ជូ នចំព

ោះសហគមន៍តំបន់ឆកសមុទ្រសានហ្វ្រានសុ៊ីសកូ (San Francisco Bay Area) របស់ព ើង

រហូ តមករល់ពេពនោះ មានកំព ើនននភាេតក់សលុតពៅកនុងការរំពោភបំ នពោ ហិងាពលើ
ជនជាតិអាពមរ ិកាំងព ើមកំព ើតអាសុ៊ី និងបណ្ដ
ា សហគមន៍ននអ្ន កទ្ស ុកពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ាសុ៊ីហាិក
និងពៅសាកលវ ិរាល័ កាល៊ីហា័រញ៉ា ទ្ក ុងុសានហ្វ្រានសុ៊ីសកស
ូ ូ មពកោលពោសយ៉ាងខ្លំងចំព ោះ
ការរំពោភបំ នពោ ហិងាដ លមានមូ លពហតុទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ពនោះ។
រសសនៈទ្បឆំងជនជាតិអាសុ៊ីពនោះមានការពកើនព ើងយ៉ាងខ្លំងពៅរូ ោង
ំ ទ្បពរសពៅពេលចាប់ព្ាើមមាន
ជំងឺរឆល ងរាលោលពលើេិភេពោកពៅឆនំ 2020 ដ លមានការពលើករឹកចិតតពោ ទ្ក ុមអ្ន ក្សេា ្ា ទ្រឹសា៊ី
សមគំនិត និងការសអ ប់ជនបរពរស ពហើ បចចុបបនន ពនោះព ើងកំេុងដតសមល ឹងពមើលព ើញមាន
បញ្ហារំខ្នព ើង វ ិញមួ ។ អ្ំពេើហិងា និងការរុកគួ ឬការរំខ្នដបបទ្បកាន់េូជសាសន៍ដ ល
ពដាតពោលពៅពលើសហគមន៍ោង
ំ ពនោះបនពកើនមានព ើងយ៉ាងគំហុកបំ្ុតកនុងរ ៈពេលប៉ាុន្មានសបាហ៍
កនល ងពៅពនោះ ពោ មានការវា ទ្បររពលើទ្ក ុមនុសសងា រងពទ្ោោះភាគពទ្ចើនបំ្ុតដ លសថ ិតកនុងចំពណ្ដម
ព ើងោំងអ្ស់ោន—ទ្ក ុមមនុសសចាស់ៗពៅតំបន់ Bay Area។ ទ្បកបពោ រុកខភ័
បុរសចំណ្ដស់ជនជាតិនៃអា ុ 84 ឆនំមានក់បនរងពទ្ោោះកនក់ពោ ការវា ទ្បររដបបហិងាពៅរ៊ីទ្ក ុង
San Francisco ពហើ បុរសចំណ្ដស់អា ុ 91 ឆនំមានក់ពរៀតបនរងរបួ សយ៉ាងធ្ង ន់ធ្ងរេ៊ី
ការវា ទ្បររដបបហិងាពៅតំបន់ទ្ក ុង Chinatown ននរ៊ីទ្ក ុង Oakland។
ការពបត ជាាចិតតរបស់ UCSF ចំព ោះការលុបបំបត់បញ្ហាននការទ្បកាន់េូជសាសន៍តាមទ្គប់រទ្មង់
ោំងអ្ស់—បញ្ហាននការទ្បកាន់េូជសាសន៍ទ្បឆំងជនជាតិអាសុ៊ី,
អ្ន កទ្ស ុកពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ាសុ៊ីហាិក, ជនជាតិដសបកពមា, ជនជាតិអាពមរ ិកឡារ៊ីន,
ជនជាតិព ើមអាពមរ ិកាំង, និងសហគមន៍ព្សងៗពរៀត—ោមោរឲ្យព ើងោំងអ្ស់ោនពទ្កាកឈរព ើង និង
សដមា ងមតិយ៉ាងពសាាោះសា ័ទ្គជាសាធារ ៈ។ េួ កព ើងទ្តូវពទ្កាកឈរព ើងពោ មានសាមគគ ៊ីភាេ
សាាពកៀកសាាោនពៅកនុងការចូ លរ ួម ការទ្បជុំបពងោ ើតចាប់របស់
ទ្ក ុមអ្ន កទ្ស ុកពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ាសុ៊ីហាិកព ើមកំព ើតអាសុ៊ីពៅរ ឋ កាល៊ីហា័រញ៉ា និងចូ លរ ួម
ជាមួ េួ កពគពៅកនុងការអ្ំ វន្មវពកាោះពៅឲ្យមានការពោោះទ្សា បញ្ហាអ្ ុតតិធ្ម៌ោង
ំ ពនោះជាបន្មាន់ និង
កនុងកិចចការ រោនពៅវ ិញពៅមក។
៊ី ននការបងាគប់ឲ្យទ្បតិបតត ិរបស់ពោកទ្បធាន្មធ្ិបត៊ី ចូ នប ិន
ព ើងសូ មអ្បអ្រសាររចំព ោះសារ កា
(President Biden) ដ លអ្ំ វន្មវឲ្យមានការការ រឲ្យបនកាន់ដតខ្លំងកាលចំព ោះជនជាតិ
អាពមរ ិកាំងព ើមកំព ើតអាសុ៊ីន និងអ្ន កទ្ស ុកពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ាសុ៊ីហាិក និងដ លពកោលពោសចំព
រលកននបញ្ហាទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ និងការសអ ប់ជនបរពរសដ លភាាប់ និងបនា រទ្សបពៅតាមបញ្ហានន
ជំងឺរឆល ងរាលោលពលើេិភេពោកពនោះ។

ោះ

ពៅ UCSF ព ើងនឹងបនត ការតដទ្មតទ្មង់កិចចការងាររបស់ព ើងតាមរ ៈ ុរធន្មការ
្ដចព្ា
ួ
ើមគំនិតលុបបំបត់បញ្ហាទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ របស់ព ើង ព ើមប៊ីកមាចត់ការទ្បកាន់ជាតិសាសន៍
ជាទ្បេ័នធពៅកនុងការោំទ្រទ្បជាជនទ្គប់វ ណ ៈ (េ ៌សមប
ុ រ) និងទ្ក ុមមនុសសមិនសូ វមានមុខមានមាត់ពៅ
កនុងដ នសហគមន៍ UCSF និងពៅតាមបណ្ដ
ា សហគមន៍ដ លព ើងមានឯកសិរធិទ្តូវបពទ្មើ។
ឹ ក ពនោះគឺជាពេលពវោ ៏លំបកលំបិន និងភ័ ខ្លចរបស់សមាជិកសមាជិកាសហគមន៍
ព ើង ង
អ្ន កមានព ើមកំព ើតអាសុ៊ី និងអ្ន កទ្ស ុកពកាោះប៉ាសុ៊ីហាិក ពហើ ព ើងសូ មពលើករឹកចិតតឲ្យអ្ន កោំងអ្ស់ោន
សា ោះដសា ងរកជំនួ ការោំទ្រ កនុងករ ៊ីដ លពោកអ្ន កចាំបច់ទ្តូវការវាេ៊ីបណ្ដ
ា ញ និងអ្ងគ ការន្មន្ម
របស់ពោកអ្ន កដ លមាន ូ ចជា អ្ងគ ការទ្បឹកាពយបល់អ្នកមានព ើមកំព ើតពៅអាសុ៊ី និងទ្ក ុម
ទ្គូពេរយអាជ៊ីេរូ ពៅ ឬ ACRS។ ព ើមប៊ីជួ ធាន្មឲ្យបននូ វបញ្ហាសុវតថ ិភាេដាល់ខល ួនរបស់ពោកអ្ន ក ព ើង
កំេុងដត្សេា ្ា នូ វពសចកា ៊ីដ ន្មំតាមរ ៈទ្កសួ ងនគរបល ឬប៉ាូ ល៊ីស UCSF ដ លមានជាអារិ៍:
•
•

ទ្តូវទ្ប ុងទ្ប ត
័ ចំព ោះជនសងស័ ។ ពៅរូ រសេា ពៅពលខ 911 កនុងករ ៊ីដ លពោកអ្ន កព ើញមាន
បញ្ហាអ្ា ៊ីមួ ដ លសងស័ ។
ទ្តូវពធ្ា ើ ំព ើរពៅទ្គប់រក
៊ី ដនល ងជាទ្ក ុមៗតាមដ លអាចពធ្ា ើពៅបន ជាេិពសសគឺពៅពេល ប់។

•
•
•
•
•
•

ទ្តូវពចៀសវាងេ៊ីកដនល ងមិនសូ វពមើលព ើញោនចាស់/ងងឹតៗ ឬកដនល ងសាងត់ៗ
ពៅពេលកំេុងព ើរ ប់។
ទ្តូវទ្ប ុងទ្ប ័តសាថនភាេជុំ វ ិញខល ួន ពចៀសវាងការពទ្បើកាសោក់ទ្តពចៀក និងរូ រសេា ន ពៅពេល
កំេុងព ើរ ឬរង់ចាំដតមានក់ឯង។
ពបើពោកអ្ន កទ្តូវព ើរពៅកាន់រៃ នត របស់ពោកអ្ន ក
វាងា ទ្សួ លនឹងមានការឆក់ កពសារៃ នត របស់ពោកអ្ន កណ្ដស់ដ លជារូ ពៅ ឬភាគពទ្ចើន
ពោកអ្ន កកាន់ពៅកនុងន ។
ពបើពោកអ្ន កមានអារមា ៍គិតព ើញក មានពគកំេុងតាមពោកអ្ន កេ៊ីពទ្កា ទ្តូវចូ លពៅកនុង
រង ឬទ្ក ុមហុនកំេុងពបើកោារពធ្ា ើការ ពហើ សុំឲ្យពគជួ ។
ទ្តូវរការុកពលខរូ រសេា សុំជំនួ ការបន្មាន់ដ លមានកមា វ ិធ្៊ីរុកចុចពៅបនភាលមៗពៅកនុង
រូ រសេា ន របស់ពោកអ្ន ក។
ពបើពោកអ្ន កមានបញ្ហាទ្បឈមនឹងការោមោរ កទ្បក់ ឬទ្រេយសមបតត ិរបស់ពោកអ្ន ក
ជាេិពសសេ៊ីជនសងស័ មានអាវុធ្ ចូ រពធ្ា ើតាមការោមោររបស់េួកពគព ើមប៊ីការ រសុវតថ ភា
ិ េ
របស់ពោកអ្ន កចុោះ។

ពោ សារព ើងកំេុងពធ្ា ើការទ្ប ុរធទ្បឆំងលុបបំបត់បញ្ហាទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ ការពរ ើសពអ្ើង និង
និន្មនការអ្វ ិជាមានន្មន្មពៅកនុងទ្បពរស និងពៅកនុងសហគមន៍របស់ព ើង ព ើងមានការសពទ្មច ឬ
តាំងចិតតមិនអ្នុញ្ហាតឲ្យមានទ្េឹតតិការ ៍ ូ ចន្មពេលៃា៊ីៗពនោះដ លន្មំឱ្យទ្បទ្េឹតតខុសស៊ីលធ្ម៌មកពលើ
ព ើងបនព ើ ។ ្ទុ មកវ ិញ ព ើងនឹងខិតខំទ្បឹងដទ្បងឲ្យបនកាន់ដតខ្លំងកាល
ព ើមប៊ីការ រោនពៅវ ិញពៅមក េ៊ីពទ្ ោះព ើងខិតខំពធ្ា ើការដ លញុំងឲ្យមានសងគ មមួ ឲ្យកាន់ដតមាន
ស៊ីលធ្ម៌ និងមានការរ ួបរ ួមោនជាធ្លុងមួ កាន់ដតខ្លំង។
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