អ្ន កថែទាំបង/បអ ូនស្រីរបរ់ខ្ញាំ

ទីស្ក ុង
ឡ
ុ ង ប ៊ិច

គោលគៅចម្បង
ការទប់ស្កាត់
័
និងការកាត់បនថ យភាពរងគស្ោោះកនញងចាំគោម្យុវវយ
និងម្នុរសគពញវ ័យ ថែលជាស្តររីរថិតកនញងគស្ោោះថ្ននក់។

ទីស្ក ុងឡុងប ៊ិច ទទួ លបានជាំនួយឥតរាំណងរស្ាប់កម្ម វ ិធីការកាត់បនថ យ ការអ្នរ រាគម្ន៍
និងការទប់ស្កាត់ស្ក ុម្គកម ងទាំគនើងកនញងរែឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា (CalGRIP) កនញងចាំនួនទឹកស្បាក់ 1.5

លានែុលាារ រស្ាប់រយៈគពល 3 ឆ្នាំ។ ជាំនួយឥតរាំណងគនោះ គស្បើរស្ាប់
អ្ន កថែទ ប
ាំ ង/បអ ន
ូ ស្រី រ បរ់ ខ្ញាំ ថែលោាំ ស្ទកិ ចច ស្បឹ ង ថស្បងស្បឆ្ាំ ង ស្ក ម្
ុ គកម ងទាំ គនើ ង ការទប់ ស្កា ត់
័ និ ង ម្នុ រសគពញវ យ
័
និ ង ការកាត់ ប នថ យភាពរងគស្ោោះកនញ ងចាំ គោម្យុ វ វ យ
ថែលជាស្តររី រថិ ត កនញ ងគស្ោោះថ្នន ក់ តាម្រយៈ ការយល់ ែឹ ង ការចូ លគរៀន និ ង គរវាោាំ ស្ទនានា។
គនោះគឺ ជា ឆ្នាំ ទី 7 ជាប់ ៗ ោន ថែលទី ស្ក ង
ុ ឡុ ងប ៊ិច ទទួ លបានជាំ នួ យឥតរាំ ណ ង CalGRIP គនោះ ។
ចាប់តាាំងពីឆ្នាំ 2008 យុ វ វ ័យ និ ង រ ា ជិ ក ស្គួ ស្ក រ គលើ រ ពី

2,200 នាក់

ទទួ ល បានអ្តថ ស្បគោជន៍ពីកម្ម វ ិធី និង គរវាកម្ម របរ់ CalGRIP។

អ្ន កថែទាំបង/បអ ូនស្រីរបរ់ខ្ញាំ កម្ម វ ិធី CalGRIP ននទីស្ក ុងឡុងប ៊ិច ថែលគៅថ្ន
អ្ន កថែទ ប
ាំ ង/បអ ន
ូ ស្រី រ បរ់ ខ្ញាំ គឺជាកម្ម វ ិធីគយនឌ័រ ថែលានវ ិធីស្កស្តរររស្ាប់ការប៉ាោះទងគ ិចផ្ល វូ ចិតរ
គែើម្បីរារាាំងអាជីវកម្ម ជួញែូ រម្នុរសរបរ់ឧស្កិែឋជន ថែលជាគកម ងទាំគនើង ឬ បកសពួ កស្ក ុម្គកម ងទាំគនើង។

ឆ្នាំ 2015...
 ថខសទូ ររពទ បនាទន់ របរ់ម្ជឈម្ណឌលធនធានជួ ញែូ រម្នុរសថ្ននក់ជាតិ

បានទទួ លគរចករ ីរាយការណ៍អ្ាំពីការជួ ញែូ រផ្ល វូ គេទចាំនួន 3,598 ករណីគៅទូ ទ ាំងស្បគទរ។
 ម្ជឈម្ណឌលជាតិរស្ាប់ការបាត់ខល ួន

័ ច កុារ បានវាយតនម្ា ថ្ន
និងការគកងស្បវញ្

កុារថែលរត់គចញពីផ្ទោះ 1 នាក់ កនញងចាំគោម្ 6 នាក់ ថែលរងការគាំរាម្កាំថហ្ង
អាចកាាយជាជនរងគស្ោោះននការជួ ញែូ រផ្ល វូ គេទ។ អ្ងគ ការពលកម្ម អ្នដ រជាតិ
បានវាយតនម្ា ថ្ន ជនរងគស្ោោះននការគកងស្បវ ័ញ្ច ផ្ល វូ គេទគោយបងខ ាំ ានចាំនួនស្បថហ្ល

4.5 លាននាក់គៅទូ ទង
ាំ ពិេពគលាក។
 រែឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា ានតាំបន់ជួញែូ រផ្ល វូ គេទកុារចាំនួន 3

កនញងចាំគោម្តាំបន់ជួញែូ រផ្ល វូ គេទកុារែ៏គស្ចើនបាំផ្ុតចាំនួន 13 គៅកនញងស្បគទរ
ថែលរថ ិតគស្កាម្ការតាម្ោនរបរ់កា រ ិោល័យរហ្ព័នធគរុើបការណ៍រាាត់ (FBI)
កនញងគនាោះរ ួម្ាន៖ ស្ក ុងឡូ រ ថអ្នជឺ គឡរ ស្ក ុងគរនគស្តហ្វនរុីរក ូ និង ស្ក ុងស្កននែហ្គ។ូ
 ស្ករួ ងនគរបាលននទីស្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច (LBPD) ានរបាយការណ៍រដីពីការជួ ញែូ រម្នុរសចាំនួន

ករណី អ្នីតិជន 21 នាក់ ថែលបានរោះគរបើយ និង រាជិកស្ក ុម្គកម ងទាំគនើង 17 នាក់
ថែលស្តូវបានឃាត់ខល ួនពីបទឧស្កិែឋជួញែូ រម្នុរស។

20

ស្កបខ័ណឌ
វ ិធីស្កស្តររេ័រដញតាង ថែលស្របតាម្ការទប់ស្កាត់គៅទូ ទ ាំងស្ក ុង
ការទប់ស្កាត់ែ៏យកចិតរទុកោក់ អ្នដ រាគម្ន៍ និងការបស្តរាប។

អ្ន កថែទ ប
ាំ ង/បអ ន
ូ ស្រី រ បរ់ ខ្ញាំ
គស្បើស្បារ់យុទធស្កស្តររស្បឆ្ាំងស្ក ុម្គកម ងទាំគនើងថែលស្តូវបានោាំស្ទគោយស្ករួ ងយុតរិធម្៌ (DOJ)
របរ់អាគម្រ ិក គោយថផ្ែ កគលើេ័រដញតាង រ ួម្ាន វ ិធីស្កស្តររ 4 ោ៉ាង៖
ការទប់ស្កាត់គៅទូ ទ ាំងស្ក ុង ការទប់ស្កាត់ែយ
៏ កចិតរទុកោក់ ការអ្នដ រាគម្ន៍
និងការបស្តរាប។

ការទប់ស្កាត់នៅទូ ទង
ាំ ស្ក ុង
បគងា ើនការយល់ែឹងរបរ់រហ្គម្ន៍អ្ាំពីយុទធស្កស្តររជួ ញែូ រម្នុរស
និងការគស្ជើរគរ ើរគកម ងទាំគនើង តាម្រយៈយុទធនាការគលើកកម្ព រកា
់ រយល់ែឹងគៅទូ ទ ាំងស្ក ុង
ការបណដញោះបោ
ដ ល និងរិកាខស្កលា។

ការទប់ស្កាត់ដ៏យកចិតតទុកដាក់ យុវតីគៅ
អ្នុ វ ិទាល័យ និង វ ិទាល័យ ថែលបានគស្ជើរគរ ើរ
នឹងស្តូវបានរារាាំងម្ិនឱ្យពាក់ព័នធនឹងស្ក ុម្គកម ងទាំគនើង ឬ
ភាពរងគស្ោោះ
តាម្រយៈការចូ លរ ួម្កនញងការអ្ប់ររ
ំ ដ ីពីស្តររីជាអ្ន កែឹកនាាំកនញង
ររាត់ស្កលាគរៀនរ ួម្ននទីស្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច។

ការអ្ន្ដារគមន៍

ស្តររីអាយុ ១៨ ឆ្នាំគឡើង

ថែលរងគស្ោោះគោយស្ករស្ក ុម្គកម ងទាំគនើង
នឹងស្តូវបានរារាាំងម្ិនឱ្យានការជួ ញែូ រ
និងស្តូវបញ្ជន
ូ គៅកម្ម វ ិធីថកថស្បរបរ់តុលាការ
ននស្ពោះរាអាជាាស្ក ុង។
ជនរងគស្ោោះនឹងអាចគជៀរផ្ុតពីការកាត់គទ
រ
និងអាចទទួ លបានគរវាោាំស្ទែ៏ទូលាំទូលាយ
រ ួម្ាន ការផ្ដ ល់លាំគៅឋានរគស្តរគោះបនាទន់
ការពាបាលរុខភាពផ្ល វូ ចិតរ ការថណនាាំ
ការបណដញោះបោ
ដ លការររ
និងការថរវ ងរកការររ
គោយផ្ដ ល់គោយអ្ន កផ្ដ ល់
គរវាថែលស្តូវបានគស្ជើរគរ ើរ។

ការបង្ក្រាប
បកសពួ កស្ក ុម្គកម ងទាំគនើងថែលពាក់ព័
នធ នឹងការជួ ញែូ រម្នុរស
នឹងស្តូវជាប់គទរ
និងកាត់គទរតាម្រយៈការបស្តរាបរប
រ់ LBPD
និងកិចចស្បឹងថស្បងគរុើបអ្គងា ត។

រស្ាប់ព័តា
៌ នបថនថ ម្រដ ីពីរុវតថ ិភាពទីស្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
រូ ម្ចូ លគៅកាន់គគហ្ទាំព័រ www.lbvpp.com.

ទីស្ក ុង

ឡ
ុ ងបច
៊ិ
នរវាអ្ភិវឌ្ឍន៍ទីស្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
333 W. Ocean Blvd., 3rd Floor
Long Beach, CA 90802

រូ ម្ចូ លគៅកាន់គគហ្ទាំព័រគយើងខ្ញាំ www.lbds.info

facebook.com/LongBeachDevelopmentServices
@LongBeachDS
ព័ត៌ានគនោះ អាចរកបានកនញងទស្ម្ង់គផ្សងៗ គោយគរន ើរុាំគៅកាន់ទូររពទ គលខ (562) 570-3807។
រស្ាប់កាំថណគអ្ឡិចស្តូនិចននខិតរប័ណណគនោះ រូ ម្ចូ លគៅកាន់គគហ្ទាំព័រ www.lbds.info.

