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របបៀបវារៈនៃកិច្ចប្បជុុំតុមូលអុំពីផ្ល វូទឹកឌុយមីសផ្ផ្ែកខាងបប្ោម (Lower Duwamish 
Waterway (LDW))  

 29 ឧសភា 2019 | 6-8 ល្ងា ច្ 
មជឈមណ្ឌ លសិលបៈវបបធម៌ Youngstown (សាលប្បជុុំ) 

4408 Delridge Way SW, Seattle, WA 98106 (សូមបមើលផ្ផ្ៃទីបៅទុំព័រ 3) 
សេចក្ត ីពង្រាង v. 4-30-19 

 
បោលបុំណ្ងនៃកិច្ចប្បជុុំ៖ ស ើម្បីស វ្ ើឱ្យរកី្ចសង្រម្ើនការសរៀបចំក្ចិចង្របជុំតុមូ្ល Roundtable សនេះ 
និងស ើម្បីស្តត ប់ពីការស វ្ ើបចច ុបបននភាពបសចចក្សេេពីេីភាន ក្់ារការពារបរសិ្តា ន (EPA) 
េត ីអំពីការេម្អា តផ្ល វូេឹក្ឌុយវ៉ា ម្ីេផ្ផ្នក្ខាងសង្រកាម្ Lower Duwamish Waterway។ 

ោរគិតពិចារណាអុំពីភាសា៖ េូម្ទាក្់េង Mishu Pham-Whipple 
ង្របេិនសបើង្រតវូការសេវក្ម្មបក្ផ្ង្របភាស្ត/ llame o envíe un correo electrónico a Mishu Pham-Whipple 
si se necesitan servicios de interpretación / Gọi điện thoại hoặc email Mishu Pham-Whipple nếu 

dịch vụ thông dịch là cần thiết/ េូម្ទាក្់េង Mishu Pham-Whipple 

ង្របេិនសបើង្រតវូការសេវក្ម្មបក្ផ្ង្របភាស្ត។ (206-962-6417 ឬ mishupw@triangleassociates.com)។  
 
ភាពអាច្ទទួលបាៃ: សយើងខំុ្េូម្ស្តវ គម្ន៍ចំសពាេះង្របជាពលរ ឋផ្ លជាជនពិការ។ 
េង្រម្អប់េំណួរអំពីភាពអាចេេួលបាន ឬស ើម្បីសេន ើេុំក្ផ្នែងស្តន ក្់សៅ េូម្ទាក្់េង Mishu Pham-Whipple (206-
962-6417 ឬ mishupw@triangleassociates.com) 

ោរផ្ែទុំកុមារ: េូម្ទាក្់េង Mishu Pham-Whipple 
ង្របេិនសបើសោក្អនក្ង្រតវូការផ្ែទាកំ្ុម្អរសោយឥតគតិថ្ែែ េង្រម្អប់ក្ិចចង្របជុំសនេះ (206-962-6417 ឬ 
mishupw@triangleassociates.com). 
 
* សូមច្ងចាុំថា ប ើមបីនុំយកោរច្ងប្កងឯកសារបោងបៅោៃ់សមាជិកនៃកិច្ចប្បជុុំតុមូល Roundtable 
បៅកិច្ចប្បជុុំនែាទី 11 តុល្ង 2018 ឬផ្សែ ងរកតាមវបិសាយកិច្ចប្បជុុំតុមូល Roundtable៖ 
https://www.duwamishwaterwayroundtable.org/meetings.  

សុំណួ្រននប ើមបីគិតពិចារណា៖ េូម្គិតអំពីេំណួរខាងសង្រកាម្ជាម្នុ អំពីក្ិចចង្របជុំតុមូ្ល Roundtable សនេះ៖ 

1. សតើខំុ្ចង់ចូលរមួ្ក្ន ុងគណៈក្ម្អម ្ិការអចិថ្្នតយ៍ថ្នក្ិចចង្របជុំតុមូ្ល Roundtable 
ស ើម្បីជួយផ្ណនំអំពីការារក្ិចចង្របជុំតុមូ្ល Roundtable ឬសេ? 

2. សោយសោងតាម្ង្របព័នធ ព័ត៌ម្អនហានិភយ័រមួ្ (IRIS) របេ់េីភាន ក្់ារការពារបរសិ្តា ន EPA ស្តរធាតុ benzo 
(a) pyrene ជាស្តរធាតុបងកជំងឺម្ហារកី្តចិជាងការគតិពីម្ុន។ ក្ង្រម្ិតការពារ ូចគ្នន  
អាចបំសពញតាម្ក្ំហាប់ខពេ់ (េីភាន ក្់ារ EPA 
នឹងផ្តល់ជូនព័ត៌ម្អនលម្ា ិតបផ្នាម្សេៀតសៅឯក្ិចចង្របជុំសនេះ)។ សតើេីភាន ក្់ារ EPA 
ង្រតវូសរៀបចំក្ណំត់សពលសវោេង្រម្អប់ការពនយល់ជាស្តធារណៈផ្ លទាក្់េងនឹងលក្ខណៈជាតិពុលផ្ លបាន
ស វ្ ើបចច ុបបននភាពេង្រម្អប់ស្តរធាតុ benzo(a)pyrene (BaP) 
និងផ្លប េះពាល់របេ់វចំសពាេះការេម្អា តផ្ល វូេឹក្ LDW ឬសេ? 
  

បមា៉ោ ង ប្បធាៃបទនៃរបបៀបវារៈ ឯកសារ 
5:30-6:00 ោា ច 
(30 នេី) 

សូមសាែ គមៃ៍អែកចូ្លរមួកន ុងកិច្ចប្បជុុំ  

• ផ្តល់ជូនអាហារនិងសភេជជៈ 

 

6:00-6:15 ោា ច 
(15 នេី) 

A. សូមសាែ គមៃ៍ 

• េូម្ស្តវ គម្ន៍  

• ការផ្ណនំរបេ់េម្អជិក្ថ្នក្ិចចង្របជុំតុមូ្ល Roundtable  

• ពិនិតយរសបៀបវរៈស ើងវញិ 

• ង្របធានង្រគប់ង្រគងគសង្រម្អងបាក រសោគ ស វ្ ើបចច ុបបននភាព 

-រសបៀបវរៈ  
 
 
 

6:15-6:30 ោា ច 
(15 នេី) 

B. បោលោរណ្៍កិច្ចប្បជុុំតុមូល Roundtable 
1. ពិនិតយស ើងវញិនូវវធិានការបនា ប់ 

- 
ការេា ង់ម្តិសលើង្រក្

mailto:mishupw@triangleassociates.com
mailto:mishupw@triangleassociates.com
mailto:mishupw@triangleassociates.com
https://www.duwamishwaterwayroundtable.org/meetings
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បមា៉ោ ង ប្បធាៃបទនៃរបបៀបវារៈ ឯកសារ 

េង្រម្អប់ការសរៀបចំក្ិចចង្របជុំតុមូ្ល Roundtable 

• ពិនិតយស ើងវញិនូវលេធផ្លេាង់ម្តិថ្នការចូលរមួ្ក្ិចចង្របជំុ
តុមូ្ល Roundtable 

• ពិភាក្ាអំពីបញ្ហា ពាក្់ព័នធនឹងក្ិចចង្របជុំ Roundtable 
នសពលអនគត 

 
2. អនុម្ត័នតីិវ ិ្ ី ំសណើរការក្ិចចង្របជំុតុមូ្ល Roundtable 

• ពិនិតយស ើងវញិសោយេសងខបអំពីនតីិវ ិ្ ីង្របតិបតត ិការ 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 

• អនុម្ត័នតីិវ ិ្ ី ំសណើរការក្ិចចង្របជំុតុមូ្ល Roundtable 
 
3. ផ្តងតំាងេម្អជិក្គណៈក្ម្អម ្ិការអចិថ្្នតយ៍ 

• ពិនិតយស ើងវញិសោយេសងខបអំពីតួនេីនងិការេេួលខុេ
ង្រតវូរបេ់គណៈក្ម្អម ្ិការអចិថ្្នតយ៍ 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 

• ផ្តងតំាងេម្អជិក្គណៈក្ម្អម ្ិការអចិថ្្នតយ៍ 
 

4. េម្អជិក្ភាព 

• ស វ្ ើបចច ុបបននភាពេំណងេម្អជិក្េហគម្ន៍ 
និងលក្ខណៈវនិចិឆ ័យសលើង្របាក្់ឧបតាម្ភេហគម្ន ៍

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 

ោេផ្ លម្អន 
 
- 
សេចក្ត ីពង្រាងនី
តិវ ិ្ ីង្របតិបតត ិ 
(ចុេះថ្ែាេី 
10/5/18)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
ឯក្ស្តរផ្តល់ជូន
អំពីលក្ខណៈវនិចិឆ ័
យសលើង្របាក្់ឧបតា
ម្ភេហគម្ន ៍

6:30-7:45 ោា ច 
(75 នេី) 

ោរបធែើបច្ច ុបបៃែភាពបបច្ចកបទស៖  
 
1. តួនេីរបេ់េីភាន ក្់ាររោឋ ភិបាលពាក្់ព័នធនឹង LDW 
 
2. ការផ្លែ េ់បត រូលក្ខណៈស្តរធាតុពុល Benzo(a)Pyrene Toxicity 

Value – បញ្ហា ពាក្់ព័នធនឹង LDW 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 

• ឱោសសប្មាប់ោរផ្តល់អៃុសាសៃ៍អុំពីកិច្ចប្បជុុំតុមូល 
Roundtable៖  ំសណើរការផ្តល់ម្តិសោបល់ជាស្តធារណៈ 
ម្ិនតង្រម្វូឱ្យម្អនេង្រម្អប់ការផ្លែ េ់បត រូផ្ លម្ិនផ្ម្នជាសគ្ន
លការណ៍ចំសពាេះផ្ផ្នការេម្អា តចុងសង្រកាយ 
ផ្ លង្រតវូបានសគស្តា ល់ថាជាការពនយល់អំពីភាពខុេគ្នន ោ 
ងសង្រចើន (ESD)។  សតើេីភាន ក្់ារ EPA 
ង្រតវូក្ំណត់សពលសវោផ្តល់ម្តិសោបល់េង្រម្អប់ការពនយល់ 
ESD ឬសេ? សតើម្អនព័ត៌ម្អនអវ ីខែ េះ 
ផ្ លអាចម្អនង្របសោជន៍េង្រម្អប់េីភាន ក្់ារ EPA 
ស ើម្បីផ្តល់ជូនស្តធារណៈជន? 
 

3. ការស វ្ ើបចច ុបបននភាពរបាយការណ៍វយតថ្ម្ែេិននន័យ 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 
 

4. សេចក្ត ីពង្រាងក្ម្ម វ ិ្ ីនងិ ំសណើរការេង្រម្អប់ការសរៀបចំបាក រសោ
គ 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 
 

5. េិ ឋភាពេូសៅថ្នការង្រស្តវង្រជាវម្ុនការសរៀបចំ 

• ការស វ្ ើបេបាា ញសោយ Kathy Godtfredsen 

 
 
-[GRAPHIC] 
 
 
 
 
 
 
 
 
-
របាយការណ៍វយ
តថ្ម្ែេិននន័យ 
 
-
សេចក្ត ីពង្រាងក្
ម្ម វ ិ្ ីសរៀបចំបាក រ
សោគ 
 
[ឯក្ស្តរសរៀបចំផ្ផ្
នជាេកាត នុពល
ពី LDWG] 
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បមា៉ោ ង ប្បធាៃបទនៃរបបៀបវារៈ ឯកសារ 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 
  

6. ការស វ្ ើបចច ុបបននភាពសផ្េងសេៀត 

• េំណួរ និងចសម្ែ ើយ 
7:45-7:55 ោា ច 
(10 នេី) 

ឱោសសប្មាប់ោរផ្តល់មតិបោបល់ៃិងសុំណួ្រពីអែកផ្ លមិៃផ្មៃ
ជាសមាជិក  

 

7:55-8:00 ោា ច 
(5 នេី) 

បញ្ច ប់កិច្ចប្បជុុំ 

• ការក្ំណត់ចំណុចវធិានការ និងវធិានការបនា ប់ 

• ការេាង់ម្តវិយតថ្ម្ែក្ិចចង្របជុំ 

 

8:00 ោា ច ពៃាបពលឬផ្អា ក 
(សូមប្បគល់ជូៃោរសទ ង់មតិវាយតនមៃកិច្ចប្បជុុំបៅកន ុងប្បអប់មតិបោបល់។)  

 * សូមកត់សមាា ល់ថាបៃទប់ផ្ លអាច្មាៃរហូត ល់បមា៉ោ ង 9 
យប់សប្មាប់ោរសៃទនផ្ លមិៃទក់ទងៃឹងកិច្ចប្បជុុំតុមូល Roundtable 
ប៉ោុផ្ៃតោរសៃទនពាក់ព័ៃធៃឹងប្ជលងភ្ែ ុំឌុយវា៉ា មីស (Duwamish Valley)។  

 
 

មជឈមណ្ឌ លសិលបៈវបបធម៌ Youngstown (សាលប្បជុុំ) 
4408 Delridge Way SW, Seattle, WA 98106 (សូមបមើលផ្ផ្ៃ) 

 
ោរច្តោៃយៃត៖ 
ការចតោនយនតសោយឥតគិតថ្ែែេង្រម្អប់សភញៀវផ្ លបានអនុញ្ហា តសៅចំណតោនយនតសលខ 54 
សៅផ្ផ្នក្ចំសហៀងខាងសជើងអគ្នរ។ 
ការចតោនយនត ង្រតវូបានហាម្ឃាត់សៅចំណតលំសៅោឋ នសៅផ្ផ្នក្ចំសហៀងខាងសក្ើត (ខាងសង្រកាយ) អគ្នរ។ 
ោនយនតផ្ លម្ិនអនញុ្ហា ត បានចតសៅចំណតខាងសក្ើតសនេះ 
នឹងង្រតវូអូេឬេសតត ងយក្សៅសោយម្អនការចំតយជាបនទ ុក្របេ់ម្អច េ់ោនយនត។ 

ោរបធែើ ុំបណ្ើរឆ្ៃងោត់៖ រែយនត ង្រក្ងុឃងីសខាន្ីសម្ង្រត ូKing County Metro សលខ 50, 120 និងសលខ 125 
ឈប់សៅជិតម្ជឈម្ណឌ លេិលបៈវបប្ម្៌ Youngstown។ 
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