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Bob Ferguson
ប្រ�ជាាជាននៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនជាាទី�តោ�ោរពរា�់អាាន

តោ�ើងស៊ីតោងេ�តោ�ើញមាានកាារតោកាើនតោ�ើង�ួរឱ្យយប្រពួ�បាារមាភពាកា់ព័នធនឹងកាីមាារ កា៏ដ្ឋូចជាា�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលជាួ�
�ញ្ហាាាបាាកា់ទីឹកាចិ�ត ថ�់អាារមាមណ៍ ៍�ញ្ហាាាទីទីួលទីានអាាហាារ និងស៊ីកាមាមភាាពតោ�ើើបាា�ខួ្លួ�នឯង។ តោលើស៊ី
ព�តោនះ មាានកាារតោកាើនតោ�ើង�ាាងឆាា�់រហា័ស៊ីនៃនកាាររា�កាារណ៍៍អាំព��ីវ៉ាជានដែដ្ឋល�ិ�ចង់តោ�ើើអា�ត�ា� និង
ស៊ីង័័�ថា�ាីន�ាងតោ�ើើអា�ត�ា� តោទីៅមានី�រទីទីួល�នី�កាដែ�ែកាស៊ីតោ�ងះោះ�នីាន់តោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ។1 ទីាំងតោនះ�ឺជាា
កាី�បាារមាភជាា�នីាន់ស៊ីប្រមាា�់�ីវ៉ាជាននៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនដែដ្ឋលតោ�ើងប្រ�ូវ៉ាដែ�តោដ្ឋោះប្រស៊ីា�តោដ្ឋោ��ីាល់។ កាារ
ឆាួងរាលដ្ឋាលជាំងឺជាាស៊ីកាលបាានតោ�ើើឱ្យយ�ញ្ហាាាប្រ�ឈមានៃនស៊ីីខ្លួភាាព�ួ�វ៉ាចិ�តដែដ្ឋលកាំពីងតោកាើ�មាានជាា�នត
មាានកាប្រមាិ�កាាន់ដែ��ងន់�ងរ ដែដ្ឋល�ាះពាល់ដ្ឋល់�ីវ៉ាជានទីូទីាំងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន។ 

ប្រកាីមាកាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួំ�ំកាំពីង�តោងេើនស៊ីកាមាមភាាព និងចា�់វ៉ាិ�ានកាារ។ តោ�ើងកាំពីងតោរៀ�ចំតោដ្ឋើមាី�ដ្ឋាកា់ឱ្យយ
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ Washington Youth Safety and Well-being Tipline (ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់
អាំព�ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ីវ៉ាជានកាែ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន)។2 កាមាមវ៉ាិ��តោនះនឹងតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោប្រចើនប្រ�តោភាទីដែដ្ឋលពាកា់ព័នធនឹងស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ីវ៉ាជាន រួមាមាានកាារ
ស៊ីមាួ��តោ�ើើបាា� កាារតោ�ើើអា�ត�ា� កាារ�ំរាមាតោប្រ�ើអាំតោពើហាិង័ា និងកាារ�ំពាន�ួ�វ៉ាតោភាទី។ 

កាាលព�ឆាែាំមាីន ប្រកាីមាកាារងាររ�ស៊ី់តោ�ើង៖ 
•	 បាាន�តោងេើ��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ពហាីវ៉ាិស៊ី័� ដែដ្ឋល�ំណ៍ាងស៊ីិា�័ននានាតោនៅកាែ�ងរដ្ឋឋដែដ្ឋល

នឹងទីទីួល និងតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោ�័ងៗ 
•	 បាានចូលរួមាជាាមាួ�ប្រកាីមាប្រ�ឹកា័ា�ីវ៉ាជាន និងស៊ីិា�័ន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាូន�ីវ៉ាជានប្រ�មាាណ៍ 600 ស៊ីិា�័ន 
•	 បាានតោ�ើើកាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជាននៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនប្រ�មាាណ៍ 1,000 នាកា់ប្រ�ឹមាអាា� ី25 ឆាែា ំនិង 
•	 បាាន�តោងេើ�លកាខនតិកាៈ និងបាានតោចញ�័ា�ស៊ីំតោណ៍ើស៊ីីំ�ារាងស៊ីប្រមាង់�នៃមា ួ(RFP) ស៊ីប្រមាា�់ប្រកាីមាហាុីន

�ីល់តោស៊ីវ៉ាាដែ�ែកាដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។ 

តោ�ើងតោ�ីជាំាតោប្រ�ើវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតដែដ្ឋលប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងពូជាស៊ីាស៊ីន ៍ប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត 
និងតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើ�ីវ៉ាជាន។ �ីវ៉ាជាន និងស៊ីិា�័ន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាូន�ីវ៉ាជាន�ឺជាាចំណុ៍ចស៊ីំខ្លួាន់នៃនកាារងារ
តោនះ តោហាើ�ជាំនាញ �ប្រមាូវ៉ាកាារ និង�ទីពិតោស៊ីោ�ន៍រ�ស៊ី់ពួកាតោ�កាំពីង�ាំប្រទីកាារិ�ាល័�រ�ស៊ី់ខ្លួំ� ំប្រស៊ី�តោពល
ដែដ្ឋលតោ�ើង�តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ��តោនះតោ�ើង។ 

តោនះ�ឺជាារបាា�កាារណ៍៍ប្រ�ចាំឆាែាំដ្ឋំ�ូងរ�ស៊ី់តោ�ើង។ តោ�ើងនឹង�នតជាូនដ្ឋំណ៍ឹងថម�ៗដ្ឋល់ប្រ�ជាាជាននៃនរដ្ឋឋ
វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនអាំព�កាារវ៉ាិវ៉ាឌ្ឍឍរ�ស៊ី់ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដ្ឋ៏ស៊ីំខ្លួាន់ខ្លួួាំងតោនះ។

តោដ្ឋោ�កាី�តោ�ោរព

Bob Ferguson
កាារិ�ាល័� អា�ះរដ្ឋឋអាាជាំានៃនរដ្ឋឋ វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន
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លិិខិិតពីីលោលិោកាអគ្គគរដ្ឋឋអាជ្ញាាា Bob Ferguson 
សាាវតារ
ចកាុ�វិសា័យសាម្រា�ាប់់ខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត់
ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�រ�ស៊ី់�ីវ៉ាជានស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ��តោនះ
ព័�៌មាានប្រ�ជាាស៊ីាប្រស៊ីតអាំព��ីវ៉ាជាន�
កាាររកាតោ�ើញស៊ីំខ្លួាន់ៗ�
កាារងារ�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន�និងភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនងនាតោពលអានា����
ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�រ�ស៊ី់កាារិ�ាល័��AGO�ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ��តោនះ

សាកា�មភាាពីរប់សា់ម្រាកាុ�កាារងាារកា�មវិធីីយុវជ្ញាននៃនកាារិយាលិ័យ AGO 
AGO�Youth�Outreach�&�Engagement�Work
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ���Washington�Youth�Safety�and�
Well-being�Tipline��
របាា�កាារណ៍៍វ៉ាឌ្ឍឍនភាាពរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ���
Washington�Youth�Safety�and�Well-being�Tipline	

ជ្ញាំហាានប់នទាប់ ់
ព័�៌មាានថម�ៗអាំព�ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាា�និងកាារដ្ឋាកា់ឱ្យយដ្ឋំតោណ៍ើរកាារកាមាមវ៉ាិ���
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ���Washington�Youth�Safety�and�
Well-being�Tipline
កាារ�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន�និងភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនង

លោសាចកាីីប់ខ្សែនែ�ខិាងាចុងា
តោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង�A�–�អាែកាចូលរួមា�ាមាតោខ្លួោន��ជាាទី�លំតោនៅកាែ�ងរដ្ឋឋ
វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន
តោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង�B�–�ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�ប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន�៍
តោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើ�ីវ៉ាជាន�និងប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តរ�ស់៊ីដែខ្លួ័
ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់
តោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង�C�-��មាមនីញ្ហាញរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃន
កាមាមវ៉ាិ���Washington�Youth�Safety�and�Well-being�Tipline�
តោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង�D�-�របាា�កាារណ៍៍វ៉ាឌ្ឍឍនភាាព�និងកាាលវ៉ាិភាា�ប្រ�ជាីំរ�ស៊ី់
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ចាំឆាែា�ំ2022�
តោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង�E�–�ឯកាស៊ីារព�រទីំព័រនៃនកាារ�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន
អាំព�ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់

កាំណ៍ត់សា�គាលិ់ចុងារបាាយកាារណ៍	៍
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ផ្នខ្សែកាទូ ី1៖ 

សាាវតារ
មាានដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់រ�ស៊ី់រដ្ឋឋប្រ�ដែហាល 18 ដែខ្លួ័តោនៅទីូទីាំងស៊ីហារដ្ឋឋ
ដែដ្ឋលទីទីួលកាាររា�កាារណ៍៍ជាាស៊ីមាងា�់ឬអានាមាិកាអាំព�ស៊ីកាមាមភាាព�ួរឱ្យយស៊ីង័័� និង
កាារ�ំរាមាកាំដែហាងចំតោពោះស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងសី៊ីខ្លួីមាាលភាាពរ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន។ ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពី
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ទីាំងតោនះមាាន�ួនាទី�ជាាមាតោ�យោបាា�អានតរា�មាន៍មាីនតោពល
តោដ្ឋើមាី��តោញ្ហាៀ�ស៊ីតោស៊ីោកានាដ្ឋកាមាម តោដ្ឋោ�តោ�ីោ�តោលើ�ីវ៉ាជានជាាប្រ�ភាពព័�៌មាានអាំព�កាារ
�ំរាមាកាំដែហាងដែដ្ឋលអាាចតោកាើ�មាានចំតោពោះពួកាតោ� និងមានីស៊ី័មាានវ៉ា័�ដ្ឋូចពួកាតោ�។3 
រដ្ឋឋដ្ឋំ�ូងតោ�ដែដ្ឋលបាាន�តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ��មាានលកាខណ៍ៈដែ��តោនះ� ឺរដ្ឋឋខ្លួូ��រាាដ្ឋ ូតោនៅឆាែា ំ
2004 តោដ្ឋើមាី��តោញ្ហាៀ�ស៊ីតោស៊ីោកានាដ្ឋកាមាម តោហាើ�កាារពារស៊ីាលាតោរៀន កា៏ដ្ឋូចជាាស៊ីិស៊ី័ព�
ស៊ីកាមាមភាាពហាិង័ា រួមាទីាំងកាារបាាញ់តោបាោះកាែ�ងស៊ីាលាតោរៀន�ងដែដ្ឋរ។ 

តោនៅឆាែា ំ2021 អាងះន��ិ�ញ្ហាញ�តិនៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនបាាននៃលលកាថវ៉ាិកាា�ាមារ�ៈ
�ដ្ឋិញ្ហាញាមាួ�4 ទីីកាស៊ីប្រមាា� ់Washington State Attorney General’s Office 
(AGO, កាារិ�ាល័� អា�ះរដ្ឋឋអាាជាំា) នៃនរដ្ឋឋ វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន តោដ្ឋើមាី�អានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ��ដែខ្លួ័
ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ទីូទីាំងរដ្ឋឋ តោដ្ឋើមាី��ីល់ជាំនួ�ដ្ឋល់�ីវ៉ាជាន និងតោកាោះប្រ�ជាីំ
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline ឱ្យយ�ីល់កាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ដ្ឋល់ទី�ភាែាកា់ងារតោនះ ខ្លួណ៍ៈ
ដែដ្ឋលខ្លួួ�នកាំពីងអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍកាមាមវ៉ាិ��តោនះតោ�ើង។ តោ�ោង�ាមា�ដ្ឋិញ្ហាញាតោនះ កាមាមវ៉ាិ��តោនះប្រ�ូវ៉ាដែ�
តោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់24 តោមាាោងកាែ�ងមាួ�នៃថង 7 នៃថងកាែ�ងមាួ�
ស៊ីបាីាហា ៍និង 365 នៃថងកាែ�ងមាួ�ឆាែា ំ�ីល់ជាូនកាមាមវ៉ាិ��ទីូរស៊ីព ីស៊ីារជាាអាកា័រ ស៊ីារជាដែជាកា 
និងដែខ្លួ័ទីូរស៊ីព ីតោហាើ��ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាូន�ីវ៉ាជានអាា�ីប្រ�ឹមា 25 ឆាែាំ។ កាមាមវ៉ាិ��តោនះកា៏�ប្រមាូវ៉ា
ឱ្យយកាារិ�ាល័� AGO រួមា�ញ្ហាៀ�លទីស៊ី័នៈ�ីវ៉ាជានតោទីៅកាែ�ងកាារអាភិាវ៉ាឌ្ឍឍ កាារអានីវ៉ា�ត 
និង�ីទីធនាកាារតោ�ើើទី��័ារស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ��តោនះ�ងដែដ្ឋរ។ �ដែនិមាព�តោនះ កាារិ�ាល័� 
AGO ប្រ�ូវ៉ាដែ�តោ�ើើលទីធកាមាមដែដ្ឋលមាានភាាពប្រ�កាួ�ប្រ�ដែជាងស៊ីប្រមាា�់ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាា
កាែ�ងកាារដ្ឋំតោណ៍ើរកាារកាមាមវ៉ាិ��តោនះ។
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ចកាុ�វិសា័យសាម្រា�ាប់់កា�មវិធី ី
Washington Youth 
Safety and Well-being 
Tipline 
ចកាុ�វិសា័យរប់សា់យុវជ្ញានសាម្រា�ាប់់កា�មវិធីីលោនះ
តោនៅចតោនួោះដែខ្លួកាកាេដ្ឋា និងដែខ្លួ�ីលា ឆាែា ំ2022 ប្រកាីមាកាារងារកាមាមវ៉ាិ���ីវ៉ាជាននៃន
កាារិ�ាល័� AGO បាានចីះកាិចៀស៊ីនយាជាាមាួ� Vida Agency (Vida) កាែ�ងកាារ
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារកាារស៊ីីង់មា�ិ�ាមាអាុ�ន�ឺណ៍ិ�ចំនួនព�រ តោដ្ឋើមាី�ទីទីួលបាានមា�ិតោ�ោ�ល់
ព��ីវ៉ាជានអាំព�លកាខណ៍ៈពិតោស៊ីស៊ីស៊ីំខ្លួាន់ៗរ�ស៊ី់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline (Washington Tipline) រួមាមាាន
ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័��ីវ៉ាជានស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ�� កាារ�តោងេើ�ស៊ីួាកា��តោហាោ និងកាារតោ�ើើទី��័ារ។ 
កាារស៊ីីង់មា�ិតោលើកាទី�មាួ�មាានអាែកាតោឆាួើ��� 722 នាកា ់តោហាើ�ពួកាតោ�បាាន�ីល់
មា�ិតោ�ោ�ល់អាំព�ប្រ��ាន�ទីតោ�័ងៗ ដ្ឋូចជាាដ្ឋំតោណ៍ើរវ៉ាិវ៉ាឌ្ឍឍន៍រ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន5 �ា�ី�័ំ
នៃនកាាររចនា�ីាំងអានតរកាមាម កាារ�ល់ដ្ឋឹងអំាព�ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព6 
តោឈមោះកាមាមវ៉ាិ�� និងអានីស៊ីាស៊ីន៍អាំព�វ៉ាិ��ភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនង ប្រពមាទីាំងកាារ�តោងេើ�
ស៊ីួាកា��តោហាោ។ កាារស៊ីីង់មា�ិតោលើកាទី�ព�រមាានអាែកាតោឆាួើ��� 480 នាកា ់តោហាើ�បាាន
តោ�ីោ�តោលើកាារដែស៊ីើង�ល់ស៊ីី�ជាតោប្រមាៅអាំព�មា�ិតោ�ោ�ល់�ីវ៉ាជានដ្ឋំ�ូងព�កាារស៊ីីង់មា�ិ
តោលើកាទី�មាួ� តោដ្ឋើមាី�ជាប្រមាីះ�កាជាតោប្រមាើស៊ីស៊ីំខ្លួាន់ៗ និងតោ�ើើឱ្យយប្របាាកាដ្ឋថាតោ�ើងបាាន
�ល់ព�កាី�បាារមាភរ�ស៊ី់ពួកាតោ�។ តោដ្ឋើមាី��ីល់រងើាន់តោលើកាទីឹកាចិ�តដ្ឋល់អាែកាចូលរួមា 
�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលបាានប្របាា�់ព័�៌មាានទីំនាកា់ទីំនងរ�ស៊ី់ខ្លួួ�នទីទីួលបាានកាា�កាាដ្ឋូ
តោស៊ីមើនឹងទីឹកាប្របាាកា ់$15។ 

កាារសាទងា់�តិយុវជ្ញាន
ម្រាប់�ូលិបាានសារុប់ 
1,202 ចលោ�ើ�យ។



ពី័ត៌�ានម្រាប់ជ្ញាាសាាម្រាសារអំពីីយុវជ្ញាន
កាារស៊ីីង់មា�ិតោនះបាានទីទីួលចតោមាួើ�ព��ីវ៉ាជានតោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនដែដ្ឋលមាានអាា� ី25 ឆាែាំ
ចីះតោប្រកាោមា។ កាែ�ងចំតោណ៍ោមាអាែកាចូលរួមាកាារសី៊ីង់មា�ិទីាំងអាស៊ី ់មាាន 58% មាានអាា� ី18 ឆាែាំតោ�ើង និង 
42% មាានអាា�ីតោប្រកាោមា 18 ឆាែាំ។ កាារស៊ីីង់មា�ិតោនះមាានតោ�ោលតោដ្ឋៅភាាា�់ទីំនាក់ាទីំនងតោទីៅ�ំរូ�ីវ៉ាជានចប្រមាីះ 
តោដ្ឋោ�ដ្ឋាកា់តោ�ោលតោដ្ឋៅតោលើ�ណ៍ាាតោខ្លួោន��កាែ�ងទី�ប្រកាីង និងជាន�ទីកាែ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោនដែដ្ឋលមាានប្រកាីមា 
Black, Indigenous, and People of Color (BIPOC, មានីស៊ី័ដែស៊ីីកាតោខ្លួមៅ អាែកាប្រស៊ីីកាតោដ្ឋើមា  
និងមានីស៊ី័ស៊ីមាី�រខ្លួីស៊ីព�ស៊ី) រស៊ី់តោនៅតោប្រចើន។ ជាាលទីធ�ល អាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរស៊ីីង់មា� ិ44% ដែដ្ឋលបាាន
ប្របាា�់ព�ជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍និងជាា�ិពនធ�រ�ស៊ី់ខួ្លួ�ន�ឺជាា�ីវ៉ាជានកាែ�ងប្រកាីមា BIPOC រីឯ 56% តោទីៀ�មាានដែស៊ីីកា 
ស៊ី�ាីតោណ៍ះោះ។ តោ�ៀ�នឹងទីិនែន័�អាប្រ�ាប្រ�ជាាជានទីូទីាំងរដ្ឋឋ អាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរស៊ីីង់មា�ិជាា�ីវ៉ាជានកាែ�ង
ប្រកាីមា BIPOC មាានចំនួនតោលើស៊ីកាាររំពឹងទីីកា។ កាារតោ�ីោ�តោលើ�ីវ៉ាជានកាែ�ងប្រកាីមា BIPOC �ឺតោដ្ឋោ�ស៊ីារ
មាាន�ប្រមាូវ៉ាកាារខ្លួពស៊ី់ដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាព�ួ�វ៉ាឥរិ�ា�ថ និង Adverse Childhood Experiences (ACE, 
�ទីពិតោស៊ីោ�ន៍អាវ៉ាិជាាមាានព�កាីមាារភាាព)7 កាែ�ងចំតោណ៍ោមាប្រកាីមាតោនះ តោ�ៀ�នឹង�ីវ៉ាជានដែស៊ីីកាស៊ីវ៉ា័�
ប្រស៊ីតោដ្ឋៀង�ែា។ ឧទីាហារណ៍ ៍ជានជាា�ិតោដ្ឋើមាអាា�ាស៊ីេា ឬឥណ៍ាាប្រកាហាមាមាានអាប្រ�ាតោ�ើើអា�ត�ា�ខ្លួពស៊ី់�ំ�ី�
តោនៅកាែ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន8 ជានជាា�ិ�ាទី�ន និងអាាតោមារិកាតោដ្ឋើមាកាំតោណ៍ើ�អាាប្រហាើិកាមាានលទីធភាាពទីទីួលបាាន
តោស៊ីវ៉ាាស៊ីីខ្លួភាាពដែ�ែកាឥរិ�ា�ថ�ិច�ួចជាាងជានជាា�ិដែស៊ីីកាស៊ីតោនៅទីូទីាំងស៊ីហារដ្ឋឋ9 តោហាើ��ទីពិតោស៊ីោ�ន៍
អាវ៉ាិជាាមាានព�កាីមាារភាាពដែដ្ឋលតោកាើ�មាានជាាទីូតោទីៅចំតោពោះកាីមាារកាែ�ងប្រកាីមា BIPOC មាានអាប្រ�ាខ្លួពស៊ី់ជាាង។10 

រូប់ពីនយលិ់ទូ	ី1៖	ជ្ញាាតិសាាសាន/៍ជ្ញាាតិពីនុ�នៃនអនកាចូលិរួ�សារុប់	លោធីៀប់នឹងាជ្ញាាតិសាាសាន៍/ជ្ញាាតិពីនុ�កាន�ងារដ្ឋឋ
វាាសាុីនលោតោន

5
កាារស៊ីីង់មា�ិរ�ស៊ី់តោ�ើង ទីិនែន័�ជាំតោរឿននៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន

55%
67%

13%

10%

13%
10%

4%
2%

2%

3%
7%

1%

20%

4%

ជានជាា�ិតោដ្ឋើមាអាា�ាស៊ីេា ឬឥណ៍ាាប្រកាហាមា

អាែកាប្រស៊ីីកាតោដ្ឋើមាតោលើតោកាោះហាានៃវ៉ាា ឬបាាាស៊ីី�ហាើិកា

អាាស៊ីី�

តោអាស៊ីីាាញ	ឬ�ាទី�ន

ដែស៊ីីកាតោខ្លួមៅ	ឬអាាតោមារិកាតោដ្ឋើមាកាំតោណ៍ើ�អាាប្រហាើិកា

ដែស៊ីីកាស៊ី

តោ�័ងៗ
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តោ�ើ�ិ��ាមាទី��ាំងភាូមាិស៊ីាប្រស៊ីតវ៉ាិញ អាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរភាា�តោប្រចើន (71%) មាកាព�តោខ្លួោន�� King, 
Pierce, Snohomish, Thurston, Spokane និង Clark។ តោ�ើតោប្រ�ៀ�តោ�ៀ�តោទីៅ តោខ្លួោន��ទីាំងតោនះ
មាានចំនួនប្រ�ជាាជានប្រ�មាាណ៍ 70% នៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន។ តោទីោះ�ាាងណ៍ា កាារស៊ីីង់មា�ិតោនះមាិនបាាន
ទីទីួលចតោមាួើ�ព��ីវ៉ាជានដែដ្ឋលរស៊ី់តោនៅកាែ�ងតោខ្លួោន��មាានប្រ�ជាាជាន�ិចជាាងតោនះតោទី ដ្ឋូចជាាតោខ្លួោន
�� Okanogan, Ferry, Lincoln, Skamania, Wahkiakum, Columbia, Garfield និង 
Asotin (ស៊ីូមាតោមាើលតោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង A)។ តោដ្ឋើមាី��ំតោពញចំណ៍ុចខ្លួើះចតោនួោះតោនះ Youth 
Outreach & Engagement Team (ប្រកាីមាកាារងារ�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាននិងភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនង
ជាាមាួ��ីវ៉ាជាន) នៃនកាារិ�ាល័� AGO កាំពីង�តោងេើ��ីទីធស៊ីាប្រស៊ីតភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនង និងទីទីួល
មា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជានរស៊ី់តោនៅកាែ�ងតោខ្លួោន��ដែដ្ឋលកាារស៊ីីង់មា�ិមាិនអាាច�័ា�តោទីៅដ្ឋល់។ 

កាែ�ងចំតោណ៍ោមាអាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរស៊ីីង់មា�ិទីាំងអាស៊ី់ដែដ្ឋលបាាន�ីល់ព័�៌មាានអាំព�និនែាកាារ�ួ�វ៉ាតោភាទី មាាន 
66% ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទី�ី���ែា រីឯ 34% តោទីៀ�ជាា Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Queer/Questioning, Intersex, Asexual, and Two-spirit (LGBTQIA2S+, ប្រស៊ី�
ប្រស៊ី�ាញ់ប្រស៊ី� ប្រ�ីស៊ីប្រស៊ី�ាញ់ប្រ�ីស៊ី មានីស៊ី័ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទីទីាំងព�រ មានីស៊ី័មាានតោភាទី�ី��ព�តោភាទី
កាំតោណ៍ើ� មានីស៊ី័មាានតោភាទីខ្លួីស៊ីព�ទីូតោទីៅ/មាិនចីាស៊ី់លាស៊ី ់អានតរតោភាទី អាតោភាទី និងតោភាទីមាិនប្រ�ីស៊ីមាិន
ប្រស៊ី�)។11 កាារប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជានកាែ�ងប្រកាីមា LGBTQIA2S+ មាានស៊ីារៈស៊ីំខ្លួាន់ខ្លួួាំង
ណ៍ាស៊ី់ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline តោប្រពោះប្រកាីមាតោនះប្រ�ឈមានឹង�ញ្ហាាាសី៊ីខ្លួភាាព�ួ�វ៉ាចិ�ត
តោខ្លួ័ោ� កាារស៊ីមាួ��តោ�ើើបាា� អាស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងកាារ�ាីន�ាងតោ�ើើអា�ត�ា�កាែ�ងអាប្រ�ាខ្លួពស៊ី ់តោដ្ឋោ�ស៊ីារ
និនែាកាារ�ួ�វ៉ាតោភាទី និងកាារ�តោញ្ហាៀញមា�ិអាំព�តោភាទីរ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន។ តោ�ោង�ាមាកាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជានដែដ្ឋល
មាានស៊ីីខ្លួភាាពលអប្រ�ចាំឆាែា ំ202112 ស៊ីិស៊ី័កាែ�ងប្រកាីមា LGBTQIA2S+ មាានភាា�រ�ខ្លួពស៊ី់ជាាង
តោស៊ីីើរដែ�ព�រដ្ឋងកាែ�ងកាាររា�កាារណ៍៍ថាមាានអាារមាមណ៍៍អាស៊ីីវ៉ា�ិិភាាពតោនៅស៊ីាលាតោរៀន តោ�ើតោ�ៀ�នឹងស៊ីិស៊ី័
ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទី�ី���ែាកាែ�ងវ៉ា័�ដ្ឋូច�ែា។ ស៊ីិស៊ី័ថាែកា់ទី� 8 ប្រ�មាាណ៍ 39% ដែដ្ឋលជាាប្រ�ីស៊ីប្រស៊ី�ាញ់
ប្រ�ីស៊ី ប្រស៊ី�ប្រស៊ី�ាញ់ប្រស៊ី� ឬមានីស៊ី័ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទីទីាំងព�រ ប្រ�ូវ៉ាបាានរា�កាារណ៍៍ថារងកាារស៊ីមាួ��
តោ�ើើបាា�កាែ�ងរ�ៈតោពល 30 នៃថងចីងតោប្រកាោ� តោ�ើតោ�ៀ�នឹងស៊ីិស៊ី័ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទី�ី���ែាដែដ្ឋលមាានប្រ�ឹមា 
17.5%។ កា�តាទីាំងតោនះអាាចឈានដ្ឋល់កាារមាិនស៊ីូវ៉ាឱ្យយ�នៃមាួខ្លួួ�នឯង និង�ញ្ហាាាបាាកា់ទីឹកាចិ�តកាប្រមាិ�
�ងន់។ ឧទីាហារណ៍ ៍ស៊ីិស៊ី័ថែាកា់ទី� 10 ចំនួន 65.9% ដែដ្ឋលស៊ីិិ�កាែ�ងប្រកាីមា LGBTQIA2S+ ប្រ�ូវ៉ាបាាន
រា�កាារណ៍៍ថាមាានអាារមាមណ៍៍តោប្រកាៀមាប្រកា ំនិងអាស៊ី់ស៊ីងឹឹមាតោស៊ីីើរតោរៀងរាល់នៃថងកាែ�ងឆាែាំកានួងតោទីៅតោនះ តោហាើ�
មាាន 20.9% បាាន�ាីន�ាងតោ�ើើអា�ត�ា�។

កាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជានកា៏បាានប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជានដែដ្ឋលបាានរា�កាារណ៍៍ថា ពួកាតោ�មាាន
ចំណ៍ូលទីា� កាំពីងឬ�ួា�់ឆាួងកាា�់ភាាព�មាន�ីះស៊ីដែមាីង មាានពិកាារភាាព បាាននិងកំាពីងស៊ីិិ�
កាែ�ងប្រ�ព័នធចិញ្ហាៀឹមា��បាាច់�តោណ៍ាោះអាាស៊ីនែ បាានប្របាាប្រស៊ី័�ទីាកា់ទីងជាាមាួ�ប្រ�ព័នធ�ី�តិ�មា ៌និង
មាានប្រ�ួស៊ីារឬខ្លួួ�នពួកាតោ��ីាល់ជាាតោ�ោ�ា។ ដែ�អកា�ាមាមា�ិតោ�ោ�ល់ដែដ្ឋលបាានទីទីួលតោដ្ឋោ� AGO 
Youth Outreach & Engagement Team 
�ីវ៉ាជានរា�កាារណ៍៍ថា�ន�ានតោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ
មាានភាាពមាិនតោស៊ីមើ�ែាចំតោពោះ�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលស៊ីិិ�
កាែ�ងប្រ�ព័នធចិញ្ហាៀឹមា��បាាច់�តោណ៍ាោះអាាស៊ីនែ បាាន
ប្របាាប្រស៊ី័�ទីាកា់ទីងជាាមាួ�ប្រ�ព័នធ�ី�តិ�មា ៌និង
�ីវ៉ាជានតោ�ោ�ា។ ជាា�មាម�ា �ីវ៉ាជានទីាំងតោនះ
រស៊ី់តោនៅឬតោ�ើើកាារមាួ�រ�ៈតោពលខ្លួួ��ាីតោណ៍ះោះ 
តោហាើ�ប្រ�ូវ៉ាកាារប្រ�ព័នធនាំ�ួ�វ៉ាតោទីៅរកាជាំនួ�។ 

"យុវជ្ញានរាយកាារណ៍៍ថាាធីនធីានលោនៅទូូទូាំងារដ្ឋឋ
�ានភាាពី�ិនលោសាម�គ្គនាចំលោពីោះយុវជ្ញានខ្សែដ្ឋលិសាែិត
កាន�ងាម្រាប់ពី័នុចិញ្ចឹឹឹ�ប់ីបាាច់ប់លោណ៍ះោះអាសានន បាាន
ម្រាបាាម្រាសា័យទូាកា់ទូងាជ្ញាា�ួយម្រាប់ពី័នុយុតរិធី� ៌និងា
យុវជ្ញានលោយោធីា"។



កាាររកាលោ��ញសាំខិាន់ៗ

1.	 Washington	Tipline	លោធីៀប់នឹងា	911
�ីវ៉ាជានបាានរា�កាារណ៍៍ថាតោប្រចើនដែ�តោប្រ�ើ Washington Tipline តោនៅតោពល
ដែស៊ីើងរកាជាំនួ�មាិន�នីាន់។ �ាមាលំដ្ឋា�់អាាទីិភាាព �ីវ៉ាជានដែ�ងទីាកា់ទីងតោទីៅ 
Washington Tipline តោនៅតោពលពួកាតោ�ឬនរណ៍ាមាែាកា់ដែដ្ឋលពួកាតោ�ស៊ីះាល់
ប្រ�ូវ៉ាកាារជាំនួ� តោនៅតោពលចង់បាានកាារដែណ៍នា ំតោនៅតោពលប្រ�ូវ៉ាកាារជាដែជាកាជាាមាួ�
នរណ៍ាមាែាកា់ដែដ្ឋលអាាចតោជាឿទីីកាចិ�ត និងតោនៅតោពលបាារមាភអាំព�ខ្លួួ�នឯងឬនរណ៍ា
តោ�័ង។ ប្រ�ស៊ីិនតោ�ើមាានវ៉ាិ��ត ិឬកាី�កាងើល់ព�ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព �ីវ៉ាជានតោប្រចើនដែ�ទីូរស៊ីពីតោទីៅ
តោលខ្លួ 911។

ខ្លួំ�ំ	ឬនរណ៍ាមាែាកា់
ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំស៊ីះាល់
កាំពីងមាានវ៉ាិ��តិ

56% 55% 54%

40%

23% 23%

29%

34%

41%

51%

62% 63%

ខ្លួំ� ំឬនរណ៍ាមាែាកា់
ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំស៊ីះាល់
ប្រ�ូវ៉ាកាារជាំនួ�

ខ្លួំ�ំកាំពីងពយា�ាមា
កាារពារខ្លួួ�នឯង ឬ 
នរណ៍ាមាែាកា់ដែដ្ឋល

ខ្លួំ�ំស៊ីះាល់

ខ្លួំ�ំប្រ�ូវ៉ាកាារជាដែជាកា
ជាាមាួ�មានីស៊ី័
ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំអាាចតោជាឿ

ទីីកាចិ�ត

ខ្លួំ� ំឬនរណ៍ាមាែាកា់
ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំស៊ីះាល់
ប្រ�ូវ៉ាកាារដ្ឋំ�ូនមាន

ខ្លួំ�ំបាារមាភអាំព�ខ្លួួ�នឯង 
ឬនរណ៍ាមាែាកា់
ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំស៊ីះាល់

ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ 911

រូប់ពីនយលិ់ទូ	ី2៖	លោពីលិយុវជ្ញានលោហាៅលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត	់លោធីៀប់នឹងា	911
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2. តម្រា�ូវកាារខ្សែដ្ឋលិ�ិនបាានលោដ្ឋោះម្រាសាាយលោដ្ឋោយធីនធីានលោផែងាលោទូៀត	
មាួ�កាែ�ងចំតោណ៍ោមាតោ�ោលតោដ្ឋៅរ�ស៊ី់កាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជានតោនះ� ឺរកាឱ្យយតោ�ើញ�ប្រមាូវ៉ាកាារដែដ្ឋល�ន�ាន
តោ�័ងតោទីៀ�មាិនបាានតោដ្ឋោះប្រស៊ីា�ឱ្យយបាានប្រ��់ប្រ�ាន់។ តោ�ោង�ាមាចតោមាួើ�ព��ីវ៉ាជាន �ប្រមាូវ៉ាកាារដែដ្ឋល
ពាកា់ព័នធ�ំ�ី�ទីាំងប្របាាំ� ឺស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ួ�វ៉ាចិ�ត ស៊ីមាពា�ស៊ីងះមា កាារតោ�ៀ�តោ�ៀននិងកាារ�ំពាន�ួ�វ៉ាតោភាទី 
ប្រពមាទីាំងកាារស៊ីមាួ��តោ�ើើបាា�តោលើរាងកាា� និង�ាមាអាុ�ន�ឺណ៍ិ�។ តោលើស៊ីព�តោនះ តោនៅកាែ�ងដែ�ែកាស៊ីំណ៍ួរតោ�ើកា 
�ីវ៉ាជានបាានតោលើកាតោ�ើងថា ឧប្រកាិដ្ឋឋកាមាមតោកាើ�តោ�ើងព�កាារស៊ីអ�់តោខ្លួពើមានិងកាារតោរើស៊ីតោអាើងពូជាស៊ីាស៊ីន,៍ �ញ្ហាាា
ពាកា់ព័នធនឹងប្រកាីមា LGBTQIA2S+, កាារ�ំពាននិងកាារតោ�ើស៊ីប្រ�ដែហាស៊ី, លំតោនៅឋាាន, ជាំនួ�អាាហាារឬ
ទីូទីា�់វ៉ាិកាេ��ប្រ�, ភាាពមាិនតោស៊ីែើ�ែាដែ�ែកាអាស៊ីមា�ិភាាពស៊ីិកា័ា និងស៊ីកាមាមភាាពមាិនដែមានឧប្រកាិដ្ឋឋកាមាមតោ�័ងៗ 
�ឺជាា�ញ្ហាាាពាកា់ព័នធដែដ្ឋល�ន�ានតោ�័ងតោទីៀ�មាិនតោដ្ឋោះប្រស៊ីា�។

រូប់ពីនយលិ់ទូ	ី3៖	ប់ញ្ចឹាាពីាកា់ពី័នុប់ំផុតខ្សែដ្ឋលិធីនធីានលោផែងាលោទូៀត�ិនបាានលោដ្ឋោះម្រាសាាយឱ្យយបាានម្រាគ្គប់់ម្រាគ្គាន	់

53%

44%

36%

36%

33%

30%

26%

22%
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ស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ួ�វ៉ាចិ�ត  
(បាាកា់ទីឹកាចិ�ត ថ�់អាារមាមណ៍ ៍
�ិ�ចង់តោ�ើើអា�ត�ា� ។ល។)

ស៊ីមាពា�ស៊ីងះមា (ព�ស៊ីាលាតោរៀន ឬ
មានីស៊ី័វ៉ា័�ប្រ�ដែហាល�ែា)

កាារ�ំពាន�ួ�វ៉ាតោភាទី	និង
កាារតោ�ៀ�តោ�ៀន�ួ�វ៉ាតោភាទី

កាារស៊ីមាួ��តោ�ើើបាា�តោលើរាងកាា�	
និង�ាមាអាុ�ន�ឺណ៍ិ�

ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព�ីាល់ខ្លួួ�ន

កាារតោប្រ�ើប្របាាស៊ី់តោប្រ�ឿងតោញ�ន	និង
តោប្រ�ឿងប្រស៊ីវ៉ាឹង

កាារ�ំរាមាតោប្រ�ើហាិង័ាប្រទីង់ប្រទីា�
�ំដែដ្ឋលអាាចតោកាើ�តោ�ើង

កាារស៊ីតោ�ងះោះ�នីាន់ដែ�ែកា
តោវ៉ាជាាស៊ីាប្រស៊ីត



3. លោពីលិយុវជ្ញានទូាកា់ទូងាលោទូៅ	Washington	Tipline	
កាារជាដែជាកាជាាមាួ�អាែកាជាំនាញដែដ្ឋលបាានទីទីួលកាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាល និងអាាចតោរៀ�រា�់ព�កាី�កាងើល់�ាមាកាមាម
វ៉ាិ��ទីូរស៊ីព ី ស៊ីារជាាអាកា័រ ឬតោ�ហាទីំព័រ �ឺជាាមាូលតោហា�ីចមាីងដែដ្ឋល�ីវ៉ាជានអាា�ីតោប្រកាោមា 18 ឆាែាំទីាកា់ទីង
តោទីៅ Washington Tipline។ តោទីោះ�ាាងណ៍ា �ីវ៉ាជានអាា�ីរាងតោប្រចើនប្រ�ូវ៉ាបាានរា�កាារណ៍៍ថាភាា�តោប្រចើន
ទីាកា់ទីងតោទីៅកាមាមវ៉ាិ��តោនះ តោនៅតោពលពួកាតោ�បាារមាភអាំព�ប្រ�ួស៊ីារនិងមាិ�តភ័ាកាត ិ និងមាិនអាាចទីាកា់ទីងតោទីៅមានីស៊ី័
តោពញវ៉ា័�ដែដ្ឋលអាាចទីីកាចិ�តតោនៅស៊ីាលាតោរៀន។ 

តោពលមាិ�តភា័កាត ិ 
ឬប្រ�ួស៊ីាររ�ស៊ី់ខ្លួំ�ំ�ឺជាាមានីស៊ី័ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំបាារមាភ។

40%

40%

40%

40%

42%

41%

39%

39%

38%

38%

35%

33%

47%

44%

45%

43%តោពលខ្លួំ�ំមាិនអាាចទីាកា់ទីងតោទីៅមានីស៊ី័តោពញវ៉ា័�
ដែដ្ឋលអាាចទីីកាចិ�តបាានតោនៅស៊ីាលាតោរៀន។

តោពលខ្លួំ�ំចង់ជាដែជាកាជាាមាួ�អាែកាជាំនាញដែដ្ឋលបាាន
ទីទីួលកាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាល។

តោពលខ្លួំ�ំមាានកាី�បាារមាភ �ាីដែនតចង់តោ�ើើទីំនាកា់ទីំនង
�ាមាកាមាមវ៉ាិ��តោលើទីូរស៊ីព ីស៊ីារជាាអាកា័រ ឬតោ�ហាទីំព័រ 

(ជាំនួស៊ីកាារតោហាៅទីូរស៊ីព)ី។

តោពលអាែកាតោ�័ងតោទីៀ�មាិន�ល់ព�កាី�បាារមាភរ�ស៊ី់ខ្លួំ�ំ។

តោពលមាិ�តភា័កាត ិ 
ឬប្រ�ួស៊ីាររ�ស៊ី់ខ្លួំ�ំមាិនអាាចជាួ�បាាន។

តោពលខ្លួំ�ំចង់រកា័ា�ញ្ហាាារ�ស៊ី់ខ្លួំ�ំជាាឯកាជាន។

តោពលដែដ្ឋលវ៉ាាជាាជាតោប្រមាើស៊ីចីងតោប្រកាោ�។

រូប់ពីនយលិ់ទូ	ី4៖	លោពីលិខ្សែដ្ឋលិយុវជ្ញានលោម្រាច�នខ្សែតលោហាៅលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត	់
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តោប្រកាោមា 18 ឆាែាំ 18 ឆាែាំតោ�ើង
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តោនៅកាែ�ងដែ�ែកាស៊ីំណ៍ួរតោ�ើកា �ីវ៉ាជានបាាន�ីល់ឧទីាហារណ៍៍ថាតោពលណ៍ាពួកាតោ�អាាចនឹងទីាកា់ទីងតោទីៅ
�ន�ានដ្ឋូចជាា Washington Tipline តោដ្ឋើមាី�រា�កាារណ៍៍អាំព�កាី�បាារមាភពាកា់ព័នធនឹងប្រ�ួស៊ីារ និងមាិ�ត
ភា័កាតិ។ 

“ខិា�ំអាចនឹងាលោហាៅលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទផីលិ់ជ្ញាំនួយលោនៅលោពីលិ�នុសាែខ្សែដ្ឋលិខិា�ំសាគាលិ់បាានពីយាយា�
សា�ើាប់់ខិើ�ន លោដ្ឋោយសាារលោគ្គលោកា�តលោម្រាសារសាកាន�ងាលោពីលិសាិកាែាលោនៅប់ុុនមានសាបាីាហា៍ចុងាឆ�ាសា។”

“�ុាកា់ខិា�ំ�ានជ្ញាំងាឺឆួ�តម្រាជ្ញាូកា លោហា�យគ្គួរឱ្យយខិើាចណ៍ាសា់លោនៅលោពីលិគ្គាត់ម្រាប់កាាច់�ីងាៗ។ លោប់�ឪពីុកា 
�ីាយនរណ៍ា�នាកា់�ានប់ញ្ចឹាាសាុខិភាាពី វាជ្ញាាលោពីលិសា�ម្រាសាប់ប់ំផុតកាន�ងាកាារលោហាៅលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទ
ផីលិ់ជ្ញាំនួយ។”

“ខិា�ំ�ាន�ិតរភា័ការិ�នាកា់ខ្សែដ្ឋលិ�ិន�ានសាុវតែិភាាពីលោពីលិលោនៅផទះជ្ញាា�ួយអនកាលោ��លិខ្សែថារប់សា់នាងា។ 
ពីួកាលោគ្គពីិបាាកានឹងាលោរ�លោចញ និងាខ្សែសាែងារកាសាែានភាាពីចាាសា់លិាសា់លោដ្ឋោយគ្គមានជ្ញាំនួយពីី�នុសាែ
លោពីញវ័យ។”

�ីវ៉ាជានកា៏បាាន�ីល់ឧទីាហារណ៍៍អាំព�កាី�បាារមាភចំតោពោះស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាពរ�ស៊ី់ខ្លួួ�នដែដ្ឋល 
Washington Tipline អាាចតោដ្ឋោះប្រស៊ីា�បាាន។ 

“ម្រាប់សាិនលោប់�ខិា�ំ�ានប់ញ្ចឹាាសាើន ់ឬបាាកា់ទូឹកាចិតរលោនៅលោ�ុោងា 2 រំលិងាអម្រាធីាម្រាត។”

“លោនៅលោពីលិខិា�ំ�ិនដ្ឋឹងាថាាជ្ញាីវិតម្រាតូវលោដ្ឋ�រតា�ទូិសាលោដ្ឋៅណ៍ា ម្រាប់ខ្សែហាលិជ្ញាាខិា�ំទូាកា់ទូងាលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទ
ប់នទាន់។”

“លោនៅលោពីលិខិា�ំ�ានទូំនាកា់ទូំនងាខ្សែដ្ឋលិ�ានលិកាុណ៍ៈរំលោលិោភាប់ំពីានលោនៅអាយ ុ17 ឆនាំជ្ញាា�ួយ
�នុសាែវ័យចាសា់ជ្ញាាងាលោម្រាច�នឆនាំ។” 

�ីវ៉ាជានកា៏បាានប្របាា�់ព�ស៊ីិានភាាពព�មាីនដែដ្ឋលមាិនមាាន�ន�ានប្រ��់ប្រ�ាន ់តោហាើ� Washington 
Tipline អាាចនឹង�ីល់អា�ិប្រ�តោ�ោជាន៍ដ្ឋល់ពួកាតោ�។ 

“លោនៅលោពីលិខិា�ំ�ិន�ានលិទូុភាាពីទូទូួលិកាារពីយាបាាលិ។”

“លោនៅអនុវិទូយាលិ័យ លោកាមងា�ួយចំនួនគ្គំរា�វាយដ្ឋំខិា� ំប់ុុខ្សែនរសាាលិាលោរៀន�ិនចាត់វិធីានកាារអែីលោទូ 
លោហា�យកា៏�ិនខិែលិ់ពីី�ុាកា់ខិា�ំខ្សែដ្ឋរ។”

“ចាាសា់ជ្ញាាជ្ញាួយបាាន លោនៅលោពីលិខិា�ំរងាកាារលោប់ៀតលោប់ៀនផើ�វលោភាទូ លោហា�យ�ិនហាាានទូូរសាពីទលោទូៅលោលិខិ 
911 លោម្រាពីោះខិា�ំជ្ញាា�នុសាែ�ានលោភាទូផទ�យពីីលោភាទូកាំលោណ៍�តកាន�ងាម្រាកាុ� POC13។”

“សា�ាជ្ញាិកាម្រាគ្គួសាារ�នាកា់�ានវិប់តរិផើ�វចិតរ លោហា�យ�ិនរកាជ្ញាំនួយឱ្យយគ្គាត់លោទូ ខ្សែប់រជ្ញាាប់ញ្ចឹូ�នគ្គាត់លោទូៅ
�នទីរ�ុំ�ាំងាអនីតិជ្ញានលោទូៅវិញ លោម្រាពីោះ�ិន�ានធីនធីានលោផែងាលោទូៀតសាម្រា�ាប់់គ្គាត់។”
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4. កាារប់លោងាួ�តកាារលោជ្ញាឿទូុកាចិតរ
តោដ្ឋោ�ស៊ីារកាារតោជាឿទីីកាចិ�ត�ឺជាាកា�តាស៊ីំខ្លួាន់ខ្លួួាំងតោដ្ឋើមាី�ឱ្យយកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline 
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោដ្ឋោ�មាានប្រ�ស៊ីិទីធភាាព កាារស៊ីីង់មា�ិតោនះបាានស៊ីួរ�ីវ៉ាជានថាតោ�ើើ�ាាងណ៍ាតោទីើ�ពួកាតោ�
តោជាឿទីីកាចិ�ត តោហាើ�តោប្រ�ើកាមាមវ៉ាិ��តោនះ។ �ីវ៉ាជានបាានរា�កាារណ៍៍ថា ពួកាតោ�តោជាឿទីីកាចិ�តតោលើកាមាមវ៉ាិ�� 
Washington Tipline ប្រ�ស៊ីិនតោ�ើរកា័ាព័�៌មាាន�ីាល់ខ្លួួ�នជាាឯកាជាន �ី�ះលដែដ្ឋលពួកាតោ�កាំពីង
និ�ា�ជាាមាួ�អាាចតោដ្ឋោះប្រស៊ីា�កាី�កាងើល ់តោហាើ�មាិនដែចការំដែលកាកាារស៊ីនីនារ�ស៊ី់ពួកាតោ�ជាាមាួ�
ភាា�ទី���។ �ីវ៉ាជានកា៏បាាន�ញ្ហាាាកា់ថាកាីំឱ្យយពាកា់ព័នធជាាមួា��ាូលិស៊ីកា៏ជាាកា�តា�តោងេើ�កាារតោជាឿទីីកាចិ�ត
រវ៉ាាងពួកាតោ� និងកាមាមវ៉ាិ��តោនះ�ងដែដ្ឋរ ជាាពិតោស៊ីស៊ីស៊ីប្រមាា�់�ីវ៉ាជានអាា� ី18 ឆាែាំតោ�ើង។ 

តោនៅតោពលស៊ីួរថាឯកាជានភាាពមាានន័��ាាងណ៍ាចំតោពោះពួកាតោ� �ីវ៉ាជានបាាន�ូស៊ី�ញ្ហាាាកា់ព�ស៊ីារៈ 
ស៊ីំខ្លួាន់នៃនកាារមាានលទីធភាាពប្រ��់ប្រ�ងមានីស៊ី័ដែដ្ឋលមាានស៊ីិទីធិចូលតោមាើលព័�៌មាានដែដ្ឋលពួកាតោ�
កាំពីងដែចការំដែលកា កាារមាិនដែចការំដែលកាព័�៌មាានជាាមាួ�ភាា��ទី���និងអាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់និងកាារ
មាិនដែចការំដែលកាព័�៌មាានលមាអិ�អាំព�កាារស៊ីនីនាជាាមាួ�មានីស៊ី័ដែដ្ឋលពួកាតោ�ស៊ីះាល់។ និ�ា�ឱ្យយច ំ
អាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរភាា�តោប្រចើនមាិនចង់ឱ្យយស៊ីាលាតោរៀន មានីស៊ី័ដែដ្ឋលពួកាតោ�ស៊ីះាល ់(រួមាទីាំងប្រ�ួស៊ីារ និង
មាិ�តភា័កាត)ិ និងអាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា�់បាានដ្ឋឹងព័�៌មាានរ�ស៊ី់ពួកាតោ�តោនោះតោទី។ 

�ីវ៉ាជានកាែ�ងប្រកាីមា LGBTQIA2S+ និង BIPOC បាារមាភខ្លួួាំងអាំព�ឯកាជានភាាព ដ្ឋូចបាាន�ងាាញកាែ�ង
មា�ិខ្លួាងតោប្រកាោមា។ 

“កាុំអ ីកាុំពីាកា់ពី័នុនឹងាប់ុូលិិសាអី។ លោប់�ដ្ឋឹងាដ្ឋលិ់ប់ុូលិិសានឹងាលោធីែ�ឱ្យយម្រាកាុ� LGBTQ+,14 BIPOC និងា
សាហាគ្គ�ន៍ខ្សែដ្ឋលិលោគ្គ�ិនសាូវឱ្យយតនៃ�ើលោផែងាលោទូៀតលោម្រាប់�ធីនធីានទូាំងាលោនះបាានតិចតួច លោហា�យពីួកាលោគ្គ
ម្រាប់ខ្សែហាលិជ្ញាាម្រាតូវកាារធីនធីានទូាំងាលោនះខិើាំងាប់ំផុត។”

“សាហាគ្គ�ន ៍LGBTQIA2S+ ម្រាតូវកាារ/តម្រា�ូវឱ្យយ�ានឯកាជ្ញានភាាពី លោដ្ឋ��ាីប់លោញ្ចឹឹ�សាកាារលោធីែ�ឱ្យយ
រងាលោម្រាគ្គោះ។”

�ីវ៉ាជានកា៏បាានទីទីួលស៊ីះាល់�ងដែដ្ឋរថា កាែ�ងការណ៍�មាួ�ចំនួន កាារដែចការំដែលកាព័�៌មាានរ�ស៊ី់ពួកាតោ� 
និងកាារទីាកា់ទីងតោទីៅអាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា�់នឹងចាំបាាច់តោដ្ឋើមាី��តោញ្ហាៀ�ស៊ីតោស៊ីោកានាដ្ឋកាមាម។ 

“ចងា់កាុំឱ្យយតា�ដ្ឋានអតរសាញ្ចឹាាណ៍បាាន លិុះម្រាតាខ្សែត�ានកាាររាយកាារណ៍៍ថាា�ានកាារគ្គំរា�កាំខ្សែហាងា 
ចំលោពីោះអនកាលោផែងាលោទូៀត។”

“កាុំម្រាបាាប់់អនកាលោផែងាលោទូៀត លិុះម្រាតាខ្សែតខិា�ំគ្គំរា�កាំខ្សែហាងា ឬលោធីែ�ឱ្យយអនកាលោផែងាលោទូៀតលោធីែ�អតរ�ាត។”

“ខិា�ំគ្គិតថាា ឯកាជ្ញានភាាពី�ានសាារៈសាំខិាន់ណ៍ាសា ់លោដ្ឋ��ាីឱ្យយប់ណ៍ះាញខ្សែផនកាសាុខិុ�ាលិភាាពីទូទូួលិ
បាានលោជ្ញាោគ្គជ្ញា័យ។ លោទូោះយុាងាណ៍ា ខិា�ំលោជ្ញាឿជ្ញាាកា់ថាា លោប់�នរណ៍ា�នាកា់សាែិតកាន�ងាលោម្រាគ្គោះថានាកា ់លោនោះ
កាារទូាកា់ទូងាលោទូៅអាជ្ញាាាធីរអនុវតរន៍ចាាប់់គ្គឺជ្ញាាលោរឿងាម្រាតឹ�ម្រាតូវ។”

ប្រស៊ី�តោពលដែដ្ឋល�ីវ៉ាជានឱ្យយ�នៃមាួតោលើឯកាជានភាាព អាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរជាិ�ពាកា់កាណ៍ាាលបាាន�តោញ្ហាៀញ 
មា�ិថា ខ្លួួ�នមាិនតោទីើស៊ីទីាល់កាែ�ងកាារប្របាា�់ព័�៌មាានលមាអិ�អាំព�តោហា�ីកាារណ៍ ៍និងព័�៌មាាន�ីាល់ខ្លួួ�នតោទី។ 
�ាីដែនត�ីវ៉ាជាន�ិចជាាងតោនះមាិនតោទីើស៊ីទីាល់កាែ�ងកាារប្របាា�់ព័�៌មាានអាំព�មាិ�តភា័កាត ិឬភាា��ទី���តោទី។



5. កាារទូាកា់ទូងាលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត់
�ីវ៉ាជានភាា�តោប្រចើនបាានរា�កាារណ៍៍ថា កាារតោហាៅទីូរស៊ីពី�ឺជាាវ៉ាិ��ដែដ្ឋលខ្លួួ�នចង់តោប្រ�ើតោដ្ឋើមាី�ទីាកា់ទីងតោទីៅ
កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។ ជាតោប្រមាើស៊ីតោ�័ងតោទីៀ�មាានដ្ឋូចជាា ស៊ីារជាាអាកា័រ ជាដែជាកា�ីាល ់ឬកាមាមវ៉ាិ��
តោលើទីូរស៊ីពី។ តោ�ើនិ�ា�ព�លកាខណ៍ៈពិតោស៊ីស៊ីរ�ស៊ី់កាមាមវិ៉ា��តោលើទីូរស៊ីព ីភាាពស៊ីាមាញ្ហាញ ភាាពអានាមាិកា និង
កាារមាិនចាំបាាច់និ�ា��ីាល់មាា�់ជាាមាួ�នរណ៍ាមាែាកា់�ឺជាាចំណ៍ូលចិ�តខ្លួពស៊ី់�ំ�ី�។ ជាារួមា អាើ�ដែដ្ឋល
ស៊ីំខ្លួាន់�ឺ�ីវ៉ាជានប្រ�ូវ៉ាដ្ឋឹងថា កាមាមវ៉ាិ��តោនះកាំពីងតោ�ើើស៊ីកាមាមភាាពតោដ្ឋើមាី�តោដ្ឋោះប្រស៊ីា�កាី�បាារមាភ ដែដ្ឋលពួកាតោ�
កា៏បាានតោលើកាតោ�ើង�ងដែដ្ឋរថាស៊ីំខ្លួាន់ខ្លួួាំងតោដ្ឋើមាី�តោជាឿទីីកាចិ�តកាមាមវ៉ាិ��តោនះ។
  

រូប់ពីនយលិ់ទូ	ី6៖	យុវជ្ញានចងា់ទូាកា់ទូងាលោទូៅខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត់តា�រលោប់ៀប់ណ៍ា

ព័�៌មាានលមាអិ�ជាាកា់លាកា់ពាកា់ព័នធនឹងកាី�
បាារមាភអាំព�ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព 

តោហាៅ 
ទីូរស៊ីព ី

ស៊ីារជាា
អាកា័រ

កាមាមវ៉ាិ��
ទីូរស៊ីពី

តោ�ហាទីំព័រ 
(ជាដែជាកា�ីាល)់

តោ�ហាទីំព័រ 
(ទីប្រមាង់ដែ���ទី
ទីាកា់ទីង)

អាុ�ដែមាល�ណ៍ាាញ
ស៊ីងះមា (ស៊ីារ
ជាដែជាកា�ីាល)់

តោឈមោះ អាាស៊ី�ដ្ឋឋាន   តោលខ្លួទីូរស៊ីព ី
ស៊ីាលាតោរៀនរ�ស៊ី់ខ្លួំ�ំ។ល។  

តោឈមោះ អាាស៊ី�ដ្ឋឋាន   តោលខ្លួទីូរស៊ីព ី
ស៊ីាលាតោរៀនរ�ស៊ី់មាិ�តខ្លួំ�ំ។ល។ 

មាិនដែមានទីាំងអាស៊ី់ខ្លួាងតោលើ

តោឈមោះ អាាស៊ី�ដ្ឋឋាន   តោលខ្លួទីូរស៊ីព ី 
ឬស៊ីាលាតោរៀនរ�ស៊ី់នរណ៍ាមាែាកា់ដែដ្ឋលខ្លួំ�ំ
និ�ា�ទីូរស៊ីពីជាាមាួ� ដែដ្ឋលមាិនចំជាា

មាិ�តភា័កាត ិ

ព័�៌មាានទីូតោទីៅពាកា់ព័នធនឹងកាី�បាារមាភអាំព�
ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព 

តោប្រកាោមា 18 ឆាែាំ 18 ឆាែាំតោ�ើង

12

រូប់ពីនយលិ់ទូ	ី5៖	ពី័ត៌�ានខ្សែដ្ឋលិយុវជ្ញាន�ានអារ�មណ៍៍�ិនលោទូ�សាទូាលិ់កាន�ងាកាារម្រាបាាប់់

56%

55%

45%

29%

23%

4%

63%

73%

49%
41% 42% 42%

2%

48%

26%

36%
40%

32%
37%

28%
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ចីងតោប្រកាោ� �ីវ៉ាជានបាានរា�កាារណ៍៍ថាចង់ជាដែជាកាជាាមាួ�អាែកាជាំនាញដែដ្ឋលបាាន
ទីទីួលកាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាល តោនៅតោពលទីាកា់ទីងតោទីៅកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline 
កា៏ដ្ឋូចជាានរណ៍ាមាែាកា់ដែដ្ឋលបាានឆាួងកាា�់�ទីពិតោស៊ីោ�ន៍ប្រស៊ីតោដ្ឋៀង�ែា។

កាារងាារផែពីែផែាយដ្ឋលិ់�ូលិដ្ឋឋាន	និងាភាូាប់់ទូំនាកា់ទូំនងានាលោពីលិអនាគ្គត	
កាារស៊ីីង់មា�ិតោនះកា៏បាានប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជានអាំព�កាារតោ�ើើទី��័ារនិងកាារ�តោងេើ�
ស៊ីួាកា��តោហាោ ភាាពងា�ប្រស៊ីួលដែ�ែកាភាាស៊ីា �ា�ី�័ំនៃនកាាររចនា�ីាំងអានតរកាមាម និង
តោឈមោះកាមាមវ៉ាិ���ងដែដ្ឋរ។ ចំណ៍ុចទីិនែន័�ដែដ្ឋលបាានប្រ�មាូលតោ�័ងតោទីៀ�រួមាមាាន ភាាស៊ីា
ដែដ្ឋល�ីវ៉ាជាននិ�ា�តោនៅ�ីះតោប្រកាៅព�ភាាស៊ីាអាង់តោ�ួស៊ី ស៊ីិានភាាពអា�់រ ំនិងកាារតោប្រ�ើ
ប្របាាស៊ី់�ណ៍ាាញស៊ីងះមា។ AGO Youth Outreach & Engagement Team 
នឹងតោប្រ�ើទីិនែន័�ដែដ្ឋលបាានប្រ�មាូលតោដ្ឋើមាី�តោ�ើើកាារស៊ីតោប្រមាចចិ�តអាំព�កាារតោ�ើើទី��័ារ និង
កាារភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនងនាតោពលអានា��តោដ្ឋោ�មាានព័�៌មាានប្រ��់ប្រជាីងតោប្រជាោ� តោដ្ឋើមាី�
�ានាថាកាមាមវ៉ាិ��តោនះប្រស៊ី��ាមា�ីវ៉ាជាន និងតោទីៅដ្ឋល់ពួកាតោ�តោដ្ឋោ�តោស៊ីមើភាាព�ែាតោនៅ
ទីូទីាំងរដ្ឋឋ។ ជាំហាាននានាតោនៅតោពលអានា��ស៊ីប្រមាា� ់AGO Youth Outreach 
& Engagement Team កា៏នឹងរួមា�ញ្ហាៀ�លកាារតោប្រ�ើ Human-Centered Design 
(HCD, កាាររចនាដែដ្ឋលតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើមានីស៊ី័)15 �ងដែដ្ឋរ តោដ្ឋើមាី��នតប្រ�មាូល
មា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជាន ពិភាាកា័ាតោ�ើងវ៉ាិញ និងដែកាលមាអអាើ�ដែដ្ឋលរកាតោ�ើញព�កាារស៊ីីង់មា�ិ
មាួ�ចំនួន។ 

ចកាុ�វិសា័យរប់សា់កាារិយាលិ័យ	AGO	សាម្រា�ាប់់កា�មវិធីីលោនះ
តោ�ើពិចារណ៍ាតោលើទីស៊ី័នៈដែដ្ឋល�ីវ៉ាជានបាានតោរៀ�រា�់តោនៅកាែ�ងកាារស៊ីីង់មា�ិតោនះ 
ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�រ�ស៊ី ់AGO ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline �ឺ�តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ��
តោពញលកាខណ៍ៈដែដ្ឋល�ំតោពញ�ប្រមាូវ៉ាកាារដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ តោដ្ឋោ�ភាាា�់�ីវ៉ាជាន
តោទីៅនឹងប្រ�ព័នធ�ីល់ជាំនួ�ដែដ្ឋលមាានប្រស៊ីា�់។ កាារិ�ាល័�តោនះនឹងតោឆាួើ���តោទីៅនឹង
កាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោប្រចើនប្រ�តោភាទីដែដ្ឋលពាកា់ព័នធនឹងស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព
�ីវ៉ាជាន ជាាពិតោស៊ីស៊ីពាកា់ព័នធនឹង�ប្រមាូវ៉ាកាារដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថរ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន 

ដ្ឋូចជាា�ញ្ហាាា�ួាកា់ទីឹកាចិ�តខ្លួួាំង ថ�់អាារមាមណ៍៍ តោ�ើើបាា�ខ្លួួ�នឯង 
និងតោ�ើើអា�ត�ា�។ �ដែនិមាព�តោលើវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតដែដ្ឋលតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់
តោលើ�ីវ៉ាជាន AGO Youth Program Team តោប្រ�ើវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីត
ដែដ្ឋលប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងពូជាស៊ីាស៊ីន ៍និងប្រ��័�ែ
ប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត។ និ�មាន័�ដែណ៍នាំមាានតោនៅ
កាែ�ងតោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង B។ 

ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline កា៏តោកាើ�
តោចញព�កាារងារដែដ្ឋល AGO Youth Program Team បាាន
តោ�ើើរ�ៈតោពល 12 ដែខ្លួ ដែដ្ឋលរួមា�ញ្ហាៀ�លទីាំងកាារប្រស៊ីាវ៉ាប្រជាាវ៉ា 
និងកាារប្រ�ជាីំជាាមាួ�រដ្ឋឋតោ�័ងតោទីៀ�ដែដ្ឋលបាានអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ
កាមាមវ៉ាិ��ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោនៅទីូទីាំងស៊ីហារដ្ឋឋ។ 

កាារប្រស៊ីាវ៉ាប្រជាាវ៉ាតោនះ�ងាាញថា �ីវ៉ាជានដែដ្ឋលទីាកា់ទីងតោទីៅដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់
តោប្រចើនដែ�រា�កាារណ៍៍អាំព��ញ្ហាាាពាកា់ព័នធនឹងកាារស៊ីមាួ��តោ�ើើបាា� និង�ប្រមាូវ៉ាកាារដែ�ែកា
ស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ ជាាពិតោស៊ីស៊ី�ឺកាារតោ�ើើអា�ត�ា�16 ប្រស៊ី��ាមាកាី�បាារមាភដែដ្ឋល�ីវ៉ាជាន
បាាន�ញ្ហាាាកា់តោនៅកាែ�ងកាារស៊ីីង់មា�ិ។

"កាារម្រាសាាវម្រាជ្ញាាវលោនះប់ងាាាញថាា 
យុវជ្ញានខ្សែដ្ឋលិទូាកា់ទូងាលោទូៅខ្សែខិែ
ទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត់
លោម្រាច�នខ្សែតរាយកាារណ៍៍អំពីី
ប់ញ្ចឹាាពីាកា់ពី័នុនឹងាកាារសា�ើ�ត
លោធីែ�បាាប់ និងាតម្រា�ូវកាារខ្សែផនកា
សាុខិភាាពីឥរិយាប់ថា"។
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តោដ្ឋោ�ស៊ីារដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់រ�ស៊ី់រដ្ឋឋតោ�័ងតោទីៀ�តោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើកាារ�តោញ្ហាៀ�ស៊ី
អាំតោពើហាិង័ាកាែ�ងស៊ីាលាតោរៀន ពួកាតោ�ពឹងដែ�អកា�ាាងខ្លួួាំងតោលើប្រ�ព័នធថែាកា់មាតោ�ត�យដ្ឋល់ថែាកា់ទី� 12 
តោដ្ឋើមាី�ឱ្យយកាមាមវ៉ាិ��តោនះដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោទីៅបាាន។ តោដ្ឋើមាី��តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ��មាាន�ួនាទី�កាាន់ដែ�តោប្រចើន�ាាង
ដែដ្ឋលមាិនប្រ�ឹមាដែ��ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាូន�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលបាានចីះតោឈមោះកាែ�ងស៊ីាលារដ្ឋឋ និងកាីំឱ្យយប្រ�ព័នធថែាកា់
មាតោ�ត�យដ្ឋល់ថែាកា់ទី� 12 ប្រ��់ប្រ�ងស៊ីិានកាារណ៍៍ដែលងបាាន AGO Youth Program Team 
កាំពីង�ញ្ហាៀ�លប្រ�ព័នធស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ និងស៊ីីវ៉ា�ិិភាាពស៊ីា�ារណ៍ៈតោទីៅកាែ�ងកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ និង
កាារអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ��។ ឧទីាហារណ៍ ៍ប្រ�ព័នធដ្ឋូចជាា 988 Suicide & Crisis Lifeline, តោស៊ីវ៉ាាដែ�ែកា
ស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ, 911, អាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា�់កាែ�ង�ំ�ន ់និង Child Protective Services 
(តោស៊ីវ៉ាា�ាំពារកាីមាារ) នឹងមាាន�ួនាទី�តោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់រ�ស៊ី់�ីវ៉ាជានព�
កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។

កាែ�ងកាិចៀខ្លួិ�ខ្លួំប្រ�ឹងដែប្រ�ងតោដ្ឋើមាី��ានា�តោងេើ�ឱ្យយបាាននូវ៉ាកាមាមវ៉ាិ��ដែដ្ឋល�ីល់លទីធ�លតោស៊ីមើភាាព�ែា
តោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ AGO Youth Program Team តោប្រ�ើវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតស៊ីមាភាាពជាា�ិស៊ីាស៊ីន៍តោលើ
ប្រ��់ដែ�ែកានៃន�តោប្រមាោងតោនះ តោដ្ឋោ�វ៉ាិភាា�ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោ�ើើតោស៊ីចកាី�ស៊ីតោប្រមាចចិ�ត និងវ៉ាា��នៃមាួតោលើ
អានីស៊ីាស៊ីន៍ព��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Youth Safety and 
Well-being Tipline។ កាារពិភាាកា័ាជាីំវ៉ាិញកាារកាា�់�និ�ភាាពលតោមាអ�ង និងកាារ�តោញ្ហាៀ�ស៊ីកាារ
ពាកា់ព័នធជាាមាួ�អាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា�់តោដ្ឋោ�មាិនចាំបាាច ់តោ�ើើតោ�ើងជាាប្រ�ចាំតោនៅកាែ�ងកាិចៀប្រ�ជាីំ
រ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់។ AGO Youth Program Team កាំពីងស៊ីហាកាារ
ជាាមាួ��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះតោដ្ឋើមាី��តោងេើ��ីទីធស៊ីាប្រស៊ីត�តោញ្ហាៀ�ស៊ី�ល�ាះពាល់ជាាអាវ៉ាិជាាមាានតោដ្ឋោ�
អាតោច�នាតោទីៅតោលើ�ីវ៉ាជានងា�រងតោប្រ�ោះ ជាាពិតោស៊ីស៊ី�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលស៊ីិិ�កាែ�ងប្រកាីមា BIPOC។

វ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតដែដ្ឋលប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តរ�ស៊ី ់AGO 
Youth Program Team រួមាមាានកាារ�តោងេើ��ីទីធស៊ីាប្រស៊ីតតោដ្ឋើមាី�
�តោញ្ហាៀ�ស៊ីកាារ�ាះពាល់តោដ្ឋោ�អាតោច�នា។ ចំណ៍ុចតោនះរួមា�ញ្ហាៀ�លកាារ
ដែស៊ីើង�ល់ព��ីវ៉ាជាន កាមាមវ៉ាិ���ីវ៉ាជាន និងដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់រ�ស៊ី់រដ្ឋឋ តោហាើ�តោប្រ�ើចំតោណ៍ះដ្ឋឹងតោនះតោដ្ឋើមាី�ពយាការ កា៏ដ្ឋូចជាា
�តោញ្ហាៀ�ស៊ីស៊ីិានភាាពដែដ្ឋលអាាច�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត�ីវ៉ាជាន ឬ�ាះទីងះិច
�ួ�វ៉ាចិ�តមាីងតោទីៀ�។ តោលើស៊ីព�តោនះ AGO Youth Program Team 
និង�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោរៀ�ចំ�តោងេើ�តោ�ោលកាារណ៍ ៍
និងន��ិវ៉ាិ��ដែដ្ឋលនឹងដែណ៍នាំអាំព�កាារតោ�ើើប្រ��ិ��តិកាារកាមាមវ៉ាិ��តោនះ តោដ្ឋើមាី�
�ានាថា�ីវ៉ាជានប្រ�ូវ៉ាបាានភាាា�់តោទីៅ�ន�ានដែដ្ឋលពួកាតោ�ប្រ�ូវ៉ាកាារ។ 

�ដែនិមាព�តោលើកាារប្រ�មាលូមា�តិោ�ោ�ល់ព��វី៉ាជាន�ាមារ�ៈកាារសី៊ីងម់ា� ិ
តោដ្ឋើមាី�តោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើ�ីវ៉ាជាន AGO Youth Outreach & Engagement Team តោ�ើើកាារ
�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន�ួរឱ្យយកា�់ស៊ីមាះាល់ស៊ីប្រមាា�់�ីវ៉ាជានដែដ្ឋល�ំណ៍ាងឱ្យយស៊ីហា�មាន៍
ដែដ្ឋលតោ�មាិនរា�់�ញ្ហាៀ�លកាែ�ងប្រ�វ៉ា�តិស៊ីាប្រស៊ីត។17 ចំណ៍ុចតោនះរួមា�ញ្ហាៀ�លទីាំងកាារប្របាាប្រស័៊ី�ទីាកា់ទីង
ជាាមាួ��ីវ៉ាជានអាំព�កាមាមវ៉ាិ��តោនះ និងកាារប្រ�មូាលមា�ិតោ�ោ�ល់រ�ស៊ី់ពួកាតោ�។ �ដែនិមាព�តោនះ AGO 
Youth Outreach & Engagement Team កាំពីងតោលើកាស៊ីំតោណ៍ើឱ្យយតោប្រ�ើប្របាាស៊ី់�ំរ ូHCD តោដ្ឋើមាី�
ប្រ�មាូលកាារដែណ៍នាំព��ីវ៉ាជានអាំព�កាារ�តោងេើ��ំរូដែដ្ឋលមាានស៊ីិទីធិអាំណ៍ាចរួមា តោដ្ឋោ�មា�ិតោ�ោ�ល់
រ�ស៊ី់ពួកាតោ�ពាកា់ព័នធនឹងកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ និងកាារអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ��ប្រ�ូវ៉ាបាានដ្ឋាកា់�ញ្ហាៀ�លកាែ�ងកាមាមវ៉ាិ��តោនះ។

"កា�មវិធី ីWashington 
Tipline ខិនះខ្សែខិនងា
ម្រាប់ឆាំងានឹងាកាារលោរ�សាលោអ�ងា
ជ្ញាាតិសាាសាន ៍ម្រាប់យ័តន
ម្រាប់ខ្សែយងាកាុំឱ្យយប់ុះទូងាគិច
ផើ�វចិតរ និងាលោផីោតសាំខិាន់
លោលិ�យុវជ្ញាន"។
(ទំ�ព័័រទំ ី22)
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សាកា�មភាាពីរប់សា ់AGO Youth 
Program Team

AGO Youth Program Team ព�តោឆាើងតោទីៅស៊ីីាំ៖ Monserrat Jauregui, Erica Chang, 
Clarissa Lacerda, Camille Goldy 

AGO Youth Program Team បាានចា�់តោ�ីើមាដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនកាារ�តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ�� 
Washington Tipline តោនៅដែខ្លួស៊ី�ហាា ឆាែា ំ2021។ តោលោកាប្រស៊ី� Camille Goldy ដែដ្ឋល
ជាាអាែកាប្រ��់ប្រ�ងកាមាមវ៉ាិ���ីវ៉ាជាន �ឺជាាអាែកាកំាណ៍�់ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័� និងដ្ឋឹកានាំប្រកាីមាកាារងារ។ 
តោលោកាប្រស៊ី� Clarissa Lacerda ដែដ្ឋលជាាអាែកាវ៉ាិភាា�តោ�ោលកាារណ៍៍�ីវ៉ាជាន �ឺជាាអាែកាតោកាោះប្រ�ជាីំ
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Youth Safety and Well-
being Tipline។ តោលោកាប្រស៊ី� Monserrat Jauregui ដែដ្ឋលជាាប្រ��ានប្រកាីមា�័ពើ�័ា�
ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន�ីវ៉ាជាន និងតោលោកាប្រស៊ី� Erica Chang ដែដ្ឋលជាាអាែកាស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួលកាារ
�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន�ីវ៉ាជាន �ឺជាាអាែកា�តោងេើ�ទីំនាកា់ទីំនងជាាមាួ�ស៊ីហា�មាន៍នានា រួមា
ទីាំង�ីវ៉ាជាន និងស៊ីិា�័ន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាូន�ីវ៉ាជាន ប្រ�ួស៊ីារ អាែកាអា�់រ ំអាែកា�ីល់តោស៊ីវ៉ាាស៊ីីខ្លួភាាព
ឥរិ�ា�ថ និងអាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា�់។

AGO	Youth	Outreach	&	Engagement	Work
AGO Youth Outreach & Engagement Team កាំពីងពិនិ�យរកាស៊ីិា�័ន�ីល់តោស៊ីវ៉ាា
ជាូន�ីវ៉ាជានតោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ ជាាពិតោស៊ីស៊ីស៊ីិា�័ន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាូន�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលទីទីួលបាានជាំនួ�
មាិនប្រ��់ប្រ�ាន ់និងងា�រងតោប្រ�ោះ�ំ�ី�។ ប្រកាីមាកាារងារតោនះកាំពីងជាួ�ជាាមាួ��ីវ៉ាជាន និង
ស៊ីិា�័នទីាំងតោនះតោដ្ឋើមាី��តោងេើ�ទីំនាកា់ទីំនង កា៏ដ្ឋូចជាាដែស៊ីើង�ល់�ដែនិមាអាំព��ប្រមាូវ៉ាកាារដែ�ែកា
ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ីវ៉ាជាន ប្រពមាទីាំងកាារតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលចង់បាាន។ មាកាដ្ឋល់តោពលតោនះ AGO Youth Outreach & Engagement 
Team បាានទីាកា់ទីងតោទីៅស៊ីិា�័ន និងប្រកាីមាចំនួន 600 ព�វ៉ាិស៊ី័�តោ�័ងៗ ដែដ្ឋលមាាន�ាំងព�
ទី�ភាែាកា់ងាររដ្ឋឋ និងស៊ីិា�័នមាានមាូលដ្ឋឋានកាែ�ងស៊ីហា�មាន ៍រហាូ�ដ្ឋល់�ណ៍ៈកាមាមកាារ និង
ប្រកាីមាប្រ�ឹកា័ា�ីវ៉ាជាន តោហាើ�បាានជាួ�ជាាមាួ� 260 ស៊ីិា�័នកាែ�ងចំតោណ៍ោមាទីាំងតោនះ។
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កាារងាររ�ស៊ី ់AGO Youth Outreach & Engagement Team៖
•	 �តោងេើ�ទីំនាកា់ទីំនងជាាមាួ�ស៊ីហា�មាន៍ចប្រមាីះ
•	 ប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព�ស៊ីហា�មាន៍តោដ្ឋើមាី��តោងេើ� និងតោ�ើើប្រ��ិ��តិកាារកាមាមវ៉ាិ�� 

Washington Tipline
•	 �ាកា់ដែ�ងតោ�ោលកាារណ៍៍ដែដ្ឋលឆាួ�ះ�ញ្ហាៀាំងតោ�ោលតោដ្ឋៅរ�ស៊ី់អាងះន��ិ�ញ្ហាញ�ត ិនិង

ទីស៊ី័នៈរ�ស៊ី់ស៊ីហា�មាន៍
•	 �តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ��ដែដ្ឋល�កាទីស៊ី័នៈ�ីវ៉ាជានជាាប្រ��មាីខ្លួ និង
•	 ស៊ីីា� ់និងតោលើកាទឹីកាចិ�តឱ្យយ�ីវ៉ាជានងា�រងតោប្រ�ោះ�តោញ្ហាៀញមា�ិ។

ចា�់ព�ដែខ្លួមា�នា ឆាែា ំ2022 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាានចា�់តោ�ីើមា
ជាួ�ប្រ�ជាីំជាាមាួ�ប្រកាីមាប្រ�ឹកា័ា�ីវ៉ាជាន �ណ៍ៈកាមាមកាារ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ និង
ស៊ីមាព័នធចប្រមាីះដែដ្ឋលតោ�ើើកាារជាាមាួ�រដ្ឋឋាភាិបាាល ទី�ភាែាកា់ងារកាែ�ងទី�ប្រកាីង និងអាងះកាារមាិនដែមាន
រដ្ឋឋាភាិបាាល។ ពួកាតោ�បាានស៊ីួរ�ីវ៉ាជានអាំព�រចនាស៊ីមាព័នធប្រ��់ប្រ�ងរ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន �ីវ៉ាជានចូលរួមា
កាែ�ងកាារតោ�ើើតោស៊ីចកាី�ស៊ីតោប្រមាចចិ�ត�ាមារតោ�ៀ�ណ៍ា �ីវ៉ាជានទីទីួលបាានប្របាាកា់ឈែ�លស៊ីប្រមាា�់
កាារចូលរួមាឬអា� ់មាូលតោហា�ីដែដ្ឋល�ីវ៉ាជានបាានចូលរួមាកាែ�ងប្រកីាមា តោហាើ��ីវ៉ាជានស៊ីងឹឹមាទីទីួល
បាានអាើ�ព��ទីពិតោស៊ីោ�ន៍តោនោះ។ ចំតោណ៍ះដ្ឋឹងដែដ្ឋលបាានទីទីួលព�កាិចៀប្រ�ជាីំទីាំងតោនះបាានជាំរីញ
ឱ្យយប្រកាីមាកាារងារតោលើកាស៊ីំតោណ៍ើដែ�នកាារឱ្យយ�ីវ៉ាជានចូលរួមាកាែ�ងកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ និងកាារអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ�� 
Washington Tipline ដែដ្ឋលរួមា�ញ្ហាៀ�លទីាំងកាារតោប្រ�ើ�ំរ ូHCD។

គ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារម្រាប់ឹកាែាលោយោប់លិ់នៃនកា�មវិធី	ីWashington	Youth	Safety	and	
Well-being	Tipline	
កាារិ�ាល័� AGO តោកាោះប្រ�ជាី�ំណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington 
Youth Safety and Well-being Tipline �ាមាកាារដែណ៍នាំព�អាងះន��ិ�ញ្ហាញ�តិ។18 
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះមាានស៊ីមាាជាិកា 18 រូ�ដែដ្ឋល�ំណ៍ាងឱ្យយតោស៊ីវ៉ាាដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ 
ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាពស៊ីា�ារណ៍ៈ អាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់មាណ៍ាលស៊ីិកា័ា�ិកាារ ថែាកា់ឧ�តមាស៊ីិកា័ា ជាំនួ�
�ួ�វ៉ាចីា� ់និងតោស៊ីវ៉ាា�ាំពារកាីមាារ។ �ញ្ហាា�តោឈមោះស៊ីមាាជាិកាភាាពនៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់
�ចៀ��ីនែមាានតោនៅកាែ�ងតោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង C ទីំព័រទី� 13។ 

តោ�ោល�ំណ៍ងរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោនះ�ឺ�ីល់តោ�ោ�ល់ឱ្យយកាារិ�ាល័� 
AGO ខ្លួណ៍ៈដែដ្ឋលកាារិ�ាល័�តោនះតោរៀ�ចំ�តោងេើ�ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារស៊ីប្រមាា�់កាារវ៉ាា��នៃមួាហាានិភ័ា� 
និងកាារ�ំរាមាកាំដែហាង កាារដែណ៍នាំ�នតនិងកាារ�ាមាដ្ឋាន�នត កាាររកា័ាទីីកាទីិនែន័� និង
កាារស៊ីមាងា�់ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline (ស៊ីូមាតោមាើលតោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង C)។ 
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះ�ីល់អានីស៊ីាស៊ីន៍ដ្ឋល់កាារិ�ាល័� AGO �ាីដែនត�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះ
មាិនដែមានជាាស៊ីិា�័ន�ាកា់ដែ�ងចីា� ់ឬតោ�ោលកាារណ៍៍តោទី។ 

"គ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារលោនះ�ានសា�ាជ្ញាិកា 18 រូប់ខ្សែដ្ឋលិតំណ៍ាងាឱ្យយ
លោសាវាខ្សែផនកាសាុខិភាាពីឥរិយាប់ថា សាុវតែិភាាពីសាាធីារណ៍ៈ អាជ្ញាាាធីរ
អនុវតរន៍ចាាប់ ់�ណ៍ឌលិសាិកាែាធីិកាារ ថានាកា់ឧតរ�សាិកាែា ជ្ញាំនួយ
ផើ�វចាាប់ ់និងាលោសាវាគ្គាំពីារកាុ�ារ"។
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�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Youth Safety and Well-being 
Tipline ទីទីួល�នី�កា៖

•	 វ៉ាា��នៃមាួកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែ�អកា�ាមាកាប្រមាិ��ងន់�ងរ �នីាន ់និងជាំនួ�ដែដ្ឋល
ប្រ�ូវ៉ាកាារតោដ្ឋោ�តោប្រ�ើកាារអានីវ៉ា�តកាារវ៉ាា��នៃមាួ�ឋាមាដ្ឋ៏ស៊ីមាប្រស៊ី��ំ�ី�

•	 វ៉ាា��នៃមាួហាានិភា័�ស៊ីប្រមាា�់កាារដែណ៍នាំមានីស៊ី័�នតឱ្យយទីាកា់ទីងតោទីៅកាមាមវ៉ាិ��
•	 វ៉ាា��នៃមាួកាារ�ំរាមាកាំដែហាងដែដ្ឋលកាំណ៍�់ថាកាាលៈតោទីស៊ីៈណ៍ាខ្លួួះ�ប្រមាូវ៉ាឱ្យយកាមាមវ៉ាិ�� 

Washington Tipline ជាូនដ្ឋំណ៍ឹងតោទីៅអាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់តោស៊ីវ៉ាាស៊ីីខ្លួភាាព
�ួ�វ៉ាចិ�ត ឬប្រកាីមាស៊ីតោ�ងះោះ�ឋាមាតោ�័ងតោទីៀ�ភួាាមាៗ តោនៅតោពលមាានកាាររា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់ឱ្យយតោឆាួើ���ជាា�នីាន់

•	 ដែណ៍នាំ�នត និង�ាមាដ្ឋាន�នតតោលើកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោទីៅប្រកាីមាកាារងារដែ�ែកា
ស៊ីាលាតោរៀនឬប្រ�ឹះស៊ីិានឧ�តមាស៊ីិកា័ា តោស៊ីវ៉ាាតោដ្ឋោះប្រស៊ីា�វ៉ាិ��តិកាែ�ង�ំ�ន ់អាាជាំា�រ
អានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់និងអាងះភាាពតោ�័ងតោទីៀ�

•	 រកា័ាទីីកាទីិនែន័� និងលកាខខ្លួណ៍ា�ប្រមាូវ៉ានៃនកាាររា�កាារណ៍៍
•	 �ានារកា័ាកាារស៊ីមាងា�់រ�ស៊ី់�ី�ះលដែដ្ឋលបាានរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងអានីញ្ហាញា�

ឱ្យយ�តោញ្ហាៀញព័�៌មាានតោនៅតោពលចាំបាាច ់តោដ្ឋើមាី�តោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាារ�ំរាមាកាំដែហាង
ដ្ឋល់អាា�ីជា�វ៉ាិ�ជាា�នីាន់ជាាកា់លាកា ់និង

•	 ប្រ�ួ�ពិនិ�យ វ៉ាិភាា� និងរា�កាារណ៍៍ជាាលកាខណ៍ៈប្រ�ព័នធអាំព�ទីិនែន័�រ�ស៊ី ់
Washington Tipline រួមាមាានជាាអាាទី ៍កាារតោប្រ�ើប្របាាស៊ី់កាមាមវ៉ាិ�� និងវ៉ាា��នៃមាួថាតោ�ើ
កាមាមវ៉ាិ��ប្រ�ូវ៉ាបាានអានីវ៉ា�តតោដ្ឋោ�តោស៊ីមើភាាព�ែាតោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋឬអា�់។

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោ�ើកាកាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅនៃថងពី�ស៊ីបាីាហា៍ទី�ព�រនៃនដែខ្លួន�មាួ�ៗ ចា�់ព�
តោមាាោង 1:00 រតោស៊ីៀល ដ្ឋល់តោមាាោង 2:30 រតោស៊ីៀល។ កាំណ៍�់តោហា� ីនិងរតោ�ៀ�វ៉ាារៈនៃនកាិចៀប្រ�ជាីំ
មាានតោនៅកាែ�ងទីំព័រតោលើអាុ�ន�ឺណ៍ិ�រ�ស៊ី់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។19 ស៊ីូមាតោមាើល
តោស៊ីចកាី�ស៊ីតោងខ�អាំព�កាំណ៍�់តោហា�ីនៃនកាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅកាែ�ងតោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង D។
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របាាយកាារណ៍៍វឌ្្ឍនភាាពីរប់សា់គ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារម្រាប់ឹកាែាលោយោប់លិ់នៃនកា�មវិធី	ីWashington	
Youth	Safety	and	Well-being	Tipline
AGO Youth Program Team តោ�ើើកាារប្រស៊ីាវ៉ាប្រជាាវ៉ា ប្រពាង និងតោ�ើើ�ទី�ងាាញខ្លួួឹមាស៊ីារដ្ឋល់�ណ៍ៈ 
កាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ពាកា់ព័នធនឹង�ា�ី�័ំតោ�័ងៗនៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។ ស៊ីមាាជាិកានៃន
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់�ីល់មា�ិប្រ���់ជាាប្រ�ចាំព�ទីស៊ី័នៈ�ាមាមាណ៍ាលតោរៀងៗខ្លួួ�ន។ ខ្លួួឹមាស៊ីារ
ដែដ្ឋល�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល ់និង AGO Youth Program Team បាានដ្ឋាកា់�ញ្ហាៀ�ល�ែា
តោនៅចតោនួោះដែខ្លួមាការា និងដែខ្លួវ៉ាិចិិកាា ឆាែា ំ2022 មាានដ្ឋូចខ្លួាងតោប្រកាោមា។

•	 សាារលោពី�ភា័ណ៍ឌរប់សា់ម្រាប់ពី័ន៖ុ ស៊ីារតោពើភា័ណ៍ាដ្ឋំ�ូងរ�ស៊ី់ប្រ�ព័នធតោនៅថែាកា់មូាលដ្ឋឋាន �ំ�ន់ និង
រដ្ឋឋដែដ្ឋលអាាច�ីល់ជាំនួ� ឬស៊ីហាកាារតោនៅកាែ�ងកាារដែណ៍នាំ�នត និងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោឆាួើ���រ�ស៊ី់
កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។ AGO Youth Program Team និង�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារ
ប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់បាានដែ�ងដែចកាប្រ�ព័នធទីាំងតោនះជាាដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ អា�់រ ំនិង
ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាពស៊ីា�ារណ៍ៈ។

•	 តារាងាម្រាប់លោភាទូរាយកាារណ៍៍សា�ាាត	់និងាកាម្រា�ិតប់នទាន៖់ �ារាងតោនះមាាននិ�មាន័�អំាព�កាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលមាានលកាខណ៍ៈ�នីាន ់ស៊ីំខ្លួាន់ខ្លួួាំង មាិនស៊ីំខ្លួាន់ខ្លួួាំង និងតោ�័ងតោទីៀ� 
កា៏ដ្ឋូចជាាប្រ�តោភាទីដែដ្ឋលស៊ីិិ�កាែ�ងប្រកាីមាទីាំងតោនោះ�ងដែដ្ឋរ។

•	 តារាងាលិំដ្ឋាប់់លិំលោដ្ឋោយសាកា�មភាាពីនៃនខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត់ខ្សែដ្ឋលិបាានលោលិ�កាលោសាន�៖ 
ដ្ឋយាប្រកាាមា�ងាាញជាំហាានកាែ�ងកាារតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។ វ៉ាា�ូស៊ី�ញ្ហាាាកា ់
អាំព�អាងះភាាពតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងតោពលណ៍ាដែដ្ឋលកាមាមវ៉ាិ�� 
Washington Tipline �ួរដែ�ដែណ៍នាំ�ីវ៉ាជានតោទីៅអាងះភាាពទីាំងតោនោះតោដ្ឋោ�ដែ�អកា�ាមាកាប្រមាិ�
�នីាន់នៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។

•	 សាទូទានុម្រាកា�នៃនម្រាប់លោភាទូរាយកាារណ៍៍សា�ាាត៖់ ឯកាស៊ីារតោនះ�ីល់និ�មាន័�ចីាស៊ី់លាស៊ី់
ស៊ីប្រមាា�់ប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ន�មាួ�ៗ។ និ�មាន័�ទីាំងតោនះប្រស៊ី��ាមាចីា�់រដ្ឋឋ 
និងតោស៊ីវ៉ាាកាមាមតោ�័ងតោទីៀ�។ ស៊ីទីីានីប្រកាមានៃនប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់នឹងដែណ៍នាំ�ី�ះលិកា
មាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទីូរស៊ីពីរ�ស៊ី់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline ខ្លួណ៍ៈដែដ្ឋលពួកាតោ�វ៉ាា��នៃមាួ 
�ឋាមាតោលើកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់តោហាើ�ដែណ៍នាំ�ីវ៉ាជានតោទីៅរកាតោស៊ីវ៉ាាកាមាម និងជាំនួ�
ស៊ីមាប្រស៊ី�។ AGO Youth Program Team និង�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់បាាន
តោ�ើើកាារជាាមាួ��ែាតោដ្ឋើមាី��តោងេើ�ស៊ីទីីានីប្រកាមាតោនះតោ�ើង។

•	 តារាងាលិំដ្ឋាប់់លិំលោដ្ឋោយសាកា�មភាាពីនៃនម្រាប់លោភាទូរាយកាារណ៍៍សា�ាាត៖់ ដ្ឋយាប្រកាាមាដែដ្ឋលតោរៀ�រា�់
លមាអិ�អាំព�ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។ ដ្ឋយាប្រកាាមាតោនះមាាន�ួន
ជាំហាានដែដ្ឋលមាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទីូរស៊ីពីនឹងតោ�ើើ តោនៅតោពលតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់៖ 

1. កាំណ៍�់ប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់– �ី�ះលិកាមាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទីូរស៊ីពីនឹងតោស៊ីែើ
ឱ្យយ�ីវ៉ាជានតោរៀ�រា�់ព�តោហា�ីកាារណ៍ ៍និង�ីល់ព័�៌មាានលមាអិ��ាមាដែដ្ឋលអាាចតោ�ើើតោទីៅ
បាាន។ 

2. កាំណ៍�់កាប្រមាិ��នីាន់នៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់– �ី�ះលិកាមាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅ
ទីូរស៊ីពីនឹងស៊ីួរស៊ីំណ៍ួរ�ដែនិមាតោទីៅ�ីវ៉ាជាន តោដ្ឋើមាី�កាំណ៍�់កាប្រមាិ��នីាន់នៃនកាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។ 

3. ដែណ៍នាំ�នត – �ី�ះលិកាមាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទូីរស៊ីពីនឹងទីាក់ាទីង ដែណ៍នាំ�នត ឬតោ�ីរ
�ីវ៉ាជានតោទីៅ�ន�ានដែដ្ឋលស៊ីមាប្រស៊ី� និង 

4. �ិទី�ញ្ហាៀ�់កាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់– ទី�ភាែាកា់ងារដែដ្ឋលបាានទីទីួលកាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដ្ឋាកា់�ញ្ហាា�ន After Action Report (របាា�កាារណ៍៍តោប្រកាោ�
តោ�ើើស៊ីកាមាមភាាព)20 ដែដ្ឋលតោរៀ�រា�់រតោ�ៀ�ដែដ្ឋលពួកាតោ�បាានតោដ្ឋោះប្រស៊ីា��ញ្ហាាា។ 
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ជ្ញាំហាានប់នទាប់់
ពី័ត៌�ានថាមីៗអំពីីម្រាកាុ�ហាាុនផីលិ់លោសាវា	និងាកាារដ្ឋាកា់ឱ្យយដ្ឋំលោណ៍�រកាារកា�មវិធីី
�ាមាកាារ�ប្រមាូវ៉ាព��ដ្ឋិញ្ហាញាតោនះ កាារិ�ាល័� AGO ប្រ�ូវ៉ាដែ�តោរៀ�ចំដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោ�ើើលទីធកាមាម
ដែដ្ឋលមាានភាាពប្រ�កាួ�ប្រ�ដែជាង តោដ្ឋើមាី�ចីះកាិចៀស៊ីនយាជាាមាួ�ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាតោដ្ឋើមាី�
អាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ និងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ�តោចៀកាវ៉ាិទីយា កាារទីទីួលកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ
វ៉ាា��នៃមាួ�ឋាមាស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ��តោនះ។ កាារិ�ាល័� AGO Request For Information 
(RFI, ស៊ីំតោណ៍ើស៊ីីំព័�៌មាាន) តោនៅនៃថងទី� 14 ដែខ្លួកាីមាភៈ ឆាែា ំ2022 តោដ្ឋើមាី�ដែស៊ីើង�ល់�ដែនិមា
ព�ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាដែដ្ឋលមាានស៊ីកាីានីពលអាំព�ទី��័ារស៊ីប្រមាា�់ប្រ�តោភាទីកាារងារតោនះ។ 
�ាមារ�ៈកាារតោប្រ�ើប្របាាស៊ី់ព័�៌មាានដែដ្ឋលបាានមាកាព�ស៊ីំតោណ៍ើ RFI និងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារដែដ្ឋល
តោរៀ�ចំតោដ្ឋោ��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល ់កាារិ�ាល័� AGO បាានដ្ឋា Request 
For Proposals (RFP, ស៊ីំតោណ៍ើស៊ីីំ�ារាងស៊ីប្រមាង់�នៃមា)ួ តោនៅនៃថងទី� 8 ដែខ្លួវ៉ាិចិិកាា ឆាែា ំ2022។ 
កាារិ�ាល័� AGO រំពឹងថានឹងដ្ឋឹងតោឈមោះប្រកាីមាហាុីនតោដ្ឋញនៃថួបាានតោជាោ�ជា័�ចីាស់៊ីលាស៊ី់
តោនៅរដ្ឋូវ៉ាស៊ីួឹកាតោឈើលាស៊ី់កាែ�ងឆាែា ំ2023 តោដ្ឋោ�ដែ�អកា�ាមាលទីធ�លលទីធកាមាមដែដ្ឋលមាាន
លកាខណ៍ៈប្រ�កាួ�ប្រ�ដែជាង។ 

តោនៅតោពលកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline ចា�់តោ�ីើមាដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ AGO Youth Program 
Team នឹងតោ�ើើកាារវ៉ាា��នៃមាួជាា�នត�នីា� ់តោដ្ឋើមាី�វ៉ាា��នៃមាួថាតោ�ើកាមាមវ៉ាិ��តោនះប្រស៊ី��ាមា
ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�រ�ស៊ី់កាារិ�ាល័� AGO ឬអា� ់ប្រ�ូវ៉ាបាានអានីវ៉ា�តតោដ្ឋោ�តោស៊ីមើភាាព�ែាតោនៅទីូទីាំង
រដ្ឋឋឬតោទី និងស៊ីតោប្រមាចលទីធ�លដែដ្ឋលខ្លួួ�នចង់បាានឬ�ាាងណ៍ា។ ទីិនែន័�ដែដ្ឋលប្រ�មាូល
�ាមារ�ៈកាារអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ��តោនះនឹងជាួ�ឱ្យយកាារិ�ាល័� AGO ដែកាលមាអកាមាមវ៉ាិ��តោនះ និង
�ទីពិតោស៊ីោ�ន៍ស៊ីប្រមាា�់�ីវ៉ាជានជាា�នត�នីា�់។ 

គ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារម្រាប់ឹកាែាលោយោប់លិ់នៃនកា�មវិធី	ីWashington	Youth	Safety	
and	Well-being	Tipline	
តោនៅឆាែា ំ2023 �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោប្រ�ោងនឹងតោ�ីោ�កាិចៀខ្លួិ�ខ្លួំប្រ�ឹងដែប្រ�ងតោលើ៖

•	 កាារ�តោងេើ�កាប្រមាងវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតអានីវ៉ា�តប្រ�តោស៊ីើរ�ំ�ី�ស៊ីប្រមាា�់អាែកាតោឆាួើ���តោទីៅ
នឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់រួមាទីាំងតោស៊ីវ៉ាាដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ អាាជាំា�រ
អានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់និងស៊ីាលាតោរៀន។

•	 កាារប្រ�ួ�ពិនិ�យ និងកាារវ៉ាិភាា�តោលើកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលបាានទីទីួល និង
បាានតោឆាួើ���តោដ្ឋោ�កាមាមវ៉ាិ��តោនះ។

•	 កាារវ៉ាា��នៃមាួថាតោ�ើកាំពីងអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ��តោដ្ឋោ�តោស៊ីមើភាាព�ែាតោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋឬអា�់។
•	 កាារតោលើកាស៊ីំតោណ៍ើអាំព�ដ្ឋំតោណ៍ោះប្រស៊ីា�ស៊ីប្រមាា��់ញ្ហាាាប្រ�ឈមាដែដ្ឋលតោកាើ�មាាន

ពាកា់ព័នធនឹងកាារតោប្រ�ើប្របាាស៊ី់កាមាមវ៉ាិ�� និងកាារតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់។

•	 កាារតោ�ើើកាារជាាមាួ�អាែកាតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងអាែកាចូលរួមា
ប្រ��់ជាាន់ថែាកា ់តោដ្ឋើមាី��ានាថាកាារតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់មាាន
ភាាពស៊ីមាប្រស៊ី� និងតោស៊ីមើភាាព�ែា។

•	 កាារ�័ពើ�័ា�អាំព�កាមាមវ៉ាិ�� និង
•	 កាារប្រស៊ីាវ៉ាប្រជាាវ៉ា និងកាារ�តោងេើ�អានីស៊ីាស៊ីន៍អំាព�កាារ�ួាស៊ី់�ី�រចាំបាាច់តោទីៅតោលើ

កាមាមវ៉ាិ��។
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កាារផែពីែផែាយដ្ឋលិ់�ូលិដ្ឋឋាន	និងាភាូាប់់ទូំនាកា់ទូំនងា
កាារិ�ាល័� AGO ប្រ�តោមាើលតោ�ើញដែវ៉ាងឆាងា�ថា ប្រកាីមា�ីវ៉ាជានចប្រមាីះនឹងស៊ីហាកាារ�ែា�តោងេើ�21 
ជាាមាួ� AGO Youth Program Team នូវ៉ាដ្ឋំតោណ៍ើរកាារប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជាន
ជាា�នត�នីា� ់តោដ្ឋើមាី�ជាំរីញកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ កាារអានីវ៉ា�ត និងកាារវ៉ាា��នៃមាួកាមាមវ៉ាិ��។ 

AGO Youth Program Team ស៊ីើះដែស៊ីើង�តោងេើ�ទីំនាកា់ទីំនងដ្ឋ៏មាានអា�ិន័�ជាាមាួ�
�ីវ៉ាជាន តោដ្ឋើមាី�ឱ្យយពួកាតោ�អាាចតោ�ើញលទីធ�លនៃនកាារដែណ៍នាំរ�ស៊ី់ពួកាតោ�តោលចតោចញជាាប្រ��ិ��តិ
កាារ និង�តោងេើ�តោ�ោលកាារណ៍៍។ ជាាងតោនះតោទីៅតោទីៀ� �ីវ៉ាជាននឹងទីទីួលបាានចំតោណ៍ះដឹ្ឋង ជាំនាញ 
និងស៊ីមា�ិភាាពថម�ៗ�ាមារ�ៈកាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាល និងកាារចូលរួមា ប្រពមាទីាំងទីទីួលបាានប្របាាកា ់
ស៊ី�ីណ៍ស៊ីប្រមាា�់កាារងារ និងជាំនាញព��ទីពិតោស៊ីោ�ន៍រស៊ី់តោនៅ។ តោ�ើងមាានតោ�ោលតោដ្ឋៅតោ�ើើឱ្យយ
�ីវ៉ាជានចា�់ទីីកាកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline ជាា�ន�ានដែដ្ឋលអាាចតោជាឿទីីកាចិ�ត និង
ដែណ៍នាំប្របាា�់មាិ�តភា័កាតិរ�ស៊ី់ពួកាតោ�។ AGO Youth Outreach & Engagement Team នឹង
ទីទីួលមា�ិតោ�ោ�ល់ជាា�នត�នីា�់ព��ីវ៉ាជាន តោហាើ�តោ�ើើកាារជាាមាួ�កាារិ�ាល័� AGO និង
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Youth Safety and Well-
being Tipline តោដ្ឋើមាី��ញ្ហាៀ�លអានីស៊ីាស៊ីន៍រ�ស៊ី់ពួកាតោ�កាែ�ងកាមាមវ៉ាិ��តោនះ។
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លោសាចកាីីប់ខ្សែនែ�ខិាងាចុងា
លោសាចកាីីប់ខ្សែនែ�ខិាងាចុងា	A	–	អនកាចូលិរួ�តា�លោខិោនធីីជ្ញាាទូីលិំលោនៅកាន�ងារដ្ឋឋវាាសាុីនលោតោន

កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline ខ្លួែះដែខ្លួែងប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍ប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ

តំប់ន់ភាូ�ិសា
ាម្រាសា

រអនកាលោឆើ�យ
តប់
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�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត និងតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើ�ីវ៉ាជាន។ និ�មាន័�ខ្លួាងតោប្រកាោមាប្រ�ូវ៉ាបាាន�តោងេើ�តោ�ើងតោដ្ឋោ� 
AGO Youth Program Team តោហាើ�តោប្រ�ើតោនៅកាែ�ងកាារតោ�ើើតោស៊ីចកាី�ស៊ីតោប្រមាចចិ�តនៃ�ីកាែ�ង និងប្របាាប្រស៊ី័�
ទីាកា់ទីងជាាមាួ�អាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា់អាំព�ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�រ�ស៊ី់កាមាមវ៉ាិ��។ 

កាារម្រាប់ឆាំងានឹងាកាារលោរ�សាលោអ�ងាជ្ញាាតិសាាសាន៍
កាារប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន៍�ឺជាាកាារតោ�ីជាំាចិ�តរ�ស៊ី់�ី�ះលកាែ�ងកាារ
ដែស៊ីើង�ល ់និងកាារជាប្រមាីះតោចោលជាាចាំបាាច ់តោដ្ឋើមាី�រកាឱ្យយតោ�ើញ�ញ្ហាាា កាី�បាារមាភ និង
តោ�ោលកាារណ៍៍ដែដ្ឋលជាំរីញកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍តោហាើ�តោ�ើើឱ្យយអាស៊ី់ព�ស៊ីមា�ិភាាព
កាែ�ងកាារលី��ំបាា� ់និង/ឬ�ួាស៊ី់�ី�រវ៉ាា។ តោ�ើងតោ�ីជាំាទីទីួលស៊ីះាល ់តោដ្ឋោះប្រស៊ីា� និង
លី��ំបាា�់កាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន៍ប្រ��់រូ�ភាាពតោនៅកាែ�ងវ៉ាិស៊ីាលភាាពកាារងាររ�ស៊ី់
តោ�ើង។ តោ�ើងទីទីួលស៊ីះាល់ថា កាារតោរើស៊ីតោអាើង និងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន៍មាាន�ងេ�់
តោនៅកាែ�ងរចនាស៊ីមាព័នធ តោ�ោលកាារណ៍ ៍និងប្រ�ព័នធ�ាមាអាងះភាាពនានា តោហាើ�តោ�ើងប្រ�ូវ៉ាដែ�
តោប្រ�ើវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន៍ប្រ��់តោពលតោវ៉ាលា តោដ្ឋើមាី�ដែវ៉ាការកា
កាារអានីវ៉ា�តដែដ្ឋល�នតតោរើស៊ីតោអាើង និងឱ្យយ�នៃមាួជានជាា�ិដែស៊ីីកាស៊ីដ្ឋាច់តោ�។
លោផីោតសាំខិាន់លោលិ�យុវជ្ញាន
កាារ�ដែប្រមា�ប្រមាង់រតោ�ៀ��ិ� និងរតោ�ៀ��ល់តោ�ើញតោ�ើងវ៉ាិញតោដ្ឋោ�ឱ្យយ�ីវ៉ាជានចូលរួមា
�ាាងស៊ីកាមាមកាែ�ងកាារតោ�ើើដែ�នកាារ កាារអានីវ៉ា�ត កាារវ៉ាា��នៃមាួកាមាមវ៉ាិ�� និងកាារតោ�ីោ�តោលើអាើ�
ដែដ្ឋលស៊ីំខ្លួាន់ចំតោពោះ�ីវ៉ាជានតោនៅតោពល�ចៀ��ីនែ តោហាើ�តោ�ើើស៊ីកាមាមភាាពតោនះតោដ្ឋោ�ស៊ីហាកាារ
ជាាមាួ�ប្រ�ួស៊ីារ មាិ�តភា័កាតិរ�ស៊ី់ពួកាតោ� អាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា ់និងអាែកាជាំនាញតោ�័ង 
តោទីៀ�។
ម្រាប់យ័តនម្រាប់ខ្សែយងាកាុំឱ្យយប់ុះទូងាគិចផើ�វចិតរ
កាារ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តអាាចជាួ�ប្រ�ទីះជាាលកាខណ៍ៈ�ី�ះលនិងជាារួមា តោដ្ឋោ�ដ្ឋឹងខ្លួួ�ន និង
មាិនដ្ឋឹងខ្លួួ�ន។ កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline ខ្លួែះដែខ្លួែងប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកំីាឱ្យយ�ាះទីងះិច
�ួ�វ៉ាចិ�តតោដ្ឋោ�ទីទីួលស៊ីះាល់ថា �ី�ះលប្រ��់រូ�ប្រ�ដែហាលជាាបាានជាួ��ញ្ហាាា�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត
កាែ�ងជា�វ៉ាិ� តោហាើ�តោប្រ�ើកាារ�ល់ដ្ឋឹងតោនះតោដ្ឋើមាី��តោញ្ហាៀ�ស៊ីកាារតោ�ើើឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តតោ�ើងវ៉ាិញ 
និងតោ�ើើបាា��ីវ៉ាជានកាាន់ដែ�ខ្លួួាំង។ កាារ�ល់ដ្ឋឹងអាំព�អាាកាារៈនៃនកាារ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តដែដ្ឋល
តោនៅដែ�ជាាប្រស៊ីតោមាោលជាា�់ខ្លួួ�ន និងកាារជាួ��ីវ៉ាជានឱ្យយរកាតោ�ើញ កា៏ដ្ឋូចជាាកាា�់�និ�ទីីកាខ
ប្រពួ�និង�ញ្ហាាាពាកា់ព័នធនឹងកាារ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តតោនោះ�ឺជាាវ៉ាិ��ដែដ្ឋលតោ�ើងអាាចប្រ��័�ែ
ប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តបាាន។

លោសាចកីីាប់ខ្សែនែ�ខិាងាចុងា	B	–	ចកុា�វិស័ាយម្រាប់ឆាងំានឹងាកាារលោរ�សាលោអ�ងាជ្ញាាតិសាាសាន៍	លោផីោតសំាខិាន់ 
លោលិ�យុវជ្ញាន	និងាម្រាប់យ័តនម្រាប់ខ្សែយងាកាុំឱ្យយប់ុះទូងាគិចផើ�វចិតររប់សា់ខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត	់
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លោសាចកាីីប់ខ្សែនែ�ខិាងាចុងា	C	-	ធី�មនុញ្ចឹារប់សា់គ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារម្រាប់ឹកាែាលោយោប់លិ់នៃនកា�មវិធី	ី
Washington	Youth	Safety	and	Well-being	Tipline	

គ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារម្រាប់ឹកាែាលោយោប់លិ់នៃនខ្សែខិែទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត	់

ធី�មនុញ្ចឹា

 I.	 សាិទូុិអំណ៍ាច	លោគ្គោលិប់ំណ៍ងា	និងាវិសាាលិភាាពីកាារងាារ

ស៊ីិទីធិអាំណ៍ាច៖ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោនះប្រ�ូវ៉ាបាាន�តោងេើ�តោ�ើងតោដ្ឋោ�អានីតោលោមា�ាមាចីា� ់
Engrossed Substitute Senate Bill 5092 (2021)។

ចីា�់តោនះបាានដែ�ងដែចកាថវ៉ាិកាាកាែ�ងស៊ីមា័�ប្រ�ជាីំ�ាកា់ដែ�ងចីា�់ឆាែា ំ2021 ទីីកាឱ្យយ Office of the 
Attorney General តោដ្ឋើមាី� (1) តោកាោះប្រ�ជាីំ�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ និង (2) តោរៀ�ចំ�តោងេើ� 
កា៏ដ្ឋូចជាាអានីវ៉ា�ត	Tipline Program	តោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ។ ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់�ឺជាាកាមាមវ៉ាិ��
ស៊ីប្រមាា�់ទីទីួល និងតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ព�ស៊ីា�ារណ៍ជាន ពាកា់ព័នធនឹងហាានិភា័�
ឬហាានិភា័�ដែដ្ឋលអាាចតោកាើ�មាានចំតោពោះស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាពរ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន។ កាមាមវ៉ាិ��តោនះនឹង
�ីល់ស៊ីិទីធិអាំណ៍ាចឱ្យយ�ីវ៉ាជានកាែ�ងកាារដែស៊ីើង�ល់អាំព��ន�ានដែដ្ឋលមាានស៊ីប្រមាា�់ពួកាតោ�កាែ�ង�ំ�ន ់និង
តោដ្ឋើមាី�ប្របាា�់ព�កាី�បាារមាភអាំព��ី�ះលដែដ្ឋលអាាចនឹង�ងេតោប្រ�ោះថែាកា់ដ្ឋល់ខ្លួួ�នឯង ឬអាែកាតោ�័ងតោទីៀ�។ Tipline 
Program កា៏ដ្ឋូចជាា�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នឹងខ្លួែះដែខ្លួែងប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកំីាឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត 
ប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍និងទីទីួលដ្ឋំណ៍ឹងព�ស៊ីំតោ�ង�ីវ៉ាជាន។

តោ�ោល�ំណ៍ង៖ តោ�ោល�ំណ៍ងរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោនះ��ឺីល់តោ�ោ�ល់ឱ្យយ Office of 
the Attorney General ខ្លួណ៍ៈដែដ្ឋលកាារិ�ាល័�តោនះតោរៀ�ចំ�តោងេើ�ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារស៊ីប្រមាា�់កាារវ៉ាា��នៃមាួ
ហាានិភា័� កាារ�ំរាមាកាំដែហាង កាារដែណ៍នាំ�នតនិងកាារ�ាមាដ្ឋាន�នត កាាររកា័ាទីីកាទីិនែន័� និងកាារស៊ីមាងា�់
រ�ស៊ី ់Tipline Program។ 

វ៉ាិស៊ីាលភាាព៖ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះនឹង�ីល់អានីស៊ីាស៊ីន៍ដ្ឋល ់Office of the Attorney General �ាីដែនត
មាិនដែមានជាាស៊ីិា�័ន�ាកា់ដែ�ងចីា� ់ឬតោ�ោលកាារណ៍៍តោទី។ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ទីទីួល�នី�កា៖ 

•	 ប្រស៊ីាវ៉ាប្រជាាវ៉ា ប្រ�ួ�ពិនិ�យ និង�ីល់អានីស៊ីាស៊ីន៍តោដ្ឋើមាី�ឱ្យយមាានពិ��កាារអានីវ៉ា�តដ្ឋ៏ប្រ�តោស៊ីើរ�ំ�ី� 
ស៊ីប្រមាា�់កាារតោឆាួើ���ចំតោពោះស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ីវ៉ាជានកាែ�ងស៊ីហា�មាន៍
តោដ្ឋោ�មាានកាារស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួល ខ្លួណ៍ៈដែដ្ឋលពួកាតោ�ទីាកា់ទីងតោទីៅដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍
�នីាន ់រួមាមាានជាាអាាទី៍៖

o លទីធភាាពទីទីួលបាានតោស៊ីវ៉ាាអា�់រ ំតោស៊ីវ៉ាាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ និងតោស៊ីវ៉ាាព�អាាជាំា�រ
អានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់

o កាាររកា័ាទីីកាទីិនែន័� និងកាារដែចការំដែលកាព័�៌មាានកាែ�ងចំតោណ៍ោមាអាែកាជាំនាញ
តោឆាួើ��� និងអាែកា�ីល់តោស៊ីវ៉ាា ប្រពមាទីាំងរកា័ាកាារស៊ីមាងា�់រ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន
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o ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារស៊ីប្រមាា�ក់ាារវ៉ាា��នៃមាួហាានិភា័�និងកាារ�ំរាមាកាំដែហាងនៃនកាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលបាានទីទីួល និង

o ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារស៊ីប្រមាា�់កាារដែណ៍នាំ�នត និងកាារ�ាមាដ្ឋាន�នត តោដ្ឋើមាី��ានាថា�ីវ៉ាជាន
នឹងទីទីួលបាានជាំនួ�ទីាន់តោពលតោវ៉ាលា តោនៅតោពលពួកាតោ�រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់

អានីស៊ីាស៊ីន៍រ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នឹងប្រ�ួ�ពិនិ�យតោដ្ឋោ�ជាំនួ�កាារអា�ះរដ្ឋឋអាាជាំា និង
�កាតោទីៅពិចារណ៍ា ប្រស៊ី�តោពលដែដ្ឋលទី�ភាែាកា់ងារតោនះតោរៀ�ចំ�តោងេើ�ស៊ីំតោណ៍ើស៊ីីំ�ារាងស៊ីប្រមាង់�នៃមា ួនិងចរចា
លកាខខ្លួណ៍ាជាាមាួ�ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។ 

រ�ៈតោពល៖ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ប្រ�ូវ៉ាដែ�តោរៀ�ចំកាិចៀប្រ�ជាីំ�ាាង�ិចមាួ�តោលើកាកាែ�ងមាួ�ដែខ្លួ 
តោហាើ�ដ្ឋាកា់�ញ្ហាា�នលទីធ�លដ្ឋំ�ូងៗ ប្រពមាទីាំងអានីស៊ីាស៊ីន៍តោទីៅ Office of the Attorney General 
ប្រ�ឹមាដែខ្លួមាិថីនា ឆាែា ំ2022។  កាារងាររ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់�ញ្ហាៀ�់តោនៅនៃថងទី� 31 ដែខ្លួមាការា 
ឆាែា ំ2023។ តោទីោះ�ាាងណ៍ា អាាចមាានកាារកាំណ៍�់តោពលស៊ីប្រមាា�់កាិចៀប្រ�ជាីំ�ដែនិមាតោទីៀ� តោនៅតោពលកាារងារ
មាានកាារវ៉ាិវ៉ាឌ្ឍឍតោទីៅមាីខ្លួ តោហាើ�អាែកា�ំណ៍ាង�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារនឹងប្រ�ូវ៉ាបាានជាូនដ្ឋំណ៍ឹងជាាមាីនមាួ�ដែខ្លួ។ 
Office of the Attorney General អាាចកាំណ៍�់ថា�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោនះប្រ�ូវ៉ា�នត
តោរៀ�ចំកាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅតោប្រកាោ�ដែខ្លួមាការា ឆាែា ំ2023 តោហាើ�នឹងតោ�ើើទីំនាកា់ទីំនងអាំព�ចំណ៍ុចតោនះជាាមាួ�ស៊ីមាាជាិកា
ប្រ�ឹមាដែខ្លួវ៉ាិចិិកាា ឆាែា ំ2022។ 

	 II.	 សា�ាជ្ញាិកាភាាពី
ស៊ីមាាស៊ីភាាព៖  �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោនះមាានស៊ីមាាជាិកា 18 រូ�ដែដ្ឋល�ំណ៍ាងឱ្យយតោស៊ីវ៉ាាដែ�ែកា
ស៊ីីខ្លួភាាព អាាជាំា�រអានីវ៉ា�តន៍ចីា� ់មាណ៍ាលស៊ីិកា័ា�ិកាារ ថែាកា់ឧ�តមាស៊ីិកា័ា ជាំនួ��ួ�វ៉ាចីា� ់និងតោស៊ីវ៉ាា
�ាំពារកាីមាារ។

លោ�មោះ ញាតិសា�័័នុ
ខ្សែតងាតាំងាលោដ្ឋោយ 
អងាគនីតិប់ញ្ចឹាតរ ិ
រប់សា់រដ្ឋឋ

សាុខិាភាិបាាលិ

Diana 
Cockrell

Washington State Health Care 
Authority (អាាជាំា�រទីទីួល�នី�កាដែថទីាំ
ស៊ីីខ្លួភាាពនៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន)

បាានដែ�ង�ាំង

Kallie Kurtz
Washington State Department 
of Health (ប្រកាស៊ីួងស៊ីីខ្លួាភាិបាាលនៃនរដ្ឋឋ
វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន) 

បាានដែ�ង�ាំង

Kirk 
Williamson

Benton Franklin Community Health 
Alliance មាិនបាានដែ�ង�ាំង

Larry Wright UW Forefront Suicide Prevention 
Center មាិនបាានដែ�ង�ាំង



25

Maithri 
Sarangam Seattle Indian Health Board មាិនបាានដែ�ង�ាំង

អប់់រំ
Abigail 
Westbrook

Washington State School Directors’ 
Association មាិនបាានដែ�ង�ាំង

Chris 
Weedin

Washington Association of 
Educational Service Districts បាានដែ�ង�ាំង

Ella DeVerse
Washington Office of Superintendent 
of Public Instruction (កាារិ�ាល័�
ស៊ីែងកាារនៃនប្រកាស៊ីួងអា�់រំនៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន)

បាានដែ�ង�ាំង

Liz Pray Washington Education Association មាិនបាានដែ�ង�ាំង
Roz 
Thompson

Association of Washington School 
Principals មាិនបាានដែ�ង�ាំង

Sam Loftin Washington Student Achievement 
Council បាានដែ�ង�ាំង

Tanya Aggar Washington State Parent and Teacher 
Association មាិនបាានដែ�ង�ាំង

អាជ្ញាាាធីរអនុវតរន៍ចាាប់់

Adam 
Wasserman

Washington Emergency Management 
Division (អាងះភាាពប្រ��់ប្រ�ងតោពលមាាន
អាាស៊ីនែនៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន)

មាិនបាានដែ�ង�ាំង

Brian George Washington State Fusion Center 
(មាជាឈមាណ៍ាលប្រ�មាូល�ី�ំនៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន) មាិនបាានដែ�ង�ាំង

Carri Gordon Washington State Patrol (កាងលីា�នៃន
រដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន) បាានដែ�ង�ាំង

Kevin Fuhr Washington Association of Sherriffs 
& Police Chiefs មាិនបាានដែ�ង�ាំង

សាិទូុិពីលិរដ្ឋឋ
Karen Pillar TeamChild មាិនបាានដែ�ង�ាំង
លោសាវាគ្គាំពីារកាុ�ារ

Gavyn Tann

Washington State Department of 
Children, Youth, & Families (ប្រកាស៊ីួង
ប្រ��់ប្រ�ងកាីមាារ �ីវ៉ាជាន និងប្រ�ួស៊ីារនៃនរដ្ឋឋ
វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន)

មាិនបាានដែ�ង�ាំង
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�ន្ត្រីនរីជ្ញាាប់់កាិចឹសានយា	និងាប់ុគ្គគលិិកាគ្គណ៍ៈកា�មាធីិកាារ	(�ិនលោបាោះលោឆនោត)
Camille 
Goldy

Office of the Attorney General, Policy 
Division (អាងះភាាព�ាកា់ដែ�ងតោ�ោលកាារណ៍)៍ មាិនពាកា់ព័នធ

Clarissa 
Lacerda

Office of the Attorney General,  
Policy Unit មាិនពាកា់ព័នធ

Erica Chang Office of the Attorney General,  
Policy Unit មាិនពាកា់ព័នធ

Monserrat 
Jauregui

Office of the Attorney General,  
Policy Unit មាិនពាកា់ព័នធ

Sahar Fathi Office of the Attorney General,  
Policy Unit មាិនពាកា់ព័នធ

Linda Hoage
Office of the Attorney General, 
Information Services (តោស៊ីវ៉ាាកាមាម
ព័�៌មាាន)

មាិនពាកា់ព័នធ

Megan 
Osborne Maike & Associates មាិនពាកា់ព័នធ

Michelle 
Maike Maike & Associates មាិនពាកា់ព័នធ

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នឹងតោប្រ�ើជាំនាញ និងកាារ�ល់ដ្ឋឹងស៊ីី�ជាតោប្រមាៅអាំព�ស៊ីមាាជាិកាភាាព កា៏ដ្ឋូចជាា
មាណ៍ាលរ�ស៊ី់អាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា់ន�មាួ�ៗកាែ�ងកាប្រមាិ�អា�ិ�រមាា។ ស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារ
ប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់មាិនទីទីួលខ្លួីស៊ីប្រ�ូវ៉ាតោដ្ឋោ��ីាល់តោលើកាារប្រ��់ប្រ�ងស៊ីកាមាមភាាព�តោប្រមាោងតោទី �ាីដែនតនឹងជាួ�
ដ្ឋល់�តោប្រមាោង�ាមារ�ៈ៖

•	 កាារតោដ្ឋើរ�ួនាទី��ាាងស៊ីកាមាមតោដ្ឋោ�ចូលរួមាកាិចៀប្រ�ជាី ំ(ព�ចមាងា�) និងចូលរួមាកាែ�ងកាារពិភាាកា័ា
តោ�័ងៗ

•	 កាារប្របាាប្រស៊ី័�ទីាកា់ទីងអាំព�ព័�៌មាាន និង�ួនាទី�តោដ្ឋោ�តោ�ើកាចំហា តោដ្ឋោ�មាានកាារតោ�ោរព និង
ទីាន់តោពលតោវ៉ាលា 

•	 កាារ�ីល់ជាំនាញជាាកា់លាកា់តោនៅតោពលស៊ីមាប្រស៊ី� រួមាទីាំងកាារកាំណ៍�់�ញ្ហាាាដែដ្ឋលកាំពីង
តោកាើ�តោ�ើង ឬចំណ៍ុច�ួរប្រពួ�បាារមាភ

•	 កាារ�ីល់�ំនិ�ប្រ��់ប្រជាីងតោប្រជាោ�ស៊ីប្រមាា�់កាារពិចារណ៍ាតោដ្ឋោ��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ា
តោ�ោ�ល ់  

•	 កាារស៊ីីា� ់និងកាារវ៉ាា��នៃមាួ�ំនិ�តោដ្ឋោ�តោ�ើកាចិ�តទីូលា� និងចំណ៍ា�់អាារមាមណ៍៍តោលើទីស៊ី័នៈ
តោប្រចើន និងចប្រមាីះ

•	 កាារ�ញ្ហាា�នព័�៌មាាន�នតតោទីៅមាណ៍ាលតោរៀងៗខ្លួួ�នអាំព�ស៊ីកាមាមភាាពរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារ
ប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល ់និងកាារប្រ�មាូលព័�៌មាានព�មាណ៍ាលរ�ស៊ី់ពួកាតោ�មាកាដែចការំដែលកាជាាមាួ�
�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល ់

•	 កាាររកា័ាអាារមាមណ៍៍តោចះស៊ីហាកាារដែដ្ឋល�ងាាញព�កាារតោជាឿថា �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់
តោ�ើើកាាររួមា�ែា�ឺប្រ�តោស៊ីើរជាាងអាើ�ដែដ្ឋលស៊ីមាាជាិកាន�មាួ�ៗអាាចតោ�ើើបាានដែ�មាែាកា់ឯង 

•	 កាារតោ�ើើកាារ�ាមាមា�ិទីូតោទីៅតោដ្ឋោ�រួមា�ញ្ហាៀ�ល និងកាារភាាា�់�ំនិ�ចប្រមាីះ និង
•	 កាារចូលរួមាចំដែណ៍កាតោដ្ឋោ�ស៊ីីទីធចិ�តកាែ�ងកាារ�ីល់អានីស៊ីាស៊ីន៍ចីងតោប្រកាោ�ដែដ្ឋលឆាួ�ះ�ញ្ហាៀាំងព�

តោ�ោល�ំណ៍ងរួមា និងចំណ៍ា�់អាារមាមណ៍៍រួមារ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់។



27

មាិនដែមានស៊ីមាាជាិកា៖  ស៊ីា�ារណ៍ជាននឹងអាាចចូលរួមាកាិចៀប្រ�ជាីំបាាន។ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់
អាាចនឹងអានីញ្ហាញា�ឱ្យយអាែកាចូលរួមាដែដ្ឋលមាិនដែមានជាាស៊ីមាាជាិកា�តោញ្ហាៀញមា� ិតោ�ើមាានតោពលប្រ��់ប្រ�ាន់។ មា�ិ
ប្រ�ូវ៉ាដែ�ពាកា់ព័នធនឹងប្រ��ាន�ទីដែដ្ឋលកាំពីងពិភាាកា័ា អាាចមាានតោពលកាំណ៍� ់និងមាិន�ងេកាាររំខ្លួាន ដ្ឋូច
បាានកាំណ៍�់តោដ្ឋោ�អាែកាស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួលកាិចៀប្រ�ជាីំ។

 III.	 កាិចឹម្រាប់ជ្ញាុំ

កាិចៀប្រ�ជាីំប្រ�ូវ៉ាបាានរំពឹងថាមាានរ�ៈតោពល 90 នាទី� តោហាើ�នឹងមាិនពនយារហាួស៊ីព�រ�ៈតោពលដែដ្ឋលបាាន
�ញ្ហាាាកា់កាែ�ងរតោ�ៀ�វ៉ាារៈតោដ្ឋោ��មានកាារ�ល់ប្រពមាព�ស៊ីមាាជាិកាភាា�តោប្រចើនដែដ្ឋលចូលរួមាកាិចៀប្រ�ជាីំតោ�ើ�។
កាារជាូនដ្ឋំណ៍ឹង៖ Office of the Attorney General នឹងតោ�ំើកាារជាូនដ្ឋំណ៍ឹងដែដ្ឋល�ញ្ហាាាកា់កាាល�រិតោចិទី 
តោមាាោង និងទី�កាដែនួងប្រ�ជាី ំតោហាើ�នឹង�តោងេើ�រតោ�ៀ�វ៉ាារៈអាំព�កាិចៀកាារដែដ្ឋលប្រ�ូវ៉ាតោ�ើើប្រ��ិ��តិកាារ។ Office 
of the Attorney General នឹងខ្លួែះដែខ្លួែងតោ�ំើរតោ�ៀ�វ៉ាារៈនៃនកាិចៀប្រ�ជាីំឱ្យយបាានមាីន 2 នៃថង តោហាើ�នឹងតោ�ំើ
រតោ�ៀ�វ៉ាារៈឱ្យយបាានមាីន�ាាង�ិច 24 តោមាាោង។
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោបាោះតោឆាែោ�៖ Office of the Attorney General នឹងស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួលកិាចៀប្រ�ជាីំរ�ស៊ី់�ណ៍ៈ
កាមាមា�ិកាាប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល ់តោដ្ឋោ�តោស៊ីែើឱ្យយតោបាោះតោឆាែោ�ដ្ឋូចខ្លួាងតោប្រកាោមា៖

•	 តោស៊ីែើឱ្យយតោលើកាស៊ីំតោណ៍ើស៊ីប្រមាា�់�ីល់អានីស៊ីាស៊ីន៍
•	 តោ�ើកាកាារពិភាាកា័ាប្រស៊ី��ាមាប្រ��ាន�ទី តោដ្ឋោ�តោស៊ីែើស៊ីីំមា�ិតោ�ោ�ល់ព�ស៊ីមាាជាិកាទីាំងអាស៊ី់
•	 តោប្រ�ើអាងះតោហា� ីនិង�ញ្ហាាាដែដ្ឋលបាានតោលើកាតោ�ើងកាែ�ងកាារពិភាាកា័ា តោដ្ឋើមាី��តោងេើ�ជាតោប្រមាើស៊ីដែដ្ឋល

មាានស៊ីកាីានីពល
•	 តោនៅតោពល�ិទី�ញ្ហាៀ�់កាារពិភាាកា័ា អានីញ្ហាញា�ឱ្យយមាានមា�ិតោ�ោ�ល់អាំព��ញ្ហាាាមិានទីាន់

តោដ្ឋោះប្រស៊ីា�ពាកា់ព័នធនឹងប្រ��ាន�ទី
•	 តោស៊ីែើស៊ីីំមា�ិតោ�ោ�ល់ចីងតោប្រកាោ�
•	 ស៊ីមាាជាិកាមាែាកា់ៗនឹងប្រ�ូវ៉ាបាានតោស៊ីែើឱ្យយតោបាោះតោឆាែោ�តោដ្ឋោ�ចំហាតោលើអានីស៊ីាស៊ីន៍ដែដ្ឋលបាាន

តោលើកាតោ�ើង មាិនអានីញ្ហាញា�ឱ្យយមាានស៊ីនួឹកាតោឆាែោ�ស៊ីមាងា�់តោទី។

ស៊ីីជា�វ៉ា�មា៌កាែ�ងកាិចៀប្រ�ជាីំ៖ ស៊ីប្រមាា�់កាារប្រ�ជាីំ�ាមាវ៉ាីតោដ្ឋអា ូស៊ីមាាជាិកាប្រកាីមាប្រ�ូវ៉ាបាានតោស៊ីែើឱ្យយអានីវ៉ា�តដ្ឋូចខ្លួាងតោប្រកាោមា
កាែ�ងកាិចៀប្រ�ជាីំ៖ 

1. �ិទីស៊ីំតោ�ងខ្លួួ�នអាែកា តោនៅតោពលអាែកាមាិននិ�ា�
2. តោ�ើញមាីខ្លួកាែ�ងកាាតោមារាា ប្រ�ស៊ីិនតោ�ើអាាច 
3. តោប្រ�ើមាីខ្លួងារ�ី�រតោឈមោះ តោដ្ឋើមាី��តោងាោះតោឈមោះដែដ្ឋលអាែកាតោពញចិ�តឱ្យយតោ�តោហាៅ និងអាងះភាាពដែដ្ឋល

អាែកា�ំណ៍ាងតោនៅកាែ�ងកាិចៀប្រ�ជាី ំ
4. កាា�់�និ�កាាររំខ្លួានព�នៃ�ីខ្លួាងតោប្រកាោ��ាមាដែដ្ឋលអាាចតោ�ើើបាាន
5. ទីីកាឱ្យយអាែកានិ�ា��តោញ្ហាៀញ�ំនិ�ឱ្យយបាានច� ់តោហាើ�
6. តោប្រ�ើមាីខ្លួងារតោលើកានៃដ្ឋ តោដ្ឋើមាី�តោស៊ីែើស៊ីីំតោវ៉ាននិ�ា� 

�ដែនិមាព�តោនះ កាារអានីវ៉ា�តជាាប្រ�ចាំទីាំងតោនះនឹងជាួ��ានា�លិ�ភាាព៖
1. ទីទីួល�កាទីស៊ី័នៈឱ្យយបាានតោប្រចើន
2. រកា័ាភាាព��់ដែ�ន និងតោ�ើកាចិ�តទីូលា�
3. ស៊ីីា�់ទីស៊ី័នៈរ�ស៊ី់អាែកានិ�ា� 
4. ��ាំង�ំនិ� កាីំ��ាំងនឹងមានីស៊ី័
5. តោលើកាជាាស៊ីំណ៍ួរ ប្រ�តោស៊ីើរជាាងមាិន�ល់ប្រស៊ី� 
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6. តោ�ោរពតោពលតោវ៉ាលាកាំណ៍� ់និង
7. តោ�ើើកាារ�ាមាមា�ិទីូតោទីៅ និងតោ�ោល�ំណ៍ងរួមា កា៏ដ្ឋូចជាាចំណ៍ា�់អាារមាមណ៍៍រួមារ�ស់៊ីតោ�ើង។ 

តោស៊ីចកាី��ញ្ហាាាកា់តោ�ោលជាំហារ៖ ស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ដែដ្ឋលចង់�ញ្ហាាាកា់
តោ�ោលជាំហារជាាលា�លកាខណ៍៍អាកា័រអាាច�ញ្ហាាាកា់បាាន។ តោស៊ីចកាី��ញ្ហាាាកា់តោ�ោលជាំហារដែដ្ឋលបាានទីទីួល
តោនៅមាីន ឬកាែ�ងអាំ��ងតោពលប្រ�ជាីំនឹងប្រ�ូវ៉ាដែចការំដែលកាជាាមាួ��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោដ្ឋោ�
អាែកាស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួល។ អាែកាស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួលមាានទីំនួលខ្លួីស៊ីប្រ�ូវ៉ាកាែ�ងកាារដែចការំដែលកាតោស៊ីចកាី��ញ្ហាាាកា់
តោ�ោលជាំហារដែដ្ឋល�ញ្ហាាាកា់តោដ្ឋោ�ស៊ីមាាជាិកាកាែ�ងអាំ��ងកាារពិភាាកា័ាដែដ្ឋលពាកា់ព័នធ។ តោទីោះ�ាាងណ៍ា �ួនាទី�
រ�ស៊ី់អាែកាស៊ីប្រមា�ស៊ីប្រមាួល�ឺមាិនដែមាន�ាំប្រទី ឬកាារពារតោ�ោលជាំហារដែដ្ឋលបាាន�ញ្ហាាាកា់តោទី។  

ទី��ាំង៖  កាិចៀប្រ�ជាីំរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នឹងតោ�ើើតោ�ើង�ាមាអាន�ាញ តោដ្ឋោ�
តោប្រ�ើប្រ�ព័នធប្រ�ជាីំ�ាមាវ៉ាីតោដ្ឋអាូ។ ប្រ�ស៊ីិនតោ�ើសិ៊ីានភាាពស៊ីីខ្លួភាាពស៊ីា�ារណ៍ៈអាាចឱ្យយប្រ�ជាីំតោដ្ឋោ�
ជាួ��ីាល់បាាន ជាាទីូតោទីៅកាិចៀប្រ�ជាីំនឹងតោ�ើើតោ�ើងតោនៅកាារិ�ាល័�រ�ស៊ី់អា�ះរដ្ឋឋអាាជាំា �ាីដែនតកា៏អាាច
តោ�ើើតោ�ើងតោនៅទី��ាំងតោ�័ងតោទីៀ�ដែដ្ឋលស៊ីមាប្រស៊ី��ងដែដ្ឋរ។ កាារចូលរួមា�ាមាវ៉ាីតោដ្ឋអា ូនិងប្រ�ព័នធ
ទីូរ�មានា�មាន៍កា៏នឹងប្រ�ូវ៉ាបាាន�ីល់ជាូន�ងដែដ្ឋរ។

 IV.	 កាារម្រាបាាម្រាសា័យទូាកា់ទូងា	

កាារប្របាាប្រស៊ី័�ទីាកា់ទីង�ាមាអាុ�ដែមាល និងប្រ�ព័នធតោអា�ិចប្រ�ូនិកាតោ�័ងតោទីៀ�ទីាំងអាស៊ី់ជាាមាួ��ណ៍ៈ 
កាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ប្រ�ូវ៉ាប្រស៊ី��ាមាចីា�់ស៊ីី�ព�កាំណ៍�់ប្រ�ាស៊ីា�ារណ៍ៈ និងកាារ�តោញ្ហាៀញព័�៌មាាន
ដែដ្ឋលពាកា់ព័នធ។ តោដ្ឋើមាី�ជាួ��ានាឱ្យយមាានកាារអានីតោលោមា�ាមាលកាខខ្លួណ៍ា�ប្រមាូវ៉ាអាំព�កាាររកា័ាទីីកាកាំណ៍�់ប្រ�ា
ស៊ីា�ារណ៍ៈ កាារតោឆាួើ�ឆាួង�ាមាអាុ�ដែមាលស៊ីប្រមាា�់តោប្រ�ើប្របាាស៊ី់រ�ៈតោពលដែវ៉ាងទីាំងអាស៊ី់�ួរដែ�តោ�ំើជាា cc ឬ
�ញ្ហាា�ន�នតតោទីៅតោលោកាប្រស៊ី� Clarissa Lacerda (clarissa.debarroslacerda@atg.wa.gov)។ 
�ដែនិមាព�តោនះ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់តោ�ីោ�ជាាចមាីងតោលើកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់កា៏ពិ�ដែមាន 
�ាីដែនត “កាារស៊ីតោប្រមាចចិ�ត” ទីាំងអាស៊ី់រ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ប្រ�ូវ៉ាដែ�តោ�ើើតោ�ើងជាាចំហា 
កាែ�ងអាំ��ងតោពលប្រ�ជាីំប្រកាីមាកាារងារ។ 

កាំណ៍�់តោហា�ីប្រ�ជាីំ៖ កាំណ៍�់តោហា�ីប្រ�ជាីំដែដ្ឋលស៊ីតោងខ�ចំណ៍ុចសំ៊ីខ្លួាន់ៗនៃនកាិចៀប្រ�ជាីំតោលើកាមាីននឹងតោរៀ�ចំ
តោដ្ឋោ� Office of the Attorney General តោហាើ�ដែចកាជាូនស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ា
តោ�ោ�ល់។ កាំណ៍�់តោហា�ីប្រ�ជាីំនឹង�ីល់ជាូនស៊ីប្រមាា�់តោ�ើើកាារពិចារណ៍ាកាែ�ងកាិចៀប្រ�ជាីំ�នីា�់។ កាំណ៍�់តោហា�ី
ប្រ�ជាីំប្រ�ូវ៉ារួមា�ញ្ហាៀ�ល�ាាង�ិចនូវ៉ាព័�៌មាានខ្លួាងតោប្រកាោមា៖
 i.	 កាាល�រិតោចិទី តោមាាោង ទី��ាំងប្រ�ជាី ំនិង�ញ្ហាា�តោឈមោះស៊ីមាាជាិកាដែដ្ឋលចូលរួមា
 ii.	 តោស៊ីចកាី�ស៊ីតោងខ�អាំព�ប្រ��ាន�ទីពិភាាកា័ា និង 
 iii.	 លទីធ�លនៃនកាារតោលើកាស៊ីំតោណ៍ើ និងអានីស៊ីាស៊ីន៍
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12 �ការា
•	 បាានប្រ�ួ�ពិនិ�យប្រ�វ៉ា�តិដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់កាែ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន និងបាានតោ�ើើ

�ទី�ងាាញអាំព�ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័�រ�ស៊ី់កាារិ�ាល័� AGO ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ��តោនះ។ 
•	 បាាន�ូស៊ី�ញ្ហាាាកា់អាំព��មាមនីញ្ហាញរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនកាមាមវ៉ាិ��ដែខ្លួ័

ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់ដែដ្ឋលតោរៀ�រា�់អាំព�រតោ�ៀ�ដែដ្ឋលប្រកាីមាកាារងារប្រ�ូវ៉ាតោ�ើើប្រ��ិ��តិ
កាារ និងបាានតោស៊ីែើឱ្យយស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារ�ីល់មា�ិដែកាលមាអ�ាមាអាុ�ដែមាល។

•	 បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអាំព� Open Public Meetings Act (OPMA, ចីា�់ស៊ីី�ព�
កាិចៀប្រ�ជាីំស៊ីា�ារណ៍ៈតោដ្ឋោ�តោ�ើកាចំហា) និងចីា�់ស៊ីី�ព�កាំណ៍�់ប្រ�ាស៊ីា�ារណ៍ៈ។

26 �ការា
•	 ស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់បាានអានីមា័��មាមនីញ្ហាញ។ 
•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអាំព�ទីិដ្ឋឋភាាពទីូតោទីៅនៃនកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍដែខ្លួ័

ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោនៅទីូទីាំងស៊ីហារដ្ឋឋ រួមាមាានប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់
ដែដ្ឋលមាានកាាររា�កាារណ៍៍តោប្រចើន�ំ�ី� ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារដែណ៍នាំ�នត និងតោមាតោរៀនដែដ្ឋលបាាន
តោរៀនស៊ីូប្រ�។

•	 Department of Health (DOH) បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះ
អាំព�កាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍរ�ស៊ី់ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីព ី988 កាែ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន។ 

•	 ប្រកាីមាកាារងារ AGO បាានដែណ៍នាំ�ងាាញតោ�ោល�ំនិ�អាំព�ស៊ីារតោពើភា័ណ៍ារ�ស៊ី់ប្រ�ព័នធ 
តោហាើ�បាានតោស៊ីែើឱ្យយស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រស៊ីង់តោឈមោះប្រ�ព័នធដែដ្ឋលមាានប្រស៊ីា�់
តោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ និងអាាច�ាំប្រទី/តោ�ើើជាានៃដ្ឋ�ូកាែ�ងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់។ កាិចៀប្រ�ជាីំបាាន�ញ្ហាៀ�់តោដ្ឋោ�មាានកាារពិភាាកា័ាជាាប្រកាីមា។

9 កាុ�ៈៈ
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាានតោ�ស៊ីកាកាមាម ចកាខ�វ៉ាិស៊ី័� 
និង�នៃមាួ។ �ទី�ងាាញតោនះកា៏បាានរួមា�ញ្ហាៀ�ល�ីទីធស៊ីាប្រស៊ីតភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនងជាាមាួ�
�ីវ៉ាជានរ�ស៊ី់កាារិ�ាល័� AGO ស៊ីប្រមាា�់ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់នៃនរដ្ឋឋ
វ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន�ងដែដ្ឋរ។ 

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអាំព�តោស៊ីចកាី�ស៊ីតោងខ�នៃនស៊ីារតោពើភា័ណ៍ា
រ�ស៊ី់ប្រ�ព័នធ ដែដ្ឋលស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះបាាន�តោងេើ�តោ�ើងកាែ�ងអំា��ង
កាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅនៃថងទី� 26 ដែខ្លួមាការា។ 

•	 �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះបាានចូលរួមាកាែ�ងកាារប្រ�ួ�ពិនិ�យ និងកាារពិភាាកា័ាដ្ឋំ�ូង
ស៊ីី�ព� "�ារាងអាំព�ប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងកាប្រមាិ��នីាន"់ និង "�ារាង
លំដ្ឋា�់លំតោដ្ឋោ�ស៊ីកាមាមភាាព"។
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9 �ីនា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាានឯកាស៊ីារព�រទំីព័រនៃនកាារ
�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋានអាំព�ដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់(តោស៊ីចកាី��ដែនិមាខ្លួាងចីង 
E) ដែដ្ឋលមាានព័�៌មាានអាំព�កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline, លទីធ�លដែដ្ឋលខ្លួួ�ន
ចង់បាាន, តោ�ោលតោដ្ឋៅស៊ីប្រមាា�់កាារ�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់ស៊ីហា�មាន,៍ តោ�ោលកាារណ៍៍ដែណ៍នាំ, 
�ីទីធស៊ីាប្រស៊ីតកាែ�ងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋាន, និងប្រ��ាន�ទីស៊ីប្រមាា�់ស៊ីីំ
មា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជាន កា៏ដ្ឋូចជាាស៊ីិា�័នមាានមាូលដ្ឋឋានកាែ�ងស៊ីហា�មាន៍។  

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល�័ AGO បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអំាព�ទីដិ្ឋឋភាាពទូីតោទីៅនៃនដ្ឋតំោណ៍ើរកាារស៊ីតំោណ៍ើ 
RFI រ�ស៊ីក់ាមាមវិ៉ា�� Washington Tipline នងិបាានប្រ�ួ�ពិន�ិយកាារដែកាដែប្រ�តោទីៅតោលើ 
"�ារាងអាពំ�ប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍ស៍៊ីមាងា�់ នងិកាប្រមិា��នីាន់" នងិ "�ារាងលដំ្ឋា�ល់តំោដ្ឋោ�
ស៊ីកាមាមភាាព" ដែដ្ឋលឆួា�ះ�ញ្ហាៀាងំមា�ិដែកាលមាអព�កិាចៀប្រ�ជំីាតោនៅនៃថងទី� 9 ដែខ្លួកីាមាភៈ។ 

•	 ស៊ីមាាជិាកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ូវ៉ាបាានដែ�ងដែចកាជាាប្រកីាមា�ូចៗ តោដ្ឋើមាី�រិះរកា�ំន�ិថម�ៗ  
នងិតោរៀ�ចឯំកាស៊ីារអំាព�រតោ�ៀ�ដែដ្ឋលប្រ�ព័នធជាារមួារ�ស់៊ីពកួាតោ�ប្រ�ូវ៉ាតោឆួាើ���តោទីៅនឹងកាារ
រា�កាារណ៍ស៍៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលសំ៊ីខ្លួានខួ់្លួាងំ នងិមានិសំ៊ីខ្លួានខួ់្លួាងំតោដ្ឋោ�ដែ�អកាតោលើតោស៊ីណ៍ារី�ា។ូ 

13 លោ�សាា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព�័ម៌ាានថម�ៗ ដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�លអ់ាពំ�កាារងារ នងិដ្ឋតំោណ៍ើរកាាររ�ស៊ីខួ់្លួ�នកាែ�ងកាារចីះ
កាចិៀស៊ីនយាជាាមួា�ប្រកីាមាហាុនី�ីល់តោស៊ីវ៉ាា តោដ្ឋើមាី�ដ្ឋាក់ាឱ្យយដ្ឋតំោណ៍ើរកាារកាារសី៊ីង់មា��ិវី៉ាជាន 
ដែដ្ឋលនឹងប្រ�មូាលមា�ិតោ�ោ�លព់��វី៉ាជានពាក់ាពន័ធនងឹកាមាមវិ៉ា�� Washington Tipline។ 

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះអាំព�
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនស៊ីំតោណ៍ើ RFI ស៊ីប្រមាា�់ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាមាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទូីរស៊ីពី
ស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។ 

•	 កាិចៀប្រ�ជាីំតោនះកា៏បាានរួមា�ញ្ហាៀ�លតោស៊ីចកាី�ស៊ីតោងខ�អាំព�វ៉ាិ�ានកាារដែដ្ឋល�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារបាាន
ចា�់�ាំងព�ដែខ្លួមា�នា ចំណ៍ុចស៊ីំខ្លួាន់ព�ប្រកាីមារងរ�ស៊ី់កាប្រមាិ��នីាន់នៃនកាាររា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា� ់និងជាំហាាន�នត�នីា�់។

11 ឧសាភាា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗ

ដ្ឋល់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាានព័�៌មាានអាំព�
កាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជាន និងកាារប្រស៊ីាវ៉ាប្រជាាវ៉ាតោដ្ឋើមាី�ដែស៊ីើង�ល់�ដែនិមាអាំព��ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារ
ប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល ់�ណ៍ៈកាមាមកាារ និងប្រកាីមាប្រ�ឹកា័ាដែដ្ឋលដ្ឋឹកានាំតោដ្ឋោ��ីវ៉ាជាន។ 

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអាំព�តោស៊ីចកាី�ស៊ីតោងខ�នៃនកាារដែកាដែប្រ�
តោទីៅតោលើ�ារាងអាំព�ប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងកាប្រមាិ��នីាន ់ដែដ្ឋលឆាួ�ះ�ញ្ហាៀាំងមា�ិ
ដែកាលមាអព�កាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅនៃថងទី� 13 ដែខ្លួតោមាស៊ីា។ 

•	 �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះបាានចូលរួមាកាែ�ងកាារពិភាាកា័ាពាកា់ព័នធនឹងស៊ីទីីានីប្រកាមានៃនប្រ�តោភាទី
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និង�ារាងលំដ្ឋា�់លំតោដ្ឋោ�ស៊ីកាមាមភាាពនៃនប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់។
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8 �ិថាុនា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាាន�ទី�ងាាញអំាព�
វ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតជាំនួស៊ី តោដ្ឋើមាី�ភាាា�់ទីំនាកា់ទីំនងជាាមាួ��ីវ៉ាជាន។ តោ�ោល�ំនិ�អាំព�កាាររចនា
ដែដ្ឋលតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើមានីស៊ី័ (HCD) ស៊ីប្រមាា�់កាារចូលរួមាព��ីវ៉ាជានប្រ�ូវ៉ាបាាន
ដែណ៍នាំ�ងាាញ និងពនយល់ថាតោ�ើប្រកាីមាកាារងារស៊ីងឹឹមាកាប្រមាិ�ណ៍ាកាែ�ងកាារតោប្រ�ើប្របាាស៊ី់
�ំរូតោនះ តោដ្ឋើមាី�ប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព��ីវ៉ាជានអាំព�កាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ និងកាារអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ�� 
Washington Tipline។  

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានស៊ីតោងខ��ាាងខ្លួួ�អាំព�កាារដែកាដែប្រ�តោទីៅតោលើស៊ីទីីានីប្រកាមា
នៃនប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់បាានប្រ�ួ�ពិនិ�យដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់
ដែដ្ឋលបាានពិភាាកា័ាកាែ�ងកាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅនៃថងទី� 11 ដែខ្លួឧស៊ីភាា និងបាានស៊ីតោងខ�អាំព�កាារ
អាភាិវ៉ាឌ្ឍឍដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ជាារួមាមាកាដ្ឋល់�ចៀ��ីនែ។ 

•	 ស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារបាាន�ញ្ហាៀ�់កាារតោបាោះតោឆាែោ��ាមាកាមាមវ៉ាិ�� Zoom ដែដ្ឋល
ជាូនដ្ឋំណ៍ឹងដ្ឋល់កាារិ�ាល័� AGO អាំព�ព័�៌មាានដែដ្ឋលពួកាតោ�ចង់តោមាើលតោនៅកាែ�ង
ទីប្រមាង់ដែ���ទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�2់2 និងបាានដែចការំដែលកាទីស៊ី័នៈរ�ស៊ី់ពួកាតោ�អាំព�
របាា�កាារណ៍៍តោប្រកាោ�តោ�ើើស៊ីកាមាមភាាព។

13 កាកាួដ្ឋា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាានកាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជាន
តោលើកាទី�មាួ� និងកាិចៀខ្លួិ�ខ្លួំប្រ�ឹងដែប្រ�ង�័ពើ�័ា�ដ្ឋល់មាូលដ្ឋឋានស៊ីប្រមាា�់�ីវ៉ាជាន 
ស៊ីហា�មាន ៍និងអាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា់តោ�័ងតោទីៀ�។ 

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានប្រ�ួ�ពិនិ�យប្រ�ួស៊ីៗតោលើខ្លួួឹមាស៊ីារ និងកាារពិភាាកា័ាព�
កាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅនៃថងទី� 8 ដែខ្លួមាិថីនា រួមាមាានដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលបាាន
តោលើកាតោស៊ីែើ �ារាងលំដ្ឋា�់លំតោដ្ឋោ�ស៊ីកាមាមភាាពនៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលបាាន
តោលើកាតោស៊ីែើ កាារពិភាាកា័ានិងលទីធ�លតោបាោះតោឆាែោ��ាមាទីប្រមាង់ដែ���ទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់
របាា�កាារណ៍៍តោប្រកាោ�តោ�ើើស៊ីកាមាមភាាព និងស៊ីំណ៍ួរនៃនកាារវ៉ាា��នៃមាួអាំព�កាប្រមាិ��ងន់�ងរ។23

•	 ស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារបាាន�ញ្ហាៀ�់កាារស៊ីីង់មា�ិអាំព��ួ�វ៉ាស៊ីប្រមាា�់ដែណ៍នាំ�នត ដែដ្ឋល
�ញ្ហាាាកា់អាំព�អាងះភាាពដែណ៍នាំ�នតកាប្រមាិ�ទី�មាួ� ទី�ព�រ និងទី���ដែដ្ឋលបាានដែណ៍នា ំ(�ាមា
កាារស៊ីមាប្រស៊ី�) ស៊ីប្រមាា�់ប្រ�តោភាទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ន�មាួ�ៗ។ 

10 សាីហាា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាានព័�៌មាានពាក់ាព័នធនឹង
កាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជានតោលើកាទី�មាួ� (ដែដ្ឋលបាានដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោនៅដែខ្លួកាកាេដ្ឋា)។ 

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះអាំព�
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនស៊ីំតោណ៍ើ RFP ស៊ីប្រមាា�់ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាា។ 

•	 កាិចៀប្រ�ជាីំតោនះបាានរួមា�ញ្ហាៀ�លកាារប្រ�ួ�ពិនិ�យតោលើកាារពិភាាកា័ាព�កាិចៀប្រ�ជាីំតោនៅនៃថងទី� 13 
ដែខ្លួកាកាេដ្ឋា �ទី�ងាាញអាំព�លទីធ�លព�កាារស៊ីីង់មា�ិអាំព��ួ�វ៉ាស៊ីប្រមាា�់ដែណ៍នាំ�នត និង
កាារពិភាាកា័ាដ្ឋំ�ូងអាំព�កាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាលដែដ្ឋលអាាចតោរៀ�ចំតោ�ើងស៊ីប្រមាា�់មាជាឈមាណ៍ាល
តោហាៅទីូរស៊ីពីនៃនកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline។  
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14 កាញ្ចឹាា
•	 កាិចៀប្រ�ជាីំប្រ�ចាំដែខ្លួកាញ្ហាញាប្រ�ូវ៉ាបាានរំស៊ីា�។ AGO Youth Program Team បាានជាួ�

ស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ន�មាួ�ៗ តោដ្ឋើមាី�ពិភាាកា័ាតោលើអានីស៊ីាស៊ីន៍
អាំព�កាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាល និង�ន�ានស៊ីប្រមាា�់មាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទីូរស៊ីពី។ 

12 តុលិា
•	 Vida Agency (Vida) បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអាំព�លទីធ�លព�កាារស៊ីីង់មា�ិ�ីវ៉ាជាន។ 
•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានតោ�ើើ�ទី�ងាាញអាំព�របាា�កាារណ៍៍វ៉ាឌ្ឍឍនភាាពរ�ស៊ី់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់ស៊ីប្រមាា�់កាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់ដែដ្ឋលតោរៀ�រា�់អាំព�
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ និងវ៉ាឌ្ឍឍនភាាពរ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះស៊ីប្រមាា�់រ�ៈតោពលព�ដែខ្លួមាការា 
ដ្ឋល់ដែខ្លួស៊ី�ហាា ឆាែា ំ2022។ របាា�កាារណ៍៍តោនះប្រ�ូវ៉ាបាាន�ញ្ហាៀ�់តោដ្ឋោ�ប្រកាីមាហាុីនតោមាាៅកាារ 
Maike & Associates, LLC។ �ទី�ងាាញតោនះបាានរួមា�ញ្ហាៀ�លតោស៊ីចកីា�ស៊ីតោងខ�អាំព�
វ៉ាិ�ានកាារដែដ្ឋល�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះបាានចា�់ស៊ីប្រមាា�់កាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍប្រកា�ខ្លួណ៍ានៃនកាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងបាានតោលើកាតោ�ើងនូវ៉ាស៊ីំណ៍ួរ កាី�បាារមាភ និងកាារពិភាាកា័ាដែដ្ឋលបាាន
តោកាើ�តោ�ើង ជាាដែ�ែកាមាួ�នៃនកាារងាររ�ស៊ី់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះ�ាំងព�ដែខ្លួមាការា។

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO កា៏បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារតោនះអាំព�
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារនៃនស៊ីំតោណ៍ើ RFP ស៊ីប្រមាា�់ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាា�ងដែដ្ឋរ។ 

9 វិចិិកាា
•	 AGO Youth Outreach & Engagement Team បាាន�ីល់ព័�៌មាានថម�ៗដ្ឋល់

�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់អាំព�កាារងាររ�ស៊ី់ខ្លួួ�ន រួមាមាានចំនួនស៊ីិា�័នដែដ្ឋល
ពួកាតោ�បាានទីាកា់ទីងតោទីៅកាែ�ងរ�ៈតោពល 12 ដែខ្លួចីងតោប្រកាោ� ទី��ាំងស៊ីិា�័នទីាំងតោនោះ និង
�ំ�ន់ដែដ្ឋលពួកាតោ�ពិបាាកានឹងតោទីៅដ្ឋល់។  

•	 �ី�ះលិកាកាារិ�ាល័� AGO បាានស៊ីតោងខ�កាិចៀពិភាាកា័ាដែដ្ឋលបាានតោ�ើើតោ�ើងតោនៅដែខ្លួកាញ្ហាញា 
ពាកា់ព័នធនឹង�ប្រមាូវ៉ាកាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាលស៊ីប្រមាា�់មាជាឈមាណ៍ាលតោហាៅទីូរស៊ីពី។ �ទី�ងាាញ
តោនះបាានរួមា�ញ្ហាៀ�លប្រ�តោភាទីនៃនកាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាលដែដ្ឋលស៊ីមាាជាិកានៃន�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារ
នងិអាែកាចូលរមួាប្រ��់ជាានថ់ែាកាត់ោ�័ងតោទីៀ�បាានដែណ៍នា ំប្រពមាទីាងំជំានាញនងិចតំោណ៍ះដឹ្ឋង 
តោ�័ងតោទីៀ�ដែដ្ឋលបាានរំពឹងព��ី�ះលដែដ្ឋលនឹងទីទីួលកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ព��ីវ៉ាជាន។

•	 កាិចៀប្រ�ជាីំតោនះកា៏បាានរួមា�ញ្ហាៀ�លកាារពិភាាកា័ាអាំព�កាារប្រ�មាូលទីិនែន័� កាារវ៉ាា��នៃមាួ និង
ថាតោ�ើភាាពតោជាោ�ជា័�មាានលកាខណ៍ៈដ្ឋូចតោមាីចស៊ីប្រមាា�់កាមាមវ៉ាិ��តោនះ។ 
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លោសាចកាីីប់ខ្សែនែ�ខិាងាចុងា	E	–	ឯកាសាារពីីរទូំពី័រនៃនកាារផែពីែផែាយដ្ឋលិ់�ូលិដ្ឋឋានអំពីីខ្សែខិែ
ទូូរសាពីទរាយកាារណ៍៍សា�ាាត់

លោសាចកាីីលោផី��
តោប្រកាោ�កាារតោបាោះ�័ា�របាា�កាារណ៍៍24 ព�ប្រកាីមាកាារងារតោរៀ�ចំវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតរា�កាារណ៍៍ទីូទីាំងរដ្ឋឋអាំព�
ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ីវ៉ាជានប្រ�ចាំឆាែា ំ2020 តោហាើ��ីល់ស៊ីិទីធិអាំណ៍ាចតោដ្ឋោ��ដ្ឋិញ្ហាញា25 Office 
of the Attorney General មាានកាា�ពើកាិចៀអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់អាំព�ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព 
និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព�ីវ៉ាជានតោនៅទីូទីាំងរដ្ឋឋ ដែដ្ឋលនឹងអាាចទីាកា់ទីងបាាន 24 តោមាាោងកាែ�ងមួា�នៃថង និង 7 នៃថង
កាែ�ងមាួ�ស៊ីបាីាហា៍។ �ីវ៉ាជាន (អាា�ី 0-25 ឆាែា)ំ ដែដ្ឋលប្រ�ូវ៉ាបាាន�ញ្ហាាាកា់អា�តស៊ីញ្ហាញាណ៍�ាមារ�ៈកាមាមវ៉ាិ�� 
Washington State Tipline នឹងទីទីួលបាាន�ន�ានស៊ីមាប្រស៊ី� ឬកាារវ៉ាា��នៃមាួ�ឋាមាតោដ្ឋើមាី�ទីទីួល
បាានកាារអានតរា�មាស៊ីមាប្រស៊ី�តោនៅកាែ�ងរដ្ឋឋ។ កាារិ�ាល័� AGO នឹងចីះកាិចៀស៊ីនយាជាាមាួ�ប្រកាីមាហាុីន
�ីល់តោស៊ីវ៉ាា�ាមារ�ៈដ្ឋំតោណ៍ើរកាារតោ�ើើលទីធកាមាមដែដ្ឋលមាានភាាពប្រ�កាួ�ប្រ�ដែជាង។ ប្រកាីមាហាុីន�ីល់តោស៊ីវ៉ាាដែដ្ឋល
បាានកាំណ៍�់នឹងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline តោដ្ឋោ�ស៊ីិិ�តោប្រកាោមាកាារប្រ��់ប្រ�ងរ�ស៊ី់
កាារិ�ាល័� AGO។ 

លិទូុផលិខ្សែដ្ឋលិចងា់បាាន
តោ�ើងប្រ�តោមាើលតោ�ើញដែវ៉ាងឆាងា�ថាកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline នឹង�ីល់វ៉ាិ��រា�កាារណ៍៍កាី�បាារមាភអាំព�
ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព តោដ្ឋើមាី�ជាួ��តោញ្ហាៀ�ស៊ីតោស៊ីោកានាដ្ឋកាមាម និងអាំតោពើហាិង័ា។ ជាាពិតោស៊ីស៊ី កាមាមវ៉ាិ��
តោនះនឹង៖
•	 ទីទីួល និងតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ពាកា់ព័នធនឹងហាានិភា័�ឬហាានិភា័�ដែដ្ឋលអាាច

តោកាើ�មាានចំតោពោះស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួីមាាលភាាពរ�ស៊ី់�ីវ៉ាជាន 24 តោមាាោងកាែ�ងមាួ�នៃថង 7 នៃថងកាែ�ងមាួ�
ស៊ីបាីាហា ៍និង 365 នៃថងកាែ�ងមាួ�ឆាែាំ។ 

•	 អាាចឱ្យយ�ីវ៉ាជានទីាកា់ទីងបាាន�ាមារ�ៈស៊ីារជាាអាកា័រ កាមាមវ៉ាិ��តោលើទីូរស៊ីព ីទីប្រមាង់ដែ���ទីតោលើ
អាុ�ន�ឺណ៍ិ� ឬកាារតោហាៅទីូរស៊ីពី។

•	 មាានស៊ីប្រមាា�់រា�កាារណ៍៍អាំព�ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព ឬស៊ីីខ្លួីមាាលភាាពរ�ស៊ី់នរណ៍ាមាែាកា់�ីាល ់ឬរា�កាារណ៍៍
អាំព��ី�ះលតោ�័ងតោទីៀ�ដែដ្ឋលអាាច�ងេតោប្រ�ោះថែាកា់ដ្ឋល់ខ្លួួ�នឯងឬអាែកាដ្ឋនៃទី និង

•	 ខ្លួែះដែខ្លួែងប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត ប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍និងតោ�ីោ�
ស៊ីំខ្លួាន់តោលើ�ីវ៉ាជាន។

លោគ្គោលិលោដ្ឋៅសាម្រា�ាប់់កាារផែពីែផែាយដ្ឋលិ់សាហាគ្គ�ន៍
•	 �តោងេើ�ទីំនាកា់ទីំនង
•	 ប្រ�មាូលមា�ិតោ�ោ�ល់ព�ស៊ីហា�មាន៍ស៊ីប្រមាា�់កាារ�តោងេើ� និងកាារអានីវ៉ា�តកាមាមវ៉ាិ�� Washington 

Tipline
•	 �ាកាដ់ែ�ងតោ�ោលកាារណ៍ដ៍ែដ្ឋលឆួា�ះ�ញ្ហាៀាងំតោ�ោលតោដ្ឋៅរ�ស់៊ីអាងះន��ិ�ញ្ហាញ�ត ិនងិទីស៊ី័នៈស៊ីហា�មាន៍ 

រ�ស៊ី់តោ�ើង
•	 �តោងេើ�កាមាមវ៉ាិ��ដែដ្ឋល�កាទីស៊ី័នៈ�ីវ៉ាជានជាាប្រ��មាីខ្លួ និង
•	 ស៊ីីា� ់និងតោលើកាទឹីកាចិ�តឱ្យយមាានកាារ�តោញ្ហាៀញមា�ិព�ស៊ីហា�មាន ៍Black, Indigenous and 

People of Color (BIPOC) ដែដ្ឋលងា�រងតោប្រ�ោះ និងរងកាារ�ាះពាល់

លោគ្គោលិកាារណ៍៍ខ្សែណ៍នាំ	និងាយុទូុសាាម្រាសារកាន�ងាដ្ឋំលោណ៍�រកាាររប់សា់លោយ�ងា
•	 ជាួ�ដ្ឋល់ស៊ីមាាជាិកាស៊ីហា�មាន៍កាែ�ងកាារ�តោញ្ហាៀញមា�ិអាំព��ប្រមាូវ៉ាកាារ កាី�បាារមាភ ស៊ីំណ៍ួរ និង

កាារដែណ៍នាំ
•	 រួមា�ញ្ហាៀ�ល�ទីពិតោស៊ីោ�ន ៍និងជាំនាញរ�ស់៊ីស៊ីហា�មាន៍ដែដ្ឋលរងតោប្រ�ោះតោដ្ឋោ�មាិនតោស៊ីមើភាាព�ែា 

រួមាទីាំងប្រកាីមា BIPOC កា៏ដ្ឋូចជាាមានីស៊ី័ដែដ្ឋលមាាន�ប្រមាូវ៉ាកាារដែ�ែកាស៊ីីខ្លួភាាពឥរិ�ា�ថ និង
ពិកាារភាាព និង

•	 ចូលរួមាកាែ�ងកាិចៀពិភាាកា័ាតោដ្ឋើមាី��ាមាដ្ឋាន�នត និងរកា័ាទីំនាកា់ទីំនងស៊ីហា�មាន៍
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ម្រាប់ធីានប់ទូសាម្រា�ាប់់�តិលោយោប់លិ	់(ប់ញ្ចឹូី�ិនរួ�ប់ញ្ចឹឹ�លិម្រាគ្គប់់ចំណ៍ុច)
1) �ីទីធស៊ីាប្រស៊ីតស៊ីប្រមាា�់កាារប្របាាប្រស៊ី័�ទីាកា់ទីងរវ៉ាាងកាមាមវ៉ាិ�� Washington Tipline និង�ីវ៉ាជាន

ដែដ្ឋលតោ�មាិនស៊ីូវ៉ាឱ្យយ�នៃមាួ។
2) �ីទីធស៊ីាប្រស៊ីត�តោងេើ� រកា័ា និង�នតទីំនាកា់ទីំនងជាាមាួ�មានីស៊ី័ដែដ្ឋលតោ�មាិនរា�់�ញ្ហាៀ�លកាែ�ង

ប្រ�វ៉ា�តិស៊ីាប្រស៊ីត និង/ឬប្រ�ូវ៉ាបាាន�ំណ៍ាងមិានប្រ��់ប្រ�ាន់។
3) កាារ�ល់ដ្ឋឹងជាាទីូតោទីៅអាំព�ពាកាយទីាំងតោនះ៖ “ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព” “កាដែនួងស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព” “តោប្រ�ោះថែាកា”់ “�ងេ

តោប្រ�ោះថែាកា់ដ្ឋល់ខ្លួួ�នឯង” “កាារ�ំរាមាកាំដែហាង” “ហាានិភា័�” និង “ស៊ីកាមាមភាាព�ងាាញភាាព
កាកា់តោកាីៅ”។

4) �ីទីធស៊ីាប្រស៊ីតស៊ីប្រមាា�់កាារ�ណ៍ា�ះ�ណ៍ាាលអាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា់អាំព�ប្រ��ាន�ទីដែដ្ឋលនិ�ា�
អាំព�ភាាពតោស៊ីមើ�ែា ភាាពលតោមាអ�ង និងកាារប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន៍។

សាំណ៍ួរខ្សែណ៍នាំ	(ប់ញ្ចឹូី�ិនរួ�ប់ញ្ចឹឹ�លិម្រាគ្គប់់ចំណ៍ុច)
តោ�ើងកាពីំងអាភិាវ៉ាឌ្ឍឍកាមាមវិ៉ា�� Washington Tipline កាែ�ងដំ្ឋណ៍ាកាក់ាាលដំ្ឋ�ងូ តោហាើ�ចងប់ាានមា�ិតោ�ោ�ល ់
រ�ស៊ី់អាែកា៖
1) តោ�ើអាើ�ដែដ្ឋលស៊ីំខ្លួាន់�ំ�ី�ចំតោពោះកាារងារ និងអាងះភាាពរ�ស៊ី់អាែកាតោនៅតោពលតោនះ?
2) តោ�ើអាែកាបាាន�នតចូលរួមាជាាមាួ�ស៊ីិា�័ន/ស៊ីហា�មាន៍តោ�័ងតោទីៀ�កាែ�ងអាំ��ងតោពលឆាួងរាលដ្ឋាលជាំងឺ

�ាមាវ៉ាិ��ណ៍ា?
3) តោ�ើស៊ីិា�័នរ�ស៊ី់អាែកា�ីល់តោស៊ីវ៉ាាជាាភាាស៊ីាតោ�័ងតោទីៀ� ឬ�កាដែប្រ�ឯកាស៊ីារជាាភាាស៊ីាតោ�័ងតោទីៀ�ដែដ្ឋរតោទី?
4) តោ�ើអាែកាមាានតោ�ោលតោដ្ឋៅអាើ�ខ្លួួះស៊ីប្រមាា�់តោ�ោលកាារណ៍៍រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�?់ តោ�ើអាែកាមាានកាី�បាារមាភអាើ�ខ្លួួះ

អាំព�ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ លទីធ�លចីងតោប្រកាោ� និងលទីធ�លរ�ស៊ី់តោ�ោលកាារណ៍៍ទីាំងតោនះ?
5) តោ�ើតោ�ោលកាារណ៍៍រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់អាាចជាួ�តោ�ើើឱ្យយអាែកាប្រ��់�ែាកាែ�ងស៊ីហា�មាន ៍ជាាពិតោស៊ីស៊ី�ីវ៉ាជាន

មាានស៊ីីវ៉ា�ិិភាាពជាាងមាីនតោដ្ឋោ�រតោ�ៀ�ណ៍ា?
6) តោ�ើតោ�ោលកាារណ៍៍រ�ស៊ី់តោ�ើងអាាចតោដ្ឋោះប្រស៊ីា�កាី�បាារមាភអាំព�កាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍ភាាពតោស៊ីមើ�ែា 

កាាររា�់�ញ្ហាៀ�ល ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីខ្លួភាាព�ួ�វ៉ាចិ�ត�ាមាវ៉ាិ��ណ៍ាខ្លួួះ?
7) តោ�ើនរណ៍ាតោទីៀ�ដែដ្ឋលតោ�ើង�ួរដែ�ជាដែជាកាជាាមាួ�កាែ�ង�ណ៍ាាញរ�ស៊ី់អាែកា?

កាារប់ញ្ចឹឹ�លិ�តិលោយោប់លិ់ពីីសាហាគ្គ�ន៍
រតោ�ៀ�ដែដ្ឋលតោ�ើងតោប្រ�ោងនឹងតោប្រ�ើមា�ិតោ�ោ�ល់រ�ស៊ី់អាែកា៖

•	 តោស៊ីែើស៊ីីំមា�ិដែកាលមាអអាំព�កាប្រមាិ��នីាន់នៃនកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងភាាស៊ីានៃនប្រ�តោភាទី
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់

•	 រា�កាារណ៍៍មា�ិតោ�ោ�ល់តោទីៅ�ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់
•	 �តោងេើ�កាប្រមាងវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតអានីវ៉ា�តប្រ�តោស៊ីើរ�ំ�ី�ដែដ្ឋលជាូនដ្ឋំណ៍ឹងតោដ្ឋោ��ីវ៉ាជានព�

កាារដែណ៍នាំរ�ស៊ី់ពួកាតោ� ស៊ីប្រមាា�់តោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋល
ប្រស៊ី��ាមាវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតប្រ�ឆាាំងនឹងកាារតោរើស៊ីតោអាើងជាា�ិស៊ីាស៊ីន ៍ប្រ��័�ែប្រ�ដែ�ងកាីំឱ្យយ
�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�ត និងតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើ�ីវ៉ាជាន

•	 �ញ្ហាា�នមា�ិតោ�ោ�ល់តោទីៅប្រ�ព័នធតោឆាួើ���នឹងវ៉ាិ��តិ�ីវ៉ាជាន
•	 ប្រ�មាូលទីិនែន័�អាំព�កាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងកាារតោឆាួើ���តោទីៅនឹងកាាររា�កាារណ៍៍

ស៊ីមាងា� ់តោដ្ឋើមាី�ជាូនដំ្ឋណ៍ឹងអាំព�ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារដែកាលមាអជាា�នត�នីា� ់និង
•	 ពិភាាកា័ាតោ�ើងវ៉ាិញជាាមាួ�អាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា ់និងនៃដ្ឋ�ូនានា តោដ្ឋើមាី�តោ�ើើកាារដែកាលមាអ

ជាា�នត�នីា�់។ 
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កាំណ៍ត់សា�គាលិ់ចុងារបាាយកាារណ៍៍

1៖ Washington State Department of Health (2022)។ COVID-19 Behavioral Health 
Support Guidance for Children, Youth, and Teens in Crisis [ប្រពឹ�តិ�័ប្រ�ព័�៌មាាន]។ 
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuid-
anceYouthInCrisis.pdf 
2៖ ស៊ីប្រមាា�់តោប្រ�ើប្របាាស៊ី់កាែ�ងរបាា�កាារណ៍៍តោនះ កាមាមវ៉ាិ��តោនះប្រ�ូវ៉ាបាានតោហាៅថា Washington Youth 
Safety and Well-being Tipline។ តោទីោះ�ាាងណ៍ា តោនះមាិនដែមានជាាតោឈមោះស៊ីតោប្រមាចចីងតោប្រកាោ�
រ�ស៊ី់កាមាមវ៉ាិ��តោនះតោទី តោហាើ�នឹង�ី�រតោឈមោះ�ាមាមា�ិតោ�ោ�ល់ដែដ្ឋល�ីល់តោដ្ឋោ��ីវ៉ាជាន។
3៖ កាារិ�ាល័�អា�ះរដ្ឋឋអាាជាំានៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន តោលោកា Bob Ferguson (កាកាេដ្ឋា 2021)។ 
Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. https://
agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20
Report.pdf 
4៖ ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
5៖ ដ្ឋំតោណ៍ើរវ៉ាិវ៉ាឌ្ឍឍន៍�ឺជាារូ�ភាាព�ំណ៍ាងឱ្យយដ្ឋំតោណ៍ើរកាារដែដ្ឋល�ីវ៉ាជាននឹងឆាួងកាា�់ តោដ្ឋើមាី�ទីាកា់ទីង
តោទីៅដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់និងទីទីួលបាានតោស៊ីវ៉ាាដែដ្ឋលពួកាតោ�ប្រ�ូវ៉ាកាារ។ វ៉ាារួមា�ញ្ហាៀ�លទីាំង
តោពលតោវ៉ាលាដែដ្ឋល�ីវ៉ាជានតោប្រ�ើកាមាមវ៉ាិ��តោនះ រតោ�ៀ�ដែដ្ឋលពួកាតោ�នឹងទីាកា់ទីងតោទីៅកាមាមវ៉ាិ��តោនះ នរណ៍ា
ដែដ្ឋលពួកាតោ�ចង់ជាដែជាកាជាាមាួ� និងអាើ�ដែដ្ឋលពួកាតោ�ស៊ីងឹឹមាទីទីួលបាាន។ 
6៖ អាែកាតោឆាួើ�ស៊ីំណ៍ួរស៊ីីង់មា� ិ82% បាាន�ល់ប្រស៊ី��ាមានិ�មាន័�នៃនពាកាយ "ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព" និង 
"ស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព" ដ្ឋូចខ្លួាងតោប្រកាោមា៖ ស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព រួមាជាាមាួ�ស៊ីីខ្លួីមាាលភាាព �ឺជាាអាារមាមណ៍៍�ល់ថា
មាានស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងតោពញចិ�តជាាមាួ�ជា�វ៉ាិ�រ�ស៊ី់អាែកា។ វ៉ាារួមា�ញ្ហាៀ�លអាារមាមណ៍ ៍និងកាារ�ល់តោ�ើញ 
តោ�័ងៗទីាំងអាស៊ី់រ�ស៊ី់អាែកាចំតោពោះពិភាពតោលោកា និងរតោ�ៀ�ដែដ្ឋលអាែកាអាាចចីះស៊ីប្រមាីងជាាមាួ�
ពិភាពតោលោកាតោនះ (ដ្ឋូចជាាអាារមាមណ៍៍�ល់ថាមាានស៊ីីវ៉ា�ិិភាាព និងស៊ីីភាមាងះល) កា៏ដ្ឋូចជាាលកាខណ៍ៈ
ស៊ីងះមារ�ស៊ី់អាែកា (ដ្ឋូចជាា�ំតោពញ�ប្រមាូវ៉ាកាារមាូលដ្ឋឋានរ�ស៊ី់អាែកា)។ 
7៖ តោ�ោង�ាមា Association of State and Territorial Health Officials “�ទីពិតោស៊ីោ�ន៍
អាវ៉ាិជាាមាានព�កាីមាារភាាព (ACE) �ឺជាាកាារ�ាះទីងះិច�ួ�វ៉ាចិ�តកាែ�ងប្រ�ួស៊ីារ (ឧ. រំតោលោភា�ំពាន�ួ�វ៉ាកាា�ឬ
�ួ�វ៉ាតោភាទី មាានអាែកាតោមាើលដែថដែដ្ឋលតោប្រ�ើស៊ីារ�ា�ីតោញ�ន ឬមាាន�ញ្ហាាាស៊ីីខ្លួភាាព�ួ�វ៉ាចិ�ត) ប្រពមាទីាំងជាួ�
ទីីកាខលំបាាកាកាែ�ងស៊ីហា�មាន ៍(ឧ. តោរើស៊ីតោអាើងរវ៉ាាង�ី�ះល តោ�ើញអាំតោពើហាិង័ាកាែ�ងស៊ីហា�មាន៍�ីាល់ដែភាែកា) 
មាីនអាា� ី18 ឆាែា”ំ។ ស៊ីូមាតោមាើល https://www.astho.org/globalassets/report/policy-con-
siderations-for-preventing-aces.pdf 
8៖ Healthy Youth Survey and Youth Suicide Facts. (�មានកាាល�រិតោចិទី). Wash-
ington State Department of Health. https://doh.wa.gov/you-and-your-family/
injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/
youth-suicide-faqs 
9៖ Substance Abuse and Mental Health Services Administration (រដ្ឋឋបាាលប្រ��់ប្រ�ង
កាារ�ំពានស៊ីារ�ា�ីតោញ�ន និងតោស៊ីវ៉ាាស៊ីីខ្លួភាាព�ួ�វ៉ាចិ�ត) (�មានកាាល�រិតោចិទី). Double Jeopardy: 
COVID-19 and Behavioral Health Disparities for Black and Latino Commu-
nities in the U.S. https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavior-
al-health-disparities-black-latino-communities.pdf 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-03/821-164-BehavioralHealthGuidanceYouthInCrisis.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://www.astho.org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf
https://www.astho.org/globalassets/report/policy-considerations-for-preventing-aces.pdf
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://doh.wa.gov/you-and-your-family/injury-and-violence-prevention/suicide-prevention/youth-suicide-prevention/youth-suicide-faqs
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/covid19-behavioral-health-disparities-black-latino-communities.pdf


36

10៖ Ford, D. C., Ports, K. A., & Guinn, A. S. (2018). �ទីពិតោស៊ីោ�ន៍អាវ៉ាិជាាមាានព�
កាីមាារភាាពដែដ្ឋលតោកាើ�មាានជាាទីូតោទីៅព�ប្រ�ព័នធ�ួាំតោមាើលកា�តាហាានិភា័��ួ�វ៉ាឥរិ�ា�ថប្រ�ចាំឆាែា ំ2011-
2014 កាែ�ង 23 រដ្ឋឋ។ JAMA Pediatrics, 172(11), 1038. https://doi.org/10.1001/jama-
pediatrics.2018.2537 
11៖ 14% ជាាមានីស៊ី័ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទីទីាំងព�រ, 10% ជាាប្រ�ីស៊ីប្រស៊ី�ាញ់ប្រ�ីស៊ី ឬប្រស៊ី�ប្រស៊ី�ាញ់ប្រស៊ី�, 
7% មាាននិនែាកាារ�ួ�វ៉ាតោភាទីតោ�័ងតោទីៀ�, និង 3% ជាាមានីស៊ី័មាានតោភាទីខ្លួីស៊ីព�ទីូតោទីៅ។ 
12៖ Office of the Superintendent of Public Instruction (កាារិ�ាល័�ស៊ីែងកាារនៃន
ប្រកាស៊ីួងអា�់រ)ំ, Department of Health និងអាាជាំា�រដែថទីាំស៊ីីខ្លួភាាព។ (2022)។ កាារស៊ីីង់មា�ិ
�ីវ៉ាជានដែដ្ឋលមាានស៊ីីខ្លួភាាពលអប្រ�ចាំឆាែា ំ2021 [ស៊ីំណ៍ុំទីិនែន័�]។ https://www.askhys.net/
FactSheets
13៖ POC មាកាព�ពាកាយតោពញថា Person of Color (មានីស៊ី័ស៊ីមាី�រខ្លួីស៊ីព�ស៊ី)។
14៖ អាកា័រកាា� ់LGBTQ+ មាកាព�ពាកាយតោពញថា Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgen-
der (ប្រស៊ី�ប្រស៊ី�ាញ់ប្រស៊ី� ប្រ�ីស៊ីប្រស៊ី�ាញ់ប្រ�ីស៊ី មានីស៊ី័ប្រស៊ី�ាញ់តោភាទីទីាំងព�រ និងមានីស៊ី័មាានតោភាទី
�ី��ព�តោភាទីកាំតោណ៍ើ�)។  
15៖ កាាររចនាដែដ្ឋលតោ�ីោ�ស៊ីំខ្លួាន់តោលើមានីស៊ី័�ឺជាា�ំរូ�ាមាប្រទីឹស៊ីី�ដែដ្ឋល�តោងេើ�ដ្ឋំតោណ៍ោះប្រស៊ីា� តោដ្ឋើមាី�
តោ�ើើឱ្យយដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ និងប្រ�ព័នធកាាន់ដែ�អាាចតោប្រ�ើបាាន និងកាាន់ដែ�មាានប្រ�តោ�ោជាន៍។ កាាររចនាតោនះតោ�ីោ�
តោលើអាែកាតោប្រ�ើប្របាាស៊ី ់�ប្រមាូវ៉ាកាាររ�ស៊ី់ពួកាតោ�និងលកាខខ្លួណ៍ា�ប្រមាូវ៉ា កាារ�ល់ដ្ឋឹងអាំព�ស៊ីហា�មាន៍និង
មាជាឈដ្ឋឋានរ�ស៊ី់ពួកាតោ� និងកាារ�តោងេើ�ជាតោប្រមាើស៊ីតោដ្ឋើមាី�ជាមាែះឧ�ស៊ី�ះ។ 
16៖ ស៊ីប្រមាា�់ព័�៌មាាន�ដែនិមា ស៊ីូមាតោមាើលរបាា�កាារណ៍៍ខ្លួាងតោប្រកាោមា៖

•	 Safe2Tell Colorado៖ https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_
Annual_Report_2020-2021.pdf 

•	 Safe Schools Maryland៖ https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/
Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf 

•	 OK2SAY Michigan៖ https://www.michigan.gov/documents/ok-
2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf 

•	 Safe2Say Something Pennsylvania៖ https://www.safe2saypa.org/
wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf 

•	 SafeUT Utah៖ https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/
documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20
Optimized.pdf 

•	 Safe2Tell Wyoming៖ https://www.safe2tellwy.org/_files/ug-
d/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf 

•	 Safe Oregon៖ https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/up-
loads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf 

•	 SafeVoice Nevada៖ https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/
REL/Document/16089 

17៖ បាានកាំណ៍�់ប្រ�តោភាទី�ីវ៉ាជាន៖ ប្រកាីមា BIPOC, ពិកាារភាាព, អា���អាែកាជាា�់�ី ំ(បាានប្របាាប្រស៊ី័�
ទីាកា់ទីងជាាមាួ�ប្រ�ព័នធ�ី�តិ�មា)៌, ស៊ីិិ�កាែ�ងកាារចិញ្ហាៀឹមា��បាាច់�តោណ៍ាោះអាាស៊ីនែ, �មាន�ីះស៊ីដែមាីង, 
ជានអាតោនតោប្រ�តោវ៉ាស៊ីន,៍ LEP, LGBTQIA2S+, ចំណ៍ូលទីា�, តោ�ោ�ា, ស៊ី�ិមាិនប្រ��់ប្រ�ាន,់ 

https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537
https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2018.2537
https://www.askhys.net/FactSheets
https://www.askhys.net/FactSheets
https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_Annual_Report_2020-2021.pdf
https://coag.gov/app/uploads/2021/12/Safe2Tell_Annual_Report_2020-2021.pdf
https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf
https://schoolsafety.maryland.gov/Documents/Reports-Docs/School%20Safety%20Annual%20Report-2021.pdf
https://www.michigan.gov/documents/ok2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf
https://www.michigan.gov/documents/ok2say/2020_AnnualReport_MSP_ADA_ver13_724455_7.pdf
https://www.safe2saypa.org/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf
https://www.safe2saypa.org/wp-content/uploads/2021/08/2020-2021-Annual-Report-FINAL.pdf
https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Optimized.pdf
https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Optimized.pdf
https://safeut.org/sites/g/files/zrelqx271/files/media/documents/2021/2021%20SafeUT%20Annual%20Report%20-%20Optimized.pdf
https://www.safe2tellwy.org/_files/ugd/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf
https://www.safe2tellwy.org/_files/ugd/91152c_37d1ee65236c44d29d28b8f421b5e6ac.pdf
https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/uploads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf
https://2a92d64405.nxcli.net/wp-content/uploads/2021/11/SafeOregonAnnualReport20202021.pdf
https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Document/16089
https://www.leg.state.nv.us/App/InterimCommittee/REL/Document/16089
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ជានតោភាៀស៊ីខ្លួួ�ន (អាែកាស៊ីីំស៊ីិទីធិប្រជាកាតោកាោន), ស៊ីហា�មាន៍ជាន�ទី ទី�ប្រកាីង និងអាែកាប្រស៊ីីកាតោដ្ឋើមាតោនៅជាន�ទី, 
កាីលស៊ីមាព័នធដែដ្ឋលទីទីួលស៊ីះាល់តោដ្ឋោ�ស៊ីហាព័នធ និងឪពីកាមាីា�វ៉ា័�ជាំទីង់។ 
18៖ ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
19៖ �ណ៍ៈកាមាមា�ិកាារប្រ�ឹកា័ាតោ�ោ�ល់នៃនដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា� ់(TAC) (2021). Wash-
ington State Office of the Attorney General. https://www.atg.wa.gov/Tipline-Ad-
visory-Committee 
20៖ របាា�កាារណ៍៍តោប្រកាោ�តោ�ើើស៊ីកាមាមភាាព�ឺជាាទីប្រមាង់ដែ���ទីដែដ្ឋលអាងះភាាពតោឆាួើ���តោទីៅនឹង
កាាររា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ប្រ�ូវ៉ា�ំតោពញ តោដ្ឋើមាី�រា�កាារណ៍៍អាំព�រតោ�ៀ�ដែដ្ឋលពួកាតោ�បាានចា�់ដែចងកាារ
រា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ដែដ្ឋលបាានទីទីួល�ាមារ�ៈដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់។ ឧទីាហារណ៍៍ព�រដ្ឋឋ
តោ�័ងតោទីៀ�៖

•	 Safe2Tell Wyoming៖ https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
•	 OK2SAY៖ https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/out-

come/ok2say-outcome-report
21៖ កាារស៊ីហាកាារ�ែា�តោងេើ� �ឺជាាស៊ីកាមាមភាាពនៃនកាារ�តោងេើ�ជាាមាួ�អាែកាចូលរួមាប្រ��់ជាាន់ថែាកា់តោនៅកាែ�ង
ដ្ឋំតោណ៍ើរកាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍ តោដ្ឋើមាី��ានាថាមាិនដែមានមាានដែ�កាារអាភាិវ៉ាឌ្ឍឍនិងកាារអានីវ៉ា�តតោទីដែដ្ឋលស៊ីមាប្រស៊ី� 
�ាីដែនតលទីធ�លចីងតោប្រកាោ�កា៏ស៊ីមាប្រស៊ី�ដែដ្ឋរ។ កាិចៀស៊ីហាកាារតោនះប្រ�កាាន់�កាស៊ីិទីធិអាំណ៍ាចរួមា 
កាារចូលរួមា កាារដែកាលមាអ និងកាាររកាតោ�ើញវ៉ាិ��ស៊ីាប្រស៊ីតតោ�័ងៗតោដ្ឋោ�មាិនប្រ�ឆាាំងនឹងដ្ឋំតោណ៍ើរកាារ។
22៖ “ទីប្រមាង់ដែ���ទីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�”់ ឬ “ទីប្រមាង់ដែ���ទីតោលើអាុ�ន�ឺណ៍ិ�” �ឺជាាទីប្រមាង់
ដែ���ទីដែដ្ឋលអាែការា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់ប្រ�ូវ៉ា�ំតោពញ តោដ្ឋើមាី�រា�កាារណ៍៍តោទីៅដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍
ស៊ីមាងា�់។ ឧទីាហារណ៍៍ព�រដ្ឋឋតោ�័ងតោទីៀ�៖

•	 Safe2Tell Colorado៖ https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789 
•	 Safe Oregon៖ https://app.safeoregon.com/ 
•	 OK2SAY Michigan៖ https://ok2say.state.mi.us/
•	 FortifyFL៖ https://getfortifyfl.com/Tip.html 
•	 SafeUT៖ https://safeut.med.utah.edu/tip 

23៖ ស៊ីំណ៍ួរដែដ្ឋលដែខ្លួ័ទីូរស៊ីពីរា�កាារណ៍៍ស៊ីមាងា�់តោប្រ�ើតោនៅកាែ�ងរដ្ឋឋតោ�័ងតោទីៀ� និងកាមាមវ៉ាិ�� Wash-
ington School-based Threat Assessment (វ៉ាា��នៃមាួកាារ�ំរាមាកាំដែហាងតោដ្ឋោ�ដែ�អកាតោលើ
ស៊ីាលាតោរៀនកាែ�ងរដ្ឋឋវ៉ាាាស៊ីី�នតោ�ោន) តោដ្ឋើមាី�វ៉ាា��នៃមាួថាតោ�ើ�ីវ៉ាជានជាិ�មាានហាានិភា័� ឬ�ងេហាានិភា័�
ដ្ឋល់អាែកាដ្ឋនៃទីឬអា�់។ 
24៖ កាារិ�ាល័�អា�ះរដ្ឋឋអាាជាំានៃនរដ្ឋឋវ៉ាាាសី៊ី�នតោ�ោន តោលោកា Bob Ferguson (កាកាេដ្ឋា 2021)។ 
Youth Safety and Well-being Statewide Reporting Tool Work Group. https://
agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20
Report.pdf 
25៖ ESSB 5092 – 67th Legislature (2021-2022): Making 2021-2023 fiscal bienni-
um operating appropriations. https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/
Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727 

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee
https://www.atg.wa.gov/Tipline-Advisory-Committee
https://www.p3tips.com/DispoForm.aspx?ID=334
https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/ok2say-outcome-report
https://www.michigan.gov/ok2say/panel-square-images/outcome/ok2say-outcome-report
https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=789
https://app.safeoregon.com/
https://ok2say.state.mi.us/
https://getfortifyfl.com/Tip.html
https://safeut.med.utah.edu/tip
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://agportal-s3bucket.s3.amazonaws.com/uploadedfiles/2020%20Tip%20Line%20Report.pdf
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Senate%20Passed%20Legislature/5092-S.PL.pdf?q=20220824093727
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