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ឡ
� ង� �ចេបើកដំេណើរ�រ ធន�នសហគមន៍េលើអន
ុី ធឺែណត
និងេវទិ�ប��ន
� Unite Us េដើម្បីជួយ្រប�ពលរដ� ឱ្យ�ចទទួ ល�ន
�រ�ំ្រទ �ក់ពន
័ � នឹង COVID-19 ។
ឡ
� ង� �ច, CA ៖ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច �ន្រប�ស អំព�
ី រេបើកដំេណើរ�រ ធន�នសហគមន៍
និងេវទិ�ប��ន
� �មអុីនធឺែណតថ� ីមួយ ្របតិបត� ិ�រេ�យ Unite Us ែដលនឹងជួ យ្រប�
ពលរដ� ក��ង�រត��ប់េ� ��្រក �ង និងកម� វ �ធីសហគមន៍ ែដល�ំ្រទ្រប�ពលរដ� ក��ង
អំឡ
� ងេពល�នវ �បត� ិឆ�ង�តត�តេ�យ COVID-19 និងេលើសពីេនះេទៀត ។ បែន� មេលើ�រ
ត��ប់្រប�ពលរដ� េ�នឹងធន�នសំ�ន់ៗ �មរយៈកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ ��្រក �ង
កំពុងជួ យព្រងីក Unite California ែដល�ប�
� ញែថ� ំ�ន�រស្រមបស្រម� ល ៃនអ� កផ� ល់
េស�សុ�ភិ�ល និងែថ� ំងសង� ម ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Gar-cia) �នេលើកេឡើង� «េយើងខ��ំកំពុងេធ� ើ
្រគប់�៉ង ែដលេយើងខ��ំ�ចេធ� ើ�ន េដើម្បី�ំ្រទដល់ ្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ក��ងអំឡ
� ងេពល
�នវ �បត� ិេនះ េហើយបេច� ក វ �ទ� ដូ ច� េវទិ� Unite Us នឹងផ� ល់លទ� �ព�ចទទួ ល�ន
ធន�ន �ន�ន់ែត�យ្រស� លេឡើង ។»
មុ័រ�� ែឃននី (Moira Kenney) ្រប�នប�
� ញ Unite Us ស្រ�ប់�លីហ�័រ�៉ �នប��ក់�
«ក��ងអំឡ
� ងេពល�នប��ឆ� ងេ�គ�តត�តេនះ ្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ក៏ដូច�្រប�ពលរដ�
េផ្សងេទៀត េ�ទូ �ង
ំ សហរដ� �េមរ �កែដរ ្រត�វ�រជំនួយ�ំ�ច់ៗ �� �ប��ន់ ដូ ច�
លទ� �ពទទួ ល�ន ចំណី��រ ទីលំេ� និងអត� ្របេ�ជន៍�រ�រ ។» «េយើងខ��ំអរគុណ
�ស់ ែដល�ចផ� ល់�រ�ំ្រទ ដល់��្រក �ង និងៃដគូ សហគមន៍ ក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង
ជួ យ្រប�ពលរដ� ឱ្យ�ចត��ប់ �ន�៉ងេលឿន េ�នឹងេស� និងែផ� ក�ំ្រទ�� � ំងេ�
េពលបច��ប្បន� េនះ និងេ�ក��ងអំឡ
� ងេពល��រេឡើង វ �ញ�ងមុខេនះ ។»
្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច �ចេស� ើសុំេស��ន�៉ងេ្រចើន �មរយៈប�
� ញ Unite California
េ�យបំេពញ ទ្រមង់ ែបបបទេអឡិច្រតន
� ក
ិ ែដល�ចរក�ន េ�េលើេគហទំព័ររបស់��
្រក �ង ។ ធន�នែដល�នផ� ល់ជូន �មរយៈេវទិ�េនះ រ ួម�ន �រ�ំ្រទែផ� ក COVID-19,
�រត��ប់េ�នឹងធន�នចំណី��រ, កម� វ �ធីស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ និង�រប��ន
� េ�ែផ� ក

ជំនួយចំេ�ះប�� វ �រុសថ� ី, កម� វ �ធី�� េ្រ�មច�ប់ជំនួយសេ���ះ និងសន� ិសុខេសដ� កិច�
(CARES) េ�ក��ងទី្រក �ង ។
្រប�ពលរដ� ក៏�ចទទួ ល�នព័ត៌�ន អំពីេស��ំ្រទ�នផងែដរ េ�យ្រត�វ�ក់ទងេ�
ែផ� កធន�ន របស់��្រក �ង �មរយៈប�
� ញេលខ 562.570.INFO (4636), ជេ្រមើស
(option) 5 ។ ្របតិបត� ិករប�
� ញធន�នេនះ េ្រត�មលក� ណៈ�េ្រសច ក��ង�រជួ យ�យតៃម�
សិទ�ិ�ចទទួ ល�ន េ�េពល�ំ�ច់ េហើយផ� ល់េស�ប��ន
� �មកម� វ �ធី េ��ន់្រគឹះ��ន
�� េ�ទូ � ំងឡ
� ង� �ច ។ េដើម្បីទទួ ល�នជំនួយ េ�យេ្របើជេ្រមើស��េផ្សងៗ េទៀត
្រប�ពលរដ� �ចទូ រសព� េ�ប�
� ញេលខ INFO ចំបង�ន ។
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ �ចេធ� ើេ��ន �មរយៈ មូ លនិធិច�ប់ ែថ� ំ (CARES Act
funding) ។ ��្រក �ងទទួ ល�ន $40 �ន �មូ លនិធិ CARES Act េដើម្បី�ំ្រទ� ជំនួយ
សេ���ះ ្រពម� ំង�រ��រ និង�រព្រងឹង សហគមន៍េឡើង វ �ញ ែដល្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច
�នេធ� ើ វ ��ជន៍ថ វ ��ចំនួន $95,000 ស្រ�ប់បេង� ើតប�
� ញេឆ� ើយតបរហ័ស Unite Us ែដល
�នលក� ណៈ�ក់�ក់ ចំេ�ះតំបន់ឡ
� ង� �ច ។ �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស
បន� បេង� ើតយុទ���ស� េដើម្បី�ំ្រទដល់ ែផ� ក�� របស់សហគមន៍ ែដលរងផលប៉ះ�ល់ ពី�រ
ឆ� ង�តត�ត COVID-19 េហើយនឹងបេ�� ញសំេណើបែន� មេទៀត ស្រ�ប់សំេណើគេ្រ�ង (RFPs)
ែដលទទួ ល�នមូ លនិធិ�ំ្រទ ពី CARES Act េដើម្បីជំរុញកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ �បន�
េទៀត ។
្រគឹះ��នមិនរក្រ�ក់ចំេណញ ឬទី��ក់�រេ��តេលើធន�ន ែដល�នមូ ល��ន េ�ឡ
� ង� �
ច ្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យចូ លរ ួម ក��ងេវទិ� Unite Us េដើម្បីជួយព្រងឹងប�
� ញធន�ន ស្រ�ប់
្រប�ពលរដ� េ�ក��ងទី្រក �ង ។ អ� កែដល�នចំ�ប់�រម� ណ៍ ចង់ចុះប�� ីចូលរ ួម ក��ងេវទិ�
េនះ �ចទំ�ក់ទំនង េ� Drew Dickson-Parham �មរយៈ �ន drew@uniteus.com ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�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 ម
ចូ លេ� long-beach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook,
Twitter និង Instagram ។
អំពទ
ី ្រី ក �ងឡ
� ង� �ច
េ�យ�ទីលំេ� ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ្រប�ណ 480,000 �ក់, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ្របកបេ�យន
�នុវត� ន៍ ែដលទទួ ល�នជ័យ�ភី�េ្រចើនេនះ ផ� ល់ជូននូ វ លក� ណៈសម្បត� ិ លំ�ប់ពិភព
េ�ក � ំងអស់ ៃនទី្រក �ងេម៉្រត�ប៉ូលី�នធំៗ ខណៈរក��ន ស�
� នលក� ណៈរ �ង�ំ ៃនឯកត�
ជន�ព និងភូ មិ��នលក� ណៈច្រម �ះ រ ួមប��ល
� �� េ��មបេ�
� យេឆ� រ�លីហ�័រ�៉ ។ ក��ង
�ម�ទី្រក �ងែដល�នេស�បេ្រមើេពញេលញមួ យ ឡ
� ង� �ច�ទីលំេ� ស្រ�ប់ ឃ� ីន �៉ រ �
(Queen Mary), ជលវប្ប��ន�៉សុីហ�ិក (Aquari-um of the Pacific), �រមន� ីរ និង

មេ�្រសព�េ្រចើន, មណ�លសិក� ែដល�នចំ�ត់��ក់ខ�ស់, ��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច
និងកំពង់ែផ ឡ
� ង� �ច ។ ទី្រក �ងក៏�ន �កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យ្រក �ង ែដលទទួ ល
�ន�រេ�រពខ� ស់, កសិ��ន្របវត� ិ��ស� ចំនួនពីរ, មន� ីរេពទ្យ ចំនួន្រ�ំ, ទី�ន�យកូ ន
េ��ល ចំនួន្រ�ំ, ឧទ�ន ចំនួន 171, េឆ� រខ�ច់ �ប់សិបៃម៉យ៍, កំពង់ដរកំ�ន� និង គន� ង
ផ� វ� ជិះកង់�េ្រចើន ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។
សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពី យូ�យត៍ េអុស
ើ (Unite Us)
Unite Us គឺ� ្រក �មហ៊ុនបេច� ក វ �ទ�មួ យ ែដលក�ង ប�
� ញអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុ�ភិ�ល
និងេស�សង� ម ែដល�ន�រស្រមបស្រម� ល ។ �មួ យ Unite Us អ� កផ� ល់េស� េ�ក��ង វ �ស័
យ�� �ចេផ�ើ និងទទួ ល�ន �រប��ន
� លក� ណៈេអឡិច្រត�និក �រ�ម�ន្របវត� ិសុខ
�ពរ ួម របស់បុគ�ល្រគប់រ ូប េហើយ�យ�រណ៍ អំពីលទ� ផល�ក់ែស� ង េ�ទូ �ង
ំ េស���
ក��ង្របព័ន�សហ�រ ្របកបេ�យសង� ត�ព និង�នលក� ណៈ្របមូ លផ��ំ ។ ្រក �ម�រ�រ�ន
�រេប� ��ចិត�ខ�ស់ របស់ Unite Us េធ� �
ើ រក�ង �ព�ៃដគូ ពិត លក� ណៈយូរអែង� ង �មួ យ
្រគឹះ��ន��េ�មូ ល��ន េដើម្បី��ឱ្យប�
� ញរបស់ពួកេគ �នមូ ល��នរ �ង�ំ ដំេណើរ
�រេ��ន្របកបេ�យេ�គជ័យ េហើយបន� លូ ត�ស់ និង រ �កចេ្រមើនេ�មុខេទៀត ។ េហ��
រច�សម� ័ន�សង� មេនះ ជួ យសហគមន៍ឱ្យ�ចែ្រប��យ សមត� �ពរបស់ពួកេគ ក��ង�រេធ� ើ
�ររ ួម�� �នេឡើងេ�ក្រមិតខ� ស់េឡើង េហើយ��ឱ្យ�ន ផលជះក��ង្រទង់្រ�យធំ�ន ។
សូ ម�ម Unite Us េ�េលើ LinkedIn, Twitter, Instagram និង Facebook ។
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