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សហ�ពឥណ�ន េ�ែលន (Southland Credit
Union) �នផ�ល់អំេ�យឈុតកុំព� ្យទ័រ ដល់�យក��ន
ឧទ�ន �រកំ�ន� និង សមុ្រទ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច
� កំ� ន� ស្រ�ប់យុវជន និងជនវ �
អំេ�យ �្របេ�ជន៍ ជូនកម� វធី
យ�ស់ របស់� �្រក �ង
ឡ
� ង� �ច, CA - សហ�ពឥណ�ន េ�ែលន (Southland Credit Union) �នផ�ល់អំេ�យឈុតកុំព� ្យទ័រ
រ ួម� ំង បរ ���រ និងកម� វ �ធី្របតិបត� ិ�រ (software) ក��ងតៃម� �ង $100,000 ជូ ន��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�យក��ន ឧទ�ន �រកំ�ន� និង សមុ្រទ (PRM) ែដល�ំ្រទ កម� វ �ធីយុវជន េ្រ�យេពលសិក� និង
កម� វ �ធីជនវ �យ�ស់ ្រពម� ំង កម� វ �ធីមជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍ របស់្រក �ង ។
ែ្រប៊ន ែឌននីស (Brent Dennis) ្រប�ន�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និង សមុ្រទ �នេលើកេឡើង�
«ៃដគូ ដូ ចសហ�ពឥណ�ន េ�ែលន (Southland Credit Union) េនះ ផ� ល់�រ�ំ្រទ ដ៏�នតៃម� ដល់
កម� វ �ធី PRM និងដល់សមត� �ព របស់�យក��ន េដើម្បីបេ្រមើជូនសហគមន៍ ឱ្យ�នល� បំផុត ។»
«អំេ�យរបស់ពួកេគ នឹងបេង� ើត�ផលជះ វ �ជ��ន េ�េលើយុវជន េ�មូ ល��ន ។»
ឈុតកុំព� ្យទ័រ �នផ� ល់�អំេ�យេនះ រ ួម�ន ម៉ូ នីទ័រ, ��រ�យអក្សរ, និង អង� �៉សុីន�ត ្រ�យ (hard
drives) �ង 200 េ្រគ�ង, ្រពម� ំង កម� វ �ធី្របតិបត� ិ�រ (software) �ន���ប័ណ� ចំនួន 10 ែដលស� ិត
ក��ងដំេណើរ�រែចក�យ េ��មមជ្ឈមណ�លសហគមន៍ របស់្រក �ង ែដលផ� ល់ជូន កម� វ �ធីកំ�ន� ។
ឈុតអំេ�យេនះ �ែផ� កៃន កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង �បន� ប��ប់ របស់ ក��ង�រ�ំ្រទ ដល់សហគមន៍
ឡ
� ង� �ច ។ ថម ែលន (Tom Lent) ្រប�ន និង �យក្របតិបត� ិ របស់សហ�ពឥណ�ន េ�ែលន
(Southland Credit Union) �នគូ សប��ក់� «េ�សហ�ពឥណ�ន េ�ែលន (Southland Credit
Union), េយើងខ��េំ ប� ��្រប�ន់��ប់ទស្សនវ ��� «ពលរដ� ជួយពលរដ� » េហើយេយើងខ��ំ�នកិត�ិយស�ស់
ែដល�នឱ�សេធ� ើ�ៃដគូ របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ងលក� ណៈែដលនឹង�នផលជះ វ �ជ��ន ចំេ�ះ
សហគមន៍ឡ
� ង� �ច ។» «ក��ង�ម�អ� ក�នេដើមកំេណើត េ�ឡ
� ង� �ច ខ��ំសង្ឃឹម� េ�ែលន
(Southland) នឹងបេង� ើត�ព�ៃដគូ ដ៏យូរអែង� ង �មួ យ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ។»
ឈុតកុំព� ្យទ័រេនះ នឹង�នផ� ល់ជូន �េពលេ្រ�យេទៀត ស្រ�ប់យុវជន និងជនវ �យ�ស់ ែដល�នចុះ
េ��ះចូ លរ ួមកម� វ �ធីេ្រ�យេពលសិក�, កម� វ �ធីយុវជន និង កម� វ �ធីជនវ �យ�ស់ របស់្រក �ង ្រពម� ំងកម�
វ �ធីសិក� និងសកម� �ព�� �មអុីនធឺែណត �មរយៈមណ�លសិក��មគ� ី ឡ
� ង� �ច ។
អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច

�ន្រប�ជន្រប�ណ 480,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និងៃច� ្របឌិត
ថ� ី�េ្រចើន �នផ� លជ
់ ូ ននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពលែដលរក��ននូ វ
លក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��ំ��េ��មបេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ
California។ ក��ង�ម�ទី្រក �ងែដលផ� លេ់ ស�កម� េពញេលញ, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �ទី�ំងៃន�រមន� ីរ និង
មេ�្រសព�េ្រចើន ដូ ច� Queen Mary, Aquarium of the Pacific, និង�នកែន� ង�េ្រចើនេទៀត
មណ�ល��េរៀនែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស,់ ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច និងកំពង់ែផឡ
� ង� �ច។ ទី
្រក �ង ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស,់ �នកែន� ងកសិ��ន
ចិ��ឹមសត� �្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ្រ�ំកែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល្រ�ំ កែន� ង, សួ ន
ច�រ 171, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សប
ិ �៉យល៍, កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង, និងគន� ងផ� វ� ជិះ
កង់។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម�មេយើង
ខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter,
Instagram និង YouTube ។
អំពីឧទ�នឡ
� ង� �ច �រកំ�ន� និងកំពង់ែផកំ�ន�
�យក��ន ឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច (PRM) ្រត�វ�នេគទទួ ល��ល់ស្រ�ប់ឧត� ម�ព
ក��ង�រអនុវត� �រ្រគប់្រគងនិងកម� វ �ធីេ�យទទួ ល�ន�នរ��ន់េម�យ�សៃនឧទ�ន�តិ និង
កំ�ន� ចំនួនបួ នដង។ PRM ផ� ល់នូវកម� វ �ធីកម�ន� និងេស�កម� ដល់ពលរដ� និងេភ��វេទសចរែដលេធ� ើ
េ�យ្របេសើរេឡើងនូ វគុណ�ពជី វ �តេ�ឡ
� ង� �ច។ PRM ែថរក�ឧទ�នចំនួន 171 កែន� ងែដល�ន
មជ្ឈមណ�លសហគមន៍ចំនួន 26 កែន� ង, 320 ៃរ�ៃនទី��ទូ �យ និងេឆ� រសមុ្រទ 6,1 �៉យល៍ អនុវត�
ែផន�រេបើកលំហៃនទី្រក �ងផ� ល់នូវ�រកម�ន� េដើម្បីបំេពញតំរ ូវ�រសហគមន៍េផ្សងៗ�� ែថរក�កំពង់ែផ
កំ�ន� ��រណៈ និងផ� ល់នូវសុវត� ិ�ព និង�រ្រប្រពឹត�ចេំ �ះសត� ដល់��រណៈ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌� ន បែន� មេទៀតអំពីឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ�
longbeach.gov/park ។ �ម�នពួ កេយើងេ�េលើសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នថ� ីៗ Facebook,
Twitter, Instagram និង YouTube។
អំពីសហ�ពឥណ�ន េ�ែលន (Southland Credit Union)
សហ�ពឥណ�ន េ�ែលន (Southland Credit Union) គឺ� សហ�ពឥណ�ន �នតៃម� $981 �ន
ែដលបេ្រមើេស�ជូ ន ស�ជិក ចំនួន 60,000 �ក់ េ�េ�នធី អូ ែរង និងេ�នធីឡ�ស ែអ៊នជឺេឡស ។ ទី
�ំង���� ស� ិតក��ងឡ
� ង� �ច េ��សយ��នេលខ 2250 ម�វ �ថី ែអ៊ន ែប៊លេ��េវ � (N Bellflower),
ឡ�ស ��មីតូស, េ�ននី, �សុន, �ន់� ម៉ូ នី�, មណ�លសុខ�ព េសន ចន និង អ�រសហព័ន�
ឡ�ស ែអ៊នជឺេឡស េ�ទី្របជុំជន ឡ�ស ែអ៊នជេឺ ឡស ។ េ�យ្របតិបត� ិ�រ� សហករហិរ�� វត�� មិនរក្រ�ក់
ចំេណញ, េ�ែលន (Southland) េប� ��ផ� ល់ជូន ស�ជិករបស់េយើងខ��ំ នូ វដំេ�ះ្រ�យហិរ�� វត�� លក� ណៈ
ពិេសស ច�ស់�ស់ និង្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ ែដលបេ្រមើជូនេ�យេស�េ�ែលន��ល់ ក��ងលក� ណៈ
ឯក ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត សូ មចូ លេ� http://www.southlandcu.org/ ។
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