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សំំណួួរសំម្រាាាប់់សំួរបេាក្ខខជន
ទាំំងឡាយដែាលយើើងបោះះពុុម្ពព
នៅក្ខុ�ងសៀៀវភៅណែានាំំនេះាះត្រូា�វ
បានប់ង្កើើើតឡើើងតាម្ពរយៈ
ការសំទង់ម្ពតិសំហគម្ពន៍ដើើម្ពាបីីក្ខំណួត់
ប់ញ្ហាាាដែាលប្រាជាជនចាប់់អារម្ពមណួ៍
ប់ំផុុត។សំូម្ពតាម្ពដានមើើល
ការសំទង់ម្ពតិនោះះនៅពេាលយើើង
ផុាសពុវផុាសាយតាម្ពវដ្ដដជាទៀៀងទាំត់នៅ
លើើប់ណ្ដាាាញសំងគម្ពតាម្ពរយៈអងគការ
សំហគម្ពន៍ឬក្ខុ�ងសំង្កាាាត់រប់សំ់អុក្ខ
ហើើយសំូម្ពសំរសៀារសំំណួួររប់សំ់អុក្ខ
នៅលើើការសំទង់ម្ពតិនោះះ!អុក្ខក្ខ៏អាច
ទាំក្ខ់ទងបេាក្ខខជនដោយផ្ទាាាល់ដើើម្ពាបីី
សំួរអំពុីគោលជំហររប់សំ់ពុួក្ខគេានៅ
លើើប់ញ្ហាាាដែាលអុក្ខចាប់់អារម្ពមណួ៍!

សំម្ពព�នធដើើម្ពាបីីការបោះះឆ្នោោាតនៅក្រុាុង
ឡូូវែាល(Lowell Votes)ម្ពិន
ផុដល់ការគាំំទ្រាឬសំំដែាងម្ពតិគាំំទ្រា
បេាក្ខខជនណ្ដាម្នាោាក្ខ់ដែាលក្ខំពុុងប្រាក្ខួត
ប្រាជែាងយក្ខម្ពុខតំណែាងគ្រាប់់គ្រាង
ការិយាល�យម្ពន្ត្រីីាីសាធារណួៈណ្ដា
ម្ពួយនោះះទៀា។យើើងប់ង្កើើើតឯក្ខសារ
អប់់រំរប់សំ់យើើងដើើម្ពាបីីចែាក្ខចាយដ្ដល់
សាធារណួជនទូទៅ។ប្រាសំិនបេើ
បេាក្ខខជនណ្ដាម្នាោាក្ខ់យក្ខឯក្ខសាររប់សំ់
យើើងទៅចែាក្ខចាយប់នីនោះះម្ពិន
មែានម្នានន�យថាយើើងផុដល់ការគាំំទ្រា
ឬសំំដែាងម្ពតិគាំំទ្រាបេាក្ខខជននោះះ
ឡើើយ។

សំំណួួរបេាក្ខខជននៅក្ខុ�សៀៀវភៅណែានាំំត្រូា�វបានគេាស្រាង់ចេាញម្ពក្ខពុីការសំទង់ម្ពតិសំហគម្ពន៍ដើើម្ពាបីី
ក្ខំណួត់ប់ញ្ហាាាដែាលប្រាប្រាជាពុលរដ្ដឋរដ្ដឋយក្ខចិតីទុក្ខដាក្ខ់ប់ំផុុត។សំូម្ពចាំមើើលការសំទង់ម្ពតិនៅពេាល
ដែាលវាចេាញម្ពក្ខតាម្ពវដ្ដីនីម្ពួយៗនៅលើើប្រាពុ�នធផុាសពុវផុាសាយសំងគម្ពតាម្ពរយៈអងគការសំហគម្ពន៍ឬ
ក្ខុ�ងសំង្កាាាត់រប់សំ់អុក្ខហើើយប់ញ្ជូូូនសំំណួួររប់សំ់អុក្ខ!អុក្ខក្ខ៏អាចទាំក្ខ់ទងទៅបេាក្ខខជនដោយផ្ទាាាល់
ដើើម្ពាបីីសំួរថាតើើពុួក្ខគេាគិតយាាាងណ្ដាលើើប់ញ្ហាាាដែាលអុក្ខលើើក្ខឡើើង!អងគការការបោះះឆ្នោោាតឡូូវែាលម្ពិន
គាំំទ្រាបេាក្ខខជនណ្ដាម្នាោាក្ខ់សំម្រាាាប់់តំណែាងជាប់់ឆ្នោោាតឡើើយ។យើើងធ្វើវើឱ្ាយឯក្ខសារអប់់រំរប់សំ់យើើង
ម្នានដ្ដល់សាធារណួជនទូទៅ។ប្រាសំិនបេើបេាក្ខខជនជ្រើាើសំរើើសំចែាក្ខចាយឯក្ខសាររប់សំ់យើើងវា
ម្ពិនមែានម្នានន�យថាយើើងបានគាំំទ្រាបេាក្ខខជននោះះឡើើយ។
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សៀវភៅណ្នំាអ្នក
បោះះឆ្នោោត្សម្្ប់
ការបោះះឆ្នោោត្បឋម
ឆោ្ំ២០២២
ព័ីត៌មានថ្មី09/03/22



ចម្លើើ�យរបស់បេ្កខជន
សមាជិកសភាប្រ្ចាំ
រដឋតបទៅសំណួួរនៃ្
ការសទង់មតិ

បេ្កខជន៦រូប។តំបន់
ប្រ្កួតប្រ្ជែ្ង២កន្លែើ្ង។



តើ�អីីជាតំបន់ទទួល់ខុុសត្រូ្�វ
របស់សមាជិកសភាប្រ្ចាំក្រុ្ុង
ឡូូវែ្ល់?

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

NESMITH

CONNECTOR

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE
WOOD WESTFORD

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

UNIV. AVE.

3
495

495

MAMMOTH

GORHAM

SCHOOL

PRINCETON

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

NESMITH

CONNECTOR

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE
WOOD WESTFORD

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

UNIV. AVE.

3
495

495

MAMMOTH

GORHAM

SCHOOL

PRINCETON

16th

CHELMSFORD

DRACUT

TYNGSBOROUGH

TEWKSBURY

NESMITH

CONNECTOR

ANDOVER

BEACON

BRIDGE ST.

LAWRENCE
WOOD WESTFORD

VARNUM

PLAIN

BOYLSTON

UNIV. AVE.

3
495

495

MAMMOTH

GORHAM

SCHOOL

PRINCETON

17th

18th

ប្រ្កួតប្រ្ជែ្ងនៅឆោ្ំនេះ្ះ
នេះ្ះទ្



Zoe Dzineku Rodney Elliott Karla Miller

តើ�អ្នកបោះះឆ្នោោត្អាចរក
ឃ�ញព័ីត៌មានអំពីីអ្នកនៅទី
តំាងណានៅល�បណា្ដញ្
អី៊នធឺណិួត?

តើ�អ្នកគំាទ្
គោល់នយោបាយណាខុើះ
ដ�ម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយ
ទៅល�ការរស់នៅសម្្ប់
គួ្សាររបស់អ្នកធី�ការ
ធម្មតា?

ខ្ញ�ំបានចិញ្ជូ្ចឹម្ពក្ខូនពុីរនាំក្ខ់ក្ខុ�ងសា្ថានភាពុជាម្នា្ដាយផុងនិងមើា
គ្រាួសារផុងហើើយខ្ញ�ំបានខិតខំប្រាឹងបាាងយាាាងខ្លាំងដើើម្ពាបីី
រក្ខបាាក្ខ់ចំណួូលសំម្រាាាប់់ទប់់ទល់ការចំណ្ដាយប្រាចាំថ្ងា
។ការប់ង់ថ្លាសៀាវាថាទាំំក្ខុម្នារនិងថ្លាផុទះសំមែាបីាងគឺជា
ការចំណ្ដាយពុីរម្ពុខដ្ដ៏ថ្លាប់ំផុុតសំម្រាាាប់់គ្រាួសារដែាលម្នាន
បាាក្ខ់ចំណួូលជាម្ពធាយម្ព។ខ្ញ�ំនឹងតសំ៊ូដើើម្ពាបីីប់ង្កើើើតឲាយបាន
ចាបាប់់សំដីពុីការផុដល់សៀាវាថាទាំំជាសំក្ខលដ្ដល់ក្ខុម្នារ។ខ្ញ�ំ
ក្ខ៏នឹងខិតខំទាំម្ពទាំរឲាយរដ្ដឋប់ង្កើើើនថវិកាជំនួយសំម្រាាាប់់
គាំំទ្រាអុក្ខទិញផុទះដែាលត្រូា�វប់ង់បាាក្ខ់ម្ពួយផុាក្ខម្ពុន,ការ
ផុដល់បាាក្ខ់ក្ខម្ព្ចីដែាលម្នានអតាានាការបាាក្ខ់ទាំប់និងវិធាន
ទាំំងឡាយដើើម្ពាបីីប្រាឆាំងនឹងការផ្ទា្លាសំ់ទីលំនៅរប់សំ់
អុក្ខជួល។

ប់ង្កើើើនការគាំំទ្រាដ្ដល់សៀាវាថាទាំំក្ខុម្នារ,ប់ង្កើើើនកាាឌីត
ដែាលបានម្ពក្ខពុីពុនធលើើបាាក្ខ់ចំណួូល,លើើក្ខលាងការ
យក្ខពុនធសំម្រាាាប់់ម្ពនុសំាសចាសំ់,អុក្ខជួលផុទះនិងម្ពនុសំាស
ដែាលផុដល់សៀាវាថាទាំំក្ខុម្នារឬថាទាំំម្ពនុសំាសផាសាងទៀៀត
ដែាលនៅក្ខុ�ងប់នទ�ក្ខគ្រាួសារ។

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់
គាំត់។

តើ�អ្នកមានផ្នការ
បង្ក�នថវិកាសម្្ប់គំាទ្
សាល្ងារៀនសាធារណួៈ
របស់យ�ងដ្រឬទ្?តើ�អ្នក
ន�ងប្�ប្្ស់ថវិកាទំាងនោះ
របេៀបណា?

គាំំទ្រាយាាាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើវើវិសោធនក្ខម្ពមចាបាប់់សំដីពុី
ការចែាក្ខរំលាក្ខដោយយុតីិធម្ព៌ដែាលនឹងប់ង្កើើើនថវិកា
សំម្រាាាប់់វិសំ�យអប់់រំយាាាងចាើន។យុវជនក្ខំពុុងជួប់ប្រាទះ
ប់ញ្ហាាាទាំំងឡាយដែាលប់ណ្ដាាាលម្ពក្ខពុីការរំខនចំពោះ
ការសំិក្ខាសារប់សំ់ពុួក្ខគេា។ខ្ញ�ំនឹងផុីល់អាទិភាពុទៅលើើ
ក្ខម្ពមវិធីអប់់រំសំុខភាពុពាក្ខ់ពុ�នធនឹងប់ញ្ហាាាសំងគម្ពនិង
អារម្ពមណួ៍និងការអប់់រំប់ចេ្ចាក្ខទៀាសំវិជា្ជាជីវៈទាំំងឡាយ។
ខ្ញ�ំនឹងខិតខំតសំ៊ូដើើម្ពាបីីប់ង្កើើើតឡើើងនូវក្ខម្ពមវិធីសំិក្ខាសាម្ពួយ
ដែាលដាក្ខ់ប់ញ្ជូ្ចូលនូវការសំិក្ខាសាអំពុីសំិលាបីៈពុលរដ្ដឋវិជា្ជា
និងចំណាះដ្ដឹងផុាក្ខហិរញ្ជូ្ញវត្ថ�។

អនុវតីអនុសាសំន៍នាចាបាប់់សំីីពុីការផុដល់កាលានុវតី
ភាពុដ្ដល់និសំាសិត(Student Opportunity Act)ដើើម្ពាបីី
ផុីល់ម្ពូលនិធិគ្រាប់់គាាន់សំម្រាាាប់់វិសំ�យអប់់រំនៅក្ខុ�ងរដ្ដឋ
ទាំំងម្ពូល។

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់
គាំត់។

តើ�អីីជាបញ្ញា្ហ្ចម្បងជាងគ្
ទាក់ទងន�ងគ្ហដ្ឋ្ននៅ
ក្នុងតំបន់របស់យ�ងហ�យ
តើ�អ្នកន�ងដោះស្្យបញ្ញា្ហ្
នេះ្ះរបេៀបណា?

យើើងត្រូា�វការផុទះជួលដែាលម្ពិនបាាប្រាួលតម្លា,ចង់ឲាយ
ប្រាជាជនម្នានលទធភាពុធ្វើវើជាម្នា្ចាសំ់ផុទះដែាលម្នានតម្លា
សំម្ពរម្ពាយនិងត្រូា�វការលទធភាពុដើើម្ពាបីីអាចផ្ទា្លាសំ់ប់ីូរអុក្ខ
ដែាលគាំ្មានផុទះសំមែាបីាងឲាយទៅរសំ់នៅតាម្ពគេាហដា្ឋានដែាល
ម្នានសៀាវាគាំំទ្រាចាើនប្រាភាទ។ខ្ញ�ំនឹងទាំម្ពទាំរឲាយបាន
នូវថវិកាដើើម្ពាបីីទប់់សាាាត់ការតមើ្លើងពុនធលើើអចលនៈ
ទ្រាពុាយរប់សំ់ម្ពនុសំាសចាសំ់និងដើើម្ពាបីីផុីល់សៀាវាថាទាំំ
ម្ពនុសំាសចាសំ់ប្រាក្ខប់ដោយគុណួភាពុនិងតម្លាសំម្ពរម្ពាយ
សំម្រាាាប់់រយៈពេាលយូរនិងនៅក្ខុ�ងផុទះរប់សំ់ពុួក្ខគាំត់

គេាហដា្ឋានដែាលម្នានតម្លាសំម្ពរម្ពាយគឺជាប់ញ្ហាាាដ្ដ៏ធំប់ំផុុត។
ក្ខុ�ងនាំម្ពជាសំម្នាជិក្ខក្រុាុម្ពប្រាឹក្ខាសាភិបាលនាអាជា្ញាធរ
គេាហដា្ឋាននាទីក្រុាុងឡូូវែាលយើើងក្ខំពុុងធ្វើវើការលើើគមាាង
ថមីៗជាចាើនដើើម្ពាបីីប់ង្កើើើនចំនួនគេាហដា្ឋានដែាលម្នានតម្លា
សំម្ពរម្ពាយឧទាំហរណួ៍គមាាងRivers Edge ដែាលឈាន
ដ្ដល់ដ្ដំណ្ដាក្ខ់កាលទី៥និងគមាាងផាសាងៗជាចាើន
ទៀៀត។គាំំទ្រាចាបាប់់សំដីពុីការផុដល់កាាឌីតដែាលបានម្ពក្ខពុី
ការប្រាម្ពូលពុនធរប់សំ់រដ្ដឋដើើម្ពាបីីពុងាីក្ខសាងសំង់គេាហដា្ឋាន
ដែាលម្នានតម្លាសំម្ពរម្ពាយនិងគាំំទ្រាការប់ង្កើើើតតំប់ន់សំម្រាាាប់់
សាងសំង់គេាហដា្ឋាននៅក្ខុ�ងសំហគម្ពន៍MBTAដែាលអាច
ឲាយគ្រាួសារសាោាក្ខ់ចាើនសាោាក្ខ់នៅ។

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់
គាំត់។

តើ�អីីជាបញ្ញា្ហច្ម្បងជាង
គ្ដ្ល់ក្្រុសួងដ�កជញ្ជនូ
សាធារណួៈរបស់រដឋមាោ្
សាឈូសិត(MBTA)និង
ក្្រុសួងដ�កជញ្ជនូសាធារណួៈ
របស់កុ្្រុងឡូូវ្ែល់(LRTA)
កំពុីងប្្រឈមមុខុហ�យតើ�
អ្នកន�ងដោះស្្យបញ្ញា្ហ្
ទំាងន្េះះរបេៀបណា?

រដ្ដឋម្ពិនបានវិនិយោគទុនគ្រាប់់គាាន់នៅក្ខុ�ងសៀាវា
ដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈនៅក្ខុ�ងតំប់ន់រប់សំ់យើើងទៀា។
ប្រាជាជននៅទីនេះាះម្ពិនអាចទុក្ខចិតីថាម្ពធ្វើាយោបាយ
ដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈម្នានសំុវត្ថិភាពុឬអាចនាំំពុួក្ខគាំត់
ទៅដ្ដល់ក្ខន្លាងធ្វើវើការដែាលផុដល់បាាក្ខ់ខាល្អនោះះទៀា។
ខ្ញ�ំនឹងខិតខំតសំ៊ូដើើម្ពាបីីឲាយរដ្ដឋវិនិយោគទុននៅលើើសៀាវា
ដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈតាម្ពរថយនីក្រុាុងនិងរថភ្លើង
(MBTA & LRTA)ដើើម្ពាបីីធានាំថាសៀាវានៅក្ខុ�ងវិសំ�យ
នេះាះម្នានសំុវត្ថិភាពុ,គាំ្មានថ្លាឈុួល,ប់ង្កើើើនមាាងសៀាវា,
ប់ង្កើើើនភាពុញឹក្ខញាប់់នាសៀាវាដើើម្ពាបីីជំរុញការជឿជាក្ខ់,
សំុវត្ថិភាពុនិងលទធភាពុទទួលបានការង្ការ។

សា្ថាប់�នទាំំងពុីរនេះាះត្រូា�វកាលម្ព្អការផុីល់សៀាវារប់សំ់
ពុួក្ខគេា។សា្ថាប់�នគ្រាប់់គ្រាងសៀាវាដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈ
MBTAគួរអនុញ្ហា្ញាតឱ្ាយក្រុាសំួងដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនរប់សំ់រដ្ដឋម្នាាាសា
ឈូសំិត(MA DOT)ទទួលខុសំត្រូា�វចំពោះការកាលម្ព្អ
ហើាដា្ឋារចនាំសំម្ពព�នធ។សា្ថាប់�នMBTAគួរយក្ខចិតីទុក្ខដាក្ខ់
លើើផុាក្ខសំុវត្ថិភាពុ,ការគ្រាប់់គ្រាងនិងការកាត់ប់ន្ថយការ
ចំណ្ដាយដើើម្ពាបីីចេៀសំវាងការទម្នា្លាក្ខ់ប់នទ�ក្ខនាការចំណ្ដាយ
ទាំំងនោះះទៅលើើអុក្ខជិះ។ខ្ញ�ំចង់ឃើញការខិតខំប់ង្កើើើន
ចំនួនអុក្ខជិះនៅក្ខុ�ងសា្ថាប់�នដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈLRTA
ដើើម្ពាបីីឲាយយើើងអាចពុងាីក្ខសៀាវាផាសាងៗទៀៀតជាពុិសៀាសំ
សៀាវាដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនអុក្ខដ្ដំណើរតាម្ពរថយនីក្រុាុងRoad 
Runner ។

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់
គាំត់។

តើ�រដឋគួរធី�អីីខុើះដ�ម្បីប្្រយុទ្ធ
ប្្រឆំងន�ងការរីសអ�ងនៅ
តាមការិយាល័់យរដ្ឋភិ្បាល់,
នៅក្នងុវិស័យអប់រំនិង
ក្្រុសួងនគរបាល់?

ប់នាសាប់ដ្ដ៏ល្អប់ំផុុតនាប់ញ្ហាាានេះាះគឺប់ង្កើើើនភាពុចមាុះនា
ប់ុគគលិក្ខនៅតាម្ពការិយាល�យរដា្ឋាភិបាលនិងអុក្ខជំនាំញ
ទាំំងឡាយដែាលធ្វើវើការនៅក្ខុ�ងសាលារើៀនរប់សំ់យើើង។
ខ្ញ�ំនឹងផុីល់អាទិភាពុទៅលើើការក្ខសាងទំនាំក្ខ់ទំនងល្អ
រវាងនគរបាលនិងសំហគម្ពន៍និងការទប់់សាាាត់ឧក្រុាិដ្ដឋ
ក្ខម្ពមដើើម្ពាបីីប់ង្កើើើតឲាយបាននូវសំហគម្ពន៍ម្ពួយប្រាក្ខប់ដោយ
សំុវត្ថិភាពុសំម្រាាាប់់ម្ពនុសំាសគ្រាប់់គាំោា។ខ្ញ�ំនឹងខិតខំគាំំទ្រា
ឲាយម្នានវប់ាបីធម្ព៌នាការសំនទនាំគាំោានិងប់ង្កើើើតទីក្ខន្លាង
ដែាលយើើងអាចធ្វើវើការជាម្ពួយគាំោាបានឧទាំហរណួ៍
ក្ខីឡាសំម្រាាាប់់យុវជននិងសំក្ខម្ពមភាពុនាំនាំនៅក្ខុ�ង
សំហគម្ពន៍។

ជ្រើាើសំរើើសំប់ុគគលិក្ខនិងធ្វើវើឲាយម្នានភាពុចមាុះនូវក្ខម្នា្លាំង
ពុលក្ខម្ពមនៅគ្រាប់់លំដាប់់ថាោាក្ខ់នារដា្ឋាភិបាលដើើម្ពាបីីធ្វើវើឲាយ
ក្ខម្នា្លាំងពុលក្ខម្ពមនោះះជាតំណ្ដាងឆ្ល�ះប់ញ្ហា្ចាំងនូវភាពុចមាុះ
រប់សំ់ប្រាជាជនទាំំងអសំ់។ប់ង្កើើើនសំក្ខម្ពមភាពុចុះតាម្ព
សំហគម្ពន៍រប់សំ់ម្ពន្ត្រីីាីនគរបាលដើើម្ពាបីីក្ខសាងទំនាំក្ខ់ទំនង
ល្អរវាងប្រាជាពុលរដ្ដឋជាម្ពួយម្ពន្ត្រីីាីនគរបាល។

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់
គាំត់។

ចម្លើើ�យន្ៃការសទង់មតិ
សមាជកិសភាប្្រចាំរដឋតំបន់ទី១៦ន្ៃសុ្្រុកមដីឌឹ�ល់សក្ិសខោនធី

GoVoteZoe
GoVoteZoe
GoVoteZoe
GoVoteZoe.com

Rodney_Elliott1
rodneyelliottforcitycouncil 
rodneye_1960
rodneyelliott.com karlamiller.org

សមាជកិគណួបក្សសាធារណួរដឋ

N/A
KarlaMillerForStateRep 
karlamiller2022

សមាជិកគណួបក្សប្្រជាធបិត្ើយ្យ សមាជកិគណួបក្សប្្រជាធិបត្ើយ្យ



Zoe Dzineku Rodney Elliott Karla Miller

តើ�អ្នកព្ញចិត្តហាងកាហី្ណា
មួយនៅក្រុ្ុងឡូូវែ្ល់?

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់គាំត់។

តើ�អ្នកព្ញចិត្តតន្ត្ីករណាមួយ?

សំមាាចចិតីចូលរួម្ពដោយសំំអាងលើើ
យោប់ល់ណែានាំំរប់សំ់មើាធាវើរប់សំ់គាំត់។

ចម្លើើ�យន្ៃការសទង់មតិ
សមាជកិសភាប្្រចាំរដឋតបំន់ទី១៦ន្ៃសុ្្រុកមដីឌឹ�ល់សក្ិសខោនធី
បន្ត

N
A

N
A

បេ្កខជនខាងគណួបក្ស
ប្រ្ជាធិបតើ្យ្យដ្ល់ឈ្នះនៅក្ន ុង
ការបោះះឆ្នោោ្តបឋមនៅថ្ងៃៃ្ទី៦
ខែ្កញ្ញាា្ន�ងបន្តទៅប្រ្កួតប្រ្ជែ្ង
ជាមួយបេ្កខជនខាឡាមីល់ល់័រ
(Karla Miller)នៅក្ន ុងការ
បោះះឆ្នោោ្តទូទៅ!



Tara Hong Dominik Lay Rady Mom

តើ�អ្នកបោះះឆ្នោោត្អាចរកឃ�ញ
ព័ីត៌មានអំពីីអ្នកនៅទីតំាងណា
នៅល�បណា្ដញ្អី៊នធឺណិួត?

តើ�អ្នកគំាទ្គោល់នយោបាយ
ណាខុើះដ�ម្បីកាត់បន្ថយការ
ចំណាយទៅល�ការរស់នៅ
សម្្ប់គួ្សាររបស់អ្នកធី�ការ
ធម្មតា?

ខ្ញ�ំនឹងគាំំទ្រាវិសោធនក្ខម្ពមចាបាប់់សំដីអំពុីការ
ចែាក្ខរំលាក្ខដោយយុតីិធម្ព៌(Fair Share Amend-
ment)ដើើម្ពាបីីជួយកាត់ប់ន្ថយការចំណ្ដាយ
រប់សំ់គ្រាួសារអុក្ខធ្វើវើការ។យើើងត្រូា�វទាំម្ពទាំរឲាយ
ម្ពហាសៀាដ្ដឋីក្ខំពុូលដែាលម្នានចំនួនម្ពួយភាគរយ
នាប្រាជាជនសំរុប់នោះះប់ង់ពុនធតាម្ពចំណែាក្ខដ្ដ៏
យុតីិធម្ព៌រប់សំ់ពុួក្ខគេាហើើយយើើងត្រូា�វធានាំថា
ប្រាសំិនបេើអុក្ខនៅក្ខុ�ងគ្រាួសារដែាលម្នានបាាក្ខ់
ចំណួូលទាំប់រដា្ឋាភិបាលរដ្ដឋរប់សំ់យើើងតមា�វឱ្ាយ
អុក្ខប់ង់ពុនធតាម្ពលទធភាពុដែាលអុក្ខអាចប់ង់បាន
តាប់៉ុណ្ណាះ។

ម្ពិនត្រូា�វតមើ្លើងពុនធ។ត្រូា�វទប់់សាាាត់តម្លានា
វត្ថ�បាើបាាសំ់ចាំបាច់ឲាយនៅទាំប់។ដ្ដូចជា
តម្លានាចំណួីអាហារ,សៀាវាដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូននិង
សំម្នា្ភារៈសំំណួង់ឲាយនៅទាំប់។ត្រូា�វទប់់សាាាត់
តម្លាទំនិញគ្រាប់់ម្ពុខឲាយនៅទាំប់។ត្រូា�វទប់់សាាាត់
តម្លានាប្រាភពុថាម្ពពុលឲាយនៅទាំប់តាម្ពរយៈ
ការដាក្ខ់ឲាយបាើបាាសំ់ប្រាភពុថាម្ពពុលក្ខកើត
ឡើើងវិញ។និងប់ង្កើើើតគោលនយោបាយ
គ្រាប់់គ្រាងការរក្ខាសាទុក្ខវត្ថ�សំម្រាាាប់់ផុគត់ផុគង់
ការផុលិតឲាយនៅខពសំ់។

វាជាការគួរឲាយសោក្ខសា្ដាយប់៉ុនីាគឺជាការពុិត
សំម្រាាាប់់គ្រាួសាររប់សំ់អុក្ខធ្វើវើការដែាលពុឹងផ្អាក្ខ
លើើតាបាាក្ខ់ខាទាំំងស្រាុងនិងត្រូា�វការជំនួយគាំំទ្រា
យាាាងចាើន។នេះាះជាម្ពូលហើាតុដែាលខ្ញ�ំប់នីធ្វើវើការ
ជាម្ពួយក្រុាុម្ពប្រាឹក្ខាសាក្រុាុងនិងអុក្ខចាត់ចែាងទីក្រុាុង
រប់សំ់យើើងពាម្ពទាំំងភាគីពាក្ខ់ពុ�នធទាំំងអសំ់។

តើ�អ្នកមានផ្នការបង្ក�នថវិកា
សម្្ប់គំាទ្សាល្ងារៀន
សាធារណួៈរបស់យ�ងដ្រឬ
ទ្?តើ�អ្នកន�ងប្�ប្្ស់ថវិកា
ទំាងនោះរបេៀបណា?

ខ្ញ�ំនឹងធ្វើវើជាសំម្នាជិក្ខសំភាដ្ដ៏រឹងម្នាំម្នាោាក្ខ់ដែាល
ម្នានឆនទៈអង់អាចក្ខុ�ងការទាំម្ពទាំរសំិទធិនិងផុល
ប្រាយោជន៍ជូនសំិសំាសានុសំិសំាសលោក្ខគ្រា�អុក្ខ
គ្រា�និងប់ុគគលិក្ខក្ខុ�ងវិសំ�យអប់់រំរប់សំ់យើើង។ខ្ញ�ំ
នឹងគាំំទ្រាពាម្ពទាំំងជំរុញសៀាចក្ខដីពាាងចាបាប់់ដ្ដូច
ជាFair Share Amendment(ការចែាក្ខរំលាក្ខ
ដោយយុតីិធម្ព៌)ឲាយកា្លាយជាចាបាប់់រប់សំ់រដ្ដឋដែាល
នឹងតមា�វឱ្ាយម្ពហាសៀាដ្ដឋីចាប់់ផីើម្ពប់ង់ពុនធតាម្ព
ចំណែាក្ខដ្ដ៏យុតីិធម្ព៌រប់សំ់ពុួក្ខហើើយខ្ញ�ំនឹងខិតខំ
ទាំម្ពទាំរឱ្ាយបានម្ពូលនិធិពុីរដា្ឋាភិបាលរដ្ដឋ។

ចាបាប់់សំីីពុីការប់ង្កើើើតកាលានុវតីភាពុសំម្រាាាប់់
សំិសំាស(Student Opportunity Act)បានផុីល់
ធនធានជាចាើនដ្ដល់សាលារើៀនសាធារណួៈ
នៅក្រុាុងឡូូវែាលដើើម្ពាបីីប្រាតិប់តីិការសាលារើៀន
ទាំំងឡាយ។កាលវិភាគនាការផុីល់ម្ពូលនិធិនេះាះ
អនុញ្ហា្ញាតឱ្ាយសាលារើៀនសាធារណួៈទទួលបាន
ម្ពូលនិធិពុីរដ្ដឋ(DESE)ដែាលកើនឡើើងពុីម្ពួយឆាោាំ
ទៅម្ពួយឆាោាំ។ការចូលរួម្ពចំណែាក្ខពុីរដ្ដឋនិង
ទីក្រុាុងគួរតាធ្វើវើឲាយបានចាបាសំ់លាសំ់។ម្ពូលនិធិ
គួរតាត្រូា�វបានបាើបាាសំ់សំម្រាាាប់់ឧប់ត្ថម្ព្ភក្ខម្ពមវិធី
ទាំំងឡាយក្ខុ�ងគោលប់ំណួងផុដល់ការអប់់រំដ្ដល់
សំិសំាសានុសំិសំាស។

ចាប់់តាំងពុីខ្ញ�ំបានជាប់់ឆ្នោោាតកាលពុីឆាោាំ២០១៥
ខ្ញ�ំបានតសំ៊ូដើើម្ពាបីីទាំម្ពទាំរឲាយរដ្ដឋប់ង្កើើើនម្ពូលនិធិ
សំម្រាាាប់់សាលារើៀនសាធារណួៈរប់សំ់យើើង
ទាំំងអសំ់។ការផុីល់ម្ពូលនិធិម្ពិនមែានជាប់ញ្ហាាា
តាម្ពួយគត់នោះះទៀាវាទាំម្ពទាំរនូវការចូលរួម្ពពុី
គ្រា�ប់ងាៀននិងឪពុុក្ខម្នា្តាយនៅក្ខុ�ងការអប់់រំក្ខូន
រប់សំ់យើើង។

តើ�អីីជាបញ្ញា្ហ្ចម្បងជាងគ្
ទាក់ទងន�ងគ្ហដ្ឋ្ននៅក្នុង
តំបន់របស់យ�ងហ�យតើ�
អ្នកន�ងដោះស្្យបញ្ញា្ហ្នេះ្ះ
របេៀបណា?

ក្ខងវះខតគេាហដា្ឋានដែាលម្នានតម្លាសំម្ពរម្ពាយគឺ
ជាប់ញ្ហាាាម្ពួយដែាលធ្វើវើឲាយរដ្ដឋម្នាាាសាឈូសំិតពុិបាក្ខ
ទាំក្ខ់ទាំញគ្រាួសារទាំំងឡាយឲាយប់នីរសំ់នៅទី
នេះាះ។ត្រូា�វម្នានចាបាប់់ដែាលដាក្ខ់ក្ខមាិតដ្ដ៏តឹងរុឹង
ទៅលើើភាគរយនាផុទះដែាលម្នាន"តម្លាសំម្ពរម្ពាយ"
ដែាលជាផុាក្ខម្ពួយនាការផុដល់ការយល់ពាម្ព
ចំពោះសំំណើគមាាងអភិវឌាឍន៍ថមីៗហើើយរដ្ដឋ
ត្រូា�វផុដល់បាាក្ខ់ជំនួយដ្ដល់ប្រាជាជនដើើម្ពាបីីពុួក្ខគាំត់
អាចប់ង់ថ្លាផុទះជួលដែាលពុួក្ខគាំត់ម្នានសំិទធិទិញ
យក្ខធ្វើវើជាម្នា្ចាសំ់ក្ខម្ពមសំិទធិបានឬជួយពុួក្ខគាំត់
នៅក្ខុ�ងក្ខម្ពមវិធីប់ង់ភាគហ៊ុនសំម្រាាាប់់ការទទួល
បានសំិទធិរសំ់នៅក្ខុ�ងផុទះរប់សំ់សាជីវក្ខម្ពមម្ពួយ
(cooperative mortgaging)។

ដ្ដូចទីក្រុាុងផាសាងទៀៀតនៅក្ខុ�ងរដ្ដឋម្នាាាសាឈូសំិត
ដែារប្រាជាជននៅក្រុាុងឡូូវែាលកាន់តាពុិបាក្ខ
រក្ខផុទះសំមែាបីាងសំម្រាាាប់់រសំ់នៅ។ខ្ញ�ំនឹងលើើក្ខ
សំំណើសំុំឲាយដាក្ខ់អគាំរទាំំងឡាយដែាលគេា
បោះះប់ង់ចោលនៅតំប់ន់អាឃ�រ(The Acre)និង
តំប់ន់ហាឡូិនដ្ដាស៍(Highlands)ទៅក្ខុ�ងគមាាង
ជួសំជុលសំម្រាាាប់់បាើបាាសំ់។

ខ្ញ�ំជាម្នា្ចាសំ់អាជីវក្ខម្ពមខោាតតូចម្ពួយ។យើើងដ្ដឹង
ថាម្នា្ចាសំ់អាជីវក្ខម្ពមខោាតតូចជាគ្រាិះដ្ដ៏រឹងម្នាំរប់សំ់
ប្រាទៀាសំអាមើារិក្ខហើើយយើើងត្រូា�វជួយគាំំទ្រា
ពុួក្ខគេាជាពុិសៀាសំក្ខុ�ងអំឡូ�ងពេាលដ្ដ៏លំបាក្ខដែាល
ប់ងើឡើើងដោយសាររោគរាតតាបាតCCCCC-19
ដែាលបានប់ំផ្ទា្លាញគ្រាួសារនិងអាជីវក្ខម្ពម
ជាចាើន។

តើ�អីីជាបញ្ញា្ហច្ម្បងជាង
គ្ដ្ល់ក្្រុសួងដ�កជញ្ជនូ
សាធារណួៈរបស់រដឋមាោស្ាឈូ
សិត(MBTA)និងក្្រុសួងដ�ក
ជញ្ជនូសាធារណួៈរបស់កុ្្រុងឡូូ
វ្ែល់(LRTA)កំពុីងប្្រឈមមុខុ
ហ�យតើ�អ្នកន�ងដោះស្្យ
បញ្ញា្ហ្ទំាងន្េះះរបេៀបណា?

សៀាវាដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈដើើរតួសំំខន់ប់ំផុុត
នៅក្ខុ�ងសំងគម្ពទំនេះើប់ហើើយសៀាវានេះាះពុិតជា
សំំខន់ខ្លាំងណ្ដាសំ់នៅក្ខុ�ងគោលដៅរប់សំ់រដ្ដឋ
ម្នាាាសាឈូសំិតក្ខុ�ងការកាត់ប់ន្ថយការប់ំភាយ
ឧសំម�នពុុលទៅក្ខុ�ងប់រិសា្ថានប់ណ្ដាាាលម្ពក្ខពុីការ
បាើបាាសំ់ថាម្ពពុលបានម្ពក្ខពុីឥនធនៈហវូសំុីល។
ក្ខន្លាងជាចាើនម្នានប្រាពុ�នធដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈ
ប្រាក្ខប់ដោយសំុវត្ថិភាពុគួរឱ្ាយទុក្ខចិតីនិងទំនេះើប់
។យើើងគួរសំិក្ខាសាសាាវជាាវរក្ខមើើលចំណួុច
ល្អនៅក្ខុ�ងប្រាពុ�នធដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈដែាល
ក្ខំពុុងប្រាតិប់តីិការនៅតាម្ពទីក្រុាុងផាសាងៗហើើយ
ស្រាង់យក្ខចំណួុចល្អនាដ្ដំណើរការរប់សំ់ប្រាពុ�នធ
ទាំំងនោះះម្ពក្ខអនុវតីនៅក្ខុ�ងម្ពូលដា្ឋាន។

សំម្រាាាប់់MBTAប់ញ្ហាាាគឺទាំក្ខ់ទងនឹងប់ុគគលិក្ខ។
ម្ពិនម្នានការគ្រាប់់គ្រាងល្អទៀា។LRTAត្រូា�វការ
ជំនួយដើើម្ពាបីីប់ង្កើើើនចំនួនអុក្ខជិះ។

ខ្ញ�ំជឿថានេះាះជាសៀាណ្ដារើយ៉ូម្ពួយដែាលក្ខំពុុងប់នី
កើតឡើើងដែាលយើើងត្រូា�វការទាំំងអុក្ខចូលរួម្ព,
ទាំំងការផុីល់ម្ពូលនិធិទាំំងហើាដា្ឋារចនាំសំម្ពព�នធ។

តើ�រដឋគួរធី�អីីខុើះដ�ម្បីប្្រយុទ្ធ
ប្្រឆំងន�ងការរីសអ�ងនៅ
តាមការិយាល័់យរដ្ឋភិ្បាល់,
នៅក្នងុវិស័យអប់រំនិងក្្រុសួង
នគរបាល់?

យើើងត្រូា�វតាផុដល់ថវិកានិងចាត់ចែាងបុ់គគលិក្ខ
សំម្រាាាប់់ដឹ្ដក្ខនំាំការសាាវជាាវអំពីុក្ខម្ពមវិធីដែាល
ជាគំនិតផួីុចផីើម្ពនាំនាំទាំក់្ខទងនឹងភាពុចមាះុ,
សំម្ពធម៌្ពនិងប់រិយាប់នុ(DEI)កុ្ខ�ងការិយាល�យ
រដា្ឋាភិបាលនៅកុ្ខ�ងវិសំ�យអប់់រំនិងក្រុាសួំង
នគរបាល។យើើងត្រូា�វតាធ្វើវើប់ច្ច�ប់ាបីនុភាពុក្ខម្ពមវិធី
អប់់រំដើើម្ពាបីីដាក់្ខប់ញ្ជូ្ចលូនូវម្នាតិកាដ៏្ដសំំខន់
ដែាលពាក់្ខពុ�នធនឹងសិំទធិពុលរដ្ដឋសំម្រាាាប់់ប់ងាៀន
សិំសំាសានុសិំសំាសនៅតាម្ពសាលារើៀននៅកុ្ខ�ង
គោលបំ់ណួងប់ង្កើើើតបាននូវអុក្ខបោះះឆ្នោោាតជំនាំន់
កាាយដែាលម្នានចំណាះដឹ្ដងខពស់ំ,ចូលរួម្ពយាាាង
សំក្ខម្ពមនិងយល់ដឹ្ដងចាបាស់ំអំពីុសិំទធិរប់ស់ំពួុក្ខគេា។

ម្ពធ្វើាយោបាយម្ពួយដើើម្ពាបីីប្រាយុទធប្រាឆាំងនឹង
ការរើើសំអើងគឺតាងតាំងប់ុគគលដែាលជឿជាក្ខ់
ក្ខុ�ងការប្រាយុទធប្រាឆាំងនឹងការរើើសំអើងដ្ដឹក្ខនាំំ
សា្ថាប់�ននោះះ។សំម្នាជិក្ខសំភាម្នាោាក្ខ់ៗគួរប់នី
ប់ង្កើើើតគោលនយោបាយនិងអនុម្ព�តចាបាប់់ដែាល
ផុដល់វិធានការសំម្រាាាប់់ដោះសាាយប់ញ្ហាាានេះាះ។
យើើងត្រូា�វម្នានក្ខម្ពមវិធីអប់់រំសាធារណួជននៅតាម្ព
សំហគម្ពន៍ក្ខុ�ងសា្មារតីម្ពិនប្រាឈម្ពម្ពុខដាក្ខ់គាំោា
និងឈវាងយល់អំពុីផុលវិបាក្ខនាការរើើសំអើង។

ខ្ញ�ំគិតថាក្រុាុងឡូូវែាលជាឧទាំហរណួ៍ដ្ដ៏អសា្ចារាយ
ម្ពួយនាការង្ការនោះះតាម្ពរយៈការធ្វើវើឲាយម្នានភាពុ
ចមាុះនាម្ពន្ត្រីីាីជាប់់ឆ្នោោាតនៅគ្រាប់់លំដាប់់ថាោាក្ខ់។
យើើងជាជនជាតិចមាុះពុូជសាសំន៍រប់សំ់ប្រាទៀាសំ
អាមើារិក្ខ។

ចម្លើើ�យន្ៃការសទង់មតិ
សមាជកិសភាប្្រចាំរដឋតំបន់ទី១៨ន្ៃសុ្្រុកមដីឌឹ�ល់សក្ិសខោនធី

votefortarahong
Tara-Hong-For-State- 
Representative
tarahongforstaterep
tarahong.com

N/A
Dominik-Lay-for-State- 
Representative
N/A
dominiklay.com radymom.com

សមាជិកគណួបក្សប្្រជាធបិត្ើយ្យ

repradymom
Rady-Mom-State-  
Representative
radymom

កានត់ណ្ំងសមាជកិគណួបក្សប្្រជាធិបត្ើយ្យ សមាជកិគណួបក្សប្្រជាធិបត្ើយ្យ



Tara Hong Dominik Lay Rady Mom

តើ�អ្នកព្ញចិត្តហាងកាហី្ណា
មួយនៅក្រុ្ុងឡូូវែ្ល់?

តើ�អ្នកព្ញចិត្តតន្ត្ីករណាមួយ?

ម្ពនិម្នានតនី្ត្រីាកី្ខរណ្ដាម្នាោាក្ខ់ដែាលខ្ញ�ំពេាញចតីិ
ជាងគេានោះះទៀា។ខ្ញ�ំចលូចតីិសា្ដាប់់តនី្ត្រីាីទាំងំ
អស់ំ!

ចម្លើើ�យន្ៃការសទង់មតិ
សមាជកិសភាប្្រចាំរដឋតំបន់ទី១៨ន្ៃសុ្្រុកមដីឌឹ�ល់សក្ិសខោនធី
បន្ត

N
A

ខាងគណួបក្សសាធារណួរដឋគាា្នគូ
ប្រ្កួតប្រ្ជែ្ងគាោ្ទ្ដូច្នេះ្ន្ះអ្នកឈ្នះ
នៅក្នុងការបោះះឆ្នោោ្តបឋមគឺឈ្នះ
បានកៅអីហ�យ!



សម័័ន្ធដ�ម្បីការបោះះឆ្នោោ្តនៅក្រុ្ុង
ឡូូវែ្ល់(Lowell Votes)
សហការជាមួយអង្គការ...

ជានចិចកាល់អ្នកត្្រូ�វអានពីត័ម៌ានថ្មៗី នៅក្នងុ
សៀវភៅណ្នំាន្េះះដ្ល់យ�ងបោះះពុីម័
នៅល�បណា្ដញ្អី៊នធឺណួតិ(អនឡាញ)!
lowellvotes.org/2022guides

សមូជយួទញិទនិំញផ្ស្ងៗនៅក្នងុ
ហាងរបស់យ�ង!
lowellvotes.org/shop


