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សេចក្តីផ្តើម

COVID-19 បានវាយលុកខោនធីឡូសអេនជឺឡេស និងជះឥទ្ធិពលមិនស្មើគ្នាដល់សហគមន៍ដែលមានពណ៌
សម្បុរចំរុះ ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាប ជាពិសេសកុមារ និងគ្រួសារដែលបានប្រឈមមុខនឹងភាពខុសគ្នានៃ
ពូជសាសន៍ និងសេដ្ឋកិច្ច មុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត។ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសាធារណៈនេះ បានបណ្តាល
ឱ្យមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងច្រើន នៃភាពអត់ការងារធ្វើ ជាពិសេសនៅក្នុងសហគមន៍
ដែលនៅតែមានពីផលប៉ះពាល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៍ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលមានរយៈពេលតិចជាងមួយទសវត្សរ៍មុន។ 

ការខូចខាតពីជំងឺរាតត្បាតកាន់តែខ្លាំងឡើង, ទោះបីជាពេលខ្លះ, ដោយសារតែការចាក់វ៉ាក់សាំង, គំលាតសង្គម
ឬការឃ្លាតឆ្ងាយរាងកាយពីគ្នា, និងគោលនយោបាយ និងកម្មវិធីពាក់ម៉ាស់ បូកនឹងអាកប្បកិរិយាសាធារណៈ។ 
មនុស្សជាង ៦០០,០០០ នាក់បានបាត់បង់ជីវិត, ហើយមានការបាត់បង់ការងារដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក, 
ការបាត់បង់ការសិក្សា, និងការបាត់បង់នូវការទំនាក់ទំនងសង្គម។

ស្របពេលជាមួយនឹងការរីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត, យើងបានឃើញចលនារួមគ្នា មួយ ដើម្បីទាមទារឱ្យមានការ
បញ្ចប់ការសម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធ, ការដាក់បូ៉លីសឬយាមកាមហួសហេតុ និងអំពើហឹង្សា
របស់បូ៉លីស និងការប្រឆាំងរើសអើងលើជាតិសាសន៍ខ្មៅ។ ចលនានេះ ស្ថិតក្នុងចំណោមចលនាជាច្រើន ដែលចង់ធ្វើ
ឱ្យអ្នកតំណាង និងប្រព័ន្ធសាធារណៈមានការទទួលខុសត្រូវ ចំពោះជនគ្រប់រូបដែលពួកគេតំណាងអោយ។

របាយការណ៍ស្ថានភាពកុមាររបាយការណ៍ស្ថានភាពកុមារ  ស្វែងរកការយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពកុមារ និងគ្រួសារក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ហើយ
កំុគេចវេសក្នុងការនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19, ការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវរបស់បូ៉លីសដែលកាន់តែរីក
រាលដាលទៅៗ, ឬការរើសអើងជាតិសាសន៍។

របាយការណ៍នេះពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ អំពីរបៀបដែលកុមារកំពុងប្រឆាំងនឹងផ្ទៃខាងក្រោយនៃវិបត្តិទ្វេរ ដែល
បានវាយលុកប្រទេសជាតិក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ វាកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលយើងគួរអបអរ 

និងលក្ខខណ្ឌដែលយើងគួរតសូ៊មតិកែលម្អរ។ វាក៏បង្ហាញពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធសាធារណៈប៉ះពាល់ដល់
លក្ខខណ្ឌ នៅក្នុងសហគមន៍ និងបំពាក់ដល់សមាជិកសហគមន៍នូវទិន្នន័យចាំបាច់នានាដែលជាតម្រូវការ 

ដើម្បីជះឥទ្ធិពលដល់ការផ្លាស់ប្តូរ។ របាយការណ៍នេះកំណត់មូលដ្ឋានសម្រាប់វាស់វែងដែលអាចណែនាំ
ការវិនិយោគនាពេលអនាគត និងការសម្រេចចិត្តគោលនយោបាយ។ ទិន្នន័យ, ដែលបានមកពីប្រភពខុសៗគ្នា
ជាច្រើន ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានៅកន្លែងតែមួយ នៅលើគេហទំព័រដៃគូរបស់របាយការណ៍នេះ នៅលើគេហទំព័រ http://
beststartregion4.org/

ជាមួយនឹងការផ្តោតលើទីកន្លែង, First 5 LA បានកំណត់យកឡុងបិ៊ចកណ្តាល និងវីលមីងតុន សម្រាប់ការវិនិយោគ
ទៅលើគោលដៅនៃកុមារចាប់ពីកំណើតរហូតដល់អាយុប្រាំឆ្នាំ នៅក្នុងគោលដៅដែលគេហៅថាបេសស្តាតតំបន់ ៤។ គំនឹ
តផ្តួចផ្តើមរបស់បេសស្តាត គឺដឹកនាំជាលក្ខណៈតំបន់ដោយ The Nonprofit Partnership,  ដោយមានកិច្ចខិតខំ
ប្រឹងប្រែងដឹកនាំនៅក្នុងទីក្រុងវីលមីងតុន ដោយ Providence Little Company of Mary និងនៅឡុងបិ៊ចកណ្តាល 

ដោយ Long Beach Forward។ អង្គការទាំងនេះ និងអង្គការដទៃទៀត បានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការរៀបចំ, 
កសាងអំណាច, និងយុទ្ធនាការយកឈ្នះ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវិតរបស់កុមារ និង
គ្រួសារ។

ស្ថានភាពនៃរបាយការណ៍កុមារស្ថានភាពនៃរបាយការណ៍កុមារ  មានគោលបំណងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតសូ៊មតិរបស់អង្គការទាំងនេះក្នុង
វិស័យអប់រំ, សុខភាព, យុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌ, និងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ច និងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងបរិយាកាសដែលបាន
បង្កើតឡើង។ របាយការណ៍នេះបង្កើតរូបភាពរួមគ្នា នូវអ្វីដែលកុមារ និងគ្រួសារជួបប្រទះ និងលើកកម្ពស់នូវភាព
មើលឃើញកាន់តែច្បាស់ជាងមុននៃបញ្ហាទាំងនេះ។ វាអាចជួយពង្រឹងការសម្របសម្រួលនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតសូ៊
មតិ និងការបង្កើតចលនានៅទូទាំងសហគមន៍ឡុងបិ៊ចកណ្តាល និងវីលមីងតុន និងគាំទ្រឱកាសសម្រាប់ការអង្គាសថ
វិការ ដើម្បីធានាថាអ្នកតសូ៊មតិ មានធនធានដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីជួយកុមារ និងគ្រួសារឱ្យរីកចម្រើនលូតលាស់។

http://beststartregion4.org/
http://beststartregion4.org/
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វិធីសាស្រ្ត 

ការយល់ដឹងអំពីសុខុមាលភាពរបស់កុមារ ទាមទារឱ្យមានវិធី
សាស្រ្តរួមមួយ ដើម្បីគិតគូរពីវិស័យផ្សេងៗនៃជីវិត ដែល, ការ
ទទួលបានភាពស្មើគ្នា និងធនធានគ្រប់គ្រាន់, កំណត់កុមារឱ្យ
ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ។ ដោយសារវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈ
នាពេលបច្ចុប្បន្ន  និងបរិយាកាសនយោបាយ, វាមានសារៈសំខាន់
ណាស់ដែលមិនត្រូវបំភ្លេចចោននូវផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់លើ
ផលប៉ះពាល់ចំពោះកុមារ ក្នុងរយៈពេលខ្លី និងវែង។ របាយការណ៍របាយការណ៍  
និងការវិភាគនេះនិងការវិភាគនេះ  ផ្តោតលើទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងវិស័យចំនួន ៦ គឺផ្តោតលើទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុងវិស័យចំនួន ៦ គ:ឺ : 
ប្រជាសាស្ត្រ, ការអប់រំ, សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ច,បរិស្ថានដែលបានស្ងាបប្រជាសាស្ត្រ, ការអប់រំ, សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ច,បរិស្ថានដែលបានស្ងាប
នា, សុខភាព,នា, សុខភាព,   និងសុវត្ថិភាពកុមារ និងសុវត្ថិភាពកុមារ  ដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់កុមារនៅ ឡុងប៊ិចដើម្បីបង្ហាញពីស្ថានភាពរបស់កុមារនៅ ឡុងប៊ិច
កណ្តាលកណ្តាល  និងវីលមីងតុន។និងវីលមីងតុន។

• • ប្រជាសាស្រ្ត៖ប្រជាសាស្រ្ត៖ ប្រជាសាស្រ្តនៃកុមារ និងគ្រួសារនៅក្នុងតំបន់ ៤ បម្រើជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការយល់
ដឹងអំពីកុមារ។ តំបន់ដែលមានបញ្ហានេះ មានគោលបំណងគូសបញ្ជាក់ថា សហគមន៍ទាំងនេះ
មានភាពចម្រុះពូជសាសន៍ និងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម ដែលធ្វើឱ្យមានបទពិសោធន៍ពិសេសយ៉ាងច្រើន
សន្ធឹក។

• • ការអប់រំ៖ការអប់រំ៖ សូចនាករអប់រំ  រួមមានដំណើរការអប់រំរបស់កុមារ៖ ការទទួលបានូវការសិក្សា ECE, កម្រិត
ភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ទី ៣ និងជំនាញខាងគណិតវិទ្យា, អត្រាបញ្ចប់ការសិក្សានៅវិទ្យាល័យ, 
ការអវត្តមានរ៉ាំរ៉ៃ, និងការត្រៀមខ្លួនចូលមហាវិទ្យាល័យ (ផ្អែកលើតម្រូវការរបស់សាលា CSU/
UC)។ ទាំងនេះគ្រាន់តែជាកត្តាមួយចំនួន ដែលវាស់ស្ទង់ពីភាពជោគជ័យរបស់កុមារនាពេលអនាគត
នៅក្នុងតំបន់ ៤ ។

• • សេដ្ឋកិច្ច៖ សេដ្ឋកិច្ច៖ សុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់គ្រួសារ ជះឥទ្ធិពលដល់ឱកាសដែលកុមារអាចទទួល
បាន និងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ ដើម្បីទទួលបាននូវភាពជោគជ័យក្នុងការរស់នៅ ប្រកបដោយសុខភាព
ល្អ និងជីវឹតមានវិបុលភាព។ ផ្នែកនេះចង់បញ្ជាក់ថា អ្នកណាបានទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់ 
ដោយសារឧបសគ្គសេដ្ឋកិច្ច ឧទាហរណ៍ដូចជា បន្ទុកជួល និងរបៀបនៃការរៀបចំនូវកម្លាំង
ពលកម្ម ដូចជាការមានកំរឹតនៃឱកាសរៀនសូត្រពីចម្ងាយ  សំរាប់ជន ឬគ្រួសារដែលគ្មានលទ្ធភាព
ទទួលបាន ឬគ្មានអ៊ីនធឺរណិត។

• • បរិស្ថានដែលបានស្ថាបនា៖បរិស្ថានដែលបានស្ថាបនា៖ រូបរាងបរិស្ថានដែលបានស្ថាបនា ដែលមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ 

និងការរចនានៅតាមទីកន្លែងផ្សេងៗ ដែលជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាព និងសុវត្ថិភាពកុមារ និង
គ្រួសារនៅ ឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុន រួមទាំងការបំពុលបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់។

• • សុខភាព៖ សុខភាព សុខភាព៖ សុខភាព   គឺជាផ្នែកមួយដែលផ្តល់នូវការវាស់វែងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាគឺជាផ្នែកមួយដែលផ្តល់នូវការវាស់វែងដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា  ចំពោះផលប៉ះពាល់ចំពោះផលប៉ះពាល់
នៃគុណភាពខ្យល់អាកាសមិនល្អនៃគុណភាពខ្យល់អាកាសមិនល្អ, , កង្វះខាតធនធានកង្វះខាតធនធាន  ដើម្បីទទួលបាននូវអាហារដែលមានសុខភាពដើម្បីទទួលបាននូវអាហារដែលមានសុខភាព
ល្អល្អ, , និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។និងអ្វីៗជាច្រើនទៀត។

• • សុវត្ថិភាពរបស់កុមារ៖សុវត្ថិភាពរបស់កុមារ៖ សុវត្ថិភាពកុមារ ចាប់ផ្តើមការពីការសន្ទនាជាមូលដ្ឋាន  ដែលផ្តល់ឱកាស
ដល់គ្រួសារក្នុងការរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងគាំទ្រដល់តម្រូវការនានារបស់កូនៗពួកគេ  ឱ្យ
ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ ដែលនឹងត្រូវសង្កត់ធ្ងន់លើសហគមន៍ដែលមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព 

និងស្វាគមន៍។
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យើងបានចងក្រងរបាយការណ៍ និងការវិភាគនេះដោយប្រើលទ្ធផលស្រាវជ្រាវបច្ចុប្បន្ន, គំនិតផ្សេង
ៗដែលដឹកនាំដោយដៃគូសហគមន៍, និងការវិភាគទិន្នន័យដោយសហការជាមួយដៃគូសហគមន៍។ ទីមួយ, 
យើងបានធ្វើការពិនិត្យអក្សរសិល្ប៍ លើរបាយការណ៍ផ្សេងទៀតដែលធ្វើការសិក្សាអំពពីស្ថានភាព
របស់កុមាល័ក្ខខ័ណ្ឌនៃកុមារនៅក្នុងរបាយការណ៍ Orange County* គឺជាការបំផុសគំនិតដ៏សំខាន់
សម្រាប់របាយការណ៍នេះ និងជាប្រភពនៃសូចនាករសក្តានុពលមួយ។ បន្ទាប់មក, យើងបានសួរ
គណៈកម្មាធិការដឹកនាំដៃគូរ First 5 LA បេសស្តាតតំបន់ ៥ របស់យើង ដើម្បីស្នើសុំនូវ សូចនាករ 

និងបញ្ហាដែលត្រូវបានគេដឹងថា មានសារៈសំខាន់ចំពោះសហគមន៍ឡុងប៊ិចកណ្តាល។ បន្ទាប់មក, 
យើងបានចងក្រង និងមើលឃើញទិន្នន័យសម្រាប់សូចនាករទាំងនេះ ហើយបានរៀបចំការប្រជុំជាមួយដៃគូ
សហគមន ៍ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិន្នន័យពីបរិបទមូលដ្ឋាន និងតម្រឹមអោយស៊ីសង្វាក់នូវការវិភាគជាមួយ
យុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនានា។ ប្រភពទិន្នន័យចំបងៗសំខាន់ចំនួនប ីគឺការស្ទង់មតិ
សហគមន៍អាមេរិក (ACS), ការស្ទង់មតិសុខភាពខោនធីឡូសអាន់ជឺឡេស (LACHS), និងការស្ទង់មតិ
សម្ភាសន៍សុខភាពរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា (CHIS)។ សូមមើលគេហទំព័រដៃគូររបស់របាយការណ៍នេះ នៅ 
THIS WEBSITE .COM សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ។ យើងបាន
វិភាគទិន្នន័យសម្រាប់សូចនាករទាំងនេះ ហើយបានរៀបចំការប្រជុំជាមួយដៃគូសហគមន៍ដើម្បីស្វែងយល់
ពីទិន្នន័យពីបរិបទមូលដ្ឋាន និងតម្រឹមអោយស៊ីសង្វាក់នូវការវិភាគជាមួយយុទ្ធនាការបច្ចុប្បន្ន
និងអនាគតនានា។ ប្រភពទិន្នន័យចំបងៗសំខាន់ចំនួនប ីគឺការស្ទង់មតិសហគមន៍អាមេរិក (ACS), 
ការស្ទង់មតិសុខភាពខោនធីឡូសអាន់ជឺឡេស (LACHS), និងការស្ទង់មតិសម្ភាសន៍សុខភាពរដ្ឋកា
លីហ្វ័រញ៉ា (CHIS)។សូមមើលគេហទំព័រដៃគូររបស់របាយការណ៍នេះ នៅ THIS WEBSITE .COM សម្រាប់
ព័ត៌មានលម្អិតអំពីទិន្នន័យទាំងអស់ដែលបានបង្ហាញ។ 

 

ដេនកំណត់ទិន្នន័យ 

ប្រភពទិន្នន័យនីមួយៗនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះមានសំរាប់សាធារណៈជន ហើយបង្ហាញទិន្នន័យថ្មី
ៗបំផុតសម្រាប់ផ្នែកដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី, ទិន្នន័យមិនក្តោប ឬមិនមាននូវ
រូបភាពពេញលេញនៃឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុនឡើយ។

ដេនកំណត់កមេិតភូមិសាស្តេដេនកំណត់កមេិតភូមិសាស្តេ

មិនមានទិន្នន័យទាំងអស់សម្រាប់ ឡុងប៊ិចកណ្តាល, វីលមីងតុន, ឬការប៉ាន់ស្មានទេ (សូមមើល
ចំណងជើងនៃរូបភាពនីមួយៗសម្រាប់ភូមិសាស្ត្រដែលបានប្រើ)។ អ្វីដែលគ្មាន, ត្រូវប្រើស្ថិតិសម្រាប់
ទីក្រុងជិតបំផុត, ស្រុកឬសង្កាត់ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់, តំបន់ផែនការសេវាកម្ម, ឬភូមិសាស្ត្រផ្សេងទៀត។ 

បើប្រៀបធៀបទៅនឹងតំបន់ជុំវិញរបស់ពួកគេ, ឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុន គឺជាសហគមន៍ដែលមាន
ប្រាក់ចំណូលទាប ដែលមានធនធានតិចជាងគែ និងមាន ពូជសាសន៍/ជនជាតិចម្រុះច្រើន។ ការប៉ាន់ស្មាន
ក្នុងតំបន់ជាច្រើន អាចមើលទៅមិនមាននូវភាពចម្រុះសម្បូរបែប ឬមិនមានធនធានច្រើននោះឡើយ។ ទោះជា
យ៉ាងនេះក្តី, ការបំបែកជាតិសាសន៍នៃទិន្នន័យទាំងនោះ នឹងផ្តល់ការយល់ដឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅ ចំពោះ
ឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុន។ ជាឧទាហរណ៍, ការប៉ាន់ប្រមាណក្នុងតំបន់អំពីលទ្ធភាពទទួល

* Orange County Children’s Partnership, “The 26th Annual Report on the Conditions of Children in Orange County,” 2020, https://
www.ssa.ocgov.com/about/media/occp/report.
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បានស្បៀងអាហារដែលមានសុខភាពល្អ និងមានតម្លៃ
សមរម្យ គឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងការប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ខោន
ធីឡូសអាន់ជឺឡេសទាំងមូល។ ទោះជាយ៉ាងណា,នៅពេល
ដែលការប៉ាន់ស្មានក្នុងតំបន់បំបែកតាមជាតិសាសន៍ យើង
មើលឃើញយ៉ាងជាក់ស្តែង អំពីការទទួលបានដោយឬបំបែក
ទៅតាមជាតិសាសន៍។ យើងអាចសន្និដ្ឋានបាន ប៉ុន្តែមិន
អាចដឹងថាតើការប៉ាន់ស្មានរបស់ឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវី
លមីងតុន នឹងប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងការប៉ាន់ប្រមាណជា
តំបន់នោះឡើយ សម្រាប់ក្រុមពូជសាសន៍ចំរុះដែលលេចធ្លោ
នៅឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុន។ ការផលិតទិន្នន័យ និង
ការស្រាវជ្រាវបន្ថែម អាចបញ្ជាក់ ឬផ្តល់ជាជម្រើសផ្សេងៗ 

ដល់ការសន្និដ្ឋានទាំងនេះ។ កង្វះខាតនូវការបំបែកឬការបែងចែក
ទិន្នន័យពូជសាសន៍ សម្រាប់ឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុនសម្រាប់
ការវិភាគជាក់លាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ បង្ហាញពីតម្រូវការសម្រាប់កិច្ច
ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រមូលទិន្នន័យដែលមានភាពទូលំទូលាយដោយប្រព័ន្ធធំៗ ដើម្បីធានានូវភាពខុសគ្នា
នៃពូជសាសន៍,  និងទីបំផុត, ជាបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងផ្ទាល់ បានក្តោបយ៉ាងត្រឹមត្រូវនូវទិន្នន័យរបស់
សមាជិកសហគមន៍។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីភូមិសាស្ត្រ និងរបៀបនៃការគណនានីមួយៗនៅក្នុង
របាយការណ៍នេះ, សូមមើលគេហទំព័រដៃគូររបស់របាយការណ៍នេះ នៅ THIS WEBSITE .COM

ការបេងចេកជាតិសាសន៍/កេុមជនជាតិការបេងចេកជាតិសាសន៍/កេុមជនជាតិ

ទិន្នន័យ មិនអាចរកបានជារៀងរហូតនោះឡើយ  ចំពោះការបែងចែកនូវក្រុមពូជសាសន៍/ជនជាតិ និង/ឬអាច
បែងចែកសម្រាប់ក្រុមជាតិសាសន៍/ជនជាតិជាក់លាក់ផ្សេងគ្នានោះ។ ឡុងប៊ិចកណ្តាល និងវីលមីងតុន 

គឺជាតំបន់ដែលមានប្រជាជនចម្រុះ និងការយល់ដឹងពីភាពប្លែកនៃបទពិសោធន៍ដែលសហគមន៍ជួបប្រទះ 

គឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយរួម និងគំនិតផ្តួចផ្តើមយុទ្ធសាស្ត្រ។ ចំពោះទិន្នន័យ
ទាំងអស់ដែលអាចរកបានដោយជាតិសាសន៍, មានគំហើញរូបភាពដោយការបំបែក នឹងអត្រា ដើម្បីស្វែងយល់
ពីរបៀបដែលសហគមន៍ដែលមានពណ៌សម្បុរចំរុះ បានត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយប្រព័ន្ធជាក់លាក់នានា។ 
លើសពីនេះ, គំហើញរូបភាពនីមួយៗមានកំណត់សំគាល់អំពីប្រភេទជាតិសាសន៍ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើការ
បង្ហាញទិន្នន័យ សម្រាប់ជនជាតិដើមកោះហាវ៉ៃប៉ាស៊ីហ្វិក (NHPI) និងប្រជាជនអាមេរិកដើមកំណើត
អាមេរិកឥណ្ឌានិងអាឡាស្កា (AIAN) ដែលជាក្រុមពីរ ដែលត្រូវបានសម្គាល់ជា “ក្រុមផ្សេងទៀត”។ 
ទោះជា ប្រជាជនជាក់លាក់អាចនឹងត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងតំបន់ ប៉ុន្តែរកមិនឃើញនៅក្នុងទិន្នន័យនោះ
ទេ។ ឧទាហរណ៍, ឡុងប៊ិចកណ្តាលមានប្រជាជនកម្ពុជាច្រើនដែលត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាជនជាតិអាស៊ី,  
ដែលលាក់បាំងនូវភាពខុសគ្នាសំខាន់ៗ។ បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនកម្ពុជា និងប្រជាជនដទៃទៀត មិន
ត្រូវបានតំណាងឱ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងសំណុំទិន្នន័យសាធារណៈនោះឡើយ ដូច្នេះត្រូវមាននៅក្នុង
ការសន្ទនាទិន្នន័យនាពេលអនាគត។ ផងដែរ ក្រុមមួយទៀតដែលមិនតែងតែត្រូវបានតំណាងនៅក្នុង
ប្រភពទិន្នន័យ រួមមានប្រជាជនដែលគ្មានឯកសារ។ ចំនួនប្រជាជនដែលគ្មានឯកសារទំនងជារាប់តិច
ជាងចំនួនពឹត ប្រសិនបើមាននៅក្នុងប្រភពទិន្នន័យ, ហើយតំបន់ទាំងពីរ គឺជាជំរកស្នាក់អាស្រ៍យរបស់
មនុស្សដែលគ្មានឯកសារ។

អង្គការដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហគមន៍ បានគូសបញ្ជាក់នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ជួយផ្តល់
ព័ត៌មានបរិបទខាងលើ និងលើសពីការកំណត់ទិន្នន័យនៅទីនេះ។ ទិន្នន័យនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ មាន
គោលបំណងលើកស្ទួយសាច់រឿង និងការនិទានកថា ដែលបានប្រាប់អោយដឹងពីដៃគូសហគមន៍ ដោយផ្តល់
ទិន្នន័យជាពត៌មានបន្ថែម ដល់ការសន្ទនាដ៏សំខាន់ដែលមានអត្ថន័យ, និងកំពុងបន្តរធ្វើទាំងនេះ។
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សេចក្តីសង្ខេបសេចក្តីសង្ខេប

កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល គឺជាតំបន់ដេលមានភាពសំបូរបេបចមេុះមិនគួរ
ឱេយជឿនោះឡើយ, ទោះបីជាបេភពទិន្នន័យមិនក្តេបអំពីភាពចមេុះ
នោះ បានតេឹមតេូវក៏ដោយ។ បេេក់ចំណូល និងភាពគ្មេនការងារធ្វើ
របស់គេួសារ ជាពិសេសក្នុងចំណោមស្តេី, និងស្តេីដេលមានកូន, គឺ
ស្ថិតនៅកេេមកមេឹតមធេយម។ គេួសារអ្នកកះបា៉េសុីហ្វិក និងសេបេក
ខ្មេ មានបន្ទុកជួល, កំពុងបេឈមនឹងបញ្ហេហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុត 
ដោយសារតេការជួល។ ភាគចេើននេគេួសារទាំងអស់នោះ រស់នៅ
ក្នុងតំបន់តេមួយ ដេលបានកំណត់ដោយឬគូសបនា្ទេត់កេហមនេ
កិច្ចបេឹងបេេងនូវពូជសាសន៍និយមជាបេវត្តិសាសេ្ត, ដេលបងា្ហេញពីការ
ផេសារភា្ជេប់គ្នេ តាមរយៈការភា្ជេប់ភាពខុសគ្នេ រវាងពូជសាសន៍បច្ចុបេបន្ន និង
ការរើសអើងពូជសាសន៍កន្លងមក។

បេជាពលរដ្ឋដេលមានសេបេកខុសគ្នេឬសមេបុរចំរុះ ជាញឹកញាប់តេូវបានបញេឈប់ 
ដោយសារការរំលោភលើចរាចរណ៍, បើបេៀបធៀបទៅនឹងកេុមជនជាតិដទេទាំងអស់ 
នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល។ ផងដេរ ការស្ទង់មតិក៏បានបងា្ហេញថា បេជាពលរដ្ឋដេលមានសមេបុរស, មានទេពេយ
សមេបត្តិចេើនជាង  ដេលរស់នៅតាមសងា្កេត់ផេសេងៗនេកេុងឡុងប៊ិច ទំនងជាមានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាពជាង
នៅក្នុងសងា្កេត់របស់ពួកគេ។ ផ្ទុយទៅវិញ, បេជាពលរដ្ឋ ដេលមានសមេបុរចំរុះដេលមានចំណូលទាប មានអារម្មណ៍
ថា បានទទួលនូវការយាយីរំខាននៅក្នុងសងា្កេត់របស់ពួកគេ។

បេភពនេការបំពុលនៅកំពង់ផេឡូសអាន់ជឺឡេស និងតំបន់កេុងឡុងប៊ិច មានផលប៉ះពាល់គួរឱេយកត់សមា្គេល់ និង
មិនសមាមាតេចំពោះគុណភាពខេយល់ និងសុខភាពរបស់សហគមន៍។ អ្នកតស៊ូមតិបានឃើញថា អ្នកតំណង
របស់ពួកគេ មិនទទួលខុសតេូវចំពោះសហគមន៍របស់ពួកគេទេ ប៉ុន្តេផ្ទុយទៅវិញពួកគេទទួលខុសតេូវចំពោះ
ឧសេសាហកម្ម ដេលកំពុងដំណើរការ និងកំពង់ផេដេលកំពុងបំពុល។ អតេេនេជំងឺហឺតមានកំរិតខ្ពស់, ហើយលទ្ធភាព
ក្នុងការចូលទៅលេងនៅសួនឧទេយាន និងលទ្ធភាពទទួលបានសេបៀងអាហារដេលមានសុខភាពល្អ គឺមានកំរឹត
ទាប។

លទ្ធផលនេបរិសា្ថេន និងបេព័ន្ធទាំងនេះ ជះឥទ្ធិពលដោយផ្ទេល់ដល់សុខភាព និងជះឥទ្ធិពលដល់ឱកាសសមេេប់
កុមារតូចៗ និងគេួសាររបស់ពួកគេ។ លទ្ធផលកំណើត គឺមានលក្ខណៈបេងចេកជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នេ។ ការអប់រំ
កុមារកុមារវ័យដំបូងឬកុមារតូច (ECE) មានសារៈសំខាន់ណស់ សមេេប់ការអភិវឌេឍន៍កុមារ,  តេវាជាបញ្ហេបេឈម
ក្នុងការទទួលបាន សមេេប់បេជាពលរដ្ឋដេលមានបេេក់ចំណូលទាប។ ជារឿយៗ ពិន្ទុតេស្តថា្នេក់ទីបី បានឃើញថា 
បានទទួលរងនូវឥទ្ធិពលពីលទ្ធភាពបានចូលរៀន ថា្នេក់ ECE, ដេលមានភាពខុសគ្នេនោះ, ឆ្លុះបញ្ចេំងពីលទ្ធភាព
ទទួលបាន របស់កេុមដេលមានបេេក់ចំណូលខ្ពស់ ក្នុងការស្វេងរក និងបង់បេេក់ឈ្នួលសមេេប់ថា្នេក់ ECE។ ជា
បន្តរបនា្ទេប់រហូតដល់ថា្នេក់ K-12, ការផ្អេក និងល័ក្ខខ័ណ្ឌបរិយាកាសជុំវិញខ្លួនដេលមិនសមាមាតេគ្នេ បានចេេន
សិសេសដេលមានសមេបុរចំរុះ ចេញពីសាលារៀន។ បន្ថេមលើសពីបញ្ហេនេះទៅទៀត, ការតេៀមខ្លួនទៅរៀននៅ
មហាវិទេយាល័យ មានកំរឹតទាប និងមិនស្មើគ្នេផងដេរ។

ផ្នេកនីមួយៗនេរបាយការណ៍នេះ យោងតាមលក្ខណៈបេជាសាស្តេ (រួមមានការអប់រំ, សុខភាពសេដ្ឋកិច្ច, បរិសា្ថេន
បានសា្ថេបនាឡើង, សុខភាព, និងសុវត្ថិភាពកុមារ) កំណត់នូវភាពខ្វះចនោ្លេះ នេកិច្ចបេឹងបេេងរបស់ឡុងប៊ិច
កណ្តេល ដើមេបីបង្កើតបរិយាកាសសមេេប់គេួសារ និងកុមារឱេយរើកចមេើនលូតលាស់។ First 5 LA Best Start, 
និងដេគូរនានាដេលនៅពីកេេយកិច្ចខិតខំបេឹងបេេងទាំងនេះ កំពុងធ្វើការដើមេបីបំពេញនូវភាពខ្វះចនោ្លេះទាំងនេះ។ 
យើងសងេឃឹមដោយអោនលំទោនថា របាយការណ៍នេះផ្តល់នូវទិន្នន័យ  និងការវិភាគមូលដ្ឋេនមួយចំនួន ដើមេបីគំទេ
ដល់ការតស៊ូមតិរបស់ពួកគេ។
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បេជាសាសេ្តបេជាសាសេ្ត 

តំបន់កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល គឺជាសងា្កេត់បេវត្តិសាស្តេមួយនៅក្នុងកេុងឡុងប៊ិច ដេលមានបេជាពលរដ្ឋ តេឹមតេ
ជាង ១០០,០០០ នាក់តេប៉ុណោ្ណេះ, ក្នុងនោះមានកុមារអាយុ ពី ០-៥ ឆ្នេំ ចំនួនជិត ៨,០០០ នាក់។ តំបន់នេះ 
ស្ថិតនៅក្នុងសងា្កេត់កេុមបេឹកេសាកេុងលេខ ២, មានពេំបេទល់ជាប់ជាមួយកេុង Wilmington, Signal Hill, និង
កំពង់ផេឡុងប៊ិច។ ជាផ្នេកមួយ នេខោនធី Los Angeles, កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលគេប់គេង
ខោនធីទី៤ និងតំបន់ផេនការសេវាកម្ម (SPA) ៨ (South Bay)។ កុមារក្នុងតំបន់ ចូលរៀនក្នុងសាលា
បងេួបបងេួមសេុកកេុងឡុងប៊ិច (LBUSD)។

កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល គឺជាសហគមន៍ចមេុះជាតិសាសន៍។ បេជាពលរដ្ឋពាក់កណ្តេលនេកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល 
គឺជាជនជាតិឡាទីន, ខណៈពេលដេលមានជនជាតសេបេកស និងជនជាតិអាសុី គឺជាកេុមធំទី ២ និងទី ៣ ដេល
មាន ១៨.៣ ភាគរយ និង ១៥.០ ភាគរយ តេរៀងៗខ្លួន។ បេជាពលរដ្ឋ ១៣ ភាគរយទៀត គឺសេបេកខ្មេ, ហើយ
ភាគរយតិចជាងគេ គឺតំណងឱេយជនជាតិដើមហាវ៉េ/អ្នកកះបា៉េសុីហ្វិក (NHPI) និងជនជាតិដើមអាមេរិកាំង
ឥណ្ឌេ/ជនជាតិដើមអាឡាសា្កេ (AIAN)។ កង្វះខាតនេការបេងចេកទិន្នន័យគេប់គេេន់ គឺបណ្តេលអោយ
សហគមន៍អាសុីនៅកេុងឡុងប៊ិច គឺមិនមានការចុះសមេុងនឹងសហគមន៍អាសុីនៅកេុងឡុងប៊ិច  ដោយសារ
ថាសហគមន៍ក្នុងកេុងឡុងប៊ិច មានភាពចមេុះជាតិសាសន័ចេើន រួចសេេប់ទៅហើយ។ កេុងឡុងប៊ិចមាន
បេជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ចេើនជាងគេនៅកេេបេទេសកម្ពុជា ហើយផងដេរ ក៏ជាកន្លេងសា្នេក់អាសេ័យរបស់កេុម
ជនជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍ ជាចេើនទៀតផងដេរ។1 

  
កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេលមានភាពចមេុះជាតិសាសន៍ - បេភពទិន្នន័យមិនបងា្ហេញនូវភាពចមេុះកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេលមានភាពចមេុះជាតិសាសន៍ - បេភពទិន្នន័យមិនបងា្ហេញនូវភាពចមេុះ
ជាតិសាសន៍នោះឡើយជាតិសាសន៍នោះឡើយ

1  City of Long Beach, “Timeline of Racial Inequities in Long Beach,” 2020, https://longbeach.gov/health/healthy-living/office-of-
equity/reconciliation/equity-timeline/.

https://longbeach.gov/health/healthy-living/office-of-equity/reconciliation/equity-timeline/
https://longbeach.gov/health/healthy-living/office-of-equity/reconciliation/equity-timeline/
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ក្នុងឆ្នេំ ២០១៨, បេជាពលរដ្ឋជាងមួយភាគបួន នេបេជាពលរដ្ឋសរុបនៅកេុងឡុងប៊ិច ជាជនអនោ្តេបេវេសន៍។ 
ជាងពាក់កណ្តេលនេចំនួនជនអនោ្តេបេវេសន៍ គឺបេហេល ៥៨ ភាគរយ, បានកំណត់ថាជាជនជាតិឡាទីន និង
ជាង ៣០ ភាគរយ ជាជនជាតិអាសុី។ ផងដេរ ចំនួនបេជាពលរដ្ឋឡាទីន ក៏រួមបញ្ចូលនូវភាគរយខ្ពស់បំផុត នេ
បេជាពលរដ្ឋដេលគ្មេនឯកសារ/កេដស់សា្នេមសេបចេបាប់ នៅក្នុងទីកេុង។

ទីកេុងឡុងប៊ិច គឺជាកន្លេងដេលមានវិសមភាពបេេក់ចំណូលដ៍ធំធេង, ដោយបេេក់ចំណូលជាមធេយម គឺមាន
ចាប់ពី ៥០,០០០ ដុលា្លេរ ដល់ជាង ២៥០,០០០ ដុលា្លេរ។ កាន់តេឃើញចេបាស់នូវគមា្លេតទេពេយសមេបត្តិ ពេល
ដេលបេៀបកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ទៅនឹងសងា្កេត់ឬអ្នកជឹតខាងនៅលើមហាវិថី Ocean Blvd, ដេលផ្ទះ
ដេលមានតំលេរាប់លានដុលា្លេរ តមេង់ជួរបន្តរគ្នេ។ គេួសារនៅសងា្កេត់កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេលទទួលបាន
បេេក់ចំណូលទាប បើបេៀបធៀបទៅនឹងសងា្កេត់ផេសេងទៀត នេកេុងឡុងប៊ិច។

កុមារ និងគេួសារបង្កើតបានជាផ្នេកធំមួយ នេសហគមន៍នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល។ បេមាណជា ៨.១ 
ភាគរយ នេបេជាពលរដ្ឋកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល មានចំនួនកុមារ អាយុពី ០-៥ ឆ្នេំ ដេលជាអតេេខ្ពស់ជាង 
សមេេប់ខោនធីឡូសអានជឺឡេសទាំងមូលទៅទៀត។ ផងដេរ កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ក៏មានអតេេខ្ពស់នេមេ
គេួសារដេលជាសេ្តី។ បេជាសាស្តេទាំងនេះ មានតម្លេក្នុងការស្វេងយល់អំពីមូលហេតុនេគមា្លេតខ្លះ ដេលបាន
រកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ ដេលមានសារៈសំខាន់។

ការអប់រំការអប់រំ

ការអប់រំគឺជាមូលដ្ឋេនគេឹះនេការអភិវឌេឍន៍ ដេលបើកនូវសកា្តេនុ
ពលភាពនេភាពជោគជ័យ។ ការទទួលបាននូវកម្មវិធីអប់រំ និង
ធនធាននានា មុនអាយុ ៥ ឆ្នេំ កំណត់នូវភាពជោគជ័យរបស់កុមារ
នៅក្នុងសាលា និងជីវិត។ កម្មវិធីអប់រំកុមារវ័យដំបូង (ECE) ផ្តល់
នូវលទ្ធភាពអោយពួកគេ កា្លេយជាមនុសេសពេញវ័យដេលអាចទុកចិត្ត
បាន, ទទួលបាននូវកន្លេងសិកេសាក្នុងសង្គម, ធានាបាននូវអាហារ, និង
សិលេបៈ និងវបេបធម៌ និងបរិសា្ថេនបេកបដោយសុវត្ថិភាព ដេលមានភាព
ចាំបាច់សមេេប់ការលើកកម្ពស់នូវការអភិវឌេឍន៍ បេកបដោយសុខភាពល្អ។ 23

ការអប់រំកុមារវ័យដំបូង គឺមានសារៈសំខាន់សមេេប់ការអភិវឌេឍន៍, ប៉ុន្តេវាជាឧបសគ្គការអប់រំកុមារវ័យដំបូង គឺមានសារៈសំខាន់សមេេប់ការអភិវឌេឍន៍, ប៉ុន្តេវាជាឧបសគ្គ
ក្នុងការទទួលបានក្នុងការទទួលបាន

មាននូវការឧបត្ថម្ភធន ថា្នេក់ ECE សមេេប់ទារក, កុមារតូចៗ, និងកុមារ ចំពោះថា្នេក់មុនពេលចូលរៀនមត្តេយេយ 
(មុនមត្តេយេយ ឬ pre-K)។ ទោះយា៉េងនេះក្តី, វាមានគមា្លេត  រវាងសិទ្ធិទទួលបាន និងការចុះឈ្មេះចូលរៀន 
ដេលភាគចេើនបណ្តេលមកពីកង្វះលទ្ធភាពទទួលបាន, ដេលបានបនេសល់អោយកេុមកុមារតូចៗជាចេើន 
មិនទទួលបានជំនួយក្នុងការអភិវឌេឍន៍ ជាចាំបាច់នោះឡើយ។ នៅឆ្នេំ ២០១៨, កុមារជិត ២៤ ភាគរយ នៅ
កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ដេលមានសិទ្ធិទទួលបានការឧបត្ថម្ភធន ក្នុងការចូលរៀនថា្នេក់មុនមត្តេយេយ មិនបាន
ចុះឈ្មេះចូលក្នុងកម្មវិធី ដេលមានលក្ខណៈសមេបត្តិគេប់គេេន់ ដេលអាចតេូវចូលរៀននោះឡើយ។ ភាគរយ

2  McCoy DC, Yoshikawa H, Ziol-Guest KM, Duncan GJ, Schindler HS, Magnuson K, Yang R, Koepp A, Shonkoff JP. Impacts 
of Early Childhood Education on Medium- and Long-Term Educational Outcomes. Educ Res. 2017 Nov;46(8):474-487. doi: 
10.3102/0013189X17737739. Epub 2017 Nov 15. PMID: 30147124; PMCID: PMC6107077.

3  “Why Is Early Childhood Education Important?,” National University, November 13, 2020, https://www.nu.edu/resources/why-
is-early-childhood-education-important/.

https://www.nu.edu/resources/why-is-early-childhood-education-important/.
https://www.nu.edu/resources/why-is-early-childhood-education-important/.
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នេតំរូវការដេលមិនបានឆ្លើយតបនេះ គឺបេហាក់បេហេល ទៅនឹងកុមារដេលទើបចេះដើរតេះតះ (IT) ដេលមាន
សិទ្ធិទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភធន ចូលក្នុងកម្មវិធី ECE ប៉ុន្តេមិនបានចុះឈ្មេះ។4 

មានកតា្តេជាចេើនដេលបណ្តេលអោយមិនអាចទទួលបាននូវ ECE។ កង្វះខាតកន្លេង ECE គឺជាផ្នេកមួយ
នេកតា្តេចមេបង, ពេេះការផ្គត់ផ្គង់កន្លេងថេទាំកុមារ មិនឆ្លើយតបនឹងតមេូវការ។ ថវិការរដ្ឋ និងសហព័ន្ធមិន
គេប់គេេន់ ជាពិសេសនៅពេលបេៀបធៀបទៅនឹងមូលនិធិអប់រំថា្នេក់ K-12 ដេលជាកតា្តេជំរុញមួយផេសេងទៀត។ 
ដំណើរការនេការចុះឈ្មេះចូលរៀន ECE បច្ចុបេបន្ន គឺមានបន្ទុកធ្ងន់ចំពោះគេួសារ ជាពិសេសឪពុកមា្តេយ និង
អាណពេយាបាលដេលកំពុងធ្វើការ។ ដំណើរការចុះឈ្មេះចូលរៀន ភាគចេើនចុះឈ្មេះដេលធ្វើឡើងយដោយដេ 
ហើយតមេូវឲេយឪពុកមា្តេយ ឬអាណពេយាបាលបញ្ជូនឯកសារទៅកាន់ទីតាំង ECE ដោយផ្ទេល់។ ជំងឺ COVID-19 
កាន់តេធ្វើឱេយគេួសារដេលកំពុងធ្វើការមានកង្វះខាតធ្ងន់ឡើងៗ ដើមេបីអោយកូនៗរបស់គេបានចូលរួមក្នុង ECE 
ដោយសារពួកគេតេូវដោះសេេយទៅលើការបិទសាសាដេលបានបិទរួចហើយនោះ ដេលកន្លេងថេទាំកុមារ
ទាំងនោះ មានការបេកួតបេជេងយា៉េងខា្លេំង, ហើយដេលបញ្ជេក់បន្ថេមទៀតអំពីពីសារៈសំខាន់នេគេឹះសា្ថេន/
កន្លេង ECE។ ការវិនិយោគលើជីវភាពរស់នៅរបស់មនុសេសជំនាន់កេេយ នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ទាមទារការ
កេលំអរមធេយាបាយអោយបានងាយសេួល និងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាននូវ ECE ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្តេ
ផេសេងទៀត។

 

កុមារដេលចាប់ផ្តើមមត្តេយេយដោយមិនបានចូលរៀន ECE គឺយឺតរួចទៅហើយ, ការបិទគមា្លេតនេឱកាស 
កាន់តេពិបាក នៅពេលកុមារកាន់តេធំទៅៗ។5 ទិន្នន័យតេស្តភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទេយាថា្នេក់ទី ៣ បេើជា
តំណងក្នុងការស្វេងយល់ពីរបៀបដេល ECE រៀបចំខ្លួនកុមារ សមេេប់ការអប់រំនៅថា្នេក់ K-12។ ទិន្នន័យ
សមេេប់ជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទេយាថា្នេក់ទី ៣ នៅក្នុង LBUSD បងា្ហេញថា សិសេសដេលមានបញ្ហេ
សេដ្ឋកិច្ច មានភាគរយទាបក្នុងការបំពេញបានតាមស្តង់ដររដ្ឋ។ ជាសរុប សិសេសថា្នេក់ទីបី ចំនួន ២៧.៩ ភាគរយ 
ដេលមានបញ្ហេសេដ្ឋកិច្ច បានបំពេញតាមស្តង់ដរគណិតវិទេយារបស់រដ្ឋ ហើយមានតេ ២៣.៨ ភាគរយបុ៉ណោ្ណេះ ដេល

4 American Institute for Research, “Early Learning Needs Assessment Tool,” 2018. https://elneedsassessment.org/.
5  McCoy DC, Yoshikawa H, Ziol-Guest KM, Duncan GJ, Schindler HS, Magnuson K, Yang R, Koepp A, Shonkoff JP. Impacts 

of Early Childhood Education on Medium- and Long-Term Educational Outcomes. Educ Res. 2017 Nov;46(8):474-487. doi: 
10.3102/0013189X17737739. Epub 2017 Nov 15. PMID: 30147124; PMCID: PMC6107077.
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នេតំរូវការដេលមិនបានឆ្លើយតបនេះ គឺបេហាក់បេហេល ទៅនឹងកុមារដេលទើបចេះដើរតេះតះ (IT) ដេលមាន
សិទ្ធិទទួលបាននូវការឧបត្ថម្ភធន ចូលក្នុងកម្មវិធី ECE ប៉ុន្តេមិនបានចុះឈ្មេះ។4 

មានកតា្តេជាចេើនដេលបណ្តេលអោយមិនអាចទទួលបាននូវ ECE។ កង្វះខាតកន្លេង ECE គឺជាផ្នេកមួយ
នេកតា្តេចមេបង, ពេេះការផ្គត់ផ្គង់កន្លេងថេទាំកុមារ មិនឆ្លើយតបនឹងតមេូវការ។ ថវិការរដ្ឋ និងសហព័ន្ធមិន
គេប់គេេន់ ជាពិសេសនៅពេលបេៀបធៀបទៅនឹងមូលនិធិអប់រំថា្នេក់ K-12 ដេលជាកតា្តេជំរុញមួយផេសេងទៀត។ 
ដំណើរការនេការចុះឈ្មេះចូលរៀន ECE បច្ចុបេបន្ន គឺមានបន្ទុកធ្ងន់ចំពោះគេួសារ ជាពិសេសឪពុកមា្តេយ និង
អាណពេយាបាលដេលកំពុងធ្វើការ។ ដំណើរការចុះឈ្មេះចូលរៀន ភាគចេើនចុះឈ្មេះដេលធ្វើឡើងយដោយដេ 
ហើយតមេូវឲេយឪពុកមា្តេយ ឬអាណពេយាបាលបញ្ជូនឯកសារទៅកាន់ទីតាំង ECE ដោយផ្ទេល់។ ជំងឺ COVID-19 
កាន់តេធ្វើឱេយគេួសារដេលកំពុងធ្វើការមានកង្វះខាតធ្ងន់ឡើងៗ ដើមេបីអោយកូនៗរបស់គេបានចូលរួមក្នុង ECE 
ដោយសារពួកគេតេូវដោះសេេយទៅលើការបិទសាសាដេលបានបិទរួចហើយនោះ ដេលកន្លេងថេទាំកុមារ
ទាំងនោះ មានការបេកួតបេជេងយា៉េងខា្លេំង, ហើយដេលបញ្ជេក់បន្ថេមទៀតអំពីពីសារៈសំខាន់នេគេឹះសា្ថេន/
កន្លេង ECE។ ការវិនិយោគលើជីវភាពរស់នៅរបស់មនុសេសជំនាន់កេេយ នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ទាមទារការ
កេលំអរមធេយាបាយអោយបានងាយសេួល និងបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបាននូវ ECE ក្នុងចំណោមយុទ្ធសាស្តេ
ផេសេងទៀត។

 

កុមារដេលចាប់ផ្តើមមត្តេយេយដោយមិនបានចូលរៀន ECE គឺយឺតរួចទៅហើយ, ការបិទគមា្លេតនេឱកាស 
កាន់តេពិបាក នៅពេលកុមារកាន់តេធំទៅៗ។5 ទិន្នន័យតេស្តភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទេយាថា្នេក់ទី ៣ បេើជា
តំណងក្នុងការស្វេងយល់ពីរបៀបដេល ECE រៀបចំខ្លួនកុមារ សមេេប់ការអប់រំនៅថា្នេក់ K-12។ ទិន្នន័យ
សមេេប់ជំនាញភាសាអង់គ្លេស និងគណិតវិទេយាថា្នេក់ទី ៣ នៅក្នុង LBUSD បងា្ហេញថា សិសេសដេលមានបញ្ហេ
សេដ្ឋកិច្ច មានភាគរយទាបក្នុងការបំពេញបានតាមស្តង់ដររដ្ឋ។ ជាសរុប សិសេសថា្នេក់ទីបី ចំនួន ២៧.៩ ភាគរយ 
ដេលមានបញ្ហេសេដ្ឋកិច្ច បានបំពេញតាមស្តង់ដរគណិតវិទេយារបស់រដ្ឋ ហើយមានតេ ២៣.៨ ភាគរយបុ៉ណោ្ណេះ ដេល

4 American Institute for Research, “Early Learning Needs Assessment Tool,” 2018. https://elneedsassessment.org/.
5  McCoy DC, Yoshikawa H, Ziol-Guest KM, Duncan GJ, Schindler HS, Magnuson K, Yang R, Koepp A, Shonkoff JP. Impacts 

of Early Childhood Education on Medium- and Long-Term Educational Outcomes. Educ Res. 2017 Nov;46(8):474-487. doi: 
10.3102/0013189X17737739. Epub 2017 Nov 15. PMID: 30147124; PMCID: PMC6107077.

បានបំពេញតាមស្តង់ដរសិលេបៈភាសាអង់គ្លេស ក្នងុឆ្នេសិំកេសា ២០១៩-
២០២០។ ផ្តេតលើសិសេសដេលមានបញ្ហេសេដ្ឋកិច្ច គឺជាការបុ៉នប៉ង
ដើមេបីកំណត់អត្តសញ្ញេណសិសេស ដេលទំនងជានឹងរស់នៅក្នងុកេងុ
ឡុងបិ៊ចកណ្តេល, ដេលមានបេេក់ចំណូលជាមធេយមក្នងុគេសួារ
មានកំរិតទាប បើបេៀបធៀបទៅនឹងគេប់ទីកន្លេងទំាងអស់នេកេងុ
ឡុងបិ៊ច។

ខណៈពេលដេលមានការធ្វើឱេយបេសើរឡើង, LBUSD មានអតេេ
ល្អបេសើរ បើបេៀបធៀបទៅនឹងសងា្កេត់ធំជាង និងជិតខាង, គឺ
សាលាបងេបួបងេមួ Los Angeles (LAUSD)។ នៅ LBUSD, 
៤៧.៨ ភាគរយនេសិសេសថា្នេក់ទី ៣ ដេលមានបញ្ហេសេដ្ឋកិច្ចបានបំពេញ 
ឬលើសពីស្តង់ដរក្នងុការធ្វើតេស្តភ៍ាសាអង់គ្លេស CASSP បើបេៀបនឹង 
LAUSD ដេលមានតេ ៣៥.៨ ភាគរយ។ សមេេប់គណិតវិទេយា, បេហេល ៥២.៦ 
ភាគរយ នេសិសេសថា្នេក់ទី ៣ ដេលមានការលំបាកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច បានបំពេញ ឬលើស
ពីស្តង់ដរ បើបេៀបធៀបជាមួយនឹង LAUSD ដេលមានតេ ៣៧.៧ ភាគរយ សមេេប់ឆ្នេ ំ២០១៨-២០១៩។6  
នៅពេលកេឡេកមើល ទៅលើការបេងចេកជាតិសាសន៍សមេេប់សូចនាករនេះ  សិសេសសេបេកខ្មេដេលមានការ
លំបាកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច ដេលយ៉ាេងហោចណស់ទំនងជាទទួលបានកមេតិជំនាញ សមេេប់ការធ្វើតេស្តថា្នេក់ទី 
៣ នៅ LAUSD បុ៉ន្តេអតេេគឺខ្ពស់ជាងគួរឱេយកត់សមា្គេល់ សមេេប់សិសេសសេបេកខ្មេ នៅ LBUSD (៦.៥ ភាគរយ 
បេសើរជាងភាសា ចំពោះភាសាអង់គ្លេស និងជិត ១០ ភាគរយ បេសើរជាងនេះចំពោះគណឹតវិទេយា)។ មានហេតុ
ផលជាចេើន ដេលអាចជាកតា្តេជំរុញភាពខុសគ្នេនេលទ្ធផលតេស្ត សំរាប់សិសេស LBUSD និង LAUSD ដេល
មិនបានបងា្ហេញឡើយ ក្នងុរបាយការណ៍នេះ។ ភាពខុសគ្នេដេលគួរឱេយកត់សមា្គេល់បំផុតមួយ គឺទំហំ៊សាលារៀន
សេកុ, ដោយសារសាលារៀនសេកុ LAUSD គឺជាបេព័ន្ធសាលាសាធារណៈដ៍ធំជាងគេបំផុតនៅក្នងុរដ្ឋ។7  

ចំណប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍៖ កន្លេងមើលថេពេលថ្ងេនៅកេុងឡុងប៊ិចចំណប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍៖ កន្លេងមើលថេពេលថ្ងេនៅកេុងឡុងប៊ិច

កន្លេងមើលថេពេលថ្ងេនៅឡុងប៊ិច ជាអ្នកផ្តល់ការមើលថេកុមារនៅ South Bay ដេលមើលថេសិសេស
ជាង ៣០០ នាក់ តាមរយៈទីតាំងសាខាផ្នេកខាងកើត និងខាងលិចរបស់ខ្លួន មុនពេលមានជំងឺរាតតេបាត។ 
កុមារភាគចេើនលើសលប់ ដេលបានចូលរួមក្នុងមត្តេយេយថេទាំពេលថ្ងេនៅកេុងឡុងប៊ិច គឺជាកុមារនេកម្មករ
សំខាន់ ដេលទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋ ក្នុងការទទួលបានការថេទាំកុមារ។ កុមារ និងគេួសារដេលចូលរួមក្នុង
កន្លេងមើលថេពេលថ្ងេនៅកេុងឡុងប៊ិច  អាចទទួលបាននូវសេវារួមផេសេងៗទៀតនៅនឹងកន្លេង, រួមមាន កម្មវិធី
អាហារូបត្ថម្ភ, កម្មវិធីអន្តរាគមន៍ដំបូង, និងការគំទេសុខភាពផ្លូវចិត្ត។ នាយកបេតិបត្តិ កន្លេងមើលថេពេលថ្ងេ
នៅឡុងប៊ិច លោកសេី Jennifer Allen មានបេសាសន៍ថា “យើងពេយាយាមផ្តល់នូវសេវាកម្មទាំងអស់ 
ដេល [ឪពុកមា្តេយ និងកុមារ] តេូវការ នៅនឹងកន្លេង”។ នៅ ពេលអ្នកផ្តល់សេវា ចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការ
ដេលកំណត់នូវចំនួន, លោកសេី Allen បានផ្តល់អាទិភាពដល់កុមារនេកម្មករសំខាន់ៗ ដើមេបីជួយធានាថា
ពួកគេទទួលបានការយកចិត្តទុកដក់ ខណៈពេលដេលឪពុកមា្តេយរបស់ពួកគេបន្តរធ្វើការ។ យោងទៅតាម
លោកសេី Allen, មុនពេលមានជំងឺរាតតេបាត, ECE មិនតេូវបានគេទទួលសា្គេល់ថា មានសារៈសំខាន់ចំពោះ
អ្នកដេលនៅខាងកេេឧសេសាហកម្មនោះឡើយ។ ជំងឺរាតតេបាតជាសកល បានញាំងអោយ មនុសេសគេប់រូប 
យល់បានយា៉េងឆប់រហ័ស ថា ECE មានការចាំបាច់សមេេប់កុមារ និងសមេេប់សេដ្ឋកិច្ចការងារ។

6  California Assessment of Student Performance and Progress, “Test Results at a Glance”, 2019-2020. https://caaspp-elpac.
cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=3&lstSubGroup=31&lstGrade=3&lst-
SchoolType=A&lstCounty=19&lstDistrict=64725&lstSchool=0000000&lstFocus=a 

7  California Department of Education, “Largest & Smallest Public School Districts – CalEd,” 2019-2020. Largest & Smallest Public 
School Districts - CalEd - Accessing Educational Data (CA Dept of Education)

https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=3&lstSubGroup=31&lstGrade=3&lstSchoolType=A&lstCounty=19&lstDistrict=64725&lstSchool=0000000&lstFocus=a
https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=3&lstSubGroup=31&lstGrade=3&lstSchoolType=A&lstCounty=19&lstDistrict=64725&lstSchool=0000000&lstFocus=a
https://caaspp-elpac.cde.ca.gov/caaspp/DashViewReport?ps=true&lstTestYear=2019&lstTestType=B&lstGroup=3&lstSubGroup=31&lstGrade=3&lstSchoolType=A&lstCounty=19&lstDistrict=64725&lstSchool=0000000&lstFocus=a
https://www.cde.ca.gov/ds/ad/ceflargesmalldist.asp
https://www.cde.ca.gov/ds/ad/ceflargesmalldist.asp
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ឧបសគ្គចំពោះការអប់រំដេលមិនសមាមាតេ ប៉ះពាល់ដល់សិសេសដេលមានសមេបុរចំរុះឧបសគ្គចំពោះការអប់រំដេលមិនសមាមាតេ ប៉ះពាល់ដល់សិសេសដេលមានសមេបុរចំរុះ

លើសពីការអប់រំវ័យដំបូងទៅទៀត, ការផេសារភា្ជេប់របស់សិសេសទៅនឹងសាលា គឺជាការកតា្តេទសេសទាយ
មួយផេសេងទៀត នេភាពជោគជ័យក្នុងការសិកេសា។ កេុមសហគមន៍ដេលដឹកនាំរបាយការណ៍នេះ បានសង្កត់ធ្ងន់
លើសារៈសំខាន់នេការផ្អេក និងការបណ្តេញចេញ ដេលជំរុញឱេយសិសេសចេញពីសាលារៀន។ ផងដេរ ពួកគេ
ក៏បានបងា្ហេញពីសកម្មភាពអកម្មបន្ថេមទៀ តដេលជំរុញឱេយសិសេស, រួមទាំងកង្វះធនធាន និងការគំទេដល់
សិសេសដេលអវត្តមានរា៉េំរ៉េ ឬអ្នកដេលបេឈមនឹងភាពគ្មេនផ្ទះសមេបេង។ ដោយមិនមាននូវសេវាកម្មទាំងនេះទេ, 
លក្ខខណ្ឌនានាមិនអាចមាននោះឡើយ សមេេប់ធ្វើអោយសិសេស ទទួលបានជោគជ័យ។

អវត្តមានរា៉េំរ៉េ ដើរតួយា៉េងសំខាន់ចំពោះសមិទ្ធិផលរបស់សិសេស ដោយសារតេបាត់បង់ឱកាសរៀនសូតេ។ 
សាលាដេលមានអតេេ អវត្តមានរា៉េំរ៉េខ្ពស់ ឬខុសគ្នេ អាចខកខានមិនបានធ្វើឱេយគេួសារ និងសហគមន៍បាន
ចូលរួមគេប់គេេន់នោះឡើយ។ ឧបសគ្គផ្នេកភាសា ឬវបេបធម៌, ទំនាក់ទំនងរវាងសិសេស និងគេូខេសាយ, និង
គោលការណ៍វិន័យ នេការដក់ទណ្ឌកម្មខា្លេំងហួសហេតុពេក បានកាត់បន្ថយនូវការភា្ជេប់ទំនាក់ទំនងរវាង
សិសេស។ នៅ LBUSD, សិសេស ១៥.១ ភាគរយ គឺមានអវត្តមានរា៉េំរ៉េ។ មូលហេតុទីមួយដេលបណ្តេលអោយមាន
អវត្តរា៉េំរ៉េ គឺជំងឺហឺត ដេលគ្មេនការភា្ញេក់ផ្អើលនោះឡើយ ដោយគឹតទៅលើបញ្ហេបេវត្តិសាស្តេរបស់កេុងឡុងប៊ិច 
ដេលមានការបំពុលសារធាតុពុលខេយល់ មកពីកំពង់ផេ។ ក្នុងចំណោមសិសេសដេលអវត្តមានរា៉េំរ៉េ, សិសេស AIAN 
មានចំនួន ៣.៨ ដង ដេលទំនងជាខកខានចំនួនថ្ងេយា៉េងចេើន មិនបានទៅរៀន បើបេៀបធៀបទៅនឹងសិសេស
ជនជាតិហ្វីលីពីន។
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បញ្ហេបរិសា្ថេនមួយទៀតដេលសិសេសខ្លះបេឈមនៅក្នុងសងា្កេត់នេះ គឺភាពគ្មេនផ្ទះសមេបេង។ សិសេសដេល
មិនបានបំពេញនូវតំរូវការមូលដ្ឋេន ដូចជាលំនៅដ្ឋេន, បេឈមនឹងឧបសគ្គជាចេើន ចំពោះលទ្ធផលសិកេសា
ជាខា្លេំង។ ក្នុងចំណោមសិសេសទាំងអស់  នៅ LBUSD, ៧.៥ ភាគរយ កំពុងបេឈមនឹងភាពគ្មេនផ្ទះសមេបេង 
ហើយជាងពាក់កណ្តេលនេសិសេសដេលគ្មេនផ្ទះសមេបេង គឺជនជាតឡាទីន។

គ្មេនអី្វភា្ញេក់ផ្អើលនោះឡើយ, សិសេសក្នុងកេុមជាតិសាសន៍ដេលទំនងជាតេូវបានគេជំរុញអោយចេញពីសាលា 
ក៏ទំនងជាមិនសូវបានតេៀមខ្លួនរួច សមេេប់ចូលរៀននៅមហាវិទេយាល័យនោះដេរ។ សិសេសជនជាតឡាទីន 
និងសេបេកខ្មេ គឺជាផ្នេកមួយនេកេុមសិសេស ដេលភាគចេើនបេឈមនឹងភាពគ្មេនផ្ទះសមេបេង និងអវត្តមានរា៉េំរ៉េ, 
ហើយសាលា នៅក្នុងសហគមន៍នេះ មាននិនា្នេការក្នុងការរៀបចំពួកគេ ដើមេបីចូលរៀនមហាវិទេយាល័យ ក្នុង
អតេេទាបជាងចំនួនសិសេសសរុបទាំងអស់។
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មានកតា្តេជាចេើនដេលអាចបណ្តេលឱេយមានអវត្តមាន, ដេលរាប់តាំងពីបញ្ហេសុខភាព រហូតដល់ភាពគ្មេន
ផ្ទះសមេបេងរបស់សិសេស ឬការពេយួរសាលា, ប៉ុន្តេជាលទ្ធផល ពួកគេទាំងអស់នោះ មានលទ្ធផលដូចគ្នេ ដូចទៅ
នឹងកុមារចំណយពេលវេលាតិច ក្នុងការសិកេសានៅក្នុងថា្នេក់រៀនផងដេរ។ បេព័ន្ធទាំងអស់គួរតេធ្វើការរួមគ្នេ 
ដើមេបីគំទេដល់ការរៀនសូតេរបស់សិសេស, ជាពិសេសបេព័ន្ធដេលតេូវបានគេជំរុញជាបេវត្តិសាស្តេ ដេលមាន
អតេេមិនស្មើគ្នេ។ សិសេសសេបេកខ្មេ ទំនងជាតេូវបានគេពេយួរបេេំមួយដង ចេើនជាងមិត្តសិសេសសេបេកសរបស់
ពួកគេ។ នៅពេលសិសេសស្ថឹតនៅកេេសាលា, ពួកគេបាត់បង់ឱកាសក្នុងការសិកេសា ដេលនឹងកំណត់នូវជីវភាព
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេ នាពេលអនាគត។
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សុខភាពសេដ្ឋកិចសុខភាពសេដ្ឋកិច្ច្ច

លទ្ធភាពរបស់គេួសារក្នុងការផ្តល់នូវរបស់របរមូលដ្ឋេន, រួមមានសេបៀងអាហារ, លំនៅដ្ឋេន, ការដឹកជញ្ជូន, 
ការថេទាំសុខភាព, និងការអប់រំ គឺពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទេល់ទៅនឹងសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកគេ។ កុមារងាយ
រងគេេះទៅនឹងការលំបាកផ្នេកសេដ្ឋកិច្ច ដេលអ្នកមើលថេរបស់ពួកគេបេឈម ហើយនេះអាចរារាំងមាគ៌េរបស់
ពួកគេ ឆ្ពេះទៅរកសមិទ្ធិផល និងភាពជោគជ័យ។8 ការស្វេងយល់អំពីកមា្លេំងពលកម្ម, លទ្ធភាពទទួលបាននូវ
ឱកាសសេដ្ឋកិច្ច, និងបន្ទុកជួល ដេលនាំឆ្ពេះទៅរកពន្លឺក្នុងការដោះសេេយនូវកង្វះខាតនៅក្នុងកេុងឡុងប៊ិច
កណ្តេល ដេលកំពុងបេឈម ដើមេបីបំពេញនូវសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ច សមេេប់គេួសារនៅតំបន់នោះ។

ស្តេីជាមេគេួសារតិចតួច ទំនងជាចូលរួមក្នុងកមា្លេំងពលកម្មស្តេីជាមេគេួសារតិចតួច ទំនងជាចូលរួមក្នុងកមា្លេំងពលកម្ម

ការចូលរួមក្នុងកមា្លេំងពលកម្ម គឺជាសូចនាករមួយនេលទ្ធភាពទទួលបានការងារធ្វើ និងជាបេភពនេសុខភាព
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់គេួសារ។ ទិន្នន័យបានបងា្ហេញថា មេគេួសារសេ្តីនៅលីវតិចតួច ទំនងជាចូលរួមកមា្លេំងពលកម្មនៅ
កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល។ ផងដេរ គេួសារទាំងនេះ  ក៏ទំនងជាគេួសារដេលមានសមេបុរចំរុះដេរ។ ការសិកេសាថា្នេក់
ជាតិមួយ បានរកឃើញថា ៥១ ភាគរយ នេកុមារសេបេកខ្មេ រស់នៅជាមួយឪពុកមា្តេយតេមួយ  បើបេៀបធៀប
ទៅនឹង ១៧ ភាគរយ នេកុមារសេបេកស។9  

  

 

8  Mortimer et al., “Parental Economic Hardship and Children’s Achievement Orientations,” 2014, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC4358300/.

9  Gretchen Livingston, “About one-third of U.S. children are living with an unmarried parent,“ Pew Research Center, April 27, 2018, 
https://www.pewresearch.org/fact-tank/2018/04/27/about-one-third-of-u-s-children-are-living-with-an-unmarried-parent.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4358300/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4358300/
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ស្តេីបានជួបបេទះនូវគំលាតបេេក់ខេរួចហើយ បើបេៀបធៀបជាមួយសមភាគីបុរសរបស់ពួកគេ, ហើយ
ក្នុងឆ្នេំ ២០២០ បណ្តេលអោយមានគមា្លេតបេេក់ខេ  កាន់តេចេើនឡើងៗ។ ក្នុងកំឡុងពេលរាតតេបាត នេជំងឺ 
COVID-19, ស្តេីបានចាកចេញពីកមា្លេំងពលកម្ម ក្នុងអតេេខ្ពស់ជាងបុរស។10 មូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរៈជាតិ 
(IMF) បានបេៀបធៀបអតេេនៅក្នុងបេទេសចំនួន ៣ ផេសេងគ្នេ  ហើយបានរកឃើញថា, “ស្តេីដេលមានកូន
តូចៗ បានបាត់បង់ការងារកាន់តេចេើន ហើយ/ឬ បន្ថយម៉េងធ្វើការ ចេើនជាងស្តេីផេសេងទៀត និងបុរស
នៅក្នុងបេទេសទាំង ៣។ ជាឧទាហរណ៍ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក, ក្នុងនាមជាមា្តេយដេលមានកូនយា៉េងតិចមា្នេក់ 
អាយុកេេម ១២ ឆ្នេំ បានកាត់បន្ថយលទ្ធភាពនេការធ្វើការងារចំនួន ៣ ភាគរយ បើបេៀបធៀបទៅនឹងបុរស
មា្នេក់ ដេលស្ថិតក្នុងសា្ថេនភាពគេួសារសេដៀងគ្នេ ក្នុងចនោ្លេះ ខេមេសា រហូតដល់ខេធ្នូ ឆ្នេំ ២០២០”។11 

ស្តេីដេលមានពណ៌សមេបុរចំរុះជួបបេទះ ទាំងវិសមភាព – គមា្លេតបេេក់ខេ និងកង្វះឱកាសការងារ – ក្នុងអតេេ
យា៉េងអាកេក់អាកេី ជាងសមភាគីសេបេកស។12 ខណៈពេលដេលកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល មានផេនការក្នុងការ
សា្តេរសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ បនា្ទេប់ពីជំងឺរាតតេបាត, ទិន្នន័យបានបងា្ហេញនូវតមេូវការជាពិសេស ចំពោះការផ្តេត
លើស្តេីជាពិសេសស្តេីដេលមានសមេបុរចំរុះ។ កង្វះកន្លេងថេទាំកុមារ បណ្តេលឱេយមានការលំបាកយា៉េងខា្លេំង
ចំពោះគេួសារ, ជាពិសេសមេគេួសារទោល, ក្នុងការស្វេងរកឱកាសសេដ្ឋកិច្ច ដេល
ការទទួលបាននូវការមើលថេកុមារ ដេលគឺជាផ្នេកសំខាន់មួយ នេផេនការសា្តេរ
ឡើងវិញ។

ពីរគេួសារក្នុងចំណោមបេេំគេួសារ កង្វះខាតនូវអ៊ីនធឺពីរគេួសារក្នុងចំណោមបេេំគេួសារ កង្វះខាតនូវអ៊ីនធឺ
រណឹតរណឹត

ចង្កេមអ៊ិនធឺរណឹត ដូចជាខេសេកាប, ខេសេកាបអុបទិក, ឬ DSL ផ្តល់
លទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យខាងសេដ្ឋកិច្ច និង
ការអប់រំ។ ជំងឺ COVID-19 បានពន្លឿននូវតំរូវការខ្ពស់ដេលមានរួច
សេេប់ទៅហើយ ក្នុងការទំនាក់ទំនងសមេេប់តាមបេបនិម្មិត តាមរយៈ
ឧបករណ៍វើដេអូតាមអ៊ិនធឺរណឹត។ នៅក្នុងឆ្នេំ ២០២០, ការធ្វើការងារ និង
ការរៀនសូតេស្ទើរតេអាសេ័យលើឧបករណ៍វើដេអូអនឡាញ និងលទ្ធភាព
នេការបេើបេេស់នូវអ៊ីនធឺណិត។ គេេន់តេមួយយប់ប៉ុណោ្ណេះ, បទបញ្ជេ 
“សា្នេក់នៅផ្ទះ” នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉េភាគខាងតេបូង បានបនេសល់អោយ LBUSD 
ផ្លេស់ប្តូរទៅជាការរៀនសូតេពីចមា្ងេយ។ ៦០.៣ ភាគរយ នេគេួសារនៅកេុងឡុងប៊ិច
កណ្តេល មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការបេើបេេស់អ៊ិនធឺរណឹតនៅក្នុងឆ្នេំ ២០១៩, ដេលជាក់ស្តេងមានន័យថា  
សិសេសនោះបានបេឈមនឹងឱកាសនេការសិកេសាមិនស្មើភាពគ្នេ នៅក្នុងឆ្នេំ ២០២០។ LBUSD គឺជាសងា្កេត់
ដំបូង និងធំជាងគេមួយ ដេលចាប់ផ្តើមបើកដំណើរការឡើងវិញ មានកំរឹត នៅចុងខេមីនា, ផងដេរ ប៉ុន្តេការ
បើកឡើងវិញនេះ ក៏តេូវបានគេរាយការណ៍ថាផ្តល់អត្ថបេយោជន៍ដល់កុមារសេបេកស ចេើនជាងលើកុមារ
ដេលមានសមេបុរចំរុះ។13

10 Alissa Anderson, “California’s Recent Job Gains Are Promising, but Policy Choices Now Will Determine if an Equitable 
Economy Is Ahead,” California Budget and Policy Center 2021,  https://calbudgetcenter.org/resources/californias-recent-job-
gains-are-promising-but-policy-choices-now-will-determine-if-an-equitable-economy-is-ahead/.

11  Georgieva et al., “COVID-19: The Mom’s Emergency”, April 30, 2021, https://blogs.imf.org/2021/04/30/covid-19-the-moms-
emergency-2/.

12 Payscale, “The State of the Gender Pay Gap in 2021,” March 24, 2021, https://www.payscale.com/data/gender-pay-gap. 
Economic Policy Institute, “Black workers face two of the most lethal preexisting conditions for coronavirus--…,” June 1, 2020, 
https://www.epi.org/publication/black-workers-covid/.

13 Guardabascio and Dobrucj, “Which LBUSD families will send back to class?...,” March 9, 2021, https://lbpost.com/news/
education/whos-going-back-school-rich-white-lbusd.

https://calbudgetcenter.org/resources/californias-recent-job-gains-are-promising-but-policy-choices-now-will-determine-if-an-equitable-economy-is-ahead/
https://calbudgetcenter.org/resources/californias-recent-job-gains-are-promising-but-policy-choices-now-will-determine-if-an-equitable-economy-is-ahead/
https://blogs.imf.org/2021/04/30/covid-19-the-moms-emergency-2/
https://blogs.imf.org/2021/04/30/covid-19-the-moms-emergency-2/
https://www.epi.org/publication/black-workers-covid/
https://lbpost.com/news/education/whos-going-back-school-rich-white-lbusd
https://lbpost.com/news/education/whos-going-back-school-rich-white-lbusd
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គេួសារមានបន្ទុកក្នុងការជួល, ដេលអ្នកកះបា៉េសុីហ្វិក និងគេួសារសេបេកខ្មេ កំពុងគេួសារមានបន្ទុកក្នុងការជួល, ដេលអ្នកកះបា៉េសុីហ្វិក និងគេួសារសេបេកខ្មេ កំពុង
បេឈមសមា្ពេធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុត ដោយសារតេការជួលបេឈមសមា្ពេធហិរញ្ញវត្ថុធំបំផុត ដោយសារតេការជួល

បច្ចុបេបន្ននេះ, បេជាពលរដ្ឋកេុងឡុងប៊ិចជាងពាក់កណ្តេល គឺជាអ្នកជួល ដេលមានចំនួន ៦០.៦ ភាគរយ។14 
នៅក្នុងកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល, ដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយមគេួសារ មានកំរិតទាបជាងតំបន់ផេសេងៗនេទីកេុង, 
គេួសារចំណយបេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេ មួយផ្នេកធំសំរាប់ការជួល។ បន្ទុកនេការជួលនេះ គឺមានភាព
ខុសគ្នេនេទូទាំងជាតិសាសន៍និមួយៗ, ដោយហេតុថា កេុមគេួសារ NHPI ចំណយចេើនជាងមួយភាគបី នេ
បេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការជួល ខណៈពេលដេលគេួសារសេបេកសជាមធេយមចំណយ ២៧ ភាគរយ  នេ
បេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេក្នុងការជួល។ ជាមធេយម, គេួសារភាគចេើន ចំណយបេេក់ចំណូលចេើនជាងមួយ
ភាគបួននេបេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេ លើការជួលនៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល, ប៉ុន្តេចំនួននេះមិនបានបងា្ហេញដល់
កេុមគេួសារ ដេលមានវិសាលគមឬទីខ្ពស់ និងទីទាបទាំងនេះទេ។ គេួសារនៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេលអាចមាន
បេេក់ចំណូលជាមធេយម ក្នុងមួយគេួសារចំនួន ៣០,០០០ ដុលា្លេរ នេចំនួនទាប និងរហូតដល់ ៦០,០០០ ដុលា្លេរ នេ
ចំនួនខ្ពស់។15 គោលនយោបាយសហព័ន្ធបងា្ហេញថា ការចំណយចេើនជាង ៣០% នេបេេក់ចំណូលរបស់អ្នកលើ
ការជួល តេូវបានគេចាត់ទុកថាជាបន្ទុកជួល ហើយជាចុងកេេយបំផុត, គឺជាការគំរាមកំហេងដល់សុខភាព
សេដ្ឋកិច្ចទូទៅរបស់គេួសារ។16 ជាមធេយម, គេួសារកះបា៉េសុីហ្វិកក្នុងកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ចំណយបេេក់ជាង 
៣០% នេចំណូលរបស់ពួកគេទៅលើការជួល ហើយគេួសារឡាទីន បងា្ហេញសញ្ញេថាកំពុងស្ថិតក្នុងគេេះថា្នេក់
នេបន្ទុកជួល ចំនួន ២៩.៣ នេបេេក់ចំណូលរបស់ពួកគេ ដេលបានចំណយលើការជួល, ជាមធេយម។ វាជា
ការសំខាន់ក្នុងការកត់សមា្គេល់ថា ៣០% នេចំណេកធំនេបេេក់ចំណូល ហាក់ដូចជាមិនមានបន្ទុកនោះទេ ប៉ុន្តេ
សមេេប់គេួសារដេលមានបេេក់ចំណូលជាមធេយម ក្នុងគេួសារដេលមានបេេក់ចំណូលមធេយម, ដូចជានៅកេុងឡុង
ប៊ិចកណ្តេល, ៣០% មិនបានលេទុកឬអនុញ្ញេត់ឱេយគេួសារនោះ មានភាពបត់បេនក្នុងការចំណយលើរបស់របរ
ចាំបាច់នានាផេសេងទៀតឡើយ។17  

 
14  US Census Bureau, ”Quick Facts Long Beach City, California”, July 1, 2019. U.S. Census Bureau QuickFacts: Long Beach city, 

California
15 U.S. Census Bureau; American Community Survey, 2019 American Community Survey 5-Year Estimates, Table S1101; generated by 

Maria Khan; using data.census.gov; https://data.census.gov/cedsci/. 
16  Schwartz & Wilson, US Census Bureau, “Who Can Afford to Live in a Home?” Accessed June 2021. https://www.census.gov/

housing/census/publications/who-can-afford.pdf 
17 Schwartz & Wilson, US Census Bureau, “Who Can Afford to Live in a Home?” Accessed June 2021. https://www.census.gov/

housing/census/publications/who-can-afford.pdf

https://www.census.gov/quickfacts/longbeachcitycalifornia
https://www.census.gov/quickfacts/longbeachcitycalifornia
https://www.census.gov/housing/census/publications/who-can-afford.pdf
https://www.census.gov/housing/census/publications/who-can-afford.pdf
https://www.census.gov/housing/census/publications/who-can-afford.pdf
https://www.census.gov/housing/census/publications/who-can-afford.pdf
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ការចាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍៖ ផ្តល់សិទ្ធិអំណចដល់បេជាពលរដ្ឋកេុងឡុងប៊ិច និងសហជីពអ្នកជួលការចាប់អារម្មណ៍របស់សហគមន៍៖ ផ្តល់សិទ្ធិអំណចដល់បេជាពលរដ្ឋកេុងឡុងប៊ិច និងសហជីពអ្នកជួល
ឡុងប៊ិចឡុងប៊ិច

អ្នកតស៊ូមតិផ្នេកលំនៅដ្ឋេន និងកេុមគេួសារនៅតំបន់ South Bay ទទួលបាននូវជ័យជំនះខាងគោលនយោបាយយា៉េងសំខាន់
ក្នុងការការពារអ្នកជួល និងលំនៅដ្ឋេនបន្ថេមសមេេប់សហគមន៍របស់ពួកគេ។ ក្នុងកំឡុងពេលនេការ ឆ្លងរាលដលខា្លេំងបំផុ នេ
ជំងឺរាតតេបាត, សមាជិកបេសសា្តេតនៅកេុងឡុងប៊ិច បានបន្តរបេឈមនឹងការរំខានយាយីយា៉េងខា្លេំងពីមា្ចេស់ផ្ទះរបស់ពួកគេ ទោះបីជា
មានកិច្ចការពារពីការបណ្តេញចេញ តាមរយៈការហាមឃាត់នូវការបណ្តេញចេញរបស់រដ្ឋ ក៏ដោយ។

មា្ចេស់ផ្ទះបដិសេធមិនធ្វើការជួសជុល នៅក្នុងអាផតមេនឡើយ, រួមទាំងការមិនដោះសេេយលើការចម្លងរោគនេផេសិតឬសត្វកណ្តុរ, 
និងផេសព្វផេសាយនូវព័ត៌មានមិនពិតដល់អ្នកជួល និងអ្នកជួលមានការភ័យខា្លេច។ ពួកគេបានគំរាមកំហេងបិទថាមពល និងបណ្តេញ
ពួកគេចេញ បេសិនបើអ្នកជួលមិនបង់ថ្លេជួលពេញ និងមិនទាន់ពេលវេលា។ បទបេបញ្ញត្តិថ្មី បេឆំងនឹងការរំខានយាយីលើអ្នកជួល 
បានតេូវអនុម័តក្នុងខេវិច្ឆិកា ឆ្នេំ ២០២០ ធ្វើការហាមបេេមមា្ចេស់ផ្ទះពីការធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះ, ដោយធ្វើការផកពិន័យ
ទឹកបេេក់ចំនួន ២.០០០ - ៥.០០០ ដុលា្លេរ ចំពោះមា្ចេស់ផ្ទះដេលរំលោភបំពានចេបាប់នេះ។18 បទបញ្ញត្តិនេះបានអនុម័ត តាមរយៈការ
បេឹងបេេងមិនចេះនឿយហត់របស់អ្នករៀបចំសហគមន៍  និងកេុមគេួសារ។ ពួកគេបានចេករំលេករឿងរា៉េវរបស់ពួកគេ និងបានប
ន្តររកេសាការដក់សមា្ពេធលើកេុមបេឹកេសាកេុងឡុងប៊ិច ក្នុងការជំរុញអោយមានការអនុម័តនូវគោលនយោបាយនេះ។ ក្នុងខេតុលា 
ឆ្នេំ ២០២០, មានការផ្តល់នូវសិទ្ធិអំណចដល់បេជាពលរដ្ឋនៅកេុងឡុងប៊ិច និងអ្នកតស៊ូមតិដទេទៀតបានដើរកេបួនពេយុះហយាតេេ

នៅទីរួមកេុងឡុងប៊ិច, ដោយធ្វើការកកាយឬបរិហារ អំពីការកើនឡើងនូវ
បច្ចេកទេសរំខានយាយីនានារបស់មា្ចេស់ផ្ទះ។ កេុមអ្នកតស៊ូមតិផ្នេកលំនៅ
ដ្ឋេនជាចេើននាក់, រួមទាំងសហជីពអ្នកជួលកេុងឡុងប៊ិច, ផងដេរបាន
និយាយម្តងហើយម្តងទៀត ទៅកាន់បណ្តេញព័ត៌មាននានា ដើមេបីធ្វើការ
ផេសព្វផេសាយអំពីបទបេបញ្ញត្តិ មុនពេលដេលវាបានតេូវអនុម័ត ដើមេបីជូនដំណឹង
ដល់សាធារណៈជនអំពីបទបេបញ្ញត្តិ និងមូលហេតុនេភាពចាំបាច់របស់វា។

18  City of Long Beach, “Ordinance No.20-0044.” November 11, 2020. https://www.longbeach.gov/globalassets/city-clerk/media-library/
documents/public-notices/ordinances/ord-20-0044--emerg
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បរិសា្ថេនដេលបានសា្ថេបនាឡើងបរិសា្ថេនដេលបានសា្ថេបនាឡើង

បរិយាកាសដេលបានសា្ថេបនាឡើង គឺសំដៅដល់ទំហ៊ំទីកន្លេង និង
ហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធ ដេលបេជាពលរដ្ឋរស់នៅ និងធ្វើការ, ហើយវាគឺជាផ្នេក
មួយដ៏សំខាន់ ដេលបរិចា្ចេកដល់សុខភាពទូទៅរបស់កុមារ។ កេុងឡុងប៊ិច
មានទីតាំងស្ថិតនៅជាប់នឹងកំពង់ផេឧសេសាហកម្មពីរ និងជិតឧសេសាហកម្ម 
ដេលបង្កើតនូវការបំពុលបរិយាកាស, ដេលនាំឱេយមានលទ្ធផល
សុខភាពរឹតតេមិនល្អទៅៗ។ លទ្ធផលទាំងនេះ  គឺបានផេសារភា្ជេប់ដោយ
ផ្ទេល់ទៅនឹងគោលនយោបាយដេលបានកំណត់ឬគូសបនា្ទេត់កេហម
ជាបេវត្តិសាស្តេ។ ការគូសបនា្ទេត់កេហម បានបេើកតា្តេពូជសាសន៍ 
និងកតា្តេបរិសា្ថេនដើមេបីធ្វើការកំណត់នូវភាពគួរឱេយទុកចិត្តបាននេសងា្កេ
ត់ផេសេងៗគ្នេ។ វាបានបង្កើតពេំដេនសិបេបនិម្មិតរវាងសងា្កេត់/អ្នកជឹតខាង 
“ដេលគួរអោយចង់បាន”, ដេលគេួសារសេបេកស បានតេូវអនុញ្ញេតិ
ឱេយទទួលបាននូវបេេក់កម្ចីសមេេប់លំនៅដ្ឋេន, និងសងា្កេត់ដេលមិនគួរ
ឱេយចង់បាន, ដេលជាកន្លេងដេលបេជាពលរដ្ឋមានសមេបុរខុសគ្នេ បានតេូវ
អនុញ្ញេតឱេយទទួលបាននូវបេេក់កម្ចី និងកម្ចីសំរាប់តេទិញអចលេយនៈទេពេយ 
តិចតួចប៉ុណោ្ណេះ។ ផងដេរ គេបានចាត់ទុកថាបេជាពលរដ្ឋភាគចេើននូវកេុងឡុង
ប៊ិចកណ្តេល មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការវិនិយោគដោយអ្នកអោយខ្ចីបេេក់ ហើយតេូវ
បានគេចាត់ទុកថាមានគេេះថា្នេក់, ដេលកំណត់ថាអាចអោយខ្ចីនូវកមេឹតទាបបំផុត។6

បន្ថេមពីលើការកំណត់ឬការគូសបនា្ទេត់កេហម, គោលនយោបាយរឹតបន្តឹងក្នុងតំបន់បានរារាំងកេុមគេួសារ
ជនជាតិសេបេកខ្មេ, ជនជាតិអាសុីអាមេរិកាំង និងជានជាតិឡាទីន ពីការទិញផ្ទះនៅសងា្កេត់ជនជាតិសេបេ
កស។ គោលនយោបាយដេលជំរុញដោយជាតិសាសន៍ទាំងនេះ, បង្កើតជាសា្ថេប័នសងា្កេត់/អ្នកជិតខាង
ដច់ដោយឡេកពីគ្នេ, ហើយបេជាជនដេលមានសមេបុរចំរុះ នៅតេទទួលរងផលប៉ះពាល់នេសា្ថេនភាពបរិសា្ថេន
ដេលអាកេក់អាកេី ជាងសព្វថ្ងេនេះ។

បេភពបំពុលសងា្កេត់ ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខេយល់ និងសុខភាពបេភពបំពុលសងា្កេត់ ធ្វើឱេយប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខេយល់ និងសុខភាព

សមាគមសួតអាមេរិកាំង (The American Lung Association) បានរកឃើញថា ខោនធីនានានេកេុង
ធំៗចំនួន ៩ ក្នុងចំណោមទីកេុងធំៗទាំង ១០ ដេលមានការបំពុលដោយអូហេសូន ចេើនជាងគេបំផុតនៅ
សហរដ្ឋអាមេរិក, គឺនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉េ ដេលខោនធីឡូសអានជឺឡេស ជាប់ចំណត់ថា្នេក់លេខ ៣។19 កេុង
ឡុងប៊ិចកណ្តេលមានបេភពបំពុលជាចេើន  រួមមានកំពង់ផេ, ផ្លូវហាយវេ, និងឧសេសាហកម្មក្នុងសេុក។ 
ការសេេវជេេវបងា្ហេញថា ការបំពុលបង្កើនហានិភ័យនេជំងឺសួត, និងបេះដូង ហើយអាចធ្វើអោយរោគសញ្ញេ
ហឺតកាន់តេធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ។ កុមារតូចៗដេលមានជំងឺហឺត ងាយនឹងរងគេេះថា្នេក់ នៅពេលដេលបានបេឈម
ទៅនឹងបរិមាណនេជាតិពុលខ្ពស់។

ផ្នេកសង្គេេះបនា្ទេន់ជំងឺហឺត ធ្វើការពិនិតេយលើមនុសេសចំនួន ១០,០០០ នាក់នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ដេល
ឃើញថាមានចំណត់ថា្នេក់ខ្ពស់ជាងគេ ឬខ្ពស់នៅរៀងរាល់ពេលនេជំរឿនបេជាជន  នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល 
បើបេៀបធៀបនឹងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញា៉េទាំងមូល។ តំបន់ South Bay បានតេូវគេសា្គេល់ជាបេវត្តិសាសេ្តថា មាន
អតេេជំងឺហឺតខ្ពស់បំផុត នៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ នេខោនធីឡូសអានជឺឡេស។20 មានការសេេវជេេវយា៉េងចេើន

19  American Lung Association, “Most Polluted Places to Live,” April 20, 2021, https://www.lung.org/research/sota/key-findings/
most-polluted-places.

20  Long Beach Department of Health and Human Services, “Community Health Assessment,” 2019, https://www.longbeach.gov/

https://www.lung.org/research/sota/key-findings/most-polluted-places
https://www.lung.org/research/sota/key-findings/most-polluted-places
https://www.longbeach.gov/globalassets/health/media-library/documents/healthy-living/community/community-health-assesment
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ដេលបងា្ហេញពីជំងឺហឺតក្នុងវ័យកុមារភាព ដេលជាមូលហេតុឈានមុខគេនេការអវត្តមាននៅសាលា ដេល
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺរា៉េំរ៉េនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក, ដេលមានចំនួនចេើនជាង ១០ លាននាក់ បានខកខានមិន
ចូលសាលា ជារៀងរាល់ឆ្នេំ។21 លើសពីនេះទៅទៀត, កេុមជនជាតិភាគតិច ដេលភាគចេើនទំនងជារស់នៅ
ជិតនឹងបេភពបំពុលដេលមានគេេះថា្នេក់ គឺជាបេជាជនមានសមេបុរចំរុះ, ដេលជំរុញឱេយមានលទ្ធផលអប់រំខុស
ៗគ្នេដេលយើងបានដឹងជាក់ស្តេងជាមុន ហើយមើលឃើញនៅក្នុងលទ្ធផលនេទិន្នន័យ។

 
បេជាជនសេបេកខ្មេ និងឡាទីននៅទីកេុងឡុងប៊ិច ទំនងជារស់នៅក្នុងតំបន់ដេលបេើបេេស់ដីដេលងាយ
នឹងរងគេេះ, ដូចជាសាលារៀន, ទីធា្លេសួនកុមារ, កន្លេងថេទាំសុខភាព, ឬកន្លេងថេទាំកុមារ, ដេលស្ថឹតក្នុង
ចនោ្លេះពី ១,០០០-៣,០០០ ហ្វីត នេគេេះថា្នេក់។ ផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានពីបេភពបំពុលក្នុងសងា្កេត់នៅកេុង
ឡុងប៊ិចកណ្តេល បានគំរាមកំហេងដល់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់កុមារ ជាពិសេសកុមារដេលមានពណ៌
សមេបុរចំរុះ។

globalassets/health/media-library/documents/healthy-living/community/community-health-assesment.
21 American Journal of Preventative Medicine, “Asthma-Related School Absenteeism, Morbidity, and Modifiable Factors,” Febru-

ary 9, 2016, https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(15)00792-8/fulltext.

https://www.longbeach.gov/globalassets/health/media-library/documents/healthy-living/community/community-health-assesment
https://www.ajpmonline.org/article/S0749-3797(15)00792-8/fulltext
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ការយកចិត្តទុកដក់របស់សហគមន៍៖ ការងារយុត្តិធម៌បរិសា្ថេនការយកចិត្តទុកដក់របស់សហគមន៍៖ ការងារយុត្តិធម៌បរិសា្ថេន

បេជាពលរដ្ឋនៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល គ្មេនភាពសុខសេួលសា៉េំទៅនឹងគុណភាពខេយល់មិនល្អ ដេលបាន
បណ្តេលមកពីទីតាំងជិតបេភពបំពុលនោះឡើយ។ យុទ្ធនាការ “បេយុទ្ធបេឆំងនឹងជំងឺហឺតកំពង់ផេឡុង
ប៊ិច - ឡូសអាន់ជឺឡេស ឬ Fight Asthma Long Beach-Los Angeles Harbor” ដេលដឹកនាំដោយ 
SmartAirLA និងសម្ព័ន្ធឡុងប៊ិចសមេេប់កុមារដេលមានជំងឺហឺត (LBACA), ធ្វើការជាមួយកេុមសហគមន៍
មូលដ្ឋេន  និងអ្នកធ្វើគោលនយោបាយដើមេបីបេយុទ្ធបេឆំងនឹងបេភពពុល ដេលបង្កគេេះថា្នេក់ដល់ជីវិតរបស់
បេជាពលរដ្ឋដេលរស់នៅ South Bay។ ផលប៉ះពាល់មួយក្នុងចំណោមផលប៉ះពាល់នានា នេការរស់នៅ
ជិតបេភពគេេះថា្នេក់បរិសា្ថេន គឺការចុះខេសាយសុខនេភាព ដូចជាជំងឺហឺត។ SmartAirLA និង LBACA 
ធ្វើការជាមួយនឹងគេួសារដេលមានជំងឺហឺត ដើមេបីធ្វើឱេយគេឭសំលេងរបស់ពួកគេ 
ដោយបង្កើតផេនទីគេេះថា្នេក់សកម្មនេជំងឺហឺត ពីបេភពដេលបានកំណត់
ដោយសហគមន៍។ ពួកគេផ្តល់ជូននូវបេព័ន្ធដស់តឿនសារជាអកេសរ
បេចាំថ្ងេ ជាពិសេសនៅពេលដេលគុណភាពខេយល់មានកំរឹតអន់ និង
មានគេេះថា្នេក់ ចំពោះជនដេលមានជំងឺហឺត ដេលនៅខាងកេេផ្ទះ។
យុទ្ធនាការនេះ បានបង្កើតវេទិកា និងឧបករណ៍ដើមេបីទាក់ទាញ
ការយកចិត្តទុកដក់ ចំពោះតំរូវការសមេេប់សមធម៌បរិសា្ថេន និង
សុខភាព។ ស្វេងយល់បន្ថេម អំពីយុទ្ធនាការ និងកិច្ចបេឹងបេេង
របស់ពួកគេ តាមគេហទំព័រ: https://fightasthmalaharbor.
info/.

https://fightasthmalaharbor.info/. 
https://fightasthmalaharbor.info/. 
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កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល រួមជាមួយខោនធី, តស៊ូទល់នឹងលទ្ធភាព និងការទទួលបាននូវកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល រួមជាមួយខោនធី, តស៊ូទល់នឹងលទ្ធភាព និងការទទួលបាននូវ
អាហារដេលមានសុខភាពល្អអាហារដេលមានសុខភាពល្អ

បញ្ហេសេបៀងអាហារនៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល រួមមានលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបាន និងលទ្ធភាពទទួលបាននូវ
អាហារដេលមានសុខភាពល្អ និងវបេបធម៌ និងភាសារបស់អ្នកផ្តល់សេវាកម្មសេបៀងអាហារ។ នាពេលឥឡូវនេះ, 
ភាពខុសគ្នេនេពូជសាសន៍ក្នុងតំបន់ គឺមានការពិបាកក្នុងការវាស់វេងនៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល ដោយសារ
ទិន្នន័យនេពូជសាសន៍ មានតេនៅក្នុងថា្នេក់ខោនធីឡូសអានជឺឡេស និងភូមិសាស្តេធំៗតេប៉ុណោ្ណេះ។

ការស្ទង់មតិសុខភាពនេខោនធីឡូសអានជឺឡេស (LACHS) រាយការណ៍ពីវិធានការណ៍ខុសគ្នេមួយចំនួន នេ
អសន្តិសុខសេបៀងអាហារ។ ជារួម, គេួសារនៅក្នុងសងា្កេត់សុខភាពកេុងឡុងប៊ិច បានរាយការណ៍អំពីអសន្ដិសុខ
សេបៀងចេើនជាងតំបន់ទូទៅ នៅក្នុងខោនធី, និងគេួសារសេបេកខ្មេ និងគេួសារឡាទីន ទំនងជាគ្មេនសុវត្ថិភាព
សេបៀងអាហារនោះឡើយ។22

លទ្ធភាពទទួលបាននូវអាហារដេលមានសុខភាពល្អ   គឺជាបញ្ហេដច់ដោយឡេក បុ៉ន្តេមានការពាក់ព័ន្ធគ្នេ។ 
នៅក្នងុ SPA 8, បេជាពលរដ្ឋសេបេកស ទំនងជាមានលទ្ធភាពក្នងុការទទួលបាននូវអាហារដេលមានសុខភាពល្អ 
ដេលមានតំលេសមរមេយ ខណៈពេលដេលបេជាពលរដ្ឋ AIAN ទំនងជាមានលទ្ធភាពទទួលបានតិចតួចបំផុត។

Health Food Affordability and Access 
Fresh fruits/vegetables usually or always affordable in neighborhood

ការសេេវជេេវបន្តរពីកេុមបេឹកេសាគោលនយោបាយសេបៀងអាហារឡូសអានជឺឡេស បានរៀបរាប់លំអិតអំពី
កង្វល់របស់សហគមន៍កេុឡុងប៊ិចកណ្តេល។ នៅក្នុងការស្ទង់មតិនានាទាំងនោះ, សមាជិកសហគមន៍បាន
សម្តេងនូវកង្វល់របស់ពួកគេ ដូចតទៅនេះ៖ លទ្ធភាពទទួលបានសេវាកម្ម, សមត្ថភាពវបេបធម៌ និងភាសា, 
និងលទ្ធភាពអាចនឹងទទួលបាន។ សមាជិកសហគមន៍បានសម្តេងនូវការភ័ន្តចេឡំលើកម្មវិធីផេសេងៗរបស់
រដ្ឋេភិបាល, ស្តង់ដរនានានេសិទ្ធិក្នុងការទទួលបាន, និងការរៀបចំឯកសារផេសេងៗ។ លើសពីនេះទៀត, 
លទ្ធភាពទទួលបាននូវភាសាឬការការបកបេេភាសា គឺមានសារៈសំខាន់ណស់ ខណៈពេលដេលសមាជិក
សហគមន៍មួយចំនួន បានសម្តេងនូវជំនឿថា អ្នកដេលមិននិយាយភាសាអគ្លេស គឺមានគុណវិបត្តិ។ ផងដេរ 
បេជាពលរដ្ឋជាចេើន ក៏មានការលំបាកក្នុងការធ្វើដំណើរចេញពីសហគមន៍ ទៅស្វេងរក ឬទទួលបានសេវាកម្ម 
ហើយបានរាយការណ៍ថាទីតាំងសេវាកម្ម មិនមានលក្ខណៈអំណោយផល តាមបេបលក្ខណៈគេួសារនោះ
ឡើយ។23

22  Los Angeles County Department of Public Health Survey. 2018. Distributed by the Los Angeles County Department of Public 
Health. http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Adult/M3_SocialDeterminantsOfHealth/M3_FoodInsecurity_
FDSECOA.xlsx.

23  Los Angeles Food Policy Council, “Food Equity and Access”, 2018. Food Equity and Access — Los Angeles Food Policy Council 
(goodfoodla.org)

https://www.goodfoodla.org/food-equity-and-access
https://www.goodfoodla.org/food-equity-and-access
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ការយកចិត្តទុកដក់របស់សហគមន៍៖ លទ្ធភាពរកបានសេបៀងអាហារ ក្នុងកំឡុងពេលរោគរាតតេបាត ការយកចិត្តទុកដក់របស់សហគមន៍៖ លទ្ធភាពរកបានសេបៀងអាហារ ក្នុងកំឡុងពេលរោគរាតតេបាត 
COVID-19COVID-19 និងបនា្ទេប់ពីនេះ និងបនា្ទេប់ពីនេះ

សហគមន៍ឡុងប៊ិចបានបោះជំហា៊េនឆ្ពេះទៅមុខ ក្នុងលក្ខណៈវើរៈភាពនេការជួយគ្នេទៅវិញទៅមក ក្នុងកំឡុង
ពេលមានវិបត្តិនេលទ្ធភាពទទួលបានសេបៀងអាហារ កាន់តេធ្ងន់ធ្ងរឡើងៗ។ កេុមគេួសារដេលជួបបេទះ
ការបាត់បង់ការងារ ក្នុងកំឡុងពេលនេជំងឺរាតតេបាត និងសំពាធហិរញ្ញវត្ថុ ជាលទ្ធផលមានការលំបាកចំពោះ
លទ្ធភាពនេការទទួលបានសេបៀងអាហារ។ ជាការឆ្លើយតប, ពេះវិហារនានារៀបចំចេកចាយសេបៀងអាហារ, 
អ្នកជិតខាងផ្តល់អាហារដល់គ្នេទៅវិញទៅមក, ហើយសេវាកម្មចេកចាយសេបៀងអាហារបង្កើតឡើងភា្លេមៗ
នៅតាមកន្លេងផេសេងៗគ្នេ ដើមេបីធានាថាមានការទទួលបាននូវសេបៀងអាហារ។ ផងដេរ សេវាកម្មសុខភាព និង
មនុសេសទីកេុងឡុងប៊ិច ក៏បានអនុម័តផ្តល់មូលនិធិដល់អង្គការមិនស្វេងរកបេេក់ចំណេញ ចំនួន ១៦ អង្គការ 
ដើមេបីគំទេដល់កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងក្នុងការចេកចាយសេបៀងអាហារដេលមានរយៈពេល  រហូតដល់ខេមីនា  ឆ្នេំ 
២០២១។ ខណៈដេលអត្ថបេយោជន៍សង្គមរបស់សហគមន៍ដេលផេសាភា្ជេប់គ្នេយា៉េងខា្លេំង ដេលមើលថេរកេសាគ្នេ
ទៅវិញទៅមកគឺមិនអាចកាត់ថ្លេបានឡើយ, ការពិតនៅតេថាស្តេងថា លទ្ធភាពទទួលបានសេបៀងអាហារ គឺជា
បញ្ហេជាបេព័ន្ធ។ កិច្ចខិតខំបេឹងបេេងនៅតាមមូលដ្ឋេនក្នុងការបង្កើននូវលទ្ធភាពទទួលបានសេបៀងអាហារ
បងា្ហេញពីភាពខា្លេំង និងការក្តីមេតា្តេឬអាណិតអាសូររបស់សហគមន៍, ប៉ុន្តេក៏បងា្ហេញពីការបរាជ័យជាបេព័ន្ធនេ
អ្នកផ្តល់សេវា។ សា្ថេប័នរដ្ឋេភិបាល និងបេព័ន្ធអំណចធំ ៗ គួរធានាថាសមាជិកសហគមន៍មានលទ្ធភាពទទួល
បានអាហារដេលមានសុខភាពល្អនិងមានតំលេសមរមេយបេកបដោយនិរន្តភាព។ សន្តិសុខសេបៀងពិតបេេកដ
នៅកេុងឡុងប៊ិច មើលទៅដូចជាជំរើសសេបៀងអាហារដេលមានសុខភាពល្អ និងមានតម្លេសមរមេយ, ក៏ដូចជា
ទីផេសារកសិករដេលមានទីតាំងនៅទូទាំងសហគមន៍, ដេលធ្វើឱេយសេបៀងអាហារទាំងនោះ ឆ្ពេះទៅដល់មនុសេស
គេប់រូបបានយា៉េងងាយសេួល, ជាពិសេសគេួសារដេលមានតមេូវការខ្ពស់។ ផងដេរ លទ្ធភាពទទួលបាន
សេបៀងអាហារ ក៏មើលទៅដូចជាគេួសារមានបេេក់ចំណូលថេរ និងការងារដេលមានស្ថេរភាព ដេលអនុញ្ញេត
ឱេយពួកគេមានលទ្ធភាពទិញឬទទួលបានសេបៀងអាហារ និងមិនពឹងផ្អេកលើមជេឈមណ្ឌលចេកចាយ និងឃា្លេំង
ស្តុកសេបៀងអាហារ។



STATE OF THE CHILD REPORT

26

 សុខភាពសុខភាព

កតា្តេសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងបរិសា្ថេន រួមចំណេកដល់សុខភាពគេួសារ និងកុមារ។ លទ្ធផលសុខភាពដោយឡេក
ពីគ្នេ ចំពោះកុមារ និងមា្តេយ ភាគចេើនតេូវបានជំរុញដោយវិសមភាពជាបេព័ន្ធ ដេលធ្វើឱេយស្តេីដេលមានពណ៌
សមេបុរចំរុះមានការពិបាកក្នុងទទួលបានការថេទាំសុខភាពទាន់ពេលវេលា និងមានគុណភាព។ ការបងា្កេរ
សុខភាព  គឺជាមធេយាបានដ៍ល្អបំផុត ដើមេបីចៀសវាងបញ្ហេសុខភាពដេលមានគេេះថា្នេក់ និងថ្លេចំណយ
ដ៍ខ្ពស់នៅពេលកេេយ, ប៉ុន្តេវាមិនអាចធ្វើបានឡើយ បេសិនបើគ្មេនអំណោយផលផ្នេកបរិសា្ថេន សមេេប់
ការរស់នៅបេកបដោយសុខភាពល្អ។

លទ្ធផលកំណើត គឺមានភាពខុសគ្នេទៅតាមជាតិសាសន៍; បេសសា្តេតកំពុងធ្វើការលទ្ធផលកំណើត គឺមានភាពខុសគ្នេទៅតាមជាតិសាសន៍; បេសសា្តេតកំពុងធ្វើការ
ដើមេបីផ្លេស់ប្តូរវាដើមេបីផ្លេស់ប្តូរវា
 

ប្លុកជំរឿនភាគចេើននៅក្នុងតំបន់កេុងឡុងប៊ិកណ្តេល បានស្ថិតនៅភាគខាងកេេមនេសន្ទសេសន៍ការចាប់ផ្តើម
យា៉េងរឹងមាំរបស់បណ្តេញទិន្នន័យកុមារ, ដោយបងា្ហេញពីបញ្ហេមួយចំនួន ទាក់ទងនឹងលទ្ធភាពទទួល
បាន នូវការថេទាំសុខភាព ដេលជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់មា្តេយ និងកុមារ។  សន្ទសេសន៍នេះ បានផ្អេកលើ
សូចនាករចំនួន ១២ រួមទាំងទម្ងន់ទារកដេលមានសុខភាពល្អ, លទ្ធភាព និងការទទួលបានការថេទាំមុនពេល
សមេេលកូនទាន់ពេលវេលា, និងសមត្ថភាពនេការបង់ថ្លេចំពោះការថេទាំសុខភាព។
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បណ្តេញទិន្នន័យកុមារ ក៏បានគណនាអតេេមរណៈភាពរបស់ទារក ផងដេរ។ នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល, 
អតេេមរណៈភាពទារក ជាមធេយមគឺ ៣.៣ តទល់នឹងអតេេកំណើតរស់ចំនួន ១,០០០ គឺទាបជាងអតេេនេខោន
ធីឡូសអានជឺឡេស ដេលមាន ៣.៦ ក្នុងការផ្តល់កំណើតរស់ចំនួន ១,០០០ នាក់។24 នៅទូទាំងខានធី, អា
តេេមរណៈភាពទារកកំរឹតខ្ពស់ សមេេប់គេួសារដេលមានបេេក់ចំណូលទាប, ជនជាតិសេបេកខ្មេ, និងគេួសារ
ជនជាតិអាមេរិកឡាទីន ដេលកើតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក។ ភាពខុសគ្នេនេការរើសអើងជាតិសាសន៍នេះ ក៏
ជាការពិតនៅក្នុងតំបន់ឡុងប៊ិច ផងដេរ។ កេសួងសុខភាព  និងសេវាមនុសេសកេុងឡុងប៊ិច រាយការណ៍អំពី
អតេេមរណៈភាពទារក ខ្ពស់ជាង ៤.២ នាក់ ក្នុងចំណោមកំណើតរស់ ១,០០០ នាក់។ ផងដេរ វាក៏បងា្ហេញពីអ
តេេមរណៈភាពរបស់ទារកនេគេួសារជនជាតិសេបេកខ្មេ ខ្ពស់ជាងគេួសារដេលមានពូជសាសន៍ដទេទៀត។25 
តាមតួលេខ, ចេើនជាងពាក់កណ្តេលនេមរណៈភាពរបស់ទារកនៅកេុងឡុងប៊ិច ចនោ្លេះឆ្នេំ ២០១៣ និងឆ្នេំ 
២០១៧ គឺជាគេួសាររបស់ជាតិសាសន៍ឡាទីន។26

សុវត្ថិភាពកុមារ

ចំណ៉ចសំខាន់នេសមត្ថភាពរបស់កុមារក្នុងការលូតលាស់ គឺសមត្ថភាព
របស់ពួកគេ ក្នុងការមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេមានសុវត្ថិភាព។ អារម្មណ៍
ដេលថាមានសុវត្ថិភាព រួមចំណេកដល់ការអភិវឌេឍន៍សង្គម និងផ្លូវចិត្ត 
និងផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់កុមារ។ កុមារដេលបេឈមនឹង
សា្ថេនភាពគ្មេនសុវត្ថិភាព, ដូចជាបន្ទុកដេលចេះតេកើនឡើងៗនេការ
លំបាកលំបិនសេដ្ឋកិច្ចគេួសារ, អំពើហឹងេសា, ឬការរំលោភបំពាន, គឺបណ្តេល
អោយមានហានិភ័យនេជំងឺផេសេងៗដេលទាក់ទងទៅនឹងជំងឺស្តេេស និង
បណ្តេលអោយមានការយល់ដឹងចុះខេសាយ នៅពេលកេេយមកនៅក្នុងជីវឹត។27 
ការរំខានយាយីរបស់ប៉ូលីស  គឺជាចំណេកមួយ ដេគូក្នុងតំបន់ បានកំណត់ថា កំពុង
បេឆំងនឹងសុវត្ថិភាព។

សុវត្ថិភាពតាមសងា្កេត់ មានការផេសារភា្ជេប់ទៅនឹងជាតិសាសន៍ ក្នុងខោនធីឡូសអានជឺសុវត្ថិភាពតាមសងា្កេត់ មានការផេសារភា្ជេប់ទៅនឹងជាតិសាសន៍ ក្នុងខោនធីឡូសអានជឺ
ឡេស និងឡុងប៊ិចកណ្តេលឡេស និងឡុងប៊ិចកណ្តេល

របាយការណ៍ការរាប់ជាតិសាសន៍ – ជំរុញ  (LA The RACE COUNTS – PUSH LA), ការគឹតគូរឡើងវិញ
អំពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ & ភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដ៍ចេបាស់លាស់ នៅឡូសអានជឺឡេស,28 បញ្ជេក់
អោយបានចេបាស់លាស់ថាសូមបឈេឈប់ និងចាប់ខ្លួន គឺមានភាពលំអៀងខាងពូជសាសន៍ និងសេដ្ឋកិច្ច, ការ
ចំណយខ្ពស់សមេេប់សហគមន៍, និងមធេយាបាយគ្មេនបេសិទ្ធភាព ក្នុងការធ្វើអោយឈានមុខឬលើកកម្ពស់
សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍។ ការវិភាគទិន្ន ន័យដេលពាក់ព័ន្ធមួយ បងា្ហេញថាការបឈេឈប់ដោយសារចរាចរណ៍ និង
ការចាប់ខ្លួន នៅតំបន់កេុងឡុងប៊ិច មិនមានភាពខុសគ្នេនោះទេ។

24  First 5 LA, “Indicators of Young Child Well-Being in LA County,” 2020, https://www.first5la.org/wp-content/uploads/2020/09/
First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf.

25  Long Beach Health and Human Services, ”Infant & Maternal Health,” 2021, https://dashboards.mysidewalk.com/long-beach-
cha/infant-maternal-health.

26  St. Mary Medical Center, ”Community Health Needs Assessment,” May 2019, https://www.dignityhealth.org/socal/-/media/
Service%20Areas/socal/PDFs/SMMC-LB%202019%20CHNA.ashx.

27  Toxic Stress,” Center on the Developing Child at Harvard University, August 17, 2020, https://developingchild.harvard.edu/
science/key-concepts/toxic-stress/#:~:text=Toxic%20stress%20response%20can%20occur,hardship%E2%80%94without%20
adequate%20adult%20support.

28  Advancement Project CA, ”Reimagining Traffic Safety & Bold Political Leadership in Los Angeles,” 2021, https://www.
racecounts.org/push-la/.

https://www.first5la.org/wp-content/uploads/2020/09/First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf
https://www.first5la.org/wp-content/uploads/2020/09/First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf
https://dashboards.mysidewalk.com/long-beach-cha/infant-maternal-health
https://dashboards.mysidewalk.com/long-beach-cha/infant-maternal-health
https://www.dignityhealth.org/socal/-/media/Service Areas/socal/PDFs/SMMC-LB 2019 CHNA.ashx
https://www.dignityhealth.org/socal/-/media/Service Areas/socal/PDFs/SMMC-LB 2019 CHNA.ashx
https://www.racecounts.org/push-la/
https://www.racecounts.org/push-la/
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យោងតាមទិន្នន័យដេលទទួលបានពីនាយកដ្ឋេនប៉ូលីសទីកេុងឡុងប៊ិច បានអោយដឹងថា មានការបញេឈប់ក្នុង
អតេេខ្ពស់ ចំពោះអ្នកបើកបរសេបេកខ្មេ, NHPI, និងអ្នកបើកបរពហុជាតិសាសន៍ នៅកេុងឡុងប៊ិច ខ្ពស់ជាង
អ្នកបើកបរសេបេកស។ អ្នកបើកបរសេបេកខ្មេ តេូវបានបញេឈប់ក្នុងអតេេ ១៩៥ ដង ក្នុងចំណោមអ្នកបើកបរចំនួន 
១០០០ នាក់, ខណៈពេលដេល អ្នកបើកបរសេបេកស តេូវបានបញេឈប់ ៧១.៧ ដង ក្នុងចំណោម ១០០០ នាក់។

ការយល់ឃើញអំពីសុវត្ថិភាព គឺជាបញ្ហេស្មុគសា្មេញមិនងាយយល់ នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល។ នៅក្នុង
ការស្ទង់មតិ, បេជាពលរដ្ឋនៅកេុងឡងប៊ិចកណ្តេល (ដេលជាផ្នេកធំមួយ នេការស្ទង់មតិទៅលើភូមិសាស្តេ) 
ទំនងជាមានអារម្មណ៍ថា មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងសងា្កេត់របស់ពួកគេ ជាជាងសងា្កេត់ដទេទៀតនៅក្នុងទីកេុង និង
នៅក្នុងខោនធី, ទោះបីជាបេជាពលរដ្ឋមានសមេបុរចំរុះនោះ មិនមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពជាងជនជាតិសេបេកស 
ក៍ដោយ។ ទោះជាយា៉េងនេះក្តី, នៅពេលវាយតម្លេនូវសុវត្ថិភាពតាមសួនឧទេយាន, បេជាពលរដ្ឋកេុងឡុងប៊ិច
កណ្តេល ទំនងជាគ្មេនលទ្ធភាពចូលទៅលេងសួនឧទេយាន, ទីធា្លេកុមារ, ឬកន្លេងដេលមានសុវត្ថិភាពនានាផេសេងៗ
ទៀតដើមេបីលេងកំសាន្ត ជាងសហគមន៍ដទេទៀតឡើយ នៅក្នុងខោនធី។

LACHS រាយការណ៍ថា ភាគចេើននេមនុសេសពេញវ័យលើសលប់នៅក្នុងសងា្កេត់សុខភាពកេុងឡុងប៊ិច, 
បេមាណ ជា ៩៩.៤ ភាគរយ, ទំនងជាយល់ឃើញថា សងា្កេត់របស់ពួកគេមានសុវត្ថិភាពពីឧកេិដ្ឋកម្មជាង 
បើបេៀបធៀបទៅនឹងមនុសេសពេញវ័យ ៨៥ ភាគរយនៅក្នុងខោនធី ដេលយល់ថា សងា្កេត់របស់ពួកគេ
មានសុវត្ថិភាពពីឧកេិដ្ឋកម្ម។ ខណៈពេលដេលទិន្នន័យមិនទាន់មាននូវការបេកចេកពូជសាសន៍ នៅតាម
មណ្ឌលសុខភាព, មនុសេសពេញវ័យសេបេកសនៅទូទាំងខោនធី ទំនងជាយល់ថាសងា្កេត់របស់ពួកគេ មាន
សុវត្ថិភាពជាងមនុសេសពេញវ័យពូជសាសន៍ឡាទីន។29 មេយា៉េងវិញទៀត ទិន្នន័យនៅក្នុង SPA 8 ផ្ទុយទៅវិញ
បងា្ហេញថា មនុសេសពេញវ័យក្នុងតំបន់នេះ មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពដូចមនុសេសពេញវ័យក្នុងខោនធី
ដេរ, ទោះបីជាវានៅតេមានភាពខុសគ្នេគួរឱេយកត់សមា្គេល់ នេពូជសាសន៍ក៍ដោយ។ ៩២.៥ ភាគរយ នេមនុសេស
ពេញវ័យជនជាតិសេបេកសមិនមេនពូជសាសន៍អេសេបាញ បានរាយការណ៍ថា ពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមាន
សុវត្ថិភាពនៅក្នុងសងា្កេត់របស់ពួកគេ បើបេៀបធៀបទៅនឹង ៧៦.២ ភាគរយនេមនុសេសពេញវ័យ នេជនជាតិឡា
ទីន និង ៥៨.៣ ភាគរយនេមនុសេសពេញវ័យកះហាវ៉េ និងមនុសេសពេញវ័យនេអ្នកកះបា៉េសុីហ្វិក ផេសេងទៀត។30

29  Los Angeles County Department of Public Health Survey. 2018. Distributed by the Los Angeles County Department of Public 
Health. http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Adult/M7_SpecialTopics/M7_NeighborhoodSafety_NSH.
xlsx.  

30  UCLA Center for Health Policy and Research, Los Angeles, CA. AskCHIS 2011-2018. How often fresh fruits/vegetables 
affordable in neighborhood (Los Angeles, SPA 8). Available at http://ask.chis.ucla.edu

http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Adult/M7_SpecialTopics/M7_NeighborhoodSafety_NSH.xlsx
http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Adult/M7_SpecialTopics/M7_NeighborhoodSafety_NSH.xlsx
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ការចូលទៅលេងក្នុងសួនឧទេយាន ឬកន្លេងលេងដេលមានសុវត្ថិភាព គឺជារឿងខុសគ្នេ។ នៅទូទាំងខានធី, 
អ្នកឆ្លើយតបដេលជាអ្នកមើលថេកុមារ បានបេេប់ LACHS ថា ៩០.៤ ភាគរយ នេកុមារដេលមានអាយុ ពី 
១-១៧ ឆ្នេំ មានភាពងាយសេួលក្នុងការចូលលេងក្នុងសួនឧទេយាន, សួនកុមារ, ឬកន្លេងដេលមានសុវត្ថិភាព
ដ៍ទេទៀត។ ការវិភាគ របស់ First 5 LA លើទិន្នន័យកេសួងសួនឧទេយាន និងការកំសាន្តសបេបាយរបស់ខោន
ធី មានលទ្ធផលសេដៀងគ្នេ ដេលថា កុមារដេលមានអាយុ ០-៥ ចំនួន ៩១.១ ភាគរយ រស់នៅក្នុងចមា្ងេយមួ
យម៉េល៍កន្លះ ពីសួនឧទេយាន ឬទីធា្លេវាលៗ។31 ម៉េយាងវិញទៀត, បេជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងសងា្កេត់សុខភាពកេុង
ឡុងប៊ិច បានរាយការណ៍ថាមានលទ្ធភាពចូលបេើទាបជាង, ដោយមានតេ ៨២.៨ ភាគរយ នេកុមារនៅកេុង
ឡុងប៊ិច បានរាយការណ៍មកថា មានភាពងាយសេួលក្នុងការចូលលេងឬចូលបេើបេេស់។32

 
 

31  First 5 LA, “Indicators of Young Child Well-Being in LA County,” 2020, https://www.first5la.org/wp-content/uploads/2020/09/
First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf.

32  Los Angeles County Department of Public Health Survey. 2018. Distributed by the Los Angeles County Department of Public 
Health, http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Child/M7_RespondentPerceptionRisk/M7_Community_
CACTPRK.xlsx.

https://www.first5la.org/wp-content/uploads/2020/09/First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf
https://www.first5la.org/wp-content/uploads/2020/09/First-5-LA-2020-Indicators-Report.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Child/M7_RespondentPerceptionRisk/M7_Community_CACTPRK.xlsx
http://publichealth.lacounty.gov/ha/docs/2018LACHS/MDT/Child/M7_RespondentPerceptionRisk/M7_Community_CACTPRK.xlsx
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សេចក្តីសន្និដ្ឋេនសេចក្តីសន្និដ្ឋេន

កេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល គឺជាសហគមន៍ចមេុះ ដេលមាន
អង្គការ, ឯកត្តបុគ្គល, និងកេុមគេួសារដេលមិនគួរឱេយជឿ
ដេលបានខិតខំកសាងឱកាសសមេេប់មនុសេសជំនាន់
កេេយ។ ភាពខុសគ្នេរវាងពូជសាសន៍នៅក្នុងលទ្ធផល 
និងបេព័ន្ធ ដេលមិនទាន់បានដោះសេេយបាននៅឡើយ
ទេ ចំពោះជំហ៊របស់ពួកគេ។ ខណៈពេលដេលទិន្នន័យ
ដេលបានបងា្ហេញ មិនទាន់បងា្ហេញនូវរូបភាពពេញលេញទេ
នោះ, វាបងា្ហេញអំពីបញ្ហេមួយចំនួនដេលកេុមគេួសារកំពុង
បេឈមមុខ  នៅកេុងឡុងប៊ិចកណ្តេល, ដូចជាតមេូវការក្នុង
ការវិនិយោគ លើការអប់រំកុមារវ័យដំបូង និងការកាត់បន្ថយ
បេភពបំពុលផេសេងៗ ដេលមានគេេះថា្នេក់។ បញ្ហេនីមួយៗដេល
តេូវបានលើកឡើង បានដើរតួនាទីយា៉េងសំខាន់ក្នុងការគំទេថា 
កុមារតេូវតេមានការរស់នៅបេកបដោយភាពរុងរឿង និងសុខភាពល្អ។

យើងសងេឃឹមថារបាយការណ៍នេះ ជួយដល់ដេគូសហគមន៍ក្នុងការតស៊ូមតិ ដើមេបីផ្លេស់ប្តូរ
បេព័ន្ធនានា ដេលកំពុងខ្វះខាត។ យើងតេូវបានជំរុញអោយចង់ធ្វើនូវរឿងនេះ ដោយអង្គការ
រួមទាំងអង្គការនានា, ដោយរួមទាំងចំណ៉ចយកចិត្តទុកដក់របស់សហគមន៍, ដើមេបីធ្វើឱេយការ
ផ្លេស់ប្តូរទាំងអស់នោះ កើតឡើង។ យើងសូមថ្លេងអំណរគុណចំពោះអ្នកផ្តល់វិភាគទាន ចំពោះ
របាយការណ៍នេះ, ហើយយើងទន្ទឹងរង់ចាំកិច្ចសន្ទនា នាពេលអនាគតដេលតេូវបានបង្កើតឡើង
រួមគ្នេ ឬបង្កើតឡើងដោយដេគូរទាំេងសេុង។ ដើមេបីស្វេងយល់បន្ថេមអំពីទិន្នន័យដេលយកមក
បេើបេេស់ នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះ និងការវាយតំលេនាពេលអនាគត, សូមមើលរូបភាពអន្ត
រៈកម្ម នៅលើ [បញ្ចូលតំណភា្ជេប់ទៅកាន់គេហទំព័រ] ហើយអានរបាយការណ៍អំពីសហគមន៍ 
Wilmington, សូមចុចតេង់នេះ, [តំណភា្ជេប់ទៅកាន់របាយការណ៍ Wilmington]។
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