តតើអ្នកណាអាចដាក់ពាកយសាំបាន?
ដ ើម្បីដាក់ពាកយ, អ្ន កត្រូវតរ:

តតើខ្ញាំដាក់ពាកយសាំតដាយរតបៀបណា?
ពាកយសុាំ អាចរកបានេី:

⚫

រស់ដៅទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច

តសវាកម្ម លាំតៅដាាន និងអ្ន កជិតខាង/សង្កាត់

⚫

មានអាយុ ១៨ ឆ្នាំ យ៉ាងរិច

ម្ជឈម្ណ្ឌលធនធានអ្ន កជិតខាង

⚫

បាំដេញ
និងបញ្ជន
ូ ពាកយសុាំត្រឹម្ថ្ងៃ ផុរកាំណរ់

411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor

⚫

បញ្ជន
ូ លិខិរអ្នុសាសន៍េីអ្ងគ ការ
ឬត្ក ុម្ដៅទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច

Long Beach, CA 90802
អ្ន កអាចដសន ើសុាំពាកយសុាំ តាម្ទូ រស័េទដលខ
562.570.1010, ឬតាម្អ្ុីតម្៉ាល
NSB@longbeach.gov ឬតាម្អ្នឡាញ ឯ
longbeach.gov/nlp.
ដាក់ពាកយសុាំ អ្ម្ជាម្ួ យនឹងលិខិរអ្នុសាសន៍
ម្ួ យ ចាប់េីថ្ននក់ ឹកនាំថ្នអ្ងគ ការ ឬត្ក ុម្ដផេង
ដទៀរកនុង
ទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ូ ចជា:
⚫

សមាគម្អ្ន កជិរខាង/សង្ការ់

⚫

អាជីវកម្ម សហគម្ន៍ ឬអ្ងគ ការវ ិជាាជីវៈ

⚫

នយកដាានទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច

⚫

ត្ក ុម្សាសនត លបានបដងា ើរដឡើង

⚫

កម្ម វ ិធីភាេជាអ្ន ក ឹកនាំអ្រីរអ្ន កជិរខា
ងនិសេិរ

ដ ើម្បីដសន ើសុាំេ័រ៌មានដនេះជាទត្ម្ង់ជាំនួស
ឬដសន ើសុាំការសត្ម្បសត្ម្ួ លសម្ដហរុផល,
សូ ម្ទាក់ទងនយកដាានដសវាកម្ម អ្ភិវឌ្ឍន៍ តាម្ដគហទាំេ័រ
longbeach.gov/lbds និងតាម្ដលខ 562.570.3807។
សូ ម្ដធវ ើការដសន ើសុាំ យ៉ាងដោចណាស់បីថ្ងៃថ្នថ្ងៃដធវ ើការ
ដ ើម្បីធានបាននូ វការសត្ម្បសត្ម្ួ លដនេះ;
ដយើងនឹងខាំត្បឹងតត្បងដធវ ើ ដ ើម្បីបាំដេញតាម្សាំដណើកនុងករណីមាន
ការជូ ន ាំណឹងកនុងរយៈដេលខល ីជាងដនេះ។
តខកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2022

ិ ភាពជាអ្ន កដឹកនាំអ្នកជិ
កម្ម វធី
តខាង

តតើកម្ម វ ិធីភាពជាអ្ន កដឹកនាំអ្នកជិតខាងគឺ
ជាអ្វ ី?
ឹ នាំអ្នកជិរខាង (NLP)
កម្ម វ ិធីភាេជាអ្ន ក ក
ត្រូវបានផតល់ជូនដដាយការ ិយល័យដសវាអ្ភិវឌ្ឍ
ន៍លាំដៅដាាន និងអ្ន កជិរខាងទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច។
កម្ម វ ិធីេហុភាសាត លមានរយៈដេលត្បាាំតខដនេះ
ជួ យត្បជាេលរ ា ម្ូលដាាន
និងផតល់ឱ្យេួ កដគនូ វជាំនញ
ចាំដណេះ ឹង
និងធនធានត លេួ កដគត្រូវការ
ដ ើម្បីបដងា ើរភាេខុសគ្ននថ្នគុណភាេជី វ ិរ
ដៅកនុងសហគម្ន៍របស់ដយើង។
កម្ម វ ិធីដនេះគឺឥរគិរថ្ងល សត្មាប់អ្នកចូ លរ ួម្
ដហើយត្រូវបានផតល់ម្ូលនិធិម្ួយតផនកតាម្រយៈក
ម្ម វ ិធីជាំនួយអ្ភិវឌ្ឍន៍សហគម្ន៍សហេ័នធ
(CDBG) ។
ថ្ននក់ឆ្នាំ 2012

មានសារៈសាំខាន់ណាស់ត លបានបដត្ងៀនខ្ុាំ
អ្ាំេីទាំនក់ទាំនង, ជាំនញ, និងរដបៀប
បដងា ើរទាំនក់ទាំនងជាម្ួ យអ្ន ក ថ្ទ ដ ើម្បី
សដត្ម្ចបាននូ វកិចចការអ្វ ីម្ួយ ។

កម្ម វ ិធីតនេះនឹងជួយអ្ន ក:
⚫

បដងា ើនជាំនញទាំនក់ទាំនងរបស់អ្នក

⚫

ទទួ លសាគល់អ្រថ ត្បដយជន៍ថ្នភាេចត្ម្ ុេះ

⚫

បដងា ើរ ាំដណាេះត្សាយត្បកបដដាយ
ភាេថ្ចន ត្បឌ្ិរសត្មាប់ការតកលម្អ រ
សង្ការ់របស់អ្នក

⚫

កាំណរ់រកនូ វធនធាន និងភាេជាថ្ គូ រ

⚫

ដាក់ពាកយសុាំជាំនួយ

⚫

ដរៀបចាំតផនការ
និងបញ្ច ប់គដត្មាងសហគម្ន៍

⚫

ទទួ លបាននូ វទាំនុកចិរតជាសាធារណៈ

ថ្ននក់ឆ្នាំ
បានបាំពាក់ខ្ុាំនូវជាំនញ ៏ រ ឹង
មាាំម្ួយ អ្ាំេីការសរដសរជាំនួយ
ដ ើម្បី
កសាងភាេជាថ្ គូ សហគម្ន៍។
កម្ម វ ិធីដនេះក៏បានផតល់ឱ្យខ្ុាំនូវបណា
ត ញគ្នាំត្ទថ្នបុគគល
ដ ើម្បី រ កកយយជាម្ួ យ, េឹងពាក់, និងគ្នាំត្ទ។
ជាំនញភាេជាអ្ន ក ឹកនាំផ្ទទល់ខល ួនត លខ្ុាំបានដរៀន
ដៅកនុងកម្ម វ ិធីភាេជាអ្ន ក ឹកនាំអ្នកជឹរខាង
បានជាំរុញខ្ុាំដអាយដលើកទឹកចិរតអ្នក ៍ថ្ទដទៀរ
ឱ្យកាលយជាអ្ន ក ឹកនាំសហគម្ន៍សកម្ម ”។

តតើត្តូវតបេ ជាាចិតេលេះបង់នូវតពលតវលាអ្វ ីខលេះ?
ត្រូវការនូ វការដបត ជាាចិរតលេះបង់នូវដេលដវលា
ជាខាលាំងសត្មាប់កម្ម វ ិធីភាេជាអ្ន ក ឹកនាំអ្នកជិ
រខាង។
ជាទូ ដៅ
វគគ បណ្ុេះបណា
ត ល
ត្រូវបានដធវ ើដឡើងេីរ ងកនុងម្ួ យតខសត្មាប់រយៈ
ដេលត្បាាំតខ
ដហើយរ ួម្បញ្ចល
ូ វគគ ថ្ងៃត្េហសបរិ៍
និងថ្ងៃដៅរ៍។
អ្ន កចូ លរ ួម្ត្រូវបានរំេឹងថ្ន
នឹងចូ លកនុងត្គប់វគគ
ទាំងអ្ស់។
សូ ម្ដម្ើលកម្ម វ ិធីសត្មាប់កាលបរ ិដចេ ទ
និងដេលដវលាជាក់លាក់។
មានការរំេឹងថ្នអ្ន កចូ លរ ួម្ក៏នឹងជួ បគ្ននដត្ៅ
ដមា៉ាងថ្ននក់ធម្ម តា
សត្មាប់គដត្មាងត លនឹងដធវ ើដឡើងដ ើម្បីបដត្ម្ើ
ល់ត្បជាេលរ ា ដៅទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច។
ថ្ននក់ឆ្នាំ 2011
បានជួ យខ្ុាំដធវ ើឱ្យមាន
ម្ិរតភាេ ៍មានន័យជាម្ួ យ
ម្នុសេត លមានគាំនិរ ូ ចគ្នន
ត លចូ លចិរតការសម ័ត្គចិរតចាំដពាេះ
គដត្មាងត លខល ួនមានចាំណូលចិរត។ វាបានជួ យខ្ុាំឱ្យមាន
ទាំនុកចិរតកនុងការបនត ាំដណើរដៅម្ុខដដាយសារតរខ្ុាំបាន
ដត្រៀម្ខល ួនជាម្ួ យនឹងឧបករណ៍ដ ើម្បីបដងា ើរ 'បាំេង់
សុបិនត' ដៅជាការេឹរ”។

