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��្រក �ងឡ
� ង� �ច �ប់ៃដគូ �មួ យ មណ�លសិក�
�មគ� ី ឡ
� ង� �ច េដើម្បីេរៀបចំគ�ីនិក�ក់��ក់�ំង េ�
ក��ងបរ �េវណ��
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច �ន�ប់ៃដគូ �មួ យ
មណ�លសិក��មគ� ី ឡ
� ង� �ច (LBUSD) េដើម្បីេរៀបចំគ�ន
ី ិក�ក់��ក់�ង
ំ េ��មទី����េរៀន មួ យ
ចំនួន �ែផ� កៃន�រេប� ��ចិត� �បន� របស់��្រក �ង ក��ង�រ��ឱ្យអ� ក្រគប់���ច�ក់��ក់�ង
ំ
COVID-19 �ន ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �ននិ�យ� «េយើងខ��ំ�នេ�ទក�ព ក��ង
�ម�ៃដគូ របស់ LBUSD េដើម្បីេរៀបចំគ�ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ � ំងេនះ េ��មទី�ំង��េរៀន េ�មូ ល
��នរបស់េយើង។» «េយើងខ��ំនឹងបន� រក�ឱ្យ�ន �ពៃច� ្របឌិត និងេធ� ើ�រ�មួ យ ៃដគូ សហគមន៍របស់
េយើង េដើម្បីផ�ល់លទ��ពទទួ ល�ន��ក់�ង
ំ �ន់ែតេ្រចើនេឡើង េ�ទូ � ំងទី្រក �ងរបស់េយើង ។»
គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ �ម��េរៀន នឹងដំេណើរ�រ េ�ក��ងបរ �េវណ LBUSD ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ រហូ ត
�ល់ែត�នេសចក� ីជូនដំណឹង បែន� មេទៀត ៖
● វ �ទ�ល័យ �្របីលឡ� (Cabrillo High School) េ�ៃថ�េ�រ� ពី 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល
● បឋមសិក� ���ន (Grant Elementary) េ�ៃថ� ពុធ និងៃថ� សុ្រក ពីេ�៉ង 10:30 ្រពឹក ដល់េ�៉ង
12:30 ៃថ�
● អនុ វ �ទ�ល័យ ��សុីងេ�ន (Washington Middle School) ៃថ� អ��រ និងៃថ� ្រពហស្បតិ៍ ពីេ�៉ង
2:30 រេសៀលដល់េ�៉ង 4:30 ��ច
ទី�ំងនីមួយៗ �នសមត� �ពទទួ ល�ក់��ក់�ង
ំ ជូ នអ� កេដើរចូ លមក�ក់ �ន្រប�ណ 100 �ក់
ក��ងមួ យេ�៉ង េ�យែផ� កេលើ�ង
ំ �ំង�នេ�នឹងកែន� ង េហើយនឹង�នផ� ល់ជូន ��ក់�ង
ំ Pfizer និង
Moderna ពីរដូ ស ្រពម� ំង Janssen/Johnson and Johnson មួ យដូ ស ។ ក��ងករណីែដលអ� កមក�ត់
�ក់ េ�យ�រេដើរចូ លមក ្រត�វ�នទទួ ល� ំងអស់ េ�ៃថ� �មួ យ, េ�ះេគនឹងទទួ ល�នព័ត៌�ន អំពី
ជេ្រមើសទី�ំង�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត ឬ កំណត់េពលឱ្យមក�ក់ �េពលេ្រ�យេទៀត ។ អនីតិជន្រត�វ
�ន �រយល់្រពម ពីឪពុក��យ ឬ��ព��ល េដើម្បី�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន ។
សព� ៃថ�េនះ អ� កែដល�ន�យុ 12 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ �ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន េ�ឡ
� ង� �ច ។ ខណៈ
ែដលមិន�ំ�ច់្រត�វ�ន�រ�ត់ជួប ទុក�មុន, អ� កែដលចង់កំណត់េពល�ត់ជួប �មុន �ចចូ ល

េ� �៉យេធើន (My Turn) ែដល�្របព័ន��ត់ជួប និងជូ នដំណឹង អំពី��ក់�ង
ំ COVID-19 �មអុីនធឺ
ែណត របស់រដ� ឬ ទូ រសព� េ�េលខ 833.422.4255 ។
ជិល េអ ែប៊កឃឺ (Jill A. Baker) ្រប�ន LBUSD �នគូ សប��ក់� «េយើងខ��ំអរគុណ �អេនកប្ប�រ
ចំេ�ះ�ព�ៃដគូ �មួ យ��្រក �ងឡ
� ង� �ច និង�យក��នសុ�ភិ�ល របស់��្រក �ង ក��ងអំឡ
� ង
េពល�នប��ឆ� ងជំងឺ�តត�ត ��កលេនះ ។» «��ក់�ង
ំ �នអនុ��តឱ្យ��េរៀន�ចេបើក
ដំេណើរ�រេឡើង វ �ញ ឱ្យសិស្ស-និស្សិតមកេរៀនេ�យ��ល់�ន េហើយេយើងខ��ំចង់រក���ន�ពែបបេនះ
បន� េ�មុខេទៀត ស្រ�ប់សិស្ស-និស្សិត និងសហគមន៍េយើង ។ េយើងខ��ំេ�ែតេប� ���ប់ៃដគូ �មួ យ
��្រក �ង េដើម្បីផ�ល់�រ�ក់��ក់�ង
ំ � ំងេនះ ឱ្យ�ន�ន់ែតេ្រចើនេឡើង ។»
គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត េ��ម��េរៀន គឺ�ជំ�៊នវ �ជ��ន មួ យេទៀត េ��ះេ���ឱ្យ�ច
�ក់��ក់�ង
ំ ជូ នអ� ក្រគប់���ន ។ គ� ីនិកសហគមន៍ ដូ ចគ� ីនិក� ំងេនះ ផ� ល់ឱ�ស��ល់ ស្រ�ប់េស�
�ក់��ក់�ង
ំ ជូ នអ� កែដលមិន�ចេធ� ើ�រ�ត់ជួប �មអុីនធឺែណត�ន ឬ អ� កខ� ះធន�ន េដើម្បី
�ចេ��ន់គ�ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ ្រទង់្រ�យធំ�ន ។ �ែផ� កៃន�រេប� ��ចិត�របស់្រក �ង ក��ង�រែចក
�យ��ក់�ង
ំ ្របកបេ�យសមធម៌, មន� ីរសុ�ភិ�ល�ន�ប់េផ� ើមេរៀបចំ គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ តូ ចៗ
�មសហគមន៍ េហើយេ្រ�យមកេទៀតេបើកដំេណើរ�រ �នចល័ត ចំនួនពីរ េដើម្បី�ក់��ក់�ង
ំ ជូ ន
្រប�ពលរដ� េ��មភូ មិ��ន ែដលរងផលប៉ះ�ល់��ំង ពី COVID េដើម្បី�ត់បន� យឥទ� ិពលរបស់ វ �រុ
សេនះ ។ ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត អំពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រក �ង ក��ង�រ�ក់��ក់�ង
ំ �ចរក�ន
េ� VaxLB webpage ។
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 ។ ្រប�
ពលរដ� ក៏�ចចូ លេ� longbeach.gov/COVID19data េដើម្បីទទួ ល�នព័ត�
៌ នបច��ប្បន� �ព �ក់ព័ន�
នឹងករណីឆ�ង និង��ក់�ង
ំ �នផងែដរ ។
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