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តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤តមេ�ទី�ព័័រទីី០៤

តមេ�ទី�ព័័រទីី11តមេ�ទី�ព័័រទីី11

អ្ននកគ្រ�ប់់គ្រ�ងទីីគ្រកុងឡូូវែែលថ្មីីី �ឺតំំណាង 
រាស្ត្រ�រ Tom GoldenTom Golden

Please seePlease see  /04/04

Please seePlease see  /11/11

By Soben UngBy Soben Ung

Lowell, MA – Longtime State Rep-
resentative Tom Golden was sworn in as 
the next City Manager last night. Rep. 
Golden has served the 16th Middlesex 
District, which includes Centralville, 
Pawtucketville, and North Chelmsford 
since 1994. He held many leadership 
positions including Chair of the House 
Committee on Telecommunication, En-
ergy, and Utilities.

Standing next to Golden at the 
swearing ceremony is his wife, Joane 
Sheehan Golden and their two daughters.

“Overall I am very excited to unite 

Lowell’s New City Manager 
is Rep. Tom Golden

ដោ�យ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ សុុបិិន អុុ៊ុង

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត 

– តំណាងរាស្រ្តសុតរដ្ឋឋដ៏្ឋយូរអ៊ុវែងែង Tom 

Golden បានសុបថចូូលកាន់តំវែ�ងជា

អ៊ុន�ក្រុ�ប់ិក្រុ�ងទីីក្រុ�ុងបិន្ទាា ប់ិ កាលពីីយប់ិមិិញ។ 

តំណាងរាស្រ្តសុត Golden បានបិដោក្រុមិ�ការដោ�

សុង្កាា ត់ Middlesex ទីី១៦ វែដ្ឋលរមួិម៉ាន 

Centralville, Pawtucketville និង North 

Chelmsford តំាំងពីីឆ្នាំន ំ ១៩៩៤។ គាត់

បានកាន់តំវែ�ងជាអ៊ុន�ដឹ្ឋ�នំ្ទាជាដោក្រុចូ�ន 

រមួិទំាំងជាក្រុបិធាន��ៈ�ម៉ាា ធិិការសុភា

ទីទួីលបិនា�ុវែ�ន�ទូីរ�មិន្ទា�មិន៍ ថាមិពីល 

និងសុម៉ាា រៈ។

ដោ�យ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ សុុបិិន អុុ៊ុង
ក្រុបិជាជនវែ�ារក្រុបារពីធពិីធីិបុិ�យចូូលឆ្នាំន ំ

ថាីដោ�ថ្ងៃថៃទីី ១៣ ដ្ឋល់ ១៥ វែ�ដោមិសា វែដ្ឋល
ជាពិីធីិបីិថ្ងៃថៃជាក្រុបិថ្ងៃពី�ីម៉ានអាយុកាល
ជាង ៥ ពាន់ឆ្នាំន ។ំ ក្រុបិជាជន�មិុជុាចូូលរមួិ
ថ្ងៃថៃឈូប់ិសុក្រុម៉ា�ដោនះ�នងុដោពីលដូ្ឋចូគាន នឹង
ជនជាតិថ្ងៃថ ឡាែ ភូូម៉ា និងហ្វីែីលីពីីន។ 
ក្រុបិែតិតសាស្រ្តសុតបាន�ត់ក្រុតាំថា ដោទាំះបីិ

បុិ�យចូូលឆ្នាំន ំវែ�ារ ដោក្រុបិ�ក្រុបិតិទិីនតាំមិច័ូនា
�តិ ដូ្ឋចូគាន នឹងថ្ងៃថៃចូូលឆ្នាំន ំចិូនវែដ្ឋរ 
ដោល��វែលងវែតក្រុពីះមិហា�សក្រុតថ្ងៃន
ក្រុពីះរាជាណាចូក្រុ��មុុិជា ក្រុពីះរាជទាំន
វែ�ដោមិសា ជាវែ�សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបារពីធ ដោក្រុពាះវា
ជាវែ�ដោក្រុកាយរដូ្ឋែក្រុចូតូកាត់ ដោទី�បិក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ
អាចូរ�ីរាយ�នុងថ្ងៃថៃឈូប់ិសុក្រុម៉ា�។

ពិិធីីប់ុណ្្យចូូលឆ្នាំំ្ំវែ�ីរ អ្នតំីតំកាលដ៏៏ខ្មៅ�ៅ្ងងឹតំ
រប់�់វែ�ីរគ្រកហម�ិិតំកន�ងគ្រ�ខ្មៅ�ល

Cambodian New Year Celebration;Cambodian New Year Celebration;  
Khmer Rouge Dark Past In ShadowKhmer Rouge Dark Past In Shadow

By Soben UngBy Soben Ung
Cambodians celebrate 

the New Year on April 
13 – 15, the three days 
of celebration is a tradi-
tion more than 5,000 
years old. Cambodians 
share this holiday at the 

ឈូរវែ�បរ Golden �នុងពិីធីិសុបថចូូលកាន់ដំ្ឋវែ�ង �ឺភូរយិារបិស់ុដោ�� Joane Sheehan 

Golden និង�ូនស្រីសីុពីីរន្ទា�់    របូិថតដោ�យ Jen Myers

Cambodian New Year Parade in Long Beach, CA
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សារពិី �ុប់ិន
ថ្ងៃថៃទីី ២៨ វែ�ដោមិសា ឆ្នាំន ំ ២០២២

ក្រុបិិយមិិតតអ៊ុន�អាន និងអ៊ុន��ាយពា�ិជជ�មិាជាទីីដោគារពី និងជាទីីស្រីសុឡាញ់៖

ដោយ�ង�ំពុីងក្រុបារពីធ�ួបិដោល��ទីី ១៤ ថ្ងៃនកាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ (Khmer Post USA)។ ចាប់ិតំាំងពីីឆ្នាំន ំ ២០០៨ មិ� ដោយ�ងបានដោបាះពុីមុិ
�ាយចំូនួន ៣៣៧ អ៊ុតថបិទី សុរបុិជាង ១ �នចូាប់ិដោ�យឥត�ិតថ្ងៃថៃសុក្រុម៉ាប់ិសុហ្វី�មិន៍របិស់ុដោយ�ង។ ដោយ�ង�ំុំសូុមិវែថៃងអំ៊ុ�រ�ុ�ដ្ឋល់មិិតត   
ភ័ូ�តិ និងអ៊ុន��ាយពា�ិជជ�មិារបិស់ុដោយ�ងទំាំងអ៊ុស់ុ �នុងរយៈដោពីលបិាុន្ទាា នឆ្នាំន ំដោនះសុក្រុម៉ាប់ិភាពីដោជា�ជ័យដោនះ។ ចូូលជាធិរម៉ានដោ�វែ�ឧសុភា ឆ្នាំន ំ 
២០២២ ដោនះ ដោយ�ងនឹងដោបាះពុីមុិកាវែសុត�ាយមួិយវែ�មិតង ដោហ្វី�យនឹង�សពីែ�ាយដោ�តាំមិដោ�ហ្វីទំីព័ីររបិស់ុដោយ�ង�ឺ www.khmerpostusa.com ។ 
វា�ឺជាការដោល��ទឹី�ចិូតតថាីមួិយវែដ្ឋលដោយ�ងអាចូ�សពីែ�ាយដោ�ដ្ឋល់ទីសុសនិ�ជនរបិស់ុដោយ�ងទំាំង�នុងស្រីសុុ� និងដោ�ដោល�ពិីភូពីដោ�� ដោយ�ងនឹង
�សពីែ�ាយក្រុបិព័ីនធ�សពីែ�ាយសុងគមិរបិស់ុដោយ�ងរមួិម៉ាន Facebook, Twitter, Instagram និងបិណាត ញ YouTube ។

កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ ក្រុតូែបានបិដោងា�តដោឡូ�ងដោ�ទីីក្រុ�ុង Philadelphia រដ្ឋឋ Pennsylvania ដោ�ថ្ងៃថៃចូូលឆ្នាំន ំវែ�ារ។ ដោ�ឯសាលក្រុបិជំុ 
Hilton ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលដោមិធាែរីបិស់ុដោយ�ងនំ្ទាយ�លិ�ិតចុូះបិញ្ជីជ ីការរដ្ឋឋមិ�ជាមួិយ និងបាននិយាយថា វាក្រុតូែបានដោធិែ�រចួូដោហ្វី�យ ឥឡូូែដោនះដោយ�ងអាចូ
ចាប់ិដោ�ត�មិដោបាះពុីមុិកាវែសុតបិន្ទាា ប់ិពីីការដោរៀបិចំូ និងស្រីសាែក្រុជាែអ៊ុស់ុរយៈដោពីលជិតមួិយឆ្នាំន ។ំ ដោ�យ�តីរដំោភូ�បិរ�ីរាយ�នុងន្ទាមិជានិសុសតិសុ�លែទិីាល័យ 
និង�ំពុីងដោធិែ�ការជាអ៊ុន�បិ�វែក្រុបិវែ�ន�ដោែជជសាស្រ្តសុដ ដោដ្ឋ�មិបី��់�ៃួន�ំុំដោ�សា�លែទិីាល័យ Penn State �ំុំដោហ្វីៀបិនឹងចាប់ិដោ�ត�មិដំ្ឋដោ�� រវែដ្ឋលនឹងផ្លាៃ ស់ុ
បិតូរជីែតិរបិស់ុ�ំុំជាដោរៀងរហូ្វីត �ំុំបានដឹ្ឋងតិចូតួចូដោ�ក្រុគាដោន្ទាះ។

ចូ�ុុែស័ិុយរបិស់ុ�ំុំចំូដោពាះសុហ្វី�មិន៍�មិុុជា�ឺសាមិញ្ជីញ។ �ំុំចូង់ជួយដោធិែ�ជាសុានឆ្លៃងកាត់    ឧបិសុ�គវែ�ន�ភាសា និងែបិបធិម៌ិតាំមិរយៈក្រុពឹីតតិការ�៍
កាវែសុត និងសុហ្វី�មិន៍របិស់ុដោយ�ង។ កាលដោន្ទាះ Facebook ដោ�វែតជាក្រុ�ុមិហុុ្វីនឯ�ជន។ ពីីរឆ្នាំន ំដោក្រុកាយមិ� Facebook បានចុូះបិញ្ជីជ ីដោ�ដោល�ទីី�ារ
ភា�ហុុ្វីន និងក្រុ�ប់ិក្រុ�ុមិហុុ្វីនក្រុបិព័ីនធ�សពីែ�ាយទំាំងអ៊ុស់ុបានពីាយាមិសុក្រុមិបិ�ៃួនដោ�នឹងដោែទិីកាថាីដោនះ។ ដោ�ដោពីលវែដ្ឋល Facebook ចាប់ិដោ�ត�មិ
ដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុទំីព័ីរអាជីែ�មិា មុិ�ង្ការែដីោដ្ឋអូ៊ុ បិន្ទាា ប់ិមិ�មុិ�ង្ការ�ាយផ្លាា ល់ �ំុំបានសុដោងាតដោ��ញរាល់កាវែសុតធំិៗពីី New York Times ដ្ឋល់ USA 
Today ចាប់ិដោ�ត�មិដោក្រុបិ�ដោែទិីកាដោនះ �ំុំយល់ថាវានឹងផ្លាៃ ស់ុបិតូរឧសុាហ្វី�មិាក្រុបិព័ីនធ�សពីែ�ាយជាដោរៀងរហូ្វីត។

 
ដូ្ឋចូក្រុ�ុមិហុុ្វីនសារព័ីត៌ម៉ានដោ�សងដោទីៀតវែដ្ឋរ �ំុបំានបិដោងា�តទំីព័ីរ Facebook សុក្រុម៉ាប់ិ កាវែសុតវែ�ារបិាសុុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ និងបានពីក្រុងី�ការវែចូ�ចាយ

កាវែសុតរបិស់ុដោយ�ងដោ�កាន់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល វែដ្ឋលជា�វែនៃងការយិាល័យថាីរបិស់ុដោយ�ង វែដ្ឋលបានដោបិ��ពីីរឆ្នាំន ំដោក្រុកាយមិ�។ ដោយ�ងបានបិវែនថមិការ
ដោបាះពុីមុិ�ាយតាំមិអីុ៊ុនធឺិ�ិតរបិស់ុដោយ�ង និងបិដោង្កាះ ះដោរឿងក្រុបិចំាសុបាត ហ៍្វីដោ�ដោ�ហ្វីទំីព័ីរ។

�ំុំម៉ានដោម៉ាទីនភាពីចំូដោពាះ កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ �ឺជាស្រ្តសុតីវែ�ារអាដោមិរកំិាងឯ�រាជយវែតម៉ាន �់�ត់ វែដ្ឋលជាម៉ាា ស់ុកាវែសុតពីីរភាសា 
វែ�ារ និងអ៊ុង់ដោ�ៃសុ ដោ�ដោក្រុ�ក្រុបិដោទីសុ�មិុុជា។ ដោយ�ងរាយការ�៍ព័ីត៌ម៉ានពិីតអំ៊ុពីីក្រុបិដោទីសុ�មិុុជា វែដ្ឋលក្រុតូែបានក្រុ�ប់ិក្រុ�ងដោ�យរបិបិផ្លាត ច់ូការអ៊ុស់ុ
រយៈដោពីលជាង ៣០ ឆ្នាំន ំ។ កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ �ឺជាដោែទិីកាសុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិជាជន�នុងការបិដោញ្ជីា ញទីសុសនៈរបិស់ុពួី�ដោ�ដោ�អាដោមិរ�ិ ជា
�វែនៃងវែដ្ឋលវាម៉ានសុុែតថិភាពី និងក្រុបិយុទីធក្រុបិឆំ្នាំងនឹងព័ីត៌ម៉ានមិិនពិីតវែដ្ឋលក្រុ�ប់ិក្រុ�ងដោ�យរ�ឋ ភិូបាល�មុុិជា។

ជាលទីធ�លថ្ងៃនរបិបិវែ�ារក្រុ�ហ្វីមិ និងដោែៀតណាមិចូូលកាន់កាប់ិក្រុបិដោទីសុ�មុុិជា ក្រុបិជាជន�មុុិជារាប់ិវែសុនន្ទា�់ក្រុតូែដោភូៀសុ�ៃនួដោ�ទូីទំាំងពិីភូពីដោ��។ 
សុពីែថ្ងៃថៃដោនះ ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋវែ�ារជិត�នៃះ�នន្ទា�់រស់ុដោ��នុងសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិដោ�វែតគាា នសិុទីធិដោបាះដោឆ្នាំន តដោ��មិុុជា។ ដោយ�ងដោ��ញដោ�ដោពីលវែដ្ឋល
ក្រុបិជាជន�មុុិជាពីាយាមិដោធិែ�ឱ្យយអាដោមិរ�ិកាៃ យជា�ាះរបិស់ុពួី�ដោ� របួិសុដោ�វែតដោ��តម៉ាន អ៊ុតតសុញ្ញាញ � និងភាសារបិស់ុពួី�ដោ�ដោសុា�រវែតបាត់បិង់ 
ជាមួិយនឹង�ក្រុមិិតថ្ងៃនការអ៊ុប់ិរទំាំបិ សុថិតិទំាំងអ៊ុស់ុវែដ្ឋលដោយ�ងមិិនអាចូក្រុពីដោង�យ�ដោនត�យបាន។

កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ �ិត�ំដោធិែ�ជាសំុដោឡូងរបិស់ុក្រុបិជាជនវែ�ារ ដោដ្ឋ�មិបកី្រុបិជាជន និង�តល់សិុទីធិអំ៊ុណាចូដ្ឋល់ពួី�ដោ��នុងការដោដ្ឋ�រតួន្ទាទីី
យាា ងសុ�មិាដោ��នុងសុហ្វី�មិន៍របិស់ុពួី�ដោ� �៏ដូ្ឋចូជាការគំាក្រុទីសិុទីធិជាមូិល�ឋ នរបិស់ុពួី�ដោ�ដោ�ទូីទំាំងពិីភូពីដោ��។

�ំុំសូុមិវែថៃងអ៊ុរ�ុ�ចំូដោពាះអ៊ុន�អាន និងអ៊ុន��ាយពា�ិជជ�មិារបិស់ុដោយ�ងវែដ្ឋលបានគំាក្រុទី កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ អ៊ុស់ុរយៈដោពីល
ជាដោក្រុចូ�នឆ្នាំន ំ�នៃងមិ�ដោនះ។

សូុមិបិនតគំាក្រុទីដោគាលដោ�របិស់ុ កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ ។ ដោយ�ងសូុមិដោកាតសុរដោសុ�រចំូដោពាះការគំាក្រុទីឥតឈូប់ិឈូររបិស់ុអ៊ុន�ចំូដោពាះ
ដោគាលដោ� និង�ំនិត�តួចូដោ�ត�មិរបិស់ុកាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ ដោ�យបិនតតាំមិរយៈការ�ាយពា�ិជជ�មិា។

ដោយ�ងដោ�ទីីដោនះដោដ្ឋ�មិបីដោឆ្លៃ�យសំុ�ួរណាមួិយវែដ្ឋលអ៊ុន�អាចូម៉ាន។

បិដោក្រុមិ�ក្រុបិ�បិដោ�យ�ិតតិយសុ។

សុុបិិន អុុ៊ុង
សុហ្វីសាថ បិនិ� និងដោបាះពុីមុិ�ាយ កាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ
P.O. Box 8848 Lowell, MA 01853
www.khmerpostusa.com | 978-656-8141
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A Message from Soben
April 28, 2022

Dear loyal readers and advertisers:

We’re celebrating our 14th year anniversary of Khmer Post USA. Since 2008, we have printed 337 editions totaling over 1 million free copies 
for our community. We want to thank our friends and advertisers over these years for this success. Effective may 2022, we will publish the news-
paper once a month and will be promoting our website www.khmerpostusa.com. It is a new incentive to reach our audience both local and global. 
We will promote our social media including Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube Chanel.

Khmer Post USA was founded in Philadelphia, Pennsylvania on the Cambodian New Year’s Eve. It was at the Hilton ballroom when our 
lawyer brought the state registration paper, said it was done and we can now start publishing the newspaper after nearly a year of preparation and 
research. With excitement as a junior year college student, and while working as a medical interpreter on the side to put myself through Penn State 
University, I was about to embark on a journey that would forever change my life, little did I know then.

My vision for the Cambodian community was simple. I wanted to help bridge the language and cultural barriers through our newspaper and 
community events. At the time, Facebook was still a privately-owned company. Two years after, Facebook listed on the stock market exchange 
and every media company scrambled to adjust to this new platform. As Facebook started to adopt the business page, a video feature, then a live 
stream feature, I observed every major newspaper from the New York Times to USA Today begin to use the platform, I understood this was going 
to forever change the media industry.

Like other news media company, I established a Facebook page for KhmerPostUSA and expanded our print distribution to Lowell, where our 
new office opened two years later. We added our e-edition online and uploaded stories weekly to the website. 

I am proud Khmer Post USA is the only independent, Cambodian American woman owned, bilingual Khmer and English newspaper outside 
of Cambodia. We report truthful information about Cambodia, which has controlled by a totalitarian regime for more than 30 years. Khmer Post 
USA is the platform for people to express their views in America where it is safe to speak up and fight the Cambodian government-controlled dis-
information. 

As a result of the Khmer Rouge and Vietnamese occupation of Cambodia, hundreds of thousands of Cambodian people are displaced all over 
the world. Today, nearly half a million Cambodian people living in America still don’t have the right to vote in Cambodia. As Cambodians try to 
make America their new home, the trauma still persists, their identity and their language are nearly lost, their lower educational attainment--all 
statistics we cannot ignore.

Khmer Post USA strives to be the voice of the Cambodian people, empower them to take an active role in their own community, and support 
their fundamental rights all over the world.

I am thankful for the support that we’ve received all these years from readers and advertisers, alike. 

Please continue to support Khmer Post USA’s goals. We appreciate your on-going support of the Khmer Post USA goals and initiatives through 
your advertising.

We’re here to answer any question you may have. 

         Honor to serve,

Soben Ung
Co-founder & Publisher 
Khmer Post USA
P.O. Box 8848Lowell, MA 01853
www.khmerpostusa.com | 978-656-8141
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ម៉ានពិីធីិបុិ�យជាដោក្រុចូ�នសុក្រុម៉ាប់ិ
បុិ�យចូូលឆ្នាំន ំវែ�ារ។ ការក្រុបារពីធពិីធីិដោនះ
រមួិម៉ាន �បួនដ្ឋវែងះ តន្ត្រីនតីក្រុបិជាក្រុបិិយ និង
របំា វែលបងក្រុបិជាក្រុបិិយ ការក្រុបិដោ�នក្រុពីះសុងឃ 
និងពិីធីិបុិ�យ។ វាជាថ្ងៃថៃឈូប់ិសុក្រុម៉ា�ដ៏្ឋ
ធំិបំិ�ុតក្រុបិចំាឆ្នាំន ំរបិស់ុក្រុបិជាជន�មិុុជា។ 
ពីលរដ្ឋឋវែ�ារអាដោមិរកំិាងបានក្រុបិមូិល�តុំគាន
ដោធិែ�បុិ�យដោ�យដោសាា ះក្រុតង់�នុងទីីក្រុ�ុង
ជាដោក្រុចូ�ន�នុងសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ។ ពីីទីីក្រុ�ុង
ឡូូវែែល រដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត ដ្ឋល់ទីីក្រុ�ុង
ឡុូងបិុិចូ រដ្ឋឋកាលីហ្វីែរ័ញ៉ាា �បួនដ្ឋវែងះចូូលឆ្នាំន ំ
វែ�ារបានដោធិែ�ដោឡូ�ងដោ�តាំមិដ្ឋង�ៃែូ ក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ
ដោសុៃ��ពា�់សំុដោលៀ�បំិពា�់ក្រុបិថ្ងៃពី�ីវែ�ារ 
ក្រុ�ែទីីង់ជាតិ និងសាសុន្ទា�មិុុជាដោ�យ
ដោម៉ាទីនភាពី។

ទីីក្រុ�ុងឡុូងបិុិចូ បានដោរៀបិចំូពិីធីិបុិ�យ
ដ្ឋវែងះ និងែបិបធិម៌ិទីីក្រុ�ុង�មុុិជា ដោល��ទីី១៤ 
ដោ�ថ្ងៃថៃទីី៣ វែ�ដោមិសា បិន្ទាា ប់ិមិ� ដោ�
ថ្ងៃថៃទីី១៧ វែ�ដោមិសា ម៉ាន�ិចូា�ិត�ំក្រុបឹិងវែក្រុបិង
ទូីទំាំងទីីក្រុ�ុង ដោរៀបិចំូទិីវាចូងចំាអំ៊ុពីីអំ៊ុដោពី�
ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍�មុុិជាដោល��ទីី៤៧ 
វែដ្ឋលក្រុតូែបានទីទួីលសាគ ល់ដោ�យ
សុម៉ាជិ�សុភារដ្ឋឋកាលីហ្វីែ័រញ៉ាា  ដោក្រុកាមិ
ដំ្ឋដោណាះស្រីសាយដោល�១០០ ថ្ងៃថៃទីី១១ 
វែ�ដោមិសា – ថ្ងៃថៃទីី ១៧ �ឺជាសុបាត ហ៍្វីថ្ងៃន
ការចូងចំាអំ៊ុដោពី�ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍
�មិុុជា។ "ដំ្ឋដោណាះស្រីសាយដោនះ ជាការ
រលឹំ�ដ្ឋល់ែញិ្ញាញ ��ុនធអ៊ុន�វែដ្ឋលបាន
បាត់បិង់ជីែតិ និងអ៊ុន�រស់ុរានម៉ានជីែតិ 
និង�ូនដោ�ទំាំងអ៊ុស់ុ... ដោយ�ងមិិនក្រុតូែដោភូៃចូ
ឧក្រុ�ិដ្ឋឋ�មិាវែដ្ឋលបានក្រុបិក្រុពឹីតត ដោហ្វី�យបិនត
ទីទួីលសាគ ល់ និងគំាក្រុទីសុហ្វី�មិន៍�មិុជុា
របិស់ុដោយ�ង" បានសុរដោសុរដោ��នុងលិ�ិត
ដោ�ំ�ជូនសុហ្វី�មិន៍�មិុុជាដោ�យ Patrick 
O 'Donnell សុម៉ាជិ�សុភាថ្ងៃនមិ�ឌ ល 
៧០ តំណាងឱ្យយ ទីីក្រុ�ុងឡុូងបិុិចូ ។

ដោ�ទីីក្រុ�ុងឡុូងបិុិចូ មិជឈមិ�ឌ ល
រមិៃឹ�ែញិ្ញាញ ��ុនធ វាលពិីឃាត និងពិីធីិ
រមិៃឹ��ួបិអ៊ុនុសុាែរយ៍ី អ៊ុតីតយុទីធជន
�មុុិជា បានក្រុបារពីធពិីធីិបួិងសួុងដោ�ដោពីល
ក្រុពឹី� និងការអុ៊ុជដោទីៀនធូិបិដោ�ដោពីល�ៃ ចូ 
ដោដ្ឋ�មិបដីោគារពីែញិ្ញាញ ��ុនធអ៊ុន�បាត់បិង់ជីែតិ 
និង�ូនដោ�។ ថ្ងៃថៃទីី ១៧ វែ� ដោមិសា ឆ្នាំន ំ 
១៩៧៥ �ឺជាថ្ងៃថៃវែដ្ឋលវែ�ារក្រុ�ហ្វីមិដ្ឋដោ�ត� មិ
បានទីីក្រុ�ុងភូនដំោពីញ ជារាជធានីថ្ងៃនក្រុបិដោទីសុ
�មុុិជា។ មិនុសុសជាង ២ �នន្ទា�់ក្រុតូែ
បានបិងំុឱ្យយជដោមិៃ�សុដោចូញ ដោហ្វី�យ�ុហ្វី�
ថាពួី�ដោ�អាចូក្រុតឡូប់ិមិ�ែញិ�នងុរយៈដោពីល
ពីីរបីិថ្ងៃថៃ។ បិាុវែនតគាា ននរណាម៉ាន �់ក្រុតលប់ិ
មិ�ែញិអ៊ុស់ុរយៈដោពីល ៤ ឆ្នាំន  ំសារព័ីត៌ម៉ាន
�ាយបានបិង្កាះ ញថាទីីក្រុ�ុងភូនដំោពីញដោ�វែត
ទីដោទីដោ�ឆ្នាំន  ំ១៩៧៩ ដោ�ដោពីលដោែៀតណាមិ
បាន�តួលរលំំរបិបិវែ�ារក្រុ�ហ្វីមិ ជារបិបិ
វែដ្ឋលបានសុម៉ាៃ ប់ិមិនុសុស ២ �នន្ទា�់

ពីីការអ៊ុត់ឃាៃ ន ជំងឺ និងការក្រុបិហារជីែតិ។ 
មិនុសុសរាប់ិ�នន្ទា�់ដោទីៀតបានសាៃ ប់ិ
ដោក្រុកាមិការកាន់កាប់ិរបិស់ុដោែៀតណាមិ

�នងុអំ៊ុឡុូងដោពីល ១០ ឆ្នាំន បំិន្ទាា ប់ិដោ�យសារ
ទុីរ ា�ិស និងការបិដិ្ឋដោសុធិជំនួយបិរដោទីសុ
បិន្ទាា ប់ិពីីពួី�ដោ�បានក្រុ�ប់ិក្រុ�ង។ ជាលទីធ�ល 
ក្រុបិជាជន�មុុិជារាប់ិវែសុនន្ទា�់ក្រុតូែដោភូៀសុ�ៃនួ
ដោ�ទូីទំាំងពិីភូពីដោ�� វែដ្ឋលដោធិែ�ឱ្យយទីីក្រុ�ុង
ឡុូងបិុិចូ និងឡូូវែែលកាៃ យជា�វែនៃង�ំពូីល
ពីីរវែដ្ឋលជនដោភូៀសុ�ៃួន�មុុិជាបាន
តំាំងទីីលំដោ�ចូដោន្ទាៃ ះឆ្នាំន  ំ១៩៧៥-១៩៩០ ។

ដោ��ស្រីសីុ សូុុលី សារ ូដោ�ទីីក្រុ�ុង
ឡុូងបិុិចូ និងក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុងបានរមិៃឹ�

តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣ Please seePlease see  /13/13

same time as the Thais, Laotians, Burmese, 
and Philippinos. History recorded that 

even though the Cambodian New Year 
uses the lunar calendar, the same time as 
the Chinese New Year, except that Cam-
bodia’s King granted April as the month 
to celebrate because it was after harvest 
season so people can enjoy the holidays.

There are many festivities for the 
Cambodian New Year. The celebration 
includes parades, folklore music and 
dance, traditional games, monk offerings, 
and feast. It’s the biggest holiday of the 

year for the Cambodian people. Cambo-
dian Americans gathered and celebrated 

faithfully in many cities in the United 
States. From Lowell, Massachusetts to 
Long Beach, California, the Cambodian 
New Year parades took place on the 
streets, people are dressed in traditional 
Cambodian costumes, waving proudly 
Cambodian national and religious flags.

Long Beach organized its 14th An-
nual Cambodia Town Parade and Culture 
Festival on April 3, then on April 17, 
there was a citywide effort that organized 
the 47th Cambodian Genocide Remem-
brance Day which was recognized by the 
California State Legislator under House 
Resolution 100, April 11 – 17th is Cam-
bodian Genocide Memorial Week. “This 
resolution serves as remembrance of 
those who lost their lives, and all of the 
survivors and descendants…we must not 
forget the crimes committed, and con-
tinue to recognize and support our Cam-
bodian community” stated in a letter to 
the Cambodian community by Patrick 
O’Donnell, Assembly member of 70th 
District, representing Long Beach.

ពិិធីីបុុណ្យយចូូលឆ្នាំំ��ខ្មែ�ែរ អតីីតីកា�លពិិធីីបុុណ្យយចូូលឆ្នាំំ��ខ្មែ�ែរ អតីីតីកា�លtmkBITMB½rTI   01

From Front Page From Front Page 

Cambodian New Year Celebration; Cambodian New Year Celebration; 
Khmer Rouge Dark Past In ShadowKhmer Rouge Dark Past In Shadow

Lakon Sbech (Cambodian Storytelling through Shadows) Lakon Sbech (Cambodian Storytelling through Shadows) 
Performed at MCC by Funan Dance School.Performed at MCC by Funan Dance School.

Dr. Chrinstina Lee and Princess Norodom Kessar celebrates Dr. Chrinstina Lee and Princess Norodom Kessar celebrates 
Khmer Parade in Long Beach, CAKhmer Parade in Long Beach, CA

Khmer Music Teacher Thara Ros performs Khmer Chay Yam with LPCS students Khmer Music Teacher Thara Ros performs Khmer Chay Yam with LPCS students 
at Lowell City Hall for Khmer New Year celebrationat Lowell City Hall for Khmer New Year celebration
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By Soben UngBy Soben Ung

Sokhoeun Muon is 35 years old, 
born in Nashville, Tennessee. He moved 

to Lowell with his family when he was 
two years old. In 2012, he was introduced 
to the Lowell Regional Transit Author-
ity by his older brother, who was work-
ing as a mechanic for the MBTA. Since 
then, Muon has become one of the valued 

bus drivers, according to the LRTA lead-
ership. “Muon is very professional, 
loyal, dedicated, and committed to his 
professional driving day-in and day-out,” 
said George Annastas, General Manager 
of LRTA.

Muon’s daily routine is simple. He 
would wake up at 4 am for his shift which 
starts at 5 am. He follows the safety 
protocols, checking the tires, breaks, and 
lights. If all good, he picks his route and 
drives. Muon said, “as a senior driver, I 
get to pick my route when I don’t have 
to cover for someone who is out sick.” 
His work would end at 2 pm.

There are 57 full time bus drivers 
serving the greater Lowell region with a 
fleet of 50 buses and 20 routes. Its most 
senior driver, Mr. Bucky, has worked 
there since 1976.

Like other regional transit authority, 
LRTA is funded by federal, state and 
some local funding for the operating cost, 
making it affordable for citizens to take 

ដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុងដោ�យ៖ សុុបិិន អុុ៊ុង

សុុដោ�ឿន មួិន អាយុ ៣៥ឆ្នាំន ំ ម៉ាន

ស្រីសុុ��ំដោ�� តដោ� Nashville រដ្ឋឋ Tennes-
see ។ គាត់បានផ្លាៃ ស់ុដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល

ជាមួិយក្រុ�ួសាររបិស់ុគាត់ដោ�ដោពីលគាត់

ម៉ានអាយុ ២ ឆ្នាំន ំ។ �នុងឆ្នាំន ំ ២០១២ គាត់

ក្រុតូែបានវែ�នំ្ទាដោអាយដោធិែ�ការដោ� LRTA 

ដោ�យែយ័ចំូណាស់ុរបិស់ុគាត់វែដ្ឋល

�ំពុីងដោធិែ�ការជាដោមិកានិ�សុក្រុម៉ាប់ិ MBTA 

។ ចាប់ិតំាំងពីីដោពីលដោន្ទាះមិ� មួិន បាន

កាៃ យជាអ៊ុន�ដោបិ��បិររថយនតក្រុ�ុងដ៏្ឋម៉ានតថ្ងៃមិៃ

ម៉ាន �់ ដោនះដោបិ�ដោយាងតាំមិការដឹ្ឋ�នំ្ទារបិស់ុ 

LRTA ។ ដោ�� George Annastas 
អ៊ុន�ក្រុ�ប់ិក្រុ�ងទូីដោ�ថ្ងៃន LRTA បាននិយាយ

ថា “ដោ�� មួិន ម៉ានជំន្ទាញែជិាជ ជីែៈ 

ដោសាា ះក្រុតង់ ឧសុាហ៍្វីពីាយាមិ និងដោបិតជំា

ចិូតត�នុងការដោបិ��បិរក្រុបិ�បិដោ�យែជិាជ ជីែៈ

របិស់ុគាត់រាល់ថ្ងៃថៃ” ។

មួិន ទីម៉ាៃ ប់ិក្រុបិចំាថ្ងៃថៃ�ឺសាមិញ្ជីញ។ គាត់

ដោក្រុកា�ពីីដំ្ឋដោ��ដោ�ដោម៉ាាង ៤ ក្រុពឹី�សុក្រុម៉ាប់ិ

ដោែនរបិស់ុគាត់ ចាប់ិដោ�ត�មិដោ�ដោម៉ាា ង ៥ 

ក្រុពឹី�។ គាត់ក្រុតួតពិីនិតយដោមិ�លពីីសុុែតថភិាពី

ឡានក្រុ�ុង៖ សំុបិ��ង់ ន្ត្រីហាែ ងំ និងដោភូៃ�ង។ 

គាត់ដោបិ��ដោល�ដ្ឋង�ៃែូរបិស់ុគាត់។ មួិន បាន

និយាយថា “�នុងន្ទាមិជាអ៊ុន�ដោបិ��បិរ

ម៉ានបិទីពិីដោសាធិន៍ដោក្រុចូ�នឆ្នាំន  ំ�ំុកំ្រុតូែដោក្រុជ�សុដោរ �សុ

�ៃូែដោបិ��បិររបិស់ុ�ំុំ ដោ�ដោពីល�ំុំមិិនក្រុតូែ

រាា ប់ិរងជំនួសុអ៊ុន�ឈឺូ” ។ ការង្ការរបិស់ុ
តមេ�ទី�ព័័រទីី១៤តមេ�ទី�ព័័រទីី១៤ Please seePlease see  /14/14

កិចូច�នទនារប់�់អាជ្ញាា្ធីរដ៏ឹកជញ្ជូូូនកន�ងតំំប់ន់ឡូូវែែល 
អ្នំពិី�ិទីិិអ្ននកខ្មៅប់ើកប់រ

A Conversation with LRTA 
Bus Driver

Sokhoeun Muon celebrates his tenure driving at LRTA Sokhoeun Muon celebrates his tenure driving at LRTA 
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ដោ�យកាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� ដោ�យកាវែសុតវែ�ារបិាុសុត� USAUSA
វែ�ដោមិសា ឆ្នាំន ំ ២០២២ - ការយិាល័យ

អ៊ុ�គដោមិធាែរីដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត បានដោចូញ
ដោសុចូ�តីវែ�នំ្ទាមួិយវែដ្ឋលចូាប់ិរដ្ឋឋ និង
សុហ្វីព័ីនធតក្រុមិូែឱ្យយទីីភាន �់ង្ការអ៊ុប់ិររំដ្ឋឋ និង
សា�ដោរៀន�នុងសុង្កាា ត់�តល់ឱ្យយសិុសុស
បិឋមិសិុ�ា និងមិធិយមិសិុ�ាទំាំងអ៊ុស់ុនូែ
សិុទីធិទីទួីលបានការអ៊ុប់ិរជំាសាធារ�ៈ 
ដោ�យដោសុា�ភាពីគាន ដោ�យមិិន�ិតពីីពូីជសាសុន៍ 
ពី�៌សុមិបុរ ដោភូទី អ៊ុតតសុញ្ញាញ �ដោយនឌ័័រ 
សាសុន្ទា ដោដ្ឋ�មិ�ំដោ�� តជាតិ ទំីដោន្ទារ�ៃូែដោភូទី 
ពិីការភាពី ឬសាថ នភាពីអ៊ុដោន្ទាត ក្រុបិដោែសុន៍
ដោឡូ�យ។

ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាដោល��ដោឡូ�ងថា “សា�ដោរៀន

របិស់ុដោយ�ងដោដ្ឋ�រតួន្ទាទីីយាាងសំុខាន់�នុងការ
ជួយដ្ឋល់ក្រុបិជាជនវែដ្ឋលង្កាយរងដោក្រុគាះ រមួិ
ទំាំង�ុម៉ារមិ�ថា ីនិងពីីសា�ជនដោភូៀសុ�ៃនួ។ 
ដោ�យសារសា�ដោរៀនដោ�ទូីទំាំងរដ្ឋឋម៉ាាសា
ឈូូដោសុត ថាីៗ ដោនះបានដោ��ញការដោ��នដោឡូ�ង
ថ្ងៃនសិុសុសវែដ្ឋលដោទី�បិនឹងមិ�ដ្ឋល់ថាីវែដ្ឋល
�ំពុីងតំាំងទីីលំដោ�ថាីទូីទំាំងរដ្ឋឋ ជាលទីធ�ល
ថ្ងៃនកាលៈដោទីសុៈពិីភូពីដោ��ដោ�សងៗ ការ
បំិដោពីញកាតពីែ�ិចូាក្រុបិ�បិដោ�យក្រុបិសិុទីធភាពី
ចំូដោពាះសិុសុសវែដ្ឋលដោទី�បិនឹងមិ�ដ្ឋល់ដោ�វែត
ម៉ានសារៈសំុខាន់” ។

ដោយាងតាំមិម៉ាក្រុតាំ Plyler v. Doe, 457 
U.S. 202 (1982) តុ�ការ�ំពូីលបាន
ចាត់ទុី�ថា សា�បិឋមិសិុ�ា និង
មិធិយមិសិុ�ាសាធារ�ៈមិិនអាចូបិដិ្ឋដោសុ
ធិ�ុម៉ារណាម៉ាន �់វែដ្ឋលរស់ុដោ��នុងវែដ្ឋន
សុមិតថ�ិចូាវែដ្ឋលអាចូអ៊ុនុែតតបាន �នុងការ
ទីទួីលបានការអ៊ុប់ិរសំាធារ�ៈ ដោទាំះជា
�ុម៉ារម៉ានែតតម៉ានដោ��នុងក្រុបិដោទីសុដោ�យ
ស្រីសុបិចូាប់ិឬអ៊ុត់�៏ដោ�យ។ ម៉ាក្រុតាំចូាប់ិ
បានបិញ្ញាជ �់យាាងចូាស់ុថា សាថ នភាពី
អ៊ុដោន្ទាត ក្រុបិដោែសុន៍ ឬសុញ្ញាជ តិរបិស់ុ�ុម៉ារ (ឬ
ឪពុី�ម៉ាត យ ឬអាណាពីាបាលរបិស់ុ�ុម៉ារ) 
មិិនពា�់ព័ីនធនឹងសិុទីធរិបិស់ុ�ុម៉ារ�នងុការអ៊ុប់ិរ ំ
ជាសាធារ�ៈដោន្ទាះដោទី។ ដូ្ឋចូវែដ្ឋលតុ�ការ
បានពីនយល់ថា “ដោ�យបិដិ្ឋដោសុធិ�ុម៉ារ
ទំាំងដោនះនូែការអ៊ុប់ិរជំាមូិល�ឋ ន ដោយ�ងបាន

បិដិ្ឋដោសុធិពួី�ដោ�នូែសុមិតថភាពី�នងុការរស់ុដោ�
�នុងរចូន្ទាសុម័ុិនធថ្ងៃនសាថ ប័ិនពីលរដ្ឋឋរបិស់ុ
ដោយ�ង និងទីប់ិសាា ត់លទីធភាពីជា�់វែសុតង
ណាមួិយវែដ្ឋលពួី�ដោ�នឹងចូូលរមួិចំូវែ��
�នុងមិដោធិាបាយតូចូបំិ�ុតសុក្រុម៉ាប់ិការ
រ�ីចូដោក្រុមិ�នរបិស់ុក្រុបិដោទីសុជាតិរបិស់ុដោយ�ង” 
។ ម៉ាក្រុតាំ 457 U.S. at 223. ដោល�សុពីីដោនះ
ដោ�ដោទីៀត រដ្ឋឋធិមិានុញ្ជីញរដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត 
ចំូ�ុចូ II, c. 5, § 2 �ំ�ត់កាតពីែ�ិចូាដ៏្ឋធំិ
ទូី�យមួិយ “ដោដ្ឋ�មិប�ីតល់ការអ៊ុប់ិរដំ្ឋល់�ុម៉ារ 
[ ] ទំាំងអ៊ុស់ុ អ៊ុន�ម៉ាន និងអ៊ុន�ក្រុ� ដោ�ក្រុ�ប់ិ
ទីីក្រុ�ុង និងទីីក្រុបិជំុជន�នុង Commonwealth 
ដោ��ក្រុមិិតសា�សាធារ�ៈ...” McDuffy 
v. ដោលខាថ្ងៃនការយិាល័យក្រុបិតិបិតតថិ្ងៃន Educ., 
415 Mass. 545, 606 (1993)។

ដោ�យវែ�ែ�ដោល�កាតពីែ�ិចូាទំាំងដោនះ 
ទីីក្រុបឹិ�ាបានដោក្រុ��នរលឹំ�ថា “សា��នុង
ស្រីសុុ�មិិនក្រុតូែរារាងំសិុសុសណាម៉ាន �់ពីីការ
ចុូះដោ�ា ះចូូលដោរៀនដោ�សា�ដោឡូ�យ 
ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលសិុសុសបំិដោពីញតាំមិល�ុ��ឌ
ចូាប់ិថ្ងៃនអាយុ និងការសាន �់ដោ�។ សា�ដោរៀន
�នុងស្រីសុុ�ជាទូីដោ��ួរវែតដោជៀសុវាងការ
សុននិ�ឋ នអំ៊ុពីីសាថ នភាពីអ៊ុដោន្ទាត ក្រុបិដោែសុន៍
អ៊ុន្ទា�តរបិស់ុសិុសុស និងរដោបិៀបិវែដ្ឋលវា
អាចូឬមិិនអាចូរង�លបិាះពាល់ដោ�យការ
ចុូះដោ�ា ះចូូលដោរៀនថាដោត�ទិី�ឋ ការបិចូាុបិបនន
ម៉ានសុុពីលភាពី ថាដោត�នរណាម៉ាន �់បាន
សាន �់ដោ�ដោល�សុទិី�ឋ ការ ឬនរណាម៉ាន �់
បានបិរាជ័យ�នងុការអ៊ុនុដោ�មិតាំមិល�ុ��ឌ
ថ្ងៃនទិី�ឋ ការ។ល។” �នុង�រ�ីជាដោក្រុចូ�ន
ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលក្រុ�ួសារមិិនម៉ានឯ�សារ
វែដ្ឋលសា�ថាន �់ស្រីសុ�ុដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុជាធិមិាតាំ
សុក្រុម៉ាប់ិការចុូះដោ�ា ះ សា�ថាន �់ស្រីសុុ�
ក្រុតូែបានដោល��ទឹី�ចិូតតឱ្យយដោធិែ�ការជាមួិយ
ក្រុ�ួសារដោដ្ឋ�មិបវីែសុែងរ�ែធីិិជំនួសុដោដ្ឋ�មិបបីិដោងា�ត
�វែនៃងសាន �់ដោ� ឬភូសុតុតាំងថ្ងៃនអាយុ និង
សុក្រុមួិលដ្ឋល់ការចុូះដោ�ា ះសិុសុសដោ�យ
មិិនពីនារដោពីល។

ដោសុចូ�តីវែ�នំ្ទា�៏បានរលឹំ��ងវែដ្ឋរ
អំ៊ុពីីចូាប់ិក្រុបិឆំ្នាំងការដោរ �សុដោអ៊ុ�ងនិសុសិតរដ្ឋឋ
ម៉ាា សាឈូូដោសុត ចូាប់ិក្រុបិឆំ្នាំងការសុមិៃុត�ំ
រាមិរបិស់ុរដ្ឋឋម៉ាា សាឈូូដោសុត ជំពូី�ទីី IV 
ថ្ងៃនចូាប់ិសុតីពីីសិុទីធិពីលរដ្ឋឋ និងចូាប់ិសុតីពីី
ឱ្យកាសុអ៊ុប់ិរដំោសុា�ៗ គាន  វែដ្ឋល�តល់ការការពារ
ដ្ឋល់�ុម៉ារទំាំងអ៊ុស់ុពីីការដោរ �សុដោអ៊ុ�ង ការ
សុមិៃុត�ំរាមិ ដោ�យមិិន�ិតពីីមូិល�ឋ នថ្ងៃន 
ពូីជសាសុន៍ តំបិន់ ដោភូទី ឬជាតិដោដ្ឋ�មិដោ�យសា
�បិឋមិសិុ�ា និងមិធិយមិសិុ�ា ដោហ្វី�យ
ដោដ្ឋ�មិបី�តល់ឱ្យយសិុសុសភាសាអ៊ុង់ដោ�ៃសុនូែ
ធិនធានសុមិស្រីសុបិដោដ្ឋ�មិបីជមិនះឧបិសុ�គ
ភាសា៕

�ិទីិិទីទីួលបានការអ្នប់់រំជ្ញាសាធារណ្ៈខ្មៅ�ីើៗគ្នាំ្�គ្រ�ប់់
��ិស្ទាំងំអ្ន� ់ខ្មៅ�យមនិ�តិំពិសីាាន្ភាពិអ្នខ្មៅនាោគ្្រប់ខ្មៅែ�ន៍

By Khmer Post USABy Khmer Post USA
April 2022 -- The Massachusetts At-

torney General office issued an advisory 
that state and federal law require to state 
educational agencies and local school dis-
tricts to provide all elementary and second-
ary students with equal access to public 
education—irrespective of race, color, sex, 
gender identity, religion, national origin, 
sexual orientation, disability, or immigra-
tion status. 

“Our schools play a critically impor-
tant role in supporting vulnerable popula-
tions, including newcomer and refugee 
school- aged children. As school districts 
across Massachusetts have recently seen 
increases of newly arrived students reset-
tling throughout the state as a result of 
various global circumstances, effectively 
fulfilling obligations to newly arrived 
students remains crucial,” the advisory 
stated.

Referencing to Plyler v. Doe, 457 U.S. 
202 (1982), the Supreme Court held that 
public elementary and secondary schools 
may not deny any child residing in the 
applicable jurisdiction access to public 
education—whether the child is present in 
the country legally or not. Plyler made clear 
that a child’s immigration or citizenship 
status (or that of the child’s parent or guard-
ian) is not relevant to the child’s right to a 
public education. As the Court explained, 
“By denying these children a basic educa-
tion, we deny them the ability to live 
within the structure of our civic institutions, 
and foreclose any realistic possibility that 

they will contribute in even the smallest 
way to the progress of our Nation.” Plyler, 
457 U.S. at 223. Moreover, the Massachu-
setts Constitution, pt. II, c. 5, § 2, imposes 
a broad duty “to provide an education for 
all [ ] children, rich and poor, in every city 
and town in the Commonwealth at the 
public school level...” McDuffy v. Secretary 
of the Executive Office of Educ., 415 Mass. 
545, 606 (1993). 

Based on these obligations, the advi-
sory reminded that “school districts must 
not preclude any student from enrolling in 
school when the student meets the legal 
requirements of age and residency. School 
districts should generally avoid drawing 
conclusions about a prospective student’s 
immigration status and how it may or may 
not be affected by enrolling in school 
whether a visa is currently valid, whether 
someone has overstayed a visa, or someone 
has failed to comply with the terms of a 
visa, etc.” .

The advisory also reminded of the 
Massachusetts Student Anti-Discrimination 
Act, Massachusetts Anti-Bullying law, 
Title IV of the Civil Rights Act, and The 
Equal Educational Opportunities Act which 
provide the protection to all children from 
discrimination, bullying,  regardless on the 
basis of race, region, sex or national 
original by elementary and secondary 
schools and that to provide the English 
Learner students with appropriate re-
sources to overcome to language barrier.

Equal Access to Public Education for All Equal Access to Public Education for All 
Students Irrespective of Immigration Status Students Irrespective of Immigration Status 

Jhon David, UnplashedJhon David, Unplashed
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ដោ�យ ដោចូនម៉ាា យ័រដោ�យ ដោចូនម៉ាា យ័រ

ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលសិុសុស

ែទិីាល័យឡូូវែែល ចាន់

ណារ ីដោ�ា ក្រុតូែបានដោ�

ដោសុន�សំុុឱ្យយបិង្កាះ ញ�ៃួន

តាំមិរយៈ Zoom �នងុ�មិាែធីិិ 

អ៊ុរ�ុសួុសុតី អាដោមិរ�ិ (Good Morning 

America) អំ៊ុពីីការដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុដោ�ហ្វីទំីព័ីរ

ដោរៀបិចំូមិហាែទិីាល័យរបិស់ុក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា

ភិូបាលមិហាែទិីាល័យ ន្ទាងបាននិយាយ

ថា វាពិីតជាក្រុបា�ដ្ឋវែមិន។

ន្ទាងបាននិយាយថា៖ “�ំុំ�ិតថាវា

នឹងជាបិទីពិីដោសាធិដ៏្ឋលែមួិយ” ។ “�ំុមិំិនដឹ្ឋង

ថាម៉ានអ៊ុែីដោ��តដោឡូ�ងពិីតក្រុបា�ដ្ឋដោទី”។

�ាយបិនតផ្លាា ល់ អំ៊ុឡុូងដោពីលចា�់

�ាយថ្ងៃថៃទីី ២៤ វែ�មីិន្ទា ពិីធីិ�រ GMA 

T.J. Holmes បានក្រុបិកាសុថា ដោ�ា និង

សិុសុសែទិីាល័យចំូនួនជាដោក្រុចូ�នន្ទា�់

ដោ�សងដោទីៀត មិ�ពីីជំុែញិក្រុបិដោទីសុក្រុតូែបាន

�តល់អាហារបូិ�រ�៍ពីី BigFuture ចំូនួន 

$៤០០០០ ។

ដោ�ា និយាយថា៖ “�ំុំមិិនដឹ្ឋងក្រុបិតិ�មិា

យាា ងដោមិាចូដោទី”  វែដ្ឋលបានដឹ្ឋងព័ីត៌ម៉ាន 

ន្ទាងក្រុគាន់វែតសុមិៃឹងវែបិបិត�់សុៃុត រចួូ

�ាប់ិម៉ាត់បិដោ�ត� រ។ “�ំុំពិីតជាភំា�់ដោ�ែ�ល

ណាស់ុ។ វាមិិន�ួរឱ្យយដោជឿ” ។

By Jen MyersBy Jen Myers
When Lowell High School senior 

Channeary Mao was asked to appear via 
Zoom on a Good Morning America seg-
ment about using the College Board’s 
college prep website, she said sure. 

“I figured it would be a good expe-
rience,” she said. “I had no idea what 
was really going on.” 

Live on the air, during the March 
24 broadcast, GMA host T.J. Holmes 
announced that Mao and two dozen 
other high school seniors from around 
the country were each being awarded 
$40,000 BigFuture scholarships.

“I didn’t know how to react,” said 
Mao, who upon hearing the news just 
stared in shock and then slowly covered 
her mouth. “I really was just shocked. It 
is unbelievable.”

BigFuture is the College Board’s 
free online guide that helps students plan 
for life after high school including ex-
ploring career interests, preparing for the 
SAT, searching for colleges and scholar-
ship opportunities, and applying for fi-

nancial aid. 
Mao was born in Cambodia and 

came to Lowell with her parents in 2011, 
not speaking a word of English. She 
learned English at the Murkland Elemen-
tary School and then attended the Stok-
losa Middle Schools, where in 5th grade, 
she began preparing for college. “I was 
very strict about my study schedule and 
gaining skills to be successful,” she said. 
At Lowell High School, Mao has par-
ticipated in STEM Club, Model UN, 
Mock Trial, Math League, and is a 
member of the National Honors Society. 

She came across the College Board 
site while searching for colleges junior 
year and found it to be an easy-to-navi-
gate clearinghouse to find information 
on multiple schools including their aca-
demic requirements, average SAT scores, 
and programs available. While using it 
to find scholarship opportunities, Mao 
saw that she could qualify for a chance 
to win a scholarship just by going through 
six easy steps including searching for 

�ិ�្សែិទី្យាល័យទីីគ្រកុងឡូូវែែល ឈ្នះន�
អាហារូប់ករណ្៍ $៤0000 !

Lowell High School Senior WinsLowell High School Senior Wins
 $40,000 Scholarship!  $40,000 Scholarship! 

Jen MyersJen Myers

Channeary Mao Channeary Mao 
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ការដោ��នដោឡូ�ងតថ្ងៃមិៃដោក្រុបិងពិីភូពីដោ��
�ឺជា�តបីារមិាសុក្រុម៉ាប់ិអ៊ុន�ដោធិែ�ដោគាលនដោយាបាយ
របិស់ុក្រុបិដោទីសុឥណាឌ

��ៈការអំ៊ុពាែន្ទាែបិនតឱ្យយឥណាឌ
រ�ាចូម៉ាៃ យរបិស់ុ�ៃនួពីីទីីក្រុ�ុងមូិសុគ ូបិន្ទាា ប់ិពីី
ការលុ�លុយក្រុបិដោទីសុអុុ៊ុយវែក្រុ�ន ការទិីញ
ដោក្រុបិងពីីរសុុសុីបានដោ��នដោឡូ�ងដោទីែដ្ឋងដោធិៀបិ
នឹងឆ្នាំន ំមុិន។

រ�ឋ ភិូបាលឥណាឌ បានការពារការ
ផ្លាៃ ស់ុបិតូរ�នុងការទិីញដោក្រុបិងពីីរសុុសុ ីដោហ្វី�យ
បាននិយាយថា អ៊ុែីវែដ្ឋល�ៃួនទិីញពីីរសុុសុី
�នុងរយៈដោពីលមួិយវែ��ឺតិចូជាងអ៊ុែីវែដ្ឋល
អឺ៊ុរ ាបុិទិីញពីីរសុុសុដីោ�ដោពីលមួិយរដោសុៀល។

ដោហ្វីតុអ៊ុែបីានជាឥណាឌ ទិីញដោក្រុបិងរសុុសុី
ដោក្រុចូ�នជាងមុិន?

ឥណាឌ បានទាំញយ�អ៊ុតថក្រុបិដោយាជន៍
ពីីការបិញ្ជីាុ ះតថ្ងៃមិៃ ដោដ្ឋ�មិបបីិដោងា�នការនំ្ទាចូូល
ដោក្រុបិងពីីរសុុសុ ីស្រីសុបិដោពីលវែដ្ឋលតថ្ងៃមិៃថាមិពីល
ពិីភូពីដោ���ំពុីងដោ��នដោឡូ�ង។

សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិបាននិយាយថា 
ដោទាំះបីិជាការនំ្ទាចូូលដោក្រុបិងទំាំងដោនះ មិិន
បំិពានដោល�ទី�ឌ �មិា�៏ដោ�យ “ការគំាក្រុទី
សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិដោទីសុរសុុសុី ... �ឺជាការគំាក្រុទី
សុក្រុម៉ាប់ិការ�ៃ នពានវែដ្ឋលជា�់វែសុតង
�ំពុីងម៉ាន�លបិាះពាល់យាា ងធិៃន់ធិៃរ” ។

រដ្ឋឋមិន្ត្រីនតីការបិរដោទីសុអ៊ុង់ដោ�ៃសុ Liz 
Truss �៏បានជំរញុឱ្យយឥណាឌ កាត់បិនថយ
ការពឹីងវែ�ែ�របិស់ុ�ៃួនដោល�រសុុសុ�ីនុងអំ៊ុឡុូង
ដំ្ឋដោ�� រដោ�កាន់ទីីក្រុ�ុងដោដ្ឋលី�នុងវែ�មីិន្ទា 
វែដ្ឋលបានដោ��តដោឡូ�ង�នងុដោពីលដំ្ឋណាលគាន
នឹងដំ្ឋដោ�� រទីសុសន�ិចូារបិស់ុរដ្ឋឋមិន្ត្រីនតី
ការបិរដោទីសុរសុុសុដីោ�� Sergei Lavrov ។

ដោ�� Lavrov បានក្រុបាប់ិសុមិភា�ី
ឥណាឌ របិស់ុគាត់ថា រសុុសុីម៉ានឆ្លនាៈ�នុង

ការពិីភា�ាដោល�ទំីនិញណាមួិយវែដ្ឋល
ឥណាឌ ចូង់ទិីញ ដោហ្វី�យបានជំរញុឱ្យយ
ម៉ានការបិង់ក្រុបា�់ជាក្រុបា�់រពីូី។

ដោត�ក្រុបិដោទីសុឥណាឌ ទីទួីលបានដោក្រុបិង
ពីីណា?

បិន្ទាា ប់ិពីីសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ និងចិូន 
ឥណាឌ �ឺជាអ៊ុន�ដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុដោក្រុបិងធំិជាងដោ�
ទីី៣ របិស់ុពិីភូពីដោ�� វែដ្ឋលជាង ៨០% 
ក្រុតូែបាននំ្ទាចូូល។

បិាវុែនតដោ�ឆ្នាំន  ំ២០២១ ម៉ានវែតក្រុបិវែហ្វីល 

២% ថ្ងៃនការនំ្ទាចូូលដោក្រុបិងសុរបុិរបិស់ុ�ៃួន 
(១២ �នធុិងថ្ងៃនដោក្រុបិងដោ�) មិ�ពីីក្រុបិដោទីសុ
រសុុសុី ដោនះដោបិ�ដោយាងតាំមិ Kpler វែដ្ឋលជា
ក្រុ�ុមិស្រីសាែក្រុជាែទំីនិញ។

រហូ្វីតមិ�ដ្ឋល់ដោពីលដោនះ ការ�គត់�គង់
ដ៏្ឋធំិបំិ�ុតកាលពីីឆ្នាំន មុំិនបានមិ�ពីីក្រុបិដោទីសុ
�លិតដោក្រុបិងដោ�មិជឈិមិបូិព៌ា ជាមួិយនឹង
បិរមិ៉ា�ដ៏្ឋដោក្រុចូ�នពីីសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ និង
នីដោហ្វីសរយីាា �ងវែដ្ឋរ។

�នុងវែ�មិ�រា និងវែ��ុមិាៈ ឥណាឌ
មិិនបាននំ្ទាចូូលដោក្រុបិងពីីរសុុសុីដោទី។

បិាវុែនតរហូ្វីតមិ�ដ្ឋល់ដោពីលដោនះ បិរមិ៉ា�
ថ្ងៃន�ិចូាសុនាដោក្រុបិងដោ� វែដ្ឋលដោធិែ�ដោឡូ�ង

សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិដោទីសុឥណាឌ ក្រុ�បិ   ដ្ឋ�ត ប់ិ
វែ�មីិន្ទា ដោមិសា ឧសុភា និងមិិថុន្ទា - 
ក្រុបិវែហ្វីល ២៦ �នបាវែរ ាល - �ឺ�ុស់ុជាង
បិរមិ៉ា�វែដ្ឋលបានទិីញ�នុងអំ៊ុឡុូងដោពីល
ទំាំងមូិលថ្ងៃនឆ្នាំន ២ំ០២១ ដោនះដោបិ�ដោយាងតាំមិ 
Kpler ។

ដោត�ឥណាឌ ទីទួីលបាន�ិចូាក្រុពីមិដោក្រុពី�ងដោត�ឥណាឌ ទីទួីលបាន�ិចូាក្រុពីមិដោក្រុពី�ង
អ៊ុែី?អ៊ុែី?

បិន្ទាា ប់ិពីីការលុ�លុយរបិស់ុ�ៃួនដោល�
អុុ៊ុយវែក្រុ�ន ឥឡូូែដោនះម៉ានអ៊ុន�ទិីញដោក្រុបិងដោ�

របិស់ុរសុុសុតិីចូជាងមុិន ដោ�យរ�ឋ ភិូបាល 
និងក្រុ�ុមិហុុ្វីនបិរដោទីសុមួិយចំូនួនបានសុដោក្រុមិចូ
ចិូតតដោជៀសុវាងការនំ្ទាដោចូញថាមិពីលរបិស់ុ   
រសុុសុី ដោហ្វី�យតថ្ងៃមិៃរបិស់ុវាបានធាៃ �់ចុូះ។

��ៈដោពីលវែដ្ឋលតថ្ងៃមិៃពិីតក្រុបា�ដ្ឋ
ថ្ងៃនការល�់វែដ្ឋល�លិតដោ�កាន់ក្រុបិដោទីសុ
ឥណាឌ  �ឺមិិនទាំន់ដឹ្ឋងដោ�ដោឡូ�យ "ការ
បិញ្ជីាុ ះតថ្ងៃមិៃដោក្រុបិងដោ� Brent [សុតង់�រ
ពិីភូពីដោ��] ដោ�វែតម៉ានក្រុបិវែហ្វីល $៣០ 
�នងុមួិយបាវែរ ាល" ដោនះដោបិ�តាំមិសំុដី្ឋ ដោ�� 
Matt Smith អ៊ុន�ែភិា�ដោ� Kpler។

ដោក្រុបិងដោ�ទំាំងពីីរក្រុបិដោភូទីដោនះជាធិមិាតាំ
ល�់�នុងតថ្ងៃមិៃក្រុបិហា�់ក្រុបិវែហ្វីលគាន ។

• ដោត�ពិីភូពីដោ��អាចូក្រុ�ប់ិក្រុ�ងដោ�យ
គាា នដោក្រុបិង និងឧសុាន័របិស់ុរសុុសុបីានដោទី?

គាត់បិវែនថមិថាដោ�ចំូ�ុចូមួិយ�នុង
វែ�មីិន្ទា ដោ�យសារតថ្ងៃមិៃដោក្រុបិងដោ�បិនត
ធាៃ �់ចុូះ ភាពី�ុសុគាន រវាងពួី�វា�ន
ដ្ឋល់�ំ�ត់ក្រុតាំក្រុ�ប់ិដោពីលដោែ�។

គាត់និយាយថា "ឥណាឌ ទំីនងជានឹង
ទិីញដោក្រុបិងដោ� [រសុុសុ]ី យាាងដោហាចូណាស់ុ
�ៃះ�នុងការបិញ្ជីាុ ះតថ្ងៃមិៃយាា ងសំុខាន់" ។

ដោត�ក្រុបិដោទីសុឥណាឌ ទីទួីលបានដោក្រុបិង
ពីីណា?

បិន្ទាា ប់ិពីីសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ និងចិូន 
ឥណាឌ �ឺជាអ៊ុន�ដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុដោក្រុបិងធំិជាងដោ�
ទីី 3 របិស់ុពិីភូពីដោ�� វែដ្ឋលជាង 80% 
ក្រុតូែបាននំ្ទាចូូល។

បិាុវែនតដោ�ឆ្នាំន ំ 2021 ម៉ានវែតក្រុបិវែហ្វីល 
2% ថ្ងៃនការនំ្ទាចូូលដោក្រុបិងសុរបុិរបិស់ុ�ៃួន 
(12 �នធុិងថ្ងៃនដោក្រុបិងដោ�) មិ�ពីីក្រុបិដោទីសុ
រសុុសុី ដោនះដោបិ�ដោយាងតាំមិ Kpler វែដ្ឋលជា
ក្រុ�ុមិស្រីសាែក្រុជាែទំីនិញ។

ដោត�ទី�ឌ �មិាហិ្វីរញ្ជីញែតថុបិាះពាល់ដ្ឋល់
អ៊ុែី�ៃះ?

ដោទាំះបីិជាតថ្ងៃមិៃម៉ានភាពីទាំ�់ទាំញ
�៏ដោ�យ �៏ក្រុ�ុមិហុុ្វីនចូក្រុម៉ាញ់ដោក្រុបិងធំិៗ
របិស់ុឥណាឌ �ំពុីងក្រុបិឈូមិមុិ�នឹងបិញ្ញាះ
វែដ្ឋលពីាយាមិ�តល់ហិ្វីរញ្ជីញបិបទាំនដ្ឋល់
ការទិីញទំាំងដោនះ ដោ�យសារវែតការ
��់ទី�ឌ �មិាដោល�ធិន្ទាគារ រសុុសុី។

វាជាបិញ្ញាះ ក្រុបិឈូមិមុិ�នឹងពា�ិជជ�មិា
�នុងទិីសុដោ�ទំាំងពីីរ។

ជដោក្រុមិ�សុមួិយ�នុងចំូដោណាមិជដោក្រុមិ�សុ
វែដ្ឋលឥណាឌ �ំពុីងសុមិៃឹងដោមិ�ល�ឺក្រុបិព័ីនធ
ក្រុបិតិបិតតិការដោ�យវែ�ែ�ដោល�របិូិយប័ិ�ណ
�នងុស្រីសុ�ុ អ៊ុន�នំ្ទាដោចូញរបិស់ុឥណាឌ ដោ�កាន់
ក្រុបិដោទីសុរសុុសុទីីទួីលបានក្រុបា�់របូិៃ ជាជាង

ែិប់តំរិអ្នុុយវែគ្រកន៖ ខ្មៅហតំុអ្នីីបានជ្ញាឥណាា្ទីិញខ្មៅគ្រប់ងពិីរុ�្ស�ីកាន់វែតំខ្មៅគ្រចូើន?

តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣តមេ�ទី�ព័័រទីី១៣
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Lowell’s New City Manager 
is Rep. Tom Golden“ជារមួិ �ំុពិំីតជារដំោភូ�បិណាស់ុ�នងុការ

បិក្រុងួបិបិក្រុងួមិទីីក្រុ�ុង។ �ំុំម៉ាន�តីរដំោភូ�បិ�នុង

ការដោចូញដោ�សុហ្វី�មិន៍ដោ�សងៗ ជួបិ

ក្រុបិជាជនវែដ្ឋលម៉ាន�ំនិត�ុសុៗគាន  និង

រដោបិៀបិដោធិែ�ឱ្យយទីីក្រុ�ុងដោនះលែបំិ�ុត” ដោនះដោបិ�

តាំមិក្រុបិសាសុន៍របិស់ុ Golden តាំមិទូីរស័ុពីា

ជាមួិយកាវែសុតវែ�ារបិាសុុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ។

Golden បានម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា 

“ដោយ�ងនឹងបិដោងា�នទំីន្ទា�់ទំីនងជាមួិយ

ក្រុបិជាជន” ។ “ទីីក្រុ�ុង      ឡូូវែែល�ឺជា

ទីីក្រុ�ុងដ៏្ឋអ៊ុសាា រយមួិយ ដោហ្វី�យជាដោរៀងរាល់ថ្ងៃថៃ

អ៊ុន�រស់ុដោ��នងុទីីក្រុ�ុងសុមិនឹងទីទួីលបាន

វាកាន់វែតលែ និងក្រុបិដោសុ�រជាងដោនះ។ �នៃឹះ

ថ្ងៃនដោរឿងទំាំងអ៊ុស់ុដោន្ទាះ �ឺការក្រុបាស្រីស័ុយ

ទាំ�់ទីងគាន  ដោ�យដោធិែ�ឱ្យយក្រុបា�ដ្ឋថា 

សា�ក្រុ�ុង�ំពុីងសាត ប់ិរាល់មិតិរបិស់ុ

ក្រុបិជាជនក្រុ�ប់ិគាន  ក្រុ�ប់ិក្រុជុងថ្ងៃនទីីក្រុ�ុងឡូូ

វែែល ដោហ្វី�យពីាយាមិដោ�ះស្រីសាយបិញ្ញាះ

របិស់ុពួី�ដោ�” ។

Goden នឹងបិដោក្រុមិ�ការជាអ៊ុន�ក្រុ�ប់ិក្រុ�ង

ទីីក្រុ�ុងទីី១៨ របិស់ុទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។ តួន្ទាទីី

ជាអ៊ុន�ក្រុ�ប់ិក្រុ�ង ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល �ឺជា

ន្ទាយ�ក្រុបិតិបិតតិវែដ្ឋលក្រុ�ប់ិក្រុ�ងទីីក្រុ�ុង

ដោក្រុកាមិការដឹ្ឋ�នំ្ទារបិស់ុក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុង

ទំាំង ១១ របូិ ។ ពួី�ដោ�ជួបិគាន ដោរៀងរាល់ថ្ងៃថៃ

អ៊ុង្កាគ រដោ�សា�ក្រុ�ុង និងជាសាធារ�ៈ។ 

រាល់ញតត ិវែដ្ឋលបាន��់ សំុដោ�� ទំីន្ទា�់ទំីនង 

និងរបាយការ�៍ ថែកិា និងការចំូណាយ

�ឺដោធិែ�ដោឡូ�ងជា    សាធារ�ៈ។ ដោមិ�ល

រដោបិៀបិវារៈថ្ងៃន�ិចូាក្រុបិជំុ សូុមិចូូលដោ�កាន់

ដោ�ហ្វីទំីព័ីរ https://www.lowellma.gov/

AgendaCenter/City-Council-4

�ិចូាក្រុបិជំុដោល��ដំ្ឋបូិងរបិស់ុ Golden 

ជាមួិយសុម៉ាជិ�ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុងនឹង

ដោធិែ�ដោឡូ�ងដោ�ថ្ងៃថៃទីី ៣ វែ�ឧសុភា ឆ្នាំន ំ 

២០២២។ កាវែសុតវែ�ារបិាសុុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ 

ទីទួីលបានរដោបិៀបិវារៈ និងចំូ�ុចូពីីរវែដ្ឋល

ចាប់ិអារមិា�៍ចំូដោពាះសុហ្វី�មិន៍�មិុុជា 

�ឺរដោបិៀបិវារៈដោល� ៨.៥ “ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា នួន 

និងក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា វែយាមិ ដោសុន�សំុុក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា

ក្រុ�ុងទីទួីលសាគ ល់ថ្ងៃថៃទីី ១៧ វែ�ដោមិសា ជា

ថ្ងៃថៃរលឹំ�អំ៊ុដោពី�ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍ដោ�

�មុុិជា និងរដោបិៀបិវារៈទីី ៨.៦ ទីីក្រុបឹិ�ា 

នួន ដោសុន�ឱ្យយអ៊ុន�ក្រុ�ប់ិក្រុ�ងទីីក្រុ�ុងម៉ាន DPD 

ដោធិែ�ការជាមួិយ CMAA និង��ៈ�ម៉ាា ធិិការ

ក្រុ�ុង�មិុុជា ដោដ្ឋ�មិបីបិងះូតទីង់ជាតិដោ�ដោល�

បិដោង្កាគ លដោភូៃ�ងដោ�តាំមិបិដោណាត យ�ៃូែ 

Middlesex“ ។

ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា នួន បានម៉ានក្រុបិសាសុន៍

the city. I am excited to get out to differ-
ent communities, meet people with dif-
ferent ideas, and how to make the city 
the best it can be,” said Golden over the 
phone with Khmer Post USA.

“We are going to increase the com-
munication with people,” said Golden. 
“Lowell is a great city and every day the 
resident deserves it better and better. The 
key to all that is communication, making 

sure the city hall is listening to every 
corner of Lowell and trying to solve their 
problems,” he added.

Goden will serve as the 18th City 
Manager of Lowell. The role of a City 

Manager in Lowell is the chief executive 
officer who runs the city under the direc-
tion of the 11 city councilors. They meet 
every Tuesday at city hall and it is pub-
lic. Every motion filed, communication 
request and report, budget and spending 
are public. To see the meeting agenda, 
log onto https://www.lowellma.gov/
AgendaCenter/City-Council-4

Golden’s first meeting with city 
councilors will be on May 3rd, 2022. 
Khmer Post USA obtained the agenda 
and two items of interest to the Cambo-
dian community are agenda number 8.5 
“Councilor Nuon and Councilor Yem 
request the city council recognize April 
17th as Cambodian Genocide Remem-
brance Day, and agenda number 8.6, 
Councilor Nuon request City Manager 
have DPD work with the CMAA and 
Cambodian Town Committee to install 
flags on utility poles along Middlesex 
Street.” 

Councilor Nuon said the public are 
welcomed to attend the meeting and 
register to speak during the council meet-
ing on Tuesday May 3rd with regards to 
April 17th as Cambodian Genocide 
Remembrance Day.

ថា សាធារ�ជនក្រុតែូបានសាែ �មិន៍�នុង

ការចូូលរមួិ�ិចូាក្រុបិជំុ និងចុូះដោ�ា ះដោដ្ឋ�មិបី

និយាយ�នុង�ិចូាក្រុបិជំុក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាដោ�

ថ្ងៃថៃអ៊ុង្កាគ រ ទីី ៣ ឧសុភា ទាំ�់ទីងនឹងថ្ងៃថៃ 

១៧ វែ�ដោមិសា ជាទិីវាចូងចំាអំ៊ុពីីអំ៊ុដោពី�

ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍ដោ��មិុុជា៕

កម្មែែិធីីស្បបថ្មីចូូលកា�ន់់តី�ខ្មែណ្យងរបុស្ប់ចៅ��ហ្វាា�យគ្រកុងថ្មីែីឡូូខ្មែែលកម្មែែិធីីស្បបថ្មីចូូលកា�ន់់តី�ខ្មែណ្យងរបុស្ប់ចៅ��ហ្វាា�យគ្រកុងថ្មីែីឡូូខ្មែែល
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BigFuture BigFuture �ឺជា�ឺជាមិ�គដុោទីាសុ�៍អ៊ុនឡាញ

ឥត�ិតថ្ងៃថៃរបិស់ុក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាមិហាែទិីាល័យ

វែដ្ឋលជួយសិុសុានុសិុសុសដោធិែ�វែ�នការ

ជីែតិបិន្ទាា ប់ិពីីែទិីាល័យ រមួិទំាំងការវែសុែងរ�

ចំូណាប់ិអារមិា�៍�នុងអាជីពី ការដោរៀបិចំូ

សុក្រុម៉ាប់ិ SAT វែសុែងរ�មិហាែទិីាល័យ 

និងឱ្យកាសុអាហារបូិ�រ�៍ និងការ

��់ពា�យសំុុជំនួយហិ្វីរញ្ជីញែតថុ។

ដោ�ា ដោ��ត�នុងក្រុបិដោទីសុ�មិុុជា ដោហ្វី�យ

មិ�ក្រុ�ុងឡូូវែែលជាមួិយឪពុី�ម៉ាត យ�នុង

ឆ្នាំន  ំ២០១១ ដោ�យមិិននិយាយភាសាអ៊ុង់ដោ�ៃសុ

មួិយម៉ាាត់។ ន្ទាងបានដោរៀនភាសាអ៊ុង់ដោ�ៃសុ

ដោ�សា�បិឋមិសិុ�ា Murkland 

បិន្ទាា ប់ិមិ�បានចូូលដោរៀនដោ�សា� 

Stoklosa Middle Schools ដោ�ថាន �់ទីី ៥ 

ន្ទាងបានចាប់ិដោ�ត�មិដោក្រុត�មិសុក្រុម៉ាប់ិ

មិហាែទិីាល័យ។ ន្ទាងបាននិយាយថា៖ 

“�ំុំម៉ានភាពីតឹងរុងឹចំូដោពាះកាលែភិា�

សិុ�ារបិស់ុ�ំុ ំនិងការទីទួីលបានជំន្ទាញ

ដោដ្ឋ�មិបីទីទួីលបានដោជា�ជ័យ” ។ ដោ�

ែទិីាល័យឡូូវែែល ដោ�ាបានចូូលរមួិ�នុង 

STEM Club, Model UN, Mock Trial, 

Math League និងជាសុម៉ាជិ�ថ្ងៃនសុងគមិ

�ិតតិយសុជាតិ។

ន្ទាងបានក្រុបិទីះដោ�ហ្វីទំីព័ីរក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា

ភិូបាលមិហាែទិីាល័យ ��ៈ�ំពុីង

វែសុែងរ�មិហាែទិីាល័យឆ្នាំន ំសិុ�ាដំ្ឋបូិង 

ដោហ្វី�យបានរ�ដោ��ញថា វាជា�វែនៃង�តល់

ព័ីត៍ម៉ានង្កាយស្រីសុួលរ� ដោដ្ឋ�មិបីវែសុែងរ�

ព័ីត៌ម៉ានអំ៊ុពីីសា�ដោរៀនជាដោក្រុចូ�ន រមួិទំាំង

តក្រុមូិែការសិុ�ារបិស់ុពួី�ដោ� ពិីនាមុិធិយមិភា� 

SAT និង�មិាែធីិិវែដ្ឋលម៉ាន។      ��ៈ

ដោពីលវែដ្ឋលដោក្រុបិ�វាដោដ្ឋ�មិបីវែសុែងរ�ឱ្យកាសុ

អាហារបូិ�រ�៍ ដោ�ាបានដោ��ញថាន្ទាង

អាចូម៉ានល�ុ�ៈសុមិបតតិក្រុ�ប់ិក្រុគាន់

ដោដ្ឋ�មិបីម៉ានឱ្យកាសុឈូនះអាហារបូិ�រ�៍

ដោ�យក្រុគាន់វែតឆ្លៃងកាត់ជំហានង្កាយៗ

ចំូនួន ៦ រមួិទំាំងការវែសុែងរ�មិហាែទិីាល័យ 

ការ�សាងបិញ្ជីជ មីិហាែទិីាល័យ ការអ៊ុនុែតត

សុក្រុម៉ាប់ិ SAT ការវែសុែងរ�  អាហារបូិ�រ�៍ 

ការបិញ្ជីា ប់ិវែ�ន�ហិ្វីរញ្ជីញែតថ ុFAFSA ។ ទីក្រុមិង់

ជំនួយ និងការ��់ពា�យដោ�មិហាែទិីាល័យ។

ន្ទាងមិិនវែដ្ឋលរពឹំីងថានឹងឈូនះ 

Jackpot ដោ�យក្រុគាន់វែតដោធិែ�អ៊ុែីមួិយវែដ្ឋល

ន្ទាងនឹងដោធិែ�ដោន្ទាះដោទី។ ដោ�ាបាននិយាយ

ថា៖ “ដោពីល�ំុំដោ��ាះក្រុបាប់ិម៉ាត យ�ំុំអំ៊ុពីី

អាហារបូិ�រ�៍ ទឹី�វែភូន�ចាប់ិដោ�ត�មិស្រីសុ�់

ចុូះមិ�ថុាល់។ "ន្ទាងម៉ានដោម៉ាទីនភាពី

ចំូដោពាះ�ំុំណាស់ុ" ។

ន្ទាង�ំពុីងពិីចារណាដោល�មុិ�ជំន្ទាញ

ពីីរ វែ�ន�ជីែែទិីា និងទំីន្ទា�់ទំីនងអ៊ុនតរជាតិ

ដោ� UMass Lowell ដោហ្វី�យចូង់ចូូលវែ�ន�

ដោែជជសាស្រ្តសុត។ ន្ទាងបាននិយាយថា៖ “�ំុំ

�ំពុីងសុមិៃងឹរ�ការចូូលដោ��នងុអាជីពីដោែជជ

សាស្រ្តសុដវែដ្ឋលអាចូដោធិែ�ការែះកាត់ក្រុបិសាទី 

និងក្រុបិវែហ្វីលជាបិញ្ជីាូ លអាជីពីដោពីទីយរបិស់ុ�ំុំ

ជាមួិយនឹងទំីន្ទា�់ទំីនងអ៊ុនតរជាតិ ដោក្រុពាះ

�ំុំចូង់ដោធិែ�ដំ្ឋដោ�� រ”។ “ការទីទួីលបាន

អាហារបូិ�រ�៍ដោនះលុបិបំិបាត់ការ

ក្រុពួីយបារមិារបិស់ុ�ំុ�ំនងុការជំពា�់បំិ�ុល

ដោ�សុក្រុម៉ាប់ិឆ្នាំន ំថាន �់បិរញិ្ញាញ បិក្រុតរបិស់ុ�ំុំ។ 

វា�តល់ឱ្យយ�ំុំនូែភាពីបិត់វែបិន�នុងការដោធិែ�អ៊ុែី

វែដ្ឋល�ំុចំូង់ដោធិែ�ដោ�មិហាែទិីាល័យ រ�ីរាយ

colleges, building a college list, practic-
ing for the SAT, exploring scholarships, 
completing the FAFSA financial aid form, 
and applying to colleges. 

She never expected to hit the jackpot 
just by doing something she would have 
done anyway. 

“When I went home and told my 
mom about the scholarship tears started 
rolling down her cheeks,” Mao said. “She 
was very proud of me.” 

She is considering a double major 
in biology and international relations at 
UMass Lowell and would like to go into 
the medical field. “I’m looking to go into 
a medical career that is very hands-on 
possibly neurosurgery and maybe merge 
my medical career with international 
relations because I want to travel,” she 
said. “Getting this scholarship eliminates 
my worries of getting into debt for my 

undergraduate years. It gives me the 
flexibility to do things I want to do in 
college, enjoy the experience, and it takes 
a lot of pressure off of my parents.” 

More than $14 million in scholar-
ships have been awarded to more than 
15,000 students since the BigFuture 
program launched in December 2018. 
All class of 2023 students are now eli-
gible to win $500 and $40,000 scholar-
ships they can use at two- or four-year 
institutions. There are no essay, test score, 
citizenship status, family income, or 
minimum GPA requirements. Drawings 
for $500 and $40,000 are held every 
month. Students whose families earn less 
than $60,000 per year have extra chanc-
es at scholarships and earn double the 
entries for every drawing. Students can 
head to www.bigfuture.org to begin 
completing college planning steps and 
earn scholarships.

The U.S.-ASEAN Special Summit 
will likely revolve around several key 
themes.

Blog Post by Joshua Kurlantzick
April 29, 2022 3:47 pm (EST)
Although it has been overshadowed 

by the war in Ukraine, the countries of the 
Association of Southeast Asian Nations 
will be holding a U.S.-ASEAN Special 
Summit with President Biden on May 12 
and 13 in Washington. The summit had 
been scheduled for March, but the Ukraine 
war led to its postponement. Expect sev-
eral themes to dominate the discussions.

Ukraine
The Biden administration knows that 

views on the Ukraine war in Southeast Asia 
are decidedly mixed, as I have noted in 
prior blogs. There are countries like Myan-
mar that openly support Russia, ones like 
Vietnam that are very close to Russia, those 
like Indonesia that are neutral and mostly 
want to ignore the war, and those like 
Singapore that have taken positions very 

close to that of the United States, Japan, 
and European allies. The administration 
may try to press some important Southeast 
Asian partners, like Vietnam, to distance 
themselves more from Russia, and press 
others, such as Indonesia and Thailand, to 
adopt more critical stances as well.

The Indo-Pacific Economic Framework

The administration is developing its 
Indo-Pacific Economic Framework, a broad 
plan that is supposed to be the linchpin of 
the Biden administration’s efforts to show 
the United States is again willing to take 
the lead on economic and trade issues in 
the region. But the framework is far from 
a trade deal – even as Asian countries have 
become more closely integrated through 
the Trans-Pacific Partnership and are plan-
ning larger trade deals without the U.S. – 
and it may not even contain any binding 
commitments to opening U.S. market access 
at all. It instead may be a very flexible 
document concentrating on areas like im-
proving supply chain resilience, improving 

infrastructure, and possibly creating a 
digital trade agreement. But such broad 
flexibility – designed to allow virtually any 
country in the region to sign on – will mean 

that the framework is not going to change 
much in the region, and is not going to 
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នឹងបិទីពិីដោសាធិន៍ ដោហ្វី�យវាក្រុតែូការសុមុ៉ាធិ

យាា ងខាៃ ំងពីីឪពុី�ម៉ាត យរបិស់ុ�ំុំ។

អាហារបូិ�រ�៍ជាង ១៤ �ន

ដុ្ឋ�ៃ រក្រុតែូបាន�តល់ជូនសិុសុសជាង ១៥000 

ន្ទា�់ចាប់ិតំាំងពីី�មិាែធីិិ BigFuture បាន

ចាប់ិដោ�ត�មិដោ��នុងវែ�ធិនូ ឆ្នាំន ំ ២០១៨ ។ 

សិុសុសទំាំងអ៊ុស់ុដោ�ឆ្នាំន  ំ២០២៣ ឥឡូូែដោនះ

ម៉ានសិុទីធឈិូនះអាហារបូិ�រ�៍ចំូនួន $៥00 

និង $៤០000 វែដ្ឋលពួី�ដោ�អាចូដោក្រុបិ�បាន

ដោ�សាថ ប័ិនពីីរ ឬបួិនឆ្នាំន ។ំ មិិនម៉ានអ៊ុតថបិទី 

ពិីនាដុោតសុត សាថ នភាពីសុញ្ញាជ តិ ក្រុបា�់ចំូ�ូល

ក្រុ�ួសារ ឬតក្រុមូិែការ GPA អ៊ុបិបបិរម៉ាដោទី។ 

ការចាប់ិដោឆ្នាំន តសុក្រុម៉ាប់ិ $៥០០ និង 

$៤០០០០ ក្រុតូែដោធិែ�ដោឡូ�ងជាដោរៀងរាល់វែ�។ 

សិុសុសវែដ្ឋលក្រុ�ួសាររ�បានតិចូជាង 

$៦០០០០0 �នុងមួិយឆ្នាំន ំ ម៉ានឱ្យកាសុ

បិវែនថមិទីទួីលបានអាហារបូិ�រ�៍ និង

ទីទួីលបានដោទីែដ្ឋងសុក្រុម៉ាប់ិរាល់ការចាប់ិ

ដោឆ្នាំន តមិតងៗ។ សិុសុសអាចូដោ�កាន់ដោ�ហ្វីទំីព័ីរ 

www.bigfuture.org ដោដ្ឋ�មិបចីាប់ិដោ�ត�មិបិញ្ជីា ប់ិ

ជំហានដោធិែ�វែ�នការមិហាែទិីាល័យ និង

ទីទួីលបានអាហារបូិ�រ�៍៕

 

What to Watch for at the Upcoming U.S.-ASEAN SummitWhat to Watch for at the Upcoming U.S.-ASEAN Summit

Cambodia's Foreign Minister Prak Sokhonn removes his mask before the news Cambodia's Foreign Minister Prak Sokhonn removes his mask before the news 
conference after the ASEAN foreign ministers' meeting in Phnom Penh, Cambo-conference after the ASEAN foreign ministers' meeting in Phnom Penh, Cambo-
dia, on February 17, 2022. Cindy Liu/Reutersdia, on February 17, 2022. Cindy Liu/Reuters
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ដុ្ឋ�ៃ រ ឬ អឺ៊ុរ ា។ូ
សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិបានបិញ្ញាជ �់យាា ង

ចូាស់ុពីីការ��់ទុី�របិស់ុ�ៃួនជាមួិយនឹង
ដោរឿងដោនះ ដោ�យនិយាយថា វាអាចូ “ដោធិែ�
ឱ្យយក្រុបា�់ របូិៃ ឬដោធិែ�ឱ្យយ�ូចូក្រុបិព័ីនធហិ្វីរញ្ជីញែតថុ
វែ�ែ�ដោល�ក្រុបា�់ដុ្ឋ�ៃ រ” ។

ដោត�ឥណាឌ រ�ទិីញដោក្រុបិងដោ�ឯណា?ដោត�ឥណាឌ រ�ទិីញដោក្រុបិងដោ�ឯណា?

ដោយាងតាំមិអ៊ុន�ែភិា�ដោ�ក្រុ�ុមិហុុ្វីន 
Refinitiv បានឱ្យយដឹ្ឋងថា ការនំ្ទាចូូលដោក្រុបិង
របិស់ុឥណាឌ ពីីសុហ្វីរដ្ឋឋ          អាដោមិរ�ិ
បានដោ��នដោឡូ�ងយាាងខាៃ ំងចាប់ិតំាំងពីី
វែ��ុមិាៈ។

ដោទាំះជាយាាងណា�៏ដោ�យ អ៊ុន�ែភិា�
ទីី�ារដោល��ដោឡូ�ងថា ដោនះក្រុបិវែហ្វីលជា

មិិនម៉ាននិរនតរភាពីដោទីន្ទាដោពីលអ៊ុន្ទា�ត 
ដោ�យសារសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិវែសុែងរ�
ការដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុ�លិត�មិាដោក្រុបិង�នុងស្រីសុុ�
របិស់ុ�ៃួនដោដ្ឋ�មិបីជំនួសុការ�គត់�គង់ពីីរសុុសុី 
បិន្ទាា ប់ិពីីការលុ�លុយរបិស់ុអុុ៊ុយវែក្រុ�ន។

ម៉ានការ�ដល់ដោយាបិល់�ងវែដ្ឋរថា 
ពា�ិជជ�មិាជាមួិយអីុ៊ុរ ាង់អាចូបិនតដោឡូ�ងែញិ
ដោក្រុកាមិយនតការដោ�ះដូ្ឋរមួិយ វែដ្ឋលក្រុ�ុមិហុុ្វីន
ចូក្រុម៉ាញ់ដោក្រុបិងឥណាឌ អាចូដោក្រុបិ�ដោដ្ឋ�មិបីទិីញ
ដោក្រុបិងរបិស់ុ�ៃួន។ ការដោរៀបិចំូដោនះបាន

បិញ្ជីឈប់ិកាលពីីបីិឆ្នាំន ំមុិន ដោ�ដោពីលវែដ្ឋល
សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិបាន��់ទី�ឌ �មិា
ដោឡូ�ងែញិដោល�អីុ៊ុរ ាង់។

បិាុវែនត ដោនះទំីនងជាមិិនអាចូបិនត
ដោឡូ�ងែញិបានដោទី ដោបិ�គាា ន�ិចូាក្រុពីមិដោក្រុពី�ង
ធំិជាងដោនះបានសុដោក្រុមិចូ�នុងការចូរចា
អ៊ុនតរជាតិជាមួិយអីុ៊ុរ ាង់ជំុែញិ�មិាែធីិិនុយដោ�ៃវែអុ៊ុរ
របិស់ុ�ៃួន៕

ទិីវាចូងចំាអំ៊ុពីីអំ៊ុដោពី�ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍
ដោ�ថ្ងៃថៃអ៊ុង្កាគ រ ទីី១៩ �នងុ�ិចូាក្រុបិជំុក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា។

កាលពីីថ្ងៃថៃទីី២៤ វែ�ដោមិសា ឆ្នាំន ២ំ០២២ 
-- កាវែសុត វែ�ារបិាុសុត� សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ 
បានទាំ�់ទីងដោ�កាន់ដោ�� វាសុន្ទា នួន 
ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុងឡូូវែែល ដោហ្វី�យបានសួុរ
ថាដោត�នឹងម៉ានទិីវារមិៃឹ�អំ៊ុពីីអំ៊ុដោពី�ក្រុបិល័យ
ពូីជសាសុន៍ដោ��មិុុជាដោ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល
វែដ្ឋរឬដោទី គាត់បានយល់ស្រីសុបិថា�ួរវែត
ម៉ាន។ ដោ��បានម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា 
ដោ�ឆ្នាំន ំ ២០១៨ ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា នួន បានដោសុន�
ឱ្យយយ�វែ�ដោមិសា ជាវែ�ដោបិតិ�ភូ�ឌ �មិុជុា 
វែដ្ឋលរាប់ិបិញ្ជីាូ លទំាំងថ្ងៃថៃទីី ១៧ វែ�ដោមិសា 
វែដ្ឋលជាថ្ងៃថៃវែដ្ឋលវែ�ារក្រុ�ហ្វីមិចូូលកាន់
កាប់ិទីីក្រុ�ុងភូនំដោពីញ និងការសុម៉ាៃ ប់ិវែដ្ឋល
ដោ��តដោឡូ�ងជាបិនតបិន្ទាា ប់ិ បិាវុែនត “ដោយ�ង�ួរវែត
ម៉ានទិីវាចូងចំាអំ៊ុពីីអំ៊ុដោពី�ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍ 
ដោហ្វី�យ�ំុំមិិនដោ��ញម៉ានអ៊ុន�ណាក្រុបិឆំ្នាំង
ដោន្ទាះដោទី”។

ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ា នួន ម៉ានក្រុបិសាសុន៍ថា 
គាត់នឹង��់ញតតិដោ�ថ្ងៃថៃអ៊ុង្កាគ រ ដោសុន�ដ្ឋល់
ក្រុ�ុមិក្រុបឹិ�ាក្រុ�ុង ដោដ្ឋ�មិបីឲ្យយម៉ានការ
ទីទួីលសាគ ល់ថ្ងៃថៃ១៧ ដោមិសា ជាទិីវាថ្ងៃនការ
ចូង់ចំាអំ៊ុដោពី�ក្រុបិល័យពូីជសាសុន៍វែ�ារ។

ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល រ�ីរាយនឹងការក្រុតលប់ិ
មិ�ែញិថ្ងៃនពិីធីិបុិ�យ បិន្ទាា ប់ិពីីការផ្លាែ �
រយៈដោពីលពីីរឆ្នាំន ដំោ�យសារ ជំងឺ�ូែដី្ឋ-១៩ 
។ ��ៈ�ម៉ាា ធិិការសួុនលំវែហ្វី Clemente 

Park បានបិនតការក្រុបារពីធពិីធីិចូូលឆ្នាំន ំថាី
ក្រុបិថ្ងៃពី�ីជាតិវែ�ារដោល��ទីី ១២ ដោឡូ�ងែញិ 
ការក្រុបារពីធពិីធីិ�៏បានដោធិែ�ដោឡូ�ងដោ�មិជឈមិ�ឌ ល 
Lowell Senior Center និងដោ�សា�ក្រុ�ុង
ឡូូវែែល ម៉ានពិីធីិដោល��ទីង់ជាតិ ក្រុតូែបាន

ដោរៀបិចំូដោឡូ�ងដោ�យសុម៉ា�មិជំនួយ
ដោ�ែញិដោ�មិ��មុុិជា និងសា�ធិមិានុញ្ជីញ
សាធារ�ៈឡូូវែែល។ អ៊ុភិូបាលក្រុ�ុងឡូូ
វែែល ដោ��សុុខារ ីដោ� �៏បានដោរៀបិចំូ

ការសំុវែដ្ឋងរបំាវែ�ារដោ�មិហាែទិីាល័យ
សុហ្វី�មិន៍ Middlesex ដោ�យម៉ាន
ការចូូលរមួិពីីក្រុ�ុមិសុវែមិតងមិ�ពីីក្រុបិដោទីសុ
�មិុុជាវែដ្ឋលម៉ានដោ�ា ះថា សា�របំា
ហ្វីែូ�ន (Funan Dance)៕

In Long Beach, the Killing Field 
Memorial Center and the Cambodian 

Veteran’s Annual Commemoration held 
a morning prayer and a candle light 
vigil in the evening to honor the lives 
lost, survivors, and descendants. April 
17, 1975 was the day the Khmer Rouge 
captured Phnom Penh, the capital city 
of Cambodia. Over 2 million people were 
forced to evacuate and lied to that they 
could return in a few days. But no one 
returned for 4 years, broadcast news 
showed Phnom Penh was still empty in 
1979 when the Vietnamese toppled the 
Khmer Rouge – a regime that killed 2 
million people from starvation, diseases, 
and executions. Another million people 

died under the Vietnamese occupation 
during the next 10 years due to famine 
and their refusal of foreign aids after they 
took control. As result, hundreds of 
thousands of Cambodians are displaced 
all over the world, making Long Beach 
and Lowell the two top places that Cam-
bodian refugees settled between 1975-
1990.

Councilwoman Suely Saro of Long 
Beach and its city council recognized 
the Cambodian Genocide Remembrance 
Day on Tuesday 19th during the council 
meeting. 

On April 24, 2022 -- Khmer Post 
USA reached out to Lowell City Coun-
cilor-at-large Vesna Nuon and asked 
whether there will be a Cambodian 
Genocide Remembrance Day in Lowell, 
he agreed there should be. He said in 
2018, Councilor Nuon motioned to have 
April as a Cambodian Heritage Month 
which also included April 17 which was 
the day the Khmer Rouge took control 
of Phnom Penh and the killings that fol-
lowed, but “we should have a Genocide 
Remembrance Day and I don’t see any-
one would be against that,” he said.

Lowell has enjoyed the return of the 
festivities after two years of pause due 
to Covid 19. The Clemente Park Com-
mittee resumed the 12th Annual Cam-
bodian New Year celebration, the celebra-
tions also took place at the Lowell Senior 
Center and at Lowell City Hall a flag 
raising ceremony was organized by the 
Cambodian Mutual Assistance Associa-
tion and Lowell Public Charter School. 
Lowell Mayor Sokhary Chau also 
hosted a Cambodian Dance Performance 
at Middlesex Community College, featur-
ing a visiting Cambodia group called 
Funan Dance School.

ចៅ�តីុអាីឥណ្យា�ទីិញចៅគ្របុងរុស្បស�ី...ចៅ�តីុអាីឥណ្យា�ទីិញចៅគ្របុងរុស្បស�ី...tmkBITMB½rTI   09

ពិិធីីបុុណ្យយចូូលឆ្នាំំ��ខ្មែ�ែរ អតីីតីកា�លពិិធីីបុុណ្យយចូូលឆ្នាំំ��ខ្មែ�ែរ អតីីតីកា�លtmkBITMB½rTI   04

From Page 04From Page 04

Cambodian New Year Celebration; Cambodian New Year Celebration; 
Khmer Rouge Dark Past In ShadowKhmer Rouge Dark Past In Shadow

Khmer Killing Field Memorial Service in Long Beach, April 17, 2022Khmer Killing Field Memorial Service in Long Beach, April 17, 2022

Cambodian American elected officials posed on stage with some Khmer New Year Committee at Cle-Cambodian American elected officials posed on stage with some Khmer New Year Committee at Cle-
mente Park, Lowell, Massachusetts. L to R: Councilor at-large Vesna Nuon, Mayor Sokhary Chau, mente Park, Lowell, Massachusetts. L to R: Councilor at-large Vesna Nuon, Mayor Sokhary Chau, 

School Committee member Susie Chhuon, State Representative Vanna Howard of 17th District, and School Committee member Susie Chhuon, State Representative Vanna Howard of 17th District, and 
State Representative Rady Mom of 18th District.State Representative Rady Mom of 18th District.

Khmer New Year parade in LowellKhmer New Year parade in Lowell
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កិចូចស្បន់ទនា�របុស្ប់អា�ជ្ញាា�ធីរដឹឹកជញ្ជូូ�ន់កិចូចស្បន់ទនា�របុស្ប់អា�ជ្ញាា�ធីរដឹឹកជញ្ជូូ�ន់tmkBITMB½rTI   15

គាត់នឹងបិញ្ជីា ប់ិដោ�ដោម៉ាា ង ២ រដោសុៀល។

ម៉ានអ៊ុន�ដោបិ��បិររថយនតក្រុ�ុងដោពីញ

ដោម៉ាាងចំូនួន ៥៧ ន្ទា�់ បិដោក្រុមិ�ការដោ�ទូីទំាំង

តំបិន់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ជាមួិយនឹងរថយនតក្រុ�ុង

ចំូនួន ៥០ ដោក្រុ�ឿង និង�ៃូែចំូនួន ២០វែ�សរ 

។ អ៊ុន�ដោបិ��បិរយូរជាងដោ� វែដ្ឋលមិនុសុស

ភា�ដោក្រុចូ�នសាគ ល់ �ឺដោ�� Bucky វែដ្ឋល

ដោធិែ�ការដោ�ទីីដោនះតំាំងពីីឆ្នាំន ំ ១៩៧៦។

ដូ្ឋចូអាជំាធិរដឹ្ឋ�ជញ្ជីជូ ន�នុងតំបិន់

ដោ�សងដោទីៀតវែដ្ឋរ អាជំាធិរដឹ្ឋ�ជញ្ជីជូ ន�នុង

តំបិន់ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល ក្រុតូែបាន�តល់មូិលនិធិិ

ដោ�យសុហ្វីព័ីនធ រដ្ឋឋ និងមូិលនិធិិ�នងុស្រីសុ�ុ

មួិយចំូនួនសុក្រុម៉ាប់ិថ្ងៃថៃក្រុបិតិបិតតិការ។ 

អាស្រីស័ុយដោហ្វីតុដោនះ វាអ៊ុនុញ្ញាញ តឱ្យយ

ម៉ានលទីធភាពីក្រុ�ប់ិក្រុគាន់សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិជាពីលរដ្ឋឋ 

�នុងការទីទួីលយ�ថ្ងៃថៃសំុបុិក្រុតដោធិែ�ដំ្ឋដោ�� រ

�នុងតថ្ងៃមិៃទាំបិ ជាពិីដោសុសុសុក្រុម៉ាប់ិ

សិុសុានុសិុសុស និងមិនុសុសចាស់ុ។

“សុមិៃងឹដោមិ�លដោ�អ៊ុន្ទា�តកាល ដោយ�ង

�ំពុីងវែសុែងរ�ទំាំងរថយនតក្រុ�ុងអ៊ុ�គិសុនី 

និងរថយនតអ៊ុ�គសិុនី�ូនកាត់។ LRTA �ឺជា

អ៊ុន�តសូុុមិតិដ៏្ឋធំិមួិយសុក្រុម៉ាប់ិក្រុបិសិុទីធភាពី

ដោក្រុបិង និងការសុនសំថាមិពីល។ បិចូាុបិបនន

ដោនះ ដោយ�ងម៉ានឡានក្រុ�ុងអ៊ុ�គសិុនី�ូនកាត់

ចំូនួន ៣ ដោហ្វី�យ�វែនៃងវែថទំាំរថយនតក្រុ�ុង

របិស់ុដោយ�ង�ំពុីងដំ្ឋដោ�� រការដោ�យថាមិពីល

ពីនៃឺក្រុពីះអាទិីតយ” ដោនះដោបិ�តាំមិសំុដី្ឋរបិស់ុ 

Annastas ។

ជាមួិយនឹងមូិលនិធិិថារីបិស់ុរ�ឋ ភិូបាល 

វាបានអ៊ុនុញ្ញាញ តឱ្យយ LRTA ទីទួីលបាន

រថយនតក្រុ�ុងអ៊ុ�គិសុនី�ូនកាត់ថាីចំូនួន ២ 

ម៉ាា �។

សុក្រុម៉ាប់ិ មួិន គាត់រ�ីរាយ�នុងការ

ដោបិ��បិរ។ គាត់បាននិយាយថា "�ំុំចូូលចិូតត

វា ដោក្រុពាះវាដូ្ឋចូជា�ំុំ�ំពុីងដោធិែ�ការដោ��នុង

ការយិាល័យចូល័ត" ។ គាត់បានបិវែនថមិ

ថា “ជាដោរៀងរាល់ថ្ងៃថៃ �ំុំដោ��ញមិនុសុស�ុសុ

ៗគាន  �ំុំបាននិយាយជំរាបិសួុរពួី�ដោ� 

ដោហ្វី�យដោ�ថ្ងៃថៃដ៏្ឋលែ �ំុរំ�ីរាយនឹងអាកាសុធាតុ

ដ៏្ឋស្រីសុស់ុសាែ ត”។ អ៊ុក្រុតាំចាប់ិដោ�ត�មិ�ឺ ២០ 

ដុ្ឋ�ៃ រ�នុងមួិយដោម៉ាា ង ដោហ្វី�យដោឡូ�ងដ្ឋល់ 

២៦.៦៤ ដុ្ឋ�ៃ រ�នុងមួិយដោម៉ាា ងបិន្ទាា ប់ិពីី

ពីីរឆ្នាំន ំ វែដ្ឋលក្រុបា�់វែ�ក្រុបិចំាឆ្នាំន ំដោ��នដោឡូ�ង

ដ្ឋល់ ៥៦០០០ �នុងមួិយឆ្នាំន ំ ជាមួិយនឹង

ការធាន្ទារាាប់ិរងសុុ�ភាពី ៤០១០០០ 

ដុ្ឋ�ៃ រ និងការធាន្ទារាា ប់ិរងអាយុជីែតិ។

ដោ��បានបិនតថា៖ “បិចូាុបិបននដោនះ 

ម៉ានការដោបិ��ចំូនួនពីីរសុក្រុម៉ាប់ិអ៊ុន�ដោបិ��បិរ

រថយនតក្រុ�ុង។ ដោយ�ងចូង់ជូនដំ្ឋ�ឹងដ្ឋល់

មិនុសុសក្រុ�ប់ិគាន ថា ទាំែ ររបិស់ុ LRTA �ឺ

ដោបិ��ចំូហ្វីសុក្រុម៉ាប់ិសុហ្វី�មិន៍អាសីុុ។ អ៊ុន�

វែដ្ឋលម៉ាន      ប័ិ�ណដោបិ��បិរពា�ិជជ�មិា

ក្រុតូែបានដោល��ទឹី�ចិូតតឱ្យយ��់ពា�យ” ដោនះ

ដោបិ�តាំមិសំុដី្ឋរបិស់ុ Annastas ។ សុក្រុម៉ាប់ិ

ព័ីត៌ម៉ានបិវែនថមិ សូុមិចូូលដោមិ�លដោ�ហ្វីទំីព័ីរ 

www.lrta.com

From Page 05From Page 05

A Conversation with LRTA 
Bus Driver

the bus at reduced cost, especially students 
and the elderly.

“Looking to the future, we are ex-
ploring both hybrid electric and electric 
buses. The LRTA is a big advocate for 

fuel efficiency and energy saving. Cur-
rently, we have three hybrid electric 
buses and our bus maintaining facility 
runs on solar energy,” said Annastas. 

The new government funding has 
allowed LRTA to get two brand new 
hybrid electric buses. 

For Muon, he is simply happy to 
drive. “I like it because it’s like I’m 
working in a moving office” he said. 
“Every day, I see different people, I say 
hello to them, and on a nice day, I enjoy 
the beautiful weather,” he added. The 
starting rate is $20 per hour and goes up 
to $26.64 after two years, which adds up 
to about $56,000 annual salary with health 
insurance, life insurance and a 401k. 

“Currently, there are two openings 
for bus drivers. We want to inform 
people that LRTA’s doors are open to the 
Asian community. People with commer-
cial driver license are encouraged to 
apply,” said Annastas. For more informa-
tion, visit www.lrta.com

Soben Ung inspects the new LRTA bus with George Annastas, LRTA General Soben Ung inspects the new LRTA bus with George Annastas, LRTA General 
Manager, and Sokhoeun MuonManager, and Sokhoeun Muon

Muon posed by a bus which parked at Muon posed by a bus which parked at 
the front of LRTA office, across the street from the front of LRTA office, across the street from 

Glory Buddhist Temple in LowellGlory Buddhist Temple in Lowell
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី� ក្តីិចចប្រ�ជូំំសេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី� ក្តីិចចប្រ�ជូំំ
សាធារណឹៈ និងឱកា��សេ�ចញមតិិ៖ សាធារណឹៈ និងឱកា��សេ�ចញមតិិ៖ 
សេ�ចក្តីី�ប្រ�ងវិិសេសាធនក្តីមមសេ�ើក្តីមមវិិធ�កែក្តីសេ�ចក្តីី�ប្រ�ងវិិសេសាធនក្តីមមសេ�ើក្តីមមវិិធ�កែក្តី
�មអមសេធោបាយដំឹក្តីជូ�ូូនឆំ្នាំ�ំសារសេពីើពី័នធ �មអមសេធោបាយដំឹក្តីជូ�ូូនឆំ្នាំ�ំសារសេពីើពី័នធ 
២០២២-២០២៦ (TIP) និងសេ�ចក្តីី�ប្រ�ង ២០២២-២០២៦ (TIP) និងសេ�ចក្តីី�ប្រ�ង 

ឆំ្នាំ�ំសារសេពីើពី័នធ ២០២២-២០២៧ TIP ឆំ្នាំ�ំសារសេពីើពី័នធ ២០២២-២០២៧ TIP 
រ��់ NMMPOរ��់ NMMPO

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGS AND COM-MEETINGS AND COM-

MENT OPPORTUNI-MENT OPPORTUNI-
TIES: Draft Amendment TIES: Draft Amendment 
to the NMMPO’s FFY to the NMMPO’s FFY 

2022-2026 Transportation 2022-2026 Transportation 
Improvement Program Improvement Program 
(TIP) and Draft FFY (TIP) and Draft FFY 

2023-2027 TIP2023-2027 TIP

The Northern Middlesex Met-
ropolitan Planning Organization 
(NMMPO) has released for public 
comment draft amendment 2 to the 
FFY 2022-2026 Transportation Im-
provement Program (TIP). In addition, 
the MPO has released the draft FFY 
2023-2027 TIP for public review and 
comment.  Summaries of these can 
be found at www.nmcog.org.

Two upcoming public meetings 
are scheduled. One, a virtual public 
meeting to receive comments on both 
the draft amendment and the draft 
TIP, will be held on May 10, 2022 
at 5:30 PM. The meeting link can 
be found on the NMCOG website. 
You may also submit comments by 
phone at (978) 454-8021, ext. 121, 
or by email: jhoward@nmcog.org. If 
preferred, comments may be mailed 
to: NMCOG, 40 Church St. Suite 200, 
Lowell, MA 01852.  A second virtual 
meeting is scheduled for May 25, 2022 
at 2:00 PM, when the NMMPO will 
reconvene to consider endorsement 
of these documents.

Notice: NMMPO meetings are 
currently being held virtually via the 
Zoom platform.  Information about 
accessing the meeting will be posted 
at www.nmcog.org. You can also get 
information on meeting access by 
calling 978-454-8021, ext. 121 or 
by emailing jhoward@nmcog.org. 
The NMMPO provides reasonable 
accommodations and/or language 
assistance free of charge upon request 
(including but not limited to interpret-
ers in American Sign Language and 
languages other than English, open or 
closed captioning for videos, assistive 
listening devices and alternate material 
formats), as available. For assistance, 
please contact Justin Howard at (978) 
454-8021, ext. 121 or at  jhoward@
nmcog.org. Requests should be made 
as soon as possible for services requir-
ing advanced arrangements, including 
sign language, CART or language 
translation or interpretation.

អងគកា�រខ្មែ�ន់កា�រចៅម្មគ្រតី ូMiddlesex ខា�ងចៅជើង អងគកា�រខ្មែ�ន់កា�រចៅម្មគ្រតី ូMiddlesex ខា�ងចៅជើង 
ចៅ��កា�តីថ់ា� (NMMPO) បា�ន់ចៅចូញ�ាយស្បគ្រ��បុ់ចៅ��កា�តីថ់ា� (NMMPO) បា�ន់ចៅចូញ�ាយស្បគ្រ��បុ់
កា�របុចៅ�ចញម្មតីិជ្ញា�សា�ធា�រណ្យៈ ចៅស្បចូកីីគ្រ��ងកា�របុចៅ�ចញម្មតីិជ្ញា�សា�ធា�រណ្យៈ ចៅស្បចូកីីគ្រ��ង
ែចិៅសា�ធីន់កម្មែទី២ី ចូ�ចៅ���កម្មែែធិី ីខ្មែកលម្មអកា�រដឹកឹជញ្ជូូ�ន់ែចិៅសា�ធីន់កម្មែទី២ី ចូ�ចៅ���កម្មែែធិី ីខ្មែកលម្មអកា�រដឹកឹជញ្ជូូ�ន់
សា�រចៅពិើពិ័ន់ធ ២០២២-២០២៦ (TIP) ។ ចៅលើស្បសា�រចៅពិើពិ័ន់ធ ២០២២-២០២៦ (TIP) ។ ចៅលើស្ប
ពិីចៅន់�ចៅទីៀតី MPO បា�ន់ចៅចូញ�ាយចៅស្បចូកីីគ្រ��ង ពិីចៅន់�ចៅទីៀតី MPO បា�ន់ចៅចូញ�ាយចៅស្បចូកីីគ្រ��ង 
សា�រចៅពិើពិ័ន់ធ ២០២២-២០២៧ TIP ស្បគ្រ��បុ់សា�រចៅពិើពិ័ន់ធ ២០២២-២០២៧ TIP ស្បគ្រ��បុ់
កា�រពិិន់ិតីយ ន់ិង�ីល់ចៅ��បុល់ជ្ញា�សា�ធា�រណ្យៈ។ កា�រពិិន់ិតីយ ន់ិង�ីល់ចៅ��បុល់ជ្ញា�សា�ធា�រណ្យៈ។ 
ចៅស្បចូកីសី្បចៅងេបុនៃន់ឯកសា�រទាំ��ងចៅន់�អា�ចូរកបា�ន់ចៅ��ចៅស្បចូកីសី្បចៅងេបុនៃន់ឯកសា�រទាំ��ងចៅន់�អា�ចូរកបា�ន់ចៅ��
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ល jhoward@nmcog.org ។ គ្របុស្បិន់ចៅបុើល jhoward@nmcog.org ។ គ្របុស្បិន់ចៅបុើ
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ចៅដឹើម្មបីពិិចា�រណា�ចៅលើកា�រយល់គ្រពិម្មចៅលើឯកសា�រចៅដឹើម្មបីពិិចា�រណា�ចៅលើកា�រយល់គ្រពិម្មចៅលើឯកសា�រ
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show that the United States can take re-
gional trade leadership. Many Southeast 
Asian states have shown only minimal 
interest in the framework, as a kind of 
courtesy, while other Asian powers, like 
Japan, have pressed for it to be a more 
serious document that includes binding 
commitments and offers U.S. market access 
in certain areas.

Myanmar
The situation in Myanmar continues 

to deteriorate. The junta ruling the country 
has stepped up its offensive against many 
ethnic minority militias and the militias 
that emerged after the February 2021 coup, 
often made up of members of the Bamar 
majority group who have left regular jobs 
to become guerillas. The army has faced 
some serious losses and defections, and 
has utilized a broad range of its usual 
brutal tactics against military foes and 
civilians. The economy is failing and pub-
lic health is a fiasco, as the military targets 
doctors, many of whom have been against 
the junta, and also has destroyed many of 
the best hospitals. ASEAN has done little 
of substance regarding the coup, civil war, 
and failing state in Myanmar. It did not 
allow the junta’s leader to attend its summit 
last year, has invited non-political people 
to represent Myanmar at ASEAN meetings, 
and has developed a Five-Point Consensus 
between the organization and Myanmar 
– most of which the junta has simply ig-
nored, like the pledge to end the violence 
which was at the center of the Consensus. 
(Junta leader Min Aung Hlaing will not 

attend the summit in the U.S. either.)

The chair of ASEAN this year is 
Cambodia (the chair rotates), and Cambo-
dian Prime Minister Hun Sen has often 
tried to ignore the Myanmar crisis, and 
granted the junta legitimacy by visiting the 
country in January. The organization as a 
whole has taken no significant steps to 
pressure the junta to adhere to the Consen-
sus or make any substantial moves away 
from the current level of intense repression. 
The Biden administration will try to per-
suade ASEAN to take tougher steps against 
Myanmar, but it is likely to get nowhere 
with ASEAN.

COVID-19, China
In a virtual summit last year, the Biden 

administration pledged a modest amount 
of COVID aid, but the region also has 
become increasing consumers of U.S. and 
European-made vaccines, as some countries 
that initially used Chinese vaccines, like 
Malaysia, switched away from them. 
Overall, China’s unpopularity in the region 
has grown in the past year, and China’s 
own domestic problems, stemming largely 
from its zero-COVID strategy, have hindered 
its normally robust regional diplomatic 
efforts. The Biden administration may try 
to use the summit to bolster ties to ASEAN 
states that had been wooing Beijing, like 
Indonesia, but got little from it, as compared 
to closer U.S. partners like Singapore and 
Vietnam.

https://www.cfr.org/blog/what-watch-
upcoming-us-asean-summit
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ក្រុបា�់យន់ (Yuan) ដោ�ដោល�វែ�នទីីថ្ងៃន
ទីែីបិអឺ៊ុរ ាបុិ មិជឈិមិបូិព៌ា និងអាន្ត្រីហ្វីែិ�ខាងដោជ�ង  
របូិភាពី Oleg Elkov / Gety

• Bloomberg បានរាយការ�៍ថា 
ដោក្រុបិង និងធិយូងថារបិស់ុរសុុសុវីែដ្ឋលបានទិីញជា
ក្រុបា�់យន់នឹងមិ�ដ្ឋល់ក្រុបិដោទីសុចិូន�នុងដោពីល
ឆ្នាំប់ិៗដោនះ។

• ចិូន និងរសុុសុី�ំពុីងពីាយាមិរ�ា
ពា�ិជជ�មិាថាមិពីល ដោទាំះបីិជាក្រុបិដោទីសុ
ដោ�សងដោទីៀតកាត់ផ្លាត ច់ូការនំ្ទាចូូលពីីរសុុសីុ
�៏ដោ�យ។

• ដោ�វែ�ឧសុភា ទំីនិញដំ្ឋបូិងរបិស់ុ
ដោក្រុបិងរសុុសីុវែដ្ឋលបានទិីញជាក្រុបា�់យន់នឹង
មិ�ដ្ឋល់ដោរាងចូក្រុ�ចូក្រុម៉ាញ់ដោក្រុបិងដោ��នុង
ក្រុបិដោទីសុចិូន។

ក្រុបិដោទីសុចិូន�ំពុីងទិីញដោក្រុបិង និងធិយូងថា
របិស់ុរសុុសីុជាមួិយនឹងរបិូិយប័ិ�ណ�នុងស្រីសុុ�
របិស់ុ�ៃួន      ��ៈការ��់ទី�ឌ �មិារបិស់ុ
ដោ��ខាងលិចូដោល�ទីីក្រុ�ុងមិាូសុគូ ជំរញុ�ិចូា
ក្រុពីមិដោក្រុពី�ងពា�ិជជ�មិាវែដ្ឋលមិិនពឹីងវែ�ែ�ដោល�
ក្រុបា�់ដុ្ឋ�ៃ រអាដោមិរ�ិ។

ដោ��នុងវែ�មីិន្ទា ក្រុ�ុមិហុុ្វីនចិូនជាដោក្រុចូ�ន
បានដោក្រុបិ�ក្រុបាស់ុក្រុបា�់យន់ដោដ្ឋ�មិបីទិីញធិយូងថា

របិស់ុរសុុសុ ីវែដ្ឋលនឹងចាប់ិដោ�ត�មិមិ�ដ្ឋល់�នុងវែ�
ដោនះ និងជាការ�ត់សុម៉ាគ ល់ការនំ្ទាដោចូញទំីនិញ
ដំ្ឋបូិងដោ�វែដ្ឋលបានទិីញជារបិូិយប័ិ�ណរបិស់ុ
ក្រុបិដោទីសុចិូន ចាប់ិតំាំងពីីសុន្ត្រីង្កាគ មិដោ�អុុ៊ុយវែក្រុ�ន
បានចាប់ិដោ�ត�មិ។ ដោនះដោបិ�តាំមិ Bloomberg បាន

រាយការ�៍។
ទីនាឹមិនឹងដោនះវែដ្ឋរ ការនំ្ទាដោចូញដោក្រុបិង

ដំ្ឋបូិងរបិស់ុរសុុសុវីែដ្ឋលបានទិីញជាក្រុបា�់យន់
នឹងមិ�ដ្ឋល់ដោរាងចូក្រុ�ចូក្រុម៉ាញ់ដោក្រុបិងរបិស់ុចិូន
ដោ��នុងវែ�ឧសុភា ដោនះដោបិ�តាំមិក្រុបិភូពីបាន
ក្រុបាប់ិ Bloomberg ។

�ិចូាក្រុពីមិដោក្រុពី�ងវែបិបិដោនះ ជាធិមិាតាំ

ម៉ានតថ្ងៃមិៃជាដុ្ឋ�ៃ រ។ បិាវុែនតទី�ឌ �មិាដោ��ខាងលិចូ
វែដ្ឋល��់ដោល�រសុុសុបីិន្ទាា ប់ិពីី�ៃនួបាន�ៃ នពាន
អុុ៊ុយវែក្រុ�នបានកាត់ផ្លាត ច់ូក្រុ�ុងមិាសូុគយូាាងដោក្រុចូ�ន
ពីីក្រុបិព័ីនធហិ្វីរញ្ជីញែតថពិុីភូពីដោ��។ ដោហ្វី�យ��ៈ
ដោពីលវែដ្ឋលថាមិពីលរបិស់ុរសុុសីុមិិនក្រុតូែបាន

�ំ�ត់ដោគាលដោ�ដោ��នុងរល�ដំ្ឋបូិងថ្ងៃនការ
��់ទី�ឌ �មិា សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ និងអឺ៊ុរ ាបុិ
កាន់វែតវាយលុ�ែស័ិុយដោន្ទាះកាន់វែតខាៃ ំង 
��ៈភូសុតុតាំងថ្ងៃនឧក្រុ�ិដ្ឋឋ�មិាសុន្ត្រីង្កាគ មិដោ�
អុុ៊ុយវែក្រុ�នដោ�វែតបិនតដោ��នដោឡូ�ង។

ដោ�ដោពីលវែដ្ឋលសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិដោក្រុបិ�អំ៊ុណាចូ
ថ្ងៃនក្រុបា�់ដុ្ឋ�ៃ រ ដោដ្ឋ�មិប�ី�់ទី�ឌ �មិាដោសុដ្ឋឋ�ិចូា

រសុុសីុ ក្រុបិដោទីសុមួិយចំូនួន�ំពុីងសុមិៃឹងដោមិ�ល
ការដោរៀបិចំូដោក្រុត�មិរបិូិយប័ិ�ណដោ�សងដោទីៀត។

ជាឧទាំហ្វីរ�៍ រ�ឋ ភិូបាលឥណាឌ  និង
រសុុសុីបានជួបិពិីភា�ាគាន ដោដ្ឋ�មិបីយ�ក្រុបា�់ រពីូី 
- របូិៃ (rupee-ruble) ដោឡូ�ងែញិជាដោល��ដំ្ឋបូិង
ចាប់ិតំាំងពីីសុន្ត្រីង្កាគ មិក្រុតជា�់។ អារាាបីុិសាអូ៊ុឌី័ត 
និងចិូន�៏បានពិីភា�ាគាន អំ៊ុពីី�ិចូាក្រុពីមិដោក្រុពី�ង
ដោក្រុបិងវែដ្ឋលម៉ានមូិល�ឋ នដោល�ក្រុបា�់យន់�ង
វែដ្ឋរ។

អ៊ុន�ជំន្ទាញបានបាា ន់សាា នថា ក្រុបិដោទីសុ
ចិូននឹងសុមិៃឹងដោមិ�លការវែ�វែក្រុបិសាថ នភាពីឲ្យយ
ដោ�ឆ្នាំៃ យពីីក្រុបា�់ដុ្ឋ�ៃ រ ដោ�យជំរញុក្រុបា�់
យន់កាន់វែតខាៃ ំងកាៃ ដោឡូ�ងដោ�កាន់ឆ្នាំ�
ពិីភូពីដោ��។

ដោសុដ្ឋឋែទូិី Aleksandar Tomic បានក្រុបាប់ិ
កាវែសុត Insider ពីីមុិនថា “តក្រុមូិែការរបិស់ុ
ក្រុបិដោទីសុដោ�សងដោទីៀតសុក្រុម៉ាប់ិក្រុបា�់ដុ្ឋ�ៃ រ
បិង្កាះ ញពួី�ដោ�នូែែស័ិុយហិ្វីរញ្ជីញែតថុរបិស់ុ
សុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ ដោហ្វី�យជាលទីធ�ល�តល់
អានុភាពីវែ�ន�នដោយាបាយរបិស់ុសុហ្វីរដ្ឋឋអាដោមិរ�ិ” 
។

ដោ��បានបិវែនថមិថា ក្រុបិសិុទីធភាពីថ្ងៃន
ទី�ឌ �មិារបិស់ុដោ��ខាងលិចូក្រុបិឆំ្នាំងនឹង
រសុុសុ ីបាន�ស់ុដោតឿនសុក្រុម៉ាប់ិបិណាត ក្រុបិដោទីសុ
វែដ្ឋល�ំពុីងវែសុែងរ�ការកាត់បិនថយការពឹីងវែ�ែ�
ដោល�ក្រុបា�់ដុ្ឋ�ៃ រ។

សុក្រុម៉ាប់ិដោពីលដោនះ ឥទីធិពីលរបិស់ុក្រុបា�់
ដុ្ឋ�ៃ រក្រុតែូបានបិដោងា�តដោឡូ�ងយាាងរងឹមំ៉ា ដោក្រុពាះ
វាម៉ានចំូនួនជិត 90% ថ្ងៃនក្រុបិតិបិតតកិារបិតរូក្រុបា�់
បិរដោទីសុ�នងុឆ្នាំន  ំ២០១៩ ដោបិ�ដោធិៀបិនឹងជាង ៤% 
សុក្រុម៉ាប់ិក្រុបា�់យន់ សុក្រុម៉ាប់ិធិន្ទាគារម៉ាន
ទីីតំាំងដោ�អ៊ុនតរជាតិ៕

ចូិនកំពិុងទីិញថាមពិលរុ�្ស�ីខ្មៅ�យរូប់ិយប់័ណ្ណផ្ទាា្ល់�ួ�ន ខ្មៅ�យ
កំណ្តំ់ថា ជ្ញាទីំនិញដ៏ំប់ូងខ្មៅ�វែដ៏លគ្រតំូែទីូទាំតំ់ជ្ញាគ្របាក់យន់ 
ចាប់់តាំំងពិីទីណ្ឌកមីខ្មៅ�កខាងលិចូវាយគ្រប់ហារគ្រកុងមូូ�ូូ


