េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 24 ែខឧស� ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS (6397),
jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�របិទដំេណើរ�រ េ�ៃថ�ទិ�រ�ឭក�រចង�ំ ៃនទី្រក �ង
ឡ
� ង� �ច
រ�ឭ កពី�រអបអរ�ទរេ�យសុវត� ិ�ព និងអនុវត� �ល់ព ិធី� រសុវត� ិ
�ព និងសុ�ភិ�ល� ង
ំ អស់ េ�េពលឈប់ស ្រ�កចុងស��ហ៍
ឡ
� ង� �ច, CA - បែន� មេលើ�របិទសម្ប� និងេស��� របស់ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច េដើម្បី្រ�រព� ទិ�រ�ឭក�រ
ចង�ំ េ�ៃថ� ទី 31 ែខឧស� ��ំ 2021 ��្រក �ងក៏សូម�ស់េតឿន ្រប�ពលរដ� និងេភ��វ របស់ឡ
� ង� �
ច ឱ្យអនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ព និងសុ�ភិ�ល � ំងអស់ េ�េពលឈប់ស្រ�កចុងស��ហ៍ េដើម្បីរក�
ឱ្យសហគមន៍របស់េយើង �នសុវត� ិ�ព និងរ ួចផុតពី�រេកើនេឡើង ៃនករណីឆ�ង COVID-19 ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «ខណៈែដល�នេ្រចើនកែន� ង �នេបើកដំេណើរ�រ
េឡើង វ �ញ េហើយេយើងកំពុង្រតឡប់ េ�រក្រប្រកតី�ពថ� ីមួយេទៀតេ�ះ, ��រសំ�ន់ ែដល្រប�ពលរដ�
បន� អនុវត� វ ��ន�រសុវត� ិ�ព សម្រសប េ�េពលរ �ក�យ នឹង�រឈប់ស្រ�ក េ�ចុងស��ហ៍ ។»
«េយើងខ��ំេលើកទឹកចិត�្រប�ពលរដ� ឱ្យរ �ក�យនឹងសកម� �ព េ�ទី�ល រក�គ��ង�ង�យ ពី្រក �មេផ្សងៗ
េទៀត និងេ�យ�ក់រ�ំងមុខ ។»
សុខ�ព និងសុវត� ិ�ព COVID-19
��្រក �ងសូ ម�ស់េតឿនអ� ក្រគប់�� ឱ្យរក��រ្រប �ង្របយ័ត� ក��ង�រអនុវត� ពិធី�រសុវត� ិ�ព និងសុ
�ភិ�ល � ំងអស់ ដូ ច�នប��ក់ េ�ក��ង បទប��សុ�ភិ�ល ឱ្យេ�ផ� ះ�នសុវត� ិ�ព�ង ។
អនុេ�ម�មេ�ល�រណ៍ែណ�ំរបស់រដ� ្រប�ពលរដ� ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យ ចូ លរ ួម ក��ង�រជួ បជុំ��
េ�ទី�ល ��ង េ�ក��ងអ�រ, រក�គ��តសម្រសប ពី��, និងគួ របន� �ក់�៉ស់ សមល� មនឹងមុខ េ�
េពលេចញេ�ទី��រណៈ និងេ�ក��ងអ�រ េ�ះបី��ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច�ល់េហើយក� ី ។
សុវត� �
ិ ព�ំ្រជ�ច
មិន្រតឹមែត �ំ្រជ�ចលក� ណៈបុគ�ល� ំងអស់េ�ះេទ �រ ួមប��ល
� � ំង�ំ្រជ�ច �ន��ក «សុវត� ិ�ព និង
្រតឹម្រត�វ» ផងែដរ ែដល្រត�វ�ន�ម�ត់ េ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ប៉ុែន� �ក៏�េ្រ�ះ��ក់ផងែដរ ស្រ�ប់
្រប�ពលរដ� និងសំណង់ ែដលេ�ែក្បរ េ�យេធ� ឱ
ើ ្យ�ន�រខូ ត�ត្រទព្យសម្បត� ិ អស់ដប់�នដុ��រ �
េរៀង�ល់��ំ និងបង� រឱ្យ�នរបួ ស��ម�េ្រចើន ែដល�គេ្រចើន កុ�រ�ជនរងេ្រ�ះ ។ សេម� ង�ំ្រជ�ច
ឮ��ំងៗ េ�យមិន�នរ�ពឹងទុក ក៏�នបង� រឱ្យ�ន �និភ័យ ែផ� កសុខ�ព ធ� ន់ធ�រ ស្រ�ប់អតីត
យុទ�ជន និង្រប�ពលរដ� េផ្សងេទៀត ែដល�នប���ព�នតឹងចិត� េ្រ�យ�នឆ� ង�ត់ វ �បត� ិ េហើយ
េធ� ើឱ្យសត� ចិ��ឹម�េ្រចើន េផ� ើលភ័យរន� ត់ផងែដរ ។

េដើម្បី�យ�រណ៍ អំពីសកម� �ព�ញ់�្រំ ជ�ច េ�យខុសច�ប់ ែដលេកើត�ន េ�ឡ
� ង� �ច, ្រប�ពលរដ�
�ចអនុវត� �ម វ �ធី�មួ យ ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ ។ ស្រ�ប់ករណី�សន� សូ មទូ រសព� េ�េលខ 9-1-1 �
និច� ។
● សូ ម�ក់�ក្យបណ�ឹង ឬ ប��ល
� រ ូប�ព និង វ �េដអូ ប��ញពីសកម� �ព�ញ់�ំ្រជ�ច ខុសច�ប់
ជូ នេ��រ ��ល័យរដ� ���្រក �ង ។
● សូ មទូ រសព� េ�េលខមិនែមនស្រ�ប់ករណី�សន� េ�មជ្ឈមណ�លគម�គមន៍ គឺ
562.435.6711 េដើម្បី�យ�រណ៍ អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ និង/ឬ �រលក់�ំ្រជ�ច ។
● សូ មេផ�ើអុីែមលេ� ែផ� កល�តេមើល អំពីទីកែន� ង ែដលសកម� �ព ែបបេនះ េកើត�នេឡើង និង
ផ� ល់�សយ��ន, វ �េដអូ , ��កេលខ, រ ូបថត និងព័ត៌�នេផ្សងៗ េទៀត ែដល�ចេ្របើ្រ�ស់�ន
ស្រ�ប់�រេសុើបអេង� ត ។ សូ មរ ួមប��ល
� េ��ះ �សយ��ន និងេលខទូ រសព� របស់េ�កអ� ក
េដើម្បីឱ្យេគ�ច�ក់ទង េ�េ�កអ� ក�ន �ម�រ�ំ�ច់ ៖
○ LBPDNorth@longbeach.gov
○ LBPDSouth@longbeach.gov
○ LBPDEast@longbeach.gov
○ LBPDWest@longbeach.gov
សម្ប� និងេស���របស់��្រក �ងែដល�នចុះប��ីដូច�លវ ��គ�ងេ្រ�មេនះអំឡ
� ងេពលទិ�រ�
ព�ក�រចង�ំ។
េបើកដំេណើរ�រ េ�ៃថ�ចន� ទី 31 ែខឧស� ក��ងអំឡ
� ងេ�៉ងេធ� ើ�រ ធម� � ៖
● ��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 31 ែខឧស� ៖
● 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)
● ទី�ំងេធ� ើេតស� និង�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 � ំងអស់ ែដល្របតិបត� ិ�រ េ�យ��្រក �ង
● េស�ែថ� ំសត� និង spcaLA*
● ប�
� ល័យចំបង � �លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King Main Library), ��� ំងអស់ របស់ប�
�
ល័យ រ ួម� ំងេស�មកយក LBPL To-Go និង�រ ��ល័យប�
� ល័យ (�នធន�នឌីជីថល ផ� ល់
ជូ 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�, េស�ពិនិត្យប� ង់ និងមជ្ឈមណ�លផ� ល់លិខិត
អនុ��ត*
េស�អនុវត� ្រកមច�ប់ រ ួម� ំង កងក��ំងេ��មទី�ំង COVID-19
�រ ��ល័យធន�ន�មពល
ទីប���រអគ� ីភ័យ, េស��ំ្រទ, អង� �ពប��រ និង្របតិបត� ិ�រ អគ� ីភ័យ រ ួម� ំង
រដ� �លសុវត� ិ�ពសមុ្រទ
�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��ញ សម្ប� និងេស� របស់��្រក �ង ែដលកំពង
ុ ដំេណើរ�រ េ្រ�ម្របតិបត� ិ�រ ែកស្រម� ល �េពល
បច��ប្បន� េនះ រហូ តដល់េពល�នេសចក� ីជូនដំណឹង បែន� មេទៀត េ�យ�រ�រ�ក់កំហិត ែផ� កសុខ�ព
��រណៈ ប�
� លមកពី COVID-19 ។
��្រក �ង
��្រក �ងេ�ែតបិទមិនឱ្យ��រណជនចូ ល រហូ ត�ល់ែត�នេសចក� ីជូនដំណឹងបែន� មេទៀត េលើក
ែលងែត�រ�ត់ជួប ទុក�មុន ស្រ�ប់មជ្ឈមណ�លផ� ល់លិខិតអនុ��ត ។ ្រប�ពលរដ� ្រត�វ�នេលើក
ទឹកចិត� ឱ្យេ្របើ្រ�ស់េស��មអុឺនធឺែណត ក��ងអំឡ
� ងេពលេនះ ។
�រេ�សស��តផ� វ� ថ�ល់
នឹង��ន�លវ ��គកំណត់ ស្រ�ប់�រេ�សស��តថ�ល់ ឬ �រអនុវត� ច�ប់ ចំេ�ះ�ររ�េ�ភបំ�ន
េលើ�រេ�សស��តថ� ល់ េ�ៃថ� ចន� ទី 31 ែខឧស� េ�ះេទ ។ �រេ�សស��តថ� ល់ នឹង�ប់ដំេណើរ�រ
េឡើង វ �ញ �ធម� � �ម�លវ ��គកំណត់ េ�ៃថ� អ��រ ទី 1 ែខមិថុ� ។
�រអនុវត� េលើ�រចត�នជំនិះ
េមើល កុងទ័រចំណត របស់េ�កអ� ក ៖ កុងទ័រទីចំណត នឹង្រត�វ�ក់ឱ្យអនុវត� េ�ៃថ� ចន� ទី 31 ែខឧស�
លុះ�ែតកុងទ័រ ប��ញ «េលើកែលង េ�ៃថ� ឈប់ស្រ�ក» ។ ៃថ� និងេ�៉ងៃន�រអនុវត� �នប��ញ
ជូ ន េ��ងក��ង កុងទ័រ ។

សំណល់/�រែកៃច� េឡើង វ �ញ
ស្រ�ម និងេ្រគ�ងែកៃច� េឡើង វ �ញ នឹង្រត�វ្របមូ ល �ម�លវ ��គកំណត់ េ�ៃថ�ចន� ទី 31 ែខឧស� ។
�រអូ សសេ�
� ង�នយន� និង�រលក់ៃលឡ
� ង
្របតិបត� ិ�រសេ�
� ង និងសម្ប�រក�ទុក�នជំនិះ ែដល�ន�សយ��នេលខ 3111 វ �ថី អុី វ �លឡ�វ (E.
Willow St.) េ�ចេ��ះរុក� វ �ថីែធមផល (Temple Avenue) និងរុក� វ �ថីែរនដុនដូ (Redondo Avenue) នឹង
បិទ េ�ៃថ� ចន� ទី 31 ែខឧស� ។ េ�៉ងដំេណើរ�រ ធម� �គឺ ៖
● ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក �ប់ពីេ�៉ង 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច
● ៃថ� ៃថ� េ�រ� 8 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 4 ��ច
● បិទដំេណើរ�រ េ�ៃថ��ទិត្យ និងៃថ� ឈប់ស្រ�ក
�នជំនិះ និងទី�ំង េ�េ្រ�េ�៉ង�នប��ក់រ ួច�ងេលើេនះ �ចរក�ន េ�យ�នគិត្រ�ក់
បែន� ម ។ ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត �ចរក�ន េ�េលើអុីនធឺែណត។
ប�
� ល័យ
េ�ៃថ� ទី 18 ែខឧស� ��ំ 2021, ប�
� ល័យចំបង BJK, េប៊យ៍ ស (Bay Shore), �៉ក េត� ន (Mark Twain)
និងប�
� ល័យភូ មិ��ន មីែស៊ល អូ ��៉ �នេបើកដំេណើរ�របេ្រមើជូន��រណជន េឡើង វ �ញ េ�យ
�នេស� និងសមត� �ពទទួ ល ក��ងែដនក្រមិតមួ យ ។ េស� LBPL To-Go េ��នបេ្រមើជូន េ��មទី
�ំង LBPL ែដល�នេបើកដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ ្រពម� ំងេ� ប�
� ល័យភូ មិ��ន េ្រប៊ត �ត (Bret
Harte), ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado) និង ឡ�ស �ល់តូស (Los Altos) ផងែដរ ។ ទី�ង
ំ LBPL ចំនួន្រ�ំ
កែន� ង, ប�
� ល័យភូ មិ��ន ��មីតូស (Alamitos), �ជ (Bach), ្រប៊ូ វ �ត (Brewitt), េ� �នែនត (Burnett)
និង�� (Dana) េ�ែតបិទ មិនបេ្រមើជូន��រណជនដែដល េ�េពលេនះ ។
េដើម្បី្រ�រព� ទិ�រ�ឭក�រចង�ំ, ទី�ំងប�
� ល័យ� ំងអស់ និងេស��� រ ួម� ំង ប�
� ញទូ រសព� ចំបង
របស់ប�
� ល័យ នឹងបិទមិនបេ្រមើ�រេទ េ�ៃថ� េ�រ� ទី 29 ែខឧស� ។ អ� កេ្របើ្រ�ស់ប�
� ល័យ ្រត�វ�ន
េលើកទឹកចិត� ឱ្យេ្របើ្រ�ស់ ក្រមង ធន�នឌីជីថល �៉ងេ្រចើនអេនក របស់ LBPL រ ួម� ំង ��ឡ
� ក,
ឯក�រស្រ�ប់�ញយក, និងទិន�ន��ន របស់ប�
� ល័យ ែដល�នបេ្រមើជូន 24/7 ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត អំពីសកម� �ព� ំងអស់
របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�ររក�សុវត� ិ�ព របស់្រប�ពលរដ� របស់េយើង សូ មចូ លេ� longbeach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។
###

