េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 9 ែខមិថុ� ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

� េលើកទឹកចិត� ស្រ�ប់
��្រក �ង េ�បន� អនុវត� កម� វធី
អ� កែដលមក�ក់��ក់�ំង COVID-19 ។
រ�� ន់្រ ប�ំៃថ� ពីឱ �ស�ប់េ��តផ្សងសំ� ង រ ួម�ន ប័ណ� រ�� ន់
និងក�� ប់�� ក់េ� ក��ងស�
� �រ �មមូ ល�� ន ។
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច (�យក��នសុ�ភិ�
ល) កំពុងបន� ្របតិបត� ិ�រ �រ�ប់េ��តផ្សងសំ�ង �េរៀង�ល់ៃថ� រហូ តដល់ៃថ�េ�រ� ទី 12 ែខមិថុ�
ស្រ�ប់អ�កមក�ក់��ក់�ំង COVID-19 ដូ សទីមួយ ��រេលើកទឹកចិត� អ� កែដល�ច�ក់��ក់�ំង
�ន ឱ្យមក�ក់��ក់�ំង ។ រ��ន់ស��ហ៍េនះ រ ួម�ន ប័ណ�រ��ន់ និង�រ��ក់េ� េ�យឥតគិតៃថ�
ក��ងស�
� �រ េ�មូ ល��ន ។
រហូ តដល់ៃថ� ទី 12 ែខមិថ�
ុ អ� កែដល�ក់ ��ក់�ំង Pfizer ឬ Moderna ដូ សទីមួយ ឬ ��ក់�ំង
Johnson & Johnson/Janssen ែតមួ យដូ ស េ�ទី�ំង�ក់��ក់�ំង ែដល្របតិបត� �
ិ រ េ�យ��្រក �ង
នឹង�នេ��ះ េ�យស� ័យ្របវត� ិ ស្រ�ប់�ប់េ��តផ្សងសំ�ង ឈ� ះរ��ន់ �នជេ្រមើស ដូ ច� ប័
ណ�រ��ន់ 50 ដុ��រ, ឬ ប័ណ�រ��ន់ េ�ផ�រ Fandango, Target ឬ Walmart, ឬ �រ��ក់េ� េ�យឥត
គិតៃថ� ក��ងស�
� �រ េ�មូ ល��ន រយៈេពល ពីរយប់ ។ ស�
� �រចូ លរ ួម ក��ងស��ហ៍េនះ រ ួម�ន
ស�
� �រ �៉ រ �យ៉ូត (Long Beach Marriott), េវស� ីន ឡ
� ង� �ច (Westin Long Beach) និង េ��លែឌន ែស៊
ល ហូ ែធល (Golden Sails Hotel) ។ អ� កែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស នឹង�នឱ�សេរ �សយក រ��ន់មួយ ។
្រត�វ�ន �រយល់្រពម ពីឪពុក��យ/��ព��ល ស្រ�ប់បុគ�ល ែដល�ន�យុេ្រ�ម 18��ំ ។
�នមេធ��យ�េ្រចើន ស្រ�ប់អ�ក�ច�ក់��ក់�ំង មក�ក់��ក់�ំង េ�ឡ
� ង� �ច�ន ៖
● មជ្ឈមណ�លសន� ិ�តឡ
� ង� �ច ែដល�ន�សយ��នេលខ 300 ម�វ �ថី អុី អូ សុីន (E. Ocean
Blvd.) េ�ៃថ� អ��រ និងៃថ�ពុធ ពីេពលៃថ� ្រតង់ ដល់េ�៉ង 5 ��ច, ៃថ�្រពសហ្បតិ៍ ពីេពលៃថ� ្រតង់
ដល់េ�៉ង 6 ��ច, ៃថ� ស្រុ ក ពីេ�៉ង 11 ៃថ� ដល់េ�៉ង 6 ��ច, និង ៃថ� េ�រ� ពីេ�៉ង 11 ៃថ� ដល់
េ�៉ង 3 រេសៀល ។
● គ� ីនិកសហគមន៍ ចល័តេ�ឧទ�ន ែអ៊តេមៀរ�ល ឃីត (Admiral Kidd), �៉ក�តេធើ
(MacArthur) និង ហហ� ថុន (Houghton)
● �ន�ក់��ក់�ំង ចល័ត ស្រ�ប់អ�កេចញពីផ�ះមិនេកើត និង្រប�ពលរដ� េ�ក��ងតំបន់ រង
�រប៉ះ�ល់��ំង
● គ� ីនិក�ក់��ក់�ំង ចល័ត េ���េរៀន �មមូ ល��ន រ ួម�ន វ �ទ�ល័យ �្រ� �លឡ� (Cabrillo
High School) េ�ៃថ�េ�រ� ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល, ��បឋមសិក� ���ន
(Grant Elementary) េ�ៃថ� ពុធ និងៃថ� ស្រុ ក ពីេ�៉ង 10:30 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 12:30 ៃថ�្រតង់, និង

●

អនុ វ �ទ�ល័យ ��សុីងថុន (Washington Middle School) េ�ៃថ� អ��រ និងៃថ� ្រពហស្បតិ៍ �ប់ពី
េ�៉ង 2:30 រេសៀល ដល់េ�៉ង 4:30 ��ច ។
គ� ីនិក�ក់��ក់�ំង េ�េពល��ច េ�ទី�� �៉សុីហ�ិក ខូ ស� (PCC) ៃនម�វ �ទ�ល័យ ្រក �ងឡ
� ង� �
ច េ��សយ��នេលខ 1305 ផ� វ� �យេវ អុី �៉សុីហ�ិក ខូ ស� (E. Pacific Coast Highway) ពីៃថ�
ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក ពីេ�៉ង 5 ��ច ដល់េ�៉ង 8 យប់ ។ �� �ត (Habit) �នផ� ល់ជូន ��រ
េ�យឥតគិតៃថ� េ��ល់ៃថ� ពុធ ក��ងែខមិថុ� ស្រ�ប់អ�កមក�ក់��ក់�ំង េ�ទី�ំងេនះ ។
កុ�រ ែដល�ន�យុេ្រ�ម 12 ��ំ ក៏នឹងទទួ ល�ន ��រ េ�យឥតគិតៃថ�ផងែដរ េ�េពល
េគមក�មួ យ បុគ�លែដលមក�ក់��ក់�ំងេ�ះ ។

មិន�ំ�ច់�ន�រ�ត់ជួប ទុក�មុនេ�ះេទ ែត្រប�ពលរដ� ែដល�ប់�រម� ណ៍ចង់េធ� ើ�រ�ត់ជួប
�ចេធ� ើេ��ន េ�យចូ លេ�្រចក�ក់��ក់�ំង របស់រដ� MyTurn.ca.gov ឬេ�យទូ រសព� េ�េលខ�ន់
េហតុ�រណ៍ 833.422.4255 ស្រ�ប់ COVID-19 �លីហ�រ័ �៉ �នផងែដរ ។
េលើសពីេនះេ�េទៀត រដ� �លីហ�័រ�៉�ន�ប់េផ� ើម កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត��ក់��ក់�ំង ែដល�នរ��ន់
�ច់្រ�ក់ ក��ងទឹក្រ�ក់ រហូ តដល់ 1,5 �ន ដុ��រ ។ ្រប�ពលរដ� �លីហ�័រ�៉� ំងអស់ ែដល�ន�ក់��
ក់�ំង COVID-19 រ ួច �៉ងេ�ច�ស់ �នមួ យដូ ច រ ួម� ំងអ� កែដលកំពុង�ក់��ក់�ំងេ�ឡ
� ង� �ច
នឹង�នចុះេ��ះេ�យស� យ
័ ្របវត� ិ ។
�ំងពីេពលែដលកម� វ �ធីេលើកទឹកចិត��ក់��ក់�ំង �ន�ប់េផ� ើម �លពីែខមុនមក �រ�ត់ជួប
�ក់��ក់�ំង �នេកើនេឡើងេទ� ដង ។ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត� �ន�ប់ដំេណើរ�រ េ�យ�នសំបុ្រតចូ ល
ជលវប្ប��ន �៉សុីហ�ិក ែដល�នែចកជូ ន�ន ្រប�ណ 5700 សន� ឹក េហើយ �នបន� ផ� ល់ជូន ្រប�ប់
េលងែល្បង Nintendo Switches �៉សុីន�ក់ចេ្រម�ង Apple Airpods និង ឱ�ស��ក់េ� េ�យឥត
គិតៃថ� រយៈេពល ពីរយប់ េ�មូ ល��ន ក��ងមូ ល��ន ។ ��្រក �ង បន� ែស� ងរក េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� និង
យុទ���ស� េផ្សងៗ េទៀត េដើម្បីជំរុញ្រប�ពលរដ� ែដល�ច�ក់��ក់�ំង � ំងអស់ ឱ្យ�រ�រខ� �នពួ កេគ
និងអ� កេផ្សងេទៀត ពី COVID-19 េ�យរដ� េ្រត�មលក� ណៈេបើកដំេណើរ�រេសដ� កិច�េពញេលញេឡើង វ �ញ
េ�ៃថ� ទី 15 ែខមិថ�
ុ ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី COVID-19 ែដល�នេសចក� ីលំអិត អំពីសកម� �ព� ំងអស់
របស់��្រក �ងឡ
� ង� �ច ក��ង�ររក�សុវត� ិ�ព របស់្រប�ពលរដ� របស់េយើង សូ មចូ លេ� longbeach.gov/COVID19 េហើយ�ម @LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។ ្រប�
ពលរដ� ក៏�ចចូ លេ� longbeach.gov/COVID19data េដើម្បីទទួ ល�នព័ត�
៌ នបច��ប្បន� �ព �ក់ព័ន�
នឹងករណីឆ�ង និង��ក់�ំង �នផងែដរ ។
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