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ករចប់េផ ត ម 

រមួបញចូ ល៖ 

បញជ ីសកមមភព 

េគលករណ៍ែណនេំនះេផត តេល៖   

u កូវដី-១៩ និងសរៈសំខនៃ់នទំនកទំ់នងៃផទកនុង 

u របតិបតតិករេរងចរក និងកែនលងេធវករកនែ់តរបេសរ  

u ជំហនសំខន់ៗ េដមបរីកសករអនុវតតទំនកទំ់នងលអ 

                           

 

 

 

1. កូវដី-១៩ និងសរៈសំខនៃ់នទំនកទ់ំនងៃផទកនុង 

កនុងេពលមនវបិតតិកូវដី-១៩ ករទកទ់ងជមយួកមមកររបស់អនកឱយបនទនេ់ពល និងញឹកញប ់

មនសរៈសំខនណ់ស់។ កនុងកំឡុងេពលៃនភពមនិចបស់លស់េនះ មនុសសអចរពួយបរមភ 

អំពីសុខភព និងអនគតរបស់ពួកេគ ឬអំពីករផល ស់បតូរននេនកែនលងេធវករ។ អនកអចនឹង 

េឃញថមនុសសមនភពតនតឹង ឬពិបកចិតតជងធមមត េហយសថ នភព ែបបេនះងយនឹង

េគលករណ៍ែណនំេនះជួយ អនករគប់រគងេរងចរក កនុងករបេងកត 

និងរកសករអនុវតតទំនក់ទំនងៃផទកនុងលអ សរមប់បរយិកសេរងចរកែដលេឆលយតបបនេលឿន 

និងមនផលិតភពកន់ែតខពស់ កនុងកំឡុងេពល និងេរកយេពលឆលងរលដលៃនជំងឺកូវដី-១៩ ។ 

ករកសងភពធនក់នុងអំឡុងេពល 

និងេរកយកររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩  

េគលករណ៍ែណនអំំពីកូវដី-១៩ និងបញជ ីសកមមភព 

   
សរមបេ់រងចរកកតេ់ដរ និងអនករគបរ់គង 

 

ករទំនកទ់ំនងជមយួកមមកររបស់អនក 
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បងកឱយមនករែចកចយពត័ម៌នមនិពិត។ ដូេចនះ ទំនកទំ់នងៃផទកនុងមនិលអអចជះឥទធិពលអវជិជ

មនដល់អជីវកមមរបស់អនក េដយនឱំយគម នរបសិទធភព បងកភពតនតឹង និងកររពួបរមភ ។ 

                        

 េលសពីករទកទ់ងេទកមមកររបស់អនកជរបច ំវមនសរៈសំខនណ់ស់ែដលកមមកររបស់

អនក មនអរមមណ៍ងយរសួល និងមនសុវតថិភពកនុងករទំនកទំ់នងមកអនកវញិ។ ករយល់

ដឹងពីកងវល់ និងសំណូមពររបស់កមមករអនកបនទនេ់ពលមនសរៈសំខនណ់ស់ែដលនឹង

កំណតរ់បសិទធិភព និងភពឆបរ់ហ័សកនុងករេដះរសយសថ នករណ៍របស់អនក។ វនឹងជួយ 

អនកឱយេដះរសយបញហ តូចៗបនមុនេពលវកល យជបញហ ធំ។  

កររកសទំនកទំ់នងលអជមយួកមមកររបស់អនក កនុងកំឡុងេពល និងេរកយេពលកររតតបតៃន

ជំងឺកូវដី-១៩ អច៖  

u េធវឱយកែនលងេធវករមនសុវតថិភពជមុន 

u ជួយ ទបស់ក តក់ររកីរលដលៃនពកយចចមអរម ឬពត័ម៌នមនិរតឹមរតូវ 

u កតប់នថយករយល់រចឡំ និងជេមល ះ 

u េធវឱយរបេសរេឡងនូវករយល់ដឹងរបស់កមមករនិេយជិក/អនករគបរ់គង អំពីករផល ស់បតូរ

ែដលអចរតូវបនអនុវតតេនកនុងេរងចរក និងេហតុផលេនពីេរកយករសេរមចចិតត

សំខន់ៗ  

u ផតល់ឱយកមមករនិេយជិក និងអនករគបរ់គងនូវអរមមណ៍ថពួកេគរតូវបនរបប់ញចូ ល 

និងេធវឱយពួកេគខិតខំកនុងករេដះរសយបញហ កូវដី-១៩ 

u បេងកនគុណភព និងរបសិទធភពផលិតកមម។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

វជករសំខន់ណស់

ែដលរតូវរគប់រគង 

វបិតតិនេពលបចចុបបនន 

និង េឆលយតបេទនងឹ

ករផល ស់បតូរយ៉ង 

ឆបរ់ហ័ស 
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 2. របតិបតតិករេរងចរក និងកែនលងេធវករកនែ់តរបេសរ    

កររបរស័យទកទ់ងៃផទកនុងលអមនិរតឹមែតមនសរៈសំខនស់រមបក់ររគបរ់គងវបិតតិបចចុ
បបននប៉ុេណណ ះេទ ប៉ុែនតវកអ៏ចជួយ ឱយអជីវកមមរបស់អនកេឆលយតបចំេពះករផល ស់បតូរបនឆប់

រហ័ស និងែកលមអរបតិបតតិកររបស់អនកកនុងរយៈេពលែវងផងែដរ។ វរមួបញចូ លទងំករកត់

បនថយករលឈបពី់ករងរ បេងកនផលិតភព និងែកលមអគុណភពទិននផល - ែដលទងំ

អស់េនះនឱំយមនលទធផលអជីវកមមកនែ់តរបេសរសរមបេ់រងចរក។ 

េលសពីេនះ ករគរំទទំនកទំ់នងគន េទវញិេទមកែដលលអរ វងអនករគបរ់គងេរងចរក និង

កមមករ-និេយជិត គឺជមេធយបយដម៏នរបសិទធិភពកនុងករគរំទបរយិកសករងរលអរប

េសរ និងេធវឱយរបេសរេឡងនូវទំនកទំ់នងេនកែនលងេធវកររបស់អនក។   

អតថរបេយជនសំ៍ខន់ៗ ៃនករបេងកត និងែថរកសករអនុវតតទំនកទំ់នងៃផទកនុងលអ៖  

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

3. ករេរតៀមអនុវតតសកមមភព 

 

េដយសរេយងបនពិនិតយនូវអតថរបេយជនសំ៍ខន់ៗ ៃនករបនតអនុវតតករទំនកទំ់នងលអ 

េនកនុងរបតិបតតិករេរងចរករបស់អនក ជំហនខងេរកមអចជួយ ែកលមអទំនកទំ់នងៃផទកនុង 

េរងចរករបស់អនក កនុងកំឡុងេពល និងេរកយកររកីរលដលៃនេមេរគកូវដី-១៩។ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 េ"# តេ%េល'ទំនិ

ញ 
ឬេស/កម2ែដល

5ត6វ8នផ#ល់ជូន

។ 

ករេឆលយតបេទ

នឹងរតតបតបន

េលឿនជងមុន 

បេងកនគណុភពទិននផល 

ករកត់បនថយករ

ឈប់ពកីរងរ 

កែនលងេធវករមនសុវតថិ
ភព េហយបុគគលិក 

ទទួលព័តម៌នរតឹមរតូវ 

កំេណ នផលិតភព 
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០១ កំណតថ់េតអនករតូវករទកទ់ងជមយួអនកណខលះ 
 សរេសរបុគគល និងរកុមសំខន់ៗ ែដលអនកគួរជូនដំណឹង 

០២ កំណតនូ់វពត័ម៌នែដលរតូវផតល់ជូន 

 កំណតព់ត័ម៌នែដលអនករតូវករេដមបផីតល់ដល់ទំនកទំ់នងរបស់អនក   

០៣ កំណតវ់ធីិែដលអនកនឹងទកទ់ងេទ 

 េរបបណត ញទកទ់ងសមរសបេដមបផីតល់ពត័ម៌ន 

០៤ រតូវរបកដថអនកផតល់ពត័ម៌នបនចបស់លស់ 
 រតូវេសម ះរតង ់មនិបងខំ និងមនតមល ភព 

០៥ ផតល់ពត័ម៌នពីករគរំទរបស់អនក 

 យកចិតតទុកដក ់និងេឆលយតបេទនឹងតរមូវកររបស់កមមករ-និេយជិតរបស់អនក 

០៦ េរៀនសូរត និងេរតៀមេដមបេីធវកិចចករបនទ បេ់ទៀត 

 ែកលមអ និងែថរកសទំនកទំ់នងកនុងរយៈេពលែវង  

ករកសងភពធនក់នុងអំឡុងេពល 

និងេរកយកររតតបតៃនេមេរគកូវដី-១៩ 
 

 

 



 

 

1. កំណតថ់អនកណែដលអនករតូវទកទ់ងជមយួ 

ជំហនដំបូងកនុងករេធវឱយរបេសរេឡងនូវទំនកទ់ំនងៃផទកនុងរបស់អនកគឺរតូវពិចរណថេតអនកណែដលអនករតូវទកទ់ងជមយួេនកនុងេរងចរក។ 

អនកពកព់ន័ធទូេទេនកនុងេរងចរកកតេ់ដររមួមនរកុមកមមករេផសងៗគន  (អនកជំនួយករ អនកេដរ អនកសមអ ត អនកចំអិនអហរ អនករគបរ់គង) 

រពមទងំគណៈកមម ធិករននេនកែនលងេធវករ ដូចជគណៈកមម ធិករសុវតថិភព តំណងកមមករ និងសហជីព។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  

េធវបញជ ីរកុមអនកពកព់ន័ធណែដលអនករតូវទកទ់ងជមយួកនុងកំឡុងេពលៃនវបិតតិេនះ។  

 

 

   
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

ពិចរណថេតពត័ម៌នអចមនឥទធិពលេលរកុមនីមយួៗ (រសតី រសីមនៃផទេពះ ជនចំណករសុក និង

ជនពិករ) ខុសគន យ៉ងដូចេមតច។ 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

2. កំណតអំ់ពីពត័ម៌នអវីែដលអនកនឹងផតល់ជូន 

ទីពីរ ធនថអនកមនគំនិតចបស់ថេតពត័ម៌នអវីែដលអនករតូវផតល់ជូន។ នឹងមនពត័ម៌នថមីៗជេរចនែដលអនកនឹងរតូវករផតល់ជូន េនកនុងេរងចរក

របស់អនក េដយសរែតករផល ស់បតូរែដលេកតេឡងពីវបិតតិកូវដី-១៩ ។ ពត័ម៌នមយួចំនួនែដលអនករតូវផតល់ដល់កមមកររបស់អនករមួមន៖  

u អនុសសនស៍តីពីវធិនករណ៍អនមយ័ (ឧទហរណ៍៖ ករលងៃដ ករពកម៉់ស់ ។ ល។ ) និងករអនុវតតវធិនករគមល តសងគមេនកែនលងេធវករ។ 

u នីតិវធិីអំពីអវីែដលរតូវេធវេនេពលកមមករ ឬសមជិករគួសររបស់ពួកេគឈ។ឺ 

u ជូនដំណឹងដល់កមមករថេតមនករផតល់ជូនសរមបក់រឈបស់រមកជំងឺអវីខលះ សរមបអ់នកែដលមនជមងកូឺវដី-១៩ 

ឬមនេរគសញញ ដូចជមងកូឺវដី-១៩ និងថេតកមមករអចទទួលបនអតថរបេយជនទ៍ងំេនះយ៉ងដូចេមតច។ 

u ជូនដំណឹងដល់កមមករអំពីរេបៀបែដលេរងចរកនឹងេធវេដមបសីមល បេ់មេរគ។ 

u ជូនដំណឹងដល់កមមករអំពីអតិថិជនថមី ករបញជ ទិញថមី និងៃថងផុតកំណតន់ន។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  

កំណតព់ត័ម៌នែដលអនកករផតល់ជូន េពលគឺករផល ស់បតូរជបេណត ះអសននេនកនុងករអនុវតតរបស់េរងចរក 

វធិនគមល តសងគម ឬករបញជ ទិញថមីៗ។  

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

េធវករេផទៀងផទ តព់ត័ម៌នឱយបនចបស់លស់ជមុន េដមបធីនថពត័ម៌នែដលផតល់ជូនជពត័ម៌នរតឹម

រតូវ។ េតអនកដឹងេទថពត័ម៌នែដលអនកផតល់ជូនគឺជករពិត ឬវរគនែ់តជពកយចចមអរម? 

 

 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

រតូវរបកដថអនកបនេរតៀមពត័ម៌នរបស់អនករចួរល់េដមបផីតល់ជូន។ េតមនអវីៗរគបយ៉់ងេននឹងកែនលង

េហយឬេន របសិនេបអនកមនគេរមងែណនកំរអនុវតត ឬេគលនេយបយថម?ី  ឧទហរណ៍៖ 

របសិនេបអនកេរគងនឹងរបកសេគលនេយបយថមីសតីពីនីតិវធិីៃនករលងសមអ តៃដ 

សូមរបកដថអនកមនសប៊ូ និងអងេលៀងទឹករគបរ់គនេ់ដមបរីបកដថ េនេពលេគលនេយបយ

របស់អនករតូវបនរបកសឱយេរបរបស់ អនកអចអនុវតតវបនភល មៗ។ 

 
 

រយៈេពលខល ី
  
 £ 

                    ចបេ់ផតមអនុវតតវធិនករ៖ បញជ ីរតួតពិនិតយេរងចរក    
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ពិចរណពីឥទធិពលៃនទំនកទ់ំនងរបស់អនកេលកមមករ។ គិតអំពីសំនួរ ឬបញហ ែដលពួកេគអចមន។ 

រតូវមនភពបុេរសកមម េដមបឱីយអនកេរតៀមខលួនេឆលយនឹងសំនូរ ឬបញហ ទងំេនះ។ 
 

 
 

រយៈេពលខល ី
  
 £ 

សរមបក់ររបកសធំៗ ដូចជករកតប់នថយរបតិបតតិករបេណត ះអសននរបស់េរងចរក អនកអចទក់

ទងៃផទកនុងេទរកុមេផសងៗគន េនកនុងេរងចរក េដមបទីទួលបនរបតិកមមរបស់ពួកេគជមុន។ ករេធវដូចេនះ

នឹងជួយ អនកឱយយល់ពីទសសនវស័ិយរបស់កមមកររបស់អនកឱយកនែ់តរបេសរ េហយវអចជួយ អនកឱយគិតពី
សរែដលសមរមយេដមបេីធវទំនកទ់ំនង។ 

 

 
 

រយៈេពលខល ី
  
 £ 

3. កំណតអំ់ពីពត័ម៌នអវីែដលអនកនឹងផតល់ជូន 

ទំនកទ់ំនងែដលមនរបសិទធភពរតូវមនរមួបញចូ លទងំករទកទ់ងតមរេបៀបែដលសមរសបនឹងអនកទទួល េហយែដលសមរសបកនុងករេរប 

េដមបផីតល់សរែដលអនកចងេ់ផញេចញ។    

វធិីសរសតទូេទកនុងករផតល់ពត័ម៌នេនកនុងេរងចរករមួមន េរបសល កសញញ  កត រពត័ម៌ន ខិតតបណ័ណ អបរ់ ំកររបជុំកនុងរកុម គណៈកមម ធិករនន

េនកែនលងេធវករ េសចកតីរបកសភជ បន់ឹងរកដសទូរទតរ់បកេ់បៀវតសរ ៍ ករសនទនេរកផលូវករ របពន័ធរបកសជសធរណៈ ករេដរជុំវញិ 

សហជីពកមមករ ករបណតុ ះបណត ល និងសិកខ សល។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  

ពិចរណឱយបនហមតច់តថ់េតបណត ញែចកចយណែដលលអបំផុតសរមបរ់កុមេផសងៗេនកនុងេរងច

រករបស់អនក។ វរមួបញចូ លទងំរកុមនន ដូចជរសតីមនៃផទេពះ ជនចំណករសុក និងជនពិករែដល

អចរតូវករបណត ញទំនកទ់ំនងេផសងៗគន ។ ឧទហរណ៍៖ 
 

u េតអនកទទួលពត័ម៌នអចនិយយភសរបស់អនកបនេទ? េតពួកេគេចះអនេទ?  

u េតពួកេគនឹងមនបញហ ទកទ់ងនឹងករែថទកូំន ឬមេធយបយេធវដំេណ រែដរឬេទ?  

u េតពួកេគមនកតពវកិចចេផសងេទៀតេរកពីករងរ ែដលអចបះ៉ពល់ដល់ករទទួល

បនពត៍ម៌នរបស់អនកែដរឬេទ? 

 
 

រយៈេពលខល ី
  
 £ 

ធនថអនកផតល់ដល់កមមករបស់អនកនូវបណត ញទំនកទ់ំនងរបស់ែដលពួកេគអចែចករែំលកមតិរតឡប ់

សួរសំនួរ ឬបងហ ញកររពួយបរមភរបស់ពួកេគជមយួអនក។ 
 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

ពរងឹង ឬបេងកតបណត ញទំនកទ់ំនងថមី។ បណត ញទងំេនះអចរបប់ញចូ លទងំគណៈកមម ធិករកមមករ 

របអបផ់តល់េយបល់ កររបជុំេទៀងទត ់របពន័ធរបកសសធរណៈ ផទ ងំផសពវផសយ 

និងមេធយបេរចនេទៀត។ 
 

 
រយៈេពលមធយម 

  
 £ 

4. រតូវរបកដថអនកផតល់ពត័ម៌នចបស់លស់។  

េនេពលដល់េពលែដលអនករតូវផតល់ពត័ម៌នដល់កមមករ អនករតូវមនភពចបស់លស់ មនិបងខ ំនិងមនតមល ភព។ អនកគួរខិតខំកសងទំនុកចិតតជមយួ

កមមកររបស់អនក និងេធវឱយរបេសរេឡងនូវករទំនកទ់ំនងគន េទវញិេទមក។ វរមួបញចូ លទងំករេបកចំហរចំេពះកររពួយបរមភែដលអចបងហ ញេដយ

កមមកររបស់អនក កនុងកំឡុងេពលអនុវតតទំនកទ់ំនងរបស់អនក។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  

រតូវេសម ះរតង ់និងចបស់លស់កនុងទំនកទ់ំនងរបស់អនក។ េនកនុងរបេទសខលះ វជេរឿងសំខនែ់ដលមនិ

រតូវេធវឱយកមមករបកម់ុខេនចំេពះមុខកមមករេផសងេទៀត។ េដយគិតអំពីេរឿងេនះ សូមពយយមអនុវតត

ឱយមនតមល ភពបំផុតតមែដលអនកអចេធវបន។ កុំេធវេសចកតីែថលង ឬករសនយណែដលមនិពិតទងំ

រសុង។ 

 

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 
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រកសភពនឹងនរ និងភពអតធ់មត។់ កនុងកំឡុងេពលៃនវបិតតិ អនកអចនឹងរតូវផតល់ពត័ម៌នេទកមមកររបស់

អនក ែដលនឹងេធវឱយពួកេគខកចិតត។ របសិនេបមនករណីែបបេនះ សូមពយយមកុំខឹងនឹងពួកេគ េហយ

េចៀសវងករេរបរបស់ពកយរបមថ ឬអកបបកិរយិមនិគួរសម។ 

 

 

 

 
រយៈេពលខល ី

 

  
 £ 

ទំនកទ់ំនងគួរែតេទវញិេទមក។ ចំណយេពលសត បេ់ដយយកចិតតទុកដកនូ់វអវីែដលកមមកររបស់

អនករបបដ់ល់អនក។  

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

រតូវដឹងពីរេបៀបែដលអនករបរស័យទកទ់ង េរបទំនកទ់ំនងែភនក កុំនិយយេលឿនេពក េហយពិចរណ

ភសកយវកិរបស់អនក។ 
= 

 

 

 
រយៈេពលខល ី

 £ 

5. ផតល់ពត័ម៌នពីករគរំទរបស់អនក  

រតូវចងចថំសកមមភពរបស់អនកកជ៏ទរមងៃ់នករទំនកទ់ំនងផងែដរ។ កររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ អចបណត លឱយមនផលបះ៉ពល់យ៉ងខល ងំ

ដល់េរងចរក កដូ៏ចជជីវតិផទ ល់ខលួនរបស់កមមកររបស់អនក។ េនះគឺជេពលេវលេដមបេីធវករកនុងសមគគីភព បេងកតករេជឿទុកចិតត និងជមនះវបិតដិេនះ

ជមយួគន ។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល   ធីក 

  
បងហ ញថអនកមនេពលសត បក់ររពួយបរមភនន តមរយៈបណត ញទំនកទ់ំនងេផសងៗគន ។ វរមួ

បញចូ លទងំករេរកនរលឹំកដល់កមមករអំពីរបពន័ធយនតករតវ៉ករងែដលមនរសប ់ករពិនិតយរបអប់

ផតល់េយបល់ជេទៀងទត ់និងករជួបរបជុំេទៀងទតជ់មយួតំណងកមមករ។ 
  

រយៈេពលខល ី
  
 £ 

េរបសញញ សមគ ល់ជរកដសែដលែចកជូន  កត រពត័ម៌ន  ផទ ងំផសពវផសយ គណៈកមម ធិករននេន

កែនលងេធវករ េសចកតីរបកសភជ បន់ឹងរកដសទូរទតរ់បកេ់បៀវតសរ ៍ ករសនទនេរកផលូវករ របពន័ធរបកស

ជសធរណៈ សហជីព និងបណត ញេផសងេទៀត េដមបបីញជ កក់រេបតជញ ចិតតរបស់អនក កនុងករគរំទ

កមមករ កនុងអំឡុងេពលៃនវបិតតិេនះ។ 

  
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

រតូវេឆលយតបឱយបនេលឿនេទនឹងកងវល់ែដលបនេលកេឡងេដយកមមកររបស់អនក និងអនុវតតនីតិវធិី
ែដលសមរសប។ 

 

 
 

 
រយៈេពលខល ី  £ 

6. េរៀនសូរត និងេរតៀមេដមបេីធវកិចចករបនទ បេ់ទៀត 

ចុងេរកយ រតូវពយយមេរៀនសូរតកនុងកំឡុងេពលវបិតតិ កដូ៏ចជេរកយេពលវបិតតិ។ ខណៈែដលផលបះ៉ពល់ៃនកររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ អចជ

ផលបះ៉ពលែដលមនិធល បម់នកនុងរបវតតិរកុមហុ៊នរបស់អនក ហនិភយ័ៃនវបិតតិនេពលអនគតនឹងេនែតមន ដូេចនះវចបំចរ់តូវេរៀនសូរតពីេមេរៀន

ៃនបទពិេសធនប៍ចចុបបនន េដមបកីសងភពធនេ់នកនុងរយៈេពលែវង។ 

សកមមភព 

 

ភពងយរសួលៃន 

 ករអនុវតត 

េពលេវល  បនពិនិតយ 

  

សរេសរនូវអវីែដលអនករបរស័យទកទ់ងបនលអ និងអវីែដលអនកអចេធវឱយកនែ់តរបេសរ កនុងករ

របរស័យទកទ់ងរបស់អនក កនុងអំឡុងេពល និងបនទ បព់ីករផទុះេមេរគកូវដី-១៩។  

 

 
រយៈេពលខល ី

  
 £ 

េរៀបចំយុទធសរសត និងែផនករសតីពីភពធនរ់បស់េរងចរក។ ធនថអនកពិចរណអំពីកររបរស័យ

ទក ់ទងេនេពលេរៀបចំឯកសរេនះ និងបញចូ លេមេរៀនែដលបនេរៀនសូរតពីសថ នភពែដលអនកបនជួប

របទះ កនុងអំឡុងៃនេមេរគកូវដី-១៩ េនះ។ 
 

 

 
រយៈេពលខល ី

 

  
 £ 



       8 

 

 

 

 

 

 

 

  

េគលករណ៍ែណនទំងំេនះរតូវបនេរៀបចំេឡងេដយនយកដឋ នសហរគសរបស់អងគករ 

ILO សរមប ់គេរមងករងរសមរមយេនកនុងែខសសងវ កផ់គតផ់គងវ់ស័ិយកតេ់ដរេនអសីុ 

ែដលផតល់មូលនិធិេដយរដឋ ភបិលសុ៊យែអត។ 

សរមបឯ់កសរ ឬធនធនេផសងៗេទៀតេដមបជួីយ អនកេដះរសយសថ នភពកនុងអំឡុង

េពលៃនកររតតបតៃនជំងឺកូវដី-១៩ សូមចូលេទកន៖់  

u ilo.org/covid19 

 

រកុមករងរគរំទបេចចកេទសគេរមងករងរសមរមយ 

សរមបតំ់បនអ់សីុបូព៑ និងអសីុអេគនយ ៍និងប៉សីុហវិក 

អគរអងគករសហរបជជតិ ជនទី់ ១០ ផលូវ Rajdamnern Nok 

ទីរកុងបងកក ១០២០០ របេទសៃថ 

ទូរស័ពទេលខ៖ ៦៦២ ២៨៨ ១២៣៤ ទូរសរ៖ ៦៦២ ២៨៨ ៣០៥៨ 

អីុែមល៉៖ BANGKOK@ilo.org 


