
 

 

គម្រោងរដ្ឋបាលម្រៀបចំការម្បាោះម្នោ តម្ោនធី FRESNO 
វមិ្ោធនកម្មម្លើកទីមួ្យ 

ខែសីហា នោ ំ 2020 
 

 
ម្សចកតីខែនំ៖ គម្រោងរដ្ឋបាលម្រៀបចំការម្បាោះម្នោ តម្ោនធី Fresno រតូវបានច ោះម្ៅខែវចិឆិកា 
នោ ំ 2019 ។ 
គម្រោងម្នោះរតូវបានម្ធវើម្ ើងចំម្ ោះការម្បាោះម្នោ តបឋម្ម្ររើសម្រ ើសរបធានធិបតីម្ៅ ខែមី្ន 
នោ ំ 2020 ។ វមិ្ោធនកម្មម្លើកទីមួ្យម្នោះ 
គឺចំបាច់ម្ដ្ើម្បីម្ធវើបចច បបនោភាពគម្រោងដូ្ចខដ្លទាក់ទងនឹងការម្បាោះម្នោ តម្ររើសម្រ ើសរបធាន
ធិបតីម្ៅ ខែវចិឆិកា នោ ំ 2020 ។ 
ជាទូម្ៅការផ្លា ស់បតូរគម្រោងទាក់ទងនឹងការរាតតាតននរំងឺកូវដី្-19 
ខដ្លបណ្តត លឱ្យោនការផ្លា ស់ 
បតូរទូទំាងរដ្ឋចំម្ ោះនីតិវធីិម្បាោះម្នោ ត។ ការផ្លា ស់បតូរចំម្ ោះគម្រោងរតូវបានរាយម្ៅទីម្នោះ៖ 
 

A. ភាោ៖ ពីម្ ន ម្ោនធី Fresno រតូវបានតរម្ូវឲ្យ ម្្ញើោរ និង 
ព័ត៌ោនអ្ោកម្បាោះម្នោ តរតូវម្ធវើការបកខរបជាភាោម្អ្សា៉ាញ ព នចប ី ម្៉ា ង ចិន កូម្រ ៉ា ខែមរ 
ម្វៀតណ្តម្ និង តាហាា   ក។ ភាោឡាវរតូវបានបខនែម្ម្ៅកោ ងបញ្ជ ីភាោសរោប់ម្ោនធី 
Fresno ្ងខដ្រ។ ឥ ូវម្នោះ 
រាល់ការច ោះបញ្ជ ីភាោម្្េងៗម្ៅកោ ងគម្រោងនឹងោនបញ្ចូ លរបម្ទសឡាវ។ 
 

B. ម្ែឌ លម្បាោះម្នោ ត ៖ ម្ែឌ លម្បាោះម្នោ តទាំងអ្ស់នឹងរតូវម្បើករយៈម្ពល បួន នងៃ គឺនងៃទី 31 
ខែត លា រហូតដ្ល់នងៃទី 3 ខែវចិឆិកា។ នឹងមិ្នោនម្ែឌ លម្បាោះម្នោ តចំនួន 11 នងៃម្ទៀតម្ទ។ 
ម្ៅម្ពលណ្តខដ្លអាចម្ធវើបាន ទីតំាងការយិាល័យម្បាោះម្នោ តខដ្លបានម្របើរបាស់ម្ៅ ខែមី្ន 
នោ ំ 2020 នឹងរតូវបានម្របើរបាស់ម្តងម្ទៀត។ តំបន់ែាោះមិ្នោនម្ទ 



 

 

ម្ហើយតំបន់ែាោះតូចម្ពកខដ្លមិ្នសម្ស្សបសរោប់គោា តសងាម្ជាចំបាច់។ ម្គរពឹំងថា 
ទីតំាងរបោែ 10 នឹងផ្លា ស់បតូរ។ 
ម្ោនធីនឹងម្របើរបាស់ទីតំាងរំនួសម្ៅកោ ងតំបន់ទូម្ៅខតមួ្យម្ៅម្ពលខដ្លអាចម្ធវើម្ៅបាន។ 
ការច ោះបញ្ជ ីទីតំាងម្ែឌ លម្បាោះម្នោ តងមីនឹងោនម្ៅម្លើម្គហទំព័រ 
ម្ហើយម្្ញើម្ៅអ្ោកម្បាោះម្នោ តរគប់របូម្ៅកោ ងម្សៀវម្ៅខែនំព័ត៌ោនអ្ោកម្បាោះម្នោ តម្ោនធី។ 
 

C. រំងឺកូវដី្-19៖ ការរបងុរបយ័តោជាម្ ននឹងរតវូម្ធវើម្ ើងម្ៅរគប់ម្ែឌ លម្បាោះម្នោ ត 
ម្ដ្ើម្បីបម្ងកើតបរយិាកាសស វតែិភាពសំរាប់ម្ន្រនតី និង អ្ោកម្បាោះម្នោ ត។ 
ឧបករែ៍ម្បាោះម្នោ តនឹងរតូវបានម្រៀបចំម្ ើងម្ដ្ើម្បីម្លើកទឹកចិតតដ្ល់ការរកាគោា តសងាម្។ 
អ្ោកម្បាោះម្នោ តនឹងរតូវបានម្សោើស ំឱ្យរង់ចំម្ៅចំងាយរបំាមួ្យហវីតពីគ្នោ  
ខដ្លោនន័យថាអ្ោកម្បាោះម្នោ តនឹងរង់ចំម្ៅោងម្រៅម្ែឌ លម្បាោះម្នោ ត របសិនម្បើចំបាច់។ 
រនំងកញ្ច ក់ និង ម្អ្រកង់ទាញម្ ើង នឹងរតូវដាក់ម្ៅកខនាងម្ធវើការម្ដ្ើម្បីខញកម្ន្រនតី 
និងអ្ោកម្បាោះម្នោ ត។ ម្ន្រនតីទំាងអ្ស់នឹងរតូវ ក់ោ៉ាស ឬរបំាងម្ ែ។ 
អ្ោកម្បាោះម្នោ តនឹងរតូវបានម្សោើស ំឱ្យ ក់ោ៉ាសម្ ែ 
ម្ហើយោ៉ាសនឹងរតូវបាន្តល់រូនសរោប់អ្ោកម្បាោះម្នោ តខដ្លមិ្នោន។ 
ម្រគឿងបរកិាា រនឹងរតវូសោា តជារបចំ។ 
ទឹកអ្នម័្យលាងនដ្នឹងរតូវបាន្តល់រូនសរោប់អ្ោកម្បាោះម្នោ តចូល និង 
ចកម្ចញពីម្ែឌ លម្បាោះម្នោ ត។ កខនាងណ្តខដ្លោនបងាួច 
រតូវម្បើកចំហម្ដ្ើម្បឲី្យោនែយល់ម្ចញចូល។ 
 

D. របអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ ត ៖ 
របអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ តបខនែម្នឹងរតូវបានដាក់បខនែម្ម្ៅទូទំាងម្ោនធី។ ម្ោនធី Fresno 
តរម្ូវឲ្យោនរបអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ តចំនួន 32 ។ 
បខនែម្ម្លើទីតំាងដាក់របអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ តចំនួន 43 ខដ្លរតូវបានម្របើរបាស់កោ ង ខែមី្ន នោ ំ 
2020 របអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ តរបខហលជា 20 
របអ្ប់បខនែម្ម្ទៀតនឹងរតវូបានបខនែម្ខដ្លោនសរ បចំនួន 63 របអ្ប់។ 
អ្ោកម្បាោះម្នោ តនឹងរតូវបានម្លើកទឹកចិតតឱ្យម្របើរបអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ តម្ដ្ើម្បីរបគល់សនាឹកម្នោ



 

 

តរបស់ពួកម្គរត ប់ម្កវញិ។ ការច ោះបញ្ជ ីងមីននទីតំាងដាក់កោ ងរបអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ ត 
នឹងោនម្ៅម្លើម្គហទំព័រ ម្ហើយម្្ញើម្ៅអ្ោកម្បាោះម្នោ តរគប់របូជាមួ្យសនាឹកម្នោ តរបស់ពួកម្គ។ 
ទីតំាងរបអ្ប់ទោា ក់សនាឹកម្នោ ត 
ក៏នឹងរតវូបានច ោះម្ៅកោ ងម្សៀវម្ៅខែនំព័ត៌ោនអ្ោកម្បាោះម្នោ តម្ោនធី្ងខដ្រ។ 
 

E. របអ្ប់ឧបករែ៍ VCA/ការរបាស្ស័យទាក់ទង ៖ របអ្ប់ឧបករែ៍ VCA 
រតូវបានម្ធវើបចច បបនោភាព ម្ហើយោនម្ៅម្លើម្គហទំព័រម្ោនធី។ 
ការម្្ញើោរម្្េងម្ទៀតនឹងបនតម្ធវើបចច បបនោភាពម្ៅម្ពលចំបាច់។ 
រាល់អ្ោកម្បាោះម្នោ តខដ្លបានច ោះម្ ម្ ោះសកម្មនឹងទទួលបានការម្្ញើជាសំប រតចំនួនពីរអំ្ពីដំ្ម្ែើ
រការម្បាោះម្នោ ត។ សំប រតម្លើកដំ្បូងម្រគ្នងនឹងម្្ញើម្ៅម្ដ្ើម្ ខែសីហា នោ ំ 2020 
ម្ហើយការបញ្ជូ នសំប រតម្លើកទីពីរ គឺម្ៅសបាត ហ៍ទីបី នន ខែកញ្ញា  នោ ំ 2020 ។  
 

F. សិកាា ោលា៖ ម្ដាយោរបទបញ្ញជ របតិបតតិរបស់អ្ភិបាលរដ្ឋ ម្លែ N-67-20 
សិកាា ោលាពីរភាោរតវូបានម្រគ្នងម្ធវើម្ៅ ខែសីហា និង ខែកញ្ញា  នោ ំ 2020 
ម្ដាយម្របើរបាស់សនោិសីទវមី្ដ្អូ្។ បទបងាា ញ PowerPoint 
ងមីមួ្យរតូវបានបម្ងកើតម្ ើងសរោប់សិកាា ោលាពីរភាោ ម្ហើយកំព ងរតូវបានបកខរប។ 
បទបងាា ញ PowerPoint នឹងោនម្ៅកោ ងរបអ្ប់ឧបករែ៍។ 
រកុម្នីមួ្យៗរតូវបានម្លើកទឹកចិតតឱ្យម្របើរបាស់ PowerPoint 
ម្ដ្ើម្បីរួយសោរិកសហគម្ន៍ឱ្យយល់អំ្ពីដំ្ម្ែើ រការម្បាោះម្នោ ត។  
 

ម្ដាយោរខតបទបញ្ញជ របតិបតតិរបស់អ្ភិបាលរដ្ឋ ម្លែ N-67-20 
សិកាា ោលាសហគម្ន៍រនពិការក៏នឹងរតូវបានម្របើរបាស់សនោិសីទវមី្ដ្អូ្្ងខដ្រ។ 
កាលបរមិ្ចឆទសរោប់សិកាា ោលាម្នោះ គឺម្ៅនងៃទី 24 ខែកញ្ញា  នោ ំ 2020 ។ VAAC 
(គែៈកោម ធិការរបឹកាននការចូលម្របើរបាស់របស់អ្ោកម្បាោះម្នោ ត) និង 
អ្ងាការខដ្លម្ធវើការជាមួ្យសហគម្ន៍រនពិការ 
នឹងរតូវបានម្លើកទឹកចិតតឱ្យម្ធវើសិកាា ោលាម្នោះម្ ើងវញិម្ៅកោ ងអ្ងាការរបស់ពួកម្គ។ 
 



 

 

G. សហគម្ន៍ ៖ 
ម្ោនធីនឹងបនតម្បើកការរបរ ំម្ធវើសនោិសិទវមី្ដ្អូ្តាម្ម្ពលម្វលាកំែត់ជាម្ទៀងទាត់សរោប់ 
VAAC និង LAAC (គែៈកោម ធិការរបឹកាននការចូលម្របើរបាស់របស់អ្ោកម្បាោះម្នោ ត) 
រមួ្ជាមួ្យបទបញ្ញជ របតិបតតិរបស់អ្ភិបាលរដ្ឋ ម្លែ N-67-20 ។  
 

H. RAVBM ៖ សំម្ែើ សនោិបាត ម្លែ 860 ខដ្លរតវូបានច ោះម្ៅនងៃទី 18 ខែមិ្ង ន នោ ំ 2020 
ម្ធវើឱ្យអ្ោកម្បាោះម្នោ តតាម្សំប រតខដ្អាចចូលដំ្ម្ែើ រការម្របើពីចោៃ យបាន 
សរោប់អ្ោកខដ្លចង់ម្របើម្សវាកម្មម្នោះ ម្ៅកោ ងការម្បាោះម្នោ តទូម្ៅទូទំាងរដ្ឋ ម្ៅខែវចិឆិកា នោ ំ 
2020 ។ ការម្្ញើោរអំ្ពីការោន RAVBM នឹងរតូវបានម្ធវើបចច បបនោភាពម្ៅម្លើម្គហទំព័រ 
របព័នធ្េពវ្ាយសងាម្ និង ម្សៀវម្ៅខែនំព័ត៌ោនអ្ោកម្បាោះម្នោ តម្ោនធី។  
 


