
ការប្រប្រឹត្តដែលរណ្តត លឲ្យខាត្រង់ប្រយោជន៍ែូចជាការរញ្ចរ់កុងប្ាការងារ

យោយសារមូលយេត្ុែូចជា ការមានផ្ទៃយ ោះ ការសប្មាលកូន និងការសុុំចារ់ឈរ់សប្មាកយមើលដែកូនជាយែើម

ជាយរឿងដែលចារ់បានហាមឃាត្់

មនៃីរការងារប្រចុំយេត្តប្កុង នាយកោា នគុំ រររិសាា ននងិសមភារផ្នការជួលរគុ្គលកិ

ជូនចុំយ ោះអ្នកយ្វើការទុំងអ្ស់គន

យត្ើមានយរឿងដែលរបិាកយៅកដនែងយ្វើការដែររយឺេ?

ប្រសិនយរើអ្នកជួរនឹងការយរៀត្យរៀនយៅកដនែងយ្វើការ
សូមរិនិត្យយមើលេិត្តរ័ណ្ណ យទេងមួយយេៀត្

មិនថាកមមករជនជាត្ជិរ នុ រឺ កមមករជនជាត្ិររយេស(ប្រយេេវសីា)កយ៏ោយ 
「ការរញ្ចរក់ុងប្ាការងារយោយសារការមានដទៃយ ោះ」ជាយរឿងដែលេសុចារ់

ប្ត្ូ វបាន យគ្និោយថា
「មិ នេេួលសាគ ល់កា រសុុំ ចារ់ឈរ់ស ប្មាកសប្មាលកូ ននិ ង យមើល ដែកូ ន」

ប្ត្ូ វបាន យគ្និោយថា
「 ប្រសិ ន យរើ យ្វើកា របានត្ិ ច យមា ង  ប្ត្ូ វ យ្វើជារុ គ្គលិ ក យប្ៅ យមា ង」

ប្ត្ូ វបាន យគ្េមាែ ក់ ត្ុំ ដណ្ងយៅយរលសុុំ ចារ់ឈរ់ស ប្មា កយមើល ដែកូ ន

ប្ត្ូ វបាន យគ្រញ្ឈរ់កា រងា រ យៅ យរលដែលសប្មាកការងារ
យោយយប្រើ ប្បាស់「 វិធានការ ដែទុំសុ េភារមាា」

យៅ យរលដែលប្បារ់ថាមានផ្ទៃ យ ោះ
ប្ត្ូ វបាន យគ្និោយថា
「 មិ ន ជួយរនត វីសា」

ប្ត្ូ វបាន យគ្កាត្់រនាយ ប្បាក់ ដេ
យៅ យរលសុុំ ចារ់ឈរ់ស ប្មាកមុ ននិ ង យប្កាយយរលសប្មាលកូ ន

！

ឧទេរណ៍្・・・

សូមប្បារ់រីឆនៃៈយៅកាន់ប្កុមេ ុនឲ្យបានចាស់ថា「េ្ុុំចង់រនតការងារយប្កាយយរលសប្មាលកូនរួច（រនាៃ រ់រីសុុំចារ់ឈរ់សប្មាកយមើលដែកូន）」

សូមយមើលដទនកខាងយប្កាយអ្ុំរីប្ររ័នធដែលអាចយប្រើប្បាស់បានកនុងអ្ុំឡុងយរលមានផ្ទៃយ ោះនិងយរលសប្មាលកូន

រដនាមរីយលើយនោះយេៀត្・・・

យេត្ទុលែចូខាងយប្កាម
・មានដទៃយ ោះ សប្មាលកូន
・សប្មាកការងារយោយសារចញ់កូន
・សុុំចារ់ឈរស់ប្មាកមនុ និងយប្កាយសប្មាលកូន

យរើេេលួបានការប្រប្រតឹ្តដររយនោះជាយរឿងេសុចារ!់
・រញ្ចរ់កុងប្ាការងារ
・មិនប្ត្ូវរនតវីសាសប្មារ់សាន កយ់ៅ
・ប្ត្ូវបានកាត្់រនាយប្បាក់ដេ ជាយែើម
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យេត្តប្កុង យលេេូរស័រៃ យេត្តប្កុង យលេេូរស័រៃ យេត្តប្កុង យលេេូរស័រៃ យេត្តប្កុង យលេេូរស័រៃ

េុកផ្កែូ 011-709-2715 ត្ូកយូ 03-3512-1611 សីុហាា ក់ 077-523-1190 ខាហាគ វ៉ា 087-811-8924

អាអ្ុម ូរិ 017-734-4211 កាណ្តហាគ វ៉ា 045-211-7380 កយូត្ុ 075-241-3212 អ្ិេុិយម 089-935-5222

អ្ុិវ៉ា ត្ិ 019-604-3010 នីហាគ ា 025-288-3511 អ្ូសាកា 06-6941-8940 េូឈិ 088-885-6041

មីោ េគិ 022-299-8844 ត្ុោ មា 076-432-2740 េយូេគុ 078-367-0820 េវឹគ្ឹអ្ូកាក់ 092-411-4894

អាគ្ិា 018-862-6684 អ្ុីសិហាគ វ៉ា 076-265-4429 ណ្តរ៉ា 0742-32-0210 សាហាគ ក់ 0952-32-7218

ោ មា ហាគ ា 023-624-8228 េវឹគ្ុយ 0776-22-3947 វ៉ា កាោ មា 073-488-1170 ណ្តហាគ សាគ្ិ 095-801-0050

េវឹគ្ឹសីុមា 024-536-4609 ោ មា ណ្តសិុ 055-225-2851 ត្ុត្ត្ុរិ 0857-29-1709 ឃឹមា ម ូត្ុ 096-352-3865

អ្ុីបារ៉ា គ្ិ 029-277-8295 ណ្តហាគ ណុ្ 026-227-0125 សីុមា ណ្ិ 0852-31-1161 អ្យាក់ 097-532-4025

ត្ិឈិេគិ 028-633-2795 េគីេវឹ 058-245-1550 អ្ូកាោ មា 086-225-2017 មីោ សាគ្ិ 0985-38-8821

េគឺនមា 027-896-4739 សីុេេឹអ្ូកា 054-252-5310 េីុរ៉ាូសីុមា 082-221-9247 ខាេគុសីុមា 099-223-8239

ផ្សាមា 048-600-6210 ផ្អ្ឈិ 052-857-0312 ោ មា េគឹឈិ 083-995-0390 អ្ូគ្ិណ្តវ៉ា 098-868-4380

ឈិបាក់ 043-221-2307 មីអ្ិ 059-226-2318 ត្ុគ្ឹសុីមា 088-652-2718

យមា ងយ្វើការ：យមា ង៨កនែោះប្រឹក～យមា ង៥:១៥នាេីល្ងា ច（យលើកដលងផ្ែាយៅរ៍អាេិត្យ ផ្ែារុណ្យ ចុងឆ្ន ុំនិងយែើមឆ្ន ុំ）

ប្ររន័ធដែលអាចយប្រើប្បាស់សប្មារក់ារមានផ្ទៃយ ោះ ការសប្មាលកនូ និងការយមើលដែកនូ※

ប្រ រ័ នធ និ ង វិ ធានកា រ ដែល
កមមកា រិ នី ដែលមាន ផ្ទៃ យ ោះ  រឺ  បានស ប្មាលកូ នអាច យប្រើ ប្បាស់បា ន

ប្រ រ័ នធ និ ង វិ ធានកា រ (មួយដទនក)ដែល
កមម ក រ និ ង កមមកា រិ នីអាច យប្រើ ប្បាស់ ប្បាស់បានកនុ ង អ្ុំ ឡុ ង យរល យមើ ល ដែកូ ន

◆ការឈរ់សប្មាកការងារមនុ និង  យប្កាយយរលសប្មាលកនូ
អាចសប្មាកការងាររី៦សបាត េ៍មុនផ្ែាសប្មាលរំរឹងេុក
ជាេូយៅ យប្កាយសប្មាលកូនរយោះយរល៨សបាត េ៍ មិនអាចយ វ្ើការបានយេ

◆ការរតូរយៅការងារដែលប្សាលៗងាយៗ
អ្ុំឡុងយរលមានផ្ទៃយ ោះ អាចទមទរការរតូរយៅយ វ្ើការងារប្សាលៗងាយៗ

◆វិធានការដែទុំសេុភារមាា
ប្រសិនយរើមានការដណ្នាុំរីប្គូ្យរេយកនុងយរលរិនិត្យផ្ទៃយ ោះជាយែើម
សូមជូនែុំណឹ្ងយៅប្កុមេ ុន យែើមបីឲ្យចត់្វិធានការ

◆ការកុំណ្ត្យ់ៅយលើការងារដែលមានយប្គោះថាន ក់
ប្សតីមិនប្តូ្វយ វ្ើការងារដែលយលើកោក់ររស់ ា្ន់ៗ រឺយៅកដនែងដែលមានរយញ្ចញឧសម័នរុលជាយែើមយនាោះយេ

◆យរលយវល្ងដែទុំកនូ
ប្សតីដែលមានកូនអាយុតិ្ចជាង១ឆ្ន ុំអាចយ វ្ើការយសនើសុុំការសប្មាកយែើមបីដែទុំកូន យប្ៅរីយមា ងសប្មាកេូយៅ ១ផ្ែា២ែង កនុង១ែង ៣០នាេី

◆ការកុំណ្ត្យ់ៅយលើការយ្វើការដែមយមា ង យៅផ្ែាឈរស់ប្មាក និងែល់យរយ់ប្ៅ 
យយើងអាចយ្វើការយសនើឲ្យែកយចញនូវការយ្វើការដែមយមា ង យ្វើការផ្ែាឈរ់សប្មាក និងែល់យរ់យប្ៅបាន 

◆ការឈរ់សប្មាកយមើលដែកនូ
ជាេូយៅ អាចសប្មាករេូត្ែល់មួយផ្ែាមុនកូនែល់េួរ១ឆ្ន ុំ។ យេើយក៏អាចយ វ្ើការដរងដចកការសប្មាកជា២ដទនកទងដែរ

◆ការឈរ់សប្មាកយមើលដែកនូររស់ឪរកុយប្កាយយរលសប្មាលកនូ（ការឈរស់ប្មាកយមើលដែកនូយៅយរលយកើត្）
កនុងអ្ុំឡុង៨សបាត េ៍យប្កាយយរលកូនយកើត្ អាចយ វ្ើការសុុំចារ់ឈរ់សប្មាកយមើលដែកូនរេូត្ែល់៤សបាត េ៍ យោយដរងដចកជា២ែង យប្ៅរីការឈរ់
សប្មាកយមើលដែកូន

◆ការយ្វើការត្ចិយមា ងសប្មារយ់មើលដែកនូ
សប្មារ់រុគ្គលិកដែលចិញ្ចឹមកូនអាយុតិ្ចជាង៣ឆ្ន ុំ មានប្ររ័នធដែលយ វ្ើការតិ្ចយមា ងដែលអាចយប្រើប្បាស់បានយរើសិនជាចង់

◆ការឈរ់សប្មាកដែទុំកនូ
រុគ្គលិកដែលចិញ្ចឹមកូនមិនទន់ចូលសាល្ងរឋមសិកា អាចយ វ្ើការសុុំចារ់ឈរ់សប្មាករេូត្ែល់រយៈយរល៥ផ្ែាកនុង១ឆ្ន ុំ(កនុងករណី្ដែលមានកូនចរ់រី
២នាក់យឡើងយៅ បានរេូត្ែល់១០ផ្ែា)យែើមបីដែទុំកូនដែលមានជមាឺរឺររួសបាន យោយអាចសប្មាកមតងចរ់រីរយៈយរល១យមា ង

◆ការកុំណ្ត្យ់លើការងារដែមយមា ង
ចុំយ ោះរុគ្គលិកដែលចិញ្ចឹមកូនអាយុយប្កាម៣ឆ្ន ុំ អាចយ វ្ើការយសនើសុុំលុររុំបាត់្ការដែមយមា ងការងារបាន

※ការរនយល់រីប្ររ័នធយនោះប្ត្ូវបានសយងេរ។ សប្មារ់លកេេណ្ឌ លមអិត្សប្មារ់យសនើសុុំជាយែើម សូមយ្វើការេុំនាក់េុំនងយៅប្កុមេ ុនរឺមនៃីរការងារ

រញ្ជីយលេេរូសរ័ៃររសម់នៃរីការងារប្រចុំយេត្តប្កងុ នាយកោា នគុំ រររសិាា ននងិសមភារផ្នការជលួរគុ្គលកិ

យៅយរលដែលចង់ែឹងលមអិត្រីប្ររ័នធ រឺ កនុងករណ្ីមានរញ្ហា  ក់រ័នធនឹងឈរ់សប្មាកយរលមានផ្ទៃយ ោះ យរលសប្មាលកូន និងយរលសប្មាកយមើលដែកូនជាយែើម សូមយ្វើការរិយប្គោះជាមួយមនៃីរការងារប្រចុំយេត្តប្កុង នាយកោា នគុំ រររិសាា ននិងសមភារផ្ន
ការជួលរុគ្គលិក។
យទោះរីជាមិនរយញ្ចញអ្ត្តសញ្ហា ណ្ក៏យោយ េេួលការរិយប្គោះយោរល់ដែរ។ ភារឯកជនររស់អ្នកមករិយប្គោះយោរល់ប្ត្ូវបានរកាោ ងត្ឹងរឹង។
យេើយប្រសិនយរើមានការសុំណូ្មររ ក៏អាចយ្វើការរនយល់អ្ុំរីចារ់និងប្ររ័នធយៅកាន់ប្កុមេ ុនបានទងដែរ។

【 ឯ ក សា រ យោ ង】 យស ច កតី ស យងេ រ ផ្ន ចា រ់ សតី រី ភា រ យសមើ គន ផ្ន ឱ កា ស កា រ ងា រ រ រ ស់
រុ រ ស និ ង ប្សតី

ភាសាអ្ង់យគ្ែស ភាសាចិន ភាសារ័រេុយហាគ ល់ ភាសាយវៀត្ណ្តម ភាសាជរ ុន

令和５年３月作成 不利益取扱禁止（クメール語）
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