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ទំ�ក់ទំនង ៖ េ�ក េជន ្រហ�េប៊
� ធី (Jane Grobaty) ម�ន� ីព័ត៌�នសហគមន៍562.570.3233,
Jane.Grobaty@longbeach.gov.
ស្រ�ប់�រផ្សព� ផ�យ��មៗ

�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច
� េស���រ រដូ វេ�� េ�យឥតគិតៃថ�
ឧបត� ម�កម� វធី
ស្រ�ប់កុ�រ �ប់ពីៃថ�ទី 21 ែខមិថុ� ដល់ៃថ�ទី 27 ែខ
កក� �
ឡ
� ង� �ច, CA - ស្រ�ប់��ទ
ំ ី 42 �បន� ប��ប់, �យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ៃន��្រក �ង
ឡ
� ង� �ច (PRM) នឹងផ� ល់ កម� វ �ធីេស���រ រដូ វេ�� ជូ ន�យក��នកសិកម� សហរដ� �េមរ �ក (USDA)
េដើម្បីផ�ល់��រ�នជីវ�តិ េ�យឥតគិតៃថ� ដល់ក�
ុ រ និងយុវជន េ�ឡ
� ង� �ច េពញមួ យរដូ វេ�� ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នែថ� ង� «កម� វ �ធីដ៏ស�
ំ ន់េនះ ផ� ល់��រ�ន
ជីវ�តិ ដល់េក� ងៗ េ�ឡ
� ង� �ច ចំនួន្រ�ំៃថ� ក��ងមួ យស��ហ៍ ក��ងអំឡ
� ងែខ េ�រដូ វេ�� ។» «�រេធ� ើឱ្យ
យុវជន� ំងអស់�ចទទួ ល�ន��រ េ�េពល��េរៀនមិនេបើកដំេណើរ�រ គឺ�ន�រៈសំ�ន់�ស់
ក��ង�រ��ឱ្យសហគមន៍�នសុខ�ពល� �ន� ំងអស់�� ។»
�ប់ពីៃថ� ទី 21 ែខមិថ�
ុ ដល់ៃថ� ទី 27 ែខសី�, PRM នឹងផ� ល់��រ េ�យឥតគិតៃថ� ដល់កុ�រ និង
យុវជន ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក េ�យ�នេពលេវ�េផ្សងៗ �� េ��មទី�ំងនីមួយៗ ពីេ�៉ង 11 ្រពឹក
ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល (េលើកែលងៃថ� ទី 5 ែខកក� �) ។ ��រនឹង�នផ� ល់ជូន កុ�រ និងយុវជន �ន
�យុ ពី មួ យ��ំដល់ 18 ��ំ ែដលមកចូ លរ ួម� ំងអស់ ។ ��ន�រផ� ល់ជូន��រ�រកេ�ះេទ ។
PRM នឹងផ� ល់េស� «មកយក េហើយេចញេ� (Grab n Go)» ែដល្រសេដៀង�� េ�នឹងេស� ែដល�នផ� ល់
េ�យ មណ�លសិក��មគ� ី ឡ
� ង� �ច ក��ងអំឡ
� ងេពលសិក� ែដលអ� កចូ លរ ួមទទួ ល�ន��រ ស្រ�ប់
ទទួ ល�ន េ�នឹងកែន� ង ឬ យកេចញេ�េ្រ� ។ របប��រនឹង�ន ជេ្រមើស��រ ូបត� ម�
្របកបេ�យតុល្យ�ពល� េហើយរ ួម�ន េ្រគ�ង្រត�ក់ ដូ ច� ទឹកេ�ះេ� ទឹកែផ� េឈើ ែផ�េឈើ និងបែន� ។
កម� វ �ធីេស���រ រដូ វេ�� �ន�ប់េផ� ើមដំេណើរ�រ េ�ឡ
� ង� �ច �លពី��ំ 1979 េហើយ�នផ� ល�
់ �រ
ដល់កុ�រ និងេក� ងជំទង់ ែដល�ន�យុ ពី 1 ដល់ 18 ��ំ ក��ងចំនួន�ង ពីរ�ន�ក់ េ�េហើយ ។ កម�
វ �ធីេនះ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េដើម្បី��� ក��ងអំឡ
� ងវ �ស្សម�ល �រដូ វេ�� កុ�រ�ចទទួ ល�ន��រ
�នតុល្យ�ពល� ដូ ចេពលពួ កេគទទួ ល�ន ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�សិក�ែដរ ។

ក��ង��ំេនះ កម� វ �ធីនឹង្របតិបត� ិ�រ េ�ទី�ំង េ្រចើន�ង 30 េ�ទូ � ំងឡ
� ង� �ច ។ សូ មចូ លេ� េគ
ហទំព័រ PRM េដើម្បីេមើល ប�� ីទី�ំងេពញេលញ ែដល�នផ� ល់��រ ឬ សូ មទូ រសព� េ� �រ ��ល័យ
��រ រដូ វេ�� �មរយៈេលខ 562.570.3226 េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នលំអិត ។
កម� វ �ធីេស���រ រដូ វេ�� ស្រ�ប់កុ�រេនះ ទទួ ល�នមូ លនិធិ �មរយៈ�យក��នកសិកម� សហរដ�
�េមរ �ក និង្រគប់្រគង េ�យ�យក��នអប់រ� �លីហ�័រ�៉ ។
អំពី��្រក �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��ននូ វ
លក� 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 និង
មេ�្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�យ
តៃម� ខ�ស,់ �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�
៌ នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/ ។ សូ ម�មេយើង
ខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� មេដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖ Facebook, Twitter,
Instagram និង YouTube ។
អំពីឧទ�នឡ
� ង� �ច �រកំ�ន� និងកំពង់ែផកំ�ន�
�យក��ន ឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច (PRM) ្រត�វ�នេគទទួ ល��ល់ស្រ�ប់ឧត� ម�ព
ក��ង�រអនុវត� �រ្រគប់្រគងនិងកម� វ �ធីេ�យទទួ ល�ន�នរ��ន់េម�យ�សៃនឧទ�ន�តិ និង
កំ�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�នចំនួន 171 កែន� ងែដល�ន
មជ្ឈមណ�លសហគមន៍ចំនួន 26 កែន� ង, 320 ៃរ�ៃនទី��ទូ �យ និងេឆ� រសមុ្រទ 6,1 �៉យល៍ អនុវត�
ែផន�រេបើកលំហៃនទី្រក �ងផ� ល់នូវ�រកម�ន� េដើម្បីបំេពញតំរ ូវ�រសហគមន៍េផ្សងៗ�� ែថរក�កំពង់ែផ
កំ�ន� ��រណៈ និងផ� ល់នូវសុវត� ិ�ព និង�រ្រប្រពឹត�ចេំ �ះសត� ដល់��រណៈ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មេទៀត អំពី�យក��នឧទ�ន �រកំ�ន� និងសមុ្រទ ឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ��ន់
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�ន
http://www.longbeach.gov/park ។ សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
ចុងេ្រ�យបំផុត េ� Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
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