េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន

ៃថ� ទី 28 ែខឧស� ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ សុីនធ� បូ ធី�� (Cynthia Bautista) ប�
� រក្ស �ន់ខ�ស់, 562.570.6645,
Cynthia.Bautista@lbpl.org
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�
ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច �ក់ឱ្យដំេណើរ�រ កម� វធី
�ន រដូ វេ�� ្រប�ំ��ំ 2021 ។
� រយៈ
អ� ក�ន ្រគប់�យុ�ល�ំងអស់ �ចចុះេ��ះ ចូ លរ ួមកម� វធី
េពល ្រ�ំបីស��ហ៍េនះ �នេ�យឥតគិតៃថ� េ�យ�ប់េផ�ើមពីៃថ�ទី 2
ែខមិថុ� ។
ឡ
� ង� �ច, CA - ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច (LBPL) នឹង�ប់ដំេណើរ�រ កម� វ �ធី�ន រដូ វេ�� ��ំ 2021
របស់ខ� �ន េ�ៃថ�េ�រ� ទី 19 ែខមិថុ� េវ�េ�៉ង 11 ្រពឹក �មរយៈ ទំព័រ LBPL Facebook ។ ្រពឹត�ិ�រណ៍
េបើកដំេណើរ�រ ពិេសស នឹង�នផ� ល់ជូន កម� វ �ធីសែម� ង �មអុីនធឺែណត េ�យ្រគ�េសៀក ្រគីស� �េហ� ើ ធី
(Christopher T. Magician) និងផលិតកម� សត� �៉សុីហ�ិក (Pacific Animal Productions) ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នគូ សប��ក់� «ខ��ំេលើកទឹកចិត� ្រគ� �រ� ំង
អស់ េ�ឡ
� ង� �ច �ញ្របេ�ជន៍ ពីកម� វ �ធីប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច រដូ វេ�� ដ៏អ��រ្យេនះ េហើយ
�ប់េផ� ើម�ន េ�េពលកម� វ �ធីេនះេបើកដំេណើរ�រ��ម ។»
កម� វ �ធី រយៈេពល្រ�ំបីស��ហ៍ េ���េំ នះ «�រ�នផ� ល់�ព្រសស់្រ�យ ដល់ពភ
ិ ពអ� ក» េលើកទឹកចិត�
អ� ក�ន ្រគប់�យុ�ល� ំងអស់ ឱ្យរុករកពិភព្រសស់្រ�យ េ�ជុំ វ �ញខ� �នពួ កេគ �មរយៈេសៀវេ� និង
សកម� �ព លក� ណៈៃច� ្របឌិត ។ អ� ក�ន ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យមកយកេសៀវេ� េ��នរយៈេពល
្រ�ំៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍ េហើយបំេពញសកម� �ព ចំនួនពីរ េដើម្បីទទួ ល�ន ��កនិមិត� និង�នចុះ
េ��ះ�ប់េ��តផ្សងសំ�ង ្រប�ំស��ហ៍ ។ �រចូ លរ ួម ជួ យក��ងលក� ណៈដ៏អ��រ្យ ក��ង�ររក� ចិត�
គំនិតេក� ងៗ ឱ្យ�នលក� ណៈសកម� េ�ែខ ក��ងអំឡ
� ងរដូ វេ�� េហើយប��រ «ប����ក់ចុះសមត� �ព�ន
េពលវ �ស្សម�ល» កុំឱ្យេកើត�ន ចំេ�ះសមត� �ពសិក� របស់ពួកេគ ។
េភ��វ�ចចុះេ��ះ �មអុីនធឺែណត េ�យ�ប់េផ� ើមទទួ ល េ�ៃថ� ទី 2 ែខមិថុ� ��ំ 2021 េ�យេ្របើ
្រ�ស់��ល�ន និមិត�ិ របស់ គឺ គំនរសែណ�ក (Beanstack) ែដល�េគហទំព័រ និងកម� វ �ធី�យ្រស� លេ្របើ
្រ�ស់ ក��ងទូ រសព� ចល័ត េ�យអនុ��តឱ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់ ចូ ល�ន និងេធ� ើសកម� �ព របស់ខ� �ន សេ្រមច
ឱ្យ�ន��ៃដ េហើយែស� ងរក េសៀវេ�ថ� ីៗ ។ េ�យ�ប់េផ� ើម ពីៃថ� ទី 2 ែខមិថ�
ុ តេ� អ� ក្រគប់��ក៏
�ចមកចុះេ��ះ េ�យ��ល់ េ��ម ទី�ំងប�
� ល័យ េបើកទូ �យ ផងែដរ ។
េហ� �ន� វ �ល�ម (Glenda Williams) �យកប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច �នែថ� ង� «កម� វ �ធី�ន
រដូ វេ�� ្រប�ំ��ំ របស់េយើង គឺ�មេធ��យ ដ៏អ��រ្យមួ យ ស្រ�ប់ឱ្យ្រគ� �រ �ចចំ�យេពល

្របកបេ�យន័យខ� ឹម�រ �មួ យ�� ។» «��ំេនះ េយើងខ��ំនឹងផ� ល់ជូន កម� វ �ធីកូន�ត់ ស្រ�ប់អ�ក�ន
្រគប់�យុ�ល� ំងអស់�ច�ន និងេធ� ើ�ររុករក �នេពញមួ យរដូ វេ�� ។»
«�រ�ន ផ� ល់�ព្រសស់្រ�យ ដល់ពិភពេ�កអ� ក» ដំេណើរ�រ ពីៃថ� ទី 19 ែខមិថុ� ដល់ៃថ� ទី 14 ែខ
សី� និងផ� ល់ជូន កម� វ �ធីឥតគិតៃថ� �� ស្រ�ប់ក�
ុ រ េក� ងជំទង់ និងមនុស្សធំ េដើម្បីេលើកទឹកចិត�
និង�ំ្រទ ឱ្យ�ន�រ្រស�ញ់�រសិក� ។ សកម� �ព េ�រដូ វេ�� រ ួម�ន �ទីន�
ិ នេរឿង �មអុីនធឺ
ែណត ្រប�ំស��ហ៍ ស្រ�ប់កុ�រតូ ចៗ និង កម� វ �ធីហត� កម� យកេ្រគ�ងេ�េធ� ើ ស្រ�ប់កុ�រ �ន�យុ
ពី បួ ន��ំ ដល់ 10 ��ំ ។ េក� ងជំទង់�ចេលងសប�យរ �ក�យ �េពលរេសៀល �មួ យ �៉ក អូ សុីរ� ូ (Mark
Oshiro) អ� កនិពន� េសៀវេ� �នចំណងេជើង� េយើង��ក់ៗ �សមុ្រទខ�ច់ (Each of Us a Desert),
និង េធ� ើ បេង� ើត រច�បទ (Make Create Design) ែដល�េស៊ រ �ែល្បងេរៀបរច�បទ �វ �េដអូ �ន ៥ វគ�
(5-part video game design series) ។ កម� វ �ធី ស្រ�ប់មនុស្សធំ �ន ក� ឹប�នេសៀវេ�, េវទិ�ជែជក
�មួ យអ� កនិពន� និងសិល្បករ, និងឱ�សចូ លរ ួមកម� វ �ធី «�្រតីគូរគំនូរ» �មួ យេភ��វពិេសស សត� ស�ស
�
េ��ះ �កូ (Paco the Sloth) ែដលអ� កចូ លរ ួមនឹងេរៀនគូ រគំនូរ ខណៈែដលពួ កេគសិក� អំពីចំណុចគួ រឱ្យ
�ប់�រម� ណ៍ អំពីសត� ស�ស
� (sloths) ។
កម� វ �ធី�ន រដូ វេ�� ្រប្រពឹត�េ��ន េ�យ�ន�រ�ំ្រទ ពីមូលនិធីប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច និង
មិត�ភក� ិ របស់ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ។ ចិត�សប្ប
� រសរបស់ពួកេគ ផ� ល់លទ��ពឱ្យ LBPL �ចផ� ល់
ជូ ន េសៀវេ� និងេ្រគ�ងេលើកទឹកចិត�េផ្សងៗ េទៀត ដល់អ�កចូ លរ ួម ្រពម� ំងផ�ល់ជូន សមត� �ពពិេសស
�នមកពីអ�កផ� ល់�រកំ�ន� និងអ� កអប់រ� ក្រមិត�ជីពែបប្រគ� �រ ។
េដើម្បីែស� ងយល់ បែន� មេទៀត អំពីកម� វ �ធី�ន រដូ វេ�� និង្រពឹត�ិ�រណ៍របស់ប�
� ល័យ �េពល�ងមុខ
េនះ សូ មចូ លេ� lbpl.org ឬទូ រសព� េ�េលខ 562.570.7500 ។
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