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គ� ីនិក�ក់��ក់�ំង េពល��ច េ�បរ �េវណទី���៉សុីហ�ិក
�
ខូ ស� ៃនម�វទ�ល័
យឡ
� ង� �ច (Long Beach City
College Pacific Coast Campus) �ប់េផ�ម
ើ ដំេណើរ�រ
េ�ៃថ�េនះ
ឡ
� ង� �ច, CA - �ប់ពីៃថ� ទី 24 ែខឧស� េនះតេ� �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ៃន��
្រក �ងឡ
� ង� �ច នឹងេបើកដំេណើរ�រ គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 េពល��ច េ�បរ �េវណទី���៉សុីហ�ិក
ខូ ស� ៃនម�វ �ទ�ល័យឡ
� ង� �ច (Long Beach City College Pacific Coast Campus [PCC]) េ�ក��ងៃថ� េធ� ើ
�រ ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នគូ សប��ក់� «�របែន� មេពល�ក់��ក់�ង
ំ
រហូ តដល់េពល��ច េធ� ើឱ្យ�រ�ក់��ក់�ង
ំ �ន់ែត�ន�ព�យ្រស� លេឡើង ។» «េយើងខ��ំនឹងបន� �ំ គ� ី
និកថ� ីៗ បែន� មេទៀត ែដល�នេ�៉ង្របតិបត� ិ�រេផ្សងៗ �� ចូ លមកក��ងសហគមន៍ ។»
គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ នឹងដំេណើរ�រ ពីេ�៉ង 5 ��ច ដល់េ�៉ង 8 យប់ េ�ៃថ�េធ� �
ើ រ េ�ក��ងទីចំណតទី
មួ យ េ�ែកងរុក� វ �ថីអូែរង (Orange Avenue) និងផ� វ� េល្ប�នេលឿន �៉សុីហ�ិក ខូ ស� (Pacific Coast
Highway) ។ គ� ីនិកេនះ �ចទទួ ល�ក់��ក់�ង
ំ ជូ ន្រប�ពលរដ� �ន ្រប�ណ 300 �ក់ ក��ងមួ យៃថ�
េហើយនឹង�ក់��ក់�ង
ំ Pfizer និង Moderna ែដល�នពីរដូ ស រ ួម� ំង ��ក់�ង
ំ Janssen/Johnson និង
Johnson ែដល�នែតមួ យដូ សជូ ន�នផងែដរ ។ ��ក់�ង
ំ នឹង�ច�ក់�ន េ�យ្រ�ន់ែតេដើរចូ ល
មក�ក់ ឬ េ�យ�ន�រ�ត់ជួបទុក�មុន ។ ក��ងករណី ែដល�នមនុស្ស ចូ លមកក��ងគ� ីនិក េ្រចើន
�ងទី�ំងែដល�ន��ក់�ង
ំ េ�ៃថ� �មួ យ េ�ះពួ កេគនឹងទទួ ល�នព័ត៌�ន អំពីទី�ំង�ក់��ក់
�ំង ចល័ត �ជេ្រមើសេផ្សងេទៀត ឬ ផ� ល់ជូន�រ�ត់ជួប �េពលេ្រ�យេទៀត ។ អនីតិជន ្រត�វ�ក់
ទ្រមង់ែបបបទយល់្រពម ែដល�នចុះហត� េល� ឬឪពុក��យ/��ព��ល របស់េគ ្រត�វផ� ល់�រយល់
្រពម េ�យ��ល់�ត់ េដើម្បី�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន ។
ែឃលលី ខូ ឡ�ភី (Kelly Colopy) ្រប�ន�យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស �នេលើកេឡើង�
«េយើងខ��ំបន� កំណត់រក មេធ��យបែន� មេទៀត េដើម្បីឱ្យអ� ក្រគប់���ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន ។» «េយើងខ��ំ
សង្ឃឹម� ឱ�សេនះនឹងេលើកទឹកចិត�្រប�ពលរដ� �េ្រចើន�ក់បែន� មេទៀត មក�ក់��ក់�ង
ំ បែន� ម
េ�េលើទី�ំង�មភូ មិ��នេផ្សងៗ េទៀត និងកម� វ �ធីេលើកទឹកចិត�របស់េយើង ។»
ទី�ំងេផ្សងៗេទៀត ែដល្រប�ពលរដ� �ចេ��ក់��ក់�ង
ំ �មកម� វ �ធីដំេណើរ�រេ�យ��្រក �ង�ន
រ ួម�ន ៖

●

●
●
●

មជ្ឈមណ�លសន� ិសិទ ឡ
� ង� �ច ែដល�ន�សយ��នេលខ 300 ម�វ �ថី អុី អូ សុីន (E. Ocean
Blvd.), ៃថ� ចន� , ៃថ� អ��រ, ៃថ� ពុធ និងៃថ� ស្រុ ក �ប់ពីេ�៉ង 11 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច; ៃថ�
្រពហស្បតិ៍ �ប់ពីេ�៉ង 11 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 6 ��ច; ៃថ�េ�រ� �ប់ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉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 ។

្រប�ពលរដ� ក�
៏ ចេ��ក់��ក់�ង
ំ េ��មកែន� ងផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ�ព របស់ពួកេគ ឬេធ� ើ�រ�ត់
ជួ ប ទុក�មុន េ�ឡ
� ង� �ច និង�ងេនះេ�េទៀត េ�យចូ លេ� �៉យេធើន (My Turn) ែដល�្របព័ន�
ជូ នដំណឹង និងេធ� ើ�រ�ត់ជួប �មអុីនធឺែណត ស្រ�ប់�រ�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 ឬ ទូ រសព� េ�
េលខ 833.422.4255 �នផងែដរ ។ ��ក់�ង
ំ � ំងអស់្រត�វ�ន�ក់ជូន េ�យឥតគិតៃថ� េហើយ�នផ� ល់
ឱ្យ េ�យ��ល់ពីរ��ភិ�លសហព័ន� ។
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�រ�ក់��ក់�ង
ំ �នផងែដរ ។
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