
ស  ុវត   ថិភពព  ីេ្រគះទ  ឹកជ  ំនន  ់ 

 

ទ  ឹកជ  ំនន  ់ គ  ឺជេ្រគះមហន  ្ត យធម  មជត  ិែដលេក   ើតមនេឡ   ើងញ  ឹកញប   ់់ ន  ិង 

ខតបង  ់ថវ   កិយ  ៉ ងេ្រច    ើនប  ំផ  ុត។ លក  ខខ  ័ណ  ្ឌ ននែដលប   ្ដ លឱយេក   ើតមនេឡ   ើងន  ូវទ  ឹកជ  ំនន  ់ 
មនជ ទៈ   ិ៍  ករធ  ្ល ក  ់េភ   ្ល ងខ   ្ល ំង ឬ ជប  ់រយៈេពលេ្រច    ើនេម   ៉ ង ឬ ៃថ   ង 
ែដលេធ    ្វើឱយេជគជ  ំដ  ីខ   ្ល ំង។ ជ  ំនន  ់យ  ៉ ងគ  ំហ  ុក េក   ើតមនេឡ   ើងភ  ្ល មៗ 

េ យ រែតទ  ឹកេន មដងអ  ូរ ឬ ត  ំបន  ់ែដលទបជងេឡ   ើងយ  ៉ ងរហ  ័សប  ំផ  ុត។  

 

ខកកបទ្រកហម េមរ   កិ  ំង្របច  ំេន Bay Area ផ  ្ដល  ់ន  ូវព  ័ត  ៌មនដ  ូចខងេ្រកមេនះ 

្របេយជន  ៍ករពរស  ុវត   ថិភពអ  នក ន  ិង ញត  ិម  ិត  ្តរបស  ់អ  នក 

្របស  ិនេប   ើមនទ  ឹកជ  ំនន  ់ម  ួយេក   ើតមនេឡ   ើងមកេល   ើត  ំបន  ់រស  ់េនរបស  ់អ  នកៈ 

  

េធ    ្វើគេ្រមងែផនករ 
ករេធ    ្វើគេ្រមងែផនករេឆ ះ  ព  េទមក គ  ឺជជ  ំ នទ  ីម  ួយេដ   ើមប   ីធនឱយបនថ 

្រក   ុម្រគ   ួ ររបស  ់អ  នកបនេ្រត មខ   ្លួនស្រមប  ់បញ  ្ហ ទ  ឹកជ  ំនន  ់ម  ួយរ  ចួេហ   ើយ។  

• បេង    កើតគេ្រមងម  ួយស្រមប  ់ករ្រប្រស   ័យទក  ់ទងៈ ជេរឿយៗ 

ករេ ទ  ូរស  ័ព  ទព  ីចម  ង យេ្រកយេពលមនេ្រគះមហន  ្ត យេក   ើតមនេឡ   ើងេនះ 

មនលក  ខណៈងយ្រស   ួលជង ដ  ូេច ះ  ន ្រត   ូវក  ំណត  ់្របេភទមន  ុស េ្រកត  ំបន  ់រស  ់េនម  ន ក  ់ 
ែដលន  ឹងបេ្រម    ើជមន  ុស បេង   ក លម  ន ក  ់ស្រមប  ់បញ  ្ហ ករទ  ំនក  ់ទ  ំនង។ 

ឱយអ  នក ល  ់គ  ន យករណ  ៍ អ  ំព  ីបញ  ្ហ   ថ នភពរបស  ់ខ   ្លួនជ  ូនមន  ុស ្រត   ូវទ  ំនក  ់ទ  ំនងេនះ 

ែដលន  ឹងបញ   ជូ ន ឬ ផ  ្ដល  ់ដ  ំណ  ឹ ងឱយដល  ់មន  ុស េផ ងៗេទៀត។ 

េប   ើកលទ  ធភពឱយមន  ុស ទ  ំនក  ់ទ  ំនងរបស  ់អ  នកេនេ្រកត  ំបន  ់រស  ់េនេនះ 

បនដ  ឹងព  ីគេ្រមងស្រមប  ់ករ្រប្រស   ័យទក  ់ទងរបស  ់អ  នក។ 

ច  ំេពះ្រព   ឹត   ្តិករណ  ៍ ម  ួយែដលត  ូចជងេគ 

ែដលមនដ  ូចជបញ  ្ហ េភ    ្លើងេឆះផ ះ ទ ម  ួយេក   ើតមនេឡ   ើង 

្រត   ូវទ  ុកឱយមនជប  ់ន  ឹងខ   ្លួនន  ូវេលខទ  ំនក  ់ទ  ំនងស្រមប  ់្រគមន សន  នេន មម  ូល   ្ឋ
នរបស  ់អ  នក។  



• សេ្រមចច  ិត  ្តេ្រជ    ើសេរ    ើសទ  ីកែន   ្លងែដល្រត   ូវជ  ួបជ   ុំគ  ន  
េ្រកយេ្រគះមហន  ្ត យម  ួយេក   ើតមនេឡ   ើងៈ េ្រជ    ើសេរ    ើសយកទ  ីកែន   ្លងែដលេនជ  ិតផ ះ ទ  

ក   នុងករណ  ី មន សន  នភ  ្ល មៗ។ ្រត   ូវេ្រជ    ើសេរ    ើសយកទ  ីកែន   ្លងទ  ីព  ីរ 
ែដលស   ថិតេនេ្រកព  ីអ  នកជ  ិតខងរបស  ់អ  នក 

ក   នុងករណ  ី ែដលអ  នកម  ិន ច្រតឡប  ់មកផ ះ ទ វ   ញិបន។ េល   ើសព  ីេនះ 

្រត   ូវយល  ់ដ  ឹងអ  ំព  ីទ  ីកែន   ្លងជេម   ្ល សខ   ្លួនេនឯកែន   ្លងេធ    ្វើករងរ េរៀន ឬ 

កែន   ្លងេម   ើលែថទ  ំេក   មងេនេពលៃថ   ង។  

• ្រត   ូវេចះក  ំណត  ់បនច  ំេពះផ   ្លូវននស្រមប  ់កររត  ់េគចេចញៈ 
្រត   ូវែស   ្វងរកផ   ្លូវច  ំន  ួនព  ីរេចញព  ីបន  ទប  ់ន  ិម  ួយៗេនក   នុងផ ះ ទ  ន  ិង 

យល  ់ដ  ឹងអ  ំព  ីផ   ្លូវននស្រមប  ់ករជេម   ្ល សេនទ  ីកែន   ្លងជ  ិតខង។  

• ្រត   ូវេរៀបច  ំគេ្រមងែផនករណ  ៍ ស្រមប  ់សត  ្វច  ិញ   ច ឹមននរបស  ់អ  នកៈ 
េ យមនេស កម  មព  ិេសសស្រមប  ់សត  ្វ 
សត  ្វច  ិញ   ច ឹមម  ិន្រត   ូវបនេគអន  ុញ  ញ ត  ិឱយច  ូលក   នុងជ្រមកស្រមប  ់្រព   ឹត   ្តិករណ  ៍ េ្រគះមហន  ្ត
យេទ ដ  ូេច ះ  ន ្រត   ូវេរៀបច  ំឱយមនបញ   ជ ីម  ួយអ  ំព  ីច  ំន  ួនមន  ុស ក   នុង្រក   ុម្រគ   ួ រ ម  ិត  ្តភ  ័្រក   ្ត 
មេធយបយេធ    ្វើដ  ំេណ   ើ រ អត  ីតយ  ុទ  ធជន ន  ិង ស   ្ឋ គរែដលទទ  ួលសត  ្វបន 

្របេយជន  ៍ផ  ្ដល  ់ជ្រមកឱយដល  ់សត  ្វច  ិញ   ច ឹមរបស  ់អ  នក េនេពលមន សន  ន។ 

(ស  ូមេម   ើលគេ្រមងែផនករស្រមប  ់សត  ្វច  ិញ   ច ឹម េដ   ើមប   ីែស   ្វងយល  ់ព  ័ត  ៌មនបែន   ថមេទៀត)  

• េធ    ្វើែផនករេទ មត្រម   ូវករច  ំបច  ់ផ  ទ ល  ់ខ   ្លួនរបស  ់អ  នកៈ 
្របស  ិនអ  នកមនត្រម   ូវករច  ំបច  ់ជព  ិេសសននេនះ 

្រត   ូវេធ    ្វើឱយ្របកដ្របជច  ំេពះបញ  ្ហ ករេ្រត មេរៀបច  ំស្រមប  ់ប   ្ដ ញទ  ំនក  ់ទ  ំនងញត  ិ
ម  ិត  ្តបងប   ្អូន ្របេយជន  ៍្រត   ួតព  ិន  ិតយេម   ើលេល   ើបញ  ្ហ ស  ុវត   ្តិភពរបស  ់អ  នក 

េនក   នុង្រព   ឹត   ្តិករណ  ៍ ែដលមនេ្រគះ សន  នម  ួយេក   ើតមនេឡ   ើង។  

• ្រត   ូវព  ិន  ិតយេឡ   ើងវ   ញិ ន  ិង េធ    ្វើល  ំ ត  ់អន  ុវត  ្តន  ៍ជក  ់ែស   ្ដងេល   ើគេ្រមងែផនករណ  ៍ របស  ់អ  នក  

  

្រត   ូវមន្រប ប  ់្រប េ្រប    ើ្របស  ់ ឬ េ្រគ ងប្រម   ុង 

្រត   ូវទ  ុក ក  ់ឱយមនេ្រគ ងផ  គត  ់ផ  គង  ់ ឬ 

ភស   ្តុភរ្រគប  ់្រគន  ់ស្រមប  ់្រគប  ់ៗគ  ន េនក   នុងផ ះ ទ ែដលេ្រប    ើ្របស  ់បនយ  ៉ ងេ ច ស  ់រយៈេព
លប  ីៃថ   ង។ ្រត   ូវប  ូកបញ   ចូ លន  ូវរបស  ់របរ យ ស  ំខន  ់ច  ំបច  ់ទ  ំងស្រមប  ់សត  ្វច  ិញ   ច ឹម 



ក  ូនៗឬេក   មងៗ មន  ុស ចស  ់ ន  ិង មន  ុស ព  ិករ។ ្រត   ូវេរៀបច  ំន  ូវេ្រគ ងប្រម   ុងស្រមប  ់ផ ះ ទ  

កែន   ្លងេធ    ្វើករងរ ន  ិង រថយន  ្តរបស  ់អ  នក។ 

• េសប ង រែដលទ  ុកបនយ  ូរៈ េវចខ  ចប  ់ម  ុខេ្រគ ងបរ   េិភគនន ែដលមនដ  ូចជ 

រថមពល (ន  ំកញ  ច ប  ់) សម  ្ល ឬ ែ្រកម   ្វ យចន   ទីក  ំប   ៉ុង។  

• ព  ីដ  ុងទ  ឹកែដលមនច  ំណ ះ ុ  ស្រមប  ់ត្រម   ូវកររបស  ់មន  ុស ម  ន ក  ់ក   នុងម  ួយៃថ   ង  
• ្របអប  ់ថ   ន ំេពទយសេ្រង ះ   គ  បន  ទ ន  ់ ន  ិង រេបៀបេ្រប    ើ្របស  ់ថ   ន ំ  
• ព  ិល គ  ុយ កេពញ (ថ  មថ   មីៗ) ឬ វ   ទិយ   ុមនព  ិល ឧបករណ  ៍ ស  ំខន  ់ច  ំបច  ់ ន  ិង ែផនទ ៈ ី  

ប  ូកបញ   ចូ លន  ូវ គ  ុយ (ថ  ម) ម  ៉ េឡតេដ   ើមប   ីម  ួលភ   ជិតឧស   ម័ន ក   នុងករណ  ី មនេលច 

្រប ប  ់េប   ើកឬគស  ់ក  ំប   ៉ុង ទ  ួរណ  ឺ វ   សី ញញ  ួ រ ដង  ក ប  ់ ក  ូនក  ំប  ិត ស   កុត ន  ិង 

េសបងស្រមម។  

• សេម   ្ល កប  ំពក  ់ ន  ិង ែសបកេជ   ើងែដលជប ៈ ់  

ប  ូកបញ   ចូ លទ  ំងសេម   ្ល កប  ំពក  ់ករពរទ  ឹកេភ   ្ល ង ( វេភ   ្ល ង)  

• របស  ់របរផ  ទ ល  ់ខ   ្លួន ន  ិង េ្រគ ងសម  ្អ តននៈ េវចខ  ចប  ់ឯក រស  ំខន   ់់ៗ 

េ្រគ ងេធ    ្វើអនម  ័យឬសម  ្អ ត ន  ិង របស  ់របរបង  កភពងយ្រស   ួលនន ែដលមនដ  ូចជ 

េសៀវេភ ន  ិង ្រប ប  ់េក   មងេលងជេដ   ើម។  

• ល  ុយ យ  

• េលខទ  ូរស  ័ព  ទ ន  ិង ព  ័ត  ៌មនទ  ំនក  ់ទ  ំនងេពលមន សន  ន  

  

ដ  ឹងព  ័ត  ៌មន 

ែស   ្វងយល  ់ព  ីរេបៀបករពរខ   ្លួនរបស  ់អ  នកផ  ទ ល  ់ ន  ិង 

ករទទ  ួលបនន  ូវករហ   ្វឹកហ   ្វឺនេដ   ើមប   ីជ  ួយដល  ់អ  នកេផ ងៗេទៀត េនម  ុន ក  ំឡ  ុង ន  ិង 

េ្រកយេពលមនេ្រគះមហន  ្ត យ។ 

 

េនក  ំឡ  ុងេពលមនទ  ឹកជ  ំនន  ់ម  ួយេក   ើតមនេឡ   ើង 

• េប   ើកប   ៉ុស   ្ដ៍វ   ទិយ   ុ 740 AM ឬ 88.5 FM េដ   ើមប   ី   ្ដ ប  ់ករែណន  ំអ  ំព  ីបញ  ្ហ េ្រគះ សន  ននន 

េហ   ើយេ្រត មខ   ្លួនជេម   ្ល សេចញ មករជ  ូនដ  ំណ  ឹ ងេនខណៈេនះ។ 

េនេពលែដលករ្រពមន្របប  ់អ  ំព  ីបញ  ្ហ ទ  ឹកជ  ំនន  ់ ឬ ជ  ំនន  ់គ  ំហ  ុកម  ួយ 



្រត   ូវបនេគ្របកសេឡ   ើងស្រមប  ់ត  ំបន  ់រស  ់េនរបស  ់អ  នក 

្រត   ូវរត  ់ស  ំេ រកទ  ីទ  ួលែដលខ  ពស  ់ជង េហ   ើយស   ថិតេនទ  ីេនះ។  

• ្រត   ូវស   ថិតេនឱយឆ  ង យព  ីទ  ឹកជ  ំនន  ់។ 

ក   នុងករណ  ី ែដលអ  នកច  ូលមក មដងអ  ូរម  ួយែដលមនទ  ឹកក  ំព  ុងហ  ូរ 
ែដលទ  ឹកេនះមនកម  ពស  ់េល   ើកបលជង  គង   ់់របស  ់ ្រត   ូវឈប  ់ស  ិន ងកេម   ើលជ   ុំវ   ញិខ   ្លួន 

េហ   ើយេទ មផ   ្លូវម  ួយេផ ងេទៀត។ 

កម   ្ល ំងព  ីេលប នទ  ឹកហ  ូរ្រប   ំម  ួយអ   ុីញ(ែដលក  ំព  ុងេលឿនខ   ្ល ំងេនះ) 

ចេធ    ្វើឱយអ  នកបះេជ   ើងដ  ួលបន។  

• ្របស  ិនេប   ើអ  នកមក មផ   ្លូវម  ួយមនល  ិចទ  ឹក ខណៈក  ំព  ុងែតេប   ើកបរ ច  ូរបត  ់ជ   ុំវ   ញិ 

េហ   ើយេទ មផ   ្លូវម  ួយេទៀត។ ្របស  ិនេប   ើអ  នកមនករជប  ់េន មផ   ្លូវមនទ  ឹកជន  ់ល  ិច 

េហ   ើយទ  ឹកេនះក  ំព  ុងេឡ   ើងយ  ៉ ងេលឿនប  ំផ  ុតេនជ   ុំវ   ញិខ   ្លួនអ  នកេនះ 

្រត   ូវេចញព  ីរថយន  ្តយ  ៉ ង្របញប  ់ េហ   ើយចល  ័តេទរកទ  ីទ  ួលែដលខ  ពស  ់ជង។ 

រថយន  ្តភគេ្រច    ើន ចេប    ុើងបន្រត   ឹមកម   ្ល ំងេលប នទ  ឹកហ  ូរេ្រកមព  ីរហ   ្វីត។  

េ្រកយេពលមន្រព   ឹត   ្តិករណ  ៍ ទ  ឹកជ  ំនន  ់ម  ួយេក   ើតមនេឡ   ើង 

• ្រត   ូវ្រតឡប  ់េទកន  ់ផ ះ ទ សែមបងវ   ញិែតេនេពល ែដល្រក   ុមម្រន    ្តីបន្របកសថត  ំបន  ់
េនះមនស  ុវត   ថិភពេហ   ើយ។ ម  ុនន  ឹងច  ូលផ ះ ទ របស  ់អ  នក 

្រត   ូវ្រកេឡករកេម   ើលែខ េភ    ្លើង ច  ់ធ  ្ល ក  ់េនក   នុងផ ះ ទ  ប   ្ដ ញឧស   ម័នែដលខ  ូចខត 

  ន មេ្របះៃន្រគ ះ  ឹ  ឬ ករបក  ់ែបកខ  ូចខតេផ ងៗេទៀត។  

• ក   នុងករណ  ី ែដលអ  នកមនធ   ុំក   ្លិនឧស   ម័នធម  មជត  ិ ឬ ្រប   ូប  ៉ ន ឬ   ្ដ ប  ់ឮ សេម   ្លងស   ុឺៗ 

្រត   ូវចកេចញជបន  ទ ន  ់ េហ   ើយទ  ូរស  ័ព  ទេ េទែផ   នកពន  ្លត  ់អគ   គិសភ  ័យ។  

• ្របស  ិនេប   ើមនែខ េភ    ្លើងធ  ្ល ក  ់េនេ្រកផ ះ ទ របស  ់អ  នក ម  ិន្រត   ូវេដ   ើរជន  ់បង  កប  ់ភក  ់ ឬ 

ទ  ឹកេនះេទ។  

• េនក  ំឡ  ុងេពលក  ំព  ុងសម  ្អ ត េស   ្ល កសេម   ្ល កប  ំពក  ់ករពរ 
េ យរ  មួមនទ  ំងេ្រ មៃដជ  ័រ ន  ិង ែសបកេជ   ើងេកស   ៊ូផងែដរ។  

• ្រត   ូវេធ    ្វើឱយ្របកដ្របជថ រ ន  ិង ទ  ឹករបស  ់អ  នក មនស  ុវត   ថិភពល  ្អ។ 

េបះបង  ់េចលអ   ្វីៗែដលបនេ្រប    ើ្របស  ់ ឬ យកកត  ់ទ  ឹកជ  ំនន  ់ មនជ ទៈ   ិ៍  
រក  ំប   ៉ុង ដបទ  ឹក ចន   ្ល ប្រពជ  ័រ ន  ិង កបលេ ះស្រមប  ់ទរក។ 

េនេពល មនករសង    ័យ ្រត   ូវ្រគ ត  ់ េចលភ  ្ល ម!  



• ម  ិន្រត   ូវេ្រប    ើ្របស  ់ទ  ឹក ែដល ចកខ  ្វក  ់ ងចនឆ   ន ំង ដ ះ ុ េធ   មញ េធ    ្វើម   ្ហូប រ 
ងសម  ្អ តៃដ េធ    ្វើករេរ    ម៉ ឬ ឆ  ុងទ  ឹកេ ះេគស្រមប  ់ទរកេនះេទ។ 

ទក  ់ទងែផ   នកស  ុខភព ធរណៈរបស  ់រដ  ្ឋ ឬ េន មម  ូល   ្ឋ នរបស  ់អ  នក 

េដ   ើមប   ីស   ុំករែណន  ំជក  ់ ក  ់ស្រមប  ់ករ   ំ ឬ 

្រប្រព   ឹត   ្តិកម  មទ  ឹកេន មត  ំបន  ់របស  ់េនរបស  ់អ  នក 

េ្រកយព  ីមន្រព   ឹត   ្តិករណ  ៍ ៃនេ្រគះមហន  ្ត យម  ួយ េ យ រថទ  ឹក ចន  ឹងកខ  ្វក  ់ ឬ 

មនករប  ំព  ុលបន។  

 


