េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 18 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

��្រក �ងឡ
� ង� �ច ផ�ល់មូលនិធិ្រទ្រទង់ គេ្រ�ងសហគម
ន៍�� េដើម្បីែកលំអលទ� �ពទទួ ល�ន ��រសុខ�ព
ែដល�នៃថ�សមរម្យ ស្រ�ប់អ�កែដលេពើប្របទះនឹង ប��
អសន� ិសុខេស្ប�ង��រ េ�យ�រ COVID-19 ។
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ឡ
� ង� �ច (�យក��នសុ�ភិ�ល) �នចុះ
កិច�សន� �មួ យ្រគឹះ��ន ចំនួន 16 េដើម្បីផ�លេ់ ស� និង�រ�ំ្រទ �ក់ព័ន�នឹង��រ ូបត� ម� និង ែផ� ក
េស្ប�ង��រ ជូ ន្រប�ពលរដ� ែដលេពើប្របទះនឹង ប��អសន� ិសុខេស្ប�ង��រ ក្រមិតខ� ស់ និង/ឬ
ឧបសគ� ក��ង�រទទួ ល�ន��រសុខ�ព េ�យ�រ�រឆ� ង�តត�ត COVID-19 ��កលេនះ ។
េ���យ្រក �ង រ� ូ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) «មិត�ភក� ិ និងអ� កជិត�ង�េ្រចើន របស់េយើង កំពុងជួ ប
្របទះ ប��អសន� ិសុខេស្ប�ង��រ េ�យ�រ COVID-19 ។» «្រគឹះ��នេ�មូ ល��ន� ំងេនះ នឹងផ� ល់
ជូ ន ��រ និងធន�ន��រ ូបត� ម� សំ�ន់ៗ និង�ំ�ច់�� េ�ទូ � ំងសហគមន៍របស់េយើង ។»
្រគឹះ��ន មិនរក្រ�ក់ចំេណញ, សហ្រគិន ��តមី្រក�, ្រគឹះ��ន�ស�, និង��ប័នអប់រ� �ងេ្រ�មេនះ
ទទួ ល�ន កិច�សន� បេ្រមើ្របតិបត� ិ�រ ។ ពួ កេគ� ំងអស់ ស� ិតេ�ក��ងឡ
� ង� �ច េលើកែលងែត �ន
ប��ក់ ៖
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ក� ឹបេក� ង្រប �ស និងេក� ង្រសី ៃន្រក �ងឡ
� ង� �ច
្រក �មហ៊ុនរ�ំ គេ្រ�ង្រប �ក�ស់ (ឡ�ស ែអ៊នជេឺ ឡស)
ស�គមកម��� េ��េមរ �ក
េសន្រត� � (Centro CHA)
សកម� �ពផ្សព� ផ�យ �ស�្រគឹស� (Christian Outreach in Action)
សុីធី ��្រ� �ក (City Fabrick)
សុខ�ព ្របកបេ�យេសចក� ីៃថ� ថ� � - មូ លនិធិមជ្ឈមណ�លេវជ� ��ស� ែស៊ន �៉ រ � (Dignity Health
- St. Mary Medical Center Foundation)
កសិ��ន ្រហ�េហ្សរ�
�
ូ (Grow2Zero FARMS)
េស�្រគ� �រ & កុ�រ ជ� ីស េ�ឡ
� ង� �ច េ�នធី អូ ែរង �ងលិច (Jewish Family & Children's
Service of Long Beach & West Orange County)
មជ្ឈមណ�លសហគមន៍ ឡ
� ង� �ច (Long Beach Community College)
មជ្ឈមណ�លបរ ��ប័ន�េសដ� កិច� ឡ
� ង� �ច (Long Beach Center for Economic Inclusion)
�កលវ �ទ�ល័យរដ� ឡ
� ង� �ច (Long Beach State University)
ឡ�វ � �យ៉ន លីមីត (Love Beyond Limits)
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េស���កិច� ្រពីមម៉ល �ល់េឃមី (Primal Alchemy Catering)
ស�គម េហ� នេត �ទីនណូ (Puente Latino Association)
្រក �ម្របឹក� េ�ខូ ស អុីនធឺេហ� ស (South Coast Interfaith Council)

សកម� �ព ែដល�នមូ លនិធិ�ំ្រទ ឱ្យដំេណើរ�រ រហូ តដល់ៃថ� ទី 20 ែខមី� ��ំ 2021 រ ួម�ន
្រពឹត�ិ�រណ៍ែចក��រ ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� េ��មភូ មិ��នជួ ប�រលំ�ក ខណៈែដលសកម� �ពេផ្ស
ងៗ េទៀត េ��ត�ក់�ក់ េលើ្រប�ពលរដ� ែដល្រត�វ�នកំណត់�េ្រសច �� «�ទិ�ពខ� ស់» ។ េដើម្បី
ែស� ងយល់ បែន� មេទៀត អំពីគេ្រ�ង��រ ូបត� ម�សហគមន៍ �ក់�ក់ និង�រចុះេ��ះ ចូ លេស���,
សូ មចូ លេ� ទំព័រធន�ន និងជំនួយ COVID-19 របស់�យក��នសុ�ភិ�ល ។
ី ំនួយ វ �រុសកូ រ� ូ�, ជំនួយសេ���ះ
កម� វ �ធី� ំងេនះ ដំេណើរ�រេ��ន េ�យ�រមូ លនិធិ េ្រ�មច�ប់ ស� ីពជ
និងសន� ិសុខេសដ� កិច� ។ ��្រក �ងទទួ ល�ន $40 �ន �មូ លនិធិ េ្រ�មច�ប់ CARES េដើម្បី�ំ្រទ
ដល់�រផ� លជ
់ ំនួយសេ���ះ ្រពម� ំង �រ��រ សហគមន៍េឡើង វ �ញ និង�ពរ �ង�ំ ែដលក��ងេ�ះ ្រក �ម
្របឹក�្រក �ងឡ
� ង� �ច �នកំណត់យក $3 �ន ស្រ�ប់�ំ្រទគេ្រ�ង�� ែដល�នេ�លេ�បេង� ើន
សន� ិសុខេស្ប�ង��រ រ ួម� ំង ទឹក្រ�ក់ �ង $500,000 �ំ្រទដល់្រគឹះ��ន�� ែដលផ� ល់ េស្ប�ង
��រ និងេស��ក់ព័ន�នឹង��រ ូបត� ម� និង�ំ្រទដល់សហគមន៍ ែដលរងផលជះ ពី�រឆ� ង�តត�ត
COVID-19 ��កល ។
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 ។
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