សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
គម្ក្ោងទប់ស្កាត្់អំម្ពើហង
ិ ា

ទី ក្រ ុង

ឡ
ុ ងបច
៊ិ

តត្ើសុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចជាអ្វ ី?
ផែនការយុទធសាស្តសរដ៏ទូលំទូលាយសក្ាប់ វ ិធានការទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងារនុងក្រួ សារ
សាលាតរៀន និងសហរមន៍។

ិ យ៖ ក្បជាពលរដ្ឋ ទីក្រ ុងឡុងប ៊ិច រស់ម្ៅរនុងក្គួ ស្ករ និងសហគមន៍ក្បរប
ចរខុ វស័
ម្ោយសុវត្ថ ិភាព ចូ លស្កលាម្រៀនក្បរបម្ោយសុវត្ថ ិភាព និងរ ួមចំណែរដ្ល់
សហគមន៍របស់ខ្ល ួន។

ម្ោលការែ៍ណែនំ អ្ំឡុងផែឧសភា ឆ្នំ 2014 ក្រ ុមក្បឹរាទីក្រ ុងឡុងប ៊ិចបានអ្នុម័ត្តលើផែនការទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងា
ផដលតៅថា សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច (សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច)
តដើមបីតលើរតឡើងពីរតបៀបវារៈផែន រសុវត្ថ ិភាពឱ្យបានទូ លំទូលាយ រនុងតោលបំណងកាត្់បនថ យអ្ំតពើហិងាក្រប់ទក្មង់ ផដលរ ួមាន
អ្ំតពើហិងារនុងក្រួ សារ ការរំតលាភបំពានរុារ ការរំតលាភបំពានមនុសសចាស់ ឧក្រិដឋរមម សអប់តែព ើម ការសមលុត្រំរាមរំផហង
អ្ំតពើហិងាក្រ ុមតរម ងទំតនើង និងឧក្រិដឋរមម ហិងា។ សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ែារភាាប់ទំនារ់ទំនងក្រប់ វ ិន័យាំ ំងអ្ស់
តដើមបីអ្នុវត្ដ ផែនការយុទធសាស្តសរដ៏ទូលំទូលាយ តោយបញ្ចល
ូ តោលការណ៍ផណនាំខាងតក្កាម តដើមបីទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងារនុងក្រួ សារ
សាលាតរៀន និងសហរមន៍។

ត្ុលយភាព ថ្លឹងផថ្លងរណតនយយភាពរបស់បុរគល

ការរ ួមបញ្ចូល

តោយានការជួ យោនតៅវ ិញតៅមរ –

បតងា ើនការរ ួមចំផណររបស់ក្បជាពលរដឋ

រវាងអ្ន រជិត្ខាងនិងអ្ន រជិត្ខាង ឱ្ពុរាដយនិងរូ ន

និងអ្ន រជិត្ខាង និងរសាងទំនារ់ទំនងវ ិជា ាន

័ និងសហរមន៍
រោឋភិបាលនិងក្បជាពលរដឋ យុវវយ

តៅក្រប់លំោប់ថានរ់។

សហរមន៍/អ្ងគ ការសាសនានិងសាជិរ។

ភាពជាអន រដ្ឹរនំ តក្ជើសតរ ើសអ្ន រដឹរនាំ និងអ្ន រោំក្ទ

សរមម ភាពសមូ ហភាព ត្វ ើការសតក្មចតោលតៅរ ួម

តចញពីសាធារណជន ក្រ ុមហុនឯរជន

តោយតក្បើ្នធាន ចំតណេះដឹង និងរិចចក្បឹងផក្បងរបស់ក្រ ុម។

អ្ងគ ការមិនផសវ ងររក្បារ់ចំតណញ អ្ងគ ការសាសនា

ក្បសិទធភាព និងក្បសិទធផល

និងសហរមន៍។

បតងា ើនការសក្មបសក្មួ ល និងការសហការ

បម្ងា ើនឱកាស

តោយបតងា ើត្ភាពជាដដរូ ថ្ម ី និងតរៀបចំ្នធាន។

បតងា ើនការចូ លរ ួមរបស់ក្រ ុងជាមួ យនឹងសមត្ថ រិចច

ពក្ងីរអវ ីណដ្លអាចម្ៅរ ួច រំណត្់ និងពក្ងីរយុទធសាស្តសរ
តោយផសវ ងររ្នធានបផនថ ម។

ក្បចាំត្ំបន់ផរបរខាង។

ម្តោត្ម្លើលទធ ផល តបដ ជាាសតក្មចលទធែលរ ួម
និងសូ ចនាររសក្ាប់ទីក្រ ុងាំ ំងមូ ល
និងបតងា ើត្ វ ិ្ីសាស្តសរ តាមោនដំតណើរការ។

តោលតៅែសពវ ែាយសដ ីពីសុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
រំណត្់ឬសរល់ដនអ្ំតពើហិងា និងរសាងទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចកាន់ផត្ានសុវត្ថ ិភាពក្ត្ឹមឆ្នំ 2020។

ម្ោលម្ៅ សុវត្ថ ិភាពម្ៅរនុងក្គួ ស្ករ ស្កលាម្រៀន និងសហគមន៍
តោយដឹងថា អ្ំតពើហិងាអាចតរើត្តឡើងក្រប់តពលតវលាតៅរនុងជី វ ិត្មនុសស និងរនុងបរ ិបទតែសងៗ

សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ក្ត្ូវបានបតងា ើត្តឡើងជាយុទធសាស្តសរ តដើមបីបតងា ើនសុវត្ថ ិភាពតៅរនុងក្រួ សារ សាលាតរៀន
និងសហរមន៍។ ជាជាងការទទួ លសាគល់អ្ំតពើហិងា សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
តក្បើក្បាស់្នធានជាតក្ចើនផដលានក្សាប់របស់ទីក្រ ុង តដើមបីរំណត្់ឬសរល់ដនអ្ំតពើហិងា
និងរសាងទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចដ៏កាន់ផត្ានសុវត្ថ ិភាពក្ត្ឹមឆ្នំ 2020។

ម្ោលម្ៅក្គួ ស្ករ ៖
•

បតងា ើនលទធ ភាពទទួ លបានតសវាទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងា។

•

កាត្់បនថ យអ្ំតពើហិងារនុងក្រួ សារ–ការរំតលាភបំពានរុារ
អ្ំតពើហិងារនុងក្រួ សារ និងការរំតលាភបំពានមនុសសចាស់។

ម្ោលម្ៅស្កលាម្រៀន៖
•

បតងា ើនអ្ក្តាតរៀនចប់ថានរ់ វ ិទលល័យ។

•

បតងា ើនសុវត្ថ ិភាពខាងរនុង និងជុំ វ ិញសាលាតរៀន។

ម្ោលម្ៅសហគមន៍៖
•

បតងា ើនសុវត្ថ ិភាពក្បជាពលរដឋ រនុងសហរមន៍។

•

កាត្់បនថ យអ្ក្តានិរមម ភាព។

•

កាត្់បនថ យឧក្រិដឋរមម រនុងផែន រទី 1។

សូចនររសំខាន់ៗ
• កាត្់បនថ យការបំពាន្ង ន់្ងរ។

• កាត្់បនថ យចំនួនយុវវ ័យជាប់ពនធ ្នាោរ។

• កាត្់បនថ យររណីអ្តំ ពើហិងារនុងក្រួ សារ។

• កាត្់បនថ យអ្ក្តានិរមម ភាព។

• កាត្់បនថ យររណីរតំ លាភបំពានមនុសសចាស់។

• កាត្់បនថ យឧក្រិដឋរមម ហិងា។

• កាត្់បនថ យមនុសសឃាត្។

• បតងា ើនការយល់ដឹងរបស់សហរមន៍អ្ំពីសុវត្ថ ិភាពក្បជា

• កាត្់បនថ យការចាប់រតំ លាភតសពសនថ វៈ។
• កាត្់បនថ យការបាញ់កាតំ ភល ើង។
•

កាត្់បនថ យចំនួនរុារទទួ លរងការរំតលាភ
បំពាន និងការមិនតអ្ើតពើ។

ពលរដឋ ។

តត្ើសុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចពារ់ព័នធនឹងបុរគលណាែល េះ?
សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច រឺជាផែនការផដលអាចផ្លលស់បដ ូរតោយភារពារ់ព័នធាំ ំងអ្ស់

សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
(ម្វទិកាថ្ននរ់ជាត្ិសដីពីការទប់ស្កាត្់អម្ំ ពើហិ
ងាយុវវ ័យ U.S. DOJ )

រណៈរាមការទំនារ់ទំនងម
នុសស

ក្រ ុមសក្មបសក្មួ ល

សុវត្ថ ិភាពក្គួស្ករ

សុវត្ថ ិភាពស្កលាម្រៀន

សុវត្ថ ិភាពសហគមន៍

អ្នកថែទាំបង/បអូនប្បុសរបស់ខ្ុាំ

រិចចក្បឹងណក្បងសហការ
សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច រឺជាផែនការផដលអាចផ្លលស់បដ ូរតោយភារីពារ់ព័នធាំង
ំ អ្ស់។
ផែនការតនេះអាចត្វ ើបចចុបបនន ភាពតៅតាមតពលតវលា តដើមបីឆលុេះបញ្ចំងពីការផ្លលស់បដ ូរ។
រនុងក្របែ័ណឌដនសរមម ភាពសមូ ហភាព រិចចសហការតលើក្រប់ វ ិស័យ រ ួមាន ្នធាន
ចំតណេះដឹង និងសរមម ភាព ក្ត្ូវបានបញ្ចល
ូ ោន
និងតផ្លដត្តៅតលើការជួ យសតក្មចបាននូ វតោលតៅរ ួមដនការកាត្់បនថ យអ្ំតពើហិងា
និងការបតងា ើនសុវត្ថ ិភាព។
ជាផែន រមួ យដនការសតក្មចតោលតៅនានាដនសុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ទីក្រ ុងបានអ្នុវត្រ
រំនិត្ែដចតែដ
ួ
ើមជាតក្ចើន ផដលសំតៅកាត្់បនថ យអ្ំតពើហិងា ការបតងា ើនការយល់ដឹង
និងែដ ល់្នធាន និងជំនួយ។ រិចចក្បឹងផក្បងាំ ំងតនេះ រ ួមាន សុវត្ថ ិភាពក្រួ សារ

សុវត្ថ ិភាពសាលាតរៀន និងសុវត្ថ ិភាពសហរមន៍ អ្ន រផថ្ាំប
ំ ង/បអ ូនក្ប ុសរបស់ែ្ុំ
អ្ន រផថ្ាំប
ំ ង/បអ ូនក្សីរបស់ែ្ុំ និង រណៈរាមការទំនារ់ទំនងមនុសស។

អ្ន រផថ្ាំ ំបង/បអ ូនក្ប ុសរបស់ែ្ុំ

អ្ន រផថ្ាំ ំបង/បអ ូនក្សី របស់ែ្ុំ

ក្រ ុមសក្មបសក្មួ ល
ក្រ ុមសក្មបសក្មួ ល សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ានត្ួ នាទីផណនាំ តដើមបីែដលកា
់ រក្ត្ួ ត្ពិនិត្យ ការផណនាំ
តោលនតោបាយ និងរណតនយយភាព។ ក្រ ុមតនេះ រ ួមាន ថានរ់ដឹរនាំរំពូលដនទីភានរ់ងារសាធារណៈ
ក្រឹេះសាថនអ្ប់រំ មស្តនរីសាលាក្រ ុង និងក្រូតពទយតៅតាមមូ លោឋនជាតដើម។ តៅតពលអ្នុវត្រ សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
ក្រ ុមតនេះនឹងបនដ បញ្ចល
ូ មត្ិក្ត្ឡប់ និងអ្នុសាសន៍នានា តដើមបីពក្ងឹងផែនការតនេះ។

សុវត្ថ ិភាពក្គួ ស្ករ សុវត្ថ ិភាពស្កលាម្រៀន សុវត្ថ ិភាពសហគមន៍
តោយដឹងពីសារៈសំខាន់ដនការពក្ងីរជំនួយសក្ាប់ក្រួ សារនានារនុងទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ការែដចតែដ
ួ
ើមរំនិត្សដ ីពី

សុវត្ថ ិភាពក្រួ សារ ក្ត្ូវបានត្វ ើតឡើងតដើមបីបំផបរវដដ អ្នដ ជំនាន់ដនអ្ំតពើហិងា និងបតងា ើនរតារការពារ
តាមរយៈការតក្បើក្បាស់រមម វ ិ្ីផែអ រតលើភ័សដុតា និងលទធ ែលផដលបានមរពីទិននន័យ។

សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ែដ ល់អាទិភាពដល់ការយល់ដឹង និងការអ្ប់រំ។ តាមរយៈការក្សាវក្ជាវផដលបងាាញថា
ការតជារជ័យរនុងការសិរាអាចទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងាយុវវ ័យ សុវត្ថ ិភាពសាលាតរៀន
ានតោលតៅបតងា ើនអ្ក្តាតរៀនចប់ វ ិទលល័យ និងបតងា ើនសុវត្ថ ិភាពខាងរនុង និងតៅជុំ វ ិញសាលាតរៀន
តោយតផ្លដត្តលើបញ្ាញមួ យចំនួនដូ ចជា ការឈប់ឥត្ចាប់ និងការសមល ត្់រំរាមរំផហង។
ជាចុងតក្កាយ សុវត្ថ ិភាពសហរមន៍
តផ្លដត្តលើការបតងា ើត្បរ ិោកាសផដលានអ្ន រជិត្ខាងែដ លកា
់ រយរចិត្រទរ
ុ ោរ់និងការចូ លរ ួម
និងានលទធ ភាពទទួ លបានការងារ ្នធានចាំបាច់ និងរផនល ងសុវត្ថ ិភាព
ផដលនាំឱ្យសហរមន៍កាន់ផត្ានសុវត្ថ ិភាព។

ិ
អ្ំពាវនាវចាត្់ វធានការ
តលើររមព ស់ការបតងា ើត្ក្រួ សារផដលានភាពរ ឹងាំ និងការោំក្ទ អ្ភិវឌ្ឍយុវជនវ ិជាាន
និងោំក្ទភាពជាអ្ន រដឹរនាំសហរមន៍។

រមម វ ិ្ី និងរំនិត្ែដចតែដ
ួ
ើមខាងតក្កាមតនេះ រឺ
ពារ់ព័នធនឹង សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
និងជួ យតលើររមព ស់ការបតងា ើត្ក្រួ សារផដលាន
ការោំក្ទ អ្ភិវឌ្ឍនយុវវ ័យវ ិជា ាន
ឹ នាំសហរមន៍។
និងោំក្ទភាពជាអ្ន រដរ

អន រណែទំបង/បអ ូនក្សីរបស់ខ្្ុំ
ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ទទួ លបានជំនួយឥត្សំណងសក្ាប់រមម វ ិ្ីការកាត្់បនថ យ ការអ្នដ រារមន៍
និងការទប់សាាត្់ក្រ ុមតរម ងទំតនើងតៅរដឋ កាលីហវ័រញ៉ា (CalGRIP) រនុងចំនួនទឹរក្បារ់ $1.5 លានដុលាលរ
សក្ាប់រយៈតពល 3 ឆ្នំ។ រមម វ ិ្ីផដលតៅថា អ្ន រផថ្ាំ ំបង/បអ ូនក្សីរបស់ែ្ុំ តនេះ
សំតៅទប់សាាត្់ការកាលយែល ួនជាសាជិរក្រ ុមតរម ងទំតនើង
និងការកាលយជាជនរងតក្ោេះតោយក្រ ុមតរម ងទំតនើង រនុងចំតណាមស្តសរផី ដលសថ ត្
ិ រនុងតក្ោេះថានរ់។ រតក្ាងតនេះ
នឹងរ ួមាន យុទធនាការតលើររមព ស់ការយល់ដឹងអ្ំពីការជួ ញដូ រមនុសស ការក្រប់ក្រងររណី
ការពលបាលសុែភាពែល វូ ចិត្រ ការែដ លជ
់ ំនួយលំតៅឋាន និងការផណនាំ។

អន រណែទំបង/បអ ូនក្ប ុសរបស់ខ្្ុំ
អ្ំឡ
ុ ងផែមររា ឆ្នំ 2015 ក្រ ុមក្បឹរាទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច បានអ្នុម័ត្តសចររ ីសតក្មចោំក្ទរំនិត្ែដចតែដ
ួ
ើមរបស់
ក្បធានា្ិបត្ីអ្ូបាា៉ា រនុងការបតងា ើត្សហរមន៍ អ្ន រផថ្ាំ ំបង/បអ ូនក្ប ុសរបស់ែ្ុំ (MBK)
តដើមបីជួយលុបបំបាត្់រាលត្ឱ្កាស ផដលយុវវ ័យរំពុងក្បឈម និងធានាថា
យុវវ ័យាំ ំងអ្ស់អាចបតញ្ច ញសកាានុពលរបស់ែល ួនោ៉ាងតពញតលញ។ ការអ្ំពាវនាវឱ្យចាត្់ វ ិធានការតនេះ
តលើរទឹរចិត្រសហរមន៍ឱ្យអ្នុវត្រ យុទធសាស្តសរនានាតដើមបីត្វ ើឱ្យអ្នារត្របស់យុវវ ័យក្បតសើរតឡើង
តោយមិនក្បកាន់ថា ពួ រតរជានរណា ពួ រតរមរពីណា ឬ ពួ រតរតរើត្រនុងកាលៈតទសៈណាតនាេះតទ។

ក្រសួងយុត្ោិធម៌ជាត្ិសហរដ្ឋ អាម្មរ ិរ
ម្វទិកាសដីពីការទប់ស្កាត្់អំម្ពើហិងាយុវវ ័យ
ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចក្ត្ូវបានតក្ជើសតរ ើសឱ្យសថ ិត្រនុងចំតណាមក្រ ុងចំនួន 15 របស់សហរដឋ អាតមរ ិរ
តដើមបីចូលរ ួមតវទិកាជាត្ិសដីពកា
ី រទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងាយុវវ ័យ
និងទទួ លបានជំនួយឥត្សំណងសក្ាប់ការទប់សាាត្់អ្ំតពើហិងាយុវវ ័យ និងតរម ងទំតនើង។ ការតក្ជើសតរ ើសតនេះ
ែដ លន
់ ូ វជំនួយបតចច រតទសជំនួសឱ្យក្រសួ ងយុត្ថិ្ម៌ (DOJ) សហរដឋ អាតមរ ិរ
និងអ្នុញ្ាត្ឱ្យទីក្រ ុងោរ់ពារយតសន ស
ើ ុំជំនួយឥត្សំណងរបស់សហព័នធបផនថ មសក្ាប់ការអ្នុវត្រ
សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច។

គែៈរមម ការទំនរ់ទំនងមនុសស
រណៈរមម ការទំនារ់ទំនងមនុសស ានតោលបំណងែដ លត់ វទិកាមួ យ
តដើមបីឱ្យទំនារ់ទំនងមនុសសកាន់ផត្ក្បតសើរ និងតលើររមព ស់ឆនទ ៈរបស់មនុសស ក្រ ុមមនុសស និងសាថប័ននានា
តដើមបីររាបាននូ វតាទនភាព និងសនដ ិភាពរបស់ក្បជាពលរដឋ និងបតងា ើន ការតោរយល់
និងការតោរពោនតៅវ ិញតៅមររវាងក្បជាពលរដឋ ាំ ំងអ្ស់តៅរនុងសហរមន៍។

សក្ាប់ព័ត្៌ានបផនថ មសដ ីពី សុវត្ថ ិភាពទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
សូ មចូ លតៅកាន់តរហទំព័រ www.lbvpp.com។

ទី ក្រ ុង

ឡ
ុ ងបច
៊ិ
ម្សវាអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
Long Beach, CA 90802

សូ មចូ លតៅកាន់តរហទំព័រ www.lbds.info

facebook.com/LongBeachDevelopmentServices
@LongBeachDS
ព័ត្៌ានតនេះអាចររបានជាទក្មង់តែសងតទៀត្ តាមការតសន ើសតុំ ៅកាន់ (562) 570-3807។
សក្ាប់រំផណតអ្ឡិចក្ត្ូនិរដនែិត្របណ
័ ណ តនេះ សូ មចូ លតៅកាន់តរហទំព័រ www.lbds.info។

