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Lowell Held a Community Vigil Honoring
Lives Lost During the Covid-19 Pandemic
By Soben Pin
Lowell City Hall held a community 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, Rodney Elliott, Vesna Nuon, Daniel
Rourke, and William Samaras.
Amongst distinguished guests
were Celeste Bernardo, Lowell
National Park Superintendent and
Lowell Public School Superintendent Joe Boyd.
Speaking engagement were
made by Dr. Kumble Regesh of
Lowell Community Health Center, Sara Khun Leng, Deputy

Sara Khun Leng speaks

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
Please see /15

Page.2

លេ�ខ៣១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ មិិថុុនា -១១កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១

KHMERPOST USA

KHMERPOST USA

ISSUE 319 JUNE 29TH - JULY 11TH, 2021

Page.3

Page.4

លេ�ខ៣១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ មិិថុុនា -១១កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១

កាសែ�តគាំំទ្រ�លទិ្ធធ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្្យចុុងក្រោ��យរបស់់

ហុុងកុុង បោះ�ះពុុម្ពពផ្្សាយជាលើ�ើកចុុងក្រោ��យ
ដោ�យ៖ ZEN SOO និិង MATTHEW

CHENG
ថ្ងៃ�ៃទីី២៤ មិិថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១
កាសែ�ត Apple Daily ដែ�លគាំំទ្រ�
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�ហុុងកុុងនឹឹងឈប់់

ផ្សសព្វវផ្សាាយនៅ�ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍បន្ទាាប់់ពីីការ

ចិិន ទៅ�លើ�ើអ្ននកប្រ�ឆាំំង នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ពាក់់

កណ្តា
ា លស្វវយ័័ត។

KHMERPOST USA
មក ទីីក្រុ�ង
ុ ប៉េ�េកាំំង បានដាក់់ចេ�ញនូូវច្បាាប់់
សន្តិិ�សុខ
ុ ជាតិិដ៏តឹ
៏ ង
ឹ រឹ ឹងមួួយត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ក្នុុ�ង
ការចាប់់ខ្លួ�ួនបុុគ្គគលិិកកាសែ�ត និិងបានធ្វើ�ើ�

វិ ិសោ�ធនកម្មមច្បាាប់់បោះ�ះឆ្នោ�ោ តរបស់់ហុង
ុ កុុង
ដើ�ើម្បីី�រក្សាាសំំលេ�ងប្រ�ឆាំំងចេ�ញពីីស្ថាាប័័ន
នីីតិិប្បបញ្ញញត្តិិ�។

ការបំំបិិទសំំលេ�ងគាំំទ្រ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
លេ�ចធ្លោ�ោ គឺឺ ជាសញ្ញាាចុុ ងក្រោ��យនៃ�ការ

កាសែ�ត Apple Daily ត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�គ្រួ�ួសារក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន

ប្តេ�េជ្ញាាចិិត្តតរបស់់ប្រ�ទេ�សចិិន ក្នុុ�ងការគ្រ�ប់់គ្រ�ង

ឡើ�ើងដោ�យឧកញ៉ាា Jimmy Lai ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

Apple Daily Next Media បាននិិយាយ

កាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងលើ�ើទីីក្រុ�ុងនេះ�ះ ដែ�លត្រូ�ូវបាន

១៩៩៥ ពោ�លគឺឺទើ�ើបតែ� ២ ឆ្នាំំ�មុុនពេ�ល

នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍៍មួួយកាលពីី

គេ�ស្គាាល់់ជាយូូរមកហើ�ើយ អំំពីីសេ�រី ីភាព

ដែ�លអង់់គ្លេ�េសប្រ�គល់់ហុង
ុ កុុង ឲ្យយ ចិិនវិ ិញ

ចាប់់ខ្លួ�ននិិ
ួ ពន្ធធនាយក និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិ

និិងដំំបូូងឡើ�ើយកាសែ�តនេះ�ះត្រូ�ូវបានគេ�

ទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�ជាប្រា�ក់់ ២,៣ លានដុុល្លាា រ

ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�កឡៃ� ក៏៏បានបង្ហាាញកាសែ�តថា

ចំំនួួន ៥ រូូបកាលពីីសប្តាាហ៍៍មុុន និិងបង្កកក

ស្គាាល់់ថាជាអ្ននកនិិយាយដើ�ើមជនល្បីី�ល្បាាញ។

នៅ�ក្រោ��មច្បាាប់់សន្តិ�សុ
ិ ខ
ុ ជាតិិឆ្នាំំចា
� ស់់របស់់

ជាអ្ននកតស៊ូូ�មតិិនៃ�តម្លៃ�ៃប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិង
បាននិិយាយថា វាគួួរតែ� “ បញ្ចាំំ ង
� ពន្លឺឺ�ទៅ�លើ�ើ

ទីីក្រុ�ុង។ ( AP Photo/Vincent Yu)

ពស់់ សត្វវល្អិ�ត
ិ សត្វវកណ្តុុ� រ និិងស្រ�មោ�ច
នៅ�ទីីងងឹឹត។”

HONG KONG (AP) — កាសែ�តគាំំទ្រ�
លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយដែ�លនៅ�សេ�សសល់់

វាបានក្លាា យជាសំំដីី និិយាយឥត

របស់់ហុង
ុ កុុងបានបោះ�ះពុុម្ពផ្សា
ព ាយចុុងក្រោ��យ

លាក់់លៀ�ៀម ដើ�ើម្បីី�ការពារសេ�រី ីភាពរបស់់

របស់់ខ្លួ�ួនកាលពីី ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍បន្ទាាប់់ ពីី

និិពន្ធធនាយក និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិចំំនួួន ៥

ហុុងកុុងដែ�លមិិនត្រូ�ូវបានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញ

នាក់់ត្រូ�វូ បានចាប់់ខ្លួន
�ួ និិងទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ�រាប់់

ថ្ងៃ�ពុ
ៃ ុធថា ការបោះ�ះពុុម្ពព និិងការផ្សាាយតាម

ការបង្ក្រា�ាបកាន់់តែ�ខ្លាំំង
� ឡើ�ើងរបស់់ប្រ�ទេ�ស

“ស្ថាានភាពបច្ចុុ�ប្បបន្នននៅ�ហុុងកុុង ។”

លានដុុល្លាា រត្រូ�ូវបានបង្កកក ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�

អ៊ិិ�នធឺឺណេ�តនឹឹងត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់ដោ�យសារតែ�

របស់់ខ្លួ�ួន បន្ទាាប់់ពីីការប្រ�ឆាំំងរដ្ឋាាភិិបាល

នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សចិិនដីីគោ�ក និិងក្នុុ�ងប៉ុុ�ន្មាាន

ដ៏៏ធំំនៅ�ទីីនោះ�ះ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០១៩ បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ឆ្នាំំ�ថ្មីី�ៗនេះ�ះ វាតែ�ងតែ�រិះ��គន់់រដ្ឋាាភិិបាលចិិន

រញ្ជួ�ួ យរដ្ឋាាភិិបាល។ ចាប់់តាំំងពីីពេ�លនោះ�ះ

តទៅ�ទំំព័័រទីី ១៨
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សាលារៀ�ៀនធ្វើ�ើ�ពីីសំំរាមដំំបូូងគេ�លើ�ើពិិភពលោ�ក

World's First School of Trash

Narrator: I found a school in Cambodia that is 100 % made of trashes.

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

សាលារៀ�ៀនមួួយនៅ�ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាដែ�ល
ធ្វើ�ើ�ពីីសំំរាម១០០%។

សំំរាម ហើ�ើយក្មេ�េងជាច្រើ�ើ�នមិិ នទៅ�

សាលារៀ�ៀន។ ដូូ ច្នេះ�ះ� គាត់់មានគំំនិិតថា

អ្ននកអត្ថាាធិិ ប្បាាយ៖ ខ្ញុំំ��បានរកឃើ�ើញ

ដែ�រ។ ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងសាលានោះ�ះ ក្មេ�េងៗ
មិិនបង់់លុុយទេ� ពួួកគេ�បង់់ជាមួួយ ... ចូូរ
អ្ននកទាយទៅ�មើ�ើល? នុះះ� គឺឺសំំរាម!

វ៉ាា ន់់ ដេ�៖ វាជាឱកាសដ៏៏ល្អស
អ ម្រា�ប់់

មនុុស្សសវ័ ័យក្មេ�េង

ស្រ� ឡា ញ់់

ពិិភពលោ�កជាង
ស្រ� ឡា ញ់់
ខ្លួួ�នឯង។

អ្ននកអត្ថាា

ធិិប្បាាយ៖ បុុរស
នេះ�ះតែ�ម្នាាក់់ឯង

បានសាងសង់់

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

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា…ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�អ
ច្ឆឆរិ ិយៈៈ

អ៊ីី�នធឺឺណិិត និិងសូូម្បីី�តែ�បន្ទះះ�សូឡា
ូ ក៍៍មាន

ស្វែ�ែងយល់់ និិង

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!

It is one minute.

សាលារៀ�ៀនមានគ្រូ�ូ សៀ�ៀវភៅ� កុំំ�ព្យូូ�ទ័រ័

ជំំនាន់់ក្រោ��យ

Narrator: One day, Ouk saw a mountain 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!

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.
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សាលារៀ�ៀនមួួយ

សំំអាតភ្នំំ� និិង

វ៉ាា ន់់ ដេ�៖ ខ្ញុំំ��ឈ្មោះ�ះ� វ៉ាា ន់់ ដេ� ខ្ញុំំ��កសាង
សាលារៀ�ៀនពីីសំំរាមដំំបូូងគេ�នៃ�ពិិភពលោ�ក។
អ្ននកអត្ថាាធិិ ប្បាាយ៖ ថ្ងៃ�ៃមួួយ អ៊ុុ� ក

បានឃើ�ើញភ្នំំមួ
� យ
ួ ដែ�លពោ�ពេ�ញទៅ�ដោ�យ

អប់់ រំំមនុុស្សស

ហេ�តុុអ្វីី�មិន
ិ ប្រ�មូូលសំំរាមទាំំងអស់់

ជំំនាន់់ថ្មីី�ទាំង
ំ អស់់ចេ�ញពីីសំំរាម។ គ្រូ�បង្រៀ��
ូ
ៀន

កៅ�អីី និិងសាលារៀ�ៀនទាំំងមូូលសម្រា�ប់់

ស្វាា ង។ វាគឺឺមានរយៈៈពេ�លមួួយនាទីី៕

នេះ�ះ ហើ�ើយយកទៅ�សង់់ជាជញ្ជាំ
ំ ង
� ដំំបូូល
ក្មេ�េងៗរៀ�ៀន?

សូូមស្វាាគមន៍៍មកកាន់់សាលាដូូង!

ដូូ ចគាត់់ គឺឺ ជាហេ�តុុ ផល អនាគតនឹឹ ងភ្លឺឺ�
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Fifteen Alleged Gang Members and Associates Charged with Drug
Trafficking, Money Laundering and Counterfeiting Offenses

By khmer USA
BOSTON – Fifteen members and associates of a Lowell-based gang, One
Family Clique (OFC), have been charged,
and 14 were arrested today, for allegedly
perpetrating large-scale and long-running
drug trafficking and money laundering
conspiracies. In the course of the investigation, agents seized or purchased approximately 2.32 kilograms of cocaine,
10.78 kilograms of methamphetamine, 41
grams of fentanyl, 30 grams of MDMA,
513 grams of heroin, $104,396 in cash and
three firearms. One defendant remains a
fugitive.

As alleged in court documents, in
August 2018, law enforcement began investigating OFC in response to a dramatic
spike in shootings and gang violence in
Lowell. OFC is an alliance between several gangs in and around Lowell with ties
to gangs in California and other states.
Sarath Yut is the founder and leader of
OFC and also a member of the subgroup,
Crazy Mob Family gang. In 2018 and
2019, at least 12 incidents of gunfire in the
Lowell area are alleged to be attributable
to gang-motivated hostilities between
OCF and its rivals.
Since at least 2019, Yut, and co-defendants allegedly used the U.S. Postal
Service to receive shipments of illegal
narcotics, and, in return, to ship cash proceeds to Yut’s sources of supply. It is alleged that Yut maintained stash houses in
Lowell, which also served as venues for
gang meetings and other events furthering
the gang’s illegal activities. In addition,
controlled purchases of drugs and a firearm were made from defendants Virak
Prum, Peouveasnah Pin and Sambo Buth.
It is further alleged that, in August
2019, Pin and Buth dealt in counterfeit
money, by providing “protection” to a cooperating witness, who purported to purchase $100,000 of counterfeit U.S. currency from an undercover agent. Buth and
Pin transferred and delivered the counterfeit currency from Cambridge, Mass. to
New Hampshire, where it was received by
another undercover agent. In a May 2021
undercover operation, defendants Prum,
Pin, Samoeun Kem and Richard Sam, allegedly provided “protection” to a shipment, purportedly of drug money from
Europe, from black tar heroin sales. The
defendants helped pack a shipment of

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

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

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

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

On 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
individual and appeared to hand the UAM something. PROEUNG then reentered
the garage and the UAM returned to where the two vehicles are parked
Nathaniel R. Mendell. “The Lowell Police
Department is committed to defending its
community, so they joined with federal
and state law enforcement partners to conduct an investigation that yielded targeted
arrests of key people who we allege were
promoting drug distribution and violence
in Lowell. The residents of Lowell will
enjoy a safer summer thanks to the work
of investigators and our prosecutors.”
“Operation Street Roulette is another
example of how the FBI and our law enforcement partners work together to dismantle large-scale criminal enterprises
that endanger our communities. With today’s removal of illegal narcotics, firearms, and these 15 members and associates of One Family Clique from the streets,
the citizens of Lowell are immediately
safer,” said Joseph R. Bonavolonta, Special Agent in Charge of the FBI Boston
Division. “We believe this crew jeopardized public safety, and steadily poisoned
the parts of Lowell they controlled, dealing large quantities of methamphetamine,
cocaine, heroin, and fentanyl, while conspiring to launder their profits to hide
what they were doing. We will not cede
our cities to drug pushers who have absolutely no regard for the harm and violence
they bring into our neighborhoods, and
the FBI will stop at nothing to investigate,

stemmed from illegal drug activity, and
knowing that many involved had gone underground, I made it a top priority. Without hesitation the FBI, along with our officers, began a deep and protracted
investigation that has led to today's arrests. I would like to thank the FBI and our
partner investigative agencies for their ingenuity, tenacity and dedication. This investigation highlights the importance of
partnerships. It not only strengthened this
partnership but also, most importantly, has
made this city safer for its residents, students and visitors.”
“Drug trafficking organizations exist
for one reason: to make money,” said
Ramsey E. Covington, Acting Special
Agent in Charge, IRS Criminal Investigation, Boston Field Office. “By targeting
their finances with today’s investigative
actions, IRS Criminal Investigation special agents are dismantling these dangerous groups that wreak havoc on our communities.”
“Today’s arrests reflect the ongoing
efforts of the U.S. Postal Inspection Service and our law enforcement partners to
disrupt Drug Trafficking Organizations in
our communities,” said Joshua W. McCallister, Acting Inspector in Charge of the
U.S. Postal Inspection Service, Boston
Division. “Using the U.S. Mail to facili-

tate drug trafficking and the associated
proceeds, will not be tolerated. We will
continue to preserve the integrity of the
U.S. Mail while also protecting our employees and the American public.”
“DEA is committed to investigating
and dismantling violent poly drug traffick-

ing organizations like these operating in
the Greater Merrimack Valley area of
Massachusetts,” said Brian D. Boyle, Special Agent in Charge of the Drug Enforcement Administration, Boston Division.
“As we all know, drug trafficking in our
communities, along with the gun and
physical violence that often accompanies
it, is a serious threat to our families and
communities. This is unacceptable and
will not be allowed to happen. DEA and
its local, state and federal partners are
dedicated to bringing to justice those that
commit these crimes.”
The charge of conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute
heroin, cocaine base, fentanyl, MDMA,
500 grams or more of cocaine and 500
grams or more of methamphetamine provides for mandatory minimum sentences
of five and 10 years and up to life in prison, at least three years and up to life of
supervised release, a fine of up to $10 million and forfeiture of assets traceable to
the trafficking offenses. The charge of
money laundering conspiracy provides for
a sentence of up to 20 years in prison,
three years of supervised release, a fine of
$500,000, or twice the amount of the
property involved, whichever is greater,
and forfeiture of assets traceable to the
laundering offenses. The charge of dealing
in counterfeit obligations and securities
provides for a sentence of up to 20 years
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in prison, three years of supervised release
and a fine of $ 250,000. Sentences are imposed by a federal district court judge
based upon the U.S. Sentencing Guidelines and other statutory factors.
Acting U.S. Attorney Mendell, FBI
Boston SAC Bonavolonta, Lowell Police
Superintendent Richardson, IRS-CI Acting SAC Covington, USPIS Acting Inspector McCallister and DEA Boston
SAC Boyle made the announcement. The
investigation was led by the FBI’s Merrimack Valley Transnational Organized
Crime Task Force and assistance was provided by the DEA-San Jose Task Force
and Long Beach and Santa Clara (California) Police Departments. Assistant U.S.
Attorneys Timothy Moran, Fred Wyshak,
III, and Alexandra W. Amrhein of Mendell’s Criminal Division are prosecuting
the case.
This case is part of an Organized
Crime Drug Enforcement Task Forces
(OCDETF) operation. OCDETF identifies, disrupts, and dismantles the highestlevel criminal organizations that threaten
the United States using a prosecutor-led,
intelligence-driven, multi-agency approach. Additional information about the
OCDETF Program can be found at https://
www.justice.gov/OCDETF.
The details contained in the charging
documents are allegations. The defendants are presumed innocent unless and
until proven guilty beyond a reasonable
doubt in a court of law.
APPENDIX
The following defendants were indicted by a federal grand jury:
Sarath Yut, a/k/a “Black,” 34, of
Lowell, was charged with money laundering conspiracy and conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute
heroin, cocaine base, fentanyl, MDMA,
500 grams or more of cocaine and 500
grams or more of methamphetamine;
Virak Prum, a/k/a “Polo,” 34, of
Lowell, was charged with money laundering conspiracy and conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute
heroin, cocaine base, fentanyl, methamphetamine, MDMA and 500 grams or
more of cocaine;
Peouveasnah Pin, a/k/a “Poe,” 31, of

Lowell, was charged with money laundering conspiracy, dealing in counterfeit obligations or securities and conspiracy to distribute and to possess with intent to
distribute heroin, cocaine base, fentanyl,
methamphetamine, MDMA and 500
grams or more of cocaine;

ell, was charged with money laundering
conspiracy and conspiracy to distribute
and to possess with intent to distribute
heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl,
methamphetamine and MDMA;
Mark Yin, a/k/a “Markass,” 30 of
Lowell, was charged with money laundering conspiracy and conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute
heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl,

In 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
the photo wearing a gray shirt and BUTH is wearing a navy-blue sweatshirt and hat and
“throwing” a “C” hand sign as well.
Sambo Buth, a/k/a “Chewy,” 31, of
Lowell, was charged with money laundering conspiracy, dealing in counterfeit obligations or securities and conspiracy to distribute and to possess with intent to
distribute heroin, cocaine, cocaine base,
methamphetamine, MDMA and 40 grams
or more of fentanyl;
Sambath Lay, a/k/a “G,” 34, of Low-

methamphetamine and MDMA;
Christopher Phann, a/k/a “Kree,” 29,
of Medford, was charged with money
laundering conspiracy and conspiracy to
distribute and to possess with intent to distribute heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, methamphetamine and MDMA;
Darasy Chhim, a/k/a “Mystickal,”
35, of Lowell, was charged with conspira-

Page.7
cy to distribute and to possess with intent
to distribute heroin, cocaine, cocaine base,
fentanyl, methamphetamine and MDMA;
Sriphan Keomany, a/k/a “C-Pon,”
43, of Lowell, was charged with conspiracy to distribute and to possess with intent
to distribute heroin, cocaine, cocaine base,
fentanyl, methamphetamine and MDMA;
Vongnaroth Proeung, a/k/a “Sunny,”
32 of Lowell, was charged with money
laundering conspiracy and conspiracy to
distribute and to possess with intent to distribute heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, methamphetamine and MDMA;
Victory Thorn, 34, of Hudson, was
charged with money laundering conspiracy and conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute heroin, cocaine,
cocaine
base,
fentanyl,
methamphetamine and MDMA;
Chomroeun Keo, a/k/a “Shrek,” 38,
of Lowell, was charged with money laundering conspiracy and conspiracy to distribute and to possess with intent to distribute heroin, cocaine, cocaine base,
fentanyl, methamphetamine and MDMA;
Gaius Monteyro, a/k/a “G-Made,” 36
of Lowell, was charged with conspiracy to
distribute and to possess with intent to distribute heroin, cocaine, cocaine base, fentanyl, methamphetamine and MDMA;
Samoeun Kem, a/k/a “Crazy One,”
35, of Lowell, was charged with money
laundering conspiracy; and
Richard Sam, a/k/a “Lil Stomper,”
30 of Lowell, was charged with money
laundering conspiracy.
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ករណីីឆ្លលងរីីករាលដាលជំំងឺឺកូូវីីដ១៩ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា ឆ្លលងថ្មីី�

៧២៣ នាក់់ក្នុុ�ងមួួយថ្ងៃ�ៃ ពលរដ្ឋឋបានចាក់់វ៉ាាក់់រួួចជាង៤លាននាក់់ហើ�ើយ
ភ្នំំ�ពេ�ញៈៈ ក្រោ��យពីីមានករណីីផ្ទុះះ��ជំំងឺឺ
កូូ វី ីដ១៩ កាលពីី នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៨ ខែ� កុុម្ភៈៈ�

ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ ។

ករណីីនាំំចូូលពីីខាងក្រៅ��ប្រ�ទេ�ស2409នាក់់ ។

នៅ�លើ�ើផេ�ករបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល

ក្នុុ�ងនោះ�ះដែ�ររាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាក៏៏

ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយប្រ�ជាពលរដ្ឋឋមានការភ័័យខ្លាាច

របស់់ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជាបានជូូ ន

តែ�ងតែ�គិិតគូូរពីីសុខទុ
ុ ក្ខ
ុ ប្រខ �ជាពលរដ្ឋឋណាស់់

ដោ�យសារជំំងឺឺ ដ៏៏កាចសាហាវមួួយនេះ�ះ

ព័័ ត៌៌មានស្តីី�ពីីការសរុុបស្ថាានភាពជំំងឺឺ កូូ

ខិិ តខំំទិិ ញវ៉ាាក់់ សាំំងការពារជំំងឺឺ កូូវី ីដ១៩

ហើ�ើយនៅ�ក្នុុ�ងកំំឡុងពេ�លនេះ�ះ
ជំំងឺឺកូវីូ ីដ១៩
ុ

វី ីដ១៩សម្រា�ប់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៨ ខែ� មិិថុនា
ុ ឆ្នាំំ២
� ០២១

មកចាក់់ជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋដោ�យមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ

ក៏៏នៅ�តែ�មានសន្ទុះះ��ខ្លាំំ�ងគួួរឲ្យយកត់់សម្គាាល់់

ករណីីឆ្លលងសរុុប 49,255នាក់់ ករណីីឆ្លលងថ្មីី�

ក្រោ��យពេ�លដែ�ល វ៉ាាក់់ សាំំងបានដឹឹ ក

នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមផេ�កផ្លូូ�វការរបស់់ក្រ�សួួង

723 នាក់់ ករណីីជាសះះស្បើ�ើ�យសរុុប 43,473

មកដល់់ហើ�យ
ើ ក្រ�សួួងសុុខាបានបែ�ងចែ�ក

សុុខាភិិបាលផ្សាាយនៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៨ ខែ� មិិថុុនា

នាក់់ ករណីីស្លាាប់់សរុប
ុ 575 នាក់់ និិងមាន

វ៉ាាក់់សាំំងទាំំងទៅ�តាមមណ្ឌឌល ដើ�ើម្បីី�ចាក់់

ឆ្នាំំ�២០២១ ជាលើ�ើកទីី ២ កន្លលងមកនេះ�ះ

Page.9
ជូូនប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ យើ�ើងសង្កេ�េតឃើ�ើញថា
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋទូូទាំំងប្រ�ទេ�សបាននាំំគ្នាាយ៉ាាង
សស្រា�ក់់សស្រាំ�ំទៅ�ចាក់់វ៉ាាក់សាំំ
់ ងនៅ�តាម
មណ្ឌឌលក្បែ�ែរផ្ទះះ�តាមភូូមិិសង្កាាត់់ ។
គិិ តមកដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ� មិិ ថុុនា
ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ ចំំនួួនអ្ននកដែ�លបានចាក់់
វ៉ាាក់់ សាំំងរួួចទាំំង២ដូូ ស មានប្រ�មាណ

ឃើ�ើញថា ជំំងឺឺ មួួយនេះ�ះ មិិននៅ�មិិ នទាន់់
ធូូរស្បើ�ើ�យ ហើ�ើយក៏៏មិិនទាន់់ទៅ�ណាឆ្ងាា យ
ពីីយើ�ង
ើ គ្រ�ប់់ដែ�រ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�យ
ើ ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ
ទូូ ទាំំងប្រ�ទេ�សត្រូ�ូវតែ�ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន និិ ង
គោ�រពតាមវិ ិធានការការពាររបស់់ក្រ�សួួង
សុុខាភិិបាល ការដែ�លយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្នាានាំំគ្នាា
ចូូលរួួមគោ�រពតាមវិ ិធានការការពាររបស់់ក្រ�
សួួងសុុខាភិិបាលនោះ�ះ មានន័័យថា យើ�ើង
ទាំំងអស់់គ្នាាចូូលរួួមការពារខ្លួួ�នយើ�ើង ក្រុ�ុម

គ្រួ�ួសារយើ�ើង និិងសង្គគមជាតិិយើ�ើង ។

ជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩ បានរី ីករាលដាលឆ្លលងពីី
ខេ�ត្តតមួួយទៅ�កាន់់ខេ�ត្តតមួួយពេ�ញផ្ទៃ�ៃប្រ�ទេ�ស

ជាង៤លាននាក់់ហើ�យ
ើ ក្នុុ�ងចំំណោ�មមនុុស្សស
ដែ�លត្រូ�ូវចាក់់១០លាននាក់់ ៕
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ជោ�គជ័័យផ្នែ�ែកធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប នៅ� YouthBuild
ដោ�យ៖ សុុបិិន ពិិន

“Siobhan Sheehan នាយកកម្មមវិ ិធីី

YouthBuild នៃ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នក្រុ�ុមការងារ

សហគមន៍៍បាននិិយាយថា “ពួួកគេ�ឃ្លាាន

ទុុ តិិយភូូ មិិរបស់់ពួួកគេ� និិ ងក្នុុ�ងករណីី

ជាច្រើ�ើ�ន ក៏៏មានបញ្ហា
ា ជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់ផង
ដែ�រ។

ជួួយកុុមាររបស់់យើ�ង
ើ ខ្លះះ� ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហា
ា

ទ័័លច្រ�ក ដោ�យការសម្រ�បសម្រួ�ួលរវាង
អង្គគភាព និិងជួួយក្រុ�ុមគ្រួ�ួសាររបស់់ពួួកគេ�” ។

ិ ី
ពេ�លនៅ�ឯ YouthBuild កម្មមវិធី

កូូនតែ�ម្នាាក់់ឯង ដែ�លជំំពាក់់ថ្លៃ�ៃជួួលផ្ទះះ� វា

ិ
បណ្តុះះ��បណ្តា
ា លវិជ្ជាាជីី
វៈ�មួួយដែ�លដំំណើ�ើរការ

ឃ្លាាននិិងព្រួ�ួយបារម្ភភ ខ្លាាចក្រែ�ែងពួួកគេ�នឹឹង

ពេ�ញវ័ ័យជំំនាន់់នីមួួ
ី យៗប្រ�ហែ�ល ២០-២៥

នឹឹងដាក់់សម្ពាាធលើ�យុ
ើ វុ ជនទាំំងនេះ�ះ ពួួកគេ�

រយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�ដោ�យមានក្រុ�ុមមនុុស្សស
នាក់់ ពួួកគេ�រៀ�ៀនជំំនាញជាងឈើ�ើ និិ ង

គ្រ�ប់់ពេ�ល។វាពិិតជាអស្ចាារ្យយណាស់់នៅ�ពេ�ល

យើ�ើងចាប់់ផ្តើ�ើ�មបម្រើ�ើ�អាហារពេ�លព្រឹ�ឹក ក្មេ�េង

ៗចាប់់ផ្តើ�ើ�មបង្ហាាញខ្លួួ�ន បន្ទាាប់់មកពួួកគេ�
ិ ា និិ ង ចង់់
ចង់់ ធ្វើ�ើ�លំំហាត់់ គណិិតវិទ្យា
ធ្វើ�ើ�ការងារ” ។

កម្មមវិ ិធីីនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានផ្តតល់់មូល
ូ និិធិដោិ �យ

ក្រ�សួួងការងារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ចាប់់តាំំងពីី

ឆ្នាំំ� ២០១៨ មកម្ល៉េះ�ះ�� ដែ�លផ្តតល់់អោ�យយុុវជន
ដែ�លមានបញ្ហា
ា នូូវផ្លូូ�វជំំនួួសមួួយសម្រា�ប់់

ជំំនាញការងារ ដែ�លបញ្ចចប់់វិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�

សមមូូល GED របស់់ពួួកគេ� មានឈ្មោះ�ះ�

Zackary Saphangthong, 19
Siobhan បាននិិយាយថា “វិ ិទ្យាាល័័យ

ដែ�លទើ�ើ បនឹឹងបញ្ចចប់់ ។ វាត្រូ�ូវបានផ្តតល់់

ហៅ�កាត់់ ថា (CTI) ដែ�លជំំនួួយជម្រ�ក

ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយកម្មមវិ ិធីីនេះ�ះបន្តតផ្តតល់់ដល់់

បីីតារបស់់យើ�ង
ើ គឺឺ ក្រុ�ុមការងារសហគមន៍៍

មូូ លនិិ ធិិដោ�យ Cummingham Grants

ហើ�ើយអ្ននកងាយនឹឹងវង្វេ�េង។ នៅ�ពេ�លកុុមារ

បណ្តោះ�ះ�អាសន្នន ជាជំំនួួយសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�ល

និិស្សិិ�តទទួួលបានអាហារថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ៃ
។
់ អ្ននកស្រី�ី

ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ� លទៅ�ក្នុុ�ងចំំនួួនទាំំងនេះ�ះ

កំំពុុងព្យាាយាមបញ្ចចប់់សញ្ញាាប័័ត្រ�មធ្យយមសិិក្សាា

សូូមថ្លែ�ែងអំំណរគុុណចំំពោះ�ះអង្គគការមាតា

ក្មេ�េង ៤,០០០ នាក់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ អ្ននកនឹឹង

ដែ�លមានអាយុុពីី ១៦-២៤ ឆ្នាំំ� ដែ�លបាន

បោះ�ះបង់់ចោ�លការសិិក្សាានៅ�វិ ិទ្យាាល័័យ ឬ

ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប។ ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ��បានទៅ�មើ�ើលផ្ទះះ�បាយ
មានរៀ�ៀបចំំតាមបែ�បសិិល្បៈៈ�ដំំបូូងបង្អអស់់

ជាកម្មមវិ ិធីី បណ្តុះះ��បណ្តា
ា លវិ ិជ្ជាាជីី វៈ�មួួ យ

ជាពិិសេ�ស ផ្តោ�ោតសំំខាន់់ទៅ�លើ�ើយុុវជន

ក្លាា យជាមនុុស្សសគ្មាានផ្ទះះ�សម្បែ�ែង។ ពួួកគេ�

គ្មាាននរណាម្នាាក់់ដែ�លពឹឹងពាក់់បាន។ យើ�ើង

ឡូវែែលគឺឺ
ជាកន្លែ�ែងដ៏៏តឹង
ឹ រ៉ឹឹ�ងមួួយ។ “ វាពិិតជា
ូ
លំំបាកណាស់់ក្នុុ�ងការស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងចំំណោ�ម

ថា “HISET ”។ វាត្រូ�ូវបានគេ�ចាត់់ទុុកថា

Siobhan Sheehan, YouthBuild Program Manager of Community
Teamwork, Inc.

មានបញ្ហា
ា នៅ�ផ្ទះះ� ឪពុុកម្តាា យដែ�លចិិញ្ចឹឹ�ម

ត្រូ�ូវការវា និិងជំំនួួយជួួលវា។ យើ�ើងអាច

តទៅ�ទំំព័័រទីី ១១
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tmkBITMB½rTI 10 ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប...
Anna Jabar-Omoyeni ប្រ�ធានកម្មមវិ ិធីីធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប

បានថ្លែ�ែងថា «វាធ្វើ�ើ�ឲ្យយមានឥទ្ធិិ�ពលពិិតប្រា�កដ

ដល់់ពួួកគេ� និិ ងអ្ននកអាចមើ�ើ លឃើ�ើញវា

បានឃើ�ើញការផ្លាាស់់ប្តូូ� ររបស់់ពួួកគេ�ជា
រៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ” ។

ការគ្រ�ប់់គ្រ�ងចំំណីីអាហារនិិងអនាម័័យ។
ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ ពួួកគេ�ចំំអិិនម្ហូូ�បខុុសៗគ្នាា

Page.11
សម្រា�ប់់សប្តាាហ៍ពី
៍ អា
ី ហារដ្ឋាាន Merrimack

Valley Food Bank ។ នៅ�ថ្ងៃ�ៃដែ�លខ្ញុំំ��បាន

ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើមុុខម្ហូូ�បដែ�លត្រូ�ូវបាន

៍ លថ្ងៃ�ត្រ�ង់
ទៅ�ទស្សសនា នៅ�ថ្ងៃ�ព្រ�ហស្ប
ៃ
បតិ៍ពេ�
ៃ
់

នៃ�កម្មមវិ ិធីី ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�សេ�វាកម្មមសហគមន៍៍

Paul Charities ។ ពួួកគេ�បានធ្វើ�ើ� pasta

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សសម្រា�ប់់ថ្ងៃ�នោះ�
ៃ
ះ។ ជាផ្នែ�ែកមួួយ

អាហារត្រូ�ូវបានរៀ�ៀបចំំសម្រា�ប់់ ទិិវា St.

រាល់់ថ្ងៃ�។
ៃ វាជារឿ�ឿងមួួយដែ�លត្រូ�ូវមកទីីនេះ�ះ

ខ្ចចប់់អាហារសម្រា�ប់់ម្នាាក់ៗ
់ សម្រា�ប់់អាហារ

អ្ននកញុំាា �នំំប៉័័�ងជាមួួយគ្នាា វាបង្កើ�ើ�តប្រ�ភេ�ទ

Elliott Church នៅ�ម៉ោ�ោង ៤ រសៀ�ៀល។

ចំំនួួន ៧៥ មុុ ខ និិងដឹឹ កជញ្ជូូ�នទៅ�វិ ិហារ

ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀនវាជារឿ�ឿងមួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀតនៅ�ពេ�ល
ចំំណងដែ�លផ្តតល់់នូូវអារម្មមណ៍៍គ្រួ�ួសារ។”

Siobhan មានប្រ�សាសន៍៍ថា “ក្មេ�េងៗ

Anna ដែ�លជាម្ចាាស់់ភោ�ជនីី យដ្ឋាាន La

រៀ�ៀនអំំពីីតម្លៃ�ៃនៃ�ការក្លាា យជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�

Boniche ដ៍៍ល្បីី� ដែ�លធ្វើ�ើ�មុុខម្ហូូ�បបារាំំងនៅ�

កណ្តា
ា លទីីក្រុ�ុង ឡូូវែែល តាមបណ្តោ�ោ យ
ផ្លូូ�វ Merrimack ដំំណើ�ើរការអស់់រយៈៈពេ�ល

សហគមន៍៍។” “ពួួកគេ�បានដើ�ើរលើ�ើផ្លូូ�វខុុស

បានបិិទភោ�ជនីីយដ្ឋាាន។ “ខ្ញុំំ��បានទទួួលពរ

ដែ�លកម្មមវិ ិធីីជាងឈើ�ើទទួួលបានជោ�គជ័័យ

ពីីព្រោះ��ះពួួកគេ�មិិនមានអារម្មមណ៍៍ផ្សាារភ្ជាាប់់

២៧ ឆ្នាំំ�មកហើ�ើយ។ នៅ�ឆ្នាំំ� ២០១៤ នាង

ជាមួួយសហគមន៍៍ ទេ�។ នេះ�ះគឺឺជាកន្លែ�ែង

ជ័័ យពីី អ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�� បានធ្វើ�ើ�អស់់រយៈៈពេ�ល

យ៉ាា ងខ្លាំំង
� - ផ្សាារភ្ជាាប់់ពួួកគេ�ទៅ�សហគមន៍៍

ជាយូូរមកហើ�ើយ ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននក

ដោ�យជួួយសាងសង់់ផ្ទះះ�គ្រួ�ួសារដែ�លមាន

អ្ននកមិិនអាចធ្វើ�ើ�វាបានយូូរទៀ�ៀតទេ�។” Anna

Habitats for Humanity និិ ងសាងសង់់

២ ឆ្នាំំ� មុុនពេ�លមកធ្វើ�ើ�ការនៅ� CTI ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�

មានមោ�ទនភាព និិងធ្វើ�ើ�ជាម្ចាាស់់នូវូ អ្វីី�ដែ�ល

វាមានអារម្មមណ៍៍ថា នេះ�ះជាអ្វីី�ដែ�លខ្ញុំំ�� ចង់់

ពួួកគេ�។ ពួួកគេ�ប្រា�ប់់ មិិត្តតភក្តិ�ិ និិ ងក្រុ�ុម

ឈានដល់់អាយុុនោះ�ះ (៥០ឆ្នាំំ�) អ្ននកដឹឹងថា

ប្រា�ក់់ ចំំណូូលទាប សម្រា�ប់់ អង្គគការ

បានធ្វើ�ើ�ការជាមេ�ចុុងភៅ�ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បរយៈៈពេ�ល

សួួនច្បាារសម្រា�ប់់ សហគមន៍៍។ “ពួួកគេ�

២០១៨។ “ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយយុុវជនទាំំងនេះ�ះ

ពួួកគេ�បានធ្វើ�ើ�សម្រា�ប់់ ភូូមិិស្ថាានរបស់់

ធ្វើ�ើ�ការងារពេ�ញមួួយជីី វិ ិត ដើ�ើ ម្បីី�ចែ�ក

ជាមួួយ Anna ពួួកគេ�រៀ�ៀនពីី របៀ�ៀប

ដោ�យចម្អិិ�នអាហារសម្រា�ប់់ជនគ្មាានទីីជម្រ�ក

ខ្ទឹឹ�មបារាំំងតាមរបៀ�ៀបមានជំំនាញវិ ិជ្ជាាជីីវៈ�

រៀ�ៀងរាល់់សប្តាាហ៍៍ នៅ�ព្រឹ�ឹ កថ្ងៃ�ៃច័័ន្ទទ

ចំំណេះ�ះដឹឹ ងរបស់់ខ្ញុំំ�� ទៅ�មនុុ ស្សសជំំនាន់់

យកឆ្អឹឹ�ងមាន់់ចេ�ញពីីសាច់់មាន់់ របៀ�ៀបចិិត

និិងសប្បុុ�រសជន។

រី ីករាយ និិងជារង្វាាន់់លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត ដែ�ល

របៀ�ៀបទុុកអាហារអោ�យងំំ សុុវត្ថិិ�ភាពក្នុុ�ង

ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលបានផលិិតផលស្រ�ស់់ៗ

ក្រោ��យ។ Anna បាននិិយាយថា “ វាពិិតជា

គ្រួ�ួសារថាខ្ញុំំ��បានធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�” ។

ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ខ្ញុំំ�� បានជួួបជាមួួយ Misael
តទៅ�ទំំព័័រទីី១២
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tmkBITMB½rTI 11 ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប...
Bruno អាយុុ ១៩ ឆ្នាំំ� ដែ�លបានបញ្ចចប់់

កម្មមវិ ិធីី ហើ�ើយឥឡូូវនេះ�ះបានចុះះ�កម្មមសិិក្សាា

នៅ� Tremont Pizza នៅ�ទីីប្រ�ជុំំ�ជនឡូវែែល។
ូ

គាត់់បាននិិយាយថា “វាមិិនពិិបាកទេ�” ។
Anna បានមើ�ើលគាត់់ទាំំងញញឹឹម ហើ�ើយ

KHMERPOST US

តារាងពេ�លវេេលា ដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវចុះះ�ម៉ោ�ោង

នៃ�ការងារសិិក្សាារបស់់ពួួកគេ� និិ ងត្រូ�ូវ

វិ ិសាលភាពនៃ�បរិ ិយាកាសការងាររបស់់

ទាន់់ ពេ�លវេេលា ឬមិិ នមានប្រា�ក់់ឈ្នួួ�ល

វិ ិញ្ញាាបនបត្រ� HISET របស់់ពួួកគេ�។

កម្មមសិិក្សាា គឺឺ ចាប់់ ពីី ៤-៦ សប្តាាហ៍៍

បង្ហាាញថា ពួួកគេ�ចង់់បានវា សម្រា�ប់់ខ្លួ�ួន
ពួួកគេ�ផងដែ�រ បន្ទាាប់់មកយើ�ង
ើ ពិិនិិត្យយមើ�ើល

ពេ�លចូូ ល និិ ងចេ�ញ មកធ្វើ�ើ�ការឱ្យយបាន

ពួួកគេ�មុុនពេ�លទទួួលបានការងារពិិតប្រា�កដ” ។

សម្រា�ប់់ពួួកគេ�ពេ�លអវត្តតមាន ពួួកគេ�ត្រូ�ូវតែ�

ឆ្លលងកាត់់ ការប្រ�ឡងដើ�ើ ម្បីី�ទទួួ លបាន

សិិស្សសម្នាាក់់ឈ្មោះ�ះ� ចាស្មីី�ន ទូូច កំំពុុង

ធ្វើ�ើ�កម្មមសិិក្សាានៅ�ភោ�ជនីីយដ្ឋាាន Andiamo
Restaurant & Bakery នៅ� Andover ព្រោះ��ះ

និិ យាយថា "ពួួកគេ�គ្រា�ន់់ តែ�បង្ហាាញខ្ញុំំ�� ពីី

នាងចូូលចិិត្តតដុុតនំំ។ នាងបានធ្វើ�ើ�ការនៅ�

ពួួកគេ� និិងវិ ិធីីធ្វើ�ើ�នំំភីីហ្សាា។ " Misael បន្ថែ�ែម

និិងមានបំំណងប្រើ�ើ�ការបណ្តុះះ��បណ្តា
ា ល

ទទួួលបានការជួួល បន្ទាាប់់ពីីធ្វើ�ើ�កម្មមសិិក្សាា" ។

ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បរបស់់នាង។

របៀ�ៀបដែ�លពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ទឹឹ កជ្រ�លក់់ របស់់

ហាងនំំ Dunkin Donuts ចំំនួួនបួួនពីីមុុន

ដោ�យមានទំំនុុកចិត្តត
ិ ថា "ខ្ញុំំ��គិត
ិ ថា ខ្ញុំំ��នឹង
ឹ អាច

របស់់នាងដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�នចំំណាប់់អារម្មមណ៍៍

Siobhan បានមានប្រ�សាសន៍៍ថា “នៅ�

Siobhan បាននិិយាយថា និិស្សិិ�តទីី

ពេ�លក្មេ�េងៗបញ្ចចប់់ការសិិក្សាា ពួួកគេ�ទទួួល
បានវិ ិញ្ញាាបនប័័ត្រ�ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយពួួកគេ�

៣ ឈ្មោះ�ះ� ហ្សាាចារី ីសាផាងថុុង ដែ�លកំំពុុង

ពួួកគេ�នូូវឳកាសមួួយ។ និិស្សិិ�ត ដំំបូូងហាត់់

របស់់ខ្ញុំំ�� ត្រូ�ូវបានគេ�ដាក់់ឈ្មោះ�ះ�ថា ជាមេ�

ធ្វើ�ើ�ទឹឹកជ្រ�លក់់ប៉ាាស្តាាក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិិច្ចច

គ្រ�ប់់គ្រ�ងផ្ទះះ�បាយបានល្អអ ដូូច្នេះ�ះ� វាផ្តតល់់ឱ្យយ

នៅ� Tremont Pizza ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដំំបូូងជាអ្ននក

លាងចាន ប៉ុុ�ន្តែ�ែនៅ�ពេ�លពួួកគេ�ដឹឹងថា គាត់់

មានវិ ិញ្ញាាបនប័័ ត្រ�សុុវត្ថិិ�ភាពម្ហូូ�បអាហារ

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

គាត់់ត្រូ�វូ បានតំំឡើ�ើងឋានៈៈទៅ�ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ�

និិង១៨ ម៉ោ�ោងក្នុុ�ងមួួយសប្តាាហ៍៍។ និិស្សិិ�ត

យ៉ាា ងជ្រា�លជ្រៅ��ចំំពោះ�ះជំំនួួយនេះ�ះ ដែ�ល

ដុុល្លាា ររៀ�ៀងរាល់់ ២ សប្តាាហ៍៍ម្តតង សម្រា�ប់់

បាយភ្លាាម” ។ “យើ�ើងសូូមថ្លែ�ង
ែ អំំណរគុុណ
អនុុ ញ្ញាាតឱ្យយយើ�ើងបង់់ ប្រា�ក់់ឧបត្ថថម្ភភដល់់

និិស្សិិ�តដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ការជាមួួយនិិយោ�ជិកដែ
ិ �ល
មានសក្តាានុុពលរបស់់ពួួកគេ� ដែ�លពួួកគេ�
នឹឹ ងរៀ�ៀនអំំពីី ក្រ�មសីីលធម៌៌ ការងារ និិ ង

ថាតើ�ើយើ�ង
ើ ត្រូ�ូវគ្នាា ឬអត់់” ។ “ ខ្ញុំំ��អោ�យពួួកគេ�

ក៏៏ ទទួួ លបានប្រា�ក់់ ឧបត្ថថម្ភភចំំនួួន ២៤០

ស្លៀ��ៀ កដូូចគ្នាាក្នុុ�ងអំំឡុងពេ�លមួួយឆ្នាំ
ំ ដំំបូ
� ូង
ុ

ការចូូលរួួមក្នុុ�ងកម្មមវិ ិធីីបណ្តុះះ��

បណ្តា
ា ល

ត្រឹ�ឹ មត្រូ�ូវនៅ�កន្លែ�ែងធ្វើ�ើ�ការ។ យើ�ើងបង្វឹឹ�ក

បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា “យើ�ើងបណ្តុះះ��បណ្តា
ា ល

ពិិត។” ជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កម្មមវិ ិធីី ពួួកគេ�ក៏៏បាន

ពីីព្រោះ��ះពួួកគេ�មិិនបានស្លៀ�ៀ�កពាក់់ឱ្យយបាន

រយៈៈពេ�លមួួយឆ្នាំំ�។ Siobhan និិ យាយ

ពួួកគេ�ដើ�ើ ម្បីី�រកការងារធ្វើ�ើ�នៅ�ក្នុុ�ងពិិ ភព

ពួួកគេ� ឲ្យយមានភាពរឹ ឹងមាំំខាងផ្លូូ�វចិិត្តត” មាន

ធ្វើ�ើ�គណិិតវិ ិទ្យាា និិងអាន ដែ�លជាផ្នែ�ែកមួួយ

ចុុងភៅ�ថ្មីី� ពីីព្រោះ��ះគាត់់ពូូកែ�ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប។ “យើ�ើង
ក៏៏ដឹង
ឹ ដែ�រថាគាត់់ឆ្លាា ត ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាត់់បានបរាជ័័យ
ក្នុុ�ងការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតជាច្រើ�ើ�នដង ដូូ ច្នេះ�ះ�គាត់់

អាចនៅ�បន្តតកម្មមវិ ិធីី បាន។ រឿ�ឿងរបស់់គាត់់
ធ្វើ�ើ�អោ�យខ្ញុំំ�� ស្រ�ក់់ ទឹឹកភ្នែ�ែក” ។ គាត់់ បាន

បង្ហាាញខ្លួួន
� ក្នុុ�ងសំំលៀ�ៀកបំំពាក់់ខោ�ខូវូ ប៊៊យ

ខ្មៅ�ៅ ធ្លាាក់់គូូថ ពាក់់មួួកបង្វិិ�លទៅ�ចំំហៀ�ៀង
និិងមានសាក់់នៅ�លើ�ើដៃ�របស់់គាត់។
់ Siob-

han បានផ្តតល់់សញ្ញាាឱ្យយគាត់់ គាត់់ទាញខោ�
តទៅ�ទំំព័័រទីី ២១

KHMERPOST USA

ISSUE 319 JUNE 29TH - JULY 11TH, 2021

City of Lowell is Expected to Receive Over $75
Millions in Funding through American Rescue Plan
Khmer Post USA

In May 2021, the U.S. Department of
the Treasury launched the Coronavirus
State and Local Fiscal Recovery Fund, established by the American Rescue Plan
Act of 2021 to provide $350 billion in
emergency funding for state, local, territorial and Tribal governments. The Treasury
Department published a two-page Quick
Reference Guide, an eight-page Fact
Sheet on the Coronavirus State and Local
Fiscal Recovery Funds program and a
151-page Interim Final Rule.
Each of these documents is included
with this memorandum and the finance
department is prepared to make a full presentation to the City Council’s finance
subcommittee.
The attached fact sheet provides details on the ways funds can be used to respond to acute pandemic-response needs,
fill revenue shortfalls among state and local governments, and support the communities and populations hardest-hit by the
COVID-19 crisis. The Coronavirus State

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

their communities, according to the Treasury.

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

cipients can use funds to:

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

• Support public health expenditures,

Page.13
by funding COVID-19 mitigation efforts,
medical expenses, behavioral health care,
mental health and substance misuse treatment, and certain public health and safety
personnel responding to the crisis, among
other uses
• Address negative economic impacts
caused by the public health emergency,
including by rehiring public sector workers, providing aid to households facing
food, housing or other financial insecurity,
offering small business assistance, and extending support for industries hardest hit
by the crisis recovery by addressing not
only the immediate harms of the pandemic, but its exacerbation of longstanding
public health, economic and educational
disparities
• Provide premium pay for essential
workers, offering additional support to
those who have borne and will bear the
greatest health risks because of their service during the pandemic
• Invest in water, sewer and broadband infrastructure, improving access to
clean drinking water, supporting vital
wastewater and storm water infrastructure, and expanding access to broadband
Please see City of Lowell is Expected/19
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ក្រុ�ុមអ្ននកតស៊ូូ�មតិិសង្្ស័័យពីីការធ្វើ�ើ�ចត្តាា�ឡីីស័័ករបស់់
នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�កម្ពុុ�ជាលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន
បញ្ញញវន្តតខ្មែ�ែរនៅ�ក្រៅ��ស្រុ�ុក ដាក់់

ទាមទារឲ្យយរដ្ឋាាភិិ បាលកម្ពុុ�ជា គោ�រព

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដើ�ើ ម្បីី�គេ�ចពីី ប្រ�មុុ ខ

សន្តិិ�ភាពទីីក្រុ�ុងប៉ាារី ីស ឆ្នាំំ�១៩៩១ ដើ�ើម្បីី�

ការសង្ស័័�យថា ការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ករបស់់

ការទូូតរបស់់ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េស ដែ�លគ្រោ��ង

មកបំំពេ�ញទស្សសនកិិច្ចចនៅ�កម្ពុុ�ជា នៅ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ

២៣ ខែ�មិិថុុនា ដ៏៏ឆាប់់ខាងមុុខប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ពួួកគេ�និិយាយថា ការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័ក
័ របស់់

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន មានហេ�តុុផលមិិនទំំនង
ច្រើ�ើ�នណាស់់។

ការសង្ស័័�យនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ ពីី

ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន
បានប្រ�កាសលុុបចោ�លកម្មមវិ ិធីី ជួួបមន្ត្រី�ី�

សង្គគមស៊ីី�វិិលអំំពាវនាវឲ្្យពលរដ្ឋឋបន្តតយកចិិត្តតទុុកដាក់់
ការពារពីីការឆ្លលងវីីរុុស Covid-19 បន្ថែ�ែមទៀ�ៀត

រដ្ឋឋធម្មមនុញ្ញញ
ុ របស់់ខ្លួួន
� និិងគោ�រពកិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀង

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ ខ្ពពស់់គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ

នេះ�ះបង្ហាាញយ៉ាា ងច្បាាស់់ថា អ្ននកទាំំងនោះ�ះកំំពុុង

លើ�ើកឡើ�ើងថា ហាងឆេ�ងបង្កើ�ើ�តគណបក្សស

ដើ�ើរចូូលក្នុុ�ងផ្លូូ�វរបស់់បក្សសកាន់់អំំណាច ដែ�ល

រក្សាាអធិិបតេ�យ្យយភាពខ្លួួ�នឯង ដូូច្នេះ�ះ�គាត់់

នយោ�បាយថ្មីី�នៅ�កម្ពុុ�ជាប្រ�ហាក់់ប្រ�ហែ�លគ្នាា

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថានឹឹងកម្ទេ�េចកម្លាំំ �ង

ទៅ�នឹឹ ងហាងឆេ�ងលក់់ ដីី ដែ�លកំំពុុ ងតែ�រី ីក

ប្រ�ឆាំំងឲ្យយខ្ទេ�េចដល់់ឫសគល់់នោះ�ះ។

មិិនហ៊ាានប្រ�ឈមនឹឹងជំំនួួបជាមួួយរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�

ការបរទេ�សអង់់គ្លេ�េសនោះ�ះទេ�។

លោ�កបញ្ជាាក់់ថា នៅ�ពេ�លដែ�លអនុុរដ្ឋឋ

មន្ត្រី�ី�ការទូូ តអាមេ�រិ ិក អ្ននកស្រី�ី Wendy

ស្គុុ�សស្គាាយសព្វវថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនដឹឹងថាការបើ�ើក
បក្សសនយោ�បាយរបស់់អ្ននកទាំំងនោះ�ះជាឆន្ទៈៈ�ជាតិិ

លោ�កលើ�ើកឡើ�ើងថា បក្សសប្រ�ឆាំំងនៅ�

ដើ�ើម្បីី�ជាតិិពិិតប្រា�កដ ឬគ្រា�ន់់តែ�ជាការបំំពេ�ញ

អាហ្វ្រិ�ិ�ក នៅ�ភូូមា និិងនៅ�ឥណ្ឌូូ�នេ�ស៊ីី� ជាដើ�ើម

បំំណងប្រា�ថ្នាារបស់់បក្សសកាន់់អំំណាចនោះ�ះ។

ដែ�លមេ�ដឹឹកនាំំបក្សសប្រ�ឆាំំងក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សទាំំងនោះ�ះ
ត្រូ�ូវអ្ននកកាន់់អំំណាចឃុំំ�ខ្លួួ�នអស់់រយៈៈពេ�លរាប់់

Sherman បានលើ�ើកឡើ�ើងអំំពីីស្ថាានការណ៍៍
ជាតិិ កម្ពុុ� ជា ដែ�លមិិ នឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ �ងអំំពីី

ការប្រ�តិិបត្តិ�ិតាមខ្លឹឹ�មសាររដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ និិង

កិិច្ចចព្រ�មព្រៀ��ៀងសន្តិិភា
� ពទីីក្រុ�ង
ុ ប៉ាារី ីស ពេ�ល

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ខ្ពពស់់បក្សសប្រ�ឆាំំង លោ�ក មាជ

ការទូូតរបស់់អង់់គ្លេ�េស ក្រោ��មហេ�តុុផល

នោះ�ះលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន មិិនហ៊ាានឆ្លើ�ើ� យ

ជាមួួយអ្ននកកើ�ើតជំំងឺឺ Covid-19។

កាលណាស្ដាាប់់ហើ�ើយមិិនឆ្លើ�ើ�យបដិិសេ�ធ

ថា លោ�កបានពាក់់ព័័ន្ធធដោ�យប្រ�យោ�ល

អ្ននកវិ ិភាគនយោ�បាយ សង្គគម និិងជា

អនុុប្រ�ធានក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាភិិបាលនៃ�ចលនា

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

សូូម្បីី�តែ�មួួយម៉ាាត់់។ ដូូច្នេះ�ះ� ជាទម្លាាប់់ការទូូត
គឺឺស្មើ�ើ�នឹឹងការទទួួលដឹឹងឮដែ�លត្រូ�ូវយកទៅ�
ពិិចារណា និិងអនុុវត្តត។

លោ�ក គឹឹម សុុខ អះះអាងថា ចាប់់ពីី

សុុវណ្ណាារ៉ាា បានលើ�ើកឡើ�ើងបែ�បនេះ�ះក្នុុ�ងន័័យ
នាំំគ្នាាចេ�ញទៅ�បង្កើ�ើ�តគណបក្សសនយោ�បាយថ្មីី�

លោ�ក មាជ សុុវណ្ណាារ៉ាា បញ្ជាាក់់ ថា ក្នុុ�ង

ដោ�យខ្លួួ�នឯង ក្រោ��យពេ�លដែ�លពួួកគេ�ទទួួល

កាលៈៈទេ�សៈៈនេះ�ះ កម្លាំំ ង
� ប្រ�ឆាំំងទាំំងអស់់ត្រូ�វូ តែ�

បានសិិទ្ធិ�ធ្វើ�ើ�នយោ�បា
ិ
យឡើ�ើងវិ ិញហើ�ើយនោះ�ះ។
លោ�ក មាជ សុុវណ្ណាារ៉ាា បានសរសេ�រលើ�ើ

សន្តិិ�វិ ិធីី ក្នុុ� ងការទាមទារឲ្យយមានបក្សសប្រ�ឆាំំង

គណនីី Facebook របស់់លោ�កនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២២

ឡើ�ើងវិ ិញ និិងឲ្យយមានការដោះ�ះលែ�ងមេ�បក្សសផង

ខែ�មិិ ថុុនា ថា ពលរដ្ឋឋខ្មែ�ែរដែ�លស្រ�ឡាញ់់

ិ ី សាស្ត្រ�រឈានទៅ�រក
ដែ�រ នោះ�ះទើ�ើ បជាវិធី
ដំំណោះ�ះស្រា�យ និិងបញ្ចចប់់វិ ិបត្តិិ�នយោ�បាយ

នេះ�ះថា ការប្រ�កាសធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័កនេះ�
័
ះមិិន

ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយធំំៗ លោ�កនឹឹ ងកាន់់ តែ�

លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ និិងការផ្លាាស់់ប្ដូ�ូរ ពិិតជា

ធ្វើ�ើ�អត្តតឃាតនយោ�បាយការទូូតរបស់់ខ្លួួ�ន

បក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លនាំំគ្នាាចាកចេ�ញពីីគោ�លជំំហរ

សមទាល់់តែ�សោះ�ះ នៅ�ពេ�លដែ�លគាត់់

ប្រ�កាសលុុបចោ�លជំំនួួបមន្ត្រី�ី�ការទូូ ត

អង់់គ្លេ�េស ត្រឹ�ឹមតែ�មួួយថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ពីីជួួបទូូត

បារាំំង ទាំំងដែ�លលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន មិិន

មានកម្មមវិ ិធីីជួួបអ្ននកណាសោះ�ះក្រោ��យជំំនួួប

ជាមួួយឯកអគ្គគរដ្ឋឋទូូតបារាំំង អ្ននកស្រី�ី Eva
Nguyen Binh។

លោ�កអះះអាងថា ការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ក

របស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន គឺឺជាការព្យាាយាម

គេ�ចពីីការទាមទាររបស់់សហគមន៍អន្តត
៍ រជាតិិ
ដែ�លប្រ�កាន់់គោ�លការណ៍៍ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ

រក្សាាការឯកភាពផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ងបក្សស និិងប្រើ�ើ�យន្តតការ
រួួបរួួម ដើ�ើម្បីី�តវ៉ាាប្រ�ឆាំំងដោ�យអហិិង្សាា ដោ�យ

ពេ�លនេះ�ះតទៅ� ប្រ�សិិនបើ�ើ លោ�ក ហ៊ុុ�ន
សែ�ន ហ៊ាានជួួបប្រ�មុុខការទូូតនៃ�ប្រ�ទេ�ស

ព្រោះ��ះពួួកគេ�មិិនបែ�កបាក់់ សាមគ្គីី�ផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង។

រិះ��គន់់ មន្ត្រី�ី�បក្សសប្រ�ឆាំំងមួួយចំំនួួនដែ�លបាន

គឹឹ ម សុុខ បានប្រា�ប់់ សារព័័ ត៌៌មាន The
Cambodia Daily នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២១ ខែ�មិិថុុនា

ឆ្នាំំ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែចុុងក្រោ��យ កម្លាំំ �ងប្រ�ឆាំំងនៅ�តែ�ឈ្នះះ�

ទទួួលរងនូូវសម្ពាាធកាន់់តែ�ខ្លាំំ�ងរហូូតអាច

ខកបំំណងយ៉ាា ងខ្លាំំ�ងចំំពោះ�ះអ្ននកនយោ�បាយ

ក៏៏ ថាបាន។

ដើ�ើមរបស់់បក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ទៅ�បើ�ើកគណបក្សស

ការរិះ��គន់់នេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បពេ�លដែ�ល

នយោ�បាយរៀ�ៀងៗខ្លួួ�ន ក្រោ��មហេ�តុុផលដែ�ល

មន្ត្រី�ី�ជាន់់ ខ្ពពស់់គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ មួួយ
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ដាក់់គុុក បែ�រជាមន្ត្រី�ី�គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ
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ការអះះអាងនេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងបន្ទាាប់់ ពីី
រដ្ឋឋសភាកម្ពុុ�ជាបានបោះ�ះឆ្នោ�ោ តគាំំទ្រ�ផ្តតល់់
សេ�ចក្តីី�ទុុកចិិត្តតលើ�ើបេ�ក្ខខភាពលោ�ក ប្រា�ជ្ញញ
ចន្ទទ ជាប្រ�ធានគណៈៈកម្មាា ធិិការជាតិិរៀ�ៀបចំំ
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត គ.ជ.ប ថ្មីី� ជំំនួួសលោ�ក ស៊ិិ�ក
ប៊ុុ�នហុុក ដែ�លទើ�ើបតែ�នឹង
ឹ លាលែ�ងតំំណែ�ង

កាលពីីពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះ។
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មិិថុុនា ថា ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពលរដ្ឋឋ គណបក្សសក្រៅ��
រដ្ឋាាភិិ បាល អង្គគការសង្គគមស៊ីី�វិ ិល និិ ង
មជ្ឈឈដ្ឋាានអន្តតរជាតិិ មានទំំនុុកចិិត្តតលើ�ើ
ដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទាល់់តែ�គណៈៈកម្មាា ធិិការ
អាជ្ញាាកណ្ដាា លនេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីីទម្រ�ង់់ដើ�ើម
ដែ�លច្បាាប់់បានកំំណត់់ ដោ�យចៀ�ៀសវាង
សមាសភាពក្បាាលម៉ាាស៊ីី�ន គ.ជ.ប កើ�ើត
ចេ�ញពីីបក្សសតែ�មួួយដូូចសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ។
លោ�កអះះអាងថា ក្បាាលម៉ាាស៊ីី�ន
គណៈៈកម្មាា ធិិការអាជ្ញាាកណ្ដាា លដែ�លអាច
ផ្តតល់់អព្យាាក្រឹ�ឹតភាព និិងយុុត្តិ�ធម៌
ិ ជូ
៌ នព
ូ លរដ្ឋឋ
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Lowell lost over 300 people to
the Covid-19 pandemic. Her message was “be gentle to yourself”
when things don’t go alright
around you.
Lastly, Mayor Leahy presented an award to Jo-Ann Keegan,
a retired nurse who returned to

Councilor William Samaras, Sara Khun Leng, and Mayor John Leahy

Mayor Leahy presents Award to Jo-Ann Keegan, Former Covid-19 Incident Commander

អគ្គគហេ�រញ្ញិិ�កគណបក្សសខ្មែ�ែរស្រ�ឡាញ់់
ិ ុទ្ធធ បានប្រា�ប់់
ជាតិិ លោ�ក សៀ�ៀវ វិសុ
សារព័័ត៌៌មាន The Cambodia Daily នៅ�
ថ្ងៃ�ៃទីី ២៤ មិិ ថុុនា ថា រដ្ឋឋសភាដែ�លអាច
អនុុម័័តសមាសភាពក្បាាលម៉ាាស៊ីី�ន គ.ជ.ប
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តែ�រដ្ឋឋសភាដែ�លចេ�ញពីីពហុុបក្សសតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

pus Minister Imogene Stulken
lead a moment of silence to remember 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

work and lead the Covid-19 crisis for the city of Lowell. In
closing, “Amazing Grace” was
per-formed by Tenesha Scarlett.

លោ�កអះះអាងថា ម្ចាាស់់ឆ្នោ�ោ ត គណបក្សស
ក្រៅ��រដ្ឋាាភិិបាល អង្គគការសង្គគមស៊ីី�វិ ិល និិង
អ្ននកសង្កេ�េតការណ៍៍អន្តតរជាតិិ នៅ�តែ�
មើ�ើលឃើ�ើញថា ស្ថាាប័័ន គ.ជ.ប សព្វវថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ
គ្រា�ន់់តែ�ជាឧបករណ៍៍របស់់គណបក្សសកាន់់
អំំណាច ដែ�លខ្លួួ�នបានរៀ�ៀបចំំដើ�ើម្បីី�យក
ប្រៀ��ៀបលើ�ើគូូប្រ�ជែ�ងរបស់់ខ្លួួ�នរាល់់ពេ�ល
បោះ�ះឆ្នោ�ោ តតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

និិងយុុត្តិ�ធម៌
ិ
៌បានទេ� ជាពិិសេ�សសំំឡេ�ង
ម្ចាាស់់ឆ្នោ�ោ តដែ�លសម្ដែ�ែងមតិិ តាមរយៈៈ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត ក៏៏ រងនូូ វភាពអយុុត្តិ�ធម៌
ិ
៌ ផង
ដែ�រ។ ជាងនេះ�ះទៀ�ៀត គណៈៈកម្មាា ធិិការនេះ�ះ
បានចូូលរួួមបំំផ្លាា ញប្រ�ព័័ន្ធធលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ
យ៉ាា ងធ្ងងន់់ធ្ងងរ។

គណបក្សសដែ�លមានអាសនៈៈក្នុុ�ងសភាជាតិិ
តែ�មិិនចូូលរដ្ឋាាភិិបាល ចំំណែ�ក ១រូូបទៀ�ៀត
ត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យការព្រ�មព្រៀ��ៀងគ្នាា
រវាងគណបក្សសទាំំងអស់់ដែ�លមានអាសនៈៈ
ក្នុុ�ងរដ្ឋឋសភា។

លោ�កបញ្ជាាក់់ថា ប្រ�សិិនបើ�ើរដ្ឋាាភិិបាល

នៅ�តែ�អនុុវត្តតបែ�បនេះ�ះ នោះ�ះស្ថាាប័័នអាជ្ញាា
កណ្ដាា លមួួយនេះ�ះមិិនអាចធានាបាននូូវ
ដំំណើ�ើរការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យសេ�រី ី ត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ

រដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញមាត្រា� ១៥១ថ្មីី� (ពីីរ) បាន
ចែ�ងថា គណៈៈកម្មាា ធិិ ការជាតិិ រៀ�ៀបចំំ
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត មានសមាសភាព ៩រូូបដែ�ល
ទទួួលអាណត្តិិ� ៥ឆ្នាំំ� ក្នុុ�ងនោះ�ះ ៤រូូបត្រូ�ូវ
ជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យគណបក្សសដឹឹកនាំំរដ្ឋាាភិិបាល
និិ ង ៤រូូបទៀ�ៀតត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សដោ�យ

ក្រុ�ុមអ្ននកឃ្លាំំ �មើ�ើលសង្គគមរិះ��គន់់ ថា
លោ�ក ប្រា�ជ្ញញ ចន្ទទ ដែ�លគណបក្សសប្រ�ជាជន
កម្ពុុ�ជា ទើ�ើបនឹឹងចាត់់តាំំងជាប្រ�ធាន គ.ជ.ប
ថ្មីី� នៅ�ពេ�លនេះ�ះ គឺឺ គេ�ប្រើ�ើ�គាត់់ ដើ�ើ ម្បីី�ជា
ឈ្នាាន់់ប្លលន់អំំណាច
់
តាមរយៈៈគណៈៈកម្មាា ធិិការ
នេះ�ះតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�៕

Page.16

លេខ៣១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ មិិថុុនា -១១កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២

KHMERPOST US

KHMERPOST USA

ISSUE 319 JUNE 29TH - JULY 11TH, 2021

tmkBITMB½rTI 14 ក្រុ�ុមអ្ននកតស៊ូូ�មតិិសង្ស័័�យពីីកាារ...
បន្ទាាប់់ ពីីលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ប្រ�កាសធ្វើ�ើ�
ចត្តាាឡីីស័័ករយៈៈពេ�ល ១៤ថ្ងៃ�ៃរួួចមក។

ិ បញ្ហា
ជុំំ� វិញ
ា នេះ�ះ នាយកប្រ�តិិ បត្តិ�ិ

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលកម្ពុុ�ជា ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយ

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ១៩

ឯករាជ្យយ (CCIM) លោ�ក ប៉ាា ងួួនទៀ�ៀង បាន

គណនីី Facebook របស់់លោ�កថា លោ�ក

កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ២០ ខែ�មិិ ថុុនា ថា ការធ្វើ�ើ�

ខែ�មិិ ថុុនា ឆ្នាំំ�២០២១ បានសរសេ�រលើ�ើ

បានពាក់់ព័័ន្ធធដោ�យប្រ�យោ�លជាមួួយអ្ននក
កើ�ើ តជំំងឺឺ Covid-19 ដូូ ច្នេះ�ះ�ក្រុ�ុមគ្រូ�ូពេ�ទ្យយ

តម្រូ�ូវឲ្យយគាត់់ធ្វើ�ើ�តេ�ស្ដដ និិងធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័ក

រយៈៈពេ�ល ១៤ថ្ងៃ�ៃចាប់់ពីីល្ងាាចថ្ងៃ�ៃទីី១៩ ខែ�
មិិ ថុុនា រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី ៣ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�
២០២១។

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន អះះអាងថា

ដោ�យសារតែ�បញ្ហា
ា នេះ�ះ លោ�កសម្រេ�េច

ចិិត្តតលុបចោ�
ុ
លការជួួបដោ�យផ្ទាាល់់ទាំំងខ្មែ�ែរ

ទាំំងបរទេ�ស ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�កនៅ�តែ�ធ្វើ�ើ�ការដូូច

សរសេ�រលើ�ើគណនីី Facebook របស់់លោ�ក
ចត្តាាឡីីស័ក
័ របស់់លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន គឺឺមាន
ចំំណុុចគួួរឲ្យយសង្ស័័�យណាស់់។

មុុ នដំំបូូង Facebook របស់់លោ�ក

ហ៊ុុ�ន សែ�ន ប្រ�កាសថាលោ�កនឹឹងធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័
កពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ១៣ ខែ�មិិថុុនា ដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ខែ�

មិិថុុនា ឆ្នាំំ២០២១
�
ហើ�ើយសារព័័ត៌៌មានដើ�ើម
អម្ពិិ�លក៏៏បានផ្សាាយភ្លាាមៗពីី កាលបរិ ិច្ឆេ�េទ
ខាងលើ�ើនេះ�ះផងដែ�រ។

ប៉ុុ�ន្តែ�ែលោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ប្រ�ហែ�លភ្លេ�េច

ទាំំងស្រុ�ុង ទាំំងជួួបផ្ទាាល់់ និិងតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
វី ីដេ�អូូ។

២០១៧ កន្លលងទៅ� ក្នុុ�ងនោះ�ះមានមន្ត្រី�ី�មួួយចំំនួួន

មុុនដំំបូូងបង្អអស់់ផងដែ�រ នោះ�ះគឺឺមេ�ដឹឹកនាំំកំំពូូល

ក៏៏បានសម្រេ�េចចិិត្តតចេ�ញទៅ�បង្កើ�ើ�តគណបក្សស

របស់់បក្សសប្រ�ឆាំំង គឺឺលោ�ក សម រង្ស៊ីី�� និិងលោ�ក

ដោ�យខ្លួួ�នឯង និិងខ្លះះ�ទៀ�ៀតត្រូ�ូវព្រះ�ះមហាក្សសត្រ�

កឹឹម សុុខា មិិនដែ�លសម្បបទានរវាងគ្នាានិិងគ្នាា

តែ�ងតាំំងជាមន្ត្រី�ី�ជាន់់ ខ្ពពស់់របស់់រដ្ឋាាភិិ បាល

ដើ�ើ ម្បីី�បង្រួ�ួបបង្រួ�ួមផ្ទៃ�ៃក្នុុ� ងគណបក្សសនោះ�ះទេ�

កម្ពុុ�ជាផងដែ�រ។

រហូូតមកទល់់នឹឹងពេ�លនេះ�ះ។

កាលពីីចុុងឆ្នាំំ�២០២០ កន្លលងទៅ� ក្រ�សួួង

ពួួកគេ�លើ�ើកឡើ�ើងថា វាជារឿ�ឿងគួួរឲ្យយអស់់

មហាផ្ទៃ�ៃ បានបង្ហាាញរបាយការណ៍៍របស់់ខ្លួួ�ន

សំំណើ�ើចណាស់់ដែ�លមេ�បក្សសប្រ�ឆាំំងតែ�ង

ថា កម្ពុុ�ជាមានគណបក្សសនយោ�បាយជាង ៤០

និិ យាយអំំពីី សម្បបទាននយោ�បាយទៅ�កាន់់

គណបក្សសនយោ�បាយហើ�ើយ ដែ�លបានចុះះ�បញ្ជីី�

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន ដែ�លជាគូូប្រ�ជែ�ងរបស់់ខ្លួួ�ន

ជាផ្លូូ�វការ ខណៈៈមន្ត្រី�ី�បក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លបានសុំំ�
សិិទ្ធិ�ធ្វើ�ើ�នយោ�បា
ិ
យឡើ�ើងវិ ិញមួួយចំំនួួន កំំពុុងតែ�

ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�មិិនព្រ�មសម្បបទានឲ្យយគ្នាាឯងដើ�ើម្បីី�
រកគន្លឹះះ��រួួបរួួមគ្នាាការពារប្រ�ទេ�សជាតិិនោះ�ះ។

ស្វះះ�ស្វែ�ែងដាក់់ពាក្យយស្នើ�ើ�សុំំ�បង្កើ�ើ�តបក្សសនយោ�បាយ
បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតនោះ�ះ។

ជុំំ�វិ ិញបញ្ហា
ា នេះ�ះ លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន កាលពីី
ចុុងខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ�២០២១ បានអះះអាងថា មន្ត្រី�ី�

ប្រ�ឆាំំងដែ�លបាននាំំគ្នាាទៅ�បង្កើ�ើ�តគណបក្សស

ឡើ�ើងវិ ិញ ពួួកគេ�នឹឹងទៅ�បង្កើ�ើ�តបក្សសដោ�យខ្លួួនឯង
�

២០២១ ដូូច្នេះ�ះ�គាត់់បានកែ�កាលបរិ ិច្ឆេ�េទនៃ�

ក្នុុ�ងគោ�លបំំណងដោះ�ះស្រា�យវិ ិបត្តិិ�នយោ�បាយ

ជ្រើ�ើ�សរើើ�សក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាឃុំំ�-សង្កាាត់់ក្នុុ�ងឆ្នាំំ២០២២
�

ការធ្វើ�ើ�ចត្តាាឡីីស័័កភ្លាាមៗថា គាត់់ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�

និិងបង្កើ�ើ�តវប្បបធម៌៌ប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងដោ�យត្រឹ�ឹមត្រូ�វូ

ខាងមុុខ។ ដូូច្នេះ�ះ� អាចបញ្ជាាក់់យ៉ាា ងច្បាាស់់ថា

ចត្តាាឡីីស័័កពីីថ្ងៃ�ៃទីី ១៩ ខែ�មិិថុុនា ដល់់ថ្ងៃ�ៃ

និិ ងម៉ឺឺ�ងម៉ាាត់់ ដោ�យស្រ�បតាមរដ្ឋឋធម្មមនុុញ្ញញ

កម្ពុុ�ជាកំំពុុងតែ�អនុុវត្តតលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយសេ�រី ី

ទីី ៣ ខែ�កក្កកដា ជំំនួួសវិ ិញ៕

ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

ពហុុបក្សសបានយ៉ាា ងល្អអ បើ�ើទោះ�ះបីីជាគ្មាានអតីីត

Nguyen Binh នៅ�ថ្ងៃ�ៃ១៨ ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ�

ិ
នៅ�វិមានសន្តិ
�ិភាព គឺឺ ត្រូ�ូវលុុបចោ�ល

ខ្វះះ�ភាពអត់់ធ្មត់
ម ់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពួួកគេ�ក៏៏ត្រូ�វូ ពិិនិិត្យយកំំហុុស

បារាំំង ប្រ�ចាំំនៅ�កម្ពុុ�ជា អ្ននកស្រី�ី Eva

ការប្រ�ជុំំ�តាម ZOOM ផងដែ�រ។ ដោ�យឡែ�ក
អង់់គ្លេ�េស នៅ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ២៣ ខែ�មិិថុនា
ុ ឆ្នាំំ២០២១
�

គណបក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិ ត្រូ�ូវរំំលាយកាលពីី ឆ្នាំំ�

បក្សសប្រ�ឆាំំងដែ�លបានសុំំ�សិិទ្ធិ�ធ្វើ�ើ�នយោ�បា
ិ
យ

ថាគាត់់ ត្រូ�ូវជួួបឯកអគ្គគរាជទូូ តប្រ�ទេ�ស

គម្រោ��ងណាត់់ ជួួបរដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ការបរទេ�ស

tmkBITMB½rTI 14 សង្គគមសុីី�វិិលអំំពាាវនាាវឲ្យយពលរដ្ឋឋ

យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ អតីីតក្រុ�ុមមន្ត្រី�ី�បក្សស

ពេ�លមុុនជាមួួយគ្រ�ប់់ស្ថាាប័័ន ទាំំងស៊ីី�វិ ិល
ទាំំងកងកម្លាំំ �ងប្រ�ដាប់់ អាវុុធ រាប់់ ទាំំង
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នយោ�បាយ តែ�ងអះះអាងថា ការបើ�ើកបក្សសថ្មីី� គឺឺ

ក្រុ�ុមអ្ននកឃ្លាំំ �មើ�ើលសង្គគម រិះ��គន់់ ថា មន្ត្រី�ី�
បក្សសប្រ�ឆាំំងតែ�ងបន្ទោ�ោសគ្នាាទៅ�វិ ិញទៅ�មកថា

ដើ�ើម្បីី�ចូូលរួួមប្រ�កួួតប្រ�ជែ�ងក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

បក្សសសង្គ្រោះ��ះ�ជាតិិក៏៏ដោ�យ៕
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លេខ៣១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ មិិថុុនា -១១កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២

tmkBITMB½rTI 04 កាាសែ�តគាំំ�ទ្រ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាាធិិបតេ�យ្យយ
និិងហុុងកុុង ចំំពោះ�ះការរឹ ឹតត្បិិ�តសេ�រី ីភាព
ទាំំងនោះ�ះ និិងបន្តតការសន្យាាការពារពួួកគេ�
អស់់រយៈៈពេ�ល ៥០ ឆ្នាំំបន្ទា
� ា ប់់ពីកា
ី រប្រ�គល់់។
ខណៈៈពេ�លដែ�លប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយដែ�ល
គាំំទ្រ�លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយនៅ�តែ�មាននៅ�
លើ�ើអ៊ិិ�នធឺឺរណែ�ត វាគឺឺជាកាសែ�តបោះ�ះពុុម្ពព
តែ�មួួយគត់់ ដែ�លនៅ�សល់់នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ង
ុ ។
នៅ�ក្នុុ�ងការបង្ហោះ�ះ�នៅ�លើ�ើ Instagram
កាសែ�តនោះ�ះបានថ្លែ�ែងអំំណរគុុ ណដល់់
អ្ននកអាន។
កាសែ�ត Apple Daily បានសរសេ�រ
ថា “ទោះ�ះបីីជាការបញ្ចចប់់មិនមែ�ន
ិ
ជាអ្វីី�ដែ�ល
យើ�ើងចង់់បានក៏៏ដោ�យ ទោះ�ះបីីវាពិិបាកក្នុុ�ង

ចាងហ្វាា ង និិងនាយកប្រ�តិិបត្តិ�ិ ត្រូ�ូវ
បានឃុំំ�ខ្លួួនក្រោ��មបទសង្ស័័�យឃុុបឃិិតជាមួួយ
�
ជនបរទេ�សដើ�ើ ម្បីី�បង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ ដល់់
សន្តិិ�សុុខជាតិិ ។ ប៉ូូ�លីីសបានដកស្រ�ង់់
អត្ថថបទជាង ៣០ ដែ�លត្រូ�ូវបានបោះ�ះពុុម្ពព
ផ្សាាយដោ�យកាសែ�តនេះ�ះ ជាភ័័ស្តុុ�តាងនៃ�
ការឃុុបឃិត
ិ គ្នាាដើ�ើម្បីី�លើ�កទឹ
ើ កចិ
ឹ ត្តតប្រ
ិ �ទេ�ស
បរទេ�សឱ្យយដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើហុុងកុុង និិង
ចិិន។ នេះ�ះជាលើ�ើកដំំបូូងហើ�ើយដែ�លច្បាាប់់
សន្តិិ�សុុខជាតិិ ត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រ�ឆាំំងនឹឹ ង
អ្ននកសារព័័ត៌៌មាន សម្រា�ប់់អ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�
បានបោះ�ះពុុម្ពពផ្សាាយ។
កាលពីីថ្ងៃ�ពុ
ៃ ុធ ប៉ូូ�លីីសក៏៏បានចាប់់ខ្លួ�ន
ួ
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ទាំំងអស់់” ។ វាកាន់់តែ�ច្បាាស់់ជាងមុុនថា

ការចោ�ទប្រ�កាន់់ពីអំំពើ�
ី
ភេ�
ើ រវកម្មម និិងញុះះ�ញង់់

ច្បាាប់់សន្តិ�សុ
ិ ខ
ុ ជាតិិ កំំពុុងត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�

ដោ�យការបើ�ើកម៉ូូ�តូូបុុក មន្រ្តី�ី�ប៉ូូ�លីីសក្នុុ� ង

កាត់់បន្ថថយសេ�រី ីភាព និិងដាក់់ទណ្ឌឌកម្មមលើ�ើ

អំំឡុុងពេ�លបាតុុ កម្មមឆ្នាំំ� ២០១៩ ខណៈៈ
ពេ�លដែ�លកាន់់ទង់់ជាតិិដែ�លមានពាក្យយស្លោ�ោក

អ្ននក ប្រ�ឆាំំង។

ថា “រំំដោះ�ះហុុងកុុង។ ធ្វើ�ើ�បដិិវត្តតសម័័យរបស់់
អ្ននកនាំំពាក្យយក្រ�សួួងការបរទេ�ស
អាល្លឺឺ�ម៉៉ង់់ លោ�កស្រី�ី Maria Adebahr បាន

យើ�ើង។” មន្ត្រី�ី�ជាច្រើ�ើ�នត្រូ�ូវបានគេ�វាយដំំ
និិងបីីនាក់់ទៀ�ៀតរងរបួួស។

ហៅ�ការបិិទនេះ�ះថាជា “ការវាយបកយ៉ាា ង
ខ្លាំំង
� ប្រ�ឆាំំងនឹឹងសេ�រី ីភាពសារព័័ត៌៌មាននៅ�
ហុុងកុុង”។

ពាក្យយស្លោ�ោកនោះ�ះ ត្រូ�ូវបានស្រែ��កជា
ញឹឹកញាប់់ក្នុុ� ងអំំឡុុងពេ�លបាតុុ កម្មមឆ្នាំំ�
២០១៩ ដែ�លបានចាប់់ ផ្តើ�ើ�មតវ៉ាាប្រ�ឆាំំង

នាយកប្រ�ចាំំតំំបន់់របស់់អង្គគការលើ�ើ

ច្បាាប់់ដែ�លអនុុញ្ញាាតឱ្យយធ្វើ�ើ�បត្យាាប័័នប្រ�ជាជន

កលែ�ងទោ�សអន្តតរជាតិិប្រ�ចាំំតំំបន់់អាស៊ីី�

ហុុងកុុង ទៅ�ប្រ�ទេ�សចិិនដើ�ើម្បីី�ការកាត់់ក្តីី�

ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក លោ�កយ៉ាាមីីមីីមីី ស៊ីី�ត្រា� បាន

ប៉ុុ�ន្តែ�ែធ្វើ�ើ�អោ�យមានការអំំពាវនាវឱ្យយមាន

និិ យាយថា សកម្មមភាពរបស់់ប៉ូូ�លីីសប្រ�

សេ�រី ីភាព ប្រ�ជាធិិ បតេ�យ្យយកាន់់ តែ�ទូូលំំ

ឆាំំងនឹឹងកាសែ�ត Apple Daily នឹឹង “ធ្វើ�ើ�ឱ្យយ

ទូូ លាយ។ ប្រ�ទេ�សចិិ នត្រូ�ូវបានអង្រួ�ួន
ដោ�យដង្ហើ�ើ�មនៃ�ការតវ៉ាា និិងបានឆ្លើ�ើ�យតប

ការចាកចេ�ញក៏៏ដោ�យ យើ�ើងត្រូ�ូវបន្តតរស់់នៅ�

ិ
ដោ�យវិធាន
ការតឹឹ ងរឹង
ឹ រួួមទាំំងច្បាាប់់

និិ ងរក្សាាការប្តេ�េជ្ញាាចិិ ត្តតដែ�លយើ�ើងបាន

សន្តិិ�សុុខជាតិិ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឱ្យយការទាមទារ

ចែ�ករំំលែ�កជាមួួយប្រ�ជាជនហុុងកុុងដែ�ល

ឯករាជ្យយរបស់់ហុុងកុុងខុុសច្បាាប់់។

នៅ�តែ�មិិនផ្លាាស់់ប្តូូ�រក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល ២៦ ឆ្នាំំ� ។”
ការកាត់់ទោ�សរបស់់តុុង នឹឹងកំំណត់់
កាសែ�តនេះ�ះបាននិិយាយថា ខ្លួួ�នមាន

សម្លេ�េងសម្រា�ប់់ របៀ�ៀបដែ�លហុុងកុុ ង

គម្រោ��ងបោះ�ះពុុម្ពព ១ លានច្បាាប់់ សម្រា�ប់់

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់បទល្មើ�ើ�សសន្តិ�សុ
ិ ុខជាតិិ ។

ការបោះ�ះពុុម្ពពលើ�ើកចុង
ុ ក្រោ��យដែ�លកើ�ើនឡើ�ើង

រហូូតមកដល់់ពេ�លនេះ�ះ មនុុស្សសជាង ១០០

ពីី ៨០,០០០ ច្បាាប់់ ហើ�ើយប្រ�ជាជនតម្រ�ង់់

អ្ននកអានមកតម្រ�ង់់ជួួរទទួួលកាសែ�តលេ�ខចុុងក្រោ��យអាពូូដេ�លីីនៅ�ហុុងកុុង

ជួួរគ្នាាដើ�ើម្បីី�ទិិញវា។
សេ�ចក្តីី�ប្រ�កាសរបស់់កាសែ�តនេះ�ះ
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងស្រ�បគ្នាានឹឹងការចាប់់ផ្តើ�ើ�មនៃ�ការ
ជំំនុំំ�ជម្រះ�ះក្តីី�ជាលើ�ើកដំំបូង
ូ របស់់ទីក្រុ�
ី ង
ុ ក្រោ��ម
ច្បាាប់់សន្តិ�សុ
ិ ខ
ុ ជាតិិ ដែ�លមានអាយុុមួួយឆ្នាំំ�
ដែ�លកំំពុុងត្រូ�ូវបានឃ្លាំំ មើ�
� ល
ើ យ៉ាា ងដិិតដល់់
ជាឧបករណ៍៍វាស់់ស្ទទង់់ថាតើ�ើតុុលាការនឹឹង
បកស្រា�យច្បាាប់់ យ៉ាា ងតឹឹ ងរឹ ឹង យ៉ាា ងដូូ ច
ម្តេ�េច។
ការផ្លាាស់់ប្តូូ� រដែ�លត្រូ�ូវបានរំំពឹឹ ងទុុ ក
យ៉ាា ងទូូ លំំទូូលាយថានឹឹ ងបិិ ទកាសែ�ត
Apple Daily បន្ទាាប់់ពីីការចាប់់ខ្លួ�ួនកាលពីី

សប្តាាហ៍៍មុុន និិងបង្កកកទ្រ�ព្យយសម្បបត្តិិ� ២,៣

លានដុុល្លាា ររបស់់កាសែ�តនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាា
ភិិបាលរបស់់ខ្លួ�ួនបានសរសេ�រពីីរបីីថ្ងៃ�ៃមុុន

ដើ�ើម្បីី�សុំំឱ្យ
� យការិ ិយាល័័យសន្តិិ�សុខ
ុ ហុុងកុុង
បញ្ចេ�េ ញប្រា�ក់់មួួយចំំនួួនដើ�ើម្បីី�ឱ្យយក្រុ�ុមហ៊ុុ�ន
អាចបើ�ើកប្រា�ក់់ខែ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនច្បាាស់់ទេ� ថាតើ�ើ

បុុរសអាយុុ ៥៥ ឆ្នាំំ�ម្នាាក់់ ពីីបទសង្ស័័�យថា
ឃុុបឃិត
ិ ជាមួួយបរទេ�សដើ�ើម្បីី�បង្កគ្រោះ��
ក
ះថ្នាាក់់
ដល់់សន្តិ�សុ
ិ ខ
ុ ជាតិិ។ កាសែ�តបាននិិយាយ
ថា បុុរសនោះ�ះបាន សរសេ�របទវិ ិចារណ
កសម្រា�ប់់អោ�យខ្លួួន
� ក្រោ��មឈ្មោះ�ះ�ក្លែ�ែងបន្លំំ�

ថា Li Ping ។

លោ�កឡៃ� ដែ�លជាស្ថាាបនិិកកាសែ�ត
នេះ�ះ ប្រ�ឈមនឹឹងការចោ�ទប្រ�កាន់់ក្រោ��ម
ច្បាាប់់សន្តិិ�សុុខជាតិិចំំពោះ�ះការឃុុបឃិិតជាមួួយ
បរទេ�ស និិងបច្ចុុ�ប្បបន្ននកំំពុុងជាប់់ពន្ធធនាគារ

ពីី បទចូូលរួួមរបស់់លោ�កក្នុុ� ងការតវ៉ាាឆ្នាំំ�
២០១៩ ។

ចំំណាត់់ការប្រ�ឆាំំងកាសែ�ត Apple
Daily បានរងការរិះ��គន់់ពីីសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក
សហភាពអឺឺរ៉ុុ�បនិិងអង់់គ្លេ�េស។
រដ្ឋឋមន្រ្តី�ី�ក្រ�សួួងការបរទេ�សអង់់គ្លេ�េស

ខ្លួួ�នទទួួលបានការឆ្លើ�ើ�យតបដែ�រឬអត់់ ។
កាសែ�តក៏៏បាននិិយាយថា ខ្លួួ�នបានធ្វើ�ើ�ការ

បណ្តា
ា ញសង្គគម ធ្វីី�តធើ�ើរថា ការបិិទដោ�យបង្ខំំ�

របស់់បុុគ្គគលិិក។

បង្ហាាញនូូវភាពរំំជើ�ើបរំំជួួលនៃ�យុុទ្ធធនាការ

សម្រេ�េចចិិត្តតបិិទក្តីី�ដោ�យបារម្ភភពីីសុវុ ត្ថិិ�ភាព

លោ�ក Dominic Raab បាននិិយាយនៅ�ក្នុុ�ង
ពីី សំំណាក់់អាជ្ញាាធរហុុងកុុ ង “គឺឺ ជាការ
របស់់ពួួកគេ�ដើ�ើម្បីី�បំំបិិទសំំលេ�ងប្រ�ឆាំំង

រញ្ជួ�ួ យដល់់ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយទាំំងអស់់ដែ�ល
កំំពុុងប្រ�តិិបត្តិ�ិការនៅ�ហុុងកុុង” ។

នាក់់ត្រូ�វូ បានចាប់់ខ្លួនក្រោ��មច្បាាប់់
ដោ�យមាន
�ួ

មនុុ ស្សសជាច្រើ�ើ�នបានភៀ�ៀសខ្លួួ�នទៅ�ក្រៅ��
ប្រ�ទេ�ស។ លទ្ធធផលគឺឺ ថាវាបានបំំបិិ ទ
សំំឡេ�ងប្រ�ឆាំំងនៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុង។

លោ�ក Mishra បានមានប្រ�សាសន៍៍

តុុលាការបានសំំរេេចកាលពីីខែ�មុុនថា

ថា “ការបិិទកាសែ�ត Apple Daily គឺឺជាថ្ងៃ�ៃ

លោ�កតុុ ងនឹឹ ងត្រូ�ូវជំំនុំំ� ជម្រះ�ះដោ�យគ្មាាន

ខ្មៅ�ៅងងិិតបំំផុុតសម្រា�ប់់សេ�រីភាពសារព័័
ី
ត៌មាន
៌

គណៈៈវិ ិនិិច្ឆ័័�យ ជាការចាកចេ�ញពីីប្រ�ពៃ�ណីី

ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិសា
� ស្ត្រ�រថ្មីី�ៗរបស់់ហុង
ុ កុុង។ កាសែ�ត

ច្បាាប់់សាមញ្ញញទូូទៅ�របស់់ហុុងកុុង។ នៅ�

នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានហាមឃាត់់ដោ�យរដ្ឋាាភិិបាល

ក្រោ��មច្បាាប់់សន្តិ�សុ
ិ ុខជាតិិ ក្រុ�ុមចៅ�ក្រ�មបីី

ចំំពោះ�ះការបោះ�ះពុុម្ពផ្សា
ព ាយអត្ថថបទរិះ��គន់់ខ្លួន
�ួ

រូូប អាចជំំនួួសចៅ�ក្រ�មតុុលាការបាន ហើ�ើយ

និិងសម្រា�ប់់ការរាយការណ៍៍អំំពីីការពិិភាក្សាា

មេ�ដឹឹកនាំំទីីក្រុ�ង
ុ មានសិិទ្ធិចា
�ិ ត់់តាំំងចៅ�ក្រ�ម

អន្តតរជាតិិអំំពីីហុុងកុុង។

ឱ្យយធ្វើ�ើ�សវនាការរឿ�ឿងក្តីី�ទាំំងនេះ�ះ។

ច្បាាប់់ដែ�លត្រូ�ូវបានដាក់់កំំហិត
ិ កាលពីី

ច្បាាប់់ អនុុវត្តតទោ�សអតិិ បរមានៃ�ការ

ឆ្នាំំមុ
� ន
ុ ផ្តតន្ទាាទោ�សជាបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋធ្វើ�ើ�វិ ិទ្ធធង្សសនា

ិ
ជាប់់ពន្ធធនាគារអស់់មួួយជីីវិតចំំពោះ�ះបទល្មើ�ើ�ស

ការបំំបែ�កខ្លួួនអំំពើ�ើ
ភេ�រវកម្មម និិងការឃុុបឃិត
ិ
�
ពីី បរទេ�ស។ មន្ត្រី�ី�ចិិ ន និិ ងហុុងកុុ ងបាន

ធ្ងងន់់ធ្ងងរ។ លោ�ក តុុង កំំពុុងត្រូ�ូវបានជំំនុំំ�ជម្រះ�ះ
នៅ�តុុលាការជាន់់ខ្ពស់
ព ់ ជាកន្លែ�ែងកាត់់ទោ�ស

និិយាយថា ប្រ�ព័័ន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយត្រូ�ូវតែ�គោ�រព

មិិនមានការបិិទបាំំង។

តាមច្បាាប់់ និិងសេ�រី ីភាពសារព័័ត៌៌មានមិិន
អាចត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ជាខែ�លសម្រា�ប់់សកម្មភា
ម ព
ខុុសច្បាាប់់ឡើ�ើយ។

អ្ននកនិិពន្ធធសារព័័ត៌៌មាន Associated
Press លោ�ក Frank Jordans នៅ�ទីីក្រុ�ុង
ប៊ែ�ែរឡាំំង និិ ងជំំនួួយការសារព័័ ត៌៌មាន

មនុុស្សសដំំបូូងដែ�លត្រូ�ូវជំំនុំំ�ជម្រះ�ះនៅ�
ក្រោ��មច្បាាប់់ គឺឺលោ�ក តុុង យីីង - ឃឺឺ បាន
ប្តឹឹ�ងបដិិសេ�ធ ទោ�សកាលពីីថ្ងៃ�ពុ
ៃ ុធ ចំំពោះ�ះ

Janice Lo បានចូូ លរួួមចំំណែ�កក្នុុ�ង
របាយការណ៍៍នេះ�ះ៕
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ល្្បីីថាខ្លាំំ�ង! ឥឡូូវនេះ�ះមកដឹឹងពីីគុុណភាព និិងរឿ�ឿង
គួួរជៀ�ៀសវាងពេ�លដែ�លប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំ�ប្រ�ភេ�ទនេះ�ះរួួច
កាលពីីពេ�លថ្មីី�ៗនេះ�ះហើ�ើយមានថ្នាំំ�
គ្រា�ប់់ម៉្យាា�ងដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា LianHua

ស្តតង់់ដារប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់៖ ថ្នាំំមួួ
� យគ្រា�ប់់មាន
ទម្ងងន់់ ០.៣៥ក្រា�ម

QingWen JiaoNang ហើ�ើយថ្នាំំ�នេះ�ះក៏៏
កំំពុុងតែ�មានវត្តតមាននៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជា
យើ�ើងដែ�រ។ ថ្នាំំនេះ�
� ះគឺឺជាការបុុរាណចិិនដែ�ល

វិ ិធីី និិងកម្រិ�ិតប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់៖ ជាប្រ�ភេ�ទ
ថ្នាំំ�លេ�ប លេ�បម្តតង៤គ្រា�ប់់ ១ថ្ងៃ�ៃ៣ដង

ហិិរ ត្រ�ជាក់់ មានជាតិិខ្លាាញ់់ច្រើ�ើ�នជាដើ�ើម

៣. បុុគ្គគលដែ�លផ្តាា សាយដោ�យត្រូ�ូវ

ងាយប្រ�តិិ កម្មម សូូមប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដោ�យ
ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន
១០. ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាពនៃ�ឱសថ
មួួយនេះ�ះមានការប្រែ�ែប្រួ�ួល ត្រូ�ូវបញ្ឈឈប់់
ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ជាបន្ទាាន់់
១១. អ្ននកជំំងឺឺវ័ ័យកុុមារត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ដោ�យមានមនុុស្សសវ័ ័យជំំទង់់នៅ�ក្បែ�ែរ

បុុរាណចិិន LianHua QingWen JiaoNang

១២. ត្រូ�ូវទុុ កដាក់់ឱសថមួួ យនេះ�ះ

នេះ�ះចំំនួួន ៨៨០០ប្រ�អប់់ ពីីមិិត្តតដែ�កថែ�ប

នៅ�កន្លែ�ែងដែ�លកូូនក្មេ�េងមិិនអាចប៉ះះ�ពាល់់

ដែ�រ គឺឺប្រ�ទេ�សចិិន។ តើ�ើអ្ននកមានបានដឹឹង

ផ្តេ�េសផ្តាាសបាន

ទេ�ថាថ្មាំំ បុ
� ុរាណចិិនប្រ�ភេ�ទនេះ�ះ មានគុុណ

១៣. ប្រ�សិិនបើ�ើប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ឱសថផ្សេ�េ
់
ង

ភាព និិងចំំណុុចគួួរជៀ�ៀសវាងអ្វីី�ខ្លះះ�បន្ទាាប់់ពីី

មុុនប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ឱសថនេះ�
់
ះគួួរប្រឹ�ក្សា
ឹ ាយោ�បល់់

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំ�នេះ�ះរួួច?

ទៅ�ដល់់ក្នុុ�ងសួួត ដែ�លមានអាការៈ�ជំំងឺឺ៖
ឡើ�ើងកម្តៅ�ៅឬក្តៅ�ៅខ្លាំំង
� រងារញាក់់ ឈឺឺសាច់់ដុំំ�
តឹឹងច្រ�មុះះ� ហៀ�ៀរសំំបោ�រ ក្អអក ឈឺឺក្បាាល

ជាមួួយវេេជ្ជជបណ្ឌិិ� ត ឬឱសថការី ីជាមុុនសិន
ិ
ប្រ�តិិ កម្មមមិិនល្អអក្រោ��យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់៖
ទិិន្ននន័យ
័ ដែ�លបានតាមដាន និិងសាកល្បបង

ខ្យយល់់ត្រ�ជាក់់ មិិនគួួ រប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នូូវឱសថ
មួួយនេះ�ះទេ�

១៤. កីី ឡាករគួួរធ្វើ�ើ�ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់
ដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន

ក្រោ��យពីីថ្នាំំ�បានដាក់់លក់់នៅ�លើ�ើទីីផ្សាារ

៤. បុុគ្គគលដែ�លមានជំំងឺឺបេះ�ះដូូង និិង

១៥. ពេ�លហែ�កថង់់ការពារសំំណើ�ើម

មានដូូ ចជា មានប្រ�តិិ កម្មមមិិនល្អអជាមួួយ

សម្ពាាធឈាមឡើ�ើងខ្ពពស់់ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ខាងក្រៅ��ចេ�ញសម្រា�ប់់ ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ ត្រូ�ូវ

ពោះ�ះវៀ�ៀន ដូូចជាចង់់ក្អួួ�ត ក្អួួ�តចង្អោ�ោរ រាគ
មូូល ចុុកពោះ�ះ ធ្វើ�ើ�ទុុកក្រ�ពះះរកក្អួួ�ត ស្បែ�ែក

ដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន។ បុុ គ្គគលដែ�លមាន

រក្សាាទុុកកុំំ�ឱ្យយមានសំំណើ�ើមដល់់បន្ទះះ�ថ្នាំំ�។

ជំំងឺឺ រ៉ាំំ រ៉ៃៃ�ថ្លើ
� �ើ�មធ្ងងន់់ ធ្ងងរ ទឹឹ កនោ�មផ្អែ�ែម ជំំងឺឺ

គូូសបញ្ជាាក់ផ
់ ងដែ�រថា កាលពីីប្រ�ទេ�ស

ឡើ�ើងកន្ទួួល
វិ ិលមុុខជាដើ�ើម។
� រមាស់់ ស្ងួួតក
�

ក្រ�លៀ�ៀនជាដើ�ើ ម ត្រួ�ួវប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ក្រោ��ម

ចិិ នចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មផ្ទុះះ��កូូវី ីដ១៩ ដំំបូូ ងៗ គឺឺ គេ�

វេេជ្ជជបញ្ជាា របស់់គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ

អនុុញ្ញាាតឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំនេះ�
� ះដើ�ើម្បីី�ព្យាាបាល

ជាមួួយសមាសធាតុុផ្សំំនៃ�ឱសថមួួ
�
យនេះ�ះ

៥. កូូនក្មេ�េង ស្រ្តី�ី�មានផ្ទៃ�ៃពោះ�ះ ស្រ្តី�ី�ស្ថិិ�ត

បំំរាម៖ បុុ គ្គគលដែ�លមានប្រ�តិិ កម្មម

ហាមលេ�ប
ចំំណុុចគប្បីី�ប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន៖

ស្ងួួ�តក ឈឺឺក ឡើ�ើងកន្ទួួ�លស្បែ�ែក អណ្តា
ា ត
ឡើ�ើងជ្រាំ�ំងពណ៌៌លឿ�ឿងស្រា�ល ឬលឿ�ឿងខ្លាំំង
�

១. តម ស្រា� បារី ី និិងបរិ ិភោ�គរបស់់

ជាដើ�ើម។

City of Lowell is Expected
City of Lowell is Expected/From
Expected/From Page 13
internet
The City of Lowell is expected to receive two separate funding allocations.
The first, by virtue of the city’s designation as a metropolitan city in Massachusetts is for $54,450,130. The second funding allocation for Lowell is a component
of funding provided to Middlesex County.
Where county governments have been
abolished (Berkshire, Essex, Franklin,
Hampden, Hampshire, Middlesex, Suffolk and Worcester), the law will keep the
aid in the state by distributing the money

៩. អ្ននកប្រ�តិិកម្មជា
ម មួួយឱសថមួួយនេះ�ះ
ហាមប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ អ្ននកមានអាការៈ�សុុខភាព

ប្រ�ទេ�សកម្ពុុ�ជាក៏៏ទើ�ើបតែ�ទទួួលបានឱសថ

អាការៈ�មានជាតិិពុល
ុ ដែ�លជាធាតុុក្តៅ�ៅចូូល

ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លយូូរទេ�

គួួរទៅ�ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

កាលពីីចុង
ុ ខែ�មេ�សាកន្លលងទៅ�នេះ�ះដែ�រ

ព្យាាបាលជំំងឺឺផ្តាា សាយរាតត្បាាតដែ�លមាន

ដោ�យកម្រិ�ិត ផលិិតផលមិិនគួួរប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ៗក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយទេ�

អ្ននកជំំងឺឺ កូូវី ីដ១៩ ឱ្យយឆាប់់ជា។

ធាតុុក្តៅ�ៅចេ�ញពីីក្នុុ�ងសួួតប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សម្រា�ប់់

៧.ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់តាមស្តតង់់ដារប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

រយៈៈពេ�ល៣ថ្ងៃ�ៃហើ�ើយ គ្មាានប្រ�សិិទ្ធធភាព

ខ្លាំំ�ងនៅ�ក្នុុ�ងការជួួយពន្លឿ�ឿ�នការព្យាាបាល

ជម្រះ�ះមេ�រោ�គនិិងបណ្តេ�េ ញជាតិិពុល
ុ បណ្តេ�េ ញ

នៅ�ឯមន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

នេះ�ះ មិិនតម្រូ�ូវឱ្យយប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ថ្នាំំប៉ូូ�
� វចិិនផ្សេ�េង

ក៏៏បានឱ្យយដឹឹងដែ�រថា ថ្នាំំនេះ�
� ះវាមានសមត្ថថភាព

ថ្នាំំ�នេះ�ះវាមានសមត្ថថភាពព្យាាបាលដូូចជា៖

លើ�ើសពីី ៣៨,៥អង្សាារ គួួរទៅ�ពិិនិិត្យយជំំងឺឺ

៨. បើ�ើ ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឱសថមួួ យនេះ�ះ

ចុះះ� ផ្សាាយរបស់់សារព័័ត៌៌មាន xinhuanet

សារព័័ត៌៌មានកម្ពុុ�ជា - AKP បានឱ្យយដឹឹងថា

៦. អ្ននកជំំងឺឺក្តៅ�ៅខ្លួួន
ុ ភាព
� និិងមានសីីតុណ្ហហ

២. ពេ�លកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឱសថមួួយ

មានគុុណភាព ហើ�ើយបើ�ើយោ�ងតាមការ

បើ�ើតាមប្រ�ភពពីី ទីីភ្នាាក់់ងារទីីភ្នាាក់់ងារ
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to the cities and towns in the county based
on the municipalities’ percentage of the
county population, and communities may
use the funds to supplement their direct
aid. According to a March 12, 2021 estimate of funding provided by the MMA1,
the City of Lowell will receive an additional amount of approximately $21,
527,184. These two amounts together total $75,977,314. According to the guidance, expenses must be obligated by December 31, 2024, but actual payments can
lag to December 31, 2026. The expendi-

អ្ននកជំំងឺឺ កូូវី ីដ១៩ ហើ�ើយបើ�ើ នៅ�ប្រ�ទេ�ស

កំំពុុងបំំបៅ�ដោះ�ះកូូន និិងមនុុស្សសវ័ ័យចំំណាស់់

KUWAIT ឯណោះ�ះវិ ិញក៏៏បានលើ�កស
ើ
រសើ�ើរ

មានសុុខភាពខ្សោ�ោយដែ�លមានផាលខ្សោ�ោយ

ថាថ្នាំំ�ចិិនសែ�ប្រ�ភេ�ទ នេះ�ះវាពិិ តជាមាន

និិ ងលាមករាវត្រូ�ូវប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ឱសថនេះ�ះ

សមត្ថថភាពខ្លាំំ�ង នៅ�ក្នុុ�ងការជាព្យាាបាល

ក្រោ��មវេេជ្ជជបញ្ជាា របស់់គ្រូ�ូពេ�ទ្យយ

ជំំងឺឺកូូវី ីដ១៩ បានយ៉ាា ងល្អអ ៕

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

ommends prioritizing revenue replacement first, and then targeting much needed
water and sewer infrastructure investments second. By focusing on restoring
and strengthening the city’s financial position, the city will be better suited to maintain critical services. The next priority
should be to reserve a portion of the allocation for the ongoing response to the
public health emergency, especially the
city’s efforts to vaccinate the residents.
Once these priority areas are allocated, the
remaining balance can be reserved for all
other eligible expenditure categories under the legislation.
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លេខ៣១៩ ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ មិិថុុនា -១១កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២

KHMERPOST US

(កំំពង់់ ស្ពឺឺ�)៖ ភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរដែ�លទៅ�

ស្រុ�ុកឱរ៉ាា ល់់ ខេ�ត្តតកំំពង់់ស្ពឺឺ� ដើ�ើម្បីី�ឱ្យយពួួកគាត់់

ចំំណេ�ររាត្រី�ីកាលកន្លលងផុុតទៅ� អង្គគ

ដែ�នបព៌៌តនេះ�ះ មិិនទាន់់ខ្សសត់់អស់់ត្រឹ�ឹមការ

ទស្សសនាតំំបន់់ភ្នំខ្នន
�ំ ងផ្សាារ គួួរតែ�ទៅ�ស្គាាល់់ និិង

នាំំផ្លូូ�វ និិងផ្ដដល់់សេ�វាសហគមន៍៍នានា ក្នុុ�ង

ព្រះ�ះទិិនករក៏៏ដល់់វេេនបំំភ្លឺឺ�លោ�កាសាជាថ្មីី� រី ីឯ

បរិ ិយាយនេះ�ះនោះ�ះឡើ�ើយ ដោ�យភ្ញៀ�ៀ�វទេ�សចរ

ទស្សសនានៅ� «តំំបន់់ភ្នំ�ំខ្ននងក្រ�ពើ�ើ» ផងដែ�រ

ពេ�លធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�កាន់់ទីីនោះ�ះ។

មិិត្តអ្នន
ត កទេ�សចរយើ�ើងក៏៏អាចគយគន់់ទេ�សភាព

ក៏៏អាចរីក
ី រាយទស្សសនាទេ�សភាពវាលស្មៅ�ៅ

វាលស្មៅ�ៅនៅ�តាមជម្រា�លភ្នំំ� ដែ�លកំំពុុងរាយ

វាលស្រ�ល់់ គយគន់់សម្រ�ស់់បុុប្ផាាផ្កាាព្រៃ�ៃ

ពីីព្រោះ��ះគោ�លដៅ�ទេ�សចរណ៍៍ថ្មីី�នេះ�ះ ស្រ�ស់់
ស្អាា តលេ�ចធ្លោ�ោមិិនចាញ់់តំំបន់ភ្នំ
់ ខ្នន
�ំ ងផ្សាារប៉ុុ�ន្មាា ន

ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរផ្សសងព្រេ�េងនេះ�ះដែ�រ ភ្ញៀ�ៀ�វ

ឡើ�ើយ នៅ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍អេ�កូូទេ�សចរណ៍៍

ទេ�សចរត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លជិះះ�គោ�យន្តតប្រ�មាណ

តាំំងបំំពង់់។

ពីីរម៉ោ�ោ ង ហើ�ើយត្រូ�វូ បន្តតដំំណើ�ើរដោ�យថ្មើ�រើ� ជើ�ើង

ឆោ�មលោ�មពណ៌៌បៃ�តងស្រ�ស់់ខ្ចី�ី ក្រា�លគ្រ�ប
ពីីលើ�ើពសុុធាដូូចទេ�ពនិិម្មិិ�ត។

ក៏៏ដូូចជាស្ដាាប់់ការនិិទានរឿ�ឿងរ៉ាា វជាច្រើ�ើ�នអំំពីី

ភូូមិសា
ិ ស្ត្រ�រភ្នំខ្នន
�ំ ងក្រ�ពើ�ើ។ មគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍សហគមន៍៍
តាំំងបំំពង់់បានដំំណាលឲ្យយដឹឹងថា កាលពីី

តំំបន់់ភ្នំ�ំខ្ននងក្រ�ពើ�ើ គឺឺជាទីីប្រ�ជុំំ�រុក្ខ
ុ ខគិិរីដ៏
ី ៏

ជាងប្រាំ�ំមួួយម៉ោ�ោ ងទៀ�ៀត ដើ�ើម្បីី�ឡើ�ើងទៅ�កាន់់

ក្រោ��យពេ�លទទួួលទានអាហារដែ�ល

ព្រេ�េងនាយ ធ្លាាប់់ មានក្រ�ពើ�ើ មួួយក្បាាល

ស្រ�ស់់ត្រ�កាលមួួយស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ង «ឧទ្យាានជាតិិ

កំំពូូលបុុព្វវតាតាមចិិត្តតនឹឹកប៉៉ង។ ទេ�សភាព

សហគមន៍៍រៀ�ៀបចំំជូូនរួួចហើ�ើយនោះ�ះ ភ្ញៀ�ៀ�វ

អស់់បុុណ្យយជួួបភ័័យដល់់ក្ដីី�មរណា ក៏៏បាន

ជួួរភ្នំំ�ក្រ�វាញកណ្ដា
ា ល» ដែ�លគ្រ�បដណ្ដដប់់លើ�ើ

ធម្មមជាតិិនៅ�តាមដងផ្លូូ�វ ពិិតជាបានបំំប៉៉ននូូវ

ទេ�សចរអាចទៅ�ទស្សសនាទឹឹកធ្លាាក់់អូូរឆាំំឆា

កឿ�ឿងជាប់់លើ�ើខ្ននងភ្នំំ�នេះ�ះ ហើ�ើយក៏៏ប្រែ�ែទៅ�ជា

កម្លាំំ ង
� ចិិត្តតឱ្យយយើ�ើងខិិតខំំឡើ�ើងទៅ�កាន់់គោ�លដៅ�

នោះ�ះ។ លាក់់ឆោ�មបាំំងកាយកណ្ដា
ា លព្រឹ�ឹក្សស

សិិលាមានសណ្ឋា
ា នដូូចទៅ�នឹឹងស្រ�កាខ្ននងក្រ�ពើ�ើ

ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរទៅ�កាន់់គិិរី ីឧទ្យាាននេះ�ះ ភ្ញៀ�ៀ�វ

ប្រ�កបដោ�យភាពពុះះ�ពារ។ មិិនយូូរប៉ុុ�ន្មាា ន

ព្រៃ�ៃ ទឹឹកធ្លាាក់់អូូរឆាំំឆាប្រឹ�ឹងសម្ញែ�ែងសម្រ�ស់់

ទើ�ើ បក្រោ��យមកទីី នោះ�ះក៏៏ ជាប់់ ឈ្មោះ�ះ�ថា

ទេ�សចរត្រូ�ូវទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយមគ្គុុ�ទ្ទេ�េសក៍៍

ក្រុ�ុមអ្ននកឡើ�ើងភ្នំំ�នឹឹងបានទៅ�ដល់់ផ្ទះះ�ស៉ីី�អាយ

បង្អួួ�តលក្ខិិ�ណា ប្រៀ��ៀបដូូចឧទ្យាានសួួគ៌៌គួួរឱ្យយ

«ខ្ននងក្រ�ពើ�ើ» រហូូតដល់់ពេ�លបច្ចុុ�ប្បប៕

សហគមន៍៍អេ�កូូទេ�សចរណ៍៍តាំំងបំំពង់់ជាមុុន

ដែ�លជាជម្រ�កស្នាាក់់នៅ�បណ្ដោះ�ះ�អាសន្នន

ចង់់នែ�បនិិត្យយ។

សិិន ដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ភូូមិតាំំ
ិ ងបំំពង់់ ឃុំំ�តាសាល

តែ�មួួយគត់់នៅ�តំំបន់់ភ្នំ�ំខ្ននងក្រ�ពើ�ើនេះ�ះ។

៍ ត់់។
ខេ�ត្តតកោះ�ះកុុងខេ�ត្តតកំំពង់ស្ពឺឺ�
់ និិងខេ�ត្តតពោ�ធិ៍សា

សក្ដាានុុពលទេ�សចរណ៍៍ធម្មមជាតិិលើ�ើ
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tmkBITMB½rTI 12 ជោ�ោគជ័័យផ្នែ�ែកធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�ប...
របស់់គាត់់ឡើ�ើង ហើ�ើយបង្វិិ�លមួួក និិងពាក់់

ចំំណាយជិិត ១០០០ ដុុល្លាា រ ដើ�ើម្បីី�ជួួយ

សង្ហាា វ័ ័យក្មេ�េងម្នាាក់់ នៅ�ពេ�លគាត់់បង្វិិ�ល

ដែ�លក្មេ�េងៗជាច្រើ�ើ�នមិិនអាចមានលទ្ធធភាព។

អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាា ងរបស់់គាត់់ អំំពីីមូូលហេ�តុុ និិង

បន្ថែ�ែម វាពិិបាកណាស់់ក្នុុ�ងការចាប់់ផ្តើ�ើ�ម។

ម៉ាាស់់ មុុនពេ�លចូូលផ្ទះះ�បាយ។ ជាបុុរស

មួួកទៅ�ខាងមុុខ។ គាត់់ប្រា�ប់ខ្ញុំំ�
់ ដោ� �យចំំហរ

វិ ិធីីដែ�លគាត់់បានរកឃើ�ើញផ្លូូ�វរបស់់គាត់់
នៅ� YouthBuild ។

“ខ្ញុំំ��មានបញ្ហា
ា ជាមួួយនឹឹងច្បាាប់់នៅ�ពេ�ល

ខ្ញុំំ��មានអាយុុ ១៣ ឆ្នាំំ�។ ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវបានចាប់់ខ្លួ�ួន
ពីីបទរំំលោ�ភវាយដំំ និិងល្មើ�ើ�សច្បាាប់់។ ខ្ញុំំ��

ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��មការឃុំំ�ខ្លួ�ួនក្នុុ�ងផ្ទះះ�ចាប់់ ពីី

សិិស្សសទទួួលបានប័័ណ្ណណបើ�ើកបររបស់់ពួួកគេ�

យើ�ើងអាចជួួយយុុវជនរាប់់សិប
ិ នាក់់ទទួួល

បានប័័ ណ្ណណបើ�ើ កបររបស់់ពួួកគេ� ហើ�ើយ

ខ្លះះ�ទៀ�ៀតមានការងារធ្វើ�ើ�នៅ� បូូស្តុុ�ន និិងអ្ននក
ផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ទីីក្រុ�ុងដទៃ�ទៀ�ៀត។

ផ្ទះះ�បាយអាចផ្ទុុ�កសិិស្សសបានរហូូតដល់់

អាយុុ ១៣-១៥ ឆ្នាំំ�” ។ នៅ�អាយុុ ១៥ ឆ្នាំំ�
លក់់កាំំភ្លើ�ើ�ងខុុសច្បាាប់់ គាត់់ត្រូ�វូ គេ�ចាប់់ខ្លួន
�ួ

និិស្សិិ�តចំំនួួន ៦ នាក់់ក្នុុ�ងមួួយក្រុ�ុម។ មួួយថ្ងៃ�ៃ

ហើ�ើយត្រូ�ូវជ្រើ�ើ�សរើើ�សរវាងចូូលគុុក ឬធ្វើ�ើ�

សេ�វាកម្មមសហគមន៍៍។ ជម្រើ�ើ�សរបស់់គាត់់

គឺឺធ្វើ�ើ� សេ�វាកម្មមសហគមន៍៍។ បន្ទាាប់់ពីីបាន

នៅ�ពីីរបីីខែ�នៅ� YouthBuild គាត់់បានប្រា�ប់់

Siobhan ថាគាត់់ចង់់បានជីីវិ ិតប្រ�សើ�ើរជាង

មុុន និិងចង់់ចេ�ញពីីជីីវិ ិតក្មេ�េងទំំនើ�ើង។ នោះ�ះ
ហើ�ើយជាកន្លែ�ែងដែ�លការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរថ្មីី�របស់់

បំំបែ�កជាពីី រក្រុ�ុម និិ ងឆ្លាាស់់គ្នាា រាល់់ថ្ងៃ�ៃ។
ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�ការសិិក្សាា ហើ�ើយថ្ងៃ�ៃផ្សេ�េងទៀ�ៀត

Community College នៅ�រដូូវស្លឹឹ�កឈើ�ើ ជ្រុះ�ះ�
ដើ�ើម្បីី�បន្តតមុុខជំំនាញវិ ិស្វវកម្មម។

Siobhan មានប្រ�សាសន៍៍ថា “ក្មេ�េង

ភាគច្រើ�ើ�ននៅ�ទីី នេះ�ះ ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរដោ�យ

ថ្មើ�ើ�រជើ�ើ ង។ ការងារភាគច្រើ�ើ�នតម្រូ�ូវឱ្យយ
អ្ននកមាន

ប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ និិងឡាន។ វា

មាានគុុណវិិបត្តិិ� (DBE)
សម្រា�ាប់់
សកម្មមភាាពជំំនួួយផ្នែ�ែករដ្ឋឋបាាល
ឆ្លលងកាាត់់សហព័័ន្ធធ (FTA)

(LRTA)
Disadvantaged Business Enterprise
(DBE) Goals
For
Federal Transit Administration
(FTA) Assisted Activities
Federal Fiscal Years 2022-2024
In accordance with FTA Regula-

ពួួកគេ�ក៏៏មានឱកាសធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ Anna

Business Enterprise (DBE) firms of the

ផងដែ�រក្នុុ�ងការផ្តតល់់នូវូ ការធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បបែ�បទំំនើ�ើប

និិ ងម្ហូូ�បអាហារសម្រា�ប់់ ព្រឹ�ឹត្តិ�ិការណ៍៍ក្នុុ�ង
ស្រុ�ុក និិងការរៃៃអង្គាាសប្រា�ក់់ជាច្រើ�ើ�ន។ វា

បានរៀ�ៀបចំំព្រឹ�ឹ ត្តិ�ិការណ៍៍ចំំនួួន ៧៨ ក្នុុ�ង

ចូូលរៀ�ៀននៅ�មហាវិ ិទ្យាាល័័យ Middlesex

គោ�ោលដៅ�ៅសហគ្រា�ាសអាាជីីវកម្មមដែ�ល

participation by certified Disadvantaged

ហារក្តៅ�ៅៗសម្រា�ប់់អាហារដ្ឋាានក្នុុ�ងស្រុ�ុក

ដោ�យមានជំំនួួយពីីកម្មវិម ិធីី គាត់់ទទួួលបាន

ដើ�ើម្បីី�ទិញ
ិ ឡានផ្ទាាល់់ខ្លួន។
គាត់់គ្រោ��ងនឹឹង
�ួ

តំំបន់់ Lowell (LRTA)

Lowell Regional Transit Authority

ឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធ២០២២-២០២៤ tions, LRTA has established goals for

គាត់់បានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម។ ឥឡូូវនេះ�ះ Zackary
មានអាយុុ ១៩ ឆ្នាំំ� ហើ�ើយជាប្រ�ធានក្រុ�ុម

ប័័ ណ្ណណបើ�ើកបរ និិ ងសន្សំំ�ប្រា�ក់់គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់

អាាជ្ញាា�ធរទទួួលបន្ទុុ�កកាារឆ្លលងកាាត់់តាាម

ធ្វើ�ើ�ការនៅ�ផ្ទះះ�បាយ។ ក្រៅ��ពីីការចំំអិិនអា

ជាផ្នែ�ែកសហគ្រា�សសង្គគមនៃ�កម្មមវិ ិធីីសិល្បៈៈ�
ិ

វ័ ័យក្មេ�េងដែ�លធ្វើ�ើ�ការជាមួួយ Anna ។

PUBLIC NOTICE
Disadvantaged Business
Enterprise (DBE) Goals

ភាពក្រី�ី ក្រ� នៅ�ពេ�លអ្ននកមិិ នមានលុុយ

ទៅ� ៦ នាក់់ក្នុុ�ងពេ�លតែ�មួួយ។ បច្ចុុ�ប្បបន្នន
Anna បង្រៀ��ៀនសិិស្សស ១២ នាក់់។ ពួួកគេ�

Zackary រត់់គេ�ចខ្លួួ�នពីីផ្ទះះ�មួួយទៅ�ផ្ទះះ�មួួយ

សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងសាធារណៈៈ
គោ�លដៅ�សហគ្រា�សអាជីីវកម្មមដែ�ល
មានគុុណវិិបត្តិិ� (DBE)

Page.21

ធ្វើ�ើ�ម្ហូូ�បនៅ�ទីីនេះ�ះ នៅ� YouthBuild ដែ�ល

មានលក្ខខណៈៈប្លែ�ែកខុុសពីីអ្ននកដទៃ�។ Anna
មួួយឆ្នាំំ� ជាមួួយសិិស្សសរបស់់នាងមុុនពេ�ល
ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ។ ពិិធីីជប់់លៀ�ៀងធំំជាងគេ�

អនុុលោ�ោមតាាមបទប្បបញ្ញញត្តិិ�ស្តីី�ពីស
ី កម្មមភាាព Authority’s federally assisted transit

ជំំនួយ
ួ ផ្នែ�ក
ែ រដ្ឋឋបាាលឆ្លលងកាាត់់សហព័័ន្ធធ LRTA projects and procurements anticipated
បាានបង្កើ�ើ�តគោ�ោលដៅ�ៅសម្រា�ាប់់កាារចូូលរួួមពីី
ក្រុ�ម
ុ ហ៊ុុ�នសហគ្រា�ាសធុុរកិិច្ចដែ�
ច លមាានគុុណវិិ

ក្រោ��យ ពួួកគេ�នឹឹងរៀ�ៀបចំំពិិធីជ
ី ប់់លៀ�ៀងនៅ�

Lowell House Open House ដែ�លពួួកគេ�
ត្រូ�ូវស្លៀ��ៀ កពាក់់ និិងបម្រើ�ើ�តាមរបៀ�ៀប៕

LRTA recommends an overall DBE
goal of 5.85% for Federal Fiscal Years

បតិ្តត� (DBE) នៃ�គម្រោ��ោងជំំនួយ
ួ ឆ្លលងកាាត់់របស់់ 2022-2024. A description of the goal

សហព័័ន្ធធ និិងលទ្ធធកម្មមដែ�លរំំពឹងទុ
ឹ ក
ុ សម្រា�ាប់់ and information on the methodology
ឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធ ២០២២-២០២៤ ។

ដែ�លពួួកគេ�បម្រើ�ើ�មានភ្ញៀ�ៀ�វ ៥០០ នាក់់។
Anna បាននិិយាយដោ�យរំំភើ�ើបថា “សប្តាាហ៍៍

for Federal Fiscal Years 2022-2024

used to establish the LRTA’s FFY

2022-2024 DBE goal is available at
the LRTA website (lrta.com) and will

LRTA ស្នើ�ើ�ឡើ�ើងគោ�ោលដៅ�ៅរួួម DBE be available for inspection for Thirty
៥,៨៥% សម្រា�ាប់់ឆ្នាំំ��សាារពើ�ើពន្ធធសហព័័ន្ធធ

(30) days following this publication at
the LRTA Administrative Office during

២០២២-២០២៤។ កាារពិិពណ៌៌នាាអំំពីី normal business working hours 8:00
គោ�ោលដៅ�ៅ និិងព័ត៌
័ មា
៌ ានស្តីី�ពីីវិធី
ិ សា
ី ាស្រ្ត�តដែ�ល AM – 4:00 PM.
ត្រូ�ូវបាានប្រើ��ើដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើត
� គោ�ោលដៅ�ៅហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
DBE របស់់ LRTA ២០២២-២០២៤ អាាច
រកបាាននៅ�ៅគេ�ហទំំព័រ័ (lrta.com) ហើ�ើយនឹឹង

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

មាានសម្រា�ាប់់កាារត្រួ�ួតពិិនិិត្យយរយៈៈពេ�ល the methodology used for developing the
សាាមសិិប (៣០) ថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ពីីកាារបោះ�ះ�ពុុម្ពព

same will be accepted for a Forty-five
(45) days from the publication of this

ផ្សាាយនេះ�ះ នៅ�ៅ កាារិិយាាល័័យរដ្ឋឋបាាល LRTA notice. Comments may be addressed
ក្នុុ�ងម៉ោ�ោ�ងធ្វើ�ើ�កាារធម្មមតាា ម៉ោ�ោ�ង ៨.០០ ព្រឹ�ឹក to the LRTA at the above address.
ដល់់ ៤. ០០ ល្ងាា�ច។

Comments may also be directed

to the FTA:
Civil Rights Officer

កាារិិយាាល័័យរដ្ឋឋបាាល LRTA

Federal Transit Administration

ផ្លូូវ� 115 Thorndike Street, ជាាន់់ទីី ៣

55 Broadway, Suite 920

Lowell, MA 01852

Cambridge, MA 02142
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