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ត�ៀមតេសជ្ជៈ

ច្រកធំ

សំបុច�

មជ្ឈមណ្ឌ លមហាសមុច្រ

្រីលំហែតៅ
កំពង់ហែ

ហាងលក់វ�្ុអនុសសាវរយី៍

ស�្វ Mudskippers

មន្ីរពិតោធន៍ម៉ូនហជលលី  
(Moon Jelly)  
ហែលអា្របះ៉បាន

ច�ីកញ្្កោ់លា   
(Archerfish)

របូភាពែ៏អោចា រ្យ

បញ្រលក់សំបុច� 
ោលមតហាចសពមហាសមុច្រ

ឆ្មា សមុច្រនិង
តោសមុច្រ

អនាគ�្ឹរករបស់តយើង

តភាជនីយដ្ឋា នBAMBOO BISTRO

ជាន់ននច�ីតស្លតែែ(Steelhead) 

 រែឋាកាលីែ្វញ៉ខាង�្ងូ

ោលមតហាចសពជីវសមុច្រ

កូនច�ីឆ្លា មឬស្ ី 
(BABY BAMBOOSHARKS)

អាងច�ីឆ្លា ម  
(Shark Lagoon)

មណ្ឌ លហែទាសំ�្វម៉ូលីណា 
(Molina)

មជ្ឈមណ្ឌ លវ្ិរយាោសស្ត 
មហាសមុច្រ

មហាោល 
ននប៉ាសីុែ្វិក

ហាងលក់អំតណាយ
ប៉ាសីុែ្វិក

ការបង្ហា ញអំពីប៉ាសីុែ្វិក
ខាងតជើង

ការបង្ហា ញពីច�រូពិ្រ
ប៉ាសីុែ្វិក

ការបង្ហា ញពី
ប៉ាសីុែ្វិកវសិុីន

វ្ិរិច�ោលប៉ាចា/ 
កាលីែ្វញ៉ខាង�្ងូ

រងូេ្តំ�ៀវែុងដ្

មន្ីរពិតោធន៍កាដា មចក្រកតសះ
ហែលអា្របះ៉បាន

ហចពត�ើLorikeet

ជតណដាើ រតៅកាន់ជាន់្ីរ2

តមអំតៅ 
MONARCH 
BUTTERFLY

ច�ីឆ្លា ម 
SANDTIGER SHARK 

ឆ្មា សមុច្រ

ច�ី�ុកហកយក្ 
(GIANT SEA BASS)

ប៉ាសីុែ្វិកវសិុីន
នាតពលអនាគ�
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ហែន្ីរបង្ហា ញែលាូវ

រងូេ្តំ�ៀវែុងដ្

តវរ៉ងដ់្ 
្រ្រួលទានអាហារ
ខាងតលើមណ្ឌ លវ្ិរយា 
ោសសដាមហាសមុច្រ

្រីជចមក 
ច�ីបហបលហែលអា្របះ៉បាន

វ្ិរិច�ោលប៉ាចា/ 
កាលីែ្វញ៉ខាង�្ងូ

CAFÉ SCUBA

វ្ិរិច�ោល 
ប៉ាសីុែ្វិកខាងតជើង

វ្ិរិច�ោលប៉ាសីុែ្វិកច�រូពិក

មន្ីរពិតោធន៍ 
ខាងចជរុងត្្រសមុច្រ

មជ្ឈមណ្ឌ ល
ចោវចជាវមហាសមុច្រ

្រីជចមក 
បក្ីសមុច្រ

ជតណដាើ រតៅកាន់ជាន់្ីរ  1

ោរ៉យសមុច្រ
(COMB JELLY)

កញ្ចា ញ់ត្រក 
ប៉ាសីុែ្វិក

ច�ីCLOWN 
TRIGGERFISH

ច�ីឆ្លា ម 
SANDTIGER SHARK 

បន្ប្់រឹក

កហនលាង្រ្រួលទាន 
អាហារ

ជតណ្តើ រយន្ត

្ូររសព្

មជ្ឈមណ្ឌ ល 
ព�័ម៌ាន

កមមាវធិីសហម្តង-សូមតមើល
តពលតវលាសហម្តង

14 ្រំណ�មគ្គត្រ្សក៏ោ្នីយហែទាកុំមារ

កហងកែប៖ពនលាលឺ 
និងការបា�់តៅវញិ

ឆ្មា សមុច្រនិង
តោសមុច្រ9

្រីជចមកស�្វ 
តេសមុច្រBP23

ជួរែមាបច៉បះ 
្រឹកច�រូពិក

29

26

ជចមកស�្វតេនឃ្វីន
June Keyes

17

CLOWN TRIGGERFIS
H

PACIFIC TREE FR
OG

COMB JELLY

ស�្វហែលជិ�ែុ�ពូជ
សញ្ញា តនះ�ំណាងឲ្យស�្វនានាហែលស្ិ�ក្ុងការគំរមកំហែងនិងជិ�ែុ�ពូជ
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ជំនួយបឋម/ការសតសង្្គ ះបន្ាន់
បា�់របស់និងរកតឃើញវញិ

តបើអា្រតៅរ្ួរសូមែំតណើ រការតៅកានម់ណ្ឌ លព�័ម៌ានហែលតៅជិ�ច្រកធំឬ
្រំនាក្់រំនងសមាជិកបុគ្គលិកហែលតៅជិ�បំែុ�។

ហាមជក់បារីឬ្រំពារសកែរតៅសូ៊
ការជក់បារីការបងហាុយហែ្ង្រំពារសកែរតៅសូ៊និងតបង៉តប៉ាងមនិច�រូវ

បានអនុញ្ញា �តៅក្ុងជលវប្ដ្ឋា នត�ើយ។សូមតចបើចបាស់ធុងសំរមនិង
ធុងរបស់ហកន្រ្តចបើត�ើងវញិ។មនិច�រូវតបាះរបស់្ូរលតៅក្ុងោល
ពិពរ័ណ៍ត�ើយ។

ព�័ម៌ានសចមាបត់េញៀវ
តៅកានម់ណ្ឌ លព�័ម៌ានហែលស្ិ�តៅក្ុងមហាោលននប៉ាសីុែ្វិក

តៅជិ�ច្រកធំតែើម្ោីកសួរអំពីែំតណើ រកំោនដាសមាជិកភាពជលវប្ដ្ឋា ន
និងចពឹ�ដាិការណ៍ពិតសសៗ។

អាហារសចមន់
ហាងកាតែ្វស្គូបាតៅជាន់្រីពីរបតចមើជូននំោនវ់ុ្ិរោឡា�់

និងោ្រ់អាងំរមួទាងំអាហារសមុច្រចសស់ៗជាតច្រើនមុ�។ត�ៀមឫស្ីែដាល់
ជូននំេែីសាែ�់ែកចោតបៀរច�ជាក់និងតេសជ្ជៈតែ្ងត្រៀ�។រត្រះកាតែ្វ
តៅក្ុងោលធំបតចមើជូនកាតែ្វកាពុកសីុណូសូដ្និងអាហារសចមន។់

បន្ប់្រឹកនិង 
ោ្នីយហែទាំទារក

សូមតមើលហែន្ីរសចមាប្់រីោងំបន្ប់្រឹក។មានកហនលាងផ្លា ស់បដាូរ
សំតលៀកបំពាក់តៅចគប់បន្ប់្រឹកក្ុងោលធំតៅជាន់្រីមយួនិង្រីពីរនិង
តៅអាងច�ីឆ្លា ម។បន្ប់ហែទាំទារកស្ិ�តៅតចៅបន្ប្់រឹកចសី។

តេញៀវហែលមាន 
ពិការភាព

រត្រះរញុអា្ររកបានតៅមណ្ឌ លព�័ម៌ាន។ចគប់ោលពិពរ័ណ៍សុ្រ្ធហ�
អា្រតចបើចបាស់រត្រះរញុបាន។តមើលហែន្ីរសចមាប់្រីោងំជតណដាើ រយនដាតៅក្ុង
ជលវប្ដ្ឋា ន។ែំតណើ រកំោនដាតដ្យសំតលងសចមាប់តេញៀវពិការហេ្កនិង
សំតៅអ�្ប្រននការសហមដាងសចមាប់អ្កហែលែលាង់អា្រហស្វងរកបានតៅ
មណ្ឌ លព�័ម៌ាន។ 

បណ័្ណ ឥណទាន
តយើង�ញុ ំ្រ្រួលយកបណ័្ណ  VISA, 

MasterCard, Discover និង American Express។

របូភាពែ៏អោចា រ្យ
ការជាវវ�្ុអនុសសាវរយីល៍្អឯកននការ្រស្នាជលវប្ដ្ឋា នរបស់

អ្កជាមយួនឹងឱកាសែ�របូហបបកំោនដាសបបាយគលឺស្ិ�តៅមហាោល
ននប៉ាសីុែ្វិក។

ែំតណើ រកំោនដាតចកាយឆ្ក
តធ្វើែំតណើ រកំោនដាតចកាយឆ្កហែលមានមគ្គត្រ្សក៏ហណនាំរយជៈតពលមយួតម៉ាង។
្រស្នាហែ្កនានាននជលវប្ដ្ឋា នហែលជា្ូរតៅមនិបង្ហា ញែល់ោធារណជន។
តៅកាន់ហែ្កខាងតលើននោលពិពរ័ណ៍ែ៏ធំបំែុ�របស់តយើងតែើម្ែីដាល់្រំណីច�ី។
ការកំណ�់អាយុច�រូវបានអនុវ�ដា។

ការជួបផ្្ល់ជាមយួស�្វ
តនះជាឱកាសរបស់អ្កក្ុងការែដាល់្រំណីនិងចបាចស័យទាក្់រងជាមយួស�្វ
ជាមយួនឹងសមាជិកណាម្ាកន់នបុគ្គលិកហែទាំស�្វរបស់តយើង។ការកំណ�អ់ាយុ
និងកម្ពស់ច�រូវបានអនុវ�ដា។ច�រូវមានការកក្ុ់រកជាមុន។

ែំតណើ រកំោនដាជំុវញិហែ
តធ្វើែំតណើ រកំោនដាជំុវញិហែ�ុងប៊្ិរ/�ូតអនជលឺត�សជាមយួនាវាកមសានដា Harbor 

Breeze Cruises សចមាប់ែំតណើ រកំោនដាោមសមុច្រហែលមានការអោ្ធិបបាយរ
យជៈតពល45នា្រីជុំវញិហែែ៏សកមមាបំែុ�មយួតៅក្ុងពិេពតលាក។

ប្រពិតោធន៍ពិតសស
តធ្វើការ្រស្នាកំោន្តជាលក្ខណជៈឯកជនជាមយួនឹងប្រពិតោធន៍តៅហក្រស�្វ
ជាងតគមនិធាលា ប់មាន។

ការ្រស្នាច�ីបាហ�ន
ចោវចជាវពីមហាសមុច្រជិ�ៗតដ្យការជិះ្ូរកហែលមានការ្រ្រួលោ្គ ល់ពីកង
នាវាយាមត្្រសមុច្រតែើម្ីហស្វងយល់ពីជីវសមុច្រក្ុង�ំបន់តនាះែូ្រជាច�ីបាហ�ន
តែសា�សមុច្រឬែូលែ្វីនតោសមុច្រនិងបក្ីផ្លា ស់លំតៅោមរែូវ។

ការចជមុជ្រឹកកមសានដា
តលា�្រឹកតៅកហនលាងជលដ្ឋា នការហាមឃា�ច់�រូវបានអនុវ�ដា។ច�រូវមានការកក់្ុរក
ជាមុន។

ការែ្ងតចពងបហន្មត្រៀ�
កមមាវធិីខាងតចកាមមានគិ�ចបាក់បហន្ម។សូមតៅកាន់មណ្ឌ លព�័ម៌ានសចមាប់តម៉ាង�នមលានិងភាព្រំតនរ។សចមាប់ការកក់្ុរកជាមុនសូម្ូររសព្
តៅតល� (562) 590-3100។

កមមាវធិី EXPLORER

ទាញយកកមមាវធិីExplorerរបស់តយើងត្រញពី
iTunes ឬ GooglePlay។តចបើវាតែើម្ីតធ្វើការហស្វងរក
ែមាីៗតៅជលវប្ដ្ឋា ន។

WIFI ននជលវប្ដ្ឋា ន
ជលវប្ដ្ឋា នែដាល់នូវWiFiតដ្យឥ�គិ�នែលាតៅក្ុងចគឹះោ្នទាងំ
មូល។តចជើសតរ ើសបណាដា ញហែលមានត ម្ា ះថាAquariumWiFi។
មនិច�រូវការពាក្យសមាងា �់ត�ើយ។

ព�័ម៌ាន្ូរតៅ
សូមោ្វ គមន៍មកកាន់ជលវប្ដ្ឋា នប៉ាសីុែ្វិក (Aquarium of the Pacific)។តចបើចបាស់ហែន្ីរតនះនិងតសៀវតៅមគ្គត្រ្សកស៏ចមាប់តេញៀវ
តែើម្ីហស្វងរកនូវភាពអោចា រ្យននមហាសមុច្រ។សំុកំុតេលា្រតៅ្រស្នាការោងំពិពរ័ណ៌ែមាីរបស់តយើង


