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នសចកដ ៊ីជូនដំណឹងសដ៊ីព៊ីសវនាការសាធារណៈ
លស្ចរត ីជូនដំណឹងស្ត ីពីស្វនាការសាធារណៈលនោះមានជាភាសាលសេងៗ (ភាសាលអស្ប៉ាញ - លវៀតណាម្
- ចិន - ឆ្ហទី - ព័រទុយហ្គាល់ - កមែ រ) លៅលលើលេហទំព័ររបស្់ MassDEP តាម្រយៈ៖ https://www
.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-comment-opportunities
ក្រស្ួ ងការពារបរ ិសាានឆ្នរដឋ Massachusetts (MassDEP) លក្កាម្ការក្េប់ក្េងរបស្់ M.G.L. c.
21A, កសនរ 16, M.G.L. c. 111, កសនរ 2C, 142A រហូ តដល់ 142E, និង M.G.L. c. 21N, កសនរ 2, 3(c)
នឹងលបើរស្វនាការសាធារណៈក្ស្បតាម្
M.G.L.។
ជំពូរ
30A
ស្ត ីពី វ ិលសាធនរម្ែ កដលបានលស្ន ើស្ុំលលើមាក្តា
310
CMR
7.71៖
ការរាយការណ៍អំពីការបំភាយឧស្ែ ័នសទោះរញ្ច រ់ និងស្ត ង់ដារថាម្ពលសាាតមាក្តា 310 CMR 7.75។
ការលធវ ើ វ ិលសាធនរម្ែ លលើមាក្តា 310 CMR 7.71 នឹង (1) ករលម្ា ស្ងា តិភាពររវាងរម្ែ វ ិធី
រាយការណ៍អំពីឧស្ែ ័នសទោះរញ្ច រ់
(GHG)
របស្់
MassDEP
ស្ក្មាប់រកនែ ងនានា
និងរម្ែ វ ិធីរាយការណ៍ GHG របស្់ទីភានរ់ងារការពារបរ ិសាាន (EPA) របស្់ស្ហរដឋ អាលម្រ ិរ (2)
ចងក្រងឯរសារឱ្យបានក្តឹម្ក្តូវនូ វដំលណើរការ
ផ្លែស្់បតររម្ែ
ូ
វ ិធីរាយការណ៍អំពីឧស្ែ័នសទ ោះរញ្ច រ់លៅរនុងក្បព័នធរាយការណ៍លអឡិចក្តូនិរ MassDEP ថ្ែី
និង
(3)
លុបលោលលរខ មណឌតក្ម្ូវឆ្នការរាយការណ៍កដលម្ិនោំបាច់កដលក្តូវបានរំណត់
អតត ស្ញ្ញាណថាជាបនទុរធង ន់ជារ់លារ់ស្ក្មាប់រកនែ ងនានា។ លដើម្បីសតល់ស្ងា តិភាពជាម្ួ យរម្ែ វ ិធី
EPA, MassDEP រំពុងលស្ន ើស្ុំផ្លែស្់បតរជំ
ូ នួស្លរខ មណឌតក្ម្ូវរនុងការរំណត់ប រ ិមាណឆ្នការបំភាយ
ឧស្ែ ័នលដាយអនុលលាម្តាម្ពិធីសារឆ្នការរាយការណ៍ទូលៅ (GRP) លដាយលរខ មណឌតក្ម្ូវរនុងការ
លក្បើក្បាស្់ វ ិធីសារស្ត កដលបានបញ្ញារ់រនុងមាក្តា 40 CFR កសន រ 98។ ការលធវ ើ វ ិលសាធនរម្ែ លលើស្តង់ដារ
ថាម្ពលសាាត310
CMR
7.75
នឹងបកនា ម្ជលក្ម្ើស្រាយការណ៍ដល់អនរលរ់អេា ិស្នី
លរខ ណៈរាយលៅរនុងទីក្រ ុង
និងបញ្ញារ់ពីស្ិទធិអំណាចរបស្់
MassDEP
រនុងការតក្ម្ូវឱ្យមានការរាយការណ៍ជារ់លារ់លដាយផ្លទល់លៅកាន់ក្រស្ួ ងធនធានថាម្ពលឆ្នរដឋ
Massachusetts
វ ិលសាធនរម្ែ កដលបានលស្ន ើស្ុំ និងឯរសារសាវតារអាចររបានលៅលលើលេហទំព័ររបស្់ MassDEP
លៅ៖ https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities
ស្វនាការសាធារណៈចំនួនពីរលលើរនឹងក្តូវលធវ ើលឡើងតាម្ក្បព័នធអុីនធឺណិត និងតាម្ទូ រស្ពទ ។
ស្វនាការសាធារណៈនឹងក្តូវលធវ ើលឡើង៖
លៅឆ្ថ្ងអងាារទី 3 កមស្ីហ្គឆ្នំ 2021 លវលាលមា៉ាង 10:00 ក្ពឹរ។
ចុោះល្ែោះជាម្ុនស្ក្មាប់ស្វនាការលនោះ៖
https://zoom.us/meeting/register/tJAqcO6pqDopE932Trvt-FqAAI7FRYAa_HgK
លៅឆ្ថ្ងអងាារទី 3 កមស្ីហ្គឆ្នំ 2021 លវលាលមា៉ាង 17:00។
ចុោះល្ែោះជាម្ុនស្ក្មាប់ស្វនាការលនោះ៖
https://zoom.us/meeting/register/tJEqfuCvrD4tH9BgY0c6aLjbiLeVi3ugj1Dm

ព័ត៌មានននេះមានជាទម្រង់នសេង។ សូរទាក់ទង Michelle Waters-Ekanem នាយកផ្សែកភាពចម្រ រេះ/សិទធិស៊ី វ ិលតាររយៈនលខ 617-292-5751។
នសវាករម TTY# MassRelay 1-800-439-2370
លេហទំព័រ MassDEP៖ www.mass.gov/dep
លបាោះពុម្ពលលើក្រដាស្ករឆ្នន

ស្ូ ម្ចូ លរ ួម្ស្វនាការសាធារណៈពីរុំពូ យទ័រ លថ្បែ ត
ិ
ឬសាែតហវ ូនរបស្់អនរ។ អន ររ៏អាចចុចលៅ
ចូ លលដាយលក្បើទូរស្ពទ របស្់អនរសងកដរ។ ស្រខ ីរម្ែ អាចនឹងក្តូវបានបងាាញលដាយផ្លទល់
មាត់លៅរនុងស្វនាការសាធារណៈ
ឬលស្ចរត ីអតាាធិបបយជាលាយលរខ ណ៍អរេរអាចនឹងក្តូវបានដារ់បញ្ជន
ូ រហូ តដល់លមា៉ាង
5:00
លាងចលៅឆ្ថ្ងទី 16 កមស្ីហ្គឆ្នំ 2021។ លស្ចរដ ីអធិបបយជាលាយលរខ ណ៍អរេរក្តូវកតលសញើតាម្អុីកម្ល
លៅកាន់ climate.strategies@mass.gov ឬតាម្ស្ំបុក្តឆ្ក្បស្ណីយ៍លៅកាន់ Climate Strategies,
MassDEP, One Winter Street, Boston, MA 02018។
ស្ក្មាប់ការស្ក្ម្បស្ក្ម្ួ លពិលស្ស្លលើស្វនាការទំងលនោះ
ស្ូ ម្លៅទូ រស្ពទ លៅការ ិយាល័យ
កសនរភាពចក្ម្ ុោះរបស្់ MassDEP តាម្រយៈលលម 617-292-5751។ លស្វារម្ែ TTY# MassRelay 1800-439-2370។
ព័ត៌មានលនោះមានជាទក្ម្ង់លសេងតាម្ការលស្ន ើស្ុំ។ MassDEP
សតល់ជូនលស្វារម្ែ អនរបរកក្បភាសាផ្លទល់មាត់/លស្វារម្ែ
បរកក្បភាសាដល់បុេាលកដលលចោះភាសាអង់លេែ ស្តិចតួ ចលដាយឥតេិតឆ្ថ្ែ។
ក្បស្ិនលបើអនរ
ក្តូវការអន របរកក្បផ្លទល់មាត់រនុងការចូ លរ ួម្រិចចក្បជុំលនោះ
លស្វារម្ែ បរកក្បអាចររបាន
លៅតំណខាងលក្កាម្៖ https://www.mass.gov/info-details/massdep-language-translationassistance។
តាម្បទបញ្ញារបស្់ក្រស្ួ ងការពារបរ ិសាាន
Martin Suuberg
ស្ន ងការ

