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��្រក �ង សេ��ធេបើក និង�ក់ឱ្យ ប៉មេស�សេ���ះ
� ញ៉�វ្រ�យ (New Pride Lifeguard Tower) បេ្រមើ
ជី វ ត
េស�
សហគមន៍ ្រត�វ�នអេ�� ើញ ឱ្យចូ ល រ ួម ក��ងពិធីស េ��ធដំេណើរ�រប៉ម
េនះ
ឡ
� ង� �ច, CA - េ�ៃថ� ្រពហស្បតិ៍ ទី 10 ែខមិថុ� ��្រក �ងឡ
� ង� �ចនឹងអបអរ�ទរ �រតេម� ើង និង
�រ�ក់ឱ្យដំេណើរ�រ ប៉មេស�សេ���ះជី វ �ត ញ៉�វ្រ�យ (New Pride Lifeguard Tower) ស� ិតេ�ផ� វ� សរ�
�ញ (Shoreline Way) និងកែន� ង ទី12 (12th Place) ។ សហគមន៍ ្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យចូ លរ ួម ក��ងពិធីស
េ��ធដំេណើរ�រប៉មេនះ ែដលេ្រ�ង�ប់េផ� ើម េ�េ�៉ង 5 ��ច ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �ន�ន្រប�សន៍� «ខ��ំ�នេ�ទក�ព�ស់
ែដលេឃើញប៉មេស�សេ���ះជី វ �ត របស់េយើង ្រតឡប់មក�និមិត�រ ូប ៃនបរ ��ប័ន� និងេសចក� ី្រស�ញ់ វ �ញ ។»
«ខ��ំក៏�នក� ីរ�េភើបផងែដរ ស្រ�ប់ដំេណើរ�រសហគមន៍ ក��ង�រព្រងីកស�
� នមុខ�រ និងេ្រគ�ងជំនួយ
�សុខ�ព េ�ជុំ វ �ញប៉មេនះ េដើម្បីេធ� ើឱ្យកែន� ងេនះ �ន់ែត�នលក� ណៈសកម� ែថមេទៀត ។»
េ�យតេម� ើងេ�យ �យក��នអគ� ីភ័យ ឡ
� ង� �ច, ្រ�ង� ថ�ីេនះ ជំនួសឱ្យ េ�ែខមី� ��ំ 2021 ។ េ្រ�យ
ពីេកើតឧបទ� វេហតុេនះរ ួចមក ��្រក �ង�នទទួ ល �រ�ំ្រទ �៉ងសន� ឹកស��ប់ ពីស�ជិកសហគមន៍
ធុរកិច� និងអង� �រ�� េ�ទូ � ំងតំបន់ េហើយ�រ�ងសង់ប៉មថ� ី ្រត�វ�នជំរុញ ឱ្យ�ន�រដំេណើ�រ
�៉ង�ប់រហ័ស ។
កម� វ �ធីសេ��ធេបើក និង�ក់ឱ្យដំេណើរ�រេនះ នឹងរ ួម�ន �រេបើក��ង
ំ រ�ំងប៉ម ែដលេធ� ើេឡើងេ�យ
េ���យ្រក �ង ��េសៀ (Mayor Garcia) និង សុីនឌី �ែលន ស�ជិ�្រក �ម្របឹក�្រក �ង (Councilwoman
Cindy Allen) រ ួម� ំង�រព្យ
� រ េ�ងជ័រសេ���ះ ព័រ្រកហម (red Rescue Can) ែដល� នីតិ វ �ធី្របតិបត� ិ�រ
�បទ��ន ប��ញជូ ន��រណជន� ប៉មេស�សេ���ះជី វ �ត កំពុងដំេណើរ�រ ។
�ែលន ស�ជិ� ្រក �ម្របឹក�្រក �ង (Councilwoman Allen) �ននិ�យ� «ប៉មេនះ ស� ិតដក់�ប់ក��ង
ចិត�ខ��ំ �ពិេសស និងស� ិតេ�ក��ងចិត�េយើង� ំងអស់�� ។» «�រក�ងប៉មេនះេឡើង វ �ញ �ស��្រ�ប់
កូ ន្រសីរបស់ខ��ំ និង បងប� �ន្រប �ស្រសី �ច់�តិ និង្រគ� �រ របស់េយើង� េយើងេលើកកម� ស់ បរ ��ប័ន�
អបអរ�ទរពី�ពច្រម �ះរបស់េយើង េហើយ��ឱ្យ�ន �ពតំ�ង និង លំហរសុវត� ិ�ព េ�ក��ងសហ
គមន៍ របស់េយើង ។»

ហ� ន់ហ�ឡ� េមឌី� (Gonzalo Medina) ្រប�នែផ� កសុវត� ិ�ពសមុ្រទ ៃន�យក��នអគ� ីភ័យ ឡ
� ង� �ច
�នេលើកេឡើង� «េស�សេ���ះជី វ �ត �នក� ីរ�េភើប�ស់ ែដលទទួ ល�ន ប៉មេ�ទក�ពេនះ ឱ្យ�ន
វត� �ន េ�េលើេឆ� រខ�ច់ េដើម្បីបេ្រមើេស� និង�ន្របតិបត� ិ�រ េឡើង វ �ញ ។» «ប៉មេ�ទក�ពេនះ
តំ�ងឱ្យ �រេប� ��ចិត� ឥត្រ�ក្រ�ន� របស់េយើងខ��ំ ចំេ�ះនិេ�ជិត LGBTQ របស់េយើង និងចំេ�ះ
សហគមន៍្របកបេ�យ�ពច្រម �ះ េ�ឡ
� ង� �ច របស់េយើង ។»
គណៈក��ធិ�រ ែដលដឹក�ំេ�យ នឌី �ែលន ស�ជិ�្រក �ម្របឹក�្រក �ង (Councilwoman Cindy
Allen) នឹងបណ��ះគំនិត េដើម្បីេលើកកម� ស់ ប៉មេ�ទក�ពេនះ ឱ្យ�នមេធ��យបែន� មេទៀត ក��ង�រ
ប��ញពីេ�ទក�ព LGBTQ+ ។ ប៉មថ� ីេនះ ដូ ចប៉មពីមុនមកែដរ នឹង្រត�វ�បពណ៌ េ�យកងេស�
សេ���ះជី វ �ត របស់្រក �ង ។
�រេសុើបអេង� ត ែស� ងរកបុព�េហតុបង� រអគ� ីភ័យ �លពីែខមី� េ�បន� ដំេណើរ�រេ�មុខេទៀត ។ ម�ន� ី
េសុើបអេង� តអគ� ីភ័យ ឡ
� ង� �ច បន� េធ� ើ�រពិនិត្យេឡើង វ �ញ េលើេសចក� ីែថ� ង ពី�ក្សីេផ្សងៗ និង្រ�វេមើល
�មត្រម �យេផ្សងៗ េទៀត ។ ដំេណើរ�រេនះ ្រត�វ�រេពលេវ�េ្រចើន េហើយត្រម�វឱ្យ�ន�រ្របយ័ត�្របែយ៉ង
េដើម្បីឱ្យ្រ�កដ� បុព�េហតុបង� រអគ� ីភ័យ ្រត�វ�នកំណត់ �៉ងហ� ត់ចត់ និងឱ្យ្រ�កដ� �នេ�រព
ច�ប់� ំងអស់ េ�ក��ងដំេណើរ�រេនះ ។ �រ្រ�វ្រ�វ�នកំណត់រកេឃើញ� ��ន្របភពចំេហះ �ក់ព័ន�
នឹង អគ� ិសនី ឬកេ�� �នវត� �ន េ�ក��ងប៉មេនះេទ ។ ែផ� កេលើេសចក� ីែថ� ង�ក្សី និង�ររកេឃើញ�
��ន្របភពចំេហះ េ�ក��ងប៉មេ�ះ, អគ� ីភ័យេនះ្រត�វ�ន�ត់��ក់� អគ� ីភ័យបង� រេ�យអ� កលួ ចដុត
(អគ� ីភ័យបង� រេ�យេចត�មនុស្ស) ។ �យក��នអគ� ីភ័យ បន� ែស� ងរកជំនួយ ពី��រណជន ក��ង�រ
កំណត់រក វ �េដអូ ែខ្ស�ត់�េម៉�សុវត� �
ិ ព ឬ គណនី�ក្សីេឃើញ��ល់ែភ� ក �ក់ព័ន�នឹង ករណីអគ� ីភ័យ
េនះ បែន� មេទៀត ។ អ� កែដល�នព័ត៌�ន ្រត�វ�នជំរុញ ឱ្យទូ រសព� េ� «ប�
� ញ�ន់េហតុ�រណ៍ ែផ� ក
្រ�វ្រ�វអគ� ីភ័យ» �មរយៈេលខ (562) 570-2582 ។
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