េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 18 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ េ�ក េជន ្រហ�េប៊
� ធី (Jane Grobaty) ម�ន� ីព័ត៌�នសហគមន៍, 562.570.3233,
Jane.Grobaty@longbeach.gov.
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�
ឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ ឡ
� ង� �ច ផ�ល់ជូន កម� វធី
�
េ�ះជំរុ� ចូ លរ ួមេ�យ��ល់ �េពលៃថ� ក��ងអំឡ
� ងវស្សម
�ល រដូ វ�� រ �ក របស់មណ�លសិក��មគ� ី
�រចុះេ��ះ �ប់េផ�ើម េ�ៃថ�ទ ី 26 ែខកុម�ៈ
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��ន ឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច(PRM) នឹងផ� ល់ជូន កម�
វ �ធីេ�ះជំរុ� ចូ លរ ួមេ�យ��ល់ �េពលៃថ� ក��ងអំឡ
� ងវ �ស្សម�ល រដូ វ�� រ �ក របស់មណ�លសិក��មគ� ី ឡ
� ង
� �ច (LBUSD) �ប់ពីៃថ� ទី 5 ដល់ៃថ� ទី 9 ែខេម� សិស្ស LBUSD ែដល�ន�យុ ពី 5 ដល់ 12 ��ំ នឹង
�នចូ លេលង ក��ងសកម� �ព ែផ� កហត� កម� , ែផ� ក�ង�យរ �ង�ំ, និងសកម� �ព�េ្រចើនេទៀត េ�យ
រក��រ្រប �ង្របយ័ត� ែផ� កសុវត� ិ�ព COVID-19 ។ �រចុះេ��ះ ចូ លរ ួមកម� វ �ធីេ�ះជំរុ�េនះ នឹង�ប់េផ� ើម
េ�ៃថ� ទី 26 ែខកុម�ៈ
កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� នឹងដំេណើរ�រ ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក េ�ចេ��ះៃថ� ទី 5 និងៃថ� ទី 9 ែខេម� ៃថ� ចុះេ��ះ
ចំនួន $30 ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម �ប់ពីេ�៉ង 9 ដល់េ�៉ង 4 ��ច និង ចំនួន $50 ស្រ�ប់អ�កែដលចូ ល
រ ួម �ប់ពីេ�៉ង 7 ដល់េ�៉ង 6 ��ច ។ �នផ� ល់ជូនជំនួយហិរ�� វត�� េ�យអ� កមកមុន ទទួ ល�នមុន ។
�រចុះេ��ះ �មអុីនធឺែណត �ប់េផ� ើមេ�ៃថ� សុ្រក ទី 26 េវ�េ�៉ង 10 ្រពឹក ។ �រចុះេ��ះ េ�យចូ ល
មក��ល់ �ចេធ� ើេ��ន េ�ៃថ� សុ្រក ទី 26 េវ�េ�៉ង 8 ្រពឹក រហូ តដល់េពលរេសៀល េ�ទី�ំង ដូ ចត
េ�េនះ៖
● �រ ��ល័យរដ� �ល ៃនឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ េ��សយ��នេលខ 2760 ផ� វ� ែអ៊ន ស�ត
�
េដែប៊កឃឺ (N. Studebaker Rd.)
● ឧទ�ន �ន �េមរ ��ំង េ��សយ��នេលខ 5157 វ �ថី អុី ែសន្រតលេលៀ (E. Centralia St.)
● �ងែហលទឹក ៃនឧទ�ន ឃីង (King Park) េ��សយ��នេលខ 1910 រុក� វ �ថីេឡម៉ុន (Lemon
Ave.)
● �ងែហលទឹក ៃន��ហ� ែប៊លម៉ន
ុ (Belmont Plaza) ឧទ�ន េ��សយ��នេលខ 4320 ��ហ�
អុី អូ �ំ ពិក (E. Olympic Plaza)
េ្រ�យៃថ� ទី 26 ែខកុម�ៈ �ចចុះេ��ះ េ�យមក��ល់�ន �ម�រ�ត់ជួបទុក�មុន �មរយៈេលខ
562.570.3150 ។
កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� នឹងដំេណើរ�រ េ��មឧទ�ន ដូ ចតេ�េនះ ៖
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ឧទ�ន េប៊យ៍ស (Bayshore Park) េ��សយ��នេលខ 5415 ម�វ �ថី អុី អូ សុីន (E. Ocean
Blvd.)
ឧទ�ន Bixby, ផ� វ� 130 Cherry Ave.
ឧទ�ន សុីហ� អុី �េវ (Cesar E. Chavez Park) េ��សយ��នេលខ 401 រុក� វ �ថីហ�ល
� ែឌន
(Golden Ave.)
ឧទ�ន ខូ លិក េអសេស� ត (College Estates Park) េ��សយ��នេលខ 808 រុក� វ �ថីស�ី វ �លី
(Stevely Ave.)
បឹងខូ ឡ���ដូ (Colorado Lagoon) េ��សយ��នេលខ 5119 វ �ថី អុី ខូ ឡ���ដូ (Colorado St.)
ឧទ�ន ឃូ លលីជ (Coolidge Park) េ��សយ��នេលខ 352 វ �ថី អុី នីស (E. Neece St.)
ឧទ�ន Drake, ផ� វ� 951 Maine Ave.
ឧទ�ន ែអ៊ល ដូ ��ដូ �ងលិច (El Dorado Park West) េ��សយ��នេលខ 2800 ផ� វ� ែអ៊ន
ស�ដ
� ឌឺែប៊កឃឺ (N. Studebaker Rd.)
ឧទ�ន Houghton, ផ� វ� 6301 Myrtle Ave.
ឧទ�ន �៉ក�តធឺ (MacArthur Park) េ��សយ��នេលខ 1321 វ �ថី អុី ��េហ៊ម (E.
Anaheim St.)
ឧទ�ន �៉ទីន លូ ធឺ ឃីង េជអ (Martin Luther King Jr. Park) េ��សយ��នេលខ 1950 រុក� វ �ធី
េឡម៉ុន (Lemon Ave.)
ឧទ�ន McBride Park, ផ� វ� 1550 Martin Luther King Jr. Ave.
ឧទ�ន Orizaba, ផ� វ� 1435 Orizaba Ave.
ឧទ�ន �ន �េមរ ��ំង េ��សយ��នេលខ 5157 វ �ថី អុី ែសន្រតលេលៀ (E. Centralia St.)
ឧទ�ន ��ម៉ូ � (Ramona Park) េ��សយ��នេលខ 3301 វ �ថី អុី ទី 65 (E. 65th St.)
ឧទ�ន េស� េរ � (Scherer Park) េ��សយ��នេលខ 4600 ម�វ �ថីឡ
� ង� �ច (Long Beach Blvd.)
ឧទ�ន សុី�យ (Seaside Park) េ�វ �ថីទី 14 េ�្រតង់រុក� វ �ថីេឆស�ត់ (14th Street at
Chestnut Avenue)
ឧទ�ន សុីេ វ ���ដូ (Silverado Park) េ��សយ��នេលខ 1545 វ �ថី �ប់ែប៊លយូ ទី 31 (W. 31st
St.)
ឧទ�ន �ំេមើេសត (Somerset Park) េ��សយ��នេលខ 1500 វ �ថី អុី �សុន (E. Carson St.)
ឧទ�ន េស� ើន ែឆម�ន (Stearns Champions Park) េ��សយ��នេលខ 4520 វ �ថី អុី ទី 23 (E.
23rd St.)
ឧទ�នអតីតយុទ�ជន, ផ� វ� 101 E. 28th St.
ឧទ�ន Wardlow, ផ� វ� 3457 Stanbridge Ave.
ឧទ�ន ��លី (Whaley Park) េ��សយ��នេលខ 5620 វ �ថី អុី �ធឺថុន (E. Atherton St.)

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត ែដល�នផ� ល់ជូន សូ មចូ លេ� longbeach.gov/park ឬទូ រសព� េ�េលខ
562.570.3150 ។
�រ�កសួ រ ពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� េ�ក េជន ្រហ�េប៊
� ធី (Jane Grobaty) ម�ន� ីព័ត៌�នសហ
គមន៍, 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov
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