
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ែខតុ  ំ២០២០ 

 

កងែខរ ទី កងឡងបច៊  
េសចកីសេងបសិ  នងិ 
អនុ សន៍ 
កមវធបីណះប លអំពសីវុតិ ពេថរេជង នងិ រជះិកងក់ងសហគមន ៍នងិ 

រេរ បចែំផន រសកម ព 

រេធឱ ផវថល់ នសុវតិ ព ងមុនស ប់ រេដរ និងជិះកង ់
 
 
 
 
 

 

 
មលូនិធសិ ប់កមវធីេនះផល់េ យជំនយួពី រ ល័យសុវតិ ពច ចរណ៍រដ លីហ័រ ៉   (California Office of Traffic 

Safety) មរយៈរដ លសុវតិ ពច ចរណផ៍វ តិ  (National Highway Traffic Safety Administration)។ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

កងែខរ ទី កងឡងប៊ច  

រដ លីហ័រ ៉  
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េសចកីែថងអំណរគុណ 

សូមែថងអំណរគុណ ពិេសសដល់គណៈកម រេរ បចំែផន រែដល នអេ ញេយងខំេ នស់ហគមន៍ និង បៃ់ដគូ

មួយេយងខំេដម ីេធឱ កងែខរ ទី កងឡងប៊ច កែនង នសុវតិ ព ងមុនស ប់ រេដរ និងជិះកង!់ 

 

គណៈកម រេរ បចែំផន រ 

េ ក Allan Crawford អង រ Bikeable Communities 

អក សី Hilda Gaytan ស គម Puente Latino 

េ ក Steve Gerhardt អង រ Walk Long Beach 

អក សី Christine Jocoy កល វទ ល័យរដ លីហ័រ ៉ ទី កងឡងបច៊ 

េ ក Alex Jung អង រ City Fabrik 

អក សី Jennifer Ly អង រ City of Long Beach 

េ ក Monorom Neth តំបនអ់ភិវឌ ន៍ ជីវកម (MidTown BID) 

េ ក Nick Russo អង រ Pedal Movement 

េ ក Richer San អង រ Pacific Asian Counseling Services 

េ ក Sithea San អង រ កងែខរ 

េ ក Kevin Shin អង រ Walk Bike Long Beach 

អក សី Susana Sngiem សហគមន៍ែខរ (UCC) 

អក សី Elsa Tung អង រ Long Beach Forward 

 
សូមែថងអំណរគុណដល់ កមហុ៊ន Cambodian Translation Services ស ប់ រផល់េស បកែ ប ល់ ត់

ពី អងេ់គសមក ែខរកងវគបណះប លេនះ និងសូមអរគុណដល់េ ក Richer San និងអក សី 

Sithea San ស ប់ រែណ រំបស់ពួកេគកង របកែ ប ល់ និងបកែ បឯក រ ែខរ។ េយងកស៏ូមែថង

អំណរគុណផងែដរដល់ ប ពលរដកងសហគមន៍ និង កដ់ឹក សំហគមន៍ ែដល នចូលរួមកងសិ េនះ។ រ

ចូលរួមរបស់ពួកេគ នផលព់័ត៌ ន បកបេ យអតន័យដល់សិ  និងព ងឹងលទផលរបស់សិ ។ 

 
រ យ រណ៍េនះ តវ នេរ បចំេឡងេ យ៖ 

អង រ California Walks 

អក សី Miha Tomuta  

អក សី Wendy Ortiz  

អក សី Areli Morales 

https://calwalks.org 
 

មជ មណល វ វនងិអប់រែផកមេធ យដកឹជ នែដលសវុតិ ពៃន កល វទ លយ័ UC Berkeley 

េ ក Garrett Fortin 

អក សី Lisa Peterson 
https://safetrec.berkeley.edu 
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កមវធបីណះប លសីពសីុវតិ ពេថរេជងនិង រជិះកង់កងសហគមន៍ (CPBST) គឺ គេ ងទូ ងំរដរបស់អង រ California 

Walks (Cal Walks) និងមជ មណល វ វនិងអប់រែផកមេធ យដឹកជ នែដលសុវតិ ព (SafeTREC) ៃន កលវទ
ល័យ UC Berkeley។ កមវធ ី CPBST ជ មញ រចូលរួមរបស់ ប ពលរដ និង កមអកតស៊ូមតេិដម ីសុវតិ ព កង របេងត
ែផន រសកម ពែដលេផមេចញពីសហគមនម៍ួយេដម ីេលកកមស់សុវតិ ព រេដរ និង រជិះកង់កងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

កមវធ ីCPBST ៃន កងែខរ ទី កងឡងប៊ច តវ នេរ បចំែផន រេ យ នកិចសហ រ និងស មបស មលេ យគណៈកម រេរ បចំ
ែផន រ និងអង រ Cal Walks និងមជ មណល SafeTREC ( កម រ រគេ ង) េដម ី៖ 

1. េលកកមស់ រេដរ និង រជិះកង់កង កងែខរ និង 
2. បេងតចកវស័យសហគមន៍មួយ េដម ីេ ះ យកី រមអំពសីុវតិ ព រេដរនិង រជិះកង់ មួយស ជិកសហគមន៍។ 

វគបណះប ល មអន ញេ ៃថទី៩ ែខកក  ំ២០២០ រួម ន៖ 

• ទិដ ពទូេ ៃនយុទ ស 6 E's េដម ីេលកកមសស់ុវតិ ព រេដរ និង រជិះកង ់េ យេ ប ស់កំែណែដល នែក
ត មវៃនេ ង រ 6 E's ែដល នលកណៈ បសព  រួម ន៖ រ យតៃម សមធម៌ វសកម រអប់រ រេលកទឹក
ចិត និង រអនុវត។ 

• រ យតៃមអំពី រេដរ និង រជិះកងេ់ មផវសំ ន់ៗចំនួនបី (៣) និង 
• វគេរ បចែំផន រសកម ពេដម ីកំណត់ ទិ ព និងែផន រស បក់មវធីសហគមន៍ និងគេ ងេហ រច សម័ន។ 

ទិនន័យ 
អង រ Cal Walks មជ មណល SafeTREC និងគណៈកម រេរ បចំែផន រ នពិនិត េមលទិនន័យែដល នប ញពកីី រម
អំពីសុវតិ ពកងតំបន់េ ះ។ កងរយៈេពល ១០ ំ (ពី ំ២០០៩  ដល់ ំ២០១៨) ររងរបួសចំេ ះេថរេជង នេកនេឡងគិត បព់ី ំ
២០១៣មក ខណៈែដល ររងរបួសចំេ ះអកជិះកង់ ន ក់ចុះ លំ បម់ុនេពលេកនេឡង ៉ ង ងំ វញេ ំ២០១៨។ ពី ំ២០១៤ 

ដល់ ំ២០១៨ នជនរងេ ះែដល េថរេជងចំនួន ៩៨ ក ់និងជនរងេ ះែដល អកជិះកង់ចំនួន ៧២ កេ់ កង កងែខរ។ រ
ពិ ក េពញេលញមួយអំពេី ះ ក់បុកេថរេជង និងអកជិះកង ់ ចរក នេ កងរ យ រណ៍ CPBST។ 

រូបទី១៖ ែផនទីកែនងេ ះ ក់បុកេថរេជងេ កងែខរ រួម មួយ
កច់ណូំល ( ំ២០១៤-២០១៨) 

រូបទី២៖ ែផនទីកែនងេ ះ ក់បុកអកជះិកងេ់ កងែខរ រួម មួយ
កច់ណូំល ( ំ២០១៤-២០១៨) 

 

  
ពធន់ធរៃន រប៉ះទងិច  (២០១៤-២០១៨) េមដ នចំណូល គ រ ពធន់ធរៃន រប៉ះទងិច  (២០១៤-២០១៨) េមដ នចំណូល គ រ 

  ប់ ២ ក់ 
 របួស (ធន់) ១៣ ក ់

 របួស (របួសេមលេឃញ) ២៧ ក ់

 របួស (តញែតរពី រឈឺ ប់) ៥០ ក ់

< ៣៥ ន់  
៣៥ ន់ - ៥០ ន ់

៥០ ន់ - ៧៥ ន ់

 របួស (ធន់) ៦ ក ់

 របួស (របួសេមលេឃញ) ៣០ ក ់

 របួស (តញែតរពី រឈឺ ប់) ៣៦ ក ់

 < ៣៥ ន់  
 ៣៥ ន់ - ៥០ ន ់

៥០ ន់ - ៧៥ ន ់

 
 

 
 

េសចកីសេងប 



 

 

 

រ យតៃម រេដរនិង រជិះកង់ 

អកចូលរួមកងសិ  នេធ រ យតៃម រេដរ និង រជិះកង់េ មផវសំ ន់ៗចំនួនប ី

(៣) ែដល តវ នេ ប ស់េ យសិស និស ិត និង គ ររបស់ពួកេគេដម ីេធដំេណរេ

េរ ន។ អកចូលរួម តវ នេសឱ ៖ 

• កំណត់ ទព សកមសហគមន ៍

• យតៃម ន ពេហ រច សម័ន និង 

• សេងតេមលរេប បែដលអកេ ប ស់ផវចូលរួម កព់័ននឹងប រ នសំណង់ជុំវញ។ 

អកចូលរួម នសែមងកី រមជុំវញ៖ 

• ស ពចិេ មផវ ដូច ចិេ មផវតូចចេង ត ទំហំទទឹងចិេ មផវមិនប៉ុនៗ  ចិេ ម
ផវ តវ នប កេ់ យផវេបកបរេចញចូល និងបេ លនិងែខ អគិសនី េហយចិេ ម
ផវ នលកណៈ ទឌេ ម។ ផលលំ កេ កែនងេថរេជងឆង តជ់ុំវញ េរ ន 

• រពិ កនឹងេមលេឃញស ប់អកេបកបរ និងេថរេជង េ យ រ រចត នយន
សប មបេ យផវ។ 

• ខះេភងបំភផឺវ និងេភងស ប់េថរេជង 
• ច ចរណ៍រថយនធុនធន់ និងឥរ បថរបស់អកេបកបរ នសុវតិ ព ដូច េបកបរ 

េល ន មិនផល់សិទិឱ េថរេជងឆង តេ់ ចំណចុឆងផវែដល នគំនូស និង នគំនូស 

• ឥរ បថរបស់េថរេជងែដល នសុវតិ ព ដូច  ឆងផវេ េ ចំណចុឆងផវែដល
នគំនូស ឬ នគំនូស 

• រលំ កេ កែនងេថរេជងឆង ត់េ ចំណចុឆងផវែដល នគំនូស និង នគំនូស 
ពិេសសស ប់មនុស ស់ 

• ខះមបេ់ឈ មបេ យផវែដលេ ប ស់េ យេថរេជង េដម ីរង់ ំេ ប ស់េស
ដឹកជ ន និងខះធន នសហគមន៍ ពម ងំ 

• ខះ រែកលមឋបនីយភណេ ច ក ន និង រត ប់ ែដលបងឱ ន រជិះកង់េ
េលចិេ មផវ។ 

អនុ សន៍សហគមន៍ 

េ កងវគេរ បចែំផន រសកម ព អកចូលរួម នកំណត់ ទិ ព និង ន កេ់ចញែផន រ

បឋម ស បក់មវធសីហគមន៍ និងគេ ងេហ រច សម័នដូច ងេ ម ែដល ន

បំណងបេងនសុខ ព និងសុវតិ ពរបស់សហគមន៍៖ 

• យុទ រអប់រស បអ់កេបកបរ និងេថរេជង និង 

• រេលកកមស់ រឆងផវេ ចំណចុ បសពសំ ន់ៗេ មបេ យផវ Anaheim។ 

 

អនុ សន៍របស់អង រ Cal Walks និងមជ មណល SafeTREC 

ងេ មេនះគឺ អនុ សន៍ស ប់ រេលកកមស់សុវតិ ព រជិះកង ់និងេថរេជង៖ 

• ដំេឡង កស ប់ទិសេថរេជង និងអកេបកបរេ ចកចូលេ នផ់វតូចៗែដល
ន រេធដំេណរេ ចនបំផុតកងទី កងែខរ។ 

• កំណត់ ទិ ព ជីវកមេ មបេ យផវ Anaheim ស ប់ផល់មូលនិធេិធ  
“ផវេបកចំហរ ជីវកម” និងផល់ រ ំ ទ ម ក់ កដ់ល់ ស់ ជីវកម។ 

• បេងតកមវធី ំឆងផវ លកណៈសិល ៈសែមង និង 

• បេងតយុទ រេផ រសុវតិ ពែដលសម សប មលកណៈវប ធម៌ និង ក់ ក
េសសុំមូលនិធសិ ប់ របេងតកមវធអីប់រ ែខរ។ 

 
គណៈកម រេរ បចែំផន រ 
គណៈកម រេរ បចំែផន ររួម ន
តំ ងមកពអីង រ City Fabrik, 
អង រ Bikeable Communities, 

កល វទ ល័យរដ លីហ័រ ៉  
កងឡងប៊ច, អង រ Long Beach 

Forward, ស គម Puente 
Latino, កងឡងប៊ច, អង រ 
Walk Bike Long Beach, តំបន់
អភិវឌ ន៍ ជីវកមទី កងឡងប៊ច, 
អង រ Pedal Movement, 
 អង រ Pacific Asian 
Counseling Services, អង រ
កងែខរ, អង រ Walk Long 

Beach និងសហគមន៍ែខរ។ 

 

អកចលូរមួកងសិ  
អកចូលរួមកងសិ គឺ
ស ជិកសហគមន៍ និងតំ ង 
មកពគីណៈកម រេរ បចែំផន រ
 រួម ងំតំ ងមកពីអង រ City 
Fabrick, កលវទ ល័យរដ
 លីហ័រ ៉ ទី កងឡងប៊ច,  
 យក នសុ ភិ ល កងឡងប៊ច, 
តំបន់អភិវឌ ន៍ ជីវកម កងឡងប៊ច, 
អង រ Pacific Asian 
Counseling Services, អង រ 
Pedal Movement, កង
 ឡងប៊ច និងអង រ កងែខរ។ 

 
ស ប់ រពិ ក លមិតបែនម
េទ តអំពីសិ េនះ សូម ញ
យករ យ រណ៍េពញេលញេ េល
េគហទំព័ររបស់មជ មណល 
SafeTREC ឬរបស់អង រ Cal 
Walks។ 

 
មូលនិធសិ បក់មវធេីនះ តវ នផល់េ យ
ជំនួយមកពី រ លយ័សុវតិ ពច ចរណ៍
រដ លហី័រ ៉  មរយៈរដ លសុវតិ ព
ច ចរណ៍ផវ តិ។ 
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េសចកីេផម 

កមវធបីណះប លសីពសីុវតិ ពេថរេជងនិង រជិះកង់កងសហគមន៍ (CPBST) គឺ គេ ងទូ ងំរដរបស់អង រ California 

Walks (Cal Walks) និងមជ មណល វ វនិងអប់រែផកមេធ យដឹកជ នែដលសុវតិ ព (SafeTREC) ៃន កលវទ ល័យ 

UC Berkeley។ កមវធី CPBST ចូលរួម មួយ ប ពលរដ និង កមអកតស៊ូមតេិដម ីសុវតិ ព េដម ីបេងតែផន រសកម ពសហ

គមនម៍ួយកងេ លបំណងេលកកមស់សុវតិ ព រេដរ និង រជិះកង់កងសហគមន៍របស់ពួកេគ។ 

កមវធី CPBST ៃន កងែខរ ទី កងឡងប៊ច តវ នេរ បចែំផន រេ យ នកិចសហ រ និងស មបស មលេ យគណៈកម រេរ បចំ

ែផន រ និងអង រ Cal Walks និងមជ មណល SafeTREC ( កម រ រគេ ង) េដម ី៖ 

1. េលកកមស់ រេដរ និង រជិះកង់កងទី កងែខរ និង 

2. បេងតចកវស័យសហគមន៍មួយ េដម ីេ ះ យកី រមអំពសីុវតិ ព រេដរនិង រជិះកង់ មួយស ជិកសហគមន៍។ 

វគបណះប ល មអន ញេនះេធេឡងេ ៃថទី៩ ែខកក  ំ២០២០ ែដល នអកចូលរួមចំនួន ១២ ក់ រួម នតំ ងពអីង រ 

City Fabrick, កល វទ ល័យរដ លីហ័រ ៉ ទី កងឡងប៊ច, យក នសុ ភិ លទី កងឡងប៊ច, តំបន់អភិវឌ ន៍ ជីវកមទី កង

ឡងបច៊, អង រ Pacific Asian Counseling Services, អង រ Pedal Movement, កងឡងប៊ច និងអង រ កងែខរ។ 

របណះប លរួម ន៖ 

• ទិដ ពទូេ ៃនយុទ ស 6 E's េដម ីេលកកមស់សុវតិ ព រេដរ និង រជិះកង ់ េ យេ ប ស់កំែណែដល តវ នែក

ត មវៃនេ ង រ 6 E's ែដល នលកណៈ បសព  រួម ន៖ រ យតៃម សមធម៌ វសកម រអប់រ រេលកទឹកចិត នងិ

រអនុវត 

• រ យតៃម រេដរនិង រជិះកង់េ មផវសំ ន់ៗចំនួនបី (៣) និង 

• វគេរ បចែំផន រសកម ពេដម ីកំណត់ ទិ ពនិងេរ បចំែផន រស បក់មវធីសហគមន៍ និងគេ ងេហ រច សម័ន។ 

រ យ រណ៍េនះសេងបអំពកីិចដំេណរ រសិ  រួម ងំអនុ សន៍របស់ កម រ រគេ ង និងសហគមន៍ ស បក់មវធរីបស់

សហគមន៍ និងគេ ងេហ រច សម័ន េដម ីេលកកមសស់ុវតិ ព រេដរ និង រជិះកង់កង កងែខរ ទី កងឡងប៊ច។ 
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ដេំណរ រេរ បចែំផន រ 
 

ដំេណរ រេរ បចែំផន រ 
 

ជំ នទ១ី៖ េរ បចគំណៈកម រេរ បចំែផន រ - ែខមក  ំ២០២០ 

µ េ ជសេរស គី ក់ព័នសំ ន់ៗ េដម បីេ ម រ គណៈកម រេរ បចំែផន រ េដម ីកំណត់

េ លេ របស់សិ  CPBST នងិែកស មលកមវធសិីក  េដម ីេឆយតបេ នឹងត មវ

ររបស់សហគមន។៍ 

 

 
 

ជំ នទ២ី៖ ពិនតិ េមល នងិ វ គែផន រនិងទិនន័យែដល ន ប់- ែខកុមៈ ំ២០២០ 

µ ពិនិត េមលឯក រសហគមន៍ែដល ន ប់ (េ លនេ យនងិែផន រ) 

µ  វ គទិនន័យប៉ះទងិច ែដលបងឱ របួស និងកំណត់និ រ 

 

ជំ នទ៣ី៖ អនុវតដំេណរទស នកិចដល់ទកីែនង CPBST- ែខមី  ំ២០២០ 

µ ពិនិត េមល ន ពនិងទិនន័យសុវតិ ពរបស់េថរេជង នងិ រជិះកងប់ចប ន 

µ ពិ ក អំពីឡជីសិករបស់សិ  

µ អនុវត រ យតៃម រេដរបឋម 

µ កំណត់សកម ពប ត់បេ ង ន និងេ លេ ស ប់សិ  

µ បេងតែផន រផ ពផ យនងិេ ជសេរសស ប់សិ  

ជំ នទ៤ី៖ េរ បចសិំ  CPBST- ៃថទី៩ ែខកក  ំ២០២០ 

µ អនុវត រ យតៃម រេដរ និង/ឬ រជិះកង ់

µ ចូលរួមកងសកម ពប ត់បេ ង នរបស់សិ  

µ បេងតែផន រសកម ពមួយ រួម ងំ រកំណត់ជំ នប ប់ែដល ចេធសកម ព ន

េដម ី នេ ដល់េ លេ របស់សិ  

ជំ នទ៥ី៖ អនុវតសកម ព CPBST- កពំុងដំេណរ រ 

µ ពិនិត េមលរ យ ណ៍ CPBST ែដលសេងបកិចដំេណរ រសិ  នងិអនុ សន៍ 

µ េធ រ មួយៃដគូ  េដម ីទទលួ នធន នស ប់កមវធ/ីគេ ងែដល តវ នកំណត់

កងេពល CPBST  

 µ េធបចប ន ពជូនអង រ California Walks និងមជ មណល SafeTREC អពំី រ

ស់បរ េ យ រសិ  CPBST 
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បវតបិះ៉ទងចិ  

 

បវតិេ ះ កប់ុកេថរេជង និងអកជិះកង ់
ទិនន័យ ងេ មគឺែផកេលរ យ រណ៍របស់ប៉ូលីសអំពេី ះ ក់បុកេថរេជង និងអកជិះកង ់ ែដលបងឱ នរបួសដល់េថរេជង1

 និង
អកជិះកងក់ងស តេ់ កងែខរៃនទី កងឡងប៊ច។ ស ប់សិ េនះ កងែខរ តសនឹងពមី វថីឡងបច៊េ គ ងលិច ពីរុក
 វថី Junipero េ គ ងេកត ពផីវេលខ 15 េ ងេជង និងពផីវេលខ 11 េ គ ងត ង។ ទិនន័យែដល តវ ន យ រណ៍េ
កងែផកេនះ ទទួល នមមកពី បព័នថតច ចរណ៍ស ហរណកមទូ ំងរដ (SWITRS) ស ប់ ំ២០០៩ ដល់ ំ ២០១៨។ ទិនន័យ
េ ះ ក់បុក ស ប់ ំ២០១៧ និង ំ២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សន គិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ រពិ ក េពញេលញអំពី
ទិនន័យេ ះ ក់បុកេថរេជងនិងអកជិះកង ់ ចែសងរក នេ កងឧបសម័ន ក។ 

េ ះ ក់បុកេថរេជង 
កងរយៈេពល ១០ ំ ពី ំ២០០៩ ដល់ ំ២០១៨ េ ះ ក់បុកេថរេជងទំនង កំពុងេកនេឡងគិត បព់ី ំ២០១៣មក។ េ ង ម
ទិនន័យែដល ចរក នកងរយៈេពល ៥ ំចុងេ យ ( ំ២០១៤ ដល់ ំ២០១៨) រប៉ះទងិចេថរេជង នេកត នេ ចនេលសលុបេ

មបេ យផវ Anaheim ងំ សងកង កងែខរ រមួ ងំ នេ ះ កប់ុក ប់មួយករណី នងិរបួសធន់ េ ចនករណី។ ក៏ ន
េ ះ ក់បុក មួយចំនួនផងែដរ រួម ងំបងឱ មនុស ក់ ប់ និងរបួសធន់ ក់ េ ចំណចុ បសពរ ងរុកវថី Alamitos និងផវ New 
York។ េ ះ ក់បុកេថរេជង នេកតេឡង គេ ចនរ ងេ ៉ ង ៦ ពឹកដល់េ ៉ ង ៦ ច េ ៃថធម  និងេ ៃថេ រ ែដលករណីេកត

នេ ចនេ រ ងពីេ ៉ ង ៣រេស ល ដល់េ ៉ ង ៦ ច។ ក ទូេ បំផុតែដលបងឱ នេ ះ ក់បុកេថរេជង ែដល នេលសពីមយួ
គបីបនិច (៣៤,៨ គរយ) គឺអកេបកបរមិនផលស់ិទិឆង តផ់វដល់េថរេជងេ ចំណចុឆងផវែដល នគំនូស ឬ នគំនូស។ 

 
ប់ពី ំ២០១៤ ដល់ ំ២០១៨ នជនរងេ ះែដល េថរេជងសរុបចំនួន ៩៨ ក់ ែដលកងចំេ មេនះ ២ ក់ នរងរបួសរហូតដល់

ប់ និង ១៣ ក់ តវ នសង ័យ នរបួសធន់ធរ។ ជិត ក់ក ល (៤៦,៩ គរយ) ៃនជនរងេ ះែដល េថរេជង ន យុ  

៣៤ ំឬតិច ងេនះ ខណៈ

ែដល បែហលមួយ គប ី

(៣៣,៧ គរយ) ៃនជនរង

េ ះ ន យុ ៥៥ ំ ឬ

េ ចន ងេនះ។ ង ក់ក

ល (៥៦,១ គរយ) ៃន

េថរេជងែដលរងរបួស គឺ

បុរស។ 

េ ះ ក់បុកេថរេជងេ កងែខរ ទី កងឡងបច៊  ( ំ២០១៤-២០១៨) 

 
 

 

1 េថរេជង តវ នកណំត់
និយមន័យ មនុស ក់
ែដលេធដំេណរេ យេជង ឬេ ប
មេធ យេធដំេណរ ល់ខន
ែដលមិន នម៉ូទ័រ េ ែតពកីង់។ 

េនះរួម ន សី រ រេទះរុញ េ អី
រុញ នងិឧបករណជ៍ំនួយចល័ត

ពែដលេ ប សអ់គិសនី។ 
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បវតបិះ៉ទងចិ  

េ ះ ក់បុកអកជះិកង់ 

កងរយៈេពល ១០ ំមកេនះ ប់ពី ំ២០០៨ ដល់ ំ២០១៩ េ ះ កប់ុកអកជិះកង់ ននិ រ ក់ចុះ េ មុន រេកនេឡងខស់ពី ៧

ករណីកង ំ២០១៧ ដល់ ៣០ករណីកង ំ២០១៨។ េ ង មទិនន័យែដល ចរក នកងរយៈេពល ៥ ំចុងេ យ (២០១៤ ដល់

២០១៨) េ ះ កប់ុកអកជិះកង ់ នេកត នេ ចនេ មបេ យផវ Anaheim ងំ សងកង កងែខរ។ េ ះ កប់ុកធន់ធរក៏ ន

េកត នេឡងផងែដរេ មបេ យផវេលខ 15, េ ចំណចុ បសពរ ងរុកវថី Alamitos និងរុកវថី Cherry, និងេ ចំណចុ បសព

រ ងផវេលខ 11 និងរុកវថី Atlantic។ េ ះ កប់ុកអកជិះកង ់ នេកត នេឡង គេ ចនេ ៃថធម េពលរេស ល និងេពល ច

ប់ពីេ ៉ ង ៣រេស លដល់េ ៉ ង ៩យប់។ ក ទូេ បំផុតែដលបងឱ នេ ះ ក់បុក  គឺ រមិនេបកបរ ឬជិះេ ចំែណក ង ៃំន

ផវ (១២,៥ គរយ)2។ នជនរងេ ះ អកជិះកង់ចំនួន ៧២ ក់ ែដលកងេ ះ ៦ ក់ តវ នសង ័យ នរបួសធន់ធរ។ បែហល

បី គបួន (៧២,២ គរយ) ៃនជនរងេ ះ អកជិះកង ់គឺ បុរស ែដលជិត កក់ លៃនជនរងេ ះ ន យុពី ៣៥ េ  ៤៤ ំ 

(២៥ គរយ) ឬពី ១៥ េ  ២៤ ំ (២៣,៦ គរយ)។ 
 

 

 

2 បទេលស ងំេនះ ច តវ ន ប ពតឹេឡងេ យអកេបកបរ នយន ឬអកជះិកង់ េ យ រកង់ តវ ន តទ់ុក នជនិំះ ដូេចះ តវេ រព មច ប់
ច ចរណ៍ផវេ ក ងំអស់ដូចេ នងឹ នជំនិះ ែដរ។ 

 

ករណីេ ះ កប់ុកអកជះិកង់េ កងែខរ ទី កងឡងប៊ច (២០១៤-២០១៨) 
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ែផនទី ទព សកម 

ែផនទី ទព សកមៃន កងែខរ ទី កងឡងប៊ច 

កងេពលដំេណរទស នកិចដល់ទីកែនង កម រ រគេ ង នដឹក គំណៈកម រេរ បចំែផន រ មរយៈលំ ត់កំណតែ់ផនទី ទព

សកម។ ពួកេគ នរួម កំណត់ ននូវធន ន និង ទព សកមដូច ងេ មេ កង កងែខរ ែដល ចជួយពួកេគឱ សេ មច នេ ល

េ សុវតិ ព រេដរ និងជិះកង។់ 
 

 

មនុស  
• េ ក Demetrius Ziegler មកពី Long Beach Farms 

• អក សី Pichivy Pang មកពី KH Market 

• អក សី Brooke Baker មកពី Revive េ ផវេលខ 11 

• អក សី Kelly មកពី St. Mary’s Tower 

• អក សី Heather Van Wijk, អកស មបស មល 

លទ ពេចញចលូ កងឡងបច៊ 

• គេ ង VoiceWaves 
 

អង រ 
អង រ Khmer Girls in Action 

មជ មណល MAYE Center 

កសិ ន Gladys Avenue 

Urban Farm  

អង រ Khmer Arts Academy 

ស ជិក កម បកឹ ស ត់ កងែខរ 

អង រ Equity for Cambodians 

ប័ន 
• ឧទ ន MacArthur Park 

• មជ មណលវប ធម៌ Homeland Cultural Center 

• មេ សប Gamboa Theater 

• រ ល័យក លដឹកជ នទី កងឡងប៊ច 

(Long Beach Transit Headquarters) 

• ប ល័យ Mark Twain 

•  វទ ល័យពហុបេចកេទសទី កងឡងប៊ច (Long 

Beach Polytechnic High School) 

• មជ មណល Bazzeni Senior Center 

• អង រ Safe Refuge 

 
កមវធី CPBST ៃន កងែខរ ទី កងឡងបច៊ 

េ យ នកចិសហ រ មួយ៖ 

អង រ California Walks | មជ មណល SafeTREC របស់ កលវទ លយ័ UC Berkeley | រ លយ័សុវតិ ពច ចរណ៍ លហី័រ ៉  (California Office of Traffic Safety) | 

អង រ City Fabrick | អង រ Bikeable Communities | កល វទ ល័យរដ លហី័រ ៉ ទី កងឡងបច៊ | កងឡងប៊ច | ស គម Puente Latino 

អង រ Walk Bike Long Beach | តំបន់អភិវឌ ន៍ ជីវកម (MidTown BID) | អង រ Pedal Movement | អង រ Pacific Asian Counseling Services | អង រ កងែខរ 
អង រ Walk Long Beach | សហគមន៍ែខរ 

 

សហគមន៍ 

របសខ់ ំ



12 

 

 

សវនកម រេដរ នងិ រជះិកង ់
 

រ យតៃម រេដរ និង រជះិកង់ 

ែខ ផវ 

េ មបេ យផវចំនួនបីែខ ៃន រ យតៃម រេដរ និង រជិះកង់ អកចូលរួម តវ នេសឱ ៖ 

1. កំណត់ ទព សកមសហគមន៍ 

2. យតៃម ន ពេហ រច សម័ន និង 

3. សេងតេមល េតអកេ ប ស់ផវកំពុងចូលរួម ក់ព័ននឹងបរ នសំណង់ែដល ន ប់ ៉ ងដូចេមច។ 

 

រ យតៃម រេដរ នងិ រជះិកង ់ 

ែខ ផវទ១ី៖ ផវេលខ 10 ងេកត  
រេ ត៖ ផវេលខ 10 ងេកត តវ នេ ប ស់

ស ប់ រេធដំេណរកងមូល ននិងកងតំបន់ និងេដម ី
ទទួល នេស សហគមន៍ និងេស េផ ងៗេទ តេ ម
បេ យផវេលខ 10 ងេកត ដូច ផ រកងមូល ន 
េ ជនីយ ន និង ងលក់ យ េដម។ 

 

 
 

រ យតៃម រេដរ នងិ រជះិកង ់

ែខ ផវទ២ី៖ ផវ Anaheim 
រេ ត៖ ប ពលរដេ កងែខរ និងទី កងឡងប៊ច េ បផវ 

Anaheim ផវរេប ងៃនមេធ យេធដំេណរ ប៉ុែនផវេនះក៏
តវ នេ ប ស់េដម ីេចញចូលេ េ ជនីយ ន និង ង

លក់ យ គេ ចនេ កងែខរផងែដរ។ កងឡងប៊ច 
បចប នសិតកងដំ ក់ លេរ បចំបេងតគេ ងមួយចំនួន
េ មបេ យផវ Anaheim កងតំបន់គេ ងេនះ េហយ
កមវធី CPBST នផល់ឱ សមួយេផ ងេទ តស ប់ ប
ពលរដ េដម ីែចករែលកកី រមអំពសីុវតិ ព រេដរ និង រ
ជិះកង ់និងឱ ស េ មែខ ផវេនះ។

 
 

រ យតៃម រេដរ និង រជះិកងេ់

ែខ ផវទ៣ី៖ ផវេលខ 15 ងេកត 

រេ ត៖ ផវេលខ 15 ងេកត តវ នកំណត់ ម វថីជិះកង់ 
េហយគណៈកម រេរ បចែំផន រ នឱ ដឹង កងកំពុង ងសង់
រងងម់ូលច ចរណ៍េ ចំណចុ បសពសំ ន់ៗ។ េ ះ ៉ ង  ប
ពលរដមិនេដរ ឬជិះកង់េ មបេ យផវេនះេទ ពេី ះេ មិន ន់ ន

រែកលម គប់ ន់េដម ីឱ រេដរ និង រជិះកង់ នសុវតិ ពនិង ន
សុក ព េហយ ងលក់ យ េ ចនកង កងែខរ នទី ំងសិតេ
មបេ យផវ Anaheim។ 
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សវនកម រេដរ នងិ រជះិកង ់

រឆះប ងំ 

ប បព់ី យតៃម រេដរ និង រជិះកង ់អកចូលរួម នែចករែលក រឆះប ងំដូច ងេ ម៖ 

ទព សកមសហគមន ៍

• សហគមន៍ កងែខរគឺ សហគមន៍ ងំនិងសកមមួយ ែដល ន ប ពលរដ កមសហគមន៍ និង ជីវកម រួម តស៊ូមតេិដម ី

ត មវ ររបស់សហគមន៍។ ប បព់ី ន តុកម េ ចនជុំវញករណី ប់របស់េ ក George Floyd េ ចុងែខឧស  និង

េដមែខមិថុ រួចមក អកស័ គចិត ង ៣០ ក់ នជួយដល់កិច បឹងែ បងេ សស តកង កងែខរ និង នប ញ មគី ព

រ ងចល  Black Lives Matter និង ស់ ជីវកម តតូចកម កងមូល ន។ 

ន ពចិេ មផវ 

• នផវេបកបរេចញចលូ េ ចនេ តំបន់ ណិជកម មបេ យផវ Anaheim ែដលេធឱ ចិេ មផរ ន ពរលូន និងបង

ប បឈមកង រេធដំេណរ ពិេសសស បម់នុស ស់ និងអកែដលេ ប ស់ឧបករណ៍ជំនួយចល័ត ព ដូច

េ អីរុញ ឬរេទះរញុ េដម។ ញឹក ប់ អកេបកេបរមិន នផល់សិទិឱ េថរេជងមុនេពលចូល និងេចញពីផវេបកបរេចញ

ចូលេ ះេទ។ 
 

រូបថតេ ផវ Anaheim ងេកតរុកវថ ីLewis ែដលប ញផវេបកបរេចញចលូចំណត ណជិកមេ ង ។ំ 

 

• បេ លអគិសនេី មបេ យែប៉ក ងេជងផវេលខ 10 ប់ពរីុកវថី Alamitos េ ះេ េកត និង ទព រណៈេផ ង

េទ តដូច បេ ល និង កស េ មបេ យផវរេប ង ណិជកមៃនផវ Anaheim (រ ងរុកវថី Lime និងរុកវថី 

Gundry) េធឱ ចិេ មផវតូចចេង ត។ ន រលំ កស បេ់ថរេជងកង រេដរ បសង  េហយ ន់ែតលំ កែថមេទ ត

ស បអ់កជិះកង ់ ែដលជិះេ េលចិេ មផវេ ះផងែដរ។ េថរេជង នចងលប ញ  ទទឹងចិេ មផវបចប នេ ម

បេ យផវេលខ១០ និងផវ Anaheim បង រលំ កកង ររក គ តពី  ៦ហីត េពលកពំុងេដរ។ 
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អកជះិកង់ នងិេថរេជងកពំងុេធដំេណរេ មចេិ មផវ មបេ យរុកវថ ីAnaheim ងលិច េ ចណំចុ បសពរ ងផវ Anaheim និងរុកវថ ីGundry។ 

 
• េថរេជង ន យ រណ៍  ែខ អគិសនីេ មបេ យែប៉ក ងេជងៃនផវេលខ 10 ប់ពីរុកវថី Lime េ ះេ េកត ន

សំេឡងរ នែដលេធឱ តំបនេ់នះ យ តំបនម់ិន ប់ បេសរស ប់ ប ពលរដ និងេថរេជង។ មិន ន ពច ស់ ស់េ ះ

េទ េតសំេឡងេនះ នផលប៉ះ ល់ ល់េ េលសុខ ពឬអត់េ ះេទ។ 

• ចិេ មផវេ មបេ យផវ Anaheim (រ ងរុកវថី Atlantic និងរុកវថី Martin Luther King Jr) មិន ន រែថ ដំិត

ដល់េឡយ េ យ នរុក តដិុះស៊ុប ទប និង នកេមចកមី ។ កងរដូវសឹកេឈ ជះ ំ២០១៩ អក សី Christine Jocoy 

រ ភូមិវទ េ ទី កងឡងបច៊ រដ លីហ័រ ៉  និងសិស របស់ ត់ នេធសវនកម រេដរេ យសុវតិ ពរបស់េថរ

េជងេ មផវ Anaheim និង ន កច់ំ ត់ ក់ បបំផុតចំេ ះ ន ពចិេ មផវៃនកំ ត់ផវ Anaheim េនះ។ 

 

ចណំតរថយន កងេ ះេ ែប៉ក ងលិច ែដលសតិេ ែកងផវ Anaheim នងិរុកវថ ីAlamitos 
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ប កង រេមលេឃញ 
• អកេបកបរចតរថយនេ សង ង សប មបេ យផវេលខ 10 ងេកត ជិតមំ តមិន និង ង ជីវកម េ េលផវ

រេប ងេនះ។ អកចូលរួម នឱ ដឹង  មុនេពលឆងផវ ពកួេគ តវ នេជងចូលេ េលផវ េដម ីេមល នច ចរណ៍រថយន
កំពុងមកឬអត់។ 

រថយនែដលចតេ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត េធឱ េថរេជងពិ កេមលេឃញ េត នរថយនកពំុងេបកបរមកឬអតម់ុនេពលឆងផវ។ 

 

កងះេភងបំភផឺវ និងេភងបំភសឺ បេ់ថរេជង 
• នេភងបំភឺផវមួយចំនួនែដរ ប៉ុែនមិន នេភងបំភឺស បេ់ថរេជងេ េលចិេ មផវេ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត

េទ។ អកចូលរួម នឱ ដឹង  ក េនះេធឱ ផវមិនសូវ ន ពសកមេ េពលែដលងងឹត។ 

• ន រខះ តេភងបំភឺផវ និងេភងបំភសឺ ប់េថរេជងេ មផវ Anaheim ែដល ផវរេប ងៃនមេធ យដឹកជ ន និង

ផវែដលេថរេជង និងអកជិះកង់េ ប ស់ ំងេពលៃថ និងេពលយប់។ កងះេភងបំភឺ តប់នយ រេមលេឃញរបស់អកេបកបរ

ចំេ ះេថរេជង និងអកជិះកង។់ 
 

ជវីកម េ ចនេ មបេ យផវ Anaheim តវ នបិទ រ ែដលប លឱ កងះេភងបំភផឺវ និងេភងបំភសឺ បេ់ថរេជង យ ប ន់ែត ងំ េ េពលែដល
េថរេជង នងិអកជះិកងេ់ធដំេណរេ  និងមកពី នីយរថេភងេ ផវ Anaheim នងិ នីយរថយន កងទី កងឡងប៊ច។ 
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ឥរ បថអកេ ប សផ់វ 

• ផវ Anaheim និងផវេលខ 10 ងេកត គឺ ផវធំែដល
នច ចរណ៍ នយនេ ចន។ អកេបកបរ ញឹក ប់

េ ប ស់ផវរេប ងនីមួយៗេធ ផវ ងពីផវេផ ងេទ ត 
េ េពលែដលច ចរណ៍ម ញឹក ងំ។ រែកែ បចំេ ះ
ផវមួយ ដូច រព ងឹងេហ រច សម័ន ចនឹង ន
ផលប៉ះ ល់េលទំហំ និងលំហូរច ចរណ៍េ េលផវេផ ង
េទ ត។ ក េនះ ច នផលប៉ះ ល់េលសុវតិ ពរបស់
េថរេជង និង រជិះកង ់ បសិនេប រែកែ បចំេ ះផវមួយ 

នជំរុញឱ នច ចរណ៍ ន់ែតេ ចន ឬរថយនេបកបរ
ន់ែតេល នេ េលផវេផ ងេទ ត។ េលសពេីនះេទ ត អក

េបកបរទំនង េបកបរេលសេល នែដល នកំណត ់៣០ 

 

អកជះិកងែ់ដលកំពុងជះិេ មបេ យផវ Anaheim េ ជតិរុកវថ ីRose 
បតេ់ ជះិេ េលចេិ មផវ េដម េីគចេចញពចី ចរណ៍ នយន។ 

៉ យល៍កងមួយេ ៉ ង េ មផវេលខ 10 ងេកត និងផវ Anaheim។ ក េនះ ចបេងតឱ ន ន ព នសុវតិ ព
ស បអ់កជិះកង់េ មបេ យផវរេប ង ងំេនះ និងស ប់េថរេជងែដលឆង តផ់វ ងំេនះ។ 

• អកជិះកងែ់ដលជិះ មបេ យផវ Anaheim ញឹក ប់ជិះេលចិេ មផវ េដម ីេជ សពី រេ ប ស់គនងផវរួម មួយ
អកេបកបរែដលេធដំេណរកងេល នេល ន។ ផវ Anaheim មិន នេហ រច សម័នស ប់ រជិះកង់េទ។ អកជិះកង់េ ប

ស់ផវ សប េ ះដូច ផវេលខ 14 និងផវេលខ 11 េដម ីេជ សពី រជិះេលផវ Anaheim។ េ ះ ៉ ង  រជិះេ
េលផវេលខ 11 េ ែតជួប រលំ កក ពីេ ះផវេ ះផុត តឹមរុកវថី Cherry េហយផវេលខ 14 ផុត តឹមរុកវថី Alamitos។ 

• េ ចេ ះេពលៃន រេរ បចសំិ កមវធី CPBST និង រេ ះពុមរ យ រណ៍េនះ អង រសហគមន៍ Healthy Active 
Streets ែដលបេ ម រ រជូនសហគមន៍ កងឡងប៊ច នឱ ដឹង  អកជិះកង់ នទទួលរង របុកនិង ប់កង កងែខរេ
ចំណចុ បសពរ ងផវ Anaheim និងរុកវថី St Louis (កងតំបនគ់េ ង) េ ៃថទី២០ ែខក  ំ២០២០។ េ ចកង ់ (#
ghostbike) តវ ន ក់េ ទី ំងេ ះ កេ់ ះេដម ី រឧទិសដល់អក ប់។ េ ចកង ់គឺ បូជនីយ នកង់េ ចិេ ម
ផវ ែដល តវ នយក ក់េ ទីកែនងែដលអកជិះកង់ តវ នបុក ប់ ឬរងរបួសធនធ់រេ យ រេ ះ កច់ ចរណ៍។ េ ពី

បូជនីយ ន ទូេ ក៏ស ប់ ររឭកមួយដល់អកេបកបរ នយនឆង តទី់េ ះឱ េចះែចករែលកផវ។ 

ពត័៌ នជនរងេ ះពអីកស័ គចិត GhostBike របស់អង រ Healthy Active Streets បភព៖ healthyactivest Instagram 
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ប កង រឆងផវ 
• ផវ Anaheim នច ចរណ៍ម ញឹក ងំ ពីេ ះផវេនះ តវ នេ ប ស់េដម ីត បេ់ នផ់វអនររដ Interstate 710 

និង Interstate 405។ រយៈច យ យរ ងចំណចុ បសពែដល នេភងស ច ចរណ៍ ជំរុញឱ អកេបកបរបេងនេល ន 
និងបេងតប ដល់េថរេជងែដល តវឆងផវេ ចំណចុឆងផវែដល នគំនូស និង/ឬចំណចុឆងផវមិនសិតេ ផវ បសព។ ប
ពលរដេ កងែខរ េ ប ស់ចំណចុឆងផវែដល នេភងស ច ចរណ៍ដូច េ ចំណចុ បសពរ ងផវ Anaheim និងរុកវថី 
Dawson េដម ីឆងេ មកឱសថ ន េ ជនីយ ន និង ង េ មបេ យផវរេប ងេនះ។ អកេបកបរ ញឹក ប់
មិន នផល់សិទិឱ េថរេជងេ ចំណចុឆងផវែដល នេភងស ច ចរណ៍ និង នគំនូស ងំេនះេទ េបេ ះ ច បត់ មវឱ
អកេបកបរផល់សិទិដល់េថេជង ងំេ ចំណចុឆង តផ់វែដល នគំនូស និង នគំនូសក៏េ យ េហយច បអ់នុ តឱ េថរ
េជងឆង តផ់វេ េ ចំណចុឆងផវែដល នគំនូស ឬ នគនំូស បសិនេបពួកេគផលស់ិទិឱ អកេបកបរ។ លំហូរច ចរណ៍
ឥត ច់ និង រខក នរបស់អកេបកបរកង រផល់សិទិ បេងន និភ័យបះ៊បុក និងបេងតស ពេ ះ ក់េលដងផវែដលមិន

ចឆង ត់ ន ពេិសសស ប់ ប ពលរដែដលេធដំេណរយឺតៗ។ 

• នចំណចុឆងផវែដល នគំនូស និង នគំនូសេ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត ពម ងំ ចកផវតូចៗែដលសិតេ
មបេ យអ រ  េហយ តវ នេ ប ស់ស ប់ច ចរណ៍ នយន កង ់េថរេជង។ ចកផវតូចៗ ងំេនះេ ះេ ផវ

េលខ 10 ងេកត ែដល សេដ ង េ នឹងចំណចុឆងផវមិនសិតេ ផវ បសពែដរ េ លគឺបងឱ ន ពមិនច ស់ សរ់ ង
ចំណចុឆងផវមិនសិតេ ផវ បសព និង ចកចូល ចកផវតូច។ ចកផវតូចៗសិតកង ន ពមិនល េ យ នកែនងេ បះែបក 
និងកេមចកមី េរ យៗ ប៉ុែន តវ នេ ប ស់េ ចនេ យេថរេជងេធ ផវ តរ់ ងផវធំ។ េពលេថរេជងេចញពី ចកផវតូចៗ 
ពួកេគ ំ ច់ តវឆង តផ់វេលខ 10 ងេកត េ ចំណចុមិនសិតេ ផវ បសព ែដល ឱំ ន រប៉ះទងិចនិងបុក ដ៏េ ះ

ក់ មួយអកេបកបរេលផវេលខ 10 ងេកត។ េ យ រ ពតូចចេង តរបស់ ចកផវតូចៗ និងកងះ កស ច ចរណ៍ 
រឆង ត់ផវ ងំេនះ ចបង ស ពវៈអឺដល់អកេបកបរ។ 

• ច យ យរ ងចំណចុឆងផវែដល នគំនូសេ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត ជំរុញឱ េថរេជងឆងផវេ ចំណចុមនិ
សិតេ ផវ បសពែដល នេភងស ច ចរណ៍។ 

• មិន នចំណចុឆងផវែដល នគំនសូេឡយេ ចេ ះចំណចុ បសពរ ងផវេលខ 10 ងេកត និងម វថី Long Beach និង
ចំណចុ បសពរ ងផវេលខ 10 ងេកត និងរុកវថី Atlantic។ កំ ត់ផវៃនផវេលខ 10 ងេកត ែដលេ ចេ ះម វថី 
Long Beach និងរុកវថី Atlantic គឺែវង ងកំ តផ់វេ ែប៉ក ងេកតៃនផវេលខ 10 ងេកត ដូច កំ ត់ផវជិតរុកវថី 
Cherry េដម។ ចំណចុេនះ គបួផ នំឹងកងះគំនូសកំណតគ់នងផវេ កងតំបន់េនះ រួមចំែណកដល់ រេបកបរ ន់ែតេល ន។ 
ប កង រឆងផវដូចែដល នេរ ប ប់ ងេល បូកែថមប ទំហំទទឹងផវ យ ប ន់ែតធំ។ ក រួមផ ំ ងំេនះ បងឱ

នប កង រឆងផវស ប់េថរេជង ពិេសសមនុស ស់ ឬអកែដលេ ប ស់ឧបករណ៍ជំនួយចល័ត ព។ 

េឆង៖ ចណំចុឆងផវែដល នគនំូស នងិ ន រ គប់ គងេ ចណំចុ បសពរ ងផវ Anaheim និងរុកវថ ីDawson គពឺិ កកង រឆងស ប់ ប ពលរដេ កងែខរ។ 
៖ំ ប ពលរដេ កងែខរ បេណរែឆេ មបេ យ ចកផវតូចៃនរុកវថ ីRose េ ចណំចុ បសព មយួផវេលខ 10 ងេកត។ 
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សវនកម រេដរ នងិ រជះិកង ់

កងះមប ់និងេដមេឈផលម់ប ់
● កងះមប់ និងេដមេឈផល់មបេ់ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត ផវ Anaheim និងផវេលខ 15 េធឱ រេដរ និង ររង់

ំេស ដឹកជ ន រណៈជួបប បឈមេ េពលសីតុណ ពេឡងេ ។ 

● នកែនងរង់ ំរថយន កងេ កងែខរែដល នមប់ ងំបិទ ែដលេធឱ អកជិះ បឈមេ នឹងក ស តុេពញមួយ ំ។ 

ឋបនីយភណកង ់និង រត ប ់
● អកចូលរួម នឱ ដឹង  ពួកេគនឹងមិន ន រមណ៍សុវតិ ពកង រជិះកង់ឆងផវេលខ 10 ងេកត េ រុកវថី Cherry េឡយ 

ពេី ះចំណចុ បសពេនះ នច ចរណ៍ នយនេ ចន និង បេ់កត នេ ះ ក់ នយនប៉ះ េ ចន មួយែផកេ យ រ

ច ចរណ៍ នយនេចញពចីំណតេ ផ រ Northgate េ ែកង គ េគយ៍។ 

● អកចូលរួមែដលេ ែខ ផវទី៣ នឱ ដឹង  ពួកេគនឹងមិន ំ ទឱ នគនងផវជិះកង់េ មបេ យផវ Anaheim េឡយ ពី

េ ះ េ ះ ក់ ងំេ យ រេល នេបកបរ និងទំហំច ចរណ៍របស់ នយន។ ពួកេគ នេលកេឡង  ផវេលខ 14 គលឺ

ងស បគ់នងផវជិះកង ់េ យ រ នច ចរណ៍ នយនតិច ងេ េលផវតូច ងកងស ត់។ 

េឆង៖ នរេ េំដមេឈែដលទេទ ឬរេ េំដមេឈែដល ន កំនូេឈលមតចូៗ េ ចនរេ  ែដល ចេ បេដម ី េំដមេឈផលម់បធ់ំ ងេ មបេ យផវ
េលខ 10 ងេកត។ ៖ំ េដមេឈផលម់បេ់ផ ងៗែដលសិតេ ជួរ មផវេលខ 15 េ ជតិចំណចុ បសពរុកវថ ីWalnut ផល់មបដ់ល់េថរេជង នងិអកជះិកងែ់ដលេធ
ដំេណរេ មផវេនះ។ ងេ ម៖ កែនងរង់ រំថយន កងេ េលផវ Anaheim េ ងេកតរុកវថ ីWalnut ខះមប់ ងំបិទស បេ់ថរេជង នងិអកជះិរថយន កង។ 
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អនុ សន៍អពីំសវុតិ ព រេដរ នងិ រជះិកង ់

អនុ សនេ៍ដម េីលកកមសស់ុវតិ ព រេដរ និង រជិះកង ់

អនុ សន៍របស់សហគមន៍ 

កងវគេរ បចែំផន រសកម ព អកចូលរួម នកំណត់ ទិ ព និង ក់េចញែផន របឋម ស បក់មវធសីហគមន៍ និងគេ ង

េហ រច សម័ន ែដល នបំណងបេងនសុខ ព និងសុវតិ ពរបស់សហគមន៍។ អកចូលរួម នពិ រ េលកមវធី/គេ ងដូច

ងេ ម៖ 

 
● ក់គំនូសស េថរេជងឆងផវែដល ចេមលេឃញច ស់ និងេភងស េ តភិតែភត ងចតុេ ណ (RRFB) េ ចំណចុ

បសពសំ ន់ៗេ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត ពេិសសេ រុកវថី Elm និងរុកវថី Linden េ ជិតមជ មណល

េវជ ស St. Mary។ រែកលមចំណចុឆងផវ ងំេនះ ចជួយឱ អកេបកបរ ន រ បង បយ័តចំេ ះេថរេជងែដល

ឆងផវេ ចំណចុ បសព ងំេនះ។ េ យពិ រ  អកេធដំេណរេ នម់ជ មណលេវជ ស (រួម ងំមនុស ស់) 

ទំនង េ ប ស់ចំណចុឆងផវេ ចំណចុ បសពរ ងផវេលខ 10 ងេកត និងរុកវថី Linden េ ះេខ នស ប់េថរេជង

សំចតេ ក លផវ ក៏ ចជួយ នផងែដរេដម ី តប់នយច យឆងផវ។ 

● ដំេឡងេភងបំភសឺ ប់េថរេជង បប់ន េ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត េដម ីជួយឱ េថរេជង ន រមណ៍សុវតិ

ពេ េពលយប់។ 

● េរ បចគំនងផវជិះកង់េ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត ពិេសសរ ងម  វថី Long Beach និងរុកវថី Alamitos 

ែដលត ប់េ នគ់នងផវជិះកង់ែដល ន ប់េ េលរុកវថី Alamitos។ 

● បេងតយុទ រអប់រ Walk & Roll កង កងែខរ ែដលរួមប លសហគមន៍ ងំមូល ប់ ងំពេីកងរហូតដល់មនុស ស់។ 

រេ ត រយកចិតទុក កេ់លមនុស ស់ ន រៈសំ ន់ ងំេ កងសហគមន៍េនះ េដម ីជួយពកួ តឱ់ ែថរក ខនឯង 

និងកណំត់ក េ ះ កេ់ េលចិេ មផវ។ អកចូលរួមប ញកី រម  យុទ រអប់រនឹង នប បឈមែផកលទ ព

ចូលរួម បសិនេបយុទ រេនះ តវ នបេងតេឡង មអន ញ។ ដូេចះ ចនឹង តវរង់ ំរហូត ល់ែត ប ពលរដ ចជួប

ល់េ យសុវតិ ព។ 

● េរ បចំ ក់េ អអីងយ មបេ យផវ Anaheim េដម ីឱ ប ពលរដ ពិេសសមនុស ស់ នកែនងអងយស ក។ 

● កគ់ំនូសស េថរេជងឆងផវែដល ចេមលេឃញច ស់ និងដំេឡងេភងស  RRFB េ ចំណចុ បសពផវ Anaheim និង

ផវ Dawson។ ន ជីវកម េ ចនេ សង ងកំ ត់ផវ ណិជកមៃនផវ Anaheim។ 

● ងសង់ពយចិេ មផវ េ ចំណចុឆងផវសំ ន់ៗេ មបេ យផវ Anaheim។ 

● េំដមេឈផល់មបេ់ មផវ Anaheim េ ចេ ះរុកវថី Linden និងរុកវថី Cherry។ 

● ផលិត វេដអអូំពីសុវតិ ពេថរេជងែដល នរយៈេពលពីមួយេ បី ទី េដម ីែចករែលកេ កងពិធីដែងក ន និងពិធីែបបវប ធម៌

មអន ញរបស់ទី កងែខរ និង/ឬប៉ុសទូរទស ន៍ កងែខរ។ វេដអអូំពសីុវតិ ព ចេ ះ យឥរ បថេដរែដល នសុវតិ

ពកង កងែខរ និងេលកទឹកចិត ប ពលរដកងសហគមនឱ៍ េដរ បកបេ យសុវតិ ពេ ចំណចុ បសពសំ ន់ៗ និងេ

មបេ យផវេថរេជងែដលេពញនិយម។ វេដអេូនះ ចកំណតទិ់សេ ពេិសសេលមនុស ស់ែដលេមលប៉ុសទូរទស ន៍

កងែខរ។ 

 
ង ងេ មសេងបអនុ សន៍ែដល តវ នកំណត់ ទិ ពខស់បំផុតេ យអកចូលរួមកងសិ ។ 



 

 

 
 

រពពិណ៌ អំពីគេ ង៖ បេងតស រអប់រអំពីសុវតិ ពេថរេជង និង រជិះកង់ ែដល ចែចក យេ ឧទ ន MacArthur ែដល ែផកមួយៃនកមវធីចុះមូល នរបសឯ់កអគ
រដទូតសុខ ពកូវដ-១៩។ ស រអប់រ ចផ ពផ យេ នអ់កេបកបរ េដម ីបនយេល ន និងផលស់ិទិដលេ់ថរេជង និងែណ េំថរេជងឱ ឆងផវេ យ បង បយ័តេ ជុំវញ
ឧទ ន MacArthur។ 
េ លេ របស់គេ ង៖ 

1. បនយេល នច ចរណ៍ នយនេ មផវេ ជិតឧទ ន MacArthur 

2. បេងន រផលស់ិទិដល់េថរេជងពសីំ ក់អកេបកបរេ ជិតឧទ ន MacArthur និង 

3. បេងនចំនួនេថរេជងែដលឆងផវេ យ នេភងស េថរេជង េ េពលឆងផវ Anaheim េ ជិតឧទ ន MacArthur។ 

ជំ នសកម ព េពលេវ កណំត ់ គទីទលួខសុ តវ ធន ន 

ស មបស មល មយួរដ លែផកឧទ ន រកម ន នងិសមុ ទ 

(PRM) ៃនទី កងឡងបច៊  

● ក់ទងេ ន់ PRM េដម ីែសងយលអ់ំពកីមវធី

ឯកអគរដទូតសុខ ពកូវដ-១៩ យលដ់ឹងអំពី វ ល ព

របសក់មវធី។ ឱ ស ែដល ច ន គឺេដម ីផល់

ស រអប់រអំពីសុវតិ ពេថរេជង និងអកេបកបរ។ 

រដូវសឹកេឈ ជះ 

ំ២០២០ 

គណៈកម រេរ បចំែផន រ មជ មណលព័ត៌ នរួមរបស់ កងឡងបច៊៖ 

562.570.NEWS 

jic@longbeach.gov 

 
អង រ Pacific Gateway WorkPlace៖ 

4811 Airport Dr. 

562.570.3700 

េរ បចបំេងតស រអប់រ 

● កំណត់ រសំ ន់ៗស បេ់ថរេជង និងអកេបកបរ េ យ

ែផកេលបទពិេ ធ របសស់ហគមន៍ចំេ ះតំបនេ់ ះ 

● បកែ ប រេ ែដលសម សបស ប់ពលរដ

កងតំបន់ រួម ងំ េអស ៉ ញ និង ែខរ 

រដូវសឹកេឈ ជះ 

ំ២០២០ 

គណៈកម រេរ បចំែផន រ Office of Traffic Safety Pedestrian Safety 

Education Campaign Messages 

ែចក យស រអប់រ 

● េធ រ មួយ PRM េដម ីែចក យស រ 

● េធឱ កដ ងំអកេបកបរ និងេថរេជង តវ ន

រួមប លកង រផ ពផ យ 

រដូវរ  ំ២០២០ គណៈកម រេរ បចំែផន រ Example Pedestrian Education Campaign 

 
Office of Traffic Safety Pedestrian Safety 

Education Campaign Messages 
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រពពិណ៌ អំពីគេ ង៖ គណៈកម រេរ បចំែផ រ នឹងេធ រ រ មួយ កងឡងបច៊ េដម ីកំណត ់េរ បចំបេងត និងដំេឡង រែកលមចំណចុឆងផវ េ ចំណចុ បសពរ ងផវ 

Anaheim និងរុកវថី Dawson ពម ងំរ ងផវ Anaheim និងរុកវថី Gaviota េដម ីេលកកមសស់ុវតិ ពេថរេជង និងលទ ពេចញចូលេ រកេស សហគមន៍ និងេស េផ ងៗេទ ត។ 

រែកលមសុវតិ ពឆងផវែដល ចេកត ន រួម នេភងស  RRFB គំនូសស េថរេជងឆងផវែដល ចេមលេឃញច ស់ ពយចិេ មផវ និងេភងបំភឺស បេ់ថរេជង។ 

េ លេ របស់គេ ង៖ 

1. េធឱ បេសរេឡងដល់ រេមលេឃញរបសអ់កេបកបរចំេ ះេថរេជងែដលឆងផវ 

2. តប់នយច យឆងផវស បេ់ថរេជង និង 

3. តប់នយ រប៉ះទងិច រ ងអកេបកបរ និងេថរេជង។ 

ជំ នសកម ព េពលេវ កណំត ់ គទីទលួខសុ តវ ធន ន 

គណៈកម រេរ បចែំផន រនងឹពិនតិ េមលែផន រ និងកមវធរីបស់

កងឡងបច៊ 

● ពិនតិ េមលែផន រនងិកមវធែីដល ន បរ់បស់ កង

ឡងបច៊ េដម ីកំណត់ ទិ ពរបសព់ួកេគស បច់ំណចុ

បសព ងំពីរេ ះ។ 

○ កំណតគ់េ ងេរ បចំបេងត និង ងសង់ែដលនឹង ន

កងេពល ប់ៗ និង ន ពរបសគ់េ ង ងំេនះ។ 

○ កំណតឱ់ ស េដម ីផលម់តិេ បលប់ែនមេ ន់

កងឡងបច៊ មរយៈកិច បឹងែ បងេរ បចំែផន រ

របសទី់ កងេនះស បផ់វ Anaheim។ 

រដូវសឹកេឈ ជះ 

ំ២០២០ 

អង រ California Walks 

គណៈកម រេរ បចំែផន រ 

General Plan Mobility Element 

CX3 Pedestrian Plan 

2020 Safe Streets Long Beach Action Plan 
 

 

Downtown and MidTown Pedestrian Master 

Plan Pedestrian Toolkit 
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ជំ នសកម ព េពលេវ កណំត ់ គទីទលួខសុ តវ ធន ន 

គណៈកម រេរ បចែំផន រ និងអង រ California Walks ជបួ មយួ

 វសករច ចរណ៍របស់ កងឡងបច៊ 

● ក់ទងេ ក Paul Van Dyke និងេរ បចំ លវ គជួប

បជុបំឋម េដម ីពិ ក អំពីកី រម និង ទិ ពរបស់

សហគមន៍ និងកំណតជ់ំ នប ប់។ 

○ អកចូលរួម នពិ រ េល របែនមេភងស  

RRFB េ ចំណចុ បសពរ ងផវ Anaheim និង 

រុកវថី Gaviota និងរ ងផវ Anaheim និងរុកវថី 

Dawson េហយនឹងពិនិត េមល មួយ កង

កទ់ងនឹង េត រែកលម ងំេនះ ន ពពិត

កដក មិត ។ 

○ ពយចិេ មផវេ ចំណចុ បសពរ ងផវ Anaheim 

និងរុកវថី Gaviota នឹង តប់នយច យឆងផវ

ស ប់ ប ពលរដែដលេធដំេណរេ នផ់ រ La 

Gaviota Meat។ អកចូលរួម នឱ ដឹង  ច យ

ឆងផវជិត ងមុននឹង ន បេ ជន៍ ពិេសស

ស បម់នុស ស់ែដល ន រលំ កកង រឆង

ផវ បសព។ 

រដូវសឹកេឈ ជះ 

ំ២០២០ 

អង រ California Walks  

គណៈកម រេរ បចំែផន រ 

រ យ រណ៍អនុ សន៍កមវធី CPBST  

សនឹកទិនន័យរបសម់ជ មណល SafeTREC 

េ ះគេ ង៖ រែកលម រឆងផវេ ចណំចុ បសពសំ ន់ៗ មបេ យផវ Anaheim (បន) 

22 



23 

 

 

អនុ សន៍អពីំសវុតិ ព រេដរ នងិ រជះិកង ់
 

អនុ សន៍របស់ កម រ រគេ ង 
កម រ រគេ ងផល់អនុ សន៍ដល់ កងឡងបច៊ឱ ពិ រ ដំេឡង កស េ ចកេចញៃន ចកផវតចូៗែដល នមនសុ េធ

ដេំណរេ ចនកង កងែខរ ែដលត មងទ់សិឱ េថរេជងេ នច់ណំចុឆងផវែដល នគនំសូេ ជតិបផំតុ េដម ីែណ េំថរេជងឱ េ នទី់
ងំឆងផវែដល នសុវតិ ព ង និង ត់បនយ រប៉ះទងិច រ ងេថរេជង និងអកេ ប ស់ផវេផ ងេទ ត។ កម រ រគេ ងផល់

អនុ សន៍ឱ កំណត់ ទិ ព ក់ កស េ ចកផវតូចៗ មបេ យផវេលខ 10 ងេកត េ យ រសហគមន៍សេងតេឃញ   
រឆងផវរបស់េថរេជងេ ចកផវតូចៗ ងំេនះ ទូេ េកត នេឡងេ កងតំបនេ់នះ។ កងឡងប៊ច ក៏គួរដំេឡង កស ែដល
ប់ឱ អកេបកបរ បង បយ័តចំេ ះេថរេជងេ ជិត ចកផវតូចៗ ងំេនះ េ យ រចំណចុឆងផវែដល នគំនូស ងំេនះ គឺ សបច

ប់។ េលសពេីនះេទ ត កងឡងប៊ចក៏គួរេ ងយុទ សរយៈេពលែវង េដម ីេលកទឹកចិតឱ ន រឆងផវ ន់ែត នសុវតិ ព 
បែនមេល រដំេឡង កស  រួម ងំ របេងតគំនូសស េថរេជងឆងផវែដល ចេមលេឃញច ស់េ ទីកែនងែដល នរយៈ
ច យ យរ ងចំណចុឆងផវែដល នគំនូសែដល ន ប់។ កម រ រគេ ងកត់ស ល់  កងឡងប៊ច នអនុវតកម
 វធី រ ចកផវតូចៗេឡង វញ េ យេ ប ស់មូលនិធិ Measure A និងផល់អនុ សន៍ឱ ពិ រ េល រដំេឡង កស  និងែកលម
ចំណចុឆងផវ េ េពលែកលម ចកផវតូចៗេ ះ។ 

កម រ រគេ ងផល់អនុ សន៍ដល់ កងឡងបច៊ឱ កណំត់ ទិ ពផវ Anaheim កង កងែខរស ប់ រផលម់លូនធិ ិផវេបក
ចហំរ ជវីកម។ ផវេបកចំហរបេ ះ សន គឺ គំនិតផចេផមេងបេឡងវញពកីូវដ-១៩ របស់ កងឡងប៊ច ែដលែកែ ប បណ្
េ ះ សនចំេ ះ រេ បចិេ មផវ និងដងផវ ទីកែនងទទួល ន រ រឈរត មង់ជួររបស់អតិថិជន និង រេលក ក់ទំនិញពី

នយន។ ជីវកមេ មបេ យផវរេប ងៃនផវ Anaheim កង កងែខរ ជួប បទះប ច ចរណ៍េថរេជងម ញឹក ប៉ុែនចិេ ម
ផវតូចចេង ត មិន នផល់គ ត ំ ច់ស បេ់ថរេជងឱ េ តពី  ៦ហីតេ ម រែណ េំ ះេឡយ។ េ ជនីយ ន ប
ពលរដ និងអកទស េ កងែខរ ចទទួល នអត បេ ជន៍ពី របំែបងទី ចតរថយនែដលមិនសូវេ ប ស់េ ទី ស ប់
សកម ព ងេ ដូច រទទួល ន រ និង ររង់ ំ េដម។ េ ជនីយ ន េ ចនកែនងេ មបេ យផវ Anaheim 
នឹង តវ រជំនួយ េអស ៉ ញ និង ែខរ េដម ី ចចូលេ បកមវធី Al Fresco Parklet របស់ កងឡងប៊ច ន។ 

កម រ រគេ ងផលអ់នុ សន៍ដល់គណៈកម រេរ បចែំផន រឱ សហ រ មយួឧទ ន MacArthur ប លយ័ Mark Twain 
នងិមេ សបសហគមន ៍Gamboa េដម បីេងត ពតឹិ រណ៍ Slow Jam កងេ លបណំងអប់រអកេបកបរនងិេថរេជង មរយៈសលិ ៈស
ែមង នងិ រែចក យស រអបរ់េ ចណំចុឆងផវរ ងផវ Anaheim នងិរកុវថ ីGundry� អនុ សន៍េនះគបឺែនមេលអនុ សន៍សហ
គមនអ៍ំពី របេងត និងែចក យស រអប់រអំពសីុវតិ ពេថរេជងនិង រជិះកង់ ស ប់អកេបកបរែដលឆង តក់ំ តផ់វេនះៃនផវ 
Anaheim ែដលត ប់េ ឧទ ន McArthur Park ប ល័យ Mark Twain និងមេ សបសហគមន៍ Manazar Gamboa។ 
ចំណចុ បសពរ ងផវ Anaheim និងរុកវថី Gundry ែដល

ន រ គប់ គង តវ នេ បេដម ីេធដំេណរេ មកប
ល័យនិងឧទ នេនះ។ ពឹតិ រណ៍ Slow Jams  ែដលសម
សប មវប ធម៌ ច  វធដី៏រស់រេវក ក់ ញ និង រក
យមួយ េដម ីអប់រអកេបកបរអំពកីី រមសុវតិ ព ដូច
រេបកបរេល ន េដម។ ចំណចុ បសពេនះ នកែនងឆង

ផវែដល ន ពៃច បឌិតែបបវប ធមេ៌ហយ ែតបចប ន
នរលុប។ គណៈកម រេរ បចំែផន រ ចេធ រ មួយ 

Public Matters ស ប់ រអនុវត បេសរបំផុត និងអក
តស៊ូមតកិងតំបន់េដម ីេថរេជងនិង រជិះកង ់ េដម ី វ

វ និងេ ងេរ បចំ រចូលរួមែបបអប់រ បេភទេនះ។ 
ឧ ហរណ៍េផ ងេទ តៃនកមវធីអប់រែដល ន រចូលរួម

ងំេនះគឺ Peatonito -  វរជន រ រេថរេជង និង Alter-
natives to Policing - សិល ៈសែមង(ឧបសម័ន ឃ)។ គនំូសឆងផវែបបៃច បឌតិែដលរលបុេ ចណំចុ បសពរ ងផវ Anaheim នងិរុកវថ ីGundry 
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អនុ សន៍អពីំសវុតិ ព រេដរ នងិ រជះិកង ់
 

កម រ រគេ ងផល់អនុ សន៍ដល់ កងឡងបច៊ឱ េធ រសហ រ មយួគណៈកម រេរ បចែំផ រ និង វទ រណៈ កង

ឡងបច៊ KLBP  េដម បីេងតគេ ង បព័នផ ពផ យ រណៈទី កងឡងបច៊ កង របេងតកមវធអីប់រ េអស ៉ ញ និង ែខរ

� សហគមន៍និ យ េអស ៉ ញ និង ែខរ បចប នមិន ចទទួល នព័ត៌ នរបស់ កងឡងបច៊ របស់ពួកេគ

មរយៈ វទ នេឡយ។ ប ពលរដ និង ស់ ជីវកម េ ចនកង កងែខរ ន រមណ៍ តវ ន ត់ ចេ់ចញពីកិច បឹងែ បង

េរ បចំែផន ររបស់ កងឡងបច៊។ ខណៈែដលតំបន់ ណិជកមេផ ងេទ តកងទី កងឡងប៊ច គឺ ែផកមួយៃនតំបនអ់ភិវឌ ន៍ ជីវ

កម ែដល ន រត ប់ែផកេសដកិចនិងនេ យ កងែខរមិន ន និង បែហល មិនដឹងអំពធីន នែដល កង នផល់ជូនេ ះ

េទ។ រប នព័ត៌ នអំពី រអប់រ និងព័ត៌ នអំពជីំនួយស បជ់ំងកឺូវដ និងធន នេផ ងេទ ត េផ ងៗ ែដលឆះប ងំ ប

សរបស់ទី កងឡងបច៊ មរយៈ វទ រណៈ គឺ ប សិទិទទួល ន រណៈ និងសុខ ព រណៈ ពម ងំ ប

សុវតិ ពផងែដរ។ កម រ រគេ ងផល់អនុ សន៍ឱ ក់ ក េសសុំជំនួយមូលនិធពិី រ ល័យ សុវតិ ពច ចរណ៍រដ លីហ័រ

៉  ឬជំនួយមូលនិធពិីគេ ង The Cal Human- Californian Documentary Project េដម ីបេងតកមវធី និងផលិតស រអប់រ

ក់ ក់។ 



ឧបសម័ន ក៖ រ វ គទនិន័យ 

រ វ គទនិនយ័ របះ៉ទងចិេថរេជង នងិអកជះិកង ់

● សនកឹទិនន័យសិ  កមវធី CPBST ៃន កែងខរ

● បទប  ញទិនន័យអំពីដំេណរទស នកិចដល់ទីែកនងរបស់កមវធី CPBST ៃន កែងខរ



បភពទិនន័យ៖ ទី ក់ រល តផវ តរិដ លីហ័រ ៉  (CHP), បព័នថតច ចរណ៍ស ហរណកមទូ ំងរដ (SWITRS) ំ២០១៤-២០១៨។ ទិនន័យប៉ះទងិច ស ប់ ំ២០១៧ និង ២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត
តឹមែខធ ំ២០១៩។ មូលនិធសិ ប់កមវធេីនះ តវ នផល់េ យជំនួយពី រ ល័យសុវតិ ពច ចរណ៍រដ លីហ័រ ៉ មរយៈរដ លសុវតិ ពច ចរណ៍ផវ តិ (National Traffic Safety Administration)។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

កងរដ លហីរ័ ៉  ប ពលរដេ ចន ង កក់ងចេំ មបួន កែ់ដល ន បក់ង រប៉ះទងិច  គឺ េថរេជង ឬអកជិះកង់។ ន រេកន
េឡង រ បរ់បស់េថរេជង ០,៨ គរយ ពី ំ២០១៦ ដល២់០១៧ និង ន រ ក់ចះុ រ បរ់បស់អកជះិកង ់៦,៥ គរយ (FARS ំ២០១៦ 
និង២០១៧)។ េ កងសិ េនះ េយងផលជ់ូនទិននយ័ប៉ះទងិច ដល់េ កអក េដម ីឱ េយង ចកណំតម់េធ យ កង រេធឱ រ
េដរ និង រជិះកង់ នែ់ត នសុវតិ ពេ កងសហគមនរ៍បស់េ កអក។ 

ទនិនយ័មលូ ន ងេ ម ប ញពទីនិនយ័បះ៉ទងចិ កងរយៈេពល ៥ ំចងុេ យ (២០១៤-២០១៨) េ កងស តេ់ កងែខរ។ ពំែដនគឺ
ប ក់ បែហល បពី់ម វថី Long Beach េ គ ងលិច រុកវថី Junipero េ គ ងេកត ផវេលខ 11 េ គ ងត ង និងផវេលខ 

15 េ គ ងេជង។ 

រប៉ះទងចិេថរេជងកងេពលកនងមក 

ចំនួនៃន រប៉ះទងិច ទំនង កំពុង ក់ចុះតិចតួច។ 
 

 

 

អករងរបួស ១៩៨ ក់ 

រប៉ះទងិចេថរេជង ១៧៥ករណី 
 

ពធន់ធរៃនរបួសរបស់ជនរងេ ះ ប សជនរងេ ះ 
២០១៤ - ២០១៨ 

 

 
2% (2) 

 

 

 

១៥,៣% ៃនជនរងេ ះ នទទលួរងរបួសដល់ ប់ 

ឬរបសួធន់ធរ 

 

៣៣,៧% ៃនជនរងេ ះ ន យុ ៥៥ ំ ឬេលសពីេនះ 

រ វ គទនិន័យេថរេជង និងអកជិះកង់េ កងែខរ 
សិ កមវធីបណះប លសីពីសុវតិ ពេថរេជងនិង រជិះកងក់ងសហគមន៍ (CPBST) 

ទី កងឡងប៊ច រដ លីហ័រ ៉  | ៃថទី៩ ែខកក  ំ២០២០ 



បភពទិនន័យ៖ ទី ក់ រល តផវ តរិដ លីហ័រ ៉  (CHP), បព័នថតច ចរណ៍ស ហរណកមទូ ំងរដ (SWITRS) ំ២០១៤-២០១៨។ ទិនន័យប៉ះទងិច ស ប់ ំ២០១៧ & ២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគតិ
តឹមែខធ ំ២០១៩។ មូលនិធិស ប់កមវធេីនះ តវ នផល់េ យជំនួយពី រ ល័យសុវតិ ពច ចរណ៍រដ លីហ័រ ៉ មរយៈរដ លសុវតិ ពច ចរណ៍ផវ តិ (National Traffic Safety Administration)។ 

 

 

រប៉ះទងចិអកជះិកង់កងេពលកនងមក 
 

ចំនួនប៉ះទងិច ទំនង កំពុង ក់ចុះ 
មុន ំ២០១៨។ 

            អករងរបួស ១៧២ ក់ 

រប៉ះទងិចអកជិះកង ់១៦៨ករណី 
 

 

 

 

ពធន់ធរៃនរបួសរបស់ជនរងេ ះ ប សជនរងេ ះ 

២០១៤ - ២០១៨ 
 

 

 
 

៨,៣% ៃនជនរងេ ះ នទទួលរងរបួសដល់ ប់ 

ឬរបួសធន់ធរ 
៧២,២% ៃនជនរងេ ះគឺ បស 

 
 

 

េតទិនន័យអេីទ តែដល ចជយួដល់ រេធេសចកីសេ មចចតិ? 

ខណៈែដលតេួលខ ងំេនះមិន បេ់រ ង វ ងំមូលេ ះ េតតួេលខ ងំេនះ តវ នឹងបទពិេ ធរបស់េ កអកែដរឬេទ? 

េត រែកលម បេភទ ខះែដលេ កអកគតិ ចជួយេធឱ រេដរ និង រជិះកង់ នែ់ត នសុវតិ ពកងសហគមនរ៍បស់េ កអក? 

េដម ែីសងយល់បែនមអំពីទិននយ័ប៉ះទងិច កងសហគមនរ៍បស់េ កអក សមូចូលេ នឧ់បករណ៍ឥតគតិៃថែដល ចរក ន មរយៈ

បព័នកំណតទ់ី ងំេកត ន ររងរបសួពីមេធ យេធដំេណរ (TIMS) (tims.berkeley.edu)។ 

ស បជ់ំនយួបែនម សូមេផអុែីមលមក នេ់យងខំ មរយៈ safetrec@berkeley.edu។ 

 



បភពទិនន័យ៖ ទី ក់ រល តផវ តរិដ លីហ័រ ៉  (CHP), បព័នថតច ចរណ៍ស ហរណកមទូ ំងរដ (SWITRS) ំ២០១៤-២០១៨។ ទិនន័យប៉ះទងិច ស ប់ ំ២០១៧ និង ២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត
តឹមែខធ ំ២០១៩។ មូលនិធិស ប់កមវធេីនះ តវ នផល់េ យជំនួយពី រ ល័យសុវតិ ពច ចរណ៍រដ លីហ័រ ៉ មរយៈរដ លសុវតិ ពច ចរណ៍ផវ តិ (National Traffic Safety Administration)។ 

 

 

 

 

 

 

 

ែផនទកីែនងប៉ះទងចិេថរេជងេ កងែខរ (២០១៤-២០១៨) 



បភពទិនន័យ៖ ទី ក់ រល តផវ តរិដ លីហ័រ ៉  (CHP), បព័នថតច ចរណ៍ស ហរណកមទូ ំងរដ (SWITRS) ំ២០១៤-២០១៨។ ទិនន័យប៉ះទងិច ស ប់ ំ២០១៧ និង ២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត
តឹមែខធ ំ២០១៩។ មូលនិធិស ប់កមវធេីនះ តវ នផល់េ យជំនួយពី រ ល័យសុវតិ ពច ចរណ៍រដ លីហ័រ ៉ មរយៈរដ លសុវតិ ពច ចរណ៍ផវ ត ិ(National Traffic Safety Administration)។ 

 

 

 

 

 

 

 

ែផនទកីែនងប៉ះទងចិអកជះិកងេ់ កងែខរ (២០១៤-២០១៨) 
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បវតិប៉ះទងិចេថរេជង និងអកជិះកង់ 
ស ត់េ កងែខរកងទី កងឡងបច៊ រដ លីហ័រ ៉  
ដំេណរទស នកិចដល់ទីកែនងរបសក់មវធ ីCPBST 
ៃថសុ ក ទ២ី០ ែខមី  ំ២០២០ 

េ ក Garrett Fortin អក វ គកមវធី និងេ លនេ យ 

fortinga@berkeley.edu 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ែផនទីកែនងប៉ះទងិចេថរេជងឱ របួស (២០១៤-២០១៨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

តំបនេ់ ត 

ពមី វថី Long Beach េ ងលិចេ នរ់ុកវថី 

Junipero េ ងេកត 

ពផីវេល 5 េ ងេជងេ នផ់វេលខ 11 េ ងត ង 

 
រប៉ះទងិចេថរេជងចំនួន ៩២ករណី បងឱ េថរេជង

ករ់ងរបួស។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ំងរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។
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ែផនទីកែនងប៉ះទងិចេថរេជងឱ របួស រួម មួយ ក់ចំណូល (២០១៤-២០១៨) 
 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ

២០១៩។ ប ស ំ២០១៩ - ESRI រ លយ័ជំេរ នសហរដ េមរក និង ACS 
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33  និ រប៉ះទងិច េថរេជងឱ របួស (២០០៩-២០១៨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណ៍ស ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 
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ររងរបួសរបស់ជនរងេ ះ េថរេជង (២០១៤-២០១៨) 
ម យុ និងេភទ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 



 

 

 

ពធន់ធរៃនរបួសរបស់ជនរងេ ះ េថរេជង (២០១៤-២០១៨) 
 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។
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រប៉ះទងិចេថរេជង (២០១៤-២០១៨) 
មេពលេ ៉ ង និង ៃថៃនស ហ ៍

 
 

 
 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 
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រប៉ះទងិចេថរេជង (២០១៤-២០១៨) 
មែខ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 
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រប៉ះទងិចេថរេជង (២០១៤-២០១៨) 
ម បេភទបទេលស (បទេលសធំៗ)            

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។
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ែផនទីកែនងប៉ះទងិចអកជះិកង់ឱ របួស (២០១៤-២០១៨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

តំបនេ់ ត 

ពមី វថី Long Beach េ ងលិចេ នរ់ុកវថី 

Junipero េ ងេកត 

ពផីវេលខ 5 េ ងេជងេ នផ់វេលខ 11 េ ងត ង 

 
រប៉ះទងិចអកជិះកងច់ំនួន ៧២ករណ ី

បងឱ អកជិះកង់ ករ់ងរបួស 

 

 

 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។
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ែផនទកីែនងប៉ះទងិចអកជិះកង់ឱ របួស រមួ មួយ ក់ចំណូល (២០១៤-២០១៨) 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ

២០១៩។ ប ស ំ២០១៩ - ESRI រ លយ័ជំេរ នសហរដ េមរក និង ACS 
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និ រប៉ះទងិចអកជះិកង់ឱ របួស (២០០៩-២០១៨) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 
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ររងរបួសរបស់ជនរងេ ះ អកជះិកង់ (២០១៤-២០១៨) 
ម យុ និងេភទ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 
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ពធន់ធរៃនរបួសរបស់ជនរងេ ះ អកជះិកង់ (២០១៤-២០១៨) 
 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។
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រប៉ះទងិចអកជះិកង់ (២០១៤-២០១៨) 
មេពលេ ៉ ង និង ៃថៃនស ហ ៍

 
 

  
 

 

 
បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។
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រប៉ះទងិចអកជះិកង់ (២០១៤-២០១៨) 
មែខ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 
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រប៉ះទងិចអកជះិកង់ (២០១៤-២០១៨) 
ម បេភទបទេលស (បទេលសធំៗ)  

 
 

បភពទិនន័យ៖ បព័នថតច ចរណស៍ ហរណកមទូ ងំរដ (SWITRS) ំ២០០៩-២០១៨។ ទិនន័យ ំ២០១៧ និង២០១៨ គឺ ទិនន័យបេ ះ សនគិត តឹមែខធ ំ២០១៩។ 

46



 

 

 

ធន នបែនម 
 

Street Story 

Street Story គឺ ឧបករណម៍ួយស ប់ បមូលមតិេ បល់

សហគមនអ៍ំពបី សុវតិ ពមេធ យេធដំេណរ។ 

ែចករែលកេរ ង វេ េល Street Story អំពីទីកែនងែដលេ ក

អក បជ់ួប បទះេ ះ ក់បកុ  ឬបះ៊បុក ឬេ ទីកែនងែដល

េ កអក ន រមណ៍ នសុវតិ ព ឬមិន នសវុតិ ពកង

រេធដំេណរ។ 

https://streetstory.berkeley.edu 
 

 

បព័នកំណតទ់ី ងំេកត ររងរបួសពីមេធ យេធដេំណរ (TIMS) 

បព័ន TIMS គឺ ឧបករណែ៍ដល នេលេគហទំព័រ ែដលអនុ តឱ  

អកេ ប ស ់វ គ និងកំណតែ់ផនទទីិននយ័ពី បព័នថតច ចរណស៍មហរណកម

ទូ ងំរដ (SWITRS)។ 

េដម ែីសងរកបែនមនូវទិនន័យប៉ះទងិច  សមូចុះេ ះ

បេងតគណនេី យមិនគិតៃថេដម ី នសិទិចូលេ ប

សឧ់បករណ ៍និងធន ន េ េល បព័ន TIMS។ 

https://tims.berkeley.edu 
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សូមអរគុណស ប់ចំ ប់ រមណ៍របសេ់ កអកេលកមវធីសុវតិ ពេថរេជងនិង

រជិះកង់កងសហគមន៍ (CPBSP)។ ស ប់ព័ត៌ នបែនម សូមចូលេ ន់៖ 
 

https://safetrec.berkeley.edu/programs/cpbst ឬhttps://www.calwalks.org/cpbst 

safetrec@berkeley.edu ឬ cpbst@calwalks.org 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


