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ក្រសួងយុត្ធតិ ម៌ និងត្ុលាការ RHODE ISLAND បានយល់ក្ព្មផ្ដលម់ សវារមមជនាំ យួ ខាងភាសាមៅរនងុ ត្ុលាការ RHODE ISLAND
វា៉ាសុនី មោន
- ថ្ងៃមនេះ ក្រសួងយុត្ធតិ ម៌បានក្បកាសថា ែលនួ បានសមក្មចរិចចក្ព្មមក្ព្ៀងមួយ (មសចរដចី មលងជាភាសាអង់មលលស) ជាមួយត្ុលាការ Rhode Island
ម ើមបីធាន្ទថាបុលគលខ លមចេះភាសាអង់មលលសានរក្មត្ិ នឹងទទួលជាំនួយខាងភាសាទាន់មព្លនិងានក្បសិទធភាព្មោយឥត្លិត្ថ្ងលរងនុ នីត្ិវិធត្ី ុលាការ មសវារមម និងរមមវិធទាី ាំងអស់មៅរនងុ ក្បព្័នត្ធ ុលាការរ ។ឋ
ជាខផ្នរមួយថ្នរិចចក្ព្មមក្ព្ៀងមនេះ
ក្រសួងបានអនុមត្័ ខផ្នការមក្បើក្បាស់ភាសា របស់ត្ុលាការ Rhode Island ជា (មសចរដចី មលងជាភាសាអង់មលលស) ខ លបញ្ជារ់
ព្ីរចិ ចក្បងឹ ខក្បងខ លបានអនុវត្ដម ើមបីធាន្ទឲ្យានជាំនួយខាងភាសាមព្ញមលញមៅរនងុ ក្បព្័នត្ធ ុលាការ។ ខផ្នការមនេះក្ត្ូវានការបរខក្បទក្មង់ខបបបទ និងសញ្ជាន្ទន្ទមៅរនុងអគារត្ុលាការមៅជាភាសានិយាយទូមៅមៅ

Rhode Island

ូចជាភាសាមអសបាញ ព្័រទុយហ្កាល និងភាសាខែមរ។
ត្ុលាការ Rhode Island រ៏បានបមងើាត្ការជូន ាំណងឹ សតីព្សី ិទជធិ ាំនយួ ខាងភាសាផ្ងខ រខ លានន័យថា
ត្ុលាការនឹងផ្តល់អរន បរខក្បខ លានសមត្ថភាព្ាន រ់សក្ាប់ភាលីខ លមចេះភាសាអង់មលលសានរក្មិត្ ឬសារសីមោយឥត្លិត្ថ្ងល និងព្នយល់ព្ីនត្ី ិវិធីមសនើសអុាំ រន បរខក្បផ្ទាល់ាត្់ និងការបរខក្បសដីព្កាី រជូន ាំណងឹ មៅជា
ភាសាមផ្សងមទៀត្។ ការជូន ាំណឹងមនេះក្ត្ូវបានផ្ដលម់ ៅឲ្យចុងមោទនីមយួ ៗមៅោមនីត្ិវធិ ី និងានសរមសរជាភាសាជាមក្ចើន។ មៅរនងុ បញ្ជារ បឋ បមវណី ការជូន ាំណងឹ ក្ត្ូវខត្បញ្ចលូ គាន ឬភាាប់មៅនឹងសាំមណើ ាំបងូ ខ លក្ត្ូវផ្ដល់ជនូ
ចុងមោទ។ មៅរនងុ បញ្ជាក្ព្ហមទណឌ ការជូន ាំណឹងក្ត្ូវខត្បញ្ចូលគាន ឬភាាប់មៅនឹងឯរសារមោទក្បកាន់ ាំបងូ ខ លបានផ្តល់មៅឲ្យចុងមោទមៅរនុងខបបបទខ លបានបាំមព្ញមោយសនងការក្បារ់ធាន្ទ ឬផ្តល់ឲ្យមោយត្ុលាការមៅ
មព្លចុងមោទបង្ហាញមុែមៅរនងុ ត្ុលាការមលើរ បាំ ូង។ មលើសព្ីមនេះ ខបបបទត្វា៉ាមសវាភាសាក្ត្ូវបានសរមសរជាមក្ចើនភាសាមផ្សងៗគានមៅមលើ វិបសាយរបស់ត្ុលាការ មៅការិយាល័យក្រឡាបញ្ាត្ី លា
ុ ការ និងការិយាល័យថ្នអនរ
បរខក្បរបស់ត្លា
ុ ការ។
ខផ្នការមនេះបានអនុមត្័ កាលព្ីឆ្នាំ
2012
មោយក្បធានត្ុលាការយុត្ធដិ ម៌
មលារ
PAUL
A.SUTTELL
មធវើោមរយៈអងគនត្ី ិក្បត្ិបត្ដិខ លបានោរ់មចញមរបន្ទាប់ព្កាី រព្ិភារាមយាបល់យាបងទូលទាំ លា
ូ យជាមួយក្រសួងយុត្ធដិ ម៌។
ការិយាល័យអនរបរខក្បរបស់ត្លា
ុ ការ
និងការរិយាល័យរ ឋបាលត្ុលាការរ ឋ
នឹងបង្ហាញព្ីក្បសិទភាធ ព្ថ្នលមក្ាង និងព្ិោរណាមលើការផ្ទលស់បតូរខរលមអមគាលនមយាបាយ និងនិត្ិវិធក្ី បោាំឆ្ន។ាំ លមក្ាងមនេះានលរខែណឌ ត្ក្មូវខ លានសារសាំខាន់សក្ាប់ធាត្ុចលូ ព្ីការព្ិមក្គាេះមយាបល់ជាមួយភានរ់ង្ហរ
ជាប់ពារ់ព្ន័ ។ធ
រិចចក្ព្មមក្ព្ៀងមនេះរ៏ក្ត្ូវានជាំហ្កនបខនថមខ លបានអនុវត្ដមោយត្ុលាការរនុងព្ិមក្គាេះមយាបល់ជាមួយក្រសួង និង ផ្តលកា់ រក្ត្ួត្ព្ិនត្ិ យយាប ងមហ្កចណាស់ ព្ីរ ឆ្នាំ និងជាំនយួ ការខផ្នរបមចចរមទស។
អលគរ អាឋ ជាាជាំនយួ ការសដទី ី មលារ Jocelyn Samuels ទទួលបនារុ ន្ទយរោឋ នសិទសធិ វុី លិ បាននិយាយថា “ក្បធានត្ុលាការ មលារ Suttell បុលលគ រិ ត្ុលាការ Rhode

Island

និងអនរជាប់ពារ់ព្ន័ ធ

Rhode Island

មផ្សងៗខ លបានចូលរួមចាំខណរចាំមពាេះ ាំមណើរការបនដែត្ិ ែាំក្បឹងខក្បងរបស់ព្រួ មល

និងសមភាព្មៅរនុងត្ុលាការ Rhode Island មិនក្ត្ូវបានរឹត្បនដងឹ ចាំមពាេះអនរមចេះភាសាអង់មលលសានរក្មត្ិ ”។

និងការមបតជាាចិត្រត ួមគានខ លត្ុលាការយុត្ធតិ ម៌

បណត ឹងក្ត្ូវមោេះក្សាយជាខផ្នរមួយថ្នលាំនត្ិ ផ្តួចមផ្តមើ មោយខផ្នរសក្មបសក្មលួ សហព្័នធ និងអនុមលាមភាព្ថ្នសហព្័នធ (មលហទាំព្័រ ជាភាសាអង់មលលស) របស់ន្ទយរោឋ នសិទសធិ ុីវិលម មើ បីធាន្ទថាត្ុលាការ
រ ឋមគារព្ោមលរខែណឌ ត្ក្មូវថ្នការមក្បើក្បាស់ភាសាមៅរនងុ ជាំព្ូរ
សារត្ុលាការមិនបានផ្តល់មសវាភាសា

VI

។

ម ើមបីធាន្ទថាគាមនបុលគលខ លមចេះភាសាអង់មលលសានរក្មត្ិ មិនទទួលបានយុត្ធតិ ម៌មោយ

ក្រុមត្ុលាការរបស់ខផ្នរសក្មបសក្មួលសហព្័នធ និងអនុមលាមភាព្ថ្នសហព្័នធ (មលហទាំព្័រ ជាភាសាអង់មលលស) ខ ល រឹ ន្ទាំមោយទីក្បឹរាចាប់ព្ិមសស Christine

Stoneman បានផ្តល់ឲ្យនូវការខណន្ទាំសតីព្មី គាលនមយាបាយ និងជាំនួយខផ្នរបមចចរមទស ល់ក្បព្័នត្ធ ុលាការរ ឋ និងអនុវត្តសរមមភាព្មៅទូទាងាំ ក្បមទស។ ងមៗី មនេះខផ្នរសក្មបសក្មួល

សហព្័នធ និងអនុមលាមភាព្ថ្នសហព្័នបាធ នក្បកាសឲ្យមក្បើ ឧបររណ៍ខផ្នការនិងជាំនួយចូលមក្បភាើ សា និងបានមោេះក្សាយបណត ងឹ ជាមួយ ត្ុលាការរាំព្ូលមខានធី ឃីង មៅទីក្រុងវា៉ាសុងី មោន។
បញ្ជា Rhode Island ក្ត្ូវបានមោេះក្សាយមោយមមធាវីរបស់ខផ្នរសក្មបសក្មួលសហព្័នធ និងអនុមលាមភាព្ថ្នសហព្័នធ ម្ម េះ
ក្បោាំមៅន្ទយរោឋ នសិទធិសុីវិលមោយានជាំនួយព្ីមមធាវីជាំនយួ ការអាមមរិរម្ម េះ Ndidi N. Moses
ថ្នសហព្័នធ។

Paul M. Uyehara

ខ លានមុែត្ាំខណងជាមមធាវីរិចចការលមអត្ិ របស់ខផ្នរសក្មបសក្មលួ សហព្័នធ និងអនុមលាមភាព្

សក្ាប់ព្័ត្៌ានលមអត្ិ អាំព្ីជព្ាំ ូរ VI និងចាប់សព្តី ីសុវត្ថភាិ ព្ោម ងផ្លូវ ឬម មើ បីទទួលបានមសចរតចី មលងឯរសារមោេះក្សាយបណត ឹង សូមចូលមៅ វិបសាយមនេះ ឬមមើលលិែត្ិ ប័ណណផ្សព្វផ្ាយ
សដីព្ីបលុ គលខ លមចេះភាសាអង់មលលសានរក្មិត្ (ខែមរ) និងការមរីសមអើងព្ូជសាសន៍ (ខែមរ)

###
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