
ករករពរស  ុវត   ថិភពព  ីរលកស   ៊ូ ម  ិ 

 

ស   ៊ូ ម  ិ 
គ  ឺជេស   ៊រ   រីលកែដល មលក  ខណៈ មញ  ញប  ំផ  ុតប   ្ដ លមកព  ីកររញ   ជួ យដ  ីេនេ្រកមបតសម  ុ
្រទ។ កររញ   ជួ យដ  ីេនកែន   ្លងម  ួយ ចន  ឹងបេង    កើតឱយមនរលកស   ៊ូ ម  ិ 
ែដល ចរ  ញុេទដល  ់មត  ់សម  ុ្រទែតក   នុងរយៈេពលប   ៉ុន  ម ននទ  ីែតប   ៉ុេ  ះ  ្ណ   

េហ   ើយ ចជ្រម   ុលេទម  ុខជម  ួយន  ឹងកម  ពស  ់ទ  ឹកព  ីៃម   ភេទ ស  ិបហ   ្វីត មបេ    ្ដ យមត  ់េឆ   នរ។  

 

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   ើមនរលកស   ៊ូ ម  ិម  ួយ យ្រប រមកេល   ើ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 រលកស   ៊ូ ម  ិ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។  

• ្រត   ូវក  ំណត  ់ផ   ្លូវរត  ់េគច ន  ិង េ្រជ    ើសេរ    ើសទ  ីកែន   ្លងម  ួយស្រមប  ់ជ  ួបជ   ុំគ ៈ ន   
ច  ូរែស   ្វងយល  ់ន  ូវអ   ្វីែដល្រចកផ   ្លូវននស្រមប  ់ករជេម   ្ល សេចញព  ីករ យ្រប រេ យរ
លកស   ៊ូ ម  ិកែដលបនែណន  ំ ស   ថិតេនក   នុងទ  ី្រក   ុង ត  ំបន  ់ឬអន  ុរដ  ្ឋ ន  ិង 

ម  ូល   ្ឋ នែដលអ  នករស  ់េន។ ្រត   ូវសេ្រមចច  ិត  ្តេ្រជ    ើសេរ    ើសយកទ  ីកែន   ្លងជ  ួបជ   ុំគ  ន ម  ួយ 

ស្រមប  ់្រក   ុម្រគ   ួ ររបស  ់អ  នកេនេល   ើទ  ីទ  ួល ម  ួយស្រមប  ់្រចកផ   ្លូវន  ិម  ួយៗ។  



• ្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។  

• េ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 

ជករបែន   ថមេទន  ឹងេ្រគ ងផ  គត  ់ផ  គង  ់ ឬ ភស   ្តុភរស្រមប  ់េ្រគះមហន  ្ត យ្រទង  ់្រទយធ  ំរបស  ់អ  នក 

ច  ូរផ    គំុតេម    ្លើង ល  ់្រប ប  ់្រប េ្រប    ើ្របស  ់ទ  ំងអស  ់ ែដលរ  មួមនៈ 

• ទ  ឹក  

• រស្រមន  ់  
• ករេ្រប    ើឱសថពយបល  

• វ   ទិយ   ុយ  ួរៃដបនម  ួយេ្រគ ងស្រមប  ់   ្ដ ប  ់ករពយករណ  ៍ កសធត  ុ (NOAA) ន  ិង 

ថ  ម( គ  ុយ)  

• ព  ិល  

• ឯក រស  ំខន  ់ៗ  

• សេម   ្ល កប  ំពក  ់ករពររង  

ដ  ឹងព  ័ត  ៌មន 

្របស  ិនេប   ើអ  នកស   ថិតេន មត  ំបន  ់េឆ   នរ េហ   ើយអ  នកមន រម  មណ  ៍ គ  ិតថ មនកររញ   ជួ យដ  ីខ   ្ល ំងៈ 

• ្របស  ិនេប   ើអ  នកស   ថិតេនក   នុងអគរម  ួយមនេ្រច    ើនជន  ់េនេល   ើេឆ   នរ 
ស  ូមេឡ   ើងេទជន  ់ម  ួយែដលខ  ពស  ់ជង េ្រកយព  ីែលងមនកររញ   ជួ យ។  



• ្របស  ិនេប   ើអ  នកស   ថិតេនេល   ើទ  ូម  ួយ េនេល   ើល  ំហសម  ុ្រទ 

ស   ៊ូ ម  ិកក្រមមនលទ  ធភពកេ្រញ    ជ លេឡ   ើងព  ីល  ំហសម  ុ្រទ ស  ់ 
ប   ៉ុែន   ្ត ចប   ្ដ លឱយមនចរន  ្តទ  ឹកែដលេ្រគះថ  ន ក  ់បនេន មមត  ់ក  ំពង  ់ែផ។  

• ច  ូរ   ្ដ ប  ់វ   ទិយ   ុ ឬ 

េម   ើលទ  ូរសទ ន  ៍ស្រមប  ់ព  ័ត  ៌មនផ ព  ្វផ យព  ីប   ្ដ ម្រន    ្តីេន មម  ូល   ្ឋ ន 

េហ   ើយេ្រត មជេម   ្ល សខ   ្លួនជបន  ទ ន  ់។  

• ្របស  ិនេប   ើអ  នកច  ំបច  ់្រត   ូវករជ  ំន  ួយស្រមប  ់ជេម   ្ល សេចញព  ីផ ះ ទ របស  ់អ  នក 

្រត   ូវចង្រក ត  ់(េត រ    ៉ងុ) ឬ 

កែន ងេពះេគេទន  ឹងទ  ្វ រម  ុខរបស  ់អ  នកជសញ  ញ ម  ួយស   ុំឱយេគជ  ួយ 

ែដល ចេម   ើលេឃ   ើញបន។  


