
化学物質
取扱の基本
ស្វែ�ែងយល់់តាមរយៈគំនំូរូជីី វចល់
មលូ់ដ្ឋាា�នូនៃនូការប្រើ��ើ���់សារធាតុគុំើមើ

ភាសាស្វែ�ែរ

まんがでわかる

クメール語版

វីីដេ�អូូដេ�ះត្រូ�ូវីបាា�ដេ�ៀបដេ�ៀងដេ�ើងដេ�ើម្បីី�សិិក្សាាពី�ចំំដេ�ះ�ឹងម្បីូលដ្ឋាាា�ចាំាំបាាចំ់ ដេ�ើម្បីី�ត្រូបក្សាបកាា�ងាា�ដេដ្ឋាាយសិុវី�ិិភាាពី
�ូចំជាាចាំា�់វីិធាា�កាា�បន្ទាាា�់ យល់ពី�ចំំ�ុចំត្រូបុងត្រូបយ័�នដេពីលដេ�ើើកាា� �ិងភាាពីដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់ ឬហាា�ិភ័័យ�បសិ់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។



�បសិ់ទាំាំងឡាាយក្សាន�ងដេ�ាក្សា
គីឺសិុទ្ធធតែ�ដេ�ើើដេ�ើង

ដេដ្ឋាាយសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

អូញ្ចឹឹឹង ដេ�ាះដេយើងម្បីក្សាគីិ�ពី�
�ដេបៀបដេត្រូបើត្រូបាាសិ់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

�ិងដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�។

តែ�ដេបើដេយើងដេត្រូបើវាាដេដ្ឋាាយ�ាា�
កាា�ត្រូបុងត្រូបយ័�នដេទ្ធ អាាចំ�ឹង

បងកឲ្យយមាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់(កាា�ងាា�)។

សិំ�ួ�សិួ�ភាាាម្បីៗ!

ដេពីល�ិយាាយពី�«សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�»
ដេ�ើអូនក្សាគីិ�ដេ�ើញអូើ�តែ��?

សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�?
វាា�ូចំម្បីិ�សិូវីពាាក្សា់ពី័�ធ�ឹង
កាា��សិ់ដេ�ា�បសិ់ខ្ញុំំ�ំដេទ្ធ។

ថ្នានាំ�ាប សាាបូូ ថ្នានាំសិមាាាប់សិ�ើលិិ�
ទ្ធឹក្សាអូូសាាតែវីល ។ល។ តែ�លដ្ឋាាក្សា់លក្សា់
ដេ�ាម្បី�ឌលលក្សា់សិមាាា��ដេគីហដ្ឋាាា�

�ិងហាាងលក្សា់ថ្នានាំ�ាប...។

បាាទ្ធ/ចាំា�។

ម្បីិ�តែម្បី��ូដេចាំនាះដេទ្ធ។

�បសិ់ដេ�ាជុំុំវីិញខ្ញុំា��សិុទ្ធធតែ�
ដេ�ើើដេ�ើងដេដ្ឋាាយសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

ថ្នាាដេម្បីេចំ? ពីិ�តែម្បី�ឬ!?

តែម្បី�ដេហើយ។

អូូ អូញ្ចឹឹឹងផង!



តែបងតែចំក្សាជាា
«ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់» «ហាា�ិភ័័យ» តែ�លសិ�ុប

មាា�ពី��ត្រូបដេភ័ទ្ធដេ�ះ។

«ហាា�ិភ័័យ»គីឺសិំដេ�ាដេលើ
កាា�ត្រូសិូបចំូល�ាម្បីត្រូចំម្បីុះ�ិងមាា�់
តែ�លបងកឲ្យយមាា�កាា�ពីុល�ង�់�ង�

អូងគធាា�ុនៃ�សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�
តែ�លបងកដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�គីឺ

«ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់»គីឺសិំដេ�ាដេលើ
កាា�បងកចំំដេហះ �ិងកាា�ផា�ះ ត្រូពីម្បីទាំាំងកាា�បេះត្រូ�ូវីនៃ�

�ិងចូំលតែភ័នក្សា
តែ�លដេ�ើើឲ្យយ��ាក្សា

(�បួសិដេដ្ឋាាយសាា�ថ្នានាំ)។

តែ�លដេគីដេ�ាថ្នាាសាា�ធាា�ុ
បងកអូគីគ�ភ័័យ។

ម្បីយេ�ងដេទ្ធៀ� ម្បីិ�ត្រូ�ឹម្បីតែ�មាា�
ហាា�ិភ័័យ«កាា�ពីុល
�ង�់�ង�»បេុដេ�ះាះដេទ្ធ

គីួ�ឲ្យយខ្លាាាចំតែម្បី�។

ផលិ�ផលដេត្រូបើត្រូបាាសិ់ត្រូបចាំាំនៃ�ង�ូចំជាា
ថ្នានាំសិមាាាប់សិ�ើលិិ� �ិងទ្ធឹក្សាអូូសាាតែវីល

ត្រូបសិិ�ដេបើដេត្រូបើខ្ញុំុសិអាាចំ�ឹង
បេះពាាល់�ល់អាាយុជុំ�វីិ�

�ូដេចំនះត្រូ�ូវីត្រូបយ័�ន។

ត្រូបសិិ�ដេបើត្រូសិូបសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�
�យ�ដេពីលតែវីង ក្សា៏អាាចំបងកឲ្យយមាា�

«ពីុល�ុ��នៃ��»តែ�លបេះពាាល់�ល់
សិុខ្ញុំភាាពីដេដ្ឋាាយម្បីិ��ឹងខ្ញុំា��

ឧទាំាហ��៍�ូចំជាាកាា�
ដេក្សាើ�ម្បីហាា�ីក្សាជាាដេ�ើម្បី។

តែម្បី�ដេហើយ។

ម្បីហាា�ីក្សា



�ិយាាយដេ�ាកាា�បងាកា�ដេត្រូ�ាះ
ថ្នានាក្សា់កាា�ងាា� អូើ�តែ�លសិំខ្លាា�់
ជាាងដេគីគីឺកាា�ដេ�ា�ពីវីិ�័យ។

ដេ�ាះដេយើង
ម្បីក្សាដេម្បីើលសិិិ�ិដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�

ពាាក្សា់ពី័�ធ�ឹងសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

ដេ�ាះ ដេយើងម្បីក្សាដេម្បីើលលម្បីិិ�ថ្នាាដេ�ើ
ដេ�ាក្សាតែ�ាងដេ�ើើកាា�មាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់

សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�នអូើ�ខ្ញុំាះ!

កាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់
ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�ឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

ត្រូសិប�ាម្បីខ្ញុំាឹម្បីសាា�កាា�ងាា�។

ត្រូ�ូវីពីិ�ិ�យដេម្បីើលជាាម្បីុ��ូវី
សិញ្ញាាា(បងាាាញដេដ្ឋាាយ�ូបភាាពី)

�ិងសាាាក្សាសិញ្ញាាាតែ�លមាា�ដេ�ាដេលើ
វី�ិ�ដ្ឋាាក្សា់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�តែ�លដេត្រូបើត្រូបាាសិ់។

បាាទ្ធ/ចាំា�។

ត្រូបសិិ�ដេបើមាា�ក្សាី�បាា�ម្បីា ឬមាា�
ភាាពីខ្ញុំុសិពី��ម្បីា�ា ត្រូ�ូវីរាាយកាា��៍
ដេ�ាអូនក្សាដេម្បីើលកាា�ខ្ញុំុសិត្រូ�ូវីភាាាម្បី។

យាេាងដេហើចំ�ាសិ់ត្រូ�ូវី
អូ�ុវី�ី៣ដេ�ះឲ្យយបាា�ខ្លាាាប់ខ្ញុំា��។

ដេយាាង៖ ដេ�ះជាាសិិិ�ិតែ�លបងកដេ�ើងដេដ្ឋាាយ«វី�ិ�មាា�ផលបេះពាាល់» «វី�ិ�តែ�លអាាចំបងកចំំដេហះ» «ឧសិា័�តែ�លអាាចំបងកចំំដេហះ» 

«វី�ិ�តែ�លអាាចំផា�ះ»ក្សាន�ង�បាាយកាា��៍�បួសិឬបាា�់បង់ជុំ�វីិ��បសិ់បុគីគលិក្សាដេ�ាឆ្នាំនាំ២០១៩។

１ វី�ិ�មាា�ផលបេះពាាល់ 213 ក្សា���

2 វី�ិ�តែ�លអាាចំបងកចំំដេហះ 164 ក្សា���

3 ឧសិា័�តែ�លអាាចំបងកចំំដេហះ 59 ក្សា���

4 វី�ិ�តែ�លអាាចំផា�ះ 14 ក្សា���

ក្សា���ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�បងកដេ�ើងដេដ្ឋាាយសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�ក្សា���ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�បងកដេ�ើងដេដ្ឋាាយសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�
(តែបងតែចំង�ាម្បីត្រូបដេភ័ទ្ធម្បីូលដេហ�ុ)(តែបងតែចំង�ាម្បីត្រូបដេភ័ទ្ធម្បីូលដេហ�ុ)

«វី�ិ�មាា�ផលបេះពាាល់»
«វី�ិ�តែ�លអាាចំបងកចំំដេហះ»

មាា�ដេត្រូចំើ�តែម្បី���...។

ឧទាំាហ��៍�ូចំជាា

ក្សាាិ�

សិុខ្ញុំភាាពី

ឧបក្សា��៍ សិដេម្បីាង

ប�ិកាាា�



ដេម្បីើលដេ�ា
ងាាយយល់តែម្បី�។

ដេពីលខ្ញុំាះត្រូ�ា�់តែ�ពី័�៌មាា�សាាាក្សាសិញ្ញាាា
គីឺម្បីិ�ទាំា�់ត្រូគីប់ត្រូ�ា�់ដេ�ាដេ�ើយដេទ្ធ។

សិូម្បីពីិ�ិ�យដេម្បីើល
«SDS (ទ្ធំពី័�ទ្ធិ�ន�័យសិុវី�ិិភាាពី)ផង។ បាាទ្ធ/ចាំា�។

SDS គីឺជាា
ដេសិចំក្សាី�តែ�ន្ទាាំអូំពី�កាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់

តែ�លក្សា�់ត្រូ�ា�ូវីពី័�៌មាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់
�ិងហាា�ិភ័័យ�បសិ់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

ដេ�ាដេលើសាាាក្សាសិញ្ញាាា
មាា�ក្សា�់ត្រូ�ា�ូវី

ពី័�៌មាា�ចាំាំបាាចំ់បំផុ�
ក្សាន�ងកាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

ទ្ធ�ដេ�ះ
ដេយើងម្បីក្សាដេម្បីើល

សិញ្ញាាាតែ�លត្រូ�ូវីបាា�ដេត្រូបើ
ដេ�ាដេលើសាាាក្សាសិញ្ញាាាផងតែ��។

ដេ�ាះម្បីក្សាដេម្បីើល
សាាាក្សាសិញ្ញាាាជាាក្សា់តែសិីង។

សិញ្ញាាាដេផេងដេទ្ធៀ�
សិូម្បីដេម្បីើលឯក្សាសាា�ភាាាប់!

ដេ�ើម្បីី�កាា�ពាា�ដេពីលអាាសិ�ន
សិូម្បីចំងចាំាំសិញ្ញាាា �ិង

ត្រូបក្សាបកាា�ងាា�ដេដ្ឋាាយសិុវី�ិិភាាពី!

ដេដ្ឋាាយតែបងតែចំក្សាអូំពី�
ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់ �ិងហាា�ិភ័័យ

នៃ�សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

សិញ្ញាាាគីឺជាាកាា�បងាាាញ�ាម្បី
�ូបភាាពីដេ�ើម្បីី�ឲ្យយងាាយយល់

តែម្បី�ដេហើយ កាា�បងាាាញ�ាម្បី
សាាាក្សាសិញ្ញាាា �ិងSDS

គីឺដេ�ើម្បីី�មាា�ត្រូបដេយាាជុំ�៍�ល់
កាា�ធាាន្ទាាសិុវី�ិិភាាពី �ិងសិុខ្ញុំភាាពី

�បសិ់អូនក្សាដេ�ើើកាា�។

សិញ្ញាាាសិ�ុបទាំាំងអូសិ់មាា�៩
ដេ�ាទ្ធ�ដេ�ះដេយើង�ឹងតែ�ន្ទាាំ៤

តែ�លមាា�ភាាពី�ំ�ាង!

សាាាក្សាសិញ្ញាាា សិញ្ញាាា 
GHS*

(ដេ�ាាះផលិ�ផល) △△△   ផលិ�ផល ○○○○

(បងាាាញដេដ្ឋាាយ�ូបភាាពី)                        (ពាាក្សាយ��លឹក្សាឲ្យយត្រូបុងត្រូបយ័�ន)  

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់

・កាា�បងាាាញ�ាម្បី�ូបភាាពីអំូពី�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់្សា �ិងហាា�ិភ័័យ
・ពាាក្សាយ��លឹក្សាឲ្យយត្រូបុងត្រូបយ័�ន
・ពី័�៌មាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់ �ិងហាា�ិភ័័យ
・កាា�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន
・ដេ�ាាះផលិ�ផលគី�ម្បី�
・ពី័�៌មាា�សិមាគាល់អូនក្សាផគ�់ផគង់
・ត្រូបកាា�ដេផេងៗតែ�ល�ត្រូម្បីូវីឲ្យយបងាាាញត្រូសិប�ាម្បីចំាប់ក្សាន�ងត្រូសិុក្សា

ចំំ�ុចំពី�៌ន្ទាាដេ�ាដេលើសាាាក្សាសិញ្ញាាា

Safety Data Sheet 

※GHS：The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
(ត្រូបពី័�ធសិត្រូម្បីួលតែបបសាាក្សាលពាាក្សា់ពី័�ធ�ឹងកាា�បងាាាញ�ិងតែបងតែចំក្សាផលិ�ផលគី�ម្បី�)

បងកចំំដេហះ ឬអាាចំដេ�ះ ។ល។ ដេ�ើើឲ្យយ�លួយ ។ល។ មាា�សាា�ធាា�ុពីុលខ្លាាាំង អាាចំបងកម្បីហាា�ីក្សា ។ល។

(ពី័�៌មាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់�ិងហាា�ិភ័័យ)
・វី�ិ�រាាវី �ិងចំំហាាយតែ�លបងកចំំដេហះ    ・ដេបើត្រូសិូបចំូលគីឺអាាចំពីុល

(កាា�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន) ត្រូបុងត្រូបយ័�នដេពីលដេត្រូបើត្រូបាាស់ិ
・ហាាម្បីមាា�អូ�ា��ដេភ័ាើង   ・ដេត្រូបើឧបក្សា��៍កាា�ពាា�ផ្ទាាាល់ខ្ញុំា���ិងឧបក្សា��៍បី�� ខ្ញុំយល់

ទាំាក្សា់ទ្ធង�ឹងសិញ្ញាាា
សិូម្បីដេម្បីើលទ្ធំពី័�បន្ទាាាប់។



ដេ�ាក្សាន�ងសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

ដេអូ�ិចំត្រូ�ូចំក្សា៏អាាចំ
កាាាយជាាត្រូបភ័ពីដេ�ះបាា�តែ��

ត្រូ�ូវីបំបាា�់ឲ្យយត្រូបាាក្សា�។

ត្រូបសិិ�ដេបើមាា�បំពាាក្សា់តែខ្ញុំេមាេាសិ់��
កាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់វាាក្សា៏អាាចំ

លុបបំបាា�់ចំ��ីដេអូដេ�ចំត្រូ�ូ�តែ��។

ជាាពីិដេសិសិ ២ចំំ�ុចំដេ�ះ
ត្រូ�ូវីតែ�ត្រូបុងត្រូបយ័�ន។

វី�ិ�តែ�លអាាចំបងកចំំដេហះ
វី�ិ�តែ�លមាា�ជាា�ិអាាសិុ��

ត្រូ�ូវីដ្ឋាាក្សា់ក្សាន�ង�បសិ់ដ្ឋាាក្សា់តែ�លមាា�គីត្រូម្បីបបិទ្ធជុំិ�

ដេហើយក្សាុំ�ក្សាាក្សាន�ង�បសិ់ដ្ឋាាក្សា់តែ�លងាាយខ្ញុំូចំ។

ម្បីិ�ដេ�ះក្សា៏ពីិ�តែម្បី�តែ�ជាា�ិអាាសិុ��
អាាចំកាា�់សាា�ធាា�ុដេផេងដេទ្ធៀ�។
ដេដ្ឋាាយសាា�អាាចំមាា�កាា�ត្រូប�ិក្សាម្បីាខ្លាាាំង
�ូដេចំនះក្សាុំឲ្យយមាា�កាា�បេះ ក្សាក្សាិ� តែក្សាី�ចំំដេហះឬក្សាំដេ�ា។

ដេត្រូ�ាពី�ដេ�ះ វី�ិ�តែ�លអាាចំដេ�ះ
ដេដ្ឋាាយត្រូប�ិប�ីិក្សាម្បីាទ្ធឹក្សា (ហាាម្បីបេះទ្ធឹក្សា)

�ិងឧសិា័�សិមាាា�ខ្ញុំាសិ់ក្សា៏ត្រូ�ូវីត្រូបយ័�នតែ��។

ត្រូ�ូវីដេត្រូបើត្រូបាាសិ់ឯក្សាសិ�ា�� �ិងតែសិីក្សាដេជុំើង
កាា�ពាា�ចំ��ីដេអូ�ិចំត្រូ�ូ�ឲ្យយបាា�លិ។

ជាាសាា�ធាា�ុដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់
មាា��ូចំជាាផា�ះ �ិងបងកចំំដេហះ

ដេ�ើើឲ្យយ�លួយ។

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់នៃ�សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�
មាា�ដេត្រូចំើ�តែម្បី�។

ដេ�ើដេ�ើើ�ូចំដេម្បីីេចំដេទ្ធើបអាាចំ
ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់បាា�

ត្រូបក្សាបដេដ្ឋាាយសិុវី�ិិភាាពីដេ�ា?

�ំបូង ត្រូ�ូវីត្រូបុងត្រូបយ័�ន
ចំំដេពាាះដេ�ឿងទ្ធូដេ�ា!

គីួ�ចំងចាំាំថ្នាា
កាា�ដេ�ះអាាចំដេក្សាើ�ដេ�ើងដេដ្ឋាាយសាា�
ក្សា�ីា៣ផេ�ំ�នាគីឺវី�ិ�តែ�លអាាចំដេ�ះ/

អូុក្សាសិុ�តែហេ� (ខ្ញុំយល់)/ត្រូបភ័ពីចំំដេហះ។

ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់

វី�ិ�ផា�ះ

វី�ិ�អាាចំដេ�ះ

អូុក្សាសិុ�តែហេ�
(ខ្ញុំយល់)

ត្រូបភ័ពីចំំដេហះត្រូក្សាដ្ឋាាសិ �ិងត្រូក្សា�ា�់តែ�លមាា�ជាា�ិខ្លាាាញ់ត្រូក្សាដ្ឋាាសិ �ិងត្រូក្សា�ា�់តែ�លមាា�ជាា�ិខ្លាាាញ់
ឬក្សាំទ្ធិចំដេ�ាហធាា�ុម្បីិ�ត្រូ�ូវីដ្ឋាាក្សា់ដេ�ាឬក្សាំទ្ធិចំដេ�ាហធាា�ុម្បីិ�ត្រូ�ូវីដ្ឋាាក្សា់ដេ�ា
ក្សាតែ�ាងតែ�លត្រូ�ូវីពី�ាឺនៃ�ងផ្ទាាាល់ដេ�ើយ។ក្សាតែ�ាងតែ�លត្រូ�ូវីពី�ាឺនៃ�ងផ្ទាាាល់ដេ�ើយ។

បំបាា�់ដេអូ�ិចំត្រូ�ូ�

បងកចំំដេហះដេដ្ឋាាយ�ម្បីាជាា�ិ ត្រូប�ិប�ីិក្សាម្បីាខ្ញុំា��ឯង អាាចំដេ�ះដេដ្ឋាាយត្រូប�ិប�ីិក្សាម្បីាទ្ធឹក្សា ជាា�ិអាាសិុ��ដេលើសិអូុក្សាហាគា�ិចំ

ឧសិា័�សិមាាា�ខ្ញុំាសិ់ អាាចំបងកចំំដេហះ ឬអាាចំដេ�ះ ជាា�ិអាាសិុ��

※ដេយាាង៖ សិមាាគីម្បី�៍បងាកា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�សានាក្សា់កាា�ក្សា�ា�ល «ដេម្បីដេ�ៀ�អាាចំអូ�ុវី�ីបាា�ភាាាម្បី កាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�ឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី -�ដេបៀបអាា�SDS-»

ក្សាុំដេ�ាជុំិ�ដេភ័ាើង។ �ក្សាាដេ�ាក្សាតែ�ាងទ្ធុក្សាដ្ឋាាក្សា់តែ�លបាា�ក្សាំ��់។�ក្សាាដេ�ាក្សាតែ�ាងទ្ធុក្សាដ្ឋាាក្សា់តែ�លបាា�ក្សាំ��់។



មាា�វីិ��ជាាដេត្រូចំើ� បេុតែ�ី
ចំំ�ុចំម្បីូលដ្ឋាាា�គីឺត្រូ�ូវីពាាក្សា់

ឧបក្សា��៍កាា�ពាា� �ិងកាា�បី��ខ្ញុំយល់។

ដេ�ាដេពីលដេ�ើើកាា�
សិំខ្លាា�់ត្រូ�ូវីវាាសិ់ក្សាំហាាប់នៃ�

សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�ក្សាន�ងខ្ញុំយល់ជាា�ិចំឹ។

ដេ�ើដេ�ើើ�ូចំដេម្បីីេចំដេទ្ធើបអាាចំដេជុំៀសិវាាង
�ងកាា�បេះពាាល់សិុខ្ញុំភាាពីបាា�?

កាា�បី��ខ្ញុំយល់អាាកាាសិគីឺ
សិំដេ�ាដេលើកាា�ដេ�ើើកាា�ងាា�ដេ�ា

ក្សាតែ�ាងតែ�លមាា�ខ្ញុំយល់ដេចំញចំូលលិ
ដេដ្ឋាាយមាា�ត្រូបពី័�ធបី��ខ្ញុំយល់ឬក្សាងាាា�បឺ�ខ្ញុំយល់។

ម្បីុ�ដេ�ើើកាា�ត្រូ�ូវីពីិ�ិ�យបញ្ញាាាក្សា់។
សិូម្បីដេម្បីើលទ្ធំពី័�«ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�»

ដេ�ើម្បីី�ទ្ធទ្ធួលបាា�ពី័�៌មាា�បតែ�ិម្បី!

អូើ�តែ�ល�ា�់ក្សាំពីុងដេត្រូបើគីឺ
ត្រូបពី័�ធបី��ខ្ញុំយល់។

កាា�ដេត្រូបើឧបក្សា��៍កាា�ពាា�គីឺខ្ញុំុសិ�នា
អាាត្រូសិ័យ�ាម្បីក្សាតែ�ាងដេ�ើើកាា�។

ដេទាំាះប�ជាាសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�តែ�លមាា�ហាា�ិភ័័យក្សា៏ដេដ្ឋាាយ
ត្រូបសិិ�ដេបើមាា�កាា�ត្រូគីប់ត្រូគីងក្សាំហាាប់បាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

អាាចំបងាកា�កាា�បេះពាាល់�ល់សិុខ្ញុំភាាពីបាា�។

ត្រូបសិិ�ដេបើដេត្រូកាាម្បីក្សាត្រូម្បីិ��ាម្បីួយ
ក្សាំហាាប់តែ�លត្រូ�ូវីបាា�វីិ�ិចំ័័យថ្នាា

ម្បីិ�ផីល់ផលអាាត្រូក្សាក្សា់�ល់សិុខ្ញុំភាាពី
ដេគីដេ�ាថ្នាាក្សាំហាាប់អាាចំអូ�ុញ្ញាាា�បាា�

(តែ��ក្សាំ��់នៃ�ផលបេះពាាល់�ាម្បីអាាជុំ�ពី)។

អឺឺ...ដ្ឋាូចមានូអារមែណ៍៍មិនូ��ួល់...។

មិនូអឺើប្រើ�ឬ!?
ប្រើនូៅក្នុុ�ងសារធាតុុគំើមើ

មានូហា�នូិភ័័យប្រើ�ចើនូណ៍��់!

ប្រើតាះមក្នុប្រើមើល់
ហា�នូិភ័័យ�ំ��នូ់នៃនូសារធាតុុគំើមើ។

■ សាា�ធាា�ុពីុលខ្លាាាំង

■ សាា�ធាា�ុបងកម្បីហាា�ីក្សា

■ ភាាពីត្រូប�ិក្សាម្បីា

■ សាា�ធាា�ុបេះពាាល់តែភ័នក្សា/សាា�ធាា�ុបេះពាាល់ឬដេ�ើើឲ្យយ�លួយតែសិីក្សា

បងកផលបេះពាាល់�ល់សិុខ្ញុំភាាពីម្បី�ុសិេក្សាន�ង�យ�ដេពីលខ្ញុំា�

ឧ. សាា�ធាា�ុផេំសាាយអាានៃ� កាាដេបាា�ម្បីេូ�ូសិុ�� អូូ�ត្រូ�ូតែសិ�សិូុលហើ�� ។ល។

សាា�ធាា�ុតែ�លអាាចំបងកឲ្យយមាា�ម្បីហាា�ីក្សា។

ឧ. បង់តែហេ� ១,២-ដ្ឋាាយក្សាា�ួត្រូបូ�ា� ត្រូក្សាូម្បី�ញេ�ម្បី ។ល។

បងកឲ្យយមាា�កាា�ត្រូប�ិក្សាម្បីាអាាតែ��ហេ�ដេដ្ឋាាយសាា�បេះត្រូ�ូវីតែសិីក្សា

ឬអាាតែ��ហេ�ផា�វី�ដេងាើម្បីដេដ្ឋាាយសាា�កាា�ត្រូសិូបចំូល (�ងាក្សា់)។

ឧ. ត្រូបដេភ័ទ្ធអាាយសិូសាាយអាាដេ�� ត្រូបដេភ័ទ្ធអាាម្បី�� ។ល។

បងកឲ្យយមាា�ភាាពីម្បីិ�ត្រូបត្រូក្សា��ចំំដេពាាះតែភ័នក្សា�ិងតែសិីក្សា�បសិ់ម្បី�ុសិេ។

ឧ. អាាសិុ��ក្សាា�ី� សិូុលហាើា� អាាម្បីេូ��ញ្ញាាាក្សា់ អាាសិុ��សិូដ្ឋាា ។ល។

ដេត្រូ�ាពី�ដេ�ះដេ�ាមាា�
■សាា�ធាា�ុពីុល�ំ�ពីូជុំ
■តែហេ�ត្រូប�ិក្សាម្បីាដេកាាសិិកាាប�ីពីូជុំ
ជាាដេ�ើម្បី។

សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�អាាចំចំូលក្សាន�ងរាាងកាាយម្បី�ុសិេ
�ាម្បី�យ�កាា��ក្សា�ដេងាើម្បី(ត្រូសិូបចំូល)

តែសិីក្សា តែភ័នក្សាជាាដេ�ើម្បី។

មាា�ហាា�ិភ័័យ

�ំដេ�ើ��ាងកាា�់នៃ�សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�ចំូលក្សាន�ងខ្ញុំា��ម្បី�ុសិេ

■ ចំំ�ុចំទ្ធ�១ កាា�បី��ខ្ញុំយល់អាាកាាសិ

■ ចំំ�ុចំទ្ធ�២ ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�

កំ្សាហាាប់អាាចំអូ�ុញ្ញាាា�បាា�

ចាំា�់ទុ្ធក្សាថ្នាាហាា�ិភ័័យគឺីសិិិ�ក្សាន�ងប�ិដេវី�អូ�ុញ្ញាាា� ហាា�ិភ័័យគីឺសិិិ�ដេ�ាដេលើសិពី�ប�ិដេវី�អូ�ុញ្ញាាា�ទាំាប ខ្ញុំាសិ់

ក្សាំហាាប់បេះពាាល់ (�ួ�ដេលខ្ញុំវាាសិ់)
*ក្សាំហាាប់អូ�ុញ្ញាាា�បាា� *ក្សាំហាាប់អូ�ុញ្ញាាា�បាា� TLV-TWA TLV-TWA ជាាដេ�ើម្បីជាាដេ�ើម្បី



ដេត្រូសាាម្បីនៃ�កាា�ពាា�សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

មាេាសិ់

សំិដេលៀក្សាបំពាាក់្សាកាា�ពាា�

មាេាសិ់កាា�ពាា�សាា�ធាា�ុពីុល មាេាសិ់កាា�ពាា��ូល�

តែវី���ាកាា�ពាា�

ដេ�ាមាា�សិំដេលៀក្សាបំពាាក្សា់ �ិង

តែសិីក្សាដេជុំើងកាា�ពាា�ចំ��ីដេភ័ាើងដេទ្ធៀ�ផង។

ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�
ដេបើដេត្រូបើម្បីិ�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវីដេទ្ធ

គីឺ�ាា��័យដេទ្ធ។

ក្សា���ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�ម្បីួយចំំ�ួ�
�ត្រូម្បីូវីឲ្យយមាឹាសិ់អាាជុំ�វីក្សាម្បីាអូ�ុវី�ី
កាា�ពីិ�ិ�យសិុខ្ញុំភាាពីពីិដេសិសិ។

ដេ�ះជាាចំំ�ុចំពីិដេសិសិតែ�លត្រូ�ូវី
សិិក្សាា�ាម្បីកាា�ពីិ�ិ�យសិុខ្ញុំភាាពី

�ូដេចំនះត្រូ�ូវីដេ�ើើជាាត្រូបចាំាំ។

ទ្ធទ្ធួលកាា�ពីិ�ិ�យសិុខ្ញុំភាាពីពីិដេសិសិ
អាាចំជុំួយកាា�ពាា� �ិងអាាចំឆ្នាំាប់�ក្សាដេ�ើញ

ផលបេះពាាល់�ល់សិុខ្ញុំភាាពីដេដ្ឋាាយសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

គីឺកាា�ពាាក្សា់ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�
�ិងកាា�ពីិ�ិ�យសិុខ្ញុំភាាពីពីិដេសិសិ

លិ! ខ្ញុំំ�ំចាំាំបាា�ដេហើយ!
កាា�ដេ�ើើតែបបដេ�ះគីឺដេ�ើម្បីី�កាា�ពាា�ខ្ញុំា��ឯង

�ូដេចំនះត្រូ�ូវីដេ�ើើកាា�បញ្ញាាាក្សា់ដេ�ើងវីិញ។

ត្រូបសិិ�ដេបើមាា�អាា�ម្បីា�៍ខ្ញុំុសិត្រូបត្រូក្សា��
ត្រូ�ូវីរាាយកាា��៍ដេ�ាកាា�់

អូនក្សាដេម្បីើលកាា�ខ្ញុំុសិត្រូ�ូវីភាាាម្បី។

ទាំាក្សា់ទ្ធង�ឹងឧបក្សា��៍កាា�ពាា�ដេផេងដេទ្ធៀ�
សិូម្បីដេម្បីើលបតែ�ិម្បីក្សាន�ង

«ម្បីូលដ្ឋាាា�ត្រូគីឹះនៃ�សិុវី�ិិភាាពី �ិងកាា�កាា�ពាា�
ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា��ាម្បី�យ�

គីំ�ូ�ជុំ�វីចំល(ឯក្សាសាា�អូប់���ួម្បី)»!

�ដេបៀបពាាក្សា់មាេាសិ់ឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

ចំូ�ដេម្បីើល«វីិ��ពាាក្សា់មាេាសិ់»!

ចំំ�ុចំទ្ធ�១
យល់�ឹងពី��ដេបៀបដេសិា�ក្សាពាាក្សា់

�ិងដេដ្ឋាាះដេចំញឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី។

ចំំ�ុចំទ្ធ�២
ដេត្រូជុំើសិដេ�ើសិឧបក្សា��៍កាា�ពាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី

អាាត្រូសិ័យ�ាម្បីសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�តែ�លដេត្រូបើ។

ចំំ�ុចំទ្ធ�៣
ពីិ�ិ�យដេម្បីើល

ដេពីលដេវី�ាត្រូ�ូវីបី��(សិុពីលភាាពីដេត្រូបើត្រូបាាសិ់)។

ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�គីឺជាាវីិធាា�កាា�ម្បីួយ
ដេ�ើម្បីី�កាា�ពាា�ភាាពីបេះពាាល់ �ិង
កាា�ត្រូសិូបចំូលនៃ�សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�។

ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�
សិុវី�ិិភាាពីអូន្ទាាម្បី័យកាា�ងាា�

・
កាា�ពីិ�ិ�យសិុខ្ញុំភាាពីពីិដេសិសិ

កាា�ពាា�កាា�បេះពាាល់នៃ�
(��ាក្សាដេដ្ឋាាយសាា�ថ្នានាំ �ិងត្រូសិូបចំូលតែសិីក្សា)។

កាា�ពាា�កាា�ត្រូសិូបចំូល�ាម្បី�យ�កាា��ក្សា�ដេងាើម្បី។

ពាាក្សា់ជាាប់ខ្ញុំា��ដេ�ើម្បីី�

កាា�ពាា�រាាងកាាយ

ដេ�ាដេពីលដេ�ើើកាា�។

សិត្រូមាាប់កាា�ពាា�តែភ័នក្សា។



ដេទាំាះមាា�ដេហ�ុកាា��៍បន្ទាាា�់
ក្សា៏ម្បីិ�ត្រូ�ូវីអូ�ាះសាា�តែ��
ត្រូ�ូវីដេដ្ឋាាះត្រូសាាយដេដ្ឋាាយ
�ក្សាាភាាពីដេសិង�ម្បីសាងា�់។

តែម្បី�ដេហើយ។
ដេ�ាះដេយើងម្បីក្សាដេម្បីើល

ដេពីលមាា�ដេភ័ាើងដេ�ះ ឬកាា�ពីុល
ដេក្សាើ�ដេ�ើង ត្រូ�ូវីមាា�វីិធាា�កាា�

បន្ទាាា�់តែបប�ា។

ដេពីលដេ�ើើកាា�ពី�ា�់បឋម្បី

ត្រូបសិិ�ដេបើជុំះទ្ធឹក្សាដេលើសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

ត្រូ�ូវី�ក្សាាកាា�បី��ខ្ញុំយល់
ដេចំញចំូល។

ត្រូជាាបចំូល។

�ំបូងត្រូ�ូវីបងា��ទ្ធឹក្សា
�ាងឲ្យយបាា�លិ។

ត្រូបសិិ�ដេបើអាាចំ
ត្រូ�ូវីដេដ្ឋាាះសិំដេលៀក្សាបំពាាក្សា់ដេចំញ។

ដេទាំាះប�មាា�ដេហ�ុកាា��៍សាាា�ម្បីិ��ល់
ដេក្សាើ�ដេ�ើងក្សាី� អូើ�តែ�លសិំខ្លាា�់ដេន្ទាាះ

គីឺម្បីិ�ត្រូ�ូវីអូ�ាះសាា�ដេទ្ធ។

ត្រូបសិិ�ដេបើគីិ�ថ្នាាចំតែម្បីាក្សា
ត្រូ�ូវីរាាយកាា��៍ត្រូបាាប់

អូនក្សាដេម្បីើលកាា�ខ្ញុំុសិត្រូ�ូវីភាាាម្បី
ដេ�ះជាាវីិ�័យ!

បាាទ្ធ/ចាំា�។

អាាចំ�ឹងបងកឲ្យយមាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់។
ត្រូ�ូវីដេត្រូបើបំពីង់ពី�ា�់ពីិដេសិសិ។

�ំបូងត្រូ�ូវីរាាយកាា��៍ត្រូបាាប់អូនក្សា
ដេ�ាជុំុំវីិញ។ បន្ទាាាប់ម្បីក្សាទាំាក្សា់ទ្ធងដេ�ា

កាា�់ត្រូក្សាុម្បីពី�ា�់អូគីគ�ភ័័យ។

ត្រូ�ូវីឆ្នាំាប់
ដេចំញដេ�ាដេត្រូ�ា។

ក្សា���មាា�ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់កាា�ងាា�
ដេក្សាើ�ដេ�ើងតែម្បី�តែទ្ធ�

ដេ�ើត្រូ�ូវីដេ�ើើ�ូចំដេម្បីេីចំដេ�ា?វិីធាា�កាា�បន្ទាាា�់

ដេភ័ាើងដេ�ះ

មាា�អាា�ម្បីា�៍ម្បីិ�ត្រូសិួល ជាាប់សាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

ដេពីលមាា�ដេភ័ាើងដេ�ះ

ដេពីលមាា�អាា�ម្បីា�៍ម្បីិ�ត្រូសិួល

ដេពីលបេះត្រូ�ូវីតែភ័នក្សា �ិងតែសិីក្សា



�ដេបៀបពាាក្សា់មាេាសិ់អាាចំខ្ញុំុសិ�នាអាាត្រូសិ័យ�ាម្បី
ត្រូបដេភ័ទ្ធមាេាសិ់ �ិងអូនក្សាផលិ� �ូដេចំនះត្រូ�ូវីអាា�
ដេសិចំក្សាី�តែ�ន្ទាាំកាា�ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់ឲ្យយបាា�លិ។

មាេាសិ់ត្រូ�ូវីពាាក្សា់ដេដ្ឋាាយដ្ឋាាក្សា់ឲ្យយ
អូឹបជាាប់�ឹងម្បីុខ្ញុំ�បសិ់ខ្ញុំា��។

ត្រូ�ូវីដេត្រូបើមាេាសិ់
�ាម្បីកាា�តែ�ន្ទាាំ

ត្រូសិប�ាម្បីសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�តែ�លដេត្រូបើ! ត្រូបដេភ័ទ្ធមាេាសិ់តែ�លមាា�ខ្ញុំយល់បឺ�ដេចំញចំូល
ម្បីុ�ដេពីលដេត្រូបើត្រូ�ូវីពីិ�ិ�យ(ភាាពីអូឹបជាាប់)

ឲ្យយបាា�ត្រូបដេសិើ�។

ដេត្រូបើត្រូបាាសិ់�ួចំត្រូ�ូវី�ក្សាាទ្ធុក្សា
ដេ�ាក្សាតែ�ាងតែ�លបាា�ក្សាំ��់។

ចំូ�កាា�ពាា�ខ្ញុំា��ដេដ្ឋាាយ
អូ�ុវី�ី�ាម្បីវីិ��ដេត្រូបើ

ត្រូបាាសិ់មាេាសិ់
ឲ្យយបាា�ត្រូ�ឹម្បីត្រូ�ូវី!

�ដេបៀប
ពាាក្សា់មាេាសិ់

កាា�ពីិ�ិ�យភាាពីសិម្បី(វីិ��សិមាាា�អូវីិជុំាមាា�)
1) ដ្ឋាាក្សា់នៃ�ដេលើក្សាតែ�ាងបញ្ចឹឹ�លខ្ញុំយល់នៃ�មាេាសិ់។

2) �ក្សា�ដេងាើម្បីចំូលយឺ�ៗ។

1) ដេពីលត្រូសិូបខ្ញុំយល់ចំូល ត្រូបសិិ�ដេបើនៃផាត្រូសិូបលិ បាា��័យថ្នាាមាា�ចំដេន្ទាាាះ(ធាាាយ)�ិចំ។

កាា�ពីិ�ិ�យភាាពីសិម្បី(វីិ��សិមាាា�វីិជុំាមាា�)
1) ដ្ឋាាក្សា់នៃ�ដេលើក្សាតែ�ាងបញ្ចឹឹ�លខ្ញុំយល់នៃ�មាេាសិ់។

2) �ក្សា�ដេងាើម្បីដេចំញ។

3) ពីុំមាា�កាា�ធាាាយខ្ញុំយល់ពី�នៃផា ត្រូបសិិ�ដេបើមាេាសិ់ដេ�ើងដេបាេាង បាា��័យថ្នាាមាា�ចំដេន្ទាាាះ(ធាាាយ)�ិចំ។

※ក្សា���មាា�ចំដេន្ទាាាះ(ធាាាយ)ដេត្រូចំើ� សិូម្បីតែក្សា�ត្រូម្បីូវីតែផនក្សានៃផាម្បីុខ្ញុំ �ិង�ឹ�តែខ្ញុំេដេ�ាចំងាកា�។

ត្រូបដេភ័ទ្ធត្រូបទាំាក្សា់�នា

ត្រូបដេភ័ទ្ធតែខ្ញុំេ២

ក្សាតែ�ាង�ក្សាាទុ្ធក្សាមាេាស់ិ



ដេចំញផាយតែខ្ញុំម្បី�ន្ទាា ឆ្នាំនាំ២០២១

ដេចំញផាយដេដ្ឋាាយ៖ ត្រូក្សាសិួងសិុខ្លាាភ័ិបាាល

កាា�ងាា� �ិងសិុខ្ញុំុមាាលភាាពី

សិហកាា�ដេដ្ឋាាយ៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.

ពាាក្សា់ពី័�ធ�ឹងសាា�ធាា�ុគី�ម្បី� ឬកាា�ត្រូគីប់ត្រូគីងសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

ផលិ�ដេដ្ឋាាយ៖ Sideranch Inc.

តែសិើងយល់�ាម្បី�យ�គីំ�ូ�ជុំ�វីចំល

មូ្បីលដ្ឋាាា�នៃ�កាា�ដេត្រូបើត្រូបាាស់ិសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�

ពិី�ិ�យដេម្បីើលសិញ្ញាាាបងាាាញដេ�ាដេពីលដេត្រូបើត្រូបាាស់ិសាា�ធាា�ុគី�ម្បី�!

ក្សា��បង្ហ�ញ��ម្បី�ូបភ័�ពី ភាាពីដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់/ហាា�ិភ័័យតែ�លមាា�ភាាពី�ំ�ាង ឧទាំាហ��៍នៃ�ចំំ�ុចំត្រូបុងត្រូបយ័�នតែ�លមាា�ភាាពី�ំ�ាង

(កាា�ផា�ះត្រូ�ាប់តែបក្សា)

(អូ�ា��ដេភ័ាើង)

(អូ�ា��ដេភ័ាើងដេលើ�ងើង់)

(�ុងឬក្សាំបេុងហាគាសិ)

(ភាាពី�លួយ)

(ក្សាាលដេខ្លាាាចំ)

(ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់�ល់សិុខ្ញុំភាាពី)

(ប�ិសាិា�)

(សិញ្ញាាាឧទាំា�)

សិមាគាល់៖ ពី�៌ន្ទាាដេដ្ឋាាយ�ក្សាត្រូសិង់យក្សាចំំ�ុចំតែ�លមាា�ភាាពី�ំ�ាង។ 2020.9

ឯក្សាសាា�ភាាាប់

ភា
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ដេត្រូ�
ាះថ្នា

នាក្សា
់

ហា
ា�
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ដេត្រូ�
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ល
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�ិសា
ិា�

កាា�ហាាម្បីជុំក្សា់បាា�ី។

ម្បីិ�ត្រូ�ូវីដេ�ាតែក្សាី�ក្សាតែ�ាងមាា�សិ��ុ�ហភាាពីខ្ញុំាសិ់ ផ្ទាកាដេភ័ាើង ត្រូបភ័ពីដេភ័ាើង។

ត្រូ�ូវី�ក្សាាទ្ធុក្សាដេ�ាក្សាតែ�ាងតែ�លមាា�ខ្ញុំយល់ដេចំញចំូលលិ។

ម្បីិ�ឲ្យយត្រូ�ូវីពី�ាឺនៃ�ង ដេហើយ�ក្សាាទ្ធុក្សាដេ�ាក្សាតែ�ាងតែ�លមាា�ខ្ញុំយល់ដេចំញចំូលលិ។
ត្រូ�ូវីពាាក្សា់ដេត្រូសាាម្បីនៃ�កាា�ពាា�ត្រូ�ជាាក្សា់ �ិងឧបក្សា��៍កាា�ពាា�ម្បីុខ្ញុំ
ឬតែវី���ាកាា�ពាា�។

អាាចំបងកឲ្យយមាា�ភាាពី�លួយ

កាា���ាក្សា�ល់តែសិីក្សា�ង�់�ង�
កាា���ាក្សាតែភ័នក្សា�ង�់�ង�

ដេពីលផឹក្សាចំូល ឬត្រូសិូបចំូល ឬបេះត្រូ�ូវីតែសិីក្សា
អាាចំដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់�ល់ជុំ�វីិ� ឬមាា�ជាា�ិពីុល

ហាា�ិភ័័យនៃ�ជុំម្បីង�ំឺ�ពូីជុំ
ហាា�ិភ័័យនៃ�ជុំម្បីងមឺ្បីហាា�ីក្សា
អាាចំមាា�ផលបេះពាាល់អាាត្រូក្សាក់្សា�ល់កាា�ប�ីពូីជុំ ឬទាំា�ក្សា
កាា�ត្រូសូិបចូំលអាាចំប�ា�លឱ្យយមាា�អាាតែ��ហេ� �ងាក់្សា
�ិងពិីបាាក្សា�ក្សា�ដេងាើម្បី
កាា�បំផ្ទាាាញសិ�ីរាាងគ
ដេត្រូ�ាះថ្នានាក់្សា�ល់ជុំ�វិី�ត្រូបសិិ�ដេបើចូំល(ត្រូចំ�ំដេលបចូំល)ក្សាន�ងផា�វី�ដេងាើម្បី
ហាា�ិភ័័យដេត្រូ�ាះថ្នានាក់្សា

មាា�ហាា�ិភ័័យដេពីលប�ិដេភាាគីចំូល �ក្សា�ដេងាើម្បីចំូល ឬបេះត្រូ�ូវីតែសិីក្សា
បេះពាាល់តែភ័នក្សាខ្លាាាំង ត្រូប�ិក្សាម្បីាតែសិីក្សា
អាាចំបងកឲ្យយមាា�ត្រូប�ិក្សាម្បីាអាាតែ��ហេ�តែសិីក្សា
អាាចំបងកឲ្យយមាា�ត្រូប�ិក្សាម្បីា�ល់ផា�វី�ដេងាើម្បី ឬកាា�ដេ�ក្សា ឬវីិលម្បីុខ្ញុំ

បំផ្ទាាាញត្រូសិទាំាប់អូូហេ�� មាា�ផលបេះពាាល់�ល់សិុខ្ញុំភាាពី �ិងប�ិសាិា�

ជុំ�វីក្សាន�ងទ្ធឹក្សាគីឺសិម្បីី��ដេ�ាដេដ្ឋាាយសាា�ធាា�ុពីុលខ្លាាាំង�ាសិ់

ម្បីិ�ត្រូ�ូវីឲ្យយបេះត្រូ�ូវីតែសិីក្សា �ិងតែភ័នក្សា
ដេត្រូកាាយដេពីលដេត្រូបើត្រូបាាសិ់ត្រូ�ូវី�ាងខ្ញុំា��ឲ្យយបាា�សាិា�។
ត្រូ�ូវីពាាក្សា់សិំដេលៀក្សាបំពាាក្សា់កាា�ពាា� ដេត្រូសាាម្បីនៃ� �ិងតែវី���ាកាា�ពាា�។

ដេចំៀសិវាាងកាា�ត្រូសិូបចំូល។
ដេពីលមាា�អាា�ម្បីា�៍ម្បីិ�ត្រូសិួលត្រូ�ូវីទាំាក្សា់ទ្ធងដេ�ាត្រូគីូដេពីទ្ធយ។
ត្រូ�ូវីដេត្រូបើត្រូបាាសិ់ឧបក្សា��៍កាា�ពាា�។

ទាំាក្សា់ទ្ធង�ឹងពី័�៌មាា�ត្រូបម្បីូល ឬដេត្រូបើត្រូបាាសិ់ដេ�ើងវីិញ
សិូម្បីសិួ�ដេ�ាកាា�់អូនក្សាផលិ� ឬអូនក្សាផគ�់ផគង់។

កាា�ដេចាំាលត្រូ�ូវីដេ�ើើដេ�ើងដេដ្ឋាាយដេចំៀសិវាាងកាា�
ហូ�ចំូលនៃ�វី�ិ�ខ្លាាងក្សាន�ង/វី�ិ�សិត្រូមាាប់ដ្ឋាាក្សា់

ម្បីិ�ត្រូសិូបចំូល។
ម្បីិ�ដ្ឋាាក្សា់ចំូលក្សាន�ងមាា�់ ឬឲ្យយត្រូ�ូវី�ឹងតែសិីក្សា។
ដេត្រូបើតែ�ដេ�ាខ្លាាងដេត្រូ�ាអូ�ា� ឬក្សាតែ�ាងមាា�ខ្ញុំយល់ដេចំញចំូលលិ។
ត្រូ�ូវីពាាក្សា់សិំដេលៀក្សាបំពាាក្សា់កាា�ពាា� ដេត្រូសាាម្បីនៃ� �ិងតែវី���ាកាា�ពាា�។
ត្រូ�ូវី�ក្សាាទ្ធុក្សាដេដ្ឋាាយមាា�កាា�ចាំាក្សា់ដេសាា�។

ក្សាុំដ្ឋាាក្សា់វាាដេលើតែសិីក្សា។
ក្សាុំត្រូសិូបចំូល។
ពាាក្សា់មាេាសិ់ ដេត្រូសាាម្បីនៃ�កាា�ពាា� �ិងសិដេម្បីា�ក្សាបំពាាក្សា់កាា�ពាា�។
ឲ្យយមាា�ខ្ញុំយល់ដេចំញចំូល។
ដេ�ាដេពីលមាា�ភាាពីម្បីិ�ត្រូបត្រូក្សា��ដេលើរាាងកាាយ  ក្សាន�ងក្សា���សិងេ័យ
បេះពាាល់សាា�ធាា�ុម្បីិ�លិ ត្រូ�ូវីឲ្យយត្រូគីូដេពីទ្ធយពីិ�ិ�យ។

ម្បីិ�ត្រូ�ូវីបី��ដេ�ាកាា�់វី�ិ�ដ្ឋាាក្សា់ដេផេងដេទ្ធៀ�។

វី�ិ�ផា�ះ：ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់ផា�ះដេដ្ឋាាយប�ិមាា�ដេត្រូចំើ�
វី�ិ�ផា�ះ：ដេត្រូ�ាះថ្នានាក្សា់ជាាអូគីគ�ភ័័យ ខ្ញុំយល់ខ្លាាាំងឬរា��យបាេាយ
ដេពីលមាា�ក្សាំដេ�ាអាាចំ�ឹងផា�ះ

ឧសិា័�/តែអូូ��ូសិូូលតែ�លមាា�ធាា�ុចំំដេហះខ្ញុំាសិ់
វី�ិ�រាាវី �ិងចំំហាាយតែ�លបងកចំំដេហះខ្ញុំាសិ់
វី�ិ��ឹងតែ�លអាាចំដេ�ះ
ដេពីលមាា�ក្សាំដេ�ាអាាចំ�ឹងបងកអូគីគ�ភ័័យ
ដេពីលបេះត្រូ�ូវីខ្ញុំយល់�ឹងបងកកាា�ដេ�ះដេដ្ឋាាយ�ម្បីាជាា�ិ
ដេពីលបេះត្រូ�ូវីទ្ធឹក្សាអាាចំបងកជាាឧសិា័�មាា�ចំំដេហះ

អាាចំជុំត្រូម្បីុញឲ្យយមាា�កាា�ដេ�ះ ឬអូគីគ�ភ័័យ
អាាចំមាា�អូគីគ�ភ័័យ�ិងកាា�ផា�ះ

ឧសិា័�សិមាាា�ខ្ញុំាសិ់：អាាចំ�ឹងផា�ះដេពីលមាា�ក្សាំដេ�ា
ឧសិា័�រាាវីត្រូ�ជាាក្សា់ខ្លាាាំង：អាាចំដេ�ើើឲ្យយ��ាក្សាឬ�បួសិដេដ្ឋាាយត្រូ�ជាាក្សា់ខ្លាាាំង

ហាាម្បីជុំក្សា់បាា�ី។
ត្រូ�ូវីឃ្លាាា�ឲ្យយឆ្នាំងាយពី�កាា�ដេ�ះ។
ត្រូ�ូវី�ក្សាាទ្ធុក្សាដេដ្ឋាាយតែ�ក្សាពី�ដេគី។

ហាាម្បីជុំក់្សាបាា�ី។
មិ្បី�ត្រូ�ូវីដេ�ាតែក្សាី�ក្សាតែ�ាងមាា�សិ��ុ�ហភាាពីខ្ញុំាស់ិ ផ្ទាកាដេភ័ាើង ត្រូបភ័ពីដេភ័ាើង។
ក្សា���មាា�អូគីគ�ភ័័យដេក្សាើ�ដេ�ើង ត្រូ�ូវីដេគីចំខ្ញុំា��។
វី�ិ�ខ្លាាងក្សាន�ង/វី�ិ�សិត្រូមាាប់ដ្ឋាាក់្សាត្រូ�ូវីដេបាាះដេចាំាល�ាម្បីចំាប់កំ្សា��់។



ក្សាតែ�ាងទ្ធំន្ទាាក្សា់ទ្ធំ�ងពាាក្សា់ពី័�ធ�ឹងឯក្សាសាា�ដេ�ះ

ត្រូក្សាសួិងសុិខ្លាាភិ័បាាល កាា�ងាា� �ិងសុិខុ្ញុំមាាលភាាពី
ម្បី�ា��សីិង់ដ្ឋាា�កាា�ងាា�

តែផនក្សាសុិវី�ិិភាាពី�ិងអូន្ទាាម័្បីយ
កាា�ិយាាល័យសុិវី�ិិភាាពី


