េសចក� ី្រប�សព័ត៌�ន
ៃថ� ទី 18 ែខឧស� ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ រ �ក ឌឺ � ទ័រ (Rick de la Torre) ម�ន� ីពត
័ ៌�នសហគមន៍ ៃន�យក��នេស�អភិវឌ�ន៍
ឡ
� ង� �ច, 562.570.7174, Rick.Delatorre@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

មជ្ឈមណ�លផ�ល់លិខិតអនុ��តិ ឡ
� ង� �ច េ���្រក �ង
�ប់េផ�ម
ើ បេ្រមើេស�ជូនអតិថិជន េ�យ��ល់ ក��ងក
្រមិតកំណត់មួយ ។
ឡ
� ង� �ច, CA - មជ្ឈមណ�លផ� ល់លិខិតអនុ��តអភិវឌ្ឍន៍ ៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច េ��ន់ ទី 2 ៃន
អ�រ��្រក �ង ឥឡ�វេនះ េបើកបេ្រមើេស�ជូ ន �ម�រ�ត់ជួប ទុក�មុន ក��ងែដនក្រមិតមួ យ
ស្រ�ប់ែតលិខិតអនុ��តរហ័ស �ក់ព័ន�នឹង គេ្រ�ង�ងសង់ ��តតូ ច ។ �រ�ត់ជួប ទុក�មុន
េ�ៃថ� ដែដល �ចេធ� ើេ��ន េ�េពល�នចេ��ះេពល (�រេដើរចូ លមកជួ បេ�យ��ន�រ�
ត់ជួបទុក�មុន នឹងមិន្រត�វ�នអនុ��តេ�ះេទ) ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) «�រេបើកដំេណើរ�រមជ្ឈមណ�លផ� ល់លិខិត
អនុ��តរបស់េយើង េឡើង វ �ញ េ�យ�ន�រកំណត់ក្រមិត និង្របកបេ�យសុវត� ិ�ព គឺ�ជំ�៊ន
វ �ជ� �នមួ យេទៀត ែដលេយើងសេ្រមច�ន ខណៈែដល�រឆ� ង�តត�ត COVID-19 ��កល
បន� ថមថយចុះ ។» «េយើងខ��ំដឹង� អតិថិជនមកេស� ស
ើ ុំលិខិតអនុ��តរបស់េយើង ដូ ច� ��ស់ផ�ះ
និងអ� កេ�៉�រ �នរង់�ឱ
ំ �ស មកេ�យ��ល់ េដើម្បី�ប់េផ� ើម ឬ បន� �រ�រគេ្រ�ងេផ្សងៗ
របស់ពួកេគ េហើយ�រេបើកបេ្រមើេស� េឡើង វ �ញ េ�យ�ន�រក្រមិតេនះ នឹងផ� ល់ក�ីសង្ឃឹ
មដល់ពួកេគេហើយ ។»
�រ�ត់ជួប��ល់ ទុក�មុន �ចេធ� ើេ��ន �ប់ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក �ប់ពីេ�៉ង 1 ដល់ 3:30
រេសៀល ។ េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នលំអិត និងេធ� ើ�រ�ត់ជួប ទុក�មុន សូ មចូ លេ�
longbeach.gov/permits ។
េភ��វរបស់មជ្ឈមណ�លផ�លល
់ ិខិតអនុ��ត គួ រយល់ដឹង អំពីេ�ល�រណ៍ែណ�ំ និងនីតិ វ �ធី ដូ ច�
ងេ្រ�មេនះ៖
• អ� កែដល�ន�រ�ត់ជួប ទុក�មុន េដើម្បីចូលអ�រ��្រក �ង ្រត�វ�ក់រ�ំងមុខ េហើយ
េ�រព�ម េ�ល�រណ៍ែណ�ំសុវត� ិ�ព COVID-19 រ ួម� ំង �រកំណត់ក្រមិត�មតំប
ន់្រប���ស� (occupancy restrictions) ។
• �រ�ត់ជួប� ំងអស់ គឺស្រ�ប់ែតគេ្រ�ង�ងសង់ ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍ ស្រ�ប់លិខិត
អនុ��ត រហ័សប៉ុេ�
� ះ ។ ឧ�ហរណ៍ រ ួម�ន �រប�រ�
� ៉ សុីនកេ��ទឹក, េស�អគ� ិសនី ឬ�រតេម� ើង
ក្រមិត្របព័ន�កេ��, �រប�របង
� � �ច និង្របក់ដំបូលថ� ី ។ សូ មេមើល ្រពឹត�ិប័្រតព័ត៌�ន អំពីេស�ផ�

•
•

ល់លិខិតអនុ��ត IB-058 េលឿន ស្រ�ប់ប�� ីគេ្រ�ង�ងសង់ ��តតូ ច ែដល�នគុណវុឌ្ឍន៍
ស្រ�ប់េស�េនះ ។
អតិថិជនគួ រេ្រត�មលក� ណៈ ក��ង�រ�ក់ឯក�រ�ក់ព័ន�� ំងអស់ �ទ្រមង់ឯក�រឌីជីថល
PDF េ�ក��ងឧបករណ៍ផ��កទិន�ន័យ (USB) ។
េស� �មអុីនធឺែណត នឹងបន� ដំេណើរ�រ ស្រ�ប់្របេភទគេ្រ�ងេផ្សងៗ េទៀត ែដលមិន�ច
ទទួ លេស� េ�យ�រមក�ក់�ក្យេ�យ��ល់�ន ។

«េយើងខ���
ំ នក� ី រ �ក�យ និងរ�េភើប ែដលេយើងខ���
ំ ប់េផ� ើមេធ� ើ�រ េ�យ��ល់ �ថ� ីម�ងេទៀត �មួ យអ
តិថិជន េ�េពលេយើងខ���
ំ ប់េផ� ើម្រតឡប់មកបំេពញ្របតិបត� ិ�រ �ធម� �េឡើង វ �ញ ។» «�រែកស្រម� ល
េ�េលើ្របព័ន�ឌជ
ី ីថលរបស់េយើងខ��ំ និង�រែកែ្រប េផ្សងៗេទៀត ែដលេយើងខ��ំ�នេធ� ើ និងបន� េធ� ើ េដើម្បីេធ� ើ
ឱ្យេស� ្របេសើរេឡើង, េ�យគិត�ប់ពីេពល�ក់�ក្យេស� ើសុំដំបូង ដល់េពលពិនិត្យេមើលប� ង់ រហូ តដល់
េពលេចញលិខិតអនុ��ត, នឹងជួ យេយើងខ��ំឱ្យ�ចរក��ន �រេប� ��ចិត� ក��ង�រក�ងឡ
� ង� �ច
ឱ្យ�ន់ែត្របេសើរេឡើង ។»
ឡ
� ង� �ច �ន�ត់ វ ��ន�រមួ យចំនួន ក��ង�រែកលំអ រយៈេពលេឆ� ើយតប ក��ង�រផ� ល់លិខិតអនុ��ត
រ ួម� ំង �រេបើកមជ្ឈមណ�លផ� ល់លិខិតអនុ��ត េឡើង វ �ញ, េ�យ�ក្យេស� ើសុំ ស្រ�ប់គេ្រ�ង ��តតូ ច
ែដលេ�សល់ ទទួ ល�ន�រេឆ� ើយតប ក��ងរយៈេពល �ន់ែត�ប់រហ័ស�មុន ។ ព័ត៌�នបែន� មេទៀត
អំពីកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របង� ំងេនះ និងបុព�េហតុ ែដល�ំឱ្យរយៈេពលេឆ� ើយតប េកើនេ្រចើនេឡើង �ចរ
ក�ន េ�ទីេនះ ។
អំពីេស�អភិវឌ្ឍន៍ ឡ
� ង� �ច
េ�យបេ្រមើេស�ជូ ន ្រប�ពលរដ� ធុរកិច� និងសហគមន៍ �ទូ េ�, �យក��នេស�អភិវឌ្ឍន៍ ឡ
� ង� �ច
កំណត់បទ��ន ស្រ�ប់គុណ�ពខ� ស់, �រេធ� ើែផន�រ្រក �ង ្របកបេ�យន�នុវត� ន៍ និង កិច�ខិតខំ្របឹ
ងែ្របង �៉ងរស់រេវ �ក ែដលបេង� ើតសហគមន៍ ្របកបេ�យវឌ្ឍន�ព និងនិរន� រ�ព �នែត្របេសើរ
េឡើង េ�ក��ងទី្រក �ង ។
� ញ
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ ន បែន� មេទៀត សូ មចូ លេ� longbeach.gov/lbds ។ សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
សង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត�
៌ នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter និង Instagram ។
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��ន
នូ 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 ។ សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�
េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter, Instagram និង
YouTube ។
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