Charles D. Baker
អភិបាល

Kathleen A. Theoharides
លលខាធិការ

Karyn E. Polito
អភិបាលរង

Martin Suuberg
ស្ន ងការ

លស្នរត ីជូនដំណឹងអំពីស្វនាការសាធារណៈ
លស្នរត ីជូនដំណឹងអំពីស្វនាការសាធារណៈលនោះមានជាភាសាលសេងៗ (លអស្ប៉ាញ -- លវៀតណាម្ -- និន - លក្រអូ លច្ហទី -- ព័រទុយហ្កាល់ -- កមែ រ) លៅលលើលេហទំព័ររបស្់ MassDEP
តាម្រយៈ៖ https://www.mass.gov/service-details/massdep-public-hearings-commentopportunities។
ក្រស្ួ ងការពារបរ ិសាានរដឋ Massachusetts (MassDEP) ស្ា ិតលៅលក្កាម្ការអនុញ្ញាតនបប់ច្ន M.G.L. c.21A
§§ 26 – 53 និងកសន រទី 2 ច្នជំពូរទី 322 ច្នស្រម្ែ ភាពឆ្នំ 2020
នឹងលធវ ើស្វនាការជាសាធារណៈលដាយអនុលោម្តាម្ M.G.L. c. 30A លលើបទបញ្ញាថ្ែ ី 314 CMR 16.00

ឹ ជាសាធារណៈអំពកា
តក្ម្ូវការជូ នដំណឹងលដើម្បីលលើររម្ព ស្កា
់ រយល់ដង
ី របំពុលទឹរស្អុយ។
បទបបញ្ា តត ិកដលបានលស្ន ើ េឺជាតក្ម្ូវការច្ននបប់លលើររម្ព ស្កា
់ រយល់ដឹងអំពីការបំពុលទឹរស្អុយ (Act
Promoting Awareness of Sewage Pollution) លៅរនុងទឹរសាធារណៈ លហើយនឹងបលងា ើតនូ វតក្ម្ូវការ
និងនីតិ វ ិធីស្ក្មាប់ការជូ នដំណឹងដល់សាធារណជនអំពីការបលញ្េ ញទឹរស្អុយ និងការហូ រនូ លលៅរនុង
ច្សៃ ទឹរច្នស្ហេម្ន៍លដើម្បីការពារ និងកថ្ររាស្ុមភាពសាធារណៈ។
បទបញ្ញាកដលបានលស្ន ើ និងឯរសារក្បវតត ិរ ូបអានររបានលៅលលើលេហទំព័ររបស្់ MassDEP តាម្រយៈ៖
www.mass.gov/eea/agencies/massdep/news/comment/។
អនុលោម្តាម្បទបបញ្ា តត ស្
ិ ក្មាប់ការទទួ លបានស្ិទធិជាសាធារណៈជាជលក្ម្ើស្ដ៏ក្តឹម្ក្តូវកដលមានកនង
លៅរនុងកសន រទី 20 ច្នជំពូរ 20 ច្នស្រម្ែ ភាពឆ្នំ 2021 និងបទបញ្ញាក្បតិបតត ិស្តីពីរូ វ ីដលលម 1
របស្់លោរអភិបាល Charles D. Baker កដលផ្អារការសត ល់បទបបញ្ា តត ិម្ួយនំនួនច្ននបប់លបើររិនេក្បជុំ
G.L.c. 30A, s. 20 នុោះច្ថ្ៃ ទី 12 កមម្ីនា ឆ្នំ 2020 កដលក្តូវបានពក្ងីរលដាយបទបញ្ញាក្បតិបតត ិស្ដីពីរូ វ ីដ
លលម 69 ស្វនាការជាសាធារណៈនឹងក្តូវលធវ ើល ើងតាម្អុីនធឺណិត និងតាម្ទូ រស្ពៃ ។ កាលបរ ិលនេ ទ និង
ព័ត៌មាននុោះល្ែោះស្ក្មាប់ស្វនាការជាសាធារណៈមានដូ នខាងលក្កាម្៖
ច្ថ្ៃ ពុធ ទី 27 កមតុោ ឆ្នំ 2021
វេគ ព័ត៌មាន៖ 1:00 រលស្ៀល
ស្វនាការសាធារណៈ៖ 2:00 រលស្ៀល
នុោះល្ែោះជាម្ុនស្ក្មាប់ការក្បជុំលនោះ៖
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcoc--vqjgqH933nsXnWqCwKna7be5U4MAT
បនាៃប់ពីនុោះល្ែោះ អន រនឹងទទួ លបានអុីកម្លបញ្ញារ់កដលមានព័ត៌មានអំពកា
ី រនូ លរ ួម្ក្បជុំ។

ព័ត៌មានននេះមានជាទម្រង់នសេងនទៀត។ ទាក់ទងនោកម្រី Michelle Waters-Ekanem នាយកននភាពចម្រ រេះ/រិទធិរី វ ិលតារនលខ 617-292-5751។
TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370
លេហទំព័ររបស្់ MassDEP៖ www.mass.gov/dep
លបាោះពុម្ពលលើក្រដាស្ករច្នន ល ើង វ ិញ

ច្ថ្ៃ ពុធ ទី 27 កមតុោ ឆ្នំ 2021
វេគ ព័ត៌មាន៖ 6:00 ោៃន
ស្វនាការសាធារណៈ៖ 7:00 ោៃន
នុោះល្ែោះជាម្ុនស្ក្មាប់ការក្បជុំលនោះ៖
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcrd-CsrD4uE9IlVHeXm8up5HC0h5uP6U7x
បនាៃប់ពីនុោះល្ែោះ អន រនឹងទទួ លបានអុីកម្លបញ្ញារ់កដលមានព័ត៌មានអំពកា
ី រនូ លរ ួម្ក្បជុំ។
ស្រខ ីរម្ែ អានក្តូវបានបង្ហាញលដាយផ្អៃល់មាត់លៅឯស្វនាការសាធារណៈ។ MassDEP នឹងទទួ លយរម្តិជា
ោយលរខ ណ៍អរេររហូ តដល់លមា៉ាង 5:00 ោៃនលៅច្ថ្ៃ ទី 8 កមវ ិនេ ិកា ឆ្នំ 2021។ ម្តិជាោយលរខ ណ៍អរេរ
ក្តូវកតលសញតា
ើ ម្អុីកម្លលៅ massdep.npdes@mass.gov ឬតាម្អុីកម្លលៅ៖ លោរពជូ ន៖
ការជូ នដំណឹងអំពីទឹរស្អុយ, MassDEP, Winter Street, 5th Floor, Boston, MA 02108។
ស្ក្មាប់ការសានរ់លៅពិលស្ស្ស្ក្មាប់ស្វនាការទ ំងលនោះ ស្ូ ម្ទូ រស្ពៃ លៅការ ិយាល័យនក្ម្ រោះ MassDEP
លៅលលម 617-292-5751។ TTY# MassRelay Service 1-800-439-2370។ ព័ត៌មានលនោះមានជាទក្ម្ង់
លសេងលទៀតតាម្ការលស្ន ើស្ុំ។ MassDEP សត លជ
់ ូ នលស្វារម្ែ បរកក្ប/អន របរកក្បភាសាដល់បុេគលកដលមាន
ជំនាញភាសាអង់លេេ ស្តិនតួ នលដាយម្ិនេិតច្ថ្េ ។ ក្បស្ិនលបើអនរក្តូវការអន របរកក្បលដើម្បីនូលរ ួម្រនុង
ស្វនាការលនោះ លស្វារម្ែ បរកក្បអានររបានលៅតំណខាងលក្កាម្៖ https://www.mass.gov/infodetails/massdep-language-translation-assistance។
តាម្បញ្ញារបស្់ក្រស្ួ ង
Martin Suuberg
ស្ន ងការ
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