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សំំណួួរ សំម្រាាាប់់ សំួរ  បេាក្ខខជន
ទាំំងឡាយ  ដែាល យើើង បោះះពុុម្ពព 
នៅក្ខុ�ងសៀៀវភៅណែានាំំនេះាះ ត្រូា�វ
បានប់ង្កើើើតឡើើង តាម្ពរយៈ
ការសំទង់ម្ពតិ សំហគម្ពន៍ ដើើម្ពាបីីក្ខំណួត់
ប់ញ្ហាាាដែាលប្រាជាជន ចាប់់ អារម្ពមណួ៍
ប់ំផុុត ។ សំូម្ពតាម្ពដាន មើើល
ការសំទង់ម្ពតិ នោះះ នៅពេាល យើើង
ផុាសពុវផុាសាយ  តាម្ព វដ្ដដ  ជាទៀៀងទាំត់ នៅ
លើើប់ណ្ដាាាញសំងគម្ព តាម្ពរយៈអងគការ
សំហគម្ពន៍ ឬក្ខុ�ងសំង្កាាាត់រប់សំ់អុក្ខ 
ហើើយ សំូម្ព  សំរសៀារ សំំណួួររប់សំ់អុក្ខ
នៅ លើើ ការ សំទង់ ម្ពតិ នោះះ! អុក្ខក្ខ៏អាច
ទាំក្ខ់ទងបេាក្ខខជនដោយផ្ទាាាល់ ដើើម្ពាបីី
សំួរអំពុី គោលជំហរ រប់សំ់ ពុួក្ខ គេា នៅ
លើើប់ញ្ហាាាដែាលអុក្ខ ចាប់់ អារម្ពមណួ៍ ! 

សំម្ពព�នធដើើម្ពាបីីការបោះះឆ្នោោាតនៅក្រុាុង
ឡូូវែាល (Lowell Votes) ម្ពិន
ផុដល់ការ  គាំំទ្រា ឬ សំំដែាង ម្ពតិ គាំំទ្រា
បេាក្ខខជនណ្ដាម្នាោាក្ខ់ ដែាល ក្ខំពុុង  ប្រាក្ខួត
ប្រាជែាង យក្ខ ម្ពុខ តំណែាង គ្រាប់់គ្រាង    
ការិយាល�យម្ពន្ត្រីីាី សាធារណួៈ ណ្ដា
ម្ពួយ នោះះ ទៀា ។ យើើងប់ង្កើើើតឯក្ខសារ
អប់់រំ  រប់សំ់ យើើង  ដើើម្ពាបីី ចែាក្ខចាយ ដ្ដល់
សាធារណួជនទូទៅ ។ ប្រាសំិនបេើ
បេាក្ខខជន ណ្ដា ម្នាោាក្ខ់យក្ខឯក្ខសារ រប់សំ់
យើើង ទៅ ចែាក្ខចាយប់នី នោះះ ម្ពិន 
មែាន ម្នាន ន�យ ថា យើើងផុដល់ ការ គាំំទ្រា 
ឬសំំដែាង ម្ពតិគាំំទ្រាបេាក្ខខជននោះះ
ឡើើយ ។

សំំណួួរបេាក្ខខជននៅក្ខុ�សៀៀវភៅណែានាំំត្រូា�វបានគេាស្រាង់ចេាញម្ពក្ខពុីការសំទង់ម្ពតិសំហគម្ពន៍ដើើម្ពាបីី
ក្ខំណួត់ប់ញ្ហាាាដែាលប្រាជាពុលរដ្ដឋយក្ខចិតីទុក្ខដាក្ខ់ប់ំផុុត។ សំូម្ពចាំមើើលការសំទង់ម្ពតិនៅពេាលដែាលវា
ចេាញម្ពក្ខតាម្ពវដ្ដីនីម្ពួយៗ នៅលើើប្រាពុ�នធផុាសពុវផុាសាយសំងគម្ព តាម្ពរយៈអងគការសំហគម្ពន៍ ឬ ក្ខុ�ង
សំង្កាាាត់រប់សំ់អុក្ខហើើយប់ញ្ជូូូនសំំណួួររប់សំ់អុក្ខ! អុក្ខក្ខ៏អាចទាំក្ខ់ទងទៅបេាក្ខខជនដោយផ្ទាាាល់ដើើម្ពាបីី
សំួរថាតើើពុួក្ខគេាគិតយាាាងណ្ដាលើើប់ញ្ហាាាដែាលអុក្ខលើើក្ខឡើើង! សំម្ពព�នធដើើម្ពាបីីការបោះះឆ្នោោាតនៅក្រុាុង 
ឡូូវែាល (Lowell Votes) ម្ពិនគាំំទ្រាបេាក្ខខជនណ្ដាម្នាោាក្ខ់សំម្រាាាប់់តំណែាងជាប់់ឆ្នោោាតឡើើយ។ យើើង
ធ្វើវើឱ្ាយឯក្ខសារអប់់រំរប់សំ់យើើងម្នានដ្ដល់សាធារណួជនទូទៅ។ ប្រាសំិនបេើបេាក្ខខជនជ្រើាើសំរើើសំ
ចែាក្ខចាយឯក្ខសាររប់សំ់យើើង វាម្ពិនមែានម្នានន�យថាយើើងបានគាំំទ្រាបេាក្ខខជននោះះឡើើយ។
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តើើសំណួួរណាខ្លះះះត្រូ្�វបានគេ្បោះះពីុមព
នៅលើើសនះ�កឆ្នោោ្តនៅក្នុងសម័យកាល់
បោះះឆ្នោោ្តនៅរដូវសះ�កឈើើជ្រុះ្ុះនេះ្ះ?

ការយកពីនធប់ន្ថែ្ថ្មលើើ
ប្រា្្ក់ច្ឆិំណួូល់លើើសពីីមួយល្ងាន
ដុល្ងាា្រ

...ប់ង្កើើើតពុនធប់ន្ថែែាម្ពដ៏្ដ តិចតួច ក្ខុ�ង អត្រាាា 4 ភាគរយ ទៅ
លើើផ្នែុាក្ខនៃាប្រាាាក្ខ់ចំណួូលប្រាចាំឆ្នាំោាំរប់សំ់ប់ុគគលម្នាោាក្ខ់
ដែាល រក្ខបាន លើើសំពីុ 1 លានដុ្ដលាាារ ។ អត្រាាាពុនធ ថ្មីមី នេះាះ
នឹងប់ង្កើើើតបានទឹក្ខប្រាាាក់្ខប្រាហែាល 2 ពាន់លានដុ្ដលាាារ
ដែាល នឹង ត្រូា�វចំណ្ដាយ ទៅ លើើវិសំ�យ អប់់រំ សាធារណួៈ
ប្រាក្ខប់ដោយគុណួភាពុ និង ការ ចំណ្ដាយ លើើ ការ សំិក្ខាសា
នៅ ម្ពហាវិទាយាល�យ និងសាក្ខលវិទាយាល�យសាធារណួៈ
នៅ  ក្ខុ�ង  តម្លៃៃាសំម្ពរម្ពាយ និងសំម្រាាាប់់ ចំណ្ដាយ លើើ  ការ
ជួសំជុល និងថែាទាំំផុៃូវថ្មីុល់ សាាាន និងការដឹ្ដក្ខជញ្ជូូូន
សាធារណួៈ ដ្ដូចដែាលបានក្ខំណួត់ក្ខុ�ងរដ្ដឋធម្ពមនុញ្ជូញ រប់សំ់
រដ្ដឋ ម្នាាាសាឈូូសំិត ។ ប្រាជាជន  ដែាល រក្ខប្រាាាក្ខ់ ចំណួូល
បាន ម្ពិន លើើសំពីុ 1 លានដុ្ដលាាារក្ខុ�ងមួ្ពយឆ្នាំោាំនឹងមិ្ពនរងការ
ប់ះះពាល់ទៀា ។

...នឹងរក្ខាសាទុក្ខ  ចាបាប់់ពុនធដារ ជា ធរម្នាន   រប់ស់ំ យើើង  ដែាល នៅ
ក្ខុ�ង នោះះ ម្ពហាសៀាដ្ដឋី ដែាល រក្ខ ប្រាាាក្ខ់ ចំណួូល បាន រាប់់ លាន
ដ្ដុលាាារ  ក្ខុ�ង មួ្ពយ ឆ្នាំោាំៗ  ប់ង់  ពុនធលើើ ប្រាាាក់្ខ ចំណួូល រប់សំ់ ពុួក្ខ គេា 
នៅ ក្ខុ�ង អត្រាាា ដ៏្ដ  តិចតួច ទៅឲ្ាយ រដ្ដឋ និង ទីក្រុាុង  ឬ ស្រាុក្ខ  
(ខោនធី) បេើធ្វើៀប់ ទៅ នឹង  ក្រុាុម្ពម្ពនុសំាស ដែាល រក្ខ បាន  ចំណួូល
ដ្ដទៃា ពុី នោះះ ។

សំណួួរនៅលើើសនះ�កឆ្នោោ ្តលើ្ខ្លះ១

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“ទ្”(មិនគាំទ្)...

សមព័ន ធនៃ្អង្គការដើើម ្ បីី ការបោះះឆ្នោោ ្ត(LOWELL VOTES COALITION)បានប្រ្កាសមតិគាំទ្

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“បាទឬចាា ្”(គំាទ្)...



ប់ទប់ញ្ញញតិិគ្រ្ប់់គ្រ្ងការធានារ៉ាា្ប់់រង
សុខ្លះភាពីធ្មេ្ម្ញ

...នឹងតម្រូា�វឱ្ាយក្រុាុម្ពហុុនធានាំរាាាប់់រងសុំខភាពុ ធ្វើមាញ
ចំណ្ដាយយាាាងហោចណ្ដាសំ់ 83% នៃាប្រាាាក្ខ់ ចំណួូល រប់សំ់
ពុួក្ខគេាទៅ លើើ “ការចំណ្ដាយ ទៅ លើើ សៀាវា ថែាទាំំ ធ្វើមាញ 
និងការកែាលម្ពអគុណួភាពុ សៀាវា“ ជំនួសំឲ្ាយការ   ចំណ្ដាយ
ទៅលើើ ផ្នែុាក្ខរដ្ដឋបាល ។ ក្រុាុម្ពហុុនធានាំរាាាប់់រងសុំខភាពុ
ធ្វើមាញ    ដែាលប្រាកាសំអំពីុ សំម្នាម្នាត្រូា នៃា ការខាតប់ង់ លើើ ផ្នែុាក្ខ 
វេាជូសាស្រីាតិចជាង 83% នឹងត្រូា�វសំងប្រាាាក្ខ់ប់ុពុវលាភ
ដែាល អតិថ្មីិជន  ប់ង់ លើើសំ ចំនួន ។

...នឹងមិ្ពនប់ង្កើើើតសំម្នាម្នាត្រូា នៃា  ការខាតប់ង់ផ្នែុាក្ខវេាជូសាស្រីា 
សំម្រាាាប់់ ផ្នែានការធានាំរាាាប់់រង សំុខភាពុ ធ្វើមាញ ទៀា ។ ប់ចុ�ប់ាបីន ុ
រដ្ដឋម្នាាាសាឈូូសំិត បាន ប់ង្កើើើតសំម្នាម្នាត្រូា នៃា ការខាតប់ង់ផ្នែុាក្ខ
វេាជូសាស្រីា    នៅ ក្ខុ�ង អត្រាាា 88% សំម្រាាាប់់ ផ្នែានការ ធានាំរាាាប់់រង
ផ្នែុាក្ខ វេាជូសាស្រាី ប់ះុន្ថែីាមិ្ពនម្នានសំម្នាម្នាត្រូា នៃា ការខាតប់ង់ផ្នែុាក្ខ
វេាជូសាស្រាីសំម្រាាាប់់ផ្នែានការធានាំរាាាប់់រង សំុខភាពុ ធ្វើមាញទៀា ។

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“បាទឬចាា ្”(គំាទ្)...

តើើសំណួួរណាខ្លះះះត្រូ្�វបានគេ្បោះះពីុមព
នៅលើើសនះ�កឆ្នោោ្តនៅក្នុងសម័យកាល់
បោះះឆ្នោោ្តនៅរដូវសះ�កឈើើជ្រុះ្ុះនេះ្ះ?
ប់និ

សំណួួរនៅលើើសនះ�កឆ្នោោ ្តលើ្ខ្លះ២

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“ទ្”(មិនគាំទ្)...



តើើសំណួួរណាខ្លះះះត្រូ្�វបានគេ្បោះះពីុមព
នៅលើើសនះ�កឆ្នោោ្តនៅក្នុងសម័យកាល់
បោះះឆ្នោោ្តនៅរដូវសះ�កឈើើជ្រុះ្ុះនេះ្ះ?
ប់និ

ប់ង្កើើើនភាពីងាយដាក់ពាក្យសុំ
អាជាា្ប់័ណួណសម្្ប់់ការល់ក់
ភេ្សជៈ�មានជាតិស្រា្្

...នឹងប់ង្កើើើនចំនួនរួម្ពគាំោា នៃា អាជាាាប់�ណួណ សំម្រាាាប់់ ការ
លក្ខ់រាយ នៃា ស្រាាាបេៀរ និងស្រាាាទំពាំង បាយជូរ និង
អាជាាាប់�ណួណ សំម្រាាាប់់ ការ លក្ខ់ភេាសំជូៈដែាល ម្នានជាតិស្រាាា
ទាំំងអស់ំ  ដែាល គ្រាឹះសាាានមួ្ពយអាច កាន់កាប់់ នឹង កើើន
ឡើើង ចាប់់ពីុ 12 អាជាាាប់�ណួណ  នៅ ឆ្នាំោាំ 2023 ទៅ ដ្ដល់ ម្ពិន
លើើសំពីុ 18 អាជាាាប់�ណួណ នៅឆ្នាំោាំ 2031 ។ ចាបាប់់ នេះាះ  ក៏្ខនឹង
ហាម្ពឃាត់ ការទូទាំត់ សំង ថ្លៃៃា លក្ខ់ស្រាាា   ដោយសំវ�យប្រាវតីិ 
នៅក្ខុ�ងហាង និង  ការ ទូទាំត់ សំង ថ្លៃៃា ស្រាាា    ដោយ ខៃ�ន ឯង
ផុងដែារ និង ដាក់្ខ ប់ញ្ជូុូល   ប់ន្ថែែាម្ពនូវ ប់�ណួណបេើក្ខប់រ ម្ពក្ខ ពីុ ក្រៅាា
រដ្ដឋទៅក្ខុ�ងប់ញ្ជូូីអតីសំញ្ហាាាណួប់�ណួណ ដែាលត្រូា�វបានអនុម្ព�ត
នៅ  ក្ខុ�ង  ចាបាប់់សំដីពីុ ការ  គ្រាប់់គ្រាងគ្រឿា�ងស្រាវឹងរប់ស់ំរដ្ដឋ 
(State Liquor Control Act) ។

...នឹងរក្ខាសាទុក្ខ ចាបាប់់ ដែាលម្នានស្រាាាប់់ទាំក្ខ់ទងនឹងការចេាញ 
អាជាាាប់�ណួណ សំម្រាាាប់់ ការ  លក្ខ់រាយ នូវ គ្រឿា�ងស្រាវឹង ការ
ផ្ទាក្ខពុិន�យ និងប្រាតិប់តីិការ ។

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“បាទឬចាា ្”(គំាទ្)...

សំណួួរនៅលើើសនះ�កឆ្នោោ ្តលើ្ខ្លះ៣

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“ទ្”(មិនគាំទ្)...



ការប់ំពេ្ញបានល់កខខ្លះណួឌដើើម្បីីសុំ
ប់័ណួណបើើកប់រយានយនិ

...នឹងរក្ខាសាទុក្ខ   ឲ្ាយ នៅ ជា ធរម្នាន នូវ   ចាបាប់់ ដែាល  ទទួល បាន
ការ  អនុម្ព�ត ថ្មីមីៗ  ដែាល អនុញ្ហាាាត ឱ្ាយ ជនអនោះោាប្រាវេាសំន៍
ដែាល  ម្ពិន ទាំន់ ម្នាន   សាាានភាពុ ផ្នែុាក្ខ  ចាបាប់់ ពិុត ប្រាាាក្ខដ្ដ  អាច
ដាក្ខ់ពាក្ខាយ  សំុំ ប់�ណួណ បេើក្ខប់រ  ។ ចាបាប់់នេះាះប់ង្កើើើនសុំវតែិភាពុ
សាធារណួៈដោយធានាំថា អុក្ខបេើក្ខប់រ នៅ ក្ខុ�ង  រដ្ដឋ 
ម្នាាាសាឈូូសំិត កាន់តែាច្រើាើន បាន ទទួល ការ  ធ្វើវើតើាសំី
សំម្ពតែភាពុ  និង ម្នាន  លិខិត  ធានាំ រាាាប់់រង យាាាង   ត្រូាឹម្ពត្រូា�វ 
និងប់ង្កើើើន លទធភាពុ ធ្វើវើ ដ្ដំណើើរ   សំម្រាាាប់់គ្រា�សារជន
អនោះោាប្រាវេាសំន៍ ដោយ ម្ពិន គិត ទៅ ដ្ដល់     សាាានភាពុ ផ្នែុាក្ខ
ចាបាប់់ រប់ស់ំ ពួុក្ខ គេា   ។ ប់ចុ�ប់ាបីនុនេះាះរដ្ដឋចំនួន 16 បាន
អនុម្ព�តចាបាប់់ស្រាដើៀងគាំោានេះាះ ដែាលផុីល់សំិទធិដ្ដល់ជន
អនោះោាប្រាវេាសំន៍ ដែាល  មិ្ពន ទាំន់ ម្នាន  សាាានភាពុ ផ្នែុាក្ខ  ចាបាប់់
ពុិតប្រាាាក្ខដ្ដ នូវសិំទធិទទួលបាន ប់�ណួណ បេើក្ខប់រ ។

...នឹងលុប់ចោលសៀាចក្ខដី ព្រាាាង  ចាបាប់់ House Bill 4805 
ដ្ដូចេុាះ ចាបាប់់ នោះះ      នឹងមិ្ពន អនុញ្ហាាាតឲ្ាយ   អុក្ខ ដាក្ខ់ ពាក្ខាយ សំុំ ប់�ណួណ
បេើក្ខប់រ ណ្ដា  ដែាលម្ពិនអាចផុដល់ ពុ�សំី�តាង សំម្រាាាប់់  ផ្ទៀទ�ងផ្ទាាាត់
សំញ្ហាាាតិ ឬសាាានភាពុផ្នែុាក្ខ  អនោះោាប្រាវេាសំន៍ អាច   ទទួលបាន
ប់�ណួណបេើក្ខប់រ និងការចុះប់ញ្ជូូី ក្ខម្ពមសិំទធិ យានយនីទៀា ។

សំណួួរនៅលើើសនះ�កឆ្នោោ ្តលើ្ខ្លះ៤

ការបោះះឆ្នោោ ្ត“បាទឬចាា ្”(គាំទ្)... ការបោះះឆ្នោោ ្ត“ទ្”(មិនគាំទ្)...

តើើសំណួួរណាខ្លះះះត្រូ្�វបានគេ្បោះះពីុមព
នៅលើើសនះ�កឆ្នោោ្តនៅក្នុងសម័យកាល់
បោះះឆ្នោោ្តនៅរដូវសះ�កឈើើជ្រុះ្ុះនេះ្ះ?
ប់និ



តើើអីីជាតំប់ន់ទទួល់ខ្លះុសត្រូ្�វ
រប់ស់សមាជិកសភាប្រ្ចាំក្រុ្ុង
ឡូូវែ្ល់?
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គាា្នការប្រ្កួតប្រ្ជែ្ងនៅសងាា្ត់
នេះ្ះនៅឆោ្ំនេះ្ះទ្

លោក្ខ រាាាឌីី ម្ពះុម្ព បាន ឈូុះ នៅ ក្ខុ�ង
ការ បោះះឆ្នោោាត ប់ឋម្ព កាល ពុី ខែា ក្ខញ្ហាាា 

ដ្ដូចេុាះ គាំត់ ជា អុក្ខ ឈូុះ  តាម្ព 
 ព្រឹាឹតីន�យ ព្រោះាាះ គាំាាន បេាក្ខខជន  ជា

ដៃាគូប្រាក្ខួត ប្រាជែាង ម្ពក្ខ ពុី គណួៈប់ក្ខាស
សាធារណួរដ្ដឋ ទៀា ។



Rodney Elliott Karla Miller

តើើអ្នកបោះះឆ្នោោត្អាច្ឆិរកឃើញព័ីត៌មានអំពីីអ្នកនៅទីតំាងណានៅ
លើើប់ណា្ដញ្អី៊នធឺណិួត?

តើើអ្នកគំាទ្គោល់នយោបាយណាខ្លះះះដើើម្បីីកាត់ប់ន្ថយការចំ្ឆិណាយ
ទៅលើើការរស់នៅសម្្ប់់គួ្្រសាររប់ស់អ្នកធី្មេើការធម្មតា?

ប់ង្កើើើនការគាំំទ្រាដ្ដល់សៀាវាថែាទាំំក្ខុម្នារ, ប់ង្កើើើនកាាឌីីត
ដែាលបានម្ពក្ខពុីពុនធលើើប្រាាាក្ខ់ចំណួូល, លើើក្ខលាងការ
យក្ខពុនធសំម្រាាាប់់ម្ពនុសំាសចាសំ់, អុក្ខជួលផុទះ និងម្ពនុសំាស
ដែាលផុដល់សៀាវាថែាទាំំក្ខុម្នារ ឬថែាទាំំម្ពនុសំាសផ្ទៀាសាងទៀៀត
ដែាលនៅក្ខុ�ងប់នទ�ក្ខគ្រា�សារ ។

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង 
លើើ យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ 
រប់សំ់ គាំត់ ។

តើើអ្នកមានផ្នការប់ង្កើើើនថវិកាសម្្ប់់គំាទ្សាល្ងារៀន
សាធារណួ�រប់ស់យើងដ្រឬទ្?តើើអ្នកន�ងប្ើប្្្រាស់ថវិកាទំាង
នោះរបើៀប់ណា?

អនុវតីអនុសាសំន៍នៃាចាបាប់់សំីីពុីការផុដល ់
កាលានុវតីភាពុដ្ដល់និសំាសិត (Student Opportunity 
Act) ដើើម្ពាបីីផុីល់ម្ពូលនិធិគ្រាប់់គាាន់សំម្រាាាប់់វិសំ�យអប់់រំ
នៅក្ខុ�ងរដ្ដឋទាំំងម្ពូល។

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង 
លើើ យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ 
រប់សំ់ គាំត់ ។

តើើអីីជាប់ញ្ហ្ច្ឆិម្បីងជាងគេ្ទាក់ទងន�ងគេ្ហដា្ឋ្ននៅក្នុងតំប់ន់
រប់ស់យើងហើយតើើអ្នកន�ងដោះស្រា្្យប់ញ្ហ្នេះ្ះរបើៀប់ណា?

គេាហដា្ឋានដែាលម្នានតម្លៃៃាសំម្ពរម្ពាយគឺជាប់ញ្ហាាាដ្ដ៏ធំប់ំផុុត។ 
ក្ខុ�ងនាំម្ពជាសំម្នាជិក្ខក្រុាុម្ពប្រាឹក្ខាសាភិបាលនៃាអាជាាាធរ
គេាហដា្ឋាននៃាទីក្រុាុងឡូូវែាល យើើងក្ខំពុុងធ្វើវើការលើើគមាាង
ថ្មីមីៗជាច្រើាើន ដើើម្ពាបីីប់ង្កើើើនចំនួនគេាហដា្ឋានដែាលម្នានតម្លៃៃា
សំម្ពរម្ពាយ ឧទាំហរណួ៍គមាាង Rivers Edge ដែាលឈាន
ដ្ដល់ដ្ដំណ្ដាក្ខ់កាលទី ៥ និងគមាាងផ្ទៀាសាងៗជាច្រើាើន
ទៀៀត។ គាំំទ្រាចាបាប់់សំដីពុីការផុដល់កាាឌីីតដែាលបាន
ម្ពក្ខពុីការប្រាម្ពូលពុនធរប់សំ់រដ្ដឋ ដើើម្ពាបីីពុងាីក្ខក្ខសាងសំង់
គេាហដា្ឋានដែាលម្នានតម្លៃៃាសំម្ពរម្ពាយ និងគាំំទ្រាការប់ង្កើើើត
តំប់ន់សំម្រាាាប់់សាងសំង់គេាហដា្ឋាននៅក្ខុ�ងសំហគម្ពន៍ 
MBTA ដែាលអាចឲ្ាយគ្រា�សារសាោាក្ខ់ច្រើាើនសាោាក្ខ់នៅ ។

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង 
លើើ យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ 
រប់សំ់ គាំត់ ។

តើើអីីជាប់ញ្ហច្្ឆិម្បីងជាងគ្េដ្ល់ក្្រុសួងដ�កជញ្ញៈនូសាធារណួ�រប់ស់
រដ្ឋមាោស្ាឈូសិត(MBTA)និងក្្រុសួងដ�កជញ្ញៈនូសាធារណួ�រប់ស់
កុ្្រុងឡូូវ្ែល់(LRTA)កំពុីងប្្រឈមមុខ្លះហើយតើើអ្នកន�ងដោះស្្្រាយ
ប់ញ្ហ្ទំាងន្េះះរបើៀប់ណា?

សាាាប់�នទាំំងពុីរនេះាះត្រូា�វកែាលម្ពអការផុីល់សៀាវារប់សំ់
ពុួក្ខគេា។ សាាាប់�នគ្រាប់់គ្រាងសៀាវាដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈ 
MBTA គួរអនុញ្ហាាាតឱ្ាយក្រុាសំួងដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនរប់សំ់រដ្ដឋម្នាាាសា
ឈូូសំិត (MA DOT) ទទួលខុសំត្រូា�វចំពោះការកែាលម្ពអ
ហើាដា្ឋារចនាំសំម្ពព�នធ។ សាាាប់�ន MBTA គួរយក្ខចិតីទុក្ខដាក្ខ់
លើើផ្នែុាក្ខសំុវតែិភាពុ, ការគ្រាប់់គ្រាង និងការកាត់ប់នែយការ
ចំណ្ដាយ ដើើម្ពាបីីចេៀសំវាងការទម្នាាាក្ខ់ប់នទ�ក្ខនៃាការចំណ្ដាយ
ទាំំងនោះះទៅលើើអុក្ខជិះ។ ខ្ញ�ំចង់ឃើញការខិតខំប់ង្កើើើន
ចំនួនអុក្ខជិះនៅក្ខុ�ងសាាាប់�នដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនសាធារណួៈ LRTA 
ដើើម្ពាបីីឲ្ាយយើើងអាចពុងាីក្ខសៀាវាផ្ទៀាសាងៗទៀៀត ជាពុិសៀាសំ
សៀាវាដ្ដឹក្ខជញ្ជូូូនអុក្ខដ្ដំណើើរតាម្ពរថ្មីយនីក្រុាុង Road 
Runner ។

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង 
លើើ យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ 
រប់សំ់ គាំត់ ។

តើើរដ្ឋគួរធី្មេើអីីខ្លះះះដើើម្បីីប្្រយុទធប្្រឆំងន�ងការរីសអើងនៅតាម
ការិយាល័់យរដា្ឋភិ្បាល់,នៅក្នងុវិស័យអប់់រំនិងក្្រុសួងនគរបាល់?

ជ្រើាើសំរើើសំប់ុគគលិក្ខ និងធ្វើវើឲ្ាយម្នានភាពុចម្រូាុះនូវក្ខម្នាាាំង
ពុលក្ខម្ពម នៅគ្រាប់់លំដាប់់ថាោាក្ខ់នៃារដា្ឋាភិបាល ដើើម្ពាបីីធ្វើវើឲ្ាយ
ក្ខម្នាាាំងពុលក្ខម្ពមនោះះជាតំណ្ដាងឆៃ�ះប់ញ្ហា្ចាំងនូវភាពុចម្រូាុះ
រប់សំ់ប្រាជាជនទាំំងអសំ់។ ប់ង្កើើើនសំក្ខម្ពមភាពុចុះតាម្ព
សំហគម្ពន៍រប់សំ់ម្ពន្ត្រីីាីនគរបាលដើើម្ពាបីីក្ខសាងទំនាំក្ខ់ទំនង
លអរវាងប្រាជាពុលរដ្ដឋជាម្ពួយម្ពន្ត្រីីាីនគរបាល។

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង 
លើើ យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ 
រប់សំ់ គាំត់ ។

ច្ឆិម្លើះើយន្ៃការសទង់មតិ
សមាជកិសភាប្្រចាំរដ្ឋតំប់ន់ទី១៦ន្ៃសុ្្រុកមីដឌឹ�ល់សក្ិសខោនធី
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សមាជកិគណួប់ក្សប្្រជាធិប់ត្ើយ្យ



Rodney Elliott Karla Miller

តើើអ្នកពេ្ញច្ឆិិតិហាងកាហី្ណាមួយនៅក្រុ្ុងឡូូវែ្ល់?

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង លើើ 
យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ រប់សំ់ គាំត់ ។

តើើអ្នកពេ្ញច្ឆិិតិតនិ្ីករណាមួយ?

សំមាាចចិតី ម្ពិនចូលរួម្ព ដោយ សំំអាង លើើ 
យោប់ល់ ណែានាំំ រប់សំ់ មើាធាវើ រប់សំ់ គាំត់ ។

ច្ឆិម្លើះើយន្ៃការសទង់មតិ
សមាជកិសភាប្្រចាំរដ្ឋតបំ់ន់ទី១៦ន្ៃសុ្្រុកមីដឌឹ�ល់សក្ិសខោនធី
ប់និ

N
A

N
A

សូមប់និអានពី័ត៌មានដើើម្បីីដ�ង
អំពីីច្ឆិម្លើះើយរប់ស់បើ្កខជនសភា
សហរដ្ឋអាម្លើ្រិកច្ឆិំពោះះសំណួួរ
ទាំងឡាយ



Lori Trahan Dean Tran

តើើអ្នកបោះះឆ្នោោត្អាច្ឆិរកឃើញពីត័ម៌ានអពីំីអ្នកនៅទី
តាងំណានៅលើើប់ណា្ដញ្អី៊នធឺណួតិ?

តើើអ្នកគាទ្ំគោល់នយោបាយអីីដើើម្បីីដោះស្្្រាយ
ប់ញ្ហន្្ៃការឡើើងថ្ងៃះរ្ប់សស្់វាថ្ែទាសំខុ្លះភាពី?

ខ្ញ� ំគំាំទ្រា “ចាបាប់់ សំដពីីុ ការ កាត់ ប់នែយ អតិផុរណ្ដា” ដែាល នឹង ប់ញុ្ជូ�ះ 
តម្លៃៃា ថាោាពំេាទាយ ដែាល ម្នាន វេាជូប់ញ្ហាាា, ទប់់សាាាត់ ចំនួន ទឹក្ខប្រាាាក់្ខ ដែាល 
អតិថិ្មីជន ត្រូា�វ ប់ង់ ឲ្ាយ ក្រុាមុ្ពហុុន ធានាំ រាាាប់់រង សុំខភាពុ ឲ្ាយ នៅ កុ្ខ�ង 
ក្ខម្រូាតិ មួ្ពយ, និង លុប់ចោល ម្នាត្រាាា នៅ កុ្ខ�ង ចាបាប់់ ធានាំ រាាាប់់រង 
សុំខភាពុ  ឈាាះ ថា “family glitch” ។ យើើង នឹង ដើើរ តាម្ព 
ដំ្ដណ្ដាក់្ខកាល ច្រើាើន ទៀៀត ដើើម្ពាបីី ពុងាកី្ខ លទធភាពុ ទទួល បាន 
ជមាើសំ ផ្ទៀាសាងៗ នៃា សៀាវា ថែាទំាំ សុំខភាពុ ។  ខ្ញ� ំជា អុក្ខ គំាំទ្រា យាាាង 
ខាាាងំ ចំពោះ ម្ពណួ្ឌល សុំខភាពុ នៅ កុ្ខ�ង សំហគម្ពន៍ ដូ្ដចជា ម្ពណួ្ឌល 
សុំខភាពុ សំហគម្ពន៍ ក្រុាងុ ឡូូវែាល និង ការ ផុដល់ សៀាវា ថែាទំាំ 
សុំខភាពុ តាម្ព ប់ណ្ដាាាញ កំុ្ខពុាយូទ�រ ជា អចិនីាាយ៍ ។

ធានាំឱ្ាយម្នានសៀាដ្ដឋកិ្ខចុរើក្ខចមាើន ដែាលផីុល់ឱ្កាសំដ្ដល់ម្ពនុសំាស
ទំាំងឡាយ និងផុដល់សៀាវាថែាទំាំសុំខភាពុដ្ដល់ពួុក្ខគេាទំាំងអស់ំ ។ 
គំាំទ្រាការអនុវតីន៍វិធីប់ង្កាាារសុំខភាពុទំាំងឡាយ ដើើម្ពាបីីរក្ខឲ្ាយឃើញ
ជំងឺរ៉ាារ៉ំាឱ្ាយបានឆ្នាំប់់ដើើម្ពាបីីពុាយាបាល និងគ្រាប់់គ្រាងជំងឺទំាំងនោះះ
ប្រាក្ខប់ដោយប្រាសិំទធភាពុ ។ តាម្ពដានយាាាងយក្ខចិតីទុក្ខដាក់្ខនូវ
តម្លៃៃានៃាសៀាវាថែាទំាំសុំខភាពុ និងតម្លៃៃាថាោាពំេាទាយ ។ ត្រូា�តពិុនិតាយយាាាង
ម្ពះត់ចត់ ដើើម្ពាបីីទប់់សាាាត់កំុ្ខឲ្ាយម្នានការរក្ខសីុំផ្ទាោាច់មុ្ពខ និង/ឬ ការ
តមើៃើងតម្លៃៃាយាាាងអយុតិីធម៌្ព។

តើើអ្នកអាច្ឆិធី្មេើរបើៀប់ណាខ្លះះះដើើម្បីីក្ែល់មអការខ្លះតិខំ្លះ
ប្្រ�ងប្្្រែងរប់ស់យើងក្នងុការដោះស្្្រាយប់ញ្ហ្
អាកាសធាតប្្ុ្រែបួ្្រល់?

យើើងត្រូា�វចាត់ទុក្ខប់ញ្ហាាាបាាប្រា�លអាកាសំធាតុថាជាវិប់តិី 
សំក្ខលលោក្ខ ។ ខ្ញ�បំានខិតខំប់ញុាញម្ពតិគំាំទ្រារហូតឈាន
ដ្ដល់ការអនុម្ព�តចាបាប់់សំដពីីុការកាត់ប់នែយអតិផុរណ្ដា (Infla-
tion Reduction Act) ដែាលម្នានការវិនិយោគដ៏្ដធំបំ់ផុុត
កុ្ខ�ងប្រាវតិីសាសី្រាពិុភពុលោក្ខ សំម្រាាាប់់ការដោះស្រាាាយវិប់តិីនៃា
ការបាាប្រា�លអាកាសំធាតុ ។ ខ្ញ�ជំ�ថា ចាបាប់់នោះះគាាន់តែាជា
ការប់ង់រំលោះ (down payment) រប់ស់ំយើើងទៅលើើ
អវដីែាលយើើងត្រូា�វធ្វើវើ ដើើម្ពាបីីថែារក្ខាសាផ្នែានដី្ដរប់ស់ំយើើងសំម្រាាាប់់
សំម្រាាាប់់ម្ពនុសំាសជំនាំន់កាាយ ។

នេះាះជាប់ញ្ហាាារប់ស់ំពិុភពុលោក្ខទំាំងមូ្ពល ។ ម្នានតែា
សំហរដ្ដឋអាមើារិក្ខទៀា ដែាលបានបីេាជាាាចិតីកាត់ប់នែយការប់ញុាញ
ផ្នែាសាងពុុលដោយសារការបាើប្រាាាស់ំឥនធនៈហវសីុូំល ខណួៈដែាល
ប្រាទៀាសំចិន និងឥណ្ដា្ឌា ដែាលជាអុក្ខបំ់ពុុលប់រិសាាានពិុភពុលោក្ខ
ឈានមុ្ពខគេានោះះ មិ្ពនបានខិតខំប្រាងឹបាាងដើើម្ពាបីីផ្ទាាាស់ំបូី់រ
ការបាើប្រាាាស់ំបាាង និងឧសំម�នធម្ពមជាតិនៅពេាលប់ចុ�ប់ាបីនុ
រប់ស់ំពួុក្ខគេានោះះទៀា ។ កិ្ខចុខិតខំប្រាងឹបាាងរប់ស់ំយើើង ត្រូា�វតែា
រួម្ពប់ញូុ្ជូលនូវការចូលរួម្ពពីុប្រាទៀាសំទំាំងអស់ំនៅលើើពិុភពុលោក្ខ 
ហើើយវាមិ្ពនត្រូា�វជាគោលនយោបាយថាម្ពពុលឯក្ខតោភាគី 
ដែាលកំ្ខពុុងបំ់ផ្ទាាាញសៀាដ្ដឋកិ្ខចុរប់ស់ំយើើងនោះះទៀា ។

តើើអ្នកគាទ្ំសទិធទិទួល់បានស្វារំល់តូកូនឬទ្
ហើយតើើអ្នកន�ងធី្មេើតាមដំណាកក់ាល់ណាខ្លះះះដើើម្បីី
ពីងី្្រីកឬរឹតប់និ�ងការទទួល់បានស្វារំល់តូកូន?

ខ្ញ�បីំេាជាាាយាាាងដាច់ខាតថា នឹងការពារសិំទធរំិលូតកូ្ខនសំម្រាាាប់់
ជនជាតិអាមើារិក្ខ ហើើយខ្ញ�មំ្នានមោទនភាពុដែាលត្រូា�វបាន
គំាំទ្រាដោយអងគការ Planned Parenthood និង
អងគការ NARAL។ ខ្ញ�បំានបោះះឆ្នោោាតច្រើាើនដ្ដងដើើម្ពាបីីគំាំទ្រាឲ្ាយ
ម្នានចាបាប់់ការពារសិំទធរំិលូតកូ្ខន នៅថាោាក់្ខរដា្ឋាភិបាលសំហពុ�នធ 
និងប់ដិ្ដសៀាធចោលរាល់ការហាម្ពប្រាាាម្ពដែាលធ្វើវើឡើើងដោយ
គណួប់ក្ខាសសាធារណួរដ្ដឋ នៅកុ្ខ�ងរដ្ដឋជាច្រើាើន ។ នៅពេាលដែាល
សាាាប់�ននីតិប់ាបីញ្ជូញតិីបានពិុចារណ្ដាលើើចាបាប់់ការពារសិំទធរំិលូតកូ្ខន 
(The Roe Act) ខ្ញ�បំានផុដល់សំក្ខខកី្ខម្ពមគំាំទ្រាចាបាប់់នេះាះ។

ការរំលូតកូ្ខនគឺជានីតិវិធីវេាជូសាស្រា ីហើើយការសំមាាចចិតី
ទទួលយក្ខនីតិវិធីបាប់នេះាះ គួរតែាទុក្ខឲ្ាយអុក្ខជំងឺ និងគ្រា�ពេាទាយ
ជាអុក្ខធ្វើវើ ។ ដូ្ដចនីតិវិធីវេាជូសាស្រាផី្ទៀាសាងទៀៀតដែារ ប់ទប់ាបីញ្ជូញតិី
ទំាំងឡាយគួរតែាត្រូា�វបានសំមាាចដោយរដ្ដឋនីមួ្ពយៗ មិ្ពនមែាន
សំមាាចដោយរដា្ឋាភិបាលសំហពុ�នធទៀា ។

តើើអ្នកន�ងដោះស្្្រាយវិប់តិិន្ៃភាពីគាាន្ផ្ទះទះសម្្ប្ីង
តាមវិធីណាទាងំដំណោះះស្្្រាយសម្្ប់់រយ�ព្េល់
មធ្យមនិងរយ�ព្េល់វ្ែង?

ឪពុុក្ខម្នាោាយរប់ស់ំខ្ញ�ជំាជនជាតិអាមើារិក្ខជំនាំន់ទីមួ្ពយ ។ 
នៅពេាលខ្ញ�ធំំដឹ្ដងកីី្ខ ខ្ញ�ដឹំ្ដងថា យើើងរស់ំនៅដោយពឹុងលើើប្រាាាក់្ខខែា
សំម្រាាាប់់តែាមួ្ពយគ្រាប់់ចាយ ដោយយើើងតែាងតែាភ�យខាាាច
កើើតម្នានប់ញ្ហាាាសុំខភាពុធ្ងន់ធ្ងរ ដែាលអាចធ្វើវើឱ្ាយយើើងគាំាាន
ប្រាាាក់្ខប់ង់ថ្លៃៃាផុទះរប់ស់ំយើើង។ គ្រា�សារជាច្រើាើននៅកុ្ខ�ងរដ្ដឋម្នាាាសា
ឈូូសិំត កំ្ខពុុងរស់ំនៅជាមួ្ពយនឹងការភ�យខាាាចទំាំងនោះះ។ 
កុ្ខ�ងអំឡូ�ងពេាលនៃាជំងឺរាតតាបាតនេះាះ ខ្ញ�ទំាំម្ពទាំរបានថ្មីវិកាជំនួយ
ដែាលវាពិុតជាសំំខាន់ចំាបាច់សំម្រាាាប់់គ្រា�សារទំាំងនោះះប់ង់ថ្លៃៃា
ផុទះជួល ដើើម្ពាបីីឲ្ាយពួុក្ខគេាអាចរក្ខាសាទុក្ខផុទះរប់ស់ំពួុក្ខគេា និងជួយការ
ពារពួុក្ខគេាឱ្ាយម្នានលំនៅដា្ឋានសំម្រាាាប់់សាោាក់្ខនៅ។

សំងគម្ពត្រូា�វទទួលខុសំត្រូា�វចំពោះប្រាជាជនរប់ស់ំយើើងដែាលគាំាាន
ផុទះសំមែាបីាង ។ យើើងគួរតែាម្នានក្ខម្ពមវិធីប់ណួ្ដះុប់ណ្ដាាាលជំនាំញ 
និងសៀាវាជួយរក្ខការង្ការធ្វើវើ សំម្រាាាប់់ជួយពួុក្ខគេា ។ គេាហដា្ឋាន
ដែាលម្នានជំនួយគំាំទ្រា និងម្នានតម្លៃៃាសំម្ពរម្ពាយ គួរតែាម្នានសំម្រាាាប់់
ពួុក្ខគេា ដើើម្ពាបីីផីុល់ទីជម្រូាក្ខសាោាក់្ខនៅ ខណួៈពេាលដែាលយើើង
ជួយអុក្ខដែាលគាំាានផុទះសំមែាបីាង ឱ្ាយវិលត្រូាលប់់ម្ពក្ខរស់ំនៅកុ្ខ�ង
សំហគម្ពន៍វិញ តាម្ពរយៈការប់ណួ្ដះុប់ណ្ដាាាលជំនាំញផ្ទៀាសាងៗ 
សំម្រាាាប់់ធ្វើវើការង្ការ ។

តើើអ្នកមានផ្នការដោះស្្្រាយវិប់តិិន្ៃប់ណុំួល់រប់ស់
នស្ិសតិតាមរបើៀប់ណាហើយតើើអ្នកន�ងស្នើ
ដណំោះះស្្្រាយអីីខ្លះះះដើើម្បីីល់បុ់បំ់បាត់ចោល់ឧប់សគ្គ
ផ្នក្ហរិញ្ញញវត្ថុដ្ល់រំ៉ាងសទះនិស្សតិក្នងុការសិក្សានៅ
ថ្នាោក្់ឧតដមសិក្សា?

ជាអុក្ខគំាំទ្រាការបេដាជាាារប់ស់ំប្រាធានាំធិប់តី Biden កុ្ខ�ង
ការលើើក្ខលាងបំ់ណ៉ួលរប់ស់ំនិសំាសិត ដែាលម្នានទឹក្ខប្រាាាក់្ខ
រហូតដ្ដល់ 50,000 ដុ្ដលាាារ ជាពិុសៀាសំសំម្រាាាប់់អុក្ខដែាលត្រូា�វការ
បំ់ផុុត រាប់់ទំាំងម្ពនី្ត្រីារីាជការ និងបុ់គគលិក្ខថែាទំាំសុំខភាពុ ដែាល
បានជួយពួុក្ខយើើងរយៈពេាលពីុរឆ្នាំោាចុំងកាាយនេះាះ។ ប់ះនីុ្ថែា
ការលើើក្ខលាងបំ់ណ៉ួលនោះះអាចជួយតែាផុ្នែាក្ខមួ្ពយនៃាប់ញ្ហាាា
ប់ះណុ្ណាះ។ យើើងត្រូា�វដោះស្រាាាយប់ញ្ហាាានៃាការប់ង់ថ្លៃៃាចូលរើៀន
នៅម្ពហាវិទាយាល�យ ដែាលវាថ្លៃៃាខពស់ំក្ខប់់ពុពុក្ខ ។

ម្ពហាវិទាយាល�យ និងសាក្ខលវិទាយាល�យបានប់ង្កើើើតប់ញ្ហាាា ដូ្ដចុេាះ
ពួុក្ខគេាគួរតែាទទួលខុសំត្រូា�វកុ្ខ�ងការដោះស្រាាាយប់ញ្ហាាានោះះ ។ 
អុក្ខប់ង់ពុនធទំាំងឡាយមិ្ពនគួរទទួលខុសំត្រូា�វចំពោះប់ញ្ហាាាដែាល
ពួុក្ខគេាមិ្ពនបានប់ង្កើើើតនោះះទៀា ។ អនុញ្ហាាាតឱ្ាយពួុក្ខគេាបាើជំពូុក្ខ
ទី 7 នៃាចាបាប់់សំដពីីុការក្ខាស�យធន ប្រាសិំនបេើពួុក្ខគេាក្ខាស�យធន 
និងអនុញ្ហាាាតឱ្ាយរើៀប់ចំរចនាំសំម្ពព�នធនៃាបំ់ណ៉ួលឡើើងវិញ រួម្ព
ជាមួ្ពយនឹងការផុដល់ការលើើក្ខលាងចំពោះប្រាាាក់្ខក្ខមីុ្ពប្រាសិំនបេើ
ពួុក្ខគេាចូលប់មាើវិសំ�យក្ខងទ�ពុ ឬសៀាវាស្រាដើៀងគាំោា ។

តើើអ្នកមានអារម្មណួយ៍ាោង្ណាចំ្ឆិពោះះវិធានការ
គ្្រប់់គ្្រងកាភំេះើងដ្ល់ន�ងប់ះះពាល់យ់ាោង្ខ្លាំា្ងំចំ្ឆិពោះះ
សវុត្ថភិាពីសាធារណួជនហើយតើើអ្នកន�ងស្នើវិធី
ណាខ្លះះះដើើម្បីីជំរញុឲ្្យស្ច្ឆិកដព្្ី្រាងច្្ឆិបាប់់ន្េះះត្្រូ�វបាន
អនុមត័ដោយសភា?

ការទាំម្ពទាំរឱ្ាយម្នានការត្រូា�តពិុនិតាយជីវប្រាវតិីរប់ស់ំម្ពនុសំាសគ្រាប់់គាំោា
ដែាលទិញកំាភេៃើង គឺជារើ�ងលអបំ់ផុុតដែាលយើើងអាចធ្វើវើបាន 
ដើើម្ពាបីីកំុ្ខឲ្ាយម្ពនុសំាសដែាលមិ្ពនគួរកាន់កំាភេៃើង អាចទិញកំាភេៃើងបាន ។ 
ការនោះះមិ្ពនអាចចាត់ទុក្ខជាកិ្ខចុការចុងប់ញុ្ជូប់់នៃាអវីៗ ដែាលយើើង
ត្រូា�វធ្វើវើនោះះទៀា។ ខ្ញ�បំានគំាំទ្រាពេាញដោយមោទនភាពុចំពោះ
ចាបាប់់ដំ្ដបូ់ងគេាសីីំពីុការគ្រាប់់គ្រាងអំពេើហឹងាសាដោយអាវុធ ដែាលបាន
ចុះហតែលើាខាជាចាបាប់់កុ្ខ�ងរយៈពេាលជាង 20 ឆ្នាំោា ំប់ះនីុ្ថែាយើើងត្រូា�វប់នី
ធ្វើវើកិ្ខចុការជាច្រើាើនប់ន្ថែែាម្ពទៀៀត ។

ម្ពនុសំាស គ្រាប់់ រូប់ ម្នាន សិំទធ ិកាន់  អាវុធ សំម្រាាាប់់ ការពារ  ខៃ�ន ។ 
ម្ពនុសំាស ដែាល ត្រូា�វ បាន គេា រក្ខ ឃើញ ថា   ជាប់់ ពិុរុទធ ពីុ ប់ទ ឧក្រុាដិ្ដឋក្ខម្ពម 
ដោយសារ ហឹងាសា ធ្ងន់ ធ្ងរ ឬ កំ្ខពុុង ម្នាន  ប់ញ្ហាាា សុំខភាពុ ផុៃវូ ចិតី ធ្ងន់ 
ធ្ងរ គួរ តែា ត្រូា�វ បាន ដាក់្ខ ក្ខម្រូាតិ លើើ សិំទធ ិរប់ស់ំ ពួុក្ខ គេា កុ្ខ�ង ការ ទិញ 
និង កាន់ អាវុធ តាម្ពរយៈ  ដំ្ដណើើរ ការនៃា ការ ត្រូា�តពិុនិតាយ លអតិលអន់ 
និង ហើាតុផុល ត្រូាមឹ្ពត្រូា�វ នៅ កុ្ខ�ង ការ អនុវតីន៍ នីតិវិធី ដើើម្ពាបីី រឹត ប់នឹីង 
សិំទធ ិកាន់ អាវុធ ។

ច្ឆិម្លើះើយច្ឆិពំោះះការសទង់មតិរប់ស់ប្ើកខជនសមាជិកសភា
សហរដ្ឋអាម្្លើរិកប្្រចាំសងាាត្់ល្ើខ្លះ៣ន្ៃតំប់ន់មីឌឹឌឹ�ល់សក្ិស

loritrahanma
LoriTrahanMA
loriforuscongress
loritrahan.com

DeanTranMA3
TranforCongress
N/A
deantran.com

សមាជកិគណួប់ក្សសាធារណួរដ្ឋសមាជកិគណួប់ក្សប្្រជាធិប់ត្ើយ្យ



Lori Trahan Dean Tran

តើើអ្នកពេ្ញច្ឆិិតិកន្ថែះ្ងណាជាងគេ្នៅក្ន ុងក្រុ្ុង
ឡូូវែ្ល់? ការ ដើើរ ក្ខម្ពាសានី តាម្ព ម្នាត់ ទនេះៃា  

ឡូូវែាល
ភោជនីយដា្ឋាន អាសីុំអាគុេាយ៍ 
ពិុត ប្រាាាក្ខដ្ដ ណ្ដា មួ្ពយ ក៏្ខ បាន

តើើអ្នកចូ្ឆិល់ច្ឆិិតិខែ្ស ្ភាពីយនិណាជាងគេ្?

ច្ឆិម្លើះើយចំ្ឆិពោះះការសទង់មតិរប់ស់ប្ើកខជនសមាជកិសភាសហរដ្ឋ
អាម្្លើរិកប្្រចាំសងាាត្់ល្ើខ្លះ៣ន្ៃតំប់ន់មីឌឹឌឹ�ល់សក្ិស
ប់និ



សមព័នធដើើម្បីីការបោះះឆ្នោោ្តនៅក្រុ្ុង
ឡូូវែ្ល់(Lowell Votes)
សហការជាមួយអង្គការ...

ជានចិ្ឆិចកាល់អ្នកត្្រូ�វអានព័ីតម៌ានថ្មៗី នៅក្នងុ
សៀវភៅណ្នាំន្េះះដ្ល់យើងបោះះពីមុព
នៅលើើប់ណា្ដញ្អី៊នធណឺួតិ(អនឡាញ)!
lowellvotes.org/2022guides

សមូជួយទញិទនិំញផ្ស្ងៗនៅក្នងុ
ហាងរប់ស់យើង!
lowellvotes.org/shop


