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អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង �នែតង�ំង មឺេរឌីត េរ�ណុល
(Meredith Reynolds) �អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង រងពិេសស
�
ស្រ�ប់�រ�រ��រេឡើង វញ
ឡ
� ង� �ច, CA – ៃថ� េនះ ថម ម៉ូ ឌី� (Tom Modica) �អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង �ន្រប�ស់ ពី�រែតង�ំង
មឺេរឌីត េរ�ណុល (Meredith Reynolds) �អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង រងពិេសស ស្រ�ប់�រ�រ��រេឡើង វ �ញ
� ង� �
ែដលទទួ លខុស្រត�វ េលើ�រដឹក�ំកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងរបស់្រក �ង ក��ង�រអនុវត� ច�ប់��រឡ
ចេឡើង វ �ញ េ�យផ� លម
់ ូ លនិធិ ដល់គំនិតផ�ចេផ�
�
ើម ែផ� កេសដ� កិច� ែផ� កសុខ�ព��រណៈ និងែផ� ក
�រេពើពន� េផ្សងៗ ែដលទទួ លរងផលជះ �៉ងធ� ន់ធ�រ ពី�រឆ� ង�ល�ល COVID-19 ��កល ។
ថម ម៉ូ ឌី� (Tom Modica) �អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង �នេលើកេឡើង� «មឺេរឌីត (Meredith) �សម្បត� ិ
ដ៏សំ�ន់ របស់្រក �ម�រ�រដឹក�ំ្រក �ង របស់េយើង េហើយេ�បន� ប��ញ រេបៀបេធ� ើ�រ ល� ឥតេ��ះ
្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ ក��ង វ �ស័យរដ� �ល��រណៈ ែដលសេ្រមចឱ្យ�នលទ� ផល ល� បំផុត ស្រ�ប់អ�
កែដលរស់េ� បេ្រមើ�រ�រ និងមកេលង ទី្រក �ងរបស់េយើង ។» « វ ���ជីវៈ និងឆន� ៈ របស់�ត់ ចំេ�ះ
េស���រណៈ គឺ�ន�ក់ច�ស់�ស់ េហើយខ��ំេជឿ�ក់� ច�ប់��រឡ
� ង� �ចេឡើង វ �ញ នឹង�នដំ
េណើរ�រល� េ្រ�ម�រដឹក�ំ របស់�ត់ ។»
អ� ក�ង េរ�ណុល (Reynolds) �អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង រងពិេសស ស្រ�ប់�រ�រ��រេឡើង វ �ញ នឹងេមើលខុ
ស្រត�វ េលើ�ល់ទដ
ិ � �ព� ំងអស់ ៃន�រអនុវត� ច�ប់��រឡ
� ង� �ចេឡើង វ �ញ ែដល�នថវ �� អនុម័តរ ួច
ចំនួន $234 �នេនះ ។ �ត់នឹងដឹក�ំ ្រក �ម�រ�រ�ន�រេប� ��ចិត�ខ�ស់មួយ េ�ក��ង�រ ��ល័យ
របស់អ�ក្រគប់្រគង្រក �ង េហើយប���ល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ��រេឆ� ើយតប របស់��្រក �ង ែដល�ក់
ព័ន�� ំងអស់ រ ួម� ំង �រស្រមបស្រម� លកម� វ �ធីរបស់មន� ីរ�� ៃន��្រក �ង, �រផ្សព� ផ�យ និង�រ
្រ�្រស័យ�ក់ទង, ឱ�ស�ក់�ក្យេស� ើសុំជំនួយ, និង�រផ� ល់មូលនិធិ និងេស� ជូ ន្រប�ពលរដ� , ធុរកិច�
និងពលករ េ�ឡ
� ង� �ច ែដលរកផលជះ �៉ងធ� ន់ធ�រ ពី�រឆ� ង�ល�លជំងឺ ��កលេនះ ។
េរ�ណុល (Reynolds) �ននិ�យ� «ខ���
ំ នកិត�ិយស�ស់ ែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស ឱ្យដឹក�ំកច
ិ � ខិតខំ
្របឹងែ្របង��រេសដ� កិច�េឡើង វ �ញ ដ៏សំ�ន់ របស់ឡ
� ង� �ច ែដលេនះ�ន�រៈសំ�ន់��ំង�ស់ ចំេ�ះ
្រប�ពលរដ� �េ្រចើន�ក់ េ�ក��ងសហគមន៍េយើង ។» «េនះ�ឱ�ស ្របកបេ�យអត� ន័យអ��រ្យមួ យ
ក��ង�របន� កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង��រេឡើង វ �ញ េហើយ�ំ្រទសហគមន៍របស់ខ��ំ ក��ង�រក�ង�ពរ �ង�ំ
ឱ្យ�ន�ន់ែត្របេសើរេឡើង ។»

�េពលបច��ប្បន� េនះ ក�� េរ�ណុល (Reynolds) �អ� ក្រគប់្រគង�រ ��ល័យៃដគូ និងែផន�រឧទ�ន
ស្រ�ប់�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ, �េពលថ� ីៗេនះ អ� ក�ង្រត�វ�ន�ត់�ំង ឱ្យេ�ប
េ្រមើ�រ�រ េ��យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ែដលអ� ក�ង�នបេង� ើត កម� វ �ធីេធ� ើេតស�
COVID-19 របស់្រក �ង ែដល្របតិបត� ិ�រេតស� �នជិត កន� ះ�នេតស� �ប់�ំងពីេពល�នប��ឆ� ង
ជំងឺ�តត�ត��កលេនះ ។ �លពីមុន អ� ក�ង�នបេ្រមើ�រ�រ �ម�ន� ី�យក��នឧទ�ន
ឡ
� ង� �ច, អ� ក្រគប់្រគងេស�សហគមន៍ និងអ� ក�ត់�រកម� វ �ធីប រ ���ន ស្រ�ប់ទី្រក �ងេអៀវ �ន (Irvine)
និង� អ� កស្រមបស្រម� លែផ� កនិរន� រ�ព េ��រ ��ល័យនិរន� រ�ព ឡ
� ង� �ច ។
ក�� េរ�ណុល (Reynolds) �ន�ំយក បទពិេ�ធន៍រយៈេពល 15 ��ំ ក��ង�រ�រសហគមន៍ និង�
រចូ លរ ួមរបស់បុគ�លិក, �រេរៀបចំរច�េ��តេលើអ�កេ្របើ្រ�ស់, �រក�ងទំ�ក់ទំនង និង�ព�ៃដគូ ,
�រេធ� ើែផន�រយុទ���ស� , �រ�ក់ែតង និងេរៀបចំ ថវ �� និងជំនួយ, �រេធ� ើែផន�រេ្របើ្រ�ស់ដី,
និង�រ្រគប់្រគងគេ្រ�ង េ�ក��ង វ �ស័យេស�សហគមន៍, ឧទ�ន និង�រកំ�ន� , និរន� រ�ព, និង�
រ្រគប់្រគងេស���រណៈ េ�ក��ងទី្រក �ងមួ យចំនួន ៃនទី្រក �ង�នលក� ណៈច្រម �ះ, ្របតិបត� ិ�រ�នល�
និងឈ� ះជ័យ�ភី �នល� បំផុត របស់�លីហ�័រ�៉ ។
ក�� េរ�ណុល (Reynolds) �នស��ប្រតបរ ���ប្រត�ន់ខ�ស់ ែផ� កេ�លនេ��យ ��រណៈ
និង្រគប់្រគង មកពី�កលវ �ទ�ល័យ �នឺជី ែមលឡ
� ន (Carnegie Mellon) និងបរ ���ប្រត ែផ� ករដ� �
ល��រណៈ េ�យ�នឯកេទសរង ែផ� កទំ�ក់ទំនង្រគឹ��ន មកពី�កលវ �ទ�ល័យរដ� �លីហ�័រ�៉,
ឈិកកូ (Chico) ។ �ត់ក៏�នទទួ ល វ ���បនប្រតែផ�កចូ លរ ួមក��ងេស���រណៈ �នមុខ ពី វ �ទ���ន
�ែវនផត (Davenport) េ��កលវ �ទ�ល័យ េភបភឺ�ញន៍ (Pepperdine), �អតីតនិស្សិតចូ លរ ួម
កម� វ �ធី��រ ូបករណ៍ ខូ រ ូ (Coro Fellowship) ែផ� កកិច��រ��រណៈ, និង�ស�ជិក្រក �មសមធម៌
�តិ�សន៍របស់្រក �ង, ែដលបណ��ះជំ�ញ ស្រ�ប់ជំរញ
ុ កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង ែផ�កសមធម៌�តិ�សន៍
េ�ក��ងជួ ររ��ភិ�ល, មកពីសម� ័ន�រ��ភិ�ល ស្រ�ប់�តិ�សន៍ និងសមធម៌ ។
�សុី វ �ល�េសនឺ (Nancy Villasenor) ែដលបច��ប្បន� េនះ បេ្រមើ�រ�រ �អ� កស្រមបស្រម� លគ
េ្រ�ងមូ លធន ស្រ�ប់�យក��ន��រណ�រ នឹងចូ លមក�ន់តំែណង អ� ក្រគប់្រគង�រ ��ល័យ
ែផន�រឧទ�ន និង�ព�ៃដគូ �បន� េ�េពលអ� ក�ង េរ�ណុល (Reynolds) �ប់េផ� ើមតួ �ទីថ�ី
របស់អ�ក�ង �អ� ក្រគប់្រគង្រក �ង រងពិេសស ស្រ�ប់�រ�រ��រេឡើង វ �ញ ។
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