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ៃថ� ទី 24 ែខឧស� ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ េជន ្រហ��ទី
�
(Jane Grobaty) ម�ន� ីពត
័ ៌�នសហគមន៍ �មរយៈ
Jane.Grobaty@longbeach.gov ឬ 562.570.3233
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

ឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ ឡ
� ង� �ច នឹងផ�លជ
់ ូន ��ក់
េរៀនែបបកំ�ន� ថ�ី េ�យចូ លរ ួមេ�យ��ល់ េ�ែខមិថុ�
�រចុះេ��ះ ស្រ�ប់��ក់េផ្សងៗ �ប់េផ�ើមេ�ៃថ�ទ ី 27 ែខឧស�
ឡ
� ង� �ច, CA - ឧទ�ន �រកំ�ន� & សមុ្រទ ឡ
� ង� �ច (PRM) នឹងផ� ល់��ក់េរៀនែបបកំ�ន� ថ� ី មួ យ
ចំនួន េ�យចូ លរ ួមេ�យ��ល់ េ�ែខមិថុ� ��ក់េរៀនេនះ នឹង�នផ� ល់ជូន ស្រ�ប់អ�កែដល�ន
�យុ �ប់ពេី �ក្រមិតមុនចូ លបឋមសិក� រហូ តដល់ 50 ��ំ និងេ្រចើន�ងេនះ េហើយរ ួម�ន
សកម� �ព ែផ� ក�ង�យ ែផ� កប�� និងែផ� កកំ�ន� សប�យ �េ្រចើន ។ �រចុះេ��ះ ស្រ�ប់��ក់� ំង
អស់ �ប់េផ� ើមេ�ៃថ� ទី 27 ែខឧស� េ�េ�៉ង 10 ្រពឹក ែដលេធ� ើេឡើង �មអុីនធឺែណត និងមកេ�យ
��ល់ ។
េគ�ចចុះេ��ះ�ន េ�យេ្របើ��ឡ
� ក LB RecConnect េ�េលើអុីនធឺណឺត ែដលស� ិតេ�ក��ងេគ
ហទំព័រ LBparks.org ឬ មកេ�យ��ល់ េ�អ�ររដ� �ល PRM ែដល�ន�សយ��នេលខ 2760 ផ� វ�
ែអ៊ន ស�ដ
� េប៊កេឃើ (N. Studebaker Road) ។ �រចុះេ��ះេ�យ��ល់ �ចេធ� ើេ��ន េ�យ�ន�រ
�ត់ជួប ទុក�មុនប៉ុេ�
� ះ ។ េគ�ចកំណត់េពល�ត់ជួប េ�យ��ល់ �មអុីនធឺែណត ឬ េ�យទូ រ
សព� េ�េលខ 562.570.3111 ។
េដើម្បីសុខ�ព និងសុវត� ិ�ព របស់អ�កចូ លរ ួម ្រគ� និងបុគ�លិក� ំងអស់, ��ក់� ំងអស់នឹងេ�រព�ម
ពិធី�រសុវត� ិ�ព COVID-19 បច��ប្បន� ដូ ច�នប��ក់ េ�ក��ង បទប��សុ�ភិ�ល្រក �ង រហូ ត
�ល់ែត�ន េសចក� ីជូនដំណឹងបែន� មេទៀត ។
េសចក� ីលំអិត �ក់ព័ន�នឹង ៃថ� សិក�, េសចក� ីប រ ��យេផ្សងៗ និងេសចក� ីែណ�ំ ្រពម� ំងទី�ំង នឹង
�ចរក�ន េ�េពលចុះេ��ះ ។ ��ក់េរៀនែបបកំ�ន� ែខមិថុ� ែដលនឹងផ� លជ
់ ូ ន រ ួម�នដូ ចតេ�
េនះ ៖
ក្រមិតមុន ចូ លបឋមសិក� ៖ �រេធ� ើម� �ប ធីែមល [Thyme!], �មីហ�ស
� [Amigos] និង ែប៊មបូ េឡអូ ែអ៊មី
ហ� ីតូស [Bamboleo Amiguitos] (�រប���បរស�តិេអស៉�ញ), �រេលងកំ�ន� �មួ យេសះ ស្រ�ប់
េក� ងេ�ក្រមិតមុនចូ លេរៀន េ�ក្រមិតបឋមសិក�, �រ�ន, គណិត វ �ទ� & សកម� �ព េ�ក្រមិតមុន
បឋមសិក� �េ្រចើនេទៀត, សម� ័ន�កី��ល់�ល់ � �តឌី (Biddy), សម� ័ន�កី��ល់ ធីប៊ល � �តឌី (Biddy
Tee Ball League), កី�េលងកូ ន�ល់ ឌី�ប់ �យនី (D-Up Tiny Ballers), កី��ល់េ�ះ កុ�រ

(HoopsterTots), កី��ល់�ត់�៉ក់/�៉ & ខ��ំ, ពហុកី� ស្រ�ប់កុ�រ, វគ� មុនចូ លេលងកី��ល់�ត់,
កី��ល់�ត់ កុ�រ, ជំ�ញកី� ធីប៊ល (Tee Ball) និងកី��ល់�ត់ កុ�រ ។
កម� វ �ធីេ�ះជំរុ�យុវជន ៖ ដំេណើរផ្សងេ្រពង ក��ង STEM េ�យេ្របើេឡហ�,� កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េលង�ល់េ�ះ, អ� ក
េលងកី��ល់�ត់ អន� រ�តិ (មួ យកំ�ត់្រពឹក និង �យនី ធិក [Tiny Tykes]), កម� វ �ធីេក� ងគ��ល
េ� ្រប �ស & ្រសី, កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� �រ�រគីមី រឡិករឡក់, ទង់�តិកី��ល់�ត់ ប�
� លចិត� េ�យកី�
�ល់�ត់ USA, វ �ស� កម� ែបបកំ�ន� សប�យ, េលងល�យ & សកម� �ព�េ្រចើនេទៀត ! កម� វ �ធីេ�ះជំរុ�
ែហរ � ផតេធើ (Harry Potter) & ហុកវត (Hogwarts), បណ�ិតស� វ �ទ���ស� NASA, ែល្បងបេច� ក វ �ទ�
TEKnologies, កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� ែបបេដើរលក់ ��តតូ ច (Mini-Hawk Camp) ។ កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េលងពហុ
កី�, កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េភៀសសុី ែជកសុន (Percy Jackson), វ �ស� កម� ប៉ូ េគម៉ុន (Pokemon) េ�យេ្របើេឡហ� �
(LEGO), �រេរៀបចំេ្រគ�ងយន� េ�យេ្របើ្របព័ន� វ �ឌូ េឡហ� � (LEGO WeDo Systems), មន� ីរពិេ�ធន៍
��ក់�រស��ត់, កម� វ �ធីេ�ះជំរុ� េលងកី�ធីប៊ល (Tee Ball), និង កម� វ �ធី ��ប & វត�� ។
��ក់យុវជន ៖ �រេធ� ើម� �ប �មូ ល��ន ស្រ�ប់កុ�រ, �ររច�ម៉ូ ដនំេខក, សិ����រ�ំក�
ុ រ, �រ
កំ�ន� �មួ យេសះ ស្រ�ប់កុ�រ, �របេង� ើនចំេណះដឹង ែផ� កគណិត វ �ទ� 2-6, �របេង� ើនចំេណះដឹង
ែផ� ក�ន 2-6 និង K-1, កី�កូ ន�ល់ ឌី�ប់ (D-Up Ballers), កី�ជូ ជីតសុ (Jujitsu), ���ត់េត, សូ តូ
�ន់ ���ត់េត (Shotokan Karate), ស� ីែឆ� ស� េី លើបន� ះ��រ និង្រក �មតិចនិចេលងកី��ត់�ត់ 1 ។
��ក់េក� ងជំទង់ ៖ ��ក់េធ� ើម�ប
� ក្រមិតមូ ល��ន ស្រ�ប់េក� ងជំទង់, សិ����រ�ំ ស្រ�ប់កុ�រ និង
�រអប់រ�អ�កេបើកបរ �មអុីនធឺែណត
��ក់មនុស្សធំេពញវ �យ ៖ �រ�៉ន្រក�ត់ រហ័ស (Fast Quilt), ជំ�៊ន 2 & េ�ល, ្រសេដៀង រ�ំ�េឡ,
រ�ំតង់ហ� � �ហ្សង់ទីន, រ�ំ�ជួ រ, �របង� ឹក �កប្បកិ រ ��វ �ជ� �នរបស់ែឆ� 101, �របង� ឹក �កប្ប
កិ រ ��វ �ជ� �ន របស់ែឆ� 201, វគ� បេ្រង�នេ្របើ្រ�ស់កុំព� ្យទ័រ និងអុីនធឺែណត �មអុីនធឺែណត, �រេលង
កំ�ន� �មួ យេសះ ស្រ�ប់មនុស្សធំ, �រហ� ឹក�ត់ ែផ� ក�ងក��ង 40-30-20, �រ�ត់ ែអ៊រ� ូបិក ក្រមិត
្រ�ល, �រ�ត់យូ �
៉ � ែផ� កទេន� ញ�ក្យឱ្យរត់�ត់ & ែផ� ក�ង�យ, និង B.L.A.S.T ។ �រ�ត់ព្រងឹង
�ង�យ� ំងមូ ល, ក�ច់គុណ �ពូ េវ�� (Capoeira), �រ�ត់ ែអ៊រ� ូ� �ក ែដលេធ� ឱ
ើ ្យប៉ះ�ល់ ែផ� កច��ក់េបះ
ដូ ង ក្រមិត�ប (SCI-Cardio Sculpt Low-Impact Aerobics), �រ�ត់កី� ែបប�យ�មួ យក�ច់ពី
�ត៍ (Fusion Pilates Conditioning), �រ�ត់្រ�ណេ្របើក�ច់ពី�ត៍ េលើក្រ�ល (Pilates MAT Fitness),
�រ�ត់យូ �
៉ � �មួ យ េឡសុី (Lacey), �រ�ត់កី� ែបបហ�ំ� ���េអស�៉ញ, កី�ជូ ជីតសុ, ���ត់
េត, និង សូ តូ �ន់ ���ត់េត ។
៉ � េ�យេ្របើេ�អី, �រ
មនុស្សធំ �ន�យុ 50 ��េំ ឡើង ៖ រ�ំ�ជួ រ ស្រ�ប់មនុស្ស�ស់, �រ�ត់យូ �
�ត់យូ �
៉ � ែបបទន់ភ�ន់ ៖ ្រគប់ក្រមិត� ំងអស់, សុខ�ព�ង�យ ស្រ�ប់មនុស្ស�ស់ និង �រ�ត់
ពត់/សន� ឹង �ង�យ ហ�ំ� (Zumba® Gold Toning w/ Stretch) ។
ព័ត៌�ន បែន� មេទៀត �ក់ព័ន�នឹង កម� វ �ធី PRM និង�រផ� ល់ជូន�� �ចរក�ន េ�យ្រត�វចូ លេ�
LBParks.org ឬ ទូ រសព� េ�េលខ 562.570.3150 ។
សំណួរពីប�
� ញផ្សព� ផ�យ �ចប��ន
� េ� េជន ្រហ��ទី
�
(Jane Grobaty) ម�ន� ីពត
័ ៌�នសហគមន៍ �មរ
យៈ Jane.Grobaty@longbeach.gov ឬ េលខ 562.570.3233 ។

###

