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េកើតេឡើងមយួែផនកបនទ បព់ីបេងកើតឲយមនតួនទីរបស់អនកស្រមប
ស្រមួលកិចចករចបប ់និងមនបុគគលិកបេ្រមើករងរជម្រន្តពុីសូំវ
មនលកខណៈសមបត្ដលិ្អ។ មរយៈសម្ដរីបស់ម្រន្តីេនះ ករ
ែបងែចកអំ ចបនបេងកើតឲយមនបរយិកសមយួ ែដលេធ្វើឲយ 
«ែខ សង្វ កប់ញជ ពុមំនលកខណៈចបស់ ស់ ្រពំែដនទទួល
ខុស្រតូវមនិទនច់បស់ ស់ េហើយភរកិចចកនុងករេធ្វើឲយមន
និរន្តភព និងករគ្ំរទដល់ដំេណើ រករមនិបនកំណតច់បស់

ស់»។ 
 ដូចែដល្រកុម យតៃម្ល បនេធ្វើករកតស់មគ ល់ភពទន់
េខ យ ្រសេដៀងគន របស់ករយិល័យរដ្ឋបលេកើតមនពរីចន
សមពន័្ឋ និងករដកឹនែំដលែញកេចញ ចព់គីន  របស់អងគជំនុំ
ជ្រមះវ ិ មញញ  បេងកើតឲយមនករ្រចបូក្រចបល់តួនទ ី និងករ
ទទួលខុស្រតូវរ ងម្រន្តកីំពូលទងំពរីនក។់ ជផលវបិក គឺថ
គម នម្រន្តីៃនករយិល័យរដ្ឋបល មន ក ់ មន ណត្ដេិពញ
េលញ កនុងករចតវ់ធិនករែដលសម្រសបចំេពះ្របតិបត្ដកិរ
មនុអងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញ  កដូ៏ចជពុមំននរ មន ក្់រតូវបន
កឲ់យទទួលខុស្រតូវចំេពះករែដលមនិបនបំេពញករងរឲយ

បនល្អរបស់ខ្លួនែដរ។ 
 
ករស្រមបស្រមួល និងករ្រគប្់រគងរបស់តុ ករ 
 ភពខុសគន សំខនព់រី រ ងករយិល័យរដ្ឋបល និងករ-ិ
យល័យ្រក បញជ ី សថិតេន្រតងថ់ ករយិល័យ្រក បញជ ី 
េធ្វើករងរេ យសម្រសបគន ជិតសនិទ្ឋ េហើយេនេ្រកមសិទ្ឋិ
អំ ចរបស់ម្រន្តីចបបជ់នខ់ពស់ របស់តុ ករ ែដលជទូេទ
្រតូវបនេ ថ ្របធនតុ ករ។ សិទ្ឋិអំ ច្រគប្់រគងរបស់
្របធនតុ ករ ច កឲ់យ្របធនករយិល័យ្រក បញជ ី
ទទួលខុស្រតូវផទ ល់ ចំេពះអងគភពតុ កររបស់អងគជំនុំជ្រមះ
វ ិ មញញធនឲយ្របកដថ កង្វល់េផ ងៗទកទ់ិននងឹចបប ់្រតូវ
ទទួលដឹងឮ និង្រតូវបេន ះ្រ យ។ េលើសពីេនះេទេទៀត 
េ យ រែត្របធនករយិល័យ្រក បញជ ីបំេពញភរកិចចកនុង
នមជ្របធនតុ ករ្រក បញជ ីេនះ មន ណត្ដិធំេធងកនុង

(តមកពីទពំរ័ទ ី15)  ករេធ្វើ និងអនុវត្ដនេ៍សចក្ដសីេ្រមចចិត្ដែដលចបំចក់នុងករធន
ឲយ្របតបិត្ដកិររបស់តុ ករទងំមូលមន្របសិទ្ឋភព។ 
 ចំែណកឯ អងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជវញិ 
ទងំកិចច្រពមេ្រព ងែដលែចងពី្រកបខណ័្ឌ សហ្របតបិត្ដកិររ ង
អងគករសហ្របជជត ិនិង ជរ ្ឋ ភបិលកមពុជ ទងំចបបស់្ដីពី
ករបេងកើតឲយមនអងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញកនុងតុ ករកមពុជ ពុំ
បនបេងកើតឲយមនករយិល័យែតមយួ របស់្របធនតុ ករ
េឡើយ។ ផទុយេទវញិ ែបរជបេងកើតឲយមន្របធនែខមរស្រមប់
អងគជំនុំជ្រមះនីមយួៗ ដូចជ អងគបុេរជំនុជំ្រមះ អងគជំនុំជ្រមះ

ដំបូង និងអងគជំនុំជ្រមះ កំពូលេទវញិ េហើយគម ន
្របធនអងគជំនុំជ្រមះ មន ក ់ ទទួលខុស្រតូវកនុងករ្រគប្់រគង
េលើករយិល័យរដ្ឋបលេឡើយ។ វធិនៃផទកនុងបនេ ះ្រ យ
បញ្ហ េនះមយួែផនកខ្លះេ យបេងកើតេឡើងនូវ «គណៈកមម ធិកររដ្ឋ
បលតុ ករ» ែដលមនសមសភពេច្រកមជត៣ិរបូ និង
េច្រកមអន្តរជតិ២របូ និងមន្របធន និងអនុ្របធនករយិ-
ល័យរដ្ឋបលចូលរមួ្រតមឹ នៈ«ពេិ្រគះេយបល់»ែតប៉ុេ ្ណ ះ។ 
គណៈកមម ធិករេនះ ្រតូវបនផ្ដល់សិទ្ឋកិនុងករ «ផ្ដល់្របឹក  និង
ែណនដំល់ករយិល័យរដ្ឋបលអពំីសកមមភពទងំ យែដល
ពកព់ន័្ឋេទនឹងករគ្ំរទែផនករដ្ឋបល និងតុ ករដល់ករយិ-
ល័យសហ្រពះ ជ ជញ  ករយិល័យសហេច្រកមេសុើបអេងកត 
និងអងគជំនុំជ្រមះេ យរមួទងំករេរៀបចំ និងអនុវត្ដនថ៍វកិ»
េទៀតផង។ 
 កប៏៉ុែន្ត សិទ្ឋអិំ ចរបស់គណៈកមម ធិកររដ្ឋបលតុ -
ករកនុងករ «ផ្ដល់្របឹក  និងែណន»ំ ពុ្ំរតូវបនផ្ដល់អំ ចឲយ
កនុងករ កឲ់យករយិល័យរដ្ឋបលទទួលខុស្រតូវ ចំេពះមុខ
អងគភពតុ ករ (ឬេ មយង៉េទៀតថ អងគជំនុំជ្រមះ) េឡើយ 
េហើយគណៈកមម ធិករេនះ កម៏និ ចធនបននូវករសហករ
គន ជេទៀងទតែ់ដរ។ ជវបិក អំ ចរបស់គណៈកមម ធិករ
េនះ មនិរងឹម្ំរគប្់រគនក់នុងករេ ះ្រ យបញ្ហ ្រគប្់រគងន
េពលបចចុបបននេនកនុងអងគជំនុំជ្រមះវ ិ មញញបនេទ។ គួរែតេធ្វើ
ករកតស់មគ ល់ឲយចបស់ថ តុ ករ្រពហមទណ្ឌ អន្តរជតិ
ស្រមបអ់តីត្របេទសយូេ គ ្ល វ ី មនគណៈកមម ធិករ្រគប់
្រគងែដលជួយ ស្រមបស្រមួលករងរជមយួករយិល័យ្រក
បញជ ីកប៏៉ុែន្ត្របធនតុ ករេនែតមនអំ ច«្រគប្់រគង» ជក់
ចបស់ េលើសកមមភពរបស់ករយិល័យ្រក បញជ ី។ 
 
គរួមន្របធន្រក បញជ ីេនកនុងអងគជំនំុជ្រមះវ ិ មញញ  
 ករយិល័យរដ្ឋបល នឹងទទួល្របេយជនប៍នយ៉ងេ្រចើន
ពុខំន កនុងករមនែខ សង្វ កប់ញជ  ែដលមនលកខណៈកំណត់
ចបស់ ស់ជងេនះ។ ម្រទឹស្ដី កិចចករេនះ ចអនុវត្ដបន
សេ្រមច េ យ្រគនែ់តេធ្វើករកំណតេ់ យ្របុង្របយត័ននូវករ
ទទួលខុស្រតូវចំេពះករដឹកនេំនកនុង្រគបែ់ផនក។ ្រកុម យ
តៃម្លរបស់អងគករសហ្របជជត ិ បនជូនេយបល់េនះេ យ
សងកតធ់ងន ់ េទេលើភពចបំចក់នុងករ «បញជ កឲ់យបនចបស់

ស់នូវករទទួលខុស្រតូវរបស់្របធន និងអនុ្របធនករយិ-

RESTAURANT & BAKERY 

ចំអិនម្ហូបអាហារ និងេធ្វីនំចំណីសរំាប់ពិធី្រគប់យ៉ាង 
We cater all occasion 

Birthday & Wedding Cakes 

562.435.3877 
Open 6 days a week—CLOSE TUESDAY 

 from 8:30 am to Midnight  

816 E. Anaheim St. 
Long Beach, CA 90813 

ដណឹំងពិេសសពី្រកមុហុ៊នេទសចរណ៍និង 

លកស់បុំ្រតយន្តេ ះ 

ខញុបំទ ភធ័ីរ ឈុន (Peter Chhun) តំ ង្រកុមហុ៊ន Belmont Shore 

េទសចរណ៍េនទី្រកុងឡងប៊ចី េហើយនិងបុគគលិកទងំអស់ សូម

្វ គមន៍ចេំពះេ ក-េ ក្រសីជទីេគរព ។ 

េយើងខញុមំនេសចក្តរីកី យជនិចច កនុងករជួយស្រមបស្រមួលខងែផនកេទសចរណ៍ជូនបងប្អូន 

េទះេនកនុង្រសុកក្ត ីឬេ្រក្រសុកក្ត ីេហើយជពិេសសចេំពះករេធ្វើដេំណើ រេទកន់្របេទសកមពុជ។  

្រកុមហុ៊ន Belmont Shore េទសចរណ៍េយើងខញុ នឹំងសូមបេំរ ើករជូនបងប្អូនេ យយកចតិ្តទុក ក់

យ៉ងហមត់ចត់ ចបស់ ស់ េទៀង្រតង់ និងឆប់រហ័សទន់ចតិ្ត ។ 

• ចលក់សបុំ្រតយន្តេ ះជូន មនតៃម្លសមរមយ េហើយបនភ្ល មៗមួយរេំពច ។ 

• ចជួយេធ្វើ Re-Entry Permit, Lessé Passé, Notary Public និងលិខិតឆ្លងែដនជូនបនភ្ល មៗ 

• មនលក់កតសំ ប់ទូរស័ពទជុវំញិពិភពេ ក (លក់ដុនិំងលក់ យ) ។ 

   ចេំពះេ ក-េ ក្រសីែដលមនែត Green Card ្របចខំ្លួន េហើយ្រតូវករេធ្វើដេំណើ រេទកន់

្របេទសកមពុជ េយើងខញុ នឹំង ចជួយស្រមួលកចិចករេនះបន មកណំត់េពលេវ របស់េ ក-

េ ក្រសី ។ 

េយើងខញុជំ Travel Consultants ែដលមនករពិេ ធន៍ជង១០ឆន េំន្រកុមហុ៊ន Belmont Shore 

េទសចរណ៍េនះ ដូេចនះ េយើងខញុមំនសមតថភពនិងលទធភព្រគប់្រគន់េដើមបបីេំពញកចិចករជូន

េ ក-េ ក្រសីបនចបស់ ស់ មនិឲយខុសបណំងេឡើយ ។ 

BELMONT SHORE 
TRAVEL & TOUR 
Exclusive Agent  for  CHINA & EVA Air l ines  
744 Redondo Ave.  
Long Beach, CA 90804 
Tel: (562) 439-2129  
Fax: (562) 439-2550 
Hours: Mon-Fri 9:30am-6pm/Saturday 9:30am-3:30pm 
Closed Sundays 

ល័យរដ្ឋបល កនុងករធនឲយមនករសេ្រមចចិត្ដ្របកបេ យ
្របសិទ្ឋភព មរយៈករ្រពមេ្រព ងែចករែំលកករទទួលខុស
្រតូវ យករណ៍ផទ ល់ជូនេទ្របធន ឬ អនុ្របធនែដលទទួល
ខុស្រតូវេលើែផនកេនះែតម្ដង។ 
 កប៏៉ុែន្តេទះបជីតួនទរីបស់្របធន និងអនុ្របធន្រតូវបន
កំណតច់បស់ ស់កេ៏ យ ករែបងែចក ចព់គីន េលើសិទ្ឋិ
អំ ច្របចៃំថងរ ងភគជីតិ និងអន្តរជត ិ ចេនែតជករ
ងំសទះដល់លទ្ឋភពរបស់ករយិល័យរដ្ឋបល កនុងករេធ្វើករ

សេ្រមចចិត្ដដែដល។ ស្រមបេ់ហតុផលេនះ េយើងគួរែតបេងកើត
តែំណង្របធន្រក បញជ ីថមមីយួេទៀត ែដលមនអំ ច្រគប់
្រគង ជពេិសសេលើកិចចករទងំមលូរបស់ករយិល័យរដ្ឋបល 
េហើយ្រតូវបេ្រមើករងរេ យអនកែដលមនបទពេិ ធនេ៍នកនុង
កិចចកររដ្ឋបលរបស់តុ ករេទៀតផង។ ទងំេនះេនមនិទន់
និយយដល់ករអនុវត្ដនក៍រជូនេយបល់ របស់្រកុម យតៃម្ល
េផ ងេទៀតផងេទ   េនះគឺករ្រចបចប់ញចូ លគន  នូវភរកិចចរដ្ឋ-
បលជត ិនិងអន្តរជតិែដលមនលកខណៈ្រសេដៀងគន ។ 
 ទនទឹមគន េនះែដរ បទពេិ ធនរ៍បស់តុ ករែដលមន
លកខណៈជអន្តរជត ិ េលើកេឡើងថ ករយិល័យរដ្ឋបលនឹង
ចេធ្វើករឲយមន្របសិទ្ឋភពជងេនះ ្របសិនេបើករដឹកនកំនុង

ករយិល័យេនះ ្រតូវបនផ្ដល់ឲយមន ណត្ដិ នងិករទទួល
ខុស្រតូវកនុងករេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមច សថិតេនេ្រកមអំ ចតុ -
ករ។ ដូេចនះ ្រកុម យតៃម្លបនជូនេយបល់ថ េច្រកម
ក ្ដ ល (ស្រមបេ់ធ្វើទំនកទ់ំនង) ឬេច្រកមេននឹងកែន្លង្រតូវ
មនអំ ចកនុងករផ្ដល់ឲយករយិល័យរដ្ឋបលនូវ «េសចក្ដី
សេ្រមច និងករែណនេំផ ងៗ ទកទ់និនឹងកិចចកររដ្ឋបលតុ-

ករមយួចំនួន»។ ្រស័យេ យមនលកខណៈសំខនក់នុង
ករបញចូ លទងំទស នៈយល់េឃើញរបស់ភគីអន្តរជត ិនិងភគី
កមពុជ មនករជូនេយបល់ថ ករទទួលខុស្រតូវែបបេនះ គួរ
្រតូវផ្ដល់ជូនេទ្របធនតុ ករ ែដលមនសមសភពេច្រកម
ជត១ិរបូ និង្រេចកមអន្តរជតិ១របូ។ សហ្របធនតុ ករ
ែដលមនអំ ច្រគប្់រគងេលើកិចចកររដ្ឋបលរមួែតមយួ ច
ជួយ េ ះ្រ យ ល់កង្វល់េផ ងៗ អពំីកររក តុលយភពេពល
បចចុបបននទកទ់ិននឹងករេធ្វើេសចក្ដសីេ្រមចចិត្ដ ជតិ និងអន្តរ
ជតេិនកនុងករយិល័យរដ្ឋបលៃនអងគជំនុជំ្រមះវ ិ មញញ  កនុង
តុ ករកមពុជ៕ 

 
 
 
 
រកផលជតេិ្រកយ 

េ យៈ ទមឹ េបឿន 
http://4khmer.wordpress.com 

  ទកុខអនកសុំទន ខ ញុយំលច់បស ់
 ពិតេវទន ស ់ពុំមនេសប ើយ 
 េ្រប បជសមុ្រទ ពុំយលេ់្រតីយ 
 អនកសុំទនេអើយ ែសនេវទន ។ 
  ៃថងបន ់យបប់ន ់អង្វរ្រពះ 

 សមូជបួ្របទះ ភព័្វ សន 
 បនរសដ់ចូេគ កនុងេ ក 
 មិនបនវ ី  កមិ៏នថ្វី ។ 

  សុំ្រតឹមខ ទមមួយ ជជ្រមក 
 ្រគួ របន្រជក រមួភក្ដ ី
 ជបួជុំបងប្អូន ញត្ិរបុស្រសី 
 បេញជ សេដកដ ីដចូេពលេនះ ។ 
  សុំ្រតឹមតចិតចួ ែតប៉ុណ្ណឹ ង 

 គម នេទវ ដងឹ ជយួ្រតិះរះិ 
 ្របែហលផលកមម មមកជិះ 
 ជតមុិន ជតេិនះ េធ្វើមិនល្អ ។ 

  ផលកមមតបសនង គម នអនកដងឹ 
 មនែតខ្ំរបឹង ែកលម្អ 
 ទកុផលជតេិ្រកយ េថកើងបវរ 
 កុឲំយ្រកី្រក េ្រពះេវ  ។ 

ផទះពីរស្រមបជ់លួ  
2 HOUSES 4 RENT 

1/ ផទះ១បនទប ់កនទបទ់កឹមយួ, េន Signal Hill កែន្លងល្អ 
2/ Brand New Two Story House, មន៤បនទបេ់គងនងិ
បនទបទ់ឹក៣, កែន្លងចត នបន២, េនទី្រកុង Lynwood, 

Please Call  
(562) 860-5152 


