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ិ ស ក្
សាលាប្ក្ ុងសៅរនត ក្ម្ម វធី
ើ ទឹក្ចិតត ស ម្
ើ បីជំរុញឱ្យ
ប្រជាព រ ឋ សៅចាក្់វ៉ាក្់សាំង COVID-19 ូ េទីម្ួយ ។

រង្វាន់ចារ់សនោតសសេងេំណាង ជាសរៀងរា ់ថ្ងៃ រ ួម្មាន Apple Airpods,
ក្ញ្ចរ់សាោក្់សៅេណា
ឋ គារ តាម្ម្ូ ដ្ឋឋន ។
ឡ
ុ ងប ៊ិច, CA - ចាប់ពីថ្ងៃ ទី 24 ខែឧសភាននេះតនៅ រហូ តដល់ថ្ងៃនៅរ៍ ទី 29 ខែឧសភា, នាយកដ្ឋានសុខា
ភិបាល និងនសវាមនុសស ថ្នសាលាក្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច នឹងបនត ន្វ ើការចាប់នឆ្នតផ្សងសាំណាង ជានរៀងរាល់ថ្ងៃ
សក្មាប់អ្នកខដលមកចាក់វា៉ាក់សាាំង COVID-19 ដូ សទីមួយ ជាការនលើកទឹកចិតត ដល់អ្នកខដលអាចចាក់វា៉ា
ក់សាាំងបាន ។ រង្វវន់ក្បចាាំសបាតហ៍ននេះ រ ួមមាន Apple Airpods, ការសានក់នៅសណា
ា គារ តាមមូ លដ្ឋាន
នដ្ឋយឥតគិតថ្ងា ។
នៅហ្វវយក្ក ុង រ៉ា ូនប ៊ើត ហ្វានសៀ (Mayor Robert Garcia) បាននិយាយថា «មកទល់បចចុបបនន ននេះ នយើងន ើញ
មាននជាគជ្័យ ចាំន េះកមម វ ិ្ីនលើកទឹកចិតតរបស់នយើង នហើយក្បជាពលរដា ជានក្ចើននាក់ ខដលមកចាក់វា៉ាក់
សាាំង នាាំគាននិយាយ អ្ាំពកា
ី រនលើកទឹកចិតតននេះ ។» «នយើងែ្ុាំសូមនកាតសនសើរដល់ថ្ដគូ សហគមន៍ ខដលបាន
ជ្ួ យ កនុងកិចចែិតែាំក្បឹងខក្បងននេះ និងនលើកទឹកចិតតឱ្យក្បជាពលរដា កាន់ខតនក្ចើននទៀត មកចាក់វា៉ាក់
សាាំង ។»
ពីថ្ងៃ ទី 24 ដល់ថ្ងៃ ទី 29 ខែឧសភា អ្ន កខដលបានចាក់វា៉ាក់សាាំង COVID-19 គឺ Pfizer ឬ Moderna ដូ សទី
មួ យ ឬ វា៉ាក់សាាំង Johnson & Johnson/Janssen ខតមួ យដូ ស នៅតាមទីតាាំងចាក់វា៉ាក់សាាំង ដាំនណ្ើរការ
នដ្ឋយសាលាក្ក ុង នឹងបានចុេះន្មេះ នដ្ឋយសវ ័យក្បវតត ិ នដើមបីចាប់នឆ្នតផ្សងសាំណាង ខដលមានដូ ចជា
Apple Airpods, ការសានក់នៅសណា
ា គារ តាមមូ លដ្ឋាន រយៈនពល ពីមួយយប់ នៅពីរយប់ ។ អ្ន កខដលក្តូវ
បាននក្ជ្ើសនរ ើស នឹងមានឱ្កាសនក្ជ្ើសយក រង្វវន់ណាមក៏បានខដរ ។ ក្តូវមានការយល់ក្ពម ពីឪពុកមាតយ/
អាណាពាបាល សក្មាប់អ្នកខដលមានអាយុ នក្កាម 18 ឆ្នាំ។ សណា
ា គារចូ លរ ួមកមម វ ិ្ី កនុងសបាតហ៍ននេះ រ ួម
មាន ែតយា៉ាត ឡ
ុ ងប ៊ិច នដ្ឋននថាន (Courtyard Long Beach Downtown), នហ្វាលឌិន នស៊េល ហូ ខងល
(Golden Sails Hotel), ហុយា
ី ៉ា ត់ រ ើខជ្នសុី ឡ
ុ ងប ៊ិច (Hyatt Regency Long Beach), ហុីយា៉ាត ខស៊េនក្ទិក ឡ
ុ ង
ប ៊ិច (Hyatt Centric Long Beach), នរ៉ាសដ
ុី ិន អ្ុីន ឡ
ុ ងប ៊ិច នដ្ឋននថាន (Residence Inn Long Beach
Downtown), និង ហូ លីនដ អ្ុីន ឡ
ុ ងប ៊ិច ខអ្៊េរផ្ត (Holiday Inn Long Beach Airport) ។
មានមន្ាបាយជានក្ចើន សក្មាប់អ្នកអាចចាក់វា៉ាក់សាាំង មកចាក់វា៉ាក់សាាំង នៅឡ
ុ ងប ៊ិចបាន ៖
● មជ្ឈមណ្ឌលសនន ិសិទ ឡ
ុ ងប ៊ិច ខដលមានអាសយដ្ឋាននលែ 300 មហ្វវ ិងី អ្ុី អ្ូ សុីន (E. Ocean
Blvd.), ថ្ងៃ ចនទ , ថ្ងៃ អ្ង្វារ, ថ្ងៃ ពុ្ និងថ្ងៃ សក្ុ ក ចាប់ពីនមា៉ាង 11 ក្ពឹក ដល់នមា៉ាង 5 លាៃច; ថ្ងៃ

●
●
●

ក្ពហសបតិ៍ ចាប់ពីនមា៉ាង 11 ក្ពឹក ដល់នមា៉ាង 6 លាៃច; ថ្ងៃនៅរ៍ ចាប់ពីនមា៉ាង 10 ក្ពឹក ដល់នមា៉ាង 3
រនសៀល;
គា ីនិកសហគមន៍ ចល័តនៅឧទាន ខអ្៊េតនមៀរ៉ាល ត
ី (Admiral Kidd), មា៉ាកខាតន្ើ
(MacArthur) និង ហហវ ងុន (Houghton)
យានចាក់វា៉ាក់សាាំង ចល័ត សក្មាប់អ្នកនចញពីផ្ទេះមិននកើត និងក្បជាពលរដា នៅកនុងតាំបន់ រង
ការប៉ាេះ ល់ខាាាំង
គា ីនិកចាក់វា៉ាក់សាាំង ចល័ត នៅសាលានរៀន តាមមូ លដ្ឋាន រ ួមមាន វ ិទាល័យ ខាក្ប ៊ើលឡូ (Cabrillo
High School) នៅថ្ងៃនៅរ៍ ពីនមា៉ាង 10 ក្ពឹក ដល់នមា៉ាង 1 រនសៀល, សាលាបឋមសិកា ក្ហ្វាន
(Grant Elementary) នៅថ្ងៃ ពុ្ និងថ្ងៃ សក្ុ ក ពីនមា៉ាង 10:30 ក្ពឹក ដល់នមា៉ាង 12:30 ថ្ងៃ ក្តង់, និង
អ្នុ វ ិទាល័យ វា៉ាសុីងងុន (Washington Middle School) នៅថ្ងៃ អ្ង្វារ និងថ្ងៃ ក្ពហសបតិ៍ ចាប់ពី
នមា៉ាង 2:30 រនសៀល ដល់នមា៉ាង 4:30 លាៃច ។

មិនចាាំបាច់មានការណាត់ជ្ួប ទុកជាមុនននាេះនទ ខតក្បជាពលរដា ខដលចាប់អារមម ណ្៍ចង់ន្វ ើការណាត់ជ្ួប
អាចន្វ ើនៅបាន នដ្ឋយចូ លនៅក្ចកចាក់វា៉ាក់សាាំង របស់រដា MyTurn.ca.gov ឬនដ្ឋយទូ រសពទ នៅនលែទាន់
នហតុការណ្៍ 833.422.4255 សក្មាប់ COVID-19 កាលីហវ័រញ៉ា បានផ្ងខដរ ។
ចាប់តាាំងពីកមម វ ិ្ីនលើកទឹកចិតតឱ្យចាក់វា៉ាក់សាាំង បានចាប់ដាំនណ្ើរការ នៅនដើមខែននេះមក, ការណាត់ជ្ួប
នដើមបីចាក់វា៉ាក់សាាំង បាននកើននឡើងនទវ ដង ។ កមម វ ិ្ីនលើកទឹកចិតត បានចាប់ដាំនណ្ើរការ នដ្ឋយមានផ្ត ល់
សាំបុក្តចូ ល ជ្លវបបដ្ឋានបា៉ាសុីហវិក នដ្ឋយខចកសាំបុក្ត បានក្បមាណ្ 5,700 សនា ឹក និងបានបនត ដល់សបាត
ហ៍មុន នដ្ឋយមានរង្វវន់ មា៉ាសុីនខលងខលបង Nintendo Switches និងការសានក់នៅ នដ្ឋយឥតគិតថ្ងា នៅ
សណា
ា គារ នៅមូ លដ្ឋាននផ្សងៗ នទៀត ចាំនួនពីរយប់ ។ សាលាក្ក ុង នៅបនត ខសវ ងរក នក្គឿងនលើកទឹកចិតត
និងយុទធសាស្រសតនផ្សងៗ នទៀត នដើមបីនលើកទឹកចិតត ក្បជាពលរដា ខដលអាចចាក់វា៉ាក់សាាំងបានទា ាំងអ្ស់ ឱ្យ
ការ រែល ួនពួ កនគ និងមនុសសជាទីក្សឡាញ់ របស់ពួកនគ ពី COVID-19 ។
សក្មាប់ព័តមា
៌ នចុងនក្កាយបាំផ្ុត អ្ាំពី COVID-19 ខដលមាននសចកត ីលាំអ្ិត អ្ាំពីសកមម ភាពទា ាំងអ្ស់
របស់សាលាក្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច កនុងការរកាសុវតថ ិភាព របស់ក្បជាពលរដា របស់នយើង សូ មចូ លនៅ longbeach.gov/COVID19 នហើយតាម @LongBeachCity នៅនលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។ ក្បជា
ពលរដា ក៏អាចចូ លនៅ longbeach.gov/COVID19data នដើមបីទទួ លបានព័តមា
៌ នបចចុបបនន ភាព ក់ព័នធ
នឹងករណ្ីឆ្ាង និងការចាក់វា៉ាក់សាាំង បានផ្ងខដរ ។
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