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� ង� �ច
562.570.2679, Kate.Kuykendall@longbeach.gov
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្រក �មហ៊ុន Aeroplex/Aerolease េបើកគេ្រ�ង�មពលពន� ឺ
្រពះ�ទិត្យថ�ីេ���ស�ន��នឡ
� ង� �ច
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - េ�ៃថ� េនះ ម�ន� ីេ���ស�ន��នឡ
� ង� �ច (LGB) �ន្រ�រព� ពិធី
ប�� ប់គេ្រ�ង�មពលពន� ឺ្រពះ�ទិត្យធំ�ងេគេ�េលើប រ �េវណ��ស�ន��ន ែដល�
្រពឹត�ិ�រណ៍ដ៏សំ�ន់មួយេ�ក��ងកម� វ �ធី រ �កចេ្រមើននិរន� រ�ពរបស់ LGB ។ ្រក �មហ៊ុន
Aeroplex/Aerolease, ែដល�្រក �មហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលន្រទព្យ��សចរណ៍, �រ្របឹក�េ�បល់
និង�រ្រគប់្រគងែដល�ន់�ប់�រជួ លេមរបស់ LGB, �នតំេឡើង្របព័ន�ថ� ីេ�េលើ��ររបស់
ពួ កេគ ែដល�កែន� ងស្រ�ប់្របតិបត� ិករមូ ល��នេថរ (FBO) ៃន�រ�ំ្រទ�រេ�ះេហើរ
Signature ។
េ�កអភិ�ល្រក �ង Robert Garcia �ន�ន្រប�សន៍� «ខ��ំពិត�រ �ក�យែដល�នេឃើញ�រ
សហ�រ��្របកបេ�យេ�គជ័យរ�ង��ស�ន��នឡ
� ង� �ច និង្រក �មហ៊ុន Aeroplex ែដល
�ស�ជិក�នមុខេគៃនសហគមន៍��សចរណ៍របស់េយើង ។» «��ស�ន� ��នរបស់
េយើងេប� ��បេង� ើតនូ វស� ង់�រស្រ�ប់និរន� រ�ពក��ងចំេ�ម��ស�ន��នសហរដ� �េមរ �ក
។»
ជំ�៊នដ៏ធំៃន្របព័ន�អគ� ិសនីសូ�ែដល�ងសង់េ�យ្រក �មហ៊ុន�មពលបច��ប្បន� �នបន� ះសូ
�ជិត 1,000 បន� ះែដល្រត�វ�នតំេឡើងេ�េលើដំបូល Aeroplex ចំនួន 55,000 ហ� ីត�េរេ�
3333 E. Spring St។
បន� ះ� ំងេនះផលិត�មពលពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ 380 គីឡ���ត់ (kW) ែដល��រ�ត់បន� យ�របំ�
យឧស� ័នផ� ះក�� ក់េស� ើនឹង�រេបើកបររថយន� ដឹកអ� កដំេណើរ�ន 1 �ន�៉យល៍ �មធ្យម។
ព័ត៌�នលម� ិតបែន� មអំពីប រ ��ណ�បូ នឌីអុកសុីត្រប�ណ424 េ�ន�ច្រត�វ�នរកេឃើញ
េ�ទីេនះ។
ពិធី�ត់ែខ្សបូ និមិត�នឹងផ�យ��ល់េលើគណនី @LGBAirport Facebook និងTwitter េ�ៃថ�
សុ្រកទី 29 ែខមក� េវ�េ�៉ង 9 ្រពឹក។ វ �េដអូ ពីេលើ��ស ៃន្របព័ន��មពលពន� ឺ្រពះ�ទិត្យក៏
�ចេមើល�នែដរ។
ស�ជិ្រក �ម្របឹក�្រក �ង េ�ក្រសី Stacy Mungo �ន្រប�សន៍� «ខ��ំ�នេ�ទន�ព�ស់
ែដល�ជីវកម� ក��ង្រស �ករបស់េយើងបន� បេង� ើត�មែបបនិ�នុវត� េផ្សងៗែដលល� ស្រ�ប់េសដ� កិច�
និងបរ ���ន ។» «�ពិេសស ក��ង្រ�លំ�កៃនេ�គ�តត�ត Aeroplex រ ួម�មួ យ�ជីវកម� ដៃទ

េទៀតែដល���ស�ន� ��ន រ ួមចំែណកដល់េសដ� កិច�របស់េយើងេ�យ�ំ្រទ�រ�រ និង
ឧស�ហកម� ក��ង្រស �ក ។»
�យក្របតិបត� ិ្រក �មហ៊ុន Aeroplex េ�ក Curt Castagna �ន្រប�សន៍� «ឧស�ហកម�
��សចរណ៍កំពុងេធ� ើ�រវ �និេ�គ�៉ងសំ�ន់ និង�នមុខេគក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង
េដើម្បី�ត់បន� យ�របំ�យ�បូ នរបស់ខ� �ន�មួ យនឹង�មពលពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ និងជីវឧស� ័ន
ជំនួស្របកបេ�យនិរន� រ�ព ។» «គេ្រ�ងេនះប��ញពីតៃម� ប រ ���ន និង�ជីវកម� ៃន�រវ �
និេ�គក��ង�រប�
� ក់ទុនៃបតង េហើយេយើងសង្ឃឹម��នឹង��យ�គំរ ូស្រ�ប់្រក �មហ៊ុន
��សចរណ៍េផ្សងេទៀត។»
បែន� មេលើ្របតិបត� ិ�រ��សចរណ៍�ណិជ�កម� LGB រក�នូ វផលប័្រតច្រម �ះៃនអ�រ
�រ ��ល័យលំ�ប់ A, ស�
� �រកែន� ងលក់�យ, កែន� ងឧស�ហកម� និងទី�ន�យកូ នេ��ល
្រក �ង។ បរ �េវណ��ស�ន��ន� ំងមូ ល�នទំហំ 1,166 ៃរ� (acres) ។ Aeroplex, ែដល�អ� ក
ជួ លេម�ង LGB �ប់�ំងពី��ំ 1984 �នទី�ំងទំហំ 15 ៃរ� (acres) ែដល�ន�ង 200.000
ហ� ីត�េរ�ៃនកែន� ង��សចរណ៍្រពីេមៀរស្រ�ប់�ទី�ំេធ� ើ�ណិជ�កម� ��សចរណ៍ច្រម �ះែដល
�ំ្រទដល់�រ�រក��ង្រស �ក្រប�ណ 300 �ក់។
�យក��ន��ស�ន��នឡ
� ង� �ច េ�ក Cynthia Guidry �ន្រប�សន៍� «េយើងខិតខំ
�បន� ប��ប់េដើម្បី�ត់បន� យផលប៉ះ�ល់ប រ ���នៃន្របតិបត� ិ�រ��ស�ន��ន េហើយកិច�
ខិតខំ្របឹងែ្របង� ំងេនះពីៃដគូ �ជីវកម� របស់េយើង ផ� ល់នូវ�រជំរុញដ៏ធំមួយេ��ះេ�រកេ�ល
េ�្របកបេ�យចីរ�ពរបស់េយើង ។» «ខ��ំសូម�ទរចំេ�ះ្រក �មហ៊ុន Aeroplex និង Signature
ែដល�នប�� ប់គេ្រ�ងមួ យែដល�នតៃម� េសដ� កិច� និងបរ ���នដល់សហគមន៍របស់េយើង។»
��្រក �ងឡ
� ង� �ច េ្រ�ងនឹង�ងសង់្របព័ន�ថតចម� ងដ៏ធំមួយេ�េលើដំបូលរច�សម� ័ន�ចត
រថយន� A និង B, េ�យេ្រ�ងនឹង�ប់េផ� ើមេ�និ�ឃរដូ វ��ំ 2021 ។ �គឺ�គេ្រ�ងមួ យក��ង
ចំេ�មគេ្រ�ង�មពលពន� ឺ្រពះ�ទិត្យចំនួន 10 ែដល�នេ្រ�ងទុកេ�ទូ � ំងទី្រក �ង។
េ���ំ 2018 ្រក �ម្របឹក�្រក �ង �នអនុម័ត�ឯកច� ័ន�នូ វ�តុមួយ ឧបត� ម�េ�យអភិ�ល្រក �ង
Robert Garcia និងេ�ក្រសី Stacy Mungo ្រក �ម្របឹក�្រក �ងែដល�នេស� ើសុំឱ្យទី្រក �ងអភិវឌ្ឍ
ែផន�រដឹក�ំ្របេទសេលើនិរន� រ�ពស្រ�ប់��ស�ន��ន និងេធ� ើ�រ�មួ យ្រក �មហ៊ុន
��សចរណ៍ និង ៃដគូ េផ្សងេទៀតេដើម្បី��យេ��អ� កផ�ចេផ�
�
ើមៃនបេច� ក វ �ទ���តេ�ក��ង វ �ស័
យ��សចរណ៍, �មួ យនឹងេ�លេ�ៃន�រ��យ�កែន� ង�បូ នអព�្រកឹតមួ យ។ ្រក �ម LGB
បន� េ�ះជំ�ន�៉ងសំ�ន់េ��ះេ�រកេ�លេ�េនះរ ួម� ំង ដំេឡើង��ំង�កអគ� ិសនីទំេនើប
ដល់េ� 15 េ្រគ�ង�លពី��ំមុន េដើម្បី�ញយកផល្របេ�ជន៍ពី�រវ �និេ�គបែន� មរបស់្រក �ម
ហ៊ុន��សចរណ៍ែដល�នយន� ��នបំ�យែផ្សង ។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 480,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និង
ៃច� ្របឌិតថ� ី�េ្រចើន �នផ� ល់ជូននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពល
ែដលរក��ននូ វលក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��ំ��េ��ម

បេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ California។ ក��ង�ម�ទី្រក �ងែដលផ� ល់េស�កម� េពញេលញ, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ទី�ំងៃន�រមន� ីរ និងមេ�្រសព�េ្រចើន ដូ ច� Queen Mary, Aquarium of the Pacific,
និង�នកែន� ង�េ្រចើនេទៀត មណ�ល��េរៀនែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, ��ស�ន
��នឡ
� ង� �ច និងកំពង់ែផឡ
� ង� �ច។ ទី្រក �ង ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ
�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, �នកែន� ងកសិ��នចិ��ឹមសត� �្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ 5
កែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល 5 កែន� ង, សួ នច�រ 171, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សិប�៉យល៍,
កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង និងគន� ងផ� វ� ជិះកង់។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ��ន់ http://longbeach.gov។
សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពី��ស�ន��នឡ
� ង� �ច
បេង� ើតេឡើងក��ង��ំ 1923 ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច(LGB) ���ស�ន� ��នចំ�ស់�ងេគ
េ�រដ� California។ ក��ងចំេ�ម�នរ��ន់�េ្រចើនរបស់ខ� �ន, LGB ្រត�វ�នេគ�ប់េ��ះ�
��ស�ន��នកំពូល� ំង 10 ក��ង�រ្របឡង�នរ��ន់េធ� ើដំេណើរ�រេ្រជើសេរ �សអ� ក�នល�
បំផុត� ំង 10 ៃថ� េនះ របស់សហរដ� �េមរ �ក្រប�ំ��ំ 2020 ស្រ�ប់��ស�ន��ន��តតូ ចល�
បំផុត។ LGB ផ� ល់នូវេស�កម� ឥតឈប់ឈរេ��ន់ទី្រក �ងមួ យចំនួនរបស់សហរដ� �េមរ �ក ខណៈ
េពលែដល�ំ្រទដល់សហគមន៍��សចរណ៍ទូេ�ែដល�នសុខ�ពល� �មួ យនឹង្របតិបត� ិ�រ
្រប�ំ��ំ�ង 300,000 ។ ��ស�ន��នេនះក៏�្របភពៃនសកម� �ពេសដ� កិច� និង�រ�រ
�៉ងេ្រចើនផងែដរេ�យ្រក �មហ៊ុន LGB Aviation Complex �នបេង� ើតផល្របេ�ជន៍ដល់េសដ�
កិច�ចំនួន $8.6 �ន់�នដុ��រ និងជួ យ្រទ្រទង់ដល់�រ�រចំនួន 46,000 កែន� ង។ LGB គឺ�ស
ហ្រ�សែដល�ំ្រទខ� �នឯងៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច និងមិនទទួ ល�ន្រ�ក់ពន� ក��ង្រស �កេទ។
��ស�ន��ន�នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រែថរក�េករត
�� ំ ែណល�្របវត� ិ��ស� ែដល្រត�វ�នេគ
េ�រព និងរក��ននូ វ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពនិរន� រ�ព និង�រទទួ លខុស្រត�វ
ែផ� កប រ ���ន។ �ម�នេយើង�មេហ� សប៊ុក Instagram និង Twitter @LGBAirport ។
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