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ស្នាា ក់់នៅ�ផ្ទះះ� នៅ�ើបមានសុុវតិ្តិ�ភាព
ព័័ត៌៌មានព័ីក្រ�សួួងសួុខភាព័ ក្រ�ចាំំត៌ំ�ន់ឃីីងខោ�នធីីសួក្រមា�់មនុសួសមានវ័យ័ចំំណាសួ់

ជំំងឺឺខូូវីដី១៩ COVID-19 នៅ�កុ្នុ�ងឺតំំបន់់ឃីីងឺនៅ�ន់ធីី
ជំំងឺខូវ័ដី១៩ COVID-19 �ំព័ុងតែត៌រាលដាលខោ��ុ�ងត៌ំ�ន់ឃីីងខោ�នធីី King County។ �ុុតែនែ
ខោ�ើខោយើងរួមួគ្នាា  ខោយើងអាចំកាត៌់�នថយវា និងជួំយសួខោក្រ�ះ �ជំីវ័តិ៌មនុសួសបាន។ មនុសួសក្រ��់
ៗគ្នាា �ួរួតែត៌ស្នាា �់ខោ�ផ្ទះះ�ខោអាយបាន ខោក្រចំើនតាមតែដលអាចំខោធីើ ីខោ�បាន។ សូួមរួ�ាចំមាា យ
យុ៉ាងត៌ិចំ ៦ ហ្វីើ ីត៌ព័ីអ្នា�ដទៃ�តែដលមិនរួសួ់ខោ��ុ�ងផ្ទះះ�រួ�សួ់អ្នា�។ ព័័តំ៌មាន់អំំព័ីសុុខូភាព័ ន់ិងឺ
អំន់ុសាសុមួួយចំំនួ់ន់នៅ��ងឺកុ្នុ�ងឺ!

ព័ិនៅ��ះជាមួួយនៅវីជំជបណិ្ឌិិតំរបសុ់អំនក្នុតាមួទូូរសុ័ព័ទ  �បសុិន់ 
នៅបើអំនក្នុឈឺឺ 
ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�មិនចំាសួ់ព័ីរួខោ�ៀ�តែ�រួ�ាខួ �នអ្នា�ឬក្រពួ័យបារួមភអ្នំព័ីសួុខភាព័រួ�សួ់អ្នា� សូួម
�ូរួសួ័ព័ះខោ�ក្រ�ខូោព័�យរួ�សួ់អ្នា�ខោដើមីីសួុំដំ�ូន្មាា នព័ីក្រ�ខូោព័�យ។ ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�មិនមានក្រ�ខូោព័�យ
ខោ� សូួម�ូរួសួ័ព័ះខោ�សួួរួ មជំឈមណ្ឌឌ ល��ួល�នុ��ជំំងឺខូវ័ដី១៩ COVID-19 អ្នំព័ីចំមាល់រួ�សួ់
អ្នា�តាមខោលខ 206-477-3977 (ខោ�ើ�ព័ីខោមុាង ៨ ក្រព័ឹ�ដល់ ៧ ល្ងាា ចំ) ។ ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�ក្រត៌វូ័ការួ
អ្នា���តែក្រ� សូួមនិយ៉ាយក្របា�់ខោ�ថា “Khmer ឬ Cambodian”។

អ្នត៌់បានខោ�

�អ�  

ខោហ្វីើយ

ខោត៌ើខំ� ំខោ�ៅ ខួ �នឬខោ�? ខោត៌ើខំ� ំឈឺឺ�ំព័ង់�ឬខោ�?

ខំ� ំ�ិត៌ថា ខំ� ំនឹង
�ូរួសួ័ព័ះខោ�ក្រ�ខូោព័�យ

រួ�សួ់ខំ� ំក្រ�ខោសួើរួជាងខោ�
ក្រពួ័យបារួមភ!

វ័ុូសួ 
 វ័ុូសួ
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វីធីិីថែ�រក្នុាខួូ �ន់អំនក្នុឬអំនក្នុដទៃទូថែដលនៅក្នុើតំជំំងឺឺខូូវីដី១៩ 
COVID-19
សូុមួថែសុែ ងឺរក្នុដំបូន្មាា ន់ព័ី��នូៅព័ទូយ  
នៅបើចាំបំាចំ់។
សូួមតែសួើ ងរួ�ដំ�ូន្មាា នព័ីក្រ�ខូោព័�យ ខោ�ើចាំំបាចំ់
។ ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�មិនមានក្រ�ខូោព័�យខោ� សូួម
�ូរួសួ័ព័ះខោ� មជំឈមណ្ឌឌ ល ជំំងឺ COVID-19 
ខោ��ុ�ងត៌ំ�ន់ King County។ មានខោសួវា�មា
�� តែក្រ�ភាស្នា។ ខោ�ើ�ខោធីើ ីការួព័ីខោមុាង 8ក្រព័ឹ�-
7ល្ងាា ចំ 206-477-3977។

សុនៅងឺេតំរក្នុនៅមួើលនៅ��សុញ្ញាា អាសុន់ន  
ដូចំជា។
• ព័ិបា�ដ�ដខោងហ ើម
• ឈឺឺចាំ�់មិនបាត៌់ឬត៌ឹងខោដើមក្រ�ូង
• វ័ខោងើងឬមានអាការួៈមិនដឹងខួ �ន
• ��ូរួមាត៌់ឬមុខតែក្រ�ជាព័ណ្ឌ៌ខោខៀវ័ឬ

ព័ណ្ឌ៌ស្នាើ យ
សូុមួទូូរសុ័ព័ទ នៅ� 911នៅបើនៅឃីើញសុញ្ញាា ទាំងំឺនៅន់ះ។

ផ្ដដល់ភាព័ក្នុក្នុ់នៅ�ដ ។
• ខោអាយអ្នា�ឈឺឺសួក្រមា�ខោអាយបានខោក្រចំើន។
• ខោ�រួ��ិញថាា ខំោដាយខួ �នឯងយ�ម�

ខោអាយពួ័�ខោ�ខោល� សួក្រមា�់ក្រ�ុនខោ�ៅ  
ឈឺឺ�ំព័ង់� ឈឺឺចំុ�ចាំ�់។

ការពារក្នុុំនៅអាយខូែះជាតំិទូឹក្នុកុ្នុ�ងឺ 
ខួូ �ន់។
ខោលើ��ឹ�ចំិត៌ែអ្នា�ឈឺឺ ផ្ទះឹ��ឹ�ខោអាយបាន
ខោក្រចំើន។

សុនៅងឺេតំរក្នុនៅមួើលនៅ��សុញ្ញាា ខូែះ
ជាតំិទូឹក្នុកុ្នុ�ងឺខួូ �ន់។
• ខោខាយ
• ស្ួ �ត៌មុាត៌់និងអ្នណាៅ ត៌
• �ត៌់ខោជំើងតូ៌ចំត៌ិចំ
• �ឹ�ខោន្មាមមានព័ណ្ឌ៌ក្រ�ខោ�ុ

ខោអាយខោ�ខោធីើ ីខោត៌សួែ ព័ិនិត៌យខោមើល
ជំំងឺខូវ័ដី១៩ COVID-19 
ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�៖
មានខោរា�សួញ្ញា ណាមួយដូចំ
�ងខោក្រកាមខោន�៖
• �អ�
• ក្រ�ុនខោ�ែ
• ក្រ�ុនខោ�ៅ  (ខោលើសួព័ី 100°F)
• ព័ិបា�ដ�ដខោងហ ើម
• ឈឺឺ�ំព័ង់�
• ឈឺឺស្នាចំ់ដុំ
• ក្រ�ុនរួ�រួ
• បាត៌់�ង់រួសួជាត៌ិឬ�្ិន។
ឬក្នុ៏
បានទា�់�ងយុ៉ាងជំិត៌សួា ិ�ធ
ជាមួយអ្នា�ណាមាា �់តែដលមាន
ជំំងឺខូវ័ដី១៩ COVID-19។
សូួមីីតែត៌អ្នា�មានខោរា�សួញ្ញា
�ក្រមិត៌ក្រស្នាល�៏ខោដាយ �៏�ួរួតែត៌
ខោធីើ ីខោត៌សួែ តែដរួ។ សួុំក្រ�ខូោព័�យរួ�សួ់
អ្នា�ខោធីើ ីខោត៌សួែ ។ ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�
មិនមានក្រ�ខូោព័�យ ឬក្រ�ខូោព័�យ
រួ�សួ់អ្នា�មិនអាចំខោធីើ ីខោត៌សួែ
ខោអាយអ្នា� ខោយើងអាចំជួំយអ្នា�
បាន។ សូួម�ូរួសួ័ព័ះខោ�ខោលខ 
206-477-3977 ព័ីចំខោន្្មា�ខោមុាង 
៨ ក្រព័ឹ�ដល់ ៧ ល្ងាា ចំ។ ខោសួា ើសួុំ
អ្នា���តែក្រ�ភាស្នា ខោដាយ
និយ៉ាយក្របា�់ភាស្នាតែដលអ្នា�
ក្រត៌វូ័ការួ។

នៅតំើអំនក្នុមាន់អារ 
មួាណ្ឌិ៍ថាឈឺឺឬ? 

នៅអាយនៅ�នៅធីែ ីនៅតំសុត ព័ិន់ិតំយនៅមួើ 
លជំំងឺឺខូូវីដី១៩ COVID-19។ 
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វីធិីីនៅបាក្នុសុំនៅលៀក្នុបំពាក្នុ់សុមាា ប់
នៅមួនៅ��
• ខោ�ើ��ឹ�ខោ�ែ ជាងខោ� ឬយ�សួីត៌ុណ្ឌហ ភាព័តែដល

ខោ�ែ ជាងខោ��ំផ្ទះុត៌។
• ហាលវាខោអាយស្ួ �ត៌។
• ល្ងាងទៃដខោក្រកាយព័ីបានដា�់សួំខោលៀ 

��ំពា�់ខោបា�រួចួំ។

ក្នុារព័ារក្នុាររាលដាលជំំងឺឺខូូ
វីីដ១៩ COVID-19
ទូមាា ប់ន្មានំៅអាយមាន់សុុខូភាព័លអ
សូួមការួពារួ�ុំខោអាយឆ្្លងខោមខោរា�។
	• សូួមយ�ទៃដអាវ័ឬក្រ�ដាសួម�ខះ�់មាត៌់

ខោ�ខោព័ល�អ�ឬ �ណាែ សួ់។
	• �ុំយ�ទៃដម��ុ�មុខរួ�សួ់អ្នា� ។
	• ល្ងាងទៃដរួ�សួ់អ្នា�ឱយបានញឹ�ញា�់

យុ៉ាងខោហាចំណាសួ់ ២០ វ័និ្មា�ីជាមួយស្នា�៊ូនិង
�ឹ�។

សួមាអ ត៌់តាមខោលើទៃផ្ទះះខោ��ុ�ងផ្ទះះ�ជារាងរាល់ទៃ�ា។

ជួំយសុ�មាលការតាន់តំឹងឺន់ិងឺការ
ធីុញ�ប់អារមួាណ្ឌិ៌ 
សូួមព័ិខោក្រគ្នា�គ្នាា ជាមួយក្រ�ខូោព័�យរួ�សួ់អ្នា� ឬខោល្ងា�ក្រ�ូ
អាចាំរួយ ឬអ្នា� ណាមួយតែដលអ្នា��ុ�ចំិត៌ែ អ្នំព័ីការួ
ធីុញ��់អារួមាណ្ឌ៌រួ�សួ់អ្នា�។

ខំ� ំចំង់��ហ ញខោល្ងា�យ៉ាយនូវ័�ំនូរួរួ�សួ់ខំ� ំ!

ចាំំខោយើងសួមាអ ត៌ទៃដខោហ្វីើយសួិន�ូន!
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ការរសុ់នៅ�កុ្នុ�ងឺផ្ដទះថែដលមាន់មួន់ុសុសនៅ�ចំើន់�បនៅ�ទូ
ខោ�ខោព័លមានមនុសួសខោក្រចំើនរួសួ់ខោ��ុ�ងក្រ�ួស្នារួ វាអាចំមានហានិភ័័យខពសួ់ដល់មនុសួសចាំសួ់។ 
ពួ័�គ្នាត៌់�យនឹងខោ�ើត៌ជំំងឺធីាន់ធីារួ�ណាៅ លម�ព័ីខោមខោរា�ខូវ័ដី១៩ COVID-19។
�បសុិន់នៅបើមាន់មួន់ុសុសចាំសុ់រសុ់នៅ�កុ្នុ�ងឺផ្ដទះឬសុមាជំិក្នុកុ្នុ�ងឺ��ួសារមាន់បញ្ញាា សុុខូភាព័ សូុមួ
អំន់ុវីតំតតាមួវីធិាន់ការទាំងំឺនៅន់ះនៅដើមួីីការពារសុុខូភាព័ពួ័ក្នុនៅ�៖

នៅបើអំនក្នុ�តំវូីនៅចំញនៅ�នៅ��ផ្ដទះ
	• ពា�់មុាសួ់ខោធីើ ីព័ីស្នាចំ់ក្រ�ណាត៌់។
	• ខោក្រ�ើក្រ�ដាសួសួម្ា�់ខោមខោរា�ឬ�ឹ�អ្នន្មាម័យសួមាអ ត៌ទៃដ។
	• ខោធីើ ី�ិចំ្ចការួតែត៌មាា �់ឯង។
	• រួក្សាចំមាា យយុ៉ាងត៌ិចំ ៦ ហ្វីើ ីត៌ព័ីអ្នា�ដទៃ�។

�បសុិន់នៅបើអំនក្នុជាបុ�គលិក្នុថែដល 
ចាំបំាចំ់នៅ�នៅធីែ ីការ
ខោ�ខោព័លក្រត៌ឡ�់ម�ព័ីខោធីើ ីការួវ័ញិ៖

	• ល្ងាងទៃដមុនខោព័លខោចំញព័ីខោធីើ ីការួ។
	• ផ្្សួ់�្ តូរួសួខោម្ៀ��ំពា�់និងតែសួី�ខោជំើង។
	• ល្ងាងទៃដខោ�ខោព័លខោ�ដល់ផ្ទះះ�។

នៅក្នុាងឺៗថែដលទូទួូលការនៅមួើលថែ�ទាំនំៅ�មួណិ្ឌិលនៅមួើលនៅក្នុាងឺ  
�ួរថែតំអំន់ុវីតំតតាមួ វីធិាន់ការដូចំ�ន ។

៦ ហ្វីើ ីត៌ ៦ ហ្វីើ ីត៌

ខោតា�ខោយើងន្មាំគ្នាា ផ្្សួ់�្ តូរួ

សួខោម្ៀ��ំពា�់និងសួមាអ ត៌ខួ �ន

ខោដើមីកីារួពារួសុួខភាព័ខោល្ងា�យ៉ាយ!
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ការនៅមួើលថែ�ទាំមំួន់ុសុសចាំសុ់នៅ�កុ្នុ�ងឺផ្ដទះ
ខោមខោរា�ខោន�ឆ្្លងព័ីដំណ្ឌ�់�ឹ�មាត់៌តែដល�ះ ត៌ខោចំញព័ីមាត៌់រួ�សួ់អ្នា��អ� �ណាែ សួ់ ឬនិយ៉ាយ។ 
សូួមីីតែត៌ខោ��ុ�ងផ្ទះះ�រួ�សួ់អ្នា��៏ខោដាយ វាសួំ�ន់ណាស់ួតែដលអ្នា�ក្រត៌វូ័រួ�ា�ម្ាត៌ព័ីសួមាជំិ� 
�ុ�ងក្រ�មុក្រ�ួស្នារួតែដល�យឆ្្លងខោរា� ខោដាយស្នារួពួ័�ខោ�មានសួុខភាព័�ន់ខោខាយ។ 
ខោ�ើអាចំខោធីើ ីខោ�បាន សូួមចំំណាយខោព័លខោ��ុ�ង�នះ�់ដាចំ់ខោដាយតែឡ�ព័ីមនុសួសចាំសួ់។ 
ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�មិនអាចំខោ�ខោអាយដាចំ់ខោដាយតែឡ�ព័ីគ្នាា  សូួមព័ាយ៉ាមខោ�ខោអាយឆ្ងាា យព័ី
មនុសួសចាំសួ់ចំមាា យ ៦ ហ្វីើ ីត៌ខោ�ខោព័លតែដលខោ��ុ�ង�នះ�់តែត៌មួយជំុំគ្នាា ។ វាអាចំផ្ទះែល់ការួ
លំបា�ដល់ផ្ទះះ�ខ្�។ តែត៌សូួមអ្នា�ព័ាយ៉ាមខោធីើ ីតាមខោអាយអ្នសួ់ព័ីសួមត៌ថភាព័។

ខំ�បំាន�ូរួរួ�ូតែផ្្ទះខោបុាមមួយជូំនខោល្ងា�យ៉ាយ!
ការផ្ដតល់ការនៅមួើលថែ�ទាំំ
អ្នា�តែ�ទានំិងមនុសួសចាំសួ់ 
�ួរួតែត៌ពា�់មុាស់ួតែដលខោធីើ ីព័ីស្នាចំ់  
ក្រ�ណាត៌់ខោព័លខោ�ជំិត៌គ្នាា ។ ខោក្រ�ើ 
�តែនសងស្នាអ ត៌និងក្រ�ណាត់៌តែដល 
ខោបា�ខោហ្វីើយខោ�ខោព័លជួំយជូំត៌សួ 
មាអ ត៌ខួ �នខោអាយពួ័�គ្នាត៌់។

ការនៅរៀបចំំអាហារ
	• សូួមល្ងាងទៃដមុនខោព័លចំមអ ិន 

និង�រួខិោភា�អាហារួ។
	• ល្ងាងសួមាអ ត៌ក្រ�ដា�់ក្រ�ដាដួសួម្ តូ��ន្មាះ �់ព័ីខោក្រ�ើវារួចួំ។
	• រួក្សាចំមាា យ ៦ ហ្វីើ ីត៌រួវាងសួមាជំិ��ុ�ងក្រ�ួស្នារួខោ�ខោព័ 

ល�រួ ិខោភា�អាហារួឬ�រួខិោភា�ខោ��នះ�់ខោផ្ទះសងគ្នាា ឬខោព័ 
លខុសួគ្នាា ។

	• ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�អ្នធីិស្នាឋា នមុនខោព័ល�រួខិោភា�អាហារួ  
សូួមអ្នធីិស្នាឋា នខោដាយ�ុំកាន់ទៃដគ្នាា ។

នៅ�នៅព័លសុបាយជួំបជំុំ�ន
រួសួ់ខោ�ជាមួយមនុសួសចាំសួ់មានអ្នត៌ថ
ក្រ�ខោយ៉ាជំន៍ជាខោក្រចំើន។ វាជាការួលអ តែដល
 មានអ្នា�ជា�ីក្រសួឡាញ់ខោ�តែ�ីរួខួ �នអ្នា�
 តែដលជាជំំនួយ�ងសួុខភាព័ផួ្ទះ តូវ័ចំិត៌ែ
។ វារួ�ាចំំណ្ឌងដ៏រួងឹមាំត៌ៗគ្នាា ជាខោក្រចំើន
ជំំន្មាន់។ រួ�វ័ធិីីដ៏សួុវ័ត៌ែ ិភាព័ ខោដើមីី
ចំំណាយខោព័លជាមួយគ្នាា និង��ហ ញការួ
ក្រសួឡាញ់គ្នាា ខោ�វ័ញិខោ�ម�! 
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រក្នុាការទាំក្នុ់ទូងឺ�ន នៅ�អំំឡុុងឺនៅព័លសាន ក្នុ់នៅ�ផ្ដទះ
ខោន�ជាវ័ធិីីមួយចំំនួនខោដើមីីរួ�ាសួុវ័ត៌ថ ិភាព័និងខោអាយមានសួុខភាព័លអ  អ្នំឡុងខោព័លតែដល 
អ្នា�ខោ�អាចំខោ�ខោលងមិត៌ែភ័�ែ ិ និងក្រ�មុក្រ�ួស្នារួ។

និយ៉ាយខោ�កាន់អ្នា�ម�ខោលងតាមទាើ រួ�ងមុខ
ឬ�ងួ �ចំតែត៌អ្នំឡុងខោព័លខោន្មា� ក្រត៌វូ័រួ�ាចំមាា យ
យុ៉ាងត៌ិចំ ៦ ហ្វីើ ីត៌ព័ីគ្នាា ។

សួួសួែ ីមុា�់!  
ខំ� ំនឹ�មុា�់!

�ូរួសួ័ព័ះខោ�ក្រ�មុក្រ�ួស្នារួនិងមិត៌ែភ័�ែ ិរួ�សួ ់
អ្នា�ជាក្រ�ចាំំ។ ក្របា�់ព័ីអារួមាណ្ឌ៍រួ�សួ់អ្នា�។

អានខោសួៀវ័ខោ�ខោអាយខោ�រួ�សួ់អ្នា�ស្នាៅ �់តាមរួយៈ�មា វ័ធិីី
វ័ឌីីីអូ្នខោមើលមុខគ្នាា ខោឃីើញ ដូចំជា Zoom ឬ Skype។
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ហាតំ់�បាណ្ឌិន់ិងឺរក្នុាសុុខូភាព័នៅអាយបាន់លអ អំំឡុុងឺនៅព័ល
សាន ក្នុ់នៅ�ផ្ដទះ
ការួតែ�រួ�ាសួុខភាព័ផួ្ទះ តូវ័ចំិត៌ែនិងផួ្ទះ តូវ័កាយរួ�សួ់អ្នា�ខោអាយបានលអ ព័ ិ
ត៌ជាមានស្នារួ:សួំ�ន់ណាសួ់។

នៅ�បល់បថែន់ថែមួ
	• ក្រ�សួិនខោ�ើអ្នា�អាចំខោចំញខោ��ងខោក្រ�បាន សូួមខោដើរួហាត៌់ក្របាណ្ឌជាខោរួៀងរាល់ទៃ�ា ខោដើមីីក្រសូួ�

យ�ខយល់អាកាសួ�រួសិួុ�ធ។ ក្រតូ៌វ័រួក្សាចំមាា យ ៦ ហ្វីើ ីត៌ព័ីអ្នា�ដទៃ�។
	• សួំរា�ព័ីការួខោមើលព័័ត៌៌មាននិងព័ី�ណាែ ញសួងះម ជាព័ិខោសួសួមុនខោព័ល 

ចូំលខោ�ង។ ស្នាែ �់ចំខោក្រមៀងវ័ញិក្រ�ខោសួើរួជាង!

ឈឺរួខោជំើងមាា ង ខោក្រ�ើ�ំ�ុុងសួ៊ុ�ខោធីើ ីជា�មាន់

ការហាត់់យូូហាា លើ�ើលើ�អីីសម្រា�ប់់មនុុសសចាស់

ខោធីើ ីការួហាត៌់ក្របាណ្ឌខោ��ុ�ងផ្ទះះ�ខ្�ៗខោដើមីីរួ�ា�ម្ាំងកាយនិងជំំហ្វីរួរួ�សួ់អ្នា�។

រួខោ�ៀ�សួក្រមា�់ហាត៌់យុូ ហាះ ខោលើខោ�អ្នី

ដា�់ខោជំើង�ងខោឆ្លើង�ង
ខោលើជំងះង់�ងស្នាែ  ំកាចំ់

ខួ �នខោ��ងស្នាែ ំ

អ្នងុ�យសួំរា�ខោអាយ
ក្រត៌ង់ខួ �ន 

ដា�់ខោជំើង�ងស្នាែ �ំងខោលើ
ជំងះង់�ងខោឆ្លើង កាចំ់ខួ �ន

ខោ��ងខោឆ្លើង

Chair Yoga for SeniorS
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ព័័តំ៌មាន់អំំព័ីជំំងឺឺខូូវីដី១៩ COVID-19 ព័ី�ក្នុសួុងឺសុុខូភាព័
�បចាំតំំំបន់់ឃីីងឺនៅ�ន់ធីីមាន់ជានៅ�ចំើន់ភាសា៖
kingcounty.gov/covid

ផ្ដតល់នៅសុវាក្នុមួាបក្នុថែ�បភាសា
មានសួំណួ្ឌរួអ្នំព័ីជំំងឺខូវ័ដី-១៩ឬ? ខោ�មណ្ឌឌ ល�ូរួសួ័ព័ះឃីីងខោ�នធីី មានអ្នា���តែក្រ�ភាស្នារួង
ចាំំជួំយខោល្ងា�អ្នា�។  
ខោដើមីីរួ�អ្នា���តែក្រ�ភាស្នា៖  
• សូួម�ូរួសួ័ព័ះខោ�ខោលខ 206-477-3977។
• រួចួំខោហ្វីើយនឹងមានស្នារួនិយ៉ាយ។សូួមរួង់ចាំំភាា �់�រួខោលើ��ូរួសួ័ព័ះនិយ៉ាយជាមួយអ្នា�។
• ក្របា�់ភាស្នារួ�សួ់អ្នា� ខោដាយនិយ៉ាយជាពា�យខោន្មា�ជាភាស្នាអ្នង់ខោ�្សួ។ ឧទាហ្វីរួណ្ឌ៌៖

 និយ៉ាយថា «Khmer»។
• ភាា �់�រួខោធីើ ីការួខោ�មណ្ឌឌ ល�ូរួសួ័ព័ះនឹង�ូរួសួ័ព័ះខោ�ភាា �់�រួផ្ទះៅល់ខោសួវា��តែក្រ�។ សូួម�ុំ

ដា�់�ូរួសួ័ព័ះចំុ�ខោអាយខោស្នា�។ រួង់ចាំំខោអាយខោ�ភា្ច �់អ្នា�ជាមួយនឹងអ្នា���តែក្រ�។
• សួួរួសួំណួ្ឌរួតែដលអ្នា�មានខោ�អ្នា���តែក្រ�។


