
គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំសំ្ដីី�ពី�
ស្ដីខុភាពី និិងស្ដីវុត្ថិិិភាពី
របស់្ដី IWG
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ការគាំតំ្រ�ដល់អ់ាជួ�វិកមរីប់សអ់្ននកឥឡូវិធ្វើនះ
ន�ងសត្រមាប់អ់្ននាគ�កានដ់ែ�ភួសឺ្ចាើ ង

ការិផ្ទះដល់័បរិយិាកាស់នៅ�ើីការិ
ន្លែ�ល័មា�សុ់វតែិភាព
ការ�តំ្រទី គោ��ម្បីី�ឱ្យយទីទីលួបានិវ�ិ�គោ�ើ�ការ
ត្របកបគោ��ស្ដីវុត្ថិិិភាពី និិរនិរិភាពី និិង
រ ើករា�ជាងម្បីនុិ។ 

ការិជួីយអ្ននក្ខឱ្យយស់ម្រូមបខែួ�
នៅ��ឹងអ្ននាគតថ�ី  
ស្ដីម្បីត្ថិភិាពីកនងុការកាត់្ថិបនិ�ិហានិិភ័័�
 គោ��ផុល់ីលទីភិាពីឱ្យយគោ�ើ�ការពី�ច�ៃ �គោ�
ទី�តាងំស្ដីកល។ 

ការិធានាថាអ្ននក្ខអាច
ម្រូតឡប់មក្ខនៅ�ើីការិវញិ��យ៉ាង
ឆាប់រិហ័ស់
ភាពីបត់្ថិណែបនិកនងុការគោរៀបចំបានិរហ័ស័្ដី
 តាម្បីរ�ៈ�ំគោ�ះត្រ��កណែនិៃងគោ�ើ�ការ
ត្របកបគោ��ភាពីបត់្ថិណែបនិ ណែ�លរចនាំគោឡ�ង
គោ��ម្បីី�បំគោពីញត្ថិត្រម្បីវូការរបស់្ដីអ្ននក។

គោ� IWG គោ��ងកំពុីងត្របឹងណែត្របងយ៉ាា ងខាៃ ងំ គោ��ម្បីី�កាត់្ថិបនិ�ិការរ�ខានិ
ឱ្យយ�ល់កត្រមិ្បីត្ថិទាបបំផុុត្ថិ គោ��ម្បីី�ឱ្យយអ្ននកអាចបនិតិ្រ�ប់ត្រ�ងអាជួ�វកម្បីម
របស់្ដីអ្ននកបានិ អំ្នឡងុត្រ�លំបាកទាងំគោនិះ។ គោ��ងបានិបគោងើ�ត្ថិឯក�រ
គោនិះ គោ��ម្បីី�ពីនិយល់អំ្នពី�វធិានិការ ណែ�លគោ��ងកំពុីងអ្ននុិវត្ថិ ិគោ��ម្បីី�
គោឆៃ��ត្ថិបគោ�នឹិងវបិត្ថិិិបច្ចុបីនិន។ 
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ការធានាថាអ្ននកអាច 
ត្រ�ឡប់ម់កធ្វើ�ើ�ការវិញិបានយ៉ាា ងឆាប់រ់ហ័ស័

គោ��ងគោ�ទី�គោនិះ គោ��ម្បីី�ជួួ�ឱ្យយអ្ននកអាចត្រត្ថិឡប់ម្បីកគោ�ើ�ការវញិ
បានិយ៉ាា ងឆាប់រហ័ស័្ដី និិងស័្ដីកិិស្ដីម្បីនឹិងត្ថិម្លៃម្បីៃបំផុុត្ថិ។ បគោងើ�ត្ថិ
�ំគោ�ះត្រ��កណែនិៃងគោ�ើ�ការ ណែ�លរចនាំគោឡ�ងគោ��ម្បីី�បំគោពីញ
ត្ថិត្រម្បីវូការរបស់្ដីអ្ននក ស្ដីត្រ�ប់ម្លៃ�ៃគោនិះ ណែ�លអ្ននកអាចផ្លាៃ ស់្ដីបី�រ 
គោ�គោពីលណែ�ល�ិនិភាពីណែត្របកាៃ �ជាចាស់្ដីលាស់្ដីជាងម្បីនុិ។

ការិយិាល័័យនៅ�ផ្ទះះ�ល័ក្ខខណៈៈអាជីីព
ផុល់ីជំួនួិ�ត្របកបគោ��វជិាា ជួ�វៈស្ដីត្រ�ប់
ត្រកមុ្បីការងាររបស់្ដីអ្ននក ណែ�លគោ�ើ�ការពី�ផុះះ
 តាម្បីរ�ៈគោស្ដីវាកម្បីមនិិម្បីមិត្ថិគោផុេងៗ ណែ�ល�និ
ផុល់ីជួ�និតាម្បីណែខ។ 

• អាស្ដី��ា និអាជួ�វកម្បីមស្ដីត្រ�ប់ការបញ្ជូា�និ
សំ្ដីបុត្រត្ថិ

• គោលខទី�រស្ដីពីះកនងុត្រស្ដីកុ ណែ�ល�និ 
ការទីទីួលទី�រស្ដីពីះ

• គោត្រប�ត្របាស់្ដីកណែនិៃងគោ�ើ�ការកនងុត្រស្ដីកុ រាល់គោពីល
ណែ�លត្រត្ថិវូការ

• គោរៀបចំកនងុរ�ៈគោពីល 24 គោ�ា ង

ក្ខន្លែ�ែងនៅ�ើីការិន្លែ�ល័នៅ�ែីយតបតាម
តម្រូមវូការិ
ត្របសិ្ដីនិគោប�ការយិ៉ាល័�របស់្ដីអ្ននក�និការ
�ក់កំហ័តិ្ថិសិ្ដីទីិចិ�លគោត្រប� ឬអ្ននកត្រត្ថិវូការគោរៀបចំ
 គោ��ម្បីី�ទីទីលួក�ៃ ងំពីលកម្បីមពី�ច�ៃ � គោ��ង
អាចផុល់ីការយិ៉ាល័�ណែ�លអ្ននកត្រត្ថិវូការ 
គោ�គោពីល និិងគោ�កណែនិៃងណែ�លអ្ននកត្រត្ថិវូការ។

• ជួម្បីនះគោល�ការពីនិារគោពីល�ងស្ដីង់
• អាចច�លគោត្រប�បានិភាៃ ម្បី  គោ�ត្រ�ប់កណែនិៃងណែ�ល

អ្ននកត្រត្ថិវូការ
• អាចគោត្រប�ត្របាស់្ដីបានិភាៃ ម្បីៗ និិងបំពាក់

គោត្រ�ឿងស្ដីងាហា រមិ្បីគោពីញគោលញជាមួ្បី� WiFi 
លំ�ប់អាជួ�វកម្បីម

• រ�ៈគោពីលខៃ� ឬណែវង
• ការយិ៉ាល័� និិងបនិះ ប់ត្របជំុួណែ�ល�និត្រ�ប់

ទីហំ័ំ

មា�ភាពបត់ន្លែប�បំផុ្ទះត
គោ���រណែត្ថិអ្ននាំ�ត្ថិ�និភាពីមិ្បីនិ
ចាស់្ដីលាស់្ដី គោ��ងអាចផុល់ីការយិ៉ាល័�
ណែ�លអ្ននកត្រត្ថិវូការគោ�ម្លៃ�ៃគោនិះ គោ���ម និ
ហានិិភ័័� ឬការគោបជីាា ចិត្ថិ ិគោ��ម្បីី�ឱ្យយអ្ននកអាច
ស្ដីត្រម្បីបខៃួនិគោ�តាម្បីការផ្លាៃ ស់្ដីបី�រម្លៃនិត្ថិត្រម្បីវូការ
របស់្ដីអ្ននក។

• អាចជួួលបានិត្រ�ប់រ�ៈគោពីល ចាប់ពី�ជួួលម្បីីង
ម្បី�ួណែខ រហ័�ត្ថិ�ល់គោត្រច�និឆានំ   

• �ម និការចំ��គោល�ការណែកលម្បីអ ឬការ
បង់ត្របាក់ជាម្បីនុិ 

• ចាប់ពី�ការយិ៉ាល័�ឯកជួនិមួ្បី� រហ័�ត្ថិ�ល់
ម្បី�ួជាន់ិទំាងម្បី�ល ស្ដីត្រ�ប់ម្បីនុិស្ដីេ�ន ក់ ឬ
ត្រកមុ្បីការងាររបស់្ដីអ្ននកទំាងអ្នស់្ដី�ន

• ពីត្រង�កទីហំ័កំារយិ៉ាល័� ឬបី�រគោ�ទី�តាងំ
គោផុេងគោទីៀត្ថិ

• បនិិ�ទីហំ័កំារយិ៉ាល័� គោ�គោពីលបនិិ
កុងត្រតា�ម�

• ចាប់គោផុី�ម្បីគោ�ើ�ការឥឡ�វគោនិះ គោហ័��បង់ត្របាក់
គោ�គោពីលគោត្រកា�
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ការផ�ល់ប់់រយិ៉ាកាសធ្វើ�ើ�ការ
ដែដល់មានសុវិ�ិ�ភាព

គោ��ងបានិអ្ននុិវត្ថិតិាម្បីវធិានិការខាងគោត្រកាម្បី គោ��ណែផុអកគោល�គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំំ
ស្ដីត្រ�ប់កណែនិៃងគោ�ើ�ការណែផុនកស្ដីវុត្ថិិិភាពី និិងស្ដីខុភាពីរបស់្ដី WHO។ 
គោ��ងអាចផុល់ីបរយិ៉ាកាស្ដីគោ�ើ�ការណែ�ល�និស្ដីវុត្ថិិិភាពី ណែ�លបំគោពីញតាម្បី
លក�ខណ៍ឌ ត្ថិត្រម្បីវូគោ�ម្លៃ�ៃគោនិះ និិង�តំ្រទី�ល់វ�ិ�គោ�ើ�ការត្របកបគោ��និិរនិរិភាពី និិង
រ ើករា�ជាងម្បីនុិនាំគោពីលអ្ននាំ�ត្ថិ គោ�ប�ីញទី�តាងំទី�ទាងំ 3,500 កណែនិៃងរបស់្ដី
គោ��ង។ 

ការិរិក្ខ�គមាែ តពីគាន
គោ��ងបានិអ្ននុិវត្ថិតិាម្បីគោ�លការណ៍៍ម្លៃនិការរកា��ៃ ត្ថិពី��ន  និិងបានិអ្ននុិវត្ថិិ
គោ�លការណ៍៍ទាងំគោនាំះគោ�កណែនិៃងគោ�ើ�ការ។ គោ��ម្បីី�ធានាំឱ្យយ�និការរកា��ៃ ត្ថិ
ស្ដីវុត្ថិិិភាពីគោ�កនងុអ្ន�ររបស់្ដីគោ��ង គោ��ងបានិផុល់ីជួ�និព័ីត៌្ថិ�និ និិងស្ដីញ្ញាា
ចាស់្ដីលាស់្ដី ណែ�លបងាហា ញអំ្នពី�ការគោត្រប�ត្របាស់្ដីកណែនិៃងវាល ការយិ៉ាល័�ឯកជួនិ
 និិងបនិះប់ត្របជំុួ។

អ្ននាម័យកា�់ន្លែតម្រូបនៅសី់រិជ្ជាងមុ�
គោ��ងកំពុីងអ្ននុិវត្ថិតិាម្បីស្ដីង់ី�រអ្ននាំម័្បី�កត្រមិ្បីត្ថិខ�ស់្ដីបំផុុត្ថិ គោ��
ស្ដី�អ ត្ថិចំណុ៍ចណែ�ល�និការបាះពាល់ញឹកញាប់ ម្លៃផុះខាងគោត្រ� និិង
កណែនិៃងគោ�ើ�ការ គោ��ម្បីី�បំគោពីញតាម្បីបទីបញ្ញាា ស្ដីខុភាពី និិងស្ដីវុត្ថិិិភាពី
ពិីភ័ពីគោលាក។ 

ការយិ៉ាល័�ឯកជួនិត្រត្ថិវូបានិកំណ៍ត់្ថិរចនាំស្ដីម្បី�័និគិោឡ�ងវញិ 
គោ��គោរៀបចំតុ្ថិគោ�ើ�ការតិ្ថិចជាងម្បីនុិ និិង�និកណែនិៃងទីគំោនិរ
គោ��ម្បីី�ឱ្យយអាចគោ�ើ�ចលនាំបានិត្របកបគោ��ស្ដីវុត្ថិិិភាពី។

បនិះប់ត្របជំុួ�និគោរៀបចំកណែនិៃងអ្នងគុ�ឆាៃ ស់្ដី�ន  គោ��ម្បីី�ឱ្យយ�និ
កណែនិៃងគោត្រច�និជាងម្បីនុិ និិងវធិានិស្ដីត្រ�ប់ការគោ��រគោចញច�លតាម្បី
ត្រទីនិិចនាំឡកិាគោ�ជំុួវញិបនិះប់។

គោ��ងក៏កំពុីងណែត្ថិគោល�កទីកឹចិត្ថិឱិ្យយរកា��ៃ ត្ថិពី��ន គោ�កណែនិៃង
វាលផុងណែ�រ។

កែន�ងខណ� ែចកគា� ្រត�វមានគមា� តយ៉ាងេហាចណាស់
2 ែម៉្រត

ចលនាេដីរេចញចូល 
តាម្រទនិចនាឡកិា

កែន�ងអង�ុយ
ឆា� ស់គា�

កែន�ងអង�ុយ
ឆា� ស់គា�

កែន�ងខណ� ែចកគា� ្រត�វមាន
គមា� តយ៉ាងេហាចណាស់

2 ែម៉្រត

កែន�ងខណ� ែចកគា� ្រត�វមាន
គមា� តយ៉ាងេហាចណាស់

2 ែម៉្រត
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ការធ្វើរ�ប់ចកំដែនួងធ្វើ�ើ�ការរប់សធ់្វើយ�ង 

គោ��ម្បីី�ស្ដីវុត្ថិិិភាពីរបស់្ដីបុ�គលិក និិងអ្នតិ្ថិ�ិជួនិរបស់្ដីគោ��ង
គោ��ងកំពុីងគោត្រប�ត្របាស់្ដីស្ដីះ��័រ និិងស្ដីើតុ្ថិបិទីជាប់ឥ�ា 
គោ��ម្បីី�រ�លឹក�ល់គោភ័ា�វអំ្នពី�គោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំសំ្ដីី�ពី�
កណែនិៃងអ្នងគ�ុណែ�លទីកុចគោនាំៃ ះ និិងការរកា��ៃ ត្ថិពី��ន ។

ស់�� បងា� ញម្រូ�ប់ឱ្យយរិង់ចាំ
គោ��ងបានិ�ក់ស្ដីញ្ញាា បងាហា ញ គោ��ម្បីី�ណែណ៍នាំអំំ្នពី�ការ
រកា��ៃ ត្ថិ គោ�គោពីលរង់ចាគំោ�កណែនិៃងនាំនាំ��ចជា
 កណែនិៃងទីទីលួគោភ័ា�វ ផុះះបា� ឬកណែនិៃងអ្នងគុ�រង់ចាំ
ជាគោ��ម្បី។ 

ស់�� បងា� ញផ្ទះែូវ
គោ��ងបានិ�ក់ស្ដីញ្ញាា បងាហា ញផុៃ�វ គោ��ម្បីី�បគោងើ�ត្ថិផុៃ�វ
គោ��រ ណែ�លនាំផំុៃ�វអ្ននកគោត្រប�ត្របាស់្ដីឱ្យយគោ�ើ��ំគោណ៍� រគោ�កនងុ
អ្ន�ររបស់្ដីគោ��ងបានិ គោ��មិ្បីនិ�និការបាះពាល់�ន
គោ��ម្លៃច�និយគោឡ��។ 

ស់�� បងា� ញម្រូ�ប់ឱ្យយរិក្ខ�គមាែ ត
គោ��ងបានិ�ក់ស្ដីញ្ញាា បងាហា ញត្របាប់ឱ្យយរកា��ៃ ត្ថិ
គោ�កនងុជួគោណី៍� រ�និរិបស់្ដីគោ��ង គោ��ម្បីី�បងាហា ញពី�កណែនិៃង
ណែ�លអ្ននកគោត្រប�ត្របាស់្ដី�ួរឈរ។ 

ការិនៅរិ�បចំក្ខន្លែ�ែងអ្នង�ុយនៅ�យទុ្ធក្ខចនៅនាែ �
គោ��ងបានិអ្ននុិវត្ថិនិិ�វការគោរៀបចំកណែនិៃងអ្នងគ�ុគោ��
ទីកុចគោនាំៃ ះ គោ��ម្បីី�ណែណ៍នាំឱំ្យយអំ្នពី�ការរកា��ៃ ត្ថិពី��ន
 គោ�កនងុការយិ៉ាល័� បនិះប់ត្របជំុួ និិងកណែនិៃងគោត្រប�ត្របាស់្ដី
រមួ្បី�ន ។ 

ការិរិក្ខ�អ្ននាម័យ
គោ��ងបានិផុល់ីជួ�និស្ដី�� រស្ដីត្រ�ប់ការរកាអ្ននាំម័្បី�
ណែ�ល�និគោរៀបចំរចួជាគោត្រស្ដីច��ចជា ទីកឹលាងម្លៃ�ស្ដី�ៃ ប់
គោម្បីគោរា�ណែ�លផុេគំោឡ�ងពី�អាកុល និិងត្រក�ស្ដីអ្ននាំម័្បី�
គោស្ដី�ម្បី គោ�ទី�ទាងំម្បីជួឈម្បីណ៍ឌ លរបស់្ដីគោ��ង។ 

ម៉ាស់់
គោ�កណែនិៃងណែ�លចាបំាច់ បុ�គលិក
និិងអ្នតិ្ថិ�ិជួនិរបស់្ដីគោ��ងនឹិងត្រត្ថិវូបានិត្ថិត្រម្បីវូឱ្យយ
ពាក់�ា ស់្ដី។ 
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ការគាំតំ្រ�ដល់ក់ារធ្វើ�ើ�ការត្រប់កប់ធ្វើ�យ
សុវិ�ិ�ភាពជាងមុន
គោ��ងបានិបគោងើ�ត្ថិគោ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំសំ្ដីី�ពី�ស្ដីវុត្ថិិិភាពី និិងស្ដីខុភាពីស្ដីត្រ�ប់ 
កណែនិៃងគោ�ើ�ការរបស់្ដីគោ��ង គោ��អាចគោម្បី�លគោ��ញយ៉ាា ងចាស់្ដីគោ�ទី�តាងំសំ្ដីខាន់ិៗ
គោ�កនងុម្បីជួឈម្បីណ៍ឌ លរបស់្ដីគោ��ង។ 

ដើ�ើម្បីីើការពារសុវុត្ថិិ�ភាពរបស់ុអ្ននក និ�ងដើ�ើម្បីីើជួួយកាត់្ថិបនិយិការរាត្ថិត្ថិាត្ថិនៃនិ 
COVID-19 ដើយើងដើសុនើឱ្យយអ្ននករកាគម្លាា ត្ថិ 2 ម៉ែម្បីែត្រត្ថិ / 6.5 ហ្វ៊ីី�ើត្ថិរវាងខ្លួាួនិអ្ននក

 និ�ងអ្ននក�នៃ�។

សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះការគាំទំ្រ�របស់ូអនក។

2 ម៉ែម្បីែត្រត្ថិ

6.5 ហ្វ៊ីី�ើត្ថិ

សូូមរក្សាាគម្លាា តរបស់ូអ្ននក្សា 
ធ្វើ�ើ�ការប្រ�ក�ធ្វើ�យសុុវត្ថិិ�ភាព និ�ងអនុិវត្ថិតតាមការក�គម្លាា ត្ថិសុុវត្ថិិ�ភាព ជួួយបញ្ឈឈប់ការឆ្លលងរាលដាល 

នៃ� COVID-19
អាទិភិាពចម្បបងរបស់់យើ�ើងគឺឺស់ខុភាព និិងស់ខុុមាលភាពរបស់់អតិិថិិជនិ 

បុគឺគលិក និិងយើ�ៀ�វ។

សូូមប្រា�កដថា�នលាងសូម្អាា តដៃដរបស់ូអ្ននក ឬសូម្អាា តដៃដរបស់ូអ្ននកដោ�យដោប្រាបើទឹឹកសូម្អាា ប់ដោមដោ�គ 
មុននឹងដោប្រាបើប្រា�ស់ូម្អាា សុូើនថតចមាង ម្អាា សុូើនដោ�ះពុុមព ម្អាា សុូើនឆុុងកាដោ�េ ឬទូឹទឹឹកកក។

សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះការជួួយរបស់ូអនក

សុខុភាព និិងសុខុុមាលភាពរបស់ុបុគ្គគលិក 
អតិិថិិជនិ និិងភ្ញៀ�ៀ�វរបស់ុភ្ញៀ�ើងគឺ្គជាអាទិភិាពសំុខាន់ិបំផុុតិ។
 
ភ្ញៀ�ើម្បីីើជួ�កាត់ិបនិថ�ហានិិ�័� និិងភ្ញៀ�ើម្បីីើសុខុភាពរបស់ុអនក�ទៃទិ ប្របសិុនិភ្ញៀបើអនកភ្ញៀទិើបបានិភ្ញៀ�ើើ�ំភ្ញៀ�ើ រការ
ថិីើៗភ្ញៀ�កាន់ិតំិបន់ិដែ�លមានិហានិិ�័�ខពស់ុ ឬភ្ញៀជឿជាក់ថាអនកប្របដែ�លជាបានិប្របឈម្បីនឹិង COVID-19 
ភ្ញៀប្រកាម្បីរបូភាពណាម្បី�ួ ភ្ញៀ�ើងសុមូ្បីភ្ញៀសុនើកំុឱ្យយអនកចូូលម្បីកកនងុម្បីជឈដ្ឋាា និម្បីជឈម្បី�ឌ ល រ�តូិ�ល់អនករកភ្ញៀ�ើញថា
គី្មានិភ្ញៀ�គ្គសុញ្ញាា ណាម្បី�ួរ�ៈភ្ញៀពល 14 ទៃថិៃ។ 
 
សុប្រមាប់ព័ត៌ិមានិបដែនិថម្បីអំពើតំិបន់ិដែ�លមានិហានិិ�័�ខពស់ុ ឬព័ត៌ិមានិទិភូ្ញៀ�អំពើ COVID-19 អនកអាចូចូូល 
ភ្ញៀម្បីើលភ្ញៀគ្គ�ទិព័ំរអងគការសុខុភាពពិ�ពភ្ញៀ�ក៖ 
 
www.who.int 
 
ប្របសិុនិភ្ញៀបើអនកកំពុងមានិជំងឺប្រគ្គនុិ ឬមានិភ្ញៀ�គ្គសុញ្ញាា �ូចូផ្ដាា សា��ំ សុមូ្បីដែសុើងរកការដែ�នាំដំែផុនកភ្ញៀវជជសាប្រសុរ
ជាបនាំា ន់ិ រចួូភ្ញៀ�ផុា� ភ្ញៀ�ើ�ប្រតិឡប់ម្បីកភ្ញៀ�ើើការ/ម្បីជឈដ្ឋាា និម្បីជឈម្បី�ឌ លវញិ ល�ុប្រ�ដែតិមានិការដែ�នាំពំើអនក 
ជំនាំញដែផុនកភ្ញៀវជជសាប្រសុរបុុភ្ញៀណាះ �។
 
សុមូ្បីអរគុ្គ�ចំូភ្ញៀ��ការជួ�របស់ុអនក។ 

COVID-19 
(វរីសុុកូរ ូណូា)

សូូមអរគុុណចំំពោះ�ះការគាំទំ្រ�របស់ូអនក

កិចំចទ្របជំុុំដែ�លមានសុូវតិិ្ថិភាព និង 
លអចំំពោះ�ះសុូខភាព

អាទិភិាពចម្បបងរបស់់យើ�ើងគឺឺស់ខុភាព និិងស់ខុុមាលភាពរបស់់អតិិថិិជនិ 
បុគឺគលិក និិងយើ�ៀ�វ។ ស់មូ្បអនុិវតិតតាម្បយើ�លការណ៍៍ណែណ៍នាំទំាំងំយើនិះ។

អនុុវត្តតនូុវការរក្សាាគម្លាា ត្តសុុវត្តិ�ភាព ដោ�យអងុុ្គុយ ឬ
ឈរចម្លាា យយ៉ាា ង្គុដោ�ចណាស់ុ 2 ម៉ែ�ាត្រត្តពីគ្នាា

ដោ�ីរចូល/ដោចញពីបនុទប់តា�ទិ�សុដោ�ត្រទិនុ�ចនាឡិ�កា 
ដោ�ី�ីដីោ�ៀសុវាង្គុការបា�ពាល់គ្នាា

សូុ�ដោត្របីក្សាម៉ែនុែង្គុដៃ� ដោ�ដោពលដោត្របីត្រ�ស់ុសុម្លាា រ
សុត្រម្លាប់ផឹឹក្សាកាដោ�េ/ម៉ែត្ត ដោ�ី�ីដីោ�ៀសុវាង្គុការបា�ពាល់
ដោ�យផ្ទាទ ល់

ត្របសុ�នុដោបីក្សា�ចចត្រប�ុ�របស់ុអាក្សាម្លានុការផឹដល់�ូនុអា�រ
 សូុ�រក្សាាគម្លាា ត្តសុុវត្តិ�ភាព ដោ�ដោពលទិទួិលទានុ
អា�រ

យើរៀបចំកណែនិែងឆ្លាែ ស់់�ា  និិងរកា

គឺមាែ តិពើ�ា  2 ណែម្បែត្រតិ



7

ការជួួយអ្ននកឱ្យយសត្រមប់ខួួ្លួន 
ធ្វើ�នងឹអ្ននាគ�ថី្មី� 

ក�ៃ ងំពីលកម្បីមណែ�លត្រត្ថិវូបានិណែបងណែចកនឹិងកាៃ �ជាគោរឿង�ម្បីមតា�ម� 
ត្រស្ដីបគោពីលណែ�លអាជួ�វកម្បីមកាត់្ថិបនិ�ិហានិិភ័័� និិងទាញ�កអ្នត្ថិតិ្របគោយ៉ាជួន៍ិ 
ពី�ការគោ�ើ�ការពី�ច�ៃ �។ ផ្លាៃ ស់្ដីបី�រ និិងណែបងណែចកក�ៃ ងំពីលកម្បីម របស់្ដីអ្ននក គោ��គោត្រប�បណំុី៍ម្លៃនិ�ំគោ�ះត្រ��កណែនិៃងគោ�ើ�ការរបស់្ដីគោ��ង។

ការិបន្លែ�ែមម្រូក្ខមុការិងារិរិបស់់អ្ននក្ខ 
អ្ននកអាចនឹិងត្រត្ថិវូការការយិ៉ាល័��ំជាងម្បីនុិ ស្ដីត្រ�ប់
បុ�គលិករបស់្ដីអ្ននក គោ��បនិកិាររកា��ៃ ត្ថិពី��ន ។ 

• គោត្រប�ការយិ៉ាល័�រ�ៈគោពីលខៃ�គោ�ទី�តាងំគោ�ជិួត្ថិ�មួ្បី�  
ឬបគោងើ�ត្ថិម្បីណ៍ឌ លកនងុតំ្ថិបន់ិ ស្ដីត្រ�ប់ការគោត្រប�ត្របាស់្ដីគោផុេងៗ   
�ន  

• គោត្រប�ការយិ៉ាល័��ំជាងម្បីនុិគោ�កនងុម្បីជួឈម្បីណ៍ឌ លណែត្ថិមួ្បី� 
ឬគោ�កនងុទី�តំាងគោផុេងគោទីៀត្ថិ

• គោត្រជួ�ស្ដីគោរ ើស្ដីពី�ជួគោត្រម្បី�ស្ដីជាគោត្រច�និម្លៃនិ 
បៃ ង់ការយិ៉ាល័�

ការិផ្ទះដល់័ល័ទ្ធធភាពឱ្យយនៅ�ើីការិពីចមាា យម្រូបក្ខបនៅ�យ
វជិ្ជាា ជីីវៈ
ផុល់ីសិ្ដីទីិចិ�លគោត្រប��ល់ប�ីញកណែនិៃងគោ�ើ�ការ
ត្របកបគោ��វជិាា ជួ�វៈរបស់្ដីគោ��ង គោ��ម្បីី�អាច
�និលទីភិាពីគោ�ើ�ការពី�ច�ៃ �គោ�ទី�តាងំស្ដីកល។   

• ផុីល់លទីិភាពីឱ្យយអ្នតិ្ថិ�ិជួនិអាចគោ�ើ�ការកាន់ិណែត្ថិគោ�ជិួត្ថិផុះះ 
និិងបនិសិ្ដីគោត្រម្បីចកិច្ចការបានិគោត្រច�និ 

• ប�ីញទី�តាងំគោ�កនងុតំ្ថិបន់ិទី�ត្របជំុួជួនិ និិងជា�ត្រកងុ  
• �គោត្រ�ងស្ដី�ជិួកភាពីណែ�លអ្ននុិញ្ញាា ត្ថិឱ្យយគោត្រប�ត្របាស់្ដី

គោស្ដីវាកម្បីមបង់ត្របាក់តាម្បីការគោត្រប�ត្របាស់្ដី
• �ំគោ�ះត្រ��រ�ៈគោពីលខៃ� ឬកម្បីមវ�ិ��ជួ�វកម្បីម

រ�ៈគោពីលណែវង

ការិផ្ទះដល់័ល័ទ្ធធភាពឱ្យយនៅ�ើីការិនៅ�ផ្ទះះ�ម្រូបក្ខបនៅ�យ
វជិ្ជាា ជីីវៈ
បគោងើ�ត្ថិកម្បីមវ�ិ�រងឹ�មំ្បី�ួ ណែ�ល�និគោស្ដីវាកម្បីម
ត្របកបគោ��វជិាា ជួ�វៈគោផុេងៗ ស្ដីត្រ�ប់ជួួ��ល់បុ�គលិក
គោ�ើ�ការគោ�ផុះះរបស់្ដីអ្ននក។  

• អាស្ដី��ា និអាជួ�វកម្បីមស្ដីត្រ�ប់ការបញ្ជូ្ច�និសំ្ដីបុត្រត្ថិ
• គោលខទី�រស្ដីពីះកនងុត្រស្ដីកុ ណែ�ល�និការទីទីួលទី�រស្ដីពីះ
• គោត្រប�ត្របាស់្ដីកណែនិៃងគោ�ើ�ការកនងុត្រស្ដីកុ រាល់គោពីលណែ�លត្រត្ថិវូការ
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ជួនួំយព�ត្រកមុការងារដអ៏្នស្ចាា រយរប់សធ់្វើយ�ង  
ដែដល់មានគាំន  15,000 នាក់

ត្រកមុ្បីការងារស្ដីកលរបស់្ដីគោ��ងណែ�លលះបង់គោ��ម្បីី�ការងាររមួ្បី�និ
ជាអាទី ៍អ្ននកស្ដី�អ ត្ថិជាប់កុងត្រតា អ្ននកត្រ�ប់ត្រ�ងស្ដីហ័�ម្បីន៍ិ  
អ្ននកត្រ�ប់ត្រ�ងណែផុនកណែ�ទា ំអ្ននកស្ដីត្រម្បីបស្ដីត្រម្បីលួណែផុនកជំួនួិ�ការខាង
�ណ៍និ� អ្ននកទីទីលួគោភ័ា�វត្របកបគោ��វជិាា ជួ�វៈ 
វសិ្ដីើករណែផុនកព័ីត៌្ថិ�និវទិីា និិងត្រកមុ្បីការងារជាគោត្រច�និគោទីៀត្ថិគោ�ទី�គោនិះគោ��ម្បីី� 
ធានាំថា អ្ននកគោ�ើ�ការត្របកបគោ��ភាពីរើករា�។



អាត្រហ័ើកិ
APAC
អឺ្នរ ុបុ 
LATAM
NAM
UK

+27 21 300 4350
+91 22 6786 9165

+492 113 8789809
+52 55 9171 1111
+1 888-673-7850

0800 756 2911

សូមទាក�់ងមក  
ធ្វើដ�មី �ឱ្យយធ្វើយ�ងខុំ្លួអំាចជួួយបាន

អ្ននកផុល់ីត្របឹកាណែ�លគោពារគោពីញគោ��បទីពិីគោ��ន៍ិរបស់្ដីគោ��ងគោ�ទី�គោនិះ 24/7 គោ��ម្បីី�ជួួ�អ្ននក 
ឱ្យយត្រត្ថិឡប់ម្បីកគោ�ើ�ការវញិបានិយ៉ាា ងឆាប់រហ័ស័្ដីឱ្យយស័្ដីកិិស្ដីម្បីនឹិងត្ថិម្លៃម្បីៃ និិងស្ដីគោត្រម្បីចកិច្ចការបានិគោត្រច�និ។

iwgplc.com


