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ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច េធ� ើ�រអបអរ�ទរខួ បទី
១២៥ ��ៃំ នេស�កម� របស់ខ� �ន
ឡ
� ង� �ច, CA - ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច (LBPL) នឹងេធ� ើ�រអបអរ�ទរខួ បទី ១២៥ ��ៃំ នេស�កម�
ជូ នសហគមន៍ និងសូ មអេ�� ើញ��រណជន ឱ្យ�មទំព័រប�
� ញសង� ម របស់ប�
� ល័យ េដើម្បីទទួ ល
�នព័ត៌�ន បច��ប្បន� �ព និងដំណឹងគួ រឱ្យ��ក់េផ�ល
ើ ចុងេ្រ�យបំផុត េដើម្បីចូលរ ួម ពិធីអបអរ�ទរ
េនះ ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Robert Garcia) �នគូ សប��ក់� «ក��ងរយៈេពល 125 ��ំ ឡ
� ង� �ច�នផ�
ល់តៃម� ដល់ឧត� ម�ព ៃនប�
� ល័យ��រណៈ ដូ ច� លទ� �ពចូ លេ្របើ្រ�ស់, �ពច្រម �ះ, េសរ ��ព
ែផ� កប��, ឯកជន�ព, �រសិក� េពញមួ យជី វ �ត, េស� និង�រទទួ លខុស្រត�វ ែផ� កសង� ម ។» «េយើង
ពិត��នសំ�ង�ស់ ែដលេយើង�ន ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ែដល�ន�រទទួ ល��ល់ ��ក់
�តិ �យូរ�មកេហើយេនះ �ែផ� កេ�លមួ យ ៃនេស�របស់េយើង ជូ នសហគមន៍ ។»
េដើម្បីអបអរ�ទរ ខួ បទី 125 ��ំ �ពិធីរ�ឭកខួ ប េ���ំេនះ, េគហទំព័រ របស់ LBPL នឹងចង្រកងឯក
�រ អំពី្របវត� ិ��ស� និង�រលូ ត�ស់ របស់ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច េ�យបែន� មខ� ឹម�រ្រប�ំែខ
ថ� ី និងែចករ� ែលក សកម� �ពកំ�ន� សប�យ ស្រ�ប់កុ�រយុវជន និងមនុស្សធំេពញវ �យ រ ួម� ំង
មូ លេហតុ ចំនួន 125 ក��ង�រអបអរ�ទរប�
� ល័យរបស់េ�កអ� ក, េសៀវេ� � ំង 125 ក�ល
ស្រ�ប់អបអរ�ទរ និង ចំេ�ទែស� ងរក�ក្យខួ ប LBPL ។ ្រប�ពលរដ� ក៏្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�
ឱ្យ�ម�នពិធីអបអរ�ទរេនះ េ�យ�ម LBPL េ�េលើ Facebook, Instagram និង Twitter ។
ែហ� �ន� វ �លេលៀម (Glenda Williams) ្រប�នប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច �នេលើកេឡើង� «្របព័ន�
ប�
� ល័យរបស់េយើង �នរ �កលូ ត�ស់ �៉ងសេម្បើម ក��ងរយៈេពល 125 ��ំមកេនះ េហើយ�នស្រមប
ខ� �ន និងេធ� ើ�រ��ស់ប�រ� េ��មេសចក� ្រី ត�វ�រ របស់សហគមន៍េយើង ។» «�ប់�ំងពីេពល�ប់េផ� ើ
មដំបូង ក��ងក្រមិតតិចតួ ចមក ប�
� ល័យេនះ �នផ� ល់អត� ន័យខ� ឹម�រ ជូ នអ� ក្រគប់�� េហើយនឹងបន�
េធ� ើែបបេនះេទៀត ។»
េ���ំ 1895 ្រក �ម «ពលរដ� េស� ��តិ និង្រ�កដនិយម» �នរ ួបរ ួម�� បេង� ត
ើ ស�គមប�
� ល័យ ឡ
� ង
� �ច េ�យសង្ឃឹម� នឹងផ�ល់បន� ប់�ន េ�ប�
� ល័យ ជូ ន្រប�ពលរដ� របស់្រក �ង ចំនួន 1,500 �ក់ ។
េ�ៃថ� ទី 1 ែខមក� ��ំ 1896 ពួ កេគ�នេបើកដំេណើរ�រ ប�
� ល័យ ទីមួយ េ�ឡ
� ង� �ច ក��ងផ� ះេឈើ បំភ�ឺ
េ�យចេង� �ងេ្របង�ត ក��ងតំបន់េឆ� រសមុ្រទ េ�ចេ��ះរុក� វ �ថី�៉សុីហ�ិក និង វ �ថី�ញន៍ (Pine) េ�យ
�នក្រមងេសៀវេ�េផ្សងៗ ចំនួន 200 ក�ល មកពី វ ��រ ហ� ឺស ខន្រគីេហ� សុនណល (First
Congregational Church) ។

សព� ៃថ�េនះ ក្រមងសម្បត� ិ របស់ LBPL �នវត�� េ្រចើន�ងចំនួន 800,000 េហើយរ ួម�ន� ឯក�រេ�ះ
ពុម�, ែខ្ស�ត់, DVDs,េសៀវេ�េអេឡច្រត�និក, េសៀវេ�សេម� ង ែដល�ច�ញយក�ន, និងហតស្ប៉តអុី
នធឺែណត ឥតែខ្ស ែដល�នផ� ល់ជូន ស្រ�ប់ខ�ីេ�េ្របើ្រ�ស់�ន ។ ប�
� ល័យឌីជីថល រ ួម�ន ធន�ន
ស្រ�ប់�រេរៀន��, េធ� ើកិច��រ្រគ��ក់ឱ្យេធ� ើេ�ផ� ះ និងជំនួយ ែផ� ក�រ�រ, ��ក់បេ្រង�នវ ���ជីវៈ និង
បេច� កេទស, សកម� �ពេធ� ើេពលទំេនរ, ក្រមងសិក� អំពី�ច់�រេ�ហិត្រគ� �រ និងព័ត៌�ន ។
�េពលបច��ប្បន� េនះ ្របព័ន�ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច រ ួម�ន ប�
� ល័យចំបង � �លលី ែជន ឃីង
(Billie Jean King) េ�តំបន់ទី្របជុំជន និង ប�
� ល័យ�មភូ មិ��ន ចំនួនដប់មួយ េ�ទូ � ំងទី្រក �ង ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត អំពីខួប ឬេស�បច��ប្បន� របស់ប�
� ល័យ រ ួម� ំង LBPL To-Go និង Tech
To-Go សូ មចូ លេ� www.lbpl.org ឬ ទូ រសព� េ�េលខ 562.570.7500 ។
អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 470,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និងៃច� ្របឌិត
ថ� ី�េ្រចើន �នផ� លជ
់ ូ ននូ 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 និង
មេ�្រសព�េ្រចើន ដូ ច� Queen Mary, Aquarium of the Pacific, និង�នកែន� ង�េ្រចើនេទៀត
មណ�ល��េរៀនែដល្រត�វ�នេគ�យតៃម� ខ�ស,់ ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច និងកំពង់ែផឡ
� ង� �ច។ មន� ីរ
��្រក �ង �នឈ� ះ�នរ��ន់�េ្រចើន េផ្សងេទៀតដូ ច�សុខ�ព សួ នឧទ�ន កំពង់ែផកំ�ន� និងេស
�កម� អភិវឌ្ឍន៍ និងេផ្សងៗេទៀត។ ទី្រក �ង ក៏�ន�កលវ �ទ�ល័យ និងម�វ �ទ�ល័យែដល្រត�វ�នេគ�យ
តៃម� 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�ប់សិប�៉យល៍, កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន�
�េ្រចើនកែន� ង, គន� ងផ� វ� ជិះកង់ និងកម� វ �ធីែចក�យកង់។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម�មេយើង
ខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter,
Instagram និង YouTube ។
អំពីប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច
ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ែដល�នបេង� ើតេឡើង េ���ំ 1896 បេ្រមើជូន ទី្រក �ងច្រម �ះលក� ណៈ ែដល
�ន្រប�ពលរដ� ជិតកន� ះ�ន�ក់ ។ ្របព័ន�ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច រ ួម�ន ប�
� ល័យចំបង � �
លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King) ្រពម� ំង ប�
� ល័យ�មភូ មិ��ន ចំនួនដប់មួយ និងវត� �ន �មអុី
នធឺែណត �៉ងរស់រេវ �ក ។ េ�រដូ វេ�� ក��ង��ំ 2017 ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ទទួ ល�ន េម�យ
�តិ ស្រ�ប់េស�ប�
� ល័យ និង�រមន� ីរ ែដលទទួ ល��ល់ កិច�សហ�រសហគមន៍ េ�គជ័យ, STEM
( វ �ទ���ស� បេច� ក វ �ទ� វ �ស� កម� និងគណិត វ �ទ�) ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ និងកម� វ �ធីេ��តេលើអក� រកម�
ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ។ េ�យេ��តេលើ�រផ� លល
់ ទ� �ពចូ លេ្របើ្រ�ស់ េ�យឥតគិតៃថ� និងេស� ើ
�ព�� ចំេ�ះព័ត�
៌ ន និង�រ�ំ្រទ ស្រ�ប់�រសិក� អស់មួយជី វ �ត, ប�
� ល័យផ� ល់ជូន េសៀវេ�, ឯក
�រផ្សព� ផ�យ, ទិន���ន, លទ� �ពទទួ ល�នអុីនធឺែណត, មជ្ឈមណ�លសិក� លក� ណៈ្រគ� �រ, ទីកែន� ង
ស្រ�ប់សិប្បករ, និង្រពឹត��
ិ រណ៍េផ្សងៗ េទៀត �េ្រចើន �ប់ពី�ទីនិ�នេរឿងរហូ តដល់ កម� វ �ធីអប់រ�
និងវប្បធម៌ ។

� ល័យ��រណៈ
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មសូ មទស្ស� http://www.longbeach.gov/library, “Like” ប�
េ�ឡង� �ចេ�េលើ Facebook, និង�មេយើង Twitter និង Instagram. ។
###

