េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 17 ែខឧស� ��ំ 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 េធ� �
ើ រ�ប់េ��ត �េរៀង�ល់ៃថ� ស្រ�ប់អ�កែដ
លមក�ក់��ក់�ំង COVID-19 ដំបូង
រ�� ន់ រ ួម�ន ឧបករណ៍េលងែល្បង Nintendo Switch, ក�� ប់��
ក់េ� ក��ងស�
� �រេ�ក��ងមូ ល�� ន
ឡ
� ង� �ច, CA - �ប់េផ� ើមពីៃថ� ទី 17 ែខឧស�េនះេ� រហូ តដល់ៃថ�េ�រ� ទី 22 ែខឧស�ព, �យក��នសុ
�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹងេធ� ើ�រ�ប់េ��ត �េរៀង�ល់ៃថ� ស្រ�ប់អ�កែដល
មក�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 ដំបូង �េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� ស្រ�ប់អ�កែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «េយើងខ��ំនឹងបន� ផ�ល់ េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� និងគំ
និតថ� ីៗ េដើម្បីជំរុញ្រប�ពលរដ� ឱ្យ�ក់��ក់�ង
ំ ។» «េយើងខ��ំបន� �ក់��ក់�ង
ំ ជូ ន្រប�ពលរដ� �េរៀ
ង�ល់ៃថ� េហើយ�រ�ប់េ��តេនះ គឺ�មេធ��យមួ យេទៀត ក��ង�រ�ក់�ញ ្រប�ពលរដ� េ�មជ្ឈ
��នេផ្សងៗ ។»
�ប់ពីៃថ� ទី 17 ដល់ៃថ� ទី 22 ែខឧស� អ� កែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ Pfizer ឬ Moderna COVID-19 ដូ ស
ទីមួយ ឬ��ក់�ង
ំ Johnson & Johnson/Janssen ែតមួ យដូ ស េ�ទី�ំង�ក់��ក់�ង
ំ ្របតិបត� ិ�រ េ�
យ��្រក �ង នឹង�នចូ លរ ួមកម� វ �ធី�ប់េ��ត យករ��ន់ ឧបករណ៍េលងែល្បង Nintendo Switch ឬ
ក�� ប់��ក់េ� ក��ងស�
� �រ េ�មូ ល��ន រយៈេពល ពីរយប់ េ�យស� ័យ្របវត� ិ ។ អ� កែដល្រត�វ�ន
េ្រជើសេរ �ស នឹង�នឱ�សេ្រជើសយក រ��ន់�មក៏�នែដរ ។ ្រត�វ�ន�រយល់្រពម ពីឪពុក��យ/
��ព��ល ស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុ េ្រ�ម 18 ��ំ។ ស�
� �រ ែដលចូ លរ ួម �នដូ ច� ហុិលតុន
ឡ
� ង� �ច, �៉ រ �យ៉ូត ឡ
� ងបិច, ស�
� �រ �៉�៉, ស�
� �រ េ��លឌិន េសល, េវសស� ិន ឡ
� ង� �ច, ស�
� �រ
រ �េណសសិន ឡ
� ង� �ច និង េស� យ៍្រ� �ជ ស៊ូ ត ឡ
� ង� �ច ែអ៊រផត ។
ស� ីវ ហ�ដ
� លីង (Steve Goodling) ្រប�ន និង�យក្របតិបត� ិ ៃន�រ ��ល័យសន� ស
ិ ិទ� & េភ��វេទសចរ
ឡ
� ង� �ច (CVB) �នេលើកេឡើង� «�រ�ក់��ក់�ង
ំ ឱ្យ�ន�ន់ែតេ្រចើន េ�ក��ងសហគមន៍ របស់
េយើង គឺ��រសំ�ន់ េដើម្បី�ចបន� េបើកដំេណើរ�រ ឡ
� ង� �ច េឡើង វ �ញ�ន ។» « CVB និងៃដគូ ស�
� �រ
របស់េយើងខ��ំ �នេសចក� ីេ�មនស្ស ក��ង�រ�ំ្រទដល់ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ក��ង�រផ� ល់េ្រគ�ងេលើក
ទឹកចិត� របស់្រក �ង េហើយេយើងខ��ំេលើកទឹកចិត� ឱ្យអ� ក្រគប់��េ��ក់��ក់�ង
ំ ។»
�រ�ប់េ��ត នឹងេធ� េើ ឡើង �េរៀង�ល់ៃថ� េហើយអ� កឈ� ះរ��ន់ នឹងទទួ ល�ន�រជូ នដំណឹង �មទូ
រសព� និង/ឬ អុីែមល ប��ប់មក អ� កឈ� ះ�ចមកយក រ��ន់េ�ះ េ�យ��ល់ ឬរង់�ំេគេផ�ឱ
ើ ្យ �ម
ែ្របសណីយ៍�ន ។

ំ ជូ នអ� ក
ទី�ំង�ក់��ក់�ង
ំ ដំេណើរ�រេ�យ��្រក �ង ែដលទី�ំង� ំងអស់េ�ះ�ច�ក់��ក់�ង
ែដល�ន�យុ 12 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ រ ួម�ន ៖
• មជ្ឈមណ�លសន� ិ�ត ឡ
� ង� �ច
• គ� ីនិកសហគមន៍ ចល័ត េ�ឧទ�ន ែអដេមៀរល ឃីត (Admiral Kidd), �៉�តធឺ (MacArthur),
និង ហហ� ថុន (Houghton)
• �ន�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត ស្រ�ប់អ�កេចញពីផ�ះមិនេកើត និង្រប�ពលរដ� េ�ក��ងតំបន់ រង
�រប៉ះ�ល់��ំង
• ្រក �ម�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត �ម��េរៀន េ�មូ ល��ន រ ួម� ំង វ �ទ�ល័យ �្រ� �លឡ� [Cabrillo
High School] �ប់ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល េ�ៃថ� េ�រ� ។
េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ក់�ង
ំ ដំបូង របស់្រក �ង �សំបុ្រតចូ លជលវប្ប��ន ទទួ ល�នេ�គជ័យ
�៉ងេ្រចើនសន� ឹកស��ប់ ។ �រ�ត់ជួប�ក់��ក់�ង
ំ ដំបូង េ�ស��ហ៍ ៃនៃថ� ទី 10 ែខឧស� �នចំ
នួ ន េ្រចើន�ង ចំនួនេទ� ដង ៃនចំនួន �លពីស��ហ៍មុន េហើយ��្រក �ង�នផ� ល់សំបុ្រតសរុប ្រប�
ណ 5,700 សន� ឹក ។ ��្រក �ង េ�បន� ែស� ងរក េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� និងយុទ���ស� េផ្សងៗ េទៀត េដើម្បី
េលើកទឹកចិត� ្រប�ពលរដ� ែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន� ំងអស់ ឱ្យ�រ�រខ� �នពួ កេគ និងមនុស្ស�ទី
្រស�ញ់ របស់ពួកេគ ពី COVID-19 ។
មិន�ំ�ច់�ន�រ�ត់ជួប ទុក�មុនេ�ះេទ ប៉ែុ ន� ្រប�ពលរដ� ែដល�ប់�រម� ណ៍ចង់កំណត់�
លវ ��គ�ត់ជួប េ�ែត�ចេធ� ើេ��ន េ�យចូ លេ�្រចក�ក់��ក់�ង
ំ MyTurn.ca.gov ឬ េ�យទូ
រសព� េ�េលខ�ន់េហតុ�រណ៍ 833.422.4255 ស្រ�ប់ CA COVID-19 ។
��ក់�ង
ំ �ំងអស់្រត�វ�ន�ក់ជូន េ�យឥតគិតៃថ� េហើយ�នផ� ល់ឱ្យ េ�យ��ល់ពីរ��ភិ�លសហព័ន� ។
គិត្រតឹមៃថ� ទី 14 ែខឧស� �នករណី COVID-19 ចំនួន 53,223 េ�ឡ
� ង� �ច េហើយ្រប�ពលរដ� ចំនួន
934 �ក់ �ន�ត់បង់ជី វ �ត េ�យ�រវ �រុសេនះ ។ ��ក់�ង
ំ �ង 324,000 ដូ ស ្រត�វ�ន�ក់ជូន្រប�
ពលរដ� ែដលក��ងេ�ះ �ង 182,000 ដូ ស ��រ�ក់េលើកទីមួយ និង �ង 142,000 ដូ ស ��រ�ក់
េលើកទីពីរ ។ ទិន�ន័យលំអិត �ក់ព័ន�នឹង COVID-19 និង�រ�ក់��ក់�ង
ំ េ�ឡ
� ង� �ច �ចរក�ន
េ� longbeach.gov/covid19data ។
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 ។
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