េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 17 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ ឡ
� ង� �ច
� យុវជនជូន េ�យឥតគិត
ពន�រេពលដំេណើរ�រកម� វធី
ៃថ� និង�នៃថ�ចូលរ ួម ក្រមិត�ប រហូ តដល់ៃថ�ទី 2 ែខ
េម�
�រចុះេ��ះ �ប់េផ�ើម េ�ៃថ�ចន� ទី 22 ែខកុម�ៈ
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��ន ឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច (PRM) នឹងផ� ល់ជូនវគ�
�� រហូ តដល់ៃថ� ស្រុ ក ទី 2 ែខេម� ស្រ�ប់កម� វ �ធីចូលរ ួមេ�យយុវជន សំ�ន់ៗ ចំនួនបួ ន ដូ ច�
កម� វ �ធីស្រ�កចល័ត, កម� វ �ធីេ�ះជំរុ�េ្រ�យេពលសិក�, មជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍ និង កម� វ �ធីេលើអុីន
ធឺែណត េ្រ�យេពលសិក� ។ �រចុះេ��ះ ស្រ�ប់វគ� ឥតគិតៃថ� និង�នៃថ� ចូលរ ួម ក្រមិត�ប �ប់េផ� ើ
ម េ�ៃថ� ចន� ទី 22 ែខកុម�ៈ
កម� វ �ធីស្រ�ក ចល័ត
កម� វ �ធីស្រ�ក ចល័ត ឥតគិតៃថ� នឹងបន� ផ�ល់ជូន រហូ តដល់ ៃថ� ទី 2 ែខេម� ។
បុគ�លិក PRM នឹងេបើកបររថយន� ដឹកទំនិញស��រៈេ្របើ្រ�ស់ និងេ្រគ�ងបរ ��� េ��ះេ��សយ��ន េ�
�មភូ មិ��ន ែដល�នកំណត់រ ួច េហើយេរៀបចំសកម� �ពស្រ�ប់េក� ង ែដល�ន�យុ ពី 5 ដល់ 14 ��ំ
(��ក់ K-8) រ ួម� ំង សកម� �ពព្រងឹង�ពរ �ង�ំ�ង�យ ្រពម� ំង សិល្បៈ និងហត� កម� ។ ផ� វ� នឹង្រត�វ
បិទ េដើម្បីរក�សុវត� ិ�ព ។ �រចុះេ��ះ �នេរៀបចំជូន ស្រ�ប់អ�កមកមុន ទទួ ល�នមុន េ�យ�រ
ចំនួន�នកំណត់ ។ ្រត�វចុះេ��ះចូ លរ ួម ទុក�មុនេ្រសច
�រចុះេ��ះ ស្រ�ប់វគ� ថ�ីៗ � ំងេនះ �ប់េផ� ើម េ�េវ�េ�៉ង 10 ្រពឹក េ�ៃថ� ចន� ទី 22 ែខកុម�ៈ េ�យ
្រត�វមកេ�យ��ល់ េ��មទី�ំង ឬ �មរយៈ longbeach.gov/park ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត
េគ�ចទូ រសព� េ�េលខ 562.570.3226 ។ ទី�ំង និង�លវ ��គ ស្រ�ប់កម� វ �ធីស្រ�កចល័ត �នដូ ច
�ងេ្រ�មេនះ ៖
ទី�ង
ំ ស្រ�ប់ៃថ�ចន� ៃថ�ពុធ (ពីេ�៉ង 3 ដល់ 5 ��ច)
● វ �ថីែហលែមន (Hellman Street) េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីអូែរង (Orange Avenue) និង រុក� វ �ថីេសើ រ �តូ ស
(Cerritos Avenue)
● វ �ថីទី 11 េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីដយ៍សុន (Dawson Avenue) និង រុក� វ �ថី ែស៊ន ល� ីស (St. Louise
Avenue)

●

វ �ថីទី 67 េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីអ៊ក�ត់ (Orcutt Avenue) និង រុក� វ �ថីមូេរៀល (Muriel Avenue)

ទី�ង
ំ ស្រ�ប់ៃថ�អ��រ & ៃថ�្រពហស្បតិ៍ (ពីេ�៉ង 3 ដល់ 5 ��ច)
● វ �ថីទី 17 េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីែហ៊នឌឺសុន (Henderson Avenue) និង រុក� វ �ថីេឆស�ត់ (Chestnut
Avenue)
● វ �ថីទី 8 េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីេហ� �ឌី (Gladys Avenue) និង រុក� វ �ថី�ហ� ីែមន (Freeman Avenue)
● វ �ថីែជកសុន (Jackson Street) េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីអូែរង (Orange Avenue) និង រុក� វ �ថីវល�ត់
(Walnut Avenue)
ទី�ង
ំ ស្រ�ប់ៃថ�សុ្រក (ពីេ�៉ង 3 ដល់ 5 ��ច)
● វ �ថីទី 23 េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថីេឆ� (Cedar Avenue) និង រុក� វ �ថីេឆស�ត់ (Chestnut Avenue)
● វ �ថី�េរ�ត (Parade Street) េ�ចេ��ះ រុក� វ �ថី�� � (Harbor Avenue) និង រុក� វ �ថី��ស់សុន
(Fashion Avenue)
● ឧទ�ន � �ថុន �ប់ែប៊លយូ េឆស (Burton W. Chace Park) េ�ទី�លចំណត
កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េ្រ�យេពលសិក�
កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េ្រ�យេពលសិក� ស្រ�ប់កុ�រ ែដល�ន�យុ ពី 5 ដល់ 12 ��ំ នឹងបន� ដំេណើរ�រ េ�
ក��ងៃថ� េធ� ើ�រ �ប់ពីេ�៉ង 3 ដល់េ�៉ង 6 ��ច រហូ តដល់ ៃថ� ទី 2 ែខេម� ។ អ� កចូ លរ ួមកម� វ �ធីេ�ះជំរុ�
នឹង�នេលងសប�យ ក��ងែល្បងកំ�ន� េ�យេ�រព�មេ�ល�រណ៍សុវត� �
ិ ព COVID-19 ។
កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� នឹងដំេណើរ�រ េ��មឧទ�ន ដូ ចតេ�េនះ ៖
● 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.)
● 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 �ធីេឡម៉ុន (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.)
� ង� �ច (Long Beach Blvd.)
● ឧទ�ន េស� េរ � (Scherer Park) េ��សយ��នេលខ 4600 ម�វ �ថីឡ

●
●
●
●
●
●

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.)

�រចុះេ��ះ �មអុីនធឺែណត េដើម្បីចូលរ ួម កម� វ �ធីេ�ះជំរុ�េ្រ�យេពលសិក� �ប់េផ� ើម េ�េ�៉ង 10
្រពឹក �ៃថ� ទី 22 ែខកុម�ៈ ។ �រចុះេ��ះ េ�យមក��ល់ នឹងដំេណើរ�រ េ�ចេ��ះេ�៉ង 8 ្រពឹក និងេពល
រេសៀល �ៃថ� ទី 22 ែខកុម�ៈ េ�ទី�ំង ដូ ចតេ�េ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� ែប៊លម៉ុន (Belmont Plaza) ឧទ�ន េ��សយ��នេលខ 4320 ��ហ�
អុី អូ �ំ ពិក (E. Olympic Plaza)
ស្រ�ប់�រចុះេ��ះ េ�យមក��ល់ េ្រ�យៃថ� ទី 22 ែខកុម�ៈ សូ មទូ រសព� េ�េលខ 562.570.3150 េដើម្បី
េធ� ើ�រ�ត់ជួប ។ ៃថ� ចូលរ ួម ្រប�ំស��ហ៍ ស្រ�ប់កម� វ �ធីេនះ គឺ $10 ��ក់ ។ �នជំនួយហិរ�� វត�� ែដល
អ� កមកមុន ទទួ ល�នមុន ។
មជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍
កម� វ �ធីមជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍ នឹងបន� ផ�ល់ជូន វគ� ឥតគិតៃថ� រហូ តដល់ៃថ�ទី 2 ែខេម� ចំេ�ះ�រ
សិក� ពីច��យ និងសកម� �ព េ្រ�យេពលសិក� ស្រ�ប់សិស្សិមណ�លសិក��មគ� ី ឡ
� ង� �ច (LBUSD)
ពីក្រមិតមេត� យសិក� ដល់��ក់ទី្រ�ំបី ។
មជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍ ឥតគិតៃថ� នឹងផ� ល់ជូន ទីកែន� ង ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព ែដល�នអុីនធឺ
ែណត េល្ប�នេលឿន ស្រ�ប់សិស�នុសិស្ស បំេពញកិច��រ្រគ��ក់ឱ្យ �លក� ណៈសិក�ពីច��យ ក��ងអំឡ
� ង
េពលៃថ� េរៀន ។ យុវជនក៏�នជេ្រមើស �ចចូ លរ ួម សកម� �ពេ្រ�យេពលសិក� �នេ�យសុវត� �
ិ ព
និងសម្ប
� រែបប ដូ ច� �រ�ំ្រទ ែផ� កសិក�, �ពរ �ង�ំ ែផ� ក�ង�យ និងសកម� �ព �េ្រចើនេទៀត ។
មជ្ឈមណ�លសិក�សហគមន៍ �នដំេណើរ�រជូ ន េ�ៃថ� េធ� ើ�រ �ប់ពីេ�៉ង 7:30 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច
រហូ តដល់ៃថ� ទី 2 ែខេម� េ�ទី�ំង ដូ ចតេ�េនះ ៖
● ឧទ�ន េអុើនែណស �៉ក្រ�យ & �រកំ�ន� �លីហ�័រ�៉ (Ernest McBride Park & Cal Rec.) ម
ជ្ឈមណ�សហគមន៍ េ��សយ��នេលខ 1550 រុក� វ �ថី �៉ទីន លូ ធឺ ឃីង េជអ (Martin Luther
King Jr. Ave.)
● ឧទ�ន Houghton, ផ� វ� 6301 Myrtle Ave.
● ឧទ�ន Orizaba, ផ� វ� 1435 Orizaba Ave.

●

ឧទ�នអតីតយុទ�ជន, ផ� វ� 101 E. 28th St.

ពិធី�រសុ�ភិ�ល និងសុវត� ិ�ព ្រតឹម្រត�វ នឹង្រត�វអនុវត� េ�្រគប់ទី�ំងមជ្ឈមណ�លសិក�� ំងអស់
េហើយអ� កចូ លរ ួម្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ និងេ�រព�ម េ�ល�រណ៍រក�គ��ត�ង�យ ។ អ� កចូ លរ ួម្រត�វ
យក ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក និង��រេពលៃថ� មកេ�យខ� �នឯង ។
�រចុះេ��ះ �មអុីនធឺែណតេដើម្បីចូលរ ួម �ប់េផ�ម
ើ េ�េ�៉ង 10 ្រពឹក �ៃថ�ទី 22 ែខកុម�ៈ ។ �រចុះ
េ��ះ េ�យមក��ល់ នឹងដំេណើរ�រ េ�ចេ��ះេ�៉ង 10 ្រពឹក និងេ�៉ង 3 រេសៀល �ៃថ� ទី 22 ែខកុម�ៈ
េ�ទី�ំង ដូ ច�ន�យប��ក់រ ួច �ងេលើេនះ ។
ពិធី�រសុវត� ិ�ព COVID-19 ស្រ�ប់កម� វ �ធីចូលរ ួមេ�យ��ល់ រ ួម�ន ៖
● �រកំណត់ចំនួនអ� កចូ លរ ួម ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍នីមួយៗ
● �ររក�ឱ្យ�ន អនុ�តអ� កចូ លរ ួមេធៀបនឹងបុគ�លិក មិនេ្រចើន�ង 12:1 ។
● �រអនុវត� ពិធី�ររក�គ��ង�ង�យ រ ួម� ំង �រពិនិត្យេពលចូ ល និងេពលេចញ ។
● �រស��ត និងស��ប់េមេ�គ េ�្រគប់កែន� ង� ំងអស់ ែដល�ន�រប៉ះ�ន់េ្រចើន
● ត្រម�វឱ្យអ� កចូ លរ ួម និងបុគ�លិក �ក់រ�ំងមុខ
កម� វ �ធីេ្រ�យេពលសិក� �មអុីនធឺែណត
កម� វ �ធីេ្រ�យេពលសិក� �មអុីនធឺែណត នឹងបន� ដំេណើរ�រ �ប់ពីេ�៉ង 3 ដល់េ�៉ង 6 ��ច រហូ ត
ដល់ៃថ� ទី 2 ែខេម�
កម� វ �ធី ឥតគិតៃថ� េនះ នឹងបន� ដំេណើរ�រ េដើម្បីជំរុញឱ្យ�ន បទពិេ�ធន៍កំ�ន� �មអុីនធឺែណត
�មួ យ សកម� �ពចូ លរ ួម និងេលងកំ�ន� បូ កនឹង សកម� �ពព្រងឹង�រសិក� េដើម្បីបេំ ពញ បរ �ប
ទសិក� �មអុីនធឺែណត ែដល�នផ� លជ
់ ូ នេ�យ LBUSD ។
កម� វ �ធីេ្រ�យេពលសិក� �មអុីនធឺែណត នឹងដំេណើរ�រសកម� �ព ស្រ�ប់កុ�រ ែដល�ន�យុ ពី 5
ដល់ 14 ��ំ ែដល�ចទទួ ល�នបទពិេ�ធន៍ េ�ឯផ� ះ ្របកបេ�យ�សុខ�ព ដូ ច� �រជួ ប�មួ យ
បុគ�លិកែផ� ក�រកំ�ន� , �រ�ំ្រទ ែផ� កសិក�, �រ�ំ, សិល្បៈ, េរឿងកំបុិកកំប៉ុក និងសកម� �ព �េ្រចើន
េទៀត ក��ងរយៈេពល បីេ�៉ង ក��ងមួ យៃថ� �មអុីនធឺែណត ។
�ប់ទទួ លចុះេ��ះ េ�េ�៉ង 8 ្រពឹក �ៃថ� ទី 22 ែខកុម�ៈ ។
1. សូ មចូ លេ� longbeach.gov/parks
2. សូ មរកេមើល តំណចុះេ��ះចូ លរ ួម កម� វ �ធីេ្រ�យេពលសិក� �មអុីនធឺែណត
3. បំេពញ ទ្រមង់ែបបបទចុះេ��ះ
4. រង់�ំទទួ ល អុីែមល��គមន៍ របស់េ�កអ� ក
�រចុះេ��ះ េ�យមក��ល់ នឹងដំេណើរ�រ េ��ប់ពីេ�៉ង 2 ដល់េ�៉ង 6 ��ច រេសៀល �ៃថ� ទី 22 ែខ
កុម�ៈ េ�ឧទ�ន�តែវល (Heartwell Park) េ��សយ��នេលខ 5801 វ �ថី អុី �កេ្រកស (E. Parkcrest
St.) ។

ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត អំពីកម� វ �ធី� ំងេនះ និងសកម� �ពេផ្សងៗ េទៀត ស្រ�ប់យុវជន សូ ម
ចូ លេ� longbeach.gov/parks ឬ ទូ 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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