
ជូនចំព ោះសហគមន៍តំបន់ឆកសមុទ្រសានហ្វ្រា នសុ៊ីសក  ូ(San Francisco Bay Area) របស់ព ើង 
 
រហូតមករល់ពេពនោះ មានកំព ើនននភាេតក់សល ុតពៅកន ុងការរំពោភបំ នពោ ហិងាពលើ
ជនជាតិអាពមរកិាំងព ើមកំព ើតអាសុ៊ី និងបណ្ដា សហគមន៍ននអ្នកទ្សកុពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ា សុ៊ីហា ិក 
និងពៅសាកលវរិាល័ កាល៊ីហា ័រញ៉ា  ទ្កងុុសានហ្វ្រា នសុ៊ីសក សូូមពកោ លពោសយ៉ា ងខ្ល ំងចំព ោះ
ការរំពោភបំ នពោ ហិងាដ លមានមូលពហតុទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ពនោះ។ 
 
រសសនៈទ្បឆំងជនជាតិអាសុ៊ីពនោះមានការពកើនព ើងយ៉ា ងខ្ល ំងពៅរូោងំទ្បពរសពៅពេលចាប់ព ា្ើមមាន
ជំងឺរឆលងរាលោលពលើេិភេពោកពៅឆន ំ 2020 ដ លមានការពលើករឹកចិតតពោ ទ្កមុអ្នក្សេា្ា ទ្រឹសា ៊ី
សមគំនិត និងការសអប់ជនបរពរស ពហើ បចច ុបបននពនោះព ើងកំេុងដតសមល ឹងពមើលព ើញមាន
បញ្ហា រំខ្នព ើងវញិមួ ។ អ្ំពេើហិងា និងការរុកគួ ឬការរខំ្នដបបទ្បកាន់េូជសាសន៍ដ ល
ពដា តពោលពៅពលើសហគមន៍ោងំពនោះបនពកើនមានព ើងយ៉ា ងគំហុកបំ្ុតកន ុងរ ៈពេលប៉ាុន្មា នសបា ហ៍
កនលងពៅពនោះ ពោ មានការវា ទ្បររពលើទ្កមុនុសសងា រងពទ្ោោះភាគពទ្ចើនបំ្ុតដ លសថ ិតកន ុងចំពណ្ដម
ព ើងោងំអ្ស់ោន —ទ្កមុមនុសសចាស់ៗពៅតំបន់ Bay Area។ ទ្បកបពោ រុកខភ័  
បុរសចំណ្ដស់ជនជាតិនៃអា ុ 84 ឆន ំមាន កប់នរងពទ្ោោះកន ក់ពោ ការវា ទ្បររដបបហិងាពៅរ៊ីទ្កងុ 
San Francisco ពហើ បុរសចំណ្ដស់អា ុ 91 ឆន ំមាន ក់ពរៀតបនរងរបួសយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរេ៊ី
ការវា ទ្បររដបបហិងាពៅតំបន់ទ្កងុ Chinatown ននរ៊ីទ្កងុ Oakland។ 
 
ការពបតជាា ចិតតរបស់ UCSF ចំព ោះការលុបបំបត់បញ្ហា ននការទ្បកាន់េូជសាសន៍តាមទ្គប់រទ្មង់
ោងំអ្ស់—បញ្ហា ននការទ្បកាន់េូជសាសន៍ទ្បឆំងជនជាតិអាសុ៊ី, 
អ្នកទ្សកុពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ា សុ៊ីហា ិក, ជនជាតិដសបកពមា , ជនជាតិអាពមរកិឡារ៊ីន, 
ជនជាតិព ើមអាពមរកិាំង, និងសហគមន៍ព្សងៗពរៀត—ោមោរឲ្យព ើងោងំអ្ស់ោន ពទ្កាកឈរព ើង និង
សដមាងមតិយ៉ា ងពសាា ោះសា ័ទ្គជាសាធារ ៈ។ េួកព ើងទ្តូវពទ្កាកឈរព ើងពោ មានសាមគគ ៊ីភាេ
សាា ពកៀកសាា ោន ពៅកន ុងការចូលរមួ ការទ្បជុំបពងោ ើតចាប់របស់
ទ្កមុអ្នកទ្សកុពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ា សុ៊ីហា ិកព ើមកំព ើតអាសុ៊ីពៅរ ឋកាល៊ីហា ័រញ៉ា និងចូលរមួ
ជាមួ េួកពគពៅកន ុងការអ្ំ វន្មវពកាោះពៅឲ្យមានការពោោះទ្សា បញ្ហា អ្ ុតត ិធ្ម៌ោងំពនោះជាបន្មា ន ់និង
កន ុងកិចចការ រោន ពៅវញិពៅមក។ 
 
ព ើងសូមអ្បអ្រសាររចំព ោះសារ ៊ីកាននការបងាគ ប់ឲ្យទ្បតិបតត ិរបស់ពោកទ្បធាន្មធ្ិបត៊ី ចូ នប ិន 
(President Biden) ដ លអ្ំ វន្មវឲ្យមានការការ រឲ្យបនកាន់ដតខ្ល ំងកាល ចំព ោះជនជាតិ
អាពមរកិាំងព ើមកំព ើតអាសុ៊ីន និងអ្នកទ្សកុពកាោះពៅតំបន់សមុទ្រប៉ា សុ៊ីហា ិក និងដ លពកោ លពោសចំព ោះ
រលកននបញ្ហា ទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ និងការសអប់ជនបរពរសដ លភាា ប់ និងបនារទ្សបពៅតាមបញ្ហា នន
ជំងឺរឆលងរាលោលពលើេិភេពោកពនោះ។  
 
ពៅ UCSF ព ើងនឹងបនតការតដទ្មតទ្មង់កិចចការងាររបស់ព ើងតាមរ ៈ ុរធន្មការ 
ដ្ ចួព ា្ ើមគំនិតលុបបំបត់បញ្ហា ទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ របស់ព ើង ព ើមប៊ីកមាច ត់ការទ្បកាន់ជាតិសាសន៍
ជាទ្បេ័នធពៅកន ុងការោំទ្រទ្បជាជនទ្គបវ់ ណ ៈ (េ ៌សមបុ រ) និងទ្កមុមនុសសមិនសូវមានមុខមានមាត់ពៅ
កន ុងដ នសហគមន៍ UCSF និងពៅតាមបណ្ដា សហគមន៍ដ លព ើងមានឯកសិរធិទ្តូវបពទ្មើ។  
 
ព ើង ឹងក ពនោះគឺជាពេលពវោ ៏លំបកលំបិន និងភ័ ខ្ល ចរបស់សមាជិកសមាជកិាសហគមន៍
អ្នកមានព ើមកំព ើតអាសុ៊ី និងអ្នកទ្សកុពកាោះប៉ា សុ៊ីហា ិក ពហើ ព ើងសូមពលើករឹកចិតតឲ្យអ្នកោងំអ្ស់ោន
សា ោះដសាងរកជំនួ ការោំទ្រ កន ុងករ ៊ីដ លពោកអ្នកចាបំច់ទ្តូវការវាេ៊ីបណ្ដា ញ និងអ្ងគការន្មន្ម
របស់ពោកអ្នកដ លមាន ូចជា អ្ងគការទ្បឹកាពយបល់អ្នកមានព ើមកំព ើតពៅអាសុ៊ី និងទ្កមុ
ទ្គូពេរយអាជ៊ីេរូពៅ ឬ ACRS។ ព ើមប៊ីជួ ធាន្មឲ្យបននូវបញ្ហា សុវតថ ិភាេដា ល់ខល នួរបស់ពោកអ្នក ព ើង
កំេុងដត្សេា្ា នូវពសចកា ៊ីដ ន្មំតាមរ ៈទ្កសួងនគរបល ឬប៉ាូល៊ីស UCSF ដ លមានជាអារិ៍:  
 

• ទ្តូវទ្បងុទ្ប ័តចំព ោះជនសងស័ ។ ពៅរូរសេាពៅពលខ 911 កន ុងករ ៊ីដ លពោកអ្នកព ើញមាន
បញ្ហា អ្ា ៊ីមួ ដ លសងស័ ។  

• ទ្តូវពធ្ា ើ ំព ើរពៅទ្គប់រ៊ីកដនលងជាទ្កមុៗតាមដ លអាចពធ្ា ើពៅបន ជាេិពសសគឺពៅពេល ប់។  

https://apicaucus.legislature.ca.gov/products/api-caucus-chair-and-vice-chair-statement-condemning-surge-anti-asian-american-hate-crimes
https://diversity.ucsf.edu/antiracism-initiative
https://acrs.org/


• ទ្តូវពចៀសវាងេ៊ីកដនលងមិនសូវពមើលព ើញោន ចាស់/ងងឹតៗ ឬកដនលងសាង ត់ៗ
ពៅពេលកំេុងព ើរ ប់។  

• ទ្តូវទ្បងុទ្ប ័តសាថ នភាេជុំវញិខល នួ ពចៀសវាងការពទ្បើកាសោក់ទ្តពចៀក និងរូរសេាន ពៅពេល
កំេុងព ើរ ឬរង់ចាំដតមាន ក់ឯង។  

• ពបើពោកអ្នកទ្តូវព ើរពៅកានរ់ៃ នតរបស់ពោកអ្នក 
វាងា ទ្សួលនឹងមានការឆក ់កពសារៃ នតរបស់ពោកអ្នកណ្ដស់ដ លជារូពៅ ឬភាគពទ្ចើន
ពោកអ្នកកាន់ពៅកន ុងន ។  

• ពបើពោកអ្នកមានអារមា ៍គិតព ើញក មានពគកំេុងតាមពោកអ្នកេ៊ីពទ្កា  ទ្តូវចូលពៅកន ុង
រង ឬទ្កមុហ ុនកំេុងពបើកោា រពធ្ា ើការ ពហើ សំុឲ្យពគជួ ។  

• ទ្តូវរការុកពលខរូរសេាសំុជំនួ ការបន្មា ន់ដ លមានកមា វធិ្៊ីរុកចុចពៅបនភាល មៗពៅកន ុង
រូរសេាន របស់ពោកអ្នក។ 

• ពបើពោកអ្នកមានបញ្ហា ទ្បឈមនឹងការោមោរ កទ្បក ់ឬទ្រេយសមបតត ិរបស់ពោកអ្នក 
ជាេិពសសេ៊ីជនសងស័ មានអាវុធ្ ចូរពធ្ា ើតាមការោមោររបស់េួកពគព ើមប៊ីការ រសុវតថភិាេ
របស់ពោកអ្នកចុោះ។  

 
ពោ សារព ើងកំេុងពធ្ា ើការទ្ប ុរធទ្បឆំងលុបបំបត់បញ្ហា ទ្បកាន់ជាតិសាសន៍ ការពរ ើសពអ្ើង និង
និន្មន ការអ្វជិាមានន្មន្មពៅកន ុងទ្បពរស និងពៅកន ុងសហគមន៍របស់ព ើង ព ើងមានការសពទ្មច ឬ
តាំងចិតតមិនអ្នុញ្ហា តឲ្យមានទ្េឹតត ិការ ៍ ូចន្មពេលៃា៊ីៗពនោះដ លន្មំឱ្យទ្បទ្េឹតតខុសស៊ីលធ្ម៌មកពលើ
ព ើងបនព ើ ។ ទ្  ុមកវញិ ព ើងនឹងខិតខំទ្បឹងដទ្បងឲ្យបនកាន់ដតខ្ល ំងកាល
ព ើមប៊ីការ រោន ពៅវញិពៅមក េ៊ីពទ្ ោះព ើងខិតខំពធ្ា ើការដ លញុំងឲ្យមានសងគមមួ ឲ្យកាន់ដតមាន
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