សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ១ ខែឧេភាឆ្ន ាំ ២០២០

ទាំនាក្់ទាំនង៖ មជ្ឈមណ្ឌលព័តមា
៌ នរួមថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ 562.570.NEWS(6397) jic@longbeach.gov
េប្មារ់សេចក្តប្ី រកាេជារនាាន់

ជ្ាំសរេថ្នការស្វ
សើ តេតរក្ជ្ាំងក្
សក្ន
ឺ ូវដ-១៩បានរនត
ី
ើ
ើ សឡង
ើ សៅ
ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ

អ្នក្ស្វើការជ្ួរមុែេាំ ខាន់ៗខដលម៊ិនមានសោគេញ្ញាឥឡូវសនេះអាចទទួលការស្វើសតេតសៅ
ទីតង
ាំ ជាសប្ចើន

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ រដឋកាលីហ្័រវ ញ៉ា – ចារ់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសមសារុគគល៊ិក្ជ្ួរមុែេាំ ខាន់ៗទាំងអ្េ់អាចទទួលបានការ
ស្វើសតេតរក្ជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩សោយឥតគ
ាំ មួយចាំនួនក្នុងទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ។ ការស្វើសតេតក្រ
៏ នតេប្មារ់អ្នក្
ី
៊ិតថ្ងៃសៅទីតង
ខដលមានសោគេញ្ញាផងខដរ។

ឥឡូវសនេះអ្នក្ស្វកា
ួ ទាំងអ្នក្ខដលមានសោគេញ្ញានង
ើ រជ្ួរមុែេាំ ខាន់ៗទាំងអ្េ់រម
៊ិ អ្នក្ខដលមន
៊ិ មានសោគេញ្ញាអាច
ាំ ក្
ទទួលបានការស្វសើ តេតសោយឥតគត
ឺ ូវដ-១៩។
ី
៊ិ ថ្ងៃប្រេ៊ិនសរព
ើ ួក្សគមានការប្ពួយបារមភអ្ាំពីការរ៉ាេះពាល់នង
ឹ ជ្ង
រុគគល៊ិក្ជ្ួរមុែេាំ ខាន់ៗរួមមានអ្នក្ស្ៃយ
ូ ចាំសពាេះឧរបតតស៊ិ ហ្តុនង
៊ិ ថ្នអាជ្វី ក្មមេាំខាន់ៗខដល
ើ តរដាំរង
៊ិ នស៊ិ ោជ្ក្

ក្ាំណ្ត់សោយរទរញ្ញាេុ ែភាពររេ់ឡុងរច
៊ិ ។ អ្នក្ស្វកា
ួ
ើ រជ្ួរមុែខដលេាំ ខាន់ៗអាចក្ាំណ្ត់សពលសវលាណាត់ជ្រ
សដើមបសី ្វើសតេតសៅទីតង
ាំ មួយក្នុងចាំសណាម ៣ ខាងសប្កាមសៅឡុងរច
៊ិ ៖
•

សាលាសរៀន Jordan Plus High School (ការស្វើសតេតសោយសដើរសឡើងសៅដល់ទីតង
ាំ ), 171 W. Bort
St.

•

មហាវទាល័
យថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សាខាស្នរបា៉ាេុី ហ្វ៊ិក្ (Long Beach City College Pacific Coast
៊ិ
Campus)* (ការស្វសើ តេតិ៍តមរងយនត), 1305 E. Pacific Coast Highway

•

មនារី សពទយសាាំងមា៉ារ ី (St. Mary Medical Center) (ការស្វសើ តេតិ៍តមរងយនត), 1050 Linden Ave.

ក្ខនៃងស្វើសតេតទង
ាំ អ្េ់តប្មូវឱ្យមានការណាត់ជ្ួរជាមុន។ អាទ៊ិភាពនឹងរនតផតល់ជ្ូនដល់អ្នក្ខដលមានសោគេញ្ញា
ន៊ិងរុគគលខដលមានអាយុសលើេពី ៦៥ ឆ្នឬ
ាំ មានេុ ែភាពោុថ្ាំ រ។
៉ា អ្នក្ស្វើការជ្ួរមុែេាំ ខាន់ៗខដលចង់ក្ាំណ្ត់សពល

ណាត់ជ្ួរអាចចូលសៅកាន់ទព
ាំ រ័ ស្វសើ តេតសៅសលើសគហ្ទាំពរ័ ក្ូវដ-១៩ររេ់
ទប្ី ក្ុងឬទូរេ័ពាសៅសល 562.570.INFO
ី
(4636)។

ការស្វើសតេដសៅខតរនតេប្មារ់អ្នក្ខដលមានសោគេញ្ញាមន
៊ិ ថាពួក្សគជាអ្នក្ស្វើការខដលចាត់ទុក្ថាេាំ ខាន់ឬមន
៊ិ
េាំ ខាន់សៅទីតង
ាំ ស្វើសតេដចាំនន
ួ ៦ ក្នុងទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ៖
•

សាលាសរៀន Jordan High School, 6500 Atlantic Ave.

•

សាលាសរៀន Cabrillo High School, 2001 Santa Fe Ave.

•

មនារី សពទយសាាំងមា៉ារ ី (St. Mary Medical Center), 1050 Linden Ave.

•

មហាវទាល័
យថ្នទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ សាខាស្នរបា៉ាេុី ហ្ក្
វ៊ិ (Pacific Coast Campus*), 1305 E. Pacific
៊ិ
Coast Highway

•
•

មហាវទាល័
យថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សៅឯ Veterans Memorial Stadium, 5000 E. Lew Davis St.
៊ិ
ចារ់ពីថ្ងៃទី ៤ ខែឧេភា៖ សាលាសរៀន Jordan Plus High School, 171 W. Bort St.

សៅសពលទត
ាំ សាលាសរៀន Jordan Plus High School ចារ់សផតើមដាំសណ្ើរការសពញសលញសៅថ្ងៃទី ៤ ខែឧេភា
ី ង
ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ នង
ន យថ្ងៃ។
ឹ មានេមតថភាពស្វសើ តេតិ៍ប្រមាណ្ ១.០០០ នាក្់ក្ុ ងមួ

ឡុងរច
៊ិ សៅខតសរតជាាស្វើឱ្យមានការស្វើសតេតេប្មារ់ប្រជាជ្នទាំងអ្េ់ថ្នទីប្ក្ុងររេ់សយើង។ សយើងក្ាំពុងផតល់អាទ៊ិ
ភាពដល់ប្រជាជ្នខដលមានសោគេញ្ញាន៊ិងអ្នក្ស្វើការជ្ួរមុែខដលេាំ ខាន់ៗនាសពលខាងមុែសហ្ើយេងឃម
ឹ ថានឹង
ពប្ងីក្ឆ្រ់ៗសនេះ។

*ប្រេ៊ិនសរទ
ាំ ស្វសើ តេតិ៍សៅមហាវទាល័
យថ្នទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ សាខាស្នរបា៉ាេុី ហ្ក្
វ៊ិ (Pacific Coast Campus)
៊ិ
ើ ត
ី ង
ប្តូវបានចុេះរញ្ា ី ថា “មន
ាំ សនាេះសពញេប្មារ់មយ
ួ ថ្ងៃ
៊ិ មាន” សៅសពលខដលស្វកា
ើ រណាត់ជ្ួរសនាេះមានន័យថាទត
ី ង
សនាេះសហ្ើយ។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមៗ
មទាំងព័តមា
៌ នលមអត
៊ិ ក្ាំពុងអ្នុវតតសដើមបកា
ី អ្ាំពក្
ី
ី ូវដ-១៩រួ
៊ិ អ្ាំពអ្
ី ខវី ដលទប្ី ក្ុងឡុងរច
ី រពារេុ វតថ៊ិ
ភាពដល់ប្រជាជ្នេូ មសមតតចូលសៅកាន់សគហ្ទាំពរ័ longbeach.gov/COVID19 សហ្យ
ើ តមោន
@LongBeachCity សៅសលើសហ្វេរុក្ ្វីត្័រ នង
៊ិ Instagram។
###

