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ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច �នបំណង្របមូ ល
ព័ត៌�ន ��តុចូល ពីសហគមន៍
ឡ
� ង� �ច, CA - ប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច (LBPL) �ន�ក់ឱ្យដំេណើរ�រស� ង់មតិ េដើម្បីកំណត់េ�
យច�ស់ អំពីចំ�ប់�រម� ណ៍ និងេសចក� ី្រ���របស់សហគមន៍ ចំេ�ះែផ� កេផ្សងៗ ៃនេស� ។ ឥឡ�វេនះ
ក្រមងសំណួរស� ង់មតិ �ចរក�ន េ�េលើអុីនធឺែណត រហូ តដល់ៃថ� ទី 28 ែខសី� េហើយ�នផ� ល់ជូន �
�� អង់េគ� ស, េអស�៉ញ, ែខ� រ និង ���ឡ
� ក ។ ឯក�រក្រមងសំណួរ ក៏�នផ� ល់ជូន �ពហុ��ផង
ែដរ េហើយ�ចរក�ន េ�្រគប់ទី�ំងប�
� ល័យ� ំងអស់ ែដលផ� លេ់ ស� មកយក & េចញេ� (Grab &
Go) និង LBPL To-Go ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «ប�
� ល័យ គឺ� ធន�ន�៉ងសំ�ន់ ចំេ�ះភូ មិ
��នរបស់េយើង េហើយ�តុចូល ពីសហគមន៍របស់េយើង �ន�រៈសំ�ន់�ស់ ចំេ�ះ�រេធ� ើែផន�រ
្របតិបត� ិ�រ របស់េយើងខ��ំ ។» «ខ��ំេលើកទឹកចិត�្រប�ពលរដ� ឱ្យចូ លរ ួមបំេពញ ក្រមងសំណួរស� ង់មតិ របស់
ប�
� ល័យេយើង ។ មតិ្រតឡប់ពីេ�កអ� ក �ន�រៈសំ�ន់�ស់ ស្រ�ប់េយើងខ��ំ េហើយជួ យេយើងខ��ឱ
ំ ្យ
�ចសេ្រមច�ន េ�លេ�របស់េយើងខ��ំ ក��ង�រ��ឱ្យេស�ប�
� ល័យ �ចបំេពញ�ន�មេសចក� ី
្រត�វ�រ របស់្រប�ពលរដ� ឡ
� ង� �ច� ំងអស់�� ។»
ក្រមងសំណួរស� ង់មតិ LBPL ព��ម�ញយក ព័ត�
៌ ន្រតឡប់ ពីសហគមន៍ ក��ងែផ� កដូ ច� េ�៉ង
ដំេណើរ�រប�
� ល័យ ព័ត�
៌ នអំពីប�
� ល័យ និងបេច� ក វ �ទ� ែបបស្រមបលក� ណៈ និងែបបជំនួយ ។
េ�លេ�ៃន�រស� ង់មតិេនះ គឺេដើម្បីកំណត់រកេស�� ែដល�ន�រៈសំ�ន់បំផុត ចំេ�ះេភ��វប�
� ល័
យ និងផ� ល់ឱ�សឱ្យពួ កេគ �ចផ� ល់ មតិេ�បល់�ន ។
ក្រមង់សំណួរ�ឯក�រ្រក�ស �ចរក�នេ�ទី�ង
ំ LBPL To-Go ដូ ច�ងេ្រ�មេនះ េ�ៃថ� អ��រ
និងៃថ� ្រពហស្បតិ៍ �ប់ពេី ពលៃថ�្រតង់ ដល់េ�៉ង 7 យប់; េ�ៃថ� ពុធ �ប់ពេី ពលៃថ� ្រតង់ ដល់េ�៉ង 6
��ច និងេ�ៃថ� ស្រុ ក និងៃថ� េ�រ� �ប់ពេី �៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច ៖
● ប�
� ល័យ ចំបង � �លលី ែជន ឃីង (Billie Jean King Main Library), 562.570.7500
● េប៊សរ� (Bay Shore), 562.570.1039
● ែអ៊ល ដូ ��ដូ (El Dorado), 562.570.3136
● េ្រប៊ត �ត (Bret Harte), 562.570.1044
● ឡ�ស�ល់តូស (Los Altos), 562.570.1045
● �៉កេត� ន (Mark Twain), 562.570.1046
● មីែសល អូ ��៉ (Michelle Obama), 562.570.1047

ែហ� �ន� វ �ល�ម (Glenda Williams) �យកប�
� ល័យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច �នគូ សប��ក់� «ប�
� ល័
យ��រណៈ ឡ
� ង� �ច ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង អស់រយៈេពល 125��ំ មកេហើយ និង�ន្របវត� ិ ដ៏យូរលង់
មកេហើយ ក��ង�រស្រមបខ� �ន េដើម្បីឱ្យ�ចបំេពញ�ន �មេសចក� ី្រត�វ�រ របស់សហគមន៍ ។» «េយើងខ��ំ
ចង់ដឹងពីមតិេ�បល់ របស់អ�កេ្របើ្រ�ស់ប�
� ល័យ� ំងអស់ សូ ម្បីែតអ� កែដមិនេ្របើ្រ�ស់ប�
� ល័យ
របស់េយើង �េពលបច��ប្បន� េនះក� ី េដើម្បីជួយេយើងខ��ំ ក��ង�រេធ� ើែផន�រ ស្រ�ប់េពលអ�គត េដើម្បី
��� អ� ក្រគប់��ទទួ ល�នកិច���គមន៍ និងចំ�យេពល ចូ លប�
� ល័យ�មភូ មិ��នរបស់ពួក
េគ ។»
ក្រមងសម្បត� ិ បច��ប្បន� របស់ LBPL រ ួម�ន វត�� និងឯក�រេ�ះពុម� លក� ណៈេ��តពិេសស, កំណត់្រ�,
DVDs, េសៀវេ�េអឡិច្រត�និក, េសៀវេ�សេម� ង ែដល�ច�ញយក�ន, វ �េដអូ និងត�ន� ី ្រពម� ំង ្រក�ម
ប៊ុក (Chromebooks) និងដុំអុីនធឺែណតឥតែខ្ស (wireless hotspots) ក��ងចំនួន �ង 800,000 ែដល
ី ល រ ួម�ន ធន�ន ស្រ�ប់�រេរៀន��, េធ� ើកិច�
�ចឱ្យអ� កេ្របើ្រ�ស់ខ�េី ចញ�ន ។ ប�
� ល័យឌីជថ
�រ្រគ��ក់ឱ្យេធ� ើេ�ផ� ះ និងជំនួយ ែផ� ក�រ�រ, ��ក់បេ្រង�នវ ���ជីវៈ និងបេច� កេទស, សកម� �ពេធ� ើ
េពលទំេនរ, ក្រមងសិក� អំពី�ច់�រេ�ហិត្រគ� �រ និងព័ត៌�ន ។
គំនិត�ក់ឱ្យេធ� ើ�រស� ង់មតិសហគមន៍េនះ េដើមេឡើយ េកើតេចញពីសំេណើ េ�កិច�្របជុំ្រក �ម្របឹក�្រក �ង
ឡ
� ង� �ច េដើម្បីសិក� អំពីេ�៉ងដំេណើរ�រប�
� ល័យ ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត អំពី�រស� ង់មតិេនះ ឬេស�ប�
� ល័យ សូ មចូ លេ� www.lbpl.org/ ឬទូ រ
សព� េ�េលខ 562.570.7500 ។ “ចុចចូ លចិត� (Like)” ទំព័រ Long Beach Public Library េ�េលើ Facebook,
េហើយ �មទំព័រេ��ះេនះ េ�េលើ Twitter និង Instagram។
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