
 

សហជីពអន្តរជាតិដ ើម្បីកមមករចំណីអាហារនិ្ងពាណិជជកមមរួបរួម (UFCW)  អំពាវនាវ
 ល់ក្កសួងកសិកមមសហរ ឋអាដមរិច (USDA) និ្ងដសតវិមាន្ ឲ្យការពារកមមករដវចខ្ចប់
សាច់និ្ងការផ្គត់ផ្គង់ដស្បៀងរបស់សហរ ឋអាដមរិច 

ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០ 

 កាលពីសប្តនហ៍េនុ សហជីពអនតរជាតិម ើេនបីកេមករចាំណីអាហារនងិពាណិជជកេមរួបរួេ (UFCW) ប្នម្ញើ
 លិែិតេួយមៅក្កសួងកសិកេមរបស់សហរ ឋអាមេរិច (USDA) មោយជាំរុញឲនយរ ឋេន្តនតី សូនី ្ឺឌូ ចាត់វិធានការជា
បន្ទនន់េួយចាំនួន ម ើេនបីការពារកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ និងការ្គត់្គត់មសនបៀងរបស់ក្បមទសមយើង 
កៃុងអាំឡងុមពលថ្នការ្្ុុះជាំងឺកូវី -១៩មនុះ មោយរួេមានទាំង ការម្វើមតសតនិងការទទលួប្នសមាភនរៈការពារែលួន្ង។ 
UFCW កប៏្នម្ញើ លិែតិេួយមៅកាន់អនុក្បធាន្្ិបតី ខែន ខ លប្ន ឹកន្ាំក្កេុការងារមសតវិមានក្បឆាំងវិរុស
កូរ ូណា មោយជាំរុញឲនយគាត់្តល់អាទិភាពម ើេនបីឲនយមានវិធានការ ូចគា្ន សក្មាប់កេមករទាំងមនុះ។ UFCW តាំណាងឲនយ
កេមករមវចែចប់សាចន់ិងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ ជាង ២៥០.០០០ ន្ក់ មៅទូទាំងក្បមទស។  

 មៅកៃុងលិែិតម្ញើមៅ រ ឋេន្តនតីក្កសួងកសកិេមរបសស់ហរ ឋអាមេរិច មោក ្ឺឌូ និង អនុប្រធានាធិរតី ភែន, 
UFCW មលើកមឡើងនូវជាំហានជាបន្ទនន់ចាំនួន៥ ម ើេនបីការពារកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណអីាហារ  ូចខាង
មក្កាេ៖  

 ្តលអ់ាទភិាព លក់េមករសាំខានច់ាាំប្ច ់កៃងុការទទលួប្នការម្វើមតសត៖ ម ើេនបីធាន្សែុភាពនងិសវុតថិភាព
របស់កេមករ នងិម ើេនបីការពារការ្គត់្គង់មសនបៀង កេមករសាំខាន់ចាាំប្ច់  ូចជាអៃកម្វើការកៃុងខ្ៃកមវចែចប់សាច់
និងខកថ្ចៃអាហារ ក្តូវខត្តល់អាទិភាពកៃុងការម្វើមតសត។ 

 ការទទលួប្នសមាភនរៈការពារែលនួជាបន្ទនន៖់ មទុះបីជាការរកនាគមាលនតសងគេនងិរាងកាយ មានភាពសាំខាន់
ចាាំប្ច់ កៃុងការទបស់ាកនត់ការរីករាលោលថ្នជាំងកឹូវី -១៩ក៏មោយ ក៏កេមករមៅខតក្តូវការទទួលប្នសមាភនរៈ
ការពារែលួន  ូចជា មា នសេែុនងិមក្សាេថ្ ។ តងភាពជាក់ខសតង គឺថា សមាជកិរបស់មយើងភាគមក្ចើន ែវុះ
សមាភនរៈការពារែលួនសាំខាន់ៗ ខ លចាាំប្ចស់ក្មាបប់ាំមពញការងាររបស់ែលួន និងម ើេនបីកាតប់នថយហានែិ័យថ្ន
ការក្បឈេេុែ។ វាជាការសាំខាន់ចាាំប្ច់ណាស់ ខ លក្កសួងកសិកេមរបស់សហរ ឋអាមេរិច រួេជាេយួនិង
ក្កុេការងាររបស់មសតវិមាន ្តល់អាទិភាព លក់េមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ កៃុងការទទលួប្ន
សមាភនរៈការពារែលួន ម ើេនបីធាន្សុែភាពនងិសុវតថិភាពរបស់កេមករទាំងមនុះ និងម ើេនបីការពារការ្គត់្គង់
មសនបៀង ល់មយើងទាំងអស់គា្ន។  

http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-USDA-.pdf
http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-Vice-President-Pence.pdf
http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-USDA-.pdf
http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-Vice-President-Pence.pdf


 ការបញនឈបជ់ាបន្ទននអ់ាំពកីារមលើកខលងការអនវុតតតាេមលនបឿន្លតិកេម៖ មៅកៃងុរយៈមពល២សប្តនហ ៍ាំបូង
កៃុងខែមនុះ មសវាកេមអ្ិការកចិចចាំណីអាហារនិងសុវតថិភាព ប្នអនេុ័ត ការមលើកខលងខ្ៃកនិយ័តកេមចាំនួន
១១ សក្មាប់មរាងចក្ក្លិតកេមសតវបកនសី ម ើេនបីបមងកើនមលនបឿន្លិតកេមឲនយ លក់ក្េិតអតិបរមា។ ជាំនួសឲនយ
ការការពារការ្គត់្គង់ចាំណីអាហារនិងកេមកររបសម់យើង ការមលើកខលងទាំងមនុះ ធាន្ថាកេមករកាន់ខតមាន
ភាពកកកុញ មៅតាេខែនសបន្ទនត់្លតិកេមមវចែចបស់ាច់ និងកេមករកាន់ខតមក្ចើន ក្តូវសថតិមៅកៃុងហានែិ័យថ្ន
ការឆ្លងមេមរាគនិងម្វើឲនយមេមរាគសាយភាយ។ វាជាការសាំខាន់ណាស់ខ លក្កសងួកសកិេមសហរ ឋអាមេរិច 
ក្តូវបញនឈប់ជាបន្ទនន់ កៃងុការ្តល់ការមលើកខលងងមីៗ ណាេួយ និងក្តូវពនយួរការមលើកខលងខ លមានក្សាប់ទាំង
អស់ ខ លអនញុ្ញនតឲិនយមរាងចក្ក ក្បតិបតតិកៃុងមលនបឿនកាន់ខតមលឿនមនុះ។ 

 ោកក់ាំហតិោចខ់ាតអាំពកីាររកនាគមាលនតសងគេមៅកខនលងខ លអាចម្វើប្ន៖ ម ើេនបីការពារកេមករនិងទប់សាកនត់
ការរីករាយោលថ្នជាំងឺ ក្បកបមោយការទទួលែសុក្តូវមន្ុះ ក្កុេហ ុនន្ន្ ក្តូវខតពក្ងឹងនិងអនុវតតគមាលនត
សងគេនងិរាងកាយចាំនួន៦ហវីត (ក្បខហល ២ ខេ៉ែក្ត) ឲនយប្នកាន់ខតមក្ចើនតាេខ លអាចម្វើមៅប្ន មទុះបី
ជាវាម្វើឲនយ្លិតកេមមានការងយយឹតក៏មោយ។ មៅកខនលងខ លេិនអាចរកនាគមាលនតប្ន ក្កុេហ ុនគួរមក្បើ
ក្ប្ស់រប្ាំងកញចក់ផ្លនស្ិក ម ើេនបីបាំខបកនិងការពារកេមករ និង/ឬ ធាន្ថារាល់កេមករទាំងអស់ ទទួលប្នការ
្តល់មា នសេែុ ខ លអាចមក្បើក្បកបមោយក្បសិទធភាពមៅមក្កាេលកខែណឌ្ៃន់្ ៃរទាំងមនុះ។  

 ោកក់េមករខ លបមញចញមរាគសញ្ញនឬម្វើមតសតវជិជមានថ្នជាំងកឺវូ ី-១៩ឲនយមៅោចម់ោយខឡក៖ មោយសារ
ខតការ្្ុុះ ៏្ាំបាំ្ុតរហូតេក លម់ពលមនុះ មៅមរាងចក្កសម ៊ីតមហវៀល ហវូត មៅកៃុងតាំបន់ សុីអ កូ ហវល ថ្នរ ឋ
ោកូតាខាងតនបូង វាជាការសាំខាន់ណាស់ខ លក្តវូកាំណត់រកឲនយម ើញ និងោក់ឲនយោច់មោយខឡកចាំមពាុះ
កេមករណាខ លប្នម្វើមតសតវិជជមាន ឬខ លបងាហនញមរាគសញ្ញនជាំងឺកូវី -១៩។ កេមករទាំងមនុះ គួរក្តូវប្ន
អនុញ្ញនតិឲនយមៅោច់មោយខឡកមៅ្្ុះ មោយមានក្ប្ក់កថ្ក្េ  ូចអនុសាសន៍ខ លប្នបមងកើតមឡើងមោយ
េជនឈេណឌលសក្មាប់ការក្តួតក្តានងិការទប់សាកនតជ់ាំងឺ។  

មៅកៃុងការអាំពាវន្វកៃុងសនៃិសីទសារពត័៌មានេួយកាលពីសប្តនហ៍េនុ UFCW ប្នបងាហនញនូវបចចុបនបនៃភាព
សតីពី្លប៉ែុះពាល់្ៃន់្ ៃរនិង ល់ជីវិត មោយសារខតវីរុសកូវី -១៩មនុះ។ ខ្ែកតាេការប្ នន់ក្បមាណថ្្្កៃុងរបស ់
UFCW ន្មពលងមីៗមនុះ មានកេមករមវចែចប់សាចន់ិងខកថ្ចៃចាំណីអាហារចាំនួន២០ន្ក់ ប្នសាលនប់។ បខនថេពីមលើមនុះ 
យ នងមហាចណាស់កេមករមវចែចប់សាចច់ាំនួន ៥,០០០ន្ក់ និងកេមករខកថ្ចៃចាំណីអាហារចាំននួ ១,៥០០ន្ក់ ប្ន
ទទួលរង្លប៉ែុះពាល់មោយផ្ទនល់ពវិីរុសមនុះ។ ការប្ នន់ក្បមាណមៅមលើកេមករមវចែចប់សាច់និងខកថ្ចៃចាំណីអាហារ
ខ លទទួលរង្លប៉ែុះពាល់មោយផ្ទនលម់នុះ រួេមានទាំងបគុគលខ លប្នម្វើមតសតវិជជមានរកម ើញជាំងឺកូវី -១៩ ប្ន
ែកខានមៅម្វើការ មោយសារខតការោក់ែលួនឲនយមៅោច់មោយខឡក្ងមន្ុះ កាំពងុរង់ចាាំលទធ្ លម្វើមតសត ឬក្តូវប្ន
សក្មាកមៅេន្ីរមពទនយ និង/ឬ កាំពុងមានមរាគសញ្ញន។ 

ការប្ នន់ក្បមាណងមីក៏ប្នបងាហនញខ រថា មរាងចក្កចាំនួន២២ ទាំងមានសហជពីនិងគាមននសហជពី ប្នបិទ
 ាំមណើរការមៅមពលណាេួយកៃុងរយៈមពលពរីខែចងុមក្កាយមនុះ។ ការបិទ ាំមណើរការមនុះ ប្នប៉ែុះពាល់ ល់កេមករ
ជាង ៣៥,០០០ និងកាត់បនថយសេតថភាពពឃិា យកសាច់ក្ជូកចាំនួន២៥% និងសាច់មគាចាំនួន១០%។  

https://www.foodandwaterwatch.org/news/usda-removing-safeguards-food-while-everyone-else-fighting-pandemic


 កៃុងអាំឡងុមពលអាំពាវន្វកៃុងសនៃិសីទសារពត័៌មានមន្ុះ ការគាំរាេកាំខហងមៅមលើកមាលនាំងការងារខ្ៃកមវចែចប ់
ក្តូវប្នរំមលចមឡើងមោយសាថននភាពផ្ទនល់ែលួនជាកខ់សតងរបស់កេមករក្ប្ាំន្ក់ ខ លប្នពិភាកនាអាំពហីានិែ័យសាំខាន់
ចេនបងៗ ខ លពកួមគនិងសហការីរបស់ពួកមគ កាំពុងក្បឈេរាល់ថ្ងៃ មៅកៃុងមរាងចក្កមវចែចប់សាច ់៏្ាំជាងមគបាំ្ុត
េួយចាំននួមៅកៃុងក្បមទស។ កៃុងចាំមណាេហានិែយ័ជាក់ោក់ន្ន្ខ លប្នរំមលចមឡើងមោយកេមករទាំងមនុះ គឺការ
ក្បឈេខ លមកើតមឡើងមោយសារខតកងវុះសមាភនរៈការពារែលួន ក៏ ូចជា ការបមងកើនមលនបឿន្លិតកេម ខ លម្វើឲនយការ
រកនាគមាលនតសងគេ េិនអាចម្វើមៅប្ន។  

 “កេមករមវចែចប់សាច់នងិខកថ្ចៃចាំណីអាហាររបស់សហរ ឋអាមេរិច សថិតមៅកៃុងមក្គាុះថា្នក់ខាលនាំងថ្ក្កខលង 
មហើយការ្គត់្គង់មសនបៀងរបស់ក្បមទសមយើង ក្បឈេេុែនងឹការគាំរាេកាំខហងមោយផ្ទនល់ពកីារ្្ុុះវីរុសកូរ ូណា។ 
ក្បសិនមបើកេមករមៅកៃុងមរាងចក្កទាំងមនុះ មានភាពសាំខាន់ចាាំប្ច់  ូចខ លមេ ឹកន្ាំជាប់មឆ្នតរបស់មយើងប្ន
និយយខេនមន្ុះ គវឺា ល់មពលខ លអៃក ឹកន្ាំជាប់មឆ្នតរបស់មយើង ្តល់ ល់ពួកមគ នូវការការពារសាំខាន់ចាាំប្ច់
ខ លពួកមគក្តូវការ។ សូេកុាំមានការភាន់ក្ចឡាំ ក្បសិនមបើគាមននសតង់ោសុវតថិភាពថា្នក់ជាតិ កៃុងការការពារកេមករទាំង
មន្ុះ ពីវីរុសកូរ ូណាមទ វានឹងមានការប្ត់បង់ជីវិតកាន់ខតមក្ចើន កេមករកាន់ខតមក្ចើននងឹក្តូវក្បឈេនឹងមក្គាុះថា្នក ់
មហើយការ្គត់្គង់មសនបៀងរបស់មយើង ក៏នឹងក្បឈេមក្គាុះថា្នក់ខ រ។” មនុះជាការមលើកមឡើងរបស់ក្បធាន UFCW 
អនតរជាតិ មា នក មែរ ូន។  

 “មៅទូទាំងក្បមទសមនុះ មយើងកាំពុងខតម ើញ្លប៉ែុះពាល់ មៅមពលខ លរោឋនែិប្ល ែកខានេិនប្នចាត់
វិធានការ កៃុងការការពារកេមករសាំខាន់ចាាំប្ច់ទាំងមនុះ។ រោឋនែិប្ល ក្តូវការ្តល់ការម្វើមតសត និងសមាភនរៈការពារ ក្ពេ
ទាំងមចញការខណន្ាំអាំពីសុវតថិភាពឲនយប្នចនាសោ់ស់និងមោយផ្ទនល់ ខ លក្កុេហ ុនអាចអនវុតតប្ននិងក្តូវខត
អនុវតត។ មនុះេនិខេនក្គាន់ខតអាំពី ថាមតើមយើងនឹងមានសាច់មគា សាច់មាន់ នងិសាច់ក្ជូក ម ើេនបីចញិចឹេក្គួសាររបស់
មយើងឬេិនមានមន្ុះមទ។ សក្មាប់កេមករទាំងមនុះ វាគឺជាបញ្ហនសាលនប់រស់” មោក ខែរ ូន បខនថេ។  

 អៃកអាចអានលិែតិក្កសួងកសិកេមសហរ ឋអាមេរិច មៅទីមនុះ និងលែិិតមៅកាន់អនុក្បធាន្្ិបត ី ខែន 
មៅទីមនុះ។ 

 

http://www.ufcw.org/wp-content/blogs.dir/61/files/2020/04/Letter-to-USDA-.pdf

