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្រប�ពលរដ� ្រត�វ�នជំរុញឱ្យ�ក់��ក់�ំង េដើម្បី�ច
� េលើកទឹកចិត�របស់មូល��ន និងរដ�
ចូ លរ ួម កម� វធី
េ�យ�ររដ� េ្រត�មលក� ណៈ េបើកដំេណើរ�រេសដ� កច
ិ �
�
េពញេលញេឡើង វញ
រដ� ផ�ល ់ប័ណ� អំេ�យ និងរ�� ន់� ច់្រ �ក់ ។ ��្រក �ងបន� េរៀបចំ
� �ប់េ��តផ្សងសំ� ង ។
កម� វធី
ឡ
� ង� �ច, CA - ��្រក �ងឡ
� ង� �ច កំពុងេលើកទឹកចិត� ស�ជិកសហគមន៍ ឱ្យ�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19
េដើម្បី�ចទទួ ល�ន ប័ណ�អំេ�យ និងរ��ន់�ច់្រ�ក់ ពីរដ� �លីហ�័រ�៉ េហើយ�នចុះេ��ះ �ប់
េ��តផ្សងសំ�ង្រប�ំៃថ� ែដលេរៀបចំេ�យ�យក��នសុ�ភិ�ល និងេស�មនុស្ស ៃន��្រក �ង
ឡ
� ង� �ច (�យក��នសុ�ភិ�ល) ។ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត�េនះ �នេ�លេ�ជំរញ
ុ បុគ�ល��ក់ៗ ឱ្យ�ក់
��ក់�ង
ំ ្រប�ំង COVID-19 េ�យ�លីហ�័រ�៉ េ�ះជំ�៊ន េ�េបើកដំេណើរ�រេសដ� កិច� េឡើង វ �ញ ឱ្យ
�នេពញេលញ េ�ៃថ� ទី 15 ែខមិថ�
ុ ។
េ���យ្រក �ង រ� ូេ� �ត ��េសៀ (Mayor Robert Garcia) �នេលើកេឡើង� «េយើងខ��ំបន� េឃើញ េ�គជ័យអ
��រ្យ ក��ងកម� វ �ធីេលើកទឹកចិត� េ�មូ ល��នរបស់េយើង ។» «េយើងខ��ំសូមអរគុណ ដល់ៃដគូ សហគមន៍ របស់
េយើង ែដល�នជួ យ ក��ងកិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងេនះ េហើយសង្ឃឹម� េនះ រ ួម�មួ យ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត�
េ�ទូ � ំងរដ� នឹងេលើកទឹកចិត�្រប�ពលរដ� ឱ្យមក�ក់��ក់�ង
ំ �ន�ន់ែតេ្រចើនេឡើង េ�ៃថ� និងស
��ហ៍ �ងមុខេនះ ។»
កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត� �ក់��ក់�ំងឈ� ះរ��ន់របស់រដ�
រដ� �លីហ�័រ�៉ �ន�ក់ឱ្យដំេណើរ�រ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត� ែដល�នទឹក្រ�ក់ 116.5 �នដុ��រ
ស្រ�ប់្រប�ពលរដ� ែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ ។ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត��ក់��ក់�ង
ំ េនះ គឺ�កម� វ �ធីធំ
�ងេគ េ�ក��ង្របេទស េហើយរ ួម�នរ��ន់��ច់្រ�ក់ រហូ តដល់ 1.5 �នដុ��រ ។ ្រប�ពលរដ� �លី
ហ� ័រ�៉� ំងអស់ ែដល�ន�ក់��ក់�ង
ំ COVID-19 រ ួច �៉ងេ�ច�ស់ �នមួ យដូ ច រ ួម� ំងអ� កែដល
កំពុង�ក់��ក់�ង
ំ េ�ឡ
� ង� �ច នឹង�នចុះេ��ះេ�យស� ័យ្របវត� ិ ។ បុគ�ល��ក់ៗ ្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�
ឱ្យ�ក់��ក់�ង
ំ ឱ្យ�ន�ប់ �មែដល�ចេធ� ើេ��នេដើម្បីទទួ ល�នឱ�សឈ� ះប័ណ�រ��ន់ តៃម� 50
ដុ��រ និងរ��ន់�ច់្រ�ក់េផ្សងៗេទៀត ។
កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត��ក់��ក់�ំង េ�ឡ
� ង� �ច

��្រក �ងឡ
� ង� �ច កំពុងបន� ផ�ល់កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត� ស្រ�ប់អ�កមក�ក់ ដូ សដំបូង ៃន��ក់�ង
ំ
Pfizer ឬ Moderna COVID-19 ឬ ដូ សែតមួ យ ៃន��ក់�ង
ំ Johnson & Johnson/Janssen េ�េ��ំង
�ក់��ក់�ង
ំ ្របតិបត� ិ�រ េ�យ��្រក �ង ។ ពីៃថ� ទី 1 ដល់ៃថ� ទី 5 ែខមិថុ� អ� កែដលមក�ក់��ក់
�ំង នឹង្រត�វ�នចុះេ��ះេ�យស� ័យ្របវត� ិ េដើម្បី�ប់េ��តផ្សងសំ�ង ឈ� ះរ��ន់ �ជេ្រមើសដូ ច�
កង់�៉ក Sun Bicycles Revolutions 24 beach cruiser, កង់�៉ក a Firmstrong Urban Lady Single
Speed beach cruiser, ្រប�ប់�ក់ត�ន� ី Apple Airpods ឬ �រ��ក់េ� រយៈេពលមួ យយប់ ឬពីរយប់
េ��មស�
� ន ក��ងមូ ល��ន ។ អ� កែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស នឹង�នឱ�សេ្រជើសយក រ��ន់�មក៏
�នែដរ ។ ្រត�វ�ន�រយល់្រពម ពីឪពុក��យ/��ព��ល ស្រ�ប់អ�កែដល�ន�យុ េ្រ�ម 18
��ំ។ ស�
� �រចូ លរ ួមកម� វ �ធី ក��ងស��ហ៍េនះ រ ួម�ន ខត�៉ត ឡ
� ង� �ច េ�នេ�ន (Courtyard Long
Beach Downtown), េ��លែឌន ែសល ហូ ែថល (Golden Sails Hotel), �៉ រ �យ៉ូត ឡ
� ង� �ច (Marriott Long
Beach) និង េវស� ីន ឡ
� ង� �ច (Westin Long Beach) ។
េលើសពីេនះេ�េទៀត េ�េរៀង�ល់ៃថ� ពុធ េពញមួ យែខមិថុ� �ង �� �ត � �ហ� ឺ (Habit Burger) នឹង�ន
វត� �ន េ�គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ េពល��ចេ�បរ �េវណម�វ �ទ�ល័យ �៉សុីហ�ិក ខូ ស� (PCC) ៃនទី្រក �ង
ឡ
� ង� �ច េដើម្បីផ�ល�
់ �រ ឥតគិតៃថ� ជូ នអ� ក្រគប់�� ែដលមក�ក់��ក់�ង
ំ េទៀតផង ។
�នមេធ��យ�េ្រចើន ស្រ�ប់អ�ក�ច�ក់��ក់�ង
ំ មក�ក់��ក់�ង
ំ េ�ឡ
� ង� �ច�ន ៖
● មជ្ឈមណ�លសន� ិសិទ ឡ
� ង� �ច ែដល�ន�សយ��នេលខ 300 ម�វ �ថី អុី អូ សុីន (E. Ocean
Blvd.) េ�ៃថ� ចន� ៃថ� អ��រ ៃថ� ពុធ និងៃថ� ស្រុ ក េវ�េ�៉ង 11 ៃថ� ដល់េ�៉ង 5 ��ច, េ�ៃថ�
្រពហស្បតិ៍ េវ�េ�៉ង 11 ៃថ� ដល់េ�៉ង 6 ��ច និងេ�ៃថ� េ�រ� េវ�េ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 3
រេសៀល។
● គ� ីនិកសហគមន៍ ចល័តេ�ឧទ�ន ែអ៊តេមៀរ�ល ឃីត (Admiral Kidd), �៉ក�តេធើ
(MacArthur) និង ហហ� ថុន (Houghton)
● �ន�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត ស្រ�ប់អ�កេចញពីផ�ះមិនេកើត និង្រប�ពលរដ� េ�ក��ងតំបន់ រង
�រប៉ះ�ល់��ំង
● គ� ីនិក�ក់��ក់�ង
ំ ចល័ត េ���េរៀន �មមូ ល��ន រ ួម�ន វ �ទ�ល័យ �្រ� �លឡ� (Cabrillo
High School) េ�ៃថ�េ�រ� ពីេ�៉ង 10 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 1 រេសៀល, ��បឋមសិក� ���ន
(Grant Elementary) េ�ៃថ� ពុធ និងៃថ� ស្រុ ក ពីេ�៉ង 10:30 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 12:30 ៃថ�្រតង់, និង
អនុ វ �ទ�ល័យ ��សុីងថុន (Washington Middle School) េ�ៃថ� អ��រ និងៃថ� ្រពហស្បតិ៍ �ប់ពី
េ�៉ង 2:30 រេសៀល ដល់េ�៉ង 4:30 ��ច ។
● �ក់��ក់�ង
ំ េ�េពល��ច េ� PCC ែដល�ន�សយ��នេលខ 1305 �យេវយ៍ អុី �៉សុីហ�ិក
ខូ ស� (E Pacific Coast Highway) ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក េវ�េ�៉ង 5 ��ច ដល់េ�៉ង 8 យប់។
មិន�ំ�ច់�ន�រ�ត់ជួប ទុក�មុនេ�ះេទ ែត្រប�ពលរដ� ែដល�ប់�រម� ណ៍ចង់េធ� ើ�រ�ត់ជួប
�ចេធ� ើេ��ន េ�យចូ លេ�្រចក�ក់��ក់�ង
ំ របស់រដ� MyTurn.ca.gov ឬេ�យទូ រសព� េ�េលខ�ន់
េហតុ�រណ៍ 833.422.4255 ស្រ�ប់ COVID-19 �លីហ�័រ�៉ �នផងែដរ ។
កំណត់្រ�េវជ���ស�
��្រក �ងកំពុងេលើកទឹកចិត�ឱ្យបុគ�ល��ក់ៗ ពិនិត្យេឡើង វ �ញ េលើប័ណ��ក់��ក់�ង
ំ របស់ខ� �ន េហើយ
��� ប័ណ�េនះ្រត�វ�នរក�ទុក ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព េ�យ�រ��ភស���ង ផ� វ� �រ ៃន�រ�ក់��
ី ល �ចរក�ទុក�ន េ�េលើទូរ
ក់�ង
ំ េហើយមិន�ចដូ រ�នេ�ះេទ ។ កំណត់្រ��ក់��ក់�ង
ំ ឌីជថ

សព� ៃដរបស់េ�កអ� ក េ�យឥតគិតៃថ� �មរយៈ�ព�ៃដគូ �មួ យ�យក��នសុខ�ព��រណៈ
ៃនេ�នធីឡ�ស ែអ៊នជេឺ ឡស និង ែហ៊ល��� (Healthvana) ែដល�្រចក�នសុវត� ិ�ព និង�ច
ទុកចិត��ន �យ្រស� លេ្របើ្រ�ស់ �មួ យទូ រសព� ៃដស្រ�ប់អ�កជំងឺ ក��ង�រ្រគប់្រគងកំណត់្រ�សុខ�ព
របស់ពួកេគ ។ បុគ�លែដល�នអុីនធឺែណតេ្របើ េហើយ�ន�ក់��ក់�ង
ំ រ ួច េ�យ�យក��នសុ�ភិ�
ល �ច�ក់ទង េ�ប�
� ញព័ត៌�ន COVID-19 របស់��្រក �ង េដើម្បីរកជំនួយ ឱ្យ�ចទទួ ល�ន
កំណត់្រ��ក់��ក់�ង
ំ របស់ខ� �ន �មរយៈេលខ 562.570.INFO (4636) ពីៃថ� ចន� ដល់ៃថ� ស្រុ ក េវ�
េ�៉ង 9 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 5 ��ច ។
�ប់�ំងពីកម� វ �ធីេលើកទឹកចិត��ក់��ក់�ង
ំ េនះ �ន�ប់េផ� ើមដំេណើរ�រ េ�ឡ
� ង� �ច �លពីេដើមែខ
េនះមក �រ�ត់�ក់��ក់�ង
ំ ដូ សដំបូង �នេកើនេឡើងេទ� ដង ។ កម� វ �ធីេលើកទឹកចិត� �ន�ប់
ដំេណើរ�រ េ�យ�នសំបុ្រតចូ ល ជលវប្ប��ន �៉សុហ
ី � ិក ែដល�នែចកជូ ន�ន ្រប�ណ 5700 សន� ឹក
េហើយ �នបន� ផ�លជ
់ ូ ន ្រប�ប់េលងែល្បង Nintendo Switches �៉សុីន�ក់ចេ្រម�ង Apple Airpods
និង ឱ�ស��ក់េ� េ�យឥតគិតៃថ� រយៈេពល ពីរយប់ េ�មូ ល��ន ក��ងមូ ល��ន ។ ��្រក �ង េ�
បន� ែស� ងរក េ្រគ�ងេលើកទឹកចិត� និងយុទ���ស� េផ្សងៗ េទៀត េដើម្បីេលើកទឹកចិត� ្រប�ពលរដ� ែដល�ច
�ក់��ក់�ង
ំ �ន� ំងអស់ ឱ្យ�រ�រខ� �នពួ កេគ និងមនុស្ស�ទី្រស�ញ់ របស់ពួកេគ ពី COVID-19 ។
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