ការងារនៅទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច

នេតុអ្វីក្តូវន្វ ីការងារ នៅទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ?
អាកាសធាតុល្អ ឧទ្យានដែល្ទ្យទ្យួ ល្បានពានរង្វាន់ ទ្យីប្រជុុំជន ដែល្ជាកដនែ ងកុំសានដ ែ៏អសាារយ សហគមន៍
ចប្ម រុះ និងល្ុំនៅឋានដែល្មានតម្មែ សមរមយ គឺជាមូ ល្នហតុ ដែល្ប្តូវសនប្មចមករនប្មើការង្វរនៅទ្យីប្ក រង
ឡ
រ ងប ៊ិច ។ សូ មចូ ល្នមើល្ការដែនុំររស់ន ើងខ្ញុំ សប្មារ់ទ្យព
ុំ ័រ អន កទ្យសសន និង ប្រជាពល្រែឋ កនញងមូ ល្ដ្ឋឋន
។
ទ្យីប្ក រងឡ
រ ងប ៊ិចមាននិនោជិក ជាង 4,730 នក់ និងមានការង្វរនល្ើសពី 500 តួ នទ្យី ។ តួ នទ្យី
មានចារ់ពី កប្មិតែុំរូង រហូ តែល្់ កប្មិត វ ជ្ជជាជជីវ និងជុំន ខព ស់ ។ នោងតាមចុំនួនតួ នទ្យីែន៏ ប្ចើន
ទ ុំងននុះ និនោជិកមានជនប្មើសមាគ
៌ា អាជីពការង្វរ នសសងៗ គនជានប្ចើន ។ នល្ើសពីននុះនៅនទ្យៀត ទ្យីប្ក រង
ី
ក៏សដល្់ការដែនុំ អុំពីការង្វរ ការតប្មង់សល វូ និងការែុំនឡើងតួ នទ្យី សប្មារ់ការនរៀរចុំអាជព
ជាមួ
ទ្យីប្ក រងឡ
រ ងប ៊ិច ។
នតើខ្ញុំដារ់ពារយន្នើ្នុុំ ដាយរនបៀបណាដែរ ?
ការង្វរជាមួ ទ្យីប្ក រងឡ
រ ងប ៊ិចភាគនប្ចើន គឺជាតួ នទ្យី មានការចាត់ថ្ននក់ ដែល្តប្មូវឱ្យនោកអន កដ្ឋក់
ពាកយនៅប្កសួ ងនសវាកមម សុី វ ជ្ជល្ ប្រឡងនតសត សមតថ ភាព និងន្ា ើការជប្ម រុះសប្មាុំង ជានរកខ ជន ចូ ល្កនញង
រញ្ជីមានអន កសិទ្យធិទ្យទ្យួ ល្បាន ។ រនារ់មក ប្កសួ ងននម្នទ្យីប្ក រងឡ
រ ងប ៊ិច សមាាសនរកខ ជន ដែល្ជារ់
ន្មុះកនញងរញ្ជអ
ី ន កមានសិទ្យធិទ្យទ្យួ ល្បាន និងនប្ជើសនរ ើសនរកខ ជនែ៏ល្អរុំសត
ុ
ដែល្ប្តូវតាមតប្មូវការររស់
ប្កសួ ង ។
1.
កុំែត់តួនទ្យីនៅទ្យុំននរណាមួ
នល្ើអន
ុី ន្ើែិត ។

ដែល្នោកអន កនឹងដ្ឋក់ពាកយនសន ស
ើ ុុំ

នហើ រុំនព ពាកយនសន ើសុុំ

2. នៅនពល្នោកអន កដ្ឋក់ពាកយនសន ស
ើ ុុំ នហើ នោកអន កមានល្កខ ែ សមបតត ិប្គរ់ប្គន់ នែើមបីន្ា នើ តសដ
ននុះនោកអន កនឹងទ្យទ្យួ ល្បានការជូ នែុំែង
ឹ តាមអុីដម៉ែល្ អុំពកា
ី ល្ររ ជ្ជនចេ ទ្យ នមា៉ែង និងទ្យីតាង
ុំ ប្រឡង ។
អាប្ស័ នល្ើការប្រឡង តាមតួ នទ្យី ែុំនែើរការននុះអាចមានរ នពល្ ពីពីរសបាដហ៍ នៅប្បាុំមួ សបាដហ៍ ។
នៅនពល្នោកអន ក បានរញ្ា រ់ែុំណាក់កាល្ន្ា នើ តសដ រ ួច នោកអន កនឹងទ្យទ្យួ ល្បានការជូ នែុំែឹង អុំពព
ី ន
ិ ទញ
និងការរញ្ចល្
ូ នៅកនញងរញ្ជីអនកមានសិទ្យធិទ្យទ្យួ ល្បាន ។ រញ្ជអ
ី ន កមានសិទ្យធិទ្យទ្យួ ល្បាន មានចុំណាត់ថ្ននក់
ចារ់ពីប្ក រម A ប្ក រម B ប្ក រម C ។ល្។ នហើ នោកអន កនឹងប្តូវរញ្ចល្
ូ នៅកនញងប្ក រមណាមួ អាប្ស័ នល្ើពន
ិ ទញ
ររស់នោកអន ក ។ សូ មដសា ង ល្់រដនថ ម អុំពីែុំណាក់កាល្ន្ា នើ តសដ
3. ប្កសួ ងនន ដែល្មានតុំដែងនៅទ្យុំននរសប្មារ់តួនទ្យីននុះ នឹងទ្យទ្យួ ល្បានរញ្ជីអនកមានសិទ្យធិទ្យទ្យួ ល្

ការងារនៅទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
បាន ពីនសវាកមម សុី វ ជ្ជល្ ដែល្ពួ កនគអាចចារ់នសដ ើមការសមាាសន៍នប្ជើសនរ ើសររស់ខល ួន និងនប្ជើស ក
នរកខ ជន ដែល្មានល្កខ ែសមបតត ិប្គរ់ប្គន់ ។ ប្កសួ ងនន ទ្យទ្យួ ល្បានរញ្ជអ
ី ន កមានសិទ្យធិទ្យទ្យួ ល្បាន
នដ្ឋ ចារ់នសដម
ើ ពី ប្ក រម A ជានិចា ។ រនារ់ពីនប្ជើសនរ ើសនរកខ ជនរ ួច ប្ក រមរនារ់នង
ឹ ប្តូវបានសដ ល្ជ
់ ូន ។
4. នរកខ ជនដែល្ទ្យទ្យួ ល្បានការង្វរ នឹងតប្មូវឱ្យឆ្ែ ងកាត់ការប្តួ តពិនត
ិ យប្រវតត ិរ ូរ តាមសានមប្មាមម្ែ និង
ការន្ា នើ តសដ ដសន កសុខភាព កនញងល្កខ ែ សមប្សរ ។ ែុំនែើរការននុះអាចមានរ នពល្ រហូ តែល្់ រួ ន
សបាដហ៍ ។
ទ្យីប្ក រងឡ
រ ងប ៊ិចក៏មានការង្វរ ដែល្មិនតប្មូវឱ្យដ្ឋក់ពាកយនសន ើសុុំ តាមរ ប្កសួ ងនសវាកមម សុី វ ជ្ជល្ សងដែរ ។
តួ នទ្យីមន
ិ ចាត់ថ្ននក់ទ ុំងននុះ រ ួមមានដសនកប្គរ់ប្គង ៖ ការង្វរ រនប្មើការ ជូ នមន្តនតីដែល្បាននបាុះនននត
នប្ជើសតាុំង តួ នទ្យីនសម ៀនសមាាត់ ឬ ការង្វរនប្ៅនមា៉ែង តាមែូ វកាល្ ឬ កនញងល្កខ ែ រនណា
ដ ុះអាសនន ។
ជាទ្យូ នៅ ប្កសួ ងដែល្ន្ា ើការនប្ជើសនរ ើស មានការង្វរមិនចាត់ថ្ននក់ ។ ប្កសួ ងដែល្ន្ា កា
ើ រនប្ជើសនរ ើស នឹង
សសពា សា តួ នទ្យី នសន ើឱ្យនរកខ ជននសញើប្រវតត ិរ ូរ និងសមាាសន៍នដ្ឋ ខល ួនឯងផ្ទាល្់ ។ ប្កសួ ងដែល្ន្ា ើការនប្ជើស
នរ ើស ចាត់ដចងកិចាការទ្យុំនក់ទ្យុំនង ជារឋម និងជានល្ើកចុងនប្កា អុំពីល្ទ្យធ សល្ម្នការនប្ជើសនរ ើស ។

សូ មទ្យុំនក់ទ្យុំនងមកន ង
ើ ខ្ញុំ
ការក្បឡងន្វ ីនត្ដ និងការងារ - ន្វារម្ម ្ុី វ ិល
នគហទ្យុំព័រ
562-570-6202
civilservice@longbeach.gov
នសវាកមម សុី វ ជ្ជល្ - ជាន់ទ្យី 7
333 W. Ocean Blvd
Long Beach, CA 90802
នលខទុំនារ់ទុំនងបនាាន់ អ្ុំពីការងារ 24 ន ៉ោ ង
562-570-6201
ការនក្រើ្នរ ី្ម្ន្តនរ ីបលី
៉ោ៉ូ ្
នគហទ្យុំព័រ
562-570-6202
PD_PoliceRecruiter@longbeach.gov
ការនក្រើ្នរ ី្បុគ្គលិរអ្គ្គ ិភ័យ
នគហទ្យុំព័រ
562-570-6202
រម្ម ្ិរា និងការបណ
្ ញ ុះបណា
ដ ល

ការងារនៅទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
នគហទ្យុំព័រ
562-570-6060
omar.ramos@longbeach.gov
ដននរ្នធានម្នុ្ស
នគហទ្យុំព័រ
562-570-6372
melodi.nantes@longbeach.gov
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