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េ�ហ� ក លូ�ស ប�
� រក្ស រដ� �លីហ�័រ�៉ (California
State Librarian Greg Lucas) បំេពញទស្សនកិច�
េ�ប�
� ល័យចំបង � �លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King
Main Library)
ដំេណើរទស្សនកិច� រ�េលចេ�យ �រពិនិត្យេមើល ស�
� នមុខ�រសន� ស ្ស
ន៍ែស� ងរក ���ែខ� រ របស់្រ ក �ង ែដល�ករណីដំបូង េ�ក��ង្របេទស
ស្រ�ប់ប�
� ល័យ��រណៈ
ឡ
� ង� �ច, CA – �េពលថ� ីៗ េនះ ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច (LBPL) �នេរៀបចំពិធីទទួ លដំេណើរទស្សន
កិច� របស់េ�ហ� ក លូ �ស ប�
� រក្ស រដ� �លីហ�័រ�៉ (California State Librarian Greg Lucas) រ ួម�មួ យ សុី
នឌី �ែលន (Cindy Allen) ស�ជិ�្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច ្រពម� ំង តំ�ង មកពីមូលនិធិ LBPL
និងមិត� មកពីអង� �រ LBPL េ� ប�
� ល័យចំបង � �លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King Main Library) ។
ដំេណើរទស្សនកិច�េនះ �នរ�េលចេ�យ �រពិនិត្យេមើល ស�
� នមុខ�រសន� ស្សន៍ែស� ងរក ���ែខ� រ
ែដលេទើបែត�នបែន� ម �េពលថ� ីៗ េនះ េ្រ�មមូ លនិធិជំនួយ េចញេ�យប�
� ល័យរដ� �លីហ�័រ�៉ និង
ែដល�ករណីដំបូងមួ យ ៃនស�
� នមុខ�រ្របេភទេនះ េ�ក��ង្របេទស ែថមេ�េលើេ្រគ�ងជំនួយ
្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ និងែបបស្រមបលក� ណៈ េផ្សងៗ េទៀត របស់ LBPL ។
សុីនឌី �ែលន (Cindy Allen) ស�ជិ�្រក �ម្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច �នគូ សប��ក់� «េនះពិត�
កិត�ិយស�ស់ ែដល�ន��គមន៍ ប�
� រក្សរដ� របស់េយើង មក�ន់ឡ
� ង� �ច េហើយ�នឱ�សប��ញ
ជូ ន ប�
� ល័យចំបង � �លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King Main Library) ដ៏្រសស់��ត របស់េយើង និង
��ៃដ�រ�រ ដ៏អ��រ្យ របស់បុគ�លិកប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច របស់េយើង ។»
ដំេណើរទស្សនកិច�េនះ �ដំេណើរទស្សនកិច�ដំបូង របស់ប�
� រក្សរដ� មក�ន់ ប�
� ល័យេលចេ�� របស់
្រក �ង ែដល�ទី�ង
ំ ប�
� ល័យ េ�ទី្របជុជ
ំ ន ែដល�នេធ� ើ�រែកលំអេឡើង វ �ញ �ប់�ំងពីេពលេបើក
បេ្រមើេស� ជូ ន��រណជន េ�ែខក�� ��ំ 2019 មក ។ ប�
� រក្សរដ� េមើលខុស្រត�វេលើ ប�
� ល័យ��រ
ណៈ �ង 1,100 កែន� ង េ�ទូ � ំងរដ� េហើយ្រក �ង�នកិត�ិយស�ស់ ែដល�នឱ�សេរៀបចំពិធីទទួ ល
ដំេណើរទស្សនកិច� ្របកបេ�យកិត�នុ�ពេនះ ។
េហ� �ន� វ �ល�ម (Glenda Williams) �យក LBPL �នេលើកេឡើង� «ប�
� រក្សរដ� គឺ�សម� ័ន�មិត� ដ៏អ
��រ្យមួ យ ក��ង�រផ� ល់មូលនិធិ ស្រ�ប់េយើង េដើម្បីជំរុញម��លគេ្រ�ងប�
� ល័យ ែដលបេ្រមើ�អត�
្របេ�ជន៍ ដល់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ។» «េ�យ�ន�រ�ក់បែន� ម ស�
� នមុខ�រសន� ស្សន៍ែស� ងរក

���ែខ� រ, ឥឡ�វេនះ អ� ក�ន��ែខ� រ �នលទ��ពចូ លេ�រក ក្រមងឯក�រ���ែខ� រ �ន
�៉ងេពញេលញ ។»
បែន� មេលើ�រប��ញ ពីស�
� នមុខ�រសន� ស្សន៍ែស� ងរក ���ែខ� រ ែដលអនុវត� �មរយៈ្របព័ន�
� មជ្ឈមណ�លសិក�
LBPL េ� ែខេម�, េសចក� ីរ�េលចសេង� ប អំពីដំេណើរទស្ស�ចរណ៍ ក៏�នរ ួមប��ល
លក� ណៈ្រគ� �រ, មជ្ឈមណ�លបេច� ក វ �ទ� ែបបស្រមបលក� ណៈ, និងទី�ំងផលិតករ ពហុមុខ�រ េ�� ឌឺ
ស�ឌ
� ីេ� (The Studio) ែដលរ ួម�ន �៉សុីនេ�ះពុម� 3D, ស�ឌ
� ីេ�ថតសេម� ង, ែផ� កឯក�រសេម� ង និង
ី ល, និងែផ� ក�េ្រចើនេផ្សងេទៀត ផងែដរ ។
ឯក�រផ�យ ឌីជថ
េ�ហ� ក លូ �ស (Greg Lucas) ប�
� រក្សរដ� �លីហ�័រ�៉ �ននិ�យ� «ែតងែត�ន េរឿងអ��រ្យ �េ្រចើន
េកើត�ន េ�ប�
� ល័យឡ
� ង� �ច េហើយ��រ្របេសើរ ែដលមកជួ បេរឿង� ំងេនះ េ�យ��ល់ ម� ងេទៀត
េ�ះ ។» «េយើងខ��ំក៏�នេ�ទក�ព ក��ង�ម�ៃដគូ មួ យ ក��ង�រជួ យេធ� ើឱ្យ េសៀវេ����ែខ� រ�
េ្រចើន �ន់ែត�នលក� ណៈ�ចរក�ន ស្រ�ប់សហគមន៍ែខ� រ ដ៏ធំ េ�ក��ងទី្រក �ងេនះផងែដរ ។»
LBPL គឺ�ប�
� ល័យ��រណៈ ទីមួយ េ�ក��ង្របេទស ែដលអនុវត� ស�
� នមុខ�រសន� ស្សន៍ែស� ងរក �
��ែខ� រ ែដលទទួ ល�នមូ លនិធិ ពីជំនួយ ៃនច�ប់បេច� ក វ �ទ� និងេស�ប�
� ល័យ ែដល្រគប់្រគង
េ�យប�
� ល័យរដ� �លីហ�័រ�៉ ��ំ 2018 េនះ ។ ប�
� ល័យ �ន�ប់ៃដគូ �មួ យ សហគមន៍�មគ� ីកម��
� ក��ងអំឡ
� ងេពលេធ� ើ�រអភិវឌ្ឍ ស�
� នមុខ�រសន� ស្សន៍ែស� ងរក េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ជ�
ំ ញ��របស់ពួក
េគ និង�ន� មុខ�រដំេណើរ�រែស� ងរក �ចបំេពញ�ន �មេសចក� ី្រត�វ�រ សម្រសប របស់សហគម
ន៍ ។ �លពីមុន េដើម្បីែស� ងរកេសៀវេ� េ�ប�
� ល័យ ែដល�នេរៀប��ឡ
� ក ���េផ្សងេទៀត
(េលើកែលង ��េអស�៉ញ) េភ��វ្រត�វែស� ងរក ក��ង��ឡ
� ក របស់ប�
� ល័យ ���អង់េគ� ស �មុន
សិន ។ េ�យ�នមុខ�រដំេណើរ�រថ� ី បច��ប្បន� េនះ អ� ក�ន�ចែស� ងរក អក្សរ��ស� ���ែខ� រ
�មរយៈ េ��ះអ� កនិពន� ចំណងេជើង ឬ្រប�នបទ �នេ�យ��ល់េហើយ ។ ស�
� នមុខ�រសន� ស្សន៍
ែស� ងរកែខ� រ �ចរក�ន �មរយៈ��ឡ
� ក េលើអុីនធឺែណត របស់ LBPL េ� longbeach.gov/library
េហើយក៏�ចេ្របើ្រ�ស់ េ�យ��ល់ េ�ក��ងប�
� ល័យ �នផងែដរ ។
េ�យ�នេសៀវេ� ស្រ�ប់មនុស្សធំ និងកុ�រ ្រប�ណ 5,000 ក�ល, LBPL �នក្រមងឯក�រ �
��ែខ� រ េ្រចើន�ងេគ ក��ងចំេ�មប�
� ល័យ��រណៈ� ំងអស់ េ�សហរដ� �េមរ �ក ។
ប�
� ល័យចំបង BJK �នេបើកដំេណើរ�រ �លពីែខក�� ��ំ 2019 និង�អ�រទំហំ 92,500 ហ� �ត�េរ�
ែដល�ន�រប��ក់ទទួ ល��ល់ LEED លំ�ប់�ស (92,500-square-foot LEED Gold-certified
building) ។ េ្រ�យពី�នបិទ មិនបេ្រមើេស�ជូ ន��រណជន �ំងពីែខមី� ��ំ 2020 េ�យ�រ�រ
�ក់កំហិត ែផ� កសុខ�ព��រណៈ ចំេ�ះ COVID-19 មក, េ�ែខមុន LBPL េទើបែត�នេបើក ប�
�
ល័យចំបង BJK, ប�
� ល័យភូ មិ��ន េប៊យ សរ� (Bay Shore), �៉កេត� ន (Mark Twain), និងមីែសល អូ �
�៉ (Michelle Obama) េឡើង វ �ញ េ�យក្រមិតចំនួនអ� កចូ ល បែន� មេលើ�របន� ដំេណើរ�រ LBPL To-Go
ែដល�េស�បេ្រមើជូន ស្រ�ប់�រមកយក េ�យមិនប៉ះ�ល់�� និង Tech To-Go ែដលផ� លេ់ ស�កម� ី កុំ
ព្យ
� ទ័រ្រក�មប៊ុក (Chromebook computer) និងដុំអុីនធឺែណតអត់ែខ្ស (Mifi hotspot) ។
ែខ� រ គឺ���ផ� វ� �រ របស់្រប�ពលរដ� កម��� េហើយ��� និ�យ�ទូ េ� េ្រចើនបំផុត េ�យ្រប�
ពលរដ� �នេដើមកំេណើតែខ� រ ។ េ�ក��ងសហរដ� �េមរ �ក ឡ
� ង� �ច �នចំនួន្រប�ពលរដ� មកពីកម���
និង្រប�ពលរដ� �េមរ �ក េដើមកំេណើតែខ� រ េ្រចើន�ងេគ ។ អ� ករស់�ន�នជី វ �ត ពីរបបែខ� រ្រកហម �ន

េភៀសខ� �ន ពី្របេទសកម��� មកសហរដ� �េមរ �ក េ�េដើមទសវត្សរ� ��1
ំ 980 ក��ងចំនួនេ្រចើនគួ រសម ែដល
រស់េ��ជនេភៀសខ� �នេ�ទីេនះ ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត អំពី LBPL រ ួម� ំង រេបៀបអបអរ�ទរ ខួ បទី 125 របស់ប�
� ល័យ សូ ម
ចូ លេ� longbeach.gov/library ឬ �ម LBPL េ� Facebook, Instagram និង Twitter ។

###

