សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ

ការយាល័
យព័តមា
៌ នសាធារណៈ
៊ិ

៤១១ W. Ocean Blvd,

ឡងរច
៊ិ , កាលីហ្័រវ ញ៉ា ៩០៨០២
៤/៦/២០២០
េប្មារ់សេចក្តីប្រកាេរន្ទាន់
ប្រធានរទ៖

សេចក្តីប្រកាេព័តមា
៌ ន សលខ ០៤០៦២០

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានសរក្
ឆ័ រហ្័ េនង
៊ិ ៊ិចយ
ើ គ្លន
ី ៊ិក្ស្វើសោគ្វន
៊ិ ក្ន្នលងស្វសើ តេតថ្ន្ីម ែលមន
៊ិ តប្មូវឱ្យ
សចញពឡា
ី ន

ទំន្ទក្់ទំនង៖ មជ្ឈមណឌលព័តមា
៌ នរួមទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ

៥៦២.៥៧០.NEWS (េប្មារ់ទទួលេំ ណួរពីអ្នក្សារព័តមា
៌ នន្តរ៉ាុស្
ណ ោះ)

jic@longbeach.gov (េប្មារ់ទទួលេំ ណួរពីអ្នក្សារព័តមា
៌ នន្តរ៉ាុស្
ណ ោះ)
សាធារណៈជ្ន៖េូ មទូរេ័ពាមក្សលខ ៥៦២.៥៧០.INFO

ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ រែឋកាលីហ្័រវ ញ៉ា-ថ្ថ្ៃសនោះទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានសរក្
័ រហ្័េសែើមបផ្
៊ិ ច
ើ គ្លីនក្
៊ិ ស្វើសោគ្វន
៊ិ ឆយ
ី តល់

ជ្ំនួយន្ផ្នក្សវជ្ជសាស្រេតែល់ប្រជាជ្នន្ែលមានតប្មូវការសៅរនារេ
់ សស្រ្រោះរន្ទាន់សែើមបទ
ី ទួលការពាបាល
ជ្ំងរឺ រេ់ពួក្គាត់។

សោក្អ្ភបា
ឺ ហ្គរសេៀមានប្រសាេន៍ថា “គ្លីន៊ិក្ស្វើសោគ្វន
ឆ័ រហ្័េថ្មីសនោះនឹងរសប្មេ
៊ិ ៊ិចយ
៊ិ លប្ក្ុងរូរ៉ា ត
ើ ហ្គ្ម
ន៍ររេ់សយើងន៊ិងរសងកើនក្ន្នលងទំសនរសៅក្នុងរនារេ
់ សស្រ្រោះរន្ទាន់សៅមនាីរសពទយ។ សោក្អ្នក្ន្ែលប្តូវការ
ការពាបាលសោយឥតគ្ត
៊ិ ថ្ថ្លអាចទទួលបានយា៉ាងរហ្័េនង
៊ិ សោយេុ វតថភា
៊ិ ព។”

គ្លន
ំ សៅសាក្លវទាល័
យទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ សាខាបា៉ាេុ ី ហ្ក្
វ៊ិ ខូេ។សមា៉ាងប្រតរ
៊ិ
ី ក្
៊ិ ឥតគ្៊ិតថ្ថ្លសនោះមានទីតង
៊ិ តត៊ិ
ការគ្ឺចារ់ពីសមា៉ាង ១០:០០ ប្ពឹក្ ែល់សមា៉ាង ៦:០០ ោៃច ប្បាំពីរថ្ថ្ៃក្ុ ងមួ
ន យេបាតហ្៍ចារ់ពីសពលសនោះ
រហ្ូតែល់មានការជ្ូនែំណឹងរន្នថម។

គ្លីន៊ិក្ស្វើសោគ្វន
ឆ័ រហ្័េអាចទទួលសោក្អ្នក្ន្ែល មន
៊ិ ៊ិចយ
៊ិ មាន សោគ្េញ្ញាជ្ំងឺប្គ្ុនផ្តតសាយ។ សោក្អ្នក្
អាចមក្សោយមន
័ នង
៊ិ ច
៊ិ ចាំបាច់្ត់ជ្ួរជាមុន។ អ្នក្ជ្ំងឺអាចទទួលការស្វសើ ោគ្វន
៊ិ ឆយ
៊ិ ការពាបាលជ្ំងឺ

ំ ង
ទូសៅែូចជាឈប្ឺ តសចៀក្ន៊ិងជ្ំងឺរោក្តប្មងសន្ទម។ សោក្អ្នក្ក្៏អាចសេនើេុំេំរុប្តទញ
៊ិ ថានន
៊ិ រនតសវជ្ជរ
ំ ូសៅែូចជាថានប្ំ គារ់េប្មារ់ពនាក្ំសណើតន៊ិងថានេ
ំ ប្មារ់ជ្ំងឺសលើេឈាម ជ្ំងឺប្ក្ពោះ
ញ្ជ េប្មារ់ថានទ

(GERD) រញ្ញាន្ែលទាក្់ទងនង
ុី ក្ូសលសេតរុល
៉ា ជ្ំងទ
ឺ ក្
ឺ ល ក្់ទក្
ឹ ប្ក្សពញទរី ូអ្៉ា ត
ឹ សន្ទមន្ផ្ែម ជ្ំងធា
ឹ ច៊ិតត ន៊ិងជ្ំងឺ
ប្រត៊ិក្មមនឹងធាតុ អ្វីមយ
ួ ។ ចំស

ោះសោក្អ្នក្ន្ែលប្តូវការរនតសវជ្ជរញ្ញជេប្មារ់ថានន្ំ ែលអ្េ់េូមយក្រញ្ជ ី

ំ ៊ិងក្ំរតសប្រ
ំ ក្ជាមួយប្រេ៊ិនសរើមាន។
ថានន
៊ិ
ើឬែរថានម

សោក្អ្នក្ន្ែលមក្ែល់សហ្ើយមានសោគ្េញ្ញាជ្ំងឺប្គ្ុនផ្តតសាយក្នុងក្ប្មត
៊ិ ម្យមន្ែលរួមមាន ក្ែក្ ន៊ិង

ប្គ្ុនសតតសោយមន
ឆ័ សៅនង
៊ិ ៊ិចយ
៊ិ មានក្នាួលឬឈរ
ឺ ំពង់ក្ នង
ឹ ប្តូវបានទទួលការស្វើសោគ្វន
ឹ ក្ន្នលង។ អ្នក្ជ្ំងឺ
ទាំងសនោះនឹងចាក្សចញពីគ្លីន៊ិក្ប្ពមជាមួយនឹងន្ផ្នការន្ថ្ទាំអ្នក្ជ្ំងឺរនត។

គ្លន
ុ៊ិ ឬរំសពញសវជ្ជរញ្ញជសៅនង
ី ក្
៊ិ នឹងមន
៊ិ ស្វកា
ើ រថ្តសោយសប្រើការំ េមីអ្ច
ឹ ក្ន្នលងសទ។
ចារ់ពថ្ី ថ្ៃអ្្ររទី ៧ ន្ខសមសា នង
ឺ ូវែី
ឹ មានផ្តល់សេវាក្មមេប្មារ់សោក្អ្នក្ន្ែលប្តូវការស្វសើ តេតរក្ជ្ំងក្
១៩ (COVID-19) សៅឯទត
ំ ជ្៊ិតគ្លីន៊ិក្ស្វសើ ោគ្វន
័ រហ្័េន្ែលតប្មូវឱ្យមានការ្ត់ជ្ួរជាមុន
៊ិ ច
ី ង
៊ិ ឆយ

រ៉ាុន្នតមន
ថ្នសគ្ហ្
ី
៊ិ ចាំបាច់សចញពីឡាន។ សោក្អ្នក្ន្ែលចារ់អារមមណ៍េូ មចូលសៅ ទំពរ័ សតេតក្ូវែ-១៩
ទំពរ័ ររេ់ទីប្ក្ុង សហ្យ
សោក្
ី
ើ ស្លយ
ើ េំ ណួរមួយចំនួន។ េប្មារ់រុគ្រលន្ែលមានសោគ្េញ្ញាក្ូវែ-១៩

អ្នក្ន្ែលមានរញ្ញាេុ ខភាព ឬ មានអាយុចារ់ពី ៦៥ ឆ្នសំ ឡើងសៅ នឹងបានប្តូវផ្តល់អាទ៊ិភាពក្នុងការស្វើ
សតេត៍។ ទីប្ក្ុងរ ំពឹងថានឹងស្វើសតេតិ៍មនុេសប្រមាណជា ១០០ ន្ទក្់ក្ុ ងមួ
ន យថ្ថ្ៃ។

លទធផ្លសតេត៍ប្តូវការសពលែំសណើរការប្រមាណជា ៤៨ សមា៉ាង។ អ្នក្សេុ ើ រអ្សងកតក្រណីសៅមនារី េុ ខាភ៊ិ

បាលឡងរច
៊ិ នង
៊ិ មាន។ រុគ្រលន្ែលលទធផ្លសតេតអ្វជ្ជ
៊ិ មាននឹង
ឹ ទូរេ័ពាសៅរុគ្រលន្ែលលទធផ្លសតេតវជ្ជ
ប្តូវជ្ូនែំណឹងសោយេំ រុប្តតមរយៈសេវាថ្ប្រេណីយ៍េហ្រែឋអាសមរក្
៊ិ (United States Postal
Service)។

ន្ទយក្ប្គ្រ់ប្គ្ងក្មមវ្
៊ិ សី ប្គាោះអាេននន្ផ្នក្េុ ខភាពសាធារណៈសោក្ប្េី Sandy Wedgeworth បាន

មានប្រសាេន៍ថា “ការសរក្
ឆ័ រហ្័េសៅថ្ថ្ៃសនោះគ្ឺទទួលបានសជាគ្ជ្័យែ៏្ំមយ
ួ ។ ក្នុងរ
៊ិ ៊ិចយ
ើ គ្លីនក្
៊ិ ស្វសើ ោគ្វន
យៈសពលពីររីសមា៉ាងែំរូងពលរែឋប្រមាណជា ៥០ ន្ទក្់បានទទួលការស្វើសោគ្វន
ឆ័ សហ្ើយភាគ្សប្ចើនក្៏
៊ិ ៊ិចយ

ប្តូវបានរញ្ជូ នសៅស្វសើ តេតរក្ជ្ំងឺក្ូវែ-១៩រនត
។ សពលសវោម្យមភាគ្ន្ែលអ្នក្ជ្ំងច
ី
ឺ ំ្យក្នុងតង់គ្ឺ
១០ ន្ទទែ
ី ូសចនោះសយង
ើ ព៊ិតជាសគារពតម
េ។

ក្យេនារអ្ំពកា
ី រផ្តល់ការពាបាលន្ែលេមរមយនង
៊ិ ឆ្រ់រហ្័

ចំណតរថ្យនតឥតគ្៊ិតថ្ថ្លគ្ឺមានសៅចំណតរថ្យនតថ្នមហ្គវទាល័
យសៅជ្៊ិតផ្លូវ Orange Avenue ខាង
៊ិ
សជ្ើងថ្នមហ្គវថ្
៊ិ ីបា៉ាេុី ហ្វ៊ិក្ខូេ (Pacific Coast Highway)។ ផ្តលក្េញ្ញាន៊ិងរុគ្រល៊ិក្នឹងជ្ួយប្បារ់ផ្ូ លវ
សែើមបជ្
ំ ។
ី ួយអ្នក្ជ្ំងឺឱ្យសៅែល់ទត
ី ង

គ្លន
យរំរុងសវជ្ជសាស្រេតទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ន្ែលមានទាំងអ្នក្
៊ិ ថ្នការយាល័
ី ក្
៊ិ សនោះមានរុគ្រល៊ិក្ន្ែលជាេមាជ្ក្
៊ិ
េម័ប្គ្ចត
៊ិ តន្ែលមន
៊ិ ជ្ំន្ទញសវជ្ជសពទយនង
៊ិ អ្នក្េម័ប្គ្ចត
៊ិ តន្ែលជ្ំន្ទញសវជ្ជសពទយមក្ពីេហ្គ្មន៍ រួមទាំងអ្នក្
ជ្ំន្ទញេុ ខភាពសាធារណៈ ប្គ្ូសពទយ គ្៊ិោនុរោឋយ៊ិកា អ្នក្ជ្ំនួយសពទយ ន៊ិងគ្៊ិោនុរោឋយ៊ិកាជ្ំន្ទញ
ផ្ងន្ែរ។ សោក្អ្នក្ន្ែលចារ់អារមមណ៍ក្នុងការេម័ប្គ្ចត
៊ិ តេូមចូលសៅកាន់ សគ្ហ្ទំពរ័
longbeach.gov/MRC។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នថ្មីៗអ្ំពីក្ូវែ-១៩ន
ង
៌ នលំ អ្៊ិតអ្ំពអ្
៊ិ ក្ំពុងអ្នុវតតសែើមបកា
ី
ឹ ព័តមា
ី ន្វី ែលទប្ី ក្ុងឡុងរច
ី រ
េុ វតថ៊ិភាពែល់ប្រជាជ្ន េូ មចូលសៅកាន់សគ្ហ្ទំពរ័ ៖ longbeach.gov/COVID19 ន៊ិងតមោន
@LongBeachCity សៅសលើសហ្វេរុក្ ្វត
ី ្័រ នង
៊ិ Instagram ។

រ

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នរន្នថម រូរភាព វសែអ្ូ
នង
៊ិ េូ ម
ី
៊ិ សេចក្តប្ី រកាេអ្ំពអ្
ី ន្វី ែលក្ំពុងសក្ត
ើ សឡង
ើ សៅឡងរច
តមោនទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ក្សៅសលើ សហ្វេរុក្ ្វីត្័រ Instagram ន៊ិង យូ្យូរ។

