ផែ�នការរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងការលុុបបំំបាត់់ការស្លាាប់់ដោ�យសារ
គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ និិងរបួួ សធ្ងង ន់់ធ្ងងរនៅ�ឆ្នាំំ� 2035
ព្រឹ�ឹត្តតប័័ត្រ�ព័័ត៌៌មានសង្ខេ�េ ប - 2021/2022

តើ�ើ Vision Zero ជាអ្វីី ?
�
Vision Zero គឺឺជាគំំនិិតផ្តួួ ចផ្តើ�ើ�
�
មសកលមួួ យដើ�ើម្បីី�លុុបបំំបាត់់ការស្លាាប់់
ដោ�យសារ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ និិងការរងរបួួ សធ្ងង ន់់ធ្ងងរ ខណៈៈពេ�លដែ�ល
បង្កើ�ើ ន
� ការចល័័តប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ ភា
� ពសុុខភាពល្អអ និិងសមធម៌៌សម្រា�ប់់
ទាំង
ំ អស់់គ្នាា។
យោ�ងតាមបណ្តាា ញ Vision Zero មនុុស្សសជាង 40,000 នាក់់ (ចំំនួួនប្រ�ជាជន
ុ ចមួួ យ)ត្រូ�ូវបានស្លាាប់់ជារៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ�នៅ�លើ�ើដងផ្លូូ វ� អាមេ�រិក
នៃ�ទីីក្រុ�ងតូូ
ិ ហើ�ើយ
រាប់់រយពាន់់នាក់់ទៀ�ៀតរងរបួួ ស។ វិ ិធីីសាស្រ្ត�ត Vision Zero មើ�ើលឃើ�ើញថាការ
ស្លាាប់់ចរាចរណ៍៍ទាំ ំងនេះ�ះអាចការពារបាន។

អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍នៃ� Vision Zero
បន្ថែ�ែ មពីីលើ�ើការលុុបបំំបាត់់ការស្លាាប់់ដោ�យគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ និិងរបួួ ស
ធ្ងង ន់់ធ្ងងរ ការទទួួ លយកវិ ិធីីសាស្រ្ត�ត Vision Zero នឹឹងផ្តត ល់់អត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍
សហគមន៍៍ផ្សេ�េងទៀ�ៀត រួ ួមមាន៖
•

ការធ្វើ�ើ ឱ្យ
� យផ្លូូ វ� របស់់យើ�ើងដំំណើ�រើ ការកាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងសម្រា�ប់់អ្ននកប្រើ��ើ
ប្រា�ស់់ទាំ ំងអស់់រួ ួមទាំ ំងសម្រា�ប់់មនុុស្សសជិះះ�កង់់ដើ�ើរធ្វើ�ើដំ
� ណើ�
ំ រើ ឆ្លលងកាត់់និិង
អ្ននកដែ�លប្រើ��ើរទេះ�ះរុុញឬឧបករណ៍៍សម្រា�ប់ច
់ ល័័តដូូចជាម៉ូូ�តូូ ស្កូូ �តឺឺជាដើ�ើម។

•

កាត់់បន្ថថយការបើ�ើកបរល្បឿ�ឿ�ន និិងសម្រួ�ួ លចរាចរណ៍៍នៅ�តាមដងផ្លូូ វ�
មូូ លដ្ឋាាន

•

ធ្វើ�ើ ឱ្យ
� យប្រ�សើ�ើរឡើ�ើងនូូ វការអភិិវឌ្ឍឍសេ�ដ្ឋឋកិិច្ចចនៅ�ក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាានពាណិិជ្ជជកម្មម

តើ�ើដំំណោះ�ះស្រា�យ Vision Zero អ្វីី �ខ្លះះ�ដែ�លទីីក្រុ� ុង Tacoma នឹឹងពិិចារណា?
ុ ពុង
បច្ចុុ�ប្បបន្នន ទីីក្រុ�ងកំំ
ុ ធ្វើ�ើកា
� រលើ�ើផែ�នការសកម្មមភាពVisionZeroដើ�ើម្បីី�បង្ហាាញពីីរបៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងនឹឹងសម្រេ��ចបាននូូ វគោ�លដៅ�
នៃ�ភាពគ្មាា នគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ដល់ស្លា
់ ា ប់់និិងរបួួ សធ្ងង ន់ធ្ង
់ ង រនៅ�ឆ្នាំំ�2035។យើ�ើងកំំពុង
ុ ស្វែ�ែ ងរកឱកាសជាច្រើ��ើនដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអ
ប្រ�ព័័ន្ធធដឹឹកជញ្ជូូន
� របស់់យើ�ើងសម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លបើ�ើកបរ ដើ�ើរ ជិះះ�កង់់ រំំកិិល និិងឆ្លល ងកាត់់ រួ ួមទាំ ំង៖
•

ការរចនាផ្លូូ វ� ដែ�លធ្វើ�ើ �ឱ្យយឥរិ ិយាបថសុុវត្ថិិ �ភាពជាលំំនាំំដើ�ើម។

•

ធ្វើ�ើកា
� រផ្លាាស់់ប្តូូរចំំ
� ពោះ�ះច្បាាប់់និិងគោ�លនយោ�បាយរបស់់យើ�ើងដែ�លនាំំឱ្យយផ្លូូ វ� មានសុុវត្ថិិភា
� ពជាងមុុនសម្រា�ប់់ទាំ ំងអស់់គ្នាាដូូចជាការកាត់់បន្ថថយ
ល្បឿ�ឿ�នកំំណត់់ការបន្ថែ�ែមកាមេ�រ៉ាាចរាចរណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងទីីតាំង
ំ សំំខាន់់ៗនិិងកាត់់បន្ថថយភាពកកស្ទះះ �ចរាចរណ៍៍នៅ�ក្នុុ�ងមូូ លដ្ឋាានរបស់់យើ�ើង។

•

ការអប់់រំំ អ្ននកបើ�ើកបរឱ្យយមានសុុវត្ថិិ �ភាព និិងគោ�រពអ្ននកប្រើ��ើប្រា�ស់់ផ្លូូ វ� ទាំ ំងអស់់។

•

ការបង្កើ�ើ �តប្រ�ព័័ន្ធធសម្រា�ប់់ ការវាយតម្លៃ�ៃ នៅ�ពេ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ �ការកែ�លម្អអ ជាបន្តត បន្ទាាប់់ចំំពោះ�ះផ្លូូ វ� រួ ួមរបស់់យើ�ើង។

•

បង្កើ�ើ ន
� ការវិ ិនិិយោ�គយ៉ាាងសំំខាន់់របស់់យើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងគម្រោ��ងដឹឹកជញ្ជូូ �នប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ ភា
� ពនិិងសកម្មម ហើ�ើយធានាថារាល់់គម្រោ��ង
ដឹឹកជញ្ជូូន
� ទាំ ំងអស់់ត្រូ�វូ បានមកដល់់ជាឱកាសមួួ យដើ�ើម្បីី�កែ�លម្អអសុុវត្ថិិ �ភាព។

តើ�ើទីីក្រុ� ុង Tacoma កំំពុុងអភិិវឌ្ឍឍផែ�នការ
សកម្មម ភាព Vision Zero យ៉ាាងដូូ ចម្តេ�េច?
នៅ�ឆ្នាំំ� 2020 ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាក្រុ� ុង Tacoma បានអនុុម័័ត
ី 40559,ដោ�យប្តេ�េជ្ញាាឲ្យយទីីក្រុ� ុងចំំពោះ�ះការអនុុវត្តត
សាលដីកា
Vision Zero ។ យើ�ើងនឹឹងអភិិវឌ្ឍឍផែ�នការសកម្មម ភាព
Vision Zero ក្នុុ�ងកំំឡុ
ុ ងរដូូ វក្តៅ�ៅឆ្នាំំ� 2022 នៅ�ពេ�លដែ�លវា
នឹឹងត្រូ�ូវបាននាំំមក នៅ�ចំំពោះ�ះទីីក្រុ� ុង
ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាសម្រា�ប់់ការអនុុម័័ត។

កត្តាា ជាច្រើ��ើននឹឹងជូូនដំំណឹង
ឹ ដល់់កិច្ច
ិ ខិ
ច តខំ
ិ ប្រឹ�
ំ ង
ឹ ប្រែ��ង
ផែ�នការសកម្មម ភាព Vision Zero របស់់យើ�ើង៖

នៅ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ� ុង TACOMA...
មនុុស្សសប្រ�មាណជា

•

យើ�ើងនឹឹងពិិនិត្យ
ិ យមើ�ើលទិន្ននន័
ិ យប៉ះះ�ទង្គិ
័
ិច
� កន្លលងមក

ឬ របួួ សធ្ងង ន់់ នៅ�ក្នុុ�ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍ជា

ហើ�ើយមើ�ើលសូូចនាករសមធម៌៌ដើ�ើម្បីី�កំំណត់់

រៀ�ៀងរាល់់ឆ្នាំំ� – នោះ�ះគឺឺស្មើ�ើ�នឹឹង មនុុស្សសម្នាាក់់ រៀ�ៀងរាល់់

អាទិិភាពទីីតាំំងសម្រា�ប់់គម្រោ��ងដែ�លកែ�លម្អអ
សុុវត្ថិិ �ភាពផ្លូូ វ� ថ្ននល់់។
•

ពាក់់ព័ន្ធ
័ ធ នឹង
ឹ គ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដែ�លបណ្តាាលឲ្យយ
ស្លាាប់់ ឬមានរបួួ សធ្ងង ន់់ធ្ងងរ។

បណ្តាាលឲ្យយមានមនុុស្សសស្លាាប់់។
យើ�ើងនឹឹងធ្វើ�ើ កា
� រសិិក្សាាដើ�ើម្បីី�កំណ
ំ ត់់កន្លែ�ែ ងដែ�ល
យើ�ើងអាចសង្គ្រោះ��ះ�អាយុុជីី វិ ិតដោ�យគ្រា�ន់់តែ�

អ្ននកកំំពុុងរស់់... ទំំនងជាស្លាាប់់ ឬរងរបួួ ស

បន្ថថយល្បឿ�ឿ�នកំំណត់់។
•

2x

យើ�ើងនឹឹងចូូ លរួ ួមជាមួួ យសហគមន៍៍ ដើ�ើម្បីី�
ស្វែ�ែ ងយល់់បន្ថែ�ែ មអំំពីីរបៀ�ៀបដែ�លសុុវត្ថិិ �ភាព
ចរាចរណ៍៍ប៉ះះ�ពាល់់ដល់់អ្ននក។

ធ្ងង ន់់ធ្ងងរ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក
ជាប់់ពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់
ពេ�លកំំពុុងដើ�ើរ។

រយៈៈពេ�ល
2021
រដូូ វស្លឹឹ�កឈើ�ើជ្រុះ�ះ�

2022
រដូូ វរងា

ការវិ ិភាគទិិន្ននន័័យ
និិងការរកឃើ�ើញ

រដូូ វផ្កាារីីក

5 ថ្ងៃ�ៃ។

1ក្នុុ�ងចំំនោ�មមនុុស្សស10នាក់់

ឹ ហើ�ើយថាការបើ�ើកបរហួួ សល្បឿ�ឿ�នកំំណត់់
យើ�ើងដឹង
ជាកត្តាា ចម្បបងដែ�លធ្វើ�ើ �ឱ្យយគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ចរាចរណ៍៍

•

80 ត្រូ�ូវ បានសម្លាាប់់

រដូូ វក្តៅ�ៅ

ការអភិិវឌ្ឍឍផែ�នការ
សកម្មម ភាព

ក្រុ� ុមប្រឹ�ឹក្សាាសាលាក្រុ� ុង
អនុុម័័តផែ�នការ

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែ ម៖
Carrie Wilhelme, អ្ននករៀ�ៀបចំំផែ�នការដឹឹកជញ្ជូូន
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