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ៃថ� ទី 22 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ េ�ក េជន ្រហ�េប៊
� ធី (Jane Grobaty) ម�ន� ីព័ត៌�នសហគមន៍, 562.570.3233,
Jane.Grobaty@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច ផ�ល់
� េ�ះជំរុ� េ្រ�យេពលសិក� «អ� កអេង� តធម�
ជូន កម� វធី
�តិ» េ�មជ្ឈមណ�លធម� �តិ ែអ៊ល ដូ ��ដូ ។
�រចុះេ��ះ �ប់េផ�ើម េ�ៃថ�ទី 2 ែខមី�
� ង� �ច នឹងបន� ដំេណើរ
ឡ
� ង� �ច, CA - �យក��ន ឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ (PRM) ៃន��្រក �ងឡ
�រ កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េ្រ�យេពលសិក� េ�មជ្ឈមណ�លធម� �តិ ែអ៊ល ដូ ��ដូ េ�ៃថ� មួយចំនួន េ�ែខមី
� និងែខេម� ។ �រចុះេ��ះ ចូ លរ ួមកម� វ �ធី រយៈេពលបួ នស��ហ៍ ស្រ�ប់ក�
ុ រ ែដល�ន�យុ ពី 5
ដល់ 10 ��ំ �ប់េផ� ើម េ�ៃថ� ទី 2 ែខមី� ។
េ�យកម� វ �ធី្រត�វ�នេរៀបចំបេង� ើតេឡើង េដើម្បីជំរុញចំ�ប់�រម� ណ៍ េលើធម� �តិ, អ� កអេង� តធម� �តិ
េ�រព�ម ដំេណើរកម� វ �ធី ែដល្រត�វ�ម បទ��នខ� ឹម�រ �មក្រមិត��ក់ ស្រ�ប់សិស្សបឋមសិក� ។
�រចុះេ��ះ �មអុីនធឺែណត �ប់េផ� ើម េ�ៃថ� ទី 2 ែខមី� េវ�េ�៉ង 8 ្រពឹក និង េ�យមក��ល់
េ�មជ្ឈមណ�លធម� �តិ ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado) េ��សយ��នេលខ 7550 វ �ថី អុី �ស្ប៊�ង (E. Spring
Street) ។ កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� គិតៃថ� $80 ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួម ��ក់ ។ �រចុះេ��ះ នឹងបន� ដំេណើរ�រ
រហូ ត�ល់ែតអស់កែន� ងចូ លរ ួម ឬ រហូ តដល់ៃថ� ទី 16 ែខមី� ករណី�មួ យក៏�ន ។ �រចុះេ��ះ
្រត�វេធ� ើេឡើង ឱ្យ្រត�វ�មក្រមិត��ក់បច��ប្បន� របស់អ�កចូ លរ ួម េហើយៃថ� ែខ��ំកំេណើតរបស់ពួកេគ
្រត�វេ�មុនៃថ� ទី 2 ែខក�� ��ំ 2015 ។
វគ� � ំងអស់ របស់កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� នឹងដំេណើរ�រ �ប់ពីេ�៉ង 2:30 ដល់េ�៉ង 4 ��ច ែដល�រចុះេ��ះ
ចូ ល និងពិនិត្យសុខ�ព �ប់េផ� ើមេ�េ�៉ង 2:15 រេសៀល ៃនៃថ� នីមួយៗ ។
វគ� អ�កអេង� តធម� �តិ េ�រដូ វ�� រ �ក �ន�លវ ��គ ដូ ចតេ�េនះ ៖
● ក្រមិតមេត� យ្យសិក� និង��ក់ទីមួយ (វគ� #45311) ៃថ� អ��រ ៖ ៃថ� ទី 16, 23 និងទី 30 ែខមី�
និងៃថ� ទី 13 ែខេម�
● ��ក់ទីពីរ និង��ក់ទីបី (វគ� #45312) ៃថ� ពុធ ៖ ៃថ� ទី 17, 24 និងទី 31 ែខមី� និងៃថ� ទី 14 ែខ
េម�
● ��ក់ទីបួន និង��ក់ទី្រ�ំ (វគ� #45313) ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ៖ ៃថ� ទី 18 និងទី 25 ែខមី� និងៃថ� ទី 1
និងទី 15 ែខេម�

េដើម្បី��សុវត� ិ�ព ស្រ�ប់អ�កចូ លរ ួមកម� វ �ធីេ�ះជំរុ� និងបុគ�លិក� ំងអស់ អ� កអេង� តធម� �តិនឹង
្រត�វេ�រព�ម ចំេ�ះពិធី�រសុវត� ិ�ព COVID-19 ដូ ចតេ�េនះ ៖
● ពិនិត្យសុខ�ព របស់អ�កចូ លរ ួម និងបុគ�លិក ។
● កំណត់ចំនួនអ� កចូ លរ ួម �មជំរុ�នីមួយៗ ។
● រក�អនុ�តអ� កចូ លរ ួមេធៀបនឹងបុគ�លិក ្រតឹម 10:1 ។
● អនុវត� ពិធី�ររក�គ��ត�ង�យ រ ួម� ំងេពល ចុះេ��ះចូ ល និងចុះេ��ះេចញ ។
● �ងស��ត និងក��ត់េមេ�គ សម្ប��ន ឱ្យ�នេ្រចើន�រ ក��ងមួ យៃថ� ។
● �ងស��ត និងក��ត់េមេ�គ េលើ�ល់ៃផ� ែដល�នមនុស្សប៉ះញឹកញយ ។
● ត្រម�វឱ្យអ� កចូ លរ ួម និងបុគ�លិក �ក់�៉ស់ ។
បែន� មេលើកម� វ �ធីអ�កេសុើបអេង� តធម� �តិ, PRM ផ� លជ
់ ូ ន កម� វ �ធីយុវជន េ�យឥតគិតៃថ� និង�នៃថ�
�ប េផ្សងៗ េទៀត មួ យចំនួន ។ ស្រ�ប់ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត ែដល�នផ� ល់ជូន សូ មចូ លេ�
longbeach.gov/park ឬ ទូ រសព� េ�េលខ 562.570.3150 ។
�រ�កសួ រ ពី្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� េ�ក េជន ្រហ�េប៊
� ធី (Jane Grobaty) ម�ន� ីព័ត៌�នសហ
គមន៍, 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov ។
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