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ៃថ� ទី 10 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�
�លវ�គៃថ�
បុណ្យ ស្រ�ប់ទិ�្រប��ធិបតី ��ំ 2021
របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច
ឡ
� ង� �ច, CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ចនឹងេ�រព�ម�លវ ��គ ែដល�នែកស្រម� លរ ួច ស្រ�ប់
ទិ�្រប��ធិបតី េ�ៃថ�ចន� ទី 15 ែខកុម�ៈ ។ ��្រក �ងសូ មរ�ឭកឱ្យ ្រប�ពលរដ� និងេភ��វ
�� េធ� ើ�រេ�រព�ម បទប��េ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង �េពលបច��ប្បន� េនះ ក��ងអំឡ
� ង
េពលៃថ�ឈប់ស្រ�ក េពលចុងស��ហ៍ េដើម្បីជួយ�ត់បន� យ�រឆ� ង�ល�ល COVID-19 ។
ខណៈេពលេចញេ�េ្រ� េដើម្បីទទួ ល�ន��រ េ��មេ�ជនីយ��នេ�យ��ល់ ្រពម� ំង
េ��មកែន� ងផ�ល់េស� និងឧស�ហកម� េផ្សងៗ េទៀត ែដលេទើបនឹងេបើកថ� ីៗ េនះ, �រេ�ែត
ក��ងផ�ះ ឱ្យ�នេ្រចើន �មែដល�ចេធ� ើេ��ន េ�ែត�ស�ស�គ ដ៏សំ�ន់មួយ ៃន�រ
�ត់បន� យ�រឆ� ង�ល�ល COVID-19 ។ ្រគប់��គួ ររក�គ��ត ឱ្យ�ន�៉ងេ�ច�ស់
្រ�ំមួយហ� ីត ពីអ�កែដលមិនែមន�ស�ជិក្រគ� �រ, �ក់�៉ស់ ្រគប់េពលេចញេ�ទី��រណៈ,
�ងៃដឱ្យ�នញឹក�ប់ េហើយក��ត់េមេ�គ េលើៃផ� ែដល�នអ� កប៉ះេ្រចើន ។ �រជួ បជុំ��
ែដល�ន�រអនុ��ត ្រត�វេធ� ើេឡើង េ��ងេ្រ� េហើយ�ន�� មិនឱ្យេលើសពី 15 �ក់ មកពី
្រគ� �រ មិនេលើសពីបី េ�ះេទ ។
បរ ���រនិងេស�កម� របស់ទី្រក �ង ដូ ច�ន�យប��ក់�ងេ្រ�មេនះ នឹងេ�រព�ម�លវ ��គ
ដូ ចតេ� ។
េបើកដំេណើរ�រ េ�ៃថ�ច័ន� ទី 15 ែខកុម�ៈ ក��ងេ�៉ងេធ� ើ�រធម� � ៖
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ទី�ំងេធ� ើេតស� រក COVID-19 ដំេណើរ�រេ�យ្រក �ង និងគ� ីនិក�យតៃម� រហ័ស (ទី�ំងេ�វ �
ទ�ល័យ ចរែឌន ��ស់ [Jordan Plus] េបើកដំេណើរ�រ េ�េ�៉ងេធ� ើ�រធម� � រ �ឯទី�ំងេផ្សងៗ
េទៀត េបើកដំេណើរ�រ ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល)
��នីយអគ� ីភ័យ និង��នីយសេ���ះជី វ �ត (Lifeguard)
ឧទ�ន និងផ� វ� � ំងអស់ ក��ងទី្រក �ង
��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច
ឧទ�នតំបន់ ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado) (មជ្ឈមណ�លធម� �តិ ែអ៊ល ដូ ��ដូ បិទមិនដំេណើរ�រ)
�រ ��ល័យែផសមុ្រទ (ែផឆកសមុ្រទ ��មីថូស, ែផសមុ្រទ សរ�ញ)*
តុទទួ លេភ��វ េ���នីយនគរ�លចំបង
ទី�ំង្របមូ លសំណល់ និងែកៃច� េឡើង វ �ញ
្រក �មេស�ឧស� ័ន (562.570.2140) េបើកដំេណើរ�រ 24/7 ស្រ�ប់�រទូ រសព� ចូល �យ�រណ៍ អំពី
ករណី�សន�
្រក �មេស�ទឹក��ត/លូ (562.570.2390) េបើកដំេណើរ�រ 24/7 ស្រ�ប់�រេ�ឤសន�

បិទដំេណើរ�រ េ�ៃថ�ចន� ទី 15 ែខកុម�ៈ ៖
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មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម (562.570.NEWS), ប�
� ញេលខ�ន់េហតុ�រណ៍ ែផ� កសហគមន៍
(562.570.INFO), ប�
� ញេលខ�ន់េហតុ�រណ៍ ែផ� កធន�ន (562.570.INFO, ជេ្រមើស [option]
5), ប�
� ញេលខ�ន់េហតុ�រណ៍ ែផ� កធុរកិច� (562.570.4BIZ)
េស�ែថ� ំសត� និង spcaLA*
ប�
� ល័យចំបង � �លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King), ��� ំងអស់របស់ប�
� ល័យរ ួម� ំង
េស�មកយក និង�រ ��ល័យប�
� ល័យ (ធន�នឌីជីថល �ចរក�ន 24/7)
កែន� ង�រ�រ, មជ្ឈមណ�លឱ�សយុវជន និង �រ ��ល័យរដ� �ល* របស់្រចក�៉សុីហ�ិក
(Pacific Gateway)
អ�រ��្រក �ង*
គណៈកម� �របណ�ឹងនគរ�ល ស្រ�ប់ពលរដ�
េស��ងសង់ និងសុវត� ិ�ព រ ួម� ំង អធិ�រកិច�, �រពិនិត្យេឡើង វ �ញេលើប�ង់ និងមជ្ឈមណ�ល
ផ� ល់លិខិតអនុ��ត
េស�អនុវត� ្រកមច�ប់ រ ួម� ំង កងក��ំងេ��មទី�ំង COVID-19
�រ ��ល័យធន�ន�មពល
ទីប���រអគ� ីភ័យ, េស��ំ្រទ, �រប��រអគ� ីភ័យ, & ្របតិបត� ិ�រ រ ួម� ំង រដ� �លសុវត� ិ�ព
សមុ្រទ
�យក��នសុ�ភិ�ល និងសម្ប�សុ�ភិ�ល*
���ធរលំេ���ន*
�រ ��ល័យរដ� �ល ៃន��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច
មជ្ឈមណ�លធន�នភូ មិ��ន*
�រ ��ល័យឧទ�ន និងសម្ប�ឧទ�នសហគមន៍*
្រពឹត�ិ�រណ៍ពេិ សសៗ និង្រពឹត�ិ�រណ៍�ពយន�
�រេ�សស��តផ� វ� ថ� ល់
�ងែហលទឹក
�រអូ សសេ�
� ង�នយន� និង�រលក់ៃលឡ
� ង
�រ ��ល័យ��របស់�យក��នទឹក
មជ្ឈមណ�លឧស� ័ន, ទឹក និង្របមូ លសំណល់

*ប��ញពី សម្ប� និងេស��� របស់្រក �ង ែដលដំេណើរ�រ �េពលបច��ប្បន� េ្រ�ម
្របតិបត� ិ�រ ែដល�ន�រែកស្រម� ល េ�យ�រ�រ�ក់កំហិតឱ្យរក�គ��ត�ង�យ េដើម្បីប��រកុំ
ឱ្យឆ� ង COVID-19 រហូ ត�ល់ែត�នេសចក� ីជូនដំណឹងបែន� មេទៀត ។
��្រក �ង
��្រក �ងបិទមិនឱ្យ��រណជនេចញចូ ល េ�ៃថ� ទី 18 ែខមី� ��ំ 2020 េហើយនឹងបន� បិទ
រហូ ត�ល់ែត�ន េសចក� ីជូនដំណឹងបែន� មេទៀត ។ ្រប�ពលរដ� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឱ្យ
េ្របើ្រ�ស់េស��មអុឺនធឺែណត ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ ។
�រេ�សស��តផ� វ� ថ�ល់
នឹងែលង�ន �រេ�សស��តផ� វ� ថ�ល់ ឬ �រអនុវត� ច�ប់ េលើ�ររ�េ�ភបំ�ន េលើ�រេ�ស
ស��តផ� វ� ថ�ល់ កំណត់��លវ ��គ េ�ៃថ� ចន� ទី 15 ែខកុម�ៈ េ�ះេទ ។ �រេ�សស��តផ� វ�

ថ�ល់ នឹងដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ �ម�លវ ��គធម� � េ�ៃថ� អ��រ ទី 16 ែខកុម�ៈ ។ ្របសិនេបើ
បុគ�ល��ក់ទទួ ល�ន លិខិតពិន័យ ស្រ�ប់�រេ�សស��តផ� វ� ថ� ល់ េហើយ�ត់�ន�រលំ�ក
េ�យ�រ COVID-19 េ�ះ�ត់�ច�ក់�ក្យេស� ើសុំឱ្យ�ន�រេលើកែលង �មដំេណើរ�រ ដូ ច
តេ�េនះ េដើម្បីត�� ចំេ�ះលិខិតពិន័យេនះ ។
�រអនុវត� េលើ�រចត�នជំនិះ
េមើល កុងទ័រចំណត របស់េ�កអ� ក ៖ កុងទ័រចំណត នឹងមិន្រត�វ�នអនុវត� េ�ៃថ� ចន� ទី 15
ែខកុម�ៈ េ�ះេទ េលើកែលងែតកុងទ័រេ�ះប��ក់� «េលើកែលងៃថ� បុណ្យ» ។ ៃថ� និងេ�៉ងៃន�រ
អនុវត� �នប��ញជូ ន េ��ងក��ង កុងទ័រ ។ បរ �េវណឡ�តិ៍េឆ� រសមុ្រទ ្រពម� ំង ចិេ�� ើមផ� វ�
ពណ៌្រកហម ពណ៌ស និងពណ៌េខៀវ េ�ែតអនុវត� �ប់�និច� េ�ះ�េ�ៃថ� បុណ្យក៏េ�យ ។
សំណល់/�រែកៃច� េឡើង វ �ញ
ស្រ�ម និងេ្រគ�ងែកៃច� េឡើង វ �ញ នឹង្រត�វ្របមូ ល �ម�លវ ��គ េ�ៃថ� ចន� ទី 15 ែខកុម�ៈ ។
�រអូ សសេ�
� ង�នយន� និង�រលក់ៃលឡ
� ង
្របតិបត� ិ�រអូ សសេ�
� ង & សម្ប�រក�ទុក�នជំនិះ ែដលស� ិតេ��សយ��នេលខ 3111 E.
ផ� វ� អុី វ �លឡ�វ (E. Willow St.) េ�ចេ��ះរុក� វ �ថីែថមផល (Temple) និងរុក� វ �ថីែរនដុនដូ
(Redondo) នឹងបិទដំេណើរ�រ េ�ៃថ�ចន� ទី 15 ែខកុម�ៈ ។ េ�៉ងដំេណើរ�រ ធម� �គឺ ៖
●
●
●

ៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់ េ�៉ង 5 ��ច
ៃថ� េ�រ� ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់ េ�៉ង 4 ��ច
បិទមិនដំេណើរ�រ េ�ៃថ��ទិត្យ និងៃថ� បុណ្យ

�នជំនិះ និងទី�ំង េ�េ្រ�េ�៉ង�នប��ក់រ ួច�ងេលើេនះ �ចរក�ន េ�យ�នគិត
្រ�ក់បែន� ម ។ ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត �ចរក�ន េ�េលើអុីនធឺែណត។
ប�
� ល័យ
ប�
� ល័យឡ
� ង� �ច (LBPL) � ំងអស់ បិទមិនដំេណើរ�រ ជូ ន��រណជន េ�ៃថ� ទី 18 ែខមី�
��ំ 2020 េហើយនឹងបិទរហូ ត �ល់ែត�នេសចក� ីជូនដំណឹងបែន� មេទៀត ។ �រមកយក េ�យ
មិនប៉ះ�ល់�� ែដល�នផ�ល់ជូន េ��មទី�ំងមួ យចំនួន នឹងមិន�នផ� ល់ជូន េ�ៃថ� េ�រ�
ទី 13 ែខកុម�ៈ េ�ះេទ ។ េភ��វប�
� ល័យ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ញ្របេ�ជន៍ ពីក្រមង
ី
ធន�នឌីជថល �៉ងេ្រចើនអេនក របស់ LBPL រ ួម� ំង ��ឡ
� កប�
� ល័យ ឯក�រស្រ�ប់
�ញយក និង ទិន���ន ែដល�នផ�ល់ជូន 24/7 ។ េស�ប�
� ល័យនឹង�ប់ដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ
េ�ៃថ�អ��រ ទី 16 ែខកុម�ៈ �ប់ពីេ�៉ង 10 ្រពឹកដល់េ�៉ង 5 ��ច ។ ស្រ�ប់ជំនួយ អ� ក
� ំងអស់���ចទូ រសព� េ�េលខ 562.570.7500 ក��ងចេ��ះេ�៉ងេនះ ។
ទី�ង
ំ �ក់��ក់�ំង COVID-19 ែដល្របតិបត� ិ�រេ�យ��្រក �ង
ទី�ំង�ក់��ក់�ំង ែដល្របតិបត� ិ�រេ�យ��្រក �ង គឺស្រ�ប់ែត�រ�ត់ទុក�មុន
ចំេ�ះបុគ�ល ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍្រគប់្រ�ន់ េហើយមិនប៉ះ�ល់ដល់ៃថ� បណ
ុ ្យេ�ះេទ ។

្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច� ំងអស់ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចុះេ��ះ េ� VaxLBែដល�្រចកចុះ
េ��ះ�ក់��ក់�ំង �មអុីនធឺែណត របស់��្រក �ង េដើម្បីទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹង េ�េពល
ពួ កេគ�ច�នសិទ�ិ�ក់��ក់�ំង COVID-19 �ន ។ េគហទំព័រនិងទ្រមង់ៃន�រចុះេ��ះ�ន
���អង់េគ� ស, េអស៉�ញ, ���ឡ
� ក, និង��ែខ� រ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអត
ិ អំពីសកម� �ព
� ំងអស់ របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�ររក�សុវត� ិ�ព របស់្រប�ពលរដ� របស់េយើង សូ មចូ លេ�
long-beach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង
Instagram ។
�រ�កសួ រ ពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� មជ្ឈមណ�លទំ�ក់ទំនងរ ួម របស់��្រក �ង
ឡ
� ង� �ច �មរយៈ 562.570.NEWS (6397), jic@longbeach.gov ។

###

