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(ភំ្នំ�ពេ�ញ)៖ អភិ្នំបាលរាជធានីីភំ្នំ�ពេ�ញ 

ពេ�ក ឃួួង ពេ��ង ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១ពេនីះ បានីដាក់ពេ�ញវិធិានីការ

រដ្ឋឋបាល ពេ�កំ�ងភូ្នំមិិសាស្រ្ត�តរាជធានីី

ភំ្នំ�ពេ�ញ �ម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល១៤ថ្ងៃ�ៃ ចាប់់

បានីពេ�ើ�ប់�ុ�ប់បនំីភា�ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កកកដា បានីពេ�ើ�ប់�ុ�ប់បនំីភា�ថ្ងៃ�ៃទីី២៣ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១ឆំ្នាំ�២០២១

ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី ក���ងប់ងកការ

ម្រា�ួយៈបារមិភ �ណៈៈពេ�លខែដ្ឋលករណីៈក���ង

ពេក�នីពេ��ងពេ�រដ្ឋឋកាលីហ្វ័ើ�រញ៉ាា  និីងពេ�

ទូីទាំ�ង�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិ។ ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ 

ប់ខែមិែង�ីី Delta variant ខែដ្ឋល�នីពេដ្ឋ�មិក�ពេណៈ� ត

United States Center for Disease 
Control issued a statement on 
Wednesday July 26 that Delta Vari-
ant Surging in U.S. New data show 
Delta much more contagious than 
previous versions of # COVID-19. 
Unvaccinated people: get vacci-
nated & mask until you do. Everyone 
in areas of substantial/high transmis-
sion should wear a mask, even if 
vaccinated.

cdc.gov/coronavirus

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨

Please seePlease see  /14/14តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤

ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ បម្លែ�ែងឺថ្មីី� Delta variantDelta variant ៖ រឿ�ឿងឺ ៨ 
យ៉ាា�ងឺម្លែដលអ្ននកូគួួ�ម្លែ�ដឹងឺអ្នំពី�ប្របរឿ�ទនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ 

រាជំ�ដ្ឋាា��ិបាល បិទរឿ��តជាប់ប្រពីំម្លែដ�នៃថ្មី រឿប្រ�យ�កូរឿ�ើញរាជំ�ដ្ឋាា��ិបាល បិទរឿ��តជាប់ប្រពីំម្លែដ�នៃថ្មី រឿប្រ�យ�កូរឿ�ើញ
មា�អ្ននកូឆ្លែងឺរឿ�រឿរាគួកូូវីីដ១៩ បំម្លែបែងឺថ្មីី� មា�អ្ននកូឆ្លែងឺរឿ�រឿរាគួកូូវីីដ១៩ បំម្លែបែងឺថ្មីី� DeltaDelta

(ភំ្នំ�ពេ�ញ)៖ រាជរដាឋ ភិ្នំបាលកមិុ�ជា 

ពេ�យៈប់់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ 

បានីពេ�ញពេ��កតី�ពេម្រាមិ�ប់ន្ទាា ន់ីមួិយៈ

ពេដាយៈបិ់ទីពេ�តតជាប់់ម្រា��ខែដ្ឋនីថ្ងៃ�ទាំ�ងអ�់ 

មិិនីឱ្យយពេ�ើ�ដ្ឋ�ពេណៈ� រឆ្លែងកាត់ពេន្ទាះពេ��យៈ។ 

ផ្អាា�កូ��រឿ�ើើចរាច�ណ៍៍បរឿ�ះ��អាស�នពី�រឿមាា�ងឺ២១ ផ្អាា�កូ��រឿ�ើើចរាច�ណ៍៍បរឿ�ះ��អាស�នពី�រឿមាា�ងឺ២១ 
ដល់ រឿមាា�ងឺ ៣ រឿ��នំរឿពីញ  �យៈរឿពីល២សបាា�ហ៍៍ដល់ រឿមាា�ងឺ ៣ រឿ��នំរឿពីញ  �យៈរឿពីល២សបាា�ហ៍៍

Delta Variant is Surging in U.S.Delta Variant is Surging in U.S.
មិជឈមិណៈឌ លម្រា�ប់់ម្រា�ងជ�ងឺរប់�់

�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិបានីពេ�ញពេ��កតខីែ�ែងការណ៍ៈ

មួិយៈពេ�ថ្ងៃ�ៃ���ទីី ២៦ ខែ�កកកដា ថា វិរី ា�� 

Delta Variant ក���ងពេក�នីពេ��ងពេ��ហ្វ័រដ្ឋឋ 

អាពេមិរកិ។ ទិីនំីនី�យៈ�ីីប់ង្ហាា ញថា វិរី ា�� 

Delta ឆ្លែងរាលដាលខ្លាំែ �ងជាង  # ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ 

មិ�នី  ៗ។ មិនី��សខែដ្ឋលមិិនីបានីចាក់វ៉ាាក់សា�ង៖ 

ម្រាតូវិខែតចាក់វ៉ាាក់សា�ង និីងពាក់�ា �់ពេអាយៈ

បានីម្រា�ប់់គំ្នា។ មិនី��សម្រា�ប់់គំ្នាខែដ្ឋល�ិតិពេ�

កំ�ងត�ប់ន់ីខែដ្ឋល�នីការឆ្លែងខ្លាំែ �ង/�ុ�់ ម្រាតូវិខែត

�ួរពាក់�ា �់ ពេប់�ពេទាំះបី់បានីចាក់វ៉ាាក់សា�ង

ពេហ្វ័�យៈក៏ពេដាយៈ។

កម្លាំំ��ងសមត្ថថកិច្ចចរា�ជធា�នីីភ្នំំ�ពេ�ញដា�ក់បំ�រា�មពេ��ច្ច ពេ�ើមីីកា�រពា�រកា�ររីករា�លដា�លជ�ងឺកូវីី�-១៩កម្លាំំ��ងសមត្ថថកិច្ចចរា�ជធា�នីីភ្នំំ�ពេ�ញដា�ក់បំ�រា�មពេ��ច្ច ពេ�ើមីីកា�រពា�រកា�ររីករា�លដា�លជ�ងឺកូវីី�-១៩កម្លាំំ��ងសមត្ថថកិច្ចចបំិទផ្លូូ�វីពេ�ត្ថតជា�បំ់ព្រំ��ដែ�នីថៃ� ពេ�ើមីីកា�រពា�រកា�ររីកដា�លជ�ងឺបំ�ដែមំង�ីី Deltaកម្លាំំ��ងសមត្ថថកិច្ចចបំិទផ្លូូ�វីពេ�ត្ថតជា�បំ់ព្រំ��ដែ�នីថៃ� ពេ�ើមីីកា�រពា�រកា�ររីកដា�លជ�ងឺបំ�ដែមំង�ីី Delta

ពេមពេរា�គបំ�ដែមំង�ីី Deltaពេមពេរា�គបំ�ដែមំង�ីី Delta
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Amicus Brief Filed in Case of New 
York Business Suing to Refuse to Offer 
Wedding Photography Services to LGBTQ+ 
Couples

 BOSTON – Attorney General Maura 
Healey today led a coalition of 21 attorneys 
general in filing an amicus brief in support 
of the constitutionality of New York’s 
anti-discrimination law.

The brief was filed with the United 
States District Court for the Western District 
of New York in the case of Emilee Car-
penter, LLC v. James. The case was brought 
by a photography business refusing to offer 
its services to same-sex couples. Specifi-
cally, the plaintiffs, Emilee Carpenter and 
her business Emilee Carpenter LLC, are 
seeking to post an online notice stating that 
their services are not for LGBTQ+ couples. 
Plaintiffs claim New York’s anti-discrim-
ination law violates their First Amendment 
rights to freedom of speech and exercise 
of religion. Today’s brief supports New 

York’s motion to dismiss the lawsuit and 
its opposition of the plaintiffs’ request for 
a preliminary injunction.

“Businesses cannot pick and choose 
the patrons they’ll serve for discrimina-
tory reasons,” AG Healey said. “We’re 
urging the court to uphold New York’s 
critical anti-discrimination law that ensures 
the equal treatment of residents and their 
ability to live their daily lives.”

In the brief, the attorneys general 
argue that states across the country have 
enacted laws to prohibit discrimination 
against LGBTQ+ people in places of pub-
lic accommodations to prevent severe 
economic, personal, and social harm. 
Discrimination by places of public accom-
modation “denies equal access to important 
goods and services and, by segregating the 
market, has a well-established ‘substantial 
and harmful effect’ on the economy.”

According to the brief, a majority of 
Americans – 189 million – now live in 

��បិ់នី �ិនី

អ�គពេមិធាវិ ីHEALEY ដឹ្ឋកន្ទា�ការរមួិអ�គពេមិធាវិ ីHEALEY ដឹ្ឋកន្ទា�ការរមួិ

ក�ែ �ងគំ្នាការពារ�មីិនី�ញ្ញញភា�ថ្ងៃនី�ាប់់ក�ែ �ងគំ្នាការពារ�មីិនី�ញ្ញញភា�ថ្ងៃនី�ាប់់

ម្រាប់ឆ្នាំ�ងការពេរ ��ពេអ�ងរប់�់ទីីម្រាកុងញូវិយៈាកម្រាប់ឆ្នាំ�ងការពេរ ��ពេអ�ងរប់�់ទីីម្រាកុងញូវិយៈាក

 

ពេ��កតី�ពេងេប់ពេមិម្រាតីភា� ម្រាតូវិបានី

ដាក់ពាកយប់តឹងកំ�ង��ណៈ�� ពេរឿងអាជីវិកមីិ

ទីីម្រាកុងញូយៈាក�ីប់ទីប់ដិ្ឋពេ��មិិនីផ្តតល់

ពេ�វ៉ាកមីិ�តរបូ់កំ�ង�ិ�ីអាពាហ៍្វ័�ិពាហ៍្វ័អំក

��ឡាញ់ពេភ្នំទីដូ្ឋ�គំ្នា LGBTQ+

BOSTON BOSTON - អ�គពេមិធាវិពីេ�ក��ី 

Maura Healey ពេ�ថ្ងៃ�ៃពេនីះ បានីដឹ្ឋកន្ទា�ម្រាកុមិ

អ�គពេមិធាវិ�ី�នួីនី ២១ របូ់ ដាក់ប់ណៈតឹ ងជា

ពេ��កត�ីពេងេប់ពេមិម្រាតីភា� គ្នា�ម្រាទី�មីិនី�ញ្ញញភា�

ថ្ងៃនី�ាប់់ម្រាប់ឆ្នាំ�ងការពេរ ��ពេអ�ងពេ�ទីីម្រាកុងញូ

វិយៈាក។

ពេ��កតី�ពេងេប់ពេនីះ ម្រាតូវិបានីប់តឹងពេ�

ត��ការថំាក់��កុ�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិ�ម្រា�ប់់

��ុកភា�ខ្លាំងលិ�ថ្ងៃនីទីីម្រាកុងញូវិយៈាកកំ�ង

ពេរឿងកតី Emilee Carpenter, LLC v. James ។ 

ពេរឿងកតីពេនីះ ម្រាតូវិបានីពេ�ើ�ពេ��ងពេដាយៈសារខែត

អាជីវិកមីិ�តរបូ់ប់ដិ្ឋពេ�� មិិនីផ្តតល់ពេ�វ៉ាកមីិ

រប់�់�ែួនី ដ្ឋល់�ូពេ�ហ៍ំ្វ័��ឡាញ់ពេភ្នំទី

ដូ្ឋ�គំ្នា។ ជា�ិពេ�� ពេដ្ឋ�មិប់ណៈតឹ ងពេ�ីះ 

Emilee Carpenter និីងអាជីវិកមីិរប់�់ន្ទាង

ពេ�ីះ Emilee Carpenter LLC ក���ង

ខែ�ើងរកការផ្តាយៈតាមិអនីឡាញពេដាយៈ

ប់ញ្ជាា ក់ថាពេ�វ៉ាកមីិរប់�់�ួកពេ�មិិនីខែមិនី

�ម្រា�ប់់�ូពេ�ហ៍ំ្វ័ LGBTQ+ ពេទី។ ពេដ្ឋ�មិ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១តទៅ�ទី�ព័័រទីី១១

AG HEALEY LEADS COALITION 
IN DEFENDING 

CONSTITUTIONALITY OF NEW YORK’S ANTI-
DISCRIMINATION LAW

អ្នគួគរឿ�ធាវីីអ្នគួគរឿ�ធាវីី HEALEY  HEALEY ដឹកូនាំំ���ួ�កូមាំ�ំងឺគ្នាា���ពា�ដឹកូនាំំ���ួ�កូមាំ�ំងឺគ្នាា���ពា�
��ី�ុញ្ញញភាពីនៃ�ច�បាប់ប្របឆាំំងឺ��រឿ�ីសរឿអ្នើងឺ �បស់ទ�ប្រកូុងឺញូវីយ៉កូ��ី�ុញ្ញញភាពីនៃ�ច�បាប់ប្របឆាំំងឺ��រឿ�ីសរឿអ្នើងឺ �បស់ទ�ប្រកូុងឺញូវីយ៉កូ

Please seePlease see  /05/05
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By Khmer Post USA
Phnom Penh: Mrs. Or Vandin, 

Secretary of State and Spokesperson 
of the Ministry of Health and Chair of 
the Commission for the Prevention of 
Covid-19 Vaccination, said on June 2, 
2021, that now we have reached the 
red line and we are almost beyond the 
red line, we do not want you all … the 
status of the Covid-19 attack beyond 
our red line, and if beyond the red line, 
it is very difficult for such a situation 
to reach a large-scale epidemic in our 
community, if on a large scale and 
public health facilities, hospitals must 
be beyond capacity, because there are 
so many diseases, we do not have a 
place to put them, so the death toll is 
high and you have a hard time in the 
livelihood business because the virus 
is very aggressive, it needs to be shut 
down again to prevent the virus from 

infecting again, it will affect the fam-
ily economy as well as the national 
economy of our country. The big prob-
lem it is affecting your health, constant 

increase of death, we do not work to-
gether now.

She also called on the people to 
adhere to the three measures of DON’T 

and three measures of PROTECTIONS, 
currently people are still negligent, 
thinking that it is okay, do not need to 
be strict, some people do not need to 

wear a mask, some others Covid-19 is 
seen as a common cold.

"Now our public health facilities, 
in other words, hospitals and hospitals 
have emergency facilities, and now 

most of the emergency facilities are 
full, with only a few places left, but 
not many," she said.

Please be reminded that as of July 

10, 2021, Cambodia has found a total 
of 60,959 people infected with Covid-19, 
981 new infections, a total of 52,475 
cases have been cured and 902 people 
have died.

Mrs. Or Vandin: Cambodia has reached the red line and the 
emergency room for Covid-19 patients is almost full everywhere.

ពេ��កព្រំសី ឱ វីណ្ណណឌីីនីពេ��កព្រំសី ឱ វីណ្ណណឌីីនី យកសណ្ណា���រពេ�ើើជា�មណ្ណឌល�ាបា�លជ�ងឺកូវីី�-១៩យកសណ្ណា���រពេ�ើើជា�មណ្ណឌល�ាបា�លជ�ងឺកូវីី�-១៩



Page.4                                                    ទៅលេខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កកកដា-០៨សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ទៅលេខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កកកដា-០៨សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១                                            KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                                      ISSUE 321  JULY 26TH - AUGUST 08TH, 2021                                                          Page.5

ពេ�កំ�ងពេមិពេរៀនីពេរៀប់រាប់់�ីការ Edit 

��មុិអកសរយូៈនីីកូដ្ឋខែ�រីពេនីះ �ំ���ូមិដ្ឋក��ង់

យៈកអតិប់ទីខ្លាំងពេ�ហ្វ័ទី���រ�ប់ាយៈ ខែដ្ឋល

�នី��ណៈងពេជ�ងថា "ដាញ់ ហ្វ័�ង ចាកពេចាល

��ុកក�ពេណៈ� ត ពេដាយៈសារ��មុិអកសរខែ�ីរ" 

ពេដ្ឋ�មិបខីែណៈន្ទា�ឲ្យយសាគ ល់�ីអំកប់ពេងក�ត��មុិអកសរ

យូៈនីីកូដ្ឋខែ�ីរ�ឺពេ�ក ដាញ់ ហ្វ័�ង មិ�នីនឹីង

ខែ�ើងយៈល់�ី�នីែឹះដ្ឋថ្ងៃទីៗពេទីៀត។

 អតិប់ទីរប់�់�ប់ាយៈ ៖ ពេត�ប់ងបូូ់នី

ខែដ្ឋលក���ងពេម្រាប់�ម្រាបា�់��មុិអកសរយូៈនីីកូដ្ឋខែ�រី

��ើថ្ងៃ�ៃពេនីះ ធាែ ប់់ឆ្លៃល់ពេទីថាពេត�នីរណាជា

អំកប់ពេងក�ត? ពេ�ពេន្ទាះពេ�ីះអើ?ី អាយៈ�ប់ា�នី្ទានី? 

រយៈៈពេ�លប់ា�នី្ទានីទីម្រា��ពេ�អា��ពេម្រាមិ�បានី

�មិិទីធផ្តលទាំ�ងពេនីះ? ពេ�ម្រាតូវិ�នីជ�ន្ទាញ

អើី�ែះ? ម្រាតូវិ��ណាយៈពេ�លប់ា�នី្ទានីពេ�ា ងកំ�ង

មួិយៈថ្ងៃ�ៃកំ�ងការអងគ�យៈ�សាវិម្រាជាវិ?

   កំ�ងទី���រប់ណំៈ�� ម្រាប់វិតតបិ់ពេ�កុវិទិីាពេល�

ពេនីះ Sabay �ូមិគ្នា�់កកាយៈ�តម្រាតដាង

ខែ�សជីវិតិ�ិតរប់�់សិាប់និីក ម្រា�មិទាំ�ងជា

អំករ�ន្ទា��មុិអកសរយូៈនីីកូដ្ឋខែ�ីរយៈកមិក

ប់ង្ហាា ញជូនីអំកទាំ�ងអ�់គំ្នា ថាពេត�គ្នាត់ត�ូូ

ខែប់ប់ណា�ែះ ពេទី�ប់�ពេម្រាមិ�បានី�មិិទីធផ្តល

ខែប់ប់ពេនីះ?

ម្រាប់វិតតិ�ពេងេប់ : ពេ�ក ដាញ់ ហ្វ័�ង ៖ម្រាប់វិតតិ�ពេងេប់ : ពេ�ក ដាញ់ ហ្វ័�ង ៖

ពេ�ក�ូ បាញ់ ហ្វ័�ង �នី�ញ្ជាា តិខែ�រី 

ជាខែ�រីកមិុ�ជាពេម្រាកាមិ ចាប់់ក�ពេណៈ� តកំ�ងម្រា�ួសារ

ក�ិករពេ�ពេ�តត ��ែ វិ ពេល�ទឹីកដី្ឋកមិុ�ជាពេម្រាកាមិ

ពេ�ឆំ្នាំ� ១៩៧២។

��ជិកម្រា�ួសារ ៖ ��នួីនី��ជិកកំ�ង

ម្រា�ួសាររប់�់ពេ�ក�ូហ្វ័�ង ទាំ�ងអ�់�នី

��នួីនី ៩ ន្ទាក់។ ពេ�ក�ូ ហ្វ័�ង ជាកូនីទីី ៥ 

កំ�ង��ពេណាមិប់ងបូូ់នី��នួីនី ៧ ន្ទាក់ ខែដ្ឋល

កំ�ងពេន្ទាះ�នី ម្រាបុ់� ៤ ��ី ៣។ រហូ្វ័តមិកដ្ឋល់

ពេ�លពេនីះ ឪ��ករប់�់ពេ�ក �នីវិ �យៈ ៨២ 

ឆំ្នាំ�ពេហ្វ័�យៈ ពេហ្វ័�យៈពេ�ខែតប់នីតរប់រខែ����ក រ

ដ្ឋខែដ្ឋល។

៨ខែ� បាត់មិ��ខែមិា ៖៨ខែ� បាត់មិ��ខែមិា ៖ ពេម្រាកាយៈពេ�ល

ពេ�ក�ូ ដាញ់ ហ្វ័�ង ចាប់់ក�ពេណៈ� តបានី

អាយៈ� ៨ ខែ� ពេល�ទឹីកដី្ឋពេ�តត��ែ វិ ខែដ្ឋលជា

ត�ប់ន់ីដា�់��យាល�ំយៈរប់�់ពេ�ក៏សាែ ប់់

កំ�ងអ���ង�ង្គ្រាង្ហាគ មិអាពេមិរកិ-ពេវិៀតណាមិ។ 

ចាប់់�ីពេ�លពេន្ទាះមិក ប់នីា�កខែ�ទាំ�ទាំរក ការ

�ិញឹុ្ញមិបី់បា�់ខែ�រកាទាំ�ង��ុង ម្រាតូវិបានី

ធាែ ក់ពេ�ពេល�ឪ��ករប់�់គ្នាត់ជាអំករាា ប់់រង

 ម្រាប់វិតតិ�ិកា ៖ ម្រាប់វិតតិ�ិកា ៖

ពេប់�ពេទាំះបី់ជា�ង្គ្រាង្ហាគ មិរាតតាត

យាាងណាក៏ពេដាយៈ ក៏ឪ��ករប់�់គ្នាត់បានី

ប់�ពេ�ញតួន្ទាទីីយាាងលកំូ�ងការបី់បា�់ខែ�រកា

ឲ្យយកូនីម្រាប់ុ�ខែដ្ឋលបាត់ប់ង់�ំយៈ��ធាត់។

ប់ឋមិ�ិកា ៖ប់ឋមិ�ិកា ៖  �នី�ូលអាយៈ�

ម្រាប់ខែហ្វ័ល ៨ ឆំ្នាំ� ពេ�ក�ូហ្វ័�ងក៏បានី�ូលពេរៀនី

ថំាក់ទីី១ កំ�ងសា�ប់ឋមិ�ិកា បាពេហ្វ័ៀង។ 

�ម្រា�ប់់ថំាក់ប់ឋមិ�ិកាពេ�ម្រាប់ពេទី�

ពេវិៀតណាមិពេ��ិកាម្រាតឹមិខែត ៥ ឆំ្នាំ�ប់ា�ពេណាះ ះ 

�ឺចាប់់�ីថំាក់ទីី ១ ដ្ឋល់ ថំាក់ទីី ៥។

ពេដ្ឋ�ររាល់ថ្ងៃ�ៃ ៖ពេដ្ឋ�ររាល់ថ្ងៃ�ៃ ៖ ជាពេរៀងរាល់ថ្ងៃ�ៃ �ិ�ស

កម្រាមិិតប់ឋមិ�ិកា ដាញ់ ហ្វ័�ង ម្រាតូវិ

��ណាយៈពេ�លពេវិ�ពេដ្ឋ�រពេ�សា�ម្រាប់�ណៈ

ជា�ីរ�ី�ូខែមិាម្រាត។

ពេ�ពេរៀនីផ្តងហាត់ម្រាបាណៈផ្តង ៖ពេ�ពេរៀនីផ្តងហាត់ម្រាបាណៈផ្តង ៖ �ើតីបតិខែត

ពេ�សា�ពេដាយៈពេ�ី�រពេជ�ងក៏ពេ�ក�ូហ្វ័�ង 

មិិនីអាក់អន់ី���ន់ី�ិតតអើខីែដ្ឋរ។ មិិនីខែតប់ា�ពេណាះ ះ

ពេ�ខែប់រជា�នី��និីតពេម្រាក�នីរ �លឹក�ែនួីឯងយាាង

ដូ្ឋពេ�ំះពេ�វិញិថា បានីពេ�ពេរៀនីពេហ្វ័�យៈ 

ពេឆ្លែ�តពេ�លហាត់ម្រាបាណៈពេដ្ឋ�មិបី���ភា�

ពេទីៀត។

អនី�វិទិីាល�យៈ ៖អនី�វិទិីាល�យៈ ៖ �ប់់ថំាក់ទីី ៥ កម្រាមិិត

ប់ឋមិ�ិកា ដាញ់ ហ្វ័�ង ចាប់់ពេផំ្ត�មិប់នីត

ការ�ិកាកម្រាមិិតអនី�វិទិីាល�យៈថំាក់ទីី ៦។ 

អនី�វិទិីាល�យៈ និីងវិទិីាល�យៈខែដ្ឋលពេ�ក�ូ

ហ្វ័�ង ប់នីតការ�ិកាពេនីះ�ិតិពេ�ឆ្នាំៃ យៈ�ីផ្តាះ

ប់នីតិ�ខែដ្ឋល �ិិតពេ���កុមួិយៈពេផ្តសងពេទីៀត

�ឺ��ុក ឡា�ងពេយៈឿ ។

វិទិីាល�យៈ ៖ វិទិីាល�យៈ ៖ ម្រាប់លងប់ញុ្ញប់់មិ�យមិ�ិកា

ទី�តិយៈភូ្នំមិិពេ�ឆំ្នាំ� ១៩៩១។

ពេម្រាកាយៈបាក់ឌុ�ប់កាន់ីខែតឆ្នាំៃ យៈ ៖ ពេម្រាកាយៈ�ី

ម្រាប់លងប់ញុ្ញប់់�ញ្ជាញ ប់�ម្រាតបាក់ឌុ�ប់ពេ�ឆំ្នាំ� 

១៩៩១ ហ្វ័�ង ម្រាតូវិពេ�ប់នីតការ�ិកាកម្រាមិិត

ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាតពេ�សាកលវិទិីាល�យៈ�ាប់់ 

�ិិតពេ�ទីីម្រាកុងថ្ងៃម្រា�នី�រ (អតីត) ខែដ្ឋល

ប់�ុ�ប់បនំី�នីពេ�ីះថា ទីីម្រាកុងហូ្វ័ជីមិិញ។ 

ការចាកពេ�ញ�ី��ុកក�ពេណៈ� តមិកប់នីត

កម្រាមិិត�ិកាពេនីះ ពេដាយៈសារខែត កាលពេណាះ

រដាឋ ភិ្នំបាលពេវិៀតណាមិផំ្តល់អាហារបូ់ករណ៍ៈ

មួិយៈឆំ្នាំ� �ម្រា�ប់់វិ�គពេរៀនីពេម្រាត�មិម្រាប់លង

អាហារបូ់ករណ៍ៈថំាក់ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាតជាប់នីតពេ�

ឆំ្នាំ� ១៩៩២។

អំក�នី�មិតិភា� ឱ្យកា�ពេ�ខែតអំក�នី�មិតិភា� ឱ្យកា�ពេ�ខែត

�នី ៖�នី ៖ អាហារបូ់ករណ៍ៈខែដ្ឋលរដ្ឋឋផំ្តល់ឲ្យយ

ពេន្ទាះ មិិនីខែមិនីខែតឆំ្នាំ�ពេម្រាត�មិពេន្ទាះពេទី។ 

ម្រាប់�ិនីពេប់��ិ�សខែដ្ឋល�នី�មិតិភា� និីង

លទីធភា�ម្រាប់លងជាប់់ពេន្ទាះនឹីងទីទួីលបានី

អាហារបូ់ករណ៍ៈពេ�ញម្រាបា�ឆំ្នាំ�ខែតមំិង (�ីមិ�នី

ថំាក់ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាតពេ�ពេវិៀតណាមិពេរៀនី ៥ ឆំ្នាំ�)។ 

កំ�ងពេន្ទាះខែដ្ឋរ ប់ញ្ញា ីពេ�ីះពេប់កេភា��ិ�ស

ខែដ្ឋលម្រាប់លងជាប់់ក៏�នីពេ�ីះពេ�ក ដាញ់ 

ហ្វ័�ង �ំក់ខែដ្ឋរ។

ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាតមិិនីខែមិនី IT ៖ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាតមិិនីខែមិនី IT ៖ ពេ�លម្រាប់លង

�ូលពេរៀនីថំាក់ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាតពេ�ក�ូ ហ្វ័�ង 

បានីចាប់់ជ�ន្ទាញ�ាប់់ មិិនីខែមិនីពេរៀនីជ�ន្ទាញ 

IT ពេទី។ ពេនីះពេដាយៈសារខែត ពេ����ញ់

និីង�ង់ពេ�ើ�ការជ�ន្ទាញ�ាប់់ មិិនីខែដ្ឋល�ិត

�ង់ប់ពេម្រាមិ�ការង្ហារខែផំ្តកក���យូទី�រមំិងណាពេ��ង។ 

សាកលវិទិីាល�យៈខែដ្ឋលពេ�ក�ូ ហ្វ័�ង 

ម្រាប់លងជាប់់ និីងម្រាតូវិពេរៀនីប់នីតពេ�ទីីម្រាកុង

ហូ្វ័ជីមិិញពេនីះ �នីពេ�ីះថា សាកល

វិទិីាល�យៈ�ាប់់ ។ ម្រាបា�មួិយៈឆំ្នាំ�កំ�ងការចាប់់

យៈកជ�ន្ទាញពេ�ក៏បានីប់ញុ្ញប់់ប់រញិ្ជាញ ប់ម្រាត

�ាប់់ពេ�ឆំ្នាំ� ១៩៩៧។

ប្របវី�តិសរឿងឺេបរឿ�កូ ដ្ឋាញ់ ហ៍ុងឺ (កូូ�ម្លែ�ី�កូ�ុ�ជា 
រឿប្រ��) ជាអ្ននកូបរឿងឺើើ�ពីុ�ុអ្នកូ�ស�យូ��កូូដម្លែ�ី�

តទៅ�ទៅលេខទៅ��យតទៅ�ទៅលេខទៅ��យ

communities that expressly prohibit places 
of public accommodation from discriminat-
ing on the basis of sexual orientation. 
Twenty-two states, including Massachusetts, 
and the District of Columbia have such 
laws. The brief further argues that prejudice 
“on account of sexual orientation ‘has 
severely limited or actually prevented ac-
cess to employment, housing and other 
basic necessities of life, leading to depriva-
tion and suffering’ and fostered a general 
climate of hostility and distrust, leading in 
some instances to physical violence.’” The 
brief points out that the Supreme Court has 
long held that discrimination in public ac-
commodations is a “unique evil.”

The attorneys general argue that the 
First Amendment does not allow a business 
to exclude customers in violation of anti-
discrimination laws. It also does not protect 
the speech in advertisements that give 

notice that places of public accommodations 
will refuse service on the basis of a pro-
tected characteristic.

Finally, the attorneys general call on 
the Court to follow the Supreme Court’s 
instruction to ensure that LGBTQ+ indi-
viduals are not subjected to “indignities 
when they seek goods and services in an 
open market.”

Joining AG Healey in filing the am-
icus are the attorneys general of California, 
Connecticut, Delaware, the District of 
Columbia, Hawai‘i, Illinois, Maine, Mary-
land, Michigan, Minnesota, Nevada, New 
Jersey, New Mexico, North Carolina, Or-
egon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, 
Virginia, and Washington.

The amicus brief was handled in Mas-
sachusetts by Assistant Attorney General 
Adam Cambier of AG Healey’s Civil Rights 
Division and State Solicitor Bessie Dewar.
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ពេ�ក ន្ទាយៈករដ្ឋឋមិង្គ្រានីតី ហូ្វ័�នី ខែ�នី 

�ពេម្រាមិ� ពេប់�ក យៈ�ទីធន្ទាការ ចាក់ វ៉ាាក់សា�ង ��ី

ណូៈវ៉ាាក់ ពេល� ក��រ និីង យៈ�វិវិ �យៈ ចាប់់�ី អាយៈ� 

១២ ឆំ្នាំ� ដ្ឋល់ ១៧ ឆំ្នាំ� ពេ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៦ ខែ� �ីហា 

ខ្លាំងមិ�� ពេនីះ។

សារ��ត៌�នី ខែដ្ឋល �ំទិីធ នឹីង រដាឋ ភិ្នំបាល

កមិុ�ជា Fresh News បានី ដ្ឋក��ង់ �មីំិ

ម្រាប់មិ�� រដាឋ ភិ្នំបាល កមុិ�ជា ពេ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៣ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ� ២០២១ ថា ពេ�ក នឹីង ពេប់�ក �ិ�ី

យៈ�ទីធន្ទាការ ចាក់ វ៉ាាក់សា�ង ជូនី ក��រ និីង

យៈ�វិវិ �យៈ ខែដ្ឋល នឹីង ម្រាប់ម្រា�ឹតត ពេ� ពេ� មិនីាីរពេ�ទីយ

កាល់ខែមិាត ពេ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ០៦ ខែ� �ីហា ឆំ្នាំ� ២០២១ 

ខ្លាំងមិ�� ពេនីះ។ កំ�ង ពេន្ទាះ ពេ�ក នឹីង ន្ទា� យៈក

ពេ�ៗ រប់�់ ពេ�ក ទាំ�ងអ�់ ខែដ្ឋល �នី អាយៈ� 

១២ ដ្ឋល់ ១៧ ឆំ្នាំ� ពេ� ទីទួីល វ៉ាាក់សា�ង ពេ�

ថ្ងៃ�ៃ ពេន្ទាះ ខែតមិតង។

ពេ�ក ហូ្វ័�នី ខែ�នី ប់ញ្ជាា ក់ ថា ពេម្រា��ី

ពេ�ៗ រប់�់ ពេ�ក ក៏ ពេ� �នី ពេ�ៗ រប់�់

ថំាក់ ដឹ្ឋកន្ទា� ��ខ្លាំន់ីៗ រប់�់ រដាឋ ភិ្នំបាល កមិុ�ជា

ជាពេម្រា��នី ពេទីៀត ខែដ្ឋរ ខែដ្ឋល នឹីង ពេ� ទីទួីល

វ៉ាាក់សា�ង ពេ� ថ្ងៃ�ៃ ពេន្ទាះ។

ម្រាប់ធានី �ណៈៈក�ី�ិការ ន្ទាយៈក

�ណៈប់កស ម្រាប់ជា�ិប់ពេតយៈយ មូិលដាឋ នី ប់ណៈឌិ ត 

យៈាង សា�ងក��រ បានី ម្រាបាប់់ សារ��ត៌�នី 

The Cambodia Daily ពេ� ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៣ ខែ�

កកកដា ថា ជា ពេរឿង ល ូខែដ្ឋល រដាឋ ភិ្នំបាល អា�

�នី លទីធភា� ផ្តតល់ វ៉ាាក់សា�ង ដ្ឋល់ ក��រ 

ពេដ្ឋ�មិបី ធាន្ទា នូីវិ ការ ការពារ ជីវិតិ ក��រ �ី ជ�ងឺ 

Covid-19។

ពេ�ក អះអាង ថា ពេដ្ឋ�មិបី ធាន្ទា នូីវិ ការ

ទីប់់សាក ត់ ថ្ងៃនី ការ ឆ្លែង វិរី�� Covid-19 រដាឋ ភិ្នំបាល

ម្រាតូវិខែត ប់ពេងក�នី ពេលប�នី ថ្ងៃនី ការ ចាក់ វ៉ាាក់សា�ង

ដ្ឋល់ មិនី��ស ពេ�ញវិ �យៈ ឲ្យយ បានី �ប់់ ��ើម្រា�ប់់

ទាំ�ង �ីរ ពេល�ក ពេដ្ឋ�មិបី ធាន្ទា ភា� សា� � ទូីទាំ�ង

ម្រាប់ពេទី� និីង អា� ពេប់�ក ដ្ឋ�ពេណៈ� រការ ពេ��ងវិញិ

នូីវិ ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ រប់�់ កមិុ�ជា ក៏ដូ្ឋ�ជា ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ

ម្រាប់ជា�លរដ្ឋឋ ម្រា�ប់់ គំ្នា ផ្តង ខែដ្ឋរ។

ប់ណៈឌិ ត យៈាង សា�ងក��រ ប់ញ្ជាា ក់ ថា 

ពេដ្ឋ�មិបី ឲ្យយ �នី ការ�ូលរមួិ និីង �នី ការ

ពេជឿជាក់ �ី ម្រាប់ជា�លរដ្ឋឋ ពេល� ម្រាប់�ិទីធភា�

រប់�់ វ៉ាាក់សា�ង រដាឋ ភិ្នំបាល កមិុ�ជា ក៏ដូ្ឋ�ជា

ម្រាក�ួង ��ខ្លាំភិ្នំបាល �ួរខែត ប់ង្ហាា ញ

របាយៈការណ៍ៈ ខែដ្ឋល �ួរ ឲ្យយ ទី�ក�ិតត បានី

ណាមួិយៈ �ី កម្រាមិិត វ៉ាាក់សា�ង ខែដ្ឋល �ែួនី

ពេម្រាប់�ម្រាបា�់ កនីែងមិក ថា �ួកវ៉ា �នី ម្រាប់�ិទីធភា�

ទីប់់សាក ត់ ការ ឆ្លែង វិរី�� Covid-19 កម្រាមិិត

ណា ��ពេពាះ មិនី��ស ខែដ្ឋល �នី ���ភា� ល ូ

និីង មិនី��ស ខែដ្ឋល �នី ជ�ងឺ ឱ្យកា� និីយៈមិ

ពេផ្តសងៗ។

ជ��វិញិ ប់ញ្ជាា  ពេនីះ កាល�ី ថ្ងៃ�ៃ ទីី ១៦ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ� ២០២១ ម្រាប់មិ�� រដាឋ ភិ្នំបាល កមិុ�ជា 

បានី ពេ�ញ ពេ��កត ីខែណៈន្ទា� ពេ�ដ្ឋល់ �ណៈៈកមីិការ

វ៉ាាក់សា�ង ឲ្យយ ពេរៀប់ ខែផ្តនីការ ចាក់ វ៉ាាក់សា�ង

ពេល� ក��រ ខែដ្ឋល �នី អាយៈ� ចាប់់�ី ១២ ឆំ្នាំ�

រហូ្វ័ត ដ្ឋល់ យៈ�វិវិ �យៈ អាយៈ� ១៧ ឆំ្នាំ� ខែដ្ឋល �នី

��នួីនី ២ � ន្ទាក់ ពេដ្ឋ�មិបី ប់ពេងក�ត ភា� សា� �

ទូីទាំ�ង ម្រាប់ពេទី� ឲ្យយ បានី កាន់ីខែត ឆ្នាំប់់ រហ្វ័��។
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នាំយកូ�ដឋ�ន្ត្រី�ត� ប្រប�ស យុទធនាំ�� ចាកូ់ វ៉ាា�កូ់សាំំងឺ រឿលើនាំយកូ�ដឋ�ន្ត្រី�ត� ប្រប�ស យុទធនាំ�� ចាកូ់ វ៉ាា�កូ់សាំំងឺ រឿលើ
កូុមា�  �ិងឺ យុវីវី័យ អាយុ ១២  ឆាំា�ំ ដល់ ១៧  ឆាំា�ំកូុមា�  �ិងឺ យុវីវី័យ អាយុ ១២  ឆាំា�ំ ដល់ ១៧  ឆាំា�ំ

Government leases Koh Meas land in Government leases Koh Meas land in 
Kandal province to Khun Sear for 50 yearsKandal province to Khun Sear for 50 years

The government has decided The government has decided 
to lease 340 hectares of 61 acres to lease 340 hectares of 61 acres 
of Koh Meas land in Chbar Ampov of Koh Meas land in Chbar Ampov 
district, Phnom Penh and two dis-district, Phnom Penh and two dis-
tricts in Kandal province to Khun tricts in Kandal province to Khun 
Sear for 50 years to develop.Sear for 50 years to develop.

In a sub-decree dated Decem-In a sub-decree dated Decem-
ber 17, 2020, signed by Prime Min-ber 17, 2020, signed by Prime Min-
ister Hun Sen, recently received by ister Hun Sen, recently received by 
The Cambodia Daily, it is stated The Cambodia Daily, it is stated 
that the reclamation of Koh Meas that the reclamation of Koh Meas 
public land of the state 340 hect-public land of the state 340 hect-
ares 61 acres is located in Chbar ares 61 acres is located in Chbar 
Ampov district. Phnom Penh, Lvea Ampov district. Phnom Penh, Lvea 
Em and Kien Svay districts, Kan-Em and Kien Svay districts, Kan-
dal province are state private lands.dal province are state private lands.

According to the sub-decree, According to the sub-decree, 
340 hectares and 61 acres of Koh 340 hectares and 61 acres of Koh 
Meas land, of which 181 hectares Meas land, of which 181 hectares 
and 50 acres in Sangkat Kbal Koh, and 50 acres in Sangkat Kbal Koh, 
Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, Khan Chbar Ampov, Phnom Penh, 
were handed over to the Phnom were handed over to the Phnom 
Penh Capital Administration, while Penh Capital Administration, while 
159 hectares and 11 acres in Peam 159 hectares and 11 acres in Peam 
Oknha Ok commune, Lvea Em Oknha Ok commune, Lvea Em 
District and Phum Thom Com-District and Phum Thom Com-
mune, Kien Svay District, Kandal mune, Kien Svay District, Kandal 
Province are registered and handed Province are registered and handed 
over to Kandal Provincial Admin-over to Kandal Provincial Admin-
istration.istration.

According to the sub-decree, According to the sub-decree, 
the 340-hectare 61-acre Koh Meas the 340-hectare 61-acre Koh Meas 
land, which has been reclassified land, which has been reclassified 

as state-owned private land, will be as state-owned private land, will be 
permanently leased to Khun Sear permanently leased to Khun Sear 
Import Export for 50 years of de-Import Export for 50 years of de-
velopment.velopment.

Tycoon Khun SearTycoon Khun Sear

In March 2020, Tycoon Khun In March 2020, Tycoon Khun 
Sear donated $ 100,000 to Hun Sen Sear donated $ 100,000 to Hun Sen 
to fight Covid-19, while in October to fight Covid-19, while in October 
2020, Tycoon Khun Sear donated $ 2020, Tycoon Khun Sear donated $ 
100,000 to the government to help 100,000 to the government to help 
people who affected by the flood. people who affected by the flood. 
In December 2020, Tycoon Khun In December 2020, Tycoon Khun 
Sear donated an additional of $ Sear donated an additional of $ 
500,000 to Hun Sen to purchase 500,000 to Hun Sen to purchase 
the Covid-19 vaccine.the Covid-19 vaccine.

In addition to the above do-In addition to the above do-
nations, Tycoon Khun Sear, who nations, Tycoon Khun Sear, who 
has a history of land disputes with has a history of land disputes with 
residents of both Boeung Kak Lake residents of both Boeung Kak Lake 
and residents of Arey Ksat com-and residents of Arey Ksat com-
mune, Lvea Em district, Kandal mune, Lvea Em district, Kandal 
province, also donated an addi-province, also donated an addi-
tional of $ 500,000 to Hun Sen in tional of $ 500,000 to Hun Sen in 
March 2021 to purchase Nokor Tep March 2021 to purchase Nokor Tep 
Hospital.Hospital.

Khun Sea Import Export is Khun Sea Import Export is 
owned by a Tycoon named Khun owned by a Tycoon named Khun 
Sea, who had been granted devel-Sea, who had been granted devel-
opment rights along the lower Me-opment rights along the lower Me-
kong River in the Arey Ksat area kong River in the Arey Ksat area 
for 50 years.for 50 years.

ពេ�ក ប់ញ្ជាា ក់ ថា ពេ� ពេ�ល ខែដ្ឋល កមិុ�ជា

អា� ចាក់ វ៉ាាក់សា�ង ម្រាប់ឆ្នាំ�ង វិរី�� Covid-19 

ពេល� ម្រាប់ជាជនី ��នួីនី ១២ �នី ន្ទាក់ ពេហ្វ័�យៈ

ពេន្ទាះ កមិុ�ជា នឹីង �នី ភា� សា� � ពេ�ញ ថ្ងៃផ្តា

ម្រាប់ពេទី� ខែដ្ឋល អា� ពេប់�ក ពេ��ងវិញិ នូីវិ ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ

�ងគមិ ជា�ិពេ�� ការ ដាក់ ឲ្យយ ដ្ឋ�ពេណៈ� រការ

ពេ��ងវិញិ នូីវិ ម្រា�ឹះសិានី អប់់រ � ន្ទាន្ទា ខែដ្ឋល បានី

ផូ្អាក ដ្ឋ�ពេណៈ� រការ មួិយៈ រយៈៈពេ�ល កនីែងមិក

ពេនីះ។

យាាងណាក៏ពេដាយៈ ម្រាកុមិ អំក ឃ្លាំែ �ពេមិ�ល

�ងគមិ ធាែ ប់់ បានី �ខែមំិង ការ ម្រា�ួយៈបារមិភ ថា 

ក��រ ជា �នីធានី មិនី��ស ដ៏្ឋ ��ខ្លាំន់ី រប់�់

ជាតិ ដូ្ឋពេ�ំះ រដាឋ ភិ្នំបាល ម្រាតវូិខែត �ិកា �ី ផ្តល

ប់ាះពាល់ ��ណៈ�មិបតតិ និីង ម្រាប់�ិទីធភា�

រប់�់ វ៉ាាក់សា�ង ខែដ្ឋល ម្រាតូវិ ពេម្រាប់� ពេល� ក��រ

ទាំ�ងពេន្ទាះ ឲ្យយ បានី �ា�់��់ ជា មិ�នី �ិនី 

ពេដ្ឋ�មិបី ពេ�ៀ�វ៉ាង ផ្តល អវិជិា�នី ណាមួិយៈ

ពេក�ត ពេល� �ួកពេ� ខែដ្ឋល ប់ណាត ល ឲ្យយ �នី វិបិ់តតិ

�ៃន់ី�ៃរ �ម្រា�ប់់ �ងគមិ ជាតិ ទាំ�ងមូិល ពេ� ថ្ងៃ�ៃ

ពេម្រាកាយៈ។

ទាំក់ទិីនី នឹីង ប់ញ្ជាា  ពេនីះ កាល�ី ថ្ងៃ�ៃ ទីី

២២ ខែ� កកកដា ឆំ្នាំ� ២០២១ ម្រាក�ួង ��ខ្លាំភិ្នំបាល 

បានី អះអាង ថា �ែួនី បានី ពេប់�ក យៈ�ទីធន្ទាការ

ចាក់ វ៉ាាក់សា�ង ម្រាប់ឆ្នាំ�ង វិរី�� Covid-19 ជូនី

ម្រាប់ជា�លរដ្ឋឋ បានី ��នួីនី ជាង ៦ �នី ៤

ខែ�នី ន្ទាក់ ពេហ្វ័�យៈ ខែដ្ឋល ពេ�ី� នឹីង ៦៤,៥៥% 

កំ�ង ��ពេណាមិ ម្រាប់ជា�លរដ្ឋឋ ពេគ្នាលពេ� ១០

�នី ន្ទាក់ ពេដាយៈ �ិត ចាប់់ តា�ង �ី ថ្ងៃ�ៃ ទីី ១០ 

ខែ� ក�មិភៈ ឆំ្នាំ� ២០២១ រហូ្វ័ត ដ្ឋល់ ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២២ ខែ�

កកកដា ឆំ្នាំ� ២០២១ ពេនីះ៕

សពេមតច្ចពេត្ថពេជា� ហុុុនី ដែសនីសពេមតច្ចពេត្ថពេជា� ហុុុនី ដែសនី
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ពេដាយៈ៖ Tami Luhby, CNN

បានីពេ�ើ�ប់�ុ�ប់បនំីភា� ០២៣១ GMT (1031 

HKT) ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១

(CNN) ឪ��ក�ត យៈជាពេម្រា��នី�នីការរ �ពេភ្នំ�ប់�ិតត

ខែដ្ឋល�នីម្រាបាក់រាប់់រយៈដ្ឋ��ែ រភាែ មិៗ �ូលកំ�ង

�ណៈនីី�ន្ទាគ្នាររប់�់�ែួនី កាល�ី�បាត ហ៍្វ័មិ�នី 

ពេដាយៈសារខែតពេ�វ៉ាកមីិម្រាបាក់��ណូៈលថ្ងៃផ្តាកំ�ង

បានីខែ�កចាយៈ ប់ង់�នីធអាករ�ម្រា�ប់់ក��រ

ជាពេល�កដ្ឋ�បូ់ងរយៈៈពេ�លម្រាបា�មួិយៈខែ�ជាម្រាប់ចា�។

ពេនីះជាពេល�កដ្ឋ�បូ់ង ខែដ្ឋលឥណៈទាំនី�នីធអាករ

�ម្រា�ប់់ក��រ ម្រាតូវិបានីប់ង់ជាពេរៀងរាល់ខែ�។ 

ពេ�ពេ�លអំក �ាប់់បានីប់ពេងក�តឥណៈទាំនី ជាខែផំ្តក

មួិយៈថ្ងៃនីកញុ្ញប់់ជ�នួីយៈ�ម្រា�ប់់ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ 

កំ�ងទឹីកម្រាបាក់��នួីនី ១,៩ ពាន់ីពាន់ី�នីដ្ឋ��ែ រ 

រប់�់ប់កសម្រាប់ជា�ិប់ពេតយៈយ ពេ�រដូ្ឋវិផ្អាក រកី �ួកពេ�

បានីពេម្រាជ��ពេរ ��ផ្តតល់ពាក់កណាត លពេ�ឆំ្នាំ�ពេនីះ 

ជួយៈដ្ឋល់ឪ��ក�ត យៈ�ម្រា�ប់់ការ��ណាយៈ

ម្រាប់ចា�ខែ�រប់�់�ួកពេ� រមួិទាំ�ង�ម្រា�ប់់ផ្តាះ�ខែមិបង 

ពេ�ប�ងអាហារ �ពេមិែ�កប់�ពាក់ និីង��ភ រៈ

�ិកា។ ម្រា�ួសារនឹីងទីទួីលបានីពាក់កណាត ល

ពេទីៀត ពេ�ពេ�ល �ួកពេ�ដាក់លិ�ិតម្រាប់កា��នីធ

ម្រាប់ចា�ឆំ្នាំ�២០២១ រប់�់�ែួនីពេ�ឆំ្នាំ�ពេម្រាកាយៈ។

ប់ា�ខែនីត ការទីទួីលម្រាបាក់ម្រាប់ចា�ខែ� អា�ន្ទា�ឱ្យយ

�នីការភំាក់ពេផូ្ត�ល មិិនីសាើ �មិន៍ី ពេ�ពេ�ល

ប់ង់�នីធពេ�និីទាំឃួរដូ្ឋវិ ជា�ិពេ�� �ម្រា�ប់់

ឪ��ក�ត យៈកំ�ងសិានីភា�ជាក់�ក់។ �ួកពេ�

អា�នឹីងមិិនី�ូលរមួិការពេម្រាជ��ពេរ ��យៈក��ណូៈល

�ីឆំ្នាំ�ពេនីះ តាមិរយៈៈ IRS portal និីងទីទួីលបានី

ឥណៈទាំនី�រ�ប់ ពេ�ពេ�ល�ួកពេ�ដាក់ម្រាប់កា�

�នីធឆំ្នាំ�២០២១ ខែដ្ឋលពេនីះជារពេប់ៀប់ខែដ្ឋលជា�មីិតា

ម្រាតូវិប់ង់ ។

មិិនីដូ្ឋ�ការទីទួីលបានីខែ�កឧប់តិមិភបី់ដ្ឋង 

ខែដ្ឋលជនីជាតិអាពេមិរកិជាពេម្រា��នីបានីទីទួីល

កំ�ងអ���ងពេ�ល�នីជ�ងឺរាតតាត ម្រាបាក់ប់ពេញ្ញញ�

ម្រាប់ចា�ខែ� �ិតជាការប់ង់�នីធអាករពេល�ការបាាន់ីសីានី

រប់�់ម្រា�ួសារ �ម្រា�ប់់ឆំ្នាំ� ២០២១ ។ ប់ា�ខែនីតការ

ទូីទាំត់ �ឺខែផូ្តកពេ�ពេល�ម្រាបាក់��ណូៈល និីងទី�ហ្វ័�

ម្រា�ួសារ �ម្រា�ប់់ឆំ្នាំ�២០២០ ឬឆំ្នាំ�២០១៩។

ដូ្ឋពេ�ំះ ម្រាប់�ិនីពេប់��នីការផ្អាែ �់ប់តរូណាមួិយៈ 

ឪ��ក�ត យៈអា�នឹីងទីទួីលបានីម្រាបាក់��ណៈង

តិ�ជាងការរ ��ឹងទី�ក ឬកាន់ីខែតជ�ពាក់�នីធ 

ពេ�ពេ�ល�ួកពេ�ប់ញុ្ញប់់ការម្រាត�ប់់មិកវិញិរប់�់

�ែួនីពេ�ឆំ្នាំ�២០២១ កំ�ងនិីទាំឃួរដូ្ឋវិខ្លាំងមិ��។ 

ពេន្ទាះ �ឺជាពេ�លខែដ្ឋល�ួកពេ�ម្រាតូវិ�ម្រាមិួលការ

ប់ង់ម្រាបាក់ម្រាប់ចា�ខែ�ខែដ្ឋល�ែនួីបានីទីទួីលរ�ួពេហ្វ័�យៈ

ជាមួិយៈនឹីង��នួីនីទឹីកម្រាបាក់�ិតម្រាបាកដ្ឋថ្ងៃនី�នីធអាករ

�ម្រា�ប់់ក��រ �នីលកេណៈៈម្រា�ប់់ម្រាគ្នាន់ីទីទួីល

បានីវ៉ា។

យាាងណាមិិញ អំក�ាប់់បានីការពារឪ��ក

�ត យៈខែដ្ឋល�នីម្រាបាក់��ណូៈលទាំប់ �ីការ

ទូីទាំត់ម្រាបាក់ខែដ្ឋល�នី�កាត នី��ល។ ពេមិម្រា�ួសារ

រកល�យៈបានី ៥០០០០ ដ្ឋ��ែ រ ឬតិ�ជាងពេនីះ 

និីងភាា ប់់ឯកសាររមួិគំ្នាខែដ្ឋល�នីម្រាបាក់��ណូៈល 

៦០០០០ ដ្ឋ��ែ រ ឬតិ�ជាងពេនីះ នឹីងមិិនីចា�បា�់

តប់�ងំឥណៈទាំនីណាខែដ្ឋលពេល��ពេទី។

ឪ��ក�ត យៈនឹីងអា�ពេ�ើ�ប់�ុ�ប់បនំីភា�

ម្រាបាក់��ណូៈល ��នួីនីអំករ�់ពេ�កំ�ងប់នីា�ក និីង

សិានីភា�អាពាហ៍្វ័�ិពាហ៍្វ័តាមិរយៈៈ portal ពេ�

��ងរដូ្ឋវិពេ�ត ពេនីះ។ ប់ន្ទាា ប់់មិក IRS �ួរខែតខែក�ម្រាមួិល

ការទូីទាំត់ម្រាប់ចា�ខែ�ជាប់នីតប់ន្ទាា ប់់។

ពេត�អំកណា�នីលកេណៈៈ�មិបតតមិ្រា�ប់់ម្រាគ្នាន់ី?

ឥណៈទាំនី�ឺខែផូ្តកពេល�ម្រាបាក់��ណូៈលដ្ឋ�ល 

ខែដ្ឋលម្រាតូវិបានី�ម្រាមិួលរប់�់ឪ��ក�ត យៈ ��នួីនី

កូនីខែដ្ឋល�នី និីងអាយៈ�រប់�់កូនីៗទាំ�ងពេន្ទាះ។

ឥណៈទាំនីខែដ្ឋល�នីលកេណៈៈពេ�ញពេលញ

នឹីង�នី�ម្រា�ប់់ម្រា�ួសារខែដ្ឋលរក��ណូៈលបានី 

១១២ ៥០០ ដ្ឋ��ែ រ និីងឯកសាររមួិខែដ្ឋលរកបានី

រហូ្វ័តដ្ឋល់ ១៥០០០០ ដ្ឋ��ែ រកំ�ងមួិយៈឆំ្នាំ� ប់ន្ទាា ប់់�ី

ពេន្ទាះ វ៉ានឹីងចាប់់ពេផ្តត�មិដ្ឋកពេ�ញ។

�ម្រា�ប់់ម្រា�ួសារជាពេម្រា��នី ��នួីនីពេនីះ�ឺពេ�

ម្រាតឹមិ ២០០០ ដ្ឋ��ែ រ�ម្រា�ប់់កូនី�ំក់ ពេហ្វ័�យៈ

ចាប់់ពេផ្តត�មិដ្ឋកពេ�ញ �ម្រា�ប់់ឪ��ក�ត យៈខែដ្ឋល

ពេ�លីវិ រកម្រាបាក់បានីពេម្រា��នីជាង ២០ មិ�ឺនីដ្ឋ��ែ រ 

ឬ�ម្រា�ប់់�ូសាើ មីិភ្នំរយិាខែដ្ឋល�នីម្រាបាក់��ណូៈល

ពេល���ី ៤០ មិ�ឺនីដ្ឋ��ែ រ។

ឪ��ក�ត យៈខែដ្ឋល�នីម្រាបាក់��ណូៈលទាំប់ 

ក៏នឹីង�នី�ិទីធទិីទួីលបានី�នីធអាករ�ម្រា�ប់់កូនី

ៗផ្តងខែដ្ឋរ �ីពេម្រាពាះកញុ្ញប់់ជ�នួីយៈ�ពេង្គ្រាង្ហាគ ះអា�

�ងវិញិបានីទាំ�ង��ុង។

ម្រា�ួសារខែដ្ឋល�នី�ិទីធិទីទួីល អា�ទីទួីល

បានីទឹីកម្រាបាក់�រ�ប់រហូ្វ័តដ្ឋល់ ៣៦០០ ដ្ឋ��ែ រ

�ម្រា�ប់់កូនី�ំក់ៗ អាយៈ�ពេម្រាកាមិ ៦ ឆំ្នាំ� និីង

រហូ្វ័តដ្ឋល់ ៣០០០ ដ្ឋ��ែ រ �ម្រា�ប់់កូនី�ំក់ៗ 

ខែដ្ឋល�នីអាយៈ��ី ៦ ពេ� ១៧ ឆំ្នាំ� �ម្រា�ប់់

ឆំ្នាំ�២០២១ ។

ឪ��ក�ត យៈនឹីងទីទួីលបានីឥណៈទាំនី

ពាក់កណាត លរប់�់�ែនួី- រហូ្វ័តដ្ឋល់ ៣០០ ដ្ឋ��ែ រ

កំ�ងមួិយៈខែ��ម្រា�ប់់កូនី�ំក់ៗ និីងរហូ្វ័តដ្ឋល់ 

២៥០ ដ្ឋ��ែ រ�ម្រា�ប់់កូនី�បង�ំក់ៗ ឬពេ�

ថ្ងៃ�ៃទីី១៥ ថ្ងៃនីខែ�នីីមួិយៈៗរហូ្វ័តដ្ឋល់ពេ�ញមួិយៈឆំ្នាំ�។

រកម្រាបាក់��ណូៈលបានីពេម្រា��នីពេ�ឆំ្នាំ�២០២១

ម្រា�ួសារជាពេម្រា��នីអា�រកម្រាបាក់��ណូៈលបានី

ពេម្រា��នីពេ�ឆំ្នាំ�ពេនីះជាងឆំ្នាំ�មិ�នី។ ការរាតតាតថ្ងៃនី

វិរី ា��កូរណូា បានីពេ�ើ�ឱ្យយពេ�ដ្ឋឋកិ�ុធាែ ក់��ះខ្លាំែ �ង

ប់�ផ្ត�តពេ�ឆំ្នាំ�២០២០ ខែដ្ឋលពេ�ើ�ឱ្យយមិនី��សជាពេម្រា��នី

បាត់ប់ង់ការង្ហារ ឬកាត់ប់និីយៈម្រាបាក់ខែ�។ ប់ា�ខែនីត

ពេ�ឆំ្នាំ�ពេនីះ អើីៗក���ងពេមិ�លពេឃួ�ញថា�នីការ

ពេក�នីពេ��ងវិញិ �ណៈៈពេ�លខែដ្ឋលម្រាប់ពេទី�ពេនីះ

�ាយាមិវិលិម្រាត�ប់់មិករកភា�ម្រាប់ម្រាកតីវិញិ។

ពេ�ក Mark Steber ម្រាប់ធានីមិង្គ្រានីតី��ត៌�នី

�នីធដារពេ�ឯពេ�វ៉ា�នីធដារ Jackson Hewitt 

Tax Service បានីនិីយាយៈថា “អំកអា�នឹីង�នី

លទីធផ្តលមិ�យមិកំ�ងឆំ្នាំ�២០២០ ដូ្ឋ�ជនីជាតិ

អាពេមិរកិជាពេម្រា��នី�នីន្ទាក់ខែដ្ឋរ ប់ា�ខែនីតជា�ិពេ�� 

ឆំ្នាំ�២០២១ ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុក���ង�នី��ហាយៈពេក�នីពេ��ង 

អំកអា��នីពេ�រកសិានីភា�ខែដ្ឋល�នី

ម្រាបាក់��ណូៈល�ុ�់ និីង�ិតជា�នីការភំាក់ពេផូ្ត�ល

មួិយៈនឹីងមិកដ្ឋល់ពេ�ពេ�លប់ង់�នីធ” ។

ពេ�ក Steber បានីនិីយាយៈថា ឧទាំហ្វ័រណ៍ៈ 

ប់តីម្រាប់�នីធខែដ្ឋល�នីកូនី�ីរន្ទាក់ អាយៈ� ៤ឆំ្នាំ� និីង 

១០ឆំ្នាំ�។ ម្រាប់�ិនីពេប់�ម្រាបាក់��ណូៈល�រ�ប់ ខែដ្ឋល

បានី�ម្រាមិួលរប់�់�ែួនី�នី��នួីនី ១៤០០០០ 

ដ្ឋ��ែ រ�ម្រា�ប់់ឆំ្នាំ� ២០២១ �ួកពេ��នីលកេណៈៈ

ម្រា�ប់់ម្រាគ្នាន់ី�ម្រា�ប់់ឥណៈទាំនី�នីធអាករ�ម្រា�ប់់

ក��រ �នីភា�លមូ្រាប់ពេ��រ ពេ�ញពេលញ��នួីនី 

៦៦០០ ដ្ឋ��ែ រ។ �ួកពេ�នឹីងទីទួីលបានីការ

ប់ង់ម្រាបាក់ជាមិ�នី��នួីនី ៥៥០ ដ្ឋ��ែ រកំ�ងមួិយៈខែ� 

(�រ�ប់ ៣៣០០ ដ្ឋ��ែ រកំ�ងឆំ្នាំ� ២០២១) និីង 

៣៣០០ ដ្ឋ��ែ រពេផ្តសងពេទីៀត ពេ�ពេ�ល�ួកពេ�

ប់ង់�នីធ។

ប់ា�ខែនីតម្រាប់�ិនីពេប់�ឪ��ក�ត យៈទីទួីលបានីការ

ង្ហារ ឬម្រាបាក់ខែ��ុ�់ជាងពេនីះ ពេ�ឆំ្នាំ�ពេនីះប់ពេងក�នី

ម្រាបាក់��ណូៈលដ្ឋល់ ពេ� ២០០០០០ ដ្ឋ��ែ រពេន្ទាះ 

�ួកពេ��នី�ិទីធទិីទួីលបានីឥណៈទាំនីខែត ៤០០០ 

ដ្ឋ��ែ រប់ា�ពេណាះ ះ។ ពេ�កប់នីតថាម្រាប់�ិនីពេប់��ួកពេ�

ទីទួីលបានី ៥៥០ ដ្ឋ��ែ រកំ�ងមួិយៈខែ�ពេ�ឆំ្នាំ�ពេនីះ 

�ួកពេ�នឹីងទីទួីលបានីម្រាតឹមិខែត ៧០០ ដ្ឋ��ែ រពេល�

ការប់ង់�នីធ ២០២១ រប់�់�ែួនីប់ា�ពេណាះ ះ។

�ូសាើ មីិភ្នំរយិាខែលងលះគំ្នា �នីការ�ិញឹុ្ញមិ

បី់បា�់ខែ�ទាំ�កូនីរមួិគំ្នា

�ូសាើ មីិភ្នំរយិា�ែះខែលងលះគំ្នា �នីការ

�ិញឹុ្ញមិបី់បា�់ខែ�ទាំ�កូនីរមួិគំ្នា ខែដ្ឋលអះអាងថា

កូនីៗ រប់�់�ែួនី�ម្រា�ប់់ម្រាបាក់�នីធរប់�់�ែួនីជា

ពេរៀងរាល់ឆំ្នាំ�។ ពេ�ក��ី Trenda Hackett 

ន្ទាយៈកម្រាប់តិប់តិំពេ�ម្រាកុមិហូ្វ័�នី�នីធអាករ និីង

�ណៈពេនីយៈយ Thomson Reuters និីងជាអតីត

ភំាក់ង្ហារ��ណូៈលរប់�់ IRS បានី�នីម្រាប់សា�ន៍ី

ថា ពេនីះ�នីនី�យៈថា ឪ��ក�ត យៈខែដ្ឋលបានីរាប់់

ប់ញូុ្ញលកូនីៗ ពេ�ពេល�ការប់ង់ម្រាត�ប់់រប់�់គ្នាត់

ពេ�ឆំ្នាំ�២០២០ ម្រាប់ខែហ្វ័លជាមិិនីពេ�ើ�ដូ្ឋពេចំាះពេទី 

�ម្រា�ប់់ឆំ្នាំ� ២០២១ ។

ម្រាប់�ិនីពេប់�ឪ��ក�ត យៈពេន្ទាះទីទួីលបានី

ម្រាបាក់ប់ពេញ្ញញ�ម្រាប់ចា�ខែ�ពេ�ឆំ្នាំ�ពេនីះ ប់ា�ខែនីតមិិនីទាំមិទាំរ

ម្រាបាក់�ម្រា�ប់់កូនី  ៗពេន្ទាះ គ្នាត់នឹីងម្រាតូវិខែក�ម្រាមួិល

ម្រាបាក់ខែដ្ឋលប់ង់ពេល��ពេន្ទាះ ពេ�ពេ�លប់ង់�នីធ

ពេ�ឆំ្នាំ�ពេម្រាកាយៈ។

ឪ��ក�ត យៈពេផ្តសងពេទីៀត ម្រាប់ខែហ្វ័លជាមិិនី

ម្រាតូវិការ�វិកិាជាពេរៀងរាល់ខែ�ពេទី ពេហ្វ័�យៈ�ង់ទីទួីល

ម្រាបាក់��ណៈងពេម្រា��នីដូ្ឋពេ�ំះ�ួកពេ�អា�ពេ�ើ�ការទិីញ

��ពេ�ឆំ្នាំ�ពេម្រាកាយៈ។ ពេ�ក��ី Hackett បានី

និីយាយៈថា ម្រាកុមិម្រា�ួសារទាំ�ងពេនីះ ក៏ម្រាប់ខែហ្វ័លជា

�ង់ចាកពេ�ញខែដ្ឋរ។

ពេ�ក��ី�នីម្រាប់សា�ន៍ីថា “ ម្រាប់�ិនីពេប់�

អំកមិិនីខែមិនីជាអំក�នីស�ម្រាបាក់ពេទី ពេន្ទាះទី�កឱ្យយ 

IRS ពេ�ើ�ជា�ណៈនីី�នីស�រប់�់អំក” ។ "�ំ��និីយាយៈ

ពេរឿងពេន្ទាះពេម្រា��នីណា�់" ៕

��បងឺ់ឥណ៍ទា�ពី�ធអាកូ�សប្រមាប់កូុមា�ប្របចាំម្លែ� អាចមា��័យថា ជាពី�ធ
អាកូ�ដ៍ភាា�កូ់រឿ�ើើល�ំ�ួយ រឿ��ិទា��ដូវីសប្រមាប់ឪពីុកូមាា�យ�ួយចំ�ួ�
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ផ្អាា�កច្ចរា�ច្ចរពេ��ភ្នំំ�ពេ�ញ២សបាត�ហុ៍ផ្អាា�កច្ចរា�ច្ចរពេ��ភ្នំំ�ពេ�ញ២សបាត�ហុ៍tmkBITMB½rTI   01បំិទពេ�ត្ថតពេ��ជា�បំ់ព្រំ��ព្រំបំទល់ច្ច�នីួនី៨បំិទពេ�ត្ថតពេ��ជា�បំ់ព្រំ��ព្រំបំទល់ច្ច�នីួនី៨tmkBITMB½rTI   01

�ិត�ីពេ�ា ង ២៣៖៥៩ន្ទាទីី ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ 

ខែ�កកកដា រហូ្វ័តដ្ឋល់ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ��ីហា 

ឆំ្នាំ�២០២១ ពេដ្ឋ�មិបីម្រាប់យៈ�ទីធម្រាប់ឆ្នាំ�ង និីង

ទីប់់សាក ត់ការឆ្លែងរាលដាលថ្ងៃនីជ�ងឺកូ

វិដី្ឋ១៩។

ពេ�កំ�ងពេ��កតី�ពេម្រាមិ�ខ្លាំងពេល�

ពេនីះ អភិ្នំបាលរាជធានីីភំ្នំ�ពេ�ញ បានី�ពេម្រាមិ�

ផូ្អាកប់ពេណាត ះអា�នំីនូីវិរាល់ការពេ�ើ�

�រា�រណ៍ៈ និីងរាល់�កមីិភា� ការង្ហារ 

មិ��រប់រ ឬអាជីវិកមីិពេ��ពេន្ទាែ ះពេ�ា ង 

៩យៈប់់ដ្ឋល់ពេ�ា ង ៣ពេទីៀប់ភ្នំែឺ៕ 

  ម្រាប់ភ្នំ�ៈ FRESHNEWS

ការ�ពេម្រាមិ�ខែប់ប់ពេនីះ ប់ន្ទាា ប់់�ី�នីការ

រកពេឃួ�ញអំកឆ្លែងពេមិពេរា�កូវិដី្ឋ១៩ ប់�ខែប់ែង

�ីី Delta ពេ�កំ�ងពេ�តតមួិយៈ��នួីនី។

ពេនីះពេប់�ពេយាងតាមិពេ��កត�ីពេម្រាមិ�

ខែដ្ឋលប់ណាត ញ��ត៌�នី Fresh News 

ទីទួីលបានីយៈប់់ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១។

ពេយាងតាមិពេ��កតី�ពេម្រាមិ�ពេនីះ 

រាជរដាឋ ភិ្នំបាល បានី�ពេម្រាមិ�បិ់ទី�ាប់់

ភូ្នំមិិសាស្រ្ត�តពេ�តតពេកាះក�ង, ពេពា�៍សាត់, 

បាត់ដ្ឋ�ប់ង, ថ្ងៃប់ាលិនី, ប់ន្ទាា យៈ�នីជ�យៈ, 

ឧតតរ�នីជ�យៈ, ម្រា�ះវិហិារ និីងពេ�តតពេ�ៀមិរាប់។ 

កំ�ងពេ��កតី�ពេម្រាមិ� បានីប់ញ្ជាា ក់ថា 

ការ�ពេម្រាមិ�ខែប់ប់ពេនីះ ពេដ្ឋ�មិបីទីប់់សាក ត់

ការឆ្លែងរាលដាលកំ�ង�ហ្វ័�មិន៍ីថ្ងៃនី

ពេមិពេរា�កូវិដី្ឋ១៩ ប់�ខែប់ែង�ីី Delta។

ការបិ់ទីពេនីះ�នីរយៈៈពេ�ល ១៤ថ្ងៃ�ៃ 

ពេដាយៈ�ិតចាប់់�ីពេ�ា ង ២៣៖៤៥ន្ទាទីី

ថ្ងៃ�ៃទីី២៩ ខែ�កកកដា ឆំ្នាំ�២០២១ រហូ្វ័តដ្ឋល់

ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ��ីហា ឆំ្នាំ�២០២១។

ម្រាប់ភ្នំ�ៈ FRESHNEWS

សមត្ថថកិច្ចចដា�ក់បំ�រា�មពេ��ច្ចពេ��រា�ជធា�នីីសមត្ថថកិច្ចចដា�ក់បំ�រា�មពេ��ច្ចពេ��រា�ជធា�នីី
ភ្នំំ�ពេ�ញភ្នំំ�ពេ�ញ



Page.8                                                    ទៅលេខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កកកដា-០៨សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១ទៅលេខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កកកដា-០៨សីីហា ឆំ្នាំ�២០២១                                            KHMERPOST USA KHMERPOST USA                                                      ISSUE 321  JULY 26TH - AUGUST 08TH, 2021                                                          Page.9

ភំ្នំ�ពេ�ញៈ ម្រាក�ួង��ខ្លាំភិ្នំបាលថ្ងៃនីម្រា�ះរាជាណា�ម្រាក

កមុិ�ជាបានីពេ�ញពេ��កតជូីនី��ត៌�នី�ត�ីីសិានីភា�

ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ពេដាយៈបានីប់ញ្ជាា ក់ថា ��នួីនីអំក

ឆ្លែង�ីី�នី ៧៦៦ ន្ទាក់ ជា�ះពេ�ប�យៈ ៩៦៧ ន្ទាក់ 

និីងសាែ ប់់ ១៥ន្ទាក់ ពេនីះពេយាងតាមិការពេ�ញ

ផ្តាយៈពេផ្តកផ្តែូវិការរប់�់ម្រាក�ួង��ខ្លាំភិ្នំបាលថ្ងៃនី

ម្រា�ះរាជាណា�ម្រាកកមិុ�ជាពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៧ ខែ� កកកដា 

ឆំ្នាំ�២០២១ ពេនីះ ។

កំ�ងពេន្ទាះខែដ្ឋរ ម្រាក�ួង��ខ្លាំភិ្នំបាលក៏បានី

ប់ញ្ជាា ក់�ី��នួីនីឆ្លែង�រ�ប់រហូ្វ័តមិកទីល់ថ្ងៃ�ៃពេនីះ 

�នី ៧៥.១៥២ ន្ទាក់ ជា�ះពេ�ប�យៈ�រ�ប់ 

៦៧.៦៩២ ន្ទាក់ សាែ ប់់�រ�ប់ ១៣៣៩ ន្ទាក់

ករណីៈឆ្លែងន្ទា��ូល�ីខ្លាំងពេម្រា�ម្រាប់ពេទី��រ�ប់ 

៩៧២១ ន្ទាក់ ៕

ប្រកូសួងឺសុខា�ិបាលរឿចញរឿសចកូត�ជំូ�ដំណ៍ឹងឺកូ�ណ៍�ជំំងឺឺ
កូូវីីដ-១៩ ឆ្លែងឺថ្មីី� ៧៦៦ នាំកូ់ ជាស�រឿស��ើយ ៩៦៧ នាំកូ់ 

�ិងឺសាំំ�ប់ ១៥ នាំកូ់

Ministry of Health issues Covid-19 case 
notice: New infected Case: 766, 

healed case: 967 and dead case: 15 dead.

Phnom Penh: Ministry of Health of the 

Kingdom of Cambodia issued information 

on Covid-19 disease status.  It was confirmed 

that the number of new infections was 766,

967 healed and 15 dead. This is according 

to the official release of the Ministry of 

Health, Kingdom of Cambodia dated July 

27, 2021.

The Ministry of Health also confirmed the 

total number of infections.

To date, a total of 75,152 people have re-

covered, 67,692 deaths, a total of 1339 

deaths

a total of 9721 cases were imported from 

abroad.
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ប់ណៈតឹ ងអះអាងថា �ាប់់ម្រាប់ឆ្នាំ�ងការពេរ ��ពេអ�ង

ពេ�ទីីម្រាកុងញូវិយៈាករ �ពេ�ភ្នំពេល��ិទីធិពេ�ើ�

វិពិេសា�នីកមីិពេល�កទីី១ រប់�់�ួកពេ���ពេពាះ

ពេ�រភីា�កំ�ងការនិីយាយៈ�ត ីនិីងការអនី�វិតត

សា�ន្ទា។ ពេ��កតី�ពេងេប់ ថ្ងៃ�ៃពេនីះគ្នា�ម្រាទី

ដ្ឋល់ញតតទីិីម្រាកុងញូវិយៈាក ពេដ្ឋ�មិបមី្រាចានីពេចាល

ប់ណៈតឹ ងពេនីះ និីងការម្រាប់ឆ្នាំ�ងជ�ទាំ�់នឹីងការ

ពេ�ំ����ប់ឋមិរប់�់ពេដ្ឋ�មិពេចាទី។

អ�គពេមិធាវិ ីHealey �នី

ម្រាប់សា �ន៍ីថា “អាជីវិកមីិមិិនី

អា�ពេម្រាជ��ពេរ ��អតិ�ិជនីខែដ្ឋល

�ួកពេ�នឹីងប់ពេម្រាមិ�ពេដាយៈពេហ្វ័ត�

ផ្តលពេរ ��ពេអ�ងពេន្ទាះពេទី។” “ពេយៈ�ង

ក���ងជ�រ�ញឱ្យយត��ការគ្នា�ម្រាទី

�ាប់់ម្រាប់ឆ្នាំ�ងការពេរ ��ពេអ�ងដ៏្ឋ

��ខ្លាំន់ីរប់�់ទីីម្រាកុងញូវិយៈាក 

ខែដ្ឋលធាន្ទាឱ្យយ�នីការពេគ្នារ�

ពេ�ី�ភា�គំ្នា��ពេពាះម្រាប់ជា�លរដ្ឋឋ 

និីង�មិតិភា�កំ�ងការរ�់ពេ�

ម្រាប់ចា�ថ្ងៃ�ៃរប់�់�ួកពេ�។”

ពេដាយៈ�ពេងេប់ អ�គពេមិធាវិអីះអាងថា 

រដ្ឋឋន្ទាន្ទាពេ�ទូីទាំ�ងម្រាប់ពេទី�បានីប់ពេងក�ត�ាប់់

ពេដ្ឋ�មិបីហាមិឃ្លាំត់ការពេរ ��ពេអ�ងម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹីង

មិនី��ស��ឡាញ់ពេភ្នំទីដូ្ឋ�គំ្នា LGBTQ+ 

ពេ�កំ�ងកខែនីែង    សាធារណៈៈពេដ្ឋ�មិបីការពារ

ផ្តលប់ាះពាល់�ៃន់ី�ៃរដ្ឋល់ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុផ្អាា ល់�ែនួី

និីង�ងគមិ។ ការពេរ ��ពេអ�ងពេដាយៈកខែនីែង

សាធារណៈៈ "ប់ដិ្ឋពេ��ការទីទួីលបានី

ទី�និីញ និីងពេ�វ៉ាកមីិ��ខ្លាំន់ីៗពេ�ី�ភា�គំ្នា 

និីងពេដាយៈការប់�ខែប់កទីីផ្តារ បានីប់ពេងក�ត

ពេអាយៈ�នី" ផ្តលប់ាះពាល់ជាអាទ៍ីខ្លាំែ �ងដ្ឋល់

ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ "។

ពេយាងតាមិពេ��កតី�ពេងេប់ ជនីជាតិ

អាពេមិរកិភា�ពេម្រា��នីខែដ្ឋល�នី��នួីនី ១៨៩ 

�នីន្ទាក់ ឥ�ូវិពេនីះ រ�់ពេ�កំ�ង�ហ្វ័�មិន៍ី

��ខែដ្ឋងយាាង�ា�់�ីការការពេរ ��ពេអ�ង 

ហាមិឃ្លាំត់ពេ�តាមិកខែនីែងសាធារណៈៈ

ពេដាយៈខែផូ្តកពេល�ទី�ពេន្ទារផ្តែូវិពេភ្នំទី។ រដ្ឋឋ��នួីនី 

២២ រមួិ�នី  រដ្ឋឋ Massachusetts និីង��កុ 

Columbia �នី�ាប់់ខែប់ប់ពេនីះ។ ពេ��កតី

�ពេងេប់ពេនីះប់ខែនិីមិពេទីៀតថា ការពេរ ��ពេអ�ង 

“ទាំក់ទីងនឹីងទី�ពេន្ទារផ្តែូវិពេភ្នំទី” បានីកម្រាមិិត ឬ

រារា�ងយាាងខ្លាំែ �ងដ្ឋល់ការទីទួីលបានីការង្ហារ 

ផ្តាះ�ខែមិបង និីងតម្រាមូិវិការចា�បា�់ពេផ្តសងៗ

ពេទីៀតថ្ងៃនីជីវិតិខែដ្ឋលន្ទា�ពេ�ដ្ឋល់ការបាត់�ិទីធ 

ការឈឺឺចាប់់ និីងបានីប់ងកឱ្យយ�នីប់រយិាកា�

អរភិា�ទូីពេ� និីងការមិិនីទី�ក�ិតតគំ្នា ខែដ្ឋល

ន្ទា�ឱ្យយ�នីប់ញ្ជាា អ�ពេ��ហិ្វ័ងាពេល�រាងកាយៈ

មួិយៈ��នួីនី។ “ពេ��កត�ីពេងេប់បានីប់ង្ហាា ញថា 

ត��ការក��ូលបានីម្រាប់កាន់ីយៈកជាយូៈរមិកពេហ្វ័�យៈ

ថា ការពេរ ��ពេអ�ងពេ�កខែនីែងសំាក់ពេ�

សាធារណៈៈ �ឺជា “អ�ពេ��សាហាវិពេឃ្លាំរពេ�

ខែតមួិយៈ�ត់”។

អ�គពេមិធាវិអីះអាងថា វិពិេសា�នីកមីិ

ពេល�កទីីមួិយៈមិិនីអនី�ញ្ជាញ តឱ្យយអាជីវិកមីិ

ប់ដិ្ឋពេ��អតិ�ិជនី�ីប់ទីរ �ពេ�ភ្នំពេល��ាប់់

ម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹីងការពេរ ��ពេអ�ងពេ��យៈ។ វ៉ាក៏មិិនី

ការពារការនិីយាយៈ�តីពេ�កំ�ងការផ្តាយៈ

ពាណិៈជាកមីិ ខែដ្ឋលផ្តតល់ការកត់��គ ល់

កខែនីែងសំាក់ពេ�សាធារណៈៈនឹីងប់ដិ្ឋពេ��  

ពេ�វ៉ាកមីិពេដាយៈខែផូ្តកពេល�លកេណៈៈការពារ។

          ពេ�ទីីប់�ផ្ត�ត អ�គពេមិធាវិអី�ពាវិន្ទាវិ

ឱ្យយត��ការអនី�វិតតតាមិការខែណៈន្ទា�រប់�់

ត��ការក��ូលពេដ្ឋ�មិបីធាន្ទាថា ប់��គល 

LGBTQ + មិិនីម្រាតូវិបានីទីទួីលរងនូីវិ “ភា�

មិិនីថ្ងៃ�ែ�ូំពេ�ពេ�ល�ួកពេ�ខែ�ើងរកទី�និីញ 

និីងពេ�វ៉ាកមីិពេ�កំ�ងទីីផ្តារពេប់�ក��ហ្វ័” ។

�ូលរមួិជាមួិយៈអ�គពេមិធាវិ ីHealey កំ�ង

ការដាក់ពាកយប់ណៈតឹ ងពេមិម្រាតីភា� អ�គពេមិធាវិ ី

ថ្ងៃនីរដ្ឋឋ California រដ្ឋឋ Connecticut រដ្ឋឋ 

Delaware ��ុក Columbia រដ្ឋឋ Hawaii, 

រដ្ឋឋ Illinois, រដ្ឋឋ Maine, Maryland, រដ្ឋឋ 

Michigan, Minnesota, រដ្ឋឋ Nevada, New 

Jersey, New Mexico, North Carolina, 

Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, 

Vermont, Virginia និីង Washington។

ពេ��កតី�ពេងេប់ ម្រាតូវិបានីពេដាះ�សាយៈ

ពេ�រដ្ឋឋ Massachusetts ពេដាយៈជ�នួីយៈការ

អ�គពេមិធាវិ ីAdam Cambier ទីទួីលប់នីា�ក

ខែផំ្តក�ិទីធិ�លរដ្ឋឋរប់�់ អ�គពេមិធាវិ ីHealey 

និីងពេមិធាវិ ីState Solicitor Bessie Dewar ។

អ្នគគពេមធា�វីី អ្នគគពេមធា�វីី HEALEYHEALEY �ឹកនា��កា�ររួម �ឹកនា��កា�ររួមtmkBITMB½rTI   02
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ខែ�ីរប់ា��ត៍ ខែ�ីរប់ា��ត៍ USA USA 

ពេ�ខែ�ឧ�ភា ឆំ្នាំ� ២០២១ ម្រាក�ួងពេ�ខែ�ឧ�ភា ឆំ្នាំ� ២០២១ ម្រាក�ួង

រតន្ទាគ្នារ�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិបានីចាប់់ពេផ្តត�មិរតន្ទាគ្នារ�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិបានីចាប់់ពេផ្តត�មិ

ដ្ឋ�ពេណៈ� រការមូិលនិី�ិ សារពេ���នីធសាត រពេ��ងវិញិដ្ឋ�ពេណៈ� រការមូិលនិី�ិ សារពេ���នីធសាត រពេ��ងវិញិ

តាមិរដ្ឋឋ និីងតាមិត�ប់ន់ី ខែដ្ឋលម្រាតូវិបានីប់ពេងក�តតាមិរដ្ឋឋ និីងតាមិត�ប់ន់ី ខែដ្ឋលម្រាតូវិបានីប់ពេងក�ត

ពេ��ងពេដាយៈ�ាប់់�តី�ីខែផ្តនីការ�ពេង្គ្រាង្ហាគ ះពេ��ងពេដាយៈ�ាប់់�តី�ីខែផ្តនីការ�ពេង្គ្រាង្ហាគ ះ

អាពេមិរកិឆំ្នាំ� ២០២១ ពេដ្ឋ�មិបផី្តតល់ម្រាបាក់��នួីនី អាពេមិរកិឆំ្នាំ� ២០២១ ពេដ្ឋ�មិបផី្តតល់ម្រាបាក់��នួីនី 

៣៥០ ពាន់ី�នីដ្ឋ��ែ រជាមូិលនិី�ិប់ន្ទាា ន់ី៣៥០ ពាន់ី�នីដ្ឋ��ែ រជាមូិលនិី�ិប់ន្ទាា ន់ី

�ម្រា�ប់់រដាឋ ភិ្នំបាលតាមិរដ្ឋឋ តាមិត�ប់ន់ី �ម្រា�ប់់រដាឋ ភិ្នំបាលតាមិរដ្ឋឋ តាមិត�ប់ន់ី 

ខែដ្ឋនីដី្ឋ និីងរដាឋ ភិ្នំបាលក�ល�មុិ�នីធ។ ម្រាក�ួងខែដ្ឋនីដី្ឋ និីងរដាឋ ភិ្នំបាលក�ល�មុិ�នីធ។ ម្រាក�ួង

រតន្ទាគ្នារបានីផ្តស�ើផ្តាយៈមិ�គ�ពេទី�ក៍រតន្ទាគ្នារបានីផ្តស�ើផ្តាយៈមិ�គ�ពេទី�ក៍

ឯកសារពេយាងរហ្វ័����នួីនី�ីរទី���រ ជា�ឯកសារពេយាងរហ្វ័����នួីនី�ីរទី���រ ជា�

�កប់�ម្រាត��ត៌�នីខែដ្ឋល�នី ៨ ទី���រ ពេ��កប់�ម្រាត��ត៌�នីខែដ្ឋល�នី ៨ ទី���រ ពេ�

ពេល�ទី���រកមីិវិ�ីិមូិលនិី�ិសារពេ���នីធសាត រពេល�ទី���រកមីិវិ�ីិមូិលនិី�ិសារពេ���នីធសាត រ

ពេ��ងវិញិពេម្រាកាយៈវិរី ា��កូរ ាណូា ពេ�តាមិរដ្ឋឋ ពេ��ងវិញិពេម្រាកាយៈវិរី ា��កូរ ាណូា ពេ�តាមិរដ្ឋឋ 

និីងតាមិមូិលដាឋ នី និីងវិធិានី��ងពេម្រាកាយៈនិីងតាមិមូិលដាឋ នី និីងវិធិានី��ងពេម្រាកាយៈ

ប់ពេណាត ះអា�នំីខែដ្ឋល�នី��នួីនី ១៥១ ប់ពេណាត ះអា�នំីខែដ្ឋល�នី��នួីនី ១៥១ 

ទី���រ។ទី���រ។

ឯកសារនីីមួិយៈៗ ម្រាតូវិបានីប់ញូុ្ញលពេ�ឯកសារនីីមួិយៈៗ ម្រាតូវិបានីប់ញូុ្ញលពេ�

កំ�ងអនី��សរណៈៈពេនីះ  ពេហ្វ័�យៈម្រាក�ួងហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�កំ�ងអនី��សរណៈៈពេនីះ  ពេហ្វ័�យៈម្រាក�ួងហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�
ក៏�នីបានីពេរៀប់��ពេ�ើ�ប់ទីប់ង្ហាា ញពេ�ញពេលញ ក៏�នីបានីពេរៀប់��ពេ�ើ�ប់ទីប់ង្ហាា ញពេ�ញពេលញ 

ពេ�ដ្ឋល់អនី��ណៈៈក�ី�ិការហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�រប់�់ពេ�ដ្ឋល់អនី��ណៈៈក�ី�ិការហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�រប់�់

ម្រាកុមិម្រាបឹ់កាម្រាកុង។ ��កប់�ម្រាត��ត៌�នីម្រាកុមិម្រាបឹ់កាម្រាកុង។ ��កប់�ម្រាត��ត៌�នី

ខែដ្ឋលភាា ប់់មិកជាមួិយៈផ្តតល់នូីវិ��ត៌�នីលមិូិត ខែដ្ឋលភាា ប់់មិកជាមួិយៈផ្តតល់នូីវិ��ត៌�នីលមិូិត 

អ��ីវិ�ីិខែដ្ឋលមូិលនិី�ិអា�ម្រាតវូិបានីពេម្រាប់�ម្រាបា�់អ��ីវិ�ីិខែដ្ឋលមូិលនិី�ិអា�ម្រាតវូិបានីពេម្រាប់�ម្រាបា�់

ពេដ្ឋ�មិបពីេឆ្លែ�យៈតប់ពេ�នឹីងតម្រាមូិវិការ���ួ�សាវិពេដ្ឋ�មិបពីេឆ្លែ�យៈតប់ពេ�នឹីងតម្រាមូិវិការ���ួ�សាវិ

ថ្ងៃនីពេរា�រាតតាត ប់�ពេ�ញការកងើះខ្លាំតថ្ងៃនីពេរា�រាតតាត ប់�ពេ�ញការកងើះខ្លាំត

��ណូៈលកំ�ង��ពេណាមិរដាឋ ភិ្នំបាលតាមិរដ្ឋឋ ��ណូៈលកំ�ង��ពេណាមិរដាឋ ភិ្នំបាលតាមិរដ្ឋឋ 

និីងតាមិមូិលដាឋ នី និីងគ្នា�ម្រាទី�ហ្វ័�មិន៍ី និីងនិីងតាមិមូិលដាឋ នី និីងគ្នា�ម្រាទី�ហ្វ័�មិន៍ី និីង

ម្រាប់ជាជនីខែដ្ឋលរងពេម្រាគ្នាះខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�តពេដាយៈសារម្រាប់ជាជនីខែដ្ឋលរងពេម្រាគ្នាះខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�តពេដាយៈសារ

វិបិ់តតិពេ�ដ្ឋឋកិ�ុកំ�ងពេ�លជ�ងឺកូវិដី្ឋ -១៩ ។ វិបិ់តតិពេ�ដ្ឋឋកិ�ុកំ�ងពេ�លជ�ងឺកូវិដី្ឋ -១៩ ។ 

មូិលនិី�ិវិរី ា��កូរ ាណូាសារពេ���នីធ�ម្រា�ប់់មូិលនិី�ិវិរី ា��កូរ ាណូាសារពេ���នីធ�ម្រា�ប់់

ការសាត រពេ��ងវិញិតាមិរដ្ឋឋ និីងតាមិមូិលដាឋ នីការសាត រពេ��ងវិញិតាមិរដ្ឋឋ និីងតាមិមូិលដាឋ នី

ផ្តតល់នូីវិភា�ប់ត់ខែប់នីពេម្រា��នីពេដ្ឋ�មិបពីេឆ្លែ�យៈតប់ពេ�នឹីងផ្តតល់នូីវិភា�ប់ត់ខែប់នីពេម្រា��នីពេដ្ឋ�មិបពីេឆ្លែ�យៈតប់ពេ�នឹីង

តម្រាមូិវិការកំ�ង��ុក រមួិ�នី ការឧប់តិមិភតម្រាមូិវិការកំ�ង��ុក រមួិ�នី ការឧប់តិមិភ

�ម្រា�ប់់ម្រា�ួសារ អាជីវិកមីិខំ្លាំតតូ� ឧ�ាហ្វ័កមីិ�ម្រា�ប់់ម្រា�ួសារ អាជីវិកមីិខំ្លាំតតូ� ឧ�ាហ្វ័កមីិ

ខែដ្ឋលរងផ្តលប់ាះពាល់កមីិករចា�បា�់ និីងខែដ្ឋលរងផ្តលប់ាះពាល់កមីិករចា�បា�់ និីង

�ហ្វ័�មិន៍ីខែដ្ឋលរងពេម្រាគ្នាះខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�ត�ហ្វ័�មិន៍ីខែដ្ឋលរងពេម្រាគ្នាះខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�ត

ពេដាយៈសារវិបិ់តត។ិ ពេ�កំ�ងម្រាប់ពេភ្នំទីថ្ងៃនីការពេម្រាប់�ពេដាយៈសារវិបិ់តត។ិ ពេ�កំ�ងម្រាប់ពេភ្នំទីថ្ងៃនីការពេម្រាប់�

ម្រាបា�់ខែដ្ឋល�នី��ះប់ញ្ញា ី អំកទីទួីល�នីម្រាបា�់ខែដ្ឋល�នី��ះប់ញ្ញា ី អំកទីទួីល�នី

ភា�ប់ត់ខែប់នីទូីល�ទូី�យៈកំ�ងការ��ពេរ�ភា�ប់ត់ខែប់នីទូីល�ទូី�យៈកំ�ងការ��ពេរ�

ថាពេត�ម្រាតូវិពេម្រាប់�មូិលនិី�ិពេនីះយាាងដូ្ឋ�ពេមិា� ថាពេត�ម្រាតូវិពេម្រាប់�មូិលនិី�ិពេនីះយាាងដូ្ឋ�ពេមិា� 

ពេដ្ឋ�មិបពីេឆ្លែ�យៈតប់នឹីងតម្រាមូិវិការរប់�់�ហ្វ័�មិន៍ីពេដ្ឋ�មិបពីេឆ្លែ�យៈតប់នឹីងតម្រាមូិវិការរប់�់�ហ្វ័�មិន៍ី

�ួកពេ� ពេនីះពេប់�ពេយាងតាមិម្រាក�ួងរតន្ទាគ្នារ។�ួកពេ� ពេនីះពេប់�ពេយាងតាមិម្រាក�ួងរតន្ទាគ្នារ។

ប់ខែនិីមិពេល�ការអនី�ញ្ជាញ តប់ខែនិីមិពេល�ការអនី�ញ្ជាញ ត

ឱ្យយ�នីការ��ណាយៈខែដ្ឋលឱ្យយ�នីការ��ណាយៈខែដ្ឋល

អា�ប់ត់ខែប់នីបានីរហូ្វ័តដ្ឋល់អា�ប់ត់ខែប់នីបានីរហូ្វ័តដ្ឋល់

កម្រាមិិតថ្ងៃនីការខ្លាំតប់ង់កម្រាមិិតថ្ងៃនីការខ្លាំតប់ង់

ម្រាបាក់��ណូៈលរប់�់�ួកពេ� ម្រាបាក់��ណូៈលរប់�់�ួកពេ� 

ពេ��កតីខែណៈន្ទា�រប់�់ម្រាកពេ��កតីខែណៈន្ទា�រប់�់ម្រាក

�ួងរតន្ទាគ្នារខែ�ងថា �ួងរតន្ទាគ្នារខែ�ងថា 

អំកទីទួីលអា�ពេម្រាប់�មូិលនិី�ិអំកទីទួីលអា�ពេម្រាប់�មូិលនិី�ិ

ពេដ្ឋ�មិបី៖ពេដ្ឋ�មិបី៖

• គ្នា�ម្រាទីដ្ឋល់ការ• គ្នា�ម្រាទីដ្ឋល់ការ

��ណាយៈពេល����ភា���ណាយៈពេល����ភា�

សាធារណៈៈតាមិរយៈៈការផ្តតល់�វិកិាដ្ឋល់សាធារណៈៈតាមិរយៈៈការផ្តតល់�វិកិាដ្ឋល់

កិ�ុ�ិត��ម្រាបឹ់ងខែម្រាប់ងកាត់ប់និីយៈជ�ងឺកូវិដី្ឋ កិ�ុ�ិត��ម្រាបឹ់ងខែម្រាប់ងកាត់ប់និីយៈជ�ងឺកូវិដី្ឋ 

-១៩, ការ��ណាយៈពេល�ខែផំ្តកពេវិជាសាស្រ្ត�ត -១៩, ការ��ណាយៈពេល�ខែផំ្តកពេវិជាសាស្រ្ត�ត 

ការខែ�ទាំ����ភា�អាកប់បកិរយិា ���ភា�ការខែ�ទាំ����ភា�អាកប់បកិរយិា ���ភា�

ផ្តែូវិ�ិតត ការ�ាបាលពេដាយៈពេម្រាប់�សារធាត�ផ្តែូវិ�ិតត ការ�ាបាលពេដាយៈពេម្រាប់�សារធាត�

មិិនីម្រាតឹមិម្រាតូវិ និីងប់��គលិក���ភា�សាធារណៈៈ មិិនីម្រាតឹមិម្រាតូវិ និីងប់��គលិក���ភា�សាធារណៈៈ 

និីង��វិតិភិា�ជាក់�ក់ខែដ្ឋលពេឆ្លែ�យៈតប់នឹីងនិីង��វិតិភិា�ជាក់�ក់ខែដ្ឋលពេឆ្លែ�យៈតប់នឹីង

វិបិ់តតកំិ�ង��ពេណាមិការពេម្រាប់�ម្រាបា�់ពេផ្តសងពេទីៀត។វិបិ់តតកំិ�ង��ពេណាមិការពេម្រាប់�ម្រាបា�់ពេផ្តសងពេទីៀត។

• ពេដាះ�សាយៈផ្តលប់ាះពាល់ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ• ពេដាះ�សាយៈផ្តលប់ាះពាល់ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ

អវិជិា�នី ខែដ្ឋលប់ណាត លមិក�ីភា�អា�នំីអវិជិា�នី ខែដ្ឋលប់ណាត លមិក�ីភា�អា�នំី

ខែផំ្តក���ភា�សាធារណៈៈ រមួិទាំ�ង ការជួលខែផំ្តក���ភា�សាធារណៈៈ រមួិទាំ�ង ការជួល

ប់��គលិកវិ�ិ�យៈសាធារណៈៈពេដាយៈផ្តតល់ប់��គលិកវិ�ិ�យៈសាធារណៈៈពេដាយៈផ្តតល់

ជ�នួីយៈដ្ឋល់ម្រា�ួសារខែដ្ឋលម្រាប់ឈឺមិនឹីងការជ�នួីយៈដ្ឋល់ម្រា�ួសារខែដ្ឋលម្រាប់ឈឺមិនឹីងការ

�ើះមិាបូ់អាហារ ផ្តាះ�ខែមិបង�ើះមិាបូ់អាហារ ផ្តាះ�ខែមិបង

ឬអ�នីត�ិ��ខែផំ្តកហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�ឬអ�នីត�ិ��ខែផំ្តកហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�
ពេផ្តសងពេទីៀត ផ្តតល់ជ�នួីយៈពេផ្តសងពេទីៀត ផ្តតល់ជ�នួីយៈ

អាជីវិកមីិខំ្លាំតតូ� និីងអាជីវិកមីិខំ្លាំតតូ� និីង

ប់នីតការគ្នា�ម្រាទីដ្ឋល់ប់នីតការគ្នា�ម្រាទីដ្ឋល់

ឧ�ាហ្វ័កមីិខែដ្ឋលរងឧ�ាហ្វ័កមីិខែដ្ឋលរង

ការប់ាះពាល់ខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�តការប់ាះពាល់ខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�ត

�ីវិបិ់តតពិេដ្ឋ�មិបសីាត រពេ��ងវិញិ �ីវិបិ់តតពិេដ្ឋ�មិបសីាត រពេ��ងវិញិ 

ពេដាយៈការពេដាះ�សាយៈពេដាយៈការពេដាះ�សាយៈ

មិិនីម្រាតឹមិខែតពេម្រាគ្នាះមិហ្វ័នីតរាយៈមិិនីម្រាតឹមិខែតពេម្រាគ្នាះមិហ្វ័នីតរាយៈ

រាតតាតភាែ មិ ប់ា�ពេណាះ ះពេទី រាតតាតភាែ មិ ប់ា�ពេណាះ ះពេទី 

ប់ា�ខែនីតភា�កាន់ីខែត�ៃន់ី�ៃរប់ា�ខែនីតភា�កាន់ីខែត�ៃន់ី�ៃរ

ខែ�មិពេទីៀត��ពេពាះ���ភា�ខែ�មិពេទីៀត��ពេពាះ���ភា�

សាធារណៈៈ ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ សាធារណៈៈ ពេ�ដ្ឋឋកិ�ុ 

និីងការអប់់រ �ខែដ្ឋលមិិនីនិីងការអប់់រ �ខែដ្ឋលមិិនី

��ី គំ្នា។��ី គំ្នា។

• ផ្តតល់ម្រាបាក់ឈួំឺល• ផ្តតល់ម្រាបាក់ឈួំឺល

ប់��ើ�ភ្នំរាា ប់់រងដ្ឋល់ប់��ើ�ភ្នំរាា ប់់រងដ្ឋល់

កមីិករ��ខ្លាំន់ីៗ ផ្តតល់ការគ្នា�ម្រាទីប់ខែនិីមិដ្ឋល់កមីិករ��ខ្លាំន់ីៗ ផ្តតល់ការគ្នា�ម្រាទីប់ខែនិីមិដ្ឋល់

អំកខែដ្ឋលម្រាប់ឈឺមិ និីងទីទួីលរងហានិីភ្នំ�យៈអំកខែដ្ឋលម្រាប់ឈឺមិ និីងទីទួីលរងហានិីភ្នំ�យៈ

���ភា�ខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�ត ពេដាយៈសារខែតពេ�វ៉ាកមីិ���ភា�ខ្លាំែ �ងប់�ផ្ត�ត ពេដាយៈសារខែតពេ�វ៉ាកមីិ

រប់�់�ួកពេ�កំ�ងក���ងពេ�ល�នីជ�ងឺរាតតាត។រប់�់�ួកពេ�កំ�ងក���ងពេ�ល�នីជ�ងឺរាតតាត។

• វិនិិីពេយា�ពេល�ពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា�មុិ�នីធ • វិនិិីពេយា�ពេល�ពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា�មុិ�នីធ 

លូទឹីក�មូិ�យៈ និីងពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា�មុិ�នីធម្រាប់�នីធ�លូទឹីក�មូិ�យៈ និីងពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា�មុិ�នីធម្រាប់�នីធ�

អ�ីនី�ឺពេណៈតពេ�ើ�ពេអាយៈម្រាប់ពេ��រពេ��ងនូីវិការអ�ីនី�ឺពេណៈតពេ�ើ�ពេអាយៈម្រាប់ពេ��រពេ��ងនូីវិការ

ទីទួីលបានីការពេម្រាប់�ម្រាបា�់ទឹីកសូាត ម្រាទីម្រាទីង់ទីទួីលបានីការពេម្រាប់�ម្រាបា�់ទឹីកសូាត ម្រាទីម្រាទីង់

ពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា    �មុិ�នីធទឹីក��ណៈល់ ទឹីក�យ�ះ ពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា    �មុិ�នីធទឹីក��ណៈល់ ទឹីក�យ�ះ 

និីងការ�ម្រាងីកលទីធភា�ពេម្រាប់�ម្រាបា�់ម្រាប់��នីធអ�ីនិីងការ�ម្រាងីកលទីធភា�ពេម្រាប់�ម្រាបា�់ម្រាប់��នីធអ�ី

នី�ឺពេណៈត។នី�ឺពេណៈត។

ទីីម្រាកុង�ូខែវិលរ ��ឹងថានឹីងទីទួីលបានីការទីីម្រាកុង�ូខែវិលរ ��ឹងថានឹីងទីទួីលបានីការ

ខែប់ងខែ�កមូិលនិី�ិ�ីរដា�់ពេដាយៈខែ�ក�ីគំ្នា។ ខែប់ងខែ�កមូិលនិី�ិ�ីរដា�់ពេដាយៈខែ�ក�ីគំ្នា។ 

ទីីមួិយៈពេដាយៈសារខែតការរ�ន្ទាប់ទី ជាទីីទីីមួិយៈពេដាយៈសារខែតការរ�ន្ទាប់ទី ជាទីី

ម្រាកុងទីីម្រាប់ជ��ជនី ពេ�រដ្ឋឋ�ាសាឈឺពូេ�តខែដ្ឋលម្រាកុងទីីម្រាប់ជ��ជនី ពេ�រដ្ឋឋ�ាសាឈឺពូេ�តខែដ្ឋល

�នីតថ្ងៃមិែ ៥៤.៤៥០.១៣០ ដ្ឋ��ែ រ។ ទីី�ីរ �នីតថ្ងៃមិែ ៥៤.៤៥០.១៣០ ដ្ឋ��ែ រ។ ទីី�ីរ 

ការខែប់ងខែ�ក�វិកិា�ម្រា�ប់់ទីីម្រាកុង�ូខែវិល ការខែប់ងខែ�ក�វិកិា�ម្រា�ប់់ទីីម្រាកុង�ូខែវិល 

�ឺជាខែផំ្តកមួិយៈថ្ងៃនីការផ្តតល់�វិកិា ផ្តតល់ពេ��ឺជាខែផំ្តកមួិយៈថ្ងៃនីការផ្តតល់�វិកិា ផ្តតល់ពេ�

ឱ្យយ Middlesex County កខែនីែងខែដ្ឋលឱ្យយ Middlesex County កខែនីែងខែដ្ឋល

រដាឋ ភិ្នំបាល��ុកម្រាតូវិបានីល�ប់ពេចាល  រដាឋ ភិ្នំបាល��ុកម្រាតូវិបានីល�ប់ពេចាល  

(Berkshire, Essex, Franklin, Hampden, (Berkshire, Essex, Franklin, Hampden, 

Hampshire, Middlesex, Suffolk និីង Hampshire, Middlesex, Suffolk និីង 

Worcester) �ាប់់នឹីងរកាជ�នួីយៈពេ�កំ�ងWorcester) �ាប់់នឹីងរកាជ�នួីយៈពេ�កំ�ង

រដ្ឋឋពេដាយៈខែ�កចាយៈល�យៈពេ�ទីីម្រាកុង និីងរដ្ឋឋពេដាយៈខែ�កចាយៈល�យៈពេ�ទីីម្រាកុង និីង

ទីីម្រាប់ជ��ជនីន្ទាន្ទាកំ�ង��ុកពេដាយៈខែផូ្តកពេល�ទីីម្រាប់ជ��ជនីន្ទាន្ទាកំ�ង��ុកពេដាយៈខែផូ្តកពេល�

ភា�រយៈម្រាប់ជាជនីកំ�ងទីីម្រាកុង និីងត�ប់ន់ី ភា�រយៈម្រាប់ជាជនីកំ�ងទីីម្រាកុង និីងត�ប់ន់ី 

ពេហ្វ័�យៈ�ហ្វ័�មិន៍ីអា�ពេម្រាប់�ម្រាបា�់�វិកិាពេដ្ឋ�មិបីពេហ្វ័�យៈ�ហ្វ័�មិន៍ីអា�ពេម្រាប់�ម្រាបា�់�វិកិាពេដ្ឋ�មិបី

ទ�ប្រកូុងឺឡូូម្លែវីល �ំពីឹងឺថា�ឹងឺទទួលបា�ថ្មីវីិ�ជាងឺ ៧៥ ��ដុ�ំ��ទ�ប្រកូុងឺឡូូម្លែវីល �ំពីឹងឺថា�ឹងឺទទួលបា�ថ្មីវីិ�ជាងឺ ៧៥ ��ដុ�ំ��
តា��យៈគួរឿប្រមាងឺជំួយសរឿន្ត្រី�ះ��អារឿ��ិកូតា��យៈគួរឿប្រមាងឺជំួយសរឿន្ត្រី�ះ��អារឿ��ិកូ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥
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�នីការវិវិិតត��នួីនី ៦៥.០០០ ករណីៈ (ឬអំក

ខែដ្ឋលម្រាតូវិបានីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងរ�ួពេហ្វ័�យៈ 

ប់ា�ខែនីត�នីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩) កំ�ង��ពេណាមិ

ម្រាប់ជាជនី ១៦០ �នីន្ទាក់ ខែដ្ឋលបានីចាក់

វ៉ាាក់សា�ងពេ�ញពេលញ។ ពេន្ទាះ�ឺពេ�ី�នឹីង 

០.០៤% ថ្ងៃនីម្រាប់ជាជនីខែដ្ឋលបានីទីទួីលការ

ចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ង រាយៈការណ៍ៈថាជាករណីៈ

�នីការវិវិិតត ។ គី្នានីថំា�វ៉ាាក់សា�ងណាខែដ្ឋល

�នីម្រាប់�ិទីធភា� ១០០% ពេទី។ ជាមួិយៈនឹីង

ថំា�វ៉ាាក់សា�ងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ជាមិ�យមិ

�នីម្រាប់�ិទីធភា�ម្រាប់ខែហ្វ័ល ៩០% អំកជ�ន្ទាញ

ខែផំ្តក��ខ្លាំភិ្នំបាលរ��ឹងថា ម្រាប់ខែហ្វ័លជា 

១០% ថ្ងៃនីអំកខែដ្ឋលបានីទីទួីលថំា�វ៉ាាក់សា�ង 

អា�ឆ្លែងបានី។

៥.  ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta vari-

ant អា�ជាមិហ្វ័នីតរាយៈដ្ឋល់�ហ្វ័�មិន៍ី

មួិយៈ��នួីនី

ពេ�តាមិ�ហ្វ័�មិន៍ីខែដ្ឋល�នីអម្រាតា

ចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងទាំប់ ជា�ិពេ�� ពេ�តាមិ

ត�ប់ន់ីជនីប់ទីខែដ្ឋលទីទួីលបានីការខែ�ទាំ�ពេ�

ពេ�ម្រាប់ពេទី�ឥណាឌ  បានីចាប់់ពេផ្តត�មិរកី

រាលដាលយាាងឆ្នាំប់់រហ្វ័�� និីងពេ�ើ�បានី

ពេល�ឭជា��ត៌�នីពេ�ពាក់         កណាត ល

ខែ�មិិ��ន្ទា។ ឥ�ូវិពេនីះ អំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក

��ខ្លាំភិ្នំបាល ក���ងម្រា��នីអ��ីការពេក�នីពេ��ង

ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩យាាង��ហ្វ័�កមិតងពេទីៀត ។ ពេនីះ

ជាអើីខែដ្ឋលអំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក��ខ្លាំភិ្នំបាល

ពេរៀនី�ូម្រាតអ��ីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី 

Delta variant ។
១. ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta vari-

ant  �នីការ�មិែង�ុ�់

�ិតម្រាតឹមិថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកកដា ជិត ៨០% 

ថ្ងៃនីអំកជ�ងឺពេ�មិនីាីរពេ�ទីយ UC Davis ខែដ្ឋល

បានីពេ�ើ�ពេត�តវិជិា�នី �ឺ�នីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ 

ប់ខែមិែង�ីី Delta variant  ។ ពេយាងតាមិ 

CDC កំ�ង�បាត ហ៍្វ័ខែតមួិយៈ �នីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-

១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta variant  �នី��នួីនី

ពេម្រា��នីជាង ៨០% ថ្ងៃនីករណីៈ�ីី ពេ�

�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិ។ អំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក

��ខ្លាំភិ្នំបាលអាពេមិរកិនិីយាយៈថា វ៉ាជាពេរឿង

�មីិតាពេទី ខែដ្ឋលវិរី��ម្រាប់ពេភ្នំទី�ីី�មិែងកាន់ីខែត

ពេម្រា��នីពេ��ងៗ ពេម្រាពាះវ៉ា�នីពេម្រា��នី និីងង្ហាយៈ

�មិែង។

២. ពេរា��ញ្ជាញ ថ្ងៃនីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង

�ីី Delta variant �ឺដូ្ឋ�គំ្នា

ពេរា��ញ្ជាញ ថ្ងៃនីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី 

Delta variant ពេល�ពេ��ងដូ្ឋ�គំ្នានឹីងជ�ងឺកូ

វិដី្ឋ-១៩ ជ�ន្ទាន់ីមិ�នី។ ខែតយាាងណាមិិញ 

ម្រា�ូពេ�ទីយក���ងពេមិ�លពេឃួ�ញថា មិនី��សកាន់ីខែត

ធាែ ក់�ែនួីឈឺឺពេលឿនីជាង ជា�ិពេ�� មិនី��ស  

វិ �យៈពេកីង។ ការ�សាវិម្រាជាវិ�ីីៗពេនីះ បានីរក

ពេឃួ�ញថា ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta 
variant �នីការរកីលូត��់យាាង

ឆ្នាំប់់រហ្វ័�� និីង�នីកម្រាមិិតកាន់ីខែតពេម្រា��នី

ពេ�កំ�ងប់��ង់ផ្តែូវិដ្ឋពេងា�មិ។

ជា�មីិតា មិនី��សខែដ្ឋលចាក់វ៉ាាក់សា�ង 

�ឺ�នីអាការៈមិិនី��លួ�ែនួី ឬ�នីពេរា��ញ្ជាញ

�សាល ម្រាប់�ិនីពេប់��ួកពេ�ឆ្លែងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ 

ប់ខែមិែង�ីី Delta variant ។ ពេរា��ញ្ជាញ រប់�់

�ួកពេ� �ឺដូ្ឋ�ជាពេរា��ញ្ជាញ ថ្ងៃនីជ�ងឺ ផ្អាត សាយៈ

ទូីពេ� កូក ម្រា�ុនីពេ�ត  ឬឈឺឺកាល និីងមិិនីដឹ្ឋង

កែិនី�ួរឱ្យយកត់��គ ល់។

៣. ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta vari-
ant ក���ងជះឥទីធ�ិលយាាងខ្លាំែ �ងដ្ឋល់មិនី��ស

ខែដ្ឋលមិិនីទាំន់ីចាក់វ៉ាាក់សា�ង

អំកជ�ងឺភា�ពេម្រា��នីខែដ្ឋល�ម្រា�កពេ�

មិនីាីរពេ�ទីយថ្ងៃនីមិជឈមិណៈឌ លពេវិជាសាស្រ្ត�ត UC 

Davis �ឺជាមិនី��សខែដ្ឋលមិិនីបានីទីទួីលការ

ចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩។ ពេ�ទូីទាំ�ង

ម្រាប់ពេទី� ៩៧ % ថ្ងៃនីអំកជ�ងឺខែដ្ឋល�ម្រា�ក

�ាបាលពេ�មិនីារីពេ�ទីយ បានីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ង

ជ�ងឺកូវិដី្ឋ -១៩ �ិតម្រាតឹមិថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកកដា 

ថំា�វ៉ាាក់សា�ង�នីម្រាប់�ិទីធភា��ុ�់កំ�ងការ

ការពារការជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta 
variant ពេហ្វ័�យៈវ៉ាក៏�នីម្រាប់�ិទីធភា�កំ�ងការ

ម្រាប់យៈ�ទីធម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹីងវិរី ា��កូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី 

Delta variant ផ្តងខែដ្ឋរ។

ពេ�រដ្ឋឋកាលីហ្វ័ើ�រញ៉ាា  និីងពេ�ទូីទាំ�ង

�ហ្វ័រដ្ឋឋអាពេមិរកិ ទិីនំីនី�យៈប់ង្ហាា ញថា ត�ប់ន់ី

ខែដ្ឋល�នីអម្រាតាចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងទាំប់ 

ទី�នីងជា�នីអម្រាតាឆ្លែងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ �ុ�់។ 

អំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក��ខ្លាំភិ្នំបាលជ�រ�ញឱ្យយការ

ចាក់ថំា�  វ៉ាាក់សា�ងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ពេដ្ឋ�មិបី

ការពារជ�ងឺ�ៃន់ី�ៃរ ខែដ្ឋលអា�ប់ណាត លឱ្យយ

សាែ ប់់បានី។

៤. ករណីៈ�នីការវិវិិតត�ម្រា�ប់់អំក

ចាក់វ៉ាាក់សា�ង �ឺកម្រាមិណា�់ ប់ា�ខែនីតវ៉ាពេក�តពេ��ង

ពេ�ពេ�លខែដ្ឋលអំកបានីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ង

រ�ួពេហ្វ័�យៈ ពេ�ើ�ពេត�ត៍វិជិា�នីជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ 

ភា�ពេម្រា��នី មិិនី�នីពេរា��ញ្ជាញ  ឬ�នី

ពេរា��ញ្ជាញ �សាល ពេហ្វ័�យៈវ៉ាកម្រាមិនឹីងន្ទា�ពេ�

ដ្ឋល់ការ�ូលពេ��ាបាលពេ�មិនីាីរពេ�ទីយ 

ឬសាែ ប់់ពេទី។ ពេរា��ញ្ជាញ រប់�់�ួកពេ��ឺ

ដូ្ឋ�ជាពេរា��ញ្ជាញ ថ្ងៃនីជ�ងឺផ្អាត សាយៈទូីពេ� 

កូក ម្រា�ុនីពេ�ត  ឬឈឺឺកាល និីងមិិនីដឹ្ឋងកែិនី

�ួរឱ្យយកត់��គ ល់។

�ិតម្រាតឹមិថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កកកដា �នីករណីៈ
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�នីកម្រាមិិត ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី Delta 

variant អា�កាន់ីខែតពេ�ើ�ពេអាយៈ�ូ�ខ្លាំត

កាន់ីខែតពេម្រា��នីខែ�មិពេទីៀត។ ពេរឿងពេនីះ ម្រាតូវិ

បានីពេ�ពេមិ�លពេឃួ�ញ�នីពេ�ជ��វិញិ�ិភ្នំ�ពេ�ក 

ពេ�កំ�ងប់ណាត ម្រាប់ពេទី�ម្រាកីម្រាកខែដ្ឋលការចាក់ថំា�

វ៉ាាក់សា�ងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ មិិនីអា�ទីទួីលបានី។ 

អំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក��ខ្លាំភិ្នំបាលនិីយាយៈថា 

ផ្តលប់ាះពាល់អា��នីពេក�តពេ��ងអ�់

ជាពេម្រា��នីទី�វិតស។

៦. អំកជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលមិិនីបានី

ចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងជាពេម្រា��នី ម្រាបាថំាថា �ួកពេ�

ទីទួីលបានីថំា�វ៉ាាក់សា�ង

ម្រា�ូពេ�ទីយ��ខ្លាំភិ្នំបាល UC Davis បានី

កត់��គ ល់ថា អំកជ�ងឺវិ �យៈពេកីងមួិយៈ��នួីនី 

ពេ�ពេ�ល�ួកពេ��នីជ�ងឺ�ៃន់ី�ៃរនិីយាយៈថា 

�ួកពេ�ម្រាបាថំាថា �ួកពេ�នឹីងទីទួីលបានីថំា�

វ៉ាាក់សា�ងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ។ អំកជ�ងឺជាពេម្រា��នី

បានីម្រាបាប់់ម្រា�ូពេ�ទីយថា "ពេហ្វ័ត�អើីបានីជា�ំ��

មិិនីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ង?" ឬ "ពេហ្វ័ត�អើីបានីជា

�ំ��មិិនីសាត ប់់?"

៧. អំកជ�ន្ទាញ�ែះខែណៈន្ទា�ឱ្យយពាក់�ា� 

ពេទាំះបី់ជាអំកបានីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងពេ�ញពេលញ

អំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក��ខ្លាំភិ្នំបាលជាពេម្រា��នី

ពេ�ទូីទាំ�ងម្រាប់ពេទី�ក���ងពាក់�ា�់ការពារ

�ែួនី ពេទាំះបី់ជា�ួកពេ�បានីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ង

ការពារម្រាប់ឆ្នាំ�ងនឹីងជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ពេហ្វ័�យៈកតី។ 

�ួកពេ�ក៏បានីផ្តតល់ដ្ឋ�បូ់នី្ទានីដ្ឋល់ម្រាប់ជាជនី

ខែដ្ឋលបានីចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងរ�ួពេហ្វ័�យៈ 

ពេ�ៀ�វ៉ាងការជួប់ជ��គំ្នាម្រាទីង់ម្រាទាំយៈ�� និីង

ពេ�កខែនីែងបិ់ទីជិត ពេ�កំ�ងអាគ្នារខែដ្ឋល

មិិនីបានីដឹ្ឋង�ីសិានីភា�ថ្ងៃនីការចាក់ថំា�

វ៉ាាក់សា�ងរប់�់មិនី��សពេផ្តសងពេទីៀត។

៧. ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ប់ខែមិែង�ីី Delta vari-

ant កាន់ីខែតពេម្រា��នីទី�នីងជានឹីងមិកដ្ឋល់

ប់�ុ�ប់បនំី ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ប់ខែមិែង�ីី 

Delta variant ជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ ខែដ្ឋលពេល�ពេធាែ

ប់�ផ្ត�ត ប់ា�ខែនីតជ�ងឺកូវិដី្ឋ-១៩ Lambda variant 

ពេ�ញ�ីអាពេមិរកិខ្លាំងតបូង ក៏ក���ងពេល�ពេ�ញ

ជារូប់រាងផ្តងខែដ្ឋរ។ អំកជ�ន្ទាញខែផំ្តក

��ខ្លាំភិ្នំបាលជ�រ�ញថា ម្រាប់�ិនីពេប់�ម្រាប់ជាជនី

�ង់វិលិម្រាត�ប់់មិករកភា�ម្រាប់ម្រាកតីវិញិពេន្ទាះ 

ម្រាប់ជាជនីម្រាតូវិខែតទីទួីលបានីការចាក់ថំា�

វ៉ាាក់សា�ងពេអាយៈបានីពេម្រា��នី។ ដ្ឋរាប់ណា 

មិនី��សជាពេម្រា��នីពេ�ទូីទាំ�ង�ិភ្នំ�ពេ�ក មិិនី

ទីទួីលបានីការចាក់ថំា�វ៉ាាក់សា�ងពេន្ទាះពេទី វិ ី

រ ា��ប់ខែមិែង�ីីនឹីងប់នីតវិវិិតត និីងប់ងកជាប់ញ្ជាា ។

ប់ខែនិីមិជ�នួីយៈផ្អាា ល់រប់�់�ួកពេ�។ ពេយាងប់ខែនិីមិជ�នួីយៈផ្អាា ល់រប់�់�ួកពេ�។ ពេយាង

តាមិការបាា ន់ីសីានីថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មីិន្ទា ឆំ្នាំ� តាមិការបាា ន់ីសីានីថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មីិន្ទា ឆំ្នាំ� 

២០២១ ថ្ងៃនីការផ្តតល់មូិលនិី�ិពេដាយៈ MMA1 ២០២១ ថ្ងៃនីការផ្តតល់មូិលនិី�ិពេដាយៈ MMA1 

ទីីម្រាកុង�ូខែវិលនឹីងទីទួីលបានីទឹីកម្រាបាក់ទីីម្រាកុង�ូខែវិលនឹីងទីទួីលបានីទឹីកម្រាបាក់

ប់ខែនិីមិម្រាប់�ណៈ ២១.៥២៧.១៨៤ ដ្ឋ��ែ រ។ ប់ខែនិីមិម្រាប់�ណៈ ២១.៥២៧.១៨៤ ដ្ឋ��ែ រ។ 

��នួីនីទាំ�ង�ីរពេនីះរួមិគំ្នា �នី�រ�ប់ ��នួីនីទាំ�ង�ីរពេនីះរួមិគំ្នា �នី�រ�ប់ 

៧៥.៩៧៧.៣១៤ ដ្ឋ��ែ រ។ ពេយាងតាមិ៧៥.៩៧៧.៣១៤ ដ្ឋ��ែ រ។ ពេយាងតាមិ

ការខែណៈន្ទា� ការ��ណាយៈម្រាតូវិខែតចាប់់ពេផ្តត�មិការខែណៈន្ទា� ការ��ណាយៈម្រាតូវិខែតចាប់់ពេផ្តត�មិ

អនី�វិតត ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ��ូំ ឆំ្នាំ�២០២៤ ប់ា�ខែនីតអនី�វិតត ពេ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ��ូំ ឆំ្នាំ�២០២៤ ប់ា�ខែនីត

ការ��ណាយៈជាក់ខែ�តងអា�នឹីង�នីដ្ឋល់ការ��ណាយៈជាក់ខែ�តងអា�នឹីង�នីដ្ឋល់

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ��ូំ ឆំ្នាំ�២០២៦។ ការ��ណាយៈថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ��ូំ ឆំ្នាំ�២០២៦។ ការ��ណាយៈ

ថ្ងៃនីល�យៈខែប់ងខែ�ក�ហ្វ័��នីធពេនីះ �ឺជាដ្ឋ�ពេណៈ�ថ្ងៃនីល�យៈខែប់ងខែ�ក�ហ្វ័��នីធពេនីះ �ឺជាដ្ឋ�ពេណៈ�

ការ�នីរយៈៈពេ�លពេម្រា��នីឆំ្នាំ� ខែដ្ឋលនឹីងម្រាតូវិការ�នីរយៈៈពេ�លពេម្រា��នីឆំ្នាំ� ខែដ្ឋលនឹីងម្រាតូវិ

ជូនីដ្ឋ�ណឹៈង តាមិរយៈៈការផ្តតល់ធាត��ូលជាជូនីដ្ឋ�ណឹៈង តាមិរយៈៈការផ្តតល់ធាត��ូលជា

សាធារណៈៈ និីងដ្ឋ�ពេណៈ� ការ�ិភាកា។ សាធារណៈៈ និីងដ្ឋ�ពេណៈ� ការ�ិភាកា។ 

�មុិ�នីធភា�ជាតិថ្ងៃនីទីីម្រាកុង (NLC) ខែណៈន្ទា��មុិ�នីធភា�ជាតិថ្ងៃនីទីីម្រាកុង (NLC) ខែណៈន្ទា�

ដ្ឋល់សា�ម្រាកុងនូីវិពេគ្នាលការណ៍ៈខែណៈន្ទា�ដ្ឋល់សា�ម្រាកុងនូីវិពេគ្នាលការណ៍ៈខែណៈន្ទា�

មួិយៈ��នួីនី អ��ីខែផ្តនីការ�ម្រា�ប់់ការសាត រមួិយៈ��នួីនី អ��ីខែផ្តនីការ�ម្រា�ប់់ការសាត រ

ពេ��ងវិញិ។ខែផ្តនីការទាំ�ងពេន្ទាះ�ឺ៖ វ៉ាយៈតថ្ងៃមិែពេ��ងវិញិ។ខែផ្តនីការទាំ�ងពេន្ទាះ�ឺ៖ វ៉ាយៈតថ្ងៃមិែ

ម្រាប់តិប់តតិការរប់�់រដាឋ ភិ្នំបាល និីងតម្រាមូិវិការម្រាប់តិប់តតិការរប់�់រដាឋ ភិ្នំបាល និីងតម្រាមូិវិការ

�ហ្វ័�មិន៍ី ពេដ្ឋ�មិបីប់ពេងក�តខែផ្តនីការ�ម្រា�ប់់�ហ្វ័�មិន៍ី ពេដ្ឋ�មិបីប់ពេងក�តខែផ្តនីការ�ម្រា�ប់់

ការសាត រពេ��ងវិញិ ពេម្រាប់�ម្រាបា�់ម្រាប់ភ្នំ���ណូៈលការសាត រពេ��ងវិញិ ពេម្រាប់�ម្រាបា�់ម្រាប់ភ្នំ���ណូៈល

នីីមួិយៈៗតាមិយៈ�ទីធសាស្រ្ត�ត   ផ្តតល់អាទិីភា�នីីមួិយៈៗតាមិយៈ�ទីធសាស្រ្ត�ត   ផ្តតល់អាទិីភា�

ពេ�រិភា�សារពេ���នីធ រកាក�ណៈត់ម្រាតា និីងពេ�រិភា�សារពេ���នីធ រកាក�ណៈត់ម្រាតា និីង

�ងម្រាកងផ្តលប់ាះពាល់ន្ទាន្ទា។ រដ្ឋឋបាលម្រាតវូិ�ងម្រាកងផ្តលប់ាះពាល់ន្ទាន្ទា។ រដ្ឋឋបាលម្រាតវូិ

ពេរៀប់��ខែផ្តនីការពេដាយៈម្រាប់ងុម្រាប់យៈ�តំនូីវិការពេម្រាប់�ពេរៀប់��ខែផ្តនីការពេដាយៈម្រាប់ងុម្រាប់យៈ�តំនូីវិការពេម្រាប់�

ម្រាបា�់ខែដ្ឋលបានីពេម្រាគ្នាងទី�ក ពេដ្ឋ�មិបីទីទួីលម្រាបា�់ខែដ្ឋលបានីពេម្រាគ្នាងទី�ក ពេដ្ឋ�មិបីទីទួីល

បានីអតិម្រាប់ពេយាជន៍ីយាាងពេម្រា��នីដ្ឋល់ទីីម្រាកុងបានីអតិម្រាប់ពេយាជន៍ីយាាងពេម្រា��នីដ្ឋល់ទីីម្រាកុង

�ីឱ្យកា�ផ្តតល់មូិលនិី�ិ "មួិយៈកំ�ងមួិយៈជីវិតិ" �ីឱ្យកា�ផ្តតល់មូិលនិី�ិ "មួិយៈកំ�ងមួិយៈជីវិតិ" 

។ ម្រាក�ួងហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�ខែណៈន្ទា�ឱ្យយផ្តតល់អាទិីភា�។ ម្រាក�ួងហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�ខែណៈន្ទា�ឱ្យយផ្តតល់អាទិីភា�

ដ្ឋល់ការជ�នួី�ម្រាបាក់��ណូៈលជាមិ�នី ពេហ្វ័�យៈដ្ឋល់ការជ�នួី�ម្រាបាក់��ណូៈលជាមិ�នី ពេហ្វ័�យៈ

ប់ន្ទាា ប់់មិកពេផ្អាត តពេល�ការ វិនិិីពេយា�ពេល�ប់ន្ទាា ប់់មិកពេផ្អាត តពេល�ការ វិនិិីពេយា�ពេល�

ពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា�មុិ�នីធទឹីក និីងលូខែដ្ឋលម្រាតវូិការពេហ្វ័ដាឋ រ�ន្ទា�មុិ�នីធទឹីក និីងលូខែដ្ឋលម្រាតវូិការ

ពេម្រា��នី។ ពេដាយៈពេផ្អាត តពេល�ការសាត រ និីង�ម្រាងឹងពេម្រា��នី។ ពេដាយៈពេផ្អាត តពេល�ការសាត រ និីង�ម្រាងឹង

ជ�ហ្វ័រហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�រប់�់ទីីម្រាកុង ទីីម្រាកុងនឹីងជ�ហ្វ័រហិ្វ័រញ្ញញវិតិ�រប់�់ទីីម្រាកុង ទីីម្រាកុងនឹីង

កាន់ីខែតលមូ្រាប់ពេ��រកំ�ងការខែ�រកាពេ�វ៉ាកមីិ          កាន់ីខែតលមូ្រាប់ពេ��រកំ�ងការខែ�រកាពេ�វ៉ាកមីិ          

��ខ្លាំន់ីៗ។ អាទិីភា�ប់ន្ទាា ប់់�ួរខែតម្រាតវូិបានី��ខ្លាំន់ីៗ។ អាទិីភា�ប់ន្ទាា ប់់�ួរខែតម្រាតវូិបានី

ប់ម្រាមុិងទី�កមួិយៈ��ខែណៈក�ម្រា�ប់់ការពេឆ្លែ�យៈតប់ប់ម្រាមុិងទី�កមួិយៈ��ខែណៈក�ម្រា�ប់់ការពេឆ្លែ�យៈតប់

ជាប់នីត��ពេពាះភា�អា�នំីខែផំ្តក���ភា�ជាប់នីត��ពេពាះភា�អា�នំីខែផំ្តក���ភា�

សាធារណៈៈ ជា�ិពេ�� កិ�ុ�ិត��ម្រាបឹ់ងខែម្រាប់ងសាធារណៈៈ ជា�ិពេ�� កិ�ុ�ិត��ម្រាបឹ់ងខែម្រាប់ង

រប់�់ទីីម្រាកុងពេដ្ឋ�មិបីចាក់វ៉ាាក់សា�ងដ្ឋល់រប់�់ទីីម្រាកុងពេដ្ឋ�មិបីចាក់វ៉ាាក់សា�ងដ្ឋល់

ម្រាប់ជាជនី។ ពេ�ពេ�លខែដ្ឋលវិ�ិ�យៈអាទិីភា�ម្រាប់ជាជនី។ ពេ�ពេ�លខែដ្ឋលវិ�ិ�យៈអាទិីភា�

ទាំ�ងពេនីះម្រាតូវិបានីខែប់ងខែ�កត�លយភា�ខែដ្ឋលទាំ�ងពេនីះម្រាតូវិបានីខែប់ងខែ�កត�លយភា�ខែដ្ឋល

ពេ��ល់អា�ម្រាតូវិបានីប់ម្រាមុិងទី�ក�ម្រា�ប់់ពេ��ល់អា�ម្រាតូវិបានីប់ម្រាមុិងទី�ក�ម្រា�ប់់

ម្រាប់ពេភ្នំទី��ណាយៈខែដ្ឋល�នី�ិទីធពិេផ្តសងពេទីៀតម្រាប់ពេភ្នំទី��ណាយៈខែដ្ឋល�នី�ិទីធពិេផ្តសងពេទីៀត
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