
 

សន្ទា នុក្រម 

សព្ាបច្ចេរច្េសគន្លឹះសក្ាប់ការច្ ឹះច្នោ ត 

បុព្វរថា 

ច្ ើមបីជួយអ្ោរច្ ឹះច្នោ តដ លមិនសូវច្ចឹះភាសាអ្ង់ច្គ្ស, សន្ទា នុក្រមច្នឹះក្តូវ នដក្បសក្មួលច្ោយ
អ្ោរបរដក្ប ដ លានវញិ្ញា បនប័ក្តដនោរភាសាដមែរ-អ្ង់ច្គ្ស និងានជំន្ទញក្គប់ក្ាន់រោុងសព្ាបច្ចេរច្េស
ដ លពារ់ព័្នធក្បធានបេច្នឹះ។ ច្ ើមបីច្្វើច្ោយានច្សថរភាព្រវាងសព្ា, ច្សចរតីដក្បសក្មួលទំងច្នឹះ 
ក្តូវ នក្តួតពិ្និតយច្ ើងវញិ  ច្ោយអ្ោរបរដក្បេីពី្រដ លានសមតថភាព្ក្បហារ់ក្បដែលាោ នលង 

អ្ោរបរដក្បេីមួយដ រ។ 

 ំច្ ើ រការ 
សព្ាដ ល នច្ក្ជើសច្រ ើស យរមរដក្បសក្មួលច្ៅេីច្នឹះគឺជាជំពូ្រស័ព្ា ដ លជាប់ពារ់ព័្នធនលងការ
ច្ ឹះច្នោ ត ដ លក្តូវ នច្ក្បើជាក្បក្រតីច្ៅរោុងច្ោន្ី Los Angeles។ សន្ទា នុក្រមច្នឹះានពារយច្ទល 
និងរក្មងពារយឃ្្លក្បា  6,059 សព្ាជាភាសាអ្ង់ច្គ្ស ដ លក្តូវ នច្ក្បើក្ ស់ច្ៅរោុងរ ឋ លរិចេ
ច្ ឹះច្នោ ត។ 

ការនតល់ច្ោបល់ច្នេងៗ 

ក្រសួងច្នឹះសូមសាវ គមន៍ និងសូមច្លើរេលរចិតតច្ោរអ្ោរ ច្ោយជួយនតល់ច្ោបល់ច្លើសន្ទា នុក្រមច្នឹះ 
និងាតិការបស់វានង។ សូមអ្ច្ ជ្ ើញេូរស័ព្ាទរ់េងមរច្យើងម្ុំតាមច្លម 1-800-815-2666 ជម្រើស 

3។ 

រំ ត់សាា ល់ ៖ បដនថមពី្ច្លើច្នឹះច្ៅច្េៀត, សូមច្ក្បើក្បភព្្នធានច្នេងៗច្េៀត សក្ាប់ពារយ
បច្ចេរច្េសទំងឡាយណា ដ លពំុ្ទន់ានច្ៅរោុងសន្ទា នុក្រមច្នឹះ។  

 
 

Khmer 



English (USA) Khmer

a No vote ឆ្នោ តជំទាស់

a vote against ការឆ្ ោះឆ្នោ តប្រនំង

a vote against ឆ្នោ តប្រនំង

a vote in favor ឆ្នោ តគំប្រ

a vote in favor ការឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រ

a yes ចឆ្្លើយគំប្រ

a yes ការគំប្រ

a Yes vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រ

a Yes vote ឆ្នោ តគំប្រ

A.A. A.A.

A.A. degree ររញិ្ញា រ័ប្តសិល្បៈរង

A.A. degree ររញិ្ញា រ័ប្តសិល្បៈជំនាញ

A.S. A.S.

AARP AARP

ABA ABA

abatement ការស្រាក

abatement ការរន្ថយ

abatement ការរញ្ច ោះថ្លល

ABB ABB

abolish ល្ចររំ ត់

abortion rights lawyer ឆ្្ធាវីផ្នោកសិរធិរ្លូតកូន្

absent អវតតមាន្

absent ្ិន្រង្ហា ញខ្លួន្

absentee ballot សន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្(ឆ្េល្កំណត់)

absentee ballot សន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្

absentee ballot application ការដាក់ពាកយសចំសន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្(ឆ្េល្កំណត់)
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absentee ballot application ការដាក់ពាកយសចំសន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្

absentee voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្(ឆ្េល្កំណត់)

absentee voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្

abstain អន្ចរវារ

abstentions អន្ចរវារ(ភាេ)

abused children director នាយកប្ររ់ប្រងកចមាររងឆ្ប្គោះការរឆំ្ោភរំពាន្

academic ថ្ន្ការសិកា

academic ថ្ន្ក្មសិកា

academic ថ្ន្រណឌិ តសភា

academic and co-curricular achievement ការសឆ្ប្្ចការសិកានិ្ងក្មវធីិសិការង

academic and co-curricular achievement ការសឆ្ប្្ចក្មសិកានិ្ងក្មវធីិសិការង

academic performance index លិ្រិប្ក្រំឆ្េញការសិកា

academic performance index លិ្រិប្ក្ថ្ន្ការរំឆ្េញក្មសិកា

academy award រង្ហា ន់្ក្មសិកា

academy award រង្ហា ន់្សិកា

academy award រង្ហា ន់្រណឌិ តសភា

access ការររួល្

access ការឆ្ប្រើប្ ស់

access សិរធិររួល្

access សិរធិឆ្ប្រើប្ ស់

Access to Campaign Materials Act ចារ់សិរធិររួល្សមាា រៈយចរធនាការ

Access to Campaign Materials Act ចារ់សិរធិឆ្ប្រើប្ ស់សមាា រៈយចរធនាការ

Access to Campaign Materials Act ចារ់សតីេីសិរធិកោចងការររួល្និ្ងឆ្ប្រើប្ ស់សមាា រៈសប្មារ់យចរធនាការ

access to computers សិរធិឆ្ប្រើប្ ស់កចំេយូរ័រ

access to computers ការឆ្ប្រើប្ ស់កចំេយូរ័រ

accessibility ការអាចឆ្ចញចូល្
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accessibility ល្រធភាេឆ្ចញចូល្

accessibility ប្ចកឆ្ចញចូល្

accessibility to disabled voters ប្ចកឆ្ចញចូល្សប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តេិការ

accessible អាចឆ្ចញចូល្ ន្

accessible អាចឆ្ប្រើប្ ស់ ន្

accessible to voters with disabilities ប្ចកឆ្ចញចូល្សប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្េិការភាេ

accommodation ការសប្្ួល្

accommodation ការថ្ល្សប្្លួ្(ឆ្ៅតា្កាល្ៈឆ្រសៈ)

accordance ការអន្ចញ្ញា ត

accordance ឆ្ដាយអន្ចឆ្ោ្ឆ្ៅតា្

account រណនី្

account clerk ឆ្សមៀន្រណនី្

account clerk ឆ្សមៀន្ប្ររ់ប្រងរណនី្

account executive អោកប្រតិរតតិរណនី្

account executive អោកឆ្ធាើ រំនាក់រំន្ងរវាងប្កុ្ ហ ចន្និ្ងអតិលិជន្

account manager នាយកប្ររ់ប្រងរណនី្

accountability រណឆ្ន្យយភាេ

accountability ភាេររួល្ខ្ចសប្តូវ

accountable ផ្ែល្ររួល្ខ្ចសប្តូវ

accountable ផ្ែល្មាន្ការររួល្ខ្ចសប្តូវ

accountant រណឆ្ន្យយករ

accounting រណឆ្ន្យយ

accounting professor ាស្ត្ាត ចារយរណឆ្ន្យយ

accreditation ការររួល្ាា ល់្ជានលូវការ

accreditation ការនតល់្អំណាច

accreditation ការឆ្រើកឥណទាន្
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accreditation parent committee រណៈក្មការមាតារិតាផ្នោកររួល្ាា ល់្ជានលូវការ

accreditation parent committee រណៈក្មការមាតារិតាផ្នោកនដល់្អំណាច

accreditation parent committee រណៈក្មការមាតារិតាផ្នោកឆ្រើកឥណទាន្

accreditation process នី្តិវធីិររួល្ាា ល់្ជានលូវការ

accreditation process នី្តិវធីិនតល់្អំណាច

accreditation process នី្តិវធីិឆ្រើកឥណទាន្

Accrediting Commissions for Schools រណៈក្មការររួល្ាា ល់្ជានលូវការសំរារ់ាោនានា

Accrediting Commissions for Schools (ACS) រណៈក្មការររួល្ាា ល់្ជានលូវការសំរារ់ាោនានា(ACS)

accrued interest ប្ ក់ការឆ្កើន្ឆ្ ើង

accrued unfunded liabilities រំណច ល្ការខាតរង់គម ន្ប្ ក់ប្រប្រង់ឆ្កើន្ឆ្ ើង

accumulated contributions ប្ ក់ភារទាន្ឆ្កើន្ឆ្ ើង

accuracy ភាេប្តឹ្ប្តូវ

accuracy ភាេជាក់ោក់

accuracy ភាេឆ្រៀងទាត់

achievement ការសឆ្ប្្ច ន្

achievement ស្ិរធក្ម

achievement ាោ ថ្ែ

achievement ស្ិរធនល្

acquisition ការររួល្ ន្

acquisition ការ ន្

acquisition of real property ការររួល្ ន្ប្រេយេិត

acre ឆ្អឆ្រើរ(ខាោ តរង្ហា ស់ែីផ្ែល្ឆ្សមើនឹ្ង០,៤៥ហិចតា)

acre foot ឆ្អឆ្រើរហ ាចត

ACS ACS

act កិច្ការ

act អំឆ្េើ
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act ចារ់

act ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ច

act of Congress កិច្ការររស់សភា

act of Congress ចារ់ររស់សភា

act of Congress ឆ្សចកដីសឆ្ប្្ចររស់សភា

acting សតីរី

acting equalization board member សមាជិករណៈកមាម ធិការស្ក្មសតីរី

acting incumbency តំផ្ណងសតីរី

acting presiding judge ឆ្ៅប្ក្អធិរតីសតីរី

acting secretary of state រែឋ្ ន្តន្តីប្កសួងការររឆ្រសសតីរី

action by council ចំណាត់ការឆ្ដាយប្កុ្ ប្រឹកា

active voter file រញជ ីសក្មថ្ន្អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

active voter file សំណចំ ឯការសក្មររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

activist សក្មជន្

actor តួប្រុស

actress តួស្រសី

actuarial assumptions ការសន្មតតថ្្ល

actuarial determinations ការកំណត់តថ្្ល

actuarial experience gains and losses នល្ចំឆ្ណញនិ្ងខាតថ្ន្ររេិឆ្ាធន៍្ផ្នោករណនាតថ្្ល

actuarial investigation ការឆ្សចើរអឆ្ងេតតថ្្ល

actuarial method វធីិរណនាតថ្្ល

actuarial method រឆ្រៀររណនាតថ្្ល

actuarial services ឆ្សវារណនាតថ្្ល

actuarial standards ររដាឋ ន្រណនាតថ្្ល

actuary អោករណនាតថ្្ល

actuary អោកកាន់្ការ់រញជ ី
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actuary ប្កឡារញជ ី

ad hoc commission រណៈក្មការេិឆ្សស

ad hoc commission on charter reform រណៈក្មការេិឆ្សសររួល្រន្ទចកផ្ករប្្ង់ធ្មន្ចញា

ad hoc committee of credential រណៈក្មការេិឆ្សសារតំាង

ad valorem តា្តថ្្ល

ad valorem េន្ធផ្ែល្រិតជាភាររយថ្ន្តថ្្លរំនិ្ញ

ad valorem property taxes េន្ធតា្តថ្្លប្រេយស្បតតិ

ad valorem tax េន្ធតា្តថ្្ល

ADA ADA

ADA ការចួល្រួ្ ប្រចំាថ្លៃជា្ធយ្

added cost តថ្្លរផ្ន្ថ្

additional business tax េន្ធពាណិជជក្មរផ្ន្ថ្

additional persons signing argument ឆ្សចកតីសំអាងចចោះហតថឆ្ល្ខាឆ្ដាយ្ ន្ចសសរផ្ន្ថ្

additional persons signing argument against ឆ្សចកតីសំអាងចចោះហតថឆ្ល្ខាឆ្ដាយ្ ន្ចសសរផ្ន្ថ្ប្រនំង

address អាសយដាឋ ន្

address ឆ្ដាោះស្រាយ

address ផ្លលងឆ្ោរល់្

address ផ្ណនំា

adjacent ផ្ែល្ជិតគោ

adjudication ការកាត់ឆ្សចកតី

adjudication ការវនិិ្ចឆ័យឆ្ទាស

adjudication ាល្ប្ក្

adjunct ររវិា

adjunct រនាទ រ់រន្សំ

adjunct ជំនួ្ស

adjunct professor ាស្ត្ាត ចារយជំនួ្ស
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adjustment of limits ការថ្ល្សប្្លួ្កប្្ិត

administer ចាត់ផ្ចង

administer ប្ររ់ប្រង

administer អន្ចវតត

administer នតល់្

administration រែឋ ល្កិច្

administration រែឋ ល្

administration building អាគររែឋ ល្

administration lobby ការរញ្ច ោះរញូ្ល្រែឋ ល្ឆ្អាយនតល់្ប្រឆ្ោជន៍្អាី្ ួយែល់្ា្ីខ្លួន្ឬប្កុ្ថ្ន្ា្ីខ្លួន្

administration of its affairs រែឋ ល្កិច្ឆ្ល្ើកិច្ការររស់ា្ីប្កសួង្ ន្ទីរ

administration office ការោិល័្យរែឋ ល្

administrative ថ្ន្រែឋ ល្

administrative រែឋ ល្

administrative code ប្ក្រែឋ ល្

administrative code sections មាប្តាថ្ន្ប្ក្រែឋ ល្

administrative cost តថ្្លរែឋ ល្

administrative enforcement ការអន្ចវតតកិច្ការរែឋ ល្

administrative expenses ចំណាយរែឋ ល្

administrative hearing representative តំណាងសវនាការរែឋ ល្

administrative hearings, orders and penalties សវនាការរែឋ ល្, ែីកានិ្ងឆ្ទាសរញាតតិ, ការេិន័្យ

administrative organization អងាការរែឋ ល្

administrative services manager នាយកប្ររ់ប្រងឆ្សវារែឋ ល្

administrative services supervisor អោកប្តតួប្តាឆ្សវារែឋ ល្

administrator រែឋ ល្

administrator អភិ ល្

administrator អោកប្ររ់ប្រង
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admission tax េន្ធឆ្ល្ើថ្លលចូល្

admissions officer ្ន្តន្តីការោិល័្យររួល្ចូល្(ឆ្រៀន្, រសសនា, ។ល្។)

admitting supervisor អោកប្តតួប្តាការររួល្ចូល្(ឆ្រៀន្, រសសនា, ។ល្។)

adolescent counseling services ឆ្សវានតល់្ឱវារែល់្យចវជន្

adopt អន្ច្័ត

adopt យល់្ប្េ្

adopt ឆ្រ ើសយក

adopt ចិញឹ្្

Adopt Student Program អន្ច្័តក្មវធីិសប្មារ់សិសស

Adopt Student Program អន្ច្័តក្មវធីិសប្មារ់និ្សសិត

adopted ផ្ែល្អន្ច្័ត

adopted ផ្ែល្យល់្ប្េ្

adopted ផ្ែល្ឆ្រ ើសយក

adopted ផ្ែល្ចិញឹ្្

adoption date កាល្ររឆិ្ចឆរអន្ច្័ត

adoption date កាល្ររឆិ្ចឆរថ្ន្ការអន្ច្័តិ

adoption date and operative date កាល្ររឆិ្ចឆរអន្ច្័តនិ្ងកាល្ររឆិ្ចឆរប្រតិរតតិ

adoption of ordinances by initiative ការអន្ច្័តិរញាតតិឆ្ដាយប្រជាន្ច្័តិ

Adult and Continuing Education Community Advisory Board រណៈក្មការនតល់្ឱវារសហរ្ន៍្ឆ្ល្ើកិច្ការអរ់រំនី្តិជន្និ្ងកិច្ការអរ់រំរន្ត

adult education teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្នី្តិជន្

adult education teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្្ ន្ចសសឆ្េញវយ័

adult educator អោកអរ់រំនី្តិជន្

adult educator អោកអរ់រំ្ ន្ចសសឆ្េញវយ័

adult trial ការកាត់កតីនី្តិជន្

adult trial ការកាត់កតី្ ន្ចសសឆ្េញវយ័

Advanced Placement (AP) Capstone Program ក្មវធីិថ្ន្ការដាក់តប្្ង់ចូល្កប្្ិតខ្ពស់កោចង(AP) ក្មវធីិផ្ែេសតូន្
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Advanced Placement Capstone Program ក្មវធីិថ្ន្ការដាក់តប្្ង់ចូល្កប្្ិតខ្ពស់កោចងក្មវធីិផ្ែេសតូន្

advertising ការនាយពាណិជជក្ម

advertising ការឆ្ោសនាពាណិជជក្ម

advice ឱវារ

advisor អោកនតល់្ឱវារ

advisor អោកប្រឹកាឆ្ោរល់្

advisory board member សមាជិករណៈក្មការនតល់្ឱវារ

advisory bodies អងានតល់្ឱវារ

advisory measure វធិាន្ការនតល់្ឱវារ

advisory measure រង្ហា ស់សទង់ការនតល់្ឱវារ

advisory panel រណៈនតល់្ឱវារ

advisory vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តរណៈក្មការនតល់្ឱវារ

advisory vote only ការឆ្ ោះឆ្នោ តផ្តរណៈក្មការនតល់្ឱវាររ ចឆ្ណាណ ោះ

advocate អោកគំពារ

advocate គំប្រ

advocate យល់្ស្រសរ

aerial photography technician អោករឆ្ច្កឆ្រសលតររូឆ្ល្ើអវកាស

aeronautical technician អោករឆ្ច្កឆ្រសអវកាស

aerospace អវកាស

aerospace contracts manager នាយកប្ររ់ប្រងកិច្សន្ាការង្ហរអវកាស

aerospace engineer វសិាករអវកាស

aerospace scientist អោកវរិាាស្ត្សតអវកាស

affiant អោកឆ្ធាើ លិ្ខិ្តផ្លលងសច្ា

affidavit of circulator លិ្ខិ្តផ្លលងសច្ាររស់អោកប្តាច់ចរវលិ្វង់

affidavit of circulator លិ្ខិ្តផ្លលងសច្ាររស់អោកនសេានាយ

affidavit of registration លិ្ខិ្តផ្លលងសច្ាអំេីការចចោះឆ្ ម្ ោះ
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affiliated ផ្ែល្ជារ់ពាក់េ័ន្ធ

affiliated ផ្ែល្ជារ់ជាាខា

affiliation អងាការ

affiliation ភាេជាាខា

affiliation ការជារ់ពាក់េ័ន្ធគោ

affirmation ការរញ្ញជ ក់

affirmation ការអោះអាង

Affirmative Action Commission រណៈក្មការន្ឆ្ោ យរឆ្ញ្ៀសការឆ្រ ើសឆ្អើង

affordable ឆ្ោកស្រ្យ

AFL-CIO AFL-CIO

African-American Firefighters Association សមារ្េន្លត់អរាិភ័យអាឆ្្រកំិាង-អាន្តហាិក

After School Programs ក្មវធីិឆ្ប្កាយឆ្មា ងាោ

against ប្រនំង

against រល់្នឹ្ង

age អាយច

agency រីភាោ ក់ង្ហរ

aggregate par value សន្ោិធិផ្ែល្មាន្តថ្្លឆ្ល្ើរ័ណណទំាង្ ូល្

aging ចាស់ជរា

aging កាល យឆ្ៅជាចាស់ជរា

agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀង

agreement ការយល់្ប្េ្

agreement សន្ធិសញ្ញា

agricultural កសិក្ម

agricultural ខាងកសិក្ម

agricultural commissioner សោងការកសិក្ម

Agricultural Council of California ប្កុ្ ប្រឹកាកសិក្មថ្ន្រែឋCalifornia
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agriculture កសិក្ម

AIDS ជ្ៃឺឆ្អែស៍(អង់ឆ្រលស)

AIDS ជ្ៃឺសចីដា( រាងំ)

air cargo agent ភាោ ក់ង្ហរែឹកនំារំនិ្ញនលូវអាកាស

air cavalry រ័េអាកាស

air cavalry ទាហាន្អាកាស

air commerce and air navigation ពាណិជជក្មនលូវអាកាសនិ្ងអាកាសចរណ៍

air conditioning contractor អោកជារ់កិច្សន្ាជួសជចល្មា សចីន្ប្តជាក់

air conditioning contractor អោកឆ្  ការជួសជចល្មា សចីន្ប្តជាក់

air force colonel វរឆ្សនី្យឯកកងរ័េអាកាស

air force honorable discharge ច្ញ្ន្កិច្កិតតិយសេីកងរ័េអាកាស(ការឆ្អាយឈរ់ជានលូវការេីការរឆ្ប្ ើ្កងរ័េអាកាស)

air force sergeant េល្ ល្ថ្ន្កងរ័េអាកាស

air traffic controller អោកប្តតួេិនិ្តយចរាចរនលូវអាកាស

aircraft យន្តឆ្ហាោះ

airline អាកាសចរណ៍

airline អាកាសោន្

airline crewmember សមាជិកប្កុ្ អាកាសចរណ៍

airline crewmember សមាជិកប្កុ្ អាកាសោនិ្ក

airline pilot អោកឆ្រើកយន្តឆ្ហាោះ

airline pilot អោកឆ្រើកអាកាសោន្

airport អាកាសោន្ដាឋ ន្

airport ចំណតយន្តឆ្ហាោះ

airport neighborhood watch ការោ្អាកាសោន្ដាឋ ន្

airport police រ ូលី្សអាកាសោន្ដាឋ ន្

airport revenue fund ្ូល្និ្ធិចំណូល្អាកាសោន្ដាឋ ន្

airport systems developer អោកអភិវឌ្ឍន៍្ប្រេ័ន្ធអាកាសោន្ដាឋ ន្
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airport transit access plan ផ្នន្ការឆ្លងកាត់អាកាសោន្ដាឋ ន្

alimony ឆ្ាធន្អាហារកិច្

all public terminal rail facilities ្ន្ទីរចំណតរលឆ្ភលើងាធារណៈទំាងអស់

all public terminal rail facilities ររកិាា រចំណតរលឆ្ភលើងាធារណៈទំាងអស់

all vote-by-mail precinct ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តទំាងអស់

allegation ការឆ្ចារប្រកាន់្

allegation រ ាីករណ៍

allegation ការឆ្ពាល្អោះអាង

alliance ស្ព័ន្ធភាេ

alliance of museums ស្ព័ន្ធភាេារ្ន្ទីរ

alliance of museums ស្ព័ន្ធភាេថ្ន្ារ្ន្ទីរ

allocation ការថ្ល្រចកសប្មារ់

allocation for instructional materials ការថ្ល្រចកសប្មារ់សមាា រៈសិកាអរ់រ ំ

allowance វភិាជន៍្

allowance ប្ ក់ឧរតថ្ា

allowance ការអន្ចឆ្ប្គោះ

alphabetical order លំ្ដារ់អការប្ក្

alteration ការផ្កផ្ប្រ

alteration ការផ្រលង

alteration ការរំផ្រលង

alteration ការផ្កលង

alterations to heritage properties ការផ្កផ្ប្រចំឆ្ពាោះប្រេយស្បតតិ្ រតក

alternate ផ្លល ស់រតូរចចោះឆ្ ើងនល ស់គោ

alternate residency confirmation procedure នី្តិវធីិនល ស់គោ ថ្ន្ការរញ្ញជ ក់លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

alternative ជឆ្ប្ ើ្សឆ្នសង

alternative ្ឆ្ធា យឆ្នសង
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alternative ផ្ររឆ្នសង

alternative budget committee រណៈក្មការលវកិាផ្ររឆ្នសង

alternative education for high risk children ក្មវធីិសិកាអរ់រំផ្ររឆ្នសងសប្មារ់កចមារឆ្ប្គោះោោ ក់ខ្ពស់

alternative education for high risk youth ក្មវធីិសិកាអរ់រំផ្ររឆ្នសងសប្មារ់យចវវយ័ឆ្ប្គោះោោ ក់ខ្ពស់

alternative language needs តប្្វូការជាភាាែថ្រ

alumni អតីតភាេសិសស

amendment វឆិ្ាធន្ក្ម

amendment ការផ្កផ្ប្រ

American អាឆ្្រកំិាង

American Association of Business Persons with Disabilities សមារ្ពាណិជជករអាឆ្្រកំិាងផ្ែល្មាន្េិការភាេ

American Association of Retired Persons សមារ្អាឆ្្រកំិាងចូល្និ្វតតន៍្

American Association of Retired Persons (AARP) សមារ្អាឆ្្រកំិាងចូល្និ្វតតន៍្(AARP )

American Association of University Women សមារ្ស្ត្សតីាកល្វរិាល័្យអាឆ្្រកំិាង

American Bar Association រណៈឆ្្ធាវីអាឆ្្រកំិាង

American Bar Association (ABA) រណៈឆ្្ធាវីអាឆ្្រកំិាង(ABA)

American Cancer Society សមារ្ជ្ៃឺ្ ហារកីអាឆ្្រកំិាង

American Cancer Society Relay for Life Committee

រណៈក្មការរត់ប្រណំាងថ្រអង្ហា សប្ ក់ជួយសឆ្ន្តង្ហា ោះជីវតិ(Relay for Life)
ថ្ន្សមារ្ជ្ៃឺ្ហារកីអាឆ្្រកំិាង

American citizenship teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្េល្រែឋអាឆ្្រកំិាង

American citizenship teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្សញ្ញជ តូរនី្យក្មអាឆ្្រកំិាង

American Diabetes Association សមារ្ជ្ៃឺរឹកឆ្នា្ផ្នែ្អាឆ្្រកំិាង

American Disabilities Act ចារ់េិការភាេអាឆ្្រកំិាង

American dream សចរិន្ប្ ោោ អាឆ្្រកំិាង

American Farm Bureau Federation សហេ័ន្ធប្កសួងកសិក្មអាឆ្្រកំិាង

American Federation of Government Employees សហេ័ន្ធនិ្ឆ្ោជិតរដាឋ ភិ ល្អាឆ្្រកំិាង

American Federation of Labor-Congress of Industrial Organizations, AFL-CIO សហេ័ន្ធក្មករ-សភាអាឆ្្រកំិាងថ្ន្អងាការឧសាហក្ម,  AFL-CIO

American Federation of State, County, and Municipal Employees សហេ័ន្ធនិ្ឆ្ោជិតរែឋឆ្ខាន្ធីនិ្ងប្កងុអាឆ្្រកំិាង
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American Federation of Teachers សហេ័ន្ធប្រូរឆ្ប្ងៀន្អាឆ្្រកំិាង

American Federation of Teachers College Guild សហេ័ន្ធថ្ន្សមារ្ប្រូ្ ហាវរិាល័្យអាឆ្្រកំិាង

American government រដាឋ ភិ ល្អាឆ្្រកំិាង

American Heart Association of California សមារ្ឆ្រោះែូងអាឆ្្រកំិាងថ្ន្រែឋCalifornia

American Hotel & Lodging Association សមារ្សណាឋ គរនិ្ងនទោះសំណាក់អាឆ្្រកំិាង

American Independent អាឆ្្រកំិាងឯករាជយ

American Independent Central Committee រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ថ្ន្អាឆ្្រកំិាងឯករាជយ

American Independent Central Committee រណៈក្មការកណាត ល្ថ្ន្អាឆ្្រកំិាងឯករាជយ

American Independent Party រណរកសអាឆ្្រកំិាងឯករាជយ

American Indian League and the Race Park ស្ព័ន្ធឥណាឌ ន្អាឆ្្រកំិាងនិ្ងឆ្រសផ្លក

American Legion កងអាវចធហតថអាឆ្្រកំិាង

American Little League ស្ព័ន្ធអាឆ្្រកំិាងតូច

American Lung Association of California សមារ្សួតអាឆ្្រកំិាងថ្ន្រែឋCalifornia

American Medical Association សមារ្ឆ្វជជាស្ត្សតអាឆ្្រកំិាង

American Political Association សមារ្ន្ឆ្ោ យអាឆ្្រកំិាង

American Public Works Association សមារ្កិច្ការាធារណៈអាឆ្្រកំិាង

American Red Cross Association សមារ្កាក រប្កហ្អាឆ្្រកំិាង

American Sign Language ភាាសញ្ញា អាឆ្្រកំិាង

American Sign Language (ASL) ភាាសញ្ញា អាឆ្្រកំិាង(ASL)

American Water Works Association សមារ្កិច្ការរឹកអាឆ្្រកំិាង

American Water Works Association (AWWA) សមារ្កិច្ការរឹកអាឆ្្រកំិាង(AWWA)

American Youth Soccer Organization អងាការ ល់្ទាត់យចវវយ័អាឆ្្រកំិាង

American Youth Soccer Organization (AYSO) អងាការ ល់្ទាត់យចវវយ័អាឆ្្រកំិាង(AYSO)

American Zoo and Aquarium Association សមារ្សួន្សតានិ្ងជល្វរបដាឋ ន្អាឆ្្រកំិាង

American Zoo and Aquarium Association (AZA) សមារ្សួន្សតានិ្ងជល្វរបដាឋ ន្អាឆ្្រកំិាង(AZA)

Americana Precise Plan ផ្នន្ការអាឆ្្រផិ្ខ្ណាជាក់ោក់
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Americans Elect អាឆ្្រកំិាងឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

Americans Elect អាឆ្្រកំិាងជារ់ឆ្នោ ត

Americans with Disabilities Act ចារ់សតីេីជន្ជាតិអាឆ្្រកំិាងផ្ែល្មាន្េិការភាេ

Americans with Disabilities Act (ADA) ចារ់សតីេីជន្ជាតិអាឆ្្រកំិាងផ្ែល្មាន្េិការភាេ(ADA)

amortization period អំ ចងឆ្េល្សងរឆំ្ោោះរំណច ល្

amortize សងរឆំ្ោោះរំណច ល្

amphitheater រងាដាឋ ន្

amphitheater រងា្ ណឌ ល្

analysis ការវភិារ

analysis by the legislative analyst ការវភិារឆ្ដាយអោកវភិារនី្តិរញាតតិ

analysis by the legislative analyst ការវភិារឆ្ដាយអោកវភិារររស់សភា

analysis of measure ការវភិារអំេីវធិាន្ការ

analysis of measure ការវភិារអំេីចំណាត់ការ

analyst អោកវភិារ

anchorwoman ស្ត្សតីអោកអតាថ ធិរាយេ័ត៌មាន្

anchorwoman ស្ត្សតីអោកនាយេ័ត៌មាន្(កោចងរូររសសន៍្)

animal control commission រណៈក្មការប្ររ់ប្រងសតា

animal license inspector អោកប្តតួេិនិ្តយអាជាា រ័ណណសតា

animation producer អោកនលិ្តជីវចល្

annex រញូ្ល្ជាឧរស្ព័ន្ធ

annex ឯការភាជ រ់រផ្ន្ថ្

annex រញូ្ល្ជាឧរស្ព័ន្ធ

annex អាគររផ្ន្ថ្

annex lobby ការរញ្ច ោះរញូ្ល្ឆ្អាយឆ្ររញូ្ល្ជាឧរស្ព័ន្ធ

annexation ការរញូ្ល្ជាឧរស្ព័ន្ធ

anniversary ថ្លៃខួ្រ
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anniversary រចណយខួ្រ

annual audits សវន្ក្មប្រចំានោ ំ

annual audits ការប្តតួេិនិ្តយរញជ ីប្រចំានោ ំ

annual charge ការទារថ្លលប្រចំានោ ំ

annual charge ការយកថ្លលប្រចំានោ ំ

annual city budget priorities អារិភាេលវកិាាោប្កងុប្រចំានោ ំ

annual cost of living adjustments តថ្្លឆ្ល្ើការថ្ល្សប្្លួ្ជីវភាេរស់ឆ្ៅប្រចំានោ ំ

annual family health fair េិេ័រណ៍សចខ្ភាេប្រាួរប្រចំានោ ំ

annual independent audits សវន្ក្មឯករាជយប្រចំានោ ំ

annual independent audits ការប្តតួេិនិ្តយរញជ ីឯករាជយប្រចំានោ ំ

annual report ឆ្សចកតីរាយការណ៍ប្រចំានោ ំ

annual report រ យការណ៍ប្រចំានោ ំ

annual review ការេិនិ្តយឆ្សើឆ្រ ើប្រចំានោ ំ

annual review កាេិនិ្តយឆ្ ើងវញិប្រចំានោ ំ

annuity ធន្ោភា្យិក

annuity ធន្ោភប្រចំានោ ំ

annuity ប្ ក់រំណាច់ប្រចំានោ ំ

anonymous អនា្ិក

anonymous contributions វភិារទាន្អានា្ិក

answer to the statement ចឆ្្លើយចំឆ្ពាោះសំណួរ

anti-busing clergyman អាចារយប្រនំងការែឹកនំាសិសសតា្ឡាន្ប្កុងឆ្ៅាោឆ្នសង

anti-criminal laws ចារ់ប្រនំងឧប្កិែឋក្ម

anti-defamation legal aide ជំនួ្យការនលូវចារ់ឆ្ល្ើករណីប្រនំងការររហិារឆ្ករ តិ៍

anti-drug programs ក្មវធីិប្រនំងឆ្ប្រឿងឆ្ញៀន្

Anti-Gang Program ក្មវធីិប្រនំងសក្មភាេរងធំរងតូច

Anti-Gang Program ក្មវធីិប្រនំងសក្មភាេជន្ពាល្
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anti-nuclear activist សក្មជន្ប្រនំងន្ចយឆ្កលផ្អរ

any part ផ្នោកណា្ួយ

AP AP

apartment ាល្

apartment រន្ទរ់

apartment នទោះផ្ល្ាង

Apartment Association of Greater Los Angeles សមារ្នទោះឈោួល្ថ្ន្្ហារីប្កុងLos Angeles

apathy ភាេកឆ្ន្តើយ

appeals process នី្តិវធីិរតឹងឧរធរណ៍

appeals process នី្តិវធីិរតឹងារចកា

appearing ការឆ្ចញឆ្អាយឆ្ែើញ

appearing ការរង្ហា ញឆ្ចញ

appearing ការឆ្ចញ្ ចខ្

appellate ផ្ែល្ឧរធរណ៍

appellate ថ្ន្ឧរធរណ៍

appellate district, division ្ណឌ ល្ឧរធរណ៍, ភូ្ិភារ

appendix ឆ្សចកតីរផ្ន្ថ្

appliance technician ជាងជួសជចល្ឆ្ប្រឿងឧរឆ្ភាភ(សំឆ្ៅឆ្ប្រឿងឆ្ប្រើអរាិសនី្)

applicability ភាេអាចអន្ចវតត ន្

applicable rule វធិាន្អន្ចវតតន៍្

application ការដាក់ពាកយសចំ

application ពាកយសចំ

apply ដាក់ពាកយសចំ

appointed ផ្តងតំាង

appointed ចាត់តំាង

appointed at large ចាត់តំាងសប្មារ់ឆ្រសកក្មេិឆ្សស
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appointed incumbent តំផ្ណងចាត់តំាង

appointed incumbent អោកកាន់្តំផ្ណង

appointed member សមាជិកចាត់តំាង

appointed member, county central committee សមាជិកចាត់តំាង, រណៈក្មការឆ្ខាន្ធីកណាត ល្

appointee អោកឆ្រចាត់តំាង

appointing authority អាជាា ធរចាត់តំាង

appointive office ការោិល័្យចាត់តំាង

appointment ការចាត់តំាង

appointment ការណាត់ជូរ

appointment and removal ការចាត់តំាងនិ្ងការែកហូត(តំផ្ណង)

appointment by council resolution ការចាត់តំាងឆ្ដាយឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកា

appointment by president of the council ការចាត់តំាងឆ្ដាយប្រធាន្ប្កុ្ប្រឹកា

appointment notice ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងសតីេីការណាត់

appointment notice ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងសតីេីការផ្តងតំាង

appointment of candidates ការចាត់តំាងឆ្រកាជន្

appointment of special prosecutor ការចាត់តំាងឆ្ដាយរែឋអាជាា េិឆ្សស

appointment subject to civil service ការចាត់តំាងប្តវូសថិតឆ្ប្កា្រែឋការ

appraiser អោកវាយតថ្្ល

appropriate ស្រ្យ

appropriate ប្តឹ្ប្តូវ

appropriate ែកយក

appropriate រប្្ងុរចក

appropriation of funds ការរប្្ងុ្ ូល្និ្ធិ

appropriations ការែកយក

appropriations ការរប្្ងុរចក

appropriations from inappropriate balance ការែកយកប្ ក់េីលវកិាគម ន្តចល្យភាេ
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appropriations limit កប្្ិតរប្្ងុរចក

appropriations limit កប្្ិតែកយក

approval ការយល់្ប្េ្

approval ការអន្ច្័តិ

approval of demands on treasury ការអន្ច្័តិតប្្វូការឆ្ល្ើរតនាគរ

approval of expenses of controller ការអន្ច្័តិចំណាយររស់ាវន្ករ

approve អន្ច្័ត

approve យល់្ប្េ្

approved actuarial methods វធីិរណនាតថ្្ល

approved actuarial methods រឆ្រៀររណនាតថ្្ល

appurtenant ជាររស់

appurtenant ជាចំណច ោះររស់

appurtenant ជាឆ្រឿងរនាទ រ់រន្សំ

aquatics and teen center ្ជឈ្ណឌ ល្ជល្ជាតិនិ្ងយចវជន្

arbitration ការសឆ្ប្្ចថ្ន្អាជាា កណាត ល្

arbitration truing ការសឆ្ប្្ចថ្ន្អាជាា កណាត ល្ប្តឹ្ប្តូវ

arbitrator អាជាា កណាត ល្

arborist អោកដំាឬរណតច ោះកូន្ឆ្ឈើ

archaeologist រចរាណវតថចវរូិ

archbishop ្ហាសងឃនាយក(ខាងាសនាកាតូលិ្ក)

architect ាថ រតយករ

architectural designer អោកឆ្រៀរចំរលង់ាថ រតយក្ម

architectural review board រណៈកមាម ធិការប្តតួេិនិ្តយាថ រតយក្ម

area no. តំរន់្ឆ្ល្ខ្

area no. កផ្ន្លងឆ្ល្ខ្

area office ការោិល័្យតំរន់្
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area or alignment កផ្ន្លងឬរីតប្្ង់

area planning commissions រណៈក្មការរឆ្ប្មាងតំរន់្

argument រ ាីករណ៍

argument ឆ្សចកតីអោះអាង

argument ការជផ្ជក

argument ការនិ្ោយ

argument against រ ាីករណ៍ប្រនំង

argument against ឆ្សចកតីអោះអាងប្រនំង

argument against ការនិ្ោយជំទាស់

argument against measure រ ាីករណ៍ប្រនំងវធិាន្ការ

argument against measure ឆ្សចកតីអោះអាងប្រនំងវធិាន្ការ

argument against measure ការនិ្ោយជំទាស់វធិាន្ការ

argument for រ ាីករណ៍គំប្រ

argument for ការនិ្ោយទា្ទារ

argument for ការនិ្ោយតវា 

argument in favor រ ាីករណ៍គំប្រ

argument in favor ឆ្សចកតីអោះអាងគំប្រ

argument in favor ការនិ្ោយគំប្រ

argument in favor of measure រ ាីករណ៍គំប្រវធិាន្ការ

argument in favor of measure ឆ្សចកតីអោះអាងគំប្រវធិាន្ការ

argument in favor of measure ការនិ្ោយគំប្រវធិាន្ការ

argument in opposition of រ ាីករណ៍ជំទាស់

argument in opposition of ឆ្សចកតីអោះអាងជំទាស់

argument in opposition of ការនិ្ោយនទចយេី

argument in support រ ាីករណ៍គំប្រ

argument in support ឆ្សចកតីអោះអាងគំប្រ
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argument in support ការនិ្ោយគំប្រ

argument printed រ ាីករណ៍ជាោយល្កាណ៍អកសរ

argument printed ឆ្សចកតីអោះអាងជាោយល្កាណ៍អកសរ

argument printed ការេិភាកាជាោយល្កាណ៍អកសរ

arguments រ ាីករណ៍

arguments ឆ្សចកតីអោះអាង

arguments ការនិ្ោយ

arguments ការជផ្ជក

armed security officer ្ន្តន្តីសន្តិសចខ្ប្រដារ់ឆ្ដាយអាវចធ

army military police រ ូលី្សឆ្ោធា

Army National Guard Family Support Organization អងាការគំប្រប្រាួរកងរ័េការពារជាតិ

Army National Guard Family Support Organization អងាការគំប្រប្រាួរទាហាន្ការពារជាតិ

army veteran អតីតយចរធជន្

around the clock ប្ររ់ឆ្េល្ឆ្វោ

arson ការរងេអរាិភ័យ

art consultant អោកឆ្អាយឆ្ោរល់្ខាងផ្នោកសិល្បៈ

art director អោកែឹកនំាសិល្បៈ

art institute វរិាាថ ន្សិល្បៈ

art teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្សិល្បៈ

Arthritis Foundation, board of directors member ្ូល្និ្ធិជ្ៃឺរោកសនាល ក់ឆ្ែឹង, សមាជិករណៈក្មការនាយក

article មាប្តា(ចារ់)

article អតថររ

artifact វតថចផ្ែល្រង់ឆ្ៅេីស្័យរចរាណ

artist សិល្បៈករ

arts and athletic programs ក្មវធីិសិល្បៈនិ្ងកីឡាអតតេល្ក្ម

as set forth ែូច ន្កំណត់
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as set out ែូច ន្កំណត់ឆ្ចញ

as well as ក៏ែូចជា

as well as រផ្ន្ថ្េីឆ្ល្ើឆ្ន្ោះ

as with ែូចគោ នឹ្ង

as with រួ្ ជា្ួយនឹ្ង

asbestos removal ការែកយកររូធាតច្ ិន្ឆ្ឆ្ោះឆ្ចញ

Asian Pacific Congressional Advisory Council ប្កុ្ ប្រឹកានតល់្ឱវារសភាអាសចី  សចីហាិក

Asian-American Committee រណៈក្មការអាសចីអាឆ្្រកំិាង

ASL ASL

assembly សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assembly bill ឆ្សចកតីប្ពាងចារ់ថ្ន្សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

Assembly Committee on Water, Parks and Wildlife រណៈក្មការថ្ន្សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋររួល្រន្ទចករឹក, ឧរាន្, និ្ងសតាថ្ប្េ

assembly district ្ណឌ ល្សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assembly district director នាយកប្ររ់ប្រង្ ណឌ ល្សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assembly member សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assembly policy advisor អោកនតល់្ឱវារអំេីឆ្គល្ន្ឆ្ោ យថ្ន្សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assembly public safety committee រណៈក្មការសចវតថិភាេាធារណៈថ្ន្សភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assembly republican leader ឆ្្ែឹកនំាសភាតំណាងរាស្ត្សតថ្ន្រណរកសាធារណៈរែឋ

assembly room រន្ទរ់សភាតំណាងរាស្ត្សត

assembly speaker អោកនំាពាកយសភាតំណាងរាស្ត្សត

assembly woman សមាជិកសមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assemblyman សមាជិកសមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assemblyman, district no. សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សត, ្ណឌ ល្ឆ្ល្ខ្

assemblywoman សមាជិកសមាជិកាសភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

assessed valuation ការកំណត់តថ្្លផ្ែល្ ន្  ន់្រចួ

assessed value តថ្្លផ្ែល្ ន្  ន់្រចួ
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assessment ការវាយតថ្្ល

Assessment Appeals Board រណៈក្មការឧរធរណ៍ការវាយតថ្្ល

assessment hearing officer ្ន្តន្តីសវនាការវាយតថ្្ល

assessor អោកវាយតថ្្ល

assessor's division chief ប្រធាន្នាយកដាឋ ន្ររស់អោកវាយតថ្្ល

assessor's principal appraiser អោកវាយតថ្្លឆ្ែើ្រចន្ររស់អោកវាយតថ្្ល

asset allocation goals ឆ្គល្ឆ្ៅថ្ន្ការរប្្ងុប្រេយសក្ម

asset class ប្រឆ្ភរប្រេយសក្ម

assignment កាតេាកិច្

assignment ឆ្រសកក្ម

assignment ការប្ររល់្សិរធិ

assignment ការកាត់ឆ្ ម្ ោះ

assignment pay ប្ ក់ឆ្រសកក្ម

assistant អោកជំនួ្យការ

assistant county clerk ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធីជំនួ្យ

assistant registrar of voters ឆ្សមៀន្កាន់្រញជ ីឆ្ ោះឆ្នោ តជំនួ្យ

assistant registrar of voters ឆ្សមៀន្ចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ តជំនួ្យ

assistant secretary ឆ្ល្ខាធិការជំនួ្យ

assistant superintendent សោងការជំនួ្យ

assisted living ការរស់ឆ្ៅឆ្ដាយេឹងផ្នែកជំនួ្យ

assisted living facility ្ន្ទីររស់ឆ្ៅឆ្ដាយេឹងផ្នែកជំនួ្យ

assistive devices ឧរករណ៍ជំនួ្យ

associate រង

associate សហការី

associate city planner អោកឆ្រៀរចំផ្នន្ការប្កងុរង

associate city planner អោកឆ្រៀរចំផ្នន្ការប្កងុសហការ ី
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associate justice ឆ្ៅប្ក្រង

associate justice ឆ្ៅប្ក្សហការ ី

associate justice court of appeals ឆ្ៅប្ក្រងថ្ន្តចោការឧរធរណ៍

associate justice court of appeals ឆ្ៅប្ក្សហការីថ្ន្តចោការឧរធរណ៍

associate justice of the supreme court ឆ្ៅប្ក្សហការីថ្ន្តចោការកំេូល្

associate justice of the supreme court ឆ្ៅប្ក្រងថ្ន្តចោការកំេូល្

associate of arts degree សញ្ញា រ័ប្តររញិ្ញា រ័ប្តសិល្បៈរង

associate of arts degree ររញិ្ញា រ័ប្តសិល្បៈជំនាញ

Associate of Science (A.S.) Degree ររញិ្ញា រ័ប្តរងវរិាាស្ត្សត(A.S.)

Associate of Science Degree ររញិ្ញា រ័ប្តរងវរិាាស្ត្សត

associate zoning administrator អោកប្ររ់ប្រងតំរន់្រង

associate zoning administrator អោកប្ររ់ប្រងតំរន់្សហការ ី

association សមារ្

association board member សមាជិករណៈក្មការសមារ្

Association for Los Angeles Deputy Sheriffs សមារ្សោងការន្ររ ល្រងថ្ន្តំរន់្Los Angeles

Association for Senior Day Health សមារ្ផ្លទំាសចខ្ភាេឆ្េល្ថ្លៃសប្មារ់ជន្ចាស់ជរា

Association of Bay Area Governments ស្រ្រដាឋ ភិ ល្ថ្ន្តំរន់្ឈូងស ច្ប្រ

Association of California Water Agencies សមារ្រីភាោ ក់ង្ហររឹកCalifornia

assumed name contributions វភិារទាន្ឆ្ ម្ ោះសន្មត

assumption of bonds ការកាន់្ការ់សញ្ញា រ័ណណ

assumption of bonds ការសន្មតថ្ន្សញ្ញា រ័ណណ

astrologist ឆ្ហារា

astrologist តារាវរូិ

at large សំខាន់្

at large ជាធំ

at large ជាតំណាងរូឆ្ៅ
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at large ជាឥសសរភាេ

at large system

ប្រេ័ន្ធឆ្ ោះឆ្នោ តេហចភាេផ្ែល្អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអាចឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្ទំាងអស់សប្មារ់តំផ្ណងកោចងផ្ែន្
ស្តថកិច្

athletic commissioner សោងការកីឡាអតតេល្ក្ម

athletic commissioner សោងការអតតេល្ក្ម

attendance ការរឆ្ប្ ើ្

attendance ការចូល្រួ្

attendance វតតមាន្ចូល្រួ្

attention voter: សូ្អោកឆ្ ោះឆ្នោ តប្រងុប្រយ័តោ៖

attest អោះអាង

attest ឆ្ធាើាកសី

attest ឆ្ធាើកសិណ

attest រង្ហា ញភសតចតាង

attest ឆ្ធាើការរកស្រាយ

attest ឆ្ធាើវិញ្ញា រ័ណណក្ម

attorney ឆ្្ធាវ ី

attorney ាម កតី

attorney អោកចារ់

attorney general អរារែឋអាជាា

attorney general អរាឆ្្ធាវ ី

attorney general of California អរារែឋអាជាា ថ្ន្រែឋCalifornia

attorney-arbitrator ឆ្្ធាវីអាជាា កណាត ល្

attorney-at-law ឆ្្ធាវ ី

attorney-at-law ាម កតី

attorney-at-law អោកចារ់

attorney-consumer advocate ឆ្្ធាវ-ីអោកគំពារអតិលិជន្ឆ្ភាកាត

Audible ផ្ែល្អាចាត រ់
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Audible ផ្ែល្ល្ម្ ាត រ់ឮ

Audible សវន័្យ

Audible dissemination ការផ្ចកចាយសំឆ្ ង

Audible dissemination ការនសេានាយឆ្ដាយឆ្ប្រើសំឆ្ ង

audio ballot សន្លឹកឆ្នោ តសំឆ្ ង

audio ballot សន្លឹកឆ្នោ តជាសំឆ្ ង

audio ballot ការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្ផ្ខ្សអាត់សំឆ្ ង

audio ballot booth តូរសន្លឹកឆ្នោ តសំឆ្ ង

audio ballot booth តូរឆ្ ោះឆ្នោ តតា្ផ្ខ្សអាត់សំឆ្ ង

Audio Ballot Booth រន្ទរ់ឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយផ្ខ្សអាត់សំឆ្ ង

Audio Ballot Booth (ABB) រន្ទរ់ឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយផ្ខ្សអាត់សំឆ្ ង(ABB)

audio cassette recordings ការលតសំឆ្ ងតា្កាផ្សត

audiologist អោកសវន្ឆ្វជាជ

audiologist ប្រឆូ្េរយសវន្

audit ាវន្ក្ម

audit ការប្តតួេិនិ្តយរញជ ីរណនី្

audit process វធីិការាវន្ក្ម

audit process នី្តិវធីិាវន្ក្ម

auditor ាវន្ករ

auditor អោកប្តតួេិនិ្តយរញជ ីរណនី្

auditor-controller ាវន្ករ-អោកប្ររ់ប្រង

auditor-controller អោកប្តតួេិនិ្តយាវន្ករ

auditorium សវន្ដាឋ ន្

auditorium រីឆ្ធាើ សវនាការ

auditorium ាល្សវនាការ

auditorium annex អាគររផ្ន្ថ្ថ្ន្សវន្ដាឋ ន្
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auditorium annex អាគររផ្ន្ថ្ថ្ន្ាល្សវនាការ

auditorium stage ឆ្វរិកាថ្ន្សវន្ដាឋ ន្

auditorium stage ឆ្វរិកាថ្ន្ាល្សវនាការ

Audubon Society សមារ្អឌូ្រន្

author អោកនិ្េន្ធ

authority អំណាច

authority អាជាា ធរ

authority of officers អំណាចថ្ន្េួក្ ន្តន្តី

authorize អន្ចញ្ញា ត

authorize ឆ្អាយអំណាច

authorize legislation អន្ចញ្ញា តឆ្អាយរែឋសភា

authorize legislation ឆ្អាយអំណាចែល់្រែឋសភា

authorize legislation អន្ចញ្ញា តការឆ្ធាើនី្តិក្ម

auto appraiser អោកវាយតថ្្លរលយន្ត

auto mechanic ជាងជួសជចល្រលយន្ត

auto mechanic ជាងឆ្ធាើឡាន្

automobile claims ការទា្ទារសំណងរលយន្ត

automotive supervisor អោកប្ររ់ប្រងផ្នោករលយន្ត

autoworker ក្មករឆ្ធាើ រលយន្ត

autoworker ក្មកររលយន្ត

availability ភាេមាន្រប្្ុង

availability ភាេមាន្ឆ្ប្រើការ

availability ភាេ ន្ការ

aviation radio man អោករញ្ញជ វរិយចអាកាសចរណ៍

aviation radio man អោកកាន់្វរិយចអាកាសចរណ៍

aviator អាកាសោនិ្ក
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aviator អោកឆ្រើកយន្តឆ្ហាោះ

avionics research engineer វសិាករស្រាវប្ជាវរឆ្ច្កវជិាជ ផ្នោកអាកាសោន្

avionics technician ជាងែំឆ្ ើងនិ្ងជួសជចល្ឧរករណ៍អាកាសោន្

award of franchise រង្ហា ន់្ជួញែូរដាច់្ ចខ្

award of franchise ការឆ្អាយសិរធិជួញែូរដាច់្ ចខ្

award of franchise ការឆ្អាយសិរធិឆ្ ោះឆ្នោ ត

AWWA AWWA

AYSO AYSO

AZA AZA

B. S. E. E. ររញិ្ញា រ័ប្តវរិាាស្ត្សតខាងវសិាក្មអរាិសនី្

B. S. E. E. (Bachelor of Science in Electrical Engineering) B. S. E. E. (ររញិ្ញា រ័ប្តវរិាាស្ត្សតខាងវសិាក្មអរាិសនី្)

B.A. ររញិ្ញា រ័ប្តសិល្បៈ(Bachelor of Arts)

B.S. ររញិ្ញា រ័ប្តវរិាាស្ត្សត(Bachelor of Science)

BA BA

Bachelor of Science in Electrical Engineering ររញិ្ញា រ័ប្តវរិាាស្ត្សតខាងវសិាក្មអរាិសនី្

bachelor's degree ររញិ្ញា រ័ប្ត

back cover ប្ករខាងឆ្ប្កាយ

Back to School Resource Fair េិេ័ណ៌ធន្ធាន្ចូល្ឆ្រៀន្វញិ

back to the future វលិ្ឆ្ៅអនារត

background ប្រវតតិររូ

background ាវតារ

background and qualifications ប្រវតតិររូនិ្ងរចណស្បតតិ

backroom deals ការចរចាឆ្ៅរន្ទរ់ខាងឆ្ប្កាយ

backroom deals កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងឆ្ៅរន្ទរ់ខាងឆ្ប្កាយ

backroom deals ការចរចាសមាៃ ត់

backroom deals កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងសមាៃ ត់
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bacteriologist អោកសិកាស្រាវប្ជាវឆ្្ឆ្រារ ត់ឆ្តរ ី

bail រង់ប្ ក់ធានា(ខ្លួន្)

bail កិច្ការធានា

bail ប្ ក់ធានា

baker អោកឆ្ធាើ នំ្ែចត

bakery កផ្ន្លងឆ្ធាើ នំ្ែចត

bakery កផ្ន្លងែចតនំ្ែចត

bakery ហាងែចតនំ្

balanced approach ្ឆ្ធា យមាន្តចល្យភាេ

balanced budget លវកិាតចល្យភាេ

balanced budget លវកិាមាន្តចល្យភាេ

balanced statements រ យការណ៍មាន្តចល្យភាេ

Baldwin Park Adult and Community Education ការអរ់រសំហរ្ន៍្និ្ងរចរាល្ឆ្េញវយ័ថ្ន្Baldwin Park

Baldwin Park Adult and Community Education (BPACE) ការអរ់រសំហរ្ន៍្និ្ងរចរាល្ឆ្េញវយ័ថ្ន្Baldwin Park (BPACE)

ballot ឆ្នោ ត

ballot សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot box ប្រអរ់ឆ្នោ ត

ballot box ហិរឆ្នោ ត

ballot card រ័ណណឆ្នោ ត

ballot card រ័ណណសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot designation នា្កតាត ថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot designation worksheet ប្កដាសនា្កតាត ថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot digest អតថររសឆ្ងារអំេីសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot digest ការឆ្ឈាងយល់្អំេីសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot digest ការឆ្ឈាងយល់្អំេីឆ្នោ ត

ballot label ាល កឆ្នោ ត
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ballot label ាល កសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot layout information េ័ត៌មាន្សតីេីឆ្ប្គងការណ៍ឆ្នោ ត

ballot layout information េ័ត៌មាន្សតីេីឆ្ប្គងការណ៍សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot measure វធិាន្ការថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot measure វធិាន្ការផ្ែល្ប្តវូការសំឆ្ ងគំប្រឬប្រនំងតា្រយៈសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot measures, arguments, and text វធិាន្ការ, រ ាីករណ៍, និ្ងអតថររឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot option ជឆ្ប្ ើ្សឆ្នោ ត

ballot option ជឆ្ប្ ើ្សសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot pamphlet ខិ្តតរ័ណណឆ្នោ ត

ballot pamphlet ខិ្តតរ័ណណសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot position រីតំាងសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot position រីតំាងដាក់សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot simplification committee រណៈក្មការសប្្លួ្ឆ្នោ ត

ballot simplification committee រណៈក្មការសប្្លួ្សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot stub កន្ទចយឆ្នោ ត

ballot stub កន្ទចយសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot summary ឆ្សចកតីសឆ្ងារឆ្នោ ត

ballot summary ឆ្សចកតីសឆ្ងារថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

ballot title ចំណងឆ្ជើងឆ្នោ ត

ballot title ចំណងឆ្ជើងសន្លឹកឆ្នោ ត

ballot title & summary ចំណងឆ្ជើងនិ្ងឆ្សចកតីសឆ្ងារឆ្នោ ត

ballot title & summary ចំណងឆ្ជើងនិ្ងឆ្សចកតីសឆ្ងារថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

band booster ប្កុ្ អោកគំប្រ

band room រន្ទរ់ប្កុ្

bang for your buck តថ្្លសប្មារ់ការចំណាយររស់ឆ្ោកអោក

bank ធនាគរ
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bank statement រ យការណ៍ធនាគរ

bank statement សំរចប្តធនាគរ

bank statement តចល្យរញជ ី

bank teller រចរាលិ្កធនាគរ(អោកឆ្រើកប្ ក់)

banker ធនាគរកិ

banker ធនាគរកិា

banking game ផ្ល្បងធនាគរកិច្

banking information security សន្តិសចខ្េ័ត៌មាន្ធនាគរ

bankruptcy recovery bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ីសឆ្ន្តង្ហា ោះភាេកសយ័ធន្

banquet room រន្ទរ់ជរ់ឆ្ល្ៀង

Baptist  រ់រីសទ(ឆ្ ម្ ោះនិ្កាយ្ ួយកោចងប្រីាទ ន្)

Baptist អោកឆ្ធាើ រចណយប្ជ ច្ជរឹក(តា្ជំឆ្ន្ឿប្រីសទាសនិ្ក)

bar association រណៈឆ្្ធាវ ី

bar from ហា្ោត់្ ិន្ឆ្អាយឆ្ធាើ អាី្ ួយ

bar review instructor ាស្ត្ាត ចារយេិនិ្តយឆ្្ធាវ ី

barber ជាងកាត់សក់

barber shop ហាងកាត់សក់

BART and CSU peace officers ្ន្តន្តីសន្តិភាេBART និ្ងCSU

BART and light rail BARTនិ្ងអយសម័យោន្ធចន្ស្រាល្

bartender អោកល្ក់ស្រា(កោចង រ)

baseball board member ស្ជិករណៈក្មការឆ្រសរល្ល

basement ជាន់្ឆ្ប្កា្ែី(នទោះ)

basic death benefit ប្ ក់្ រណភាេ្ ូល្ដាឋ ន្

basic death benefit ប្ ក់រំណាច់្ រណភាេ

basin water quality authority អាជាា ធររចណភាេរឹកអាង

bathroom រន្ទរ់រឹក
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bathroom រងាន់្

battalion fire chief ប្រធាន្កងអរាិភ័យ

battalion fire chief ប្រធាន្ប្កុ្ អរាិភ័យ

bay ថ្ែ(ស ច្ប្រ)

be elected to the office for the term provided by law? រួរប្តវូ ន្ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឲ្យកាន់្តំផ្ណងសប្មារ់អាណតតិផ្ែល្ចារ់ ន្អន្ចញ្ញា តឬឆ្រ?

beach cities health care district ្ណឌ ល្ផ្លទំាសចខ្ភាេថ្ន្រណាត ប្កងុឆ្ឆ្ោរ

Beardslee School-Golden Bell recipient អោកររួល្ជំនួ្យថ្ន្Beardslee School-Golden Bell

beautician អោកផ្តងខ្លួន្(ឆ្អាយឆ្រ)

beautician អោកឆ្ធាើ ខ្លួន្(ឆ្អាយឆ្រ)

beauty parlor ហាងអ ចតសក់

beauty school owner ម្ាស់ាោផ្តងខ្លួន្

beginning ឆ្ែើ្

beginning ឆ្ែើ្ែំរូង

behavioral consultant អោកនតល់្ឱវារផ្នោកឥរោិរល

beholden ផ្ែល្មាន្អំណររចណ

below market rate ឆ្ប្កា្តថ្្លរីនារ

beneficiary អោកររួល្្ រតក

beneficiary អោកររួល្នល្ប្រឆ្ោជន៍្

beneficiary អោកររួល្ជំនួ្យ

benefit កថ្ប្ ្រា រ់រង

benefit ជំនួ្យ

benefit នល្ប្រឆ្ោជន៍្

benefits administrator អោកប្ររ់ប្រងជំនួ្យ

benefits administrator អោកប្ររ់ប្រងកថ្ប្ ្រា រ់រង

Beyond The 710 រឆ្ប្មាងរន្ថយការសទោះចរាចរណ៍នលូវរងូ710

bicycle advisory commission រណៈក្មការនតល់្ឱវារឆ្ទាចប្កោន្
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bid ការឆ្ែញថ្លល

bid bond ឆ្ែញថ្លលសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bidder អោកឆ្ែញថ្លល

big box ប្រអរ់ធំ

big box ហិរធំ

bikeways នលូវឆ្ទាចប្កោន្

bilingual េីរភាា

bilingual អោកឆ្ចោះនិ្ោយេីរភាា

bilingual pollworker ្ន្តន្តីឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្ឆ្ចោះនិ្ោយេីរភាា

bill ឆ្សចកតីប្ពាងចារ់

bill of rights ឆ្សចកតីប្រកាសសិរធិឯកជន្

bill of rights កប្្ងចារ់សិរធិឯកជន្

billiard room រន្ទរ់រ ីល្លីយឺែ

billing ការទារប្ ក់(ថ្លលឆ្សវាឆ្នសងៗ)

binding effect ផ្ែល្ប្តវូប្រតិរតតិជាធរមាន្

binding effect ល្រធនល្ថ្ន្ការប្រតិរតតិកាតេាកិច្

binding effect ល្រធនល្ថ្ន្កាតេាកិច្

biochemist អោកជីវរី្ីាស្ត្សត

biochemist អោកប្ ជាជីវរី្ីាស្ត្សត

biochemist ជីវរី្ីវរូិ

biological or chemical terrorism អាវចធជីវាស្ត្សតឬអាវចធរី្ីឆ្ភរវនិ្យ្

biologist អោកជីវាស្ត្សត

biologist អោកប្ ជាជីវាស្ត្សត

biologist ជីវវរូិ

biomedical scientist អោកវរិាាស្ត្សតជីវឆ្វជជាស្ត្សត

bi-partisan េីររកស
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bi-partisan ឆ្រារកស

bi-partisan េីររណរកស

bi-partisan ឆ្រារណរកស

bi-partisan ផ្ែល្រួ្ រណរកសទំាងេីរ

birth certificates សំរចប្តកំឆ្ណើ ត

birth certificates វញិ្ញា រន្រ័ប្តកំឆ្ណើ ត

birth date ថ្លៃកំឆ្ណើ ត

birth date ថ្លៃផ្ខ្នោ ំកំឆ្ណើ ត

bishop សងឃរាជ

bishop ឆ្អផ្វ  ក

black business association សមារ្ពាណិជជក្មឆ្មម

black business association សមារ្អាជីវក្មជន្ជាតិផ្សបកឆ្មម

blackjack ឆ្រៀ(ឆ្ ម្ ោះ  ្ាង)

blank vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ៅរឆ្រ

blank vote សំឆ្ ងឆ្នោ តរឆ្រ

blight វនិាស

blight អន្តរាយ

blight ជ្ៃឺ(រចកាជាតិ្  ាង)

bloated ផ្ែល្ឆ្ ើងឆ្  ង

block captain, neighborhood watch ប្រធាន្រលចក, អោកោ្ភូ្ិ

blogger អោកសរឆ្សររលចក(វរឹថ្សតិ៍)

blue ribbon task force

ប្កុ្ ការង្ហរផ្ខ្សរូឆ្ខ្ៀវ(ប្កុ្ ការង្ហរអោកជំនាញការផ្ែល្្ ិន្ប្រកាន់្រកសេ័ន្ធសប្មារ់ឆ្ធាើការឆ្សចើរអឆ្ងេតកិច្ការ
ឬរញ្ញា សំខាន់្ៗររស់រដាឋ ភិ ល្)

board រណៈក្មការ

board ប្កុ្ ប្រឹកា

board រន្ទោះកាត រ

Board California Department of Transportation ប្កុ្ ប្រឹកាប្កសួងរ្នារ្ន៍្ថ្ន្រែឋCalifornia
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board composition សមាសភាេរណៈក្មការ

board composition សមាសភាេប្កុ្ ប្រឹកា

board equalization, reviewer រណៈក្មការស្ភាេ, អោកប្តតួេិនិ្តយ

board examiners រណៈក្មការប្រ ង

board member សមាជិករណៈក្មការ

board member, Studio City neighborhood council សមាជិករណៈក្មការ, ប្កុ្ ប្រឹកាសង្ហេ ត់Studio City

Board of Administration រណៈក្មការប្ររ់ប្រង

Board of Administration រណៈក្មការរែឋ ល្

Board of Administration for LACERS រណៈក្មការប្ររ់ប្រងLACERS

Board of Administration for WPERP រណៈក្មការប្ររ់ប្រងWPERP

Board of Administration of the L.A. City Employees Retirement System រណៈក្មការប្ររ់ប្រងប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ថ្ន្និ្ឆ្ោជិតប្កុងL.A.

Board of Administration of the Los Angeles City Employee Retirement Plan រណៈក្មការប្ររ់ប្រងផ្នន្ការចូល្និ្វតតន៍្ថ្ន្និ្ឆ្ោជិតប្កងុLos Angeles

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement Plan រណៈក្មការប្ររ់ប្រងផ្នន្ការចូល្និ្វតតន៍្ថ្ន្និ្ឆ្ោជិតផ្នោកការង្ហររឹកនិ្ងោ្េល្

Board of Administration of the Water and Power Employees Retirement System រណៈក្មការប្ររ់ប្រងប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ថ្ន្និ្ឆ្ោជិតផ្នោកការង្ហររឹកនិ្ងោ្េល្

Board of Airport Commissioners រណៈក្មការសោងការអាកាសោន្ដាឋ ន្

Board of Civil Service Commissioners រណៈក្មការសោងការរែឋការ

Board of Commissioners រណៈក្មការសោងការ

Board of Committee ប្កុ្ ប្រឹការណៈក្មការ

Board of Directors រណៈក្មការនាយក

Board of Directors California Joint Powers Insurance Agency រណៈក្មការនាយកថ្ន្រីភាោ ក់ង្ហរធានារា រ់រងោ្េល្រួ្ ថ្ន្រែឋCalifornia

Board of Each Pension and Retirement System រណៈក្មការប្រេ័ន្ធឆ្ាធន្និ្ងចូល្និ្វតតន៍្នី្្ួយៗ

Board of Education រណៈក្មការអរ់រ ំ

Board of Education Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសរណៈក្មការអរ់រ ំ

Board of Education Member សមាជិករណៈក្មការអរ់រ ំ

Board of Equalization រណៈក្មការស្ភាេ

Board of Fire and Police Pension Commissioner រណៈក្មការសោងការឆ្ាធន្និ្វតតន៍្រ ូលី្សនិ្ងអរាិភ័យ
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Board of Fire Commissioners រណៈក្មការសោងការអរាិភ័យ

Board of Harbor Commissioners រណៈក្មការសោងការកំេង់ផ្ន

Board of Library Commissioners រណៈក្មការសោងការរណាណ ល័្យ

Board of Los Angeles Unified School District រណៈក្មការ្ ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្ Los Angeles

Board of Neighborhood Commissioners រណៈក្មការសោងការភូ្ិដាឋ ន្

Board of Pension Commissioners រណៈក្មការសោងការឆ្ាធន្និ្វតតន៍្

Board of Police Commissioner រណៈក្មការសោងការរ ូលី្ស

Board of Public Works រណៈក្មការការង្ហរាធារណៈ

Board of Recreation and Park Commissioners រណៈក្មការសោងការផ្កក្ាន្តនិ្ងឧរាន្

Board of Referred Powers រណៈក្មការនតល់្អំណាច

Board of Referred Powers រណៈក្មការប្ររល់្សិរធិ

Board of Rent Control រណៈក្មការប្ររ់ប្រងតថ្្លថ្ន្ការជួល្

Board of Rent Control រណៈក្មការប្ររ់ប្រងតថ្្លឈោួល្

Board of Right រណៈក្មការសិរធិ

Board of Right Manual រណៈក្មការកបួន្សិរធិ

Board of Supervisors រណៈក្មការអន្ចរកស

Board of Supervisors រណៈក្មការអោកប្ររ់ប្រង

Board of Trustees រណៈក្មការអភិ ល្

Board of Trustees, Seat No. រណៈក្មការអភិ ល្, អាសន្ៈឆ្ល្ខ្

Board of Water and Power Commissioners រណៈក្មការសោងការរឹកនិ្ងោ្េល្

Board of Zoning Appeals រណៈក្មការឧរធរណ៍តំរន់្

board president ប្រធាន្រណៈក្មការ

board room រន្ទរ់រណៈក្មការ

board tax representative តំណាងរណៈក្មការេន្ធ

board tax representative តំណាងថ្ន្រណៈក្មការេន្ធ

boardmember សមាជិករណៈក្មការ
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boardmember, Glendale Unified School District សមាជិករណៈក្មការ, ្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្ Glendale

body shop foreman ឆ្្ការថ្ន្ហាងជួសជចល្តួឡាន្

boilermaker អោកឆ្ធាើ ចន្តង្ហេ ន្កឆ្ ត

bomb squad ប្កុ្ កឆ្្ទចអាវចធជាតិនទចោះ

bomb squad ភាោ ក់ង្ហរកឆ្្ទចអាវចធជាតិនទចោះ

bona fide sponsors អោកធានាផ្្ន្ផ្រន្

bond សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond សញ្ញា រ័ណណក្្ី

Bond Act ចារ់សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond authorizations ការអន្ចញ្ញា តសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond counsel ឱវារសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond funds ្ូល្និ្ធិសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond holder អោកកាន់្សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond indebtedness ភាេជំពាក់រំណច ល្ថ្ន្សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond indenture កិច្សន្ាសញ្ញា រណណក្្ី

bond issue រញ្ញា សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond measure វធិាន្ការសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond proceeds ប្ ក់ចំឆ្ណញសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond proceeds កថ្ប្ ្សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond project list រញជ ីរឆ្ប្មាងសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond proposition រញ្ញា សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond refund ប្ ក់សំណងសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond statement រ យការណ៍សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bond types ប្រឆ្ភរសញ្ញា រ័ណណក្្ី

bonded indebtedness ភាេជំពាក់រំណច ល្ថ្ន្សញ្ញា រ័ណណក្្ី

bondholder អោកកាន់្សញ្ញា រ័ណណក្្ី
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book ឆ្សៀវឆ្ៅ

book publisher អោកឆ្ ោះេច្ពឆ្សៀវឆ្ៅ

book publisher ប្កុ្ ហ ចន្ឆ្ ោះេច្ពឆ្សៀវឆ្ៅ

bookkeeper ឆ្្រញជ ី

bookkeeper អោកកាន់្រញជ ី

bookkeeper កចងតារ

bookkeeper រណឆ្ន្យយករ

bookkeeper អោកកាន់្ឆ្សៀវឆ្ៅ

booklet ឆ្សៀវឆ្ៅតូច

booklet កូន្ឆ្សៀវឆ្ៅ

bookseller អោកល្ក់ឆ្សៀវឆ្ៅ

bookstore ហាងល្ក់ឆ្សៀវឆ្ៅ

bookstore owner ម្ាស់ហាងល្ក់ឆ្សៀវឆ្ៅ

booster club កលឹរអោកគំប្រ

boot camp ជំរចំហាត់ទាហាន្

borrowing and leverage ក្្ីនិ្ងអន្ចភាេ

borrowing and leverage ការខ្្ីនិ្ងអន្ចភាេ

botanic garden សួន្ចាររចកាាស្ត្សត

bottler អោកប្ចកែរ(អោកប្ចកវតថចកោចងែរ)

boundaries ប្េំផ្ែន្

boundary lines ផ្ខ្សរនាទ ត់ប្េំផ្ែន្

boy scout កាយររិធ

boy scout house ្ន្ទីរកាយររិធ

boys and girls club កលឹរកចមារានិ្ងកចមារ ី

BPACE BPACE

Braille Institute វរិាាថ ន្អរ់រំឆ្ប្រល្លី(វរិាាថ ន្រឆ្ប្ងៀន្អកសរ្ ន្ចសសខាា ក់)
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Braille Institute Library រណាណ ល័្យាថ រ័ន្ឆ្ប្រល្លី(រណាណ ល័្យាថ រ័ន្រឆ្ងៀន្អកសរ្ ន្ចសសខាា ក់)

branch libraries រណាណ ល័្យាខា

bricklayer អោកប្កាល្ឥែឋ

bridge loan ប្ ក់ក្្ីសំរារ់រយៈឆ្េល្ខ្លី

brief summary of the measures ឆ្សចកតីសឆ្ងារខ្លីថ្ន្រង្ហា ស់

brief summary of the measures ឆ្សចកតីសឆ្ងារខ្លីថ្ន្វធិាន្ការ

brigadier general ឧតត្ឆ្សនី្យប្តី

brigadier general ផ្លេ យ្ ួយ

broadcast journalist អោការេ័ត៌មាន្វរិយច

broadcast journalist អោការេ័ត៌មាន្រូររសសន៍្

broadcaster អោកនាយវរិយច

broadcaster អោកនាយរូររសសន៍្

broker ឈមួញកណាត ល្

broker រួកឆ្ជ

broker អន្តរការ ី

brokerage commissions ប្ ក់កថ្ប្ ្ឆ្ជើងាររួកឆ្ជ

Buckboard Days Parade ែំឆ្ណើ រកបួន្រិវាBuckboard Days

budget act ចារ់លវកិា

Budget Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារលវកិា

budget analyst អោកវភិារលវកិា

Budget and Finance Committee រណៈក្មការលវកិានិ្ងហិរញាវតថច

budget bill ឆ្សចកតីឆ្សោើលវកិា

budget bill ឆ្សចកតីប្ពាងចារ់លវកិា

budget cuts ការកាត់លវកិា

budget deficit committee រណៈក្មការឱន្ភាេលវកិា

budget deficit committee រណៈក្មការរំណច ល្លវកិា
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budget estimates to mayor ការ  ន់្ាម ន្លវកិាជូន្ឆ្ៅហាា យប្កុង

budget health analyst អោកវភិារសចខ្ភាេលវកិា

budget priorities អារិភាេលវកិា

budget process ែំឆ្ណើ រការលវកិា

budget process វធីិការលវកិា

budget process នី្តិវធីិលវកិា

budget supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយលវកិា

budget surplus លវកិាផ្ែល្ឆ្ល្ើស

budget surplus សំណល់្លវកិា

budgetary appropriation ការចាត់ផ្ចងលវកិារចកសប្មារ់អាី្ ួយ

builder អោករឆ្ងេើត

builder អោកាងសង់

builder អោកឆ្ធាើ សំណង់

builder contractor អោកឆ្  ការសំណង់

building ការាងសង់

building ការាថ រនា

building សំណង់

building អាគរ

building line requirements ល័្កាខ័្ណឌ តប្្វូថ្ន្ ច្ខ្រររសំណង់

building number ឆ្ល្ខ្អាគរ

building number ចំនួ្ន្អាគរ

building number ចំនួ្ន្សំណង់

building regulation រររញ្ញជ សំណង់

building regulation រញ្ញជ ការសំណង់

bulletin board កាត រតំាងប្េឹតតិរ័ប្ត

bulletin board កាត ររិរប្េឹតតិរ័ប្ត
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bullying ការរំរា្កំផ្ហង

bullying ការស្លចត

bungalow number ឆ្ល្ខ្នទោះសំណាក់

bungalow number ចំនួ្ន្នទោះសំណាក់

bungalow number ចំនួ្ន្នទោះតូចៗ

bungalow number ចំនួ្ន្នទោះរង់ហាេ  ូ

bureau ការោិល័្យ

bureau ប្កសួង

Bureau of Consumer ប្កសួងអតិលិជន្ឆ្ប្រើប្ ស់

Bureau of Consumer ban ប្កសួងរប្មា្អតិលិជន្ឆ្ប្រើប្ ស់

Bureau of Indian Affairs ប្កសួងកិច្ការឥណាឌ ន្

Bureau of Labor Statistic ប្កសួងសថិតិការង្ហរ

Bureau of Labor Statistic ban ប្កសួងរប្មា្សថិតិការង្ហរ

bureaucracy ការោិល័្យធិរឆ្តយយ

bureaucracy ការោិល័្យនិ្យ្

bureaucracy in action ការោិល័្យធិរឆ្តយយកំេចងែំឆ្ណើ រការ

bureaucrats ជន្ការោិល័្យនិ្យ្

bus driver អោកឆ្រើករររលយន្តប្កុង

bus driver អោកឆ្រើករររលយន្តរ ូស

bus operator អោករញ្ញជ រលយន្តប្កុង

bus operator អោករញ្ញជ រលយន្តរ ូស

Bus Riders Union សហជីេអោកជិោះឡាន្ប្កុង

business ពាណិជជក្ម

business ជំនួ្ញ

business administrator អោកប្ររ់ប្រងពាណិជជក្ម

business administrator អោកប្ររ់ប្រងជំនួ្ញ
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business attorney ឆ្្ធាវីពាណិជជក្ម

business attorney ឆ្្ធាវីជំនួ្ញ

business consultant រីប្រឹកាពាណិជជក្ម

business consultant រីប្រឹកាជំនួ្ញ

business day ថ្លៃឆ្ធាើ ការ

business developer អោកអភិវឌ្ឍន៍្ពាណិជជក្ម

business development executive អោកប្រតិរតតិការអភិវឌ្ឍន៍្ពាណិជជក្ម

business educator អោកអរ់រំពាណិជជក្ម

business educator ាស្ត្ាត ចារយពាណិជជក្ម

business executive អោកប្រតិរតតិពាណិជជក្ម

business license អាជាា រ័ណណពាណិជជក្ម

business man ពាណិជជករ

business management consultant រីប្រឹកាការប្ររ់ប្រងពាណិជជក្ម

business mathematics រណិតាស្ត្សតផ្នោកជំនួ្ញ

business mathematics រណិតាស្ត្សតពាណិជជក្ម

business owner ម្ាស់ពាណិជជក្ម

Business People for Breast Cancer រណាត ជន្អាជីវក្មសំរារ់ជំងឺ្ហារកីឆ្ដាោះ

Business Relations Commission រណៈក្មការផ្នោករំនាក់រំន្ងពាណិជជក្ម

Business Relations Commission កថ្ប្ ្ឆ្ជើងារផ្នោករំនាក់រំន្ងពាណិជជក្ម

business roundtable ពាណិជជក្មតច្ ូល្

business surtax េន្ធផ្ល្ឆ្ល្ើេន្ធពាណិជជក្ម

business systems analyst អោកវភិារប្រេ័ន្ធពាណិជជក្ម

business woman ពាណិជជការនី្

businessman ពាណិជជករ

businessowner ម្ាស់ពាណិជជក្ម

businessperson ពាណិជជករ
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businesswoman ពាណិជជការនី្

but ផ្ត

but ប្តឹ្ផ្ត

but ឆ្ប្ៅេី

butler អោករឆ្ប្ ើ្(ប្រុស)

by ឆ្ដាយ

by តា្រយៈ

by appointment តា្ការណាត់ជួរ

by ordinance ឆ្ដាយរញាតតិ

cabinetmaker សិរបករឆ្ធាើឆ្ប្រឿងសង្ហា រ ឹ្

cable advisory member សមាជិករីប្រឹកាផ្ខ្សការ

cable advisory member សមាជិកនតល់្ឱវារផ្ខ្សការ

cable maintenance technician ជាងផ្លរកាផ្ខ្សការ

cable maintenance technician អោកផ្លរកាផ្ខ្សការ

cable television រូររសសន៍្ផ្ខ្សការ

cafeteria កាឆ្ហាឆ្តើោ 

cafeteria អាហារដាឋ ន្រឆ្ប្ ើ្ខ្លួន្ឯង

cafetorium stage ឆ្វរិកាសវន្ដាឋ ន្ឆ្តៀ្កាឆ្ហា

CAFR CAFR

Cal. State assemblyman សមាជិករែឋសភាCalifornia

calendar day ថ្លៃប្រតិរិន្

calendar month ផ្ខ្ប្រតិរិន្

calendar of events ប្រតិរិន្ប្េឹតតិការណ៍

California Academy of Sciences រណឌិ តសភាវរិាាស្ត្សតCalifornia

California African-American Museum ារ្ន្ទីរអាន្តហាិកំាង-អាឆ្្រកំិាងCalifornia

California Alliance for Consumer Protection ស្ព័ន្ធភាេCaliforniaសប្មារ់ការពារអតិលិជន្
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California Army National Guard កងរ័េការពារជាតិថ្ន្រែឋCalifornia

California Army National Guard កងរ័េរែឋCalifornia

California assembly speaker អោកនំាពាកយរែឋសភាCalifornia

California Association For Tactical Officers សមារ្California សំរារ់រណាត ្ន្តន្តីយចរធាស្ត្សត

California Association of Crime Lab Directors សមារ្នាយកឆ្ដាោះស្រាយឧប្កិែឋក្មCalifornia

California Association of Nonprofits សមារ្្ ិន្រកកថ្ប្្California

California attorney general អរាឆ្្ធាវីCalifornia

California Bar Exam ការប្រ ងរណៈឆ្្ធាវីCalifornia

California Black Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្មឆ្មម California

California Board of Accountancy រណៈក្មការរណឆ្ន្យយកិច្California

California Broadcasters Association សមារ្អោកនាយវរិយចរូររសសន៍្California

California Building Standard Code កូែររដាឋ ន្សំណង់California

California Business for Education Excellence (CBEE) Honor Roll School ាោឆ្រៀន្ថ្ន្រញជ ីកិតតិយសពាណិជជក្មសំរារ់ឧតត្ភាេការអរ់រំCalifornia (CBEE)

California Business for Education Excellence Honor Roll School ាោឆ្រៀន្ថ្ន្រញជ ីកិតតិយសពាណិជជក្មសំរារ់ឧតត្ភាេការអរ់រំCalifornia

California Business Properties Association សមារ្ស្បតតិពាណិជជក្មCalifornia

California Business Roundtable ពាណិជជក្មតច្ូល្California

California Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្មCalifornia

California Children and Families First Trust Fund ្ូល្និ្ធិប្តឹសតសប្មារ់កូន្ៗនិ្ងប្រួារជា ច្ន្ថ្ន្រែឋCalifornia

California Code of Regulations ប្ក្រររញ្ញជ California

California Code of Regulations កូែរររញ្ញជ California

California Community College Financial Aid Administrators Association សមារ្អោកប្ររ់ប្រងជំនួ្យហិរញាវតថចថ្ន្្ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្California

California Conservation Corps ប្កុ្ អភិរកសCalifornia

California Constitution រែឋធ្មន្ចញាCalifornia

California Constitution Revision Commission រណៈក្មការផ្កសប្្លួ្រែឋធ្មន្ចញាCalifornia

California Contract Cities Association សមារ្ថ្ន្រណាត រីប្កងុចចោះកិច្សន្ាCalifornia

California Correctional Peace Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេផ្កផ្ប្រថ្ន្California
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California Director, National Coalition Against Gambling Expansion នាយកCalifornia, ស្ព័ន្ធភាេជាតិប្រនោ ំងការរកីរាល្ដាល្ថ្ន្ផ្ល្បងសចីសង

California Distinguished School ាោល្បីល្ាញថ្ន្California

California District Attorneys Association សមារ្ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្California

California Division of Fairs and Expositions នាយកដាឋ ន្េិេ័រណ៍និ្ងការតំាងពាណិជជក្មCalifornia

California driver's license អាជាា រ័ណណឆ្រើកររCalifornia

California Elections Code ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ តCalifornia

California Elections Code កូែឆ្ ោះឆ្នោ តCalifornia

California Elections Code ចារ់ឆ្ ោះឆ្នោ តCalifornia

California Endangered Species Act ចារ់California សតីេីេេួកសតា-រចកាជាតិផ្ែល្កំេចងរងឆ្ប្គោះជិតនចតេូជ

California Environmental Quality Act ចារ់រចណភាេររាិថ ន្California

California Fair Political Practices Commission រណៈក្មការប្រតិរតតិន្ឆ្ោ យយចតតិធ្៌California

California for Clean Air Californiaសប្មារ់ខ្យល់្អាកាសាែ ត

California Gang Intelligence Association សមារ្ឆ្សចើរយកការថ្ន្ប្កុ្ រងធំរងតូចCalifornia

California Gang Intelligence Association សមារ្ឆ្សចើរការសមាៃ ត់ថ្ន្ប្កុ្ រងធំរងតូចCalifornia

California Government Executive រដាឋ ភិ ល្ប្រតិរតតិCalifornia

California grant លវកិាCalifornia

California Grocers Association សមារ្អាជីវក្មល្ក់ឆ្ប្រឿងស្លCalifornia

California Health and Safety Code កូែសចខ្ភាេនិ្ងសចវតថិភាេCalifornia

California Health and Safety Code ចារ់សចខ្ភាេនិ្ងសចវតថិភាេCalifornia

California Health Manpower Commission រណៈក្មការេល្ករសចខ្ភាេCalifornia

California Heritage Fund ្ូល្និ្ធិ្ រតកCalifornia

California Highway Patrolman រ ូលី្សល្ាតលោល់្ជាតិCalifornia

California Highway Patrolman រ ូលី្សល្ាតលោល់្ថ្ហឆ្វយ៍California

California Institute for Regenerative Medicine វរិាាថ ន្Californiaសប្មារ់រឆ្ងេើន្ឱសលឆ្ ើងវញិ

California Integrated Waste Management ការប្ររ់ប្រងកាកសំណល់្សមាហរណ័ក្មCalifornia

California Integrated Waste Management Board រណៈក្មការប្ររ់ប្រងកាកសំណល់្សមាហរណ័ក្មCalifornia
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California Judicial Council ប្កុ្ ប្រឹកាតចោការCalifornia

California legislative aide អោកជំនួ្យការនី្តិរញាតិCalifornia

California legislative assistant អោកជំនួ្យការនី្តិរញាតិCalifornia

California legislative specialist អោកឯកឆ្រសនី្តិរញាតិCalifornia

California legislator សមាជិកនី្តិរញាតិCalifornia

California legislature រែឋសភាCalifornia

California library association សមារ្រណាណ ល័្យCalifornia

California literacy ការអាន្និ្ងសរឆ្សរCalifornia

California Manufacturers Association សមារ្ឧសាហករCalifornia

California Medical Association សមារ្ឱសលCalifornia

California Mexican-American Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្ម ច្ិកសចិក-អាឆ្្រកំិាងCalifornia

California Narcotics Association សមារ្រណតច ោះរណាត ល្ការយល់្ែឹងេីោោ ំឆ្ញៀន្ថ្ន្រែឋCalifornia

California New Motor Voter Act ចារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តោន្យន្តលមីថ្ន្California

California Nurses Association សមារ្រិោន្ចរដាឋ កCalifornia

California Organization of Police and Sheriffs អងាការរ ូលិ្សនិ្ងន្ររ ល្California

California Organization of Sheriffs អងាការន្ររ ល្California

California Peace Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេCalifornia

California Police Chiefs Association សមារ្ឆ្ ្រ ូលី្សCalifornia

California Political Reform Act of 1996 ចារ់ផ្ករប្្ង់ន្ឆ្ោ យCalifornia1996

California Professional Firefighters អោកេន្លត់អរាិភ័យអាជីេCalifornia

California Public Library Construction and Renovation Board រណៈក្មការាងសង់និ្ងផ្កលំ្អរណាណ ល័្យាធារណៈCalifornia

California Reading and Literacy Improvement វឌ្ឍន្ភាេថ្ន្ការអាន្និ្ងការសរឆ្សរCalifornia

California Register of Historic Resources ការចចោះរញជ ីធន្ធាន្ប្រវតតិាស្ត្សតររស់រែឋCalifornia

California Reserve Peace Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេរប្្ុងCalifornia

California School Boards Association សមារ្ប្កុ្ ប្រឹកាអរ់រំCalifornia

California School Boards Association សមារ្រណៈក្មការអរ់រំCalifornia
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California School Employee Association សមារ្និ្ឆ្ោជិតាោCalifornia

California Science Center ្ជឈ្ណឌ ល្វរិាាស្ត្សតCalifornia

California senator សមាជិកប្េឹរធសភាCalifornia

California Small Business Alliance ស្ព័ន្ធភាេប្កុ្ អាជីវក្មោោ ក់តូចរែឋCalifornia

California Small Business Roundtable ពាណិជជក្មតច្ូល្ខាោ តតូចCalifornia

California speaker's assistant អោកជំនួ្យការររស់អោកនំាពាកយCalifornia

California Special Districts Association សមារ្្ណឌ ល្េិឆ្សសCalifornia

California Special Districts Association (CSDA) សមារ្្ណឌ ល្េិឆ្សសCalifornia (CSDA)

California state assembly information េ័ត៌មាន្សតីេីសភាតំណាងរាស្ត្សតថ្ន្រែឋCalifornia

California State Assembly Information Technology Budget Subcommittee អន្ចរណៈក្មការលវកិារឆ្ច្កវជិាជ េ័ត៌មាន្ថ្ន្សភាតំណាងរាស្ត្សតថ្ន្រែឋCalifornia

California state assembly member សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតថ្ន្រែឋCalifornia

California state assemblyman សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតCalifornia

California state assemblymember សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតថ្ន្រែឋCalifornia

California state assemblyperson សមាជិកសភារែឋCalifornia

California State Association of Counties សមារ្ឆ្ខាន្ធីថ្ន្រែឋCalifornia

California State Building & Construction Trades Council ប្កុ្ ប្រឹកាពាណិជជក្មអាគរនិ្ងសំណង់ថ្ន្រែឋCalifornia

California state controller អោកប្ររ់ប្រងថ្ន្រែឋCalifornia

California State Council of Laborers ប្កុ្ ប្រឹកាក្មករថ្ន្រែឋCalifornia

California State Council of Laborers ប្កុ្ ប្រឹកាេល្ករថ្ន្រែឋCalifornia

California State Employee Association សមារ្និ្ឆ្ោជិតរែឋCalifornia

California State Employee Association (CSEA) សមារ្និ្ឆ្ោជិតរែឋCalifornia (CSEA)

California State Firefighters Association សមារ្អោកេន្លត់អរាិភ័យថ្ន្រែឋCalifornia

California State ID Card អតតសញ្ញា ណរ័ណណថ្ន្រែឋCalifornia

California State ID Card អតតសញ្ញា ណរ័ណណរែឋCalifornia

California state lawmaker អោកឆ្ធាើ ចារ់ថ្ន្រែឋCalifornia

California state legislator នី្តិរចរាល្ថ្ន្រែឋCalifornia

Cambodian Glossary page 47 of 335 4/10/2017



California state lottery ឆ្នោ តថ្ន្រែឋCalifornia

California state lottery ឆ្នោ ត ូតូថ្ន្រែឋCalifornia

California State Permit Streamlining Act ចារ់ជប្្ញុប្រសិរធភាេអាជាា រណណថ្ន្រែឋCalifornia

California State Permit Streamlining Act ចារ់ជប្្ញុប្រសិរធភាេឆ្ភើរ្ិតថ្ន្រែឋCalifornia

California State PTA PTA ថ្ន្រែឋCalifornia

California state senator សមាជិកប្េឹរធសភាថ្ន្រែឋCalifornia

California State Sheriffs Association សមារ្ន្ររ ល្ថ្ន្រែឋCalifornia

California State Treasurer ឆ្ហរញាិកថ្ន្រែឋCalifornia

California State University ាកល្វរិាល័្យថ្ន្រែឋCalifornia

California State University (CSU) ាកល្វរិាល័្យថ្ន្រែឋCalifornia (CSU)

California State University System ប្រេ័ន្ធាកល្វរិាល័្យថ្ន្រែឋCalifornia

California Tahoe Conservancy ភាេអភិរកសតាហូCalifornia

California tax counselor អោកនតល់្ឱវារេន្ធCalifornia

California tax counselor អោកនតល់្ឱវារេន្ធអាករCalifornia

California Taxpayers Action Network រណាត ញសក្មភាេអោករង់េន្ធរែឋCalifornia

California Taxpayers' Association សមារ្អោករង់េន្ធCalifornia

California Taxpayers' Association សមារ្អោករង់េន្ធអាករCalifornia

California Teachers Association សមារ្ប្រូCalifornia

California Teaching Credential វញិ្ញា រន្រ័ប្តអរ់រំCalifornia

California Term Limit Committee រណៈក្មការកប្្ិតអាណតតិCalifornia

California Union of Safety Employees សហជីេសចវតថិភាេនិ្ឆ្ោជិតCalifornia

California Voters Bill of Rights Act ចារ់សិរធិឯកជន្ថ្ន្អោកឆ្ ោះឆ្នោ តCalifornia

California Waterfowl Habitat Program- Phase II ចារ់ប្ររ់ប្រងលំ្ឆ្ៅសតារឹកCalifornia- ែំណាក់កាល្រីII

Californians for Indian Self-Reliance Californians សប្មារ់ភាេម្ាស់ការថ្ន្ឥណាឌ ន្

Californians Safe Parks ឧរាន្សចវតថិភាេCalifornians

California's Colorado River Rights and Resources សិរធិនិ្ងធន្ធាន្សទឹងColorado ររស់California
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California's death penalty ឆ្ទាសប្រហាជីវតិររស់California

calling special elections ការឆ្កាោះឆ្ៅឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សស

calling special elections ការឆ្ៅឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សស

CalWORKs ក្មវធីិផ្ខ្ល្ឆ្វ ើកស៍

Camp Fire Girls of America ក្មវធីិយចវវយ័ឆ្ ោះជំរចអំាឆ្្រកំិាង

campaign contribution វភិារទាន្យចរធនាការ

campaign contribution limitations ការកប្្ិតវភិារទាន្យចរធនាការ

campaign coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្យចរធនាការ

campaign disclosure ការនសេានាយយចរធនាការ

campaign expenditures - uncontrolled by candidate or committee ការចំណាយឆ្ល្ើយចរធនាការ- ហួសេីការអាចប្ររ់ប្រង ន្ឆ្ដាយឆ្រកាជន្ឬឆ្ដាយរណៈក្មការ

campaign field director នាយកយចរធនាការ្ ូល្ដាឋ ន្

campaign finance ប្ ក់ឧរតថ្ាយចរធនាការ

campaign financial disclosure ការឆ្រើករឆ្ញ្ញប្ ក់ឧរតថ្ាយចរធនាការ

Campaign for Tobacco-Free Kids យចរធនាការសប្មារ់កចមារផ្ែល្្ ិន្ឆ្ប្រើារធាតចោោ ំជក់

campaign headquarter រីាោ ក់ការយចរធនាការ

campaign representative តំណាងយចរធនាការ

campaign spending ការចំណាយឆ្ល្ើយចរធនាការ

campus រីធាល (ាោឆ្រៀន្)

campus ររឆិ្វណ(ាោឆ្រៀន្)

campus ាខា(ាោឆ្រៀន្)

cancer researcher អោកស្រាវប្ជាវជ្ៃឺ្ ហារកី

candidate ឆ្រកាជន្

candidate filing ការដាក់ពាកយររស់ឆ្រកាជន្

candidate for judge of the superior court, office no. ឆ្រកាជន្សប្មារ់តំផ្ណងឆ្ៅប្ក្ថ្ន្តចោការជាន់្ខ្ពស់, ការោិល័្យឆ្ល្ខ្

candidate for member of ឆ្រកាជន្សប្មារ់សមាជិកថ្ន្

candidate nomination procedures រប្្ង់ការឧឆ្រទសនា្ឆ្រកាជន្
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candidate statement ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍ររស់ឆ្រកាជន្

candidate to succeed ឆ្រកាជន្សោង

candidate to succeed ឆ្រកាជន្ឆ្ែើ្បីសោង

candidate's filing fee ថ្លលចចោះឆ្ ម្ ោះររស់ឆ្រកាជន្

candidate's running for ឆ្រកាជន្ឈរឆ្ ម្ ោះសប្មារ់

canvass ការសទង់្ តិ

canvass ការទាក់ទាញឆ្រឆ្អាយគំប្រខ្លួន្

canvass ការឆ្ធាើាវន្ក្មនិ្ងនតល់្សចេល្ភាេឆ្ល្ើល្រធនល្ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

CAO CAO

capital expenditure bond fund ្ូល្និ្ធិសញ្ញា រ័ណណក្្ីចំណាយ្ ូល្ធន្

capital facilities financing strategy យចរធាស្ត្សតហិរញាវតថចឧរតថ្ា្ ូល្ធន្

capital improvement ការឆ្ធាើឆ្អាយ្ ូល្ធន្ល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

capital improvement plan ផ្នន្ការឆ្ធាើឆ្អាយ្ ូល្ធន្ល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

capital outlays fund ្ូល្និ្ធិចំណាយ្ ូល្ធន្

capitol building អាគររែឋធានី្

capitol building ្ន្ទីររែឋធានី្

capitol building វមិាន្រែឋធានី្

captain អន្ចឆ្សនី្យ៍ឯក

captain ឆ្្(ែឹកនំា)

captain ឆ្្

captain commanding officer 911 ្ន្តន្តីរញ្ញជ ការ911

captions and references ចំណងឆ្ជើងនិ្ងឯការឆ្ោង

car rail នលូវផ្ែក

car rail នលូវរលឆ្ភលើង

carbon canyon specific plan ផ្នន្ការជាក់ោក់សតីេីឆ្ប្ជាោះកាឆ្ ន្

card រ័ណណ
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card ឆ្រៀ

card club កលឹរឆ្រៀ

card room រន្ទរ់ឆ្រៀ

cardio therapist អោកេា ល្ជ្ៃឺនលូវែឆ្ងាើ្

cardiovascular surgeon ប្រឆូ្េរយវៈកាត់ឆ្រោះែូង

career វជិាជ ជីវៈ

career អាជីេ

career ច្ខ្រររ

Career Pathway Program ក្មវធីិនលូវឆ្ៅកាន់្វជិាជ ជីវៈ

Career Pathways and Technical Programs ក្មវធីិែឹកនំានលូវអាជីេនិ្ងរឆ្ច្កឆ្រស

carefully weigh proposals ឆ្សចកតីឆ្សោើផ្ែល្ ន្រិតរូរឆ្ដាយហមត់ចត់

caregiver អោកនតល់្ការផ្លទំា

caregiver អោកនតល់្ឆ្សវាផ្លទំា

caregiver អោកឆ្ ើ្ល្ផ្ល

caregiver អោកឆ្ ើ្ល្

caretaker អោកផ្លទំា

caretaker កឆ្ ើ្ល្ផ្លទំា

cargo supervisor អោកប្ររ់ប្រងរំនិ្ញ

caring ការយកចិតតរចកដាក់

caring ការឆ្ ើ្ល្ផ្លទំា

carpenter ជាងនទោះ

carpenter ជាងឆ្ឈើ

carpenter's business representative អោកតំណាងពាណិជជក្មររស់ជាងនទោះ

carpool ការឆ្ធាើែំឆ្ណើ ររួ្ គោ តា្រលយន្តផ្ត្ួយ

carpool ការជិោះឡាន្រួ្ គោ

carpool lanes ចំផ្ណកនលូវសប្មារ់ឆ្រើករររលយន្តែឹកអោកែំឆ្ណើ ររួ្ គោ
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Carson City commissioner សោងការប្កុងCarson

case hearing representative អោកតំណាងសវនាការសំណចំ ឆ្រឿង

case management ការប្ររ់ប្រងសំណចំ ឆ្រឿង

cases of hit & run សំណចំ ឆ្រឿងរចកឆ្ហើយរត់

cash basic fund ្ូល្និ្ធិចំា ច់ជាប្ ក់

cash contributions ការផ្ចកចាយប្ ក់

cash contributions វភិារទាន្ប្ ក់

cashier អោករិតល្ចយ

cashier អោករិតប្ ក់

cashier ឆ្រឡាធិការ

cashier check ្ូល្របទាន្រ័ប្តធនាគរ

cashier check ផ្សកឆ្ខ្ោះឆ្សៀរ

casino កាសចីណូ

cast ឆ្ ោះ(ឆ្នោ ត)

casting director នាយកផ្នោកឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសតួសផ្្តង

casting pattern manufacturer ឧសាហករឆ្ធាើេច្ពលំ្នំាឆ្នសងៗ

casting technician អោករឆ្ច្កឆ្រសសផ្្តង

casting vote ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

casualty claims adjuster អោកថ្ល្តប្្វូការទា្ទារការខូ្ចខាត

casualty insurance underwriter អោកប្តតួេិនិ្តយការខូ្ចខាតថ្ន្ប្កុ្ ហ ចន្ធានារា រ់រង

categories ោោ ក់

categories ប្រឆ្ភរ

categories េួក

categories ផ្នោក

caterer ប្កុ្ ហ ចន្នាត់នាង់្ ាូរចំណី

catering director នាយកប្កុ្ ហ ចន្នាត់នាង់្ ាូរចំណី
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catholic charities អងាការសរបចរសធ្៌កាតូលិ្ក

caucus ការប្រជចំកោចងថ្នទរកស

caucus ការប្រជចំកោចងថ្នទរណរកស

caveat ឆ្សចកតីប្េ្ឆ្ប្េៀងផ្ែល្មាន្ផ្ចងកោចងកិច្សន្ា

CBEE CBEE

CCC CCC

cellphone number ឆ្ល្ខ្រូរស័េទថ្ែ

cemetery រីសមាន្

cemetery កផ្ន្លងរញ្ច ោះសេ

cemetery រីរញ្ច ោះសេ

censure ហា្(ការឆ្ចញនាយអាី្ ួយ)

census bureau ប្កសួងជំឆ្រឿន្ប្រជាជន្

center ្ជឈ្ណឌ ល្

center ្ណឌ ល្

center branch ាខា្ជឈ្ណឌ ល្

center room រន្ទរ់្ ជឈ្ណឌ ល្

Central Christian Church ប្េោះវហិារប្រីសទររស័ិរ្ ជឈិ្

Central Coastal Natural Community Conservation Plan ផ្នន្ការអភិរកសសហរ្ធ្មជាតិឆ្ឆ្ោរ្ ជឈិ្

central committee member សមាជិករណៈក្មការកណាត ល្

central library រណាណ ល័្យកណាត ល្

Centralized City Purchasing System ប្រេ័ន្ធរិញរំនិ្ញ្ ជឈការសប្មារ់រីប្កុង

centralized terminal facility ្ន្ទីរាថ នី្យកណាត ល្

CEO CEO

CEO ប្រធាន្្ ន្តន្តីប្រតិរតតិ

CEO (chief executive officer) CEO (ប្រធាន្្ ន្តន្តីប្រតិរតតិ)

certain agencies of city government រីភាោ ក់ង្ហរជាក់ោក់្ ួយចំនួ្ន្ថ្ន្រែឋ ល្ប្កុង
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Certificate of Apprenticeship វញិ្ញា រន្ក្មថ្ន្ការហាត់ឆ្ធាើការ

certificate of circulator សំរចប្តប្តាច់ចរ

certificate of circulator វញិ្ញា រន្រ័ប្តប្តាច់ចរ

certificate of correctness សំរចប្តផ្កតប្្ូវ

certificate of correctness វញិ្ញា រន្រ័ប្តផ្កតប្្ូវ

certificate of naturalization សំរចប្តសញ្ញជ តូរនី្យក្ម

certificate of naturalization វញិ្ញា រន្រ័ប្តសញ្ញជ តូរនី្យក្ម

certificate of nomination សរចប្តឧឆ្រទសនា្

certificate of nomination វញិ្ញា រន្រ័ប្តឧឆ្រទសនា្

certification ការរញ្ញជ ក់ឆ្ដាយលិ្ខិ្ត

certification វញិ្ញា រន្ក្ម

certification of neighborhood councils វញិ្ញា រន្ក្មថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិឋាន្

certification of official election results វញិ្ញា រន្ក្មថ្ន្ល្រធនល្ឆ្ ោះឆ្នោ តនលូវការ

certification qualifications រចណស្បតតិវញិ្ញា រន្ក្ម

certified អន្ចសិែឋ

certified (ផ្ែល្)រញ្ញជ ក់

certified (ផ្ែល្)អោះអាង

certified candidate ឆ្រកាជន្ផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់

certified candidate videos and contact information វឆី្ែអូនិ្ងេ័ត៌មាន្សប្មារ់ទាក់រងឆ្រកាជន្ផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់

certified financial planner អោកឆ្ធាើ ផ្នន្ការហិរញាវតថចផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់

certified list of candidates រញជ ីឆ្រកាជន្ផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់

Certified Local Community Conservation Corps Programs ក្មវធីិប្កុ្ ហ ចន្អភិរកសសហរ្ន៍្្ ូល្ដាឋ ន្ផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់

certified mail សំរចប្តអន្ចសិែឋ

certified public accountant រណឆ្ន្យយករាធារណៈផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់

certify រញ្ញជ ក់

certify អោះអាង

Cambodian Glossary page 54 of 335 4/10/2017



certifying ការរញ្ញជ ក់

certifying ការអោះអាង

CFO CFO

chad កឆ្្ទចប្កដាស

chair ប្រធាន្

chair នាយក

chair អធិរតី

chair ឆ្ៅអី

chair of the Los Angeles County Board of Supervisors ប្រធាន្រណៈក្មការប្ររ់ប្រងថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

chair, Budget & Finance Committee ប្រធាន្, រណៈក្មការលវកិានិ្ងហិរញាវតថច

chair, Congress of Seniors ប្រធាន្, សមាជររស់ជន្រចឆិ្វយ័

chair, Governmental Efficiency ប្រធាន្, ស្តថភាេរដាឋ ភិ ល្

chair, P.R.I.D.E., planning and land use committee ប្រធាន្,  P.R.I.D.E., រណៈក្មការឆ្រៀរចំរឆ្ប្មាងនិ្ងឆ្ប្រើប្ ស់ែី

chair, Party of County ប្រធាន្, រណរកសឆ្ខាន្ធី

chair, Personnel Committee ប្រធាន្, រណៈក្មការរចរាលិ្ក

chair, Public Safety Committee ប្រធាន្, រណៈក្មការសចវតថិភាេាធារណៈ

chairman ប្រធាន្

chairman នាយក

chairman អធិរតី

chairman - Navy Restoration Advisory Board ប្រធាន្-រណៈក្មការនតល់្ឱវារផ្នោកាត រកងនាវាឆ្ ើងវញិ

chairman Citizens Charter Reform Task Force ប្រធាន្ប្កុ្ ការង្ហរផ្ករប្្ង់រែឋធ្មន្ចញាេល្រែឋ

chairman Emeritus of Libertarian Party ប្រធាន្កិតតិយសថ្ន្រណរកសអោកឆ្សរនិី្យ្

chairman for Elementary Site Facilities Committee ប្រធាន្សប្មារ់រណៈក្មការររកិាា រាោរឋ្សិកា

chairman Planning Commission ប្រធាន្រណៈក្មការផ្នន្ការ

chairman, Economic Alliance ប្រធាន្, ស្ព័ន្ធភាេឆ្សែឋកិច្

chairman, Merit Commission ប្រធាន្, រណៈក្មការរចណស្បតតិ
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chairman, National Water Research Institute Bottled Water ប្រធាន្, រឹកែរថ្ន្វរិាាថ ន្ស្រាវប្ជាវរឹកជាតិ

chairman, Southeast Area Animal Control Authority ប្រធាន្, អាជាា ធរប្ររ់ប្រងសតាតំរន់្អាឆ្រោយ៍

chairperson ប្រធាន្

chairperson Empowerment Congress ប្រធាន្សភានតល់្អំណាច

chairperson, assessment appeals ប្រធាន្, រណតឹ ងឧរធរណ៍ការវាយតថ្្ល

chairperson, California Public Policy Committee ប្រធាន្, រណៈក្មការឆ្គល្ន្ឆ្ោ យាធារណៈCalifornia

Challenge 2000 Steering Committee រណៈក្មការអចិថ្ន្តន្តយ៏ប្រកួតប្រផ្ជង2000

challenged ballot សន្លឹកឆ្នោ តប្រកួតប្រផ្ជង

challenged ballot ឆ្នោ តប្រកួតប្រផ្ជង

challenging times ឆ្េល្ឆ្វោប្រកួតប្រផ្ជង

challenging times ឆ្េល្ឆ្វោខឹ្តខំ្អស់ស្តថភាេ

chamber executive director នាយកប្រតិរតតិថ្ន្្ន្ទីរ

Chamber of Commerce ្ន្ទីរពាណិជជក្ម

Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្ម

Chamber of Commerce CEO CEO ថ្ន្្ន្ទីរពាណិជជក្ម

Chamber of Commerce member សមាជិកថ្ន្្ន្ទីរពាណិជជក្ម

chancellor អធិការរតី

change of address ការផ្លល ស់រតូរអាសយដាឋ ន្

change of name ការផ្លល ស់រតូរឆ្ ម្ ោះ

change of occupation ការផ្លល ស់រតូរ្ ចខ្រររ

change of party ការផ្លល ស់រតូររកស

change orders ផ្លល ស់រតូររង្ហា រ់

change orders ផ្លល ស់រតូរែីកា

changes in Civil Service Discipline Provisions ការផ្លល ស់រតូរល័្កាខ័្ណឌ វន័ិ្យរែឋការ

changes in election procedures ការផ្លល ស់រតូរនី្តិវធីិឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

changes in election procedures ការផ្លល ស់រតូរនី្តិវធីិឆ្ ោះឆ្នោ ត
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chapel administrator អោកប្ររ់ប្រងវហិាររង

chaplain ាសនាចារយ

chapter ជំេូក

chapter ប្កុ្

chapter ាខា

chapter វរា

chapter and section translation ការរកផ្ប្រជំេូកនិ្ងផ្នោក

Character Counts and Respect Programs ក្មវធីិឆ្គរេឆ្អាយតថ្្លចំឆ្ពាោះល្កាណៈរចរាល្

charge រន្ទចក

charge ភារៈ

charge រិតថ្លល

charger club sponsor អោកធានាកលឹរអោកររួល្ខ្ចសប្តូវ

charitable raffles ឆ្នោ តវតថចសរបចរស

charitable volunteer អោកសម័ប្រចិតតសរបចរស

charity ផ្ែល្សរបចរស

charity ផ្ែល្អន្ចឆ្ប្គោះ

charity ផ្ែល្សឆ្ន្តង្ហា ោះ

charity fund raiser ការថ្រអង្ហា សប្ ក់សឆ្ន្តង្ហា ោះ

charity fund raiser ការរកប្ ក់សឆ្ន្តង្ហា ោះ

charter កតិកាសញ្ញា

charter ធ្មន្ចញា

charter ល្កាន្តិកៈ

charter ឯកសិរធិ

charter រចេាសិរធិ

charter ការជួល្

charter "cleaning up" ឯកសិរធិ“ឆ្ សសំអាត”
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charter amendment វឆិ្ាធន្ក្មធ្មន្ចញា

charter city រីប្កងុសា័យត

charter commissioner សោងការធ្មន្ចញា

charter for counties & cities កតិកាសញ្ញា សប្មារ់ឆ្ខាន្ធីនិ្ងប្កុង

charter member សមាជិកាថ រនិ្ក(ររស់អងាការណា្ួយ)

charter president ប្រធាន្សមាជិកាថ រនិ្ក(ររស់អងាការណា្ួយ)

Charter Reform កំផ្ណរប្្ង់ធ្មន្ចញា

Charter Reform កំផ្ណរប្្ង់កតិកាសញ្ញា

Charter Reform Commissioner សោងការផ្ករប្្ង់ធ្មន្ចញា

Charter Review Committee រណៈក្មការេិនិ្តយឆ្សើឆ្រ ើធ្មន្ចញា

Charter School ាោឯករាជយម្ាស់ការផ្លទ ល់្

Charter Traffic Commission សោងការចរាចរោន្យន្ត

charters for counties & cities ធ្មន្ចញាសប្មារ់ឆ្ខាន្ធីនិ្ងប្កុង

chat សន្ទនា

chat និ្ោយគោ

checking account រណនី្ចំណាយ

checklist រញជ ី(រញ្ញជ ក់ររស់រររ)

checks and balances ការប្តតួឆ្ ើ្ល្និ្ងលលឹងអំណាច

chemical engineer វសិាកររី្ី

chemical engineering student សិសសវសិាក្មរី្ី

chemist រី្ីវរូិ

chemist អោករី្ីវរិា

chemistry professor ាស្ត្ាត ចារយរី្ីវជិាជ

chess instructor ប្ររូឆ្ប្ងៀន្ផ្ល្បងអចក

chess journalist អោការេ័ត៌មាន្ផ្ល្បងអចក

chess promoter អោកនសេានាយផ្ល្បងអចក
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chief កាល្

chief ឆ្្

chief នាយក

chief ប្រធាន្

chief ប្រ ច្ខ្

chief កំេូល្

chief arbitrator ប្រធាន្អាជាា កណាត ល្

chief deputy នាយកភូឈួយ

chief educational officer នាយក្ ន្តន្តីអរ់រ ំ

chief executive នាយកប្រតិរតតិ

Chief executive officer ប្រធាន្្ ន្តន្តីប្រតិរតតិ

chief justice ឆ្ៅប្ក្កំេូល្

chief justice of the supreme court ឆ្ៅប្ក្កំេូល្ថ្ន្តចោការកំេូល្

chief LAPD ឆ្្LAPD, ប្រធាន្LAPD

chief legislative analyst ប្រធាន្អោកវភិារនិ្តិរញាតតិ

chief legislative analyst (CLA) ប្រធាន្អោកវភិារនិ្តិរញាតតិ(CLA)

chief of police ឆ្ ្រ ូលី្ស

chief of police នាយករ ូលី្ស

chief of police អធិការរ ូលី្ស

chief of staff ប្រធាន្រចរាលិ្ក

Child Abuse Task Force ប្កុ្ ការង្ហរររួល្រន្ទចកឆ្ល្ើការរឆំ្ោភរំពាន្កចមារ

child advocate អោកគំពារកចមារ

child attendance officer official ្ន្តន្តីប្ររ់ប្រងការចូល្រួ្ ររស់កចមារ

child behavior counselor អោកនតល់្ឱវារឥរោិរលកចមារ

child care administrator អោកប្ររ់ប្រងការផ្លទំាឆ្កមង

child care administrator អោកប្ររ់ប្រងការផ្លទំាកចមារ
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child care facility ្ន្ទីរឆ្ ើ្ល្ឆ្កមង

child care facility ្ន្ទីរផ្លទំាកចមារ

child care provider អោកនតល់្ឆ្សវាផ្លទំាឆ្កមង

child care provider អោកឆ្ ើ្ល្ឆ្កមង

Child Care Resource & Referral Network ធន្ធាន្ផ្លទំានិ្ងរណាត ញរញជូ ន្កចមារ

Child Care Resource & Referral Network ជំនួ្យផ្លទំានិ្ងរណាត ញរញជូ ន្កចមារ

child development professional អោកមាន្វជិាជ ជីវៈផ្នោកអភិវឌ្ឍន៍្កចមារ

child molestation prosecutor សចភាចារយរចរសការរឆំ្ោភរំពាន្នលូវឆ្ភរកចមារ

child safety advocate អោកគំពារសចវតថិភាេកចមារ

child support ការអាហារកិច្ចិញឹ្្កូន្

child support ប្ ក់ឧរតថ្ាកូន្

childcare non-profit president ប្រធាន្អងាការឆ្ ើ្ល្ឆ្កមង្ ិន្រកកថ្ប្្

childcare non-profit president ប្រធាន្អងាការរី ច់កចមារ្ ិន្រកកថ្ប្្

Children and Families First កូន្ៗនិ្ងប្រាួរជា ច្ន្

Children and Families First Trust Fund ្ូល្និ្ធិប្តឹសតសប្មារ់កូន្ៗនិ្ងប្រួារជា ច្ន្

children center teacher ប្រូ្ ជឈ្ណឌ ល្កចមារ

Children First-Now and Always កូន្ៗជា ច្ន្-ឥ ូវឆ្ន្ោះនិ្ងឆ្រៀងរហូតឆ្ៅ

children's clinic រលីនិ្កកចមារ

children's clinic ្ន្ទីររលីនិ្កកចមារ

children's clinic រិោន្ដាឋ ន្កចមារ

Children's Day Parade េយចហោប្តារិវាកចមារ

Children's Defense Fund ្ូល្និ្ធិក្មវធីិការពារររស់កចមារ

Chinese ចិន្

Chinese-American Elected Officials Association សមារ្្ ន្តន្តីជារ់ឆ្នោ តអាឆ្្រកំិាងឆ្ែើ្កំឆ្ណើ តចិន្

chiropractic doctor ប្រឆូ្េរយសរថ្ស

chiropractic doctor ឆ្វជជរណឌិ តសរថ្ស
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chiropractor ប្រឆូ្េរយសរថ្ស

choir ប្កុ្ ចឆ្ប្្ៀង

choir ប្កុ្ អោកចឆ្ប្្ៀង

Christian Methodist Episcopal Church ប្េោះវហិារផ្អភិសខូ្នល្ឆ្្លូឌី្សទប្រីាទ ន្

Christmas Food Basket Committee Member សមាជិករណៈក្មការកន្តន្តកអាហារប្រិសតមា ស

Christmas tree distributor អោកែឹកជញជូ ន្ឆ្ែើ្ប្រិសតមា ស

Christmas tree distributor អោកផ្ចកចាយឆ្ែើ្ប្រិសតមា ស

Christopher Commission រណៈក្មការប្រីសតូហា័រ

church ប្េោះវហិារ(ាសនាប្រីសទ)

Church of Christ ប្េោះវហិារប្េោះប្រីសទ

church room រន្ទរ់ប្េោះវហិារ

CIA CIA

Cigarette and Tobacco Products Surtax Fund Revenues ប្ ក់ចំណូល្្ ូល្និ្ធិេន្ធផ្ល្ឆ្ល្ើេន្ធថ្ន្នលិ្តនល្ រីនិ្ងោោ ំជក់

cinematographer អោកលតកចន្

cinematographer អោកលតភាេយន្ត

circulate វលិ្ឆ្ៅវលិ្្ ក

circulate ប្តាច់ចរវលិ្វង់

circulate ាយភាយ

circulate នសេានាយ

circulation ែំឆ្ណើ រវលិ្ឆ្ៅវលិ្្ ក

circulation ែំឆ្ណើ រប្តាច់ចរវលិ្វង់

circulation ការាយភាយ

circulation ការនសេានាយ

circulator អោកប្តាច់ចរវលិ្វង់

circulator អោកនសេានាយ

citizen េល្រែឋ
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Citizen Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារេល្រែឋ

Citizen Commission រណៈក្មការេល្រែឋ

Citizen Committee រណៈក្មការេល្រែឋ

citizen of the year េល្រែឋកិតតិយសប្រចំានោ ំ

citizen oversight ការប្តតួប្តាររស់េល្រែឋ

Citizens Against Lawsuit Abuse េល្រែឋប្រនំងការរតឹងនតល់្ឆ្ដាយរំពាន្

Citizens Charter ល្កាន្តិកៈេល្រែឋ

Citizens Charter Reform Task Force ប្កុ្ ការង្ហរផ្ករប្្ង់ល្កាន្តិកៈេល្រែឋ

Citizens Committee រណៈក្មការេល្រែឋ

Citizens Financial Advisory ការនតល់្ឆ្ោរល់្ហិរញាវតថចេល្រែឋ

Citizens for a Sound Economy េល្រែឋសប្មារ់ឆ្សែឋកិច្ប្តឹ្ប្តូវ

Citizens for Law and Order េល្រែឋសប្មារ់ចារ់និ្ងសណាត រ់ធាោ រ់

Citizens for Public Safety េល្រែឋសប្មារ់សចវតថិភាេាធារណៈ

Citizen's Oversight Committee រណៈក្មការប្តតួប្តាររស់េល្រែឋ

Citizens Planning Council ប្កុ្ ប្រឹកាផ្នន្ការេល្រែឋ

Citizens Police Academy វរិាគររ ូលី្សេល្រែឋ

Citizens Review Committee រណៈក្មការេិនិ្តយឆ្សើឆ្រ ើររស់េល្រែឋ

Citizens' Task Force ប្កុ្ កាង្ហរររស់េល្រែឋ

Citizens to Turn L.A. Around េល្រែឋឆ្ែើ្បីផ្កផ្ប្រL.A.

Citizens Watchdog Group ប្កុ្ ោ្ល្ាតររស់េល្រែឋ

Citizens Watchdog Group ប្កុ្ នម ំេល្រែឋ

Citizens’ Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារររស់េល្រែឋ

citizenship សញ្ញជ តិ

citizenship ភាេជាេល្រែឋ

city ប្កុង

city រីប្កុង
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city រូរ ី

city administrative officer ្ន្តន្តីរែឋ ល្ប្កុង

city administrative officer (CAO) ្ន្តន្តីរែឋ ល្ប្កុង(CAO)

city attorney ឆ្្ធាវីប្កុង

city attorney ឆ្្ធាវីាោប្កុង

city attorney's impartial analysis of measure ការវភិារវធិាន្ការ្ ិន្ល្ឆ្្ែៀងររស់ឆ្្ធាវីប្កុង

city bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ឺប្កុង

city charter ល្កាន្តិកៈប្កុង

city charter ធ្មន្ចញាប្កុង

city clerk ឆ្សមៀន្ប្កុង

city clerk office ការោិល័្យរឆ្សមៀន្ប្កុង

city commissioner សោងការប្កុង

city costs តថ្្លប្កុង

city council ប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city council member សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city council member's aide អោកជំនួ្យការររស់សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city council member's aide អោកជំនួ្យការររស់សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កុង

city council president pro tempore ប្រធាន្រឆ្ណាត ោះអាសន្ោថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

City Council Veto of Board Actions ឆ្វតូវធិាន្ការថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city council woman សមាជិកាប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city council, seat ប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង, អាសន្ៈ

city councilman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city councilmember សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city councilwoman សមាជិកាប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

city elected officials ្ន្តន្តីជារ់ឆ្នោ តប្កុង

city election code ចារ់ឆ្ ោះឆ្នោ តប្កុង
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city election code ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ តប្កុង

city elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តប្កុង

city employee និ្ឆ្ោជិតប្កុង

City Employees Retirement System ប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ថ្ន្និ្ឆ្ោជិតប្កុង

city engineer វសិាករប្កុង

city ethics commission រណៈក្មការសីល្ធ្៌ប្កុង

city ethics commission រណៈក្មការសីល្ធ្៌ថ្ន្ាោប្កុង

City Ethics Commission រណៈក្មការសីល្ធ្៌ប្កុង

city finance director នាយកហិរញាវតថចប្កុង

city general fund ្ូល្និ្ធិរូឆ្ៅររស់ប្កុង

City General Municipal Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុរូឆ្ៅ

city government រែឋ ល្ប្កុង

City Government Reform កំផ្ណរប្្ង់រែឋ ល្ប្កុង

city hall ាោប្កុង

City Hall Remodeling Project រឆ្ប្មាងផ្កលំ្អាោប្កុង

City Hall Task Force ប្កុ្ ការង្ហរាោប្កុង

city lines ផ្ខ្សរនាទ ត់ប្កុង

city lines ផ្ខ្សរនាទ ត់ាោប្កុង

city manager នាយកប្ររ់ប្រងប្កុង

city manager នាយកប្ររ់ប្រងាោប្កុង

city measure វធិាន្ការប្កុង

city measure វធិាន្ការាោប្កុង

city of ប្កងុថ្ន្

City of Capital Improvements Commission Member សមាជិករណៈក្មការឆ្ធាើឆ្អាយធានី្ប្កងុ ន្ល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

City of Capital Improvements Commission Member សមាជិករណៈក្មការរឆ្ងេើន្រចណភាេធានី្ប្កុង

City of Carson councilwoman សមាជិការថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កងុCarson
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City of Community Life Commissioner សោងការជីវតិសហរ្ន៍្ប្កុង

City of Community Life Commissioner សោងការជីវតិសហរ្ន៍្ថ្ន្ាោប្កុង

City of Los Angeles ប្កងុLosAngeles

City of Los Angeles and Board of Education ប្កងុLos Angeles និ្ងរណៈក្មការអរ់រ ំ

city ordinance ចារ់ប្កុង

city ordinance ចារ់ាោប្កុង

city ordinance រររញាតតិាោប្កុង

city planning ផ្នន្ការប្កុង

City Planning Commission រណៈក្មការផ្នន្ការប្កុង

City Planning Department ប្កសួងផ្នន្ការប្កុង

city seal ប្តាាោប្កុង

city servant ្ន្តន្តីាោប្កុង

city service ឆ្សវាប្កុង

city service ឆ្សវាាោប្កុង

city service credit ឥណទាន្ឆ្សវាប្កងុ

city service credit ឥណទាន្ឆ្សវាាោប្កុង

City Special Municipal Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុេិឆ្សស

city tax េន្ធប្កុង

city treasurer ឆ្ហរញាិកប្កុង

city treasurer ឆ្ហរញាិកាោប្កុង

city treasury រតនាគរប្កុង

city treasury រតនាគរាោប្កុង

city utility bill វក័ិយរ័ប្តថ្លលឆ្ប្រើប្ ស់រឹកឆ្ភលើងឧសម័ន្ប្កុង

city utility bill វកិេយរប្តថ្លលយូធីលី្ធីប្កុង

city vision ចកាចវសិសយ័ររស់ាោប្កុង

city's business tax េន្ធពាណិជជក្មររស់ាោប្កុង
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City's Emergency Operation Center ្ជឈ្ណឌ ល្ប្រតិរតតិការសឆ្ន្តង្ហា ោះអាសន្ោររស់ាោប្កុង

city's fiscal watchdog នម ំោល ឆំ្ ើ្ល្ារឆ្េើេន្ធររស់ាោប្កុង

City's General Fund ្ូល្និ្ធិរូឆ្ៅររស់ាោប្កុង

City's Police Department Operation Center ្ជឈ្ណឌ ល្ប្រតិរតតិថ្ន្ប្កសួងរ ូលី្សររស់ាោប្កុង

City's Water Study Session វរាសិការឹកររស់ាោប្កុង

Citywide Security General Obligation Bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ីកាតេកិច្រូឆ្ៅផ្នោកសន្តិសចខ្រូទំាងប្កុង

Citywide System of Neighborhood Councils ប្រេ័ន្ធរូទំាងប្កងុថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិឋាន្

civic សិរធិ

civic ចារ់

civic ថ្ន្េល្រែឋ

civic ថ្ន្ប្កុង

civic សចីវកិ

civic affairs កិច្ការាោប្កុង

civic affairs កិច្ការសចីវកិ

civic auditorium សវន្ដាឋ ន្ាោប្កុង

civic center ាោប្កុង

civic center ្ជឈ្ណឌ ល្រែឌ ល្ប្កុង

Civic Coalition for Charter Reform ប្កុ្ ាោប្កងុចប្្ុោះសប្មារ់កំផ្ណរប្្ង់ល្កាន្តិកៈ

Civic Coalition for Charter Reform ប្កុ្ ាោប្កងុចប្្ុោះសប្មារ់កំផ្ណរប្្ង់ធ្មន្ចញា

civil សចីវលិ្

civil ថ្ន្េល្រែឋ

civil ថ្ន្រែឋរបឆ្វណី

civil action វធិាន្ការសចីវលិ្

civil action សក្មភាេសចីវលិ្

civil action រណតឹ ងរែឋរបឆ្វណី

civil case សំណចំ ឆ្រឿងសចីវលិ្
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civil case ករណីសចីវលិ្

civil case សំណចំ ឆ្រឿងកតីរែឋរបឆ្វណី

civil case រណតឹ ងរែឋរបឆ្វណី

civil engineer វសិាករសំណង់

civil engineer វសិាករសចីវលិ្

civil environment engineer វសិាករររាិថ ន្សចីវលិ្

Civil Justice Association of California ស្រ្ន៍្ឆ្ៅប្ក្រែឋរបឆ្វណីថ្ន្រែឋCalifornia

civil liberties activist សក្មជន្ឆ្សរភីាេេល្រែឋ

civil litigation វវិារសចីវលិ្

civil litigation វវិាររែឋរបឆ្វណី

civil litigation ឆ្រឿងកតីសចីវលិ្

civil litigation attorney ឆ្្ធាវីកតីសចីវលិ្

civil matters រញ្ញា សចីវលិ្

civil penalty ឆ្ទាសរញាតតិសចីវលិ្

civil penalty រណឌ ក្មសចីវលិ្

civil rights សិរធិេល្រែឋ

civil rights សិរធិសចីវលិ្

civil rights attorney ឆ្្ធាវីសិរធិសចីវលិ្

civil servant អោករែឋការ

civil servant ្ន្តន្តីសចីវលិ្

civil service ឆ្សវាសចីវលិ្

civil service classification ប្រឆ្ភរឆ្សវាសចីវលិ្

Civil Service Commission រណៈក្មការឆ្សវាសចីវលិ្

civil service provisions វធិាន្ការឆ្សវាសចីវលិ្

civil service regulations រររញ្ញជ ឆ្សវាសចីវលិ្

civil service rules រររញាតតិឆ្សវាសចីវលិ្
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Civil Service System ប្រេ័ន្ធឆ្សវាសចីវលិ្

civil water engineer វសិាកររឹកសចីវលិ្

civilian ambulance employees និ្ឆ្ោជិតរលយន្តរិោន្សឆ្ន្តង្ហា ោះសចីវលិ្

civilian member សមាជិកសចីវលិ្

CLA CLA

claim board រណៈក្មការទា្ទារ

claimant អោកទា្ទារ

claims ការទា្ទារ

claims against city ការទា្ទារប្រនំងាោប្កុង

claims board រណៈក្មការទា្ទារ

clarification of existing law វញិ្ញា រន្ក្មថ្ន្ចារ់ផ្ែល្កំេចងមាន្វតតមាន្

clarification of existing law ការរញ្ញជ ក់អំេីចារ់ផ្ែល្កំេចងមាន្វតតមាន្

class I gambling ការឆ្ល្ងផ្ល្បងសចីសងោោ ក់រីI

class II gambling ការឆ្ល្ងផ្ល្បងសចីសងោោ ក់រីII

class size រំហំោោ ក់

class size reduction ការរន្ថយរំហំោោ ក់

class-group ោោ ក់-ប្កុ្

classical actor តួរចរាណ

classical actor តួសផ្្តងរចរាណ

classified សមាៃ ត់

classified position តំផ្ណងសមាៃ ត់

classroom រន្ទរ់ឆ្រៀន្

classroom instruction ក្មវធីិអរ់រំតា្ោោ ក់ឆ្រៀន្

classroom instruction ការអរ់រំតា្ោោ ក់ឆ្រៀន្

clause ជំេូកចារ់

clause ខ្ចារ់
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clean water action វធិាន្ការរឹកាែ ត

clean water analyst អោកវភិាររឹកាែ ត

Clean Water and Water Reclamation Bond Law ចារ់សញ្ញា រ័ណទា្ទាររឹកនិ្ងរឹកាែ ត

Clear Lake Basin 2000 Project រឆ្ប្មាង2000អាងរឹងោល

clergy រេាជិត(ប្រីសទាសនា)

clergy អោករួស(ប្រីសទាសនា)

clergyman រេាជិត(ប្រីសទាសនា)

clergyman អោករួស(ប្រីសទាសនា)

clerk ឆ្សមៀន្

clerk ប្កឡារញជ ី

clerk typist ឆ្សមៀន្វាយអងាចលី្ឆ្ល្ខ្ឬកចំេយូរ័រ

clinic រលីនិ្ក

clinic ្ន្ទីររលីនិ្ក

clinic រិោន្ដាឋ ន្

clinical ខាងេា ល្ឆ្រារ

clinical ខាងេា ល្អោកជ្ៃឺ

clinical microbiologist អតិសចខ្ច្ជីវាស្ត្សតវរូិផ្នោកេា ល្អោកជ្ៃឺ

clinical nurse specialist រិោន្ចរដាឋ កឯកឆ្រសផ្នោកេា ល្អោកជ្ៃឺ

close of registration រិរការចចោះឆ្ ម្ ោះ

closed primary ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ឆ្ដាយរិរទាា រ

closed primary

ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ផ្ែល្មាន្ផ្តអោកឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្ររណរកសឆ្ន្ោះរ ចឆ្ណាណ ោះឆ្រើរអាចឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្អាយឆ្រកាភាេ
រណរកស ន្

clothing accessories designer អោកឆ្រៀរចំ្  ូផ្ែល្ឆ្ប្រឿងសំឆ្ល្ៀករំពាក់

Clover Creek Flood Protection ការការពាររឹកជំន្ន់្ថ្ន្អូរខ្លូឆ្វ ើរ

Clover Creek Flood Protection and Environmental Enhancement Project ការការពាររឹកជំន្ន់្ថ្ន្អូរខ្លូឆ្វ ើរនិ្ងរឆ្ប្មាងលំ្អររាិថ ន្

club កលឹរ

club lounge រន្ទរ់កលឹរររួល្ឆ្ភាៀវ
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co/owner សហម្ាស់ក្មសិរធិ

coach រងាឹក

coal ធយូងលម

coal falsification ការរំផ្រលងធយូងលម

coal fired power plant ឆ្រាងចប្ករឆ្ងេើតអរាិសនី្ឆ្ដាយោ្េល្ធយូងលម

coalition ការររួរួ្

coalition សហេល្ក្ម

coalition ស្ព័ន្ធភាេ

Coalition for Christian Values ស្ព័ន្ធភាេសប្មារ់តថ្្លប្រីាទ ន្

Coalition for Clean Air ស្ព័ន្ធភាេសប្មារ់ខ្យល់្អាកាសាែ ត

Coalition for Education ស្ព័ន្ធភាេសប្មារ់អរ់រ ំ

Coalitions for Clean Air and Water Support ស្ព័ន្ធភាេសប្មារ់ខ្យល់្អាកាសាែ តនិ្ងការឧរតថ្ារឹក

coastal commissioner សោងការតំរន់្ឆ្ឆ្ោរ

Coastal Conservation Act ចារ់អភិរកសតំរន់្ឆ្ឆ្ោរ

coastal protection ការការពារតំរន់្ឆ្ឆ្ោរ

Coastal Protection Bond Act ចារ់សញ្ញា រ័ណណការពារតំរន់្ឆ្ឆ្ោរ

coastal trail នលូវលំ្តា្ឆ្ឆ្ោរស ច្ប្រ

Coastal Zone Act Reauthorization Amendments វឆិ្ាធន្ក្មចារ់តំរន់្ឆ្ឆ្ោរផ្ែល្ ន្អន្ចញ្ញា តឆ្ ើងវញិ

coastline ឆ្ឆ្ោរស ច្ប្រ

co-chair សហប្រធាន្

co-chair L.A. City Domestic Violence Task Force សហប្រធាន្ប្កុ្ ការង្ហរអំឆ្េើហិងាកោចងប្រាួរថ្ន្ប្កងុL.A.

co-chair, Campaign Finance Reform Task Force សហប្រធាន្, ប្កុ្ ការង្ហរយចរធនាការផ្ករប្្ង់ហិរញាវតថច

co-chairman of the International Baccalaureate (IB) Steering Committee សហប្រធាន្ថ្ន្រណៈក្មការរកេររញិ្ញា រ័ប្តអន្តរជាតិ

co-chairman of the International Baccalaureate Steering Committee សហប្រធាន្ថ្ន្រណៈក្មការរកេររញិ្ញា រ័ប្តអន្តរជាតិ

code កូែ

code ប្ក្
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code ចារ់

code enforcement division នាយកដាឋ ន្អន្ចវតតន៍្ចារ់

code enforcement officer ្ន្តន្តីអន្ចវតតន៍្ចារ់

code inspector អោកប្តតួេិនិ្តយចារ់

Code of Civil Procedures ប្ក្នី្តិវធីិសចីវលិ្

Code of Conduct ប្ក្សីល្ធ្៌

Code of Conduct of Elected Officials ប្ក្សីល្ធ្៌ថ្ន្្ន្តន្តីជារ់ឆ្នោ ត

Code of Fair Campaign Practices ប្ក្អន្ចវតតន៍្យចរធនាការឆ្ដាយយចតតិធ្៌

coffee store manager អោកប្ររ់ប្រងហាងកាឆ្ហា

co-founder សហាថ រនិ្ក

co-generation projects រឆ្ប្មាងសហជំនាន់្

cohesive សោិរធ

cohesive សែិត

cohesive ផ្ែល្ជារ់ទាក់រងគោ

coin dealer ឈមួញប្ ក់កាក់

coin dealer អោកល្ក់ែូរប្ ក់កាក់

collect call ការឆ្ៅរូរស័េទឆ្ដាយឆ្អាយរូមាា ងឆ្រៀតរង់ប្ ក់

collective bargaining ការតថ្លលសឆ្មាហភាេ

collective bargaining agreements កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងថ្ន្ការតថ្លលសឆ្មាហភាេ

college ្ហាវរិាល័្យ

college academic publisher អោកឆ្ ោះេច្ពអំេីការសិកាអរ់រំថ្ន្វរិាល័្យ

College Bound Today Program ក្មវធីិតំរង់ចូល្្ហាវរិាល័្យរច្ចរបន្ោ

college cost តថ្្លការសិកាឆ្ៅវរិាល័្យ

college cost ថ្លលការសិកាឆ្ៅវរិាល័្យ

college dean ប្េឹរធរចរសវរិាល័្យ

college educator ប្រូវរិាល័្យ
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college educator ាស្ត្ាត ចារយវរិាល័្យ

college English instructor ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ភាាអង់ឆ្រលសវរិាល័្យ

college faculty រចរាលិ្កប្រូវរិាល័្យ

college financial counselor រីប្រឹកាហិរញាវតថចវរិាល័្យ

college financial representative អោកតំណាងហិរញាវតថចវរិាល័្យ

college instructor ប្រូវរិាល័្យ

college instructor ាស្ត្ាត ចារយវរិាល័្យ

college professor ាស្ត្ាត ចារយវរិាល័្យ

college transfer measure វធិាន្ការឆ្នទរ្ ហាវរិាល័្យ

colonel វរឆ្សនី្យឯក

colonel សកតិប្ ំ

Colorado School of Mines ាោជំនាញខាងវសិាក្មនិ្ងវរិាាស្ត្សតអន្ចវតតColorado

columnist អោកសរឆ្សរកាផ្សត

comedian សិល្បៈករកំផ្រលង

comedian អោកកំផ្រលង

coming soon ្កែល់្នរ់ៗ

commander ្កែល់្នរ់ៗ(សំឆ្ៅឯការផ្ែល្រង់ចំាការសឆ្ប្្ច)

commander, Moorpark American Legion Post 502 ឆ្ ្រញ្ញជ ការ, រ ចសតទាហាន្អាឆ្្រកំិាងMoorpark 502

Commander's Award for Public Service រង្ហា ន់្ឆ្្រញ្ញជ ការសប្មារ់ឆ្សវាាធារណៈ

commanding officer ្ន្តន្តីឆ្ ្រញ្ញជ ការ

commencement of recruit training ការចារ់ឆ្នតើ្វរាហាឹកហាឺន្ការឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសសមាជិក

commencing with section ការចារ់ឆ្នតើ្ជា្ួយផ្នោក

commendation ការសរឆ្សើរ

commendation ការយល់្ប្េ្

commentator អោកឆ្ធាើ វចិារណកោ

commentator អោកឆ្ធាើ អតាថ ធិរាយ
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commercial ពាណិជជក្ម

commercial realty consultant រីប្រឹកាអចល្ន្ប្រេយពាណិជជក្ម

commission រណៈក្មការ

commission អាណតតិ

commission កថ្ប្ ្ឆ្ជើងារ

commission ការប្រតិរតតិ

commission and mayoral recommendations អន្ចាសន៍្រណៈក្មការនិ្ងអភិ ល្ប្កុង

commission on peace officer standards រណៈក្មការររួល្រន្ទចកររដាឋ ន្្ន្តន្តីសន្តិភាេ

Commission on Peace Officer Standards and Training រណៈក្មការររួល្រន្ទចកររដាឋ ន្និ្ងហាឹកហាឺន្្ ន្តន្តីសន្តិភាេ

commissioner សោងការ

commissioner - Board of Appeals សោងការ-ប្កុ្ ប្រឹកាឧរធណ៍

commissioner board រណៈក្មការសោងការ

commissioner board ប្កុ្ ប្រឹកាសោងការ

commissioner of សោងការថ្ន្

commissioner, Los Angeles Municipal Court សោងការ, តចោការប្កុងLos Angeles

commissioner, Municipal Court សោងការ, តចោការប្កុង

commissioner, Traffic & Safety សោងការ, ចរា ចរនិ្ងសចវតថិភាេ

committee រណៈក្មការ

committee រណៈកមាម ធិការ

Committee for Art រណៈក្មការសប្មារ់សិល្បៈ

committee member សមាជិករណៈក្មការ

committee of the states រណៈក្មការរែឋ

committee of the states រណៈក្មការររស់រែឋ

committee on federal judiciary រណៈកមាម ធិការររួល្រន្ទចកតចោការសហេ័ន្ធ

committee on justice រណៈក្មការររួល្រន្ទចកយចតតិធ្៌

committee to prepare the school plan រណៈក្មការឆ្រៀរចំផ្នន្ការាោ
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commodities analyst អោកវភិាររំនិ្ញ

commodities trader ឈមួញរំនិ្ញ

commodities trader អោកជួញែូររំនិ្ញ

common cause ្ូល្ឆ្ហតចរួ្

common cause រេាឆ្ហតចរួ្

common core ក្មវធីិសិកាសោលូ្ា្ញា

common core standards ររដាឋ ន្សោលូ្រួ្

common law trust ប្តឹសតថ្ន្ចារ់ផ្ែល្ឥតមាន្ោយល័្កាណ៍អកសរ

common law trust ប្តឹសតថ្ន្ប្រេ័ន្ធចារ់អង់ឆ្រលស

common phrases used in official matters ោល ា្ញាផ្ែល្ឆ្ប្រើកោចងកិច្ការជានលូវការ

common phrases used in official matters ោល ា្ញាផ្ែល្ឆ្ប្រើកោចងកិច្ការ្ ន្តន្តី

common sense សចភនិ្ចឆ័យ

common sense solutions ែំឆ្ណាោះស្រាយារិសនិ្ចឆ័យ

common sense solutions ែំឆ្ណាោះស្រាយឆ្ដាយភាេវាងថ្វ

common use requirement តប្្វូការថ្ន្ការឆ្ប្រើប្ ស់រូឆ្ៅ

communicable disease investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតជ្ៃឺឆ្លង

communication ការប្រស្រស័យទាក់រង

communication arts សិល្បៈប្រស្រស័យទាក់រង

communications director នាយករូររ្នារ្ន៍្

communications worker អោកឆ្ធាើ ការរូររ្នារ្ន៍្

communities of interest សហរ្ន៍្ផ្ែល្រួរចារ់អារ្មណ៍

community សហរ្ន៍្

community affair consultant រីប្រឹកាកិច្ការសហរ្ន៍្

community affair consultant អោកនតល់្ឆ្ោរល់្អំេីកិច្ការសហរ្ន៍្

community center ្ជឈ្ណឌ ល្សហរ្ន៍្

Community Center Corp., board member ាជីវក្ម្ ណឌ ល្សហរ្ន៍្, សមាជិករណៈក្មការ
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community college ្ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្

Community College District ្ណឌ ល្សិកាធិការ្ ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្

Community College District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសសប្មារ់្ ណឌ ល្សិកាធិការ្ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្

community college trustee អោកររួល្ភារកិច្ប្ររ់ប្រង្ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្

Community Cornerstone Award រង្ហា ន់្្ូល្ដាឋ ន្សហរ្ន៍្

community councilmember សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាសហរ្ន៍្

Community Development Block Grant Commission រណៈក្មការនតល់្ប្ ក់ជំនួ្យការអភិវឌ្ឍន៍្សហរ្ន៍្

community disaster communicator អោកនតល់្ែំណឹងអំេី្ ហន្តរាយសហរ្ន៍្

community educational liaison ភាោ ក់ង្ហររំនាក់រំន្ងការអរ់រំសហរ្ន៍្

Community Labor Coalition សហេល្ក្មការង្ហរសហរ្ន៍្

Community Labor Coalition ស្ព័ន្ធភាេការង្ហរសហរ្ន៍្

community organization អងាការសហរ្ន៍្

community organizer អោកឆ្រៀរចំសហរ្ន៍្

community organizer អោកចាត់ផ្ចងសហរ្ន៍្

community outreach ការរឆ្ប្ ើ្សហរ្ន៍្

community outreach coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ការរឆ្ប្ ើ្សហរ្ន៍្

community outreach program ក្មវធីិរឆ្ប្ ើ្សហរ្ន៍្

community oversight committee រណៈក្មការប្ររ់ប្រងសហរ្ន៍្

community relations រំនាក់រំន្ងសហរ្ន៍្

community room រន្ទរ់សហរ្ន៍្

community service ឆ្សវាសហរ្ន៍្

community services administrator អោកប្ររ់ប្រងឆ្សវាសហរ្ន៍្

community volunteer អោកសម័ប្រចិតតសហរ្ន៍្

community watchdog នម ំសហរ្ន៍្

community watchdog អោកោ្ល្ាតសហរ្ន៍្

community worker រចរាលិ្កការង្ហរសហរ្ន៍្
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community-based ផ្នែកឆ្ល្ើសហរ្ន៍្

community-based ផ្នែកឆ្ល្ើ្ូល្ដាឋ ន្សហរ្ន៍្

community-based organization អងាការសហរ្ន៍្

community-based organization អងាការផ្នែកឆ្ល្ើ្ូល្ដាឋ ន្សហរ្ន៍្

compacts ការប្េ្ឆ្ប្េៀង

compacts កិច្សន្ា

company president ប្រធាន្ប្កុ្ ហ ចន្

compelling need ឆ្សចកតីប្តវូការចំា ច់

compensation សំណង

compensation សំណងការខូ្ចខាត

compensation សំណងការខាតរង់

compensation experience ររេិឆ្ាធន៍្សំណង

compensation of elected officers and limitation on outside activities សំណង្ ន្តន្តីជារ់ឆ្នោ តនិ្ងល័្កាខ័្ណឌ កប្្ិតឆ្ល្ើសក្មភាេខាងឆ្ប្ៅ

competing measure វធិាន្ការប្រកួតប្រផ្ជង

competitive bidding ការប្រផ្ជងឆ្ែញថ្លល

competitive bidding or private sale ការប្រផ្ជងឆ្ែញថ្លលឬការល្ក់ែូរឯកជន្

competitive bids ការប្រផ្ជងឆ្ែញថ្លល

competitive proposals preferred ឆ្សចកតីឆ្សោើប្រករឆ្ដាយការប្រកូតប្រផ្ជងផ្ែល្រួរឆ្ធាើ

competitive salary ប្ ក់ផ្ខ្ប្រផ្ជងគោ

competitive salary ឆ្រៀរវតសរ៍ប្រផ្ជងគោ

competitive sealed bidding ការដាក់ឆ្អាយឆ្ែញថ្លលឆ្ដាយរិរជិត

competitive sealed bidding ការដាក់ឆ្អាយឆ្ែញថ្លលឆ្ដាយមាន្ឆ្ ោះប្តា

competitive sealed proposals ឆ្សចកតីឆ្សោើឆ្ែើ្បីរកអោកនលិ្តឆ្ោក

compiled by ចងប្កងឆ្ដាយ

complete authority to issue bonds សិរធិអំណាចឆ្េញឆ្ល្ញកោចងការឆ្ចញសញ្ញា រ័ណណក្្ី

complete authority to issue bonds អំណាចឆ្េញឆ្ល្ញកោចងការឆ្ចញសញ្ញា រ័ណណក្្ី
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complete text of measure អតថររទំាង្ ូល្ថ្ន្វធិាន្ការ

complete text of measure អតថររទំាង្ ូល្ថ្ន្រង្ហា ស់

complex ាំញច ំ

complex សមចកកាម ញ

complex អាគរឆ្ប្ចើន្នាចំគោ

compliance ការាត រ់រង្ហា រ់

compliance ការឆ្គរេតា្

compliance ការប្រប្េឹតតិតា្

compliance ការប្រតិរតតិតា្

compliance ការអន្ចឆ្ោ្តា្

compliance manager នាយកប្ររ់ប្រងការប្រប្េឹតតអោកប្ររ់ប្រងការប្រប្េឹតតិ

compliance officer ្ន្តន្តីប្ររ់ប្រងការប្រប្េឹតតិ

compliance supervisor អោកប្ររ់ប្រងការប្រតិរតតិឱវារ

composer អោកនិ្េន្ធឆ្ភលង

composer អោកផ្តងឆ្ភលង

composite សមាសធាតច

composite សមាសភាេ

composite ballot សន្លឹកឆ្នោ តសមាសភាេ

compound សមាសធាតច

compound ររឆិ្វណ

Comprehensive Annual Financial Report រ យការណ៍ហិរញាវតថចប្រចំានោ ំរូលំ្រូោយ

Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) រ យការណ៍ហិរញាវតថចប្រចំានោ ំរូលំ្រូោយ(CAFR)

comprehensive plan ផ្នន្ការរូលំ្រូោយ

comprehensive plan រឆ្ប្មាងការរូលំ្រូោយ

Comprehensive Plan Amendment ការផ្កផ្ប្រផ្នន្ការរូលំ្រូោយ

Comprehensive Plan Amendment វឆិ្ាធន្ក្មផ្នន្ការរូលំ្រូោយ
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comprehensive plan development ការអភិវឌ្ឍន៍្ផ្នន្ការរូលំ្រូោយ

Comprehensive Regional Express Bus Network រណាត ញរលយន្តឆ្ល្បឿន្ឆ្ល្ឿន្ប្រចំាតំរន់្រូលំ្រូោយ

comprehensive schools ាោរូលំ្រូោយ

comprehensive schools ាោឆ្រៀន្រូលំ្រូោយ

comptroller general អរាប្តតួេិនិ្តយ

computer កចំេយូរ័រ

computer consultant រីប្រឹកាកចំេយូរ័រ

computer consultant អោកនតល់្ឆ្ោរល់្ផ្នោកកចំេយូរ័រ

computer programmer អោកសរឆ្សរក្មវធីិកចំេយូរ័រ

computer programmer អោកនិ្េន្ធក្មវធីិកចំេយូរ័រ

computer science វរិាាស្ត្សតកចំេយូរ័រ

computer store owner ម្ាស់ហាងល្ក់កចំេយូរ័រ

concentration on improved student performance ការឆ្ផ្លត តឆ្ល្ើការប្រតិរតតិររស់សិសសផ្ែល្រកីចឆ្ប្ ើ្ន្

concerned citizen េល្រែឋពាក់េ័ន្ធ

concerning សំឆ្ៅចំឆ្ពាោះ

concerning ការប្េយួ រ្ា

concerning ការយកចិតតរចកដាក់

concession agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងស្បទាន្

concession agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងអន្ចឆ្ប្គោះ

concrete delivery driver អោកឆ្រើករររលយន្តែឹកជញជូ ន្ឆ្រតចង

concurrent power អំណាចស្រសរគោ

condemn នតនាទ ឆ្ទាស

condemn រិរឆ្ចាល្

condemn ឆ្ប្រើការផ្ល្ងឆ្កើត

condemnation ការនតនាទ ឆ្ទាស

condemnation ការជារ់េិរចរធ
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condemnation ការរិរឆ្ចាល្

condemnation ការឆ្ប្រើការផ្ល្ងឆ្កើត

conditional use ការឆ្ប្រើប្ ស់ឆ្ដាយមាន្ល័្កាខ័្ណឌ

conduct in office ការប្រប្េឹតតិកោចងការោិល័្យ

conduct in office ប្ក្សីល្ធ្៌កោចងការោិល័្យ

conduct of business ប្ក្សីល្ធ្៌ពាណិជជក្ម

conduct of business ប្ក្សីល្ធ្៌ថ្ន្ការឆ្ធាើជំនួ្ញ

conducting elections ការអន្ចវតតន៍្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

conference ការប្រជចំ

conference សន្ោិសីរ

conference calls ការឆ្ៅប្រជចំ

conference calls ការឆ្ៅឆ្ធាើ សន្ោិសីរតា្រូរស័េទ

conference room រន្ទរ់ប្រជចំ

conference room រន្ទរ់សន្ោិសីរ

confirmation number ឆ្ល្ខ្រញ្ញជ ក់

conflict resolution consultant រីប្រឹកាែំឆ្ណាោះស្រាយរំនាស់

conflict resolution consultant រីប្រឹកាែំឆ្ណាោះស្រាយជឆ្មាល ោះ

conflict with other charter provisions ប្រនំងនឹ្ងល័្កាខ័្ណឌ ធ្មន្ចញឆ្នសងៗឆ្រៀត

Congestion Relief Program - major transportation corridor improvements ក្មវធីិរន្ធូររន្ថយការសទោះចរាចរ-ការេប្ងីកប្ចករឆ្រៀងសប្មារ់ការែឹកជញជូ ន្រំនិ្ញធំៗ

congratulations ការអរអរ

congratulations ការាររ

congratulations ការឆ្ល្ើកសរឆ្សើរ

congress សមាជ

congress សភា(ររស់សហរែឋអាឆ្្រកិ)

congress អងពនី្តិរញាតតិ(ររស់សហរែឋអាឆ្្រកិ)

Congress of California Seniors សមាជថ្ន្្ន្តន្តីCaliforniaជាន់្ខ្ពស់
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congress woman សមាជិកសភា

congressional សភា

congressional ថ្ន្សភា

congressional deputy ភូឈួយសភា

congressional district ្ណឌ ល្សភា

Congressional Term Limits Declaration Act of 1998 ចារ់ប្រកាសអំេីកប្្ិតថ្ន្អាណតតិសភា1998

congressman សមាជិកសភា

consensus ការប្េ្ឆ្ប្េៀង្ តិ

consensus ការស្រសរ្ តិជារូឆ្ៅ

consensus ការស្រសរ្ តិគោ

conservation អភិរកស

Conservation Corp California ាជីវក្មអភិរកសCalifornia

conservation corps ាជីវក្មអភិរកស

conservation district director នាយកប្ររ់ប្រង្ ណឌ ល្អភិរកស

conservationist អោកអភិរកស

conservationist អោកអភិរកសនិ្យ្

conservative activist សក្មជន្អភិរកស

conservative news commentator អោកអតាថ ធិរាយេ័ត៌មាន្អភិរកសនិ្យ្

Conservative Women's Leadership Association សមារ្ន៍្អោកែឹកនំាររស់ស្ត្សតីអភិរកស

consideration ការេិចារណា

consideration ការប្តិោះរោិះ

consolidated ផ្ែល្រញូ្ល្គោ

consolidated ផ្ែល្រួ្ គោ

consolidated election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរួ្ គោ

Consolidated Fire Protection District of Los Angeles County ្ណឌ ល្ការពារអរាិភ័យរួ្ ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLosAngeles

consolidated municipal election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុរួ្
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consolidated or annexed territory តំរន់្ប្តតួប្តារួ្ ឬតំរន់្ឧរស័្ពន្ធ

consolidated primaries ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្រញូ្ល្រួ្ គោ

consolidated primaries ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្ប្រធានាធិរតីរញូ្ល្រួ្ គោ

consolidated terminal facility ាថ នី្យអោកែំឆ្ណើ ររួ្

consolidated terminal facility ាថ នី្យចំណតរួ្

consolidated water district ្ណឌ ល្រឹករួ្

consolidation ការរួ្ ចូល្គោ

consolidation ការរួ្ រញូ្ល្គោ

consolidation of elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តរញូ្ល្រួ្ គោ

constituency អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

constituency ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

constituent service advocate អោកគំពារឆ្សវា្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

constituent service advocate អោកគំពារឆ្សវាឆ្ ោះឆ្នោ ត

Constitution រែឋធ្មន្ចញា

constitution revision ការផ្កសប្្លួ្រែឋធ្មន្ចញា

constitution revision committee រណៈក្មការផ្កសប្្លួ្រែឋធ្មន្ចញា

constitutional convention អន្ចសញ្ញា រែឋធ្មន្ចញា

constitutional convention សន្ោិ តរែឋធ្មន្ចញា

constitutional law attorney ឆ្្ធាវីរែឋធ្មន្ចញា

constitutional law attorney រែឋអាជាា រែឋធ្មន្ចញា

constitutional offices ការោិល័្យរែឋធ្មន្ចញា

construction សំណង់

construction ការាងសង់

construction inspector អោកប្តតួេិនិ្តយសំណង់

consular officer ្ន្តន្តីកចងស ចល្

consultant រីប្រឹកា
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consultant អោកនតល់្ឆ្ោរល់្

consultant អោកនតល់្ឱវារ

consultant on congress រីប្រឹកាសភា

consultant on congress រីប្រឹការែឋសភា

consulting ខាង់នតល់្ឆ្ោរល់្

consumer អតិលិជន្ឆ្ភាកាត

consumer អតិលិជន្ឆ្ប្រើប្ ស់

consumer អោកឆ្ប្រើប្ ស់

consumer affairs កិច្ការអិតិលិជន្ឆ្ភាកាត

consumer affairs កិច្ការអោកឆ្ប្រើប្ ស់

Consumer Federation សហេ័ន្ធអតិលិជន្ឆ្ភាកាត

Consumer Federation សហេ័ន្ធអោកឆ្ប្រើប្ ស់

Consumer Federation of California សហេ័ន្ធអតិលិជន្ឆ្ភាកាត Californiaសហេ័ន្ធអោកឆ្ប្រើប្ ស់California

consumer price index លិ្រិប្ក្តថ្្លរំនិ្ញឧរឆ្ភារររឆិ្ភារឆ្ដាយអោកឆ្ប្រើប្ ស់

consumer trial attorney ឆ្្ធាវីកតីអោកឆ្ប្រើប្ ស់

consumer trial attorney ឆ្្ធាវីកតីអតិលិជន្ឆ្ភាកាត

consumerist-financial journalist អោការេ័ត៌មាន្អំេីអតិលិជន្ឆ្ភាកាត -ហិរញាវតថច

consumers against fraud and higher insurance costs អតិលិជន្ឆ្ភាកាត ប្រនំងនឹ្ងតថ្្លលួ្ចរន្លំនិ្ងតថ្្លធានារា រ់រងថ្លលឆ្េក

Consumers Coalition of California ស្ព័ន្ធភាេអតិលិជន្ឆ្ភាកាត California

contempt of court ការប្រមាលតចោការ

contest ប្រកួតប្រផ្ជង(ការប្រកួតប្រផ្ជងការឆ្ ោះឆ្នោ ត)

contiguous ជិតសោិរធ

contiguous ជិតខាង

contiguous រ ោះពាល់្ផ្លទ ល់្

continue voting រន្តការឆ្ ោះឆ្នោ ត

continue voting on next page រន្តការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ល្ើរំេ័ររនាទ រ់
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continued រន្ត

continued ផ្ែល្រន្ត

continued on next page រន្តឆ្ល្ើរំេ័ររនាទ រ់

continues next page រន្តឆ្ៅរំេ័ររនាទ រ់

Continuing Education Faculty Association សមារ្ន៍្រចរាលិ្កអរ់រំរន្ត

Continuing Honorary Service Awards រង្ហា ន់្ឆ្សវាកិតតិយសរន្ត

contract កិច្សន្ា(ការង្ហរ)

Contract Cities Association សមារ្ថ្ន្រណាត រីប្កងុចចោះកិច្សន្ា

contracting authority អាជាា ធរកិច្សន្ា

contractor អោកឆ្  ការ

contractor អោកជារ់កិច្សន្ា(ការង្ហរ)

contributing resource in a historic district ការឆ្ធាើវភិារទាន្ធន្ធាន្កោចង្ ណឌ ល្ប្រវតតិាស្ត្សត

contributing resource in a historic district ភារទាន្ធន្ធាន្កោចង្ ណឌ ល្ប្រវតតិាស្ត្សត

contribution required ភារទាន្ប្តវូ ន្តប្្ូវ

contributions ភារទាន្

contributions ការឆ្ធាើវភិារទាន្

contributions ការចូល្វភិារទាន្

contributions and spending limits ភារទាន្និ្ងកប្្ិតថ្ន្ការចំណាយ

control of ការប្ររ់ប្រងថ្ន្

control of ការប្ររ់ប្រង

control of departmental funds ការប្ររ់ប្រង្ ូល្និ្ធិប្កសួង

control of litigation ការប្ររ់ប្រងរណតឹ ងវវិារ

control of litigation ការប្ររ់ប្រងកតី

control of litigation ការប្ររ់ប្រងរំនាស់

controlled committee រណៈក្មការប្ររ់ប្រង

controller អោកប្ររ់ប្រង
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controller អោកប្តតួប្តា

controller កិច្ការហិរញាវតថច

convalescent ផ្ែល្កំេចងឆ្ងើរេីឈឺ

convalescent ្ន្ចសសឆ្ងើរេីឈឺ

convalescent hospital ្ន្ទីរឆ្េរយសប្មារ់្ ន្ចសសឆ្ងើរេីឈឺ

convenient ង្ហយ

convenient ស្រសួល្

convenient ង្ហយស្រសួល្

convention events coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ប្េឹតតិការណ៍សន្ោិ ត

conversion ការផ្លល ស់រតូរ

convertible អាចផ្លល ស់រតូរ ន្

convertible securities សន្តិសចខ្អាចផ្លល ស់រតូរ

convicted  ន្នតនាទ ឆ្ទាស

convicted  ន្ប្តវូនតនាទ ឆ្ទាស

cook ចចងឆ្ៅ

cook ដំាសល

Coordinated Educational Outreach Committee រណៈក្មការនសេានាយអំេីការអរ់រំសប្្រសប្្ួល្

coordinating council ប្កុ្ ប្រឹកាសប្្រសប្្ួល្

coordination of mind & body through movement to music ការសប្្រសប្្លួ្ចិតតរំនិ្តនិ្ងរាងកាយតា្រយៈចល្នាតា្ររឆ្ភលង

coordinator អោកសប្្រសប្្ួល្

co-owner សហម្ាស់ក្មសិរធិ

copy editor អោកប្តតួេិនិ្តយអតថររច្លង

copy editor អោកប្តតួេិនិ្តយឯការ

copy of the measure សំឆ្ៅច្លងថ្ន្វធិាន្ការ

copy of the measure សំឆ្ៅច្លងថ្ន្ររដាឋ ន្

copy of the measure សំឆ្ៅច្លងថ្ន្រង្ហា ស់
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Core Deputy Program ក្មវធីិភូឈួយសោូល្

core sheriff deputies ភូឈួយន្ររ ល្សោូល្

cornerstone ្ូល្ដាឋ ន្

cornerstone សសរឆ្គល្

cornerstone លមប្ជងុោ ងឯក

coroner អោកឆ្ធាើ សេវភិារ

corporate ថ្ន្ាជីវក្ម

corporate ថ្ន្ប្កុ្ ហ ចន្

corporate debt securities សន្តិសចខ្រំណច ល្ាជីវក្ម

corporate income tax េន្ធប្ ក់ចំណូល្ាជីវក្ម

corporation ាជីវក្ម

corps ប្កុ្

corps កងឯកភាេ

corps ប្កុ្ ្ ន្ចសសេិឆ្សស

corps អងារូត

correctional education teacher ប្រូអរ់រំផ្កផ្ប្រជាលមី

correctional officer ្ន្តន្តីអរ់រំផ្កផ្ប្រជាលមី

correspondent assistant អោកជំនួ្យការឆ្ឆ្លើយឆ្លង(េ័ត៌មាន្ឬសំរចប្ត)

corridor រឆ្រៀង

corridor នលូវឆ្ែើរកោចងឆ្រហដាឋ ន្

corrupted ផ្ែល្េចករលួ្យ

corrupted ផ្ែល្អសីល្ធ្៌

corrupted ផ្ែល្្ ិន្ររសិចរធ

corrupted ផ្ែល្ខូ្ច

corruption អំឆ្េើេចករលួ្យ

corruption អំឆ្េើអសីល្ធ្៌
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corruption ភាេ្ ិន្ររសិចរធ

corruption ភាេខូ្ច

cosmetologist អោកសមាែ ងកាយ

cosmetologist អោកតចរផ្តងកាយ

cost ថ្លល

cost តថ្្ល

cost មាន្តថ្្ល

cost estimator អោក  ន់្ាម ន្តថ្្ល

cost estimator អោកវាយតថ្្ល

cost of living ថ្លលជីវភាេរស់ឆ្ៅ

cost of living តថ្្លជីវភាេរស់ឆ្ៅ

cost of living adjustment ការថ្ល្សប្្លួ្តថ្្លជីវភាេរស់ឆ្ៅ

costume house costumer ឆ្ភាៀវថ្ន្នទោះតចរផ្តងសំឆ្ល្ៀករំពាក់សិរបនិ្្មិត

council ប្កុ្ ប្រឹកា

council action វធិាន្ការប្កុ្ ប្រឹកា

council action សក្មភាេប្កុ្ ប្រឹកា

council approval ការយល់្ប្េ្ររស់ប្កុ្ ប្រឹកា

council approval ការអន្ច្័តិថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកា

council consideration of budget ការេិចារណាឆ្ ើ្ល្លវកិាររស់ប្កុ្ ប្រឹកា

council deputy ភូឈួយប្កុ្ ប្រឹកា

council district ្ណឌ ល្ប្កុ្ ប្រឹកា

council district aide អោកជំនួ្យការថ្ន្្ណឌ ល្ប្កុ្ ប្រឹកា

Council District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសសប្មារ់្ ណឌ ល្ប្កុ្ ប្រឹកា

Council District Special Runoff Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ ើងវញិេិឆ្សសសប្មារ់្ ណឌ ល្ប្កុ្ ប្រឹកា

Council District Special Runoff Election ការឆ្ ោះាលមីេិឆ្សសសប្មារ់្ ណឌ ល្ប្កុ្ ប្រឹកា

council field representative អោកតំណាងតំរន់្ប្កុ្ ប្រឹកា
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council file សំណចំ ឆ្រឿងប្កុ្ ប្រឹកា

council file no. សំណចំ ឆ្រឿងប្កុ្ ប្រឹកាឆ្ល្ខ្

council for adult education ប្កុ្ ប្រឹកាសប្មារ់ការអរ់រំនី្តិជន្

council for adult education ប្កុ្ ប្រឹកាសប្មារ់ការអរ់រំ្ ន្ចសសឆ្េញវយ័

council member សមាជីកប្កុ្ ប្រឹកា

council member appointed at large សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាផ្ែល្ប្តវូ ន្ផ្តងតំាងររួល្រន្ទចករូឆ្ៅ

council offices តំផ្ណងប្កុ្ ប្រឹកាការោិល័្យប្កុ្ប្រឹកា

council person សមាជីកប្កុ្ ប្រឹកា

council policy analyst អោកវភិារឆ្គល្ន្ឆ្ោ យប្កុ្ ប្រឹកា

council room រន្ទរ់ប្កុ្ ប្រឹកា

council seats អាសន្ៈប្កុ្ ប្រឹកា

council seats ឆ្ៅអីប្កុ្ ប្រឹកា

council size រំហំប្កុ្ ប្រឹកា

council/central committee ប្កុ្ ប្រឹកា/រណៈក្មការ្ ជឈិ្

council/central committee democratic ប្កុ្ ប្រឹកា/រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ថ្ន្រណៈរកសប្រជាធិរឆ្តយយ

councilman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា

councilmanic district ្ណឌ ល្ប្កុ្ ប្រឹកា(ាោប្កុង)

councilman's chief deputy ភួឈួយជាន់្ខ្ពស់ររស់សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា

councilman's chief deputy ភួឈួយជាន់្ខ្ពស់ររស់ប្កុ្ ប្រឹកា

councilmember សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា

councilmember, City of Carson សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា, រីប្កងុCarson

councilmember, City of Carson សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា, រីប្កងុCarson

councilperson សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា

councilwoman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា

counselor អោកនតល់្ឱវារ

counselor អោកនតល់្ឆ្ោរល់្
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counselor រីប្រឹកា

counselor at law រីប្រឹកាចារ់

count រារ់

count ការរារ់

count ខ្ឆ្ចារប្រកាន់្

count ប្រការឆ្ចារប្រកាន់្

counterfeit ផ្កលងកាល យ

counterfeit ផ្កលងរន្លំ

counterintelligence ការឆ្សចើរយកការណ៍ប្រនំង

country club កលឹរជន្ររ

country club កលឹរប្រឆ្រស

county ឆ្ខាន្ធី

county ស្រសុក

county តំរន់្

county assessor អោកវាយថ្លលររស់ឆ្ខាន្ធី

County Board of Education រណៈក្មការអរ់រំោោ ក់ឆ្ខាន្ធី

County Board of Supervisors រណក្មការប្ររ់ប្រងររស់ឆ្ខាន្ធី

County Central Committee រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់ឆ្ខាន្ធី

County Central Committee (CCC) រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់ឆ្ខាន្ធី(CCC)

County Central Committee (CCC) Member សមាជិកថ្ន្រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់ឆ្ខាន្ធី(CCC)

county clerk ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធី

County Clerk ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធី

county clerk ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធី

county clerk/recorder ឆ្សមៀន្/ អោកចចោះរញជ ីឆ្ខាន្ធី

County Committee on School District Organization រណៈក្មការឆ្ខាន្ធីររួល្រន្ទចកឆ្ល្ើអងាការ្ ណឌ ល្សិកាធិការ

County Committee on School District Organization រណៈក្មការឆ្ខាន្ធីររួល្រន្ទចកឆ្រៀរចំ្ ណឌ ល្សិកាធិការ
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county council ប្កុ្ ប្រឹកាឆ្ខាន្ធី

county counsel ឆ្្ធាវីឆ្ខាន្ធី

county counsel រីប្រឹកាចារ់ឆ្ខាន្ធី

county counsel's impartial analysis of measure ការវភិារវធិាន្ការ្ ិន្លំ្ឆ្អៀងររស់ឆ្្ធាវីឆ្ខាន្ធី

county elections officials ្ន្តន្តីឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ខាន្ធី

county elections officials ្ន្តន្តីឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ខាន្ធី

county employee និ្ឆ្ោជិតឆ្ខាន្ធី

county measure វធិាន្ការឆ្ខាន្ធី

county measure វធិាន្ការររស់ឆ្ខាន្ធី

County of Los Angeles ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

County of Los Angeles Department of Animal Care and Control ប្កសួងផ្លរកានិ្ងប្ររ់ប្រងសតាថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

County of Los Angeles Public Library រណាណ ល័្យាធារណៈឆ្ខាន្ធីLos Angeles

county school board member សមាជិករណៈក្មការាោឆ្រៀន្ឆ្ខាន្ធី

county school board member សមាជិករណៈក្មការអរ់រំឆ្ខាន្ធី

county sheriff ន្ររ ល្ឆ្ខាន្ធី

county special district ្ណឌ ល្េិឆ្សសររស់ឆ្ខាន្ធី

county supervisor អោកប្ររ់ប្រងឆ្ខាន្ធី

county surveyor អោកសទង់ែីឆ្ខាន្ធី

county tax collector អោកប្រ្ូល្េន្ធឆ្ខាន្ធី

county tax collector អោកទារេន្ធឆ្ខាន្ធី

county water commissioner សោងការរឹកឆ្ខាន្ធី

County Water District ្ណឌ ល្រឹកឆ្ខាន្ធី

county water districts ្ណឌ ល្រឹក

county worker ក្មករឆ្ខាន្ធី

county worker រចរាលិ្កការង្ហរឆ្ខាន្ធី

county's civil service rules រញាតតិឆ្សវាសចីវលិ្ររស់ឆ្ខាន្ធី

Cambodian Glossary page 89 of 335 4/10/2017



Countywide Hate Crime Task Force ប្កុ្ ការង្ហរសែរ់ឆ្ខ្ពើ្ឧប្កិែឋក្មរូទំាងឆ្ខាន្ធី

coupon រូរ ចង

courier អោកនំាឆ្ភាៀវ

courier អោកែឹកនំាអីវា ន់្

courier អោកនំាារ

court តចោការ

court arbitrator អាជាា កណាត ល្ថ្ន្តចោការ

court building អាគរតចោការ

court commissioner សោងការតចោការ

court cost ថ្លលតចោការ

court cost តថ្្លតចោការ

court deposition reporter អោករាយការណ៍អំេីវធីិយកសកាីក្មតចោការ

court interpreter អោករកផ្ប្រកោចងតចោការ

court judge ឆ្ៅប្ក្

court of appeal តចោការឧរធរណ៍

court of record តចោការចចោះរញជ ី

court process server អោកប្ររល់្នី្តិវធីិតចោការ

court reporter អោករាយការណ៍តចោការ

court reporter អោករាយការណ៍ររស់តចោការ

court room រន្ទរ់តចោការ

court trustee អោកតំណាងតចោការ

CPA CPA

crafts room រន្ទរ់សិរបក្ម

craftsperson វចិិប្តករ

creation ការរឆ្ងេើត

creation of fund ការរឆ្ងេើត្ ូល្និ្ធិ
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credit ឥណទាន្

credit analyst អោកវភិារឥណទាន្

credit union សហជីេឥណទាន្

Creek Irrigation District ្ណឌ ល្រងាូររឹកផ្ប្េក

creek restoration specialist អោកឯកឆ្រសផ្នោករងាូររឹកផ្ប្េក

creek restoration specialist អោកឯកឆ្រសរងាូររឹកផ្ប្េក

crescent primary & intermediate ាោរឋ្និ្ង្ ធយ្សិកាប្កិសិន្ត

crew leaders អោកែឹកនំាប្កុ្

crew leaders រណាត អោកែឹកនំាប្កុ្

crime ររឆ្ល្មើសប្េហមរណឌ

crime ររឧប្កិែឋ

crime analysis unit អងាភាេវភិារររឧប្កិែឋ

crime lab ្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្ឧប្កិែឋក្ម

crime lab ្ន្ទីរេិនិ្តយភសតចតាងឧប្កិែឋក្ម

crime scene investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតរីកផ្ន្លងឆ្កើតររឧប្កិែឋ

crime task force ប្កុ្ ការង្ហរររ់ាេ ត់ឧប្កិែឋក្ម

crime victim advocate អោកគំពារជន្រងឆ្ប្គោះេីររឧប្កិែឋ

Crime Victims United សហជន្រងឆ្ប្គោះររឧប្កិែឋ

Crime Victims United of California សហជន្រងឆ្ប្គោះររឧប្កិែឋCalifornia

criminal case សំណចំ ឆ្រឿងឧប្កិែឋ

criminal case សំណចំ ឆ្រឿងប្េហមរណឌ

criminal court commissioner សោងការតចោការឧប្កិែឋ

criminal court commissioner សោងការតចោការប្េហមរណឌ

criminal defense lawyer ឆ្្ធាវីចចងឆ្ចារអំេីររឧប្កិែឋ

criminal defense lawyer ឆ្្ធាវីចចងឆ្ចារអំេីររឆ្ល្មើសប្េហមរណឌ

criminal homicide prosecutor រែឋអាជាា ឧប្កិែឋក្ម្ ន្ចសសោត
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criminal investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតឧប្កិែឋក្ម

criminal investigator ភាោ ក់ង្ហរឆ្សចើរអឆ្ងេតឧប្កិែឋក្ម

criminal justice administrator អោកប្ររ់ប្រងយចតតិធ្៌ឧប្កិែឋក្ម

criminal justice administrator អោកប្ររ់ប្រងថ្ន្ប្រេ័ន្ធយចតតិធ្៌កោចងររឧប្កិែឋ

criminal matter រញ្ញា ឧប្កិែឋក្ម

criminal matter រញ្ញា ររឧប្កិែឋ

criminal prosecutor រែឋអាជាា ឧប្កិែឋក្ម

criminal prosecutor រែឋអាជាា ររឧប្កិែឋ

criminal trial attorney ឆ្្ធាវីការពារកតីឧប្កិែឋក្ម

criminal trial attorney ឆ្្ធាវីកតីឧប្កិែឋក្ម

criminalist អោកឯកឆ្រសខាងវភិារភសតចតាងឧប្កិែឋក្ម

crisis intervention counselor អោកនតល់្ឱវារផ្នោកអន្តរារ្ន៍្វរិតតិ

crisis pregnancy center ្ជឈ្ណឌ ល្វរិតតិរ៌ភ

crisis pregnancy center ្ជឈ្ណឌ ល្វរិតតិថ្នទឆ្ពាោះ

criteria for redistricting ល្កាណៈវនិិ្ចឆ័យសប្មារ់ការផ្ចក្ ណឌ ល្ឆ្ ើងវញិ

critical thinking ការរិតរូរែិតែល់្

critical thinking ការរិតរូរឆ្ប្ៅប្ជោះ

crossing guard នម ំឆ្លងលោល់្

crossing guard អោកែឹកនំា្ ន្ចសសឆ្លងលោល់្

crossover ាព ន្(ឆ្ល្ើឆ្គក) សប្មារ់ឆ្ែើរឆ្លងលោល់្

crossover ែំឆ្ណើ រការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្លងរណរកស

CSDA CSDA

CSEA CSEA

CSU CSU

cub master អោកឆ្ ើ្ល្កូន្សតា

cub master អោកឆ្ ើ្ល្ផ្លទំាកូន្សតា
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cub scouts កាយររិធកូន្សតា

culinary cuisine director ឆ្្ការចចងឆ្ៅ

culinary cuisine director នាយកចចងឆ្ៅ

culinary cuisine director ឆ្្ការឆ្ធាើ្ាូរ

culinary executive អោកប្រតិរតតិការឆ្ធាើ្ាូរ

culinary school administrator អោកប្ររ់ប្រងាោឆ្រៀន្ឆ្ធាើ្ាូរ

cultural arts committee រណៈក្មការសិល្បៈវរបធ្៌

cultural liaison ស្ព័ន្ធការីវរបធ្៌

cultural liaison អោកសប្្រសប្្លួ្វរបធ្៌

cultural resource stewardship ភាេរឆ្ប្ ើ្ធន្ធាន្វរបធ្៌

cultural resource stewardship អោករឆ្ប្ ើ្ធន្ធាន្វរបធ្៌

cultural spiritual advisor អោកនតល់្ឱវារផ្នោកជំឆ្ន្ឿតា្វរបធ្៌

Culture Commission រណៈក្មការវរបធ្៌

Cupertino Educational Endowment Foundation ្ូល្និ្ធិទាយជជទាន្អរ់រំខាឆ្ភើរធីណូ

curb ចិឆ្ញ្ើ្លោល់្

curb ររ់

curb រន្តង្ហេ រ

curbside voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្ចិឆ្ញ្ើ្លោល់្

curbside voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ៅឆ្ប្ៅការដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

curbside voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្ចិឆ្ញ្ើ្លោល់្

curbside voting assistance form រប្្ង់សចំជំនួ្យឆ្ ោះឆ្នោ តតា្ចិឆ្ញ្ើ្លោល់្

curbside voting form រប្្ង់សចំឆ្ ោះឆ្នោ តតា្ចិឆ្ញ្ើ្លោល់្

current election information េ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ តរច្ចរបន្ោ

current law ចារ់រច្ចរបន្ោ

current law ចារ់សេាថ្លៃ

current residence លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្រស់ឆ្ៅរច្ចរបន្ោ
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current residence ឆ្រហដាឋ ន្រស់ឆ្ៅសេាថ្លៃ

current tax rate អប្តាេន្ធរច្ចរបន្ោ

current tax rate អប្តាេន្ធសេាថ្លៃ

curriculum ក្មវធីិ(សិកា)

curriculum enrichment ការឆ្ធាើឆ្អាយក្មវធីិ(សិកា) ន្ល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

custodial manager នាយកប្ររ់ប្រងអោកឆ្ ើ្ល្ផ្លរកា

custodial manager នាយកប្ររ់ប្រងអោកឆ្ សសមាែ ត

custodial office ការោិល័្យអោកឆ្ ើ្ល្ផ្លរកា

custodial office ការោិល័្យអោកឆ្ សសមាែ ត

custodian អោកឆ្ ើ្ល្ផ្លរកា

custodian អោកឆ្ សសមាែ ត

custody and brokerage ការឆ្ ើ្ល្ផ្លរកានិ្ងកថ្ប្ ្ឆ្ជើងារ

custody and brokerage ការឆ្ សសមាែ តនិ្ងកថ្ប្ ្ឆ្ជើងារ

custody division នាយកដាឋ ន្ឆ្ ើ្ល្ផ្លរកា

custody records clerk ឆ្សមៀន្ចចោះរញជ ីអោកឆ្ ើ្ល្ផ្លរកា

custody records clerk ឆ្សមៀន្ចចោះរញជ ីអោកឆ្ សសមាែ ត

customary contingency យោភាេជាធ្មតា

customary contingency យោឆ្ហតចជាធ្មតា

customer charge ការយកថ្លលេីឆ្ភាៀវ

customer service ឆ្សវារឆ្ប្ ើ្ឆ្ភាៀវ

customer service representative អោកតំណាងឆ្សវារឆ្ប្ ើ្ឆ្ភាៀវ

customs broker អន្តរការីរយ

customs broker រួកឆ្ជរយ

customs broker ឆ្ជើងាររយ

cut through the red tape រចករកែំឆ្ណាោះស្រាយង្ហយស្រសួល្

cutting-edge technology រឆ្ច្កវជិាជ រំឆ្ន្ើរ
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cutting-edge technology រឆ្ច្កវជិាជ ទាន់្ស្័យ

cybercrime ឧប្កិែឋក្មថ្សរឺរ

cybercrime ររឆ្ល្មើសឧប្កិែឋប្រប្េឹតតតា្អចីន្ធឺណិត

DA ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្

DA (district attorney) DA (ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្)

dairy products businessman ពាណិជជករនលិ្តនល្រឹកឆ្ដាោះឆ្គ

dairyman កសិករឆ្ធាើរឹកឆ្ដាោះឆ្គ

dance center ្ជឈ្ណឌ ល្រ ំ

dance center ្ជឈ្ណឌ ល្រាំ

dance instructor ប្រូរង្ហា ត់រ ំ

dance instructor ប្រូរឆ្ប្ងៀន្រាំ

data communication engineer វសិាកររ្នារ្ន៍្រិន្ោន័្យ

data entry operator អោករញូ្ល្រិន្ោន័្យ

data entry operator អោករញ្ញជ មា សចីន្រញូ្ល្រិន្ោន័្យ

data manager អោកប្ររ់ប្រងរិន្ោន័្យ

data manager នាយកប្ររ់ប្រងរិន្ោន័្យ

data processing ែំឆ្ណើ រការរិន្ោន័្យ

data processing systems ប្រេ័ន្ធែំឆ្ណើ រការរិន្ោន័្យ

data specialist អោកឯកឆ្រសរិន្ោន័្យ

data specialist អោកឯកឆ្រសផ្នោករិន្ោន័្យ

database ឯការនទចករិន្ោន័្យ

database ្ូល្ដាឋ ន្រិន្ោន័្យ

date កាល្ររឆិ្ចឆរ

day care operator អោកឆ្ ើ្ល្ការខ្ចសប្តវូឆ្ល្ើ្ន្ទីរឆ្ ើ្ល្ឆ្កមងឆ្េល្ថ្លៃ

day care operator អោកប្រតិរតតិ្ ន្ទីរឆ្ ើ្ល្ឆ្កមងឆ្េល្ថ្លៃ

day kindergarten program ក្មវធីិ្ ឆ្តតយយាោឆ្េល្ថ្លៃ
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day school ាោឆ្េល្ថ្លៃ

daytime phone រូរស័េទឆ្េល្ថ្លៃ

DCFS DCFS

deacon រូជាចារយជំនួ្យ

deacon ប្រូរង្ហា ល្ជំនួ្យ(ប្រឺសទាសនា)

deadline ឆ្េល្កំណត់

deadline កាល្កំណត់

deadline for filing arguments កាល្កំណត់សប្មារ់ការដាក់ពាកយជំទាស់

dealer ឈមួញ

dealer ឆ្្ផ្ល្បង

dean ប្េឹរធរចរស

dean of student affairs ប្េឹរធរចរសររួល្រន្ទចកកិច្ការសិសស

dean of students ប្េឹរធរចរសសិសស

death or disqualification of candidate ្រណភាេឬការអស់រចណស្បតតិថ្ន្ឆ្រកាជន្

death penalty ឆ្ទាសប្រហារជីវតិ

debit card រ័ណណឥណេន្ធ

debit card រ័ណណផ្ែរ ិត

debt រំណច ល្

debt accountability ភាេររួល្ខ្ចសប្តវូឆ្ល្ើរំណច ល្

debt accountability រណឆ្ន្យយភាេរំណច ល្

debt impact statements រ យការណ៍អំេីនល្រ ោះពាល់្ថ្ន្រំណច ល្

deceased  ន្ាល រ់ឆ្ហើយ

deceased  ន្ររួល្្ រណភាេឆ្ហើយ

decentralization វ ិ្ ជឈការ

decentralization ការកាត់រន្ថយអំណាចរដាឋ ភិ ល្កណាត ល្

decision-making official ្ន្តន្តីររួល្រន្ទចកខាងការឆ្ធាើឆ្សចកតីសឆ្ប្្ច(ចិតត)
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declaration ឆ្សចកតីប្រកាស

declaration of candidacy ឆ្សចកតីប្រកាសឆ្រកាភាេ

declaration of independence ឆ្សចកតីប្រកាសឯករាជយ

declaration of intent to solicit and receive contributions ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្គល្រំណងថ្រអង្ហា សនិ្ងររួល្ប្ ក់ភារទាន្

declaration of intention ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្គល្រំណង

declaration of intention ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្ចតនា

Declaration of Intention to become a candidate ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្ចតនាឈរឆ្ ម្ ោះជាឆ្រកាជន្

declaration of intention to run for office ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្គល្រំណងកាន់្តំផ្ណង

declaration of intention to run for office ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្ចតនាកាន់្តំផ្ណង

decline in price strength ធាល ក់ចចោះអំណាចថ្ន្តថ្្ល

decline to state រែិឆ្សធ្ ិន្ឆ្ធាើ ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍

decriminalize and treat drug use រន្ថយឬល្ចរឆ្ចាល្ឆ្ទាសប្េហមរណឌ នូ្វការឆ្ប្រើោោ ំ

decriminalize and treat drug use រន្ថយឬល្ចរឆ្ចាល្េីឆ្ទាសឧប្កិែឋនូ្វការឆ្ប្រើោោ ំ

defeat ររាជ័យ

defeat ចាញ់

defendant ចចងឆ្ចារ

defense ការពារ

defense ការពារកតី

defense representative ឆ្្ធាវីការពារកតី

defense representative តំណាងការពារកតី

Deferred Compensation Plan ផ្នន្ការរូទាត់សំណងឆ្ៅតា្ភារហ ចន្េន្ារឆ្េល្

Deferred Compensation System ប្រេ័ន្ធរូទាត់សំណងឆ្ៅតា្ភារហ ចន្េន្ារឆ្េល្

Deferred Maintenance Assessment ការវាយតថ្្លអំេីការរកាភារហ ចន្េន្ារឆ្េល្

Deferred Retirement Option Plan ផ្នន្ការជឆ្ប្ ើ្សចូល្និ្វតតន៍្ឆ្ៅតា្ភារហ ចន្េន្ាឆ្េល្

deficiency កងាោះខាត

deficiency ការខ្ាោះខាត
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definitions និ្យ្ន័្យ

definitive bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ីាថ េរ

delegate ប្រតិភូ

delegates to national convention ប្រតិភូចំឆ្ពាោះសន្ោិ តជាតិ

delegates to national convention ប្រតិភូចំឆ្ពាោះសន្ោិ តោោ ក់ជាតិ

delegation ប្រតិភូ

delegation ការឆ្អាយអំណាច

delegation of authority ការឆ្អាយអំណាច

delegation of legislative authority to area planning commissions ការឆ្អាយអំណាចនី្តិរញាតតិែល់្រណៈក្មការឆ្រៀរចំផ្នន្ការតំរន់្

delete ល្ចរ

delete ល្ចរឆ្ចាល្

delete ែកឆ្ចញ

delivery agent authorization ឆ្សចកតីអន្ចញ្ញា តថ្ន្ភាោ ក់ង្ហរផ្ចកចាយ(រំនិ្ញ)

delivery agent authorization form រប្្ង់នតល់្ការអន្ចញ្ញា តឆ្អាយភាោ ក់ង្ហរផ្ចកចាយ

delivery driver អោកឆ្រើករររលយន្តផ្ចកចាយ(រំនិ្ញ)

delivery obligation កាតេាកិច្ផ្ចកចាយ

delivery of services ការផ្ចកចាយឆ្សវា

delivery of services ការផ្ចកចាយឆ្សវាក្ម

delivery technician អោករឆ្ច្កឆ្រសផ្នោកផ្ចកចាយ(រំនិ្ញ)

Delta ែីសណត រ

Delta Science Center ្ជឈ្ណឌ ល្វរិាាស្ត្សតែីសណត រ

democracy ល្រធិប្រជាធិរឆ្តយយ

democrat សមាជិករណរកសប្រជាធិរឆ្តយយ

democrat អោកកាន់្ល្រធិប្រជាធិរឆ្តយយ

democratic candidate ឆ្រកាជន្ប្រជាធិរឆ្តយយ

democratic club កលឹរប្រជាធិរឆ្តយយ

Cambodian Glossary page 98 of 335 4/10/2017



Democratic County Committee រណៈក្មការថ្ន្រណរកសប្រជាធិរឆ្តយយឆ្ខាន្ធី

Democratic County Committee, District រណៈក្មការថ្ន្រណរកសប្រជាធិរឆ្តយយឆ្ខាន្ធី, ្ណឌ ល្

democratic elections activist សក្មជន្ឆ្ ោះឆ្នោ តប្រជាធិរឆ្តយយ

Democratic National Convention សន្ោិ តប្រជាធិរឆ្តយយោោ ក់ជាតិ

Democratic National Convention សន្ោិ តប្រជាធិរឆ្តយយជាតិ

Democratic Party រណរកសប្រជាធិរឆ្តយយ

demographer អោកប្រជាាស្ត្សត

demographer ប្រជាាស្ត្សតវរូិ

demolition ការកឆ្្ទចឆ្ចាល្

den leader ឆ្ ្ែឹកនំាប្កុ្(កាយររិធ)

den leader ឆ្្ហាងូ(ផ្ឆ្េចចក)

den leader កផ្ន្លងជួរគោ ជាសមាៃ ត់

denominations ការដាក់ឆ្ ម្ ោះ

denominations តថ្្ល

denominations និ្កាយ

density សន្ទភាេ

density ែង់សចីឆ្ត

dental laboratory owner ម្ាស់្ ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្ឆ្ធមញ

dentist ឆ្េរយឆ្ធមញ

dentist រន្តឆ្េរយ

dentist រន្តរណឌិ ត

department ប្កសួង

department នាយកដាឋ ន្

department រីសតីការ

department ប្កុ្

department chairman ប្រធាន្ប្កសួង
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department chairman ប្រធាន្នាយកដាឋ ន្

department having control of their own special funds ប្កសួងផ្ែល្មាន្ការប្ររ់ប្រងឆ្ល្ើ្ូល្និ្ធិេិឆ្សសររស់ខ្លួន្

Department of Agricultural Commissioner សោងការប្កសួងកសិក្ម

Department of Airports ប្កសួងអាកាសោន្ដាឋ ន្

Department of Animal Regulations ប្កសួងប្ររ់ប្រងសតា(ប្កសួងររួល្រន្ទចកខាងការឆ្ចញចារ់ឬរររញាតតិប្ររ់ប្រងសតា)

Department of Building and Safety ប្កសួងសំណង់និ្ងសចវតថិភាេ

Department of Children and Family Services ប្កសួងឆ្សវាកចមារនិ្ងប្រួារ

Department of Children and Family Services (DCFS) ប្កសួងឆ្សវាកចមារនិ្ងប្រួារ(DCFS)

Department of Conservation ប្កសួងអភិរកស

Department of Corrections ប្កសួងផ្កផ្ប្រឆ្ ើងវញិ

Department of Corrections ប្កសួងអរ់រំផ្កផ្ប្រឆ្ ើងវញិ

Department of Cultural Affairs ប្កសួងកិច្ការវរបធ្៌

Department of Curriculum and Instruction ប្កសួងក្មវធីិសិកានិ្ងការអរ់រ ំ

Department of Defense ប្កសួងការពារ(ជាតិ)

Department of Finance ប្កសួងហិរញាវតថច

Department of Fire ប្កសួងអរាិភ័យ

Department of Fire and Police ប្កសួងអរាិភ័យនិ្ងរ ូលី្ស

Department of Fire and Police Pension ប្កសួងឆ្ាធន្និ្វតតន៍្អរាិភ័យនិ្ងរ ូលី្ស

Department of Fish and Game ប្កសួង្ ចាឆ ជាតិនិ្ងកីឡា

Department of Food and Agriculture ប្កសួងឆ្សបៀងអាហារនិ្ងកសិក្ម

Department of Forestry and Fire Protection ប្កសួងរចកាា ប្រមាញ់និ្ងការពារអរាិភ័យ

Department of Harbor ប្កសួងផ្ន

Department of Insurance ប្កសួងធានារា រ់រង

Department of Justice ប្កសួងយចតតិធ្៌

Department of Labor ប្កសួងការង្ហរ

Department of Library ប្កសួងរណាណ ល័្យ
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Department of Los Angeles City Employees Retirement System ប្កសួងប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ថ្ន្និ្ឆ្ោជិតប្កងុLos Angeles

Department of Military ប្កសួងកងរ័េ

Department of Military Ban ប្កសួងរប្មា្កងរ័េ

Department of Motor Vehicle ប្កសួងោន្យន្ត

Department of Neighborhood Empowerment ប្កសួងឆ្ល្ើកសទយួការអភិវឌ្ឍន៍្តំរន់្

Department of Ombudsman ប្កសួងភាោ ក់ង្ហរឆ្សចើរអឆ្ងេតនិ្ងឆ្ដាោះស្រាយរណតឹ ងេល្រែឋ

Department of Parks and Recreation ប្កសួងឧរាន្និ្ងលំ្ផ្ហកាយ

Department of Pensions ប្កសួងឆ្ាធន្និ្វតតន៍្

Department of Pesticide Regulation ប្កសួងប្ររ់ប្រងោោ ំសមាល រ់សតាល្ែិត

Department of Police ប្កសួងរ ូលី្ស

Department of Public Social Services ប្កសួងឆ្សវាសងា្កិច្ាធារណៈ

Department of Public Works ប្កសួងការង្ហរាធារណៈ

Department of Recreation and Parks ប្កសួងលំ្ផ្ហកាយនិ្ងឧរាន្

Department of Sheriff ប្កសួងន្ររ ល្

Department of Transportation ប្កសួងរ្នារ្ន៍្

Department of Transportation ប្កសួងែឹកជញជូ ន្

Department of Veterans Affairs ប្កសួងកិច្ការអតីតយចរធជន្

Department of Water and Power ប្កសួងរឹកនិ្ងឋា្េល្

Department of Water and Power (DWP) ប្កសួងរឹកនិ្ងឋា្េល្(DWP)

Department of Water Resources ប្កសួងធន្ធាន្រឹក

Department of Youth Authority ប្កសួងអាជាា ធរយចវជន្

department store ហាង(ធំៗ)

department store ហាងល្ក់រំនិ្ញ(ធំៗ)

departmental purposes ឆ្គល្រំណងប្កសួង

department's enforcement attorney ឆ្្ធាវីអន្ចវតតចារ់ររស់ប្កសួង

dependent children កូន្កោចងរន្ទចក
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dependent children កូន្ផ្ែល្ឆ្ៅកោចងរន្ទចក

dependent parent ឪេចកឬមាត យកោចងរន្ទចក

dependent parent ឪេចកឬមាត យផ្ែល្ឆ្ៅកោចងរន្ទចក

depository កផ្ន្លងរចក

depository កផ្ន្លងឆ្នាើ រចក

depository ររស់រចក

depository កក់

depository ប្ ក់កក់

deputy ភូឈួយ

deputy រង

deputy អន្ច

deputy assessor អោកវាយតថ្្លរង

deputy assessor ភាោ ក់ង្ហរវាយតថ្្លរង

deputy city treasurer ហិរញាិកប្កងុរង

deputy city treasurer ហិរញាិកាោប្កងុរង

deputy county assessor អោកវាយតថ្្លឆ្ខាន្ធីរង

deputy county assessor ភាោ ក់ង្ហរវាយតថ្្លឆ្ខាន្ធីរង

deputy district attorney ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្រង

deputy-in-charge ភូឈួយររួល្រន្ទចកផ្លទ ល់្

deputy-in-charge ភូឈួយររួល្ខ្ចសប្តវូផ្លទ ល់្

deregulation អនិ្យតក្ម

deregulation ការកាត់រន្ថយចារ់រមាល រ់រដាឋ ភិ ល្

desert storm េយចោះស ច្ប្រខ្ាច់

design រូររលង់

design រលង់

design រំនូ្រ
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design រឆ្ប្មាងការណ៍

designated ផ្ែល្ចាត់តំាង

designated ផ្ែល្ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសរចកជា ច្ន្

designated agent-payroll ភាោ ក់ង្ហរកាន់្រញជ ីឆ្រើកប្ ក់(ផ្ខ្)

designated vote-by-mail precinct ្ណឌ ល្ចាត់តំាងសប្មារ់ផ្តអោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

designation ការចាត់តំាង

designation ការឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសរចកជា ច្ន្

designation of judicial office ការចាត់តំាង្ ន្តន្តីតចោការ

designation of judicial office ការចាត់តំាងឆ្ៅប្ក្

design-build project ការរូររលង់-ឆ្ធាើ រឆ្ប្មាង

designer អោកឆ្រៀរចំរលង់

detach here ផ្លត ច់ប្តង់ឆ្ន្ោះ

detach here ផ្ហកផ្លត ច់ប្តង់ឆ្ន្ោះ

detective bureau ប្កសួងឆ្សចើរអឆ្ងេត

detective supervisor អធិការកិច្ឆ្សចើរអឆ្ងេត

detention services officer ្ន្តន្តីឆ្សវាែចំោងំ

deteriorating ការឆ្ធាើឆ្អាយកាន់្ផ្តោ រ់

deteriorating ការឆ្ធាើឆ្អាយកាន់្ផ្តអាប្កក់

deteriorating ការឆ្ធាើឆ្អាយកាន់្ផ្តប្រឌុ្ឆ្ប្ទា្

deteriorating facilities ្ន្ទីរប្រឌុ្ឆ្ប្ទា្

deteriorating facilities ររស់រររប្រឌុ្ឆ្ប្ទា្

determination of incapacity ការកំណត់អំេីអស្តថភាេ

deters រារាងំ

deters រង្ហែ ក់

developer អោកអភិវឌ្ឍន៍្

developer fees ថ្លលអោកឆ្ធាើ រឆ្ប្មាង(កចំេយូរ័រ)
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developer fees ថ្លលអោករឆ្ងេើតក្មវធីិ(កចំេយូរ័រ)

development ការអភិវឌ្ឍន៍្

development associate សហការីអភិវឌ្ឍន៍្

development of assets ការអភិវឌ្ឍន៍្ប្រេយស្បតតិ

development of assets ការអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្

development of the neighborhood council plan ការអភិវឌ្ឍន៍្ផ្នន្ការប្កុ្ ប្រឹកាតំរន់្ភូ្ិឋាន្

development of the water and power assets ការអភិវឌ្ឍន៍្ធន្ធាន្រឹកនិ្ងោ្េល្

development plan review board រណៈក្មការប្តតួេិនិ្តយផ្នន្ការអភិវឌ្ឍន៍្

Development, Relief, and Education for Alien Minors ការអភិវឌ្ឍន៍្, ការជួយសឆ្ន្តង្ហា ោះ, និ្ងការអរ់រំសំរារ់អនិ្តិជន្ររឆ្រស

device for people with hearing impairments ឧរករណ៍សប្មារ់្ ន្ចសសេិការប្តឆ្ចៀក

Diamond Bar City councilman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កងុDiamond Bar

diesel mechanic ជាងជួសជចល្មា សចីន្មា ស ូត

diesel mechanic ជាងមា សចីន្មា ស ូត

digital media ារេ័ត៌មាន្ឌី្ជីលល់្

digital media supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយារេ័ត៌មាន្ឌី្ជីលល្

digital schools ាោឌី្ជីលល្

dignity ឆ្សចកតីថ្លលលោូរ

dignity រចណយសកតិ

diplomat អោកការរូត

direct democracy ល្រធិប្រជាធិរឆ្តយយផ្លទ ល់្

direct mail service ឆ្សវាឆ្នាើ សំរចប្តប្តង់ផ្លទ ល់្

direct primary ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ឆ្អាយឆ្រកាជន្ផ្លទ ល់្

direct primary

ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ឆ្ែើ្បីឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្ររស់រណៈរកសសប្មារ់ការោិល័្យ្ ចខ្ង្ហរាធារណៈឆ្ដាយ
សំឆ្ ងឆ្នោ តផ្លទ ល់្េីប្រជាជន្

director នាយក

director ចាងហាា ង

director អោកែឹកនំា
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director អោកែឹកនំាឆ្រឿង

director at large នាយក(មាន្ល្កាណៈឯករាជយ្ិន្ផ្្ន្នាយកប្រតិរតតិ)

director of Congressional Office នាយកការោិល័្យសភា

director of Consumers' Organization នាយកអងាការររស់អតិលិជន្ឆ្ភាកាត

director, Orchard Dale Water District នាយក, ្ណែ ល្រឹកOrchard Dale

directory រញជ ីរាយឆ្ ម្ ោះ

disability េិការភាេ

disability អស្តថភាេ

disability foundation ្ូល្និ្ធិេិការភាេ

disability pension ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្េិការភាេ

disability retirement ការចូល្និ្វតតន៍្េិការភាេ

disabled access នលូវឆ្ចញចូល្សប្មារ់ជន្េិការ

disabled individuals រចរាល្េិការ

disabled outreach representative អោកតំណាងនសេានាយអំេីេិការភាេ

disabled rights worker រចរាលិ្កការង្ហរសិរធិេិការភាេ

disabled veteran អតីតយចរធជន្េិការ

disabled voters អោកឆ្ ោះឆ្នោ តេិការ

disaster preparedness ការឆ្ប្តៀ្សប្មារ់ឆ្ប្គោះ្ហន្តរាយ

disaster preparedness ការឆ្រៀរចំសប្មារ់ឆ្ប្គោះ្ហន្តរាយ

disbursing officer ្ន្តន្តី្ ចខ្ការចំណាយ

disciplinary board រណៈក្មការវន័ិ្យ

disciplinary functions ច្ខ្ង្ហរវន័ិ្យ

disciplinary functions ែំឆ្ណើ រការវន័ិ្យ

disciplinary hearings សវនាការវន័ិ្យ

discipline provision វធិាន្ការវន័ិ្យ

discipline provision រររញាតតិវន័ិ្យ
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disclaimer ឆ្សចកតីប្រកាសរែិឆ្សធ

disclosure ការឆ្រើករឆ្ញ្ញ

disclosure ការរឆ្ញ្ញឆ្អាយែឹង

disclosure ការោតប្តដាង

disclosure ការនាយ

Discovery Science Center ្ជឈ្ណឌ ល្វរិាាស្ត្សតរចករក

discretionary transfer to general fund ការឆ្នទរឆ្នាទ ន្ចសិរធិឆ្ៅ្ូល្និ្ធិរូឆ្ៅ

discrimination complaint investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតរណតឹ ងឆ្រ ើសឆ្អើង

discrimination complaint investigator ភាោ ក់ង្ហរឆ្សចើរអឆ្ងេតរណតឹ ងឆ្រ ើសឆ្អើង

Disney imaginer អោកនឹ្ករិតអំេីឌិ្សនី្

dispatch center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្វចខ្្រ់និ្ងរញជូ ន្រំនិ្ញែល់្អតិលិជន្

dispatcher អោកផ្ចកសំរចប្ត

displacement ការផ្លល ស់រីជប្្ក

display តំាង

display ដាក់តំាង

display ររស់ដាក់តំាង

display room រន្ទរ់តំាង(វតថច)

dispute វវិារ

dispute ជឆ្មាល ោះ

disqualification ការែកហូតសិរធិ

disqualification ការអស់រចណស្បតតិ

dissenting ការប្រនំង

dissenting ការជំទាស់

dissenting ការផ្ខ្ាងឆ្ោរល់្

dissertation ររមាធិរាយ

dissertation អតថធិរាយ
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distance learning courses ក្មវធីិសិកាេីចមាៃ យ

distinguished school ាោល្បីល្ាញ

distribution accountant រណឆ្ន្យយករផ្ចកចាយ

distribution manager នាយកប្ររ់ប្រងការផ្ចកចាយ

distribution of contributions ការផ្ចកចាយវភិារទាន្

distribution of contributions ការផ្ចកចាយភារទាន្

distributor អោកផ្ចកចាយ

distributor អោកររច្ិាក

district ្ណឌ ល្

district តំរន់្

district សង្ហេ ត់

District Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារ្ណឌ ល្

district appellate courts តចោការឧរធរណ៍្ ណឌ ល្

district assembly សភា្ណឌ ល្

District attorney ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្

district attorney ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្

district attorney investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្

district attorney of Los Angeles ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្Los Angeles

district attorney, City and County of San Francisco ឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្, ប្កងុនិ្ងឆ្ខាន្ធីSan Francisco

district bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ី្ ណឌ ល្

district chairman, Lions Youth Exchange ប្រធាន្្ ណឌ ល្, ការឆ្ដាោះែូរយចវជន្សឹងា

District Cleanup Program ក្មវធីិសមាែ ត្ ណឌ ល្

district committee រណៈក្មការ្ ណឌ ល្

district director នាយក្ ណឌ ល្

district director ប្រធាន្្ ណឌ ល្

district fair director នាយកេិេ័រណ៌្ ណឌ ល្
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district governing board member សមាជីករណៈក្មការប្ររ់ប្រង្ ណឌ ល្

district inspector អោកប្តតួេិនិ្តយ្ ណឌ ល្

district lines ផ្ខ្សរនាទ ត់ផ្ែន្្ ណឌ ល្

district manager នាយកប្ររ់ប្រង្ ណឌ ល្

district no. ្ណឌ ល្ឆ្ល្ខ្

district parent advisory committee រណៈក្មការ្ ណឌ ល្ឱវារមាតារិតា

district parent advisory committee រណៈក្មការ្ ណឌ ល្ែំរូនាម ន្មាតារិតា

district representative តំណាង្ ណឌ ល្

district representative អោកតំណាង្ ណឌ ល្

district sales manager នាយកប្ររ់ប្រងការល្ក់ែូរកោចង្ ណឌ ល្

district senate ប្េឹរធសភា្ណឌ ល្

District Special Bond Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសសញ្ញា រ័ណណេិឆ្សសកោចង្ ណឌ ល្

District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សស្ ណឌ ល្

district superintendent ប្រធាន្នាយក្ ណឌ ល្

district wide early education and adult education facilities ្ន្ទីរអរ់រំកចមាររឋ្វយ័និ្ងនី្តិជន្រូទំាង្ ណឌ ល្

District’s Certificates of Participation វញិ្ញា រន្រ័ប្តថ្ន្ការចូល្រួ្ ររស់្ ណឌ ល្

District-City Subcommittee អន្ចរណៈក្មការ្ ណឌ ល្-ប្កុង

diversity ភាេចប្្ុោះ(វរបធ្៌)

divestiture រញ្ញជ ឆ្អាយជប្្ុោះឆ្ចាល្

dividend ប្ ក់ចំឆ្ណញ

dividend ប្ ក់ចចងការ

dividend ប្ ក់ភារោភ

divinity ឆ្រវាស្ត្សតវជិាជ

divinity ឆ្រវាស្ត្សតវរិា

division ការផ្រងផ្ចក

division ខ្ណឌ
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division សង្ហេ ត់

division ផ្នោក

division នាយកដាឋ ន្

division ខ្ណឌ

division chief ប្រធាន្នាយកដាឋ ន្

division manager នាយកប្ររ់ប្រងនាយកដាឋ ន្

division of departmental functions នាយកដាឋ ន្ថ្ន្ ច្ខ្ង្ហរប្កសួង

division of fairs and expositions នាយកដាឋ ន្េិេ័រណ៍និ្ងការតំាងរង្ហា ញ

DLI DLI

do not vote this page កចំឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ល្ើរេ័រឆ្ន្ោះ

doctor ឆ្វជជរណឌិ ត

doctor ប្រូឆ្រេយ

doctor of chiropractic ឆ្វជជរណឌិ តសរថ្ស

doctor of chiropractic ឆ្េរយសរថ្ស

Doctor of Education រណឌិ តអរ់រ ំ

Doctor of Education (Ed.D) រណឌិ តអរ់រំ(Ed.D)

Doctor of Judicial Science រណឌិ តវរិាាស្ត្សតចារ់

Doctor of Judicial Science (S.J.D) រណឌិ តវរិាាស្ត្សតចារ់(S.J.D)

doctor of optometry ឆ្វជជរណឌិ តខាងេិនិ្តយផ្ភោកឆ្ដាយរសសភណឌ

doctoral degree in school administration សញ្ញា រ័ប្តរណឌិ តផ្នោកប្ររ់ប្រងាោ

document receipt section ផ្នោកថ្ន្រង្ហេ ន់្ថ្ែឯការ

documented ផ្ែល្កត់រចកជាឯការ

documented ផ្ែល្ចងប្កងជាឯការ

dog park ឧរាន្ផ្ឆ្េ

dog run ការេប្ងត់ផ្ឆ្េ

dog run ការនំាផ្ឆ្េរត់
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dollar ែចោល រ

domestic ថ្នទកោចង

domestic កោចងស្រសុក

domestic កោចងប្រួារ

domestic engineering វសិាករកោចងស្រសុក

domestic engineering ជំនាញឆ្្នទោះ

domestic partner ថ្ែរូប្រាួរ

domestic violence council ប្កុ្ ប្រឹកាអំឆ្េើហិងាកោចងប្រួារ

domestic violence court តចោការអំឆ្េើហិងាកោចងប្រួារ

double benefits កថ្ប្ ្ឆ្រាែង

double benefits កថ្ប្ ្ប្តតួគោ េីរែង

double tracking ការតា្ដាន្ឆ្រាែង

double tracking ការតា្ដាន្ប្តួតគោ េីរែង

double voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្រាែង

double voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តប្តួតគោ េីរែង

double-dipping ប្ជល្ក់េីរែង

download ទាញយក(េីរណាត ញអចីន្ធឺណិត)

download ឆ្ដាន្ ូែ

downtown ឆ្ដាន្តឆ្ោន្

downtown កណាត ល្ប្កុង

downtown ឆ្រោះែូងប្កុង

downtown parking commission រណៈក្មការចំណតោន្យន្តឆ្ដាន្តឆ្ោន្

draft ឆ្សចកតីប្ពាង

draft ្ូល្របទាន្រ័ប្តធនាគរ

draft ការឆ្សោើសចំប្ ក់េីធនាគរ

draft ឆ្សចកតីប្ពាង

Cambodian Glossary page 110 of 335 4/10/2017



draftsman អោករូររលង់

draftsman អោកប្ពាងចារ់

draftswoman អោករូររលង់

draftswoman អោកប្ពាងចារ់

Draper Center for Community Partnerships ្ជឈ្ណឌ ល្Draper សំរារ់ភាេជាថ្ែរូសហរ្ន៍្

drawing of the 26 letters of the alphabet ចារ់យកឆ្ចញេីអកសរ26 តួកោចងអការប្ក្

DREAM Act ចារ់DREAM

DREAM Act (Development, Relief, and Education for Alien Minors) ចារ់DREAM (ការអភិវឌ្ឍន៍្, ការជួយសឆ្ន្តង្ហា ោះ, និ្ងការអរ់រំសំរារ់អនិ្តិជន្ររឆ្រស)

dredging ការរូ្ភក់ឆ្ចញ

dress designer អោករចនា  ្ូែសឆ្្លៀករំពាក់

drive ឆ្រើកររ

drive រញ្ញជ

drive រងាំ

drive-by shooting ឆ្រើកឡាន្ឆ្ៅផ្កបរ ញ់ឆ្ហើយរត់ ត់

driver អោកឆ្រើកររ

driver’s license number ឆ្ល្ខ្អាជាា រ័ណណឆ្រើកររ

driving instructor ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ឆ្រើកររ

drop-out ឈរ់(ាោ)

drop-out រត់ឆ្ចាល្(ាោ)

drug counselor អោកនតល់្ឱវារឆ្ប្រឿងឆ្ញៀន្

drug dealer អោកល្ក់ឆ្ប្រឿងឆ្ញៀន្

Dual Language Immersion (DLI) Program ក្មវធីិឆ្ផ្លត តឆ្ល្ើឆ្រារភាា(DLI)

Dual Language Immersion Program ក្មវធីិឆ្ផ្លត តឆ្ល្ើឆ្រារភាា

due process នី្តិវធីិប្តឹ្ប្តវូតា្ចារ់

due process ែំឆ្ណើ រប្តឹ្ប្តវូតា្ចារ់

duplicate vote ឆ្នោ តច្លង
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duplicate vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តជាន់្គោ ឆ្រាែង

duties ករណីយកិច្

duties កិច្ការ

duties នារី

duties and responsibilities of the Ethics Commission ករណីយកិច្និ្ងការររួល្ខ្ចសប្តវូររស់រណៈក្មការសីល្ធ្៌

duties of City Ethics Commission ករណីយកិច្ររស់រណៈក្មការសីល្ធ្៌ប្កុង

dwelling unit អាគររស់ឆ្ៅ

dwelling unit ឆ្រហដាឋ ន្រស់ឆ្ៅ

DWP DWP

each class ោោ ក់នី្្ួយ

each class វណណៈនី្្ួយៗ

early childhood development teaching credential វញិ្ញា រន្រ័ប្តអរ់រំអំេីការអភិវឌ្ឍន៍្រឋ្វយ័

Early Childhood Education (ECE) Program ក្មវធីិអរ់ររំឋ្វយ័(ECE)

Early Childhood Education Program ក្មវធីិអរ់ររំឋ្វយ័

early retirement ការចូល្និ្វតតន៍្្ ចន្វយ័

early retirement ការចូល្និ្វតតន៍្ឆ្ៅវយ័ឆ្កមង

early touchscreen voting locations ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ តតា្កចំេយូរ័រលច់ស្ត្សាីន្្ ចន្កាល្កំណត់

early voting ការឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្កាល្កំណត់

early voting by touchscreen ការឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្ឆ្េល្ឆ្ដាយឆ្ប្រើកចំេយូរ័រលច់ស្ត្សាីន្

early voting touch screen sites ការដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្ឆ្េល្ឆ្ដាយឆ្ប្រើកចំេយូរ័រលច់ស្ត្សាីន្

early warning system ប្រេ័ន្ធប្េមាន្្ ចន្ឆ្េល្

earnings deceleration ការរងែង់ឆ្ល្បឿន្រកប្ ក់ចំណូល្

earthquake ការរញជួ យែី

earthquake ការរញជួ យផ្នន្ែី

earthquake retrofitting ការជួសជចល្ឆ្ប្កាយការរញជួ យែី

easements សិរធិឆ្ប្រើប្ ស់ែីអោកែថ្រ
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east រិសខាងឆ្កើត

east រិសរូព៌ា

east wing ឆ្ឈោៀងអាគរខាងឆ្កើត

e-business ពាណិជជក្មឆ្អ ិចប្តូនិ្ច

ECE ECE

ECO ECO

ECO businessman ពាណិជជក្មECO

ecological stewardship ភាេរឆ្ប្ ើ្ររាិថ ន្

ecological wisdom ប្ ជាា ររាិថ ន្

ecological wisdom រតិរណឌិ តររាិថ ន្

economic ឆ្សែឋកិច្

economic development ការអភិវឌ្ឍន៍្ឆ្សែឋកិច្

Economic Development Council ប្កុ្ ប្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្ឆ្សែឋកិច្

economic forecast conferences សន្ោិសីរេាករណ៍ឆ្សែឋកិច្

economic stimulus initiative រំនិ្តនតួចឆ្នតើ្ជប្្ញុស្ទចោះឆ្សែឋកិច្

economics professor ាស្ត្ាត ចារយឆ្សែឋកិច្

economist អោកឆ្សែឋកិច្

economist ឆ្សែឋកិច្វរូិ

economist-educator អោកឆ្សែឋកិច្-អោកអរ់រ ំ

ecumenical council ប្កុ្ ប្រឹកាាសនាប្រីសទាកល្

Ecumenical Hunger Program ក្មវធីិនាត់នាង់អោកឆ្ស្រសកោល ន្ររស់ាសនាប្រីសទ

Ed.D Ed.D

editor អោកកាត់ត(ភាេយន្ត)

editor និ្េន្ធនាយក(កាផ្សត)

editor អោកររួល្ការឆ្រៀរចំការឆ្ ោះេច្ពនាយ(ឆ្សៀវឆ្ៅ)

editorial consultant រីប្រឹកាអោកនិ្េន្ធ

Cambodian Glossary page 113 of 335 4/10/2017



editorial consultant អោកនតល់្ឆ្ោរល់្ែល់្អោកនិ្េន្ធ

education ការអរ់រ ំ

education ការសិកាអរ់រ ំ

educational ថ្ន្ការអរ់រ ំ

educational ថ្ន្ការសិកាអរ់រ ំ

educational foundation ្ូល្និ្ធិអរ់រ ំ

educational institute វរិាាថ ន្អរ់រ ំ

Educational Results Partnership ភាេជាថ្ែរូល្រធនល្ថ្ន្ការអរ់រ ំ

Educational Results Partnership ភាេជាថ្ែរូល្រធនល្ថ្ន្ការអរ់រ ំ

Educational Results Partnership (ERP) ភាេជាថ្ែរូល្រធនល្ថ្ន្ការអរ់រំ(ERP)

educational technology manager នាយកប្ររ់ប្រងរឆ្ច្កវរិាអរ់រ ំ

educational value តថ្្លថ្ន្ការអរ់រ ំ

educational value តថ្្លការអរ់រ ំ

educator អោកអរ់រ ំ

effect of enactment on existing law and offices ប្រសិរធភាេថ្ន្ការអន្ច្័តិចារ់ផ្ែល្មាន្និ្ងការោិល័្យ

effect of invalidity in part នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ភាេឥត ន្ការកោចងផ្នោក(ណា្ួយ)

effect of new charter on board of education នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ល្កាន្តិកៈលមីឆ្ល្ើរណៈក្មការអរ់រ ំ

effect of ordinances ប្រសិរធភាេថ្ន្រររញាតតិ

effect of redistricting on incumbents នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ការផ្ចក្ ណឌ ល្ឆ្ ើងវញិឆ្ៅឆ្ល្ើឆ្រកាជន្អោកកាន់្តំផ្ណង

effect of redistricting on incumbents នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ការផ្ចកតំរន់្ឆ្ ើងវញិឆ្ៅឆ្ល្ើឆ្រកាជន្អោកកាន់្តំផ្ណង

effect of section on issuance of bonds នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្មាប្តាឆ្ល្ើការឆ្ចញសញ្ញា រ័ណណក្្ី

effect of veto នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ការជំទាស់

effect of veto នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ឆ្វតូ

effect of violation on outcome of election នល្រ ោះពាល់្ថ្ន្ររឆ្ល្មើសឆ្ល្ើល្រធនល្ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

effect on pension and retirement benefits នល្រ ោះពាល់្ឆ្ល្ើកថ្ប្ ្ឆ្ាធន្និ្ងការចូល្និ្វតិតន៍្

effective date កាល្ររឆិ្ចឆរចូល្ធរមាន្
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effective date កាល្ររឆិ្ចឆរចារ់ឆ្នតើ្

egress សិរធិឆ្ចញ

elder ចាស់ប្េឹទាធ ចារយ

elder ្ន្ចសសចាស់

elder ចាស់រចំ

elder abuse ការរឆំ្ោភរំពាន្្ ន្ចសសចាស់

elder caretaker អោកផ្លទំា្ ន្ចសសចាស់

elder caretaker អោកឆ្ ើ្ល្្ ន្ចសសចាស់

elderly voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្ជា្ន្ចសសចាស់

elect ឆ្ ោះឆ្នោ ត

elect ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

elect ឆ្ប្ជើសតំាង

elect a city charter revision ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសកំផ្ណថ្ន្ល្កាន្តិកៈប្កុង

elected council-persons សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាជារ់ឆ្នោ ត

elected Los Angeles Charter Reform Commission chair vice chair ប្រធាន្អន្ចប្រធាន្រណៈក្មការផ្ករប្្ង់ល្កាន្តិកៈLosAngelesជារ់ឆ្នោ ត

elected member ស្ជិកជារ់ឆ្នោ ត

elected officials ្ន្តន្តីជារ់ឆ្នោ ត

election ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election ការឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

election ការឆ្ប្ជើសតំាង

election ballot សន្លឹកឆ្នោ ត

election campaign យចរធនាការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election clerk ឆ្សមៀន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election code ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election contribution ការនតល់្វភិារទាន្សប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election cycle ខួ្រឆ្ ោះឆ្នោ ត
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election day ថ្លៃឆ្ ោះឆ្នោ ត

election day use only ឆ្ប្រើផ្តកោចងថ្លៃឆ្ ោះឆ្នោ តរ ចឆ្ណាណ ោះ

election day vote by mail application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តឆ្ៅថ្លៃឆ្ ោះឆ្នោ ត

election division សង្ហេ ត់ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election division នាយកដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election division chief ប្រធាន្នាយកដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election events ប្េឹតតិការណ៍ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election glossary សនាទ ន្ចប្ក្ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election information េ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election information section ផ្នោកថ្ន្េ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election inspector អោកប្តតួេិនិ្តយការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election night volunteer អោកសម័ប្រចិតតយរ់ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election observer អោកសឆ្ងេតការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election of board members ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសសមាជិករណៈក្មការ

election of candidate to succeed recalled officer ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្ឆ្ែើ្បីររួល្តំផ្ណងជំនួ្ស្ ន្តន្តីផ្ែល្ប្តវូ ន្ឆ្ៅប្ត រ់្ កវញិ

election of city council members ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសសមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

election of officers at large ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស្ ន្តន្តីេិឆ្សស

election officer ្ន្តន្តីឆ្ ោះឆ្នោ ត

election official ្ន្តន្តីឆ្ ោះឆ្នោ ត

election official អោកឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election precinct ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election precinct តំរន់្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election precinct officer ្ន្តន្តីថ្ន្តំរន់្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election precinct officer ្ន្តន្តីថ្ន្្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

election resolution ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចចិតតការឆ្ ោះឆ្នោ ត

election results ល្រធនល្ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត
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election volunteer អោកសម័ប្រសប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

electioneer ទាក់ទាញរកសំឆ្ ងឆ្នោ ត

electioneering ការទាក់ទាញរកសំឆ្ ងឆ្នោ ត

elections ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

elections code ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

Elections Code Section មាប្តាថ្ន្ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

Elections Division នាយកដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

Elections Division សង្ហេ ត់ឆ្ ោះឆ្នោ ត

elections official's office ការោិល័្យររស់្ ន្តន្តីឆ្ ោះឆ្នោ ត

elective office ការោិល័្យឆ្ប្ជើសតំាង

elective office ការោិល័្យផ្ែល្ឆ្រឆ្ប្ជើសតំាង

elector អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

electoral college រណៈឆ្ ោះឆ្នោ ត(សប្មារ់ឆ្ប្ជើសតំាងប្រធានាធិរតីនិ្ងអន្ចប្រធានាធិរតី)

electoral profile ប្រវតតិររូឆ្ ោះឆ្នោ ត

electorate ប្កុ្ អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

electorate អោកឆ្ ោះឆ្នោ តសរចរ

electrical អរាិសនី្

electrical ថ្ន្អរាិសនី្

electrical engineer វសិាករអរាិសនី្

electrician អោករឆ្ច្កឆ្រសអរាិសនី្

electrician ជាងជួសជចល្អរាិសនី្

electronic ឆ្អ ិចប្តនិូ្ច

elementary រឋ្

elementary ែំរូង

elementary school ាោរឋ្សិកា

elevated railways លោល់្អយសម័យោន្ផ្ែល្ ន្ឆ្ល្ើកឆ្ ើងឆ្អាយខ្ពស់
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elevated railways លោល់្រលឆ្ភលើងផ្ែល្ ន្ឆ្ល្ើកឆ្ ើងឆ្អាយខ្ពស់

eligibility for office មាន្ល្កាណស្បតតិកាន់្តំផ្ណង

eligibility for office មាន្ល្កាណស្បតតិសប្មារ់ការោិល័្យ

eligibility to vote មាន្ល្កាណស្បតតិឆ្ ោះឆ្នោ ត

eligibility worker ក្មករផ្ែល្មាន្ល្កាណស្បតតិ

eligible ផ្ែល្មាន្ល្កាណស្បតតិ

eligible មាន្ល្កាណស្បតតិ

eligible candidates ឆ្រកាជន្ផ្ែល្មាន្ល្កាណស្បតតិ

eligible list រញជ ីផ្ែល្មាន្ល្កាណស្បតតិ

eligible to register មាន្ល្កាណស្បតតិអាចចចោះឆ្ ម្ ោះ

eligible to vote មាន្ល្កាណស្បតតិអាចឆ្ ោះឆ្នោ ត

eligible voters អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្ល្កាណស្បតតិ

e-mail អចីផ្្ល្

emergency ភាេអាសន្ោ

emergency ឆ្ប្គោះអាសន្ោ

emergency ការសឆ្ន្តង្ហា ោះអាសន្ោ

emergency medical services ឆ្សវាឆ្វជជាស្ត្សតសឆ្ន្តង្ហា ោះអាសន្ោ

emergency medical services ឆ្សវាឆ្េរយសឆ្ន្តង្ហា ោះអាសន្ោ

emergency planner អោកឆ្រៀរចំរឆ្ប្មាងសប្មារ់ឆ្ប្គោះអាសន្ោ

emergency planner តារាងឆ្ប្តៀ្សប្មារ់ឆ្ប្គោះអាសន្ោ

emergency response facility ឧរករណ៍ឆ្ឆ្លើយតរឆ្ប្គោះអាសន្ោ

emergency response facility ្ន្ទីរឆ្ឆ្លើយតរឆ្ប្គោះអាសន្ោ

emergency room physician ប្រឆូ្េរយប្រចំារន្ទរ់សឆ្ន្តង្ហា ោះអាសន្ោ

emergency vote by mail ការឆ្ ោះឆ្នោ តអាសន្ោតា្សំរចប្ត

eminent domain សិរធិររស់រដាឋ ភិ ល្កោចងការរិញែីយកឆ្ៅឆ្ប្រើប្ ស់ជាាធារណៈ

employee និ្ឆ្ោជិត
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employee កូន្ឈោូល្

employee relations board រណៈក្មការរំនាក់រំន្ងនិ្ឆ្ោជិត

employee relations board រណៈក្មការរំនាក់រំន្ងកូន្ឈោូល្

employee relations representative អោកតំណាងរំនាក់រំន្ងនិ្ឆ្ោជិត

employee relations representative អោកតំណាងរំនាក់រំន្ងកូន្ឈោូល្

employee rights attorney ឆ្្ធាវីសិរធិនិ្ឆ្ោជិត

employment and economic incentive areas កផ្ន្លងឆ្ល្ើកសទយួការង្ហរនិ្ងឆ្សែឋកិច្

employment counselor អោកនតល់្ឱវារការង្ហរ

employment of ការង្ហរថ្ន្

employment provisions រញាតតិការង្ហរ

employment recruiter អោកនសេានាយការង្ហរ

empower នតល់្អំណាច

empower volunteer organizations ឆ្អាយអំណាចអងាការសម័ប្រចិតត

empowerment ការនតល់្អំណាច

enact អន្ច្័តចារ់

enacting clause ឆ្សចកតីប្រកាសអន្ច្័ត

enclosure titles ចំណងឆ្ជើងឯការភាជ រ់ជា្ួយ

encourage water conservation ជប្្ញុការអភិរកសរឹក

end of ballot ចចងរញ្រ់ថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

end of ballot ចចងសន្លឹកឆ្នោ ត

end of voting ចចងរញ្រ់ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

end of year transfer provisions ចចងរញ្រ់ថ្ន្រញាតតិឆ្នទរនោ ំ

Endangered Species Act ចារ់សតាផ្ែល្ប្រឈ្នឹ្ងឆ្ប្គោះោោ ក់

endorse យល់្ប្េ្

endorse ចារខ្ោងសំរចប្តយល់្ប្េ្

endorsed by យល់្ប្េ្ឆ្ដាយ
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endorsement ការយល់្ប្េ្

endorsement ចំណារខ្ោងសំរចប្តយល់្ប្េ្

energetic ផ្ែល្ខាល ំងកាល

Energy Conservation Program ក្មវធីិអភិរកសោ្េល្

energy coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ោ្េល្

energy engineer វសិាករោ្េល្

energy management analysis ការវភិារអំេីការប្ររ់ប្រងោ្េល្

energy service company ប្កុ្ ហ ចន្ឆ្សវាោ្េល្

enforceable contract កិច្សន្ាផ្ែល្មាន្តថ្្លប្រតិរតតិ

enforcement ការេប្ងឹងការឆ្គរេចារ់

enforcement ការអន្ចវតតន៍្ចារ់

enforcement officer ្ន្តន្តីេប្ងឹងការឆ្គរេចារ់

enforcement officer ្ន្តន្តីអន្ចតតន៍្ចារ់

engine room រន្ទរ់មា សចីន្

engineer វសិាករ

engineering វសិាក្ម

English អង់ឆ្រលស

English ភាាអង់ឆ្រលស

English as a Second Language ភាាអង់ឆ្រលសជាភាារីេីរ

English as a Second Language (ESL) ភាាអង់ឆ្រលសជាភាារីេីរ(ESL)

English literature អកសរសិល្ប៍អង់ឆ្រលស

English professor ាស្ត្ាត ចារយភាាអង់ឆ្រលស

English teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ភាាអង់ឆ្រលស

enhance ឆ្ធាើឆ្អាយប្រឆ្សើរឆ្ ើង

enhance រផ្ន្ថ្

enhance រញូ្ល្
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enhance រឆ្ងេើន្

enhance ាត រ

enhanced sentence provisions រឆ្រៀរឆ្ធាើឆ្អាយប្រឆ្ោរ ន្ល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

enhanced sentence provisions រឆ្រៀរផ្កលំ្អប្រឆ្ោរ

enrichment class ោោ ក់ផ្កលំ្អ

enrichment program ក្មវធីិផ្កលំ្អ

enrollment ការចចោះឆ្ ម្ ោះ

entering-level clerical positions កប្្ិត្ ចខ្ង្ហរថ្ន្ឆ្សមៀន្ផ្ែល្ឆ្រើរចូល្ឆ្ធាើការ

enterprise zones តំរន់្សហប្គស

entertainer អោកកំែរឆ្ភាៀវ

entertainer អោកសផ្្តងរសសនី្យភាេ

entertainment ការកំែរឆ្ភាៀវ

entertainment រសសនី្យភាេ

entertainment ការកំាន្ត

entertainment industry professional អោកប្រករវជិាជ ជីវៈឧសាហក្មខាងសផ្្តងរសសនី្យភាេ

entities អងាភាេ

entitlement to develop ការនតល់្សិរធិឆ្ែើ្បីអភិវឌ្ឍន៍្

entitlement to service credit ការនតល់្សិរធិឆ្ែើ្បីនតល់្ឥណទាន្

entity អងាភាេ

entrepreneur សហប្រិន្

entry into public utility competition នលូវចូល្ឆ្ៅកាន់្ការប្រកួតប្រផ្ជងឆ្សវាាធារណៈ

enumerated powers អំណាចជានលូវការររស់សភាអាឆ្្រកិ(ផ្ែល្មាន្ផ្ចងកោចងមាប្តារី1ផ្នោករី8ថ្ន្រែឋធ្មន្ចញាសហរែឋអាឆ្្រកិ)

envelope ឆ្ស្រា្សំរចប្ត

environment ររាិថ ន្

environment ររោិកាស

environment defense fund ្ូល្និ្ធិការពារររាិថ ន្
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environmental ថ្ន្ររាិថ ន្

environmental ថ្ន្ររោិកាស

Environmental Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារររាិថ ន្

environmental advocate អោកគំពារររាិថ ន្

environmental attorney ឆ្្ធាវីររាិថ ន្

environmental chemist រី្ីវរូិររាិថ ន្

environmental chemist អោករី្ីររាិថ ន្

Environmental Conservation Organization (ECO) businessman ពាណិជជករអងាការអភិរកសររាិថ ន្(ECO)

Environmental Conservation Organization businessman ពាណិជជករអងាការអភិរកសររាិថ ន្

environmental education director នាយកអរ់រំររាិថ ន្

environmental political chairperson ប្រធាន្ន្ឆ្ោ យររាិថ ន្

environmental scientist អោកវរិាាស្ត្សតររាិថ ន្

environmental water consultant រីប្រឹការរាិថ ន្រឹក

equalization ស្ក្ម

equalization ការឆ្ធាើឆ្អាយឆ្សមើគោ

equalization ស្ភាេ

equalization board member សមាជិករណៈក្មការស្ក្ម

equalization process ែំឆ្ណើ រការស្ក្ម

Equestrian and Traffic and Safety Committees រណៈក្មការប្ររ់ប្រងការជិោះឆ្សោះនិ្ងចរាចរនិ្ងសចវតថិភាេ

equestrian trails, ridgeline preservation ការអភិរកសនលូវជិោះឆ្សោះនិ្ងនលូវជួរភោំ

equestrian trails, ridgeline preservation ការអភិរកសនលូវជិោះឆ្សោះនិ្ងនលូវជួរភោំ

equestrian trails, ridgeline preservation ការការពារផ្លរចកនលូវជិោះឆ្សោះនិ្ងនលូវជួរភោំ

equipment ឆ្ប្រឿងររកិាា រ

equity management ការប្ររ់ប្រងភារោរ

equity management ការប្ររ់ប្រងស្ធ្៌

equivalent dwelling កផ្ន្លងាោ ក់ឆ្ៅស្្ ូល្
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equivalent dwelling កផ្ន្លងាោ ក់ឆ្ៅរ ចន្គោ

ERP ERP

e-sample ballot សន្លឹកឆ្នោ តរំរូឆ្អ ិចប្តូនិ្ច

escrow agent ភាោ ក់ង្ហររតិជន្រការញជ ី(ឆ្នទរែី)

escrow office ការោិល័្យរតិជន្រការញជ ី(ឆ្នទរែី)

ESL ESL

ESL tutor អោកជួយរឆ្ប្ងៀន្ESL(មាោ ក់រល់្មាោ ក់)

establishment ការរឆ្ងេើត

establishment ប្រឹោះាថ ន្ជំនួ្ញ

estate ឆ្ភារប្រេយ

estate ប្រេយស្បតតិ

estate ែីក្មសិរធិ

estate ប្រេយទំាង្ ូល្ររស់អោកធន្កស័យ

estate or trust ឆ្ភារប្រេយឬប្តឹសត

estate planner អោកឆ្ធាើ ផ្នន្ការឆ្ភារប្រេយ

estimated cost ថ្លល  ន់្ាម ន្រចក

estimated cost តថ្្ល  ន់្ាម ន្

et seq   ឆ្ហើយែំឆ្ណើ រការប្កាយ្ក

ethical ផ្ែល្ប្តឹ្ប្តវូតា្សីល្ធ្៌

ethical ថ្ន្សីល្ធ្៌

Ethics Commission រណៈក្មការសីល្ធ្៌

ethnicity ជន្ជាតិ

ethnicity ជាតិេន្ធច

evaluating consultants រីប្រឹកាផ្នោកវាយតថ្្ល

evaluating consultants អោកនតល់្ឱវារផ្នោកវាយតថ្្ល

event ប្េឹតតិការណ៍
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event េិធី

event ល្រធនល្

events education manager នាយកប្ររ់ប្រងការអរ់រំប្េឹតតិការណ៍

evidence storage ការរការចកភសតចតាង

ex officio ឆ្ោងតា្តំផ្ណង

ex officio ឆ្េញចារ់

ex officio សថិតឆ្ប្កា្ការប្ររ់ប្រងររស់

exaggerated and exorbitant ផ្ែល្រំនលឹសនិ្ងផ្ែល្ខ្ចសរំន្ង

exaggerated and exorbitant ផ្ែល្រឆ្ញ្ញរញូ្ល្និ្ងផ្ែល្ហួសឆ្ហតច

examination ការប្រ ង

examination ការេិនិ្តយ

examination វញិ្ញា ា

examining ការប្រ ង

examining ការេិនិ្តយ

exchange រតូរឆ្ៅវញិឆ្ៅ្ក

exchange ែូរឆ្ៅវញិឆ្ៅ្ក

exchange of water រតូររឹក(ឆ្ៅវញិឆ្ៅ្ក)

exchangeable ផ្ែល្អាចរតូរឆ្ៅវញិឆ្ៅ្ក ន្

excusing hazardous materials citations ការឆ្ល្ើកផ្ល្ងការផ្លកេិន័្យឆ្ល្ើវតថចធាតចឆ្ប្គោះោោ ក់

executed by me  ន្ប្រតិរតតិឆ្ដាយខ្ាចំ

executed by me  ន្ប្រតិរតតិឆ្ដាយររូខ្ាចំ

execution, delivery and performance ការប្រតិរតតិ, ការផ្ចកចាយនិ្ងការអន្ចវតតន៍្

executive ោោ ក់ែឹកនំា

executive អោកចាត់ផ្ចងការ

executive administrator អភិ ល្ប្រតិរតតិ

executive administrator អោកប្ររ់ប្រងផ្នោកប្រតិរតតិ
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executive assistant ជំនួ្យការប្រតិរតតិ

executive assistant city attorney ឆ្្ធាវីាោប្កងុជំនួ្យការប្រតិរតតិ

executive board រណៈក្មការប្រតិរតតិ

executive branch ាខាប្រតិរតតិ

executive budget លវកិាប្រតិរតតិ

executive budget division នាយកដាឋ ន្លវកិាប្រតិរតតិ

executive committee រណៈក្មការប្រតិរតតិ

executive directives ឆ្សចកតីរង្ហា រ់ប្រតិរតតិ

executive directives ឆ្សចកតីផ្ណនំាប្រតិរតតិ

executive director នាយកប្រតិរតតិ

executive director of the Board of Police Commissioners នាយកប្រតិរតតិថ្ន្រណៈក្មការសោងការរ ូលី្ស

executive director, Consumer Federation of California នាយកប្រតិរតតិ, សហេ័ន្ធអតិលិជន្ឆ្ភាកាត California

executive legal liaison ស្ព័ន្ធការីស្រសរចារ់ប្រតិរតតិ

Executive Steering Committee រណៈក្មការអចិថ្ន្តន្តយ៍ប្រតិរតតិ

exempt រចួេន្ធ

exempt ឆ្ល្ើកផ្ល្ងេន្ធ

exempt actions វធិាន្ការរចួេន្ធ

exempt actions ចំណាត់ការរចួេន្ធ

exemption from civil service ការឆ្ល្ើកផ្ល្ងេីឆ្សវាសចីវលិ្

exemptions ការឆ្ល្ើកផ្ល្ង

exemptions ចំនួ្ន្ប្ ក់្ ិន្ប្តវូរង់េន្ធ

exercise ហាត់ប្ ណ

exercise ការអចន្វតតន៍្

exercise room រន្ទរ់ហាត់ប្ ណ

exhausted ផ្ែល្ឆ្ខ្ាោះ

exhausted ផ្ែល្អស់
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exhausted ផ្ែល្ឆ្ខ្ាោះឆ្ខ្ាយ

exhibit តំាង

exhibit ដាក់តំាង

exhibit េិេ័រណ៍

exhibit វតថចតំាង

exhibit ឆ្សចកតីផ្លលង

exhibit ឆ្សចកតីរាយការណ៍

exit polls ឆ្ចញេីការដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

expand technology េប្ងីករឆ្ច្កវរិា

expedite voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តេឆ្ន្លឿន្

expenditure plan រឆ្ប្មាងចំណាយ

expenditure programs ក្មវធីិចំណាយ

expenditures ការចំណាយ

expertise ជំនាញការ

expertise ឆ្កាសល្យវជិាជ

explore merit bonuses for teachers ផ្សាងយល់្អំេីរចណប្រឆ្ោជន៍្រង្ហា ន់្សប្មារ់ប្រូៗ

explorers អោករចករក

exponential growth ការលូ្តោស់ធំអឆ្ន្ក

export businessman ពាណិជជករនិ្ហ័រណ

export businessman ពាណិជជករនំារំនិ្ញឆ្ចញ

export development consultant រីប្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្និ្ហ័រណ

export development consultant អោកនតល់្ឱវារផ្នោកអភិវឌ្ឍន៍្ការនំារំនិ្ញឆ្ចញ

export manager នាយកប្ររ់ប្រងនិ្ហ័រណ

export manager នាយកប្ររ់ប្រងការនំារិនិ្ញឆ្ចញ

exposition hall ាល្េិេ័រណ៍

exposition master plan រឆ្ប្មាងេិេ័រណ៍ឆ្្
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Exposure Control Plan ផ្នន្ការប្ររ់ប្រងការរ ោះពាល់្(វតថចធាតច)

extent រំហំ

extent វាិល្ភាេ

extent កប្្ិត

eye clinic រលីនិ្កផ្ភោក

eye clinic ្ន្ទីររលីនិ្កផ្ភោក

fabric store ហាងល្ក់សំេត់

facilitator អោកជួយសប្្ួល្

facilities ្ន្ទីរ

facilities សមាា រៈររកិាា រ

Facilities Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារសមាា រៈររកិាា រ

facilities manager នាយកប្ររ់ប្រង្ ន្ទីរ

Facilities Modernization Committee រណៈក្មការរំឆ្ន្ើរក្មសមាា រៈររកិាា រ

facility repair and replacement program ក្មវធីិជួសជចល្និ្ងជំនួ្ស្ ន្ទីរ

Facility Special Plan ផ្នន្ការេិឆ្សសសប្មារ់ឧរករណ៍សមាា រៈររកិាា រអាគរ

fact recital រចេាកោអងាឆ្ហតច

fact recital ការឆ្រៀររារ់អំេីការេិត

fact sheet សន្លឹកអងាឆ្ហតច

factotum ក្មករនិ្ឆ្ោជិតផ្ែល្ឆ្ធាើការប្ររ់ោ ង

faculty រណៈាស្ត្ាត ចារយ

fail-safe voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ិន្ភាល ំងភាល ត់

fair insurance responsibility act ចារ់កាតេាកិច្ររួល្ខ្ចសប្តវូររស់ប្កុ្ ហ ចន្ធានារា រ់រងឆ្ដាយយចតតិធ្៌

fair market value តថ្្លរីនារស្រ្យ

Fair Political Practices Commission រណៈក្មការអន្ចវតតន៍្ន្ឆ្ោ យឆ្ដាយយចតតិធ្៌

Fair Political Practices Commission Regulations រររញ្ញជ រណៈក្មការអន្ចវតតន៍្ន្ឆ្ោ យឆ្ដាយយចតតិធ្៌

fairness doctrine ក្មវធីិនាយឆ្ដាយយចតតិធ្៌
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fairness doctrine ល្រធិយចតតិធ្៌

family broadcasting executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិការការនសេានាយររស់ប្រួារ

family code ប្ក្ប្រួារ

family counselor អោកនតល់្ឱវារប្រួារ

family crisis center ្ជឈ្ ណឌ ល្ឆ្ដាោះស្រាយវរិតតិប្រួារ

family law ចារ់ប្រួារ

family rights advocate អោកគំពារសិរធិប្រួារ

family therapist អោកេា ល្ឆ្រារសប្មារ់ប្រួារ

family therapist ប្រូឆ្េរយប្រួារ

family trust administrator អោកប្ររ់ប្រងប្តឹសតប្រួារ

farm bureau manager នាយកប្ររ់ប្រងប្កសួងកសិក្ម

farmer កសិករ

farmer អោកផ្ស្រសចំការ

farmland ែីកសិក្ម

farmland ែីផ្ស្រសចំការ

farmland ែីឆ្ធាើ ផ្ស្រសចំការ

father ឪេចក

father រិតា

FBI FBI

features វតថចនិ្រទសសន៍្

features ល្កាណៈ

features សណាឋ ន្

federal សហេ័ន្ធ

federal រដាឋ ភិ ល្សហេ័ន្ធ

federal រដាឋ ភិ ល្កណាត ល្

federal administrator រែឋ ល្សហេ័ន្ធ
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federal administrator អភិ ល្សហេ័ន្ធ

federal census ជំឆ្រឿន្ប្រជាជន្សហេ័ន្ធ

federal census ជំឆ្រឿន្ប្រជាជន្ររស់រដាឋ ភិ ល្សហេ័ន្ធ

federal credit union act ចារ់សហជីេឥណទាន្សហេ័ន្ធ

federal criminal prosecutor រែឋអាជាា ឧប្កិែឋក្មសហេ័ន្ធ

federal deposit insurance corporation ាជីវក្មធានារា រ់រងប្ ក់កក់សហេ័ន្ធ

federal discretionary funds ្ូល្និ្ធិឆ្នាទ ន្ចសិរធិសហេ័ន្ធ

federal elections commission រណៈកមាម ធិការឆ្ ោះឆ្នោ តសហេ័ន្ធ

federal field representative អោកតំណាងតំរន់្សហេ័ន្ធ

federal field representative អោកតំណាងតំរន់្ររស់សហេ័ន្ធ

federal government រដាឋ ភិ ល្សហេ័ន្ធ

federal grand juror សមាជិករណៈវនិិ្ចឆ័យធំររស់សហេ័ន្ធ

federal income tax return form រប្្ង់និ្វតតន៍្េន្ធប្ ក់ចំណូល្សហេ័ន្ធ

federal law ចារ់សហេ័ន្ធ

federal prosecutor រែឋអាជាា សហេ័ន្ធ

Federal Voting Rights Act ចារ់សិរធិឆ្ ោះឆ្នោ តសហេ័ន្ធ

federalists អោកនិ្យ្សហេ័ន្ធ

federally recognized tribes កចល្ស្ព័ន្ធផ្ែល្ររួល្ាា ល់្ឆ្ដាយរដាឋ ភិ ល្សហេ័ន្ធ

federally-mandated languages ភាាផ្ែល្រដាឋ ភិ ល្សហេ័ន្ធតប្្វូដាច់ខាត

fee តថ្្ល

fee ថ្លល

feeder district ្ណឌ ល្នាត់នាង់អាហារ

feeder district ្ណឌ ល្នតល់្អាហារ

feeder school ាោនាត់នាង់

feet ប្រអរ់ឆ្ជើង

feet ឆ្ជើង
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feet ហាីត(រង្ហា ស់ប្រផ្វងអាឆ្្រកំិាង)

fellow citizens េល្រែឋរូកន្

fellow citizens េល្រែឋជារូកន្

felony ររឧប្កិែឋ

feminist writer អោកនិ្េន្ធស្ត្សតីនិ្យ្

fiber optic engineer វសិាករថ្ហាឆ្រ ើ រអរ់រិក

fiber optic engineer វសិាករខាងរឆ្ច្កវជិាជ ថ្ហាឆ្រ ើរអរ់រិក

field deputy ភូឈួយជាន់្ខ្ពស់

field engineer វសិាករប្រចំាការដាឋ ន្ផ្លទ ល់្

field organizer អោកចាត់ផ្ចងឆ្ៅនឹ្ងកផ្ន្លង

field representative អោកតំណាងឆ្ៅនឹ្ងកផ្ន្លង

field service technician អោករឆ្ច្កឆ្រសឆ្សវា្ូល្ដាឋ ន្

field supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយឆ្ៅនឹ្ងកផ្ន្លង

field trips ែំឆ្ណើ រសិកា

figure ឆ្ល្ខ្

figure រំនូ្រ

figure ររូ

figure មាន្សំឆ្ ង

file ត្េល់្

file ដាក់ពាកយ

file សំណចំ ឆ្រឿង

filibuster ប្រនំងតវា (ឆ្ៅសភា)

filing and certification ការត្េល់្និ្ងវញិ្ញា រន្ក្ម

filing and certification ការត្េល់្និ្ងការរញ្ញជ ក់ឆ្ដាយលិ្ខិ្ត

filling vacancy ចូល្ឆ្ធាើ ការកផ្ន្លងឆ្ៅរំឆ្ន្រ

film producer នលិ្តករភាេយន្ត
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film writer អោកនិ្េន្ធភាេយន្ត

filmmaker អោកនលិ្តភាេយន្ត

films production manager នាយកប្ររ់ប្រងនលិ្តក្មភាេយន្ត

filter manufacturing executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិនលិ្តក្មតប្្ង(រឹក)

final average salary ប្ ក់ផ្ខ្្ធយ្ចចងឆ្ប្កាយរំនចត

final votes cast by the legislature ការឆ្ ោះឆ្នោ តចចងឆ្ប្កាយរងែស់ឆ្ដាយអងានី្តិរញាតតិ

finance ហិរញាវតថច

finance ឆ្ធាើហិរញារបទាន្

finance នតល់្ហិរញាវតថច

finance administrator អោកប្ររ់ប្រងហិរញាវតថច

finance clerk ឆ្សមៀន្ហិរញាវតថច

finance commissioner សោងការហិរញាវតថច

finance committee រណៈក្មការហិរញាវតថច

finance director នាយកហិរញាវតថច

finance manager student សិសសប្ររ់ប្រងហិរញាវតថច

financial ថ្ន្ហិរញាវតថច

financial ខាងល្ចយកាក់

financial accounting supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយរណឆ្ន្យយហិរញាវតថច

financial administrator អោកប្ររ់ប្រងហិរញាវតថច

financial advisor អោកនតល់្ឱវារផ្នោកហិរញាវតថច

financial analyst អោកវភិារហិរញាវតថច

financial broker រួកឆ្ជហិរញាវតថច

financial broker ឈមួញកណាត ល្ខាងហិរញាវតថច

financial business planner អោកឆ្ធាើ ផ្នន្ការពាណិជជក្មហិរញាវតថច

financial business planner អោកឆ្រៀរចំរឆ្ប្មាងពាណិជជក្មហិរញាវតថច

financial commissioner សោងការហិរញាវតថច
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financial consultant រីប្រឹកាហិរញាវតថច

financial impact នល្រ ោះពាល់្ផ្នោកហិរញាវតថច

financial impact ឥរធិេល្ហិរញាវតថច

Financial Impact Statement រ យការណ៍រ ោះពាល់្ហិរញាវតថច

financial institution ាថ រ័ន្ហិរញាវតថច

financial investment advisor អោកនតល់្ឱវារផ្នោកវនិិ្ឆ្ោរហិរញាវតថច

financial investment advisor អោកនតល់្ឱវារខាងការរកសចីហិរញាវតថច

financial officer ្ន្តន្តីហិរញាវតថច

financial planner អោកឆ្ធាើ ផ្នន្ការហិរញាវតថច

financial planner អោកឆ្រៀរចំរឆ្ប្មាងហិរញាវតថច

financial services consultant រីប្រឹកាឆ្សវាហិរញាវតថច

financial stability ឆ្សថរភាេហិរញាវតថច

financial statements រ យការណ៍ហិរញាវតថច

financial support ការឧរតថ្ាហិរញាវតថច

financial systems consultant រីប្រឹកាប្រេ័ន្ធហិរញាវតថច

financier ហិរញានិ្យចតត

financier ហិរញាធិការ ី

financier អោកជំនាញខាងហិរញាវតថច

findings ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ច

findings ល្រធនល្

findings ការរកឆ្ែើញ

findings and declarations of policy ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចនិ្ងឆ្សចកតីប្រកាសថ្ន្ឆ្គល្ន្ឆ្ោ យ

findings and purposes ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចនិ្ងឆ្គល្រំណង

findings for granting a variance ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចសប្មារ់ការឆ្ធាើអន្ចរបទាន្ឆ្ល្ើភាេផ្ខ្ាងគោ

findings of probable cause ការរកឆ្ែើញ្ ូល្ឆ្ហតចប្រហាក់ប្រផ្ហល្

fine art dealer ឈមួញវចិិប្តសិល្បៈ
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fire ឆ្ភលើង

fire អរាិភ័យ

Fire & Police Pension Plan រំឆ្រាងឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ររស់្ ន្តន្តីរ ូលី្សនិ្ងអរាិភ័យ

fire air operations and city helicopter maintenance facility ប្រតិរតតិការររ់ាេ ត់អរាីភ័យេីឆ្ល្ើអាកាសនិ្ង្ ន្ទីរផ្លឧរធមាា រចប្ក

fire alarm technician ជាងជួសជចល្ឬែំឆ្ ើងកណតឹ ងអរាិភ័យ

fire alarms ឧរករណ៍ឆ្រារ៍ប្េមាន្អំេីអរាិភ័យ

fire alarms កណតឹ ងអរាិភ័យ

fire and paramedic 9/1/1 dispatch center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្ឆ្លើយតរ9/1/1សប្មារ់រិោន្សឆ្ន្តង្ហា ោះនិ្ងអរាិភ័យ

Fire and Police General Pension Fund ្ូល្និ្ធិឆ្ាធន្និ្វតតន៍្អរាិភ័យនិ្ងរ ូលី្សរូឆ្ៅ

fire and police pension ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្អភាិភ័យនិ្ងរ ូលី្ស

Fire and Police Tier ្ូល្និ្ធិឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ថ្ន្ឆ្សវា

fire budgets លវកិាអរាិភ័យ

fire captain ឆ្ ្រញ្ញជ ការេន្លត់អរាិភ័យ

fire chief ប្រធាន្អរាិភ័យ

fire chief ប្រធាន្ប្កុ្ េន្លត់អរាិភ័យ

fire chief, Los Angeles Fire Department ប្រធាន្អរាិភ័យ, ប្កសួងអរាិភ័យLosAngeles

Fire Commission រណៈក្មការអរាិភ័យ

fire commissioner សោងការអរាិភ័យ

fire communications dispatcher អោកផ្ចកចាយរូររ្នារ្ន៍្អរាិភ័យ

fire control ការប្ររ់ប្រងអរាិភ័យ

Fire Department ប្កសួងេន្លត់អរាិភ័យ

fire department paramedic រិោន្សឆ្ន្តង្ហា ោះថ្ន្ប្កសួងអរាិភ័យ

fire dispatch អងាភាេអរាិភ័យ

fire district ្ណឌ ល្អរាិភ័យ

fire fighter អោកេន្លត់អរាិភ័យ

fire fighter ភាោ ក់ង្ហរេន្លត់អរាីភ័យ
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fire hazards ឆ្ប្គោះោោ ក់អរាិភ័យ

fire hydrant កាល្មា សចីន្រឹកអរាិភ័យ

fire insurance agent ភាោ ក់ង្ហរធានារា រ់រងអរាិភ័យ

fire marshal តប្្តួអរាិភ័យ

fire separation wall ជញ្ញជ ងំខ្ណឌ ផ្ចកអរាិភ័យ

fire separation wall ជញ្ញជ ងំរំផ្រកអរាិភ័យ

fire station ាថ នី្យ៍អរាិភ័យ

fire systems engineer វសិាករប្រេ័ន្ធអរាិភ័យ

firefighter ភាោ ក់ង្ហរេន្លត់អរាិភ័យ

firefighter អោកេន្លត់អរាិភ័យ

firefighters association សមារ្ភាោ ក់ង្ហរេន្លត់អរាិភ័យ

fireman ភាោ ក់ង្ហរេន្លត់អរាិភ័យ

fireman អោកេន្លត់អរាិភ័យ

firm ប្កុ្ ហ ចន្

firm សហប្គស

First Christian Church ប្កុ្ ជំន្ចំហាឹសតប្រីាទ ន្

first degree murder ោតក្មឆ្ដាយឆ្ចតនានិ្ងរិតរចកជា ច្ន្

first hand experience ររេិឆ្ាធន៍្ែំរូង

First Time Home Buyer Programs ក្មវធីិអោករិញនទោះឆ្ល្ើកែំរូង

First United Methodist Church ប្កុ្ ជំន្ចំហាឹសតយូថ្ណរឹតផ្្សូឌិ្សត

fiscal ថ្ន្ារឆ្េើេន្ធ

fiscal conservative អោកអភិរកសារឆ្េើេន្ធ

fiscal effect ល្រធនល្ារឆ្េើេន្ធ

fiscal impact នល្រ ោះពាល់្ារឆ្េើេន្ធ

fiscal management ការប្ររ់ប្រងារឆ្េើេន្ធ

fiscal responsibility ការររួល្ខ្ចសប្តវូារឆ្េើេន្ធ
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fiscal solvency for our school ភាេរចួរំណច ល្ារឆ្េើេន្ធសប្មារ់ាោររស់ឆ្យើង

fiscal year នោ ំារឆ្េើេន្ធ

fish and game code ប្ក្្ ចាឆ ជាតិនិ្ងកីឡា

Fish and Game Preservation Fund ្ូល្និ្ធិអភិរកស្ ចាឆ ជាតិនិ្ងកីឡា

flag room រន្ទរ់រង់ជាតិ

flap ររោះ

flap រក់ឮភលឹរៗ

flight attendant អោករឆ្ប្ ើ្យន្តឆ្ហាោះ

flight crewmember សមាជិកប្កុ្ អាកាសោនិ្ក

flight engineer វសិាករអាកាសោន្

flight test engineer វសិាករឆ្តសតអាកាសោន្

flood control ការប្ររ់ប្រងរឹកជំន្ន់្

flood control employee និ្ឆ្ោជិតប្ររ់ប្រងរឹកជំន្ន់្

flood management ការប្ររ់ប្រងរឹកជំន្ន់្

flood prevention authority អាជាា ធរររ់ាេ ត់រឹកជំន្ន់្

flood protection ការការពាររឹកជំន្ន់្

flood protection bond សញ្ញា រ័ណណក្្ីការពាររឹកជំន្ន់្

Flood Protection Corridor Program ក្មវធីិោោ ក់ែឹកនំាជាន់្ខ្ពស់ការពាររឹកជំន្ន់្

flood protection corridor sub account រណនី្រងថ្ន្ោោ ក់ែឹកនំាជាន់្ខ្ពស់ការពាររឹកជំន្ន់្

floor area restriction ការកំហិតកផ្ន្លងជាន់្

florist អោកដំាឬល្ក់ផ្លេ

fluctuating pension ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ផ្ប្រប្រួល្

food co-operative coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្សហករណ៍ឆ្សបៀងអាហារ

food purchasing assistant ជំនួ្យរឹញអាហារ

food service representative អោកតំណាងឆ្សវាឆ្សបៀងអាហារ

football coach ប្រូរងាឹករង្ហា ត់ ល់្ទាត់
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footnote េ័ត៌មាន្រផ្ន្ថ្ចចងអតថររ

footnote ឆ្ល្ខ្ឆ្ោង

for សប្មារ់

for គំប្រ

for construction or improvement សប្មារ់ការាងសង់ឬកាឆ្ធាើឆ្អាយប្រឆ្សើរឆ្ ើង

for or against គំប្រឬប្រនំង

for sale on competitive bidding សប្មារ់ដាក់ល្ក់ឆ្ៅកផ្ន្លងឆ្ែញថ្លលខ្ពស់

for text of សប្មារ់អតថររថ្ន្

forced busing ការែឹកនំាឆ្ដាយរងាំ(ឆ្ៅដាក់ាោឆ្នសងៗ )

foregoing ែូចផ្ែល្ ន្ឆ្រៀររារ់េីខាងឆ្ែើ្ផ្ែល្ឆ្ៅខាង្ ចខ្ឆ្រ

foreign exchange department ប្កសួងររិូយរ័ណឌ ររឆ្រស

foreign language teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ភាាររឆ្រស

foreign policy researcher អោកស្រាវប្ជាវឆ្គល្ន្ឆ្ោ យការររឆ្រស

foreman ឆ្ ្ការ

forensic consultant រីប្រឹកាតចោការ

forensic consultant រីប្រឹកានី្តិរឆ្ច្កវរិា

forensic crime laboratories ្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្ររឆ្ល្មើសប្េហមរណឌ តចោការ

Forensic Laboratories Capital Expenditure Bond Fund ្ូល្និ្ធិសញ្ញា រ័ណឌ ចំណាយ្ ូល្ធន្ថ្ន្្ន្ឌីរេិឆ្ាធន៍្តចោការ

forensic laboratory ្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្តចោការ

forensics laboratories authority អាជាា ធរថ្ន្្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្ខាងតចោការ

forest program ក្មវធីិថ្ប្េឆ្ឈើ

forest ranger ឆ្ ្ថ្ប្េ

forester រចកា ល្

forester អោករកាថ្ប្េឆ្ឈើ

forestry camp ជំរចរំចកាា ាស្ត្សត

forfeiture ការែកសិរធិ
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forfeiture ការររឹអូសយក

form រប្្ង់

form ប្រង់ប្ទាយ

form សណាឋ ន្

form សំណចំ ផ្ររររ

former អតីត

former េីឆ្ែើ្

former េី្ ចន្

Fortune 500 Company ប្កុ្ ហ ចន្ផ្ែល្មាន្ស្បតតិចំណូល្ឆ្ប្ចើន្500

foster care executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិថ្ន្ក្មវធីិចិញឹ្្ឆ្កមង

foster care executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិថ្ន្្ន្ទីរចិញឹ្្ឆ្កមង

foundation ការរឆ្ងេើត

foundation ្ូល្និ្ធិ

foundation ឆ្គល្ការណ៍

foundation board member សមាជិករណៈក្មការ្ ូល្និ្ធិ

foundation board member សមាជិករណៈក្មការថ្ន្្ូល្និ្ធិ

foundation board of directors រណៈក្មការនាយក្ ូល្និ្ធិ

foundation board of directors រណៈក្មការនាយកថ្ន្្ូល្និ្ធិ

foundation director នាយក្ ូល្និ្ធិ

foundation trustee អភិ ល្្ ូល្និ្ធិ

founder & pastor ាថ រនិ្កនិ្ងប្រូរង្ហា ល្

Founder’s Day Honorary Service Award រង្ហា ន់្ឆ្សវាកិតតិយសរិវាាថ រនិ្ក

founding fathers រិតាអោករឆ្ងេើត(ប្រឆ្រស)

founding fathers រចេារចរស

Foursquare Gospel ែំណឹងល្ែចតចកាឆ្រ  

foyer កផ្ន្លងសប្មារ់ររួល្ឆ្ភាៀវ(កោចងសណាឋ គរ)
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fracking ចប្មាញ់ឆ្ដាយថ្ហប្ែូលិ្ក

framework agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងឆ្ល្ើប្ករខ័្ណឌ

framework agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងឆ្ល្ើឆ្គល្ការណ៍

franchise សិរធិេិឆ្សស

franchise សិរធិឆ្ប្រើយីឆ្ហា

franchise សិរធិេិឆ្សស

franchise សិរធិឆ្េញឆ្ល្ញររស់េល្រែឋ

franchise សិរធិឆ្ ោះឆ្នោ ត

franchise business owner ម្ាស់ពាណិជជក្មឆ្ប្រើយីឆ្ហា

franchise fees តថ្្លអាជីវក្មឆ្ប្រើយីឆ្ហា

franchise tax េន្ធអាជីវក្មឆ្ប្រើយីឆ្ហា

Franchise Tax Board រណៈក្មការេន្ធអាជីវក្មឆ្ប្រើយីឆ្ហា

franchised agency រីភាោ ក់ង្ហរឆ្ប្រើយីឆ្ហា

fraternity house ឆ្រហដាឋ ន្សមារ្រចរស

fraud ការលួ្ចរន្លំ

fraud investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតការលួ្ចរន្លំ

fraud prosecutor រែឋអាជាា ការលួ្ចរន្លំ

free clinic ្ន្ទីររលីនិ្កឥតរិតថ្លល

free enterprise សហប្គសឥតរិតថ្លល

freelance អោកឆ្ធាើ កិច្សន្ាឆ្ប្ៅប្ករខ័្ណឌ

freelance រចរាលិ្កឆ្ប្ៅប្ករខ័្ណឌ

freelance environmental consultant រីប្រឹការរាិថ ន្ឆ្ប្ៅប្ករខ័្ណឌ

freelance journalist អោកកាផ្សតឆ្ប្ៅប្ករខ័្ណឌ

freelance reporter អោកយកេ័ត៌មាន្ឆ្ប្ៅប្ករខ័្ណឌ

freelance writer អោកនិ្េន្ធឆ្ប្ៅប្ករខ័្ណឌ

freeway នលូវជាតិ
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freeway នលូវប្ហ្ាីឆ្វយ៍

frequently asked questions សំណូរផ្ែល្ឆ្រសួរជាញឹកញរ់

freshman និ្សសតិនោ ំរី្ ួយ

freshman ឆ្ជើងលមី

Friends of the Azusa Library រូកន្ថ្ន្រណាណ ល័្យAzusa

Friends of the Center for the Performing Arts រណាត ្ិតតថ្ន្្ជឈ្ណឌ ល្សិល្បៈសផ្្តង

Friends of the Concert Band រណាត ្ិតតថ្ន្វង់តន្តន្តីខ្ចន្ឆ្សចើត

frivolous ឥត ន្ការ

frivolous គម ន្ខ្លឹ្ារ

frivolous ្ិន្ឆ្េញល្កាណៈចារ់

front cover ប្ករខាង្ ចខ្

front desk clerk ឆ្សមៀន្តច ច្ខ្

front desk clerk អោកររួល្ឆ្ភាៀវតច ច្ខ្

front office ការោិល័្យខាង្ ចខ្

fuel systems operator អោករញ្ញជ ប្រេ័ន្ធឥន្ធន្ៈ

full term ឆ្េញអាណតតិ

full term ឆ្េញកំណត់

full term ឆ្េញកំណត់ឆ្េល្

full text of measure អតថររទំាងស្រសងុថ្ន្វធិាន្ការ

full text of measure អតថររវធិាន្ការទំាង្ ូល្

functional currency ររិូយរ័ណណមាន្ែំឆ្ណើ រការ

functions េិធី

functions ច្ខ្ង្ហរ

functions ែំឆ្ណើ រការ

fund ្ូល្និ្ធិ

fund នតល់្្ ូល្និ្ធិ
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fund city services នតល់្្ ូល្និ្ធិែល់្ឆ្សវាាោប្កុង

fund development director នាយកអភិវឌ្ឍន៍្្ ូល្និ្ធិ

fundable អាចនតល់្្ ូល្និ្ធិ

fundamental deterioration ការអន់្ឆ្ខ្ាយរចណភាេជា្ូល្ដាឋ ន្

fundamental deterioration ការអន់្ឆ្ខ្ាយរចណភាេចំា ច់

funded bond សញ្ញា រ័ណណក្្ីមាន្្ ូល្និ្ធិប្រប្រង់

funding earnings ការនតល់្្ ូល្និ្ធិឧរតថ្ាចំណូល្

fundraiser អោករកប្ ក់

fund-raising ការរកប្ ក់

fundraising consultant រីប្រឹកាខាងរកប្ ក់

fundraising director នាយករកប្ ក់

funds ្ូល្និ្ធិ

funeral director នាយករញ្ច ោះសេ

future contracts and options កិច្សន្ានិ្ងជឆ្ប្ ើ្សអនារត

G.O. G.O.

GAC GAC

gambling ការឆ្ល្ងផ្ល្បងសចីសង

gambling on tribal lands ការឆ្ល្ងផ្ល្បងសចីសងឆ្ល្ើផ្ែន្ែីកចល្ស្ព័ន្ធ

gang ប្កុ្

gang ប្កុ្ រងធំរងតូច

gang appropriations limit កប្្ិតថ្ន្ការែកប្កុ្ រងធំរងតូច

Gang Assessment & Management System ប្រេ័ន្ធវាយតថ្្លនិ្ងប្ររ់ប្រងប្កុ្ រងធំរងតូច

gang homicide prosecutor រែឋអាជាា ្ន្ចសសោតថ្ន្ប្កុ្ រងធំរងតូច

Gang Investigators Association សមារ្ឆ្សចើរអឆ្ងេតប្កុ្ រងធំរងតូច

gang murder prosecutor សចភាចារយរចរសោតក្មរងធំរងតូច

gang prosecutor រែឋអាជាា ប្កុ្ រងធំរងតូច
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gang related ផ្ែល្ទាក់រងនឹ្ងប្កុ្ រងធំរងតូច

gang violence អំឆ្េើហិងាថ្ន្ប្កុ្ រងធំរងតូច

gang violence ររឆ្ល្មើសថ្ន្ប្កុ្ រងធំរងតូច

gang violence អំឆ្េើហិងាជន្ពាល្

gang violence ររឆ្ល្មើសជន្ពាល្

Gang Violence and Juvenile Crime Prevention Act ចារ់ររ់ាេ ត់ររឆ្ល្មើសថ្ន្ប្កុ្ រងធំរងតូចនិ្ងឧប្កិែឋក្មថ្ន្យចវជន្

garage អាគរចតរលយន្ត

garage ហាងជួសជចល្រលយន្ត

gardener អោកផ្លសួន្ចារ

gardener ឧរាន្ ល្

garment worker ក្មករសំឆ្ល្ៀករំពាក់

gatehouse នទោះផ្កបរមាត់នលូវ

gatehouse អាគរឆ្ខាល ងទាា រ

gatehouse សំណាក់នម ំទាា រ

general ឧតត្ឆ្សនី្យ៍

general អរា

general ឆ្្

general រូឆ្ៅ

general ធ្មតា

general សកល្

general budget លវកិារូឆ្ៅ

general consolidated election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរួ្ រូឆ្ៅ

general election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរូឆ្ៅ

general election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាកល្

general fund ្ូល្និ្ធិរូឆ្ៅ

general fund revenues ប្ ក់ចំណូល្ថ្ន្្ូល្និ្ធិរូឆ្ៅ
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general law ចារ់រូឆ្ៅ

general minor costs to state and county ថ្លលតូចតាចរូឆ្ៅចំឆ្ពាោះរែឋនិ្ងឆ្ខាន្ធី

General Municipal and Consolidated Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុនិ្ងការឆ្ ោះឆ្នោ តរួ្ រូឆ្ៅ

General Municipal and School District Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុនិ្ងការឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ណឌ ល្សិកាធិការរូឆ្ៅ

General Municipal Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុរូឆ្ៅ

General Municipal or Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុឬការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សស

General Obligation (G.O.) Bond សញ្ញា រ័ណណក្្ីកាតេាកិច្រូឆ្ៅ(G.O.)

General Obligation Bond សញ្ញា រ័ណណក្្ីកាតេាកិច្រូឆ្ៅ

General Obligation Bond Expense Revolving Fund ្ូល្និ្ធិរងាិល្ចំណាយថ្ន្សញ្ញា រ័ណណក្្ីរូឆ្ៅ

general obligation of the city កាតេាកិច្រូឆ្ៅររស់ាោប្កុង

general plan ផ្នន្ការរូឆ្ៅ

general plan - procedures for adoption ផ្នន្ការរូឆ្ៅ-នី្តិវធីិសប្មារ់ការសចំកូន្ចិញឹ្្

general plan - purpose and contents ផ្នន្ការរូឆ្ៅ-ឆ្គល្រំណងនិ្ងមាតិកា

general plan areas វស័ិយផ្នន្ការរូឆ្ៅ

general plan areas តំរន់្ផ្នន្ការរូឆ្ៅ

general plan compliance ការប្រតិរតតិតា្ផ្នន្ការរូឆ្ៅ

general plan update committee រណៈក្មការឆ្ធាើរច្ចរបន្ោភាេឆ្ល្ើផ្នន្ការរូឆ្ៅ

general practice ការអន្ចវតតន៍្រូឆ្ៅ

general practice physician ប្រឆូ្េរយប្រតិរតតិកិច្ការរូឆ្ៅ

general provisions រររញាតតិរូឆ្ៅ

general provisions for proprietary departments រររញាតតិរូឆ្ៅសប្មារ់ប្កសួងប្រេយស្បតិ

general provisions related to departments រររញាតតិរូឆ្ៅទាក់រងនឹ្ងប្កសួង

general provisions related to officers រររញាតតិរូឆ្ៅទាក់រងនឹ្ង្ ន្តន្តី

general provisions relating to elections រររញាតតិរូឆ្ៅទាក់រងនឹ្ងការឆ្ ោះឆ្នោ ត

general services fund ្ូល្និ្ធិថ្ន្ឆ្សវារូឆ្ៅ

general services manager នាយកប្ររ់ប្រងឆ្សវារូឆ្ៅ
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general tax េន្ធរូរឆ្ៅ

general tax េន្ធាកល្

geographic information specialist អោកឯកឆ្រសខាងេ័ត៌មាន្ភូ្ិាស្ត្សត

geologist ភូរេពវរូិ

geology professor ាស្ត្ាត ចារយភូរេពាស្ត្សត

geometry ឆ្រខារណិតធរណីមាប្ត

geometry tutor អោកជួយរឆ្ប្ងៀន្ឆ្រខារណិត(មាោ ក់រល់្នឹ្ងមាោ ក់)

geoscientist អោកវរិាាស្ត្សតភូ្ិាស្ត្សត

geothermal power ោ្េល្កឆ្ ត កោចងផ្នន្ែី

geothermal power development ការអភិវឌ្ឍន៍្ោ្េល្កឆ្ ត កោចងផ្នន្ែី

geriatric registered nurse រិោន្ចរដាឋ កមាន្អាជាា រ័ណឌ ផ្នោកេា ល្និ្ងផ្លទំា្ ន្ចសសចាស់កោចង្ ន្ទីរឆ្េរយ

gift អំឆ្ណាយ

gift ជំនូ្ន្

gift tax េន្ធអំឆ្ណាយ

Gifted and Talented Students Program ក្មវធីិសិសសផ្ែល្មាន្ឆ្រេឆ្កាសល្យនិ្ងអំឆ្ណាយទាន្

gifted student សិសសផ្ែល្មាន្អំឆ្ណាយទាន្

girl scout កាយររិធកចមារ ី

girl's gymnasium ប្រឹោះាថ ន្ហាត់ប្ ណកចមារ ី

girls softball កីឡា ល់្រន់្កចមារ ី

glossary សនាទ ន្ចប្ក្

go to next page ឆ្រើកឆ្ៅរំេ័ររនាទ រ់

Golden Apple Award រង្ហា ន់្ឆ្  ្មាស

Golden Oak Award រង្ហា ន់្កាត រមាស

golf course manager នាយកប្ររ់ប្រងរីោន្ឆ្ល្ងកីឡាវាយកូន្ឆ្គល្

good faith ឆ្ដាយសចរធចិតត

good faith ឆ្ដាយចិតតសចច្រតិ
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good fiscal management ការប្ររ់ប្រងារឆ្េើេន្ធល្ែ

good standards of character for their lives មាន្ចរតិល្កាណៈល្ែប្តឹ្ប្តវូសប្មារ់ជីវតិររស់េួកឆ្រ

good-will សចចឆន្ទៈ

Goodwill Industries ឧសាហក្មសចចឆន្ទៈ

governance ការប្ររ់ប្រង

governance អភិ ល្កិច្

governing board រណៈកមាម ធិការប្ររ់ប្រង

governing board member សមាជិករណៈកមាម ធិការប្ររ់ប្រង

governing board member, Ontario-Montclair School District សមាជិករណៈកមាម ធិការប្ររ់ប្រង, ្ណឌ ល្សិកាធិការOntario-Montclair

governing board member, Orange Unified School District សមាជិករណៈកមាម ធិការប្ររ់ប្រង, ្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្ Orange

governing board member, trustee area សមាជិករណៈកមាម ធិការប្ររ់ប្រង, តំរន់្អភិ ល្

governing boardmember, Rio Hondo Community College District, Area 4 សមាជិករណៈកមាម ធិការប្ររ់ប្រង, ្ណឌ ល្សិកាធិការថ្ន្្ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្Rio Hondo, តំរន់្រី4

governing body អងាប្ររ់ប្រង

governing body អងាការប្ររ់ប្រង

governing member សមាជិកប្ររ់ប្រង

governing member, Board of Education សមាជិកប្ររ់ប្រង, រណៈកមាម ធិការអរ់រ ំ

government រដាឋ ភិ ល្

Government Action Council ប្កុ្ ប្រឹកាចំណាត់ការរដាឋ ភិ ល្

Government Action Council (GAC) ប្កុ្ ប្រឹកាចំណាត់ការរដាឋ ភិ ល្(GAC)

government administrator រែឋ ល្ថ្ន្រដាឋ ភិ ល្

government affairs advisor រីប្រិកាកិច្ការរដាឋ ភិ ល្

government aided ជំនួ្យការរដាឋ ភិ ល្

government attorney ឆ្្ធាវីរដាឋ ភិ ល្

government benefits representative តំណាងនល្ប្រឆ្ោជន៍្រដាឋ ភិ ល្

government board member សមាជិករណៈកមាម ធិការរដាឋ ភិ ល្

government bond សញ្ញា រ័ណណក្្ីរដាឋ ភិ ល្
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government CFO CFO រដាឋ ភិ ល្

government code ប្ក្រដាឋ ភិ ល្

government committee រណៈក្មការរដាឋ ភិ ល្

government economics teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ឆ្សែឋកិច្រដាឋ ភិ ល្

government employee និ្ឆ្ោជិតរដាឋ ភិ ល្

government ethics provisions រររញាតតិសីល្ធ្៌ររស់រដាឋ ភិ ល្

government relations រំនាក់រំន្ងរដាឋ ភិ ល្

government schools ាោរដាឋ ភិ ល្

governmental entities អងាភាេរដាឋ ភិ ល្

governments រដាឋ ភិ ល្

governor អភិ ល្(រែឋ)

grade crossing plan ផ្នន្ការឆ្លងចំណាត់ោោ ក់

grade inflation ការធាល ក់ចចោះនូ្វរចណភាេចំណាត់ោោ ក់

grade separated railways នលូវរលរភលីងផ្ែល្ប្តវូ ន្រំផ្រកចំណាត់ោោ ក់

graduate school secretary ឆ្ល្ខាធិកាថ្ន្ាោអន្ចរណឌិ ត

graduate student សិសសអន្ចរណឌិ ត

graduate summary ររសឆ្ងារររស់អោករញ្រ់ការសិកា

graduated with honor(s)  ន្រញ្រ់ការសិកាឆ្ដាយមាន្រង្ហា ន់្កិតតិយស

graduated with honors  ន្រញ្រ់ការសិកាឆ្ដាយមាន្រង្ហា ន់្កិតតិយស

graffiti រំនូ្រន្តហាេ ហ្ាីឌី្(រំនូ្រជារចនាររអកសរឬជាររូភាេឆ្នសងៗផ្ែល្ឆ្រសរឆ្សរឬរូរដាក់ឆ្ល្ើជញ្ញជ ងំាធារណៈ)

graffiti fighter យចរធជន្រំនូ្រន្តហាេ ហ្ាីឌី្

graffiti fighter យចរធជន្ន្តហាេ ហ្ាីឌី្

grand juror coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្សមាជិករណៈវនិិ្ចឆ័យធំ

grand jury សមាជិករណៈវនិិ្ចឆ័យធំ

grandchildren ឆ្ៅ

grant ប្ ក់ជំនួ្យ
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grant លវកិាជំនួ្យ

grant ឆ្ធាើអន្ចរបទាន្

grant ឆ្ធាើស្បទាន្

grant administrator អោកប្ររ់ប្រងប្ ក់ជំនួ្យ

grant program ក្មវធីិប្ ក់ជំនួ្យ

grant proposal ឆ្សចកតីឆ្សោើប្ ក់ជំនួ្យ

grant writer អោកសរឆ្សរលិ្ខិ្តឆ្សោើសចំប្ ក់ជំនួ្យ

grant-funded positions ាថ ន្ភាេប្ ក់ជំនួ្យផ្ែល្ ន្នតល់្

granting of franchises ការនតល់្អន្ចរបទាន្ថ្ន្សិរធិេិឆ្សស

granting of franchises ការនតល់្អន្ចរបទាន្ថ្ន្សិរធិឆ្ប្រើយីឆ្ហា

graphic artist វចិិប្តកររំនូ្រ

graphic artist សិល្បកររំនូ្រ

graphic designer អោកឆ្រៀររលង់រំនូ្រ

graphic technician អោករឆ្ច្កឆ្រសរំនូ្រ(កចំេយូរ័រ)

grassroots organization អងាការ្ូល្ដាឋ ន្

gray write-in envelope សំរចប្តរត់េណ៌ប្រឆ្នោះសប្មារ់សរឆ្សរឆ្ ម្ ោះឆ្រកាជន្ផ្ែល្ឆ្រេចំ ន្រាយនា្ឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត

Greater Los Angeles County Vector Control District ្ណឌ ល្ប្ររ់ប្រងវកិរ័រថ្ន្តំរន់្ជចំវញិឆ្ខាន្ធីLos Angeles

great-grandchildren ឆ្ៅរួត

green belt តំរន់្ជាយប្កុង

green belt ផ្ខ្សប្េំផ្ែន្ថ្ន្តំរន់្ការពារ្ ិន្ឆ្អាយឆ្ធាើការអភិវឌ្ឍន៍្

Green County Committee រណៈក្មការឆ្ខាន្ធីប្រីន្

Green Party រណរកសថ្រតង

green peace សន្តិភាេថ្រតង(ការការពារររាិថ ន្)

green striped envelope ឆ្ស្រា្សំរចប្តឆ្ោូតថ្រតង

greenhouse worker ក្មករនទោះកញ្ក់

greenhouse worker អោកឆ្ធាើ ការថ្ន្នទោះកញ្ក់
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gridlock ភាេជារ់គំង

gridlock ការ្ ិន្យល់្ប្េ្នឹ្ងគោ

grocery clerk អោកល្ក់ឆ្ប្រឿង្ ាូរ

grocery clerk អោកល្ក់្ ាូរ

gross floor area រំហំថ្នទកប្មាល្សរចរ

ground water wells អណតូ ងរឹក(ឆ្ល្ើែី)

grounds for recall ្ូល្ដាឋ ន្សប្មារ់ការឆ្ៅ្កវញិ

group ប្កុ្

group េួក

growth control ordinance រររញាតតិប្ររ់ប្រងការែចោះដាល្

guardian of estate អោកការពារអចល្ន្ប្រេយ

gubernatorial general election ការឆ្ ោះឆ្នោ តអភិ ល្រែឋរូឆ្ៅ

gubernatorial primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តអភិ ល្រែឋរឋ្

gubernatorial primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្អភិ ល្រែឋ

guest teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ជាឆ្ភាៀវ

guidance counselor អោកនតល់្ឱវារអំេីការផ្ណនំា

guidance technician អោករច្កឆ្រសែឹកនំា

guidance technician អោករឆ្ច្កឆ្រសខាងការែឹកនំា

guidelines ឆ្គល្ការណ៍ផ្ណនំា

guidelines ចំណច ចផ្ណនំា

gun dealer ឈមួញកំាឆ្ភលើង

gun dealer អោកល្ក់កំាឆ្ភលើង

gun safety advocate អោកគំពារសចវតថិភាេកំាឆ្ភលើង

gun safety advocate អោកគំពារសចវតថិភាេអាវចធជាតិនទចោះ

gunsmith អោកឆ្ធាើ កំាឆ្ភលើង

gunsmith ជាងកំាឆ្ភលើង
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gymnasium ប្រឹោះាថ ន្ហាត់ប្ ណឬកីឡា

gynecology and obstetrics វជិាជ ឆ្េរយខាងសររីាងារន្តេូជស្ត្សតីនិ្ងវជិាជ ឆ្េរយខាងរឆ្ងេើតកូន្

habitat reserve ការអភិរកសលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

hallway នលូវឆ្ែើរកោចងនទោះ

hallway នលូវឆ្ែើរកោចងអាគរ

Hand on Science វរិាាស្ត្សតផ្លទ ល់្ថ្ែ

Hand on Science វរិាាស្ត្សតឆ្ដាយការឆ្ធាើ េិឆ្ាធន៍្ឆ្ ើ្ល្ផ្លទ ល់្ថ្ែ

Handgun Control, Inc. ាជីវក្មប្ររ់ប្រងកំាឆ្ភលើងថ្ែ

handrail រង្ហេ ន់្ថ្ែ

handyman ្ន្ចសសអាចឆ្ធាើការប្ររ់ជំេូក

harbor ផ្ន

harbor កំេង់ផ្ន

Harbor and Airport Regulation of Public Service and Public Utilities រររញាតតិអាកាសោន្ដាឋ ន្និ្ងកំេង់ផ្នថ្ន្ឆ្សវាាធារណៈនិ្ងអតថប្រឆ្ោជន៍្ាធារណៈ

Harbor Association of Industry and Commerce សមារ្កំេង់ផ្នថ្ន្ឧសាហក្មនិ្ងពាណិជជក្ម

harbor commission រណៈក្មការផ្ន

harbor commission រណៈក្មការកំេង់ផ្ន

harbor department ប្កសួងកំេង់ផ្ន

Harbor Revenue Fund ្ូល្និ្ធិចំណូល្កំេង់ផ្ន

Harbor Revenue Fund ្ូល្និ្ធិចំណូល្ថ្ន្កំេង់ផ្ន

hardware manager នាយកប្ររ់ប្រងឆ្ប្រឿងផ្ែក

hardware manager នាយកប្ររ់ប្រងរំនិ្ញឆ្ប្រឿងផ្ែក

hardware sales manager នាយកប្ររ់ប្រងការល្ក់ឆ្ប្រឿងផ្ែក

hardworking person ្ន្ចសសតស ូនឹ្ងការង្ហរ

hardworking person ្ន្ចសសឆ្ធាើ ការោ រ់យឺន្

HAVA HAVA

hazard pay ការរង់ថ្លលឆ្ប្គោះោោ ក់
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hazard pay ប្ ក់ផ្ខ្ឆ្ប្គោះោោ ក់

head chef ប្រធាន្ចចងឆ្ៅ

head chef ឆ្្ចចងឆ្ៅ

head deputy attorney ប្រធាន្ឆ្្ធាវីរង

head deputy DA ប្រធាន្ភូឈួយDA

head deputy district attorney ប្រធាន្ឆ្្ធាវីរងប្រចំា្ ណឌ ល្

headquarters រីរញ្ញជ ការ

headquarters រញ្ញជ ការដាឋ ន្

headquarters building អាគររញ្ញជ ការដាឋ ន្

headquarters building អាគររីរញ្ញជ ការ

HeadStart ផ្ហឌ្ាត ត

health សចខ្ភាេ

health សចខាភិ ល្

health អនា្័យ

health administration professor ាស្ត្ាត ចារយអភិ ល្កិច្សចខ្ភាេ

health administrator អោកប្ររ់ប្រងសចខ្ភាេ

health and safety code ប្ក្សចខ្ភាេនិ្ងសចវតថិភាេ

health and welfare benefits ជំនួ្យសចខ្ភាេនិ្ងសចខ្ចមាល្ភាេ

health and welfare benefits កថ្ប្ ្ធានារា ររងសចខ្ភាេនិ្ងសចខ្ចមាល្ភាេ

health benefits ជំនួ្យសចខ្ភាេ

health benefits កថ្ប្ ្សចខ្ភាេ

health building អាគរសចខាភិ ល្

health care ការផ្លទំាសចខ្ភាេ

health care ឆ្សវាផ្លទំាសចខ្ភាេ

health care provider អោកនតល់្ឆ្សវាផ្លទំាសចខ្ភាេ

health care provider អោកនតល់្ការផ្លទំាសចខ្ភាេ
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health center ្ជឈ្ ណឌ ល្សចខ្ភាេ

health center ្ជឈ្ណឌ ល្សចខាភិ ល្

health district ្ណឌ ល្សចខ្ភាេ

health district ្ណឌ ល្សចខាភិ ល្

health insurance executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិការធានារា រ់រងសចខ្ភាេ

Health Sub-Committee អន្ចរណៈក្មការសចខ្ភាេ

healthcare ការផ្លទំាសចខ្ភាេ

healthcare ឆ្សវាផ្លទំាសចខ្ភាេ

healthcare administrator អោកប្ររ់ប្រងឆ្សវាផ្លទំាសចខ្ភាេ

healthcare provider អោកនតល់្ឆ្សវាផ្លទំាសចខ្ភាេ

healthcare provider អោកនតល់្ការផ្លទំាសចខ្ភាេ

Healthy Eating Active Community សហរ្ន៍្សក្មររឆិ្ភារអាហារផ្ែល្មាន្សចខ្ភាេល្ែ

Healthy Start Team Leader អោកែឹកនំាប្កុ្ ចារ់ឆ្នតើ្មាន្សចខ្ភាេល្ែ

hearing សវនាការ

hearing ការាត រ់

hearing ការឮ

hearing ឆ្ាតវញិ្ញា ណ

hearing examiners ការេនិ្តយឆ្ាតវញិ្ញា ណ

hearing examiners ការេិនិ្តយសចខ្ភាេប្តឆ្ចៀកអោកប្តតួេិនិ្តយសវនាការ

hearing impaired ជ្ៃឺេិការឆ្ាតវញិ្ញា ណ

hearing impaired ជ្ៃឺខូ្ចប្តឆ្ចៀកាត រ់្ ិន្ឮឬេចំសូវឮ

hearing officer ្ន្តន្តីសវនាការ

hearing representative អោកតំណាងសវនាការ

hearing representative ឆ្្ធាវីសប្មារ់សវនាការ

hearings and investigations សវនាការនិ្ងការឆ្សចើរអឆ្ងេត

heating contractor អោកឆ្  ការកឆ្ ត
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heating contractor អោកចចោះកិច្សន្ាការង្ហរកឆ្ ត

Help America Vote Act ចារ់ជួយអាឆ្្រកិកោចងការឆ្ ោះឆ្នោ ត

Help America Vote Act (HAVA) ចារ់ជួយអាឆ្្រកិកោចងការឆ្ ោះឆ្នោ ត(HAVA)

henceforth ចារ់េីឆ្េល្ឆ្ន្ោះតឆ្ៅ

hereby តា្រយៈឆ្ន្ោះ

hereby ឆ្ដាយន័្យឆ្ន្ោះ

hereby certify តា្រយៈឆ្ន្ោះសូ្រញ្ញជ ក់ោ

hereby declare តា្រយៈឆ្ន្ោះសូ្ប្រកាសោ

heretofore េីឆ្េល្្ ចន្

heretofore េី្ ចន្

Hermosa Beach City councilman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កងុHermosa Beach

Hermosa Educational Renewal Operation ប្រតិរតតិការរន្តការអរ់រំHermosa

Hermosa Educational Renewal Operation (HERO) ប្រតិរតតិការរន្តការអរ់រំHermosa (HERO)

HERO HERO

hi-class ផ្ែល្មាន្វណណៈខ្ពស់

high density dwellings in the coastal zone ការរស់ឆ្ៅផ្ណន្ណាន់្តា្តំរន់្ឆ្ឆ្ោរ

high density dwellings in the coastal zone ការរស់ឆ្ៅតាន់្តារ់តា្តំរន់្ឆ្ឆ្ោរ

High Expectations Learning Program ក្មវធីិសិកាឆ្ដាយមាន្ការតប្្វូខ្ពស់

high school ាោ្ធយ្សិការចតិយភូ្ិវរិាល័្យ

high school district ្ណឌ ល្ាោ្ធយ្សិការចតិយភូ្ិ

higher education ឧតត្សិកា

higher education ការអរ់រំកប្្ិតខ្ពស់

higher education ចំឆ្ណោះវជិាជ កប្្ិតខ្ពស់

higher education administrator អោកប្ររ់ប្រងការអរ់រំកប្្ិតខ្ពស់

higher-education institute's co-founder សហាថ រនិ្កថ្ន្វរិាាថ ន្អរ់រំកប្្ិតខ្ពស់

highest quality of water រចណភាេរឹកខ្ពស់រំនចត
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high-tech businessman ពាណិជជកររឆ្ច្កវរិាកប្្ិតខ្ពស់

high-tech businessman ពាណិជជកររឆ្ច្កវរិាខ្ពស់

high-tech economy ឆ្សែកិច្រឆ្ច្កវរិាកប្្ិតខ្ពស់

high-tech economy ឆ្សែកិច្រឆ្ច្កវរិាខ្ពស់

high-tech entrepreneur សហប្រិន្រឆ្ច្កវរិាកប្្ិតខ្ពស់

high-tech entrepreneur សហប្រិន្រឆ្ច្កវរិាខ្ពស់

highway patrol ន្ររ ល្ល្ាតនលូវជាតិ

highway patrol ន្ររ ល្ល្ាតនលូវថ្ហឆ្វយ៍

highway patrol officer ្ន្តន្តីន្ររ ល្ល្ាតនលូវជាតិ

highway patrol officer ្ន្តន្តីន្ររ ល្ល្ាតនលូវថ្ហឆ្វយ៍

highway patrol sergeant េល្ ល្ថ្ន្ន្ររ ល្ល្ាតនលូវជាតិ

highway patrol sergeant េល្ ល្ថ្ន្ន្ររ ល្ល្ាតនលូវថ្ហឆ្វយ៍

highway patrolman ភាោ ក់ង្ហរន្ររ ល្ល្ាតនលូវជាតិ

highway patrolman ភាោ ក់ង្ហរន្ររ ល្ល្ាតនលូវថ្ហឆ្វយ៍

hi-paying ប្ ក់ផ្ខ្ខ្ពស់

hi-paying ប្ ក់ឈោួល្ការង្ហរខ្ពស់

hi-pressure សមាព ធខ្ពស់

Hispanas Organized for Political Equality ហចីផ្សពណាស៍ផ្ែល្ ន្រឆ្ងេើតឆ្ ើងឆ្ែើ្បីស្ភាេន្ឆ្ោ យ

historian អោកប្រវតតិាស្ត្សត

historian ប្រវតតិវរូិ

historic core business improvement district ្ណឌ ល្ឆ្ល្ើកសទយួពាណិជជក្មសោលូ្ប្រវតតិាស្ត្សត

historic district non-contributing resource ប្រភេធន្ធាន្អវភិារទាន្ថ្ន្្ណឌ ល្ប្រវតតិាស្ត្សត

historic home improvement exception ការឆ្ល្ើកផ្ល្ងចំឆ្ពាោះការឆ្ធាើឆ្អាយនទោះប្រវតតិាស្ត្សតកាន់្ផ្តល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

historic home renovator អោកផ្កថ្ចោនទោះប្រវតតិាស្ត្សតឆ្ ើងវញិ

historic integrity រូរណភាេប្រវតតិាស្ត្សត

historic integrity សចចរតិភាេប្រវតតិាស្ត្សត
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Historic Resource Board រណៈក្មការប្រភេធន្ធាន្ប្រវតតិាស្ត្សត

Historical and Landmarks Commission រណៈក្មការប្រវតតិាស្ត្សតនិ្ងប្េឹតតឹការណ៍សំខាន់្រំនចត

Historical and Landmarks Commission រណៈក្មការប្រវតតិាស្ត្សតនិ្ងផ្ែន្សីមា

historical research coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ការស្រាវប្ជាវប្រវតតិាស្ត្សត

historical resource ប្រភេធន្ធាន្ប្រវតតិាស្ត្សត

history ប្រវតតិាស្ត្សត

history ប្រវតតិវរិា

hi-tech រឆ្ច្កឆ្រសខ្ពស់

hi-tech រឆ្ច្កឆ្រសកប្្ិតខ្ពស់

HIV/AIDS educator អោកអរ់រំអំេីHIV/AIDS

hold an election ប្រតិរតតិការឆ្ ោះឆ្នោ ត

hold an election ឆ្ធាើការឆ្ ោះឆ្នោ ត

hold office កាន់្តំផ្ណង

holder of 4 patents អោកកាន់្  តង់4ចារ់

holiday ថ្លៃឈរ់សប្មាក

holiday ថ្លៃរចណយ

holiday ថ្លៃសីល្

Hollywood Police Activities League ស្ព័ន្ធសក្មភាេរ ូលី្សហូល្លីវែូ

Hollywood Police Support Association សមារ្ប្រប្រង់រ ូលី្សហូល្លីវែូ

Hollywood Youth Charities អងាការសរបចរសថ្ន្យចវជន្ហូល្លីវែូ

home នទោះ

home ឆ្រហដាឋ ន្

home លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

home រីាោ ក់ឆ្ៅ

home ប្រឹោះាថ ន្

home decorator អោកតចរផ្តងនទោះ
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Home Improvement Grants ប្ ក់ជំនួ្យអភិវឌ្ឍន៍្លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

home line telephone ប្រេ័ន្ធរូរស័េទតា្នទោះ

home loan ក្្ីរិញនទោះ

home Number ឆ្ល្ខ្នទោះ

home rule charter ល្កាន្តិកៈថ្ន្រររញាតតិនទោះ

home sales ការល្ក់នទោះ

home school teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ឆ្រហាោ

home work club កលឹរឆ្ធាើកិច្ការាោ

home-invasion robbery ការរលន់្ឆ្ដាយរឆំ្ោភឆ្ល្ើនទោះទំាង្ ូល្

homeless អនាោ

homeless គម ន្នទោះសផ្្បង

homeless rights worker អោកឆ្ធាើ ការផ្នោកសិរធិជន្រចររត

homeless rights worker អោកឆ្ធាើ ការផ្នោកសិរធិជន្ឥតនទោះសផ្្បង

homeless shelter manager នាយកប្ររ់ប្រងរីជប្្កថ្ន្ជន្ឥតនទោះសផ្្បង

homemaker ឆ្្នទោះ

homeowner ម្ាស់នទោះ

homeowner ម្ាស់ក្ មសិរធិនទោះ

Homeowner Association សមារ្ម្ាស់នទោះ

Homeowner Association សមារ្ម្ាស់ក្មសិរធិនទោះ

Homeowner Association attorney ឆ្្ធាវីសមារ្ម្ាស់នទោះ

Homeowner Association attorney ឆ្្ធាវីសមារ្ម្ាស់ក្មសិរធិនទោះ

homeowners united សហម្ាស់នទោះ

homeowners united សហម្ាស់ក្មសិរធិនទោះ

homestead ចារ់ែី

homestead កិច្សន្ាប្រវាស់ែី

homicide detective ភាោ ក់ង្ហរឆ្សចើរអឆ្ងេត្ ន្ចសសោត
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honesty ភាេឆ្ាម ោះប្តង់

honorable discharge ការឆ្ចញចាកការង្ហរឆ្ដាយកិតតិយស

honorary service ឆ្សវាកិតតិយស

honorary service award រង្ហា ន់្ឆ្សវាកិតតិយស

hope house នទោះថ្ន្កតីសងឃឹ្

hope house នទោះថ្ន្ឆ្សចកតីសងឃឹ្

horticulturist អោកដំាែំណំា

horticulturist អោកវរបក្ម

horticulturist វរបក្មវរូិ

hospital ្ន្ទីរឆ្េរយ

host អោកររួល្ឆ្ភាៀវ

hostile ផ្ែល្ជាសប្តូវ

hostile ផ្ែល្ចូល្ចិតតរងេឆ្រឿងជាសប្តូវ

hotel សណាឌ គរ

hotel bed tax េន្ធផ្ប្រសណាឌ គរ

hotel visitors' tax េន្ធឆ្ភាៀវសណាឋ គរ

hotline រូរស័េទឆ្ឆ្លើយតរទាន់្ឆ្ហតចការណ៍

hotline រូរស័េទទាន់្ឆ្ហតចការណ៍

hourly កោចង្ ួយឆ្មា ង

hourly ឆ្រៀងរាល់្ឆ្មា ង

House Budget Committee រណៈកមាម ធិការលវកិាសភា

House Judiciary Committee រណៈកមាម ធិការប្រេ័ន្ធយចតតិធ្៌សភា

House of Representatives សភាតំណាងរាស្ត្សត

House of Representatives and Senate សភាតំណាងរាស្ត្សតនិ្ងប្េឹរធសភា

household ប្រាួរ

household ប្កុ្ ប្រួារ
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household អោកឆ្ៅកោចងនទោះទំាង្ ូល្

housewife ឆ្្នទោះ

housing លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

housing រីលំ្ឆ្ៅ

Housing & Human Services Commission រណៈក្មការឆ្សវាលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្និ្ង្ ន្ចសសកិច្

housing administrator អោកប្ររ់ប្រងលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

Housing and Emergency Shelter Trust Fund Act of 2002 ចារ់្ ូល្និ្ធិប្តឹសតលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្និ្ងរីជប្្កអាសន្ោ2002

housing authority អាជាា ធរលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

Housing Development Committee រណៈក្ មការអភិវឌ្ឍន៍្លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

housing director នាយកលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

housing inspection ការប្តតួេិនិ្តយលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

Howard Jarvis Taxpayers Association សមារ្ប្កុ្ អោករង់េន្ធឆ្ៅឆ្វ ើែ-ចាវសី

human relations រំនាក់រំន្ង្ ន្ចសស

Human Relations Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារផ្នោករំនាក់រំន្ង្ ន្ចសស

human relations commission រណៈក្មការរំនាក់រំន្ង្ ន្ចសស

human relations commissioner សោងការរំនាក់រំន្ង្ ន្ចសស

human relations worker អោកឆ្ធាើ ការផ្នោករំនាក់រំន្ង្ ន្ចសស

human relations worker រចរាលិ្កការង្ហររំនាក់រំន្ង្ ន្ចសស

human resource recruiter អោកឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសធន្ធាន្្ន្ចសស

human resources administrator អោកប្ររ់ប្រងធន្ធាន្្ ន្ចសស

human resources analyst អោកវភិារធន្ធាន្្ ន្ចសស

human resources consultant រីប្រឹកាធន្ធាន្្ ន្ចសស

human resources coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ធន្ធាន្្ ន្ចសសច

human resources council ប្កុ្ ប្រឹកាធន្ធាន្្ ន្ចសស

human resources director នាយកធន្ធាន្្ ន្ចសស

human resources management ការប្ររ់ប្រងធន្ធាន្្ ន្ចសស
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human rights activist សក្មជន្សិរធិ្ ន្ចសស

human rights commissioner សោងការររួល្រន្ទចកសិរធិ្ ន្ចសស

human services administrator អោកប្ររ់ប្រងឆ្សវា្ន្ចសស

human trafficking អំឆ្េើជួញែូរ្ ន្ចសស

human trafficking ការជួញែូរ្ ន្ចសស

hung jury រណៈវនិិ្ចឆ័យផ្ែល្្ ិន្អាចសឆ្ប្្ចាល្ប្ក្ឆ្ដាយសំឆ្ ងភារឆ្ប្ចើន្

HVAC HVAC

hydro engineer វសិាករអចីប្ែផូ្ហសន្

hydro engineer វសិាករឧរកាស្ត្សត

hydro geologist អោកវារីភូរេពាស្ត្សត

hydro geologist វារីភូរេពាស្ត្សតវរូិ

Hydroelectric Pumped Storage Project រឆ្ប្មាងោល ងំនទចកវារអីរាិសនី្

hydrologist អោកជល្វរិា

hydrologist ជល្វរូិ

hydrologist អោកជំនាញធារាាស្ត្សត

i.e. ឧទាហរណ៍

IB IB

ID card អតតសញ្ញា ណរ័ណណ

ID card រ័ណណID

if the recall prevails ប្រសិន្ឆ្រើការឆ្ៅប្ត រ់្ កវញិររួល្ ន្ឆ្ជារជ័យ

if the recall prevails ឆ្រើការឆ្ៅប្ត រ់្ កវញិររួល្ ន្ឆ្ជារជ័យ

illegitimate child កូន្ឥតខាន់្ាល

illness ជ្ៃឺ

illness ឆ្រារ

illness ការមាន្ជ្ៃឺ

immigration counselor អោកនតល់្ឱវារអឆ្នាត ប្រឆ្វសន៍្
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immigration lawyer ឆ្្ធាវីអឆ្នាត ប្រឆ្វសន៍្

immortality concept researcher អោកស្រាវប្ជាវរំនិ្ត្ ិន្ឆ្ចោះាល រ់

immortality concept researcher អោកស្រាវប្ជាវរសសន្ៈ្ិន្ឆ្ចោះាល រ់

impact នល្រ ោះពាល់្

impact ឥរធិេល្

impact មាន្ឥរធិេល្ឆ្ល្ើ

impartial analysis ការវភិារឥតលំ្ឆ្អៀង

impartial analysis by county counsel ការវភិារឥតលំ្ឆ្អៀងឆ្ដាយឆ្្ធាវីឆ្ខាន្ធី

impartial analysis of measure ការវភិារឥតលំ្ឆ្អៀងថ្ន្វធិាន្ការ

impartial summary ឆ្សចកតីសឆ្ងារឥតលំ្ឆ្អៀង

implementation ការប្រតិរតតិ

implementation ការអន្ចវតតន៍្

improve ឆ្ធាើឆ្អាយឆ្ប្ចើន្ឆ្ ើង

improve ឆ្ធាើឆ្អាយប្រឆ្សើរឆ្ ើង

improve ឆ្ធាើឆ្អាយល្ែឆ្ ើង

improve ឆ្ធាើឆ្អាយសចប្កឹត

improvement ការឆ្ធាើឆ្អាយចឆ្ប្ ើ្ន្ឆ្ ើង

improvement ការឆ្ធាើឆ្អាយប្រឆ្សើរឆ្ ើង

improvement ការឆ្ធាើឆ្អាយល្ែឆ្ ើង

improvement ការឆ្ធាើឆ្អាយសចប្កឹត

in accordance with section ឆ្ោងតា្មាប្តា

in accordance with section ឆ្ោងតា្ផ្នោក

in effect កំេចងអន្ចវតត

in effect កំេចងមាន្សចេល្ភាេ

in favor of យល់្ស្រសរ

in favor of ជារចណប្រឆ្ោជន៍្
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in favor of ឆ្ដាយយល់្ែល់្

in office កោចងការោិល័្យ

in office កោចងតំផ្ណង

inability to act ការខ្ាោះស្តថភាេអន្ចវតត

inability to act កងាោះស្តថភាេឆ្ធាើ

inactive អសក្ម

inalienable right សិរធិ្ ិន្អាចែកហូត ន្

inalienable right សិរធិ្ ិន្អាចឆ្នទរ ន្

inapplicability to fluctuating pensions ភាេ្ ិន្អន្ចវតតន៍្ចំឆ្ពាោះឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ផ្ែល្ផ្ប្រប្រួល្

inappropriate ្ិន្ស្រ្យ

inappropriate balance តចល្យភាេ្ ិន្ស្រ្យ

inappropriate balance លំ្នឹ្ង្ ិន្ស្រ្យ

inappropriate balance ស្តចល្យ្ ិន្ស្រ្យ

inbox កោចងប្រអរ់(អចីផ្្ល្)

incapacitated voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្ ត់រង់ស្តថភាេ

incapacity អស្តថភាេ

incapacity ការ ត់រង់ស្តថភាេ

incidental authority អាជាា ធររនាទ រ់រន្សំ

incidental death benefit provisions រររញាតតិថ្ន្កថ្ប្ ្រា រ់រង្ រណភាេឆ្ដាយថ្ចែន្យ

income tax consultant រីប្រឹកាេន្ធប្ ក់ចំណូល្

income tax return និ្វតតន៍្េន្ធប្ ក់ចំណូល្

inconsistency ភាេ្ ិន្ស្រសរគោ

inconsistency ភាេ្ ិន្ចូល្គោ

inconsistency ភាេ្ ិន្ខាជ រ់ខ្ជួន្

inconsistency វសិ្ិតភាេ

incorporated cities ប្កងុររួរួ្
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incorporated cities រូរីររួរួ្

incorporated cities ប្កងុាជីវក្ម

incorporated cities រចរាីជីវក្ម

incorporation ាជីវក្ម

increased ផ្ែល្ឆ្កើន្ឆ្ ើង

increased ផ្ែល្ឆ្ ើង(ចំនួ្ន្)

increased property values តថ្្លប្រេយស្បតតិផ្ែល្ឆ្កើន្ឆ្ ើង

increment ចំនួ្ន្រផ្ន្ថ្

increment វតសរ៍តា្កប្្ិត

incumbent អោកកាន់្តំផ្ណង

incumbent អោកកំេចងកាន់្តំផ្ណង

incumbent democratic ថ្ន្ប្រជាធិរឆ្តយយផ្ែល្កំេចងមាន្ែំឆ្ណើ រប្រប្េឹតតិឆ្ៅអោកកំេចងកាន់្តំផ្ណងតា្ផ្ររប្រជាធិរឆ្តយយ

incur ជួរប្ររោះ

incur នំា្ កនូ្វ

incur ជារ់(រំណច ល្)

independent artist សិល្បករឯករាជយ

independent business ពាណិជជក្មឯករាជយ

independent businessman ពាណិជជករឯករាជយ

independent businesswoman ពាណិជជការនី្ឯករាជយ

independent candidate ឆ្រកាជន្ឯករាជយ

Independent Citizens' Oversight Committee រណៈក្មការប្ររ់ប្រងេល្រែឋឯករាជយ

independent contractor អោកឆ្  ការឯករាជយ

independent contractor អោកចចោះកិច្សន្ាឯករាជយ

independent nomination ការផ្តងតំាងឯករាជយ

independent producer នលិ្តករឯករាជយ

independent producer អោកនលិ្តឯករាជយ
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independent sales associate សហការីល្ក់ែូរឯករាជយ

independent sales associate សហការីខាងល្ក់ែូរឯករាជយ

Independent Taxpayer Oversight Committee រណៈក្មការប្ររ់ប្រងអោករង់េន្ធឯករាជយ

indeterminate life sentences ឆ្ទាសជារ់រចក្ ួយជីវតិឆ្ដាយគម ន្ឆ្េល្កំណត់ជាក់ោក់

index សន្ទសសន៍្

index លិ្រិប្ក្

index តារាង

index ចងែចល្ថ្ែ

Indian gaming compacts កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងផ្ល្បងឥណាឌ ន្

Indian gaming compacts កិច្សន្ាផ្ល្បងឥណាឌ ន្

Indian Gaming Regulatory Act ចារ់ប្ររ់ប្រងផ្ល្បងឥណាឌ ន្

Indian Gaming Regulatory Act ចារ់ប្ររ់ប្រងររដាឋ ន្ផ្ល្បងឥណាឌ ន្

Indian land ែីឥណាឌ ន្

Indian land ផ្ែន្ែីឥណាឌ ន្

Indian land ផ្ែន្អំណាចររស់ឥណាឌ ន្

Indian tribe កចល្ស្ព័ន្ធឥណាឌ ន្

indictment ែីកាឆ្ចារប្រកាន់្

individual account រណនី្រចរាល្

individual account រណនី្នី្្ួយៗ

industrial ថ្ន្ឧសាហក្ម

industrial engineer វសិាករឧសាហក្ម

industry manufacturers council រីប្រឹកាឧសាហករថ្ន្ឧសាហក្ម

infantry officer ្ន្តន្តីកងឯកភាេ

infantry officer ្ន្តន្តីរ័េឆ្ជើងឆ្គក

informal probation ការេយួរឆ្ទាសមាន្ល្កាខ្ណឌ ឆ្ប្ៅនលូវការ

information េ័ត៌មាន្
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information and statistics េ័ត៌មាន្និ្ងសថិតិ

information gathering ការប្រ្ូល្េ័ត៌មាន្

information guide ្រាចឆ្រទសក៍េ័ត៌មាន្

information guide ឆ្សៀវឆ្ៅ្រាចឆ្រទសក៍េ័ត៌មាន្

information guide ឆ្សៀវឆ្ៅផ្ណនំាអំេីេ័ត៌មាន្

information system manager នាយកប្ររ់ប្រងប្រេ័ន្ធេ័ត៌មាន្

information systems analyst អោកវភិារប្រេ័ន្ធេ័ត៌មាន្

information systems technician អោករឆ្ច្កឆ្រសខាងប្រេ័ន្ធេ័ត៌មាន្

information systems technician ជាងជួសជចល្ប្រេ័ន្ធេ័ត៌មាន្

information technologist អោករឆ្ច្កវរិាេ័ត៌មាន្

information technology director នាយករឆ្ច្កវរិាេ័ត៌មាន្

information technology engineer វសិាកររឆ្ច្កវរិាេ័ត៌មាន្

information technology manager នាយកប្ររ់ប្រងរឆ្ច្កវរិាេ័ត៌មាន្

infrastructure ឆ្ហដាឋ រចនាស្ព័ន្ធ

infrastructure fund ្ូល្និ្ធិឆ្ហដាឋ រចនាស្ព័ន្ធ

Inglewood City councilmember សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កងុInglewood

Inglewood City treasurer ហិរញាិកថ្ន្ាោប្កងុInglewood

ingress សិរធិចូល្

inheritance examiner អោកប្តតួេិនិ្តយការររួល្្ រតក

inheritance examiner អោកប្តតួេិនិ្តយ្ រតក

initial determination ការកំណត់ឆ្ល្ើកែំរូង

initial determination ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចឆ្ល្ើកែំរូង

initial election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ល្ើកែំរូង

initial hearing and determination សវនាការឆ្ល្ើកែំរូងនិ្ងឆ្សចកតីសឆ្ប្្ច

initial petition ញតតិែំរូង

initial petition រែឋនាលិ្ខិ្តឆ្ល្ើកែំរូង
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initial petition រណតឹ ងទា្ទារឆ្ល្ើកែំរូង

initiation of amendments ការនតួចឆ្នតើ្វឆិ្ាធន្ក្ម

initiation of amendments ឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្ការផ្កផ្ប្រ

initiative រំនិ្តឆ្នតើ្

initiative រំនិ្តនតួចឆ្នតើ្

initiative ចំណច ចឆ្នតើ្

initiative ឆ្ែើ្រំនិ្ត

initiative រឆ្ណតើ ្រំនិ្ត

initiative ការចារ់ឆ្នតើ្រំនិ្ត

initiative ឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្

initiative ឆ្ែើ្

initiative ររវិចឆណ

initiative ប្ រឰ

initiative ឆ្នតើ្

initiative constitutional amendment ឆ្ធាើវឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញា

initiative constitutional amendment វឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញាឆ្ែើ្

initiative constitutional amendment and statute ឆ្ធាើវឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញានិ្ងរញាតតិ(ចារ់រែឋ)

initiative constitutional amendment and statute វឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញាឆ្ែើ្និ្ងរញាតតិ(ចារ់រែឋ)

initiative measure វធិាន្ការនតួចឆ្នតើ្

initiative measure វធិាន្ការនចសឆ្ចញេីរំនិ្តនតួចឆ្នតើ្

initiative petitions រែឋនាលិ្ខិ្តនចសឆ្ចញេីរំនិ្តនតួចឆ្នតើ្

initiative petitions រែឋនាលិ្ខិ្តនតួចឆ្នតើ្

initiative statute រញាតតិនតួចឆ្នតើ្

initiative statute រញាតតិនចសឆ្ចញេីរំនិ្តនតួចឆ្នតើ្

injunction អធិរញ្ញជ

injunction ឆ្សចកតីរង្ហា រ់
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injunction ឆ្សចកតីរញ្ញជ (ផ្ែល្ប្តវូផ្តឆ្ធាើ តា្)

injunctive relief ការអន្ចឆ្ប្គោះអធិរញ្ញជ

injunctive relief ការអន្ចឆ្ប្គោះថ្ន្អធិរញ្ញជ

injured worker consultant រីប្រឹកាក្មករឆ្ប្គោះោោ ក់

injured worker consultant រីប្រឹកាថ្ន្ក្មករផ្ែល្មាន្ឆ្ប្គោះោោ ក់

injury, sickness ឆ្ប្គោះោោ ក់, ជ្ៃឺ

injury, sickness ការមាន្ជ្ៃឺ(ឈឺោេ ត់)

InkaVote ការឆ្ ោះឆ្នោ តInkaVote

InkaVote Plus ការឆ្ ោះឆ្នោ តInkaVote Plus

inmates អោកឆ្ទាសផ្ែល្ឆ្ៅជា្ួយគោ

inmates អោកឆ្ទាសរួ្ រចក

inmates អោកឆ្ទាសរូកន្

insane ផ្ែល្ឆ្ាួតលី្ោ

insane ផ្ែល្ឆ្នតល្ៃង់

insolvency ភាេេចំអាចសងរំណច ល្ ន្

insolvency ធន្កស័យ

insolvency ភាេកសយ័ធន្

inspector អោកប្តតួេិនិ្តយ

inspector ្ន្តន្តីអធិការកិច្

inspector general អរាប្តតួេិនិ្តយ

inspector general អរា្ ន្តន្តីអធិការកិច្

instant runoff ការប្រកួតប្រផ្ជងជារនាទ ន់្

instant runoff ការប្រកួតប្រផ្ជងភាល ្ៗ

institute chartered accountants រណឆ្ន្យយករផ្ែល្ជាសមាជិកថ្ន្វរិាាថ ន្ជំនាញរណនី្

instruction technology រឆ្ច្កវជិាជ អរ់រ ំ

instruction technology រឆ្ច្កវជិាជ សិកាអរ់រ ំ
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instructional aide អោកជំនួ្យការអរ់រ ំ

instructional aide ជំនួ្យការអរ់រ ំ

instructional materials សមាា រៈអរ់រ ំ

instructional teachers aide អោកជំនួ្យប្រូរឆ្ប្ងៀន្

instructional teachers aide ជំនួ្យការប្រូរឆ្ប្ងៀន្

instructions ឆ្សចកតីផ្ណនំា

instructions ឆ្សចកតីរង្ហា រ់

instructions ការអរ់រ ំ

instructions ការសិកា

instructions for absent voter ឆ្សចកតីផ្ណនំាសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្

instructions for vote-by-mail voter ឆ្សចកតីផ្ណនំាអំេីការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

instructions for voting ឆ្សចកតីផ្ណនំាសប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

instructions to voters ឆ្សចកតីផ្ណនំាចំឆ្ពាោះអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

instructions to voters at the polls ឆ្សចកតីផ្ណនំាចំឆ្ពាោះអោកឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ៅតា្ការដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

instructor ប្រូរឆ្ប្ងៀន្

instructor ាស្ត្ាត ចារយ

instructor អោកអរ់រ ំ

instructor អោកផ្ណនំា

instrumental in ជាឧរករណ៍កោចង

insufficient nominees ចំនួ្ន្ឆ្រកាជន្្ិន្ប្ររ់ប្គន់្

insurance ការធានារា រ់រង

insurance ការធានា

insurance ការរា រ់រង

insurance adjustor អោកថ្ល្សប្្លួ្ការធានារា រ់រង

insurance adjustor អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតសំណចំ ឆ្រឿងទា្ទារកថ្ប្ ្រា រ់រង

insurance analyst អោកវភិារការធានារា រ់រង
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insurance claims adjuster អោកថ្ល្សប្្លួ្ការទា្ទារកថ្ប្ ្រា រ់រង

insurance claims adjuster អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតសំណចំ ឆ្រឿងទា្ទារកថ្ប្ ្រា រ់រង

insurance claims examiner អោកប្តតួេិនិ្តយការទា្ទារកថ្ប្ ្រា រ់រង

insurance claims management ការប្ររ់ប្រងការទា្ទារកថ្ប្ ្រា រ់រង

insurance commissioner សោងការធានារា រ់រង

insurance company ប្កុ្ ហ ចន្ធានារា រ់រង

integrate computer technology ឆ្ធាើសមាហរណ័រឆ្ច្កវរិាកចំេយូរ័រ

integrate computer technology រួ្ រញូ្ល្រឆ្ច្កវរិាកចំេយូរ័រ

Integrated Plan for Implementation of the Watershed Management Initiative ផ្នន្ការសមាហរណ័សប្មារ់អន្ចវតតន៍្រឆ្ណតើ ្រំនិ្តប្ររ់ប្រងរីជប្មាល្

Integrated Waste Management Board រណៈក្មការប្ររ់ប្រងកាកសំណល់្សមាហរណ័

integrity ឆ្សចកតីសចចរតិ

integrity រូរណភាេ

intellect រញ្ញា

intellect ប្ ជាា

intelligence រញ្ញា

intelligence ការឆ្សចើរយកការ

intelligence ការឆ្សចើរការសមាៃ ត់

intent ឆ្ចតនា

intent រំណង

intent of voters រំណងររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

interchange ការឆ្ដាោះែូរឆ្ៅវញិឆ្ៅ្ក

interchange រតូរគោ

intercultural committee រណៈក្មការអន្តរវរបធ្៌

interest group ប្កុ្ មាន្ប្រឆ្ោជន៍្

interest group ប្កុ្ អោករកនល្ប្រឆ្ោជន៍្

intergovernmental relations រំនាក់រំន្ងអន្តររដាឋ ភិ ល្
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interim amendment វឆិ្ាធន្ក្មរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

interim amendment ការផ្កផ្ប្ររឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

interim historic ordinance រររញាតតិប្រវតតិាស្ត្សតរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

interim housing ជំនួ្យជប្្ករឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

interim receipt ការររួល្រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

interim receipt រង្ហេ ន់្ថ្ែរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

interior design manufacturer ឧសាហកររចនាររថ្នទកោចង(អាគរ)

interior design manufacturer ឧសសហករនលិ្តឆ្ប្រឿងរចនាររថ្នទកោចង(អាគរ)

interior designer អោកឆ្រៀរចំរចនាររថ្នទកោចង

interiors cape business owner ម្ាស់ពាណិជជក្មតចរផ្តងរចនាររថ្នទកោចង(អាគរ)

intermediate ជាកណាត ល្

intermediate ជា្ធយ្

intermediate school ាោ្ធយ្សិការឋ្ភូ្ិ

intermittent appointments ការង្ហរផ្ែល្អាចរញឈរ់ឆ្ៅឆ្េល្មាន្តប្្វូការ

Internal Revenue Code ប្ក្រែឋករ

Internal Revenue Code ចារ់ប្កសួងឆ្សវារែឋករ

internal revenue officer ្ន្តន្តីប្កសួងឆ្សវារែឋករ

Internal Revenue Services ប្កសួងឆ្សវារែឋករ

international airport master plan ផ្នន្ការឆ្ ្ថ្ន្អាកាសោន្ដាឋ ន្អន្តរជាតិ

international airport master plan ផ្នន្ការឆ្គល្ថ្ន្អាកាសោន្ដាឋ ន្អន្តរជាតិ

international baccalaureate programs ក្មវធីិររញិ្ញា រ័ប្តអន្តរជាតិ

International Brotherhood of Electrical Workers សហជីេភាតរៈក្មករអរាិសនី្អន្តរជាតិ

international business consultant រីប្រឹកាពាណិជជក្មអន្តរជាតិ

international educational consultant រីប្រឹកាអរ់រំអន្តរជាតិ

International Peace Choir ប្កុ្ ចឆ្ប្្ៀងសន្តិភាេអន្តរជាតិ

International Peace Choir ប្កុ្ អោកចឆ្ប្្ៀងសន្តិភាេអន្តរជាតិ
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international trade agent ភាោ ក់ង្ហរជំនួ្ញអន្តរជាតិ

International Treaty សន្ធិសញ្ញា អន្តរជាតិ

International Treaty កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងអន្តរជាតិ

international youth exchange host family ប្រាួររែិសណាឋ រកិច្ថ្ន្ក្មវធីិឆ្ដាោះែូរយចវជន្អន្តរជាតិ

internet អចីន្ធឺណិត

internet homepage ឆ្រហរំេ័រអចីន្ធឺណិត

intimidation ការរំភិតរំភ័យ

intra-departmental transfer ការផ្លល ស់រតូរកោចងប្កសួង

intra-departmental transfer ការឆ្នទរកោចងប្កសួង

intranet អចីន្ប្តាណិត(កោចងរងាង់រណាត ញ)

introduction ឆ្សចកតីផ្ណនំា

introduction រចេាកោ

introduction and passage ឆ្សចកតីផ្ណនំានិ្ងការអន្ច្តិ

inventor អោកថ្ចោប្រឌិ្ែឋ

inventor អោកថ្ចោរឆ្ងេើត(ររស់រររឆ្នសងៗ)

investigations ការឆ្សចើរអឆ្ងេត

investigations ការស្រាវប្ជាវរកឆ្ហតចនល្

investigations and enforcement proceedings ចំណាត់ការឆ្សចើរអឆ្ងេតនិ្ងអន្ចវតតចារ់

investigative reporter អោករាយការណ៍អំេីការឆ្សចើរអឆ្ងេត

investigative reporter អោកឆ្ធាើ រ យការណ៍អំេីការឆ្សចើរអឆ្ងេត

investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេត

investment ការវនិិ្ឆ្ោរ

investment ការរណាត ក់រចន្

investment advisor អោកនតល់្ឱវារផ្នោកវនិិ្ឆ្ោរ

investment advisor fees ថ្លលអោកនតល់្ឱវារផ្នោកវនិិ្ឆ្ោរ

investment banker ធនាគរកិវនិិ្ឆ្ោរ
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investment banker ធនាគរកិាវនិិ្ឆ្ោរ

investment counselor អោកប្រឹកាឆ្ោរល់្វនិិ្ឆ្ោរ

investment manager អោកប្ររ់ប្រងការវនិិ្ឆ្ោរ

investment objective ឆ្គល្ឆ្ៅថ្ន្ការវនិិ្ឆ្ោរ

investment of proceeds ការវនិិ្ឆ្ោរនល្ចំឆ្ណញ

investment of proceeds ការវនិិ្ឆ្ោរប្ ក់ចំឆ្ណញ

investment performance ការប្រតិរតតិការវនិិ្ឆ្ោរ

investment performance ការប្រតិរតតិវនិិ្ឆ្ោរ

investment program ក្មវធីិវនិិ្ឆ្ោរ

investment statement រ យការណ៍វនិិ្ឆ្ោរ

investor វនិិ្ឆ្ោរិន្

investor អោកវនិិ្ឆ្ោរ

irrelevant ផ្ែល្្ ិន្ពាក់េ័ន្ធ

irrelevant ផ្ែល្្ ិន្ទាក់រង

irrelevant ផ្ែល្ឆ្ប្ៅឆ្រឿង

irrigation district ្ណឌ ល្ធរាាស្ត្សត

irrigation district ្ណឌ ល្ប្រេ័ន្ធឆ្ស្រាចស្រសេ

issuance ការឆ្ចញ

issuance ការឆ្ ោះនាយ

issuance of housing revenue bonds ការឆ្ចញសញ្ញា រ័ណណប្ ក់ចំណូល្លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

issuance of the share ការឆ្ចញភារហ ចន្

issue ឆ្ចញ(អាជាា រ័ណណ)

issue ឆ្រឿង

issue រញ្ញា

issue bond ឆ្ចញសញ្ញា រ័ណណ

issue bond ឆ្ចញសញ្ញា រ័ណណក្្ី
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IT consultant រីប្រឹកាIT

item វតថច

item ររស់

item រំនិ្ញ

item ក្មវតថច

item ប្រការ

item មាប្តា

item veto ការឆ្វតូក្មវតថច

Ivy League Association of Southern California សមារ្ស្ពន្ធថ្អវីថ្ន្រែឋCaliforniaភារខាងតបូង

jail រចក

jail េន្ធនាគរ

jail facility ្ន្ទីរេន្ធនាគរ

janitor អោកឆ្ សសមាែ ត

Jaycees ឆ្ចសចីស៍

Jaycees សមាជិកសភាពាណិជជក្ម

Jehovah's witnesses ឆ្ចហូវា ស៍វតិឆ្ណោះសចិស

Jehovah's witnesses សមររនាទ ល់្ររស់ប្េោះឆ្យហូវា (ឆ្ ម្ ោះាានា្ួយ)

jeopardy ឆ្ប្គោះោោ ក់

jeweler អោកល្ក់មាសឆ្េប្ជ

jeweler ឈមួញឆ្ប្រឿងអល្ង្ហេ រ

jeweler ជាងរង

jeweler ជាងមាស

jewelry maker អោកឆ្ធាើ ឆ្ប្រឿងអល្ង្ហេ រ

Jewish community executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិថ្ន្សហរ្ន៍្ាសន៍្ជាីហា

Jewish community executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិថ្ន្សហរ្ន៍្ាសន៍្យូដា

jig-fixture builder អោកសង់ឆ្ប្រឿងជីក-ហ្ាិកសជ័រ
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job creation ការរឆ្ងេើតការង្ហរ

jobs, economy analyst ការង្ហរ, អោកវភិារឆ្សែឋកិច្

joint advisory committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារចប្្ុោះ

Joint Committee on Prison Construction & Operations រណៈក្មការចប្្ុោះររួល្រន្ទចកាងសង់និ្ងប្រតិរតតិេន្ធនាគរ

joint labor-management partnerships ថ្ែរូការង្ហរនិ្ងប្ររ់ប្រងចប្្ុោះ

joint labor-management partnerships ភាេជាថ្ែរូការង្ហរនិ្ងប្ររ់ប្រងចប្្ុោះ

Joint Powers Insurance Authority អាជាា ធរធានារា រ់រងអំណាចរួ្ គោ

Joint Powers Insurance Authority (JPIA) អាជាា ធរធានារា រ់រងអំណាចរួ្ គោ (JPIA)

joint stock company ប្កុ្ ហ ចន្សញ្ញា រ័ណណក្មសិរធិរួ្

joint stock company ប្កុ្ ហ ចន្សញ្ញា រ័ណណក្មសិរធិចប្្ុោះ

joint venture ការនសងការរកសចីចប្្ុោះ

joint venture ប្កុ្ ហ ចន្នសងការរកសចីចប្្ុោះ

journalism teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្វជិាជ ជីវៈារេ័ត៌មាន្

journalist អោការេ័ត៌មាន្

journalist អោកកាផ្សត

journeyman អោកជំនាញខាងជំនួ្ញ

journeyman អោកជំនាញខាងសិរបក្ម

JPIA JPIA

judge វនិិ្ចឆ័យ

judge ឆ្ៅប្ក្

judge Los Angeles Superior Court ឆ្ៅប្ក្តចោការជាន់្ខ្ពស់Los Angeles

judge of superior court ឆ្ៅប្ក្តចោការជាន់្ខ្ពស់

judge of the Los Angeles Municipal Court ឆ្ៅប្ក្តចោការាោប្កងុLos Angeles

judge of the municipal court ឆ្ៅប្ក្តចោការាោប្កុង

judge of the superior court ឆ្ៅប្ក្តចោការជាន់្ខ្ពស់

judge of the superior court no. 100 ឆ្ៅប្ក្តចោការជាន់្ខ្ពស់ឆ្ល្ខ្100
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judge, Los Angeles Judicial District ឆ្ៅប្ក្, ្ណឌ ល្តចោការLos Angeles

judge, Los Angeles Superior Court ឆ្ៅប្ក្, តចោការជាន់្ខ្ពស់Los Angeles

judge, superior court ឆ្ៅប្ក្, តចោការជាន់្ខ្ពស់

judgment ាល្ប្ក្

judgment ឆ្សចកតីវនិិ្ចឆ័យ

judicial ថ្ន្តចោការ

judicial ថ្ន្ចារ់

judicial administrator អោកប្ររ់ប្រងតចោការ

judicial assistant ជំនួ្យការតចោការ

judicial assistant អោកជំនួ្យតចោការ

judicial candidate ឆ្រកាជន្ឆ្ៅប្ក្

judicial district ្ណឌ ល្ចារ់

judicial district ្ណឌ ល្តចោការ

judicial liaison ស្ព័ន្ធការីតចោការ

judicial liaison, Domestic Violence Council ស្ព័ន្ធការីតចោការ, រីប្រឹកាអំឆ្េើហិងាកោចងប្រួារ

judicial review ការេិនិ្តយឆ្រឿងកតីឆ្ ើងវញិ

junior អន្ច

junior រង

Junior Achievement ស្ិរធក្មយចវវយ័

Junior Achievement ស្ិរធនល្យចវវយ័

junior college ្ហាវរិាល័្យរង

junior high school ាោ្ធយ្សិការឋ្ភូ្ិ

jurisdiction យចតាត ធិការ

jurisdiction ផ្ែន្ស្តថកិច្

jurisdiction អំណាចចារ់

jurist doctor សញ្ញា រ័ប្តរណឌិ តយចតតិាស្ត្សត
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jurist doctorate សញ្ញា រ័ប្តរណឌិ តយចតតិាស្ត្សត

juror docent សមាជិករណៈវនិិ្ចឆ័យរណឌិ ត

juror services division នាយកដាឋ ន្ឆ្សវាសមាជិករណៈវនិិ្ចឆ័យ

jury រណៈវនិិ្ចឆ័យ

justice តចោការ

justice of the court of appeal ឆ្ៅប្ក្តចោការឧរធរណ៍

justice of the municipal court ឆ្ៅប្ក្តចោការាោប្កុង

justice of the supreme court ឆ្ៅប្ក្តចោការកំេូល្

juvenile អនី្តិជន្

juvenile ឆ្កមងឆ្ប្កា្អាយច

juvenile advocate attorney ឆ្្ធាវីគំពារអនី្តិជន្

juvenile court teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ថ្ន្តចោការអនី្តិជន្

juvenile crime ររឆ្ល្មើសប្េហមរណឌ អនី្តិជន្

juvenile crime ឧប្កិែឋក្មអនី្តិជន្

juvenile delinquency ររឧប្កិែឋរងេឆ្ ើងឆ្ដាយអនី្តិជន្

juvenile hall ្ន្ទីរែចំោំងអនី្តិជន្

Juvenile Justice Task Force ប្កុ្ ការង្ហរចារ់អនី្តិជន្

juvenile probation counselor អោកនតល់្ឱវារែល់្អនី្តិជន្ផ្ែល្ប្តវូ ន្េយួរឆ្ទាសឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

juvenile program administrator អោកប្ររ់ប្រងក្មវធីិអនី្តិជន្

JWA settlement agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងនសោះនាJWA

JWA settlement agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងឆ្ដាោះស្រាយរញ្រ់JWA

K-9 dog unit អងាភាេផ្ឆ្េK-9

k-9 program ក្មវធីិk-9

KARE Youth League ស្ព័ន្ធកីឡាយចវវយ័KARE

KARE Youth League (KYL) ស្ព័ន្ធកីឡាយចវវយ័KARE (KYL)

Kensington Assisted Living ការរស់ឆ្ៅឆ្ដាយេឹងផ្នែកជំនួ្យKensington
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kidnapping ការចារ់េប្ងត់

kidnapping ការចារ់្ ន្ចសសជំរតិយកប្ ក់

Kids at Risk ឆ្កមងផ្ែល្កំេចងជួរប្ររោះឆ្ប្គោះោោ ក់

kids care fair យចតតិធ្៌ថ្ន្ការផ្លទំាឆ្កមង

kids care fair េិេ័រណ៍ឆ្សវាផ្លទំាឆ្កមង

Kids on Stage ឆ្កមងៗឆ្ៅឆ្ល្ើនក

killing ការសមាល រ់

kindergarten ្ឆ្តតយយាោ

kiosk រន្ទរ់េ័ត៌មាន្

Kiwanis club កលឹរKiwanis

Knights of Columbus អសសឫរឋិថ្ន្Columbus

knowingly possess កាន់្ការ់ឆ្ដាយឆ្ចតនា

knowingly possess ចូល្កាន់្ការ់ឆ្ដាយឆ្ចតនា

Korean កូឆ្រ  

Korean ជន្ជាតិកូឆ្រ  

Korean ភាាកូឆ្រ  

KYL KYL

L.A. County assessor អោកវាយតថ្្លថ្ន្ឆ្ខាន្ធីL.A.

L.A. County employee និ្ឆ្ោជិតឆ្ខាន្ធីL.A.

L.A. County sheriff ន្ររ ល្ឆ្ខាន្ធីL.A.

L.A. County USC Medical Center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្វជជាស្ត្សតUSC ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីL.A.

LA RR/CC LA RR/CC

lab technician អោករឆ្ច្កឆ្រស្ ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្

label ាល ក

Labor Compliance Program ក្មវធីិប្រតិរតតិចារ់ការង្ហរ

Labor Compliance Program ក្មវធីិឆ្គរេចារ់ការង្ហរ
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Labor Compliance Program (LCP) ក្មវធីិប្រតិរតតិចារ់ការង្ហរ(LCP)

Labor Compliance Program (LCP) ក្មវធីិឆ្គរេចារ់ការង្ហរ(LCP)

labor consultant រីប្រឹកាការង្ហរ

labor economist អោកឆ្សែឋកិច្ការង្ហរ

labor economist ឆ្សែឋកិច្រីនារការង្ហរ

labor relations រំនាក់រំន្ងការង្ហរ

labor relationship រំនាក់រំន្ងការង្ហរ

labor union សហជីេការង្ហរ

labor union worker ក្មករសហជីេការង្ហរ

laboratory scientist អោកវរិាាស្ត្សត្ ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្

laboratory technician អោករឆ្ច្កឆ្រស្ ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្

laborer េល្ករ

laborer ក្មករ

LACCD LACCD

LACERS LACERS

LACOE LACOE

LAFCO LAFCO

LAFCO រណៈក្មការរឆ្ងេើតរីភាោ ក់ង្ហរ្ ូល្ដាឋ ន្

LAFCO (local agency formation commission) LAFCO (រណៈក្មការរឆ្ងេើតរីភាោ ក់ង្ហរ្ ូល្ដាឋ ន្)

Lancaster City councilwoman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កងុLancaster

land developer អោកអភិវឌ្ឍន៍្ែី

land planner អោកឆ្រៀរចំរឆ្ប្មាងែី

land planner អោកឆ្រៀរចំរលង់ែី

land surveyor អោកសទង់ែី

land surveyor អោកប្តតួេិនិ្តយែី

land use regulations ចារ់ប្ររ់ប្រងការឆ្ប្រើប្ ស់ែី
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land use regulations រររញាតតិប្ររ់ប្រងការឆ្ប្រើប្ ស់ែី

landfill ែីចាក់សំរា្

landfill ែីករ់សំរា្

landfill កផ្ន្លងចាក់សំរា្

landfill កផ្ន្លងករ់សំរា្

landlord ម្ាស់ែី

landlord ម្ាស់នទោះ

landmark អាីៗសប្មារ់សមាា ល់្កផ្ន្លង

landmark អាីៗផ្ែល្រួរកត់សមាា ល់្កោចងប្រវតតិាស្ត្សត

landscape ឆ្រសភាេ

landscape រីធាល ដំាឆ្ឈើលំ្អ

Landscaping and Lighting Act ចារ់រឆ្ងេើតរីធាល ដំាឆ្ឈើលំ្អនិ្ងដាក់ឆ្ភលើងរំភលឺ

language assistance អោកជំនួ្យការខាងភាា

language translator អោករកភាាសំឆ្ណរ

laser engineer វសិាករខាងកំារសមីឆ្ ឆ្សចើរ

last day to apply ថ្លៃចចងឆ្ប្កាយឆ្ែើ្បីដាក់ពាកយសចំ

last day to register ថ្លៃចចងឆ្ប្កាយឆ្ែើ្បីចចោះឆ្ ម្ ោះ

last day to vote ថ្លៃចចងឆ្ប្កាយឆ្ែើ្បីឆ្ ោះឆ្នោ ត

last name នា្ប្តកូល្

Latino Association សមារ្ឡារីណូ

Latino Peace Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេឡារីណូ

LAUSD LAUSD

LAUSD Los Angeles LAUSD Los Angeles

law analyst អោកវភិារចារ់

law clerk ប្កឡារញជ ី

law degree សញ្ញា រ័ប្តចារ់
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law enforcement រីភាោ ក់ង្ហរមាន្ស្តថកិច្

law enforcement រីភាោ ក់ង្ហរអន្ចវតតន៍្ចារ់

law enforcement រីភាោ ក់ង្ហរមាន្ស្តថកិច្

law enforcement រីភាោ ក់ង្ហរអន្ចវតតន៍្ចារ់

law enforcement alliance ស្ព័ន្ធរីភាោ ក់ង្ហរមាន្ស្តថកិច្

law enforcement alliance ស្ព័ន្ធរីភាោ ក់ង្ហរអន្ចវតតន៍្ចារ់

law enforcement officer ្ន្តន្តីអន្ចវតតន៍្ចារ់

law enforcement officer ្ន្តន្តីមាន្ស្តថកិច្

law firm manager អោកប្ររ់ប្រងប្កុ្ ហ ចន្ចារ់

law governing bonded indebtedness ចារ់ប្ររ់ប្រងភាេជំពាក់រំណច ល្ផ្ែល្ប្តូវធានាឆ្ដាយសញ្ញា រ័ណណ

law maker អោកឆ្ធាើ ចារ់

law office ការោិល័្យចារ់

law office manager អោកប្ររ់ប្រងការោិល័្យចារ់

law professor ាស្ត្ាត ចារយចារ់

law researcher អោកស្រាវប្ជាវចារ់

law school admission ការអន្ចញ្ញា តឲ្យចូល្ឆ្រៀន្ាោចារ់

law school admission ការររួល្ចចោះឆ្ ម្ ោះឲ្យចូល្ឆ្រៀន្ាោចារ់

law student និ្សសតិចារ់

lawful ផ្ែល្ប្តវូចារ់

lawmaker អោកឆ្ធាើ ចារ់

lawmaking ការឆ្ធាើចារ់

lawyer ឆ្្ធាវ ី

lawyer អោកចារ់

Lawyers Bar Associations សមារ្រណៈឆ្្ធាវ ី

layoff ការរញឈរ់ឲ្យឆ្ធាើការ

layoffs ការរញឈរ់ឲ្យឆ្ធាើការ
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LCAP LCAP

LCP LCP

leader ប្រ ច្ខ្ែឹកនំា

leader ឆ្្ែឹកនំា

leader អោកែឹកនំា

Leader In Technology Education អោកែឹកនំាខាងការអរ់ររំឆ្ច្កវរិា

Leader In Technology Education (LITE) អោកែឹកនំាខាងការអរ់ររំឆ្ច្កវរិា(LITE)

leadership ភាេជាអោកែឹកនំា

leadership ការែឹកនំា

leadership skills ជំនាញថ្ន្ភាេជាអោកែឹកនំា

leadership skills ជំនាញែឹកនំា

league ស្ព័ន្ធ

league រួ្ ស្ព័ន្ធ

League of Conservation Voters ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តអភិរកស

League of United Latin American Citizens ស្ព័ន្ធសហេល្រែឋឡាតំាងអាឆ្្រកំិាង

League of Women Voters ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តស្ត្សតី

League of Women Voters of California ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តស្ត្សតីCalifornia

League of Women Voters of the United States ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តស្ត្សតីសហរែឋអាឆ្្រកិ

League of Women Voters of the United States (LWV) ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តស្ត្សតីសហរែឋអាឆ្្រកិ(LWV)

League of Women Voters/Sierra Club ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តស្ត្សតី,ា ររា កលឹរ

lease ភតិសន្ា

lease កិច្សន្ាជួល្ែីឬអាគរឆ្ប្រើប្ ស់

lease agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងជួល្ែី

lease agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងជួល្អាគរឆ្ប្រើប្ ស់

lease of facilities កិច្សន្ាជួល្ររកិាា រឆ្ប្រើប្ ស់

lease of facilities កិច្សន្ាជួល្្ ន្ទីរឆ្ប្រើប្ ស់
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leasing of subsurface space ការជួល្លំ្ហថ្ន្ថ្នទខាងឆ្ប្កា្

leasing of subsurface space ការជួល្កផ្ន្លងខាងឆ្ប្កា្

Leave No Child Behind Program ក្មវធីិេចំរចកកចមារណាមាោ ក់ឆ្ចាល្

leave of absence ការអន្ចញ្ញា តឲ្យឈរ់សប្មាកេីការង្ហរ

lecture hall ាល្សចន្ទរកោ

lecture hall ាល្ឆ្រសនា

lecture hall ាល្រឆ្ប្ងៀន្

lecturer អោកផ្លលងសចន្ទរកោ

lecturer អោកឆ្រសនា

lecturer ាស្ត្ាត ចារយ

left turn sign សញ្ញា រត់ឆ្ឆ្ាង

legacy forest program ក្មវធីិថ្ប្េឆ្ករ តិ៍ែំផ្ណល្

legal តា្ចារ់

legal ស្រសរចារ់

legal ថ្ន្ចារ់

legal advisor អោកនតល់្ែំរូនាម ន្ចារ់

legal assistant អោកជំនួ្យការចារ់

legal deadline កាល្កំណត់តា្នលូវចារ់

legal defense fund ្ូល្និ្ធិការពារកតី

legal holiday ថ្លៃរចណយស្រសរចារ់

legal holiday ថ្លៃសីល្ស្រសរចារ់

legal interest rate អប្តាការប្ ក់ស្រសរចារ់

legal notice ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងនលូវចារ់

legal permanent resident ឆ្រហជន្ផ្ែល្មាន្សិរធិរស់ឆ្ៅជាអចិថ្ន្តន្តយ៍តា្នលូវចារ់

legal services ឆ្សវាចារ់

legalize ឆ្ធាើឲ្យស្រសរចារ់
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legalize marijuana ឆ្ធាើឲ្យកញ្ញឆ កាល យឆ្ៅជាស្រសរចារ់

legally ឆ្ដាយស្រសរចារ់

legally constituted រឆ្ងេើតឆ្ដាយស្រសរចារ់

legally constituted នសឆំ្ ើងឆ្ដាយស្រសរចារ់

legally determined កំណត់ឆ្ដាយស្រសរចារ់

legislation analyst អោកវភិារការតាក់ផ្តងចារ់

legislation analyst អោកវភិារអំេីការតាក់ផ្តងចារ់

legislation pending before state and federal government ការេយួរការតាក់ផ្តងចារ់ឆ្ៅចំឆ្ពាោះរដាឋ ភិ ល្រែឋនិ្ងរដាឋ ភិ ល្សហេ័ន្ធ

legislative ថ្ន្នី្តិរញាតតិ

legislative ផ្ែល្រឆ្ងេើតចារ់

legislative aide អោកជំនួ្យការនី្តិរញាតតិ

legislative branch ាខានី្តិរញាតតិ

legislative constitutional ថ្ន្រែឋធ្មន្ចញានី្តិរញាតតិ

legislative constitutional amendment វឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញាឆ្ដាយនី្តិរញាតតិ

Legislative Constitutional Amendment វឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញានី្តិរញាតតិ

legislative deputy ភូឈួយនី្តិរញាតតិ

legislative district director នាយក្ ណឌ ល្នី្តិរញាតតិ

legislative districts ្ណឌ ល្នី្តិរញាតិ

legislative expenditure ការចំណាយររស់នី្តិរញាតតិ

legislative field deputy ភូឈួយតំរន់្ថ្ន្នី្តិរញាតតិ

Legislative Initiative Amendment វឆិ្ាធន្ក្មឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្ររស់នី្តិរញាតតិ

legislative measure វធិាន្ការនី្តិរញាតតិ

legislative ratification សច្ាន្ច្័តិនី្តិរញាតតិ

legislative ratification សច្ារ័ន្នី្តិរញាតតិ

legislator នី្តិរចរាល្

legislator អោករឆ្ងេើតចារ់
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legislator សមាជិកសភា

legislator អងានី្តិរញាតតិ

legislator's administrative assistant អោកជំនួ្យការអភិ ល្កិច្ររស់អងានី្តិរញាតតិ

legislator's chief deputy ប្រធាន្ភូឈួយររស់អងានី្តិរញាតតិ

legislator's field representative ភូឈួយតំរន់្ររស់អងានី្តិរញាតតិ

legislator's senior deputy ភូឈួយជាន់្ខ្ពស់ររស់អងានី្តិរញាតតិ

legislature អងានី្តិរញាតតិ

legislature ាល្ប្រជចំសភា

legislature នី្តិកាល្

length of service pay រយៈឆ្េល្ថ្ន្ការរង់ថ្លលឆ្សវា

leniency ឆ្សចកតីអត់ឱន្

LEP LEP

Let Freedom Ring Committee រណៈក្មការចូរឲ្យឆ្សរីភាេ ន្ឮខ្ទរខាទ រឆ្ ើង

letter carrier អោករត់សំរចប្ត

letter carrier អោកនំាសំរចប្ត

letters patent   តង់អការា

letters patent   តង់អកសរ

letters patent   តង់សំរចប្ត

levy ប្ ក់េន្ធ

levy ប្ ក់កថ្ប្្

levy ការប្រ្ូល្េន្ធ

levy ហូតេន្ធ

liaison ស្ព័ន្ធការ ី

liaison រំនាក់រំន្ង

liaison ការទាក់រង

liberal studies ការសិកាចំឆ្ណោះែឹងឆ្សរីនិ្យ្
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liberal studies (BA) ការសិកាចំឆ្ណោះែឹងឆ្សរីនិ្យ្(BA)

libertarian អោកឆ្សរីនិ្យ្

Libertarian County Committee រណៈក្មការឆ្ខាន្ធីអោកឆ្សរីនិ្យ្

Libertarian Party រណរកសអោកឆ្សរីនិ្យ្

librarian រណាណ រកស

libraries រណាណ ល័្យ

library រណាណ ល័្យ

Library Board Commission រណៈក្មការនាយករណាណ ល័្យ

library district ្ណឌ ល្រណាណ ល័្យ

Library District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសររស់្ ណឌ ល្រណាណ ល័្យ

library fund ្ូល្និ្ធិរណាណ ល័្យ

Library Litigation Committee រណៈក្មការឆ្ដាោះស្រាយរំនាស់រណាណ ល័្យ

library property ស្បតតិរណាណ ល័្យ

library property ប្រេយស្បតតិរណាណ ល័្យ

Library Task Force ប្កុ្ ការង្ហររណាណ ល័្យ

library trustee អភិ ល្រណាណ ល័្យ

license tax េន្ធអាជាា រ័ណណ

licensed ផ្ែល្ ន្ឲ្យសិរធិ

licensed ផ្ែល្ ន្ឲ្យអាជាា រ័ណណ

licensed ផ្ែល្មាន្អាជាា រ័ណណ

licensed insurance broker អន្តរការីផ្នោកធានារា រ់រងមាន្អាជាា រ័ណណ

licensed private investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតឯកជន្មាន្អាជាា រ័ណណ

licensed vocational nurse រិោន្ចរដាឋ យិកាខាងវជិាជ ជីវៈមាន្អាជាា រ័ណណ

licensee អោកកាន់្អាជាា រ័ណណ

licensee អោកររួល្ ន្អាជាា រ័ណណ

licenses នតល់្អាជាា រ័ណណ
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licenses ឲ្យសិរធិ

licenses នតល់្ការអន្ចញ្ញា ត

lieutenant អន្ចឆ្សនី្យ៍ឆ្ទា(ឆ្សនាប្រ ច្ខ្, រ ូលី្ស)

lieutenant អន្ចឆ្សនី្យ៍ប្តី(ឆ្សនាប្រ ច្ខ្, រ ូលី្ស)

lieutenant governor អន្ចអភិ ល្រែឋ

lieutenant sheriff's department ប្កសួងររស់អន្ចឆ្សនី្យ៍ន្ររ ល្

life imprisonment ការជារ់េន្ធនាគរ្ ួយជីវតិ

life imprisonment ការជារ់រចក្ ួយជីវតិ

life member សមាជិក្ ួយជីវតិ

life member, Police Officers Association សមាជិកជីវតិ, សមារ្្ ន្តន្តីរ ូលី្ស

life time member of the National Management Association សមាជិក្ ួយជីវតិររស់សមារ្ប្ររ់ប្រងជាតិ

life without parole ជីវតិឆ្ដាយគម ន្ការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

life, liberty and the pursuit of happiness ជីវតិ, ឆ្សរភីាេនិ្ងការផ្សាងរកសភ្ងាល្

lifeguard អោកចំាជួយ្ ន្ចសសល្ង់រឹក

lifelong education ការអរ់រំ្ ួយជីវតិ

Lifetime General Secondary Teaching Credential វញិ្ញា រន្រ័ប្តប្រូរឆ្ប្ងៀន្្ ធយ្សិការូឆ្ៅ្ួយជីវតិ

Lifetime Service Award រង្ហា ន់្ឆ្សវា្ួយជីវតិ

Lifetime Teaching Credential វញិ្ញា រន្រ័ប្តប្រូរឆ្ប្ងៀន្្ ួយជីវតិ

light rail អាយសម័យោន្ធចន្ស្រាល្

light rail រលឆ្ភលើងធចន្ស្រាល្

light rail រ្នារ្ន៍្នលូវផ្ែកធចន្ស្រាល្

lighting ការរំភលឺ

lighting ការដាក់ឆ្ភលើងរំភលឺ

limit on marriages, initiative statute កប្្ិតឆ្ល្ើអាពាហ៍េិពាហ៍, រញាតតិនតួចឆ្នតើ្

limitations on campaign contributions in city elections ការកប្្ិតឆ្ល្ើភារទាន្សប្មារ់យចរធនាការកោចងការឆ្ ោះឆ្នោ តប្កុង

limitations on franchises, concessions, permits, licenses and leases ការកប្្ិតឆ្ល្ើសិរធិឆ្ប្រើយីឆ្ហា, ស្បទាន្, លិ្ខិ្តអន្ចញ្ញា ត, អាជាា រ័ណណនិ្ងកិច្សន្ាជួល្ែីឬអាគរ
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limitations on franchises, permits, licenses or leases ការកប្្ិតឆ្ល្ើសិរធិឆ្ប្រើយីឆ្ហា, លិ្ខិ្តអន្ចញ្ញា ត, អាជាា រ័ណណឬកិច្សន្ាជួល្ែីឬអាគរ

limitations upon permits and licenses ការកប្្ិតឆ្ល្ើលិ្ខិ្តអន្ចញ្ញា តនិ្ងអាជាា រ័ណណ

limited English proficient ្ិន្ស ូវឆ្ចោះនិ្ោយភាាអង់ឆ្រលស

limited English proficient (LEP) ្ិន្ស ូវឆ្ចោះនិ្ោយភាាអង់ឆ្រលស(LEP)

lines រនាទ ត់

lines ផ្ខ្សរនាទ ត់

lines ផ្ខ្សរនាទ ត់ប្េំផ្ែន្

lines ជួរ

lines ផ្ររររ

lines រឆ្រៀរ

lines ប្រឆ្ភរ

lines មាគ៌

Lions Breakfast Club កលឺរអាហារសិងាឆ្េល្ប្េឹក

Lions Club កលឹរសិងា

liquidate ជប្្ោះរំណច ល្

liquidate រូទាត់រំណច ល្

liquidate ជប្្ោះរញជ ី

liquidate រូទាត់រញជ ី

liquidation of unfunded liabilities ការរូទាត់រំណច ល្ផ្ែល្េចំមាន្ប្ ក់ប្រប្រង់

liquor store ហាងល្ក់ស្រា

LITE LITE

literacy improvement ការរឆ្ងេើន្រចណភាេអការក្ម

literacy improvement ការរឆ្ងេើន្ឧតត្ភាេអការក្ម

literacy specialist អោកឯកឆ្រសអការក្ម

literacy specialist អោកឯកឆ្រសខាងអការក្ម

lithographer អោកសិោឆ្ល្ខ្
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lithographer អោកឆ្ ោះេច្ពឆ្ដាយឆ្ប្រើលម

litigation រណតឹ ងវវិារ

litigation រំនាស់

litigation កតី

litigation expenses ការចំណាយឆ្ល្ើរណតឹ ងវវិារ

litigation negotiator អោកចរចារំនាស់

litigation negotiator អោកចរចាររណតឹ ងវវិារ

litigator អោកកតី

litigator ឆ្្ធាវីកតី

litigator paralegal ជំនួ្យការឆ្្ធាវ ី

litigator paralegal អោកជំនួ្យការឆ្្ធាវ ី

little league ស្ព័ន្ធតូច

living trust ប្តឹសតជីវភាេ

living trust ប្តឹសតជីវតិ

living wage ប្ ក់ផ្ខ្ចិញឹ្្ជីវតិ

living wage ប្ ក់ផ្ខ្សប្មារ់ការរស់ឆ្ៅ

loan ក្្ី

loan consultant រីប្រឹកាក្្ី

loan officer ្ន្តន្តីក្្ី

loan officer ្ន្តន្តីប្ររ់ប្រងក្្ី

lobby ផ្ល្ាងឆ្ប្ៅ

lobby រឆ្រៀង

lobby ាល្ប្រជចំ

lobby រញ្ច ោះរញូ្ល្(អោកន្ឆ្ោ យផ្ែល្ែឹកនំារដាឋ ភិ ល្ឆ្ែើ្បីទាញ់យកប្រឆ្ោជន៍្អាី្ ួយសប្មារ់ប្កុ្ររស់ខ្លួន្)

lobbying ការរញ្ច ោះរញូ្ល្

lobbyist អោករញ្ច ោះរញូ្ល្
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local ្ូល្ដាឋ ន្

local កោចងស្រសុក

Local 6262 ្ូល្ដាឋ ន្6262

Local agency formation commission រណៈក្មការរឆ្ងេើតរីភាោ ក់ង្ហរ្ ូល្ដាឋ ន្

Local Agency Formation Commission រណៈក្មការរឆ្ងេើតរីភាោ ក់ង្ហរ្ ូល្ដាឋ ន្

Local Agency Formation Commission (LAFCO) រណៈក្មការរឆ្ងេើតរីភាោ ក់ង្ហរ្ ូល្ដាឋ ន្(LAFCO)

local and municipal consolidated elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កុងនិ្ង្ូល្ដាឋ ន្រួ្ គោ

local assessments ការវាយតថ្្ល្ូល្ដាឋ ន្

local attorney ឆ្្ធាវី្ ូល្ដាឋ ន្

local business owner ម្ាស់ពាណិជជក្ម្ ូល្ដាឋ ន្

local business owner ម្ាស់អាជីវក្ម្ ូល្ដាឋ ន្

local business person ពាណិជជករ្ ូល្ដាឋ ន្

local business person អាជីវករ្ ូល្ដាឋ ន្

Local Control and Accountability Plan រឆ្ប្មាងប្ររ់ប្រងនិ្ងភាេររួល្ខ្ចសប្តវូ្ូល្ដាឋ ន្

Local Control and Accountability Plan (LCAP) រឆ្ប្មាងប្ររ់ប្រងនិ្ងភាេររួល្ខ្ចសប្តវូ្ូល្ដាឋ ន្(LCAP)

Local Control Funding Formula ររូ្ន្តប្ររ់ប្រង្ូល្និ្ធិកោចង្ូល្ដាឋ ន្

local government រដាឋ ភិ ល្្ ូល្ដាឋ ន្

local government រែឋ ល្្ ូល្ដាឋ ន្

local government employee និ្ឆ្ោជិតរដាឋ ភិ ល្្ ូល្ដាឋ ន្

local government employee និ្ឆ្ោជិតរែឋ ល្្ ូល្ដាឋ ន្

local improvement panel រណៈរដាឋ ភិ ល្្ ូល្ដាឋ ន្

local independent businessman ពាណិជជករឯករាជយកោចង្ ូល្ដាឋ ន្

local measure វធិាន្ការ្ ូល្ដាឋ ន្

local merchant អោកជំនួ្ញ្ ូល្ដាឋ ន្

local merchant ឈមួញ្ ូល្ដាឋ ន្

local merchant ពាណិជជករ្ ូល្ដាឋ ន្
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local offices change positions, or "rotate." ការោិល័្យ្ ូល្ដាឋ ន្ផ្លល ស់រតូរឆ្ល្ខ្ឆ្រៀងលំ្ដារ់, ឬ“រងាិល្”។

local offices change positions, or "rotate." តំផ្ណង្ ូល្ដាឋ ន្ផ្លល ស់រតូរឆ្ល្ខ្ឆ្រៀងលំ្ដារ់, ឬ“រងាិល្”។

Local Public Schools Funding Authority ប្កុ្ អាជាា ធរ្ូល្និ្ធិាោឆ្រៀន្ាធារណៈ្ូល្ដាឋ ន្

local tax េន្ធ្ ូល្ដាឋ ន្

local tax revenues ប្ ក់ចំណូល្ថ្ន្េន្ធ្ ូល្ដាឋ ន្

local taxpayers អោករង់េន្ធ្ ូល្ដាឋ ន្

location of police training facility រីតំាងថ្ន្កផ្ន្លងហាឹកហាត់រ ូលី្ស

locksmith ជាងឆ្ា

locomotive engineer វសិាករកាល្រលឆ្ភលើង

locomotive engineer វសិាករឆ្ធាើ កាល្រលឆ្ភលើង

log onto ចូល្ឆ្ៅកាន់្

logistics ការប្ររ់ប្រងភ័សតចភារ

logistics ការនតល់្ភ័សតចភារនិ្ងរ័េ

long range ចមាៃ យនៃ យ

long shot ការ ញ់ ន្នៃ យ

long term រយៈឆ្េល្យូរ

long term យូរអផ្ងាង

long term ផ្វងនៃ យ

longevity and merit pay ប្ ក់ផ្ខ្ផ្នែកឆ្ល្ើភាេចាស់រចំកោចងការង្ហរនិ្ងរចណស្បតតិ

longevity pay ប្ ក់ផ្ខ្ផ្នែកឆ្ល្ើភាេចាស់រចំកោចងការង្ហរ

longshoreman ក្មករលី្ផ្សងរំនិ្ញ

longshoreman ក្មករឆ្រ ើរំនិ្ញ

loophole ចឆ្នាល ោះប្រឆ្ហាង

loophole ភាេចឆ្នាល ោះប្រឆ្ហាង

Los Angeles Area Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្ម្ណឌ ល្Los Angeles

Los Angeles City and County Engineers Association សមារ្វសិាករថ្ន្ប្កងុនិ្ងឆ្ខាន្ធីLosAngeles
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Los Angeles city attorney ឆ្្ធាវីាោប្កងុLosAngeles

Los Angeles City councilman's deputy ភូឈួយប្កុ្ ប្រឹកាប្កងុLosAngeles

Los Angeles City councilman's deputy ភូឈួយប្កុ្ ប្រឹកាថ្ន្ាោប្កងុLosAngeles

Los Angeles city councilmember សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កងុLosAngeles

Los Angeles City councilwoman សមាជិកាប្កុ្ ប្រឹកាប្កងុLosAngeles

Los Angeles City Employees' Retirement Fund ្ូល្និ្ធិចូល្និ្វតតន៍្ររស់និ្ឆ្ោជិតប្កុងLosAngeles

Los Angeles City Employees' Retirement System ប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ររស់និ្ឆ្ោជិតប្កុងLosAngeles

Los Angeles City Employees' Retirement System (LACERS) ប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ររស់និ្ឆ្ោជិតប្កុងLosAngeles(LACERS)

Los Angeles city prosecutor រែឋអាជាា ប្កងុLosAngeles

Los Angeles city prosecutor រែឋអាជាា ថ្ន្ាោប្កងុLosAngeles

Los Angeles City Special Municipal Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុេិឆ្សសសប្មារ់ប្កុងLosAngeles

Los Angeles Community College District ្ណឌ ល្សិកាធិការ្ ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្Los Angeles

Los Angeles Community College District (LACCD) ្ណឌ ល្សិកាធិការ្ ហាវរិាល័្យសហរ្ន៍្Los Angeles (LACCD)

Los Angeles councilwoman សមាជិកាប្កុ្ ប្រឹកាប្កងុLosAngeles

Los Angeles councilwoman សមាជិកាប្កុ្ ប្រឹកាថ្ន្ាោប្កងុLosAngeles

Los Angeles County ឆ្ខាន្ធីLosAngeles

Los Angeles county assessor អោកវាយតថ្្លថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLosAngeles

Los Angeles county assessor, appointed អោកវាយតថ្្លថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLosAngeles, ចាត់តំាង

Los Angeles County Association of Deputy District Attorneys សមារ្ភូឈួយឆ្្ធាវី្ ណឌ ល្ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLosAngeles

Los Angeles County Bar Association សមារ្រណៈឆ្្ធាវីថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLosAngeles

Los Angeles County Board of Supervisors រណៈក្មការអធិការកិច្ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Building & Construction Trades Council ប្កុ្ ប្រឹកាពាណិជជក្មអាគនិ្ងសំណង់ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Business Federation សហេ័ន្ធពាណិជជក្មឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Chicano Employee Association សមារ្និ្ឆ្ោជិតឆ្ែើ្កំឆ្ណើ តជន្ជាតិ ច្ិកសចិកឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County City Selection Committee រណៈក្មការជឆ្ប្ ើ្សប្កងុឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Delinquency and Crime Commission រណៈក្មការប្ររ់ប្រងររឆ្ល្មើសនិ្ងឧប្កិែឋក្មថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles
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Los Angeles County deputy assessor អោកវាយតថ្្លរងប្រចំាឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County deputy assessor អោកវាយតថ្្លរងថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County employee និ្ឆ្ោជិតឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County employee និ្ឆ្ោជិតថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Farm Bureau ប្កសួងកសិក្មឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Farm Bureau ប្កសួងកសិក្មថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Federation of Labor សហេ័ន្ធការង្ហរថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority អាជាា ធររ្នារ្ន៍្ប្កងុររស់ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Office of Education ការោិល័្យអរ់រឆំ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Office of Education (LACOE) ការោិល័្យអរ់រឆំ្ខាន្ធីLos Angeles (LACOE)

Los Angeles County Police Chiefs Association សមារ្ឆ្្រញ្ញជ ការរ ូលី្សថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles county private judge ឆ្ៅប្ក្ឯកជន្ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles county probation officers ្ន្តន្តីប្ររ់ប្រងការឆ្ដាោះផ្ល្ងឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំរឆ្ណាត ោះអាសន្ោថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Professional Peace Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេជំនាញថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Regional Park and Open Space District ្ណឌ ល្រីលំ្ហរនិ្ងឧរាន្តំរន់្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk ្ន្តន្តីចចោះរញជ ី-កត់ប្តា/ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Registrar-Recorder/County Clerk (LA RR/CC) ្ន្តន្តីចចោះរញជ ី-កត់ប្តា/ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles (LA RR/CC)

Los Angeles County Sanitation Districts ្ណឌ ល្អនា្័យឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County School Police Association សមារ្រ ូលី្សាោឆ្រៀន្ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Sheriff Search & Rescue EMT Program ក្មវធីិEMT ផ្សាងរកនិ្ងសឆ្ន្តង្ហា ោះររស់ន្ររ ល្ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Superior Court judge ឆ្ៅប្ក្តចោការជាន់្ខ្ពស់ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles county supervisor អធិការកិច្ថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Traffic Improvement Plan រឆ្ប្មាងការឆ្ធាើឆ្អាយប្រឆ្សើរឆ្ ើងចំឆ្ពាោះចរាចរឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles County Vector Control ការប្ររ់ប្រងវកិរ័រថ្ន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles court commissioner សោងការតចោការLos Angeles

Los Angeles Economy & Efficiency Commission រណៈក្មការឆ្សែឋកិច្និ្ងប្រសិរធភាេLos Angeles
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Los Angeles High School for the Arts ាោ្ធយ្សិការចតិយភូ្ិសប្មារ់សិល្បៈLos Angeles

Los Angeles Judicial District ្ណឌ ល្តចោការLos Angeles

Los Angeles League of Conservation Voters ស្ព័ន្ធថ្ន្ការអភិរកសអោកឆ្ ោះឆ្នោ តLos Angeles

Los Angeles Municipal Court judge ឆ្ៅប្ក្តចោការថ្ន្ាោប្កងុLos Angeles

Los Angeles Parks Foundation Board រណៈក្មការ្ ូល្ដាឋ ន្ឧរាន្ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Los Angeles Police Commission អណតតិរ ូលី្សLos Angeles

Los Angeles Police Protective League ស្ព័ន្ធការពាររ ូលី្សLos Angeles

Los Angeles Unified School District ្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្ Los Angeles

Los Angeles Unified School District (LAUSD) ្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្ Los Angeles (LAUSD)

lotteries ឆ្នោ តជាតិ

lotteries ឆ្នោ ត ូតូ

lottery revenues ប្ ក់ចំណូល្េីឆ្នោ តជាតិ

lottery revenues ប្ ក់ចំណូល្េីឆ្នោ ត ូតូ

lowest possible cost តថ្្លផ្ែល្អាចឆ្ោករំនចត

lowest possible cost តថ្្លផ្ែល្អាចទាររំនចត

Lutheran លូ្ឆ្ធើផ្រន្

LWV LWV

Lynwood City councilman សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កងុLynwood

M. S. E. E. សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តវរិាាស្ត្សតខាងវសិាក្មអរាិសនី្

M. S. E. E. (Master of Science in Electrical Engineering) M. S. E. E. (សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តវរិាាស្ត្សតខាងវសិាក្មអរាិសនី្)

M.A. សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តសិល្បៈ

M.B.A. សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តប្ររ់ប្រងពាណិជជក្ម

M.D. សញ្ញា រ័ប្តឆ្វជជរណឌិ ត

M.D. សញ្ញា រ័ប្តរណឌិ តឆ្វជជាស្ត្សត

M.S. សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តវរិាាស្ត្សត

M.S.S.W. សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តវរិាាស្ត្សតកិច្ការសងា្
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machine operator អោករញ្ញជ ឆ្ប្រឿងយន្ត

machine tools businessman សមាជិកពាណិជជក្មឧរករណ៍ឆ្ប្រឿងយន្ត

machinery analyst អោកវភិារឆ្ប្រឿងយន្ត

machinery manufacturer ឧសាហករឆ្ប្រឿងយន្ត

machinist អោករញ្ញជ ឆ្ប្រឿងយន្ត

machinist យន្តការ ី

MADD MADD

Magnet Designation រង្ហា ន់្ឧតត្ភាេកោចងការនតល់្ឆ្សវារិោន្ឧរដាឋ ន្

magneto hydrodynamics វរិាាស្ត្សតោ្េល្រាវមា ឆ្ញ តូ

mail carrier អោករត់សំរចប្ត

mail room រន្ទរ់សំរចប្ត

mail(ed) ballot precinct ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

mail(ed) ballot precinct តំរន់្ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

mailed ballot precinct ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

mailed ballot precinct តំរន់្ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

mailing address អាសយដាឋ ន្ឆ្នាើ សំរចប្ត

main telephone number ឆ្ល្ខ្រូរស័េទសំខាន់្

main telephone number ឆ្ល្ខ្រូរស័េទធំ

maintain ផ្លរកា

maintain ផ្លទំា

maintenance ការផ្លរកា

maintenance ការផ្លទំា

Maintenance and Operation Reserve Fund ្ូល្និ្ធិអភិរកសការផ្លរកានិ្ងការរញ្ញជ

Maintenance and Operation Reserve Fund ្ូល្និ្ធិអភិរកសការផ្លរកានិ្ងែំឆ្ណើ រការ

maintenance technician អោករឆ្ច្កឆ្រសផ្នោកផ្លរកា

major សំខាន់្
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major ច្ខ្វជិាជ សំខាន់្

major accounts representative អោកតំណាងរណនី្សំខាន់្

majority ភាេភារឆ្ប្ចើន្

majority leader ឆ្្ែឹកនំាររស់ប្កុ្ សំឆ្ ងភារឆ្ប្ចើន្

majority of the votes ការឆ្ ោះឆ្នោ តភារឆ្ប្ចើន្

Majority Rule Act ចារ់រររញាតតិថ្ន្សំឆ្ ងភារឆ្ប្ចើន្

majority vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តភារឆ្ប្ចើន្

make a difference ឆ្ធាើឲ្យមាន្ការផ្លល ស់រតូរ

management ការប្ររ់ប្រង

management consultant រីប្រឹកាអំេីការប្ររ់ប្រង

manager នាយកប្ររ់ប្រង

managing deputy assessor អោកវាយតថ្្លអំេីការប្ររ់ប្រងរង

managing partner ថ្ែរូប្ររ់ប្រង

mandate ឆ្សចកតីចំា ច់

mandate អាណតតិ

mandate ឆ្សចកតីរង្ហា រ់ឬរញ្ញជ

mandatory ជាចំា ច់

mandatory ថ្ន្អាណតតិ

mandatory ថ្ន្រររញ្ញជ

mandatory vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តជាចំា ច់

manual tabulation of ballots ការឆ្រៀរចំតារាងថ្ន្កបួន្ផ្ណនំាការឆ្ ោះឆ្នោ ត

manufacturer ឧសាហករ

manufacturer and water industry executive ឧសាហករនិ្ងប្រធាន្ប្រតិរតតិថ្ន្ឧសាហក្មរឹក

manufacturing ការនលិ្ត

manufacturing ក្មន្តាល្ក្ម

manufacturing operations engineer វសិាកររញ្ញជ ក្មន្តាល្ក្ម
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manufacturing operations engineer វសិាករប្រតិរតតិការនលិ្ត

maple counseling center ្ជឈ្ណឌ ល្ប្រឹកាផ្្នចល្ (ឆ្ែើ្ឆ្ឈើ្ួយផ្ររ)

marijuana legalization attorney ឆ្្ធាវីឆ្ធាើឲ្យកញ្ញឆ ឆ្ៅជាស្រសរចារ់

marine air station ាថ នី្យវាល្យន្តឆ្ហាោះថ្ន្កងទាហាន្មា រនី្

marine biologist អោកជីវៈាស្ត្សតសតាស ច្ប្រ

marine biologist ជីវៈវរូិសតាស ច្ប្រ

Marine Corp Air Station ាថ នី្យវាល្យន្តឆ្ហាោះថ្ន្កងទាហាន្មា រនី្

Marine Corp Air Station (MCAS) ាថ នី្យវាល្យន្តឆ្ហាោះថ្ន្កងទាហាន្មា រនី្(MCAS)

Marine Corps កងទាហាន្មា រនី្

Marine Corps League Women's Auxiliary អងាការជំនួ្យស្ព័ន្ធកងទាហាន្មា រនី្ររស់ស្ត្សតី

marine machinist អោករញ្ញជ ឆ្ប្រឿងយន្តស ច្ប្រ

marine machinist យន្តការីសប្មារ់នាវាតា្ស ច្ប្រ

maritime claims adjuster អោកថ្ល្សប្្លួ្ការទា្ទារនលូវស ច្ប្រ

maritime claims adjuster អោកប្តតួេិនិ្តយការទា្ទារនលូវស ច្ប្រ

maritime commerce, navigation, and fishery ពាណិជជក្ម, នាវាចរណ៍, និ្ងការឆ្ន្ារនលូវស ច្ប្រ

market tax េន្ធរីនារ

market tax/exempt interest rates េន្ធរីនារ/ឆ្ល្ើកផ្ល្ងថ្លលការ

marketing ការផ្សាងយល់្អំេីរីនារសប្មារ់នលិ្តនល្ឬឆ្សវា

Marketing and Public Relations Committee រណៈក្មការរំនាក់រំន្ងាធារណៈនិ្ងមា ែីតធីង

marketing assistant អោកជំនួ្យការមា ែីតធីង

marketing director នាយកមា ែីតធីង

marking devices ឧរករណ៍សំរារ់រូសសញ្ញា

marriage licenses សំរចប្តអាពាហ៍េិពាហ៍

marriage record ឯការអាពាហ៍េិពាហ៍

marriage record សំណចំ ឆ្រឿងអាពាហ៍េិពាហ៍

marriage/family therapist អោកេា ល្ប្រាួរអាពាហ៍េិពាហ៍/ប្រាួរ
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marshal ឆ្សនាប្រ ច្ខ្

MASH MASH

masonry contractor អោកឆ្  ការឆ្ធាើឥែឋសចី  ្ង់ត៍

masonry contractor អោកចចោះកិច្សន្ាឆ្ធាើ ឥែឋសចី  ្ង់ត៍

mass communication រ្នារ្ន៍្ប្រង់ប្ទាយធំ

mass communication consultant រីប្រឹការ្នារ្ន៍្ប្រង់ប្ទាយធំ

master calendar ប្រតិរិន្ឆ្្

master calendar ប្រតិរិន្ឆ្គល្

master calendar ប្រប្កតិរិន្ឆ្្

master calendar ប្រប្កតិរិន្ឆ្គល្

master degree សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ ត

Master of Boardsmanship Award ម្ាស់រង្ហា ន់្ភាេជារណៈក្មការនាយក

Master of Science in Electrical Engineering សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តវរិាាស្ត្សតខាងវសិាក្មអរាិសនី្

master plan ផ្នន្ការឆ្្

master plan ផ្នន្ការឆ្គល្

master plan រលង់ឆ្្

master plan រលង់ឆ្គល្

master settlement agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងឆ្ដាោះស្រាយឆ្្

master settlement agreement កិច្ប្េ្ឆ្ប្េៀងឆ្ដាោះស្រាយឆ្គល្

master trustee អោកតំណាងសំខាន់្

masters in governance សញ្ញា រ័ប្តអន្ចរណឌិ តផ្នោកអភិ ល្កិច្

matching funds ្ូល្និ្ធិរែិភារ

matching funds ប្ ក់រែិភារ

matching funds and expenditure limitations authorization ្ូល្និ្ធិរែិភារនិ្ងការអន្ចញ្ញា តឆ្ល្ើកប្្ិតចំណាយ

matching funds and expenditure limitations authorization ប្ ក់រែិភារនិ្ងការអន្ចញ្ញា តឆ្ល្ើកប្្ិតចំណាយ

matching state funds ្ូល្និ្ធិរែិភារររស់រែឋ
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matching state funds ប្ ក់រែិភារររស់រែឋ

material សមាា រៈ

material expediter អោករិញសមាា រៈឆ្អាយ ន្នរ់រហ័ស

material expediter អោកចាត់ផ្ចងរញជូ ន្សមាា រៈឆ្អាយ ន្នរ់រហ័ស

material specialist អោកឯកឆ្រសផ្នោកសមាា រៈ

materials processing engineer វសិាករែំឆ្ណើ រការសមាា រៈ

Materials Recovery Facility ្ន្ទីរាត រសមាា រៈឆ្ ើងវញិ

materials shipping manager នាយកប្ររ់ប្រងការែឹកជញជូ ន្សមាា រៈ

maternity care ឆ្សវាផ្លទំាមាតចភាេ

math teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្រណិតវរិា

mathematician អោកឯកឆ្រសខាងរណិតវរិា

mathematician សិសសរណិតវរិា

mathematics រណិតាស្ត្សត

mathematics teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្រណិតវរិា

maturity date កាល្ររឆិ្ចឆរឥណប្រតិទាន្

maturity date កាល្ររឆិ្ចឆរថ្ន្ការែល់្កំណត់ប្តវូសង

maturity date កាល្ររឆិ្ចឆររកេភាេ

maximum អតិររមា

maximum កប្្ិតោ ងឆ្ប្ចើន្រំនចត

maximum កប្្ិតោ ងខ្ពស រំនចត

maximum use of water frontage ការឆ្ប្រើប្ ស់ែីជារ់នឹ្ងរឹកជាអតិររមា

mayor អភិ ល្ប្កុង

mayor ឆ្ៅហាា យប្កុង

mayor and councilmember អភិ ល្ប្កងុនិ្ងសមាជិកប្កុ្ ប្រឹកា

mayor of Manhattan Beach អភិ ល្ប្កងុManhattan Beach

mayor pro tem អភិ ល្ប្កងុសតីរី
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mayor protempore អភិ ល្ប្កងុសតីរី

mayor, City and County of San Francisco អភិ ល្ប្កុង, ប្កងុនិ្ងឆ្ខាន្ធីSanFrancisco

Mayor’s Teen Commission រណៈក្មការយចវវយ័ររស់ឆ្ៅហាា យប្កុង

Mayor’s Teen Commission រណៈក្មការយចវវយ័ររស់អភិ ល្ប្កុង

mayoral aide អោកជំនួ្យការអភិ ល្ប្កុង

mayor's proposed budget លវកិាផ្ែល្ ន្ឆ្សោើឆ្ ើងររស់អភិ ល្ប្កុង

mayor's veto ការឆ្ធាើឆ្វតូររស់អភិ ល្ប្កុង

MCAS MCAS

meal on wheels អាហារចល័្ត

meal on wheels ការែឹកអាហារផ្ចក

measure វធិាន្ការ

measure រង្ហា ស់

measure វាស់

measure សទង់

measure appearing on ballot វធិាន្ការឆ្ល្ចឆ្ ើងឆ្ៅឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត

measure argumentation ការជផ្ជកផ្វកផ្ញកថ្ន្វធិាន្ការ

measure information េ័ត៌មាន្សតីេីវធិាន្ការ

measures submitted to the voters វធិាន្ការផ្ែល្ ន្ដាក់ជូន្អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

mechanic យន្តការ ី

mechanic អោកជួសជចល្ឆ្ប្រឿងយន្ត

mechanical engineer វសិាករខាងឆ្ប្រឿងយន្ត

mechanical engineer វសិាករខាងឆ្ប្រឿងចប្ក

mechanical maintenance supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយការផ្លរកាឆ្ប្រឿងយន្ត

mechanical maintenance supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយការផ្លរកាឆ្ប្រឿងចប្ក

mechanical technician អោករឆ្ច្កឆ្រសខាងឆ្ប្រឿងយន្ត

mechanical technician អោកជួសជចល្ឆ្ប្រឿងយន្ត
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medal of honor ឆ្្ដាយកិតតិយស

media coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្្ ឆ្ធា យនសេានាយ

media coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្្ ឆ្ធា យឆ្ោសនា

media day រិវាេ័ត៌មាន្

media marketing executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិមា ែីតធីងតា្ប្រេ័ន្ធនសេានាយ

media relations director នាយកែឹកនំារំនាក់រំន្ងថ្ន្ការនសេានាយ

media talking points ចំណច ចេិភាការរស់ប្រេ័ន្ធនសេានាយ

mediator អោកនំាសប្្ូោះសប្្ួល្

mediator អន្តរការ ី

mediator សនាធ ន្ការ ី

medic ឆ្េរយ

medic ឆ្េរយទាហាន្

Medicaid ឆ្្ឌី្ឆ្ខ្ែ(ក្មវធីិជំនួ្យផ្នោកឆ្េរយររស់រែឋ)

medical ថ្ន្ឆ្វជជាស្ត្សត

medical ថ្ន្ឆ្េរយ

medical ខាងឆ្េរយ

medical ខាងឆ្វជជាស្ត្សត

medical affair កិច្ការឆ្វជជាស្ត្សត

medical doctor ឆ្វជជរណឌិ ត

medical doctor ឆ្វជជរណឌិ តខាងឆ្េរយ

medical family advocate អោកគំពារសចខ្ភាេប្រួារ

medical marijuana provider អោកនតល់្កញ្ញឆ រចកជាោោ ំឆ្េរយ

medical marijuana provider អោកនតល់្កញ្ញឆ រចកជាោោ ំឆ្វជជាស្ត្សត

medical office manager នាយកប្ររ់ប្រងការោិល័្យឆ្វជជាស្ត្សត

medical researcher អោកស្រាវប្ជាវឆ្វជជាស្ត្សត

Medicare ឆ្្ឌី្ោរ(ក្មវធីិជំនួ្យផ្នោកឆ្េរយររស់សហេ័ន្ធ)
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meditation instructor ប្រូរឆ្ប្ងៀន្សមាធិ

meeting ការជួរ

meeting ការប្រជចំ

meeting ្ីរិញ

meeting planner អោកឆ្រៀរចំរឆ្ប្មាងប្រជចំ

member សមាជិក

member សមាជិកា

member accounts រណនី្សមាជិក

member accounts រណនី្សមាជិកា

member of congress សមាជិកសភា

member of congress, United States House of Representatives សមាជិកសភា, សភាតំណាងរាស្ត្សតររស់សហរែឋអាឆ្្រកិ

member of the assembly សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

member of the county central committee សមាជិករណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់ឆ្ខាន្ធី

member of the state assembly សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតោោ ក់រែឋ

member of the U.S. House of Representatives សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សតសហរែឋអាឆ្្រកិ

member state board of equalization district សមាជិករណៈក្មការថ្ន្្ណឌ ល្ស្ក្មររស់រែឋ

member, board of equalization សមាជិក, រណៈក្មការស្ភាេ

member, board of supervisors សមាជិក, រណៈក្មការអធិការកិច្

member, California state assembly សមាជិក, សភាតំណាងរាស្ត្សតរែឋCalifornia

member, county central committee សមាជិក, រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់ឆ្ខាន្ធី

member, county council សមាជិក, ប្កុ្ ប្រឹកាឆ្ខាន្ធី

member, West Hollywood City council សមាជិក, ប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កងុWest Hollywood City

membership សមាជិកភាេ

memo កំណត់ឆ្ហតចឬលិ្ខិ្តខ្លីៗឆ្ប្រើប្ ស់សប្មារ់ថ្នទកោចង

memorandum អន្ចសសរណៈ

memorandum ល្កាន្តិកៈ
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mental health សចខ្ភាេនលូវសតិ

merchandise buyer អោករិញរំនិ្ញ

merchandise manager នាយកប្ររ់ប្រងរំនិ្ញ

merchant ពាណិជជករ

merchant ឈមួញ

merchant អោកជំនួ្ញ

merchant អោករកសចី

merchant seaman ពាណិជជករឆ្ែើរស ច្ប្រ

merchant seaman អោកជំនួ្ញនលូវស ច្ប្រ

merit bonuses for teachers ប្ ក់រង្ហា ន់្ឆ្ល្ើរចណស្បតតិសប្មារ់ប្រូរឆ្ប្ងៀន្

merit system ប្រេ័ន្ធរចណស្បតតិ

metal detector ឧរករណ៍រាវរកជាតិផ្ែក

metal detector ឧរករណ៍សទង់រកជាតិផ្ែក

metallurgy ឆ្ោហសាហក្ម

metallurgy ការជីកសលនិ្ងឆ្ធាើ ឆ្ោហៈ

metropolitan jail រចកប្កុង

metropolitan jail េន្ធនាគរប្កុង

metropolitan transit policeman រ ូលី្សរលយន្តប្កុង

metropolitan transportation authority អាជាា ធររ្នារ្ន៍្ប្កុង

Mexican American Bar Association សមារ្រណៈឆ្្ធាវីថ្ន្ជន្ជាតិអាឆ្្រកំិាង- ច្ិកសចិច

Mexican American Correctional Peace Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេផ្នោកអរ់រំផ្កផ្ប្រជាលមីឆ្ ើងវញិថ្ន្ជន្ជាតិអាឆ្្រកំិាង- ច្ិកសចិច

microbiologist អោកអតិសចខ្ច្ជីវាស្ត្សត

microelectronics product manager នាយកប្ររ់ប្រងនលិ្តនល្ឆ្អ ិចប្តនិូ្ចតូចល្ែិត, នាយកប្ររ់ប្រងនលិ្តនល្ឆ្អ ិចប្តនិូ្ច្ ីប្កូ

microfilm record ឯការ្ ីប្កូហាីល្

microfilm technician អោករឆ្ច្កឆ្រស្ ីប្កូហាីល្

micromanagement ការប្ររ់ប្រងខាោ តតូច
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middle school ាោ្ធយ្សិការឋ្ភូ្ិ

middle school taskforce ប្កុ្ ការង្ហរថ្ន្ាោ្ធយ្សិការឋ្ភូ្ិ

middle school teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ថ្ន្ាោ្ធយ្សិការឋ្ភូ្ិ

military and overseas voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ៅឆ្ប្ៅប្រឆ្រសនិ្ងឆ្ោធា

Military and Veterans Code ប្ក្ឆ្ោធានិ្ងអតីតយចរធជន្

military discharge ការឆ្អាយឈរ់ជានលូវការេីការរឆ្ប្ ើ្ឆ្ោធា

military duty កាតេាកិច្ឆ្ោធា

military experience ររេិឆ្ាធន៍្ឆ្ោធា

military identification អតតសញ្ញា ណឆ្ោធា

military leave ការឈរ់សប្មាកេីការង្ហរឆ្ោធា

military officer ្ន្តន្តីឆ្ោធា

military prosecutor រែឋអាជាា ឆ្ោធា

military reserve ឆ្ោធារប្្ុង

military reservist ឆ្ោធារប្្ុង

military sergeant េល្ ល្ឆ្ោធា

military services ឆ្សវាឆ្ោធា

mini-cities ប្កងុតូចៗ

minimize រញ្ច ោះជាអរបររមា

minimize រនាទ រជាអរបររមា

minimize រញ្ច ោះោ ងទាររំនចត

minimize រញ្ច ោះឆ្អាយឆ្ៅតិចរំនចត

minimum charge for service តថ្្លអរបររមាសប្មារ់ឆ្សវា

mining engineer វសិាករផ្រ  

minister រែឋ្ ន្តន្តី

minister ាសនាចារយ

ministerial student និ្សសតិការរូត
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ministerial student និ្សសតិរែឋ្ន្តន្តី

minor child ឆ្កមងឆ្ប្កា្អាយច

minority សំឆ្ ងភារចិតត

minority ប្កុ្ ភារតិច

minority ជន្ជាតិភារតិច

minority leader ឆ្្ែឹកនំាររស់ប្កុ្ សំឆ្ ងភារតិច

miscellaneous finance ហិរញាវតថចឆ្នសងៗ

miscellaneous finance ការនាត់នាង់ហិរញាវតថចឆ្នសងៗ

misdemeanor ររ្ ជឈិ្

misdemeanor ររឆ្ល្មើស្ ជឈិ្

misleading ការនំាឲ្យយល់្ខ្ចស

misleading ការនំាឆ្ៅរកនលូវខ្ចស

misrepresentation ការរាយការណ៍ខ្ចស

misrepresentation ការផ្លលងឆ្ កប្ ស់

misrepresentation ការផ្លលង្ ិន្េិត

missionary ាសន៍្រូត

missionary អោកនាយាសនា

missionary ឆ្រសកជន្នសេានាយាសនា

mistrial ការជប្្ោះកតី្ ិន្ប្តូវ

mistrial ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចរចកជាឆ្មាែៈ

mobile home park ឧរាន្នទោះចល័្ត

mobile home park កផ្ន្លងសប្មារ់ែំឆ្ ើងនទោះចល័្ត

mobile intensive care paramedics រលយន្តរិោន្សឆ្ន្តង្ហា ោះល្ែិតល្ែន់្

Mobile Operational Polling Place ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ តចល័្ត

Mobile Operational Polling Place (MOPP) ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ តចល័្ត(MOPP)

mobility ចល័្តភាេ
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mobilize ឆ្កណឌ ររ

mock trial ការជប្្ោះកតីាកល្បងសប្មារ់ក្មសិការរស់និ្សសិត

mode of adoption ផ្ររររថ្ន្ការអន្ច្័តិ

model continuation school ាោរន្តរំរូ

model display assembler អោកនាចំឧរករណ៍តំាងរង្ហា ញរំរូ

modernized ឆ្ធាើរំឆ្ន្ើរក្ម

modernized ឆ្ធាើឆ្អាយទាន់្ស្័យរំឆ្ន្ើរ

modernizing all schools ការឆ្ធាើរំឆ្ន្ើរក្មឆ្ល្ើាោឆ្រៀន្ទំាងអស់

modified closed primary

ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្រិរកំផ្ណលមី(ប្រេន័្ធផ្ែល្អន្ចញ្ញា តឱយអោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្រែិឆ្សធ្ិន្នតល់្អារិភាេរណ
រកសន្ឆ្ោ យ ន្ចូល្រួ្ ឆ្ៅកោចងការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ផ្ែល្អន្ចញ្ញា តឆ្ដាយរណរកសនិ្ងរែឋឆ្ល្ខាធិការ)

modify ផ្កផ្ប្រ

modify ផ្កសប្្ួល្

molestation ការឆ្ធាើ រ

molestation ការរចកកួន្

molestation ការផ្កលងរន្លំ

mom ផ្  ្

Mommy & Me Program ក្មវធីិមាត យ& ខ្ាចំ

money ប្ ក់

money ល្ចយ

money ររិូយវតថច

money damages ការខូ្ចខាតប្ ក់កាស

money damages ការខូ្ចខាតល្ចយកាក់

money market securities សន្តិសចខ្រីនារររិូយវតថច

money market securities សន្តិសចខ្រីនារប្ ក់

money order អាណតតិថ្ប្រសនី្យ៍

money order មា នី្អូឌ័្រ

monthly charge ថ្លលប្រចំាផ្ខ្
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monthly charge តថ្្លប្រចំាផ្ខ្

MOPP MOPP

More Advocates for Safe Homes (MASH) Organization អងាការនតល់្ការគំពាររផ្ន្ថ្ឆ្រៀតសប្មារ់សចវតថិភាេលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្(MASH)

More Advocates for Safe Homes Organization អងាការនតល់្ការគំពាររផ្ន្ថ្ឆ្រៀតសប្មារ់សចវតថិភាេលំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

mortgage និ្ឆ្ការ

mortgage ប្ ក់ក្្ីឆ្ដាយដាក់វតថចរញ្្ញំ

mortgage company ប្កុ្ ហ ចន្និ្ឆ្ការ

mortgage company ប្កុ្ ហ ចន្នតល់្ប្ ក់ក្្ីឆ្ដាយដាក់វតថចរញ្្ញំ

mortgage lender អោកនតល់្និ្ឆ្ការ

mortgage lender អោកនតល់្ប្ ក់ក្្ីឆ្ដាយដាក់វតថចរញ្្ញំ

mortgage loan broker រួកឆ្ជនតល់្ប្ ក់ក្្ីឆ្ដាយដាក់វតថចរញ្្ញំ

mortgage statement រ យការណ៍ប្ ក់ក្្ីឆ្ដាយដាក់វតថចរញ្្ញំ

mortgagee និ្ឆ្ការគហក

mortgagee ម្ាស់រំណច ល្អចីរ ូផ្តក

mortgagee ប្កុ្ ហ ចន្ឲ្យខ្្ីប្ ក់ឆ្ដាយដាក់វតថចរញ្្ញំ

mortuary manager អោកប្ររ់ប្រងកផ្ន្លងរចកសេ

mortuary owner ម្ាស់កផ្ន្លងរចកសេ

mother ផ្  ្

mother មាត យ

mother មាតា

Mothers Against Drunk Driving មាតាប្រនំងការឆ្រើកររឆ្ប្កា្ឥរធិេល្ឆ្ប្រឿងស្រសវងឹ

Mothers Against Drunk Driving (MADD) មាតាប្រនំងការឆ្រើកររឆ្ប្កា្ឥរធិេល្ឆ្ប្រឿងស្រសវងឹ(MADD)

motion ញតតិ

motion ឆ្សចកតីឆ្សោើ

motion ពាកយសចំ

motion ចល្នា
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motion កាយវកិារ

motion picture editor អោកកាត់តភាេយន្ត

motion picture editor អោកកាត់តកចន្

motion picture executive អោកឆ្ចញប្ ក់នលិ្តភាេយន្ត

motion picture technician or technologist អោករឆ្ច្កឆ្រសភាេយន្ត

motor voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តោន្យន្ត

Mountain Park Ranger Association សមារ្ឧរាន្រកសឆ្មាន្ធឹន្ផ្លក

mountains conservancy advisor អោកនតល់្ឱវារផ្នោកអភិរកសភោំ

Mountains Recreation and Conservation Authority ប្កុ្ អាជាា ធរកំាន្តនិ្ងអភិរកសតំរន់្Mountains

movie designer អោកឆ្រៀរចំរលង់ភាេយន្ត

movie designer អោកឆ្រៀរចំរលង់កចន្

movie theater executive អោកកាន់្ការ់ឆ្រាងភាេយន្ត

movie theater executive អោកកាន់្ការ់ឆ្រាងកចន្

multi-ethnic society សងា្េហចជាតិាសន៍្

multi-ethnic society សងា្ចប្្ុោះជាតិាសន៍្

multi-family dwelling ការរស់ឆ្ៅេហចប្រាួរ

multi-family dwelling ការរស់ឆ្ៅរួ្ គោ ឆ្ប្ចើន្ប្រួារ

multilingual េហចភាា

multilingual assistance hotline ផ្ខ្សរូរស័េទឆ្ឆ្លើយតរឆ្សវាជំនួ្យេហចភាាភាល ្ៗ

multilingual services ឆ្សវាេហចភាា

multilingual voter assistance ជំនួ្យសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តេហចភាា

Multilingual Voter Outreach Unit អងាភាេនសេានាយេ័ត៌មាន្សប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តេហចភាា

Multilingual Voter Outreach Unit (MVOU) អងាភាេនសេានាយេ័ត៌មាន្សប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ តេហចភាា(MVOU)

multi-media producer នលិ្តករេ័ត៌មាន្េហចរប្្ង់

multiparty, proportional េហចរណរកស, ជាសមាមាប្ត

multiple family េហចប្រាួរ
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multiple family ឆ្ប្ចើន្ប្រួារ

multiple family residential ការរស់ឆ្ៅេហចប្រាួរ

multiple family residential ការរស់ឆ្ៅរួ្ គោ ឆ្ប្ចើន្ប្រួារ

multiple rural use limited agricultural zone តំរន់្កសិក្មផ្ែល្ដាក់កប្្ិតែល់្ការឆ្ប្រើេហចជន្ររ

municipal ថ្ន្រីប្កុង

municipal ថ្ន្ប្កុង

municipal ថ្ន្ាោប្កុង

municipal ballot សន្លឹកឆ្នោ តាោប្កុង

municipal ballot សន្លឹកឆ្នោ តប្កុង

municipal bond election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស្ ូល្រ័ប្តប្កុង

municipal bond election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស្ ូល្រ័ប្តាោប្កុង

municipal building អាគរាោប្កុង

municipal building ាោប្កុង

municipal code ប្ក្ាោប្កុង

municipal code ប្ក្ប្កុង

municipal corporation ាជីវក្មប្កុង

municipal corporation ាជីវក្មាោប្កុង

municipal court តចោការប្កុង

municipal court តចោការាោប្កុង

municipal court commissioner សោងការតចោការប្កុង

municipal court commissioner សោងការតចោការាោប្កុង

municipal court judge ឆ្ៅប្ក្តចោការប្កុង

municipal court judge ឆ្ៅប្ក្តចោការាោប្កុង

municipal efficiency, consultant ប្រសិរធភាេាោប្កុង, រីប្រឹកា

municipal election ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កុង

municipal law analyst អោកវភិារចារ់ប្កុង
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municipal law analyst អោកវភិារចារ់ាោប្កុង

municipal newspaper កាផ្សតាោប្កុង

municipal peace officer ្ន្តន្តីសន្តិភាេាោប្កុង

municipal projects coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្រឆ្ប្មាងាោប្កុង

municipal town ប្កុង

municipal town ាោប្កុង

Municipal Treasurers Association សមារ្ហិរញាិកាោប្កុង

municipal utility supervisor អធិការកិច្យូធីលិ្ធីាោប្កុង

Municipal Water District ្ណឌ ល្រឹកាោប្កុង

municipality រីប្កុង

municipality ប្កុង

murder ោតក្ម

murder ឆ្ធាើោត

Murray Hayden Urban Parks and Youth Service Program ក្មវធីិឆ្សវាយចវជន្និ្ងឧរាន្ថ្ន្រីប្កងុឆ្ ើ្ឆ្រយ៍-ឆ្ហយ៍ែិន្

muscular dystrophy fund raiser អោករកប្ ក់ឆ្ែើ្បីចិញឹ្្ាច់ែចំ

music ឆ្ភលង

music តូយ៌តន្តន្តី

music teacher ប្រូរង្ហា ត់តូយ៌តន្តន្តី

music teacher ប្រូរង្ហា ត់ឆ្ភលង

musician អោកឆ្ភលង

musician អោកឆ្ល្ងឆ្ភលង

musician អោកតន្តន្តី

musician តន្តន្តីករ

musician វារកៈ

MVOU MVOU

NAACP NAACP
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NAM NAM

name of candidate ឆ្ ម្ ោះររស់ឆ្រកាជន្

name to appear on the ballot ឆ្ ម្ ោះឆ្ល្ចឆ្ ើងឆ្ៅឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត

National Abortion Rights Action League ស្ព័ន្ធចល្នាសិរធិរ្លូតកូន្ោោ ក់ជាតិ

national assessment of educational progress ការវាយតថ្្លឆ្ ើ្ល្អំេីការលូ្តោស់ថ្ន្វស័ិយអរ់រំោោ ក់ជាតិ

National Association for the Advancement of Colored People សមារ្ជាតិថ្ន្ការឆ្ល្ើកតំឆ្កើងជន្មាន្ស្បចរនានា

National Association of Manufactures សមារ្ឧសាហករោោ ក់ជាតិ

National Association of Manufactures, (NAM) សមារ្ឧសាហករោោ ក់ជាតិ,(NAM)

National Association Security Dealers សមារ្ន៍្សន្តិសចខ្ឈមួញោោ ក់ជាតិ

National Audubon Society អងាការសងា្អ័ឌូ្រន្ោោ ក់ជាតិ

National Blue Ribbon School ាោរូឆ្ខ្ៀវោោ ក់ជាតិ

National Board Certified Teacher ប្ររូឆ្ប្ងៀន្ផ្ែល្មាន្ការរញ្ញជ ក់ឆ្ដាយរណៈក្មការជាតិ

National Convention សន្ោិ តជាតិ

National Council of Senior Citizens ប្កុ្ ប្រឹកាថ្ន្េល្រែឋចូល្និ្វតតន៍្ោោ ក់ជាតិ

National Council of Senior Citizens (NCSC) ប្កុ្ ប្រឹកាថ្ន្េល្រែឋចូល្និ្វតតន៍្ោោ ក់ជាតិ(NCSC)

national development coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ការអភិវឌ្ឍន៍្ជាតិ

National Education Association សមារ្អរ់រំជាតិ

National Education Association (NEA) សមារ្អរ់រំជាតិ(NEA)

National Farmers Union សហជីេកសិករជាតិ

National Farmers Union (NFU) សហជីេកសិករជាតិ(NFU)

National Federation of Independent Business សហេ័ន្ធពាណិជជករឯករាជយជាតិ

National Flood Insurance Program ក្មវធីិធានារា រ់រងរឹកជំន្ន់្ជាតិ

National Flood Insurance Programs Community Rating System ប្រេ័ន្ធកប្្ិតរចណភាេសហរ្ន៍្សប្មារ់ក្មវធីិធានារា រ់រងរឹកជំន្ន់្ោោ ក់ជាតិ

national forest ថ្ប្េជាតិ

national forest ថ្ប្េឆ្ឈើជាតិ

national grange សំណង់អាគរកសិដាឋ ន្ធំៗររស់ជាតិ
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National Green Ribbon Schools Award រង្ហា ន់្ាោផ្ខ្សរូេណ៌ថ្រតងោោ ក់ជាតិ

national guard កងការពារជាតិ

national guard ទាហាន្ការពារជាតិ

national guard ទាហាន្ោោ ក់រែឋ

National Head Start Conference

សន្ោិសិរជាតិថ្ន្ក្មវធីិផ្ហែាត ត(ក្មវធីិររស់នាយកដាឋ ន្សចខាភិ ល្និ្ងឆ្សវា្ន្ចសសកិច្សហរែឋអាឆ្្រកិ
ផ្ែល្នដល់្នូ្វការអរ់រំរូលំ្រូោយសចខ្ភាេអាហារររូតថ្ាែល់្កចមារនិ្ងឆ្សវាការចូល្រួ្ ររស់ឪេចកមាត យ

National Housing Act ចារ់លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្ជាតិ

National Indian Gaming Commission រណៈក្មការផ្ល្បងឥណាឌ ន្ោោ ក់ជាតិ

National League of Women Voters ស្ព័ន្ធអោកឆ្ ោះឆ្នោ តស្ត្សតីជាតិ

National Little League Association សមារ្ស្ព័ន្ធតូចោោ ក់ជាតិ

National Marine Sanctuaries រីជប្្កសតាស ច្ប្រជាតិ

National Marine Sanctuaries រែិសរណដាឋ ន្សតាស ច្ប្រជាតិ

National Nursing Organization អងេការរិោន្ចរដាឋ កជាតិ

National Organization for Women អងាការសប្មារ់ស្ត្សតីជាតិ

National Parks and Conservation Association សមារ្ឧរាន្និ្ងអភិរកសជាតិ

national political organizer អោកចាត់ផ្ចងន្ឆ្ោ យជាតិ

national political organizer អោកឆ្រៀរចំចាត់ផ្ចងន្ឆ្ោ យជាតិ

national procedures for voter registration for elections for federal office នី្តិវធីិជាតិសប្មារ់ការចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ តសប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នតសប្មារ់តំផ្ណងសហេ័ន្ធ

national register រញជ ីការជាតិ

national register of historic places រញជ ីការជាតិសប្មារ់រីកផ្ន្លងប្រវតតិាស្ត្សត

National Retired Teachers Association សមារ្ប្រូចូល្និ្វតតន៍្ជាតិ

National Retired Teachers Association (NRTA) សមារ្ប្រូចូល្និ្វតតន៍្ជាតិ(NRTA)

National Rifle Association សមារ្កំាឆ្ភលើងជាតិ

National Rifle Association (NRA) សមារ្កំាឆ្ភលើងជាតិ(NRA)

National Science Foundation ្ូល្និ្ធិវរិាាស្ត្សតជាតិ

national swat competition ការប្រកួតប្រផ្ជងខាងវាយកឆ្្ទចោោ ក់ជាតិ

national swat competition team ប្កុ្ ប្រកួតប្រផ្ជងខាងវាយកឆ្្ទចោោ ក់ជាតិ
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National Tax-Limitation Committee រណៈក្មការកប្្ិតេន្ធជាតិ

National Taxpayer Alliance ស្ព័ន្ធភាេអោករង់េន្ធជាតិ

National Voter Registration Act ចារ់ចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ តោោ ក់ជាតិ

National Water Research Institute វរិាាថ ន្ស្រាវប្ជាវរឹកជាតិ

National Water Resources Association សមារ្ធន្ធាន្រឹកជាតិ

National Wildlife Federation សហេ័ន្ធសតាថ្ប្េជាតិ

National Wildlife Federation (NWF) សហេ័ន្ធសតាថ្ប្េជាតិ(NWF)

natural law ចារ់ធ្មជាតិ

Natural Law County Committee រណៈក្មការឆ្ខាន្ធីចារ់ធ្មជាតិ

Natural Law Party រណរកសចារ់ធ្មជាតិ

Natural Law Party ភារីចារ់ធ្មជាតិ

natural resource consultant រីប្រឹកាធន្ធាន្ធ្មជាតិ

natural resource stewardship ការរឆ្ប្ ើ្ធន្ធាន្ធ្មជាតិ

natural resources manager អោកប្ររ់ប្រងធន្ធាន្ធ្មជាតិ

natural right សិរធិធ្មជាតិ

naturalist អោកវរិាាស្ត្សតធ្មជាតិ

naturalist ធ្មជាតិវរូិ

naturalization សញ្ញជ តូរនី្យក្ម

naturalization ការចូល្ជាតិ

naturalization swearing-in ceremony េិធីឆ្ធាើ ស្បលសញ្ញជ តូរនី្យក្ម

naturalization swearing-in ceremony េិធីសបលចូល្ជាតិ

nature conservancy ការអភិរកសធ្មជាតិ

naturopath ការេា ល្ឆ្រារឆ្ដាយអន្ចវតតតា្ល្កាណៈធ្មជាតិ(ឆ្ដាយផ្លល ស់រតូរអាហារនិ្ងហាត់ប្ ណ)

naval amphibious base រនាទ យកងនាវា

naval officer ្ន្តន្តីកងនាវា

navy combat veteran អតីតយចរធជន្នាវាប្រយចរធ
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navy league ស្ព័ន្ធកងនាវា

navy sonar technician អោករឆ្ច្កឆ្រសសូណារនាវា

Nazarene ណាារនី្

Nazarene ប្កុ្ ប្រីសទររស័ិរនិ្កាយណាារនី្

NCSC NCSC

NEA NEA

neglect ឆ្ធាសប្រផ្ហស

neglect រផ្ណត តរឆ្ណាត យ

negotiate ចរចា

negotiating ការចរចា

negotiation specialist អោកឯកឆ្រសខាងចរចា

negotiation team ប្កុ្ ចរចា

neighbor អោកជិតខាង

neighbor អោកភូ្ិនងររងជា្ួយ

neighborhood ភូ្ិ

neighborhood សង្ហេ ត់

neighborhood activist សក្មជន្ភូ្ិសង្ហេ ត់

neighborhood advocate អោកគំពារភូ្ិសង្ហេ ត់

Neighborhood Council ប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិដាឋ ន្

Neighborhood Council Boardmember សមាជិករណៈក្មការប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិដាឋ ន្

Neighborhood Council Elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិដាឋ ន្

Neighborhood Council(s) ប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិដាឋ ន្(នានា)

Neighborhood Councils ប្កុ្ ប្រឹកាភូ្ិដាឋ ន្នានា

neighborhood watch captain ឆ្ ្ប្កុ្ ោ្ល្ាតភូ្ិសង្ហេ ត់

neighborhood watching ការោ្ល្ាតភូ្ិសង្ហេ ត់

neighborliness ការជួយយកអាាអោកជិតខាង
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neo-Nazi ណាសចី-ផ្ររលមី

net (ប្ ក់ចំណូល្) សចរធ

net state cost តថ្្លចាយវាយសចរធររស់រែឋ

network រណាត ញ

network ឆ្ធាើរណាត ញ

networking skills ជំនាញខាងឆ្ធាើរណាត ញ

neurosurgeon ប្រូឆ្េរយវោះកាត់សរថ្សប្រារ

new Delhi រីប្កងុញូផ្ែលី្(ឥណាឌ )

new faces ច្ខ្លមី

new faces ច្ខ្មាត់លមី

New Historic Preservation Ordinance រររញាតតិអភិរកសប្រវតតិាស្ត្សតលមី

new ideas រំនិ្តលមី

news broadcaster អោកនាយេ័ត៌មាន្

news commentator អោកអតាថ ធិរាយេ័ត៌មាន្

news commentator អោកសរឆ្សរអតថររអតាថ ធិរាយេ័ត៌មាន្

news reporter អោកយកេ័ត៌មាន្

newspaper កាផ្សត

newspaper ារេ័ត៌មាន្

newspaper distributor អោកផ្ចកចាយកាផ្សត

newspaper editor អោកនិ្េន្ធនាយការេ័ត៌មាន្

newspaper editor អោកនិ្េន្ធនាយកកាផ្សត

NFU NFU

no ឆ្រ

no គម ន្

no រែិឆ្សធ

No argument against this measure was submitted គម ន្ឆ្សចកតីជំទាស់នឹ្ងវធិាន្ការឆ្ន្ោះ ន្ប្តវូឆ្រដាក់្ កឆ្រ
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No Bonds Now Committee រណៈក្មការឥ ូវេចំមាន្្ ូល្រ័ប្ត

no candidate has filed េចំមាន្ឆ្រកាជន្ណាមាោ ក់ ន្ដាក់ពាកយឆ្រ

no candidates េចំមាន្ឆ្រកាជន្

No Child Left Behind Program ក្មវធីិគម ន្ឆ្កមងណាឆ្រឆ្រៀន្ឆ្ចាល្

No rebuttal to the argument against this measure was submitted គម ន្ឆ្សចកតីឆ្ឆ្លើយតរឆ្ៅនឺ្ងឆ្សចកតីជំទាស់នឹ្ងវធិាន្ការឆ្ន្ោះ ន្ប្តវូឆ្រដាក់្ កឆ្រ

noes ឆ្រ(ជាេហចវចន្)

nominating petition ញតតិផ្តងតំាង

nomination extension period រយៈកាល្េន្ារថ្ន្ការផ្តងតំាង

nomination extension period អំ ចងឆ្េល្េន្ារថ្ន្ការផ្តងតំាង

nomination filing period រយៈកាល្ដាក់ការផ្តងតំាង

nomination filing period អំ ចងឆ្េល្ដាក់ការផ្តងតំាង

nomination of candidates ការផ្តងតំាងឆ្រកាជន្

nomination papers ឯការផ្តងតំាង

nomination papers ប្កដាសាោ ្ផ្តងតំាង

nomination period រយៈកាល្ផ្តងតំាង

nomination period អំ ចងឆ្េល្ផ្តងតំាង

non-classified position តំផ្ណងការង្ហរផ្ែល្េចំមាន្ល្កាណៈេិឆ្សសខ្ចសធ្មតា

noncompliance ការ្ ិន្ប្រប្េឹតតិតា្ចារ់

noncompliance ការ្ ិន្អន្ចវតតន៍្តា្ចារ់

non-convertible ផ្ែល្្ ិន្អាចផ្កផ្ប្រវញិ ន្

non-discrimination ្ិន្ឆ្រ ើសឆ្អើង

non-discrimination ្ិន្ប្រកាន់្ឆ្រ ើសឆ្អើង

none of the above ចឆ្្លើយខាងឆ្ល្ើសចរធផ្ត្ិន្ប្តវូទំាងអស់

non-exchangeable ផ្ែល្្ ិន្អាចផ្លល ស់រតូរវញិ ន្

non-negotiable form រប្្ង់ផ្ែល្្ ិន្អាចចរចា ន្

Non-partisan ផ្ែល្្ ិន្ប្រកាន់្រណរកស;គម ន្រកសេ័ន្ធ
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non-partisan canvass board រណៈក្មការសទង់្ តិផ្ែល្្ ិន្ប្រកាន់្រកសេួក

non-partisan local election official ្ន្តន្តីឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ូល្ដាឋ ន្ផ្ែល្្ ិន្ប្រកាន់្រកសេួក

non-partisan offices ការោិល័្យ្ ិន្ប្រកាន់្រកសេួក

non-partisan offices តំផ្ណងគម ន្រកសេ័ន្ធ

non-partisan party ភារី្ ិន្ប្រកាន់្រណរកស

non-partisan party ភារីគម ន្រកសេ័ន្ធ

Non-Point Source Pollution Control Program ក្មវធីិប្ររ់ប្រងភាេកខ្ាក់ផ្ែល្នចសឆ្ចញេីប្រភេគម ន្រីឆ្ៅ

non-profit ្ិន្រកកថ្ប្្

non-profit association សមារ្ន្្ ិន្រកកថ្ប្្

non-profit fundraiser អោករកប្ ក់្ ិន្រកកថ្ប្្

non-profit grant writer អោកសរឆ្សរលិ្ខិ្តឆ្សោើសចំប្ ក់ជំនួ្យ្ ិន្រកកថ្ប្្

non-profit organization អងាការ្ ិន្រកកថ្ប្្

non-profit organization consultant រីប្រឹកាអងាការ្ ិន្រកកថ្ប្្

non-profit organization director នាយកអងាការ្ ិន្រកកថ្ប្្

non-profit organization president ប្រធាន្អងាការ្ ិន្រកកថ្ប្្

non-registrable ផ្ែល្្ ិន្អាចចចោះឆ្ ម្ ោះ ន្

non-residence គម ន្រីលំ្ឆ្ៅ

non-residence គម ន្លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

non-residential site កផ្ន្លង្ ិន្អន្ចញ្ញា តឲ្យ្ ន្ចសសរស់ឆ្ៅ

non-service-connected disability េិការភាេផ្ែល្្ ិន្ជារ់ទាក់រងនឹ្ងឆ្សវា

non-substantive ្ិន្សំខាន់្

non-substantive ្ិន្ចាស់ោស់

non-substantive ្ិន្អចិថ្ន្តន្តយ៍

non-tenured ្ិន្មាន្សិរធិកាន់្ការ់ក្មសិរធិ

normal retirement ការចូល្និ្វតតន៍្ធ្មតា

North America Aviation អាកាសចរណ៍អាឆ្្រកិខាងឆ្ជើង
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Norwalk Girls Fastpitch League ស្ព័ន្ធកីឡា ល់្រន់្Fastpitch កចមារីNorwalk

not inconsistent ្ិន្មាន្ភាេជំទាស់គោ

notary public ារការ ី

notation កំណត់ចំណំា

note សមាា ល់្

note ឆ្សចកតីសមាា ល់្

notes of indebtedness ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងអំេីភាេជំពាក់រំណច ល្

notice ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹង

notice ែីកាជូន្ែំណឹង

notice ការប្រកាស

notice កំណត់ឆ្ហតច

notice is hereby given ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងតា្រយៈប្តវូ ន្ប្ររល់្ជូន្

notice is published ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងប្តវូ ន្ឆ្ ោះេច្ពនាយ

notice of election ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

notice of intention ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងអំេីឆ្ចតនា

notice to voters ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងចំឆ្ពាោះអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

notwithstanding លាីឆ្រើមាន្

notwithstanding លាីឆ្រើ

notwithstanding ោ ងណាក៏ឆ្ដាយ

now, therefore ឥ ូវឆ្ន្ោះ

now, therefore ែូឆ្ចោោះ

NRA NRA

NRTA NRTA

number & street ឆ្ល្ខ្នទោះនិ្ងវលីិ

numerous ផ្ែល្ឆ្ប្ចើន្

numerous ជាឆ្ប្ចើន្
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nurse រិោន្ចរដាឋ ក

nurse រិោន្ចរដាឋ យិកា

nurse practitioner រិោន្ចរដាឋ កជំនាញផ្នោកណា្ួយ

nurse practitioner រិោន្ចរដាឋ យិកាជំនាញផ្នោកណា្ួយ

nurseryman រចរសរណតច ោះនិ្ងល្ក់កូន្ឆ្ឈើ

nurseryman អោករណតច ោះនិ្ងល្ក់កូន្ឆ្ឈើ

nursing agency owner ម្ាស់រីភាោ ក់ង្ហរផ្លទំាសចខ្ភាេ

nursing agency owner ម្ាស់រីភាោ ក់ង្ហររិោន្ចរែឋយិកិច្

nursing student និ្សសតិរិោន្ចរដាឋ ក

nursing student និ្សសតិរិោន្ចរដាឋ យិកា

nutrition consultant រីប្រឹកាអាហាររូតថ្ា

nutrition consultant អោកេិឆ្ប្គោះអាហាររូតថ្ា

nutrition distributor អោកផ្ចកចាយអាហាររូតថ្ា

nutritional supplement distributor អោកផ្ចកចាយអាហាររូតថ្ារំឆ្េញរផ្ន្ថ្

nutritionist អោកអាហាររូតថ្ា

nutritionist អាហាររូតថ្ាវរូិ

NWF NWF

oath ការសបល

oath ពាកយសបល

oath ស្បល

oath of office ការសបលចូល្កាន់្តំផ្ណង

objection វធីិការជំទាស់

obligation bonds ្ូល្រ័ប្តកាតេាកិច្

obligation bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ីផ្នោកកាតេាកិច្

obligations កាតេាកិច្

obligations ករណីយកិច្
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obligations of contract not impaired កាតេាកិច្ថ្ន្កិច្សន្ា្ិន្ខូ្ចខាត

obligations to special interest groups កាតេាកិច្ចំឆ្ពាោះប្កុ្ មាន្ប្រឆ្ោជន៍្េិឆ្សស

obligations to special interest groups ការតេាកិច្ចំឆ្ពាោះប្កុ្ ្ ន្ចសសផ្ែល្មាន្ប្រឆ្ោជន៍្

observer អោកសឆ្ងេត

obsolete ហួសស្័យ

obsolete ផ្ែល្ឆ្រឆ្ ោះរង់ឆ្ចាល្

obsolete ផ្ែល្ផ្ល្ងឆ្ប្រើការឆ្កើត

obsolete provision deleted វធិាន្ការផ្ែល្ហួសស្័យប្តវូ ន្ល្ចរឆ្ចាល្

obsolete provision deleted ប្កឹតយប្ក្ផ្ែល្ហួសស្័យប្តវូ ន្ល្ចរឆ្ចាល្

obstetrician gynecologist ប្រូឆ្េរយខាងសររីាងារន្តេូជររស់ស្ត្សតី

occupant អោកកាន់្ការ់

occupation ច្ខ្រររ

occupation អាជីេ

occupation អាជីវក្ម

occupational board រណៈក្មការអាជីេ

occupational therapist អោកេា ល្អាជីេ

occupational therapy ការេា ល្អាជីេ

ocean thermal energy conversion ការផ្លល ស់រតូរោ្េល្កឆ្ ត ថ្ន្្ហាាររ

ocean thermal energy conversion ការផ្លល ស់រតូរោ្េល្កឆ្ ដ ថ្ន្្ហាស ច្ប្រ

odd numbered year នោ ំឆ្សស

of the year ប្រចំានោ ំ

off bonds ឆ្ប្ៅ្ូល្រ័ប្ត

office ការោិល័្យ

office ្ន្តន្តី

office ប្កសួង

office ច្ខ្តំផ្ណង
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office holder អោកកាន់្្ ចខ្តំផ្ណង

office holder អោកកាន់្ការោិល័្យ

office hours ឆ្មា ងឆ្ធាើការ

office location រីតំាងការោិល័្យ

office location រីកផ្ន្លងការោិល័្យ

office no. ការោិល័្យឆ្ល្ខ្

office no. judicial district ការោិល័្យឆ្ល្ខ្, ្ណឌ ល្តចោការ

Office of Registrar-Recorder ការោិល័្យ្ ន្តន្តីចចោះរញជ ី-កត់ប្តា

Office of the City Clerk ការោិល័្យឆ្សមៀន្ាោប្កុង

Office of the City Clerk - Election Division ការោិល័្យឆ្សមៀន្ាោប្កុង-នាយកដាឋ ន្ឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ ត

Office of the Registrar of Voters ការោិល័្យ្ ន្តន្តីប្ររ់ប្រងរញជ ីឆ្ ោះឆ្នោ ត

office use only ផ្តការោិយល័្យឆ្ប្រើរ ចឆ្ណាណ ោះ

officeholder អោកកាន់្្ ចខ្តំផ្ណង

officeholder អោកកាន់្ការោិល័្យ

officeholder expense fund ្ូល្និ្ធិចំណាយររស់អោកកាន់្្ ចខ្តំផ្ណង

officeholder expense fund ្ូល្និ្ធិចំណាយររស់អោកកាន់្ការោិល័្យ

officer ្ន្តន្តី

officer នាយក

officer ភាោ ក់ង្ហរ

officer's answer ចឆ្្លើយររស់្ ន្តន្តី

officers of election ្ន្តន្តីឈរឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

officers of the city ្ន្តន្តីាោប្កុង

official accounts of the city រណនី្នលូវការររស់ាោប្កុង

official and unofficial នលូវការនិ្ង្ ិន្នលូវការ

official ballot សន្លឹកឆ្នោ តនលូវការ

official ballot card secrecy sleeve ឆ្ស្រា្រិរ ំងរ័ណណសន្លឹកឆ្នោ ត
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official ballot card secrecy sleeve ឆ្ស្រា្សប្មារ់ប្ចករ័ណណសន្លឹកឆ្នោ តឆ្ែើ្បីោក់ការសមាៃ ត់

official ballot democratic party សន្លឹកឆ្នោ តនលូវការររស់រណរកសប្រជាធិរឆ្តយយ

official ballot for voting by mail សន្លឹកឆ្នោ តនលូវការសប្មារ់ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

official ballot primary election សន្លឹកឆ្នោ តនលូវការសប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្

official ballot primary election សន្លឹកឆ្នោ តនលូវការសប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្(ប្រធានាធិរតី)

official ballot translation sheet សន្លឹកឆ្នោ តផ្ប្រសប្្ួល្ជានលូវការ

official books of the city ឆ្សៀវឆ្ៅនលូវការររស់ាោប្កុង

official books of the city រញជ ីនលូវការររស់ាោប្កុង

official canvass ការសទង់្តិនលូវការ

official canvass ការទាក់ទាញឆ្រឆ្អាយគំប្រខ្លួន្នលូវការ

official canvass ការឆ្ធាើាវន្ក្មនិ្ងនតល់្សចេល្ភាេឆ្ល្ើល្រធនល្ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ តនលូវការ

official information & statistics េ័ត៌មាន្នលូវការនិ្ងសថិតិ

official information and statistics េ័ត៌មាន្នលូវការនិ្ងសថិតិ

official information statistics េ័ត៌មាន្សថិតិនលូវការ

official roster of voters រញជ ីឆ្ ោះឆ្នោ តនលូវការ

official sample ballot សន្លឹកឆ្នោ តរំរូនលូវការ

official sample ballot and voter information សន្លឹកឆ្នោ តរំរូនលូវការនិ្ងេ័ត៌មាន្សប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

official sample ballot and voter information pamphlet សន្លឹកឆ្នោ តរំរូនលូវការនិ្ងកូន្ឆ្សៀវឆ្ៅេ័ត៌មាន្សតីអំេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

official title and summary prepared by ចំណងឆ្ជើងនលូវការនិ្ងឆ្សចកតីសឆ្ងារផ្ែល្ ន្ឆ្រៀរចំឆ្ ើងឆ្ដាយ

official title and summary prepared by the attorney general ចំណងឆ្ជើងនលូវការនិ្ងឆ្សចកតីសឆ្ងារផ្ែល្ ន្ឆ្រៀរចំឆ្ដាយអរាឆ្្ធាវ ី

official voter information guide ឆ្សចកតីផ្ណនំាេ័ត៌មាន្អំេីការឆ្ ោះឆ្នោ តនលូវការ

offset រូទាត់

offset ថ្ល្ល្ក

offset ចាត់ផ្ចង

oil refinery worker ក្មករចប្មាញ់ឆ្ប្រង

oil worker ក្មករឆ្ប្រង

Cambodian Glossary page 218 of 335 4/10/2017



Olympic Organizing Committee រណៈក្មការឆ្រៀរចំក្មវធីិអូឡាំេិក

ombudsman ្ន្តន្តីឆ្សចើរអឆ្ងេតរណតឹ ងេល្រែឋ

ombudsman ភាោ ក់ង្ហរឆ្សចើរអឆ្ងេតរណតឹ ងេល្រែឋ

on location ឆ្ៅនឹ្ងកផ្ន្លង

on location ឆ្ៅឆ្ល្ើរីតំាងផ្លទ ល់្

one time vote by mail ការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត្ួយឆ្េល្

online តា្អចីន្ធឺណិត

online ឆ្ល្ើរណាត ញអចីន្ធឺណិត

on-line classes ោោ ក់ឆ្រៀន្តា្រណាត ញអចីន្ធឺណិត

online education classes ោោ ក់សិកាអរ់រំតា្អចីន្ធឺណិត

online education classes ោោ ក់ឆ្រៀន្តា្អចីន្ធឺណិត

open primary ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ឆ្ដាយឆ្រើកចំហ

open primary act

ចារ់សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្(ប្រធានាធិរតី) ឆ្ដាយឆ្រើកចំហ(ផ្ែល្អន្ចញ្ញា តឆ្អាយអោកឆ្ ោះ
ឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្េីរណរកសណាក៏ ន្)

open space កផ្ន្លងឆ្រើកចំហ

open space កផ្ន្លងរំឆ្ន្រ

open space លំ្ហរំឆ្ន្រ

open-door ទាា រឆ្រើកចំហ

opening of instructional technology center ការឆ្រើក្ ជឈ្ណឌ ល្រឆ្ច្កវរិាអរ់រ ំ

openness ភាេចំហ

openness ភាេឆ្រើកចំហ

openness ររករំឆ្ហើញ

openness and integrity ភាេចំហនិ្ងឆ្សចកតីសចចរតិ

operating engineer វសិាករប្រតិរតតិការ

operating expenses ចំណាយប្រតិរតតិការ

operating services ឆ្សវាប្រតិរតតិការ

operation and maintenance ការប្រតិរតតិការនិ្ងការផ្លរកា
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operations ការប្រតិរតតិការ

operative date កាល្ររឆិ្ចឆរប្រតិរតតិការ

operator អោករញ្ញជ (ឆ្ប្រឿងចប្ក)

opinion polls ការសទង់្ តិ្ ហាជន្

opinion pollster អោកសទង់្ តិ

opinions of the authors ឆ្ោរល់្ររស់អោកនិ្េន្ធ

opinions of the authors រំនិ្តអោកនិ្េន្ធ

opponents អោកប្រនំង

opponents អោកជំទាស់

optical engineer វសិាករផ្កវរសសភណឌ

optical engineer វសិាករផ្កវអរ់រិក

optical scan voting system ប្រេ័ន្ធលតសន្លឹកឆ្នោ ត

optical scan voting system មា សចីន្លតសន្លឹកឆ្នោ ត

optimism សចរិែឋិនិ្យ្

optimist clubs កលឹរអោកសចរិែឋិនិ្យ្

optimizing ការឆ្ធាើឲ្យ ន្ល្ែប្រឆ្សើរ

optimizing ការឆ្ធាើសចរិែឋិនិ្យ្

optional pension ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ឆ្ស្រសចនឹ្ងចិតត

optometrist រសសភណឌ ការ ី

optometrist អោកេិនិ្តយផ្ភោក

optometrist ប្រឆូ្េរយផ្ភោក

ordained minister ប្រូប្រឆ្ៅាសនាផ្ែល្ ន្ប្តវូរំរួស

order រញ្ញជ

order រង្ហា រ់

order ែីកា

order ែីការង្ហា រ់
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order រររញ្ញជ

order ចារ់រមាល រ់

order សណាត រ់ធាោ រ់

order for the detention ែីការង្ហា រ់ឲ្យែចំខ្លួន្

order for the detention ែីកាសប្មារ់ការែចំខ្លួន្

ordinance រររញាតតិ

ordinance ចារ់ប្កុង

ordinance ordering the holding of an election រររញាតតិផ្ែល្រង្ហា រ់ឲ្យអន្ចវតតការឆ្ ោះឆ្នោ ត

ordinances - enacting clause រររញាតតិ-ឆ្សចកតីប្រកាសអន្ច្័ត

organic product creator អោករឆ្ងេើតនលិ្តនល្សររីាងា

organization អងាការ

organization ការឆ្រៀរចំ

organization ការចាត់ផ្ចង

organization រចនាស្ព័ន្ធ

organization of the board រចនាស្ព័ន្ធថ្ន្រណៈក្មការ

organizational development consultant រីប្រឹកាអភិវឌ្ឍន៍្អងាការ

organizational rules រររញ្ញជ អងាការ

organizational rules រររញ្ញជ ររស់អងាការ

organizer អោកឆ្រៀរចំ

organizer អោកចាត់ផ្ចង

original petition ញតតិឆ្ែើ្

original petition រែឋនាលិ្ខិ្តឆ្ែើ្

original petition រណតឹ ងទា្ទារឆ្ែើ្

ornamental iron worker ក្មករឆ្ប្រឿងផ្ែក

orthopedic surgeon ប្រឆូ្េរយវោះកាត់ផ្ករប្្ង់កាយ

orthopedic surgery ការវោះកាត់ផ្ករប្្ង់កាយ
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outlay ប្ ក់ចំណាយ

outlay ការចំណាយ

outpatient surgery center ្ជឈ្ណឌ ល្វោះកាត់អោកជ្ៃឺឆ្ប្ៅ

outpatient surgery center ្ជឈ្ណឌ ល្វោះកាត់អោកជ្ៃឺផ្ែល្្ ិន្ាោ ក់ឆ្ៅេា ល្កោចង្ ន្ទីរឆ្េរយឆ្លងយរ់

outreach ការជួយាធារណៈជន្

outreach ឆ្សវាជួយាធារណៈជន្

outreach program ក្មវធីិជួយាធារណៈជន្

outside agency ឆ្ប្ៅរីភាោ ក់ង្ហរ

outstanding វឆិ្សសវាិល្

outstanding ឆ្ៅេចំទាន់្ឆ្ដាោះស្រាយរចួ

over vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តហួសល្បត់

over vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ល្ើសកំណត់

overcharge យកឆ្ល្ើសតថ្្ល

overcharge យកថ្លលឆ្ល្ើស

overlook road maintenance district ឆ្ ើ្ល្រលំ្ង្ ណឌ ល្ផ្លរកានលូវលោល់្

overmarked vote សន្លឹកឆ្នោ តផ្ែល្ឆ្រ ន្រូសឆ្ល្ើសកំណត់

override by council ទាត់ឆ្ចាល្ឆ្ដាយប្កុ្ ប្រឹកា

overtime compensation ការរូទាត់សំណងថ្លលឆ្ធាើ ការឆ្ល្ើសឆ្មា ង

overtime work ការង្ហរឆ្ល្ើសឆ្មា ង

overview ឆ្សចកតីសឆ្ងារ

overview ការអឆ្ងេត

overview រិែឋភាេរូឆ្ៅ

over-voted ballot សន្លឹកឆ្នោ តផ្ែល្ឆ្រ ន្រូសឆ្ល្ើសកំណត់

owners' property tax bills វក័ិយរ័ប្តេន្ធប្រេយស្បតតិររស់ម្ាស់ក្មសិរធិ

owners' property tax bills ឆ្សចកតីឆ្សោើចារ់េន្ធប្រេយស្បតតិររស់ម្ាស់ក្មសិរធិ

P&TC P&TC
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P.O. box ប្រអរ់សចំរចប្ត

P.T.A. សមារ្មាតារិតា-ប្រូ

P.T.A. (Parent-Teacher Association) P.T.A. (សមារ្មាតារិតា-ប្រ)ូ

P.T.A. member សមាជិកP.T.A.

Pacific Regional Ballet Association សមារ្រ ំ ល់្ឆ្ ថ្ន្តំរន់្  សចីហាិក

package sorter អោកឆ្រៀរចំកញ្រ់ដាក់ឆ្ដាយេួកៗ

pageant helper អោកជួយឆ្រៀរចំេីធីសផ្្តងរសសនី្យ៍ភាេ

pager ឆ្នជ័រ

painter ជាងរំនូ្រ

painter វចិិប្តករ

painter អោកោរោោ ំ(នទោះ)

painting contractor អោកឆ្  ការោរោោ ំ(នទោះ)

painting contractor អោកចចោះកិច្សន្ាោរោោ ំ(នទោះ)

Palmdale councilman ស្ជិកប្កុ្ ប្រឹកាាោប្កងុន្ឆ្ែល្

Palmdale Regional Medical Center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្វជជាស្ត្សតតំរន់្Palmdale

pamphlet ខិ្តតរ័ណណ

Pan American Association សមារ្រាីរអាឆ្្រកិទំាង្ូល្

paper ballot សន្លឹកឆ្នោ តប្កដាស

paper trail ភតតចតាងជាោយល្កាណ៍អកសររង្ហា ញអំេីសក្មភាេររស់ជន្ណាមាោ ក់

paperback writer អោកនិ្េន្ធឆ្សៀវឆ្ៅប្ករប្កដាសឆ្សតើង

paperless ផ្ែល្គម ន្ប្កដាស

paperless ផ្ែល្ឥតមាន្ឆ្ប្រើប្កដាស

parabolic រនាទ ត់រេំត់

parabolic   រា រូល្

paragraph វរា(កោខ័្ណឌ )

paralegal អោកជំនួ្យការឆ្្ធាវ ី
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paralegal student និ្សសតិផ្នោកអោកជំនួ្យការឆ្្ធាវ ី

paramedics ភាោ ក់ង្ហររិោន្សឆ្ន្តង្ហា ោះ

paratransit ឆ្សវាែឹកជញជូ ន្ជំនួ្យ

paratransit operator ប្រតិរតតិករជំនិ្ោះឆ្លងកាត់ប្កុង

parcel កញ្រ់ថ្ប្រសណីយ

parcel កញ្រ់

parcel រងាិច

parcel ប្រអរ់

parcel កាល្ែី

parcel maps ផ្នន្រីផ្ចកចាយកញ្រ់ថ្ប្រសណីយ

parcel tax េន្ធែីេិឆ្សស

parcel tax េន្ធដារែីេិឆ្សស

parent ឪផ្  ្

parent ឪេចកមាត យ

parent មាតារិតា

Parent Teacher Assocation (PTA) Reflections ក្មវធីិឆ្លចោះរញ្្ញងំសិល្បៈវជិាជ ថ្ន្សមារ្ប្ររូឆ្ប្ងៀន្មាតារិតា(PTA)

Parent Teacher Student Association សមារ្មាតារិតាប្ររូឆ្ប្ងៀន្សិសាន្ចសិសស

Parent Teacher Student Association (PTSA) សមារ្មាតារិតាប្ររូឆ្ប្ងៀន្សិសាន្ចសិសស(PTSA)

Parenthood Action Fund ្ូល្និ្ធិសក្មភាេភាេជាមាតារិតា

Parents Booster Club កលឹរអោកគំប្រមាតារិតា

Parents Committee for Academic Excellence រណៈក្មការមាតារិតាសប្មារ់ការសិកាឥតឆ្ខ្ាោះ

Parent-Teacher Association សមារ្មាតារិតា-ប្រូ

parish hall រន្ទរ់កិច្ការប្កុ្ ជំន្ចំ(ប្រីសទររស័ិរ)

park and ride ចតឆ្ហើយជិោះ

park improvements ការផ្កល្្ែររាិថ ន្ឧរាន្

park superintendent ប្រធាន្នាយកឧរាន្
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parking at your polling place ចតរលយន្តឆ្ៅតា្ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ តររស់ឆ្ោកអោក

parking meters ផ្  ្ប្តកចងរ័រចំណតរលយន្ត

parks commissioner សោងការឧរាន្

parliamentarian សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្សត

parliamentarian អោកជំនាញខាងកិច្ការសភា

parole ការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

parole agent ភាោ ក់ង្ហរប្ររ់ប្រងការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

parole board judge ឆ្ៅប្ក្ថ្ន្រណៈក្មការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

parole board representative អោកតំណាងថ្ន្រណៈក្មការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

parole officer ្ន្តន្តីប្ររ់ប្រងការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

partial ថ្ន្ភារខ្លោះ

partial ថ្ន្ផ្នោកខ្លោះ

partisan អោកប្រកាន់្រកសេួក

partisan ្ន្ចសសប្រកាន់្រកសេួក

partisan រកសេ័ន្ធ

partisan ថ្ន្រណរកស

partisan អោកប្រកាន់្រណរកស

partisan offices ការោិល័្យរណរកស

partisan offices តំផ្ណងមាន្រកសេ័ន្ធ

partisan public office តំផ្ណងមាន្រកសេ័ន្ធាធារណៈ

partisan public office ការោិល័្យរណៈរកសាធារណៈ

partners in democracy ថ្ែរូកោចងល្រធិប្រជាធិរឆ្តយយ

partners program ក្មវធីិថ្ែរូ

party affiliation ាខារណរកស

party affiliation មាន្ទាក់រងនឹ្ងរណរកស

party central committee រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់រណរកស
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party county central committee រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ប្រចំាឆ្ខាន្ធីររស់រណរកស

party county council ប្កុ្ ប្រឹកាឆ្ខាន្ធីររស់រណរកស

party county council member សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាឆ្ខាន្ធីររស់រណរកស

party endorsement ការឆ្ធាើរែឋិឆ្ល្ខ្ចំណារខ្ោងការយល់្ប្េ្ររស់រណរកស

party endorsement ការឆ្ធាើរែឋិឆ្ល្ខ្ចំណារខ្ោងការគំប្រររស់រណរកស

party label ាល ករណរកស

party label ្ឆ្នារ្វជិាជ ររស់រណរកស

party nominated ប្តវូ ន្ផ្តងតំាងឆ្ដាយរណរកស

party nominated ផ្ែល្ ន្ផ្តងតំាងឆ្ដាយរណរកស

party preference រណរកសអារិភាេ

party regional director នាយកតំរន់្ររស់រណរកស

Past President Police Commission រណៈក្មការរ ូលី្សររស់អតីតប្រធានាធិរតី

pastor ប្រូរង្ហា ល្(ប្រូប្រឆ្ៅប្រីសទាសនា)

patent attorney ឆ្្ធាវី  តង់

patent attorney ឆ្្ធាវីប្រកាសនី្យរ័ប្តតកេក្ម

patent reliability engineer វសិាករររួល្ខ្ចសប្តវូ  តង់

pathogen ឆ្្ឆ្រាររងេជ្ៃឺ

Pathways Volunteer Hospice អងាការឆ្សវាសម័ប្រចិតតជំនួ្យអោកជ្ៃឺ ច្ន្នឹ្ងាល រ់

patient registration clerk ឆ្សមៀន្ចចោះឆ្ ម្ ោះអោកជ្ៃឺ

patient resource worker រចរាលិ្កសប្មារ់នតល់្ធន្ធាន្េ័ត៌មាន្ែល់្អោកជ្ៃឺ

patrol division នាយកដាឋ ន្រ ូលី្សល្ាត(ចរាចរលោល់្ជាតិ)

patrol sergeant េល្ ល្រ ូលី្សល្ាត(ចរាចរលោល់្ជាតិ)

patron អោកការពារ

patron អោកឧរតថ្ា

patron ម្ាស់

patron ឆ្ៅផ្ក
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patron នាយកសហប្គស

pawnbroker ម្ាស់ហាងរញ្្ញំ

pawnbroker អោកឲ្យខ្្ីប្ ក់ឆ្ដាយដាក់ររស់រញ្្ញំ

payable ផ្ែល្រង់

payable ផ្ែល្ប្តវូចំណាយ

paying ផ្ែល្រង់(ប្ ក់)

paying ផ្ែល្សង(ប្ ក់)

payment ផ្ែល្រង់ប្ ក់

payment ផ្ែល្សងប្ ក់

payment ប្ ក់រង្ហា ន់្

payment ប្ ក់សំណង

payment of bonds ការរង់ថ្លល្ូល្រ័ប្ត

payment of bonds ការរង់ថ្លលសញ្ញា រ័ណណក្្ី

payment of debt ការសងរំណច ល្

payment of revenue bonds ប្ ក់សំណងេីប្ ក់ចំណូល្ថ្ន្្ូល្រ័ប្ត

payment of revenue bonds ប្ ក់សំណងេីប្ ក់ចំណូល្ថ្ន្សញ្ញា រ័ណណក្្ី

payment processor អោកែំឆ្ណើ រការរិន្ោន័្យការរង់ប្ ក់

payroll រញជ ីឆ្ ម្ ោះរចរាលិ្កប្តវូឆ្រើកប្ ក់

payroll ប្ ក់សប្មារ់ឆ្រើកប្ ក់ឆ្រៀវតសរ ៍

payroll រញជ ីប្ ក់ផ្ខ្

payroll រញជ ីឆ្រៀវតសរ ៍

payroll deduction ការហូតេន្ធេីប្ ក់ឆ្រៀវតសរ ៍

payroll period រយៈកាល្ឆ្រើកប្ ក់ផ្ខ្

payroll period រយៈកាល្ឆ្រើកប្ ក់ឆ្រៀវតសរ ៍

PBR PBR

peace សន្តិភាេ
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peace ឆ្សចកតីសចខ្ាន្ត

peace ឆ្សចកតីសៃរ់រមាៃ រ់

peace and freedom សន្តិភាេនិ្ងឆ្សរភីាេ

Peace and Freedom County Committee រណៈក្មការសន្តិភាេនិ្ងឆ្សរភីាេប្រចំាឆ្ខាន្ធី

Peace and Freedom Party រណរកសសន្តិភាេនិ្ងឆ្សរភីាេ

peace officer ្ន្តន្តីសន្តិភាេ

Peace Officer Association សមារ្្ ន្តន្តីសន្តិភាេ

pediatrician ឆ្េរយកចមារ

penal code ប្ក្ប្េហមរណឌ

penal code ប្ក្ឧប្កិែឋក្ម

penalties រណឌ ក្ម

penalties ឆ្ទាស

penalties ឆ្ទាសរញាតតិ

penalties ប្ ក់ធានាកោចងករណី្ ិន្ឆ្គរេកិច្សន្ា

penalty of perjury ឆ្ទាសរញាតតិថ្ន្ការសបលរំពាន្

penalty of perjury ឆ្ទាសរញាតតិថ្ន្សកាីភាេរចច្រតិ

pending action ការេយួរវធិាន្ការ

pending action ការេយួរចំណាត់ការ

pending action វធិាន្ការផ្ែល្្ ិន្ទាន់្សឆ្ប្្ច

pending action ចំណាត់ការផ្ែល្្ ិន្ទាន់្សឆ្ប្្ច

pending trial ការេយួរការវនិិ្ចឆ័យកតី

pending trial ការេយួរការជំន្ចំជប្្ោះកតី

pending trial ការវនិិ្ចឆ័យកតីផ្ែល្្ ិន្ទាន់្សឆ្ប្្ច

pending trial ការជំន្ចំជប្្ោះកតីផ្ែល្្ ិន្ទាន់្សឆ្ប្្ច

pension ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្

pension and retirement system boards រណៈក្មការប្រេ័ន្ធឆ្ាធន្និ្ងចូល្និ្វតតន៍្
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Pentecostal of God ប្កុ្ ជំន្ចំភិន្ធិខ្ស់លចល្ថ្ន្ប្េោះ

people ្ន្ចសស

people ប្រជាជន្

people រណាត ជន្

per capita កោចង្ ន្ចសសមាោ ក់ៗ

per hour កោចង្ ួយឆ្មា ង

percentage card game ផ្ល្បងរ័ណណភាររយ

performance audit ការប្តតួេិនិ្តយឆ្ ើ្ល្ការប្រតិរតតិ

performance audit ការឆ្ធាើសវន្ក្មឆ្ល្ើការប្រតិរតតិ

performance bond periodic surveys of proprietary departments ការអន្ចវតតន៍្នូ្វការសទង់ឆ្ ើ្ល្សញ្ញា រ័ណណក្្ីតា្កំណត់ថ្ន្ប្កសួងក្មសិរធិ

performing songwriter អោកនិ្េន្ធចឆ្ប្្ៀងសប្មារ់ការសផ្្តង

periodic review ការេិនិ្តយឆ្ ើងវញិតា្កំណត់ឆ្េល្

permanent absentee application ការដាក់ពាកយសចំអវតតមាន្ជាអចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent absentee application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំអវតតមាន្អចិថ្ន្តន្តយ៍(អវតតមាន្ឆ្ៅថ្លៃឆ្ ោះឆ្នោ តផ្តអាចសចំឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្ថ្លៃ ន្)

permanent absentee voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្អចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent absentee voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្(ឆ្េល្កំណត់)

permanent absentee voter status ាថ ន្ភាេថ្ន្អោកឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្អចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent rank សកតិអចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent rank ឋាន្ន្តរសកតិអចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent vote by mail ការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តអចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent vote-by-mail voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តជាអចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent vote-by-mail voter (PVBMV) អោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តជាអចិថ្ន្តន្តយ៍(PVBMV)

permanent vote-by-mail voter application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំឆ្ធាើជាអោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តជាអចិថ្ន្តន្តយ៍

permanent vote-by-mail voter status ឋាន្ៈជាអោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្តជាអចិថ្ន្តន្តយ៍

permit parking អន្ចញ្ញា តឆ្អាយចតរលយន្ត

permits ការអន្ចញ្ញា ត
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permits លិ្ខិ្តអន្ចញ្ញា ត

personal ផ្លទ ល់្ខ្លួន្

personal income tax េន្ធប្ ក់ចំណូល្ផ្លទ ល់្ខ្លួន្

personnel រចរាលិ្ក

persons signing argument against ជន្ផ្ែល្ចចោះហតថឆ្ល្ខាឆ្ល្ើរ ាីករណ៍ប្រនំង

persons signing argument in favor of ជន្ផ្ែល្ចចោះហតថឆ្ល្ខាឆ្ល្ើរ ាីករណ៍គំប្រ

persons signing rebuttal to the argument against ជន្ផ្ែល្ចចោះហតថឆ្ល្ខាប្រនំងនឹ្ងរ ាីករណ៍ប្រនំង

persons signing rebuttal to the argument in favor of ជន្ផ្ែល្ចចោះហតថឆ្ល្ខាប្រនំងនឹ្ងរ ាីករណ៍គំប្រ

pet doctor ឆ្វជជរណឌិ តសតា

pet doctor ឆ្េរយសតា

petition រែឋនាលិ្ខិ្ត

petition រណតឹ ងទា្ទារ

petition ញតតិទា្ទារ

Petition for Nomination ញតតិផ្តងតំាង

petition organizer អោកឆ្រៀរចំរែឋនាលិ្ខិ្ត

petition organizer អោកឆ្រៀរចំរណតឹ ងទា្ទារ

petition to hold election រណតឹ ងទា្ទារឆ្ែើ្បបី្រតិរតតិការឆ្ ោះឆ្នោ ត

petition to hold election ញតតិទា្ទារឆ្ែើ្បបី្រតិរតតិការឆ្ ោះឆ្នោ ត

petty cash fund ្ូល្និ្ធិាច់ប្ ក់រន្តិចរន្តួច

petty jury រណៈវនិិ្ចឆ័យតូចតាច

Ph.D. រណឌិ តផ្នោករសសន្វជិាជ

pharmaceutical technician អោករឆ្ច្កឆ្រសឱសលក្ម

pharmacist ឱសលការ ី

pharmacist ឱសលការនីិ្

pharmacy technician អោករឆ្ច្កឆ្រសឱសលាថ ន្

phasing schedule កាល្វភិារថ្ន្ែំណាក់កាល្
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phenomenal ថ្ន្ តចភូត

phenomenal ជា តចភូត

phenomenal  តចភូត

philosopher រសសន្វរូិ

philosophy រសសន្វជិាជ

phony drug war សន្តង្ហា ្ប្រនំងឆ្ប្រឿងឆ្ញៀន្ផ្កលង

photographer អោកលតររូ

phrase កោខ័្ណឌ

physical exam ការេិនិ្តយររូកាយ

physical exam ការេិនិ្តយនលូវកាយ

physical plant ប្រេ័ន្ធឆ្ហដាឋ រចនាស្ព័ន្ធសប្មារ់ប្រប្រង់អាគរឬឆ្រាងចប្ក

physical qualifications រចណស្បតតិនលូវកាយ

physical therapist អោកេា ល្ររូកាយ

physical therapist អោកេា ល្នលូវកាយ

physician ប្រឆូ្េរយ

physicist អោកវរិាាស្ត្សតររូនិ្យ្

physicist អោកររូនិ្យ្

piano instructor ប្រូរង្ហា ត់រ ាណូ(ឆ្ប្រឿងឆ្ភលង)

pick-up & drop-off zone កផ្ន្លងែឹកនិ្ងដាក់អោកែំឆ្ណើ រ

pick-up & drop-off zone កផ្ន្លងែឹកនិ្ងដាក់្ ន្ចសស

pilates teacher ប្រូរង្ហា ត់ថ្នឆ្ល្ត(ប្រេ័ន្ធហាត់ប្ ណ)

Pilgrim Congregational Church ប្េោះវហិារេួកជំន្ចំអោកឆ្ធាើ ធ្មោប្តា(ប្រីសទាសនា)

pink provisional envelope ឆ្ស្រា្សំរចប្តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោេណ៌ផ្លេ ឈូក

pipe fitter តប្្ងរំេង់

pipeline engineer វសិាកររំេង់ឆ្ប្រង

plaintiff ឆ្ែើ្ឆ្ចារ
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plaintiff ឆ្ែើ្រណតឹ ង

plan មាន្រឆ្ប្មាង

plan មាន្ផ្នន្ការ

plan រឆ្ប្មាង

plan ផ្នន្ការ

plan member សមាជិកផ្នន្ការ

plan member សមាជិករឆ្ប្មាង

planner អោកឆ្ធាើ ផ្នន្ការ

planner អោកឆ្រៀរចំរលង់

planner-business អោកឆ្ធាើ ផ្នន្ការ-ពាណិជជក្ម

planner-business អោកឆ្រៀរចំរលង់-ពាណិជជក្ម

planning ការឆ្ធាើផ្នន្ការ

planning ការឆ្រៀរចំរលង់

planning agency រីភាោ ក់ង្ហរឆ្រៀរចំរលង់

planning agency រីភាោ ក់ង្ហរឆ្ធាើ ផ្នន្ការ

Planning and Conservation League ស្ព័ន្ធផ្នន្ការនិ្ងអភិរកស

Planning and Transportation Commission រណៈក្មការផ្នន្ការនិ្ងែឹកជញជូ ន្

Planning and Transportation Commission (P&TC) រណៈក្មការផ្នន្ការនិ្ងែឹកជញជូ ន្(P&TC)

Planning Commission រណៈក្មការផ្នន្ការ

planning commissioner សោងការផ្នន្ការ

plant equipment operator អោករញ្ញជ ឧរករណ៍ឆ្រាងចប្ក

plant geneticist អោកវរិាាស្ត្សតផ្ហសន្រចកាជាតិ

plant geneticist អោកវរិាាស្ត្សតផ្ែល្សិកាស្រាវប្ជាវអំេីផ្ហសន្ឬេន្ធចររស់រចកាជាតិ

plant manager នាយកប្ររ់ប្រងឆ្រាងចប្ក

plant operator អោករញ្ញជ ឆ្រាងចប្ក

plant security aide អោកជំនួ្យការសន្តិសចខ្ឆ្រាងចប្ក
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plant security aide អោកជំនួ្យសន្តិសចខ្ររស់រី

plasterer អោករូកកំឆ្ ឬសចី  ្ង់

platform ឆ្វរិកា

platform ក្មវធីិន្ឆ្ោ យររស់រណរកស

play area កផ្ន្លងឆ្ល្ង

play video ចាក់វឆិ្ែអូឆ្ ើ្ល្

playground safety and recycling account សចវតថិភាេរីធាល ឆ្កមងឆ្ល្ងនិ្ងការផ្កថ្ចោឆ្ ើងវញិនូ្វវតថចផ្ែល្ឆ្រឆ្ចាល្

playing field រីោន្ប្រកួត

playwright អោកនិ្េន្ធឆ្រឿងឆ្ោា ន្

pleads guilty ឆ្ឆ្លើយតរនឹ្ងររឆ្ចារប្រកាន់្ោមាន្ឆ្ទាស

please note សូ្កត់ចំណំា

please note សូ្កត់សមាា ល់្

please print សូ្សរឆ្សរឲ្យចាស់ៗ

pledge ការសន្ា

pledge ពាកយសន្ា

plumber ជាងឆ្ធាើរំេង់រឹក

plumbing រំេង់រឹក

plumbing and sewer systems ប្រេ័ន្ធរំេង់រឹកនិ្ងលូ្រឹកសែចយ

plumbing contractor អោកឆ្  ការឆ្ធាើរំេង់រឹក

pocket veto ការឆ្វតូររស់ប្រធានាធរតីនូ្វឆ្សចកតីឆ្សោើចារ់ររស់សភា

podiatrist ប្រឆូ្េរយខាងឆ្រារប្រអរ់និ្ង តឆ្ជើង

poet កវ ី

poet អោកនិ្េន្ធកំណាេយ

poet អោកផ្តងកាេយ

police រ ូលី្ស

Police and Fire Labor Leaders អោកែឹកនំាការង្ហររ ូលី្សនិ្ងអរាិភ័យ
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Police Association president ប្រធាន្សមារ្រ ូលី្ស

Police Auxiliary Committee រណៈក្មការអងាការជំនួ្យរ ូលី្ស

police cadet សិសសនាយរ ូលី្ស

police captain ឆ្្រញ្ញជ ការរ ូលី្ស

police chief ប្រ ច្ខ្រ ូលី្ស

Police Chiefs' Association សមារ្ឆ្្រញ្ញជ ការរ ូលី្ស

police citizens patrol រ ូលី្សល្ាតេល្រែឋ

Police Civilian Achievement Award រង្ហា ន់្សឆ្ប្្ចកិច្ការរ ូលី្សរឆ្ប្ ើ្េល្រែឋ

Police Commission រណៈក្មការរ ូលី្ស

police commissioner សោងការរ ូលី្ស

police department ប្កសួងរ ូលី្ស

police department operation center ្ជឈ្ណឌ ល្ប្រតិរតតិការថ្ន្ប្កសួងរ ូលី្ស

police department oral interview board រណៈក្មការសមាា សន៍្ផ្លទ ល់្មាត់ថ្ន្ប្កសួងរ ូលី្ស

police detective រ ូលី្សអឆ្ងេតការ

police dispatch ការររួល្ឬរញជូ ន្រ ូលី្ស

police inspector general អរាប្តតួេិនិ្តយរ ូលី្ស

police investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតរ ូលី្ស

police laboratory ្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្ររស់រ ូលី្ស

police lieutenant អន្ចឆ្សនី្យ៍ឆ្ទារ ូលី្ស

police officer ្ន្តន្តីរ ូលី្ស

Police Officers Association សមារ្្ ន្តន្តីរ ូលី្ស

police officers research ការស្រាវប្ជាវររស់្ ន្តន្តីរ ូលី្ស

Police Officers Research Association, state & local សមារ្ស្រាវប្ជាវររស់្ ន្តន្តីរ ូលី្ស, ោោ ក់រែឋនិ្ងោោ ក់្ ូល្ដាឋ ន្

police operations center ្ជឈ្ណឌ ល្ប្រតិរតតិការរ ូលី្ស

police or fire academies ាោអរ់រំភាោ ក់ង្ហររ ូលី្សឬអរាិភ័យ

police photographer អោកលតររូរ ូលី្ស
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police power អំណាចរ ូលី្ស

police protective league ស្ព័ន្ធការពាររ ូលី្ស

police satellite center ្ជឈ្ ណឌ ល្ផ្លេ យរណររ ូលី្ស

police sergeant េល្ ល្រ ូលី្ស

police service representative អោកតំណាងឆ្សវារ ូលី្ស

police stations ាថ នី្យរ ូលី្ស

police volunteer អោកសម័ប្រចិតតរ ូលី្ស

policeman ្ន្តន្តីរ ូលី្ស

policewoman ្ន្តន្តីរ ូលី្ស

policy ឆ្គល្ន្ឆ្ោ យ

policy កិច្សន្ា

policy analyst អោកវភិារឆ្គល្ន្ឆ្ោ យ

political ថ្ន្ន្ឆ្ោ យ

political action committee រណៈក្មការចំណាត់ការន្ឆ្ោ យ

political action committee រណៈក្មការវធិាន្ការន្ឆ្ោ យ

political analyst អោកវភិារន្ឆ្ោ យ

political appointee អោកចាត់តំាងន្ឆ្ោ យ

political campaign coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្យចរធនាការន្ឆ្ោ យ

political campaign organizer អោកឆ្រៀរចំយចរធនាការន្ឆ្ោ យ

political campaign worker រចរាលិ្កការង្ហរយចរធនាការន្ឆ្ោ យ

political consultant រីប្រឹកាន្ឆ្ោ យ

political organizer អោកឆ្រៀរចំន្ឆ្ោ យ

political party រណរកសន្ឆ្ោ យ

political party affiliation ាខារណរកសន្ឆ្ោ យ

political party statements of purpose ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីឆ្គល្ឆ្ៅរណរកសន្ឆ្ោ យ

Political Reform Act ចារ់ផ្ករប្្ង់ន្ឆ្ោ យ
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political reform educator អោកអរ់រំខាងផ្ករប្្ង់ន្ឆ្ោ យ

political registration director នាយកចចោះរញជ ីន្ឆ្ោ យ

political science វរិាាស្ត្សតន្ឆ្ោ យ

poll officer ្ន្តន្តីសទង់្តិ

poll officer ្ន្តន្តីឆ្រៀ្ចំការឆ្ ោះឆ្នោ ត

poll section ban ការហា្ោត់ថ្ន្ការដាឋ ន្សទង់្តិ

poll star device ឧរករណ៍តារាសទង់្តិ

poll watcher អោកសឆ្ងេតការឆ្ ោះឆ្នោ ត

poll worker រចរាលិ្កសទង់្តិ

poll worker ្ន្តន្តីឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ ត

polling place ការដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

polling place កផ្ន្លងឆ្ ោះឆ្នោ ត

polling place ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ ត

polling place location រីតំាងថ្ន្ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ ត

polls ការសទង់្ តិ្ ហាជន្

polls ការដាឋ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

polls រីកផ្ន្លងឆ្ ោះឆ្នោ ត

polls ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ ត

polls open and close ការឆ្រើកនិ្ងរិរការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ ត

polls section ការោិល័្យផ្នោកការឆ្ ោះឆ្នោ ត

polls section ការដាឋ ន្សទង់្ តិការឆ្ ោះឆ្នោ ត

pollwatcher អោកសឆ្ងេតការឆ្ ោះឆ្នោ ត

pool service technician អោករឆ្ច្កឆ្រសឆ្សវាអាងផ្ហល្រឹក

pooled money investment account រណនី្វនិិ្ឆ្ោរប្ ក់រចន្រញូ្ល្គោ

Pooled Money Investment Board រណៈក្មការវនិិ្ឆ្ោរប្ ក់រចន្រញូ្ល្គោ

popular vote ឆ្នោ តររស់ប្រជាជន្

Cambodian Glossary page 236 of 335 4/10/2017



popular vote សំឆ្ ងឆ្នោ តររស់ប្រជាជន្

pornographic material សមាា រៈររូអាសប្គ្

pornographic material សមាា រៈមាន្ររូអាសប្គ្

port police រ ូលី្សកំេង់ផ្ន

port warden អោកោ្កំេង់ផ្ន

portfolio នល្រ័ប្ត

portfolio សំឆ្េៀតយួរ

portfolio កាតារ

portfolio តំផ្ណងរែឋ្ ន្តន្តី

portfolio turnover rate អប្តានល្ចំណូល្ឆ្ល្ើនល្រ័ប្ត

position រីតំាង

position ច្ខ្តំផ្ណង

position ជំហរ

possession, management and control of airport assets ក្មសិរធិ, ការឆ្រៀរចំនិ្ងការប្ររ់ប្រងឆ្ល្ើស្បតតិអាកាសោន្ដាឋ ន្

possession, management and control of assets ក្មសិរធិ, ការឆ្រៀរចំនិ្ងការប្ររ់ប្រងឆ្ល្ើប្រេយសក្ម

possession, management and control of the harbor assets ក្មសិរធិ, ការឆ្រៀរចំនិ្ងការប្ររ់ប្រងឆ្ល្ើស្បតតិកំេង់ផ្ន

possession, management and control of water and power assets ក្មសិរធិ, ការឆ្រៀរចំនិ្ងការប្ររ់ប្រងឆ្ល្ើស្បតតិរឹកនិ្ងោ្េល្

post ឆ្ប្កាយ

post រនាទ រ់

post រិរនាយ

post ថ្ប្រសណីយ៍

post រឆ្ង្ហា ល្

post តំផ្ណង

post តួនារី

Post Baccalaureate Fellow for Educational Outreach ស្ន្តជន្មាន្ររញិ្ញា រ័ប្តសប្មារ់ការនសេានាយការអរ់រ ំ

post offices រ ចសតិ៍
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post offices ការោិល័្យថ្ប្រសណីយ៍

post offices ថ្ប្រសណីយ៍ាថ ន្

post paid ថ្ប្រសណីយ៍ប្តវូ ន្រង់ថ្លលរចួឆ្ហើយ

post patriarchal values តថ្្លឆ្ប្កាយស្័យកាល្រចេារចរស

post production supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយឆ្ប្កាយនលិ្តក្ម

postal employee និ្ឆ្ោជិតថ្ប្រសណីយ៍

postal service ឆ្សវាថ្ប្រសណីយ៍

post-graduate degree សញ្ញា រ័ប្តឆ្ប្កាយេីការឆ្រៀន្ចរ់

posting រិរនាយ

posting រិរប្រកាស

poverty ភាេប្កីប្ក

power contracts កិច្សន្ាោ្េល្

power of attorney not acceptable លិ្ខិ្តប្ររល់្សិរធិអំណាច្ ិន្អាចររួល្ ន្

power plant operator អោករញ្ញជ ឆ្រាងចប្កោ្េល្

power plant operator អោកែំឆ្ណើ រការឆ្រាងចប្កោ្េល្

power revenue fund ្ូល្និ្ធិចំណូល្ោ្េល្

power to issue debt អំណាចកោចងការឆ្ចញរំណច ល្

power to order extensions of facilities អំណាចកោចងការរញ្ញជ ឲ្យរន្តឆ្ប្រើឧរករណ៍សប្្ួល្

powers អំណាច

powers អាន្ចភាេ

powers កមាល ំង

powers ោ្េល្

powers and duties អំណាចនិ្ងករណីកិច្

powers and duties អំណាចនិ្ងការង្ហរ

practice of hydraulic fracking ហាត់ឆ្ប្រើការចប្មាញ់ឆ្ដាយមា សចិន្ថ្ហប្ែូលិ្ច

precinct ររឆិ្វណ
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precinct សង្ហេ ត់

precinct ្ណឌ ល្

Precinct Ballot Reader មា សចីន្អាន្សន្លឹកឆ្នោ តថ្ន្្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

Precinct Ballot Reader (PBR) មា សចីន្អាន្សន្លឹកឆ្នោ តថ្ន្្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត(PBR)

precinct board រណៈក្មការ្ ណឌ ល្

precinct board ban ការហា្ប្ ្ថ្ន្រណៈក្មការ្ ណឌ ល្

precinct board member សមាជិករណៈក្មការ្ ណឌ ល្

precinct captain ឆ្្រញ្ញជ ការ្ ណឌ ល្

precinct no. ្ណឌ ល្ឆ្ល្ខ្

precinct officer ្ន្តន្តី្ ណឌ ល្

precinct technician អោករឆ្ច្កឆ្រស្ ណឌ ល្

precinct worker រចរាលិ្កការង្ហរ្ ណឌ ល្

predecessor អោកកាន់្តំផ្ណង ច្ន្

predecessor រចពាា ធិការ ី

predefined ផ្ែល្ប្តវូ ន្ឆ្អាយនិ្យ្ន័្យជា ច្ន្

predefined ផ្ែល្ ន្កំណត់និ្យ្ន័្យជា ច្ន្

preferential parking restrictions ចំណតរលយន្តផ្ែល្មាន្ការហា្ោត់

preferred party រណរកសផ្ែល្ឆ្រចូល្ចិតត

preferred party ភារីផ្ែល្ឆ្រចូល្ចិតត

Pregnancy Minor Program ក្មវធីិអនី្តិជន្មាន្ថ្នទឆ្ពាោះ

pre-law student និ្សសតិឆ្ប្តៀ្ចូល្ាោចារ់

preliminary hearing សវនាការែំរូង

pre-med student និ្សសតិឆ្ប្តៀ្ចូល្ាោឆ្េរយ

premium រចេាោភធានារា រ់រង

prequalification of bidders រចឆ្ររចណស្បតតិថ្ន្អោកឆ្ែញថ្លល

Presbyterian ប្រីសទររស័ិរឆ្ប្រោះរ ីធារាន្(ប្រីសទាសនា)
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Presbyterian church ប្កុ្ ជំន្ចំឆ្ប្រោះរ ីធារាន្

preschool board រណៈក្មការ្ ឆ្តតយយាោ

pre-school director នាយក្ ឆ្តតយយាោ

pre-school teacher ប្រូ្ ឆ្តតយយាោ

prescribe ឆ្ចញឆ្វជជរញ្ញជ

prescribe ឆ្ចញសំរចប្តឲ្យរិញោោ ំ

prescribe ដាក់រញាតតិ

present council ប្កុ្ ប្រឹការច្ចរបន្ោ

presentation to mayor រររង្ហា ញែល់្អភិ ល្ប្កុង

preservationist អោកអភិរកស

preservationist អោកអភិរកសនិ្យ្

preserved ផ្ែល្អភិរកស

preserved ផ្ែល្រការចកសប្មារ់

president ប្រធាន្

president ប្រធានាធិរតី

president California organization of police & sheriffs ប្រធាន្អងេការរ ូលី្សនិ្ងន្ររ ល្California

president California School Employees Association ប្រធាន្សមារ្និ្ឆ្ោជិតាោCalifornia

president elect ប្រធានាធិរតីជារ់ឆ្នោ ត

president of the council ប្រធាន្ប្កុ្ ប្រឹកា

president of the United States ប្រធានាធិរតីសហរែឋអាឆ្្រកិ

president pro tem of the council ប្រធាន្រឆ្ណាត ោះអាសន្ោថ្ន្ប្កុ្ ប្រឹកា

president pro tempore ប្រធាន្រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

presidential elector អោកឆ្ ោះឆ្នោ តប្រធានាធិរតី

presidential preference អារិភាេប្រធានាធិរតី

Presidential Primary Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្ប្រធានាធិរតី

presiding judge ប្រធាន្ឆ្ៅប្ក្
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presiding justice, court of appeal ឆ្ៅប្ក្អធិរតី, តចោការឧរធរណ៍

presiding municipal judge ឆ្ៅប្ក្អធិរតីាោប្កុង

press release ឆ្សចកតីប្រកាសេ័ត៌មាន្

prestigious award រង្ហា ន់្កិតាន្ចភាេ

prevailing party រណរកសឈោោះឆ្នោ ត

prevailing party ភារីឈោោះកតី

prevailing wage ប្ ក់ផ្ខ្រូឆ្ៅ

prevent ររ់ាេ ត់

prevent ការពារ

price for purchase តថ្្លរិញ

pricing department manager នាយកប្ររ់ប្រងប្កសួងឆ្ចញតថ្្ល

pricing manager នាយកប្ររ់ប្រងការឆ្ចញតថ្្ល

priest សងឃ

priest រេាជិត

primary care physician ប្រឆូ្េរយផ្លទំាសចខ្ភាេរឋ្

primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្

primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្(ប្រធានាធិរតី)

primary nominating ការផ្តងតំាងរឋ្

primary nominating and consolidated elections ការផ្តងតំាងរឋ្និ្ងការឆ្ ោះឆ្នោ តរប្ងរួរប្ងួ្

primary nominating elections ការផ្តងតំាងការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្

Princess and Guides Program ក្មវធីិ្រាចឆ្រសក៍និ្ងប្េោះនាងម្ាស់(Princess and Guides Program)

principal ធំ

principal ច្បង

principal ប្ ក់ឆ្ែើ្

principal នាយក

principal ប្រធាន្
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principal ឆ្្ឆ្កាល ង

principal and interest ប្ ក់ឆ្ែើ្និ្ងប្ ក់ការ

principal civil engineering វសិាក្មសំណង់ធំ

principal construction inspector អោកប្តតួេិនិ្តយសំណង់ធំ

principled and practical solutions ែំឆ្ណាោះស្រាយជាឆ្គល្ការណ៍និ្ងជាក់ផ្សតង

print ឆ្ ោះេច្ព

print សរឆ្សរប្រឹត

printed on recycled paper ឆ្ ោះេច្ពឆ្ល្ើប្កដាសផ្កថ្ចោឆ្ ើងវញិ

printer មា សចីន្ឆ្ ោះេច្ព

printing broker រូកឆ្ជឆ្ ោះេច្ព

printing business owner ម្ាស់អាជីវក្មឆ្រាងេច្ព

prior to maturity ច្ន្ឆ្េល្្ ន្ែល់្ភាេឆ្េញល្កាណៈ

private ឯកជន្

private industry council ប្កុ្ ប្រឹកាឧសាហក្មឯកជន្

private investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតឯកជន្

private organizations អងាការឯកជន្

private sale ការល្ក់ជាឯកជន្

private school ាោឯកជន្

private sector វស័ិយឯកជន្

private to captain សមាៃ ត់ចំឆ្ពាោះឆ្្រញ្ញជ ការ

private trustee អោកតំណាងឯកជន្

privatization ឯកជនី្យក្ម

privatization ឯកជន្ភាវរូនី្យក្ម

privilege ឯកសិរធិ

pro ផ្ែល្គំប្រ

pro ផ្ែល្កាន់្ឆ្ជើង
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pro bono ជាប្រឆ្ោជន៍្ែល់្ាធារណៈជន្

pro bono អត់យកកថ្ប្្

pro rata តា្សមាមាប្ត

pro tem រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

pro tempore រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

pro tempro រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

pro-active ខ្ោោះផ្ខ្ោងឆ្ដាយសក្ម

probable ប្រផ្ហល្

probable ភវនី្យឆ្ហតច

probate entrust ការរចកចិតតឆ្ល្ើតចោការ្ រតក

probate investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងាតសចេល្ក្ម

probation ការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

probation department ប្កសួងឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

probation officer ្ន្តន្តីប្ររ់ប្រងការឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

probationary period អំ ចងឆ្េល្ឆ្ដាោះផ្ល្ងឲ្យឆ្ៅឆ្ប្ៅែចំឆ្ដាយមាន្ល្កាខ្ណឌ

probationary period អំ ចងឆ្េល្ឆ្ល្ើកឆ្ទាស

probationary period រយៈឆ្េល្ឆ្ធាើការាកល្បង

problem រញ្ញា

problem ចំឆ្ណារ

procedural ordinance រររញាតតិប្ររ់ប្រងឆ្ល្ើរររញាតតិប្េហមរណឌ

procedure នី្តិវធីិ

procedure for adoption of ordinances នី្តិវធីិសប្មារ់ការអន្ច្័តិរររញាតតិ

proceed of the bonds ប្ ក់ចំឆ្ណញេី្ ូល្រ័ប្ត

proceed of the bonds ប្ ក់ចំឆ្ណញេីសញ្ញា រ័ណណក្្ី

proceed of the tax ប្ ក់ចំណូល្េីេន្ធ

proceeding ចំណាត់ការ
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proceeding វធិាន្ការ

proceeding រប្្ង់ការ

proceeding ែំឆ្ណើ រការជប្្ោះកតី

proceeds ប្ ក់ចំឆ្ណញ

proceeds ប្ ក់ចំណូល្

proceeds កថ្ប្្

proceeds of taxes ប្ ក់ចំណូល្េីេន្ធ

proceeds of the sale ប្ ក់ចំណូល្េីការល្ក់

process engineering manager នាយកប្ររ់ប្រងែំឆ្ណើ រការវសិាក្ម

process for granting franchises, permits, licenses and entering into leases ែំឆ្ណើ រការសប្មារ់ការនតល់្សិរធិឆ្ប្រើយីឆ្ហា, លិ្ខិ្តអន្ចញ្ញា ត, អាជាា រ័ណណនិ្ងការចចោះកិច្សន្ាជួល្

process of taxes ែំឆ្ណើ រការេន្ធ

procurement administrator អោកប្ររ់ប្រងែំណាក់កាល្នាត់នាង់

producer នលិ្តករ

producer អោកនលិ្ត

product designer អោករចនានលិ្តនល្

production company owner ម្ាស់ប្កុ្ ហ ចន្នលិ្តក្ម

production department ប្កសួងនលិ្តក្ម

production engineer វសិាករនលិ្តក្ម

production fee តថ្្លនលិ្តក្ម

production mechanic យន្តការីនលិ្តក្ម

production mechanic ជាងជួសជចល្នលិ្តក្ម

production planner អោកឆ្រៀរចំរលង់នលិ្តក្ម

productivity commission រណៈក្មការនលិ្តភាេ

pro-family ស្រសឡាញ់ប្រួារ

pro-family ឆ្សោហាប្រាួរ

professional ផ្ែល្មាន្វជិ្ិជីវៈ
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professional ផ្ែល្មាន្ឆ្រេឆ្កាសល្យ

professional practice ការអន្ចវតតន៍្វជិាជ ជីវៈ

professional standards advocate អោកគំពារររដាឋ ន្វជិាជ ជីវៈ

professionalism វជិាជ ជិវៈនិ្យ្

professor ាស្ត្ាត ចារយ

professor emeritus កិតតិយសថ្ន្អតីតាស្ត្ាត ចារយ

professor, American Government ាស្ត្ាត ចារយ, រដាឋ ភិ ល្អាឆ្្រកំិាង

program director នាយកក្មវធីិ

program manager នាយកប្ររ់ប្រងក្មវធីិ

programmatic environmental impact report រ យការណ៍អំេីនល្រ ោះពាល់្ររាិថ ន្ឆ្ៅតា្ក្មវធីិ

programmatic environmental impact statement ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីនល្រ ោះពាល់្ររាិថ ន្ឆ្ៅតា្ក្មវធីិ

programmer អោករឆ្ងេើតក្មវធីិ

prohibition រប្មា្

prohibition ការហា្ោត់

prohibition ែីកាហា្ោត់

prohibition of underwriter gifts and political contributions រប្មា្ចំឆ្ពាោះអំឆ្ណាយនិ្ងប្ ក់ភារទាន្ន្ឆ្ោ យររស់អោកធានា

prohibition on council member serving in other capacity រប្មា្ចំឆ្ពាោះសមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាផ្ែល្កំេចងរឆ្ប្ ើ្ការង្ហរណា្ួយឆ្នសងឆ្រៀត

prohibition on leasing harbor property as excess រប្មា្ចំឆ្ពាោះការជួល្ផ្នរចកជាអតិឆ្រកប្រេយ

prohibition on reappointment រប្មា្ចំឆ្ពាោះការផ្តងតំាងឆ្ ើងវញិ

project រឆ្ប្មាង

project administrator អោកប្ររ់ប្រងរឆ្ប្មាង

Project Angel Tree រឆ្ប្មាងឆ្ែើ្ឆ្ឈើឆ្រវតា(Angel Tree)

project coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្រឆ្ប្មាង

Project Lead The Way Program ក្មវធីិរឆ្ប្មាងែឹកនំានលូវ

project leader អោកែឹកនំារឆ្ប្មាង

project manager នាយកប្ររ់ប្រងរឆ្ប្មាង
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project vote smart រឆ្ប្មាងឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយ្ ល សថ្វ

pro-life ស្រសឡាញ់ជីវតិ

pro-life ឆ្សោហាជីវតិ

pro-life គំប្រជំវតិ

promotion ការែំឆ្ ើងឋាន្ៈ

promotion យចរធនាការនសេានាយនលិ្តនល្

promulgating ការប្រកាសឲ្យឆ្ប្រើ(ចារ់)

promulgating ការប្រកាសជានលូវការ

prop maker អោកឆ្ធាើ ចន្ទល់្

prop maker អោកឆ្ធាើ រង់ ញ់

property and interests ប្រេយស្បតតិនិ្ងនល្ប្រឆ្ោជន៍្

property line ល្កាខ្ណឌ ប្រេយស្បតតិ

property line ប្េំផ្ែន្ប្រេយស្បតតិ

property manager នាយកប្ររ់ប្រងប្រេយស្បតតិ

property owner ម្ាស់ប្រេយស្បតតិ

property owners association សមារ្ ម្ាស់ប្រេយស្បតតិ

Property Sales Person អោកល្ក់ប្រេយស្បតតិ

property tax េន្ធប្រេយស្បតតិ

property taxpayer counsel ែំរូនាម ន្សប្មារ់អោករង់េន្ធប្រេយស្បតតិ

proponent អោកគំប្រ

proportional representation ប្រេ័ន្ធឆ្ ោះឆ្នោ តសមាមាប្ត

proposal ការឆ្សោើ

proposal ឆ្សចកតីឆ្សោើ

proposed ផ្ែល្ ន្ឆ្សោើ(ឆ្ ើង)

Proposed 2000 Public Safety Facilities Bond General Obligation Bond ្ូល្រ័ប្តកាតេាកិចរូឆ្ៅ្ូល្រ័ប្តឧរករណ៍សប្្លូ្សចវតថិភាេាធារណៈផ្ែល្ ន្ឆ្សោើឆ្ ើងឆ្ៅ2000

proposed amendment វឆិ្ាធន្ក្មផ្ែល្ ន្ឆ្សោើឆ្ ើង
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proposed budget លវកិាផ្ែល្ ន្ឆ្សោើឆ្ ើង

proposition ការអោះអាង

proposition រញ្ញា

proprietary departments ប្កសួងក្មសិរធិ

proprietor of business ម្ាស់អាជីវក្ម

proprietor of business ម្ាស់ពាណិជជក្ម

prosecute កាត់ឆ្ទាស

prosecute ដាក់ឆ្ទាស

prosecute ឆ្ចារប្រកាន់្ឆ្ទាស

prosecuting attorney ឆ្្ធាវីឆ្ចារប្រកាន់្

prosecuting attorney រែឋអាជាា

prosecuting civil attorney ឆ្្ធាវីឆ្ចារប្រកាន់្ររឆ្ល្មើសរែឋរបឆ្វណី

prosecuting investigator អោកឆ្សចើរអឆ្ងេតររឆ្ចារប្រកាន់្

prosecution រណតឹ ងឆ្ចារប្រកាន់្

prosecution ភារីឆ្ែើ្ឆ្ចារឆ្រឿងប្េហមរណឌ

prosecutions against រណតឹ ងឆ្ចារប្រកាន់្ប្រនំងនឹ្ង

prosecutor រែឋអាជាា

prospect ល្រធភាេ

prospect អាីៗអាចឆ្ធាើ ន្

prospect ល្រធនល្ល្ែ

prospect ឆ្រកាជន្ឆ្ប្តៀ្ឬរប្្ុង

protected historic resource ធន្ធាន្ប្រវតតិាស្ត្សតផ្ែល្ប្តវ ន្ការពារ

protecting groundwater resources ការការពារធន្ធាន្រឹកឆ្ប្កា្ែី

proven leadership ភាេជាអោកែឹកនំារងឹមំា

provide នតល់្

provide for នតល់្ឲ្យ
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provides នតល់្

provision ការនតល់្

provision វធិាន្ការ

provision មាប្តា

provision ល្កាខ្ណឌ

provision of quarters ការនតល់្កោចងប្តីមាស

provisional ballot សន្លឹកឆ្នោ តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

provisional ballot envelope ឆ្ស្រា្សំរចប្តសន្លឹកឆ្នោ តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

provisional voter receipt រង្ហេ ន់្ថ្ែអោកឆ្ ោះឆ្នោ តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

provisional voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

provisional voting guide ឆ្សចកតីផ្ណនំាការឆ្ ោះឆ្នោ តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

prudent person standard ររដាឋ ន្ថ្ន្្ន្ចសសប្រងុប្រយ័តត

psychiatrist ឆ្េរយវកិល្ចរតិ

psychological counselor អោកនតល់្ឱវារចិតតាស្ត្សត

psychologist អោកចិតតាស្ត្សត

psychologist ចិតតវរូិ

psychotherapist ការេា ល្នលូវចិតត

PTA PTA

PTA-Honorary Service Award រង្ហា ន់្ឆ្សវាកិតតិយស- PTA

PTSA PTSA

public ាធារណៈ

public affairs កិច្ការាធារណៈ

public affairs specialist អោកឯកឆ្រសឆ្ល្ើកិច្ការាធារណៈ

public agency រីភាោ ក់ង្ហរាធារណៈ

public assistance ជំនួ្យាធារណៈ

public assistance ជំនួ្យរែឋ
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public body អងាាធារណៈ

public citizen េល្រែឋាធារណៈ

public contract code ប្ក្កិច្សន្ាាធារណៈ

public contract code ប្ក្ឆ្  ការាធារណៈ

public corruption fighter អោកប្រយចរធប្រនំងអំឆ្េើេចករលួ្យាធារណៈ

public defender ាម កតីាធារណៈ

public defender អោកការពារាធារណៈជន្

public defense attorney ឆ្្ធាវីការពារកតីាធារណៈ

public education ការអរ់រំាធារណៈ

public elected officials ្ន្តន្តីជារ់ឆ្នោ តាធារណៈ

public employee និ្ឆ្ោជិតាធារណៈ

public financing ហិរញារបទាន្ាធារណៈ

public health សចខ្ភាេាធារណៈ

public health សចខាភិ ល្ាធារណៈ

public hearing សវនាការាធារណៈ

public housing លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្ាធារណៈ

public improvements ការរឆ្ងេើន្រចណភាេាធារណៈ

public information officer ្ន្តន្តីេ័ត៌មាន្ាធារណៈ

public inspection period រយៈកាល្ប្តតួេិនិ្តយាធារណៈ

public inspection period អំ ចងឆ្េល្ប្តតួេិនិ្តយាធារណៈ

public interest attorney ឆ្្ធាវីការពារប្រឆ្ោជន៍្ាធារណៈ

public involvement administrator អោកប្ររ់ប្រងការពាក់េ័ន្ធាធារណៈ

public involvement administrator អោកប្ររ់ប្រងការចូល្រួ្ ាធារណៈ

public labor management administration អភិ ល្កិច្ប្ររ់ប្រងការង្ហរាធារណៈ

public law ចារ់ាធារណៈ

public librarian រណាណ រកសាធារណៈ

Cambodian Glossary page 249 of 335 4/10/2017



Public Library Construction and Renovation Bond Act ចារ់្ ូល្រ័ប្តាងសង់និ្ងផ្កលំ្អរណាណ ល័្យាធារណៈ

public matching funds ្ូល្និ្ធិរែិភារាធារណៈ

public matching funds and campaign expenditure limitations ្ូល្និ្ធិរែិភារនិ្ងការអន្ចញ្ញា តឆ្ល្ើកប្្ិតចំណាយាធារណៈឆ្ល្ើយចរធនាការ

public matching funds and campaign expenditure limitations ប្ ក់រែិភារនិ្ងការអន្ចញ្ញា តឆ្ល្ើកប្្ិតចំណាយាធារណៈឆ្ល្ើយចរធនាការ

public officer ្ន្តន្តីាធារណៈ

public opinion ឆ្ោរល់្ាធារណៈ

public opinion ្តិាធារណៈ

public peace សន្តិភាេាធារណៈ

public peace សន្តិសចខ្ាធារណៈ

public policy ឆ្គល្ន្ឆ្ោ យាធារណៈ

public projects រឆ្ប្មាងាធារណៈ

public reference librarian រណាណ រកសឆ្ោងាធារណៈ

public relations រំនាក់រំន្ងាធារណៈ

public resources code ប្ក្ធន្ធាន្ាធារណៈ

public rights attorney ឆ្្ធាវីការពារសិរធិាធារណៈ

public safety សចវតថិភាេាធារណៈ

Public Safety Committee រណៈក្មការសចវតថិភាេាធារណៈ

public safety facilities ឧរករណ៍សប្្លួ្សចវតថិភាេាធារណៈ

public safety officer ្ន្តន្តីសចវតថិភាេាធារណៈ

public school ាោាធារណៈ

public school ាោឆ្រៀន្ាធារណៈ

public school teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ាោាធារណៈ

public sector manager នាយកប្ររ់ប្រងវស័ិយាធារណៈ

public servant ្ន្តន្តីាធារណៈ

public service announcement ឆ្សចកតីប្រកាសអំេីឆ្សវាាធារណៈ

public services ឆ្សវាាធារណៈ
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public services director នាយកឆ្សវាាធារណៈ

public speaker អោកនំាពាកយាធារណៈ

public system consultant រីប្រឹកាប្រេ័ន្ធាធារណៈ

public transit ប្រេ័ន្ធរលយន្តាធារណៈ

public utilities ប្រឆ្ោជន៍្ាធារណៈ

public utilities ឆ្សវាក្មាធារណៈ(រឹក, ឆ្ភលើង, ឧសម័ន្)

public work ការង្ហរាធារណៈ

Public Works Department ប្កសួងការង្ហរាធារណៈ

publication ការឆ្ ោះេច្ពនាយ

publication or posting of ordinances ការឆ្ ោះេច្ពនាយឬការរិរប្រកាសរររញាតតិ

publicist ភាោ ក់ង្ហរារេ័តមាន្

publicist អោកនិ្េន្ធ

publish ឆ្ ោះេច្ពនាយ

publisher អោកឆ្ ោះេច្ពនាយ

publisher and author អោកឆ្ ោះេច្ពនាយនិ្ងអោកនិ្េន្ធ

puff ads ការនាយពាណិជជក្មអួតរំឆ្នលើស

pugilist instructor ប្រូរង្ហា ត់ដាល់្

pugilist instructor ប្ររូង្ហា ត់អោកប្រដាល់្

punch ឆ្ចាោះ

punch រ្លចោះ

punch ចាក់

punch ដាល់្

punch ផ្ែកឆ្ៅ

punch ផ្ែកឆ្ចាោះ

punch ប្រដារ់ចាក់រ្លចោះ

punch ប្រដារ់ឆ្ចាោះប្រឆ្ហាង
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punch card ឆ្ចាោះរ័ណណ

punch card voting system ប្រេ័ន្ធឆ្ចាោះរ័ណណឆ្ ោះឆ្នោ ត

puncher ឧរករណ៍ឆ្ចាោះប្រឆ្ហាង

puncher មា សចីន្ឆ្ចាោះប្រឆ្ហាង

purchases ការរិញ

purchases រំនិ្ញ

purchasing ការរិញ

purchasing ការជាវ

purple heart medal ឆ្្ដាយឆ្រោះែូងេណ៌ាា យ

purpose ឆ្គល្រំណង

purpose ឆ្ចតនា

pursuant to អន្ចឆ្ោ្ឆ្ៅតា្

pursuant to ទាក់រងឆ្ៅនឹ្ង

push poll ជប្្ញុការឆ្ ោះឆ្នោ ត

push poll ជប្្ញុការសទង់្ តិ

PVBMV PVBMV

Quadrant ចតចតថភាេ្ណឌ ល្

qualifications រចណស្បតតិ

qualified ផ្ែល្មាន្រចណស្បតតិប្ររ់ប្គន់្

qualified voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្រចណស្បតតិប្ររ់ប្គន់្

Quality and Productivity Commission រណៈក្មការរចណភាេនិ្ងនលិ្តភាេ

quality assurance ការធានារចណភាេ

quality control ការប្តតួេិនិ្តយរចណភាេ

quality management ការប្ររ់ប្រងរចណភាេ

quality management ការចាត់ផ្ចងរចណភាេ

quality of life រចណភាេជីវតិ
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quarters ប្តីមាស

quarters ្ួយភាររួន្

quasi-judicial ផ្ែល្មាន្អំណាចជាតចោការ

quasi-municipal corporation ផ្ែល្មាន្អំណាចជាាជីវក្មប្កុង

quick steps to voting ឆ្សចកតីផ្ណនំាការឆ្ ោះឆ្នោ តខ្លីៗ

quo warranto រណតឹ ងនលូវចារ់ផ្ែល្តប្្វូឲ្យា្ីជន្ចូល្រង្ហា ញខ្លួន្តា្ែីកាឆ្កាោះ

quorum កូរ  ច្

quorum ចំនួ្ន្វតតមាន្ចំា ច់ឆ្ែើ្បីឆ្រើកអងាប្រជចំ

R.S.V.P. R.S.V.P. (សូ្ឆ្ឆ្លើយតរវញិ)

rabbi ប្រូប្រឆ្ៅាសនាជីហា

rabbi ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ចារ់សញ្ញជ តិជីហា

radar man and air gunner អោកប្តតួេិនិ្តយរា ដានិ្ងអោក ញ់កំឆ្ភលើងឆ្ ល ង

radio វរិយច

radio announcer អោកនាយវរិយច

radio program director នាយកក្មវធិិវរិយច

radio show host េិធីករថ្ន្ក្មវធីិេិភាកាតា្វរិយច

radio talk host េិធីករថ្ន្ក្មវធីិជផ្ជកគោ តា្វរិយច

radiological technologist អោករឆ្ច្កឆ្រសខាងការឆ្ប្រើវរិយចសក្មេា ល្ឆ្រារ

rail transit assessments ការវាយតថ្្លប្រេ័ន្ធឆ្សវាែឹកជញជូ ន្អោកែំឆ្ណើ រនលូវផ្ែក

railroad switchman អោកកាច់ចងាូតនលូវផ្ែក

railroad switchman អោកកាច់ចងេូតនលូវរលឆ្ភលើង

railroad switchman អោកកាច់ចងេូតអយសម័យោន្

railroad worker ក្មករនលូវផ្ែក

railroad worker ក្មករនលូវរលឆ្ភលើង

railroad worker ក្មករអយសម័យោន្

Rainy Day Fund ្ូល្និ្ធីប្គអាសន្ោ
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raise test scores ែំឆ្ ើងេិន្ទចឆ្តសត

raise the bar ែំឆ្ ើងររដាឋ ន្កាន់្ផ្តខ្ពស់

raise the bar សឆ្ប្្ចាោ ថ្ែកាន់្ផ្តល្ែ

ramp នលូវជប្មាល្

ranch camp ជំរចំវាល្ផ្ស្រស

ranch camp ជំរចំឆ្ៅវាល្ផ្ស្រស

rancher ម្ាស់កសិដាឋ ន្

random alphabet drawing ការចារ់ឆ្នោ តអការប្ក្ប្ពាវៗ

randomized alphabet drawing ការចារ់ឆ្នោ តអការប្ក្ឆ្ដាយប្ពាវៗ

range area លំ្ដារ់ថ្ន្រំហំែី

rank choice voting ដាក់ជឆ្ប្ ើ្សឆ្ៅតា្លំ្ដារ់ឆ្ ោះឆ្នោ ត

rank-and -file សមាជិកធ្មតា

rank-and -file សមាជិកតូចចាច

ranked choice voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ៅតា្លំ្ដារ់ថ្ន្ជឆ្ប្ ើ្ស

rapid transit ប្រេ័ន្ធែឹកជញជូ ន្អោកែំឆ្ណើ រកោចងប្កងុឆ្ល្បឿន្ឆ្ល្ឿន្

rapid transit ប្រេ័ន្ធរ្នារ្ន៍្កោចងប្កងុឆ្ល្បឿន្ឆ្ល្ឿន្

rate អប្តា

rate កប្្ិត

rate តថ្្ល

rate of contribution អប្តាថ្ន្ការចូល្រួ្ រង់ភារទាន្

rate of contribution អប្តាថ្ន្ការររច្ិារ

rate of taxation អប្តាថ្ន្ការយកេន្ធ

rate of taxation កប្្ិតថ្ន្ការយកេន្ធ

rate setting ការកំណត់តថ្្ល

rates and charges តថ្្លនិ្ងការយកថ្លល

rates of withdrawal តថ្្លថ្ន្ការែក(ប្ ក់)

Cambodian Glossary page 254 of 335 4/10/2017



rates of withdrawal អប្តាថ្ន្ការែក(ប្ ក់)

rates, rules and regulations អប្តា, រញាតតិនិ្ងរររញ្ញជ

ratification សច្ាន្ច្័តិ

ratification សច្ារ័ន្

ratify ឲ្យសច្ាន្ច្័តិ

ratify ឲ្យសច្ារ័ន្

ratify អន្ច្័ត

RE broker រួកឆ្ជRE

RE broker អន្តរការីRE

Read Across America Day រិវាអាន្រូទំាងអាឆ្្រកិ(រិវានំាគោ អាន្រូទំាងអាឆ្្រកិ)

reading and literacy improvement ការឆ្ធាើឲ្យការឆ្ចោះអាន្និ្ងសរឆ្សរកាន់្ផ្តល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

reading recovery ការាត រការអាន្

reading recovery ការាត រការឆ្រៀន្អាន្

reading recovery ការខំ្ឆ្រៀន្អាន្ឆ្ ើងវញិ

Ready, Set, Read ប្រងុឆ្ប្រៀរ, ឆ្រៀរចំ, អាន្

real estate អចល្ន្ប្រេយ

real estate broker រួកឆ្ជអចល្ន្ប្រេយ

real estate broker ឈមួញកណាត ល្រកសចីខាងអចល្ន្ប្រេយ

Real Estate Korean American Brokers Association សមារ្ឈមួញអចល្ន្ប្រេយជន្ជាតិអាឆ្្រកំិាងកូឆ្រ  

real estate salesperson អោកល្ក់អចល្ន្ប្រេយ

real property appraiser អោកវាយតថ្្លអចល្ន្ប្រេយ

realignment ការឆ្រៀរចំស្ព័ន្ធភាេជាលមី

realignment ការតប្្ង់ឆ្ ើងវញិ

realtor ភាោ ក់ង្ហរអចល្ន្ប្រេយ

realtor consultant រីប្រឹកាភាោ ក់ង្ហរអចល្ន្ប្រេយ

realtor consultant រីប្រឹកាថ្ន្ភាោ ក់ង្ហរអចល្ន្ប្រេយ
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realtors director នាយកភាោ ក់ង្ហរអចល្ន្ប្រេយ

realty/securities broker រួកឆ្ជអចល្ន្ប្រេយ/ សន្តិសចខ្

reappointment ការផ្តងតំាងឆ្ ើងវញិ

reappointment ការដាក់ឆ្េល្ណាត់ជួរឆ្ ើងវញិ

reapportion ការផ្រងផ្ចកឆ្ ើងវញិ

reasonable ស្ឆ្ហតចនល្

reasonable មាន្ឆ្ហតចនល្

reasonable ស្រ្យ

reassignments ការដាក់កិច្ការឆ្ ើងវញិ

reassignments ការដាក់កាតេាកិច្ឆ្ ើងវញិ

reassignments ការចាត់ឆ្រសកក្មឆ្ ើងវញិ

reassignments ការឆ្នទរសិរធិឆ្ ើងវញិ

rebate ប្ ក់រងាិល្្ កវញិ

rebuttal to argument against ការរែិឆ្សធឆ្ៅនឹ្ងឆ្សចកតីអោះអាងផ្ែល្ប្រនំងនឹ្ង

rebuttal to argument in favor of ការរែិឆ្សធឆ្ៅនឹ្ងឆ្សចកតីអោះអាងផ្ែល្គំប្រ

rebuttal to the argument against measure ការរែិឆ្សធឆ្ៅនឹ្ងឆ្សចកតីអោះអាងផ្ែល្ប្រនំងនឹ្ងវិធាន្ការ

rebuttal to the argument for measure ការរែិឆ្សធឆ្ៅនឹ្ងឆ្សចកតីអោះអាងផ្ែល្គំប្រវធិាន្ការ

rebuttals ការឆ្ឆ្លើយរែិឆ្សធ

rebuttals ភសតចតាងរែិឆ្សធការឆ្ចារប្រកាន់្

recall ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

recall ការយករំនិ្ញវញិ

recall answer ចឆ្្លើយឆ្ៅនឹ្ងការឆ្ៅ្កវញិ

recall answer ការឆ្ឆ្លើយតរឆ្ៅនឹ្ងការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

recall ballot សន្លឹកឆ្នោ តែកតំផ្ណង

recall campaign organizer អោកឆ្រៀរចំយចរធនាការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

recall election ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង
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recall grounds ្ូល្ឆ្ហតចថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

recall of public officer ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង្ ន្តន្តីាធារណៈ

recall petition ញតតិទា្ទារឆ្អាយែកតំផ្ណង

recall prevails ការែកតំផ្ណងររួល្ ន្ឆ្ជារជ័យ

recall statements ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្ៅ្កវញិ

recall statements ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

recall to active duty ការឆ្ៅឲ្យចូល្រឆ្ប្ ើ្ភារកិច្វិញ

receiving clerk ឆ្សមៀន្ររួល្

reception ការររួល្ឆ្ភាៀវ

reception េិធីរែិសណាឋ រកិច្

receptionist អោកររួល្ឆ្ភាៀវ

recital រចេាកោ

recital និ្ទាន្កោ

recite on the face of the bonds ការសូប្តឆ្ល្ើ ច្ខ្្ ូល្រ័ប្ត

reclaimed water រឹកផ្ែល្ាត រ ន្្ កវញិ

reclamation board រណៈក្មការាត រ្ កវញិ

recognition ការររួល្ាា ល់្

recommendations អន្ចាសន៍្

recommendations ឆ្សចកតីផ្ណនំា

reconcile នសោះនា

record message លតារ

recorder អោកកត់ប្តា

recorder មា សចីន្លតសំឆ្ ង

records រញជ ី

records ឯការ

records ោសចឆ្ប្្ៀង
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recount រារ់ឆ្ ើងវិញ

recount process ែំឆ្ណើ រការរារ់ឆ្ ើងវញិ

recount process វធីិការរារ់ឆ្ ើងវញិ

recreation ការផ្កកំាន្ត

recreation ការល្ផ្្ាកាយ

Recreation and Park District ្ណឌ ល្ការផ្កកំាន្តនិ្ងឧរាន្

Recreation and Parks Department ប្កសួងការផ្កកំាន្តនិ្ងឧរាន្

recreation supervisor អោកប្រង់ប្រងការផ្កកំាន្ត

recreational ថ្ន្ការផ្កកំាន្ត

recruit ឆ្កណឌ

recruit ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

recruit អោកឆ្រើរនឹ្ងឆ្កណឌ ឬឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

recruitment and selection ការឆ្កណឌ និ្ងការឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

recycling ការផ្កថ្ចោឆ្ ើងវញិ

recycling programs coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ក្មវធីិផ្កថ្ចោឆ្ ើងវញិ

recycling programs coordinator ្ន្តន្តីសប្្រសប្្លួ្ក្មវធីិផ្កថ្ចោឆ្ ើងវញិ

redeemable ផ្ែល្អាចឆ្ោោះ ន្

redeemable ផ្ែល្អាចល្ក់ជាាច់ប្ ក់

redemption ការឆ្ោោះ(េីកំហចសឬអំឆ្េើ រ)

redevelopment ការអភិវឌ្ឍន៍្ឆ្ ើងវញិ

redevelopment ការរឆ្ងេើតឆ្ ើងវញិ

Redevelopment Agency Oversight Committee រណៈក្មការប្ររ់ប្រងរីភាោ ក់ង្ហរអភិវឌ្ឍឆ្ ើងវញិ

Redevelopment Project Area Committee រណៈក្មការតំរន់្រឆ្ប្មាងអភិវឌ្ឍន៍្ឆ្ ើងវញិ

redistricting ការផ្ចកជាតំរន់្ឬជាសង្ហេ ត់ឆ្ ើងវញិ

redistricting by ordinance ការផ្ចកជាតំរន់្ឬជាសង្ហេ ត់ឆ្ ើងវញិឆ្ដាយរររញាតតិ

Redistricting Commission រណៈក្មការផ្ចកជាតំរន់្ឬជាសង្ហេ ត់ឆ្ ើងវញិ
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redistricting process នី្តិវធីិថ្ន្ការផ្ចកជាតំរន់្ឬជាសង្ហេ ត់ឆ្ ើងវិញ

reduce budget កាត់រន្ថយលវកិា

reduce budget រន្ថយលវកិា

reduction of demand on treasury ការកាត់រន្ថយតប្្វូការឆ្ល្ើរតនាគរ

redwood forests ថ្ប្េឆ្ឈើប្កហ្

re-elect ឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្ ើងវញិ

re-elect ជារ់ឆ្នោ តឆ្ ើងវញិ

re-election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ ើងវញិ

referee អាជាា កណាត ល្

referee ្ជឈករ

referee អាជាា កណាត ល្

referenda petition រែឋនាលិ្ខិ្តប្រជា្តិ

referenda petition ញាតតិប្រជា្តិ

referendum ប្រជា្តិ

referendum measure វធិាន្ការប្រជា្តិ

referendum measure ចំណាត់ការប្រជា្តិ

referendum ordinance រររញាតតិប្រជា្តិ(ោោ ក់ប្កុង)

referendum statute រររញាតតិប្រជា្តិ(ោោ ក់រែឋ)

refinance នតល់្ហិរញាវតថចជាលមី

refinery worker ក្មករចប្មាញ់ឆ្ប្រង

reform ផ្ករប្្ង់

reform ការផ្ករប្្ង់

reform កំផ្ណរប្្ង់

reform party រណរកសកំផ្ណរប្្ង់

reform party ភារីកំផ្ណរប្្ង់

refrigeration ការឆ្ធាើឲ្យប្តជាក់
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refrigeration សីតក្ម(ប្តជាក់)

refund bonds សងថ្លល្ូល្រ័ប្តវញិ

refund bonds សងថ្លលសញ្ញា រ័ណណក្្ីវញិ

refund of contributions សងថ្លលភារទាន្វញិ

refund of contributions សងថ្លលររច្ិាកវញិ

regional ថ្ន្តំរន់្

regional ថ្ន្ភូ្ិភារ

regional board រណៈក្មការភូ្ិភារ

regional board រណៈក្មការតំរន់្

regional environmental leader អោកែឹកនំាររាិថ ន្ភូ្ិភារ

regional environmental leader អោកែឹកនំាររាិថ ន្តំរន់្

Regional Occupation Program Commission រណៈក្មការក្មវធីិអាជីវក្មតំរន់្

Regional Occupation Program Commission រណៈក្មការអាជីេតំរន់្

Regional Occupational Program ក្មវធីិអាជីវក្មតំរន់្

Regional Occupational Program ក្មវធីិអាជីេតំរន់្

Regional Vector Control Board រណៈក្មការប្ររ់ប្រងវកិរ័រប្រចំាតំរន់្

register ចចោះឆ្ ម្ ោះ

register ចចោះរញជ ី

register to vote ចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

registered ផ្ែល្ ន្ចចោះឆ្ ម្ ោះ

registered home address អាសយដាឋ ន្នទោះផ្ែល្ ន្ចចោះរញជ ី

registered voters អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្ ន្ចចោះឆ្ ម្ ោះ

registrable ផ្ែល្អាចចចោះរញជ ី ន្

registrar of records ្ន្តន្តីចចោះរញជ ី

registrar of records ្ន្តន្តីកាន់្រញជ ី

registrar of voters ការោិល័្យចចោះរញជ ីឆ្ ោះឆ្នោ ត

Cambodian Glossary page 260 of 335 4/10/2017



registrar of voters អោកកាន់្ការ់រញជ ីអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

registrar of voters ្ន្តន្តីកាន់្ការ់រញជ ីអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

registrar-recorder អោកចចោះរញជ ី-អោកកត់ប្តា

registrar-recorder ្ន្តន្តីចចោះរញជ ី-្ន្តន្តីកត់ប្តា

registrar-recorder អោកចចោះរញជ ី-អោកកត់ប្តា

Registrar-Recorder/County Clerk's Office ការោិល័្យចចោះរញជ ី/ឆ្សមៀន្ឆ្ខាន្ធី

registrar's office ការោិល័្យ្ ន្តន្តីចចោះរញជ ី

registrar's office ការោិល័្យអប្តាន្ចកូល្ដាឋ ន្

registration ការចចោះឆ្ ម្ ោះ

registration by mail form រប្្ង់ចចោះឆ្ ម្ ោះតា្សំរចប្ត

registration certificates សំរចប្តចចោះឆ្ ម្ ោះ

registration certificates វញិ្ញា រន្រ័ប្តចចោះឆ្ ម្ ោះ

registration form រប្្ង់ចចោះឆ្ ម្ ោះ

registration form ផ្ររររចចោះឆ្ ម្ ោះ

registration request line រូរស័េទឆ្សោើសចំចចោះឆ្ ម្ ោះ

registration-by-mail ការចចោះឆ្ ម្ ោះតា្សំរចប្ត

Regular Board of Education Elections រណៈក្មការអរ់រំអំេីការឆ្ ោះឆ្នោ តធ្មតា

regular city elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តប្កងុផ្ែល្ឆ្រៀងទាត់

regular city elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តាោប្កងុផ្ែល្ឆ្រៀងទាត់

regular grand jury រណៈវនិិ្ចឆ័យកតីធ្មតា

regular session វរាធ្មតា

regular session ស្័យប្រជចំធ្មតា

regulation រររញ្ញជ

regulatory functions ែំឆ្ណើ រការថ្ន្រររញ្ញជ

regulatory functions ែំឆ្ណើ រការរររញ្ញជ

rehabilitation and restoration ការាត រនី្តិស្បទានិ្ងការាថ រនាឆ្ ើងវញិ
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rehabilitation centers ្ជឈ្ ណឌ ល្ាត រនី្តិស្បទា

reimbursements ការរង់សងវញិ

reimbursements សំណង

reinstatement ការដាក់ឲ្យែំឆ្ណើ រការែូចឆ្ែើ្ឆ្ ើងវញិ

reject ការរែិឆ្សធ

reject ការទាត់ឆ្ចាល្

Relay for Life ក្មវធីិរត់ប្រណំាងថ្រអង្ហា សប្ ក់ជួយសឆ្ន្តង្ហា ោះជីវតិ(Relay for Life)

released liability ការររួល្ខ្ចសប្តវូផ្ែល្ ន្ឆ្រើករឆ្ញ្ញ

reliable leadership responsive ការឆ្ឆ្លើយតរររស់អោកែឹកនំាផ្ែល្មាន្ការររួល្ខ្ចសប្តូវ

reliable water supply ការនាត់នាង់រឹកផ្ែល្អាចេឹងពាក់ ន្

remedies for default ្ឆ្ធា យសប្មារ់ការ្ ិន្រំឆ្េញករណីកិច្

remodeling contractor អោកឆ្  ការាងសង់ឆ្ ើងវញិ

removal ការែកឆ្ចញ

removal ការរចោះឆ្រ ើឆ្ចញ

renovation ការផ្កកចន្ជាលមីឆ្ ើងវញិ

Rent Adjustments Commission រណៈក្មការឆ្សចើរអឆ្ងេតរញ្ញា ថ្លលឈោួល្

Rent Adjustments Commission រណៈក្មការថ្ល្សប្្លួ្ថ្លលឈោួល្

rent board member សមាជិករណៈក្មការជួល្

rent commissioner សោងការជួល្

rent control board commissioner សោងការថ្ន្រណៈក្មការប្ររ់ប្រងការជួល្

rent control commissioner សោងការប្ររ់ប្រងការជួល្

repairs and upgrades ជួសជចល្និ្ងផ្កកចន្

repay រង់ប្ ក់ឲ្យវញិ

repay សងវញិ

repay តរសោង

repayment ការរង់ប្ ក់ឲ្យវញិ
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repayment ការសងវញិ

repayment ការតរសោង

repeal និ្រាករណ៍

repeal ការល្ចរចារ់ឆ្ចាល្

repeal of និ្រាករណ៍ថ្ន្

repeal of ការល្ចរឆ្ចាល្នូ្វចារ់

repealed ផ្ែល្ជានិ្រាករណ៍

repeals and re-enacts ការល្ចរចារ់ឆ្ចាល្និ្ងការអន្ច្័តិចារ់ឆ្ ើងវញិ

repel វាយប្ចាន្

repel រចញប្ចាន្

repel ប្ចាន្ឆ្ចញ

repel ឆ្ខ្ពើ្ឆ្ឆ្ែើ្

repel ្ិន្ប្ជារចូល្

replenishment district representative អោកតំណាងថ្ន្្ណឌ ល្រំឆ្េញរផ្ន្ថ្

reply ឆ្ឆ្លើយតរ

reporter អោករាយការណ៍

representation system ប្រេ័ន្ធតំណាង

representative អោកតំណាង

representative តំណាងរាស្ត្សត

republican ាធារណៈរែឋ

Republican Central Committee រណៈកមាម ធិការ្ ជឈិ្ ថ្ន្រណរកសាធារណៈរែឋ

Republican Party រណរកសាធារណៈរែឋ

republican whip អោកររួល្រន្ទចកខាងវន័ិ្យកោចងរណរកសាធារណៈរែឋ

republican whip អោកតប្្ង់នលូវរណរកសាធារណៈរែឋ

request ឆ្សោើសចំ

request ឆ្សចកតីឆ្សោើសចំ
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requests for and issuances of opinions ឆ្សចកតីឆ្សោើសចំនិ្ងការរឆ្ញ្ញឆ្ោរល់្

required tax rate អប្តាេន្ធផ្ែល្ប្តវូ ន្តប្្ូវ

requirements ឆ្សចកតីតប្្ូវ

requirements ល្កាខ្ណឌ តប្្ូវ

requirements តប្្វូការ

re-register ចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ើងវញិ

rescue mission ឆ្រសកក្មសឆ្ន្តង្ហា ោះ

research ស្រាវប្ជាវ

research ការស្រាវប្ជាវ

researcher អោកស្រាវប្ជាវ

reservation for departmental purposes ការរប្្ងុរចកសប្មារ់ឆ្គល្រំណងររស់ប្កសួង

reserve រប្្ុង

reserve funds ្ូល្នី្ធិរប្្ងុ

reserve officer ្ន្តន្តីរប្្ុង

reservoir អាងសតចករឹក, ោល ងំដាក់ររស់រប្្ុង

resettlement franchises ការឆ្ដាោះស្រាយសិរធិឆ្ប្រើយីឆ្ហាឆ្ ើងវញិ

residence និ្ឆ្វសន្ដាឋ ន្

residence និ្វាសដាឋ ន្

residence និ្ឆ្វសន៍្

residence ឆ្រហដាឋ ន្

residence លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

residence រីសប្មារ់អាស្រស័យឆ្ៅ

residence address អាសយដាឋ ន្ឆ្រហដាឋ ន្

residence address អាសយដាឋ ន្នទោះ

residency requirement ឆ្សចកតីតប្្វូខាងឆ្រហដាឋ ន្

residential ថ្ន្និ្ឆ្វសន្ដាឋ ន្
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residential ថ្ន្និ្វាសដាឋ ន្

residential ថ្ន្និ្ឆ្វសន៍្

residential ថ្ន្ឆ្រហដាឋ ន្

residential ថ្ន្លំ្ឆ្ៅដាឋ ន្

residential ថ្ន្រីសប្មារ់អាស្រស័យឆ្ៅ

residential community សហរ្ន៍្រស់ឆ្ៅ

residential taxpayer អោករង់េន្ធឆ្រហដាឋ ន្

resident's association សមារ្ររស់អោកស្រសុក

resolution ការឆ្ដាោះស្រាយ

resolution ែំឆ្ណាោះស្រាយ

resolution ឆ្សចកតីសឆ្ប្្ចចិតត

resolution chapter ជំេូកែំឆ្ណាោះស្រាយ

resolution no. ែំឆ្ណាោះស្រាយឆ្ល្ខ្

resource ធន្ធាន្

resource ប្រភេធន្ធាន្

resource ជំនួ្យ

respectfully submitted  ន្ដាក់ជូន្ឆ្ដាយឆ្គរេ

respiratory care practitioner អោកអន្ចវតតឆ្វជជាស្ត្សតខាងផ្លទំាសចខ្ភាេនលូវែឆ្ងាើ្

respiratory therapist អោកេា ល្ជ្ៃឺនលូវែឆ្ងាើ្

respite care ការផ្លទំាជំនួ្ស្ តងមាា ល់្

respond ឆ្ឆ្លើយតរ

responsibilities ការររួល្ខ្ចសប្តូវ

responsibilities រំនួ្ល្ខ្ចសប្តូវ

responsibilities រន្ទចក

restaurant ឆ្ភាជនី្យដាឋ ន្

restaurant manager អោកប្ររ់ប្រងឆ្ភាជនី្យដាឋ ន្
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restaurateur ម្ាស់ឆ្ភាជនី្យដាឋ ន្

restaurateur ឆ្ៅផ្កឆ្ភាជនី្យដាឋ ន្

restoration ការាត រឆ្ ើងវញិ

restore ាត រឆ្ ើងវញិ

restriction on ការកំហិតឆ្ល្ើ

restriction on ការដាក់កប្្ិតឆ្ល្ើ

restriction on ការដាក់ល្កាខ្ណឌ ឆ្ល្ើ

restrictions ការកំហិត

restrictions ការដាក់កប្្ិត

restrictions ការដាក់ល្កាខ្ណឌ

restrooms រងាន់្

retail ល្ក់រាយ

retail ការល្ក់រាយ

retail ផ្ែល្ល្ក់រាយ

retail ហាងល្ក់រាយ

retail grocer អោកល្ក់ឆ្ប្រឿងឆ្ធាើ្ាូររាយ

retail manager នាយកប្ររ់ប្រងហាងល្ក់រាយ

retail worker ក្មករហាងល្ក់រាយ

retail worker រចរាលិ្កហាងល្ក់រាយ

retain រង្ហា ំង

retain ោត់រចក

retain រចកឆ្អាយឆ្ៅរន្ត

retired  ន្ចូល្និ្វតតន៍្

retired ផ្ែល្ចូល្និ្វតតន៍្

retired administrator អោកប្ររ់ប្រងចូល្និ្វតតន៍្

retired aerospace engineer វសិាករអវកាសចូល្និ្វតតន៍្
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retired airport manager នាយកប្ររ់ប្រងអាកាសោន្ដាឋ ន្ចូល្និ្វតតន៍្

retired army colonel វរឆ្សនី្យឯកកងយចរធេល្ចូល្និ្វតតន៍្

retired business owner ម្ាស់ពាណិជជក្មចូល្និ្វតតន៍្

retired business owner ពាណិជជករចូល្និ្វតតន៍្

retired business woman ពាណិជជការនីិ្ចូល្និ្វតតន៍្

retired businessman ពាណិជជករចូល្និ្វតតន៍្

retired businesswoman ពាណិជជការនីិ្ចូល្និ្វតតន៍្

retired CEO CEOចូល្និ្វតតន៍្

retired educator អោកអរ់រំចូល្និ្វតតន៍្

retired engineer វសិាករចូល្និ្វតតន៍្

retired environmental engineer វសិាករររាិថ ន្ចូល្និ្វតតន៍្

retired government analyst អោកវភិាររដាឋ ភិ ល្ចូល្និ្វតតន៍្

retired government worker រចរាលិ្ករដាឋ ភិ ល្ចូល្និ្វតតន៍្

retired legal secretary ឆ្ល្ខាធិការចារ់ចូល្និ្វតតន៍្

retired legalization officer ្ន្តន្តីនី្តាន្ចកូល្ក្មចូល្និ្វតតន៍្

retired legalization officer ្ន្តន្តីឆ្ធាើឲ្យឆ្ៅជាស្រសរចារ់ចូល្និ្វតតន៍្

retired nurse រិោន្ចរដាឋ កចូល្និ្វតតន៍្

retired nurse រិោន្ចរដាឋ យិកាចូល្និ្វតតន៍្

retired paralegal អោកជំនួ្យការឆ្្ធាវីចូល្និ្វតតន៍្

retired police chief ឆ្ ្រញ្ញជ ការរ ូលី្សចូល្និ្វតតន៍្

retired political assistant អោកជំនួ្យការន្ឆ្ោ យចូល្និ្វតតន៍្

retired professor ាស្ត្ាត ចារយចូល្និ្វតតន៍្

retired school superintendent ប្រធាន្នាយក្ ណឌ ល្សិកាធិការចូល្និ្វតតន៍្

retired school teacher ប្រូរឆ្ងៀន្ចូល្និ្វតតន៍្

retired sheriff's lieutenant អន្ចឆ្សនី្យន្ររ ល្ចូល្និ្វតតន៍្

retired teacher ប្រូចូល្និ្វតតន៍្
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retired technical writer អោកនិ្េន្ធឆ្សៀវឆ្ៅរឆ្ច្កឆ្រសចូល្និ្វតតន៍្

retired technology manager នាយកប្ររ់ប្រងរឆ្ច្កវរិាចូល្និ្វតតន៍្

retired union member សមាជិកសហជីេចូល្និ្វតតន៍្

retirement ការចូល្និ្វតតន៍្

retirement credit ឥណទាន្សប្មារ់ការចូល្និ្វតតន៍្

retirement fund ្ូល្និ្ធិសប្មារ់ការចូល្និ្វតតន៍្

retirement system ប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្

retroactive ថ្ន្ប្រតិសក្ម

retrofit រផ្ន្ថ្សមាសភារ

retrofit នាត់នាង់

retrofit អន្ចវតតតា្

return address អាសយដាឋ ន្ឆ្នាើ ប្ត រ់

return of election ល្រធនល្ថ្ន្ការរ ោះឆ្នោ ត

reuse planning authority អាជាា ធរសប្មារ់ឆ្រៀរចំផ្នន្ការថ្ន្ការឆ្ប្រើប្ ស់ឆ្ ើងវញិ

revenue ចំណូល្

revenue ប្ ក់ចំណូល្

Revenue and Taxation Code ប្ក្ប្ ក់ចំណូល្និ្ងហូតេន្ធ

revenue bonds ្ូល្រ័ប្តចំណូល្

revenue funds ្ូល្និ្ធិចំណូល្

revenue generated by the tax ប្ ក់ចំណូល្រឆ្ងេើតឆ្ ើងឆ្ដាយេន្ធ

revenue generated by the tax ប្ ក់ចំណូល្ ន្្ កេីេន្ធ

revenue limit កប្្ិតប្ ក់ចំណូល្

revenue sharing ភារហ ចន្ប្ ក់ចំណូល្

revenue sharing trust fund ្ូល្និ្ធិប្តឹសតថ្ន្ភារហ ចន្ប្ ក់ចំណូល្

reverend ផ្ែល្រួរឆ្គរេ

reverend សកាេ រៈ
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review ការេិនិ្តយឆ្ ើងវញិ

review ការេិនិ្តយឆ្សើឆ្រ ើ

review ការប្តតួេិនិ្តយ

review commission រណៈក្ មការេិនិ្តយឆ្ ើងវញិ

review commission រណៈក្មការប្តតួេិនិ្តយ

revisions ការផ្ក

revisions ការផ្កសប្្ួល្

revisions ការផ្កផ្ប្រ

revisions to city election procedures ការផ្កនី្តិវធីិឆ្ ោះឆ្នោ តប្កុង

revitalization zones តំរន់្ឆ្ធាើ ឲ្យមាន្ជីវតិរស់រឆ្វ ើកឆ្ ើងវញិ

revitalize ឆ្ធាើឲ្យមាន្ជីវតិរស់រឆ្វ ើកឆ្ ើងវញិ

revival time ឆ្េល្ឆ្វោឆ្ធាើ ឲ្យមាន្ជីវតិរស់រឆ្វ ើកឆ្ ើងវញិ

revocation upon notice ការែកហូតវញិឆ្ៅឆ្េល្ជូន្ែំណឹង

revolving fund ្ូល្និ្ធិរងាិល្

re-zoning ការផ្ចកជាតំរន់្ឆ្ ើងវញិ

ridgeline ជួរកំេូល្ភោំ

ridgeline preservation ordinance រររញាតតិអភិរកសជួរកំេូល្ភោំ

right of life សិរធិថ្ន្ជីវតិ

right to purchase សិរធិឆ្ែើ្បីរិញ

right to vote សិរធិឆ្ែើ្បីឆ្ ោះឆ្នោ ត

risk management ការប្ររ់ប្រងហានិ្ភ័យ

risk management ការប្ររ់ប្រងឆ្ប្គោះោោ ក់

risk manager នាយកប្ររ់ប្រងហានិ្ភ័យ

risk manager នាយកប្ររ់ប្រងឆ្ប្គោះោោ ក់

road construction salesman អោកល្ក់សំណង់នលូវលោល់្

Roberti-Z'berg-Harris Urban Open Space and Recreational Program Act ចារ់ក្ មវធីិរីធាល ឆ្រើកចំហនិ្ងផ្កកំាន្តថ្ន្ប្កងុRoberti-Z'berg-Harris
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rocket scientist អោកវរិាាស្ត្សតកំាប្ជចួរ  ចកផ្កត

roofer អោកប្រក់ឬជួសជចល្ែំរូល្

roofing contractor អោកឆ្  ការប្រក់ែំរូល្

Rookie of the Year Award ររីូរង្ហា ន់្ប្រចំានោ ំ

rose garden សួន្កចោរ

roster រញជ ីឆ្ ម្ ោះ

roster រញជ ី

roster តារាង

roster ផ្លទ ំងរំនូ្រ

roster index លិ្រិប្ក្រញជ ីឆ្ ម្ ោះ

roster of voters រញជ ីឆ្ ម្ ោះអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

roster page រំេ័ររញជ ីឆ្ ម្ ោះឆ្ល្ខ្

rotary ផ្ែល្វិល្វង់

rotary club កលឹរពាណិជជករឆ្ែើ្បីឆ្ល្ើកសទួយឆ្សវាសហរ្ន៍្

rowing coach ប្រូរង្ហា ត់ផ្ចវ(រូក)

rowing coach ប្រូរង្ហា ត់អចំ(រូក)

RSS feed នាត់នាង់RSS

rubber seal ប្តាឆ្ៅស ូ

rubber stamp ប្តាឆ្ៅស ូ

rules ប្ក្

rules ចារ់

rules វធិាន្

rules វន័ិ្យ

rules កបួន្ខាោ ត

rules រររញ្ញជ

rules រររញាតតិ
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rules and regulations រររញាតតិនិ្ងរររញ្ញជ

rules for submitting arguments for and against ballot measures រររញាតតិសប្មារ់ដាក់ឆ្សចកតីសមាែ ងឆ្ែើ្បីប្រប្រង់និ្ងប្រនំងវធិាន្ការថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

run for ឈរឆ្ ម្ ោះ(សប្មារ់ការឆ្ ោះឆ្នោ ត)

runoff ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ ើងវញិ

runoff election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ ើងវញិ

S.J.D S.J.D

Sacramento City Taxpayers' Rights League ស្ព័ន្ធសិរធិររស់អោករង់េន្ធថ្ន្ប្កងុSacramento

safe drinking water សចវតថិភាេរឹកនឹក

safe house នទោះសចវតថិភាេ

safe house រីជប្្កោក់ខ្លួន្សប្មារ់ជន្រងឆ្ប្គោះ

safe neighborhoods សចវតថិភាេភូ្ ិ

Safe, Clean, Reliable Water Supply Bond Act ចារ់្ ូល្រ័ប្តឧរតថ្ារឹកមាន្សចវតិភាេ, ាែ ត, អាចអាស្រស័យ ន្

Safer Sex In The Adult Film Industry Act ចារ់ការពារសចវតថិភាេរួ្ ឆ្ភរកោចងឧសាហក្មភាេយន្តអាសអាភាសន៍្សប្មារ់្ ន្ចសសឆ្េញវយ័

Safer Sex In The Adult Film Industry Act ចារ់ការពារសចវតថិភាេរួ្ ឆ្ភរកោចងឧសាហក្មភាេយន្តអាសអាភាសន៍្សប្មារ់នី្តិជន្

safety members pension សចវតថិភាេឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ររស់សមាជិក

safety net services រណាត ញនតល់្ឆ្សវាសចវតថិភាេ

safety project រឆ្ប្មាងសចវតថិភាេ

salaries ប្ ក់ផ្ខ្

salary ប្ ក់ផ្ខ្

salary guidelines ឆ្គល្ការណ៍ផ្ណនំាអំេីប្ ក់ផ្ខ្

salary setting កំណត់ប្ ក់ផ្ខ្

sale of city property ការល្ក់ប្រេយស្បតតិាោប្កុង

sale of public utilities ការល្ក់ប្រេយស្បតតិាធារណៈ

sale of the bonds ការល្ក់សញ្ញា រ័ណណក្្ី

sale of the bonds ការល្ក់្ ូល្រ័ប្ត

sale or exchange of water and power ការល្ក់ឬការផ្លល ស់រតូររឹកនិ្ងោ្េល្
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sales ការល្ក់

sales manager នាយកប្ររ់ប្រងការល្ក់

sales representative អោកតំណាងការល្ក់

sales tax េន្ធល្ក់

sales, marketing consultant រីប្រឹកាខាងការល្ក់និ្ងមា ែីតធីង

salesman អោកល្ក់

salesperson អោកល្ក់

saleswoman អោកល្ក់

salvation army អងាការប្រីាទ ន្សឆ្ន្តង្ហា ោះជន្រចររត

salvation army អងាការសឆ្ន្តង្ហា ោះយចរធជន្

sample ballot សន្លឹកឆ្នោ តរំរូ

sample ballot booklet កូន្ឆ្សៀវឆ្ៅសន្លឹកឆ្នោ តរំរូ

sample ballot group ប្កុ្ សន្លឹកឆ្នោ តរំរូ

sample ballot pamphlet ខិ្តតរ័ណណសន្លឹកឆ្នោ តរំរូ

sample ballot translation សំឆ្ៅរកផ្ប្រថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ តរំរូ

sanitary districts ្ណឌ ល្អនា្័យ

sanitation អនា្័យ

sanitation and water agency រីភាោ ក់ង្ហរអនា្័យនិ្ងរឹក

sanitation contractor អោកឆ្  ការអនា្័យ

satellite communications technician អោករឆ្ច្កឆ្រសរូររ្នារ្ន៍្ផ្លេ យរណរ

satellite production scheduler អោកឆ្ធាើ កាល្វភិារនលិ្តផ្លេ យរណរ

satellite project manager នាយកប្ររ់ប្រងរឆ្ប្មាងផ្លេ យរណរ

Save Our Coastline Policy Committee រណៈក្មការឆ្គល្ន្ឆ្ោ យជួយសឆ្ន្តង្ហា ោះឆ្ឆ្ោរស ច្ប្រររស់ឆ្យើង

savings សន្សំ

savings and loan institution ាថ រ័ន្សន្សំនិ្ងខ្្ីប្ ក់

savings clause ខ្ការពាររចក(កោចងចារ់)
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savings clause កិច្សន្ាសន្សំ

SBA ការវាយតថ្្លតចល្យភាេែ៏នល តជាង ច្ន្

SBA (Smarter Balance Assessment) SBA (ការវាយតថ្្លតចល្យភាេែ៏នល តជាង ច្ន្)

scenic areas កផ្ន្លងឆ្រសភាេល្ែ

scheduled elections ការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្កំណត់

scholarship administrator អោកប្ររ់ប្រងអាហាររូករណ៍

school ាោ

school ាោឆ្រៀន្

school board រណៈក្មការាោ

school board member សមាជិករណៈក្មការាោ

school board trustee អោកតំណាងរណៈក្មការាោ

school boardmember សមាជិករណៈក្មការាោ

school bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ីាោ

school bonds ្ូល្រ័ប្តាោ

school bus driver អោកឆ្រើកររឡាន្រ ូសាោ

school cafeteria worker រចរាលិ្កអាហារដាឋ ន្ាោ

School Cite Council-Committee រណៈក្មការប្កុ្ ប្រឹកាឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសាោជារំរូ

school district ្ណឌ ល្សិកាធិការ

School District Citizen's Oversight Committee រណៈក្មការប្ររ់ប្រង្ ណឌ ល្សិកាធិការររស់េល្រែឋ

School District Special Bond Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស្ ូល្រ័ប្តេិឆ្សសររស់្ ណឌ ល្សិកាធិការ

School District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសររស់្ ណឌ ល្សិកាធិការ

school district superintendent ប្រធាន្នាយក្ ណឌ ល្សិកាធិការ

school dropout ការរត់ឆ្ចាល្ាោ

school drop-out prevention specialist អោកឯកឆ្រសខាងររ់ាេ ត់ការរត់ឆ្ចាល្ាោ

School Grants Committee រណៈក្មការ្ ូល្និ្ធិាោ

school measure វធិាន្ការាោ
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school measure ចំណាត់ការាោ

school nurse រិោន្ចរដាឋ យិកាាោ

School Resource Officers ្ន្តន្តីធន្ធាន្ាោ

School Site Attendance Boundary ប្េំប្ររល់្ការដាឋ ន្ចូល្ឆ្រៀន្ាោ

School Site Committee រណៈក្មការការដាឋ ន្ាោ

school site council ប្កុ្ ប្រឹកាការដាឋ ន្ាោ

School Site Leadership Team ប្កុ្ ែឹកនំាការដាឋ ន្ាោ

school superintendent សោងការាោ

school teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្

school trustee អភិ ល្ាោ

Schools Excess Liability Fund ្ូល្និ្ធិរំនួ្ល្ខ្ចសប្តវូអតិឆ្រកភាេររស់ាោ

Schools Excess Liability Fund (SELF) ្ូល្និ្ធិរំនួ្ល្ខ្ចសប្តវូអតិឆ្រកភាេររស់ាោ(SELF)

science education ការអរ់រំវរិាាស្ត្សត

science educator អោកអរ់រំវរិាាស្ត្សត

Science Fiction Association សមារ្វរិាាស្ត្សតប្រឌិ្ត

science lab ្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្វរិាាស្ត្សត

science teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្វរិាាស្ត្សត

Science Technology Engineering Art Math វរិាាស្ត្សតរឆ្ច្កវរិាវសិាក្មសិល្បៈរណិតវរិា

Science Technology Engineering Math វរិាាស្ត្សតរឆ្ច្កវរិាវសិាក្មរណិតវរិា

scientist អោកវរិាាស្ត្សត

scientist វរិាាស្ត្សតវរូិ

scout leader អោកែឹកនំាកាយររិធ

scout master ឆ្្ែឹកនំាកាយររិធ

screen printer មា សចីន្ឆ្ ោះេច្ពឆ្ដាយេច្ពសំណាញ់

scribe អោកសរឆ្សរ

scribe អោកនិ្េន្ធ
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SCROC SCROC

sea reclamation act ចារ់រាន្យកស ច្ប្រ្ កវញិ

seamstress ជាងកាត់ឆ្ែរ

seasoned ផ្ែល្ដាក់ឆ្ប្រឿង

seat ឆ្ៅអី

seat អាសន្ៈ

seat no. ឆ្ៅអីឆ្ល្ខ្

seat no. អាសន្ៈឆ្ល្ខ្

secession advisor អោកនតល់្ឱវារអំេីការ ក់ផ្រកគោ

secession board រណៈក្មការប្ររ់ប្រងការផ្រក ក់គោ

second lieutenant អន្ចឆ្សនី្យ៍ឆ្ទា

secondary ្ធយ្សិកា

secondary រចតិយភូ្ិ

secondary ្ិន្សូវសំខាន់្

secondary រនាទ រ់រន្សំ

secondary school ាោ្ធយ្សិកា

secrecy sleeve ឆ្ស្រា្រិរ ំងសន្លឹកឆ្នោ ត

secrecy sleeve ឆ្ស្រា្សប្មារ់ប្ចកសន្លឹកឆ្នោ តឆ្ែើ្បីរិរ ំងកចំឲ្យឆ្រឆ្ែើញ

secret ballot envelope ឆ្ស្រា្សន្លឹកឆ្នោ តសមាៃ ត់

secretary ឆ្ល្ខាធិការ

secretary of state រែឋឆ្ល្ខាធិការ

secretary of state ឆ្ល្ខាធិការររស់រែឋ

Secretary of State of California រែឋឆ្ល្ខាធិការថ្ន្រែឋCalifornia

Secretary of State of California ឆ្ល្ខាធិការររស់រែឋCalifornia

section ផ្នោក

section មាប្តា
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secure juvenile home ្ន្ទីរែចំោំងយចវជន្

secure nominating petitions ញតតិផ្តងតំាងផ្ែល្មាន្ការធានា

secured tax roll រញជ ីឯការេន្ធដារផ្ែល្មាន្ការធានា

securities fraud ការផ្កលងរន្លំសញ្ញា រ័ណណក្មសិរធិ

securities networking registrar អោកចចោះរញជ ីរណាត ញសន្តិសចខ្

security សន្តិសចខ្

security guard អោកការពារសន្តិសចខ្

security guard នម ំសន្តិសចខ្

security officer ្ន្តន្តីសន្តិសចខ្

see back cover សូ្ឆ្ ើ្ល្ប្ករខាងឆ្ប្កាយ

seismic ថ្ន្ការរញជួ យែី

seismic ភូ្ិ ល្

SEIU union organizer អោកឆ្រៀរចំសហជីេSEIU

SELAC SELAC

selected presidential candidate ឆ្រកាជន្ប្រធានាធិរតីផ្ែល្ប្តវូ ន្ឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស

selective service system ប្រេ័ន្ធររចិារកិច្ឆ្ោធា(ររស់រដាឋ ភិ ល្អាឆ្្រកិសប្មា្់្ ន្ចសសប្រសុឆ្េញវយ័)

Selective Services ឆ្សវាជឆ្ប្ ើ្ស

SELF SELF

self-definition សា័យនិ្យ្ន័្យ

self-determination សា័យកំណត់

self-employed សា័យជីវក្ម(ររររកសចីឆ្ធាើ ការឆ្អាយខ្លួន្ឯង)

self-mailer pamphlet ការឆ្នាើខិ្តតរ័ណណឆ្ៅឆ្ដាយខ្លួន្ឯង

semi-final official canvass ការសទង់្ តិនលូវការពាក់កណាត ល្ផ្លត ច់ប្េ័ប្ត

semi-final official canvass ការឆ្ធាើសវន្ក្មថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ តនលូវការពាក់កណាត ល្ផ្លត ច់ប្េ័ប្ត

senate ប្េឹរធសភា

senate ថ្ន្សមាជិកប្េឹរធសភា
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senate agriculture and water resources committee រណៈក្មការធន្ធាន្កសិក្មនិ្ងរឹកររស់ប្េឹរធសភា

senate aide អោកជំនួ្យការប្េឹរធសភា

senate bill ឆ្សចកតីប្ពាងចារ់ររស់ប្េឹរធសភា

senate case worker អោកកាន់្សំណចំ ឆ្រឿងររស់ប្េឹរធសភា

senate constitutional amendment វឆិ្ាធន្ក្មរែឋធ្មន្ចញាររស់ប្េឹរធសភា

senate democratic consultant រីប្រឹកាប្រជាធិរឆ្តយយររស់ប្េឹរធសភា

senate district ្ណឌ ល្ប្េឹរធសភា

senate district director នាយក្ ណឌ ល្ប្េឹរធសភា

Senate Education Committee រណៈក្មការអរ់រំប្េឹរធសភា

senate field deputy ភូឈួយចចោះជួរែល់្្ ូល្ដាឋ ន្ររស់ប្េឹរធសភា

Senate Local Government Committee រណៈក្មការរែឋ ល្្ ូល្ដាឋ ន្ររស់ប្េឹរធសភា

senate majority leader ឆ្្ែឹកនំាសំឆ្ ងភារឆ្ប្ចើន្ររស់ប្េឹរធសភា

senate president ប្រធាន្ប្េឹរធសភា

senator សមាជិកប្េឹរធសភា

senatorial ថ្ន្ប្េឹរធសភា

senatorial ថ្ន្សមាជិកប្េឹរធសភា

senior វយ័ចាស់ជរា

senior ជាន់្ខ្ពស់

senior ោោ ក់ខ្ពស់

Senior Association សមារ្អោកវយ័ចាស់ជរា

senior center ្ជឈ្ណឌ ល្េល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

senior citizen េល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

senior citizen organizations and clubs អងាការនិ្ងកលឹរេល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

senior citizen organizer អោកឆ្រៀរចំេល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

Senior Citizens Legal Advisory Board រណៈក្មការនតល់្ឱវារចារ់សប្មារ់េល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

Senior Pathfinders អោកែឹកនំានលូវវយ័ចាស់ជរា

Cambodian Glossary page 277 of 335 4/10/2017



senior project coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្រឆ្ប្មាងេល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

senior servicesprovider អោកនតល់្ឆ្សវាជូន្េល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

seniority ភាេចំណាស់

seniority ភាេចាស់វសា

seniority credit ឥណទាន្ចំណាស់(អតីតភាេ)

seniors' coalition ស្ព័ន្ធភាេររស់េល្រែឋវ័យចាស់ជរា

seniors' community worker រចរាលិ្កសហរ្ររស់េល្រែឋវយ័ចាស់ជរា

Seniors Helping Our Police អោកវយ័ចាស់ជរាជួយរ ូលី្សររស់ឆ្យើង

sentence ប្រឆ្ោរ

sentence ាល្ប្ក្

sentence ការប្រកាសឆ្ទាស

separation of powers ការផ្រងផ្ចកអំណាចដាច់េីគោ

sergeant េល្ ល្

serial bonds ្ូល្រ័ប្តជាសឺរស៍ី

serial number ឆ្ល្ខ្សឺរស៍ី

serial number roster page ឆ្ល្ខ្សឺរស៍ីឆ្ល្ើរំេ័ររញជ ីឆ្ ម្ ោះឆ្ល្ខ្

service ឆ្សវា

service ឆ្សវាក្ម

service center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្សវា

service center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្សវាក្ម

Service Pension Fund ោោ ក់អភាិភ័យនិ្ងរ ូលី្ស

service-connected disability េិការភាេផ្ែល្ទាក់រងនឹ្ងការនតល់្ឆ្សវា

service-connected disability េិការភាេឆ្ដាយារការនដល់្ឆ្សវា

service-connected disability េិការភាេឆ្ដាយារការរឆ្ប្ ើ្កាតេាកិច្ឆ្ោធា

services ឆ្សវា

services ឆ្សវាក្ម
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set forth សរឆ្សរចូល្

set forth ចារ់ឆ្នតើ្ឆ្ចញែំឆ្ណើ រ

set forth ប្រកាសឲ្យែឹង

setback ររាជ័យ

setback ឧរសរា

setback ការធាល ក់លយ

setback ការ្ ិន្ ន្សឆ្ប្្ច

settlement of litigation ការឆ្ដាោះស្រាយឆ្រឿងកតី

severability ភាេែចន្ដារ

severability ភាេ្ ចឺងមា ត់

severance damage ការខូ្ចខាតឆ្ដាយការផ្រកគោ

sewer district ្ណឌ ល្រឹកសែចយ

sewer rate តថ្្លរឹកសែចយ

sex offenders អោកប្រប្េឹតតររឆ្ល្មើសរឆំ្ោភនលូវឆ្ភរ

sex offenses ររឆ្ល្មើសរឆំ្ោភនលូវឆ្ភរ

Sexually Transmitted Diseases ជ្ៃឺឆ្លងតា្ការរួ្ ឆ្ភរឬជ្ៃឺកា្ឆ្រារ

shall be allocated រួរប្តវូ ន្ឆ្ប្តៀ្រប្្ងុរចក

shall presiding justice ឆ្តើឆ្ៅប្ក្អធិរតី

shall take effect នឹ្ងចូល្ជាធរមាន្

shaman ប្រូ្ ន្តអារ្ឆ្ ើ្ល្ជ្ៃឺររស់កចល្ស្ព័ន្ធ

share ផ្ចករផំ្ល្ក

share នសេានាយ

shared districts ្ណឌ ល្ផ្ចករផំ្ល្ក

shared work benefits  ន្ផ្ចកកថ្ប្ ្ការង្ហរ

sheet metal ផ្ែករន្ទោះ

sheriff ន្ររ ល្
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sheriff commander ឆ្្រញ្ញជ ការន្ររ ល្

Sheriff Explorer Program ក្មវធីិអោករចករកអាជីេន្ររ ល្

sheriff lieutenant អន្ចឆ្សនី្យ៍ឆ្ទាន្ររ ល្

sheriff stations ាថ នី្យន្ររ ល្

sheriff, Los Angeles County ន្ររ ល្, ឆ្ខាន្ធីLos Angeles

Sheriff’s Youth Activities League ស្ព័ន្ធសក្មភាេយចវវយ័ររស់ន្ររ ល្

sheriff's sergeant េល្ ល្ន្ររ ល្

shoe builder អោកឆ្ធាើ ផ្សបកឆ្ជើង

shoe builder អោកឆ្ធាើ ប្រនារ់ឆ្ជើង

shoe manufacturer ឧសាហករផ្សបកឆ្ជើង

shoe manufacturer ឧសាហករប្រនារ់ឆ្ជើង

shooting sports retailer អោកល្ក់ឧរករណ៍កីឡាប្រមាញ់

shop steward អោករឆ្ប្ ើ្កោចងហាង

short term រយៈឆ្េល្ខ្លី

short title ចំណងឆ្ជើងខ្លី

show identification រង្ហា ញអតតសញ្ញា ណរ័ណណ

shuttle ការែឹកនំាឆ្ៅ្ក

shuttle ែឹកនំាឆ្ៅ្ក

sign and date ចចោះហតថឆ្ល្ខានិ្ងកាល្ររឆិ្ចឆរ

sign language interpreter អោករកផ្ប្រភាាសញ្ញា

signature ហតថឆ្ល្ខា

signature ការចចោះហតថឆ្ល្ខា

signature by autograph ការចចោះហតថឆ្ល្ខាឆ្ដាយសា័យឆ្ល្ខ្

silk screen printer មា សចីន្ឆ្ ោះេច្ពឆ្ដាយេច្ពសំណាញ់សូប្ត

sincerely ឆ្ដាយឆ្សចកតីឆ្គរេរារ់អាន្

singer អោកចឆ្ប្្ៀង
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single family ប្រាួរឆ្ទាល្

single ordinance រររញាតតិឆ្ទាល្

single parent ប្រាួរផ្ែល្មាន្ផ្តមាត យឬផ្តឪេចក

single-family dwelling ការរស់ឆ្ៅថ្ន្ប្រាួរឆ្ទាល្

sinking fund ្ូល្និ្ធិសន្សំរចក

sinking fund ្ូល្និ្ធិរការចកឆ្ដាយផ្ ក

siphoning ការឆ្នទរតា្រំេចង

sister city ប្កងុជាថ្ែរូ

SITE SITE

site council ប្កុ្ ប្រឹកាការដាឋ ន្

sites ការដាឋ ន្

sites sacred to local Indian tribes for generations កផ្ន្លងេិសិែឋចំឆ្ពាោះកចល្ស្ព័ន្ធឥណាឌ ន្្ ូល្ដាឋ ន្សប្មារ់កូន្ឆ្ៅរារ់ជំនាន់្

situation ាថ ន្ភាេ

situation ាថ ន្ការណ៍

skill center ្ជឈ្ណឌ ល្ជំនាញ

skilled nursing រិោន្ចរដាឋ យិកិច្ជំនាញ

slate mailer អោកឆ្នាើ រញជ ីរាយនា្ថ្ន្ឆ្រកាជន្ឈរឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

sleeve ឆ្ស្រា្

sleeve ជរថ្ែអាវ

sleeve ថ្ែអាវ

slot machines សលត់-មា សចីន្

small business ពាណិជជក្មខាោ តតូច

small business អាជីវក្មខាោ តតូច

small business executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិពាណិជជក្មខាោ តតូច

small business executive ប្រធាន្ប្រតិរតតិអាជីវក្មខាោ តតូច

small business owner ម្ាស់ពាណិជជក្មខាោ តតូច
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small business owner ម្ាស់អាជីវក្មខាោ តតូច

small businessman ពាណិជជករខាោ តតូច

small businessman អាជីវករខាោ តតូច

small businessperson ពាណិជជករខាោ តតូច

small businessperson អាជីវករខាោ តតូច

small businesswoman ពាណិជជការនីិ្ខាោ តតូច

small businesswoman អាជីវការនីិ្ខាោ តតូច

small claims court តចោការឆ្ដាោះស្រាយឆ្រឿងកតីរែឋរបឆ្វណីតូចៗ

small independent businessman ពាណិជជករឯករាជយខាោ តតូច

small independent businessman អាជីវករឯករាជយខាោ តតូច

Smarter Balance Assessment ការវាយតថ្្លតចល្យភាេែ៏នល តជាង ច្ន្

smooth transition អន្តរកាល្រលូ្ន្

SMRS SMRS

snap tallies ចំនួ្ន្សរចរភាល ្ៗ

soccer governing board រណៈក្មការប្ររ់ប្រងកីឡា ល់្ទាត់

social class វណណៈសងា្

social promotion ការឆ្ល្ើកសទយួសងា្

social promotion ការឆ្ល្ើកសទយួសិសសឆ្អាយឆ្ ើងោោ ក់

social science research ការស្រាវប្ជាវវរិាាស្ត្សតសងា្

social security សន្តិសចខ្សងា្

social security number ឆ្ល្ខ្សន្តិសចខ្សងា្

social security number ឆ្ល្ខ្សូស ាល់្

social services coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ឆ្សវាសងា្កិច្

social worker រចរាលិ្កការង្ហរសងា្កិច្

social worker រចរាលិ្កសងា្កិច្

society សងា្

Cambodian Glossary page 282 of 335 4/10/2017



Society for Information Technology and Teacher Education សមារ្សំរារ់ការអរ់របំ្ររូឆ្ប្ងៀន្និ្ងេ័ត៌មាន្រឆ្ច្កវរិា

Society for Information Technology and Teacher Education (SITE) សមារ្សំរារ់ការអរ់របំ្ររូឆ្ប្ងៀន្និ្ងេ័ត៌មាន្រឆ្ច្កវរិា(SITE)

sociology សងា្វជិាជ

soda សូដា

software សូហាត៍ផ្វរ

software ផ្នោករន់្(កចំេយូរ័រ)

software engineer វសិាករសូហាត៍ផ្វរ

software firm owner ម្ាស់ប្កុ្ ហ ចន្សូហាត៍ផ្វរ

solar car team ប្កុ្ រលយន្តោ្េល្ប្េោះអារិតយ

sole ផ្ត្ួយរត់

sole ផ្លត ច់្ ចខ្

solid waste landfill កផ្ន្លងករ់កាកសំណល់្រងឹ

solvency ាធន្ភាេ(ភាេអាចសងរំណច ល្ទំាងអស់ ន្តា្កំណត់កាល្)

songwriter កវីចឆ្ប្្ៀង

Soroptimist Woman of Distinction in Education អងាការឆ្ល្ើកសទយួស្ត្សតីផ្ែល្មាន្ចំឆ្ណោះែឹងវឆិ្សសវាិល្

sound engineer វសិាករសំឆ្ ង

sound financial ហិរញាវតថចប្តឹ្ប្តូវ

Southern California Association of Governments សមារ្ថ្ន្រដាឋ ភិ ល្California ភារខាងតបូង

Southern California Municipal Athletic Federation សហេ័ន្ធអតតេល្ក្មាោប្កុងCalifornia ភារខាងតបូង

Southern California Regional Occupational Center ្ជឈ្ណឌ ល្ការង្ហរប្រចំាតំរន់្California ភារខាងតបូង

Southern California Regional Occupational Center (SCROC) ្ជឈ្ណឌ ល្ការង្ហរប្រចំាតំរន់្California ភារខាងតបូង(SCROC)

Southern California Water Committee រណៈក្មការរឹកCalifornia ភារខាងតបូង

Southern California Water Utilities Association សមារ្អតថប្រឆ្ោជន៍្រឹកCalifornia ភារខាងតបូង

Southwest Quadrant ចតចតថភាេ្ណឌ ល្រិសនិ្រតី

space engineer វសិាករអវកាស

space saver project រឆ្ប្មាងសឆ្ន្តង្ហា ោះអវកាស
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space vehicle technician អោករឆ្ច្កឆ្រសោន្អវកាស

Spanish professor ាស្ត្ាត ចារយភាាឆ្អសា ញ ចល្

spanish teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ភាាឆ្អសា ញ ចល្

spaying & neutering your pets ឆ្ប្រៀវសតាញីនិ្ងសតាឆ្ ម្ ល្ររស់ឆ្ោកអោក

speaker អោកនំាពាកយ

speaker អោកនិ្ោយ

speaker bureau ការោិល័្យអោកនំាពាកយ

speaker of the assembly អោកនំាពាកយសភា

speaker of the California State Assembly អោកនំាពាកយសភារែឋCalifornia

speaker of the house អោកនំាពាកយសភា

special bond election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើស្ ូល្រ័ប្តេិឆ្សស

special circumstances កាល្ៈឆ្រសៈេិឆ្សស

special circumstances ឆ្រសកាល្េិឆ្សស

special district ្ណឌ ល្េិឆ្សស

special education ការអរ់រំេិឆ្សស

special education assistant អោកជំនួ្យការអរ់រំេិឆ្សស

Special Education Local Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារការអរ់រេិំឆ្សស្ូល្ដាឋ ន្

Special Education Local Advisory Committee (SELAC) រណៈក្មការនតល់្ឱវារការអរ់រេិំឆ្សស្ូល្ដាឋ ន្(SELAC)

special education teacher ប្រូអរ់រំេិឆ្សស

special election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សស

special events coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ប្េឹតតិការណ៍េិឆ្សស

special events manager នាយកប្ររ់ប្រងប្េឹតតិការណ៍េិឆ្សស

special interests អតថប្រឆ្ោជន៍្េិឆ្សស

special municipal election ការឆ្ ោះឆ្នោ តប្កងុេិឆ្សស

special Olympic director នាយកអូឡាំេិកេិឆ្សស

special pay ការរង់ប្ ក់េិឆ្សស
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special primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្េិឆ្សស

special prosecutor រែឋអាជាា េិឆ្សស

special recall election ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណងេិឆ្សស

special reorganization ការឆ្រៀរចំឆ្ ើងវញិេិឆ្សស

special runoff election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ ើងវញិេិឆ្សស

special water taxes េន្ធរឹកេិឆ្សស

specify រញ្ញជ ក់ឆ្ដាយជាក់ោក់

specify រញ្ញជ ក់ឆ្ដាយល្ែិតល្ែន់្

specify រញ្ញជ ក់ចំៗ

speech language pathologist អោកឆ្រារាស្ត្សតខាងភាានិ្ោយ

speech pathologist អោកឆ្រារាស្ត្សតខាងការនិ្ោយ

speech therapist អោកេា ល្ការនិ្ោយ

spending limits កប្្ិតការចំណាយ

spending limits កប្្ិតការចាយវាយ

splendid scenic landscapes រិែឋភាេឆ្រសភាេអា្រយ

spoiled ballot សន្លឹកឆ្នោ តខូ្ច

sponsor អោកធានា

sponsor អោកនាត់នាង់ប្ ក់

sponsor អោកនតល់្រចន្

sponsor signatures ហតថឆ្ល្ខាររស់អោកនាត់នាង់ប្ ក់

sponsor signatures ការចចោះហតថឆ្ល្ខាររស់អោកធានា

sporting goods store ហាងល្ក់នលិ្តនល្កីឡា

Sports Complex Task Force ប្កុ្ ការង្ហរកីឡាាញំច ំ

sports official ្ន្តន្តីកីឡា

sports writer អោកសរឆ្សរអំេីកីឡា

sports writer អោកនិ្េន្ធកីឡា
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sprawl សន្ធឹង

sprawl ោតសន្ធឹង

sprucing-up ផ្ែល្កំេចងផ្លទំា

sprucing-up ឆ្រៀរចំ(ខ្លួន្)ឆ្អាយស្រសស់សង្ហា រ

square feet ហ្ាីតកាឆ្រ  

Sr. deputy ភូឈួយជាន់្ខ្ពស់

staff រចរាលិ្ក

staff ban រប្មា្រចរាលិ្ក

stage technician អោករឆ្ច្កឆ្រសឆ្វរិកា

stage technician អោករឆ្ច្កឆ្រសនក

stake holder អោកកាន់្ភារហ ចន្

stake holder អោកមាន្ភារហ ចន្

stake holder អោករួ្ ចំផ្ណក

Stakeholders Advisory Committee រណៈក្មការនតល់្ឱវារអោកចូល្រួ្ ចំផ្ណក

standard classrooms ោោ ក់ឆ្រៀន្ប្តឹ្ប្តវូតា្ររដាឋ ន្

standby ឆ្ប្តៀ្ចំា

standby រង់ចំា

standing committee រណៈក្មការអចិថ្ន្តន្តយ៍

STAR Application Form រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំSTAR

STAR student pollworker និ្សសតិឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ តSTAR

STAR Student Pollworker Program ក្មវធីិនិ្សសតិឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ តSTAR

STAR Student Pollworker Training ការរណតច ោះរណាត ល្និ្សសតិឆ្រៀរចំការឆ្ ោះឆ្នោ តSTAR

STAR teacher coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ប្រូSTAR

stars and stripes ផ្លេ យនិ្ងផ្ខ្សឆ្ោូត

state រែឋ

State Academic Standards Commission រណៈក្មការររដាឋ ន្សិការរស់រែឋ
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state accounting laws ចារ់រណឆ្ន្យយររស់រែឋ

state air resources board រណៈក្មការធន្ធាន្ខ្យល់្អាកាសររស់រែឋ

state assembly សភាររស់រែឋ

state assembly member សមាជិកសភាររស់រែឋ

state assemblyman សមាជិកសភាររស់រែឋ

state assemblymember សមាជិកសភាររស់រែឋ

state assemblywoman សមាជិកសភាររស់រែឋ

State Attorney General's Office ការោិល័្យអរាឆ្្ធាវីររស់រែឋ

state bar រណៈឆ្្ធាវីររស់រែឋ

state board auditor ាវន្ករថ្ន្រណៈក្មការររស់រែឋ

state bond debt រំណច ល្្ ូល្រ័ប្តររស់រែឋ, រំណច ល្សញ្ញា រ័ណណក្្ីររស់រែឋ

state bonds ្ូល្រ័ប្តររស់រែឋ, សញ្ញា រ័ណណក្្ីររស់រែឋ

state business advisor រីប្រឹកាពាណិជជក្មររស់រែឋ

State Central Committee រណៈក្មការ្ ជឈិ្ ររស់រែឋ

state certified appraiser អោកវាយតថ្្លផ្ែល្មាន្វញិ្ញា រន្រ័ប្តររស់រែឋ

State Coastal Conservancy ការអភិរកសឆ្ឆ្ោរស ច្ប្រររស់រែឋ

state commissioner សោងការរែឋ

state constitution រែឋធ្មន្ចញាររស់រែឋ

state consumer director នាយកអតិលិជន្ឆ្ភាកាត ររស់រែឋ

state controller អោកចាត់ការកិច្ការហិរញាវតថចររស់រែឋ

state controller អោកប្ររ់ប្រងកិច្ការហិរញាវតថចររស់រែឋ

state costs តថ្្លចំណាយររស់រែឋ

State Council on Developmental Disabilities ប្កុ្ ប្រឹការែឋររួល្រន្ទចកេិការភាេខាងការចំឆ្រ ើន្លូ្តោស់

state educational consultant រីប្រឹកាផ្នោកអរ់រំររស់រែឋ

State Employees' Retirement System ប្រេ័ន្ធចូល្និ្វតតន៍្ររស់និ្ឆ្ោជិតរែឋ

State Employment Development Department ប្កសួងអភិវឌ្ឍន៍្ការង្ហររែឋ
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State Farm Insurance agent state ភាោ ក់ង្ហរធានារា រ់រងថ្ន្ប្កុ្ ហ ចន្ឆ្សតតហាា ្ររស់រែឋ

state funds ្ូល្និ្ធិរែឋ

state game warden អោកប្ររ់ប្រងផ្ល្បងររស់រែឋ

State General Obligation Bond Law ចារ់្ ូល្រ័ប្តកាតេាកិច្រូឆ្ៅររស់រែឋ

state government រដាឋ ភិ ល្រែឋ

state historical building code ប្ក្សំណង់ប្រវតតិាស្ត្សតររស់រែឋ

State Humane Association of California សមារ្្ ន្ចសសធ្៌ថ្ន្រែឋCalifornia

state initiative ឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្ររស់រែឋ

state inspector អោកប្តតួេិនិ្តយររស់រែឋ

state insurance commissioner សោងការធានារា រ់រងររស់រែឋ

state license fee ថ្លលអាជាា រ័ណណររស់រែឋ

state measure វធិាន្ការររស់រែឋ

state measure ចំណាត់ការររស់រែឋ

State of Our Children Town Hall ាថ រ័ន្ថ្ន្ាោប្កុងគំពារឆ្កមងៗររស់ឆ្យើង

state of the art ឆ្ជឿន្ឆ្ល្ឿន្

state of the art កប្្ិតខ្ពស់

state of the art ្ន្្ ចខ្

state officer ្ន្តន្តីររស់រែឋ

state proposition ឆ្សចកតីឆ្សោើររស់រែឋ(សំឆ្ណើ ររស់រែឋ)

state recognition ការររួល្ាា ល់្ររស់រែឋ

state senate ប្េឹរធសភារែឋ

State Senate District Special Primary Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្េិឆ្សសថ្ន្្ណឌ ល្ប្េឹរធសភារែឋ

state senate majority leader ឆ្្ែឹកនំាសំឆ្ ងភារឆ្ប្ចើន្ថ្ន្ប្េឹរធសភារែឋ

state senator សមាជិកប្េឹរធសភារែឋ

State Subdivision Map Act ចារ់ផ្នន្រីអន្ចតំរន់្ររស់រែឋ

state superintendent ប្រធាន្អធិការកិច្ររស់រែឋ
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state superintendent of school ប្រធាន្នាយកថ្ន្្ណឌ ល្សិកាធិការររស់រែឋ

state treasurer ឆ្ហរញាិករែឋ

State Water Resources Control Board រណៈក្មការប្ររ់ប្រងធន្ធាន្រឹកររស់រែឋ

statement ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍

statement រ យការណ៍

statement ឯការរាយការណ៍

statement in compliance ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្គរេតា្

statement in compliance ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្គរេតា្

statement in compliance with election code ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្គរេតា្ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

statement in compliance with elections code sections ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្គរេតា្ប្ក្ឆ្ ោះឆ្នោ តមាប្តា

statement of ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេី

statement of budget priorities រ យការណ៍ថ្ន្អារិភាេលវកិា

statement of contest ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការជំទាស់

statement of economic interests ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីអតថប្រឆ្ោជន៍្ឆ្សែឋកិច្

statement of election ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

statement of reason ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេី្ ូល្ឆ្ហតច

statement of registration ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍អំេីការចចោះឆ្ ម្ ោះ

statement of write-in candidacy ឆ្សចកតីផ្លលងការណ៍ររស់ឆ្រកាភាេសរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះ

state's immunity អភ័យឯកសិរធិររស់រែឋ

statewide រូទំាងរែឋ

statewide ពាសឆ្េញរែឋ

statewide direct primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តរឋ្ឆ្អាយឆ្រកាជន្ផ្លទ ល់្រូទំាងរែឋ

statewide direct primary election ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ប្ជើសឆ្រ ើសឆ្រកាជន្(ប្រធានាធិរតី) ឆ្ដាយសំឆ្ ងឆ្នោ តផ្លទ ល់្េីប្រជាជន្ពាសឆ្េញរែឋ

statewide facilities taskforce ប្កុ្ ការង្ហរសប្្រសប្្លួ្រូទំាងរែឋ

statewide procedures នី្តិវធីិរូទំាងរែឋ

Statewide Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសរូទំាងរែឋ
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station commander, Industry Sheriff Station ឆ្្រញ្ញជ ការាថ នី្យ, ាថ នី្យន្ររ ល្ឧសាហក្ម

statues of ររូសំណាកររស់

statues of ររូសំណាកថ្ន្

status ឋាន្ៈ

status ាថ ន្ភាេ

status of incumbent officers and employees ាថ ន្ភាេ្ ន្តន្តីកំេចងកាន់្តំផ្ណងនិ្ងនិ្ឆ្ោជិត

statute ចារ់(ោោ ក់ែឋ)

statute រញាតតិ

statute ល្កាន្តិកៈ

statutory limitation ការកំណត់តា្ចារ់

STD STD

STD ជ្ៃឺឆ្លងតា្ការរួ្ ឆ្ភរឬជ្ៃឺកា្ឆ្រារ

STD (Sexually Transmitted Diseases) STD (ជ្ៃឺឆ្លងតា្ការរួ្ ឆ្ភរឬជ្ៃឺកា្ឆ្រារ)

STEAM STEAM

STEAM វរិាាស្ត្សតរឆ្ច្កវរិាវសិាក្មសិល្បៈរណិតវរិា

STEAM (Science Technology Engineering Art Math) STEAM (វរិាាស្ត្សតរឆ្ច្កវរិាវសិាក្មសិល្បៈរណិតវរិា)

steam fitter ជាងែំឆ្ ើងប្រេ័ន្ធោ្េល្(ចំហាយ)

steelworker ក្មករផ្ែក

steering committee រណៈក្មការអចិថ្ន្តន្តយ៍

STEM STEM

STEM វរិាាស្ត្សតរឆ្ច្កវរិាវសិាក្មរណិតវរិា

STEM (Science Technology Engineering Math) STEM (វរិាាស្ត្សតរឆ្ច្កវរិាវសិាក្មរណិតវរិា)

step ្ន្

step ជំហាន្

step ែំណាក់

step វធិាន្ការ
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stewardship ភាេជាអោករឆ្ប្ ើ្

Stipend ប្ ក់ផ្ខ្

Stipend ឆ្រៀវតសរ ៍

stock broker រួកឆ្ជ្ូល្រ័ប្ត

stock broker ឈមួញកណាត ល្រកសចីល្ក់្ ូល្រ័ប្ត

store auditor ាវន្ករហាង

store manager នាយកប្ររ់ប្រងហាង

storm drain ប្រដារ់រងាូររឹកេយចោះឆ្ភលៀង

Storm Drain Clean-Up Project រឆ្ប្មាងោងសមាែ តប្រដារ់រងាូររឹកេយចោះឆ្ភលៀង

storm drains ប្រដារ់រងាូររឹកេយចោះឆ្ភលៀង

Storm Water and Urban Runoff Pollution Prevention Programs ក្មវធីិរឹកេយចោះឆ្ភលៀងនិ្ងររ់ាេ ត់ជាតិកខ្ាក់ហូរឆ្ៅតា្ប្កុង

storm water district ្ណឌ ល្រឹកេយចោះឆ្ខាន្ធី

Storm Water Protection District ្ណឌ ល្ការពាររឹកេយចោះឆ្ភលៀង

straight ticket សន្លឹកឆ្នោ តផ្ែល្ឆ្រឆ្ ោះជូន្ឆ្រកាជន្ទំាងអស់ររស់រណរកសផ្ត្ួយ

strategic accounts manager នាយកប្ររ់ប្រងរណនី្យចរធាស្ត្សត

strategic financial plan ផ្នន្ការហិរញាវតថចយចរធាស្ត្សត

streamline city services ការឆ្ធាើឲ្យឆ្សវាប្កងុមាន្ប្រសិរធភាេ

streamline government ឆ្ធាើឆ្អាយរដាឋ ភិ ល្មាន្ប្រសិរធិភាេឆ្ ើង

street hockey កីឡាហក់រីតា្វលីិ

street index លិ្រិប្ក្វលីិ

street index តារាងវលីិ

street law ចារ់វលីិ

street light repairman អោកជួសជចល្ឆ្ភលើងតា្វលីិ

street services ឆ្សវាវលីិ

Street Terrorism Enforcement and Prevention Act ចារ់អន្ចវតតន៍្និ្ងររ់ាេ ត់ឆ្ភរវក្មតា្វលីិ

Street Tree Program ក្មវធីិឆ្ែើ្ឆ្ឈើតា្វលីិ
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Streets and Highway Code ប្ក្វលីិនិ្ងលោល់្ជាតិ

streetscape រិែឋភាេែងវលីិ

streetscape រិែឋភាេវលីិ

strengthen េប្ងឹងកមាល ំងាម រតី

stress ជ្ៃឺតរ់ប្រ្ល់្

stress រញ្ញជ ក់

stress សងេត់ឆ្សចកតី

stress management ការប្ររ់ប្រងជ្ៃឺតរ់ប្រ្ល់្

strike out ែកឆ្ចញ

strike out ឆូ្តឆ្ចាល្

strikeout type ប្រឆ្ភរថ្ន្ការែកឆ្ចញ

strikeout type ប្រឆ្ភរថ្ន្ការឆូ្តឆ្ចាល្

strive ខំ្ប្រឹង

structure mechanic យន្តាស្ត្សតថ្ន្រចនាស្ព័ន្ធ

student កូន្សិសស

student សិសស

student និ្សសិត

student achievement ស្ិរធក្មររស់សិសស

student achievement ការសឆ្ប្្ច ន្ររស់សិសស

student achievement ាោ ថ្ែររស់សិសស

student affairs officer ្ន្តន្តីររួល្រន្ទចកកិច្ការសិសស

student assessment administrator អោកប្ររ់ប្រងការវាយតថ្្លររស់សិសស-និ្សសិត

student board member សមាជិករណៈក្មការសិសស

student body president ប្រធាន្អងាការសិសស

Student Internship Program ក្មវធីិក្មសិការរស់និ្សសិត

student sports advocate អោកគំពារកីឡាសិសស
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student youth advisor អោកនតល់្ឱវារសិសសជំរង់

students first សិសស ច្ន្ឆ្រ

students first និ្សសតិ ច្ន្ឆ្រ

study the issues carefully សិការញ្ញា នានាឲ្យ ន្ហមត់ចត់

study the issues carefully សិការញ្ញា នានាឆ្ដាយប្រយ័តោប្រផ្យង

stylist អោករឆ្ងេើត្  ូែ

stylist អោករចនាររនិ្យ្

stylist ទាន់្ស្័យ

stylus ផ្ែកចារ(សប្មារ់ឆ្ធាើ ការឆ្ ោះឆ្នោ ត)

subdivision ផ្នោករង

subdivision ភារតូច

subdivision កងអន្ចឆ្សនាតូច

subfund អន្ច្ូល្និ្ធិ

subject ប្រធាន្(ប្រឆ្ោរ)

subject ប្រធាន្ររ

subject ក្មវតថច

subject ច្ខ្វជិាជ

subject អន្ចរាស្ត្សត

subject of initiative ក្មវតថចថ្ន្ឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្, ប្រធាន្ររថ្ន្ឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្

subject of recall ក្មវតថចថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

subject of recall ប្រធាន្ររថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

subject of referendum ក្មវតថចថ្ន្ការឆ្ធាើប្រជា្តិ

subject of referendum ប្រធាន្ររថ្ន្ការឆ្ធាើប្រជា្តិ

subject to សថិតឆ្ប្កា្

submitted ចចោះចូល្

submitted ដាក់ឆ្ប្កា្(អំណាច)
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submitted ដាក់ជូន្

subpoena ែីកាឆ្កាោះ

subpoena ែីកាឆ្កាោះាកសី

subregion អន្ចតំរន់្

subregion ឧរតំរន់្

subscribe now សូ្ជាវឥ ូវឆ្ន្ោះ

subscriber អោកជាវ

subscription ការជាវ

subscription រឹកប្ ក់ររច្ិាក

subsection ផ្នោករង

subsection អន្ចភារ

subsidize នតល់្ធន្ឧរតថ្ា

subsidize ឧរតថ្ារចន្

subsidize ឲ្យប្ ក់ជំនួ្យ

subsidy ជំនួ្យ

subsidy ជំនួ្យជាប្ ក់

subsidy ឧរតថ្ាធន្

subsidy រចេាោភ

subsidy ប្ ក់រំឆ្េញខាត

substantial ជាែចំកំភួន្

substantial ផ្ែល្សំខាន់្

substantial ផ្ែល្ជាអារិ៍

substantial ផ្ែល្មំា្ួន្

substitute teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ជំនួ្ស

substitute teacher ប្រូជំនួ្ស

subsurface parking structures រចនាស្ព័ន្ធថ្ន្ចំណតថ្នទឆ្ប្កា្
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subway នលូវឆ្ប្កា្ែី

successor អោកសោង(តំផ្ណង)

sufficiency ភាេប្ររ់ប្គន់្

sufficiency ចំនួ្ន្ប្ររ់ប្គន់្

suffrage ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

suffrage សិរធិឆ្ ោះឆ្នោ ត

suffrage សិរធិឆ្ ោះឆ្នោ តន្ឆ្ោ យ

sugar sweetened beverages ឆ្ភសជជៈមាន្ជាតិសេរផ្នែ្ៗ

suit រណតឹ ង

summary ឆ្សចកតីសឆ្ងារ

summer school ាោរែូវឆ្ៅត

summer school ាោឆ្រៀន្រែូវឆ្ៅត

Sunday school superintendent នាយកាោថ្លៃអារិតយ

sunset អសតងាត

sunset ថ្លៃលិ្ច

superintendent ប្រធាន្នាយក

superintendent សោងការ

superintendent of public សោងការាធារណៈ

superintendent of public instruction សោងការអរ់រំាធារណៈ

superintendent of Unified School District ប្រធាន្នាយកថ្ន្្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្

superior court តចោការជាន់្ខ្ពស់

superior court judge ឆ្ៅប្ក្តចោការជាន់្ខ្ពស់

superior court referee ្ជឈករឬអាជាា កណាត ល្ថ្ន្តចោការជាន់្ខ្ពស់

superior court referee ្ន្តន្តីររួល្រន្ទចកអឆ្ងេតររស់តចោការជាន់្ខ្ពស់

supermarket retail clerk អោកល្ក់រំនិ្ញឆ្ៅនារស ូភ័រមា ែីត

supersede ជំនួ្ស
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supersede សោង

supervised release ការឆ្ដាោះផ្ល្ងឆ្ប្កា្ការប្ររ់ប្រង

supervising judge juvenile delinquency court ឆ្ៅប្ក្ប្តតួេិនិ្តយថ្ន្តចោការឧប្កិែឋអនី្តិជន្

supervising station clerk ឆ្សមៀន្ថ្ន្ាថ នី្យប្តតួេិនិ្តយ

supervising stationary engineer វសិាករប្តតួេិនិ្តយឆ្សថរក្ម

supervisor អោកប្តតួេិនិ្តយ

supervisor អោកប្ររ់ប្រង

supervisor អធិការកិច្

supervisor shop steward អោកប្តតួេិនិ្តយអោករឆ្ប្ ើ្ហាង

supervisor, children services អោកប្តតួេិនិ្តយ, ឆ្សវាកចមារ

supervisor, first district អោកប្តតួេិនិ្តយ, ្ណឌ ល្រី្ ួយ

supervisor-elect អោកប្តតួេិនិ្តយ-ជារ់ឆ្នោ ត

supervisorial district ្ណឌ ល្ប្តតួេិនិ្តយ

supervisor's field deputy ភួឈួយជាន់្ខ្ពស់ររស់អោកប្តតួេិនិ្តយ

supplemental ballot pamphlet ខិ្តតរ័ណឌ សន្លឹកឆ្នោ តរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplemental petition ញតតិទា្ទាររំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplemental petition រែឋនាលិ្ខិ្តរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplemental roster រញជ ីឆ្ ម្ ោះរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplementation ការរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplementation ឆ្សចកតីរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplementing ការរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplementing ឆ្សចកតីរំឆ្េញរផ្ន្ថ្

supplicate អងារ

supplicate អងារករ

supplicate ររូចសចំ

suppliers of goods and services អោកនាត់នាង់រំនិ្ញនិ្ងឆ្សវា
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supply accounting specialist នតល់្អោកឯកឆ្រសខាងរណឆ្ន្យយ

support engineering manager ឧរតថ្ានាយកប្ររ់ប្រងវសិាក្ម

support road, traffic, and park improvements ឧរតថ្ាការឆ្ធាើឲ្យនលូវលោល់្, ចរាចរ, និ្ងចំណតោន្យន្ត ន្ល្ែប្រឆ្សើរឆ្ ើង

supporting and opposing arguments ការទាញឆ្ហតចនល្ឆ្ែើ្បីគំប្តនិ្ងជំទាស់

supporting and opposing arguments ឆ្សចកតីសំអាងឆ្ែើ្បីគំប្រនិ្ងជំទាស់

supportive environment ររោិកាសគំប្រ

supremacy clause ខ្ចារ់ររមាន្ចភាេ

supremacy clause កំេូល្ថ្ន្ចារ់ររស់ផ្ែន្ែី

supreme court តចោការកំេូល្

supreme court's chief justice ឆ្ៅប្ក្កំេូល្ររស់តចោការកំេូល្

surety bonds ្ូល្រ័ប្តផ្ែល្មាន្ការធានារា រ់រង

surety bonds សញ្ញា រ័ណណក្្ីផ្ែល្មាន្ការធានារា រ់រង

surfside colony storm water protection district ្ណឌ ល្ការពាររឹកេយចោះឆ្ភលៀងថ្ន្តំរន់្រណររល្កឆ្ឆ្ោរ

surgeon ឆ្េរយវោះកាត់

surgeon ប្រូឆ្េរយវោះកាត់

surplus ចំនួ្ន្ឆ្ល្ើស

surplus សំណល់្

surplus ផ្ែល្ឆ្ៅសល់្

surplus energy ោ្េល្សំណល់្

surplus energy ោ្េល្ឆ្ល្ើសតប្្វូការ

surplus water រឹកសំណល់្

surplus water រឹកឆ្ល្ើសតប្្វូការ

surrender ចចោះចាញ់

surrender ឆ្ ោះរង់

surrender ប្ររល់្

surrender ររច្ិាក
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surtax េន្ធផ្ល្ឆ្ល្ើេន្ធ

survey សទង់ឆ្ ើ្ល្

survey ាទ រសទង់

survey សទង់

survey េិនិ្តយ

survey អឆ្ងេត

surveying ការសទង់ឆ្ ើ្ល្

surveying ការាទ រសទង់

surveying ការសទង់

surveying ការេិនិ្តយ

surveying ការអឆ្ងេត

survival spouse រតីឬប្រេន្ធររស់្ ន្ចសសាល រ់

survival spouse រតីឬប្រេន្ធផ្ែល្ឆ្ៅរស់

survivor member contributions វភិារទាន្ររស់សមាជិកផ្ែល្រង់វងស

survivor member contributions ភារទាន្ររស់សមាជិកផ្ែល្រង់វងស

survivor pension ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្សប្មារ់អោកឆ្ៅរស់

survivor pension ប្ ក់រឺផ្ប្តតសប្មារ់អោកឆ្ៅរស់

survivorship pensions ឆ្ាធន្និ្វតតន៍្ថ្ន្ឧតតរជីវតិ

SUSD Board of Trustee រណៈកមាម ភិ ល្SUSD

SUSD Board of Trustee រណៈប្រឹកាភិ ល្SUSD

suspension ការផ្លែ ក

suspension ការេយួរ

suspension ការរញឈរឆ្ជើង

suspension pending trial ការេយួរការជំន្ចំជប្្ោះកតីផ្ែល្្ ិន្ទាន់្សឆ្ប្្ច

suspension pending trial ការេយួរការកាត់ឆ្សចកដីផ្ែល្្ ិន្ទាន់្សឆ្ប្្ច

sustainable homeownership ក្មសិរធិនទោះសា័យប្រប្រង់
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sustainable homeownership ក្មសិរធិឆ្រហដាឋ ន្សា័យប្រប្រង់

swamper អោកកាត់តប្្ឹ្ផ្្កឆ្ឈើផ្ែល្ ក់ធាល ក់េីឆ្ែើ្និ្ងសមាែ តនលូវលោល់្

swamper អោកជំនួ្យការររស់អោកឆ្រើកររកាណូត

swim teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្ផ្ហល្រឹក

swimming pool builder អោកឆ្ធាើ អាងផ្ហល្រឹក

swimming pool builder អោកាថ រនាអាងផ្ហល្រឹក

sworn ផ្ែល្សបល

sworn ផ្ែល្ឆ្ធាើសច្ាប្រណិធាន្

sworn declaration of intention ឆ្សចកតីប្រកាសឆ្ចតនាឆ្ដាយឆ្រៀងប្តង់

synchronize ឆ្ធាើស្កាល្ក្ម

synchronize ឆ្កើតឆ្ ើងកោចងឆ្េល្ប្េ្គោ

syndicate រណៈក្មការ

syndicate សមារ្

syndicate អងេការការពារប្រឆ្ោជន៍្

syntax វាកយស្ព័ន្ធ

syntax លំ្ដារ់ពាកយកោចងភាាណា្ួយ

system ប្រេ័ន្ធ

system ផ្ររររ

system រឆ្រៀរ

systems engineer វសិាករប្រេ័ន្ធ

T.V. commentator អោកអតាថ ធិរាយរូររសសន៍្

table តច

table តារាង

table of contents តារាងមាតិកា

tabulation ការឆ្រៀរជារញជ ី

tabulation ការឆ្រៀរជាតារាង

Cambodian Glossary page 299 of 335 4/10/2017



Tagalog/Filipino ភាាតាកា ូក៍(ហ្ាីលី្េីន្)

taking office ការចូល្កាន់្តំផ្ណង

talent manager អោកប្ររ់ប្រងឆ្រេឆ្កាសល្យ

talk show host អោកែឹកនំាក្មវធីិនិ្ោយគោ េីឆ្ន្ោះេីឆ្នាោះ(តា្វរិយចឬរូររសសន៍្)

talk show producer & host អោកនលិ្តនិ្ងែឹកនំាក្មវធីិនិ្ោយគោ េីឆ្ន្ោះេីឆ្នាោះ(តា្វរិយចឬរូររសសន៍្)

task force ប្កុ្ ការង្ហរ

tax េន្ធ

tax រន្ទចក

tax េន្ធ

tax account រណនី្េន្ធ

tax accountant រណឆ្ន្យយករេន្ធ

tax accountant រណឆ្ន្យយករខាងេន្ធ

tax auditor ាវន្ករេន្ធ

tax auditor អោកប្តតួេិនិ្តយរញជ ីេន្ធ

tax base ្ូល្ដាឋ ន្េន្ធ

tax bond ្ូល្រ័ប្តេន្ធ

tax burden រន្ទចកេន្ធ

tax collector អោកប្រ្ូល្េន្ធ

tax collector អោកទារេន្ធ

tax deductible ការហូតេន្ធ

tax distribution ការររច្ិាកេន្ធ

tax distribution ការផ្ចកចាយេន្ទ

tax evasion ការឆ្រចេន្ធ

tax exempt ការអន្ចឆ្ប្គោះេន្ធ

tax exempt ការឆ្ល្ើកផ្ល្ងេន្ធ

tax investment controller អោកប្តតួេិនិ្តយការវនិិ្ឆ្ោរេន្ធ
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tax laws ចារ់េន្ធ

tax levy ការហូតេន្ធ

tax liability ការររួល្ខ្ចសប្តវូេន្ធ

tax liability រំណច ល្េន្ធ

tax lien សិរធិោត់េន្ធ

tax lien សិរធិោត់ប្រេយសងេន្ធ

tax management auditor អោកប្តតួេិនិ្តយរញជ ីប្ររ់ប្រងេន្ធ

tax offset ការរូទាត់េន្ធ

tax preparer អោកឆ្រៀរចំផ្ររររេន្ធ

tax rate អប្តាេន្ធ

tax rate statement រ យការណ៍អំេីអប្តាេន្ធ

tax reduction ការរន្ថយេន្ធ

tax refund ការសងេន្ធ

tax registration certificates វញិ្ញា រន្រ័ប្តចចោះរញជ ីេន្ធ

tax registration certificates សំរចប្តចចោះរញជ ីេន្ធ

tax relief bond ្ូល្រ័ប្តអន្ចឆ្ប្គោះេន្ធ

tax relief bond សញ្ញា រ័ណណក្្ីអន្ចឆ្ប្គោះេន្ធ

tax report of return រ យការណ៍េន្ធ(និ្វតតន៍្)ប្រចំានោ ំ

tax representative អោកតំណាងេន្ធ

tax revenues ប្ ក់ចំណូល្េីេន្ធ

tax revenues ចំណូល្េន្ធ

tax roll រញជ ីេន្ធ(ឆ្ៅតា្ប្រេយស្បតតិនី្្ួយៗ)

tax service owner ម្ាស់ឆ្សវាេន្ធ

tax statement រ យការណ៍េន្ធ

tax status ាថ ន្ភាេេន្ធ

tax value តថ្្លេន្ធ
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tax year នោ ំេន្ធ

taxation ការយកេន្ធ

taxing district ្ណឌ ល្េន្ធ

taxpayer អោករង់េន្ធ

taxpayer advocate អោកគំពារអោករង់េន្ធ

Taxpayer Consent Act ចារ់សតីេីការប្េ្ឆ្ប្េៀងររស់អោករង់េន្ធ

Taxpayers Association សមារ្អោករង់េន្ធ

TDD TDD 

TDD (device for people with hearing impairments) TDD (ឧរករណ៍សប្មារ់្ ន្ចសសេិការប្តឆ្ចៀក)

teacher ប្រូរឆ្ប្ងៀន្

Teacher Externship Program ក្មវធីិហាត់ឆ្ធាើប្ររូឆ្ប្ងៀន្

teachers union president ប្រធាន្សហជីេប្រូរឆ្ប្ងៀន្

teaching credential វញិ្ញា រន្រ័ប្តរឆ្ប្ងៀន្

teaching credential ឆ្សចកតីរញ្ញជ ក់អំេីវជិាជ ជីវៈខាងរឆ្ប្ងៀន្

team mother ឆ្្ប្កុ្

team mother មាតាប្កុ្

teamsters សមាជិកសហជីេ

teamsters អោករររឆ្រោះ

technical អោករឆ្ច្កឆ្រស

technical ថ្ន្រឆ្ច្កឆ្រស

technician អោករឆ្ច្កឆ្រស

technician ថ្ន្រឆ្ច្កឆ្រស

technologist អោករឆ្ច្កវជិាជ

technologist រឆ្ច្កវរិាវរូិ

technology រឆ្ច្កវរិា

technology រឆ្ច្កវជិាជ
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Technology Budget Subcommittee អន្ចរណៈក្មការលវកិារឆ្ច្កវជិាជ

Technology Budget Subcommittee អន្ចរណៈក្មការលវកិារឆ្ច្កវរិា

technology consultant រីប្រឹការឆ្ច្កវជិាជ

technology consultant រីប្រឹការឆ្ច្កវរិា

teen counselor អោកនតល់្ឱវារយចវជន្

teen counselor អោកផ្ណនំាយចវជន្

Teen Court Program ក្មវធីិតចោការយចវវយ័

telecommunications រូររ្នារ្ន៍្

telemedicine រូរវជិាជ ឆ្េរយ

telemedicine រូរឱសល

telephone រូរស័េទ

telephone banks រីាោ ក់ការរញ្ញជ រចរស័េទ

telephone banks ធនាគរតា្រូរស័េទ

telephone operator អោករញ្ញជ រូរស័េទ

telephone service ឆ្សវារូរស័េទ

telephone splicer អោកតភាជ រ់រូរស័េទ

telephone technician អោករឆ្ច្កឆ្រសរូរស័េទ

telephone technician ជាងជួសជចល្រូរស័េទ

television រូររសសន៍្

telex number ឆ្ល្ខ្រូរឆ្ល្ខ្

telex number រូរារ

temporary រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

Temporary Absence or Inability to Act ភាេអវតតមាន្ឬភាេអស្តថភាេឆ្ធាើឬប្រប្េឹតតរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

temporary transfer ការឆ្នទរជារឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

tenant អោកជួល្(ែីឬនទោះ)

tentative ្ិន្ប្ កែប្រជា
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tentative ្ិន្ចាស់ោស់

tentative ប្ពាងជា ច្ន្

tenure/track faculty

ប្រូឆ្ធាើ ការឆ្េញឆ្មា ងឆ្ៅកោចងអំ ចងឆ្េល្ាកល្បងឆ្ហើយផ្ែល្កំេចងប្តវូ ន្េិចារណាឲ្យររួល្អាណតតិអចិន្្
ថ្ប្តយ៍

term អាណតតិ

term វរា

term ល័្កាខ័្ណឌ

term វាកយស័េទ

term ឆ្សចកតីផ្ចង

term ខ្ផ្ចង

term រយៈឆ្េល្ជាក់ោក់្ ួយ

term ending ការនចតអាណតតិ

term gross receipts អាណតតិេន្ធឆ្ល្ើប្ ក់ចំណូល្អាជីវក្ម

term limit កប្្ិតអាណតតិ

term limitations ការកប្្ិតអាណតតិ

term of office អាណតតិកោចងការោិល័្យ

term of office អាណតតិកោចង្ ចខ្តំផ្ណង

terminal ចំណត

terminal ាថ នី្យ

terminate រញឈរ់

terminate រញ្រ់

terminate ចរ់

termination ការរញឈរ់

termination ការរញ្រ់

termination ភាេចរ់

terms ល័្កាខ័្ណឌ

terms and conditions ល័្កាខ័្ណឌ និ្ងាថ ន្ភាេ
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test engineer វសិាករឆ្តសត

test scores េិន្ទចឆ្តសត

text អតថររ

text book ឆ្សៀវឆ្ៅសិកា

text of proposed law អតថររថ្ន្ចារ់ផ្ែល្ ន្ឆ្សោើ

textile representative តំណាងវាយន្ភ័ណឌ

textile representative អោកតំណាងវាយន្ភ័ណឌ

the 21st century សតវតសរី21

The Americana Center Precise Plan ផ្នន្ការជាក់ោក់ថ្ន្្ជឈ្ណឌ ល្អាឆ្្រកំិាង

The Armed Forces of the United States កងយចរធេល្សហរែឋអាឆ្្រកិ

The Competitive Sealed Bid Proposal System ប្រេ័ន្ធឆ្សោើការប្រកួតប្រផ្ជងឆ្ែញថ្លលឆ្ដាយសមាៃ ត់(សំរចប្តរិរជិត)

the issue រញ្ញា

The Junior Statesmen Foundation ្ូល្និ្ធិអងាការរែឋយចវវយ័

the Los Angeles river សទឹងLos Angeles

The Palmdale Aerospace Academy វរិាគរអវកាសPalmdale

The Palmdale Aerospace Academy (TPAA) វរិាគរអវកាសPalmdale (TPAA)

the people of the city of Los Angeles do ordain as follows: េល្រែឋថ្ន្ប្កងុLos Angeles សូ្រញ្ញជ ក់ែូចតឆ្ៅ៖

The Villaraigosa-Keeley Act ចារ់វលី្ឡារា អចិកូា-ែីលី្

theme park ឧរាន្្ ូល្ររ

therapist អោកេា ល្ឆ្រារ

therefore ែូឆ្ចោោះ

therefore ឆ្ហតចែូឆ្ចោោះ

therefore ឆ្ដាយឆ្ហតចឆ្ន្ោះ

therefore អាស្រស័យឆ្ហតចឆ្ន្ោះ

therein after រនាទ រ់ឆ្នាោះ្ក

therein after ឆ្ប្កាយឆ្នាោះ្ក
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therein after ផ្ែល្មាន្ចចោះកោចងឆ្នាោះ

third party ភារីរីរី

third party រណរកសរីរី

threat ការរំរា្កំផ្ហង

Three Strike Law

ចារ់ឆ្ល្ើករីរីប្តវូជារ់ឆ្ទាសធៃន់្(ចារ់ប្េហមរណឌ ផ្ែល្រញ្ញជ ឆ្អាយដាក់ឆ្ទាស្ ួយជីវតិែល់្ជន្ណាផ្ែល្
 ន្ប្រប្េឹតតររឆ្ល្មើសចារ់េីរីែងឆ្ ើងឆ្ៅ)

Thrive ចឆ្ប្ ើ្ន្ឆ្ ើង

thwarted ផ្ែល្ឆ្ធាើ្ិន្ឆ្អាយសឆ្ប្្ច

thwarted ផ្ែល្ឆ្ធាើ្ិន្សឆ្ប្្ច

tier ោោ ក់

tier ជាន់្

tiered system ប្រេ័ន្ធឆ្រៀរចំជាជាន់្ៗ

tile contractor អោកឆ្  ការឆ្រៀរឥែឋ

timber retraining benefits កថ្ប្ ្រា រ់រងការរណតច ោះរណាត ល្អំេីថ្ប្េឆ្ឈើឆ្ ើងវញិ

time ឆ្េល្

time ឆ្េល្ឆ្វោ

time កាល្

time យចរ

time ស្័យ

time ឱកាស

time limit កប្្ិតឆ្េល្

time of recall ឆ្េល្ថ្ន្ការឆ្ ោះឆ្នោ តែកតំផ្ណង

time off with pay ឆ្េល្ឈរ់សប្មាកមាន្ប្ ក់ផ្ខ្

timekeeper អោកចំាឆ្េល្

timekeeper អោកកត់ប្តាឆ្េល្

title ឆ្ ម្ ោះ

title រហសសនា្
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title ចំណងឆ្ជើង

title ច្ខ្ង្ហរ

title សិរធិក្មសិរធិ

title រ័ណណសមាា ល់្ក្មសិរធិ

title ការទា្ទារែ៏ប្តឹ្ប្តូវ

title ចំណងឆ្ជើង

Title I Academic Achievement Award រង្ហា ន់្ស្ិរធិក្មសិកាោយលចល្I

title of property រ័ណណសមាា ល់្ក្មសិរធិ

title of property សិរធិក្មសិរធិ

title officer ្ន្តន្តី្ ចខ្ង្ហរ

title searcher អោកស្រាវប្ជាវចំណងឆ្ជើង

to be continued មាន្ត

to be voted on ប្តវូឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ៅ

to continue your voting ឆ្ែើ្បីរន្តការឆ្ ោះឆ្នោ តររស់ឆ្ោកអោក

to crack down on ឆ្ែើ្បីរន្តង្ហេ រឆ្ៅឆ្ល្ើ

to protect the semi rural character ឆ្ែើ្បីការពារល្កាណៈេិឆ្សសថ្ន្ជន្ររ្ ួយផ្នោក

to provide ឆ្ែើ្បីនតល់្

to provide ឆ្ែើ្បីនតល់្ជូន្

to restrict ឆ្ែើ្បីដាក់កប្្ិត

to vote for a candidate ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រឆ្រកាជន្

to vote for a measure ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រវធិាន្ការ

tobacco litigation settlement ការឆ្ដាោះស្រាយរញ្រ់កតីោោ ំជក់

tobacco litigation settlement ការឆ្ដាោះស្រាយរញ្រ់រណតឹ ងវវិារឆ្រឿងោោ ំជក់

tobacco surtax េន្ធរផ្ន្ថ្ឆ្ល្ើេន្ធោោ ំជក់

toll free ឆ្ដាយឥតរិតថ្លល(ការឆ្ៅរូរស័េទ)

tool design engineer វសិាករខាងរចនាររឧរករណ៍
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tool designer អោកឆ្រៀរចំរចនាររឧរករណ៍

tool die maker អោកឆ្ធាើ េច្ពឧរករណ៍ឆ្នសងៗ

tool engineer វសិាករឧរករណ៍

tool maker fabricant អោកថ្ចោរឆ្ងេើតឧរករណ៍

top two កំេូល្េីរររូ

top two ោោ ក់កំេូល្េីរររូ

top two ោោ ក់កំេូល្េីរ

top two primary កំេូល្េីរររូរឋ្

top two primary ោោ ក់កំេូល្េីររឋ្

top two vote-getters អោកររួល្ ន្ឆ្នោ តកំេូល្េីរររូ

top two vote-getters អោកររួល្ ន្សំឆ្ ងឆ្នោ តកំេូល្េីរររូ

tot lot សួន្កចមារ

touch screen ចចចឆ្ល្ើថ្នទឆ្អប្កង់

touch screen voting ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយចចចឆ្ល្ើថ្នទឆ្អប្កង់

touchscreen early voting ការឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្ឆ្េល្ឆ្ដាយចចចឆ្ល្ើថ្នទឆ្អប្កង់

touchscreen voting application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយចចចឆ្ល្ើថ្នទឆ្អប្កង់

touchscreen voting form រប្្ង់សចំឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយចចចឆ្ល្ើថ្នទឆ្អប្កង់

touchscreen voting form សំណចំ ផ្ររររសចំឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយចចចឆ្ល្ើថ្នទឆ្អប្កង់

tour bus driver អោកឆ្រើករររលយន្តរ ូសឆ្រសចរណ៍

tour director នាយកឆ្រសចរណ៍

tour director អោកែឹកនំាឆ្រសចរណ៍

Tournament of Roses ការប្រកួតថ្ន្រណតចំ ផ្លេ កូោរ(Tournament of Roses)

town រីប្កុង

town រីប្រជចំជន្

Town Center Ad Hoc Committee រណៈក្មការេិឆ្សសថ្ន្្ជឈ្ណឌ ល្ពាណិជជក្មប្កុង

town clerk ឆ្សមៀន្ប្កុង
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town council ប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

town councilmember សមាជិកប្កុ្ ប្រឹកាប្កុង

toy drive ការប្រ្ូល្អំឆ្ណាយប្រដារ់ឆ្កមងឆ្ល្ង

TPAA TPAA

trade ជំនួ្ញ

trade ជួញែូរ

trade ពាណិជជក្ម

trade school ាោពាណិជជក្ម

trademark និ្កាិតតសញ្ញា

traffic ចរាចរ

Traffic and Transportation Commission រណៈក្មការែឹកជញជូ ន្និ្ងចរាចរ

traffic phasing ordinance រររញាតតិប្ររ់ប្រងឆ្ភលើងចរាចរ

Traffic Quality Control Plan ផ្នន្ការប្ររ់ប្រងរចណភាេចរាចរ

trainer អោករង្ហា ត់

trainer ប្រូរង្ហា ត់

transcriber អោកច្លង(អតថររ)

transcriber អោកផ្ប្រភាា

transcriber អោកកត់ប្តាសំឆ្ ងជាោយល្កាណ៍អកសរ

transcriber អោកឆ្ធាើ ប្រតិចារកិ

transfer ឆ្នទរ

transfer ផ្លល ស់

transfer រតូរ

transfer center ្ជឈ្ណឌ ល្ឆ្នទរ

transfer of powers ឆ្នទរអំណាច

Transfer of Surplus to Reserve Fund ឆ្នទរនល្ឆ្ល្ើសឆ្ៅ្ូល្និ្ធិរប្្ុង

transfer rates អប្តាថ្ន្ការឆ្នទរ
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transfer station ាថ នី្យឆ្នទរ

transferring employee និ្ឆ្ោជិតផ្ែល្ប្តវូផ្លល ស់(ឆ្ៅកផ្ន្លងឆ្នសង)

transfers between funds ឆ្នទររវាង្ ូល្និ្ធិ

transfers from reserve fund ឆ្នទរឆ្ចញេី្ ូល្និ្ធិរប្្ុង

transfers of appropriated funds ឆ្នទរ្ ូល្និ្ធិផ្ែល្ ន្រការចកឆ្ដាយផ្ ក

transient រឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

transient ខ្លី

transient ្ិន្ឋិតឆ្លរ

transient occupancy tax េន្ធរកាន់្ការ់រយៈឆ្េល្ខ្លី

transit ការែឹកជញជូ ន្អោកែំឆ្ណើ រ

transit ការឆ្លងកាត់

transit នលូវឆ្លងកាត់

transit ការែឹកជញជូ ន្អោកែំឆ្ណើ រ

transit ការឆ្លងកាត់

transit នលូវឆ្លងកាត់

transit operations ប្រតិរតតិការថ្ន្ឆ្សវាែឹកជញជូ ន្អោកែំឆ្ណើ រ

transition provisions វធិាន្ការអន្តរកាល្

Transitional-Kindergarten Program ក្មវធីិផ្លល ស់រតូរចូល្-្ឆ្តយយាោ

translated election materials សមាា រៈឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្ ន្រកផ្ប្រ

translated official sample ballot សន្លឹកឆ្នោ តរំរូផ្ែល្ ន្ផ្ប្រសប្្លួ្ជានលូវការ

translated official sample ballot pages រំេ័រថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ តរំរូផ្ែល្ ន្ផ្ប្រសប្្លួ្ជានលូវការ

translation ការរកផ្ប្រភាាសំឆ្ណរ

translation ការផ្ប្រសប្្ួល្

translation ឆ្សចកតីផ្ប្រសប្្ួល្

translator អោករកផ្ប្រភាាសំឆ្ណរ

translator អោកផ្ប្រសប្្ួល្

Cambodian Glossary page 310 of 335 4/10/2017



transliteration of names ការរកផ្ប្រឆ្ ម្ ោះចំៗ

Transnet Extension Environmental Mitigation Program Principles ឆ្គល្ការណ៍ថ្ន្ក្មវធីិររ់ាេ ត់ការេប្ងីករណាត ញែឹកជញជូ ន្អោកែំឆ្ណើ រឆ្ែើ្បីរន្ថយការរ ោះពាល់្ររាិថ ន្

transparent តមាល ភាេ

transportation រ្នារ្ន៍្

transportation ការែឹកជញជូ ន្

transportation administrator អោកប្ររ់ប្រងរ្នារ្ន៍្

trauma center ្ជឈ្ណឌ ល្េា ល្ររួសធៃន់្

travel ឆ្ធាើែំឆ្ណើ រ

travel ការឆ្ធាើែំឆ្ណើ រ

travel agent ភាោ ក់ង្ហរឆ្ធាើ ែំឆ្ណើ រ

treasurer ហិរញាិក

treasurer អោកររួល្កាន់្ការ់ប្ ក់កាស

Treasurer Taxpayer's Union សហជីេររស់អោករង់េន្ធហិរញាិក

treasury bill រ័ណណរតនាគរ

treasury investment officer ្ន្តន្តីឆ្សចើរអឆ្ងេតរតនាគរ

treasury note រ័ណណរតនាគរ

treatment of wastewater ការសមាែ តរឹកកខ្ាក់

trial attorney ឆ្្ធាវីការពារកតី

trial lawyer ឆ្្ធាវីការពារកតី

tribal lands ែីកចល្ស្ព័ន្ធ

tribal lands ផ្ែន្ស្តថកិច្កចល្ស្ព័ន្ធ

tribunal ាោជប្្ោះកតី

tribunal ាោែំរូង

tribunal តចោការជំន្ចំជប្្ោះកតី

trough ចងែូររឹក

trough សោូក
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trough ចំណច ចទាររំនចត

trough ចំនួ្ន្អរបរមា

trust account រណនី្ប្តឹសត

trust accountant រណឆ្ន្យយករប្តឹសត

trust banker ធនាគរកិប្តឹសត

trust banker ភាោ ក់ង្ហរធនាគរប្តឹសត

trust lawyer ឆ្្ធាវីប្តឹសត

trustee អោកតំណាង

trustee កមាម ភិ ល្

trustee ប្រឹកាភិ ល្

trustee area no. តំរន់្កមាម ភិ ល្ឆ្ល្ខ្

trustee area no. តំរន់្ប្រឹកាភិ ល្ឆ្ល្ខ្

trustee areas តំរន់្កមាម ភិ ល្

trustee areas តំរន់្ប្រឹកាភិ ល្

trustee sales agent ភាោ ក់ង្ហរល្ក់ររស់ប្រិកាភិ ល្

trustee sales agent ភាោ ក់ង្ហរល្ក់ររស់កមាម ភិ ល្

truthful statement រ យការណ៍េិត

truthful statement រ យការណ៍ឆ្រៀតទាត់

truthful statement រ យការណ៍េិត

truthful statement រ យការណ៍ឆ្រៀតទាត់

turning point project រឆ្ប្មាងឆ្េល្ផ្ែល្មាន្ការផ្លល ស់រតូរ

TUSB Bond Oversight Watchdog Committee រណៈក្មការោល ំឆ្ ើ្ល្ការប្ររ់ប្រងសញ្ញា រ័ណណក្្ីTUSB

TUSB Bond Oversight Watchdog Committee រណៈក្មការោល ំឆ្ ើ្ល្ការប្ររ់ប្រងសញ្ញា រ័ណណក្្ីTUSB

tutor ប្រូរឆ្ប្ងៀន្(មាោ ក់រល់្មាោ ក់)

tutor of handicapped ប្រួរឆ្ប្ងៀន្សិសសេិការ(មាោ ក់រល់្មាោ ក់)

TV producer នលិ្តករក្មវធីិរូររសសន៍្
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typist អោកវាយអងាចលី្ឆ្ល្ខ្

typographical errors កំហចសេីរញ្ញា រឆ្ច្កឆ្រសថ្ន្ការវាយអងាចលី្ឆ្ល្ខ្

U.S. Army infantry sergeant េល្ ល្កងរ័េឆ្ជើងឆ្គកសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Chamber of Commerce ប្កសួងពាណិជជក្មសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Chamber of Commerce ្ន្ទីរពាណិជជក្មសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្មសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. congressman សមាជិកសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ, សមាជិកាសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. congressman សមាជិកសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. congressman's assistant អោកជំនួ្យការររស់សមាជិកសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. congressman's deputy ភួឈួយថ្ន្សមាជិកសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. congresswoman សមាជិកាសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics ប្កសួងការង្ហរសហរែឋអាឆ្្រកិ, ការោិល័្យការង្ហរនិ្ងសថិតិ

U.S. Embassy ាថ ន្រូតសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Embassy ាថ ន្ឯកអរារែឋរូតសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. House of Representative សភាតំណាងរាស្ត្សតសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Marine Corp. veteran អតីតយចរធជន្ថ្ន្កងឯកភាេមា រនី្សហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Navy កងរ័េឆ្ជើងរឹកសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Navy as a supply corps officer កងរ័េឆ្ជើងរឹកសហរែឋអាឆ្្រកិរឆ្ប្ ើ្ការជា្ន្តន្តីកងឯកភាេនាត់នាង់

U.S. Representative តំណាងរាស្ត្សតសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Selective Service Commission រណៈក្មការររច្ិារកិច្ឆ្ោធាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Senate ប្េឹរធសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Senator សមាជិកប្េឹរធសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Senator សមាជិកាប្េឹរធសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Senator's Counsel រីប្រឹការរស់សមាជិកប្េឹរធសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S. Treasurer ហិរញាឹកសហរែឋអាឆ្្រកិ

U.S.C. U.S.C.
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U.S.-Mexico Chamber of Commerce សភាពាណិជជក្មសហរែឋអាឆ្្រកិ-្ិកសចិច

U.S.-Mexico Chamber of Commerce ការោិល័្យពាណិជជក្មសហរែឋអាឆ្្រកិ-្ិកសចិច

UCLA graduate school ាោអន្ចរណឌិ តថ្ន្ាកល្វរិាល័្យUCLA

unalienable right សិរធិ្ ិន្អាចរតូរ ន្

unalienable right សិរធិ្ ិន្អាចឆ្នទរ ន្

unanimously voted ផ្ែល្ ន្ឆ្ ោះឆ្នោ តជាឯកចឆន្ទ

unbalanced budget លវកិាអតចល្យភាេ

unbalanced budget លវកិាេចំមាន្តចល្យភាេ

unclassified position តំផ្ណងធ្មតា

unconsolidated ្ិន្រប្ងរួរប្ងួ្

unconsolidated ្ិន្ររួរួ្ គោ

under vote សន្លឹកឆ្នោ តផ្ែល្ឆ្ ោះ្ិន្ប្ររ់(តិចជាងការកំណត់)

undersigned ផ្ែល្ ន្ចចោះហតថឆ្ល្ខាឆ្ៅខាងឆ្ប្កា្

underwrite ផ្ែល្ ន្ចចោះហតថឆ្ល្ខាធានា

underwrite ធានា

underwrite ររួល្រា រ់រង

underwriter អោកធានា

underwriter អោកររួល្រា រ់រង

underwriting firms ប្កុ្ ហ ចន្ធានារា រ់រង

underwriting firms ប្កុ្ ហ ចន្ររួល្រា រ់រង

unearned income ប្ ក់ចំណូល្ផ្ែល្្ ិន្រក ន្ជាកថ្ប្្

unemployment និ្ក្មភាេ

unemployment ភាេអត់ការង្ហរឆ្ធាើ

unemployment tax contributions ភារទាន្េន្ធនិ្ក្មភាេ

unemployment tax contributions ភារទាន្េន្ធថ្ន្ភាេអត់ការង្ហរឆ្ធាើ

unexpired ផ្ែល្្ ិន្ទាន់្នចតកំណត់
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unexpired term អាណតតិផ្ែល្្ ិន្ទាន់្នចតកំណត់

unexpired term ending ែំណាច់អាណតតិផ្ែល្្ ិន្ទាន់្នចតកំណត់

unfunded liabilities រំណច ល្គម ន្្ ូល្និ្ធិប្រប្រង់

unification ការរប្ងរួរប្ងួ្

unification ការឆ្ធាើឲ្យមាន្ឯកភាេ

unification ការររួរួ្

unification ការឆ្ធាើឯកភាេររូនី្យក្ម

unification of school districts ការររួរួ្ ្ ណឌ ល្សិកាធិកា

unified ផ្ែល្ ន្រប្ងរួរប្ងួ្

unified ផ្ែល្ ន្ររួរួ្

unified ផ្ែល្ ន្ឆ្ធាើឯកភាេររូនី្យក្ម

Unified School District ្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្

Unified School District Governing Board Member សមាជិករណៈក្មការប្ររ់ប្រង្ ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្

Unified School District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសររស់្ ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act ចារ់ឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្ថ្ន្េល្រែឋឆ្ៅឆ្ប្ៅប្រឆ្រសនិ្ងរឆ្ប្ ើ្ឆ្ោធា

Uniformed and Overseas Citizens Absentee Voting Act (UOCACA) ចារ់ឆ្ ោះឆ្នោ តអវតតមាន្ថ្ន្េល្រែឋឆ្ៅឆ្ប្ៅប្រឆ្រសនិ្ងរឆ្ប្ ើ្ឆ្ោធា(UOCACA)

unincorporated ផ្ែល្្ ិន្ ន្រញូ្ល្

unincorporated ផ្ែល្្ ិន្ ន្ចូល្ជាប្កុ្ ហ ចន្

unincorporated ផ្ែល្្ ិន្ ន្រឆ្ងេើតជាាជីវក្ម

unincorporated area តំរន់្ផ្ែល្្ ិន្ ន្រញូ្ល្កោចងាជីវក្ម

union សហជីេ

union សហភាេ

union សហេ័ន្ធ

union organizer អោកឆ្រៀរចំសហជីេ

union printer មា សចីន្ឆ្ ោះេច្ាសហជីេ

union worker ក្មករសហជីេ
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union worker រចរាលិ្កសហជីេ

Unique Scenic Regions តំរន់្ផ្ែល្មាន្ឆ្រសភាេេិឆ្សស

United Auto Workers សហក្មកររលយន្ត

United Firefighters សហរចរាិល្េន្លត់អរាិភ័យ

United Firefighters of Los Angeles សហអោកេន្លត់អរាិភ័យLos Angeles

United Methodist យូថ្ណធីតផ្  ្សូឌិ្សត

United Mine Workers of America សហក្មករអណតូ ងផ្រ  អាឆ្្រកិ

United Nation អងាការសហប្រជាជាតិ

United Nation Youth Organization អងាការយចវជន្ថ្ន្អងាការសហប្រជាជាតិ

United Organization of Taxpayers អងាការសហអោករង់េន្ធ

United Paramedics of Los Angeles សហរិោន្សឆ្ន្តង្ហា ោះLos Angeles

United School District ្ណឌ ល្សិកាធិការររួរួ្

United States congressman's advisor រីប្រឹការរស់សមាជិកសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

United States congressman's deputy ភូឈួយររស់សមាជិកសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

United States Department of Education Goals 2000 ឆ្គល្ឆ្ៅ2000ររស់ប្កសួងអរ់រំសហរែឋអាឆ្្រកិ

United States Department of Labor ប្កសួងការង្ហរសហរែឋអាឆ្្រកិ

United States Election Assistance Commission រណៈក្មការជំនួ្យការឆ្ ោះឆ្នោ តសហរែឋ

United States Embassy, Defense Attaché Office ាថ ន្រូតសហរែឋអាឆ្្រកិ, ការោិល័្យអន្ចេ័ន្ធការពារជាតិ

United States House of Representatives សភាតំណាងរាស្ត្សតសហរែឋអាឆ្្រកិ

United States Representative តំណាងរាស្ត្សតសហរែឋអាឆ្្រកិ

United States Senator សមាជិកប្េឹរធសភាសហរែឋអាឆ្្រកិ

United Way អងាការយូថ្ណធីតឆ្វយ៍

United Way, Regional Board of Directors អងាការយូថ្ណធីតឆ្វយ, នាយករណៈក្មការតំរន់្

United We Stand America ា្រាីភាេេល្រែឋអាឆ្្រកិ

Universal Health Care Coverage ការរា រ់រងឆ្សវាផ្លទំាសចខ្ភាេាកល្

Universal Unit System ប្រេ័ន្ធអងាភាេាកល្
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university ាកល្វរិាល័្យ

university student និ្សសតិាកល្វរិាល័្យ

unknown ្ិន្ែឹង

unopposed judges ឆ្ៅប្ក្ផ្ែល្្ិន្ជំទាស់

unrealized profits and losses កថ្ប្ ្និ្ងការខាតរង់ផ្ែល្្ ិន្ ន្ែឹង

UOCACA UOCACA

update រច្ចរបន្ោភាេ

update ឆ្ធាើរច្ចរបន្ោភាេ

updating the charter ការឆ្ធាើរច្របន្ោភាេល្កាន្តិកៈ

upgrade deteriorating school classrooms and grounds ជួសជចល្ផ្កលំ្អាោនិ្ងោោ ក់ឆ្រៀន្ផ្ែល្ចាស់ប្រឌុ្ឆ្ប្ទា្

upgrading រឆ្ងេើន្ឋាន្ៈ

upgrading រឆ្ងេើន្យសស័កេិ

upgrading រឆ្ងេើន្រចណភាេ

upgrading ផ្កលំ្អ

upholder អោកឆ្ល្ើកក្ពស់

upholder អោកផ្លទំា

upholder អោករកា

upper ខាងឆ្ល្ើ

upper ផ្នោកខាងឆ្ល្ើ

upper ជាន់្ឆ្ល្ើ

urban ថ្ន្រីប្កុង

urban ថ្ន្រូរ ី

urban ថ្ន្ន្ររ

urban limit line រូរស័េទមាន្កប្្ិតររស់ប្កុង

urban limit line រនាទ ត់ប្េំផ្ែន្កំណត់ថ្ន្រីប្កុង

Urban Open-Space and Recreational Program Act ចារ់ក្មវធីិឆ្រើកចំហរីធាល និ្ងផ្កកំាន្តររស់រីប្កុង
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urban water institute វរិាាថ ន្រឹករីប្កុង

urge ជប្្ុញ

urge េន្យចោះ

urge រងាំ

urge ប្រឆ្ោ្

urge ល្បួង

urgency ordinances រររញាតតិសតីេីភាេរនាទ ន់្

urologist ប្រូឆ្េរយឯកឆ្រសខាងជ្ៃឺនលូវរឹកឆ្នា្

urologist ប្រូឆ្េរយឯកឆ្រសខាងជ្ៃឺរសាវៈ

USAF flight surgeon ្ន្តន្តីប្រឆូ្េរយវោះកាត់ឆ្ោធាUSAF

use of funds ការឆ្ប្រើ្ូល្និ្ធិ

use of Los Angeles river bed ការឆ្ប្រើ តសទឹងLos Angeles

use tax ឆ្ប្រើេន្ធ

usher captain អន្ចឆ្សនី្យ៍កងការពារសន្តិសចខ្តចោការ

USN - seaman first class USN -ទាហាន្កងនាវាលំ្ដារ់រី្ ួយ

utilities representative អោកតំណាងអតថប្រឆ្ោជន៍្

utility អតថប្រឆ្ោជន៍្

utility ឆ្សវាក្មាធារណៈ

utility bill សំរចប្តទារថ្លលយូធីលី្ធី

utility tax េន្ធយូធីលី្ធី

Utility Users Tax េន្ធអោកឆ្ប្រើប្ ស់រឹកឆ្ភលើងឧសម័ន្

utility worker ក្មករយូធីលី្ធី

V. P. early childhood education ការអរ់រំរឋ្វយ័V.P.

vacancy កផ្ន្លងឆ្ៅរំឆ្ន្រ

vacancy in city offices ច្ខ្តំផ្ណងការង្ហរកោចងាោប្កងុឆ្ៅរំឆ្ន្រ

vacant ឆ្ៅរំឆ្ន្រ
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valedictorian អោកផ្លលងសចន្ទរកោោគោ

validity of revenue bonds សចេល្ភាេថ្ន្្ូល្រ័ប្តប្ ក់ចំណូល្

Valley Industry and Commerce Association សមារ្ពាណិជជក្មនិ្ងឧសាហក្មតំរន់្Valley

valor medal ឆ្្ដាយកាល ហាន្

valuation ការវាយតថ្្ល

valuation ការ  ន់្ាម ន្តថ្្ល

valuation of the property ការវាយតថ្្លប្រេយស្បតតិ

van driver អោកឆ្រើករររលយន្តផ្វន្

vandalism ការនិ្យ្រំឆ្នលចរំផ្លល ញ

variances ការផ្ខ្ាងរំនិ្ត

variances ភាេ្ ិន្ចចោះសប្្ងុគោ

variances អញាប្តក្ម

varnish maker អោកនលិ្តោោ ំផ្វនី្ស

varsity cheerleader ឆ្ ្រ ំកីឡាាកល្វរិាល័្យ

Vasquez mustang booster អោកគំប្រឆ្សោះថ្ប្េវា ែាីស

vehicle registration ការចចោះរញជ ីរលយន្ត

venture capitalist ្ូល្ធន្នសងរកសចី

verification ការរញ្ញជ ក់អោះអាង

verification ការប្តតួេិនិ្តយឆ្ ើ្ល្

verification ការឆ្នទៀងផ្លទ ត់

verify រញ្ញជ ក់អោះអាង

verify ប្តតួេិនិ្តយឆ្ ើ្ល្

verify ឆ្នទៀងផ្លទ ត់

vest ឆ្នទរឲ្យ

vested property rights សិរធិក្មសិរធិដាច់ណាត់

vested property rights សិរធិក្មសិរធិទំាងស្រសុង
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vesting ការឆ្នទរឲ្យ

vesting and administration ការឆ្នទរឲ្យនិ្ងអភិ ល្កិច្

veteran អតីតយចរធជន្

veteran ទាហាន្ឆ្ជើងចាស់

veterans administration អភិ ល្កិច្អតីតយចរធជន្

veterans employment representative អោកតំណាងការង្ហរររស់អតីតយចរធជន្

veterans' homes នទោះររស់អតីតយចរធជន្

Veterans' Homes Bond Act ចារ់្ ូល្រ័ប្តឆ្រហដាឋ ន្ររស់អតីតយចរធជន្

veterans hospital administrator អោកប្ររ់ប្រង្ ន្ទីរឆ្េរយអតីតយចរធជន្

veterans of foreign wars អតីតយចរធជន្ថ្ន្សន្តង្ហា ្ររឆ្រស

veterinarian ប្រូឆ្េរយសតា

veterinarian ប្រូឆ្េរយរសចសតា

vice mayor អភិ ល្ប្កងុរង

vice president អន្ចប្រធានាធិរតី

vice president អន្ចប្រធាន្

vicinity ាច់ញតិជិតសោិរធ

vicinity តំរន់្ជចំវញិ

vicinity រីជិតខាង

victims rights សិរធិជន្រងឆ្ប្គោះ

victims rights សិរធិររស់ជន្រងឆ្ប្គោះ

video producer នលិ្តករភាេយន្តវឆី្ែអូ

video transcript ប្រតិចារកឹថ្ន្វឆី្ែអូ

videographer ជាងលតវឆី្ែអូ

videographer អោកលតវឆី្ែអូ

videotape operator អោកចាក់កាផ្សតវឆី្ែអូ

vie ប្រកួត
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vie ប្រផ្ជង

vie ែឆ្ណតើ ្គោ

view transcript ឆ្ ើ្ល្ប្រតិចារកឹ

violate ឆ្ល្មើស

violate រឆំ្ោភ

violate រំពាន្

virtual school ាោឆ្រៀន្តា្អចីន្ធឺណិត

visible ផ្ែល្អាចឆ្ ើ្ល្ឆ្ែើញ

visible display ការដាក់តំាងផ្ែល្អាចឆ្ ើ្ល្ឆ្ែើញ

visible display ការដាក់ឆ្អាយអាចឆ្ ើ្ល្ឆ្ែើញ

vision ចកាចវញិ្ញា ណ

vision ចកាចវសិស័យ

vision ចកាចនិ្្ិតត

vision រសសន្ៈវសិស័យ

visitor center ្ជឈ្ណល្ររួល្ឆ្ភាៀវ

vocational ខាង្ ចខ្រររ

vocational ខាងវជិាជ ជីវៈ

vocational education ការអរ់រំខាង្ ចខ្រររ

vocational education ការអរ់រំខាងវជិាជ ជីវៈ

voice mail ារសំឆ្ ង

Voice over Internet Protocol វធីិការរញូ្ល្សំឆ្ ងតា្អចីន្ធឺណិត

voice response system ប្រេ័ន្ធសំឆ្ ងឆ្ឆ្លើយតរ

voice-over actress តួរញូ្ល្សំឆ្ ង(ជាស្ត្សតី)

VoIP VoIP 

VoIP (Voice over Internet Protocol) VoIP (វធីិការរញូ្ល្សំឆ្ ងតា្អចីន្ធឺណិត)

volunteer អោកសម័ប្រចិតត
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vote ឆ្ ោះឆ្នោ ត

vote ការឆ្ ោះឆ្នោ ត

vote against measure ឆ្ ោះឆ្នោ តប្រនំងវធិាន្ការ

vote both sides ឆ្ ោះឆ្នោ តទំាងសងខាង

vote both sides of ballot ឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ល្ើរំេ័រទំាងសងខាងថ្ន្សន្លឹកឆ្នោ ត

vote by mail ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote by mail ballot សន្លឹកឆ្នោ តឆ្ ោះតា្សំរចប្ត

vote by mail ballot សន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់ឆ្ ោះតា្សំរចប្ត

vote by mail ballot application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំសន្លឹកឆ្នោ តឆ្ ោះតា្សំរចប្ត

vote by mail ballot application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំសន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់ឆ្ ោះតា្សំរចប្ត

vote by mail section ផ្នោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote early ឆ្ ោះឆ្នោ ត្ ចន្កាល្កំណត់

vote for no more than កចំឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្ឆ្ល្ើសេី

vote for one សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្មាោ ក់

vote for one group សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្្ ួយប្កុ្

vote for one group only សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្ផ្ត្ួយប្កុ្ រ ចឆ្ណាណ ោះ

vote for one only សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្ផ្តមាោ ក់រ ចឆ្ណាណ ោះ

vote for one party សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យរណរកស្ ួយ

vote for up to សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឲ្យឆ្រកាជន្រហូតែល់្ឆ្ៅ

vote in person សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយរង្ហា ញវតថមាន្ផ្លទ ល់្

vote no សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តប្រនំង

vote no on measure សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តប្រនំងវធិាន្ការ

vote no on proposition សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តប្រនំងឆ្សចកតីឆ្សោើ

vote passage requirements ល្កាខ្ណឌ តប្្វូការអន្ច្័តការឆ្ ោះឆ្នោ ត

vote recorder មា សចីន្លតសន្លឹកឆ្នោ ត

vote yes សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រ
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vote yes on measure សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រវធិាន្ការ

vote yes on proposition សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រឆ្សចកតីឆ្សោើ

vote yes or no for each office សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រឬប្រនំងការោិល័្យនី្្ួយៗ

vote yes or no for each office សូ្ឆ្ ោះឆ្នោ តគំប្រឬប្រនំងតំផ្ណងនី្្ួយៗ

vote-by-mail application រប្្ង់ដាក់ពាកយសចំឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote-by-mail delivery agent authorization ការអន្ចញ្ញា តឆ្អាយភាោ ក់ង្ហរផ្ចកចាយឆ្នោ តឆ្ ោះតា្សំរចប្ត

vote-by-mail instructions ឆ្សចកតីផ្ណនំាអំេីការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote-by-mail pamphlet ខិ្តតរ័ណណសតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote-by-mail precinct ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote-by-mail voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

vote-by-mail voter status ឋាន្ៈជាអោកឆ្ ោះឆ្នោ តតា្សំរចប្ត

voted ballot enclosed សន្លឹកឆ្នោ តផ្ែល្ឆ្ ោះរចួឆ្ហើយ ន្ប្តវូភាជ រ់្ កជា្ួយ

vote-getter អោកររួល្ ន្ឆ្នោ ត

vote-getter អោកររួល្ ន្សំឆ្ ងឆ្នោ ត

voter អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter assistance hotline ផ្ខ្សរូរស័េទជំនួ្យឆ្ ោះឆ្នោ ត24ឆ្មា ង

voter ballot information booklet កូន្ឆ្សៀវឆ្ៅេ័ត៌មាន្សតីេីសន្លឹកឆ្នោ ត

voter bill of rights ឆ្សចកតីប្រកាសសិរធិឯកជន្ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter file រញជ ីអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter file សំណចំ ឯការររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter fraud ការលួ្ចរន្លំឆ្នោ ត

voter fraud ការលួ្ចរន្លំសំឆ្ ងឆ្នោ ត

voter fraud hotline រូរស័េទឆ្ឆ្លើយតរទាន់្ឆ្ហតចការណ៍សតីេីការលួ្ចរន្លំសំឆ្ ងឆ្នោ ត

voter guide ឆ្សចកតីផ្ណនំាអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter ID រ័ណណសមាា ល់្ខ្លួន្ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter ID រ័ណណអតតសញ្ញា ណររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត
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voter ID រ័ណណID ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter identification អតតសញ្ញា ណអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter information េ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter information - provisional ballot េ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត-សន្លឹកឆ្នោ តរឆ្ណាត ោះអាសន្ោ

voter information card រ័ណណេ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter information guide ឆ្សចកតីផ្ណនំាផ្ែល្មាន្នទចកេ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter information pamphlet កូន្ឆ្សៀវឆ្ៅេ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter initiative ឆ្សចកតីនតួចឆ្នតើ្ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter instructions ឆ្សចកតីផ្ណនំាអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter nominated អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត ន្ប្តវូផ្តងតំាង

voter notification card រ័ណណនតល់្ឆ្សចកតីជូន្ែំណឹងែល់្អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter participation ការចួល្រួ្ ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter receipt - please remove រង្ហេ ន់្ថ្ែឆ្ ោះឆ្នោ ត-សូ្យកឆ្ចញ

voter registration and election fraud hot-line រូរស័េទឆ្ឆ្លើយតរទាន់្ឆ្ហតចការណ៍សតីេីការលួ្ចរន្លំសំឆ្ ងឆ្នោ តនិ្ងការចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter registration drive ការប្រ្ូល្ការចចោះឆ្ ម្ ោះអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter registration form រប្្ង់ចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter registration form ផ្ររររចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter registration request line រូរស័េទឆ្សោើសចំចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter registration rolls រញជ ីចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter revolt អោកឆ្ ោះឆ្នោ តរោះឆ្ រ

voter rights analyst អោកវភិារអំេីសិរធិអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter rolls រញជ ីឆ្ ម្ ោះអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter turnout ការចូល្រួ្ ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter’s affidavit of registration លិ្ខិ្តផ្លលងសច្ាអំេីការចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter’s registration card រ័ណណចចោះឆ្ ម្ ោះឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter-nominated office តំផ្ណងឆ្ប្ជើសតំាងឆ្ដាយអោកឆ្ ោះឆ្នោ ត
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voters & information guide ឆ្សចកតីផ្ណនំាអោកឆ្ ោះឆ្នោ តនិ្ងេ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's declaration ឆ្សចកតីប្រកាសររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's ID card រ័ណណសមាា ល់្ខ្លួន្ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's ID card រ័ណណអតតសញ្ញា ណររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's ID card រ័ណណID ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's master glossary សនាទ ន្ចប្ក្រន្លឺោះសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's notes កំណត់ឆ្ហតចររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's pamphlet កូន្ឆ្សៀវឆ្ៅសប្មារ់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's self-defense manual ឆ្សៀវឆ្ៅកបួន្ការពារខ្លួន្ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's signature ហតថឆ្ល្ខាររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voter's turnout ការចូល្រួ្ ររស់អោកឆ្ ោះឆ្នោ ត

voters with disabilities អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្េិការភាេ

voters with hearing impairments អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្រញ្ញា ប្តឆ្ចៀក

voters with special needs អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្តប្្វូការេិឆ្សស

voters with visual impairments អោកឆ្ ោះឆ្នោ តផ្ែល្មាន្រញ្ញា ផ្ភោក

voting accessibility for the elderly and handicapped act ចារ់រងេភាេង្ហយស្រសលួ្ឆ្ចញចូល្ឆ្ ោះឆ្នោ តសប្មារ់ឆ្ោកោយឆ្ោកតានិ្ងរណាត អោកមាន្េិការភាេ

voting booth តូរឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting booth shelf ឆ្ធោើររន្ទរ់ឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting device ឧរករណ៍ឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting guide ឆ្សចកតីផ្ណនំាអំេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting information េ័ត៌មាន្សតីេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting instructions ឆ្សចកតីផ្ណនំាអំេីការឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting instrument ឆ្ប្រឿងឧរករណ៍ឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting machine មា សចីន្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting punch ប្រដារ់ឆ្ចាោះប្រឆ្ហាងសន្លឹកឆ្នោ ត

Voting Rights Act ចារ់សិរធិឆ្ ោះឆ្នោ ត
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voting rights advocate អោកគំពារសិរធិឆ្ ោះឆ្នោ ត

voting twice is a felony ការឆ្ ោះឆ្នោ តេីរែងរឺជាររឧប្កិែឋ

votomatic មា សចីន្វ  តូូផ្្រិក

vulnerable ផ្ែល្ង្ហយរងឆ្ប្គោះ

waiter អោករឆ្ប្ ើ្(ប្រុស)

waitress អោករឆ្ប្ ើ្(ស្រសី)

waiver អន្ចឆ្ប្គោះ

ward  លិ្ត(ជន្ឆ្ៅឆ្ប្កា្អាណាេា ល្ររស់តចោការ)

ward ្ណឌ ល្ឆ្ ោះឆ្នោ ត

warehouse expeditor អោកប្តតួេិនិ្តយែំឆ្ណើ រការោល ងំ

warehouse worker ក្មករោល ងំ

warehouseman រចរាលិ្កោល ងំ

warning ការប្េមាន្

warrant ែីកា

warrant ែីកាតចោការ

WASC WASC

wastewater រឹកកខ្ាក់

wastewater researcher អោកស្រាវប្ជាវរឹកកខ្ាក់

water act ចារ់រឹក

water agency រីភាោ ក់ង្ហររឹក

water agency district ្ណឌ ល្រីភាោ ក់ង្ហររឹក

Water Agency Finance and Planning Committee រណៈក្មការហិរញាវតថចនិ្ងផ្នន្ការររស់រីភាោ ក់ង្ហររឹក

Water Agency Land Use Committee រណៈក្មការឆ្ប្រើប្ ស់ែីររស់រីភាោ ក់ង្ហររឹក

Water Agency Public Relations Committee រណៈក្មការរំនាក់រំន្ងាធារណៈររស់រីភាោ ក់ង្ហររឹក

Water Agency Water Resources Committee រណៈក្មការធន្ធាន្រឹកររស់រីភាោ ក់ង្ហររឹក

Water and Power Commissioners សោងការរឹកនិ្ងោ្េល្
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Water and Power Department ប្កសួងរឹកនិ្ងោ្េល្

Water and Power Employees Death Benefit Fund ្ូល្និ្ធិរា រ់រង្ រណភាេររស់និ្ឆ្ោជិតរឹកនិ្ងោ្េល្

Water and Power Employees Retirement Fund ្ូល្និ្ធិចូល្និ្វតតន៍្ររស់ន្ឆ្ោជិតរឹកនិ្ងោ្េល្

Water and Power Employees Retirement Plan ផ្នន្ការចូល្និ្វតតន៍្ររស់ន្ឆ្ោជិតរឹកនិ្ងោ្េល្

Water and Power Employees Retirement Plan (WPERP) ផ្នន្ការចូល្និ្វតតន៍្ររស់ន្ឆ្ោជិតរឹកនិ្ងោ្េល្(WPERP)

water and power revenue funds ្ូល្និ្ធិប្ ក់ចំណូល្រឹកនិ្ងោ្េល្

water and power rights សិរធិឆ្ប្រើប្ ស់រឹកនិ្ងោ្េល្

water association សមារ្រឹក

water auditor អោកប្តតួេិនិ្តយរញជ ីរឹក

water auditor ាវន្កររឹក

water awareness fair េិេ័រណ៍អំេីការយល់្ែឹងអំេីរឹក

water board director នាយករណៈក្មការរឹក

water board member សមាជិករណៈក្មការរឹក

water boardmember សមាជិករណៈក្មការរឹក

water chemist អោករី្ីរឹក

water chemist អោកធាតចវជិាជ រឹក

water code ប្ក្សតីេីរឹក

water committee រណៈក្មការរឹក

water conservation specialist អោកឯកឆ្រសអភិរកសរឹក

water conservationist អោកអភិរកសរឹក

water department ប្កសួងរឹក

water director នាយករឹក

water district ្ណឌ ល្រឹក

Water District Special Election ការឆ្ ោះឆ្នោ តេិឆ្សសថ្ន្្ណឌ ល្រឹក

water division manager នាយកប្ររ់ប្រងថ្ន្នាយកដាឋ ន្រឹក

water energy analyst អោកវភិារោ្េល្រឹក
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water engineer វសិាកររឹក

water environmental liaison coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្រំនាក់រំន្ងររាិថ ន្រឹក

water experience ររេិឆ្ាធន៍្រឹក

water experiment ការេិឆ្ាធន៍្ឆ្ ើ្ល្រឹក

water facilities planner អោកឆ្រៀរចំររកិាា ររឹក

water flow management plan ផ្នន្ការប្ររ់ប្រងរហូំររឹក

water frontage ែីជារ់មាត់រឹក

water institute director នាយកវរិាាថ ន្រឹក

water legislation representative អោកតំណាងនី្តិរញាតតិសតីេីរឹក

water manager នាយកប្ររ់ប្រងរឹក

water master ប្រធាន្ប្ររ់ប្រងប្រេ័ន្ធផ្រងផ្ចករឹក

water master ឆ្ ្រឹក

water plant operator អោករញ្ញជ ឆ្រាងចប្ករឹក

water plant operator អោកប្រតិរតតិការឆ្រាងចប្ករឹក

water policy analyst អោកវភិារឆ្គល្ន្ឆ្ោ យរឹក

water pollution technician អោករឆ្ច្កឆ្រសខាងរឹកកខ្ាក់

water purification representative អោកតំណាងខាងការឆ្ធាើរឹកររសិចរធ

water quality រចណភាេរឹក

water reclamation engineer វសិាករាត រយករឹក្ កវញិ

water replenishment district ្ណឌ ល្នាត់នាង់រឹកឆ្ ើងវញិ

Water Replenishment District of Southern California ្ណឌ ល្នាត់នាង់រឹកឆ្ ើងវញិថ្ន្រែឋCalifornia ភារខាងតបូង

water resources ធន្ធាន្រឹក

Water Resources and Conservation Committee រណៈក្មការអភិរកសនិ្ងធន្ធាន្រឹក

water reuse program ក្មវធីិឆ្ប្រើរឹកឆ្ ើងវញិ

water revenue fund ្ូល្និ្ធិប្ ក់ចំណូល្ផ្ែល្ ន្្ កេីរឹក

water rights សិរធិឆ្ប្រើប្ ស់រឹក
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water safety សចវតថិភាេរឹក

water scientist អោកវរិាាស្ត្សតរឹក

water supply ការនាត់នាង់រឹក

water supply system ប្រេ័ន្ធនាត់នាង់រឹក

water systems ប្រេ័ន្ធរឹក

water testing regular ការឆ្ធាើឆ្តសតរឹកធ្មតា

water treatment ការផ្លរការឹក

water usage level កប្្ិតថ្ន្ការឆ្ប្រើរឹក

water utility អតថប្រឆ្ោជន៍្រឹក

waterfront ែីជារ់ប្េំប្ររល់្រឹក(តា្ឆ្ឆ្ោរស ច្ប្រ)

watershed រីជប្មាល្

watershed protection ការពាររីជប្មាល្

watershed science laboratory ្ន្ទីរេិឆ្ាធន៍្វរិាាស្ត្សតថ្ន្រីជប្មាល្

waterworks supervisor អោកប្ររ់ប្រងរណាត ញផ្ចកចាយរឹក

ways and means ផ្ររររនិ្ង្ ឆ្ធា យ

web site វរឹថ្សតិ៍

web site designer អោករចនាវរឹថ្សតិ៍

webmaster ប្រធាន្វរឹថ្សតិ៍

wedding coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្េីធីឆ្រៀរអាពាហ៍េិពាហ៍

welder អោកនារផ្ែក

welder ជាងនារផ្ែក

welding ការនារផ្ែក

Welfare and Institutions Code ប្ក្ផ្វល្ហា ា រ ិ៍និ្ងាថ រ័ន្

welfare worker រចរេលិ្កឆ្ធាើការផ្វល្ហា ា រ ិ៍

welfare worker រចរេលិ្កផ្វល្ហា ា រ ិ៍

well-being សចខ្ចមាល្ភាេ
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West Basin Water District board member សមាជិករណៈក្មការ្ ណឌ ល្រឹកថ្ន្តំរន់្ែីសណត ភារខាងលិ្ច

Western Association of Schools and Colleges (WASC) Committee រណៈក្មការសមារ្ន៍្ភារខាងលិ្ចថ្ន្រណាត ាោឆ្រៀន្និ្ង្ហាវរិាល័្យ(WASC)

Western Association of Schools and Colleges Committee រណៈក្មការសមារ្ន៍្ភារខាងលិ្ចថ្ន្រណាត ាោឆ្រៀន្និ្ង្ហាវរិាល័្យ

Western Urban Consumer Price Index សន្ទសសន៍្តថ្្លអោកឆ្ប្រើប្ ស់ថ្ន្រីប្កុងខាងលិ្ច

Western Waters Canoe Club កលឹររូកកានូ្ភារខាងលិ្ច

wetland ែីល្ារ់

wheelchair accessible (កផ្ន្លង)ផ្ែល្ឆ្ៅអីកង់អាចឆ្ចញចូល្ ន្

wheelchair accessible (កផ្ន្លង)ផ្ែល្ោន្ជំនិ្ោះជន្េិការអាចឆ្ចញចូល្ ន្

where feasible រីណាផ្ែល្អាចឆ្ធាើ ន្

whereas ចំផ្ណកឯ

whereas ខ្ណៈផ្ែល្

whereas ឆ្ដាយឆ្ហតចោ

Who’s Who ឆ្តើន្រណាជាន្រណា

wholesale businessman ពាណិជជករល្ក់ែចំ

wholesale businessman អាជីវករល្ក់ែចំ

wholesale grocery manager នាយកប្ររ់ប្រងការល្ក់្ ាូរអាហារែចំ

wholesaler អោកល្ក់ែចំ

widow ស្ត្សតីឆ្្មា យ

widow ឆ្្មា យ

widower រចរសឆ្ពាោះមា យ

widower ឆ្ពាោះមា យ

wildlife សតាថ្ប្េ

Wildlife Conservation Board រណៈក្មការអភិរកសសតាថ្ប្េ

Wildlife Conservation Law of 1947 ចារ់អភិរកសសតាថ្ប្េ1947

wildlife conservation partnership ភាេជាថ្ែរូអភិរកសសតាថ្ប្េ

wildlife conservation partnership ថ្ែរូអភិរកសសតាថ្ប្េ
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wildlife corridor conservation authority អាជាា ធរអភិរកសតំរន់្ការពារសតាថ្ប្េ

wildlife habitats ជប្្កសតាថ្ប្េ

willing seller អោកល្ក់ក្មសិរធិអចល្ន្ប្រេយ

winegrower អោកដំារំពំាង យជូរឆ្ធាើ ស្រា

winery owner ម្ាស់ឧសាហក្មស្រា(រំពំាង យជូរ)

winery owner ម្ាស់កសិដាឋ ន្ស្រា(រំពំាង យជូរ)

winery owner ម្ាស់កផ្ន្លងឆ្ធាើ ស្រា(រំពំាង យជូរ)

WINGS WINGS

WINGS ស្ត្សតីផ្ែល្កំេចងប្តវូការការរឆ្ងេើន្ភាេរងឹមំា

WINGS (Women In Need Growing Strong) WINGS (ស្ត្សតីផ្ែល្កំេចងប្តវូការការរឆ្ងេើន្ភាេរងឹមំា)

wire ផ្ខ្ស

wire ផ្ខ្សលួ្ស

wiretapping ការែំឆ្ ើងឧរករណ៍សំឆ្ ងឆ្ែើ្បីលួ្ចាត រ់

wiretapping ការតភាជ រ់ឧរករណ៍សំឆ្ ងឆ្ៅនឹ្ងផ្ខ្សរូរស័េទឆ្ែើ្បីលួ្ចាត រ់

withdrawal ការែកឆ្ចញ

withdrawal ការយកឆ្ចញ

withdrawal of nominating petition ការែករែឋនាលិ្ខិ្តផ្តងតំាង

withdrawal of nominating petition ការែកញាតតិផ្តងតំាង

witness intimidation ការរំរា្កំផ្ហងាកសី

women club កលឹរស្ត្សតី

Women for Education Excellence ស្ត្សតីសប្មារ់ឧតត្ភាេការអរ់រ ំ

Women In Need Growing Strong ស្ត្សតីផ្ែល្កំេចងប្តវូការការរឆ្ងេើន្ភាេរងឹមំា

Women Lawyers Association of Los Angeles សមារ្ឆ្្ធាវីស្ត្សតីLos Angeles

women's rights organizer អោកឆ្រៀរចំកិច្ការសិរធិស្ត្សតី

women's rights organizer អោកឆ្រៀរចំសិរធិស្ត្សតី

women's studies educator អោកអរ់រំការសិការរស់ស្ត្សតី
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women's studies educator អោកអរ់រំការសិកាស្ត្សតី

word limit កប្្ិតពាកយ

word processor ក្មវធីិសរឆ្សរ(កចំេយូរ័រ)

word processor ែំឆ្ណើ រការឆ្រៀរឆ្រៀងពាកយ

work based learning coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ការឆ្រៀន្សូប្តផ្នែកឆ្ល្ើការង្ហរ

worker ក្មករ

worker រចរាលិ្កការង្ហរ

Workers' Compensation ការសងឆ្ប្គោះោោ ក់ឆ្េល្ឆ្ធាើការ

Workers' Compensation ការរូទាត់សំណងឆ្ល្ើឆ្ប្គោះោោ ក់ឆ្េល្ឆ្ធាើការ

Workers' Compensation benefits កថ្ប្ ្រា រ់រងសំណងឆ្ល្ើឆ្ប្គោះោោ ក់ឆ្េល្ឆ្ធាើការ

workers' rights attorney ឆ្្ធាវីសិរធិក្មករ

WorkSource Center ្ជឈ្ណឌ ល្ធន្ធាន្ការង្ហរ

world-recognized recreational ការផ្កកំាន្តផ្ែល្ ន្ររួល្ាា ល់្ឆ្ដាយេិភេឆ្ោក, ការផ្កកំាន្តរូទំាងេិភេឆ្ោក

world-recognized recreational ការផ្កកំាន្តផ្ែល្ ន្ររួល្ាា ល់្ឆ្ដាយេិភេឆ្ោក

world-recognized recreational ការផ្កកំាន្តរូទំាងេិភេឆ្ោក

world-recognized recreational opportunities ឱកាសផ្កកំាន្តផ្ែល្ ន្ររួល្ាា ល់្ឆ្ដាយេិភេឆ្ោក

world-recognized recreational opportunities ឱកាសផ្កកំាន្តរូទំាងេិភេឆ្ោក

WPERP WPERP

write-in សរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះឆ្រកាជន្ផ្ែល្អត់មាន្ឆ្ៅឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត

write-in ballot សន្លឹកឆ្នោ តសប្មារ់សរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះឆ្រកាជន្ផ្ែល្អត់មាន្ឆ្ៅឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត

write-in ballot secrecy sleeve ឆ្ស្រា្សប្មារ់ប្ចកសន្លឹកឆ្នោ តសរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះឆ្ែើ្បីោក់ការសមាៃ ត់

write-in ballot stub កន្ទចយសន្លឹកឆ្នោ តសរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះ

write-in campaign យចរធនាការសរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះ

write-in candidate ឆ្រកាជន្សរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះ

write-in portion of gray secrecy envelope ផ្នោកសរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះថ្ន្ឆ្ស្រា្សំរចប្តោក់ការសមាៃ ត់េណ៌ប្រឆ្នោះ

write-in vote ការឆ្ ោះឆ្នោ តឆ្ដាយសរឆ្សររញូ្ល្ឆ្ ម្ ោះឆ្រកាជន្ផ្ែល្អត់មាន្ឆ្ៅឆ្ល្ើសន្លឹកឆ្នោ ត
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writer អោកសរឆ្សរ

writer អោកនិ្េន្ធ

written authorization ការអន្ចញ្ញា តជាោយល្កាណ៍អកសរ

x-ray technologist អោករឆ្ច្កឆ្រសខាងការលតអចិកសឆ្រយ៍

yards and setbacks ប្រផ្វងរីធាល ជចំវញិនទោះតា្ការកំណត់ររស់ចារ់

years of service នោ ំឆ្សវា

years of service នោ ំថ្ន្ការរឆ្ប្ ើ្ការង្ហរ

years of service នោ ំរឆ្ប្ ើ្កាតេាកិច្ឆ្ោធា

yes  រ

YMCA Board រណៈក្មការYMCA

you have the right to អោកមាន្សិរធិឆ្ែើ្បី

you have the right to ឆ្ោកអោកមាន្សិរធិឆ្ែើ្បី

Young Americans Drill Team ប្កុ្ ហាឹកហាត់ថ្ន្យចវជន្អាឆ្្រកំិាង

Young Americans Drill Team ប្កុ្ ហាឹកហាត់យចវជន្អាឆ្្រកំិាង

your polling place may have changed ការោិល័្យឆ្ ោះឆ្នោ តររស់ឆ្ោកអោកអាចផ្លល ស់រតូររីតំាង

youth advisor អោកនតល់្ឱវារយចវជន្

youth advisor អោកនតល់្ឆ្សចកតីរូនាម ន្យចវជន្

Youth and Family Master Plan ផ្នន្ការឆ្ ្សប្មារ់យចវជន្និ្ងប្រួារ

Youth and Family Master Plan ផ្នន្ការឆ្គល្សប្មារ់យចវជន្និ្ងប្រួារ

youth authority chaplain ាសនាចារយថ្ន្អាជាា ធរយចវជន្

youth conference សន្ោិសីរយចវជន្

youth instructor អោកអរ់រំយចវជន្

youth master plan ផ្នន្ការឆ្ ្ររស់យចវជន្

youth master plan ផ្នន្ការឆ្ ្សប្មារ់យចវជន្

youth master plan ផ្នន្ការឆ្គល្ររស់យចវជន្

youth master plan ផ្នន្ការឆ្គល្សប្មារ់យចវជន្
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youth partnership ភាេជាថ្ែរូយចវជន្

youth partnership ថ្ែរូយចវជន្

youth program ក្មវធីិយចវជន្

youth program coordinator អោកសប្្រសប្្លួ្ក្មវធីិយចវជន្

youth services ឆ្សវាយចវជន្

Youth Summer Activities សក្មភាេយចវជន្រែូវឆ្ៅត

youth worker រចរាលិ្កការង្ហរយចវជន្

youthful ផ្ែល្ែូចឆ្កមង

youthful ផ្ែល្ឆ្ៅឆ្កមងខ្្ី

youthful ថ្ន្យចវភាេ

YWCA Bright Futures អនារតភលឺាា ងYWCA

zero tolerance approach វធិាន្ការគម ន្ការឆ្ោរយល់្

zero tolerance policies ឆ្គល្ន្ឆ្ោ យគម ន្ការឆ្ោរយល់្

zip code ឆ្ល្ខ្សចីរកូែ

zone តំរន់្

zone សង្ហេ ត់

zone ផ្រងផ្ចកតំរន់្

zone ផ្រងផ្ចកជាសង្ហេ ត់

zoning ការផ្រងផ្ចកតំរន់្

zoning ការផ្រងផ្ចកជាសង្ហេ ត់

zoning map ផ្នន្រីការផ្រងផ្ចកតំរន់្

zoning map ផ្នន្រីការផ្រងផ្ចកជាសង្ហេ ត់

zoning practice ការអន្ចវតតន៍្ការផ្រងផ្ចកតំរន់្

zoning practice ការអន្ចវតតន៍្ការផ្រងផ្ចកជាសង្ហេ ត់

zoning regulations រររញ្ញជ ថ្ន្ការផ្រងផ្ចកតំរន់្

zoning regulations រររញ្ញជ ថ្ន្ការផ្រងផ្ចកជាសង្ហេ ត់
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zoo commission រណៈក្មការសួន្សតា
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