ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
ប្មោះបេក្ខ ជន៖ Bruce Harrell
ប្មោះយុទ្ធនការ៖ Bruce សម្រាប់ទីម្ររ ុង Seattle
បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការ៖ BruceForSeattle.com
មុខតាំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ ចៅហ្វវយម្ររ ុង
បេខទ្ូ រសពទ ប្វ ើយទ្
ុ ធ នការ៖ (206) 486-0377

ឧបទ្ទ សនមបេក្ខ ជន៖
ម្ញុំរុំព្ុងឈរច្ែោះសម្រាប់មុមតុំខ្ែងចៅហ្វវយម្ររ ុង ច ើមបីបម្រងួបបម្រងួមទីម្ររ ុង Seattle
ចោយចតោតច ើគែ
ុ តម្មៃ រ ួមរបស់ចយើងគឺឱកាស ការរ ួមបញ្ចូ និងសមធម៌។
ចយើងរ ួមគ្នាចាត់ វ ិធានការយ៉ាងមុឺងា៉ាត់ ច ើមបីចោោះម្រសាយវ ិបតោ ិគ្នែនផ្ទោះសខ្មបង
ឹរនុំការសាារចស ឋ រិច្ចច ើង វ ិញយ៉ាងរ ឹងាុំសម្រាប់អាជីវរមែ ខ្នាតតូ ច្ និងម្ររ ុមម្រគួសារចៅទីម្ររ ុង Seattle
ច ើយអនុវតោ រុំខ្ែទម្រមង់ប៉ាូ ិសខ្
តៃស់បតរវបបធម៌
ូ
ម្នការម្រគប់ម្រគងសនោ ិសម
ុ មិនខ្មនម្រគ្នន់ខ្ត
ការអនុវតោ ច ើមបីធានថាម្ររ ុមម្រគួសារចយើងទ ុំងអស់ានសុវតថ ិភាព្ប៉ាុច្
ណ ោះចទ។
បានធុំ ឹងរោ ីច ើងចៅរនញងវែណៈរមែ ររ រនញងម្រគួសារខ្
ានសញ្ជាតិព្ីរ ម្ញុំបានច្ុំ្យជី វ ិត
និងអាជីព្របស់ម្ញុំចៅទីម្ររ ុង Seattle។ ម្ញុំម្រសលាញ់ទីម្ររ ុងចនោះ —
ចតើចយើងជានរ្ច ើយចយើងអាច្ជានរ្។ ចៅរនញងម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាម្ររ ុង
ម្ញុំបានចធវ ើការ ុបបុំបាត់ឧបសគគ ច ម
ើ បីទទួ ចជាគជ័យ—
ចោយអនុម័តច្ាប់ប៉ាូ ិសម្របឆុំងនឹងការ ចមអ ៀង ុំបូងបងអ ស់របស់ទីម្ររ ុង Seattle
ច ើមបីទប់សាាត់ការចរ ើសចអើងចៅរខ្នៃ ងចធវ កា
ើ រ និងបចងា ន
ើ ការគ្នុំម្រទ
់រុារ BIPOC
ចៅរនញងសាលារ ឋ របស់ចយើង។
ម្ញុំបានចាប់ចផ្ោើមចធវ ើយុទធនការរបស់ម្ញជា
ុំ មួ យនឹងខ្ផ្នការសរមែ ភាព្ច ើមបីចោោះម្រសាយបញ្ជាបនទន់បុំផ្ុតរ
បស់ទីម្ររ ុង Seattle ច ើយនឹងចោោះម្រសាយវ ិបតោ អា
ិ កាសធាតុ កាត់បនថ យអុំចព្ើ ង
ិ ាចោយកាុំច្ៃ ង
ើ
ព្ម្រងីរចសវាខ្ែទ ុំសុមភាព្សម្រាប់ម្របជាព្ រ ឋ ទ ុំងអស់ចៅទីម្ររ ុង Seattle
និង វ ិនិចយគច ើច ោឋរច្នសមព ន
័ ធ ឆ្ៃ ងកាត់ និង ឹរជញ្ជន
ូ ។
យុទធនការច្ុោះមូ ោឋនរបស់ចយើងម្រតូវបានគ្នុំម្រទយ៉ាងចាទនភាព្ចោយសមព ័នធច្ម្រម ុោះបុំផ្ុតម្នចបរខ ជន
ចៅហ្វវយម្ររ ុង្មួ យ រ ួមានថាារ់ ឹរនុំស គមន៍ខ្សបរចមែ និងស គមន៍ AAPI
អតីតចៅហ្វវយម្ររ ុងចលារ Gary Locke អតីតចៅហ្វវយ ម្ររ ុងចលារ Norm Rice
ម្ររ ុមអា រតសូ មតិច ើមបីសិទធិសុី វ ិ និងរុំខ្ែទម្រមង់ប៉ាូ ស
ិ និងអា រជិតខ្នងទូ ទ ុំងម្ររ ុង Seattle។
ម្ញុំានរិតោិយសខ្
ទទួ បានការគ្នុំម្រទរបស់ចលារអា រ។

ចបរខ ជនចនោះរុំព្ង
ុ ច្ូ រ ួមរនញងរមែ វ ិធីបែ
័ ណ ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)។
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖

ប្មោះបេក្ខ ជន៖ Lorena González
ប្មោះយុទ្ធនការ៖ Lorena for Seattle
បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការ៖ www.Lorenaforseattle.com
មុខតាំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ អ្ិបា ម្ររ ុង
បេខទ្ូ រស័ពទយុទ្ធនការ៖ 206.651.5668

ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
ម្ញុំជាជនជាតិអាចមរ ិរជុំនន់ទីមួយខ្
ច្ិញ្ចឹមចោយរមែ រររសិោឋនច្ុំ្រម្រស ុរចៅរនញងរ ឋ វា៉ាសុីនចោន
Washington ភាគរ្
ោ ។ ការ ូ តលាស់ចៅទីម្ររ ុងសុអា
ី ែ Seattle គឺជារោ ីសុបន
ិ របស់ម្ញុំ
ច ើយម្ញុំបាន ោះបង់មល ួនម្ញច្
ុំ ុំច ោះទីម្ររ ុង ចៅចព្ ម្ញុំចធវ កា
ើ រចៅមហ្វវ ិទា ័យ
បានទទួ សញ្ជាប័ម្រតច្ាប់ព្ី Seattle U
បានកាៃយជាចមធាវវ ើសិទធិសុី វ ិ និងចាប់ចផ្ោើមម្រគួសាររបស់ម្ញុំចៅទីចនោះ។
ម្ញុំបានឈរច្ែោះជាម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាម្ររ ុង និងបានចធវ ើការច ម
ើ បីនុំម្របជាព្ រ ឋ មរច្ូ រ ួមជាមួ យគ្នា
ច ើមបីចបាោះចឆាតអនុមត
័ ច ើការឈប់សម្រារម្រគួសារខ្
ានបង់ម្របារ់ និងព្ម្រងីរសិទធម
ិ ុនថាារ់មចតោ យយ
និងសិទធិ LGBTQ ការការ រជនរងចម្រគ្នោះចោយសារការរំចលា្បុំ នផ្ល វូ ច្ទ ការខ្រទម្រមង់ការចបាោះចឆាត
និងជុំនួយរាតតាត
់រមែ ររនិងអាជីវរមែ ខ្នាតតូ ច្។
ទីម្ររ ុងសុីអាែ Seattle សថ ិតចៅផ្ល វូ បុំខ្បរ ៏សុំខ្នន់មួយ
ច ើយឥ ូ វចនោះគឺជាចព្ ចវលាសម្រាប់សរមែ ភាព្រ ើរច្ចម្រមើនម្របរបចោយភាព្ច្ាស់លាស់
ខ្
ចោោះម្រសាយសាថនភាព្បច្ចញបបនា និងចបើរផ្ល វូ ចឆពោះចៅររភាព្ច្ម្រម ុងច្ចម្រមើនរ ួមគ្នារបស់ទីម្ររ ុងសុីអាែ
Seattle។ ទីម្ររ ុងសុអា
ី ែ Seattle ជារខ្នៃ ងខ្
ានភាព្ច្ម្រម ុោះ ជាភាព្ខ្នៃង
ុំ របស់ចយើង
អាជីវរមែ ម្រគប់ម្របច្ទ អាច្រ ើរច្ចម្រមើន ច ើយការងាររបស់ចយើងបង់ម្របារ់ឈន ួ សម្រាប់ការរស់ចៅ។
ឹរនុំព្្
ទីម្ររ ុងសុីអាែ Seattle ខ្
ិ ព្ចលាររនញងការការ រអាកាសធាតុរបស់ចយើង
ាន ុំចៅោឋនខ្
ានសុវតថ ភា
ិ ព្ និងានតម្មៃ សមរមយសម្រាប់ម្របជាព្ រ ឋ ទ ុំងអស់
ច ើយតៃស់បតរយុ
ូ តោិធម៌ម្រព្ ែ ទែឌ និងសុវតថ ិភាព្សាធារែៈ
ច ើមបីចឆ្ៃ ើយតបនឹងសិទធិសុី វ ិ នចព្ បច្ចញបបនា ចនោះ។

ចបរខ ជនចនោះនឹងច្ូ រ ួមរនញងរមែ វ ិធីបែ
័ ណ ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)។
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖

ឈ្មោះឈេក្ខ ជន៖ Ann Davison
ឈ្មោះយុទ្ធនាការ៖ អ្ន កជិតខាងសម្រាប់ Ann
ឈេហទ្ំព័រយុទ្ធនាការ៖ https://www.neighborsforann.com/
មុខតំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ មេធាវ ីទីម្រក ុង
ឈេខទ្ូ រស័ពទយុទ្ធនាការ៖ 206-775-8838

ឧឈទ្ទ សនាមឈេក្ខ ជន៖
ខ្ញុំកុំពុងឈរម្មោះតុំណាងមេធាវ ីទីម្រក ុងសុីអាថលពីមម្ររោះទីម្រក ុងរបស់មយើងម្រតូវតតម ោះម្រាយឱ្យម្រសបគ្នន វ ិញ
តែលទីម្រក ុងមនោះកុំពង
ុ តតខកខានេិនបានបុំមពញតាេតម្រេូវការរបស់ជនងាយរងមម្រគ្នោះបុំផត
ុ
ក៏ែូចជាេុខងារជាេូ ល ា នននការការររសុខភាពនិងសុវតថ ិភាពាធារណៈ។
មៅឆ្នុំ 2008 ការមែើរមៅទីម្របជុុំជនាលាកាត់កតីានសុវតថ ិភាព។ មៅមពលខ្ញុំានកូ នទីពីររបស់ខ្ញមុំ ៅឆ្នុំ
2011 ផល វូ របស់មយើងកាាយជាានមម្រគ្នោះថ្ននក់។ ឥឡូវមនោះ បុគ្គលិកនិងសាជិកម្រក ុេម្របក
ឹ ាតុលាការ
ម្រតូវបានមគ្ម្របាប់ថ្នេិនឱ្យមម្របើម្របាស់ម្រចកចូ លធុំពីមម្ររោះវាេិនានសុវតថ ិភាព។
មយើងអាចអាចនិយាយែូ ចគ្ននសម្រាប់សងាាត់ជិតខាងរបស់មយើងជាមម្រចន
ើ មទៀត ។
កូ នៗរបស់ខ្ញុំចាប់មផតើេសួ រសុំណួរអ្ុំពេ
ី ូ លមេតុតែលេនុសសរស់មៅតាេបមណា
ត យផល វូ របស់ទីម្រក ុងសុីអាថលកនញ
ងលកខ ខណឌតែលេិនសេមេតុផល
ានេនុសសធេ៌តិចជាងមៅជុំរុុំជនម ៀសខល ួនរបស់អ្ងគ ការសេម្របជាជាតិ UN
ជាទីតែលខ្ញុំបានមធវ ីការជាេួ យេនុសសតែលម ៀសខល ួនពីសម្រងាគេសុី វ ិល។
សូ េបីតតកូ នៗរបស់មយើងតែលែឹងថ្នអ្វ ីមកើតមឡើងមៅទីម្រក ុងរបស់មយើងគ្ឺេន
ិ ម្រតេ
ឹ ម្រតូវមទ។
ខ្ញុំនឹងផតល់នូវការែឹកនុំម្របកបម យតុលយភាពតែលមធវ ឱ្
ី យមយើងឆ្ាតនវចុំមរោះឧម្រកិែាកេម ៖ បរ ិសកេម
េិនម្របតិកេម ។ ខ្ញុំនង
ឹ កាាយជាអ្ន កែឹកនុំតែលសេការរ ួេគ្នន តែលនុំេកនូ វ កត មី េតាត តសវ ងរកវឌ្ឍនភាព
និងការបមងា ើតទុំនក់ទុំនងការងារមៅកនញងទីម្រក ុង និងតុំបន់របស់មយើង
មែើេបីាតរសុវតថ ិភាពាធារណៈមឡើង វ ិញ។
តាេរយៈការជួ សជុលទុំនក់ទុំនងសុំខាន់ននសុខភាព និងសុវតថ ិភាពាធារណៈមនោះ
មយើងចាប់មផតើេមេើលម ើញពីការមធវ ីឱ្យម្របមសើរមឡើងននភាពអាចរស់មៅបានមៅទីម្រក ុងរបស់មយើង។

ភាសា៖ ខ្មែ រ Khmer
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
ជាេួ យនឹងសមេា ងមឆ្នតរបស់អ្នក មយើងអាចបមងា ត
ើ ទីម្រក ុងតែលានសុវតថ ិភាព
និងបងាាញមសចកត ីមេតាាករុណាសម្រាប់ទ ុំងអ្ស់គ្នន។

មបកខ ជនមនោះកុំពង
ុ ចូ លរ ួេកនញងកេម វ ិធីបណ
័ ណ ម្របជាធិបមតយយ (Democracy Voucher Program)។

ឈ្មោះឈេក្ខ ជន៖ Nicole Thomas- Kennedy
ឈ្មោះយុទ្ធនាការ៖ NTK4Justice
ឈេហទ្ំព័រយុទ្ធនាការ៖ https://ntk4justice.com/
មុខតំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ មេធាវ ីទីម្រក ុង
ឈេខទ្ូ រស័ពទយុទ្ធនាការ៖
ឧឈទ្ទ សនាមឈេក្ខ ជន៖
ទីម្រក ុងសុីអាថលមម្រតៀេខល ួនសម្រាប់តផនការយុតតិធេ៌
និងសុវតថ ិភាពាធារណៈថមី;

ការបញ្ច ប់ម្រពេម ទណឌននភាពម្រកម្រី កនិងពិការភាពនិងការមធវ ី វ ិនិមយាគ្មឡើង វ ិញមៅកនញងសេគ្េន៍តែលាន
សុខភាពលអ សម្រាប់ទ ុំងអ្ស់គ្នន។
មយើងម្រតូវការមេធាវ ីទីម្រក ុងតែលយល់ថ្នការផតនាមទសបទឧម្រកិែាតូចតាច
ម្រគ្នន់តតមធវ ីឱ្យអ្សថ ិរភាពែល់អ្នកតែលទទួ លរងផលបោះរល់ភាគ្មម្រចើនរ ួចមេើយ
ម

យភាពអ្យុតតធ
ិ េ៌របស់ទីម្រក ុងសុីអាថល។

ការ

ក់ទណឌកេម េិនបានមធវ ីឱ្យសេគ្េន៍របស់មយើងានសុវតថ ិភាពជាងមនោះមទ

មេើយទីម្រក ុងចុំណាយម្របាក់រាប់លានែុលាារជាមរៀងរាល់ឆ្នុំ
មែើេបីកាត់មទសសាជិកសេគ្េន៍របស់មយើងតែលគ្នមនផាោះសតេបង, BIPOC, ម្រកីម្រក និងពិការ។
វាែល់មពលសម្រាប់ការការផ្លាស់បតរមេើ
ូ យ។
មយើងម្រតូវការយនត ការចាស់លាស់ ពីគ្ុំរ ូម្របតិកេម និង

ក់ទណឌកេម ននទសវតសរ៍កនា ងមៅ។

ជាជាងការខជ ោះខាជយម្របាក់មែើេបីកាត់មទសបុគ្គលននចុំមរោះការខកខានជាម្របព័នធ
ខ្ញុំនឹងមផ្លតតសុំខាន់មលើមរឿងកា ីតែលនឹងអ្នុញ្ញាតឱ្យទីម្រក ុងសុីអាថល ការររ និងមលើកកេព ស់សុខភាព
សុវតថ ិភាព បរ ិាថន និងសុខា
ុ លភាពទូ មៅរបស់ម្របជាពលរែា ។
ខ្ញុំនឹងតសូ មែើេបីសទ
ិ ធិអ្នកជួ លផាោះនិងសិទក
ធិ េម ករ ផាោះសតេបងតែលានតនេា សេរេយ
និងមែើេបីែកសិទធិមចញពីឥនធ នៈេវ ូសុីល។
ទីម្រក ុងសុីអាថលនឹងានសុវតថ ិភាពជាងេុនមៅមពលមយើងបញ្ឈប់អ្សថ ិរភាពតែលងាយរងមម្រគ្នោះបុំផត
ុ តា
េរយៈការមបាសសាអត និងការ

ក់ពនធ នគ្នរ។

កនញងនេជាមេធាវ ីទីម្រក ុងខ្ញុំនឹងែកមចញម្របព័នធេួយតែលមយើងែឹងថ្នេិនែុំមណើរការ។
មយើងអាចបញ្ច ប់ការ

ភាសា៖ ខ្មែ រ Khmer

ក់ពនធ នគ្នរែ៏មម្រចើន មេើយផទយ
ញ មៅវ ិញផតល់ជូនតម្រេូវការម្របជាពលរែា តែលចាុំបាច់។
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
ចុំមរោះការមធវ ីែូមចន ោះ មយើងនឹងពម្រងឹងេូ ល ា នម្រគ្ឹោះសុំខាន់ចាុំបាច់តែលម្រតូវការ
មែើេបីបមងា ើតយុតតធ
ិ េ៌នង
ិ សុវតថ ិភាពពិតម្របាកែសម្រាប់ទីម្រក ុងសុីអាថលទ ុំងអ្ស់។

មបកខ ជនមនោះកុំពង
ុ ចូ លរ ួេកនញងកេម វ ិធីបណ
័ ណ ម្របជាធិបមតយយ (Democracy Voucher Program)។

ឈ្មោះឈេក្ខ ជន៖ Kenneth Wilson
ឈ្មោះយុទ្ធនាការ៖ Ken េុខតុំតណងម្រក ុេម្របឹកា 8
ឈេហទ្ំព័រយុទ្ធនាការ៖ KenForCouncil8.com
ខតំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ េុខតុំតណងម្រក ុេម្របក
ឹ ាទីម្រក ុង 8
ឈេខទ្ូ រស័ពទយុទ្ធនាការ៖ 206-637-4994

ឧឈទ្ទ សនាមឈេក្ខ ជន៖
ម្រក ុេម្របឹកាកុំពុងែឹកនុំការតណនុំខស
ុ ។
អ្ន កនមយាបាយតែលកុំពុងកាន់តុំតណងេិនអាចរកែុំមណាោះម្រាយចុំមរោះការមកើនមឡើងភាពគ្នមនផាោះសតេប
ង ផល វូ និងមេ ា រចនសេព ន
័ ធ តែលខកខាន និងអាជីវកេម តែលបិទែុំមណើរការ។ ខ្ញុំមសន ើសុុំឱ្យការមបាោះមឆ្នត
របស់អ្នក មែើេបីនុំេកនូ វែុំមណាោះម្រាយសេមេតុផលរ ួេ
មែើេបីជុំនួសការម្រគ្ប់ម្រគ្ងេិនម្រតឹេម្រតូវនមពលបចចញបបនន ។
ម យានការមធវ ីេន
ិ បានសមម្រេចមនោះ
ខ្ញុំបានមេើលមៅមពលទីម្របជុុំជនបានកាាយជាគ្នមនសណា
ត ប់ធានប់នង
ិ បរាជ័យទ ុំងម្រស ុង,
ការម្ា ើយតបមលខទូ រស័ពា 911 បានមកើនមឡើង ម្របធានបូ លីសលអ ានក់បានបងខ ុំឱ្យលាឈប់ការងារ
មេើយទីម្រក ុងសុត
ី ថលមៅភាគ្ខាងលិចបានបិទែុំមណើរការម យារតតការតថរកាេិនបានលអ
និងានកុំេុសជាបនត ចុំមរោះការម្រគ្ប់ម្រគ្ងមេ ា រចនសេព ័នធែ៏ានតនេា ។
បញ្ញាម្របឈេនឹងភាពគ្នមនផាោះសតេបងរបស់មយើង
បានកាាយជាបញ្ញាែ៏ធុំនង
ិ គ្នមនការយកចិតតទុក ក់មៅខណៈមពលតែលឧទាននិងាលាមរៀនននបាន
មធវ ីមឡើងជាជម្រេកសម្រាប់ការមញៀនថ្ននន
ុំ ង
ិ បញ្ញាផល វូ ចិតត។ ម យានការអ្ ិវឌ្ឍថមីនេ
ី ួ យៗ
មយើងបានបាត់បង់មែើេមឈើមខនណូពី/មែើេមឈើចាស់ៗ រ ួេជាេួ យផាោះជួ លតែលានតនេា សេរេយ
តែលជុំនួសផាោះម្របាុំមៅជាផាោះេួ យម យផាោះតែលេិនអាចានតនេា សេរេយម យសងា តធ
់ ង ន់មៅមលើលូតែល
ានម្រាប់។
ខ្ញុំជាអ្ន កម្រស ុកមៅទីម្រក ុងសុីអាថលអាយុ 28 ឆ្នុំ ម្របពនធ និងកូ នម្រសីពីរនក់របស់ខ្ញបា
ុំ នមកើតមៅទីមនោះ។
ខ្ញុំជា វ ិសវ កររចនសេព ័នាពនតែលានអាជាាប័ណណ (PE SE)
ភាសា៖ ខ្មែ រ Khmer
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
តែលានអាជីវកេម វ ិសវ កេម ខានតតូ ចរបស់ខ្ញតា
ុំ ុំងពីឆ្នុំ 2005។ កនញងនេជាសាជិកម្រក ុេម្របឹកា របស់អ្នក
ខ្ញុំនឹងពឹងតផអកយាងខាាង
ុំ មលើតផនក វ ិភាគ្ វវ ិសវ កេម និងបទពិមាធន៍របស់ខ្ញុំ 30 ឆ្នុំ
តែលមធវ ីការគ្មម្រាងែឹកជញ្ជន
ូ និងមេ ា រចនសេព ័នធមែើេបីនុំេកនូ វការសមម្រេចចិតតសេមេតុផល
និងការម្រគ្ប់ម្រគ្ងវឌ្ឍនភាពតាេ នសកេម ភាពម្រក ុេម្របឹកា។
ខ្ញុំានជុំនញតែលម្រតូវការមែើេបីាារទីម្រក ុងសុីអាថលមឡើង វ ិញមៅជាទីម្រក ុងតែលមយើងចង់បាន។

មបកខ ជនរ ូបមនោះេិនចូ លរ ួេកនញងកេម វ ិធីប័ណណម្របជាធិបមតយយមទ (Democracy Voucher Program)។
ប្មោះបេក្ខ ជន៖ Teresa Mosqueda
ប្មោះយុទ្ធនការ៖ ម្របជាព្ រ ឋ សម្រាប់ Teresa
វិ បេយយយុទ្ធនការ៖ TeamTeresa.org
ទ្ីតង
ាំ ទ្ីក្ក្ ុង៖ តួ នទីម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាទី 8 របស់ម្ររ ុងសុីអាែ
បេខទ្ូ រស័ពទយុទ្ធនការ៖
បសចក្ត ីណែនាំអាំពីបេក្ខ ជន៖
ម្ញុំនឹងឈរច្ែោះចបាោះចឆាតច ើង វ ិញ
ព្ីចម្រ ោះទីម្ររ ុងរបស់ចយើងសថ ិតចៅផ្ល វូ បុំខ្បរមួ យ។
ចយើងទ ុំងអស់គ្នាខ្
ចធវ កា
ើ រ រស់ចៅ និងទសសនទីម្ររ ុងសុីអាែ
Seattle ាន រខ ែៈ ូ ច្គ្នាចម្រច្ើនខ្ែមចទៀតចៅនឹងខ្ផ្ារសាធារែៈ
ខ្
នុំឱយចយើងានការចជឿជារ់។ ចៅអុំ ុ ងចព្ ខ្
ម្ញុំជាម្ររ ុមម្របឹរា
ម្ញុំបានម្របមូ ផ្តញុំម្ររ ុមច្ម្រម ុោះជាមួ យគ្នា ច ើមបីអនុមត
័ ការតៃស់បតរចគ្ន
ូ
នចយបាយខ្
ានឥទធិព្ ។
ចាប់ព្ីការអនុមត
័ ច្ាប់សោីព្ីសិទរ
ធិ មែ រររនញងម្រស ុររ ូ ត ់ ខ្ផ្នការម្របារ់ច្ុំែូ ខ្
ចរើនច ើងរបស់
JumpStart Seattle ចោយនុំសមព ័នធមិតោរ ួមគ្នាខ្
មិនទុំនងចតោតសុំខ្នន់ច ើតម្រមូវការរ ួមចនោះ
ចយើងម្ញុំបានមិតមុំរ ួមគ្នា និងបានបចងា ត
ើ ទីម្ររ ុងសុអា
ី ែ Seattle
ខ្
បងាាញព្ីគែ
ុ សមបតោ ិរ ួមរបស់ចយើង។
ម្ញុំបាន ោះបង់អាជីព្របស់ម្ញុំ
ច ើមបីចធវ ើឱយម្របារ ថាគ្នែននរ្ាារ់ម្រតូវចារចច្ញឬទុរចចា រិច្ចការចនោះចទ។
ម្ញុំបានឈរជាមួ យម្ររ ុមម្រគួសារ ស្តសោី ម្របជាព្ រ ឋ ច្ម្រម ុោះព្ែ៌សមបុរ ជនអចនោម្របចវសន៍
និងបុគគ ខ្
ានម្របារ់ឈន ួ ទបបុំផ្ុត ច ើមបីធានថាបញ្ជាបនទន់បុំផ្ុតចៅទីម្ររ ុងរបស់ចយើង
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.ចោយានការគ្នុំម្រទជាបនោ ររបស់អារ
ចយើងម្ញុំអាច្ជួ យអា រជិតខ្នងទ ុំងអស់ឱយទទួ បានមរវ ិញឱយរ ួច្ផ្ុតព្ី វ ិបតោ ិចស ឋ រច្
ិ ច សាធារែៈនិងការ
ធាៃរ់ច្ុោះចស ឋ រច្
ិ ច ការចោោះម្រសាយបញ្ជាភាព្គ្នែនផ្ទោះសខ្មបង និងផ្ទោះសខ្មបងខ្
ានតម្មៃ សមរមយ
បចងា ើតឱកាសអប់រន
ំ ិងខ្ែទ ុំរុារបខ្នថ មចទៀត បចងា ើតការងារខ្
ានម្របារ់ឈន ួ សមរមយ
និង វ ិនិចយគច ើសម
ុ ភាព្ មចធាបាយ ឹរជញ្ជន
ូ និងច ោឋរច្នសមព ័នធរបស់ចយើង។
សូ មអរគុែច្ុំច ោះចលារអា រខ្
គិតព្ិចារ្អុំព្ីការបរ ិចាចគប័ែណ ទធិម្របជាធិបចតយយរបស់អារ
់ម្ញុំ ព្ីប័ែណមួ យចៅប័ែណមួ យ មនុសសាារ់ចៅមនុសសាារ់ចទៀតចនោះ ចយើងសាងសង់ទម្រី រ ុងសុអា
ី ែ Seattle
មួ យខ្
រ ឹងាុំ។

ចបរខ ជនចនោះ រុំព្ុងច្ូ រ ួមរនញងរមែ វ ិធីប័ែណទឹរម្របារ់ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
[ប្មោះបេក្ខ ជន៖ ប្មោះយុទ្ធនការរបស់ Nikkita Oliver
(ព្ួ រចគ/ព្ួ រចគ/របស់ព្ួរចគ)៖
បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការរបស់ Nikkita សម្រាប់ម្របជាព្ រ ឋ ៖
www.nikkita4nine.com
មុខតាំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ មុមតុំខ្ែងម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាម្ររ ុងសុីអាែ
9
បេខទ្ូ រស័ពទប្វ ើយទ្
ុ ធ នការ៖ 206) 712-2778
ឧបទ្ទ សនមបេក្ខ ជន៖

Seattle ទី

វិ បេតត ដណលេមដនាបេមាននពីមុនមមមរយមាននការបលប យ
ើ តេក្េក្េបយយក្ាំណែទ្ក្មងមាមមី
លាំប ោះក្យយក្េក្េបយយក្ាំណែទ្ក្មងមាមមីេាំផុតេឺមក្ពីអនក្ណលេរងផេេោះពាេមាេាំផុតពី ិ បេតត ដណលេបយើង
ក្ាំពុងក្េឈមមុខ
ម្ញុំជាអា រតសូ មតិ អា រអប់រំ សិ បររ អា រចរៀបច្ុំស គមន៍ និងចមធាវ ើ។ ម្ញជា
ុំ អា រជួ ។
ម្ញុំបានចធវ ើការច ើមបីបង់ម្ែៃសិរាមហ្វវ ិទា ័យ សាលាច្ាប់ និងសាលាឧតោ មសិរា។
ម្ញុំធាៃប់ានបញ្ជាគ្នែនរខ្នៃ ងសាារ់ចៅចទៀងទត់ ច ើយបានច រចៅរនញងរែយនោ របស់ម្ញុំ។
រនញងនមជាអា ររ ួច្ផ្ុតព្ីអុំចព្ើ ង
ិ ារនញងម្រគួសារ
ឹ
ម្ញុំ ងសាថនភាព្អាម្រររ់យ៉ាងចម៉ាច្ព្ីចម្រ ោះគ្នែនផ្ទោះខ្
ានតម្មៃ សមរមយ
ច ើយគ្នែននរ្ាារ់ទូរសព្ទ ម្របាប់។
ម្ញុំជានយរម្របតិបតោ អ
ិ ងគ ការមិនររម្របារ់ច្ុំចែញខ្
បានចាប់ចផ្ោើមជាអា រផ្ោ ់ចសវារមែ ជួរមុម។
រនញងនមជាចមធាវ ើ ម្ញុំបានជួ យអតិែិជនជាចម្រច្ន
ើ នរ់ចោោះម្រសាយររែីប ិចសធរបស់សាលា
ររែីបចែោញចច្ញ និងររែីច រ ើសចអើង។
ម្ញុំបានជួ យបចងា ើតរមែ វ ិធីមួយរនញងច្ុំច្មរមែ វ ិធីសាោរម្របព្័នធយុតោិធម៌ម្របរបចោយនវានុវតោ ន៍ម្របចាុំតុំប
ន់របស់ចយើង—គឺយុតោធ
ិ ម៌ម្របរបចោយការម្ច្ា ម្របឌិត។
ម្ញុំចៅខ្តបនោ ច្ូ រ ួមច្ុំខ្ែររនញងការអ្ិវឌឍយុទធសាស្តសោ សាោរម្របព្័នធយុតោធ
ិ ម៌ចៅចខ្ននធី King
ូ ច្ជាគចម្រាងាគ្ន៌សាោរស គមន៍ ឹរនុំចោយស គមន៍ែែី និងមជឈមែឌ សមិទធផ្ យុវជន (YAC)
ជាមួ យអងគ ការ Community Passageways and Africatown Community Land Trust
(ម្រច្រឆ្ៃ ងកាត់ស គមន៍ និងទុរច្ិតោខ្ ន ីស គមន៍អាស្ត វ ិរ)។ YAC
នឹងស ការររទីោង
ុំ សង់ ុំចៅោឋន និងចសវារមែ ឥតគិតម្ែៃ
និងានតម្មៃ ទបសម្រាប់យុវជនចៅភាគអាចគា យ៍ម្នទីម្ររ ុង Seattle។
ការងារខ្
ម្ញុំចធវ ើគឺខ្ផ្អរច ើទ ុំងបទព្ិចសាធន៍ជី វ ិត
និង វ ិជាាជីវៈរបស់ម្ញប
ុំ ៉ាុខ្នោ អវីខ្
សុំខ្នន់បុំផ្ុតគឺបានចធវ ើចៅរនញង
និងជាមួ យស គមន៍ជាចម្រច្ន
ើ ខ្
ទទួ រងផ្ ប៉ាោះ
់ខ្នៃុំងបុំផ្ុត។

ចបរខ ជនចនោះរុំព្ង
ុ ច្ូ រ ួមរនញងរមែ វ ិធីបែ
័ ណ ម្របជាធិបចតយយ (Democracy Voucher Program)។
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ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
ប្មោះបេក្ខ ជន៖ Sara Nelson
ប្មោះយុទ្ធនការ៖ Sara ឈរច្ែោះសម្រាប់ម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាទីម្ររ ុង
បេហទ្ាំព័រយុទ្ធនការ៖ Saraforcitycouncil.com
មុខតាំណែងទ្ីក្ក្ ុង៖ មុមតុំខ្ែងម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាម្ររ ុងសុីអាែ
Seattle ទី 9
បេខទ្ូ រស័ពទយុទ្ធនការ៖ (206) 910-8762

ការណែនាំបេក្ខ ជន៖
ទីម្ររ ុងសុីអាែ Seattle គឺជាទីម្ររ ុងខ្
ានសុំ្ង ខ្
មិនគួ រឱយចជឿ។
ចយើងទទួ បានការម្របទនព្រចោយធនធាន ៏អសាចរយនិងអា រជិតខ្នងខ្
យរច្ិតោទុរោរ់ច្ុំច
ចៅវ ិញចៅមរយ៉ាងព្ិតម្របារ ។ ប៉ាុខ្នោ ចយើងរុំព្ង
ុ ម្របឈមបញ្ជាចព្ ចវលា ៏ ុំបារ
ច ើយទីម្ររ ុងរបស់ចយើងមិនផ្ោ ់ចសវារមែ សុំខ្នន់ៗចទ។ ម្ញុំរុំព្ុងឈរច្ែោះជាម្ររ ុមម្របរ
ឹ ាម្ររ ុង
ព្ីចម្រ ោះម្ញុំ ឹងថាចយើងអាច្ចធវ ើឱយម្របចសើរច ង
ើ ជី វ ិតរស់ចៅរបស់អារទីម្ររ ុងសុីអាែ Seattleites
ចោយចធវ ើការជាមួ យគ្នា ច ើមបីទទួ បាន ទធផ្ ខ្
អាច្វាស់ខ្វងបាន។

ោះគ្នា

រនញងររែីចយើងជាសោះចសបើយច ើង វ ិញព្ី COVID
ចយើងម្រតូវការភាព្ជាអា រ ឹរនុំខ្
អាច្ចធវ ើឱយសងាាត់ជិតខ្នងរបស់ចយើងានភាព្រ ឹងាុំច ង
ើ វ ិញ។
រនញងនមជាស សាថបនិរម្នអាជីវរមែ ម្រគួសារតូ ច្មួ យ
ម្ញុំ ឹងព្ីរចបៀបបចងា ត
ើ ស គមន៍ព្ីការចាប់ចផ្ោើមម្របមូ ផ្តញុំ។ ចៅ Fremont Brewing
ចយើងចធវ ើម្រតឹមម្រតូវចោយនិចយជិតរបស់ចយើង ម្របគ ់ចៅស គមន៍ វ ិញ
និង ឹរនុំ វ ិស័យឧសា រមែ ម្របរបចោយនិរនោ រភាព្។ ច ើសព្ីចនោះ ចយើងផ្ ត
ិ ម្រសាចបៀរ អ !
ចយើងបានច ើញចវាហ្វរសាស្តសោជាចម្រច្ើនអុំព្ីភាព្គ្នែនផ្ទោះសខ្មបង និងចសវារមែ សខ្ន
ុំ ន់ៗ
ប៉ាុខ្នោ មិនាន ទធផ្ ម្រគប់ម្រគ្នន់ចទ។ ម្ញុំខ្តងខ្តចតោតសុំខ្នន់ច ើការចធវ ើអវៗ
ី ឱយបានសចម្រមច្។
រនញងនមជាទីម្របរ
ឹ ាចគ្ន នចយបាយចៅម្ររ ុមម្របឹរាម្ររ ុង
ម្ញុំបានសរចសរច្ាប់ខ្
ជួ យចធវ ើឱយទីម្ររ ុងសុីអាែ Seattle
ឹ
កាៃយជាចម រនុំជាតិរនញងចគ្ន នចយបាយបរ ិសាថន។ រនញងនមជាសាជិរម្ររ ុមម្របរ
ឹ ារបស់អារ
ម្ញុំនឹងជួ សជុ ផ្ល វូ និងសាពនរបស់ចយើង ខ្ែររាឧទានរបស់ចយើង
កាត់បនថ យច្ុំនួនម្របជាព្ រ ឋ ខ្
គ្នែនផ្ទោះសខ្មបង
និងសាោរច ើង វ ិញនូ វការទុរច្ិតោចៅរនញងរោឋ្ិបា ទីម្ររ ុង។

វា
់ចព្ ចវលាខ្
ទីម្ររ ុងរបស់ចយើង វ ិ ម្រត ប់មរចគ្ន ការែ៍សខ្ន
ុំ ន់ និងផ្ោ ់ជូនការសនា។
ចបាោះចឆាតឲ្យ Sara Nelson សម្រាប់ម្ររ ុមម្របឹរាម្ររ ុង!

ចបរខ ជនរ ូបចនោះ មិនច្ូ រ ួមរនញងរមែ វ ិធីបែ
័ ណ ម្របជាធិបចតយយចទ (Democracy Voucher Program)។

ភាសា៖ ខ្មែ រ Khmer
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