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អង�្របជុំតុមូលអំពីផ� �វទឹកចុងស� ឹងឌូវ�មមសីហ ៍

កម� វ �ធីឧបត�ម�្រ�ក់ដល់�រចូលរមួពសីហគមន៍៖ ព័ត៌�នមូល�� ន 

្របវត�អំពី�រឧបត�ម�្រ�ក់ 
Triangle Associates គឺ�្រក �មហុ៊នស្រមបស្រម�លេ�ល�រនេ��យ��រណៈមួយែដល�្ំរទដល់ 

ទី�� ក់�រ �រ�របរ ��� ន�េមរ �ក U.S Environmental Protection Agency (EPA) ក� �ង�រ្របមូលផ� � ំ

�� ក់�ររ�� ភិ�ល, កុលសម� ័ន� , អ�កតំ�ង�ជីវកម� , អង��រ Nonprofit Organization និងស� 

ជិកសហគមន៍េដើម្បីបេង� ើតអង�្របជុំតុមូលអំពីផ� �វទឹកចុងស� ឹងឌូវ�មមីសហ៍ Lower Duwamish Waterway 
(LDW) ។ េ�លបំណងតុមូលពី LDW គឺផ�ល់នូវកែន�ងមួយេ�យ�� ក់�រ EPA �� ប់អនុ�សន៍ស� ីអំពី 

�រេរៀបចំសំណង់ស�� តទី�ំង LDW Superfund ពីេ�កអ�កែដល�នជួប្របទះផលវ �បត� ិេ�ទីេ�ះ។ 
អ�កចូលរមួតុមូលយល់� ពួកេគ�េ្រចើន�ក់្រត�វ�នទទួល�រឧបត�ម��្រ�ក់ ស្រ�ប់េពលេវ�មក 

ចូលរមួ, ឧ�ហរណ៍ ដូច��មរយៈ្រ�ក់ែខ �េដើម។ ្រក �មហុ៊ន Triangle Associates, េដើម្បី�្ំរទ ដល់�រ 
ចូលរមួតុមូលរបស់ស�ជិកសហគមន៍េ�យ�នេស� ើ�ព��  េយើងេធ� ើ�រ�កល្បងេ្របើកម� វ �ធី ឧបត�ម� 

្រ�ក់ LDW ដូេ�� ះ អ�កចូលរមួតុមូល្រគប់ៗ�� នឹង�នទទួល្រ�ក់ឧបត�ម�សំ�ប់េពេលវ�របស់ពួកេគ។  

េតើអ� ីេ�្រ�ក់ឧបត�ម�ដល់�រចូលរមួពីសហគមន៍? 

្រ�ក់ឧបត�ម�ដល់�រចូលរមួពីសហគមន៍គឺ្រត�វ�នឧបត�ម�េ�យអង��រមួយេ�� ះ Duwamish River 
Opportunity Fund (DROF) ែដលបរ ��� កមកពីទី្រក �ងសីុឯថុល។ េគនឹងែចក�យ្រ�ក់េនះេ�ដល់ស� 

ជិកសហគមន៍ែដល្រកសួង EPA �នអនុ�តេ�យពួកេគចូលរមួកអង�្របជុំតុមូល ស� ីអំពីផ� �វទឹកស� ឹង 

ឌូវ�មមីសហ៍ LDW។ ចំនួនទឹក្រ�ក់បរ ��� ក�� ំដំបូង �ចែចក�យជូនស�ជកិសហគមន៍ពី 4-6 �ក់ 
ែដល�ចចូលរមួអង�្របជុំតុមូលពីរដងក� �ង��  ំ2019។ ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល្រត�វផ�ល់ជូន �នរមួ�ងំ�រ 

ចំ�យេ�េលើ�រេធ� ើដំេណើរនិងៃថ�ចតរថយន� , េពលេវ�ចំ�យេលើ�រេ្រត�មខ� �ន, េលើ�រចូលរមួនិង / 
ឬចូលរមួអង�្របជុំតុមូល�មេ្រ�យៗេទៀត (ចំនួន ២េ�៉ងកន�ះក� �ងមួយដង) និងតៃម�េ�ះពុម�ស�� រៈ។ 
ស្រ�ប់ចំនួនទឹក្រ�ក់បរ ��� ក��  ំ2020, ្រក �មហុ៊ន Triangle នឹងែស� ងរក�រផ�ល់ថវ ��ស្រ�ប់ស� 
ជិកសហគមន៍បែន�មនិងេ�យ�នកិច�្របជុំ�ន់ែតេ្រចើន �មរយៈ�រែស� ងរកឱ�សនិង្របភព 
ហិរ�� វត� �ដៃទេទៀតេ��ងេ្រ�។ 
 

បែន�មពីេលើ�របង់្រ�ក់ឧបត�ម�ដល់ស�ជិកសហគមន៍ែដល�នចូលរមួ, អង��របរ ��� ក្រ�ក់ 
DROF ក៏យល់្រពមេ�យ្រក �មហ៊ុន Triangle េធ� ើ�រចំ�យេផ្សងៗេទៀតេដើម្បី�ំ្រទ�រចូលរមួពី 
សហគមន៍ ដូច�ចំ�យេលើៃថ�េមើលកូនេក�ង, ម� �ប��រនិងេភសជ�ៈ េហើនិងអ�កបកែ្រប។ 
 
េហតុអ� ី�ន��នកម� វ �ធីឧបត�ម�្រ�ក់ដល់�រចូលរមួពីសហគមន៍?   
�របង់្រ�ក់េ�យស�ជកិសហគមន៍ស្រ�ប់�រចូលរមួរបស់ពួកេគក� �ងរេបៀប���រណៈ ្រត�វ�ន 

ទទួល�� ល់េ�យ កុលសម� ័ន� , �� ក់�ររ�� ភិ�ល, ផល្របេ�ជន៍�ជីវកម�, អង��រ Nonprofit 
Organization េហើយនិងស�ជិកសហគមន៍េធ� ើ�រ�របេ្រមើ�មស� ឹងឌូវ�មមីសហ៍ (Duwamish Valley) 
�ជ�ំន��ំច់េដើម្បីេ�ះ្រ�យ�រមិនេស� ើ�ព�� ែដល�ក់ទងនឹងកិច�្របជុ ំែដលអ�កចូលរមួមួយ 

http://www.triangleassociates.com/


For additional information about the City of Seattle Duwamish River Opportunity Fund (DROF) please visit: 
https://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/duwamish-river-opportunity-fund  
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ចំនួនទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម� ស្រ�ប់េពលេវ�របស់ពួកេគ (ដូច� �មរយៈនិេ�ជកឬជំនួយរបស់ 

ពួកេគ)  រ �ឯចំែណកអ�កចូលរមួមួយចំនួនេទៀត ែដលេគ�នអេ�� ើញមក ដូច�សហគមន៍ែដល�ន 
 វ �បត� មិន�នទទួល�របង់្រ�ក់េនះ�ល់ែតេ�ះ។ កម� វ �ធីឧបត�ម�្រ�ក់ដល់�រចូលរមួពីសហគមន៍ 
នឹង្រត�វ�នយកមកេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីបង់ៃថ�អ�កចូលរមួកិច�្របជុ ំេបើមិនដូេ�� ះេទ ស្រ�ប់អ�កែដលមិន 
�ចចូលរមួ�នេពញេលញ។ េ�លបំណងៃនចំ�យ្រ�ក់ឧបត�ម�េនះគឺបេង� ើនេ�យ �ន�រចូល 

រមួនិងចំេណះដឹងពីសហគមន៏ Duwamish Valley �ន់ែតេ្រចើន រមួ�នអ�ក្រស �កែដល�ន្រ�ក់ចំណូល 
�បឬ��ន៍េផ្សងៗេទៀត ែដល្របឈមនឹងវ �បត�បរ ��� ននិងសុខ�ពែដល�លទ�ផល ប�� លមក 

ពីទីកែន�ងែដលពួកេគរស់េ�។ ្រក �មហុ៊ន Triangle ព��មសេ្រមចលទ�ផលដូច�ងេ្រ�ម: 
 

• េ�យ�ន�រចូលរមួវគ�បណ� � ះប�� លេដើម្បេី�យស�ជិកសហគមន៍បេង� ើតមូល�� នយល់ដឹង
ៃនកម� វ �ធី EPA Superfund និងប�� ធំៗែដលកំពុង្របឈមនឹង�រស�� តទី�ំង េ�ចុងស� ឹង 
ឌូវ�មមីសហ៍ LDW ។ 

• បន�េ�យ�នស�ជិកសហគមន៍ដល់េ�៤�ក់ ចូលរមួអង�្របជុំសហគមន៍េ�យ�ន ចំនួន 
ពីរេលើក។ 

• បន�េ�យ�នស�ជិកសហគមន៍ដល់េ�៤�ក់ ចូលរមួអង�្របជុំតុមូលេ�យ�នចំនួន 
ពីរេលើក។ 

• បេង� ើតេ�យ�នែផន�រមូលនិធិមួយ្រទ្រទង់កម� វ �ធីឧបត�ម�្រ�ក់ដល់�រចូលរមួពីសហគមន៍
េ�យេ��នយូរអែង�ង។  

• �ក់�ក្យេស� ើសំុជំនួយចំនួន 2-3 េដើម្បីបន�េ�យ�ន�របរ ��� កពីកម� វ �ធីឧបត�ម�្រ�ក់៖ 
េហើយនិង 

• បេង� ើតសឹ�� ��បេ្រង�នស�ជិកសហគមន៍ពីជ�ំញសរេសរសំុជំនួយេហើយេចះ�ក់ទងេ�អ�
កផ�ល់មូលនិធិធំៗក� �ងតំបន់្រក �ងសីុឯថុល។ 

 
េ�យ�រលទ�ផលៃនកម� វ �ធីេនះ អ�កចូលរមួែដលទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម� �ច�នសិទ�ិទទួលេស� 

កម��� ល់ពី�� ក់�ររ�� ភិ�ល, ពីកុលសម� ័ន� , ពី�ជវីកម� េហើយនិងពីអង��រ�� ន�ជីវកម�្រ�ក់ 

ចំេណញ (Nonprofit Organization) េទើប��េំ�យ�នអ�គតល� �មដងស� ឹងឌូវ�មមីសហ៍។ 

https://www.seattle.gov/neighborhoods/programs-and-services/duwamish-river-opportunity-fund

