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ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចរដឋ សុីឡ
ុ ងប ៊ិចរំពុងផ្តល់ព័ត៌មានថ្មីៗសត ីពីសមតថ ភាពមនា ីរសពទយបចចុបបនន ជាតផ្នរមួ យននរិចចខិត
ខំក្បឹងតក្បងរបស់ខល ួនសដើមបីររាព័ត៌មានជាសាធារណៈអំពីការស្ល ើយតបរបស់ខល ួនចំស ោះសអដអាយអាយ ១៩
តដលសេសាាល់ថាជាជ្ំងឺសរនសឈាម។
សោរអភិបាលក្រ ុង Robert Garcia បានមានក្បសាសន៍ថា“
សយើងរំពុងតាមដានយាងដិតដល់នូវសមតថ ភាពតក្េមនា ីរសពទយរបស់សយើងនិងសធវ ើអវីក្េប់យាងតដលសយើងអាច
សធវ ើបានសដើមបីពក្ងីរវា”
។ សយើងមានសំ្ងតដលមានភាពជានដេូ រ ឹងមាំជាមួ យមនា ីរសពទយតំបន់ឡ
ុ ងប ៊ិចតដលបានសក្មបខល ួនសៅនឹង
ភាពបន្ទាន់ននសុខភាពសាធារណៈសនោះយាងឆាប់រហ័ស។
េិតក្តឹមនថ្ៃទី ៧ តខសមសាឆានំ ២០២០
នដេូ សហេមន៍តថ្ទស
ំ ុខភាពឡ
ុ ងប ៊ិចរ ួមមានមជ្ឈមណឌលសវជ្ជសាស្តសតមហាវ ិទាល័យមជ្ឈមណឌលសវជ្ជសាស្តសតរនុងតំ
បន់បឹងតលនមជ្ឈមណឌលសវជ្ជសាស្តសតចងចំឡ
ុ ងប ៊ិចមជ្ឈមណឌលសវជ្ជសាស្តសតឡូសអាល់មាមីតូសមនា ីរសពទយរុមារនិ
ងស្តសតីនិងមជ្ឈមណឌលសវជ្ជ សាស្តសតមា រ ីអាចមានបុេាលិរសក្ចើនជាង តក្េចំនួន ១៥០០
តដលរ ួមបញ្ចូលទង
ំ ការសរើនចំនួនតក្េជាង ៤០០ តក្េ។ មនា ីរសពទយវាលថ្មីសៅឡ
ុ ងប ៊ិចសសងវ ៀនផ្ត ល់ជ្ូនតក្េ ១០០
បតនថ មសទៀតក្បសិនសបើពួរសេក្តូវការ។ សនោះតំ្ងឱ្យការសរើនសឡើងតក្េមនា ីរសពទយជាង ៥០០
ពីរក្មិតមុនអាយឌីអាយ -១១
។ ចំនួនទង
ំ សនោះតផ្ែរសលើបុេាលិរតដលមានសហើយអាចផ្លលស់បតរតាមសពលសវោអាក្ស័
ូ
យសលើការវ ិវតត ននវ ិបតត ិសុខ
ភាព។
សលើសពីសនោះសទៀតឡងប ៊ិចបានចត់ វ ិធានការដូ ចខាងសក្កាមសដើមបីគំក្ទដល់បុេាលិរសុខាភិបាលជ្ួ រមុខតដល
រំពុងក្បយុទធជាមួ យអាយឌីអាយ ១៩៖
•
•

ភាជប់សដាយផ្លាល់នូវមនា ីរសពទយទង
ំ ៧
សៅមជ្ឈមណឌលក្បតិបតត ិការបន្ទា ន់របស់ក្រ ុងសក្មាប់ការគំក្ទខាងដឹរន្ទំសាស្តសត ។
បានបសងក ើតផ្លាង
ំ ព័ត៌មានសមតថ ភាពមនា ីរសពទយក្បចំនថ្ៃសក្មាប់មនា ីរសពទយទង
ំ ៧
តដលឃ្លំសមើលរសបៀបតដលមនា ីរសពទយនីមួយៗរំពុងសធវ ើនិងអនុញ្ញាតិឱ្យមជ្ឈមណឌលក្បតិបតត ិការបន្ទាន់
ជ្ួ យគំក្ទពួ រសេរនុងររណីមានអន រជ្ំងឺសលើសចំណុោះ។

•

បានគំក្ទការសបើរមនា ីរសពទយសហេមន៍ចំនួន ១៥៨
តក្េសឡើង វ ិញសដាយមានរិចចក្ពមសក្ពៀងជាមួ យក្បតិបតត ិររមីលី្វ ូប្
ត ញអិលធីអិន (MWN)
។ មនា ីរសពទយសនោះក្តូវបានសេរំពឹងថានឹងសបើរដំសណើរការរនុងសពលឆាប់ៗសនោះសហើយបានជ្ួ លបុេាលិរជា
ង ១២៥
ន្ទរ់តដលភាេសក្ចើនជាអតីតេិោនុបដាឋយិកាមនា ីរសពទយសហេមន៍អនរពាបាលសរាេផ្ល វូ ដសងហ ើមអន រ
បសចច រសទសនិងបុេាលិរដនទសទៀត។ អន រខល ោះបានចរសចញពីតំតណងសផ្េងសទៀតសដើមបីចូលរ ួមរនុងរិចច
ខិតខំសនោះ

សលើសពីសនោះសទៀតការផ្ាត់ផ្ាង់ខយល់រនុងតំបន់េឺក្េប់ក្គន់សក្មាប់តក្មូវការបចចុបបនន បុតនត ទីក្រ ុងរំពុងឃ្លំសមើល
សាថនភាពសនោះយាងដិតដល់សហើយនឹងសសន ើសុំការផ្ាត់ផ្ាង់បតនថ មពីរដឋ ក្បសិនសបើចំបាច់។
អន រផ្ត ល់សសវាសវជ្ជសាស្តសតតដលក្តូវការឧបររណ៍ការ រផ្លាល់ខល ួនបតនថ ម (PPE)
អាចសសន ើសុំការផ្ា ត់ផ្ាង់តាមរយៈសេហទំព័រ longbeach.gov/COVID19
របស់សេហទំព័រសក្កាម“ ធនធានសក្មាប់អនរផ្តល់សសវាតថ្ទ ស
ំ ុខភាព ” ។
ទីក្រ ុងឡងប ៊ិចបនត សធវ ើការជាមួ យក្រ ុមហុន MWN
និងក្រសួ ងសុខាភិបាលរដឋ កាលីហវ័រញសដើមបីសបើរមនា ីរសពទយសហេមន៍សឡើង វ ិញ។ តក្មូវការរនុងក្ស ុរទង
ំ អស់ក្តូ
វបានសេសពញចិតតសហើយ MWN រំពុងរង់ចំការផ្តល់អាជាាប័ណណនិង វ ិញ្ញាបនប័ក្តពី CDPH ។
MWN េឺជាភាពជានដេូ រវាងសហក្គសសៅតំបន់បាសុីហវិរ ៦ តដលក្តូវបានបសងក ើតសឡើងសដាយសោរ John
Molina អតីតន្ទយរក្បតិបតត ិតផ្នរតថ្ទស
ំ ុខភាពរបស់ Molina
។ សាជ្ីវរមម មនា ីរសពទយសអជ្សុីសអសតដលជាសាជ្ីវរមម មនា ីរសពទយតដលកាន់កាប់សដាយឯរជ្នបសងក ើតសឡើងសដា
យយូ ្ថានអូ ; និងការក្េប់ក្េងប្
ត ញសវជ្ជ សាស្តសតតដលផ្ត ល់ការគំក្ទតផ្នររដឋ បាលដល់ក្រ ុមក្េូសពទយនិងក្េូសព
ទយ។
អស់រយៈសពលពីរសបាតហ៍រនល ងមរសនោះបុេាលិរមនា ីរសពទយសហេមន៍តាមសំសណើរបស់រដាឋភិបាល Gavin
Newsom
បានសធវ ើការជាមួ យទីក្រ ុងនិងរដឋ សដើមបីសរៀបចំមនា ីរសពទយសដើមបីផ្តល់តក្េនិងធនធានបតនថ មសដើមបីស្ល ើ យតបសៅនឹ
ងការរ ីររាលដាលននជ្ំងឺសអដឌី - ១៩
។ មនា ីរសពទយបានសធវ ើការជានដេូ ជាមួ យមនា ីរសុខាភិបាលសាធារណៈកាលីហវ័រញ (CDPH)
សដើមបីសរៀបចំមនា ីរសពទយសក្មាប់ការផ្តល់អាជាាប័ណណ។ រនុងន្ទមជាដំសណើរទសេនរិចចចុងសក្កាយរបស់ CDPH
សៅនថ្ៃទី ៤
តខសមសាមស្តនតីមនា ីរសពទយរំពឹងថារិចចសនានិងអាជាាប័ណណនឹងក្តូវបានអនុម័តរនុងរយៈសពលពីរបីនថ្ៃខាងមុខ
សនោះ។ សៅសពលតដលការយល់ក្ពមទង
ំ សនោះមនា ីរសពទយសហេមន៍នឹងចូ លរ ួមជាមួ យមនា ីរសពទយតំបន់សផ្េងសទៀត
សៅជ្ួ រមុខននការយរចិតតទុរដារ់ចំស ោះអន ររស់សៅនិងសហេមន៍។
អងា ភាពតថ្ទច
ំ ំនួន ១១ រតនល ងនិងតក្េវោះកាត់ ២៥
សៅមនា ីរសពទយបានសក្តៀមរ ួចរាល់សក្មាប់អនរជ្មៃ ឺសហើយមនា ីរសពទយរំពុងពក្ងីរសមតថ ភាពរបស់ខល ួនយាងខាលំង
សដើមបីសក្តៀមអងា ភាពសផ្េងសទៀតសដើមបីបំសពញតំរ ូវការតដលរំពឹងទុរ។ រដឋ រ៏បានរំណត់ថាអន រជ្ំងឺជារ់ោរ់សៅ
រនុងមណឌលតថ្ទតំ ដលមានជ្ំន្ទញេឺក្តូវការជាចំបាច់រនុងការបញ្ជន
ូ សៅមនា ីរសពទយ។ មនា ីរសពទយសហេមន៍រំពុ
ងសធវ ើការសដើមបីទទួ លយរអន រជ្ំងឺមួយចំនួនសៅឡ
ុ ងប ៊ិច។
មស្តនតីរដាឋភិបាលសហេមន៍សហេមន៍អនរក្ស ុរនិងអងា ការដនទសទៀតបានក្បមូ លផ្តុំគនសៅពីសក្កាយការខិតខំ
ក្បឹងតក្បងរបស់មនា ីរសពទយសដាយមានការគំក្ទយាងខាលំង។ មូ លនិធិមនា ីរសពទយសហេមន៍បានទទួ លថ្វ ិកាក្បមា
ណ ៥០,០០០
ដុោលរននការគំក្ទជាសមាារៈសអភីសអសឧបររណ៍សក្េឿងផ្ា ត់ផ្ាង់និងអំស្យជាសាច់ក្បារ់សដើមបីគំក្ទដល់ការសបើ
រមនា ីរសពទយឡ
ុ ងប ៊ិចសហេមន៍សឡើង វ ិញ។ ថ្វ ិកាជ្ិត ២
ោនដុោលរក្តូវបានចំ្យសក្មាប់ការសរៀរេរធនធានយាងសរមម ។
មនា ីរសពទយសហេមន៍បានសបើរសៅឆានំ ១៩២៤ និងមានចំនួន ១០%
ននបនា ប់សសស្ត្ាោះបន្ទាន់រនុងបុន្ទមនឆានំថ្មីៗសនោះបុតនត ក្តូវបានបិទសៅឆានំ ២០១៧
សហើយនឹងសបើរដំសណើរការវ ិញរនុងសពលឆាប់ៗសនោះ។

សក្មាប់ព័ត៌មានចុងសក្កាយសត ីពីអាយឌីអាយ ១៩
តដលមានព័ត៌មានលំអិតអំពីអវីតដលក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិចរំពុងសធវ ើសដើមបីការ រសុវតថ ិភាពដល់ក្បជាជ្នសូ មចូ លសៅ
កាន់សេហទំព័រ៖ longbeach.gov/COVID19 និងតាមដាន @LongBeachCity សៅសលើសហវ សបុរធវ ីតធ័រនិង
Instagram ។
សក្មាប់ព័ត៌មានបតនថ មរ ូបភាពវ ីសដអូ និងសសចរត ីក្បកាសអំពីអវីតដលរំពុងសរើតសឡើងសៅឡងប ៊ិចសូ មតាមដា
នសយើងតាម សហវ សបុរ ធវ ីតធ័ រ Instagram និង យូ ធយូប ។

