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ឆ្មា ំាទន្លេជាអ្វរី?
ឆ្មា ំាទន្លេគឺជាអ្ក្្សូ៊ម ថ្ិសាធារណៈន្្វើការនពញនមាោ ង នត្រើថវ ថិការផ្ទា េ់ខលេួ្ មថ្ិ មម្

 រដ្ឋា ភថិបាេ មដេ   មា្ការទទួេខុសត្រូវពថិនសសនេើ ការ្សូ៊ម ថ្ិជាសាធារណៈសតមា្រ្់រឹង
្ររួ។ អ្ក្មដេឆ្មា ំាទន្លេ្រនតមើគឺជា្្ធា្ទន្លេ ថ្ិងត្រជាពេរដឋាមដេបា្ត្រយុទ្ធត្រឆ្ំាងនដើម្រី ការពារវា។

ការងាររ្រស់ឆ្មា ំាទន្លេ Delaware គឺនដើម្រីការ្សូ៊ម ថ្ិសតមា្រទ់ន្លេ Delaware River 
្ថិងតគ្រដ់ដទន្លេ ថ្ិងជតមក្ស្្វដ្ចំាណុចត្រសព្វទឹក្ទន្លេទ្ំាងអស់។ Maya K. van 
Rossum, ឆ្មា ំាទន្លេ Delaware បា្ដឹក្នាំាការងារ Delaware Riverkeeper Network 
អស់រយៈនពេជាង 25 ឆ្្ំាមក្ន�ើយ។ នដ្យទទួេបា្ការគាំាតទពរី្រុគ្េថិក្ ថ្ិងអ្ក្
សមាម័តគចថិ្តេមដេមា្ការន្រតេជាញា ចថិ្តេខ្ពស់ van Rossum ត្រួ្ពថិ្ថិ្្យការអ្ុវ្តេចបា្រ្់ររ ថិស្ា្ 
នដ្ះតសាយ្រណតេឹ ងរ្រស់ត្រជាពេរដឋា ថ្ិង្តមរូវការក្្ុងការ ផតេេ់ការគាំាតទ ក្ំាណ្្់រញ្ហា នានា 
មដេ្រោះពាេ់ដេ់ Delaware River Watershed ថ្ិងន្្វើការនដ្ះតសាយ្រញ្ហា តាមជាក្ស់្
ម្ង។ ការ ្រនតមើ ជា សាក្្រី រស់ជាមយួ្ឹងស្ា្ភាពដ្ត្រពម្័ ្ធនអកូ្ឡូសុរី ឆ្មា ំា ទន្លេ ជា អ្ក្ ្ សូ៊ម 
្ថិមយួសតមា្រទ់្មទ្រសថិ ទ្ធថិ រ្រស់ ត្រជាជ្នដើម្រីការពារ្ររ ថិស្ា្។

អំាពរី The Delaware Riverkeeper Network

ចា្រត់ាំាងពរី្រនងកើ្នៅឆ្្ំា 1988 Delaware Riverkeeper Network (DRN) បា្គាំាតទ សថិទ្ធថិ 
រ្រស់ស�គម្រ៍្រស់នយើងនៅជាទន្លេ Delaware ្ថិងដដទន្លេរមដេ�ូរនដ្យនសរ រី ស្ា្ 
ផតេេ់សុខភាពេ្ ថ្ិងជរីវ ថ្ិ ចតមរះនតចើ្អន្ក្។ DRN ន្្វើការនៅទូទ្ំាងរដឋាទ្ំាង្រួ្ ក្្ុងចំាណុច 
ត្រសព្វទន្លេ Delaware ្ថិងនៅថ្ាក្ស់�ពម្័ ្ធនៅនពេ មា្្រញ្ហា ្រោះពាដេ់ការការអ្ុវ្តេ្ ៍
ខាងចំាណុច ត្រ សព្វ ទឹ ក្ ទន្លេរ្រស់នយើងនៅថ្ាក្ជ់ា្ថិ។ DRN ផ្ដេ់អំាណាចដេ់ស�គ ម្ ៍
ជាមយួ្ឹង ទំានាក្ ់ទំា្ង នៅ វ ថិ ញនៅមក្ ថ្ិង ផតេេ់ពម្័ ម៌ា្តាមការចាំាបាចន់ដើម្រីនជាគជម័
យក្្ុ ងក្ថិច្ចការពារទន្លេ  ្ ថិង្ំា្រ្ ់រ្រស់នយើង ចា្រព់រីឥឡូវន្ះរ�ូ្ដ េ់ដថងៃអនាគ្។ 
តាមរយៈការ្សូ៊ម ថ្ិឯក្រាជ្យ ថ្ិងកា រ នត្រើតបាស់  អង្ន�្ុ វ ថិទយាសាសសតេ ថ្ិងចបា្រ ់DRN 
ផតេេ់្ូវសំានឡង ក្មាលេ ំាង ថ្ិងការការពារដ េ់ ស�គម្ ៍ ្ ថិង ផលេូវទឹក្ដ្ទន្លេ Delaware ។
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សារពរីឆ្មា ំាទន្លេ Delaware
នទ្ះ្ររីជាមា្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង ថ្ិងដ្ក្្់រតមាមនេើការនត្រើតបាស់រ្រស់ពួក្នគក្ន៏ដ្យ

 សារធា្ុចមលេងមដេផទាុក្ជា្ថិពុេ្រ្តេ ចូេ នៅ ក្្ុងផលេូវទឹ ក្រ្រស់នយើង តាមរយៈមខ្សងា្វ ក្ម់ហាូ្រ
 អាហា រចូេនៅក្្ុងត រ្ីមដេ នយើង ្ររ ថិនភាគ ន�ើយចូ េ នៅក្្ុងរាងកាយរ្រស់នយើង។ 

ការត្រមូេផតេុ ំាដ្សារធា្ុចមលេងនរាគ ទ្ំាង ន្ះ នៅក្្ុង្ររ ថិស្ា្ ថ្ិងនៅ ក្្ុងរាងកាយរ្រស់នយើង 
អាច្រោះ ពាេ់ដេ់ សុខភាព រ្រស់  នយើង។

នយើងទ្ំាងអស់គ្ារស់នៅជាមយួ្ឹងហា ថ្ិភម័យ។ ហា្ថិភម័យមយួចំា្ួ្អាចតគ្រត់គងបា្ 
រ រីឯមយួចំា្ួ្ខលេះនទៀ្មថ្ិ អាចតគ្រត់គងបា្។ ដូចគ្ា្ឹងការឈ្រជ់ ក្ ់បារ រី  គឺេ្សតមា 
្រ ់សុខភាពរ្រស់អ្ក្ ការកា្្់រ្្យការ្រោះពាេ់រ្រស់អ្ក្នៅសារធា្ុចមលេងមដេផទាុក្
ជា្ថិពុេ គឺ ជាវ ថ្ិ រី  េ្មយួក្្ុងការការពារ ខលេួ្អ្ក្ ថ្ិងតគរួសាររ្រស់អ្ ក្ ជាពថិនសសទ្រក្ 
កុ្មារ ថ្ិងសសតេរីមា្ដផទា នពាះ មដេអាចមា្ហា ្ ថិភម័យខ្ពស់ ដេ់សុខ ភាពពរីការ្រោះ ពាេ់ 
នៅ្ឹងសារធា្ុចមលេងនរាគទ្ំាងន្ះ ។

អ្ក្អាចញុំាត រ្ីពរីទឹក្ដ្ទន្លេ Delaware River Watershed តាមការចូេចថិ្តេរ្រស់អ្ក្ 
ឬអ្ក្អា ច ចថិញ្ច ឹមតក្រមតគរួសាររ្រស់អ្ក្្ឹងត រ្ីមដេអ្ក្ចា្រប់ា្ តាម្តមរូវការចាំាបាច។់ 
ត រ្ីអាច ជា មផ្ ក្មយួដ្រ្រ្រ អាហារមដ  េផតេេ់សុខភាពេ្មយួ ្រោុម្តេអ្ក្ន្សាទគួរម្ដឹង 
ដឹងថាត រ្ី ណាមយួ ញុំានៅ  មា្សុវ្្ថិ ភាព ្ ថិងន ើ្ន្្វើដូ ចនមតេចនដើម្រីចម្ថ្ិ វា។ មគ្ុនទសក្ ៍ន្ះ 
មា្នគា េ្រំាណងផតេេ់ ឲ្យ អ្ក្ន្សាទជាម ួយ ពម្័ ម៌ា្ នដើម្រី ជួយ� ន្្វើឲ្យ ការសនតមចចថិ្តេ នេើ 
ការន្្វើមផ្ការចម្ថ្ិ អាហារ ្ថិង នស្ើ្ូវមន្យាបាយនដើម្រីកា្្់រ្្យ កា រ ្រោះពាេ់រ្រស់ អ្ក្
នៅសារធា្ុចមលេងនរាគនៅក្្ុងត រ្ី។

ការន្សាទត រ្ីគឺជាវ ថ្ិ រីេ្្រំាផុ្នៅទឹក្ទន្លេរ្រស់នយើង ថ្ិង្រនងកើ្ការ្ភាជា ្រន់ៅ
កា្ព់ថិភព្មមាជា ថ្ិមយួ។ ន�ើយវាជាសក្មមាភាពយោ ង្ំាសតមា្រត់គរួសារទ្ំាងមូេ។ 
សូមនត្រើមគ្ុ នទសក្ន៍្ះនដើម្រី កា្ ់ ្រ្្យ ការ្រោះ ពាេ់ នៅ្ឹង សារធា្ុចមលេងនរាគ ថ្ិងការ 
ពារសុខភាពតក្រមតគរួសាររ្រស់អ្ក្។

Maya K. van Rossum
ឆ្មា ំាទន្លេ  Delaware
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នសចក្តេរីដឹងគុណ

មគ្ុនទសក្ន៍្ះជាការន្្វើ្រច្ចុ្រ្្្ភាពនេើមគ្ុនទសក្ស៍តេរីពរី ការ្ររ ថិនភាគត រ្ីពរីទន្លេ Delaware 
River Watershed ៖ ថាត រ្ី ណាមយួ ឆ្មា ំានៅមា្សុវ្្ថិភាព ថ្ិងន ើ្ន្្វើដូចនមតេចនដើម្រីចម្ថ្ិ វា 
ជានសវាត្រឹក្សានរៀ្រចំានដ្យ Delaware Riverkeeper Network ក្្ុងឆ្្ំា 2005។ អ្ក្ន្សាទ 
្ថិង្រុគ្េពរីភ្ាក្ង់ារក្្ុងតសរក្ រដឋា ថ្ិងក្្ុង ្ ំា្រ្ ់ពាក្ព់ម្័ ្ធនៅក្្ុង ការនរៀ្រចំា ថ្ិងការទំានាក្ទ់ំា្ង
នសវាត្ឹរក្សានត្រើតបាស់ត រ្ីមដេ ត្រូវបា្ ពថិ្ថិ្្យ នៅក្្ុងមគ្ុនទសក្ឆ្៍្ំា 2005 ។

សតមា្រក់ារន្្វើ្រច្ចុ្រ្្្ភាពន្ះ Delaware Riverkeeper Network (DRN) ពថិ្ថិ្្យនសវា 
ត្ឹរក្សា រដឋា  ថមារីពរីរដឋា Delaware River Watershed  Delaware ដ្ New York, New Jersey, 
Pennsylvania, ្ថិង Delaware ក្ដូ៏ចជា U.S. EPA ថ្ិង U.S. FDA។ នយើងបា្ ត្រមូេ 
ពម្័ ម៌ា្ថមារីនដើម្រីន្្វើ ្រច្ចុ្រ្្្ភាព មគ្ុ នទសក្ ៍ឆ្្ំា 2005 រ្រស់នយើង ថ្ិង ្រងាហា ញ នសវា ត្ឹរក្សា ការ 
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តគ្រមុខ - P. Goodman
ទំាពម័រសងខាង i - រូ្រថ្, T. Carluccio
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រន្រៀ្រនរៀ្រចំាមគ្ុនទសក្ន៍្ះ
Delaware Riverkeeper Network (DRN)  បា្ពថិ្ថិ្្យនសវាត្ឹរក្សារដឋាថមារីពរី្រណាតេ រដឋា 
Delaware River Watershed ដូចជារដឋា New York, New Jersey, Pennsylvania, ថ្ិង 
Delaware នដើម្រីត្រមូេ ពម្័ ម៌ា្ដូចបា្្រងាហា ញនៅក្្ុងមគ្ុនទទាសក្ន៍្ះ។ ការពថិ្ថិ្្យរ្រស់ 
នយើង បា្  នផ្តេ ្នេើនសវាត្ឹរក្សាសតមា្រត់ រ្ី sportfish (ត រ្ីមដេអ្ក្ចា្រ)់ ្ថិងតគរំាយក្ ពរីផលេូ វទឹ ក្ ក្្ុង ្ ំា្រ្។់

មា្ម្ុស្ជានតចើ្នជឿថាអ្ក្អាចតបា្រប់ា្ត្រសថិ្ន្រើត រ្ីគឺមា្សុវ្្ថិភាពក្្ុងការ 
្ររ ថិនភាគនដ្យសារ រូ្ររាងរ្រស់វាឬនដ្យក្លេថិ្ឬរសជា ថ្ិរ្រស់វា។ ន្ះ គឺ ជា ការ មថ្ិ  ពថិ្ នទ។

ក្ំាណ្វ់្តេមា្ដ្សារធា្ុចមលេងនរាគនៅក្្ុងត រ្ី្ថិងខ្យង ជាដំានណើ រការមយួមដេ្តមរូវ ឲ្យ 
មា្  ឧ្រក្រណ៍ សមាុតគសាមា ញ។ នដើម្រី្រនងកើ្ជានសវាត្ឹរក្សារ្រស់ពួក្នគ ្រណាតេ រដឋាអាចនត្រៀ្រ 
ន្ៀ្រ ក្តមថ្ិ  សារធា្ុចមលេងនរាគនៅក្្ុង ត រ្ីនៅ្ឹងមដ្ក្ំាណ្ម់ដេបា្អ្ុមម្័ នដ្យ 
តក្សួងចំាណរី អាហារ្ថិង ឱសថ ស�រដឋាអានមរ ថិក្ (FDA) សតមា្រ ់ត រ្ី ពាណថិ ជជា ក្មមាឬពួក្នគ 
អាចន្្វើការវាយ្ដមលេ នដ្យ មផ្ក្ នេើ  វ ថ្ិ រី សាសសតេហា ្ ថិភម័យ ដ្ ការអភថិវឌ្ឍ នៅ ខាង ក្្ុង ឬនៅនេើ 
វ ថ្ិ រី សាសសតេមដ េ្រនងកើ្នឡើ ង នដ្យ ទរីភ្ាក្ង់ា រការពារ្ររ ថិស្ា្ស�រដឋាអានមរ ថិក្ (EPA) ។ 
នសវាត្ឹរក្សានត្រើតបាស់ត រ្ីអាចគថិ្ពរី ្រញ្ហា  សុខភាព សមាុគសាមា ញ សារធា្ុចមលេងនរាគ

 ត រ្ី្ថិង្ួនាទរីសំាខា ្  ់រ្រស់ ត រ្ី ក្្ុង រ្រ្រ អាហារមដេ មា្ សុខភា ព េ្។

• New York បា្នត្រៀ្រន្ៀ្រក្តមថ្ិ សារធា្ុចមលេងនរាគនៅ្ឹងសតេងដ់្រទរីផសារ FDA 
្ថិងចា្ទុ់ក្ក្តាតេ ទ្ំាងន្ះជាហា ថ្ិភម័យយោ ង្ំាដេ់សុខភាព។

• រដឋា Pennsylvania នត្រើវ ថ្ិ រីវាយ្ដមលេហា ថ្ិភម័យ EPA សតមា្រ ់បារ្ ្ ថិងក្តមថ្ិ វ ថិធា្ការ  
FDA ចំានពាះសារធា្ុចមលេងនរាគនផ្ងនទៀ្។ នសវាត្ឹរក្សារដឋា Pennsylvania 
ត្រូវបា្មផ្ក្ នេើ ត រ្ីមដេបា្លាងសម្ា្ ថ្ិងចម្ថ្ិ ន�ើយ (សូមនមើេ 
ការលាងសម្ា្ត រ្ីនដើម្រីកា្ ់្រ្្យ ហា ថ្ិភម័យ )។

• រដឋា Delaware ្ថិង New Jersey នត្រើវ ថ្ិ រីសាសសតេការវាយ្ដមលេហា ថ្ិភម័យ EPA ។

នៅនពេនយើងបា្រក្ន�ើញភាពខុសគ្ារវាងនសវាត្ឹរក្សារដឋា សតមា្រផ់លេូវទឹក្ដូច
 បា្ម្រងមចក្ នយើង បា្្រញ្ចូ េអ្ុសាស្៍្ ឹងរុងឹ្រម្្មនទៀ្នដើម្រីការការពារអ្ក្ន្សាទ 

្ថិងតក្រមតគរួសា ររ្រស់ ពួក្នគ។
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ពម្័ ម៌ា្ទំានាក្ទ់ំា្ងរដឋា
មគ្ុនទសក្ន៍្ះត្រូវបា្ចងតក្ងពរីពម្័ ម៌ា្ ដូចបា្្រងាហា ញនៅក្្ុងនសវាត្ឹរក្សាត រ្ីចុងនតកាយ
ន្ះ សតមា្ររ់ដឋា Delaware River Watershed ។ នដើម្រីពថិ្ថិ្្យនមើេ្រច្ចុ្រ្្្ភាពនសវាត្ឹរក្សា
ទ្ំាងន្ះ សូមនត្រើទំានាក្ទ់ំា្ងនផ្ងនទៀ្ដូចខាងនតកាម។

រដឋា Delaware
នសវាត្ឹរក្សានត្រើតបាស់ត រ្ីទ្ ្Delaware - PDF
http://bit.ly/DE2018FishConsumption
តក្សួងតគ្រត់គង្្ធា្្មមាជា ថ្ិ ្ថិង្ររ ថិស្ា្ខាងមផ្ក្ន្សាទ៖  302-739-9914

តក្សួងសុខាភថិបាេ ្ ថិងនសវាសង្ម មផ្ក្សុខភាពសាធារណៈ
302-744-4700

រដឋា New Jersey
រក្ត រ្ីនដ្យឆ្លេ ្ដវ ្ររ ថិនភាគនដ្យឆ្លេ ្ដវ 2019 - PDF
http://bit.ly/NJ2019FishConsumption
តក្សួងការពារ្ររ ថិស្ា្ មផ្ក្វ ថិទយាសាសសតេ ថ្ិងតសាវតជាវ៖ 609-984-6070

តក្សួងសុខាភថិបាេរដឋា New Jersey
609-826-4935

រដឋា New York
ដំា្រូនាមា ្សុខភាពនៅនេើការ្ររ ថិនភាគត រ្ី Sportfish ថ្ិងន�្ម - ជា PDF
https://www.health.ny.gov/publications/2800.pdf

តក្សួងអភថិរក្្្ររ ថិស្ា្
ទូរសម័ពទា៖ 518-402-8924 | អុរីមមោេ៖ fwfish@dec.ny.gov

តក្សួងសុខាភថិបាេ
ទូរសម័ពទា៖ 518-402-7800 ឬ 800-458-1158 | អុរីមមោេ៖ BTSA@health.ny.gov

រដឋា Pennsylvania
នសវាត្ឹរក្សាសុខភាពសាធារណៈរដឋា Pennsylvania៖ ការនត្រើតបាស់ត រ្ី ឆ្្ំា 2020 - ជា PDF
http://bit.ly/PA2020FishConsumption

តក្សួងការពារ្ររ ថិស្ា្
717-787-9637 | វុ ថិ្រសាយថ៖៍ www.dep.pa.gov

តក្សួងសុខាភថិបាេ
717-787-3550 |  វុ ថិ្រសាយថ៖៍ www.health.pa.gov

គណៈក្មមាការត រ្ី្ថិងទូក្
814-359-5147 | វុ ថិ្រសាយថ៖៍ www.fishandboat.com
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សទ្ទា ្ុតក្ម
សារធា្ុចមលេងនរាគ៖ អ្វរីមយួមដេថាការ្លេងនមនរាគឬការ្រំាពុេ ឬការន្្វើឲ្យគាមា ្សម្្ភាព
សតមា្រក់ារនត្រើតបាស់។

ការ្រងហាូរទឹក្៖ ្ំា្រ្ដ់រីន្ះបា្្រនញ្ច ញនដ្យេំា�ូរទឹក្ជាក្ល់ាក្់្ ថិងដដរ្រស់វា។ 
ក្ស៏ំានៅនៅដេ់ចំាណុច ត្រសព្វទឹ ក្ឬអាងសតេុក្ទឹក្ផងមដរ។

ការវាយ្ដមលេ ហា្ថិភម័យ៖ ដំានណើ រការមយួមដេបា្បាោ  ្ ត់្រមាណថាមា្ម្ុស្បា្្រោះ 
ពាេ់េទ្ធភាព មដេថា អាច មា្ផេ្រោះពាេ់សុខភាព។

ក្លេរដ្្៖  សារធា្ុគរីមរីមយួមដេផេថិ្នៅស�រដឋាអានមរ ថិក្ពរីឆ្្ំា 1948 ដេ់ឆ្្ំា 1988 
នត្រើជាថ្ាំា សមាលេ ្រ ់ស្្វ េ្ថិ្នេើដំាណាំាក្សថិក្មមា ថ្ិងសួ្ចបារមយួ ថ្ិងជាថ្ាំាំាលា្រស់្្វក្នណ្ដ ៀរ
នៅនេើអគារ ថ្ិងផទាះ។ ស�រដឋា អានមរ ថិ ក្ហាមឃា្ក់ារនត្រើតបាស់ក្លេដ្្ទ្ំាងអស់ក្្ុងឆ្្ំា 1988 
្រោុម្តេកាក្សំា ណេ់អាច្ឹង មា្វ្តេមា ្  នៅ ក្្ុង អគារ ថ្ិងដរី។

ខ្យងន ្្ច ៖ ស្្វស្្វឥ្្្ឹងខ្ងទឹក្មា្សំា្រក្មយួ ន�ើយរស់នៅក្្ុងសំា្រក្។ 
ពាក្្យន្ះត្រូវបា្នត្រើនៅ ក្្ុងនសចក្្ដរី នយងនៅ សថិ ្រ្ថិជា្ថិអាច្ររ ថិនភាគ  ថ្ិងស្តេវ្តេជា ថ្ិ។

ចំាណុចត្រសព្វទឹក្៖ ្ំា្រ្ដ់រីន្ះបា្្រនញ្ច ញនដ្យអូរជាក្ល់ាក្ម់យួ ថ្ិងដដរ្រស់វា។ 
សំានៅដេ់ថា ជាេូ ឬអាងទឹក្។

ចំាមណក្អាហារ៖ ក្្ុងចំានណាមរដឋាមា្ទន្លេត្រសព្វ Delaware នសវាត្ឹរក្សា្ររ ថិយយ ពរី 
អាហារមយួ នពេ ម្ុស្ ម្ាក្ ់150 នផ្្ខណៈមដេ 6 នអា្ត រ្ី្្ថិ្ឬ 8 នអា្ត រ្ីនៅ។ 
សតមា្រន់ក្មាង អាហារ មយួ ត្រូវ បា្ ចា្ ់ទុក្ 2 នអា្ត រ្ី្្ថិ្ឬ 3 នអា្ត រ្ីនៅ ។

ថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្៖ សារធា្ុគរីមរីត្រូវបា្នគនត្រើនដើម្រីសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្ ន ម្ា  ផ្ថ្ិ  
ស្្វក្នក្រឬសារាយ។

DDT៖ ថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្ជា្ថិក្លេរ រ្ី  នត្រើយោ ងទូេំាទូលាយនៅនេើដំាណាំាក្សថិក្មមា ថ្ិងនដើម្រី
 តគ្រ ់តគងស្្វ េ្ថិ្ ្រងករជំាងឺដូចជាថាការអ្ុវ្តេជំាងឺតគរ្ចាញ់្ថិងជំាងឺតគរ្។  ជា ថ្ិពុេរុាំាដរ ោន្ះ 

្ថិងសមាសធា្ុពាក្ព់ម្័ ្ធ រ្រស់ វាត្រូវ បា ្ ហាមឃា្ន់ៅស�រដឋាអានមរ ថិក្ក្្ុងឆ្្ំា 1972 
ន្រើនទ្ះ្ររីជាវាត្រូវបា្នត្រើនៅម្ មា្នៅក្្ុង ត្រនទស មយួ ចំា្ួ្នផ្ងនទៀ្។

Dieldrin៖ សារធា្ុគរីមរីមយួត្រូវបា្ហាមឃា្ន់ៅស�រដឋាអានមរ ថិក្ក្្ុងឆ្្ំា 1987 ។ 
ថ្ាំាសមាលេ ្រ ់ស្្វ  ក្ត៏្រូវបា្នគនត្រើជាថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្ ថ្ិងថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វក្នណ្ដ ៀរ។

ឌរីអុក្សុរី្៖ តក្រមថ្ាំាពុេសារធា្ុគរីមរីពុេរុាំាដរ ោ អាច្រនងកើ្បា្ក្្ុងអំាឡុងនពេដំានណើ រការ 
ន្្វើឲ្យមា្ពណ៌ សក្លេរ រ្ី  នៅឯនរាងចតក្ក្ថិ្ឲ្យមោ្  ់ ថ្ិងតក្ដ្សន�ើយក្្ុងអំាឡុងនពេផេថិ្ក្លេ
រ រ្ី នដ្យ កាក្សំាណេ់ ្ ថិង នរាង ចតក្ត្រតពឹ្តេក្មមាទឹក្ផឹក្។ ឌរីអុក្សាំាសុរី្ ត្រូវបា្នចញនៅ 
ក្្ុងខ្យេ់នៅក្្ុងការ ្រំាភាយ ឧសមាម័្ពរី កាក្  សំាណេ់រងឹក្្ុងតក្រង ថ្ិងការដុ្រ្រស់ឧសសា�ក្មមា។

តក្នពញរ ំាលាយអាហារស្្វ៖ នគស្ាេ់ជាទូនៅថាជាមូតាក្ នថលេើម្រងកង នថលេើមឬតក្នពញ 
ដ្រ្ង។ តក្នពញ  រ ំាលាយអាហារស្្វ ជាតក្នពញដ្រ្ងនេឿងនៅនតកាមតសក្រីស្តេវ្តេជា ថ្ិ។

ធា្ុ្រងករជំាងឺមហារ រីក្៖ អ្វរីមយួមដេជា្រងករជាជំាងឺមហារ រីក្។

ធា្ុ PCBs ឬសារធា្ុសរ រីរាង្មា្តក្រមនផ រ្ីេមដេមា្ធា្ុពុេក្្ុង្ររ ថិស្ា្ 
(polychlorinated biphenyls)៖ តក្រមសារធា្ុគរីមរី រុា ំាដរ ោមដេត្រូវបា្ នត្រើជាថ្ាំាស្ំា 
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ក្ន ត្េ ថ្ិងនត្រងរ ំាអថិេ នៅក្្ុងឧ្រក្រណ៍ត្ងស់្វូ ្ថិងឧ្រក្រណ៍អគ្ថិស្រីដដទនទៀ្ 
នដ្យសារម្ការ PCBs នផ្ងនទៀ្មថ្ិ បា្ដុ្យោ ងងាយតសរួេ ្ថិងអុរីសូឡងេ់្។ PCBs 
គាមា ្ក្លេថិ្ឬរសជា ថ្ិ។ គាមា ្ត្រ ភព ្ មមាជា ថ្ិ PCBs ត្រូវបា្ស្ាេ់នឡើយ។ ស�រដឋាអា 
នមរ ថិក្បា្ហាមឃា្ក់ារផេថិ្ PCBs ក្្ុងឆ្្ំា 1977 ្រោុម្តេពួក្នគនៅម្មា្ ការនត្រើតបាស់នៅ
ក្្ុងការដ្ក្ព់ាក្្យសុំាលាក្ល់ាមនៅស�រដឋាអានមរ ថិក្ ថ្ិងនៅជុំាវ ថិញពថិភពនលាក្។

ធា្ុ PFAS ឬសារធា្ុ Perfluoroalkyl ្ថិង polyfluoroalkyl៖  ក្អ៏ាចនៅថាសមាសធា្ុ 
PFCs ឬ Perfluorinated តក្រមសារធា្ុគរីមរីមដេម្ុស្្រនងកើ្នឡើង 
នត្រើនៅក្្ុងសមាភា រៈផទាះបាយ ្្ ់្ ឹង ស្ាមត្រឡាក្ត់ក្ណា្ ់ការនវចខ្ច្រម់ហាូ្រអាហារ 
្ថិង �្វូមព្លេ្អ់គ្ថិភម័យ។  PFAS ត្រូវបា្ នគភាជា  ្រ ់នៅ ្ ឹង ពថិការ ភាពពរីក្ំានណើ ្ 
ការរ ំាខា្ដេ់អម័រមោូ្ ថ្ិង្រនងកើ្ហា ថ្ិភម័យជំាងឺមហារ រីក្។ នទ្ះ្ររីជារដ្ឋា ភថិ បាេ មយួ ចំា្ួ្ 
បា្ចា្រន់ផតេើម តគ្រត់គង PFAS, ការនត្រើតបាស់រ្រស់ពួក្វានៅម្រ រីក្រាេដ្េ។

ពុេ៖ គុណភាពដ្ការពុេឬ្រងកនតគាះថ្ាក្ដ់េ់ជរីវ ថ្ិ រុក្្ខជា ថ្ិឬស្្វ។ ក្តមថ្ិ  
អ្វរីមយួមដេត្រូវបា្ចា្ ់ទុក្ ថា នតគាះថ្ាក្ឬ់ពុេ សំានៅដេ់ការពុេរ្រស់វា។

្រុគ្េមា្ហា ថ្ិភម័យខ្ពស់៖ សសតេរីស្ថិ្ក្្ុងវ ម័យក្ំាពុងសតមាេកូ្្ សសតេរីមា្ដផទានពាះ 
មាតេ យមថទ្ំាទ្រក្ ថ្ិង កុ្មា រអាយុនតកាម 15 ឆ្្ំា។

បារ្៖ ធា្ុនក្ើ្នឡើងពរី្មមាជា ថ្ិមដេអាច្រញ្ចូ េខ្យេ់ពរីរុក្រក្មរ ោ 
ការដុ្្្ូយងថមា ថ្ិងកាក្សំាណ េ់្ថិងពរី នរាងចតក្ក្មមាសាេ។

មា្ទ់ន្លេ៖ ទន្លេរ សទាឹងមតពក្ ន្្រ ថ្ិងទំានា្រ្ឹរងរងផេ្រោះពាេ់នដ្យការនឡើងចុះ
ដ្ទឹក្សា្រ ត្រសព្វ ថ្ិង លាយ ជា មយួ្ឹងទឹក្អំា្រថិេ។ មា្ទ់ន្លេអាចមា្ទឹក្សា្រ 
ទឹក្ដត្រ្រ្្ដថិចៗ ថ្ិង្ំា្រ្ទឹ់ក្អំា្រថិេ។

មរីរ ថិក្៖ គរីមរីរុា ំាដរ ោន្្វើនដ្យម្ុស្  នត្រើជាថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្នៅនេើនដើមតក្រូច ថ្ិងថ្ាំាជក្ ់ 
្ថិងបា្្រម្្ម ថ្ាំា លា្រ ្ ថិងបាលេ សទាថិក្ជាអណាតេ ្នភលេើងមយួ។ ការនត្រើតបាស់ឬការផេថិ្ មរីរ ថិក្ 
ត្រូវបា្ហាម ឃា្ ់នៅក្្ុង ស�រដឋាអានមរ ថិក្ឆ្្ំា 1978 ។

ស្្វទឹក្មា្សំា្រក្រងឹ៖ ស្្វស្្វឥ្្្ឹងខ្ងម ួយទឹក្ជាមយួ្ឹងរាងកាយ សនាលេ ក្់្ ថិងមផ្ក្ ្ថិងអវយវៈ ថ្ិ ង មសេ  ដូច ការ exoskeleton ។ ឧទ្�រណ៍ដូចជា្រងកង ្រង្ា ថ្ិងកាតេ ម។

សារធា្ុអានស្ថិច៖  ធា្ុនក្ើ្នឡើងពរី្មមាជា ថ្ិមដេជា្មមា តាត្រូវបា្រក្ន�ើញនៅក្្ុង
្ររ ថិស្ា្រមួ ្រញ្ចូ េ គ្ាជាមយួធា្ុនផ្ងនទៀ្ ដូចជាការអុក្សុរីមស្ ក្លេរ រ្ី  ថ្ិងសា្ព ្់្ ម័រ។ 
ទតមងផ់្ំាត្រូវបា្ នត្រើ នៅ ក្្ុង  កា រនត្រើនៅក្្ុងការមថរ ក្សា នឈើ  ្ ថិងថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វ េ្ថិ្ 
ជាពថិនសសនៅនេើរុក្្ខជា ថ្ិក្្របាស។

នសវាត្ឹរក្សាអំាពរីការ្ររ ថិនភាគត រ្ី៖ នគាេការណ៍មណនាំាបា្នរៀ្រចំានដ្យទរីភ្ាក្ង់ាររដឋា ថ្ិងស
�ពម័ ្ ្ធនដើម្រីជួយ� ត្រជាជ្  ន្្វើមផ្កាថាន ើ្ត រ្ីត្រនភទណាត្រូវអភថិរក្្ ថ្ិងត រ្ីត្រនភទណាត្រូវ
ន្សាទសតមា្រញុ់ំាញឹក្ញ្រ ់ ថ្ិងក្្ុង្ររ ថិមាណ្រោុណាណា ។

មសសងា្វ ក្អ់ាហារ៖ ផលេូវដ្អាហារពរីអ្ក្ផេថិ្មដេបា្ផ្ដេ់ (ឧ. សារាយឬរុក្្ខជា ថ្ិ) 
នៅកា្អ់្ក្នត្រើ តបាស់ ម្ាក្ ់(ឧ. ត រ្ី) ។

រ រី Finfish៖ ពាក្្យន្ះត្រូវបា្នត្រើនដើម្រីម្រងមចក្រវាងត រ្ីពថិ្ ថ្ិងពពួក្ន ្្ច ខ្យង្រងកងសមុតទ
 មយាោងគាមា ្ដង្ា្រ ជំាពុេទឹក្ ។េ។ ត រ្ីពថិ្ ជាត្រីមា្ឈាមត្ជាក្ ់មា្្្ឹងខ្ង ថ្ិងអវយវៈ
 មូេដ្ឋា ្្រងាហា ញនដ្យតពរយ។
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សារធា្ុចមលេងនរាគនៅក្្ុងត រ្ី្ថិងខ្យងន ្្ច
ការចមលេងនរាគពុេដូចជាបារ្ PCBs ថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្ chlorinated (chlordane ថ្ិង 

DDT) ឌរីអុក្សុរី្ ថ្ិង PFAS មា្វ្តេមា្នៅក្្ុង្ររ ថិស្ា្រ្រស់នយើង។ មយួចំា្ួ្ដ្សារធា
្ុចមលេងនរាគទ្ំាងន្ះ ត្រូវបា្្រនងកើ្នឡើងដំា្រូងសំារា្រន់ត្រើជាថ្ាំាសមាលេ ្រស់្្វេ្ថិ្ឬសារធា្ុ
នត្រើនដើម្រីព្្យឺ្ នភលេើង ឬនដើម្រីន្្វើឲ្យ សមាភា រៈមដេសារធា្ុគរីមរីទ្ំាងន្ះត្រូវបា្អ្ុវ្តេ្្់្ ឹង
ទឹក្ នត្រង ថ្ិងខាលេ ញ់កា្ម់្នតចើ្។ សារធា្ុចមលេងនរាគមយួចំា្ួ្ត្រូវបា្្រនងកើ្នដ្យនច្
នា។ នផ្ងនទៀ្ គឺនដ្យការផេថិ្ ផេក្្ុង ដំានណើ  រការឧសសា�ក្មមា ឬការសាយភាយក្្ុងអំា
ឡុងការដុ្្្ូយងឬកាក្សំាណេ់នផ្ងនទៀ្។

នទ្ះ្ររីជាមា្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹងឬការដ្ក្ទ់ណ្ឌ ក្មមានេើការនត្រើតបាស់រ្រស់ពួក្នគក្ន៏ដ្យ 
 សារធា្ុចមលេងនរាគទ្ំាងន្ះ្រ្តេនដើម្រីចូេ្ថិងផ្លេ ស់ទរីតាមរយៈសងា្វ ក្ម់ហាូ្រអាហារ។

សារធា្ុចមលេងនរាគជានតចើ្ថយចុះយឺ្ណាស់។ ឧទ្�រណ៍ ក្លេដ្្ អាចនៅក្្ុង 
ដរីអស់ រយៈ នពេជាង 20 ឆ្្ំាមក្ន�ើយ។ PFAS នពេខលេះត្រូវបា្សំានៅដេ់ «សារធា្ុគរីមរី 
ជា អចថិដស្តេយ»៍ នដ្យសារម្ភាព្្ខ់ាលេ ំាងរ្រស់វា។ ន្រើនទ្ះ្ររីជាទតមងរ់្រស់វា អាចត្រូវបា្ 
ផ្លេ ស់ ្រតេូរ ក្ន៏ដ្យ សារធា្ុអានស្ថិចមថ្ិ អាចត្រូវបា្្រំាផ្លេ ញនៅក្្ុង្ររ ថិស្ា្។

ការត្រមូេផតេុ ំាជា្ថិពុេនៅក្្ុងមខ្សងា្វ ក្អ់ាហារ
ជា្ថិពុេនៅក្្ុងក្ំានទចក្ំាណ ថ្ិងនៅក្្ុងទឹក្អាចត្រូវបា្តសរូ្រយក្នដ្យ្រលេង់
្ុង ថ្ិង ភាវរស់ដដទនទៀ្មដេស្ថិ្នៅមផ្ក្ខាងនដើមដ្មខ្សងា្វ ក្អ់ាហារ។ នៅ
ដំាណាក្ក់ាេ្រីមយួៗនៅក្្ុងមខ្សងា្វ ក្អ់ាហារ នដ្យសារភាវរស់មដេ្ូចជាង 
ត្រូវបា្សុំានដ្យភាវរស់មដេ្ំាជាង ជា ថ្ិពុេបា្នក្ើ្នឡើងនៅក្្ុងរាងកាយរ្រស់ពួក្វា 
តរើ្នឡើង។ ន�្ុន្ះន�ើយ ត្រីមដេ្ំាជាង ថ្ិងចាស់ជាងអាចមា្សារធា្ុគរីមរីនៅក្្ុងរាង
កាយរ្រស់ពួក្វានតចើ្ជាងត រ្ីមដេ្ូចជាង ថ្ិងនក្មាងជាង។
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តចក្ផលេូវទឹក្មដេផទាុក្សារធា្ុចមលេងនរាគ�ូរចូេនៅក្្ុងផលេូវទឹក្រ្រស់នយើង
សារធា្ុចមលេងមដេផទាុក្ជា្ថិពុេមយួចំា្ួ្បា្ន្្វើដំានណើ រចមាងៃ យឆ្ងៃ យ  នសទាើរម្ជុំាវ ថិញ

 ពថិភពនលាក្។ ភាគនតចើ្ មថ្ិ   បា្្រំាម្រក្នៅក្្ុ ងទឹក្។ ផទាុយនៅវ ថិញពួក្វាសារធា្ុទ្ំាងន្ះ
ស្ថិ្ជា្រ្់រំាមណក្្ូចៗរ្រស់ដរី ្ថិងសុរីមដេសរ រីរាង្្ូចៗមដេរស់នៅក្្ុងដរី ្ថិងទឹក្។ 
រូ្រ្រងាហា ញខាងនតកាម ្រងាហា ញ ផលេូវមយួចំា្ួ្មដេសារធា្ុមដេផទាុក្ជា្ថិពុេត្រូវបា្សុរីមខ្ច
ងា្វ ក្ដ់្ការចថិញ្ច ឹមជរីវ ថ្ិ នដ្យសុរីសាច់្ គ្ាជាអាហារ ។
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កា្្់រ្្យការ្រោះពាេ់្ឹងជា្ថិពុេ 

សតមា្រម់្ុស្ភាគនតចើ្ ការ្ររ ថិនភាគ sportfish ថ្ិងខ្យងន ្្ច  ជាត្រភពសំាខា្ ់
ដ្ការ្រោះពាេ់ នៅ ្ ឹង សារធា្ុនមទរីេ - បារ្ (methylmercury), PCBs,ថ្ាំាសមាលេ ្រ ់
ស្្វេ្ថិ្មដេមា្លាយជា្ថិក្លេរ រ្ី  (ក្លេដ្្ ថ្ិង DDT) ថ្ិងឌរីអុក្សុរី្្រោុម្តេអ្ក្អាច្រ្្យហា
្ថិភម័យ ដ្ ការ្រោះពាេ់រ្រស់អ្ក្នៅសារធា្ុចមលេងមដេផទាុក្ជា្ថិពុេន្ះ៖

• សូមអ្ុវ្តេតាមនសវាត្ឹរក្សាសតមា្រទឹ់ក្មដេអ្ក្ន្សាទ។

• ន្រើអាចន្្វើបា្ សូមនតជើសការន្សាទត រ្ី sportfish ទឹក្សា្រនៅក្្ុងទឹក្ ជា ក្ម្លេង 
មដេត្រូវបា្នគន្្វើន្សតេសតមា្រស់ារធា្ុចមលេងនរាគននាះនទ ្រោុម្តេ គាមា ្នសវា ត្ឹរក្សា 
ជាក្ល់ាក្ ់នៅក្ម្លេងននាះនទ។ 

• ទុក្ម្ត រ្ីនមើេនៅរស់រនវ ើក្ ថ្ិងមា្សុខភាពេ្

• ្ររ ថិនភាគត រ្ីមដេមា្ទំា�ំា្ូចដរា្រណាវាគឺជាត្រមវងខលេួ្តាមចបា្រ់្ តមរូវ។

• ត រ្ីអាយុនតចើ្ (ត រ្ី្ំា) អាចត្រូវបា្្រោះពា េ់នដ្យសារពួក្វាមា្នព េនវលា ្រម្្ម 
នទៀ្ នដើម្រី ្រនងកើ្ការចមលេ ងនរាគនៅក្្ុងខលេួ្រ្រស់ពួក្វា។

• ទទួេទ្្ត រ្ីទំា�ំា្ូច ថ្ិង្ររ ថិនភាគអាហារត្រី្ថិចជាងមុ្។

• ្ររ ថិនភាគត រ្ីនតចើ្ត្រនភទ។

• សម្ា្ ថ្ិងចម្ថ្ិ ត រ្ីក្្ុងេក្្ខណៈមយួ ជួយ�កា្្់រ្្យការ្រោះពាេ់នៅ្ឹង PCBs 
្ថិង សរ រីរាង្ ្រងកនរាគនផ្ងនទៀ្។ ត រ្ីមា្ជា្ថិខាលេ ញ់ មា្សាចន់តចើ្នទៀ្ដូចជាត រ្ី 
ត រ្ីឆ្លេ ំាង (មថ្ិ រមួ្រញ្ចូ េការចថិញ្ច ឹមក្្ុងក្សថិដ្ឋា ្) ត រ្ី bluefish ្ថិងមា្ការចមលេងទ្្រ 
ត្រមូេ PCBs ្ថិង ក្លេដ្្នតចើ្ នដ្យសារម្ ការចមលេងនរាគទ្ំាង 
ន្ះត្រូវបា្រក្សាទុក្ នៅក្្ុង ខាលេ ញ់។

• ក្ម្លេងយក្ត រ្ីនចញពរីទឹក្ ជាក្ម្លេងមដេមា្ការតពមា្។ ត្រសថិ្ន្រើមា្ការ 
មណនាំា អ្ុញ្ញា  ្  ឲ្យ អាហារ ៤ ដង ក្្ុងមយួមខ កុ្ំា្ររ ថិនភាគអាហារ 
៤ ដង ទ្ំាងអស់នៅក្្ុ ង សបាតេ �៍ ដូចគ្ា។ ន្ះគឺជាសារៈសំាខា្ ់
ជាពថិនសសសតមា្រស់សតេរី្ថិងកុ្មារ។

• សសតេរីមា្អាយុក្ំាពុងសតមាេកូ្្ សសតេរីមា្ដផទានពាះ មាតេ យមថទ្ំ្ា ថិងកុ្មារអាយុនតកាម 
15 ត្រម�េជាចងន់ជៀសវាងការ្ររ ថិនភាគត រ្ីណាមយួសង្ម័យថាក្ំាពុងត្រូវបា្ច 
មលេងនរាគ។

• អ្ក្ន្សាទមដេចងរ់ រីក្រាយជាមយួ្ឹងភាពស្របាយរ រីក្រាយដ្ការន្សាទ 
្រោុម្តេអ្ក្ មា្្រំាណងចង្់រំាបា្ហ់ា ថ្ិភម័យខាលេ ំាងពាក្ព់ម្័ ្ធ្ឹងការ្ររ ថិនភាគត រ្ី sportfish 
ចមលេងនរាគ ត្រម�េ ជាចងព់ថិចារណានេើការន្សាទម្រ្រ «ការចា្រ់្ ថិងមេងត រ្ី»។
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ការ្រនងកើ្ជាពុេនៅក្្ុងត រ្ី Sportfish ្ថិងខ្យងន ្្ច
សូម្រីម្នៅនពេមដេមា្វ្តេមា្នៅក្្ុងទឹក្ក្្ុង្ររ ថិមាណ្ូចខាលេ ំាងក្ន៏ដ្យ 
សារ ធា្ុ គរីមរីមយួចំា្ួ្អាចត្រមូេផតេុ ំានៅក្្ុងជាេថិកាត្រី នតពាះត រ្ី តសរូ្រយក្

 កា រ ចមលេង នរាគ ពរីទឹក្ ្ ថិ ងដរីេបា្រ់្ ថិងពរីអាហារមដេពួក្វា្ររ ថិនភាគបា្។ 
ចំា្ួ្ត្រមូេផតេុ ំា ត រ្ី ចមលេង នរាគ អាតសម័យនេើពូជ ទំា�ំា អាយុ្ថិងនភទ ថ្ិង្ំា្រ្ក់ា
រចថិញ្ច ឹមត រ្ី។

្ថិយយជាទូនៅ ត្រីចាស់មា្ទំា�ំា្ំា ្រនងកើ្ការចមលេងនរាគកា្ម់្នតចើ្។

ត្រភព៖ នសវាត្ឹរក្សានត្រើតបាស់ត រ្ី, n.d., តក្សួង្្ធា្្មមាជា ថ្ិ ថ្ិងតគ្រត់គង
្រ រ ថិ ស្ា ្ Delaware, https://dnrec.alpha.delaware.gov/fish-wildlife/fishing/
consumption-advisories/

ជា្ថិពុេនក្ើនក្ើ្នៅក្្ុងត រ្ីខុសៗគ្ា។

បារ្ត្រមូេនៅក្្ុងសាចដុ់ំាត រ្ី (ជាមផ្ក្មយួមដេអ្ក្្ររ ថិនភាគ)ជំា្ួសឲ្យជា្ថិខាលេ ញ់ 
ឬមស្ក្ ថ្ិង មថ្ិ អាច ត្រូវបា្កា្្់រ្្យនដ្យការលាងសម្ា្ឬការចម្ថ្ិ នឡើយ។ 
មន្យាបាយម្ មយួគ្ ់នដើម្រី កា្ ់្រ្្ យការទទួេទ្្រ្រស់អ្ក្ពរីការចា្រយ់ក្ជា្ថិបារ្ 
គឺត្រូវកា្្់រ្្យចំា្ួ្ ត រ្ីក្ខ្វក្ ់មដេ អ្ក្ ្ររ ថិនភាគ។

PFAS សំា្រូរនៅនដ្យត្ររូន្អុរី្មដេត្រូវបា្នគរក្ន�ើញនៅក្្ុងឈាម នថលេើម 
ខួរក្បាេ ថ្ិង សាចដុ់ំា រ្រស់ត រ្ី។ ដូចជាជាមយួ្ឹងបារ្មដេជាវ ថ្ិ រីម្មយួគ្ន់ដើម្រីកា្់

 ្រ្្ យការ្រោះពាេ់ រ្រស់អ្ក្នៅនេើ PFAS ពរីផេន្សាទរ្រស់អ្ក្គឺនដើម្រីកា្្់រ្្យ 
ចំា ្ ួ្ដ្ត រ្ីក្ខ្វក្ ់មដេ អ្ក្ ្ររ ថិនភាគ។

PCBs ្ថិងសរ រីរាង្ចមលេងនរាគដូចឌរីអ៊ុក្សុរី្ មរីរ ថិក្ DDT ក្លេដ្្ ថ្ិងធា្ុ dieldrin 
នឡើងនៅក្្ុង តសទ្្រ ់ខាលេ ញ់ រ្រស់ត រ្ីន�ើយនតកាមមស្ក្។  នដ្យយក្នចញមស្ក្ ថ្ិ 
ងជា្ថិខាលេ ញ់មុ្នពេ ចម្ថ្ិ  អាហា រ អ្ក្អា ចកា្្់រ្្យក្តមថ្ិ ដ្សារធា្ុគរីមរីទ្ំាងន្ះ។
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ការលាងសម្ា្ត រ្ី
រក្សាត រ្ីនៅនេើទឹក្ក្ក្ឬទូទឹក្ក្ក្នៅនតកាម 45 ° F រ�ូ្ដេ់ការសម្ា្ ថ្ិងនតចៀក្។ ្រនាទា ្រ ់
មក្  រក្សាទូទឹក្ក្ក្រ�ូ្ដេ់ការចម្ថ្ិ ត រ្ី។

ន្្វើតាមការអ្ុវ្តេ្អ៍នាមម័យេ្។ បាក្ន់្រ រី នមនរាគឬពពួក្បាោ រាោ សុរី្អាចមា ្ នៅក្្ុង ឬ 
នៅ នេើ ត រ្ី។ ដដ ចា្ឆ្្ំាងក្្ុងផទាះបាយ ថ្ិងដផទារា្រនសមាើដ្ក្ម្លេងនរៀ្រចំាអាហារគួរម្ត្រូវបា្
លាងមុ ្ ថ្ិង្រនាទា ្រព់រីន្្វើ ត រ្ី នៅរចួ។

ពាក្ន់តសាមដដការពារនៅនពេន្្វើត រ្ីណាមយួ។

យក្នពាះនវៀ្ ថ្ិងសរ រីរាង្ខាងក្្ុងបា្ឆ្្រត់ាមមដេអ្ក្មា្្ររ ថិកា្ខ រសមតស្រ។ ត្រូវ 
ត្ររង ត្រយម្័ ្ កុ្ំានចាះសរ រីរាង្ខាងក្្ុង។ នជៀសវាង្រោះនពាះនវៀ្ត រ្ី។ នបាះ្រងរ់្រស់ទ្ំាងន្ះ។ 
កុ្ំា ញុំា។

នជៀសវាងកា្ន់ដ្យផ្ទា េ់ឬន្្វើត រ្ីនៅនពេអ្ក្មុ្ ឬដំានៅនៅនេើដដរ្រស់អ្ក្។

ការតតាំាត រ្ីឬខ្យងន ្្ច  ្ឹងមថ្ិ សម្ា្នមនរាគនឡើយ។

ការកា្្់រ្្យការ្រោះពាេ់នៅ្ឹង PCBs

នដើម្រីសម្ា្ត រ្ីនដើម្រីកា្្់រ្្យ PCBs ថ្ិងសរ រីរាង្នផ្ងនទៀ្៖

• យក្មស្ក្ទ្ំាងអស់នចញ។

• កា្ន់ចញចំាមណក្ខាលេ ញ់ក្បាេនពាះតាមខាងនតកាមត រ្ី។

• កា្ន់ចាេខាលេ ញ់ទ្ំាងអស់ខាងនេើ្្ឹងខ្ងត រ្ី។

• កា្រ់ាងអក្្រ V នៅតាម្រនណាតេ យ្រនាទា ្ជ់ា្ថិខាលេ ញ់នៅនៅមផ្ក្ទ្ំាងសងខាងត រ្ី។ 

ចំាណាំាពថិនសសសតមា្រក់ាតេ ម ថ្ិង្រងកង
កុ្ំា្ររ ថិនភាគតក្នពញដ្រ្ង (មូតាក្, នថលេើម្រងកង, នថលេើមឬតក្នពញរ ំាលាយអាហារស្្វ) នៅក្្ុង 
មផ្ ក្ រាងកាយកាតេ ម ថ្ិង្រងកង។ ជាេថិកាន្ះត្រូវបា្រក្ន�ើញថាមា្ក្តមថ្ិ ខ្ពស់ដ្ការចមលេង
នរាគ, រមួ ្រញ្ចូ េ ទ្ំាង PCBs ថ្ិងនលា�ៈ្ងៃ្។់

នដើម្រីន្្វើកាតេ ម ថ្ិង្រងកង៖

• យក្ត្រមាោ ្ម់ុ្នពេចម្ថ្ិ អាហារ។

• កុ្ំា្ររ ថិនភាគត្រមាោ ្។់

• កុ្ំានត្រើទឹក្្្ថិ្ឬត្រមាោ ្ជ់ាទឹក្តជេក្ឬ់សុ៊្រ។

• ្រនាទា ្រព់រីការចម្ថ្ិ អាហារ ជះទឹក្្្ថិ្នចាេ។
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នគាេការណ៍មណនាំាន្្វើមហាូ្រ
សូមន្្វើតាមការលាងសម្ា្ ថ្ិងទថិសនៅចម្ថ្ិ អាហារទ្ំាងន្ះ៖

• កុ្ំា្ររ ថិនភាគត រ្ី ឬអាហារសមុតទនៅ។

• ការចម្ថ្ិ  ឬតតាំាត រ្ី មថ្ិ អាចេុ្រ្រំាបា្ក់ារចមលេងនរាគនទ ម្ក្ន ត្េ ពរីការចម្ថ្ិ អាហា 
រន្្វើ ឲ្យ រ លាយជា្ថិខាលេ ញ់ក្្ុងត រ្ី។

• អាំាង, ដុ្, ឬន្្ើរត រ្ីមា្មស្ក្នៅនេើន្្ើរមយួ ដូនច្ះជា ថ្ិខាលេ ញ់្ឹងតសក្នចញ។

• កុ្ំាយក្្ំាណក្ណ់ាមយួឲ្យនសាះ។ កុ្ំានត្រើ្ំាណក្ស់តមា្រក់ា រចម្ថ្ិ  អាហារ នផ្ង ឬ 
ន្្វើទឹក្តជេក្ឬ់ទឹក្តសរូ្រអាហារ។

• ន ើ្កុ្ំានចៀ្ខទាះឬនចៀ្សងៃួ្ នជៀសវាងនបាក្ឬលា្រនដ្ យសា រពួក្ 
វាមា្ខាលេ ញ់រាវកា្ម់ដ េ ថាអា ច មា្ការចមលេងនរាគ។

• ចម្ថ្ិ នតគឿងសមុតទ នៅសរី្ុណាហា ភាពដផទាក្្ុង 145°F ។

តក្សួងសុខាភថិបាេរដឋាញូវយោក្ បា្តពមា្ថាត រ្ី្ថិងខ្យងអាចត្រូវ្លេងបាក្ន់្រ រី, វ រីរុស ឬ 
ពពួក្   បាោ រាោ  សុរី្មដ េអាច្រងកឲ្យមា្ជំាងឺ។ ្រុគ្េមដេមា្ហា ថ្ិភម័យខ្ពស់ (ឧទ្�រណ៍ អ្ក្ 
មា ្  ្រញ្ហា ភាពស៊ាំា  រងទុក្្ខពរីជំាងឺនថលេើមឬជំាងឺរុា ំាដរ ោនផ្ងនទៀ្) អាចមា្នតចើ្ជាងន្ះងាយ្ឹង, 
្ថិង ការ្រោះពាេ់យោ ងខាលេ ំាង នដ្យជំាងឺ ្ លេងទ្ំា ងន្ះ។ ដូនច្ះ  អាហារទ្ំាងន្ះគួរម្ត្រូវ 
បា ្ ចម្ថ្ិ  ឲ្យ  បា្�មា្ច់្ ់មុ្នពេ្ររ ថិ នភាគអាហារ។

នសវាត្ឹរក្សាទូនៅ
U.S. EPA បា្ផតេេ់ដំា្រូនាមា ្ដេ់សសតេរីនៅអាយុក្ំាពុងសតមាេកូ្្ (អាយុត្រម�េ 16-49 
ឆ្្ំា) មា្ដផទានពាះ ថ្ិង្រំានៅនដ្ះកូ្្សសតេរីននាះ្ថិងនក្មាងៗ គួរ្ររ ថិនភា គត រ្ី ជា នតចើ្ នទៀ្ មដេ  មា 
្ក្តមថ្ិ បារ្ ទ្្រសតមា្រផ់េត្រនយជ ្ ស៍ំាខា្ក់្្ុងការអភថិវឌ្ឍ ថ្ិងសុខភាព។

U.S. EPA ក្ប៏ា្ផតេេ់អ្ុសាស្ថ៍ាសសតេរី្ថិង កុ្មារញោំា ពរីរនៅ្ររីដងត រ្ី្ថិងខ្យងខុសគ្ា 
ជានរៀង រាេ់ សបាតេ �៍។

តក្សួងចំាណរី អាហារ្ថិងឪសថអានមរ ថិក្ បា្ផតេេ់ដំា្រូនាមា ្ថាសសតេរីមដេមា្ដផទានពាះ ឬអាច 
កាលេ យ  ជាមា ្  ដផទានពាះ មាតេ យមថទ្ំ្ា ថិងកុ្មារ មថ្ិ គួរ្ររ ថិនភាគត រ្ី ត រ្ី្ូណាមភ្ក្្ំា (bigeye 
tuna) ត រ្ីដស្កា�រីង (king mackerel) ត រ្ីសមុតទមាោ េរី្ (marlin) ត រ្ីសមុតទអរនរ ោញរាោ �្រី 
(orange roughy) ត រ្ីឆ្លេ មត រ្ីស្វ្ឌរីស (swordfish) ឬត រ្ីដថេ៍�្វរីស (tilefish) 
(ពរីឈូងសមុតទមុថិក្សុរីក្នឡើយ ) នដ្យសារម្ការចមលេងនរាគបារ្។
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រន្រៀ្រនត្រើមគ្ុនទទាសក្ន៍្ះ
នសវាត្ឹរក្សាបា្នចញផសាយសតមា្រដ់ដទន្លេ Delaware ត្រូវបា្្រងាហា ញ នៅមផ្ក្ មគ្ុនទស  ក្ ៍
ន្ះ  នដ្យមថ្ិ គថិ្ពរីរដឋាមា្ទន្លេន�ើយមា្នចញអ្ុសាស្ក៍ារពារ។

គំា្ូសតាងសតមា្រ ់ដដទន្លេង Delaware អ្ក្្ឹងរក្ន�ើញតារាងផតេេ់នសវា ត្ឹរក្សា សតមា្រ ់
ពម្័ ម៌ា្  រដឋាទ្ំា ង្រួ្ ដ្ទន្លេចំាណុចត្រសព្វទឹក្ Delaware ថ្ិងផលេូវទឹក្រ្រស់ខលេួ្។

នដើម្រីនត្រើមគ្ុនទសក្ន៍្ះ៖

ជំាហា្ទរី 1៖ នៅក្្ុងតារាងចា្រន់ផតេើមនៅ  p. 12, មស្វងរក្ នឈាមា ះ្ឹរងមដ េ អ្ក្ន្សាទ។

ជំាហា្ទរី 2៖ សូមនមើេ ពូជត រ្ីអ្វរីត្រូវបា្ដ្ក្ន់ៅក្្ុងនសវាត្ឹរក្សា។

ជំាហា្ទរី 3៖ មស្វងយេ់ចំា្ួ្ត រ្ីដ្ពូជទ្ំាងន្ះ មដេអ្ក្អា ច 
្ររ ថិនភាគ បា្នដ្យសុវ្្ថិភាព។

 ជំាហា្ទរី 4៖ ពថិ្ថិ្្យនគាេការណ៍មណនាំានៅនេើទំាពម័រ  
 9 ្ថិង ទំាពម័រ 10 នេើរន្រៀ្រកា្ ់្រ្្យ ការ ្រោះពាេ់  
  នៅ្ឹងការចមលេងនរាគមដ េ អាចន្្វើបា្។

្រឹង វ ថិសាេភាពភូមថិ 
សាសសតេ

ពូជ ដំា្រូនាមា ្

្រឹង Beltzville ្រឹងទ្ំាងមូេ ត រ្ី 
Walleye

អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួមខ

ការរា្រអ់ាហារ
តក្សួងសុខាភថិបាេរដឋាញូវយោក្ បា្ផតេេ់ដំា្រូនាមា ្ថា អ្ក្ពថិចារណាពរីចំា្ួ្សរុ្រដ្ អាហារ 
មដេ អ្ក្្ឹង្ររ ថិនភាគក្្ុងអំាឡុងនពេមយួឆ្្ំា។

ត្រសថិ្ន្រើត រ្ីភាគនតចើ្មដេអ្ក្្ររ ថិនភាគគឺមា្នៅក្្ុងត្រនភទ «្ររ ថិនភាគមថ្ិ នេើសពរី 
1 នពេ មយួ សបាតេ �៍» មដេអ្ក្មថ្ិ គួរទទួេទ្្នេើសពរី 52 នពេក្្ុងមយួឆ្្ំា។ 
ត្រសថិ្ន្រើត រ្ីភាគនតចើ្ មដេ អ្ក្្រ រ ថិនភាគគឺមា្នៅក្្ុងត្រនភទ «្ររ ថិនភាគមថ្ិ នេើសពរី 1 
នពេមយួមខ» មដេអ្ក្មថ្ិ  គួរ ទទួ េ ទ្្នេើសពរី12 នពេក្្ុងមយួឆ្្ំា។ អ្ក្គួរម្ដឹងថា
ការញោំា ត រ្ីពរីត្រនភទ «ការ្ររ ថិនភាគមថិ ្  នេើស ពរី 1 នពេក្្ុងមយួមខ» គឺដូចគ្ា្ឹង្ររ ថិនភាគ 
ត រ្ី្រួ្ ក្បា េមក្ពរីតក្រ ម «្ររ ថិនភាគមថ្ិ នេើសពរី 1 នពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍»។
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នសវាត្ឹរក្សាទន្លេនម Delaware

នសវាត្ឹរក្សាមយួនៅខាងនតកាមសតមា្រទ់ន្លេនម Delaware ត្រូវបា្មផ្ក្នេើនស វា ត្ឹរក្សា នត្រើ 
តបាស់ ត រ្ីរដឋា New Jersey សតមា្រត់្រជាជ្ទូនៅ។ នសវាត្ឹរក្សាទ្ំាងន្ះ ត្រូវបា្្រងាហា ញក្ 
តមថ្ិ  នត្រ ក្ង ់អា ហា រ មដេមា្មូេដ្ឋា ្ហា ថ្ិភម័យជំាងឺមហារ រីក្ 1 ក្្ុង 10,000 ថ្ិង 1 
ក្្ុង 100,000 ក្្ុង មយួ ជរីវ ថ្ិ  ពរី ការញោំា ត រ្ីជានទៀងទ្្ន់ៅក្្ុងក្តមថ្ិ ផតេេ់នយ្រេ់។ 
នសវាត្ឹរក្សាន្ះមា្ ទរីន្ះ ត្រូវបា្មផ្ ក្ នេើ ការត្រឈម្ឹងជំាងឺមហារ រីក្ក្្ុងមយួជរីវ ថ្ិ  1 ក្្ុង 
100,000។

ហា្ថិភម័យជំាងឺមហារ រីក្ 1 ក្្ុង 100,000 ជាហា ថ្ិភម័យមដេម្ុស្ម្ាក្្់រម្្ មនទៀ្ នៅក្្ុង 
ចំា្ួ្ត្រ ជាជ ្ មយួរយពា្ន់ាក្ ់ត្រូវបា្្រោះពាេ់្ឹងនក្ើ្ជំាងឺមហារ រីក្នពញម ួយជរីវ ថ្ិ  រ្រស់ 
គា្ ់ឬនាង។ នេើសពរីន្ះ ហា ថ្ិភម័យចំានពាះត្រជាជ្អានមរ ថិក្ 1 ក្្ុង 3 នាក្់្ ឹងវ ថិវ្តេនៅជា 
ជំា ងឺមហារ រីក្ ក្្ុង ជរីវ ថ្ិ  រ្រស់ពួក្នគ (សមាគមជំាងឺមហារ រីក្អានមរ ថិច)។ ទំា្ក្ទ់ំា្ងរដឋា New 
Jersey (សូមនមើ េ ទំាពម័រទរី 2) សតមា្រព់ម្័ ម៌ា្អំាពរីនសវាត្ឹរក្សាពរីហា្ថិភម័យជំាងឺមហារ រីក្ 1 ក្្ុង 
10,000 ក្្ុង មយួ ជរីវ ថ្ិ ។ 

ទន្លេនម Delaware
វ ថិសាេភាពភូមថិសាសសតេ  ពូជ ដំា្រូនាមា ្

ចំា្ួ្ត្រជាជ្ទូនៅ ្រុគ្េមា្ 
ហា្ថិភម័យខ្ពស់ 

NJ/NY/PA តពំាមដ្ជា្រស់ា្ព ្ 
Morrisville រ ោុក្បាស អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍

NY តពំាមដ្ជា្រគ់ំាលា្ទឹក្

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច
Walleye អាហារមយួនពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍
Muskellunge
Channel Catfish គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

White Sucker អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

នៅ Milford/Montague

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច
Walleye

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

White Sucker អាហារមយួនពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

គមាលេ ្ទឹក្នៅ Phillipsburg

Channel Catfish
ត រ្ីបាសមា្់្ ូច គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

Walleye គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

ត រ្ីអមណតេ ងឬត រ្ីឆ្លេ ំាងស អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍ កុ្ំាញុំា

នៅ Phillipsburg/Easton
អ្ទាងអ់ានមរ ថិច

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច អាហារមយួនពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍

នៅ Phillipsburg/Easton White Sucker អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ
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ទន្លេនម Delaware
វ ថិសាេភាពភូមថិសាសសតេ  ពូជ ដំា្រូនាមា ្

ចំា្ួ្ត្រជាជ្ទូនៅ ្រុគ្េមា្ 
ហា្ថិភម័យខ្ពស់ 

Phillipsburg នៅ  Trenton

បាស្្ូ្ (សមុតទ) 
Channel Catfish

អាហារ្រួ្ នពេក្្ុង
មយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

White Sucker
អ្ទាងអ់ានមរ ថិច

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីបាសមា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

Walleye អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួមខ

នៅ Lambertville

White Sucker អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

នៅ Trenton រ ោុក្បាស អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

នៅ Trenton/Crosswicks 
Creek

White Perch អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួសបាតេ �៍

អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញោំា

នៅសា្ព ្  Tacony Palmyra 
Bridge

Channel Catfish អាហារ្រួ្ នពេក្្ុង
មយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

White Perch អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

ចំាណុចត្រសព្វ, Raccoon 
Creek

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារមយួនពេក្្ុង 
មយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

Channel Catfish អាហារ្រួ្ នពេក្្ុង
មយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

White Perch អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

ចំាណុចត្រសព្វ, Woodbury 
Creek/Fort Mifflin

White Perch អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

Channel Catfish អាហារ្រួ្ នពេក្្ុង
មយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

Salem River
White Perch អាហារមយួនពេក្្ុង

មយួសបាតេ �៍
អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ

Channel Catfish អាហារមយួនពេក្្ុង
មយួមខ កុ្ំាញុំា

មា្ទ់ន្លេ Delaware ត រ្ី Finfish ទ្ំាងអស់ អាហារ្ររីនពេ 
ក្្ុងមយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា
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នសវាត្ឹរក្សារដឋា New York

្រឹង វ ថិសាេភា 
ពភូមថិសាសសតេ

ពូជ ដំា្រូនាមា ្
ចំា្ួ្ត្រជាជ្ 
ទូនៅ

្រុគ្េមា្ 
ហា្ថិភម័យខ្ពស់

អាងសតេុក្ទឹក្ 
Cannonsville អាងទ្ំាងមូេ

ត រ្ីបាសមា្់្ ូចមដេ 
មា្ទំា�ំា្ំាជាង 15 អុរីញ

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីបាសមា្់្ ូចមដេមា
្ទំា�ំា្ូចជាង 15 អុរីញ

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីសមុតទភរីចនេឿង អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Herrick Hollow 
Creek ការ្រងហាូរទឹក្ទ្ំាងមូេBrook Trout អាហារមយួ

នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

អាងសតេុក្ទឹក្ 
Neversink អាងទ្ំាងមូេ 

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Brown Trout ជាង 
24 អុរីញ

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Brown Trout 
នតកាម 15 អុរីញ

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

អាងសតេុក្ទឹក្
Pepacton អាងទ្ំាងមូេ 

ត រ្ីបាសមា្់្ ូចមដេ 
មា្ទំា�ំា្ំាជាង 15 អុរីញ

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីបាសមា្់្ ូចមដេមា
្ទំា�ំា្ូចជាង 15 អុរីញ

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីភរីចនេឿងមដេមា្ 
ទំា�ំា្ំាជាង 9 អុរីញ

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីភរីចនេឿងមដេមា្
ទំា�ំា្ូចជាង 9 អុរីញ

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Brown Trout ជាង 
24 អុរីញ

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Brown Trout 
នតកាម 24 អុរីញ

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា
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រដឋា New Jersey

នសវាត្ឹរក្សានត្រើតបាស់ត រ្ីរដឋា New Jersey សតមា្រត់្រជាជ្ទូនៅត្រូវបា្្រងាហា ញជាជួរដ្នត្រ
ក្ងអ់ាហារមដេមា្មូេដ្ឋា ្នេើ 1 ក្្ុង 1 ក្្ុង 10,000 ថ្ិង 100,000 ហា្ថិភម័យដ្ 
ជំាងឺមហារ រីក្ក្្ុងមយួជរីវ ថ្ិ ពរីការញោំា ត រ្ីជានទៀងទ្្ន់ៅក្្ុងក្តមថ្ិ ផតេេ់នយ្រេ់។ នសវា
ត្ឹរក្សាមដេមា្្រញ្ចូ េនៅទរីន្ះគឺមា្មូេដ្ឋា ្នេើ 1 ក្្ុងចំានណាម 100,000 ហា្ថិ
ភម័យដ្ជំាងឺមហារ រីក្ក្្ុងមយួជរីវ ថ្ិ ។។ ទំា្ក្ទ់ំា្ងរដឋា New Jersey (សូមនមើេទំាពម័រទរី 2) 
សតមា្រព់ម្័ មា្្រម្្ម។
្រឹង វ ថិសាេភា 

ពភូមថិសាសសតេ
ពូជ ដំា្រូនាមា ្

ចំា្ួ្ត្រជាជ្ 
ទូនៅ

្រុគ្េមា្ 
ហា្ថិភម័យខ្ពស់

មា្ទ់ន្លេ ថ្ិងទឹក្មាោ
រ រ្ី នដ្យគាមា ្នសវា
ត្ឹរក្សា

ទូទ្ំាងរដឋា

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួឆ្្ំា កុ្ំាញោំា

្រងកងអានមរ ថិច
កុ្ំា្ររ ថិនភាគត្រមាោ ្ ់
(តក្នពញស្្វ ឬ នថលេើម្រងកង)

ត រ្ី្រលេូ�្វរីស (្ថិចជាង 6 
នផ្្ / 24 អុរីញ)

្ររ ថិនភាគមថ្ិ នេើ សពរី 1 នពេ មយួ 
 ឆ្្ំា

កុ្ំាញុំា

ត រ្ី្រលេូ�្វរីស (ជាង 6 
lbs/24 អុរីញ)

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Striped Bass អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

្រឹងទ្ំាងអស់  
(នេើក្មេង្រញ្ជា ក្់
នផ្ងពរីន្ះ)

ទូទ្ំាងរដឋា

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា
Pumpkinseed 
Redbreast Sunfish 
Yellow Bullhead

គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

Yellow Bullhead
Brown Bullhead គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Chain Pickerel 
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា 
Smallmouth Bass

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Common Carp អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Trout (Brown, 
Brook, Rainbow) អាហារមយួនពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍

្រឹងទ្ំាងអស់  
(នេើក្មេង្រញ្ជា ក្់
នផ្ងពរីន្ះ)

Pinelands
ចំាណាំា៖ មផ្ក្ដ្ 
Pinelands 
គឺនៅក្្ុងទន្លេ
ចំាណុចត្រសព្វទឹក្ 
Delaware ។

Bluegill 
Pumpkinseed 
Redbreast Sunfish

គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Brown Bullhead 
Yellow Bullhead

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍ កុ្ំាញុំា

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា 
Chain Pickerel

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

ដដទន្លេ Delaware នៅជំាននារ្ំា អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួឆ្្ំា
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្រឹង វ ថិសាេភា 
ពភូមថិសាសសតេ

ពូជ ដំា្រូនាមា ្
ចំា្ួ្ត្រជាជ្ 
ទូនៅ

្រុគ្េមា្ 
ហា្ថិភម័យខ្ពស់

្រឹង Assunpink ្រឹងទ្ំាងមូេ

Chain Pickerel 
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Bluegill Sunfish
Brown Bullhead គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

Big Timber Creek ការ្រងហាូរទឹក្
ទ្ំាងមូេ

Pumpkinseed
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា
ត រ្ីឆ្លេ ំាងពណ៌ស

គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

ទន្លេ Cooper Spillway below 
Evans Pond

Common Carp អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Bluegill អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

ទន្លេ្ឹរង Cooper ្រឹងទ្ំាងមូេ

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា
Black Crappie គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

Bluegill
Common Carp គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

Crosswicks Creek ការ្រងហាូរទឹក្
ទ្ំាងមូេ

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

ត រ្ីឆ្លេ ំាងពណ៌ស គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

្រឹង Crystal ្រឹងទ្ំាងមូេ
Black Crappie គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

តសះទឹក្ Evans តសះទឹក្ទ្ំាងមូេ Brown Bullhead អាហារមយួនពេក្្ុងមយួសបាតេ �៍

តសះទឹក្ Hopkins តសះទឹក្ទ្ំាងមូេ Brown Bullhead អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ ្រួ្ នពេក្្ុងមយួឆ្្ំា

្រឹង Hopatcong ្រឹងទ្ំាងមូេ
Chain Pickerel គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

្រឹង Mirror ្រឹងទ្ំាងមូេ
Brown Bullhead គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

Newton Creek ការ្រងហាូរទឹក្
ទ្ំាងមូេ

Brown Bullhead អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Newton Creek, 
ខាង្្ូង

ការ្រងហាូរទឹក្
ទ្ំាងមូេ ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អាហារមយួ

នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

្រឹង Newton ្រឹងទ្ំាងមូេ
Brown Bullhead គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

Channel Catfish គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍
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្រឹង វ ថិសាេភា 
ពភូមថិសាសសតេ

ពូជ ដំា្រូនាមា ្
ចំា្ួ្ត្រជាជ្ 
ទូនៅ

្រុគ្េមា្ 
ហា្ថិភម័យខ្ពស់

Pennsauken 
Creek

Forked Landing 
នៅមា្់

ត រ្ីឆ្លេ ំាងពណ៌ស អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួឆ្្ំា

Pumpkinseed
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Channel Catfish អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

Common Carp អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួឆ្្ំា កុ្ំាញុំា

្រឹង Strawbridge ្រឹងទ្ំាងមូេ

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Brown Bullhead អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារ្រួ្ នពេ
ក្្ុងមយួឆ្្ំា

Carp កុ្ំាញោំា

្រឹង Stewart ្រឹងទ្ំាងមូេ

Bluegill
Common Carp គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

្រឹង Swartswood ្រឹងទ្ំាងមូេ

ត រ្ីបាសមា្់្ ូច អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

Chain Pickerel គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង
អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ

្រឹង Union ្រឹងទ្ំាងមូេ

Bluegill
Brown Bullhead
White Perch
ត រ្ីឆ្លេ ំាងពណ៌ស

អាហារមយួនពេ
ក្្ុងមយួសបាតេ �៍ កុ្ំាញុំា

Chain Pickerel
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

្រឹង Wilson ្រឹងទ្ំាងមូេ

Chain Pickerel កុ្ំាញោំា

Yellow Perch
Sunfish
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ កុ្ំាញុំា

្រឹង Woodstown 
Memorial/Salem 
River

្រឹងទ្ំាងមូេ
Black Crappie
ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា គាមា ្ការរ ឹ្ ្រ្តេឹង

អាហារមយួ
នពេក្្ុងមយួមខ
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នសវាត្ឹរក្សារដឋា Pennsylvania
រដឋាត្ឹរក្សារដឋា Pennsylvania ត្រូវបា្្រនងកើ្នឡើងនដើម្រីការពារ្រុគ្េមា្ហា ្ ថិភម័យខ្ព ស់ ្ ថិង 
ត្រូវ បា្ ផ្ដេ់អ្ុសាស្ ៍ដេ់ត្រជាជ្ទូនៅផងមដរ។

្រឹង វ ថិសាេភាពភូមថិសាសសតេ ពូជ ដំា្រូនាមា ្

្រឹង Belmont ្រឹងទ្ំាងមូេ រ ោុក្បាស អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ

្រឹង Beltzville ្រឹងទ្ំាងមូេ Walleye អា�ារពរីរពនេក្្្ុងមួយមខ

្រឹង Brady ្រឹងទ្ំាងមូេ
Chain Pickerel អាហារតបាំាមយួនពេក្្ុងមយួឆ្្ំា

Yellow Perch អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ
Brodhead Creek អាងទ្ំាងមូេ រ ោុក្បាស អា�ារពរីរពនេក្្្ុងមួយមខ

Bushkill Creek អាងទ្ំាងមូេ អ្ទាងអ់ានមរ ថិច
All Suckers អា�ារពរីរពនេក្្្ុងមួយមខ

Chester Creek ចំាណុចត្រសព្វដ្
សាខាខាងេថិចនៅមា្់

Channel Catfish អា�ារពរីរពនេក្្្ុងមួយមខ

Darby Creek អាងទ្ំាងមូេ Channel Catfish អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ
្រឹង Wallen-
paupack ្រឹងទ្ំាងមូេ Walleye អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ
Little Bushkill 
Creek

្រឹង Maskenozha 
នៅមា្់ អ្ទាងអ់ានមរ ថិច អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ

Little Neshaminy 
Creek អាងទ្ំាងមូេ Carp អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ

្រឹង Promised 
Land ្រឹងទ្ំាងមូេ ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អា�ារពរីរពនេក្្្ុងមួយមខ

អាងសតេុក្ទឹក្ 
Prompton អាងទ្ំាងមូេ

ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ
Walleye អា�ារពរីរពនេក្្្ុងមួយមខ

Red Clay Creek ការ្រងហាូរទឹក្ទ្ំាងមូេ ពូជទាំាងអស់ អា�ារ្ររីពនេក្្្ុងមួយមខ

ទន្លេ Schuylkill

ចំាណុចត្រសព្វ Mahannon 
Creek នៅ Landingville 
នៅទំា្្រវ់ារ រីអគ្ថិស្រី 
Kernsville 

Brown Bullhead
All Suckers អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ

ទន្លេ Schuylkill
ទំា្្រវ់ារ រីអគ្ថិស រ្ី 
Kernsville នៅ Maiden 
Creek

All Suckers អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ

ទន្លេ Schuylkill
ទំា្្រ ់Black Rock 
នដើម្រីទំា្្រ ់Fairmount 
នៅទរីតក្រង Philadelphia 

Carp
Channel Catfish ក្ុំាញោាំា
Channel Catfish
្្ររី្្េាំាងក្្្រាេសំា្រោម្
All Suckers
Asiatic clams

អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ

ទន្លេ Schuylkill
ចំាណុចត្រសព្វ Maiden 
Creek នៅទំា្្រ ់
វារ រីអគ្ថិស រ្ី Fairmount 

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច ក្ុំាញោាំា
All Suckers អា�ារមួយពនេក្្្ុងមួយមខ
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នសវាត្ឹរក្សារដឋា Delaware
រដឋាត្ឹរក្សារដឋា Delaware ន្ះត្រូវបា្រចនានឡើងនដើម្រីការពារត្រជាជ្ទូ នៅ្ថិង ្រុគ្េ មា្ 
ហា្ថិភម័យ ខ្ពស់។

្រឹង វ ថិសាេភាពភូមថិសាសសតេ ពូជ ដំា្រូនាមា ្

្រឹង Shohola ្រឹងទ្ំាងមូេ ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

តសះទឹក្ Stairway តសះទឹក្ទ្ំាងមូេ ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួមខ

Tobyhanna Creekទំា្្រទ់ន្លេ Pocono 
នៅមា្់ ត រ្ីបាសមា្់្ ូច អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួមខ

West Branch 
Brandywine 
Creek

ពរី Business Rt. 30 
(ផលេូវហាយនវេរី្ខុ្) 
ក្្ុង Coatesville 
នៅចំាណុចត្រសព្វ Buck 
Run

អ្ទាងអ់ានមរ ថិច អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

West Branch 
Schuylkill River អាងទ្ំាងមូេ Brook Trout អាហារមយួនពេក្្ុងមយួមខ

White Clay Creek អាងទ្ំាងមូេ អ្ទាងអ់ានមរ ថិច អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួមខ

្រឹង White Oak 
Pond ្រឹងទ្ំាងមូេ ត រ្ីបាស្្ូ្មា្់្ ំា អាហារពរីរនពេក្្ុងមយួមខ

្រឹង វ ថិសាេភាពភូមថិសាសសតេ ពូជ ដំា្រូនាមា ្

ទន្លេ Delaware ្រនាទា ្ ់DE/PA 
នៅត្រឡាយ C&D ត រ្ី finfish ទ្ំាងអស់ អាហារ្ររីនពេក្្ុងមយួឆ្្ំា

ទន្លេ Delaware 
នតកាម ថ្ិង 
Delaware Bay

ត្រឡាយ Chesapeake 
& Delaware នៅ 
Delaware Bay

បាស្្ូ្ (សមុតទ)
Channel Catfish, 
ត រ្ីឆ្លេ ំាងពណ៌ស 
អ្ទាងអ់ានមរ ថិច

អាហារ្ររីនពេក្្ុងមយួឆ្្ំា

White Perch អាហារតបាំាមយួនពេក្្ុងមយួឆ្្ំា

ត រ្ី្រលេូ�្វរីស មដេមា្ ទំា�ំា្ូចជាង 20 អុរីញ អាហារដ្រព់រីនពេក្្ុងមយួឆ្្ំា

ត រ្ី្រលេូ�្វរីស មដេមា្ ទំា�ំា្ំាជាង 20 អុរីញ
អាហារ្ររីនពេក្្ុងមយួឆ្្ំា
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This advisory is a also available in Vietnamese and 
Khmer (Cambodian) from the Delaware Riverkeeper 
Network. Contact the Delaware Riverkeeper Network 
to request PDFs or print copies of these translations.


