KHMERPOST USA

ISSUE 321 JULY 26TH - AUGUST 08TH, 2021

រាជរដ្ឋាា�ភិិបាល បិិទខេ�ត្តតជាប់់ព្រំ�ំដែ�នថៃ� ក្រោ��យរកឃើ�ើញ

Page.1

ផ្អាា�កការធ្វើ�ើ�ចរាចរណ៍៍បណ្តោះ�ះ��អាសន្ននពីីម៉ោ�ោ�ង២១

មានអ្ននកឆ្លលងមេ�រោ�គកូូវីីដ១៩ បំំប្លែ�ែងថ្មីី� Delta ដល់់ ម៉ោ�ោ�ង ៣ នៅ�ភ្នំំ�ពេ�ញ រយៈៈពេ�ល២សប្តាា�ហ៍៍
(ភ្នំំ�ពេ�ញ)៖ រាជរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

នៅ�យប់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី២៨ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១
បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចបន្ទាាន់់មួួយ

ដោ�យបិិទខេ�ត្តតជាប់់ព្រំ�ំដែ�នថៃ�ទាំំងអស់់

មិិនឱ្យយធ្វើ�ដំំណើ�ើ
�ើ
រឆ្លលងកាត់់នោះ�ះឡើ�ើយ។

លោ�ក ឃួួង ស្រេ��ង នៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៩ ខែ�កក្កកដា

តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨

ឆ្នាំំ២
� ០២១នេះ�ះ បានដាក់់ចេ�ញវិ ិធានការ

កម្លាំំ��ងសមត្ថថកិិច្ចចបិិទផ្លូូ�វខេ�ត្តតជាាប់់ព្រំ�ំដែ�នថៃ� ដើ�ើម្បីី�កាារពាារកាាររីីកដាាលជំំងឺឺបំំម្លែ�ែងថ្មីី� Delta

ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta variant ៖ រឿ�ឿង ៨
យ៉ាា�ងដែ�លអ្ននកគួួរតែ�ដឹឹងអំំពីីប្រ�ភេ�ទនៃ�ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩
បានធ្វើ�ើបច្ចុ
� ប្បបន្ននភាពថ្ងៃ
�ទី
ៃ ២
ី ៣ ខែ�កក្កកដា
�ុ

ឆ្នាំំ�២០២១

ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� កំំពុុងបង្កកការ
ព្រួ�យ
ួ បារម្ភភ ខណៈៈពេ�លដែ�លករណីីកំំពុុង
កើ�ើនឡើ�ើងនៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា និិ ងនៅ�
ទូូ ទាំំងសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក។ ជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩
បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta variant ដែ�លមានដើ�ើមកំំណើ�ើ ត
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៤

(ភ្នំំពេ� �ញ)៖ អភិិបាលរាជធានីីភ្នំពេ�ំ �ញ

មេ�រោ�ោគបំំម្លែ�ែងថ្មីី� Delta

រដ្ឋឋបាល នៅ�ក្នុុ�ងភូូមិិសាស្រ្ត�រា
ត ជធានីី
ភ្នំំ�ពេ�ញ សម្រា�ប់់រយៈៈពេ�ល១៤ថ្ងៃ�ៃ ចាប់់
តទៅ�ទំំព័័រទីី០៨

កម្លាំំ��ងសមត្ថថកិិច្ចចរាាជធាានីីភ្នំំ�ពេ�ញដាាក់់បំំរាាមគោ�ោច ដើ�ើម្បីី�កាារពាារកាាររីីករាាលដាាលជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩

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

មជ្ឈឈមណ្ឌឌលគ្រ�ប់់ គ្រ�ងជំំងឺឺ របស់់

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិកបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងការណ៍
ិ
៍
មួួយនៅ�ថ្ងៃ�ៃពុុធទីី ២៦ ខែ�កក្កកដា ថា វី ីរ៉ុុស
�
Delta Variant កំំពុុងកើ�ើនឡើ�ើងនៅ�សហរដ្ឋឋ
អាមេ�រិ ិក។ ទិិ ន្ននន័័យថ្មី�ប
ី ង្ហាាញថា វី ីរ៉ុុស
�

Delta ឆ្លលងរាលដាលខ្លាំំង
� ជាង # ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩

មុុនៗ ។ មនុុស្សសដែ�លមិិនបានចាក់់វ៉ាាក់សាំំ
់ ង៖
ត្រូ�ូវតែ�ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង និិងពាក់់ម៉ាាស់់អោ�យ

បានគ្រ�ប់់គ្នាា។ មនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាាដែ�លស្ថិិត
� នៅ�

ក្នុុងតំំបន់់
ដែ�លមានការឆ្លលងខ្លាំំង
� /ខ្ពពស់់ ត្រូ�ូវតែ�
�
គួួរពាក់់ម៉ាាស់់ បើ�ើទោះ�ះបីីបានចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង

ហើ�ើយក៏៏ដោ�យ។
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អគ្គគមេ�ធាវីី HEALEY ដឹឹកនាំំការរួួមកម្លាំំ��ងគ្នាា�ការពារ

ធម្មមនុុញ្ញញភាពនៃ�ច្្បាប់់ប្រ�ឆាំំងការរើើ�សអើ�ើង របស់់ទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក
សុុបិិន ពិិន

អាជីីវកម្មមថតរូូបបដិសេិ �ធ មិិនផ្តតល់សេ់ �វាកម្មម

អគ្គគមេ�ធាវី ី HEALEY ដឹឹកនាំំការរួួម

របស់់ខ្លួួ�ន ដល់់គូូស្នេ�េហ៍៍ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទ

កម្លាំំ �ងគ្នាាការពារធម្មមនុុញ្ញញ ភាពនៃ�ច្បាាប់់

ដូូចគ្នាា។ ជាពិិសេ�ស ដើ�ើមបណ្តឹឹ� ងឈ្មោះ�ះ�

ប្រ�ឆាំំងការរើើ �សអើ�ើងរបស់់ទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបមេ�ត្រី�ីភាព ត្រូ�ូវបាន

ដាក់់ ពាក្យយប្តឹឹ�ងក្នុុ�ងសំំណុំំ� រឿ�ឿងអាជីី វកម្មម

ទីី ក្រុ�ុងញូូយ៉៉កពីី បទបដិិសេ�ធមិិ នផ្តតល់់

សេ�វាកម្មមថតរូូបក្នុុងពិិ
ី ពាហ៍៍ពិពា
ិ ហ៍៍អ្ននក
� ធីអា

ស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា LGBTQ+

BOSTON - អគ្គគមេ�ធាវី ីលោ�កស្រី�ី
Maura Healey នៅ�ថ្ងៃ�នេះ�
ៃ ះ បានដឹឹកនាំំក្រុ�ុម
អគ្គគមេ�ធាវី ីចំំនួួន ២១ រូូប ដាក់់បណ្តឹឹ� ងជា
សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបមេ�ត្រី�ភា
ី ព គាំំទ្រ�ធម្មមនុុញ្ញញភាព
នៃ�ច្បាាប់់ប្រ�ឆាំំងការរើើ �សអើ�ើងនៅ�ទីីក្រុ�ង
ុ ញូូ
វយ៉៉ក។

Emilee Carpenter និិងអាជីីវកម្មមរបស់់នាង

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបនេះ�ះ ត្រូ�ូវបានប្តឹឹ�ងទៅ�

ឈ្មោះ�ះ� Emilee Carpenter LLC កំំពុុង

តុុលាការថ្នាាក់់ស្រុ�ក
ុ សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកសម្រា�ប់់

ស្វែ�ង
ែ រកការផ្សាាយតាមអនឡាញដោ�យ

ស្រុ�ុកភាគខាងលិិចនៃ�ទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉កក្នុុ�ង

បញ្ជា
ា ក់់ថាសេ�វាកម្មមរបស់់ពួួកគេ�មិិនមែ�ន

រឿ�ឿងក្តីី�នេះ�ះ ត្រូ�ូវបានធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ដោ�យសារតែ�

តទៅ�ទំំព័័រទីី១១

រឿ�ឿងក្តីី� Emilee Carpenter, LLC v. James ។

សម្រា�ប់់ គូូស្នេ�េហ៍៍ LGBTQ+ ទេ�។ ដើ�ើម

KHMERPOST USA

AG HEALEY LEADS COALITION
IN DEFENDING
CONSTITUTIONALITY OF NEW YORK’S ANTIDISCRIMINATION LAW

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 Carpenter, LLC v. James. The case was brought
by a photography business refusing to offer
its services to same-sex couples. Specifically, 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-discrimination 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 discriminatory 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 public accommodations to prevent severe
economic, personal, and social harm.
Discrimination by places of public accommodation “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
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លេ�ខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កក្កកដា-០៨សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១

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

infecting again, it will affect the fam-

and three measures of PROTECTIONS,

most of the emergency facilities are

Phnom Penh: Mrs. Or Vandin,

ily economy as well as the national

currently people are still negligent,

full, with only a few places left, but

Secretary of State and Spokesperson

economy of our country. The big prob-

thinking that it is okay, do not need to

not many," she said.

of the Ministry of Health and Chair of

lem it is affecting your health, constant

be strict, some people do not need to

Please be reminded that as of July

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

លោ�ោកស្រី�ី ឱ វណ្ណណឌីីន

be beyond capacity, because there are

យកសណ្ឋាា�គាារធ្វើ�ើ�ជាាមណ្ឌឌលព្យាាបាាលជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩

so many diseases, we do not have a
place to put them, so the death toll is

increase of death, we do not work to-

wear a mask, some others Covid-19 is

10, 2021, Cambodia has found a total

high and you have a hard time in the

gether now.

seen as a common cold.

of 60,959 people infected with Covid-19,

livelihood business because the virus

"Now our public health facilities,

981 new infections, a total of 52,475

is very aggressive, it needs to be shut

She also called on the people to

in other words, hospitals and hospitals

cases have been cured and 902 people

down again to prevent the virus from

adhere to the three measures of DON’T

have emergency facilities, and now

have died.
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ប្រ�វត្តិិ�សង្ខេ�េបលោ�ក ដាញ់់ ហុុង (កូូនខ្មែ�ែរកម្ពុុ�ជា
ក្រោ��ម) ជាអ្ននកបង្កើ�ើ�តពុុម្ពពអក្្សរយូូនីីកូូដខ្មែ�ែរ

ិ ថា បានទៅ�រៀ�ៀនហើ�ើយ
ដូូ ច្នេះ�ះ�ទៅ�វិញ

នៅ�ក្នុុ�ងមេ�រៀ�ៀនរៀ�ៀបរាប់់ ពីីការ Edit
ពុុម្ពពអក្សសរយូូនីីកូូដខ្មែ�រែ នេះ�ះ ខ្ញុំំ��សូូមដកស្រ�ង់់

អនុុវិ ិទ្យាាល័័យ និិងវិ ិទ្យាាល័័យដែ�លលោ�កពូូ

យកអត្ថថបទខាងគេ�ហទំំព័័រសប្បាាយ ដែ�ល
មានចំំណងជើ�ើងថា "ដាញ់់ ហុុង ចាកចោ�ល
ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ ត ដោ�យសារពុុម្ពពអក្សសរខ្មែ�ែរ"
ដើ�ើម្បីី�ណែ�នាំំឲ្យយស្គាាល់់ពីអ្នន
ី កបង្កើ�ើ�តពុុម្ពពអក្សសរ
យូូនីីកូូដខ្មែ�ែរគឺឺលោ�ក ដាញ់់ ហុុង មុុននឹឹង

ប្រ�វត្តិិ�សង្ខេ�េប : លោ�ក ដាញ់់ ហុុង ៖
លោ�កពូូ បាញ់់ ហុុង មានសញ្ជា
ា តិិខ្មែ�រែ
ជាខ្មែ�រែ កម្ពុុជាក្រោ��ម
ចាប់់កំំណើ�ើ តក្នុុងគ្រួ
ួ រ
�
� �សា
កសិិករនៅ�ខេ�ត្តតពល្លាាវលើ�ើទឹឹកដីីកម្ពុុជាក្រោ��ម
�
នៅ�ឆ្នាំំ� ១៩៧២។

សមាជិិកគ្រួ�សា
ួ រ ៖ ចំំនួួនសមាជិក
ិ ក្នុុង
�

ឆ្នាំំ�ហើ�ើយ ហើ�ើយនៅ�តែ�បន្តតរបរស្រែ��ចម្កាា រ
ដដែ�ល។
៨ខែ� បាត់់ មុុខម៉ែ�ែ ៖ ក្រោ��យពេ�ល
លោ�កពូូ ដាញ់់ ហុុង ចាប់់កំំណើ�ើ តបាន
អាយុុ ៨ ខែ� លើ�ើទឹឹកដីីខេ�ត្តតពល្លាាវ ដែ�លជា

អត្ថថបទរបស់់សប្បាាយ ៖ តើ�ើបងប្អូូ�ន
ដែ�លកំំពុុងប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ពុុម្ពព
់ អក្សសរយូូនីកូ
ី ដខ្មែ
ូ �រែ

ការសិិក្សាាកម្រិ�ិតអនុុវិ ិទ្យាាល័័យថ្នាាក់់ទីី ៦។
ហុុង បន្តតការសិិក្សាានេះ�ះស្ថិិត
� នៅ�ឆ្ងាាយពីីផ្ទះះ�
បន្តិិ�ចដែ�ល ស្ថិិ�តនៅ�ស្រុ�ក
ុ មួួយផ្សេ�េងទៀ�ៀត
គឺឺស្រុ�ុក ឡាំំងយឿ�ឿ ។
វិ ិទ្យាាល័័យ ៖ ប្រ�លងបញ្ចច ប់់មធ្យយមសិិក្សាា

១៩៩១ ហុុង ត្រូ�ូវទៅ�បន្តតការសិិក្សាាកម្រិ�ិត
បរិ ិញ្ញាាបត្រ�នៅ�សាកលវិ ិទ្យាាល័័យច្បាាប់់

រយៈៈពេ�លប៉ុុ�ន្មាានទម្រាំ�ំគេ�អាចសម្រេ�េចបាន

ស្ថិិ�តនៅ�ទីី ក្រុ�ុងព្រៃ�ៃនគរ (អតីី ត) ដែ�ល

សមិិទ្ធធផលទាំំងនេះ�ះ? គេ�ត្រូ�ូវមានជំំនាញ

បច្ចុុ�ប្បបន្ននមានឈ្មោះ�ះ�ថា ទីីក្រុ�ុងហូូជីីមិិញ។
ការចាកចេ�ញពីី ស្រុ�ុកកំំណើ�ើ តមកបន្តត

អ្វីី�ខ្លះះ�? ត្រូ�ូវចំំណាយពេ�លប៉ុុ�ន្មាានម៉ោ�ោ ងក្នុុ�ង

មួួយថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងការអង្គុុ�យស្រា�វជ្រា�វ?

កម្រិ�ិតសិិក្សាានេះ�ះដោ�យសារតែ�កាលណោះ�ះ

លោ�ោក ដាាញ់់ ហុុង អ្ននកជំំនាាញពុុម្ពពអក្សសរខ្មែ�ែរ យូូនីីកូូដ ខ្មែ�ែរកម្ពុុ�ជាាក្រោ��ោម

ខ្សែ�ែជីីវិ ិតពិិតរបស់់ស្ថាាបនិិក ព្រ�មទាំំងជា

គ្រួ�ួសាររបស់់លោ�កពូូហុុង ទាំំងអស់់មាន

អ្ននករចនាពុុម្ពពអក្សសរយូូនីីកូូដខ្មែ�ែរយកមក

ចំំនួួន ៩ នាក់់។ លោ�កពូូ ហុុង ជាកូូនទីី ៥

បង្ហាាញជូូនអ្ននកទាំង
ំ អស់់គ្នាា ថាតើ�ើគាត់់តស៊ូូ�

ក្នុុ�ងចំំណោ�មបងប្អូូ�នចំំនួួន ៧ នាក់់ ដែ�ល
ក្នុុងនោះ�ះមាន
ប្រុ�ុស ៤ ស្រី�ី ៣។ រហូូតមកដល់់
�
ពេ�លនេះ�ះ ឪពុុករបស់់លោ�ក មានវ័័យ ៨២
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communities that expressly prohibit places
of public accommodation from discriminating 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 access to employment, housing and other
basic necessities of life, leading to deprivation 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 accommodations is a “unique evil.”
The attorneys general argue that the
First Amendment does not allow a business
to exclude customers in violation of antidiscrimination laws. It also does not protect
the speech in advertisements that give

បឋមសិិក្សាា ដាញ់់ ហុុង ចាប់់ ផ្ដើ�ើ�មបន្តត

ប្រ�លងបញ្ចច ប់់សញ្ញាាប័័ត្រ�បាក់់ឌុុបនៅ�ឆ្នាំំ�

អ្ននកបង្កើ�ើ�ត? គេ�នោះ�ះឈ្មោះ�ះ�អ្វីី�? អាយុុប៉ុុ�ន្មាាន?

បែ�បនេះ�ះ?

អនុុវិ ិទ្យាាល័័យ ៖ ចប់់ថ្នាាក់់ទីី ៥ កម្រិ�ិត

ក្រោ��យបាក់់ឌុុបកាន់់តែ�ឆ្ងាាយ៖ក្រោ��យពីី

សព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ធ្លាា ប់់ឆ្ងងល់់ទេ�ថាតើ�ើនរណាជា

បែ�បណាខ្លះះ� ទើ�ើបសម្រេ�េចបានសមិិទ្ធផ
ធ ល

ទៀ�ៀត។

ទុុតិិយភូូមិិនៅ�ឆ្នាំំ� ១៩៩១។

ស្វែ�ង
ែ យល់់ពីីគន្លឹះះ��ដទៃ�ៗទៀ�ៀត។

ក្នុុងទំំព័័របណ្ដុំ
��ំ ប្រ�វត្តិិ�បច្ចេ�ក
េ វិ ិទ្យាាលេ�ខ
�
នេះ�ះ Sabay សូូមគាស់ក
់ កាយលាតត្រ�ដាង

ឆ្លៀ�ៀ�តពេ�លហាត់់ ប្រា�ណដើ�ើម្បីី�សុុខភាព

notice that places of public accommodations
will refuse service on the basis of a protected characteristic.
Finally, the attorneys general call on
the Court to follow the Supreme Court’s
instruction to ensure that LGBTQ+ individuals are not subjected to “indignities
when they seek goods and services in an
open market.”
Joining AG Healey in filing the amicus are the attorneys general of California,
Connecticut, Delaware, the District of
Columbia, Hawai‘i, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New
Jersey, New Mexico, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont,
Virginia, and Washington.
The amicus brief was handled in Massachusetts by Assistant Attorney General
Adam Cambier of AG Healey’s Civil Rights
Division and State Solicitor Bessie Dewar.

តំំបន់់ដាច់់ស្រ�យាលម្ដាាយរបស់់គេ�ក៏៏ស្លាា ប់់

រដ្ឋាាភិិបាលវៀ�ៀតណាមផ្ដដល់់អាហារូូបករណ៍៍
មួួ យឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់ វគ្គគរៀ�ៀនត្រៀ��ៀមប្រ�លង
អាហារូូបករណ៍៍ថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ�ជាបន្តតនៅ�

ក្នុុ�ងអំំឡុុងសង្គ្រា�ាមអាមេ�រិ ិក-វៀ�ៀតណាម។
ចាប់់ពីីពេ�លនោះ�ះមក បន្ទុុ�កថែ�ទាំំទារក ការ

ឆ្នាំំ� ១៩៩២។

ធ្លាាក់់ទៅ�លើ�ើឪពុុករបស់់គាត់់ជាអ្ននករ៉ាា ប់់រង

នោះ�ះ មិិ នមែ�នតែ�ឆ្នាំំ�ត្រៀ��ៀមនោះ�ះទេ�។

ចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់ថែ�រក្សាាទាំំងស្រុ�ុង ត្រូ�ូវបាន
ប្រ�វត្តិិ�សិិក្សាា ៖

បើ�ើទោះ�ះបីី ជាសង្គ្រា�ាមរាតត្បាាត
យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ក៏៏ឪពុុករបស់់គាត់់បាន
បំំពេ�ញតួួនាទីីយ៉ាាងល្អអក្នុុងការបីី
បាច់់ថែ�រក្សាា
�

ឲ្យយកូូនប្រុ�ុសដែ�លបាត់់បង់់ម្ដាាយធំំធាត់់។

បឋមសិិក្សាា ៖ ឈានចូូ លអាយុុ
ប្រ�ហែ�ល ៨ ឆ្នាំំ� លោ�កពូូហុុងក៏៏បានចូូលរៀ�ៀន
ថា្ននក់់ទី១
ី ក្នុុងសាលាបឋមសិិ
ក្សាា បាហៀ�ៀង។
�
សម្រា�ប់់ ថ្នាាក់់បឋមសិិក្សាានៅ�ប្រ�ទេ�ស

វៀ�ៀតណាមគេ�សិិក្សាាត្រឹ�ឹមតែ� ៥ ឆ្នាំំប៉ុុ
� ណ្ណោះ�
�
ះ �
គឺឺចាប់់ពីីថ្នាាក់់ទីី ១ ដល់់ ថ្នាាក់់ទីី ៥។
ដើ�ើររាល់់ថ្ងៃ�ៃ ៖ ជារៀ�ៀងរាល់់ថ្ងៃ�ៃ សិិស្សស
កម្រិ�ិ តបឋមសិិក្សាា ដាញ់់ ហុុង ត្រូ�ូវ
ចំំណាយពេ�លវេេលាដើ�ើរទៅ�សាលាប្រ�មាណ
ជាពីីរគីីឡូូម៉ែ�ែត្រ�។

ទៅ�រៀ�ៀនផងហាត់់ប្រា�ណផង៖ថ្វីី�ត្បិិ�តតែ�

ទៅ�សាលាដោ�យថ្មើ��ើរជើ�ើងក៏៏លោ�កពូូហុុង
មិិនអាក់់អន់់ស្រ�ពន់់ចិត្ត
ិ តអ្វីី�ដែ�រ។មិិនតែ�ប៉ុុណ្ណោះ�
�
ះ �
គេ�បែ�រជាមានគំំនិិតក្រើ�ើ�នរំំលឹក
ឹ ខ្លួួ�នឯងយ៉ាា ង

អ្ននកមានសមត្ថថភាព ឱកាសនៅ�តែ�
មាន ៖ អាហារូូបករណ៍៍ដែ�លរដ្ឋឋផ្ដដល់់ឲ្យយ
ប្រ�សិិនបើ�ើសិស្ស
ិ សដែ�លមានសមត្ថថភាព និិង
លទ្ធធភាពប្រ�លងជាប់់នោះ�ះនឹឹងទទួួលបាន
អាហារូូបករណ៍៍ពេ�ញប្រាំ�ំឆ្នាំំ�តែ�ម្ដដង (ពីីមុុន
ថ្នាាក់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ�នៅ�វៀ�ៀតណាមរៀ�ៀន ៥ ឆ្នាំំ)� ។
ក្នុុ�ងនោះ�ះដែ�រ បញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�បេ�ក្ខខភាពសិិស្សស
ដែ�លប្រ�លងជាប់់ក៏មានឈ្មោះ
៏
�ះ�លោ�ក ដាញ់់
ហុុង ម្នាាក់់ដែ�រ។
បរិ ិញ្ញាាបត្រ�មិិនមែ�ន IT ៖ ពេ�លប្រ�លង
ចូូ លរៀ�ៀនថ្នាាក់់ បរិ ិញ្ញាាបត្រ�លោ�កពូូ ហុុង
បានចាប់់ជំំនាញច្បាាប់់ មិិនមែ�នរៀ�ៀនជំំនាញ
IT ទេ�។ នេះ�ះដោ�យសារតែ� គេ�ស្រ�លាញ់់
និិងចង់់ធ្វើ��ើការជំំនាញច្បាាប់់ មិិនដែ�លគិិត
ចង់់បម្រើ�ើកា
� រងារផ្នែ�ែកកុំំ�ព្យូូ�ទ័័រម្ដដងណាឡើ�ង
ើ ។
សាកលវិ ិទ្យាាល័័យដែ�លលោ�កពូូ ហុុង
ប្រ�លងជាប់់ និិ ងត្រូ�ូវរៀ�ៀនបន្តតនៅ�ទីីក្រុ�ុង
ហូូជីីមិិញនេះ�ះ មានឈ្មោះ�ះ�ថា សាកល
វិ ិទ្យាាល័័យច្បាាប់់ ។ ប្រាំ�ំមួួយឆ្នាំំក្នុុ
� �ងការចាប់់

យកជំំនាញគេ�ក៏៏ បានបញ្ចច ប់់បរិ ិញ្ញាាបត្រ�
ច្បាាប់់នៅ�ឆ្នាំំ� ១៩៩៧។
តទៅ�លេ�ខក្រោ��យ
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នាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី�ប្រ�កាសយុុទ្ធធនាការចាក់់វ៉ាា�ក់់សាំំងលើ�ើ Government leases Koh Meas land in
Kandal province to Khun Sear for 50 years
កុុមារនិិងយុុវវ័័យអាយុុ ១២ ឆ្នាំំ��ដល់់ ១៧ ឆ្នាំំ��

The government has decided
to lease 340 hectares of 61 acres
លោ�កនាយករដ្ឋឋមន្ត្រី�ី� ហ៊ុុ�ន សែ�ន
of Koh Meas land in Chbar Ampov
សម្រេ�េចបើ�ើកយុុទ្ធធនាការចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំងស៊ីី�
លោ�កអះះអាងថា ដើ�ើម្បីី�ធានានូូវការ district, Phnom Penh and two disណូូវ៉ាា ក់់លើ�ើកុុមារ និិងយុុវវ័័យចាប់់ពីីអាយុុ ទប់់ស្កាាត់នៃ�
់ ការឆ្លលងវី ីរុុស Covid-19 រដ្ឋាាភិិបាល tricts in Kandal province to Khun
Sear for 50 years to develop.
១២ឆ្នាំំ�ដល់់ ១៧ឆ្នាំំ� នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី០៦ ខែ�សីីហា ត្រូ�ូវតែ�បង្កើ�ើ�នល្បឿ�ឿ�ននៃ�ការចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំង

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

In a sub-decree dated December 17, 2020, signed by Prime Minសារព័័ត៌៌មានដែ�លស្និិ�ទ្ធធនឹង
ឹ រដ្ឋាាភិិបាល ប្រ�ទេ�ស និិងអាចបើ�ើកដំំណើ�ើ រការឡើ�ើងវិ ិញ ister Hun Sen, recently received by
The Cambodia Daily, it is stated
កម្ពុុ�ជា Fresh News បានដកស្រ�ង់់សម្ដីី� នូូវសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចរបស់់កម្ពុុ�ជា ក៏៏ដូូចជាសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច
that the reclamation of Koh Meas
ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ខែ� ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគ្រ�ប់់ គ្នាាផងដែ�រ។
public land of the state 340 hectកក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១ ថា លោ�កនឹឹងបើ�ើកពិិធីី
ares 61 acres is located in Chbar
យុុទ្ធធនាការចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំងជូូ នកុុមារ និិ ង
បណ្ឌិិ� ត យ៉៉ង សាំំងកុុមារ បញ្ជា
ា ក់់ ថា Ampov district. Phnom Penh, Lvea
Em and Kien Svay districts, Kandal province are state private lands.

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

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

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

លោ�កបញ្ជា
ា ក់់ថា នៅ�ពេ�លដែ�លកម្ពុុជា
�

ទាំំងនោះ�ះឲ្យយបានច្បាាស់់លាស់់ជាមុុនសិិន

លើ�ើប្រ�ជាជនចំំនួួន ១២លាននាក់់ហើ�ើយ

កើ�ើតលើ�ើពួួកគេ�ដែ�លបណ្តាា លឲ្យយមានវិ ិបត្តិិ�

ខាងមុុខនេះ�ះ។

ដល់់មនុុស្សសពេ�ញវ័័យឲ្យយបានចប់់សព្វវគ្រ�ប់់

ទាំំងពីីរលើ�ើក ដើ�ើម្បីី�ធានាភាពស៊ាំំ �ទូូទាំំង

សម្តេ�េចតេ�ជោ�ោ ហ៊ុុ�ន សែ�ន

Tycoon Khun Sear

Khun Sea Import Export is
owned by a Tycoon named Khun
Sea, who had been granted develយុុវវ័័យដែ�លនឹឹងប្រ�ព្រឹ�ឹត្តទៅត �នៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមានការចូូ លរួួម និិ ងមានការ
opment rights along the lower Meកាល់់ម៉ែ�ែត នៅ�ថ្ងៃ�ទីី
ៃ ០៦ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ២០២១
�
ជឿ�ឿជាក់់ ពីីប្រ�ជាពលរដ្ឋឋលើ�ើប្រ�សិិទ្ធធភាព
According to the sub-decree, kong River in the Arey Ksat area
ខាងមុុខនេះ�ះ។ ក្នុុ�ងនោះ�ះ លោ�កនឹឹងនាំំយក របស់់វ៉ាា ក់់សាំំង រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជាក៏៏ដូូចជា the 340-hectare 61-acre Koh Meas for 50 years.
land, which has been reclassified
ចៅ�ៗរបស់់លោ�កទាំង
ំ អស់់ដែ�លមានអាយុុ ក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាល គួួ រតែ�បង្ហាាញ

១២ ដល់់ ១៧ឆ្នាំំ� ទៅ�ទទួួលវ៉ាា ក់់សាំំងនៅ�

ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះតែ�ម្តតង។

លោ�ក ហ៊ុុ�ន សែ�ន បញ្ជា
ា ក់់ ថា ក្រៅ��ពីី

ចៅ�ៗរបស់់លោ�ក ក៏៏នៅ�មានចៅ�ៗរបស់់

ថ្នាាក់់ដឹក
ឹ នាំំសំំខាន់់ៗរបស់់រដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុជា
�
ជាច្រើ�ើ� នទៀ�ៀតដែ�រ ដែ�លនឹឹ ងទៅ�ទទួួ ល
វ៉ាា ក់់សាំំងនៅ�ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ។

របាយការណ៍៍ដែ�លគួួ រឲ្យយទុុកចិិ ត្តតបាន
ណាមួួ យពីីកម្រិ�ិ តវ៉ាា ក់់សាំំងដែ�លខ្លួួ�ន

ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់កន្លលងមក
់
ថា ពួួកវាមានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព
ទប់់ស្កាាត់់ការឆ្លលងវី ីរុុស Covid-19 កម្រិ�ិត

ណាចំំពោះ�ះមនុុស្សសដែ�លមានសុុខភាពល្អអ
និិ ងមនុុស្សសដែ�លមានជំំងឺឺ ឱកាសនិិ យម
ផ្សេ�េងៗ។

ជុំំ�វិ ិញបញ្ហា
ា នេះ�ះ កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ១៦ ខែ�

ប្រ�ធានគណៈៈកម្មាាធិិ ការនាយក

កក្កកដា ឆ្នាំំ២០២១
�
ប្រ�មុុខរដ្ឋាាភិិបាលកម្ពុុ�ជា

យ៉៉ង សាំំងកុុមារ បានប្រា�ប់់ សារព័័ត៌៌មាន

វ៉ាា ក់់សាំំង ឲ្យយរៀ�ៀបផែ�នការចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំង

គណបក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយមូូលដ្ឋាាន បណ្ឌិិ� ត
The Cambodia Daily នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ខែ�

កក្កកដា ថា ជារឿ�ឿងល្អអដែ�លរដ្ឋាាភិិបាលអាច
មានលទ្ធធភាពផ្តតល់់វ៉ាា ក់់សាំំងដល់់កុុមារ

ដើ�ើម្បីី�ធានានូូវការការពារជីីវិ ិតកុុមារពីីជំំងឺឺ
Covid-19។

បានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំទៅ�ដល់់គណៈៈកម្មមការ

លើ�ើកុុមារដែ�លមានអាយុុចាប់់ពីី ១២ឆ្នាំំ�

រហូូតដល់់យុុវវ័័យអាយុុ ១៧ឆ្នាំំ� ដែ�លមាន
ចំំនួួ ន ២លានាក់់ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ� តភាពស៊ាំំ �

ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សឲ្យយបានកាន់់តែ�ឆាប់់រហ័័ស។

អាចចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងវី ីរុុស Covid-19

នោះ�ះ កម្ពុុ�ជានឹឹ ងមានភាពស៊ាំំ �ពេ�ញផ្ទៃ�ៃ
ប្រ�ទេ�សដែ�លអាចបើ�ើកឡើ�ង
ើ វិ ិញនូូវសេ�ដ្ឋឋកិច្ចច
ិ
សង្គគម ជាពិិសេ�សការដាក់់ ឲ្យយដំំណើ�ើ រការ

ឡើ�ង
ើ វិ ិញនូូវគ្រឹះ�ះ�ស្ថាានអប់់រំំនានាដែ�លបាន
ផ្អាាកដំំណើ�ើ រការមួួយរយៈៈពេ�លកន្លលងមក
នេះ�ះ។

យ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ ក្រុ�ុមអ្ននកឃ្លាំំមើ�ើ
� ល

សង្គគមធ្លាា ប់់ បានសម្ដែ�ែងការព្រួ�ួយបារម្ភភថា
កុុមារជាធនធានមនុុស្សសដ៏៏ សំំខាន់់របស់់

ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាងផលអវិ ិជ្ជជមានណាមួួ យ

ធ្ងងន់់ធ្ងងរសម្រា�ប់់សង្គម
គ ជាតិិទាំំងមូូលទៅ�ថ្ងៃ�ៃ

ក្រោ��យ។

ទាក់់ ទិិននឹឹងបញ្ហា
ា នេះ�ះ កាលពីី ថ្ងៃ�ៃទីី

២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២០២១
�
ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាល
បានអះះអាងថា ខ្លួួ�នបានបើ�ើកយុុទ្ធធនាការ

ចាក់់ វ៉ាា ក់់សាំំងប្រ�ឆាំំងវី ីរុុស Covid-19 ជូូន
ប្រ�ជាពលរដ្ឋឋបានចំំនួួ នជាង ៦លាន ៤

សែ�ននាក់់ហើ�ើយ ដែ�លស្មើ��នឹ
ើ ឹង ៦៤,៥៥%

ជាតិិ ដូូច្នេះ�ះ�រដ្ឋាាភិិបាលត្រូ�ូវតែ�សិិក្សាាពីីផល

ក្នុុ�ងចំំណោ�មប្រ�ជាពលរដ្ឋឋគោ�លដៅ� ១០
លាននាក់់ ដោ�យគិិតចាប់់តាំំងពីី ថ្ងៃ�ៃទីី ១០

របស់់វ៉ាា ក់់សាំំងដែ�លត្រូ�ូវប្រើ�ើ�លើ�ើកុុមារ

កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ៕

ប៉ះះ�ពាល់់ គុុណសម្បបត្តិិ� និិងប្រ�សិិទ្ធធភាព

ខែ�កុុម្ភៈៈ� ឆ្នាំំ�២០២១ រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�
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ការបង់់ឥណទានពន្ធធអាករសម្រា�ប់់កុុមារប្រ�ចាំំខែ� អាចមានន័័យថា ជាពន្ធធ

អាករដ៍៍ភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�លធំំមួួយ នៅ�និិទាឃរដូូវសម្រា�ប់់ឪពុុកម្តាា�យមួួយចំំនួួន
ដោ�យ៖ Tami Luhby, CNN

ជាមួួយនឹង
ឹ ចំំនួួនទឹក
ឹ ប្រា�ក់់ពិត
ិ ប្រា�កដនៃ�ពន្ធធអាករ

ក៏៏នឹង
ឹ មានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បានពន្ធធអាករសម្រា�ប់់កូន
ូ

បានធ្វើ�ើបច្ចុ
� ប្បបន្ននភាព
០២៣១ GMT (1031
�ុ

សម្រា�ប់់កុុមារ មានលក្ខខណៈៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ទទួួល

ៗផងដែ�រ ពីីព្រោះ��ះកញ្ចច ប់់ជំំនួួយសង្គ្រោះ��ះ�អាច

បានវា។

សងវិ ិញបានទាំំងស្រុ�ុង។

HKT) ថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ�២០២១

(CNN) ឪពុុកម្តាាយជាច្រើ�ើ�នមានការរំំភើ�ើបចិិត្តត

យ៉ាា ងណាមិិញ អ្ននកច្បាាប់់បានការពារឪពុុក

គ្រួ�សា
ួ
រដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ទទួួល អាចទទួួល

ដែ�លមានប្រា�ក់់រាប់់រយដុុល្លាា រភ្លាាមៗ ចូូលក្នុុ�ង

ម្តាាយដែ�លមានប្រា�ក់់ ចំំណូូលទាប ពីី ការ

បានទឹឹកប្រា�ក់់សរុុបរហូូតដល់់ ៣៦០០ ដុុល្លាា រ

គណនីីធនាគាររបស់់ខ្លួួ�ន កាលពីីសប្តាាហ៍៍មុុន

ទូូទាត់ប្រា�ក់
់
ដែ�
់ លមានសក្តាានុុពល។ មេ�គ្រួ�ួសារ

សម្រា�ប់់ កូូនម្នាាក់់ៗ អាយុុក្រោ��ម ៦ ឆ្នាំំ� និិ ង

ដោ�យសារតែ�សេ�វាកម្មមប្រា�ក់់ ចំំណូូលផ្ទៃ�ៃក្នុុ�ង

រកលុុយបាន ៥០០០០ ដុុល្លាា រ ឬតិិចជាងនេះ�ះ

រហូូតដល់់ ៣០០០ ដុុល្លាា រ សម្រា�ប់់កូូនម្នាាក់់ៗ

បានចែ�កចាយ បង់់ ពន្ធធអាករសម្រា�ប់់ កុុមារ

និិងភ្ជាាប់់ឯកសាររួួមគ្នាាដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូល

ដែ�លមានអាយុុពីី ៦ ទៅ� ១៧ ឆ្នាំំ� សម្រា�ប់់

ជាលើ�ើកដំំបូូងរយៈៈពេ�លប្រាំ�ំមួួយខែ�ជាប្រ�ចាំំ។

៦០០០០ ដុុល្លាា រ ឬតិិចជាងនេះ�ះ នឹឹងមិិនចាំំបាច់់

ឆ្នាំំ�២០២១ ។

តបស្ននងឥណទានណាដែ�លលើ�ើសទេ�។
ឪពុុកម្តាាយនឹឹ ងទទួួ លបានឥណទាន

នេះ�ះជាលើ�ើកដំំបូូង ដែ�លឥណទានពន្ធធអាករ
សម្រា�ប់់ កុុមារ ត្រូ�ូវបានបង់់ជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�។
នៅ�ពេ�លអ្ននក ច្បាាប់់បានបង្កើ�ើ�តឥណទាន ជាផ្នែ�ែក
មួួ យនៃ�កញ្ចច ប់់ ជំំនួួយសម្រា�ប់់ ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩
ក្នុុ�ងទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន ១,៩ ពាន់់ពាន់់លានដុុល្លាា រ

ឪពុុកម្តាាយនឹឹ ងអាចធ្វើ�ើ�បច្ចុ�ុប្បបន្ននភាព

ពាក់់កណ្តាា លរបស់់ខ្លួួ�ន- រហូូតដល់់ ៣០០ ដុុល្លាា រ

ស្ថាានភាពអាពាហ៍៍ពិិពាហ៍៍តាមរយៈៈ portal នៅ�

២៥០ ដុុល្លាា រសម្រា�ប់់ កូូនច្បបងម្នាាក់់ ៗ ឬនៅ�

ប្រា�ក់់ចំំណូូល ចំំនួួនអ្ននករស់់នៅ�ក្នុុ�ងបន្ទុុ�ក និិង

ក្នុុ�ងមួួយខែ�សម្រា�ប់់ កូូនម្នាាក់់ៗ និិងរហូូតដល់់

ចុុងរដូូវក្តៅ�ៅនេះ�ះ។ បន្ទាាប់់មក IRS គួួរតែ�កែ�សម្រួ�ួល

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ១
ី ៥ នៃ�ខែ�នីីមួយ
ួ ៗរហូូតដល់់ពេ�ញមួួយឆ្នាំំ។
�

របស់់បក្សសប្រ�ជាធិិបតេ�យ្យយ នៅ�រដូូវផ្កាារី ីក ពួួកគេ�

បានជ្រើ�ើ�សរើើ �សផ្តតល់់ពាក់់កណ្តាា លនៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ

ដុុល្លាា រសម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ពួួកគេ�មានលក្ខខណៈៈ
គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់សម្រា�ប់់ឥណទានពន្ធធអាករសម្រា�ប់់
កុុមារ មានភាពល្អអប្រ�សើ�ើរ ពេ�ញលេ�ញចំំនួួន
៦៦០០ ដុុល្លាា រ។ ពួួ កគេ�នឹឹ ងទទួួ លបានការ
បង់់ប្រា�ក់់ជាមុុនចំំនួួន ៥៥០ ដុុល្លាា រក្នុុ�ងមួួយខែ�
(សរុុប ៣៣០០ ដុុល្លាា រក្នុុ�ងឆ្នាំំ� ២០២១) និិង

៣៣០០ ដុុល្លាា រផ្សេ�េងទៀ�ៀត នៅ�ពេ�លពួួកគេ�
បង់់ពន្ធធ។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែប្រ�សិនបើ�ើ
ិ
ឪពុុកម្តាាយទទួួលបានការ
ងារ ឬប្រា�ក់់ខែ�ខ្ពពស់់ជាងនេះ�ះ នៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះបង្កើ�ើ�ន
ប្រា�ក់់ចំំណូូលដល់់ ទៅ� ២០០០០០ ដុុល្លាា រនោះ�ះ
ពួួកគេ�មានសិិទ្ធិិ�ទទួល
ួ បានឥណទានតែ� ៤០០០
ដុុល្លាា រប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។ លោ�កបន្តតថាប្រ�សិិនបើ�ើពួក
ួ គេ�
ទទួួលបាន ៥៥០ ដុុល្លាា រក្នុុ�ងមួួយខែ�នៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ

ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលបានត្រឹ�ឹមតែ� ៧០០ ដុុល្លាា រលើ�ើ
ការបង់់ពន្ធធ ២០២១ របស់់ខ្លួួ�នប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

កូូនៗ របស់់ខ្លួួ�នសម្រា�ប់់ប្រា�ក់់ពន្ធធរបស់់ខ្លួួ�នជា

ទៀ�ៀត នៅ�ពេ�ល ពួួកគេ�ដាក់់លិិខិិតប្រ�កាសពន្ធធ

រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�។ លោ�កស្រី�ី Trenda Hackett

ប្រ�ចាំំឆ្នាំំ�២០២១ របស់់ខ្លួួ�ននៅ�ឆ្នាំំ�ក្រោ��យ។

នាយកប្រ�តិិ បត្ដិិ�នៅ�ក្រុ�ុមហ៊ុុ�នពន្ធធអាករ និិ ង
គណនេ�យ្យយ Thomson Reuters និិងជាអតីីត

ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ការទទួួលប្រា�ក់់ប្រ�ចាំំខែ� អាចនាំំឱ្យយ

ភ្នាាក់់ងារចំំណូូលរបស់់ IRS បានមានប្រ�សាសន៍៍

មានការភ្ញាាក់់ ផ្អើ�ើ�ល មិិ នស្វាាគមន៍៍ នៅ�ពេ�ល

ថា នេះ�ះមានន័័យថា ឪពុុកម្តាាយដែ�លបានរាប់់

បង់់ ពន្ធធនៅ�និិ ទាឃរដូូ វ ជាពិិ សេ�ស សម្រា�ប់់

បញ្ចូូ� លកូូនៗ នៅ�លើ�ើការបង់់ត្រ�ឡប់់របស់់គាត់់
នៅ�ឆ្នាំំ�២០២០ ប្រ�ហែ�លជាមិិ នធ្វើ�ើ�ដូូច្នោះ�ះ�ទេ�

ការទូូទាត់់ប្រ�ចាំំខែ�ជាបន្តតបន្ទាាប់់។
រកប្រា�ក់់ចំំណូូលបានច្រើ�ើ�ននៅ�ឆ្នាំំ២
� ០២១

ពីីឆ្នាំំ�នេះ�ះ តាមរយៈៈ IRS portal និិងទទួួលបាន
ឥណទានសរុុប នៅ�ពេ�លពួួកគេ�ដាក់់ប្រ�កាស

តើ�ើអ្ននកណាមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់?់

គ្រួ�សា
ួ រជាច្រើ�ើ�នអាចរកប្រា�ក់់ចំំណូូលបាន

ពន្ធធឆ្នាំំ២
� ០២១ ដែ�លនេះ�ះជារបៀ�ៀបដែ�លជាធម្មមតា

ឥណទានគឺឺផ្អែ�ែកលើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលដុុល

ច្រើ�ើ�ននៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះជាងឆ្នាំំ�មុុន។ ការរាតត្បាាតនៃ�

ដែ�លត្រូ�ូវបានសម្រួ�ួលរបស់់ឪពុុកម្តាាយ ចំំនួួន

វី ីរ៉ុុសកូ
�
ូរូណា
ូ
បានធ្វើ�ើ�ឱ្យយសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចធ្លាាក់់ចុះះ�ខ្លាំំ�ង

កូូនដែ�លមាន និិងអាយុុរបស់់កូូនៗទាំំងនោះ�ះ។

បំំផុុតនៅ�ឆ្នាំំ២
� ០២០ ដែ�លធ្វើ�ឱ្យ
�ើ យមនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ន
បាត់់បង់់ការងារ ឬកាត់់បន្ថថយប្រា�ក់់ខែ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

មិិនដូូចការទទួួលបានសែ�កឧបត្ថថម្ភភបីីដង
ដែ�លជនជាតិិ អាមេ�រិ ិកជាច្រើ�ើ� នបានទទួួ ល

ឥណទានដែ�លមានលក្ខខណៈៈពេ�ញលេ�ញ

នៅ�ឆ្នាំំ�នេះ�ះ អ្វីី�ៗកំំពុុងមើ�ើលឃើ�ើញថាមានការ

ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លមានជំំងឺឺរាតត្បាាត ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើ�

នឹឹងមានសម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារដែ�លរកចំំណូូលបាន

កើ�ើនឡើ�ើងវិ ិញ ខណៈៈពេ�លដែ�លប្រ�ទេ�សនេះ�ះ

ប្រ�ចាំំខែ� ពិិតជាការបង់់ពន្ធអា
ធ ករលើ�ើការប៉ាា ន់ស្មាាន
់

១១២ ៥០០ ដុុល្លាា រ និិងឯកសាររួួមដែ�លរកបាន

ព្យាាយាមវិ ិលត្រ�ឡប់់មករកភាពប្រ�ក្រ�តីីវិ ិញ។

របស់់គ្រួ�ួសារ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែការ

រហូូតដល់់ ១៥០០០០ ដុុល្លាា រក្នុុងមួួ
� យឆ្នាំំ� បន្ទាាប់់ពីី

នោះ�ះ វានឹឹងចាប់់ផ្តើ�ើ�មដកចេ�ញ។

គ្រួ�ួសារ សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ�២០២០ ឬឆ្នាំំ�២០១៩។

លោ�ក Mark Steber ប្រ�ធានមន្រ្តី�ី�ព័័ត៌៌មាន
ពន្ធធដារនៅ�ឯសេ�វាពន្ធធដារ Jackson Hewitt

សម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារជាច្រើ�ើ�ន ចំំនួួននេះ�ះគឺឺនៅ�

Tax Service បាននិិយាយថា “អ្ននកអាចនឹឹងមាន

ដូូច្នេះ�ះ� ប្រ�សិិនបើ�ើមានការផ្លាាស់់ប្តូូ�រណាមួួយ

ត្រឹ�ឹម ២០០០ ដុុល្លាា រសម្រា�ប់់កូូនម្នាាក់់ ហើ�ើយ

ឪពុុកម្តាាយអាចនឹឹងទទួួលបានប្រា�ក់់សំំណង

ចាប់់ផ្តើ�ើ�មដកចេ�ញ សម្រា�ប់់ឪពុុកម្តាាយដែ�ល

លទ្ធធផលមធ្យយមក្នុុ�ងឆ្នាំំ�២០២០ ដូូ ចជនជាតិិ

តិិ ចជាងការរំំពឹឹ ងទុុក ឬកាន់់ តែ�ជំំ ពាក់់ ពន្ធធ

នៅ�លីីវ រកប្រា�ក់់បានច្រើ�ើ�នជាង ២០ ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា រ

ឆ្នាំំ២
� ០២១ សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចកំំពុុ
ិ
ងមានចំំហាយកើ�ើនឡើ�ង
ើ

នៅ�ពេ�លពួួកគេ�បញ្ចច ប់់ការត្រ�ឡប់់មកវិ ិញរបស់់

ឬសម្រា�ប់់គូស្វាាមី
ូ
ភរិ
ី ិយាដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូល

អ្ននកអាចឈានទៅ�រកស្ថាានភាពដែ�លមាន

ខ្លួួ�ននៅ�ឆ្នាំំ�២០២១ ក្នុុ�ងនិិទាឃរដូូវខាងមុុខ។

លើ�ើសពីី ៤០ ម៉ឺឺ�នដុុល្លាា រ។

ប្រា�ក់់ចំំណូូលខ្ពពស់់ និិងពិិតជាមានការភ្ញាាក់់ផ្អើ�ើល
�

នោះ�ះ គឺឺជាពេ�លដែ�លពួួកគេ�ត្រូ�ូវសម្រួ�ួលការ
បង់់ប្រា�ក់ប្រ�ចាំំ
់
ខែ�ដែ�លខ្លួួ�នបានទទួួលរួួចហើ�ើយ

បានសម្រួ�ួលរបស់់ខ្លួួ�នមានចំំនួួន ១៤០០០០

ចិិញ្ចឹឹ�មបីីបាច់់ថែ�ទាំំកូូនរួម
ួ គ្នាា ដែ�លអះះអាងថា

សិិក្សាា។ គ្រួ�ួសារនឹឹងទទួួលបានពាក់់កណ្តាា ល

ទូូទាត់់ គឺឺផ្អែ�ែកទៅ�លើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូល និិងទំំហំំ

១០ឆ្នាំំ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើប្រា�ក់់ចំំណូូលសរុុប ដែ�ល

គូូស្វាាមីីភរិ ិយាខ្លះះ�លែ�ងលះះគ្នាា មានការ

ស្បៀ�ៀ�ងអាហារ សម្លៀ�ៀ�កបំំពាក់់ និិ ងសម្ភាារៈ�

ត្រូ�ូវបង់់ ។

ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធដែ�លមានកូូនពីីរនាក់់ អាយុុ ៤ឆ្នាំំ� និិង

បីីបាច់់ថែ�ទាំំកូូនរួម
ួ គ្នាា

ប្រ�ចាំំខែ�របស់់ពួក
ួ គេ� រួួមទាំង
ំ សម្រា�ប់់ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

អាចនឹឹងមិិនចូល
ូ រួួមការជ្រើ�ើ�សរើើ �សយកចំំណូូល

លោ�ក Steber បាននិិយាយថា ឧទាហរណ៍៍

គូូស្វាាមីភរិ
ី ិយាលែ�ងលះះគ្នាា មានការចិិញ្ចឹឹ�ម

ជួួ យដល់់ឪពុុកម្តាាយសម្រា�ប់់ ការចំំណាយ

ឪពុុកម្តាាយក្នុុ�ងស្ថាានភាពជាក់់លាក់់។ ពួួកគេ�
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អាមេ�រិ ិកជាច្រើ�ើ�នលាននាក់ដែ�
់ រ ប៉ុុ�ន្តែ�ែជាពិិសេ�ស

មួួយនឹឹងមកដល់់នៅ�ពេ�លបង់់ពន្ធធ” ។
ឪពុុកម្តាាយដែ�លមានប្រា�ក់់ចំំណូូលទាប

សម្រា�ប់់ឆ្នាំំ� ២០២១ ។
ប្រ�សិិនបើ�ើ ឪពុុកម្តាាយនោះ�ះទទួួ លបាន
ប្រា�ក់់បញ្ញើ�ើប្រ�ចាំំ
�
ខែ�នៅ�ឆ្នាំំនេះ�
� ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនទាមទារ
ប្រា�ក់់សម្រា�ប់់កូន
ូ ៗ នោះ�ះ គាត់់នឹង
ឹ ត្រូ�ូវកែ�សម្រួ�ល
ួ
ប្រា�ក់់ដែ�លបង់់លើ�ើសនោះ�ះ នៅ�ពេ�លបង់់ពន្ធធ
នៅ�ឆ្នាំំ�ក្រោ��យ។
ឪពុុកម្តាាយផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប្រ�ហែ�លជាមិិន
ត្រូ�ូវការថវិ ិកាជារៀ�ៀងរាល់់ខែ�ទេ� ហើ�ើយចង់់ទទួល
ួ
ប្រា�ក់់សំំណងច្រើ�ើ�នដូច្នេះូ �ះ�ពួួកគេ�អាចធ្វើ�ើកា
� រទិិញ
ធំំនៅ�ឆ្នាំំ�ក្រោ��យ។ លោ�កស្រី�ី Hackett បាន
និិយាយថា ក្រុ�ុមគ្រួ�ួសារទាំង
ំ នេះ�ះ ក៏៏ប្រ�ហែ�លជា
ចង់់ចាកចេ�ញដែ�រ។
លោ�កស្រី�ីមានប្រ�សាសន៍៍ថា “ ប្រ�សិិនបើ�ើ
អ្ននកមិិនមែ�នជាអ្ននកសន្សំំ�ប្រា�ក់់ទេ� នោះ�ះទុុកឱ្យយ
IRS ធ្វើ�ជា
�ើ គណនីីសន្សំំរ� បស់់អ្ននក” ។ "ខ្ញុំំ��និយា
ិ យ
រឿ�ឿងនោះ�ះច្រើ�ើ�នណាស់់" ៕
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KHMERPOST USA

លេ�ខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កក្កកដា-០៨សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១

tmkBITMB½rTI 01 បិិទខេ�ត្តតនៅ�ៅជាាប់់ព្រំ�ំប្រ�ទល់់ចំំនួួន៨ tmkBITMB½rTI 01 ផ្អាា�កចរាាចរនៅ�ៅភ្នំំ�ពេ�ញ២សប្តាា�ហ៍៍
ការសម្រេ�េចបែ�បនេះ�ះ បន្ទាាប់់ពីីមានការ

រកឃើ�ើញអ្ននកឆ្លង
ល មេ�រោ�គកូូវី ីដ១៩ បំំប្លែ�ែង

ិ និិងខេ�ត្តតសៀ�ៀមរាប។
ឧត្តតរមានជ័័យ,ព្រះ�ះវិហារ

ថ្មីី� Delta នៅ�ក្នុុ�ងខេ�ត្តតមួួយចំំនួួន។

ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េច បានបញ្ជា
ា ក់់ ថា
ការសម្រេ�េចបែ�បនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�ទប់់ស្កាាត់់

ដែ�លបណ្តាា ញព័័ត៌៌មាន Fresh News

មេ�រោ�គកូូវី ីដ១៩ បំំប្លែ�ែងថ្មីី� Delta។

នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េច

ទទួួ លបានយប់់ ថ្ងៃ�ៃទីី២៨ ខែ�កក្កកដា
ឆ្នាំំ�២០២១។

យោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចនេះ�ះ

រាជរដ្ឋាាភិិបាល បានសម្រេ�េចបិិទខ្ទទប់់

ភូូមិិសាស្ត្រ�រខេ�ត្តតកោះ�ះកុុង, ពោ�ធិ៍៍សាត់់,

បាត់់ដំំបង, ប៉ៃ�ៃលិិន, បន្ទាាយមានជ័័យ,

គិិ តពីី ម៉ោ�ោង ២៣៖៥៩នាទីី ថ្ងៃ�ៃទីី២៩

ទប់់ស្កាាត់់ការឆ្លលងរាលដាលនៃ�ជំំងឺឺ កូូ

ខែ�កក្កកដា រហូូតដល់់ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី១២ ខែ�សីីហា

វី ីដ១៩។

ការឆ្លលងរាលដាលក្នុុ�ងសហគមន៍៍ នៃ�

នៅ�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�សម្រេ�េចខាងលើ�ើ
នេះ�ះអភិិបាលរាជធានីីភ្នំំពេ�ញ
�
បានសម្រេ�េច

ការបិិទនេះ�ះមានរយៈៈពេ�ល ១៤ថ្ងៃ�ៃ

ផ្អាាកបណ្តោះ�ះ�អាសន្នននូូ វរាល់់ការធ្វើ�ើ�
ចរាចរណ៍៍ និិងរាល់់សកម្មមភាព ការងារ

ដោ�យគិិតចាប់់ពីីម៉ោ�ោ ង ២៣៖៤៥នាទីី

ថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ៩ ខែ�កក្កកដា ឆ្នាំំ២
� ០២១ រហូូតដល់់

ថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�សីីហា ឆ្នាំំ�២០២១។
ប្រ�ភពៈៈ FRESHNEWS

សមត្ថថកិិច្ចចដាាក់់បំំរាាមគោ�ោចនៅ�ៅរាាជធាានីី
ភ្នំំ�ពេ�ញ
ឆ្នាំំ�២០២១ ដើ�ើម្បីី�ប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំង និិង

មុុខរបរ ឬអាជីី វកម្មមនៅ�ចន្លោះ�ះ�ម៉ោ�ោ ង
៩យប់់ដល់់ម៉ោ�ោ ង ៣ទៀ�ៀបភ្លឺឺ�៕
ប្រ�ភពៈៈ FRESHNEWS
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ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលចេ�ញសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹងករណីីជំំងឺឺ Ministry of Health issues Covid-19 case
notice: New infected Case: 766,
កូូវីីដ-១៩ ឆ្លលងថ្មីី� ៧៦៦ នាក់់ ជាសះះស្បើ�ើ��យ ៩៦៧ នាក់់
healed case: 967 and dead case: 15 dead.
និិងស្លាា�ប់់ ១៥ នាក់់
ភ្នំំពេ�ញៈៈ
�
ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលនៃ�ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�
កម្ពុុជាបានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ជូូ
នព័័ត៌មានស្តីី�ពី
៌
ស្ថាាន
ី
ភាព
�
ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ដោ�យបានបញ្ជា
ា ក់់ថា ចំំនួួនអ្ននក
ឆ្លង
ល ថ្មីី�មាន ៧៦៦ នាក់់ ជាសះះស្បើ�ើ�យ ៩៦៧ នាក់់
និិ ងស្លាា ប់់ ១៥នាក់់ នេះ�ះយោ�ងតាមការចេ�ញ
ផ្សាាយផេ�កផ្លូូ�វការរបស់់ក្រ�សួួងសុុខាភិិបាលនៃ�
ព្រះ�ះរាជាណាចក្រ�កម្ពុុ�ជានៅ�ថ្ងៃ�ទី
ៃ ី ២៧ ខែ� កក្កកដា
ឆ្នាំំ�២០២១ នេះ�ះ ។

ក្នុុ�ងនោះ�ះដែ�រ ក្រ�សួួងសុុខាភិិ បាលក៏៏ បាន
បញ្ជា
ា ក់់ ពីីចំំនួួនឆ្លលងសរុុបរហូូតមកទល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
មាន ៧៥.១៥២ នាក់់ ជាសះះស្បើ�ើ�យសរុុប
៦៧.៦៩២ នាក់់ ស្លាា ប់់សរុុប ១៣៣៩ នាក់់
ករណីីឆ្លលងនាំំចូូលពីីខាងក្រៅ��ប្រ�ទេ�សសរុុប
៩៧២១ នាក់់ ៕

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 recovered, 67,692 deaths, a total of 1339
deaths
a total of 9721 cases were imported from
abroad.
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tmkBITMB½rTI 02 អគ្គគមេ�ធាាវីី HEALEY ដឹឹកនាំំ�កាាររួួម

បណ្តឹឹ� ងអះះអាងថា ច្បាាប់់ប្រ�ឆាំំងការរើើ �សអើ�ើង
នៅ�ទីី ក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ករំំលោ�ភលើ�ើសិិទ្ធិិ�ធ្វើ�ើ�

ប្រ�ចាំំថ្ងៃ�ៃរបស់់ពួួកគេ�។”

វិ ិសោ�ធនកម្មមលើ�ើកទីី១ របស់់ពួួកគេ�ចំំពោះ�ះ
សេ�រី ីភាពក្នុុ�ងការនិិយាយស្តីី� និិងការអនុុវត្តត

សាសនា។ សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះគាំំទ្រ�
ដល់់ញត្តិិ�ទីីក្រុ�ង
ុ ញូូវយ៉៉ក ដើ�ើម្បីី�ច្រា�នចោ�ល

បណ្តឹឹ� ងនេះ�ះ និិងការប្រ�ឆាំំងជំំទាស់់នឹឹងការ

ស្នើ��សុំំ
ើ �បឋមរបស់់ដើ�ើមចោ�ទ។

អគ្គគមេ�ធាវី ី Healey មាន

កំំពុុងជំំរុុញឱ្យយតុុលាការគាំំទ្រ�
ច្បាាប់់ ប្រ�ឆាំំងការរើើ �សអើ�ើងដ៏៏

សំំខាន់់ របស់់ទីីក្រុ�ុងញូូវយ៉៉ក
ដែ�លធានាឱ្យយមានការគោ�រព
ស្មើ�ភា
�ើ ពគ្នាាចំំពោះ�ះប្រ�ជាពលរដ្ឋឋ

និិងសមត្ថថភាពក្នុុ�ងការរស់់នៅ�

អាមេ�រិ ិកភាគច្រើ�ើ�នដែ�លមានចំំនួួន ១៨៩

ប្រ�ឆាំំងនឹឹងការរើើ �សអើ�ើងឡើ�ើយ។ វាក៏៏មិិន
ការពារការនិិយាយស្តីី�នៅ�ក្នុុ�ងការផ្សាាយ
ពាណិិជ្ជជកម្មម ដែ�លផ្តតល់់ការកត់់ សម្គាាល់់

លាននាក់់ ឥឡូវនេះ�ះ
រស់់នៅ�ក្នុុងសហគមន៍៍
ូ
�

កន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ�សាធារណៈៈនឹឹងបដិិសេ�ធ

សំំដែ�ងយ៉ាា ងច្បាាស់់ពីីការការរើើ �សអើ�ើង

សេ�វាកម្មមដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើលក្ខខណៈៈការពារ។

ហាមឃាត់់ នៅ�តាមកន្លែ�ែងសាធារណៈៈ

នៅ�ទីីបំំផុុត អគ្គគមេ�ធាវី ីអំំពាវនាវ

ដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើទំំនោ�រផ្លូូ�វភេ�ទ។ រដ្ឋឋចំំនួួន

ឱ្យយតុុលាការអនុុវត្តតតាមការណែ�នាំំរបស់់

២២ រួួមមាន រដ្ឋឋ Massachusetts និិងស្រុ�ក
ុ

តុុលាការកំំពូូ លដើ�ើម្បីី�ធានាថា បុុគ្គគល

Columbia មានច្បាាប់់បែ�បនេះ�ះ។ សេ�ចក្តីី�

LGBTQ + មិិនត្រូ�ូវបានទទួួលរងនូូវ “ភាព

សង្ខេ�េបនេះ�ះបន្ថែ�ែមទៀ�ៀតថា ការរើើ �សអើ�ើង

មិិនថ្លៃ�ៃថ្នូូ�នៅ�ពេ�លពួួ កគេ�ស្វែ�ង
ែ រកទំំនិិ ញ

“ទាក់់ទងនឹឹងទំំនោ�រផ្លូូ�វភេ�ទ” បានកម្រិ�ិត ឬ

និិងសេ�វាកម្មមនៅ�ក្នុុ�ងទីីផ្សាារបើ�ើកចំំហ” ។

ចូូលរួួមជាមួួយអគ្គគមេ�ធាវី ី Healey ក្នុុ�ង

ផ្ទះះ�សម្បែ�ែង និិងតម្រូ�ូវការចាំំបាច់់ផ្សេ�េងៗ

ការដាក់់ពាក្យយបណ្តឹឹ� ងមេ�ត្រី�ីភាព អគ្គគមេ�ធាវី ី

ទៀ�ៀតនៃ�ជីីវិ ិតដែ�លនាំំទៅ�ដល់់ការបាត់់សិទ្ធ
ិ ធ

នៃ�រដ្ឋឋ California រដ្ឋឋ Connecticut រដ្ឋឋ

ការឈឺឺចាប់់ និិងបានបង្កកឱ្យយមានបរិ ិយាកាស

Delaware ស្រុ�ុក Columbia រដ្ឋឋ Hawaii,

អរិ ិភាពទូូទៅ� និិងការមិិនទុុកចិិត្តតគ្នាា ដែ�ល

រដ្ឋឋ Illinois, រដ្ឋឋ Maine, Maryland, រដ្ឋឋ

នាំំឱ្យយមានបញ្ហា
ា អំំពើ�ើហិិង្សាាលើ�ើរាងកាយ

Michigan, Minnesota, រដ្ឋឋ Nevada, New

មនុុស្សសស្រ�ឡាញ់់ភេ�ទដូូចគ្នាា LGBTQ+

មួួយចំំនួន
ួ ។ “សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េបបានបង្ហាាញថា

Jersey, New Mexico, North Carolina,

នៅ�ក្នុុ�ងកន្លែ�ែង សាធារណៈៈដើ�ើម្បីី�ការពារ
ផលប៉ះះ�ពាល់់ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រដល់់សេ�ដ្ឋឋកិច្ចចផ្ទា
ិ ា ល់់ខ្លួួ�ន

តុុលាការកំំពូូលបានប្រ�កាន់់យកជាយូូរមកហើ�ើយ

Oregon, Pennsylvania, Rhode Island,

ថា ការរើើសអើ�ើ
�
ងនៅ�កន្លែ�ែងស្នាាក់់ នៅ�

Vermont, Virginia និិង Washington។

អាចជ្រើ�ើ�សរើើ �សអតិិថិជ
ិ នដែ�ល
ផលរើើ �សអើ�ើងនោះ�ះទេ�។” “យើ�ើង

យោ�ងតាមសេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប ជនជាតិិ

រារាំំងយ៉ាា ងខ្លាំំង
� ដល់់ការទទួួលបានការងារ

ប្រ�សា សន៍៍ថា “អាជីីវកម្មមមិិន
ពួួ កគេ�នឹឹ ងបម្រើ�ើ� ដោ�យហេ�តុុ

សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច "។
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ដោ�យសង្ខេ�េប អគ្គគមេ�ធាវី ីអះះអាងថា
រដ្ឋឋនានានៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សបានបង្កើ�ើ�តច្បាាប់់
ដើ�ើម្បីី�ហាមឃាត់់ការរើើ �សអើ�ើងប្រ�ឆាំំងនឹឹង

និិ ងសង្គគម។ ការរើើ �សអើ�ើងដោ�យកន្លែ�ែង
សាធារណៈៈ "បដិិ សេ�ធការទទួួ លបាន
ទំំនិិញ និិងសេ�វាកម្មមសំំខាន់់ៗស្មើ��ភា
ើ ពគ្នាា
និិ ងដោ�យការបំំបែ�កទីី ផ្សាារ បានបង្កើ�ើ� ត
៍ ំង
អោ�យមាន" ផលប៉ះះ�ពាល់់ជាអាទិ៍ខ្លាំ
� ដល់់

សាធារណៈៈ គឺឺជា “អំំពើ�ើសាហាវឃោ�រឃៅ�
តែ�មួួយគត់់”។
អគ្គគមេ�ធាវី ីអះះអាងថា វិ ិសោ�ធនកម្មម
លើ�ើកទីី មួួយមិិ នអនុុញ្ញាា តឱ្យយអាជីី វកម្មម
បដិិសេ�ធអតិិថិិជនពីីបទរំំលោ�ភលើ�ើច្បាាប់់

សេ�ចក្តីី�សង្ខេ�េប ត្រូ�ូវបានដោះ�ះស្រា�យ
នៅ�រដ្ឋឋ Massachusetts ដោ�យជំំនួួយការ
អគ្គគមេ�ធាវី ី Adam Cambier ទទួួលបន្ទុុ�ក
ផ្នែ�ែកសិិទ្ធិិ�ពលរដ្ឋឋរបស់់ អគ្គគមេ�ធាវី ី Healey
និិងមេ�ធាវី ី State Solicitor Bessie Dewar ។
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ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រំំពឹឹងថានឹឹងទទួួលបានថវិិកាជាង ៧៥ លានដុុល្លាា�រ

តាមរយៈៈគម្រោ��ងជួួយសង្គ្រោះ��ះ��អាមេ�រិិក
ខ្មែ�ែរប៉ុុ�ស្តិ៍៍� USA
នៅ�ខែ�ឧសភា ឆ្នាំំ� ២០២១ ក្រ�សួួង

បន្ថែ�ែមលើ�ើការអនុុញ្ញាា ត

រតនាគារសហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិកបានចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

ឱ្យយមានការចំំណាយដែ�ល

ដំំណើ�ើ រការមូូលនិិធិិ សារពើ�ើពន្ធធស្តាា រឡើ�ង
ើ វិ ិញ

អាចបត់់បែ�នបានរហូូតដល់់

តាមរដ្ឋឋ និិងតាមតំំបន់់ ដែ�លត្រូ�ូវបានបង្កើ�ើ�ត

កម្រិ�ិ តនៃ�ការខាតបង់់

ឡើ�ើងដោ�យច្បាាប់់ស្តីី�ពីីផែ�នការសង្គ្រោះ��ះ�

ប្រា�ក់់ចំំណូូលរបស់់ពួក
ួ គេ�

អាមេ�រិ ិកឆ្នាំំ� ២០២១ ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ប្រា�ក់់ចំំនួួន

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំំរបស់់ក្រ�

៣៥០ ពាន់់លានដុុល្លាា រជាមូូលនិិធិិបន្ទាាន់់

សួួងរតនាគារចែ�ងថា

សម្រា�ប់់ រដ្ឋាាភិិ បាលតាមរដ្ឋឋ តាមតំំបន់់

អ្ននកទទួួលអាចប្រើ�ើ�មូល
ូ និិធិិ

ដែ�នដីី និិងរដ្ឋាាភិិបាលកុុលសម្ព័័�ន្ធ។
ធ ក្រ�សួួង

ដើ�ើម្បីី�៖

រតនាគារបានផ្សសព្វវផ្សាាយមគ្គុុ� ទេ�សក៍៍
ឯកសារយោ�ងរហ័័សចំំនួួនពីីរទំំព័័រ ជាស

•គាំំទ្រ�ដល់់ការ

លាកប័័ត្រ�ព័័ត៌៌មានដែ�លមាន ៨ ទំំព័័រ នៅ�

ចំំណាយលើ�ើសុុខភាព

កម្មមករសំំខាន់់ៗ ផ្តតល់់ការគាំំទ្រ�បន្ថែ�ែមដល់់

ក្រុ�ុងទីីប្រ�ជុំំជ
� ន នៅ�រដ្ឋឋម៉ាាសាឈូូសេ�តដែ�ល

លើ�ើទំំព័័រកម្មមវិ ិធីី មូូលនិិ ធិិសារពើ�ើពន្ធធស្តាា រ

សាធារណៈៈតាមរយៈៈការផ្តតល់់ថវិ ិកាដល់់

អ្ននកដែ�លប្រ�ឈម និិងទទួួលរងហានិិភ័័យ

មានតម្លៃ�ៃ ៥៤.៤៥០.១៣០ ដុុល្លាា រ។ ទីីពីីរ

ឡើ�ើងវិ ិញក្រោ��យវី ីរ៉ុុសកូ
�
ូរ៉ូូ�ណា នៅ�តាមរដ្ឋឋ

កិិ ច្ចចខិិតខំំប្រឹ�ឹ ងប្រែ�ែងកាត់់ បន្ថថយជំំងឺឺកូូវី ីដ

សុុខភាពខ្លាំំង
� បំំផុុត ដោ�យសារតែ�សេ�វាកម្មម

និិ ងតាមមូូ លដ្ឋាាន និិ ងវិ ិធានចុុងក្រោ��យ

-១៩, ការចំំណាយលើ�ើផ្នែ�ែកវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ

បណ្តោះ�ះ�អាសន្ននដែ�លមានចំំនួួ ន ១៥១

ការថែ�ទាំំសុុខភាពអាកប្បបកិិរិ ិយា សុុខភាព

របស់់ពួួកគេ�ក្នុុងកំំឡុុងពេ�លមានជំំងឺឺ
រាតត្បាាត។
�

ការបែ�ងចែ�កថវិ ិកាសម្រា�ប់់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

ទំំព័័រ។

ផ្លូូ�វចិិត្តត ការព្យាាបាលដោ�យប្រើ�ើ�សារធាតុុ

គឺឺជាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�ការផ្តតល់់ថវិ ិកា ផ្តតល់់ទៅ�

វិ ិនិិយោ�គលើ�ើហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធធ

ឱ្យយ Middlesex County កន្លែ�ែងដែ�ល

លូូទឹក
ឹ សម្អុុយ
ធ
�
� និិងហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធប្រ�ពន្ធ័័

រដ្ឋាាភិិ បាលស្រុ�ុកត្រូ�ូវបានលុុបចោ�ល

អ៊ីី�នធឺឺណេ�តធ្វើ��ើអោ�យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូវការ

(Berkshire, Essex, Franklin, Hampden,

•

ឯកសារនីីមួួយៗ ត្រូ�ូវបានបញ្ចូូ� លទៅ�

មិិនត្រឹ�មត្រូ�
ឹ
ូវនិិងបុុគ្គគលិិកសុុខភាពសាធារណៈៈ

ក្នុុងអនុុស្សសរណៈៈនេះ�ះ
ហើ�ើយក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
�
ក៏៏មានបានរៀ�ៀបចំំធ្វើ�ើបទប
�
ង្ហាាញពេ�ញលេ�ញ

និិងសុុវត្ថិិភា
� ពជាក់់លាក់ដែ�
់ លឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹង

ទទួួលបានការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ទឹ
់ ក
ឹ ស្អាា ត ទ្រ�ទ្រ�ង់់

Hampshire, Middlesex, Suffolk និិ ង

ហេ�ដ្ឋាា រចនា សម្ព័័�ន្ធទឹ
ធ ឹកសំំណល់់ ទឹឹកព្យុះ�ះ�

ទៅ�ដល់់អនុុគណៈៈកម្មាាធិិការហិិរញ្ញញវត្ថុុរបស់់
�

វិ ិបត្តិិ�ក្នុុងចំំណោ�មការប្រើ�ើ�
ប្រា�ស់ផ្សេ�េ
់ ងទៀ�ៀត។
�
•ដោះ�ះស្រា�យផលប៉ះះ�ពាល់់សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

Worcester) ច្បាាប់់នឹឹងរក្សាាជំំនួួយនៅ�ក្នុុ�ង

ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ�ុង។ សលាកប័័ត្រ�ព័័ត៌៌មាន

អវិ ិជ្ជជមាន ដែ�លបណ្តាា លមកពីីភាពអាសន្នន

នធឺឺណេ�ត។

ដែ�លភ្ជាាប់់មកជាមួួយផ្តតល់នូ
់ វព័័ត៌
ូ
មាន
៌
លម្អិិ�ត

ផ្នែ�ែកសុុខភាពសាធារណៈៈ រួួមទាំង
ំ ការជួួល

អំំពីីវិ ិធីីដែ�លមូូលនិិធិអា
ិ ចត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

បុុគ្គគលិិកវិ ិស័័យសាធារណៈៈដោ�យផ្តតល់់

បែ�ងចែ�កមូូលនិិធិពី
ិ រី ដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាា។

ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹងតម្រូ�ូវការស្រួ�ចស្រា�វ
ួ

ជំំនួួយដល់់គ្រួ�ួសារដែ�លប្រ�ឈមនឹឹងការ

ទីីមួួយដោ�យសារតែ�ការរចនាបទ ជាទីី

នៃ�រោ�គរាតត្បាាត បំំពេ�ញការកង្វះះ�ខាត

ខ្វះះ�ម្ហូូ�បអាហារផ្ទះះ�សម្បែ�ែង

ចំំណូូលក្នុុ�ងចំំណោ�មរដ្ឋាាភិិបាលតាមរដ្ឋឋ

ឬអសន្តិិ�សុុខផ្នែ�ែកហិិរញ្ញញវត្ថុុ�

ប្រ�ជាជនដែ�លរងគ្រោះ��ះខ្លាំំង
� បំំផុុតដោ�យសារ

អាជីីវកម្មមខ្នាា តតូូច និិង

វិ ិបត្តិិ�សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចក្នុុ�ងពេ�លជំំងឺឺកូូវី ីដ -១៩ ។

បន្តត កា រគាំំទ្រ�ដល់់

មូូលនិិធិិវី ីរ៉ុុសកូ
�
ូរ៉ូូ�ណាសារពើ�ើពន្ធធសម្រា�ប់់

ឧស្សាាហកម្មមដែ�លរង

ការស្តាា រឡើ�ង
ើ វិ ិញតាមរដ្ឋឋ និិងតាមមូូលដ្ឋាាន

ការប៉ះះ�ពាល់់ខ្លាំំង
� បំំផុុត

ផ្តតល់់នូូវភាពបត់់បែ�នច្រើ�ើ�នដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�នឹឹង

ិ
ិ
ពីីវិបត្តិិ�ដើ�ើម្បីី�ស្តាា
រឡើ�ើងវិញ

តម្រូ�ូវការក្នុុ�ងស្រុ�ុក រួួមមាន ការឧបត្ថថម្ភភ

ដោ�យការដោះ�ះស្រា�យ

សម្រា�ប់់គ្រួ�ួសារអាជីីវកម្មមខ្នាា តតូូចឧស្សាាហកម្មម

មិិនត្រឹ�ឹមតែ�គ្រោះ��ះមហន្តតរាយ

ដែ�លរងផលប៉ះះ�ពាល់់កម្មមករចាំំបាច់់ និិង

រាតត្បាាតភ្លាាមៗប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�ទេ�

សហគមន៍៍ ដែ�លរងគ្រោះ��ះខ្លាំំ�ងបំំផុុត

ប៉ុុ�ន្តែ�ែភាពកាន់់តែ�ធ្ងងន់ធ្ងង
់ រ

ដោ�យសារវិ ិបត្តិិ�។ នៅ�ក្នុុងប្រ�ភេ�ទនៃ�ការប្រើ�ើ�
�

ថែ�មទៀ�ៀតចំំពោះ�ះសុុខភាព

ប្រា�ស់់ដែ�លមានចុះះ�បញ្ជីី� អ្ននកទទួួលមាន

សាធារណៈៈ សេ�ដ្ឋឋកិិច្ចច

ភាពបត់់បែ�នទូូលំំទូូលាយក្នុុ�ងការសំំរេេច

និិងការអប់់រំំដែ�លមិិន

ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបនឹឹងតម្រូ�ូវការរបស់់សហគមន៍៍

• ផ្តតល់ប្រា�ក់
់
ឈ្នួួ�
់ ល

ពួួកគេ� នេះ�ះបើ�ើយោ�ងតាមក្រ�សួួងរតនាគារ។

បុុព្វវលាភរ៉ាា ប់់ រងដល់់

និិងតាមមូូលដ្ឋាាន និិងគាំំទ្រ�សហគមន៍៍ និិង

ថាតើ�ើត្រូ�ូវប្រើ�ើ�មូូលនិិ ធិិនេះ�ះយ៉ាា ងដូូ ចម៉េ�េច

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ផ្តតល់ជំំនួ
់ យ
ួ

ស៊ីី� គ្នាា។

និិងការពង្រី�ីកលទ្ធធភាពប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ប្រ�ព័័ន្ធ
់
អ៊ីី�
ធ
ទីីក្រុ�ង
ុ ឡូវែែលរំំពឹឹ
ងថានឹឹងទទួួលបានការ
ូ

រដ្ឋឋដោ�យចែ�កចាយលុុយទៅ�ទីីក្រុ�ុង និិង
ទីីប្រ�ជុំំ�ជននានាក្នុុ�ងស្រុ�ុកដោ�យផ្អែ�ែកលើ�ើ

ភាគរយប្រ�ជាជនក្នុុ� ងទីី ក្រុ�ុង និិ ងតំំបន់់
ហើ�ើយសហគមន៍៍អាចប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ថ
់ វិ ិកាដើ�ើម្បីី�
តទៅ�ទំំព័័រទីី១៥
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tmkBITMB½rTI 01 ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta... Delta Variant is Surging in U.S.

នៅ�ប្រ�ទេ�សឥណ្ឌាា

បានចាប់់ ផ្តើ�ើ�មរីក
ី

Davis គឺឺជាមនុុស្សសដែ�លមិិនបានទទួួលការ

រាលដាលយ៉ាា ងឆាប់់ រហ័័ស និិ ងធ្វើ�ើ�បាន

ចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩។ នៅ�ទូូទាំង
ំ

លេ�ចឭជាព័័ត៌៌មាននៅ�ពាក់់

ប្រ�ទេ�ស ៩៧ % នៃ�អ្ននកជំំងឺឺដែ�លសម្រា�ក

កណ្តាា ល

ខែ�មិិ ថុុនា។ ឥឡូូវនេះ�ះ អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែក
សុុខាភិិបាល កំំពុុងព្រ�មានអំំពីីការកើ�ើនឡើ�ើង
ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩យ៉ាា ងគំំហុុកម្តតងទៀ�ៀត ។ នេះ�ះ
ជាអ្វីី�ដែ�លអ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកសុុខាភិិ បាល
ី -១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី�
រៀ�ៀនសូូត្រ�អំំពីីជំំងឺឺកូូវីដ

Delta variant ។
១. ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta vari-

ant មានការចម្លលងខ្ពពស់់
គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ២ ខែ�កក្កកដា ជិិត ៨០%
នៃ�អ្ននកជំំងឺឺនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ UC Davis ដែ�ល

ា សាំំ
ព្យាាបាលនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយបានចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ក់
់ ង
ជំំងឺឺកូូវី ីដ -១៩ គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី២២ ខែ�កក្កកដា
ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងមានប្រ�សិិទ្ធធភាពខ្ពពស់់ក្នុុ�ងការ

ការពារការជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta

variant ហើ�ើយវាក៏៏មានប្រ�សិទ្ធ
ិ ភា
ធ ពក្នុុ�ងការ
ប្រ�យុុទ្ធធប្រ�ឆាំំងនឹឹងវី ីរ៉ុុសកូ
�
ូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី�

Delta variant ផងដែ�រ។
នៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា និិ ងនៅ�ទូូ ទាំំង
សហរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក ទិិន្ននន័័យបង្ហាាញថា តំំបន់់
ដែ�លមានអត្រា�ចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងទាប

បានធ្វើ�ើ�តេ�ស្តវិត ិជ្ជជមាន គឺឺមានជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩

ទំំនងជាមានអត្រា�ឆ្លលងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ខ្ពពស់់។

បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta variant ។ យោ�ងតាម

អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាលជំំរុុញឱ្យយការ

CDC ក្នុុ�ងសប្តាាហ៍៍តែ�មួួយ មានជំំងឺឺកូូវី ីដ-

ចាក់់ ថ្នាំំ� វ៉ាា ក់់សាំំងជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩ ដើ�ើម្បីី�

១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta variant មានចំំនួួន

ការពារជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរ ដែ�លអាចបណ្តាា លឱ្យយ

ច្រើ�ើ� នជាង ៨០% នៃ�ករណីីថ្មីី� នៅ�

ស្លាា ប់់បាន។

សហរដ្ឋឋអាមេ�រិក
ិ ។ អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែក
សុុខាភិិបាលអាមេ�រិ ិកនិិយាយថា វាជារឿ�ឿង
ធម្មមតាទេ� ដែ�លវី ីរុុសប្រ�ភេ�ទថ្មីី�ចម្លលងកាន់់តែ�

៤. ករណីីមានការវិ ិវត្តតសម្រា�ប់់ អ្ននក
ា សាំំ
ចាក់់វ៉ាក់
់ ងគឺឺកម្រ�ណាស់់ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាកើ�ើតឡើ�ង
ើ
ា សាំំ
នៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកបានចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ក់
់ ង

ច្រើ�ើ�នឡើ�ើងៗ ព្រោះ��ះវាមានច្រើ�ើ�ន និិងងាយ

រួួចហើ�ើយ ធ្វើ�ើ�តេ�ស្ត៍៍�វិ ិជ្ជជមានជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩

ចម្លលង។

ភាគច្រើ�ើ� ន មិិ នមានរោ�គសញ្ញាា ឬមាន

២. រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែង
ថ្មីី� Delta variant គឺឺដូូចគ្នាា

រោ�គសញ្ញាាស្រា�ល ហើ�ើយវាកម្រ�នឹឹងនាំំទៅ�
ដល់់ការចូូលទៅ�ព្យាាបាលនៅ�មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ

រោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី�

ឬស្លាា ប់់ ទេ�។ រោ�គសញ្ញាា របស់់ពួួកគេ�គឺឺ

Delta variant លេ�ចឡើ�ើងដូូចគ្នាានឹឹងជំំងឺឺកូូ

ដូូ ចជារោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺ ផ្តាា សាយទូូ ទៅ�

វី ីដ-១៩ ជំំនាន់់ មុុន។ តែ�យ៉ាា ងណាមិិ ញ

ក្អអក គ្រុ�ុនក្តៅ�ៅ ឬឈឺឺក្បាាល និិងមិិនដឹឹងក្លិិ�ន

គ្រូ�ពេូ �ទ្យយកំំពុុងមើ�ើលឃើ�ើញថា មនុុស្សសកាន់់តែ�

គួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់។

ធ្លាាក់់ខ្លួួ�នឈឺឺលឿ�ឿនជាង ជាពិិសេ�ស មនុុស្សស
វ័័យក្មេ�េង។ ការស្រា�វជ្រា�វថ្មីី�ៗនេះ�ះ បានរក
ឃើ�ើញថា ជំំងឺឺ កូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta

variant មានការរីក
ី លូូតលាស់់យ៉ាាង
ឆាប់់រហ័័ស និិងមានកម្រិ�ិតកាន់់តែ�ច្រើ�ើ�ន
នៅ�ក្នុុ�ងបំំពង់់ផ្លូូ�វដង្ហើ�ើ�ម។
ជាធម្មមតា មនុុស្សសដែ�លចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង
គឺឺមានអាការៈ�មិិនស្រួ�ួលខ្លួួ�នឬមានរោ�គសញ្ញាា
ស្រា�ល ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�ឆ្លលងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩
បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta variant ។ រោ�គសញ្ញាា របស់់
ពួួកគេ� គឺឺដូច
ូ ជារោ�គសញ្ញាានៃ�ជំំងឺឺ ផ្តាា សាយ
ទូូទៅ� ក្អអក គ្រុ�នក្តៅ
ុ �ៅ ឬឈឺឺក្បាាល និិងមិិនដឹង
ឹ
ក្លិិ�នគួួរឱ្យយកត់់សម្គាាល់់។
៣. ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta vari-

ant កំំពុុងជះះឥទ្ធិិ�ពលយ៉ាា ងខ្លាំំង
� ដល់់មនុុស្សស
ដែ�លមិិនទាន់់ចាក់់វ៉ាាក់់សាំំង
អ្ននកជំំងឺឺភាគច្រើ�ើ�នដែ�លសម្រា�កនៅ�
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលវេេជ្ជជសាស្ត្រ�រ UC

From Front Page

គិិតត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ទី
ៃ ២
ី ២ ខែ�កក្កកដា មានករណីី

មានការវិ ិវត្តតចំំនួួន ៦៥.០០០ ករណីី (ឬអ្ននក

មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ពប្រ�ហែ�ល ៩០% អ្ននកជំំនាញ

ដែ�លត្រូ�ូវបានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ

ផ្នែ�ែកសុុខាភិិ បាលរំំពឹឹ ងថា ប្រ�ហែ�លជា

ប៉ុុ� ន្តែ�ែមានជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩) ក្នុុ�ងចំំណោ�ម
ប្រ�ជាជន ១៦០ លាននាក់់ ដែ�លបានចាក់់

១០% នៃ�អ្ននកដែ�លបានទទួួលថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំង

វ៉ាា ក់់សាំំងពេ�ញលេ�ញ។ នោះ�ះគឺឺ ស្មើ��នឹ
ើ ឹង

៥. ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta vari-

០.០៤% នៃ�ប្រ�ជាជនដែ�លបានទទួួលការ

ant អាចជាមហន្តតរាយដល់់សហគមន៍៍

ចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង រាយការណ៍៍ថាជាករណីី

មួួយចំំនួួន

អាចឆ្លលងបាន។

មានការវិ ិវត្តត ។ គ្មាានថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំងណាដែ�ល

នៅ�តាមសហគមន៍៍ដែ�លមានអត្រា�

មានប្រ�សិិទ្ធភា
ធ ព ១០០% ទេ�។ ជាមួួយនឹឹង

ចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំងទាប ជាពិិសេ�ស នៅ�តាម

ី -១៩ ជាមធ្យយម
ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងជំំងឺឺ កូូវីដ

តំំបន់់ជនបទដែ�លទទួួលបានការថែ�ទាំំនៅ�
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tmkBITMB½rTI 14 ជំំងឺឺកូូវីីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta
Delta...
...
មានកម្រិ�ិត ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta

នៅ�ទូូទាំង
ំ ប្រ�ទេ�សកំំពុុងពាក់់ម៉ាាស់់ការពារ

variant អាចកាន់់ តែ�ធ្វើ�ើ�អោ�យខូូចខាត

ខ្លួួ�ន ទោះ�ះបីីជាពួួកគេ�បានចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំង

កាន់់ តែ�ច្រើ�ើ�នថែ�មទៀ�ៀត។ រឿ�ឿងនេះ�ះ ត្រូ�ូវ

ការពារប្រ�ឆាំំងនឹឹងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ហើ�ើយក្តីី�។

ិ ភពលោ�ក
បានគេ�មើ�ើលឃើ�ើញមាននៅ�ជុំំ�វិញពិិ

ពួួកគេ�ក៏៏បានផ្តតល់់ដំំបូូន្មាានដល់់ប្រ�ជាជន

នៅ�ក្នុុងបណ្តាាប្រ�ទេ�សក្រី�ី
ក្រ�ដែ�លការចាក់់ថ្នាំំ�
�
វ៉ាាក់សាំំ
់ ងជំំងឺឺកូវីូ ីដ-១៩ មិិនអាចទទួួលបាន។

ដែ�លបានចាក់់ ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងរួួចហើ�ើយ

អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាលនិិយាយថា
ផលប៉ះះ�ពាល់់អាចមានកើ�ើតឡើ�ើងអស់់

នៅ�កន្លែ�ែងបិិ ទជិិត នៅ�ក្នុុ�ងអាគារដែ�ល
មិិ នបានដឹឹ ងពីី ស្ថាានភាពនៃ�ការចាក់់ ថ្នាំំ�

ជាច្រើ�ើ�នទសវត្សស។

វ៉ាា ក់់សាំំងរបស់់មនុុស្សសផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

៦. អ្ននកជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ដែ�លមិិនបាន

ចៀ�ៀសវាងការជួួបជុំំ�គ្នាាទ្រ�ង់់ទ្រា�យធំំ និិង

៧. ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩បម្លែ�ែងថ្មីី� Delta vari-

ចាក់់ថ្នាំំវ៉ា
� ា ក់់សាំំងជាច្រើ�ើ�ន ប្រា�ថ្នាា ថា ពួួកគេ�

ant កាន់់តែ�ច្រើ�ើ�នទំំនងជានឹឹងមកដល់់

ទទួួលបានថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង
គ្រូ�ពេូ �ទ្យយសុុខាភិិបាល UC Davis បាន

ី -១៩ បម្លែ�ែងថ្មីី�
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ជំំងឺឺ កូូវីដ
Delta variant ជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ដែ�លលេ�ចធ្លោ�ោ

កត់់សម្គាាល់់ថា អ្ននកជំំងឺឺវ័័យក្មេ�េងមួួយចំំនួួន

បំំផុុត ប៉ុុ�ន្តែ�ែជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ Lambda variant

នៅ�ពេ�លពួួកគេ�មានជំំងឺឺធ្ងងន់់ធ្ងងរនិិយាយថា

ចេ�ញពីីអាមេ�រិ ិកខាងត្បូូ�ង ក៏៏កំំពុុងលេ�ចចេ�ញ

ពួួកគេ�ប្រា�ថ្នាា ថា ពួួកគេ�នឹឹងទទួួលបានថ្នាំំ�

ជារូូបរាងផងដែ�រ។ អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែក

វ៉ាា ក់់សាំំងជំំងឺឺកូូវី ីដ-១៩ ។ អ្ននកជំំងឺឺជាច្រើ�ើ�ន

សុុខាភិិបាលជំំរុុញថា ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�ជាជន

បានប្រា�ប់់គ្រូ�ូពេ�ទ្យយថា "ហេ�តុុអ្វីី�បានជាខ្ញុំំ��
មិិនចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំង?" ឬ "ហេ�តុុអ្វីី�បានជា

ចង់់វិ ិលត្រ�ឡប់់មករកភាពប្រ�ក្រ�តីីវិ ិញនោះ�ះ

ខ្ញុំំ��មិិនស្តាា ប់់?"
៧. អ្ននកជំំនាញខ្លះះ�ណែ�នាំំឱ្យយពាក់់ម៉ាាស

វ៉ាា ក់់សាំំងអោ�យបានច្រើ�ើ� ន។ ដរាបណា

ទោះ�ះបីីជាអ្ននកបានចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងពេ�ញលេ�ញ

ទទួួលបានការចាក់់ថ្នាំំ�វ៉ាាក់់សាំំងនោះ�ះទេ� វី ី

អ្ននកជំំនាញផ្នែ�ែកសុុខាភិិបាលជាច្រើ�ើ�ន

រ៉ុុសបម្លែ�
�
ង
ែ ថ្មីី�នឹឹងបន្តតវិ ិវត្តត និិងបង្កកជាបញ្ហា
ា ។

ប្រ�ជាជនត្រូ�ូវតែ�ទទួួលបានការចាក់់ ថ្នាំំ�
មនុុស្សសជាច្រើ�ើ�ននៅ�ទូូទាំង
ំ ពិិភពលោ�ក មិិន
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tmkBITMB½rTI 06 ជោ�ោគជ័័យនៃ�បាាតុុកម្មមសហគមន៍៍
បន្ថែ�ែមជំំនួួយផ្ទាាល់់របស់់ពួួកគេ�។ យោ�ង

ស្ថេ�រេ ភាពសារពើ�ើពន្ធធ រក្សាាកំំណត់់ត្រា� និិង

តាមការប៉ាា ន់់ ស្មាានថ្ងៃ�ៃទីី១២ ខែ�មីី នា ឆ្នាំំ�

ចងក្រ�ងផលប៉ះះ�ពាល់់នានា។ រដ្ឋឋបាលត្រូ�ូវ

២០២១ នៃ�ការផ្តតល់មូ
់ ូលនិិធិិដោ�យ MMA1

រៀ�ៀបចំំផែ�នការដោ�យប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នននូូវការប្រើ�ើ�

ទីី ក្រុ�ុងឡូូវែែលនឹឹ ងទទួួ លបានទឹឹ កប្រា�ក់់

ប្រា�ស់់ដែ�លបានគ្រោ��ងទុុក ដើ�ើម្បីី�ទទួួល

បន្ថែ�ែមប្រ�មាណ ២១.៥២៧.១៨៤ ដុុល្លាា រ។

បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍យ៉ាាងច្រើ�ើ�នដល់ទី
់ ីក្រុ�ង
ុ

ចំំនួួ នទាំំងពីី រនេះ�ះរួួមគ្នាា មានសរុុប

ពីីឱកាសផ្តតល់មូ
់ ូលនិិធិិ "មួួយក្នុុ�ងមួួយជីីវិ ិត"

៧៥.៩៧៧.៣១៤ ដុុល្លាា រ។ យោ�ងតាម
ការណែ�នាំំ ការចំំណាយត្រូ�ូវតែ�ចាប់់ផ្តើ�ើ�ម

។ ក្រ�សួួងហិិរញ្ញញវត្ថុុណែ�នាំំឱ្យយផ្តត
ល់អា
់ ទិិភាព
�

ដល់់ការជំំនួួសប្រា�ក់ចំំណូ
់
ូ លជាមុុន ហើ�ើយ

អនុុវត្តត នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២៤ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ

បន្ទាាប់់ មកផ្តោ�ោ តលើ�ើការ វិ ិនិិ យោ�គលើ�ើ

ការចំំណាយជាក់់ស្តែ�ង
ែ អាចនឹឹងឈានដល់់

ហេ�ដ្ឋាា រចនាសម្ព័័�ន្ធទឹ
ធ ក
ឹ និិងលូូដែ�លត្រូ�ូវការ

ថ្ងៃ�ៃទីី៣១ ខែ�ធ្នូូ� ឆ្នាំំ�២០២៦។ ការចំំណាយ

ច្រើ�ើ�ន។ ដោ�យផ្តោ�ោ តលើ�ើការស្តាា រ និិងពង្រឹ�ឹង

នៃ�លុុយបែ�ងចែ�កសហព័័ន្ធធនេះ�ះ គឺឺជាដំំណើ�ើ

ជំំហរហិិរញ្ញញ វត្ថុុ�របស់់ទីីក្រុ�ុង ទីី ក្រុ�ុងនឹឹ ង

ការមានរយៈៈពេ�លច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ� ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវ
ជូូនដំំណឹឹង តាមរយៈៈការផ្តតល់់ធាតុុចូូលជា

កាន់់តែ�ល្អអប្រ�សើ�ើរក្នុុ�ងការថែ�រក្សាាសេ�វាកម្មម

សំំខាន់់ៗ។ អាទិិភាពបន្ទាាប់់គួួរតែ�ត្រូ�ូវបាន

សាធារណៈៈ និិ ងដំំណើ�ើ ការពិិ ភាក្សាា។

បម្រុ�ុងទុុកមួួយចំំណែ�កសម្រា�ប់់ការឆ្លើ�ើ�យតប

សម្ព័័�ន្ធធភាពជាតិិនៃ�ទីីក្រុ�ុង (NLC) ណែ�នាំំ

ជាបន្តតចំំពោះ�ះភាពអាសន្ននផ្នែ�ែកសុុខភាព

ដល់់សាលាក្រុ�ុងនូូវគោ�លការណ៍៍ណែ�នាំំ

សាធារណៈៈ ជាពិិសេ�ស កិិច្ចចខិត
ិ ខំំប្រឹ�ឹងប្រែ�ែង

មួួយចំំនួួន អំំពីីផែ�នការសម្រា�ប់់ការស្តាា រ

របស់់ទីីក្រុ�ុងដើ�ើម្បីី�ចាក់់ វ៉ាាក់់សាំំងដល់់

ឡើ�ើងវិ ិញ។ផែ�នការទាំំងនោះ�ះគឺឺ៖ វាយតម្លៃ�ៃ

ប្រ�ជាជន។ នៅ�ពេ�លដែ�លវិ ិស័័យអាទិិភាព

ប្រ�តិិបត្តិិ�ការរបស់់រដ្ឋាាភិិបាល និិងតម្រូ�ូវការ

ទាំំងនេះ�ះត្រូ�ូវបានបែ�ងចែ�កតុុល្យយភាពដែ�ល

សហគមន៍៍ ដើ�ើម្បីី�បង្កើ�ើ�តផែ�នការសម្រា�ប់់

នៅ�សល់់អាចត្រូ�ូវបានបម្រុ�ុងទុុកសម្រា�ប់់

ការស្តាា រឡើ�ើងវិ ិញ ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់ប្រ�ភពចំំណូ
់
ូល

ប្រ�ភេ�ទចំំណាយដែ�លមានសិិទ្ធិិ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត

នីីមួួយៗតាមយុុទ្ធធសាស្ត្រ�រ ផ្តតល់់អាទិិភាព

ទាំំងអស់់ នៅ�ក្នុុ�ងច្បាាប់់៕
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លេខ៣២១ ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ កក្កកដា-០៨សីីហា ឆ្នាំំ�២០២
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