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កម� វ �ធីអ�កែថ� ំបងប� �ន្រប �សរបស់ខ��ំ
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច

�រ្របកួ ត�្របវត� ិ��ស� ឱ�សែដលពុំ��ប់�នពីមុនមក

េ�ែខកុម�ៈ ��ំ 2014 ្រប��ធិបតី អូ ��៉ �ន�ប់េផ�ម
ើ កម� វ �ធីផ�ច
�
េផ� ើមគំនិត អ� កែថ� ំបងប� �ន្រប �សរបស់ខ��ំ (MBK) េដើម្បីេ�ះ្រ�យប��គ
��តឱ�សែដលបន� េកើត�នចំេ�ះកុ��
និងេក� ង្រប �សែស្បកេ��។
េ្រ�យមកេ���ំដែដ ល រដ� �លេ�ក អូ ��៉ �ន�ក់េចញនូ វប��
្របឈមក��ងសហគមន៍ MBK ែដល��រអំ�វ�វឱ្យ�ត់ វ ��ន�រស្រ�ប់
ទី្រក �ង ទី្របជុំជន ្របេទស និង�តិកុលសម� ័ន��� េដើម្បីបេង� ើត និងអនុ
វត� ែផន�រ “�រចូ លម�វ �ទ�ល័យ និងេធ� ើ�រ�រ” ែដល�ន្រពឹត�ិ�រណ៍
ចំនួន្រ�ំមួយស្រ�ប់�ពេ�គជ័យ។
េ�យដឹង�
ទី្រក �ង�នជំហរ
ច�ស់�ស់ក��ង�រ��យ�សហគមន៍ MBK ្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច�ន
ែណ�ំឱ្យអ� ក្រគប់្រគងទី្រក �ង�យ�រណ៍អំពីរេបៀបែដលទី្រក �ង�ចេឆ� ើយ
តបនឹងប��្របឈម និងែកលម� ��ន�ពស្រ�ប់កុ�� និងេក� ង្រប �ស
ែស្បកេ��េ�ក��ងទី្រក �ងឡ
� ង� �ច។ េ�ែខមក� ��ំ 2015 ្រក �ម្របឹក�ទី្រក �ង
�នទទួ លយកប��្របឈមរបស់សហគមន៍ MBK េនះ។

អភិ�ល្រក �ង Garcia �ន្របមូ លផ��ំ្រក �ម�រ�រ MBK ៃនទី្រក �ងឡ�ង� �ច
(្រក �ម�រ�រ), ែដល�្រក �មដ៏ធំមួយ រ ួម�ន អ� កតំ�ង�ង 40 �ក់ ដូ ច
�ម�ន� ី��្រក �ង អ� កអប់រ� ម�ន� ីអនុវត� ច�ប់ ��ក់ដឹក�ំមន� ីរេពទ្យក��ង
មូ ល��ន អង� �រសហគមន៍ និងអង� �រ�ស�។ ្រក �ម�រ�រេនះ �ន
បុគ�លិកមកពី� រ ��ល័យអភិ�ល្រក �ង េស�អភិវឌ្ឍន៍ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច និង
្រកសួ ងបេច� ក វ �ទ� និងន�នុវត� ន។៍ Bloomberg Associates និង PolicyLink
�នផ� ល់�រ្របឹក�េ�បល់េ�យែផ� កេលើ្របេ�ជន៍��រណៈ េ��ន់ម
�ន� ី��្រក �ង និង្រក �ម�រ�រ ស� ីពី�របេង� ើតែផន�រសកម� �ពក��ងមូ ល
��ន MBK។ ្រក �ម�រ�រេនះ េធ� ើ�ជួ បជុំ��េ�អំឡ
� ង��ំ 2015 និងជួ បជុំ��
ម� ងេទៀតេ�ែខកុម�ៈ ��ំ 2016។ អំឡ
� ងេពលជួ បជុំ���ង
ំ េនះ ស�ជិក្រក �ម
�រ�រ្រត� តពិនិត្យេឡើង វ �ញនូ វនីតិ វ �ធី��ក��ងកិច�្របជុំកំពូល ផ� ល់នូវ
ព័ត៌�ន និងេធ� ើ�រេ�ះេ��តេដើម្បីកំណត់�ទិ�ពពីអ�ីែដល�នេស� ើសុំពី
សំ�ក់េសតវ ��ន ែដល�ន�ពស័ក�ិសមបំផុតស្រ�ប់ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច។
�មរយៈ�រពិ�ក��េ្រចើន ព័ត៌�ន និង�រយល់ដឹង�� �នេកើត
េចញពីដំេណើរ�រេនះ និងបេង� ើត�ន�ែផន�រសកម� �ពក��ងមូ ល��ន
MBK។
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្រពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់ៗ ៃនែផន�រសកម� �ពក��ងមូ ល��ន
្រពឹត�ិ�រណ៍ 01
ចូ ល��េរៀនេ្រត�មខ� �នសិ ក�
កុ�រ� ំងអស់គួរែតេ្រត�មខ� �ន�េ្រសច
ស្រ�ប់�រ�ប់េផ� ើមចូ លេរៀន – � ំងែផ� ក
ចំេណះដឹង �ង�យ សង� ម និង�រម� ណ៍។

ដំេ�ះ្រ�យ
បេង� ើតែផន�រអប់រ�ក�
ុ រតូ ចេ�ទូ � ំង
្រក �ង មេត� យ្យសិក�ទូ េ� កិច�សហ�រចុះសួ រ
សុខទុក��មលំេ��នេ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច។

្រពឹត�ិ�រណ៍ 02
�ន�មក្រមិ តសិ ក�្រតឹ ម��ក់ ទីបី
កុ�រ� ំងអស់គួរែត�ន�មក្រមិតសិក�
្រតឹម�យុ្រ�ំប�
ី � ំ។ �យុ�នេដើម្បីេរៀន
យល់ដឹង និងមិនែមនេរៀន�ន គឺ�ក��ដ៏
សំ�ន់មួយ។

ដំេ�ះ្រ�យ
យុទ���ររបស់ទី្រក �ងឡ
� ង� �ចស្រ�ប់�រ
�ន�មក្រមិតសិក�
មណ�លសិក�រ ួមេ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច (LBUSD)
ែផន�រគណេនយ្យ�ព្រគប់្រគបមូ ល��ន
(LCAP)
ៃដគូ �ន និង្រគ�បេ្រង�នអក្សរ��ស�

្រពឹត�ិ�រណ៍ 03
ប��ប់ មធ្យមសិ ក�េ្រត�មខ� �នចូ ល
ម�វ �ទ�ល័យ និងេធ� ើ�រ
កុ�រ�េមរ �ក� ំងអស់គួរែត�នជេ្រមើស
សិក���ក់ម�វ �ទ�ល័យ។

ដំេ�ះ្រ�យ

�រសន�របស់ម�វ �ទ�ល័យទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
យុទ���រ LBUSD All In
� ង� �ច
កម� វ �ធីែណ�ំអំពីសុវត� ិ�ពទី្រក �ងឡ

្រពឹត�ិ�រណ៍ 04
ប��ប់ ��ក់ ម�វ �ទ�ល័យ ឬ�របណ
�� ះ
ប�
� ល
ជន�តិ�េមរ �ក� ំងអស់គួរែតទទួល�ន�រ
អប់រ� និង�របណ��ះប�
� លែដល្រត�វ�រស្រ�ប់
�រ�រ្របកបេ�យគុណ�ពេ�ៃថ�េនះ និង
ៃថ�ែស� ក។

ដំេ�ះ្រ�យ
កម� វ �ធីសិក���ក់ម�វ �ទ�ល័យសហគមន៍ៃនទី
្រក �ងឡ
� ង� �ច; សកលវ �ទ�ល័យរដ� �លីហ�័យ�៉;
កម� វ �ធីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
េហ��រច�សម� ័ន�ស្រមបស្រម� លស្រ�ប់យុវជន;
កម� វ �ធីបណ��ះប�
� ល និងឱ�ស

្រពឹត�ិ�រណ៍ 05
ចូ លេធ� ើ�រេ�យេ�គជ័យ
អ� កែដលចង់�ន�រ�រេធ� ើគួរែត�ចទទួ ល
�ន�រ�រមួ យ ែដល�ចឱ្យពួ កេគ្រទ្រទង់
ជីវ�ពរបស់ខ� �ន និង្រគ� �រ។

ដំេ�ះ្រ�យ
�រ្របែជងកម� សិក�ៃនទី្រក �ងឡ
� ង� �ចរបស់
អភិ�លទី្រក �ងឡ
� ង� �ចដំបូងបំផុត េ�ក
Robert Garcia
កម� វ �ធី�រ�រយុវជន

្រពឹត�ិ�រណ៍ 06
សុវត� ិ�ពពីអំពីហិង� និង
ទទួ ល�នឱ�ស�េលើកទី២
កុ�រ� ំងអស់គួរែត�នសុវត� ិ�ពពីអំេពើ
ឧ្រកិដ�កម� ហង
ិ � េហើយអ� កែដល្រត�វ�នឃុំ
�ំងគួ រែតទទួ ល�ន�រអប់រ� �របណ��ះ
ប�
� ល និង�រផ� ល់ឱ�ស�េលើកទី២។

ដំេ�ះ្រ�យ
យុវជនអ�គតល� ក� ីសង្ឃឹមេ�ៃថ�ែស� ក
(PATH)
��រ�ពយុត�ិធម៌
កំែណទ្រមង់�រឃុំ�ង
ំ អនីតិជន

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីកម� វ �ធីអ�កែថ�ំបងប� �ន្រប �សរបស់ខ��ំ េ�ទី្រក �ងឡ
� ង
� �ច សូមេ��ន់េគហទំព័រ www.mbklongbeach.com ។
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េស�អភិវឌ្ឍន៍ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច

333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
Long Beach, CA 90802
សូមេទកន់ www.lbds.info

facebook.com/LongBeachDevelopmentServices
@LongBeachDS
ព័ត៌�នេនះ�ចរក�នក��ងទ្រមង់េផ្សងេទៀត េ�យេស�ើសុំេ�េលខ (562) 570-3807។
ស្រ�ប់ទ្រមង់េអឡិច្រត�និចៃនខិត�ប័ណ�េនះ សូមេ��ន់េគហទំព័រេយើងខ��ំ www.lbds.info.

