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ករេឆ�យតបចំេពះជំងឺ COVID-19 

សូមេមលទំព័រេនះឲ្យបានញឹកញាប់េដម្ីបទទួលបានបច�ុប្បន�ភាព េហយចូលេមលេគហទំព័រ 

coronavirus.wa.gov ស្រមាប់ព័ត៌មានថ�ីៗមកពីទីភា� ក់ងរេនជំុវញិរដ� (ភាសេអស្៉បាញ, រសុ្ីុស, 

េវៀតណាម, ចិន, ជបុ៉ន, កូេរ,៉ ពុនចបី៊, សូម៉ាលី, អុ៊យែ្រកន)។ 

អគារ UTC បានបិទជាសធារណៈ 

អគារ UTC បានបិទជាសធារណៈរហូតដល់មានករជូនដំណឹងែថមេទៀត េហយបុគ�លិក UTC 

ទំងអស់កំពុងេធ�ករពីផ�ះ។ 

េសវកម�ជាេ្រចនអចរកបានេនេលេគហទំព័ររបស់េយង េហយអ�កអចទូរស័ព�រកជំនួយ ឬដក់ 

ពក្យបណ�ឹ ងរបស់អតិថិជនតមេលខ 1-888-333-WUTC (9882) ឬជែជកតមអនឡាញចប់ពីេម៉ាង  

8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5 ល� ចពីៃថ�ច័ន� - សុ្រក។ េសវកម�បកែ្របតមទូរស័ព�មានផ�ល់ជូន។ 

Stay Home, Stay Healthy 

េនៃថ�ទី 23 ែខមីនា អភិបាល Jay Inslee បានេចញបទប��  Stay at Home, Stay Healthy order េហយ 

េនៃថ�ទី 1 ែខឧសភា េលកបានពន្យោរេពលបទប�� េនះ និងែណនំាពីគំរ ូSafe Start Washington 

model ែដលមានបួនដំណាក់កលស្រមាប់ករេបកេឡងវញិ។ េខនធីនានាកំពុងេធ�ដំេណ រឆ�ងកត់ 

ដំណាក់កលនីមួយៗ 

ដូេច�ះបណា� ្រក�មហុ៊ន្រត�វដឹងថាេតករែណនំាអ�ីខ�ះែដល្រត�វអនុវត�ចំេពះេខនធីែដលជាទីកែន�ងពួកេគ

េធ�ករ។ 

• េដម្ីបប�� ក់ពីស� នភាពៃនអជីវកម�របស់អ�ក ឬេដម្ីបដក់ពក្យេស�សំុឲ្យេគចត់ទុកអជីវកម� 

របស់អ�កថាជាអជីវកម�ចំបាច់ សូម េផ�ទ្រមង់ែបបបទេនះ (ែតភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ 

ជំនួយទូទត់វកិ�យប្រតេសវធារណៈ 

អភិបាល Inslee បានេចញបទប�� ហមឃាត់្រក�មហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ថាមពល េសវទូរស័ព� និង្រក�ម 

ហុ៊នផ�ត់ផ�ង់ទឹកមិនឱ្យផា� ច់េសវកម� ឬគិត្របាក់ពិន័យយឺតយ៉ាវរហូតដល់ៃថ�ទី 28 ែខកក�ដ។ 

https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
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• ្រក�មហុ៊នមានថវកិ�សប់េដម្ីបជួយអតិថិជនបង់វកិ�យប្រតេសវធារណៈ។  

• ្របសិនេបអ�ក្រត�វករជំនួយក�ុងករបង់វកិ�យប្រតេសវធារណៈរបស់អ�ក 

អ�កគួរែតទក់ទង្រក�មហុ៊នរបស់អ�ក ឬទក់ទងគណៈកម�ករតមេលខ 1 -888-333-WUTC 

(9882) ចប់ពីេម៉ាង 8 ្រពឹកដល់េម៉ាង 5 ល� ចពីៃថ�ច័ន�- ៃថ�សុ្រក ឬេផ�អីុែមល 

consumer@utc.wa.gov បាន្រគប់េពល។ 

• អ�កនឹងេនែត្រត�វបង់វកិ�យប្រតរបស់អ�កេនេពលែដលបទប�� ផុតកំណត់ដូេច�ះ្របសិនេបអ�ក

អចបង់្របាក់ឥឡូវេនះបាន អ�កគួរែតបង់។  

្រក�មហុ៊នែដលមានបទប��ត�ិ 

េយងកំពុងេធ�ករេដយផា� ល់ជាមួយ្រក�មហុ៊នេសវសធារណៈ និងដឹកជ��ូ នែដល្រគប់្រគងេដយ 

UTC េនេពលែដលពួកេគែកស្រម�លេគាលនេយាបាយ និងករអនុវត�របស់ពួកេគក�ុងអំឡុងេពលេនះ។  

ព័ត៌មានស្រមាប់្រក�មហុ៊នដឹកជ��ូ ន 

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) 

PHMSA បានអនុ�� តជាបេណា� ះអសន�នូវ ករផា� ស់ប�ូរគុណវឌុ្ិឍ្របតិបត�ិករ (ែត ភាសអង់េគ�ស 

បុ៉េណា� ះ) េដម្ីបទទួលខុស្រត�វចំេពះបុគ�លិកែដលមានក្រមិត និងធនធានែដលមានែដនកំណត់។  

• ភាពបត់ែបនជាមួយនឹងត្រម�វករេធ�េតស�ថា� ំ 

• ករផា� កករអនុវត�នូវគុណវឌុ្ិឍរបស់្របតិបត�ិករ និងត្រម�វករ្រគប់្រគងបន�ប់្រត�តពិនិត្យដូចជា 

លក�ខណ� ៃនេម៉ាងេធ�ករ និងករបណ�ុ ះបណា� លជំនាញឯកេទស។ 

Federal Railroad Association (FRA) 

• FRA បានេចញករេលកែលងជាបនា� ន់ថា ្របសិនេបកង�ះកែន�ងេធ�ករេកតមានេឡង 

្រត�វែតប�្ឈប់ករអនុវត� លក�ខណ� សុវត�ិភាពមួយចំនួន (ែតភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។  

• UTC នឹងអនុវត�តមករេលកែលងេនះេនេពលេ្របសិទ�ិអំណាចរបស់ខ�ួនែដលបានេផ�រសិទ�ិ។  

បុគ�លិកេរ ទំនិញេ្រប្របាស់ក�ុងផ�ះ 

• បុគ�លិកេរ ទំនិញេ្រប្របាស់ក�ុងផ�ះ្រត�វែតពក់ម៉ាស់្រកណាត់។ 

mailto:consumer@utc.wa.gov
https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
https://www.railwayage.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Waiver-Letter-03252020.pdf


KHMER (ែខ�រ) – KM 

 

• ចំេពះេខនធីេនដំណាក់កលទីមួយ បុគ�លិកែផ�កេរ និងដឹកជ��ូ នអចេរ  និងដឹកជ��ូ នឥវ៉ន់ 

ែដលគំា្រទដល់្របតិបត�ិករ្របគល់ និងេផ�រអចលនៈ្រទព្យឬមនុស្សែដលងយរងេ្រគាះេដយ 

ចកេចញពីកែន�ងគា� នសុវត�ិភាពបុ៉េណា� ះ។ 

• ចំេពះេខនធីេនដំណាក់កលទីពីរ បុគ�លិកែផ�កេរ និងដឹកជ��ូ នអចបន�សកម�ភាពទំងអស់ 

្របសិនេបពួកេគអចបំេពញតមត្រម�វករសុវត�ិភាពរបស់និេយាជក ែដលេចញេដយ 

Department of Labor & Industries។ 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) 

• FMSCA បានយល់្រពមេលករេលកែលងជាបេណា� ះអសន�នូវលក�ខណ� ៃនេម៉ាងេធ�ករស្រមាប់ 

រថយន�អជីវកម�ែដលដឹកជ��ូ នជំនួយសេ�ង� ះបនា� ន់ (ដូចជាអហរ សមា� របរកិ� រេវជ�ស�ស� 

និងឧបករណ៍ករពរខ�ួន) ដរបណាអ�កេបកបរទទួលបានករឈប់ស្រមាកបនា� ប់ពីករដឹក 

ជ��ូ នបានចប់។ 

• FMSCA បានផ្សព�ផ្សោយប�� ីសំណួរែដលសួរជាញឹកញាប់អំពីេសចក�ី្របកសេនះ េនេលេគ 

ហទំព័ររបស់ខ�ួន (ែតភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។  

• FMCSA បានបេង�តទំព័រផ�ល់ព័ត៌មានអំពី ជំងឺកូរ ៉ណូាវរីសុ (COVID-19) (ែតភាសអង់េគ�ស 

បុ៉េណា� ះ)។ 

Department of Licensing (DOL) 

• Department of Licensing បានពន្យោរេពល 30 ៃថ�ជាបេណា� ះអសន�ចំេពះអជា� ប័ណ�អ�កេបក 

បរផុតកំណត់។  

• េយាងតមេគាលករណ៍ែណនំារបស់ FMSCA, DOL កំពុងពន្យោរកលបរេិច�ទផុតកំណត់ 

ស្រមាប់អជា� ប័ណ�អ�កេបកបររថយន�អជីវកម� (CDL) និងលិខិតអនុ�� តអ�កេបកបររថយន� 

អជីវកម� (CDP) ែដល្រត�វផុតកំណត់េន ឬបនា� ប់ពីៃថ�ទី 30 ែខមីនាដល់ៃថ�ទី 30 ែខក�� ។  

• អ�កេបកបររថយន�អជីវកម�គួរែតមានច្បាប់ថតចម�ងៃនលិខិតពិនិត្យសុខភាពែដលបានផុត 

កំណត់ េដម្ីបបង� ញថាកលបរេិច�ទៃនករផុតកំណត់អជា� ប័ណ� 

ឬលិខិតអនុ�� តរបស់ពួកេគគឺេន ឬបនា� ប់ពីៃថ�ទី 30 ែខមីនា។ 

https://www.fmcsa.dot.gov/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
https://www.fmcsa.dot.gov/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
https://www.fmcsa.dot.gov/COVID-19
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កិច�្របជំុ សវនាករ និងសិក� សលេបកចំហ  

េយង កំពុង េរៀបចំកិច�្របជំុ សវនាករ និងសិក� សលេបកចំហតមទូរស័ព� ឬតមអនឡាញ។ 

្របសិនេបអ�កមានគេ្រមាងចូលរមួក�ុង្រពឹត�ិករណ៍គណៈកម�ករ សូម្របាកដថាអ�កបាន 

ពិនិត្យេមល ្របតិទិន ស្រមាប់ព័ត៌មានលម�ិត។ 

ធនធាន 

• េគហទំព័រ COVID-19 ផ�ូវកររបស់រដ� Washington (ភាសេអស្៉បាញ, រសុ្ីុស, េវៀតណាម, ចិន, 

ជបុ៉ន, កូេរ,៉ ពុនចបី៊, សូម៉ាលី, អុ៊យែ្រកន)។ 

• េគហទំព័រ ករផ�ុះេឡងៃនវរីសុកូរ ៉ណូាថ�ី 2019 របស់្រកសួងសុខភិបាល (ភាសស�� អេមរកិ 

(ASL), ចិន, ជបុ៉ន, កូេរ,៉ ពុនចបី៊, រសុ្ីុស, សូម៉ាលី, េអស្៉បាញ, អុ៊យែ្រកន, េវៀតណាម)។ 

• សូមទូរស័ព�មកេលខទន់េហតុករណ៍ COVID-19 គឺ 1-800-525-0127 ្របសិនេបអ�កមានសំណួរអំពី 

អ�ីែដលកំពុងេកតេឡងេនរដ� Washington ឬពីរេបៀបែដលវរីសុេនះឆ�ងរលដល។ ែខ្សទូរស័ព� 

េបកចប់ពីេម៉ាង 6 ្រពឹកដល់េម៉ាង 10 យប់រល់ៃថ�។ 

• េដម្ីបដឹងថាេតគណៈកម�ករេសវសធារណៈបានេចញេគាលករណ៍ែណនំាអ�ីខ�ះេនក�ុងរដ�េផ្សង

េទៀត សូមចូលេមល កម�វធីិតមដនករេឆ�យតបរបស់រដ� (ែតភាសអង់េគ�សបុ៉េណា� ះ)។ 

សិទ�ិទទួលបាន 

្រត�វករព័ត៌មានេនះក�ុងទ្រមង់េផ្សងេទៀតឬ? សូមទូរស័ព�េទេលខ 1-800-833-6384 ឬទូរស័ព�េទេលខ 

711 ស្រមាប់ករេផ�សរតមអង�ុលីេលខ (TTY) តមរយៈេសវប��ូ នបន�របស់រដ� Washington។ 

UTC អចជួយអ�កបានេ្រចនភាស។ សូមទូរស័ព�មកេលខ 1-888-333-9882 ពីេម៉ាង 8 ្រពឹក ដល់េម៉ាង 5 

ល� ច ពីៃថ�ច័ន� - ៃថ�សុ្រក និងេស�សំុអ�កបកែ្របភាស។ 

https://www.utc.wa.gov/docs/Pages/AllEvents.aspx
https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ChineseSimplified
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/vietnamese
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
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