ក្រុង LOS ANGELES
នាយរដ្ឋានលំហែ និងឧទ្យាន (RAP)
បទ្យបញ្ជ
ា ផ្ផៃរងសក្ាប់
ការលរ់អាហារ និងទ្យំនិញនៅឧទ្យានក្រុង LA
ុន

នាយកដ្ឋានលំហែ និងឧទាន (RAP) ជាអងគភាពគ្រប់ គ្រងទៅទលើឧទានសាធារណៈចំនួនជាង 450
និ ងមណឌលលំហែចំ នួន 170 កហនែងវាយកូ នទគគល ផែូវ សារមនទីរ និងទែដ្ឋារចនាសមព័នធទផេងៗ។

ទី កហនែងទំងទនេះក៏ មានផងហដរនូ វកហនែងសគ្មាក កហនែងទកេងទលង សួនចារសែរមន៍ ចំណតរថយនត
ទី វាលទលងកី ឡា អាងហែលទឹ ក និងរចនាសមព័នធទផេងៗទទៀត។
អាទិ ភាពខ្ពស់បំផុតរបស់ RAP រឺ ហថរកាឧទាន វាលលំែ និ ងទែដ្ឋារចនាសមព័នធជាទី តំងហដលមាន
សុវតថិភាព មានការទរៀបចំលអ និ ងងាយស្សួលទធវើដំទណើរទដើមបីផដល់ភាពសបាយរ ីកាយយ និ ងការកមានត
សគ្មាប់ ពលរដាទំងអស់។ ទទេះបី ទៅកនុងទី គ្កុង Los Angeles មានការអនុ ញ្ញាតឱ្យលក់ វតថុទផេងៗទៅ
កនុងបរ ិទវណឧទានកដី
បុ ហនតគ្តូវទោរពទៅតមបទបញ្ញ
ា ផ្ផទកុងឱ្យបានខ្ជ
ន
ា ប់ខ្ួនទដើ
ា
មបីធានានូ វអនាម័ យ
សុវតថិភព និ ងភាពសាអតជានិ ច។
ច បទបញ្ញ
ា ផ្ផទកុងទំ
ន
ងទនេះមានទរៀបាយប់ដូចខ្ជងទគ្កាម។
ទតើខ្ំអា
គ្កុង?
ុ្ ចលក់ទៅកហនែងណាខ្ែេះកនងឧទានទី
ុ
ឧទានទំងអស់ទៅកនុង LA City RAP មិ នសុទធហតអាចផដល់ទីកហនែងសគ្មាប់អនកលក់ ដូរហដលមានការ
អនុ ញ្ញាតទ

ើយ។ គ្បសិនទបើ ឧទានមួ យមិនគមឃាត់ ដល់អនកលក់ដូរទទ ទនាេះអនកលក់ ដូរអាចលក់ ទៅ

ទលើផូវទដើ
ែ
រ ឬកហនែងទថេើរទជើងហដលបានកំ ណត់ទៅកនុងឧទាន។
ទតើខ្ំម
គ្កុង?
ុ្ ិនរួរលក់ដូរទៅកហនែងណាខ្ែេះទៅកនងឧទានទី
ុ
ទៅកនុងសាថនភាពខ្ែេះ អនកលក់ ដូរមិនអាចលក់ ទៅកហនែងខ្ជងទគ្កាមទនេះទ

ើយ៖



បរ ិទវណតំហែទំ ឬរកាទុកទំនិញ



ទី កហនែងចំណត ឬកហនែងចតហដលបានកំ ណត់



ផែូវដី ផែូវលំ កហនែងដ្ឋំទមេ



ទៅកនុងចមាាយ 100 ែវីត
ុ ពីអោរ មណឌលកមានត បនទប់ទឹក រចនាសមព័នធ ឬកហនែងទកេងទលង



ទៅកនុងចមាាយ 500 ែវីត
ុ ពីទីតំងសាលា ជំរុ ំ មណឌលសកមេភាពយុវជន ឬមណឌលមនុ សេចាស់



ទៅកនុងចមាាយ 2500 ពី មទគស្សប Greek Theatre ទៅកនុងទពលាយគ្តី ហដលមានការគ្បរុំតន្រនតី
និ ងកមេវ ិធីទផេងៗ



ទៅកនុងចមាាយ 2500 ពី Griffith Observatory ឬចំណត Griffith Observatory

For the complete list of rules and regulations for vending food and commercial items in LA City parks,
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ក្រុង LOS ANGELES
នាយរដ្ឋានលំហែ និងឧទ្យាន (RAP)


បទ្យបញ្ជ
ា ផ្ផៃរងសក្ាប់
ការលរ់អាហារ និងទ្យំនិញនៅឧទ្យានក្រុង LA
ុន

ទី តំងណាមួ យពី ឧទាន Elysian Park ចាប់ពីរយៈទពលបីទមាងមុនចាប់ ទផដើមរែូតដល់បីទមាង
បនាទប់ពីបញ្ចប់ាយល់កមេវ ិធីទំងអស់ទៅសាតត Dodger Stadium រួមទំងកមេវ ិធីកីឡា baseball
ការគ្បរុំ តន្រនតី និងកមេវ ិធី គ្បណាំ ងទផេងៗ





គ្បាំ (5) ែវីត
ន
ា យ 10 ែវីត
ុ ពីទៅអីឧទាន ឬសងាារ ិមឧទានទផេងៗទទៀត និងចាប់ ពីកុងចមា
ុ ពី
រំ នូសផែូវ ទដើ រឆែង
ចមាាយ 25 ពី សួនបាញ់ទឹក រូបសំណាក វ ិមាន ឬទី តំងបងាាញវតថុសិលបៈទផេងៗ

ឧទានហដលបានទផទរកមេសិទិ ធ គ្បរល់កមេសិទិ ធ ឬផដល់ជាអំ ទណាយដល់គ្កុង Los Angeles ហដល
មានការដ្ឋក់បគ្មាមចំទពាេះសកមេភាពពាណិជាកមេទផេងៗ

ទតើខ្ំអា
ង?
ុ្ ចលក់ដូរទៅទពលណា និងយងដូចទមដចទៅកនងឧទាគ្កុ
ុ
ឧទានរបស់ទយើងមានទមាងអាជី វកមេធមេតហដលទពលខ្ែេះអាចផ្លែស់បូរពី
ដ ឧទានមួ យទៅឧទានមួ យ
ទទៀតអាស្ស័យទលើការទរៀបចំ កមេវ ិធី ទៅទី ទនាេះ

ឬការទរៀបចំកមេវ ិធីពិទសសណាមួ យទៅមណឌលកមានត

របស់ទយើង។


អនកលក់ ដូរគ្តូវបិ ទរយៈទពលយងតិ ច 30 នាទីមុនទពលបិ ទឧទាន



គមលក់ដូរដ្ឋច់ ខ្ជតទៅទពលឧទានគ្តូវបានបិទ

មានកមេវ ិធី ពិទសសៗជាទគ្ចើ នហដល RAP បានចូ លរួម ឬទធវើជាអនកទរៀបចំ កមេវ ិធី។ គមលក់ដូរទៅទពល
ថតកុ នកនុងឧទាន កមេវ ិធីបុណយ កមេវ ិធី តន្រនតី ាយគ្តី ភាពយនត កមេវ ិធី ពិទសស កបួនហែរ ពយុែយគ្ត កមេ
វ ិធី រត់ គ្បណាំ ង និ ងសកមេភាពទផេងៗទទៀតហដលមានការអនុម័ត និងអនុញ្ញាតជាបទណា
ដ េះអាសននពី
នាយកដ្ឋាន។
សមតថភាព និងលកខខ្ណឌទផេងៗទទៀត
ទយើងចង់ រកាឧទានរបស់ទយើងឱ្យមានសុវតថិភាព

និ ងអនាម័ យសគ្មាប់ ទភ្ៀវរបស់ទយើង

និ ងធានាថា

សកមេភាពលក់ដូរមិ នបងកការរ ំខ្ជនដល់ភាពសបាយរ ីកាយយរបស់ទភ្ៀវហដលអទញ្ាើញមកឧទានរបស់
ទយើងទដើ មបីចូលរួមកមានត

ឬលំហែ។

ចំ នួនទលើសពី ពីរ (2) នាក់កុងមួ
ន
យហអ៊ែ ទ
ដូ រមានក់ទទៀត។

ចំ នួនអនកលក់ ដូរកនុងឧទាននី មួយៗគ្តូវបានកំណត់មិនឱ្យមាន
ើ (acre) ទៅកនុងចមាាយ 25 ែវីត
ន លក់ ដូរមានក់ ទៅអនកលក់
ុ ពីអក

ការលក់ ដូរទៅកនុងឧទានគ្តូវបានផដល់ជូនសគ្មាប់អក
ន មុនបានមុន

ទែើយអនកលក់ ដូរគ្តូវរកាទុ កបញ្ាី

ទមាងទចញចូ លរបស់ខ្ួនឱ្យបានចាស់
ែ
លាស់។
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ក្រុង LOS ANGELES
នាយរដ្ឋានលំហែ និងឧទ្យាន (RAP)
បទ្យបញ្ជ
ា ផ្ផៃរងសក្ាប់
ការលរ់អាហារ និងទ្យំនិញនៅឧទ្យានក្រុង LA
ុន

ខ្ជងទគ្កាមរឺ ជាលកខខ្ណឌទផេងទទៀតសគ្មាប់អនកលក់ដូរ៖


គ្តូវទោរពតមនាយកដ្ឋានសុខ្ភាពទខ្ជនធី LA (LA County Health Department)។



ទទួ លខ្ុ សគ្តូវចំ ទពាេះការលាងសមាអត និងការយកទចញនូ វកាកសំណល់ អាគរ កញ្ចប់ សំាយម
ឬសមាារទផេងៗហដលទកើតទ



ើងទដ្ឋយសារ ឬពាក់ ព័នន
ធ ឹ ងការលក់ដូររបស់ខ្ួន។
ែ

គមដ្ឋក់ កាកសំណល់រ ឹងាយវទៅកនុងធុងសំាយមរបស់ឧទាន
បរ ិទវណឧទានផងហដរ។

រួមទំងសំណល់ទឹកកកទៅកនុង



គ្តូវមានគ្បដ្ឋប់ ដ្ឋក់ សំាយមហដលធន់នឹងសតវលិត
អ ទចាេះសុី។



គមភាាប់ ជាមួ យ ឬទគ្បើ គ្បាស់កាលបទញ្ចញទឹក អរគិសនី ឬគគសសគ្មាប់ ការលក់ អាគរ ឬ



ទំ និញរបស់ខ្ួន។
ែ

គមលក់ អាគរ ទភសជាៈ ឬទំនិញហដលោេនអនាម័យ ឬោេនសុវតថិភាព មានទគ្ោេះថានក់ ឬបងក
ផលបេះពាល់ចំទពាេះសុខ្ភាព រួមមានដូចជា សមាារៈបាញ់ធូន កាំបិត ចំ ពាម ឬវតថុទផេៗទទៀតហដល
មានសណា
ា នជាអាវុធ ដូ ចជាកាំទភែើងបាញ់ទឹក កាំទភែើងជ័រ ឬកាំបិតជ័ រជាទដើម។



គ្តូវមាន ឬដ្ឋក់បងាាញលិខ្ិតអនុញ្ញាតទៅកហនែងហដលងាយទមើ លទ

ើញ។



ោេនចំ ណុចណាមួ យទៅកនុងបទបញ្ញ
ា ផ្ផទកុងទនេះអនុ
ន
ញ្ញាតឱ្យលក់ទសវាផ្លទល់ខ្ួន
ែ

ដូ ចជា

ការ

បងាាត់ ទសវាមាសា យូគគ ការបងាាត់ សុនខ្ ការជិ េះសតវ សួនទលងជាមួ យសតវ ឬថានក់ បងាាត់
កី ឡា/កាយសមព័នទធ ផេងៗជាទដើ ម។


គមដ្ឋក់ទូ សតង់ ឬរទទេះរុញលក់ ទំនិញឱ្យបេះ ហផអក ឬភាាប់ ជាមួ យបទងាគលទភែើង កហនែងបង់ លុយ
ចំ ណត គ្បអប់ សំបុគ្ត សាែកសញ្ញាចាយចរណ៍ តុ អងគុយញ
ុ ំអាគរ បទងាគលបូ មទឹ កអរគិភ័យ ទដើ ម
ទឈើ រុកខជាតិ គ្បអប់ ដ្ឋំផ្លក កហនែងដុ េះថេ ទៅអីអងគុយ កហនែងអងគុយចាំរថយនតគ្កុង ឬធុងសំាយម។

ទតើមានអវីទកើតទ

ង
ើ គ្បសិនទបើខ្ំុរ្ ំទលាភទលើបទបញ្ញ
ា ផ្ផទកងទំ
ងទនេះ?
ុន

ការរ ំទលាភទៅទលើបទបញ្ញ
ា ផ្ផទកុងទំ
ន
ងទនេះនឹងគ្តូវរងការពិន័យជាបទទលេើសមិនហមនគ្ពែេទណឌទយង

តមវ ិធានរដាបាល Administrative Citation Enforcement (ACE) ស្សបតមចាប់គ្កុង Los Angeles
Municipal Code ហផនក 42.13D។ ចាប់ California SB 946 មិ នបានគមឃាត់ RAP មិ នឱ្យអនុ ម័តបទ
បញ្ញ
ា ផ្ផទកុងទដើ
ន
មបីគមឃាត់ ទសវាពាណិជាកមេហដលោេនការរអនុញ្ញាតទៅតមឧទានទ

ើយ។ នាយក

ដ្ឋានលំហែ និងឧទានសូមរកាសិទិ ក
ធ ុងការហកហគ្ប
ន
ឬផ្លែស់បូដរហផនកណាមួ យផ្នបទបញ្ញ
ា ផ្ផទកុងទនេះស្សប
ន
ទៅតមចាប់ កុងមូ
ន
លដ្ឋាន និ ងចាប់រដាទៅទពលណាមួ យ និងទៅតមការចាំបាច់ ។

For the complete list of rules and regulations for vending food and commercial items in LA City parks,
please visit www.laparks.org/vending.
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