
 

 

 

 

 

 

ទីក្រងុ Lynn 

រំពុងស ន្ ើ្ុំ្ំស ើរ្ក្ាប់គសក្ាងផែនការជំនួយអាសេររិដំណារ់កាល

ទី 2 (ARPA) 

រដ្ឋបាលក្រងុរំពុងស្វែងររវំណ ើពីវហគមន៍វក្ាប់គណក្ាងស្ដ្លានវទិ្ធិទ្ទ្ួលបានមូលនិធិណោយានការអនញុ្ញា តពីច្បាប់ស្ែនការវណគ រ្ ោះអាណមរិរ (ARPA)។ ណៅវល់ក្បស្ហល 20 

លានដ្ុលាា រពី 75 លានដ្ុលាា រស្ដ្លទ្ីក្រងុទ្ទ្ួលបានណដ្ើមបីស្បងស្ច្បរណៅឱ្យគណក្ាង មនុវស អាជីវរមម និងអងរការនានា ណោយណតោ តណលើអនរស្ដ្លរងែលប ោះពាល់ខ្ា ំងបំែុតណោយ COVID-19។ 
 

Lynn, MA – រដ្ឋបាលរបវ់អភិបាលក្រងុ Nicholson និងក្រុមក្បឹរាក្រុងរំពុងស្វែងររវំណ ើពីអងរការវហគមន៍មូលោឋ ន អងរការមិនររក្បារ់ច្បំណ ញ 

និងអាជីវរមមស្ដ្លានវិទ្ធិទ្ទ្ួលបានមូលនិធិ ARPA ណហើយក្តូវបានតក្មឹមជាមួយនឹងការច្បំណាយ និងអាទ្ិភាពជាយុទ្ធសាក្វតរបវ់ទ្ីក្រុង Lynn ។ អងរការវហគមន៍អាច្បណវនើវុំមូលនិធិតាមរយៈ 
ទ្ក្មង់ពារយវុំណៅណលើ LynnARPA.com ។ កាលវិភាគរបវ់ទ្ីក្រងុវក្ាប់ការពិនិតយរមមវិធីដ្ណំារ់កាលទ្ី 2 រួមានការណបើររមមវិធីណ ើងវិញណៅវបាោ ហ៍ណនោះ; 
បិទ្រមមវិធីណៅពារ់រណាោ លស្ែតុលា; ការែសពែែាយគណក្ាងណៅណដ្ើមស្ែវិច្បឆិកា; និងបនោណៅមុែក្រុមក្បឹរាក្រុងវក្ាប់ការណបាោះណនន តណៅថ្ងៃទ្ី 22 ស្ែវិច្បឆិកា នន ំ 2022។ 
គណក្ាងស្ដ្លបានណវនើណ ើងក្តូវស្តានកាតពែរចិ្បច/ច្បុោះរិច្បចវនាក្តឹមថ្ងៃទ្ី 31 ស្ែធនូ នន ំ 2024 ណហើយងវកិាគណក្ាងទំងអវ់ក្តូវច្បំណាយក្តឹមថ្ងៃទ្ី 31 ស្ែធនូ នន ំ 2026។ ទ្ីក្រុង 
ណោលការ ៍ស្ នាំរមមវិធីវក្ាប់ការែោលម់ូលនិធិគណក្ាង ARPA ណគហទ្ំព័រែោល់ពត័៌ានបស្នែមអំពីវិទ្ធិទ្ទ្ួលបាន និងដ្ំណ ើរការវាយតថ្មា/ការណក្ជើវណរើវ។ 
 
វមូ ក្ជាប ថា ការ ក្បមលូ ឯរសារ ោរ់ ណវនើ គណក្ាង នងឹ បទិ្ ណៅ ពារ់ រណាោ ល អក្ាក្ត ថ្ងៃ ទ្ី ១៤ ស្ែ តលុា នន ំ ២០២២។ ទ្ីក្រុងរំពុងណធែើការណដ្ើមបីបក្ងបួបក្ងួមរមមវិធីគណក្ាង 
និងណក្បើក្បាវ់ធនានរដ្ឋ និងវហព័នធណែសងណទ្ៀត ណដ្ើមបីបណងកើនការែោល់មូលនិធិ ARPA របវ់ Lynn ណទោះបីជាយ ងណារ៏ណោយ ណនោះ នងឹ ជា ឱ្កាវ ច្បងុ ណក្កាយ រនងុ ការ ោរ់ ពារយ វក្ាប់ 
ធនាន ច្ប ូំល មយួ ណលើរ ណនោះ។ វាជាណរឿងវំខ្ន់រនុងការរត់វារ ល់ថា មូលនិធិអាច្បមនិក្តូវបានោរ់រនុងទ្ុនបក្មុង ឬណក្បើណដ្ើមបីទ្ូទត់ការទ្ូទត់ ឬការវិនិច្បឆយ័ណែសងណទ្ៀត 
ណហើយរ៏មិនអាច្បណក្បើមូលនិធិណដ្ើមបីវងបំ ុល ឬថ្ងាណវវាទរ់ទ្ងនឹងការណច្បញបំ ុលស្ដ្រ។ 
 

អងរការស្ដ្លបានណែញើណៅរនុងវំណ ើគណក្ាងវក្ាប់ការវិនិណយគ ARPA រនុងអំ ុងណពល ដ្ំណារ់កាលទ្ី 1 ថ្នការោរ់ណវនើ  និទឃរដ្ូវច្បុងណក្កាយក្តូវបានណលើរទ្ឹរច្បិតោឱ្យបំណពញ 

ទ្ក្មង់ពារយវុំែាីជាងវក្ាប់អនរោរ់ពារយក្ត ប់មរវិញ, ណោយសារទ្ីក្រងុានឯរសារវដង់ោរ និងពត័៌ានភាន រ់្ ររបវ់ពួរណគរួច្បណហើយណៅណលើឯរសារ។  
 
ការក្បជុំវហគមន៍ជាណក្ច្បើនរំពុងវែិតរនុងដ្ំណ ើរការណក្ោងទ្ុរណពញស្ែរញ្ញា  និងស្ែតុលា វក្ាប់ណបរខជនស្ដ្លច្បងប់ានជំនួយរនុងការោរ់ណវនើគំនិតគណក្ាងរបវ់ពួរណគ។ 
ព័ត៌ានលមអិតថ្នរិច្បចក្បជុំនឹងក្តូវបានប ា្ ញណៅណពលស្ដ្លកាលបរិណច្បឆទ្ និងណពលណវលាក្តូវបានបញ្ចប់។ ណវវារមមបរស្ក្បបស្នែមនឹងក្តូវបានែោល់ជូនតាមការណវនើវុំ។ 
សាារ ជនក្តូវបានណលើរទ្ឹរច្បិតោឱ្យច្បូលណៅកាន ់LynnARPA.com ណដ្ើមបីច្បុោះណ ម្ ោះណដ្ើមបីទ្ទ្លួបានព័ត៌ានងមីៗតាមអុីស្មល។ 
 
ដ្ំណ ើរការែសពែែាយជាសាារ ៈបានចាប់ណែោើមណៅណដ្ើមស្ែរុមភៈ ជាមួយនឹងការស្ច្បរចាយការវទង់មតិវហគមន៍ណដ្ើមបីជួយទ្ីក្រុងលីនីនបណងកើតស្ែនការក្បរបណោយតាា ភាព យុទ្ធសាគវោ 
និងវមធម៌វក្ាប់ការែោល់មូលនិធិ ARPA វហពន័ធ។ ការវទង់មតិណនោះក្តូវបានណរៀបច្បំណ ើងរនុងណោលប ំងស្វែងយល់ពីែលប ោះពាល់ថ្នជំងឺរាតតាតរាតតាតមរណលើអនររវ់ណៅទ្ីក្រុង 

និងណដ្ើមបីក្បមូលែោុំការយល់ដ្ឹងអំពីអាទ្ិភាពរបវ់អនរពារ់ព័នធរនុងវហគមន៍វក្ាប់ការណ្ាើយតប និងរចិ្បចែិតែំក្បឹងស្ក្បងសាោ រណ ើងវិញនូវជំងឺរូវើដ្-១៩។ 



ការវទង់មតិណនោះានណៅណលើអុីនធឺ ិតចាប់ពីថ្ងៃទ្ី 8 ស្ែរុមភៈ នន ំ 2022 រហូតដ្ល់ថ្ងៃទ្ី 31 ស្ែមីនា នន ំ 2022 ណហើយបាន្នដ្ល់អនរណ្ាើយវំ ួរក្បស្ហល 1,653 ។ 
មតិក្ត ប់ពីការែសពែែាយវហគមន៍របវទ់្ីក្រុង រួមទំងមតិស្រលមអណលើគណក្ាងស្ដ្លែោល់មូលនិធិជុំទ្ីមយួ បានគវូបញ្ញា រ់ពីតក្មូវការពិណវវណដ្ើមបីណោោះក្សាយវួនច្បារ និងទ្ីាា ថ្បតង តថ្មាែទោះ 
ការស្រលមអែាូវងនល់ និងច្បិណញ្ចើមែាូវ វនោិវុែណវបៀង និងការអភិវឌ្ឍន៍រាា ំងពលរមម។ 
 

“ណយើងគួរស្តទញយរអតែក្បណយជន៍ណពញណលញពីមូលនធិិទំងណនោះ ណដ្ើមបីណោោះក្សាយច្បនំួនអនរ្ាងជំងឺរាតតាតស្ដ្លរំពុងបនោ ណហើយរសាងវហគមន៍ស្ដ្លានវុែភាពលអ និងធន់ជាងមនុ។ ណយើង ាន 
អំ រគុ  ច្បំណពាោះ ឱ្កាវ ស្ដ្ល ណយើង ក្តូវ វហការ ជាមួយ ក្រុមក្បឹរា ក្រុង នងិ បណងកើត ដ្ំណណាោះក្សាយ ជារ់ស្វោង ណដ្ើមបី ជំរុញ ទ្ីក្រុង របវ់ ណយើង ណៅ មុែ។ ែញុំណលើរទ្ឹរច្បិតោអនរក្វុរ 
និងអនរចាប់អារមម ៍ឱ្យបំណពញដ្ំណ ើរការោរ់ពារយតាមអុីនធឺ ិត។" ណនោះ ណបើ តាម ណលារ អភិបាល ក្រុង Jared Nicholson។ 
 

ណលារ Brian Field ទ្ីក្បឹរាក្រមុក្បឹរា-At-Large, Brian Field បាននិយយថា 

"ការែោល់មូលនិធិពីច្បាប់ស្ែនការជួយវណគ រ្ ោះអាណមរិរប ា្ ញពីឱ្កាវពិតក្បារដ្មួយវក្ាប់ទ្ីក្រងុដ្ូច្បជា Lynn ណដ្ើមបីណធែើការវនិិណយគតា វ់បោូរណហរមណៅរនុងណហោឋ រច្បនាវមព័នធ ធនានមនុវស 
វុវតែិភាពសាារ ៈ និងគុ ភាពថ្នជីវតិ" ។ "ណនាោះណហើយជាមូលណហតុស្ដ្លវាានសារៈវំខ្ន់ខ្ា ំងណាវ់រនងុការណធែើយុទ្ធសាក្វតជាមួយការវណក្មច្បច្បិតោែោល់មូលនិធិ ARPA 

ណហើយវំខ្ន់បំែុតគឺណដ្ើមបីែោល់ឱ្យសាារ ៈជននូវវំណ ងអំពីរណបៀបស្ដ្លក្បារ់ណនោះក្តូវបានច្បំណាយ។" 

 

ទ្ីក្រុង Lynn ណបោជាញ បណងកើតដ្ំណ ើរការក្បរបណោយតាា ភាព និងវមធម៌ណពញណលញវក្ាប់ក្គប់ទ្ិដ្ឋភាពថ្នការវិនិណយគមូលនិធិ ARPA ណៅរនុងវហគមន៍របវ់ណយើង។ 
LynnARPA.com គឺជាក្បភពរបវ់អនរវក្ាប់ព័ត៌ានច្បុងណក្កាយបំែុតអំពីរណបៀបស្ដ្លមូលនិធិក្តូវបានណក្បើក្បាវ់ រណបៀបោរ់ពារយណវនើវុំមូលនិធិ និងឱ្កាវណដ្ើមបីវួរវំ ួរ 
និងស្ច្បររំស្លរមតិស្រលមអ។ វំ ួរទរ់ទ្ងនងឹការោរ់ណវនើគណក្ាងគួរស្តក្តូវបានបញ្ាូនណៅ៖ info@LynnARPA.com   
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