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ទិិញមូ្ហូ�បអាហារ និិងបរកិ្ខាា រចាំបំាច់់ផ្សេ�េងៗ
ផ្សេ�ជួួបផ្សេ�ទិយ និិង�តល់់ក្ខារថែ�ទាំំ

ហាត់់ប្រាបាណ
ផ្សេ�ើ�ក្ខារ និិងផ្សេរៀនិ ផ្សេប�មិ្ហូនិអាច់ផ្សេ�ើ����ះ�បានិ

ក្ខារដាក់់កំ់ហិិត់ឲ្យយផ្សេ��ះ�ច់�ល់ជា�រមានិសប្រាមាប់ទិ�ប្រាក់ងុ  
Melbourne និិង តំ់បន់ិ Mitchell Shire។

មានិម្ហូ�ល់ផ្សេហិតុ់ថែត់ 4 បុុផ្សេ�ះ �ក់ុងុក្ខារចាំក់ផ្សេច់ញ���ះ�។

មើប់ើអ្ននក់�ន្នមើ�គសញ្ញាា  សូមមើ�មើ�ើើមើតសត
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គ្រ�ប មាត់់ និិងច្រ�មុះះ�អ្ននកដោ�យ
ដោច្រ�ើច្រក�សអ្ននាម័ុះយដោ�លកអក 
ឬកណ្តាា ស់។

ច្រ�សិនិដោ�ើអ្ននកគ្មាា និច្រក�សអ្ននាម័ុះយ �ូរកអក 
ឬកណ្តាា ស់�ក់ដៃ�អាវ ឬកែកងដៃ�, សូមុះកះ�កអក          
ឬកណ្តាា ស់់ដាក់ដៃ�អ្ននក។

ដោ�លច្រក�សអ្ននាម័ុះយដោច្រ�ើរ�ួកនះង 
ធុុងសំ់រាម។

លាងស់ម្អាា ត ដៃ�អ្ននកដោ�យដោច្រ�ើសា�ូូ 
និិងទឹឹកមាា សះើនិ។ ស�ងួត់ដៃ�អ្ននកឲ្យយបានិ 

សួួត់លអដោ�យដោច្រ�ើច្រក�សដោច្រ�ើរ�ួដោបា�ដោ�ល 
ឬមាា សះើនិស�ងួត់ដៃ�។

ការពារខួ្លួ�នអ្ននក និងគ្រ�សួារអ្ននក
ពេ�លក្អអក្អ និិងក្អណ្តាា ស់់ សូ់មគ្រ�បមាត់់អ្ននក្អ

១

៣

២

៤

សូ់មរស់់ពេ�ពេ�យគ្មាា និពេមពេ�� និិងគ្របក្អបពេ�យសុ់ខភា�លអ



ការពារខួ្លួ�នអ្ននក និងគ្រួ�សួារអ្ននក
សូូមលាងសូម្អាា តដៃ�ឲ្យយបានទៀ�ៀងទាត់

សូូមរស់ូទៀ�ទៀ�យគ្មាា នទៀមទៀ�គ និងប្រ�ក�ទៀ�យសុូខភាពល្អា
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សូូមដាក់់ទឹឹក់ឲ្យយ 
បានសើសូើមដៃ�ល្អអ។

ដាក់់សាបូូ៊ូសើ�សើល្អើដៃ�។

ត្រ��ុសូដៃ�ជាមួយសាបូូ៊ូសើ�ើយ
ញីើឲ្យយសូព្វវត្រ�ប់៊ូផ្នែ�ែក់ដៃនដៃ�រប៊ូស់ូ
អ្នែក់ យ៉ាា ងសើ�ចណាស់ូឲ្យយបាន 
20វិនិាទឹើ។

លាងជត្រមះដៃ�អ្នែក់។

សំូងួ�ដៃ�អ្នែក់ឲ្យយបានសូួួ�ល្អអសើដាយសើត្រប៊ូើ 
ត្រក់ដាសូសើត្រប៊ូើរចួសើបាះសើ�ល្អ ឬម៉ាា សុូើនសំូងួ�។
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៤
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របបៀបពាក់ម៉ា សមុ់ខ 
How to wear a face mask – Khmer 
There are two types of face masks you can use: cloth masks and surgical masks. Cloth masks are made of 
washable fabric and can be re-used. 
មនម៉ា សមុ់ខពីរប្បបេទដែលអ្នកអាចបប្បីបាន៖ គឺម៉ា សប់្កណាត ់និងម៉ា សវ់ះកាត។់ ម៉ា សប់្កណាតប់ វ្ីពីប្កណាតដ់ែលអាចលាងជប្មះបាន 
ប យីអាចបប្បីប ងីវញិបាន។ 

សប្មប់ព័ត៌មនបដនែម សូមចូលបមីលវុបិសសថ៍ DHHS.vic - របាាំងមុខ - ១១.៥៩យប់ សថៃពុ្ ទី២២ ដខកកកដា  
<https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19> 

ការពាកម់៉ា សមុ់ខ ជយួការពារអ្នក និងស គមនរ៍បសអ់្នកបដាយផ្តលនូ់វរបាាំងជាកដ់សតងបដនែមបែីមបកីារពារ    
 វរីសុកូរ ៉ាណូា (ជាំងឺខូវែី-១៩)។ 

ប្រសិនបរើមិនអាចរកម៉ា សមុ់ខបានបេ េប្មងរ់បាាំងមុខបសេងបេៀតអាចយកបប្រើបានដូចជាប្កម៉ា  ឬ bandana (កូនកដនែងបប្ោបមុខ ឬកាល)។ 

 
លាងសមា តសែរបស់អ្នកមុនបពលពាក់ម៉ា ស់។ 

 
ប្តវូប្បាកែថាវាប្គបប្ចមុះ និងមត់របស់អ្នក ប យីពាក់ជតិលាបៅបប្កាមចង្កក របស់អ្នក ពីបលីបកាត ងប្ចមុះរបស់អ្នក 
ប យីរតឹជាប់លាបៅទាំងសងខាងមុខរបស់អ្នក។ 

 កុាំប៉ាះដផ្នកខាងមុខម៉ា ស់បៅបពលកាំពុងពាក់វា។ 

ប្បសិនបបីអ្នកប៉ាះពាល់ម៉ា ស់ ចូរលាងសមា ត ឬបប្បទីឹកថាន ាំអ្នាម័យលាងសមា តសែរបស់អ្នកឱ្យបានភ្លា មៗ។ 
កុាំទុកម៉ា ស់ពយួរបៅជុាំវញិករបស់អ្នកឱ្យប ះ។ 

 

បែមីបបីដាះបចញម៉ា ស់ ចូរលាងសមា ត ឬបប្បទីឹកថាន ាំអ្នាម័យលាងសមា តសែរបស់អ្នកជាមុន។ 

បដាះបចញម៉ា ស់របស់អ្នកបដាយប្បុងប្បយត័ន បដាយចាប់ទញបចញដខែព័ទធជុាំវញិប្តបចៀក ឬប្ យដខែចងទាំងបនាះ។ 
សប្មប់ម៉ា ស់ដែលមនដខែចងទាំងគូ ចូរបដាះបចញដខែចងបៅដផ្នកខាងបប្កាមជាមុន បនាា ប់មកដផ្នកខាងបលី។ 

ប្បសិនបបីម៉ា ស់របស់អ្នកមនតប្មង ចូរយកវាបចញ ប យីបបាះបចាលវា។ 

បត់ទុកម៉ា ស់ ប យីដាក់វាភ្លា មៗបៅកនុងកដនាងបបាកគក់ ឬដាក់កនុងថង់ដែលអាចបបាះបចាលបាន ឬបបាកគក់បាន 
បែមីបយីកបៅបបាកគក់។ ម៉ា ស់វះកាត់ដែលសប្មប់បប្បដីតមួយែងគត់ គួរដតបបាះបចាលវាបដាយមនទាំនួលខុសប្តូវ។ 

 លាងសមា ត ឬបប្បីទកឹថាន ាំអ្នាម័យលាងសមា តសែរបស់អ្នក បនាា ប់ពីបានបដាះបចញម៉ា ស់។ 
លាងសមា តរបាាំងមុខប្វីពបី្កណាត់ឱ្យបានបរៀងរាល់ថ្ងៃកនុងេកឹបតៅ  (៦០អងាបស) ជាមួយោរ ូ ឬោរ ូបបាកបោអាវ។ 
កុាំចចករ ាំចលកម៉ា ស់មុខជាមួយមនុសេឯបេៀតឱ្យប ះ។ 

អ្វីដែលអ្នកចាាំបាច់ប្តវូបនតប វ្ ី
• លាងសមា តសែរបស់អ្នកឱ្យបានបទៀងទត់ 
• រកាគមា ត១.៥ដម៉ាប្តពអី្នកែសទ 
• ប្វបីតសត បទះបីជាអ្នកមនបោគសញ្ញា ប្ លក៏បដាយ 
• បៅផ្ាះ ប្បសិនបបអី្នកមនអារមមណ៍មិនប្សួលខាួន។ 

mailto:public.health@dhhs.vic.gov.au
https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
https://www.dhhs.vic.gov.au/face-masks-covid-19


ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននក ឬមាននណាមាន ក់ដែ�លអ្ននកស្គាា ល់កំពុុងដែ�សិិិ�កនុងសិភាពុមានបើប្រ�ះថ្នាន ក់ភាា មៗ សូិមទូូរស័័ព្ទទទៅ�កាន់់ទៅ�ខ 
000

ប្រ�សិិនបើ�ើមានសុិវ�ិិភាពុ កនុងការដែសិែងរកជំំនួយ និងការ�បំ្រ�បើ�េងៗសូិមទាក់�ងសិ្គា�័ន safe steps ដែ��ជា
ស្ថាា ប័័ន់ផ្តត�់ជំំនួ់យទៅ�ើអំំទៅព្ទើហិិង្សាាកុ្នុ�ង្សាគ្រួ�សួ្ថារតាមទូូរស័័ព្ទទទៅ�ខ 1800 015 188 (�ំទៅ�ើ រការ 24ទៅ�ោ ង្សា និ់ង្សា 
7ថ្ងៃ�ៃកុ្នុ�ង្សាមួយស័ប្តាត ហ៍ិ)។

ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�វូការអ្ននក�កដែប្រ� សូិម�ូរស័ិពុទបើ�កាន់ TIS National  តាមបើលខ 131 450 បើ�ើយបើសិនើភាា �់បើ�កាន់ safe 
steps ឬបើសិវាកមមបើ�េងៗដែ�លមានបើរៀ�រា�់កនុងឯកស្គារបើនះ។

វិធីិីស្វែ�ែងរកជំំនួួយទាក់ទងអំំពើ�ីហិិងាកុ�ងគ្រួ�ួសារអំំឡុ�ងពើ�លមានួ coronavirus (COVID-19)

ទៅ�ើអុំក្នុ ឬ�ន់ន់រណា�ុក់្នុដែ��អុំក្នុស្ថាា �់�ន់អារមម�៍ថាគ្មាម ន់ស័�វ�ាិភាព្ទទៅ�ផ្តទ�ទៅទូ?
សេ�វាកម្មមសេ�េងៗទាក់ទងអំំសេ�ើហិិងាកុ�ងគ្រួ�សួារសេ�ើកដំំសេ�ើ រការធម្មមតា និិងមានិ�តល់់ជំំនួិយដំល់់អុំកកុ�ងអំំឡុ�ងសេ�ល់មានិការរាតតាតជាសាកល់នៃនិ  
Coronavirus (COVID-19) ។

អំំសេ�ើហិិងាកុ�ងគ្រួ�សួារ�ឺជាការរសំេ�ភ�ំពានិសេល់ើ�ូ�វចិិតត ខាងហិិរញ្ញញវតុ� រាងកាយ ឬ�ូ�វសេភទ។ អំំសេ�ើហិិងាកុ�ងគ្រួ�សួារក៏អាចិជាការ�ំភិត�ំភ័យ 
ការគ្រួតតួគ្រួតារតឹតិតិ ឬការ�ំដែដំងអាក�ិកិរយិាដែ��រសំេ�ភ�ំពានិសេល់ើ�ូ�វចិិតត ឬ�តិអារម្មម�៍�ើនិរណាមុាក់សេ�កុ�ងគ្រួ�សួារ ឬ�ើនៃដំ��សេម្មគ្រួតើ។ ���គល់រ ��
សេនិះអាចិរតឹតិតិសេល់ើការសេធើើដំំសេ�ើ រ ឬហាម្មអុំកមិ្មនិឲ្យយជួំ�មិ្មតតភកិិ ឬគ្រួ�សួារ។ សេ�ក៏អាចិសេគ្រួ�ើគ្រួ��់�ញ្ហាា ឆូ្លង Coronavirus (COVID-19) សេដំើម្មិើជាការ
�ំរាម្មកំដែហិងដំល់់អុំក�ងដែដំរ។

ចូូររក្នុាទំូនាក់្នុទំូន់ង្សា និ់ង្សា�ន់ដែផ្តន់ការស័�វ�ាិភាព្ទ
ចិ�ររកាទំនាក់ទំនិងជាមួ្មយញាតិមិ្មតតទាងំឡាយណាដែដំល់អុំកអាចិទ�កចិិតត�និ សេ�យសេធើើការ�សេគ្រួម្មចិចិិតតកុ�ងការសេគ្រួ�ើគ្រួ��់ពាកយ�ិសេ��

 �គ្រួមា�់�ញ្ហាា ក់�ើ “ពាកយ��វតុិភា�” ឬ�ញ្ហាញ ជាមួ្មយមិ្មតតភិិជិំត�ុិទធ ឬគ្រួ�សួារ។ សេ�សេ�ល់អុំកសេគ្រួ�ើពាកយសេនិះ សេ�នឹិងដឹំងថាអុំកគ្រួតវូការជំំនួិយ 
សេហិើយសេ�អាចិទ�រ�័�ទសេ�កាន់ិនិ�រ�ល់ ឬដែ�កុ�សេ��គ ះ�នាទ ន់ិ។

អុំកអាចិសេចិញ�ើ�ទះសេដំើម្មិើដែ�ើងរកជំំនួិយ�និ។ អុំកនឹិងមិ្មនិរងការផាក�ិន័ិយសេទ គ្រួ��ិនិសេ�ើអុំកសេធើើដំ�ចិសេនិះ។ គ្រួ��ិនិសេ�ើមានិនិ�រ�ល់សេ�ឲ្យយឈ�់  
ចិ�រគ្រួ��់និ�រ�ល់ថាអុំកមានិអារម្មម�៍ថាគ្មាម និ��វតុិភា�សេ��ទះ សេនាះសេ�នឹិងជួំយអុំក។

យាា ងណាមិ្មញ គ្រួ��ិនិសេ�ើអុំកគ្រួតវូការជំំនួិយកុ�ងការសេរៀ�ចំិដែ�និការចាកសេចិញ�ើ�ទះ កុ�ងករ�ើ ដែដំល់អាចិសេធើើ�និសេ�យ��វតុិភា� ��ម្មទាក់ទងម្មក 
 safe steps តាម្មសេល់ខ 1800 015 188  (ដំំសេ�ើ រការ 24សេមាា ងកុ�ងមួ្មយនៃ�ៃ និិង 7នៃ�ៃកុ�ងមួ្មយ�ប្តាត ហ៍ិ) ឬតាម្មអំ�ើសេម្មាល់  

safesteps@safesteps.org.au

ដែស័ែង្សារក្នុជំំនួ់យ
សេ�វាកម្មមសេ�េងៗដែ�កុអំំសេ�ើហិិកាកុ�ងគ្រួ�សួារ រមួ្មមានិការ�តល់់កដែនូិងសុាក់សេ�សេ�ល់មានិវ�ិតតិ និ�រ�ល់ និិងត��ការ �និតដំំសេ�ើ រការធម្មមតាកុ�ងអំំឡុ�ង

 សេ�ល់មានិការរាតតាតជាសាកល់នៃនិ Coronavirus (COVID-19) ។

��ម្មចិ�ល់សេ�កាន់ិ សេ�ហិទំ�័រ The Orange Door៖ https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages សេដំើម្មិើទទួល់�និ�័ត៌មានិ
�ដែនិមុ្ម�ើជំំនួិយសេ�េងៗ គ្រួ��ិនិសេ�ើអុំកមានិអារម្មម�៍ថាគ្មាម និ��វតុិភា� គ្រួតវូការជំំនួិយ�ដែនិមុ្មកុ�ងការសេម្មើល់ដែ�ទាកំ�និ ឬមានិការគ្រួ�យួ�រម្មភ�ើការគ្រួ�គ្រួ�ឹតតិ�ើ

 �ំណាក់អុំកជិំត�ុិទធ ម្មកសេល់ើរ ��អុំក។

mailto:safesteps%40safesteps.org.au%20?subject=
https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages


សេដំើម្មិើទទួល់�និឯកសារសេនិះតាម្មទគ្រួម្មង់ដែដំល់ចិង់�និ ��ម្មសេ�ើើអំ�ើសេម្មាល់សេ�កាន់ិ Emergency Management 
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Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne.

© State of Victoria, Australia, Department of Health and Human Services, April 2020.

ISBN 978-1-76069-381-7 (pdf/online/MS word) 

ឯកសារសេនិះមានិជំ�និសេ�  About Coronavirus (COVID-19) < https://www.dhhs.vic.gov.au/family-violence-
crisis-response-and-support-during-coronavirus>

How to get family violence support during coronavirus (COVID-19) – Khmer

��ម្មទ�រ�័�ទសេ�កាន់ិ In Touch, Multicultural Centre Against Family Violence តាម្មសេល់ខ 1800 755 988 សេដំើម្មិើទទួល់�័ត៌មានិនិិង
ជំំនួិយសេ�េងៗទាក់ទងនឹិងអំំសេ�ើហិិងាកុ�ងគ្រួ�សួារ ។ សុា�័និសេនិះអាចិសេរៀ�ចំិអុំក�កដែគ្រួ�ឲ្យយ�និគ្រួ��ិនិសេ�ើអុំកគ្រួតវូការ។

Victoria Police អាចិ�តល់់និ�វការកំ�ត់ហានិិភ័យ សេហិើយចាត់វធិានិការ�ម្មគ្រួ��សេដំើម្មិើឲ្យយជំនិសេល់មើ�ទទួល់ខ��គ្រួតវូ និិង�តល់់��វតុិភា�ជំ�និដំល់់ជំនិ 
រងសេគ្រួគ្មាះ។

ការមិន់ឲ្យយមន់�ស័សជួំប័ជំ�ំគុ្មាមិន់ដែមន់ជាទៅ�ស័កុ្នុ�ង្សាការគ្រួប័គ្រួពឹ្ទ�តិអំំទៅព្ទើហិិង្សាាកុ្នុ�ង្សាគ្រួ�សួ្ថារ ឬការរំទៅ�ភបំ័ពាន់ទៅផ្តសង្សាៗទៅនា�ទៅទូ។ Men’s Referral 
Service �និត�តល់់ជំំនួិយ និិងការគ្មាគំ្រួទសេ�េងៗដំល់់អុំកដែដំល់មានិការគ្រួ�យួ�រម្មភ�ើអាក�ិកិរយិារ��់ខួូនិតាម្មសេល់ខ 1300 766 491។

ការរំទៅ�ភបំ័ពាន់ទៅ�ើមន់�ស័សចាស់័
ការរសំេ�ភ�ំពានិសេល់ើម្មនិ��េចា�់�ឺជាអំំសេ�ើទាងំឡាយណាដែដំល់�ងកសេគ្រួគ្មាះថុាក់ដំល់់ម្មនិ��េចា�់ និិងសេធើើសេឡុើងសេ�យនិរណាមុាក់ដែដំល់សេ� 
សាគ ល់់ និិងសេជំឿទ�កចិិតត ជាទ�សេ�ជា�មាជិំកគ្រួ�សួារ ឬអុំកសេម្មើល់ដែ�។ ការរសំេ�ភ�ំពានិអាចិជាការរសំេ�ភ�ំពានិសេល់ើរាងកាយ ដែ�កុ�ងគម្ម ហិិរញ្ញញវតុ� 
សេល់ើ�ូ�វចិិតត និិង/ឬ រសំេ�ភ�ំពានិ�ូ�វសេភទ សេហិើយការរសំេ�ភ�ំពានិសេនិះសេទៀតសេសាតក៏អាចិរមួ្ម�ញ្ញូ�ល់�ងដែដំរនិ�វការសេធើើ�� និិងការមិ្មនិយកចិិតតទ�ក�ក់។ 
សេដំើម្មិើដែ�ើងរកជំំនួិយ ��ម្មទ�រ�័�ទសេ�កាន់ិ

Seniors Rights Victoria – 1300 368 821

Elder Rights Advocacy – 1800 700 600

Office of the Public Advocate – 1300 309 337 
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Coronavirus (COVID-19) testing - Khmer 

 

!រេធ% &េតស) រកCoronavirus (COVID-19)  
 
 
  
 

"បសិនេប(អ*ក,នសំណួរអំពី coronavirus (COVID-19) សូមទូរសពIេJែខMទូរសពIបNI ន់ coronavirus ែដល,ន 24-េ,៉ង 
Vមេលខ 1800 675 398។ 

េដ(ម^ីែស_ ងរកកែន̀ងែដលអ*កaចេJេដ(ម^ទទួលcរេធ_ (េតសf រក coronavirus អ*កaចេgទូរសពIេJែខMទូរសពIបNI ន់ 
coronavirus ែដល,ន 24-េ,៉ង Vមេលខ 1800 675 398 ឬចូលេម(ល https://www.dhhs.vic.gov.au/getting-tested-
coronavirus-covid-19។  

"បសិនេប(អ*ក"តiវcរអ*កបកែ"បkI ល់,ត់ មុនដំបូងសូមទូរសពIេJេលខ 131 450 បNI ប់មកេស* (សំុេJែខMទូរសពIបNI ន់ 
coronavirus ឬេស* (សំុពួកេគឱoេម(លេគហទំព័រស",ប់អ*ក។   

អ*កaចរកេម(លឯកsរេផMងៗបែនvមេទwត ែដលxនបកែ"បរចួyេ"សចេzេគហទំព័រ 
https://www.coronavirus.vic.gov.au/translations។ 

!រេធ% &េតស) រក Coronavirus មិនគិតៃថ;ស<=ប់ពលរដC<គបរ់បូេEរដC វ GកថូេរH(Victoria) 
េNយរមួQងំនិសTិតអន)រVតិ អWកែដលកំពុងែស% ងរកសិទ[ ិ<ជកេ!ន ឬអWកមកេលងពី
បរេទស  
cរេធ_ (េតសf រក coronavirus មិនគិតៃថ̀ស",ប់មនុសM"គប់របូ។ េនះរមួ,នអ*ក~� នcត Medicare ដូចyអ*កមកេលង
អូ�sf លី ែដលមកពីបរេទស និសMិតអនf រyតិ កម�ករអេNf "បេវសន៍ និងអ*កែស_ ងរកសិទ�ិ"ជកេcន។ 

"បសិនេប(អ*ក,នេ�គស��  អ*កaចទទួលcរេធ_ (េតសf េ�យឥតគិតៃថ̀េzទីVំង�មួយៃនប�� ទីVំងដូចតេJ៖ 

• មនI ីរេពទo coronavirus រដ� វ �កថូេរw (គី̀និក�យតៃម̀ជំងឺផ� �វដេង� (មធ�ន់ធ�រ,Acute Respiratory Assessment Clinic)  

• គី̀និក�យតៃម̀ជំងឺផ� �វដេង� (ម Vមសហគមន៍ (Community Health Centre Respiratory Assessment Clinic)  

• គី̀និកែដលaចេប(ក�នឆ̀ងcត់xនេzមជ�មណ� លទិញទំនិញ 

• គី̀និកែដលaចេដ(រចូលxនេzVមតំបន់។ 

េត&អWក_ខ;ះគួរេធ% &េតស) រក Coronavirus? 
អ*កគួរែតេJេធ_ (េតសf រក coronavirus "បសិនេប(អ*ក,នេ�គស�� �មួយក� �ងចំេ�មេ�គស�� ដូចេJេនះ៖ 

• "គ  ន 

• "គ  នរ¡រ 

• ក¢ក 

• ឈឺបំពង់ក 
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OFFICIAL 

សំខាន៖់ ធ វ្ើឱ្យប្រាកដថាសមា្ភ រៈទងំអសធ់ៅជាបគ់្នា ល្អ ធ ើយមិនសឹកធសតើងធេក ឬមា្នប្របធោងធៅេើកាុង។ 

សូមេិនិត្យស្លា កស្លា ករបសវ់ត្ថុធដើមបើបញ្ជា កេ់ើប្របធេទននសមា្ភ រៈ។ វមិា្ប្រត្សមា្ភ រៈគឺប្របោកប់្របហ ល្ ធ ើយដាកទំ់ សំប្រមា្បម់នុសសធេញវយ័ជាម្យម។ 

 

រធបៀបធ វ្ើមា្៉ា ស់ប្រកណាត់្ 
Design and preparation of cloth mask - Khmer 
 

ធដើមបើធ្វើមា្៉ា ស់ប្រកណាត្ធ់នេះ អាកនឹងចាំចប់្រត្វូការ៖ 
សមា្សភាគ បរមិា្ណ និងវមិា្ប្រត្ ប្របធេទសមា្ភ រៈ ឧទ រណ៍ននសមា្ភ រៈ 

ប្រសទបខ់ាងធប្រៅ 1 ដំុ 25 សម x 25 សម 

ប្រកណាត្មិ់នប្រជាបទឹក 
(polyester/polypropylene) 
 

• សធមាៀកបំពាក់ 
• ថងទិ់ញឥវ៉ាន ់‘នបត្ង’ 
ហដល្អាចធប្របើធ ើងវញិាន 

• សធមាៀកបំពាកោ់ត្ប់្រាណ 
(សងួត្រ ័ស) 

ប្រសទបក់ណាត ល្ 1 ដំុ 25 សម x 25 សម 
ប្រកណាត្ល់ាយផ្សគំ្នា  (កបាសលាយផ្សនឹំង 
polyester / polypropylene) 

ប្រសទបដ់ហដល្ៗនន៖ 
• សធមាៀកបំពាក ់ឬ 
• ថងទិ់ញឥវ៉ាន ់‘នបត្ង’ 
ហដល្អាចធប្របើធ ើងវញិាន 

ប្រសទបខ់ាងកាុង 1 ដំុ 25 សម x 25 សម ប្រកណាត្ប់្រជាបទឹក (កបាស) • សធមាៀកបំពាក់ 

ហសសេទ័ធជំុវញិប្រត្ធចៀក 2 ដំុ 20 សម នើមយួៗ ហសសយតឺ្ ឬហសស ឬបនទេះប្រកណាត្់ • អាវយតឺ្ 
• ហសសហសបកធជើង 

 

 

ជំោន 

ក.   កាត្ធ់ចញប្រកណាត្ន់ើមយួៗទំ  ំ25 សម × 25 សម   
បនួប្រជងុធសមើគ្នា ចំននួបើបនទេះ។ 

 

ទងំធនេះនឹងបធងកើត្ជាប្រសទបខ់ាងធប្រៅ កណាា ល្ 
និងខាងកាុង។ 

 

 
  

ខាងធប្រៅ 

កណាា ល្ 

ខាងកាុង 

25 សម 

25 សម 
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ស.   បត្ជ់ាយខាងធល្ើ និងខាងធប្រកាមននសមា្ភ រៈ 1 សម  
       ធ ើយធដរជាធថារ (ធមើល្បន្ទទ ត្ចុ់ចេណ៌ប្រក ម)។ 

 

 
 

គ.   បត្ជ់ាយទងំសងខាងននសមា្ភ រៈ 1.5 សម  
       ធ ើយធដរជាធថារ (ធមើល្បន្ទទ ត្ចុ់ចេណ៌ប្រក ម)។ 

 

 
 

ឃ.   សក៊ហសសយតឺ្ ហសស ឬបនទេះប្រកណាត្ប់្របហវង  
        20 សងទើហម៉ាប្រត្ តាមជាយ្ំជាងហដល្ធៅសងខាង។ 

 

 ធប្របើមាុល្ខាទ ស ់ឬមាុល្្ំធដើមបើសក៊បនតហសស។ 

 

 
 

ង.    ចងភាា បចុ់ងទងំេើរឱ្យជាបគ់្នា  ឬធដរភាា បគ់្នា ។ 

 

 
  

 

ចណំង 

ធថារ 

ធថា 

សក៊បនតហសស 

សក៊បនតហសស 
 

1 សម 
 
 
 
 
 
 
1 សម 

 

 

1.5 សម                              1.5 សម 
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ច.    ពាកម់ា្៉ា សធដាយប្របងុប្របយត័្ាធដើមបើឱ្យវពាកស់មប្រត្វូ  
        នឹងមុសរបសអ់ាក។ 

 

        សណៈធេល្កំេុងពាក ់ចូរកំុប៉ាេះប្រសទបខ់ាងធប្រៅ។ 

 

 
 

ឆ.    ប្របសិនធបើអាកចងឱ់្យមា្៉ា សរ់បសអ់ាករតឹ្តឹ្ងល្អ  
        អាកអាចរបឹបហនថមប្រសទបន់ើ ុងេើធល្ើមា្៉ា ស ់ 
        ធ ើយចងវធៅេើខាងធប្រកាយកាល្អាក។ 

 

 
 

  
 

To find out more information about corona virus and how to stay safe visit  
DHHS.vic – coronavirus disease (COVID-19)  
<https://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus> 

If you need an interpreter, call TIS National on 131 450 

For information in other languages, scan the QR code or visit  
DHHS.vic –Translated resources - coronavirus (COVID-19) 
<https://www.dhhs.vic.gov.au/translated-resources-coronavirus-disease-
covid-19> 

 

For any questions 

Coronavirus hotline 1800 675 398 (24 hours) 

Please keep Triple Zero (000) for emergencies only 

 

To receive this document in another format email Public Health branch 
<public.health@dhhs.vic.gov.au>.  
Authorised and published by the Victorian Government, 1 Treasury Place, Melbourne. © State of Victoria, Australia, 
Department of Health and Human Services, 11 July 2020.  

ប្រសទបន់ើ ុង 
េើធល្ើមា្៉ា សមុ់ស 

http://www.dhhs.vic.gov.au/coronavirus
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coronavirus (COVID-19) 
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ប�F ញសង�ម។ 1បសិនេប=អjក�' នប�F ញអិុនេធ=ណិត សូមេសj =ឲ�មិតFភក�  ិឬស#ជិក1គ3-រ�#j ក់%ន 
ឬប ¡ ញព័ត៌#ន�ន់េហតុ!រណ៍ ពី1បភពែដលគួរឲ�ទុកចិតF5ន។ 

• ស1#ប់ជន�ងំ�យ�ែដលកំពុងែតទទួល!រព�5លប¢¡ ផB CវចិតF ចូរបនFពិ-ij ែំដល1គ�េពទ�5ន
េចញេវជ£ប¢£ ឲ�េ1ប= និងបនFែផន!រព�5លដែដល។ សូមែស� ងរកជំនួយែដល#នជំ�ញ1តឹម1ត�វឲ�5ន
េល¤ន 1បសិនេប=អjក#នប¢¡ លំ5ក។ 

រក#េ%លជំហរនិងទស/នៈសុទិដ3 ិនិយម  
េ�ះបី9េនះ9េពលេវ¥ែដលមិនចSស់¥ស់ េហ=យជីវ �តរបស់េយ=ង#ន!រ¦< ស់ប§ Cរ�៉ង©ប់

រហ័សកw xងរយៈេពលដ៏ខ< ីក៏េ�យ ក៏អ� ែីដលសំ@ន់េ�ះគឺ1ត�វhំi អjក%ចេធ� =កិច�!រ5ន�៉ងេ1ច=នេដ=មpីឲ�អjក
#ន%រម'ណ៍ល} ។ ចូរចងhំi!រ¦< ស់ប§ Cរ�ងំេនះ និងកិច�ខិតខំ1បឹងែ1បងរបស់អjកគឺកំពុងែតជួយ!ត់
បន�យេលp�នៃន!រឆ<ងRល�លជំងឺ coronavirus (COVID-19)។ 

ធន#នេផ&ងៗ 
 1បសិនេប=អjក1ត�វ!រជំនួយែផjកបកែ1បកw xង!រេªេ«េលខទូរស័ព+ដូច@ងេ1!មេនះ សូមទូរស័ព+េ«
!ន់ TIS National  Hមេលខ 131 450 េហ=យេសj =សំុv£ ប់ែខlទូរស័ព+។ 

 "# ប័នសុខ*ពផ- .វចិត3ក5 6ង8បេទសអូ="3 លីពហុវបAធម៌ (Mental Health in Multicultural Australia) ផFល់
ជូននូវធនOន េស¬កម'េផlងៗ និងព័ត៌#ន9េ1ច=នv-។ សូមេម=លេគហទំព័រwww.mhima.org.au/  ។ 

 "# ប័ន Beyond Blue ផFល់ជូននូវធនOន និងដំបូ�' នេផlងៗHមេគហទំព័រ beyondblue.org.au។ 
េស¬កម'ែផjកផ�ល់ជំនួយរបស់-� ប័ន Beyond Blue  ផFល់ជូននូវ!រ1បឹកsរយៈេពលខ< ី និងផFល់េស¬ប²³ CនHមែខl
ទូរស័ព+ និង!រនិ�យHមអន�ញHមេលខ 1300 22 4636។ 

 "# ប័ន Lifeline ផFល់ជូននូវធនOនេផlងៗ និងដំបូ�' ន 1ពម�ងំ!រផFល់ជំនួយេពល#នវ �បតF ិ និង!រ
!រទប់-́ត់!រេធ� =អតFµត។ អjក%ចទូរស័ព+េ«!ន់េលខ 13 11 14 (ដំេណ=រ!រ 24េ#៉ងកw xងមួយៃថ�/7 ៃថ�កw xង
មួយស5F ហ៍) ឬេផº=-រេ«!ន់េលខ 0477 13 11 14 (hប់ពីេ#៉ង 6 ¥� ចដល់Jក់ក�F លយប់ 9េរoងRល់ៃថ�) ឬ
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!រសន+�Hម-រអន�ញHម  www.lifeline.org.au/crisis-chat (hប់ពីេ#៉ង 7 ¥� យចដល់Jក់ក�F លយប់ 
9េរoងRល់ៃថ�)។ 

 8កសួងសុHភិJល និងេសKកមLពលរដO (DHHS) ផFល់ជូននូវដំបូ�' ន និងព័ត៌#នសុខvព�ន់េហតុ
!រណ៍ដល់ពលរដ¾េ¿វ �កថូេរo1គប់របូសF ីពីជំងឺ coronavirus (COVID-19) េ�យរមួ#ន�ងំព័ត៌#នបកែ1ប9
v-េផlងៗផង Hម%សយ�¾ ន www.coronavirus.vic.gov.au/translations ។ អjកក៏%ចទូរស័ព+េ«!ន់ែខl
ទូរស័ព+ Coronavirus hotline Hមេលខ 1800 675 398 (ដំេណ=រ!រ 24េ#៉ងកw xងមួយៃថ�/7 ៃថ�កw xងមួយ    
ស5F ហ៍)។ 
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ការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញ វត្ថ ុដោយសារ                    

Coronavirus (COVID-19) ដលប់ុគ្គលិក  
 

 

ផ្តល់ជូនការគាំទ្រផ្ផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថ ុដល់បុគ្គលិករូទាំងរដឋ វ កកថូដរៀផ្ដលកាំពុងបង្ខ ាំងខ្ល នួដៅ
ោចដ់ោយផ្ែក ឬដ វ្ ើចត្តត ែីស័ក 
 
The Department of Health and Human Services (DHHS)  កំពុងផ្តល់ជូនការឧបត្ថម្ភថវកិាតត្មួ្យលលើកចំនួន 
$1500 ចាប់ពីថ្ថៃទី 20 ម្ិថុនា ល ើម្បីជាជំនួយតផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថ ុ ល់បុគ្គលិកទូទងំរ ឋ វកិថូលរៀ ត លត្ត្ូវបាន DHHS តែ
នាំឲ្យបង្ខ អំខ្ល នួលៅដាច់លដាយតែកពីលគ្ឯង ឬល វ្ ើចត្តត ែីស័កត្តម្ផ្ទះ លដាយសារតត្ពួកលគ្ត្ត្ូវបានការល វ្ ើលោគ្
 វនិិច័័យាមាន Coronavirus (COVID-19) ឬបានប ះពាល់លដាយផ្ទទ ល់ជាមួ្យអែកត លមានការបញ្ជា កា់បានឆ្លង
លោគ្រចួលហើយ។ 
 
ការឧបត្ថម្ភហិរញ្ញ វត្ថ ុលដាយសារ COVID-19  ល់បុគ្គលិក ទទួលសាគ ល់ាការត្ត្ម្ូវឲ្យពួកលគ្បង្ខ ងំខ្ល នួលៅដាច់លដាយ
តែកពីលគ្ឯង ឬល វ្ ើចត្តត ែីស័កត្តម្ផ្ទះអាចបណ្តត លឲ្យមានបញ្ជា ហិរញ្ញ វត្ថ ុ ល់បុគ្គល ឬត្គួ្សារមួ្យចំនួនត លម្ិន
ទទួលបានត្បាកច់ំែូលកន ុងអំែុងលពលបង្ខ ងំខ្ល នួលៅដាចល់ដាយតែកលនះ។ 
 
ការផ្តល់ជូនការឧបត្ថម្ភតផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថ ុអាចជួយសត្មាល ល់បនទ ុកលនះ លហើយក៏ជួយសត្មួ្ល ល់ពលរ ឋត្គ្ប់របូឲ្យ
លោរពត្តម្បទបញ្ជា ឲ្យលៅផ្ទះផ្ងត រ។ 
 

ដត្ើនរណាខ្លះអាចររួលបានការឧបត្ថម្ភផ្ផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថ ុដោយសារ COVID-19 ដនះ? 
 
ល ើម្បីទទួលបានជំនួយតផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថ ុលនះ ពលរ ឋទងំលនាះត្ត្ូវតត្មានឆ្លង Coronavirus ឬជាអែកត លសថ ិត្លៅជិត្
បុគ្គលមាន Coronavirus និងត្ត្ូវបានតែនាំលដាយ DHHS ឲ្យបង្ខ ងំខ្ល នួលៅដាច់លដាយតែកពីលគ្ឯង ឬល វ្ ើចត្តត ែី
ស័កត្តម្ផ្ទះ លហើយ ៖ 
• មានអាយ1ុ7ឆ្ែ ំ ឬលត្ចើនជាងលនះ 
• កំពុងតត្សាែ កល់ៅរ ឋ វកិថូលរៀ (លដាយរមួ្បញ្ច លូទងំអែកកាន់ទិដាឋ ការការពារបលណ្តត ះអាសនែ ទិដាឋ ការការង្រ

បលណ្តដ ះអាសនែលលខ្ 457 និងលលខ្ 482)។ 
• អាចនឹងត្ត្ូវល វ្ ើការកន ុងអំែុងលពលបង្ខ ងំខ្ល នួលៅដាចល់ដាយតែក ឬល វ្ ើចត្តត ែីស័កលៅត្តម្ផ្ទះ លហើយម្ិន

អាចបំលពញការង្រលដាយសារតត្មានភាពចាំបាចក់ន ុងការបង្ខ ងំខ្ល នួលៅដាចល់ដាយតែក ឬល វ្ ើចត្តត ែីស័ក
ត្តម្ផ្ទះ 

• បុគ្គលិកទងំឡាយណ្តត លោា នត្បាកច់ំែូល ឬចំែូលត្បាក់តខ្ពីកតនលងការង្រ លដាយសារតត្ម្ិនអាច
បំលពញការង្រលកើត្កន ុងអំែុងលពលបង្ខ ងំខ្ល នួលៅដាចល់ដាយតែកតត្ឯង ឬល វ្ ើចត្តត ែីស័កត្តម្ផ្ទះ 

• បុគ្គលិកទងំឡាយណ្តត លពំុមានលៅសល់លពលឈប់សត្មាកឈឺ(sick leave)លដាយទទួលបានត្បាក់លបៀវត្ស 
លដាយរមួ្បញ្ជ លូទងំការឈបស់ត្មាកពិលសសលពលមានលោគ្ោត្ត្ាត្ 

• ម្ិនកំពុងទទួល ឬម្ិនអាចទទួលត្បាក ់JobKeeper ឬការឧបត្ថម្ភលផ្សងលទៀត្ពីរដាឋ ភិបាលអូស្ត្សាត លី 
 
បុគ្គលិកោប់បញ្ច លូទងំអែកបំលពញការង្រអចិថ្ស្ត្នតយ៍ បុគ្គលិកអតែត ត្ (Casual) បុគ្គលិកម្ិនលពញលមា ង បុគ្គលិក
កុងត្ត្តកន ុងអំែុងលពលជាក់លាកណ់្តមួ្យ និងអែកត លត្បកបម្ុខ្របរលដាយខ្ល នួឯង។ 

ដត្ើខុ្្ាំ ឬបុគ្គលិករបស់ខុ្្ាំោកព់ាកយសុាំការឧបត្ថម្ភផ្ផ្ែកហិរញ្ញ វត្ថ ុដោយសារ COVID-19 ដនះ
យ៉ា ងដូចដម្តច? 
 

ត្កមុ្ការង្រ DHHS ទទួលបនទ ុកលម្ើលករែីទងំលនះ និងអែកលៅជិត្ករែីឆ្លង ត្ត្ូវល វ្ ើការទក់ទងផ្ទទ ល់ ល់អែក
ត លមានការបញ្ជា ក់ាបានឆ្លង Coronavirus (COVID-19) និងអែកត លបានលៅជិត្អែកឆ្លង។ ការវាយត្ថ្ម្លពី
ភាពចាំបាច់កន ុងការផ្តល់ជូនត្បាកឧ់បត្ថម្ភលនះនឹងល វ្ ើលែើងត្តម្ទូរស័ពទ។ 
 
លនះគឺ្ជាវ ិ្ ីតត្មួ្យគ្ត់្កន ុងការលសែ ើសំុត្បាក់ឧបត្ថម្ភលនះ។ 
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ល ើម្បីទទួលបានការលបាះពុម្ពផ្ាយលនះជាទត្ម្ង់ត លអាចចូលលត្បើបាន សូម្អីុតម្លលៅ  
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