មគគេទសក៍អនកេ្របើ្របស់

ផសុកភពៃនករេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ

េសចក្តីេផ្តើម

មគគេទសក៍េនះពណ៌នអំពីករេរៀបចំកែន្លងេធ្វើករ, ឥរ ិយបទ ្រពមទំងទម្លប់សុខភព និង ករងរដ៏្រតឹម្រតូវស្រមប់អនក
េ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ។

សូម្របយ័តន
Å សូម្របយ័ត!ន
របស់អនក។

ចមន
ន និង េធ្វើ

និភ័យៃនករបងករបួសដល់ ងកយយ៉ ងធងន់ធងរពីករេធ្វើករេនកែន្លងេធ្វើករមនកុំពយូទ័រ

មេយបល់េនកនុងមគគេទសក៍ផសុកភពេនះ េដើមបីកត់បនថយ

និភ័យៃនកររងរបួសឲយ

កន់ែតទប និង េដើមបីបេងកើនផសុកភពរបស់អនក។

ករសិក មួយចំនួនបនេសនើេឡើងថ ករ យអក រកនុងអំឡុងេពលយូរ, ករេរៀបចំកែន្លងេធ្វើករមិនបន្រតឹម្រតូវ, ទម្លប់
េធ្វើករមិន្រតឹម្រតូវ, ថ នភពករងរ និង ទំនក់ទំនង្របកបេ យភពតប់្របមល់ ឬ បញ
្ហ សុខភពផទល់ខួនរបស់
្ល
អនក
ចជប់ពក់ព័នធនឹងកររងរបួស។ របួសទំងេនះ

រ

កេ្រ

មសរៃសពួរ ្រពមទំងជំងឺ

េ គសញញឲយ្របុង្របយ័តៃន នជំងឺទំងេនះ
●

សពឹក, រ

●

ចុកចប់, ឈឺ ឬ ឆប់ឈឺ

●

ឈឺចប់, ឈឺេខទកៗ ឬ េហើម

●

តឹង ឬ ែណន

●

េខ យ ឬ ្រតជក់

ចរួមមន េ គសញញឈឺសន្លក់ឆឹង
្អ កៃដ, ជំងឺរ

កសរៃសពួរ, ជំងឺ

ច់ដុំ និង ឆ្អឹងេផ ងេទៀត។
ចេកើតេឡើងេលើ្របអប់ៃដ, កៃដ, ៃដ,

ម , ក ឬ ខនង និង

ចរួមមន៖

ក ឬ េសក ប

េ គសញញទំងេនះ

ចេកើតេឡើងកនុងេពល យអក រ, ខណៈេពលេ្របើេម៉ស៍ ឬ េនេពលេផ ងេទៀត ែដលមិនបនេ្របើ

្របអប់ៃដេធ្វើករ រួមទំងកនុងអំឡុងេពលយប់ េនេពលែដលេ គសញញទំងេនះ

ច

ស់អនក។ េបើអនកធ្លប់មនេ គសញញ

ទំងេនះ ឬ ករឈឺចប់េនែតបន្ត ឬក៏េកើតេឡើងផទួនៗ ឬ អផសុកភព ែដលអនកគិតថ

ធ ឹងករេ្របើ
ចជប់ពក់ព័នន

កុំពយូទ័រ អនកគួរពិេ្រគះភ្លមៗជមួយ្រគូេពទយែដលមនលកខណៈសមបត្តិ្រគប់្រគន់ េហើយេបើមន សូម្របឹក េនែផនកសុខ

ភព និង សុវតថិភពរបស់្រកុមហ៊ុនអនក។ ករេធ្វើេ គវ ិនិចឆយ និង ករពយបលដ៏្រតឹម្រតូវេលើបញ
្ហ េនះកន់ែតឆប់
ឱកសវ ិវត្តេទកន់

ថ នភពពិករកន់ែតទប។
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មន

ទំព័រខងេ្រកមពណ៌នអំពីករេរៀបចំកែន្លងេធ្វើករ, ឥរ ិយបទ្រតឹម្រតូវ ្រពមទំងសុខភព និង ទម្លប់ករងរស្រមប់
អនកេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រ។ េលើសពីេនះ មគគេទសក៍េនះមនព័ត៌មនសុវតថិភពផលិតផលែដលអនុវត្តចំេពះផលិតផល HP
ទំងអស់។

ករេលើកកមពសប
់ រិ

ថ នករងរ្របកបេ

យសុវតថិភព និង ផសុកភព

សំខន់
អនកវ ិទយ

្រស្តមួយចំនួនេជឿថករេធ្វើករយ៉ ងខ្លង
ំ ឬ កនុងឥរ ិយបទអផសុកភព ឬ ខុសធមម

កនុងរយៈេពលយូរ ចបងក
និភ័យ ដូចអ្វីែដលបនេរៀប ប់េនកនុងចំណុច សូម្របយ័តន េនខងេដើមៃនមគគេទសក៍េនះ។ ព័ត៌មនែដលមនេនកនុង

មគគេទសក៍េនះ្រតូវបនរចនបេងកើតេឡើងេដើមបីជួយអនកឲយេធ្វើករកន់ែតមនសុវតថិភព េ
េធ្វើករកន់ែតមនផសុកភព និង ្របសិទិភ
ធ ព។

យករផ្តល់េយបល់អំពីវ ិធីែដល

បែណ្ណ
ករ្រតួតពិនិតយេ

យខ្លួនឯង

បនទប់ពីបនពិនិតយេមើលព័ត៌មនេនកនុងមគគេទសក៍េនះេហើយ សូមពិនិតយឥរ ិយបទ និង ទម្លប់របស់អនកេឡើងវ ិញេ

យេ្របើ

បញជី្រតួតពិនិតយសុវតថិភព & ផសុកភពរបស់អនក។

ជេ្រមើសដ៏សខ
ំ ន់

មិនថអនកគឺជមនុស េពញវ ័យែដលេ្របើកុំពយូទ័ររួមគនេនកែន្លងេធ្វើករ ឬ ជសិស ែដលេ្របើកុំពយូទ័ររួមគនេន

ឬ

េនផទះេទ ្រគប់េពលែដលអនកអងគុយ សូមៃលត្រមូវបរ ិ ថ នឲយ្រតូវនឹងត្រមូវកររបស់អនក។ ៃលត្រមូវជ្រមលៃនម៉ូនីទ័ររបស់
អនក, េ្របើ្របអប់មួយជឈនន់េជើង, ភួយមួយេនេលើកែន្លងអងគុយេដើមបីេលើកកមពស់េកអីរបស់អនក គឺថអ្វីៗែដលអនក្រតូវករ
េដើមបីៃលត្រមូវឲយអនកមនកែន្លងដ៏មនផសុកភព។

ឥរ ិយបទ, ពន្លឺ, េ្រគ ងសង្ហរ ឹម, ករេរៀបចំករងរ ្រពមទំង

ែដលអនកទទួល

រមមណ៍ និង រេបៀបែដលអនកេធ្វើករបនល្អប៉ុ

ផទល់ខួនរបស់
្ល
អនក អនក្របែហលជ
ករ្របឹង ែដលអនកវ ិទយ

ថ នភព និង ទម្លប់ករងរេផ ងេទៀត
្ណ ។ េ

យករៃលត្រមូវបរ ិ

ចប៉ះពល់ដល់វ ិធី

ថ នករងរ និង ករអនុវត្ត

ចកត់បនថយភពអស់កម្លំង និង អផសុកភព ្រពមទំងកត់បនថយ

្រស្តមួយចំនួនេជឿថ

ចនំឲយមនរបួសបន។

្រគប់េពលែដលអនកេ្របើកុំពយូទ័រ អនកបនេ្រជើសជេ្រមើសែដល

ចជះឥទធិពលដល់ផសុកភពរបស់អនក និង

និភ័យៃន

ចប៉ះពល់

ដល់សុវតថិភពរបស់អនក។ េនះគឺជករពិតមិនថអនកេ្របើក្តរចុចកុំពយូទ័រេលើតុ និង ម៉ូនីទ័រ េនករ ិយល័យ, កុំពយូទ័រយួរៃដ

េនសយន ្ឋ នៃនម

វ ិទយល័យ, ក្តរចុចឥតែខ

ក់េលើេភ្ល ឬ ឧបករណ៍កន់េនៃដេន្រព

នយន្តេ

ះេឡើយ។ េន

្រគប់ករណីទំងអស់ អនកជអនកេ្រជើសឥរ ិយបទេធ្វើកររបស់អនក និង ឥរ ិយបទរបស់ ងកយអនក ទក់ទងនឹងកុំពយូទ័រ,

ទូរស័ព,ទ េសៀវេភេយង និង ្រក

ស។ អនកក៏

ចមនករ្រតួតពិនិតយមួយចំនួនេលើពន្លឺ និង ក ្ត េផ ងេទៀតផងែដរ។
3

េធ្វើអំេពើេដើមបីសវុ តថិភព & ផសុកភព
ក ្ត ជេ្រចើនេនកនុងបរ ិ

ថ នករងររបស់េយើងកំណត់ថេតើេយើងេធ្វើករ្របកបេ

កមពស់សុខភព និង សុវតថិភពល្អែដរឬេទ។ េ

កនុងមគគេទសក៍េនះ

ចបេងកើតបរ ិ

យករពិចរ

, ករេធ្វើ

យ្របសិទិភ
ធ ព និង កនុងលកខណៈែដលេលើក

ម និង យតៃម្លេឡើងវ ិញ

មេពលនូវេយបល់េន

ថ នករងរែដលកន់ែតមនសុវតថិភព, ផសុកភព, សុខភពល្អ និង ្របសិទិភ
ធ ព។

សិស និង ្រគូ
េយបល់េនកនុងមគគេទសក៍េនះអនុវត្តចំេពះសិស ្រគប់

យុ។ ករេរៀនៃលត្រមូវកែន្លងេធ្វើកិចចកររបស់អនក និង រកកែន្លងែដល

អនកមនផសុកភព េនេពលអនកេរៀនេ្របើកុំពយូទ័រដំបូង គឺងយ្រសួលខ្លំងជងករពយយមប្តូរទម្លប់េធ្វើកិចចករែដលមិន្រតឹម្រតូវ

បនទប់ពីេ្របើកុំពយូទ័រ ប់ឆនំេហើយ។ េ

ក្រគូ អនក្រគូ សូមឲយសិស របស់អនកេធ្វើករជ្រកុមេដើមបីរកដំេ

ករៃចន្របឌិត េនេពលមិនមនេ្រគ ងសង្ហរ ឹមែដល

ះ្រ

យ្របកបេ

យ

ចៃលត្រមូវបន និង ែដលរចនបេងកើតេឡើងស្រមប់ករេ្របើកុំពយូទ័រ។

េគលករណ៍សំខន់ៗ
េដើមបីេលើកកមពស់សុវតថិភព និង ផសុកភព សូមេធ្វើ

មេគលករណ៍ទំងេនះ ្រគប់េពលែដលអនកេ្របើកុំពយូទ័ររបស់អនក។

ៃលត្រមូវ
●
●

ៃលត្រមូវឥរ ិយបទ ងកយរបស់អនក និង េ្រគ ងបរ ិកខរករងររបស់អនក។
គមនឥរ ិយបទ “្រតឹម្រតូវ” មួយេឡើយ។ រកកែន្លងផសុកភពរបស់អនក ដូចបនពណ៌នេនកនុងមគគេទសក៍េនះ េហើយ

េពលេធ្វើករជមួយកុំពយូទ័ររបស់អនក សូមៃលត្រមូវឲយបនញឹកញប់េនកនុងកែន្លងេនះ។

ផ្លស់ទី
●
●

ផ្លស់បូរកិ
្ត ចចកររបស់អនក ដូេចនះអនក

េធ្វើកិចក
ច រែដលត្រមូវនូវករេដើរ។

ចផ្លស់ទីេទមកបន; េជៀស ងអងគុយកនុងឥរ ិយបទែតមួយេពញមួយៃថង។
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ស្រមក
●

បេងកើតទំនក់ទំនងល្អេនកែន្លងេធ្វើករ និង េនផទះ។ ស្រមក និង ពយយមកត់បនថយ្របភពៃនភពតប់្របមល់។

●

្រតូវដឹងអំពីភព

●

ស្រមកខ្លីៗឲយបនញឹកញប់។

នតឹងៃន ងកយ ដូចជភពែណនៃន

ច់ដុំ និង ករញក់

ម របស់អនក។

្ត ប់
●
●

្ត ប់ ងកយរបស់អនក។
យកចិតទ
្ត ុក

ក់នឹងភព

នតឹង, អផសុកភព ឬ ករឈឺចុកចប់ែដលអនកទទួល

រមមណ៍ ្រពមទំងេធ្វើសកមមភព

ភ្លមៗេដើមបីបនធូរ ។

ចងចំ
●
●

ត់្របណជ្របចំ និង រក ភពមំទំជទូេទ; េនះនឹងជួយឲយ ងកយរបស់អនកទប់ទល់នឹងភពពិបកៃនករងរ
អងគុយេ្រចើនបន។
េគរព ថ នភពសុខភពែដលអនកមន ឬ ក ្ត សុខភពែដលបនដឹងេផ ងេទៀត។ ៃលត្រមូវទម្លប់ករងររបស់អនក
េដើមបីស្រមួលពួក ។
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កររកកែន្លងផសុកភពរបស់អក
ន
ឥរ ិយបទេផ ងៗ
េជៀស ង!
●

ចូរកុំអងគុយកនុងឥរ ិយបទនឹងមួយេពញមួយៃថង។

●

េជៀស ងកុំេ្រទមេទមុខ។

●

្រតូវ្របកដថមិនេទេទេ្រកយខ្លំងេពក។

បែណ្ណ
េល្វយ
ើ េនេពលរេសៀល
យកចិតទ
្ត ុក

ក់ជពិេសសចំេពះករៃលត្រមូវឥរ ិយបទេនេពលរេសៀលែដលជេពលអនក

ផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបទរបស់អក
ន
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ចទំនងជអស់កម្លំងខ្លំង។

្រស័យេលើកិចក
ច ររបស់អនក អនក

ចរកឥរ ិយបទអងគុយ និង ឈរជេ្រចើន ែដលមនផសុកភព។ េនកនុងកែន្លងមន

ផសុកភពរបស់អនក សូមប្តូរឥរ ិយបទឲយបនញឹកញប់ េពញមួយៃថង។

ជជងេធ្វើករកនុងឥរ ិយបទែតមួយ សូមរកកែន្លងមនផសុកភពរបស់អនក។ កែន្លងមនផសុកភពរបស់អនកគឺជ

ឥរ ិយបទេផ ងៗ ែដលជទូេទសម្រសប និង មនផសុកភពស្រមប់

ថ នភពករងររបស់អនក។

ផ្លស់ទី
ករអងគុយយូរ ចនំឲយគមនផសុកភព និង េធ្វើឲយ
ច់ដុំអស់កម្លំង។ ករផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបទគឺលស
្អ ្រមប់ែផនកជេ្រចើនៃន
ងកយរបស់អនក រួមទំងឆ្អឹងខនង, សន្លក់,
ច់ដុំ និង ្របព័នឈ
ធ
មរត់របស់អនក។
●
●
●

េនកនុងកែន្លងមនផសុកភពរបស់អនក សូមប្តូរឥរ ិយបទឲយបនញឹកញប់ េពញមួយៃថង។
ស្រមកខ្លីៗឲយបនញឹកញប់៖ េងើបឈរ, ពន្លត
ច់ដុំេ យ្របុង្របយ័តន ឬ េដើរេទមក។
ជញឹកញប់ សូមប្តូរេទជកិចក
ច រខ្លីៗ ែដលត្រមូវករេងើបឈរ ដូចជករេទយកឯក
េបះពុម,ព ករបំេពញកិចចករេលើ្រក

●

ស ឬ ករ្របឹក ជមួយសហករ ីេនជន់េ្រកម

េបើេ្រគ ងសង្ហរ ឹមរបស់អនកផ្តល់នូវភពៃលត្រមូវបន អនក
រ ងឥរ ិយបទអងគុយ និង ឈរ។

របនេបះពុមព
ព ីម៉សុីន
គរ។

ចរកេឃើញថមនផសុកភពកនុងករប្តូរេទវ ិញេទមក

កិចក
ច រេផ ងៗ ឥរ ិយបទេផ ងៗ
ជេ្រមើសរបស់អនកេនកនុងកែន្លងមនផសុកភពរបស់អនក

ចខុសគន

្រស័យេលើកិចចកររបស់អនក។ ឧទហរណ៍ អនក

ច

រកឥរ ិយបទេទរបន្តិច ែដលមនផសុកភពបំផុតស្រមប់កិចចករជមួយកុំពយូទ័រ និង ឥរ ិយបទ្រតង់ខួនបន្ត
្ល
ិច ែដលមន

ផសុកភពស្រមប់កិចចករែដលត្រមូវនូវករេយងជញឹកញប់េទ្រក

ស ឬ េសៀវេភ។

ករេរៀបចំករៃលត្រមូវរបស់អក
ន
ករេរៀបចំែដលអនក
្រស័យេលើភព

ចេធ្វើករៃលត្រមូវេផ ងៗស្រមប់ឥរ ិយបទ ងកយ និង កែន្លងករងររបស់អនក

ចខុសគន

ចៃលត្រមូវបនៃនេ្រគ ងសង្ហរ ឹមរបស់អនក។ ស្រមប់បែណ្ណ អំពីរេបៀបេរៀបចំករៃលត្រមូវរបស់អនក

សូមេយងេទែផនក ករេរៀបចំករៃលត្រមូវរបស់អនក។
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្របអប់េជើង, ជងគង់ និង េជើង
េជៀស ង!
េជៀស ង

ក់្របអប់ ឬ របស់េផ ងេទៀតេនេ្រកមតុរបស់អនក ែដលកំណត់ែដនកែន្លង

ទញខ្លួនរបស់អនកេទកន់តុរបស់អនក េ

យគមនអ្វី

ក់េជើងរបស់អនក។ អនកគួរ

ច

ង
ំ ។

បែណ្ណ
●

េដើរ
េងើបេចញពីតុរបស់អនកឲយបនញឹកញប់ និង េដើរបន្តិច។

●

ផសុកភពេជើង
ផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបទេជើងរបស់អនកេពញមួយៃថង។

្រតូវ្របកដថេជើងរបស់អនក

ចស្រមកជប់ និង មនផសុកភពេនេលើក្រមលេនេពលអងគុយ។ េ្របើៃផទេធ្វើករ និង េកអី

ចៃលត្រមូវបន និង អនុញញតឲយេជើងរបស់អនកស្រមកបនយ៉ ង្រសួលេនេលើក្រមល ឬ េ្របើឈនន់មួយ។ េបើអនកេ្របើ
ឈនន់ ្រតូវ្របកដថ

ែវងលមមេដើមបីស្រមួលឥរ ិយបទ

ក់េជើងេផ ងៗ េនកនុងកែន្លងមនផសុកភពរបស់អនក។

្រតឹម្រតូវ
ឲយេជើងរបស់អនកស្រមកយ៉ ង្រសួលេនេលើក្រមល ឬ ឈនន់។

ខុស!
ចូរកុំេយលេជើងរបស់អនក ឬ សងកត់េភ្លរបស់អនក។
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ករផ្តលក
់ ែន្លង្រគប់្រគន់ដល់េជើង
្រតូវ្របកដថមនកែន្លង្រគប់្រគន់េនខងេ្រកមៃផទេធ្វើកររបស់អនកស្រមប់ជងគង់ និង េជើងរបស់អនក។ េជៀស ងផ្តុំសមពធ
មចំណុចេន្រជុងខងេ្រកមៃនេភ្លរបស់អនកជិតជងគង់ និង ែផនកខងេ្រកមៃនេជើងខងេ្រកមរបស់អនក។ ពន្លត
ច់ដុំ
េជើងរបស់អនក និង ផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបទេជើងរបស់អនក េពញមួយៃថង។

ខនង
េជៀស ង!
េបើអនកេទើបមនេកអីថីម
ម ួយែដល

ចៃលត្រមូវបន ឬ េបើអនកេ្របើេកអីរម
ួ គនជមួយនរ

មនក់េផ ងេទៀត ចូរកុំសនមត់ថ

កែន្លងអងគុយេនះ្រតឹម្រតូវស្រមប់អនក។
បែណ្ណ
ៃលត្រមូវឲយបនញឹកញប់
េបើេកអីរបស់អនក

ចៃលត្រមូវបន សូមពិេ

ធជមួយករៃលត្រមូវេនះេដើមបីដឹងពីឥរ ិយបទមនផសុកភព

េផ ងៗ រួចៃលត្រមូវេកអីេនះឲយបនញឹកញប់។
េ្របើេកអីរបស់អនកេដើមបី្រទ ងកយរបស់អនកទំងមូល។ ែបងែចកទមងន់របស់អនកឲយេសមើ និង េ្របើកែន្លងអងគុយទំងមូល និង

បែង្អកេដើមបី្រទ ងកយរបស់អនក។ េបើេកអីរបស់អនកមនកែន្លង្រទខនងខងេ្រកយែដល
វណ្ឌវង់ៃនបែង្អកេកអីេទនឹងកំេ

ងៃនឆនឹងខនងខងេ្រកមរបស់អនក។

ចៃលត្រមូវបន សូមផគូ

្រតឹម្រតូវ
ែបងែចកទមងន់របស់អនកឲយេសមើ និង េ្របើកែន្លងអងគុយទំងមូល និង បែង្អកេដើមបី្រទ ងកយរបស់អនក។
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ខុស!
ចូរកុំេ្រទមេទមុខ។

ករមនផសុកភព
្រតូវ្របកដជនិចចថខនងេ្រកមរបស់អនក្រតូវបន្រទយ៉ ងល្អ។ ្រតូវ្របកដថអនកមន

រមមណ៍ផសុកភពចំេពះឥរ ិយបទ

ែដលអនកកំពុងេធ្វើករ។

ម និង ែកងៃដ
បែណ្ណ
ស្រមក
ចងចំថ្រតូវស្រមក ជពិេសសកែន្លងែដលភពតឹងែណនៃន
េដើមបីកត់បនថយភពតឹងែណន

ច់ដុំែតងេកើតេឡើងដូចជក និង

ម របស់អនក។

ម របស់អនកគួរ្រតូវបនស្រមក, មិនេលើកខពស់ ឬក៏ធ្លក់ចុះ (េយងេទែផនក ករ្រទកំភួនៃដ

របស់អនក) េហើយែកងៃដរបស់អនកគួរ្រតូវបន

ក់យ៉ងមនផសុកភពេនកមពស់ក្តរចុចរបស់អនក។

ក់ទី

ំងែកងៃដ

របស់អនកេនកែន្លងែដលជិតកមពស់ៃនជួរេដើមៃនក្តរចុចរបស់អនក (ជួរែដលមនអក រ L)។ មនុស មួយចំនួនរកេឃើញថ
មនផសុកភពបំផុតកនុងករ

ក់ទី

ំងែកងៃដរបស់ពួកេគេលើកមពស់ៃនជួរេដើមបន្តិច និង កំណត់ជ្រមលក្តរចុចេទទី

ទបបំផុត ( បេសមើបំផុត)។
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ំង

្រតឹម្រតូវ
ែបរេកអីរបស់អនកេទ្រជុងមខងេដើមបីជួយកំណត់ថេតើកមពស់ែកងៃដរបស់អនកគឺេនជិតកមពស់ៃនជួរេដើមៃនក្តរចុចរបស់អនក
ែដរឬេទ។

កំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដ
េជៀស ង!
្រតូវ្របកដថ កៃដរបស់អនកមិនស្រមកេលើែគម្រសួច។
បែណ្ណ
●

ក្តរចុច

ច់

េបើអនករកេឃើញថ ពិបកកនុងករ យអក រជមួយឥរ ិយបទកៃដមនផសុកភព មិនលេម្អ ង អនក
កលបងក្តរចុច

ច

ច់។ េទះជយ៉ ងេនះក្តី ្រតូវដឹងថ ករេរៀបចំ ឬ ឥរ ិយបទមិន្រតឹម្រតូវ េនេពលេ្របើក្តរចុច

ចបេងកើនករបត់ខ្លំងេលើកៃដរបស់អនក។ ដូេចនះ េបើអនក

កលបងេ្របើក្តរចុច

ច់

ច់ សូមេរៀបចំ ឲយបន

្រតឹម្រតូវ េនះកំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកគឺសិត
ថ េនកនុងឥរ ិយបទែដលមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។
●

ឧបករណ៍កន់ៃដ
ព័ត៌មនេនកនុងែផនកេនះគឺទក់ទងនឹងឥរ ិយបទកំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដ ែដលមនផសុកភព មិនលេម្អ ង

េហើយ ក៏អនុវត្តចំេពះអនកេ្របើ្របស់ឧបករណ៍កន់ៃដផងែដរ មិនថអនកកំពុង យអក រេ

យេ្របើប៊ិកែដកចរ ឬ

ក្តរចុចតូចៗេឡើយ។
ខណៈេពល យអក រ ឬ េ្របើឧបករណ៍ចង្អុលមួយ សូមរក កំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកេនកនុងកែន្លងមន
ផសុកភព មិនលេម្អ ង។ អនកគឺជអនកវ ិនិចឆយដ៏លប
្អ ំផុតនូវអ្វីែដលអនកមន

រមមណ៍ថមនផសុកភពចំេពះខ្លួនឯង។

វ ិធីមួយេដើមបីរកកែន្លងផសុកភពរបស់អនកគឺឲយៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកស្រមកេន្រជុងមខងរបស់អនក និង កត់
សមគល់ពីឥរ ិយបទរបស់ពួក ។ េនេពលអនកេលើកពួក េឡើងេដើមបី យអក រ សូម
(កែន្លងមនផសុកភព មិនលេម្អ ង) េ

ក់ េន ឬ ជិតទី

ំងដូចគនទំងេនះ

យេជៀស ងបត់កៃដរបស់អនកខ្លំងេឡើងេលើ, ចុះេ្រកម, កនុង ឬ េ្រក្រជុងទំងេនះ

ជពិេសស យ៉ ងញឹកញប់ ឬ កនុងអំឡុងេពលយូរ (េយងេទែផនក ក្តរចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុល)។ េយបល់ទំងេនះអនុវត្ត
្រគប់កែន្លងែដលអនកសថិតេន គឺថកនុងករ ិយល័យ, េនផទះ, េពលេធ្វើដំេណើរ មិនថអនកកំពុងឈរ ឬ អងគុយេឡើយ។
្រតឹម្រតូវ
រក ឥរ ិយបទកៃដមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។
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ខុស!
ចូរកុំឲយ

ក់បតៃដរបស់អនក ឬ បត់កៃដរបស់អនកចុះេ្រកមខ្លំងេពក េពល យអក រ។

្រតឹម្រតូវ
រក ឥរ ិយបទកៃដមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។

ខុស!
ចូរកុំបត់កៃដរបស់អនកចូលកនុងខ្លំងេពក។
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ចូរកុំឲយកៃដនឹងថកល់
េនេពល យអក រ ចូរកុំឲយកៃដរបស់អនកនឹងថកល់ ឬ ស្រមក េនេលើៃផទេធ្វើកររបស់អនក, េភ្លរបស់អនក ឬ ទ្រមបតៃដ
(ជួលកលេ

ថ ទ្រមកៃដ)។ ករឲយបតៃដរបស់អនកស្រមក ខណៈេពល យអក រ

េធ្វើឲយអនកបត់ ឬ ទប់កៃដ និង ទញ្រមមៃដេទេ្រកយ។

ក៏

ចបងករេ្រគះថនក់ ពីេ្រពះ

ច

ចសងកត់សមពធេទេលើែផនកខងេ្រកមៃនកៃដរបស់អនក

ផងែដរ។ ទ្រមបតៃដ្រតូវបនរចនបេងកើតេឡើងេដើមបីផ្តល់ឲយអនកនូវករ្រទកនុងអំឡុងេពលផ្អក គឺេពលអនកមិន យ
អក រ (ដូចជេពលអនកកំពុង

នេលើេអ្រកង់ជេដើម)។

ែភនក
បែណ្ណ
●

គិតអំពីករប៉្របិចែភនករបស់អក
ន
េនេពលេមើលម៉ូនីទ័ររបស់អនក សូមចងចំថ្រតូវប៉្របិចែភនក។ េទះបីជករប៉្របិចែភនករបស់អនកគឺជអ្វីែដលអនកេធ្វើ
ជធមម

េ

យមិនគិតក៏េ

យ អនក

ចប៉្របិចែភនកបនតិចតួច េនេពលេ្របើកុំពយូទ័រ (ករសិក បនបង្ហញថជ

មធយម មនុស ប៉្របិចបនញឹកញប់ ១/៣ េពលេ្របើកុំពយូទ័រ)។ ករប៉្របិចែភនកជួយឲយែភនករបស់អនកទទួលករករពរ
និង ផ្តល់ជតិេ្របងធមមជតិ ្រពមទំងជួយបងករភពសងួតែដលជ្របភពទូេទៃនអផសុកភព។

●

ឲយែភនកស្រមក
ឲយែភនករបស់អនកស្រមកឲយបនញឹកញប់េ

យករេផ្តតេមើលេទចំណុចឆងយ។

ករេធ្វើករជមួយកុំពយូទ័ររបស់អនកកនុងអំឡុងេពលែវង

និង អស់កម្លំង។ ដូេចនះ អនកគួរផ្តល់នូវករយកចិតទ
្ត ុក

ចជកិចចករែដល្រតូវេមើលេ្រចើន និង

ចេធ្វើឲយែភនករបស់អនកេក្ត

ក់ជពិេសសដល់ករែថទំែភនក រួមទំងេយបល់ខងេ្រកម៖

ករឲយែភនករបស់អក
ន ស្រមក
ផ្តល់ឲយែភនករបស់អនកស្រមកឲយបនញឹកញប់។ សំឡឹងេទកែន្លងេផ ងពីម៉ូនីទ័រ
ឆងយ។ េនះក៏

ចជេពលដ៏លេ្អ ដើមបីពន្លត

ករសម្អតម៉ូនីទ័រ និង កញចក់ែវ ៉ន
រក េអ្រកង់ និង កញចក់ែវ ៉ន
សូមសម្អត េទ

មេពល និង េផ្តតេទចំណុចេន

ច់ដុំ, ដកដេង្ហើមែវង និង ស្រមកផងែដរ។

របស់អក
ន

ឬ ែកវបិទជប់ែភនករបស់អនកឲយបន

្អ ត។ េបើអនកេ្របើកញចក់កត់បនថយចំ

ំង

មករែណនំរបស់ឧស ហករ។

ទទួលករពិនិតយែភនករបស់អក
ន
េដើមបីឲយ្របកដថែភនករបស់អនកមនភព្រតឹម្រតូវ្រគប់្រគន់ សូមទទួលករពិនិតយែភនករបស់អនកជ្របចំពីអក
ន ជំនញែថទំែភនក។
េបើអនកពក់កពចក់ែវ ៉ន
ែវ ៉ន

ពីរជន់, បីជន់ ឬ កពចក់បែនថម្របូេ្រកសុីវ អនក

ចដឹងថ អនកមនឥរ ិយបទឆគងឬេទកនុងករេ្របើកញចក់

ន ជមួយកុំពយូទ័រ។ បញ
ជ ក់្របប់អនកជំនញែភនករបស់អនក និង ពិចរ
របស់អក

ទទួលេវជជបញ
ជ កត់កញចក់ែវ ៉ន

សមជពិេសសស្រមប់ករេធ្វើករជមួយម៉ូនីទ័រកុំពយូទ័ររបស់អនក។ ស្រមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមេយងេទែផនក ម៉ូនីទ័រ។
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ែដល

ករេរៀបចំកែន្លងេធ្វើកររបស់អក
ន
ម៉ូនីទ័រ
េជៀស ង!
●

េបើអនកសំឡឹងេទម៉ូនីទ័រេ្រចើនជងសំឡឹងេទឯក

រេលើ្រក

ស សូមេជៀស ង

ក់ម៉ូនីទ័ររបស់អនកេទ្រជុងខង។

●

េជៀស ងស្រមួលឥរ ិយបទរបស់អនកេដើមបីេគចពីចំ

●

ពយយមេគចពី្របភពពន្លឺភឺខ
្ល ្ល ំងេនកនុងែដនែភនករបស់អនក។ ឧទហរណ៍ ចូរកុំែបេទបង្អួចែដលមិនបនបំង េនេពលៃថង។

ំ ង។

បែណ្ណ
កមពសែ់ ភនក

●

កមពស់ែភនករបស់អនកនឹងផ្លស់បូរយ៉
្ត
ងសំខន់េនេពលអនកេ្របើឥរ ិយបទេទរ ឬ ្រតង់ ឬក៏ឥរ ិយបទេនចេន្លះ ទំង

ពីរ។ ចងចំៃលត្រមូវកមពស់ម៉ូនីទ័ររបស់អនក និង េផ្អ ង្រគប់េពលែដលកមពស់ែភនករបស់អនកផ្លស់បូរ្ត េនេពលអនកផ្លស់ទី
មកែន្លងផសុកភពរបស់អនក។

ករៃលត្រមូវពន្លឺ និង ពន្លឺកុង

●

កត់បនថយសក្តនុពលស្រមប់អផសុកភពៃនែភនកេ

យករេ្របើករ្រគប់្រគងពន្លឺ និង ពន្លឺកុងេនេលើម៉ូនីទ័ររបស់អនក

េដើមបីបេងកើនគុណភពៃនអតថបទ និង ្រកហ្វិក។
●

ករលុបបំបត់ចំ

ំង

ពយយមកំណត់ទី

ំងម៉ូនីទ័ររបស់អនកេ

យឲយ្រជុងខងរបស់ ែបរេទបង្អួច។

អនកនឹងកត់បនថយករ្របឹងែភនក និង ភពអស់កម្លំងៃន

ច់ដុំក,

ម និង ខនងខងេលើរបស់អនកេ

យករកំណត់ទី

ំង

ម៉ូនីទ័ររបស់អនកឲយបន្រតឹម្រតូវ និង ៃលត្រមូវមុំរបស់ ។

ករកំណត់ទី

អនក

ង
ំ ម៉ូនីទ័រ

ចរកេឃើញកមពស់ម៉ូនីទ័រជេ្រចើនែដលអនុញញតឲយកបលរបស់អនកមនតុលយភពយ៉ ងមនផសុកភពេលើ

ក់ម៉ូនីទ័រផទល់ពីមុខអនក (េយងេទែផនក ្រក

ម របស់អនក។

ស និង េសៀវេភ េលើទំព័រ 131)។ េដើមបីកំណត់ពីចមងយេមើលែដលមន

ផសុកភព សូមពន្លតៃដរបស់អនកេទមុខម៉ូនីទ័រ និង កត់សមគល់ទីកែន្លងៃនគន្លក់្រមមៃដរបស់អនក។
អនកជិតទីកែន្លងេនះ។ េបើចំបច់ សូមផ្លស់ទីម៉ូនីទ័រេទជិត ឬ ឆងយបន្តិច រហូតដល់អនក
ចបស់ និង មនផសុកភព (េយងេទែផនក ែភនក)។

14

ក់ម៉ូនីទ័ររបស់

ចេឃើញអតថបទែដលបង្ហញ

ករៃលត្រមូវកមពសម
់ ៉ូនីទ័រ
ទី

ំងម៉ូនីទ័ររបស់អនកគួរអនុញញតឲយកបលរបស់អនកមនតុលយភពយ៉ ងមនផសុកភពេលើ

ករបស់អនកបត់េទមុខ យ៉ ងអផសុកភព ឬ េទេ្រកយកនុងមុំ

មួយេឡើយ។ អនក

ម របស់អនក។

មិនគួរេធ្វើឲយ

ចេឃើញថ មនផសុកភពកនុង

ំងម៉ូនីទ័រ ឲយែខ ខងេលើៃនអតថបទគឺេនេ្រកមកមពស់ែភនករបស់អនកបន្តិច។ ែភនករបស់អនកគួរេមើលេទេ្រកម

ករកំណត់ទី

បន្តិច េនេពលេមើលែផនកក

្ត លៃនេអ្រកង់។

ម៉ូដរចនកុំពយូទ័រជេ្រចើនអនុញញតឲយអនក

ក់ម៉ូនីទ័រេលើធុង្របព័ន។
ធ េបើកែន្លងេនះ

េទេលើតុ។ េ្រកពីេនះ េបើម៉ូនីទ័រសថិតេនខងេលើៃផទេធ្វើកររបស់អនក េហើយអនកមន

ក់ម៉ូនីទ័រខពស់េពក អនក

ចផ្លស់ទីម៉ូនីទ័រ

រមមណ៍អផសុកភពេន្រតង់ក ឬ ខនងខង

េលើ ម៉ូនីទ័រេនះ ចទបេពកេហើយ។ កនុងករណីេនះ សូមពយយមេ្របើដុំមួយ, េសៀវេភ ឬ ទ្រមម៉ូនីទ័រ េដើមបីេលើកម៉ូនីទ័រឲយខពស់។

ករេផ្អ ងម៉ូនីទ័រ
េផ្អ ងម៉ូនីទ័រឲយ ែបរ្រតូវែភនករបស់អនក។ ជទូេទ េអ្រកង់ម៉ូនីទ័រ និង មុខរបស់អនកគួរ្រសបជមួយគន។ េដើមបីពិនិតយរក
ជ្រមលម៉ូនីទ័រ្រតឹម្រតូវ សូមឲយនរ
ឥរ ិយបទេធ្វើករធមម

មនក់កន់កញចក់តូចមួយេនក

របស់អនក អនកគួរ

ចេឃើញែភនករបស់អនកេនកនុងកញចក់េនះ។

ករៃលត្រមូវកមពសម
់ ៉ូនីទ័រស្រមប់អក
ន េ្របើកញចក់ែវ ៉ន
េបើអនកពក់កញចក់ែវ ៉ន

្ត លៃនកែន្លងបង្ហញ។ េនេពលអងគុយេនកនុង

ពីរជន់, បីជន់ និង កញចក់បែនថម្របូេ្រកសុវី

ពីរជន់, បីជន់ ឬ កពចក់បែនថម្របូេ្រកសុីវ

គឺជករសំខន់ជពិេសសកនុងករៃលត្រមូវកមពស់ម៉ូនីទ័រ

របស់អនកឲយបន្រតឹម្រតូវ។ េជៀស ងេផ្អ ងកបលរបស់អនកថយេ្រកយេដើមបីេមើលេអ្រកង់
របស់អនក; េនះ
ករេទ អនក

ច់ដុំក និង ខនងអស់កម្លំង។ ជំនួសេនះ សូមពយយមបនទបម៉ូនីទ័ររបស់អនក។ េបើ មិនដំេណើរ

ចនំឲយ

ចពិចរ

មបំែណកខងេ្រកមៃនកញចក់

អំពីករកត់កញចក់ែវ ៉ន

ជពិេសសស្រមប់ករេ្របើកុំពយូទ័រ។

ខុស!
េបើអនកពក់កញចក់ែវ ៉ន

ពីរជន់, បីជន់ ឬ កពចក់បែនថម្របូេ្រកសុីវ ចូរកុំកំណត់ទី

ំងម៉ូនីទ័ររបស់អនកខពស់េពក ែដលេធ្វើឲយ

អនកេផ្អ ងកបលរបស់អនកេទេ្រកយេដើមបីេមើលេអ្រកង់។

ករលុបបំបត់ចំ
ចំ

ំងេលើម៉ូនីទ័ររបស់អក
ន

យេពលលុបបំបត់ចំ

កត់បនថយចំ
េបើចំ

ំ ង។ េដើមបី្រគប់្រគងពន្លឺៃថង សូមេ្របើរបំងបង្អួច, រនំង ឬ

ំ នន ឬ ពយយមេ្របើវ ិធនករ
ង

ំ ងេផ ងេទៀត។ េ្របើពន្លឺ្របេយល ឬ ពន្លឺទបេដើមបីេជៀស ងចំណុចចំងភ្លឺេលើេអ្រកង់បង្ហញរបស់អនក។

ំ ងគឺជបញ
្ហ សូមពិចរ

អំេពើទំងេនះ៖

●

ផ្លស់ទីម៉ូនីទ័ររបស់អនកេទកែន្លងែដលលុបបំបត់ចំ

●

បិទ ឬ បនថយពន្លឺពិ

●

េបើអនកមិន

ំ ង និង ករចំងពន្លឺ។

ន និង េ្របើពន្លឺអំពូល (ចេងក ងែដល

ច្រគប់្រគងពន្លឺពិ

ចៃលត្រមូវបនមួយ ឬ េ្រចើន) េដើមបីបំភឺក
្ល ិចចកររបស់អនក។

នបនេទ សូមពយយមកំណត់ទី

ក់ ពីេ្រកមជួរៃនអំពូលផទល់។
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ំងម៉ូនីទ័ររបស់អនកេនចេន្លះជួរៃនអំពូល ជំនួសករ

●

ភជប់កញចក់បនថយចំ

ំ ង េទម៉ូនីទ័ររបស់អនក។

ក់របំងេលើម៉ូនីទ័ររបស់អនក។ ឧបករណ៍េនះ

●

ចជបំែណកៃន្រក

សកតុងែដលបន្តេចញពីែគមមុខខងេលើ

ម៉ូនីទ័រ។
●

េជៀស ងករេផ្អ ង ឬ បង្វិលេអ្រកង់របស់អនក

មវ ិធីែដលនំឲយកបលរបស់អនក ឬ ខនងខងេលើគមនផសុកភព។

ក្តរចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុល
បែណ្ណ
●

ប្តូរ្របអប់ៃដ
េដើមបីឲយ្របអប់ៃដែដលអនកចង្អុលស្រមក អនក

េពល (េ

ច្រគប់្រគងេម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លីរបស់អនក ជមួយ្របអប់ៃដមខងេទៀត

ម

យេ្របើសុហែ្វ វររបស់ឧបករណ៍ េដើមបីបូរករកំ
្ត
ណត់ប៊ូតុង)។

្ត ប់ ងកយរបស់អក
ន

●

ឲយ ងកយរបស់អនកជមគគេទសក៍អនក េនេពលអនក

ក់ក្តរចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក។

ម របស់អនកគួរ្រតូវ

បនស្រមក េហើយេដើមៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកគួរសថិតេនកនុងកែន្លងមនផសុកភព មិនលេម្អ ងរបស់ ។
ក់ក្តរចុច, េម៉ស៍ និង ឧបករណ៍បញូច លដៃទេទៀតរបស់អនកឲយអនក

ឥរ ិយបទស្រមកមនផសុកភព។

ករ

ក់ទី

ចេ្របើពួក ជមួយដងខ្លួនរបស់អនក េនកនុង

មវ ិធីេនះ អនកមិនចំបច់េឈង ឬ ញក់

ម របស់អនកេឡើយ េនេពលេធ្វើករ។

ង
ំ ក្តរចុច
ក់ទី

ំងក្តរចុចផទល់េនពីមុខអនកេដើមបីេជៀស ងបង្វិលក និង ដងខ្លួនរបស់អនក។ េនះ

ចឲយអនក យអក រេ

យឲយ

ម

របស់អនកស្រមក និង េដើមៃដរបស់អនកមនផសុកភព។

ករៃលត្រមូវកមពស់ និង ជ្រមលក្តរចុច
កមពស់ែកងៃដរបស់អនកគួរែតេនជិតកមពស់ៃនជួរេដើមៃនក្តរចុចរបស់អនក (េយងេទែផនក

ម និង ែកងៃដ)។ ៃលត្រមូវ

ជ្រមលក្តរចុចរបស់អនកឲយកំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកសថិតេនកែន្លងមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។ មនុស មួយ
ចំនួនរកេឃើញថ មនផសុកភពបំផុតកនុងករកំណត់ជ្រមលក្តរចុចេទទី

ំងទបបំផុត ( បេសមើបំផុត) និង

ក់ទី

ំង

ែកងៃដរបស់េគេលើកមពស់ៃនជួរេដើមបន្តិច។

ករត្រមឹមេម៉ស៍ និង ក្តរចុច
េនេពលេ្របើេម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លី

ច់េ

យែឡក សូម

ជិតែគមខងមុខរបស់ក្តរចុច។ េជៀស ងកំណត់ទី
ក្តរចុច េ

យ

រទី

ំងទំងេនះ

ក់ទី

ំងឧបករណ៍េនះេទខង

្ត ំ ឬ េឆ្វងជិតក្តរចុចរបស់អនក និង

ំងឧបករណ៍េនះឆងយេពកពី្រជុងៃនក្តរចុច ឬ េទែគមខងេ្រកយៃន

ចេធ្វើឲយអនកបត់កៃដយ៉ ងខ្លំងេទ្រជុងមខង ឬ េឈងឆងយេពក (េយងេទែផនក រេបៀប

ចង្អុល)។
អនកក៏

ចេឃើញថ មនផសុកភពកនុងករ

ក់ទី

ែដរ។ កនុងករណីេនះ តុរបស់អនក្រតូវេ្រជលមមេដើមបី

ំងេម៉ស៍របស់អនករ ង ងកយរបស់អនក និង ែគមខងមុខៃនក្តរចុច
ក់ទី

ំងម៉ូនីទ័រ និង ក្តរចុចេទខងេ្រកយ ដូេចនះកំភួនៃដរបស់អនក្រតូវ

បន្រទយ៉ ងេពញេលញេលើៃផទេធ្វើករ (េយងេទែផនក ករ្រទកំភួនៃដរបស់អនក)។
្រតឹម្រតូវ
ក់ទី

ំងឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនកេទជិត្រជុងមខងៃនក្តរចុចរបស់អនក និង ជិតែគមខងមុខរបស់ក្តរចុច។
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ខុស!
ចូរកុំ

ក់ទី

ំងក្តរចុចរបស់អនក និង ឧបករណ៍ចង្អុលេនកមពស់ និង ចមងយខុសគន។

ករេ្របើសក
ព ក្តរចុចឲយមនផសុកភព
េបើអនកេ្របើសក
ព ក្តរចុច ្រតូវ្របកដថ ែវងលមមេដើមបីស្រមួលឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក ដូចជេម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លី។ េបើមិន

ដូេចនះេទ អនក្របែហលជនឹង

ក់េម៉ស៍េលើតុរបស់អនក ែដលខពស់ជង និង ឆងយជងក្តរចុចេនះ។ េនះនឹងនំឲយអនក

សនធឹងេទមុខដែដលៗ និង គមនផសុកភពេដើមបីេឈងដល់េម៉ស៍។

ករ្រទៃដ និង ទ្រមបតៃដ
េជៀស ង!
ទ្រមៃដមិនគួរេធ្វើឲយអនក៖
●

េលើក ឬ ទម្លក់

ម របស់អនក។

●

ែផ្អកខ្លំងហួសេទេលើែកងៃដមួយ ឬ ទំងពីរ។

●

សនធឹងែកងៃដរបស់អនកេចញេទ្រជុងមខង។

●

េធ្វើឲយកៃដ, កំភួនៃដ ឬ ែកងៃដរបស់អនកនឹងថកល់ ខណៈេពល យអក រ។

●

បត់កៃដរបស់អនកខ្លំងេពក។

●

អងគុយឆងយេពកពីក្តរចុច ឬ ឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក។

បែណ្ណ
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ត

ស្រមប់ករផ្អកប៉ុេ

្ណ ះ

ទ្រមបតៃដគួរ្រតូវបនេ្របើែតេពលផ្អកប៉ុេ
អនក

្ណ ះ គឺេនេពលអនកមិន យអក រ ឬ មិនេ្របើឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក។

ចេឃើញថ ទ្រមស្រមប់ កំភួនៃដ ឬ ្របអប់ៃដរបស់អនក អនុញញតឲយអនកមនភពស្រមក និង ផសុកភពកន់ែតខ្លំង។

ករ្រទកំភួនៃដរបស់អក
ន
េកអីមួយចំនួនផ្តល់នូវ្រទនប់េដើមបីឲយៃដរបស់អនកស្រមក។ អនក

ចេឃើញថ មនផសុកភពកនុងករ្រទកំភួនៃដរបស់

អនកេនេលើ្រទនប់ទំងេនះ ខណៈេពល យអក រ, ចង្អុល ឬ ផ្អក។ េបើៃផទេធ្វើកររបស់អនកេ្រជលមម អនកក៏

មនផសុកភពេដើមបីេ្របើៃផទេធ្វើកររបស់អនកជកែន្លង្រទ (េ

ចេឃើញថ

យក្តរចុច និង ម៉ូនីទ័ររបស់អនកបនផ្លស់ទីថយេ្រកយ េដើមបី

បេងកើតលំហែដលមនផសុកភពស្រមប់កំភួនៃដរបស់អនក)។
េកអី ឬ ទ្រមកំភួនៃដេលើៃផទេធ្វើករ គឺ្រតូវបនៃលត្រមូវយ៉ ង្រតឹម្រតូវ ស្រមប់ករ យអក រ េនេពល
កំភួនៃដនីមួយៗ្រតូវបន្រទយ៉ ងេសមើ និង េនែត

ម របស់អនកស្រមក;

ចផ្លស់ទីបនេនេពល យអក រ េហើយកៃដរបស់អនកគឺសិត
ថ េនកនុង

ឥរ ិយបទមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។ ទ្រមេនះមិនបនៃលត្រមូវ្រតឹម្រតូវេទ េបើអនកេលើក ឬ ទម្លក់

ម ; អនកមន

រមមណ៍មនសមពធេលើែកងៃដមួយ ឬ ទំងពីរ; ែកងៃដរបស់អនក្រតូវបនពន្លតេចញេទ្រជុងខងរបស់អនក; កៃដ, កំភួនៃដ
ឬ ែកងៃដជប់នឹងថកល់ ខណៈេពល យអក រ; ឬ កៃដរបស់អនកបនបត់ខ្លំងេពក។
្រតឹម្រតូវ
ទ្រមកំភួនៃដ្រតូវបនៃលត្រមូវយ៉ ង្រតឹម្រតូវ េនេពល

ម របស់អនកបនស្រមក, កំភួនៃដរបស់អនក្រតូវបន្រទ (ប៉ុែន្ត

ច

ផ្លស់ទីបន ខណៈេពល យអក រ) េហើយកៃដរបស់អនកសថិតេនកនុងឥរ ិយបទមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។

ជេ្រមើសមួយេទៀតគឺ្រតូវេ្របើទ្រមកំភួនៃដ ែតេពលអនកផ្អក ែដលអនុញញតឲយកំភួនៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកស្រមក
យ៉ ង្រសួល ខណៈេពល យអក រ និង ចង្អុល។ កនុងករណីេនះ ទ្រម្រតូវបនៃលត្រមូវយ៉ ង្រតឹម្រតូវ េនេពល េនេ្រកម

ឥរ ិយបទ យអក ររបស់កំភួនៃដអនកបន្តិច ប៉ុែន្ត េនជិត និង
នេលើេអ្រកង់)។ ពិេ
ផសុកភពៃនក,

ច

ក់េលើបនស្រមប់េពលផ្អក (ដូចជេពលអនកកំពុង

ធជមួយកមពស់ៃនទ្រមៃដរបស់អនកេដើមបីរកវ ិធី

ែដលអនកមនផសុកភពបំផុត។ ឲយ

ម , ែកងៃដ និង កៃដរបស់អនកេធ្វើជមគគេទសក៍អនក។

ករេ្របើទ្រមបតៃដ
ទ្រមបតៃដ (ជួនកលេ

ថ ទ្រមកៃដ) ្រតូវបនរចនបេងកើតេឡើងេដើមបីផ្តល់នូវករ្រទកនុងេពលផ្អក មិនែមនកនុង

អំឡុងេពល យអក រ ឬ ចង្អុលេឡើយ។ ខណៈេពល យអក រ ឬ េនេពលេ្របើឧបករណ៍ចង្អុល សូមឲយកៃដរបស់អនកទំេនរ

េដើមបីផ្លស់ទី និង មិននឹងថកល់ ឬក៏ស្រមកេលើទ្រមបតៃដ, ៃផទេធ្វើករ ឬ េភ្លរបស់អនកេឡើយ។ ករឲយបតៃដរបស់អនក
ស្រមក ខណៈេពល យអក រ
ក៏

ចបងករេ្រគះថនក់ ពីេ្រពះ

ចេធ្វើឲយអនកបត់ ឬ ទប់កៃដ និង ទញ្រមមៃដេទេ្រកយ។

ចសងកត់សមពធេទេលើែផនកខងេ្រកមៃនកៃដរបស់អនកផងែដរ។ េយងេទែផនក កំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដ។
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្រក

ស និង េសៀវេភ
េ្រជើសៃផទេធ្វើករ ឬ ៃផទែដលធំលម
ម េដើមបី

ក់េ្រគ ងបរ ិកខរកុំពយូទ័រ និង ឧបករណ៍បែនថមេទៀត ែដល្រតូវករស្រមប់ករងរ

របស់អនក។ េដើមបីជួយកត់បនថយភពអស់កម្លំងៃនែភនក សូម
ែដល

ក់ទី

ចេមើលេឃើញដូចគន។

ំងវតថុេផ ងៗ ែដលអនកេ្របើ ញឹកញប់ េនចមងយ

ករបនថយអបបបរមៃនករេឈងរបស់អក
ន
េរៀបចំ្រក

ស, េសៀវេភ ឬ វតថុេផ ងេទៀត ែដលអនកេ្របើញឹកញប់ េដើមបីបនថយចមងយែដលអនកេឈងរកពួក ឲយតិច

បំផុត។ េបើអនកេ្របើេសៀវេភ, ្រក

ស និង វតថុស្រមប់សរេសរញឹកញប់ េហើយេបើអនកេ្របើសក
ព ក្តរចុច ្រតូវ្របកដថសពក

េនះ េនេពលពន្លត មិនបងកឲយអនកេ្រទមេទមុខ ឬ េឈងខ្លំងហួស។ េនះ
អនក។ េបើអនកេឃើញថករសងកត់ដូចេនះេកើតេឡើង អនក

ចពិចរ

ចសងកត់

ម និង ខនងរបស់

រអំពីករេរៀបចំករងរែបបេផ ងេទៀត។

ខុស!
ចូរកុំេរៀបចំកែន្លងេធ្វើកររបស់អនក
ញឹកញប់ ដូចជេសៀវេភ, ្រក

ករេ្របើ្រប

ប់ទុកឯក

េបើអនក្របី្រប
ំងវតថុទុក

មវ ិធីែដលេធ្វើឲយអនក្របឹងេទមុខដែដលៗេដើមបីេមើលេឃើញ និង េឈងវតថុែដលេ្របើ

ស ឬ ទូរស័ពទ។

រ
ប់ទុកឯក

មវ ិធីេនះ

រ សូម

ក់ េនជិតម៉ូនីទ័រ ្រពមទំងេនចមងយ, កមពស់ និង មុំែតមួយជមួយម៉ូនីទ័រ។ ករ

ចបេងកើនផសុកភពករបស់អនក េនេពលអនកេ្របើ្រក

ជួយរក តុលយភពកបលរបស់អនកេនេលើ

ប់ទុកឯក

យករ

ម របស់អនក។

េបើកិចចករចមបងរបស់អនកគឺ្រតូវ យអក រពីឯក
្រប

ស និង េអ្រកង់ េទវ ិញេទមក េ

ក់ទី

រេលើ្រក

សេនះ អនក

ចេឃើញថ កន់ែតមនផសុកភពកនុងករ

ក់

ររបស់អនកផទល់េនពីមុខអនក និង ម៉ូនីទ័ររបស់អនកបន្តិចេទ្រជុងមខង ឬ េនេលើក្តរទេ្រមតរ ងម៉ូនីទ័រ និង

ក្តរចុចរបស់អនក។ ពិចរ

ជេ្រមើសេនះ ែតកនុងករណីែដលអនកចំ

យេពលេ្រចើនេមើល្រក

សជងម៉ូនីទ័ររបស់អនក។

ទូរស័ពទ
េជៀស ង!
េជៀស ងេ្របើឧបករណ៍ភជប់ស្រមប់ករទទួលទូរស័ពទ (“ទ្រម
េដើមបីេកៀបទូរស័ពទរបស់អនករ ង្រតេចៀក និង

ម ” ជ័រ ឬ េកស៊ូ) េបើ ្រតូវករឲយអនកបត់ករបស់អនកេទមខង

ម របស់អនក ជពិេសស ស្រមប់ករេ
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ទូរស័ពយ
ទ ូ រ។

បែណ្ណ
ករនិយយ្របកបេ

យផសុកភព

រក លំនឹងកបលរបស់អនកឲយមនផសុកភពេលើ
ករេកៀបទូរស័ពរទ ង្រតេចៀក និង
េ្រចើន សូមពយយមេ្របើកស ឬ
ឲយ្របអប់ៃដែដលអនកេ្របើ
េនេពលមិនេ្របើ សូម

ចកត់្រ

ម របស់អនក
ក់ទី

ម របស់អនក េនេពលនិយយ
ចនំឲយក,

មទូរស័ពទ ជពិេសសកនុងអំឡុងេពលយូរ។

ម និង ខនងគមនផសុកភព។ េបើអនកេ្របើទូរស័ពទរបស់អនក

ំងទូរស័ពទរបស់អនកឲយអនក

ចេលើក ជមួយ្របអប់ៃដែដលអនកមិនេ្របើ។ េនះ

បន។

ក់ទូរស័ពទកុងចម
ន
ង យែដលងយេឈងដល់។

្រតឹម្រតូវ
េ្របើកសេដើមបីឲយ្របអប់ៃដរបស់អនកទំេនរ និង ជួយឲយអនកេជៀស ងឥរ ិយបទែដលអផសុកភព។

ខុស!
ចូរកុំេកៀបទូរស័ពទរបស់អនករ ង្រតេចៀក និង

ម របស់អនក។
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ច

ករេធ្វើករេ

យផសុកភព

ករេ្របើកុំពយូទ័រយួរៃដ
បែណ្ណ
●

ផសុកភពៃនកុំពយូទ័រយួរៃដ
េនេពលអនក្រតូវេធ្វើករេនកែន្លងែដលគមនកែន្លងអងគុយ ឬ ករ្រទ្រតឹម្រតូវ ដូចជេនេលើយន្តេ

ទីរេ
●

ះ ឬ េនកែន្លង

ន សូមប្តូរឥរ ិយបទរបស់អនកឲយបនញឹកញប់េនេពលេធ្វើករ និង ស្រមកខ្លីៗ។

អំឡងេពលយូ
រ
ុ
អនក

ចេឃើញថ កន់ែតមនផសុកភពកនុងករេ្របើម៉ូនីទ័រ

ច់េ

យែឡក ឬ េលើកកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់អនក

ក់េលើ

េសៀវេភ ឬ ដុំមួយ េនេពលេ្របើក្តរចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុលខងេ្រក។ ជេ្រមើសទំងេនះផ្តល់ឲយអនកនូវចមងយេមើល

និង កមពស់ជេ្រចើន ែដលពិតជសំខន់េនេពលេធ្វើករេលើកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់អនកកនុងអំឡុងេពលយូរ។
យុទធ

េន

្រស្តខងេ្រកមមនេគលបំណងជួយអនករក ផសុកភពេនេពលេ្របើកុំពយូទ័រយួរៃដ។

មផ្លូវ
េនកនុងបនទប់កុងស
ន
របស់អនក។

្ឋ គរ សូមេ្របើភួយេដើមបី្រទប់េកអីរបស់អនក និង កែន ងមូរជវ ិធីៃចន្របឌិតេដើមបី្រទខនងខងេ្រកម

ករែស្វងរកផសុកភព
េនេពលេធ្វើករជមួយកុំពយូទ័រយួរៃដ សូមរក ឲយ

ម និង ករបស់អនកស្រមក និង រក លំនឹងកបលរបស់អនកេនេលើ

េបើអនក្រតូវេធ្វើករជមួយកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់អនកេនេលើេភ្ល សូម

េ្រកមកុំពយូទ័រ។ េនះក៏

ចេលើកកុំពយូទ័រ និង

ម។

ក់ៃផទ្រទ (សំេពៀតរបស់អនក, តុេនជិតែ្រគ ឬ េសៀវេភធំៗ)

ចបេងកើនផសុកភពផងែដរ។

Å សូម្របយ័ត!ន េដើមបីកត់បនថយលទធភពៃនរបួសែដលទក់ទងនឹងកររ

ក ឬ កុំពយូទ័រេឡើងកេម្ត្រជុល ចូរកុំ

ក់កុំពយូទ័រ

ផទល់េលើេភ្លរបស់អនក ឬ ខទប់រនធខយល់កុំពយូទ័រ។ េ្របើកុំពយូទ័រែតេនេលើៃផទរ ឹង បេសមើ។ ចូរកុំអនុញញតឲយៃផទរ ឹងមួយេទៀត
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ដូចជម៉ សុីនេបះពុមែព ដលទិញេផ ង ឬ ៃផទទន់ ដូចជេខនើយ ឬ ក្រមល ឬ ្រក

ត់ កនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិករ។
មែដនកំណត់សីតុណ្ហភពៃផទែដលអនកេ្របើ្របស់ប៉ះ ែដលបនកំណត់េ យ

អនុញញតឲយ

ប់ទ័រ AC ប៉ះនឹងែសបក ឬ ៃផទទន់ ដូចជេខនើយ ឬ ក្រមល ឬ ្រក

កុំពយូទ័រ និង

ប់ទ័រ AC អនុេ

ម

ត់បំងរនធខយល់។ ដូចគនេនះែដរ ចូរកុំ

បទ ្ឋ នអន្តរជតិស្រមប់សុវតថិភពៃនេ្រគ ងបរ ិកខរបេចចកវ ិទយព័ត៌មន (IEC 60950)។

េធ្វើជអនកៃចន្របឌិត
េ្របើេខនើយ, ភួយ, កែន ង, េសៀវេភ និង ដុំេផ ងៗ េដើមបី៖
●

េលើកកមពស់កែន្លងអងគុយរបស់អនក។

●

បេងកើតឈនន់ េបើចំបច់។

●

្រទខនងរបស់អនក។

●

េលើកកុំពយូទ័ររបស់អនកឲយេអ្រកង់ខពស់ (េនេពលេ្របើក្តរចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុល

●

ផ្តល់នូវករ្រទៃដ េបើអនកកំពុងេធ្វើករេនេលើេកអីែវង ឬ ែ្រគ។

●

ផ្តល់្រទនប់ ្រគប់េពលែដល្រតូវករ។

ច់េ

យែឡក)។

ករដឹកជញូជ នកុំពយូទ័រ
េបើអនកផទុកេ្រគ ងបន ំ និង ្រក

យួរែដលមនកង់ជំនួស

ម។

ស េនកនុងកបូបយួររបស់អនក សូមេជៀស ងកុំឲយ

ម ្របឹង េ

យករេ្របើរេទះរុញ ឬ កបូប

រេបៀប យអក រ
េជៀស ង!
េជៀស ង យ្រគប់ចុចខ្លំងៗ ឬ េ្របើកម្លំងខ្លំងជងអ្វីែដល្រគប់ចុច្រតូវករ។
បែណ្ណ
●

េ្របើៃដ្រ

ល

េបើករ យរបស់អនកេ្របើៃដធងន់ សូមបេ្រង នខ្លួនអនកឲយេ្របើៃដ្រ
●

ករ យ “េមើលមួយ
ករ យេមើលមួយ

ល។ ចុច្រគប់ចុចេ

យទន់ភ្លន់។

យមួយ”
យមួយេធ្វើឲយករបស់អនកបត់ចុះេ្រកម។ េរៀនអំពីរេបៀប យេ

យមិនេមើល ដូេចនះអនកមិនចំបច់

េមើលក្តរចុចញឹកញប់េឡើយ។
អេងកតរេបៀប យអក ររបស់អនក និង កត់សមគល់អំពីរេបៀបែដលអនកេ្របើ្រមមៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនក។ េជៀស ង្របឹង
ែដលមិនចំបច់េនេលើេមៃដ និង ្រមមៃដ។ អេងកតេមើលថេតើអនក យៃដធងន់ ឬ ៃដ្រ

ល ខណៈេពល យ។ េ្របើកម្លំង

អបបបរម ែដល្រតូវករេដើមបីសងកត់្រគប់ចុច។
្រតឹម្រតូវ
ឲយ្រមមៃដទំងអស់របស់អនកស្រមក ខណៈេពល យ និង ចង្អុល; កត់សមគល់ និង បនធូរករ្របឹងហួស។

ដូចជ

មញញ ប៉ុែន្ត

ច្រតូវករកិចខ
ច ំ្របឹងែ្របងម្តងេហើយម្តងេទៀត និង ករយកចិតទ
្ត ុក
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្ត ប់េទ

ក់

ក់េដើមបីបូរេទជទម
្ត
្ល ប់ដ៏ល។
្អ

ខុស!
ចូរកុំ្របឹងេនេលើ្រមមៃដ

មួយរបស់អនក េនេពលមិនចំបច់ រួមទំង្រមមៃដែដលមិនប៉ះ្រគប់ចុច ឬ ឧបករណ៍ចង្អុល

ក៏ដូចជ្រមមៃដែដលកំពុង យ ឬ ចង្អុល។

ករ យដល់្រគប់ចុច និង បន ្រំ គប់ចុច
េដើមបី យដល់្រគប់ចុចែដលមិនេនជិតជួរេដើមៃនក្តរចុចរបស់អនក សូមផ្លស់ទីៃដទំងមូលរបស់អនក; េជៀស ងពន្លត
្រមមៃដរបស់អនកខ្លំងេពក។ េនេពលចុច្រគប់ចុចពីរកនុងេពលែតមួយ ដូចជ Ctrl+C ឬ Alt+F សូមេ្របើ្របអប់ៃដពីរជំនួស
កររមួលៃដ និង ្រមមៃដរបស់អក
ន េដើមបី យដល់្រគប់ចុចទំងពីរ។

រេបៀបចង្អុល
េជៀស ង!
េជៀស ងចប់កន់ ឬ ខជឹបេម៉ស៍របស់អនកតឹងេពក។
បែណ្ណ
●

ផសុកភពៃនករចង្អុល
េនេពលេ្របើេម៉ស៍, កូនឃ្លី ឬ ឧបករណ៍ចង្អុលេផ ងេទៀត សូមកន់ ឲយធូរ ឬ ចុចប៊ូតុងេ

យេ្របើកម្លំង្រ

ឲយ្របអប់ៃដ និង ្រមមៃដរបស់អនកស្រមក្រគប់េពលទំងអស់ មិនថេពលេ្របើសកមមឬអត់ ឬក៏្រគន់ែត

ល។ ទុក
ក់ៃដរបស់

អនកេលើឧបករណ៍េពលផ្អកេ្របើ ។ ស្រមប់ករផ្អកយូរ សូមឲយ េនេសង ម និង ឲយ្របអប់ៃដ និង ្រមមៃដរបស់អនក
ស្រមក។
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●

ប្តូរ្របអប់ៃដ
េដើមបីឲយ្របអប់ៃដរបស់អនកបនស្រមក អនក

ចេ្រជើសេរ ើស្រគប់្រគងេម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លីរបស់អនក ជមួយ្របអប់ៃដ

មខងេទៀត កនុងរយៈេពលមួយ។
េ្របើៃដ និង

ម ទំងមូលរបស់អនកេដើមបីផ្លស់ទីេម៉ស៍ គឺមិនែមន្រតឹមែតកៃដេនះេទ។ ចូរកុំឲយកៃដរបស់អនកស្រមក ឬ នឹង

ថកល់ េនេពលេ្របើឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក; ឲយកៃដ, ៃដ និង

ម

ចផ្លស់ទីបនេ

យេសរ ី។

្រតឹម្រតូវ
ទុកឲយកៃដរបស់អនកសថិតកនុងឥរ ិយបទមនផសុកភព មិនលេម្អ ង េហើយឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនកត្រមឹមជមួយកំភួនៃដ

របស់អនក។

ខុស!
ចូរកុំផ្លស់ទីឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនកឆងយពីក្តរចុចេពក ពីេ្រពះ

ករៃលត្រមូវករ្រតួត្រ
អនក

ចេធ្វើឲយអនកបត់កៃដរបស់អនកេទ្រជុងមខង។

សុហែ្វ វរ

ចេ្របើផទំង្រតួត្រ

សុហែ្វ វរេដើមបីៃលត្រមូវលកខណៈសមបត្តិៃនឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក។ ឧទហរណ៍ េដើមបីកត់

បនថយ ឬ លុបបំបត់ករេលើកេម៉ស៍ សូមពយយមបេងកើនេលប នទស ន៍្រទនិច ឬ ករកំណត់េលប ន។ េបើអនកេ្របើឧបករណ៍
ចង្អុលជមួយៃដេឆ្វង ផទំង្រតួត្រ

សុហែ្វ វរេនះនឹងអនុញញតឲយអនកប្តូរករកំណត់ប៊ូតុងស្រមប់ផសុកភពអតិបរម។
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សម្អតឲយបនញឹកញប់
ធូលី

ចជះឥទធិពលដល់្របសិទិភ
ធ ពៃនឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនក ែដលេធ្វើឲយករចង្អុលកន់ែតពិបក។ ចងចំសម្អត

េម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លីរបស់អនកឲយបនញឹកញប់។ េម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លីអុបទិក មិនមនែផនកផ្លស់ទីេនខងេ្រកមេឡើយ ដូេចនះ មិន
្រតូវករនូវករសម្អតញឹកញប់េនះេទ។

ករេ្របើក្តរចុចេលើ

ឡង
ុ ឬ ែ្រគ

េជៀស ង!
េនេពលេ្របើក្តរចុចេលើែ្រគ ឬ

ឡុង៖

●

េជៀស ងេទរខ្លំងេពក ឬ េ្រទមេទមុខេលើសពីសនធឹងេជើងរបស់អនក។

●

េជៀស ងអងគុយនឹងេពញេលញ និង េធ្វើករេ

យគមនករស្រមកកនុងអំឡុងេពលយូរ។

បែណ្ណ
ផសុកភពខនង
េនេលើ

ឡុង, េកអី ឬ ែ្រគ

ពិតជសំខន់កុងករ្រទខន
ន
ងទំងមូលរបស់អនក។ ៃចន្របឌិត និង េ្របើភួយ, កែន ង ឬ េខនើយ។

េទះបីជអនកេ្របើក្តរចុចរបស់អនកេនេលើកែន្លងែដល
អនកចូលចិតក
្ត ៏េ

យ អនកេនែត

ចមនបទពិេ

ក់ដូចជមនផសុកភព ដូចជ

ធន៍អផសុកភពេ

កនុងរយៈេពលយូរ។

ឡុង, ែ្រគ ឬ េកអីទេ្រមតែដល
យករអងគុយកនុងឥរ ិយបទឆគង ឬ កនុងឥរ ិយបទមួយ

្រតូវដឹងអំពីកំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អក
ន
េនេពលេធ្វើករជមួយក្តរចុចេនេលើេភ្ល,

ឡុង ឬ ែ្រគ សូមយកចិតទ
្ត ុក ក់េលើកំភួនៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដរបស់អនកឲយ
សថិតេនកនុងកែន្លងែដលមនផសុកភពមិនលេម្អ ងរបស់ពួក ។ េជៀស ងបត់កៃដរបស់អនកេឡើងេលើ, ចុះេ្រកម, ចូលកនុង

ឬ េទេ្រក ញឹកញប់ ឬ កនុងអំឡុងេពលយូរ។
្រតឹម្រតូវ
ពិេ

ធេ

យ

ក់េខនើយេនេ្រកមកំភួនៃដរបស់អនក; ពួក

ឥរ ិយបទមនផសុកភព មិនលេម្អ ង។
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ចជួយឲយ

ម របស់អនកស្រមក និង កៃដរបស់អនកសថិតេនកនុង

ករស្រមក និង ករផ្លស់បូរកិ
្ត ចក
ច ររបស់អក
ន
េជៀស ង!
"បេ

្ត យខ្លួនជមួយកុំពយូទ័រ"

េនេពលេធ្វើកិចក
ច រែដលជិតដល់ៃថងកំណត់ ឧទហរណ៍ េនេពលស្រមុកេធ្វើរបយករណ៍ស្រមប់ករងរ ឬ ស្រមប់កិចចករ
េនថនក់េរៀន សូមេជៀស ងេធ្វើករេ

យ “បេ

្ត យខ្លួនជមួយកុំពយូទ័រ” យ៉ ងតឹងែតងកនុងអំឡុងេពលយូរ េ យគមន
ករស្រមក។ េនកនុងអំឡុងេពលេនះ អនកគួរគិតជពិេសសពីភព នតឹងេនកនុងខ្លួនរបស់អនក និង ស្រមកឲយបនញឹកញប់។
ករប្តូរកិចចកររបស់អនកេទេលងែលបងកុំពយូទ័រមិនែមនជករស្រមកស្រមប់ខួនអន
្ល
កេឡើយ!

បែណ្ណ
កលបង និង អេងកតេមើល
ផទុយពីអីែ្វ ដលមនុស មួយចំនួន
ខ្លីៗញឹកញប់េនៃថងេនះ។

ចេជឿ ករសិក ជេ្រចើនបនរកេឃើញថ ផលិតភពមិនធ្លក់ចុះេទ េនេពលបនស្រមក

ដូចែដលបនកត់សមគល់េនខងេដើមៃនមគគេទសក៍េនះ ករ

ក់េ្រគ ងសង្ហរ ឹម, េ្រគ ងបរ ិកខរករ ិយល័យ និង ពន្លឺរបស់

អនក គឺ្រគន់ែតជក ្ត មួយចំនួនតូចែដលកំណត់ពីផសុកភពប៉ុេ
ផងែដរ។ ចងចំេធ្វើ

្ណ ះ។ ទម្លប់េធ្វើកររបស់អនកក៏មន

រៈសំខន់

មឱ ទខងេ្រកម៖

ស្រមក
េនេពលអនកេធ្វើករជមួយកុំពយូទ័ររបស់អនកកនុងអំឡុងេពលយូរ សូមស្រមកបន្តិច យ៉ ងេ
េហើយកន់ែតញឹកញប់កន់ែតល្អ។ អនក

ច

ស់ ម្តងកនុងមួយេម៉ ង

ចេឃើញថករស្រមកខ្លីៗ ញឹកញប់េនះនឹងផ្តល់ផល្របេយជន៍ដល់អនកជង

ករស្រមកែវងែតតិចតួច។
េបើអនកដឹងថអនកេភ្លចស្រមក សូមេ្របើសុហែ្វ វរកំណត់េពល ឬ សុហែ្វ វរពិេសស

មួយ។ មនឧបករណ៍សុហែ្វ វរជេ្រចើន

ែដលរ ំលឹកអនកឲយស្រមកេនចេន្លះេពលែដលអនកកំណត់។
កនុងអំឡុងេពលែដលអនកស្រមក សូមេងើបឈរ និង សនធឹង ជពិេសស
នឹងដ៏យូរ េនេពលេ្របើកុំពយូទ័រ។

ច់ដុំ និង សន្លក់ែដលអនកសថិតេនកនុងឥរ ិយបទ

ផ្លស់បូរកិ
្ត ចក
ច ររបស់អក
ន
្រតួតពិនិតយទម្លប់េធ្វើកររបស់អនក និង ្របេភទៃនកិចចករែដលអនកេធ្វើ។ ប្តូរទម្លប់េនះ និង ពយយមផ្លស់បូរកិ
្ត ចចកររបស់អនក

កនុងអំឡុងេពលៃថងេនះ។ េ យករេធ្វើដូេចនះ អនក ចេជៀស ងករអងគុយេនកនុងឥរ ិយបទមួយ ឬ េធ្វើសកមមភពដែដលៗ
ជបន្តបនទប់ កនុងរយៈេពលជេ្រចើនេម៉ ង េ យេ្របើ្របអប់ៃដ, ៃដ, ម , ក ឬ ខនងរបស់អនក។ ឧទហរណ៍ េដើមបីផ្លស់បូរ្ត សូម

េបះពុមក
ព រងររបស់អនកេដើមបីេមើលែក ជជងេមើលែកេលើម៉ូនីទ័ររបស់អនក។

កត់បនថយ្របភពៃនភពតប់្របមល់
យកកិចចករេនកែន្លងករងរទំងអស់ែដលេធ្វើឲយអនកតប់្របមល់មកេមើល។ េបើអនកដឹងថសុខភពខង ងកយ ឬ ផ្លូវចិត្ត
របស់អនកកំពុងទទួលផលប៉ះពល់ សូមចំ

យេពលេដើមបី យតៃម្ល ថេតើករផ្លស់បូរអ្វ
្ត ីែដលអនក

ចេធ្វើបនេដើមបីកត់

បនថយ ឬ លុបបំបត់្របភពៃនភពតប់្របមល់ទំងេនះ។

ដកដេង្ហើមែវងៗ
ដកដេង្ហើមយកខយល់បរ ិសុទឲ
ធ យបនែវងៗ និង ជ្របចំ។ បណុំ្ត ផ្លូវចិតដ
្ត ៏

្របែហលជបងកឲយមនករទប់ដេង្ហើម ឬ ដកដេង្ហើមខ្លីៗ។
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នតឹងែដល

ចអមមកជមួយករេ្របើកុំពយូទ័រ

ករ្រតួតពិនិតយទម្លប់សខ
ុ ភព និង ករ

ត់្របណរបស់អក
ន

ផសុកភព និង សុវតថិភពៃនករេធ្វើករជមួយកុំពយូទ័រ

ករសិក បនបង្ហញថ ភពខុសគនៃន

ចទទួលឥទធិពលេ

ថ នភពសុខភព

ចបេងកើន

យ

រលកខណៈទូេទៃនសុខភពរបស់អនក។

និភ័យៃនអផសុកភព, ជំងឺ

ច់ដុំ និង សន្លក់

ឬ របួសេផ ងៗ។
ថ នភពែដលេកើតរួចមកេហើយទំងេនះរួមមន៖
●

ក ្ត តំណពូជ

●

ជំងឺសន្លក់ និង ជំងឺជលិកភជប់េផ ងេទៀត

●

ជំងឺទឹកេនមែផ្អម និង ជំងឺ្របព័នធេនមេផ ងេទៀត
ថ នភពៃន្រកេពញទីរអ
ូ ៉ ុីត

●
●

ជំងឺសរៃសឈម
ថ នភពខង ងកយទន់េខ យជទូេទ និង ទម្លប់

●
●

ទមងន់េលើស

●

ភពតប់្របមល់

●

ករជក់បរ ី

●

មនគភ៌, អស់រដូវ និង

●

ចស់មុន

រ ឬក៏របួស, ជំងឺផូវចិ
្ល ត្ត ្រពមទំង ជំងឺ

ច់ដុំ និង ឆ្អឹង

ថ នភពេផ ងេទៀតែដលប៉ះពល់ដល់ក្រមិតអ័រម៉ូន និង ករខ្វះជតិទឹក

យុ

ករ្រតួតពិនិតយក្រមិត និង ែដនកំណត់ៃនភពទទួលបនផទល់ខួន
្ល
អនកេ្របើ្របស់កុំពយូទ័រេផ ងគនមនក្រមិតៃនភពទទួលបនេផ ងគន ស្រមប់ករងរ

នតឹង កនុងអំឡុងេពលយូរ។ ្រតួត

ពិនិតយក្រមិតៃនភពទទួលបនផទល់ខួនរបស់
្ល
អនក និង េជៀស ងនូវករេ្របើពួក ហួសក្រមិតជ្របចំ។

េបើ

ថ នភពសុខភពែដលបន យ្រតូវនឹងអនក គឺពិតជសំខន់កុងករដឹ
ន
ង និង ្រតួតពិនិតយែដនកំណត់ផទល់ខួនរបស់
្ល
អនក។

ករែថរក សុខភព និង ភពមំទំ
បែនថមេលើេនះ សុខភព និង ភពទទួលបនទំងអស់របស់អនក ស្រមប់ករងរដ៏លំបក
ករេជៀស ងបំពនេលើ

ថ នភពសុខភព និង េ

យករ

ត់្របណជ្របចំ េដើមបីរក

ចេធ្វើឲយ្របេសើរបន េ

យ

និង េធ្វើឲយសុខភពខង ងកយ

របស់អនកមំទំល។
្អ

ករេរៀបចំករៃលត្រមូវរបស់អក
ន
បែណ្ណ
ជអនកៃចន្របឌិត
េ្រគ ងសង្ហរ ឹម
យ៉ ងេនះក្តី អនក

ចៃលត្រមូវបនែដលបនបេងកើតេឡើងស្រមប់ករេ្របើជមួយកុំពយូទ័រ មិនែតងែតមនេនះេទ។ េទះជ
ចេ្របើកែន ង, េខនើយ, ភួយ និង េសៀវេភ

●

េលើកកមពស់ៃនេកអីរបស់អនក។

●

បេងកើតឈនន់េជើង។

●

្រទខនងរបស់អនក។

●

េលើកកមពស់ក្តរចុច ឬ េអ្រកង់។
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មវ ិធីជេ្រចើនដូចជ៖

●

ផ្តល់នូវទ្រមៃដ េបើអនកកំពុងេធ្វើករេនេលើេកអីែវង ឬ ែ្រគ។

●

ផ្តល់្រទនប់ ្រគប់េពលែដល្រតូវករ។

ករេរៀបចំែដលអនកេធ្វើ
●

មឱ ទេនកនុងែផនកពីមុន គឺ

េបើកមពស់ៃផទេធ្វើកររបស់អនក

ចៃលត្រមូវបនៃនៃផទេធ្វើកររបស់អនក។

ចៃលត្រមូវបនេនះ សូមៃលត្រមូវខ្លួនអនក និង កុំពយូទ័ររបស់អនក

េ្រកមេឡើងេលើ”។
●

្រស័យេលើភព

េបើអនកមនតុនឹង សូមៃលត្រមូវខ្លួន និង កុំពយូទ័ររបស់អនក

មលំ

ប់លំេ

មលំ

ប់លំេ

យ “ពី

យ “ពីេលើចុះេ្រកម”។

ពីេ្រកមេឡើងេលើ
1.

កមពស់កែន្លងអងគុយ៖ អនកគួរ

ចេរៀបចំេជើងរបស់អនកឲយ្រសួលេនេលើក្រមល។

2.

មុំបែង្អកខនង និង ករ្រទខនងខងេ្រកម៖ ខនងរបស់អនកគួរ្រតូវបន្រទយ៉ ងល្អ។

3.

កមពស់ក្តរចុច៖ ជួរេដើមគួរេនជិតកមពស់ែកងៃដរបស់អនក។

4.

ជ្រមលក្តរចុច៖ កៃដគួរសថិតេនកនុងឥរ ិយបទមនផសុកភពមិនលេម្អ ង។

5.

ឧបករណ៍ចង្អុល៖ គួរ្រតូវបន

ក់េទជិតខងេឆ្វង ឬ

្ត ំៃនក្តរចុចរបស់អនក។

6.

ទ្រមកំភួនៃដេ្រសចចិត្ត៖

7.

ចមងយ, កមពស់ និង មុំម៉ូនីទ័រ៖ គួរអនុញញតឲយកបលរបស់អនកមនតុលយភពយ៉ ងមនផសុកភពេលើ

8.

្រប

ប់ទុកឯក

ម គួរ្រតូវបនស្រមក េហើយកំភួនៃដគួរ្រតូវបន្រទយ៉ ងេសមើគន។

រ, ទូរស័ពទ និង ឯក

រេយង៖ របស់ែដលេ្របើជញឹកញប់គួរ

ម របស់អនក។

ក់េនកែន្លងងយេឈងដល់។

ពីេលើចុះេ្រកម
1.

កមពស់កែន្លងអងគុយ៖ កមពស់ែកងៃដគួរែតេនជិតជួរេដើមៃនក្តរចុចរបស់អនក។

2.

ឈនន់េជើង េបើ្រតូវករមួយ។

3.

្រទខនងរបស់អនក។

4.

េធ្វើ

មជំ

ន ២ ដល់ ៨ េនកនុងែផនកមុនេនះ។

បញជ្រី តួតពិនិតយសុវតថិភព & ផសុកភពរបស់អក
ន
បែណ្ណ
●

្រតួតពិនិតយេឡើងវ ិញ
្រតួតពិនិតយេឡើងវ ិញនូវឥរ ិយបទ និង ទម្លប់របស់អនក េ
សូម

●

យេ្របើបញជី្រតួតពិនិតយេនះ។ េបើអនកេភ្លចបែណ្ណ មួយ ឬ េ្រចើន

នែផនកមុនៃនមគគេទសក៍េនះេឡើងវ ិញ។

្ត ប់ ងកយរបស់អក
ន
្រគប់េពលែដលអនកផ្លស់បូរកិ
្ត ចក
ច រ, កែន្លងេធ្វើករ ឬ ឥរ ិយបទរបស់អនក សូម “

្ត ប់”

ងកយរបស់អនក។ សញញណ

ៃនផសុកភព ឬ អផសុកភពនឹងជួយអនកដឹងថេតើករៃលត្រមូវរបស់អនក្រតឹម្រតូវែដរឬេទ។
េដើមបីបេងកើនផសុកភពរបស់អនក និង កត់បនថយ

និភ័យសុវតថិភពែដល

ចេកើតមន សូមេ្របើបញជី្រតួតពិនិតយេនះ េដើមបី

ជួយអនក យតៃម្លឥរ ិយបទ និង ទម្លប់ករងររបស់អនក។

ឥរ ិយបទអងគុយ
●
●

េតើអនកបនរកេឃើញឥរ ិយបទអងគុយេផ ងៗែដលអនកមនផសុកភពបំផុតែដរឬេទ?

េតើអនកកំពុងផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបទេផ ងៗេនកនុង “កែន្លងមនផសុកភព” េពញមួយៃថង ជពិេសស េនេពលរេសៀលែដរ
ឬេទ?
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●

េតើេជើងរបស់អនកបន

ក់្រសួលែដរឬេទ?

●

េតើែផនកខងេ្រកមៃនេភ្លរបស់អនកជិតជងគង់មិនរងសមពធែមនេទ?

●

េតើែផនកខងេ្រកយៃនេជើងខងេ្រកមរបស់អនកមិនទទួលរងសមពធែមនេទ?

●

េតើមនកែន្លង្រគប់្រគន់េនខងេ្រកមៃផទេធ្វើកររបស់អនកស្រមប់ជងគង់ និង េជើងរបស់អនកែដរឬេទ?

●

េតើខនងខងេ្រកមរបស់អនក្រតូវបន្រទែដរឬេទ?

ម , ៃដ, កៃដ និង ្របអប់ៃដ
●

េតើ

ម របស់អនកស្រមកែដរឬេទ?

●

េតើ្របអប់ៃដ, កៃដ និង កំភួនៃដរបស់អនកសថិតេនកែន្លងមនផសុកភពមិនលេម្អ ងែដរឬេទ?

●

េបើអនកេ្របើទ្រមៃដ េតើពួក ្រតូវបនៃលត្រមូវឲយ

ម របស់អនកបនស្រមក និង កៃដរបស់អនកសថិតេនកែន្លងមនផសុកភព

មិនលេម្អ ងែដរឬេទ?
●

េតើែកងៃដរបស់អនកេនកែន្លងែដលេនជិតកមពស់ៃនជួរេដើមៃនក្តរចុចរបស់អនកែដរឬេទ?

●

េតើអនកេជៀស ងស្រមក្របអប់ៃដ និង កៃដខណៈេពល យអក រ ឬ ចង្អុលែដរឬេទ?

●

េតើអនកេជៀស ងស្រមក្របអប់ៃដ និង កៃដរបស់អនកេលើែគម្រសួចែដរឬេទ?

●

េតើអនកេជៀស ងេកៀបទូរស័ពរទ ង្រតេចៀក និង

●

េតើរបស់ែដលអនកេ្របើញឹកញប់ ដូចជទូរស័ពទ និង ឯក

●

េតើអនកឲយែភនករបស់អនកស្រមកញឹកញប់េ

●

េតើអនកទទួលករ្រតួតពិនិតយែភនករបស់អនកជ្របចំពីអនកជំនញែថទំែភនកែដរឬេទ?

●

េតើអនកប៉្របិចែភនក្រគប់្រគន់ែដរឬេទ?

●

េបើអនកពក់កពចក់ែវ ៉ន

ម ែដរឬេទ?
រេយងរបស់អនក ងយេឈងដល់ែដរឬេទ?

ែភនក
យករេផ្តតេលើចំណុចេនឆងយែដរឬេទ?

ពីរជន់, បីជន់ ឬ កពចក់បែនថម្របូេ្រកសុីវ េតើអនកេជៀស ងេផ្អ ងកបលរបស់អនកេទេ្រកយ

េដើមបីេមើលម៉ូនីទ័រែដរឬេទ?
●

េតើអនកធ្លប់បនពិចរ

ពីករកត់ែវ ៉ន

មេវជជបញ
ជ ែដលសមជពិេសសស្រមប់េ្របើជមួយម៉ូនីទ័រកុំពយូទ័រ េដើមបី

េជៀស ងពីឥរ ិយបទខុសឆគងែដរឬេទ?

រេបៀប យអក រ
●
●
●
●

េតើអនកកំពុងហ្វឹកហ្វឺនខ្លួនរបស់អនកឲយេ្របើៃដ្រ
េបើអនកមិនែមនជអនក យអក រេ

ល េនេពលអនកដឹងថអនកកំពុងេ្របើៃដធងន់េលើ្រគប់ចុចែដរឬេទ?

យមិនេមើល្រគប់ចុចេទ េតើអនកកំពុង

ត់េរៀន យអក រែដរឬេទ?

េតើអនកកំពុងហ្វឹកហ្វឺន្រមមៃដរបស់អនកឲយស្រមកែដរឬេទ េនេពលអនកេឃើញថពួក តឹងែណន រួមទំង្រមមៃដែដល
មិនប៉ះ្រគប់ចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុល ក៏ដូចជ្រមមៃដែដល យអក រសកមម និង កំពុងេ្របើេដើមបីចង្អុល?

េតើអនកេ្របើៃដទំងមូលរបស់អនកេដើមបី យដល់្រគប់ចុចែដលមិនសថិតេនជិតជួរេដើមែដរឬេទ?

ក្តរចុច និង ឧបករណ៍ចង្អុល
●

េតើក្តរចុចរបស់អនកមនទី

●

េតើកមពស់ក្តរចុច និង ជ្រមលរបស់អនកបនៃលត្រមូវឲយកៃដរបស់អនកសថិតេនកនុងឥរ ិយបទមនផសុកភព មិន

លេម្អ ង េហើយ
●

ំងេនខងមុខអនកផទល់ែដរឬេទ?

ម របស់អនកស្រមកែដរឬេទ?

េបើអនកកំពុង យអក រជមួយក្តរចុចេនេលើេភ្ល េតើ
បទមនផសុកភពែដរឬេទ?

●

េបើអនកកំពុងេ្របើេម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លី

ច់េ

ម របស់អនកបនស្រមក េហើយកៃដរបស់អនកសថិតេនកនុងឥរ ិយ

យែឡក េតើ បន

ែដរឬេទ?
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ក់េទខង

្ត ំ, ខងេឆ្វង ឬ ខងមុខជិតក្តរចុចរបស់អនក

●
●
●

េបើអនកកំពុងេ្របើឧបករណ៍ចង្អុល េតើអនកកំពុងកន់ យ៉ ងធូរ ជមួយៃដែដលស្រមកែដរឬេទ?
េតើអនកមិនរវល់ពីឧបករណ៍ចង្អុលរបស់អនកេនេពលអនកមិនេ្របើ ែមនេទ?

លែដរឬេទ េនេពលចុចេលើប៊ូតុងេនេលើឧបករណ៍ចង្អុល, កូនឃ្លី, ផទំងេម៉ស៍ ឬ សទីកចង្អុល?

េតើអនកកំពុងេ្របើៃដ្រ

●

េតើអនកសម្អតេម៉ស៍ ឬ កូនឃ្លីរបស់អនកញឹកញប់ែដរឬេទ?

●

េតើម៉ូនីទ័ររបស់អនកសថិតេនពីមុខអនក និង េនចមងយេមើលែដលមនផសុកភព ្របែហល្របែវងៃដែដរឬេទ? ឬ េបើអនក

ម៉ូនីទ័រ
សំឡឹងេមើល្រក

សេ្រចើនជងម៉ូនីទ័ររបស់អនក េតើ្រប

ប់ទុកឯក

ររបស់អនកេនពីមុខអនកេ

យម៉ូនីទ័ររបស់អនកេទ

្រជុងមខងេទៀតែដរឬេទ?
●

េតើអនកបនលុបបំបត់ចំ

●

េតើកែន្លងេមើលទំងមូលេលើម៉ូនីទ័ររបស់អនកសថិតេនេ្រកមកមពស់ែភនករបស់អនកបន្តិចែដរឬេទ?

●

េតើម៉ូនីទ័ររបស់អនកេ្រទត េដើមបីឲយ្រសបនឹងមុខរបស់អនកែដរឬេទ?

●

េតើអនកធ្លប់បនៃលត្រមូវករ្រតួតពិនិតយពន្លឺ និង ពន្លឺកុង េដើមបីបេងកើនគុណភពៃនអក រ និង ្រកហ្វិកែដរឬេទ?

●

េតើ្រប

ប់ទុកឯក

ំ ង និង ករចំងពន្លឺេនេលើម៉ូនីទ័ររបស់អនក េ

យមិនស្រមួលឥរ ិយបទរបស់អនកែដរឬេទ?

ររបស់អនកសថិតេនជិតម៉ូនីទ័រ កនុងចមងយ, កមពស់ និង មុំ ែតមួយដូចម៉ូនីទ័រែដរឬេទ?

កុំពយូទ័រយួរៃដ
●

េតើអនកផ្លស់បូរឥរ
្ត
ិយបទរបស់អនកញឹកញប់ េ

យែស្វងរកតុលយភពរ ង

ម ែដលស្រមក និង ឥរ ិយបទកែដលមន

ផសុកភពែដរឬេទ?

●

េតើអនកេជៀស ងស្រមកកៃដរបស់អនកេនេលើេភ្លរបស់អនក ខណៈេពល យអក រែដរឬេទ?

●

េនេពលេ្របើក្តរចុចេនេលើេកអីែវង ឬ ែ្រគ េតើអក
ន េជៀស ងេ្រទតខ្លួនឆងយេពក េដើមបីេជៀស ងភពអស់កម្លំងរបស់
កែដរឬេទ?

●

េនេពលេ្របើកុំពយូទ័រកនុងអំឡុងេពលយូរ េតើអនកបនពយយមេលើកកុំពយូទ័រយួរៃដរបស់អនក េ

យ

ក់េលើដុំមួយ ឬ

េសៀវេភ និង េ្របើក្តរចុច ្រពមទំងឧបករណ៍ចង្អុលខងេ្រកែដរឬេទ?

Å សូម្របយ័ត!ន

េដើមបីកត់បនថយលទធភពៃនរបួសែដលទក់ទងនឹងកររ

ក ឬ កុំពយូទ័រេឡើងកេម្ត្រជុល ចូរកុំ

ក់កុំពយូទ័រ

ផទល់េលើេភ្លរបស់អនក ឬ ខទប់រនធខយល់កុំពយូទ័រ។ េ្របើកុំពយូទ័រែតេនេលើៃផទរ ឹង បេសមើ។ ចូរកុំអនុញញតឲយៃផទរ ឹងមួយេទៀត
ដូចជម៉ សុីនេបះពុមែព ដលទិញេផ ង ឬ ៃផទទន់ ដូចជេខនើយ ឬ ក្រមល ឬ ្រក

អនុញញតឲយ

ប់ទ័រ AC ប៉ះនឹងែសបក ឬ ៃផទទន់ ដូចជេខនើយ ឬ ក្រមល ឬ ្រក

កុំពយូទ័រ និង

ប់ទ័រ AC អនុេ

ម

ត់បំងរនធខយល់។ ដូចគនេនះែដរ ចូរកុំ

ត់ កនុងអំឡុងេពល្របតិបត្តិករ។
មែដនកំណត់សីតុណ្ហភពៃផទែដលអនកេ្របើ្របស់ប៉ះ ែដលបនកំណត់េ យ

បទ ្ឋ នអន្តរជតិស្រមប់សុវតថិភពៃនេ្រគ ងបរ ិកខរបេចចកវ ិទយព័ត៌មន (IEC 60950)។

ករបងករទូេទ
●

េតើអនកស្រមក និង េដើរជុំវ ិញបន្តិច យ៉ ងេ

●

េតើអនក

●
●

ត់្របណជ្របចំែដរឬេទ?

ច

ស់ម្តងកនុងមួយេម៉ ងែដរឬេទ?

មេពល េតើអនកយកកិចចករេនកែន្លងករងរទំងអស់ែដលេធ្វើឲយអនកតប់្របមល់េនកនុងជីវ ិតរបស់អនកមកេមើល និង

ផ្លស់បូរនូ
្ត វអ្វីែដលអនក

ច្រតួត្រ

េបើអនកធ្លប់មនេ គសញញទំង

ករផ្លស់បូរបនែដរឬេទ?
្ត
យែដលអនកគិតថ

ចទក់ទងនឹងករេ្របើកុំពយូទ័ររបស់អនក មិនថអនកធ្លប់មនេ គ

សញញទំងេនះកនុងេពលេធ្វើករ ឬ េនេពលេផ ងេទៀតេទ េតើអនកធ្លប់បនពិេ្រគះជមួយ្រគូេពទយ េហើយេបើមន ធ្លប់

បន្របឹក េនែផនកសុខភព និង សុវតថិភពរបស់្រកុមហ៊ុនអនកែដរឬេទ?
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