
ផែ�នការរបស់់យើ�ើងកុ្នុ�ងការលុុបបំបាត់់ការស្លាា ប់យើ��ស្លារ
យើ��ះថ្នាា ក្នុ់ចរាចរណ៍ ៍និងរបួស់ធ្ងងន់ធ្ងងរយើ�ឆ្នាំា  ំ2035 

��ឹត់តប័�ត់�័ត់៌មានស់យើងេប - 2021/2022

• ការរចនា�ូ �វ ផែ�លុយើធ្ងើ �ឱ្យយឥរយិាបថស់ុវតិ់ិភា�ជាលុំនាំយើ�ើម។

•	 យើធ្ងើ �ការផ្លាា ស់់បូ �រចយំើ�ះ ចាប ់នងិយើ�លុនយើយាបា� របស់់យើ�ើង ផែ�លុនំាឱ្យយ�ូ �វមានសុ់វតិ់ភិា�ជាងមនុស់�មាប់ទាំងំអស់់�ា  �ូចជាការកាត់ប់និ�

យើលុឿ�នក្នុណំ៍ត់ ់ការបផែនិមកាយើមរាា ចរាចរណ៍៍យើ�កុ្នុ�ងទីតំីាំងស់ខំាន់ៗ  នងិកាត់ប់និ�ភា�ក្នុក្នុស់ះ ះចរាចរណ៍៍យើ�កុ្នុ�ងមូលុ�ា នរបស់់យើ�ើង។

• ការអប់រ ំអាក្នុយើបើក្នុបរឱ្យយមានស់ុវតិិ់ភា� និងយើ�រ�អាក្នុយើ�បើ�បាស់់�ូ �វទាំងំអស់់។

•	 ការបយើងើ ើត់�ប�័នធស់�មាប់ ការវា�ត់ម្លៃមា  យើ�យើ�លុយើ�ើងយើធ្ងើ �ការផែក្នុលុមអជាបនតបនាះ ប់ចំយើ�ះ�ូ �វរមួរបស់់យើ�ើង។

•	 បយើងើ ើន ការវនិយិើយាគយាា ងស់ខំានរ់បស់់យើ�ើង យើ�កុ្នុ�ងគយើ�មាង�កឹ្នុជញូ្ជូ �ន�បក្នុបយើ��ស់វុតិ់ភិា� នងិស់ក្នុមម យើ�ើ�ធានាថ្នារាលុគ់យើ�មាង

�ឹក្នុជញូ្ជូ �នទាំងំអស់់�ត់វូបានមក្នុ�លុ់ជាឱ្យកាស់មួ�យើ�ើមឿីផែក្នុលុមអស់ុវតិិ់ភា�។

បចុ�បឿនា ទី�ីក្នុងុក្នុ�ំងុយើធ្ងើ �ការយើលុើផែ�នការស់ក្នុមមភា� Vision Zero យើ�ើមឿបីង្ហាា ញ�រីយើបៀបផែ�លុយើ�ើងនងឹស់យើ�មចបាននូវយើ�លុយើ�

ម្លៃនភា��ម នយើ��ះថ្នាា ក្នុច់រាចរណ៍៍�លុស់្លាា ប ់នងិរបួស់ធ្ងងនធ់្ងងរយើ�ឆ្នាំា  ំ2035។ យើ�ើងក្នុ�ំងុផែស់ើងរក្នុឱ្យកាស់ជាយើ�ចើនយើ�ើមឿផីែក្នុលុមអ

�ប�័នធ�ឹក្នុជញូ្ជូ �នរបស់់យើ�ើងស់�មាប់អាក្នុផែ�លុយើបើក្នុបរ យើ�ើរ ជិះក្នុង់ រំក្នុិលុ និងឆ្លាងកាត់់ រមួទាំងំ៖

យើត់ើ�ំយើ�ះ�ស្លា� Vision Zero អើ �ខ្លះា ះផែ�លុទីី�ក្នុងុ Tacoma នឹង�ិចារ�?

Vision Zero គឺជាគំនិត់�ូ �ចយើ�តើមស់ក្នុលុមួ�យើ�ើមឿីលុុបបំបាត់់ការស្លាា ប់

យើ��ស្លារ យើ��ះថ្នាា ក្នុ់ចរាចរណ៍៍ និងការរងរបួស់ធ្ងងន់ធ្ងងរ ខ្លះណ៍ៈយើ�លុផែ�លុ

បយើងើ ើនការចលុត័់�បក្នុបយើ��សុ់វតិ់ភិា� ស់ខុ្លះភា�លុអ  នងិស់មធ្ងមស៌់�មាប់

ទាំងំអស់់�ា ។ 

យើយាងតាំមប�ត ញ Vision Zero មនសុ់សជាង 40,000 នាក្នុ ់(ចនួំន�បជាជន

ម្លៃនទី�ីក្នុងុតូ់ចមួ�) �ត់វូបានស្លាា បជ់ាយើរៀងរាល់ុឆ្នាំា យំើ�យើលុើ�ង�ូ �វអាយើមរកិ្នុ យើ�ើ�

រាប់រ��ន់នាក្នុ់យើទីៀត់រងរបួស់។ វធិ្ងីស្លាស្រ្តស់ត  Vision Zero យើមើលុយើ�ើញថ្នាការ

ស្លាា ប់ចរាចរណ៍៍ទាំងំយើនះអាចការ�របាន។

យើត់ើ Vision Zero ជាអើ �?

បផែនិម�ីយើលុើការលុុបបំបាត់់ការស្លាា ប់យើ��យើ��ះថ្នាា ក្នុ់ចរាចរណ៍៍ និងរបួស់

ធ្ងងន់ធ្ងង រ ការទីទួីលុ�ក្នុវធិ្ងីស្លាស្រ្តស់ត  Vision Zero នឹង�តលុ់អតិ់�បយើយាជន៍

ស់�គមន៍យើ�សងយើទីៀត់ រមួមាន៖ 

• ការយើធ្ងើ �ឱ្យយ�ូ �វរបស់់យើ�ើង�យំើណ៍ើរការកាន់ផែត់�បយើស់ើរយើ�ើងស់�មាបអ់ាក្នុយើ�បើ

�បាស់់ទាំងំអស់់ រមួទាំងំ ស់�មាបម់នសុ់សជិះក្នុង ់យើ�ើរ យើធ្ងើ ��ំយើណ៍ើរឆ្លាងកាត់ ់នងិ

អាក្នុផែ�លុយើ�បើរយើទីះរញុ ឬឧបក្នុរណ៍៍ស់�មាប់ចលុត័់�ូចជាមាូតូ់សូ់ �ត់ជឺាយើ�ើម។ 

• កាត់់បនិ�ការយើបើក្នុបរយើលុឿ�ន និងស់�មួលុចរាចរណ៍៍យើ�តាំម�ង�ូ �វ

មូលុ�ា ន

• យើធ្ងើ �ឱ្យយ�បយើស់ើរយើ�ើងនូវការអភិវិឌ្ឍឍយើស់�ាក្នុចិចយើ�កុ្នុ�ងមូលុ�ា ន�ណ៍ជិជក្នុមម  

អតិ់�បយើយាជន៍ម្លៃន Vision Zero



យើត់ើទីី�ក្នុងុ Tacoma ក្នុំ�ុងអភិិវឌ្ឍឍផែ�នការ

ស់ក្នុមមភា� Vision Zero យាា ង�ូចយើមតច?

ស់�មាប់�័ត់៌មានបផែនិម៖
Carrie Wilhelme, អាក្នុយើរៀបចំផែ�នការ�ឹក្នុជញូ្ជូ �នជាន់ខ្លះព ស់់ I (253) 591-5560
cwilhelme@cityoftacoma.org I cityoftacoma.org/visionzero

មនុស់ស�បមាណ៍ជា 80 �ត់ូវបានស់មាា ប់  

ឬ របួស់ធ្ងងន ់យើ�កុ្នុ�ងយើ��ះថ្នាា ក្នុ់ចរាចរណ៍៍ជា 

យើរៀងរាលុ់ឆ្នាំា ំ – យើនាះគឺយើស់ម ើនឹង មនុស់សមាា ក្នុ ់យើរៀងរាលុ ់5 ម្លៃថង។

ទីំនងជាស្លាា ប់ ឬរងរបួស់

ធ្ងងន់ធ្ងងរ �បស់ិនយើបើអាក្នុ

ជាប�់ក្នុ�់ន័ធនងឹយើ��ះថ្នាា ក្នុ់

យើ�លុក្នុំ�ុងយើ�ើរ។

2x
អាក្នុក្នុំ�ុងរស់.់..

យើ�កុ្នុ�ងទីី�ក្នុងុ TACOMA...ក្នុតាំត ជាយើ�ចើននងឹជូន�ណឹំ៍ង�ល់ុកិ្នុចចខ្លះតិ់ខំ្លះ�បឹងផែ�បង 

ផែ�នការស់ក្នុមមភា� Vision Zero របស់់យើ�ើង៖

• យើ�ើងនងឹ�និតិ់យយើមើលុទីនិាន�័បាះទីងិចិក្នុនាងមក្នុ 

យើ�ើ�យើមើលុសូ់ចនាក្នុរស់មធ្ងម៌យើ�ើមឿីក្នុំណ៍ត់់

អាទីិភា�ទីីតាំំងស់�មាប់គយើ�មាងផែ�លុផែក្នុលុមអ

ស់ុវតិិ់ភា��ូ �វថាលុ់។ 

• យើ�ើង�ងឹយើ�ើ�ថ្នាការយើបើក្នុបរ�ួស់យើលុឿ�នក្នុណំ៍ត់់

ជាក្នុតាំត ចមឿងផែ�លុយើធ្ងើ �ឱ្យយយើ��ះថ្នាា ក្នុ់ចរាចរណ៍៍

ប�ត លុឲ្យយមានមនុស់សស្លាា ប់។ 

• យើ�ើងនងឹយើធ្ងើ �ការសិ់ក្នុាយើ�ើមឿកី្នុណំ៍ត់ក់្នុផែនាងផែ�លុ

យើ�ើងអាចស់យើ�ងិ្ហាះអា�ុជីវតិ់យើ����ន់ផែត់

បនិ�យើលុឿ�នក្នុំណ៍ត់់។  

• យើ�ើងនឹងចូលុរមួជាមួ�ស់�គមន ៍យើ�ើមឿី

ផែស់ើ ង�លុ់បផែនិមអំ�ីរយើបៀបផែ�លុស់ុវតិិ់ភា�

ចរាចរណ៍៍បាះ�លុ់�លុ់អាក្នុ។

�ក្នុ�័់នធនងឹយើ��ះថ្នាា ក់្នុផែ�លុប�ត លុឲ្យយ 
ស្លាា ប់ ឬមានរបួស់ធ្ងងន់ធ្ងងរ។ 

1កុ្នុ�ងចយំើនាមមនសុ់ស10 នាក្នុ ់

យើ�ឆ្នាំា ំ 2020 �ក្នុមុ�បឹក្នុា�ក្នុងុ Tacoma បានអនុម័ត់ 

ស្លាលុ�កីា 40559, យើ��យើបតជាា ឲ្យយទី�ីក្នុងុចយំើ�ះការអនវុត់ត  

Vision Zero ។ យើ�ើងនឹងអភិិវឌ្ឍឍផែ�នការស់ក្នុមមភា� 

Vision Zero កុ្នុ�ងក្នុ�ុំងរ�ូវយើ�ត ឆ្នាំា  ំ2022 យើ�យើ�លុផែ�លុវា

នឹង�ត់វូបាននាំមក្នុ យើ�ចំយើ�ះទីី�ក្នុងុ 

�ក្នុមុ�បឹក្នុាស់�មាប់ការអនុម័ត់។

រ�ៈយើ�លុ
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រ�ូវស់ា ឹក្នុយើ�ើ�ជះុ រ�ូវរង្ហា រ�ូវផ្លាើ រ �ក្នុ រ�ូវយើ�ត ចាប់�ីឆ្នាំា ំ 2022 យើនះត់យើ�

�ក្នុមុ�បឹក្នុាស្លាលា�ក្នុងុ
អនុម័ត់ផែ�នការ


