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��្រក �ងឡ
� ង� �ច ្រព�នពលរដ� ឲ្យ�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�អំពី
ទឹកេភ� �ង�បន� ប��ប់ និង្របព័ន�្រត�ក់
ី �ច់ និង�វខ�ច់ �នស្រ�ប់ព លរដ�
ដខ
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ព្យ
� ះ�េស៊ រ �ែដល�នេភ� �ង��ក់��ំង និង�ប�ងសីតុណ��ពធម� �
្រត�វ�នេគរ�ពឹងទុកេ� ឡ
� ង� �ច និងេ�នធី Los Angeles រហូ តដល់ៃថ� សុ្រកទី 29 ែខមក�។
េស�កម� ��ស�តុ�តិកំពុងព�ករណ៍អំពីេភ� �ង��ក់ធំៗ �មួ យនឹងជំនន់ទឹកេភ� �ងដ៏
សំ�ន់បំផុតែដលេកើតេឡើងរ�ងៃថ� ពុធ និងៃថ� សុ្រកស��ហ៍េនះ។ ខ្យល់បក់កំសួល និង��ំង ក៏
្រត�វ�នេគរ�ពឹង�នឹង�ន ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះផងែដរ។
េ�យរ�ពឹង�នឹង�នេភ� �ង��ក់� ំងេនះ ្រក �ម�រ�រ��្រក �ង�នេធ� ើ�រ្រត� តពិនិត្យ និង
អនុវត� �រែថ� ំេដើម្បី����ងស��កទឹកេ��មតំបន់�យរងេ្រ�ះទឹកជំនន់ មិន�នកំ
េទចកំទី និង��នីយ៍បូមទឹកេហើយ្រព �យសមុ្រទកំពុងដំេណើរ�រ។ រ�ំង�រ�រកំេទច�ក
សំណល់ �មដងទេន� Los Angeles តំបន់ប�
� ញ�ត់បន� យដីេសើម កំពង់ែផ Rainbow និង
ឧបករណ៍ពិនិត្យរកកំេទច�កសំណល់ �នដំេឡើង និងកំពុងដំេណើរ�រ។ �យេឆ� រសមុ្រទ្រត�វ
�នេគេធ� ើឱ្យ�នកម� ស់ និងទទឹង្រគប់្រ�ន់�មត្រម�វ�រេដើម្បី�រ�រពី�រជន់លិច។
ស�ជិក្រក �មជួ យសេ���ះ Swiftwater កំពុងេ្រត�មស្រ�ប់�រ�ក់ព្រ�យែដល�ចេធ� ើ�ន។
រលកហក់េឡើងខ� ស់ ្រត�វ�នេគព�ករណ៍េពញមួ យស��ហ៍ប៉ុែន� មិនរ�ពឹង�នឹង�នផលប៉ះ�ល់
គួ រឱ្យកត់ស��ល់ចំេ�ះេឆ� រទី្រក �ងេ�យ�រែតទិសេ�ៃន�រេធ� ើដំេណើរ។ ��្រក �ងនឹងបន�
�ម�នរបទ��ស�តុឱ្យ�នដិតដល់។
ដីខ�ច់
បច��ប្បន� ខ�ច់�ចរក�នេ�ឯ��រណៈ�រ�រ/េស���រណៈ, Yard, 1651 San Francisco
Ave. េ� Esther Street Gate ។ � ំងខ�ច់ និង�វខ�ច់�ចរក�នេ���នីយ៍អគ� ីភ័យឡ
� ង� �
ច ដូ ច�ងេ្រ�ម៖
● ��នីយ៍ 7, 2295 Elm St.
● ��នីយ៍ 12, 1199 Artesia Blvd
● ��នីយ៍ 13, 2475 Adriatic Ave.
● ��នីយ៍ 14, 5200 Eliot St

�វស្រ�ប់�ក់ខ�ច់�ចរក�នេ�្រគប់��នីយ៍ពន� ត់អគ� ីភ័យស��ត់� ំងអស់ និង��នីយ៍
��ំសេ���ះ (Lifeguard Station) ែដល�នទី�ំងស� ិតេ�េលខ 72 ទី ។
ខ�ច់ និង�វ�ចផ� ល់ជូនស្រ�ប់ែតពលរដ� ឡ
� ង� �ច។ ពលរដ� ្រត�វផ� ល់ប័ណ�ស��ល់អត� ស��ណ
េដើម្បីយក�ន 10 �វ �អតិបរ�។ ពលរដ� ្រត�វ�នេគែណ�ំឱ្យយកែប៉ល ឬឧបករណ៍��ល់
ខ� �នេ�េពល្របមូ លខ�ច់។ ���រខុសច�ប់ក��ង�រយកខ�ច់ពីេឆ� រសមុ្រទ។
ក��ងអំឡ
� ងេពល�នេភ� �ង��ក់��ំង, ពលរដ� ក៏្រត�វ�នែណ�ំឱ្យ៖
● េចៀស�ងែហលទឹកក��ងសមុ្រទរយៈេពល 3 ៃថ� ប��ប់ពីព� ្យះេភ� �ង�នប�� ប់។
● េជៀស�ងតំបន់ែដលរង�រជន់លិច��មៗ។
● េជៀស�ង�រេបើកបរឆ� ង�ត់ផ� វ� លិចទឹក ឬេដើរ�ត់ទឹកហូ រ។
● បន� យេល្ប�នេ�ផ� វ� ្របសព� �ពិេសស្របសិនេបើេភ� ើងស��ច�ចរណ៍មិនដំេណើរ�រ
េហើយ�ត់ទុក��ស��ឈប់។ ្រប �ង្របយ័ត�េពលេបើកបរ �ពិេសសេពលយប់។
● �ត់ វ ��ន�រសម្រសបេដើម្បីេ្រត�មេរៀបចំេ�យ��នូ វ្រទព្យសម្បត� ិ��ល់ខ� �ន និង
�នយន� េ��មតំបន់ែដល�យរងេ្រ�ះទឹកជំនន់។
● េជៀស�ង�រេធ� ើដំេណើរែដលមិន�ំ�ច់។ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វេធ� ើដំេណើរក��ងកំឡ
� ងេពល
ព្យ
� ះ សូ មេស� �ក�ក់សេម� �កបំ�ក់ែដល�ន្រស�ប់កក់េ�� និងរលុង។ ្រ�ប់អ�កដៃទ
អំពីេ�លេ�របស់អ�ក និងេពលេវ��៉ន��ន�នឹងមកដល់។
● ្រត�វដឹងអំពីបុគ�លិកែផ� កអគ� ីសនី និងែផ� កទឹកែដលេធ� ើ�រេ� ឬជិតផ� វ� ។
● េ���យពី�យេឆ� រខ�ច់ និងេ���យពី�នយន� និងេ្រគ�ង�៉សុីនរបស់��្រក �ង
ែដលកំពុង្របតិបត� ិ�រេ��មបេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ។
● ទុកសត� ចិ��ឹមេ��ងក��ងផ� ះ េហើយ���ពួ កេគ�នជ្រមក�រ�រព្យ
� ះ។
● �ក់រេទះរុញ�ក់ស្រ�ម និងរបស់េ្របើ្រ�ស់េឡើង វ �ញេ�េលើផ� វ� រថយន� បរ រ �កែន� ងចត
�ន។
● សូ ម�យ�រណ៍អំពី�រជន់លិច�មដងផ� វ� ឬេដើមេឈើ��ក់ចុះេ�យ�រេ�ទូ រស័ព�េ�
េលខ 562.570.2700 ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នស� ីពី�រេរៀបចំស្រ�ប់��ស�តុធ�ន់ធ�រពលរដ� �ចេមើល៖ �រេ្រត�មស្រ�ប់
�ព�សន� ៖ ��ស�តុធ�ន់ធ�រ។
�រ�កសួ រព័ត៌�នស្រ�ប់្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ច�ក់ទងេ�េ�ក Reginald Harrison,
្រប�ន�យក��នេ្រត�មប��រេ្រ�ះមហន� �យ និងទំ�ក់ទំនងប��ន់។ 562.570.9250,
Reggie.Harrison@longbeach.gov ។
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