
ដំ េ ណី រ វ � និ ច� យ កិ ច� េ លី ប រ � សា� ន

ដំេណីរការកំណត់វ�សាលភាពេលីរ�យការណ៍
ស�ីពីផលប៉ះពាល់ដល់បរ �សា� ន (EIR)
រេប�បចូលរមួ

េតីការកំណត់
វ�សាលភាព EIR ្រត�វ
�នេធ�ីេឡងីចំេពាះ
សមាជិកសហគមន៍
ដូចជារបូខ�ុែំដរឬេទ?

ែមនេហីយ!

ពិតណាស់ គឺេលាកអ�ក! េហីយ្រក �ម្រគ�សារ អ�កជិតខាង និងមិត�ភ័ក�ិរបស់អ�ក្រត�វ�ន
េលីកទឹកចិត�ឱ្យចូលរមួក�ងុដំេណីរការកំណត់វ�សាលភាព EIR របស់ Pure Water 
Southern California ។ េលាកអ�កយល់ដឹងអំពីសហគមន៍របស់អ�ក ផល
ប៉ះពាល់ក�ងុតំបន់ែដលអាចេកីតមាន និងក�ីកង�ល់ែដលេយីងចង់ឱ្យ្រ�កដថាេលាកអ�ក
េលីកយកមកពិចារណា។ ទស្សនៈ និងធាតុចូលរបស់េលាកអ�កមានសារៈសំខាន់។

អ�ក!

Pure Water Southern 
California គឺជាកម�វ �ធីែកៃច�ទឹកែដល
នឹងផ�ល់ជូនការផ�ត់ផ�ង់ទឹក្របកបេដាយ
និរន�រភាពថ�ីស្រមាប់តំបន់។

ដាក់ប��ូនមតិេយាបល់េលីការកំណត់
វ�សាលភាពរបស់េលាកអ�ក្រតឹមៃថ�ទី 
14 ែខវ �ច�ិកា ឆា�  ំ2022។

ែផ�កដំបូងៃនដំេណីរការវ �និច�យកិច�េលីបរ �សា� នគឺជាដំណាក់កាល 
"កំណត់វ�សាលភាព" ែដលវ�សាលភាពៃន EIR ្រត�វ�នបេង�ីតេឡងី។ 
ដំណាក់កាលៃនការកំណត់វ�សាលភាព្រត�វ�នផ�ួចេផ�ីមេដាយេសចក�ីជូនដំណឹង
ស�ីពីការេរ�បចំដំេណីរការែដលជូនដំណឹងដល់ទីភា� ក់ងារសាធារណៈ និងភាគីែដល
ចាប់អារម�ណ៍ រមួទាងំសមាជិកសាធារណៈថា EIR នឹង្រត�វ�នេរ�បចំេឡងី។ 
្របេភទៃនប��  សំណួរ និងកង�ល់ទាក់ទងនឹងបរ �សា� នែដល្រត�វសិក�េ�ក�ងុ 
EIR ្រត�វ�នកំណត់អត�ស�� ណក�ងុដំណាក់កាលៃនការកំណត់វ�សាលភាព។

េតី Pure Water 
Southern California 
ជាអ�ី?

េតីដំេណីរការកំណត់វ�សាលភាព 
EIR គឺជាអ�ី?

Pure Water Southern California នឹងផលិតទឹកអនាម័យរហូតដល់ 150 លាន
ហា� ឡុងក�ងុមួយៃថ� ែដលជាចំនួនមួយ្រគប់្រគាន់ស្រមាប់មនុស្ស 1.5 លាននាក់។ 
កម�វ �ធីេនះគឺជាកិច�សហការជាៃដគូរវាង The Metropolitan Water District of 
Southern California និង Los Angeles County Sanitation Districts។
 
ជំហានសំខាន់បនា� ប់ស្រមាប់ Pure Water Southern California គឺជាការ
ប��ប់ដំេណីរការវ �និច�យកិច�េលីបរ �សា� នរបស់ខ�ួន។ ដំេណីរការវ �និច�យកិច�េលីបរ �សា� ន
នឹងអនុ�� តឱ្យ Metropolitan និង Sanitation Districts ែស�ងយល់ និង
យល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់សកា� នុពលរបស់កម�វ �ធីេ�េលីសហគមន៍ និងបរ �សា� នរបស់
េយីង។

េតីខ�ុំមាន
េពលេវលាបុ៉នា� ន?

សូមចូលេមីលេគហទំព័ររបស់េយីងតាមរយៈ  
www.mwdh2o.com/purewater. 
អ�កក៏អាចេផ�ីអីុែមលមកេយីងតាមរយៈ 
purewater@mwdh2o.com 
ឬេ�ទូរសព�េ�េលខ 
213-217-7262. 

េតីខ�ុំអាចទទួល�ន
ព័ត៌មានបែន�ម
េ�ឯណា?

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម៖

ចូលេមីលេគហទំព័ររបស់េយីង
www.mwdh2o.com/purewater



ដាក់ប��ូនមតិេយាបល់េលីការកំណត់វ�សាលភាពរបស់េលាកអ�ក

េ�េពលេរ�បចំមតិេយាបល់េលីការកំណត់វ�សាលភាពរបស់េលាកអ�ក សូមពិចារណាពីរេប�បែដល Pure Water Southern California អាច
មានផលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ និងបរ �សា� ន។ សូមគិតអំពីការសាងសង់ និង្របតិបត�ិការរយៈេពលែវងៃនេ្រគ�ងបរ �កា� រ េហីយពណ៌នាអំពីការយល់ដឹង
ជាក់លាក់ណាមួយែដលអ�កអាចនឹងមាន។ សូមែចករ�ែលកផងែដរនូវគំនិតេផ្សងៗស្រមាប់ជេ្រមីស និងែផនការែដលអាចជួយកាត់បន�យផលប៉ះពាល់
ែដលអាចេកីតមាន។

្របធានបទសកា� នុពលែដល្រត�វពិចារណារមួមាន៖ េសាភ័ណវ�ទ� កសិកម� និងរកុា� ្របមាញ់ គុណភាពខ្យល់ ធនធានជីវសា្រស� ធនធានវប្បធម៌ 
ថាមពល ការបំភាយឧស�័នផ�ះក��ក់ េ្រគាះថា� ក់ និងសមា� រៈែដលបង�េ្រគាះថា� ក់ ជលសា្រស� និងគុណភាពទឹក ការេ្របី្រ�ស់ដី និងការេរ�បចំែផនការ 
ភូគព�សា្រស� និងដី (រាប់ប��ូលទាងំធនធានជីវសា្រស�/ធនធាន) ធនធានែរ � សំេឡងរ�ខាន ្របជាជន និងលំេ�ឋាន េសវាសាធារណៈ ការកម�ន� ការ
ដឹកជ��ូន ធនធានវប្បធម៌កុលសម�័ន� ្របព័ន�េ្របី្រ�ស់ទឹកេភ�ីង និងេសវាកម� និងេភ�ីងេឆះៃ្រព

 សូមេផ�ីមកអីុែមល ep@mwdh2o.com េហីយេ្របី Pure Water Southern California ក�ងុ្របអប់កម�វត�ុ

 េផ�ីសំបុ្រតេ�កាន់
 អ�ក្រសី Ana Reyes
 The Metropolitan Water District of Southern California Environmental Planning Section
 P.O. Box 54153
 Los Angeles, CA 90054-0153

 ដាក់ប��ូនតាមរយៈផតថលបេ��ញមតិេយាបល់អនឡាញេ�េលីេគហទំព័ររបស់ Pure Water Southern California

េតីមានជំហានអ�ីខ�ះ
េ�ក�ងុដំេណីរការ
វ �និច�យកិច�េលី
បរ �សា� ន?

ែស�ងយល់បែន�មអំពី Pure Water Southern California រមួទាងំករណីែដល
េ្រគ�ងបរ�កា� រ និងបំពង់បង�ូរទឹកណាមួយែដល�នេស�ីេឡីងស�ិតេ�ជិត ឬេ�ក�ុងសហគមន៍របស់អ�ក។

េរ�បចំមតិេយាបល់េលីការកំណត់វ�សាលភាពរបស់េលាកអ�ក

េតីខ�ុំចូលរមួយ៉ាងដូចេម�ច?
ចូលរមួក�ងុជំហានទាងំបីេនះ!

ពិនិត្យេមីលការជូនដំណឹងអំពីការេរ�បចំដំេណីរការែដលអាចរក�នេ�េលីេគហទំព័រ Pure Water Southern California 
ែដល រមួប��ូលព័ត៌មានអំពីទឹក Pure Water និងទីតាងំៃនេ្រគ�ងបរ �កា� រែដល�នេស�ីេឡងី។
ចូលេ�េមីលេគហទំព័រ Pure Water Southern California ។
ចូលរមួកិច�្របជំុស�ីពីការកំណត់វ�សាលភាពសាធារណៈ និង/ឬ្រពឹត�ិការណ៍សហគមន៍តាមអីុនធឺណិត។ កាលបរ�េច�ទ េម៉ាង និង
ទីកែន�ងៃន្រពឹត�ិការណ៍ទាងំេនះ្រត�វ�នបេងា� ះេ�េលីេគហទំព័ររបស់េយីង។ ព័ត៌មានបែន�ម្រត�វ�នផ�ល់ជូនក�ងុជំហានទី 3 
ខាងេ្រកាម។

.

..

ផ�ល់មតិេយាបល់េដាយពាក្យសម�ីេដាយចូលរមួក�ងុការ្របជំុ
ស�ីពីការកំណត់វ�សាលភាពសាធារណៈតាមអីុនធឺណិត។ 
ការបកែ្របផា� ល់ជាភាសាេអស��ញនឹង្រត�វ�នផ�ល់ជូន។ 
ការបកែ្របផា� ល់ជាភាសាេផ្សងេទ�តអាច្រត�វ�នផ�ល់ជូនតាម
ការេស�ីសំុ។ សូមេផ�ីអីុែមលតាមភាសារបស់អ�កេ�កាន់ 
purewater@mwdh2o.com យ៉ាងតិច 72 េម៉ាងមុន
ការ្របជំុ។

ការកំណត់វ�សាលភាពជាសាធារណៈតាមអីុនធឺណិត
កាលបរ�េច�ទ និងេពលេវលា្របជំុ៖

ៃថ�ពុធ ទី 12 ែខតុលា េម៉ាង 6 លា� ច។

ៃថ�អងា� រ ទី 18 ែខតុលា េម៉ាង 12 ៃថ�្រតង់។

ៃថ�្រពហស្បត� ទី 27 ែខតុលា េម៉ាង 7 យប់។

ៃថ�េ�រ� ទី 29 ែខតុលា េម៉ាង 10:00 ្រពឹក។

ទស្សនាស�ង់របស់េយីងេ�ក�ងុ្រពឹត�ិការណ៍សហគមន៍ែដលេ�ជិតេលាកអ�ក៖

ៃថ�េ�រ� ទី 1 ែខតុលា ពិធីបុណ្យ Carson Jazz
ឧទ�ន Anderson

ៃថ�សុ្រកទី 7 ែខតុលា ពិធីបុណ្យ Azusa Golden Days
ឧទ�ន Memorial 

ៃថ�េ�រ� ទី 15 ែខតុលា Water Fest
ឧទ�ន Arcadia County

ៃថ�េ�រ�ទី 22 ែខតុលា Water Harvest
Edward C. Little Water 
Recycling Facility, El Segundo

ៃថ�្រពហស្បត� ទី 3 ែខវ�ច�ិកា, Long Beach Uptown 
Farmers Market
Atlantic Ave & E. 46th St

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម៖ ចូលមើលគេហទំព័ររបស់យើងតាមរយៈ www.mwdh2o.com/purewater

ជំហាន
#1 

ជំហាន
#2 

ជំហាន 
#3 

ក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការវិនិច្ឆយ
កិច្ចលើបរិស្ថាន Metropolitan 
និង Sanitation Districts នឹង
រៀបចំ EIR។ ការអភិវឌ្ឍ EIR 
រួមមានជំហានសំខាន់ៗចំនួនបី និង
ឱកាសចូលរួមជាសាធារណៈ។

EIR ចុងេ្រកាយ - ្រក �ម្របឹក�ភិ�លរបស់ Metropolitan នឹង
ពិនិត្យេមីល និងពិចារណាេលីការប�� ក់េលី EIR ចុងេ្រកាយ ក�ងុអំឡុងេពល
កិច�្របជំុ្រក �ម្របឹក�ែដលនឹង្រត�វេឡងីជាសាធារណៈ។ ការប�� ក់េលី EIR 
ចុងេ្រកាយ ្រត�វ�នេ្រគាងថានឹងេធ�ីេឡងីេ�េដីមឆា�  ំ2024។

ការកំណត់វ�សាលភាព - ក�ងុដំណាក់កាលេនះ ្របេភទៃនប��  សំណួរ និងកង�ល់ទាក់ទងនឹងបរ �សា� នែដល
្រត�វសិក�ក�ងុវ �សាលភាពៃន EIR ្រត�វ�នកំណត់ឲ្យេឃីញ ។ គំនិត និងទស្សនៈរបស់េលាកអ�កមាន
សារៈសំខាន់ ពីេ្រពាះមតិែកលម�ែដល�នផ�ល់នឹង្រត�វ�នពិចារណាក�ងុការេរ�បចំេសចក�្ីរពាង EIR។
ការកំណត់វ�សាលភាព្រត�វ�នកំណត់េពលស្រមាប់ៃថ�ទី 30 ែខក��  ដល់ៃថ�ទី 14 ែខវ �ច�ិកា ឆា�  ំ2022។

េសចក�ី្រពាង EIR - រ�យការណ៍េសចក�្ីរពាងនឹង្រត�វ�នដាក់បងា� ញឱ្យសាធារណៈជនពិនិត្យេមីល
េដីម្បអីនុ�� តឱ្យសមាជិកសហគមន៍មានឱកាសផ�ល់មតិែកលម� និង
មតិេយាបល់។ បុគ�លិករបស់ Metropolitan នឹងពិនិត្យេមីលមតិេយាបល់ េរ�បចំការ
េឆ�ីយតប និងែកែ្រប EIR តាមត្រម�វការ។ ការេចញផ�យេសចក�្ីរពាង EIR ្រត�វ�នេ្រគាងស្រមាប់រដូវេ��
 2023។
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