សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ១ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ ២០២០

ទាំនាក្់ទាំនង៖ មជ្ឈមណ្ឌលព័តមា
៌ នរួមថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ 562.570.NEWS(6397) jic@longbeach.gov
េប្មារ់សេចក្តីប្រកាេជារនាាន់

ឥឡូវសនេះទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ក្ាំពុងទទួលយក្ពាក្យេុាំ េប្មារ់ក្មមវធ
៊ិ ី

ជ្ាំនួយជ្ួលក្នុងប្ាអាេននេប្មារ់អ្នក្ជ្ួលខែលមានេ៊ិទធទ
៊ិ ទួលខែល
បានរងសប្ាេះសដាយជ្ាំងឺ COVID-១៩។

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ , រែឋកាលីហ្័រវ ញ៉ា - ទីប្ក្ុងបានប្រកាេសៅថ្ងៃសនេះថាទប្មង់ពាក្យេុ ាំ ន៊ិង

ឯក្សារគឺមានេប្មារ់ក្មមវធ
៊ិ ីជ្ាំនួយជ្ួលខែលសទើរនឹងសរើក្ងមីខែលនឹងជ្ួយផ្តល់ជ្ាំនួយេសគ្រេះែល់អ្នក្

ជ្ួលខែលមានេ៊ិទទ
ធ៊ិ ទួលខែលបានរងសប្ាេះសដាយសារជ្ាំងឺរាតតាត COVID-១៩។ ក្មមវធ
៊ិ សី នេះបានអ្នុ
ម័តជាឯក្ចឆនាកាលពីសែើមខែសនេះសដាយប្ក្ុមប្រឹក្ាប្ក្ុង។

សោក្អ្ភបា
៊ិ សី នេះនង
៊ិ លប្ក្ុង Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “ក្មមវធ
ឹ ជ្ួយផ្តល់នូវជ្ាំនួយខែល
ប្តូវការជាចាំបាច់ែល់អ្នក្ជ្ួលសៅឡុងរច
៊ិ រារ់រយនាក្់ន៊ិងមាាេ់ផ្ាេះររេ់ពួក្ាត់ែណ្ៈខែលជ្ាំងឺ

រាតតាតសៅខតរនតជ្េះឥទធ៊ិពលែល់ទប្ី ក្ុងររេ់សយង
ើ ។ ការផ្តល់ការាាំប្ទសដាយផ្ទាល់ែល់អ្នក្ខែលប្តូវ
ការគឺចបា
ាំ ច់សែើមបសី ធវើឱ្យសេែឋក្៊ិចាររេ់សយើងែាំសណ្ើរការសៅមុែ។"

ក្មមវធ
៊ិ ី LB CARES ជ្ាំនួយថ្នការជ្ួលក្នុងប្ាអាេនន (LB CARES) ខែលប្គរ់ប្គងសដាយប្ក្េួ ងសេវា
ក្មមអ្ភវ៊ិ ឌ្ឍន៍ររេ់ទីប្ក្ុងនឹងផ្តល់ប្បាក្់រហ្ូតែល់ $1,000 ែុោារក្នុងមួយខែេប្មារ់ថ្ងាជ្ួលែល់ខត ៣
ខែែល់អ្នក្ខែលរេ់សៅទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ខែលមានេ៊ិទទ
ធ៊ិ ទួលបានសដាយបានបាត់រង់ប្បាក្់ចាំណ្ូល

សដាយសារ COVID-19 នង
៊ិ មានប្បាក្់ចាំណ្ូលទារែូចបានក្ាំណ្ត់សដាយតប្មូវការេហ្ព័នធ។ ការរង់

ប្បាក្់ជ្ាំនួយប្រចាំខែនឹងផ្តល់ជ្ូនមាាេ់ែីឬមាាេ់ផ្ាេះសដាយផ្ទាល់ក្ុ ងនាមអ្ន
ន
ក្ជ្ួលខែលមានេ៊ិទធ៊ិទទួលបាន
អ្តថប្រសោជ្ន៍តាមការចូលរួមក្នុងក្មមវធ
៊ិ ី។ ប្បាក្់ជ្ាំនួយសនេះន៊ិងអាចសប្រើសែើមបរ
ី ង់ថ្ងាជ្ួលខែលប្តូវទូទាត់

ក្នុងក្ាំឡុងសពលមានេ៊ិទទ
ធ៊ិ ទួលជ្ាំនួយគច
ឺ រ់ពថ្ី ងៃទី ២៧ ខែមនា
ី ឆ្ន ាំ ២០២០ រហ្ូ តែល់ចុងរញ្ា រ់ថ្នរទ
រញរក្ាេុ វតថភាពសដាយសៅផ្ាេះររេ់ទីប្ក្ុង។

នាយក្ប្ក្េួ ងសេវាក្មមអ្ភវ៊ិ ឌ្ឍន៍សោក្ Oscar Orci បានមានប្រសាេន៍ថា "ការោលយ័
លាំសៅដាឋន
៊ិ
ន៊ិងអ្នក្ជ្៊ិតខាងររេ់សយើងមានសេចក្តីរក្រាយក្ន
ី
ុ ងការជ្ួយែល់េហ្គមន៍ររេ់សយើងតាមរយៈការផ្តល់
ជ្ាំនួយថ្នការជ្ួលក្នុងក្ាំឡុងសពលមានជ្ាំងរា
ឺ តតាតសនេះ។"

អ្នក្ដាក្់ពាក្យេុាំ ខែលមានេ៊ិទធ៊ិទទួលបានប្តូវរញ្ជូ នឯក្សាររញ្ជជក្់ពីការបាត់រង់ប្បាក្់ចាំណ្ូលខែលរ

ណ្ត
ត លមក្ពកា
ី ររញ្ឈរ់ការ្រ កាលផ្ទាក្ការ្រមួយរយេះសពល ឬការកាត់រនថយថ្នសមា៉ាងសធវកា
ើ រឬប្បាក្់
ខែក្នុងក្ាំឡុងសពលជ្ាំងឺរាតតាត COVID-19 សនេះចរ់សផ្តើមពីថ្ងៃទី ២៧ ខែមនា
ី ។ រាល់ឯក្សាររួមទាាំង
ក្ច
៊ិ ាប្ពមសប្ពៀងជ្ួលនឹងប្តូវឆ្ាងកាត់ការសផ្ាៀងផ្ទាត់។

ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុាំ ន៊ិងព័តមា
៌ ន (ជាភាសាអ្ង់សគាេ សអ្េាញ ខែមរ ន៊ិងតាហ្គរល) សហ្ើយ
ផ្ងខែរតប្មូវការេប្មរ់េ៊ិទទ
ធ៊ិ ទួលបានគមា
៊ិ សី នេះសៅ៖
ឺ នសៅសលើសគហ្ទាំពរ័ ថ្នក្មមវធ
longbeach.gov/lbcares។

ព័តមា
៌ នលមាត
៊ិ គ
៊ិ អ្ាំពក្
ី មមវធ
ី ឺមានែូចខាងសប្កាម៖
•

អ្នក្ខែលចរ់អារមមណ្៍ចង់ដាក្់ពាក្យអាចសេនើេុាំឯក្សារដាក្់ពាក្យខែលអាចសផ្ញើតាមថ្ប្រេណ្ីយ៍
សៅែល់ផ្ាេះសដាយទូរេ័ពាសៅសលែ 562.570.3000 ក្នុងសមា៉ាងសធវកា
ើ ុីខមលសៅ
ើ រឬសផ្ញអ្
LBCares@longbeach.gov។

•

អ្នក្ខែលមានចាំណ្តរ់អារមមណ្៍អាចមក្ទទួលយក្ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុាំ សដាយផ្ទាល់ចរ់ពីសមា៉ាង
៩ ប្ពក្
ា លសាោប្ក្ុង (ខែលមាន
ឹ ែល់ ១១ ប្ពឹក្ថ្ងៃអ្្ររនង
៊ិ ថ្ងៃប្ពហ្េបតិ៍សៅឯធ្លាសៅក្ណ្ត
អាេយដាឋន 411 W. Ocean Blvd.) ខតរ៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

•

សែើមបផ្
ន
៊ិ ីន៊ិង
ី តល់សពលសវោប្គរ់ប្ាន់ែល់អ្នក្ដាក្់ពាក្យេុាំ ក្ុ ងការព
៊ិន៊ិតយសមល
ើ តប្មូវការររេ់ក្មមវធ
សែើមបប្ី រមូលឯក្សារចាំបាច់ក្ញ្ា រ់ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុាំ ខែលបានរាំសពញរួចខែលប្តូវសផ្ញើមក្តាម

ថ្ប្រេណ្ីយ៍គន
័ ាទី ១៣ ខែក្ក្កដាែល់ថ្ងៃចន
័ ាទី ២៧ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ
ឺ ង
ឹ ប្តូវទទួលចរ់ពថ្ី ងៃចន
២០២០ ខតរ៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

o ក្ញ្ា រ់ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុាំ ប្តូវសៅែល់ការោល័
យថ្ប្រេណ្ីយសហ្យ
៊ិ
ើ មានប្តាវាយសលើ
េាំ រុតមន
៊ិ សលើេពថ្ី ងៃទី ២៧ ខែក្ក្កដាន៊ិងសផ្ញសើ ៅអាេយដាឋន៖ Long Beach CARES
Emergency Rental Assistance Program, 411 W. Ocean Blvd., 3rd Floor,
Long Beach, CA 90802។
•

ក្ញ្ា រ់ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុាំ ខែលបានរាំសពញរួចក្៏អាចយក្សៅទមាាក្់សដាយផ្ទាល់សៅចសនាាេះ
សមា៉ាង ៩ ប្ពឹក្ែល់ ១១ ប្ពឹក្ថ្ងៃអ្្ររន៊ិងថ្ងៃប្ពហ្េបតិ៍សៅឯធ្លាសៅក្ណ្ត
ា លសាោប្ក្ុង (Long
Beach City Hall Plaza) ខតរ៉ាុសណ្ត
ណ េះ។

o ក្ញ្ា រ់ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុ ាំ ខែលបានយក្មក្ទមាាក្់សដាយផ្ទាល់នឹងប្តូវទទួលចរ់ពីថ្ងៃ
អ្្ររទី ១៤ ខែក្ក្កដាតរហ្ូតែល់ថ្ងៃប្ពហ្េបតិ៍ទី ២៣ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ ២០២០។

•
•

នង
ឹ មន
៊ិ ទទួលការដាក្់សេនើេុាំតាមអ្ុន
ី ធណ្
ឺ ៊ិ តសទ។

រាល់ពាក្យេុាំ ទាង
ាំ អ្េ់នឹងប្តូវរក្ាទុក្េប្មារ់ការចរ់សឆ្នត។ ឯក្សារសេនើេុាំប្រមាណ្ ១៧០០
នង
សឆ្នតសៅខែេីហ្គឆ្ន ាំ ២០២០។
ើ សរេសដាយការចរ់
ឹ ប្តូវសប្ជ្េ
ើ

•

រុគរល៊ិក្ការោល័
យប្ក្ុងនង
៊ិ
ឹ ពន
៊ិ ៊ិតយន៊ិងសផ្ាៀងផ្ទាត់ឯក្សារដាក្់ពាក្យេុ ាំ ខែលប្តូវបានចរ់សឆ្នត។
ប្រេ៊ិនសរើឯក្សារដាក្់ពាក្យខែលប្តូវបានចរ់សឆ្នតមន
៊ិ សពញសលញឬមន
៊ិ មានលក្ខណ្ៈេមបតត៊ិ
ប្គរ់ប្ាន់គឺនង
ឹ មានការចរ់សឆ្នតរខនថមសែើមបជ្
ី ាំនួេរាល់ពាក្យេុ ាំ ខែលមានការែវេះខាត។

•
•

អ្នក្ខែលបានដាក្់ពាក្យេុាំ នឹងទទួលែាំណ្ឹងអ្ាំពីលទធផ្លតាមថ្ប្រេណ្ីយ៍ោ៉ាងឆ្រ់រហ្័េ។
រុគរល៊ិក្ការោល័
យប្ក្ុងនឹងទាក្់ទងមាាេ់ផ្ាេះឬមាាេ់ែីសែើមបច
៊ិ
ី រ់សផ្ាើមរត់ការសដាយមានការ

រាំសពញទប្មង់ខរររទ IRS W-9 ន៊ិងក្ច
៊ិ ាប្ពមសប្ពៀងទទួលយក្ការរង់ថ្ងាសដាយចូលរួមក្នុងក្មម
វធ
៊ិ ីសនេះ។
•

ប្រេ៊ិនសរមា
ន
ី ុង
ើ នការយល់ប្ពមេនាក្
ឹ ខេក្នង
ឹ ប្តូវសផ្ញើសដាយផ្ទាល់សៅែល់មាាេ់ផ្េះា / មាាេ់ែក្
នាមអ្នក្ដាក្់ពាក្យេុាំ ។ ការទូទាត់គរឺ ាំពឹងថានង
ឹ សចញសៅថ្ងៃទី ២៤ ខែេីហ្គឆ្ន ាំ ២០២០។

LB CARES ប្តូវបានផ្តល់មូលនធ
៉ា
៊ិ ស៊ិ ដាយទក្
ឹ ប្បាក្់ ៣ ោនែុោារពេ
ី ហ្គមន៍អ្ភវ៊ិ ឌ្ឍន៍សមសរាគក្ូរូណ្ត
(CDBG-CV) ន៊ិងទឹក្ប្បាក្់ចាំនួន ២ ោនែុោាររខនថមពក្
៊ិ ីភាពជាថ្ែគូវន
៊ិ ៊ិសោគ HOME ខែល
ី មមវធ

ចាំនួនមូលន៊ិធប្៊ិ តូវបានទុក្េប្មារ់ក្មមវធ
យអ្នក្ប្តួតព៊ិន៊ិតយថ្នសខានធី
៊ិ ីសនេះ។ សលើេពីសនេះសទៀតការោល័
៊ិ
Los Angeles សោក្ប្េី Janice Hahn បានររច
នួន ៣០ មុន
៊ិ
៊ិ សី នេះ។
៊ិ ា គងវកាចាំ
ឺ ែុ ោារេប្មារ់ក្មមវធ

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នរខនថមឬសែើមបេ
ី ួ រេាំ ណ្ួរអ្ាំពី LB CARES េូ មទូរេ័ពាមក្សលែ 562.570.3000 ក្នុង
សមា៉ាងសធវកា
ើ រឬសផ្ញើអ្ខុី មលសៅ LBCares@longbeach.gov ។

ក្នុងក្ច
័ ធប្ក្ុមប្រឹក្ាប្ក្ុងក្៏ក្ាំពុងខេវងរក្ជ្សប្មេ
៊ិ ាែត
៊ិ ែាំខែលពាក្់ពន
ើ ជ្ាំនួយសផ្េងៗេប្មារ់មាាេ់អ្ចលនៈ
ាំ ួយសលើការេងប្បាក្់ពនធសលើប្ទពយេមបតត៊ិ
ប្ទពយខែលបានរងផ្លរ៉ាេះពាល់សដាយ COVID-១៩ រួមមានជ្ន
ន៊ិងលទធភាពថ្នមូលន៊ិធ៊ិប្បាក្់ក្មាវី ល។
កាលពីខែឧេភាទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានយល់ប្ពមពនារសពលរទ
៊ិ
របញ្ញ តតប្៊ិ ាអាេននខែលរនតការរញ្ឈរ់ការរសណ្តញសចញថ្នអ្នក្ជ្ួលផ្ាេះន៊ិងអ្នក្ជ្ួលក្ខនាងពាណ្៊ិជ្ជក្មម
មួយចាំនួន។

េូ មចូលសៅសមល
ើ ធនធ្លនររេ់ទប្ី ក្ុងេប្មារ់មាាេ់ផ្ាេះ អ្នក្ជ្ួល ន៊ិងមាាេ់ែី។
េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមៗ
៌ នលមាត
៊ិ ក្ាំពុងអ្នុវតត
ី អ្ាំពជ្
ី មៃឺ COVID-19 រួមទាាំងព័តមា
៊ិ អ្ាំពអ្
ី ខវី ែលទប្ី ក្ុងឡុងរច
សែើមបកា
ី រពារេុ វតថភា
៊ិ ពែល់ប្រជាជ្នេូ មសមតាតចូលសៅកាន់សគហ្ទាំពរ័ longbeach.gov/COVID19
សហ្ើយតាមដាន @LongBeachCity សៅសលើរណ្ត
ត ញេងរមសហ្វេរុក្ ធវីតធ័រ ន៊ិង Instagram។
###

