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ៃថ� ទី 18 ែខមិថ�
ុ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ ��� ធឺនប៊ុល (Lara Turnbull) អ� ក្រគប់្រគង ស� ីទី ៃន�រ ��ល័យសុខ�ពសហគមន៍
របស់�យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ឡ
� ង� �ច, 562.570.4294, ��� (Lara) ។
Turnbull@longbeach.gov ។
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

ឡ
� ង� �ចេលើកទឹកចិត� អ� កេបើកបរ ឱ្យដក�� ពី�រេ្របើ
្រ�ស់ ទូ រសព� មួ យរយៈេពល ។
េ�យចូ ល�ធរ�ន េ�ៃថ� ទី 1 ែខកក� � ��ំ 2021, អ� កេបើកបរ េ��លីហ�័រ�៉ �ច្របឈមនឹង េ�
សទណ� �ន់ែតេ្រចើនេឡើង ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ ឧបករណ៍ចល័ត�ន់នឹងៃដ ខណៈេពលេបើកបរ�ន
យន� េហើយ�យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស (�យក��នសុ�ភិ�ល) េលើកទឹកចិត� អ� កេបើ
កបរ ឱ្យដក�� ពី�រេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� និងសម� ឹងេ��តេលើដងផ� វ� ។ ច�ប់ថ�ីេនះ បេង� ើនក្រមិតេ�សទណ�
ចំេ�ះបទេល� ើសេបើកបរ េ�យ�ន�ររ��ន េដើម្បីរ ួមប��ល
� ពិន�� �ក់េ�ក��ង កំណត់្រ� របស់អ�ក
េបើកបរ ។ �េពលបច��ប្បន� េនះ េ�សទណ� ែតមួ យគត់ ចំេ�ះ�រេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� ចល័ត េ�នឹងៃដេ�ះ
គឺ្រ�ក់ពិន័យ ចំនួន 162 ដុ��រ ។
េ្រ�មច�ប់បច��ប្បន� េនះ អ� កេបើកបរមិន្រត�វ�នអនុ��ត ឱ្យ�ន់ទូរសព� ឬឧបករណ៍ េអឡិច្រត�និ
កេផ្សងៗ េទៀត ខណៈេពលកំពុង�ន់ចង� �តេបើកបរ េ�ះេទ ។ អ� កេបើកបរែដល�ន�យុ េ្រ�ម 18 ��ំ
មិន្រត�វ�នអនុ��ត ឱ្យេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� រ ួម� ំង ករណីេ្របើ្រ�ស់ េ�យមិន�ប់�ន់នឹងៃដ េ�យ�
រេហតុផល�មួ យ េ�ះេទ ។ ច�ប់ថ�ីរបស់�លីហ�័រ�៉ កំណត់� អ� កេបើកបរ ែដលរង�រផ� ��េ�ស
ពីបទេល� ើសេបើកបរ េ�យ�ន�ររ��ន �ចទទួ ល�ន មួ យពិន�� �ក់េ�ក��ង កំណត់្រ�របស់ពួកេគ
ស្រ�ប់�រផ� ��េ�ស ម� ង ក��ងរយៈេពល 36 ែខ ប��ប់ពី�ន�រផ���េ�សេលើកមុន ចំេ�ះបទេល� ើសដូ
ច��េនះ ។
េ�ះបី�អ� កេបើកបរ �ន�ប់េផ� ើមេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� ៃដ របស់ពួកេគ ក��ងចំនួនតិចដង ខណៈេពលកំ
ពុងេបើកបរ េ�េពល�រេ្របើ្រ�ស់ទូរសព� េ�យ��ន�រ�ប់�ន់នឹងៃដ �ន��យេ��ច�ប់ក�ី, ក៏�
រេបើកបរ េ�យ�ន�ររ��ន េ�ែត�ប��សុវត� ិ�ព ធ� ន់ធ�រ េ�ឡ
� ង� �ច ែដរ ។ េ�េដើម��ំេនះ ក��ង
គេ្រ�ងមួ យ ែដល�នមូ លនិធិ�ំ្រទ ពី� រ ��ល័យសុវត� ិ�ពច�ចរណ៍ �លីហ�រ័ �៉, �យក��នសុ�
ភិ�ល េរៀបចំកម� វ �ធីេមើលផ� វ� ឡ
� ង� �ច (RoadwatchLB) ្រប�ំ��ំ �េលើកដំបូង ។ អ� កស� ័្រគចិត�សហ
គមន៍ និងនិេ�ជិត��្រក �ង ្រត�វ�ន�ក់ព្រ�យ េ��មចំណុចផ� វ្របសព�
�
េ�ទូ � ំងឡ
� ង� �ច
េដើម្បីសេង� តេមើល និង្របមូ លទិន�ន័យ អំពី�រេបើកបរ េ�យ�ន�ររ��ន ។ ក��ងរយៈេពល 30 េ�៉ង
ៃនអំឡ
� ងេពល បីៃថ� , អ� កស� ័្រគចិត��នសេង� តេឃើញ �នអ� កេបើកបរ ជិត 1 000 �ក់ េ្របើ្រ�ស់ឧ
បករណ៍�ន់នឹងៃដ ។
ក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេធ� ើឱ្យផ� វ� �នសុវត� ិ�ព ្របេសើរេឡើង, �យក��នសុ�ភិ�ល បន� េរៀបចំ
សិ����អប់រ� ស្រ�ប់យវុ ជន និងមនុស្សធំ វ �យេក� ង េដើម្បីេលើកកម� ស់ �រេបើកបរ ្របកបេ�យ

សុវត� ិ�ព និង��ន�ររ��ន េហើយ្របមូ លទិន�ន័យមូ ល��ន �ក់ព័ន�នឹង �រេបើកបរ េ�យ�ន�
ររ��ន និងេធ� ើ�រ�យតៃម� េលើទិន�ន័យ� ំងេ�ះ េដើម្បីផ�ល់�ព័ត�
៌ ន ដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង របស់
កម� វ �ធី��េ�េពលអ�គត ។ េ�យសហ�រ �មួ យ�យក��នេផ្សងៗ េទៀត របស់��្រក �ង និង
ៃដគូ សហគមន៍, �យក��នសុ�ភិ�ល នឹងេរៀបចំកម� វ �ធី ស��ហ៍េលើកកម� ស់ �រយល់ដឹង អំពីសុវត� ិ
�ព េ��មដងផ� វ� េ�ែខសី� និង ស��ហ៍សុវត� ិ�ពអ� កេបើកបរ �េក� ងជំទង់ េ�ែខតុ� ខណៈ
ែដលផ�ល់�រ�ំ្រទ ដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង�� េ�ទូ � ំងទី្រក �ង ែដល�នេ�លេ�លុបបំ�ត់ មរ
ណ�ព និង របួ សធ� ន់ធ�រ �ក់ព័ន�នឹងច�ចរណ៍ េ�ឡ
� ង� �ចផងែដរ ។
អ� ីមួយ ែដលេធ� ើឱ្យេ�កអ� ក ែលងសម� ឹងេមើលដងផ� វ� ឬ ែលង�ន់ៃដចង� �ត ្រត�វ�ន�ត់� �ររ��ន ។
េដើម្បីរក�ដងផ� វ� ឱ្យ�នសុវត� ិ�ព ្របេសើរេឡើង ស្រ�ប់អ�ក្រគប់��, �យក��នសុ�ភិ�ល ែណ�ំឱ្យ
អ� កេបើកបរ ឈប់ែអប�ង េដើម្បីទូរសព� ឬេផ�ើ�រ ។ អ� កេបើកបរក៏គួរ បិទសេម� ងទូ រសព� របស់ពួកេគ,
េ្របើមុខ�រ កុំរ��ន, ឬ�ក់ទូរសព� ឱ្យេ�ផុតពីៃដ មុនេពលចូ ល�ន់ៃដចង� �ត ។
សំណួរពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� ��� ធឺនប៊ុល (Lara Turnbull) អ� ក្រគប់្រគង ស� ីទី ៃន�រ ��
ល័យសុខ�ពសហគមន៍ របស់្រកសួ ងសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ឡ
� ង� �ច �មរយៈ 562.570.4294,
Lara.Turnbull@longbeach.gov ។
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