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宿泊業の安全衛生
យល់់ដឹឹងតាាមរយះម៉ាាាង់ហ្គាាាក់់(Manga)
ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមស្នាាាក់់នៅ�ា

ん が でで わ か る ភាាស្នាាខ្មែ�មរ
クメール語版



ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះនេះ�ើងសិិក្សា�ាស្វែសិែង�ល់់
ពីីសិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�
ថ្ងៃ�ឧសិ�ាហក្សាម័មស្នាាាក្សា់នេះ�ា!

ឧសិ�ាហក្សាម័មស្នាាាក់្សានេះ�ា
ជាាកាារងាារបដិិសិណ្ឋាាារកិ្សាច្ចចច្ចំនេះ�ាះ
អត្ថិិ�ិជ�
ដិ៍ល់អប្របនេះសិើរស្វែម័�នេះ�ហឹ�ង។

ស្វែម័�នេះហើ�!

នេះ�ាះជាានេះ�ាក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារដិូច្ចនេះនាាះក្សាីី
នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ
អាាច្ចនេះក្សាើត្ថិមាា�ស្វែដិរណ្ឋាា�។

អញ្ចឹច�ង
នេះ�ាះស្នាាក្សាម័ក្សានេះម័ើល់ម័ូល់នេះហត្ថិុច្ចំបង
ថ្ងៃ�នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារនេះ�ះ។

នេះអ�!

រូបភាាពីនេះម័ើល់នេះ�ា
ប្រសិសិ់ស្នាាាត្ថិ
នេះហើ�គួួរនេះអាា�សិរនេះសិើរស្វែម័�។ ក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារស្នាាាត្ថិ

គួួរនេះអាា��ាក្សា់�ាញផងស្វែដិរ!

នេះ�ាង៖ សិមាាគួម័កាារ�ារ�ប់ស្នាាាត់្ថិនេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារក្សាណ្ឋាាាល់ 
“�ិ�័ឹ�វិភាាគួនេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ/វិសិ័�សិណ្ឋាាា�ារផះះសិំណ្ឋាាក់្សា សិរុប(ឆ្នាំាាំ២០១៨)” 

(អាាប់នេះដិត្ថិស្វែ�៨ឆ្នាំាាំ២០១៩)

"ដួិល់"�ិង "ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ/ដិួល់ធ្លាាាក្សា់" 
មាា�នេះប្រច្ចើ�ស្វែម័�នេះ�...។

ចំំ�ួ�ក់រណីីនៅក់ើត្ថិម៉ាា�នៅ��ាះថ្នាាាក់់កាារងាារ

១ ដិួល់ ៧៦១ ក្សារណីី

២ ធ្លាាាក្សា់ពីីនេះល់ើ/ដិួល់ធ្លាាាក្សា់ ២៦៤ ក្សារណីី

៣ ច្ចល់នាាផះ��ដិំនេះណីើកាារ/ដិំនេះណីើកាារបងំំហួសិ ១៦៥ ក្សារណីី

៤ បុក្សា�ងិិច្ចខ្លាំាាំ ១១១ ក្សារណីី

៥ ម័ុត្ថិ/នេះកាាសិ ៨៦ ក្សារណីី



ប្រត្ថិូវនេះហើ�។

ដិំបូងគួឺ"ដិួល់"។
ស្វែច្ចក្សាជាា៣ប្របនេះ���ំៗ។

នេះ�ា�ស្នាារមាា�នេះ�ាម័ក្សាចុ្ចះនេះ�ើង�ីនេះប្រច្ចើ�
ក្សាឹ�ង�ី�ាំង�ំ�ូលាា�ថ្ងៃ�សិណ្ឋាាា�ារឬផះះសិំណ្ឋាាក្សា់ណ្ឋាា�។

ពីិត្ថិស្វែម័�នេះហើ�
ក្សាឹ�ងនេះរឿងប្រ�ាមាា�ិងភាាពី��ដ
នេះ�ែើដិូច្ចជាារវល់់ស្វែម័�។

នេះដិើម័ីីក្សាុំនេះអាា�នេះ�ៀ�វរង់ចាំាំ

កាារប្របញាាប់ភាាគួនេះប្រច្ចើ� ក្សា៍ជាាក្សា�ាាម័ួ�ស្វែដិរ។

នេះ�ែើ�ាាងណ្ឋាា
កាារ�ារកាារដិួល់?

នេះរៀបច្ចំសិណ្ឋាាាប់ធ្លាាាប់
�ិិល់ស្វែម័�...។

សិំខ្លាំា�់គួឺប្រប�័ត្ថិឹក្សាុំនេះអាា�ដិួល់

បាា�នេះហើ�ម័ិ�អញ្ចឹច�ង?

បាា...បាា...បាា�!

ប្របាាក្សាដិនេះហើ�ប្រត្ថិូវប្រប�័តឹ្ថិ�ែ��ឯង,

ស្វែត្ថិកាារនេះរៀបច្ចំសិណ្ឋាាាប់ធ្លាាាប់នេះ�ាជុំវិញ�ែ��

�ិងបនេះងើើត្ថិបរិ�ាា�ស្វែដិល់ម័ិ�ងាា�ដិួល់

ជាានេះរឿងសិំខ្លាំា�់ដិ�ងនេះ�។

"រអិល់"
"ជំពីប់"
"ជាា�់�ុសិប្រក្សាឡាាច្ច់"។

ហា៎ា�សិ?

នៅរៀបចំំ(Seiri)នៅរៀបចំំ(Seiri)
សុណ្តាាាប់ធ្នាាាប់(Seiton)សុណ្តាាាប់ធ្នាាាប់(Seiton)

សុំអាាត្ថិ(Seisou)សុំអាាត្ថិ(Seisou)
ស្នាាាត្ថិបាាត្ថិ(Seiketsu)ស្នាាាត្ថិបាាត្ថិ(Seiketsu)

↓
៤S

ហ្គាា�ហ្គាា�ហ្គាា�ហ្គាា�ហ្គាា�ហ្គាា�

ម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិ�ែ��ឯងនេះ�,
កាារបនេះងើើត្ថិក្សាស្វែ�ែងកាារងាារ
ស្វែដិល់�ាា�អឹក្សាណ្ឋាាដិួល់ គួឺ
�ាច្ច់ខ្លាំាត្ថិដិ�ងនេះ�!!



ដិួល់ធ្លាាាក្សា់
នាាំនេះអាា�របួសិ�ៃ�់
ដិូច្ចជាាបាាក្សា់នេះប្រគួច្ចឆ្អឹអ�ងផងស្វែដិរ
ដិូច្ចនេះ�ះចាំាំបាាច្ច់ប្រប�័ត្ថិឹណ្ឋាា�។

"ច្ចល់នាាផះ��ដិំនេះណីើកាារ  ដិំនេះណីើកាារនេះ�ា
ម័ិ�រួច្ច"
ហឹ�ងជាានេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ�ាាងណ្ឋាាស្វែដិរ?

ឧ�ាហរណី៍ 
កាាងាារឈរ�ូរនេះមាាាង នេះហើ�

អញ្ចឹច�ងនេះ�ាះ

ក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារផ្ទាាាល់់

នេះ�ាះស្នាាក្សានេះម័ើល់!

មាា�ក្សារណីីឈឺច្ចនេះងើះ
នេះ�ា�ស្នាារនេះល់ើក្សាឥវ៉ាាា�់របសិ់នេះ�ៀ�វ។

នេះពីល់របួសិ�ៃ�់ម័ិ�អាាច្ចនេះ�ែើកាារបាា�
ប្រគួួស្នាារក្សា៍បាារម័ភ
នេះហើ�ច្ចំណីូល់ក្សា៍ពីិបាាក្សាស្វែ�ម័នេះ�ៀត្ថិ... ...។  

អញ្ចឹច�ងនេះហើ�
ជាា�ម័ម�ាចាំាំបាាច្ច់ប្របុងប្រប�័ត្ថិឹ។

សិូម័ប្របុងនេះប្របៀបជាាម័ុ�នេះប្រសិច្ចដូិច្ចជាា
 �ាក្សា់ស្វែសិីក្សានេះជើងម័ិ�ងាា�រអិល់�ិង
ពីិ�ិត្ថិយនេះម័ើល់ក្សាស្វែ�ែងនេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់នេះ�ាក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារ។ 

នេះហើ�សិំខ្លាំា�់ផងស្វែដិរ
គួឺនេះ�ែើសិក្សាម័មភាាពីកាារងាារ
នេះ�ា�មាា�នេះពីល់នេះវលាាប្រគួប់ប្រ�ា�់។

ពីិត្ថិស្វែម័�នេះហើ�...។

បនាាាប់ម័ក្សាគួឺ"ដិួល់ធ្លាាាក្សា់"។
បុគួិល់ិក្សាឧសិ�ាហក្សាម័មស្នាាាក្សា់នេះ�ា

មាា�នេះពីល់នេះប្របើកាាំជនេះណីាើរនេះប្រច្ចើ�

ដិូច្ចនេះ�ះនេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់ដិួល់ធ្លាាាក្សា់ក្សា៍នេះប្រច្ចើ�ស្វែដិរ។

ច្ចំនេះ�ាះបុគួិល់ិក្សា�ាំងអសិ់�ាា

សិូម័ក្សាុំរត្ថិ់នេះ�ា
កាាំជនេះណីាើរខ្លាំាងនេះប្រកាា�។
ពីិនេះសិសិប្រប�័ត្ថិឹ
នេះពីល់នេះ�ែ�ងរអិល់ !!

អ៎�អ៎�



ក់រណីីទីី១

សិរួសិី ី!

ホテルフロント：
神埼（23歳・女性）

ホテルフロント：
秋山（32歳・男性）

នេះ�ែ�ង!?

ស្នាាស្នាាាក្សាកាានេះហែនេះ�ានេះប្រ�ាសិិ�! សិិសិសច្ចីង(Sempai)
�ំ�ងជាារវល់់នេះ�ៀត្ថិ...។

នេះពីល់នេះ�ែ�ង

ប្រតូ្ថិវប្រប�័ត្ថិឹនេះជើង!

... ... ។

��ម័ត្ថិិច្ចៗច្ច�ង
ម័ិ�អីនេះ�!

�ៃ�់គួួរសិម័ផង។

ស្វែត្ថិម័ុ�នេះ�ែ�ងខ្លាំាាំង

ប្រត្ថិូវស្វែត្ថិ...។

បាា�!
បុុនេះណីះះ ម័ិ�អី

នេះ�

ម��ដឹឹងពីីនៅ�មើរណ្តាាម��ដឹឹងពីីនៅ�មើរណ្តាា

�ក់នៅល់ៀសុ�ក់នៅល់ៀសុ

អឹ-បអឹ-ប

សុ៎មស្នាាាគម�៍!សុ៎មស្នាាាគម�៍!



ឈ

ឈឺ...។

ប្រត្ថិូវច្ចនេះងើះ...។
សិួរសិីី
សិូម័ស្នាាាគួម័�៍ចាំាសិ!

ក្សាុំនេះអាា�រអិល់។

ប្រប�័តឹ្ថិ...។

អត្ថិ់នេះ�ាសិ,
�ាាងនេះមុ័ច្ចហឹ�ង?

នេះ�!
អត្ថិ់អីនេះ�!!

ឥវ៉ាាា�់បុុនៅណីះះឥវ៉ាាា�់បុុនៅណីះះ
�គប់នៅហើយចាាសុ?�គប់នៅហើយចាាសុ?

ជាា�់ជាាប់ជាា�់ជាាប់

ឥឡូូវ�ំ�ំខ្មែណីនាាំឥឡូូវ�ំ�ំខ្មែណីនាាំ
កាារិយាាល់័យខាាងមុ�ណ្តាា�ចាាសុកាារិយាាល់័យខាាងមុ�ណ្តាា�ចាាសុ

ដឹ៎ចំហឹឹងនៅហើយដឹ៎ចំហឹឹងនៅហើយ
ហ្គាា�សុហ្គាា�សុហ្គាា�សុហ្គាា�សុហ្គាា�សុហ្គាា�សុ



អត្ថិិ�ិជ�បាា�

�ៀ�ំសិូម័ស្វែណីនាាំ។

បាា�ជួ�-!

ឥ�ូវ

សិុំប�ីិច្ច
បាា�នេះ�?

អត្ថិ់មាា�របួសិល់អនេះហើ�ស្វែត្ថិ

នេះពីល់នេះ�ែ�ងឬប្រពីិល់ប្រត្ថិូវប្រប�័ត្ថិឹ

ពីីនេះប្រ�ាះក្សាប្រមាាល់ជាា�់នេះសិើម័នេះ�ែើនេះអាា�

ងាា�រអិល់។

នេះពីល់នេះជើងងាា�រអិល់
នេះ�ែើនេះអាា�នេះល់ើក្សាឥវ៉ាាា�់
នេះ�ា�ជំហរម័ិ��ម័ម�ា
ស្វែដិល់ជាាម័ូល់នេះហត្ថិុនាាំនេះអាា�ឈឺច្ចនេះងើះ។

ចាំាសិ...។

ម័�ាាងនេះ�ា�បី�

មាា�នេះ�ៀ�វនេះប្រច្ចើ�ដិូច្ចនេះ�ះប្រត្ថិូវនេះម័ើល់ដិ�ង

ជុំវិញជាាប្របចាំាំនេះពីល់នេះ�ែើសិក្សាម័មភាាពី។

ចាំាសិ... ...។

ប្របាាប់បុុនាាា�នេះល់ើក្សានេះហើ�

�ាំងនេះល់ើក្សានេះ�ះ...។
២, នេះ�,
ចាំាសិនេះល់ើក្សា�ី៣។

ប្រត្ថិូវបាា���ង

ស្វែម័�នេះ��។

សុ៎មនៅ�ាសុផង!សុ៎មនៅ�ាសុផង!
អត្ថិ់អីនៅទីហឹឹង?អត្ថិ់អីនៅទីហឹឹង?

ខាាង�ំ�ំនៅទី ខ្មែដឹល់�ត្ថិូវស៎ុមនៅ�ាសុ...ខាាង�ំ�ំនៅទី ខ្មែដឹល់�ត្ថិូវស៎ុមនៅ�ាសុ...

អឺចំអឺចំ

ចាាសុសំុុនៅ�ាសុចាាសុសំុុនៅ�ាសុ......



ホテル厨房：
風間（23歳・男性）

ホテル厨房：
小沢（20歳・女性）

ល់អ!

រួច្ច
២នេះក្សាសិ-!!

�ក្សាច្ចំស្វែណីក្សា
បនាាាប់នេះ�ៀត្ថិម័ក្សាសិិ�!

�ក្សាច្ចំស្វែណីក្សាឯង
ម័ក្សាស្វែដិរណ្ឋាា�។

... សិិសិសច្ចីង

ស្វែសិីក្សានេះជើងនេះនាាះ។

ហមឺ?

ចាំាសិ់រ�ីក្សារ�ាក្សា
ណ្ឋាាសិ់ស្វែ�...។

អូ�។

អាា�? �ាម័ពីិត្ថិបាាត្ថិស្វែសិីក្សានេះជើង
ក្សា៍សិ�ក្សានេះសិីើងផង!

�ាក្សា់ផ្ទាាាសិ់នេះច្ចញ
ល់អជាាងណ្ឋាា�...។

ម័ិ�អីនេះ�
ម័ិ�អីនេះ�!

ម័ួ�នេះក្សាសិ
បាា�នេះ�?

នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់!

សិុំនេះ�ាសិ!

នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់នេះវើ�!

នេះល់ើក្សាម័ីង
ម័ួ�នេះក្សាសិ!

សិល់់ស្វែត្ថិប�ីិច្ចនេះ�ៀត្ថិនេះ�
ម័ិ�អីនេះ�!

ក់រណីីទីី២

ចាាំនៅ�កាាយ!ចាាំនៅ�កាាយ!

ស្វែ�!
ប្របាាប់ថ្នាាក្សាុំរត្ថិ់។



អូ�-

បុក្សាប្រត្ថិូវ
ច្ចនេះងើះ...។

�ៀ�ំម័ក្សានេះហើ�

ម័ក្សាវិញនេះហើ�... ...

អត្ថិ់អីនៅទីអីអត្ថិ់អីនៅទីអី



... ... សិិសិសច្ចីង

នេះពីល់បាាត្ថិស្វែសិីក្សានេះជើងសិ�ក្សានេះសិីើង
វ៉ាាងាា�រអិល់
ដិូរ�មីនេះច្ចញនេះ�ា។

នេះហើ� 
នេះ�ាះប្របញាាប់�ាាងណ្ឋាា
ម័ិ�ប្រត្ថិូវរត្ថិ់នេះ�ា�
ម័ិ�ប្រប�័តឹ្ថិនេះ�ើ�។

នេះ�ាក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារ
"៤S"ជាានេះ�ាល់។

នេះពីល់ក្សាប្រមាាល់ជាា�់នេះសិើម័
កាាក្សាសិំណីល់់អាាហា៎ារប្រជុះ
ងាា���ងដិួល់។ ឥវ៉ាាា�់�ាក្សា់នេះល់ើក្សាប្រមាាល់ជាា�់ក្សា៏

អាាច្ច��ងជំពីប
ដិូច្ចនេះ�ះសិូម័នេះរៀបច្ចំសិំអាាត្ថិ។

ជាាពីិនេះសិសិផះះបាា�  មាា�របសិ់ម័ុត្ថិ
ដិូច្ចជាាក្សាូ�កាាំបិត្ថិ
សិូម័នេះ�ែើសិក្សាម័មភាាពីនេះ�ា�ប្របុងប្រប�័ត្ថិឹ។

នេះពីល់ថ្ងៃដិ�ាំងពីីរបាាំងជិត្ថិនេះ�ា�ឥវ៉ាាា�់
គួួរនេះប្របើរនេះ�ះថ្ងៃដិឬប្របាាប់បុគិួល់ិក្សាជុំវិញ
នេះអាា�ជួ�។

នេះពីល់មាា�របួសិ
ប្រគួួស្នាារជាា�ីប្រសិឡាាញ់
ក្សា៍បាារម័មណី៍ស្វែដិរណ្ឋាា�។

សិូម័អឹក្សា�ាំងអសិ់សិហកាារ�ាា
នេះ�ែើនេះអាា�ក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារនេះ�ើង
�ែឺរីក្សារាា�សិុវតិិ្ថិភាាពី។
បាា�នេះ�?

បាា

បាា-�...



ホテルフロント：
神埼（23歳・女性） ホテル厨房：

風間（23歳・男性）

អូ�!
នេះអ�!

សិួរសិីី។

សិួរសិីី។

�ីហឹ�ង?
ត្ថិុនេះនាាះ។

ប្រក្សា�ាសិ់បិត្ថិច្ចង់របក្សា
ថ្នាា��ង�ក្សានេះ�ែើឈ្នាាា�់។

ស្វែម័�នេះត្ថិើ។

ច្ចុះម័ិ�នេះប្របើជនេះណីាើរក្សាស្វែ�ែក្សា

ដិូច្ចជាា
ម័ិ�អីនេះ�!

ច្ចុះ
ខ្លាំាងនេះនាាះវិញ?

នេះ�ៀ�វប្របាាប់

"�ក្សា�ួ�២នេះអាា�ផង"

ជនេះណីាើរ��ីប្រក្សាច្ចុះម័ក្សា។

នេះ�ៀ�វរង់ចាំាំ�ូរ

នេះ�ា�ាម័កាាំជនេះណីាើរវិញណ្ឋាា!

ថ្ងៃដិ�ាំងពីីបាាំងជិត្ថិអញ្ចឹច�ង
ចាំាំជនេះណីាើរ��ីម័ិ�ល់អជាាង?

នេះ�
ម័ិ�អីនេះ�។

ក់រណីីទីី៣

នៅ�ានៅហើយណ្តាា�នៅ�ានៅហើយណ្តាា�

បាាទីបាាទី



អូ-�។

ថ្នាាស្វែម័�...ច្ចនេះងើះ

ឈឺស្វែម័�។

!?

អឹក្សា�ាំងពីីរ

ក្សាំពីុងនេះ�ែើអីហឹ�ង...?

��ាំង��ាំង

អត្ថិ់អីនៅទីអីអត្ថិ់អីនៅទីអី



បាា�នេះ�?

សិូម័ស្នាាាប់
នេះអាា�បាា�ច្ច�ាសិ់។

នេះ�ាះរបសិ់ប្រស្នាាល់ក្សា៏នេះ�ា�
ក្សាឹ�ងស្នាាា�ភាាពីថ្ងៃដិ�ាំងពីីរបាាំងដិិត្ថិ
ប្រត្ថិូវនេះប្របើជនេះណីាើរ��ី ម័ិ�ស្វែម័�
កាាំជនេះណីាើរនេះ�។

នេះពីល់នេះ�ែើកាារនេះ�ា�ី�ពសិ់
សិូម័នេះប្របើជនេះណីាើរក្សាស្វែ�ែក្សា។

របសិ់មិ័���ង
ដិូច្ចជាាត្ថិុឬនេះ�ាអី
ម័ិ�ប្រត្ថិូវនេះប្របើជាា
ឈ្នាាា�់ជាា�ាច្ច់ខ្លាំាត្ថិ។

នេះហើ�

នេះពីល់ម័ិ�ប្រសិួល់�ែ��

សិូម័ពីិនេះប្រ�ាះ��ងអឹក្សាប្រគួប់ប្រគួងណ្ឋាា។
នេះ�ែើហួសិ
វ៉ាាអាាច្ចនាាំនេះអាា�
កាា�់ស្វែត្ថិអាាប្រក្សាក្សា់ណ្ឋាា�។

បាា�អត់្ថិ!
�ល់់នេះ�!?

បាា---�... ...។

�បសុ�ទីធភាាពី!�បសុ�ទីធភាាពី!
នៅ�ានៅអៀក់នៅ�ានៅអៀក់



នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់មាា�ស្វែក្សាីរៗ�ែ��
ស្នាាា�ម័ិ�ដិល់់
ដិ�ងច្ច�ាសិ់នេះ�ា?

សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�ក្សាស្វែ�ែងនេះ�ែើកាារ
ចាំាំបាាច្ច់ណ្ឋាាសិ់មាាាក្សា់ៗ�ល់់ដិ�ង
�ិងនេះ�ារពីវិ�័�។

ប្រត្ថិ�ម័នេះ�ះ
ស្នាាក្សានេះម័ើល់នេះ�ើងវិញ
នេះ�សិស្នាាាឌីីម័ីងនេះ�ៀត្ថិ។

ក្សាស្វែ�ែង�ុសិប្របស្វែហសិ
ថ្ងៃ�ត្ថិួអងិនេះច្ចញម័ក្សានេះ�ះ
ដិូច្ចអឹក្សាណ្ឋាាអនេះញ្ចឹចះ។

ហមឺ?
ថ្នាានេះម័ុច្ច?

អាា�...អាា�...

ចំំ�ុចំខ្មែដឹល់�ត្ថិូវ�បុង�បយ័ត្ថិឹ
នៅ�ាឧសុាាហក់មមស្នាាាក់់នៅ�ា

សិូម័�ាក្សា់ច្ចិត្ថិីច្ចំនេះ�ាះ៤S(នេះម័ើល់សិមាាារ�អប់រំរួម័)
នេះដិើម័ីីកាារ�ារដិួល់

សិូម័នេះម័ើល់ដិ�ងសិក្សាម័មភាាពីនេះ�ៀ�វជាាប្របចាំាំ
នេះដិើម័ីីក្សាុំនេះអាា�នេះក្សាើត្ថិមាា�នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់
ដិូច្ចជាាដួិល់ឬបុក្សា�ងិិច្ចជាានេះដិើម័។

នៅមើល់ជុំុំវិញ

កាារងាារទីី�ពសុ់

៤S

នៅល់ើក់ជុំញ្ជូូូ�អីវ៉ាាា�់

នេះពីល់នេះ�ែើកាារងាារ�ី�ពសិ់

សិូម័នេះប្របើជនេះណីាើរក្សាស្វែ�ែក្សានេះអាា�បាា�ប្រត្ថិ�ម័ប្រតូ្ថិវ។

ក្សាឹ�ងស្នាាា�ភាាពីថ្ងៃដិ�ាំងពីីរបាាំងជិត្ថិ

សិូម័នេះជៀសិវ៉ាាងក្សាុំនេះប្របើកាាំជនេះណីាើរ។

១

៣

២

៤



នេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់កាារងាារ
�ាច្ច់ខ្លាំាត្ថិម័ិ�ស្វែម័�ស្វែត្ថិជាានេះរឿងអឹក្សាដិ៍ថ្ងៃ�នេះ�
គួឺជាាបញ្ហាាាស្វែក្សាីរ�ែ��។

នេះដិើម័ីីនេះពីល់មាា�បញ្ហាាានេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់អី

បាា�!
�ៀ�ំនេះបីជាាា�ំប្រប�ងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ
នេះ�ា�ប្រប�័តឹ្ថិច្ចំនេះ�ាះ
សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័� 

�ំនាាក្សា់�ំ�ងជាាម័ួ�
អឹក្សារួម័កាារងាារជាា�ម័ម�ា
ក្សា៏សិំខ្លាំា�់ស្វែដិរណ្ឋាា�។

�ៀ�ំច្ចង់នេះអាា�ចាំាំថ្នាា
កាារនេះ�ារពីវិ�័�ជាា
កាារនេះ�ារពី"�ែ��ឯង", "ប្រគួួស្នាារ" 
�ិង"ជីវភាាពី"។

ហឹឹងនៅហើយៗហឹឹងនៅហើយៗ

�បយ័ត្ថិឹដឹួល់នៅ�ាក់ខ្មែ�ែង
ម��បាា�គ�ត្ថិទីុក់!

នៅ�កាាយកាារងាារនៅវ�យប់
ចំ៎រនៅគង!

�បយ័ត្ថិឹនៅក់ៀបជាាប់�ាារ!

នៅពីល់នៅល់ើក់ខ្មែសុងឥវ៉ាាា�់
�ត្ថិូវនៅ�ើើនៅ�ាយជុំំហរ�ត្ថិឹម�ត្ថិូវ!

ឧសុាាហក់មម

ស្នាាាក់់នៅ�ា

នេះល់ើក្សានេះ�ើង
នេះ�ា�ក្សាំលាាំងច្ចនេះងើះ
�ិងម័ិ�បត្ថិ់ជងិង់។

នេះល់ើក្សានេះ�ើង
នេះ�ា�ក្សាំលាាំងនេះជើងឬជងិង់
�ិងបត្ថិ់ជងិង់។

NG (Not Good)

OK

ក់៏�ត្ថិូវ�បុង�បយ័ត្ថិឹចំំនៅ�ាះ�បកាារ�ាំងនៅ�ះខ្មែដឹរ!

គ�ែឺះនៅដឹើមីីសុុវត្ថិិ�ភាាពី
សុុ�ភាាពី!

១

៣

២

៤



�ល់់ដិ�ង�ាម័រ�ះមាាាង់ហា៎ាាក្សា់ (Manga)

ពីីសុុវត្ថិិ�ភាាពីអនាាម័យនៃ�ឧសុាាហក់មមស្នាាាក់់នៅ�ា

នេះបាាះពីុម័ពផ�ា�ស្វែ�៣ឆ្នាំាាំ២០២០

នេះបាាះពីុម័ពផ�ា�នេះ�ា�៖ ប្រក្សាសិួងសិុ�ុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ
នេះរៀបច្ចំគួនេះប្រមាាងនេះ�ា�៖ Mizuho Information & Research Institute, Inc.
ប្រតួ្ថិត្ថិពីិ�ិត្ថិយ�ិពី�ែនេះ�ា�៖ គួណី�ក្សាមាាា�ិកាារនេះល់ើក្សាក្សាម័ពសិ់កាារនេះរៀបច្ចំសិមាាារ�អប់រំសិីីពីីសិុវត្ថិិិភាាពី

អនាាម័័�កាារងាារ
ក្សាិច្ចចកាារនេះរៀបច្ចំសិមាាារ�អប់រំសិីីពីីសិុវត្ថិិិភាាពី�ាក្សា់�ង��ង
ឧសិ�ាហក្សាម័មស្នាាាក្សា់នេះ�ា

ផល់ិត្ថិនេះ�ា�៖ Sideranch Inc.  

សុ�ក់ាាខ្មែសុើងយល់់តាាមរយះ គំ�៎រ/

រូប�ត្ថិ

នេះ�ាះស្នាាាល់់អំពីីនេះប្រ�ាះថ្នាាាក្សា់ស្វែដិល់បងើប់ក្សាឹ�ងនេះពីល់ក្សាំពីុងនេះ�ែើកាារនេះ�ាក្សាស្វែ�ែងកាារងាារ!

កាារហើឹក់ហ្គាាត្ថិ់បាាា�់�បម៉ាាណីនៅ��ាះថ្នាាាក់់ 
(KYT or Kiken Yochi Training)

នៅ�ះជាាចំំ�ុចំនៃ�
នៅ��ាះថ្នាាាក់់!

រនេះ�ះប្រត្ថិូវ�ាញពីីនេះប្រកាា�

ច្ចូរប្របុងប្រប�័ត្ថិឹជុំវិញ។

ច្ចូរនេះប្រកាាក្សាឈរនេះ�ើង
នេះ�ា�បត្ថិ់លាាជងិង់។

ស្នាាក់គ�ត្ថិនៅមើល់ថ្នាាក់ខ្មែ�ែងណ្តាានៅ��ាះថ្នាាាក់់!

១

១

៣៣

២

២

សុ៎មស្នាាក់គ�ត្ថិនៅមើល់ថ្នាាម៉ាា�ចំំ�ុចំនៅ��ាះថ្នាាាក់់នៅផេងនៅទីៀត្ថិខ្មែដឹរឬនៅទី។



�ំនាាក់្សា�ំ�ងម័ក្សានេះ�ើងសិីីពីីឯក្សាស្នាារនេះ�ះ

ស្វែផឹក្សាសិុវត្ថិិិភាាពី កាារិ�ាល់័�សិុវត្ថិិិភាាពីអនាាម័័�
នាា�ក្សា�ាា�សិីង់�ារកាារងាារ ប្រក្សាសិួងសិុ�ុមាាល់ភាាពី�ិងកាារងាារ


