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ៃថ�ទី 3 ែខកុម�ៈ ��ំ 2021
ទំ�ក់ទំនង ៖ Jane Grobaty, ម�ន� ីព័ត៌�នសហគមន៍, ឧទ�នឡ
� ង� �ច, �រកំ�ន� និងកំពង់
ែផកំ�ន� , 562.570.3233, Jane.Grobaty@longbeach.gov
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

ឧទ�នឡ
� ង� �ច �រកំ�ន� និងកំពង់ែផកំ�ន�
�ប់េផ�ើមដំេណើរ�រែផន�រយុទ���ស�េដើម្បីេធ� ើឱ្យសហគមន៍
�ន់ែត្របេសើរ
សហគមន៍្រ ត�វ�នអេ�� ើញ ឱ្យចូ ល រ ួមក��ង�រស� ង់មតិ
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ច ឧទ�ន�រកំ�ន� និងមន� ីរកំពង់ែផកំ�ន�
(PRM) កំពុង�ប់េផ� ើមដំេណើរ�របច��ប្បន� �ពែផន�រយុទ���ស� (ែផន�រយុទ���ស� ) របស់
្រកសួ ងេឡើង វ �ញ ប��ប់ព�
ី � កមួ យ��ំេ�យ�រ�រេឆ� ើយតបរបស់��្រក �ងេ�ជំងឺ�តត�ត
COVID-19 ។ សហគមន៍្រត�វ�នអេ�� ើញឱ្យេមើលលទ� ផលពី�រស� ង់មតិសហគមន៍ដំបូងនិងចូ ល
រ ួមក��ង�រផ្សព� ផ�យសហគមន៍េ�ជុំប��ប់។
អភិ�ល្រក �ងេ�ក Robert Garcia �ន�ន្រប�សន៍�«ឧទ�ន េឆ� រខ�ច់ និងកម� វ �ធីែដល
�ក់ទងេផ្សងេទៀត ែតងែត�ែផ�កសំ�ន់មួយៃន�ររស់េ�្រប�ំៃថ� របស់សហគមន៍េយើង» ។
«េយើងចង់លឺពស
ី ហគមន៍របស់េយើងអំពីរេបៀបែដលពួ កេគគិត�ចេ��ះខ� ះ�ត� ំងេ�ះគួ រែត
�ន�ររ �កចេ្រមើនេហើយបន� រ �ក�យស្រ�ប់រយៈេពល 10 ��ំ�ងមុខ» ។
កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ�ន�ប់េផ�ើមេ���ំ 2019 ប��ប់ពី�ន�រយល់្រពមពី្រក �ម្របឹក�
��្រក �ងឡ
� ង� �ចនូ វ�រផ� ល់ថ វ ��េដើម្បីេធ� ើបច��ប្បន� �ពែផន�រយុទ���ស� ��ំ 2003 របស់
PRM ។ បុគ�លិក��្រក �ង�នដឹក�ំដំេណើរ�រចូ លរ ួមសហគមន៍រ ួម� ំង�រ��បស� ង់មតិ
សហគមន៍ពហុ��េដើម្បីេស� ើសុំ�រចូ លរ ួមពី្រប�ពលរដ� និងអ� ក�ក់ពន
័ � េលើចក�� វ �ស័យរបស់
ពួ កេគស្រ�ប់អ�គតមន� ីរ។ �រស� ង់មតិេនះ្រត�វ�នផ្សព� ផ�យ�មអុិនធឺណិតនិងេ�េលើ
ប�
� ញសង� ម េហើយ្រត�វ�នផ្សព� ផ�យ���អង់េគ� ស េអស៉�ញ ែខ� រ និង���ឡ
� ក េ��ម
សហគមន៍សហគមន៍�ពយន� និង�រ្របគុំត�ន� ីេ�ឧទ�ន និង្រពឹត�ិ�រណ៍សហគមន៍ដៃទ
េទៀត។
អគ� �យកឧទ�ន�រកំ�ន� និងកំពង់ែផកំ�ន� , េ�ក Brent Dennis �ន�ន្រប�សន៍�
«ែផន�រយុទ���ស� នឹងកំណត់�េតើេយើងផ� ល់�ទិ�ពដល់�រ�ររបស់េយើងរេបៀបេរៀបចំ
បុគ�លិករបស់េយើង និង�រែដលេយើងសេ្រមចចិត�ពីកែន� ងែដល្រត�វ វ �និេ�គ េ�យរេបៀប�» ។
«េយើងកំពុងេស� ស
ើ ុំអ�កេ្របើឧទ�នរបស់េយើង និងស�ជិកសហគមន៍� ំងអស់ែចករ� ែលក
�មួ យេយើងនូ វមតិេឆ� ើយតបែដលនឹងេធ� ើឱ្យឧទ�ន និងេឆ� ររបស់េយើង�នសុវត� ិ�ព និង
្របកបេ�យ�រ��គមន៍�ងមុន េហើយកម� វ �ធីរបស់េយើង�ន់ែត្របេសើរ» ។

សហគមន៍្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យចូ លេ��ន់ េគហទំព័រ PRM េហើយចុចេលើ��ង
ំ «ែផន�រ
យុទ���ស� PRM» ឬចូ លេ��ន់ http://bit.ly/prm_strategicplan េដើម្បីពិនិត្យេមើលលទ� ផលៃន
�រស� ង់មតិសហគមន៍��ំ 2019 និងេធ� ើ�រស� ង់មតិពហុ��េលើកទី 2 ែដលនឹង�នរហូ តដល់
ៃថ�ទី 19 ែខកុម�ៈ។ ��កស��ផ្សព� ផ�យ�មេលើដី និង��ង
ំ រ ូប�ព�មបង� �ចែដល�នេលខ
កូ ដ QR ស្រ�ប់ឱ្យមនុស្សចូ លេមើល�រស� ង់មតិេ�យ��ល់េ�េលើឧបករណ៍��តហ� �ន្រត�វ�ន
បិទផ�យេ�ឧទ�ន�ង 40 កែន� ងេ�ទូ �ង
ំ ទី្រក �ង។
េលើសពីេនះេទៀត, ��នីយ៍េលចេ��ែដល�នច�ប់ចម� ងៃន�រស� ង់មតិ�ន���អង់េគ� ស
េអស៉�ញអង់េគ� សែខ� រ និង���ល�េ�ទី�ំងដូ ច�ងេ្រ�មេនះ៖
●
●
●
●
●
●

ឧទ�ន McBride Park, ផ� វ� 1550 Martin Luther King Jr. Ave.
ឧទ�ន Houghton, ផ� វ� 6301 Myrtle Ave.
ឧទ�ន Orizaba, ផ� វ� 1435 Orizaba Ave.
ឧទ�នអតីតយុទ�ជន, ផ� វ� 101 E. 28th St.
មជ្ឈមណ�លធម� �តិ El Dorado, ផ� វ� 7550 E. Spring St.
�រ ��ល័យមន� ីរកំពង់ែផកំ�ន� ឡ
� ង� �ច, 205 N. Marina Dr.

ពលរដ� ក៏�ចជួ យេលើកកម� ស់�រស� ង់មតិេ�យ�ញយកនិងេ�ះពុម���ង
ំ រ ូប�ពែផន�រ
យុទ���ស� េហើយ�ក់�េ�ក��ងបង� �ចរបស់ពួកេគ។ ប័ណ�្រប�ស�ចរក�ន�ម
http://bit.ly/prm_strategicplan ។
�រ្របជុំ��ស់�គហ៊ុន�ម្របព័ន�អុីនធឺណិតកំពុង្រត�វ�នេ្រ�ងេធ� ើេ�ទូ � ំងែខកុម�ៈ េដើម្បី
ផ�ល់ឱ�សបែន� មស្រ�ប់��្រក �ងេដើម្បីទទួ ល�ន�តុចូលពី្រក �មអ� កេ្របើ្រ�ស់។ PRM ក៏នឹង
ផលិត�ែខ្សវ �េដអូ ែដលរ�េលចនូ វកម� វ �ធីមនុស្សែផន�រ និង�ព�ៃដគូ ែដលនឹង�នេ�
និ�ឃរដូ វេនះេហើយសហគមន៍នឹង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យែចករ� ែលកេរឿង��វេ�សួ នរបស់ពួក
េគ�មួ យបុគ�លិកេ�យ��ប់េ�េលើប�
� ញសង� មេ�យេ្របើ #ParksMakeLB ។
ែផន�រយុទ���ស� PRM នឹង�នរយៈេពល 10 ��ំ�ប់ពី��ំ 2021-2031 េហើយនឹងែណ�ំ�រ
សេ្រមចេលើ្របតិបត� ិ�របុគ�លិក និងថវ ��ស្រ�ប់�យក��ន។ ស្រ�ប់េសចក� ីសេង� បៃន
ែផន�រយុទ���ស� PRM ��ំ 2003 និងស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� ម សូ មចូ លេ��ន់
longbeach.gov/park/ ។
អំពីទី្រក �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� លេ់ ស�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� ី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�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ��ន់ www.longbeach.gov ។ សូ ម
�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook,
Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពីឧទ�នឡ
� ង� �ច �រកំ�ន� និងកំពង់ែផកំ�ន�
�យក��នែផ�កឧទ�នកំ�ន� និងកំពង់ែផកំ�ន� (ឡ
� ង� �ច) ្រត�វ�នេគទទួ ល��ល់ស្រ�ប់
ឧត� ម�ពក��ង�រអនុវត� �រ្រគប់្រគងនិងកម� វ �ធីេ�យទទួ ល�ន�នរ��ន់េម�យ�សៃន
ឧទ�ន�តិ និងកំ�ន� ចំនួនបួ នដង។ PRM ផ� ល់នូវកម� វ �ធីកម�ន� និងេស�កម� ដល់ពលរដ�
និងេភ��វេទសចរែដលេធ� េើ �យ្របេសើរេឡើងនូ វគុណ�ពជី វ �តេ�ឡ
� ង� �ច។ PRM ែថរក�ឧទ�ន
ចំនួន 171 កែន� ងែដល�នមជ្ឈមណ�លសហគមន៍ចំនួន 26 កែន� ង, 320 ៃរ�ៃនទី��ទូ �យ និង
េឆ� រសមុ្រទ 6,1 �៉យល៍ អនុវត� ែផន�រេបើកលំហៃនទី្រក �ងផ� ល់នូវ�រកម�ន� េដើម្បីបំេពញតំរ ូវ
�រសហគមន៍េផ្សងៗ�� ែថរក�កំពង់ែផកំ�ន� ��រណៈ និងផ� ល់នូវសុវត� ិ�ព និង�រ
្រប្រពឹត�ចំេ�ះសត� ដល់��រណៈ។
ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មអំពីឧទ�នឡ
� ង� �ច �រកំ�ន� និងកម� វ �ធីកំពង់ែផកំ�ន� សូ មេមើល
www.longbeach.gov/park ។ �ម�នពួ កេយើងេ�េលើសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នថ� ីៗ
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
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