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ៃថ� ទី 18 ែខមិថ�
ុ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

ឡ
� ង� �ច �ន�ប់េ��ះ ក��ងប��ីស្រ�ំង េដើម្បីចូលរ ួម
� ្របកួ តេ���យ្រក �ង �កល ��ំ២០២១ (2021
កម� វធី
Global Mayors Challenge) របស់អង� �រសប្ប
� រសធម៌
ប� ៊� មេ� �ក (Bloomberg Philanthropies) ។
ឡ
� ង� �ច ស� ិតក��ងចំេ�ម ទី្រ ក �ងេជើងឯក � ង
ំ 50 ែដល្រត�វ�នេ្រជើ
សេរ �ស េដើម្បី�នេ�្របកួ ត្របែជង ែផ�កន�នុវត� ន៍ លក� ណ ៈ�កល
េ�យប�� ញពី ដំេ�ះ្រ�យទី្រ ក �ង ែដល�នលក� ណ ៈបំែប� ង ��ង
ំ បំ
ផុត េ�ចំេ�ះមុខ �រឆ� ង�ល�ល COVID-19 ��កលេនះ ។
ឡ
� ង� �ច, CA – ឡ
� ង� �ច គឺ�ទី្រក �ងមួ យ ក��ងចំេ�មទី្រក �ងេជើងឯក� ំង 50 ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស
័ �ភី េ�ក��ង កម� វ �ធី្របកួ តេ���យ្រក �ង
�លពីៃថ� ទី 15 ែខមិថ�
ុ ��ំ 2021 �ទី្រក �ង��ស់ជយ
�កល ��ំ 2021 ែដល��រ្របកួ ត្របែជង ែផ� កន�នុវត� ន៍ លក� ណៈ�កល ែដលកំណត់រក និង ជំរុញ
គំនិត ែដល�នមហិច�� ខ� ស់បំផុត បេង� ើតេឡើងេ�យទី្រក �ង �កិច�េឆ� ើយតបនឹង �រឆ� ង�ល�ល
COVID-19 ��កលេនះ ។ ន�នុវត� ន៍ទី្រក �ង� ំង 50 េនះ �នេលចេ��េឡើង េ�លំ�ប់កំពូល ៃន�
រ្របកួ ត្របែជង ពីេបក� �ពេ្រចើន�ង 630 មកពី្របេទស ចំនួន 99 េ�ក��ងកម� វ �ធី្របកួ តេ���យ្រក �ង
�កល �េលើកដំបូងេនះ ។
ក��ង�ម�អ� ក�ប់េ��ះ ក��ងប�� ីស្រ�ំង េដើម្បីចូលរ ួម កម� វ �ធី្របកួ តេ���យ្រក �ងេនះ, ឥឡ�វេនះ
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �នដល់ ដំ�ក់�ល្របកួ ត្របែជង រយៈេពល បួ នែខេហើយ ។ �ប់ពីែខមិថ�
ុ រហូ តដ
ល់ែខតុ�, ទី្រក �ង េ�ក��ងប�� ីស្រ�ំង 50 េបក� �ពេនះ នឹងស្រមិតស្រ�ំងគំនិត របស់ពួកេគ េ�យ
�នជំនួយបេច� កេទស ពីអង� �រ Bloomberg Philanthropies និងប�
� ញជំ�ញ�រន�នុវត� ន៍�ំមុខ
របស់អង� �រេនះ ។ េ�េ�បំផុត ទី្រក �ង ចំនួនដប់្រ�ំ ៃនទី្រក �ង� ំង 50 នឹងឈ� ះរ��ន់ធំ េ�យទី្រក �ង
នីមួយៗ ទទួ ល�ន 1 �នដុ��រ និងជំនួយបេច� កេទស ��ំង�� រយៈេពលេ្រចើន��ំ េដើម្បីអនុវត� និងព
្រងីក គំនិតរបស់ពួកេគ ។ ��ស់ជ័យ�ភី រ��ន់ធំ នឹង្រត�វ្រប�សេ�េដើម��ំ 2022 ។
ៃម៉ឃឺល អ ប� ៊� មេ� �ក (Michael R. Bloomberg) ែដល���បនិក អង� �រសប្ប
� រសធម៌ ប� ៊� មេ� �ក
(Bloomberg Philanthropies) និងអភិ�ល្រក �ងទី 108 ៃនទី្រក �ងញូវយ៉ក�នគូ សប��ក់� «ទី្រក �ងក��
ឺ តត�ត ដ៏មហិ�េនះ
ងប�� ីស្រ�ំង � ំង 50 េនះ នឹងប��ញពិភពេ�ក� េ�ចំេ�ះប��ឆ� ងជំង�
ទី្រក �ងកំពុងព្រងឹងខ� �នេឡើង េ�យគំនិត ្របកបេ�យ�ពអង់�ច ន�នុវត� ន៍ និងមហិច�� ។»
«េ�យជួ យទី្រក �ង� ំងេនះ េធ� ើេតស� គំនិតរបស់ពួកេគ ក��ងអំឡ
� ងេពលប៉ុ��នែខ �ងមុខេនះ, េយើងខ��ំ

នឹង�នឱ�សកំណត់រក េ�លនេ��យ និងកម� វ �ធី មុត្រស� ច ែដលអនុ��តឱ្យទី្រក �ង �ចក�
ងេឡើង វ �ញ�ន ក��ងលក� ណៈែដលេធ� ើឱ្យពួ កេគ�ន �ពរ �ង�ំ និងសុខ�ពល� ្របេសើរេឡើង េហើយ្រប
កបេ�េ�យ សម�ព និងយុត�ិធម៌ ្របេសើរេឡើង ។»
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ្រត�វ�នទទួ ល��ល់ េ�យអង� �រ Bloomberg Philanthropies ចំេ�ះកម� វ �ធី (appbased) WorkLB ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ �លក� ណៈកម� វ �ធីឌីជីថល ែដល�នអនុវត� េ���ំ 2020
�េវទិ�េស�ក��ំងពលកម� ស្រ�ប់ផ���ប់ពលករ និងនិេ�ជក េ�ទូ � ំងវ �ស័យ�� �េ្រចើន
ែដល�នឱ�ស�រ�រ ត្រម�វ�មបុគ�ល ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នបេង� ើប្រ�ប់� «េនះ�កិត�ិយសមួ យ ែដល្រត�
វ�នទទួ ល��ល់ �អ� ក�ប់េ��ះ ក��ងប�� ីស្រ�ំង េ�ក��ងកម� វ �ធី្របកួ ត្របែជងេនះ ។» «ក��ង�ម�
ទី្រក �ងមួ យ េយើងខ��ំេប� �� ជំរុញឱ្យ�ន �រ��រេឡើង វ �ញ ្របកបេ�យបរ ��ប័ន� �នេ្រចើនបំផុត �មែដ
ល�ចសេ្រមចេ��ន ។ កម� វ �ធី WorkLB ផ� ល់លទ��ពឱ្យេគ�ចេធ� ើ�រេ��តេលើ េទពេ�សល្យ របស់អ�
ក��ន�រ�រ និងអ� ក�ន�រ�រមិន្រគប់្រ�ន់ របស់េយើង ែដល�ំ�ច់ េដើម្បីជួយក�ង េសដ� កិច�មូ
ល��ន របស់េយើងេឡើង វ �ញ ។»
ក��ងអំឡ
� ងេពល�ន�រឆ� ង�តត�ត COVID-19 ��កលេនះ, ្រប�ពលរដ� ែដលបេ្រមើ�រ�រ ក��ង វ �
��ជីវៈែផ� កេស� �នេពើប្របទះនឹង ផលជះមិនដូ ច�� ែដលេកើត�ន ចំេ�ះ��ស់ធុរកិច� េហើយពលករ
ក��ង វ �ស័យេស� ត្រម�វឱ្យ�ន �រជួ ប�� តទល់ ែដល�ំឱ្យ�ន �រ�ម�រសំណង����ប់រង ចំេ�ះ�
ពអត់�រ�រេធ� ើ ចំនួន 150 000 ករណី េ�យ 60% ៃនករណី�ម�រសំណង� ំងអស់ គឺេចញពី្រប�ព
លរដ� េ�ឡ
� ង� �ច �ប់�ង
ំ ពីែខមក� ��ំ 2020 មក ។ កម� វ �ធី WorkLB ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េដើម្បីបំ
េពញ�មេសចក� ្រី ត�វ�រ ៃន�រផ� �រផ� ង អ� ក��ន�រ�រេធ� ើ និងអ� ក�ន�រ�រមិន្រគប់្រ�ន់ �មួ យ
នឹង ឱ�ស�រ�រ ��មៗ េ�ក��ង វ �ស័យសំ�ន់បំផុត ចំនួន្រ�ំ ដូ ច� េស���ក់េ� និង��រ, �ណិ
ជ� កម� លក់�យ, �រែថ� ំសុខ�ព និងជំនួយសង� ម, រដ� �ល និង�រ�ំ្រទ, និង កម� ន��ល េដើម្បី��
រេសដ� កិច�ឡ
� ង� �ច េឡើង វ �ញ ។
ឥឡ�វេនះ ទី្រក �ងេលើកសំេណើេធ� ើ�រព្រងីក និងែកលំអ កម� វ �ធី WorkLB �មវគ� រច�បទ ចំនួនបួ ន
រ ួម� ំងែផ� ក វ ��គទិន�ន័យ និង�តុចូល េលើករណី ��ន�រ�រេធ� ើ, ខ� ះ�រ�រេធ� ើ និងនិេ�ជក ែដលនឹ
ងជំរុញឱ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់ �នបទពិេ�ធន៍ ្របេសើរេឡើង េហើយេធ� ើ�រប���ប គេ្រ�ង��
៌ ប��ប់របស់
កម� វ �ធី WorkLB ។ េ�យបេង� ើតេឡើង េ�យ�ន្រកបខណ�សមធម៌�តិ�សន៍, �មរយៈ កម� វ �ធី
WorkLB, ្រប�ពលរដ� ច្រម �ះ�តិ�សន៍ �េ្រចើន ដូ ច� ជន�តិែស្បកេ��, �ទីន, ែខ� រ, ជន�តិ�ន
ពណ៌សប្ប
� រេផ្បងៗ, និងពលករ �ក់ព័ន�នឹងយុត�ិធម៌ ែដល�ធម� � ្របឈមនឹងប��អ្រ���ន�រ�រ
ខ� ស់បំផុត េ�ឡ
� ង� �ច, ្រត�វ�នផ� �រផ� ង �មវ �ស័យ�រ�រ�� ែដល�នត្រម�វ�រពលករ េ្រចើនបំផុត
។ កម� វ �ធី WorkLB ្រត�វ�នទទួ ល��ល់ �អ� កដឹក�ំមួយ េ�ក��ង្របេទស រ ួចេហើយ េ�យ�រែផន�រ
ស្រ�ប់កម� វ �ធីេនះ �នឈ� ះជ័យ�ភី ពីសន� ិសីតេ���យ្រក �ង សហរដ� �េមរ �ក �លពី��ំ 2018 ចំេ�ះ
គំនិតផ�ចេផ�
�
ើមអភិវឌ្ឍន៍េសដ� កិច� �នស��នុពល��ំងបំផុត េ��េមរ �ក ។
ទី្រក �ងជ័យ�ភី � ំង 50 �ន�ក់ គំនិតេ�ះ្រ�យប��្របឈម��ំងបំផុត ចំនួនបួ ន ៃន�រឆ� ងជំ
ងឺ�តត�ត ��កលេនះ ៖ �រ��រេសដ� កិច�េឡើង វ �ញ & កំេណើន ្របកបេ�យបរ ��ប័ន�, សុខ�ព &
សុខ�ល�ព, ��ស�តុ & បរ ���ន, និង អភិ�លកិច�ល� & សម�ព ។ គណៈក��ធិ�រេ្រជើសេរ �ស
្របកបេ�យកិត�នុ�ព េ្រ�ម�រដឹក�ំ េ�យសហ្រប�ន ែដល� ស�ជិក្រក �ម្របឹក�អង� �រ

Bloomberg Philanthropies េ��ះ េមឡ�ឌី ហុបសុន (Mellody Hobson) សហ�យក្របតិបត� ិ និង្រប
�ន (Co-CEO & President) វ �និេ�គ េអេរៀល (Ariel Investments), និង េដវ �ត មីលីែប៊ន (David
Miliband) ្រប�ន និង�យក្របតិបត� ិ (President & CEO) គណៈក��ធិ�រសេ���ះអន� រ�តិ
(International Rescue Committee), �នេធ� ើ�រ�យតៃម� េលើ�ក្យេស� ើសុំ េដើម្បីកំណត់ ប�� ីស្រ�ំងទី
្រក �ងេជើងឯក ។
ែជម ែអ៊នឌឺសុន (James Anderson) ្រប�នែផ� កន�នុវត� ន៍ របស់រ��ភិ�ល ៃនអង� �រ Bloomberg
Philanthropies �នេលើកេឡើង� «េនះែតងែត� ដំ�ក់�ល គួ រឱ្យរ�េភើប �ពិេសសមួ យ របស់កម� វ �
ធី្របកួ ត្របែជងេ���យ្រក �ង ែដលជួ យេ���យ្រក �ង ជំរុញន�នុវត� ន៍ របស់ពួកេគ េ�ក្រមិតមួ យ
�ន់ែតខ� ស់េឡើង ។» “ខណៈែដលទី្រក �ងចំនួន 15 នឹងទទួ ល�ន រ��ន់ធំ េ�ទីបំផុតេ�ះ, ទី្រក �ង� ំង
50 ទទួ ល�ន �រប��ត់បេ្រង�ន និង�រ�ំ្រទ លំ�ប់ពិភពេ�ក េដើម្បីែកលំអ គំនិត និងស��នុពល
របស់ពួកេគ េដើម្បីេធ� ឱ
ើ ្យជី វ �ត ្របេសើរេឡើង” ។
កម� វ �ធី្របកួ តេ���យ្រក �ង �កល ��២
ំ ០២១ (2021 Global Mayors Challenge) បេង� ើតេឡើង ប��ប់
័ ៃនកម� វ �ធី្របកួ ត្របែជង �ន�រ�ំ្រទ ពី Bloomberg ចំនួនបួ ន កន� ងមក េ�
ពី�ន�ពេ�គជយ
សហរដ� �េមរ �ក (��ំ 2013 និង ��ំ 2018), េ�អឺរ�ុប (��ំ 2014) និង េ��េមរ �ក �ទីន និង�រ �េបៀន
(��ំ 2016) ។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត សូ មចូ លេ� mayorschallenge.bloomberg.org និង
@BloombergCities េ�េលើ Twitter និង Instagram ។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 470,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និងៃច� ្របឌិ
តថ� ី�េ្រចើន �នផ� ល់ជូននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពលែដលរក��
ននូ វលក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��
�ំ � េ��មបេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ
California។ ឡ
� ង� �ច �ន ឃ� ីន �៉ រ � (Queen Mary), ជលវប្បកម� �៉សុីហ�ិក, �រមន� ីរ និង�លម
េ�្រសព �េ្រចើន, មណ�លសិក� �ប់ចំ�ត់��ក់ល�, ��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច, កំពង់ែផ ឡ
� ង� �ច,
្រពម� ំង �យក��ន���ស់ជ័យ�ភី�េ្រចើនេទៀត របស់��្រក �ង ដូ ច� �យក��នសុ�ភិ�ល,
�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ, �យក��នេស� និង�យក��នេផ្សងៗេទៀត ។ ទី្រក �ង
ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, �នកែន� ងកសិ��នចិ��ឹម
សត� �្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 និងក
ម� វ �ធីែចក�យកង់។
ស្រ�ប់ពត
័ �
៌ នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម�ម
េយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter,
Instagram និង YouTube ។
អំពីអង� �រសប្ប
� រសធម៌ ប� មេ�
៊�
�ក (Bloomberg Philanthropies)
អង� �រសប្ប
� រសធម៌ Bloomberg Philanthropies ្របតិបត� ិ�រ េ�្របេទស �ង 120 េ�ជុំ វ �ញពិភ
ពេ�ក េដើម្បី��ឱ្យ�ន ជី វ �តរស់េ� ្របេសើរេឡើង និង�នយឺនយូរ ស្រ�ប់្រប�ជន ឱ្យ�នេ្រចើ
ន�ក់បំផុត ។ អង� �រេនះេ��តេលើ វ �ស័យគន� ឹះសំ�ន់ៗ ចំនួន្រ�ំ េដើម្បីបេង� ើតឱ្យ�ន �រ��ស់ប�រ�
យូរអែង� ង គឺ ៖ សិល្បៈ អប់រ� បរ ���ន ន�នុវត� ន៍របស់រ��ភិ�ល និង សុខ�ព��រណៈ ។ អង� �រ

សប្ប
� រសធម៌ ប� ៊� មេ� �ក (Bloomberg Philanthropies) រ ួមប��ល
� �ល់សកម� �ពសប្ប
� រសធម៌ � ំងអស់
របស់ ៃម៉ឃឺល អ ប� ៊� មេ� �ក (Michael R. Bloomberg) រ ួម� ំង មូ លនិធិ និងអំេ�យ��ល់ខ� �ន របស់�
ត់ផងែដរ ។ េ���ំ 2016, អង� �រសប្ប
� រសធម៌ Bloomberg Philanthropies �នែបងែចកទឹក្រ�ក់
ចំនួន 600 �នដុ��រ ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត សូ មចូ លេ� www.bloomberg.org ឬ �ម
េយើងខ��ំ េ� Facebook, Instagram, Snapchat, និង Twitter។
ទំ�ក់ទំនង ស្រ�ប់្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ
ធី ្រទីបេផត (Ty Trippet) េ�អង� �រសប្ប
� រសធម៌ Bloomberg Philanthropies �មរយៈ
ttrippet@bloomberg.com ។
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