
វ �បត� ិនា េពលខាងមុ ខ
វ �បត�ិេសដ�កិច� ែដលបណា� លមកពី ជំងឺរាតត�ត  COVID-19 កំពុ ង ប៉ះពាល់ យ៉ាង ខា� ងំ េ�ដល់មណ� លសិក� ធិកា រៃន ទី្រក �ង  Philadelphia (SDP)។  នា
 ឆា� សិំក� ខាងមុខ  មណ� លសិក� ធិការកំពុង  ព�ករណ៍ អំពី  ភាពខ�ះ ខាតថវ�កា ចំនួន  38 លានដុលា�  រ ែដល ចំនួនេនះ នឹង េកីនេឡងី ដល់ 1 បី៊លាន
 ដុលា�  រក�ុងរយៈេពល ្រ�ឆំា�  ំខាងមុខ  ្របសិនេបីខំមិនែវ �ល   (Commonwealth) មិន ចាត់ វ �ធាន  ការ  ជាក់លាក់ណាមួយេនាះេទ ។ វ �បត�ិហិរ��វត�ុ បច�ុប្បន�   អាច
 មានសភាព ធ�ន់ ធ�រ ដូចគា�  េ� នឹង អ�ី ែដល េយីង ធា� ប់�នរស់េ� ឆ�ង កាត់ កាល ពី 10 ឆា�  ំមុន  េ�េពលែដលការកាត់ផា� ច់   ការផ�ល់មូលនិធិ ចំនួន 300 លាន
 ដុលា�  របស់រដ� ស្រមាប់ SDP ែដរ នា ំេ�ដល់ ការ ប�្ឈប់  បុគ�លិក ជាបេណា� ះ អាសន�យ៉ាង េ្រចីន   �នកាត់បន�យ ការគា្ំរទ ស្រមាប់ សាលាេរ�ន ការថយចុះ
 គួរឲ្យកត់ សមា� ល់  េ�េលី  ការ  ែថទា ំជួសជុល និងការែកលម�សាលាេរ�ន និង អ�ីៗ ជាេ្រចីនេទ�ត ។  ្របសិនេបីសមាជិកសភា រដ� កាត់បន�យ ការផ�ល់ មូលនិធិ អប់រ� ម�ង េទ�ត វា
នឹង េធ�ីឱ្យអ�ីៗែដរេយីង�នរមួគា� េធ�ីក�ុងរយៈេពល  ្រ�ពីំរឆា�  ំចុងេ្រកាយ េនះ រលាយសាបសូន្យ។  

អ�ីែដលេយងី ្រត�វ ការ ពី  
សមាជកិ សភារដ� េ�េពលេនះ 
េដមី្បេីជ�សវាង ការកាតផ់ា� ច ់ក��បថ់វ �កាយ៉ាង េ្រចនី នងិ បន�  
ផ�ល ់នូវ កម�វ �ធ ីសកិ�  នងិ ការគា្ំរទែដលសសិ្ស របស ់េយងី ្រត�វការ ែដលសមនងឹ ទទួល�ន  
ដូេច�ះ េយងី ្រត�វ ការ ឲ្យ  Commonwealth ៃន ទ្ីរក�ង  Philadelphia អនុវត�
 វ �ធាន ការ ពីរយ៉ាង ៖

បន� ការ ផ�លមូ់លនធិ ិអប ់រ � សាធារណៈ ក�ុ ងក្រមតិ ឆា� សំកិ�  
2019-2020 បច�ុ ប្បន� ។ 
មណ� លសកិ�ធកិា ររបស ់េយងី   ទទួល�នការផ�ល ់ មូលនធិ ិ51% ពីរដ� ។  ការកាត់
 ផា� ច ់ថវ �កា មួយចនួំន ធ ំពី ្របភព មូលនធិ ិចម្បងៗ របស ់េយងី  អាច
 នងឹ មាន េ្រគាះថា� ក ់េ�ដលស់សិ្ស  នងិ សាលា េរ�នរបស ់េយងី ។  មនិ្រត�វ
 អនុ�� ត ឲ្យ រដ� មានសទិ�េិល ីក��បថ់វ �កា របសេ់យងីេ�ឆា�  ំបនា� ប ់ ែដលជា 
 ការបង់ខាត របស ់កូន េ� េយងី  េនាះេទ ។  

សំណូមពរ  #1៖ មនិ្រត�វ កាត ់ផា� ច ់មូលនធិ ិអបរ់ �សាធារណៈ ស្រមាបឆ់ា� សំកិ�  
2020-2021 េទ ។  បន�រក� ការផ�លមូ់លនធិ ិក�ុ ងក្រមតិ ឆា�  ំសកិ�  2019-2020។  

េផ�ី ឲ្យ េយងី នូវ រាលក់ារ ផ�លមូ់លនធិ ិជនួំយ របស ់សហព័ន� 
ទាងំអសរ់បស ់េយងី ។ 
សភា ្រត�វ េ្រត�មថវ �កា ចនួំន 13.2 ប៊លីាន ដុលា�  រ  េ�ក�ុង    មូលនធិ ិជនួំយ ក�ុង្រគាមានអាសន� 
 េដមី្ប ីេដាះ្រសាយ ផល បះ៉ ពាល ់ ៃន ជងឺំ  COVID-19 េ�េល ីសាលាេរ�នសាធារណៈក្រមតិ  
K-12 ទូទាងំ ្របេទ ស។  SDP គប្បទីទួល�ន មូលនធិទិាងំេនាះ  ្របមាណ    116 លាន ដុលា� រ។ 

សណូំមពរ  #2៖ េផ�ី េ� ដល ់មណ� លសកិ� ធកិា ៃន ទ្ីរក�ង  Philadelphia នូវ
រាល ់មូលនធិ ិជនួំយសហព័ន� ែដល �នែបងែចកទាងំអស។់  មនិ្រត�វ
 េ្រប្ីរ�ស ់ពួកវា េដីម្បបីេំពញ កាតព�កចិ� រដ� េផ្សងៗ នងិមនិ្រត�វ
 ទូទាតក់ារផ�ល ់ មូលនធិ ិេផ្សងេទ�ត ស្រមាប ់សាលាេរ�ន  នងិសសិ្ស របស ់េយងី េនាះេទ ។ 

្រពឹត�បិ្រត ព័តម៌ាន
អំពី ការ អំពាវនាវឲ្យ ចាត ់វ �ធានការ 

រេប�បែដលអ�ក អាច  ចាត់វ�ធានការ  ! 
មាន ការ ចាប់េផ�ី  មពី ៃថ� ទី 21 ែខ ឧសភា  េរ�ងរាល់ៃថ� ្រពហស្បត�  គឺជាៃថ�
 ទិ វាគា្ំរទ ការអប់រ�សាធារណៈ  (Public Education Advocacy 
Day) េ�ក�ុង ទី្រក �ង Philadelphia។  សូមបងា� ញ
 ឲ្យដឹង ពី ការយល់េឃីញ របស់ េយីង  េ�ក�ងុទី្រក �ង  Harrisburg 
េរ�ងរាល់ៃថ� ្រពហស្បត�  រហតូដល់ ក��ប់ថវ �ការដ� ្រត�វ�ន អនុម័ត ។  

ទូរសព�  និង អីុែម៉លេ�កាន់ សមាជិក្រពឹទ�សភារដ� អ�កតំណាង រដ�  និង
 េលាក អភិ�ល្រក �ង Wolf េដីម្បី
 ឲ្យ ពួកេគ ដឹង ថា អ�ក កំពុងពឹងែផ�កេលីពួកេគ ស្រមាប់យុទ�នាការ ផ�ល់មូលនិធិ 
ដល់សាលាេរ�ន េយីង (Fund Our Schools) ! 

ចូលរមួជា មួយនឹង យុទ�នាការ ផ្សព�ផ�យ តាម
បណា� ញព័ត៌មាន សង�ម របស់ េយីង  
េដាយេ្របី  #fundourschools េដីម្បី
 េស�ីសំុ ឲ្យ ម�ន�ី ែដល េយីង �នេ�ះេឆា� ត េ្រជីសេរ �ស េ�ក�ងុ ទី្រក �ង  
Harrisburg ស្រមាប់ យុទ�នាការ  Fund Our Schools !

ចូលេ�កាន់ philasd.org/fundourschools 
ស្រមាប់ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង េ�កាន់ ម�ន�ីែដល រដ��ន េ�ះេឆា� ត េ្រជីសេរ �ស  
ទទួល�នអត�បទ សំេណរនិង លិខិត គំរ ូ និង
 ព័ត៌មានលម�ិត  បែន�ម អំពី រេប�ប តសូ៊មតិ េ�ក�ងុទី្រក �ង  Harrisburg 
ស្រមាប់យុទ�នាការ  Fund Our Schools !

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម  សូមចូលេ�កាន់  philasd.org/fundourschools


