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អោយតំបន់ឃងីអោនធីមានស្តង់ដារកាន់តតខ្ពស្់ជាងមុន៖ ោទិភាពអោលប្បឆំងនងឹការអរើស្អ ើងជាតិសាស្នឆ៍ន ំ 
2021-2022 

 នកខ្លះអៅជំងឺខូ្វើដ-19 (COVID-19) ថា the Great Revealer” ឬអៅថា the Great Equalizer”។ អ ះយ៉ា ងណាកអ៏ដាយ ជំងឺរាតតាតខូ្វើដ-19 (COVID-19) 
មិនបានផ្ដល់តុលយភាពកនុងការទទួលបានធនធានចំបាច់អទ។ អលើស្ពីអនះអៅអទៀត វាបានបង្ហា ញនូវគមាល តដ៏ធំរវាងមនុស្សតដលោចទទួលបានធនធានចំបាច់អ ើយនិង នកតដលមិនោចទទួលបាន។ 
វាក៏មិនបានបង្ហា ញអោយអឃើញនូវ វីថ្មីតដលទិននន័យ វិទាសាស្តស្ត  នកោំប្ទ ជនជាតិតស្ែកអមម និងជនជាតិអដើម តដលពួកអគមិនបានបង្ហា ញអោយអយើងអឃើញ ស្់ជាអប្ចើនជំនាន់កនលងមកអ ើយ។ ទិននន័យ អរឿងរា៉ា វ 
និងបទពិអសាធន៍រស្់អៅ ម រអោយមានការផ្លល ស្់បតរូពិតប្បាកដ។ 

អោក Dow Constantine នាយកប្បតិបតតិប្បចំតំបន់ឃីងអោនធី អៅកនុងស្ុនទរកថារដឋ អៅថ្ថ្ៃទី 24 តខ្កកកដា ឆន ំ 2020 បាននិយយ ំពី 
“ភាពជាក់តស្តងដ៏អោរអៅថ្នការអរើស្អ ើងជាតិសាស្ន៍និងការអរើស្អ ើងទូ ំងស្ងគមរបស្់អយើង” ។ 

មរណភាព ភាពខ្វះយុតតិធម៌ និងភាពចោចលតដលអយើងបានអឃើញអកើតអ ើងអៅកនុងប្ស្ុកនិងជំុវិញប្បអទស្កនុងឆន ំ 2020 
គឺជាលទធផ្លផ្លទ ល់អចញពីការបដិអស្ធមិនបញ្ចប់ប្បព័នធការ នុវតតនិងអោលនអយបាយតដលប្តូវបានកសាងនិងប្ទប្ទង់អដាយឧតតមភាពជនជាតិតស្ែកស្។ អយើងមិនោចប្ ំបានអទៀតអទ។ 

ភាពអជាគជ័យរួមោន របស្់អយើងអៅទូ ំងប្ស្ុក 
គឺោប្ស្័យអលើការទទួលខ្ុស្ប្តូវនូវរអបៀបតដលជនជាតិតស្ែកអមម និងជនជាតិអដើមប្តូវបានអគពាបាតនិងរងអប្ោះអដាយ យុតតិធម៌និងការខ្វះភាពយុតតិធម៌អប្រះតតការអរើស្អ ើងជាតិសាស្ន៍។ 
ការខ្វះោតធនធានអដាយ យុតតិធម៌និងខ្វះភាពយុតតិធម៌ប៉ាះរល់ដល់អយើង ំង ស្់ោន  តដលបណាដ លឱ្យរាំងស្ទះដល់ស្មតថភាពបអងកើតស្ គមន៌របស្់អយើងអោយមានស្ុវតថិភាព ស្ុខ្ភាពលអ 
កដីស្ងឃឹមនិងស្ុភមងគល។  

ោទភិាពអោលការប្បឆំងនឹងការប្បកាន់ពជូសាស្ន៖៍ 

អៅតខ្មិថុ្នា ឆន ំ 2020 នាយកប្បតិបតតិប្បចំតំបន់ឃីងអោនធី King County អោក Dow Constantine និងប្កស្ួងស្ុខ្ភាពសាធារណៈ - នាយកទីប្កុងស្ុីោថ្ុល (Seattle) 
និងឃីងអោនធី (King County)  នកប្ស្ី Patty Hayes បាននិយយថា ការប្បកាន់ពូជសាស្ន៍គឺជាវិបតតិស្ុខ្ភាពសាធារណៈ។ តំបន់ឃីងអោនធ ី(King County) 
និងប្កស្ួងស្ុខ្ភាពសាធារណៈបានអបតជាា ចិតតចំអរះតផ្នការយុតតិធម៌អលើការប្បកាន់ពូជសាស្ន៍អដើមែីអដាះប្សាយវិបតតិអនះកនុងរយៈអពលដ៏យូរ តងវងអៅ នាគត។ 

អយើងនឹងអឆព ះអៅមុខ្អលើតផ្នការយុតតិធម៌អលើការប្បកាន់ពូជសាស្ន៍ យុតតិធម៌អស្ដឋកិចចនិងការទទួលខ្ុស្ប្តូវរបស្់ប្បព័នធរដាឋ ភិបាល។ រអបៀបវារៈអោលការនអយបាលថ្មី ឆន ំ 2021-2022 
(អគ ទំព័រជាភាសា ង់អគលស្) អចញពីរដាឋ ភិបាលតំបន់ឃីងអោនធី 
មានបំណងសាត ប់និងទទួលសាគ ល់នូវបទពិអសាធន៍រស្់អៅប្បចំថ្ថ្ៃរបស្់ជនជាតិតស្ែកអមម និងជនជាតិអដើមតដលទទួលរងផ្លប៉ាះរល់ជាអប្ចើនបំផ្ុតអដាយការអរើស្អ ើងជាតិសាស្ន៍និង យុតតិធម៌អស្ដឋកិចច។ 

ការិយល័យប្បតិបតតិអផ្លត តអលើវិស្័យអោលនអយបាយតដលមានអៅោងអប្កាមអដើមែីអធវើឱ្យប្បអស្ើរអ ើងនូវ ំណាច ប្ទពយស្មែតតិនិងស្ុខ្ុមាលភាពរបស្់មនុស្សប្គប់រូប មិនគិតពីជាតិសាស្ន៌ ទីកតនលងពួកអគរស្់អៅ 
ការង្ហររបស្់ពួកអគឬចំនួន ិរញ្ញវតថុ។ ការផ្លល ស្់បតូរ ងំអនះអៅកនុងប្បព័នធនិងការវិនិអយគស្ គមន៍ អផ្លត តអលើភាពយុតតិធម៌ ស្ងគម ពូជសាស្ន៍និងអស្ដឋកិចច។ 

វាធានាថា ធនធាននឹងប្តូវបានតចករំតលកអោយបានអស្មើភាពោន អដើមែីបំអពញតំរូវការជាបនតរបស្់ប្បជាជនតដលរងផ្លប៉ាះរល់អដាយ យុតតិធម៌បំផ្ុតអៅកនុងតំបន់ឃីងអោនធី King County 
អដាយអផ្លត តអលើជនជាតិតស្ែកអមម និងជនជាតិអដើមអៅកនុងស្ គមន៍របស្់អយើង។ 

• ប្បព័នធចាប់ប្ព មទណឌ  

• ការ ភិវឌ្ឍអស្ដឋកិចច 

• ស្ុខ្ភាពសាធារណៈ ស្ុខ្ភាពផ្លូវចិតតនិងលំអៅដាឋ ន 

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
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• អ ដាឋ រចនាស្មព័នធនិងបរិសាថ ន 

• ប្បតិបតតិការថ្ផ្ទកនុងតំបន់ឃីងអោនធី King County  

រចនាស្មព័នអោលនអយបាយអផ្លត តអលើការផ្លល ស្់បតូរអៅថាន ក់ប្ស្ុកក៏ដូចជាការោំប្ទនិង នុសាស្ន៍ភាពជាថ្ដគូស្ប្មាប់ការផ្លល ស្់បតូរកប្មិតទីប្កុង រដឋ និងស្ ព័នធ។ 
ស្ំអណើប្បតិបតតិ ំងអនះប្តូវបានបអងកើតអ ើងអដាយតផ្អកអលើស្ំអណើ ការតប្មូវការបនាទ ន់និងោទិភាពជាក់ោក់តដលប្តូវបានផ្សពវផ្ាយអដាយរដាឋ ភិបាល  ងគការ និងស្ គមន៍កនុងតំបន់។ 

អោលការនអយបាយនិងស្ំអណើថ្វិកាឆន ំ 2021-2022 និង budget proposals រួមមានប្បាកត់មកល់ទុកជាក់ោក់ស្ប្មាប់អប្បើការអោយបានយូរ តងវង 
ការផ្លល ស្់បតូរ ចិថ្ប្នៃយ៍កនុងនីតិវិធីរបស្់តំបន់អដើមែីបង្ហា ញពីការយកចិតតទុកដាក់អ ើយនិងសារៈស្ំោន់ប្បឆងំនឹងការអរើស្អ ើងជាតិសាស្ន៍របស្់អយើង។ 
អោលអៅថ្នរអបៀបវារៈអោលនអយបាយនិងថ្វិកាតដលបានអប្ោងទុកគឺអដើមែីបំអពញតាមតប្មូវការនិង នុវតតការផ្លល ស្់បតូរជាវិជជមានស្ប្មាប់ជនជាតិតស្ែកអមម និងជនជាតិអដើមកុមារនិងប្គួសារតដលរស្់អៅកនុងតំបន់
ឃីងអោនធី King County ។ 

ការិយល័យប្បតិបតតិតតំបន់ឃីងអោនធី King County និងប្កស្ួងស្ុខ្ភាពសាធារណៈ - ប្កុងស្ុីោថ្ុល (Seattle) និង ឃីងអោនធី (King County) 
នឹងបនតអធវើជាថ្ដគូជាមួយ នកអ ើយនឹងពឹងតផ្អកអលើដំអណាះប្សាយតដលដឹកនាំអដាយស្ គមន៍អៅអពលអយើងអធវើការផ្លល ស្់បតូរចំបាច់ ំងអនះ។ អលើថ្វិកាជាបនតនិងវគគអោលនអយបាយ 
កិចចខិ្តខំ្ប្បឹងតប្បង ំងអនះនឹងបនតបង់វិលធនធានពីប្បព័នធអ ើយនិងអស្វាកមមតដលអ ល្ើយតបតតនឹងលទធផ្ល 
អៅការររតាមស្ គមន៍តដលអធវើការអដើមែីលុបបំបាត់ប្បភពបញ្ហា និងបញ្ឈប់ការបនត ំអពើតក់ស្លុតនិងអប្ោះថាន ក់។ 

ការពប្ងឹងនិងោំប្ទដល់កិចចខ្ិតខ្ំប្បឹងតប្បងអៅតាមស្ គមន៍ នឹងការររកុំអោយមានរក់ព័នធនឹងប្បព័នធចាប ់ជួយកសាងទំនុកចិតតអ ើងវិញ និងអលើកទឹកចិតតដល់ស្ុខ្ុមាលភាពអៅកនុងស្ គមន៍។ ការអចះគិត 
ការផ្លល ស្់បតូរអោយបានរយៈអពលយូរ តងវងកនុងការតចកចយធនធានចំបាច់អដាយយុតតិធម៌ នឹងបអងកើតឱ្យមានស្ុខ្ភាពកាន់តតលអ កាន់តតមានស្ុភមងគល មានកតីស្ងឃឹម 
ស្ុវតថិភាពនិងរើកចអប្មើនអៅកនុងស្ គមន៍តដលមានអស្ថរភាពនិងយុតតិធម៌ពីអរឿងប្បកាន់ពូជសាស្ន៍ស្ប្មាប់ប្បជាជន ំង ស្់តដលរស្់អៅកនុងតំបន់ឃីងអោនធី (King County) ។ 

 

ព័តម៌ានបតនថម៖ 

• Antiracist policy priorities at King County (មានជាភាសា ង់អគលស្ប៉ាុអណាណ ះ) 

• Antiracist policy priorities for advocacy and partnership (មានជាភាសា ងអ់គលស្ប៉ាុអណាណ ះ) 

• Leading with Racial Justice in King County  (មានជាភាសា ង់អគលស្ប៉ាុអណាណ ះ) 

 

https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Anti-Racism_Budget_Fact_Sheet_FINAL_091820.ashx?la=en
https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_at_King_County.ashx?la=en
https://www.kingcounty.gov/~/media/elected/executive/constantine/initiatives/racism-public-health/Antiracist_policy_priorities_for_advocacy_and_partnership.ashx?la=en
https://publichealthinsider.com/2020/09/16/leading-with-racial-justice-in-king-county/

