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ប ម្ ោះបេក្ខជន៖ Bruce Harrell  

ប ម្ ោះយុទ្ធនការ៖ Bruce សម្រាបទ់ីម្ររងុ Seattle  

បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការ៖ BruceForSeattle.com  

មុខតាំ ណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ ចៅហ្វវ យម្ររងុ 

បេខទូ្រសពទប វ្ ើយុទ្ធនការ៖ (206) 486-0377 

 

 

 

 

 

 

 

ឧបទ្ទសនមបេក្ខជន៖ 

ម្ញ ុំរុំព្ុងឈរច ែ្ ោះសម្រាបម់ុមតុំ ខ្ែងចៅហ្វវ យម្ររងុ ច ើមបីបម្រងួបបម្រងួមទីម្ររងុ Seattle 

ចោយចតោ តច ើគែុតម្មៃរមួរបស់ចយើងគឺឱកាស ការរមួបញ្ច  ូ និងសមធម៌។ 
ចយើងរមួគ្នា ចាត់វធិានការយ៉ា ងមុឺងា៉ា ត់ ច ើមបីចោោះម្រសាយវបិតោ ិគ្នែ នផ្ទោះសខ្មបង 

 ឹរនុំការសាា រចស ឋរិច្ចច ើងវញិយ៉ា ងរងឹាុំសម្រាប់អាជីវរមែខ្នា តតូច្ និងម្ររមុម្រគួសារចៅទីម្ររងុ Seattle 

ច ើយអនុវតោរុំ ខ្ែទម្រមង់ប៉ាូ ិសខ្  តៃ សប់ត រូវបបធម៌ម្នការម្រគប់ម្រគងសនោ ិសមុ មិនខ្មនម្រគ្នន់ខ្ត 

ការអនុវតោ  ច ើមបីធានថាម្ររមុម្រគួសារចយើងទុំងអស់ានសុវតថ ិភាព្ប៉ាុច ណ្ ោះចទ។ 

បានធុំ ឹងរោ ីច ើងចៅរន ញងវែណ ៈរមែររ រន ញងម្រគួសារខ្  ានសញ្ជា តិព្ីរ ម្ញ ុំបានច្ុ្ំ យជីវតិ 

និងអាជីព្របស់ម្ញ ុំចៅទីម្ររងុ Seattle។ ម្ញ ុំម្រសលាញទ់ីម្ររងុចនោះ —

ចតើចយើងជានរ្ច ើយចយើងអាច្ជានរ្។ ចៅរន ញងម្ររមុម្របរឹាម្ររងុ 

ម្ញ ុំបានចធវ ើការ ុបបុំបាត់ឧបសគគច ើមបីទទួ ចជាគជ័យ—

ចោយអនមុ័តច្ាបប់៉ាូ ិសម្របឆុំងនងឹការ ចមអៀង ុំបូងបងអស់របស់ទីម្ររងុ Seattle 

ច ើមបីទប់សាា ត់ការចរ ើសចអើងចៅរខ្នៃងចធវ ើការ និងបចងា ើនការគ្នុំម្រទ  ់រុារ BIPOC 

ចៅរន ញងសាលារ ឋរបសច់យើង។ 

ម្ញ ុំបានចាប់ចផ្ោើមចធវ ើយុទធនការរបស់ម្ញ ុំជាមួយនងឹខ្ផ្នការសរមែភាព្ច ើមបីចោោះម្រសាយបញ្ជា បនទ នប់ុំផុ្តរ

បស់ទីម្ររងុ Seattle ច ើយនឹងចោោះម្រសាយវបិតោអិាកាសធាតុ កាតប់នថយអុំចព្ើ ិងាចោយកាុំច ៃ្ ើង 

ព្ម្រងីរចសវាខ្ែទុំសុមភាព្សម្រាបម់្របជាព្ រ ឋទ ុំងអស់ចៅទីម្ររងុ Seattle 

និងវនិិចយគច ើច ោឋ រច្នសមពន័ធឆ្ៃងកាត់ នងិ ឹរជញ្ជ នូ។ 

យុទធនការច្ុោះមូ ោឋ នរបស់ចយើងម្រតូវបានគ្នុំម្រទយ៉ា ងចាទនភាព្ចោយសមព័នធច្ម្រមោុះបុំផុ្តម្នចបរខជន

ចៅហ្វវ យម្ររងុ្មួយ រមួានថាា រ់ ឹរនុំស គមន៍ខ្សបរចមែ  នងិស គមន៍ AAPI 

អតីតចៅហ្វវ យម្ររងុចលារ Gary Locke អតីតចៅហ្វវ យ ម្ររងុចលារ Norm Rice 

ម្ររមុអារតស ូមតិច ើមបីសិទធិសីុវ ិ និងរុំ ខ្ែទម្រមង់ប៉ាូ សិ និងអារជិតខ្នងទូទុំងម្ររងុ Seattle។ 

ម្ញ ុំានរិតោ ិយសខ្  ទទួ បានការគ្នុំម្រទរបស់ចលារអារ។ 

 

ចបរខជនចនោះរុំពុ្ងចូ្ រមួរន ញងរមែ វធិីបែ័ណ ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)។ 
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ប ម្ ោះបេក្ខជន៖ Lorena González 

ប ម្ ោះយុទ្ធនការ៖ Lorena for Seattle 

បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការ៖ www.Lorenaforseattle.com 

មុខតាំ ណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ អ្ិបា ម្ររងុ 

បេខទូ្រស័ពទយុទ្ធនការ៖ 206.651.5668 

 
 
 
 
 
 

ការណែនាំបេក្ខជន៖  
ម្ញ ុំជាជនជាតអិាចមររិជុំនន់ទីមួយខ្  ច្ិញ្ច ឹមចោយរមែរររសិោឋ នច្ុ្ំ រម្រសរុចៅរន ញងរ ឋវា៉ា សីុនចោន 
Washington ភាគរ ោ្  ។ ការ ូតលាស់ចៅទីម្ររងុសុអីាែ  Seattle គឺជារោ ីសុបនិរបស់ម្ញ ុំ 
ច ើយម្ញ ុំបាន ោះបង់មល នួម្ញ ុំច្ុំច ោះទីម្ររងុ ចៅចព្ ម្ញ ុំចធវ ើការចៅមហ្វវទិា ័យ 
បានទទួ សញ្ជា ប័ម្រតច្ាប់ព្ី Seattle U 
បានកាៃ យជាចមធាវវ ើសិទធិសីុវ ិនងិចាបច់ផ្ោើមម្រគួសាររបស់ម្ញ ុំចៅទចីនោះ។  

ម្ញ ុំបានឈរច ែ្ ោះជាម្ររមុម្របរឹាម្ររងុ និងបានចធវ ើការច ើមបីនុំម្របជាព្ រ ឋមរចូ្ រមួជាមួយគ្នា  
ច ើមបីចបាោះចឆា តអនុមត័ច ើការឈប់សម្រារម្រគួសារខ្  ានបង់ម្របារ់ នងិព្ម្រងីរសិទិធមុនថាា រម់ចតោយយ 
និងសិទធ ិLGBTQ ការការ រជនរងចម្រគ្នោះចោយសារការរំចលា្បុំ នផ្ល វូច្ទ ការខ្រទម្រមង់ការចបាោះចឆា ត 
និងជុំនួយរាតតាត  ់រមែររនិងអាជីវរមែខ្នា តតូច្។  

ទីម្ររងុសុីអាែ  Seattle សថ ិតចៅផ្ល វូបុំ ខ្បរ ៏សុំខ្នន់មួយ 
ច ើយឥ ូវចនោះគជឺាចព្ ចវលាសម្រាប់សរមែភាព្រ ើរច្ចម្រមើនម្របរបចោយភាព្ច្ាស់លាស់ 
ខ្  ចោោះម្រសាយសាថ នភាព្បច្ច ញបបនានិងចបើរផ្ល វូចឆព ោះចៅររភាព្ច្ម្រមងុច្ចម្រមើនរមួគ្នា របសទ់ីម្ររងុសុីអាែ  
Seattle។ ទមី្ររងុសុអីាែ  Seattle ជារខ្នៃងខ្  ានភាព្ច្ម្រមោុះ ជាភាព្ខ្នៃ ុំងរបស់ចយើង 
អាជីវរមែម្រគប់ម្របច្ទ អាច្រ ើរច្ចម្រមើន ច ើយការងាររបស់ចយើងបង់ម្របារ់ឈន  ួសម្រាបក់ាររស់ចៅ។ 
ទីម្ររងុសុីអាែ  Seattle ខ្   ឹរនុំពិ្្ព្ចលាររន ញងការការ រអាកាសធាតុរបស់ចយើង 
ាន ុំចៅោឋ នខ្  ានសុវតថភិាព្ និងានតម្មៃសមរមយសម្រាប់ម្របជាព្ រ ឋទ ុំងអស់ 
ច ើយតៃ ស់បត រូយុតោ ិធម៌ម្រព្ ែទែឌ  នងិសុវតថ ិភាព្សាធារែៈ 
ច ើមបីចឆ្ៃ ើយតបនងឹសិទធិសីុវ ិនចព្ បច្ច ញបបនាចនោះ។ 

ចបរខជនចនោះនងឹចូ្ រមួរន ញងរមែ វធិីបែ័ណ ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)។ 
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ឈ ម្ ោះឈេក្ខជន៖ Ann Davison 

ឈ ម្ ោះយុទ្ធនាការ៖ អ្នកជិតខាងសម្រាប ់Ann 

ឈេហទ្ំព័រយុទ្ធនាការ៖ https://www.neighborsforann.com/ 

មុខតំណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ មេធាវទីីម្រកងុ 

ឈេខទូ្រស័ពទយុទ្ធនាការ៖ 206-775-8838 

 

 

 

 

 

 

 

 

ឧឈទ្ទសនាមឈេក្ខជន៖  

ខ្ញ ុំកុំពុងឈរម ម្ ោះតុំណាងមេធាវទីមី្រកងុសីុអាថលពីមម្ររោះទីម្រកងុរបស់មយើងម្រតូវតតម ោះម្រាយឱ្យម្រសបគ្នន វញិ 

តែលទីម្រកងុមនោះកុំពងុតតខកខានេនិបានបុំមពញតាេតម្រេូវការរបស់ជនងាយរងមម្រគ្នោះបុំផុត 

ក៏ែូចជាេុខងារជាេូល ា នននការការររសុខភាពនងិសុវតថ ិភាពាធារណៈ។   

មៅឆ្ន ុំ 2008 ការមែើរមៅទីម្របជុុំជនាលាកាតក់ត ីានសវុតថ ិភាព។ មៅមពលខ្ញុំានកូនទីពីររបស់ខ្ញ ុំមៅឆ្ន ុំ 

2011 ផល វូរបស់មយើងកាា យជាានមម្រគ្នោះថ្នន ក់។ ឥឡូវមនោះ បុគ្គលិកនិងសាជិកម្រកេុម្របកឹាតុលាការ 

ម្រតូវបានមគ្ម្របាបថ់្នេិនឱ្យមម្របើម្របាស់ម្រចកចូលធុំពីមម្ររោះវាេិនានសុវតថ ិភាព។ 

មយើងអាចអាចនយិាយែូចគ្នន សម្រាប់សងាា ត់ជិតខាងរបស់មយើងជាមម្រចើនមទៀត ។   

កូនៗរបស់ខ្ញ ុំចាប់មផតើេសួរសុំណួរអ្ុំពេូីលមេតតុែលេនសុសរស់មៅតាេបមណាត យផល វូរបស់ទីម្រកងុសុីអាថលកន ញ

ងលកខខណឌ តែលេនិសេមេតុផល 

ានេនុសសធេ៌តិចជាងមៅជុំរុុំជនម ៀសខល នួរបសអ់្ងគការសេម្របជាជាតិ UN 

ជាទីតែលខ្ញុំបានមធវ ីការជាេួយេនុសសតែលម ៀសខល នួពសីម្រងាគ េសីុវលិ។ 

សូេបីតតកូនៗរបស់មយើងតែលែឹងថ្នអ្វ ីមកើតមឡើងមៅទីម្រកងុរបស់មយើងគ្ឺេនិម្រតេឹម្រតូវមទ។   

ខ្ញ ុំនឹងផតល់នូវការែឹកនុំម្របកបម យតុលយភាពតែលមធវឱី្យមយើងឆ្ា តនវចុំមរោះឧម្រកិែាកេម៖  បរសិកេម 

េិនម្របតិកេម។ ខ្ញ ុំនងឹកាា យជាអ្នកែឹកនុំតែលសេការរេួគ្នន  តែលនុំេកនូវ កតមីេតាត  តសវងរកវឌ្ឍនភាព 

និងការបមងា ើតទុំនក់ទុំនងការងារមៅកន ញងទីម្រកងុ និងតុំបន់របស់មយើង 

មែើេបីាត រសុវតថ ិភាពាធារណៈមឡើងវញិ។   

តាេរយៈការជួសជុលទុំនកទ់ុំនងសុំខាន់ននសុខភាព និងសុវតថ ិភាពាធារណៈមនោះ 

មយើងចាប់មផតើេមេើលម ើញពកីារមធវ ីឱ្យម្របមសើរមឡើងននភាពអាចរស់មៅបានមៅទីម្រកងុរបសម់យើង។ 
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ជាេួយនងឹសមេាងមឆ្ន តរបស់អ្នក មយើងអាចបមងា ើតទីម្រកងុតែលានសុវតថ ិភាព 

និងបងាា ញមសចកត ីមេតាា ករុណាសម្រាប់ទុំងអ្ស់គ្នន ។  

 

មបកខជនមនោះកុំពុងចូលរេួកន ញងកេម វធិីបណ័ណ ម្របជាធិបមតយយ (Democracy Voucher Program)។ 
 
 
 
 

 ឈ ម្ ោះឈេក្ខជន៖ Nicole Thomas- Kennedy 

ឈ ម្ ោះយុទ្ធនាការ៖ NTK4Justice 

ឈេហទ្ំព័រយុទ្ធនាការ៖ https://ntk4justice.com/ 

មុខតំណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ មេធាវទីីម្រកងុ 

ឈេខទូ្រស័ពទយុទ្ធនាការ៖ 

ឧឈទ្ទសនាមឈេក្ខជន៖ 

ទីម្រកងុសុីអាថលមម្រតៀេខល នួសម្រាប់តផនការយុតត ិធេ៌ 

និងសុវតថ ិភាពាធារណៈថមី; 

ការបញ្ចប់ម្រពេមទណឌ ននភាពម្រកមី្រកនងិពិការភាពនិងការមធវ ីវនិមិយាគ្មឡើងវញិមៅកន ញងសេគ្េន៍តែលាន

សុខភាពលអ  សម្រាបទ់ ុំងអ្ស់គ្នន ។ 

មយើងម្រតូវការមេធាវទីីម្រកងុតែលយល់ថ្នការផតនា មទសបទឧម្រកិែាតូចតាច 

ម្រគ្នន់តតមធវ ីឱ្យអ្សថ ិរភាពែល់អ្នកតែលទទួលរងផលប ោះរល់ភាគ្មម្រចើនរចួមេើយ 

ម យភាពអ្យុតតធិេ៌របស់ទីម្រកងុសុីអាថល។ 

ការ កទ់ណឌ កេមេិនបានមធវ ីឱ្យសេគ្េន៍របស់មយើងានសុវតថ ិភាពជាងមនោះមទ 

មេើយទីម្រកងុចុំណាយម្របាក់រាប់លានែុលាា រជាមរៀងរាល់ឆ្ន ុំ 

មែើេបីកាតម់ទសសាជិកសេគ្េន៍របស់មយើងតែលគ្នម នផាោះសតេបង, BIPOC, ម្រកីម្រក នងិពិការ។ 

វាែល់មពលសម្រាប់ការការផ្លា សប់ត រូមេើយ។  

មយើងម្រតូវការយនតការចាស់លាស់ ពគី្ុំរមូ្របតិកេមនិង ក់ទណឌ កេមននទសវតសរ៍កនាងមៅ។ 

ជាជាងការខជោះខាជ យម្របាក់មែើេបីកាត់មទសបុគ្គលននចុំមរោះការខកខានជាម្របព័នធ  

ខ្ញ ុំនឹងមផ្លត តសុំខានម់លើមរឿងកា ីតែលនងឹអ្នុញ្ញា តឱ្យទមី្រកងុសុីអាថល ការររ និងមលើកកេពស់សុខភាព 

សុវតថ ិភាព បរាិថ ន នងិសុខាុលភាពទូមៅរបសម់្របជាពលរែា។ 

ខ្ញ ុំនឹងតស ូ មែើេបីសទិធិអ្នកជួលផាោះនិងសិទធកិេមករ ផាោះសតេបងតែលានតនេាសេរេយ 

និងមែើេបីែកសិទធិមចញពីឥនធនៈេវ សូុីល។ 

ទីម្រកងុសុីអាថលនឹងានសុវតថ ិភាពជាងេនុមៅមពលមយើងបញ្ឈបអ់្សថ ិរភាពតែលងាយរងមម្រគ្នោះបុំផុតតា

េរយៈការមបាសសាអ ត នងិការ ក់ពនធនគ្នរ។ 

កន ញងនេជាមេធាវទីីម្រកងុខ្ញ ុំនឹងែកមចញម្របព័នធេួយតែលមយើងែឹងថ្នេិនែុំមណើរការ។ 

មយើងអាចបញ្ចប់ការ ក់ពនធនគ្នរែ៏មម្រចើន មេើយផទ ញយមៅវញិផតល់ជូនតម្រេូវការម្របជាពលរែាតែលចាុំបាច់។ 
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ចុំមរោះការមធវ ីែូមចនោះ មយើងនឹងពម្រងឹងេូល ា នម្រគ្ឹោះសុំខាន់ចាុំបាច់តែលម្រតូវការ 

មែើេបីបមងា ើតយុតតធិេ៌នងិសុវតថ ិភាពពិតម្របាកែសម្រាបទ់ីម្រកងុសុីអាថលទុំងអ្ស់។  

 

មបកខជនមនោះកុំពុងចូលរេួកន ញងកេម វធិីបណ័ណ ម្របជាធិបមតយយ (Democracy Voucher Program)។ 
 
 
 
 

ឈ ម្ ោះឈេក្ខជន៖  Kenneth Wilson 

ឈ ម្ ោះយុទ្ធនាការ៖  Ken េខុតុំ តណងម្រកេុម្របឹកា 8 

ឈេហទ្ំព័រយុទ្ធនាការ៖ KenForCouncil8.com 

ខតំណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ េុខតុំ តណងម្រកេុម្របកឹាទមី្រកងុ 8 

ឈេខទូ្រស័ពទយុទ្ធនាការ៖  206-637-4994 

 

 

 

 

 

ឧឈទ្ទសនាមឈេក្ខជន៖ 

ម្រកេុម្របឹកាកុំពុងែឹកនុំការតណនុំខសុ។  

អ្នកនមយាបាយតែលកុំពុងកាន់តុំ តណងេិនអាចរកែុំមណាោះម្រាយចុំមរោះការមកើនមឡើងភាពគ្នម នផាោះសតេប

ង ផល វូនិងមេ ា រចនសេពន័ធ តែលខកខាន នងិអាជីវកេមតែលបិទែុំមណើរការ។  ខ្ញ ុំមសន ើសុុំឱ្យការមបាោះមឆ្ន ត 

របស់អ្នក មែើេបនីុំេកនូវែុំមណាោះម្រាយសេមេតុផលរេួ 

មែើេបីជុំនួសការម្រគ្ប់ម្រគ្ងេិនម្រតឹេម្រតូវនមពលបចច ញបបនន។ 

ម យានការមធវ ីេនិបានសមម្រេចមនោះ 

ខ្ញ ុំបានមេើលមៅមពលទីម្របជុុំជនបានកាា យជាគ្នម នសណាត ប់ធាន ប់នងិបរាជ័យទុំងម្រសងុ, 

ការម ា្ ើយតបមលខទូរសព័ា 911 បានមកើនមឡើង ម្របធានប ូលីសលអាន កប់ានបងខ ុំឱ្យលាឈបក់ារងារ 

មេើយទីម្រកងុសុតីថលមៅភាគ្ខាងលិចបានបទិែុំមណើរការម យារតតការតថរកាេនិបានលអ  

និងានកុំេុសជាបនតចុំមរោះការម្រគ្ប់ម្រគ្ងមេ ា រចនសេព័នធ ែ៏ានតនេា។  

បញ្ញា ម្របឈេនងឹភាពគ្នម នផាោះសតេបងរបស់មយើង 

បានកាា យជាបញ្ញា ែ៏ធុំនងិគ្នម នការយកចិតតទុក កម់ៅខណៈមពលតែលឧទាននិងាលាមរៀនននបាន

មធវ ីមឡើងជាជម្រេកសម្រាប់ការមញៀនថ្នន ុំនងិបញ្ញា ផល វូចតិត។  ម យានការអ្ ិវឌ្ឍថមីនេួីយៗ 

មយើងបានបាត់បង់មែើេមឈើមខនណូពី/មែើេមឈើចាស់ៗ រេួជាេួយផាោះជួលតែលានតនេាសេរេយ 

តែលជុំនួសផាោះម្របាុំមៅជាផាោះេួយម យផាោះតែលេិនអាចានតនេាសេរេយម យសងាតធ់ងន់មៅមលើលូតែល

ានម្រាប។់ 

ខ្ញ ុំជាអ្នកម្រសកុមៅទីម្រកងុសុីអាថលអាយុ 28 ឆ្ន ុំ ម្របពនធ  និងកូនម្រសីពីរនក់របស់ខ្ញ ុំបានមកើតមៅទីមនោះ។  

ខ្ញ ុំជាវសិវ កររចនសេព័នាព នតែលានអាជាា បណ័ណ  (PE SE) 
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តែលានអាជីវកេម វសិវ កេមខាន តតូចរបស់ខ្ញ ុំតាុំងពីឆ្ន ុំ 2005។  កន ញងនេជាសាជិកម្រកេុម្របឹកា របសអ់្នក 

ខ្ញ ុំនឹងពឹងតផអកយា ងខាា ុំងមលើតផនកវភិាគ្ វវសិវ កេម នងិបទពិមាធន៍របស់ខ្ញ ុំ 30 ឆ្ន ុំ 

តែលមធវ ីការគ្មម្រាងែឹកជញ្ជ នូនងិមេ ា រចនសេព័នធ មែើេបីនុំេកនូវការសមម្រេចចិតតសេមេតុផល 

និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវឌ្ឍនភាពតាេ នសកេមភាពម្រកេុម្របឹកា។  

ខ្ញ ុំានជុំនញតែលម្រតូវការមែើេបីាា រទីម្រកងុសីុអាថលមឡើងវញិមៅជាទីម្រកងុតែលមយើងចង់បាន។ 

មបកខជនរបូមនោះេនិចូលរេួកន ញងកេម វធិបី័ណណ ម្របជាធិបមតយយមទ (Democracy Voucher Program)។ 

ប ម្ ោះបេក្ខជន៖ Teresa Mosqueda  

ប ម្ ោះយុទ្ធនការ៖ ម្របជាព្ រ ឋសម្រាប់ Teresa 

វិ បេយយយុទ្ធនការ៖ TeamTeresa.org 

ទ្ីតាំងទ្ីក្ក្ងុ៖ តួនទីម្ររមុម្របរឹាទ ី8 របស់ម្ររងុសុីអាែ  

បេខទូ្រស័ពទយុទ្ធនការ៖  

បសចក្ត ីណែនាំអាំពីបេក្ខជន៖ 

ម្ញ ុំនឹងឈរច ែ្ ោះចបាោះចឆា តច ើងវញិ 
ព្ីចម្រ ោះទីម្ររងុរបស់ចយើងសថ ិតចៅផ្ល វូបុំ ខ្បរមួយ។ 
ចយើងទុំងអសគ់្នា ខ្  ចធវ ើការ រស់ចៅ នងិទសសនទីម្ររងុសុីអាែ  
Seattle ាន រខែៈ ូច្គ្នា ចម្រច្ើនខ្ែមចទៀតចៅនងឹខ្ផ្ារសាធារែៈ 

ខ្  នុំឱយចយើងានការចជឿជារ់។ ចៅអុំ ុងចព្ ខ្  ម្ញ ុំជាម្ររមុម្របឹរា 
ម្ញ ុំបានម្របមូ ផ្ត ញុំម្ររមុច្ម្រមោុះជាមួយគ្នា  ច ើមបអីនុមត័ការតៃ ស់បត រូចគ្ន នចយបាយខ្  ានឥទធិព្ ។ 
ចាប់ព្ីការអនុមត័ច្ាប់សោ ីព្ីសិទធរិមែរររន ញងម្រសរុរ ូត  ់ខ្ផ្នការម្របារច់្ុំែូ ខ្  ចរើនច ើងរបស់ 
JumpStart Seattle ចោយនុំសមព ័នធមិតោរមួគ្នា ខ្  មនិទុំនងចតោ តសុំខ្ននច់ ើតម្រមូវការរមួចនោះ 
ចយើងម្ញ ុំបានមិតមុំរមួគ្នា  នងិបានបចងា ើតទីម្ររងុសុអីា ែ  Seattle 
ខ្  បងាា ញពី្គែុសមបតោ ិរមួរបស់ចយើង។ 

 ម្ញ ុំបាន ោះបងអ់ាជីព្របស់ម្ញ ុំ 
ច ើមបីចធវ ើឱយម្របារ ថាគ្នែ ននរ្ាា រ់ម្រតូវចារចច្ញឬទុរចចា រិច្ចការចនោះចទ។ 
ម្ញ ុំបានឈរជាមួយម្ររមុម្រគួសារ ស្តសោ  ីម្របជាព្ រ ឋច្ម្រមោុះព្ែ៌សមបុ រ ជនអចនោ ម្របចវសន៍ 
និងបគុគ ខ្  ានម្របារឈ់ន  ួទបបុំផុ្ត ច ើមបីធានថាបញ្ជា បនទ នប់ុំផុ្តចៅទីម្ររងុរបស់ចយើង 
ម្រតូវបានចោោះម្រសាយ។ With your continued support, we can help all of our neighbors recover from 
the COVID public health crisis and economic slowdown, address issues of homelessness and 
affordable housing, create more educational and childcare opportunities, create good living 
wage jobs, and invest in our health, transportation, and 
infrastructure.ចោយានការគ្នុំម្រទជាបនោររបសអ់ារ 
ចយើងម្ញ ុំអាច្ជួយអារជិតខ្នងទុំងអស់ឱយទទួ បានមរវញិឱយរចួ្ផុ្តពី្វបិតោ ិចស ឋរចិ្ចសាធារែៈនិងការ
ធាៃ រ់ច្ុោះចស ឋរចិ្ច ការចោោះម្រសាយបញ្ជា ភាព្គ្នែ នផ្ទោះសខ្មបង និងផ្ទោះសខ្មបងខ្  ានតម្មៃសមរមយ 
បចងា ើតឱកាសអប់រំនិងខ្ែទុំរុារបខ្នថមចទៀត បចងា ើតការងារខ្  ានម្របារ់ឈន  ួសមរមយ 
និងវនិិចយគច ើសុមភាព្ មចធាបាយ ឹរជញ្ជ នូ និងច ោឋ រច្នសមព័នធ របស់ចយើង។ 
សូមអរគែុច្ុំច ោះចលារអារខ្  គិតព្ិចារ្អុំព្ីការបរចិាច គបែ័ណ  ទធិម្របជាធិបចតយយរបសអ់ារ  ់ម្ញ ុំ - 
ព្ីប័ែណ មួយចៅបែ័ណ មួយ មនុសសាា រ់ចៅមនុសសាា រ់ចទៀតចនោះ ចយើងសាងសង់ទមី្ររងុសុអីាែ  Seattle 
មួយខ្  រងឹាុំ។   

ចបរខជនចនោះ រុំពុ្ងចូ្ រមួរន ញងរមែ វធិបី័ែណ ទឹរម្របារ់ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program) 
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[ប ម្ ោះបេក្ខជន៖ ប ម្ ោះយុទ្ធនការរបស ់Nikkita Oliver 

(ពួ្រចគ/ពួ្រចគ/របស់ពួ្រចគ)៖  

បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការរបស ់Nikkita សម្រាបម់្របជាព្ រ ឋ៖ 

www.nikkita4nine.com  
មុខតាំ ណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ មមុតុំ ខ្ែងម្ររមុម្របរឹាម្ររងុសុីអាែ  Seattle ទី 
9 

បេខទូ្រស័ពទ ប វ្ ើយុទ្ធនការ៖ 206) 712-2778  
ឧបទ្ទសនមបេក្ខជន៖ 

 

វិ បេតតដណលេមដនាប េមាននពីមុនមមមរយមាននការបលប ើយតេក្េក្េបយយក្ាំ ណែទ្ក្មងមាមមី  
លាំប ោះក្យយក្េក្េបយយក្ាំ ណែទ្ក្មងមាមមីេាំផុតេឺមក្ពីអនក្ណលេរងផេេ ោះពាេមាេាំផុតពីិ បេតតដណលេបយើង
ក្ាំពុងក្េឈមមុខ  

ម្ញ ុំជាអារតស ូមតិ អារអប់រំ សិ បររ អារចរៀបច្ុំស គមន៍ និងចមធាវ ើ។ ម្ញ ុំជាអារជួ ។ 
ម្ញ ុំបានចធវ ើការច ើមបីបងម់្ែៃសិរាមហ្វវទិា ័យ សាលាច្ាប់ និងសាលាឧតោមសិរា។ 
ម្ញ ុំធាៃ បា់នបញ្ជា គ្នែ នរខ្នៃងសាា រ់ចៅចទៀងទត់ ច ើយបានច រចៅរន ញងរែយនោរបស់ម្ញ ុំ។ 
រន ញងនមជាអាររចួ្ផុ្តព្អីុំចព្ើ ិងារន ញងម្រគួសារ 
ម្ញ ុំ ឹងសាថ នភាព្អាម្រររ់យ៉ា ងចម៉ាច្ពី្ចម្រ ោះគ្នែ នផ្ទោះខ្  ានតម្មៃសមរមយ 
ច ើយគ្នែ ននរ្ាា រទូ់រសព្ទម្របាប់។ 
ម្ញ ុំជានយរម្របតិបតោអិងគការមិនររម្របារច់្ុំចែញខ្  បានចាបច់ផ្ោើមជាអារផ្ោ ់ចសវារមែជួរមុម។ 
រន ញងនមជាចមធាវ ើ ម្ញ ុំបានជួយអតិែិជនជាចម្រច្ើននរ់ចោោះម្រសាយររែបី ិចសធរបស់សាលា 
ររែីបចែោ ញចច្ញ និងររែចីរ ើសចអើង។ 

ម្ញ ុំបានជួយបចងា ើតរមែ វធិីមួយរន ញងច្ុំច្មរមែវធិីសាោ រម្របព័្នធយុតោ ិធម៌ម្របរបចោយនវានុវតោន៍ម្របចាុំតុំប

ន់របស់ចយើង—គឺយុតោធិម៌ម្របរបចោយការម្ច្ាម្របឌិត។ 
ម្ញ ុំចៅខ្តបនោចូ្ រមួច្ុំ ខ្ែររន ញងការអ្ិវឌឍយុទធសាស្តសោ  សាោ រម្របព្័នធយុតោធិម៌ចៅចខ្ននធី King 
 ូច្ជាគចម្រាងាគ៌្នសាោ រស គមន៍ ឹរនុំចោយស គមន៍ែែី និងមជឈមែឌ  សមទិធផ្ យុវជន (YAC) 
ជាមួយអងគការ Community Passageways and Africatown Community Land Trust 
(ម្រច្រឆ្ៃងកាត់ស គមន៍ និងទុរច្ិតោខ្ ន ីស គមន៍អាស្ត វ ិរ)។ YAC 
នឹងស ការររទីោុំងសង់ ុំចៅោឋ ន និងចសវារមែឥតគិតម្ែៃ 
និងានតម្មៃទបសម្រាប់យុវជនចៅភាគអាចគាយ៍ម្នទីម្ររងុ Seattle។ 

ការងារខ្  ម្ញ ុំចធវ ើគឺខ្ផ្អរច ើទ ុំងបទព្ិចសាធន៍ជីវតិ 
និងវជិាា ជីវៈរបស់ម្ញ ុំប៉ាុខ្នោអវ ីខ្  សុំខ្នន់បុំផុ្តគឺបានចធវ ើចៅរន ញង 
និងជាមួយស គមន៍ជាចម្រច្ើនខ្  ទទួ រងផ្ ប៉ាោះ  ់ខ្នៃ ុំងបុំផុ្ត។ 

ចបរខជនចនោះរុំពុ្ងចូ្ រមួរន ញងរមែ វធិីបែ័ណ ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)។ 
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ប ម្ ោះបេក្ខជន៖ Sara Nelson 

ប ម្ ោះយុទ្ធនការ៖ Sara ឈរច ែ្ ោះសម្រាប់ម្ររមុម្របរឹាទីម្ររងុ 

បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការ៖ Saraforcitycouncil.com 

មុខតាំ ណែងទ្ីក្ក្ងុ៖ មមុតុំ ខ្ែងម្ររមុម្របរឹាម្ររងុសុីអាែ  
Seattle ទ ី9 

បេខទូ្រស័ពទយុទ្ធនការ៖ (206) 910-8762 

 

 

 

ការណែនាំបេក្ខជន៖ 

ទីម្ររងុសុីអាែ  Seattle គជឺាទមី្ររងុខ្  ានសុ្ំ ង ខ្  មិនគួរឱយចជឿ។ 
ចយើងទទួ បានការម្របទនព្រចោយធនធាន ៏អសាច រយនិងអារជិតខ្នងខ្  យរច្ិតោទុរោរច់្ុំច ោះគ្នា
ចៅវញិចៅមរយ៉ា ងពិ្តម្របារ ។ ប៉ាុខ្នោចយើងរុំព្ងុម្របឈមបញ្ជា ចព្ ចវលា ៏ ុំបារ 
ច ើយទីម្ររងុរបស់ចយើងមិនផ្ោ ់ចសវារមែសុំខ្នន់ៗ ចទ។ ម្ញ ុំរុំព្ុងឈរច ែ្ ោះជាម្ររមុម្របរឹាម្ររងុ 
ពី្ចម្រ ោះម្ញ ុំ ឹងថាចយើងអាច្ចធវ ើឱយម្របចសើរច ើងជីវតិរស់ចៅរបស់អារទីម្ររងុសីុអាែ  Seattleites 
ចោយចធវ ើការជាមួយគ្នា  ច ើមបទីទួ បាន ទធផ្ ខ្  អាច្វាស់ខ្វងបាន។ 

 
រន ញងររែីចយើងជាសោះចសបើយច ើងវញិពី្ COVID 
ចយើងម្រតូវការភាព្ជាអារ ឹរនុំខ្  អាច្ចធវ ើឱយសងាា តជិ់តខ្នងរបស់ចយើងានភាព្រងឹាុំច ើងវញិ។ 
រន ញងនមជាស សាថ បនិរម្នអាជីវរមែម្រគួសារតូច្មួយ 
ម្ញ ុំ ឹងពី្រចបៀបបចងា ើតស គមន៍ពី្ការចាប់ចផ្ោើមម្របមូ ផ្ត ញុំ។ ចៅ Fremont Brewing 
ចយើងចធវ ើម្រតឹមម្រតូវចោយនចិយជិតរបស់ចយើង ម្របគ ់ចៅស គមន៍វញិ 
និង ឹរនុំវស័ិយឧសា រមែម្របរបចោយនិរនោ រភាព្។ ច ើសព្ីចនោះ ចយើងផ្ តិម្រសាចបៀរ អ ! 

 
ចយើងបានច ើញចវាហ្វរសាស្តសោជាចម្រច្ើនអុំព្ីភាព្គ្នែ នផ្ទោះសខ្មបង នងិចសវារមែសុំខ្នន់ៗ  
ប៉ាុខ្នោមនិាន ទធផ្ ម្រគប់ម្រគ្នន់ចទ។ ម្ញ ុំខ្តងខ្តចតោ តសុំខ្នន់ច ើការចធវ ើអវ ីៗ ឱយបានសចម្រមច្។ 
រន ញងនមជាទីម្របរឹាចគ្ន នចយបាយចៅម្ររមុម្របឹរាម្ររងុ 
ម្ញ ុំបានសរចសរច្ាប់ខ្  ជួយចធវ ើឱយទីម្ររងុសុីអាែ  Seattle 
កាៃ យជាចម ឹរនុំជាតិរន ញងចគ្ន នចយបាយបរសិាថ ន។ រន ញងនមជាសាជិរម្ររមុម្របរឹារបសអ់ារ 
ម្ញ ុំនឹងជួសជុ ផ្ល វូនិងសាព នរបស់ចយើង ខ្ែររាឧទានរបស់ចយើង 
កាត់បនថយច្ុំនួនម្របជាព្ រ ឋខ្  គ្នែ នផ្ទោះសខ្មបង 
និងសាោ រច ើងវញិនូវការទុរច្ិតោចៅរន ញងរោឋ ្បិា ទីម្ររងុ។ 

 
វា  ់ចព្ ចវលាខ្  ទីម្ររងុរបស់ចយើងវ ិម្រត ប់មរចគ្ន ការែ៍សុំខ្នន់ និងផ្ោ ់ជូនការសនា។ 
ចបាោះចឆា តឲ្យ Sara Nelson សម្រាប់ម្ររមុម្របឹរាម្ររងុ! 

 
ចបរខជនរបូចនោះ មិនចូ្ រមួរន ញងរមែ វធិីបែ័ណ ម្របជាធបិចតយយចទ (Democracy Voucher Program)។ 

 

 

 
 

 


