
សុុវតិ្ថិ�ភាពនិ�ងអនាម័័យកុុ្នុងវស័ិុយផលិ�ត្ថិក្នុម័មទាំងំ៣*
*វិស័ិ័យផលិិតកម្មមទាំងំ៣នៅ�ទីីនៅ�ះគឺឺសំ័នៅ�នៅ�នៅលីិ វិស័ិ័យឧស័ាហកម្មមនៅ�ើីពុុម្មព វិស័ិ័យផលិិតនៅ�គឺឿងម៉ាា សីុ័� វិស័ិ័យពាក់ព័ុ�ធ�ឹងនៅ�គឺឿងអគិិឺស័�ី/នៅអឡិចិ�តវូិ�ិច។

ភាសាខ្មែ�មរ
クメール語ま ん が でで わ か る



ថ្ងៃ�ៃនៅ�ះ
នៅយីងនៅ�ៀ�ពីុសុ័វិតិិភាពុ�ិងអនាម័្មយ
នៅ�នៅ�ងច�ក

ក្នុរណីី«ត្រូត្ថិវូបានិគាប/ត្រូត្ថិវូបានិទាំក់្នុចូូលិ»
មានិត្រូបខ្មែ�លិជាមួ័យភាគបី
នៃនិអត្រូ�ទាំងំមូ័លិ។

នៅយីងនៅ�ើីកា�ជាមួ្មយស័ម៉ាា �ៈ�ិង
នៅ�គឺឿងច�ក�ុ��ៃ�់ ដូូនៅចះះ�តវូិ
យកចិតតទុីកដាក់អំពីុសុ័វិតិិភាពុ។

មែម្ម�នៅហីយ។

ដំូបូូង �តវូិនៅមី្មលិពីុ
សិ្ថា�ភាពុបូងកឲ្យយនៅកីត
ម៉ា�នៅ��ះថ្នាះ ក់កា�ងា�!

មូ្មលិនៅហតុសំ័ខា�់បូងកឲ្យយម៉ា�
នៅ��ះថ្នាះ ក់កា�ងា�ម៉ា�ដូូចជា៖

បាទ  ចា ស់ុ!

ចូ��ស័ថ្ងៃម្មនៅមី្មលិថ្នា
ម៉ា�អះកជំំនាញ
កំពុុងនៅ�ើីកា�។ ខឹឹ្លឹម្មស្ថា�កា�ងា�នៅនាះ

ពិុតជាគួឺ�ឲ្យយចាប់ូ 
អា�ម្មមណ៍៍មែម្ម�។

អត្រូ�កើកី្នុត្ថិកើ�តុ្ថិខ្មែ�លិបងកឲ្យយរបួសុនិ�ងសាា ប់កើ� 
កុុ្នុងវស័ិុយផលិ�ត្ថិក្នុម័មទាំងំ៣

តួួរលេ�ខខាងលេ�ើត្រូតួវូបានលេរៀបចំំលេ�ើងលេ�យអត្រូ�សរបុ�មត្រូបលេ�ទការងារកុុ្នុងវស័ិយឧសាហក្នុមមលេ�ើើពុុមព វស័ិយផ�ិ តួលេត្រូ�ឿងម៉ាា សុើន វស័ិយពាក់្នុព័ុនធនឹងលេត្រូ�ឿងអ�ិិសនើ/លេអ�ចិំត្រូតួវូនិចំ លេ�យផ្អែផែក្នុ�ម«ស្ថាា នភាពុលេក្នុើតួម៉ានលេត្រូ�ះ 
ថុ្នាក់្នុបងកឲ្យយរបួសនិងស្ថាា ប់លេ�យលេ�ង �ម"របាយការណ៍៍ជមឺ�ឬរបួសឬស្ថាា ប់របស់និលេ�ជិតួ"» 

របស់ត្រូក្នុងួសុខា�ិបា� ការងារ និងសុខុម៉ា�ភាពុ។

１ ត្រូត្ថិវូបានិគាប/ត្រូត្ថិវូបានិទាំក់្នុចូូលិ 32%
2 ខ្ទាា ត្ថិ/ធ្លាា ក់្នុម័ក្នុពីកើលីិ 13%
3 �ួលិ 12%
4 ធ្លាា ក់្នុ/�ួលិ 10%
5 សុក្នុម័មភាពផាុយ/ការកើ�ើីទាំងំបងំំ 8%
6 មុ័ត្ថិ/ក្នុក្នុ�ត្ថិ 8%



អញ្ចឹឹឹងមែម្ម�ឬ?

នៅ�ះ
ម្មកនៅមី្មលិក�ណី៍ជាក់មែស័តង
ថ្ងៃ�នៅ��ះថ្នាះ ក់កា�ងា�!

នៅ�កះងុនៅ�ងច�ក
ក�ណី៍�អិលិដួូលិភាគឺនៅ�ចី�គឺឺម្មកពីុ
នៅ�បូងជាប់ូនៅ�នៅលីិឥដូឋនៅ�ើីឲ្យយ�អិលិ។

នៅហតុអើីបា�ជា
នៅកីតម៉ា�
នៅ��ះថ្នាះ ក់កា�ងា�?

មូ្មលិនៅហតុចម្មបងគឺឺម្មកពីុ
មិ្ម�នៅ��ពុវិ�័ិយកះងុកា�
កា�ពា�សុ័វិតិិភាពុ។

នៅតីម៉ា�វិ�័ិយ
មែបូបូណាខឹ្លឹះ?

អញ្ចឹឹឹងនៅទីហ៎�។

ស្ថាម �មែតម៉ា�វិ�័ិយអី
ស័មកុស្ថាម ញនៅ�ចី�…។

ឧបក្នុរណ៍ីការពារ
គឺសំុខ្ទាន់ិខ្ទាា ងំណាស់ុ
កើ�ីម័ីីការពារ�ាួនិកើយីង!

ចាស់័!

កា�នៅ�បីូឧបូក�ណ៍៍កា�ពា�ដូូចជា
កា�ពាក់នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូ�ិងមែស័បកនៅជីំង
សុ័វិតិិភាពុ
�តវូិ�បូតិបូតតិ�ម្មវិ�័ិយមែដូលិបា�កំណ៍ត់។

ឧទាំហ�ណ៍៍
នៅដាយស្ថា�កា�ពាក់នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូនៅ�ើីឲ្យយទាំក់ 
ថ្ងៃដូចូលិកះងុម៉ាា សីុ័�កំពុុងដំូនៅណី៍�កា�

អើី?



ឧទាំហ�ណ៍៍៖
�បូសិ័�នៅបីូមិ្ម�នៅ�បីូឧបូក�ណ៍៍កា�ពា�
នៅពុលិមែកថ្ងៃចះនៅ�ហធាតុនៅហីយបូាះ�ឹងម៉ាា សីុ័�
អាច�ឹងនៅ�ើីឲ្យយម៉ា��បួូស័។

�ឯីនៅពុលិនៅ�ើីកា�ងា�ផា�មែដូក
អាច�ឹង�ស័បូូកំទិីច�ូលីិចូលិ
�ិងម៉ា�ហា�ិភ័័យដូល់ិមែស័បក�ិងមែភ័ះក។

កា�បូ�តនៅ�បីូម៉ាា សីុ័� 
�ិងឧបូក�ណ៍៍មែដូលិខូ្លឹច
ក៏ម៉ា�នៅ��ះថ្នាះ ក់មែដូ� មែម្ម�នៅទី?

មែម្ម�នៅហីយ។

អញ្ចឹឹឹង

នៅ�ះនៅ�កមែ�ឹងផ្ទាា ល់ិ

ពិុ�ិតយនៅមី្មលិ!

នៅបីូគិឺតថ្នាវា�ងមែបឹូក
�តវូិ�យកា�ណ៍៍នៅ�កា�់
អះកនៅមី្មលិកា�ខុ្លឹស័�តវូិនៅ�កមែ�ឹងភឹាម្ម។

បា��័យថ្នា
នៅយីងគឺឺនៅ�មែកប�នៅ��ះថ្នាះ ក់ជា�ិចឹ។

ពិុតមែម្ម�នៅហីយ ចឹងបា�ថ្នា
ឧបូក�ណ៍៍កា�ពា�ពិុតជាសំ័ខា�់ 
ណាស់័។

នៅបីូមិ្ម�នៅ�បីូឲ្យយបា��តឹម្ម�តវូិ
នៅ��ម្មនៅពុលិនៅវិ�
�ិងទីីកមែ�ឹងនៅទី
គឺឺ�ម ��័យនៅទី!

ចាស់័ យល់ិនៅហីយ។

ឧបូក�ណ៍៍កា�ពា�
ម៉ា��បូនៅភ័ទីនៅផេងៗ�ះ
អា�ស័័យ�ម្ម�បូនៅភ័ទីថ្ងៃ� 
កា�ងា�។



ក្នុរណីីទី១
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើកី្នុត្ថិកើ�ីងកើ�ើីឲ្យយទាំក់្នុចូូលិមាា សីុុនិសាើ និបញ្ឈឈរ

ពាក់ឯកស័ណាឋ �កា�ងា�
�ម្មវិ�័ិយមែដូលិបា�កំណ៍ត់

នៅហីយពាក់មែវិ ែ��កា�ពា�។ ហាម្មពាក់
នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូ។

នៅ�ះគឺឺជាវិ�័ិយ
នៅពុលិនៅ�ើីកា�ជាមួ្មយ
ម៉ាា សីុ័�ស្ថាើ �បូញ្ចឹឈ�។

អាច�ិយាយបា�ថ្នា
នៅដីូម្មបកីា�ពា�កំុឲ្យយ�បួូស័ក៏ពិុតមែម្ម�

មែតនៅពុលិខឹ្លឹះកំុឲ្យយ�បូឡាក់ថ្ងៃដូ
នៅយីងមែតងមែតគិឺតថ្នា
ចង់ពាក់នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូ។

បា�នៅហីយ!
ចប់ូកា�ងា�នៅហីយ។ មែណ៍� !

នៅបីូទំីនៅ��ថ្ងៃដូ
ជួំយ�ងស័ម៉ាា �ៈ
ឲ្យយផង។

បាទី!

ពាក់អាមួ្មយនៅ�ះ។

វា�ឹងជួំយកំុឲ្យយ
ស្ថាបូូូសីុ័ថ្ងៃដូ។

�ងអានៅ�ះ�ចួ
ចប់ូកា�ងា�នៅហីយ។

នៅមី្មលិនៅ�



នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូនៅ�ះ
ពិុតជា�ស័លួិនៅ�បីូមែម្ម�។

�ង�ំបូ�តិចមែម្ម�
មែតវានៅស័តីងមែដូ�។

ពាក់នៅ�ើីកា�ងា�តិចតួច
ដូូចជា�ម �បូញ្ហាា អីនៅទី។

លិ!៎
ចាមំែស័ក៎ស្ថាកនៅ�បីូវានៅពុលិនៅ�ើីកា�
ជាមួ្មយម៉ាា សីុ័�ស្ថាើ �បូញ្ចឹឈ�នៅមី្មលិ!

ថ្ងៃ�ៃបូនាា ប់ូ

ម៉ា�នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូ
ពិុតជា�ស័លួិមែម្ម�។

វា�ង�ំបូ�តិច
មែតនៅបីូ�បូងុ�បូយ័តះ
ដូូចជាមិ្ម�អីនៅទី។

អូយ!

អីយាា ស់័!?
នៅម្មាចចឹង?

អូ!
ត្រូ�លុិបាត់្ថិ!

អូ!

សុ័វិតិិភាពុជាចម្មបង
សុ័វិតិិភាពុជាចម្មបង



កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុខ្មែម័និ!

OFF！

កំ្នុពុងកើ�ើីអើីនឹិង!

�កនៅលិៀស័មែភ័ះកមែតបូ�តិច
នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូបា�
ទាំក់ចូលិកះងុ។

នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូអាច
នៅ�ើីឲ្យយទាំក់ចូលិ
ចឹងបា�នៅគឺហាម្ម�ឹងណា�!

សំុ័នៅទាំស័…!

ចំូណុីចូត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើ�ើីការជាមួ័យមាា សីុុនិ

ទី 1

ទី 2

ហាម័កើត្រូបី 
កើត្រូសាម័នៃ�!

ត្រូបយ័តុ្ថិទាំក់្នុកើត្រូសាម័នៃ�ចូូលិ!

កើពលិឃ្លាា ត្ថិពីមាា សីុុនិត្រូត្ថិវូចុូចូកុ្នុង�ក់្នុOFF!

នៅ�ើីកា�ជាមួ្មយម៉ាា សីុ័�កំពុុងដំូនៅណី៍�កា�អាច 
 ម៉ា�ហា�ិភ័័យនៅ�ើីឲ្យយទាំក់ ដូូនៅចះះមិ្ម��តវូិពាក់  
នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូនៅទី។

នៅពុលិឃឹ្លាតពីុម៉ាា សីុ័��ិងនៅពុលិឈប់ូនៅ�ើីមួ្មយ�យៈ 
�តវូិចុចកុង�ក់បិូទី។

កើពលិកើត្រូបីមាា សីុុនិខ្មែ�លិកំ្នុពុង�ំកើណីីរការត្រូត្ថិវូត្រូបយ័តុ្ថិ!

OFF



ក្នុរណីីទី២
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើពលិកំ្នុពុងខ្មែក្នុនៃចុូកើ��ធ្លាតុ្ថិ

អូ
�ម្មពិុតចឹងនៅស្ថាះ។

កំពុុងមែត
អា�អើី�ឹង?

ខំុំ្លឹ�តវូិបា�ចាត់�ងំឲ្យយនៅមី្មលិកា�
ខុ្លឹស័�តវូិនៅលីិម៉ាា សីុ័�កាត់នៅ�ះ។

ម៉ា�ចំណុ៍ច�តវូិមែស័ើងយល់ិបូមែ�មិ្ម
ដូូនៅចះះខំុំ្លឹក៏យកនៅស័ៀវិនៅ�មែណ៍នានំៅ�ះ
ម្មកអា�នៅ�។

ខំ្លឹនៅ�ៀ�មែបូបូនៅ�ះ
ពិុតជា�បូនៅសី័�ណាស់័!

អម្មាញមិ្មញ
ម៉ា�អះកនៅផេងកំពុុងអា�

ម៉ាា សីុ័�ចាស់័
នៅហីយនៅស័ៀវិនៅ�មែណ៍នាំ
ម៉ា�មែត១កាលិ…

អូ!

វិវីិ�នៅហីយ!វា!

អូ!
នៅស័ៀវិនៅ�មែណ៍នា!ំ

អឺ…



កើ�បាត់្ថិ
អូយ!

កើម័ាចូកើ�!
ម័�និអីកើទ?

ឱ!
នៅស័ៀវិនៅ�មែណ៍នាំ
ម៉ា�មែត១កាលិផង
ឥឡូិវិនៅខ្លឹាចអស់័!

ម៉ា��បូស់័នៅផេងចូលិ
នៅ�ើីឲ្យយទំីហំកាត់
ក៏នៅលិ�៎ង!

សូ័ម្មអងើ�!
ខំុំ្លឹមិ្ម�អីនៅទី
នៅ�ឿងនៅ�ះកំុឲ្យយនៅគឺដឹូង!

នៅបីូឲ្យយនៅម្មកា�
ដឹូងនៅ�ឿងនៅ�ះ
�ត់ចាស់័ជាខឹ្លឹងខឹាងំ!

ម័�និបានិកើទ!

នៅ��ះថ្នាះ ក់តិចតួចក៏នៅដាយ
ក៏�តវូិ�យកា�ណ៍៍
នៅ�ថ្នាះ ក់នៅលីិមែដូ�! ពិុតជា�តវូិនៅ�ើីអញ្ចឹឹឹង 

មែម្ម�ឬ?

នៅដាយស្ថា�ខំុំ្លឹខ្លឹើះកា��បូងុ�បូយ័តះ
សំុ័នៅទាំស័…។



សំ័ណាងនៅហីយ
មែដូលិមិ្ម�ម៉ា�
នៅ��ះថ្នាះ ក់អី�ំ។

បាទី?

នៅស័ៀវិនៅ�មែណ៍នា�ិំងផលិិតផលិ
អាចនៅ�ើីនៅឡិងីវិញិបា�។

សុ័ខ្លឹភាពុ�ស់័ឯងគឺឺ
សំ័ខា�់ជាង  មែម្ម�នៅទី?

�បូនៅសី័�នៅបីូឯងម៉ា��បួូស័

មិ្មតត�មួ្មកា�ងា� �ិង
�គឺសួ្ថា�ឯង�ឹងបា�ម្មា។

នៅហីយខួឹ្លឹ�ឯងផ្ទាា ល់ិក៏លំិបាក 
មែដូ� មែម្ម�នៅទី?

សំុ័នៅទាំស័…!

បា�នៅហីយ!
នៅ�ះពិុ�ិតយនៅឡិងីវិញិ�ូវិចំណុ៍ច 
�តវូិ�បូយ័តះ!

ចំូណុីចូត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើ�ើីការខ្មែក្នុនៃចុូកើ��ធ្លាតុ្ថិ

ទី 1

ទី 2

កើពលិមានិភាព�ុសុត្រូបត្រូក្នុតី្ថិត្រូត្ថិវូរាយការណ៍ី!

សុុវតិ្ថិ�ភាពជាចូម័ីង!

នៅពុលិម៉ាា សីុ័�ម៉ា�ភាពុខុ្លឹស័�បូ�កតី �តវូិឲ្យយដំូណឹ៍ងនៅ�កា�់អះក 
 នៅមី្មលិកា�ខុ្លឹស័�តវូិនៅ�កមែ�ឹងភឹាម្ម។

ចូ�ឲ្យយអាទិីភាពុនៅលីិសុ័វិតិិភាពុ ចូ�ឲ្យយអាទិីភាពុនៅលីិសុ័វិតិិភាពុ 
 �ិងសុ័ខ្លឹភាពុ�បូស់័ខួឹ្លឹ�   �ិងសុ័ខ្លឹភាពុ�បូស់័ខួឹ្លឹ�  
 �ិងមិ្មតត�មួ្មកា�ងា�ជាង    �ិងមិ្មតត�មួ្មកា�ងា�ជាង   
ផលិិតផលិ�ិងវិតិុនៅផេងៗ។ផលិិតផលិ�ិងវិតិុនៅផេងៗ។

ហាម័ដាក់្នុនៃ�ចូូលិកុុ្នុងមាា សីុុនិកំ្នុពុង�ំកើណីីរការ!



ក្នុរណីីទី៣
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុរអ�លិកើ�កុុ្នុងកើរាងចូត្រូក្នុ

អឺ…
អាមួ្មយនៅ�ះ

មិ្ម��តវូិ�ម្មស័តង់ដា�
ចឹងមិ្ម�អាចយកបា�នៅទី។

ជិំតដូល់ិនៅពុលិ
នៅចញពីុនៅ�ើីកា� 
នៅហីយ។

យប់ូនៅ�ះ
ម៉ា�កា��វិល់ិផង

នៅទាំះយាា ងណាក៏ចង់
�តឡិប់ូនៅ�នៅទីៀង 
នៅពុលិមែដូ�!

អីយាា ស់័?
ដូូចខុ្លឹស័អើីម្មា�ង?

សំុ័នៅទាំស័!
ម៉ា�ស័នៅមឹ្មង
នៅ��ក�កាកៗ!
ផលិិតផលិក៏
ខុ្លឹស័�បូ�កតី!

មួ្មយណាៗ…

នៅ�ឹដូូចជា
�លុិង។

ជួំយនៅ�យក
នៅកស័ឧបូក�ណ៍៍ម្មក!

ចាស់័!

កំុ្នុរត់្ថិ!

ចាស់័!អូ



នៅ�ឯណា ៗ?

កំពុុង�បូញាប់ូផង!
ដូូចជានៅ�ម្មតុំនៅ�ះ…។

នៅ�ីញនៅហីយ!
នៅ�ទីីនៅ�ះនៅស្ថាះ។

ឱ!
ឡា�អា��ក់
បិូទីផូឹវិជិំតអស់័!

នៅ��ម្មផូឹវិនៅ�កាយវិញិ!

លិ!៎

នៅចះម្មកដូល់ិ
ទាំ�់នៅពុលិ!

អីយ៉ាា ស់ុ!

倉 庫
ឃំ្លាំ�ង



注意！注意！
ត្រូបយ័តុ្ថិ!

បាុនាម និនៃ�ៃកើត្រូកាយ

�អិលិដួូលិបាក់ឆឹ៎្អឹងថ្ងៃដូ
នៅហីយ�តវូិ�បួូស័មុ្មខ្លឹនៅទីៀត…

ពិុតជាយាា ប់ូមែម្ម�។

�បាប់ូនៅហីយ�បាប់ូនៅទីៀត
ថ្នាកំុឲ្យយ�ត់។

នៅពុលិអ�ាះស្ថា�ខឹាងំ
�ឹងនៅ�ើីឲ្យយនៅយីង�បូមែហស័។

សិ្ថា�ភាពុមែបូបូនៅនាះ
នៅយីង�តវូិមែតចងចា!ំ

កា��អិលិដួូលិ
នៅ�កះងុនៅ�ងច�ក�ិងឃឹ្លាងំ
អាចបូណាត លិឲ្យយ
ម៉ា��បួូស័�ៃ�់�ៃ�!

នៅ�កះងុនៅ�ងច�ក�ិងឃឹ្លាងំមិ្ម��តវូិ�ត់នៅទី �តវូិឈប់ូនៅមី្មលិ 
នៅឆ្អឹើងស្ថាត �ំតង់ចំណុ៍ចមែកង�បូត់ឬផូឹវិបំូមែបូក។

នៅ��ពីុកា�ដូក់ទឹីកនៅលីិឥដូឋ វិតិុនៅលិៀ�នៅចញ កមែ�ឹងនៅចាទី   
មែខ្លឹេនៅភីឹ័ង ក៏�តវូិ�បូយ័តះ�ឹង��យ�តដឹូកទំី�ិញផងមែដូ�។

សូ័ម្មឈប់ូពាក់មែស័បកនៅជីំងមែដូលិសឹ័ក�កឡានៅ�បាត   
ឬមែស័បកនៅជីំងម៉ា�មែកង។

ចំូណុីចូគួរត្រូបយ័តុ្ថិកុុ្នុងកើរាងចូត្រូក្នុ

ទី 1
កុុ្នុងកើរាងចូត្រូក្នុម័�និត្រូត្ថិវូរត់្ថិ
កើ�ីយត្រូត្ថិវូត្រូបយ័តុ្ថិកើ�ខ្មែក្នុង 
របត់្ថិ!

ចូូរត្រូបយ័តុ្ថិ�ំហានិកើ�ីង
កើ�ីម័ីីការពាររអ�លិ!

ចូូរពាក់្នុខ្មែសុីក្នុកើ�ីង
�ម័ការកំ្នុណីត់្ថិកុុ្នុងវន័ិិយ!

ទី 3 

ទី 2 

ត្រូត្ថិវូត្រូបយ័តុ្ថិខ្មែម័និខ្មែទនិ កំុ្នុឲ្យយ
រអ�លិ�ួលិ!

NG!



ក្នុរណីីទី៤
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើកី្នុត្ថិកើ�ីងកើពលិកើត្រូបីមាា សីុុនិឆាប

សំុុកើទាំសុ!
�ំុំកើ�ក្នុ�ក្នុកើ�ីយ! យឺត្ថិណាស់ុ!

កា�ងា�នៅ�គឺ�
នៅ�ចី�ណាស់័!

ថ្ងៃ�ៃនៅ�ះ កា�ងា�ឆាបូទាំងំនៅ�ះ
ជាកា�ងា��បូស់័នៅយីងទាំងំពីុ�។

នៅដាយស្ថា�មែតឯងម្មកយឺត
អាចបូណាត លិឲ្យយកា�ងា�បូនាា ប់ូ
ខ្លឹកខា�នៅហីយ!

សំុ័នៅទាំស័!

កើ�ផ្លាា ស់ុសុកើម័ា�ក្នុបំពាក់្នុ
ឲ្យយកើលិឿនិម័ក្នុ!

ចាស់័!

សុ័វិតិិភាពុជាចម្មបងសុ័វិតិិភាពុជាចម្មបង



មែណ៍� !
នៅម្មាចនៅស័�ឹកពាក់អញ្ចឹឹឹង?

មែវិ ែ��កា�ពា�
នៅវិៀចនៅហីយ!

ម៉ាា ស់័កា�ពា�
ក៏នៅវិៀចមែដូ�!

នៅឡិវិថ្ងៃដូអាវិ
ឯកស័ណាឋ �
មិ្ម�បា�បិូទីនៅទី!

នៅទាំះ�បូញាប់ូយាា ងណា
ក៏មិ្ម�អាចនៅ�ើីចឹងមែដូ�!

កា�ពាក់ឯកស័ណាឋ ��ិង 
ឧបូក�ណ៍៍កា�ពា�
ឲ្យយបា��តឹម្ម�តវូិ
គឺឺជាមូ្មលិដាឋ �ថ្ងៃ�សុ័វិតិិភាពុ!

ចាស់័។

�តវូិនៅ�ើីស័ងកា�យឺតវិញិ 
សិ័�។

លិ!៎

ចប់ូ១នៅហីយ!

�តវូិ�បូញាប់ូ
នៅ�ើីអាមួ្មយនៅទីៀត!



注意！注意！

អូយ!!

នៅម្មាចនៅហីយ?
មិ្ម�អីនៅទី!?

ម៉ាា សីុ័�ឆាបូ
នៅ�នៅលីិតុធឹាក់ចុះម្មក…

ឯងដាក់វា
មុ្ម�នៅពុលិវាឈប់ូវិលិិ
មែម្ម�នៅទី?

សំុ័នៅទាំស័…

ឈឺឺ!

ចំូណុីចូត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើត្រូបីឧបក្នុរណ៍ី

ឯកស័ណាឋ ��ិងឧបូក�ណ៍៍កា�ពា�សុ័វិតិិភាពុ(មែវិ ែ�� 
កា�ពា� �ិងម៉ាា ស់័កា�ពា�) �តវូិពាក់�ម្មកា�កំណ៍ត់។

ម៉ាា សីុ័�ឆាបូនៅ�កាយបិូទីកុង�ក់ �តវូិឲ្យយវាឈប់ូវិលិិ
ទាំងំ�ស័ងុ សិ័�នៅទីីបូដាក់ទុីក។

ចូ�ពិុ�ិតយនៅមី្មលិជំុំវិញិនៅតីម៉ា�ស្ថា�ធាតុ��ំយ ឬវិតិុងាយ
នៅឆ្អឹះ មែដូ�ឬនៅទី។

ទី 1
ត្រូត្ថិវូពាក់្នុឯក្នុសុណាា និនិ�ង 
ឧបក្នុរណ៍ីការពារ
ឲ្យយបានិត្រូតឹ្ថិម័ត្រូត្ថិវូ�ម័វន័ិិយ។

ត្រូត្ថិវូត្រូបយ័តុ្ថិកើដាយឲ្យយមាា សីុុនិឈឺប់ 
�ំកើណីីរការទាំងំត្រូសុងុ!

ចូូរព�និ�ត្ថិយកើមី័លិ
វតុិ្ថិកើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើ��ំុវញិ

ទី 3 

ទី 2 

ចូូរត្រូបងុត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើត្រូបី 
 មាា សីុុនិឆាប!



ក្នុរណីីទី៥
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើ�កើពលិកើត្រូបីត្រូបាស់ុឧបក្នុរណ៍ីម័�និត្រូតឹ្ថិម័ត្រូត្ថិវូ

�តវូិយកសំ័ណ៍�ផា�
នៅ�គឺឿងនៅអឡិចិ�ត�ិូចនៅ�ះ
នៅលីិបូ�ាះនៅស័ៀគឺើី…។

បា�នៅហីយ!

ចុងកាលិផា�
នៅ�ស័ល់ិសំ័ណ៍�
នៅ�ចី�ណាស់័។

នៅបីូនៅ�បីូនៅអបូាុងមិ្ម� 
អាចកមឹ៉ាស់័វានៅចញនៅទី។
��ស់័វានៅចញសិ័�!

កើ�ៅ !

អីយ៉ាា ស់ុ!
សំុ័នៅទាំស័!

មិ្ម�អីនៅទី?

ម៉ា�នៅ�ឿងអើីនៅកីតនៅឡិងី?
កំទិីចសំ័ណ៍�
ខាា តម្មក
ចូលិមែភ័ះក…។

វិវីិ�នៅហីយ!

នៅ�នៅពុទីយភឹាម្ម!

ខំុំ្លឹ នៅ�ត !



អឺ…
�បួូស័នៅនាះយាា ងនៅម្មាច 
នៅហីយនៅទី?

មែតឥឡូិវិ�ម �នៅពុលិនៅទី!
�តវូិ�បូញាប់ូផង។

អូយ!
�នៅលិៀក!

កើ�ៅ !

នៅភឹ័ចដាក់វា
នៅលីិនៅជីំង�ទីវិញិ!

ត្រូបញាប់កើ�ីង!
ត្រូបញាប់កើ�ីង!

បូនាា ប់ូម្មក
�តវូិនៅ�បីូដូងាក ប់ូកាត់…។

ឈឺឺ! ថ្ងៃ�ៃនៅ�ះ
ស័យនៅមឹ្មាះ!
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ហុឺយ
ថ្ងៃ�ៃនៅ�ះ
ពិុតជាស័យ 
មែម្ម�។

នៅ��ះថ្នាះ ក់ថ្ងៃ�ៃមិ្មញ
អ�់ចិតត�ឹងខំុំ្លឹនៅទី?

�ិយាយឲ្យយចំនៅ�
គឺឺម្មកពីុមិ្ម�បា�អ�ុវិតត�ម្ម
វិ�័ិយស័ម៎៉ាតកាលិផា�សំ័ណ៍�។

មែភ័ះកឯង
មិ្ម�អីនៅទី…?

ឯងនៅ�ឿយហត់ 
នៅហីយ។

មែលិងអីនៅហីយ?

មិ្ម�បូាះពាល់ិ
ដូល់ិមែភ័ះកនៅទី!

ថ្ងៃ�ៃនៅ�កាយ
នៅយីង�តវូិ
�បូយ័តះនៅ�ៀងខួឹ្លឹ�!

សំុ័នៅទាំស័ផង។

ចំូណុីចូត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើត្រូបីឧបក្នុរណ៍ី

ទី 1

ទី 2 

ហាម័រ�ស់ុកំ្នុក្នុាលិផារសំុណីរ!

ត្រូត្ថិវូដាក់្នុឧបក្នុរណ៍ីកើ�ក្នុខ្មែនិាងត្រូតឹ្ថិម័ត្រូត្ថិវូ�ម័ការកំ្នុណីត់្ថិ!

ហាម្ម��ស់័កាលិផា�សំ័ណ៍�នៅ�ពាះវានៅ��ះថ្នាះ ក់ណាស់័។

កាលិផា�សំ័ណ៍��តវូិដាក់នៅ�នៅលីិនៅជីំង�បូស់័វា នៅហីយមិ្ម��តវូិដាក់ដូងាក ប់ូកាត់នៅដាយមែបូ�មុ្មខ្លឹម្មកខួឹ្លឹ�នៅទី។

ចូូរត្រូបងុត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើត្រូបីឧបក្នុរណ៍ី!

បូ�ាប់ូបូត�ូស័នៅម្ម�ឹ បូ�ាប់ូបូត�ូស័នៅម្ម�ឹ 
កបំូពាក់នា� ីកបំូពាក់នា� ី



ក្នុរណីីទី៦
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើពលិ�ឹក្នុបនិាះខ្មែ�ក្នុ

លិ!៎

បូ�ាះមែដូកនៅ�ះ
�ៃ�់���់នៅបីូ

កា�ងា�នៅ�បីូកមឹ៉ាងំចឹង
ស័�ម៉ាប់ូខំុំ្លឹគឺឺ�ម �បូញ្ហាា ។

ដឹូកដាក់កមែ�ឹងនៅ�ើីកា�
ទីមឹ៉ាក់ចុះ…។

អីយាា ស់័!

បិូូះ!

អូយ!

អូ! នៅម្មាចនៅហីយ?
ម៉ា�នៅ��ះថ្នាះ ក់នៅកីតនៅឡិងី!?

ដាក់វាបូញ្ចឹឈ�ចឹង
បា�វា�អិលិ!

�បូស់័មែដូលិងាយ�អិលិ
�តវូិដាក់វានៅផតកវិញិ!

បាទី!
ខំុំ្លឹ�ឹង�បូយ័តះ!

បូ�ាះមែដូក�អិលិម្មក
បុូក�តវូិថ្ងៃដូ…។

បូាុមែ�ត មិ្ម�អីនៅទី!



អម្មាញមិ្មញ
មិ្ម�គួឺ�ដាក់ខុ្លឹស័នៅស្ថាះ។

នៅពុលិនៅ�ើីកា�
�តវូិ�បូយ័តះមែម្ម�មែទី�។

បូ�ាះមែដូក
�តវូិដាកវានៅផតក។

នៅទាំះអញ្ចឹឹឹងក៏នៅ� 
ស័ល់ិនៅ�ចី�មែដូ�។

�តវូិ�បូញាប់ូ
នៅ�ើីវាឲ្យយឆាប់ូចប់ូ។

លិ!៎

ជួំយផង!

អូយ ឈឺ។

នៅម្មាច�ឹង?
ឮស័នៅមឹ្មងខឹាងំនៅទីៀតនៅហីយ!?

មែណ៍� !

មិ្ម�អីនៅទី?
ម៉ា��បួូស័នៅទី?

អូយ!?



注意！注意！
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នៅពុទីយ�បាប់ូថ្នា
បូាុនាម �ថ្ងៃ�ៃនៅទីៀត
�ឹងជានៅហីយ។ ខំុំ្លឹ�ខំា�

ដូល់ិអះកនៅហីយ។

សំ័ណាងនៅហីយ
មែដូលិមិ្ម�អី។

បូាុមែ�ត

នៅបីូ�បូងុ�បូយ័តះ
គឺឺអាចកា�ពា�បា�។

ចំូណុីចូត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិ�ញូូ្ឈនិបនិាះខ្មែ�ក្នុ

ចូ�ពាក់នៅ�ស្ថាម្មថ្ងៃដូ�ិងមែស័បកនៅជីំងសុ័វិតិិភាពុ�ម្មកា�កំណ៍ត់។

បូ�ាះកាត �មិ្ម��តវូិដាក់បូញ្ចឹឈ�នៅទីនៅ�ពាះវានៅ��ះថ្នាះ ក់។  
�តវូិដាក់ឲ្យយ នៅផតក �ិងដាក់ឲ្យយ  នៅស័មី។

នៅពុលិនៅ�ើីកា�មិ្ម��តវូិមួ្មលិថ្ងៃដូអាវិនៅឡិងីនៅទី។ ចូ�ពាក់ឲ្យយបា� 
�តឹម្ម�តវូិ។

ទី 1 ចូូរពាក់្នុឧបក្នុរណ៍ីការពារ 
 �ម័ការកំ្នុណីត់្ថិ!

ហាម័មួ័លិនៃ�អាវកើ�ីង!

ហាម័ដាក់្នុបនិាះខ្មែ�ក្នុបញ្ឈឈរ!ទី 3 

ទី 2 

ចូូរត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើលីិក្នុ  
របស់ុ�ៃន់ិ!

សុ័វិតិិភាពុជាចម្មបង



ក្នុរណីីទី៧
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុរ�ក្នុ/កើ�ះកើពលិកើ�ើីការងារផារ

លិ!៎

បូនាា ប់ូម្មក យកអានៅ�ះ
នៅ�កមែ�ឹងនៅ�ើីកា��ចួចប់ូនៅហីយ។

នៅទីីបូមែតផា�នៅហីយបូាុមែ�ត
នៅបីូកា�់មែផះកផាុយ
�បូមែហលិមិ្ម�អីនៅទី។

អូយ!

កំនៅ�មែដូលិនៅទីីបូផា�នៅហីយ
ភាយនៅចញម្មកបូនៅណ៍តី �ៗនៅហីយ។

នៅ�បូ�តិចនៅទីៀតនៅទី
�ទាំតិំចនៅ� បា�នៅហីយ!

ម័�និបានិកើទ!
កើ�ៅ ណាស់ុ!

ឈឺឺ!

មែណ៍� ! ខំុំ្លឹបា�នៅ�ីញនៅហីយ!
បូ�ាះមែដូកមែដូលិនៅទីីបូ 
ផា�នៅហីយមិ្ម��តវូិយកថ្ងៃដូ
នៅ�បូាះវានៅទី។

អូ…!
សំុ័នៅទាំស័!



អញ្ចឹឹឹង
មែកខួឹ្លឹ�នៅហីយ
ចាប់ូនៅផតីម្មនៅ�ើីកា�នៅទីៀត!

យី?
កមែ�ឹងនៅ�ើីកា�នៅ�ះ
�បូឡាក់សុ័ទីធមែតនៅ�បូង។

ជូំតវាឲ្យយស៎្ថាតសិ័�
នៅទីីបូបា�។

បា�នៅហីយ!
�បូញាប់ូផង!

លិ!៎
ផា��ចួនៅហីយ!

នៅទីីបូមែត�តវូិបា�ថ្នាឲ្យយផង
នៅលីិកនៅ�ះ�តវូិ�ង់ចាំ
ឲ្យយវាបាត់នៅ�ត សិ័�។

អូ!
�កណាត់ជូំតនៅ�បូង
�តវូិផ្ទាក នៅភីឹ័ងនៅឆ្អឹះនៅហីយ!

វវីរកើ�ីយ!
ពនិាត់្ថិសុ�និ!

អូ!
កើ�ាីង!

អាចថ្ងៃ�ង!
មិ្ម�បា�នៅទី!
វាមិ្ម��លិត់នៅស្ថាះ!



កំ្នុពុងកើ�ើីអើីនឹិង!

អូ!
សំុ័នៅទាំស័!

សំ័ណាងនៅហីយនៅដាយជួំយពុ�ឹត់នៅភីឹ័ង
ឲ្យយខំុំ្លឹបា�ទាំ�់នៅពុលិនៅវិ�
នៅទីីបូខំុំ្លឹ��កមែតបូ�តិចមែបូបូនៅ�ះ។

�តវូិ�បូងុ�បូយ័តះនៅទីីបូបា�។

នៅបីូពុ�ឹត់នៅភីឹ័ងមិ្ម�ទាំ�់នៅទី
អាច�ឹងបូងកឲ្យយនៅកីតម៉ា�
អគីិឺភ័័យផងក៏មិ្ម�ដឹូង!

នៅបីូមិ្ម�នៅ��ពុវិ�័ិយនៅហីយនៅ�ើីឲ្យយខួឹ្លឹ��បួូស័
មិ្មតត�មួ្មកា�ងា��ិង�គឺសួ្ថា��តវូិបា�ម្មាពីុនៅយីង។

នៅបីូនៅ�ើីកា�មែលិងបា�
អាច�ឹងបាត់បូង់ចំណូ៍លិនៅទីៀត
នៅពុលិនៅនាះអះកលំិបាកគឺឺខួឹ្លឹ�ឯង!

ចំូណុីងត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិកើ�ើីការងារផារ

ទី 1 

ទី 2 

ហាម័បាះកើពលិផារកើ�ីយភាា ម័!

មុ័និកើពលិចាប់កើផៅីម័កើ�ើីការត្រូត្ថិវូព�និ�ត្ថិយកើមី័លិ�ំុវញិ!

សូ័ម្មកំុបូាះមែផះកនៅ�ហធាតុ សូ័ម្មកំុបូាះមែផះកនៅ�ហធាតុ 
ដូូចជាបូ�ាះកាត �នៅ�កាយផា� ដូូចជាបូ�ាះកាត �នៅ�កាយផា� 
 នៅហីយភឹាម្ម។ នៅហីយភឹាម្ម។

មុ្ម�ចាប់ូនៅផតីម្មនៅ�ើីកា�ផា� �តវូិពិុ�ិតយនៅមី្មលិជំុំវិញិ  មុ្ម�ចាប់ូនៅផតីម្មនៅ�ើីកា�ផា� �តវូិពិុ�ិតយនៅមី្មលិជំុំវិញិ  
ម៉ា�វិតិុងាយនៅឆ្អឹះឬអត់។ម៉ា�វិតិុងាយនៅឆ្អឹះឬអត់។

ចូូរត្រូបងុត្រូបយ័តុ្ថិចំូកើពាះការរ�ក្នុនិ�ងការកើ�ះកើកី្នុត្ថិកើ�ីងកើ�កើពលិកើ�ើីការងារផារ។

OX OX ម័និាីរកើពទយទូកើ�ម័និាីរកើពទយទូកើ�



ក្នុរណីីទី៨
កើត្រូគាះថុ្នាក់្នុកើកី្នុត្ថិកើ�ីងកើពលិមានិបញ្ហាា កើត្រូគឿងមាា សីុុនិ

ចូ��ងស័ម៎៉ាតស័ម៉ាា �ៈ
នៅដាយនៅ�បីូម៉ាា សីុ័��ង។

ដាក់ស័ម៉ាា �ៈ
ចូលិកះងុកន្ត្រ�តក

ចាប់កើផៅីម័!

ចាបំូ�តិច
�ឹងភឺឹ័មែចងចាងំ!

លិ ៎តនៅទីៀត!
នៅ�មុ្មខ្លឹនៅទីៀតនៅហីយ!

បាុនាម និនាទីកើត្រូកាយ

ដូូចចំមែឡិក?

�ង�ចួនៅហីយ
នៅម្មាចក៏មិ្ម�នៅ�ីញនៅចញម្មកចឹង?

ដូកឌុុយនៅភីឹ័ង
នៅចញសិ័�។

មូ្មលិនៅហតុអើី?

ដឹូងនៅហីយ!

ម៉ា��កណាស់័ជាប់ូ
នៅ��ឹងនៅ�មញមី្មញាុ ង
ចឹងបា�អត់នៅចញ!

ទាំញវានៅចញម្មក
គឺឺបា�នៅហីយ។

អូ!!



អូយ ឈឺឺ!!

មែណ៍!
ម៉ា�នៅ�ឿងអើីនៅកីតនៅឡិងី!?

សំុ័ សំុ័នៅទាំស័!

ម៉ា��បួូស័នៅហីយ!
ឆាប់ូនៅ�ើីកា�ស័នៅន្ត្រងិាះបូឋម្ម!

អូ!

ម៉ា�នៅ�ឿងអើីនៅកីតនៅឡិងី!?

មែណ៍! ម៉ា�នៅ�ឿងអី�ឹង!

ខំុំ្លឹកំពុុងនៅ�ើីកា�
ផា�កាលិបូូូឡុិង…។

យី!?
កាលិបូូូឡុិងនៅវិៀចនៅហីយ ម៉ា�មែតយកថ្ងៃដូ

�ញុវានៅទី។



នៅពុលិនៅនាះ ខំុំ្លឹ
នៅ�បីូនៅជីំងជា�់កុង�ក់
នៅដាយមិ្ម�បា�ឈប់ូ…

នៅហីយ នៅភឹ័ចខួឹ្លឹ�។

អូយ!

…នៅហីយ
ក៏នៅ�ជាចឹងនៅ�។

ឆាប់ូនៅ�
ម្ម�ាី�នៅពុទីយ។

ឯងទាំងំ២នាក់�តវូិដឹូង។
នៅពុលិនៅ�ើីកា�ជាមួ្មយម៉ាា សីុ័�
ដាច់ខាត�តវូិ�បូងុ�បូយ័តះ។

បាុនាម និនៃ�ៃកើត្រូកាយ

ចំូណុីចូត្រូបយ័តុ្ថិកើពលិមានិភាពម័�និ  
ត្រូបត្រូក្នុតី្ថិអំ�ុងកើពលិកើ�ើីការជាមួ័យមាា សីុុនិ

ទី 1

ទី 2

ម័�និត្រូត្ថិវូចាត់្ថិការកើដាយ�ាួនិឯងកើទ ត្រូត្ថិវូរាយការណ៍ីភាា ម័!

កើពលិមានិបញ្ហាា កើកី្នុត្ថិកើ�ីងអំ�ុងកើពលិកើ�ើីការជាមួ័យមាា សីុុនិ  
 ត្រូត្ថិវូចុូចូកុ្នុង�ក់្នុOFF!

នៅពុលិម៉ាា សីុ័�ម៉ា�ភាពុខុ្លឹស័�បូ�កតី មិ្ម��តវូិចាត់កា�នៅដាយខួឹ្លឹ�ឯងនៅទី  នៅពុលិម៉ាា សីុ័�ម៉ា�ភាពុខុ្លឹស័�បូ�កតី មិ្ម��តវូិចាត់កា�នៅដាយខួឹ្លឹ�ឯងនៅទី  
�តវូិឲ្យយដំូណឹ៍ងនៅ�កា�់អះកនៅមី្មលិកា�ខុ្លឹស័�តវូិនៅ�កមែ�ឹងភឹាម្ម។�តវូិឲ្យយដំូណឹ៍ងនៅ�កា�់អះកនៅមី្មលិកា�ខុ្លឹស័�តវូិនៅ�កមែ�ឹងភឹាម្ម។

នៅពុលិម៉ា�បូញ្ហាា នៅកីតនៅឡិងីអំឡុិងនៅពុលិនៅ�ើីកា� នៅពុលិម៉ា�បូញ្ហាា នៅកីតនៅឡិងីអំឡុិងនៅពុលិនៅ�ើីកា� 
ជាមួ្មយម៉ាា សីុ័� ដាច់ខាត�តវូិបិូតកុង�ក់!ជាមួ្មយម៉ាា សីុ័� ដាច់ខាត�តវូិបិូតកុង�ក់!

កើពលិមានិបញ្ហាា កើកី្នុត្ថិកើ�ីងអំ�ុងកើពលិកើ�ើីការជាមួ័យមាា សីុុនិ ត្រូត្ថិវូឈឺប់/កើ�ត្រូបាប់/រង់ចា!ំ



មែម្ម�នៅហីយ
មែម្ម�នៅហីយ

ហា�ិភ័័យគឺឺម៉ា�
នៅ�មែកប�ខួឹ្លឹ�នៅយីងជា�ិចឹ
យល់ិនៅទី?

នៅដីូម្មបឲី្យយម៉ា�សុ័វិតិិភាពុ�ិងអនាម័្មយ 
នៅ�កមែ�ឹងនៅ�ើីកា�ចាបំាច់�តវូិម៉ា�កា�នៅ��ពុវិ�័ិយ
�ិងស្ថាម �តីយកចិតតទុីកដាក់ពីុម្ម�ុស័េ�គឺប់ូ�ះ ។

នៅហីយ……

នៅតីកមែ�ឹងនៅ�ើស័�បូមែហលិ
�បូស់័តួអងទិាំងំឡាយ
ម៉ា�ដូូច��ណាខឹ្លឹះ?

អីនៅគឺ?
�ិយាយថ្នានៅម្មាច?

នៅ��ះថ្នាះ ក់កា�ងា�
មិ្ម�មែម្ម����់មែតជានៅ�ឿង 
�បូស់័អះកដូថ្ងៃទីនៅទីវាជាបូញ្ហាា មែដូលិ 
នៅ�មែកប�ខួឹ្លឹ�នៅយីងជា�ិចឹ។

នៅដីូម្មបកីា�ពា�នៅពុលិម៉ា�អើីនៅកីតនៅឡិងី

លិអ!
ចូូរត្រូបងុត្រូបយ័តុ្ថិនឹិងកើត្រូគាះ 
ថុ្នាក់្នុការងារកើ�ីយ�ំត្រូបឹង 
កើ�ើីការរាល់ិនៃ�ៃ!

កា��បូ�ស័័យទាំក់ទីង�ះ នៅ�កមែ�ឹងនៅ�ើីកា�
គឺឺម៉ា�ស្ថា�ៈសំ័ខា�់ខឹាងំណាស់័។

ចូ�ចងចាថំ្នា
កា�នៅ��ពុវិ�័ិយគឺឺជាកា�
ការពារ«រាងកាយ» «គ្រួ�សួារ»
«ការរស់់នៅ�»របស់់ខួ្លួ�ន។

យល់ិនៅហីយ…យល់ិនៅហីយ…



វស័ិុយផលិ�ត្ថិក្នុម័មទាំងំ៣

ចូ��បូងុ�បូយ័តះ�ឹងក�ណី៍មែបូបូនៅ�ះផងមែដូ�!

គនិាឹះកើ�ីម័ីីសុុវតិ្ថិ�ភាពនិ�ងសុុ�ភាព!

ចូូរយក្នុចូ�ត្ថិៅទុក្នុដាក់្នុនឹិងការកើរៀបចំូសុកើម័ា�ក្នុបំពាក់្នុ! ចូូរកើគារព�ម័នីិត្ថិ�វ�ីិការងារ!

កើចូៀសុវាងទកើងើី កើ�ើសុត្រូបខ្មែ�សុ!

ចូូរកើគារពវន័ិិយឲ្យយបានិខូ្ទាប់�ួូនិ
កើ�ីម័ីីការពារ�ាួនិពីកើត្រូគាះថុ្នាក់្នុការងារ!

ចូូរពាក់្នុឧបក្នុរណ៍ីការពារ�ម័ការកំ្នុណីត់្ថិ។

កា�មួ្មលិថ្ងៃដូអាវិនៅឡិងី ឬពាក់នៅ�គឺឿងអលិងាក �នៅពុលិនៅ�ើីកា� គឺឺម៉ា�
នៅ��ះថ្នាះ ក់ណាស់័ ដូូនៅចះះសូ័ម្មបូញ្ចឹឈប់ូ។

ចូ�ពាក់ឲ្យយបា��តឹម្ម�តវូិ�ម្មកា�កំណ៍ត់ កំុឲ្យយនៅវិៀច ឬម៉ា�
ចនៅនឹាះ�បូនៅហាង។

ស័ក់មែវិងអាចនាឲំ្យយម៉ា�នៅ��ះថ្នាះ ក់ផងមែដូ� សូ័ម្មចងឲ្យយខីឹ្លឹនៅហីយ 
ដាក់ចូលិកះងុមួ្មក។

ចូ�កំុនៅដីូ�បូនៅណ៍តី �នៅ�បីូទូី�ស័័ពុាបូនៅណ៍តី � នៅ�ពាះវាអាចបូងកនៅ��ះថ្នាះ ក់។ កំុនៅ�មែកប�នៅ�គឺឿងយ�តស័ាូចទំី�ិញ។
ក�ណី៍�មែហក ឬខូ្លឹច�បូូ�ង ឬ�បូឡាក់ខឹាងំ ចូ�បូតូ��មី។

នៅពុលិនៅ�ើីកា� �តវូិនៅ��ពុ�ម្ម�ីតិវិ�ីិមែដូលិបា�កំណ៍ត់។ កំុបូតូ� ឬ 
ស័នៅងេបូ�ម្មចិតតខួឹ្លឹ�។

កមែ�ឹងនៅ�ើីកា��ិងផូឹវិនៅដីូ��តវូិយកចិតតទុីកដាក់អ�ុវិតត4S   
នៅដាយនៅ�ើីកា�នៅ�ៀបូចំ/នៅ�ើីឲ្យយម៉ា�ស័ណាត ប់ូធាះ ប់ូ/ស័ម៎៉ាត/  
�កាភាពុស៎្ថាត(នៅមី្មលិកះងុនៅម្មនៅ�ៀ��មួ្ម)។



�កងួសុ័ខាភិ័បាលិ កា�ងា� �ិងសុ័ខុ្លឹម៉ាលិភាពុ 
ម្ម�ាី�ស័តង់ដា�កា�ងា� មែផះកសុ័វិតិិភាពុ�ិងអនាម័្មយ កា�យិាល័ិយសុ័វិតិិភាពុ

ក្នុខ្មែនិាងទំនាក់្នុទំនិងពាក់្នុព័និធនឹិងឯក្នុសារកើនិះ

មែស័ើងយល់ិ�ម្ម�យៈគំឺ�ូ�ជីំវិចលិ

សុុវតិ្ថិ�ភាពនិ�ងអនាម័័យកុុ្នុងវស័ិុយផលិ�ត្ថិក្នុម័មទាំងំ៣

នៅចញផាយមែខ្លឹមី្មនា ឆាះ ២ំ០២០　

នៅចញផាយនៅដាយ៖ �កសួ័ងសុ័ខាភិ័បាលិ កា�ងា� �ិងសុ័ខុ្លឹម៉ាលិភាពុ
នៅ�ៀបូចំនៅដាយ៖ �កមុ្មហូ�ុ�ស្ថាវិ�ជាវិព័ុត៌ម៉ា�មី្មហេូហូូ

មែកស័�ម្មលួិនៅដាយ៖ គឺណ៍កម្មមកា�ជំ�ម្មញុកា�នៅ�ៀបូចំស័ម៉ាា �ៈអប់ូ�សុំ័វិតិិភាពុ�ិងអនាម័្មយកា�ងា�  
 �កមុ្មកា�ងា�នៅ�ៀបូចំស័ម៉ាា �ៈអប់ូ�សុំ័វិតិិភាពុទាំក់ទីង�ឹងវិស័ិ័យផលិិតកម្មមទាំងំ៣

ផលិិតនៅដាយ៖ �កមុ្មហូ�ុថ្ងៃស័ដុូ�ញ់


