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្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ Southwest Airlines ្រប�សពីេជើង
េ�ះេហើរេ�េ�៉អុី (Maui) ពី��ស�ន��នឡ
� ង� �ច
ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច, រដ� CA - ្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ Southwest Airlines �ន្រប�សៃថ� េនះ �
ខ� �ននឹងេបើកដំេណើរ�រេស�កម� �េរៀង�ល់ៃថ� ែដលមិនឈប់ពី��ស�ន��នឡ
� ង� �ច (LGB)
េ�េ�៉អុី (Maui) ែដលនឹង�ប់េផ� ើមេ�ែខមី�។ ព័ត៌�នេនះេកើតេឡើងប��ប់ពី Southwest
�នចំ�ប់�រម� ណ៍�៉ង��ំង ថ� ីៗេនះ�ន្រប�ស្រ�ប់ ចំេ�ះ�រេ�ះេហើរពី LGB េ�ហូ ណូលូ
លូ ែដលនឹង�ប់េផ� ើមេ�ែខមី�ផងែដរ។ �រេ�ះេហើរ នឹង�ប់េផ� ើមលក់េ�ៃថ� េនះេ�
Southwest.com។
េ�កអភិ�ល្រក �ង Robert Garcia �ន្រប�សន៍� «�ពិត�គួ រឱ្យរ�េភើប�ស់ែដលេឃើញ
��ស�ន��នរបស់េយើងបន� រ �កចេ្រមើនក��ងតួ �ទីរបស់ខ� �ន ែដល�ន California �គ
�ងត្ប
� ង �ប់េផ� ើមចំនុចស្រ�ប់�រេធ� ើដំេណើរេ��ន់េ�ះ�� េ�រដ� �ៃវ� ។»
េនះ�េ�លេ�ថ� ីទី 7 ែដល្រប�សេ�យ្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ Southwest Airlines �ប់�ំង
ពី្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍�នេស� ើសុំ និងទទួ ល�ន 17 េជើងេ�ះេហើរបែន� ម េ�ែខក�� ��ំ
2020 ស្រ�ប់េជើងេ�ះេហើរសរុបចំនួន 34 កែន� ងេ���ស�ន��ន ែដលរ �តត្បឹកសំេលងរ�
�ន។ ទី្រក �ង Southwest បច��ប្បន� េធ� ើ�រេ�ះេហើរេ� 14 ទី្រក �ងពី LGB។ ែផនទីផ� វ� និងប�� ី
េ�លេ�េពញេលញ�នេ�េគហទំព័រ longbeach.gov/lgb/airlines-destinations ។
�យក��ន��ស�ន��នឡ
� ង� �ចេ�ក Cynthia Guidry �ន្រប�សន៍� «��ស�ន
��នឡ
� ង� �ច្រត�វ�នេគ��ល់��ន�ព�យ្រស� ល និងបទពិេ�ធន៍ក��ង�រេធ� ើដំេណើរ ដូ ច
�រមណីយ��ន ដូ េច� ះេយើងគិត�មិន�នកែន� ង�ែដល្របេសើរ�ងេនះេទ េដើម្បី�ប់េផ� ើម
ដំេណើរកម�ន� េ��ន់រដ� �ៃវ� ។» «េយើង រ �ក�យែដលផ� ល់ជេ្រមើស�ន់ែតេ្រចើនស្រ�ប់អ�ក
ដំេណើររបស់េយើង។»
្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ Southwest Airlines �ន�ប់េផ� ើមេស�កម� ពី LGB �លពី��ំ 2016
និង�្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍មួយក��ងចំេ�ម្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ចំនួន 4 ែដលផ� ល់ជូននូ វ
េជើងេ�ះេហើរសរុបចំនួន 53 ដង្រប�ំៃថ� ។ �រលុបេ�លេជើងេ�ះេហើរ េ��ន្របសិទ�ិ�ព
េ�យ�រែត�រ�តត�ត ែដល�ំឱ្យ�ន�រ�ត់បន� យសកម� �ពេ�ះេហើរ។ ទី្រក �ង
Southwest នឹង្របតិបត� ិ�រ្រប�ណ 25 េជើងេ�ះេហើរ្រប�ំៃថ� ក��ងែខមី� និង��ងេ�ះេហើរ
្រប�ំៃថ� 34 េជើងែដល�ប់េផ� ើមេ�ែខេម�។

អនុ្រប�ន្របតិបត� ិ និង�្រប�ន�យក្របតិបត� ិ្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ Southwest
Airlines, ម�ន� ី�ណិជ�កម� េ�ក Andrew Watterson �ន�ន្រប�សន៍� «េយើង រ �ក�យផ� ល់
ជូ ននូ វ�សុក�ព, តៃម� និង�ពបត់ែបនរបស់្រក �មហ៊ុន��សចរណ៍ Southwest Airlines
េ��ន់រដ� �ៃវ�ពី LA Basin �មួ យនឹងេស�កម� មិនឈប់ឈរ�ល់ៃថ� រ�ងឡ
� ង� �ច និង� ំងហូ
ណូលូ លូ និងេ�៉អុី (Maui) �ប់េផ� ើមេ�ៃថ� ទី 11 ែខមី� ។» «ទី្រក �ង Southwest ក៏កំពុងបេង� ើន
េស�កម� េ�េលើផ� វ� ែដល�ន្រ�ប់ែដលេពញនិយមផងែដរេ�យ បែន� ម�រចូ លថ� ីែដលមិន
ឈប់ឈរចំេ�ះបទពិេ�ធន៍��ស�ន��នែដល�ន�ព�យ្រស� លរបស់េយើង េ��ក់ក
�
� លទ� ីបែដលឆ��ះប��ំងពី�ព�យ្រស� ល និង�ន�សុខ�ពេ�ឡ
� ង� �ច ដូ ច���ស
�ន��ន Midway េ�រដ� ឈី�េ��, ��ស�ន��ន Love Field េ�រដ� ��ស, ��ស
�ន��ន Hobby េ� Houston, និង Lambert-St. Louis - ែដល�នបេង� ើតយុគសម័យថ� ីៃន
�រ�នដល់�្របវត� ិ��ស� ស្រ�ប់ទី្រក �ងឡ
� ង� �ច។»
រដ� �ៃវ�បច��ប្បន� េលើកែលងឲ្យ េភ��វេទសចរ និង្រប�ជនែដលវ �ល្រតឡប់ ពី�រេធ� ើច��ឡីស័ក
្របសិនេបើពួកេគទទួ ល�នលទ� ផលៃន�រេធ� ើេតស� COVID-19 អវ �ជ� �ន មុនេពលេធ� ើដំេណើរ
ែដលអនុម័តេ�យៃដគូ េធ� ើេតស� មិនេលើសពី 72 េ�៉ងមុនេពល�លបរ �េច� ទេចញដំេណើររបស់
ពួ កេគ។ LGB ថ� ីៗេនះ�ន្រប�ស្រ�ប់ ជេ្រមើសៃន�រេធ� ើេតស� េផ្សងៗ��ែដល�នេ�នឹង
កែន� ង េហើយកំពុងស� ិតក��ងដំេណើរ�របែន� មៃដគូ �កល្បងែដលអនុម័ត េ�យរដ� �ៃវ�ស្រ�ប់
អ� កដំេណើររបស់ Southwest។
LGB �នបេង� ើត វ ��ន�រមួ យចំនួនេដើម្បីេលើកកម� ស់សុវត� ិ�ពអ� កដំេណើរ រ ួម� ំងគ��ត�ង
�យ ពិធី�រថ� ីៃន�រ�ងស��តេមេ�គ និងត្រម�វ�រ�ក់រ�ំង�រ�រមុខ។ �នបែន� ម
អំពី វ ��ន�រ� ំងេនះ និងពិនិត្យេមើល វ �េដអូ អំពី��ន�រម� ណ៍�៉ងដូ ចេម� ចេពលេ�ះេហើរ
�មរយៈ LGB �មួ យនឹង�រ្រប �ង្របយ័ត�បច��ប្បន� ។
LGB �នទី�ំងស� ិតេ�ជិត្រពំែដនៃនរដ� ឡ�ស Los Angeles និងេ�នធី Orange។ LGB គឺស�ិត
េ�ជិតនឹងកែន� ង�ក់�ញសំ�ន់ៗ�េ្រចើនេ�រដ� California �គ�ងត្ប
� ង។
អំពី��្រក �ងឡ
� ង� �ច
�ន្រប�ជន្រប�ណ 480,000 �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� ល់េស�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។ 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� ីរេពទ្យ 5
កែន� ង, ទី�លហ� ឹក�ត់�យកូ នេ��ល 5 កែន� ង, សួ នច�រ 171, េឆ� រសមុ្រទ�ប់សិប�៉យល៍,
កំពង់ែផស្រ�ប់លំែហកំ�ន� �េ្រចើនកែន� ង និងគន� ងផ� វ� ជិះកង់។

ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន� មេទៀត អំពីទី្រក �ងឡ
� ង� �ច សូ មចូ លេ� http://longbeach.gov/។
សូ ម�មេយើងខ��ំ េ�េលើប�
� ញសង� ម េដើម្បីទទួ ល�នព័ត៌�នចុងេ្រ�យបំផុត�� ៖
Facebook, Twitter, Instagram និង YouTube ។
អំពី��ស�ន��នឡ
� ង� �ច
បេង� ើតេឡើងក��ង��ំ 1923 ��ស�ន��នឡ
� ង� �ច(LGB) ���ស�ន� ��នចំ�ស់�ងេគ
េ�រដ� California។ ក��ងចំេ�ម�នរ��ន់�េ្រចើនរបស់�, LGB ្រត�វ�ន�ប់េ��ះ���ស
�ន��នកំពូល� ំង 10 ក��ង��ំ 2020សហរដ� �េមរ �កៃថ� េនះ �ប់�នរ��ន់េ្រជើសេរ �សដំេណើរ
កំ�ន� ស្រ�ប់អ�ក�នល� បំផុត� ំង 10 ស្រ�ប់��ស�ន��នតូ ចល� បំផុត។ LGB
ផ� ល់នូវេស�កម� ឥតឈប់ឈរេ��ន់ទី្រក �ងមួ យចំនួនរបស់សហរដ� �េមរ �ក ខណៈេពលែដល�ំ
្រទដល់សហគមន៍��សចរណ៍ទូេ�ែដល�នសុខ�ពល� �មួ យនឹង្របតិបត� ិ�រ្រប�ំ��ំ�ង
300,000 ។ ��ស�ន��នេនះក៏�្របភពៃនសកម� �ពេសដ� កិច� និង�រ�រ�៉ងេ្រចើនផង
ែដរេ�យ្រក �មហ៊ុន LGB Aviation Complex �នបេង� ើតផល្របេ�ជន៍ដល់េសដ� កិច�ចំនួន $8.6
�ន់�នដុ��រ និងជួ យ្រទ្រទង់ដល់�រ�រចំនួន 46,000 កែន� ង។ LGB គឺ�សហ្រ�សែដល�ំ
្រទខ� �នឯងៃន��្រក �ងឡ
� ង� �ច និងមិនទទួ ល�ន្រ�ក់ពន� ក��ង្រស �កេទ។ ��ស�ន��ន
�នេ�ទន�ពចំេ�ះ�រែថរក�េករត
�� ំ ែណល�្របវត� ិ��ស� ែដល្រត�វ�នេគេ�រព និងរក�
�ននូ វ្របតិបត� ិ�រ្របកបេ�យសុវត� ិ�ពនិរន� រ�ព និង�រទទួ លខុស្រត�វែផ� កបរ ���ន។
�ម�នេយើង�មេហ� សប៊ុក Instagram និង Twitter @LGBAirport ។

###

