សំណួរ�កសួរញឹក�ប់
គេ្រ�ង Long Beach Senior
្របវត� ិៃន�រអភិវឌ្ឍ
សំណួរ៖ េហតុអ�អង� �រ Mercy បន� �រអភិវឌ្ឍេនះ?
ចេម� ើយ៖ �មរយៈដំេណើរ�រែដល�នផ� ចេផ�
�
ើមេឡើងេ�យទី្រក �ងេ�ះ អង� �រលំេ���ន (Mercy
Housing) �នទទួ លដីឡ�ត៍ែដល�នទី�ំងស� ិតេ� 924-945 E. Pacific Coast Highway េ�ទី្រក �ង Long
Beach។
អង� �រលំេ���ន
(Mercy
Housing)
េប� ��ចិត�េធ� ��រ�មួ យទី្រក �ង
City
េដើម្បីអភិវឌ្ឍផ� ះ�ប�តេមនែដល�នតៃម� សមរម្យ
េដើម្បីបេ្រមើដល់ពលរដ� វ �យចំ�ស់
ក៏ដូច�ពលរដ� �ន់ខ�ស់នង
ិ អតីតយុទ�ជន�ន់ខ�ស់
ែដល�នប����នផ� ះសែម្បងនិងរ ួមប��ល
� � ំងកែន� ងស្រ�ប់អ�កេ�ស��ត់ជិត�ងេ��ន់��ល់ដី
ផងែដរ។
េ�អំឡ
� ងេពលដំេណើរ�រេស� ើសុំដីឡ�ត៍ែដល្រគប់្រគងេ�យទី្រក �ងេនះ អង� �រលំេ���ន (Mercy Housing)
�ន�នដល់កិច�្រពមេ្រព�ង�មួ យ��ស់អចលន្រទព្យែដលេ��ប់�� េដើម្បីទញ
ិ ទី�ំង (901 – 917 E
PCH)
េ�ទិស�ងលិច
ែដលេធ� ឱ
� ្យអង� �រលំេ���ន
(Mercy
Housing)
�ចេស� ើសុំ�រអភិវឌ្ឍដ៏ធម
ំ ួ យែដល�តសន� ឹងេលើទ�
ី ំង� ំងពីរ (901-945 E. PCH)។

ដំេណើរ�រេរៀបចំែផន�រ
សំណួរ៖ េតើអ�េ��ដំេណើរ�រេរៀបចំែផន�រស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍេនះ?
ចេម� ើយ៖
អង� �រលំេ���ន
(Mercy
Housing)
នឹងែស� ងរក�រអនុម័តេលើ�រេរៀបចំែផន�រនិង�រទទួ លសិទ��
ិ មរយៈទី្រក �ង Long Beach។ គេ្រ�ង
Long Beach Senior នឹងត្រម�វឱ្យ�ន�រពិនិត្យេមើលេឡើង វ �ញនូ វែផន�រទី�ំង �រ��ស់ប�រតំ
� បន់
និងលិខិតអនុ��ត�រេ្របើ្រ�ស់�នលក� ខណ�ែដលអ� �ៗ� ំងអស់េនះ
្រត�វដំេណើរ�រ�មរយៈគណៈកម� �រេរៀបចំែផន�រនិង្រក �ម្របឹក�្រក �ង។
�រអភិវឌ្ឍេនះ
�នលក� ណៈ្រគប់្រ�ន់ស្រ�ប់�របែន� ម�រផ� ល់សម្ប�នដង់សុីេតរដ� (State Density Bonus) ផងែដរ។
Density
Bonus)
�រផ� ល់សម្ប�នដង់សុីេតរដ�
(State
អនុ��តឱ្យ�ន�រអភិវឌ្ឍែដលេលើសពីក្រមិតមូ ល��ន�ក់�ក់ៃនលទ� �ព�ចទិញ�ន
េដើម្បីបេង� ើនដង់សុីេត
�ត់បន� យចំនួនកែន� ងចតរថយន� ែដល្រត�វ�រ
និងេស� ើសុំ�របដិេសធពីស�ង់�រអភិវឌ្ឍ�ក់�ក់។ េ�ខណៈេពលគេ្រ�ង Long Beach Senior
មិនេស� ើសុំ�រេកើនេឡើងេលើសពីដង់សុីេតែដល�នអនុ��តេ�ះេទ
គេ្រ�ងនឹងែស� ងរកត្រម�វ�រ�ម�រចំណតអប្បបរ�ែដល�ន�ត់បន� យ
និង�របដិេសធពីបទ��នៃន�រអភិវឌ្ឍេ្រ�មច�ប់ស�ីពី�រផ� ល់សម្ប�នដង់សេុី តរដ� (State Density
Bonus Law)។
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�ររច�ប� ង់
សំណួរ៖ េតើនរ����បត្យករែដលេធ� ��រអភិវឌ្ឍេនះ?
ចេម� ើយ៖ ្រក �ម�រ�ររច�ប� ង់គេ្រ�ង Long Beach Senior �្រក �មហ៊ុនស� �ឌីេ� Studio One Eleven.
ស� �ឌីេ� Studio One Eleven �្រក �មហ៊ុន��បត្យកម�
េទស�ព និង�ររច�ប� ង់ទី្រក �ង
ែដលយកចិត�ទុក�ក់ក��ង�រជួ សជុលទី្រក �ង។ េ�យ�នទី�ំងស� ិតេ�ក�
� លទី្រក �ង Long Beach
�រ�ររបស់្រក �មហ៊ុនេនះ
រ ួម�ន�រផ� លជ
់ ូ នលំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យ
និង�រអភិវឌ្ឍែដលេ��តេលើសហគមន៍។ គំរ ូៃន�រ�ររបស់ពួកេគ�ន៖
Children Today
2951 Long Beach Blvd, LB, CA 90806
Long Beach Airport Concessions
4100 Donald Douglas Drive, LB, CA 90808
Senior Arts Colony,
លំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យស្រ�ប់ពលរ
ដ� វ �យចំ�ស់
200 E Anaheim St, LB, CA 90813
The Annex,
លំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យស្រ�ប់ពលរ
ដ� វ �យចំ�ស់
225 East 12th Street, LB, CA 90813

Ronald McDonald House
500 E 27th, LB, CA 90806
Lakewood YMCA
5835 E Carson St, Lakewood, CA 90713
Collage,
លំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យស្រ�ប់្រគ� �រ
1905 Pine Avenue, LB, CA 90806
The Court,
លំេ���នែដល�នតៃម� សមរម្យស្រ�ប់ពលរ
ដ� វ �យចំ�ស់
1044 Maine Avenue, LB, CA 90813

សំណួរ៖
េតើ�រអភិវឌ្ឍ្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង�៉ងដូ ចេម� ច
េដើម្បីេ�ះ្រ�យប��សិទ�ឯ
ិ កជន�ពរបស់អ�កជិត�ងេ��មបេ�
� យផ� វ� តូ ចៗ?
ចេម� ើយ៖
គេ្រ�ង
Long
Beach
Senior
្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង
េដើម្បីយល់ដឹង�៉ង��ំងចំេ�ះបរ �េវណអ� ករស់េ�ជិត�ង។
អ�រ្របមូ លផ� េំ� ្រចើន
�នទិសេ�េ��គ�ងេជើងេ��ះេ�ផ� វ� តូ ច
េហើយអ�រ្របមូ លផ� ំ�
� គេ្រចើនគឺេ��ងត្ប
� ង�មបេ�
� យម�វ �ថី Pacific Coast Highway។ េលើសពីេនះ
ទី���នទី�ំងស� ិតេ��មបេ�
� យផ� វ� �ងេជើង
និង្រត�វ�ន��ស់ប�រេ��មួ
�
យ�ន់
េដើម្បី�ត់បន� យែផ� ក�ងមុខអ�រ�មផ� វ� តូ ច។
ទី��ែដល�នអ�រព័ទ�ជុំ វ �ញ
ក៏េ្រត�មស្រ�ប់�រ�ំេដើមេឈើ�របងែដល�នេទស�ពដ៏ធំមួយេ��មបេ�
� យផ� វ� តូ ច
ែដលរ ួម�មួ យេទស�ពខ� ស់�ងេ�េ��ន់��ល់ដី
នឹង�ត់បន� យេទស�ពពីទី��ែដល�នអ�រព័ទ�ជុំ វ �ញេ��ទីលំេ���នជិតៗេ�ះ។
ផ� វ� តូ ចេនះ
ក៏នឹង្រត�វព្រងីកបែន� ម្រតឹម្រ�ំហ��តផងែដរ
េដើម្បីបេង� ើតកែន� ងទំេនរបែន� មេទៀតរ�ងអ�រថ� ី
និងបរ �េវណេ�ជិត�ង។
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សំណួរ៖ េតើ�ន�រ��ស់ប�រ�ររច�ប�
�
ង់អ�ខ�ះេផ្សងេទៀត ែដលប�
� លមកពីត្រម�វ�រសហគមន៍ឬេទ?
ចេម� ើយ៖
្រក �ម�រ�រអង� �រ
Mercy
�នេធ� ��រ��ស់ប�រ�េ្រចើ
�
ន
ប��ប់ពីទទួ ល�នមតិេ�បល់ពីសហគមន៍។
�រ��ស់ប�រមួ
� យចំនួន
រ ួម�ន�របែន� មរេបៀបសិល្បៈ��រណៈេ�េលើអ�រ
ែដលេធ� ឱ
� ្យ�ររច�ប� ង់្រសប�ម្របៃពណីរច�ប� ង់ទី្រក �ង
Long
Beach
និងកំណត់សកម� �ពបែន� មេទៀតេ��មបេ�
� យម�វ �ថីPacific
Coast
Highway។
ប�� ីនិង�រប��ញេពញេលញៃន�រ��ស់ប�រ�
� ំងេនះ
�ចរក�ន�មវ �ប�យ៖
https://www.longbeachsenior.org/info.

េស�កម�្រគប់្រគងនិងអ� ករស់េ�
សំណួរ៖ េតើនរ��អ� ករស់េ�ែដលសង្ឃឹមទុកមុនចំេ�ះគេ្រ�ង Long Beach Senior?
ចេម� ើយ៖ អ� ករស់េ��េពលអ�គត នឹង��យ�ពលរដ� វ �យចំ�ស់ែដល�ន�យុ 62 ��េំ ឡើងេ�
ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�នកំណត់
ក៏ដូច�ពលរដ� �ន់ខ�ស់នង
ិ អតីតយុទ�ជន�ន់ខ�ស់
ែដល��ប់�នប���ព��នផ� ះសែម្បង។
សំណួរ៖ េតើអ�េ���រផ�លប
់ ុគ�លក
ិ ែផ�ក្រគប់្រគងេ�បរ �េវណ?
ចេម� ើយ៖
នឹង�ន្រប�ន្រគប់្រគងបរ �េវណេពញេ�៉ង
ជំនួយ�្រប�ន្រគប់្រគងបរ �េវណ
ស�ជិក�បុគ�លិកៃនអ� ក�ម��រ
និងអ� កបេច� កេទសែថ� ំ,
ែដលនឹងេធ� ��រេ�បរ �េវណ។
ស�ជិក��ក់ៃន្រក �ម�រ�រ្រគប់្រគង នឹងរស់េ�កែន� ងេ�ះផងែដរ។
សំណួរ៖ េតើអ�េ���រផ�លប
់ ុគ�លក
ិ េស�កម� អ�ករស់េ�ឯបរ �េវណ
និងេស�កម� អ�ខ�ះែដលនឹង្រត�វផ�លជ
់ ូនស្រ�ប់អ�ករស់េ�?
ចេម� ើយ៖
នឹង�នអ� កស្រមបស្រម� លេស�កម� អ�ករស់េ�េពញេ�៉ង
និងអ� កស្រមបស្រម� លសកម� �ពេ្រ�េ�៉ង
េដើម្បីផ�ល�
់ រេរៀបចំកម� វ �ធីេពញៃថ�េលើ វ �ស័យសុខ�ព
និងសុខុ�ល�ព សមត� �ព្រគប់្រគងហិរ�� វត�� សិល្បៈ និង�រចម� ិន��រ និងសកម� �ពេផ្សងៗេទៀត
ែដល�នអភិវឌ្ឍ�មួ យពលរដ� វ �យចំ�ស់ែដលរស់េ�គេ្រ�ង
Long
Beach
Senior។
អ� កស្រមបស្រម� លេស�កម� អ�ករស់េ�
នឹង��ប់ទំ�ក់ទំនង្រប�ពលរដ� �មួ យអង� �រនិងេស�កម� ��បែន� មេ�ទូ � ំងសហគមន៍
Long
Beach។
គេ្រ�ងេនះ�ន្រប�ន្រគប់្រគងសំណុំេរឿងពីរ�ក់
ែដលនឹង�ក់ទង�មួ យអ� ករស់េ�ែដល��ប់�នប���ព��នផ� ះសែម្បង
េហើយនឹងេធ� ��រម� ង��ក់ៗ�មួ យអ� ករស់េ�� ំងេ�ះ
េដើម្បីជួយពួ កេគឱ្យសេ្រមចេ�លេ�និងជួ យ�ំ្រទក��ង�មតំ�ងឱ្យពួ កេគ។
្រប�ន្រគប់្រគងសំណុេំ រឿងនឹងផ� ល់ជូនអ� កជំ�ញែណ�ំបន� ស្រ�ប់�រព��ល�រេញ�ន�� ំ
និង�រ�ំ្រទសុខ�ពផ� វ� ចិត� ក៏ដូច�ជំនួយេ�យេ�រព�ម�រេ្របើឱសថ។
សំណួរ៖ េតើ�រ្រគប់្រគងបរ �េវណេនះ នឹងេ�ះ្រ�យប���មួ យែដល�ចេកើតេឡើងេ�យរេបៀប�?
ចេម� ើយ៖
្រប�ន្រគប់្រគងបរ �េវណទទួ លខុស្រត�វចំេ�ះ�រេឆ� ើយតបេ�នឹងប��េ�ស��ត់ជិត�ងែដល�ក់ទង
នឹងបរ �េវណ
និងផលប៉ះ�ល់ែដលអ� ករស់េ�ឬេភ��វកំពុងស� ិតេ�ក��ងសហគមន៍េនះ។
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អ� កជិត�ងនឹង�នព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់្រប�ន្រគប់្រគងបរ �េវណ
េហើយនឹង្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យែចករ� ែលកប���រម� របស់ពួកេគ។
សំណួរ៖ េតើអ��ដំេណើរ�រចុះកិច�សន�ជួល/ដំេណើរ�រេ្រជើសេរ �ស?
ចេម� ើយ៖ ដំេណើរ�រចុះកិច�សន�ជួ ល រ ួម�ន�រេស� ស
ើ ុំព័ត៌�នអំពី្របវត� ិឥណ�ន និង្របវត� ិ��ស់ជួល
ក៏ដូច�សូ ច�ករេផ� �ង��ត់េផ្សងេទៀត
ែដលអ� ក�ក់�ក្យសុំនឹង�ចរស់េ�េ�យេ�គជ័យេ�ក��ងសហគមន៍េនះ។
ស�ជិក� ំងអស់ៃន្រគ� �រ
នឹងចុះហត� េល�េលើកិច�សន�ជួ លែដលពួ កេគ�ន�តព� កិច�ចំេ�ះលក� ខណ�ៃនកិច�សន�ជួ ល
និងេសចក� ីបែន� មអំពីកិច�សន�ជួ ល� ំងអស់។ េលើសពីេនះេទៀត អង� �រលំេ���ន (Mercy Housing)
ចុះកិច�សន��មួ យ�គីទីបី
េដើម្បីេធ� ��រពិនិត្យ្របវត� ិបទឧ្រកិដ�ចំេ�ះអ� ក�ក់�ក្យសុំ� ំងអស់ស្រ�ប់ប រ �េវណ��េ�ក��ង�រ្រគ
ប់្រគងរបស់ខ� �ន។
�រណ៍េនះ
េដើម្បីកណ
ំ ត់�� ំងអ� ករស់េ�និងស�ជិក្រគ� �រ���ក់
នឹងមិន�នកំណត់្រ�ៃន�រផ� ��េ�សបទមជ្ឈឹមក��ងរយៈេពល
3
��ំកន� ងមក
ឬកំណត់្រ�ៃន�រផ���េ�សបទឧ្រកិដ�ក��ងរយៈេពល
4
��ំកន� ងមក។
��នអ� ក�ក់�ក្យសុំឬស�ជិក្រគ� �រ�ែដលស� ិតេ្រ�ម�រចុះេ��ះ�ពិរុទ�ជនផ� វេភទ�
�
� ក់�តិេព
ញមួ យជី វ �ត នឹង្រត�វ�នអនុ��តឱ្យចូ លរស់េ�េ្រ�ម��ន�ព�មួ យេឡើយ។
សំណួរ៖ េតើខ��ំ�ច�ក់�ក្យសុំរស់េ�ក��ងផ�ះ�ប�តេមន�ំងេនះ�៉ងដូ ចេម� ច?
ចេម� ើយ៖
ដំេណើរ�រកិច�សន�ជួ លបន�
នឹង�ប់េផ� ើមេ�រដូ វរ���ំ
ស្រ�ប់�រ��ស់ទីលំេ�ក��ងរយៈេពល្របែហលនឹងនិ�ឃរដូ វ��ំ
រដូ វស� ឹកេឈើ្រជ �ះ��ំ
សូ មពិនិត្យេមើលwww.longbeachsenior.org
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នស� ីពី�រ�ក់�ក្យសុំ។

2021
2022។
2021

ចតរថយន� និងច�ចរណ៍
សំណួរ៖ េតើនង
ឹ �នចំណតរថយន� ស្រ�ប់អ�ករស់េ�/បុគ�លក
ិ /េភ��វឬេទ?
ចេម� ើយ៖ នឹង�នចំណតរថយន� 38 កែន� ង។ ទី��� ំងេនះ នឹង្រត�វេ្របើរ ួម��រ�ងអ� ករស់េ� បុគ�លិក
និងេភ��វ
គឺអ�កមកមុនេគ
�ចេ្របើមុនេគ
េហើយពួ កេគនឹង្រត�វ�ន្រត� តពិនិត្យេ�យបុគ�លិក្រគប់្រគង។
សំណួរ៖ េតើ�រអភិវឌ្ឍេនះនឹង�នផលប៉ះ�ល់�៉ង��ង
ំ ដល់ច�ចរណ៍េ�ស��ត់ជិត�ងឬេទ?
ចេម� ើយ៖ �រសិក�ច�ចរណ៍មួយែដល�នេធ� �េឡើងស្រ�ប់�រអភិវឌ្ឍេនះ �នរកេឃើញ�អ�រថ� ីេនះ
នឹង�នផលប៉ះ�ល់�៉ង��ំងដល់ច�ចរណ៍េ�ស��ត់ជិត�ង។
េលើសពីេនះេទៀត
្រប�ពលរដ� ៃនគេ្រ�ង
Long
Beach
Senior
នឹង�នលទ� �ពទទួ ល�នេស�កម� រថយន�្រក �ងែដល�នគុណ�ពខ� ស់េ��មបេ�
� យម�វ �ថី
Pacific
Coast
Highway
និង�នកែន� ងចតកង់្របកបេ�យសុវត� ិ�ពេ��ងក��ងអ�រ។
អង� �រលំេ���ន
(Mercy
Housing)
�នរកេឃើញ�អ� ករស់េ�ទី�ំងលំេ���នពលរដ� វ �យចំ�ស់្រសេដៀង��េនះ

Mercy Housing California
1500 S. Grand Avenue, Suite 100 Los Angeles, California 90015 o | 213.743.5820 f | 415-355-7101

mercyhousing.org
អង� �រលំេ���ន (Mercy Housing) ទទួ ល�ន�រឧបត� ម��ំ្រទេ�យសហគមន៍�តូ លិក (Catholic Sisters)

េធ� �ដំេណើរចំ�យេពលតិច�ងមុន
េហើយ�រេធ� �ដំេណើរ� ំងេ�ះទំនង�មិន�នេ�៉ងែដលម�ញឹក��ំងេឡើយ។

ឱ�សស្រ�ប់អ�កស�័្រគចិត�
សំណួរ៖ េតើសហគមន៍នង
ឹ �នឱ�សចូ លរ ួមេ�បរ �េវណឬេទ?
ចេម� ើយ៖ �ទ/�ស៎! អ� កស� ័្រគចិត�� ំងបុគ�លនិង្រក �ម ្រត�វ�ន��គមន៍េ�ឯបរ �េវណអង� �រ Mercy
� ំងអស់។
�នឹង�នឱ�សស្រ�ប់អ�កស� ័្រគចិត�
េដើម្បីជួយក��ង្រពឹត��
ិ រណ៍នង
ិ សកម� �ពេផ្សងៗ���េ្រចើន
ក៏ដូច��រ្រ�រព� ពិធីឈប់ស្រ�កបុណ្យ��។
អ� ករស់េ�្រត�វ�នេលើកទឹកចិត�ឱ្យស� ័្រគចិត�េ�ក��ងសហគមន៍ដូេច� ះ�រផ� ល់េ�បល់អំពីឱ�ស��្រត�
វ�នទទួ លេ�យសែម� ង�រដឹងគុណ។
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