សេចក្តប្ី រកាេព័តមា
៌ ន
ថ្ងៃទី ១៦ ខែក្ក្កដាឆ្ន ាំ ២០២០

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

ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានប្រកាេផ្លាេ់រូ រទ
ត ត
ាំ ស្វសើ តេតិ៍នង
ី ង
៊ិ សមា៉ោងស ើមប ី
រសងកន
ើ េមតថភាពក្នុងការស្វសើ តេតិ៍ COVID-១៩

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ឥឡូវមានេមតថភាពអាចស្វើសតេតិ៍សប្ចើនជាង ១៤០០ អ្នក្ក្នុងមួយថ្ងៃ
ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ , រ ឋកាលីហ្័រវ ញ៉ោ - ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានស្វកា
ត ៉ោ ងស្វកា
ាំ ស្វសើ តេតិ៍
ើ រផ្លាេ់រូ រសមា
ើ រសៅទត
ី ង
COVID-១៩ ខ លបានចូលជា្រមានសៅថ្ងៃទី ១៥ ខែក្ក្កដា។

សោក្អ្ភបា
ន
៊ិ លប្ក្ុង Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “ការស្វើសតេតិ៍មានសារេាំ ខាន់ក្ុ ងការ

ាំងឺ COVID-១៩។ ក្នុងសពលសនេះឡុងរច
ការពារការរក្រាលដាលថ្នជ្
៊ិ សៅខតរនតផ្តល់ការស្វើសតេតិ៍សដាយ
ី

ឥតគត
ា
ើមបរី ក្ាែាួនប្គួសារ
៊ិ ថ្ងា ល់អ្នក្រេ់សៅក្នុងប្ក្ុងសហ្យ
ើ បានសេនើឱ្យមនុេសប្គរ់រូរស្វខើ ផ្នក្ររេ់ែួ នស
ររេ់ែួ នេហ្គមន៍
ា
ន៊ិងជាព៊ិសេេរុគគល៊ិក្េុ ខាភបា
៊ិ លររេ់សយើងឲ្យមានេុ វតថ៊ិភាព។"

សមា៉ោងងមីេប្មារ់ការស្វសើ តេតិ៍នង
ឹ ជ្ួយឱ្យទប្ី ក្ុងសនេះមានេមតថភាពស្វសើ តេតិ៍សប្ចន
ើ ជាង ១៤០០ អ្នក្ក្នុងមួយ
ថ្ងៃ (ខ លជាចាំនួនសក្ើនសឡើងពីចាំនួនសតេតិ៍ ១.០០០ កាលពីមុន)។ ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ អាចឆូង ល់េមតថ

ភាពសនេះបានសដាយការរួមថ្ ជាមួយទត
ាំ ខ លប្គរ់ប្គងសដាយរ ឋសៅសាោសរៀន Jordan Plus High
ី ង

School។ សនេះជាេមតថភាពស្វើសតេតិ៍ខាាង
ាំ រាំផ្ុតខ លទីប្ក្ុងមន
៊ិ ធ្លារ់មានពីមុនន៊ិងជាចាំនួនជ្៊ិតសទវ ងថ្នតាំ
រូវការររេ់រ ឋ។

ក្ខនាងស្វសើ តេតិ៍ខ ល ាំសណ្ើរការសដាយប្ក្ុងគមា
ឺ ន ូចខាងសប្កាម៖
•

មហាវទាល័
យថ្នទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ (LBCC), សាខាសឆនរេមុប្ទបា៉ោេុ ី ហ្វ៊ិក្ (ខ លមានទីតង
ាំ សៅ
៊ិ
អាេយដាឋន 1305 E. Pacific Coast Hwy.) ខ លសរក្
ើ ចារ់ពសី មា៉ោង ១០ ប្ពក្
ឹ ល់សមា៉ោង ១
រសេៀលពថ្ី ងៃចន
័ ា ល់ថ្ងៃេុប្ក្។

•

មហាវទាល័
យថ្នទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ (LBCC), សៅឯសាតត Veterans Memorial (ខ លមានទី
៊ិ

តាំងសៅអាេយដាឋន 5000 E. Lew Davis St.) ខ លសរក្
ើ ចារ់ពសី មា៉ោង ១០ ប្ពក្
ឹ ល់សមា៉ោង ១
រសេៀលន៊ិងចារ់ពីសមា៉ោង ៣ រសេៀល ល់សមា៉ោង ៥ ោៃចពីថ្ងៃចន
័ ា ល់ថ្ងៃេុប្ក្។
•

សាោសរៀន Cabrillo High School (ខ លមានទីតង
ាំ សៅអាេយដាឋន 2001 Santa Fe

Ave.) ខ លសរើក្ចារ់ពីសមា៉ោង ១០ ប្ពឹក្ ល់សមា៉ោង ១ រសេៀលន៊ិងចារ់ពីសមា៉ោង ៣ រសេៀល ល់
សមា៉ោង ៥ ោៃចសៅថ្ងៃសៅរន៍ ៊ិងថ្ងៃអាទ៊ិតយ។

សមា៉ោងស្វើការសៅទីតង
ាំ ស្វើសតេតិ៍ខាងសប្កាមគឺមន
ត
៊ិ មានការផ្លាេ់រូ រសទ៖
•

សាោសរៀន Jordan Plus (ខ លមានទត
ាំ សៅអាេយដាឋន 171 W. Bort St.) ។ Jordan
ី ង

Plus High School (171 W. Bort St.) ផ្តល់ការស្វើសតេតិ៍េាំរារ់រុគគលខ លមានសរាគេញ្ញាន៊ិង
អ្នក្ស្វកា
័ ា ល់ថ្ងៃេុប្ក្។ សាោសរៀន Jordan
ើ រចាាំបាច់ចារ់ពសី មា៉ោង ៧ ប្ពក្
ឹ ល់ ៧ យរ់ពថ្ី ងៃចន
Plus មានផ្ដល់ការស្វើសតេតិ៍សដាយមន
៊ិ ចាាំបាច់មានយានយនត។ ប្រជាជ្នអាចស ើសឡើងសៅ ល់ទី
តាំងស ើមបទ
ី ទួលការស្វើតេត៍បាន។

គាីន៊ិក្ស្វើសរាគវន
ឆ័ រហ្័េ (RAC) ខ លមានទីតង
ាំ សៅមហាវទាល័
យទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ , សាខាសឆនរេ
៊ិ ៊ិចយ
៊ិ

មុប្ទបា៉ោេុី ហ្ក្
វ៊ិ (ខ លមានទីតង
ាំ សៅអាេយដាឋន 1305 E. Pacific Coast Hwy.) នង
ឹ រនតផ្ដល់ការស្វើ

សតេតិ៍ខ លមន
៊ិ ខផ្ែក្សលើយានយនតនង
៊ិ ការខងទាំេុែភាពមួយចាំនួន ល់រុគគលខ លមានសរាគេញ្ញាចារ់ពី
សមា៉ោង ១០ ប្ពឹក្ ល់សមា៉ោង ២ រសេៀលពីថ្ងៃចន
័ ា ល់ថ្ងៃេុប្ក្។ អ្នក្ខ លមានសរាគេញ្ញាខ លមន
៊ិ អាចរក្
ការស្វសើ តេតិ៍បានសៅក្ខនាងសផ្សងអាចសៅទត
ាំ សនេះស ើមបទ
ី ង
ី ទួលការវាយតថ្មាខផ្នក្េុ ែភាពសដាយឥតគត
៊ិ
ថ្ងា។ ចាំសពាេះរុគគលខ លមានសរាគេញ្ញាគាីន៊ិក្វាយតថ្មារហ្័េគឺជាទីតង
ាំ ខតមួយគត់ខ លអាចផ្ដល់ការ

ណាត់ជ្ួរន៊ិងសេវាក្មមភាាមៗសៅនឹងក្ខនាង។ ក្ខនាងស្វើសតេតិ៍សផ្សងសទៀតគឺតប្មូវឲ្យមានការណាត់ជ្ួរជា
មុន។

ទីតង
ាំ សៅឯសាោសរៀន Jordan High School បានរ៊ិទសហ្ើយរ៉ោុខនតេមតថភាពក្នុងការស្វើសតេតិ៍ក្ុ ងប្ក្ុ
ន
ង
សៅខត ខ លពីសពាេះចាំនួនសតេតិ៍ខ លថាារ់ផ្ដល់ជ្ូនសៅទីតង
ាំ សនេះប្តូវបានរខងវរសៅទីតង
ាំ សផ្សងសទៀតសៅ
ក្នុងប្ក្ុងខ លក្ាំពុងសរើក្។

សេវាក្មមស្វើសតេតិ៍ខររចល័តតមផ្ាេះក្៏សៅខតរនតផ្ដល់ជ្ូន ល់អ្នក្ខ លមន
៊ិ អាចសចញពផ្
ី ាេះបានសដាយសារ
ខតរញ្ញាសផ្សងៗទក្់ទងនឹងការស្វើ ាំសណ្ើរឬរញ្ញាេុ ែភាពរាុថ្ាំ រ។
៉ោ ការស្វសើ តេតិ៍ចល័តតមផ្ាេះអាចស្វបា
ើ ន
សៅឯសគហ្ដាឋនឬសៅក្ខនាងនានា ូចជាផ្ាេះសាតរនីត៊ិេមបទ ក្ខនាងខងទាំជ្ាំនាញ ន៊ិងក្ខនាងរេ់សៅខររ

េហ្គមន៍រម
ួ សផ្សងៗ។ ស ើមបសី េនើេុាំការស្វសើ តេតិ៍ខររចល័តតមផ្ាេះេូ មរាំសពញទប្មង់ខរររទខ លមាន
សៅទីសនេះឬទូរេ័ពាមក្ខែសព័តមា
៌ នេុ ែភាពសាធ្លរណ្ៈតមសលែ (562) 570-4636 (ចារ់ពីសមា៉ោង ៨
ប្ពឹក្ ល់ ៥ ោៃច)។ ការស្វើសតេតិ៍ខររចល័តតមផ្ាេះគឺមានពីថ្ងៃចន
័ ា ល់ថ្ងៃេុប្ក្។

ការណាត់ជ្ួរអាចក្ាំណ្ត់តមអ្ុ៊ិន្រសណ្តឬសដាយទូរេ័ពាមក្សលែ 562.570.INFO (4636)។ ការស្វើ
សតេតិ៍សដាយឥតគត
ាំ អ្េ់ថ្នទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ទប្ី ក្ុង Signal Hill ទប្ី ក្ុង
៊ិ ថ្ងានង
ឹ ផ្តល់ជ្ូន ល់ពលរ ឋទង

Lakewood ទប្ី ក្ុង Paramount នង
៊ិ ទប្ី ក្ុង Compton។ សពលសវោណាត់ជ្ួរនង
ឹ មានផ្តល់ជ្ូនរហ្ូត
ល់សៅរីថ្ងៃជាមុន។

ទីប្ក្ុងសៅខតសរតជាាស្វើឲ្យការស្វើសតេតិ៍តមានេប្មារ់អ្នក្រេ់សៅទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ ទាំងហ្េ់។ រហ្ូតមក្ ល់
សពលសនេះឡុងរច
៊ិ បានអ្នុវតតសតេតិ៍ COVID-១៩ ជាង 103,000 សតេតិ៍តមរយៈទីតង
ាំ ខ លប្គរ់ប្គង

សដាយទប្ី ក្ុង ក្ខនាងខ លប្គរ់ប្គងសដាយរ ឋ នង
៊ិ មនារី ពស៊ិ សា្ន៍ឯក្ជ្ន។ រខនថមពសី លើជ្សប្មេ
ើ ស្វសើ តេតិ៍

សាធ្លរណ្ៈទាំងសនេះរុគគលមានក្់ៗអាចទទួលបានការស្វើសតេតិ៍ COVID-១៩ តមរយៈប្គូសពទយររេ់ពួក្
គាត់។ ឥឡូវសនេះសៅឡុងរច
៊ិ ក្រណ្ីជ្ាំងឺ COVID-១៩ គឺមានចាំនួន ៦.២៥២ អ្នក្សហ្យ
ើ មនុេស ១៥៧
អ្នក្បានសាារ់សដាយសារវរុី េសនេះ។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមៗ
៌ នលមែត
៊ិ ក្ាំពុងអ្នុវតត
ី អ្ាំពជ្
ី ាំងឺ COVID-១៩ រួមទាំងព័តមា
៊ិ អ្ាំពីអ្ខវី លទប្ី ក្ុងឡងរច
ស ើមបកា
ី រពារេុ វតថ៊ិភាព ល់ប្រជាជ្នេូ មសមតតចូលសៅកាន់សគហ្ទាំពរ័ longbeach.gov/COVID19
សហ្ើយតមដាន @LongBeachCity សៅសលើរណា
ត ញេងគមសហ្វេរុក្ ្វីត្័រ ន៊ិង Instagram។
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