេក់ុសា�ងទា�ងដោ�តាមិមិណ៍ឌ ល ដោ�ើមិបចីាក់ុ

ជូនិទ្រ�ជាព្វលរ�ា ដោយើង�ដោងកតដោ�ើញថា 

ទ្រ�ជាព្វលរ�ាទូីទា�ងទ្រ�ដោទី�ប្តានិនា�គំាំយាេង

�ស្រសាក់ុ�ស្រសា�ដោ�ចាក់ុវាេក់ុសា�ងដោ�តាមិ

មិណ៍ឌ លសែកុបរផ្សាះតាមិភូិមិិ��ក ត់ ។

�ិតមិកុ�ល់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ សែខ្លួ មិិ�ុនា 

ឆំ្នាំ�២០២១ ដោនិះ ចំ�និ�និអ្នំកុសែ�លប្តានិចាក់ុ

វាេក់ុសា�ងរ�ចំទា�ង២�ូ� �និទ្រ��ណ៍

ជាង៤លានិនាក់ុដោហុើយ កុំុងចំ�ដោណ្តាមិមិនុិ�ស

សែ�លទ្រតូវចាក់ុ១០លានិនាក់ុ ៕

កុរណីីឆ្លលងរីកុរាលដាលជំំងឺកុូវីីដំ១៩ តេ�កុុ�ងទ្រ�តេ��កុម្ពព�ជា ឆ្លលងថ្មីី ី
៧២៣ នាកុ់កុុ�ងម្ពួយ្ថ្ងៃថ្មីៃ ពុលរដំឋ�នចាកុ់វ៉ាាកុ់រួចុជាង៤លាននាកុ់តេហុើយ្ 
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ដោ�យ៖ �ុ�ិនិ ពិ្វនិ

“Siobhan Sheehan នាយកុកុមិមវធីិិ 

YouthBuild ថ្ងៃនិទ្រកុុមិហុុុនិទ្រកុុមិការ�រ

�ហុ�មិន៍ិប្តានិនិិយាយថា “ព្វ�កុដោ�ឃួ្លានិ

ទ្រ��់ដោព្វល។ វាពិ្វតជាអ្នសុារយណ្តា�់ដោ�ដោព្វល

ដោយើងចា�់ដោផិ្សើមិ�ដោទ្រមិើអាហារដោព្វលទ្រពឹ្វកុ ដោកុមង

ៗចា�់ដោផិ្សើមិ��ា ញខួ្លួ�និ �នាា �់មិកុព្វ�កុដោ�

ចំង់ដោធិវើល�ហាត់�ណិ៍តវទិីា និិង ចំង់

ដោធិវើការ�រ” ។

កុមិមវធីិិដោនិះ ទ្រតូវប្តានិផិ្សល់មូិលនិិធិិដោ�យ

ទ្រកុ��ងការ�រ�ហុរ�ាអាដោមិរកិុ ចា�់តា�ងពី្វ

ឆំ្នាំ� ២០១៨ មិកុដោមួិេះ សែ�លផិ្សល់ដោអាយយុវជនិ

សែ�ល�និ�ញ្ញាា នូិវផូួ្សវជ�និ��មិ�យ�ទ្រ��់

ជ�នាញការ�រ សែ�ល�ញុ្ឈ�់វញិ្ញាា �និ�័ទ្រត

�មិមូិល GED រ��់ព្វ�កុដោ� �និដោ�ម ះ

ថា “HISET ”។  វាទ្រតូវប្តានិដោ�ចាត់ទុីកុថា

ជាកុមិមវធីិិ�ណុិ៍ះ�ណិ្តាលវជួិាជីវៈមិ�យ 

ជាពិ្វដោ�� ដោ�ិត��ខ្លាំន់ិដោ�ដោលើយុវជនិ

សែ�ល�និអាយុពី្វ ១៦-២៤ ឆំ្នាំ� សែ�លប្តានិ

ដោប្តាះ�ង់ដោចាលការ�ិកុាដោ�វទិីាល័យ ឬ

កុ�ពុ្វងព្វាយាមិ�ញុ្ឈ�់�ញ្ញាា �័ទ្រតមិធិយមិ�ិកុា

ទុីតិយភូិមិិរ��់ព្វ�កុដោ� និិងកុំុងកុរណី៍

ជាដោទ្រចំើនិ ក៏ុ�និ�ញ្ញាា ជាមិ�យនឹិងចំា�់ផ្សង

សែ�រ។

Siobhan ប្តានិនិិយាយថា “វទិីាល័យ

�ូសែវល�ឺជាកុសែនួិង�៏តឹងរុងឹមិ�យ។ “ វាពិ្វតជា

ល�ប្តាកុណ្តា�់កុំុងការ�ាតិដោ�កុំុងចំ�ដោណ្តាមិ

ដោកុមង ៤,០០០ នាក់ុដោផ្សសងដោទីៀត។ អំ្នកុនឹិង

ទ្រតូវប្តានិ�ញូុ្ឈលដោ�កុំុងចំ�និ�និទា�ងដោនិះ 

ដោហុើយអ្នកំុ�យនឹិងវដោងវង។ ដោ�ដោព្វលកុុ�រ

�និ�ញ្ញាា ដោ�ផ្សាះ ឪពុ្វកុ�ិយសែ�លចិំញឹុ្ឈមិ

កូុនិសែត�ំក់ុឯង សែ�លជ�ពាក់ុថ្ងៃ�ួជ�លផ្សាះ វា

នឹិង�ក់ុ��ព ធិដោលើយុវជនិទា�ងដោនិះ ព្វ�កុដោ�

ឃួ្លានិនិិងទ្រពួ្វយប្តារមិៈ ខួ្លាំចំសែទ្រកុងព្វ�កុដោ�នឹិង

កួាយជាមិនុិ�សគាំម និផ្សាះ�សែមិបង។ ព្វ�កុដោ�

គាំម និនិរណ្តា�ំក់ុសែ�លពឹ្វងពាក់ុប្តានិ។ ដោយើង

�ូមិសែ�ងួអ្ន�ណ៍រ�ុណ៍ចំ�ដោពាះអ្នងាការ�តា

�ីតារ��់ដោយើង �ឺ ទ្រកុុមិការ�រ�ហុ�មិន៍ិ 

ដោ�កាត់ថា (CTI) សែ�លជ�និ�យជទ្រមិកុ

�ដោណិ្តាះអា�នំិ ជាជ�និ�យ�ទ្រ��់អ្នកំុសែ�ល

ទ្រតូវការវា និិងជ�និ�យជ�លវា។ ដោយើងអាចំ

ជ�យកុុ�ររ��់ដោយើងខួ្លួះ ដោ�ះស្រសាយ�ញ្ញាា

ទ័ីលទ្រចំកុ ដោ�យការ�ទ្រមិ��ទ្រមិួលរវាង

អ្នងាភាព្វ និិងជ�យទ្រកុមុិទ្រ�ួសាររ��់ព្វ�កុដោ�” ។

ដោព្វលដោ�ឯ YouthBuild កុមិមវធីិិ

�ណុិ៍ះ�ណិ្តាលវជួិាជីវៈមិ�យសែ�ល��ដោណ៍ើ រការ

រយៈដោព្វលមិ�យឆំ្នាំ�ដោ�យ�និទ្រកុុមិមិនុិ�ស

ដោព្វញវយ័ជ�នាន់ិនីិមិ�យៗទ្រ�សែហុល ២០-២៥ 

នាក់ុព្វ�កុដោ�ដោរៀនិជ�នាញជាងដោឈើ និិង

ដោធិវើមិាូ�។ ថ្ងៃ�ៃដោនិះ ខ្លួាុ�ប្តានិដោ�ដោមិើលផ្សាះប្តាយ

�និដោរៀ�ចំ�តាមិសែ���ិលបៈ���ូង�ងិ�់

សែ�លដោទីើ�នឹិង�ញុ្ឈ�់។ វាទ្រតូវប្តានិផិ្សល់

មូិលនិិធិិដោ�យ Cummingham Grants 

សែ�លអ្ននុិញ្ញាា តឱ្យយកុមិមវធីិិដោនិះ�និិផិ្សល់�ល់

និិ�សតិទីទី�លប្តានិអាហារថ្ងៃ�ៃទ្រតង់។ អំ្នកុស្រ�ី 

តលេ�ទី�ព័័រទីី ១១តលេ�ទី�ព័័រទីី ១១

Zackary Saphangthong, 19Zackary Saphangthong, 19
Siobhan Sheehan, YouthBuild Program Manager of Community Siobhan Sheehan, YouthBuild Program Manager of Community 

Teamwork, Inc.Teamwork, Inc.

ជោ�គជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប ជោ� YouthBuild YouthBuild
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Anna Jabar-Omoyeni ទ្រ��និកុមិមវធីិិដោធិវើមិា�ូ

ប្តានិសែ�ងួថា «វាដោធិវើឲ្យយ�និឥទីិពិ្វលពិ្វតទ្រប្តាកុ�

�ល់ព្វ�កុដោ� និិងអំ្នកុអាចំដោមិើលដោ�ើញវា

រាល់ថ្ងៃ�ៃ។ វាជាដោរឿងមិ�យសែ�លទ្រតូវមិកុទីីដោនិះ 

ដោ�ើមិបដីោរៀនិវា ជាដោរឿងមិ�យដោផ្សសងដោទីៀតដោ�ដោព្វល

អ្នំកុញុ៉ា�និ��័ុងជាមិ�យគំាំ វា�ដោងកើតទ្រ�ដោភិទី

ចំ�ណ៍ងសែ�លផិ្សល់នូិវអារមិមណ៍៍ទ្រ�ួសារ។” 

Anna សែ�លជា�ុ�់ដោភាជនីិយ�ា និ La 

Boniche �៍លប ីសែ�លដោធិវើមុិខ្លួមិាូ�ប្តារា�ងដោ�

កុណិ្តាលទីីទ្រកុុង    �ូសែវល តាមិ�ដោណិ្តាយ

ផូួ្សវ Merrimack ��ដោណ៍ើ រការអ្ន�់រយៈដោព្វល 

២៧ ឆំ្នាំ�មិកុដោហុើយ។ ដោ�ឆំ្នាំ� ២០១៤ នាង

ប្តានិ�ិទីដោភាជនីិយ�ា និ។  “ខ្លួាុ�ប្តានិទីទី�លព្វរ

ជ័យពី្វអ្នវីសែ�លខ្លួាុ�ប្តានិដោធិវើអ្ន�់រយៈដោព្វល

ជាយូរមិកុដោហុើយ �េុសែនិិដោ�ដោព្វលសែ�លអ្នំកុ

�និ�ល់អាយុដោនាះ (៥០ឆំ្នាំ�) អំ្នកុ�ឹងថា 

អ្នកំុមិិនិអាចំដោធិវើវាប្តានិយូរដោទីៀតដោទី។” Anna 

ប្តានិដោធិវើការជាដោមិចុំងដោ�ដោធិវើមិាូ�រយៈដោព្វល 

២ ឆំ្នាំ� មុិនិដោព្វលមិកុដោធិវើការដោ� CTI កុំុងឆំ្នាំ� 

២០១៨។ “ដោធិវើការជាមិ�យយុវជនិទា�ងដោនិះ 

វា�និអារមិមណ៍៍ថា ដោនិះជាអ្នវីសែ�លខ្លួាុ�ចំង់

ដោធិវើការ�រដោព្វញមិ�យជីវតិ ដោ�ើមិបីសែចំកុ

ចំ�ដោណ៍ះ�ឹងរ��់ខ្លួាុ�ដោ�មិនុិ�សជ�នាន់ិ

ដោទ្រកាយ។ Anna ប្តានិនិិយាយថា “ វាពិ្វតជា

រកីុរាយ និិងជារ�វ ន់ិដោលើកុទឹីកុចិំតិ សែ�ល

ប្តានិដោ�ើញការ�ួ�់�ូិររ��់ព្វ�កុដោ�ជា

ដោរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ” ។

ជាមិ�យ Anna ព្វ�កុដោ�ដោរៀនិពី្វរដោ�ៀ�

យកុឆឹិ្លង�ន់ិដោចំញពី្វសាច់ំ�ន់ិ រដោ�ៀ�ចិំត

ខ្លួាឹមិប្តារា�ងតាមិរដោ�ៀ��និជ�នាញវជួិាជីវៈ 

រដោ�ៀ�ទុីកុអាហារដោអាយង� �ុវតាិភាព្វកុំុង

ការទ្រ��់ទ្រ�ងចំ�ណី៍អាហារនិិងអ្ននាម័ិយ។ 

ជាដោរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ ព្វ�កុដោ�ចំ�អិ្ននិមិាូ�ខុ្លួ�ៗគំាំ 

ដោ�យសែផិ្សកុដោលើមុិខ្លួមិាូ�សែ�លទ្រតូវប្តានិ

ដោទ្រជើ�ដោរ ើ��ទ្រ��់ថ្ងៃ�ៃដោនាះ។ ជាសែផំ្សកុមិ�យ

ថ្ងៃនិកុមិមវធីិិ ព្វ�កុដោ�ដោធិវើដោ�វាកុមិម�ហុ�មិន៍ិ

ដោ�យចំមិិិនិអាហារ�ទ្រ��់ជនិគាំម និទីីជទ្រមិកុ 

និិង��បុរ�ជនិ។

ដោរៀងរាល់�បិ្តាហ៍ុ ដោ�ទ្រពឹ្វកុថ្ងៃ�ៃច័ំនិា 

ព្វ�កុដោ�នឹិងទីទី�លប្តានិផ្សលិតផ្សលស្រ��់ៗ

�ទ្រ��់�បិ្តាហ៍ុពី្វអាហារ�ា និ Merrimack 

Valley Food Bank ។ ដោ�ថ្ងៃ�ៃសែ�លខ្លួាុ�ប្តានិ

ដោ�ទី�សនា ដោ�ថ្ងៃ�ៃទ្រព្វហុ�បត៍ដោព្វលថ្ងៃ�ៃទ្រតង់ 

អាហារទ្រតូវប្តានិដោរៀ�ចំ��ទ្រ��់ ទិីវា St. 

Paul Charities ។ ព្វ�កុដោ�ប្តានិដោធិវើ pasta 

ខុ្លួ�់អាហារ�ទ្រ��់�ំក់ុៗ �ទ្រ��់អាហារ 

ចំ�និ�និ ៧៥ មុិខ្លួ និិង�ឹកុជញូួ្ឈនិដោ�វហិារ 

Elliott Church ដោ�ដោ�េ ង ៤ រដោ�ៀល។

Siobhan �និទ្រ�សា�ន៍ិថា “ដោកុមងៗ

ដោរៀនិអ្ន�ពី្វតថ្ងៃមួិថ្ងៃនិការកួាយជាសែផំ្សកុមិ�យថ្ងៃនិ

�ហុ�មិន៍ិ។”  “ព្វ�កុដោ�ប្តានិដោ�ើរដោលើផូួ្សវខុ្លួ� 

ពី្វដោទ្រពាះព្វ�កុដោ�មិិនិ�និអារមិមណ៍៍ផ្សារភួា�់

ជាមិ�យ�ហុ�មិន៍ិដោទី។ ដោនិះ�ឺជាកុសែនួិង

សែ�លកុមិមវធីិិជាងដោឈើទីទី�លប្តានិដោជា�ជ័យ

យាេងខួ្លាំ�ង - ផ្សារភួា�់ព្វ�កុដោ�ដោ��ហុ�មិន៍ិ

ដោ�យជ�យសាង�ង់ផ្សាះទ្រ�ួសារសែ�ល�និ

ទ្រប្តាក់ុចំ�ណូ៍លទា� �ទ្រ��់អ្នងាការ 

Habitats for Humanity និិងសាង�ង់

��និចំារ�ទ្រ��់�ហុ�មិន៍ិ។ “ព្វ�កុដោ�

�និដោ�ទីនិភាព្វ និិងដោធិវើជា�ុ�់នូិវអ្នវសីែ�ល

ព្វ�កុដោ�ប្តានិដោធិវើ�ទ្រ��់ភូិមិិសាា និរ��់

ព្វ�កុដោ�។ ព្វ�កុដោ�ទ្រប្តា�់មិិតិភិកិិុ និិងទ្រកុុមិ

ទ្រ�ួសារថាខ្លួាុ�ប្តានិដោធិវើ�ូដោចំាះ” ។

ថ្ងៃ�ៃដោនិះ ខ្លួាុ�ប្តានិជ��ជាមិ�យ Misael 

ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប...ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប...tmkBITMB½rTI   10

តលេ�ទី�ព័័រទីី១២តលេ�ទី�ព័័រទីី១២
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តលេ�ទី�ព័័រទីី ២១តលេ�ទី�ព័័រទីី ២១

Bruno អាយុ ១៩ ឆំ្នាំ� សែ�លប្តានិ�ញុ្ឈ�់

កុមិមវធីិិ ដោហុើយឥ�ូវដោនិះប្តានិចុំះកុមិម�ិកុា

ដោ� Tremont Pizza ដោ�ទីីទ្រ�ជុ�ជនិ�ូសែវល។ 

គាំត់ប្តានិនិិយាយថា “វាមិិនិពិ្វប្តាកុដោទី” ។ 

Anna ប្តានិដោមិើលគាំត់ទា�ងញញឹមិ ដោហុើយ

និិយាយថា "ព្វ�កុដោ�ទ្រគាំន់ិសែត��ា ញខ្លួាុ�ពី្វ

រដោ�ៀ�សែ�លព្វ�កុដោ�ដោធិវើទឹីកុទ្រជលក់ុរ��់

ព្វ�កុដោ� និិងវធីិិដោធិវើនិ�ភីិហុា។ " Misael �សែនិាមិ

ដោ�យ�និទី�នុិកុចិំតិថា "ខ្លួាុ��ិតថា ខ្លួាុ�នឹិងអាចំ

ទីទី�លប្តានិការជ�ល �នាា �់ពី្វដោធិវើកុមិម�ិកុា" ។

Siobhan ប្តានិ�និទ្រ�សា�ន៍ិថា “ដោ�

ដោព្វលដោកុមងៗ�ញុ្ឈ�់ការ�ិកុា ព្វ�កុដោ�ទីទី�ល

ប្តានិវញិ្ញាា �និ�័ទ្រតសែ�លអ្ននុិញ្ញាា តឱ្យយព្វ�កុដោ�

ទ្រ��់ទ្រ�ងផ្សាះប្តាយប្តានិល ិ�ូដោចំំះ វាផិ្សល់ឱ្យយ

ព្វ�កុដោ�នូិវឳកា�មិ�យ។ និិ�សតិ ���ូងហាត់

ដោ� Tremont Pizza ចា�់ដោផិ្សើមិ���ូងជាអ្នកំុ

លាងចានិ �េសុែនិិដោ�ដោព្វលព្វ�កុដោ��ឹងថា គាំត់

�និវញិ្ញាា �និ�័ទ្រត�ុវតាិភាព្វមិាូ�អាហារ 

គាំត់ទ្រតូវប្តានិត�ដោ�ើងឋានិៈដោ�ដោធិវើការដោ�ផ្សាះ

ប្តាយភួាមិ” ។ “ដោយើង�ូមិសែ�ងួអ្ន�ណ៍រ�ុណ៍

យាេ ងទ្រជាលដោទ្រ�ចំ�ដោពាះជ�និ�យដោនិះ សែ�ល

អ្ននុិញ្ញាា តឱ្យយដោយើង�ង់ទ្រប្តាក់ុឧ�តាមិៈ�ល់

និិ�សតិដោ�ើមិបដីោធិវើការជាមិ�យនិិដោយាជិកុសែ�ល

�និ�កិានុិព្វលរ��់ព្វ�កុដោ� សែ�លព្វ�កុដោ�

នឹិងដោរៀនិអ្ន�ពី្វទ្រកុមិ�ីលធិម៌ិការ�រ និិង

វសិាលភាព្វថ្ងៃនិ�រយិាកា�ការ�ររ��់

ព្វ�កុដោ�មុិនិដោព្វលទីទី�លប្តានិការ�រពិ្វតទ្រប្តាកុ�” ។

កុមិម�ិកុា �ឺចា�់ពី្វ ៤-៦ �បិ្តាហ៍ុ 

និិង១៨ ដោ�េ ងកុំុងមិ�យ�បិ្តាហ៍ុ។ និិ�សិត

ក៏ុទីទី�លប្តានិទ្រប្តាក់ុឧ�តាមិៈចំ�និ�និ ២៤០ 

�ុលួារដោរៀងរាល់ ២ �បិ្តាហ៍ុមិិង �ទ្រ��់

ការចូំលរ�មិកុំុងកុមិមវធីិិ�ណុិ៍ះ        �ណិ្តាល

រយៈដោព្វលមិ�យឆំ្នាំ�។ Siobhan និិយាយ

�សែនិាមិដោទីៀតថា “ដោយើង�ណុិ៍ះ�ណិ្តាល

ព្វ�កុដោ� ឲ្យយ�និភាព្វរងឹ��ខ្លាំងផូួ្សវចិំតិ” �និ

តារាងដោព្វលដោវលា សែ�លព្វ�កុដោ�ទ្រតូវចុំះដោ�េង

ដោព្វលចូំល និិងដោចំញ មិកុដោធិវើការឱ្យយប្តានិ

ទាន់ិដោព្វលដោវលា ឬមិិនិ�និទ្រប្តាក់ុឈំ�ល

�ទ្រ��់ព្វ�កុដោ�ដោព្វលអ្នវតិ�និ ព្វ�កុដោ�ទ្រតូវសែត

��ា ញថា ព្វ�កុដោ�ចំង់ប្តានិវា �ទ្រ��់ខួ្លួ�និ

ព្វ�កុដោ�ផ្សងសែ�រ �នាា �់មិកុដោយើងពិ្វនិិតយដោមិើល 

ថាដោតើដោយើងទ្រតូវគំាំឬអ្នត់” ។ “ ខ្លួាុ�ដោអាយព្វ�កុដោ�

ដោ��ួកុ�ូចំគំាំកុំុងអ្ន��ុងដោព្វលមិ�យឆំ្នាំ����ូង 

ពី្វដោទ្រពាះព្វ�កុដោ�មិិនិប្តានិដោ��ួកុពាក់ុឱ្យយប្តានិ

ទ្រតឹមិទ្រតូវដោ�កុសែនួិងដោធិវើការ។ ដោយើង�ងវឹកុ

ព្វ�កុដោ�ដោ�ើមិបីរកុការ�រដោធិវើដោ�កុំុងពិ្វភិព្វ

ពិ្វត។” ជាសែផំ្សកុមិ�យថ្ងៃនិកុមិមវធីិិ ព្វ�កុដោ�ក៏ុប្តានិ

ដោធិវើ�ណិ៍តវទិីា និិងអានិ សែ�លជាសែផំ្សកុមិ�យ

ថ្ងៃនិការ�រ�ិកុារ��់ព្វ�កុដោ� និិងទ្រតូវ

ឆ្លួងកាត់ការទ្រ��ងដោ�ើមិបីទីទី�លប្តានិ

វញិ្ញាា �និ�ទ្រត HISET រ��់ព្វ�កុដោ�។

�ិ�ស�ំក់ុដោ�ម ះ ចា�មីនិ ទូីចំ កុ�ពុ្វង

ដោធិវើកុមិម�ិកុាដោ�ដោភាជនីិយ�ា និ Andiamo 

Restaurant & Bakery ដោ� Andover ដោទ្រពាះ

នាងចូំលចិំតិ�ុតនិ�។ នាងប្តានិដោធិវើការដោ�

ហាងនិ� Dunkin Donuts ចំ�និ�និ��និពី្វមុិនិ 

និិង�និ��ណ៍ងដោទ្រ�ើការ�ណុិ៍ះ�ណិ្តាល

រ��់នាងដោ�ើមិបី�ដោងកើនិចំ�ណ្តា�់អារមិមណ៍៍

ដោធិវើមិាូ�រ��់នាង។

Siobhan ប្តានិនិិយាយថា និិ�សិតទីី 

៣ ដោ�ម ះ ហុាចារ ីសា�ង�ុង សែ�លកុ�ពុ្វង

ដោធិវើទឹីកុទ្រជលក់ុប្តាេសិាកុំុង��ដោណ៍ើ រទី�សនិកិុចុំ

រ��់ខ្លួាុ� ទ្រតូវប្តានិដោ��ក់ុដោ�ម ះថា ជាដោមិ

ចុំងដោ��មី ពី្វដោទ្រពាះគាំត់ពូ្វសែកុដោធិវើមិាូ�។ “ដោយើង

ក៏ុ�ឹងសែ�រថាគាំត់ឆួ្នាំត �េសុែនិិគាំត់ប្តានិ�រាជ័យ

កុំុងការដោធិវើដោត�ជិាដោទ្រចំើនិ�ង �ូដោចំំះគាំត់

អាចំដោ��និិកុមិមវធីិិ ប្តានិ។ ដោរឿងរ��់គាំត់

ដោធិវើដោអាយខ្លួាុ�ស្រ�ក់ុទឹីកុសែភំិកុ” ។ គាំត់ប្តានិ

��ា ញខួ្លួ�និ កុំុង��ដោលៀកុ��ពាក់ុដោខ្លាំខូ្លួវ�ុយ

ដោ�ម  �ួក់ុ�ូ� ពាក់ុមិ�កុ�ងវិលដោ�ចំ�ដោហុៀង

និិង�និសាក់ុដោ�ដោលើថ្ងៃ�រ��់គាំត់។ Siob-

han ប្តានិផិ្សល់�ញ្ញាា ឱ្យយគាំត់ គាំត់ទាញដោខ្លាំ

Students from left to right: Misael Bruno, Zackary Saphangthong, Jasimine Touch, Siob-Students from left to right: Misael Bruno, Zackary Saphangthong, Jasimine Touch, Siob-
han Sheehan, YouthBuild Program Manager, and Anna Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art han Sheehan, YouthBuild Program Manager, and Anna Anna Jabar-Omoyeni, Culinary Art 

Instructor.Instructor.

ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប...ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប...tmkBITMB½rTI   11
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In May 2021, the U.S. Department of In May 2021, the U.S. Department of 
the Treasury launched the Coronavirus the Treasury launched the Coronavirus 
State and Local Fiscal Recovery Fund, es-State and Local Fiscal Recovery Fund, es-
tablished by the American Rescue Plan tablished by the American Rescue Plan 
Act of 2021 to provide $350 billion in Act of 2021 to provide $350 billion in 
emergency funding for state, local, territo-emergency funding for state, local, territo-
rial and Tribal governments. The Treasury rial and Tribal governments. The Treasury 
Department published a two-page Quick Department published a two-page Quick 
Reference Guide, an eight-page Fact Reference Guide, an eight-page Fact 
Sheet on the Coronavirus State and Local Sheet on the Coronavirus State and Local 
Fiscal Recovery Funds program and a Fiscal Recovery Funds program and a 
151-page Interim Final Rule.151-page Interim Final Rule.

Each of these documents is included Each of these documents is included 
with this memorandum and the finance with this memorandum and the finance 
department is prepared to make a full pre-department is prepared to make a full pre-
sentation to the City Council’s finance sentation to the City Council’s finance 
subcommittee.subcommittee.

The attached fact sheet provides de-The attached fact sheet provides de-
tails on the ways funds can be used to re-tails on the ways funds can be used to re-
spond to acute pandemic-response needs, spond to acute pandemic-response needs, 
fill revenue shortfalls among state and lo-fill revenue shortfalls among state and lo-
cal governments, and support the commu-cal governments, and support the commu-
nities and populations hardest-hit by the nities and populations hardest-hit by the 
COVID-19 crisis. The Coronavirus State COVID-19 crisis. The Coronavirus State 

and Local Fiscal Recovery Funds provide and Local Fiscal Recovery Funds provide 
substantial flexibility to meet local needs substantial flexibility to meet local needs 
— including support for households, — including support for households, 
small businesses, impacted industries, es-small businesses, impacted industries, es-
sential workers, and the community’s sential workers, and the community’s 
hardest-hit by the crisis. Within the cate-hardest-hit by the crisis. Within the cate-

gories of eligible uses listed, recipients gories of eligible uses listed, recipients 
have broad flexibility to decide how best have broad flexibility to decide how best 
to use this funding to meet the needs of to use this funding to meet the needs of 

their communities, according to the Trea-their communities, according to the Trea-
sury.sury.

In addition to allowing for flexible In addition to allowing for flexible 
spending up to the level of their revenue spending up to the level of their revenue 
loss, the Treasury guidance states that re-loss, the Treasury guidance states that re-

cipients can use funds to:cipients can use funds to:

• Support public health expenditures, • Support public health expenditures, 

by funding COVID-19 mitigation efforts, by funding COVID-19 mitigation efforts, 
medical expenses, behavioral health care, medical expenses, behavioral health care, 
mental health and substance misuse treat-mental health and substance misuse treat-
ment, and certain public health and safety ment, and certain public health and safety 
personnel responding to the crisis, among personnel responding to the crisis, among 
other usesother uses

• Address negative economic impacts • Address negative economic impacts 
caused by the public health emergency, caused by the public health emergency, 
including by rehiring public sector work-including by rehiring public sector work-
ers, providing aid to households facing ers, providing aid to households facing 
food, housing or other financial insecurity, food, housing or other financial insecurity, 
offering small business assistance, and ex-offering small business assistance, and ex-
tending support for industries hardest hit tending support for industries hardest hit 
by the crisis recovery by addressing not by the crisis recovery by addressing not 
only the immediate harms of the pandem-only the immediate harms of the pandem-
ic, but its exacerbation of longstanding ic, but its exacerbation of longstanding 
public health, economic and educational public health, economic and educational 
disparitiesdisparities

• Provide premium pay for essential • Provide premium pay for essential 
workers, offering additional support to workers, offering additional support to 
those who have borne and will bear the those who have borne and will bear the 
greatest health risks because of their ser-greatest health risks because of their ser-
vice during the pandemicvice during the pandemic

• Invest in water, sewer and broad-• Invest in water, sewer and broad-
band infrastructure, improving access to band infrastructure, improving access to 
clean drinking water, supporting vital clean drinking water, supporting vital 
wastewater and storm water infrastruc-wastewater and storm water infrastruc-
ture, and expanding access to broadband ture, and expanding access to broadband 

Please see Please see City of Lowell is ExpectedCity of Lowell is Expected/19/19

City of Lowell is Expected to Receive Over $75 City of Lowell is Expected to Receive Over $75 
Millions in Funding through American Rescue PlanMillions in Funding through American Rescue Plan
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មិង្ក្រានីិិ ជាន់ិខ្លួព�់ �ណ៍�កុស �ដោង្ក្រា�ា ះ ជាតិ 

ដោលើកុដោ�ើង ថា ហាងដោឆ្លង �ដោងកើត �ណ៍�កុស

និដោយាប្តាយ �មី ដោ� កុមិពុជា ទ្រ�ហាក់ុទ្រ�សែហុល គំាំ

ដោ� នឹិង ហាងដោឆ្លង លក់ុ �ី សែ�ល កុ�ពុ្វងសែត រកីុ

�ា�ុសាា យ �ព្វវថ្ងៃ�ៃ ដោនិះ �េុសែនិិ មិិនិ �ឹង ថា ការ ដោ�ើកុ

�កុស និដោយាប្តាយ រ��់ អ្នកំុ ទា�ងដោនាះ ជា ឆ្លនិាៈ ជាតិ 

ដោ�ើមិប ីជាតិ ពិ្វតទ្រប្តាកុ� ឬ ទ្រគាំន់ិសែត ជា ការ ��ដោព្វញ

��ណ៍ង ទ្រប្តាថំា រ��់ �កុស កាន់ិ អ្ន�ណ្តាចំ ដោនាះ។

មិង្ក្រានីិិ ជាន់ិខ្លួព�់ �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ដោលាកុ �ជ 

�ុវណ្តាា រាេ  ប្តានិ ដោលើកុដោ�ើង សែ�� ដោនិះ កុំុង ន័ិយ

រះិ�ន់ិ មិង្ក្រានីិិ �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង មិ�យ ចំ�និ�និ សែ�ល ប្តានិ

នា�គំាំ ដោចំញ ដោ� �ដោងកើត �ណ៍�កុស និដោយាប្តាយ �មី

ដោ�យ ខួ្លួ�និឯង ដោទ្រកាយដោព្វល សែ�ល ព្វ�កុដោ� ទីទី�ល

ប្តានិ �ិទីិិ ដោធិវើ និដោយាប្តាយ ដោ�ើងវញិ ដោហុើយ ដោនាះ។

ដោលាកុ �ជ �ុវណ្តាា រាេ  ប្តានិ �រដោ�រ ដោលើ

�ណ៍នីិ Facebook រ��់ ដោលាកុ ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២២ 

សែខ្លួ មិិ�ុនា ថា ព្វលរ�ា សែខ្លួមរ សែ�ល ស្រ�ឡាញ់

លទីិិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ និិង ការ �ួ�់�ូូរ ពិ្វតជា

ខ្លួកុ ��ណ៍ង យាេង ខួ្លាំ�ង ចំ�ដោពាះ អំ្នកុ និដោយាប្តាយ

�កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង សែ�ល នា�គំាំ ចាកុដោចំញ ពី្វ ដោគាំលជ�ហុរ

ដោ�ើមិ រ��់ �កុស �ដោង្ក្រា�ា ះ ជាតិ ដោ� ដោ�ើកុ �ណ៍�កុស

និដោយាប្តាយ ដោរៀងៗ ខួ្លួ�និ ដោទ្រកាមិ ដោហុតុផ្សល សែ�ល

មិិនិ �មិ ទី�និង ថា ដោ�ើមិប ី�និិ ��ង ទ្រព្វលឹង �ដោង្ក្រា�ា ះ

ជាតិ។

ដោលាកុ អ្នះអាង ថា ពិ្វតជា ��រ ឲ្យយ សិាយ និិង

ដោអ្នៀនិខ្លាំម � ណ្តា�់ កុំុង ដោព្វល សែ�ល �ណ៍�កុស

រ��់ ខួ្លួ�និ ទ្រតវូ ប្តានិ ដោ� រ �លាយ ដោមិ �កុស ទ្រតូវ ដោ� ចា�់

�ក់ុ �ុកុ សែ�រជា មិង្ក្រានីិិ �ណ៍�កុស �ដោង្ក្រា�ា ះ ជាតិ 

នា�គំាំ ទី�ួក់ុ ដោគាំលជ�ហុរ ថ្ងៃនិ ការ�ួ�់�ូូរ រ��់

ខួ្លួ�និ ដោចាល ដោហុើយ នា�គំាំ ដោ� ដោ�ើកុ �កុស �មី សែ�ល

ដោនិះ ��ា ញ យាេ ង ចំា�់ ថា អ្នំកុ ទា�ងដោនាះ កុ�ពុ្វង

ដោ�ើរ ចូំល កុំុង ផូួ្សវ រ��់ �កុស កាន់ិ អ្ន�ណ្តាចំ សែ�ល

ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ អ្នះអាង ថា នឹិង កុដោមិាចំ កុ�ួ�ង

ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ឲ្យយ ដោខ្លួាចំ �ល់ ឫ��ល់ ដោនាះ។

ដោលាកុ ដោលើកុដោ�ើង ថា �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ដោ�

អាង្ក្រាហុវិកុ ដោ� ភូិ� និិង ដោ� ឥណ៍ឌូ ដោនិ�ីុ ជាដោ�ើមិ 

សែ�ល ដោមិ�ឹកុនា� �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង កុំុង ទ្រ�ដោទី� ទា�ងដោនាះ

ទ្រតូវ អ្នំកុ កាន់ិ អ្ន�ណ្តាចំ �ុ� ខួ្លួ�និ អ្ន�់ រយៈដោព្វល រា�់

ឆំ្នាំ� �េុសែនិិ ចុំងដោទ្រកាយ កុ�ួ�ង ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ដោ�សែត ឈំះ 

ដោទ្រពាះ ព្វ�កុដោ� មិិនិ សែ�កុប្តាក់ុ សាមិ�ាី ថ្ងៃផ្សាកុំុង។

ដោលាកុ �ជ �ុវណ្តាា រាេ  �ញួ្ញាក់ុ ថា កុំុង

កាលៈដោទី�ៈ ដោនិះ កុ�ួ�ង ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ទា�ងអ្ន�់ ទ្រតវូសែត

រកុា ការ ឯកុភាព្វ ថ្ងៃផ្សាកុំុង �កុស និិង ដោទ្រ�ើ យនិិការ

រ��រ�មិ ដោ�ើមិបី តវាេ ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ដោ�យ អ្នហិុងា ដោ�យ

�និិិវធីិិ កុំុង ការ ទាមិទារ ឲ្យយ �និ �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង

ដោ�ើងវញិ និិង ឲ្យយ �និ ការ ដោ�ះសែលង ដោមិ �កុស ផ្សង

សែ�រ ដោនាះ ដោទីើ� ជា វធីិិសាស្ត្រ� ិ�និ ដោ� រកុ

��ដោណ្តាះស្រសាយ និិង �ញុ្ឈ�់ វ�ិតិិ និដោយាប្តាយ

ដោ� កុមិពុជា ពិ្វតទ្រប្តាកុ�។

ការរះិ�ន់ិ ដោនិះ ដោធិវើដោ�ើង ស្រ�� ដោព្វល សែ�ល

មិង្ក្រានីិិ ជាន់ិខ្លួព�់ �ណ៍�កុស �ដោង្ក្រា�ា ះ ជាតិ មិ�យ

ចំ�និ�និ �ដោទ្រមិចំ ឈ�់ គាំ�ទ្រទី ជ�ហុរ �ណ៍�កុស �ដោង្ក្រា�ា ះ

ជាតិ �និិ ដោទីៀត ដោហុើយ នា�គំាំ ដោ� �ដោងកើត �កុស �មី

ដោ�យ ខួ្លួ�និឯង ដោទ្រកាមិ ដោហុតុផ្សល ថា ដោ�ើមិបី រកុា

��ង ទ្រព្វលឹង �ដោង្ក្រា�ា ះ ជាតិ។

�ិត ទ្រតឹមិ សែខ្លួ ចុំង សែខ្លួ មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� ២០២១ ដោនិះ 

�និ មិង្ក្រានីិិ �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង ជាង ២០ នាក់ុ ដោហុើយ សែ�ល

ទីទី�ល ប្តានិ �ិទីិ ិដោធិវើ និដោយាប្តាយ ដោ�ើងវញិ ដោទ្រកាយ

�ញ្ឈាវនិិ សែខ្លួមរ ដោ� ដោទ្រ� ស្រ�ុកុ �ក់ុ

ការ�ងស័យ ថា ការ ដោធិវើ ចំតិា�ី�័កុ រ��់

ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ ដោ�ើមិបី ដោ�ចំ ពី្វ ទ្រ�មុិខ្លួ

ការទូីត រ��់ ទ្រ�ដោទី� អ្នង់ដោ��ួ សែ�ល ដោទ្រគាំង

មិកុ ��ដោព្វញ ទី�សនិកិុចុំ ដោ� កុមិពុជា ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី

២៣ សែខ្លួ មិិ�ុនា �៏ ឆ្នាំ�់ ខ្លាំងមុិខ្លួ �េុដោណ្តាា ះ។ 

ព្វ�កុដោ� និិយាយ ថា ការ ដោធិវើ ចំតិា�ី�័កុ រ��់

ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ �និ ដោហុតុផ្សល មិិនិ ទី�និង

ដោទ្រចំើនិ ណ្តា�់។

ការ�ងស័យ ដោនិះ ដោធិវើ ដោ�ើង �នាា �់ពី្វ

ទ្រ�មុិខ្លួ រ�ា ភិិប្តាល កុមិពុជា ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ 

ប្តានិ ទ្រ�កា� លុ�ដោចាល កុមិមវធីិិ ជ�� មិង្ក្រានីិិ

ការទូីត រ��់ អ្នង់ដោ�ួ� ដោទ្រកាមិ ដោហុតុផ្សល

ថា ដោលាកុ ប្តានិ ពាក់ុព័្វនិិ ដោ�យ ទ្រ�ដោយាល

ជាមិ�យ អ្នំកុ ដោកុើត ជ�ងឺ Covid-19។

អ្នំកុវភិា� និដោយាប្តាយ �ងាមិ និិង ជា

អ្ននុិទ្រ��និ ទ្រកុុមិទ្រ�ឹកុាភិិប្តាល ថ្ងៃនិ ចំលនា

និិ�សិត ដោ�ើមិបី លទីិិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ ដោលាកុ 

�ឹមិ �ុខ្លួ ប្តានិ ទ្រប្តា�់ សារព័្វត៌�និ The 

Cambodia Daily ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២១ សែខ្លួ មិិ�ុនា 

ដោនិះ ថា ការទ្រ�កា� ដោធិវើ ចំតិា�ី�័កុ ដោនិះ មិិនិ

�មិ ទាល់សែតដោសាះ ដោ� ដោព្វល សែ�ល គាំត់

ទ្រ�កា� លុ�ដោចាល ជ�និ�� មិង្ក្រានីិិ ការទូីត

អ្នង់ដោ�ួ� ទ្រតឹមិសែត មិ�យ ថ្ងៃ�ៃ �នាា �់ពី្វ ជ�� ទូីត

ប្តារា�ង ទា�ង សែ�ល ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ មិិនិ

�និ កុមិមវធីិិ ជ�� អ្នកំុណ្តា ដោសាះ ដោទ្រកាយ ជ�និ��

ជាមិ�យ ឯកុអ្ន�ារ�ាទូីត ប្តារា�ង អំ្នកុស្រ�ី Eva 

Nguyen Binh។

ដោលាកុ អ្នះអាង ថា ការ ដោធិវើ ចំតិា�ី�័កុ

រ��់ ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ �ឺជា ការ ព្វាយាមិ

ដោ�ចំ ពី្វ ការ ទាមិទារ រ��់ �ហុ�មិន៍ិ អ្ននិិរជាតិ

សែ�ល ទ្រ�កាន់ិ ដោគាំលការណ៍៍ ទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ 

ទាមិទារ ឲ្យយ រ�ា ភិិប្តាល កុមិពុជា ដោគាំរព្វ

រ�ាធិមិមនុិញ្ឈា រ��់ ខួ្លួ�និ និិង ដោគាំរព្វ កិុចុំទ្រព្វមិដោទ្រព្វ�ង

�និិិភាព្វ ទីីទ្រកុុង ប្តាេ រ�ី ឆំ្នាំ� ១៩៩១ ដោ�ើមិបី

រកុា អ្នធិិ�ដោតយយភាព្វ ខួ្លួ�និឯង �ូដោចំំះ គាំត់

មិិនិ ហុានិ ទ្រ�ឈមិ នឹិង ជ�និ�� ជាមិ�យ រ�ាមិង្ក្រានីិិ

ការ�រដោទី� អ្នង់ដោ�ួ� ដោនាះ ដោទី។

ដោលាកុ �ញួ្ញាក់ុ ថា ដោ� ដោព្វល សែ�ល អ្ននុិរ�ា

មិង្ក្រានីិិ ការទូីត អាដោមិរកិុ អំ្នកុស្រ�ី Wendy 

Sherman ប្តានិ ដោលើកុដោ�ើង អ្ន�ពី្វ សាា និការណ៍៍

ជាតិ កុមិពុជា សែ�ល មិិនិ ឆុួ្លះ �ញុ្ញា�ង អ្ន�ពី្វ

ការទ្រ�តិ�តិិ តាមិ ខឹួ្លួមិសារ រ�ាធិមិមនុិញ្ឈា និិង

កិុចុំទ្រព្វមិដោទ្រព្វ�ង �និិិភាព្វ ទីីទ្រកុុង ប្តាេ រ�ី ដោព្វល

ដោនាះ ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ មិិនិ ហុានិ ដោឆួ្លើយ

�ូមិបសីែត មិ�យ �េ ត់។ �ូដោចំំះ ជា ទី�ួ�់ ការទូីត 

កាលណ្តា សូា�់ ដោហុើយ មិិនិ ដោឆួ្លើយ ��ិដោ�ធិ 

�ឺ ដោ�មើ នឹិង ការ ទីទី�ល �ឹង ឮ សែ�ល ទ្រតវូ យកុ ដោ�

ពិ្វចារណ្តា និិង អ្ននុិវតិ។

ដោលាកុ �ឹមិ �ុខ្លួ អ្នះអាង ថា ចា�់ពី្វ

ដោព្វលដោនិះ តដោ� ទ្រ��ិនិដោ�ើ ដោលាកុ ហុុុនិ 

សែ�និ ហុានិ ជ�� ទ្រ�មុិខ្លួ ការទូីត ថ្ងៃនិ ទ្រ�ដោទី�

ទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ ធិ�ៗ ដោលាកុ នឹិង កាន់ិ សែត

ទីទី�ល រង នូិវ ��ព ធិ កាន់ិសែត ខួ្លាំ�ង រហូុត អាចំ

ដោធិវើ អ្នតិឃ្លាត និដោយាប្តាយ ការទូីត រ��់ ខួ្លួ�និ

ក៏ុ ថា ប្តានិ។

ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២១ សែខ្លួ មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� ២០២១ 

ទ្រកុ��ង ការ�រដោទី� និិង �ហុទ្រ�តិ�តិិការ

អ្ននិិរជាតិ ប្តានិ ដោចំញ ដោ�ចំកីិុ ទ្រ�កា� ព័្វត៌�និ

រ��់ ខួ្លួ�និ ថា កុំុង ��ដោណ៍ើ រ ទី�សនិកិុចុំ ដោ�

កុមិពុជា រ��់ រ�ាមិង្ក្រានីិិ ការ�រដោទី� អ្នង់ដោ�ួ� 
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many other covid-19 victim 
families, the inability to be by 
their side when their love ones 
taking the last breath. Sara said 
“live like there no promise of 
tomor-row” and “be graceful to 
let things go that don’t mean for 
you”. Next, UMass Lowell Cam-

pus Minister Imogene Stulken 
lead a moment of silence to re-
member the lives that were lost. 
She said that if counting a second 
per person lost to Covid, it would 
take 5 and half minutes. City of 

Lowell lost over 300 people to 
the Covid-19 pandemic. Her mes-
sage was “be gentle to yourself” 
when things don’t go alright 
around you.

Lastly, Mayor Leahy pre-
sented an award to Jo-Ann Keegan, 
a retired nurse who returned to 

work and lead the Covid-19 cri-
sis for the city of Lowell. In 
closing, “Amazing Grace” was 
per-formed by Tenesha Scarlett.
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ការដោប្តាះដោឆំ្នាំត �ុ�-��ក ត់ សែតមិិង។

ដោ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៤ សែខ្លួ មិិ�ុនា ឆំ្នាំ� ២០២១ 
រ�ា�ភា ឯកុ �កុស សែ�ល �ឹកុនា� ដោ�យ �ណ៍�កុស
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�វះសែ�វង �ក់ុ ពាកុយ ដោ�ំើ�ុ� �ដោងកើត �កុស និដោយាប្តាយ

�សែនិាមិ ដោទីៀត ដោនាះ។

យាេ ងណ្តាក៏ុដោ�យ អ្នតីត ទ្រកុុមិ មិង្ក្រានីិិ �កុស

ទ្រ�ឆ្នាំ�ង សែ�ល ប្តានិ នា�គំាំ ដោ� �ដោងកើត �ណ៍�កុស

និដោយាប្តាយ សែតង អ្នះអាង ថា ការ ដោ�ើកុ �កុស �មី �ឺ

កុំុង ដោគាំល��ណ៍ង ដោ�ះស្រសាយ វ�ិតិិ និដោយាប្តាយ 

និិង �ដោងកើត វ�បធិម៌ិ ទ្រ�កុ�តទ្រ�សែជង ដោ�យ ទ្រតឹមិទ្រតវូ 

និិង មឺុិង�េ ត់ ដោ�យ ស្រ��តាមិ រ�ាធិមិមនុិញ្ឈា

�េុដោណ្តាា ះ។

ទ្រកុុមិ អ្នំកុ ឃួ្លា�ដោមិើល �ងាមិ រះិ�ន់ិ ថា មិង្ក្រានីិិ

�កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង សែតង �ដោនាា � គំាំ ដោ�វញិ ដោ�មិកុ   ថា 

ខ្លួវះ ភាព្វ អ្នត់ធិមត់ �េុសែនិិ ព្វ�កុដោ� ក៏ុ ទ្រតូវ ពិ្វនិិតយ កុ�ហុុ�

មុិនិ���ូង �ងិ�់ ផ្សង សែ�រ ដោនាះ �ឺ ដោមិ�ឹកុនា� កុ�ពូ្វល

រ��់ �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង �ឺ ដោលាកុ �មិ រងសុ ីនិិង ដោលាកុ 

កឹុមិ �ុខ្លាំ មិិនិ សែ�ល �មិបទានិ រវាង គំាំ និិង គំាំ 

ដោ�ើមិបី �ទ្រងួ��ទ្រងួមិ ថ្ងៃផ្សាកុំុង �ណ៍�កុស ដោនាះ ដោទី

រហូុត មិកុ ទីល់នឹិង ដោព្វល ដោនិះ។

ព្វ�កុដោ� ដោលើកុដោ�ើង ថា វា ជា ដោរឿង ��រ ឲ្យយ អ្ន�់

��ដោណ៍ើ ចំ ណ្តា�់ សែ�ល ដោមិ �កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង សែតង

និិយាយ អ្ន�ពី្វ �មិបទានិ និដោយាប្តាយ ដោ�កាន់ិ

ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ សែ�ល ជា �ូទ្រ�សែជង រ��់ ខួ្លួ�និ 

�េុសែនិិ ព្វ�កុដោ� មិិនិទ្រព្វមិ �មិបទានិ ឲ្យយ គំាំ ឯង ដោ�ើមិបី

រកុ �នឹួិះ រ�� រ�មិ គំាំ ការពារ ទ្រ�ដោទី� ជាតិ ដោនាះ។

ជុ�វញិ �ញ្ញាា  ដោនិះ ដោលាកុ ហុុុនិ សែ�និ កាលពី្វ

ចុំង សែខ្លួ ឧ�ភា ឆំ្នាំ� ២០២១ ប្តានិ អ្នះអាង ថា មិង្ក្រានិិី

�កុស ទ្រ�ឆ្នាំ�ង សែ�ល ប្តានិ �ុ� �ិទីិិ ដោធិវើ និដោយាប្តាយ

ដោ�ើងវញិ ព្វ�កុដោ� នឹិង ដោ� �ដោងកើត �កុស ដោ�យ ខួ្លួ�និឯង 

ដោ�ើមិបី ចូំលរ�មិ ទ្រ�កុ�តទ្រ�សែជង កុំុង ការដោប្តាះដោឆំ្នាំត

ដោទ្រជើ�ដោរ ើ� ទ្រកុមុិទ្រ�ឹកុា �ុ�-��ក ត់ កុំុង ឆំ្នាំ� ២០២២ 

ខ្លាំងមុិខ្លួ។ �ូដោចំំះ អាចំ �ញួ្ញាក់ុ យាេ ង ចំា�់ ថា 

កុមិពុជា កុ�ពុ្វងសែត អ្ននុិវតិ លទីិិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយ ដោ�រ ី

ព្វហុុ �កុស ប្តានិ យាេ ង ល ិដោ�ើ ដោទាះ�ីជា គាំម និ អ្នតីត

�កុស �ដោង្ក្រា�ា ះ ជាតិ ក៏ុដោ�យ៕
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និិងហុុងកុុង ចំ�ដោពាះការរតឹតបិតដោ�រភីាព្វ

ទា�ងដោនាះ និិង�និិការ�និាការពារព្វ�កុដោ�

អ្ន�់រយៈដោព្វល ៥០ ឆំ្នាំ��នាា �់ពី្វការទ្រ��ល់។ 

ខ្លួណ៍ៈដោព្វលសែ�លទ្រ�ព័្វនិិផ្សសព្វវផ្សាយសែ�ល

គាំ�ទ្រទីលទីិិទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយដោ�សែត�និដោ�

ដោលើអិុ្ននិធឺិរសែណ៍ត វា�ឺជាកាសែ�តដោប្តាះពុ្វមិព

សែតមិ�យ�ត់ សែ�លដោ��ល់ដោ�កុំុងទីីទ្រកុុង។

ដោ�កុំុងការ�ដោ�ា ះដោ�ដោលើ Instagram 

កាសែ�តដោនាះប្តានិសែ�ួងអ្ន�ណ៍រ�ុណ៍�ល់

អ្នំកុអានិ។

កាសែ�ត Apple Daily ប្តានិ�រដោ�រ

ថា “ដោទាះ�ីជាការ�ញុ្ឈ�់មិិនិសែមិនិជាអ្នវសីែ�ល

ដោយើងចំង់ប្តានិក៏ុដោ�យ ដោទាះ�ីវាពិ្វប្តាកុកុំុង

ការចាកុដោចំញក៏ុដោ�យ ដោយើងទ្រតូវ�និិរ�់ដោ� 

និិងរកុាការដោ�ិជាា ចិំតិសែ�លដោយើងប្តានិ

សែចំកុរ �សែលកុជាមិ�យទ្រ�ជាជនិហុុងកុុងសែ�ល

ដោ�សែតមិិនិ�ួ�់�ូិរកុំុងរយៈដោព្វល ២៦ ឆំ្នាំ� ។”

កាសែ�តដោនិះប្តានិនិិយាយថា ខួ្លួ�និ�និ

�ដោទ្រ�ងដោប្តាះពុ្វមិព ១ លានិចំា�់ �ទ្រ��់

ការដោប្តាះពុ្វមិពដោលើកុចុំងដោទ្រកាយ សែ�លដោកុើនិដោ�ើង

ពី្វ ៨០,០០០ ចំា�់ ដោហុើយទ្រ�ជាជនិតទ្រមិង់

ជ�រគំាំដោ�ើមិបីទិីញវា។

ដោ�ចំកីិុទ្រ�កា�រ��់កាសែ�តដោនិះ 

ដោធិវើដោ�ើងស្រ��គំាំនឹិងការចា�់ដោផិ្សើមិថ្ងៃនិការ

ជ�នុិ�ជទ្រមិះកីិុជាដោលើកុ���ូងរ��់ទីីទ្រកុុងដោទ្រកាមិ

ចំា�់�និិិ�ុខ្លួជាតិ សែ�ល�និអាយុមិ�យឆំ្នាំ� 

សែ�លកុ�ពុ្វងទ្រតូវប្តានិឃួ្លា�ដោមិើលយាេង�ិត�ល់ 

ជាឧ�កុរណ៍៍វា�់�ាង់ថាដោតើតុលាការនឹិង

�កុស្រសាយចំា�់យាេងតឹងរងឹ យាេង�ូចំ

ដោមិិចំ។

ការ�ួ�់�ូិរសែ�លទ្រតូវប្តានិរ �ពឹ្វងទុីកុ

យាេងទូីល�ទូីលាយថានឹិង�ិទីកាសែ�ត 

Apple Daily �នាា �់ពី្វការចា�់ខួ្លួ�និកាលពី្វ

�បិ្តាហ៍ុមុិនិ និិង�ងកកុទ្រទីព្វយ�មិបតិិ ២,៣ 

លានិ�ុលួាររ��់កាសែ�តដោនិះ។ ទ្រកុុមិទ្រ�ឹកុា

ភិិប្តាលរ��់ខួ្លួ�និប្តានិ�រដោ�រពី្វរ�ីថ្ងៃ�ៃមុិនិ

ដោ�ើមិប�ុី�ឱ្យយការយិាល័យ�និិិ�ុខ្លួហុុងកុុង

�ដោញុ្ឈញទ្រប្តាក់ុមិ�យចំ�និ�និដោ�ើមិបឱី្យយទ្រកុមុិហុុុនិ

អាចំដោ�ើកុទ្រប្តាក់ុសែខ្លួ �េុសែនិិមិិនិចំា�់ដោទី ថាដោតើ

ខួ្លួ�និទីទី�លប្តានិការដោឆួ្លើយត�សែ�រឬអ្នត់។ 

កាសែ�តក៏ុប្តានិនិិយាយថា ខួ្លួ�និប្តានិដោធិវើការ

�ដោទ្រមិចំចិំតិ�ិទីកីិុដោ�យប្តារមិៈពី្វ�ុវតាិភាព្វ

រ��់�ុ�ាលិកុ។

ចាងហាវ ង និិងនាយកុទ្រ�តិ�តិិ ទ្រតូវ

ប្តានិ�ុ�ខួ្លួ�និដោទ្រកាមិ�ទី�ងសយ័�ុ��ិតជាមិ�យ

ជនិ�រដោទី�ដោ�ើមិបី�ងកដោទ្រគាំះថំាក់ុ�ល់

�និិិ�ុខ្លួជាតិ។ �េូលី�ប្តានិ�កុស្រ�ង់

អ្នតា�ទីជាង ៣០ សែ�លទ្រតូវប្តានិដោប្តាះពុ្វមិព

ផ្សាយដោ�យកាសែ�តដោនិះ ជាភ័ិ�ិុតាងថ្ងៃនិ

ការ�ុ��ិតគំាំដោ�ើមិបដីោលើកុទឹីកុចិំតិទ្រ�ដោទី�

�រដោទី�ឱ្យយ�ក់ុទីណ៍ឌ កុមិមដោលើហុុងកុុង និិង

ចិំនិ។ ដោនិះជាដោលើកុ���ូងដោហុើយសែ�លចំា�់

�និិិ�ុខ្លួជាតិទ្រតូវប្តានិដោទ្រ�ើទ្រ�ឆ្នាំ�ងនឹិង

អ្នំកុសារព័្វត៌�និ �ទ្រ��់អ្នវីសែ�លព្វ�កុដោ�

ប្តានិដោប្តាះពុ្វមិពផ្សាយ។

កាលពី្វថ្ងៃ�ៃពុ្វធិ �េូលី�ក៏ុប្តានិចា�់ខួ្លួ�និ

�ុរ�អាយុ ៥៥ ឆំ្នាំ��ំក់ុ ពី្វ�ទី�ងស័យថា

�ុ��ិតជាមិ�យ�រដោទី�ដោ�ើមិប�ីងកដោទ្រគាំះថំាក់ុ

�ល់�និិ�ុិខ្លួជាតិ។ កាសែ�តប្តានិនិិយាយ

ថា �ុរ�ដោនាះប្តានិ    �រដោ�រ�ទីវចិារណ៍

កុ�ទ្រ��់ដោអាយខួ្លួ�និ ដោទ្រកាមិដោ�ម ះសែកួុង�នួិ�

ថា Li Ping ។

ដោលាកុថ្ងៃ� សែ�លជាសាា �និិកុកាសែ�ត

ដោនិះ ទ្រ�ឈមិនឹិងការដោចាទីទ្រ�កាន់ិដោទ្រកាមិ

ចំា�់�និិ�ុិខ្លួជាតិចំ�ដោពាះការ�ុ��ិតជាមិ�យ

�រដោទី� និិង�ចុុំ�បនំិកុ�ពុ្វងជា�់ព្វនិិនាគាំរ

ពី្វ�ទីចូំលរ�មិរ��់ដោលាកុកុំុងការតវាេឆំ្នាំ� 

២០១៩ ។

ចំ�ណ្តាត់ការទ្រ�ឆ្នាំ�ងកាសែ�ត Apple 

Daily ប្តានិរងការរះិ�ន់ិពី្វ�ហុរ�ាអាដោមិរកិុ 

�ហុភាព្វអឺ្នរ េ�ុនិិងអ្នង់ដោ�ួ�។

រ�ាមិង្ក្រានីិិទ្រកុ��ងការ�រដោទី�អ្នង់ដោ�ួ� 

ដោលាកុ Dominic Raab ប្តានិនិិយាយដោ�កុំុង                   

�ណិ្តាញ�ងាមិ ធិវតីដោធិើរថា ការ�ិទីដោ�យ�ងខ�

ពី្វ��ណ្តាក់ុអាជាា ធិរហុុងកុុង “�ឺជាការ

��ា ញនូិវភាព្វរ �ដោជើ�រ �ជ�លថ្ងៃនិយុទិីនាការ

រ��់ព្វ�កុដោ�ដោ�ើមិបី���ិទី��ដោលងទ្រ�ឆ្នាំ�ង

ទា�ងអ្ន�់” ។ វាកាន់ិសែតចំា�់ជាងមុិនិថា

ចំា�់�និិ�ុិខ្លួជាតិ កុ�ពុ្វងទ្រតូវប្តានិដោទ្រ�ើដោ�ើមិបី

កាត់�និាយដោ�រភីាព្វ និិង�ក់ុទីណ៍ឌ កុមិមដោលើ

អ្នំកុ ទ្រ�ឆ្នាំ�ង។

អ្នំកុនា�ពាកុយទ្រកុ��ងការ�រដោទី�

អាលួឺមិេង់ ដោលាកុស្រ�ី Maria Adebahr ប្តានិ

ដោ�ការ�ិទីដោនិះថាជា “ការវាយ�កុយាេ ង

ខួ្លាំ�ងទ្រ�ឆ្នាំ�ងនឹិងដោ�រភីាព្វសារព័្វត៌�និដោ�

ហុុងកុុង”។

នាយកុទ្រ�ចា�ត��ន់ិរ��់អ្នងាការដោលើ

កុសែលងដោទា�អ្ននិិរជាតិទ្រ�ចា�ត��ន់ិអា�ីុ

ប្តាេ �ីុហុវិកុ ដោលាកុយាេ មីិមីិមីិ �ីុទ្រតា ប្តានិ

និិយាយថា �កុមិមភាព្វរ��់�េូលី�ទ្រ�

ឆ្នាំ�ងនឹិងកាសែ�ត Apple Daily នឹិង “ដោធិវើឱ្យយ

រញួ្ឈ� យ�ល់ទ្រ�ព័្វនិិផ្សសព្វវផ្សាយទា�ងអ្ន�់សែ�ល

កុ�ពុ្វងទ្រ�តិ�តិិការដោ�ហុុងកុុង” ។

ដោលាកុ Mishra ប្តានិ�និទ្រ�សា�ន៍ិ

ថា “ការ�ិទីកាសែ�ត Apple Daily �ឺជាថ្ងៃ�ៃ

ដោ�ម ងងិត��ផុ្សត �ទ្រ��់ដោ�រភីាព្វសារព័្វត៌�និ

កុំុងទ្រ�វតិសិាស្ត្រ��ិមីៗ រ��់ហុុងកុុង។ កាសែ�ត

ដោនិះ ទ្រតូវប្តានិហាមិឃ្លាត់ដោ�យរ�ា ភិិប្តាល 

ចំ�ដោពាះការដោប្តាះពុ្វមិពផ្សាយអ្នតា�ទីរះិ�ន់ិខួ្លួ�និ

និិង�ទ្រ��់ការរាយការណ៍៍អ្ន�ពី្វការពិ្វភាកុា

អ្ននិិរជាតិអ្ន�ពី្វហុុងកុុង។

ចំា�់សែ�លទ្រតូវប្តានិ�ក់ុកុ�ហិុតកាលពី្វ

ឆំ្នាំ�មុិនិ ផិ្សនាា ដោទា�ជា�ទីឧទ្រកិុ�ាដោធិវើវទិិីងសនា 

ការ��សែ�កុខួ្លួ�និអ្ន�ដោព្វើដោភិរវកុមិម និិងការ�ុ��ិត

ពី្វ�រដោទី�។ មិង្ក្រានីិិចិំនិ និិងហុុងកុុងប្តានិ

និិយាយថា ទ្រ�ព័្វនិិផ្សសព្វវផ្សាយទ្រតូវសែតដោគាំរព្វ

តាមិចំា�់ និិងដោ�រភីាព្វសារព័្វត៌�និមិិនិ

អាចំទ្រតូវប្តានិដោទ្រ�ើជាសែខ្លួល�ទ្រ��់�កុមិមភាព្វ

ខុ្លួ�ចំា�់ដោ�ើយ។

មិនុិ�ស���ូងសែ�លទ្រតូវជ�នុិ�ជទ្រមិះដោ�

ដោទ្រកាមិចំា�់ �ឺដោលាកុ តុង យីង - �ឺ ប្តានិ

�ឹិង��ិដោ�ធិ ដោទា�កាលពី្វថ្ងៃ�ៃពុ្វធិ ចំ�ដោពាះ

ការដោចាទីទ្រ�កាន់ិពី្វអ្ន�ដោព្វើដោភិរវកុមិម និិងញុះញង់

ដោ�យការដោ�ើកុមិេូតូ�ុកុ មិង្ក្រានីិិ�េូលី�កុំុង

អ្ន��ុងដោព្វលប្តាតុកុមិមឆំ្នាំ� ២០១៩ ខ្លួណ៍ៈ

ដោព្វលសែ�លកាន់ិទីង់ជាតិសែ�ល�និពាកុយដោសួាកុ

ថា “រ �ដោ�ះហុុងកុុង។ ដោធិវើ��ិវតិ�ម័ិយរ��់

ដោយើង។” មិង្ក្រានីិិជាដោទ្រចំើនិទ្រតូវប្តានិដោ�វាយ�� 

និិង�ីនាក់ុដោទីៀតរងរ���។

ពាកុយដោសួាកុដោនាះ ទ្រតូវប្តានិសែស្រ�កុជា

ញឹកុញ៉ា�់កុំុងអ្ន��ុងដោព្វលប្តាតុកុមិមឆំ្នាំ� 

២០១៩ សែ�លប្តានិចា�់ដោផិ្សើមិតវាេទ្រ�ឆ្នាំ�ង

ចំា�់សែ�លអ្ននុិញ្ញាា តឱ្យយដោធិវើ�តា�័និទ្រ�ជាជនិ

ហុុងកុុង ដោ�ទ្រ�ដោទី�ចិំនិដោ�ើមិបីការកាត់កីិុ 

�េុសែនិិដោធិវើដោអាយ�និការអ្ន�ពាវនាវឱ្យយ�និ

ដោ�រភីាព្វ ទ្រ�ជាធិិ�ដោតយយកាន់ិសែតទូីល�          

ទូីលាយ។ ទ្រ�ដោទី�ចិំនិទ្រតូវប្តានិអ្នទ្រងួនិ

ដោ�យ�ដោងាើមិថ្ងៃនិការតវាេ និិងប្តានិដោឆួ្លើយត�

ដោ�យវ�ិនិការតឹងរងឹ រ�មិទា�ងចំា�់

�និិិ�ុខ្លួជាតិ សែ�លដោធិវើឱ្យយការទាមិទារ

ឯកុរាជយរ��់ហុុងកុុងខុ្លួ�ចំា�់។

ការកាត់ដោទា�រ��់តុង នឹិងកុ�ណ៍ត់

�ដោមួិង�ទ្រ��់រដោ�ៀ�សែ�លហុុងកុុង

ដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់�ទីដោលមើ��និិិ�ុខ្លួជាតិ។ 

រហូុតមិកុ�ល់ដោព្វលដោនិះ មិនុិ�សជាង ១០០ 

នាក់ុទ្រតូវប្តានិចា�់ខួ្លួ�និដោទ្រកាមិចំា�់ដោ�យ�និ

មិនុិ�សជាដោទ្រចំើនិប្តានិដោភិៀ�ខួ្លួ�និដោ�ដោទ្រ�

ទ្រ�ដោទី�។ លទិីផ្សល�ឺថាវាប្តានិ���ិទី

��ដោ�ងទ្រ�ឆ្នាំ�ងដោ�កុំុងទីីទ្រកុុង។

តុលាការប្តានិ��ដោរចំកាលពី្វសែខ្លួមុិនិថា 

ដោលាកុតុងនឹិងទ្រតូវជ�នុិ�ជទ្រមិះដោ�យគាំម និ

�ណ៍ៈវនិិិចំឆយ័ ជាការចាកុដោចំញពី្វទ្រ�ថ្ងៃព្វណី៍

ចំា�់សាមិញ្ឈាទូីដោ�រ��់ហុុងកុុង។ ដោ�

ដោទ្រកាមិចំា�់�និិិ�ុខ្លួជាតិ ទ្រកុុមិដោ�ទ្រកុមិ�ី

រ�ូ អាចំជ�និ��ដោ�ទ្រកុមិតុលាការប្តានិ ដោហុើយ

ដោមិ�ឹកុនា�ទីីទ្រកុុង�និ�ិទីិចិាត់តា�ងដោ�ទ្រកុមិ

ឱ្យយដោធិវើ�វនាការដោរឿងកីិុទា�ងដោនិះ។

ចំា�់អ្ននុិវតិដោទា�អ្នតិ�រ�ថ្ងៃនិការ

ជា�់ព្វនិិនាគាំរអ្ន�់មិ�យជីវតិចំ�ដោពាះ�ទីដោលមើ�

ធិៃន់ិធិៃរ។ ដោលាកុ តុង កុ�ពុ្វងទ្រតូវប្តានិជ�នុិ�ជទ្រមិះ

ដោ�តុលាការជាន់ិខ្លួព�់ ជាកុសែនួិងកាត់ដោទា�

មិិនិ�និការ�ិទីប្តា�ង។

អ្នំកុនិិព្វនិិសារព័្វត៌�និ Associated 

Press ដោលាកុ Frank Jordans ដោ�ទីីទ្រកុុង

សែ�ុរឡា�ង និិងជ�និ�យការសារព័្វត៌�និ 

Janice Lo ប្តានិចូំលរ�មិចំ�សែណ៍កុកុំុង

រប្តាយការណ៍៍ដោនិះ៕

កាោផ្នែស៊ូតគាំោំក្រុ�ល�ិិក្រុប�ោ�ិបជោតយយកាោផ្នែស៊ូតគាំោំក្រុ�ល�ិិក្រុប�ោ�ិបជោតយយtmkBITMB½rTI   04

អំកអានមិកតប្រមិង់ជួរទីទួីលេកាដែសតលេលេខចុងលេប្រកាយៈអាពូ័លេ�លីេលេ��ុងកុងអំកអានមិកតប្រមិង់ជួរទីទួីលេកាដែសតលេលេខចុងលេប្រកាយៈអាពូ័លេ�លីេលេ��ុងកុង
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   កាលពី្វដោព្វល�មីៗដោនិះដោហុើយ�និថំា�

ទ្រគាំ�់មិេាងសែ�ល�និដោ�ម ះថា LianHua 

QingWen JiaoNang ដោហុើយថំា�ដោនិះក៏ុ 

កុ�ពុ្វងសែត�និវតិ�និដោ�កុំុងទ្រ�ដោទី�កុមិពជុា

ដោយើងសែ�រ។ ថំា�ដោនិះ�ឺជាការ�ុរាណ៍ចិំនិសែ�ល

�និ�ុណ៍ភាព្វ ដោហុើយដោ�ើដោយាងតាមិការ

ចុំះ ផ្សាយរ��់សារព័្វត៌�និ xinhuanet 

ក៏ុប្តានិឱ្យយ�ឹងសែ�រថា ថំា�ដោនិះវា�និ�មិតាភាព្វ

ខួ្លាំ�ងដោ�កុំុងការជ�យព្វដោនួិ�និការព្វាប្តាល

អ្នំកុជ�ងឺ កូុវ�ី១៩ ឱ្យយឆ្នាំ�់ជា។ 

កាលពី្វចុំងសែខ្លួដោមិសាកុនួិងដោ�ដោនិះសែ�រ 

ទ្រ�ដោទី�កុមិពុជាក៏ុដោទីើ�សែតទីទី�លប្តានិឱ្យ��

�ុរាណ៍ចិំនិ LianHua QingWen JiaoNang 

ដោនិះចំ�និ�និ ៨៨០០ទ្រ�អ្ន�់ ពី្វមិិតិសែ�កុសែ��

សែ�រ �ឺទ្រ�ដោទី�ចិំនិ។ ដោតើអំ្នកុ�និប្តានិ�ឹង

ដោទីថាថាម ��ុរាណ៍ចិំនិទ្រ�ដោភិទីដោនិះ �និ�ុណ៍

ភាព្វ និិងចំ�ណុ៍ចំ��រដោជៀ�វាងអ្នវខួី្លួះ�នាា �់ពី្វ

ដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ថំា�ដោនិះរ�ចំ?

  

ដោ�ើតាមិទ្រ�ភិព្វពី្វ ទីីភំាក់ុ�រទីីភំាក់ុ�រ

សារព័្វត៌�និកុមិពុជា - AKP ប្តានិឱ្យយ�ឹងថា

ថំា�ដោនិះវា�និ�មិតាភាព្វព្វាប្តាល�ូចំជា៖ 

ជទ្រមិះដោមិដោរា� និិង�ដោណិ៍ញជាតិពុ្វល�ដោណិ៍ញ

�តុដោ�ិដោចំញពី្វកុំុង��តដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់�ទ្រ��់

ព្វាប្តាលជ�ងឺ�ិសាយរាតតាតសែ�ល�និ

អាការៈ�និជាតិពុ្វលសែ�លជា�តុដោ�ិចូំល

ដោ��ល់កុំុង��ត សែ�ល�និអាការៈជ�ងឺ៖ 

ដោ�ើងកុដោ�ិឬដោ�ិខួ្លាំ�ង រ�រញ៉ាក់ុ ឈសឺាច់ំ�ុ� 

តឹងទ្រចំមុិះ ដោហុៀរ��ដោប្តារ កិុកុ ឈឺកុាល 

�ៃ�តកុ ឈឺកុ ដោ�ើងកុនិា�លសែ�បកុ អ្នណិ្តាត

ដោ�ើងទ្រជា�ងព្វណ៌៍ដោលឿងស្រសាល ឬដោលឿងខួ្លាំ�ង

ជាដោ�ើមិ។

�ង់ិ�រដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់៖ ថំា�មិ�យទ្រគាំ�់�និ

ទីមិៃន់ិ ០.៣៥ទ្រកាមិ

វធីិិ និិងកុទ្រមិិតដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់៖ ជាទ្រ�ដោភិទី

ថំា�ដោល� ដោល�មិិង៤ទ្រគាំ�់ ១ថ្ងៃ�ៃ៣�ង

ទ្រ�តិកុមិមមិិនិលដិោទ្រកាយដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់៖ 

ទិីនំិន័ិយសែ�លប្តានិតាមិ�និ និិងសាកុលបង

ដោទ្រកាយពី្វថំា�ប្តានិ�ក់ុលក់ុដោ�ដោលើទីីផ្សារ 

�និ�ូចំជា �និទ្រ�តិកុមិមមិិនិលជិាមិ�យ

ដោពាះដោវៀនិ �ូចំជាចំង់កិុ�ត កិុ�តចំដោ�ិរ រា�

មូិល ចុំកុដោពាះ ដោធិវើទុីកុទ្រកុព្វះរកុកិុ�ត សែ�បកុ

ដោ�ើងកុនិា�ល រ��់ �ៃ�តកុ វលិមុិខ្លួជាដោ�ើមិ។

��រាមិ៖ �ុ�ាលសែ�ល�និទ្រ�តិកុមិម

ជាមិ�យ����តុផ្សស�ថ្ងៃនិឱ្យ��មិ�យដោនិះ

ហាមិដោល�

ចំ�ណុ៍ចំ��បីទ្រ�ុងទ្រ�យ័តំ៖ចំ�ណុ៍ចំ��បីទ្រ�ុងទ្រ�យ័តំ៖

១. តមិ ស្រសា ប្តារ ីនិិង�រដិោភា�រ��់

ហិុរ ទ្រតជាក់ុ �និជាតិខួ្លាំញ់ដោទ្រចំើនិជាដោ�ើមិ

២. ដោព្វលកុ�ពុ្វងដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ឱ្យ��មិ�យ

ដោនិះ មិិនិតទ្រមូិវឱ្យយដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ថំា��េូវចិំនិដោផ្សសង

ៗកុំុងដោព្វលសែតមិ�យដោទី

៣. �ុ�ាលសែ�ល�ិសាយដោ�យទ្រតូវ

ខ្លួយល់ទ្រតជាក់ុមិិនិ��រដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់នូិវឱ្យ��

មិ�យដោនិះដោទី

៤. �ុ�ាលសែ�ល�និជ�ងឺដោ�ះ�ូង និិង

��ព ធិ�មិដោ�ើងខ្លួព�់ទ្រតូវដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់

ដោ�យទ្រ�ុងទ្រ�យ័តំ។ �ុ�ាលសែ�ល�និ

ជ�ងឺរុា�ថ្ងៃរ េដោ�ួើមិធិៃន់ិធិៃរ ទឹីកុដោនាមិសែផិ្សមិ ជ�ងឺ

ទ្រកុដោលៀនិជាដោ�ើមិ ទ្រតួវដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ដោទ្រកាមិ

ដោវជួ�ញួ្ញារ��់ទ្រ�ូដោព្វទីយ

៥. កូុនិដោកុមង ស្ត្រ�ិ�ីនិថ្ងៃផ្សាដោពាះ ស្ត្រ�ិ�ីាតិ

កុ�ពុ្វង��ដោ�ដោ�ះកូុនិ និិងមិនុិ�សវយ័ចំ�ណ្តា�់

�និ�ុខ្លួភាព្វដោខ្លួាយសែ�ល�និ�លដោខ្លួាយ 

និិងលាមិកុរាវទ្រតូវដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ឱ្យ��ដោនិះ

ដោទ្រកាមិដោវជួ�ញួ្ញារ��់ទ្រ�ូដោព្វទីយ

៦. អំ្នកុជ�ងឺដោ�ិខួ្លួ�និ និិង�និ�ីតុណ៍ា ភាព្វ

ដោលើ�ពី្វ ៣៨,៥អ្នងារ ��រដោ�ពិ្វនិិតយជ�ងឺ

ដោ�ឯមិនិាីរដោព្វទីយ

៧. ទ្រតូវដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់តាមិ�ង់ិ�រដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់

ដោ�យកុទ្រមិិត ផ្សលិតផ្សលមិិនិ��រដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់

កុំុងរយៈដោព្វលយូរដោទី

៨. ដោ�ើដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ឱ្យ��មិ�យដោនិះ

រយៈដោព្វល៣ថ្ងៃ�ៃដោហុើយ គាំម និទ្រ��ិទិីភាព្វ 

��រដោ�ដោធិវើការពិ្វនិិតយដោ�មិនិាីរដោព្វទីយ

៩. អំ្នកុទ្រ�តិកុមិមជាមិ�យឱ្យ��មិ�យដោនិះ

ហាមិដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ អំ្នកុ�និអាការៈ�ុខ្លួភាព្វ

�យទ្រ�តិកុមិម �ូមិដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ដោ�យ

ទ្រ�ុងទ្រ�យ័តំ

១០. ទ្រ��ិនិដោ�ើទ្រ��ិទិីភាព្វថ្ងៃនិឱ្យ��

មិ�យដោនិះ�និការសែទ្រ�ទ្រ�ួល ទ្រតូវ�ញ្ឈឈ�់

ការដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ជា�នាា ន់ិ

១១. អំ្នកុជ�ងឺវយ័កុុ�រទ្រតូវដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់

ដោ�យ�និមិនុិ�សវយ័ជ�ទីង់ដោ�សែកុបរ

១២. ទ្រតូវទុីកុ�ក់ុឱ្យ��មិ�យដោនិះ

ដោ�កុសែនួិងសែ�លកូុនិដោកុមងមិិនិអាចំ�េះពាល់

ដោផិ្ស��ិ�ប្តានិ

១៣. ទ្រ��ិនិដោ�ើដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ឱ្យ��ដោផ្សសង 

មុិនិដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ឱ្យ��ដោនិះ��រទ្រ�ឹកុាដោយា�ល់

ជាមិ�យដោវជួ�ណ៍ឌិ ត ឬឱ្យ��ការជីាមុិនិ�ិនិ

១៤. កីុឡាកុរ��រដោធិវើការដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់

ដោ�យទ្រ�ុងទ្រ�យ័តំ

១៥. ដោព្វលសែហុកុ�ង់ការពារ��ដោណ៍ើ មិ

ខ្លាំងដោទ្រ�ដោចំញ�ទ្រ��់ដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ ទ្រតូវ

រកុាទុីកុកុុ�ឱ្យយ�និ��ដោណ៍ើ មិ�ល់�និាះថំា�។

�ូ��ញួ្ញាក់ុផ្សងសែ�រថា កាលពី្វទ្រ�ដោទី�

ចិំនិចា�់ដោផូ្សើមិផ្សាុះកូុវ�ី១៩ ���ូងៗ �ឺដោ�

អ្ននុិញ្ញាា តឱ្យយដោទ្រ�ើទ្រប្តា�់ថំា�ដោនិះ ដោ�ើមិបពី្វាប្តាល

អ្នំកុជ�ងឺកូុវ�ី១៩ ដោហុើយដោ�ើដោ�ទ្រ�ដោទី� 

KUWAIT ឯដោណ្តាះវញិក៏ុប្តានិដោលើកុ�រដោ�ើរ

ថាថំា�ចិំនិសែ�ទ្រ�ដោភិទី ដោនិះវាពិ្វតជា�និ

�មិតាភាព្វខួ្លាំ�ង ដោ�កុំុងការជាព្វាប្តាល

ជ�ងឺកូុវ�ី១៩ ប្តានិយាេ ងល ិ៕

ល្បីីថាខ្លាំំំង! ឥឡូូវីតេនះម្ពកុដំឹងពុី�ុណីភាពុ នធងតេរឿង
�ួរតេជំៀ�វ៉ាងតេពុលសែដំលតេទ្រ�ើទ្រ��់ថាំំទ្រ�តេភ�តេនះរួចុ

internetinternet
The City of Lowell is expected to re-The City of Lowell is expected to re-

ceive two separate funding allocations. ceive two separate funding allocations. 
The first, by virtue of the city’s designa-The first, by virtue of the city’s designa-
tion as a metropolitan city in Massachu-tion as a metropolitan city in Massachu-
setts is for $54,450,130. The second fund-setts is for $54,450,130. The second fund-
ing allocation for Lowell is a component ing allocation for Lowell is a component 
of funding provided to Middlesex County. of funding provided to Middlesex County. 
Where county governments have been Where county governments have been 
abolished (Berkshire, Essex, Franklin, abolished (Berkshire, Essex, Franklin, 
Hampden, Hampshire, Middlesex, Suf-Hampden, Hampshire, Middlesex, Suf-
folk and Worcester), the law will keep the folk and Worcester), the law will keep the 
aid in the state by distributing the money aid in the state by distributing the money 

to the cities and towns in the county based to the cities and towns in the county based 
on the municipalities’ percentage of the on the municipalities’ percentage of the 
county population, and communities may county population, and communities may 
use the funds to supplement their direct use the funds to supplement their direct 
aid. According to a March 12, 2021 esti-aid. According to a March 12, 2021 esti-
mate of funding provided by the MMA1, mate of funding provided by the MMA1, 
the City of Lowell will receive an addi-the City of Lowell will receive an addi-
tional amount of approximately $21, tional amount of approximately $21, 
527,184. These two amounts together to-527,184. These two amounts together to-
tal $75,977,314. According to the guid-tal $75,977,314. According to the guid-
ance, expenses must be obligated by De-ance, expenses must be obligated by De-
cember 31, 2024, but actual payments can cember 31, 2024, but actual payments can 
lag to December 31, 2026. The expendi-lag to December 31, 2026. The expendi-

ture of this federal allocation will be a ture of this federal allocation will be a 
multi-year process, to be informed by multi-year process, to be informed by 
public input and deliberation throughout public input and deliberation throughout 
the process. The National League of Cities the process. The National League of Cities 
(NLC) recommends municipalities some (NLC) recommends municipalities some 
guiding principles in mind to help guide guiding principles in mind to help guide 
the plan for recovery. They are: to assess the plan for recovery. They are: to assess 
government operations and community government operations and community 
needs to develop a plan for recovery; to needs to develop a plan for recovery; to 
use each revenue source strategically; to use each revenue source strategically; to 
prioritize fiscal stability; and to maintain prioritize fiscal stability; and to maintain 
records and document impact. The Ad-records and document impact. The Ad-
ministration must carefully plan the in-ministration must carefully plan the in-
tended uses, to maximize the benefit to the tended uses, to maximize the benefit to the 
city from this “one in a lifetime” funding city from this “one in a lifetime” funding 
opportunity. The finance department rec-opportunity. The finance department rec-

ommends prioritizing revenue replace-ommends prioritizing revenue replace-
ment first, and then targeting much needed ment first, and then targeting much needed 
water and sewer infrastructure invest-water and sewer infrastructure invest-
ments second. By focusing on restoring ments second. By focusing on restoring 
and strengthening the city’s financial posi-and strengthening the city’s financial posi-
tion, the city will be better suited to main-tion, the city will be better suited to main-
tain critical services. The next priority tain critical services. The next priority 
should be to reserve a portion of the allo-should be to reserve a portion of the allo-
cation for the ongoing response to the cation for the ongoing response to the 
public health emergency, especially the public health emergency, especially the 
city’s efforts to vaccinate the residents. city’s efforts to vaccinate the residents. 
Once these priority areas are allocated, the Once these priority areas are allocated, the 
remaining balance can be reserved for all remaining balance can be reserved for all 
other eligible expenditure categories un-other eligible expenditure categories un-
der the legislation.der the legislation.

City of Lowell is ExpectedCity of Lowell is Expected
City of Lowell is ExpectedCity of Lowell is Expected/From Page 13/From Page 13
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(ក�ព័ង់សុឺ)៖ លេភំៀវលេទីសចរដែ�លេលេ�(ក�ព័ង់សុឺ)៖ លេភំៀវលេទីសចរដែ�លេលេ�

ទីសសនាត��ន់ភំ�ខំងផារ �ួរដែតលេ�សាា ល់េ និងទីសសនាត��ន់ភំ�ខំងផារ �ួរដែតលេ�សាា ល់េ និង

ទីសសនាលេ� «ត��ន់ភំ�ខំងប្រកលេព័ើ» ផងដែ�រ ទីសសនាលេ� «ត��ន់ភំ�ខំងប្រកលេព័ើ» ផងដែ�រ 

ពី័លេប្រ�ះលេគាលេលេ�លេទីសចរណ៍ិ�ះីលេនះ ស្រសស់ពី័លេប្រ�ះលេគាលេលេ�លេទីសចរណ៍ិ�ះីលេនះ ស្រសស់

សាអ តលេលេចលេ�ួមិិនចាញ់ត��ន់ភំ�ខំងផារ�ានុាះ នសាអ តលេលេចលេ�ួមិិនចាញ់ត��ន់ភំ�ខំងផារ�ានុាះ ន

លេ�ើយៈ លេ�កុំងស��មិន៍លេអកូលេទីសចរណ៍ិលេ�ើយៈ លេ�កុំងស��មិន៍លេអកូលេទីសចរណ៍ិ

ត្ថា�ង��ព័ង់។ត្ថា�ង��ព័ង់។

ត��ន់ភំ�ខំងប្រកលេព័ើ �ឺជាទីីប្រ�ជុ�រកុខ�ិរ�៏ីត��ន់ភំ�ខំងប្រកលេព័ើ �ឺជាទីីប្រ�ជុ�រកុខ�ិរ�៏ី

ស្រសស់ប្រតកាលេមួិយៈសាតិលេ�កុំង «ឧទីានជាតិស្រសស់ប្រតកាលេមួិយៈសាតិលេ�កុំង «ឧទីានជាតិ

ជួរភំ�ប្រកវ៉ាញកណាា លេ» ដែ�លេប្រ���ណិា �់លេលេើជួរភំ�ប្រកវ៉ាញកណាា លេ» ដែ�លេប្រ���ណិា �់លេលេើ

លេខតតលេកាះកុង លេខតតក�ព័ង់សុ ឺនិងលេខតតលេ�ធ៍ិសាត់។ លេខតតលេកាះកុង លេខតតក�ព័ង់សុ ឺនិងលេខតតលេ�ធ៍ិសាត់។ 

លេ�ើមិីលីេធិើើ��លេណិើ រលេ�កាន់�ិរឧីទីានលេនះ លេភំៀវលេ�ើមិីលីេធិើើ��លេណិើ រលេ�កាន់�ិរឧីទីានលេនះ លេភំៀវ

លេទីសចរប្រតូវទី�នាក់ទី�នងជាមួិយៈមិ�ាុលេទីះសក៍លេទីសចរប្រតូវទី�នាក់ទី�នងជាមួិយៈមិ�ាុលេទីះសក៍

ស��មិន៍លេអកូលេទីសចរណ៍ិត្ថា�ង��ព័ង់ជាមុិនស��មិន៍លេអកូលេទីសចរណ៍ិត្ថា�ង��ព័ង់ជាមុិន

សិន ដែ�លេសាតិលេ�ភូមិិត្ថា�ង��ព័ង់ �ុ�ត្ថាសាលេ សិន ដែ�លេសាតិលេ�ភូមិិត្ថា�ង��ព័ង់ �ុ�ត្ថាសាលេ 

ស្រសុកឱរាាល់េ លេខតតក�ព័ង់សុឺ លេ�ើមិីីឱូពួ័កគាត់ស្រសុកឱរាាល់េ លេខតតក�ព័ង់សុឺ លេ�ើមិីីឱូពួ័កគាត់

នា�ផូួវ និងផាល់េលេសវ៉ាស��មិន៍នានា កុំងនា�ផូួវ និងផាល់េលេសវ៉ាស��មិន៍នានា កុំង

លេព័លេលេធិើើ��លេណិើ រលេ�កាន់ទីីលេនាះ។លេព័លេលេធិើើ��លេណិើ រលេ�កាន់ទីីលេនាះ។

កុំង��លេណិើ រផសងលេប្រព័ងលេនះដែ�រ លេភំៀវកុំង��លេណិើ រផសងលេប្រព័ងលេនះដែ�រ លេភំៀវ

លេទីសចរប្រតវូច�ណាយៈលេព័លេជិះលេគាយៈនតប្រ�មាណិលេទីសចរប្រតវូច�ណាយៈលេព័លេជិះលេគាយៈនតប្រ�មាណិ

ពី័រលេមាាង លេ�ើយៈប្រតូវ�នត��លេណិើ រលេដាយៈលេ�ះើរលេជើងពី័រលេមាាង លេ�ើយៈប្រតូវ�នត��លេណិើ រលេដាយៈលេ�ះើរលេជើង

ជាងប្របា�មួិយៈលេមាាងលេទីៀត លេ�ើមិីលីេ�ើងលេ�កាន់ជាងប្របា�មួិយៈលេមាាងលេទីៀត លេ�ើមិីលីេ�ើងលេ�កាន់

ក�ពូ័លេ�ុព័ើត្ថាត្ថាមិចិតតនឹក�ាង។ លេទីសភាព័ក�ពូ័លេ�ុព័ើត្ថាត្ថាមិចិតតនឹក�ាង។ លេទីសភាព័

ធិមិះជាតិលេ�ត្ថាមិ�ងផូួវ ពិ័តជាបាន���ាននូវធិមិះជាតិលេ�ត្ថាមិ�ងផូួវ ពិ័តជាបាន���ាននូវ

កមួា�ងចិតតឱ លូេយៈើងខិតខ�លេ�ើងលេ�កាន់លេគាលេលេ�កមួា�ងចិតតឱ លូេយៈើងខិតខ�លេ�ើងលេ�កាន់លេគាលេលេ�

ប្រ�ក�លេដាយៈភាព័ពុ័ះ�រ។ មិិនយូៈរ�ាុនាះ ន ប្រ�ក�លេដាយៈភាព័ពុ័ះ�រ។ មិិនយូៈរ�ាុនាះ ន 

ប្រកុមិអំកលេ�ើងភំ�នឹងបានលេ��ល់េផះះសាអីាយៈ ប្រកុមិអំកលេ�ើងភំ�នឹងបានលេ��ល់េផះះសាអីាយៈ 

ដែ�លេជាជប្រមិកសំាក់លេ��លេណាា ះអាសនំដែ�លេជាជប្រមិកសំាក់លេ��លេណាា ះអាសនំ

ដែតមួិយៈ�ត់លេ�ត��ន់ភំ�ខំងប្រកលេព័ើលេនះ។ដែតមួិយៈ�ត់លេ�ត��ន់ភំ�ខំងប្រកលេព័ើលេនះ។

ច�លេណិររាប្រតីកាលេកនួងផុតលេ� អងាច�លេណិររាប្រតីកាលេកនួងផុតលេ� អងា

ប្រព័ះទិីនករក៏�ល់េលេវន��ភឺួលេលាកាសាជា�ះី រឯីប្រព័ះទិីនករក៏�ល់េលេវន��ភឺួលេលាកាសាជា�ះី រឯី

មិិតតអំកលេទីសចរលេយៈើងក៏អាច�យៈ�ន់លេទីសភាព័មិិតតអំកលេទីសចរលេយៈើងក៏អាច�យៈ�ន់លេទីសភាព័

វ៉ាលេលេ�ះ លេ�ត្ថាមិជប្រមាលេភំ� ដែ�លេក�ពុ័ងរាយៈវ៉ាលេលេ�ះ លេ�ត្ថាមិជប្រមាលេភំ� ដែ�លេក�ពុ័ងរាយៈ

លេឆ្នាំមិលេលាមិព័ណ៌ិថ្ងៃ�តងស្រសស់ខីី ប្រកាលេប្រ��លេឆ្នាំមិលេលាមិព័ណ៌ិថ្ងៃ�តងស្រសស់ខីី ប្រកាលេប្រ��

ពី័លេលេើព័សុ��ូចលេទីព័និមិះិត។ពី័លេលេើព័សុ��ូចលេទីព័និមិះិត។

លេប្រកាយៈលេព័លេទីទួីលេទាំនអាហារដែ�លេលេប្រកាយៈលេព័លេទីទួីលេទាំនអាហារដែ�លេ

ស��មិន៍លេរៀ�ច�ជូនរចួលេ�ើយៈលេនាះ លេភំៀវស��មិន៍លេរៀ�ច�ជូនរចួលេ�ើយៈលេនាះ លេភំៀវ

លេទីសចរអាចលេ�ទីសសនាទឹីក�ួក់អូរឆ្នាំ�ឆ្នាំលេទីសចរអាចលេ�ទីសសនាទឹីក�ួក់អូរឆ្នាំ�ឆ្នាំ

លេនាះ។ លាក់លេឆ្នាំមិបា�ងកាយៈកណាា លេប្រពឹ័កសលេនាះ។ លាក់លេឆ្នាំមិបា�ងកាយៈកណាា លេប្រពឹ័កស

ថ្ងៃប្រព័ ទឹីក�ួក់អូរឆ្នាំ�ឆ្នាំប្រ�ឹងសដែមំិងសប្រមិស់ថ្ងៃប្រព័ ទឹីក�ួក់អូរឆ្នាំ�ឆ្នាំប្រ�ឹងសដែមំិងសប្រមិស់

�ងអួតលេកខិណា លេប្រ�ៀ��ូចឧទីានសួ�៌�ួរឱូ�ងអួតលេកខិណា លេប្រ�ៀ��ូចឧទីានសួ�៌�ួរឱូ

ចង់ដែន�និតូ។ចង់ដែន�និតូ។

សកាា នុព័លេលេទីសចរណ៍ិធិមិះជាតិលេលេើសកាា នុព័លេលេទីសចរណ៍ិធិមិះជាតិលេលេើ

ដែ�ន�ព៌័តលេនះ មិិនទាំន់ខសត់អស់ប្រតឹមិការដែ�ន�ព៌័តលេនះ មិិនទាំន់ខសត់អស់ប្រតឹមិការ

�រយិាយៈលេនះលេនាះលេ�ើយៈ លេដាយៈលេភំៀវលេទីសចរ�រយិាយៈលេនះលេនាះលេ�ើយៈ លេដាយៈលេភំៀវលេទីសចរ

ក៏អាចរកីរាយៈទីសសនាលេទីសភាព័វ៉ាលេលេ�ះ  ក៏អាចរកីរាយៈទីសសនាលេទីសភាព័វ៉ាលេលេ�ះ  

វ៉ាលេស្រសល់េ �យៈ�ន់សប្រមិស់�ុបាា ផ្កាក ថ្ងៃប្រព័ វ៉ាលេស្រសល់េ �យៈ�ន់សប្រមិស់�ុបាា ផ្កាក ថ្ងៃប្រព័ 

ក៏�ូចជាសាា �់ការនិទាំនលេរឿងរាា វជាលេប្រចើនអ�ពី័ក៏�ូចជាសាា �់ការនិទាំនលេរឿងរាា វជាលេប្រចើនអ�ពី័

ភូមិិសាស្ត្រសតភំ�ខំងប្រកលេព័ើ។ មិ�ាលុេទីះសក៍ស��មិន៍ភូមិិសាស្ត្រសតភំ�ខំងប្រកលេព័ើ។ មិ�ាលុេទីះសក៍ស��មិន៍

ត្ថា�ង��ព័ង់បាន��ណាលេឲ្យូ�ឹងថា កាលេពី័ត្ថា�ង��ព័ង់បាន��ណាលេឲ្យូ�ឹងថា កាលេពី័

លេប្រព័ងនាយៈ �ួ�់មានប្រកលេព័ើមួិយៈកាលេលេប្រព័ងនាយៈ �ួ�់មានប្រកលេព័ើមួិយៈកាលេ

អស់�ុណិូជួ�ភ័យៈ�ល់េកាីមិរណា ក៏បានអស់�ុណិូជួ�ភ័យៈ�ល់េកាីមិរណា ក៏បាន

លេកឿងជា�់លេលេើខំងភំ�លេនះ លេ�ើយៈក៏ដែប្រ�លេ�ជាលេកឿងជា�់លេលេើខំងភំ�លេនះ លេ�ើយៈក៏ដែប្រ�លេ�ជា

សិលាមានសណាា ន�ូចលេ�នឹងស្រសកាខំងប្រកលេព័ើ សិលាមានសណាា ន�ូចលេ�នឹងស្រសកាខំងប្រកលេព័ើ 

លេទីើ�លេប្រកាយៈមិកទីីលេនាះក៏ជា�់លេ�ះ ះថា លេទីើ�លេប្រកាយៈមិកទីីលេនាះក៏ជា�់លេ�ះ ះថា 

«ខំងប្រកលេព័ើ» រ�ូត�ល់េលេព័លេ�ចុី�ី៕«ខំងប្រកលេព័ើ» រ�ូត�ល់េលេព័លេ�ចុី�ី៕
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងសាធារណឹៈសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងសាធារណឹៈ
សេ�លសេ��ហគ្រា��អាជូ�វក្តីម្មមដែដំលសេ�លសេ��ហគ្រា��អាជូ�វក្តីម្មមដែដំល

មានគុុណឹវិបត្តិីិ (DBE) មានគុុណឹវិបត្តិីិ (DBE) 

PUBLIC NOTICEPUBLIC NOTICE
Disadvantaged Business 
Enterprise (DBE) Goals

អាោ�ាោ�រ��ួលបន្ទុុ�កកាោរឆ្លលង្ស័កាោត់តាោមអាោ�ាោ�រ��ួលបន្ទុុ�កកាោរឆ្លលង្ស័កាោត់តាោម

តំបន់់ Lowell (LRTA)តំបន់់ Lowell (LRTA)

ជោគាំោលជោ�ោស៊ូហក្រុគាំោស៊ូអាោជ័ីវិកមមផ្នែដ្ឋលជោគាំោលជោ�ោស៊ូហក្រុគាំោស៊ូអាោជ័ីវិកមមផ្នែដ្ឋល

មាោន់គុណវិិបតិិ (DBE)មាោន់គុណវិិបតិិ (DBE)

ស៊ូក្រុមាោប់ស៊ូក្រុមាោប់

ស៊ូកមមភាោពីជ័ំន់ួយផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាោលស៊ូកមមភាោពីជ័ំន់ួយផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាោល

ឆ្លលង្ស័កាោត់ស៊ូហពី័ន់ិ (FTA)ឆ្លលង្ស័កាោត់ស៊ូហពី័ន់ិ (FTA)

ឆ្នាំែោសំាោរជោពី�ពីន់សិ៊ូហពីន័់ ិ២០២២-២០២៤ឆ្នាំែោសំាោរជោពី�ពីន់សិ៊ូហពីន័់ ិ២០២២-២០២៤

អ្នន់ជុោ�ោមតាោមប�បបញ្ញញតិ ិស៊ូិពីីសី៊ូកមមភាោពីអ្នន់ជុោ�ោមតាោមប�បបញ្ញញតិ ិស៊ូិពីីសី៊ូកមមភាោពី

ជ័នំ់យួផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាោលឆ្លលង្ស័កាោតស់៊ូហពីន័់ ិ LRTA ជ័នំ់យួផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាោលឆ្លលង្ស័កាោតស់៊ូហពីន័់ ិ LRTA 

បាោន់បជោង្ស័ើ�តជោគាំោលជោ�ោស៊ូក្រុមាោប់កាោរចូ�លរួមពីីបាោន់បជោង្ស័ើ�តជោគាំោលជោ�ោស៊ូក្រុមាោប់កាោរចូ�លរួមពីី

ក្រុកមុហូនុ់ស៊ូហក្រុគាំោស៊ូ�រុកចិូចផ្នែដ្ឋលមាោន់គណុវិិក្រុកមុហូនុ់ស៊ូហក្រុគាំោស៊ូ�រុកចិូចផ្នែដ្ឋលមាោន់គណុវិិ

បតិ ិ(DBE) នៃន់គជោក្រុមាោង្ស័ជ័នំ់យួឆ្លលង្ស័កាោតរ់បស៊ូ់បតិ ិ(DBE) នៃន់គជោក្រុមាោង្ស័ជ័នំ់យួឆ្លលង្ស័កាោតរ់បស៊ូ់

ស៊ូហពីន័់ ិន់ងិ្ស័ល�កិមមផ្នែដ្ឋលរពំីងឹ្ស័�កុ ស៊ូក្រុមាោប់ស៊ូហពីន័់ ិន់ងិ្ស័ល�កិមមផ្នែដ្ឋលរពំីងឹ្ស័�កុ ស៊ូក្រុមាោប់

ឆ្នាំែោសំាោរជោពី�ពីន់សិ៊ូហពីន័់ ិ២០២២-២០២៤ ។ឆ្នាំែោសំាោរជោពី�ពីន់សិ៊ូហពីន័់ ិ២០២២-២០២៤ ។

LRTA ជោស៊ូែ�ជោ��ង្ស័ជោគាំោលជោ�ោរួម DBE LRTA ជោស៊ូែ�ជោ��ង្ស័ជោគាំោលជោ�ោរួម DBE 

៥,៨៥% ស៊ូក្រុមាោប់ឆ្នាំែោំសាោរជោពី�ពីន់ិស៊ូហពី័ន់ ិ៥,៨៥% ស៊ូក្រុមាោប់ឆ្នាំែោំសាោរជោពី�ពីន់ិស៊ូហពី័ន់ ិ

២០២២-២០២៤។ កាោរពីិពីណ៌នាោអ្នំពីី២០២២-២០២៤។ កាោរពីិពីណ៌នាោអ្នំពីី

ជោគាំោលជោ�ោ ន់ងិ្ស័ពីត័ម៌ាោន់ស៊ូិពីីវីិ�ិសីាោក្រុស៊ូផិ្នែដ្ឋលជោគាំោលជោ�ោ ន់ងិ្ស័ពីត័ម៌ាោន់ស៊ូិពីីវីិ�ិសីាោក្រុស៊ូផិ្នែដ្ឋល

ក្រុត�វិបាោន់ជោក្រុប�ជោដ្ឋ�មបបីជោង្ស័ើ�តជោគាំោលជោ�ោហរិញ្ញញវិត្ថុុ� ក្រុត�វិបាោន់ជោក្រុប�ជោដ្ឋ�មបបីជោង្ស័ើ�តជោគាំោលជោ�ោហរិញ្ញញវិត្ថុុ� 

DBE របស៊ូ ់LRTA ២០២២-២០២៤ អាោចូDBE របស៊ូ ់LRTA ២០២២-២០២៤ អាោចូ

រកបាោន់ជោ�ោជោគហ�ពំីរ័ (lrta.com) ជោហ�យន់ងឹ្ស័រកបាោន់ជោ�ោជោគហ�ពំីរ័ (lrta.com) ជោហ�យន់ងឹ្ស័

មាោន់ស៊ូក្រុមាោប់កាោរក្រុតួតពីិន់ិតយរយៈជោពីលមាោន់ស៊ូក្រុមាោប់កាោរក្រុតួតពីិន់ិតយរយៈជោពីល

សាោមស៊ូិប (៣០) នៃ�ៃបនាាោប់ពីីកាោរជោបាោ�ពីុមពសាោមស៊ូិប (៣០) នៃ�ៃបនាាោប់ពីីកាោរជោបាោ�ពីុមព

�ាយជោន់� ជោ�ោ កាោរយិាោលយ័រដ្ឋឋបាោល LRTA �ាយជោន់� ជោ�ោ កាោរយិាោលយ័រដ្ឋឋបាោល LRTA 

ក្នុុ�ង្ស័ជោមាោោង្ស័ជោ�ើ�កាោរ�មមតាោ ជោមាោោង្ស័ ៨.០០ ក្រុពីឹក ក្នុុ�ង្ស័ជោមាោោង្ស័ជោ�ើ�កាោរ�មមតាោ ជោមាោោង្ស័ ៨.០០ ក្រុពីឹក 

ដ្ឋល់ ៤. ០០ �ៃោចូ។ដ្ឋល់ ៤. ០០ �ៃោចូ។

កាោរិយាោល័យរដ្ឋឋបាោល LRTA កាោរិយាោល័យរដ្ឋឋបាោល LRTA 

ផ្លូូ�វិ 115 Thorndike Street, �ោន់�់ ី៣ផ្លូូ�វិ 115 Thorndike Street, �ោន់�់ ី៣

Lowell, MA 01852Lowell, MA 01852

Lowell Regional Transit AuthorityLowell Regional Transit Authority  
(LRTA)(LRTA)

Disadvantaged Business Enterprise Disadvantaged Business Enterprise 
(DBE) Goals(DBE) Goals

ForFor
Federal Transit Administration Federal Transit Administration 

(FTA) Assisted Activities(FTA) Assisted Activities
Federal Fiscal Years 2022-2024Federal Fiscal Years 2022-2024
In accordance with FTA Regula-In accordance with FTA Regula-

tions, LRTA has established goals for tions, LRTA has established goals for 
participation by certified Disadvantaged participation by certified Disadvantaged 
Business Enterprise (DBE) firms of the Business Enterprise (DBE) firms of the 
Authority’s federally assisted transit Authority’s federally assisted transit 
projects and procurements anticipated projects and procurements anticipated 
for Federal Fiscal Years 2022-2024for Federal Fiscal Years 2022-2024

LRTA recommends an overall DBE LRTA recommends an overall DBE 
goal of 5.85% for Federal Fiscal Years goal of 5.85% for Federal Fiscal Years 
2022-2024.  A description of the goal 2022-2024.  A description of the goal 
and information on the methodology and information on the methodology 
used to establish the LRTA’s FFY used to establish the LRTA’s FFY 
2022-2024 DBE goal is available at 2022-2024 DBE goal is available at 
the LRTA website (lrta.com) and will the LRTA website (lrta.com) and will 
be available for inspection for Thirty be available for inspection for Thirty 
(30) days following this publication at (30) days following this publication at 
the LRTA Administrative Office during the LRTA Administrative Office during 
normal business working hours 8:00 normal business working hours 8:00 
AM – 4:00 PM.AM – 4:00 PM.

LRTA Administrative OfficesLRTA Administrative Offices
115 Thorndike Street, 3rd Floor115 Thorndike Street, 3rd Floor
Lowell, MA 01852Lowell, MA 01852
Comments regarding the goal and Comments regarding the goal and 

the methodology used for developing the the methodology used for developing the 
same will be accepted for a Forty-five same will be accepted for a Forty-five 
(45) days from the publication of this (45) days from the publication of this 
notice.  Comments may be addressed notice.  Comments may be addressed 
to the LRTA at the above address.to the LRTA at the above address.

Comments may also be directed Comments may also be directed 
to the FTA: to the FTA: 

Civil Rights OfficerCivil Rights Officer
Federal Transit AdministrationFederal Transit Administration
55 Broadway, Suite 92055 Broadway, Suite 920
Cambridge, MA 02142Cambridge, MA 02142

រ��់គាំត់ដោ�ើង ដោហុើយ�ងវិលមិ�កុ និិងពាក់ុ

�េ �់ មុិនិដោព្វលចូំលផ្សាះប្តាយ។ ជា�ុរ�

��ា  វយ័ដោកុមង�ំក់ុ ដោ�ដោព្វលគាំត់�ងវិល

មិ�កុដោ�ខ្លាំងមុិខ្លួ។ គាំត់ទ្រប្តា�់ខ្លួាុ�ដោ�យចំ�ហុរ

អ្ន�ពី្វដោរឿងរាេងរ��់គាំត់ អ្ន�ពី្វមូិលដោហុតុ និិង

វធីិិសែ�លគាំត់ប្តានិរកុដោ�ើញផូួ្សវរ��់គាំត់

ដោ� YouthBuild ។

“ខ្លួាុ��និ�ញ្ញាា ជាមិ�យនឹិងចំា�់ដោ�ដោព្វល

ខ្លួាុ��និអាយុ ១៣ ឆំ្នាំ�។ ខ្លួាុ�ទ្រតូវប្តានិចា�់ខួ្លួ�និ

ពី្វ�ទីរ �ដោលាភិវាយ�� និិងដោលមើ�ចំា�់។ ខ្លួាុ�

�ាិតដោ�ដោទ្រកាមិការ�ុ�ខួ្លួ�និកុំុងផ្សាះចា�់ពី្វ

អាយុ ១៣-១៥ ឆំ្នាំ�” ។ ដោ�អាយុ ១៥ ឆំ្នាំ� 

Zackary រត់ដោ�ចំខួ្លួ�និពី្វផ្សាះមិ�យដោ�ផ្សាះមិ�យ 

លក់ុកា�ដោភួិើងខុ្លួ�ចំា�់ គាំត់ទ្រតូវដោ�ចា�់ខួ្លួ�និ 

ដោហុើយទ្រតូវដោទ្រជើ�ដោរ ើ�រវាងចូំល�ុកុ ឬដោធិវើ

ដោ�វាកុមិម�ហុ�មិន៍ិ។ ជដោទ្រមិើ�រ��់គាំត់

�ឺដោធិវើ   ដោ�វាកុមិម�ហុ�មិន៍ិ។ �នាា �់ពី្វប្តានិ

ដោ�ពី្វរ�ីសែខ្លួដោ� YouthBuild គាំត់ប្តានិទ្រប្តា�់ 

Siobhan ថាគាំត់ចំង់ប្តានិជីវតិទ្រ�ដោ�ើរជាង

មុិនិ និិងចំង់ដោចំញពី្វជីវតិដោកុមងទី�ដោនិើង។ ដោនាះ

ដោហុើយជាកុសែនួិងសែ�លការដោធិវើ��ដោណ៍ើ រ�មរី��់

គាំត់ប្តានិចា�់ដោផិ្សើមិ។ ឥ�ូវដោនិះ Zackary 

�និអាយុ ១៩ ឆំ្នាំ� ដោហុើយជាទ្រ��និទ្រកុុមិ

វយ័ដោកុមងសែ�លដោធិវើការជាមិ�យ Anna ។ 

ដោ�យ�និជ�និ�យពី្វកុមិមវធីិិ គាំត់ទីទី�លប្តានិ   

�័ណ៍ាដោ�ើកុ�រ និិង�និស�ទ្រប្តាក់ុទ្រ��់ទ្រគាំន់ិ 

ដោ�ើមិបទិីីញឡានិ�ា ល់ខួ្លួ�និ។ គាំត់ដោទ្រគាំងនឹិង

ចូំលដោរៀនិដោ�មិហាវទិីាល័យ Middlesex 

Community College ដោ�រ�ូវ�ួកឹុដោឈើទ្រជុះ 

ដោ�ើមិបី�និិមុិខ្លួជ�នាញវ�ិវកុមិម។

Siobhan �និទ្រ�សា�ន៍ិថា “ដោកុមង

ភា�ដោទ្រចំើនិដោ�ទីីដោនិះ ដោធិវើ��ដោណ៍ើ រដោ�យ

ដោ�មើរដោជើង។ ការ�រភា�ដោទ្រចំើនិតទ្រមិូវឱ្យយ

អ្នំកុ�និ     �័ណ៍ាដោ�ើកុ�រ និិងឡានិ។ វា

ចំ�ណ្តាយជិត ១០០០ �ុលួារ ដោ�ើមិបីជ�យ

�ិ�សទីទី�លប្តានិ�័ណ៍ាដោ�ើកុ�ររ��់ព្វ�កុដោ� 

សែ�លដោកុមងៗជាដោទ្រចំើនិមិិនិអាចំ�និលទិីភាព្វ។ 

ភាព្វទ្រកីុទ្រកុ ដោ�ដោព្វលអ្នំកុមិិនិ�និលុយ

�សែនិាមិ វាពិ្វប្តាកុណ្តា�់កុំុងការចា�់ដោផិ្សើមិ។ 

ដោយើងអាចំជ�យយុវជនិរា�់�ិ�នាក់ុទីទី�ល

ប្តានិ�័ណ៍ាដោ�ើកុ�ររ��់ព្វ�កុដោ� ដោហុើយ

ខួ្លួះដោទីៀត�និការ�រដោធិវើដោ� �ូ�ិនុិ និិងអំ្នកុ

ដោផ្សសងដោទីៀត ដោ�ទីីទ្រកុុង�ថ្ងៃទីដោទីៀត។

ផ្សាះប្តាយអាចំផ្សាកុុ�ិ�សប្តានិរហូុត�ល់

ដោ� ៦ នាក់ុកុំុងដោព្វលសែតមិ�យ។ �ចុុំ�បនំិ 

Anna �ដោទ្រង�និ�ិ�ស ១២ នាក់ុ។ ព្វ�កុដោ�

��សែ�កុជាពី្វរទ្រកុុមិ និិងឆួ្នាំ�់គំាំរាល់ថ្ងៃ�ៃ។ 

និិ�សតិចំ�និ�និ ៦ នាក់ុកុំុងមិ�យទ្រកុមុិ។ មិ�យថ្ងៃ�ៃ 

ព្វ�កុដោ�ដោធិវើការ�ិកុា ដោហុើយថ្ងៃ�ៃដោផ្សសងដោទីៀត 

ដោធិវើការដោ�ផ្សាះប្តាយ។ ដោទ្រ�ពី្វការចំ�អិ្ននិអា

ហារដោ�ិៗ�ទ្រ��់អាហារ�ា និកុំុងស្រ�ុកុ 

ព្វ�កុដោ�ក៏ុ�និឱ្យកា�ដោធិវើការជាមិ�យ Anna 

ផ្សងសែ�រកុំុងការផិ្សល់នូិវការដោធិវើមិា�ូសែ��ទី�ដោនិើ� 

និិងមិាូ�អាហារ�ទ្រ��់ទ្រពឹ្វតិិការណ៍៍កុំុង

ស្រ�ុកុ និិងការថ្ងៃរអ្ន�ា �ទ្រប្តាក់ុជាដោទ្រចំើនិ។ វា

ជាសែផំ្សកុ�ហុទ្រគាំ��ងាមិថ្ងៃនិកុមិមវធីិិ�ិលបៈ

ដោធិវើមិាូ�ដោ�ទីីដោនិះ ដោ� YouthBuild សែ�ល

�និលកុខណ៍ៈសែ�កួុខុ្លួ�ពី្វអំ្នកុ�ថ្ងៃទី។ Anna 

ប្តានិដោរៀ�ចំ�ទ្រពឹ្វតិិការណ៍៍ចំ�និ�និ ៧៨ កុំុង

មិ�យឆំ្នាំ� ជាមិ�យ�ិ�សរ��់នាងមុិនិដោព្វល

ជ�ងឺកូុវ�ី-១៩ ។ ពិ្វធីិជ�់ដោលៀងធិ�ជាងដោ�

សែ�លព្វ�កុដោ��ដោទ្រមិើ�និដោភិា�វ ៥០០ នាក់ុ។ 

Anna ប្តានិនិិយាយដោ�យរ �ដោភិើ�ថា “�បិ្តាហ៍ុ

ដោទ្រកាយ ព្វ�កុដោ�នឹិងដោរៀ�ចំ�ពិ្វធីិជ�់ដោលៀងដោ� 

Lowell House Open House សែ�លព្វ�កុដោ�

ទ្រតូវដោ��ួកុពាក់ុ និិង�ដោទ្រមិើតាមិរដោ�ៀ�៕

ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប...ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកជោ�ើ�ម្ហូូ�ប...tmkBITMB½rTI   12
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