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ៃថ� ទី 12 ែខឧស� ��ំ 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 �ប់េផ�ម
ើ �ក់ ��ក់�ង
ំ ជូ នអ� ក
ែដល�ន�យុ ពី 12 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ
ឡ
� ង� �ច, CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ចរ�ពឹង� ��ក់�ង
ំ COVID-19 ស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុ ពី 12 ��ំ
និងេ្រចើន�ងេនះ នឹង�ប់េផ� ើម�ក់ជូន េ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ ទី 13 ែខឧស�េនះ ។ រដ� �លចំណី��រ
និងឱសថ (FDA) �នផ� ល�
់ រអនុ��តឱ្យេ្របើ្រ�ស់ ��ក់�ង
ំ Pfizer ក��ងករណីប��ន់ ស្រ�ប់េក� ងជំទង់
ែដល�ន�យុ ពី 12 ដល់ 15 ��ំ �លពីៃថ� ទី 10 ែខឧស� ��ំ 2021 ែដលេ្រ�យមកេទៀត �ន�
រឯក�ព ពីគណៈក��ធិ�រ្របឹក�្របតិបត� ិ��ក់�ង
ំ (ACIP) និងមជ្ឈមណ�ល្រគប់្រគងជំងឺ (CDC)
េ�ៃថ� េនះ ែដល�ៃថ� ទី 12 ែខឧស�ព ។ �រ�យតៃម� ពី្រក �ម�រ�រ�យតៃម� សុវត� ិ�ព លក� ណៈ
វ �ទ���ស� ៃនរដ� េ�ែប៉ក�ងលិខ ក៏្រប្រពឹត�េ� េ�ៃថ� េនះផងែដរ ។ �យក��នសុ�ភិ�ល និងេស
�មនុស្ស កំពុងេរៀបគេ្រ�ង�ក់ ៃថ� ទី 13 ែខឧស� �ៃថ��ប់េផ� ើម េ�យកំពង
ុ រង់�ំ�រឯក�ព ។
េ���យ្រក �ង វ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នគូ សប��ក់� «េនះគឺ�ជំ�៊នេ�ះេ�មុខ
�៉ងធំេធង ក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង របស់េយើងខ��ំ េដើម្បី�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 ជូ នអ� ក� ំងអស់�� ។»
«េ�យ�រ�ក់��ក់�ង
ំ េក� ងៗ � ំងេនះ មិន្រតឹមែត�រ�រ ខ� �នឯងប៉ុេ�
� ះេទ ែថម� ំង�រ�រអ�
ក្រគប់�� េ�ជុំ វ �ញពួ កេគផងែដរ ។»
អ� កែដល�ន�យុ 12 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ ែដលចង់�ក់��ក់�ង
ំ នឹង�ច�ក់�ន េ�យមិន�ច់
�ត់ជួប �មុនេ�ះេទ េ�ទី�ំង�ក់��ក់�ង
ំ �� ែដលដំេណើរ�រ េ�យ��្រក �ង ដូ ចតេ�េនះ ៖
• គ� ីនិក�ប់��ក់�ង
ំ ្រទង់្រ�យធំ របស់្រក �ង េ�មជ្ឈមណ�លសន� ិសិទ ឡ
� ង� �ច �ប់ពីេ�៉ង ្រពឹក
11 ដល់េ�៉ង 5 ��ច េ�ៃថ� ចន� ៃថ� អ��រ ៃថ� ពុធ និងៃថ� សុ្រក, េវ�េ�៉ង 11 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 6
��ច េ�ៃថ�្រពហស្បតិ៍ និង �ប់ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 3 រេសៀល េ�ៃថ�េ�រ� ។
o �ន� ំង ជេ្រមើសេបើកបរចូ ល និងេដើរចូ ល �ក់��ក់�ង
ំ ។
• វ �ទ�ល័យ �្រ� �លឡ� [Cabrillo High School] (�សយ��នេលខ 2001 រុក� វ �ថី�ន់� េហ� [Santa
Fe Ave.]) �ប់ពេី �៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល េ�ៃថ� េ�រ�
• អនុ វ �ទ�ល័យ �ក់ឃឺ [Tucker Middle School] (�សយ��នេលខ 2221 រុក� វ �ថី�ហ�ន
� [Argonne
Ave.]) �ប់ពេី �៉ង 2:30 រេសៀល ដល់េ�៉ង 4:30 ��ច េ�ៃថ� ពុធ
យុវជន ែដល�ន�យុ �ប់ពី 12 ដល់ 17 ��ំ នឹង្រត�វ�ន�រយល់្រពម ពីឪពុក��យ េដើម្បី�ក់��
ក់�ង
ំ COVID-19 ។ ទ្រមង់ែបបបទផ� ល់�រយល់្រពម �ចរក�ន �មអុីនធឺែណត ។
ខណៈែដល�នែត��ក់�ង
ំ ពី Pfizer ប៉ុេ�
� ះ ែដល�ចេ្របើ�នស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុ តិច�ង 18
��,ំ ��ក់�ង
ំ � ំងបី្របេភទ (Janssen, Moderna, និង Pfizer) �នផ� លជ
់ ូ ន េ�នឹងទី�ំង ក��ងមជ្ឈមណ�

លសន� ិសិទ ។ អ� កែដល�ច�ក់��ក់�ង
ំ �ន� ំងអស់ ក៏�ចេធ� ើ�រ�ត់ជួប�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19
ឹ អំពី�រ�ក់
ទុក�មុន�ន �មរយៈ �៉យេធើន (My Turn) ែដល�្របព័ន��ត់ជួប និងជូ នដំណង
��ក់�ង
ំ ឬ េ�យទូ រសព� េ�េលខ 833.422.4255 ។ My Turn ្រត�វ�នរ�ពឹង� នឹងអនុ��តឱ្យ អ� កែដល
�ន�យុ ពី 12 ដល់ 15 ��ំ �ចេធ� �
ើ រ�ត់ជួប �មអុីនធឺែណត�ន េ�ៃថ� ែស� ក ។
��្រក �ងឡ
� ង� �ច េប� ��េធ� ើ�រ�ក់��ក់�ង
ំ ឱ្យ�នទូ លំទូ�យ �មែដល�ចេធ� ើេ��ន ។ ស��
ហ៍េនះ ��្រក �ង�ន�ក់ឱ្យដំេណើរ�រ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត�ឱ្យ�ក់��ក់�ង
ំ េ�យសហ�រ�មួ យ
ជលវប្ប��ន �៉សុីហ�ិក េ�យផ� ល់សំបុ្រតចូ លជលវប្ប��នេនះ ជូ នអ� កែដលមក�ក់��ក់�ង
ំ ដូ សដំបូង
។ េ�េដើមែខេនះ ��្រក �ង�ន�ប់ៃដគូ �មួ យមណ�លសិក��មគ� ី ឡ
� ង� �ច េដើម្បីឱ្យមណ�លទទួ ល
គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ មកេ�ះទី�ំង េ�ក��ងទី��មណ�ល ។ េនះ��របែន� ម េ�េលើគ�ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ
្រទង់្រ�យធំ េ�មជ្ឈមណ�លសន� ិសិទ ឡ
� ង� �ច ែដល�នេបើកដំេណើរ�រ េ�ែខមក�; គ� ីនិក�មសហ
គមន៍ ��តតូ ច ស្រ�ប់�ក់��ក់�ង
ំ ជូ ន្រប�ពលរដ� េ��មភូ មិ��ន �គេ្រចើន រងផលប៉ះ�ល់
ពី វ �រុស ែដល�ន�ប់េផ� ើម �លពីែខកុម�ៈ; និង �នយន� �ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត ចំនួនពីរ េចញ��ក់�ង
ំ
ជូ ន្រប�ពលរដ� �ប់េ�ក��ងផ� ះ និងបុគ�ល េ��មភូ មិ��ន ែដល�នអ្រ�ករណីកូរ� ូ�វ �រុស ក្រមិ
តខ� ស់ េដើម្បី�ត់បន� យ�រឆ� ង COVID-19 ែដលកម� វ �ធីេនះ�ន�ប់ដំេណើរ�រ េ�ែខមី� ។
្រប�ពលរដ� � ំងអស់ រ ួម� ំង អ� កែដល�ន�ក់��ក់ COVID-19 រ ួច ្រត�វ�នរ�ឭកឱ្យបន� ចូលរ ួមអនុវត�
ពិធី�រសុ�ភិ�ល និងសុវត� ិ�ព� ំងអស់ ដូ ច� �រ�ក់រ�ំងមុខ, �ររក�គ��ត ពី�� ឱ្យ�ន
្រតឹម្រត�វ និង�រស��ប់េមេ�គ េលើៃផ� ែដល�ន�រប៉ះ�ន់ ញឹក�ប់ ។
គិត្រតឹមៃថ� ទី 11 ែខឧស� �នករណី COVID-19 ចំនួន 53,145 េ�ឡ
� ង� �ច េហើយ្រប�ពលរដ� ចំនួន
933 �ក់ �ន�ត់បង់ជី វ �ត េ�យ�រវ �រុសេនះ ។ ��ក់�ង
ំ �ង 320,000 ដូ ស ្រត�វ�ន�ក់ជូន្រប�
ពលរដ� ែដលក��ងេ�ះ 181,091 �ដូ សទីមួយ និង 139,601 �ដូ សទីពីរ ។ ��ក់�ង
ំ � ំងអស់្រត�វ�ន
�ក់ជូន េ�យឥតគិតៃថ� េហើយ�នផ� ល់ឱ្យ េ�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 ។
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