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LETTER TO COMMUNITY
Dear Community, 

In America, the language for justice doesn’t always translate into equity for our 
Southeast Asian and other refugee and immigrant communities. SEAD translated 
these social justice terms into Hmong, Khmer, Lao, and Vietnamese so these 
concepts are more accessible to our communities by sparking dialog and 
engagement. This is no way a list of comprehensive and exhaustive terms. We 
share this gift with you knowing that there isn’t a right or wrong approach on how 
to have deep and challenging conversations on sensitive topics of social justice. 
SEAD isn't the voice of authority on how to have conversations with these social 
justice terms, so we encourage you to share with us the ways you’re using this 
booklet in your day-to-day life; whether that’s organizing on the streets or talking 
to elders about justice. 

These concepts can be complex, and so are our languages, but we aren’t new to 
understanding and talking about justice from a decolonized lens. Sometimes, the 
exact vocabulary doesn't exist in our heritage languages, and we have to get 
creative and negotiate. Our team has taken intentional care to collaborate with 
experienced translators, community reviewers, and cultural advisers to create 
contextually accurate and relevant translations that are as fluid as our languages. 
Your feedback is always welcome at http://bit.ly/SEAD-translations. 

We know there’s much more work to do on language justice, but we hope this is  
a start. 

Solidarity and Love, 
The SEAD Family

http://bit.ly/SEAD-translations
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Abolition: 
Abolish means to put an end to a harmful system. The abolition  
movement started from the fight to end slavery in the United States. 
Today’s movement seeks to abolish policing due to the deaths of  
Black people by police.

Example: The current abolition movement wants to end the harm due 
to policing and reimagine community safety by addressing root issues 
like poverty, addiction, homelessness, and mental health crises.

Ableism: 
Unfair treatment of people living with differences in physical, mental,  
and/or emotional ability.

Example: Having ramps for people with wheelchairs at an event is a way 
to address ableism. 

Accountability:
Hurting someone and taking responsibility for the pain. When someone 
harms another, they accept their fault and work with those harmed and/or 
with the community to change their behavior. 

Example: The family of George Floyd want the police to face 
accountability for the wrongful death of George Floyd.

Abolition (អាបូូលីីសិ្ហិ�ន) / ការ លីប់ូ បំូបាត់់:
�ំគោ� គោលើ ការ  បំញ្ចចប់ំ �ូវ ម្រាបំព័ី�ធ � មួ�ដែ�ល អាច បំងក  គោម្រា�ះថុាក់ូ�ល់  �ងគម ។  
ចលនា លប់ំ បំំ�ត់ �� គោ�ើម កំូគោណើ ត ពីើ ការ ត�ូ៊ បំញ្ចចប់ំ �ូវ របំបំ ទាំ�កូរ គោ�កូុ�ង �ហរ�ឋ អាគោមរកិូ 
គោហើ� �ពីវនៃ�ៃ គោ�ះ  �� ឈា� �ល់ �ំ�ក់ូ កាល មួ�   ដែ�ល ទាំមទាំរ ឲ្យយ �� ការ លប់ំ បំំ�ត់ ការ គោម្រាបំើ
ម្រា��់ បូុំលើ� កូុ�ង �ហគឺម�៍ ទូគោ� គោ�� សារ ការ គោកូើ�គោ�ើង ឥត ឈប់ំឈរ�ូវ ការសាៃ ប់ំរបំ�់   ពីលរ�ឋ
ដែ�ីកូ គោ�ែ  គោម្រាកាម  សុានៃ� បូុំលើ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ ចលនាលីប់ូបំូបាត់់ នាគោពីល បំចច�បំី� ុ�� គោ�ល បំំណងចង់ ឲ្យយលប់ំ បំំ�ត់ រាល់ ការ បំំពា�
បំងក គោ�ើង គោ��ការគោម្រាបំើម្រា��់ បូុំលើ� �ិង ឲ្យយ �� ការ ចាត់ ដែចង សាជា�ែើ  �ូវ របំបំ��វតាភិាពី �ហគឺម�៍
ដែ�ល គោផ្ទាត ត គោលើ ឬ�គឺល់ នៃ� វបិំតតិ ម្រាកូើម្រាកូ  គោម្រាគឺឿងគោញៀ� ភាពី �ែ � ទើ ជូម្រាមកូ  �ិង បំញ្ញាា  ��ខ្លឹភាពី �ៃវូ ចិតត។

Ableism (អេ�បូ�លី�ីីហ្សឹ �ឹម) / កាយស្ហិមបទាន�យម:
�ំគោ� គោលើការ ម្រាបំម្រាពី�តត មិ� �មរមយ ម្រាបំឆាំងំម���ស � មួ�  គោ��សារ �មតាភាពី �ៃវូ កា�  
�ៃវូចិតត  �ិង/ឬ  �ៃវូ  អារមែណ៍ របំ�់ ពួីកូ គោគឺ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ គោរៀបំ ចំ ឲ្យយ��  �ៃវូ គោ�ើង ទួល�ម្រា�ប់ំ ជូ� ពិីការគោ� តាម ទើ សាធារណៈ   
ជា�ំគោ�ះម្រាសា� មួ� ដែបំបំ  �ម្រា�ប់ំកាត់ បំ�ា� បំញ្ញាា  កាយស្ហិមបទាន�យម ។

Accountability (អាអេ�នថឹ�បីីូលីីធី) / ការទទួលី ខីុស្ហិ ត្រូត់វូ:
�ំគោ� គោលើ ការទទួល ខ្លឹ��ម្រាតវូគោ�� បំ�គឺគល � មួ� ចំគោពាះបំទ  បំំពា�
 ដែ�ល  ខ្លឹៃ�ួ�� ម្រាបំម្រាពី�តត គោលើ អុកូ �នៃទ។ គោ�ះ �� �័� ថា បំ�គឺគល គោនាះ  គោចះ  ទទួល កំូហ�� �ិង  ម្រាពីម �ហការ
ជាមួ� ជូ�រង គោម្រា�ះ �ិង/ឬ �ហគឺម�៍  គោ�ើមីើ  ដែកូដែម្រាបំ ការ ម្រាបំម្រាពី�តត របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ម្រាកូមុម្រាគឺរួសារ របំ�់ គោលាកូ  ចច ហៃ��៍ កំូពី�ង ទាំម ទាំរ ឲ្យយ បូុំលើ�ទទួលី ខីុស្ហិត្រូត់វូ  
ចំគោពាះ តួនាទើ របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ  កូុ�ង ការ សាៃ ប់ំ គោ�� អ��តតធិម៌ របំ�់ គោលាកូ  ចច ហៃ��៍។
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Advocate:
To speak up for themselves and their community, actively supporting a 
certain person, group, or cause.

Example: Students advocated for Asian American history to be included 
in their class.

Agency: 
The capacity to act independently and to make free choices.

Example: Immigrants can gain agency over their health when they have 
forms translated in their languages.

Ageism:
Unfair treatment of people based on age, whether young or old. 

Example: Older job applicants are often rejected because of ageism.

Advocate (អ៊ែ�ីដវ ូអូេខុត់) /  ត់សូី្ហិមត់�:
�ំគោ� គោលើការ  �៊�  �ិ�� តវាា គោ�ើមីើ របូំ គោ�ើង ផ្ទាទ ល់  �ិង �ហគឺម�៍ របំ�់ គោ�ើង 
គោ�� �មំ្រាទ �ុង �កូមែ ចំគោពាះ បំ�គឺគល ម្រាកូមុ ម���ស ឬ ចលនា �មួ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ �ិ�ស ជា គោម្រាចើ� ��ត់សូី្ហិមត់���ំ ឲ្យយ �� ម�ខ្លឹវជិាា  ម្រាបំវតតសិាម្រា�ត 
 អា��ើ អាគោមរកិាងំ  គោ� កូុ�ង កូមែវធិើ�ិកូា របំ�់ ពួីកូ គោគឺ។

Agency (អេ�ចិ�នសីី្ហិ) /  ភាព ម្ចាា ស់្ហិ ការ :
�ំគោ� គោលើ �មតាភាពីកូុ�ង ការ   �ំគោណើ រ ជូើវតិ  �ិង �គោម្រាមចចិតត គោ�� គោ�រ ី �ិង ឯកូរាជូយ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ជូ� អគោនាត ម្រាបំគោវ��៍ ដែខ្លឹែរ គោ�ើង  អាច ��ភាព ម្ចាា ស់្ហិ ការ  
កូុ�ងការ �គោម្រាមចចិតត  ពាក់ូព័ី�ធ ��ង  គោរឿង��ខ្លឹភាពី របំ�់ពួីកូ �ត់ ��  
គោ� គោពីល ដែ�ល ពួីកូ �ត់ អាចទ ទួល�� �ូវ  ទម្រាមង់ ដែបំបំបំទ  ជាភាសា ដែខ្លឹែរ  
ដែ�ល ពួីកូ �ត់ អាច �ល់ ��។

Ageism (អេ�ដជីីហ្សឹ �ឹម) /  អាយីន�យម:
�ំគោ� គោលើការ ម្រាបំម្រាពី�តត មិ�គោ�ែើភាពី �ុ គោ��ម្រាបំកា�់គោលើអា�� (គោកូែង ឬ ចា�់)។

ឧទាំហរណ៍ៈ អុកូ �ែ័ម្រាគឺការងារ ដែ�ល �� វ�័ ចំ��់  ដែតង ម្រាតវូ �� គោគឺមិ� គោរ�ី �កូ គោធវើការ   
គោ��សារ  ទំគោនារអាយីន�យម។
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Ally: 
People who address their privilege and work to be in solidarity with 
oppressed groups in the struggle for shared liberation.

Example: The Asian community is asking for allies to listen, show up, 
and take action against increasing anti-Asian racism since the  
pandemic started.

Anti-Blackness: 
Behaviors, actions, and practices that are opposed to or hostile  
towards Black people. Anti-Blackness describes the inability to 
recognize Black humanity. 

Example: Believing that all Black people are criminals is a form of  
anti-Blackness. 

BIPOC (Black, Indigenious, People of Color): 
This term stands for Black, Indigenous, People of Color. It is meant  
to unite all people of color in the work for shared liberation while 
intentionally acknowledging that not all people of color face the  
same levels of injustice.

Example: Companies can help create better leadership pathways for  
BIPOC leaders.

Ally (អាល់ីឡាយ) /  ស្ហិម័�នធម�ត់ត:
�ំគោ� គោលើបំ�គឺគលដែ�ល ចូលរមួ �តល់ ការ �មំ្រាទ ជាមិតត ចំគោពាះ អុកូ ដែ�ល រង ការ ជិូះជា�់  
គោហើ�គោរបីំម្រាមះគោ�ើមីើគោ�រភីាពី។

ឧទាំហរណ៍ៈ �ហគឺម�៍ អា��ើ របំ�់ ពួីកូ គោ�ើង កំូពី�ង គោ�ុើ រកូស្ហិម័�នធម�ត់ត  ដែ�ល ម្រាពីម សាត ប់ំ  �� វតត�� 
�ិង បំគោញ្ចចញ �កូមែភាពី ម្រាបំឆាំងំ ��ង ការ គោរ�ីគោអើង គោលើ ជូ� ជាតិ អា��ើ  តាងំ ពីើ បំញ្ញាា  គោរាគឺ កូូវ�ី-១៩ 
�� ចាប់ំគោ�តើម។

Anti-Blackness (អ៊ែ�ីនថាយ អ៊ែបូែីកអ៊ែ�ស្ហិ) /  
ទំអេនារ ត្រូបូឆាំងំ ជីនជាត់� អ៊ែស្ហិបក អេ�ៅ :
�ំគោ� គោលើការ ម្រាបំម្រាពី�តត �ិង អ��វតត�៍ នានា ដែ�លគោរ�ីគោអើង  ម្រាបំឆាំងំ �ិង មិ� ជា មិតត   
ចំគោពាះ ជូ� ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ ។ ទំគោនារ គោ�ះ បំងាា ញ �ូវ ការ គោរ�ីគោអើង មិ�ទទួល សាគ ល់ 
 �ូវ ភាពី ជា ម���ស របំ�់ ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ គិឺត ដែ�ល ថា  ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ  ��ទធ��ង ជា ឧម្រាកិូ�ឋជូ� គឺឺ ជា ឧទាំហរណ៍ មួ� នៃ�
ទំអេនារ ត្រូបូឆាំងំ ជីនជាត់� អ៊ែស្ហិបក អេ�ៅ ។

BIPOC (បៃបូផក់):
ជា អកូសរកាត់ �ំគោ� គោលើ ជូ�ជាតិដែ�ីកូ គោ�ែ  (Black), ជូ�ជាតិគោ�ើម (Indigenous) �ិង   
ជូ�ជាតិដែ�ីកូ ពីណ៌ ទាំងំឡា� (People of Color)។ ពាកូយ គោ�ះ ជាពាកូយកាត់ ដែ�ល រាប់ំបំញ្ចាលូ  �ូវ  
ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ ពីណ៌ទាំងំអ�់  �ិង ដែ�ល  កូុ�ង ខ្លឹណៈ   ដែត មួ�  ទទួល សាគ ល់ ថា   
ភាពី អ��តតធិម៌ ដែ�ល គោកូើត ��  ចំគោពាះ �ហគឺម�៍ ដែ�ីកូ ពីណ៌ �ើមួ�ៗ គឺឺ មិ� �ូច �ុ គោ�ើ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ �� ម្រាកូមុហ៊�� ជាគោម្រាចើ�  �� ពីា�ម បំគោងកើត �ូវ ឱកា�  ��កូនា ំ�ែើៗ �ម្រា�ប់ំ អុកូ ��កូ នា ំ
BIPOC។
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Bias: 
A conscious or unconscious unfair judgment.

Example: Judges who are biased often give Black people harsher 
criminal sentences.

Black people: 
People who self-identify their genetic ancestry with roots from Africa. 
Originally used as a derogatory term in the past, now being used as a way 
to reclaim pride. 

Example: Black people, like Martin Luther King Jr., paved the way for 
racial equity in America.

Black Lives Matter (BLM): 
A movement to address systemic state violence and discrimination 
against African Americans.

Example: Through their organizing, the Black Lives Matter movement 
has helped the world see that Black lives should not matter less than 
others. 

Bias (បាយ��ស្ហិ) / ភាព លំីអេ�ៀង:
�ំគោ� គោលើ ការវ�ិិច័័�ដែបំបំ  លំគោអៀង  គោ�� តាងំចិតត  ឬ មិ�  តាងំចិតត។

ឧទាំហរណ៍ៈ គោ�ម្រាកូម ដែ�ល ��ភាពលំីអេ�ៀង  
ដែតង�ក់ូ គោទាំ� ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ  ធៃ�់ធៃរ ជាង សា��៍ �នៃទ។

Black people (អ៊ែបូែីក ភីីបូផលី) / ជីនជាត់�អ៊ែស្ហិបក អេ�ៅ :
�ំគោ� គោលើ បំ�គឺគល �មួ� ដែ�ល ��គ ល់ អតត�ញ្ញាា ណ   ពូីជូអំបូំរ  របំ�់ ខ្លឹៃ�ួពីើ ទវើបំ អាម្រាហវកិូ ។  

 គោ�ើម គោ�ើ�  ពាកូយ គោ�ះ ម្រាតវូ ��គោគឺ គោម្រាបំើម្រា��់ ជាពាកូយ �ក់ូងា�  ដែត គោ� គោពីល បំចច�បំី� ុគោ�ះ  
ម្រាតវូ �� គោម្រាបំើ ម្រា��់ ជាទូគោ� គោ�� ជូ� ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ  ម្រាបំកូបំ គោ�� គោ�ទ�ភាពី។

ឧទាំហរណ៍ៈ ជីនជាត់� អ៊ែស្ហិបក អេ�ៅ  �ូចជា គោលាកូ  �ុទើ�  លូ�ឺ ឃីើង ជូូគោញៀ  
(Martin Luther King Jr.) ��ម្រាតរួ�ម្រាតា��ៃវូ�ម្រា�ប់ំ�មភាពី ពូីជូសា��៍គោ�អាគោមរកិូ។

Black Lives Matter (អ៊ែបូែីក ឡាយស៍្ហិ អ៊ែមអេធីរ) /  
ជីីវតិ់ ជីនជាត់�អ៊ែស្ហិបក អេ�ៅ ម្ចាន សារសំ្ហិ�ន់:
ជា ចលនា ទាំមទាំរ ឲ្យយ �� �ំគោ�ះម្រាសា� ចំគោពាះការ គោរ�ី គោអើង �ិង  អំគោពីើ ហ�ងា ជាម្រាបំព័ី�ធ   
ម្រាបំឆាំងំ ��ង ជូ� ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ឆ្លៃង តាម ការ�កូមែភាពី ត�ូ៊ជាគោម្រាចើ� ចលនា ជីីវតិ់ ជីនជាត់�អ៊ែស្ហិបក អេ�ៅ ម្ចាន សារសំ្ហិ�ន់ 
��គោធវើ ឲ្យយ ពិី�ពីគោលាកូ �� ��ង ថា  ជូើវតិ របំ�់ ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ   ក៏ូ �� សារ�ំខា�់ មិ� តិចជាង
ជាតិ សា��៍ គោ�សង គោ�ើ�។
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Colonization: 
The conquest of territory and people by imperial forces. 

Example: The French colonized Cambodia, Laos, and Vietnam.

Cisgender:
A term for people whose gender identity matches the biological sex they 
were assigned at birth.

Example: Someone who identifies as a woman and was assigned 
female at birth is a cisgender woman.

Colonization (ខូុឡូូណាយអេហ្សឹឹស្ហិ�ន) / ការ ដាក់ អាណាន�គម:
�ំគោ� គោលើ ការ ឈាៃ �ពា� គោកាត បំ អំ�ច គោលើ  ទ�កូ�ើ  �ិង ម្រាបំជាជូ�  នៃ� ម្រាបំគោទ� មួ�   
គោ��កូង  កូ�ៃ ងំ ចម្រាកូពីតត។ិ

ឧទាំហរណ៍ៈ ពួីកូ �រំាង ��ដាក់ អាណាន�គមគោលើ ម្រាបំគោទ� កូមព�ជា  ឡាវ �ិង គោវៀត�ម។

Cisgender (សីី្ហិស្ហិ អ៊ែយនដឺរ៍):
ជាពាកូយ �ំគោ� គោលើ បំ�គឺគល ដែ�ល �� អតត�ញ្ញាា ណ �ៃវូគោ�ទ   (ដែ���ឺរ)៍  
�ូច ��ង គោ�ទ ពីើ កំូគោណើ ត របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ។

ឧទាំហរណ៍ៈ អុកូ ដែ�ល ��គ ល់ ខ្លឹៃ�ួ ឯង  ជាម���ស  ម្រា�ើ  �ិង �� គោ�ទ ម្រា�ើ ពីើ កំូគោណើ ត   
គឺឺ ជា ម���ស ម្រា�ើ  Cisgender។
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Classism: 
Treating people unfairly and unequally based on how much wealth they 
have.

Example: Judging people without housing or cars are forms of classism.

Colorism: 
Discrimination against people based solely on the darkness or lightness 
of their skin tone. This is often seen in prejudicial treatment given to 
people with darker skin in comparison to people with lighter skin. 

Example: Colorism in families occurs when children with lighter skin are 
praised for their beauty but their cousins with darker skin are told to 
stay out of the sun and to use whitening lotions.

Classism (កាែ សីី្ហិស្ហិហ្សឹ �ឹម) / វ�ៈ�ន�យម:
�ំគោ� គោលើ ការ ម្រាបំម្រាពី�តដគោ�គោលើម���ស�មួ� គោ��អ��តតធិម៌ �ិងមិ�គោ�ែើភាពី  
គោ��ដែ�អកូគោលើចំ�ួ� ម្រាទពីយធ� ដែ�ល ពួីកូ គោគឺ ��។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ គោមើលងា� គោមើលគោថាកូ គោលើ អុកូ ដែ�ល �ែ � �ទះ ឬ ឡា�   
ជា ទម្រាមង់ មួ� នៃ� របំបំវ�ៈ�ន�យម។

Colorism (�អេលីីរហី្សឹ �ឹម) / ការ អេរសី្ហិអេ�ីង ព�៌ស្ហិមបីរ:
�ំគោ� គោលើ ការ គោរ�ី គោអើង ម្រាបំឆាំងំ ម���ស �មួ�  គោ��ដែ�អកូ គោលើ �មី�រដែ�ីកូ របំ�់ ពួីកូ គោគឺ  
(� ឬ គោ�ែ )។ គោបំើ គោធៀបំ ជាមួ� បំ�គឺគល ដែ�ល �� �មី�រ� ការ គោរ�ី គោអើង ដែបំបំ គោ�ះ   
គោម្រាចើ� គោកូើត �� ជាញ� �ងជាង  គោលើ បំ�គឺគល ដែ�ល �� �មី�រគោ�ែ ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ អេរសី្ហិអេ�ីង ព�៌ស្ហិមបីរកូុ�ង ម្រាគឺរួសារ   
គោកូើត �� គោ� គោពីល ដែ�ល គោកូែង ដែ�ល �� �មី�រម្រាជូះ ឬ �    
ម្រាតវូ �� គោគឺ �រគោ�ើរ ថា សាអ ត   គោហើ� គោកូែង ដែ�ល ���មី�រ គោ�ែ  ជាង  
ម្រាតវូ �� គោគឺ បំងាអ ប់ំ ថា អាម្រាកូក់ូ គោហើ� គួឺរ រកូ គោ� មកូ លាបំ ឲ្យយដែ�ីកូ �។
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Decolonize: 
A liberatory process for Native Americans and other communities of 
color that were colonized by imperial forces. The goal of decolonization 
is to move toward self-determination for communities reclaiming their 
lands, governance, resources and cultures.

Example: For many Native American people, reconnecting with 
traditional arts and spiritual practices is important to decolonizing their 
way of life.

Defund: 
To stop providing funding and resources to institutions and systems 
which are harmful to communities. 

Example: The campaign to “Defund the Police’’ is asking cities to 
move funding from police budgets to social services that address 
basic community needs such as housing, education, employment, and 
health care services.

Demilitarize: 
To remove military equipment and tactics from policing that are 
commonly seen in war zones such as weaponized drones, grenade 
launchers, and armored vehicles. 

Example: After a SWAT (Special Weapons and Tactics) Team killed  
an innocent, unarmed woman named Breonna Taylor in her bed,  
there have been increasing calls to demilitarize the police.

Decolonize (ឌីីខូុឡូូណាយហ្សឹឹ៍) / រំអេដាះ ខុែួនពី អាណាន�គម:
�ំគោ� គោលើ�ំគោណើ រ ការ រគំោ�ះ ខ្លឹៃ�ួ របំ�់ ជូ�ជាតិ គោ�ើមអាគោមរកិាងំ  �ិង  
�ហគឺម�៍ ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ ពីណ៌ គោ�សង គោទៀត  ពីើ របំបំអា��ិគឺមរបំ�់ កូង កូ�ៃ ងំ ចម្រាកូពីតត។ិ   
គោ�លគោ� �ំខា�់ នៃ� ការ រគំោ�ះខ្លឹៃ�ួ ពីើអា��ិគឺម  គឺឺ ឈា� គោ� រកូ ភាពី �ច �់ ការ   �ិង  
ទាំមទាំរ ម្រាត�ប់ំ �ូវ ទ�កូ�ើ, ការ ម្រាគឺប់ំ ម្រាគឺង , ធ�ធា� �ិង វបំីធម៌របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ មកូ  វញិ។

ឧទាំហរណ៍ៈ �ម្រា�ប់ំ ជូ�ជាតិ គោ�ើម អាគោមរកិាងំ  
ការ �ារភាា ប់ំ ទំនាក់ូទំ�ង ជាមួ� ��ង �ិលីៈ ម្រាបំនៃពីណើ  �ិង ជំូគោ�ឿ របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ គោ�ើង វញិ  
�� សារ�ំខា�់ ខាៃ ងំ ��់ កូុ�ង ការរំអេដាះវធីី ជីីវតិ់របូស់្ហិ ពួកអេគ  ពី អាណាន�គម។

Defund (ឌីីហ្វាា ន់ដ៍) / កាត់់ ថឹវកិា:
�ំគោ�គោលើ ការ ឈប់ំ �តល់ �វកិា �ិង ធ�ធា� �ល់ សាា ប័ំ�  ឬ  
របំបំ ដែ�ល បំងក គោម្រា�ះថុាក់ូ�ល់ �ហគឺម�៍។

ឧទាំហរណ៍ៈ ��ទធនាការ   “កាត់់ ថឹវកិាបូុំលើ�” កំូពី�ង គោ�ុើ��ំ ឲ្យយ រ�ឋ�ល ម្រាកូងុ នានា គោរ ីកូញ្ចចប់ំ �វកិាពីើ
បូុំលើ� គោ�ឲ្យយ ដែ�កុូ គោ�វាកូមែ �ងគម ដែ�ល គោ�ះម្រាសា� តម្រាមវូការ ចា�ំច់ របំ�់ �ហគឺម�៍វញិ  
�ូចជា ដែ�កុូ គោ�វាកូមែ  ទើលំគោ�, អប់ំរ,ំ ការ ដែ�វង  រកូ ការងារ  �ិង ការ ដែ�ទាំ ំ��ខ្លឹភាពី វញិ។

Demilitarize (ឌីីមីលីីអេធីរ៉ាយូហ្សឹឹ៍) / ដក ស្ហិមត់ថភាពអេ�ធា:
�ំគោ� គោលើ ការ �កូ ហតូ ��ា រៈ, អាវ �ធ �ិង ��ទធវធិើ គោ�ធា ដែ�ល គោគឺ ដែតង គោឃីើញ �� គោម្រាបំើដែត  កូុ�ង គោពីល
�ង្គ្រាងាគ ម  �ូចជាម្រា��ូ ដែ�ល អាច គោម្រាបំើម្រា��់  ជា អាវ �ធ ��, ឧបំកូរណ៍បំំ គោផ្ទាៃ ង ម្រា�ប់ំ ដែបំកូ �ិង ��ជំូ�ិះ
ការពារ ម្រា�ប់ំពីើ បូុំលើ� ។

ឧទាំហរណ៍ៈ �� ការ អំពាវ នាវ ជាគោម្រាចើ� គោ�ុើ ឲ្យយ �� ការដកស្ហិមត់ថភាព អេ�ធាពីើបូុំលើ�  
បំនាទ ប់ំ ពីើ ម្រាកូមុ អាវ �ធ  �ិង តាក់ូទិច ពិីគោ�� (SWAT) មួ� �� ��ៃ ប់ំ ម្រា�ើ ដែ�ល �ែ � កំូហ��  �ិង 
មិ� �� អាវ �ធជាប់ំ ខ្លឹៃ�ួ  �ុក់ូ គោឈាែ ះ ម្រាប៊ំើអូ� គោ�គោលើរ ៍គោ�កូុ�ង ដែម្រាគឺគោគឺង របំ�់ នាង។
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Diaspora: 
Dispersed communities of people who live outside their place of origin 
due to historical events that caused them to leave their homelands.  
They remain connected to their homelands by preserving languages, 
cultures, and histories.

Example: After the wars in Southeast Asia; Hmong, Khmer, Lao, 
Vietnamese, and other ethnic groups make up more than 3 million  
in the Southeast Asian diaspora living in France, Australia, U.S, and 
other countries.

Diversity:
Having people with different experiences, values, beliefs, and 
characteristics. In the U.S., residents have a wide range of national, ethnic, 
racial and other backgrounds. The term is also used to include aspects of 
gender, sexual orientation, class, and much more.

Example: In a workplace, diversity means your staff is made of people  
who have different backgrounds and perspectives.

Discrimination: 
The unfair treatment or unequal allocation of goods, resources, and 
services, and the limitation of access to full participation in society based 
on individual membership in a particular social group. 

Example: Not being hired for a job you are qualified for because your 
name sounds “foreign” is a form of discrimination.

Diaspora (ដាយ អ៊ែ�ីស្ហិបូ�រ៉ា)ូ / ស្ហិហ្សឹគមន៍ ជីន ចំិណាកត្រូស្ហិកុ:
�ំគោ� គោលើ �ហគឺម�៍ ម���ស ដែ�ល រ�់គោ� គោម្រា� ម្រា�កុូ កំូគោណើ ត របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ  គោ��សារ ម្រាពី�តតការណ៍
ម្រាបំវតតសិាម្រា�ត �មួ�  �� បំងខំ ឲ្យយ ពួីកូ �ត់ ចាកូគោចញ ពីើ �ត��ូមិកំូគោណើ ត។ ជាធមែតា  �ហគឺម�៍
ទាំងំគោ�ះ ភាគឺគោម្រាចើ� គោ� រកូា ទំនាក់ូទំ�ង ជាមួ� ម្រា�កុូ កំូគោណើ ត របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ តាមរ�ៈ ការ គោលើកូតគោមកើង  ការ
គោម្រាបំើម្រា��់ ភាសាកំូគោណើ ត វបំីធម៌ �ិង ម្រាបំវតតសិាម្រា�ត របំ�់ ពួីកូ គោគឺ។

ឧទាំហរណ៍ៈ គោម្រាកា� �ង្គ្រាងាគ ម គោ� អា��ើអាគោគឺ�៍ុ �� ពីលរ�ឋ  មុ�ង ដែខ្លឹែរ  ឡាវ �ិង គោវៀត�ម
ម្រាបំ�ណ បំើលា� នាក់ូ  គោ� កូុ�ងស្ហិហ្សឹគមន៍ ជីន ចំិណាកត្រូស្ហិកុអា��ើអាគោគឺ�៍ុ រ�់គោ� កូុ�ង ម្រាបំគោទ�
�រំាង អូម្រាសាត លើ អាគោមរកិូ �ិង ម្រាបំគោទ� មួ� ចំ�ួ� គោទៀត។

Diversity (ដាយ អេវសីីី្ហិធី) / ភាព ចិត្រូមះុ:
�ំគោ� គោលើ ការ ដែ�ល គោ�ើង �� ម���ស�ុ ដែ�ល �� ពូីជូសា��៍ បំទពិីគោសាធ�៍  តនៃមៃ  ជំូគោ�ឿ �ិង 
លកូខណៈ�មីតត ិចម្រាមះុ។ គោ� �ហរ�ឋ អាគោមរកិូ �� ពីលររ�ឋ រាប់ំរ� ជាតិសា��៍ រ�់ គោ�។ ពាកូយ គោ�ះ 
ក៏ូ  គោម្រាបំើ �ំគោ� គោលើ ភាពី ចម្រាមះុទាំក់ូ ទង ��ង គោរឿងគោ�ទ  រ��ិ�ម ខាង គោ�ទ វណះៈ កូម្រាមិត ការ �ិកូា ។ល។

ឧទាំហរណ៍ៈ ភាពចិត្រូមះុគោ�កូុ�ង កូដែ�ៃង គោធវើការ  គោកូើត �� គោ�ើង �� គោ� គោពីល កូដែ�ៃង គោធវើការ គោនាះ  
គោពា�គោពីញ  គោ� គោ�� ម���ស ដែ�ល �� ម្រាបំវតត ិ ឬ ការគិឺត ខ្លឹ��ៗ�ុ ។

Discrimination (ឌីីស្ហិត្រូគីមីអេ�ស្ហិ�ន) / ការ អេរសី្ហិអេ�ីង:
�ំគោ� គោលើការ ម្រាបំម្រាពី�តត មិ� គោ�ែើភាពី ឬ ការ ដែបំងដែចកូគោ�� មិ� គោ�ែើភាពី �ូវ  ទំ�ិញ ធ�ធា� �ិង 
គោ�វាកូមែ  ឬ ការ �ក់ូ ការ កំូណត់ គោលើ ឱកា� ចូលរមួ កូុ�ង ការងារ �ងគម  របំ�់  ជូ�ជាតិ ឬ  ម្រាកូមុ
�មួ� ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ ដែ�ល ម���ស �ុក់ូ មិ� ម្រាតវូ �� គោគឺគោរ�ី ឲ្យយ គោធវើការ គោ�� សារ �ត់ �� គោឈាែ ះ ដែ�ល
�� �ំគោ�ៀង បំរគោទ�  ជាទម្រាមង់ មួ� នៃ� ការ អេរសី្ហិអេ�ីង។
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Disenfranchised: 
Being deprived of power and/or access to rights, opportunities,  
and services. 

Example: Latinx children who cross the border are disenfranchised 
when they are separated from their parents.

Equity: 
A fair outcome achieved by giving people access to the amount and types 
of resources they need. While equality focuses on the equal distribution of 
resources, equity focuses on equal results. Equity seeks to bring justice 
by deeply considering structural factors that benefit some communities 
and not others. 

Example: Schools are working towards equity by providing English as a 
Second Language classes for refugee and immigrant students.

Ethnocentric
A belief that one’s nation or ethnic group is superior to others.

Example: An ethnocentric belief among some Americans is that their 
country and culture is superior to every other nation in the world.

Disenfranchised (ឌីីស្ហិអ៊ែ�ីន អ៊ែត្រូហ្សឹាន ឆាំយស៍្ហិ) /  
អ៊ែដលី ត្រូត់វូ បាន អេគដកហូ្សឹត់ ស្ហិ�ទធ:
�� �័� ថា  ម្រាតវូ �� គោគឺ �កូហតូ អំ�ច  ឬ �ិទធកូុ�ង ការ   ទទួល �� �ូវ  �ិទធគោ�រភីាពី   
ឱកា�  �ិង  គោ�វាកូមែ នានា។

ឧទាំហរណ៍ៈ កូ��រ ជូ�ជាតិ អាគោមរកិូ ឡាទើ� ដែ�ល �� គោ�ៀ� ខ្លឹៃ�ួ ចូល មកូ ទ�កូ�ើអាគោមរកិូ ជាម្រាកូមុ
អ៊ែដលី ត្រូត់វូ បាន អេគ ដក ហូ្សឹត់ ស្ហិ�ទធ   គោ� គោពីល ដែ�ល ពួីកូ �ត់  ម្រាតវូ �� គោគឺ ពីម្រាងាត់ ពីើ ឪពី�កូ �ត � របំ�់ �ត់។

Equity (អេ�គាីធី) / ស្ហិមធម៌:
�ំគោ�គោលើ លទធ�លដែ�ល ទទួល��គោ��គោ�ែើភាពី�ុ តាមរ�ៈ ការ�តល់ ជូូ��ល់ ម្រាបំជាជូ�  �ូវ
ធ�ធា� តាម ចំ�ួ�  �ិង ម្រាបំគោ�ទ ដែ�ល ពួីកូ គោគឺ ម្រាតវូការ។ ចំណ� ច ខ្លឹ���ុ រវាង ពាកូយ  “�មភាពី” �ិង 
“�មធម៌” គឺឺ ម្រាតង់ ថា �មភាពី �ំគោ�គោ�គោលើការដែបំងដែចកូធ�ធា�គោ�� គោ�ែើ�ុ កូុ�ង ខ្លឹណៈ ដែ�ល
�មធម៌ គោផ្ទាដ តគោ�គោលើការ ទទួល �� �ូវ លទធ�ល ដែ�ល គោ�ែើភាពី�ុ។ គោ�ល បំំណង របំ�់ �មធម៌ គឺឺ
ចង់  �ដល់ ��តតធិម៌ �ល់�ហគឺម�៍ គោ�� ពិីចារ� �ុង  លមអិត គោលើ កូតាត   គោម្រា�ង នានា  ដែ�ល �តល់ �ល
ចំគោណញ ឲ្យយ  ដែត បំ�គឺគល  ឬ  �ហគឺម�៍ មួ� ចំ�ួ�តូច។

ឧទាំហរណ៍ៈ សាលានានា កំូពី�ងខិ្លឹតខំ្លឹ គោធវើការ គោឆាំព ះ គោ�រកូស្ហិមធម៌ គោ���តល់ ជូូ� ថុាក់ូ
ភាសាអង់គោគឺៃ� ជាភាសាទើ២ �ល់ កូូ��ិ�សដែ�លជាជូ�គោ�ៀ�ខ្លឹៃ�ួ �ិង អគោនាត ម្រាបំគោវ��៍។ 

Ethnocentrism (អេ�ស្ហិ�ូអ៊ែសី្ហិន ត្រូទីហ្សឹ �ឹម) / ពូជីសាស្ហិន៍ ន�យម :
�ំគោ� គោលើ ជំូគោ�ឿមួ�  ដែ�ល គិឺតថា ជាតិ ឬ ម្រាកូមុ ពូីជូសា��៍ ខ្លឹៃ�ួឯង  លអ គោលើ� ជាតិសា��៍ �នៃទ គោទៀត។

ឧទាំហរណ៍ៈ ជំូគោ�ឿ ពូជីសាស្ហិន៍ន�យមរបំ�់ ជូ�ជាតិ អាគោមរកិាងំ ខ្លឹៃះ គឺឺ ការ ដែ�ល ពួីកូ�ត់ ចាត់ ទ�កូថា
ម្រាបំគោទ�  �ិង វបំីធម៌ របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ ម្រាបំគោ�ើរ គោលើ� ជាតិសា��៍ គោ�សង គោទៀត  គោលើ គោលាកូ។
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Feminism: 
A theory that believes in social, economic, and political equality of all 
people, regardless of gender, sexuality, race, body size, class, ability, or 
religion. Feminism centers the struggles of women and LQBTQIA+ people 
of color. 

Example: The success of the #MeToo movement was primarily led by  
feminist thinking.

Genocide: 
The intentional attempt to completely erase or destroy groups of people 
based on their specific identities through structural oppression and/or 
open acts of physical violence.

Example: During the Khmer Rouge regime, also called the  
Cambodian genocide, almost 2 million Cambodians died. 

Gentrification: 
The displacement of historically poor and/or oppressed communities in 
neighborhoods, in order to make way for privileged and wealthy 
individuals and businesses.

Example: When companies tear down houses in poor neighborhoods to 
build luxury condos, they gentrify the neighborhood and increase the 
costs of housing for everyone.

Feminism (អេហ្សឹាមីនីហ្សឹ �ឹម) / ត្រូស្ហិតីន�យម:
ជា ម្រាទ��តើ ដែ�ល គិឺតថា  គួឺរ��ភាពី គោ�ែើភាពី  កូុ�ងដែ�កុូ �ងគម គោ��ឋកិូចច  �ិង �គោ��� �ម្រា�ប់ំ ម���ស
ម្រាគឺប់ំ �ុ គោ�� មិ�ខ្លឹវល់ ថា  អុកូ ទាំងំ គោនាះ�� គោ�ទ,  ជាតិសា��៍ , �ឌី, វណះៈ, �មតាភាពី  ឬ  
ជំូគោ�ឿសា�នា� ក៏ូ គោ��។ ម្រាទ��តើ ម្រា�តើ�ិ�ម គោផ្ទាត ត �ំខា�់ គោលើ ការ ត�ូ៊របំ�់ នារ ី�ិង �ហគឺម�៍  
LGBTQIA+ ដែ�ល �� ដែ�ីកូ ពីណ៌។

ឧទាំហរណ៍ៈ ជ័ូ�ជំូ�ះរបំ�់ ចលនា #MeToo ម្រាតវូ �� ��កូនា ំគោ�� គោ�លគំឺ�ិតត្រូស្ហិតីន�យម។

Genocide (អ៊ែជី�ូសាយដ៍) / ការ ត្រូបូលី�យពូជីសាស្ហិន៍:
�ំគោ� គោលើ ការ ពីា�ម គោ�� គោចតនា កូុ�ង ការ លប់ំ បំំ�ត់  ឬ បំំផ្ទាៃ ញ ម្រាកូមុ ម���ស �មួ�  គោ�� សារ
អតត�ញ្ញាា ណ ជាក់ូ លាក់ូ �មួ� របំ�់ ពួីកូ គោគឺ  គោ�� គោម្រាបំើ ម្រា��់ ការ �បំ �ងកត់ ជារបំបំ �ិង/ឬ គោ��
គោម្រាបំើ អំគោពីើ ហ�ងា។

ឧទាំហរណ៍ៈ កូុ�ង អំ��ង របំបំ ដែខ្លឹែរ ម្រាកូហម ឬ ដែ�ល ម្រាតវូ �� គោគឺ គោ�ដែ�រ ថា ជា របំបូ ត្រូបូលី�យពូជីសាស្ហិន៍
កូមព�ជា �� ម���ស ជិូត ២លា� នាក់ូ �� សាៃ ប់ំ។

Gentrification (អ៊ែជីនត្រូទីហ្សឹាីអេខុស្ហិ�ន) / ការ�ភី�វឌីឍន៍ អេដាយ បូអេ�ត ញ �នក ត្រូក:
�ំគោ� គោលើ ការ បំគោណត ញអុកូ ម្រាកូ �ិង  �ហគឺម�៍ ម្រាកូើម្រាកូ ពីើ �ងាក ត់ នានា កូុ�ង �័� អ�ិវឌីឍ �ម្រា�ប់ំ ជំូ�ួញ 
ឬ  បំ�គឺគល ដែ�ល �� ម្រាទពីយ  ឬ អំ�ច។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ ដែ�ល  ម្រាកូមុហ៊�� ឯកូជូ� វា�កំូគោទច �ទះ គោ� កូុ�ង �ងាក ត់ ម្រាកូើម្រាកូគោ�ើមីើ �ង់ ខ្លឹ�់�ូ ��ើវ ី
ល័� ពួីកូគោគឺ កំូពី�ង �ំគោណើ រការ�ភី�វឌីឍន៍ អេដាយ បូអេ�ត ញ �នក ត្រូកគោ� កូុ�ង តំបំ�់ គោនាះ គោហើ� គោធវើ ឲ្យយ នៃ�ៃ �ទះ
គោ�  មត�ំ គោនាះ  គោ�ើង នៃ�ៃ �ម្រា�ប់ំ ម្រាបំជាពីលរ�ឋ ម្រាគឺប់ំ �ុ។
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Hate Crime: 
A form of violence where a perpetrator intentionally targets someone 
based on their race, sexuality, religion, ability, etc. 

Example: During the pandemic, COVID-19 was called “China Virus” by 
some in the media, which led to an increase of hate crimes against 
Asians in America.

Homophobia: 
An irrational fear or dislike of people who identify as homosexual or 
LGBTQIA+. It’s also the structural discrimination that prevents those who 
identify as homosexual from having access to resources and 
opportunities, and prevents them from feeling safe or acknowledged in 
society. 

Example: Homophobic beliefs stop many church leaders from 
recognizing same-sex couples.

Hate Crime (អេហ្សឹត់ ត្រូកាយម៍) / ឧត្រូក�ដឋកមៅស្ហិអប់ូ:
�ំគោ� គោលើការគោម្រាបំើ អំគោពីើ ហ�ងា គោ�� គោចតនា ចំគោពាះ �រ� មួ�  គោ�� សារជាតិសា��៍  ពូីជូអំបូំរ គោ�ទ 
សា�នា ឬ  �មតាភាពី កា��មីទាំ របំ�់ ពួីកូគោគឺ។

ឧទាំហរណ៍ៈ កូុ�ង អំ��ងគោរាគឺ រាតតាត  គោរាគឺ កូូវ�ី-១៩  
ម្រាតវូ �� បំ�គឺគល ខ្លឹៃះ កូុ�ង ជួូរ ម្រាបំព័ី�ធ �សពីវ�ា�  �� គោ� ថា “វរី�ូ ចិ�”  
ដែ�ល ការ គោ� គោ�ះ �� ជំូរ �ញ ឲ្យយ �� ការ គោកូើ�គោ�ើង �ូវ ចំ�ួ�ឧត្រូក�ដឋកមៅស្ហិអប់ូម្រាបំឆាំងំ ��ង   
ជូ�ជាតិ អា��ើ គោ� �ហរ�ឋ អាគោមរកិូ។

Homophobia (ហូ្សឹម�ូហ្សឹាូ�អេបូៀ) / ការអេរសី្ហិអេ�ីង មនីស្ហិឹ ត្រូស្ហិឡាញ់អេភីទ ដូចិគ្នាន :
�ំគោ� គោលើការ ខាៃ ច  ឬ មិ� ចូលចិតត គោ�� មិ� �� គោហត��ល ចំគោពាះ អុកូ ដែ�ល ម្រា�ឡាញ់ គោ�ទ�ូច�ុ 
ឬ LGBTQIA+។ ពាកូយ គោ�ះ ក៏ូ�ំគោ�  គោលើ ការ គោរ�ី គោអើង ជា  ម្រាបំព័ី�ធ ដែ�ល រារំាងអុកូដែ�លម្រា�ឡាញ់គោ�ទ
�ូច�ុពីើការទទួល��ធ�ធា��ិងឱកា�នានា �ិង  រារំាង ពួីកូ�ត់ ពីើអារមែណ៍��វតាភិាពី ឬ ការ ម្រាតវូ
�� គោគឺ ទទួលសាគ ល់គោ�កូុ�ង�ងគម�ង ដែ�រ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ជំូគោ�ឿអេរសី្ហិ អេ�ីង មនីស្ហិឹ ត្រូស្ហិឡាញ់ អេភីទ ដូចិគ្នាន  ��បំញ្ចឈប់ំអុកូ��កូនាសំា�នាជាគោម្រាចើ� 
ពីើការទទួលសាគ ល់គូឺគោ�ហ៍ុដែ�ល �� គោ�ទ�ូច�ុ។
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Immigrant: 
An immigrant is someone who makes a conscious decision to leave their 
homeland and move to a foreign country with the intention of settling 
there permanently.

Example: A family who decides to move to another country for better 
opportunities are immigrants.

Indigenous people: 
Ethnic groups of people who are the original or earliest known inhabitants 
of an area or land and have the longest relationship to it. 

Example: Native Americans are Indigenous to what is currently known 
as the United States of America.

Injustice:
 An unfair situation or violation of someone’s rights.

Example: The murder of George Floyd by police brutality was an 
injustice. 

Immigrant (�ីីមីត្រូក�ន) / ជីន�អេនាត ត្រូបូអេវស្ហិន៍:
ជា ជូ� ដែ�ល �� �គោម្រាមចចិតត ចាកូគោចញ ពីើ ម្រាបំគោទ� កំូគោណើ ត គោហើ� គោរ ីទើ លំគោ� មកូ កា�់ ម្រាបំគោទ�គោ�សង  
កូុ�ង គោ�ល បំំណង រ�់ គោ� ជា អចិនៃង្គ្រា�ត�៍។

ឧទាំហរណ៍ៈ ម្រាគឺរួសារ មួ� ដែ�ល �គោម្រាមចចិតត គោរ ីមកូ គោ� ម្រាបំគោទ� មួ� គោទៀត កូុ�ង គោ�ល បំំណង ដែ�វង រកូ
ឱកា� ម្រាបំគោ�ើរជាង ម��  គឺឺ ជាជីន �អេនាត ត្រូបូអេវស្ហិន៍។

Indigenous (�ីីនឌីីជីីអេនីស្ហិ) / ជីនជាត់�អេដីម:
ជាម្រាកូមុ ម���ស ដែ�ល �� គោ�ើមកំូគោណើ ត ឬ �� តាងំ ទើលំគោ� គោ� កូុ�ងតំបំ�់  ឬ  
ទ�កូ�ើ �មួ� ម�� គោគឺ បំងអ�់។

ឧទាំហរណ៍ៈ ជូ� ជាតិ គោ�ើមអាគោមរកិាងំ គឺឺ ម្រាកូមុ ជីនជាត់�អេដីមគោ� កូុ�ង ទ�កូ �ើ ដែ�ល �ពីវនៃ�ៃ  ម្រាតវូ �� គោគឺ
គោ� ថា �ហរ�ឋ អាគោមរកិូ។

Injustice (�ីីនចាសីី្ហិស្ហិ) / ភាព�យីត់ត�ធម៌:
សាា �ភាពីឬ  ការ បំំពា�គោ�� អ��តតធិម៌ គោលើ�ិទធ  របំ�់ បំ�គឺគល � �ុក់ូ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ គោធវើឃា� គោលាកូ  ចច  ហៃ��៏  គោ�� សារ អំគោពីើ ហ�ងា គោ�� បូុំលើ�  
ជា ភាព �យីត់ត�ធម៌មួ�។
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Inclusion: 
Bringing traditionally excluded individuals and/or groups into processes, 
activities, and decision/policy making in a way that shares power and 
welcoming spaces. 

Example: Creating inclusive policies and practices that ensure that all 
people from different social groups have access to resources.

Intersectional: 
Intersectional theory looks at how different communities are affected by 
overlapping systems of power. It is a holistic way of identifying a person’s 
struggle by taking into account the larger forces that shape their social 
experience, such as race, class, gender, sexual orientation, immigration 
status, legal status, education levels, access to food, and so on

Example: Intersectional environmentalism looks at how the health of 
the Mekong river is also connected to the health and wellbeing of the 
farmers living around it.

Inclusion (�ីីនគែូសិ្ហិ�ន) / ការ រ៉ាប់ូ បូញ្ចូាូលី:
�ំគោ� គោលើ ការនា ំបំ�គឺគល ឬ ម្រាកូមុ ម���ស ដែ�ល គោគឺ ធាៃ ប់ំ គោមើល រលំង ឲ្យយ ចូលរមួ កូុ�ង �ំគោណើ រការ  �កូមែភាពី 
ឬ  ការ�ម្រាមចចិតត ឬគោ�ល �គោ��� នានា កូុ�ង �័� គោ�ើមីើ ដែចកូ រដំែលកូ អំ�ច �ិង បំងក បំរ�ិកា�
សាវ គឺម�៍។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ បំគោងកើត គោ�ល �គោ��� �ិង ការ អ��វតត�៍  អ៊ែដលី រ៉ាប់ូ បូញ្ចូាូលី ជួូ�ធានា �� ថា  
ពីលរ�ឋទាំងំអ�់ ពីើ ម្រាគឺប់ំ លំ�ប់ំ ជា�់ ថុាក់ូ  �� �ិទធ ទទួល �� �ូវ ធ�ធា� នានា �ូច �ុ។

Intersectional (�ីីនអេធីអ៊ែសី្ហិកស្ហិ�ន�� លី) / អ៊ែដលី ម្ចាន ភាព ត្រូបូទាក់ត្រូកឡា:
ជា ម្រាទ��តើដែ�ល គោផ្ទាត តគោលើ �ល បុំះពាល់ ដែ�ល �ហគឺម�៍ នានា �� ទទួល ពីើ របំបំ អំ�ច ដែ�ល
ម្រាបំទាំក់ូម្រាកូឡា ជាមួ� �ុ។ ម្រាទ��តើគោ�ះ ជា វធិើសាម្រា�ត មួ� គោ�ើមីើ កំូណត់  �ិង ដែ�វង�ល់ អំពីើ ទ�កូខលំ�កូ
របំ�់ ម���ស ��ុក់ូ  គោ�� ពិី�ិតយ គោលើ កូតាត  ធំៗ ដែ�លអាច  កំូណត់ បំទពិីគោសាធ�៍ ខាង �ងគម របំ�់ គោគឺ  
�ូចជា កូតាត  ពូីជូសា��៍  វណះៈ គោ�ទ រ��ិ�មខាង គោ�ទ សាា �ភាពី អគោនាត ម្រាបំគោវ��៍ សាា �ភាពី�ៃវូចាប់ំ 
កូម្រាមិតអប់ំរ ំ�មតាភាពីទទួល�� អា�របូំតាមា។ល។

ឧទាំហរណ៍ៈ ចលនា បំរសិាា �អ៊ែដលី ម្ចាន ភាព ត្រូបូទាក់ត្រូកឡា  
ពិី�ិតយ គោមើល  ថា គោតើ សាា �ភាពី ទគោ�ៃ គោមគឺងគ �� ភាពី �ារភាា ប់ំ��ង��ខ្លឹភាពី �ិង  
��ខ្លឹ��លភាពី ម្រាបំជាកូ�ិកូរ ដែ�ល រ�់ គោ� ដែកូីរ គោនាះ �ុង�ខ្លឹៃះ។
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Internalized Oppression: 
Destructive patterns of feelings and behaviors experienced by the people 
who are targets of oppression, turned inward upon themselves and 
directed at other members of the target group. 

Example: Because of internalized oppression, communities of color 
may not speak up as much in meetings because they are afraid it won’t 
be seen as important enough.

LGBTQIA+: 
The umbrella term for a community of people who identify as lesbian, gay, 
bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, and more.

Example: In 2015, the Supreme Court declared same sex-marriage a 
constitutional right, a historic moment for the LGBTQIA+ community

Marginalize:
To push to the edges, outside the mainstream spaces. Marginalized 
groups of people are often denied access to resources and their voices, 
histories, and perspectives are ignored.

Example: Marginalized people are often denied employment because 
of their immigration status.

Internalized Oppression (�ីីនអេធី�� លីឡាយស៍្ហិ �ូអេត្រូបូ�ស្ហិស្ហិ�ន) / 
ការ គ្នាបូស្ហិងកត់់ អ៊ែដលី ត្រូជាបូ ដល់ី �ង កនីង: 
�ំគោ� គោលើ ដែបំបំដែ�� អារមែណ៍�ិងអាកូបំីកិូរ�ិដែ�ល អាច បំងកជាគោម្រា�ះថុាក់ូ ដែ�លគោកូើត ��កូុ�ង
ចំគោ�ម  ម្រាបំជាជូ� ដែ�លជាគោ�លគោ�នៃ�ការ�បំ�ងកត់ គោហើ�ដែ�ល  ��បំដែងវរអារមែណ៍ �ិង 
អាកូបំីកិូរ�ិ ទាំងំគោនាះ មកូរកូខ្លឹៃ�ួគោគឺ �ិង ��ជិូកូ�នៃទគោទៀតនៃ�ម្រាកូមុរង គោម្រា�ះ គោនាះ វញិ។

ឧទាំហរណ៍ៈ គោ�� សារការ គ្នាបូស្ហិងកត់់ អ៊ែដលី ត្រូជាបូ ដល់ី �ង កនីង �ហគឺម�៍ ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ ពីណ៌
ជា គោម្រាចើ�  ��ខ្លឹចិតត មិ�បំគោញ្ចចញ មតិ កូុ�ង កិូចច ម្រាបំជូ�ំ នានា គោ�� សារ ពួីកូ គោគឺ ខាៃ ច ថា �ំ�ើ របំ�់ ពួីកូគោគឺ  
អាច ម្រាតវូ �� អុកូ�នៃទ  ចាត់ទ�កូ ថា មិ� �� សារ�ំខា�់ម្រាគឺប់ំម្រា��់។

LGBTQIA+ (��លី ជីី បីីូ ធី  គូូ  អាយ  អេ� ផែ�ស្ហិ): 
ជា ពាកូយ កាត់ �ម្រា�ប់ំ �ហគឺម�៍  ឬ  បំ�គឺគល ដែ�ល ចាត់ ទ�កូ ខ្លឹៃ�ួ ឯង ជា ម���ស ម្រា�ើ ម្រា�ឡាញ់ ម្រា�ើ �ូច�ុ 
(lesbian), បំ�រ�ម្រា�ឡាញ់គោ�ទ�ូច�ុ (gay), អុកូ ដែ�ល ម្រា�ឡាញ់ ទាំងំពីើរ គោ�ទ (bisexual),  
អុកូ ដែ�ល បំតូរ គោ�ទ (transgender), គោខ្លឹទើ� (queer), អុកូ ដែ�ល គោ�  មិ� ទាំ�់ �គោម្រាមចចិតត ចា�់ លា�់ អំពីើ 
រ��ិ�ម ខាង គោ�ទ របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ (questioning), អុកូ ដែ�ល �� ម្រាបំ�ប់ំគោ�ទ មិ� ចា�់លា�់ (intersex), 
ម���ស ដែ�ល �ែ � ចំណង់ ខាង គោ�ទ (asexual) �ិង គោ�ទ �នៃទ គោទៀត។

ឧទាំហរណ៍ៈ គោ� ឆុាំ ំ២០១៥ ត�លាការ កំូពូីល នៃ� �ហរ�ឋ អាគោមរកិូ �� ម្រាបំកា�  �តល់ �ិទធ តាម រ�ឋ
ធមែ��ញ្ចា �ល់ ចំណង  អាពាហ៍ពិីពាហ៍ គោ�ទ�ូច�ុ ដែ�ល ម្រាពី�តតការណ៍ គោ�ះ ជា ម្រាពី�តតការណ៍ ម្រាបំវតតិ
សាម្រា�ត �ម្រា�ប់ំ �ហគឺម�៍ LGBTQIA+។

Marginalize (ម្ចា� ជីីន�� លីឡាយស៍្ហិ) / អេមីលី រំលីង: 
�� �័� ថា រ �ញគោ� គោកូៀ� �ិង មិ� ម្រាតវូ �� រាប់ំ ចូល កូុ�ង ជួូរ �ហគឺម�៍ ភាគឺ គោម្រាចើ�។ ម្រាកូមុ ម្រាបំជាជូ� ដែ�ល
ម្រាតវូ �� គោគឺ គោមើល រលំង ដែតង ម្រាតវូ �� គោគឺ បំ�ិគោ�� មិ� ឲ្យយ ទទួល �� �ូវធ�ធា�នានា គោហើ� ជាទូគោ� 
�គោមៃង ម្រាបំវតតសិាម្រា�ត  �ិង មតិ របំ�់ ពួីកូ គោគឺ  ដែតង ម្រាតវូ �� គោគឺ គោមើល រលំង។

ឧទាំហរណ៍ៈ ម្រាកូមុ ម្រាបំជាជូ�ដែ�ល ម្រាតវូ�� គោគឺអេមីលី រំលីង ដែតង ម្រាតវូ �� គោគឺ បំ�ិគោ��មិ� �តល់ ការងារ  
គោ�� សារ សាា �ភាពី អគោនាត ម្រាបំគោវ��៍ របំ�់ ពួីកូ គោគឺ។
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Microaggression: 
The everyday verbal, nonverbal, and environmental slights, snubs, or 
insults, whether intentional or unintentional, which communicate hostile, 
derogatory, or negative messages that are primarily experienced by 
marginalized groups. 

Example: A microaggression could be something as simple as a 
manager continuing to say their employee’s name incorrectly, even after 
working together for many years.

Model Minority Myth:
A stereotype that is often used against Asian and other ethnic, racial, and 
religious groups; the myth is that minority groups who are assumed to have 
achieved a higher degree of success than other groups are seen as the 
ideal model for assimilation in which other groups are unfairly compared to. 
This success is typically measured in income, education, etc. 

Example: The model minority myth is heavily used against Asian 
Americans, who are upheld to high expectations and pitted against other 
people of color. This often leads to ignoring or dismissing their concerns.

Microaggression (បៃម�ត្រូក�ឺូអ៊ែត្រូគស្ហិស្ហិ�ន): 
ជា ការ គោម្រាបំើ ពាកូយ ឬ �កូមែភាពី ដែ�ល គោឈៃើ� គោមើលងា�  គោ�ៀម�ម  ទាំងំ គោ�� គោចតនា  ឬ   
អគោចតនា  គោ�ើមីើ បំ ងក �ូវ បំរ�ិកា� អវជិូា��  �ិង បំនាទ បំបំគោនាា កូ �ល់ �ហគឺម�៍  
ដែ�ល ម្រាតវូ �� គោគឺ គោមើល រលំង �មួ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ បៃម�ត្រូក�ឺូអ៊ែត្រូគស្ហិស្ហិ�ន អាចជា គោហត�ការណ៍ សាមញ្ចា �មួ� �ូច ជា ការ ដែ�ល នា�កូ
ម្រាគឺប់ំម្រាគឺង គោ� ដែត បំ�ត គោ�គោឈាែ ះ អុកូ គោម្រាកាម ឱវាទ ខ្លឹៃ�ួ ខ្លឹ�� គោបំើ គោទាំះ ជា �� គោធវើ ការ ជាមួ� �ុ ជា �ូរ ឆុាំំ
មកូ គោហើ�។

Model Minority Myth (ម�ូអ៊ែដលី ម្ចា� យ�ូរធីិ មីស្ហិ) /  
អេរឿង អេត្រូពងម�នព�ត់  �ំពីជីនជាត់� ភាគត់�ចិគំរ:ូ 
�ំគោ� គោលើ ការ នៃមុ ដែ�ល គោគឺ �ិ�ម គោម្រាបំើ ម្រាបំឆាំងំ ��ង ជូ�ជាតិ អា��ើ ឬ ជូ�ជាតិ �ិង  
ម្រាកូមុ សា�នា �នៃទ គោទៀត។ គោរឿង គោម្រាពីងមិ�ពិីត គោ�ះ ដែចង ថា ម្រាកូមុ ជូ� ជាតិ ភាគឺតិចដែ�ល �� ភាពី
គោជាគឺជ័ូ� គោលើ� ម្រាកូមុ�នៃទ  ម្រាតវូ �� គោគឺ ចាត់ ជាគំឺរ ូ �ម្រា�ប់ំ ការ បំ�ា�ខំ្លឹៃ�ួ គោ� កូុ�ង �ងគម  

 ដែ�ល ជាទូគោ� ការ គោម្រាបំៀបំ គោធៀបំ គោ�ះ  ដែតង ម្រាតវូ �� គោធវើគោ�ើង គោ�� មិ� ��តតធិម៌។  
ការ វា�់ ភាពី គោជាគឺជ័ូ� គោ�ះ ដែតង គោផ្ទាត ត គោលើ កូតាត  មួ� ចំ�ួ� �ូចជា ចំណូល កូម្រាមិតការ �ិកូា ។ល។

ឧទាំហរណ៍ៈ អេរឿង អេត្រូពងម�នព�ត់  �ំពីជីនជាត់� ភាគត់�ចិគំរ ូដែតង ម្រាតវូ �� គោគឺ គោម្រាបំើ ភាគឺគោម្រាចើ� គោលើ ជូ�ជាតិ
អា��ើ អាគោមរកិាងំ ដែ�ល  ដែតង ម្រាបំកា�់ខាា ប់ំ�ូវការរពំី�ងទ�កូខ្លឹព�់ �ិង ម្រាតវូ�� គោគឺ �ក់ូ គោម្រាបំៀបំគោធៀបំ
ម្រាបំឆាំងំ��ងម���សដែ�ីកូពីណ៌គោ�សងគោទៀត។ ទគោងវើ គោ�ះ �� បំងក ឲ្យយ ការ �ល់ ម្រាច� ំថា  �ហគឺម�៍
អា��ើ គោ�ើង លអគោហើ� �ិង មិ�ចា�ំច់ ម្រាតវូ ការការ  ខ្លឹវល់ខាវ ���ខ្លឹទ�កូខ ពីើ �ំ�ក់ូ រ�ឋ �ិ�ល គោទ។
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Movement: 
The effort to organize people to address systemic problems or injustices 
while building an alternative vision or solution. 

Example: Black Lives Matter has been a global movement, increasing 
visibility of the disportunate rates that Black people are killed by  
police brutality.

Patriarchy: 
A social system where men have primary power and influence in the 
political, social, economic, legal, and familial spaces. Patriarchy favors 
male-dominated thinking, decision-making, and is centralized on the male 
narrative or perspective of how the world works and should work.

Example: In a family dynamic, patriarchy means only the man of the 
house is allowed to make decisions for their partner and children’s 
well-being and future. 

Police Brutality: 
Excessive use of force. State sanctioned violence against community 
members, including verbal harassment, property damage, assault, and 
death. 

Example: The deaths of George Floyd, Breonna Taylor, Fong Lee, and 
others by officers are forms of police brutality.

Movement (មូអេវមី�ន) / ចិលីនា: 
�ំគោ� គោលើ កិូចចខិ្លឹតខំ្លឹម្រាបំ�ងដែម្រាបំងគោ�ើមីើចាត់ដែចង ម���ស គោ�ើមីើ គោ�ះម្រាសា�បំញ្ញាា ជាម្រាបំព័ី�ធ ឬ  
អ��តតធិម៌នានា �ិង កូុ�ង  ខ្លឹណៈ ដែតមួ�  កូសាងចកូខ�វ�័ិ�ឬ�ំគោ�ះម្រាសា�ដែបំបំ �ែើ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ចលនា ជូើវតិ ជូ�ជាតិដែ�ីកូ គោ�ែ �� សារ�ំខា�់  ជាចិលីនា�កូល មួ�   
ដែ�ល ជំូរ �ញ ឲ្យយ �� ការ �ល់��ង  គោម្រាចើ� ជាង ម��អំពីើ អម្រាតា នៃ� ការ គោធវើឃា� 
 គោលើ  ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ  គោម្រាកាម អំគោពីើ ហ�ងា របំ�់  បូុំលើ�។

Patriarchy (អេផត្រូទីអាកឃីី) / របូបូ បូ�តាធ�បូអេត់យូ: 
ជា ម្រាបំព័ី�ធ �ងគម ដែ�ល បំ�រ� �� អំ�ច  �ិង ឥទធពិីល ខាៃ ងំ  កូុ�ង ជួូរ �គោ��� �ងគម គោ��ឋកិូចច 
�ៃវូចាប់ំ �ិង ម្រាគឺរួសារ។ របំបំបិំតាធិបំគោត�យ �� ភាពី លំគោអៀង �ិង  �មំ្រាទ ការ គិឺត  ដែ�ល ម្រាគឺប់ំម្រាគឺង �ិង 
�គោម្រាមចចិតត  គោ�� បំ�រ� �ម្រា�ប់ំ �ំគោណើ រ ការ របំ�់ ពិី�ពីគោលាកូ។

ឧទាំហរណ៍ៈ គោ� កូុ�ង ជួូរ ម្រាគឺរួសារ របូបូបូ�តាធ�បូអេត់យូ �� ដែចង ថា  �� ដែត បំ�រ� បុំ�គោ�ះ ះ ដែ�ល ��
�ិទធ �គោម្រាមចចិតត គោលើ ជូើវតិ �ិង អនាគឺត របំ�់ ម្រាបំពី�ធ �ិង កូូ�គោ� របំ�់ គោគឺ។

Police Brutality (ផូលីីស្ហិ ត្រូបីូថូាលី�ធី) / ការ អេត្រូបីូ  ហ្សឹ�ងា អេដាយ បូ�ូលីីស្ហិ: 
ការ គោម្រាបំើហ�ងាហ�ួគោហត�   គោ���� ការ �មំ្រាទ ពីើ  រ�ឋ  ម្រាបំឆាំងំ ��ង ��ជិូកូ �ហគឺម�៍   
ដែ�ល រមួ បំញ្ចចលូ �ូវអំគោពីើ មួ� ចំ�ួ� �ូចជា   ការ ម្រាបំ�ទគោ�� ពាកូយ�មតើ  ការ បំំផ្ទាៃ ញ ម្រាទពីយ�មីតតិ  
ការ វា� គោធវើ�បំ �ិង ការ ��ៃ ប់ំ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ឃា�កូមែ របំ�់ គោលាកូ  ចច  ហៃ��៍ នាងម្រាប៊ំើអូ� គោ�គោលើរ ៍គោលាកូ ហវ�ង លើ �ិង 
ជូ�រងគោម្រា�ះ មួ� ចំ�ួ� គោទៀតគោ�� សារ បូុំលើ� គឺឺ ជា ឧទាំហរណ៍ នៃ�ការ អេត្រូបីូ  ហ្សឹ�ងា អេដាយ បូ�ូលីីស្ហិ  ។
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Power: 
The ability to access certain privileges and influence, such as wealth, jobs, 
resources, and behaviors.

Example: The principal of a school holds more power than teachers to 
change its student detention policies.

Prejudice: 
A negative assumption of others based on stereotypes popularized by 
society. Prejudices are learned and can be unlearned. 

Example: A White neighbor who has never interacted with his Southeast 
Asian neighbors holds prejudice against them that they may not know 
English. 

Privilege: 
Holding special access to social, political, and economic power including 
preferential treatment given by society to members of dominant groups, 
such as White people and those who are wealthy.

Example: Due to their privilege, wealthy celebrities and political leaders 
were involved in a bribery scandal that helped their children get into 
elite schools.

Power (អេ�អេវរ៍ី) / �ំណាចិ: 
�ំគោ� គោលើ �មតាភាពីកូុ�ងការទទួល���ូវ អ�័�ឯកូ�ិទធ�ិិងឥទធពិីលនានា  �ូចជាម្រាទពីយ�មីតតិ 
ការងារ ធ�ធា� �ិង ការ ម្រាបំម្រាពី�តត។

ឧទាំហរណ៍ៈ នា�កូសាលា  �ន �ំណាចិជាង ម្រាគឺ ូបំគោម្រាងៀ�   
កូុ�ង ការ កំូណត់ គោ�លការ �ក់ូ ទណឌ កូមែ �ិ�ស  ដែ�ល គោធវើ ខ្លឹ��។

Prejudice (អ៊ែត្រូពអេជីីឌីីស្ហិ) / ការ អេរសី្ហិអេ�ីង: 
�ំគោ� គោលើការ ��ែត់ គោ�� អវជិូា�� អំពីើ  បំ�គឺគល ឬ ម្រាកូមុ ម���ស �មួ�   
គោ�� គោ�ង គោលើ �ត់ុ គំឺ�ិតនៃមុ រមួ  ដែ�ល �� គោ� កូុ�ង  �ងគមចំគោពាះ បំ�គឺកល ឬ ម្រាកូមុ ម���ស មួ� គោនាះ។ 

ឧទាំហរណ៍ៈ អុកូ ជិូតខាង ដែ�ីកូ� ដែ�ល មិ� ធាៃ ប់ំ �� ទំនាក់ូទំ�ង ជាមួ� ��ង អុកូ ជិូត ខាង ជូ�ជាតិ
អា��ើអាគោគឺ�៍ុ របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ  អាច ��ការ អេរសី្ហិ អេ�ីងចំគោពាះ ពួីកូ គោគឺ   
គោ�� សារ ពួីកូគោគឺ មិ� គោចះ ភាសាអង់គោគឺៃ�។

Privilege (ត្រូពីវលីីីដ) / �ភី�យឯកស្ហិ�ទធ: 
�ំគោ� គោលើការ �� �ិទធ ពិីគោ�� កូុ�ង ការ ទទួល �� �ូវ អំ�ច ខាង �ងគម  �គោ��� �ិង គោ��ឋកិូចច  
គោ�� រមួ បំញ្ចចលូ �ង ដែ�រ�ូវ ការអ��គោម្រា�ះពិីគោ��ដែ�ល�តល់គោ���ងគមឲ្យយ �ល់��ជិូកូ  
នៃ�ម្រាកូមុដែ�ល គោលចគោធាៃ  �ូចជាជូ�ជាតិដែ�ីកូ� �ិង អុកូដែ�ល��ម្រាទពីយ�មីតត�ិត�កូ�តមា។

ឧទាំហរណ៍ៈ �� តារា  �ិង អុកូ �គោ��� ដែ�ល �� ម្រាទពីយ �មីតត ិ�ត�កូ�តមា ខ្លឹៃះ  
�� គោម្រាបំើ �ភី�យឯកស្ហិ�ទធរបំ�់ ខ្លឹៃ�ួ  ជួូ� ឲ្យយ កូូ� ខ្លឹៃ�ួ �� ចូល គោរៀ� កូុ�ង សាលា លអកំូពូីល។
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Prison Industrial Complex: 
A system of government agencies and private companies working 
together to profit from putting people in prisons. 

Example: The prison industrial complex is a form of modern day slavery 
by using prisoners as free or cheap labor for many jobs including 
dangerous occupations like construction and fighting wildfires.

Punitive: 
The practice of punishment as a form of justice. A punitive justice system 
believes that by punishing people who break laws with incarceration, 
suffering, and isolation; it will create a safer society.

Example: A punitive practice in schools is punishing students who are 
late for class by putting them in detention.

Prison Industrial Complex (ត្រូពីហ្សឹ �ឹន �ីីនដាស់្ហិអេត្រូសី្ហិ�លី ខំុ ផែ�ចិស៍្ហិ) / 
ម�ឌ លីឧស្ហិាហ្សឹកមៅពនធនាគ្នារ: 
ម្រាបំព័ី�ធនៃ�ទើភុាក់ូងាររ�ឋ �ិ�ល  �ិងម្រាកូមុហ៊��ឯកូជូ� ដែ�លគោធវើការជាមួ��ុ  
គោ�ើមីើរកូម្រា�ក់ូចំគោណញពីើការ�ក់ូម���សគោ�កូុ�ងពី�ធនា�រ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ម�ឌ លីឧស្ហិាហ្សឹកមៅពនធនាគ្នារ គឺឺ ជា ទម្រាមង់ ទាំ�ភាពី �ម័� �ែើ ដែ�ល គោម្រាបំើ ម្រា��់អុកូ
ជាប់ំ ពី�ធនា�រ  ជាពីលកូរ ដែ�ល ឥត នៃ�ៃ ឬ គោថាកូ �ម្រា�ប់ំ ការ ងារ ជាគោម្រាចើ�  រមួទាំងំ ការងារ �� គោម្រា�ះ
ថុាក់ូ មួ� ចំ�ួ� �ូចជា ជាង �ំណង់ ឬ អុកូ ពី�ៃត់ គោ�ៃើង គោឆ្លះ នៃម្រាពី។

Punitive (ភីូូន�ធីវ) / ទ�ឌ ភាព: 
�ំគោ� គោលើ ការ គោម្រាបំើ  ទណឌ កូមែ ជា ទម្រាមង់ មួ� នៃ�ការ អ��វតត  ��តតធិម៌។ “របំបំ ��តតធិម៌គោ�� គោម្រាបំើ ទណឌ កូមែ” 
គោជូឿ ថា  �ងគម គោ�ើង��ង �� ��វតាភិាពី ជាង ម��  ម្រាបំ�ិ� គោបំើ  គោ�ើង  �ក់ូ គោទាំ� គោលើ អុកូ គោលែើ� ចាប់ំគោ��
ការ �ក់ូ គឺ�កូ ការគោធវើ ទ�កូខ �ិង ការ �ក់ូឲ្យយ  គោ�គោ�� ឯកា។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ អ��វតត�៍ ដែបំបូ ទ�ឌ ភាពដែ�ល �� គោ�តាម សាលាគោរៀ� នានា   
�� �ូចជា ការ �ក់ូ គោទាំ�  �ិ�ស ដែ�ល មកូ �ឺត ឬ គោគឺច សាលា  គោ� � ម្រាតវូ ម្រាគឺនូៃវ ា ឬ  
គោ�� រា�ការ គោ� អា�ពីា�ល របំ�់ពួីកូ  គោគឺ។
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Race: 
Refers to groups and cultures who share certain distinctive physical traits 
and characteristics. This is different from ethnicity, which refers to shared 
cultures, language, ancestry, practices, and beliefs. 

Example: The Asian race includes numerous ethnic groups and 
nationalities, such as Hmong, Korean, Taiwanese, Laotian, Vietnamese, 
Chinese, Cambodian and more than hundreds of ethnicities. 

Racism: 
A belief that race is a fundamental determinant of human traits and 
capacities and that racial differences produce an inherent superiority of a 
particular race. 

Example: The death of George Floyd has highlighted the racism that 
many Black Americans experience at the hands of police.

Refugee: 
People who have fled war, violence, conflict, and/or persecution from their 
country of origin and have crossed borders to seek safety and asylum in 
another country. 

Example: Minnesota is home to more than 500,000 Southeast Asian 
refugees after the Vietnam War and Secret War, including Cambodian, 
Hmong, Lao, Vietnamese and other ethnic groups. 

Race (អេរស្ហិ) / ពូជីសាស្ហិន៍: 
�ំគោ� គោលើ ម្រាកូមុ ឬ វបំីធម៌ ដែ�ល �� លកូខណៈ�មីតត ិរាងកា� �ូច�ុ។ ពាកូយ ថា “ ពូីជូសា��៍ ” 
ខ្លឹ���ុ ពីើពាកូយ   “ជូ�ជាតិ” ម្រាតង់ ថា ពាកូយ ជូ�ជាតិ �ំគោ� គោលើ ម្រាកូមុម���ស ទាំងំឡា� � ដែ�ល ��  
វបំីធម៌ ភាសា គោ�ើមកំូគោណើ ត ជំូគោ�ឿសា�នា�ូច�ុ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ពូជីសាស្ហិន៍អា��ើ  �� រមួ បំញ្ចចលូ �ូវ ជូ�ជាតិ  �ិង �ញ្ញាា តិ ជាគោម្រាចើ�  �ូចជា មុ�ង កូូគោរ ា 
នៃតវាា�់ ឡាវ គោវៀត�ម ចិ� ដែខ្លឹែរ �ិង សា��៍ រាប់ំ រ� គោ�សង គោទៀត។

Racism (អេរសីី្ហិហ្សឹ �ឹម) / ការ ត្រូបូកាន់ ពូជីសាស្ហិន៍: 
�ំគោ� គោលើ ជំូគោ�ឿ ដែ�ល ថា ពូីជូសា��៍ គឺឺជា កូតាត កំូណត់ជាមូល�ឋ �  
នៃ�ចរតិ�ិង�មតាភាពីរបំ�់ ម���ស។ ម���ស ដែ�ល ម្រាបំកា�់ ពូីជូសា��៍  គិឺតថាភាពីខ្លឹ���ុនៃ�
ពូីជូសា��៍�ើមួ�ៗ  ជាកូតាត  ដែ�ល គោធវើឲ្យយ សា��៍ មួ� ពូីដែកូ ឬអ�់ជាង សា��៍ មួ� គោទៀត។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ សាៃ ប់ំ របំ�់ គោលាកូ ចច ហៃ� �� ឆ្លៃ�ះ បំញ្ញាច ងំ �ូវ បំញ្ញាា   ត្រូបូកាន់ ពូជីសាស្ហិន៍ ដែ�ល
ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ   ដែតងជួូបំ ម្រាបំទះ គោម្រាកាម សុានៃ� បូុំលើ�។

Refugee (អេរហ្សឹា�ូជីី) / ជីនអេភីៀស្ហិខុែួន: 
�ំគោ� គោលើ អុកូ ដែ�ល គោ�ៀ� ខ្លឹៃ�ួ គោ�� សារ �ង្គ្រាងាគ ម អំគោពីើហ�ងា  ជូគោ�ៃ ះ  �ិង  
ការ �ក់ូ គោទាំ� គោ� កូុ�ង ម្រា�កុូ កំូគោណើ ត ខ្លឹៃ�ួ 

 
គោហើ� �� ឆ្លៃង មកូ រ�់ គោ� គោ�� ��វតាភិាពី គោ� ម្រាបំគោទ� មួ� គោទៀត។

ឧទាំហរណ៍ៈ រ�ឋ មើគោ��ូតា  �ន ជីនអេភីៀស្ហិខុែួនអា��ើ អាគោគឺ�៍ុ ម្រាបំ�ណ ៥ដែ�� នាក់ូ ដែ�ល��  គោគឺច
មកូ រ�់គោ� ទើគោ�ះ គោម្រាកា� �ង្គ្រាងាគ ម គោវៀត�ម �ិង �ម័�វាលពិីឃា� ដែ�ល កូុ�ង គោនាះ �� ជូ�ជាតិ
ដែខ្លឹែរ មុ�ង ឡាវ  គោវៀត�ម �ិង ជូ�ជាតិ មួ� ចំ�ួ� គោទៀត។
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Resilience:
The ability to withstand, rebound, recover, and grow from 
challenging experiences.

Example: Survivors who go through war, trauma, poverty are resilient. 

Rights (civil and human): 
Rights inherent to all human beings, regardless of race, sex, nationality, 
ethnicity, language, religion, or any other status. 

Example: Having the freedom of opinion and expression is a human 
right.

Self-Determination: 
The process of one’s freedom to live as one chooses and to have the 
ability to control one’s own destiny, without consultation and interference 
by anyone or anything else.

Example: During the pandemic, communities worked towards self-
determination by starting their own system for mutual aid through free 
meals and cash assistance. 

Resilience (អេរហ្សឹឹីីអេលីៀនស៍្ហិ) / ភាព �ត់់ធន់: 
�ំគោ� គោលើ �មតាភាពី កូុ�ង ការ ម្រាបំឈម គោងើបំ មកូ វញិ �ិង លូតលា�់   
ពីើ បំទពិីគោសាធ�៍ �៏ លំ�កូ �មួ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ អុកូ ដែ�ល រចួ ជិូវតិ ពីើ �ង្គ្រាងាគ ម ការបុំះទងគិច ឬ ភាពីម្រាកូើម្រាកូ  
��ទធ ��ង ជា បំ�គឺគល ��ភាព�ត់់ធន់។

Rights (civil and human) (បៃរថ៍ូឹ (សីី្ហិវលីី អេ�ន ហូី្សឹម�ន)) /  
ស្ហិ�ទធ  (សីី្ហិវលិី ន�ង មនីស្ហិឹ): 
�ំគោ� គោលើ �ិទធ ដែ�ល ម���ស ទាំងំអ�់ គួឺរ �� មិ� ថាជា សា��៍ �ញ្ញាា តិ  ជូ�ជាតិ គោ�ទ   
ភាសា  សា�នា  ឬ �ាិត កូុ�ង សាា �ភាពី � ក៏ូ គោ��។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការ �� គោ�រភីាពី កូុ�ង ការ �ិ�� �តើ  �ិង បំគោញ្ចចញ មតិគោ�ប់ំ ជាស្ហិ�ទធម���ស។

Self-Determination (អ៊ែសី្ហិលី ឌីីអេធីមីអេនស្ហិ�ន) / ការ កំ�ត់់ ជីតា ខុែួន ឯង: 
�ំគោ� គោលើ �ំគោណើ រ ការ ដែ�ល ម���ស �ុក់ូ  អាច គោម្រាជូើ�គោរ�ី �ិង 
ម្រាគឺប់ំម្រាគឺង វា�នា របំ�់ ខ្លឹៃ�ួ �� គោ�� ខ្លឹៃ�ួ ឯង គោ�� មិ� ចា�ំច់ ម្រាតវូ ម្រាបំ�កូា  ឬ  

 រងការ រខំា� ពីើ �រ�មួ� ឬ អវើ មួ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ គោ� កូុ�ង អំ��ង គោរាគឺ រាតតាត  
�ហគឺម�៍ នានា�� គោធវើការគោឆាំព ះ គោ� រក ការ កំ�ត់់ជីតា ខុែួនឯង  
គោ�� ចាប់ំ គោ�តើម គោរៀបំចំម្រាបំព័ី�ធ �ម្រា�ប់ំ ជួូ��ុ គោ�វញិ គោ�មកូ   
តាមរ�ៈ ការ�តល់ ជំូ�ួ� ជាង គោ�ីៀង �ិង ម្រា�ក់ូកា�។
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Social Justice: 
Work that aims to build a society in which all people have the same rights, 
opportunities, and access to resources.

Example: Southeast Asians veterans from the Vietnam War and the 
Secret War advocating for the same burial rights and benefits as other 
American veterans is a form of social justice.

Solidarity: 
Shared unity or agreement of feeling or action, especially among groups 
with common interests, objectives, and mutual support.

Example: People of different races can come together and show 
cross-racial solidarity by advocating for Black victims of police brutality. 

Stereotype: 
Harmful assumptions and widely held beliefs that are fixed and 
oversimplified images and ideas of a particular type of person or groups 
of people based on specific characteristics about them.

Example: Many Asian students are stereotyped as being good at math 
and submissive to their peers.

Social Justice (សូ្ហិស្ហិ�លី ចាស់្ហិសីី្ហិស្ហិ) / យីត់ត�ធម៌ស្ហិងគម: 
�ំគោ� គោលើ ការគោធវើការ កូុ�ង គោ�ល បំំណង បំគោងកើត �ូវ  �ងគមមួ�  
ដែ�ល ម្រាបំជាពីលរ�ឋ ម្រាគឺប់ំរបូំ �� �ិទធ  ឱកា� �ិង ការ ទទួល �� �ូវ ធ�ធា� នានា �ូចៗ �ុ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ការទាំមទាំរ   របំ�់ អតើត��ទធជូ� អា��ើ អាគោគឺ�៍ុដែ�ល ធាៃ ប់ំ បំំគោពីញ ភារកិូចច  
 កូុ�ង �ម័� �ង្គ្រាងាគ ម គោវៀត�ម គោ�ើមីើ ឲ្យយ �� �ូវ �ិទធ ិបំញ្ចា�ះ�ពី �ូច�ុ ��ង អតើត��ទធជូ� អាគោមរកិាងំ គោ�សង គោទៀត  
គឺឺ ជា ទម្រាមង់ មួ� នៃ�យីត់ត�ធម៌ ស្ហិងគម។

Solidarity (សូ្ហិលីីអ៊ែឌីរធីិ) / សាមគគីភាព: 
�ំគោ� គោលើការ របួំរមួ ការ ម្រាពីមគោម្រាពីៀង  ទាំងំកា� �ិង  អារមែណ៍  
កូុ�ង ចំគោ�ម ម្រាកូមុ ម���ស ដែ�ល �� ចំ�ប់ំអារមែណ៍ គោ�លបំំណង ការ�មំ្រាទ �ូច�ុ។

ឧទាំហរណ៍ៈ ម���ស �ុ មកូពីើ ពូីជូសា��៍ គោ�សងៗ�ុ  អាច របួំរមួ �ិង  
បំងាា ញ �ូវសាមគគីភាពជា ភាតរៈ ឆ្លៃង ពូីជូសា��៍   
គោ�� �៊� ត�ូ៊ មតិ គោ�ើមីើ ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ គោ�ែ  ដែ�ល រងគោម្រា�ះ គោម្រាកាម សុានៃ� បូុំលើ� ។

Stereotype (អេស្ហិតរ�ូីបៃថឹ) / ការ ចាត់់ ឬ បៃម� លីកខ�: 
�ំគោ� គោលើ��ែត់ ដែ�ល អវជិូា��  គោ�� គោ�ង គោលើ ការគិឺត គោ�ុរមួ  អំពីើ ម្រាកូមុ ម���ស  ឬ   
ជាតិសា��៍ �មួ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ �ិ�សអា��ើ ជាគោម្រាចើ�  ម្រាតវូ �� គោគឺចាត់់លីកខ�� ថា ពូីដែកូ គឺណិតវទិា �ិង 
 គោចះ សាត ប់ំ បំងាគ ប់ំ   ។



The SEAD Project The Alphabet of Social Justice51 52

Systemic Oppression (សីី្ហិស្ហិអ៊ែសី្ហិមីក �ប់ូអ៊ែត្រូពស្ហិសិ្ហិ�ន) / 
ការជី�ះ ជាន់ ជា ត្រូបូព�នធ: 
ការ គោរ�ីគោអើង គោ�� សាា ប័ំ� នានា   (�ូចជា សាលាគោរៀ� ធនា�រ  សាា �ទើជំូ�ួញ �ិង ទើភុាក់ូងារ
រ�ឋ �ិ�លនានា)  គោ�គោលើ �ហគឺម�៍ �មួ�   គោ�� សារ អតត�ញ្ញាា ណ (គោ�ទ ជូ�ជាតិ វណះៈ រ�
�ិ�មខាង    គោ�ទ ភាសា ។ល។) របំ�់ ពួីកូ គោគឺ។

ឧទាំហរណ៍ៈ �ហគឺម�៍ ជូ�គោ�ៀ�ខ្លឹៃ�ួ មួ� ចំ�ួ� �ូច ជា �ហគឺម�៍ ដែខ្លឹែរ គោ�ើង   ដែតង ម្រាបំឈមម�ខ្លឹ
��ងការជី�ះជាន់ ជា ត្រូបូព�នធមួ� ចំ�ួ� �ូច ជា ការ  �ល់ម្រាពីម ទទួល ម្រា�ក់ូ កំូចើ ទិញ�ទះ គោ�� អម្រាតា
ការម្រា�ក់ូ ខ្លឹព�់ គោ�� សារ ពួីកូ �ត់ មិ� �ល់ ពាកូយគោពីជូ�៍ ភាសា អង់គោគឺៃ�គោ� កូុ�ង កិូចច ម្រាពីមគោម្រាពីៀង
ខ្លឹចើម្រា�ក់ូ។

Transformative Justice (អ៊ែត្រូទនស្ហិាមអេមីធីវ ចាស់្ហិសីី្ហិស្ហិ) / 
យីត់ត�ធម៌តាម រយ�ការ  ផ្លាែ ស់្ហិ បូតូរ: 
�ំគោ� គោលើ ការ ដែ�ល ��ជិូកូ �ហគឺម�៍ អាច គោ�ះម្រាសា� បំញ្ញាា ការ បំំពា� អំគោពីើ ហ�ងា �ិង  
ការ រងការ គោធវើ�បំ  គោ�� ចូលរមួ កូុ�ង ការ ដែ�វង រកូ វធិើសា ម្រា�ត គោ�ើមីើ បំញ្ចឈប់ំ ឬ កាត់ បំ�ា� បំញ្ញាា  ទាំងំ គោនាះ  
គោ�� មិ� �ច់ ពី�ងដែ�អកូ គោលើ បូុំលើ�  ឬ ម្រាបំព័ី�ធ ម្រាពីហែទ័ណឌ ។ ��តតធិម៌តាម រ�ៈ ការ  ផ្ទាៃ �់ បំតូរគោ�ះ 

 �� គោ�ល បំំណង ជួូ� �មំ្រាទ បំ�គឺគល ទាំងំ ឡា� �  ដែ�ល ធាៃ ប់ំ កាត់ ការ បំំពា�  ឬ  
ធាៃ ប់ំ បំំពា� គោលើ  អុកូ �នៃទ។

ឧទាំហរណ៍ៈ  អុកូ ដែ�ល ធាៃ ប់ំ ម្រាបំម្រាពី�តត បំទគោលែើ� គោ� កូុ�ង �ងគម  មួ� ម្រាកូម �� ចាប់ំ គោ�តើម គឺគោម្រា�ង
�ហគឺម�៍ មួ�  កូុ�ង �័� ចូលរមួ  �ពំារពីា�ល �ិង  បំំគោរ ី�ហគឺម�៍   ជា�ំណង ចំគោពាះ  អុកូ ដែ�ល
ពួីកូ  គោគឺ ធាៃ ប់ំ បំំពា�។   �កូមែភាពី ទាំងំ គោ�ះ គឺឺ ជា ឧទាំហរណ៍មួ� នៃ�យីត់ត�ធម៌តាម រយ�ការ  ផ្លាែ ស់្ហិ បូតូរ 
គោ�� គោហត� ថា អតើតជូ�គោលែើ� ទាំងំ គោ�ះ ���� ឱកា�   អ�ិវឌីឹ �ិង ដែកូដែម្រាបំខ្លឹៃ�ួ ជា ម���ស លអ ជាង
ម�� ជាជាងឆ្លៃង កាត់ ការ �ក់ូគោទាំ� ។

Systemic Oppression: 
Discrimination by institutions (schools, banks, businesses, and 
government agencies) against groups of people due to their identity 
(gender, race, class, sexual orientation, language, etc). 

Example: Refugee communities often face systemic oppression like 
agreeing to high interest rates on a loan because they don’t understand 
complex English terms.

Transformative Justice: 
A community-based practice that describes ways community members 
can address harm, violence, and abuse by engaging in ways to stop, 
reduce, or lessen the harm without relying on police and the criminal 
system. Transformative justice seeks to support people who have 
experienced harm, as well as the people who have caused harm. 

Example: A project led by people who have caused gender-based 
violence engages in therapy, community service, and agreement of 
boundaries with those they have harmed is a form of transformative 
justice. 
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Whiteness:
 A term used to describe the beliefs, behaviors, and laws that uphold the 
power structure that gives privileges to people who are politically, socially, 
and/or racially White. 

Example: Policies that require Black athletes to tie down or cut their 
natural hair are rooted in whiteness.

White Supremacy: 
The belief that White people are superior to people of all other races and 
should be dominant over them. 

Example: Nazis in Germany were white supremacists whose actions 
have motivated modern day groups to plan violent acts of terrorism.

Xenophobia: 
Fear and hatred against people, ideas, and things that are strange and 
foreign.

Example: The political climate around the COVID-19 pandemic has 
fueled anti-Asian xenophobia. 

Whiteness (បៃវអូ៊ែនស្ហិ) / លីទធ� ស្ហិន�យម: 
ជាពាកូយ គោម្រាបំើ គោ�ើមីើពិីពីណ៌នា ជំូគោ�ឿ ឥរ�ិបំទ �ិង  
ចាប់ំ ដែ�ល �មំ្រាទ�ល់រចនា�មព័�ធអំ�ចដែ�ល�តល់�ិទធ�ិល់ម���សដែ�ល��ដែ�ីកូ �  
ឬ  អុកូ ដែ�ល �ិនុាការ�គោ��� �ិង �ងគម កា�់គោជូើង ពួីកូ ដែ�ីកូ �។

ឧទាំហរណ៍ៈ  ការ គិឺត ដែ�ល ថា  ដែខ្លឹែរ អាគោមរកិាងំ ម្រាតវូ�ិ�� អង់គោគឺៃ� ជាត�ង អាគោមរកិាងំ   
�� ឬ�គឺល់ ពីើលីទធ� ស្ហិន�យម។

White  Supremacy  (បៃវ ូសីី្ហិបូអ៊ែត្រូពម្ចា� សីី្ហិ) / ឧត់តមភាព បៃន ជីនជាត់�អ៊ែស្ហិបកស្ហិ: 
ជាលទធ ិដែ�លគិឺត  ថា ជូ�ជាតិ ដែ�ីកូ � ជា ជូ�ជាតិ ដែ�ល អសាច រយ  គោលើ�ជាតិសា��៍ � ទាំងំអ�់  
គោហើ� គួឺរ �� អំ�ច គោលើ អ�់ សា��៍ ទាំងំគោនាះ។

ឧទាំហរណ៍ៈ  ពួីកូ �ហស�ើ គោ� ម្រាបំគោទ� អាលៃឺមុង់  
គឺឺជា ពួីកូ ដែ�ល គោជូឿគោលើឧត់តមភាព បៃនជីនជាត់�អ៊ែស្ហិបកស្ហិ។ �កូមែភាពី របំ�់ ពួីកូ គោ�ះ  
�� គោលើកូ ទ�កូ ចិតត ឲ្យយ ម���ស ខូ្លឹច មួ� ចំ�ួ� នា គោពីល បំចច�បំី� ុ �៊� ម្រាបំម្រាពី�តត �ូវ អំគោពីើ ហ�ងា �ិង 
គោ�រវកូមែម្រាបំឆាំងំ �ហគឺម�៍ដែ�ីកូពីណ៌។

Xenophobia  (អេហ្សឹឹ�ូហ្សឹា�ូអេបូៀ) / ការ អេរសី្ហិអេ�ីង  មនីស្ហិឹដូចិគ្នាន : 
�ំគោ� គោលើ ភាពី ខាៃ ច ឬ  �អប់ំ ម���ស ឬ គំឺ�ិតដែ�ល ដែបំៃកូ �ិង មកូ ពីើ បំរគោទ�។

ឧទាំហរណ៍ៈ  បំរ�ិកា� �គោ��� កូុ�ង អំ��ង ការ�ទ�ះ គោរាគឺ កូូវ�ី-១៩ 
 �� បំងក ឲ្យយ ��ការអេរសី្ហិអេ�ីង ត្រូបូឆាំងំ ជីនដែ�ល �� អំបូំរ អា��ើ។
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