
 

 

 

ចន្ទ - សៅរ៍ 
ស ៉ោ ង 7 ព្រឹក - 7 យប់ 

ស ៉ោ ងសសេងស ៀតទាំងអស ់

0.33$  
(កន ុងមួយគីឡួវ៉ា ត់ស ៉ោ ង) 

0.20$ 
(កន ុងមួយគីឡួវ៉ា ត់ស ៉ោ ង) 

តម្លៃសេវាសាកថាលពលសៅ Seattle ឆ្ន ាំ2021 

 

ស្ថា ន្ីយស្ថកថាមរល EV សៅ SOUTH PARK 
 

 

 

សសវកមមបកប្ព្បអាចរកបាន្តាមរយៈសលខ (206) 684-3800 
•  Información en español  •  Impormasyon sa Tagalog  •  中文資訊  •  Thông tin bằng tiếng Việt  •  한국어 정보  •  Macluumaad Af-Soomaali ah 

 

សសចកដ ី ូសៅរបស់គសព្ ង 

Seattle City Light កាំពុងស្េែ ងរកលតិស ៃ្ ើយតបពីេហគលន៍ពីេាំស ើសដើលបីដាំស ើងសាា នីយសាកថាលពលរហ័េទាន់ចិតតេម្រាប់

យានយនដសម្របើម្រាេ់ថាលពលអគគ ីេនី (EV) កន ុងតាំបន់ South Park។ ម្របេិនសបើានសាងេង់ 

សាា នីយសាកថាលពលសនេះនឹងក្លៃ យជាស្ននកលួយម្នបណ្តត ញសាកថាលពល EV របេ់ស្ននកសេវាធារ ៈសៅកន ុងតាំបន់សេវាកលមទាាំងលូល 

និងនដល់េលភាពសម្របើម្រាេ់សៅសលើក្លរសាកថាលពលរបេ់ EV។  

សសចកដ ីលមអ ិតរបស់គសព្ ង 

• គសម្រាងស្ដលដាក់សេន ើ រលួបញ្ច លូឧបករ ស៍ាកថាលពលរហ័េទានច់តិត

េម្រាប ់EV សៅតាលចិសញ្ច ើលថ្នលទ់ា ាំងពីរសលើនល វូ South Sullivan។ 

Seattle City Light នឹងស្ម្របក្លៃ យកស្នៃងចតយានយនតពីរកស្នៃង

ស្ដលានម្រសាប់ឲ្យក្លៃ យជាកស្នៃង “េម្រាប់សាកថាលពល EV 

ស្តប ុសណ្តណ េះ”។   

• អនកសបើកបរនឹងម្រតវូកាំ ត់ឲ្យចតឡានស្តលួយសា ងប ុសណ្តណ េះ 

សពលកាំពុងសាកថាលពលសៅកស្នៃងទាាំងសនេះ។  

• អនកស្ដលាន EV ស្ដលអាចសាកថាលពលានរហេ័ទាន់ចតិត 

អាចសម្របើម្រាេ់សាា នីយសាកថាលពលសនេះាន។ 

• អនកសបើកបរម្រតវូបង់ម្ថ្ៃសេវាសដើលបីសម្របើម្រាេ់សាា នីយសាកថាលពល។ 

ម្ថ្ៃសេវាសនេះម្រតវូានបសងក ើតស ើងសដើលបីបង់ម្ថ្ៃសេវាអគគេីន ី

និងម្ថ្ៃសាងេងស់ាា នីយសនេះ។ EV ធលមតាអាចសធែ ើដាំស ើរម្របា  

3.5ា យ កន ុងលួយគី ួវា៉ា ត់សា ង (kWh) ម្នថាលពលអគគ ីេនី។ 

សតើខុ្ាំអាចសដល់មតិស ល្ ើយតបបាន្យ៉ោ ងដូចសមដច? 

Seattle City Light 

ចង់ដឹងរីគាំន្ិតរបស់អនកសៅសលើគសព្ ងប្ដលដាក់សសន ើសន្េះ! 

រួកសយើងន្ឹងសព្បើព្បាស់មតសិ ល្ ើយតបសដើមបីសសព្មចថាសតើរួកសយើងគួរប្ត

ស្ថងសង់ស្ថា ន្ីយស្ថកថាមរលសៅកន ុង South Park ប្ដរឬអត។់ 

• អនកអាចនដលល់តសិ ៃ្ ើយតបសដាយបាំសពញក្លរេទង់លតិតាលអនឡាញរបេ់ពួកសយើងតាលរយៈ 

seattle.gov/city-light/sp-survey។ ក្លរស ៃ្ ើយតបនឹងនតុកាំ តម់្ថ្ៃទី30 ស្ែសលសា ឆ្ន ាំ2021។ 

ក្លរបកស្ម្របក៏អាចរកានតាលអនឡាញនងស្ដរ។ 

• អនកអាចនដលល់តសិ ៃ្ ើយតបសដាយសនញើអុីស្ល លសៅក្លន ់SCL_ElectricVehicles@seattle.gov ឬ 

ទូរេព្ទសៅក្លន់ (206) 684-3800។ 

 

 

 

 

 

ឧបករ ៍សាកថាលពលរហ័េទាន់ចិតតេម្រាប់ EV របេ់ 
Seattle City Light ស្ដលេា ិតសៅ  

េង្កក ត ់Madison-Miller 

ប្សែ ន្កូដ QR សដើមបី  
ចូលសៅកាន្់ការសទ ង់

មតិ! 

 
 



 ីតាាំងស្ថកថាមរលនន្ EV ប្ដលដាក់សសន ើស ាំ (សល វូ SOUTH SULLIVAN) 

 

របូភារនន្សល វូ (ប្បរម ខសៅខាងស ើងតាមបសតោ យសល វូ SOUTH SULLIVAN) 

 

រ័ត៌ ន្បប្ន្ាម 

Public EV Charging Team (ព្កមុការងារស្ថកថាមរល EV ជាស្ថធារណៈ) 
SCL_ElectricVehicles@seattle.gov 
(206) 684-3800 
seattle.gov/city-light/southpark-ev 
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PUBLIC ELECTRIC VEHICLE CHARGING PROGRAM 

 

េស�កម�បកែ្រប�ចរក�ន�មរយៈេលខ (206) 684-3800 
•  Información en español  •  Impormasyon sa Tagalog  •  中文資訊  •  Thông tin bằng tiếng Việt  •  한국어 정보  •  Macluumaad Af-Soomaali ah  

ែខេម� �� ំ2021 

សំណួរែដល្រត�វ�នសួរញកឹ�ប់៖  
�រ�ក�មពលៃន�នយន�េ្របើ្រ�ស់�មពលអគ� ីសនីេ� South Park 

េតើអ� ី� PUBLIC ELECTRIC VEHICLE (EV) CHARGING PROGRAM (កម� វ �ធី�ក�មពលរបស់�នយន�េ្របើ្រ�ស់អគ� ីសនី 
(EV)) របស់ SEATTLE CITY LIGHT? 

City Light កំពុងដំេឡើងឧបករណ៍�កថ�រហ័ស�ន់ចិត�ស្រ�ប់ EV ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន���រណៈទូ�ងំតំបន់េស�កម�របស់

ែផ�កេស���រណៈ េដើម្ីប្រ�កដ�្រប�ជនក� �ងតំបន់េ�ះ�នសម�ពក� �ង�រេ្របើ្រ�ស់�រ�ក�មពលរបស់ EV។ ែផ�ក

េស���រណៈ កំពុងដំេណើរ�រកម� វ �ធីេនះេឡើងេដើម្ីបផ�ល់េស�កម���រណៈជូនអតិថិជន 

និងយល់ដឹងបែន�មពីផលប៉ះ�ល់ៃន�រ�ក�មពលស្រ�ប់ EV េ�េលើ្របព័ន�អគ� ីសនី។ 

កម� វ �ធីេនះក៏�ំ្រទគំនិតផ� �ចេផ�ើមៃន�រដឹកជ�� �ន�� តរបស់ Seattle 
ែដល�នេ�លបំណងលុបបំ�ត់ឧបសគ�ក� �ង�រ�ប់េផ�ើមេ្របើ្រ�ស់ EV និង�ត់បន�យ�របំពុល 

និង�របេ�� ញ�រ�តុ�បូនក� �ងវ �ស័យដឹកជ�� �ន�ងំមូល។  

 

ែផ�កេស���រណៈបច� �ប្បន� េនះ្រគប់្រគងនិងដំេណើរ�រឧបករណ៍�ក�មពលរហ័ស�ន់ចិត�ស្រ�ប់ EV េ�ក� �ង North Beacon Hill, 
SODO, Magnuson Park, Madison-Miller, Alaska Junction, និង Tukwila។  �� នីយ�ក�មពលបែន�ម េ្រ�ងនឹងបេង� ើតេ� 

Shoreline, Burien, Belltown, និង Central District។ 

េហតុអ� ី�ន� SEATTLE CITY LIGHT 
�ក់េស� ើសុំេធ� ើគេ្រ�ងេនះ? 

�នយន�ែដលេ្របើ្រ�ស់�មពលអគ� ីសនី មិន�នបំពង់

សីុ�ុំង និងមិនបេ�� ញ�រ�តុែផ្សងពុលេទ។  

�រេបើកបរ EV 

�ចជួយបេង� ើនគុណ�ពខ្យល់េ�ក� �ងសហគមន៍ 

និងសុខ�ព្រប�ជន និងជួយ្រប�ំង�រែ្រប្រប�ល

��ស�តុ េ�យ�រ

�ត់បន�យ�របេ�� ញឧស� ័នផ�ះក�� ក់។ 

�របេង� ើនលទ��ព�ចេ្របើ្រ�ស់�ននូវ

ឧបករណ៍�ក�មពលស្រ�ប់ EV េ�ក� �ង្រក �ង 

នឹងអនុ�� តឲ្យអ�កែដលេ្រជើសេរ �សេបើកបរ EV 

�ច�ញយក្របេ�ជន៍�ន�៉ងេ្រចើនពីរថយន�

របស់ពួកេគ។ ឥឡ� វេនះ EV ថ�ីនិងមួយទឹក 

�នតៃម�សមរម្យ 

និងស� ិតេ�ក� �ងលំ�ប់តៃម�ៃនអ�កេបើកបរ�គេ្រចើន។ 

េ�ែខកុម�ៈ �� 2ំ021 City Light �នែណ�ំ South Park Neighborhood Association (ស�គមស�� ត់ South Park) និងពិ�ក�អំពី

គំនិតក� �ង�រ�ងសង់�� នីយ�ក�មពលេ� South Park។  

អ�កែដលចូលរមួក� �ង�រ្របជំុ��រ�រណៈ�នប�� ញ�រេពញចិត���� ំងេ�េលើ�� នីយ�ក�មពលែដល�នេ�ទី�ំងេនះ។ 

ឧបករណ៍�ក�មពល EV ែដលស� ិតេ�េ្រ�ម�រ្រគប់្រគង និងេ្របើ្រ�ស់េ�យ 
Seattle City Light េ� Tukwila, Wash។ 
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េតើ�� នីយ�ក�មពល EV េនះ �ច�នឥទ� ិពល�៉ង�េ�េលើ SOUTH PARK? 

គេ្រ�ងែដល�នេស� ើសំុេនះ នឹងដំេឡើងឧបករណ៍�ក�មពលរហ័ស�ន់ចិត�ស្រ�ប់ EV ចំនួនពីរេ�ចេ�� ះផ� �វេដើរ និងចិេ�� ើមថ�ល់។  
ឧបករណ៍�ក�មពលរហ័ស�ន់ចិត�នីមួយៗ �នទំហំ�ង�ក់ក�� លទំហំទូរទឹកកកែដលេ្របើ្រ�ស់ក� �ងផ�ះ។ 

អ�កេបើកបរនឹងេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍�ក�មពលរហ័ស�ន់ចិត�្រប�ណ 20 េ� 30 �ទីក� �ងមួយេលើក។  City Light 
�៉ន់�� ន��� នីយ�ក�មពលេនះ�ច�នរហូតេ�ដល់�ន

យន�ពីរេ្របើ្រ�ស់�ក� �ងរយៈេពលមួយេ�៉ងក� �ងអំឡ� ងេពលែដល�នអ�កេ្របើ្រ�ស់េ្រចើន ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក រហូតដល់េ�៉ង 7 យប់។ 

េហតុអ� ី�ន� SEATTLE CITY LIGHT គតិ�េនះ�ទី�ងំល� ស្រ�ប់�� នីយ�ក�មពលៃន EV េនះ? 

ទី�ងំេនះ្រត�វ�នេគ�ត់ទុក�ទី�ំងល� េ�យេហតុផល�ងេ្រ�ម៖ 

• �ស� ិតេ�ជិតមណ� ល�ណិជ�កម� South Park ដូេច�ះេហើយអ�កែដលេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍�ក�មពលេ�ទីេនះ 

នឹង�ចេដើរេ�េធ� ើ�រេ�ជិតេ�ះេពលែដលរថយន�របស់ពួកេគកំពងុ�ក�មពល។ 

• �ស� ិតេ�ជិតទី�ងំ 14th Avenue South ែដល�ផ� �វសំ�ន់មួយរបស់ South Park ដូេច�ះ អ�កេបើកបរនឹងេមើលេឃើញេហើយ

ជិះចូលេ��ន់ឧបករណ�៍ក�មពលេ�ះ�នេ�យ�យ។ 

• �� នីយ�ក�មពលេ�ទី�ំងេនះ មិនរ�ពឹង�នឹង�នផលប៉ះ�ល់អវ �ជ��នេ�េលើច�ចរណ៍ក� �ងតំបន់េទ 

ពីេ្រ�ះ�ស� ិតេ�េលើែផ�កៃនផ� �វ South Sullivan ែដលមិន�នេបើកឲ្យេធ� ើច�ចរណ៍ឆ�ង�ត់េឡើយ។ 

• ស�� ត់ South Park មិន�នឧបករណ៍�ក�មពល EV ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន���រណៈេ�េឡើយេ�ះេទ។ 

ជំ�នប�� ប់ 

Seattle City light កំពុង្របមូលមតិេឆ� ើយតបពីសហគមន៍ South Park េដើម្ីបសេ្រមច�េតើែផ�ក

េស���រណៈគួរែត�ងសង់�� នីយ�ក�មពលស្រ�ប់ EV េនះែដរឬេទ។ ្របសិនេបើមតិេឆ� ើយតបៃនសហគមន៍�ងំមូលវ �ជ��ន 

េ�ះ Seattle City Light នឹងបន�ដំេណើរ�រគេ្រ�ងេនះ និង�ច�ប់េផ�ើម�រ�ងសង់េ�ចុងរដូវេ�� �� ំ 2021េនះ។  

�� នីយ�ក�មពលេនះ�ចនឹងេបើកដំេណើរ�រ���រណៈមុនដំ�ច់�� ំ 2021។ 

�ក់ទងមក�ន់េយើង 

Public EV Charging Team (្រក �ម�រ�រ�ក�មពល EV ��រណៈ) 
SCL_ElectricVehicles@seattle.gov 
(206) 684-3800 
seattle.gov/city-light/southpark-ev 
 




