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ប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ Southwest Airlines ប្រកាេពសី េវាក្មមងមី
ខែលរខនែមស ង
ើ ស

ោះសហរើ ពអា
៊ិ
ី កាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច

ទប្ី ក្ុងឡ៊ុងរច
៊ិ រែាកាលីហ័រវ ញ៉ា - ប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ Southwest Airlines បានប្រកាេសៅថ្ងៃសនោះ
ថាប្ក្ុមហ៊ុននឹងចារ់ស្តើមស ើងស

ោះសហើរជាសរៀងរាល់ថ្ងៃខែលមន
៊ិ
៊ិ ឈរ់ពីអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច

(LGB) សៅកាន់ទីប្ក្ុងអូេី ាន (Austin) ន៊ិងទីប្ក្ុងហវីនីក្ (Phoenix)។ ការផ្លាេ់រូ រសនោះបានរសងក
ត
ើនការត
ភាារ់ទូទង
ាំ ប្រសទេន៊ិងរសងកើនស ើងស

ោះសហរើ ថ្ន Southwest ពប្ី ពលានយនតស

ខែលមន
៊ិ មានការឈរ់ម៊ុនសៅែល់ទ៊ិេសៅ។

ោះឡ៊ុងរច
៊ិ ៊ិតសទវែង

សលាក្អភបា
៊ិ លប្ក្ុង Robert Garcia បានមានប្រសាេន៍ថា “សយង
ើ េូ មខងាងអាំណរគ៊ុណចាំស

ោះប្ក្ុម

ហ៊ុនអាកាេចរណ៍ Southwest Airlines ខែលបានសបាោះសឆ្នតទ៊ុក្ច៊ិតតសលើអាកាេយានដ្ឋានន៊ិងសេែា

ក្ច
ន រន់ររេ់សយង
៊ិ គជា
៊ិ ចក្៊ុ ងតាំ
ើ ។ អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
ឺ ក្ាលមា៉ាេ៊ុ ី នសេែាក្ច
៊ិ ចេប្មារ់តាំរន់ខែលជា
គនាឹោះថ្នការសាតរហ៊ិរញ្ញ វតែ៊ុររេ់សយើងពីការរាតតាតេក្លថ្នសមសរាគក្ូរូណា
៉ា
សនោះ។”
ស ើងស

ោះសហរើ ប្រចាាំថ្ងៃងមីនឹងចារ់ស្តើមសៅខែវចឆ
៊ិ កា
៊ិ សហយ
ើ នង
ឹ មានស ើងស

ប្ក្ុងអូេី ន
ា ន៊ិងស ើងស

ោះសហរើ ប្រចាាំថ្ងៃមយ
ួ សៅកាន់ទី

ោះសហើរប្រចាាំថ្ងៃចាំនួន ៣ សៅកាន់ទីប្ក្ុងហវីនីក្ស។ អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ

រចច៊ុរបននមានទេ
៊ិ សៅចាំនួន ១៦ ខែលមន
៊ិ មានការឈរ់ម៊ុនសៅែល់ទេ
៊ិ សៅរ៉ា៊ុខនតសេវាក្មមែាោះប្តូវបាន

ាំ ឺ COVID-19។ ប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ JetBlue ក្៏មានស ង
ផ្លាក្ជារសណា
ត ោះអាេននសដ្ឋយសារ ង
ើ
ស

ោះសហើរសៅកាន់ទីប្ក្ុងអូេី ន
ា សហើយប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ American Airlines ក្៏មានស ើងស

ោះ

សហើរសៅកាន់ទីប្ក្ុងហវីនីក្ស្ងខែរ។

សលាក្ប្េី Cynthia Guidry នាយក្អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ បានមានប្រសាេន៍ថា “សយើងេូ មអរ

គ៊ុណខែលប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ Southwest Airlines រនតវន
៊ិ ជា
៊ិ ស៊ិ យាគសៅអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
ពស៊ិ េេក្ន៊ុងអាំឡ៊ុងសពល ួរការលាំ បាក្ទាំងសនោះ។ សដ្ឋយមានក្ខនាងលាំ ខហកាយជាសប្ចន
ើ សៅខាងសប្ៅនង
៊ិ
ខែលមានអារមមណ៍ែូចជាទីប្ក្ុងតូចមួយសយើងមាន ាំហរលាជាអាកាេយានដ្ឋានខែលគួរសអាយចង់ស្វើ
ែាំសណើរក្ន៊ុងពភ
៊ិ ពសប្កាយ COVID-19។”

ប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ Southwest Airlines បានចារ់ស្តើម្តល់សេវាក្មមពីអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ
ក្ន៊ុងឆ្ន ាំ ២០១៦។ ក្ន៊ុងចាំសណាមស ើងស
Southwest មានស ើងស

ោះសហរើ ទាំង ៥៣ ខែលមានសៅអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ

ោះសហើរជាអច៊ិថ្្នតយច
៍ ាំនួន ៨ ន៊ិងមានស ើងស

ការប្រកាេសៅថ្ងៃសនោះមន
៊ិ រ៉ាោះ
Southwest Airlines សទ។

ល់ែល់ចាំនួនស ើងស

ោះសហើររខនែមចាំនួន ៩ សទៀត។

ោះសហរើ ខែលប្តូវបានេប្មាងទ៊ុក្ឱ្យប្ក្ុមហ៊ុន

សលាក្ Adam Decaire អន៊ុប្រធានខ្នក្ខ្នការរណា
ត ញថ្នប្ក្ុមហ៊ុនអាកាេចរណ៍ Southwest
Airlines បានមានប្រសាេន៍ថា “ទីប្ក្ុងអូេី ន
ា ន៊ិងហវីនីក្នឹងកាាយជាទីប្ក្ុងទី ៦ ន៊ិងទី ៧ ររេ់សយើង
ខែលតភាារ់សៅនឹងឡ៊ុងរច
៊ិ សហើយសដ្ឋោះប្សាយទាំងការទមទរស ើងស

ោះសហើរសៅន៊ិងមក្ខែលមន
៊ិ ឈរ់

ម៊ុនសៅែល់ទេ
៊ិ សៅនង
៊ិ ្តល់ ូនអតង
៊ិ ៊ិ នររេ់សយង
ើ នូវការតភាារ់ជាសប្ចន
ើ សៅកាន់ក្ខនាងសប្ៅពទ
ី ប្ី ក្ុង

ទាំងពីរ្ងខែរ។ គ៊ុណេមបតដ៊ិន៊ិងរែ៊ិេណា
ា រក្៊ិចចររេ់សយើងគឺគួរ្សាំយា៉ាងលានឹងរទព៊ិសសា្ន៍ស្វើែាំសណើរ
ងាយប្េួលខែលអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ ្តល់ ូនអនក្ែាំសណើរ។”

អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ បានដ្ឋក្់សចញនូវវធានការណ
៍ មួយចាំនួនសែើមបសី លើក្ក្មពេ់េ៊ុវតែ៊ិភាពអនក្
៊ិ

ែាំសណើររួមទាំងការរក្ាចមាៃយរាងកាយពគ្ន
ី ាំពកា
ី ន ព្
៊ិ សា
ី រងមអ
ី ររាំបាត់សមសរាគ ន៊ិងតប្មូវការខែលខចងថា
រ៊ុគគល៊ិក្ន៊ិងអនក្ែាំសណើរទាំងអេ់ប្តូវ
វធានការទាំ
ងសនោះសៅទីសនោះ។
៊ិ

ក្់របាាំងម៊ុែសពលសៅប្ពលានយនតស

ោះ។ េូ មអានរខនែមអាំពី

មានទីតង
ាំ សៅ ៊ិតប្ពាំប្រទល់ Los Angeles សខាន្ីន៊ិង Orange សខាន្ីអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ
េែ៊ិតសៅ ៊ិតការទក្់ទញេាំ ខាន់ៗជាសប្ចើនសៅរែាកាលីហ័រវ ញ៉ាខាងតបូង។
អាំពីទីប្ក្ុងឡ៊ុងរច
៊ិ

ជាទល
៊ិ បានទទួល
ី ាំ សៅដ្ឋានថ្នប្រជា នប្រមាណ ៤៨០,០០០ នាក្់ទប្ី ក្ុងឡ៊ុងរច

នរងាវន់នង
៊ិ ជាទប្ី ក្ុង

ថ្ចនប្រឌ៊ិតសែល្តល់ ូននូវភាពេាំ រូរខររថ្នពភ
៊ិ ពសលាក្ែណៈសពលខែលរក្ាលក្ខណៈរ៊ុគគលនង
៊ិ សែ

លរសងកើតសឡើងពីេងាកត់ស្សងៗពីគ្ននខែលបាន្ត៊ុាំសៅតមរសណា
ត យសននរេម៊ុប្ទបា៉ាេ៊ុ ី ហវ៊ិក្។ ក្ន៊ុងនាមជាទី
ប្ក្ុងខែលមានសេវាក្មមសពញសលញទប្ី ក្ុងឡ៊ុងរច
៊ិ ជាលាំ សៅដ្ឋានររេ់នាវា Queen Mary, អាងចញ្
៊ិ ច ឹ ម
ប្តីថ្នម

េម៊ុប្ទបា៉ាេ៊ុ ី ហក្
វ៊ិ (Aquarium of the Pacific), សារមនាីរន៊ិងសរាងក្៊ុនជាសប្ចើន, សាលាសរៀន

នទទួល

នរងាវន់ជាសប្ចន
ើ ែូចជាមនារី េ៊ុ ខាភបា
៊ិ ល មនារី ឧទានការក្ាំសានតនង
៊ិ េម៊ុប្ទ មនាីរសេវាក្មម

ខែលប្តូវបានវាយតថ្មាែពេ់, អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ , ក្ាំពង់ខ្ឡ៊ុងរច
៊ិ ក្៏ែូចជាមនាីរស្សងៗសែលបា
អភវ៊ិ ឌឍន៍ ន៊ិងមនាីរស្សងៗសទៀត។ ទីប្ក្ុងសនោះក្៏មានសាក្លវទាល័
យន៊ិងម
៊ិ

វទាល័
យខែលប្តូវបាន
៊ិ

ការសគ្នរពែពេ់ ក្៏ែូចជាក្ខនាងចញ្
ាំ ៥េប្មារ់សលង
៊ិ ច ឹ មេតវជាប្រវតតសា
៊ិ ្េតចាំនួន២ មនាីរសពទយ៥ ទីតង
ស

គ ល េួ ន១៧០ សននរេម៊ុប្ទជាសប្ចើនមា៉ាយល៍មា៉ា ្ាូវេប្មារ់ ៊ិោះក្ង់ នង
៊ិ ី ៊ិោះក្ង់សែលមានការ
៊ិ ក្មមវ្

ខចក្រ ាំខលក្។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នរខនែមអាំពីទីប្ក្ុងឡ៊ុងរច
៊ិ េូ មចូលសៅកាន់សគហទាំពរ័ http://longbeach.gov/។ េូ ម
តមដ្ឋនទីប្ក្ុងឡ៊ុងរច
៊ិ សៅសលើរណា
ត ញេងគមេប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមីៗសៅសលើ សហវេរ៊ុក្ ្វីត្័
រ Instagram នង
៊ិ យូ្យូរ។

អាំពីអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ

រសងកើតសឡង
៊ិ (LGB) ជាប្ពលានយនតស
ើ ក្ន៊ុងឆ្ន ាំ ១៩២៣ អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច

ោះចាំណាេ់ជាងសគ

សៅរែាកាលីហ័រវ ញ៉ា។ ចាំណតអនក្ែាំសណើរងមីបានសរើក្ក្ន៊ុងឆ្ន ាំ ២០១២ សហើយចារ់តង
ាំ ពីសពលសនាោះមក្
ទទួលបានការសកាតេរសេើរយា៉ាងខាាង
ាំ ចាំស

ោះការរចនានង
៊ិ សាែរតយក្មមទាំសនរ
ើ ការទទួលទនអា

ប្េុក្ ន៊ិងរទព៊ិសសា្ន៍ស្វើែាំសណើរងាយប្េួល។ ក្ន៊ុងចាំសណាម

រក្ន៊ុង

នរងាវន់ជាសប្ចើនអាកាេយានដ្ឋានឡងរ៊ិ

ចប្តូវបានសគដ្ឋក្់នាមថាជាអាកាេយានដ្ឋានក្ាំពូលទាំង ១០ េាំ រារ់ការប្រក្ួតអាកាេយានដ្ឋានខានត

តូចលារាំ្៊ុតសដ្ឋយអនក្អានកាខេត USA Today ឆ្ន ាំ ២០២០។ អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ ្តល់ ូននូវ

សេវាក្មមមន
ប្ទែល់េហគមន៍
៊ិ ឈរ់ែល់ទប្ី ក្ុងមួយចាំនួនថ្នេហរែាអាសមរក្ែណៈសពលខែលគ្នាំ
៊ិ

អាកាេចរណ៍ទូសៅជាមួយនឹងប្រត៊ិរតត៊ិការប្រចាាំឆ្នជា
ាំ ង 300,000។ អាកាេយានដ្ឋានសនោះក្៏ជាប្រភព

ថ្នេក្មមភាពសេែាក្៊ិចចន៊ិងការងារយា៉ាងសប្ចើន្ងខែរសដ្ឋយអគ្នរអាកាេចរណ៍ថ្នអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុង
រច
៊ិ បានរសងកត
ើ ្លរ៉ាោះ

ល់សេែាក្ច
៊ិ ចែល់ $8.6

ន់លានែ៊ុលាារនង
៊ិ គ្នាំប្ទការងារចាំនួន 46,000។

អាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ គឺជាេហប្គ្នេប្ទប្ទង់ែួ ានឯងថ្នទីប្ក្ុងឡ៊ុងរច
៊ិ ន៊ិងមន
៊ិ ទទួលបានប្បាក្់ពនធ
ក្ន៊ុងប្េុក្សទ។ អាកាេយានដ្ឋានមានសមាទនភាពក្ន៊ុងការខងរក្ាសក្រតាំតិ៍ ខណលជាប្រវតតសា
៊ិ ្េតខែលប្តូវ
បានសគសគ្នរពនង
៊ិ រក្ាប្រត៊ិរតតកា
៊ិ រប្រក្រសដ្ឋយេ៊ុ វតែភា
៊ិ ព នរ៊ិ នតរភាព នង
៊ិ ការទទួលែ៊ុេប្តូវខ្នក្ររសា
៊ិ ែ

ន។ េូ មតមដ្ឋនអាកាេយានដ្ឋានឡ៊ុងរច
៊ិ សៅសលើប្រពនធេ
័ ងគមសហវេរ៊ុក្ Instagram ន៊ិង ្វីត្័រសៅ
@LGBAirport។

េប្មារ់ពត
័ មា
៌ នងមីៗអាំពី ាំងឺ COVID-19 រួមទាំងព័តមា
៌ នលមាត
៊ិ ក្ាំព៊ុងអន៊ុវតត
៊ិ អាំពីអវីខែលទីប្ក្ុងឡងរច
សែើមបកា
ី រ

រេ៊ុ វតែភា
៊ិ ពែល់ប្រជា នេូ មសមតតចូលសៅកាន់សគហទាំពរ័ longbeach.gov/COVID19

សហើយតមដ្ឋន @LongBeachCity សៅសលើប្រពនធេ
័ ងគមសហវេរ៊ុក្ ្វីត្័រ ន៊ិង Instagram។
###

