KHMER

ជលវប្បដា�នប៉សុី ហក
�ិ

ែផនទន
៌ នអំពជល
វប្បដា�ន
ី ង
ិ ព័តម
ី

ជាន់់ទី1ី 
ផែ�នទីីវិិចិិត្រ�សាល

ជាន់់ត្រី�ីស្ទេ�េលហេ�ដកាលីីហ្វ័័�រញ៉ាាខាងត្បូូ�ង

[Southern California Steelhead]
អាង
ត្រី�ីឆ្លាាម

អនាគតទឹឹករបស់់យើ�ើង

ការរក្សាាផ្កាាថ្មម

ប្រ�កបដោ�យនិិរន្តតរភាព

មណ្ឌឌល
ថែ�ទាំំសត្វវ
ម៉ូូ�លីីណា
[Molina]

ព្រៃ�ៃឈើ�ើ
Lokikeet

ជណ្ដើ�ើ�រឡើ�ើង
ទៅ�ជាន់់

តៀ�ៀមឬស្សីី�
Bambooo Bistro

ទីីពីីរ

សាលមហោ�ស្រ�ព
ជីវី សមុុទ្រ�

រូូងភ្នំំ�ខៀ�ៀវហុុងដា

ហាងលក់់
វត្ថុុ�អនុុស្សាាវរីយ៍៍
ី

ដីីសើ�ើម

តៀ�ៀម
ភេ�សជ្ជៈៈ�

ឆ្មាាសមុុទ្រ� និិង
តោ�សមុុទ្រ�

សត្វវម៉ាាត់ស្គី
ី ភ័័រ
់ �ប
[Mudskippers]
ត្រី�ីកញ្ជាាក់់ស្លាា
[Archerfish]

កាលីីហ្វូូ�ញ៉ាា
ខាងត្បូូ�ង/

វិិចិិត្រ�សាលប៉ាចា
ា

មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
វិិទ្យាាសាស្ត្រ�រមហាសមុុទ្រ�
ទីីលំំហែ�
នៅ�កំំពុុងផែ�

ការបង្ហាាញអំំពីី

ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិក
ើ
� ខាងជើ�ង

មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍
ម៉ូូ�នជែ�លលីី [Moon Jelly]
សាលមហោ�ស្រ�ពមហាសមុុទ្រ�

ហាងលក់់

វត្ថុុ�អនុុស្សាារីយ៍៍
ី
ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក

ច្រ�កចូូលទៅ�កាន់់
ជលវប្បបដ្ឋាាន

កន្លែ�ែង
លក់់សំំបុុត្រ�

សាល ធំំ

ការបង្ហាាញអំំពីី  
ប៉ាា ស៊ីី�ហ្វិ�ក
ិ ត្រូ�ូពិិក

ទស្សសនីីយ៍ភា
៍ ព
ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក
វិ ិចិត្រិ �សាល
សិិល្បៈៈ�
វិ ិចិិត្រ�សាល
ណែ�នាំំអ្ននកចូូលទស្សសនា

ែផនទីអន�រកម�
�ញយកកម�វធិ ីេលើទូរសព�ចល័តអំពី�រែណ�ំ
ស្រ�ប់េភ��វរបស់េយើង!

សាលមហោ�ស្រ�ពទស្សសនីីយ៍ភា
៍ ព
ប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�កហុុងដា

ផែ�នទីីវិិចិិត្រ�សាល
ជាន់់ទីីពីីរ
ជណ្ដើ�ើ�រ
ទៅ�កាន់់
អាងត្រី�ីឆ្លាាម

កាលីីហ្វូូ�ញ៉ាាខាងត្បូូ�ង/វិិចិិត្រ�សាលប៉ាចា
ា

ជម្រ�កសត្វវភេ�នឃ្វីី�ន June Keyes

ឆ្មាាសមុុទ្រ� និិង
តោ�សមុុទ្រ�

ទីីជម្រ�កត្រី�ីបបែ�ល
អាចប៉ះះ�បាន
ទីីជម្រ�ក
បក្សីី�សមុុទ្រ�

ហាងកាហ្វេ�េ
ស្គូូ�បា

ឈូូងសមុុទ្រ�កាលីីហ្វ័័�រញ៉ាា
មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ផ្កាាថ្មម
អាចប៉ះះ�បាន

ជណ្ដើ�ើ�រទៅ�កាន់់
ទីីលំំហែ�

ភោ�ជ្ជជនីីយដ្ឋាាន
Veranda Dining

វិិចិិត្រ�សាល
ប៉ាាស៊ី�ហ្វិ
ី ិ�កខាងជើ�ើង

នៅ�កំំពង់់ផែ�

ជម្រ�កសត្វវភេ�សមុុទ្រ�
បណ្ដុំ��ំ ផ្កាាថ្មម៖ ទីីក្រុ�ុង
ធម្មមជាតិិក្រោ��មទឹឹក

ជួួរថ្មមប៉៉ប្រះ�ះទទឹឹកត្រូ�ូពិិក

BABIES!

ចំំណងជើ�ើង
បន្ទទប់់
ទឹក
ឹ 
Restrooms
Restrooms

សាច់់ប្រា�ក់់
Cash
Cash

Member
Member
Services
Services

ភោ�ជនីី
យដ្ឋាាន
Dining
Dining

ជណ្តើ�ើ� រយន្តត
Elevators
Elevators

Child
ChildCare
Care
Station
Station

Restrooms
សាលមហោ�ស្រ�ពទស្សសនីីយ៍Cash
ភា
៍ ព

Member
មជ្ឈឈមណ្ឌឌលព័័ត៌មាន
៌
Services

Information
រូូបភាពដ៏៏អស្ចាារ្យយ
Kiosk

Child Care
Guide�Stop
កន្លែ�ែងថែ
ទាំំទារក
Station

Show
តំំបន់់ - see
Show
Times
ស្ងៀ�ៀ�មស្ងាាត់់

Restrooms

Cash

Member
Dining
Services

Dining

Elevators

Child Care
Station

ប៉ាាស៊ី�ហ្វិ
ី ិ�កហុុងដា

Information
Elevators
Kiosk
Show - see
Show Times
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កន្លែ�ែង
អាចប៉ះះ�បាន
Touch
Area
បម្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន៖ដើ�ើម្បីី�សុុខភាពនិិងសុុ វត្ថិិ�ភាពសត្វវរបស់់
យើ�ើង សូូ មប៉ះះ�ថ្ននមៗ។ ប្រើ�ើ�តែ�ម្រា�មដៃ�ពីីរតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�!

10

Guide Stop

Touch Area

ព័័ត៌មានទូ
ូទៅ�
៌

សូូ មស្វាា គមន៍៍មកកាន់់ជលវប្បបដ្ឋាានប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក[Aquarium of the Pacific]។ ប្រើ��ើប្រា�ស់់ផែ�នទីីនេះ�ះនិិងសៀ�ៀវភៅ�មគ្គគទេ�សក៍៍សម្រា�ប់់ភ្ញៀ�ៀ�វដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែង
រកនូូវភាពអស្ចាារ្យយនៃ�ម
 ហាសមុុទ្រ�។

ជំំនួួយបឋម/ការសង្គ្រោះ��ះ�បន្ទាា ន់់ ផ្នែ�ែកទំំនាក់់ទំំនងពេ�លបាត់់របស់់ និិងរកឃើ�ើញ

ភ្ញៀ�ៀ�វដែ�លមានពិិការភាព

បើ�ើអាចធ្វើ�ើ�បាន សូូ មធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរការទៅ�កាន់់មណ្ឌឌលព័័ត៌មា
៌ នដែ�លនៅ�

អាចប្រើ��ើប្រា�ស់់រទេះ�ះរុញ
ុ បាន។មើ�ល
ំ ជណ្តើ�ើ�រយន្តត
ើ ផែ�នទីីសម្រា�ប់់ទីីតាំង

របស់់

រទេះ�ះរុុញអាចរកបាននៅ�មណ្ឌឌលព័័ត៌មា
៌ ន។ គ្រ�ប់់សាលពិិព័រណ៍
័ ៍ សុុ ទ្ធធតែ�

ជិិតច្រ�កធំំ ឬទំំនាក់ទំ
់ ំនងទៅ�កាន់់បុុគ្គគលិិកដែ�លនៅ�ជិិតបំំផុុត។

នៅ�ក្នុុ�ងជលវប្បបដ្ឋាាន។មានផ្តតល់់ជូូនដំំណើ�ើរកម្សាាន្តតណែ�នាំំជាសំំ ឡេ�ង

ហាមជក់់បារី ី ឬទំំពាស្កករកៅ�ស៊ូូ�

ការជក់់បារី ី ទំំពាស្កករកៅ�ស៊ូូ�និង
ិ �ូវបានអនុុញ្ញាាតនៅ�ក្នុុ�ង
ិ ផ្លុំំ��ស្កករកៅ�ស៊ូូ�មិនត្រូ
ជលវប្បបដ្ឋាានឡើ�ើយ។ សូូ មប្រើ��ើប្រា�ស់់ធុុងសំំ រាម និិងធុុងរបស់់កែ�ច្នៃ�ៃ

ប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ។ មិនត្រូ
័ ៍ ឡើ�ើយ។
ិ �ូវបោះ�ះរបស់់ទៅ�ក្នុុ�ងសាលពិិព័រណ៍
ព័័ត៌មានសម្រា�ប់
ភ្ញៀ�
៌
់ ៀ�វ

ទៅ�កាន់់មណ្ឌឌលព័័ត៌មា
៌ នដែ�លស្ថិិ�តនៅ�ក្នុុ�ងសាលធំំនៅ�ជិិតច្រ�កធំំ ដើ�ើម្បីី�
សាកសួួ រអំំពីដំ
ី ំណើ�ើរកម្សាាន្តតសមាជិិកភាពរបស់់ជលវប្បបដ្ឋាាននិង
ិ
ព្រឹ�ឹត្តិិ�ការណ៍៍ពិិសេ�សៗ។
អាហារសម្រ�ន់់

ហាងកាហ្វេ�េស្គូូ�បានៅ�ជាន់់ទីីពីីរបម្រើ��ជូ
ំ ន់់វិ ិច សាឡាត់់
ើ ូននំសា

និិងសាច់់អាំង
ំ រួួមទាំំងអា
 ហារសមុុទ្រ�ស្រ�ស់់ៗ និិងអាហារបួួសជាច្រើ��ើន

មុុខ។ តៀ�ៀមឬស្សីី�Bamboo Bistro ផ្តតល់់ជូូនភីហ្សា
ី ា ហត់់ដក ស្រា�បៀ�ៀរ

ត្រ�ជាក់់ និិងអាហារសម្រ�ន់់ផ្សេ�េងៗ។ហាងកាហ្វេ�េ Blue Whale នៅ�ក្នុុ�ង
សាលធំំបម្រើ��ជូ
ើ ូនកាហ្វេ�េ កាពុុកស៊ីី�ណូូ សូូ ដានិិងអាហារសម្រ�ន់់។
បន្ទទប់់ទឹឹក និិងកន្លែ�ែងថែ�ទាំំទារក

សូូ មមើ�ល
ំ បន្ទទប់់ទឹឹក។ មានកន្លែ�ែងផ្លាាស់់ប្ដូូ�រខោ�
ើ ផែ�នទីីសម្រា�ប់់ទីីតាំង

ទឹក
់ ក
ួ និង
ឹ នោ�មទារកនៅ�ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់បន្ទទប់ទឹ
ឹ នៅ�ជាន់់ទីមួ
ី យ
ិ ជាន់់ទីពី
ី រនៅ
ី �

ក្នុុ�ងសាលធំំ និិងនៅ�ជិិតអាងត្រី�ីឆ្លាាម។ បន្ទទប់់ថែ�ទាំំទារកស្ថិិ�តនៅ�ឆ្ងាាយពីី
បន្ទទប់់ទឹឹកស្ត្រី�ី�ជាន់់ទីីមួយ
ួ ។

និង
ិ សៀ�ៀវភៅ�មគ្គគទេ�សក៍៍ណែ�នាំំភ្ញៀ�ៀ�វជាអក្សសរសម្រា�ប់់ភ្ញៀ�ៀ�វពិកា
ិ រភ្នែ�ែក

ឧបករណ៍៍ពិិសេ�ស បង្កើ�ើ�តញាណដោ�យការប៉ះះ� និិងវ៉ែែ�នតាវៃៃឆ្លាាត Epson
អាចស្វែ�ែងរកបាននៅ�សាលមហោ�ស្រ�ពទស្សសនីីយ៍ភា
៍ ពប៉ាាស៊ីី�ហ្វិិ�ក

ហុុងដា សម្រា�ប់់អ្ននកដែ�លថ្លលង់់ ឬពិិការភ្នែ�ែក។ ចូូលទៅ�កាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌល
ព័័ត៌មា
៌ ន សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ នលម្អិិ�ត។

តម្រូ�ូវការទទួួលព័័ត៌មានតា
មឥន្ទ្រី�ី�យារម្មមណ៍៍
៌

ជលវប្បបដ្ឋាាននេះ�ះត្រូ�ូវបានបញ្ជាាក់ដោ់ �យKulture City ថាជាទីីកន្លែ�ែង
ដែ�លរាប់់បញ្ចូូ�លទាំង
ំ ភ្លៀ�ៀ�វដែ�លមានតម្រូ�ូវការទទួួលព័័ត៌មា
៌ នតាមឥន្ទ្រី��ី

យារម្មមណ៍៍។ តំំបន់ស្ងៀ�ៀ
់ �មស្ងាាត់់មានសញ្ញាាសម្គាាល់់លើ�ើផែ�នទីីមគ្គគទេ�សក៍៍
ណែ�នាំំភ្ញៀ�ៀ�វរបស់់យើ�ង
់ ក់់កាសត្រ�ច្រៀ��ៀកមានដាក់់
ើ និង
ិ តំំបន់ពា

សញ្ញាាសម្គាាល់់តាមរយៈៈស្លាា កសញ្ញាានៅ�ក្នុុ�ងជលវប្បបដ្ឋាានទាំំងមូូល។
ភ្ញៀ�ៀ�វអាចស្នើ�ើ�សុំំ�កញ្ចចប់់សម្រា�ប់់ការទទួួលព័័ត៌មា
៌ នតាមឥន្ទ្រី��យា
ី រម្មមណ៍៍
នៅ�តាមតុុនៃ�មជ្ឈឈមណ្ឌឌលព័័ត៌មា
៌ ន។ ចូូលទៅ�កាន់់kulturecity.org
សម្រា�ប់់ព័ត៌
័ មា
៌ ននៅ�លើ�ើកម្មមវិ ិធីនេះី �ះ។
រូូបភាពដ៏៏អស្ចាារ្យយ

កាជាវវត្ថុុ�អនុុស្សាាវរីយ៍៍
ី ល្អអឯកនៃ�ការទស្សសនាជលវប្បបដ្ឋាានរបស់់អ្ននក

ជាមួួយនឹឹងឱ
 កាសថតរូូបបែ�បកម្សាាន្តតស
 ប្បាាយគឺឺស្ថិិ�តនៅ�សាលធំំ។
ប័័ណ្ណណឥណទាន

យើ�ើងទទួួលយកប័័ណ្ណណ VISA, MasterCard, Discover, និិង
American Express។

សូូ មជួួយឲ្យយជលវប្បបដ្ឋាាននេះ�ះសម្រេ�េចបានគោ�លដៅ�គ្មាានសំំ រាម ដោ�យចោ�លសំំ រាមឲ្យយបានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវនៅ�ក្នុុ�ងពេ�លទស្សសនារបស់់អ្ននក។


ធុុងសំំ រាមរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបានញែ�កដាច់់ដោ�យឡែ�កពីីគ្នាាសម្រា�ប់់សំំរាម របស់់ដែ�លអាចកែ�ច្នៃ�ៃប្រើ��ើប្រា�ស់់ឡើ�ើងវិ ិញ និិងកាកសំំ ណល់់
អាហារដែ�លរលាយជាកំំប៉ុុ�សនៅ�តាមទីីតាំង
ំ ។
 អ្ននកក៏៏អាចដាក់់វត្ថុ� រាវចូូ
ុ
លទៅ�ក្នុុ�ងធុុងត្រ�ងទឹឹកពិិសេ�សផងដែ�រ។

ការផ្សសងព្រេ�េងបន្ថែ�ែមទៀ�ៀត

កម្មមវិ ិធីីខាងក្រោ��មនេះ�ះមានគិិតប្រា�ក់បន្ថែ
់ �ែម។ សូូ មចូូលទៅ�កាន់់មជ្ឈឈមណ្ឌឌលព័័ត៌មា
៌ ន

កម្មមវិិធីី Visitor App

កក់់ទុុក សូូ មទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ (562) 590-3100។

យើ�ើងពីីApp Store ឬ Play Store។

ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានពេ�លវេេលា តម្លៃ�ៃនិិងភាពដែ�លអាចចូូលទស្សសនាបាន។សម្រា�ប់់ការ
ការជួួបផ្ទាាល់ជា
់ មួួយសត្វវ

ដំំណើ�ើរទស្សសនាកម្សាាន្តតជា
 មួួយអ្ននកណែ�នាំំម្នាាក់់ និង
់ ងជាមួួយសត្វវ
ិ ប្រា�ស្រ័�័យទាក់ទ
និិងបុុគ្គគលិិកថែ�ទាំំសត្វវ។ មានការកំំណត់អា
់ យុុ។ចាំំបាច់ត្រូ់ �ូវមានការកក់់ទុុកមុុន។
ដំំណើ�ើរកម្សាាន្តតជុំំ�វិិញផែ�

ដោ�នឡូូតកម្មមវិ ិធីីVisitor App របស់់
កម្មមវិ ិធីនេះី �ះបង្ហាាញពីតា
ី រាងកាលវិ ិភាគ
កម្មមវិ ិធីីកម្សាាន្តតផែ�នទីី ទំំនាក់ទំ
់ ំនង
អត្តតសញ្ញាាណសត្វវ និិងព័័ត៌មា
៌ ន
ជាច្រើ��ើនទៀ�ៀត។

ធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរជុំំ�វិ ិញផែ�ឡុុងប៊ិិ�ច/ឡូូសអេ�នជើ�ើឡេ�ស ជាមួួយនាវាកម្សាាន្តតHarbor Breeze

ជលវប្បបដ្ឋាាន Wifi

45 នាទីីជុំំ�វិ ិញផែ�ដ៏៏សកម្មមបំំផុុតមួយ
ួ នៅ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ក។

នៅ�ក្នុុ�ងមជ្ឈឈមណ្ឌឌលទាំំងមូូល។ សូូ មជ្រើ��ើសរើើ�ស

Cruises សម្រា�ប់់ដំំណើ�ើរកម្សាាន្តតតាមសមុុទ្រ�ដែ�លមានការធ្វើ�ើ�អត្ថាាធិិប្បាាយរយៈៈពេ�ល
ការទស្សសនាត្រី�ីបាឡែ�ន

ស្វែ�ែងយល់់មហាសមុុទ្រ�ជាមួួយអ្ននកធម្មមជាតិវិិ ិទូូនៃ�ជលវប្បបដ្ឋាាន ដើ�ើម្បីី�ស្វែ�ែងយល់់ពីជី
ី ីវ
សមុុទ្រ�ក្នុុ� ងតំំបន់នោះ�ះដូ
់
ូចជាត្រី�ីបាឡែ�ន ផ្សោ�ោតសមុុទ្រ� ឬដូូលហ្វីី�ន តោ�សមុុទ្រ�និិង
បក្សីី�ផ្លាាស់់ទីជម្រ�
កតាមរដូូវកាល។
ី

ជលវប្បបដ្ឋាាននេះ�ះផ្តតល់់ជូូន WiFi ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ
បណ្តា
ា ញដែ�លមានឈ្មោះ�ះ�ថា AquariumWiFi។ ពុំំ�
ចាំំបាច់មា
់ នលេ�ខសម្ងាាត់់ឡើ�ើយ។

