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ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ ��មៗ

ប�
� ល័យ��រណៈេ�ឡ
� ង� �ច ផ�ល់ជូន�រចូ លទស្ស�ទស្ស
�វដ� ីឌីជីថលេពញនិយម
�នទស្ស�វដ� ីេ�េលើទូ រស័ព� , េថេប� ត ឬកុំព� ្យ ទ័រ
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ប�
� ល័យ��រណៈេ� Long Beach (LBPL) �នទស្ស�វដ� ីឌីជីថ
ល�ង 3.500 ែដលឥឡ�វេនះ�ចរក�ន�មរយៈOverDrive របស់ខ� �នេ�យឥតគិតៃថ� ។
អភិ�ល្រក �ងេ�ក Robert Garcia �ន្រប�សន៍� «�រផ� ល់ជូនទស្ស�វដ� ីឌីជីថល�ប់�ន់
េ�យឥតគិតៃថ� និង�យ្រស� លក��ង�រទទួ ល�ន �ចបំេពញបែន� មនូ វ្របភពធន�ន�
េ្រចើនែដល�ន�មរយៈប�
� ល័យ��រណៈរបស់េយើង។» «េ�េពលែដលមនុស្សមិន�ចមក
េមើលប�
� ល័យក��ងតំបន់េ�យ��ល់, �រ្របមូ លថ� ីេនះនឹងេធ� ើឱ្យទស្ស�វដ� ី�ន់ែត�ន�ព
�យ្រស� ល និងផ� ល់ឱ្យអ� ក�ននូ វឱ�សេដើម្បីែស� ងរកចំ�ប់�រម� ណ៍ថ�ីពីផ�ះ។»
�មួ យនឹង�តប�
� ល័យ LBPL ែដល�នសុពល�ពអ� ក���ក់�ចខ� ី្រ�ក់ពី�រ្របមូ លឌី
ី
ជថលរបស់ខ� �ន�នេ�យចូ លេមើល ប�
� ល័យឌីជីថល ឬ�ញយកឯក�រ Libby ែដល�កម�
វ �ធី�នែតមួ យពី OverDrive។ ទស្ស�វដ� ីែដលេពញនិយម គឺ��របែន� មចុងេ្រ�យបំផុតេ�
ប�
� ល័យឌីជីថលែដល�ប់ប��ល
� � ំងេសៀវេ�េអឡិច្រត�និច និង eAudiobooks, �ែសត និង
មូ ល��នទិន�ន័យ្រ�វ្រ�វដូ ច�ទិន�ន័យ Axle (ទីផ�រ��ល់) និង Ancestry ស្រ�ប់ប�
� ល័យ
(�រ្រ�វ្រ�វពន�� វ �ទ�) ឥតគិតៃថ� �ប់�ន់ច�ប់ចម� ង រ ួចេ�េហើយ។
«�យកេស�កម� ប�
� ល័យថ� ីរបស់េយើង�នចំណងេជើងពីប�
� ្របេទស��េលើពិភពេ�ក
រ ួម�ន្របេទសមុិកសុិក ជប៉ុនចិន អូ ���លី ឥ�
� និង�េមរ �កក�
� ល និង�េមរ �ក�ងត្ប
� ង
ែដល���េដើមែដល�នេ�ះពុម�ផ�យ» �យកេស�កម� ប�
� ល័យេ�ក Glenda Williams
�ន�ន្រប�សន៍។ «េយើងរ�េភើបែដល�ចផ� ល់ជូននូ វ�រ្របមូ លផ��ំែបបច្រម �ះដល់អ�ក�ំ្រទ
របស់េយើង។»
ទស្ស�វដ� ី�នទ្រមង់េពញទំព័រ មិន�នប�� ីរង់�ំ ឬព្យ
� រេទមិន�ប់ប��ល
� ែដនកំណត់�ក
េចញ និងផ� ល់ជូនអ� ក�ននូ វជេ្រមើសេដើម្បីបន� �រេ្រជើសេរ �ស�ថ� ីរបស់ពួកេគ។ អ� ក�នក៏�ច
�ញយកទស្ស�វដ� ីេ�េលើ Libby េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់េ្រ�ប�
� ញ។
េស�កម� េនះ�ចេ្របើ�ន�មួ យកុំព� ្យទ័រ និងឧបករណ៍សំ�ន់ៗ� ំងអស់រ ួម�ន iPhone®,
iPad®, Android™ devices, Windows® tablets និង Kindle® [ប�
� ល័យ�េមរ �ក] ។ ប័ណ�

កម� សិទ�ិ� ំងអស់នឹងផុតកំណត់េ�យស� ័យ្របវត� ិេ�ចុងប�� ប់ៃនរយៈេពលខ� ី េហើយមិន�ន
�របង់ៃថ� យឺតេទ។
អ� ក�ន�ចរកេមើលបណ��ំឌីជីថលរបស់ប�
� ល័យខ� ីចំណងេជើង��មៗ េហើយ�ប់េផ� ើម�ន ឬ
��ប់េ�យឥតគិតៃថ� �មរយៈ�រ�ញយក Libby ឬចូ លេ��ន់
longbeach.gov/library/digital-library/។
បុគ�លិកប�
� ល័យ��រណៈេ�ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច �ចជួ យអ� ក�ន�មទូ រស័ព�េលខ
562.570.7500 ៃថ� អ��រ ដល់ៃថ� េ�រ��ប់ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់ 5 ��ច។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 470,000 �ក់ ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ែដល�នទទួ ល�ន�នរ��ន់ និង
ៃច� ្របឌិតថ� ី�េ្រចើន �នផ� ល់ជូននូ វ�ពសំបូរែបបៃនពិភពេ�កៃនទី្រក �ងធំមួយ ខណៈេពល
ែដលរក��ននូ វលក� ណៈ�ព�បុគ�ល និង�នច្រម �ះេ�យភូ មិ��នេផ្សងៗ��ផ��ំ��េ��ម
បេ�
� យេឆ� រសមុ្រទ California។ ក��ង�ម�ទី្រក �ងែដលផ� ល់េស�កម� េពញេលញ, ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ទី�ំងៃន�រមន� ីរ និងមេ�្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 េផ្សងេទៀត
ដូ 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��ន
ចិ��ឹមសត� �្របវត� ិ��ស� ពីរកែន� ង, មន� ីរេពទ្យ 5 កែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល 5
កែន� ង, សួ នច�រ 171, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សិប�៉យល៍, កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង,
គន� ងផ� វ� ជិះកង់ និងកម� វ �ធីែចក�យកង់។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។
សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពីប�
� ល័យ��រណៈឡ
� ង� �ច
ប�
� ល័យ��រណៈេ�ឡ
� ង� �ច ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងក��ង��ំ 1896 ែដលបេ្រមើដល់ទី្រក �ង្របជុំ
ជនច្រម �ះែដល�ន្រប�ជនជិតកន� ះ�ន�ក់។ �មួ យនឹង�រសង� ត់ធ�ន់េលើ�រផ� ល់សិទ�ិ
ទទួ ល�នេ�យេសរ � និងេស� ើ�ព�� ព័ត៌�ន និង�រ�ំ្រទស្រ�ប់�រេរៀនសូ ្រតអស់មួយជី វ �ត
ប�
� ល័យផ� ល់ជូននូ វេសៀវេ�្របព័ន�ផ្សព� ផ�យ។ មូ ល��នទិន�ន័យ, �រេ្របើ្រ�ស់អុិនធឺណិត,
មជ្ឈមណ�លសិក�្រគ� �រ, កែន� ងផលិត និងកែន� ងេផ្សងៗេទៀត ្រពឹត�ិ�រណ៍ែដល�ន�ប់ពី
េពលេវ�េរឿងរហូ តដល់កម� វ �ធីអប់រ� និងវប្បធម៌។ ្របព័ន�ប�
� ល័យ��រណៈេ�ឡ
� ង� �ច រ ួម
�នប�
� ល័យេម និងប�
� ល័យស��ត់ចំនួន 11 និងវត� �នេ�េលើអុីនធឺណិត��ំង។ េ�រដូ វ
េ����ំ 2017 ប�
� ល័យ��រណៈេ�ឡ
� ង� �ច �នទទួ ល�នរ��ន់េម�យ��ក់�តិស្រ�ប់ប
�
� ល័យ និង�រមន� ីរក��ង�រទទួ ល��ល់�រសហ�រសហគមន៍្របកបេ�យេ�គជ័យ�រ
បេង� ើតថ� S
ី TEM ( វ �ទ���ស� បេច� ក វ �ទ� វ �ស� កម� និងគណិត វ �ទ�) និងកម� វ �ធីេ��តអក� រកម� ដល់
្រប�ជនេ�ឡ
� ង េឆ� រខ�ច់។

� ល័យ�
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មសូ មទស្ស� http://www.longbeach.gov/library, “Like” ប�
�រណៈេ�ឡង� �ចេ�េលើFacebook, និង�មេយើង Twitter និង Instagram ។
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