ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
សេវាថែទាំេត្វ
ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណេត្វ ចញ្
ិ ចម
ឹ

ថ្លៃ សេវាប្រតិរតត ិការចំនួន $1.59 ប្តូវទូ ទាត់ឱ្យប្រ ុមហ៊ុនដំសណ្ើរការរ័ណ្ណឥណ្ទាន។
Express មិនប្តូវបានទទួ លយរស ើយ។

រ័ណ្ណ

American

ថ្ែៃសេវាអាជ្ញាប័ណ្ណេត្វ ចិញ្ចម
ឹ
ថ្លៃ សេវាអាជ្ញារ័ណ្ណ មានតថ្មៃ ខ៊ុេៗគ្នាសៅតាមទីប្រ ុង ឬតំរន់ េូ មសមើលតារាងតថ្មៃ អាជ្ញារ័ណ្ណខាង
សប្កាមេប្មារ់ថ្លៃសេវាអាជ្ញារ័ណ្ណេមប្េរ។
តារាងត្ថ្មៃ អាជ្ញាប័ណ្ណ៖
ឡ
ុ ងប ៊ិច

េ៊រ រ ីធឹ
េ

សេៀលប ៊ិ េីរណ្ល់
ច
ស ៀល

េតវ ឆ្កែ ឆ្ដលសប្រៀវរ ួច

$28.00

$10.00 $20.00

$20.00

$28.00

េតវ ឆ្កែ ឆ្ដលសប្រៀវរ ួច - និវាេនជនជ្ញន់ខពេ់

$14.00

$5.00

$10.00

$10.00

$14.00

េតវ ឆ្កែ ឆ្ដលមិនទាន់សប្រៀវ
(េប្មារ់ការរនត េ៊ុពលភាពអាជ្ញារ័ណ្ណរចចុរប
នា ដល់ េតវ ឆ្កែ LB ឆ្តរ៉ា៊ុស្
ណ ោះ)

$105.00

$20.00 $88.00

$95.00

$105.00

េតវ ឆ្កែ ឆ្ដលមិនទាន់សប្រៀវ - និវាេនជនជ្ញន់
ខព េ់

គ្នាន

$10.00 $44.00

គ្នាន

គ្នាន

ការផ្លៃេ់ស្លៃរលា ី

$10.00

$10.00 $10.00

$10.00

$10.00

ការពិន័យេប្មារ់អាជ្ញារ័ណ្ណឆ្ដលអេ់េ៊ុពល
ភាព

$30.00

គ្នាន

គ្នាន

$30.00

$30.00

ឆ្មាឆ្ដលសប្រៀវរ ួច

$10.00

គ្នាន

គ្នាន

គ្នាន

គ្នាន

ឆ្មាឆ្ដលសប្រៀវរ ួច- និវាេនជនជ្ញន់ខពេ់

$5.00

គ្នាន

គ្នាន

គ្នាន

គ្នាន

ការពិន័យេប្មារ់ភាពយឺតយ៉ាវ និងដីការង្គារ់ឲ្យនំខល ួនចូ លេប្មារ់ការរំសោភរំពាន

ឡ
ូ េអាឡា
មីត្ូេ

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
សេវាថែទាំេត្វ
រសបៀបទិញ
ស្លៃរអាជ្ញារ័ណ្ណអចិថ្្នត យប្៍ តូវបានផ្ដ ល់ជូនសៅសពលទិញអាជ្ញារ័ណ្ណជ្ញសលើរដំរូង (ឆ្មាអាចប្តូវបានដារ់មី
ប្រូឈីរជំនួេឲ្យស្លៃរអាជ្ញារ័ណ្ណឆ្មាអចិថ្្នត យ)៍ ។ ប្រេិនសរើអារប្តូវការផ្លៃេ់ស្លៃរលា ី អា រប្តូវចំ្យប្បារ់
$10.00 សហើយអា រនឹងប្តូវមានវតត មានសដាយផ្លាល់សដើមបីស្វ ើការសេា ើេស៊ុំ នោះ។
អា រអាចទិញអាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹមសដាយផ្លាល់សៅការ ិយល័យសេវាឆ្លទា ំេតវ
ឆ្ដលមានទីតាំងេថ ិតសៅ
7700 E. Spring Street, Long Beach, CA 90815។ អា រនឹងប្តូវបានសេា ើេ៊ុំឲ្យផ្តល់ព័ត៌មានសៅសពលទិញ។
អាជ្ញារ័ណ្ណនឹងប្តូវបានផ្ដ លជ
់ ូ នអា រសៅសពលទិញ។
អា ររ៏អាចទិញអាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹមតាមរយៈការសផ្ាេ
ើ ំរ៊ុប្តតាមថ្ប្រេណ្ីយផ្
៍ ងឆ្ដរ។ ចូ រសផ្ាើឯរស្លរចមៃ ង
ិញស
នន (ឯរស្លរទា ំងសនោះនឹងមិនប្តូវបានប្ររល់ជូន វ
ើយ ដូ សចា ោះចូ ររ៊ុំសផ្ាើចារ់សដើម) អំពីព័ត៌មានខាង
សលើរ ួមជ្ញមួ យពារយសេា ើេអា
៊ុំ ជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹមសៅកាន់កា រ ិយល័យសេវាឆ្លទា ំេតវ ចិញ្ចឹម ឆ្ដលមានទីតាំង
សៅ 7700 E. Spring Street, Long Beach, CA 90815 រ ួមជ្ញមួ យមូ លរបទានរប្ត ឬរ័ណ្ណរញ្ជាឲ្យទូ ទាត់
ប្បារ់រនុងចំនួនេមប្េរ។ អាជ្ញារ័ណ្ណសនោះ នឹងប្តូវបានដំសណ្ើរការ សហើយស្លៃរអាជ្ញារ័ណ្ណមួ យនឹងប្តូវបាន
សផ្ាើតាមថ្ប្រេណ្ីយ៍សៅកាន់សរហដាានររេ់អារ។
ស ើមបីទិញអាជ្ញាប័ណ្ណេត្វ ចញ្
ិ ច ឹម អ្ន រនឹងក្ត្ូវផ្តល់ព័ត្មា
៌ ន និងវត្ថុនានា ូ ចខាងសក្កាម៖









ប្រវតត ិអាជ្ញារ័ណ្ណកាលពីម៊ុន។
ស្ាោះ អាេយដាាន និងសលខទូ រេពា ររេ់អារ។
លិខិតរញ្ជារ់ការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរជំងឺកក ួតរចចុរបនា ឆ្ដលសៅមានេភាពលអ េប្មារ់រយៈសពលផ្ត ល់
អាជ្ញារ័ណ្ណទា ំងមូ ល។ ប្រេិនសរើេតវ ចិញ្ចឹមររេ់អារបានទទួ លការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរជំងឺកក ួតពីសពទយ
េតវ សៅខាងសប្ៅរដា េូ មច៊ុចយររញ្ា ីថ្ារ
ំ ង្គែរជំងឺកក ួតឆ្ដលបានអន៊ុម័តសដាយប្រេួ ងេ៊ុខាភិបា
លស្លធារណ្ៈថ្នរដា កាលីហវ័រញ៉ា។ ប្រេិនសរើថ្ារ
ំ ង្គែរេតវ ចិញ្ចឹមររេ់អារមិនមានសៅរនុងរញ្ា ីសនោះ
សទ អា រនឹងប្តូវចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរេតវ ចិញ្ចឹមររេ់អារមត ងសទៀត។
លិខិតរញ្ជារ់ការេមាៃរ់សមសរារ ប្រេិនសរើេតវ ចិញ្ចឹមររេ់អារប្តូវបានកាត់អវយវៈសភទ (សប្រៀវ)។
លិខិតរញ្ជារ់សនោះនឹងរញ្ចុោះតថ្មៃ អាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ឆ្កែ ររេ់អារ។
លិខិតរញ្ជារ់ប្តូវឆ្តបានរង្គាញ
សៅសពលទិញសដើមបីទទួ លបានអប្តារញ្ចុោះថ្លៃ។
ព័ត៌មានអំពីមីប្រូឈីរ (ប្រេិនសរើមាន)
ថ្លៃអាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹម។

ទប្មង់សលើរឆ្លងការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរជំងឺកក ួតេប្មារ់េតវ ឆ្មា
ទប្មង់សលើរឆ្លងការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរជំងឺកក ួតេប្មារ់េតវ ឆ្កែ
ពារយសេា ើេ៊ុំអាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹម (អាចប្ពីនបាន)
ព័ត៌មានអំពីការដារ់មីប្រូឈីរ
េំណ្ួរឆ្ដលប្តូវបានស្លរេួ រជ្ញញឹរញរ់អំពីការផ្តលអា
់ ជ្ញារ័ណ្ណេតវ ឆ្មា

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
សេវាថែទាំេត្វ
េាំណ្ួរថ លក្ត្ូវបានសារេួរជ្ញញឹរញាប់អ្ាំពីការផ្តលអា
់ ជ្ញាប័ណ្ណេត្វ ចិញ្ចឹម


សត្ើស ត្អ្វ េ
ី ត្វ ឆ្មា និងេត្វ ថកែ ក្ត្ូវទទួ លបានអាជ្ញាប័ណ្ណ?

ចារ់ររេ់រដា កាលីហវ័រញ៉ា ឬចារ់ប្រ ុងតប្មូវថ្ ប្ររ់េតវ ឆ្មា និងេតវ ឆ្កែ ទា ំងអេ់ឆ្ដលមានអាយ៊ុ
សលើេពីរួនឆ្ខប្តូវទទួ លបានអាជ្ញារ័ណ្ណ េប្មារ់ វ ិធានការប្ររ់ប្រងជំងឺកក ួត។ ការប្បារដថ្ េតវ
ចិញ្ចឹមររេ់អារមានអាជ្ញារ័ណ្ណរចចុរបនា ររេ់វាភាារ់ជ្ញមួ យប្រសៅ រ រ៏ជ្ញការធានរា៉ារ់រងដ៏លអរំផ្៊ុត
ររេ់អាររនុងការទទួ លបានេតវ ចិញ្ចឹមររេ់អារប្ត រ់មរររអា រ វ ិញ រនុងររណ្ីឆ្ដលវាវសងវ ងបាត់ ឬ
សចញសប្ៅររ ិសវណ្ផ្ា ោះររេ់អារ។ អាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹមរ៏ស្វ ើឲ្យសយើងដឹងផ្ងឆ្ដរថ្សតើេ តវ ចិញ្ចឹមររេ់
អា រទទួ លបានការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរជំងឺកក ួតរ ួចសហើយឬសៅ នសពលរចចុរបនា ។ ទឹរប្បារ់ឆ្ដលទទួ លបាន
ពីថ្លៃអាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹមជួ យដល់ប្រេួ ងរនុងការរនត ផ្តល់ការឆ្លទា ំេតវ ប្រររសដាយរ៊ុណ្ភាព និង
សេវាប្តួ តពិនិតយ 24 សមា៉ាងរនុងមួ យថ្លៃ ជ្ញសរៀងរាល់ថ្លៃរនុងមួ យឆ្មាំ។



េត្វ ចិញ្ចឹមរបេ់ខ្ុាំមិនធ្លៃប់សចញពីផ្ះទ របេ់ខ្ុាំសឡើយ៖ សត្ើស ត្អ្វ ខ
ី ្ ុ ាំក្ត្ូវទិញអាជ្ញាប័ណ្ណ?

ចារ់ររេ់រដា កាលីហវ័រញ៉ា ឬចារ់ប្រ ុងតប្មូវថ្ ប្ររ់េតវ ឆ្មា និងេតវ ឆ្កែ ទា ំងអេ់ឆ្ដលមានអាយ៊ុ រួ ន
ឆ្ខស ើងសៅ ប្តូវឆ្តមានអាជ្ញារ័ណ្ណរចចុរបនា មួយរិតភាារ់នឹងប្រសៅ រ ររេ់វា។ េូ មបីឆ្តេតវ ឆ្ដល
“មិនធាៃរ់សចញពីផ្ាោះ” ឬអចលនប្ទពយ រ៏មានវ ិ្ីសចញសៅខាងសប្ៅតាមរយៈទាវរឆ្ដលសរើរចំហសដាយ
ថ្ចដនយ ឬតាមរយៈការជីរដីសប្កាមររងបានឆ្ដរ។ សប្គ្នោះ្មា ជ្ញតិ ដូ ចជ្ញរញ្ជយ
ួ ដី ឬអរា ិភ័យ រ៏អាច
ស្វ ើេតវ ចិញ្ចឹមររេ់អាររត់សចញពីផ្ាោះររេ់អារសដើមបីេ៊ុវតថ ិភាពបានឆ្ដរ។ ការមានអាជ្ញារ័ណ្ណេតវ ចិញ្ចឹ
មសៅសលើប្រសៅ រ ររេ់វា និង/ឬមានមីប្រូឈីរ នឹងជួ យឲ្យអា របានជួ រជ៊ុំជ្ញមួ យេតវ ចិញ្ចឹម
ឆ្ដលបានវសងវ ងបាត់ររេ់អារមត ងសទៀត។



សត្ើខ្ុាំក្ត្ូវមានអាជ្ញាប័ណ្ណេក្មាប់េត្វ ឆ្មា ឬេត្វ ថកែ របេ់ខ្ុាំសៅសពលណា? សត្ើខ្ុាំទទួ លបានអាជ្ញាប័ណ្ណ
សនះសោយរសបៀបណា?
ប្ររ់េតវ ឆ្មាទា ំងអេ់ (ឆ្តសៅទីប្រ ុង ុ ងប ៊ិចរ៉ា៊ុស្
ណ ោះ) និងេតវ ឆ្កែ ឆ្ដលមានអាយ៊ុរួន (4) ឆ្ខស ើងសៅ
ប្តូវតប្មូវឲ្យមានអាជ្ញារ័ណ្ណរចចុរបនា មួយឆ្ដលមានសលខរូ ដប្រ ុងប្រចាំតំរន់៖






Long Beach LBMC 6.08.010
Cerritos CMC 8.04.035(a)
Signal Hill SHMC 6.08.010
Los Alamitos LAMC 6.08.010
Seal Beach SBMC 7.05.035

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
សេវាថែទាំេត្វ


ស ត្អ្វ ីសេវាថែទាំេត្វ ត្ក្មូវឲ្យមានការសចញអាជ្ញាប័ណ្ណ សធវ ើការក្ត្ួ ត្ពិនត្
ិ យអាជ្ញាប័ណ្ណ
ី បង្គាប់ឲ្យនាាំខល ួនចូ ល?
និងសចញ កា
េមារមជ្ញតិថ្នសពទយេតវ ឆ្ផ្ា រេ៊ុខាភិបាលស្លធារណ្ៈររេ់រដា ឯរភាពសលើ វ ិ្ីស្ល្េត ឬនីតិ វ ិ្ី ខាង
សប្កាម សដើមបីពប្ងឹងការប្ររ់ប្រងជំងឺកក ួត ឆ្ដលរ ួមមានចំណ្៊ុចននដូ ចខាងសប្កាម៖











អ្ត្ត េញ្ញាណ្រមា ៖ េតវ ឆ្កែ េតវ ឆ្មា រួ រប្តូវបានស្វ ើអតត េញ្ជាណ្រមា (ឧ. ស្លៃរស្វ ើពសី ោហៈ
ឬស្លៃរជ័រ ឬមីប្រូឈីរ) សដើមបីអន៊ុញ្ជាតដល់ការសផ្ា ៀងផ្លាត់អំពីស្លថនភាពថ្នការចារ់ថ្ា ំ
រង្គែរជំងឺកក ួត។
ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ ៖ ការច៊ុោះស្ាោះ ឬការផ្ត លអា
់ ជ្ញារ័ណ្ណដល់េតវ ឆ្កែ េតវ ឆ្មាទា ំងអេ់ រឺ
ជ្ញេមាេធាត៊ុដ៏េខា
ំ ន់មួយថ្នរមា វ ិ្ីប្ររ់ប្រងជំងឺកក ួតប្រររសដាយប្រេិទធភាព។ ជ្ញសរឿ
យៗ ឆ្តងឆ្តមានការរិតថ្លៃ េប្មារ់ការសចញអាជ្ញារ័ណ្ណឆ្ររសនោះ សហើយប្បារ់ចណ្
ំ ូល
ឆ្ដលប្រមូ លបានប្តូវបានសប្រើប្បាេ់សដើមបីរនត េរមា ភាពប្ររ់ប្រងជំងឺកក ួត ឬេរមា ភាព
ប្ររ់ប្រងេតវ នន។ ភ័េតុតាងថ្នការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែររចចុរបនា រួរឆ្តជ្ញលរខ ខណ្ឌតប្មូវជ្ញ
ម៊ុនដ៏េំខាន់េប្មារ់ការផ្តល់អាជ្ញារ័ណ្ណ។
ការសេើបេួរ ៖ ការសេ៊ុើរេួ រពីផ្ាោះមួ យសៅផ្ា ោះមួ យសដាយម្នត ីប្ររ់ប្រងេតវ ជួ យេប្មួ លដល់
ការពប្ងឹងការចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរ និងលរខ ខណ្ឌតប្មូវរនុងការផ្ត ល់អាជ្ញារ័ណ្ណ។
ីកាបង្គាប់ឲ្យនាាំខល ួនចូ ល ៖ ដីការង្គារ់ឲ្យនំខល ួនចូ ល រឺជ្ញដីកាសកាោះប្េរចារ់ ឆ្ដលប្តូវ
បានសចញជូ នមាចេ់េតវ ចិញ្ចឹមេប្មារ់ការរំសោភរំពាននន ឆ្ដលរ ួមរញ្ចល
ូ ទា ំងការ
ខរខានមិនបានចារ់ថ្ារ
ំ ង្គែរ ឬការទទួ លអាជ្ញារ័ណ្ណេប្មារ់េតវ ចិញ្ចឹមររេ់ពួរសរ
ផ្ងឆ្ដរ។ េិទធិអំ្ចេប្មារ់ម្នត ីននរនុងការសចញដីការង្គារ់ឲ្យនំខល ួនចូ លរួ រឆ្តជ្ញ
ឆ្ផ្ា រដ៏េខា
ំ ន់មួយថ្នរមា វ ិ្ីប្ររ់ប្រងេតវ នីមួយៗ។
ការក្រប់ក្រងេត្វ ៖ ប្ររ់យ៊ុតាត្ិការរនុងតំរន់ទា ំងអេ់រួរឆ្តរ ួមរញ្ចល
ូ ការប្ររ់ប្រងេតវ
ខាចត់ប្ពាត់ ចារ់េតីពីការចងេតវ ការទរ់ស្លែត់ការខាំសដាយេតវ និងការរណ្តុោះរ្
ត ល
រ៊ុរាលិរសៅរនុងរមា វ ិ្ីររេ់ពួរសរផ្ងឆ្ដរ។
ការអ្ប់រជ្ញ
ំ សាធ្លរណ្ៈ ៖ រាល់យ៊ុតាត្ិការរនុងតំរន់ទា ំងអេ់រួរឆ្តរ ួមរញ្ចល
ូ ការអរ់រំឆ្ដល
ប្ររដណ្តរ់ភាពជ្ញមាចេ់េតវ ចិញ្ចឹមឆ្ដលមានការទទួ លខ៊ុេប្តូវ ការទរ់ស្លែត់ការខាំ និង
ការឆ្លទា ំជំងឺេតវ េមប្េរសៅរនុងរមា វ ិ្ីររេ់ពួរសរផ្ងឆ្ដរ។

ការស្លរេួ រពីផ្ាោះមួ យសៅផ្ាោះមួ យ បាននិងរំព៊ុងឆ្តកាៃយជ្ញេរមា ភាពឆ្ដលសរើតស ើងជ្ញសទៀងទាត់
មួ យសៅរនុងទីប្រ ុង ុ ងប ៊ិចចារ់តាំងពីទេវតសរ៍ឆ្មាំ 1960 មរសម៉ាៃោះ។ ប្រេួ ងេ៊ុខាភិបាលថ្នេហព័នធ
និងមជឈមណ្ឌលសេវាប្រជ្ញជនេប្មារ់ការប្ររ់ប្រងជំងឺ (CDC) បានឆ្ណ្នំឲ្យមានការផ្ត ល់អាជ្ញារ័ណ្ណ
ដល់េតវ ឆ្កែ និងេតវ ឆ្មា សហើយការសេ៊ុើរេួ រពីផ្ាោះមួ យសៅផ្ា ោះមួ យរឺជ្ញ វ ិ្ីស្ល្េត ដ៏េខា
ំ ន់មួយរនុងការ
ពប្ងឹងការប្ររ់ប្រងជំងឺកក ួត (របាយការណ្៍ប្រចាំេបាតហ៍េតីពីវតត មានថ្នជំងឺ និងអប្តាមរណ្ៈ ថ្លៃ ទី 18
ឆ្ខសមស្ល ឆ្មា2
ំ 008)។ ដំសណ្ើរការរនុងការសេ៊ុើរេួ រអំពីអាជ្ញារ័ណ្ណស្វ ើឲ្យមាន ការទំនរ់ទំនងសដាយផ្លាល់
ជ្ញមួ យមាចេ់េតវ ចិញ្ចឹមនន និងផ្ត ល់ឱ្កាេេប្មារ់ការអរ់រំអំពីរញ្ជាឆ្លទា ំេតវ ។ ដំសណ្ើរការសនោះរ៏ផ្ត
ល់ឱ្យនិវាេនជននននូ វឱ្កាេរនុងការរាយការណ្៍អព
ំ ីការរំសោភរំពានននឆ្ដលពារ់ព័នធនឹង
េតវ ផ្ងឆ្ដរ ដូ ចជ្ញការមិនសអើសពើ ភាពកាចស្លហាវ ការប្ពួ េ ការរសនាររង់ ការប្រឆ្លងឆ្ខស និង
ចំនួនេតវ សប្ចើនសពរសៅលំសៅដាានមួ យ។
េប្មារ់ព័តមា
៌ នរឆ្នថ មេត ីពីការផ្ត លអា
់ ជ្ញារ័ណ្ណ េូ មសៅទូ រេពា សៅកាន់ 562-570-7387។

