ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
ឧទ�ន កែន� ងកំ�ន� និងសមុ្រទ

�ងទឹកបេ�
� ះ�សន� Belmont េ្រ�អ�រ

ស��ល់ ៖ �ងទឹក BELMONT ក��ងរយៈច��យខ� ី បេង� ើតេឡើងេ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី 9 ែខមិថុ�។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នអំពី�រេរៀបចំែផន�រ និង�ររច��ងទឹក Belmont ថ� ី ែដល�នេស� ើសុំ
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.BelmontPool.com។
�ងទឹកបេ�
� ះ�សន� េ្រ�អ�រេនះ �នទំហំ 50m x 25m
និងេបើកឱ្យដំេណើរ�រស្រ�ប់��រណជន។ ទឹក�នសីតុណ��ព 82º។ រថយន� �ចចតេ�ចំណតេឆ� រ
Granada។ �៉សុីនស៊ក�ក់បង់លុយៃថ� ចំណត ទទួ លយកែត�ក់តៃម� 25 េសនែតប៉ុេ�
� ះ
ែដលក��ងមួ យេ�៉ង ្រត�វបង់ $1។
េ�៉ងែហលទឹកស្រ�ប់��រណជន ៖

�រែហលេ�មក
ច័ន�-សុ្រក

5:30 am - 9:30 am

វគ� សិក�រយៈេពលែវង

ច័ន�/ពុធ/សុ្រក

10 am -2 pm

វគ� សិក�រយៈេពលខ� ី

អ��រ/្រពហស្បតិ៍

11 am - 2 pm

វគ� សិក�រយៈេពលខ� ី

អ��រ/្រពហស្បតិ៍

7 pm - 9 pm

វគ� សិក�រយៈេពលខ� ី

េ�រ�

8 am - 12 pm

វគ� សិក�រយៈេពលខ� ី

�ទិ្រត

8 am - 12 pm

វគ� សិក�រយៈេពលែវង

�រែហលកំ�ន�
ច័ន�/ពុធ

7 pm - 9 pm

េ�រ� / �ទិត្យ

12 pm -2 pm

ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
ឧទ�ន កែន� ងកំ�ន� និងសមុ្រទ
លំ�ត់្រ�ណក��ងទឹក
ច័ន�/ពុធ/សុ្រក/�ទិ្រត

11 am - 11:50 am

ទឹក�ក់

អ��រ/្រពហស្បតិ៍

7 pm - 7:50 pm

ទឹក�ក់

ច័ន�/ពុធ/សុ្រក

10 am - 10:50 am

�ទិ្រត

10 am -10:50 am

តៃម�
មនុស្សេពញវ �យ

$4

មនុស្ស�ស់

$3

យុវវ �យ

$1

ប័ណ�ែហលទឹកស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ (25 ដង)

$85

ប័ណ�ែហលទឹកស្រ�ប់យុវវ �យ (25 ដង)

$25

ប័ណ�ែហលទឹកស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ (25 ដង)

$55

លំ�ត់្រ�ណក��ងទឹក

$6

ប័ណ�លំ�ត់្រ�ណក��ងទឹក (10 ��ក់)

$41

េមេរៀនែហលទឹក
��ក់សិក�ស្រ�ប់យុវវ �យ �នរយៈេពល 25 �ទី និង��ក់សិក�ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ �នរយៈេពល
50 �ទី។ �រចុះេ��ះស្រ�ប់��ក់សិក�� ំងអស់ នឹងេធ� ើេឡើងេ��ងទឹក Belmont ���
អំឡ
� ងេ�៉ងែដល�ន�លកំណត់ ឬ េលើប�
� ញ េ�យអ� កមកមុន និងទទួ ល�ន�រចុះេ��ះមុន។
សូ មចុះេ��ះឱ្យ�ន�ប់េដើម្បីកក់��ក់សិក�របស់អ�ក និងមិន្រត�វេលើសពី 1
ស��ហ៍មុនេពល�ប់េផ� ើមវគ� សិក�េ�ះេទ។
េបើសិនអ� កមិនច�ស់អំពីក្រមិតសិក�របស់អ�កែដល្រត�វចុះេ��ះ សូ មទូ រសព� េ�េលខ (562) 570-1806
ឬ េ��ងែហលទឹកេដើម្បីេរៀបចំ�ត់ជួបេធ� ើេតស� ែហលទឹក។ ��ក់សិក��ច្រត�វ�នេ�ះបង់ ឬ
ប��ល
� �� ក��ងករណីែដល�នចំនួនសិស្សចុះេ��ះតិចតួ ច។
សូ មចុះេ��ះឱ្យ�ន�ប់េដើម្បីកក់��ក់សិក�របស់អ�ក និងឱ្យ�ន 1 ស��ហ៍
មុនេពលវគ� សិក��ប់េផ�ម
ើ ។
�រចុះេ��ះ�ចបំេពញេ�េលើប�
� ញ។
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ព័ត៌�ន្រក �ម
ក� ឹបែហលទឹកេ�េឆ� រ ៖ �របណ��ះប�
� លែហលទឹក្របកួ ត្របែជងស្រ�ប់អ�កែដល��នបទពិេ�ធន៍
�មក្រមិតជំ�ញ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម
សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.longbeachswimclub.com ឬ �ក់ទងេលខទូ រសព� (562) 597-9744។
Grunions េ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ៖ ្រក �មជំ�ញែហលទឹក U.S. ដ៏�ន�មពលរ �ក�យ
និងក� ិបសង� មែដលេលើកកម� ស់�ពច្រម �ះ។ �រ�ត់េរៀនអនុវត� របស់េយើង
�នក្រមិតលំ�ត់្រ�ណស្រ�ប់អ�កែហលទឹក �ប់ពី��ក់ដំបូងដល់��ក់ជំ�ញ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.lbgrunions.org។
កី�ទឹកេ�េឆ� រសមុ្រទ ៖ កម� វ �ធី្របកួ ត្របែជងែហលទឹក�យ�ល់ស្រ�ប់ក�
ុ រ�យុ�ប់ពី 5 ��ំ
ដល់មនុស្សេពញវ �យ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.shoreaquatics.com ឬ
ទូ រសព� េ�េលខ (562) 597-1382។
SWIM ឡ
� ង� �ច ៖ ក� ឹបជំ�ញែហលទឹក U.S. ស្រ�ប់មនុស្សេពញវ �យ និង�ន្រគប់ក្រមិត� ំងអស់
�ប់ពីអ�ក��នបទពិេ�ធន៍ រហូ តដល់ �រ្របកួ ត្របែជង ក៏ដូច� �របណ��ះប�
� ល Triathalon។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.swimlongbeach.com។
កុ�រែដល�នកម� ស់េ្រ�ម 48 " ្រត�វេ��មួ យមនុស្សេពញវ �យ
េពលេ�ក��ងទឹក្រគប់េពលេវ�� ំងអស់។ សេម� �កបំ�ក់ែហលទឹក �ំ�ច់្រត�វែត�ន។
េយើងមិនផ� លជ
់ ូ ន�របង� ិលសង្រ�ក់ស្រ�ប់�រចុះេ��ះចូ លេរៀនេ�ះេទ។ �លវ ��គ និងៃថ� សិក�
�ច�ន�រ��ស់ប� �រ។
អំពី Make A Splash
�រផ�ចេផ�
�
ើមគំនិតៃនកម� វ �ធី Make a Splash របស់មូលនិធិស្រ�ប់�រែហលទឹកេ� USA
គឺ�យុទ���រសុវត� �
ិ ពទឹក ែដលេ��តេលើកុ�រ
និងសំេ�ផ� ល់ឱ�សឱ្យកុ�រ� ំងអស់េ��េមរ �ក�ចេរៀនែហលទឹក។ �មរយៈ Make a Splash
មូ លនិធិស្រ�ប់�រែហលទឹកេ� USA �ប់ៃដគូ �មួ យអ� កផ� ត់ផ�ង់�រេរៀនែហលទឹក
និងអ� ក�ំ្រទសុវត� ិ�ពទឹកេ�ទូ � ំង្របេទស េដើម្បីផ�លេ់ មេរៀនែហលទឹក និងអប់រ�កុ�រ
និង្រគ� �ររបស់េគអំពី�រៈសំ�ន់ៃន�រេរៀនែហលទឹក។ មូ លនិធិស្រ�ប់�រែហលទឹកេ� USA
�នវ �និេ�គ�ប់�នដុ��រ
េដើម្បីផ�ល់ជំនួយដល់កម� វ �ធីេរៀនែហលទឹករបស់ៃដគូ ក��ងមូ ល��នែដល�នលក� ណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់
ផ្សព� ផ�យ�រយល់ដឹងេ�ទូ � ំង្របេទស និង�ំៃដគូ យុទ���ស� ឱ្យប�� ប់ករណីលង់ទឹក។
រហូ តមកទល់សព� ៃថ� េនះ កុ�រេលើសពី 2 �ន�ក់ ទទួ ល�ន�ដូ េមេរៀនែហលទឹក
ែដល�ចជួ យជី វ �តរបស់ពួកេគ�ន �មរយៈប�
� ញៃដគូ ក��ងមូ ល��ន Make a Splash
ៃនមូ លនិធិស្រ�ប់�រែហលទឹកេ� USA
រ ួម�នអ� កផ� ល់េមេរៀនែដល�នលក� ណសម្បត� ិ្រគប់្រ�ន់ចំនួន 600 �ក់េ�ទូ � ំង្របេទស។
េដើម្បីសិក�បែន� ម សូ មចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.usaswimmingfoundation.org/makeasplash។
�ងទឹកៃនទី្រក �ងឡ
� ង� �ច ៖
ទំព័រេដើម�ងទឹក
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�ងទឹក Belmont
�ងទឹកៃនឧទ�ន Martin Luther King Jr
�ងទឹកៃនឧទ�ន Silverado
�ងទឹកៃនវ �ទ�ល័យ Millikan
�ងទឹកៃនវ �ទ�ល័យ Jordan
�ងទឹកៃនវ �ទ�ល័យ Cabrillo

