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��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច ផ�ល់ជូន ធន�នេធ� ើដេំ ណើរ
េ��ៃវ� ថ�ី ស្រ�ប់រដូ វេ��
ឡ
� ង� �ច, CA – ៃថ� េនះ ��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច (LGB) �នបេ�� ញ វ �េដអូ ែដលរ�េលចពី ��ន�ពថ� ី
របស់��ស�ន��ន �ពិធីសេ��ធដ៏ធំ េបើកដំេណើរ�រ កម� វ �ធីេធ� ើដំេណើរេ��ៃវ� ។ វ �េដអូ េនះ �ចរ
ក�ន េ�េលើេគហទំព័រ lgb.org/hawaii ែដលេទើប�នបេង� ើត �េពលថ� ីៗ េនះ េដើម្បីបេ្រមើ� ��ំងឯក
�រ ផ� ល់គន� ឹះស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរេចញពី LGB, �លវ ��គេជើងេ�ះេហើរ និង សំេណើជេ្រមើសផ� វ� េធ� ើដេំ ណើរ
េដើម្បីឱ្យអ� កេធ� ើដេំ ណើរ�ចេធ� ើ ែផន�រដំេណើរស្រ�កលំែហ េ��មេ�ះ�ន ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «ទន� ឹមនឹងេពលែដលេយើងេរ �បេឡើង វ �ញ ពី��ន�
ឹ ជ��ន
ពឆ� ងជំងឺ�តត�ត, េយើងបន� េមើលេឃើញ �នត្រម�វ�រ��ំង�� ពីៃដគូ េស�ដក
� ��ស និង�
�រណជន �អ� កេធ� ើដេំ ណើរ របស់េយើង ។» «�រេធ� ដ
ើ ំេណើរកំ�ន� េ��ៃវ�គឺ� ែផ� កមួ យ ៃនែផ� ក�ន�
ពភ� ឺ��ងបំផុតរបស់កិច��រ��រេឡើង វ �ញ ស្រ�ប់��ស�ន��នរបស់េយើង ។»
េ�យ�ប់េផ� ើមដំបូង េ���ំ 2018 ែដល�នេជើងេ�ះេហើរ ម� ង ក��ងមួ យៃថ� ស្រ�ប់្រក �មហ៊ុន��ស
ចរណ៍ �ៃវ� េ� ហូ ណូលូ លូ , េស� ពី LGB េ��ៃវ� �ន�នេឡើង មក�ន�លវ ��គបច��ប្បន� េនះ ែដល
�នេជើងេ�ះេហើរ ្រ�ំដង ក��ងមួ យៃថ� េ�េ�ះេនះ ។ ឥឡ�វេនះ ្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ �ៃវ� ផ� លជ
់ ូន
េជើងេ�ះេហើរ ម� ង ក��ងមួ យៃថ� េ� ហូ ណូលូ លូ និងេ� ម៉ូ អុី (Maui)។ ្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ េ�េវស�
(Southwest Airlines) �ន�ប់េផ� ើមេ�ះេហើរ េ��ៃវ� េ�ែខមី� ��ំ 2021 េហើយឥឡ�វេនះ �នផ�
ល់ជូន េជើងេ�ះេហើរ ចំនួន ពីរដង ក��ងមួ យៃថ� េ�ហូ ណូលូ លូ និងម� ង ក��ងមួ យៃថ� េ� ម៉ូ អុី ។
វ �េដអូ ែដល�នរយៈេពល 60 វ ��ទី ែដលផលិតេឡើង េ�យ LBTV េនះប��ញពី ទស្សនីយ�ព និងសូ
័
រសព� អំពី�ៃវ� េហើយផ� លជ
់ េ្រមើស ចំនួន បួ នរដូ វ�ល េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់��ស�ន��ន ែដល���ស់ជយ
�ភី ក��ង�ម�ទីកែន� ងល� បំផុត េដើម្បីេចញដំេណើរ េ�ស្រ�កលំែហ េ��ៃវ�េនះ ៖ LGB �ព�យ
្រស� ល ក��ង�រ េធ� ើដំេណើរចូ ល, េធ� ើដំេណើរេចញ, រយៈេពលរង់�ំតិច, លទ� �ព�ចរង់�ំេជើងេ�ះេហើរ
េ�យ�នខ្យល់��ស ្រសស់បំ្រពង េ�បរ �េវណទី�ល និង �នបរ ���ស ដូ ចេ�រមណីយ��ន ។
ើ ំេណើរ ដូ ច� �លវ ��គេជើង
េគហទំព័រ lgb.org/hawaii ក៏�នផ� ល់ជូន ឧបករណ៍េធ� ើែផន�រេធ� ដ
េ�ះេហើរ, តណ��ប់ ស្រ�ប់េធ� ើ�រែកគេ្រ�ងេធ� ើដេំ ណើរ និងព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត អំពី��ន�ព
ៃនលក� ខណ�ត្រម�វ េលើ�រេធ� ើេតស� COVID-19 របស់�ៃវ� ផងែដរ ។
សុីនធ� ហ� ី្រឌី (Cynthia Guidry) �យក��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច �នេលើកេឡើង� «េយើងខ��ំចង់េធ� ើ
ឱ្យ�ន�ព�យ្រស� ល �មែដល�ចសេ្រមចេ��ន េដើម្បីឱ្យ្រប�ពលរដ� �លីហ�័រ�៉ ែប៉ក�ងត្ប
� ង

�ចេ្រជើសយក ��ស�ន��ន ឡ
� ង� �ច េដើម្បីេធ� ើដេំ ណើរ ។» «េយើងខ��ំផ�ល់ជូន បទពិេ�ធន៍ ្របក
បេ�យ�ព�យ្រស� ល និងមិន��ប់�ន េហើយេយើងខ��ំដឹង� អ� កេធ� ើដំេណើរនឹងេពញចិត� ។»
ដូ ច��ស�ន��នេផ្សងៗ េទៀត េ�ទូ � ំង្របេទសែដរ, ច�ចរណ៍អ�កេធ� ើដេំ ណើរ របស់ LGB �ន��
ក់ចុះ �គំហុក ក��ងអំឡ
� ងេពល�នជំងឺឆ�ង�តត�តេនះ ប៉ុែន� �េពលថ� ីៗ េនះ �នទទួ ល កំេណើន
��រវ �ន� ។ �លពីែខេម� ��ំ 2021 ចំនួនអ� កេធ� ើដំេណើរ �នេកើនេឡើង 2.456% េបើេ្រប�បេធៀបនឹង
ែខេម� ��ំ 2020 ប៉ុែន� េ��ន្រតឹមែត ្រប�ណ 55% ៃនចំនួនអ� កេធ� ើដំេណើរ ក��ងដំ�ក់�ល មុន
�នជំងឺឆ�ង�តត�ត ប៉ុេ�
� ះ ។ េ�េពល�ន �រ�ក់��ក់�ង
ំ េកើនេឡើង េហើយេស�ដឹកជ��ន
� ផ� វ� �
�ស និងេជើងេ�ះេហើរ �ន់ែតេ្រចើនេឡើងេ�ះ ចំនួនអ� កេធ� ើដំេណើរ របស់ LGB រ�ពឹង� នឹងេកើនេឡើង
�បន� ប��ប់ ។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 480,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និងៃច� ្របឌិ
តថ� ី�េ្រចើន �នផ� ល់ជូននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពលែដលរក��ននូ វ
លក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��ំ��េ��មបេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ
California។ ក��ង�ម�ទី្រក �ងែដលផ� លេ់ ស�កម� េពញេលញ, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �ទី�ំងៃន�រមន� ីរ និងម
េ�្រសព�េ្រចើន ដូ ច� Queen Mary, Aquarium of the Pacific, និង�នកែន� ង�េ្រចើនេទៀត មណ�ល
��េរៀនែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស់, ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច និងកំពង់ែផឡ
� ង� �ច។ ទី្រក �ង ក៏�
ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស,់ �នកែន� ងកសិ��នចិ��ឹមសត�
�្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ្រ�ំកែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល្រ�ំ កែន� ង, សួ នច�រ 171,
េឆ� រសមុ្រទ�ប់សប
ិ �៉យល៍, កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង, និងគន� ងផ� វ� ជិះកង់។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម�មេយើ
ងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter,
Instagram និង YouTube ។
អំពី��ស�ន��នឡ
� ង� �ច
បេង� ើតេឡើងេ���ំ 1923 ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច (LGB) ���ស�ន� ��នចំ�ស់�ងេគេ�រដ�
California។ ក��ងចំេ�ម�នរ��ន់�េ្រចើនរបស់�, LGB ្រត�វ�ន�ប់េ��ះ���ស�ន��នកំ
ពូ ល� ំង 10 ក��ង��ំ 2020 សហរដ� �េមរ �កៃថ� េនះ �ប់�នរ��ន់េ្រជើសេរ �សដំេណើរកំ�ន� ស្រ�ប់អ�ក
�នល� បំផុត� ំង 10 ស្រ�ប់��ស�ន��នតូ ចល� បំផុត។ LGB ផ� លជ
់ ូ ន េស�េ�ះេហើរ ឥតសំចត
េ�ទី្រក �ងសហរដ� �េមរ �ក ចំនួន 16 ខណៈែដលផ� ល�
់ រ�ំ្រទ ដល់សហគមន៍��ស�នទូ េ� ្របកប
េ�យសុខ�ពល� ែដល�ន្របតិបត� ិ�រ ្រប�ំ��ំ េ្រចើន�ង 300 000 ។ ��ស�ន��នេនះក៏�្របភ
ពៃនសកម� �ពេសដ� កិច� និង�រ�រ�៉ងេ្រចើនផងែដរេ�យ្រក �មហ៊ុន LGB Aviation Complex �នប
េង� ើតផល្របេ�ជន៍ដល់េសដ� កិច�ចំនួន $8.6 �ន់�នដុ��រ និងជួ យ្រទ្រទង់ដល់�រ�រចំនួន 46,000
កែន� ង។ LGB គឺ�សហ្រ�សែដល�ំ្រទខ� �នឯងៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច និងមិនទទួ ល�ន្រ�ក់ពន�
ក��ង្រស �កេទ។ ��ស�ន��ន�នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រែថរក�េករត
�� ំ ែណល�្របវត� ិ��ស� ែដល្រត�វ�
នេគេ�រព និងរក��ននូ វ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពនិរន� រ�ព និង�រទទួ លខុស្រត�វែផ�
កបរ ���ន។ �មេយើងេ�េលើេហ� សប៊ុក Instagram និង Twitter @LGBAirport ។
###

