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េប្មារ់សេចក្តប្ី រកាេជារនាាន់

ជ្សប្េេ
ន
ឺ ូវដ-១៩(COVID-19)បានសក្
ី
ើ ថ្នការស្វសើ តេតរក្ជ្ាំងក្
ើ សឡង
ើ
សៅក្នុងទប្ី ក្ុងឡងរច
៊ិ

ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ រដឋកាលីហ្័រវ ញ៉ា – ទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ បានរសងកើនជ្សប្េេ
ី
ើ ការស្វើសតេតរក្ជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩តាេរយៈ
វ្
ាំ ងមីពីរនឹងប្តូវសរើក្ដាំសណ្ើរការសៅេបាតហ្៍សប្កាយសនេះ។
៊ិ ីសាស្រេតសសេងៗ។ ទីតាង

អភបា
ន
៊ិ លប្ក្ុងសោក្ Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “ការស្វើសតេត៍មានសារៈេាំ ខាន់ណាេ់ក្ុ ង
ការតាេដានរស្ររករនង
សដាយរសងកន
ឺ ូវដ-១៩។
ី
ើ ការស្វសើ តេតនង
៊ិ ការពារការឆ្លងរាលដាលថ្នជ្ាំងក្
៊ិ ភាព

រយប្េួលក្នុងការទទួលការស្វសើ តេតសយង
ើ ស្វកា
ើ រកាន់ខតមានប្រេ៊ិទធភាពនង
៊ិ អាចខងទាំប្រជាជ្នកាន់ខត
សប្ចើន។”

ទីប្ក្ុងក្ាំពុងខតរខនែេការស្វើសតេតខដលេន
ាំ ស្វើសតេត ៣ ខដលក្ាំពុង
៊ិ ខេនខសែក្សលើយានយនតសៅទីតាង

ដាំសណ្ើរការសហ្យ
ើ បេ
ើ ។ ការស្វសើ តេតសនេះគឺសដេ
ី ប្េរេប្េួលេប្មារ់អនក្ខដលេន
៊ិ មានយានយនត។ ប្រជា
ជ្នប្តូវដាក្់ការណាត់ជ្ួរេុនសដលស្វើដាំសណ្ើរសៅក្សនលងស្វសើ តេតឬអាចសៅគលន
ឆ័ រហ្័េ
៊ិ ៊ិចយ
ី ៊ិក្ស្វសើ រាគវន
(RAC) សដើេបទ
ី ទួលជ្ាំនួយ។

ការណាត់ជ្ួរនឹងមានចារ់ពីសមា៉ាង ១០ ប្ពឹក្ដល់សមា៉ាង ១ រសេៀលជាសរៀងរាល់ថ្ងៃតាេរយៈេតងស់ ្វើសតេត
ចល័តររេ់េនាីរេុ ខាភបា
ាំ ទាំងសនេះ៖
៊ិ លខដលមានសៅទីតាង

•

េហាវទាល័
យថ្នទប្ី ក្ុងឡងរច
៊ិ សាខាសឆ្នរេេុប្ទបា៉ាេុ ី ហ្ក្
វ៊ិ (Long Beach City College
៊ិ
Pacific Coast Campus), 1305 Pacific Coast Highway (ប្ចក្ចូលចាំណ្តសៅជ្៊ិត
Orange Avenue) - គលីន៊ិក្ស្វើសរាគវន
ឆ័ រហ្័េគឺសៅជ្៊ិតក្ខនលងស្វើសតេតសនេះ។
៊ិ ៊ិចយ

•
•

សាោសរៀន Jordan, 6500 Atlantic Avenue (ប្ចក្ចូលសៅសលើសូ វល Atlantic Avenue)

សាោសរៀន Cabrillo, 2001 Santa Fe Avenue (ប្ចក្ចូលសៅសលើសូ វល Santa Fe Avenue
នង
៊ិ W. Willard Street)

ការណាត់ជ្ួរស្វសើ តេតសៅថ្ងៃខតេួយឬថ្ងៃរនាារ់គមា
ឺ នេប្មារ់អនក្ខដលមានសរាគេញ្ញាសដាយការស្វសើ តេតិ៍
តាេឡានឬការស្វើសតេតិ៍ខដលេន
៊ិ ខេនខសែក្សលើយានយនត។ សទេះរីជារុគគលខដលមានអាយុសលើេពី ៦៥
ឆ្នឬ
ាំ មានជ្ាំងឺេុែភាពរាុថ្ាំ រប្តូ
៉ា វបានសតល់អាទ៊ិភាពក្នុង់ការស្វើសតេតិ៍ក្ស៏ ដាយការស្វើសតេតិ៍ក្មា
៏ នេប្មារ់អនក្
ខដលមានសរាគេញ្ញាថ្នជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩សងខដរ។
អនក្ខដលចារ់អារេមណ្៍ចង់ស្វសើ តេតេូេចូលសៅកាន់
ី

សគហ្ទាំពរ័ ថ្នការស្វើសតេតរក្ជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩ររេ់
ទីប្ក្ុងសដើេបសី ឆ្លើយេាំ ណ្ួរេួយចាំនួនន៊ិងក្ាំណ្ត់សពលណាត់
ី
ជ្ួរ។

រុគគល៊ិក្ជ្ួរេុែរួេមានអនក្សឆ្លើយតរដាំរូងចាំសពាេះឧរបតត៊ិសហ្តុ រុគគល៊ិក្រដាឋភបា
៊ិ លេាំ ខាន់ៗ អនក្ជ្ាំនាញ
ពាបាលេុ ែភាព នង
៊ិ រុគគល៊ិក្ហាងលក្់សប្គឿងសទេមានេ៊ិទសធ៊ិ ្វសើ តេតសដាយេន
៊ិ គត
៊ិ ពីសរាគេញ្ញា។

រុគគល៊ិក្ខដលេន
ី
៊ិ មានសរាគេញ្ញារ៉ាុខនតសជ្ឿថាប្រខហ្លជាមានការរ៉ាេះពាល់នឹងសេសរាគក្ូវដ-១៩សហ្
ើយចង់
ស្វសើ តេត៍អាចស្វបា
ើ ន។

េនាីរេុ ខាភបា
យទីប្ក្ុងឡុងរច
៊ិ សដើេបសី រើក្ទីតាង
ាំ ងមី
៊ិ
៊ិ លន៊ិងសេវាេនុេេក្ាំពុងេហ្ការជាេួយេហាវទាល័
សៅេហាវទាល័
យទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ សាខាេ៊ិលបៈសេរ ី (Liberal Arts Campus) សដាយមានការស្វសើ តេត
៊ិ
ប្រមាណ្ ១០០ ក្នុងេួយថ្ងៃ។ ទីប្ក្ុងសប្ោងនឹងសរើក្ទីតាង
ាំ សនេះសៅេបាតហ្៍សប្កាយ។

ទប្ី ក្ុងក្៏ក្ាំពុងេហ្ការជាេួយេស្រនតប្ី េុក្ន៊ិងេស្រនតរី ដឋសដើេបរ
ី សងកើនេេតែភាពររេ់ទប្ី ក្ុង

ក្នុងការស្វើសតេតិ៍។ ក្ខនលងស្វើសតេតិ៍រខនែេខដលប្តូវបានសេនើសឡើងេប្មារ់ទប្ី ក្ុងឡុងរច
៊ិ ខាងសជ្ើងប្តូវបាន
រ ាំពង
ាំ ងមសី នេះសងខដរ។
ឹ ថានង
ឹ សរក្
ើ ដាំសណ្ើរការសៅេបាតហ្៍សប្កាយ។ សតេតជាង ១០០ នង
ឹ មានសៅទតា
ី ង
ព័តមា
៌ នលេែត
ាំ ស្វើសតេតិ៍ងមីទង
ាំ ពីរនឹងសចញនាសពលខាងេុែសនេះ។
៊ិ ទក្់ទងនឹងទីតាង

សៅសពលខដលទតា
ាំ ងមទ
ាំ ពរី សនេះប្តូវបានសរក្
ី ង
ី ង
ើ ទប្ី ក្ុងនង
ឹ មានេេតែភាពស្វសើ តេត៍រុគគលជាង ៧០០ នាក្់
ក្នុងេួយថ្ងៃ។ ចាំនួនសនេះនឹងរខនែេសៅសលើេេតែភាពរចចុរបននខដលស្វើសតេតិ៍េនុេេប្រមាណ្ ២៥០ នាក្់
ក្នុងេួយថ្ងៃសៅេនាីរសពទយសាាំងមា៉ារ ី (St. Mary Medical Center).

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមីៗអាំពីជ្ាំងឺក្ូវដ-១៩រួ
េទាំងព័តមា
៌ នលេែត
៊ិ ក្ាំពុងអនុវតតសដើេប ី
ី
៊ិ អាំពីអវីខដលទប្ី ក្ុងឡងរច

ការពារេុ វតែភា
៊ិ ពដល់ប្រជាជ្នេូ េចូលសៅកាន់សគហ្ទាំពរ័ longbeach.gov/COVID19 សហ្យ
ើ តាេដាន
@LongBeachCity សៅសលើសហ្វេរុក្ ្វត
ី ្័រ នង
៊ិ Instagram។

###

