េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 26 ែខមក� ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ េ�ក Rick de la Torre ម�ន� ីព័ត៌�នសហគមន៍�យក��នេស�អភិវឌ្ឍន៍,
562.570.7174, Richard.delaTorre@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ ��មៗ

��្រក �ងឡ
� ង� �ច េធ� ើ្របព័ន��ប់េ��ះស្រ�ប់�រចុះេ��ះ
ស្រ�ប់�រជួលរយៈេពលខ� ី មិនែមន�លំេ���នបឋម
�ក្យសុំស ្រ�ប់�រ�ប់េ��ត នឹង្រត�វ�នទទួ ល យក�ប់ព ីៃថ�ទ ី 28 ែខមក�
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - �ន្រប�សេ�ៃថ� េនះ�ខ� �ននឹងេធ� ើ�រ�ប់េ��តេ�យៃចដន្យ
េដើម្បីបេង� ើតប�� ីចុះេ��ះអទិ�ពស្រ�ប់�រជួ លរយៈេពលខ� ី មិនែមន�លំេ���នបឋមែដល
្រត�វ�នអនុ�តេ្រ�ម ប�� ត� ិ ថ� ីអនុម័តេ�យ្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច។ េបក� ជនេ��ត 800
�ក់ដំបូងែដ ល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សនឹងទទួ ល�ន�រកក់ែដលប��ប់មក�ច្រត�វ�នេ្របើ
េដើម្បីចុះេ��ះ�រជួ លរយៈេពលខ� ី មិនែមន�លំេ���នបឋមរបស់ពួកេគ ្រសបច�ប់�មួ យ
��្រក �ង។
អភិ�ល្រក �ងេ�ក Robert Garcia �ន�ន្រប�សន៍� «�រជួ លរយៈេពលខ� ី�ចផ� ល់នូវ
អត� ្របេ�ជន៍ និងឱ�ស�េ្រចើនស្រ�ប់ពលរដ� និងេភ��វេទសចរ ។» «កម� វ �ធីេនះនឹងជួ យ
����រជួ ល និងរ�លស់រយៈេពលខ� ីេ�ទូ � ំងទី្រក �ង�នសុវត� ិ�ព និងរក��ពរស់េ�របស់
សហគមន៍របស់េយើង។»
�យក��នេស�កម� អភិវឌ្ឍន៍នឹង�ប់េផ� ើមទទួ លយក�ក្យសុំ�មអុិនធឺេណតស្រ�ប់�រ
�ប់េ��តេ�ៃថ� ទី 28 ែខមក� ��ំ 2021 េវ�េ�៉ង 8:30 ្រពឹក។ �រចូ លរ ួមនឹង្រត�វ�នទទួ ល
យក្រប�ណ� 3 ស��ហ៍េហើយនឹងបិទេ�ៃថ� ទី 17 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021 េវ�េ�៉ង 11:59 �ទី។
�រ�ប់េ��តៃចដន្យនឹង្រត�វ�នេធ� ើេឡើង��ម និងេធ� ើេឡើងដូ ច�ងេ្រ�ម៖
●
●
●

�ក្យសុំ 800 ដំបូងែដល�ប់េ��ត្រត�វចំ នឹងទទួ ល�ន�រកក់េដើម្បីចុះេ��ះ។
អ� កចូ លរ ួម� ំងអស់នឹង្រត�វ�នជូ នដំណឹងអំពីលទ� ផលបុគ�លរបស់ពួកេគ�មរយៈអុី
ែម៉ល និងផ� ល់ព័ត៌�នអំពីជំ�នប��ប់។
�រចូ លែដល្រត�វ�ប់�នប��ប់ពីេលខ 800 ដំបូងនឹង្រត�វ�ក់ក��ងប�� ីរង់�ំ�រ
កក់ទុក�មុន�មលំ�ប់លំេ�យ។

ព័ត៌�នលម� ិតអំពី�រ�ប់េ��ត រ ួម�មួ យទ្រមង់�ក្យសុំេអឡិច្រត�និច�នេ�ក��ងេគហទំព័រ
កម� វ �ធី STRs។ ស្រ�ប់ជំនួយ ��ស់អចលនៈ្រទព្យ ឬ្របតិបត� ិករ�ចទូ រស័ព�មកេលខ
562.570.6820 ឬអុីែម៉ល shorttermrentals@longbeach.gov។

ប��ប់ពី�រ�ប់េ��ត, បុគ�លិក��្រក �ងនឹង�ប់េផ� ើមទទួ លយក និងដំេណើរ�រ�ក្យសុំកក់
ទុកមុន េ�យមកមុន �នមុន។ ្របសិនេបើប�� ីរង់�ំ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង �នឹង្រត�វ�ន
ផ្សព� ផ�យេ�េលើេគហទំព័រ និងេធ� ើបច��ប្បន� �ព�េទៀង�ត់។
ដំេណើរ�រស្រ�ប់�រចុះេ��ះទីលំេ�បឋម STRs �នដំេណើរ�ររ ួច េហើយនឹងបន� េ�យ��ន
�ររ��ន។ េលើសពីេនះេទៀត, ��្រក �ងេនះេ�ែតបន� រក�ប�� ីេ��ះ��ស់អចលនៈ្រទព្យ អ�រ
ផ� ះ ��តមិន និងស�គម��ស់ផ�ះ (HOAs) េ�ឡ
� ង� �ច ែដលចង់�ម�ត់អ�ក���ក់មិន
ឱ្យទទួ ល�ន�រចុះេ��ះបឋម STR េលើអចលន្រទព្យរបស់ពួកេគ។ ព័ត៌�នបែន� មអំពី�រចុះ
េ��ះទីលំេ�បឋម�ច្រត�វ�នរកេឃើញេ�េលើេគហទំព័រ STRs។
ដូ ចែដល�នបេង� ើតេឡើង�មរយៈបទប�� ត� ិ ្របតិបត� ិករែដល�ន STRs មិន�នចុះេ��ះ
� ំងបឋម និងមិនែមនបឋម, �នរហូ តដល់ៃថ� ទី 22 ែខេម� ��ំ 2021 េដើម្បីចះុ េ��ះ�មួ យ
��្រក �ង។
េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីកម� វ �ធី STRs រ ួម�នព័ត៌�នអំពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំ STR េដើម្បីជួយ
��សុវត� ិ�ព និង�ពរស់េ�របស់ភូមិ��នេ�ឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ
�ងក៏
longbeach.gov/strs។ ��្រក
រក�ផងែដរនូ វប�
� ញទូ រស័ព�ទទួ លបណ�ឹង STR ។ ្រប�ជន
�ច�យ�រណ៍អំពីកង� ល់ ឬសកម� �ពរ��នេផ្សងៗ �ម្របព័ន�អុីនធឺណិត ឬេ�យទូ រស័ព�េ�
�ន់េលខ 562.568.8665 ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីលំេ���នេ� Long Beach សូ មចូ លេ� longbeach.gov/lbds ឬ
េមើលធន�ន របស់��្រក �ងស្រ�ប់��ស់ផ�ះ, អ� កជួ លផ� ះ និង��ស់ផ�ះ។

###

