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ថ្ងៃទី ៤ ខែ តុលា ឆ្ន ាំ ២០២២ 
 
ជូនចាំព ោះ ក្រុមក្រួសារទាំងអស់របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វីឡាខែលហ្វយ៉ា៖ 
 
ពិតជាពិបារនឹងពជឿថា មានរយៈពពលក្បាាំមយួខែពហ្ើយចាបត់ាំងពីក្រុមក្បរឹាអបរ់ ាំបានក្បកាសការខតងតាំងែ្ុ ាំជា
អរគនាយរក្រសួងអបរ់ ាំ ពៅថ្ងៃទី ១ ខែ ពមសា ឆ្ន ាំ ២០២២។ ពៅថ្ងៃែាំបូងរបស់ែ្ុ ាំពៅក្រសួងអបរ់ ាំ ែ្ុ ាំបានពបេជ្ាចិតេ
រនុងការផ្លា ស់បេូរបីែាំណារក់ាលែល់ក្រសួងអបរ់ ាំ។ សក្មាបែ់ាំណារក់ាលទី ១ និង ១០០ ថ្ងៃែាំបងូរបស់ែ្ុ ាំ ខែល
ឥឡូវពនោះបានែល់រាំណតព់ហ្ើយ ែ្ុ ាំបានពបេជ្ាចិតេសាេ បក់្បជាជនទូទាំងទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា ពែើមបខីសវងយល់អាំពី
អវីខែលក្រសួងអបរ់ ាំព្វើបានលអ អវីខែលក្តូវការការខរលមអ និងរពបៀបខែលពយើងអាចព្វើការរមួគ្នន ពែើមបសីពក្មចតម 
ពគ្នលពៅទរទ់ងនឹងការសិរាខែលមានពជារជយ័ និង ល័រខែណ័ឌ ខែលក្តូវមានពែើមបឲី្យសិសសមានពជារជយ័ 
របស់ក្រសួងអបរ់ ាំថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ា ពហ្ើយព្វើឱ្យក្រសួងអបរ់ ាំកាា យជាក្រសួងអបរ់ ាំរនុងក្រុងែ៏្ ាំមយួ ខែល
មានការខរលមអពលឿនបាំផុតរនុងក្បពទស។ 
 
តមរយៈថ្នវរគសាេ ប ់នងិខសវងយល់ ចាំនួន ៩០ ែង និងការសទងម់តិតមអុនិ្រ័ណិត ែ្ុ ាំបានឮពីពលារអនរជាង 
2,700 នារ។់ ែ្ុ ាំចងអ់ររុណែល់អងគការនីមយួៗខែលបានសហ្ការជាថ្ែរូជាមយួពយើង រាល់នាយរសាលាខែល
បានទទួលពយើងឱ្យជបួជុាំគ្នន  និងក្បជាជនថ្នទីក្រុងហ្វឡីាខែលហ្វយ៉ាក្របរូ់បខែលបានបពចេញសាំពឡងរបស់គ្នត។់ 
 

ពនោះរឺជាអវីៗ ខែលពលារអនរបានក្បាបែ់្ុ ាំ។  
 
រនុងក្បធានបទថ្នអវីខែលក្រសួងអបរ់ ាំព្វើបានលអ អវីខែលែ្ុ ាំបានឮ នងិបានព ើញផ្លទ ល់ពនាោះរឺថា ពយើងមានអនរអបរ់ ាំ 
និងបុរគលិរជាពក្ចើនខែលមានភាពអត់្ មត ់ក្សឡាញ់ការងារអបរ់ ាំសាធារណៈពនោះ ពហ្ើយខែលពក្ការពីែាំពណរ
រាល់ថ្ងៃ និងព្វើការយ៉ា ងលាំបារ រនុងនាមសិសសរបស់ពយើង។ ែ្ុ ាំមានរិតេិយសខែលបានព្វើការជាមយួពួរពរ។  
 
បខនែមពីពលើបុរគលិរ និងសនេសុិែសាលា ខែលជាខផនរសាំខានប់ាំផុតខែលែ្ុ ាំរួរពផ្លេ តពៅពលើ អវីខែលែ្ុ ាំបានឮពក្ចើន
បាំផុតពពីលារអនររ៖ឺ 
1. ការក្បាក្ស័យទរទ់ង ទាំងថ្ផទរនុង នងិពក្ៅរបស់ពយើង នងិការចូលរមួ ែវោះភាពក្បក្រតី និងតមាា ភាព - ខែល 
បណាា លឱ្យមានវបិតេទិាំនុរចតិេពៅក្រសួងអបរ់ ាំ។ 

2. ក្រសួងអបរ់ ាំមានពសវាអតងិិជនមនិលអ។ ការរាវររក្បពន័ធរឺមនិអាចក្ទាំក្ទបានពៅពពលែាោះ 



 

3. អគ្នរសិរារបស់ពយើងជាពក្ចើនខែលមនិអាំពណាយផលែល់ការពរៀនសូក្ត ពហ្ើយ 
4. ពយើងព្វើមនិបានសពក្មចការសិរា។ អក្តសាទ តជ់ាំនាញខផនរអរសរសាស្រសេ និងរណិតវទិា មនិអាចទទួលយរ 
    បាន ពហ្ើយសិសសរបស់ពយើងជាពក្ចើនមនិបានបចេបក់ារសិរាតមជាំនាញ នងិការទទួលសាគ ល់ខែលពរួពរក្តូវ 
    ការ ពែើមបទីទួលបានការងារខែលបានក្បារខ់ែពក្ចើន ខែលផេល់ឱ្កាសផ្លា ស់បេូរជីវតិ និងរសាងក្ទពយសមបតេ ិ
    បនេពូជ។ 
 

ែូពចនោះ ពនោះរឺជាអវីៗខែលនឹងមានបនាទ ប។់  
 
ែ្ុ ាំរាំពុងពរៀបចាំអនរែឹរនាាំជានែ់ពស់ថ្នការយិល័យរណាេ លរបស់ពយើងពឡើងវញិ (440) ពោយពផ្លេ តពលើ ការសិរា 
អគ្នរសិរាខែលផាល់អាំពណាយផលែល់ការពរៀនសូក្ត ការខរលមអការក្បាក្ស័យទរទ់ង និងពសវារមមអតងិិជន 
និងជាថ្ែរូជាមយួអងគការសាំខាន់ៗ ។ 
 
ែូពចនោះពហ្ើយ ែ្ុ ាំមានពសចរេីពសាមនសសររីរាយរនុងការក្បកាសខតងតាំងបុរគលរនុងតាំបនច់ាំនួន ៥ នារ ់មររនុងក្រុម
អនរែឹរនាាំជានែ់ពស់របស់ែ្ុ ាំ ខែលែ្ុ ាំបានពក្ជើសពរ ើសពោយសារជាំនាញរបស់ពួរពរ ឱ្យជយួ ពយើងពពនាឿនរិចេែតិែាំ
ក្បឹងខក្បងរបស់ពយើង ឱ្យកាា យជាក្រសួងអបរ់ ាំរនុងក្រងុែ៏្ ាំមយួ ខែលមានការខរលមអពលឿនបាំផុតពៅរនុងក្បពទស។  

• Uri Monson ឥឡូវពនោះ នងឹកានត់ាំខណងជាអរគនាយររងខផនរក្បតិបតេិការ។  
• Shavon Savage នឹងកានត់ាំខណងងមីជាអរគនាយិការងខផនរពសវារមមសិរា។ 
• Alexandra Coppadge នឹងកានត់ាំខណងជាក្បធានខផនរទាំនារទ់ាំនង និងពសវារមមអតងិជិន។  
• Monique Braxton នងឹកានត់ាំខណងជាអនុក្បធានខផនរទាំនារទ់ាំនង និងជាអនរនាាំ រយរបស់ក្រសួងអប់
រ ាំ។ ពហ្ើយ   

• Edwin Santana នឹងកានត់ាំខណងជានាយរខផនរទាំនារទ់ាំនងរនុងសហ្រមន ៍ែឹរនាាំរចិេែិតែាំក្បឹងខក្បង
ឱ្យមានការចូលរមួជាមយួសរមមភាព នងិអងគការសាំខាន់ៗ ពៅរនុងសហ្រមន។៍  

 

ពៅថ្ងៃទ ី២០ ខែ តុលា ែ្ុ ាំនងឹបចេបែ់ាំណារក់ាលទី ២ ថ្នខផនការចាបព់ផាើមរបស់ែ្ុ ាំ ខែលជារបាយការណ៍ក្រុម
ផ្លា ស់បេូរ។ សហ្ក្បធានថ្នក្រមុផ្លា ស់បេូរនឹងបងាា ញរបាយការណ៍មយួពៅកានក់្រុមក្បឹរាអបរ់ ាំ និងែ្ុ ាំ ខែលនងឹរមួ
បចេូ លនូវអនុសាសនទូ៍ទាំងក្បពន័ធ សក្មាបរ់យៈពពលែាី នងិរយៈពពលយូរ ពីអនុរណៈរមាម ្ិការទាំងក្បាាំរបស់
ពយើង ខែលរមួមាន ពជារជយ័របស់សិសស ក្បតិបតេិការ ការបណាុ ោះសម្ម ៌និងការក្បឆ្ាំងនឹងវបប្មក៌្បកានពូ់ជ
សាសន ៍ការចូលរមួរនុងសហ្រមន ៍នងិការទាំនារទ់ាំនង នងិបទពិពសា្នព៍ៅសាលា រមួជាមយួនឹងជាំហានថ្ន
សរមមភាពភាា មៗ។ ែ្ុ ាំសូមជាំរុញឱ្យពលារអនរទាំងអស់ចូលរមួជាមយួពយើងរនុងរចិេក្បជុាំរបស់ក្រុមក្បឹរាអបរ់ ាំ ពៅ
ថ្ងៃ ក្ពហ្សបតិ៍ ទី ២០ ខែ តុលា - ឬពបើរទូរទសសន ៍PSTV - សក្មាបរ់បាយការណ៍ នងិអនុសាសនរ៍បស់ក្រុម
ផ្លា ស់បាូរ។   



 

 
បនាទ បព់ីរបាយការណ៍ពនាោះ ែ្ុ ាំនឹងចាបព់ផេើមែាំណារក់ាលទី ៣ ថ្នខផនការចាបព់ផាើមរបស់ែ្ុ ាំ។ ខផនរមយួថ្នការងារ
ពនាោះនឹងរមួបចេូ លការវាយតថ្មាកានខ់តសីុជពក្ៅថ្នក្បពន័ធពរៀបចាំឱ្យសពក្មចពគ្នលពៅរបស់ពយើង និងការបពងកើត
ខផនការយុទធសាស្រសេរយៈពពលក្បាាំឆ្ន ាំ ខែលែ្ុ ាំសងឃមឹថានងឹបចេបព់ៅចុងឆ្ន ាំសិរាពនោះ។  
 

ែ្ុ ាំសូមអពចជ ើញពលារអនរឱ្យចូលពមើលពរហ្ទាំពរ័ philasd.org/100days ពែើមបពីមើលពសចរាីសពងខបពពញពលញនូវ
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