េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 13 ែខឧស� ��ំ 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

�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច
� េដើម្បីផ�ល់�រអនុ��ត
នឹង�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រ េឡើង វញ
ឱ្យកក់ទី�ង
ំ េធ� ើភិកនិក និងដំបូលទី�ង
ំ ស្រ�ក
េ�ៃថ�ទី 24 ែខឧស� ។
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច (PRM) នឹង�ប់េផ� ើ
មដំេណើរ�រ េឡើង វ �ញ េដើម្បីផ�ល់�រអនុ��ត ឱ្យកក់ទី�ំងេធ� ើភិកនិក, ដំបូលទី�ំងស្រ�ក និង �ល
មេ�្រសព េបើកចំហរ េ�ៃថ� ទី 24 ែខឧស� ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «េ�យ�រកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរ ួម របស់េយើង ក��ង
�រ�ត់បន� យ�រឆ� ង�តត�ត COVID-19 ��កល, ទី្រក �ងរបស់េយើង�ន�នេ��ន់ ្រស�ប់ព
ណ៌េលឿង ែដល�ចអនុ��តឱ្យ ្រប�ពលរដ� �ចជួ បជុំ���ន ក��ងចំនួនតិច�ង 100 �ក់ េ��
មទី�ល ែដល�នកក់រ ួច ក��ងឧទ�ន ។» «េយើងខ��ំទន� ឹង� នឹង�ចេចញលិខិតអនុ��ត ស្រ�ប់
្រពឹត�ិ�រណ៍ េ�ក��ងអ�រ េ�មជ្ឈមណ�លសហគមន៍ �មឧទ�ន�� �េពល�ប់ៗ �ងមុខេនះ ។»
ទី�ំង េ�ទី�ល ែដល�ចកក់�ន រ ួម�ន ទីកែន� ងេធ� ើភិកនិក េ�ឧទ�ន ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado)
ែប៉ក�ងលិច, ដំបូលទី�ង
ំ ស្រ�ក េ�ឧទ�ន� �ក� � (Bixby) និងឧទ�នកំ�ន� , និង�លមេ�្រសព
េបើកចំហរ េ�ឧទ�ន សុីហ� អុី �េវ� (Cesar E. Chavez) និង ទីកែន� ងេធ� ើភិកនិក េ�ឧទ�ន តំចន់
ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado) ។ ្រត�វេស� ើសុំ លិខិតអនុ��ត �៉ងេ�ច�ស់ ឱ្យ�ន ពីរស��ហ៍ មុនេពល្រពឹ
ត� ិ�រណ៍ដំេណើរ�រ ។
េសចក� ីលំអិត �ក់ព័ន�នឹង �ក្យេស� ើសុំលិខិតអនុ��ត ៃថ� េស� និងព័ត៌�នេផ្សងៗ េទៀត ស្រ�ប់ទី
�ំង PRM � ំងអស់ �ចរក�ន �មអុីនធឺែណត េ�យចូ លេ� LBparks.org េហើយចុចេលើ «លិខិ
តអនុ��តកក់សម្ប� (Facility Reservations Permits)» ។ អ� កែដល�នចំ�ប់�រម� ណ៍ ចង់េស� ើសុំលិខិ
តអនុ��ត ស្រ�ប់ទី�ំង�ក់�ក់�មួ យ គួ រេ�រព�មេសចក� ីែណ�ំ ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ ៖
•

ទីកែន� ងេធ� ភ
ើ ិកនិក េ�ឧទ�ន ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado) ែប៉ក�ងលិច, ដំបូលទី�ង
ំ ស្រ�ក
េ�ឧទ�ន� �ក� � (Bixby) និងឧទ�នកំ�ន� , និង�លមេ�្រសព េបើកចំហរ េ�ឧទ�ន
សុីហ� អុី �េវ� (Cesar E. Chavez) ។
o សូ មមកេ�យ��ល់ េ��រ ��ល័យកក់ PRM ែដល�ន�សយ��នេលខ 2670 ផ� វ�
ែអ៊ន ស�ដ
� ែប៊កេឃើ (N. Studebaker Road.) ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� សុ្រក �ប់ពេី �៉ង 8 ្រពឹក

•

ដល់េ�៉ង 5 ��ច (�ំ�ច់្រត�វេធ� ើ�រ�ត់ជួប ទុក�មុន េដើម្បីមក�ន់� រ ��ល័យ
កក់ PRM េហើយ�រ�ត់ជួបេនះ �ចេធ� ើេ��ន �មអុីនធឺែណត ។ វគ� �ត់ជួប
ចុងេ្រ�យេគ គឺេ�េ�៉ង 4 ��ច ។)
o ទ្រមង់ែបបបទ និងប័ណ�េបើកបរ �ចេផ�ើ�ម PRM-Info@longbeach.gov ឬ េផ�ើ�
មទូ រ�រេលខ 562.570.3113 �ន ។ តំ�ង�រ ��ល័យ នឹង�ក់ទងេ�អតិថជ
ិ ន
ឱ្យបំេពញ�ក្យសេស� ើសុំ េហើយេរៀបចំ�រទូ �ត់ �មអុន
ី ធឺែណត េ�ៃថ� ដែដល ស្រ�ប់អ
តិថិជន េ�េពលលិខិតអនុ��ត ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង និង�ន�រឯក�ពរ ួច ។ ្របសិ
នេបើមិន�នទូ �ត់ េ���ចៃថ� ដែដលេ�ះេទ លិខត
ិ អនុ��តនឹង្រត�វលុបេ�ល ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត េគ�ចទូ រសព� េ�េលខ 562.570.3111 ។
ទីកែន� ងេធ� ភ
ើ ិកនិក (Picnic) េ�ឧទ�ន តំបន់ ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado)
o សូ មមកេ�យ��ល់ េ�មជ្ឈមណ�លទទួ លេភ��វ ៃនមជ្ឈមណ�លធម� �តិ េ�ឧទ�ន ែអ៊ល
ដូ ��ដូ (El Dorado) ែដល�ន�សយ��នេលខ 7550 វ �ថី អុី ស្ប�៊�ង (E. Spring St.) ពីៃថ� អ
��រ ដល់ៃថ� �ទិត្យ �ប់ពីេ�៉ង 8:30 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 4 ��ច ។
o �ក្យេស� ើសុំ �ចយកមក�ក់ េ�េពលដែដល�ន េហើយនឹង្រត�វដំេណើរ�រ េ�ៃថ� េធ� ើ�
រប��ប់ ។ បុគ�លិក និង�ក់ទងេ�េភ��វ ឱ្យបំេពញ�ក្យេស� ើសុំ ។ ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម
េទៀត សូ មទូ រសព� េ�េលខ 562.570.1750 ។

ព័ត៌�ន អំពីទី�ំងេធ� ើភិកនិក ែដល�ចកក់�ន និងៃថ� ទី�ំង �ចរក�ន េ� េគហទំព័រ ស្រ�ប់
កក់សម្ប� PRM ។
�ក្យេស� ើសុំ�រអនុ��ត និងទ្រមង់ែបបបទវ ��ន �នេ� េគហទំព័រ ស្រ�ប់កក់សម្ប� PRM ។
េដើម្បីេ�រព�ម បទប��សុ�ភិ�ល្រក �ង បច��ប្បន� េនះ េ�ក្រមិត (អប្បបរ�) ពណ៌េលឿង, ពិធិ�រសុ
�ភិ�ល ចំេ�ះ COVID-19 ស្រ�ប់ទីកែន� ងេធ� ើភិកនិក និង�រកក់ដំបូលទី�ំងស្រ�ក (bandshell)
រ ួម�ន៖
• រក�គ��តពី�� ឱ្យ�ន�៉ងេ�ច�ស់ ្រ�ំមួយហ� ីត េ�ះបី��ន�ក់រ�ំងមុខេហើយក� ី ។
• សូ ម�ងស��តៃដ �មួ យ�ប៊ូ និងទឹក ឱ្យ�ន�៉ងេ�ច�ស់ 20 វ ��ទី ឬ េ្របើ្រ�ស់ទឺក
ក��ត់េមេ�គ ែដល�ន�តិ�ល់កុល �៉ងេ�ច�ស់ 60% ឱ្យ�នញឹក�ប់ �មែដល�
ចេធ� េើ ��ន ។
• សូ មេជៀស�ង�រ�ប់ៃដ�� ។
• សូ មកុំចូលរ ួម ្របសិនេបើេ�កអ� កឈឺ ។
• សូ ម�ក់រ�ំងមុខ ។
�រកក់ PRM �នប�� ប់ �លពី��ំមុន េ�យ�រ�រ�ក់កំហិត ែផ� កសុខ�ព��រណៈ និង�រ្រប �ង
្របយ័ត� េដើម្បីសុវត� ិ�ព �ក់ព័ន�នឹង �រឆ� ង�តត�ត COVID-19 ��កល ។ សព� ៃថ�េនះ ឡ
� ង� �ច �
នេឃើញ �រ��ក់ចុះ �៉ងគំហុក និង�បន� ប��ប់ ចំេ�ះករណីឆ�ង និងចូ លេ�ព��ល េ�មន� ីរេពទ្យ
�ក់ព័ន�នឹង COVID-19 េហើយេ�េពលែដល្រប�ពលរដ� �ន់ែត �ន�ព�ុេំ � េ�ះ PRM នឹង�ច
េបើកឱ្យេធ� �
ើ រកក់ �ថ� ីម�ងេទៀត�ន។

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 ។

###

