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ព័ត៌មានក្នុងកូនស�ៀវសៅសនះអាចជួយអ្កឲ្យមានអារម្មណ៍ផុតភ័យខ្លាចថែមស�ៀត ស្វើការមាន�ុវត្ថិភាព 
នថិង��ួលបានអត្ប្រសោជន៏ នថិងអាចសជៀ�ផុតពីការសកងប្រវ័ញ្ច នថិងការរំសោភ្រំពាន!

មនុ�្សល្អ្រំផុតក្នុងការថែរកសាអត្ប្រសោជន៍ដ៏ល្អ្រំផុតរ្រ�់អ្ក គឺរូ្រអ្ក!

សតើអក្ជាពលករមថិនថមនជាតថិមា៉ាសេ�ីុកំពុងស្វើការសៅប្រស��មា៉ាសេ�ីុថមនស�?

ដូសច្ះ បតូវស្វើដំសណើរសោយភាពវ័យឆ្លាត-
ស្វើការសោយភាពវ័យឆ្លាត!
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សតើសេតុអវីបានជាបតូវមានកងវល់?

បរៀងរា�់នថងៃ្បជាជនជាប្ចើន ដរូចជាររូបអ្កជាបដើមោនចរូ�្បបទស 
មា៉ាប�សុីបដើម្ីបធវើការ។ ខណៈបព�នដ�្បជាជនភាេប្ចើនមិន 
ជួប្បទះបញ្ហាធងៃន់ធងៃរបទបនាះបៅមាន្បជាជនខ្ះ្តរូវទទួ�រងការ 
រំបោភបំពានពីនិបយាជករបស់ខ្លួន ដរូចជាមិនបបើក្ោក់ឈ្លួ� 
ឬបងាខាំងពួកខ្លួនដរូចជាជនជាប់បទាសបោយមិនមានជនណ្ 
មានាក់ អាចជួយពួកខ្លួនោន។ មានវិធីជាប្ចើនបដើម្ីបជៀសវាង 
្បការបនះ បហើយ្បសិនបបើអ្ក កំពុងទទួ�រងការរំបោភបំពាន 
មានមនុស្ខ្ះអាចជួយអ្កបៅក្នុ  ង្បបទសម ៉ាប�សុី។

អ្កមាន�ថិ�្ថិ
សោយមថិនគថិតពីស្ថានភាពប�្រចបា្រ់រ្រ�់អ្ក អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានការសោរព នថិងការការពារ   
�ថិ�្ថិមនុ�្សរ្រ�់អ្កសដើម្ីរ�់សៅសោយស�រីរួចផុតពីការោរយី នថិងការសកងប្រវ័ញ្ច។

បសៀវបៅនណនាំបនះផ្្ដ�់ព័ត៌មានអំពីសិទ្ិ និងការទទួ�ខុស្តរូវរបស់អ្ក ខណៈបព�នដ�អ្ក 
កំពុងបធវើការបៅ្បបទសមា៉ាប�សុី។ ព័ត៌មានអាចជួយអ្កឲ្យការពារខ្លួនអ្កឲ្យរួចផ្ុតពីជនណ្នដ�
មានបំណងបកងយក្បបយាជន៍ពីសាថានភាពអ្កជាជនបទសន្ដរ្បបវសន៍។
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បតូវយល់ដឹងប្រការខ្ងសបកាម!

  អ្កបតូវមានកថិច្ច�នយាមួយ។ ប្រ�ថិនស្រើមានជនណាស�្ើឲ្យអ្កចុះេត្សលខ្សលើកថិច្ច�នយា្រន្ទា្រ់ពី
មកដល់ប្រស�� មា៉ាសេ�ុី បតូវរកនរណាមានាក់ថដល អ្ក�ុកចថិត្ដ ឲ្យជួយពថិនថិត្យកថិច្ច�នយាសនះមុនសពល 
អ្កចុះេត្សលខ្។ កិច្ចសនយាមានសារៈសំខាន់ណ្ស់ពីប្ពាះវាជា ឯកសារផ្្គូវចបាប់នដ�នចងព ី
ភារៈកិច្ចនិងកាតពវកិច្ចរបស់និបយាជក និងរបស់ររូបអ្កជាព�ករមានាក់។ ្តរូវ្ោកដថាអ្កយ�់ចបាស់ពី 
ខ្ឹមសារននកិច្ចសនយា បហើយ្តរូវរកសាទុកមួយចបាប់សំរាប់ររូបអ្ក។ ជាអប្បរិមា កិច្ចសនយា្តរូវមាននចងអំពី៖

     ប្មះរបស់អ្ក និងប�ខអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ (្បសិនជាោនបចញ) 

    អាស័យោឋានកនន្ងបធវើការ

    ប្មះនិបយាជក

    ្ោក់នខ និងអត្ថ្បបយាជន៍របស់អ្ក

     បមា៉ាងបធវើការ (មិនប�ើសពី៨បមា៉ាងក្នុងមួយនថងៃ)

    របបៀបេណនា្ោក់នថមបមា៉ាង

    សិទិ្ទទួ�ោនការឈប់ស្មាក់

    ការកាត់្ោក់ណ្មួយនដ�ោនបធវើ

    ភារៈកិច្ចរបស់អ្ក

     ការ�ំអិតអំពីការបញ្ចប់កិច្ចសនយា
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  នថិសោជករ្រ�់អ្កបតូវផ្ដល់ការស្នាក់សៅថដលស្លើយត្រនឹងតំរូវការមូលោឋានរ្រ�់អ្ក។ ្តរូវសួរថា
បតើអ្ក្តរូវទរូទាត់ការចំណ្យបនាះឬបទ។ ្តរូវេណនាបតើអ្កនឹងសងប៉ុនាមន។ ្បសិនបបើអ្កបធវើការក្នុង 
វិស័យចំការនិងនរែ និបយាជក ្ តរូវនត្បតិបត្ដិតាមចបាប់ស្តីពីបទោឋានអប្បរិមានផ្្ក�ំបៅសាថាន និងសំភារៈ 
ប្បើ្ោស់សំរាប់ព�ករបៅឆ្នាំ១៩៩0។ និបយាជក របស់អ្កអាចកាត់�ុយពី្ោក់នខរបស់អ្ក។ 
ការកាត់�ុយទាំងបនះអាចមាន នថ្�សឺវីព�ករបរបទស នថ្ប័ណ្ការងារ េំបរាងពយាោ�និងវះកាត់សំរាប់ 
ព�ករបរបទស (SPIKPA) នថ្ធានារា៉បរងពិបសសការជួ� កនន្ងសានាក់បៅ និងអេ្គិសនី និងនថ្ទឹកពី
ការជួ�កនន្ងសានាក់បៅ។ ្ តរូវទទួ�ព័ត៌មានទាំងបនះ និងកិច្ច្ពមប្ពៀងណ្មួយជាោយ�័ក្អក្រ។ 

  បតូវបបា្រ់បគួស្រអ្កពីស្មះ សលខ�ូរ�័ព្ទ 
នថិងអា�័យោឋាននថិសោជករ្រ�់អ្ក។ ្តរូវបធវើការទាក់
ទងយា៉ាងបទៀងទាត់ជាមួយ្េួសារអ្ក។ ្ តរូវ្ពមប្ពៀង
គានាថា្បសិនបបើពួកបេោត់ដំណឹងពីអ្កមួយរយៈបព� 
ពួកបេ្តរូវរកជំនួយ។ ្ តរូវ្ោកដថា ្ េួសារអ្កមានចបាប់ 
ចម្ងឯកសារអត្ដសញ្ញាណរបស់អ្ក (ដរូចជា�ិខិតឆ្ងនដន 
ប�ខទិោឋាការ និងប័ណ្ការងារ) និងកិច្ចសនយារបស់អ្ក។ 

 ជាការពិោកក្នុងការផ្លាស់ប្ដគូរនិបយាជក និងបធវើការរកសាសាថានភាពអ្កជាព�ករបទសន្ដរ្បបវសន៍្សប 
 ចបាប់មានាក់។ អក្អាចផ្លា�់្រ្ដដូរនថិសោជកបានថតក្នុងករណី នដ�អក្ោនទទួ�ការអនុញ្ញាត្ដពីិ្កសួងមហានផ្ទៃ  
 មា៉ាប�សីុ។ អក្អាចទាក់ទងអង្គការណ្មួយនដ�មាននចងប�ើ្ កប ខាងប្កាយននករូនបសៀវបៅព័ត៌មានបនះសំរាប់ជំនួយ។ 
 

  បៅបព�កិច្ចសនយារបស់អ្ក្តរូវបញ្ចប់ ្ បសិនបបើអ្ក្តរូវបេបបណដេញបចញ ឬ្បសិនបបើអ្កមិនោនទទួ� 
សំបុ្តសំអាតបញ្ីននសុខភាព ឬអ្កមាននផ្ទៃបពាះ អ្កអាច្តរូវោនបេនីរបទសខ្លួន មកកាន់្បបទសកំបណើតវិញ។
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�ថិ�្ថិរ្រ�់អ្កជាពលករស��ន្ដរប្រសវ�ន៍សៅប្រស��មា៉ាសេ�ុី

ជាជនស��ន្ដរប្រសវ�ន៍មានាក់ក្នុងបកុមអាយុណាមួយថដលបានចុះ្រញ្ ី អក្មាន�ថិ�្ថិ្រ្ដងឹ នថិង ថ�វងរកកថិច្ចការពារ 
ប្រ�ថិនស្រើ �ថិ�្ថិ ណាមួយរ្រ�់អក្បតូវបានរំសោភ្ំរពានសោយនថិសោជក។ ប្រ�ថិនស្រើអក្យល់ថាអក្បតូវសគសបាកបបា�់ 
ឬ��ួលរង�សងវើមថិនគ្រ្ី ឬ��ួលប្របពឹត្ដថិកម្មសរើ�សអើងសោយស្ររូ្រអក្មថិនថមនជាជាតថិមា៉ាសេ�ីុថដល�ថិ�្ថិរ្រ�់អក្បតូវ
សគរំសោភ្ំរពាន ចូរសមើលសលខ�ូរ�័ព្ទសៅខ្ងសបកាយស�ៀវសៅសនះ នថិងរកជំនួយ។

ប�្ដ ីនថិង្ុររ�មាន�ថិ�្ថិ��ួលបបាក់ឈ្នួលដូចោនាសៅសពលស្វើការងារដូចោនា។ �ថិ�្ថិខលះរ្រ�់អក្មានថចងសៅ�ំព័រ្រន្ទា្់រ៖

កំណត់ចំណាំ
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វិ្ីការពារ�ថិ�្ថិរ្រ�់អ្ក

  ្បសិនបបើនិបយាជករំបោភប�ើអាណត្ដិ និង�ក្ខខ័ណ្ឌការងារ អ្កអាចោក់ពាក្យបណដេឹងដ� ់
នាយកោឋានការងារបដើម្ីបធវើការកាត់បសចក្ដី និង្បសិនបបើអ្ក្តរូវោនបេបបណតេញបចញបោយមិន 
្តឹម្តរូវ អ្កអាចោក់ពាក្យបណដេឹងដ�់នាយកោឋានទំនាក់ទំនងឧសសាហកម្ក្នុងរយៈបព�៦០នថងៃ។

  និបយាជកអាចបបណដេញររូបអ្កនតក្នុងករណីធងៃន់ធងៃរប៉ុបណ្ណាះ ដរូចជាអំបពើបចារកម្ ឬអវត្ដមានមិនបធវើការ   
 ហួសពីរយៈបព�២នថងៃបោយពុំោនជរូនដំណឹងដ�់និបយាជករបស់អ្ក។ មុនបព�នដ�និបយាជក 
អាចបបណដេញ ររូបអ្កពីការងារ ជាដំបរូងគាត់្តរូវបចញ�ិខិត្ពមានមួយឲ្យអ្ក និង្តរូវបធវើការបសុើបអបងកេត។

  អ្កអាចោក់បណដេឹងសុំបធវើការបសុើបអបងកេត ឬោក់ពាក្យបណដេឹងករណីមួយបៅនាយកោឋានការងារ
្បសិនបបើ៖ 

    អ្កមិនោនបបើក្ោក់នខអស់រយៈបព�ជាងពីរនខ។

    មានការកាត់្ោក់នខមិនសមរម្យពី្ោក់នខរបស់អ្ក។

    អ្កមិនោនបបើក្ោក់បធវើការបនន្ថមបមា៉ាង។

    អ្កមិនោនទទួ�ការអនុញ្ញាត្ដិឲ្យឈប់សំរាកបៅនថងៃឈប់។

    និបយាជកបដិបសធមិនឲ្យអ្កឈប់សំរាក្បចាំឆ្នាំ។

     និបយាជកបដិបសធមិនផ្្ដ�់ប័ណ្ទរូទាត់្ោក់នដ�មានពណ៌នា�ំអិតពី្ោក់របស់អ្ក 
េណនា្ោក់ប�ើសបមា៉ាង និងការកាត់្ោក់នខ។

    អ្កមិនមានកិច្ចសនយាការងារ។

    មានឧបត្តិបហតុអំបពើយារយីផ្្គូវបភទ។

 ្បសិនបបើប័ណ្ការងាររបស់អ្ក្តរូវោនចាត់ទុកជាបមាឃៈបោយនិបយាជកបនាទាប់ពីអ្ក 
  ោនោក់ពាក្យបណដេឹង អ្កអាចសុំប័ណ្ពិបសសមួយ ឬទិោឋាការបបណ្ដះអាសន្បៅនាយកោឋាន 
  អបនាដេ្បបវសន៍នដ�អនុញ្ញាត្ដិឲ្យអ្កសានាក់បៅោនរយៈបព�៣០នថងៃ បហើយប័ណ្ ឬទិោឋាការបនះ 
   អាចបន្ដោន។ តំន�ននប័ណ្ ឬទិោឋាការបនះេសឺ១០០រីងហ្គីតមា៉ាប�សុី(MYR)។ អ្ក្តរូវសុំបន្ដប័ណ្ពិបសស 
  ៣នថងៃមុនបព�ផ្ុតកំណត់។

  អ្កមានសិទ្ិចរូ�រួមសហជីព (បទាះបីអ្កមិនអាចកាន់តួនាទីផ្្គូវការណ្មួយោន) សរូម្ីនតកិច្ចសនយា 
ការងារោននចងថាមិនឲ្យចរូ�ក៏បោយ។ ជាការ្បបសើរណ្ស់នដ�អ្ក្តរូវយ�់ដឹងពីសហជីព 
នដ�តំណ្ងកនន្ងបធវើការងារ/វិស័យការងាររបស់អ្ក បហើយអ្ក្តរូវ្ោកដក្នុងចិត្ដថា  ប័ណ្ការងារ    
របស់អ្កមិនហាម្ោមអ្កមិនឲ្យចរូ�រួមសហជីពប�ើយ។ អ្ក្តរូវទាក់ទងសហជីពបដើម្ីសុំ ជំនួយ 
្បសិនបបើអ្កមិនអាចចរូ�រួមោន។
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  អ្កមាន�ថិ�្ថិរកសា�ុកឯកស្ររ្រ�់អ្ក។ ្ តរូវរកសាទុក�ិខិតឆ្ងនដន ទិោឋាការ 
ប័ណ្ការងារ និងឯកសារការងារជាប់ខ្លួនអ្ក្េប់បព�។ និបយាជក្តរូវឲ្យអត្ដ
សញ្ញាណប័ណ្ដ�់អ្ក (Kad Jalan) ្ បសិនបបើបចញបោយអបនាដេ្បបវសន៍។ 
កុំឲ្យចបាប់បដើមននឯកសារទាំងបនះបៅនិបយាជក ឬភានាក់ងារប្ជើសបរើសបទាះបី 
បេនិយាយថាបេរកសាទុកឲ្យ ក្ដី។ ្ តរូវ្ោកដថា អ្កោនថតចម្ងឯកសារទាំងអស់ 
បហើយបផ្ញើរចបាប់ចម្ងបនាះឲ្យ ្េួសារបៅផ្ទៃះ។ ្ តរូវទុកចបាប់ចម្ងខ្ះជាមួយអ្ក។

 អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានថែងៃឈ្រ់�ំរាកពីការងារ ព�ករភាេប្ចើនមានសិទ្ិទទួ�ោននថងៃឈប់សំរាក៨ 
  នថងៃក្នុង១ឆ្នាំ មុនបព�បធវើការោន២ឆ្នាំ។ មានសិទ្ិទទួ�ោន១២នថងៃបៅបព�បធវើការោនក្នុងរយៈបព� 
  ពី២ដ�់៥ឆ្នាំ និងមានសិទ្ិទទួ�ោន១៦នថងៃបនាទាប់ពីបធវើការោនប�ើសពី៥ឆ្នាំ។ បៅ្បបទសមា៉ាប�សុី 
  មាននថងៃបុណ្យឈប់សំរាក១១នថងៃក្នុងមួយឆ្នាំ។

     ្ បសិនបបើអ្កបធវើការបៅនថងៃបុណ្យ និបយាជក្តរូវបង់្ោក់ចំនួន៣ដងប�ើនថ្បមា៉ាងបៅនថងៃបធវើការធម្តា។ 
 
    ្បសិនបបើអ្កបធវើការបៅនថងៃឈប់សំរាក និបយាជក្តរូវបង់្ោក់ចំនួន២ដងប�ើនថ្បមា៉ាងបៅនថងៃបធវើការ 
       ធម្តា។
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  អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានចបា្រ់ឈ្រ់�ំរាកសៅសពលមានជមងៃឺ។ អ្ក
្តរូវសុំ�ិខិតបញ្ជាក់ពីបវជ្បណ្ឌិត និង្តរូវជរូនដំណឹងជាបនាទាន់ដ�់
និបយាជក ជាសំខាន់បៅនថងៃដនដ�បនាះ។ 

  អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានបបាក់ឈ្នួលក្នុងអំេនុងសពលមានជមងៃឺ
  ព�ករភាេប្ចើនមានសិទ្ិទទួ�ោនចបាប់ឈប់សំរាកបព�មាន

ជមងៃសឺជាអតិបរិមា១៤នថងៃបោយពុំោច់មាន�ិខិតបញ្ជាក់ពីមនទៃីរបពទ្យ  
្បសិនបបើពួកបេោនបធវើការតិចជាង២ឆ្នាំ និងទទួ�ោន១៨នថងៃសំរាប់ 
ព�ករណ្នដ�បធវើការោនពី២ដ�់៥ឆ្នាំ។ ព�ករមានាក់ៗអាចមាន 
សិទ្ិឈប់សំរាកមានជមងៃសឺចំនួន ៦០នថងៃបោយមាន�ិខិតបញ្ជាក់ពី
មនទៃីរបពទ្យ។

  
  អ្កមាន�ថិ�្ថិស្រើកបបាក់ថខម្ដងក្នុងមួយថខ ថដលមថិនសលើ�ពីថែងៃ�ី៧ 

សបកាយពីថែងៃចុងសបកាយថនរយៈសពលបបាក់ថខនីមួយៗ។ អ្កមាន�ថិ�្ថិ
ស្រើកបបាក់តាមគណនី្ន្ោរ នថិងមានបកោ�់្រញ្ជាក់ស្រើកបបាក់។

  អ្កមាន�ថិ�្ថិចាកសចញពីកថនលងស្វើការសៅសពល�ំសនរ

  អ្កមាន�ថិ�្ថិសដើរសេើរ។ នថិសោជកអ្កមថិនអាចោក់កំេថិតសលើការ 
សដើរសេើររ្រ�់អ្កស�។ នថិសោជកោមន�ថិ�្ថិចាក់សស្រ្រន្ទ្រ់រ្រ� ់
អ្កស�។ អ្កមាន�ថិ�្ថិចាក់សស្រ្រន្ទ្រ់ពីខ្ងក្នុង។

 
  អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលការជូនដំណឹងប្រ�ថិនស្រើនថិសោជកចង់្រញ្ច្រ់

កថិច្ច�នយាការងារ កាលណាោមនលក្ខខណ្ឌការងារជាក់ោក់ថចង 
ក្នុងកថិច្ច�នយាការងាររ្រ�់អ្ក។
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  ប្រ�ថិនស្រើអ្កបតូវបានចា្រ់ខលនួន ឬប្រ�ថិនស្រើអ្កោឈ្រ់ពីការងារ 
ឬអ្កបតូវ្រសណដេញសចញ អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបបាក់ឈ្នួល �ំរា្រ់ 
ការងារណាថដលបានស្វើសេើយ។ និបយាជកមិនអាចទុក ្ោក ់
ឈ្លួ�របស់អ្កបទបទាះក្នុងកា�ៈបទសៈណ្ក៏បោយ។ ្ បសិនបបើ 
មានចមងៃ�់ អ្ក្តរូវទាក់ទង្កុមនដ�មានរាយនាម ក្នុងករូនបសៀវបៅ 
បនះបដើម្ីជំនួយបនន្ថម។ ព�ករភាេប្ចើនមានសិទ្ិទាមទារ្ោក់

ចំបពាះនថងៃឈប់សំរាកនដ�មិនោនប្បើ។

ប្រ�ថិនស្រើអ្កជាពលករការងារតាមផ្ទះ �ថិ�្ថិខលះសៅខ្ងសបកាមសនះ�ំនងមថិន 
អនុវត្ដសលើរូ្រអ្កស�។ អ្កបតូវចរចារអំពី�ថិ�្ថិទាំងសនះជាមួយនថិសោជក។ សទាះ
្រីជាចបា្រ់ការងារមថិនអនុវត្ដសលើរូ្រអ្កក៏សោយ អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានការជូន
ដំណឹងពីការ្រញ្ឈ្រ់ ��ួលបានកថិច្ចការពារពីការមថិនបានស្រើកបបាក់ នថិង��ួល
បានការស្រើកបបាក់ថខតាមគណនី្ន្ោរ។ 

    ក្នុងមួយ�បា្ដេ៍ អ្កមាន�ថិ�្ថិឈ្រ់មួយថែងៃ។ អ្កអាចបដិបសធ 
មិនបធវើការបៅនថងៃឈប់។ ្ បសិនបបើអ្កយ�់្ពមបធវើការបៅនថងៃឈប់ 
អ្កមានសិទ្ិទទួ�្ោក់ឈ្លួ�បទវដងននបមា៉ាងនននថងៃបធវើការធម្តា។

  អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានសពលឈ្រ់�ំរាកោ៉ាងតថិច៤៥ន្�ីក្នុង 
មួយថែងៃ។ បព�ឈប់សំរាកបនះ្តរូវផ្្ដ�់ឱ្យមិនប�ើសពី៥បមា៉ាង 
បនាទាប់ ពីអ្កោនចាប់បផ្្ដើមបធវើការ។

  អ្កមាន�ថិ�្ថិ្រដថិស�្មថិនស្វើការ្រថន្មសមា៉ាង។ សពលស្វើការជា 
អតថិ្ររិមា គឺ៤៨សមា៉ាងក្នុងមួយ�បា្ដេ៍។ ្បសិនបបើអ្កយ�់្ពម 
បធវើការប�ើសពីបមា៉ាងធម្តាបនះ និបយាជក្តរូវបបើក្ោក់ឈ្លួ� 
បមា៉ាងបនន្ថមដ�់អ្ក (១.៥ដងប�ើ្ោក់ឈ្លួ�ធម្តា ប៉ុនន្ដបព�
បធវើការសរុបមិន្តរូវប�ើសពី១២បមា៉ាងក្នុងមួយនថងៃបទ)។
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ការ��ួលខុ�បតូវរ្រ�់អ្កជាពលករស��ន្ដរប្រសវ�ន៍មានាក់

   ្បសិនបបើអ្កមានបញ្ហាបៅបព�បធវើការ ជាដំបរូង្តរូវនិយាយបៅកាន់្េួសារ មិត្ដភ័ក្ដិ និបយាជករបស់អ្ក 
ឬទីភានាក់ងារប្ជើសបរើសសិន។ ្បសិនបបើបញ្ហាបនះមិនោនបោះ្សាយបទ អ្ក្តរូវទាក់ទង 
អាជាញាធររោឋាភិោ�មា៉ាប�សុី NGO សាថានទរូតរបស់អ្ក ឬសហជីពខន់ប្គហ្គសមា៉ាប�សុី (MTUC) 
បដើម្ីជួយអ្ក។ មានប�ខទរូរស័ពទៃខ្ះនចងក្នុងករូនបសៀវបៅបនះ។

   ្បសិនបបើអ្កចង់ឈប់សំរាក អ្ក្តរូវជរូនព័ត៌មានដ�់និបយាជកជាមុន។ ការបន្ដឈប់សំរាក 
បោយ មិន្ោប់និបយាជកអាចកាលាយជាប�សក្នុងការបញ្ចប់កិច្ចសនយារបស់អ្ក។

   ្បសិនបបើអ្កមានជមងៃសឺមិនអាចបៅបធវើការោន ្តរូវជរូនព័ត៌មានដ�់និបយាជកជាបនាទាន់ 
បហើយ្តរូវរកសំបុ្តបពទ្យ។

បតូវយល់ដឹងពីស្ថានភាពរ្រ�់អ្ក
 
សតើខ្នុំជាពលករស��ន្ដរប្រសវ�ន៍ប�្រចបា្រ់ថមនស�? 
 
ជនបទសន្ដរ្បបវសន៍្សបចបាប់មានាក់្តរូវមាន�ិខិតឆ្ងនដន ទិោឋាការ និងប័ណ្ការងារ។ អ្កអាចទទួ�ឯក
សារទាំងបនះបៅបព�ចរូ�្បបទសមា៉ាប�សុីតាមរយៈទីភានាក់ងារប្ជើសបរើសនដ�មានអាជាញាប័ណ្។

ជាពលករស��ន្ដរប្រសវ�ន៍ប�្រចបា្រ់មានាក់៖  

  អ្កមាន�ថិ�្ថិស្វើដំសណើរសៅ�ីណាមួយក៏បានក្នុងប្រស�� 
មា៉ាសេ�ុី។ ជាការ្បបសើរ អ្ក្តរូវជរូនព័ត៌មានដ�់និបយាជក 
្បសិនបបើអ្កមានេំបរាងបធវើដំបណើរ។

  បៅបព�កិច្ចសនយារបស់អ្ក្តរូវបញ្ចប់ ្បសិនបបើ អក្្តរូវោន 
បេបបណដេញ ឬ្បសិនបបើអ្កពំុោនទទួ��ិខិតសំអាតបញ្ី  
សុខភាព អក្អាច្តរូវោនបេនីរបទសមកកាន់្បបទសកំបណើត
វិញ។
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  អ្កបតូវ��ួលយកកថិច្ចោំពារធាន្រា៉ា្រ់រង�ុខភាព ថដលជាកាតពវកថិច្ចបៅប្កាមេំបរាងពយាោ� 
និងវះកាត់សំរាប់ព�ករបរបទស (SPIKPA) ។ េំបរាងបនះផ្្ដ�់ ការពយាោ�បៅមនទៃីរបពទ្យ ការវះកាត់ 
និងតំន�ពយាោ�បៅមនទៃីរបពទ្យរដ្ និងឯកជនដ�់ព�ករ បរបទស 
និងបោយមិនចាំោច់បង់្ោក់បព�ចរូ�បទ បោយអ្ក ្គាន់នត 
បងាហាញ�ិខិតឆ្ងនដន។ ្បសិនបបើអ្កបធវើការនផ្្កចំការ ឬជា 
ព�ករការងារតាមផ្ទៃះ និបយាជករបស់អ្ក្តរូវបង់ ការចំណ្យ 
បនះ។ ្ បសិនបបើអ្កអាក់ខានមិនោនទិញេំបរាងបនះបទ អ្ក នឹង 
មិនអាចទទួ�ការអនុញ្ញាត្ដិឲ្យបន្ដប័ណ្បធវើការប�ើយ។

  អ្កបតូវ��ួលបានការធាន្រា៉ា្រ់រងសោយគំសរាងធាន្រា៉ា្រ់រងសៅ
សបកាមចបា្រ់�ូទាត់�ំណងដល់ពលករ (ឆ្នាំ១៩៥២)។ ចបាប់
បនះផ្្ដ�់សិទ្ិឲ្យអ្កទទួ�ោនសំណងសំរាប់មរណៈភាព និង
ពិការភាពជាអចិន្គន្ដយ៍ណ្មួយនដ�បកើតប�ើងបៅអំ�នុងបព� 
និងប្រៅបមា៉ាងបធវើការ។ ព�ករ្េប់ររូបេួរទទួ�ោនប័ណ្ធានា 
រា៉ប់រង។ ្ បសិនបបើអ្កមិនោនទទួ�ប័ណ្បនះបទ ្ តរូវសុំប័ណ្
បនះពីនិបយាជករបស់អ្ក។ ្ បសិនបបើនិបយាជកអាក់ខានមិនោន 
ទិញធានារា៉ប់រងឲ្យអ្កបទ គាត់នឹង្តរូវទទួ�ការផ្កពិន័យ។

ប្រ�ថិនស្រើអ្កបតូវ្រ៉ាូលី�ចា្រ់ខលនួន ឬសៅឲ្យឈ្រ់

  ្បសិនបបើប៉រូ�ីសបៅឲ្យឈប់ អ្ក្តរូវឲ្យប្មះរបស់អ្ក ប�ខអត្ដសញ្ញាណប័ណ្ និងអាសយោឋានដ�់គាត់។

  កុំអនុញ្ញាត្ដិឲ្យម្គន្ដីប៉រូ�ីសនឆកបហាប៉៉ា ឬកាតាបអ្ក។ អ្ក្តរូវស្័្េចិត្តយកសំភារៈបចញ ម្តងមួយៗ 
បោយខ្លួនឯងបៅចំបពាះមុខគាត់។ បៅបព�ទាញសំភារៈនីមួយៗបចញ្តរូវនិយាយឲ្យឮ។ បៅបព�នដ�បហាប៉៉ា 
ឬកាតាបអ្កទបទបហើយ អ្ក្តរូវទាញ្ពោត់នផ្ទៃខាងក្នុងននកាតាបបចញមកប្រៅទាំងអស់។

  ប៉រូ�ីសអាចចាប់ខ្លួនអ្កោននតក្នុងករណីសង្័យថាោន្ប្ពឹត្ដិបទប�្ើសប៉ុបណ្ណាះ ឧទាហរណ៍ បចារកម្ 
ឃាតកម្ ជួញដរូរប្េឿងបញៀន ឬមិនមាន�ិខិតឆ្ងនដន។

  ្តរូវសួរពីមរូ�បហតុននការចាប់ខ្លួន ប៉ុនន្ដមិន្តរូវតបតបទ។ 

  អ្កមានសិទ្ិទរូរស័ពទៃបៅមិត្ដភ័ក្ដិ ញាតិមិត្ដ បមធាវី ឬក៏អាចទរូរស័ពទៃបៅមណ្ឌ�ជំនួយការនផ្្កចបាប់ 
(LAC) ។

 ្បសិនបបើអ្ក្តរូវចាប់ខ្លួនបោយសារបទប�្ើសអបនាដេ្បបវសន៍ អ្កអាច្តរូវឃុំខ្លួនរហរូតដ�់១៤នថងៃ។
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  ប្រ�ថិនស្រើ្រ៉ាលីូ�ចង់ថ្កខលនួនអក្ មានថតមនន្ដ្ីរ៉ាលីូ�ជាប�្ដសី�ថដលអាចថ្កប�្ដោីនាឯងបាន។ ការថ្កស្រសនះបតូវ 
ស្វើសេើងសោយ�មរម្យ។ មនន្ដ្ីរ៉ាលីូ�មថិនបតូវបានអនុញ្ញាត្ដថិឲ្យ្រ៉ាះពាល់កថនលង�ំខ្ន់រ្រ�់អក្សេើយ។ 

 អ្កបតូវចា្រ់ខលនួនសៅសពលថដល្រ៉ាូលី�្ោប់អ្កថា ”អ្ក្តរូវចាប់ខ្លួនបហើយ” ឬប៉រូ�ីសោក់បខានាះអ្ក   
 ឬមិនអនុញ្ញាត្ដិឲ្យអ្កចាកបចញ ឬចង់នាំអ្កបៅកាន់ប៉ុស្ដិ៍ប៉រូ�ីស។ ្បសិនបបើអ្កមិន្តរូវចាប់ខ្លួនបទ   
 អ្កអាចចាកបចញោន ឬបដិបសធមិនបៅប៉ុស្ដិ៍តាមគាត់ ឬបៅទីណ្មួយ។

ប្រ�ថិនស្រើអ្កបតូវបានន្ំខលនួនសៅតុោការ៖

      សួររកប�ខករណីរបស់អ្កបៅតុោការ និងសំុ�ិខិតបចាទ្បកាន់់អ្កមួយចបាប់។ 

     អ្កមានសិទ្ិមានអ្កតំណ្ង បស្ើសុំរកបមធាវី ឬជំនួយណ្មួយពីមណ្ឌ�ជំនួយនផ្្កចបាប់។ 
សុំរកអ្កបកន្ប។

      ចំណ្យបព�បដើម្ីយ�់ពីការបចាទ្បកាន់ និងការោក់ទណ្ឌកម្ចំបពាះការបចាទ្បកាន់បនះ។

     កុំសារភាពកំហុស្បសិនបបើអ្កមិនយ�់ពីការបចាទ្បកាន់។ ្បសិនបបើអ្កចង់សារភាពកំហុស  
អ្កមានសិទ្ិកាត់បន្ថយការោក់ទណ្ឌកម្ជាអប្បរិមា និងមិនមានការវាយបោយនខ្តីប�ើយ។

បតូវយល់ដឹងពី�ថិ�្ថិរ្រ�់អ្ក្រន្ទា្រ់ពីសពលចា្រ់ខលនួន នថិងក្នុងអំេនុងសពលឃុំខលនួន

    អ្កមានភារៈកិច្ច្តរូវផ្្ដ�់ចបម្ើយដ�់ប៉រូ�ីស។

    អ្ក្តរូវផ្្ដ�់ប្មះបពញ អាយុ អាស័យោឋាន និងការងាររបស់អ្ក។

     ព័ត៌មាននដ�អ្កឲ្យប៉រូ�ីសអាច្តរូវោនប្បើជាភស្ដនុតាងក្នុងតុោការ្បសិនបបើអ្ក្តរូវជាប់បចាទ។

     អ្កមានសិទ្ិបៅបសងៃៀម។ អ្កអាចនិយាយថាៈ”ខញនុំនឹងបឆ្ើយក្នុងតុោការ” ្បសិនបបើអ្កប្ជើសបរើស
ការបសងៃៀមសាងាត់។

     អ្កនឹង្តរូវបេសួរសំនួរ និង្តរូវផ្្ដ�់ចបម្ើយ។ ្តរូវកត់សំគា�់ប្មះ និងឋានៈរបស់ម្គន្ដីប៉រូ�ីស 
នដ�សួរអ្កបៅបព�អ្កសំបរចចិត្ដបឆ្ើយ។

     អ្កមានសិទ្ិទាក់ទងបមធាវីមានាក់់ ឬទាក់ទងបៅមណ្ឌ�ជំនួយការនផ្្កចបាប់។

     ្បសិនបបើអ្កជាជនបភៀសខ្លួន ឬជាអ្កនសវងរកសិទ្ិ្ជកបកាន ្តរូវទរូរស័ពទៃបៅប�ខទរូរស័ពទៃបនាទាន់
ននអង្គការ UNHCR េសឺប�ខ ០១២ ៦៣០ ៥០៦0។
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កំណត់�ំោល់ពថិស���ំរា្រ់ពលករស��ន្ដរប្រសវ�ន៍ជាប�្ី៖

  អ្កមាន�ថិ�្ថិ��ួលបានបបាក់ថខដូចោនានឹងពលករ 
ស��ន្ដរប្រសវ�ន៍ ជា្រុរ�ថដលស្វើការដូចោនា។

 
បោយសារជាព�ករបរបទសមានាក់ ការគាំពារមាតា 
និងទារកមិន្តរូវោនអនុវត្ដចំបពាះររូបអ្កបទ។ អ្ក 
្តរូវចរចារសិទ្ិបនះជាមួយនិបយាជក។

កំណត់�ំោល់ពថិស���ំរា្រ់ពលករស��ន្ដរប្រសវ�ន៍វ័យសក្មង៖

  កុមារថដលមានអាយុសបកាម១៨ឆ្នាំ រួមទាំងកុមារ 
ស��ន្ដរប្រសវ�ន៍ ផងថដរមថិនបតូវបានអនុញ្ញាត្ដថិឲ្យស្វើ
ការ សៅប្រស��មា៉ាសេ�ុីស�។ 

 ្បសិនបបើអ្កជាអនីតិជន និងមិនមានអ្កអមដំបណើរ  
 អ្ក្តរូវរកជំនួយ។ ្បសិនបបើអាជាញាធរសួរអាយុអ្ក  
 កុំកុហកអាយុរបស់អ្ក។
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វិ្ីរកសា�ុវត្ថិភាព

បតូវប្រុងប្រយ័ត្ចំសពាះ៖
 

  ជនណាមានាក់ថដល�្ថិ�្ស្នាលនឹងអ្កសោយ�នយាមានការងារស្វើ
ងាយប�ួល  ថដលមានបបាក់ថខខ្ព�់ ពួកបេអាចភរូតកុហកអ្ក។

  ជនណាមានាក់ថដលផ្ដល់ជំនួយដល់អ្កក្នុងការរកការងារ ឯស�ៀត 
ឬផ្ដល់ការងារកាន់ថតល្អជាងសនះដល់អ្ក ពួកបេអាចទទួ� 
្ោក់ កំនរប្រៅផ្្គូវការបដើម្ីប្ជើសបរើសអ្ក បហើយ្បការបនះ 
មាន ន័យថាផ្�្បបយាជន៍�្អបំផ្ុតរបស់អ្កមិននមនជា 
អាទិភាពចំបងរបស់ពួកបេបទ។

  ជនណាមានាក់ថដល�ុំថែរកសាលថិខថិត្លងថដន ឬឯកស្រ 
អត្ដ�ញ្ញាណរ្រ�់អ្ក ្បការបនះអាចនាំឲ្យអ្កងាយរង
ប្គាះពីប្ពាះអ្ក្តរូវការឯកសារទាំងបនះបដើម្ីបដើរបហើរ។ 
កុំទុក �ិខិតឆ្ងនដនរបស់អ្កជាមួយនិបយាជក ឬអ្ករត់ការ។ 
�ិខិត ឆ្ងនដនជាកម្សិទ្ិផ្ទា�់ខ្លួនរបស់អ្ក បហើយអ្កមាន
សិទ្ិទុកោក់បោយខ្លួនអ្ក។

  កុំ�ុកចថិត្ដជនចថមលក! បទាះជាមិត្ដភ័ក្ដិ ជា្បុស ឬជា្សីក្ដី។  
្តរូវពយាយាមបបងកេើតមិត្ដភ័ក្ដិបៅមា៉ាប�សុី និងពយាយាមជួប  
ជនបទសន្ដរ្បបវសន៍ឯបទៀតមកពី្បបទសអ្ក។

  សរៀន�ូបតពី្ររិោកា�ជុំវិញអ្ក។ រកទីកនន្ងបៅជិតវត្ដ 
វិហារ្េឹស្ដ ឬវិហារអ៊ីសាលាមក៏ដរូចជាប៉ុស្ដិ៍ប៉រូ�ីស ឬមនទៃីរបពទ្យ។ 
កនន្ងទាំងបនះអាចមានសុវត្ថិភាព្បសិនបបើអ្កមានបញ្ហា។

  កំុ�ុកចថិត្ដអ្ករត់ការថដលបបា្់រអក្ថាសគអាចចុះ្រញ្អីក្ជាមួយ 
អាជាញ្ា រ ឬជួយអក្ឲ្យ��ួលបាន្័រណ្ណការងារ! ្ បសិនបបើ អ្កោន
ចុះបញ្ជីាផ្្គូវការជាមួយនិបយាជកជាតិមា៉ាប�សីុ របស់អក្រួចបហើយ 
បហើយអក្កាន់ប័ណ្ការងារមាន សុព�ភាពជាមួយនិបយាជកបនាះ 
និបយាជកអាចជួយអ្កឲ្យបធវើថ្ោីន។ 
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រកជំនួយ

�ូរ�័ព្ទមកផ្ទះ៖ 
ប្រ�ថិនស្រើអ្កកំពុងរ�់សៅមា៉ាសេ�ុី សេើយចង់�ូរ�័ព្ទមកផ្ទះ ជាដំ្រូងអ្កបតូវចុចសលខកូដអន្ដរជាតថិ (ពីមា៉ាសេ�ុី 
ចុចសលខ ០០) ្រន្ទា្រ់មកសលខកូដប្រស�� (�ំរា្រ់កម្ពនុជា ៨៥៥ �ំរា្រ់ឡាវ ៨៥៦ �ំរា្រ់មីោ៉ាន់មា៉ា ៩៥) 
សេើយ្រន្ទា្រ់មក សលខកូដតំ្រន់ នថិងសលខ។

 មា៉ាប�សុី-កម្ពនុជា 

 ចុចប�ខ <00><855><ប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ>
ដំបរូងអ្ក្តរូវចុចប�ខករូដអន្តរជាតិ <ពីមា៉ាប�សុី ចុចប�ខ - 00> បហើយបនាទាប់ប�ខករូដ្បបទសរបស់អ្ក <855 
ស្មាប់កម្ពនុជា> និងបនាទាប់មកប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ។
 មា៉ាប�សុី-សាធារណរដ្្បជាមានិត្បជាជនឡាវ 

 ចុចប�ខ <00><856><ប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ>
ដំបរូងអ្ក្តរូវចុចប�ខករូដអន្តរជាតិ <ពីមា៉ាប�សុី ចុចប�ខ - 00> បហើយបនាទាប់ប�ខករូដ្បបទសរបស់អ្ក <856 
ស្មាប់សាធារណរដ្្បជាមានិត្បជាជនឡាវ> និងបនាទាប់មក ប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ។
 មា៉ាប�សុី-មីយា៉ាន់មា៉ា 

 ចុចប�ខ <00><95><ប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ>
ដំបរូងអ្ក្តរូវចុចប�ខករូដអន្តរជាតិ <ពីមា៉ាប�សុី ចុចប�ខ - 00>បហើយបនាទាប់ប�ខករូដ្បបទសរបស់អ្ក <95 
ស្មាប់មីយា៉ាន់មា៉ា>និងបនាទាប់មកប�ខករូដតំបន់របស់អ្ក និងប�ខ។
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ជនបគ្រ់រូ្រមាន�ថិ�្ថិ��ួលជំនួយ សោយមថិនគថិតពីស្ថានភាពរ្រ�់ពួកសគ!

្បសិនបបើអ្កមិនយ�់ចំណុចណ្មួយក្នុងករូនបសៀវបៅបនះ ឬអ្ក្តរូវការជំនួយ ប៉ុនន្ដខាលាចន្កងមិនហា៊ានជួប 
អាជាញាធរ អ្កអាចទាក់ទងអង្គការណ្មួយខាងប្កាមបនះ បដើម្ីផ្្ដ�់ជំនួយបោយពុំមានការភ័យខាលាចពីការចាប់
ខ្លួន ឬនីរបទសខ្លួន។

ស្ថាន�ូតថនប្រស��ន្ន្សៅប្រស��មា៉ាសេ�ុី៖

កម្ពនុជា ស្ថាន�ូតកម្ពនុជា
46 សា�ង់ យរូថាន (Jalan U Thant) 55000 ករូឡាឡាំពួ (Kuala Lumpur) 
Tel: (+60) 3 4257 1150

ឡាវ ស្ថាន�ូតស្ធារណរដ្ឋប្រជាមានថិតប្រជាជនឡាវ
7 សា�ង់មី្សា អុសសា�ង់មី្សា (Jalan Mesra, off Jalan Mesra) 
55000 ករូឡាឡាំពួ (Kuala Lumpur) 
(+60) 3 2148 7059

មីោ៉ាន់មា៉ា ស្ថាន�ូតស្ធារណៈរដ្ឋថន�េភាពមីោ៉ាន់មា៉ា 
No. 8C, កសា�ង់អំពាងហុី�ី (Jalan Ampang Hilir) 
55000 ករូឡាឡាំពួ (Kuala Lumpur) 
Tel: (+60) 3 4251 6355/ 4251 5595/ 4251 4455 
Email: chawsumya@gmail.com

សវៀតណាម ថផ្កបគ្រ់បគងពលកម្ម 
សាថានទរូតននសាធារណៈរដ្សង្គមនិយមបវៀណ្ម
FI4 បវសម្ក វីសមា បស�ង់ហ្គរ ្ដីដជីង ហសា�ង់ អាំោ៉ាង 50450 ករូឡាឡាំពួ
Tel: (+60) 3 2161 1762     Fax: (+60) 3 2161 1921
Email: labourkl@yahoo.com
សាថានទរូតននសាធារណៈរដ្សង្គមនិយមបវៀណ្មបៅមា៉ាប�សុី
No 4. សុី បបុើសុីយារាន សទៃគូនរ័ (Persiaran Stonor)
50450 ករូឡាឡាំពួ
Tel: (+60) 3 2148 4858 / 2148 4534 / 2148 4036 / 2164 1909
Fax: (+60) 3 2148 3270/ 2163 6334
Email: vnemb-my@mofa.gov.vn
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អាជាញា្ររោឋាភថិបាល

ស្ថា្រ័ន សលខ�ូរ�័ព្ទ

សំរាប់ជំនួយបនាទាន់* (ជនរងប្គាះបោយការជួញដរូរ) 999

នេរោ�* 999

នខ្បផ្ញើរសារបនាទាន់សំរាប់សិទ្ិការងារ (+60) 1 2223 4357

* ប�ខទាំងបនះអាចទាក់ទងោន២៤បមា៉ាងក្នុងមួយនថងៃ

អង្គការសបរៅរោឋាភថិបាល (NGOs)

អង្គការ អា�័យោឋាន�ំន្ក់�ំនង

តាន្ហ្គានីតា (Tenaganita) 
(ការិោល័យកណាដាល)

No. 38, សា�ង់ ហាគាសុីង (Jalang Gasing,)

46000 ពីតា�ីង មា៉ាប�សុី (Petaling, Malaysia)

Tel: (+60) 3 7770 3691; (+60) 3 7770 3671

មណ្ឌលជំនួយថផ្កចបា្រ់បកុង 

គួឡាេនុំពួរ (បកុមប្រឹកសាសមធាវី)

ជាន់ទី៩ វីយា៉ាមា ្កាតង់ហ្គង់  

(9th Floor, Wiama Kraftangan,)

No.9, សា�ង់ទុនពីរា៉ក់ (Jalan Tun Perak,)

50050 េួឡាឡាំពួរ (Kuala Lumpur)

Tel: (+60)-3 2691-3005/(+60)-3 2693 2072

មណ្ឌលជំនួយថផ្កចបា្រ់ ជេ៊បារូ (Johor 
Baharu) (បកុមប្រឹកសាសមធាវី)

ជហ៊ មណ្ឌ�ជំនួយនផ្្កចបាប់  

(Johor Legal Aid Centre)

ទីងកាត់៥ មាកាមា បសះបយន ផ្្គូវមាសុី សា�ង់នអយ័រ 

ម៉រូប�ក (Tingkat 5, Mahkamah Sesyen & 

Magistret, Jalan Ayer Molek,)

80000 ជហ៊ោររូ (Johor Bahru)

Tel: (+60)-7-223 5698
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អង្គការ អា�័យោឋាន�ំន្ក់�ំនង

�េជីពខន់សនេ្គ�មា៉ាសេ�ុី

ស្រ៉ាណាង (MRC)

2958 សា�ង់ ន្ប តាមាន អាំង្គហារាវាសុី  

(Jalan Prai Taman Infrawasih)

13600 ន្ប រប៉នាង (Prai, Penang)

Tel: (+60) 4 398 1175

H/P: (+60) 1 9475 6897

�េជីពខន់សនេ្គ�មា៉ាសេ�ុី

(MTUC) ស្នាក់ការកណាដាល (MRC)

វីសាម MTUC, 10-5 (Wisma MTUC, 10-5,)

សា�ង់ USJ 9/5T (Jalan USJ 9/5T,)

47620 សាបង ចាយាសីុ�ង់ហ្គរ័ (Subang Jaya, Selangor)

Tel: (+60) 3 8024 2953

ការិោល័យការងារ បកុងគួឡាឡាំពួ

(�ំរា្រ់ថតការទាមទារ�ំណងសបោះថានាក់

ការងារ នថិងឧ�សាេកម្ម្រ៉ាុសណាណះ)

ទីងកាត់ ៩ មីនារា ពីេីសរូ (Tingkat 9, Menara PERKESO)

ហសា�ង់ អំពាង 281 (Jalan Ampang)

50532 េួឡាឡាំពួរ (Kuala Lumpur)

Tel: (+60) 3 4141 4600

ការិោល័យការងារ បកុង�ុីេង់េ្គរ័

(Selangor)

(�ំរា្រ់ថតការទាមទារ�ំណងសបោះថានាក់

ការងារ នថិងឧ�សាេកម្ម្រ៉ាុសណាណះ)

ស៊រូត A405-7 ទីងកាត់ (Suite A405-7 Tingkat)

3A បវសវីង (3A, West Wing)

វីសាមកុនប្ង់ ២ (Wisma Consplant 2)

No. 7, Jin SS 16/1

47500 ស៊រូបងហសាយា៉ាសុី�ង់ហ្គ័រ  

(Subang Jaya, Selangor)

Tel: (+60) 3 5636 1605; (+60) 3 5632 8800

ការិោល័យការងារ បកុង ជេ៊ (Johor)

(�ំរា្រ់ថតការទាមទារ�ំណងសបោះថានាក់

ការងារ នថិងឧ�សាេកម្ម្រ៉ាុសណាណះ)

កាវាហ្គង់ ជហ៊ោររូ (JTK Cawangan Johor Bahru)

ទីងកាត់ 9 & 10 មីនារា៉អង់សា  

(Tingkat 9 & 10, Menara Ansar)

សា�ង់ 65 ្ទរូស 80000 (65, Jalan Trus, 80000)

ជហ៊ោររូជហ៊ (Johor Bahru, Johor)

Tel: (+60) 7224 3188/89
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��ើដំ�ើរ��យភាពវ័យឆ�ាត-��ើការ��យភាពវ័យឆ�ាត
�ៀវ����ំសំ�ប់ពលករ��សន�រ����សន៍�����ស����សុី 

�ើកកម�ស់�រ��ើ��សន�រ����សន៍�យសុវត��ិព និង�រ�រ�រពលករ��សន�រ����សន៍

អង��រអន�រ�តិ�ង�រ�រ �រ��ល័យ��ក់តំបន់�សីុ និង��សីុហ�កិ
�ើកកម�ស់�រ��ើ��សន�រ����សន៍�យសុវត�ិ�ព និង�រ�រ�រពលករ��សន�រ����សន៍

អ�ក�នសិទ�ិ និង�រទទួលខុស���វ!

�យយល់ដឹង��ងច�ស់�ស់ 
���រ�ំង��ះ�ចជួយអ�កឲ�រួចផុតពី�ររ��ភបំ�ន
និងទទួលអត����ជន៍ពី�រ�ររបស់អ�ក�����សុី

���វចង�ំ�!

កូន�ៀវ���ះផ�ល់ឱ�ទដល់អ�កពីរ�ៀបរស់� 
និង��ើ�រ�យសុវត�ិ�ព�����ស����សុី
និងអ�ី��ល���វ��ើ��សិន�ើអ�ក���វ�រជំនួយ

��ើដំ�ើរ�យ�ពវ័យ��ត-��ើ�រ�យ�ពវ័យ��ត
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