
ែផនទីនិងពត័ម៌នអំពី  ជល វប្ប ដា� ន 

ជល វប្ប ដា� ន ប៉សីុហ�ិក

KHMER



តៀ�ៀម  
តៀ�សជ្ជៈៈ�

ដីីតៀសើម 

ច្រ�ក�ូលទៅ�កាន់ ់  
ជល វប្បបដ្ឋាា ន់ 

កន្លែ�ែង  
លកសំ់បុុត្រ�

វិចិិិត្រ�សាល  
សិលៈ�

វិចិិិត្រ�សាល  
ន្លែ�នាំ ំអ្ននកចូិលទសសនាំ 

សាលមទៅ�ស្រ�ពទ�សនី់យ៍ភ៍ាព 

ប៉ាា�ីីហ្វិិ�កហ្វិីងដ្ឋា 

សាល មទៅ�ស្រ�ពម��មីច្រទ

ហាង លក ់
វិ�ុុអ្ន�ុសាវិរីយី៍៍

�ត្វិ ម៉ាាត្វ�់ីីប្បភ័រ័  
[Mudskippers]

មន់ីីរព�ទៅសាធន់ ៍ 
មាូន់ជែជលល ី[Moon Jelly]

ច្រត្វីកញ្ជាា ក់សាា  
[Archerfish]

ទីលំ ជែហ្វិ 
ទៅ�កំពីង ជែ�

ឆ្មាា �មីច្រទ ន់�ង  
ទៅ��មីច្រទ

អនាគត្វ ទឹករប្ប�់ ទៅយ៍ើង 

តៀ�ៀមឬសស ី 
Bambooo Bistro

ជាន់ច់្រត្វី  ទៅ�ីលទៅហ្វិដកាលីហ្វិិ័រញ៉ាា ខាងត្វបូង  
[Southern California Steelhead]

សាលមតៀហាត្រសព  
ជ្ជៈីវិសមុត្រទ

ការីរីកាផ្កាា ថ្មម   
ត្របុកបុតៀ�យ៍�ិរី�តរីភាព

ជ្ជៈតៀ�ើើ រីតៀ�ើង 
តៀ�ជា�់

ទីពីរី

អាង 
ច្រត្វីឆ្មាា ម

មណ្ឌឌ ល    
ជែ�ទាំ ំ�ត្វ ិ
មាូលីណា 
[Molina]

មជឈមណ្ឌឌ ល 
វ �ទាសាស្ត្រ�រ ម��មីច្រទ

សាល ធំ

ហាង លក ់ 
វិ�ុុអ្ន�ុសារីយី៍ ៍ 

ប៉ាា សីុហ្វិិិក

ការីបុង្ហាា ញអ្នំពី    
ប៉ាា សីុហ្វិិិក ខាងតៀជ្ជៈើង

ការបង្ហាា ញអំំពីី
ប៉ាា សីី៊ីហ្វិិ�កត្រូ�ូពី�ក

កាលីហូិ្វិ ញ៉ាា   
ខាងត្វបូង/ 

វ ���ច្រត្វសាល ប៉ាាចា

រីងូ�នតំៀ�ៀវិ  ហុ្វិង�

ព្រៃច្រពទៅ�ើ  
Lokikeet

 ទ�សន់ីយ៍ភ៍ាព  
ប៉ាា�ីីហិ្វិ�ក

ជាន់ទ់ី 1   
ជែ�ន់ទីវ ���ច្រត្វសាល

                     ែផនទីអន�រកម� 

�ញយកកម�វធីិ េលើទូរសព�ចលត័ អំពី �រែណ� ំ

ស្រ�ប ់េភ��វ របស់េយើង !



  

ម�ីីរីពិតៀសាធ�ផ៍្កាា ថ្មម  
អាចិបុា�ប៉ា�

សាលមទៅ�ស្រ�ពទ�សនី់យ៍ភ៍ាព 

ប៉ាា�ីីហ្វិិ�កហ្វិីងដ្ឋា 

ប្បណំីំ្ឌផ្កាា �ា៖ ទីច្រកុង     
ធមាជាត្វ�ទៅច្រកាមទឹក

ជ្ជៈតៀ�ើើ រី 
តៀ�កា� ់

អាងត្រ�ីឆ្លាែ ម

ជ្ជៈតៀ�ើើ រីតៀ�កា� ់
ទីលំន្លែហ្វិ 

តៀ�កំពង ់ន្លែ�

ឆ្មាា �មីច្រទ ន់�ង  
ទៅ��មីច្រទ

ជច្រមក�ត្វិ ទៅភ័ន់ឃ្វីិីន់ June Keyes

តៀភាជ្ជៈៈ�ីយ៍�ា �   
Veranda Dining

ទីជច្រមក ច្រត្វីប្បជែប្បល 
អា� ប្បា�ប៉ាន់

�ូង�មីច្រទកាលីហ្វិិ័រញ៉ាា

ជួរ�ាប្បាច្រប្ប�ទទឹក ច្រត្វូព�ក

ជច្រមក�ត្វិទៅភ័�មីច្រទ

ហាងកាតៀហ្វិិ  
សូូប៉ា 

វ ���ច្រត្វសាល  
ប៉ាា�ីីហ្វិិ�ក ខាងទៅជើង

ទីជច្រមក  
ប្បកសី�មីច្រទ

កាលីហ្វិិូ ញ៉ាា ខាងត្វបូង/ វ ���ច្រត្វសាល ប៉ាាចា

BABIES!

ជែ�ន់ទីវ ���ច្រត្វសាល   
ជាន់ទ់ីពីរ 

�ំណ្ឌងទៅជើង
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រូប្បភាព ដអ៏សាា រយ 
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ត្វំប្បន់ ់ 
 ទៅ�ៀ�មសាៀ ត្វ់

ជទៅណ្ឌរើ រយ៍ន់រ 

សា�ច់្រប៉ាក់ប្បន់ីប្បទ់ឹក 

ទៅភាជន់ីយ៍ដ្ឋាា ន់

មជឈមណ្ឌឌ ល ពត័្វម៌៉ាន់

កជែន់ាង ជែ�ទាំទំាំរក

កជែន់ាង អា�ប្បា�ប៉ាន់

បុត្រមុង ត្របុយ៍�័ន  ៖  តៀដីើមៈសុី�ភាព �ិង សុវិ�ុិភាព ស�ិរីបុស់
តៀយ៍ើង សូមបុា�ថ្មនមៗ ។ទៅច្រប្បើជែត្វច្រម៉ាមព្រៃដ ពីរជែត្វប្បាីទៅណាះ � !



កមាវ �ធី Visitor App
តៀ���ូ� កមមវិធិី  Visitor App រីបុស់ 

តៀយ៍ើង ពី  App Store ឬ Play Store។ 

កមមវិធិីតៀ�� បុង្ហាា ញ ពី តារាង កាលវិភិាគ

កមមវិធិីកមា�តន្លែ�� ទី ទំនាំកទ់ំ�ង 

អ្ន�តសញ្ញាា � ស�ិ �ិង ព�័ម៌ា� 

ជាតៀត្រចិើ�តៀទៀ�។

ជល វប្បបដ្ឋាា ន់ Wifi
ជ្ជៈលវិបុៈ�ា �តៀ�� �តល់ជូ្ជៈ� WiFi តៀ�យ៍ ឥ�គិ�ថ្លៃថ្មែ  

តៀ�កនុង មជ្ជៈឈម�ឌ លទាំងំមូល។ សូមតៀត្រជ្ជៈើសតៀរី ើស 

បុណ្តាត ញ ន្លែដីល មា� តៀ�ម � ថា AquariumWiFi។ ពំុ

ចាំបំ៉ាចិម់ា� តៀល� សមាា �ត់ៀ�ើយ៍។ 

ការជួប្បផី្កាល ់ជាមួយ៍ �ត្វិ

ដីំតៀ�ើ រីទសសនាំ កមា�ត ជាមយួ៍អ្ននកន្លែ�នាំមំាន ក ់�ិងត្រប៉ាត្រស័យ៍ទាំកទ់ងជាមយួ៍ ស�ិ  
�ិងបុុគូលិក ន្លែថ្មទាំសំ�ិ។ មា� ការីកំ��អ់ាយុ៍ ។  ចាំបំ៉ាចិត់្រ�ូវិ មា�ការីកក ់ទុកមុ� ។ 

ដំទៅណ្ឌើ រកមាន់រ ជីំវ �ញ ជែ�

តៀធិើដីំតៀ�ើ រី ជំុ្ជៈវិញិ ន្លែ� �ុងបុិចិិ/�ូសតៀអ្ន�តៀជ្ជៈើតៀ�ស ជាមយួ៍នាំវាកមា�ត  Harbor Breeze 

Cruises សត្រមាបុ ់ដីំតៀ�ើ រីកមា�ត តាមសមុត្រទ ន្លែដីល មា� ការីតៀធិើអ្នតុាធិបុាយ៍ រីយ៍� តៀពល  
45 នាំទី ជុ្ជៈំវិញិ ន្លែ� ដីស៏កមម បុំ�ុ� មយួ៍   តៀ�កនុង ពិ�ពតៀ�ក។ 

ការទ�សនា ច្រតី្វប៉ាជែ�ន់ 

ន្លែសិងយ៍ល់ មហាសមុត្រទជាមយួ៍អ្ននកធមមជា�ិវិទូិថ្លៃ�ជ្ជៈលវិបុៈ�ា � តៀដីើមៈ ីន្លែសិងយ៍ល់ ពីជ្ជៈីវិ
សមុត្រទ  កនុង �ំបុ�ត់ៀនាំ� ដូីចិជា  ត្រ�ីប៉ា ន្លែ�� តៀ�ា� សមុត្រទ ឬដូីលហ្វិិី� តៀតាសមុត្រទ  �ិង 
បុកស ីផ្កាែ ស់ទីជ្ជៈត្រមក តាមរីដូីវិកាល។ 

ការ�សងទៅច្រពង ប្បជែន់ែម ទៅទៀត្វ 
កមមវិធិី ខាងតៀត្រកាម តៀ�� មា� គិ� ត្រប៉ាកប់ុន្លែ�ុម។ សូមចូិលតៀ�កា�ម់ជ្ជៈឈម�ឌ ល ព�័ម៌ា� 
តៀដីើមៈ ីទទួលប៉ា� តៀពលតៀវិ� �ថ្លៃមែ  �ិង ភាព ន្លែដីល អាចិ ចូិល ទសសនាំប៉ា� ។  សត្រមាបុក់ារី
កក ់ទុក សូម ទូរីសពី តៀ�តៀល� (562) 590-3100។

ពត័្វម៌៉ាន់ទូទៅ�
សូម សិាគម� ៍មកកា� ់ជ្ជៈល វិបុៈ �ា � ប៉ាា សីុហ្វិិិក  [Aquarium of the Pacific]។ តៀត្របុើត្រប៉ាស់ ន្លែ�� ទីតៀ��  �ិង តៀសៀវិតៀ� មគូតៀទស ក ៍សត្រមាបុ ់តៀ�ៀ�វិ  តៀដីើមៈ ីន្លែសិង 
រីក �ូវិ ភាព អ្នសាា រីយ ថ្លៃ� មហា សមុត្រទ។ 

ជំន់ួយ៍ ប្បឋម/ការ�ទៅ��ី� ប្បនីាន់ ់ជែ�ែក ទំនាក់ទំន់ង ទៅពល ប៉ាត្វរ់ប្ប�់ ន់�ង រកទៅឃ្វីើញ 

រប្ប�់ 

តៀបុើអាចិតៀធិើប៉ា� សូមតៀធិើ ដីំតៀ�ើ រីការីតៀ�កា� ់ម�ឌ ល ព�័ម៌ា� ន្លែដីល តៀ� 

ជ្ជៈិ� ត្រចិកធំ ឬ ទំនាំក ់ទំ�ង តៀ�កា� ់ បុុគូលិកន្លែដីល តៀ�ជ្ជៈិ� បុំ�ុ�។

�មជក់ប៉ារ ីឬទំពា�ារទៅ��ូូ

ការីជ្ជៈកប់៉ារី ីទំពាសារីតៀ�សូិ  �ិង �ែុ ំ សារីតៀ�សូិ ម�ិត្រ�ូវិ ប៉ា� អ្ន�ុញ្ញាា �តៀ�កនុង 

ជ្ជៈល វិបុៈ�ា � តៀ�ើយ៍។ សូម តៀត្របុើត្រប៉ាស់ ធុង សំរាម �ិង  ធុង រីបុស់ ន្លែកថ្លៃចិន  

តៀត្របុើត្រប៉ាស់តៀ�ើង វិញិ។ ម�ិត្រ�ូវិតៀប៉ា�រីបុស់ តៀ�កនុង  សាលពិពរ័ី�៍តៀ�ើយ៍  ។

ពត័្វម៌៉ាន់ �ច្រម៉ាប្ប ់ទៅភ័ៀ�វ

តៀ�កា� ់ម�ឌ ល ព�័ម៌ា�ន្លែដីល សុិ�តៀ� កនុង  សាលធំ តៀ�ជិ្ជៈ� ត្រចិកធំ តៀដីើមៈ ី
សាកសួរី អ្នំពី ដីំតៀ�ើ រី កមា�ត   សមាជ្ជៈិកភាពរីបុស់ ជ្ជៈលវិបុៈ�ា �  �ិង  
ត្រពឹ�តិការី�៍ ពិតៀសសៗ។ 

អា�រ�ច្រមន់់

ហាង កាតៀហ្វិិ សូូប៉ា តៀ�ជា�ទ់ីពីរី  បុតៀត្រមើ ជូ្ជៈ��ំ សា�វ់ិចិិ សាឡា� ់
 

�ិង សាចិអ់ាងំ រីមួទាំងំ អាហារីសមុត្រទ ត្រសស់ៗ �ិងអាហារីបុសួ ជាតៀត្រចិើ�

មុ�។ តៀ�ៀមឬសស ី Bamboo Bistro �តល់ជូ្ជៈ��ហី្វិា ហ្វិ�ដ់ីក ត្រសាតៀបុៀរី

ត្រ�ជាក ់�ិងអាហារីសត្រម�ត់ៀ�សងៗ។  ហាងកាតៀហ្វិ ិBlue Whale តៀ�កនុង

សាលធំបុតៀត្រមើជូ្ជៈ�កាតៀហ្វិិ កាពុកសីុ�ូ សូ�  �ិង អាហារី សត្រម� ់។

ប្បន់ីប្បទ់ឹក ន់�ងកជែន់ាង ជែ�ទាំទំាំរក

សូមតៀមើល ន្លែ��ទី សត្រមាបុទ់ីតាងំ បុ�ីបុទ់ឹក។ មា�កន្លែ�ែងផ្កាែ ស់បុើូរីតៀខា

ទឹកតៀនាំមទាំរីកតៀ�កនុងត្រគបុប់ុ�ីបុទ់ឹកតៀ�ជា�ទ់ីមយួ៍ �ិងជា�ទ់ីពីរី តៀ� 

កនុង សាលធំ �ិងតៀ�ជ្ជៈិ�អាងត្រ�ីឆ្លាែ ម។ បុ�ីបុ ់ន្លែថ្មទាំ ំទាំរីក សុិ� តៀ�ឆ្លាា យ៍ ពី 

បុ�ីបុទ់ឹក ស្ត្រីសតី  ជា�ទ់ីមយួ៍។

ទៅភ័ៀ�វ ជែដលម៉ាន់ព�ការភាព

រីតៀទ�រីញុអាចិរីកប៉ា�តៀ�ម�ឌ លព�័ម៌ា�។ ត្រគបុស់ាល ពិពរ័ី�៍សុទធន្លែ� 

អាចិ តៀត្របុើត្រប៉ាស់ រីតៀទ� រីញុ ប៉ា� ។  តៀមើលន្លែ��ទី សត្រមាបុ ់ទីតាងំ ជ្ជៈតៀ�តើ  រីយ៍�ត 

តៀ�កនុង ជ្ជៈល វិបុៈ �ា �។  មា��តល់ជូ្ជៈ� ដំីតៀ�ើ រីកមា�ត ន្លែ�នាំជំា សំតៀ�ង 

�ិង តៀសៀវិតៀ�មគូតៀទសកន៍្លែ�នាំ ំតៀ�ៀ�វិ     ជាអ្នកសរី សត្រមាបុ ់តៀ�ៀ�វិ ពិការី  ន្លែ�នក  

ឧបុករី�៍ពិតៀសស បុតៀងាើ�ញា�តៀ�យ៍ការីបុា� �ិងន្លែវិ ា�តា ថ្លៃវិឆ្លាែ � Epson 

អាចិន្លែសិងរីកប៉ា�តៀ� សាល មតៀហាត្រសពទសស�ីយ៍ភ៍ាព ប៉ាា សីុហ្វិិិក 

ហុ្វិង� សត្រមាបុអ់្ននកន្លែដីលថ្មែង ់ឬពិការីន្លែ�នក។ ចូិលតៀ�កា� ់មជ្ជៈឈម�ឌ ល 

ព�័ម៌ា� សត្រមាបុ ់ព�័ម៌ា�លមិ�ិ ។

ត្វច្រមូវការ ទទួលពត័្វម៌៉ាន់ �ម ឥ�ន់ីីយារមាណ៍្ឌ 

ជ្ជៈលវិបុៈ�ា �តៀ�� ត្រ�ូវិប៉ា� បុញ្ញាៈ ក ់តៀ�យ៍  Kulture City ថាជាទីកន្លែ�ែង 

ន្លែដីល រាបុប់ុញ្ចូាូ ល ទាំងំ តៀ�ែ�វិ ន្លែដីល មា� �ត្រមូវិ ការី ទទួលព�័ម៌ា� តាម ឥស្ត្រី�ីី
យារីមម�៍។ �ំបុ� ់តៀសា�មសាា � ់មា�សញ្ញាា សមូាល់តៀលើន្លែ�� ទី មគូតៀទសក ៍

ន្លែ�នាំតំៀ�ៀ�វិរីបុស់តៀយ៍ើង  �ិង �ំបុ� ់ពាក ់កាសត្រ�តៀត្រចិ�កមា��ក ់

សញ្ញាា សមូាល់តាមរីយ៍�សាែ កសញ្ញាា  តៀ�កនុង ជ្ជៈលវិបុៈ�ា �ទាំងំមូល ។  
តៀ�ៀ�វិអាចិ តៀសនើសំុ កញ្ចូាបុស់ត្រមាបុ ់ការីទទួលព�័ម៌ា� តាមឥស្ត្រី�ីីយារីមម�៍  

តៀ� តាម �ុថ្លៃ�  មជ្ជៈឈម�ឌ ល ព�័ម៌ា� ។ ចូិលតៀ�កា� ់ kulturecity.org 

សត្រមាបុ ់ព�័ម៌ា�តៀ�តៀលើកមមវិធិីតៀ�� ។

រូប្បភាព ដអ៏សាា រយ 

កាជាវិវិ�ុុអ្ន�ុសាវិរីយី៍ល៍ិឯកថ្លៃ� ការីទសសនាំ ជ្ជៈល វិបុៈ �ា � រីបុស់អ្ននក 

ជាមយួ៍�ឹង ឱកាស ថ្ម�រីបូុ ន្លែបុបុកមា�ត សបុាយ៍ គឺសុិ� តៀ�សាលធំ។

ប្បណ័្ឌះ ឥណ្ឌទាំន់

តៀយ៍ើងទទួលយ៍ក បុ�័ណ  VISA, MasterCard, Discover, �ិង 

American Express។

សូមជ្ជៈួយ៍ ឲ្យយ ជ្ជៈលវិបុៈ�ា � តៀ�� សតៀត្រមចិប៉ា� តៀ�លតៀ� �ម � សំរាម តៀ�យ៍ តៀចាំលសំរាម ឲ្យយប៉ា� ត្រ�ឹម ត្រ�ូវិ តៀ�កនុង តៀពល ទសសនាំរីបុស់អ្ននក ។ 
ធុងសំរាមរីបុស់តៀយ៍ើង ត្រ�ូវិប៉ា�ន្លែញក �ចិត់ៀ�យ៍ន្លែ�ក ពី�ន  សត្រមាបុ ់សំរាម រីបុស់ ន្លែដីលអាចិន្លែកថ្លៃចិន តៀត្របុើត្រប៉ាស់តៀ�ើង វិញិ �ិង កាក សំ�ល់ 
អាហារី  ន្លែដីល រី�យ៍ ជាកំបុាុស តៀ� តាមទីតាងំ ។ អ្ននក កអ៏ាចិ �ក ់វិ�ុុរាវិ ចូិលតៀ�កនុង ធុង ត្រ�ង ទឹក ពិតៀសស �ងន្លែដីរី ។


