េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 12 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ ែជននីហ�ឺ ែឃរ � (Jennifer Carey) ម�ន� ទ
ី ំ�ក់ទំនងសហគមន៍ ៃន�យក��ន��រណ�រ,
562.500.9177, Jennifer.Carey@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��្រក �ងឡ
� ង� �ច ផ�ល់�រ�ំ្រទបែន� មេទៀត ដល់ធុរកិច�េ�
ី ត� ង់ទិក ។
� �
មូ ល��ន រ ួម�មួ យ ផ� វ� េបើកទូ �យ េលើរុក� វថ
ឡ
� ង� �ច, CA – �ែផ�កៃនកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង �បន� ប��ប់ របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�រ
ផ�ល់�រ�ំ្រទ េពល�ន COVID-19 ដល់ធុរកិច�េ�មូ ល��ន, �ន�រតេម� ើងស� ង់ �ប់េផ� ើមេធ� ើ
េ�ទី�ំងផ� វ� េបើកទូ �យ េលើរុក� វ �ថី�ត� ង់ទិក ែដលស� ិតេ�ចេ��ះផ� វ� អុស
ី ៃក� ប៊ន ្រ�យ និង
ផ� វ� អុីស ��៉នដូ ្រ�យ េ�យផ� ល់ទី�ល ស្រ�ប់ឱ្យធុរកិច�េ្របើ្រ�ស់ ���រ��ន និងេស�
េផ្សងៗ េទៀត ែដល�ន�រអនុ��ត ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) �នេលើកេឡើង� «��រសំ�ន់ ែដលេយើងេ�
បន� េធ� ើ ្រគប់�៉ង �មែដលេយើង�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បី�ំ្រទដល់ធុរកិច� េ�មូ ល��ន េដើម្បីឱ្យ
េសដ� កិច�របស់េយើងនឹង្រតឡប់មកេឡើង វ �ញ �ន់ែត្របេសើរេឡើង េ�េពលេយើងយកឈ� ះេលើ
COVID-19 �ន» ។ «�រព្រងីកកម� វ �ធីផ� វ� េបើកទូ �យរបស់េយើង អនុ��តឱ្យេយើងសហ�រ��
�មួ យសហគមន៍របស់េយើង េដើម្បីផ�ល់មេធ��យ�នសុវត� ិ�ព ក��ង�ររក�ធុរកិច� ឱ្យបន�
លូ ត�ស់េ��ន ។»
ច�ចរណ៍�នជំនិះ ្រត�វ�ន�ក់កំហិត �បេ�
� ះ�សន� ឱ្យេបើកបរ្រតឹមែត មួ យែខ្ស ក��ងមួ យ
�ថី
ទិស េ�រុក� វ �ត� ង់ទិក េ�ចេ��ះផ� វ� អុីស ៃក� ប៊ន ្រ�យ និង ផ� វ� អុីស ��៉នដូ ្រ�យ េដើម្បី
ស្រម� លេ��ម ទី�ំងផ� វ� េបើកទូ �យ ។ ធុរកិច�នឹងេ្របើ្រ�ស់ ចិេ�� ើមផ� វ� េ�ែប៉ក�ងេកើត
ៃនរុក� វ �ថី�ត� ង់ទិក េដើម្បីព្រងីកបរ �េវណធុរកិច� ។ ែប៉ក�ងលិច ៃនរុក� វ �ថី�ត� ង់ទិក នឹង�ន
មុំទី�ំងចំណត េដើម្បីបេង� ើនលំហរចំណត ែថមេទៀត ។ �រតេម� ើងស� ង់ េ្រ�មកម� វ �ធីផ� វ� េបើក
ទូ �យ ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងប�� ប់ េ��ក់ក�
� លស��ហ៍ប��ប់ ប��រ�រយឺត�៉វ
េ�យ�រ��ស�តុ ។
កម� វ �ធីផ� វ� េបើកទូ �យ ្រត�វ�នអនុម័ត េ�យ្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច េ�ែខមិថុ� ��ំ 2020
�កិច�េឆ� ើយតបនឹង បទប��សុ�ភិ�ល របស់រដ� ែដលកំណត់ឱ្យបិទដំេណើរ�រ ��រ��ន
និងេស�េផ្សងៗ េទៀត ្រពម� ំង ឧស�ហកម� �� េ�ក��ងបរ �បទអ�រ េ�យ�រែត
COVID-19 ។ មកទល់បច��ប្បន�េនះ ទី�ំងស� ង់�មឧទ�ន �ង 100 ្រត�វ�នតេម� ើង េ�ទូ �ង
ំ ទី្រក �ង ។
ធុរកិច�ែដល�នចំ�ប់�រម� ណ៍ចង់្របតិបត� ិ�រ េ�ស� ង់បេ�
� ះ�សន� េ��មឧទ�ន ឬេ�
ទី����រ��ន �មចិេ�� ើមផ� វ� �ច�ក់ �ក្យេស� ើសុំស�ង់�មឧទ�ន �ន។ ពត៌�នលំអិត
អំពីរេបៀបចូ លរ ួម ក៏�ចរក�នេ�េលើ េគហទំព័រធុរកិច�េលើផ� វ� េបើកទូ �យ ផងែដរ។

�ល អូ ស� ីន (Al Austin) ស�ជិក្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច �ននិ�យ� «ខ��ំ រ �ក�យ�ស់
ែដល�នេឃើញ កម� វ �ធីផ� វ� េបើកទូ �យ ព្រងីកែថមេទៀត េហើយអនុ��តឱ្យ ធុរកិច�េ�េលើរុក� វ �ថី
�ត� ង់ទិក �ចេ្របើ្រ�ស់ទី����រណៈ េដើម្បីេបើកដំេណើរ�រ និងបេ្រមើេស� ជូ នសហគមន៍
របស់េយើង ។» «េយើងនឹងបន� ែស� ងរក មេធ��យ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ េដើម្បីែកលំអ
សុវត� ិ�ព េហើយជួ យធុរកិច���តតូ ចរបស់េយើង ក��ងេពល�មួ យ���ន ។»
្រប�ពលរដ� និងធុរកិច� េ�ែក្បរ�ង ្រត�វ�នជូ នដំណឹង អំពីគេ្រ�ងេនះ �មរយៈេ្រគ�ងភ� �រ
េ���រចូ លផ� ះ និងខិតបណ� ។ កិច�្របជុំសហគមន៍ ក៏្រត�វ�នេរៀបចំេឡើងផងែដរ េដើម្បី្របមូ ល
ព័ត៌�ន្រតឡប់ ពី្រប�ពលរដ� និង��ស់ធុរកិច� ។
ទី�ំងកម� វ �ធីផ� វ� េបើកទូ �យ េលើរុក� វ �ថី�ត� ង់ទិក នឹងបន� រហូ ត�ល់ែតែលងត្រម�វឱ្យ�ន
េស�ផ�លេ់ �ទី�ល េ�យរក�គ��ត�ង�យេទៀត ។ ទី�ំងេនះនឹង្រត�វ�យតៃម� �េរៀង�ល់ពី
រស��ហ៍ម�ង េដើម្បីេធ� ើ�រ�ម�ន �បន� េលើផលជះ ចំេ�ះច�ចរណ៍ និងសុវត� ិ�ព��រណៈ ។
�ច្រត�វ�រ �រែកៃខ �ម�ចេធ� ើេ��ន េដើម្បីេ�ះ្រ�យប���ក់�ក់�មួ យ ក��ងអំឡ
� ង
េពលគេ្រ�ង�កល្បងេនះ ។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 470,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និង
ៃច� ្របឌិតថ�ី�េ្រចើន �នផ�ល់ជូននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពល
ែដលរក��ននូ វលក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��ំ��េ��ម
បេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ California។ ក��ង�ម�ទី្រក �ងែដលផ� លេ់ ស�កម� េពញេលញ, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ទី�ំងៃន�រមន� ីរ និងមេ�្រសព�េ្រចើន ដូ ច� Queen Mary, Aquarium of the Pacific,
និង�នកែន� ង�េ្រចើនេទៀត មណ�ល��េរៀនែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, ��ស�ន
��នឡ
� ង� �ច និងកំពង់ែផឡ
� ង� �ច។ ទី្រក �ង ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ
�នេគ�យតៃម� ខ�ស,់ �នកែន� ងកសិ��នចិ��ឹមសត� �្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ្រ�ំ
កែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល្រ�ំ កែន� ង, សួ នច�រ 171, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សិប�៉យល៍,
កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង, និងគន� ងផ� វ� ជិះកង់។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម
�ម @LongBeachCity េ�េលើប�
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នថ� ីៗ ចុងេ្រ�យបំផុត ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពី��រណ�រ
�យក��ន��រណ�រ ឡ
� ង� �ច ខិតខំេធ� ើ្របតិបត� ិ�រ ែថរក� និងេលើកកម� ស់
េហ��រច�សម� ័ន�រ ូបវ �ន� និង្របព័ន�ដឹកជ��ន
� ្រពម� ំង រក��រេមើលែថ� ំ េទស�ពទី្រក �ង
េ�យ�នេស�្របមូ លសំណល់ និងែកៃច� េឡើង វ �ញ �៉ងសកម� ែដលបេ្រមើជូន ្រប�ពលរដ�
និងអតិថិជន�ណិជ�កម� េ្រចើន�ង 120,000 �ក់ ។ �យក��នេនះផ�ល់ េស�សហគមន៍�េ្រចើន
រ ួម� ំង េស�ជួ សជុល ��រ និងែថ� ំទូ េ� េលើផ� វ� ថ� ល់ េដើមេឈើ ចិេ�� ើមថ� ល់ និងរច�សម� ័ន�ទី្រក �ង ។
��រណ�រ ក៏ផ�ល់េស��ំ្រទ េពល�ន�សន� េ�ទូ � ំងទី្រក �ងផងែដរ ។

សូ មចូ លេមើលេគហទំព័រ http://longbeach.gov/pw/, ចុច like េយើងខ��ំ េ�េលើ Facebook, និង
�មេយើងខ��ំ េ�េលើ Twitter និង Instagram។
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