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C  I  T  Y    O  F    P  H  I  L  A  D  E  L P H I A 
ការយិាល័យនាយកគ្រប់គ្រង 

កម្ម វធិកីកលម្អជីវតិសហរម្ន៍

 គ្កមុ្ការងារលុបបំបាត់រំនូសលលើជញ្ជ ំង 
ក្រមុការងារលុបបំបាត់គំនូសលលើជញ្ជ ំង (Graffiti 
Abatement Team ឬ GAT) គឺជាទីភ្នា រ់ងារនំមុខ
មួយដែលទទួលខុសក្តវូចំល ោះការលុបបំបាត់និងការ
ទប់ស្កា ត់រុំឲ្យមានការររីរាលដាលននការគូសគំនូស
បំផ្លិតបំផ្លល ញលៅលលើជញ្ជ ំង។ រមម វធិីលនោះបានបលងា ើត
លៅជាអងគភ្នពក្បតិរមមរហ័ស ដែលអាចលដាោះក្ស្កយ
តាមសំល ើសំុការលុបបំបាត់គំនូសលលើជញ្ជ ំងភ្នគ
លក្ចើន រន ុងអំឡុងលពល 3-4 នងៃលធវ ើការ (ឲ្យដតស្កា នភ្នព
អនុញ្ា ត)។ CLIP បានលុបបំបាត់គំនូសលលើជញ្ជ ំងពី
ក្ទពយសមបតត ិនិងចលនក្ទពយដារ់តំាងលៅតាមែងផ្ល វូ 
ជាងមួយលានរដនលងលៅ Philadelphia។ លនោះគជឺាលស
វាឥតគិតនងលជូនចំល ោះលំលៅដាា ននិងអាជីវរមមរន ុងទី
ក្រងុរបស់លយើង។ 

ការកែនាអំំពីការរាយការែ៍៖ 
ផ្ដល់អាសយដាា នជារ់លារ់និង Zip Code ននគំនូស
លលើជញ្ជ ំង។

 បញ្ជ រ់ថាលនោះជាក្ទពយសមបតត ិក្បលេទអវ ី ក្ពមទងំ
រដនលងដែលគំនូសលលើជញ្ជ ំងសា ិតលៅលលើក្ទពយសមបតត ិ
លនោះ។

 បញ្ជ រ់ពី វធីិលុបបំបាត់ដែលអារចូលចិតត (លាបថាា ំ
ឬរក៏ារបាញ់ទឹរសមាា ត)។

 ក្តវូបុលរសរមម លដាយរាយការ ៍ពីគំនូសលលើជញ្ជ ំងភ្នល
មៗ លៅលពលវាលលចលឡើងរន ុងសងាា ត់របស់អារ។

រលបៀបរាយការែ៍ពីការរូសរំនូសបំផ្លិតបំផ្លល ញលៅលលើ
ជញ្ជ ំង 

រចួជកជកជាមួ្យការ ី

www.phila.gov/clip

 លៅទូរសពទលៅលលខ 311 ផ្លា  ល់
ឬ…

 លលើប ដដ  ញអុនីធឺ ិតតាម 

ការលុបបំបាត់រំនូសលលើជញ្ជ ំងរឺជាលសវាឥតរិតថ្លល 
សគ្ាប់លំលៅដ្ឋា ននិងអាជវីកម្មលៅ Philadelphia! 

 ក្រមុការងារលបុបំបាតគ់ំនូសលលើជញ្ជ ំង

 រមម វធិសីក្មាបែី់ឡូតិ៍ទំលនរ

 រមម វធិដីងទកំ្ទពយសមបតត ិ

 រមម វធិនីែគូសហគមន៍

 រមម វធិលីសវាសហគមន៍

James F. Kenney, ǲƯȭƟǇǃħ ɀĿ

Michael DiBerardinis, នាយកគ្ រ ប់គ្ រង

Wƻŀƴƴŀ hǘŜǊƻπ/ǊǳȊΣ ƗƹǂǂĿħĲƜɣħĲĿ 
Thomas Conway, ƚƹǂ

លទ្ធផ្លលលចលលល របស់កម្ម វ ិធីកន ុង FY 16

ំ

 រពយសម្បតត និិងចលនរ ពយតំ ងជាប់លៅ 
តម្ដងផ្ល វូជាង 113,000 កកនលង
គ្  តូវបាន សាអ តលដាយគ្  ក ុ
ម្ការងារលុបបំបាត់រ ំនូស លលលើជញ្ជ 
ង

 កាលដី ូឡ  តិ៍ទលនរជាង 40,000 កកនលង គ្
តូវ បាន
គ្  តួតពិនិតយ

 កាលដី ូឡ  តិ៍ទលនរជាង 15,000 កកនលង គ្
តូវ បានសាអ តលដាយគ្  ក មុ្ការងារ 
CLIP

 បានបញ្ច 



 ប់រលគ្នងលសវាសហរម្ន៍ចំនួន

1,200

 អងគការសហរម្ន៍ចំនួន 546 បានទ្ួល
លគ្ រឿងផ្គត់ផ្គង់សាអ តពីកម្ម វ
ិធីថ្ ដរសូហរម្ ន៍





លគ្ រឿងបរ កិាា រជាង 6,000 បំ កែក
គ្ តូវបាន ឲ្យខ្ច ី
តម្រយៈកម្ម វ ិធថី្ ដរសូហរម្ន៍

ែ ផ្ែកខាងលគ្ �ថ្ នរពយ សម្បតត ជិាង 
 13,500 កកនលង
គ្  តូវបានគ្  តួតពិនិតយ និង 3,100 
កកនលង គ្  តូវ បានលុបបំបាត់លដាយគ្  ក ុ
ម្ការងារ CLIP

“សូម្អររែុអែកទងំអសគ់្នែ កដលបានលធវើការ

លដ្ឋយម្ិនខាល ចហត់លនឿយកន ុងការកលទគំ្ទ្ពយសម្បតត ិ 

លហើយកសូ៏ម្កលលងអំែររែុដល់អែកសម ័គ្រចិតតរាប់

ពានន់ាក់កដលបានបងាា ញខ្ល នួកន ុងសងាា តរ់បស់

លយើងផ្ងកដរ។ លដ្ឋយរមួ្សហការគ្នែ  លយើងអាចលហើយ

នឹងលធវ ើឲ្យសងគម្របសល់យើងានភាពខ្ុសកបលកបា

ន។”  

Thomas Conway, 

នយររងក្គប់ក្គង 

@PhillyClip  www.phila.gov/clip 

Khmer



កម្ម វធីិកលទគំ្ទ្ពយសម្បតតិ & 

កម្ម វធីិសគ្ាប់ដីឡូតិ៍ទ្ំលនរ   

រមម វធីិដងទកំ្ទពយសមបតត ិ និង រមម វធីិសក្មាប់ែីឡូតិ៍ទំលនរ របស់ទី
ក្រងុ ក្តវូបានបលងា ើតលឡើងលែើមបលីដាោះក្ស្កយបញ្ា ដែលក្ទពយសមបតត ិ
ទទួលរងផ្លប ោះ ល់ ក្ពមទងំការលូតលាស់លក្ចើនលពរ សំរាម 
និងធូលី។ លោលបំ ងចមបងននរមម វធីិទងំលនោះ គឺលែើមបលីលើរ
រមពស់សងាា ត់ដែលក្សស់ស្កា ត លដាយពក្ងឹងក្រមននការដងទកំ្ទពយ
សមបតត ិរបស់ទីក្រងុ។ មុនលពលទីក្រងុផ្ដ ចួលផ្ដ ើម 
ចំណ្ដត់ការដារ់ទ ឌ រមមណ្ដមួយ មាា ស់ក្ទពយសមបតត ិគួរទទួលបាន
លសចរដ ីជូនែំ ឹងពីការក្ពមានដែលដងលងថា ក្ទពយសមបតត ិលនោះក្តវូ
ទទួលការដងទ។ំ លបើការក្ពមានលនោះមិនអាចបងខ ិតបងខ ំមាា ស់ឲ្យ
ដងទកំ្ទពយសមបតត ិរបស់ពួរលគលទ ក្រមុការងារលុប

រមម វធីិនែគូសហគមន៍ (CPP) ផ្ដល់រមា ីននឧបររ ស៍មាា តនិងស
មាា រៈផ្គត់ផ្គង់ ជូនែល់អារសម ័ក្គចិតតលៅរន ុងក្រមុសហគមន៍ អាជីវ
រមមនិងលំលៅដាា ន ដែល រ់ព័នធនឹងការសមាា តនិងការដងទំ
សហគមន៍របស់ពួរលគ។ សមាា រៈផ្គត់ផ្គង់ទងំលនោះរមួមានរនស់ 
អំលបាស ដប ល ងង់សំរាម ជាលែើម។ បនទ ប់ពីការសមាា តបាន
បញ្ា ប់ អាររ៏អាចលៅបុគគលិរននរមម វធីិដរលមាជីវតិរន ុងសហ
គមន៍ឲ្យមរក្បមូលងង់សំរាមផ្ងដែរ លហើយពួរលគក្តវូបាន
សក្មបសក្មួលពី CPP។ រមម វធីិលនោះលធវ ើក្បតិបតត ិការលពញមួយឆ្ា ំ។    

រលបៀបលសែ ើសុំសាា រៈផ្គត់ផ្គង់សគ្ាប់ការសាអ ត 

 លៅទូរសពទលៅលលខ  215-685-9558

 ចូលលមើល វ ិបនសរបស់ល េយើង www.phila.gov/clip

កម្ម វ ធីិលសវាសហរម្ន៍ 
រមម វ ិធីលសវាសហគមន៍ (CSP) ផ្ដល់ជូនជនលលម ើលអហឹងា (អាយុ 
18 ឆ្ា  ំនិងលក្ចើនជាងលនោះ) នូវឱកាសរន ុងការបំលពញការកាត់រដឲី្យ 
បលក្មើលសវាសហគមន៍របស់ពួរលគ តាមរយៈការសមាា តនិងការ 
លធវ ើឲ្យទីក្រ ងុក្សស់ស្កា ត។ គលក្មាងលនោះរ មួបញ្ច លូការលបាសសមាា ត 
និងការបំបាត់ធូលីពីក្ទពយសមបតត ិរបស់ទីក្រ ងុ ផ្ល វូលក្កាមែី បល ុរ 
អាោរ  
ជាលែើម ក្ពមទងំជួយែល់ក្រ មុសហគមន៍នូវការសមាា តតាមការ 
ចាត់តាំង។ 

សក្មាប់ព័ត៌មានបដនាមអំពរីមម វ ិធីលសវាសហគមន៍ សូ មលៅទូរ
សពទលៅលលខ (215) 685-3071 ឬចូលទសសន 

លិខ្ិតពីនាយក 
CLIP រមួមានរមម វធីិជាលក្ចើនដែលបានបលងា ើតលឡើង

លែើមបដីរលមាលស្កេ ឌភ្នពននសងាា ត់ តាមរយៈការអប់រំ
អំពកី្រមននការដងទកំ្ទពយសមបតត ិ ការពក្ងឹងក្រមលនោះ 
ក្ពមទងំការលុបបំបាត់ការរំខានប ោះ ល់ លៅលពលបាន
ធាន។ រមម វធីិទងំលនោះក្តវូបានរចនបលងា ើតលឡើងឲ្យមាន
ក្បសិទធផ្ល ក្ពមទងំបលងា ើនក្បសិទធភ្នពជាអតិបរមា 
លដាយបលងា ើតភ្នពជានែគូជាមួយលំលៅដាា ននិងអាជីវ
រមម លែើមបីជួយែល់សហគមន៍ក្បរបលដាយលចរភ្នព។ 
         ែូចដែលអារែឹង ការខិតខំក្បឹងដក្បង ការទទួល

ខុសក្តវូផ្លទ ល់ខល នួ

ចរតិលរខ ៈ 

និងការបរ ចិាា គជូនស្កធារ ៈ គឺជា 
ដែលបានបលងា ើតឆ្ា ឹងខាងននក្បលទសែ ៏

អស្កា រយរបស់លយើង។ 

លយើងសំ ូមពរឲ្យអារបនត  

មលនគមវជិាជ លនោះ លដាយចូលរមួ
 រ់ព័នធ លៅរន ុងសងាា ត់

របស់អារ ក្ពមទងំចាប់នែគូជាមួយរមម វធីិរបស់លយើង 

លែើមបលីធវ ើឲ្យមានភ្នពខុសដបលរជា វជិជមាន។ 

Thomas M. Conway, 

នយររងក្គប់ក្គង 

C  I  T  Y   O  F   P  H  I  L  A  D  E  L  P  H  I  A 

COMMUNITY LIFE IMPROVEMENT PROGRAMS-CLIP 

*លបើលៅទូ្រសពា លៅលលខ្ 311 តម្ទូ្រសពាចល័ត ឬពីខាងលគ្ៅទ្ីគ្កងុ សូម្លៅលៅលលខ្ (215) 686-8686 Khmer 

“សូម្អររុែអែកកដលបានជួយសាអ ត 

ទ្ីគ្កងុដអ៏ស្ចច រយរបស់លយើង!" 

www.phila.gov/clip




