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េស�ែថ�ំសត� ឡ
� ង� �ច សេ��ធេបើកដំេណើរ�រកិច�ខិតខំ
្របឹងែ្របងផ្សព� ផ�យ ស្រ�ប់សំេណើែផន�រយុទ���ស�
ែស� ងរក �តុចូល ពីស ហគមន៍
ឡ
� ង� �ច, CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ច �រ ��ល័យេស�ែថ� ំសត� (LBACS) េ��យក��នឧទ�ន
�រកំ�ន� និងសមុ្រទ (PRM) នឹងសេ��ធេបើកដំេណើរ�រកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងផ្សព� ផ�យ
បែន� មេទៀត ស្រ�ប់សំេណើែផន�រយុទ���ស� េដើម្បីែស� ងរក�តុចូលបែន� មេទៀត ពីសហគមន៍
�មរយៈ�រស� ង់មតិ �មអុឺនធឺែណត និងេវទិ���រណៈ �មអុីនធឺែណត ។
េសចក� ី្រ�ងែផន�រយុទ���ស� ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង �មរយៈសកម� �ពផ្សព� ផ�យ �៉ង
សកម� �មួ យ្រក �ម�រ�រចក�� វ �ស័យែថ� ំសត� ។ ែផន�រេ�ះ្រត�វ�ន្រប�ស ���រណៈ
េហើយ្រត�វ�នេរៀបចំ�រេបៀប�រៈ េ�ៃថ� ទី 8 ែខធ� � ��ំ 2020 ស្រ�ប់កិច�្របជុំ្រក �ម្របឹក�្រក �ង
ឡ
� ង� �ច ។ េ�ក��ងកិច�្របជុំេ�ះ �នអនុ��តឱ្យ��រណជន បេ�� ញមតិេ�បល់ េហើយ
្រក �ម្របឹក�្រក �ង�នេស� ើសុំបែន� មេពលេវ� មុនេពលេធ� ើ�រអនុម័ត េដើម្បីអនុ��តឱ្យ�ន វគ�
្របមូ ល�តុចូលបែន� មេទៀត ពីសហគមន៍ ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) �នប��ក់� «�រសេ��ធេបើកដំេណើរ�រគំនិត
ផ�ចេផ�
�
ើម េដើម្បីផ�ល់�តុចូល បែន� មេទៀត ពីសហគមន៍របស់េយើង ចំេ�ះេសចក� ី្រ�ងែផន�រ
េនះ នឹងជួ យេយើងឱ្យ�ចបេង� ើត�ន កម� វ �ធីសុខ�ល�ពសត� �នច�ស់�ស់ ្របកបេ�យ
េ�គជ័យ េ�ឡ
� ង� �ចេយើងេនះ» ។
ស�ជិកសហគមន៍ ្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យេធ� ើ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ េលើ សំេណើែផន�រយុទ���ស� និង
បំេពញ ក្រមងសំណួរស� ង់មតិ ខ� ីមួយ ។ ពួ កេគក៏�ចែចករ� ែលក ព័ត៌�ន្រតឡប់ �នផងែដរ
េ�យ្រត�វចូ លរ ួម េវទិ���រណៈ �មអុីនធឺែណត ឬេ�យអុីែមល េ� LBACS �មរយៈ
ACSStrategicPlan@longbeach.gov ។
េវទិ���រណៈ�មអុីនធឺែណត នឹង្រប្រពឹត�េ� េ��លបរ �េច� ទ ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ ។
ព័ត៌�នលំអិត អំពីរេបៀបចូ លរ ួម �ចករ�នេ�េលើ េគហទំព័រេស�ែថ� ំងសត� និងេ�យ
ចុចេលើ រ ូបស�� «េវទិ���រណៈ ស� ីពីែផន�រយុទ���ស� » ។
 ៃថ�េ�រ� ទី 13 ែខកុម�ៈ ពីេ�៉ង 2 រេសៀល ដល់េ�៉ង 4 ��ច
 ៃថ�ពុធ ទី 17 ែខកុម�ៈ ពីេ�៉ង 6:30 ដល់េ�៉ង 8:30 យប់

កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ក��ង�រេរៀបចំបេង� ើតែផន�រយុទ���ស� េនះ ពីដំបូងេឡើយ �ន�ប់េផ� ើម
េ���ំ 2017 េ�េពល��្រក �ងឡ
� ង� �ច �នេរៀបចំចុះប�� ីជំ�ញ របស់យុទ���ស� ជ្រមក ៃន
្រក �មហ៊ុន្របឹក�ែផ�ក្រគប់្រគង JVR េដើម្បីេធ� ើសវនកម� ្របតិបត� ិ�ររបស់ទីផ�ល់ជ្រមក ែដល�ន
កំណត់រក ចំណុចសំ�ន់ៗ ស្រ�ប់ែកលំអេឡើង វ �ញ ។ េសចក� ី្រ�ងែផន�រមួ យ ្រត�វ�ន
េរៀប�ងេឡើង េ���ំ 2019 េ�យបុគ�លិក��្រក �ង សហ�រ�មួ យ ្រក �ម�រ�រចក�� វ �ស័យែថ� ំ
សត� របស់េ���យ្រក �ង និង្រត�វ�នស្រមបស្រម� ល េ�យ្រក �មហ៊ុនេធ� ើ�រេលើ�រ��ស់ប�រ� និង
យុទ���ស� ្រគឹះ��នមួ យ ។
េ�ែខឧស� ��ំ 2019 ្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច �នអនុម័ត �ឯកឆន� េលើម៉ូែដលក� ីេម��
សេ���ះ ស្រ�ប់ LBACS ែដល��ឱ្យ សត� ែដល�នសុខ�ពល� និង�ចយកមកព��ល
�ន� ំងអស់ េ��មទីផ�ល់ជ្រមក ្រត�វ�នសេ���ះ ។ ស�ស�គសំ�ន់ៗ របស់គំរ ូក� ីេម��
សេ���ះ �នរ�េលច េ�ក��ងសំេណើែផន�រេ�ះ ។
េ្រប៊ន េឌននីស (Brent Dennis) ្រប�នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ �នគូ សប��ក់�
«សំេណើែផន�រយុទ���ស� ដ៏��ំង��េនះ គឺ� ែផន�រដំបូងេគ ស្រ�ប់ LBACS» «េយើងេប� ��
អនុវត� គំនិតផ�ចេផ�
�
ើម ែដលរ ួមប��ល
� ម៉ូ ែដលក� ីេម��សេ���ះ េហើយ�តុចូលពីសហគមន៍របស់
េយើង �ន�រៈសំ�ន់�ស់ ចំេ�ះេ�គជ័យរបស់ែផន�រេនះ ។»
ែផន�រេនះនឹងេ្របើ រយៈេពលបួ ន��ំ �ប់ពី��ំ 2021 ដល់��ំ 2024 េហើយនឹងេដើរតួ �
មគ��េទសក៍ស្រ�ប់ េសចក� ីសេ្រមច ែផ�ក្របតិបត� ិ�រ LBACS, ែផ� កេ្រជើសេរ �សបុគ�លិក និងែផ� កថវ �� ។
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� លេ់ ស�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។ មន� ីរ��្រក �ង �នឈ� ះ�នរ��ន់�េ្រចើន េផ្សងេទៀត
ដូ ច�សុខ�ព សួ នឧទ�ន កំពង់ែផកំ�ន� និងេស�កម� អភិវឌ្ឍន៍ និងេផ្សងៗេទៀត។ ទី្រក �ង
ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, �នកែន� ងកសិ��ន
ចិ��ឹមសត� �្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ្រ�ំ កែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល្រ�ំ
កែន� ង, សួ នច�រ 170, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សិប�៉យល៍, កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង,
គន� ងផ� វ� ជិះកង់ និងកម� វ �ធីែចក�យកង់។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម
�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook,
Twitter, Instagram vនិង YouTube ។

អំពី�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ
�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ (PRM) ្រត�វ�នទទួ ល��ល់ េ�យ�រ�ពល�
ឥតេ��ះ ក��ង្របតិបត� ិ និងកម� វ �ធី្រគប់្រគង េ�យទទួ ល�នជ័យ�ភីេម�យ�ស ពីស�គម
ឧទ�ន�តិ និង�រកំ�ន� ចំនួនបួ នដង ។ PRM ផ� ល់នូវកម� វ �ធីកម�ន� និងេស�កម� ដល់
ពលរដ� និងេភ��វេទសចរែដលេធ� ើេ�យ្របេសើរេឡើងនូ វគុណ�ពជី វ �តេ�ឡ
� ង� �ច។ PRM ែថរក�
ឧទ�នចំនួន 171 កែន� ងែដល�នមជ្ឈមណ�លសហគមន៍ចំនួន 26 កែន� ង, 320 ៃរ�ៃនទី��
ទូ �យ និងេឆ� រសមុ្រទ 6,1 �៉យល៍ អនុវត� ែផន�រេបើកលំហៃនទី្រក �ងផ�ល់នូវ�រកម�ន� េដើម្បី
បំេពញតំរ ូវ�រសហគមន៍េផ្សងៗ�� ែថរក�កំពង់ែផកំ�ន� ��រណៈ និងផ� ល់នូវសុវត� ិ�ព
និង�រ្រប្រពឹត�ចំេ�ះសត� ដល់��រណៈ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីេស�ែថ� ំសត� ឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ�
http://www.longbeach.gov/acs ។ �ម�នពួ កេយើងេ�េលើសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�ន
ថ�ីៗ Facebook, Twitter និង Instagram ។
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