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27.0 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 
ទូទា ងទីក្ រុង  

មណ្ឌលក្រុមក្រឹរ្ាដែលមាន្ពិន្ទុ LRS

“ខ្ពសខ់្្ាំង” ៖ 

• CD 9

មណ្ឌលក្រុមក្រឹរ្ាដែលមាន្ពិន្ទុ LRS

“ខ្ពស”់ ៖ 
• CD1

• CD 8

• CD 13

• CD 10

• CD 14

• CD 15

• CD 6

មណ្ឌលក្រុមក្រឹរ្ាដែលមាន្ពិន្ទុ 

LRS “មធយ្ម” ៖ 

• CD 2

• CD 7

• CD 4

មណ្ឌលក្រុមក្រឹរ្ាដែលមាន្ពិន្ទុ 

LRS “ទរ” ៖  

• CD 3

• CD 11

• CD 5

• CD 12

ការិយាល័យចៅហ្វ្យក្រុង ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុង LOS ANGELES

ជាំចរឿន្ចៅទកី្រងុ LA ឆ្្ាំ2020 
ទូទាំងទីក្រុង 

ពិន្ទុច្លើយតរទរ (LRS) 
32.05<LRS ខ�ស់ ���ំង

27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទរ
0<LRS<16.88 ទរខ្្ាំង 

ដាក់ចំណាត់ថ្នា ក់ពិន្ទុ LRS ពីកម្រិត

ខ្ពស់បំផុតដល់កម្រិតទាបបំផុត  



ជាំចរឿន្ចៅទីក្រុង LA ឆ្្ាំ2020
ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្តសរ៖ ទូទាំងទីក្រុង 
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លរខណ្ៈពចិសសដនែរសងគមចសែឋរចិ្ច ទទូាំងទីក្រងុ លរខណ្ៈពចិសសដនែរសងគមចសែឋរចិ្ច ទទូាំងទីក្រងុ 

ក្ារ់ច្ាំណ្ូលក្រួសារមធ្យម $49,444 មិន្ាន្រញ្ចរ់ការសិរ្ាថ្្្រ់វិទ្ាល័យ 25.8% 

ជន្ជាតិអាសុី 10.8% លាំចៅដ្ឋ្ន្កាន្់ការ់ចដ្យអ្ែរជួល 58.7% 

ជន្ជាតិចអ្ស្្ប្ញ 46.3% លាំចៅដ្ឋ្ន្ទុរចោល 6.5% 

ជន្ជាតិដស្ែរសមិន្ដមន្ចអ្ស្្ប្ញ 30.3% ភាសាអ្ង់ចរលសមាន្រក្មិត អាយុ 14+ 16.0% 

ជន្ជាតិដស្ែរច្ម្មិន្ដមន្ចអ្ស្្ប្ញ 9.9% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្្ាំ 10.4% 

ជន្ជាតិចែើមហ្វវ ឬអ្ែររស់ចៅតាមចកាោះាសីុហ្វិរចន្េង .2% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 11.8% 

ជន្ជាតិចែើមអាចមរិរ ឬជន្ជាតិចែើមអាឡាស់សាក្ .2% 

លាំចៅដ្ឋ្ន្កាន្់ការ់ចដ្យអ្ែរជួល ដែល
ពារ់ព័ន្ធន្ឹង  
រុមារអាយុចក្កាម 6 ឆ្្ាំ 

24.1% 

ចក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ 21.3% លាំចៅដ្ឋ្ន្មាន្ចក្ច្ើន្យូន្ីត (10+) 28.4% 

(លរខ ្ៈ ចែសឋរិច្ចសងគមទា ង 16 ចចន្្ោ មាន្ទនារទ់ន្ងគ្្្ជាមួយច្ាំ ន្ួន្ក្រជាជន្ែដលពិាររារ់ច្ាំ ន្ួន្ 
ន្ិងអាច្ជួយនរល់ព័ត៌មាន្សក្មារ់យុទធសាស្តសរវន្ការ ន្េពវន្ាយេចៅរែុងមណ្ឌល្រកុមក្រឹរ្ាររសអ់្ែរ)  

ម្បភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database 
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ជំចរឿនចៅទីក្រុង LA ឆ្ន 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 1  
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ចោនធី Los Angeles បានរចងកើតនូវឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែនទីមួយ
ផែលមានលរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នន  ផែលអាចទស្សន៍ទាយបាន
អំពីតំរន់នានាផែលមានការចូលរមួចធាើជំចរឿនទារ ផែែរតាមពិនទុ
ច្លើយតរទារ (LRS) ននក្រសួ្ងជំចរឿនក្រជាជនររស់្ស្ហរែឋអា
ចមររិ។ ពិនទុចនេះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធាើជំចរឿន 
ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមចនេះ អាចទស្សន៍ទាយបានអំពីការចូល
រមួចៅរនុងការចធាើជំចរឿន។ ពិនទុចនេះផែែរចៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នន
ននែលចធៀររវាងការច្លើយតរនឹងសំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រនុងការចធាើ
ជំចរឿនឆ្ន ំ 2010 និងលរខណ្ៈពិចស្ស្ននរតាា ចស្ែឋរិចចស្ងគមនន
ចំនួនក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន។ និយាយឲ្យងាយ ពិនទុ LRS 
កាន់ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់ផតតិចផែលនឹងច្លើយតរចៅរនុងការស្ទង់
មតិចនេះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែនទី រមួរញ្ចូ លនូវក្ពំផែនមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរា
ននទីក្រុង Los Angeles និងលរខណ្ៈពិចស្ស្ផែនរចស្ែឋរិចចស្ងគម
ចំនួន 16 យា៉ា ងននចំនួនក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន។ 
ឧរររណ៍្ចនេះ អាចផស្ាងររបានចៅ៖  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

32.0 
ពិនទុ LRS ជាមធយម 

ចៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 1  

មា៉ា យល៍  

ពិនទុច្លើយតរទារ (LRS)  
32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំង
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធយម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំង  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/


ជំចរឿនចៅទីក្រុង LA ឆ្ន 2ំ020 

ព័ត៌មានក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 1 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 1) 
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 រនុងចំចោមក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធាើ
ជំចរឿនចំនួន 58 ក្រុម ផែលរមួមាន 
Westlake, Pico Union និង Wilshire 
Center, រនុងចនាេះ 55 ក្រុម មានពិនទុ LRS “
ខ្ពស់្ោល ំង”។ 

 Westlake, Pico Union និង Wilshire 
Center មានពិនទុ LRS ខ្ពស់្ជាងចគ្រំែុត
ចៅរនុង CD 1។ 

 CD 1 មានពិនទុ LRS ខ្ពស់្រំែុតលំដារ់ទី
ពីរចៅរនុងទីក្រុងរនាទ រ់ពី CD 9 (មណ្ឌ ល
ក្រុមក្រឹរាទី 9)។ 

 លំចៅដាឋ នកាន់ការ់ចដាយអនរជួល គឺ្ជា
សូ្ចនាររសំ្ោន់មួយននចំនួនក្រជាជន
ផែលពិបាររារ់ចំនួន។ 79 ភាគ្រយនន
ពលរែឋសាន រ់ចៅរនុង CD 1 រស់្ចៅតាមលំ
ដាឋ នក្រចេទចនេះ ផែលរចងកើននូវទំចនារ
ខ្ពស់្ចៅររការពិបាររនុងការរារ់ចំនួន។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធយម $32,375 
មិនបានរញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នន រ់
វទិាល័យ 

43.8% 

ជនជាតិអាសីុ្ 17.6% 
លំចៅដាឋ នកាន់ការ់ចដាយអនរ
ជួល 

78.6% 

ជនជាតិចអស្ប៉ាញ 69.5% លំចៅដាឋ នទុរចោល 7.2% 

ជនជាតិផស្ែរស្មិនផមនចអ
ស្ប៉ាញ 

9.2% 
ភាសាអង់ចគ្លស្មានរក្មិត អាយុ 
14+ 

35.2% 

ជនជាតិផស្ែរចមៅ មិនផមនចអ
ស្ប៉ាញ 

2.5% ក្រជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ន ំ  11.5% 

ជនជាតិចែើមហ្វនវ ឬអនររស់្ចៅ
តាមចកាេះបាសីុ្ហាិរចែសងចទៀត 

.2% ក្រជាជន អាយុ 65+ 10.5% 

ជនជាតិចែើមអាចមររិ ឬជនជាតិ
ចែើមអាឡាស់្សាក  

.2% 

លំចៅដាឋ នកាន់ការ់ចដាយអនរ

ជួល ផែលពារ់ព័នធនឹងរុមារ

អាយុចក្កាម 6 ឆ្ន ំ 
25.5% 

ចក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  31.7% 
លំចៅដាឋ នផែលមានចក្ចើនផលាង 

ោរ់ពី (10+) 
42.2% 

(លរខណ្ៈចស្ែឋរិចចស្ងគមទំាង 16 ចនេះ មានទំនារ់ទំនងគ្នន ជាមួយចំនួនក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន និង
អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ាននការែសពាែាយចៅរនុងមណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អនរ)  

 
ក្រេព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធាើជំចរឿន ផែលមាន

ពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំង” មានែូចជា៖  

 Highland Park 

 Koreatown 

 Lincoln Heights 

 Pico-Union 

 Temple-Beaudry 

 University Park 

 West Adams 

 Westlake 

 Wholesale District 

 Wilshire Center 
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ជំចរឿនចៅទីក្រុង LA ឆ្ន 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 2  
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26.0 
ពិនទុ LRS ជាមធ្យម 

ចៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 2  

ចោនធី្ Los Angeles បានរចងកើតនូវឧរររណ៍្
រំណ្ត់ផែនទីមួយផែលមានលរខណ្ៈក្រទារ់
ក្រឡាគ្នន  ផែលអាចទស្សន៍ទាយបានអំពីតំរន់
នានាផែលមានការចូលរមួចធ្ាើជំចរឿនទារ ផែែរតាម
ពិនទុច្លើយតរទារ (LRS) ននក្រសួ្ងជំចរឿនក្រជា
ជនររស់្ស្ហរែឋអាចមររិ។ ពិនទុចនេះ រំណ្ត់អំពី
ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធ្ាើជំចរឿន ផែលលរខណ្ៈ
ររស់្ក្រុមចនេះ អាចទស្សន៍ទាយបានអំពីការចូល
រមួចៅរនុងការចធ្ាើជំចរឿន។ ពិនទុចនេះផែែរចៅតាមការ
រូររញ្ចូ លគ្នន ននែលចធ្ៀររវាងការច្លើយតរនឹង
សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រនុងការចធ្ាើជំចរឿនឆ្ន ំ 2010 និង
លរខណ្ៈពិចស្ស្ននរតាា ចស្ែឋរិចចស្ងគមននចំនួន
ក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន។ និយាយឲ្យងាយ 
ពិនទុ LRS កាន់ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់ផតតិចផែលនឹង
ច្លើយតរចៅរនុងការស្ទង់មតិចនេះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែនទី រមួរញ្ចូ លនូវក្ពំផែន
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាននទីក្រុង Los Angeles និង
លរខណ្ៈពិចស្ស្ផែនរចស្ែឋរិចចស្ងគមចំនួន 16 
យា៉ាងននចំនួនក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន។ 
ឧរររណ៍្ចនេះ អាចផស្ាងររបានចៅ៖  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

មា៉ា យល៍  

ពិនទុច្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំង
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំង  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 ស្ងាក ត់ North Hollywood មានចំនួនក្រុម
ជាឧរស្គ្គែល់ការចធ្ាើជំចរឿនខ្ពស់្ជាងចគ្
រំែុត ផែលមានទំាងអស់្ 15 ក្រមុ ចោយ
មានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំង”។ 

 ក្រុមជាឧរស្គ្គទំាង 15 ក្រមុចនេះ មាន
លំចៅោឋ នកាន់ការ់ចោយអនរជួលរនុង
រក្មិតមធ្យមចំនួន 89.6% ផែលជាសូ្ចនា
ររសំ្ោន់មួយននចំនួនក្រជាជនពិបាររារ់
ចំនួន។ 

 ក្រុមជាឧរស្គ្គទំាងចនេះ មានចំនួនចក្ចើន
ចលើស្លរ់ជាជនជាតិឡាទីន មានក្បារ់
ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យមរក្មិតទារោល ំង មាន
ភាគ្រយខ្ពស់្ននការរស់្ចៅរនុងភាពក្រីក្រ 
និងមានភាគ្រយខ្ពស់្ននអនរមិនបានរញ្ច រ់
ការសិ្រាថ្នន រ់វទិាល័យ ជាងមណ្ឌ លនិង
ទីក្រុងែនទចទៀតជាមធ្យម ផែលទំាងអស់្
ចនេះជាសូ្ចនាររសំ្ោន់ៗននចំនួនក្រជាជន
ពិបាររារ់ចំនួន។ 

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $50,070 
មិនបានរញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នន រ់
វទិាល័យ 

21.7% 

ជនជាតិអាសីុ្ 6.7% 
លំចៅោឋ នកាន់ការ់ចោយអនរ
ជួល 

61.6% 

ជនជាតិចអស្ប៉ាញ 43% លំចៅោឋ នទុរចោល 5.6% 

ជនជាតិផស្ែរស្មិនផមនចអ
ស្ប៉ាញ 

42.9% 
ភាសាអង់ចគ្លស្មានរក្មិត អាយុ 
14+ 

15.1% 

ជនជាតិផស្ែរចមៅ មិនផមនចអ
ស្ប៉ាញ 

4.6% ក្រជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ន ំ  10% 

ជនជាតិចែើមហ្វនវ ឬអនររស់្ចៅ
តាមចកាេះបាសីុ្ហាិរចែសងចទៀត 

0.1% ក្រជាជន អាយុ 65+ 10.2% 

ជនជាតិចែើមអាចមររិ ឬជនជាតិ
ចែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំចៅោឋ នកាន់ការ់ចោយអនរ

ជួល ផែលពារ់ព័នធនឹងរុមារ

អាយុចក្កាម 6 ឆ្ន ំ 
24.3% 

ចក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  18% 
លំចៅោឋ នផែលមានចក្ចើនផលាង 

ោរ់ពី (10+) 
35.3% 

(លរខណ្ៈចស្ែឋរិចចស្ងគមទំាង 16 ចនេះ មានទំនារ់ទំនងគ្នន ជាមួយចំនួនក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន និង

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ាននការែសពាែាយចៅរនុងមណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អនរ)  

 ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធ្ាើជំចរឿន ផែលមានពិនទុ 

LRS “ខ្ពស់្ោល ំង” មានែូចជា៖  

 North Hollywood 

 Van Nuys 

 Sun Valley 

ជំចរឿនចៅទីក្រុង LA ឆ្ន 2ំ020 

ព័ត៌មានក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 2 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 2) 



ការយិាល័យចៅហ្វា យក្រុង ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុង LOS ANGELES  

ជំចរឿនចៅទីក្រុង LA ឆ្ន 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 3  
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22.6 
ពិនទុ LRS ជាមធ្យម 

ចៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 3  

ចោនធី្ Los Angeles បានរចងកើតនូវឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែនទី

មួយផែលមានលរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នន  ផែលអាចទស្សន៍

ទាយបានអំពីតំរន់នានាផែលមានការចូលរមួចធ្ាើជំចរឿនទារ 

ផែែរតាមពិនទុច្លើយតរទារ (LRS) ននក្រសួ្ងជំចរឿនក្រជាជន

ររស់្ស្ហរែឋអាចមររិ។ ពិនទុចនេះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គ

ែល់ការចធ្ាើជំចរឿន ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមចនេះ អាចទស្សន៍

ទាយបានអំពីការចូលរមួចៅរនុងការចធ្ាើជំចរឿន។ ពិនទុចនេះផែែរ

ចៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នន ននែលចធ្ៀររវាងការច្លើយតរនឹង

សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រនុងការចធ្ាើជំចរឿនឆ្ន ំ 2010 និងលរខណ្ៈ

ពិចស្ស្ននរតាា ចស្ែឋរិចចស្ងគមននចំនួនក្រជាជនផែល

ពិបាររារ់ចំនួន។ និយាយ

ឲ្យងាយ ពិនទុ LRS កាន់ផត

ខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់ផតតិច

ផែលនឹងច្លើយតរចៅរនុងការ

ស្ទង់មតិចនេះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែនទី រមួរញ្ចូ លនូវក្ពំផែន

មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាននទីក្រុង Los Angeles 

និងលរខណ្ៈពិចស្ស្ផែនរចស្ែឋរិចចស្ងគម

ចំនួន 16 យា៉ាងននចំនួនក្រជាជនផែល

ពិបាររារ់ចំនួន។ ឧរររណ៍្ចនេះ អាចផស្ាង

ររបានចៅ៖  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

មា៉ា យល៍  

ពិនទុច្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំង
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំង  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 មួយភាគ្រួនននក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការ
ចធ្ាើជំចរឿននន Canoga Park មានពិនទុ 
LRS “ខ្ពស់្ោល ំង”។ 

 ពលរែឋ Canoga Park ផែលរស់្ចៅរនុង
ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធ្ាើជំចរឿនផែល
មានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំង” មានចំនួន
ចក្ចើនចលើស្លរ់ជាជនជាតិឡាទីន និង
រស់្ចៅរនុងលំចៅដ្ឋឋ នជួល ផែលជាសូ្ច
នាររសំ្ោន់ៗននចំនួនក្រជាជនពិបារ
រារ់ចំនួន។ 

 មួយភាគ្រួនននក្រុមក្គ្ួសារចៅរនុងក្រុម
ជាឧរស្គ្គែល់ការចធ្ាើជំចរឿនផែលមាន
ពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំង” ពំុមានមនុស្សផែល
មានអាយុចលើស្ពី 14 ឆ្ន ំ ផែលអាច
និយាយភាសាអង់ចគ្លស្បាន “លែក្រចស្ើរ
” ចនាេះចទ។ 

 CD3 (មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាទី 3) មានពិនទុ 
LRS ទារជាងចគ្លំដ្ឋរ់ទីរួនចៅរនុងទី
ក្រុងចនេះ។ 

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $67,639 
 

មិនបានរញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នន រ់
វទិាល័យ 

17.1% 

ជនជាតិអាសីុ្ 11.7% 
លំចៅដ្ឋឋ នកាន់ការ់ចដ្ឋយអនរ
ជួល 

42.6% 

ជនជាតិចអស្ប៉ាញ 36.4% លំចៅដ្ឋឋ នទុរចោល 5.8% 

ជនជាតិផស្ែរស្មិនផមនចអ
ស្ប៉ាញ 

44.8% 
ភាសាអង់ចគ្លស្មានរក្មិត អាយុ 
14+ 

13.0% 

ជនជាតិផស្ែរចមៅ មិនផមនចអ
ស្ប៉ាញ 

3.9% ក្រជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ន ំ  8.8% 

ជនជាតិចែើមហ្វនវ ឬអនររស់្ចៅ
តាមចកាេះបាសីុ្ហាិរចែសងចទៀត 

0.01% ក្រជាជន អាយុ 65+ 13.2% 

ជនជាតិចែើមអាចមររិ ឬជនជាតិ
ចែើមអាឡាស់្សាក  

0.3% 

លំចៅដ្ឋឋ នកាន់ការ់ចដ្ឋយអនរ

ជួល ផែលពារ់ព័នធនឹង រុមារ

អាយុចក្កាម 6 ឆ្ន ំ 
23.8% 

ចក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  14.3% 
លំចៅដ្ឋឋ នផែលមានចក្ចើនផលាង 

ោរ់ពី (10+) 29.8% 

(លរខណ្ៈចស្ែឋរិចចស្ងគមទំាង 16 ចនេះ មានទំនារ់ទំនងគ្នន ជាមួយចំនួនក្រជាជនផែលពិបាររារ់ចំនួន និង

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ាននការែសពាែាយចៅរនុងមណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អនរ)  

 

ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការចធ្ាើជំចរឿន ផែលមានពិនទុ 

LRS “ខ្ពស់្ោល ំង” មានែូចជា៖  

 Canoga Park 

 Winnetka 

ជំចរឿនចៅទីក្រុង LA ឆ្ន 2ំ020 

ព័ត៌មានក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 3 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 3) 
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23.1 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 4 

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទីមួយផែល

មាន្លរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីតំរន់្

នានាផែលមាន្ការចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយតរទារ 

(LRS) នន្ក្រសួ្្ជំនរឿន្ក្រជាជន្ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ ពិន្ទុនន្េះ 

រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុម

នន្េះ អាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅរាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្។ ពិន្ទុ
នន្េះផែែរនៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នា នន្ែលនធ្ៀររវា្ការន្លើយតរនឹ្្

សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្នន្

រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ និ្យាយ

ឲ្យងាយ ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់្ផតតិចផែលនឹ្្ន្លើយតរ

នៅរាុ្ការស្ទ្ ់មតិនន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរានន្ទី

ក្រុ្ Los Angeles និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋរិចចស្្គមចំនួ្ន្ 16 

យា៉ា្នន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ អាច

ផស្វ្ ររបាន្នៅ៖  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

4. David E. Ryu 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 4 

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្ 

27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្

22.26<LRS<27.08 មធ្យម

16.89<LRS<22.25 ទារ

0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

មា៉ា យល៍  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 ស្ងាក ត់ Wilshire Center, 
Koreatown, Miracle Mile/Park La 
Brea, Melrose និ្្ Hollywood 
មាន្ចំនួ្ន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការ
នធ្វើជំនរឿន្ខ្ពស់្ជា្នគ្រំែុត ផែល
មាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្” នៅរាុ្
មណ្ឌ លនន្េះ។ 

 រាុ្ចំនោមក្រុមជាឧរស្គ្គែល់
ការនធ្វើជំនរឿន្ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS “
ខ្ពស់្” និ្្ “ខ្ពស់្ោល ំ្” រាុ្ននាេះ 90 
ភាគ្រយ រស់្នៅរាុ្លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្
ការ់នដ្ឋយអារជួល និ្្ 70 ភាគ្
រយ រស់្នៅរាុ្លំនៅដ្ឋឋ ន្ផែល
មាន្យូនី្តនក្ចើន្ជា្ 10+។ 

 CD 4 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 4) 
មាន្ពិន្ទុ LRS ជារមួទារជា្នគ្
លំដ្ឋរ់ទីក្បំានៅរាុ្ទីក្រុ្ នន្េះ។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $69,364 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យ 6.2% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 16% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ
ជួល 59.8% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 14.5% លំនៅដ្ឋឋ ន្ទុរនោល 7.6% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

60.9% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 9.1% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមៅ មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

4.4% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  7% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

.1% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 13.1% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

.1% 

លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 
21% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  11.2% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
41.3% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

  ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS 
“ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្្ “ខ្ពស់្” រមួមាន្៖ 

 Hancock Park 

 Hollywood 

 Koreatown 

 Los Feliz 

 Melrose 

 Miracle Mile 

 North Hollywood 

 Park La Brea 

 Sherman Oaks 

 Sycamore Square 

 Toluca Terrace 

 Wilshire Center 

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 4 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 4) 
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21.4 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 5  

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី

មួយផែលមាន្លរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្

ទាយបាន្អំពីតំរន់្នានាផែលមាន្ការចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ 

ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS) នន្ក្រសួ្្ជំនរឿន្ក្រជាជន្

ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ ពិន្ទុនន្េះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គ

ែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមនន្េះ អាចទស្សន៍្

ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅរាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្។ ពិន្ទុនន្េះផែែរ

នៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នា នន្ែលនធ្ៀររវា្ការន្លើយតរនឹ្្

សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្លរខណ្ៈ

ពិនស្ស្នន្រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបារ

រារ់ចំនួ្ន្។ និ្យាយឲ្យងាយ ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារ

កាន់្ផតតិចផែលនឹ្្ន្លើយតរនៅរាុ្ការស្ទ្ ់មតិនន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្មណ្ឌ លក្រុម

ក្រឹរានន្ទីក្រុ្ Los Angeles និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋ

រិចចស្្គមចំនួ្ន្ 16 យា៉ា្នន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់

ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ អាចផស្វ្ ររបាន្នៅ៖  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 5 

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

មា៉ា យល៍  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 Westwood មាន្ចំនួ្ន្ពិន្ទុ "ខ្ពស់្ោល ំ្" 
រក្មិតលមម។ មាន្ទីតំា្ស្ថិតនៅជំុ
វញិររនិវណ្ UCLA  (សារលវទិាល័
យ California, ទីក្រុ្ Los Angeles) 
មណ្ឌ លនន្េះមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់
ការនធ្វើជំនរឿន្ចំនួ្ន្ 6 ក្រុម ផែលមាន្
ចំណាត់ថ្នា រ់ "ខ្ពស់្ោល ំ្"។  

 លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារជួល គឺ្
ជាសូ្ចនាររសំ្ោន់្មួយនន្ចំនួ្ន្
ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ 
97.5% នន្លំនៅដ្ឋឋ ន្ររស់្ក្រុមជា
ឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ោ្នលើ គឺ្
ជាក្រនេទលំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយ
អារជួល។ 

 រផន្ថមនលើនន្េះ នៅ Palms លំនៅដ្ឋឋ ន្
ររស់្ក្រុមជាឧរស្គ្គផែលមាន្ចំ
ណាត់ថ្នា រ់រក្មិត “ខ្ពស់្ោល ំ្” គឺ្ជា
ក្រនេទលំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ
ជួល 100%។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $80,723 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យ 

5.3% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 13.3% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ
ជួល 

55.0% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 11.2% លំនៅដ្ឋឋ ន្ទុរនោល 7.2% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

68.1% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 

6.6% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមម មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

3.1% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  10.2% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

0.2% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 15.8% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

0.1% 

លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 
19.1% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  13.4% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
35.8% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

ក្រេព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលមាន្ពិន្ទុ 

LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្្ “ខ្ពស់្” រមួមាន្៖ 

 Beverlywood 

 Crestview 

 Melrose 

 Palms 

 Reynier Village 

 South Carthay 

 Westwood 

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 5 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 5) 



LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

28.0 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 6 

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទីមួយផែលមាន្លរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីតំរន់្នានាផែល

មាន្ការចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS) នន្ក្រសួ្្ជំនរឿន្ក្រជាជន្ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ ពិន្ទុនន្េះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គ

ែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមនន្េះ អាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅរាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្។ ពិន្ទុនន្េះផែែរនៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នា នន្

ែលនធ្ៀររវា្ការន្លើយតរនឹ្្សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្នន្រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបារ

រារ់ចំនួ្ន្។ និ្យាយឲ្យងាយ ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់្ផតតិចផែលនឹ្្ន្លើយតរនៅរាុ្ការស្ទ្ ់មតិនន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរានន្ទីក្រុ្ Los Angeles និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋរិចចស្្គមចំនួ្ន្ 16 យា៉ា្នន្

ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ អាចផស្វ្ ររបាន្នៅ៖  http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 6 

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្ 
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

មា៉ា យល៍  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 CD 6 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 6) គឺ្ជា
មណ្ឌ ល 1 រាុ្ចំនោមមណ្ឌ លក្រុម
ក្រឹរាទំា្ 7 ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្”។  

 
 ភាគ្នក្ចើន្នលើស្លរ់នន្ក្រុមជាឧរស្គ្គ

ែល់ការនធ្វើជំនរឿន្នៅ Van Nuys និ្្ 
North Hills មាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” នៅ
រាុ្មណ្ឌ លនន្េះ ផែលនធ្វើឲ្យពួរនគ្កាល យជា
ពលរែឋផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ 

 
 ស្ងាក ត់ទំា្នន្េះ គឺ្មាន្ចំនួ្ន្នក្ចើន្នលើស្

លរ់នន្ជន្ជាតិឡាទីន្ មាន្ពលរែឋផែល
មាន្ចំនណ្េះែឹ្ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្
រក្មិត មាន្ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារទារ
មធ្យមរក្មិតទារោល ំ្ មាន្ភាគ្រយនន្ការ
រស់្នៅរាុ្ភាពក្រីក្រខ្ពស់្ និ្្មាន្ភាគ្
រយនន្អារមិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យរក្មិតខ្ពស់្ ជា្មណ្ឌ លនិ្្រ
ោា ទីក្រុ្ែនទនទៀតជាមធ្យម ផែលទំា្
អស់្នន្េះជាសូ្ចនាររសំ្ោន់្ៗនន្ចំនួ្ន្
ក្រជាជន្ពិបាររារ់ចំនួ្ន្។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $46,767 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យ 

35.3% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 10.0% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ
ជួល 

53.0% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 66.7% លំនៅដ្ឋឋ ន្ទុរនោល 4.7% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

18.4% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 

20.7% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមៅ មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

3.2% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  10.7% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

0.1% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 9.4% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 
28.0% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  22.2% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
33.4% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលមាន្

ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្្ “ខ្ពស់្” រមួមាន្៖ 

 Arleta 

 Lake Balboa  

 North Hills 

 North Hollywood 

 Panorama City 

 Sun Valley 

 Van Nuys 

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 6 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 6) 
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25.7 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 7 

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទីមួយផែលមាន្លរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីតំរន់្នានាផែល

មាន្ការចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS) នន្ក្រសួ្្ជំនរឿន្ក្រជាជន្ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ ពិន្ទុនន្េះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គ

ែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមនន្េះ អាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅរាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្។ ពិន្ទុនន្េះផែែរនៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នា នន្

ែលនធ្ៀររវា្ការន្លើយតរនឹ្្សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្នន្រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបារ

រារ់ចំនួ្ន្។ និ្យាយឲ្យងាយ ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់្ផតតិចផែលនឹ្្ន្លើយតរនៅរាុ្ការស្ទ្ ់មតិនន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរានន្ទីក្រុ្ Los Angeles និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋរិចចស្្គមចំនួ្ន្ 16 យា៉ា្នន្

ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ អាចផស្វ្ ររបាន្នៅ៖ http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 7  

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

មា៉ា យល៍  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 ស្ងាក ត់ Pacoima និ្្ Sylmar មាន្
ចំនួ្ន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្
នក្ចើន្ជា្នគ្ ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្” 
និ្្ “ខ្ពស់្ោល ំ្” នៅរាុ្មណ្ឌ លនន្េះ។  

 ក្រុមជាឧរស្គ្គទំា្នន្េះ គឺ្មាន្ចំនួ្ន្
នក្ចើន្នលើស្លរ់ជាជន្ជាតិឡាទីន្ 
មាន្ក្គ្ួសារផែលមាន្ចំនណ្េះែឹ្ភាសា
អ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត មាន្ក្បារ់ចំណូ្ល
ក្គ្ួសារមធ្យមរក្មិតទារ មាន្ភាគ្រយ
នន្អារមិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យរក្មិតខ្ពស់្ ជា្មណ្ឌ លនិ្្
រណ្តា ទីក្រុ្ ែនទនទៀតជាមធ្យម ផែល
ទំា្អស់្នន្េះជាសូ្ចនាររសំ្ោន់្ៗនន្
ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ពិបាររារ់ចំនួ្ន្។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $58,066 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យ 

32.5% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 6.3% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ
ជួល 

36.6% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 66.8% លំនៅដ្ឋឋ ន្ទុរនោល 5.2% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

22.3% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 

13.9% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមៅ មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

3.1% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  10.8% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

0.1% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 11.1% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 
24.2% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  17.8% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
14.4% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលមាន្

ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្្ “ខ្ពស់្” រមួមាន្៖ 

 Lakeview Terrace 

 Mission Hills 

 North Hills 

 Pacoima 

 Sylmar 

 Tujunga 

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 7 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 7) 
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31.3 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 8 

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្
រំណ្ត់ផែន្ទីមួយផែលមាន្លរខណ្ៈក្រទារ់
ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពី
តំរន់្នានាផែលមាន្ការចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ 
ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS) នន្ក្រសួ្្
ជំនរឿន្ក្រជាជន្ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ ពិន្ទុ
នន្េះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើ
ជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមនន្េះ អាចទ
ស្សន៍្ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅរាុ្ការនធ្វើ
ជំនរឿន្។ ពិន្ទុនន្េះផែែរនៅតាមការរូររញ្ចូ ល
គ្នា នន្ែលនធ្ៀររវា្ការន្លើយតរនឹ្្សំ្រុក្ត
នក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្
លរខណ្ៈពិនស្ស្នន្រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្
ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ 
និ្យាយឲ្យងាយ ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ 
ក្គ្ួសារកាន់្ផតតិចផែលនឹ្្ន្លើយតរនៅរាុ្
ការស្ទ្ ់មតិនន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរានន្ទីក្រុ្ Los Angeles 
និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋរិចចស្្គម
ចំនួ្ន្ 16 យា៉ា្នន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបារ
រារ់ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ អាចផស្វ្ ររបាន្
នៅ៖ http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 8 

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្

27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្

22.26<LRS<27.08 មធ្យម

16.89<LRS<22.25 ទារ

0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

មា៉ា យល៍ 

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 CD 8 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 8) មាន្ពិន្ទុ 

LRS លំដារ់ទី 3 នៅរាុ្ទីក្រុ្នន្េះ។  

 ស្ងាក ត់ចំនួ្ន្ 14 រាុ្ចំនោមស្ងាក ត់ទំា្ 

18 មាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ 
“ខ្ពស់្ោល ំ្”។ នៅរាុ្ចំនោមស្ងាក ត់ទំា្

អស់្ននាេះ ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើ

ជំនរឿន្ចំនួ្ន្ 93 រាុ្ចំនោម 175 ក្តវូ
បាន្ចុេះចំោត់ថា “ខ្ពស់្ោល ំ្”។ 

 CD 8 មាន្ចំនួ្ន្ជន្ជាតិឡាទីន្ និ្្ជន្

ជាតិអានមរកំិា្នែើមរំនណ្ើ តអាហ្វហវិរ 
នក្ចើន្ជា្តំរន់្នែស្ៗនៅរាុ្ទីក្រុ្  មាន្

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារជាមធ្យមរក្មិតទារ 
មាន្ភាគ្រយខ្ពស់្នន្ក្រជាជន្ផែលរស់្នៅ
រាុ្ភាពក្រីក្រ និ្្មាន្ភាគ្រយខ្ពស់្នន្អារ

ផែលមិន្បាន្រញ្ច រ់ថាា រ់វទិាល័យ ជា្រ

ោា ទីក្រុ្នែស្នទៀតជាមធ្យម។ ភាព
ខុ្ស្គ្នា ទំា្នន្េះ គឺ្ជាសូ្ចនាររសំ្ោន់្ៗ

នន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ 

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $32,283 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថាា រ់
វទិាល័យ 

36.6% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 2.1% 
លំនៅដាឋ ន្កាន់្ការ់នដាយអារ
ជួល 

60.3% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 52.2% លំនៅដាឋ ន្ទុរនោល 8.3% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

2.0% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 

13.8% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមៅ មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

41.7% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  12.4% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

0.1% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 10.8% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

0.1% 

លំនៅដាឋ ន្កាន់្ការ់នដាយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 
27.3% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  30.0% 
លំនៅដាឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
12.0% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែល

មាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” មាន្ែូចជា៖  
 Athens/ 

Westmont 

 Crenshaw 

 Florence/ 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 South 
Vermont 

 Watts 

 West Adams / 
Exposition 
Park 

 Westmont 
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ខោនធី Los Angeles បានបខ្កើតនូវឧបករណ៍កំណត់ផែនទី

មួយផែលមានលកខណៈប្បទាក់ប្កឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍

ទាយបានអំពីតំបន់នានាផែលមានការចូលរមួខធវើជំខរឿនទាប 

ផែែកតាមពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS) ននប្កសួ្្ជំខរឿនប្បជាជន

របស់្ស្ហរែឋអាខមរកិ។ ពិនទុខនេះ កំណត់អំពីប្កុមជាឧបស្គ្គ

ែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលលកខណៈរបស់្ប្កុមខនេះ អាចទស្សន៍

ទាយបានអំពីការចូលរមួខៅកាុ្ការខធវើជំខរឿន។ ពិនទុខនេះផែែក

ខៅតាមការបូកបញ្ចូ លគ្នា ននែលខធៀបរវា្ការខ្លើយតបនឹ្

សំ្បុប្តនប្បស្ណីយ៍កាុ្ការខធវើជំខរឿនឆ្ា ំ 2010 និ្លកខណៈ

ពិខស្ស្ននកតាា ខស្ែឋកិចចស្្គមននចំនួនប្បជាជនផែលពិបាក

រាប់ចំនួន។ និយាយឲ្យងាយ ពិនទុ LRS កាន់ផតខ្ពស់្ ប្គ្ួសារ

កាន់ផតតិចផែលនឹ្ខ្លើយតបខៅកាុ្ការស្ទ្ ់មតិខនេះ។  

ឧបករណ៍កំណត់ផែនទី រមួបញ្ចូ លនូវប្ពំផែនមណឌ លប្កុម

ប្បឹកាននទីប្កុ្ Los Angeles និ្លកខណៈពិខស្ស្ផែាកខស្ែឋ

កិចចស្្គមចំនួន 16 យា៉ា ្ននចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់

ចំនួន។ ឧបករណ៍ខនេះ អាចផស្វ្ រកបានខៅ៖  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

34.7 
ពិនទុ LRS ជាមធយម 

ខៅមណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 9 

ការយិាល័យខៅហ្វវ យប្កុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីប្កុ្ LOS ANGELES  

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 9 

មា៉ា យល៍  

ពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធយម
16.89<LRS<22.25 ទាប
0<LRS<16.88 ទាបោល ំ្  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 CD 9 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 9) គឺ្ជា
មណឌ លផែលមានការពិបាក់កាុ្ការរាប់
ចំនួនប្បជាជនជា្ខគ្បំែុតខៅកាុ្ទីប្កុ្ 
Los Angeles។ ប្គ្ប់ស្ងាក ត់ទំា្អស់្ មាន
ចំនួនខប្ចើនខលើស្លប់ននពិនទុ LRS “កប្មិត
ខ្ពស់្”។  

 Downtown, Exposition Park, Florence 
Firestone, South Park, University Park, 
Vermont Vista, និ្ Vermont Central រមួ
មានប្កមុជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន "ខ្ពស់្
ោល ំ្" ដាច់ខគ្។ 

 មណឌ ល 9 មានប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារជា
មធយមកប្មិតទាប មានភាគ្រយខ្ពស់្ននអាក
សាា ក់ខៅជាជនជាតិអាខមរកំិា្ខែើម
កំខណើ តអាហ្វហវិក និ្ជនជាតិឡាទីន មាន
ភាគ្រយខ្ពស់្ននពលរែឋរស់្ខៅកាុ្ភាពប្កី
ប្ក និ្មានភាគ្រយខ្ពស់្ននអាកមិនបាន
បញ្ច ប់ថ្នា ក់វទិាល័យជា្បណ្តា ទីប្កុ្
ខែស្ខទៀតជាមធយម ផែលទំា្ខនេះគឺ្ជាសូ្
ចនាករននប្បជាជនពិបាករាប់ចំនួន។   

ប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារមធយម $29,561 
មិនបានបញ្ច ប់ការសិ្កាថ្នា ក់
វទិាល័យ 

56.6% 

ជនជាតិអាសីុ្ 1.5% 
លំខៅដាឋ នកាន់កាប់ខដាយអាក
ជួល 

72.5% 

ជនជាតិខអស្ប៉ាញ 79.9% លំខៅដាឋ នទុកខោល 7.7% 

ជនជាតិផស្ែកស្មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

2.1% 
ភាសាអ្់ខគ្លស្មានកប្មិត អាយុ 
14+ 

25.6% 

ជនជាតិផស្ែកខមៅ មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

15.7% ប្បជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  14.1% 

ជនជាតិខែើមហ្វនវ ឬអាករស់្ខៅ
តាមខកាេះបាសីុ្ហវិកខែស្ខទៀត 

0.1% ប្បជាជន អាយុ 65+ 5.8% 

ជនជាតិខែើមអាខមរកិ ឬជនជាតិ
ខែើមអាឡាស់្សាក  

0.1% 

លំខៅដាឋ នកាន់កាប់ខដាយអាក

ជួល ផែលពាក់ព័នធនឹ្កុមារ

អាយុខប្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

34.4% 

ខប្កាមកប្មិតភាពប្កីប្ក  42.0% 
លំខៅដាឋ នផែលមានខប្ចើនផលវ្  

ោប់ពី (10+) 
13.6% 

 

(លកខណៈខស្ែឋកិចចស្្គមទំា្ 16 ខនេះ មានទំនាក់ទំន្គ្នា ជាមួយចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន និ្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ប្មាប់យុទធសាស្រស្ាននការែសពវែាយខៅកាុ្មណឌ លប្កមុប្បឹការបស់្អាក)  

ប្បភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែល
មានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” មានែូចជា៖  

 Central 

 Downtown 

 Exposition 
Park 

 Florence 
Firestone 

 Green 
Meadows 

 Harvard Park 

 South Park 

 University 
Park 

 Vermont 
Central 

 Vermont 
Square 

 Vermont Vista 

 West Vernon 

 Wholesale 
District 

 Wilshire 
Center 
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ខោនធី Los Angeles បានបខ្កើតនូវឧបករណ៍កំណត់ផែនទីមួយផែលមានលកខណៈប្បទាក់ប្កឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍ទាយបានអំពីតំបន់នានាផែល

មានការចូលរមួខធវើជំខរឿនទាប ផែែកតាមពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS) ននប្កសួ្្ជំខរឿនប្បជាជនរបស់្ស្ហរែឋអាខមរកិ។ ពិនទុខនេះ កំណត់អំពីប្កុមជាឧបស្គ្គ

ែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលលកខណៈរបស់្ប្កុមខនេះ អាចទស្សន៍ទាយបានអំពីការចូលរមួខៅកាុ្ការខធវើជំខរឿន។ ពិនទុខនេះផែែកខៅតាមការបូកបញ្ចូ លគ្នា នន

ែលខធៀបរវា្ការខ្លើយតបនឹ្សំ្បុប្តនប្បស្ណីយ៍កាុ្ការខធវើជំខរឿនឆ្ា ំ 2010 និ្លកខណៈពិខស្ស្ននកតាា ខស្ែឋកិចចស្្គមននចំនួនប្បជាជនផែល

ពិបាករាប់ចំនួន។ និយាយឲ្យងាយ ពិនទុ LRS កាន់ផតខ្ពស់្ ប្គ្ួសារកាន់ផតតិចផែលនឹ្ខ្លើយតបខៅកាុ្ការស្ទ្ ់មតិខនេះ។  

ឧបករណ៍កំណត់ផែនទី រមួបញ្ចូ លនូវប្ពំផែនមណឌ លប្កុមប្បឹកាននទីប្កុ្ Los Angeles និ្លកខណៈពិខស្ស្ផែាកខស្ែឋកិចចស្្គមចំនួន 16 យា៉ា្នន

ចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ ឧបករណ៍ខនេះ អាចផស្វ្ រកបានខៅ៖  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

30.1 
ពិនទុ LRS ជាមធយម 

ខៅមណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 10 

ការយិាល័យខៅហ្វវ យប្កុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីប្កុ្ LOS ANGELES  

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 10  

មា៉ា យល៍  

ពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធយម
16.89<LRS<22.25 ទាប
0<LRS<16.88 ទាបោល ំ្  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 ស្ងាក តចំនួន 18 កាុ្ចំខោមស្ងាក ត់ទំា្ 
27, កាុ្ខនាេះ CD 10 (មណឌ លប្កមុប្បឹកាទី 
10) មានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន
ផែលមានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្”។ 

 Harvard Heights មានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់
ការខធវើជំខរឿន 100% ផែលមានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្
ោល ំ្”។  

 ពិនទុ LRS ខ្ពស់្ជា្ខគ្បំែុតខៅ CD 10 គឺ្មាន
ចំនួនខប្ចើនជា្ 40.0 និ្មានប្បភពពីប្កុមជា
ឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿនចំនួនពីរ (2362021, 
2362041) កាុ្ស្ងាក ត់ Baldwin Hills។ 

 មណឌ ល 10 មានប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារជា
មធយមកប្មិតទាប មានភាគ្រយខ្ពស់្ននអាកសាា
ក់ខៅជាជនជាតិអាខមរកំិា្ខែើមកំខណើ តអា
ហ្វហវិក និ្ជនជាតិអាសីុ្ មានភាគ្រយខ្ពស់្នន
ប្គ្ួសារផែលមានចំខណេះែឹ្ភាសាអ្់ខគ្លស្
មានកប្មិត និ្មានភាគ្រយខ្ពស់្ននពលរែឋ
រស់្ខៅកាុ្ភាពប្កីប្ក ជាជា្បោា ទីប្កុ្
ខែស្ខទៀតជាមធយម ផែលទំា្ខនេះគឺ្ជាសូ្ច
នាករននប្បជាជនពិបាករាប់ចំនួន។   

ប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារមធយម $36,506 
មិនបានបញ្ច ប់ការសិ្កាថ្នា ក់
វទិាល័យ 

25.9% 

ជនជាតិអាសីុ្ 14.7% 
លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក
ជួល 

72.5% 

ជនជាតិខអស្ប៉ាញ 44.1% លំខៅដ្ឋឋ នទុកខោល 6.2% 

ជនជាតិផស្ែកស្មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

10.2% 
ភាសាអ្់ខគ្លស្មានកប្មិត អាយុ 
14+ 

20.2% 

ជនជាតិផស្ែកខមៅ មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

28.0% ប្បជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  9.9% 

ជនជាតិខែើមហ្វនវ ឬអាករស់្ខៅ
តាមខកាេះបាសីុ្ហវិកខែស្ខទៀត 

0.2% ប្បជាជន អាយុ 65+ 11.7% 

ជនជាតិខែើមអាខមរកិ ឬជនជាតិ
ខែើមអាឡាស់្សាក  

0.1% 

លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក

ជួល ផែលពាក់ព័នធនឹ្កុមារ

អាយុខប្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

23.4% 

ខប្កាមកប្មិតភាពប្កីប្ក  24.3% 
លំខៅដ្ឋឋ នផែលមានខប្ចើនផលវ្  

ោប់ពី (10+) 
34.5% 

(លកខណៈខស្ែឋកិចចស្្គមទំា្ 16 ខនេះ មានទំនាក់ទំន្គ្នា ជាមួយចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន និ្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ប្មាប់យុទធសាស្រស្ាននការែសពវែាយខៅកាុ្មណឌ លប្កមុប្បឹការបស់្អាក)  

ប្បភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែល
មានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” មានែូចជា៖  

 Alsace 
 Baldwin Hills 
 Cadillac Corning 
 Cloverdale Cochran 
 Country Club Park 
 Crenshaw District 
 Harvard Heights 
 Koreatown 
 Lafayette Square 

 Little Bangladesh 
 Longwood 
 Mid City 
 St. Elmo Village 
 Victoria Park 
 Wellington Square 
 West Adams 
 Wilshire Center 

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មានប្បជាសាស្រស្ា៖ CD 10 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 10) 
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ខោនធី Los Angeles បានបខ្កើតនូវឧបករណ៍កំណត់ផែនទីមួយផែលមានលកខណៈប្បទាក់ប្កឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍ទាយបានអំពីតំបន់នានាផែល
មានការចូលរមួខធវើជំខរឿនទាប ផែែកតាមពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS) ននប្កសួ្្ជំខរឿនប្បជាជនរបស់្ស្ហរែឋអាខមរកិ។ ពិនទុខនេះ កំណត់អំពីប្កុមជា
ឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលលកខណៈរបស់្ប្កុមខនេះ អាចទស្សន៍ទាយបានអំពីការចូលរមួខៅកាុ្ការខធវើជំខរឿន។ ពិនទុខនេះផែែកខៅតាមការបូក
បញ្ចូ លគ្នា ននែលខធៀបរវា្ការខ្លើយតបនឹ្សំ្បុប្តនប្បស្ណីយ៍កាុ្ការខធវើជំខរឿនឆ្ា ំ 2010 និ្លកខណៈពិខស្ស្ននកតាា ខស្ែឋកិចចស្្គមននចំនួនប្បជា
ជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ និយាយឲ្យងាយ ពិនទុ LRS កាន់ផតខ្ពស់្ ប្គ្ួសារកាន់ផតតិចផែលនឹ្ខ្លើយតបខៅកាុ្ការស្ទ្ ់មតិខនេះ។  

ឧបករណ៍កំណត់ផែនទី រមួបញ្ចូ លនូវប្ពំផែនមណឌ លប្កុមប្បឹកាននទីប្កុ្ Los Angeles និ្លកខណៈពិខស្ស្ផែាកខស្ែឋកិចចស្្គមចំនួន 16 យា៉ា្នន
ចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ ឧបករណ៍ខនេះ អាចផស្វ្ រកបានខៅ៖  http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

21.9 
ពិនទុ LRS ជាមធយម 

ខៅមណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 11  

ការយិាល័យខៅហ្វវ យប្កុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីប្កុ្ LOS ANGELES  

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 11 

មា៉ា យល៍  

ពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្

27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្

22.26<LRS<27.08 មធយម

16.89<LRS<22.25 ទាប

0<LRS<16.88 ទាបោល ំ្  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 CD 11 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 11) មានពិនទុ 
LRS  “ទាបបំែុត” ខៅទូទំា្ទីប្កុ្  ប៉ាុផនាមាន
ប្កុមពីោ្ខប្ៅខៅកាុ្ប្បទល់ផែនរបស់្ខ្លួន
ផែរ។ 

 ចខងាក មននប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន
ខៅស្ងាក ត់ Westchester (2772002, 
2774001, 2774002) មានទីតំា្ខៅផកែរប្ជុ្
ោ្ខជើ្ភាគ្ោ្ខកើតនន LAX (ប្ពលានយនា
ខហ្វេះ Los Angeles) មានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្
”។ ប្កមុជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿនទំា្អស់្
ខនេះ មានស្មាស្ភាពជាជនជាតិអាខមរកំិា្
ខែើមកំខណើ តអាហ្វហវិក និ្មានភាគ្រយខ្ពស់្នន
អាកសាា ក់ខៅលំខៅដ្ឋឋ នផែលកាន់កាប់ខដ្ឋយ
អាកជួល។ 

 ប្កុមជាឧបស្គ្គ 2755004 ខៅ Del Rey, 
ផែលខៅព័ទធជំុវញិ Mar Vista Gardens មាន
ពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” គឺ្ 84% ជាជនជាតិឡាទី
ន និ្មានភាគ្រយខ្ពស់្បំែុតននលំខៅដ្ឋឋ ន
ផែលកាន់កាប់ខដ្ឋយអាកជួល។ 

ប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារមធយម $85,022 
មិនបានបញ្ច ប់ការសិ្កាថ្នា ក់
វទិាល័យ 

7.1% 

ជនជាតិអាសីុ្ 11.6% 
លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក
ជួល 

50.2% 

ជនជាតិខអស្ប៉ាញ 18.7% លំខៅដ្ឋឋ នទុកខោល 6.4% 

ជនជាតិផស្ែកស្មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

60.1% 
ភាសាអ្់ខគ្លស្មានកប្មិត អាយុ 
14+ 

5.1% 

ជនជាតិផស្ែកខមៅ មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

5.2% ប្បជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  7.7% 

ជនជាតិខែើមហ្វនវ ឬអាករស់្ខៅ
តាមខកាេះបាសីុ្ហវិកខែស្ខទៀត 

0.2% ប្បជាជន អាយុ 65+ 14.5% 

ជនជាតិខែើមអាខមរកិ ឬជនជាតិ
ខែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក

ជួល ផែលពាក់ព័នធនឹ្កុមារ

អាយុខប្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

21.5% 

ខប្កាមកប្មិតភាពប្កីប្ក  9.9% 
លំខៅដ្ឋឋ នផែលមានខប្ចើនផលវ្  

ោប់ពី (10+) 
26.6% 

(លកខណៈខស្ែឋកិចចស្្គមទំា្ 16 ខនេះ មានទំនាក់ទំន្គ្នា ជាមួយចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន និ្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ប្មាប់យុទធសាស្រស្ាននការែសពវែាយខៅកាុ្មណឌ លប្កមុប្បឹការបស់្អាក)  

ប្បភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

 Del Rey  

 Mar Vista 

 Palms 

 Venice 

 Westchester 

 West Los Angeles 

ស្ងាក ត់នានាផែលមានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលមានពិនទុ 

LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្ “ខ្ពស់្” រមួមាន៖ 

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មានប្បជាសាស្រស្ា៖ CD 11 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 11) 
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ខោនធី Los Angeles បានបខ្កើតនូវឧបករណ៍កំណត់ផែនទីមួយផែលមានលកខណៈប្បទាក់ប្កឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍ទាយ
បានអំពីតំបន់នានាផែលមានការចូលរមួខធវើជំខរឿនទាប ផែែកតាមពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS) ននប្កសួ្្ជំខរឿនប្បជាជនរបស់្
ស្ហរែឋអាខមរកិ។ ពិនទុខនេះ កំណត់អំពីប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលលកខណៈរបស់្ប្កុមខនេះ អាចទស្សន៍ទាយបាន
អំពីការចូលរមួខៅកាុ្ការខធវើជំខរឿន។ ពិនទុខនេះផែែកខៅតាមការបូកបញ្ចូ លគ្នា ននែលខធៀបរវា្ការខ្លើយតបនឹ្សំ្បុប្ត
នប្បស្ណីយ៍កាុ្ការខធវើជំខរឿនឆ្ា ំ 2010 និ្លកខណៈពិខស្ស្ននកតាា ខស្ែឋកិចចស្្គមននចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ 
និយាយឲ្យងាយ ពិនទុ LRS កាន់ផតខ្ពស់្ ប្គ្ួសារកាន់ផតតិចផែលនឹ្ខ្លើយតបខៅកាុ្ការស្ទ្ ់មតិខនេះ។  

ឧបករណ៍កំណត់ផែនទី រមួបញ្ចូ លនូវប្ពំផែនមណឌ លប្កុមប្បឹកាននទីប្កុ្ Los Angeles និ្លកខណៈពិខស្ស្ផែាកខស្ែឋកិចច
ស្្គមចំនួន 16 យា៉ា្ននចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ ឧបករណ៍ខនេះ អាចផស្វ្ រកបានខៅ៖  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

19.03 
ពិនទុ LRS ជាមធយម 

ខៅមណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 12 

ការយិាល័យខៅហ្វវ យប្កុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីប្កុ្ LOS ANGELES  

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 12 

ពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធយម
16.89<LRS<22.25 ទាប
0<LRS<16.88 ទាបោល ំ្  

មា៉ា យល៍  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 មានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន
ចំនួនពីរ (1113012, 1113014) ខៅព័ទធ
ជំុវញិសាលាខរៀនស្វ័យប្គ្ប់ប្គ្្ 
Granada Hills ផែលមានពិនទុ LRS “
ខ្ពស់្ោល ំ្”។  

 ទីតំា្បរខិវណ CSU Northridge 
(សាកលវទិាល័យរែឋ California, ទី
ប្កុ្ Northridge) រមួមានប្កុមជា
ឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន 1151031 និ្
មានពិនទុ LRS “កប្មិតខ្ពស់្”។ 

 លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាកជួល ជា
ពិខស្ស្លំខៅដ្ឋឋ នកាប់កាន់ខដ្ឋយ
សិ្ស្ស គឺ្ជាសូ្ចនាករសំ្ោន់មួយនន
ចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ 
ប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿនទំា្បី
ោ្ខលើ គឺ្ជាមានទីតំា្ខៅផកែរ CSU 
Northridge និ្មានលំខៅដ្ឋឋ នកាន់
កាប់ខដ្ឋយអាកជួលចំនួន 98.12%។  

ប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារមធយម $81,750 
មិនបានបញ្ច ប់ការសិ្កាថ្នា ក់
វទិាល័យ 

11% 

ជនជាតិអាសីុ្ 16.4% 
លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក
ជួល 

26.4% 

ជនជាតិខអស្ប៉ាញ 28.1% លំខៅដ្ឋឋ នទុកខោល 3.7% 

ជនជាតិផស្ែកស្មិនផមនខអស្ប៉ា
ញ 

47.7% 
ភាសាអ្់ខគ្លស្មានកប្មិត 
អាយុ 14+ 

7% 

ជនជាតិផស្ែកខមៅ មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

4.3% ប្បជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  10.1% 

ជនជាតិខែើមហ្វនវ ឬអាករស់្ខៅ
តាមខកាេះបាសីុ្ហវិកខែស្ខទៀត 

0.3% ប្បជាជន អាយុ 65+ 16.3% 

ជនជាតិខែើមអាខមរកិ ឬជនជាតិ
ខែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក

ជួល ផែលពាក់ព័នធនឹ្កុមារ

អាយុខប្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

16.9% 

ខប្កាមកប្មិតភាពប្កីប្ក  9.8% 
លំខៅដ្ឋឋ នផែលមានខប្ចើនផលវ្  

ោប់ពី (10+) 
13.5% 

(លកខណៈខស្ែឋកិចចស្្គមទំា្ 16 ខនេះ មានទំនាក់ទំន្គ្នា ជាមួយចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន និ្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ប្មាប់យុទធសាស្រស្ាននការែសពវែាយខៅកាុ្មណឌ លប្កមុប្បឹការបស់្អាក)  

 

ប្បភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលមាន

ពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” មានែូចជា៖  

 Chatsworth 

 Granada Hills 

 Northridge 

 Reseda 

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មានប្បជាសាស្រស្ា៖ CD 12 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 12) 



LA CENSUS 2020 200 N. Spring St. Room 1625, Los Angeles, CA 90012 
Mayor.LACensus2020@lacity.org 

30.3 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 13  

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទីមួយផែលមាន្លរខ
ណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីតំរន់្នានាផែលមាន្ការ
ចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS) នន្ក្រសួ្្ជំនរឿន្ក្រជា
ជន្ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ ពិន្ទុនន្េះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើ
ជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈររស់្ក្រុមនន្េះ អាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅ
រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្។ ពិន្ទុនន្េះផែែរនៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នា នន្ែលនធ្ៀររវា្ការ
ន្លើយតរនឹ្្សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្
នន្រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ និ្យាយឲ្យងាយ 
ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់្ផតតិចផែលនឹ្្ន្លើយតរនៅរាុ្ការស្ទ្ ់មតិ
នន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរានន្ទីក្រុ្ Los 
Angeles និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋរិចចស្្គមចំនួ្ន្ 16 យា៉ា្នន្ចំនួ្ន្ក្រជា
ជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ អាចផស្វ្ ររបាន្នៅ៖  
http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 13 

មា៉ា យល៍  

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  
32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 ស្ងាក ត់ Hollywood, Melrose និ្្ 
Wilshire Center មាន្ចំនួ្ន្ខ្ពស់្ជា្នគ្
រំែុតនន្ពិន្ទុ LRS “រក្មិតខ្ពស់្” នៅរាុ្
មណ្ឌ ល 13។ 

 CD 13 (ក្រុមក្រឹរាមណ្ឌ លទី 13) មាន្
ពិន្ទុ LRS ខ្ពស់្រំែុតលំដារ់ទីរួន្នៅរាុ្
ទីក្រុ្រនាទ រ់មណ្ឌ ល 9, 1 និ្្ 8។ 

 លំនៅដាឋ ន្កាន់្ការ់នដាយអារជួល រ៏
ែូចជាលំនៅដាឋ ន្មាន្នក្ចើន្យូនី្ត គឺ្ជា
សូ្ចនាររសំ្ោន់្ៗនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្
ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ ភាគ្រយនន្
លំនៅដាឋ ន្ក្រនេទនន្េះនៅរាុ្មណ្ឌ ល 
13 គឺ្មាន្ចំនួ្ន្ខ្ពស់្ជា្រក្មិតមធ្យម
ភាគ្ររស់្ទីក្រុ្ និ្្មាន្ក្រុមជា
ឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ខ្ពស់្ោល ំ្ 
ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្"។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $36,342 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យ 

27.3% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 17.0% 
លំនៅដាឋ ន្កាន់្ការ់នដាយអារ
ជួល 

83.9% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 51.1% លំនៅដាឋ ន្ទុរនោល 6.7% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

25.6% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 

27% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមៅ មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

3.6% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  10.3% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

0.2% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 11.0% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំនៅដាឋ ន្កាន់្ការ់នដាយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

21.5% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  25.6% 
លំនៅដាឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
46.5% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

 

ក្រេព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលមាន្
ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្្ “ខ្ពស់្” រមួមាន្៖ 
 Atwater Village 

 East Hollywood 

 Echo Park 

 Elysian Valley 

 Glassell Park 

 Historic Filipinotown 

 Hollywood 

 Little Armenia 

 Melrose 

 Silverlake 

 Temple Beaudry 

 Thai Town 

 Wilshire Center 

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 13 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 13) 
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29.3 
ពិន្ទុ LRS ជាមធ្យម 

នៅមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 14  

នោន្ធី្ Los Angeles បាន្រន្កើតនូ្វឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទីមួយ
ផែលមាន្លរខណ្ៈក្រទារ់ក្រឡាគ្នា  ផែលអាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពី
តំរន់្នានាផែលមាន្ការចូលរមួនធ្វើជំនរឿន្ទារ ផែែរតាមពិន្ទុន្លើយ
តរទារ (LRS) នន្ក្រសួ្្ជំនរឿន្ក្រជាជន្ររស់្ស្ហរែឋអានមររិ។ 
ពិន្ទុនន្េះ រំណ្ត់អំពីក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលលរខណ្ៈ
ររស់្ក្រុមនន្េះ អាចទស្សន៍្ទាយបាន្អំពីការចូលរមួនៅរាុ្ការនធ្វើ
ជំនរឿន្។ ពិន្ទុនន្េះផែែរនៅតាមការរូររញ្ចូ លគ្នា នន្ែលនធ្ៀររវា្ការ
ន្លើយតរនឹ្្សំ្រុក្តនក្រស្ណី្យ៍រាុ្ការនធ្វើជំនរឿន្ឆ្ា ំ 2010 និ្្លរខ
ណ្ៈពិនស្ស្នន្រតាា នស្ែឋរិចចស្្គមនន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបារ
រារ់ចំនួ្ន្។ និ្យាយឲ្យងាយ ពិន្ទុ LRS កាន់្ផតខ្ពស់្ ក្គ្ួសារកាន់្ផត
តិចផែលនឹ្្ន្លើយតរនៅរាុ្ការស្ទ្ ់មតិនន្េះ។  

ឧរររណ៍្រំណ្ត់ផែន្ទី រមួរញ្ចូ លនូ្វក្ពំផែន្មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរានន្
ទីក្រុ្ Los Angeles និ្្លរខណ្ៈពិនស្ស្ផែារនស្ែឋរិចចស្្គមចំនួ្ន្ 
16 យា៉ា្នន្ចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្។ ឧរររណ៍្នន្េះ 
អាចផស្វ្ ររបាន្នៅ៖ http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

ការយិាល័យនៅហ្វវ យក្រុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីក្រុ្ LOS ANGELES  

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 14  

មា៉ា យល៍  

ពិន្ទុន្លើយតរទារ (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្
27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្
22.26<LRS<27.08 មធ្យម
16.89<LRS<22.25 ទារ
0<LRS<16.88 ទារោល ំ្  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មាន្ខ្លីៗ 

 CD 14 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 14) គឺ្ជា
មណ្ឌ ល 1 រាុ្ចំនោមមណ្ឌ លក្រុមក្រឹរា
ទំា្ 7 ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្” នៅរាុ្ទី
ក្រុ្នន្េះ។  

 ស្ងាក ត់ Boyle Heights, Downtown និ្្ 
Wholesale District មាន្ចំនួ្ន្ក្រុមជា
ឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ខ្ពស់្ ផែលមាន្
ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្”។ 

 Boyle Heights មាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការ
នធ្វើជំនរឿន្ចំនួ្ន្ 36 ក្រមុ ផែលមាន្ចំោត់
ថ្នា រ់ “ខ្ពស់្ោល ំ្”។ ស្ងាក ត់នន្េះ ស្ថិតនៅរាុ្
ចំនោមស្ងាក ត់នែស្នទៀត ផែលមាន្ក្រុម
ជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ផែលមាន្ពិន្ទុ 
LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” នៅរាុ្ទីក្រុ្នន្េះ។  

 មាន្ផតក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ពីរ
រ៉ាុនោណ េះ (2031003, 2051101) នៅរាុ្ CD 
14 ផែលមាន្ពិន្ទុ LRS នលើស្ពី 40 នហើយ
ក្រុមទំា្ពីរនន្េះមាន្ទីតំា្នៅ Boyle 
Heights។  

ក្បារ់ចំណូ្លក្គ្ួសារមធ្យម $40,300 
មិន្បាន្រញ្ច រ់ការសិ្រាថ្នា រ់
វទិាល័យ 

37.0% 

ជន្ជាតិអាសីុ្ 12.4% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ
ជួល 

63.8% 

ជន្ជាតិនអស្ប៉ាញ 68.1% លំនៅដ្ឋឋ ន្ទុរនោល 7.2% 

ជន្ជាតិផស្ែរស្មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

13.6% 
ភាសាអ្់នគ្លស្មាន្រក្មិត អាយុ 
14+ 

20.8% 

ជន្ជាតិផស្ែរនមៅ មិន្ផមន្នអ
ស្ប៉ាញ 

4.2% ក្រជាជន្ អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  11.5% 

ជន្ជាតិនែើមហ្វនវ ឬអាររស់្នៅ
តាមនកាេះបាសីុ្ហវិរនែស្នទៀត 

0.1% ក្រជាជន្ អាយុ 65+ 12.0% 

ជន្ជាតិនែើមអានមររិ ឬជន្ជាតិ
នែើមអាឡាស់្សាក  

0.1% 

លំនៅដ្ឋឋ ន្កាន់្ការ់នដ្ឋយអារ

ជួល ផែលពារ់ព័ន្ធនឹ្្រុមារ

អាយុនក្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

25.3% 

នក្កាមរក្មិតភាពក្រីក្រ  26.1% 
លំនៅដ្ឋឋ ន្ផែលមាន្នក្ចើន្ផលវ្  

ោរ់ពី (10+) 
27.3% 

(លរខណ្ៈនស្ែឋរិចចស្្គមទំា្ 16 នន្េះ មាន្ទំនារ់ទំន្្គ្នា ជាមួយចំនួ្ន្ក្រជាជន្ផែលពិបាររារ់ចំនួ្ន្ និ្្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មាន្ស្ក្មារ់យុទធសាស្រស្ានន្ការែសពវែាយនៅរាុ្មណ្ឌ លក្រមុក្រឹរាររស់្អារ)  

 

ស្ងាក ត់នានាផែលមាន្ក្រុមជាឧរស្គ្គែល់ការនធ្វើជំនរឿន្ ផែលមាន្
ពិន្ទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្្ “ខ្ពស់្” រមួមាន្៖ 

 Boyle Heights 

 Chinatown 

 Downtown 

 Eagle Rock 

 El Sereno 

 Glassell Park 

 Highland Park 

 Lincoln Heights 

 University Hills 

 Wholesale District 

ជំនរឿន្នៅទីក្រុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មាន្ក្រជាសាស្រស្ា៖ CD 14 (មណ្ឌ លក្រុមក្រឹរាទី 14) 

ក្រភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  
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ខោនធី Los Angeles បានបខ្កើតនូវឧបករណ៍កំណត់ផែនទីមួយផែលមានលកខណៈប្បទាក់ប្កឡាគ្នា  ផែល

អាចទស្សន៍ទាយបានអំពីតំបន់នានាផែលមានការចូលរមួខធវើជំខរឿនទាប ផែែកតាមពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS) 

ននប្កសួ្្ជំខរឿនប្បជាជនរបស់្ស្ហរែឋអាខមរកិ។ ពិនទុខនេះ កំណត់អំពីប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន 

ផែលលកខណៈរបស់្ប្កុមខនេះ អាចទស្សន៍ទាយបានអំពីការចូលរមួខៅកាុ្ការខធវើជំខរឿន។ ពិនទុខនេះផែែកខៅ

តាមការបូកបញ្ចូ លគ្នា ននែលខធៀបរវា្ការខ្លើយតបនឹ្សំ្បុប្តនប្បស្ណីយ៍កាុ្ការខធវើជំខរឿនឆ្ា ំ 2010 និ្

លកខណៈពិខស្ស្ននកតាា ខស្ែឋកិចចស្្គមននចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ និយាយឲ្យងាយ ពិនទុ LRS 

កាន់ផតខ្ពស់្ ប្គ្ួសារកាន់ផតតិចផែលនឹ្ខ្លើយតបខៅកាុ្ការស្ទ្ ់មតិខនេះ។  

ឧបករណ៍កំណត់ផែនទី រមួបញ្ចូ លនូវប្ពំផែនមណឌ លប្កុមប្បឹកាននទីប្កុ្ Los Angeles និ្លកខណៈ

ពិខស្ស្ផែាកខស្ែឋកិចចស្្គមចំនួន 16 យា៉ា្ននចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន។ ឧបករណ៍ខនេះ អាច

ផស្វ្ រកបានខៅ៖ http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/ 

28.9 
ពិនទុ LRS ជាមធយម 

ខៅមណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 15  

ការយិាល័យខៅហ្វវ យប្កុ្ ERIC GARCETTI      ●     ទីប្កុ្ LOS ANGELES  

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 
មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 15  

មា៉ា យល៍  

ពិនទុខ្លើយតបទាប (LRS)  

32.05<LRS ខ្ពស់្ោល ំ្ 

27.09<LRS<32.04 ខ្ពស់្

22.26<LRS<27.08 មធយម

16.89<LRS<22.25 ទាប

0<LRS<16.88 ទាបោល ំ្  

http://rpgis.isd.lacounty.gov/lrs/
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ព័ត៌មានខ្លីៗ 

 CD 15 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 15) គឺ្ជា
មណឌ ល 1 កាុ្ចំខោមមណឌ លប្កមុ
ប្បឹកាទំា្ 7 ផែលមានពិនទុ LRS “ខ្ពស់្” 
ខៅកាុ្ទីប្កុ្ខនេះ។  

 ស្ងាក ត់ Watts, Century Park Cove និ្ 
Wilmington មានចំនួនប្កុមជាឧបស្គ្គែល់
ការខធវើជំខរឿនខ្ពស់្ ផែលមានពិនទុ LRS 
“ខ្ពស់្ោល ំ្”។ 

 ស្ងាក ត់ San Pedro, Harbor Gateway, 
និ្ Harbor City មានចំនួនប្កុមជា
ឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿនខ្ពស់្ ផែលមាន
ពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្”។  

 ប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿនពីរខៅ
ជិតខនាេះ (2426002, 2426001) ខៅ Watts 
មានប្កុមពីរផែលមានពិនទុ LRS ខ្ពស់្ជា្
ខគ្បំែុតខៅកាុ្មណឌ លខនេះ ផែលមានពិនទុ 
LRS ចំនួន 44.2 និ្ 39.9 ខរៀ្គ្នា ។  

ប្បាក់ចំណូលប្គ្ួសារមធយម $49,571 
មិនបានបញ្ច ប់ការសិ្កាថ្នា ក់
វទិាល័យ 

32.4% 

ជនជាតិអាសីុ្ 5.9% 
លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក
ជួល 

59.3% 

ជនជាតិខអស្ប៉ាញ 60.7% លំខៅដ្ឋឋ នទុកខោល 6.9% 

ជនជាតិផស្ែកស្មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

18.5% 
ភាសាអ្់ខគ្លស្មានកប្មិត អាយុ 
14+ 

12.9% 

ជនជាតិផស្ែកខមៅ មិនផមនខអ
ស្ប៉ាញ 

11.9% ប្បជាជន អាយុ 18-24 ឆ្ា ំ  11.2% 

ជនជាតិខែើមហ្វនវ ឬអាករស់្ខៅ
តាមខកាេះបាសីុ្ហវិកខែស្ខទៀត 

0.4% ប្បជាជន អាយុ 65+ 9.8% 

ជនជាតិខែើមអាខមរកិ ឬជនជាតិ
ខែើមអាឡាស់្សាក  

0.2% 

លំខៅដ្ឋឋ នកាន់កាប់ខដ្ឋយអាក

ជួល ផែលពាក់ព័នធនឹ្កុមារ

អាយុខប្កាម 6 ឆ្ា ំ 

  

28.0% 

ខប្កាមកប្មិតភាពប្កីប្ក  24.7% 
លំខៅដ្ឋឋ នផែលមានខប្ចើនផលវ្  

ោប់ពី (10+) 
18.0% 

(លកខណៈខស្ែឋកិចចស្្គមទំា្ 16 ខនេះ មានទំនាក់ទំន្គ្នា ជាមួយចំនួនប្បជាជនផែលពិបាករាប់ចំនួន និ្

អាចជួយែាល់ព័ត៌មានស្ប្មាប់យុទធសាស្រស្ាននការែសពវែាយខៅកាុ្មណឌ លប្កមុប្បឹការបស់្អាក)  

 

ប្បភព៖ 2010 U.S. Census and Census 2016 Planning Database  

ស្ងាក ត់នានាផែលមានប្កុមជាឧបស្គ្គែល់ការខធវើជំខរឿន ផែលមាន
ពិនទុ LRS “ខ្ពស់្ោល ំ្” និ្ “ខ្ពស់្” រមួមាន៖ 

 Century Palms Cove 

 Figueroa Square Park 

 Harbor City 

 Harbor Gateway 
 
 

 San Pedro 

 Watts 

 Wilmington 

ជំខរឿនខៅទីប្កុ្ LA ឆ្ា 2ំ020 

ព័ត៌មានប្បជាសាស្រស្ា៖ CD 15 (មណឌ លប្កុមប្បឹកាទី 15) 
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