សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ៣ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ ២០២០

ទាំនាក្់ទាំនង៖ Judeth Luong, Acting Manager/Environmental Operations Officer, Bureau of
Environmental; Health and Human Services Department, 562.570.4104,
Judeth.Luong@longbeach.gov
េប្មារ់សេចក្តប្ី រកាេជារនាាន់

ាំ ក្់
ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានអនុវតតចារ់ជារស្
ត ោះអាេននស ើ រប្មាមថ្នជ
ខែ

មានរេជាត៊ិ

ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ , រែឋកា ី ហ្័រវ ញ៉ា - ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានរ ាំឭក្ែ
រេជាតទ
ាំ អេ់ប្តូវខតយក្សចញពហា
៊ិ ង
ី ងសហ្យ
ើ មន
៊ិ អាច
ប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ (LBMC) ជាំពូក្ ៥.៩។ ចារ់សនោះនឹងចូ
ស ើ ក្ខ

ងខតមានការពនាសព

់អនក្

ាំ ក្់ខែ
ក្់ថ្េពវថ្ងៃសនោះថ្នជ

ក្់ឬខចក្ចាយបានសឡយ
ើ សោងសៅតាមប្ក្ម

ជាធរមានរហ្ូតែ

រខនែមពប្ី ក្ុមប្រក្
ឹ ាប្ក្ុង។

សវជជរណ្ឌ៊ិត Anissa Davis បានន៊ិោយថ្ “ការប្េូរយក្នូវចាំហាយខែ
ជក្់បារសអឡ
ច
ី
៊ិ ប្តូនក្
៊ិ ប្តូវបានសេទទួ
ខែ

ស្គា

មាន

់ថ្ងៃទី ៣ ខែមក្រាឆ្ន ាំ ២០២១

មានរេជាត៊ិតាមរយៈការ

់ថ្ជាហានភ
័ ខននក្េុ ែភាពខែ
៊ិ យ

អាចរងកឲ្យមានជមៃេ
ឺ ួត

ទក្់ទងនឹងការជក្់បារ។
ី សយើងប្តូវខតការពារេហ្េមន៍ររេ់សយើងជាព៊ិសេេយុវជនតាមរយៈការ

អរ់រ ាំន៊ិងការសធវេ
ើ ក្មមភាព។”

ប្ក្ុមប្រឹក្ាប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ បាកា
ខែ

មានកា

ពីថ្ងៃទី ៤ ខែមក្រាឆ្ន ាំ ២០២០បានអនុមត
័ រទរបញ្ញ តត៊ិរស្
ត ោះអាេនន

ររសចេ
៊ិ ទអនុវតត សៅថ្ងៃទី ២ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ ២០២០ ខែ

ហាមឃាត់ការ

ក្់ឬខចក្ចាយ

ន ៊ិ តន
ហាាខែ

ាំ ក្់ខែ
ថ្នជ

មានរេជាតម
ួ ចាំនួនសៅក្នុងទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ។ ការហាមឃាត់សនោះរួមមាន៖បារេុ
៊ិ យ
ី ី

មានរេជាត;៊ិ ឧរក្រណ្៍ជក្់បារសអឡ
ី
៊ិចប្តូន៊ិចខែ

មានរេជាត៊ិ

(ែូចជាបារសអឡ
ី
៊ិចប្តូន៊ិច, បារេុ
ី ី ហាាសអឡ៊ិចប្តូន៊ិច, រាំពង់ជក្់សអឡ៊ិចប្តូន៊ិច, ប្រដារ់ជក្់សអឡ៊ិចប្តូន៊ិក្
hookah, បារសអឡ
ច
៊ិ ជក្់); ទក្
ី
៊ិ ប្តូន៊ិច, ប្រដារ់ជក្់ចាំហាយសប្េសើ ញៀន, នង
៊ិ រច
ឹ ខែ
សប្រើក្ុ ងឧរក្រណ្
ន
៍ ជក្់សអឡ៊ិចប្តូន៊ិច, រួមទាំងន ៊ិ តន
ន; នង
៊ិ បារខែ
ី

មានជាតម
៉ា តុ
៊ិ ុង

ខែ

។

មានរេជាតេ
៊ិ ប្មារ់

មានជាត៊ិនីក្ូទីនន៊ិងខែ

មន
៊ិ មានជាត៊ិនីក្ូទី

ការអនុវតតរទរបញ្ញ តត៊ិន៊ិងការអនុវតតចារ់ថ្នរទរបញ្ញ តត៊ិសនោះនឹងប្តូវអនុវតតជាចមបងសដាយមនាីរេុ ខាភបា
៊ិ
នង
៊ិ សេវាមនុេសខននក្ការោ
៊ិ

ការប្តួតព៊ិន៊ិតយក្នុងអាំឡុងសព

ខែ

័យេុ ែភាពររស្គ
៊ិ ែ ន។ អនក្ជាំនួញេួរខតរ ាំពង
ឹ ថ្នង
ឹ មានការសក្ន
ើ សឡង
ើ នូ វ
រទរបញ្ញ តត៊ិសនោះសៅមានប្រេ៊ិទធភាពសដាយទាំងការប្តួតព៊ិន៊ិតយជា

ទមាារ់ន៊ិងការប្តួតព៊ិន៊ិតយសដាយស្គរខតមានរណ្តឹង។ មាាេ់អាជីវក្មមប្តូវខតទទួ

ែុេប្តូវនូវការធានាថ្

រទរបញ្ញ តតស៊ិ នោះប្តូវបានអនុវតតសៅក្នុងហាងររេ់ពួក្គាត់។ ការមន
ត
៊ិ អនុសោមតាមចារ់អាចរ្
មានេក្មមភាពនាូវចារ់រម
ួ មានេាំ រុប្តព៊ិនយ
័ ខននក្រែឋបា

ការព៊ិនយ
័ តាមរទស ើ េ
ម ជាមជឈម
ឹ ន៊ិង / ឬការ

ពយរការរែ
ស៊ិ េធឬការែក្ហ្ូតថ្ន ៊ិ ែត
៊ិ អនុញ្ញញត្មួយខែ
ួ
៥.៨១។

ប្រេ៊ិនសរហា
ើ ង្មួយប្តូវបានរក្ស

ឱ្យ

មានខចងក្នុងប្ក្មថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ជាំពូក្

ញ
ើ ថ្បានរ ាំសោភរទរបញ្ញ តត៊ិសនោះមាាេ់អាជវី ក្មមអាចប្តូវទទួ

ព៊ិនយ
័ ែូចខាងសប្កាម៖ $១០០ ែុោារេប្មារ់ការរ ាំសោភស ើ ក្ទី ១, $២០០ ែុោារេប្មារ់ការរ ាំសោភ
ស ើ ក្ទី ២, $៥០០ ែុោារេប្មារ់ការរ ាំសោភស ើ ក្ទី ៣ ន៊ិងរា
មួយឆ្ន។
ាំ

់ការរ ាំសោភជារនតរនាារ់ក្ុ ងរយៈសព
ន

ាំ ក្់ខែ
េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមៗ
ត ោះអាេននថ្នថ្នជ
ី រាំនុតេតីពកា
ី រហាមឃាត់រស្

មានរេជាតេ
៊ិ ូ មចូ

សៅ

ាំ ក្់តាមស
កាន់សេហ្ទាំពរ័ http://www.longbeach.gov/TREP ឬទូរេ័ពាសៅក្មមវធ
៊ិ អ
ី រ់រ ាំនង
៊ិ រង្កករថ្នជ
(562) 570-7950 ឬក្មមវធ
៊ិ ីពប្ងឹងការអនុវតតចារ់ស ើ ការ
អាំពីរ្
ា
រ្
ា
ខែ

័យស្គធារណ្ៈថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ

ាំ ក្់តាមស
ក្់ថ្នជ

ែ (562) 570-7905។

័យស្គធារណ្ៈថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ប្តូវបានរសងកើតសឡើងក្នុងឆ្ន ាំ 1896 ខែ

មានប្រជាជនជ៊ិតក្នាោះោននាក្់។ ប្រព័នធរ្
ា

ែ

រសប្មែ
ើ

់ទីប្ក្ុងចប្មុោះ

័យស្គធារណ្ៈថ្នទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ រួមមានរ្
ា

័យ Billie Jean King Main Library នង
ា
៊ិ រ្

ោ៉ាងរេ់រសវក្។
សៅរែូវសតតឆ្ន ាំ 2017 រ្
ា
ើ
សមដាយថ្នក្់ជាត៊ិេប្មារ់រ្
ា

័យេង្កកត់ចាំនួន 11 នង
ុី ធណ្
៊ិ វតតមានសៅស ើ អន
ឺ ៊ិ ត

័យស្គធារណ្ៈថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានទទួ

័យន៊ិងស្គរមនាីរក្នុងការទទួ

ស្គា

ពានរង្កវន់

់ការេហ្ការេហ្េមន៍ខែ

មាន

ការសជាេជ័យ ប្ពមទាំងក្មមវធ
រសចាក្វទា
វេវ
(STEM) ប្រក្រសដាយ
៊ិ ីវទាស្គស្តេត
៊ិ
៊ិ
៊ិ ក្មម នង
៊ិ
៊ិ េណ្៊ិតវទា
ភាពថ្ចនប្រឌ៊ិតក្៏ែូចជាការនត
ការនត

់ក្មមវធ
៊ិ ីសតតតស ើ អក្ខរក្មមែ

់ប្រជាជនសៅទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ។ សដាយសតតតស ើ

់ពត
័ មា
៌ នសដាយឥតេត
ា
៊ិ
៊ិ ថ្ងានង
៊ិ សេមើភាពគាននង
៊ិ ការគាាំប្ទការសរៀនេូ ប្តសពញមួយជវី តរ្

់ជូននូវសេៀវសៅ ប្រព័នធនសពវនាយ មូ

ដាឋនទន
័ អុន
៊ិ ននយ
៊ិ ធឺរខណ្ត មជឈមណ្ឌ

េ៊ិក្ាជា

ប្េួស្គរ ក្ខនាងន ៊ិ តន៊ិងប្ពឹតត៊ិការណ្៍ជាសប្ចើនសទៀតរារ់ចារ់ពីការន៊ិទនសរឿងរហ្ូតែ
េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នរខនែមេូ មចូ

សៅកាន់សេហ្ទាំពរ័ www.lbpl.org។ េូ មសមតាតចូ

័យនត

ក្ខណ្ៈ

់ក្មមវធ
៊ិ ីវរបធម៌។

ច៊ិតត (Like) រ្
ា

័យស្គធារណ្ៈថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សៅស ើ រ្
ត ញេងាម Facebook ន៊ិងតាមដានសយើងែ្ុតា
ាំ មរ្
ត

ញេងាម Twitter នង
៊ិ Instagram។

###

