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ឧទ្យានតំបន់ខាងក ើត El Dorado
7550 E. Spring St,
(562) 570-1771
ទ្យំហដ
ំ ី ៖ 388.2 អា
ព័ត៌មានទ្យូ កៅ ៖





កដើម្បីបម្ម្ ុង ន្នែ ង សូ ម្ទ្យូ រស័ព្ទកៅកេខ (562) 570-3111
ថ្លែ ចូេរលយនដ ៖ ថ្លៃ ច័នទ ដេ់ថ្លៃម្ព្ហសបតត ិ៍ $5; ថ្លៃ សម្ុ $6; ថ្លៃ កៅរ៍ និងថ្លៃ អាទ្យិតយ $7; និង
ថ្លៃ បុណ្យសាធារណ្ៈ $8
ថ្លែ រលយនដ ម្ ុង $30; ថ្លែ រលយនដ ម្ ុងកសេងៗ $35 ម្បចំថ្លៃ
ក ៉ោ ងម្បតិបតត ិការ ៖
រដូ វសែ ឹ ក ើម្្ ុុះ/សិសិររដូ វ ក ៉ោ ង 7:00am-5:00pm ព្ីថ្លៃ ទ្យី 1 ន្ខវ ិចឆ កា
ិ ដេ់ថ្លៃ ទ្យី 28 ន្ខ ុម្ភៈ
និទាឃរដូ វ/រដូ វកដដ ក ៉ោ ង 7:00am-8:00pm ព្ីថ្លៃ ទ្យី 1 ន្ខម្ិនា ដេ់ថ្លៃ ទ្យី 31 ន្ខតុលា

នលែអនុញ្ញាតក្បចំឆ្នំ
 ការអនុញ្ញាតម្បចំឆ្នម្ំ តូវបានដា េ
់
់កៅសារម្នទ ីរម្ណ្ឌេធម្ម ជាតិ El Dorado អគារកេខ 7550
E. Spring Street ឬ ម្ សួ ងឧទ្យាន,
 ការ ិយាេ័យរដឋ បាេន្សន
ន្នែ ង ំសានដ និងសម្ុម្ទ្យ 2760 Studebaker ន ុ ងឧទ្យាន El Dorado
ខាងេិច។
 សាធារណ្្នទ្យូ កៅ $60
 ម្នុសេចស់/្នព្ិការ $35
 វ ិន័យ និងបទ្យបញ្ញនថ្នការអនុញ្ញាតចូ េរលយនដ ម្បចំឆ្នំ
 ន្សនទ្យីឧទ្យាន។ (PDF)
ចំណាប់អារម្ម ណ៍ ៖

ីឡាបាញ់ធន ូ
 សាច់អាំងបាប ៊ីឃយ
ូ - ម្ ដេ់ម្ុន នឹងម្តូវបំក រ ើម្ុន
 សល វូ ្ិុះ ង់ - ម្ាយសល វូ (ច ៃ យកេើសព្ី 4 ៉ោ យ)
 ទ្យីាំង្ំរំសម្ ប់ម្ ុម្យុវ្ន
 បឹងសទច
ួ ម្តីព្ីរ (ម្តូវការសំបុម្តសម្ ប់អាយុ 16 ក ើង)
 ទ្យីលានក ុះកហើរយនដ ក ុះគំរ ូ ( វ ិទ្យយ
ុ ម្គប់ម្គង)

ន្នែ ង្ិុះទ្យូ គំរ ូ ( វ ិទ្យយ
ុ ម្គប់ម្គង)
 ម្ណ្ឌេធម្ម ជាតិ - បិទ្យកៅថ្លៃ ច័នទ
 ការម្តួ តព្ិនិតយអន េាតឧទ្យាន
 វគគ េំ ត់ម្បាណ្ - 12 សាានីយ - តំបន់ II
 តំបន់ព្ិចនិច - ម្ ដេ់ម្ុន នឹងម្តូវបំក រ ើម្ុន និងតំបន់បម្ម្ ុងទ្យុ
 ្ម្ម្ ព្ិចនិច

ន្នែ ងក ម ងកេង
ផ្ដលជ
់ ូនផ្ងន្ែរ ៖
 ការ្ិុះរលក្ែ ើងសម្

ប់យុវវ ័យ និងម្នុសេកព្ញវ ័យ
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ទ្យូ រស័ព្ទ (562) 824-7725 ឬ អុីន្ម្េ http://www.caboosecorners.com/
ការ្ួ េទ្យូ
ំសានដ កសវាអា រ និងក្ស្ន ៈ
ទ្យូ រស័ព្ទ (562) 824-7717
សដ ង់េ ់អា រ និងក្ស្នៈ
ក ៉ោ ង 11am-4pm ថ្លៃកៅរ៍/អាទ្យិតយកៅរដូ វកដដ
ការ្ួ េ ង់ - ការ្ួ េ ង់ ំ ន្បែ ង
ទ្យូ រសព្ទ 805-650-7770

កញ្ចប់ពិធីជប់កលៀង ៖
សម្ ប់ព្័ត៌ នបន្នា ម្ ឬ កដើម្បីបម្ម្ ុង ន្នែ ងព្ិចនិច "Caboose Corners" កៅរលក្ែ ើង
សូ ម្ចូ េកៅកាន់កគហទ្យំព្័រ www.caboosecorners.com។ សម្ ប់ព្័ត៌ នអំព្កា
ី របម្ម្ ុង "Boathouse
Shelter" ឬ ញ្ច ប់ព្ិធី្ប់កេៀងជាម្ួ យនឹងសទ ុះទ្យូ សូ ម្ទ្យូ រស័ព្ទកៅកេខ (562) 824-7717។
ការអភិវឌ្ឍកីឡាបាញ់ធនអូ
ូ ឡាំពិចកក្ម្ិតែំបូង (JOAD)៖
សដ េ់ការន្ណ្នាំអំព្ី ីឡាបាញ់ធន ូកដាយឥតគិតថ្លែ ។ សិ ាជាម្ួ យឧប ណ្៍របស់ព្ួ កគ ឬ
ឧប រណ្៍របស់អន ផ្ទទេ់! ថ្នន ់តម្ម្ង់ទ្យិស/សុវតា ិភាព្ រយៈកព្េ 1 ក ៉ោ ង កបើ ជាកទ្យៀងទាត់។
សម្ ប់ព្័ត៌ នបន្នា ម្កដើម្បីបញ្ញន កា
់ េវ ិភាគចូ េករៀន ឬ ំណ្ត់កាេវ ិភាគម្ ុម្ សូ ម្ទា ់ទ្យង Aletha
Donathan ជាម្បធានម្គូបងវឹ ឹ
ីឡាបាញ់ធន ូ ាម្ទ្យូ រស័ព្ទកេខ (562) 688-9666។

