ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុ
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជវី រម្ម
ផ្នែរអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវរម្ម ទទួ លខុសត្រូវលលើការផ្ត លអា
់ ជ្ញាប័ណ្ណ និងការអនុញ្ញារដល់អាជីវកម្ម ទ ាំងអស់លៅ
កនុងទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច ការត្ប័ណម្ូ លពនធ អាជីវកម្ម ពនធ លលើការជួ លអគារប័ណល្
ត ោះអាសនន (TOT) សត្ាប័ណ់
ស្
ា គារ លិខិរអនុញ្ញារសត្ាប័ណ់ការត្ប័ណកាសអាសនន លិខិរអនុញ្ញារសត្ាប័ណ់ការលក់សលម្ល ៀកប័ណាំពាក់/
រប័ណស់ចាស់ៗ និងលិខិរអនុញ្ញារលផ្េងៗលទៀរ និងត្ាក់កម្ត្ម្នានា។ អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ក៏ជួយសត្ម្ួ ល
ដល់ដាំលណើរការលចញលិខិរអនុញ្ញារសកម្ម ភាពកាំសានត សត្ាប័ណ់សវនាការ ការដកហូ រ ការពយ
ួ រ និងសវនា
ការប័ណណតឹងឧទធ រណ៍រប័ណស់ត្ក ុម្ត្ប័ណឹកាត្ក ុងផ្ងដដរ។ ដផ្នកលនោះប័ណលត្ម្ើអរិថិជន និងនិវាសនជនតាម្រយៈប័ណញ្ជ រ
ទូ រសពទ អុដី ម្ល និងតាម្រយៈការលសុើប័ណអលងេ រលៅតាម្ម្ូ លដ្ឋាន។
លដើម្បីលសន ើសអា
ុាំ ជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម រប័ណស់អនកតាម្ត្ប័ណព្នធអុីនល ើណិរ ឬលដើម្បីទទួ លានចលម្ល ើយសត្ាប័ណ់សាំណួរ
នានារប័ណស់អនកអាំពីការចាប័ណ់លផ្ត ើម្អាជីវកម្ម លៅទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច សូ ម្ពិនិរយលម្ើល នធាននានាលៅលលើ វ បប័ណ
ផ្រថលអាជីវកម្ម ថម ីរប័ណស់លយើង។

ព័ត្៌មានស្តីពីអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវរម្ម ទូទៅ
LBMC ដផ្ន ក 3.80.210 រត្ម្ូវឲ្យរាល់អាជីវកម្ម ទ ាំងអស់ដដលត្ប័ណរិប័ណរត ិការលៅកនុងទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិចល វ ើការប័ណង់
ី
ពនធ អាជ្ញាប័ណ្ណអាជវកម្ម ។ លៅកនុងករណីម្ួយចាំនួន ត្ក ុងអាចរត្ម្ូវឲ្យានលិខិរអនុញ្ញារតាម្ប័ណទប័ណបញ្ា រត ិ
និង/ឬភ្សតុតាងម្នអាជ្ញាប័ណ្ណរប័ណស់រដា ឬសហព្នធផ្ងដដរ។ ម្ុនលពលលចញអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ត្ប័ណលភទ
អាជីវកម្ម ម្ួយចាំនួននឹងរត្ម្ូវឲ្យានការដ្ឋក់ពាកយលសន ស
ើ ុាំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម
និង/ឬទីតាាំងអាជីវកម្ម
បញលដ្ឋយត្កសួ
ដដលនឹងត្រូវានត្រួ រពិ និរយលឡើ ង វ
ងលសវាអភិ វឌ្ឍន៍ អគ្គ ិ ភ្យ សុខា ភិាល និ ង/ឬ
ត្កសួ ងនគ្រាល។ អាជីវកម្ម នានាដដលានទីតាាំងសថ ិរលៅកនុងសង្កេរ់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម (BIDS) ត្រូវ
ប័ណង់ត្ាក់កម្ត្ម្ប័ណដនថ ម្។
អន កអាចដ្ឋក់ពាកយលសន ើសអា
ុាំ ជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម លដ្ឋយផ្ទទល់ ឬតាម្រយៈសាំប័ណុត្រតាម្ម្ត្ប័ណសណីយ៍ (ការរ ឹររបិរ
ម្ួ យចាំនួនត្រូវានអនុវរត )។ រាល់ពាកយលសន ើសុាំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ទង
ាំ អស់ត្រូវដរានហរថ លលខាចាប័ណ់
លដើម្។ សាំលៅចម្ល ង អុីដម្ល និងពាកយលសន ើសុាំដដលានលផ្ាើតាម្ទូ រសារនឹងម្ិនត្រូវានទទួ លយកលនាោះលទ។
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ការក្រប់ក្រងហិរញ្ញវត្ថុ
ពាកយលសន ើសុាំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម
លសចកត ីដណនាាំអាំពីពាកយលសន ស
ើ ុាំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម
ការប័ណនត សុពលភាពអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ត្រូវានលផ្ាជ
ើ ូ នជ្ញលរៀងរាល់ឆ្ន។ាំ ត្ប័ណសិនលប័ណើអនកម្ិនទទួ លាន
វ បកេ យប័ណត្រលទលនាោះ វាគ្ឺជ្ញការទទួ លខុសត្រូវរប័ណស់ាាស់អាជីវកម្ម កនុងការទូ ទរ់ម្ថល លសវាសត្ាប័ណ់ការប័ណនត សុ
ពលភាពត្ប័ណចាាំឆ្នាំ។ ត្ប័ណសិនម្ថល លសវាសត្ាប័ណ់ការប័ណនត សុពលភាពម្ិនានទូ ទរ់ឱ្យទន់លពលលវលា ឬ ម្ិន
ានទូ ទរ់លទលនាោះ អាជីវកម្ម នឹងម្ិនទទួ លានអាជ្ញាប័ណ្ណលឡើយ និង/ឬអាជីវកម្ម លនាោះអាចទទួ លពិន្
យ។
ក្បស្ិនទបើអ្ែរឈប់ដំទណ្ើរការអាជីវរម្ម របស្់អ្ែរ ឬអ្ែ រមានបំណ្ងបិទអាជីវរម្ម របស្់អ្ែរទៅរនុងទីក្រ ុង
ឡ
ុ ងប ៊ិច ស្ូម្បំទពញ ទក្ម្ង់ ខាងទក្កាម្។ ស្ូម្ចងចំថា ទីក្រ ុងនឹងម្ិនបិទរណ្នីរបស្់អ្ែរទោយ
ស្វ័យក្បវត្ត ិទ ោះទទ។
ដផ្ន កអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ត្រួ រពិនិរយត្ប័ណរិប័ណរត ិនានាដូ ចខាងលត្កាម្៖










ទក្ម្ង់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជវី រម្ម
ី
ពាកយលសន ើសុាំអាជ្ញាប័ណ្ណអាជវកម្ម
ពាកយលសន ើសុាំរប័ណស់អនកលក់កនុងត្ពឹរតិការណ៍ពិលសស
ពាកយលសន ើសុាំសត្ាប័ណ់ការលក់តាម្រដូ វកាល
ពាកយលសន ើសុាំលិខិរអនុញ្ញារសត្ាប័ណ់ការត្ប័ណកាសអាសនន
ទត្ម្ង់គ្ណនាពនធ លលើការជួ លអគារប័ណល្
ត ោះអាសនន
ទត្ម្ង់វាយរម្ម្ល ការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម លទសចរណ៍លៅទីត្ក ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
ពាកយលសន ើសុាំសត្ាប័ណ់ការលក់រប័ណស់ចាស់ៗ
វ បធានត្ប័ណរិប័ណរត ិការសត ង់ដ្ឋរសត្ាប័ណ់ការកាន់កាប័ណ់លលាំ ៅដ្ឋាន
ទក្ម្ង់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជវី រម្ម ទនេងទទៀត្







រម្ម្ល អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម
អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម លៅលត្ៅទត្ម្ង់អាជីវកម្ម
សង្កេរ់អភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្ម (BIDS)
ព្រ៌ានដដលានសារៈត្ប័ណលោជន៍លផ្េងលទៀរ
(ថម!ី ) កម្ម វ ប ីលលើកទឹកចិរតសត្ាប័ណ់អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ខានររូ ច

ស្មាាល់៖ លប័ណើសិនអន កានការលាំាកកនុងការចូ លលៅកាន់ពាកយលសន ើសុាំទូទរ់ត្ាក់រប័ណស់ររិយភាគ្ី កម្ម វ ប ី
លនោះត្ប័ណដហលជ្ញម្ិនអាចលត្ប័ណើត្ាស់ជ្ញម្ួ យ Browser រប័ណស់អនកលទ។ លយើងខ្ុាំដណនាាំ៖ កាំដណ (Version) ទី 10
ឬខព ស់ជ្ញងលនោះម្ន Internet Explorer, Safari, Chrome ឬ Firefox។ សូ ម្អរគ្ុណ។
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ដផ្ន កអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម ានទីតាាំងសថ ិរលៅកនុងសាលាត្ក ុង។

ទីក្រ ុងឡ
ុ ងប ៊ិច
333 W. Ocean Boulevard, 4th Floor
ឡ
ុ ងប ៊ិច CA 90802
ទមា៉ោងស្ក្មាប់បញ្ជរ៖
ម្ថៃ ច្នទ និងម្ថៃ អង្កគរ៖
លា៉ោង 7:30 a.m. រហូ រដល់លា៉ោង 4:00 p.m.
ម្ថៃ ពុ ៖
លា៉ោង 8:30 a.m. រហូ រដល់លា៉ោង 4:00 p.m.
ម្ថៃ ត្ពហសបរិ៍ និងម្ថៃសុត្ក៖
លា៉ោង 7:30 a.m. រហូ រដល់លា៉ោង 4:00 p.m.
ទមា៉ោងស្ក្មាប់ទូរស្ពទ ៖
ម្ថៃ ចនទ ដល់ម្ថៃ សត្ុ ក លា៉ោង 7:30 a.m. រហូ រដល់លា៉ោង 4:30 p.m.
ទលខទូ រស្ពទ ៖ (562) 570-6211
ទលខទូ រសារ៖ (562) 499-1097
អ្ីផ្ម្ល ៖ LBBIZ@longbeach.gov
Brett Yakus
ម្ន្រនតីដផ្ន កអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម
Gene Rodriguez
ត្ប័ណធានអ ិការ
Jason MacDonald, CPPO
អន កត្គ្ប័ណ់ត្គ្ងការទិញ និងលសវាអាជីវកម្ម
Alejandra Garcia
លលខា កា
ិ រការ បោល្យ
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ម្ថល លសវាសត្ាប័ណ់ ADA ដដលរត្ម្ូវលដ្ឋយរដា (SB 1186)
លៅម្ថៃ ទី 19 ដខកញ្ញា ឆ្នាំ 2012 អភិាល Brown ានចុោះហរថ លលខាលលើចាប័ណ់ SB-1186។ ចាប័ណ់លនោះរត្ម្ូវឲ្យ
ានការប័ណង់ម្ថលលសវាជូ នរដា ចាំនួន $1 លដ្ឋយអន កលសន ើសអា
ុាំ ជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម កនុងរាំប័ណន់ ឬលិខិរូប័ណករណ៍ ឬ
លិខិរអនុញ្ញារត្ប័ណហាក់ត្ប័ណដហល ឬការប័ណនត សុពលភាព។ លគាលប័ណាំណងម្នការប័ណង់ម្ថល លសវាលនោះ គ្ឺលដើម្បី
ប័ណលងេ ើនសិទធិទទួ លានការលត្ប័ណើត្ាស់រប័ណស់ជនពិការ និងការអនុលលាម្តាម្លកខ ខណឌរត្ម្ូវម្នសិទធិទទួ ល
ានការលត្ប័ណើត្ាស់ដដលពាក់ព្នធនឹងសាំណង់ និងអភិវឌ្ឍ នធានអប័ណ់រំសត្ាប័ណ់អាជីវកម្ម លដើម្បីជួយសត្ម្ួ ល
ដល់ការអនុលលាម្តាម្ចាប័ណ់សតីពីពិការភាពរប័ណស់សហព្នធ និងរប័ណស់រដា ។
លោងតាម្ចាប័ណ់សហព្នធ និងចាប័ណ់រដា ការអនុលលាម្តាម្ចាប័ណ់សតីពីសិទធិទទួ លានការលត្ប័ណើត្ាស់រប័ណស់
ជនពិការ គ្ឺជ្ញការទទួ លខុសត្រូវដ៏ ាំ និងសាំខាន់ម្ួយដដលអនុវរត ចាំលពាោះាាស់អគារ និងអន កជួ លអគារ
លៅកនុងរដា កាលីហវ្រញ៉ោទ ាំងអស់ ដដលានអគារលប័ណើកចាំហរសត្ាប័ណ់សាធារណជន។ អន កអាចទទួ លាន
ព្រ៌ានអាំពីការពវ កិចាត្សប័ណចាប័ណ់រប័ណស់អនក និង វ ប ីអនុលលាម្តាម្ចាប័ណ់សតីពីសិទធទ
ិ ទួ លានការលត្ប័ណើ
ត្ាស់រប័ណស់ជនពិការលៅទីភានក់ង្ករនានាដូ ចខាងលត្កាម្៖
ដផ្ន កសាថប័ណរយកម្ម រដា
ត្កសួ ងសាតរនីរិសម្បទ
គ្ណៈកម្ម ការសិទធិទទួ លានការលត្ប័ណើត្ាស់រប័ណស់ជនពិការម្នរដា កាលីហវ្រញ៉ោ

