សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន #031820-2
ថ្ងៃទី ១៨ ខែមនា
ី ឆ្ន ាំ ២០២០

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

ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ប្រកាេអាំពម
ី ូលនធ
៊ិ េ
៊ិ សគ្រោះពសី ប្រោះមហនតរាយឡុងរ៊ិ
ចខែលរសងកត
ើ សឡង
ើ បសី ្លើយតរនង
ើ សែម
ឹ COVID-19

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ , រែឋកាលីហ័រវ ញ៉ា - ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សោយេហការជាមួយមូលនធ
៊ិ បាន
៊ិ ៊ិេហគមន៍ឡុងរច
ប្រកាេសោយសមាទនភាពចាំស

ោះការរសងកើតមូលនធ
៊ិ ពសី ប្រោះមហនតរាយថ្នសមសរាគក្ូរូណា
៉ា
៊ិ ៊ិេសគ្រោះឡុងរច

(Long Beach Coronavirus Relief Fund)។ ការចូលរួមវភាគទានខនន
ក្ហ៊ិរញ្ញ វតថុនឹងជ្ួយេមាជ្៊ិក្
៊ិ
េហគមន៍ក្ុ ងតាំ
ន រន់ខែលបានរងនលរ៉ាោះ
នន។

ល់យ៉ាងធៃនធ
់ ៃរសោយសារវរតត
៊ិ េ
៊ិ ុ ែភាពសាធារណ្ៈរចចុរប

សោក្អភបា
៊ិ លប្ក្ុង Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “ែល់សពលខែលប្តូវរួមរនសហយ
ើ ជ្ួយែល់
អនក្ខែល្យរងសប្រោះរាំនុតសៅក្នុងេហគមន៍ររេ់សយើង។ សយើងមានសមាទនភាពក្នុងការសរើក្មូលន៊ិធ៊ិ
័
សនោះសែើមបជ្
ណាេ់ មាចេ់អាជ្វី ក្មមខ្ននតតូ ច ន៊ិងអនក្
ី ួយែល់អនក្សធវើការខែលមានចាំណ្ូលទារ អនក្វយចាំ

សនេងសទៀតខែលប្តូវការការរាំប្ទនង
៊ិ ជ្ាំនួយរនាាន់។ ប្រេ៊ិនសរើសោក្អនក្មានធនធានខ្នងហរ៊ិ ញ្ញ វតថុេូ ម
សមត្តតររច្ច
៊ិ ច គែល់មូលន៊ិធ៊ិសនោះ។”

អាំសណាយវភាគទានែល់
មូលន៊ិធ៊ិេសគ្រោះពសី មសរាគក្ូរូណា
៉ា
នឹងប្តូវសប្រើប្បាេ់ទាង
ាំ ប្េុងសែើមបជ្
៊ិ
ី ួយែល់អនក្
រេ់សៅទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ខែលបានរងនលរ៉ាោះ

ល់សោយជ្មៃឺ COVID-19 សហើយការចូលរួមវភាគទានសនោះ
៊ិ

មានលក្ខណ្ៈប្គរ់ប្រន់ក្ុ ងការកាត់
ន
ពនធ។ ងវកាន
៊ិ
ឹងប្តូវខចក្ច្ចយសៅឱ្យអងរការមន
៊ិ រក្ប្បាក្់ចាំសណ្ញ

501(C)3 អងរការអរ់រ ាំ ន៊ិងអងរការរោឋភបា
៊ិ លត្តមរយៈែាំសណ្ើរការសេនើេុាំខែលនង
ឹ ប្តូវប្រកាេសៅថ្ងៃខ្នង
មុែសៅសលើសគហទាំពរ័ មូលន៊ិធ៊ិេហគមន៍ឡុងរច
៊ិ ។
សែើមបច
៊ិ
ី ូលរួមវភាគទាន៖
•

សនញើសារ៖ សនញើសារខែលអានថា “SupportLB” សៅសលែ 501-55 សោយសប្រើទូរេ័ពាថ្ែររេ់
សោក្អនក្សហើយសធវើត្តមការខណ្នាាំសែើមបរ
ី រច្ច
៊ិ ច គ។

•

PayPal៖ សប្ររ
ត ញ PayPal ត្តមអុន
៊ិ សី ៅសលើសាមតហវូនររេ់សោក្អនក្
ើ ណា
៊ិ ធរសណ្តឬក្មមវធ
សហើយរនចូនសៅ @SupportLB។

•

រណ្ណ័េាំ រារ់ទញ
៊ិ ជ្ាំ

ក្់ (Credit Card)៖ ចូលសៅកាន់សគហទាំពរ័ longbeachcf.org សែម
ើ បី

រាំសពញខរររទត្តមអុីនធឺណ្៊ិតខែលមានេុ វតថភា
៊ិ ព។
•

ខេក្៖ ការររច្ច
៊ិ ច គត្តមរយោះខេក្អាចសនញើសៅ Long Beach Community Foundation, 400
Oceangate, Suite 800, Long Beach, CA 90802។ េូ មេរសេរ

ក្យ Long Beach

Coronavirus Relief Fund សៅក្នុងខននក្អនុេេរណ្ៈថ្នេនលឹក្ខេក្ររេ់សោក្អនក្។
សោក្ប្េីប្រធាននង
៊ិ Marcelle Epley បានមាន
៊ិ នាយក្ប្រត៊ិរតត៊ិថ្នមូលនធ
៊ិ េ
៊ិ ហគមន៍ឡុងរច

ប្រសាេន៍ថា “សរលសៅចមបងររេ់សយើងគឺសធវើឱ្យការររច្ច
៊ិ ច គមានភាព្យប្េួលត្តមខែលអាចសធវើសៅ

បាន។ ប្គរ់ចាំនួនទឹក្ប្បាក្់នង
៊ិ
ឹ ជ្ួយែល់អនក្ខែលែវោះខ្នត។ សៅរ៉ាុនាមនថ្ងៃខ្នងមុែសនោះសយង
ើ នង
ឹ នតល់ងវកា
ែល់អងរការខែលមានលក្ខណ្ៈេមបតតប្៊ិ គរ់ប្រន់សែើមបជ្
ី ួយប្រជាជ្នសៅក្នុងេហគមន៍ររេ់សយង
ើ ខែល
រងនលរ៉ាោះ

ល់សោយជ្មៃឺ COVID-19។ មន
៊ិ យូររ៉ាុនាមនអងរការមន
៊ិ រក្ប្បាក្់ចាំសណ្ញអាចចូលសៅកាន់សគ

ហទាំពរ័ ររេ់សយង
ើ សហយ
ើ ោក្់

ក្យសេនើេុាំជ្ាំនួយសៅ longbeachcf.org។”

ការនតល់មូលនធ
៊ិ ជ្
៊ិ ន
៊ិ ង
ឹ មានែល់អងរការខែលស្លយ
ើ តរសៅនង
ឹ តប្មូវការររេ់ក្មមវធ
ី ាំនួយក្នុងសរលរាំណ្ង
រាំសពញត្តមតប្មូវការេហគមន៍ខែលបានក្ាំណ្ត់។ ការនតល់មូលនធ
ត
៊ិ អា
៊ិ ចផ្លលេ់រូ រសៅត្តមភាពអាចរក្
បានន៊ិងតាំរូវការ។

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សលើក្ទឹក្ច៊ិតតឱ្យប្រជាជ្នទាាំងអេ់ចូលសៅកាន់សគហទាំពរ័

www.longbeach.gov/COVID19 សែើមបទ
៌ នងមីៗទាក្់ទងនឹងជ្មៃឺ COVID-19 ន៊ិង
ី ទួលបានព័តមា

សជ្ៀេវាងព័តមា
៌ នមន
៌ នងមៗ
៌ នជ្ាំនួយ នង
ី ព័តមា
៊ិ ពត
៊ិ ។ សោក្អនក្ក្៏អាចត្តមោនព័តមា
៊ិ សេចក្តជ្
ី ូ នែាំណ្ឹង
នានាសៅសលើទាំពរ័ ប្រព័នធនេពវនាយេងរមររេ់ទីប្ក្ុងរួមមាន @LongBeachCity ន៊ិង

@LBHealthDept ន៊ិងត្តមោនសោយសប្រើេញ្ញញ #COVID19LongBeach សៅសលើប្រព័នធនេពវនាយ
េងរមសនេងៗ។

អាំពម
៊ិ
ី ូលន៊ិធេ
៊ិ សគ្រោះពសី ប្រោះមហនតរាយថ្នឡុងរច

សៅឆ្ន ាំ ២០១៨ មូលនធ
៊ិ ន៊ិងទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានរសងកើតមូលនធ
៊ិ េ
៊ិ ហគមន៍ថ្នឡុងរច
៊ិ េ
៊ិ សគ្រោះពសី ប្រោះ

មហនតរាយថ្នឡុងរច
៊ិ ក្នុងសរលរាំណ្ងនតល់ងវកាែល់
អងរការមន
៊ិ
៊ិ រក្ក្ាំថ្រ សាថរ័នរោឋភបា
៊ិ ល ន៊ិងសាថរ័ន
អរ់រ ាំសែើមបជា
៊ិ ខែលក្ាំពុងរងសប្រោះពសី ប្រោះមហនតរាយ។
ី ប្រសយជ្ន៍ែល់អនក្រេ់សៅទប្ី ក្ុងឡុងរច
អាំពីមូលន៊ិធ៊ិេហគមន៍ថ្នឡុងរច
៊ិ

មូលនធ
៊ិ ជាអងរការសែលមន
៊ិ េ
៊ិ ហគមន៍ថ្នឡុងរច
៊ិ រក្ក្ាំថ្រសហសើ យជាអងរការសាធារណ្ៈសែលមានប្ទពយ

េមបតត៊ិជាង ៥៥ ោនែុ ោលរន៊ិងមូលន៊ិធ៊ិេរបុរេធម៌ចាំនួន ១៧៦។ អងរការសនោះប្តូវបានរសងកើតសឡើង

ក្នុងឆ្ន ាំ ១៩៩៦ សែម
ើ បរ
ី សងកើតជ្ាំនួយឥតេាំ ណ្ងជាយុទធសាគេតែល់អងរការសែលមន
៊ិ រក្ក្ាំថ្រន៊ិងជ្ួយែល់
ាំ ួយមានក្់ៗជាមួយនង
មាចេ់ជ្ន
ឹ សរលសៅេរបុរេធម៌ររេ់ពួក្រត់ត្តមរយៈការររច្ច
៊ិ ច គខែលបានសប្រង
ទុក្។ ក្ថ្ប្មសេវាខែលប្តូវទទួលពីការច្ចត់ខចងមូលន៊ិធ៊ិេរបុរេធម៌សៅមូលន៊ិធ៊ិេហគមន៍ថ្នឡុងរច
៊ិ

ប្តូវបានវន
សរេក្ក្មមររេ់មូលនធ
៊ិ
៊ិ ស៊ិ យគសោយផ្លាល់ប្តឡរ់សៅេហគមន៍វញ។
៊ិ
៊ិ េ
៊ិ ហគមន៍ថ្នឡុងរច
គឺនួ ចសនត
ត
ត
ជ្ជ
៊ិ ត្តមរយៈការនតល់អាំសណាយេរបុរេធម៌ន៊ិងជ្ាំនួយឥត
ើមការផ្លលេ់រូ រជាវ
៊ិ មានេប្មារ់ឡុងរច

េាំ ណ្ងជាយុទធសាគេតជាមួយនឹងចក្ខុវេ័
៊ិ យថ្នការសធវើជាអនក្រសប្មែ
ើ ស៏ ្នើមថ្នអាំសណាយទានខែលរសប្មសើ េ

ចក្តប្ី តូវការររេ់ឡុងរច
៊ិ ជាសរៀងរហូត។ មូលនធ
៊ិ គឺែឹក្នាាំសោយប្រធាននង
៊ិ េ
៊ិ ហគមន៍ថ្នឡុងរច
៊ិ នាយក្
ប្រត៊ិរតត៊ិ Marcelle Epley សហើយការប្តួតព៊ិន៊ិតយប្តូវបាននតល់ជ្ូនសោយប្រធានប្ក្ុមប្រឹក្ាភបា
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