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ទំ�ក់ទំនង ៖ េ�ក េខវ �ន លី (Kevin Lee) ្រប�នែផ� កកិច��រ��រណៈ ៃន�រ ��ល័យអ� ក�ត់�រ
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ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ ��មៗ

ៃដគូ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច រ ួម�មួ យ Verizon �ំមកជូន
ឡ
� ង� �ច នូ វ េស�ត��ប់អុីនធឺែណត ឥតែខ្ស �នមុខេគ ។
ី ល�នមុខ, �រ�ក់ឱ ្យេ្របើ្រ �ស់
កិច�្រ ពមេ្រព�ង ចំេ�ះបរ ��ប័ន�ឌ ីជថ
ប�
� ញអុីនធឺែណ ត ឥតែខ្ស េ�យេ្របើអង� �៉សុន
ី ��តតូ ច និងដំេ�ះ
្រ�យទី្រ ក �ងៃវ��ត
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ច �ន�ប់ៃដគូ �មួ យ Verizon ស្រ�ប់គេ្រ�ង
្របកបេ�យនិ�នុវត� ន៍មួយ ែដលនឹងផ� ល់អត� ្របេ�ជន៍ ដល់សហគមន៍ និងផ� ល់លទ� �ពឱ្យ
Verizon �ចព្រងីក វ ��ល�ពអង� �៉សុីនតូ ច (small cells) េដើម្បីជំរុញេហ��រច�សម� ័ន�
ត��ប់ ឥតែខ្ស េហើយេរៀបមូ ល��ន ស្រ�ប់េស� 5G ។ 5G សំេ�េលើ ជំ�ន់ទី្រ�ំ ៃនបទ��ន
គម�គមន៍ទូរសព� ចល័ត ែដល្រត�វ�នកំណត់ន័យេ�យ េល្ប�នេលឿន �នលក� ណៈ�ន់ែត
ទូ លំទូ�យ�ងមុន និង�នប���ក់មុខ (latency) ក្រមិត�ប �ងប�
� ញ 4G �េពល
បច��ប្បន� េនះ ។ កិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ផ� ល់អត� ្របេ�ជន៍ដល់សហគមន៍ ែដលជំរុញបែន� ម េលើ
ែផន�រែខ្សប�
� ញេម, គំនិតផ�ចេផ�
�
ើមបរ ��ប័ន�ឌីជីថល និង គំនិតផ�ចេផ�
�
ើមទី្រក �ងៃវ��ត
របស់្រក �ង ។
េ���យ្រក �ងេ�ក រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) �ននិ�យ� «�ព�ៃដគូ េនះ តំ�ង
ឱ្យ ជំ�៊នែដល�ច�ត់ វ ��ន�រ�ន េ��ះេ�រក បរ ��ប័ន�ឌីជីថល�នមុខ េ�យេធ� ើ�រ
ែកលំអគុណ�ពជី វ �ត ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� និងជំរុញឡ
� ង� �ច �នេ�មុខ �ទី្រក �ងៃវ��ត �ំ
មុខេគមួ យ ។»
�ែផ�កៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ Verizon នឹងផ� ល់ឧបករណ៍ផ�ល់អុីនធឺែណត 100 Mi-Fi (hotspot)
ែដល�ក់ឱ្យដំេណើរ�រ ក��ងរយៈេពលផ�ល់េស�បួ ន��ំ និងៃថ� $50,000 ជូ នេ� មូ លនិធិប�
� ល័
យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ែដលនឹង្រត�វេ្របើ្រ�ស់ េដើម្បីទិញេសៀវេ� Chromebooks ។ �ែផ� កៃន
គំនិតផ�ចេផ�
�
ើមបរ ��ប័ន�ឌីជីថលរបស់្រក �ង ប�
� ល័យ��រណៈឡ
� ង� �ច នឹងអនុវត� កម� វ �ធី
ពិនិត្យឧបករណ៍ (device check-out program) ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ។
េ�ក េហ� �ន� វ �លេលៀម (Glenda Williams) �្រប�នែផ� កេស� �នគូ សប��ក់� «េយើងខ��ំ
�នេ�ទក�ព ចំេ�ះកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ ែដលកិច�្រពមេ្រព�ងេនះ នឹង�ំ្រទដល់ ្រប�ពលរដ�
វ �យេក� ងបំផុត របស់ឡ
� ង� �ចេយើង ក��ងអំឡ
� ងេពលៃន�រសិក� �មអុីនធឺែណត �កំហិតេនះ

និង្រប�ពលរដ� េផ្សងៗ េទៀតផងែដរ ។» «ឧបករណ៍េ��តេលើសិស្ស-និស្សិត �ន�រៈសំ�ន់
��ំង�ស់ ស្រ�ប់�ពេ�គជ័យ របស់អ�កែដល្រត�វ�រ បេច� ក វ �ទ� និងអុីនធឺែណត»។
�ធឺ រ �ន �ហ�៊ (Katherine Azar) ��យក្របតិបត� ិមូលនិធិប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច
�នេលើកេឡើង� « hotspots និង Chromebooks ែដលនឹង�ក់ឱ្យសិស្ស-និស្សិត�ចេ្របើ្រ�ស់
�នេនះ នឹងជួ យដល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រក �ង េដើម្បីផ�រ��ប់បំែណកឌីជីថល ។»
ដំេ�ះ្រ�យទី្រក �ង��តៃវ ក៏នឹង្រត�វ�ន�ំ្រទ �ែផ� កៃនកិច�្រពមេ្រព�ងេនះែដរ ។ ក��ងរយៈ
េពល 24 ែខ នឹងផ�ល់េស�ែផ�ក រ �ង និងែផ� កទន់ ស្រ�ប់�រវ ��គសុវត� ិ�ព េ�ចំណុចផ� វ� �ត់
�� េដើម្បីផ�ល់មគ��េទសក៍ េលើ�រែកលំអសុវត� ិ�ពច�ចរណ៍ ្រពម� ំង�រ្របមូ លទិន�ន័យកកស� ះ
ច�ចរណ៍ និងគំនិតយល់ដឹង អំពី�រ�ត់បន� យ េដើម្បីជួយ្រក �ង ឱ្យ�ចយល់ដឹង និងេធ� ើ�រែក
លំអ លំហូរច�ចរណ៍ ស្រ�ប់្រចកផ� វ� ចំនួន 10 និង ក��ងរយៈច��យ 30 ៃម៉យ៍ ។
េវ �រ �ហ្ស៊
� ន (Verizon) ក៏នឹងតេម� ើង េ�យឥតគិតៃថ� េលើ្របព័ន�អង់ែតនែចក�យ (DAS) េ�
��ស�ន��ន និងេ�មជ្ឈមណ�លសន� ិសីទ ផងែដរ ។ ្របព័ន� DAS នឹងបេង� ើន បទ
ពិេ�ធន៍របស់អ�កេ្របើ្រ�ស់ អុីនធឺែណត ឥតែខ្ស �ន�៉ងេ្រចើនអេនក ។
Verizon នឹងទូ �ត់្រ�ក់ឱ្យ្រក �ង $100 ក��ងមួ យបេ��ល �េរៀង�ល់��ំ ក��ងរយៈេពល 20 ��ំ
ក��ងចំនួនរហូ តដល់ 400 បេ��ល, េភ� ើងបំភ�ឺផ� វ� ឬ ្រទព្យេផ្សងៗ េទៀត ែដល្រក �ង�ន់�ប់ េហើយ
្រក �ង�ន្រពមេ្រព�ងជំរញ
ុ េល្ប�នសំេណើសុំ�រអនុ��ត � ំងស្រ�ប់អង� �៉សុីនតូ ច េ�េលើ
បេ��ល និងែខ្សត��ប់ ។ ្រក �ង�នអនុម័ត បទ��នរ ូប�ព ស្រ�ប់បេ��ល� ំងេនះ
អនុេ�ម�មច�ប់រដ� និងសហព័ន� ។ ក៏នឹងផ� ល់ជូន្រក �ង េ�យឥតគិតៃថ� នូ វរង� ង់ប�
� ញ
ែខ្សត��ប់ �បន� �� ក��ងរយៈច��យជិត ្រ�ំបួនៃម៉យ៍ េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ ស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍប�
�
ញែខ្សរបស់ខ� �ន ��ប់េ�សម្ប��� េ�ទូ � ំងទី្រក �ង ។ េហ��រច�សម� ័ន�ែខ្សេនះ �សម្បត� ិ
ែផ�ក្របតិបត� ិ�រ និង�យុទ���ស� �៉ងសំ�ន់ របស់្រក �ង ែដលរ ួម�� �មួ យបុគ�លិក្រក �ង
ស្រម� ល�រផ� លេ់ ស� ដល់្រប�ពលរដ� ធុរកិច� និងេទសចរ ។
អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
េ�យ�ទីលំេ� ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ្រប�ណ 480,000 �ក់ ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ្របកបេ�យន�
នុវត� ន៍ និង���ស់ ពហុជ័យ�ភី ផ�ល់ជូន សម្ប�បេ្រមើជីវ�ពរស់េ� របស់ទី្រក �ងេម្រត�ប៉ូលី
�ន ធំៗ លំ�ប់ពិភពេ�ក ខណៈែដលរក��ន រសនិយមរ �ង�ំ ៃនភូ មិ��ន លក� ណៈឯក
ត� ជន និង�ន�ពច្រម �ះ េ�្រប�ក់្រក��� �មបេ�
� យេឆ� រ�លីហ�រ័ �៉ ។ ក��ង�ម�ទី
្រក �ងផ�ល់េស�េពញេលញ ឡ
� ង� �ច�ទីលំេ� របស់ ឃ� ី�៉ រ � (Queen Mary) ជល��ន�៉សុីហ�ិក �រ
មន� ីរ និងមេ�្រសព មួ យចំនួន មណ�លសិក� ចំ�ត់��ក់ខ�ស់ ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច ែផ
ឡ
� ង� �ច ្រពម� ំង អ�រលំេ���ន្រក �ង ���ស់ជ័យ�ភី �េ្រចើនកែន� ង េស�សុ�ភិ�ល
េស�ឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ េស�អភិវឌ្ឍន៍ និងេស�េផ្សងៗ េទៀត ។ ទី្រក �ងក៏�ន
�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យ្រក �ង ែដលទទួ ល�ន�រេ�រពខ� ស,់ មន� ីរេពទ្យចំនួន្រ�ំ, ក
សិ��ន្របវត� ិ��ស� ចំនួនពីរ, ទី�ល�យកូ នេ��លចំនួន្រ�ំ, ឧទ�នចំនួន 171 ទី�ំង, េឆ� រស
មុ្រទ�ប់សិបៃម៉យ៍, ែផ, ផ� វ� ជិះកង់, និងកម� វ �ធីែចករ� ែលកកង់ ផងែដរ ។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ សូ ម
�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពីប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច
ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ែដល�នបេង� ើតេឡើង េ���ំ 1896 បេ្រមើជូន ទី្រក �ងច្រម �ះលក�
ណៈ ែដល�ន្រប�ពលរដ� ជិតកន� ះ�ន�ក់ ។ ្របព័ន�ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច រ ួម�ន
ប�
� ល័យចំបង និងប�
� ល័យ �មភូ មិ��ន ចំនួនដប់មួយ ្រពម� ំង ប�
� ល័យ េលើអុីនធឺ
ែណត �៉ងរស់រេវ �ក ។ េ�រដូ វេ�� ��ំ 2017, ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ទទួ ល�នជ័យ�ភី
េម�យ��ក់�តិ ស្រ�ប់េស�ប�
� ល័យ និង�រមន� ីរ េ�យ�ន�រទទួ ល��ល់ េលើកិច�សហ
�រសហគមន៍ ្របកបេ�យេ�គជ័យ, កម� វ �ធី STEM ( វ �ទ���ស� បេច� ក វ �ទ� វ �ស� កម� និងគណិ
តវ �ទ�) និងកម� វ �ធីេ��តេលើអក្សរ��ស� ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ។
េ�យ�ន�រេ��តេលើ �រផ�ល់លទ��ពទទួ ល�ន ព័ត៌�ន និង�រ�ំ្រទ េ�យឥតគិតៃថ�
និងេ�យេស� ើ�ព�� ស្រ�ប់�េរៀន េពញមួ យជី វ �តេ�ះ ប�
� ល័យផ� ល់ជូន េសៀវេ� ឯក�រ
ផ្សព� ផ�យ ទិន���ន អុីនធឺែណត មជ្ឈមណ�លសិក�លក� ណៈ្រគ� �រ លំហរអ� កេធ� ើ និង្រពឹត�ិ�រណ៍
េផ្សងៗ �េ្រចើនេទៀត ែដល�ន�ប់ពី វគ� និ�នេរឿង រហូ តដល់ កម� វ �ធីវប្បធម៌ និងសិ����
លក� ណៈអប់រ� ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត សូ មចូ លេ� http://www.lbpl.org/, “ចុចចូ លចិត� (Like)” ទំព័រ
Long Beach Public Library េ�េលើ Facebook, េហើយ �មទំព័រេ��ះេនះ េ�េលើ Twitter និង
Instagram។
អំពីមូលនិធិប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច
មូ លនិធិប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ែដល�អង� �រមិនរក្រ�ក់ចំេណញ 501(c)3 ឯក�ជ្យ
មួ យ ផ�ល់�រ�ំ្រទ ដល់�រេលើកកម� ស់ ប�
� ល័យចំបង និង���មភូ មិ��ន ចំនួន 11
របស់ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច េហើយេលើកទឹកចិត� ឱ្យ�ន�រេ្របើ្រ�ស់េស�ប�
� ល័យ និង
អប់រ� ស្រ�ប់ស�ជិក� ំងអស់ របស់សហគមន៍ ។ LBPLfoundation.org
អំពីេ វ �រ �ហ្ស៊
� ន (Verizon)
្រក �មហ៊ន
ុ Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េ�ៃថ� ទី
30 ែខមិថុ� ��ំ 2000 េហើយនឹងេធ� ើ�រអបអរ�ទរ ខួ បទី 20 ��ំ ក��ង�ម� អ� កផ� ល់េស�ប
េច� ក វ �ទ� គម�គមន៍ ព័ត៌�ន ្រពម� ំង ផលិតផល និងេស�កំ�ន� �ំមុខេគមួ យ េ�េលើ
ពិភពេ�ក ។ ្រក �មហ៊ុនេនះផ�ល់ េស�ទិន�ន័យ វ �េដអូ និងសេម� ង ្រពម�ង
ំ ដំេ�ះ្រ�យ ចំេ�ះ
័
ប�
� ញ និងេវទិ� ែដលទទួ ល�នជយ�ភី របស់ខ� �ន តប�មត្រម�វ�ររបស់អតិថិជន េលើ
�រ��ស់ទី �រត��ប់ប�
� ញែដល�ចទុកចិត��ន សុវត� ិ�ព និង�រ្រគប់្រគង�ន ។
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