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អគ្គគលេ�ខាធិិការអង់គការ�ហប្រ�ជាជាតិិ 

លេ�ក Antonio Guterres បានមានប្រ�សា�ន៍ 
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លេ�ក Guterres បានមានប្រ�សា�ន៍
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“ការរ ��ឹក��ខាន់”“ការរ ��ឹក��ខាន់”

តាមការបាា ន់សាែ នថាមានមន��ស

រហូតិដ�់ ១៨០០០ �ក់ មកពីីទូីទាំ�ង់
 By UN.News By UN.News
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ple who suffered and died during the ple who suffered and died during the 
Khmer Rouge's rule in Cambodia helps Khmer Rouge's rule in Cambodia helps 

to ensure such atrocities are never re-to ensure such atrocities are never re-
peated, UN Secretary-General António peated, UN Secretary-General António 
Guterres said in the country’s capital, Guterres said in the country’s capital, 
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លេ�យ រឆី្នាំតិ ហូវ
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Nick Sells UN Secretary-General António Guterres views a wall of photographs of prisoners of the Khmer Rouge regime in Nick Sells UN Secretary-General António Guterres views a wall of photographs of prisoners of the Khmer Rouge regime in 
one of the rooms of Tuol Sleng Genocide Museum, the site of the infamous Security Prison S-21 in Phnom Penh, Cambodia.one of the rooms of Tuol Sleng Genocide Museum, the site of the infamous Security Prison S-21 in Phnom Penh, Cambodia.
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Phnom Penh, on Sunday.Phnom Penh, on Sunday.
Mr. Guterres was speaking at the 

Tuol Sleng Genocide Museum, memo-
rial site of the infamous S-21 interro-
gation and detention centre under the 
bloody regime, which lasted from 1975 
to 1979.

‘An essential reminder’
It is estimated that up to 18,000 

people from across Cambodia were 
brought to the facility, located in a for-
mer secondary school in the heart of the 

capital. 
nly a few survived.

“Tuol Sleng is an essential remind-
er. Its bloodstained bricks and tiles are a 
warning to us all: This is what happens 
when hatred runs rampant. This is what 
happens when human beings are per-
secuted, and human rights are denied,” 
said Mr. Guterres.

Forced labour and executions
The Secretary-General was at the 

Museum  to pay tribute to all the victims 
and survivors of the Khmer Rouge's 
brutality throughout Cambodia.

The regime followed a radical ide-
ology rooted in different communist be-
liefs and politics. Religion, traditions, 
and deep-rooted family relations were 
forbidden.

People were forced to leave major 
cities to work in agricultural communes 
in the countryside.

Institutions such as schools, pago-
das, industries and factories were de-
stroyed, and intellectuals, professionals 
and monks were killed.

Overall, nearly two million people, 
roughly a quarter of the population, are 
thought to have died during these years 
of forced labour, starvation, torture and 
execution.

Photographed, interrogated and 
killed

People brought to Tuol Sleng were 
photographed and many were tortured, 
for example to extract false confessions 
that they were secret agents of the Unit-
ed States government. 

Prisoners were detained, inter-
rogated and killed, or taken to another 
site on the outskirts of the capital called 
Choeung Ek, one of the many “killing 
fields” where mass executions were car-
ried out.

Most of the rooms at Tuol Sleng 
have been kept in the same condition as 
they were when the Khmer Rouge were 
ousted by invading Vietnamese troops.

“The suffering that took place with-
in these walls is horrific and shocking. 
The stories of survival and resilience are 
moving and inspiring,” the Secretary-
General remarked. 

Pledge to never forget
Mr. Guterres thanked the Muse-

um for its extraordinary work to raise 
awareness of the atrocities committed 
under the Khmer Rouge, as part of ef-
forts to ensure they can never happen 
again.  

 
He recalled that the Extraordinary 

Chambers in the Court of Cambodia 
have held regime leaders accountable 
for these crimes and provided a voice to 
victims and survivors. 

“Their voices are more important 
than ever, at a time when hate speech, 
abuse, discrimination and harassment 
are on the rise in every corner of the 
world,” he said.

Uphold inclusion and dignityUphold inclusion and dignity
The UN chief stressed that preserv-

ing the memory of those who suffered 
and died at Tuol Sleng will help to pre-
vent atrocities from being repeated. 

 
“I promised to tell the story that I 

heard from one of the survivors to my 
granddaughters and I’ll tell them to con-
vey that story to their grandchildren. 
It is essential that the memory of what 
happened here is never lost,” he said. 

 
“By learning to recognize the first 

warning signs of genocide and other 
atrocity crimes, and honouring the val-
ues of inclusion and dignity, we can lay 
the foundations for a future in which 
such horrors can never happen again.”

The Secretary-General was in 
Cambodia to address the latest meet-
ing between the UN and the Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN), 
held last Friday in the capital.

He will next head to Bali to attend 
the G20 summit, which begins on Tues-
day.

The UN chief travelled to the re-
gion from Egypt, host of the COP27 UN 
climate change conference which con-
cludes on Friday.
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មួយ។ ជួញំ្ញា�ង់ឥដឋ និង់កប្រមា�ឥដឋ
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ជីួវតិិជីួវតិិ
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លេ�លេប្រកាមរ��ដែ�ែរប្រកហម ជាដែ�កុថ្ងៃនកិចច

�ិតិ��ប្រ�ឹង់ដែប្រ�ង់លេដើមីធីា�ថា ពួីកលេគ្គមិន

អាចលេកើតិលេ�ើង់មតង់លេទីៀតិ។

 

លេ�កបានរ ��ឹកថា អង់គជួ�ន��ជួប្រមះ

វសិាមញ្ញាកុ�ង់តិ��ការកមុ�ជាបានក�ណត់ិ

លេមដឹក��រ��ទីទួី����ប្រតិវូច�លេពាះឧប្រកិដឋ

កមែទាំ�ង់លេនះ លេហើយបាន�ត�់�លេមាង់ដ�់

ជួនរង់លេប្រគ្នាះ និង់អុករ�់រានមានជីួវតិិ។

លេ�កបានមានប្រ�សា�ន៍ថា “�លេមាង់

រ��់ពួីកលេគ្គមានសារៈ��ខាន់ជាង់លេពី�

ណ្តាៗទាំ�ង់អ�់ លេ�លេពី�ដែដ�ពាកយ

�មតី�អ�់លេ�ុើម ការរ �លេ�ភ្នំ��ពាន 

ការលេរ ើ�លេអើង់ និង់ការលេធីិើទី�កខ��កលេមុញ 

ក�ពី�ង់ដែតិលេកើនលេ�ើង់លេ�ប្រគ្គ�់ប្រជួុង់ថ្ងៃន

ពិីភ្នំពីលេ�ក។

ការរកា�រ�ិ�័នុ និង់លេ�ចកតថី្ងៃ�ា�ូុរ

From Front Page From Front Page 

Cambodia: In visit to genocide museum, UN chief Cambodia: In visit to genocide museum, UN chief 
warns of the dangers of hate and persecutionwarns of the dangers of hate and persecution

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

កម្ពុុ�ជាៈៈ� ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិច្ចច...កម្ពុុ�ជាៈៈ� ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរទស្សសនកិច្ចច...tmkBITMB½rTI   02
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By Richard HoweBy Richard Howe
Here are ten events, local and na-Here are ten events, local and na-

tional, that were significant in Lowell tional, that were significant in Lowell 
politics in 2022:politics in 2022:

The first City Council and School The first City Council and School 
Committee elected under the newly Committee elected under the newly 
adopted hybrid system of local govern-adopted hybrid system of local govern-
ment took office in January. Three coun-ment took office in January. Three coun-
cilors were elected city-wide, and eight cilors were elected city-wide, and eight 
were elected from neighborhood dis-were elected from neighborhood dis-
tricts (one per district). On the School tricts (one per district). On the School 
Committee, two members were elected Committee, two members were elected 
city-wide, and four were elected from city-wide, and four were elected from 
neighborhood districts (one per district neighborhood districts (one per district 
with two council districts combined to with two council districts combined to 
create one School Committee district). create one School Committee district). 
This new system was the result of a This new system was the result of a 
settlement of a lawsuit brought against settlement of a lawsuit brought against 
the city by minority residents on the the city by minority residents on the 
grounds that the city’s all at large meth-grounds that the city’s all at large meth-
od of electing councilors and School od of electing councilors and School 
Committee members diluted the vote Committee members diluted the vote 
of minority communities in violation of of minority communities in violation of 
the federal Voting Rights Act.the federal Voting Rights Act.

On inauguration day, the City On inauguration day, the City 
Council elected Sokhary Chau to be Council elected Sokhary Chau to be 

mayor. He was the first mayor of Cam-mayor. He was the first mayor of Cam-
bodian descent in the city’s history.bodian descent in the city’s history.

Early in its term, the City Council Early in its term, the City Council 
rejected City Manager Eileen Dono-rejected City Manager Eileen Dono-
ghue’s request for a one year extension ghue’s request for a one year extension 
of her contract so her tenure as City of her contract so her tenure as City 
Manager came to end.Manager came to end.

The City Council elected State The City Council elected State 
Representative Tom Golden to succeed Representative Tom Golden to succeed 
Eileen Donoghue as City Manager.Eileen Donoghue as City Manager.

Former Mayor and City Councilor Former Mayor and City Councilor 
Rodney Elliott was elected to succeed Rodney Elliott was elected to succeed 
Golden in the 16th Middlesex Repre-Golden in the 16th Middlesex Repre-
sentative District. Elliott defeated Zoe sentative District. Elliott defeated Zoe 
Dzineku in the Democratic Primary and Dzineku in the Democratic Primary and 
Republican Karla Miller in the General Republican Karla Miller in the General 
Election.Election.

In November, the voters of Massa-In November, the voters of Massa-
chusetts elected Attorney General Mau-chusetts elected Attorney General Mau-
ra Healy to be the next Governor of the ra Healy to be the next Governor of the 
Commonwealth. Healy is the first wom-Commonwealth. Healy is the first wom-

an and the first lesbian to be elected to an and the first lesbian to be elected to 
that office. (Lieutenant Governor Jane that office. (Lieutenant Governor Jane 
Swift became Governor when Paul Cel-Swift became Governor when Paul Cel-
lucci resigned to become US Ambassa-lucci resigned to become US Ambassa-
dor to Canada, but she was not elected dor to Canada, but she was not elected 
to the office).to the office).

Also in November, voters elected Also in November, voters elected 
women to four of the five other Consti-women to four of the five other Consti-
tutional offices in the Commonwealth. tutional offices in the Commonwealth. 
The winners were Lieutenant Governor The winners were Lieutenant Governor 
Kim Driscoll; Attorney General An-Kim Driscoll; Attorney General An-
drea Campbell; State Treasurer Debo-drea Campbell; State Treasurer Debo-
rah Goldberg; and State Auditor Diana rah Goldberg; and State Auditor Diana 
DiZoglio. Secretary of State William DiZoglio. Secretary of State William 
Galvin was also reelected. He will be Galvin was also reelected. He will be 
the sole male Constitutional officer this the sole male Constitutional officer this 
term.term.

Nationwide, Democratic candi-Nationwide, Democratic candi-
dates confounded pundits and history by dates confounded pundits and history by 
outperforming expectations in the mid-outperforming expectations in the mid-
term Congressional elections with the term Congressional elections with the 
Democrats winning or already holding Democrats winning or already holding 
51 seats in the US Senate and, although 51 seats in the US Senate and, although 
the Democrats lost their slim majority in the Democrats lost their slim majority in 
the House, the number of seats lost by the House, the number of seats lost by 
Democrats was far fewer than expected.Democrats was far fewer than expected.

Residents of Lowell, like people Residents of Lowell, like people 
in the rest of the country, were hit hard in the rest of the country, were hit hard 
economically in 2022 by high inflation, economically in 2022 by high inflation, 
especially for gasoline and housing. especially for gasoline and housing. 
The Federal Reserve’s effort to curtail The Federal Reserve’s effort to curtail 
inflation by raising interest rates will inflation by raising interest rates will 
also harm residents in the short run by also harm residents in the short run by 
making home mortgages, car loans, and making home mortgages, car loans, and 
credit card purchases more expensive.credit card purchases more expensive.

The city of Lowell benefited fis-The city of Lowell benefited fis-
cally from large infusions of pandemic-cally from large infusions of pandemic-
related aid payments, however, by the related aid payments, however, by the 
end of the calendar year the council had end of the calendar year the council had 
to deal with runaway overtime spending to deal with runaway overtime spending 
by the Fire Department and a substantial by the Fire Department and a substantial 
deficit in the Parking Enterprise Fund. deficit in the Parking Enterprise Fund. 
Despite extensive council discussions of Despite extensive council discussions of 
both issues, no clear solution to either both issues, no clear solution to either 
was identified which ensures that they was identified which ensures that they 
will persists as fiscal challenges in 2023 will persists as fiscal challenges in 2023 
and beyond.and beyond.

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២តទៅ�ទី�ព័័រទីី១២

លេ�យ រឆី្នាំតិ ហូវ

លេនះគឺ្គជាប្រពឹីតិតិការណ៍ច�នួន ១០ កុ�ង់

ស្រ�កុ និង់ថុាក់ជាតិិ ដែដ�មានសារៈ��ខាន់

លេ�កុ�ង់នលេ�បាយប្រកុង់�ូដែវ�កុ�ង់ឆុ្នាំ� 

២០២២៖

ប្រកុមប្រ�ឹកាប្រកុង់ និង់គ្គណៈកមាែ ធិិការ

សា�ដ��ូង់ដែដ�ប្រតិូវបានលេប្រជួើ�លេរ ើ�

លេប្រកាមប្រ�ព័ីនធកូនកាត់ិ�ែីថ្ងៃនរ�ឋ ភិ្នំបា�

មូ��ឋ នបានចូ�កាន់តិ�ដែណង់កុ�ង់

ដែ�មករា។ �មាជិួកប្រកុមប្រ�ឹកាច�នួន ៣ 

រ�ូ ប្រតូិវបានលេប្រជួើ�លេរ ើ�លេ�ទូីទាំ�ង់ទីីប្រកុង់ 

លេហើយ ៨ រ�ូ ប្រតិូវបានលេប្រជួើ�លេរ ើ�មកពីី

�ងាា ត់ិ (មុាក់កុ�ង់មួយស្រ�ុក)។ ច�ដែណក

គ្គណៈកមាែ ធិិសា� �មាជិួកពីីររ�ូ ប្រតូិវ

បានលេប្រជួើ�លេរ ើ�លេ�ទូីទាំ�ង់ទីីប្រកុង់ លេហើយ 

៤ រ�ូ ប្រតិូវបានលេប្រជួើ�លេរ ើ�មកពីី�ងាា ត់ិ 

(មួយ�ងាា ត់ិមានស្រ�ុកប្រកុមប្រ�ឹកាពីីរ

�ញ្ញចូ �គុ្នាលេដើមីី�លេង់ាើតិគ្គណៈកមាែ ធិិការ

សា�លេរៀនមួយ)។ ប្រ�ព័ីនធ�ែីលេនះ គឺ្គជា

�ទីធ��ថ្ងៃនការលេ�ះស្រសាយ�ណតឹ ង់ដែដ�

លេធីិើលេ�ើង់ប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់ទីីប្រកុង់លេ�យអុកស្រ�កុ

ជាជួនជាតិិភាគ្គតិិច លេ�យលេហតិ���ថា 

វធីិិសាស្រ្ត�តដ៏ធិ�ថ្ងៃនការលេបាះលេឆុ្នាំតិលេប្រជួើ�លេរ ើ�

ប្រកុមប្រ�ឹកា និង់�មាជិួកគ្គណៈកមាែ ធិិការ

សា�បានលេធីិើឱ្យយការលេបាះលេឆុ្នាំតិរ��់

�ហគ្គមន៍ជួនជាតិិភាគ្គតិិច មានការ

រ �លេ�ភ្នំលេ�ើចា�់�ិទីធលិេបាះលេឆុ្នាំតិ         �ហព័ីនធ។

លេ�ថ្ងៃ�ៃ�លេមុាធិប្រកុមប្រ�ឹកាប្រកុង់បាន

លេបាះលេឆុ្នាំតិលេប្រជួើ�លេរ ើ�លេ�ក��ខារ ីលេ� 

ជាអភិ្នំបា�ប្រកុង់។ លេ�កជាអភិ្នំបា�ប្រកុង់

ដ��ូង់លេគ្គថ្ងៃនជួនជាតិិដែ�ែរកុ�ង់ប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�ត

ទីីប្រកុង់។

លេ�លេដើមអាណតិតរិ��់�ានួ ប្រកុមប្រ�ឹកា

ប្រកុង់បានប្រចាំនលេចាំ���លេណើ រ��់

អុកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ទីីប្រកុង់ Eileen Donoghue 

�ប្រមា�់ការ�នតកិចច�នារ��់�ង់

រយៈលេពី�មួយឆុ្នាំ� ដូលេចុះការកាន់កា�់

រ��់�ង់ជាអុកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ទីីប្រកុង់បាន

មកដ�់ទីី�ញ្ញច �់។

ប្រកុមប្រ�ឹកាប្រកុង់បានលេប្រជួើ�លេរ ើ�

តិ�ណ្តាង់រដឋលេ�ក Tom Golden លេដើមីី

�នតតិ�ដែណង់ Eileen Donoghue ជា

អុកប្រគ្គ�់ប្រគ្គង់ទីីប្រកុង់។

អតីិតិអភិ្នំបា�ប្រកុង់ និង់ជាប្រកុមប្រ�ឹកា

ប្រកុង់ លេ�ក Rodney Elliott ប្រតូិវបាន

លេប្រជួើ�លេរ ើ�ឱ្យយ�នតតិ�ដែណង់ Golden លេ�កុ�ង់

មណឌ ��ភាតិ�ណ្តាង់ Middlesex ទីី ១៦ 

។ Elliott បានយកឈុ្នះះ Zoe Dzineku 

កុ�ង់ការលេបាះលេឆុ្នាំតិ�ឋម និង់អុកគ្គណ�កស

សាធារណរដឋ Karla Miller លេ�កុ�ង់

ការលេបាះលេឆុ្នាំតិ�ក�។

លេ�កុ�ង់ដែ�វចិិិកា អុកលេបាះលេឆុ្នាំតិថ្ងៃន

រដឋមាា សាឈ្នះូលេ�តិ បានលេប្រជួើ�លេរ ើ�

អគ្គគលេមធាវ ីMaura Healy 

ឱ្យយលេធីិើជាអភិ្នំបា���ី�់

ថ្ងៃនរដឋ Commonwealth។ 

Healy គឺ្គជាស្រ្ត�តីដ��ូង់លេគ្គ 

និង់ជាស្រ្ត�តសី្រ�ឡាញ់លេភ្នំទី

ដូចគុ្នាដ��ូង់លេគ្គដែដ�ប្រតូិវ

បានលេប្រជួើ�លេរ ើ�ឱ្យយកាន់

តិ�ដែណង់លេ�ះ។ (អភិ្នំបា�រង់ 

Jane Swift បានកាា យជា

អភិ្នំបា�លេ�លេពី�ដែដ� 

Paul Cellucci បាន�ដែ�ង់

ពីីតិ�ដែណង់លេដើមីីកាា យជា

ឯកអគ្គគរដឋទូីតិ�ហរដឋអាលេមរកិប្រ�ចាំ�

ប្រ�លេទី�កាណ្តា� �ា�ដែនត�ង់មិនប្រតូិវបាន

លេប្រជួើ�លេរ ើ�ឱ្យយកាន់តិ�ដែណង់លេនះលេទី)។

Lieutenant Governor Lieutenant Governor 
Elect Elect Kim DriscollKim Driscoll

Governor Governor ElectElect
Maura HealeyMaura Healey

Lowell Year in Review: 2022 Lowell Year in Review: 2022 ទ�ក្ុងឡូវ្ល័ ស្ច្ចក្ត�ស្ងខ្�ច្ចុងឆា្ំ៖ ២០២២ ទ�ក្ុងឡូវ្ល័ ស្ច្ចក្ត�ស្ងខ្�ច្ចុងឆា្ំ៖ ២០២២ 

17th Middlesex District State Rep-17th Middlesex District State Rep-
resentative Elect  Rodney Elliottresentative Elect  Rodney Elliott

om Golden, Lowell City Man-om Golden, Lowell City Man-
ager. Photo by Jen Myerager. Photo by Jen Myer

Sokhary Chau, 1st Cambodian Sokhary Chau, 1st Cambodian 
Mayor in the U.S historyMayor in the U.S history
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លេ�ចកតដីែ�ាង់ការណ៍រមួរ��់អង់គការលេ�ើ

កដែ�ង់លេទាំ�អនតរជាតិិ និង់អង់គការ

�ា �លេមើ��ិទីធិមន��ស

ប្រកុមអុកតិវាារ��់�ហជីួពីកាន់

រ�ូ�តិលេ�កស្រ�ី ឈ្នះឹម ��ី�រ ប្រ�ធាន

�ហភាពីគ្នា�ប្រទី�ិទីធកិារងាររ��់និលេ�ជិួតិ

ដែ�ែរណ្តាហាគ លេវ ើ�ដ៍ និង់អ�ពាវ�វឱ្យយ

អាជាា ធិរលេ�ះដែ�ង់លេ�កស្រ�ី និង់�មាជិួក

ដែដ�ប្រតូិវបានឃុំ���ាួនកុ�ង់អ���ង់លេពី�

បាតិ�កមែលេ�រាជួធានីភុ្នំ�លេពីញ ថ្ងៃ�ៃទីី ១១ 

ដែ�មករា ឆុ្នាំ� ។

អង់គការលេ�ើកដែ�ង់លេទាំ�អនតរជាតិិ 

និង់អង់គការ�ា �លេមើ��ិទីធមិន��ស អ�ពាវ�វ

ឱ្យយអាជាា ធិរកមុ�ជាលេ�ះដែ�ង់ជា��ីន់ 

និង់លេ�យគ្នាែ ន�កខ�ណឌ  ពីីការឃុំ����ង់

លេ�កស្រ�ី ឈ្នះមឹ ���ីរ ប្រ�ធាន�ហភាពី

គ្នា�ប្រទី�ិទីធិការងារ (LRSU) ថ្ងៃន��គ្គគ�ិក

ដែ�ែរណ្តាហាគ លេវ ើ�ដ៍ និង់ទីមាា ក់លេចាំ�ការ

លេចាំទីប្រ�កាន់ទាំ�ង់អ�់លេ�ើលេ�កស្រ�ី។ 

លេ�កស្រ�ីក�ពី�ង់ប្រតិវូបានឃុំ���ានួដែតិមួយគ្គត់ិ

�ប្រមា�់ការងាររ��់�ង់ដែដ�ការពារ

�ិទីធិកមែករ លេ�យរ �លេ�ភ្នំលេ�ើចា�់

�ិទីធិមន��សអនតរជាតិិ។

លេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២៦ ដែ�វចិិិកា ឆុ្នាំ� ២០២២ 

��ី�រ ប្រតិ��់ពីីប្រ�លេទី�អូស្រ្តសាត �ីវញិ 

លេ�លេពី�ដែដ��ង់ប្រតិូវបានចាំ�់�ាួនពីី

�ទីរ �លេ�ភ្នំលេ�ើ�កខ�ណឌ ថ្ងៃនការលេ�លេប្រ�

ឃុំ�� ដែដ�ទាំ�ង់�ង់ និង់លេមធាវរី��់�ង់

មិនប្រតិូវបានជូួនដ�ណឹង់។ លេមធាវរី��់

�ង់មិនប្រតូិវបាន�ត�់ឱ្យយនូវ��ណ�� លេរឿង់

រ��់�ង់ដែដ�មាន�កខ�ណឌ លេ�លេប្រ�

ឃុំ��លេ�ះលេទី លេ�ើលេទាំះជាបានលេ�ុើ���ក៏លេ�យ។

លេ�កស្រ�ី ���ីរ បានលេធីិើដ�លេណើ រលេ�

ប្រ�លេទី�អូស្រ្តសាត �ីលេដើមីីចូ�រមួ�មាជួ

�ហភាពីពាណិជំួកមែអនតរជាតិិពិីភ្នំពីលេ�ក

កុ�ង់ដែ�វចិិិកា។

អង់គការលេ�ើកដែ�ង់លេទាំ�អនតរជាតិិ 

និង់អង់គការ�ា �លេមើ��ិទីធមិន��ស មានការ

ប្រពួីយបារមភថា ការចាំ�់�ាួនលេ�កស្រ�ី ��ី

�រ ពីី�ទីរ �លេ�ភ្នំលេ�ើ�កខ�ណឌ ថ្ងៃនការលេ�

លេប្រ�ឃុំ�� លេកើតិលេចញពីីការជួួ�លេ�កស្រ�ី

ជាមួយ�ហជីួពីលេ�សង់លេទីៀតិ និង់ការអន�វតិត

លេ�យ�នតិវធីិិថ្ងៃន�ិទីធិលេ�រភីាពីកុ�ង់ការ

�លេញ្ញច ញមតិិ និង់�មាគ្គម។ ការឃុំ���ាួន

រ��់�ង់ក៏លេធីិើឱ្យយ�ាះពា�់ដ�់�ិទីធរិ��់

កមែករកុ�ង់ការលេរៀ�ច� និង់ការចរចាំជា

�មូហភាពី�ង់ដែដរ។

លេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ២១ ដែ�វចិិិកា ឆុ្នាំ� ២០២២ 

អង់គការ�ា �លេមើ��ិទិីធមន��សបានលេបាះពី�មភ

របាយការណ៍មួយដែដ�ចង់ប្រកង់នូវវធីិិ

ដែដ�រ�ឋ ភិ្នំបា�កមុ�ជាបានវាយប្រ�ហារ

�មាជិួក�ហជីួពី រមួទាំ�ង់ករណីរ��់

���ីរ។ លេ�កស្រ�ី ���ីរ ប្រតូិវបានដកស្រ�ង់់

�មីីកុ�ង់របាយការណ៍ដែដ�ពិីភាកាអ�ពីី

យ�ទីធសាស្រ្ត�តដែដ�មន្ត្រីនតីកមុ�ជាលេប្រ�ើ និង់

ប្រកុមហុ�នណ្តាហាគ លេវ ើ�ជាប្រកមុហុ�នច�ះ�ញីំ្ញ

ហ�ង់ក�ង់ដែដ�លេ�ើក កា��ីណូលេ�ភ្នំុ�លេពីញ

ប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់�ហជីួពីឯករាជួយ។

���ីរ ប្រតូិវបានលេចាំទីប្រ�កាន់លេ�ើកដ��ូង់

លេ�ថ្ងៃ�ៃទីី ៣ ដែ�មករា ឆុ្នាំ� ២ ០២២ លេ�លេពី�

ដែដ��ង់ និង់�មាជិួក�ហជីួពីលេ�សង់លេទីៀតិ

បានលេធីិើកូដកមែជាសាធារណៈប្រ�ឆ្នាំ�ង់

ណ្តាហាគ លេវ ើ�ដ៍។       អាជាា ធិរកមុ�ជាបាន

លេចាំទីប្រ�កាន់លេ�កស្រ�ី ��ី�រ ពីី�ទី 

“ញ� ះញង់់ឲ្យយប្រ�ប្រពឹីតិត�ទីឧប្រកិដឋ” តាម

មាប្រតា ៤៩៤ និង់ ៤៩៥ ថ្ងៃនប្រកមប្រពីហែទីណឌ

កមុ�ជា �ា�ដែនតរហូតិមកដ�់លេពី�លេនះ 

មិនបាន�ងូាញភ្នំ�ត�តាង់លេដើមីី�ញំ្ញាក់

ការលេចាំទីប្រ�កាន់លេ�ះលេទី។ ការលេចាំទីប្រ�កាន់

លេ�យគ្នាែ នមូ��ឋ ន�ងូាញថា អាជាា ធិរ

បានលេប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ព័ីនធយ�តិតធិិម៌ប្រពីហែទីណឌ
តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៣

Union protesters hold a photo of Chhim Sithar, president of the Labor Rights Supported Union of Union protesters hold a photo of Chhim Sithar, president of the Labor Rights Supported Union of 
Khmer Employees of NagaWorld, and call on authorities to release her and detained members, Khmer Employees of NagaWorld, and call on authorities to release her and detained members, 

during a rally in Phnom Penh, January 11, 2022.  2022 Cambodian Center for Human Rights during a rally in Phnom Penh, January 11, 2022.  2022 Cambodian Center for Human Rights 

Please seePlease see  /14/14

Joint Statement from Amnesty In-Joint Statement from Amnesty In-
ternational and Human Rights Watchternational and Human Rights Watch

Amnesty International and Human 
Rights Watch call on the Cambodian 
authorities to immediately and uncon-
ditionally release from detention Chhim 
Sithar, leader of Labor Rights Supported 
Union (LRSU) of Khmer Employees of 
NagaWorld, and drop all charges against 
her. She is being detained solely for her 
work defending workers’ rights, in vio-
lation of international human rights law.

On 26 November 2022, Sithar was 
returning from a trip to Australia when 

she was arrested for allegedly violat-
ing bail conditions that neither she nor 
her lawyer were informed of. Her law-
yer was not provided with her case file, 
which would contain bail conditions, 
despite requesting it.

Sithar travelled to Australia to at-
tend the International Trade Union Con-
federation World Congress in Novem-
ber.

Amnesty International and Human 
Rights Watch are concerned that the re-
arrest of Sithar for allegedly violating 
bail conditions stems solely from her 
meeting with other trade unions and 
the peaceful exercise of her rights to 
freedom of expression and association. 
Her detention also undermines work-
ers’ rights to organize and bargain col-
lectively.

On 21 November 2022, Human 
Rights Watch published a report docu-

menting the ways in which the Cam-
bodian government had attacked trade 
union members, including the case of 
Sithar. Sithar is quoted in the report dis-
cussing tactics used by Cambodian offi-
cials and NagaWorld, a Hong Kong-list-
ed company that runs a casino in Phnom 
Penh, against independent trade unions.

Sithar was initially charged on 3 
January 2022, when she and fellow 
union members held a well-publicized 
strike against NagaWorld. Cambodian 
authorities charged Sithar with the crime 
of “incitement to commit a felony” un-
der Articles 494 and 495 of Cambodia’s 
Criminal Code but have thus far not pre-
sented any evidence to substantiate the 
allegations. The baseless accusations 
show that the authorities have misused 
the criminal justice system to target, ha-
rass and undermine union workers who 
were striking peacefully.

The following day, 4 January 2022, 
plainclothes security officials report-
edly approached Sithar in a crowd and 
violently arrested her by grabbing her 
around the neck and dragging her into 
a car as she attempted to join a strike 
against NagaWorld. Sithar was held for 
74 days in pretrial detention and later re-
leased on bail.

Cambodian authorities contend 
that Sithar’s alleged violations of her 
bail conditions after she travelled to 
Australia justify her detention pending 
trial. However, neither Sithar nor her 
lawyer were informed of any travel ban 
or other restrictions imposed as part of 
her bail conditions. In fact, since Sithar 
was released on bail in March, she has 
travelled outside of Cambodia twice 
to Thailand in September and October 
and did not face any restrictions during 
either of these trips. These restrictions 
follow from charges that were brought 
solely in reprisal for her work in defence 
of worker’s rights, which render her de-
tention arbitrary.

Cambodian authorities are misus-
ing the justice system to target and ha-
rass Sithar solely for her labor rights 
work as LRSU union leader. In April 
2021, NagaWorld conducted a mass lay 
off raising concerns of the unfair dis-
missal of 1,329 casino workers, which 
has led to strike actions that continue 
until the present. The layoff has dispro-
portionately affected union leaders and 
members.

Under international human rights 

កម្ពុុ�ជា៖ ណើ�ះលែល័ង និងទមាា្ក់ការណើ�ទប្រ�កាន់ណើល័ើ
ប្រ�ធានស្ហជ�ពូ ណើ�កប្រស្� ឈឹឹម្ពុ ស្ុ�ថរ ជា�ន្ទាា្ន់

Cambodia: Immediately Release and Cambodia: Immediately Release and 
Drop Charges Against Union Leader Drop Charges Against Union Leader 

Chhim SitharChhim Sithar
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By Khmer Post USABy Khmer Post USA

Boston -- People who need health 
insurance can get coverage with $0 co-
pays for some chronic illnesses – while 

also getting help paying for their cover-
age through the Massachusetts Health 
Connector.  

Open Enrollment runs through Jan. 
23, 2023, with a deadline of Dec. 23 for 
people who want to start the New Year 
with coverage. The Health Connector is 
the only place where Massachusetts 

residents can access help paying for 
coverage, and all Health Connector plans 
meet state and federal standards, deliver-
ing the peace of mind that comes with 
having usable, affordable health insurance. 
Adult residents in Massachusetts are 
required to have health insurance cover-
age. People can find coverage at www.
MAhealthconnector.org.   

"Massachusetts leads the nation in 
health care coverage, with more than 97 
percent of about 7 million people covered, 
and we want every single person to have 
access to affordable health care that 
delivers strong benefits," said Louis 
Gutierrez, the Executive Director of the 
Massachusetts Health Connector. "With 
more help than ever, including thousands 
of dollars in financial support for premi-
ums a year, going into 2023 with health 
insurance is the right choice for everyone." 

 New in 2023 are $0 co-pays for 
ConnectorCare members for a number 
of important medications for chronic 
conditions, like diabetes, asthma, coronary 
artery disease and hypertension. This 
change improves access to care and low-
ers costs for Black, Hispanic, NativeAm-

New in 2023, $0 co-pays for 
ConnectorCare Members with 
Chronic Illnesses

លេ�យ៖ កាដែ�តិ Khmer Post USAលេ�យ៖ កាដែ�តិ Khmer Post USA

�ូ�ត�ន - អុកដែដ�ប្រតិូវការការធា�

រាា�់រង់���ភាពី អាចទីទួី�បានការ

រាា�់រង់ជាមួយនឹង់ការ�ង់់ប្របាក់រមួគុ្នាច�នួន 

$0 �ប្រមា�់ជួ�ងឺ់រា� �ថ្ងៃរ ាមួយច�នួន �ណៈ

ទីទួី�បានជួ�នួយកុ�ង់ការ�ង់់ប្របាក់�ប្រមា�់

ការធា�រាា�់រង់រ��់ពួីកលេគ្គតាមរយៈ 

Massachusetts Health Connector ។

 

ការច�ះលេឈាែ ះលេ�ើកដ�លេណើ រចាំ�់ពីី

ថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ដែ�មករា ឆុ្នាំ� ២០២៣ រហូតិដ�់

ថ្ងៃ�ៃ ទីី ២៣ ដែ�ធូុិ លេទីើ���តិក�ណត់ិ �ប្រមា�់

អុកដែដ�ចង់់ចាំ�់លេ�តើមឆុ្នាំ��ែីជាមួយនឹង់

ការធា�រាា�់រង់។ Health Connector 

គឺ្គជាកដែនាង់ដែតិមួយគ្គត់ិដែដ�ប្រ�ជាជួន

រ�់លេ�រដឋមាា សាឈ្នះូលេ�តិ អាចទីទួី�

បានជួ�នួយកុ�ង់ការ�ង់់ប្របាក់ធា�រាា�់រង់ 

និង់គ្គលេប្រមាង់ Health Connector ទាំ�ង់អ�់

ស្រ��តាម�តង់់�ររដឋ និង់        �តង់់�រ

�ហព័ីនធ លេ�យ�ត�់នូវ�នតិ����ាូវចិតិត 

�ារភំា�់ជាមួយការធា�រាា�់រង់���ភាពី

ដែដ�អាចលេប្រ�ើបាន និង់មានតិថ្ងៃមា�មរមយ។ 

មន��សលេពីញវយ័កុ�ង់រដឋមាា សាឈូ្នះលេ�តិ 

តិប្រមូវឱ្យយមានការធា�រាា�់រង់���ភាពី។ 

លេ�កអុកអាចដែ�ងី់រកការធា�រាា �់រង់

តាមរយៈ     លេគ្គហទី�ព័ីរ www.MAhealth-

connector.org ។

លេ�ក Louis Gutierrez �យក

ប្រ�តិិ�តិតិថ្ងៃនប្រកុមហុ�ន Massachusetts 

ថ្ម� ឆា្ំ ២០២៣ �ង់ប្្ក់រួម្ពុ�ា្ ថ្ម� ឆា្ំ ២០២៣ �ង់ប្្ក់រួម្ពុ�ា្ $0 $0 ស្ម្្�់ស្ម្្�់
ស្មាជិក ស្មាជិក ConnectorCareConnectorCare ដ្ល័មានជំងឺរ៉្ំរ៉្ ដ្ល័មានជំងឺរ៉្ំរ៉្

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៨
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កញ្ញាា  Jakrajutatipកញ្ញាា  Jakrajutatip

By Khmer Post USABy Khmer Post USA

Lowell Police Department 
and generous community partners 
gathered more than 1,000 toys 
and gifts for children as part of 
the Department's eighth annual 
Holiday Toy Drive.

New, unused and unwrapped 
toys and gifts donated by indi-
vidual donors and community 
partners include clothing, 

makeup, action figures, gift cards, books, 
coloring books, dinosaurs, craft supplies, 
dolls, stuffed animals, puzzles, board 
games, fidget toys, sports equipment, 
bicycles and more.

Also among the more than 1,000 
toys distributed were well over 200 
Barbie toys that were donated by mem-
bers of the Middlesex District Attorney's 
Office and Lowell Police Department in 
memory of Shana Morris, a lifelong 
Lowell resident and DA's office em-
ployee who passed away on Nov. 23. 
Shana worked closely with Lowell Police 
due to her role at the DA's office, and 
had donated hundreds of Barbie toys to 
the toy drive over the years. Upon her 
passing, her former colleagues donated 
the toys in her honor. 

The toys and gifts were distributed 
directly to Lowell children in need by 
Lowell Public Schools social workers 
and Brigid's Crossing, a shelter for teen-
age mothers in Lowell. The Lowell Police 
Department also contributed toys and 
gifts to the Department of Children and 
Families in Lowell this year in an effort 
to assist families there as well.

"The Lowell community is compas-
sionate and giving, and our annual Toy 
Drive is one of many events that makes 
this so clear," said Interim Superintendent 
Golner. "I want to thank the officers and 
staff of the Lowell Police Department 
for their support, and I want to thank all 
of the community groups and organiza-
tions from Lowell who supported our 
efforts this year. In particular, we are 
grateful to the energetic and caring stu-
dents from Middlesex Community Col-
lege's Criminal and Social Justice Program, 
who worked on a service learning project 
to make the generosity of the MCC com-
munity a part of our toy drive."

Lowell Police Department and Com-
munity Partners Collect More Than 
1,000 Gifts for Children in Need 

លេ�យ៖ កាដែ�តិ Khmer Post USAលេ�យ៖ កាដែ�តិ Khmer Post USA

�យក�ឋ ន�ា�ីូ�ប្រកងុ់�ូដែវ� និង់

ថ្ងៃដគូ្គ�ហគ្គមន៍ប្រ�ក�លេ�យចិតិត�� �ីរ�

ធិម៌ បានប្រ�មូ�រ��់លេកែង់លេ�ង់ និង់

អ�លេណ្តាយលេប្រចើនជាង់ ១០០០ ប្រ�លេភ្នំទី

�ប្រមា�់ក�មារ ដែដ�ជាដែ�កុមួយថ្ងៃនកមែវធីិិ

ប្រទីប្រទីង់់រ��់លេកែង់លេ�ង់កុ�ង់រដូវវ�ិមស

កា� (Holiday Toy Drive) ប្រ�ចាំ�ឆុ្នាំ�

លេ�ើកទីីប្របា��ីរ��់�យក�ឋ ន។

រ��់លេកែង់លេ�ង់ និង់អ�លេណ្តាយដែដ�

មិនទាំន់បានលេប្រ�ើ និង់មិនទាំន់លេវច�ច�់

ដែដ��ត�់លេ�យមាច �់ជួ�នួយជា��គ្គគ� 

និង់ថ្ងៃដគូ្គ�ហគ្គមន៍ រមួមាន�លេមា�ក��ពាក់ 

លេប្រគ្គឿង់តិ��ដែតិង់ម�� លេ��មានច�� 

�័ណះជូួនពីរ លេ�ៀវលេ� លេ�ៀវលេ�ពីណ៌ 

ន្ទាយក�្ឋ្ន�៉ូល័�ស្ក្ុងឡូវ្ល័ និងដ្គូស្ហគម្ពុន៍ន្ទាយក�្ឋ្ន�៉ូល័�ស្ក្ុងឡូវ្ល័ និងដ្គូស្ហគម្ពុន៍
ប្ម្ពុូល័អំណោយជាង ១០០០ ស្ម្្�់កុមារដ្ល័ត្ូវការជំនួយប្ម្ពុូល័អំណោយជាង ១០០០ ស្ម្្�់កុមារដ្ល័ត្ូវការជំនួយ

តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩តទៅ�ទី�ព័័រទីី០៩
Team members from United Dental of 

Lowell deliver toys to the police station for the 
8th annual Lowell Police Holiday Toy Drive. 

(Courtesy Lowell Police Department)
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Health Connector បានមានប្រ�សា�ន៍

ថា “រដឋមាា សាឈូ្នះលេ�តិ ��ម��លេគ្គកុ�ង់

វ�័ិយដែ�ទាំ����ភាពី លេ�យមានជាង់ 

៩៧ ភាគ្គរយថ្ងៃនប្រ�ជាជួនប្រ�ដែហ� ៧ 

�ន�ក់មានការធា�រាា�់រង់ លេហើយ

លេយើង់ចង់់ឱ្យយមន��សប្រគ្គ�់រ�ូទីទួី�បានការ

ដែ�ទាំ����ភាពីដែដ�មានតិថ្ងៃមា�មរមយ 

មានអតិាប្រ�លេ�ជួន៍ខាា �ង់” ។ “មានជួ�នួយ

លេប្រចើនជាង់លេពី�ណ្តាៗទាំ�ង់អ�់ រមួទាំ�ង់

ជួ�នួយហិរញ្ញាវតិា�រា�់ពាន់ដ��ា រ�ប្រមា�់

��ពីី�ភ្នំរាា�់រង់កុ�ង់មួយឆុ្នាំ� ឈានលេ�ដ�់

ឆុ្នាំ� ២០២៣ ជាមួយគុ្នានឹង់ការធា�រាា�់រង់

���ភាពី គឺ្គជាជួលេប្រមើ�ដ៏ប្រតឹិមប្រតូិវ�ប្រមា�់

មន��សប្រគ្គ�់គុ្នា” ។

�ែី ឆុ្នាំ� ២០២៣ គឺ្គជាការ�ង់់ប្របាក់

រមួគុ្នាច�នួន $0 �ប្រមា�់�មាជិួក Con-

nectorCare �ប្រមា�់ឳ����ខាន់ៗ

មួយច�នួន�ប្រមា�់ជួ�ងឺ់រា� �ថ្ងៃរ ា ដូចជាជួ�ងឺ់

ទឹីកលេ�មដែ�អម ជួ�ងឺ់ហឺតិ ជួ�ងឺ់�រថ្ងៃ�ឈាម

លេ�ះដូង់ និង់ជួ�ងឺ់លេ�ើ�ឈាម។ ការផ្លាា �់

�តរូលេនះលេធីិើលេអាយប្រ�លេ�ើរលេ�ើង់នូវ�ទីធភាពី

ទីទួី�បានការដែ�ទាំ� និង់កាត់ិ�នាយការ

ច�ណ្តាយ�ប្រមា�់ជួនជាតិិដែ�ីកលេ�ែ  អុក

និ�យភាសាលេអ�ាាញ ជួនជាតិិលេដើម

អាលេមរកិា�ង់ និង់�ហគ្គមន៍លេ�សង់លេទីៀតិ

ដែដ�រង់���ាះពា�់លេ�យ�កខ�ណឌ

���ភាពីទាំ�ង់លេនះ។ �ែី�ង់ដែដរ�ប្រមា�់

ឆុ្នាំ� ២០២៣ គឺ្គជាការដែក�មអការរាា �់រង់ 

និង់ការដែចករ �ដែ�កការច�ណ្តាយ�ប្រមា�់

�មាជិួក ConnectorCare ដែដ�ទីទួី�

បានលេ�វា���ភាពី�ាូវចិតិត និង់�ញូ្ញា   

�ណ្តាត �មកពីីការលេប្រ�ើប្របា�់សារធាតិ�

លេញ�ន អ���ង់លេពី�មកទីទួី�ការពិីនិតិយ

���ភាពី លេ�ការ�ិ�័យដែ�ទាំ����ភាពី

�ឋម។

�ែី ឆុ្នាំ� ២០២៣ �ង់ដែដរ �មាជិួក 

Health Connector អាចទាំញយកអតិា

ប្រ�លេ�ជួន៍ពីីការផ្លាា �់�តូរ�ែីៗដែដ�បាន

លេធីិើលេ�ើង់លេ�កប្រមិតិ�ហព័ីនធ ដែដ�លេធីិើឱ្យយ

ការដែ�ទាំ����ភាពីកាន់ដែតិមានតិថ្ងៃមា  

�មរមយ។ ជាលេ�ើកដ��ូង់ មន��សមួយច�នួន

ដែដ�មានការរាា�់រង់ដែ�នការប្រគ្គសួារដែដ�

ឧ�តិាមភលេ�យនិលេ�ជួក ប្រ�ដែហ�ជា

គូ្គរស្រ�កររ��់ពួីកលេគ្គ និង់កូនៗ អាច

ដែ�ងី់រកការរាា�់រង់ដែដ�មានតិថ្ងៃមា�មរមយ

ជាង់ម�នតាមរយៈ Health Connector។

 

ឆ្នាំំៈំថ្មីី� ២០២៣ បង់ប្រា�ៈក់រួមគ្នាំៈ...ឆ្នាំំៈំថ្មីី� ២០២៣ បង់ប្រា�ៈក់រួមគ្នាំៈ...tmkBITMB½rTI   06

From Page 06From Page 06

New in 2023, $0 co-pays for Con-
nectorCare Members with 
Chronic Illnesses
erican and other communities dispropor-
tionally impacted by these health 
conditions. Also new for 2023 are cover-
age and cost-sharing improvements for 
ConnectorCare members receiving out-
patient mental health and substance use 
disorder services during primary care 
office visits.  

 
Also in 2023, Health Connector 

members can take advantage of a recent 
change made on the federal level that 
make health care more affordable. For 
the first time, some people who are in 
employer-sponsored family plan coverage 
may find their spouse and children can 
find more affordable coverage through 
the Health Connector.  

 
Also, federal Advance Premium Tax 

Credits that lower health insurance costs 
that were enhanced in 2021 via the 
American Rescue Plan are now ex-
tended through 2025, deliveringsignifi-
cantly increased financial help paying 
for premiums. This means a Boston 
resident can save upwards of $3,600 a 

year on premiums through the tax cred-
its, which are used to lower monthly 
premiums. An Edgartown resident on 
Martha's Vineyard can save nearly $8,500 
a year, someone in Fitchburg can save 
$4,400 a year, and someone in Pittsfield 
can save $5,500 a year.  

 
Residents can get an estimate for 

health plan costs in 2 minutes or less by 
visiting the Health Connector's online 
Get an Estimate tool.  

 
For people who need one-on-one 

assistance getting into coverage, there 
are a number of ways to get support. 
There are 19 Navigator organizations in 
more than 30 locations that have trained, 
experienced people available to help 
complete an application and pick a plan. 
Local Navigators can be found on the 
Health Connector's website. People with 
questions or need assistance can try the 
Health Connector's new online chat 
service, or call customer service at 
888-MA-ENROLL if they need addi-
tional help. តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៤
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នាៈយកដ្ឋាាៈនបូ�លិិស្សប្រាកុងឡូូវែែលិ...នាៈយកដ្ឋាាៈនបូ�លិិស្សប្រាកុងឡូូវែែលិ...tmkBITMB½rTI   07

�តីិ�យណូ�័រ លេប្រគ្គឿង់�ិ�ីកមែ តិ�កាតា 

�តីិពាហនៈ ដែ�ីង់�គ��រ�ូ ដែ�ីង់កាត រ រ��់

លេកែង់លេ�ង់ កីឡា ឧ�ករណ៍ កង់់ និង់

រ��់ជាលេប្រចើនលេទីៀតិ។ 

កុ�ង់ច�លេណ្តាមរ��់លេកែង់លេ�ង់ជាង់ 

១០០០ ប្រ�លេភ្នំទី ដែដ�បានដែចកចាំយ

លេ�ះ ក៏មានប្រ���់ប្រ��លេកែង់លេ�ង់ តិ�កាតា

កូនប្រកម��បា�ីុ (Barbie) ជាង់ ២០០ ប្រតិូវ

បាន�រចិាំច គ្គលេ�យ�មាជិួកការ�ិ�័យ

លេមធាវ�ីងាា ត់ិ Middlesex និង់�យក

�ឋ ន�ាូ�ី�ប្រកុង់�ូដែវ� ជាការរមាឹកការ

ចង់ចាំ�ដ�់លេ�កស្រ�ី Shana Morris 

ដែដ�ជាអុករ�់លេ�កុ�ង់ទីីប្រកុង់�ូដែវ� 

អ�់មួយជីួវតិិ និង់ជារ��់��គ្គគ�ិក

ការ�ិ�័យរ��់លេមធាវ ីDA ដែដ�បាន

ទីទួី�មរណភាពីកា�ពីីថ្ងៃ�ៃទីី ២៣ ដែ�    

វចិិិកា។ លេ�កស្រ�ី Shana បានលេធីិើការ

�ាង់ជិួតិ�ុទិីធជាមួយ�ា�ីូ�ប្រកុង់�ូដែវ� 

លេ�យសារតួិ�ទីីរ��់�ង់លេ�ការ�ិ�័យ

លេមធាវកីុ�ង់�ងាា ត់ិ លេហើយបាន�រចិាំច គ្គ

តិ�កាតាកូនប្រកម��បា�ីុ រា�់រយលេ�ឲ្យយកមែវធីិិ

ប្រទីប្រទីង់់ប្រ���់លេកែង់លេ�ង់កុ�ង់រដូវវ�ិមស

កា� អ�់រយៈលេពី�ជាលេប្រចើនឆុ្នាំ�។ លេពី�

�ង់ទីទួី�មរណភាពី អតីិតិ�ហការី

រ��់�ង់បាន�រចិាំច គ្គរ��់លេកែង់លេ�ង់

ជាកិតិតិយ�។

រ��់លេកែង់លេ�ង់ និង់អ�លេណ្តាយប្រតិូវ

បានដែចកចាំយលេ�យផី្លា�់ដ�់ក�មារលេ�

ប្រកុង់�ូដែវ� ដែដ��ីះខាតិ លេ�យ��គ្គគ�ិក

�ង់គមកិចចសា�សាធារណៈប្រកុង់�ូ

ដែវ� និង់ Brigid's Crossing ដែដ�ជា

ជួប្រមក�ប្រមា�់មាត យវយ័ជួ�ទីង់់លេ�ទីីប្រកុង់

�ូដែវ�។ �យក�ឋ ន�ាូ�ី�ប្រកុង់�ូដែវ

�ក៏បាន�រចិាំច គ្គប្រ���់ប្រ��លេកែង់លេ�ង់ 

និង់អ�លេណ្តាយដ�់�យក�ឋ នក�មារ និង់

ប្រគួ្គសារលេ�ទីីប្រកុង់�ូដែវ�កុ�ង់ឆុ្នាំ�លេនះ កុ�ង់

កិចច�ិតិ��ប្រ�ឹង់ដែប្រ�ង់លេដើមីជួីួយប្រគួ្គសារលេ�

ទីីលេ�ះ�ង់ដែដរ។

អគ្គគ�យក�តទីីី លេ�ក Golner បាន

មានប្រ�សា�ន៍ថា “�ហគ្គមន៍�ូដែវ� 

មានការអាណិតិអា�ូរ និង់�ត�់ឱ្យយ លេហើយ

កមែវធីិិប្រទីប្រទីង់់ប្រ���់លេកែង់លេ�ង់កុ�ង់រដូវ

វ�ិមសកា�ប្រ�ចាំ�ឆុ្នាំ�រ��់លេយើង់គឺ្គជាប្រពឹីតិតិ

ការណ៍មួយកុ�ង់ច�លេណ្តាមប្រពឹីតិតិការណ៍

ជាលេប្រចើនដែដ�លេធីិើឱ្យយលេរឿង់លេនះលេកើតិលេ�ើង់

ជាក់ដែ�តង់” ។ “�ា���ូមដែ�ាង់អ�ណរគ្គ�ណ

ដ�់មន្ត្រីនតី និង់��គ្គគ�ិកថ្ងៃន�យក�ឋ ន

�ាូ�ី�ប្រកុង់�ូដែវ��ប្រមា�់ការគ្នា�ប្រទី

រ��់ពួីកលេគ្គ លេហើយ�ា���ូមដែ�ាង់អ�ណរគ្គ�ណ

ដ�់ប្រកុម�ហគ្គមន៍ និង់អង់គការទាំ�ង់អ�់

លេ�ទីីប្រកុង់�ូដែវ� ដែដ�បានគ្នា�ប្រទីកិចច

�ិតិ��ប្រ�ឹង់ដែប្រ�ង់រ��់លេយើង់កុ�ង់ឆុ្នាំ�លេនះ 

ជាពិីលេ��លេយើង់�ូមដែ�ាង់អ�ណរគ្គ�ណ

ច�លេពាះភាពីសីាហា�់ និង់ការយកចិតិត

ទី�ក�ក់រ��់និ�សតិិមកពីីកមែវធីិិឧប្រកិដឋ

កមែ និង់យ�តិតធិិម៌�ង់គមថ្ងៃនមហាវទិីា�័យ 

Middlesex Community College ដែដ�

បានលេធីិើការលេ�ើគ្គលេប្រមាង់�ិកាលេ�វាកមែ

មួយ លេដើមីីលេធីិើឱ្យយភាពី�� �ីរ� រ��់

�ហគ្គមន៍ មហាវទិីា�័យ Middlesex 

Community College ជាដែ�កុមួយថ្ងៃនការ

ជួប្រមុញឲ្យយមានរ��់លេកែង់លេ�ង់រ��់

Lowell Police and members of the Lowell Regional Transit Authority and ATU Local 1578 — Lowell Police and members of the Lowell Regional Transit Authority and ATU Local 1578 — 
General Manager George Anastas, Operations Manager Dawn Marvin, and ATU Local 1578 President General Manager George Anastas, Operations Manager Dawn Marvin, and ATU Local 1578 President 

Lisa Lipomi — with gifts the LRTA and union contributed to the Department's eighth annual toy Lisa Lipomi — with gifts the LRTA and union contributed to the Department's eighth annual toy 
drive. (Courtesy Lowell Police Department)drive. (Courtesy Lowell Police Department)
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សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី�សេ�ចក្តីី�ជូូនដំំណឹឹង �ី�ពី�
ក្តីិចចប្រ�ជូំំជាសាធារណឹៈក្តីិចចប្រ�ជូំំជាសាធារណឹៈ

NOTICE OF PUBLIC NOTICE OF PUBLIC 
MEETINGMEETING

The next meeting of the 
Northern Middlesex Metropolitan 
Planning Organization (NMMPO) 
will be held on January 4, 2023 
at 2:00 PM. At this meeting, the 
NMMPO will consider releas-
ing a draft amendment to the 
FFY 2023-2027 Transportation 
Improvement Program (TIP). In 
addition, updates on Envision 
2050 will be on agenda. The full 
agenda can be found at www.
nmcog.org.  

Notice: NMMPO meetings 
are currently being held virtu-
ally 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 pro-
vides reasonable accommoda-
tions and/or language assistance 
free of charge upon request 
(including but not limited to 
interpreters 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 requiring advanced 
arrangements, including sign 
language, CART or language 
translation or interpretation.

កចិ្ចចប្រាបជុំុបំនាាៈបន់ៃនអងគកាៈរវែ�នកាៈរណើមកចិ្ចចប្រាបជុំុបំនាាៈបន់ៃនអងគកាៈរវែ�នកាៈរណើម

ប្រា��បូ�លិ�ថ្មីនិខាៈងណើជុំើង ណើ�ៈកាៈ�ថ់ាៈ (NMMPO) ប្រា��បូ�លិ�ថ្មីនិខាៈងណើជុំើង ណើ�ៈកាៈ�ថ់ាៈ (NMMPO) 

នឹងប្រាបប្រា�ឹ�តណើ�ៈណើ�ៈនៃថ្មីៃទ� ៤ វែ�មករាៈ ឆ្នាំំៈ ំនឹងប្រាបប្រា�ឹ�តណើ�ៈណើ�ៈនៃថ្មីៃទ� ៤ វែ�មករាៈ ឆ្នាំំៈ ំ

២០២៣ ណើែលាៈណើ�ូៈង ២:០០ រណើស្សៀលិ។ ២០២៣ ណើែលាៈណើ�ូៈង ២:០០ រណើស្សៀលិ។ 

ណើ�ៈក្នុុ�ងកចិ្ចចប្រាបជុំុណំើនះ NMMPO នងឹ�ចិាៈរណាៈណើ�ៈក្នុុ�ងកចិ្ចចប្រាបជុំុណំើនះ NMMPO នងឹ�ចិាៈរណាៈ

ណើលិើកាៈរណើច្ចញ�ាយណើស្សច្ចកត�ប្រា�ៈងែណិើ�ៈធនកមីណើលិើកាៈរណើច្ចញ�ាយណើស្សច្ចកត�ប្រា�ៈងែណិើ�ៈធនកមី

កមីែិធ� វែកលិមអកាៈរដំឹកជុំញ្ជូូ�នស្សប្រា�ៈប់ឆ្នាំំៈំកមីែិធ� វែកលិមអកាៈរដំឹកជុំញ្ជូូ�នស្សប្រា�ៈប់ឆ្នាំំៈំ

�ៈរណើ�ើ�័នធ ២០២៣-២០២៧ (TIP)។ �ៈរណើ�ើ�័នធ ២០២៣-២០២៧ (TIP)។ 

ណើលិើស្ស��ណើនះណើទៀ� កាៈរណើធើើបច្ចុុ�បបនភំាៈ�ណើលិើណើលិើស្ស��ណើនះណើទៀ� កាៈរណើធើើបច្ចុុ�បបនភំាៈ�ណើលិើ

ច្ចក្នុុ�ែសិ្សយ័ Envision 2050 នងឹ�ៈនណើ�ៈច្ចក្នុុ�ែសិ្សយ័ Envision 2050 នងឹ�ៈនណើ�ៈ

ក្នុុ�ងរណើបៀបវាៈរ�។ រណើបៀប    វាៈរ�ណើ�ញណើលិញក្នុុ�ងរណើបៀបវាៈរ�។ រណើបៀប    វាៈរ�ណើ�ញណើលិញ

អាៈច្ចរក�ៈនណើ�ៈណើលិើណើ�ហទំ�័រ www.អាៈច្ចរក�ៈនណើ�ៈណើលិើណើ�ហទំ�័រ www.

nmcog.org ។nmcog.org ។

ក�ំ�ស់្ស�គៈលិ៖់ កចិ្ចចប្រាបជុំុ ំNMMPO ក�ំ�ស់្ស�គៈលិ៖់ កចិ្ចចប្រាបជុំុ ំNMMPO 

ណើនះនឹងប្រា��ែ�ៈនណើធើើណើឡូើងតាៈមរយ�ណើែទិកាៈ ណើនះនឹងប្រា��ែ�ៈនណើធើើណើឡូើងតាៈមរយ�ណើែទិកាៈ 

Zoom ។ ��័�៌ៈនអ�ំ�កាៈរច្ច�លិរមួកចិ្ចចប្រាបជុំុំZoom ។ ��័�៌ៈនអ�ំ�កាៈរច្ច�លិរមួកចិ្ចចប្រាបជុំុំ

នឹងប្រា��ែ�ៈនបណើ�ះៈះណើ�ៈណើ�ហទំ�័រ www.នឹងប្រា��ែ�ៈនបណើ�ះៈះណើ�ៈណើ�ហទំ�័រ www.

nmcog.org ។ ណើលាៈកអំកក៏អាៈច្ចទទួលិnmcog.org ។ ណើលាៈកអំកក៏អាៈច្ចទទួលិ

�ៈន��័�៌ៈនស្សត���កាៈរច្ច�លិរមួកចិ្ចចប្រាបជុំុណំើដ្ឋាៈយ�ៈន��័�៌ៈនស្សត���កាៈរច្ច�លិរមួកចិ្ចចប្រាបជុំុណំើដ្ឋាៈយ

ទ�រស្ស�័ាណើ�ៈកាៈនណ់ើលិ� 978-454-8021 ទ�រស្ស�័ាណើ�ៈកាៈនណ់ើលិ� 978-454-8021 

ណើលិ�ច្ចុច្ចបនត 121 ឬតាៈមរយ�អី�វែមលិ ណើលិ�ច្ចុច្ចបនត 121 ឬតាៈមរយ�អី�វែមលិ 

jhoward@nmcog.org ។ NMMPO     jhoward@nmcog.org ។ NMMPO     

�តលិន់�ែកាៈរ�ំៈកណ់ើ�ៈស្សមរមយ នងិ/ឬជុំនំយួ�តលិន់�ែកាៈរ�ំៈកណ់ើ�ៈស្សមរមយ នងិ/ឬជុំនំយួ

ភាៈ�ៈណើដ្ឋាៈយមនិ��ិនៃថ្មីៃតាៈមកាៈរណើស្សំើស្សុ ំ(រមួភាៈ�ៈណើដ្ឋាៈយមនិ��ិនៃថ្មីៃតាៈមកាៈរណើស្សំើស្សុ ំ(រមួ

ទាំៈងំបូវុែនតមនិក�ំ�ច់្ចណំើ�ៈះអកំបកវែប្រាបជាៈៈទាំៈងំបូវុែនតមនិក�ំ�ច់្ចណំើ�ៈះអកំបកវែប្រាបជាៈៈ

ភាៈ�ៈស្សញ្ញាាៈអាៈណើមរកិ នងិភាៈ�ៈណើ�សងណើប្រា�ៈ��ភាៈ�ៈស្សញ្ញាាៈអាៈណើមរកិ នងិភាៈ�ៈណើ�សងណើប្រា�ៈ��

ភាៈ�ៈអងណ់ើ�ៃស្ស អកសរ�ណ់ើអប្រាកងទ់�រទស្សសន៍ ភាៈ�ៈអងណ់ើ�ៃស្ស អកសរ�ណ់ើអប្រាកងទ់�រទស្សសន៍ 

ឬែីណើដំអ� ឧបករ�៍ជុំំនួយកាៈរ�តៈប់ និងឬែីណើដំអ� ឧបករ�៍ជុំំនួយកាៈរ�តៈប់ និង

�ៈនទប្រាមងស់្ស�ាៈរ�ជុំនំសួ្សណើ�សង )ៗ ។ ស្សប្រា�ៈប់�ៈនទប្រាមងស់្ស�ាៈរ�ជុំនំសួ្សណើ�សង )ៗ ។ ស្សប្រា�ៈប់

ជុំំនួយ ស្ស�មទាំៈក់ទង Justin Howard ជុំំនួយ ស្ស�មទាំៈក់ទង Justin Howard 

តាៈមរយ� ទ�រស្ស័�ាណើលិ� (978) 454-តាៈមរយ� ទ�រស្ស័�ាណើលិ� (978) 454-

8021 ណើលិ�ច្ចុច្ចបនត 121 ឬតាៈមរយ�8021 ណើលិ�ច្ចុច្ចបនត 121 ឬតាៈមរយ�

អី�វែមលិ jhoward@nmcog.org ។ អី�វែមលិ jhoward@nmcog.org ។ 

ស្សំណើ�ើស្សុំ �ួរវែ�ប្រា��ែ�ៈនណើធើើណើឡូើងឱ្យយ�ៈនស្សំណើ�ើស្សុំ �ួរវែ�ប្រា��ែ�ៈនណើធើើណើឡូើងឱ្យយ�ៈន

ឆ្នាំៈប់តាៈមវែដំលិអាៈច្ចណើធើើណើ�ៈ�ៈនស្សប្រា�ៈប់ឆ្នាំៈប់តាៈមវែដំលិអាៈច្ចណើធើើណើ�ៈ�ៈនស្សប្រា�ៈប់

ណើស្សវាៈកមី វែដំលិ�ប្រាម�ែឱ្យយ�ៈនកាៈរណើរៀបច្ចំណើស្សវាៈកមី វែដំលិ�ប្រាម�ែឱ្យយ�ៈនកាៈរណើរៀបច្ចំ

កប្រាម�ិ�ពស្ស ់រមួទាំៈងំភាៈ�ៈស្សញ្ញាាៈ រណើទះរញុ កប្រាម�ិ�ពស្ស ់រមួទាំៈងំភាៈ�ៈស្សញ្ញាាៈ រណើទះរញុ 

ឬកាៈរបកវែប្រាបភាៈ�ៈ ៕ឬកាៈរបកវែប្រាបភាៈ�ៈ ៕
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លេ�កុ�ង់ដែ�វចិិកិា�ង់ដែដរ អុកលេបាះលេឆុ្នាំតិ

បានលេប្រជួើ�លេរ ើ�ស្រ្ត�តលីេ�កាន់ការ�ិ�័យ

ធិមែន�ញ្ញាច�នួន�ួនកុ�ង់ច�លេណ្តាមការ�ិ�័យ

ធិមែន�ញ្ញាច�នួនប្របា�លេ�សង់លេទីៀតិលេ�កុ�ង់រដឋ 

Commonwealth។ អុកឈុ្នះះគឺ្គលេ�ក

អន�លេ�នីយ៍ឯក Kim Driscoll អគ្គគលេមធាវ ី

Andrea Campbell រតិ�គ្នាររដឋលេ�កស្រ�ី 

Deborah Goldberg និង់�វនកររដឋ

លេ�កស្រ�ី Diana DiZoglio ។ រដឋមន្ត្រីនតី

ការ�រលេទី� William Galvin ក៏ប្រតិូវបាន

លេប្រជួើ�លេរ ើ�លេ�ើង់វញិ�ង់ដែដរ។ គ្នាត់ិនឹង់

កាា យជាមន្ត្រីនតីធិមែន�ញ្ញា��រ�ដែតិមុាក់គ្គត់ិ

កុ�ង់អាណតិតិលេនះ។

លេ�ទូីទាំ�ង់ប្រ�លេទី� លេ�កខភាពី�កស

ប្រ�ជាធិិ�លេតិយយបាន��ភាន់អុកវភិាគ្គ និង់

ប្រ�វតិតិសាស្រ្ត�តលេ�យការរ �ពឹីង់ទី�កលេ�ើ�

លេ�កុ�ង់ការលេបាះលេឆុ្នាំតិ�ភាពាក់កណ្តាត �

អាណតិត ិជាមួយនឹង់គ្គណ�កសប្រ�ជាធិិ�លេតិយយ

ឈ្នះុះ ឬទីទួី�បានអា�នៈច�នួន ៥១ 

លេ�កុ�ង់ប្រពឹីទីធ�ភា�ហរដឋអាលេមរកិ លេហើយ

លេទាំះ�ីជាគ្គណ�កសប្រ�ជាធិិ�លេតិយយបាន

បាត់ិ�ង់់��លេ�ង់ភាគ្គលេប្រចើនលេ�កុ�ង់�ភា

ក៏លេ�យ �ា�ដែនតច�នួនអា�នៈដែដ�បាត់ិ�ង់់

លេ�យគ្គណ�កសប្រ�ជាធិិ�លេតិយយគឺ្គ តិិច

ជាង់ការរ �ពឹីង់ទី�ក។

អុករ�់លេ�ទីីប្រកុង់�ូដែវ� ដូចជា

ប្រ�ជាជួនលេ�កុ�ង់ប្រ�លេទី�លេ�សង់លេទីៀតិ បាន

ទីទួី�រង់���ាះពា�់�ាង់ធិៃន់ធិៃរដែ�កុ

លេ�ដឋកិចចកុ�ង់ឆុ្នាំ� ២០២២ លេ�យសារ

អតិិ�រណ្តា�ុ�់ ជាពិីលេ���ប្រមា�់សា�ង់ 

និង់��លេ��ឋ ន។ កិចច�ិតិ��ប្រ�ឹង់ដែប្រ�ង់

រ��់�ហព័ីនធ Federal Reserve លេដើមីី

កាត់ិ�នាយអតិិ�រណ្តាលេ�យការដ�លេ�ើង់

អប្រតាការប្របាក់ក៏នឹង់លេធីិើឱ្យយ�ាះពា�់ដ�់

អុករ�់លេ�កុ�ង់រយៈលេពី��ាី�ង់ដែដរ 

លេ�យលេធីិើឱ្យយការ�ញ្ញាច ��ីះ ប្របាក់កមចរី�យនត 

និង់ការទិីញកាតិឥណទាំនមានតិថ្ងៃមា

កាន់ដែតិថ្ងៃ�ាជាង់ម�ន។

****

ទីីប្រកុង់�ូដែវ�ទីទួី�បានអតិាប្រ�លេ�ជួន៍

ដែ�កុសារលេពីើពីនធពីីការទូីទាំត់ិជួ�នួយ ដែដ�

ទាំក់ទីង់នឹង់ជួ�ងឺ់រាតិតិាតិដ៏លេប្រចើន�នធឹក

��ធ �់ លេទាំះជា�ា ង់ណ្តាក៏លេ�យ លេ�

ច�ង់ឆុ្នាំ�ប្រ�តិិទិីន ប្រកុមប្រ�ឹកាប្រតូិវ

ទ�ប្រាកុងឡូូវែែលិ ណើស្សច្ចកត�ស្សណើងេប...ទ�ប្រាកុងឡូូវែែលិ ណើស្សច្ចកត�ស្សណើងេប...tmkBITMB½rTI   04

Attorney General Elect Andrea CampbellAttorney General Elect Andrea Campbell

Deborah Goldberg, State  TreasurerDeborah Goldberg, State  Treasurer

លេ�ះស្រសាយជាមួយនឹង់ការច�ណ្តាយ

�ដែនាមលេមាា ង់ ដែដ�ទាំមទាំរលេ�យ

�យក�ឋ នពីនាត់ិអគ្គគីភ័្នំយ និង់ឱ្យនភាពី

�ា ង់លេប្រចើនលេ�កុ�ង់មូ�និធិិ�ហប្រគ្នា�

ច�ណតិ។ លេទាំះ�ីជាមានការពិីភាកា

�ាង់ទូី��ទូី�យពីី��ណ្តាក់ប្រកុមប្រ�ឹកា

លេ�ើ�ញូ្ញាទាំ�ង់ពីីរក៏លេ�យ ក៏មិនមាន

ដ�លេណ្តាះស្រសាយចា�់��់ណ្តាមួយ

ប្រតូិវបានលេគ្គក�ណត់ិ ដែដ�ធា�ថាពួីកលេគ្គ

នឹង់�នតជា�ញូ្ញាប្រ�ឈ្នះមដែ�កុសារលេពីើពីនធ

លេ�ឆុ្នាំ� ២០២៣ និង់លេ�ើ�ពីីលេនះ។
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កុ�ង់លេគ្នា�លេ� លេ�ៀតិលេ�ៀន និង់លេធីិើឱ្យយ

�ាះពា�់ដ�់កមែករ�ហជីួពីដែដ�ក�ពី�ង់

លេធីិើកូដកមែលេ�យ�នតិវធីិិ។

លេ�ថ្ងៃ�ៃ��ី�់ ថ្ងៃ�ៃទីី ៤ ដែ�មករា ឆុ្នាំ� 

២០២២ មន្ត្រីនតី�នតិ���លេ�ា�កពាក់ធិមែតា

បានលេ�ជិួតិ ���ីរ កុ�ង់ហីងូ់មន��ស លេហើយ

បានចាំ�់�ង់�ាង់លេ�រលេ� លេ�យ

ចាំ�់�ង់លេប្រគ្គ�កក លេហើយអូ��ង់ចូ�

លេ�កុ�ង់ឡាន �ណៈដែដ��ង់ពីា�ម

ចូ�រមួកូដកមែប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់ណ្តាហាគ លេវ ើ�។      

��ី�រ ប្រតិូវបានឃុំ���ាួនរយៈលេពី� ៧៤ ថ្ងៃ�ៃ 

ជាការឃុំ���ាួន�លេណ្តាត ះអា�នុ លេហើយ

លេប្រកាយមកប្រតូិវបានលេ�ះដែ�ង់ឲ្យយលេ�លេប្រ�

ឃុំ��។

អាជាា ធិរកមុ�ជាអះអាង់ថា ការលេចាំទី

ប្រ�កាន់រលេ�ើលេ�កស្រ�ី ���ីរ គឺ្គ�ង់បាន

រ �លេ�ភ្នំ�កខ�ណឌ លេ�លេប្រ�ឃុំ��រ��់�ង់ 

��ី�់ពីី�ង់បានលេធីិើដ�លេណើ រលេ�ប្រ�លេទី�

អូស្រ្តសាត �ី �ងូាញពីីលេហតិ���ថ្ងៃនការ

ឃុំ���ានួ�ង់ដែដ�ក�ពី�ង់រង់់ចាំ�ការកាត់ិលេទាំ�។ 

លេទាំះ�ា ង់ណ្តាក៏លេ�យ ទាំ�ង់     ��ី�រ 

និង់លេមធាវរី��់�ង់មិនប្រតិវូបានជូួនដ�ណឹង់

អ�ពីីការហាម�ត់ិការលេធីិើដ�លេណើ រ ឬការ

រតឹិ�នតងឹ់លេ�សង់លេទីៀតិដែដ�ប្រតិវូបាន�ក់ជា

ដែ�ុកមួយថ្ងៃន�កខ�ណឌ លេ�លេប្រ�ឃុំ��រ��់

�ង់លេ�ើយ។ ជាក់ដែ�តង់ ចាំ�់តា�ង់ពីី ��ី

�រ ប្រតូិវបានលេ�ះដែ�ង់ឱ្យយលេ�លេប្រ�ឃុំ��កុ�ង់

ដែ�មី� �ង់បានលេធីិើដ�លេណើ រលេ�លេប្រ�

ប្រ�លេទី�កមុ�ជាច�នួនពីីរដង់កុ�ង់ដែ�កញ្ញាា  

និង់ដែ�តិ�� លេហើយមិនបានប្រ�ឈ្នះមម��នឹង់

ការរតឹិ�នតឹង់ណ្តាមួយកុ�ង់អ���ង់លេពី�ថ្ងៃន

ការលេធីិើដ�លេណើ រទាំ�ង់លេនះ។ ការរតឹិតិីិតិ

ទាំ�ង់លេនះលេកើតិលេ�ើង់ពីីការលេចាំទីប្រ�កាន់

ដែដ�ប្រតិូវបាន��យកមកប្រតឹិមដែតិជា

ការ�ង់�ឹកច�លេពាះការងាររ��់�ង់

កុ�ង់ការការពារ�ិទីធិរ��់កមែករ ដែដ�

លេធីិើឲ្យយមានការឃុំ���ាួន�ង់តាមអ�លេពីើចិតិត។

អាជាា ធិរកមុ�ជាក�ពី�ង់លេប្រ�ើប្របា�់ប្រ�ព័ីនធ

យ�តិតិធិម៌���លេដើមីកី�ណត់ិលេគ្នា�លេ�និង់

លេ�ៀតិលេ�ៀន ��ី�រ �ប្រមា�់ការងារ�ិទីធិ

ការងាររ��់�ង់ កុ�ង់ឋានៈជាប្រ�ធាន

�ហជីួពី LRSU។ កា�ពីីដែ�លេមសា ឆុ្នាំ� 

២០២១ ណ្តាហាគ លេវ ើ�ដ៍បានលេរៀ�ច�

ការ�ញ្ញឈ�់ដ៏ធិ�មួយដែដ��ង់ាឱ្យយមានការ

ប្រពួីយបារមភអ�ពីីការ�លេណត ញលេចញលេ�យ

អយ�តិតិធិម៌ថ្ងៃន��គ្គគ�ិកកា��ីណូច�នួន 

១៣២៩ �ក់ ដែដ���ឱ្យយមាន�កមែភាពី

លេធីិើកូដកមែ�នតរហូតិមកដ�់�ចច��ីនុ។ 

ការ�ញ្ញឈ�់ការងារលេនះបាន�ាះពា�់ដ�់     

លេមដឹក�� និង់�មាជិួក�ហជីួពីមិន

លេ�ែើភាពី។

លេ�លេប្រកាមចា�់ និង់�តង់់�រ

�ិទីធិមន��សអនតរជាតិិ កមែករនិលេ�ជិួតិ

មិនអាចប្រតិូវបានលេគ្គលេរ ើ�លេអើង់ ឬក�ណត់ិ

លេគ្នា�លេ��ប្រមា�់ការចូ�រមួកុ�ង់�កមែភាពី

�ហជីួពីលេ�ើយ។ ការការពារប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់

ការលេរ ើ�លេអើង់ប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់�ហជីួពីលេនះ 

រមួមានការ�លេណត ញលេចញពីីការងារ

�ប្រមា�់ការចូ�រមួកុ�ង់�កមែភាពី

�ហជីួពី។ អាជាា ធិរកមុ�ជាមានកាតិពីីកិចច

លេ�លេប្រកាមចា�់�ិទីធិមន��សអនតរជាតិិ 

មិនប្រតឹិមដែតិលេគ្នារពី�ិទីធកិមែករ�ា�លេណ្តាះ ះលេទី 

ដែ�មទាំ�ង់ការពារ�ិទីធទិាំ�ង់លេនះពីីការរ �លេ�ភ្នំ

��ពានលេ�យតួិអង់គឯកជួន�ង់ដែដរ។ 

កាតិពីីកិចចទាំ�ង់លេនះមានដែចង់លេ�កុ�ង់

កតិិកា�ញ្ញាា អនតរជាតិិ�តីពីី�ិទីធិពី�រដឋ 

និង់�ិទីធិនលេ�បាយ និង់កតិិកា�ញ្ញាា

អនតរជាតិិ�តីពីី�ិទីធិលេ�ដឋកិចច �ង់គម និង់

វ�ីធិម៌ �នធិ�ញ្ញាា ទាំ�ង់ពីីរដែដ�បាន

�ត�់�ចាំច �័នលេ�យប្រ�លេទី�កមុ�ជា 

ក៏ដូចជាលេ�កុ�ង់       អន��ញ្ញាា អង់គការ

ពី�កមែអនតរជាតិិ (ILO) លេ�� ៨៧ ដែដ�

ការពារ�ិទីធិ។ លេ�រភីាពីកុ�ង់ការ�លេង់ាើតិ

�មាគ្គម និង់�ិទីធិលេរៀ�ច�។

កុ�ង់អ���ង់លេពី�កូដកមែលេ�ណ្តា

ហាគ លេវ ើ�ដ៍ អាជាា ធិរបានប្រ�ប្រពឹីតិតមតង់លេហើយ

មតង់លេទីៀតិលេ�យរ �លេ�ភ្នំ�ិទីធិមន��ស និង់

ចា�់ការងារអនតរជាតិិ។ �ាូ�ិ�កមុ�ជា

បានទីះក�លេ�ា�ង់កមែករ �ង់ខ�កមែករដែដ�

ក�ពី�ង់លេធីិើកូដកមែលេ�យ�នតិវធីិិលេ�ើង់លេ�ើ

ឡានប្រកុង់ លេដើមី�ី�ដែ�កការតិវាា និង់ឃុំ���ានួ  

លេមដឹក�� និង់�មាជិួក�ហជីួពី

តាមអ�លេពីើចិតិត។

ណើដ្ឋាៈះវែលិង និងទ�ៃៈក់កាៈរណើចាៈទ...ណើដ្ឋាៈះវែលិង និងទ�ៃៈក់កាៈរណើចាៈទ...tmkBITMB½rTI   05

តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥តទៅ�ទី�ព័័រទីី១៥

Free Vietnam’s Political Prisoners!Free Vietnam’s Political Prisoners!
December 21, 2022December 21, 2022

In Vietnam, more than 150 In Vietnam, more than 150 
political prisoners are currently political prisoners are currently 
locked up simply for exercising locked up simply for exercising 

their basic rights. Rights bloggers their basic rights. Rights bloggers 
and activists face police harass-and activists face police harass-
ment, intimidation, surveillance, ment, intimidation, surveillance, 
and interrogation on a daily basis.and interrogation on a daily basis.

Activists face long stints of Activists face long stints of 
pre-trial detention, without ac-pre-trial detention, without ac-
cess to lawyers or family in a one-cess to lawyers or family in a one-
party police state that tolerates no party police state that tolerates no 
dissent.dissent.

International donors and trade International donors and trade 
partners should press for the end partners should press for the end 
to the systematic persecution of to the systematic persecution of 
peaceful critics. Join us in calling peaceful critics. Join us in calling 
for the immediate release all peo-for the immediate release all peo-
ple imprisoned and detained for ple imprisoned and detained for 
peacefully exercising their rights.peacefully exercising their rights.

ដោះល្ងអុកទោស្នយោបាយវៀតិណាម្ពុ!ដោះល្ងអុកទោស្នយោបាយវៀតិណាម្ពុ!

ថ្ងៃ�ៃទីី ២១ ដែ�ធូុិ ឆុ្នាំ� ២០២២

�ចច��ីនុ លេ�ប្រ�លេទី�លេវៀតិណ្តាម 

អុកលេទាំ�នលេ�បាយជាង់ ១៥០�ក់ 

ប្រតូិវបានលេគ្គឃុំ���ានួលេ�យសារដែតិការអន�វតិត

�ិទីធិជាមូ��ឋ នរ��់ពួីកលេគ្គ។ អុក

�រលេ�រ�ា�ក�តីពីី�ិទីធិ និង់�កមែជួន

ប្រ�ឈ្នះមម��នឹង់ការ�យី ការ��ភិ្នំតិ��ភ័្នំយ 

ការ�ា �លេមើ� និង់ការ�ួរចលេមាើយជា

លេរៀង់រា�់ថ្ងៃ�ៃពីី��ណ្តាក់�ាូ�ី� ។

�កមែជួនប្រ�ឈ្នះមម��នឹង់ការឃុំ���ានួ

�លេណ្តាត ះអា�នុរយៈលេពី�ដែវង់ លេ�យ

គ្នាែ ន�ិទីធិទីទួី�បានលេមធាវ ីឬមិនឲ្យយជួួ�

ជាមួយប្រគួ្គសារ កុ�ង់រដឋ�ាូ�ី��កសដែតិ

មួយ ដែដ�មិនអត់ិឱ្យនច�លេពាះអុកប្រ�ឆ្នាំ�ង់។

មាច �់ជួ�នួយអនតរជាតិិ និង់ថ្ងៃដគូ្គ

ពាណិជំួកមែគួ្គរដែតិជួប្រមុញឱ្យយមានការ

�ញ្ញច �់ការលេធីិើទី�កខ��កលេមុញជាប្រ�ព័ីនធលេ�ើ

អុករះិគ្គន់លេ�យ�នតិវធីិិ។ 

�ូមចូ�រមួជាមួយលេយើង់កុ�ង់ការ

អ�ពាវ�វឲ្យយមានការលេ�ះដែ�ង់ជួនជា�់ឃុំ��

ទាំ�ង់អ�់ដែដ�អន�វតិត�ិទីធិរ��់ពួីកលេគ្គ 

ជា��ីន់លេ�យ�នតិវធីិិ។
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ការចាំ�់�ានួលេ�ក ��ថីារ ឆ្លុះា�ះ�ញ្ញាច �ង់

ពីីគ្គ�រថូ្ងៃនការលេរ ើ�លេអើង់ និង់ការ�ង់�ឹក

លេ�យលេហតិ���នលេ�បាយ លេ�យ

អាជាា ធិររ�ឋ ភិ្នំបា�ប្រ�ឆ្នាំ�ង់នឹង់លេមដឹក��

�ហជីួពី ដែដ��ា�ន�ាង់កាន់កា�់រ�ឋ ភិ្នំបា� 

និង់សាជីួវកមែកមុ�ជា ឱ្យយទីទួី����ប្រតិូវ

ច�លេពាះការមិនការពារ�ិទីធិកមែករ។

អង់គការលេ�ើកដែ�ង់លេទាំ�អនតរជាតិិ 

និង់អង់គការ�ា �លេមើ��ិទីធមិន��សអ�ពាវ�វ

ឱ្យយអាជាា ធិរកមុ�ជាលេ�ះដែ�ង់ ឈ្នះឹម ��ី

�រ ជា��ីន់ និង់លេ�យគ្នាែ ន�កខ�ណឌ  

និង់ទីមាា ក់លេចាំ�រា�់ការលេចាំទីប្រ�កាន់

លេ�ើលេ�កស្រ�ី និង់�មាជិួក�ហជីួពី 

និង់កមែករលេ�សង់លេទីៀតិថ្ងៃន LRSU ដែដ�

ប្រតូិវបានកាត់ិលេទាំ�ពីី�ទី�លេប្រមើការងារ

លេដើមីីការពារ�ិទីធិកមែករ។ អាជាា ធិរក៏

គួ្គរដែតិលេធីិើការលេ��ើ�អលេង់ាតិភាា មៗ ហែត់ិចត់ិ 

ឯករាជួយ និង់មិន��លេអៀង់ លេ�លេ�ើ

កា�ៈលេទី�ៈដែដ���លេ�ដ�់ការឃុំ���ានួ

លេ�យ��ពានលេ�ើ ��ី�រ និង់�មាជិួក

�ហជីួពីដថ្ងៃទីលេទីៀតិថ្ងៃន LRSU លេហើយ

ធា�ថាគ្នាែ ន�មាជិួក�ហជីួពីលេ�សង់លេទីៀតិ

ប្រតិូវបានក�ណត់ិលេគ្នា�លេ�លេ�យប្រ�ព័ីនធ

យ�តិតធិិម៌ប្រពីហែទីណឌ លេ�ើយ។ ជាច�ង់លេប្រកាយ 

លេយើង់�ូមជួប្រមុញឱ្យយអាជាា ធិរកមុ�ជា ��

យកចា�់ និង់�ទី�ីញ្ញាតិតិរ��់កមុ�ជា 

ឱ្យយស្រ��តាមចា�់�ិទីធិមន��សអនតរជាតិិ 

និង់�ទី�ីញ្ញាតិតិថ្ងៃនអន��ញ្ញាា  ILO លេ�� 

87 ដែដ��ាួនបាន�ត�់�ចាំច �័ន លេ�យ

ធា�នូវ�ិទីធិលេ�រភីាពីកុ�ង់ការ�លេង់ាើតិ

�មាគ្គម និង់ការលេរៀ�ច� និង់ការចរចាំ

ជា�មូហភាពីលេ�ទូីទាំ�ង់ប្រ�លេទី�៕

ណើដ្ឋាៈះវែលិង និងទ�ៃៈក់កាៈរណើចាៈទ...ណើដ្ឋាៈះវែលិង និងទ�ៃៈក់កាៈរណើចាៈទ...tmkBITMB½rTI  13Cambodia: Immediately Release and Cambodia: Immediately Release and 
Drop Charges Against Union Leader Drop Charges Against Union Leader 

Chhim SitharChhim Sithar
law and standards, workers cannot 
be discriminated against or targeted 
for participating in trade union activi-
ties. This protection against anti-union 
discrimination includes dismissal for 
participating in union activity. Cambo-
dian authorities have an obligation un-
der international human rights law not 
only to respect the rights of workers but 
also to protect these rights from abuse 
by private actors. These obligations are 
enshrined in the International Covenant 
on Civil and Political Rights and the 
International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights, both treaties 
ratified by Cambodia, as well as in In-
ternational Labour Organisation (ILO) 
Convention No. 87, which protects the 
right to freedom of association and the 
right to organize.

During the strike at NagaWorld, 
the authorities have repeatedly acted in 
violation of international human rights 

and labor law. The Cambodian police 
have physically slapped workers, forced 
workers who were striking peacefully 
onto buses to break up protests, and 
arbitrarily detained union leaders and 
members.

ithar’s arrests reflect a pattern of a 
discriminatory and politically motivated 
retaliation by government authorities 

against union leaders attempting to hold 
the Cambodian government and corpo-
rations to account for failing to protect 
workers' rights.

Amnesty International and Human 
Rights Watch call upon the Cambodian 
authorities to release Chhim Sithar im-
mediately and unconditionally and to 

drop all charges against her and other 
union members and workers of the 
LRSU who have been prosecuted solely 
for their work in defence of workers’ 
rights. The authorities should also con-
duct a prompt, thorough, independent 
and impartial investigation into the cir-
cumstances that led to the arbitrary de-
tention of Sithar and other union mem-
bers of the LRSU and ensure that no 
other trade union members are targeted 
by the criminal justice system. Finally, 
we urge the Cambodian authorities to 
bring Cambodia’s laws and regulations 
into full compliance with international 
human rights law and the provisions 
of ILO Convention No. 87 that it has 
ratified, thereby guaranteeing the rights 
to freedom of association and to orga-
nize and collectively bargain across the 
country.  
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ឈឹឹម ស្សុ�ណើថ្មីរ ប្រា��ែ�ៈនចាៈប់ខ្លួួ�នឈឹឹម ស្សុ�ណើថ្មីរ ប្រា��ែ�ៈនចាៈប់ខ្លួួ�ន

ឈឹឹម ស្សុ�ណើថ្មីរ កំ�ុងណើធើើ�ៈ�ុកមីឈឹឹម ស្សុ�ណើថ្មីរ កំ�ុងណើធើើ�ៈ�ុកមី
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ដូចគុ្នាលេនះ�ង់ដែដរ ឥណទាំនពីនធ

��ពីី�ភ្នំរ��់�ហព័ីនធកាត់ិ�នាយការ

ច�ណ្តាយលេ�ើការធា�រាា �់រង់���ភាពី

ដែដ�ប្រតិូវបានពីប្រងឹ់ង់លេ�កុ�ង់ឆុ្នាំ� ២០២១ 

តាមរយៈដែ�នការ�លេន្ត្រីងាគ ះរ��់អាលេមរកិ 

ឥ�ូវលេនះប្រតូិវបាន�នតរហូតិដ�់ឆុ្នាំ� ២០២៥ 

លេ�យ�ត�់នូវជួ�នួយដែ�ុកហិរញ្ញាវតិា�

លេកើនលេ�ើង់�ាង់ខាា �ង់កុ�ង់ការ�ង់់ថ្ងៃ�ា

��ពីី�ភ្នំ។ លេនះមានន័យថា ប្រ�ជាជួន

រ�់លេ��ូ�ត�ន អាច�នស�ប្របាក់បាន

រហូតិដ�់ ៣៦០០ ដ��ា រកុ�ង់មួយឆុ្នាំ�លេ�ើ

��ពីី�ភ្នំតាមរយៈឥណទាំនពីនធ ដែដ�

ប្រតូិវបានលេប្រ�ើប្របា�់លេដើមី�ីញ្ញច� ះ��ពីី�ភ្នំ

ប្រ�ចាំ�ដែ�។ ប្រ�ជាជួនរ�់លេ� Edgartown 

លេ�តិ��ន់ Martha's Vineyard អាច�នស�

បានជិួតិ ៨៥០០ ដ��ា រកុ�ង់មួយឆុ្នាំ� 

មន��សមុាក់លេ� Fitchburg អាច�នស�

បាន ៤៤០០ ដ��ា រកុ�ង់មួយឆុ្នាំ� លេហើយ

មន��សមុាក់លេ� Pittsfield អាច�នស�បាន 

៥៥០០ ដ��ា រកុ�ង់មួយឆុ្នាំ�។

 

ប្រ�ជាជួនអាចទីទួី�បានការ

បាា ន់ប្រ�មាណ �ប្រមា�់ការច�ណ្តាយលេ�ើ

គ្គលេប្រមាង់���ភាពីកុ�ង់រយៈលេពី� ២ �ទីី 

ឬតិិចជាង់លេនះ លេ�យចូ�លេ�កាន់

លេគ្គហទី�ព័ីរ Health Connector លេដើមីី

ទីទួី�បានឧ�ករណ៍លេធីិើការបាា ន់សាែ ន។

�ប្រមា�់អុកដែដ�ប្រតូិវការជួ�នួយមួយ

ទី�់មួយលេដើមីទីីទួី�បានការរាា�់រង់ មាន

វធីិិមួយច�នួនលេដើមីីទីទួី�បានជួ�នួយ។ 

មានអង់គការស្រសាវប្រជាវ (Navigator) ច�នួន 

១៩ លេ�កុ�ង់ទីីតា�ង់ជាង់ ៣០ បាន

�ណត� ះ�ណ្តាត � និង់លេធីិើឲ្យយប្រ�ជាជួន

មាន�ទីពិីលេសាធិន៍ លេដើមីីជួួយ��លេពីញ

ពាកយ��� និង់លេប្រជួើ�លេរ ើ�ដែ�នការ។ អង់គការ

ស្រសាវប្រជាវកុ�ង់ស្រ�កុ អាចរកបានលេ�លេ�ើ

លេគ្គហទី�ព័ីររ��់ Health Connector។ 

អុកមានចមៃ�់ ឬប្រតូិវការជួ�នួយអាច

សាក�ីង់លេ�វាកមែជួដែជួកតាមអ�នីធឺិណិតិ

�ែីរ��់ Health Connector ឬលេ�លេ�

ដែ�កុ�លេប្រមើអតិិ�ិជួនតាមលេ�� 888-MA-

ENROLL ប្រ��ិនលេ�ើពួីកលេគ្គប្រតិវូការជួ�នួយ

�ដែនាម៕

ឆ្នាំំៈំថ្មីី� ២០២៣ បង់ប្រា�ៈក់រួមគ្នាំៈ...ឆ្នាំំៈំថ្មីី� ២០២៣ បង់ប្រា�ៈក់រួមគ្នាំៈ...tmkBITMB½rTI   08

ប្រ�ម��អង់គការ�ហប្រ�ជាជាតិិបាន

�ង់ាត់ិធិៃន់ថា ការរកាការចង់ចាំ�រ��់

អុកដែដ�រង់ទី�កខ និង់សាា �់លេ�គ្គ�កទួី�

ដែ�ាង់ នឹង់ជួួយទី�់សាា ត់ិអ�លេពីើលេ�រលេ�

មិនឲ្យយលេកើតិមានមតង់លេទីៀតិ។

 

“�ា��បាន�នាថានឹង់ប្របា�់លេរឿង់រាា វ 

ដែដ��ា��បានឮពីីអុករ�់រានមានជីួវតិិមុាក់

ដ�់លេ�ស្រ�ីរ��់�ា�� លេហើយ�ា��នឹង់ប្របា�់

ពួីកលេគ្គឱ្យយនិ�យលេរឿង់លេ�ះលេ�កាន់លេ�

រ��់ពួីកលេគ្គ។ វាជាការចាំ�បាច់ដែដ�ការ

ចង់ចាំ�នូវអីដីែដ�បានលេកើតិលេ�ើង់លេ�ទីីលេនះ

មិនបាត់ិ�ង់់លេ�ើយ” ។

 

“តាមរយៈការលេរៀនទីទួី�សាគ �់

�ញ្ញាា ប្រពីមានដ��ូង់ថ្ងៃនអ�លេពីើប្រ��័យ

ពូីជួសា�ន៍ និង់ឧប្រកិដឋកមែដ៏លេ�រលេ�

លេ�សង់លេទីៀតិ និង់ការលេគ្នារពីតិថ្ងៃមាថ្ងៃន�រ�ិ

�័នុ និង់លេ�ចកតថី្ងៃ�ា�ូុរ លេយើង់អាច�ក់មូ��ឋ ន

ប្រគឹ្គះ�ប្រមា�់អ�គ្គតិ ដែដ�ភាពីភ័្នំយរនធត់ិ

ដែ��លេនះមិនអាចលេកើតិលេ�ើង់មតង់លេទីៀតិ

បានលេទី” ។

លេ�កអគ្គគលេ�ខាធិិការ ក�ពី�ង់លេ�កុ�ង់

ប្រ�លេទី�កមុ�ជាលេដើមីីដែ�ាង់��នីរកថាកុ�ង់

កិចចប្រ�ជួ��ច�ង់លេប្រកាយរវាង់អង់គការ�ហប្រ�ជាជាតិិ 

និង់�មាគ្គមប្រ�ជាជាតិិអា��ីអាលេគុ្គយ៍ 

(អាសុាន) ដែដ�បានលេធីិើលេ�ើង់កា�ពីី

ថ្ងៃ�ៃ��ប្រក�បាត ហ៍ម�នលេ�រដឋធានី។

លេ�កនឹង់លេធីិើដ�លេណើ រលេ�កាន់លេកាះ

បា�ី��ី�់ លេដើមីចូី�រមួកិចចប្រ�ជួ��ក�ពូី� 

G20 ដែដ�ចាំ�់លេ�តើមលេ�ថ្ងៃ�ៃអងាគ រ។

ប្រ�ធានអង់គការ�ហប្រ�ជាជាតិិបាន

លេធីិើដ�លេណើ រលេ�កាន់តិ��ន់លេនះពីីប្រ�លេទី�

លេអហស� ី� ដែដ�ជាមាច �់�ីះថ្ងៃន�និុ�ីទី

�តពីីីការ�ដែប្រម�ប្រមួ�អាកា�ធាតិ�រ��់

អង់គការ�ហប្រ�ជាជាតិិ លេ�ថា (COP27 
UN) ដែដ�បាន�ញ្ញច �់លេ�ថ្ងៃ�ៃ��ប្រក៕

UN Secretary-General Antonio GuterresUN Secretary-General Antonio Guterres
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