
េសៀវេភែណនាំ
េភ��វ និងែផនទី

Cambodian



ហាងលក ់
វត្ថុអនថុស្សាវរយី ៍ 

ប៉ា ស្ថុីហ្វិក

ការបង្ហា ញព ី
ប៉ា ស្ថុីហ្វិក ខាងជ�ើង 

ការបង្ហា ញ ពី 
ប៉ា ស្ថុីហ្វិក 

តតរូពវិក

កាលីហ្វូញ៉ា  
ខាងត្វូង/ 

វ វិចវិតតសាល ប៉ា ចា

សាលមជហាតស្ព  
ចក្ថុវ វិស័្យ ប៉ា ស្ថុីហ្វិក ហថុងដា 

មហាសាល នន ប៉ា ស្ថុីហ្វិក
រវូបភាព  

ដអ៏សាចា រ្យ 

 ATTENTION
 For the health and 

safety of our animals, 
please be gentle!

 Use Only 
Two Fingers!

 Do Not Scratch!

 Do Not Grab!
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តចកចវូល  
�លវប្ ដាឋា ន 

ទីលំហហជៅកំពថុង ហែ 

 ចក្ថុវ វិស័្យ  
ប៉ា ស្ថុីហ្វិក

អនាគត 
ទឹករបស់្ជយើង 

ជាន ់ស្តរាប ់ តត ី
ជស្ទេលជហដ [STEELHEAD] 
រដឋាកាលីហ្វូញ៉ា  ភាគខាងត្វូង

អាងតតីឆ្លា ម

មណ្ឌ ល  
ហែទ ំ

ស្ត្ម៉ាវូលីណា 
[MOLINA]

នតពជ�ើ   
LORIKEET

ស្ត្ចចាត
(Kingfisher)

កវូនតតីឆ្លា ម  
ឬស្្ ី

 [Baby Bamboo  
Shark] ផ្កា ែ្ម &  

ជអប៉ាថុងហ្ ៍

មនទេបព់វិជសាធនក៍ាតា មតកចកជស្ះ  
អាចប៉ាះបន

�ជណតាើ  រ 
ជៅកាន់
ជាន ់ទីពីរ

ជតៀម  
ជេស្�្ជៈ

ហាងលក ់
វត្ថុអនថុស្សាវរយី៍

ជតៀមឬស្្ ី 
[Bamboo Bistro]

សាលមជហាតស្ព 
�ីវស្មថុតទ 

សាល មជហាតស្ព 
មហាស្មថុតទ

ស្ត្ រា៉ា តស់្្ីបេរ័  
[MUDSKIPPERS]

មនទេីរពវិជសាធន ៍ 
មវូនហ�លលី  

[MOON JELLY]

តតីកញ្្កស់ាលា   
[ARCHERFISH]

ឆ្្ម ស្មថុតទ នវិង  
ជោស្មថុតទ

ម�្ឈមណ្ឌ លវ វិទយា 
សាសស្តា មហាស្មថុតទ

រវូងេ្ ំ 
ជ�ៀវ 

ហថុងដា

បញ្ 
លកសំ់្បថុតត

វ វិចវិតត 
សាល 

វ វិចវិតតសាល 
ស្តរាបក់ារតតមងទ់វិស្

េភាជនីយដ� ន ជេណ�ើ រយន�

បន�បទឹ់ក េសវទូរសព�

កែន�ង
ែថទកុំមារ

ករសែម�ង - េមើល
េម៉ាងសែម�ង

កែន�ង
េបាះពុម�

មជ្ឈមណ� ល
ពត័ម៌ាន

កែន�ងឈបស់្រមាប់
មគ�េទសក៍

 10កែន�ងអចបះ៉បាន
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ហែនទី �លវប្ ដាឋា ន   

ជាន ់ ទី1 
ជតើ អ្ក  កំពថុងហស្្ងរកជមើល ហែនទីបង្ហា ញ ទីោងំ ហមនឬ ជទ? 

ទញ យក 

កម្មវ វិធី  ទវូរស្ពទេនដ របស់្  ទកទ់ង នឹង  
ជស្ៀវជៅហណនា ំស្តរាបអ់្ក ទស្្នា 
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សាលមជហាតស្ព  
ចក្ថុវ វិស័្យ ប៉ា ស្ថុីហ្វិក ហថុងដា 

�ជណតាើ រ  
ជៅកានអ់ាង  

តតីឆ្លា ម 

�ជណតាើ រ ជៅកាន ់
ទីលំហហ 

ជៅកំពថុងហែ

ឆ្្ម ស្មថុតទ នវិង  
ជោស្មថុតទ

 ចក្ថុវ វិស័្យ  
ប៉ា ស្ថុីហ្វិក

�តមក  
ស្ត្ ជេនឃ្ីន 
JUNE KEYES

ជវ ៉ារ ៉ាងដ់ា 
ទទួលទន អាហារ 

ទី�តមក តតីបហបល 
អាច ប៉ាះបន

�ួរែ្មប៉ាតបះទឹក  
តតរូពវិក

កាលីហ្វូញ៉ា  
ខាងត្វូង/ 

វ វិចវិតតសាល ប៉ា ចា

�តមង ស្ត្ជេស្មថុតទ

ហាង កាជហ្  
ស្្វូប

វ វិចវិតតសាល 
ប៉ា ស្ថុីហ្វិក ខាងជ�ើង 

វ វិចវិតតសាល  
ប៉ា ស្ថុីហ្វិកតតរូពវិក

បនទេបព់វិជសាធន ៍ 
ផ្កា ែ្ម 

អាចប៉ាះបន 

ម�្ឈមណ្ឌ ល 
តសាវតជាវ  
ស្មថុតទ

វ វិចវិតតសាល 
ជៅទី �្ពស់្ 

ទី�តមក  
បក្សី្មថុតទ

កហងកាប៖ រានពនលាលឺ  
នវិង បត ់ជៅវ វិញ

ហែនទី �លវប្ ដាឋា ន 

ជាន ់ ទី2 



�ំនួយ បឋម/ការស្ជសង្្ះ បនាទេ ន ់ 
ការបតរ់បស់្ នវិង រកជឃើញ របស់្ 

ជបើអាចជធ្ើបន ស្វូម ដំជណើ រការជៅកាន ់មណ្ឌ ល ពត័រ៌ាន ហដល 
ជៅ�វិតតចកធំ ឬ ទំនាក ់ទំនង ជៅកាន ់បថុគ្លវិកហដល ជៅ�វិត បំែថុត។

ហាម�កប់រ ីឬទំពាស្ការជៅស៊្វូ
ការ�កប់រ ីការបងហាថុយ ហែ្ង ទំពាស្ការជៅស៊្វូ  នវិង ែលាថុ ំ ស្ការជៅស៊្វូ 

មវិនតតរូវ បន អនថុញ្ញា តជៅក្ថុង �ល វប្ដាឋា ន ជ�ើយ។ ស្វូម ជតបើតបស់្ 
ធថុង សំ្រាម នវិង ធថុង របស់្ ហកនច្ ជតបើតបស់្ជ�ើង វ វិញ។  មវិនតតរូវជបះរបស់្ 
ជៅក្ថុង  សាលពវិពរ័ណ៍ជ�ើយ  ។

ពត័រ៌ាន ស្តរាប ់ជេញៀវ

ជៅកាន ់មណ្ឌ ល ពត័រ៌ាន ហដល ស្្វិតជៅ ក្ថុង មហា សាល 
នន ប៉ា ស្ថុីហ្វិកជៅ�វិត តចកធំ ជដើម្សីាកសួ្រ អំពី ដំជណើ រ កមសានតា  
ស្រា�វិកភាពរបស់្ �លវប្ដាឋា ន  នវិងតពឹតតាវិការណ៍ ពវិជស្ស្ៗ។  

អាហារស្តមន់
ហាង កាជហ្ ស្្វូប ជៅជានទី់ពីរ  បជតមើ �វូននំ សានវ់ វិច 

សាឡាត ់នវិង សាចអ់ាងំ រមួទងំ អាហារស្មថុតទ តស្ស់្ៗ 
ជាជតចើនមថុ�។ ជតៀមឬស្្ ី Bamboo Bistro ែតាល់�វូនេហីសា ហតដ់ក 
តសាជបៀរ តតជាក ់នវិងជេស្�្ជៈជែ្ងៗ។  ហាង កាជហ្ Blue Whale 
ក្ថុងសាលធំបជតមើ�វូនកាជហ្ កាពថុកស្ថុីណវូ  ស្វូដា នវិង អាហារ ស្តមន ់។

បនទេបទឹ់ក នវិង ស្ានីយ ហែទទំរក
ស្វូមជមើល ហែនទី ស្តរាបទី់ោងំ បនទេបទឹ់ក។ រាន កហនលាង 

ផ្លា ស់្បតាវូរ សំ្ជលៀកបំពាកជ់ៅតគប ់បនទេបទឹ់កក្ថុង សាល ធំ ជានទ់ីមយួ 
នវិងទីពីរ  នវិង ជៅ អាង តតីឆ្លា ម។ បនទេបហ់ែទ ំទរក ស្្វិត ជៅឆ្ងា យ ពី 
បនទេបទឹ់ក សស្តាី  ជានទ់ីមយួ។

ជេញៀវ ហដលរាន ពវិការភាព
រជទះរថុញអាចរកបន ជៅ មណ្ឌ ល ពត័រ៌ាន ។ 

តគបស់ាល ពវិពរ័ណ៍ស្ថុទ្ធហត អាច ជតបើតបស់្ រជទះ រថុញ បន ។  ជមើលហែនទី 
ស្តរាប ់ទីោងំ �ជណតាើ  រយនតា ជៅក្ថុង �ល វប្ ដាឋា ន។  ដំជណើ រកមសានតា 
ជដាយសំ្ជ�ង ស្តរាប ់ជេញៀវពវិការ ហេ្ក  នវិង សំ្ជៅ អត្បទ នន ការស្ហមតាង 
ស្តរាប ់អ្កហដល ែលាង ់អាច ហស្្ង រកបន ជៅមណ្ឌ ល ពត័រ៌ាន។ 
ឧបករណ៍ សាទេ បពវិជស្ស្អាចហស្្ងរកបន ជៅក្ថុង សាល មជហាតស្ព 
ចក្ថុវ វិស័្យ ប៉ា ស្ថុីហ្វិកហថុងដា  ស្តរាបអ់្ក គ ែលាង ់។ 

បណ័្ណ  ឥណ្ណ ទន
ជយើងទទួលយក បណ័្ណ  VISA, 

MasterCard, Discover នវិង  American Express។

រវូបភាព ដអ៏សាចា រ្យ 
ការជាវវត្ថុអនថុស្សាវរយីល៍្អឯកនន ការទស្្នា �ល វប្ ដាឋា ន 

របស់្អ្ក ជាមយួនឹង ឱកាស្ ែតរវូប ហបបកមសានតា ស្បបាយ គលឺស្្វិត 
ជៅមហាសាល នន ប៉ា ស្ថុីហ្វិក។

ដំជណើ រកមសានតា ជតកាយឆ្ក 
ជធ្ើ ដំជណើ រ កមសានតាជតកាយឆ្ក ហដល រាន មគ្ ជទស្ ក ៍
ហណនារំយជៈជពល មយួ ជរា៉ា ង។  ទស្្នា ហែ្ក នានា នន �លវប្ដាឋា ន 
ហដល ជាទវូជៅសាធារណជៈ �ន មវិនអាចជចញ ចវូល បន ជ�ើយ។ 
ជៅកានហ់ែ្កខាងជលើ នន សាល ពវិពរ័ណ៍ ធំបំែថុត របស់្ ជយើង ជដើម្ ីឲ្យ ចំណី 
តតី។ រាន ការកំណតអ់ាយថុ ។ 

ការ�ួបផ្ទេ ល់ ជាមយួ ស្ត្
ជនះ គលឺជា ឱកាស្ របស់្អ្ក ក្ថុងការ ែតាល់ចំណី នវិងតបតស័្យ ទកទ់ង 
ជាមយួ  ស្រា�វិក ណា រ្ាកន់ន បថុគ្លវិក ហែទ ំស្ត្ របស់្ជយើង ។ 
រានកំណត ់អាយថុ នវិង កម្ពស់្។ តតរូវរានការកកទ់ថុកជាមថុន ។ 

ដំជណើ រកមសានតា �ថុំវ វិញ ហែ
ជធ្ើដំជណើ រ �ថុំវ វិញ ហែ �ថុងប៊វិច/�វូជអន�ីជ�ស្ ជាមយួនាវាកមសានតា  
Harbor Breeze Cruises ស្តរាប ់ដំជណើ រកមសានតា ោមស្មថុតទ ហដល រាន 
ការជធ្ើអោ្ធវិបបាយ រយជៈ ជពល  15 នាទី �ថុំវ វិញ ហែ ដស៏្កម្ម បំែថុត មយួ 
ជៅក្ថុង ពវិេពជោក។  

បទពវិជសាធនព៍វិជស្ស្
ជធ្ើការទស្្នា កមសានតា ជា លក្ណជៈ ឯក�ន ជាមយួនឹង បទពវិជសាធន ៍
ជៅហក្រ ស្ត្ ជាង ជគ មវិនធាលា បរ់ាន។ 

ការទស្្នា តតីបហ�ន 
ហស្្ងយល់ មហាស្មថុតទហដល ជៅហក្រខាង ជាមយួនឹង អ្ក ធម្មជាតវិវ វិទយា 
ហែ្ក �នវប្ដាឋា ន  ជដើម្ ីហស្្ងយល់ ពី�ីវជៈស្មថុតទ  ក្ថុង តំបន ់ជនាះ  ដវូចជា  
តតីប ហ�ន ជែសាត ស្មថុតទឬដវូលហ្ីន ជោស្មថុតទ  នវិង បក្ ីផ្លា ស់្ទី�តមក 
ោមរដវូវកាល។ 

ការត�មថុ�ទឹកកមសានតា  
ជោតទឹក ជៅកហនលាង ោងំ ពវិពរ័ណ៍ �លវប្ដាឋា ន ។ កហនលាង រាន កំណត។់ 
តតរូវ រានការកកទ់ថុកជាមថុន។ 

កម្មវ វិធី VISITOR APP
ជដាន�វូត កម្មវ វិធី  Visitor App របស់្ ជយើង ពី  App 
Store ឬ Play Store។ កម្មវ វិធីជនះ បង្ហា ញ ពី ោរាង 
កាលវ វិភាគកម្មវ វិធីកមសានតាហែន ទី ទំនាកទ់ំនង 
អតតាស្ញ្ញា ណ ស្ត្ នវិង ពត័រ៌ាន ជាជតចើនជទៀត។

WIFI �ល វប្ដាឋា ន
�លវប្ដាឋា នជនះ ែតាល់�វូន WiFi ជដាយ 
ឥតគវិតនែលា ទវូទងំ ម�្ឈមណ្ឌ លទងំមវូល ។ 
ស្វូមជត�ើស្ជរ ើស្ បណាតា ញ ហដល រាន ជ ្្ម ះ ថា AquariumWiFi។ ពថុំចាបំច ់
រាន ជល� ស្រាងា តជ់�ើយ 
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ពត័ ៌រានទវូជៅ
ស្វូម ស្ាគមន ៍មកកាន ់�ល វប្ ដាឋា ន ប៉ា ស្ថុីហ្វិក  [Aquarium of the Pacific]។ ជតបើតបស់្ ហែន ទីជនះ  នវិង ជស្ៀវជៅ មគ្ជទស្ ក ៍ស្តរាប ់ជេញៀវ  ជដើម្ ី
ហស្្ង រក នវូវ ភាព អសាចា រ្យ នន មហា ស្មថុតទ។ 

ការែ្ងជតពង បហន្ម ជទៀត 
កម្មវ វិធី ខាងជតកាម ជនះ រាន គវិត តបកប់ហន្ម។ ស្វូមជៅកាន ់មណ្ឌ ល ពត័រ៌ាន ស្តរាប ់ជរា៉ា ង  តនមលា នវិង លទ្ធភាពអាចចវូលមក កមសានតាបន ។  
ស្តរាបក់ារកក ់ទថុកជាមថុន ស្វូម ទវូរស្ពទេ ជៅជល� (562) 590-3100។


