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(Lowell Votes) គឺឺជាក្រុ�ុម
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យៈៈការអ�់រំ។
www.lowellvotes.org
ការវែ�នាំំបោះន៍ះក្រុតូែ�ន៍�ង្ហាា�ញ
បោះ�យៈគ្មាា�ន៍ការធានាំពួីភាពួ
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ណាមួយៈបោះ��ន�ងការវែ�នាំំបោះន៍ះ
សូមទាំ�់ទីងម�បោះយៈ�ងភាា�ម បោះយៈ�ង
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សំ�ួរបោះ��ខជន៍បោះ��ន�ងការវែ�នាំំបោះន៍ះក្រុតូែ�ន៍បោះគឺក្រុសង់បោះចំញម�ពួីការសទង់មតិសហគឺមន៍៍បោះ��ម�បីី
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Find An Error? Have a suggestion?

Where did these borders come from? 

Sorry about that! Email us, subject line “Map Correction” or “Map 
Suggestion” at info@lowellvotes.org

Get more maps!
We have maps that are available for use by anyone! To get those, go to 
lowellvotes.org/maps

These are the borders of record from the City of Lowell. Neighborhood borders are 
sometimes subjective, but we based our map on that source as it is most official.
https://www.lowellma.gov/DocumentCenter/View/382/City-Neighborhood-Map-PDF

District borders were defined by an election map expert. For more info go to 
yourlowellyourvote.org

Lowell Votes is not affiliated with the City of Lowell.
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The new district map establishes eight, approximately equal districts, two of which 
are “majority minority,” where Asian-American residents and Hispanic/Latino 
residents together comprise a majority of the citizen voting age population.

While they hew closely to neighborhood lines, some districts span neighborhoods or 
split off small portions in order to ensure equal representation based in census data.
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MAJORITY MINORITY
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Back Central

The new district map establishes four, approximately equal School Committee 
districts. One of these is “majority minority,” where Asian-American residents and 
Hispanic/Latino residents together comprise a majority of the citizen voting age 
population. 

While they hew closely to neighborhood lines, some districts span neighborhoods or 
split off small portions in order to ensure equal representation based in census data.
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រស់បោះ�បោះក្រុចំ�ន៍” វែ�លទីីបោះនាំះមាន៍ក្រុ�ជាជន៍វែ�លជន៍ជាតិអាបោះមរិ�
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ច្ឆិបោះមុើ�យៈការសទង់មុត៌�
ទ្រកុមុទ្របឹក�សាទ្រកុង

បោះបកខជន ២៧ នាំក់។
ចំ្ឆិនួន ៨ សង្ហាា�ត់៌ ។
បោះបកខជន ៣ សទ្រមាប់
��ទ្រកុង�ូបោះ�។
អ្ននកកំពុ័ងកាន់តំ៌វែ�ង ៩ 
នាំក់។
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បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

ខំ�ជំា�ូន៍មាោ��់�ន�ងចំំបោះណាម�ូន៍ក្រុ�ំ
នាំ�់ វែ�លមាន៍�ង�ែនូ៍ក្រុសី�ួន៍នាំ�់ 
�ូន៍ក្រុសីពីួរនាំ�់ និ៍ងបោះ�ក្រុសី�ីនាំ�់។ 
បោះគ្មាលបោះ�រ�ស់ខំ�គឺំឺវែតងវែតពួ�យាយាម
បោះ�ើ�ជាមនុ៍ស�សមាោ��់វែ�លអន��នៃទីអាចំ
ពឹួងពា�់�ន៍។ ខំ�វំែតងវែតមាន៍ឆន៍ទៈ
ខិតខំបោះ�ើ�ការ និ៍ងជួយៈអន��នៃទី។
ទីស�សន៍ៈរ�ស់ខំ��ំន�ងនាំមជាមស្រ្តន៍តី
ជា�់បោះ�ោ�តគឺឺ�ូចំគ្មាោ�។

ខំ�មំាន៍សំណាងវែ�ល�ន៍រស់បោះ� 
បោះ�ើ�ការ និ៍ងចិំញឹឹ្ជូមក្រុគួឺសារបោះ�ទីីក្រុ�ុង
ឡូូវែែល។ ខំ��ំន៍�ំបោះរ�សហគឺមន៍៍ខំ�ំ
�ន�ងនាំមជាមស្រ្តន៍តពីួន៍ធ�នាំគ្មារបោះ�
មជ�ឈម�ឌលយុៈែជន៍ឡូូវែែល ជា
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុង និ៍ង ជាក្រុគូឺ�ងើ�ឹ
�ីឡាយុៈែជន៍រ�ស់បោះយៈ�ងជាបោះក្រុចំ�ន៍
នាំ�់។

 ខំ�បំោះ��ត និ៍ង�ំធាត់បោះ�ឡូូវែែល បោះហ�យៈ
�ន៍រស់បោះ�សង្ហាា�ត់ សិន៍ក្រុតល់ែ�ល
ជាង ២០�ោ�បំោះហ�យៈ ។ ខំ� ំនិ៍ងភរិយា
រ�ស់ខំ�មំាន៍បោះមាទីន៍ភាពួវែ�ល�ន៍
ចិំញឹឹ្ជូមក្រុគួឺសារបោះ�ីងខីឹរ�ស់បោះយៈ�ងបោះ�
ទីីបោះន៍ះ។ ខំ�នំំាំម�នូ៍ែជំនាំញ�ន�ងែិស័យៈ
ហិរញ្ជូញែតុ��ន�ងរ�ា�ភិ�ល ការជួយៈ
អន��នៃទីតាមរយៈៈបោះសវា�មី
សាធារ�ៈ ការស័ីក្រុគឺចិំតត និ៍ង
ការចូំលរួម�ន�ងសហគឺមន៍៍។

ខំ�បំោះ�ក្រុ�ុងឡូូវែែលបោះពួញមួយៈជីែិត
បោះហ�យៈ។ សំខាន់៍ជាងបោះន៍ះបោះ�បោះទីៀត 
ខំ��ឹំងថ្នាការចា�បោះចំញពីួសាលាបោះរៀន៍ 
បោះហ�យៈ�នាំា��់ម�ក្រុតឡូ�់ម�ែិញវា
យាា�ងបោះមេចំ។ ខំ�ទំីទួីល�ន៍ការង្ហារ
�ំ�ូងរ�ស់ខំ�បំោះ�អាយុៈ ១៤ �ោ� ំ
បោះហ�យៈខំ��ំន៍�បោះក្រុម�ការង្ហារជា
�ុគឺគលិ�ទីីក្រុ�ុងអស់រយៈៈបោះពួល ១៥ 
�ោ�។ំ ខំ�ឈំរបោះ�ា�ះបោះក្រុពាះខំ��ឹំងថ្នា
បោះយៈ�ងរួមគ្មាោ�អភិែឌ្�ឍ សង្ហាា�ត់សិន៍ក្រុតល់
ែ�ល និ៍ងឡូូវែែល ។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

�ញ្ជាា��ំមួយៈ�៏�ំផុុតវែ�លសង្ហាា�ត់
ទីី១ក្រុ�ឈមមុខ គឺឺអងគភាពួលំបោះ�
�ា�ន៍ខុសចំ�ប៉ា�់ (�ន៍ទ�់លា�់ខើ�ន៍) ។ 
ជាមួយៈនឹ៍ងការរ���ុះ�លនៃន៍
សា�លែិទី�យាល័យៈ បោះយៈ�ងបោះ��ញ
មាន៍ការបោះ�ើ�លំបោះ��ា�ន៍ខុសចំ�ប៉ា�់។ ខំ�ំ
មិន៍គំ្មាក្រុទីបោះ��ន�ងពិួ�ីការវែ�វែក្រុ��៏
គំឺហុ�នៃន៍តំ�ន់៍ផុទះមួយៈក្រុគួឺសារ ។ 
បោះន៍ះគួឺរវែតក្រុតូែ�ន៍បោះ�ើ�តាមរយៈៈ
�ំបោះ��រការការអនុ៍ញ្ជាា�តពិួបោះសស។

ផុែថ្មី�បោះ�តែ�ល គឺឺជាសង្ហាា�ត់មួយៈ
វែ�លអន�ក្រុសុ�ជាបោះក្រុចំ�ន៍�ន៍
បោះក្រុជ�សបោះរ�សបោះ��ម�បីីរស់បោះ� និ៍ងចិំញឹឹ្ជូម
ក្រុ�ុមក្រុគួឺសាររ�ស់បោះគឺ។ វា
សំខាន់៍ណាស់�ន�ងការបោះ�ើ�ឱ្�យសង្ហាា�ត់
មាន៍សុែតិុភាពួ មាន៍ភាពួសាា�តសែំ 
និ៍ងមាន៍ទីីសាធារ�ៈបោះក្រុចំ�ន៍។ 
ការ�បោះក្រុម�សហគឺមន៍៍រ�ស់ខំ�វំែផុន�
សុែតិុភាពួសាធារ�អស់
រយៈៈបោះពួលនៃមៃ�ោ��ំន៍ជួយៈបោះ�ើ�ឱ្�យទីីក្រុ�ុង
ឡូូវែែលកាា�យៈជា�វែន៍ើង�៏លែសក្រុមា�់
រស់បោះ�។

 សុែតិុភាពួសាធារ�ៈ អែតតមាន៍
មាា�ស់ផុទះ លទីធភាពួទីទួីល�ន៍ការ
អ�់រំក្រុ���បោះ�យៈគុឺ�ភាពួ ផុើែូ
សាា�ត និ៍ងសួន៍ចំ�ប៉ារគឺឺជា�ញ្ជាា�រ�ស់
សង្ហាា�ត់រ�ស់បោះយៈ�ង។ ខំ�នឹំ៍ងធានាំថ្នា
អន�ជិតខាងរ�ស់បោះយៈ�ងមាន៍សំបោះលង 
បោះហ�យៈបោះ��ម�បីីធានាំថ្នាបោះសវា�មីទីីក្រុ�ុង
�ន៍�ំបោះពួញតាមតក្រុមូែការរ�ស់អន�
រស់បោះ�។

 បោះសវា�មីមូល�ា�ន៍�ូចំជា ការ�ំចាត់
កា�សំ�ល់ ការបោះ�សសំអាត
តាម�ងផុើែូ និ៍ងឈូសក្រុពិួលមិន៍
�ូចំគ្មាោ�បោះសាះបោះ�ក្រុគឺ�់សង្ហាា�ត់
ទំាំងអស់។ ក្រុ�សិន៍បោះ��បោះយៈ�ងមិន៍អាចំ
បោះ�ើ�ឱ្�យអន�ក្រុសុ�បោះជឿជា�់បោះល�បោះសវា�មី
ទីីក្រុ�ុងមូល�ា�ន៍�ូចំបោះន៍ះ បោះត�ពួួ�បោះគឺ
អាចំទុី�ចិំតតបោះយៈ�ងបោះល��ញ្ជាា��ំជាង
បោះន៍ះយាា�ងណាបោះ�? ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុង
ក្រុតូែសាា��់ និ៍ងបោះ�ើ�ស�មីភាពួបោះល�មតិ
ក្រុតឡូ�់ពីួក្រុគឺ�់ទិីសទីីនៃន៍ទីីក្រុ�ុង។

បោះត៌�អ្ននកនឹងបោះធំែ�អ្នែ�បោះដ�មុ�បី�វែក
លមុអភាព័ច្ឆិទ្រមុុះ សមុធំមុ៌ 
ន�ងការរួមុបញ្ចូូូលបោះ�ទ្រកុង
ឡូូវែែល?

បោះយៈ�ង�ន៍បោះ�ះជំហាន៍�ំមួយៈបោះ�យៈ
ជួលអន�ក្រុ�ឹ��សាមាោ��់វែ�លនឹ៍ងផុតល់
វែផុន៍ទីីក្រុតួសក្រុតាយៈផុើែូសក្រុមា�់ទីីក្រុ�ុង
បោះន៍ះ។ ជំហាន៍�នាំា��់នឹ៍ងក្រុតូែ
បោះក្រុជ�សបោះរ�សមស្រ្តន៍ត ីជំនាំញវែផុន�ភាពួ
ចំក្រុមុះ សម�ម៌ និ៍ងការរួម�ញូឹ្ជូល។ 
តំវែ�ងបោះន៍ះក្រុតូែ�ន៍ផុតល់បោះ�យៈ
ថ្មីែិការរ�ស់សាលាក្រុ�ុង។ សែន៍�មី
�ន៍��់បោះចំញនូ៍ែ (៧) 
អនុ៍សាសន៍៍បោះ��ម�បីីអនុ៍ែតតភាា�មៗ ។

ឡូូវែែលគួឺរវែត�ន៍តការផុ�សពួើផុ�សាយៈមិន៍
ក្រុតឹមវែតការវែចំ�រំវែល�ព័ួត៌មាន៍ តាម
��ព័ួត៌មាន៍ តាមគឺ�ៈ�មីការ ឬ
ការង្ហារ�េបុោះណាះ�ះបោះទី�េវុែន៍តគួឺរវែតវែថ្មីម
បោះល�ការបោះ�ើ�វែផុន៍ការសហគឺមន៍៍វែ�ល
អាចំបោះ��ល់អន�វែ�លមិន៍សូែ�ន៍
ចូំលរួម។ បោះល��ទឹី�ចិំតតឱ្�យមាន៍ការ
ចូំលរួមបោះក្រុចំ�ន៍ �េវុែន៍តក្រុតូែក្រុ���ថ្នាអន�
វែ�លបោះក្រុជ�សបោះរ�សមិន៍ចូំលរួមបោះ�វែត
�ឹង។

 សាា��់អន�ពា�់ព័ួន៍ធបោះផុ�សងៗបោះ�ទូីទំាំង
សហគឺមន៍៍។ ចូំលរួមបោះ�យៈមាន៍
គំឺនិ៍តបោះ���ចំំហ សមតុភាពួ និ៍ងឆន៍ទៈ
�ន�ងការផ្ទាា�ស់�តរូការអនុ៍ែតត�ន៍ើងម� 
បោះហ�យៈចូំលរួមយាា�ងបោះពួញបោះលញ�ន�ង
ការសន៍ទនាំវែ�លក្រុ���បោះ�យៈការ
គិឺតគូឺរ ក្រុ���បោះ�យៈអតុន័៍យៈបោះ��ម�បីី
ចូំលរួម�បោះងើ�តយុៈទីធសាស្រ្តសត។ �តាា�
ទំាំងបោះន៍ះក្រុតូែមាន៍បោះ��ន�ងសហគឺមន៍៍
រ�ស់បោះយៈ�ង និ៍ង�ន�ងរបោះ�ៀ�វែ�លបោះយៈ�ង
�ំបោះ��រការជាទីីក្រុ�ុង។

 បោះយៈ�ងក្រុតូែវែតវែសើងរ��ុគឺគលិ�បោះ�យៈ
វែផុែ�បោះល�សមតុភាពួជាជាង
ទំីនាំ�់ទំីន៍ង វែ�លរួមមាន៍
ការវែ�ទីក្រុមង់�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�ស និ៍ង
ការផុ�សពួើផុ�សាយៈបោះ��ល់បោះ��ខជន៍
វែ�លមាន៍សមតុភាពួបោះ��ន�ង
សហគឺមន៍៍រ�ស់បោះយៈ�ង។ បោះយៈ�ងក្រុតូែ
បោះផ្ទាា�តបោះល��វែន៍ើងវែ�លជា�ន៍ត�ំ
បោះទីពួបោះកាសល�យ �ូចំជា សាលា
�បោះចឹំ�បោះទីស សាលាែិទី�យាល័យៈយូៈ
មាា�ស នឹ៍ង អឹមសីុៗបោះ��ម�បីីបោះងើ�តជំនាំញ
ទំាំងបោះនាំះ។

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង

Rodney_Elliott1
rodneyelliottforcitycouncil
N/A
rodneyelliott.com គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

gignacforlowell 
GignacforlowellCville 
N/A
gignacforlowell.com

coreyforcville 
coreyforcentralville 
coreyforlowell
coreyforlowell.com

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង

ស

ង្ហាា�ត់៌

ស

ង្ហាា�ត់៌

1 ស

ង្ហាា�ត់៌

ស

ង្ហាា�ត់៌

2

N/A
N/A
N/A

2DD
IISS

TTRR

IICCTT

Robinson School
��តំាងបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា



2DD
IISS

TTRR

IICCTT

• Lowell High School
• Rogers School
សូមទាំ�់ទីងល�ខ 978-674-4046 ដ�ម�បីី�ញ្ជាា��់

��តំាងបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា

Reilly School
��តំាងបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា 3DD
IISS

TTRR

IICCTTទ្រកុមុទ្របឹក�សាទ្រកុង

 
 
John Leahy
Belvidere

 
 
Bill Samaras 
Belvidere

 
 
Wayne Jenness
Downtown

 
 
Ryan Rourke 
Downtown

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

 ការធើ�ជាចៅហា្វ�យៈក�ងុ�ន�ងអ�្ណ
តិតន�ះ គឺឺជា�ិតតយិៈស និ៍ងឯ�សិទីធ។ិ 
ខំ�គិំឺតថ្នាខំ��ំន៍ធើ�ការយាា�ងស�មី
ដ�ម�បីីឱ្�យមាន៍ភាពួយុៈតត�ិម៌ និ៍ងសាា��់
នូ៍ែ�ងើល់ទំាំងអស់ដ�ល�ន៍�ង្ហាា�ញ
�ល់ខំ�។ំ ខំ�រំ��រាយៈ�ន�ងការធើ�ការ
ជាមួយៈអាជីែ�មី�ន�ងស��ុ និ៍ង
ពួ�យាយាមក�លមែសាលារៀន៍រ�ស់
យ�ងតំាងពីួមាន៍�ូែ�ត។ �ូែ��ពិួតជា
លំ��ណាស់�េនុត�យ�ង�ន៍ធើ�ការ
យាា�ងលែ។

 ខំ�រំស់នៅឡូូវ�លព�ញមួយៈជីែិត
ហ�យៈ ខំ�មំាន៍�ិតតយិៈសដ�ល
�ន៍�ម��ការជានាំយៈ�សាលា
ែិទី�យាល័យៈឡូូវ�លពីួ�ោ� ំ១៩៩១-
២០១០ និ៍ងជាអភិ�លក�ងុ
ពីួ�ោ� ំ២០១៨-២០២០។ ក��ម
ការ�ឹ�នំាំរ�ស់ ែិទី�យាល័យៈឡូូវ�
លត�ែូ�ន៍គ�ទីទួីលសាា�ល់ថ្នាជា
ែិទី�យាល័យៈ�ំពូួលមួយៈ �ន�ងចំំណោម
ែិទី�យាល័យៈក�ងុនៅសហរ�ឋអាម�រិ� 
ហ�យៈ�ន�ងនាំមជាអភិ�លក�ងុ ខំ�ំ
�ន៍ជួយៈ�ឹ�នំាំ�ិចឹំខិតខំប�ងឹប��ង
ដ�ម�បីី�ងើ�តែិទី�យាល័យៈឡូូវ�លថីី្មី។

 ខំ��ំន៍ផ្ទាា�ស់ម�ឡូូវែែល�ន�ង�ោ� ំ
២០០៥ បោះហ�យៈខំ��ំន៍រស់បោះ�
�ណាា�លទីីក្រុ�ុងតំាងពីួចុំង�ោ� ំ
២០០៩ ។ ខំ�ជួំ�ភរិយារ�ស់ខំ�បំោះ�
ការក្រុ��ួត�ីឡារ�ស់ សីីន៍បោះន៍� បោះហ�យៈ
បោះយៈ�ង�ន៍បោះរៀ�ការបោះ� ែ�បោះសើ�។ ខំ�ំ
ចូំលចិំតតរស់បោះ�ឡូូវែែលបោះហ�យៈខំ�ំ
ចូំលចិំតតបោះ�ើ�ជាបោះក្រុចំ�ន៍បោះ��ម�បីីបោះ�ើ�ឱ្�យវា
កាា�យៈជា�វែន៍ើងលែក្រុ�បោះស�រសក្រុមា�់
ទំាំងអស់គ្មាោ�។ បោះន៍ះជាបោះល��ទីីមួយៈ
វែ�លខំ�ឈំរបោះ�ា�ះ។

 អាជីពួរ�ស់ខំ��ំន៍�បោះក្រុងៀន៍ខំ�ឲំខិតខំ
ក្រុ�ឹងវែក្រុ�ងបោះ�ើ�ការ ការរ��ចំបោះក្រុម�ន៍ និ៍ង
ការវែ�លមែពីួតូចំបោះ��ំ។ ការចូំលរួម
�ន�ងសហគឺមន៍៍រយៈៈបោះពួល ២៥ �ោ�ំ
រ�ស់ខំ� ំ�ន�ងនាំមក្រុ�ធាន៍វែផុន�យុៈែជន៍
�ីឡាបោះ�អងគការមិន៍រ�
ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ បោះហ�យៈជាសមាជិ�
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាភិ�លវែផុន�សួន៍ចំ�ប៉ារ 
�ន៍�បោះក្រុងៀន៍ខំ�ពីំួការទីទួីលខុសក្រុតូែ 
ការសហការ និ៍ងក្រុ�សិទីធភាពួ។ “ 
ការង្ហារ” វែ�លខំ�ចូំំលចិំតតគឺឺភាពួជា
ឪពុួ�។ វែ�លវា�ន៍�បោះក្រុងៀន៍ខំ�ឱំ្�យ
មាន៍ការអត់�ីត់។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

 �ញ្ជាា�គុឺ�ភាពួន�ជីែិតជះឥទីធពិួល
ម�ល�យ�ងទំាំងអស់គ្មាោ� មិន៍ថ្នា
អន�រស់នៅទីីណា�៏ដោយៈ។ 
ចិំញឹ�មផុើែូ ចំរាចំរ�៍ សុែតិុភាពួនិ៍ង
សាលារៀន៍។ ខំ�នឹំ៍ង�ន៍តតសូ៊ដ�ម�បីី
ធានាំថ្នាប�ជាជន៍ព�ញចិំតតនៅ�ន�ង
សង្ហាា�ត់រ�ស់ពួួ�គ�។

 ចំរាចំរ�៍គឺឺជា�ញ្ជាា�ចំំ�ង។ 
ការជិះល�សល�បីឿន៍នៅល�ផុើែូ 
Andover St-Clark Rd, Douglas 

Rd  Wentworth Ave ត�ែូ�ន៍
ប��ជាផុើែូកាត់។ យ�ងត�ែូត�ពួង�ងឹ
ការគោរពួចំ�ប៉ា�់ផុើែូ និ៍ងអនុ៍ែតត ហ�យៈ
ខំ��ំន៍តវ៉ា�ជាច��ន៍�ងអំពីួ�ញ្ជាា�
ន�ះ។ �ន�ងនាំមជាអន�ជិតខាងន�ះ
គឺឺជា�ញ្ជាា�រ�ស់អន�រាល់គ្មាោ�ហ�យៈ
យ�ងត�ែូជួយៈគ្មាោ�។

 �ញ្ជាា�មួយៈវែ�លខំ��ំន៍លឺពីួ
អន�បោះ�ះបោះ�ោ�តជាបោះក្រុចំ�ន៍គឺឺការវែថ្មីរ��សា
ផុើែូ�ន�ងទីីក្រុ�ុង៖ សំរាមវែ�លគឺរបោះ�ជិត
�ុង ការ��់វែ��បោះ�តុង (យាន៍�ា�ន៍ 
ចិំបោះញឹ្ជូ�មផុើែូ សាា�ន៍) និ៍ងបោះភើ�ង�ំភើ។ឺ 
�ុងសំរាមអាចំក្រុតូែ�ន៍បោះ�ះក្រុសាយៈ
បោះ�យៈការផុតល់�ន៍ធាន៍�វែនុ៍ម�ល់
ក្រុ�សួងការង្ហារសាធារ�ៈ។ ជំនួ៍ស
បោះភើ�ងបោះ�យៈការ��់អំពូួល LED។ 
បោះ�តុងក្រុតូែការការែិភាគឺ�វែនុ៍មបោះទីៀត។

 ក្រុ�ជាជន៍គ្មាា�ន៍ផុទះសវែម�បីងគឺឺជា�ញ្ជាា�
�ំ�ំផុុតសក្រុមា�់សង្ហាា�ត់ទីី៤។ វា
ចំា�ច់ំក្រុតូែមាន៍ការសហការគ្មាោ�
�វែនុ៍មបោះទីៀតរវាង �េលីូស 
ក្រុ�សួងការង្ហារសាធារ�ៈ 
អន�សក្រុម�សក្រុមួលវែផុន�គ្មាា�ន៍
ផុទះសវែម�បីង ម�ឌលសុខភាពួផុើែូចិំតត 
(ទំាំងរ�ឋនិ៍ងមូល�ា�ន៍) ក្រុពួមទំាំង
មាា�ស់អាជីែ�មីឯ�ជន៍។ ការបោះ�ើ�ឱ្�យ
ក្រុ�បោះស�របោះឡូ�ងនូ៍ែជីែិតរ�ស់
ជន៍អនាំថ្នាអាចំនំាំបោះអាយៈមាន៍ផុល
ែិជូមាន៍�ល់បោះស�ឋ�ិចឹំ។

បោះត៌�អ្ននកនឹងបោះធំែ�អ្នែ�បោះដ�មុ�បី�វែក
លមុអភាព័ច្ឆិទ្រមុុះ សមុធំមុ៌ 
ន�ងការរួមុបញ្ចូូូលបោះ�ទ្រកុង
ឡូូវែែល?

 យ�ងទំាំងអស់គ្មាោ�ត�ែូត�ធើ�ខើ�ន៍
ជាក�មុប��ឹ�សានិ៍ងជា�ុគឺគលដ�ម�បីី
ធើ�ការផ្ទាា�ស់�តរូ។ យ�ងនឹ៍ងមាន៍
នាំយៈ�ផន��ចំំរុះ�ំ�ូងនៅ�ន�ង
សាលាក�ងុ�ន�ងព�ល��់ៗន�ះ។ 
ខំ��ំន៍ពួ�យាយាម�ឹ�នំាំដោយៈ
ឧទាំហរ�៍នៅ�ន�ងការិយាល័យៈ
រ�ស់សាលាក�ងុ។ យ�ង�ន៍ផុតល់
ឱ្កាសឱ្�យមនុ៍ស�សជាច��ន៍ធើ�ការ
ហាត់ការនៅអ�្ណតតមុិន៍។

 អើដី�លខំ��ំន៍រៀន៍ពីួអាជីពួរ�ស់ខំ�ំ
គឺឺថ្នា ការដោះស��យៈ�ញ្ជាា�ត�ែូការ
ការធើ�ច��ន៍ជាងនិ៍យាយៈ។ មាន៍
ពា��យមួយៈនិ៍យាយៈថ្នា អន�ត�ែូ“ ដ�រ
�ូចំការនិ៍យាយៈ” នៅព�លយ�ង
ខិតខំប�ងឹប��ងដ�ម�បីីរួម�ញូឹ្ជូលអន�
ទំាំងអស់គ្មាោ�។ �េនុាំា�ន៍�ោ�មំ�ន�ះ
យ�ងមាន៍ការពិួភា��សាជាច��ន៍ �េនុត�
យ�ងត�ែូការការែិនិ៍យោគឺនិ៍ងការ
បត�ជា្ញ�ចិំតតយាា�ងមឺុងមាា�ត់ដ�ម�បីីឱ្�យទីីក�ងុ
ឡូូវ�លកាា�យៈជាទីីក�ងុសម���់
ទំាំងអស់គ្មាោ�។

 ខំ�មំាន៍�តរំីបោះភ�� និ៍ងសង�ឃឹឹមបោះ�បោះពួល
វែ�លបោះយៈ�ង�ន៍បោះ�មុខជាមួយៈ
ការជួលមស្រ្តន៍តវីែផុន�សមភាពួ ក្រុ�ចំា
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។ ការជួលមនុ៍ស�ស
ក្រុតឹមក្រុតូែសក្រុមា�់តួនាំទីីបោះន៍ះមាន៍
សារៈសំខាន់៍បោះ��ម�បីី�ន៍តជំរុញ
បោះ�ះក្រុសាយៈ�ញ្ជាា�បោះន៍ះបោះ�មុខ។ ការ
មាន៍ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សា�ឹ�នំាំវែផុន�សម�ម៌
វែ�ល�ឹ�នំាំបោះ�យៈនិ៍បោះយាជិ� វែ�ល
�ន៍បោះសន�បោះ�យៈសែន៍�មី�៏ជាអើវីែ�ល
គួឺរបោះ�ើ�ផុងវែ�រ។

 �ំ�ូងបោះយៈ�ងក្រុតូែតាម�ន៍បោះល�សែន៍
�មី�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�ស។ បោះយៈ�ង�៏ក្រុតូែ
បោះផ្ទាា�តការយៈ�ចិំតតទុី���់�វែនុ៍ម 
បោះក្រុពាះ�ទីពិួបោះសា�ន៍៍រ�ស់ខំ�អំំពីួ
ទីីក្រុ�ុងបោះន៍ះនឹ៍ងខុសពីួអន�។ បោះយៈ�ងក្រុតូែ
បោះម�លឱ្�យចំ�ប៉ាស់ថ្នាបោះយៈ�ងរាល់គ្មាោ�ជា
អន�ណា។ បោះយៈ�ងទំាំងអស់គ្មាោ�បោះម�ល 
និ៍យាយៈ បោះ�ើ�ស�មីភាពួ គិឺត និ៍ងមាន៍
អារមី�៍ខុសៗគ្មាោ�។ ភាពួខុសគ្មាោ�
រ�ស់បោះយៈ�ងគឺឺជាអើវីែ�លចំងភាា��់
បោះយៈ�ងជាមួយៈគ្មាោ�។

គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

N/A
samarasforlowell
N/A
Samarasforlowell.com

Jleahy62John 
LeahyforLowell
N/A
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បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

 ខំ��ំន៍�បោះក្រុម�ការជា
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលាឡូូវែែល
ចំំនួ៍ន៍ពីួអ�តត ិបោះហ�យៈចំំបោះ�ះ�ឹង
រ�ស់ខំ�ពីំួថ្មីែិកាក្រុ�ុង និ៍ងហិរញ្ជូញែតុ�
នឹ៍ងជួយៈខំ��ំន�ងការវែ�ងវែចំ�ក្រុ��់
ពួន៍ធយាា�ងមាន៍ក្រុ�សិទីធភាពួ។ ខំ�នឹំ៍ង
�ន៍តតសូ៊មតិសក្រុមា�់អន�ក្រុសុ�ឡូូ
វែែល។ ខំ��ំន៍តសូ៊មតិវែ�លនំាំ
បោះអាយៈមាន៍ពិួព័ួរ�៍ែិទី�យាសាស្រ្តសត 
និ៍ងអាហារនៃថ្មីៃក្រុតង់បោះ�យៈ
ឥតគិឺតនៃថ្មីើ�ល់សិស�សឡូូវែែល
ទំាំងអស់។

 បោះរឿងរ�ស់ខំ�គឺំឺមាន៍ទំាំង�ញ្ជាា�
ក្រុ�ឈម និ៍ងជ័យៈជំន៍ះ៖ ខំ��ំន៍
ផ្ទាា�ស់ម�រស់បោះ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលពីួ
ក្រុ�បោះទីស�មី�ជាតំាងពីួ�ោ� ំ១៩៩៦ 
បោះហ�យៈមាន៍ផុទះបោះ�វែ�េ�ឡូូវែែល
ខាងត�បូីងចំំនួ៍ន៍១២�ោ�។ំ ទាំហាន៍
វែខីរក្រុ�ហម�ន៍សមាា��់សមាជិ�
ក្រុគួឺសារខំ�ទំំាំងអស់។ �េវុែន៍តខំ�ំ
វែតងវែតមាន៍�ំ�ងក្រុ�ថ្នាោ�ចំង់
ឈរបោះ�ា�ះជាបោះ��ខជន៍�ំបោះរ�
សាធារ�ៈនិ៍ងជួយៈសហគឺមន៍៍
ែិញ។

 ខំ�ជំាជន៍អបោះនាំា�ក្រុ�បោះែសន៍៍វែខីរ
អាបោះមរិកំាង�ំពុួងឈរបោះ�ា�ះ
សក្រុមា�់ការបោះ�ះបោះ�ោ�តជាថីី្មីបោះ�
សង្ហាា�ត់បោះលខ ៦ ។ ខំ�មំាន៍ឆន៍ទះ�ន�ង
ការតំណាងសង្ហាា�ត់វែ�លមាន៍
មនុ៍ស�សចំំរុះ នឹ៍ងនំាំបោះអាយៈក្រុ�ជាជន៍
មាន៍សបោះមើង។ ឡូូវែែលជា�វែន៍ើង
វែ�លក្រុ�ពួន៍ធខំ� ំនិ៍ងខំ�បំោះក្រុជ�សបោះរ�ស
រស់បោះ�និ៍ងចិំញឹឹ្ជូមក្រុគួឺសារបោះយៈ�ង។ 
វាជាទីីក្រុ�ុង�៏អសាា�រ�យ!

 ខំ�ជំាអតីតយុៈទីធជន៍វែ�លមាន៍
បោះមាទីន៍ភាពួមាោ��់ ខំ�ជំាជន៍ជាតិ
បោះ��មឡូូវែែលវែ�ល�ំបោះឡូ�ងជា
ពួលរ�ឋពួហុពូួជសាសន៍៍។ ខំ��ំន៍
តសូ៊ភាពួលំ��វែ�លបោះ�ើ�ឱ្�យខំ�មំាន៍
សពួើនៃថ្មីៃបោះន៍ះ ពីួការគ្មាា�ន៍ផុទះសវែម�បីង
តំាងពីួបោះ�បោះ�ីង រហូត�ល់
មាន៍ឱ្កាសចូំលបោះរៀន៍បោះ�
មហាែិទី�យាល័យៈ និ៍ងបោះ�ើ�ទាំហាន៍
�ន�ងនាំមជាបោះមធាែ�។ ខំ��ំន៍បោះរៀន៍
ពីួអតុន័៍យៈពិួតនៃន៍សហគឺមន៍៍�ន�ង
មួយៈជីែិតរ�ស់ខំ�បំោះន៍ះ។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

 ជំងឺ�ូែ�តគឺឺជា�ញ្ជាា��ំ�ំផុុត។ 
បោះយៈ�ងក្រុតូែការមនុ៍ស�សក្រុតល�់បោះ�
បោះ�ើ�ការ �ុមារក្រុតល�់បោះ�
សាលាបោះរៀន៍ និ៍ងការអភិែឌ្�ឍ
បោះស�ឋ�ិចឹំបោះ��ម�បីីមាន៍ថ្មីែិកាបោះ��ម�បីី
បោះ�ះក្រុសាយៈ�ញ្ជាា�ជីែិត។ 
(ចំរាចំរ�៍ឆើងកាត់ ផុើែូលំ 
សំរាម។ ល។ )

 ឡូូវែែលខាងត�បូីងក្រុតូែ�ន៍បោះគឺមិន៍
បោះអ�បោះពួ�អស់ជាបោះក្រុចំ�ន៍ទីសែត�សម�
បោះហ�យៈ។ ខំ�នឹំ៍ងភាា��់វាបោះ�
សាលាក្រុ�ុងបោះ�យៈមាន៍ការ�ញូឹ្ជូល
មតិ និ៍ងភាពួចំក្រុមុះ។ បោះយៈ�ងអាចំ
រួមគ្មាោ�ផុតល់នូ៍ែគុឺ�ភាពួជីែិត�ល់
មនុ៍ស�សក្រុគឺ�់គ្មាោ�។ ផុើែូក្រុគឺហុ� 
ចិំបោះញឹ្ជូ�មផុើែូ ក្រុតូែវែតជួសជុល 
�ុងសំរាមក្រុតូែបោះរ�សនិ៍ងសមាា�ត។ 
អាជីែ�មី�ន�ងក្រុសុ�ក្រុតូែការការ
គំ្មាក្រុទី។

 ការ�ញ់ក្រុ�ហារបោះ�បោះល�អគ្មារ
លំបោះ��ា�ន៍។ ខំ��ំន៍ឧ�តុមៃ និ៍ង
ទីទួីឡូការគំ្មាក្រុទីរ�ស់ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សា
ក្រុ�ុង និ៍ង�ន៍ផុតល់ស�ខ�ីមីបោះ�ឯ
ែិមាន៍រ�ឋសភាបោះ��ម�បីី�បោះងើ�ន៍ការ
ពិួន័៍យៈ�ល់អន��ញ់។ ក្រុ�ជាជន៍
គួឺរវែតអាចំមាន៍សុែតិុភាពួពីួការ
បោះ�ះ�ញ់បោះ�ផុទះរ�ស់ពួួ�បោះគឺ។

 ផុទះជួល និ៍ងតនៃមើផុទះសមរម�យ។ 
បោះ��ម�បីីសាងសង់លំបោះ��ា�ន៍វែ�ល
មាន៍តនៃមើសមរម�យ ឡូូវែែលក្រុតូែបោះ�ើ�
ការជាមួយៈអងគការមិន៍រ�
ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ អន�បោះ�ា�ការ 
ភាោ��់ង្ហារអចំលន៍ក្រុទីពួ�យ�ន�ងក្រុសុ� 
និ៍ងអាជា្ញ��រលំបោះ��ា�ន៍សហព័ួន៍ធ 
បោះ��ម�បីីសាងសង់លំបោះ��ា�ន៍
ក្រុ���បោះ�យៈនិ៍រន៍តរភាពួ និ៍ង�មីែិ�ី
ផុទះ�បោះណាា�ះអាសន៍ន�៏រឹងមំា។

បោះត៌�អ្ននកនឹងបោះធំែ�អ្នែ�បោះដ�មុ�បី�វែក
លមុអភាព័ច្ឆិទ្រមុុះ សមុធំមុ៌ 
ន�ងការរួមុបញ្ចូូូលបោះ�ទ្រកុង
ឡូូវែែល?

 អ�់រំអំពីួសារៈសំខាន់៍នៃន៍�មាា�ងំ
ពួល�មីចំក្រុមុះ សាា��់ និ៍ង
បោះ�ះក្រុសាយៈបោះគ្មាលន៍បោះយា�យៈ
�ន�ងការបោះក្រុជ�សបោះរ�ស�ុគឺគលិ�វែ�ល
បោះ��តបោះឡូ�ងបោះ��ន�ងទីីក្រុ�ុង។ 
ទិីន៍នន័៍យៈសតពីីួការបោះក្រុជ�សបោះរ�ស
�ុគឺគលិ�មិន៍�ុហ�បោះទី។

 ក្រុតូែគំ្មាក្រុទីសែន៍�មី
�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�សបោះ�ក្រុ�ុងឡូូវែែល 
ធានាំថ្នាការអនុ៍ែតតរ�ស់វា
�ំបោះ��រការ�ន៍លែក្រុតឹមក្រុតូែ ។ 
ការង្ហារ និ៍ងការគំ្មាក្រុទី សម័ីន៍ធចំក្រុមុះ 
និ៍ងការតសូ៊មតិរ�ស់វា។ គំ្មាក្រុទី
មស្រ្តន៍ត ីចំក្រុមុះនឹ៍ងសម�ម៌បោះ��ន�ង
រ�ឋ�លទីីក្រុ�ុង។

 អនុ៍ែតតឱ្�យ�ន៍បោះពួញបោះលញនូ៍ែ
អនុ៍សាសន៍៍នៃន៍សែន៍�មីចំក្រុមុះ�ោ� ំ
២០២១ និ៍ងបោះ�ើ�ការបោះ�ា�ះបោះ�រ�
ការលុ��ំ�ត់��ខពួួ�និ៍យៈមវែ�ល
រារំាងយុៈតត�ិម៌�ន�ងការបោះក្រុជ�សបោះរ�ស
និ៍ងជួល�ុគឺគលិ�។

 ខំ�យំៈល់ក្រុស�នឹ៍ងអនុ៍សាសន៍៍
មួយៈចំំនួ៍ន៍វែ�ល�ន៍វែចំ�រំវែល�
ជាមួយៈក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុងពីួសីុអិល
បោះអ វែ�លជាក្រុ�ុមហុ៊ន៍មួយៈវែ�ល
សាលាក្រុ�ុងជួលបោះ��ម�បីីពិួនិ៍ត�យបោះម�ល
�ញ្ជាា�ជា�់លា�់ទំាំងបោះន៍ះ។ ែិ�ី
សាស្រ្តសតមួយៈគឺឺផុតល់អាទិីភាពួ�ន�ង
ការជួលមស្រ្តន៍តវីែផុន�ចំក្រុមុះ និ៍ង
សម�ម៌ វែ�លអាចំ�បោះងើ�ត
យុៈទីធសាស្រ្តសត ស�មីភាពួ វែផុន៍ការ 
និ៍ងរង្ហា្វ�ស់សក្រុមា�់ការបោះ�ើ�ឱ្�យ
ក្រុ�បោះស�របោះឡូ�ង។ បោះ�ើ�ឱ្�យទាំន់៍សម័យៈ
និ៍ងបោះក្រុ��ក្រុ�ស់ការជួល�ុគឺគលិិ�
តាមអ៊�ន៍�ឺ�ិត។

N/A
Kim Scott for Lowell 
KimScottforLowell
KimScottforLowell.com

ទ្រកុមុទ្របឹក�សាទ្រកុង ស

ង្ហាា�ត់៌

ស

ង្ហាា�ត់៌

5

N/A
sokharychau
N/A
គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ justinford.nationbuilder.com

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង

ស

ង្ហាា�ត់៌

ស

ង្ហាា�ត់៌

6
Re-e
lect

N/A
Justin-Ford-for-Lowell- 
City-Council-District-6
Justinford4lowellcitycouncil

N/A
Tooch-for-City-Council- 
District-5-South-Lowell
votefortooch

4DD
IISS

TTRR

IICCTT

Butler School
��តំាងបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា 3DD
IISS

TTRR

IICCTT

Morey School
��តំាងបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា



• Daley School
• Charter School
សូមទាំ�់ទីងល�ខ 978-674-4046 ដ�ម�បីី�ញ្ជាា��់

��តំាងបោះឆោ�ត៌

1DD
IISS

TTRR

IICCTT

 
 
Dave Ouellette
The Acre

 
 
Paul Ratha Yem
The Acre

 
 
Ty Chum
Highlands

 
 
Erik Gitschier 
Highlands

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

 ខំ��ំន៍នំាំយៈ�ការផ្ទាា�ស់�តរូម�
តំ�ន់៍ ACRE អស់រយៈៈបោះពួល
ជាបោះក្រុចំ�ន៍�ោ�មំ�បោះហ�យៈ។ ខំ��ំន៍
ចា�់បោះផុត�មក្រុ�ុមស�មីភាពួសង្ហាា�ត់ 
ACRE បោះ��ម�បីីបោះឆើ�យៈត�បោះ�នឹ៍ងការ
�ញ់ក្រុ�ហារ និ៍ងអក្រុតាឧក្រុ�ិ�ឋ�មី
ខីស់�ន�ង�ោ� ំ២០០៩ តាមសំបោះ��
រ�ស់បោះម�េលីូសឡាវ៉ា�ល។ខំ��ំន៍
សិុតបោះ��ន�ងក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាភិ�ល
រ�ស់អងគការសីុ�៊�បោះអ អស់
រយៈៈបោះពួល៩ �ោ� ំនិ៍ងជាក្រុ�ធាន៍
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាភិ�លរយៈៈបោះពួល�ោ�ំ
ចុំងបោះក្រុកាយៈ។

 ខំ��ំន៍ម�អាបោះមរិ�បោះពួលចំ�់
សស្រ្តង្ហាា�មបោះែៀតណាម �ន៍រស់បោះ�
ជាមួយៈក្រុគួឺសារជន៍ជាតិអាបោះមរិ�
បោះ�រ�ឋកាលីហើរ័ញ៉ាា� �ន៍ម��ូសត�
ន៍បោះ��ម�បីីបោះ�ើ�ការជាមួយៈ
ជន៍បោះភៀសខើ�ន៍�មី�ជា បោះ�ើ�ការ
ជាមួយៈការិយាល័យៈក្រុ�តិ�តត ិនៃន៍
ការិយាល័យៈសុែតិុភាពួ
សាធារ�ៈនិ៍ងការិយាល័យៈ
បោះមធាែ�បោះ��ូសត�ន៍ �ន៍បោះ�ើ�ការឱ្�យ
�នាំគ្មារឡូូវែែល កាា�យៈជានាំយៈ�
ក្រុ�តិ�តត ិខាល និ៍ង�ន៍អភិែឌ្�ឍផុើែូ 
បោះលខ60 Middlesex St.។

�ី�ន៍បោះ��តបោះ��ន�ងជំរំុ
ជន៍បោះភៀសខើ�ន៍។ បោះ�យៈមាន៍
គុឺ��ុ��យនៃន៍ស�លបោះលា� គ្មាត់
�ន៍ម�តំាងបោះ�ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលបោះ�
អាយុៈ ៥ �ោ�។ំ គ្មាត់ទីទួីល�ន៍
�ទីពិួបោះសា�ន៍៍និ៍ងជំនាំញជាបោះក្រុចំ�ន៍
តាមរយៈៈភាពួមាន៍“ជំនួ៍យៈ” 
ជាបោះក្រុចំ�ន៍កាលពីួ�ីទីសែត�សរ៍�ន៍ើង
ផុុតបោះ�។ ឥឡូូែបោះន៍ះគ្មាត់�ំពុួង
�ំបោះពួញបោះ�ស��មីបោះ��ម�បីីជួយៈ និ៍ង
ផុតល់ក្រុ�បោះយាជន៌៍ម�សងគមែិញ។

�ន៍រស់បោះ�សង្ហាា�ត់បោះលខ៨តំាងពីួ
យូៈរបោះហ�យៈ វែ�ល
មាន៍�ទីពិួបោះសា�ន៍៍ជាង ៣២�ោ�ំ
ជាមួយៈសាលាក្រុ�ុង �ន�ងការបោះរៀ�ចំំ
ថ្មីែិកាក្រុ�តិ�តតកិារ និ៍ង
ការក្រុគឺ�់ក្រុគឺង។
ការអ�់រំ៖ សាលាវ៉ា�សីុន៍បោះតាន៍ 
អនុ៍ែិទី�យាល័យៈ�លី ែិទី�យាល័យៈ
�បោះចឹំ�បោះទីសឡូូវែែល 
ស�លែិទី�យាល័យៈមាា�សាឈូបោះសត
ឡូូវែែល បោះរៀន៍វែផុន� �រិសាា�ន៍/ែិសើ�មី
សីុែិល។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

 លំបោះ��ា�ន៍សមរម�យវែ�លមាន៍
សុែតិុភាពួជាងមុន៍ និ៍ងវែផុន�
ខាងមុខហាង។ ខំ��ំន៍បោះ�ើ�ការបោះល�
�ំបោះណាះក្រុសាយៈជាបោះក្រុចំ�ន៍�ោ�ំ
តាមរយៈៈការក្រុ�ជំុស�មីភាពួ
រ�ស់ខំ�។ំ ឥឡូូែបោះន៍ះបោះយៈ�ង
�ំពុួងបោះ�ើ�ការជាមួយៈអន�អភិែឌ្�ឍន៍៍
ចំំនួ៍ន៍៦ នាំ�់វែ�លនំាំម�នូ៍ែ ផុទះ
ចំំនួ៍ន៍ ២៩០ និ៍ងវែផុន�ខាងមុខ
ហាងថីី្មីៗ- ទំាំងអស់បោះន៍ះគឺឺជា
�ិចឹំក្រុ�ជំុក្រុ�ុមចុំងបោះក្រុកាយៈរ�ស់ខំ�។ំ

 សង្ហាា�ត់បោះលខ ៧ រ�ស់ខំ�កំ្រុតូែ�ន៍
បោះគឺបោះភើចំអស់ជាបោះក្រុចំ�ន៍�ោ�មំ�បោះហ�យៈ 
បោះ�យៈសារខើះអន�តំណាងបោះ�
សាលាក្រុ�ុង។ ផុើែូ�ខើ�់ ផុើែូក្រុគឺលុ� 
ខើះបោះភើ�ងនិ៍ងបោះ��មបោះឈ� និ៍ង�ញ្ជាា��ំ
�ំផុុតគឺឺចំំ�តរថ្មីយៈន៍តរ�ស់
និ៍ស�សិតមហាែិទី�យាល័យៈយូៈមាា�ស។ 
ខំ�ចំំង់ឲ�យនិ៍ស�សិត UMass ចំតបោះ�
ចំំ�តរថ្មីយៈន៍តទីបោះទីរ�ស់បោះគឺវែ�ល
ជាវែផុន�មួយៈនៃន៍ការ�ង់នៃថ្មីើសិ��សា
រ�ស់ពួួ�បោះគឺ។

 �ញ្ជាា��ំ�ំផុុតបោះ�បោះពួលបោះន៍ះគឺឺ
ការសាា��នាំផុើែូថ្មីនល់បោះ�ផុើែូ Steven 
។ ខំ�បំោះជឿថ្នាជាមួយៈនឹ៍ងការ
ក្រុ�ក្រុស័យៈទាំ�់ទីងលែ វានឹ៍ងមិន៍
មាន៍ការមិន៍ស��ប៉ាយៈចិំតត និ៍ង
ក្រុចំលំ។ ឧទាំហរ�៍�ូចំជា 
កាល�រិបោះចំេទី និ៍ងបោះពួលបោះែលា បោះផុត�ម/
�ញឹ្ជូ�់បោះ�ើ�ផុើែូ នៃថ្មីើ នឹ៍ងព័ួត៌មាន៍ភាពួ
ក្រុ�ចំានៃថ្មីៃ នឹ៍ងរាល់ស�ា�ហ៍។

 បោះសវា�មីទីីក្រុ�ុងគឺឺជា�ញ្ជាា��ំ�ំផុុត
បោះ��ន�ងសង្ហាា�ត់រ�ស់បោះយៈ�ង ពីួ
កា�សំ�ល់បោះក្រុកាយៈផុទះ 
ការក្រុគឺ�់ក្រុគឺងគឺបោះក្រុមាងសាងសង់
ផុទះ ភាពួគ្មាា�ន៍ផុទះសវែម�បីង ផុើែូ�ំវែ�� 
និ៍ងការបោះ�ើ�សញ្ជាា�សមាា�ល់តាម
�ងផុើែូ រហូត�ល់ពួន៍ធ�រ 
ក្រុ�ជាពួលរ�ឋមាន៍ការក្រុពួួយៈ�រមៃ
អំពីួការក្រុគឺ�់ក្រុគឺងបោះសវា�មី
ទំាំងបោះនាំះ។ បោះ�យៈមាន៍
�ទីពិួបោះសា�ន៍៍ទីីក្រុ�ុង ៣២ �ោ�ំ
បោះយៈ�ងអាចំបោះ�ើ�ឱ្�យមាន៍ការផ្ទាា�ស់�តរូ
បោះ��ន�ងែិស័យៈទំាំងអស់បោះន៍ះ។

បោះត៌�អ្ននកនឹងបោះធំែ�អ្នែ�បោះដ�មុ�បី�វែក
លមុអភាព័ច្ឆិទ្រមុុះ សមុធំមុ៌ 
ន�ងការរួមុបញ្ចូូូលបោះ�ទ្រកុង
ឡូូវែែល?

 ខំ��ំន៍ខិតខំបោះ�ើ�ការបោះ��ម�បីីមាន៍ការ
រួ�រួមគ្មាោ�អស់ជាបោះក្រុចំ�ន៍�ោ�មំ�បោះហ�យៈ 
វែ�លខំ�មំាន៍ក្រុ�ែតតបិោះ�ើ�ការបោះ��ន�ង
ទីីក្រុ�ុង ការរចំនាំ�វែន៍ើងអងគ�យៈ
បោះម�លការសវែមតងបោះ� North 

Common បោះ�យៈបោះ�ើ�ការជាមួយៈ
ក្រុ�ុម Roberto Clemente League 
និ៍ង�ល់បោះ�ះបោះជបោះខ វែ�លមាន៍
�ុមារចូំលរួមបោះលងជាមួយៈគ្មាោ�។

 ខំ�ចំំង់�បោះងើ�តក្រុ�ុមការង្ហារវែផុន�
ចំក្រុមុះ និ៍ងសម�ម៌ វែ�ល�ឹ�នំាំ
បោះ�យៈអភិ�លក្រុ�ុងបោះ��ម�បីីសាា��់
អនុ៍សាសន៍៍ពីួអន�មាន៍តួនាំទីីសំ
ខាន់៍ៗនិ៍ងអន�ក្រុសុ�បោះ��ម�បីីវែ�លមែ។ 
ខំ��ំន៍ចូំលរួមបោះ��ន�ងក្រុ�ុមការង្ហារ
ពិួបោះសសក្រុសបោះ�ៀងបោះន៍ះវែ�របោះ��ម�បីី
�ំចាត់ក្រុ�ុមបោះ�ីងទំីបោះន៍�ងបោះ��ន�ង
ទីីក្រុ�ុងរ�ស់បោះយៈ�ង។

ទំីនាំ�់ទំីន៍ងវែ�លក្រុសួលយៈល់ 
សាមញ្ជូញ នឹ៍ង
មាន៍ក្រុ�សិទីធភាពួ(ព័ួត៌មាន៍ និ៍ង
ព័ួត៌មាន៍ថីី្មីៗ) ពីួសាលាក្រុ�ុងបោះ�
សហគឺមន៍៍បោះផុ�សងៗ បោះ�តាមជីែ�មី 
(ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ និ៍ងមិន៍រ�
ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ) និ៍ងតាម
សង្ហាា�ត់។ ឧទាំហរ�៍�ូចំជា៖ 
ថ្មីែិកាទីីក្រុ�ុង តារាង�ំបោះ��ន៍ និ៍ង
វែផុន៍ការអនាំគឺតរ�ស់ទីីក្រុ�ុង។

 �ំ�ត់ថ្មីែិកាសក្រុមា�់�មីែិ�ី
ផុ�សពួើផុ�សាយៈ�ន�ងសហគឺមន៍៍ វែ�ល
បោះល���មីស់ភាពួសម�បូីរវែ�� 
សម�ម៌ និ៍ងការ��់�ញូឹ្ជូល។ 
ពិួនិ៍ត�យបោះម�លសែន៍�មី
�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�ស ជួលអន�ណាមាោ��់
បោះ��ន�ងការិយាល័យៈ
�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�ស វែ�លមាន៍
សាែតារភាពួចំក្រុមុះ សម�ម៌និ៍ង
ការ��់�ញូឹ្ជូល បោះហ�យៈអនុ៍ែតតការ
ផ្ទាា�ស់�តរូទំាំងបោះនាំះ។

daveforyou.com

N/A
daveforyoulowell
N/A

PaulRatha  
PaulRathaYemforCityCouncil

PaulRYem 
PaulRathaYem.com

ទ្រកុមុទ្របឹក�សាទ្រកុង ស
ង្ហា

ា�ត់៌

ស
ង្ហា

ា�ត់៌7

N/A
chumforlowell
N/A
chumforlowell.com

គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

ស
ង្ហា

ា�ត់៌

ស
ង្ហា

ា�ត់៌

8

N/A
Erik-Gitschier-for-City-  
Council-District-8
N/A

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា

Senior Center
��តំាងបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌

សង្ហាា�ត់៌ គ�ៈកមីុការសាលា 4DD
IISS

TTRR

IICCTT
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Deb Belanger
Pawtucketville

 
 
John Drinkwater
Belvidere

 
 
Robert Hoey 
South Lowell

 
 
Rita Mercier
Belvidere

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

បោះរៀ�ការរយៈៈបោះពួល៣១ �ោ� ំ
មាន៍�ូន៍ក្រុ�ុស ១នាំ�់ ក្រុសី ៤ 
នាំ�់។ បោះ��តនិ៍ង�ំបោះ�ឡូូវែែល 
�បោះងើ�តអាជីពួវែផុន�ទីីផុ�សារបោះ�ឯ 
Wang Labs & ED បោះ� Greater 

Merrimack Valley CVB ។ មាន៍
ភាពួបោះជាគឺជ័យៈ�ន�ងការជំរុញ
ចំំ�ូល�ល់ទីីក្រុ�ុងបោះ�យៈ
បោះក្រុ��ក្រុ�ស់ែិស័យៈបោះទីសចំរ�៍ 
សិល�បីៈ និ៍ងែ��បី�ម៌។ �ន៍�បោះងើ�ត
បោះម�ឹ�នំាំ អន��បោះងើ�តការឯ�ភាពួ 
និ៍ងអន�តសូ៊មតិសក្រុមា�់ទីីក្រុ�ុង
និ៍ងអន�ក្រុសុ�។

ខំ�មំាន៍បោះមាទីន៍ភាពួជាអន�រស់បោះ� 
“ វែ�លែ�បោះឌ្ៀ និ៍ងឡូូវែែល” 

បោះទាំះ�ីជាបោះយៈ�ង�ន៍�ំបោះឡូ�ងបោះ�
ទីីបោះន៍ះ�៏បោះ�យៈ �៏ខំ�និំ៍ងក្រុ�ពួន៍ធខំ�ំ
�ន៍បោះក្រុជ�សបោះរ�សរស់បោះ�និ៍ងចិំញឹឹ្ជូម
�ូន៍ៗ រ�ស់បោះយៈ�ងបោះ�ឡូូវែែល 
បោះក្រុពាះបោះយៈ�ងពិួតជាក្រុសឡាញ់
ទីីក្រុ�ុងបោះន៍ះ។ ភាពួសម�បូីរវែ��
ក្រុ�ែតតសិាស្រ្តសត និ៍ងែ��បី�ម៌រ�ស់វា
�ន៍បោះ�ើ�ឱ្�យមាន៍ភាពួង្ហាយៈក្រុសួល
�ន�ងការ�បោះងើ�តនូ៍ែបោះមាទីន៍ភាពួ
រ�ស់ពួលរ�ឋ បោះហ�យៈខំ�បំោះ�តជា្ញ�ថ្នា
នឹ៍ងបោះ�ើ�ឱ្�យវាកាន់៍វែតក្រុ�បោះស�របោះឡូ�ង
សក្រុមា�់មនុ៍ស�សជំនាំន់៍បោះក្រុកាយៈ។

ខំ�មំាន៍បោះ�ក្រុ�ំនាំ�់ បោះហ�យៈខំ��ំំពុួង
�ំបោះពួញបោះ�ស��មីបោះ��ម�បីីធានាំថ្នា
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែលគឺឺជាទីីក្រុ�ុងវែ�ល
មាន៍សុែតិុភាពួ និ៍ងសាា�ត�ំផុុត។

 អន�បោះ�ះបោះ�ោ�តគួឺរវែត�ឹងថ្នាខំ�ំ
ពិួតជាចូំលចិំតតជួយៈមនុ៍ស�ស។ ខំ�ំ
ជាមនុ៍ស�សបោះសាា�ះក្រុតង់ ពិួត និ៍ង
ចូំលចិំតត�បោះក្រុម�ឬខំ�នឹំ៍ងមិន៍បោះ�ើ�ជា
សមាជិ�ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាអស់
រយៈៈបោះពួល ២៦ �ោ�បំោះទី។ បោះ�បោះពួល
អន�ក្រុសុ�មាន៍�ញ្ជាា� ខំ�ពំួ�យាយាម
យាា�ងខាា�ងំបោះ��ម�បីីវែ�តក្រុមូែខុស
បោះហ�យៈបោះ�ើ�ឱ្�យវាក្រុតឹមក្រុតូែ។ ខំ�បំោះ�ើ�
ចំំបោះពាះអន�ក្រុសុ�មាោ��់ៗ �ូចំអើី
វែ�លខំ�ចំំង់ឱ្�យមាា�យៈខំ�បំោះ�ើ�ចំំបោះពាះ
ខំ�។ំ

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

សង្ហាា�ត់�ណាា�លទីីក្រុ�ជំុជន៍ឡូូ
វែែល គឺឺជាចំំ�ុចំ�ណាា�ល�េវុែន៍ត
ការអ�់រំថ្នាោ��់�ំ�ូង បោះសី�រនឹ៍ងទីីក្រុ�ុង
លំ��់បោះលខមួយៈ។

 លំបោះ��ា�ន៍ បោះក្រុពាះវាជា�់ទាំ�់ទីង
នឹ៍ង�ញ្ជាា�សំខាន់៍ៗជាបោះក្រុចំ�ន៍
បោះទីៀត។ និ៍បោះយាជ�ចំង់�ន៍លំបោះ�
�ា�ន៍វែ�លមាន៍គុឺ�ភាពួនិ៍ងតនៃមើ
សមរម�យសក្រុមា�់�ុគឺគលិ�រ�ស់
ពួួ�បោះគឺ។ អន�ក្រុសុ�ក្រុ�ឈមនឹ៍ង
ការចំំណាយៈខីស់ និ៍ងឧ�សគឺគ
ចំំបោះពាះភាពួជាមាា�ស់ផុទះ វែ�លវា
រារំាងក្រុគួឺសារជាបោះក្រុចំ�ន៍ពីួការ�បោះងើ�ន៍
ក្រុទីពួ�យសម�បីតត។ិ ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុង
ក្រុតូែគិឺតគូឺរពីួការ�ំ�ត់តំ�ន់៍
សក្រុមា�់លំបោះ��ា�ន៍�វែនុ៍មបោះទីៀត។

ការបោះសពួបោះក្រុគឺឿងក្រុសែឹង - ការ
បោះញៀន៍ថ្នាោ� ំ- ភាពួគ្មាា�ន៍
ផុទះសវែម�បីង។ ជា�់វែសតង ែិ�ី
វែតមួយៈគឺត់បោះ��ម�បីីបោះ�ះក្រុសាយៈ
�ញ្ជាា�ទំាំងបោះន៍ះគឺឺផ្ទាា�ស់�តរូ
ការ�ឹ�នំាំ និ៍ងក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុង
�ចឹំ���បីន៍ន។ ពួួ�បោះគឺ�ំពុួងជា�់គំ្មាង
បោះល�ការអភិែឌ្�ឍបោះស�ឋ�ិចឹំ…។

 ការបោះញៀន៍ថ្នាោ� ំគួឺ�ផុ�សំនឹ៍ង
ជំងឺផុើែូចិំតត។ អើវីែ�លបោះយៈ�ងក្រុតូែការ
គឺឺអគ្មារ�៏�ំមួយៈ�ូចំជាអគ្មារ
លំបោះ��ា�ន៍�ច់ំបោះ�យៈវែឡូ�វែ�ល
មនុ៍ស�សអាចំបោះម�លវែថ្មីរ��សាពួួ�បោះគឺ 
បោះ�យៈធានាំថ្នាពួួ�បោះគឺ�ន៍
បោះល�ថ្នាោ�កំ្រុតឹមក្រុតូែ។ ជា�វែន៍ើង
វែ�លមនុ៍ស�សមាោ��់ក្រុតូែ�ន៍�ន៍�សា�
ជាតិពុួល ពួួ�បោះគឺក្រុតូែ�ន៍បោះគឺ
ក្រុតួតពិួនិ៍ត�យថ្នាបោះគឺបោះ��ន៍តទីទួីល
�ន៍ការពួ�យា�ល។

បោះត៌�អ្ននកនឹងបោះធំែ�អ្នែ�បោះដ�មុ�បី�វែក
លមុអភាព័ច្ឆិទ្រមុុះ សមុធំមុ៌ 
ន�ងការរួមុបញ្ចូូូលបោះ�ទ្រកុង
ឡូូវែែល?

សង្ហាា�ត់�ណាា�លទីីក្រុ�ជំុជន៍ឡូូ
វែែល គឺឺជាចំំ�ុចំ�ណាា�ល�េវុែន៍ត
ការអ�់រំលំ��់បោះលខមួយៈ បោះសី�រ
នឹ៍ងទីីក្រុ�ុងលំ��់បោះលខមួយៈ។

ឡូូវែែលបោះទី��វែត�ញឹ្ជូ�់សែន៍�មី
�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�ស។ �ំ�ត់ជំហាន៍
បោះ��ម�បីីអនុ៍ែតតអនុ៍សាសន៌៍ទំាំងបោះនាំះ 
រួមមាន៍ការជួលនាំយៈ�វែផុន�ចំក្រុមុះ
និ៍ងសម�ម៌ ធានាំថ្នា �េលីូស 
ខាងអគឺគភ័ីយៈ ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍ និ៍ង
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាទីីក្រុ�ុង ជាតំណាង
ពួក្រុ�ជាជន៍នៃន៍សហគឺមន៍៍រ�ស់
បោះយៈ�ង។ �ន៍តជាមួយៈការ
ផុ�សពួើផុ�សាយៈ។

បោះយៈ�ងក្រុតូែវែតបោះ�ើ�ការបោះ��ម�បីីធានាំថ្នា
�មាា�ងំការង្ហាររ�ស់ទីីក្រុ�ុង
ឆើ�ះ�ញ្ជាា�ងំពីួភាពួចំក្រុមុះរ�ស់
ទីីក្រុ�ុង។ បោះ��ម�បីីបោះ�ើ��ូបោះចំនះ 
នាំយៈ��ា�ន៍ទីីក្រុ�ុងទំាំងអស់ក្រុតូែ
ផុតល់អនុ៍ភាពួ�ល់ការនុ៍ែតតែិធាន៍
ការ�៌�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�សវែ�លមាន៍
ភាពួចំក្រុមុះ។ បោះយៈ�ង�៏គួឺរវែតក្រុតូែការ 
អន�បោះ�ា�ការបោះល�គឺបោះក្រុមាងសាងសង់
ទីីក្រុ�ុង�ំបោះពួញតាមបោះគ្មាលបោះ�នៃន៍
ភាពួចំក្រុមុះទំាំងបោះនាំះ ។

ជួលអន�ក្រុសុ�ឡូូវែែលម�ចូំល�ំបោះរ�
ការង្ហារ�វែនុ៍ម មិន៍ក្រុតឹមវែតក្រុគួឺសារ
និ៍ងមិតតភ�តរិ�ស់អន�បោះទី។

�ន�ងនាំមជាក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាខំ�មំាន៍
អារមី�៍ថ្នា បោះយៈ�ង�ន៍បោះ�ើ�ឱ្�យមាន៍
ភាពួចំក្រុមុះ។ បោះយៈ�ង�ន៍បោះ�ះបោះ�ោ�ត 
បោះរៀ�ចំំ និ៍ង�ង់ក្រុ��់ឱ្�យក្រុ�ុមហុ៊ន៍
មួយៈចូំលម�សាា��សទង់បោះម�ល
សាលាក្រុ�ុង និ៍ងនាំយៈ��ា�ន៍
សាលាបោះ��ម�បីីវែសើងរ�ចំបោះមើ�យៈថ្នា
បោះត�បោះយៈ�ង�ន៍�ំបោះពួញតាម
បោះគ្មាលបោះ�នៃន៍ភាពួចំក្រុមុះរ�ស់
បោះយៈ�ង។ បោះយៈ�ងមាន៍ �េវុែន៍តបោះយៈ�ង
អាចំបោះ�ើ��ន៍លែជាងបោះន៍ះ។

N/A
debbelangerforlowell 
DebLovesLowell
debbelangerforlowell.com

drinkwaterforlowell.com

N/A
N/A
N/A
គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

jm_drinkwater
John Drinkwater - Lowell 
City Councilor
jm_drinkwater

គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

N/A
Rita-M-Mercier
N/A

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ងអ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង
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Bobby Tugbiyele
Downtown

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

ក្រុគួឺសារខំ�ជំាជន៍បោះភៀសខើ�ន៍ពីួ
ក្រុ�បោះទីស�មី�ជាម�បោះ�អាបោះមរិ�។ 
ខំ�សូំមវែថ្មីើងអំ�រគុឺ�ចំំបោះពាះ
ជំនួ៍យៈពីួអងគការស��បី�រស�ម៌
កាតូលិ� វែ�លបោះ�ើ�បោះអាយៈការជួយៈ
អន��នៃទី�ន៍កាា�យៈជាវែផុន�មួយៈនៃន៍
ឌី្អិន៍បោះអរ�ស់ខំ� ំបោះហ�យៈខំ��ំន៍
បោះ�ើ�ការង្ហារ�ន�ងវែផុន�សុែតិុភាពួ
សាធារ�ៈអស់រយៈៈបោះពួល 
៣១។ ខំ��ំន៍�បោះក្រុម�ការបោះ�
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុងឡូូវែែលអស់
រយៈៈបោះពួលពីួរអា�តត�ិន៍ើងម�
បោះហ�យៈវែតងវែតបោះផ្ទាា�តបោះល�បោះ�ើ�បោះអាយៈ
មនុ៍ស�សឱ្�យបោះ�ើ�ការជាមួយៈគ្មាោ�។

ខំ�មំាន៍បោះមាទីន៍ភាពួវែ�លបោះ�ឡូូ
វែែលថ្នាជាផុទះ�ន�ងពា�់�ណាា�ល
ជីែិតរ�ស់ខំ� ំខំ��ំន៍ជួ�ក្រុ�ពួន៍ធខំ�ំ
អាឡិូចំសាន់៍ក្រុ� បោះហ�យៈ�ន៍ទិីញ
ផុទះទីី ១ រ�ស់បោះយៈ�ងជាមួយៈគ្មាោ�។ 
បោះយៈ�ងទំាំងពីួរ�ន៍�ញឹ្ជូ�់
ការសិ��សាពីួសាលា UMass 

Lowell បោះហ�យៈបោះយៈ�ង�ំពុួងចិំញឹឹ្ជូម
�ូន៍ក្រុ�ុសតូចំៗរ�ស់បោះយៈ�ងបោះ�ា�ះ 
Samuel និ៍ង Ellis ផុងវែ�រ។ ខំ�ំ
�៏�ន៍�បោះងើ�ត និ៍ងមាន៍ក្រុ�ុមហុ៊ន៍
បោះក្រុជ�សបោះរ�ស�ុគឺគលិ�បោះ�ទីីក្រុ�ុងឡូូ
វែែលបោះ�ា�ះថ្នា The Leap 

Network, LLC ។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

បោះយៈ�ងក្រុតូែបោះ�ះក្រុសាយៈភាពួគ្មាា�ន៍
ផុទះសវែម�បីង។ បោះយៈ�ងក្រុតូែការ
ការង្ហារកាន់៍វែតបោះក្រុចំ�ន៍ លំបោះ��ា�ន៍
សមរម�យ និ៍ង�ន៍ធាន៍�វែនុ៍មបោះទីៀត
សក្រុមា�់អន�វែ�លមាន៍�ញ្ជាា�
សុខភាពួផុើែូចិំតត។ បោះយៈ�ងក្រុតូែការ
វែសើងរ�ជំនួ៍យៈពីួរ�ឋ និ៍ង
រ�ា�ភិ�លសហព័ួន៍ធ បោះក្រុ��ក្រុ�ស់
មូលនិ៍�ិចំ�ប៉ា�់ជួយៈសបោះស្រ្តង្ហាា�ះ
អាបោះមរិ� និ៍ងសហការជាមួយៈ
អងគការមិន៍រ�ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ�ន�ង
តំ�ន់៍បោះ��ម�បីីសបោះក្រុមចំ�ិចឹំការបោះន៍ះ។

�ញ្ជាា�វែ�លបោះយៈ�ង�ំពុួងជួ�ក្រុ�ទីះ
បោះ��ោ�បំោះន៍ះ គឺឺបោះផ្ទាា�តបោះល�ការ
តំណាង សុខភាពួនិ៍ង
សុខុមាលភាពួរ�ស់ទីីក្រុ�ុង 
ក្រុពួមទំាំងមាន៍ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុង
ក្រុតឹមក្រុតូែវែ�លមាន៍ភាពួស�មី 
និ៍ងក្រុ���បោះ�យៈភាពួនៃចំនក្រុ�ឌិ្ត
�ន�ងការបោះ�ះក្រុសាយៈ�ញ្ជាា�នៃថ្មីៃបោះន៍ះ
និ៍ងនៃថ្មីៃវែសែ�។ បោះ�យៈមាន៍ក្រុ�ុម
វែ�លក្រុតឹមក្រុតូែបោះយៈ�ងអាចំ
ក្រុ�ឈមមុខនឹ៍ង�ញ្ជាា�ក្រុគឺ�់យាា�ង។

បោះត៌�អ្ននកនឹងបោះធំែ�អ្នែ�បោះដ�មុ�បី�វែក
លមុអភាព័ច្ឆិទ្រមុុះ សមុធំមុ៌ 
ន�ងការរួមុបញ្ចូូូលបោះ�ទ្រកុង
ឡូូវែែល?

 ជំហាន៍�ំ�ូង�ន�ងការបោះ�ះក្រុសាយៈ
�ញ្ជាា�គឺឺការសារភាពួថ្នាបោះយៈ�ងជួ�
�ញ្ជាា�ទំាំងបោះន៍ះ។ ខំ��ំន៍សំុនាំយៈ�
ក្រុ�ុងបោះអាយៈមាន៍ការជួលអន�បោះ�ើ�
សែន៍�របោះ��ម�បីីពិួនិ៍ត�យបោះម�ល
ការជួលមនុ៍ស�សចំក្រុមុះ។ សែន៍�មី
�ន៍�ញឹ្ជូ�់បោះហ�យៈបោះយៈ�ងមាន៍ការ
ង្ហារក្រុតូែបោះ�ើ�។ បោះយៈ�ងក្រុតូែការ�មាា�ងំ
ពួល�មីវែ�លឆើ�ះ�ញ្ជាា�ងំពីួ
ក្រុ�ជាជន៍រ�ស់បោះយៈ�ង។

 ខំ�ជំាអន�ជំនាំញវែផុន�
�ន៍ធាន៍មនុ៍ស�ស/បោះក្រុជ�សបោះរ�ស
�ុគឺគលិ�វែ�លមាន៍�ទីពិួបោះសា�ន៍៍ 
១៥ �ោ�។ំ ខំ��ំន៍តសូ៊មតិយាា�ង
សើតិសា្វ�ញចំំបោះពាះសែន៍�មីទីីក្រុ�ុង
សីុ និ៍ងសែន៍�មីកាលពីួ�ោ�2ំ018 
បោះល�សាលារ�ឋ។ លទីធផុលនៃន៍
រ�យៈការ�៍ទំាំងពីួរ�ង្ហាា�ញនូ៍ែ
ការក្រុពួួយៈ�រមៃ និ៍ងឱ្កាស។ ខំ�ំ
នឹ៍ងកាា�យៈជាអន��ឹ�នំាំវែ�លបោះ��រ
បោះល�ភាពួចំក្រុមុះ និ៍ងសមភាពួ។ 
�ទីពិួបោះសា�ន៍៍រ�ស់ខំ�គំំ្មាក្រុទីបោះរឿង
បោះន៍ះ!

N/A
vesnaforlowell
N/A
vesnaforlowell.com BobbyforLowell.com

BobbyforLowell 
BobbyforLowell 
BobbyforLowell

បោះត៌�អ្ននកណា�ើះជាគ�ៈកមាះ�ធំ�ការ
សាលាសទ្រមាប់ការបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌�ូបោះ�?

គឺ�ៈ�មាា��ិសាលា នី៍មួយៈៗវែតងមាន៍
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុងចំំនួ៍ន៍ពីួរ។

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

Pawtucketville

Highlands

Lower
Highlands

The Acre

Centralville

DTL

Back
Central

Sacred
Heart

South
Lowell

Belvidere

Lwr.
Belv.

NESMITH

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE

GORHAM
WOOD WESTFORD

PRINCETON

CHELMSFORD

STEVENS

SCHOOL

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

3
495

495

PAWTUCKET

LAKEVIEW

4D
IS

TR

ICT

2D
IS

TR

ICT

3D
IS

TR

ICT

1D
IS

TR

ICT

បោះត៌��ំ�បំោះ�ះបោះ�ោ�ត៌បោះដ្ឋាយៈផ្ទាា�ល់បោះ�ឯណា?
Vota por estos candidatos en la misma papeleta que el 
candidato de su distrito durante las elecciones generales. ¡Elija 
sus tres mejores!

បោះផុ��ងៗ

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង



ច្ឆិបោះមុើ�យៈការសទង់មុត៌�
របស់គ�ៈកមាះ�ធំ�ការ
សាលា

៤ សង្ហាា�ត៌់
២ បោះ�ះបោះ�ោ�ត៌�ូបោះ�
បោះបកខជន ១២ នាំក់។
អ្ននកកាន់កំព័ុងកាន់
ត៌ំវែ�ងច្ឆិំនួន ៦ 
នាំក់។



 
 
Ben Opara
Pawtucketville

 
 
Stacey Thompson
Pawtucketville

 
 
Hilary Clark 
Downtown

 
 
Eileen DelRossi
Centralville

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

ខំ�មំាន៍អាយុៈ៣១ �ោ� ំបោះហ�យៈជាអន�
រស់បោះ�ក្រុ�ុងឡូូវែែល ខំ��៏ំ�ន៍
រស់បោះ�ក្រុ�ុងផុែថ្មី�ខិត 
(Pawtucketville) ចំំនួ៍ន៍ ២៧�ោ�ំ 
ជាមួយៈក្រុ�ពួន៍ធរ�ស់ខំ�បំោះ�ា�ះ វ៉ា�ឡឺូ
រ� និ៍ង �ូន៍�ីនាំ�់វែ�ល�ន៍បោះរៀន៍
បោះចំញពីួសាលារ�ឋឡូូវែែល។ ខំ�ំ
�ន៍ផ្ទាា�ស់ម�បោះ�ក្រុ�ុងឡូូវែែលពីួ
ក្រុ�បោះទីសនី៍បោះហ�សរ�យាា�បោះ��ម�បីី�ញឹ្ជូ�់
ការសិ��សាថ្នាោ��់ឧតតមសិ��សា បោះ�
សា�លែិទី�យាល័យៈមាា�សាឈូ
បោះសតក្រុ�ុងឡូូវែែល។ ខំ�ជំា
សហក្រុគិឺន៍មួយៈរូ�មាន៍ហាង 
Duziem Labs បោះ�សង្ហាា�ត់ហាយៈ
បោះឡូន៍។ 

ខំ�បំោះជឿជា�់បោះល�ការអ�់រំ
បោះ�យៈសារវែតវាមាន៍អំណាចំ�ន�ង
ការផុតល់ព័ួត៌មាន៍ និ៍ងជា
ការ�បោះងើ�តឱ្កាស។ �ន�ងនាំមជា
ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍មាោ��់អស់រយៈៈបោះពួល 
១១�ោ� ំ(�បោះក្រុងៀន៍បោះ�ទីីក្រុ�ុងឡូូ
វែែលចំំនួ៍ន៍៨ �ោ�)ំ ខំ�មំាន៍សំណាង
�ន៍ចូំលរួម�ន�ងការផុតល់អំណាចំ 
តសូ៊មតិ និ៍ង អ�់រំសិស�សវែ�ល
ក្រុតូែ�ន៍បោះគឺបោះភើចំ។ ក្រុ�ែតិតនៃន៍ការ
តសូ៊រ�ស់ខំ�បំោះ��ម�បីីសម�ម៌ និ៍ង
�បោះងើ�ន៍សំបោះលងក្រុតូែ�ន៍បោះគឺ
ចំងក្រុ�ង។ ខំ��ំរមៃពីួ�ញ្ជាា�
ទំាំងបោះនាំះ។

ខំ�ជំាអាណាពួ�យា�លរ�ស់សិស�ស
វែ�ល�ំពុួងបោះរៀន៍បោះ�ែិទី�យាល័យៈ
មាោ��់។ ខំ�គិំឺតថ្នាការបោះផ្ទាា�តបោះល�ការ
ទំីនាំ�់ទំីន៍ង ការសហការ ភាពួ
ចំក្រុមុះជាតិសាសន៌៍ សម�ម៌ និ៍ង
ការ��់�ញូឹ្ជូលចំក្រុមុះភាពួនឹ៍ង
បោះ�ើ�បោះអាយៈសាលារ�ឋឡូូវែែលកាន់៍
វែតលែ។

ខំ��ំន៍បោះ��ត និ៍ង�ំធាត់បោះ�ទីីក្រុ�ុង
ឡូូវែែល។ ខំ��ំន៍ចូំលបោះរៀន៍បោះ�
សាលាសារ�ឋឡូូវែែលពីួថ្នាោ��់
មបោះតតយៈ�យ�ល់ែិទី�យាល័យៈ។ ខំ�ំ
មាន៍�ូន៍ក្រុ�ុសអាយុៈ ៨ �ោ�វំែ�ល
បោះរៀន៍បោះ�សាលាឡូូវែែល។ ខំ�មំាន៍
បោះសចំ�តរី��រាយៈវែ�ល�ន៍បោះ�ើ�ការ
ជាក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍ថ្នាោ��់អ�់រំពិួបោះសស
រយៈៈបោះពួល ១៦ �ោ� ំ។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

ខំ��ំន៍លឺពីួអន�រស់បោះ�សង្ហាា�ត់បោះន៍ះ
និ៍យាយៈថ្នា �ញ្ជាា�ការជិះរថ្មីយៈន៍ត
ក្រុ�ុង ការជួសជុលវែថ្មីទំាំ និ៍ង
មូូ�អាហារ ហា�់�ូចំជា
បោះ��តមាន៍បោះឡូ�ងញឹ�ញ៉ា�់។ 
ទំាំងបោះន៍ះគឺឺជា�ញ្ជាា�ថីី្មីនិ៍ង
ជា�់លា�់រ�ស់សង្ហាា�ត់ 
បោះ�យៈសារវែតសង្ហាា�ត់ថីី្មីវែតងមាន៍
�ញ្ជាា�ក្រុ�ឈមថីី្មីៗ។ ខំ�បំោះ��ំពុួង
គិឺតពីួអើវីែ�លលែ�ំផុុតសក្រុមា�់
ទីីក្រុ�ុងរ�ស់បោះយៈ�ង។ 

សង្ហាា�ត់ជាបោះក្រុចំ�ន៍នឹ៍ងនិ៍យាយៈថ្នា 
សង្ហាា�ត់មួយៈមាន៍សាលាបោះរៀន៍
រឹងមំាមួយៈ។ វាបោះ�វែតមាន៍តំរូែការ
ទូីបោះ�សំរា�់ការអភិែឌ្�ឍ ការវែថ្មីទំាំ 
និ៍ង ការវែថ្មីរ��សាបោះផុ�សងៗបោះទីៀត។ 
�ងើះភាពួចំក្រុមុះែ��បី�ម៌/សម�ម៌
�ន�ងចំំបោះណាមអន�អ�់រំគឺឺជា �ញ្ជាា�
វែ�លគួឺរបោះអាយៈការ�ត់សមាា�ល់
�ំផុុតរ�ស់សង្ហាា�ត់។

មាន៍សាលាបោះរៀន៍ពីួជំនាំន់៍បោះ��ម
ជាបោះក្រុចំ�ន៍សិុតបោះ��ន�ងសង្ហាា�ត់ទីី២។ 
បោះយៈ�ងក្រុតូែ�ន៍តផុតល់អាទិីភាពួ�ល់
សាលាទំាំងបោះន៍ះនូ៍ែអើវីែ�លពួួ�បោះគឺ
ក្រុតូែការបោះ��ម�បីីជួយៈសិស�សរ�ស់
ពួួ�បោះគឺបោះរៀន៍ និ៍ងខិតខំ�ន៍ត វែ�លវា
នឹ៍ងបោះល���ំពួស់សាលាបោះរៀន៍ទំាំង
បោះអាយៈបោះចំញពីួសាា�ន៍ភាពួវែ�លបោះគឺ
�ំពុួងមាន៍។

សមភាពួ�ន�ងការទីទួីលព័ួត៌មាន៍
ពីួរ�ឋ�លបោះ��ម�បីីជូន៍�ំ�ឹង
ក្រុតឹមក្រុតូែ�ល់ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍វែ�លជា
អន�ទំីនាំ�់ទំីន៍ងផ្ទាា�ល់ជាមួយៈ
ឪពុួ�មាា�យៈសិស�ស។ ក្រុ�សិន៍បោះ��ក្រុគូឺ
មិន៍ទីទួីល�ន៍ព័ួត៌មាន៍ក្រុតឹមក្រុតូែ៖ 
បោះត�ពួួ�បោះគឺអាចំជូន៍�ំ�ឹង�ល់
ឪពុួ�មាា�យៈ�ន៍យាា�ង�ូចំបោះមតចំ? 
�ូចំគ្មាោ�បោះន៍ះផុងវែ�រអសិុរភាពួ 
ខ�យល់ និ៍ង �ំបោះ�បោះ��ន�ងសាលា។

 បោះត៌�អ្ននកមានគបោះទ្រមាងអ្នែ��ើះ
បោះដ�មុ�បី�បបោះងើ�នថ្មីែិកាដល់
សាលាបោះរៀន? បោះត៌�នឹង
អ្ននកបោះទ្រប�មុូលន�ធំ�ថ្មីី�
ទាំំងបោះនាំះយ៉ាា�ងដូច្ឆិបោះមុីច្ឆិ?

 ខំ�នឹំ៍ងវែសើងរ�ែិ�ីបោះ��ម�បីី�បោះងើ�ន៍
�មីែិ�ីជំនួ៍យៈវែ�លបោះផ្ទាា�តបោះល�
គឺបោះក្រុមាងជា�់លា�់�ូចំជា 
ការសិ��សាតាមអ៊�ន៍បោះ��បោះ�ត 
ការអ�់រំ�ុមារតូចំ និ៍ង�មីែិ�ីវែចំ�
អំបោះណាយៈ។ ខំ�នឹំ៍ងបោះល��ទឹី�ចិំតត
ឱ្�យសាលានិ៍មួយៈៗចូំលរួមជាមួយៈ
ការពួក្រុងី�គឺបោះក្រុមាងវែ��បោះន៍ះ។ 
បោះ�យៈសារវែតក្រុ�ជាសាស្រ្តសតឡូូវែែ�
ល បោះគឺគួឺរវែសើងរ�មូលនិ៍�ិ
សក្រុមា�់ជួយៈសិស�សវែ�លក្រុគួឺសារ
មាន៍ចំំនូ៍លទាំ�។

មិន៍ថ្នាវាជាជំនួ៍យៈឥតសំ�ង ឬ 
ពីួឧស�សាហ�មីឯ�ជន៍បោះទី ការ
ពួក្រុងឹងនិ៍រន៍តរភាពួរ�ស់វាគឺឺជា
ការសំខាន់៍�ំផុុត។ �ន�ងការបោះក្រុ��
ក្រុ�ស់មូលនិ៍�ិ ខំ�នឹំ៍ងពិួបោះក្រុគ្មាះ
បោះយា�ល់ជាមួយៈអន�ជំនាំញ
�ូចំជា៖ ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍ ក្រុគូឺជំនាំញ 
ឪពុួ�មាា�យៈ និ៍ងសិស�ស។ 
ចំំបោះណាមវែផុន�ខើះៗវែ�លខំ�នឹំ៍ង
និ៍យាយៈរួមមាន៍៖ ការអ�់រំ
ពិួបោះសស សិល�បីៈ ការបោះរ�ស
�ុគឺគលិ�ក្រុគូឺជំនាំញ �ុគឺគលិ�
សងគម និ៍ងសម�ម៌។

បោះយៈ�ងក្រុតូែវែត�ន៍តតសូ៊មតិបោះអាយៈ
មាន៍ការផុតល់មូលនិ៍�ិរ�ឋ�៏
សមក្រុស�។ បោះយៈ�ង�៏គួឺរវែតជក្រុមុញ
បោះអាយៈទីីក្រុ�ុងមាន៍ការ
ទីទួីលខុសក្រុតូែបោះល�ការបោះរៀ�ចំំ
វែផុន៍ការ ការផុតល់មូលនិ៍�ិ
ជា�ន៍ត�នាំា��់ និ៍ងការវែ�លំអ
អាគ្មារសិ��សារ�ស់បោះយៈ�ងបោះអាយៈ
សមក្រុស� ។ មូលនិ៍�ិគួឺរវែតផុតល់
បោះអាយៈសាលា បោះ��ម�បីី
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលាបោះ�ើ�ការ
សបោះក្រុមចំចិំតតបោះក្រុ��ក្រុ�ស់វាបោះ�យៈ
វែផុែ�បោះល�បោះគ្មាលបោះ�និ៍ងតក្រុមូែការ
ជា�់លា�់រ�ស់ពួួ�បោះគឺ។

 ែិភាគឺរ��វែន៍ើងណាវែ�លក្រុតូែការ
មូលនិ៍�ិ�វែនុ៍មបោះ��ន�ង
សាលាបោះរៀន៍។ ធានាំថ្នាមូលនិ៍�ិ
ទំាំងបោះនាំះក្រុតូែ�ន៍បោះគឺបោះក្រុ��បោះ��ម�បីី
បោះឆើ�យៈត�បោះ�នឹ៍ងតក្រុមូែការ
ជា�់វែសតងវែ�លនំាំបោះអាយៈមាន៍ការ
�បោះងើ�ន៍មូលនិ៍�ិ។

គ�ៈកមីុការសាលា 

N/A
benoparaforlowell
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StaceyforLowell 
StaceyforLowell
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បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

ឡូូវែែលគឺឺជាផុទះរ�ស់ខំ�ចំា�់តំាងពីួ
�ោ�១ំ៩៨៩ ខំ��ំន៍ម�
តំាងទីីលំបោះ��នាំា��់ពីួ�ំបោះ��ត
រ�ស់ខំ�បំោះ��ន�ងជំរំុជន៍បោះភៀសខើ�ន៍
�មី�ជា/នៃថ្មី។ �ូន៍ក្រុសីរ�ស់ខំ�ំ
ទំាំងពីួរនាំ�់ និ៍ងខំ��ំន៍ចូំលបោះរៀន៍
បោះ�សាលារ�ឋឡូូវែែល។ ខំ�ចំំង់
បោះ�ើ�ជាសំបោះលងសំរា�់ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍  
ក្រុគួឺសារ បោះហ�យៈសំខាន់៍�ំផុុត
សក្រុមា�់�ូន៍ៗរ�ស់បោះយៈ�ង។ ខំ�ជំា
អន�អ�់រំបោះ�ឡូូវែែលអស់
រយៈៈបោះពួលជាង២០�ោ�បំោះហ�យៈ។

 �ន�ងនាំមជាអន�អ�់រំបោះពួញមួយៈ
ជីែិតមាោ��់ ខំ�គិំឺតថ្នាខំ�អំាចំនំាំ
ទីស�សន៍ៈរ�ស់ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍�ល់
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលា។ បោះ�យៈ
ពិួចារណាបោះល�ការខូចំខាតវែ�ល
�ន៍បោះ��តបោះឡូ�ងចំំបោះពាះសិស�សរ�ស់
បោះយៈ�ងចា�់តំាងពីួជំងឺ�ូែ�ត ខំ�បំោះជឿ
ថ្នាខំ�មំាន៍ក្រុ�ែតតចំិា�ច់ំបោះ��ម�បីីជក្រុមុ
ញឱ្�យសិស�សរ�ស់បោះយៈ�ងបោះ�មុខ 
ក្រុ�សិន៍បោះ��គ្មាា�ន៍�ូែ��បោះទីបោះនាំះ។

ខំ�ជំាអន�អភិែឌ្�ឍន៍៍�មីែិ�ី�ំុពួ�យូទ័ីរ/
ក្រុគីឺ�តូ និ៍ងែិនិ៍បោះយាគឺទីីផុ�សារ
ភាគឺហុ៊ន៍មាោ��់។ ខំ�បំោះជឿជា�់បោះល�ចំំ
�ង់ចំំនូ៍លចិំតត និ៍ងការជួយៈអន�
វែ�លក្រុតូែការជំនួ៍យៈ។

 ខំ��ំន៍ជា�់បោះ�ោ�តជា
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលា
បោះល���ំ�ូងបោះ��ោ�២ំ០១៧។ ខំ�ំ
�ន៍បោះល��គឺបោះក្រុមាងបោះផុ�សងៗផុតល់
ក្រុ�បោះយាជន៍៍�ល់សិស�ស
ទំាំងឡាយៈ។ ខំ�សំុំសបោះមើងបោះ�ោ�ត
រ�ស់អន� បោះអាយៈខំ�អំាចំក្រុតល�់
ម��បោះក្រុម�អន�ែិញ។ ខំ�ជំា
មនុ៍ស�សមាោ��់វែ�លបោះជឿជា�់ថ្នា
ការអ�់រំមាន៍សារៈសំខាន់៍
សក្រុមា�់សិស�ស និ៍ងក្រុគួឺសារ
ក្រុគឺ�់រូ�។ វាគួឺរវែតមាន៍ភាពួ
យុៈតត�ិម៌។ បោះ�យៈគ្មាា�ន៍
ន៍បោះយា�យៈ។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

�ញ្ជាា��ំ�ំផុុតមួយៈវែ�លខំ�ចំំង់
បោះ�ះក្រុសាយៈសក្រុមា�់សង្ហាា�ត់ខំ� ំគឺឺ
�បោះងើ�ន៍ឱ្កាសសក្រុមា�់ការចូំលរួម
រ�ស់ឪពុួ�មាា�យៈ។ បោះយៈ�ងអាចំ
�នុ៍យៈការរំាងសទះ�ល់ការចូំលរួម
ជាមួយៈក្រុគួឺសារតាមរយៈៈបោះសវា�មី
��វែក្រុ� ផុតល់ការវែថ្មីទំាំ�ុមារ
សក្រុមា�់បោះពួលក្រុ�ជំុ និ៍ងផុតល់ជូន៍
នូ៍ែ�ន៍ធាន៍ែ��បី�ម៌ចំក្រុមុះ ។

 បោះយៈ�ងក្រុតូែតាម�ន៍បោះ�យៈ
យៈ�ចិំតតទុី���់បោះល�គឺបោះក្រុមាង
រ�ស់សាលាែិទី�យាល័យៈឡូូវែែល 
បោះ��ម�បីីធានាំថ្នាបោះយៈ�ងទីទួីល�ន៍អើី
�ូចំការសន៍�យា។ ការទីទួីល�ន៍
នូ៍ែគុឺ�ភាពួខីស់រ�ស់សាលា
រ�ស់បោះយៈ�ងគឺឺមាន៍សារៈសំខាន់៍
ខាា�ងំណាស់សក្រុមា�់សិស�សរ�ស់
បោះយៈ�ង និ៍ងសក្រុមា�់អន��ង់ពួន៍ធ
រ�ស់បោះយៈ�ង។ ក្រុ�ព័ួន៍ធសាលាបោះរៀន៍
លែអាចំ�បោះងើ�ន៍តនៃមើនៃន៍ការរស់បោះ�
�ន�ងទីីក្រុ�ុង។

បោះ�យៈការជួយៈ�ល់អន�ខើះខាត
សិុរភាពួហិរញ្ជូញែតុ�។

 ខំ�ចំំង់ឱ្�យឪពុួ�មាា�យៈខិតខំ
ក្រុ�ឹងវែក្រុ�ង�វែនុ៍មបោះទីៀត�ន�ង
ការអ�់រំ�ូន៍រ�ស់ពួួ�បោះគឺ។ ខំ�ំ
ចំង់ឱ្�យឪពុួ�មាា�យៈជាបោះក្រុចំ�ន៍
និ៍យាយៈជាមួយៈ ក្រុគូឺក្រុ�ឹ��សា ឬ
ក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍រ�ស់�ូន៍ពួួ�បោះគឺ។ 
ចំំណាយៈបោះពួល�វែនុ៍មចំំបោះពាះ
ស�មីភាពួបោះក្រុ�បោះមាា�ងបោះរៀន៍ ឬ
សក្រុមា�់ការអាន៍មុន៍បោះពួល
ចូំលបោះគឺង។ �ំបោះណាះក្រុសាយៈ
រួមមាន៍ការបោះ�ើ�ឱ្�យឪពុួ�មាា�យៈមាន៍
ផ្ទាសុ�ភាពួ និ៍ងមាន៍�ណាា�ញ
សក្រុមា�់គ្មាត់បោះ��ម�បីីវែចំ�រំវែល�ពីួ
ភាពួបោះជាគឺជ័យៈរ�ស់ពួួ�បោះគឺ។

 បោះត៌�អ្ននកមានគបោះទ្រមាងអ្នែ��ើះ
បោះដ�មុ�បី�បបោះងើ�នថ្មីែិកាដល់
សាលាបោះរៀន? បោះត៌�នឹង
អ្ននកបោះទ្រប�មុូលន�ធំ�ថ្មីី�
ទាំំងបោះនាំះយ៉ាា�ងដូច្ឆិបោះមុីច្ឆិ?

មូលនិ៍�ិក្រុតូែវែតបោះផ្ទាា�តបោះល��មីែិ�ី
វែ�លជួយៈបោះ�យៈផ្ទាា�ល់�ល់សិស�ស
និ៍ងក្រុគូឺរ�ស់បោះយៈ�ងបោះ��ន�ងថ្នាោ��់។ 
ជំងឺ�ូែ���ន៍�ងើរភាពួអា�់ខាន៍
�ល់�ូន៍រ�ស់បោះយៈ�ងនូ៍ែបោះពួលបោះែលា
បោះរៀន៍សូក្រុត�៏មាន៍តនៃមើ។ បោះយៈ�ងក្រុតូែ
ែិនិ៍បោះយាគឺបោះល��មីែិ�ីវែ�លជួយៈ
សិស�សរ�ស់បោះយៈ�ង�ន�ងការ�ំបោះពួញ
ចំបោះនាំា�ះក្រុ�បោះហាង�ន�ងការអ�់រំ និ៍ង
ការអភិែឌ្�ឍសងគម/អារមី�៍រ�ស់
ពួួ�បោះគឺ។

ជា�់វែសតងបោះយៈ�ង�ំពុួងទីទួីល�ន៍
មូលនិ៍�ិជាបោះក្រុចំ�ន៍បោះ��ម�បីីជួយៈ
កាត់�នុ៍យៈផុល�េះពាល់នៃន៍ជំងឺ�ូ
ែ�� �េវុែន៍តបោះយៈ�ងមាន៍តក្រុមូែការ
បោះផុ�សងបោះទីៀតបោះ��ន�ងសង្ហាា�ត់រ�ស់
បោះយៈ�ង។ ខំ�គិំឺតថ្នាទីីក្រុ�ុងគួឺរវែត
ខិតខំក្រុ�ឹងវែក្រុ�ងបោះ��ម�បីីយៈ��ី
សាលា St. Louis School/

Parish។ ការបោះទីើ�វែ��បោះន៍ះនឹ៍ងជួយៈ
សន៍�សំលុយៈរ�ស់សង្ហាា�ត់រ�ស់
បោះយៈ�ងជាងមួយៈលាន៍�ុលាា�រជា
បោះរៀងរាល់�ោ�។ំ

 អងគការមិន៍រ�ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ
បោះផ្ទាា�តបោះល�ការអ�់រំយុៈែជន៍។

 បោះ�ើ�ឱ្�យសាលារ�ឋឡូូវែែលមាន៍ភាពួ
ទាំ�់ទាំញ�ល់សិស�ស និ៍ងឪពុួ�
មាា�យៈទំាំងអស់។ មូលនិ៍�ិរ�ស់
សាលា មាន៍ភាពួសមាមាក្រុតបោះ�
នឹ៍ងចំំនួ៍ន៍សិស�សវែ�លចូំលបោះរៀន៍
បោះ�សាលារ�ឋឡូូវែែល។ បោះ�បោះពួល
សិស�សបោះ� សាលា�តបោះ�� ឬ
សាលា�បោះចឹំ�បោះទីស ទឹី�ក្រុ��់នឹ៍ង
រត់តាមសិស�សទំាំងបោះនាំះ។ ក្រុតូែ
បោះអាយៈ សភារ�ស់រ�ឋមាា�សាឈូ
បោះសត�ន៍តគំ្មាក្រុទីចំំបោះពាះចំ�ប៉ា�់
ឱ្កាសនិ៍ស�សិត។

គ�ៈកមីុការសាលា

N/A
susieforlowellschools 
susieforlowellschools
susieforlowellschools.com គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

KhimCheth 
N/A 
ChethKhim
គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

N/A
avoiceforthekids
N/A

N/A
LayforSchoolCommittee
N/A
គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

ស

ង្ហាា�ត់៌

ស

ង្ហាា�ត់៌3 ស
ង្ហា

ា�ត់៌

ស
ង្ហា

ា�ត់៌4

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង
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បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌អាច្ឆិ
រកអ្ននកបោះ�បោះល�បោះគហ�ំព័័រ
ណា?

បោះត៌�អ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌គួរដឹង
អ្នែ��ើះព័�អ្ននក?

មាន៍ក្រុ�ពួន៍ធ បោះ�ា�ះ អាលីសុន៍ 
មាន៍�ូន៍ក្រុសី ៣នាំ�់ រស់បោះ�តំ�ន់៍
ហាយៈបោះឡូន៍ ជាអន�ពួន៍ើត់អគឺគភ័ិយៈ
ក្រុ�ុងឡូូវែែល ជាអតីតក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍ 
ជាមាា�ស់អាជីែ�មីខាោ�តតូចំ។

ក្រុ�ំ�ោ�មុំន៍បោះពួលខំ�ឈំរបោះ�ា�ះជា
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលាបោះរៀន៍ ខំ�ំ
�ន៍បោះ�ើ�ការបោះ��ម�បីីវែ�លមែ
សាលាបោះរៀន៍រ�ស់បោះយៈ�ង និ៍ងបោះ��ម�បីី
សាលាទីទួីល�ន៍ថ្មីែិកាវែ�ល
បោះយៈ�ងក្រុតូែការ �ន�ងនាំមជា
បោះម�ឹ�នំាំមាោ��់បោះ�ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សា
មាតា�ិតាទូីទំាំងទីីក្រុ�ុង។ ការ
បោះ�តជា្ញ�ចិំតតរ�ស់ខំ�បំោះ�កាន់៍ការ
ទីទួីល�ន៍សាលារ�ឋលែៗ  និ៍ង
ផុតល់ឱ្កាសសក្រុមា�់�ុមារមាោ��់ៗ
ទីទួីល�ន៍បោះជាគឺជ័យៈ គឹឺអើវីែ�ល
�ឹ�នំាំរាល់ការសបោះក្រុមចំចិំតត
រ�ស់ខំ�បំោះ�បោះពួលបោះនាំះ។

�ទីពិួបោះសា�ន៍៍បោះ�ើ�ការបោះ��ន�ង
អងគការមិន៍រ�ក្រុ��់ចំំបោះ�ញ រួម
ជាមួយៈបោះសវា�មីរ�ស់ខំ�បំោះ�
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលាឡូូវែែ
ល�ន៍�បោះក្រុងៀន៍ខំ�ពីំួគុឺ�តនៃមើនៃន៍
ការចូំលរួមរ�ស់សហគឺមន៍៍ 
បោះហ�យៈជំហាន៍នី៍មួយៈៗ�ន៍បោះ�ើ�ឱ្�យ
ខំ�មំាន៍មហិចំេតាកាន់៍វែតបោះក្រុចំ�ន៍
ចំំបោះពាះអើវីែ�លក្រុ�ព័ួន៍ធសាលារ�ស់
បោះយៈ�ងអាចំសបោះក្រុមចំ�ន៍។

ខំ�បំោះ��តបោះ�រ�ឋអាយៈអូវ៉ា� ខំ�នឹំ៍ងនំាំ
យៈ�គុឺ�តនៃមើទំាំងបោះនាំះម�
ទីីក្រុ�ុងឡូូវែែល។ បោះ�ើ�ការជា
គឺ�បោះន៍យៈ�យ�រអស់រយៈៈបោះពួល ៧ 
�ោ�បំោះ�យៈសន៍�សំលុយៈ�ន៍ ២លាន៍
�ុលាា�រ។ ខំ�ធំាា��់�បោះក្រុងៀន៍�ន៍
រយៈៈបោះពួល ២០ �ោ�បំោះ�រ�ឋមាា�សា
ឈូបោះសត និ៍ងបោះ�ើ�ជានាំយៈ�
សាលា�ន៍៣�ោ�។ំ ខំ��ំន៍�ញឹ្ជូ�់
ការសិ��សាពីួមហាែិទី�យាល័យៈមាា�
សាឈូបោះសតបោះ�ឡូូវែែល បោះហ�យៈ
�ន៍សិ��សា�ំុពួ�យូទ័ីរបោះ� ហើតី�៊��។ 
ខំ�បំោះរៀ�ការជាមួយៈក្រុ�ពួន៍ធបោះ�ា�ះ ែ�
�គីឺ និ៍ងមាន៍�ូន៍ ៤ នាំ�់និ៍ងបោះ� 
៤ នាំ�់។

បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំបំផុុត៌
បោះ�កន�ងសង្ហាា�ត៌់របស់អ្ននក 
បោះហ�យៈអ្ននកនឹងបោះដ្ឋាះទ្រសាយៈ
វាបោះដ្ឋាយៈរបោះបៀបណា? 
សទ្រមាប់អ្ននកវែដល
ឈរបោះ�ះ�ះបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌
�ូបោះ� បោះត៌�អ្នែ�ជាបញ្ហាា�ធំំ
បំផុុត៌វែដល��ទ្រកុងកំព័ុង
នឹងទ្របឈមុមុុ�?

�ញ្ជាា��ំ�ំផុុតបោះ��ន�ងទីីក្រុ�ុងនាំ
បោះពួល�ចឹំ���បីន៍នបោះន៍ះគឺឺសុខភាពួ
�ុគឺគល។ �ូន៍ៗ រ�ស់បោះយៈ�ងក្រុតូែវែត
មាន៍ភាពួស�មី ចូំលរួម�ន�ង
សងគមនិ៍ងបោះរៀន៍ពីួរបោះ�ៀ�វែថ្មីរ��សា
រាងកាយៈរ�ស់ពួួ�បោះគឺ។ 
សុខុមាលភាពួផុើែូកាយៈ និ៍ង
ផុើែូចិំតតរ�ស់�ុគឺគលមាោ��់ៗគួឺរវែតជា
ចំំ�ុចំសនលូនៃន៍�ិចឹំខិតខំ
ក្រុ�ឹងវែក្រុ�ងសាា�របោះឡូ�ងែិញរ�ស់
បោះយៈ�ង។

�ញ្ជាា��ំ�ំផុុតវែ�លសាលា�ំពុួង
ក្រុ�ឈមបោះ�បោះពួលបោះន៍ះគឺឺការបោះក្រុ��
ក្រុ�ស់មូលនិ៍�ិសហព័ួន៍ធបោះ�យៈ
�ា�សនៃែបោះ��ម�បីីជួយៈ�ល់សិស�ស
ភាគឺបោះក្រុចំ�ន៍ ជាពិួបោះសសសិស�ស
វែ�លមាន៍តក្រុមូែការខីស់�ំផុុត។ 
បោះនាំះរួមមាន៍ការ�សាង
សមតុភាពួ�ុគឺគលិ� និ៍ងការគំ្មាក្រុទី
នាំនាំបោះ��ម�បីីទូីទាំត់ផុល�េះពាល់
ផុើែូចិំតត និ៍ងការ�ត់�ង់ការសិ��សា
វែ�លជះម�ពីួជំងឺ�ូែ�ត ។

ការបោះឆើ�យៈត�ក្រុ���បោះ�យៈ
ក្រុ�សិទីធភាពួរ�ស់បោះយៈ�ងចំំបោះពាះ
�ញ្ជាា�ក្រុ�ឈមនៃន៍ជំងឺ�ូែ�តនិ៍ងផុល
�េះពាល់រ�ស់វាបោះ�បោះល�សិស�សនិ៍ង
ក្រុគួឺសាររ�ស់បោះគឺទំាំងអស់។ បោះនាំះ
រួម�ញូឹ្ជូលទំាំងការបោះ���
សាលាបោះរៀន៍រ�ស់បោះយៈ�ងបោះ�យៈ
សុែតិុភាពួ �ល់ការបោះរៀន៍សូក្រុត
បោះ�យៈផ្ទាា�ល់និ៍ងការគំ្មាក្រុទី�ល់
អន៍តរាគឺមន៍៍បោះល�ការអ�់រំ និ៍ង
សុខភាពួផុើែូចិំតតសក្រុមា�់
សិស�សានុ៍សិស�សរ�ស់បោះយៈ�ង
ទំាំងអស់គ្មាោ�។

ការ�បោះងើ�ត និ៍ងសាងសង់
ែិទី�យាល័យៈ។ បោះយៈ�ងមិន៍គួឺរមាន៍
�ំហុស�ន�ងការសាងសង់បោះទីៀត។ 
សក្រុមា�់ការ�បោះងើ�ត បោះយៈ�ងក្រុតូែ
វែថ្មីរ��សា Latin Lyceum ខ�ៈ
វែ�លបោះយៈ�ងពួ�យាយាមពួក្រុងី�
ការអ�់រំែិជាា�ជីែៈតាមរយៈៈ�ិចឹំ
សហក្រុ�តិ�តតកិារជាមួយៈ
ែិទី�យាល័យៈ�បោះចឹំ�បោះទីស Great 

Lowell ។

 បោះត៌�អ្ននកមានគបោះទ្រមាងអ្នែ��ើះ
បោះដ�មុ�បី�បបោះងើ�នថ្មីែិកាដល់
សាលាបោះរៀន? បោះត៌�នឹង
អ្ននកបោះទ្រប�មុូលន�ធំ�ថ្មីី�
ទាំំងបោះនាំះយ៉ាា�ងដូច្ឆិបោះមុីច្ឆិ?

មាន៍ឱ្កាស�ន�ងការសន៍�សំក្រុ��់�៏
�ំ�ន�ងការចំំណាយៈបោះល�ការ
�ឹ�ជញូូ្ជូន៍។ បោះគ្មាលន៍បោះយា�យៈ
វែផុន៍ទីីសង្ហាា�ត់ និ៍ងសាលានាំ
បោះពួល�ចឹំ���បីន៍នរ�ស់បោះយៈ�ងមិន៍
មាន៍ក្រុ�សិទីធភាពួបោះទី។ បោះយៈ�ងអាចំ
ផុតល់នូ៍ែផុលិតផុលលែក្រុ�បោះស�រជាង
មុន៍ និ៍ង�ំបោះពួញតក្រុមូែការ
�ឹ�ជញូូ្ជូន៍រ�ស់បោះយៈ�ងទំាំងអស់
ជាមួយៈនឹ៍ងការវែ�វែក្រុ�
បោះគ្មាលន៍បោះយា�យៈទំាំងបោះន៍ះ។

ខំ�ចូំំលរួមជក្រុមុញការបោះក្រុ��ក្រុ��់
�ុលាា�រវែ�លចំំណាយៈបោះល�ការអ�់រំ
បោះ�យៈការទាំ�់ទីងបោះ� បោះម�ឹ�នំាំ
នី៍តិ��បីញ្ជូញតតបិោះ�សភា និ៍ង
ក្រុ�ុមក្រុ�ឹ��សាក្រុ�ុងក្រុពួមទំាំងចូំលរួម
ជាមួយៈសមាគឺមរ�ស់
គឺ�ៈ�មីការសាលានៃន៍រ�ឋមាា�សា
ឈូបោះសត។ បោះយៈ�ងក្រុតូែបោះក្រុ��និ៍ង
វែចំ�ចាយៈមូលនិ៍�ិបោះ�យៈ
�ា�សនៃែ នឹ៍ង សម�ម៌បោះ��ម�បីីផុតល់
ឱ្�យ�ុមារមាោ��់ៗនូ៍ែ�ន៍ធាន៍វែ�ល
ពួួ�បោះគឺក្រុតូែការបោះ��ម�បីីបោះរៀន៍។

បោះយៈ�ងក្រុតូែវែតចំំណាយៈថ្មីែិកា
សហព័ួន៍ធវែ�លបោះទី��បោះ��ន៍នាំបោះពួល
ថីី្មីៗបោះន៍ះបោះ�បោះល�អើវីែ�លថ្នាោ��់បោះរៀន៍
ក្រុតូែការ បោះ��ម�បីីធានាំថ្នា
សិស�សានុ៍សិស�សរ�ស់បោះយៈ�ងវែ�ល
ក្រុតូែ�ន៍រងផុល�េះពាល់យាា�ង
ខាា�ងំពីួជំងឺ�ូែ�ត អាចំក្រុតូែ�ន៍បោះគឺ
ផុតល់ការអន៍តរាគឺមន៏៍បោះល�ការ
�បោះក្រុងៀន៍ និ៍ងក្រុគូឺ�បោះក្រុងៀន៍បោះ��ម�បីីបោះរៀន៍
សងែិញ។

ថ្មីែិការ�ស់បោះយៈ�ងក្រុតូែ�ន៍�ំ�ត់
បោះ�យៈតុលាការទូីបោះ� និ៍ង
សាលាក្រុ�ុង។ មូលនិ៍�ិថីី្មីគួឺរវែត
ក្រុតូែ�ន៍ផុតល់ជូន៍�ល់�ុគឺគលិ�
គំ្មាក្រុទីរ�ស់បោះយៈ�ង។ លំ��់�នាំា��់
គឺឺចំំណាយៈបោះល�បោះសៀែបោះ�បោះក្រុពាះការ
អាន៍ក្រុតូែវែតជាការចំង់�ន៍ពីួ
គឺ�ៈ�មាា��ិការសាលា។ 
�នាំា��់ម�ក្រុ��់វែខរ�ស់ក្រុគូឺនឹ៍ង
បោះ��ន៍បោះឡូ�ង។ បោះ�ីងតូចំៗក្រុតូែ
មាន៍កាលែិភាគឺសក្រុមា�់ការអាន៍
ជាបោះរៀងរាល់នៃថ្មីៃ។

N/A
conniemartin.lowellschools
N/A
គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

MikeDillonJr2
Mike Dillon Jr. for  
Lowell School Committee
mikedillonjrforlsc

គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

N/A
electjackiedoherty
N/A
គ្មាា�ន៍បោះគឺហទំីព័ួរ

N/A
N/A
N/A
jimpetersblog.com

អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង អ្ននកកាន់តំ៌ណ�ង



ថ្ងៃដគូការបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌បោះ���ទ្រកុងឡូូវែែ
លមាន .....

សូមុទាំញយៈក ការវែ�នំាំដ៏ថី្មី�
បំផុុត៌តាមុរយៈៈអិ្ន�នបោះធំ�បោះ�ត៌ 
lowellvotes.org/2021guides

យៈកវែផុន��របស់បោះយៈ�ង
lowellvotes.org/maps

យៈកែតុ៌�របស់បោះយៈ�ង
lowellvotes.org/shop

វែសែងរកសង្ហាា�ត់៌របស់អ្ននក
lowellma.gov/findmydistrict

សូមុចុ្ឆិះឈះ�ះបោះឆោ�ត៌ 
www.sec.state.ma.us/OVR/ 

ព័័ត៌៌មានបវែនុមុអំ្នព័�
បោះយៈ�ង៖


