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ៃថ� ទី 17 ែខមិថ�
ុ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ មជ្ឈមណ�លព័ត៌�នរ ួម ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច, 562.570.NEWS, jic@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច អេ��ញ
ើ អ� កនិពន� �៉ក
អូ សុីរ� ូ (Author Mark Oshiro) មកចូ លរ ួមអបអរ�ទរ
ែខេ�ទក�ព LGBTQ+ (LGBTQ+ Pride Month)
្រពឹត�ិ�រណ៍ �មអុីនធឺែណត ឥតគិតៃថ� ស្រ�ប់េក� ងជំទង់ េ�ៃថ�ទី
23 ែខមិថុ� ។ �រចុះេ��ះ�ចេធ� ើេ��នរហូ តដល់ៃថ�្រ�រព� ្រពឹ
ត� ិ�រណ៍េនះ ។
័ �ភីអ�កនិពន� វ �យេក� ង
ឡ
� ង� �ច, CA - អ� កនិពន� �៉ក អូ សុីរ� ូ (Author Mark Oshiro) ែដល���ស់ជយ
នឹងចូ លរ ួម�មួ យ ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច េធ� ើ�រអបអរ�ទរ ែខេ�ទក�ព LGBTQ+
(LGBTQ+ Pride Month) ក��ង្រពឹត�ិ�រណ៍ �មអុីនធឺែណត ស្រ�ប់េក� ងជំទង់ េ�ៃថ� ពុធ ទី 23 ែខមិ
ថុ� េវ�េ�៉ង 4 ��ច ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នគូ សប��ក់� «��ន�រសំ�ន់ ែដលយុ
វជន េមើលេឃើញខ� �នពួ កេគ �នឆ��ះប��ំង េ�ក��ងេសៀវេ� ែដលពួ កេគ�ន ។» «�រអេ�� ើញអ� កនិពន�
�៉ក អូ សុីរ� ូ (Author Mark Oshiro) មកចូ លរ ួម�មួ យប�
� ល័យរបស់េយើង គឺ�មេធ��យមួ យ ក��ង�
រប��ញយុវជនរបស់េយើង អំពីសេម� ង �រម� ណ៍ និងបទពិេ�ធន៍ របស់ពួកេគ ។»
�៉ក អូ សុីរ� ូ (Mark Oshiro) នឹងពិ�ក� អំពីបទពិេ�ធន៍ របស់�ត់ ក��ង�ម�អ� កនិពន� ្រស�ញ់េភ
ទដូ ច�� (queer writer) និង�រៈសំ�ន់ ៃន�រតំ�ង េ�ក��ង្របព៍ន�ផ្សព� ផ�យ; ជែជក អំពីេសៀវេ�ចុ
ងេ្រ�យបំផុត របស់�ត់ «េយើង��ក់ៗ �លំហរ�លខ�ច់ (Each of Us a Desert)» និងទទួ លេឆ� ើយសំណួរ
ពីទស្សនិកជន ។
្រពឹត�ិ�រណ៍ ឥតគិតៃថ� េនះ នឹង្រប្រពឹត�េ� �ម្របព័ន�ហ� ្សម (Zoom) ។ េក� ងជំទង់ េរៀន��ក់ ពីទី 7
ដល់ទី 12 ្រត�វ�ន��គមន៍ ឱ្យចុះេ��ះ �មអុីនធឺែណត រហូ តដល់ៃថ�្រ�រព� ្រពឹត�ិ�រណ៍េនះ �មរយៈ
Eventbrite េ� https://www.eventbrite.com/e/156830102057។ អ� កចូ លរ ួមនឹង្រត�វ�នចុះេ��ះ�
ប់េ��ត ផ្សងសំ�ង េដើម្បីឈ�ះរ��ន់េសៀវេ� អំពី LGBTQ ។
េហ� �ន� វ �លេលៀម (Glenda Williams) �យកប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច �នេលើកេឡើង� «េយើង
�នឱ�ស លក� ណៈឯក ក��ង�រេលើកកម� ស់ អក� រកម� ស្រ�ប់េក� ងជំទង់ េ�យែណ�ំពួកេគ ឱ្យ�ន
��ល់អ�កនិពន� ល្បីេ��ះ និង�ក់ព័ន�នឹងពួ កេគ ។» «េទពេ�សស្យ របស់�៉ក (Mark) ក��ង�រេធ� ើឱ្យយុវ

ជន �ន�ររ�េភើប អំពី�រ�ន និង�រសរេសរ គឺ�េរឿង ែដលេយើងខ��ំ រ �ក�យ នឹង ក��ង�រ�ំមកជូ
នសហគមន៍ ។»
េ�យ�នេ�ះផ�យ ក��ង��ំ 2020 «េយើង��ក់ៗ �លំហរ�លខ�ច់ (Each of Us a Desert)» គឺ� េរឿង
្របេ�មេ�ក ែបបគំនិតរេវ �រ�យ របស់មនុស្សេពញវ �យ ដ៏�នឥទ� ិពលមួ យ ែដលប��ញពី �រែស� ងរក
ទីលំេ� និង�រ��ក់ ក��ងអន� ង់េស� ហ៍ ក��ងបរ �បទដ៏េ្រ�ះ��ក់ របស់លំហរ�លខ�ច់ ែដល�្របភពកំ
េណើត របស់េរឿង��វ�� ។
េដើម្បីអបអរ�ទរ ែខេ�ទក�ព, ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ក៏�នេរៀបចំ ្រពឹត�ិ�រណ៍េរឿននិ�ន
ស្រ�ប់កុ�រ និង្រពឹត��
ិ រណ៍ ហត� កម� អេំ �ះ ស្រ�ប់េក� ងជំទង់ផងែដរ ។
េដើម្បីែស� ងយល់ បែន� មេទៀត អំពីប�
� ល័យ��រណៈ � ំងអស់ េ�ឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� lbpl.org ឬ
ទូ រសព� េ�េលខ 562.570.7500 ។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 470,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និងៃច� ្រប
ឌិតថ� ី�េ្រចើន �នផ� លជ
់ ូ ននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពលែដលរក�
�ននូ វលក� 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។ 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�
យតៃម� ខ�ស់, �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�
៌ ន បែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� longbeach.gov និង�ម
@LongBeachCity េ�េលើ Facebook, Twitter និង Instagram ។
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
�មអុីនធឺែណត �៉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��តេលើអ
ក� រកម� ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច ។ េ�យេ��តេលើ�រផ� ល់លទ��ពចូ លេ្របើ្រ�ស់ េ�យឥតគិតៃថ�
និងេស� ើ�ព�� ចំេ�ះព័ត៌�ន និង�រ�ំ្រទ ស្រ�ប់�រសិក� អស់មួយជី វ �ត, ប�
� ល័យផ� លជ
់ ូន
េសៀវេ�, ឯក�រផ្សព� ផ�យ, ទិន���ន, លទ� �ពទទួ ល�នអុីនធឺែណត, មជ្ឈមណ�លសិក� លក� ណៈ

្រគ� �រ, ទីកែន� ងស្រ�ប់សប
ិ ្បករ, និង្រពឹត�ិ�រណ៍េផ្សងៗ េទៀត �េ្រចើន �ប់ព�
ី ទីនិ�នេរឿងរហូ តដល់
កម� វ �ធីអប់រ� និងវប្បធម៌ ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត សូ មចូ លេ� www.longbeach.gov/library, “ចុចចូ លចិត� (Like)” ទំព័រ
Long Beach Public Library េ�េលើ Facebook, េហើយ �មទំព័រេ��ះេនះ េ�េលើ Twitter និង
Instagram។
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