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1

　ការសាកសួរ៖ ផ្នាកពាណិជជកម្ម ក្បមូ្ល និងតទក្ម្ៀបរបស់សាោក្កងុហិរ៉ា ស៉ុ៊ឹកាក់ ផ្នាកនសពវនាយ (ហិរ៉ា ស៉ុ៊ឹកាក់ស៉ុិអាសាម ចូ12-1,  ជាន់ទី 2, ឧបសម្ព័នធសាោក្កងុ)

☎0463-21-8796 (ផ្ទទ ល់) / FAX0463-36-2352 ទេហទំព័រ 💻 http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp ផ្សវ ងរកទោយ សំរម្ក្កងុហិរ៉ា ស៉ុ៊ឹកាក់

សំរម្ទក្ចើនទលើសល៉ុប សាខាទទួលកក់ទ៉ុកតាម្ទលខ្ ☎ 0463-24-1610 ទពលយកសក្មម្ទចញ សូម្ោក់ទៅចំន៉ុចក្បមូ្លសំរម្ផ្ដលសទក្ម្ចកន ុងក្សកុ ចាប់ពីក្ព៊ឹកថ្ថៃក្បមូ្លរហូតដល់ទម ង 8:30 ក្ព៊ឹក។

*ទម ងទទួលទ ញ្ៀេេឺពីថ្ថៃច័នទ ដល់ថ្ថៃស៉ុក្ក ពីទម ង 8:30 ដល់ 17:00 ● សូម្ទក្បើថង់ផ្ដលអាចឱ្យអ្ាកទឃើញផ្នាកខាងកន ុងថ្នា  ឬថ្នា ។ (ថង់ផ្ទា សទ កិទមៅ មិ្នអាចទក្បើប្លនទទ)

សូម្យកថង់ផ្ដលមនធនធានផ្កថ្ចាទ ើងេញិទៅនទះ។

ក្កោសកាត៉ុងទធវ ើទកសេឺជាធនធានផ្កថ្ចាទ ើងេញិ។ សូម្ក៉ុំទក្បើវាជាធ៉ុងសក្មម្។ ● សក្មប់ថ្ថៃក្បមូ្លសំរម្ សូម្ទម្ើល ក្បតិទិនថ្ថៃក្បមូ្លសំរម្។

តារាងតម្រៀបសំរារទី

្រងុហិរា៉ា ស ៊ឹការ់

<បមងក ើតម ើងឆ្ន ំមេយវ៉ា រ3ខែ7>

រំខែខែេបានររាទ រ

* សូរមរើេមេហទំព័រទី្រងុស្ាប់ព័ត៌ានច ងម្កាយ

បំផ តែូចជាតម្រៃ។

រទបៀបផ្បងផ្ចកធនធានោក់ទចញកាកសំណល់តាម្នទះ

ការចាត់ថ្នា ក់តាម្លំោប់

ក្បទ្ទក្កោសចាស់

● កាខសត ែិតតប័ែណ

● ទសសនាវែត ី មសៀវមៅ

● ្រដាសកាត ងម វ្ ើមរស "

រញ្ច ប់្រដាសែូចជាទ៊ឹរមដាោះមោ

(រញ្ច ប់្រដាសទ៊ឹរមដាោះមោ ទ៊ឹរខផៃម ើ និងមេសជ្ជៈានជាតិ្ា)

● ្រដាសមផសងមទៀត (្ំជាងនារប័ែណ )

(្រដាស់រ ុំ ្បអប់្រដាស កាតប  ាត េ់ មសៀវមៅរត់្តា ្រដាស់អន សាវរ ើយ៍។េ។)"
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●ខ្លៃ ញ់មចៀន
● ដារ់វមៅរន ុងែបមហើយ ្េបវ មហើយដារ់វមចញរន ុង  ្ងពិមសស (ពែ៌ម្បតង)។

● រ ំម្បើអវ ើមផសងម្ៅពីែប  ជា  ្ង។

● ដារ់្រដាសមផសងមទៀតរន ុងថង់្រដាស។េ។ មែើរបីរ ំឱ្យវមៅរាយបា យ។

● មបាោះមោេ្រដាសរមដៅ  ្រដាស្ររួន ្រដាសខែេានភ្ជជ ប់ជារួយវ ើនីេ ្រដាសមផេររំមៅ ខែេអាចមបាោះព រពមដាយខែរ ្រដាសរ ោះមរ ើជាមែើរ ជាការ

សំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។ "

●រំប  ង

◆ អនរខែេាន្បខវងចំមហៀង 25 សង់ទីខរ ្ត ឬតិចជាង "

● មោេរំប  ងទមទ មហើយដារ់រន ុង  ្ង (ពែ៌មេឿង)។

●រ ំរំមទចរំប  ង។

● សូរម្បើរំប  ងបាញ់ និង  ្ងហ្គា សមៅមេើត ។

(្បសិនមបើអនរានបញ្ហា ណារួយសូរយរវមៅខផនរអាជី្វររម ្បរូេបានែូចបានមរៀបរាប់ខ្លងមេើ។

● មោហៈ

រំមសៀវ ែេោះ រង់ ច្រក ន ជួ្រហ្គា ស
ា ស ីនរមដត ររា រ ច្រក នរី្រូមវ៉ាវ ខែសមេៃ ើង

◆ រំប  ងទមទខែេាន្បខវងចំមហៀងមេើសពី 25 សង់ទីខរ ត្

● សូរដារ់មោហៈមៅជិ្ត  ្ងស្ាប់រំប  ង (ពែ៌មេឿង)។

(សូរដារ់វមៅខ្លងម្ៅ  ្ង។ )

● ស្ាប់រង់ សូរភ្ជជ ប់សេ េ័ីរខែេានាៃ រ "្នធាន"។

● ែរថម និងម្បងកាតមចញ រ នមពេែរច្រក ន និងររា ររមដត ។ "

ែប្ា

● ែបទ៊ឹរផ៊ឹរ

● ែបម្េឿងមទស

● ែបម្េឿងសំអាង (រិនរាប់បញ្ច េូវតថ ុធាត មែើរពែ៌សទ៊ឹរមដាោះមោ)

● សូរចងកាខសត ទសសនាវែត ី មសៀវមៅ និង្រដាសកាត ងម វ្ ើមរសជារួយខែសអរសរ។

● ែិតប័ែណ អាចដារ់មចញររួោន ជារួយកាខសត។

● សូរមបាោះមោេមសៀវមៅ  និងវតថ ុខែេបានមបាោះព រពជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។ "

រទបៀបោក់ទចញសូម្ក្បយ័តា

● ោនរញ្ច រ់ ម ើ (ផេិតផេខរម្ចន) មផើងផ្កក  រញ្ច រ់ រួរ ម្េឿងសម នូ ែូចជាោន ស ីឌី។

ច្រក នបាយ ររា រអេា ិសនី អាងោងោន ា ស ីនបូរ្ូេី ោនខត  ្ងទ៊ឹរ ។េ។

◆ វតថ ុរាងជាេូបាន្បខវងចំមហៀង 50 សង់ទីខរ ្ត ឬតិចជាង និងានទរងន់ 25 េី ូ្ការ ឬតិចជាងមនោះ។

◆ ធាត រាងជាបនេោះានរ្ាស់ 5 សង់ទីខរ ្ត ឬតិចជាងមនោះ ្បខវងចំមហៀង 1 ខរ ្ត ឬតិចជាង និងទរងន់ 25 េី ូ្ការ ឬតិចជាងមនោះ។

◆ វតថ ុរាងជារំណាត់ានរ្ាស់ ១០សង់ទីខរ ្ត ឬតិចជាងមនោះ ្បខវង ១រ ឬតិចជាងមនោះ និងានទរងន់ ២៥េី ូ្ការ ឬតិចជាងមនោះ»។

● ថមពិេ (្បមេទម្បើខតរួយែង)

● ថមពិេ្បមេទការ់ (មេែរូែរ ូ ខែេ CR ឬ BR)

● ខទរ ូ ខរ ្តបារត, sphygmomanometer, ខទរ ូ ខរ ្ត

● អំពូេមេៃ ើង "

●បាៃ រសេ រិរងឹ។(ថ្នស、  ្ងផទ រុអាហ្គរ、  ្ង　、្បដាប់មរមងមេងជាមែើរ)

●ផេិតផេម ើ　បាៃ រសេ រិរងឹ、មសរា៉ា រិច、េាយន៊ឹងរញ្ច រ់

●ចងបាច់ឬដារ់រន ុងថង់ថ្នៃ ឬថង់េៃ ៊ឹថ្នៃ

●ថមពិេ្តូវមដាោះមចញមហើយដារ់វមោេរន ុងសំរារម្ោោះថ្នន រ់។

●អំពូេមេៃ ើងខបររិនអាចខរម្ នម ើងវញិបានមទសូរវដារ់មោេជារួយសំរាររិនអាចម ោះបាន។

● សូរដារ់វមៅរន ុង្បអប់ថម។ (ម្ថងម្នសំរារខែេរិនអាចម ោះបាន)

● ដារ់ "ខទរ ូ ខរ ្ត ខសពររ ូា ែូខរ ្ត ខទរ ូ ខរ ្ត" ខែេានរូេដាា នមេើបារតមៅរន ុងថង់ថ្នៃ ។

● សូរម្បើមេៃ ើងរ នមពេដារ់មចញ។

* សូរនំាយរថមខែេអាចារបាន និងថមប ូ ត ង (មេែរ ូ ខែេ SR ឬ LR) មៅហ្គងម្ែេូ្បរូេផ្ុំ។ "

● បំពង់  (្បមេទបំពង់្តង់, ្បមេទចិមញ្ច ៀន, ្បមេទអំពូេ។េ។)

* សូរមបាោះមោេចមងកៀង incandescent ផេិតផេ LED និងបំពង់ fluorescent ខែេែូច ររួជារួយន៊ឹងសំរារខែេរិនអាចម ោះបានមផសងមទៀត។
 "

● ដារ់បំពង់ មៅរន ុងថង់ថ្នៃ  ឬថ្នៃ  ឬ្បអប់មៅមពេទិញ មែើរបីរ ំឱ្យវខបរ។

សូរដារ់វមចញមៅរខនៃង្បរូេរន ុងថង់ ្បអប់ជាមែើរ ខែេែ សពីសំរារខែេរិនអាចែ តបានមផសងមទៀត។

● បំពង់ហ្ ៃុយមវ៉ាសខែេទារ់ទងន៊ឹងសររមភ្ជពអាជី្វររមរិនអាច្បរូេបានមទម្រោះវជាការសំែេ់ឧសាហររម។ "

　　　　ែបជារួយាៃ រ

● ម្េឿងមទសជារ់ោរ់ែូចជា មេសជ្ជៈ មេសជ្ជៈទ៊ឹរមដាោះមោ និងទ៊ឹរស ីអ ីវ។

មេសជ្ជៈានជាតិអាេ់រ េរួយែបរបស់ ហ ន រីរនិ ប  មណាណ ោះ»។

　　　　  ្ងនិងមវចែចប់ជារួយាៃ រ"

* វែ សពីផេិតផេបាៃ សេ ិរ។

● ថង់ផ្កៃ សេ ិច ែប រញ្ច ប់ បំពង់។

សាា រៈមវចែចប់ Styrofoam សាា រៈមែន ើយ បាៃ សេ ិរ  ្ងបាៃ សេ ិច និងការមវចែចប់ "

● យរេ្រប និងាៃ រ ⇒ ោងជ្្រោះខ្លងរន ុង ⇒ រំមទច ⇒ ដារ់វមៅរន ុងថង់ថ្នៃ  ឬថ្នៃ  រចួដារ់វមចញ។

● រ ំម្បើថង់្កាស់ (ថង់ែាច់ ថង់្សូវ ថង់ជី្។េ។)។

● មោេវតថ ុាា តជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។

● ដារ់េ្របផ្កៃ សេ ិច និងផ្កៃ រសញ្ហា មៅមេើ  ្ងបាៃ សេ ិរ និងការមវចែចប់។ "

●ម្បើខ្លងរន ុងឲអស់មហើយ⇒ជូ្តយររែវរ់មចញ⇒ដារ់តាៃ ភ្ជពឬដារ់ថង់ថ្នៃ
●របស់ណាជូ្តអត់្ជ្ោះសូរដារ់រន ុងសំរាររយម ោះ

●មដាយរិនេិតពី្បមេទម្នថង់,្រណាត់ ថ្នស, ខពង, េ, ដារ់វមៅរន ុងថង់ថ្នៃ  មហើយដារ់វមោេ។
●សូរសងកត់វឲរំពិតមហើយ、រូវដារ់មោេរន ុងថង់សំរារ
●សូរមោេការសំែេ់មវជ្ជាស្តសតតារផេោះជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។

● ោងសាា តមរស្រដាស កាត់វឱ្យចំហ មហើយដារ់រន ុង  ្ងពិមសសរួយ (ពែ៌មែៀវែច ី)។

● មដាោះេ្របផ្កៃ សេ ិច មហើយដារ់វមចញរន ុង  ្ងបាៃ សេ ិរ និងមវចែចប់។

 អាចទ រមោេែូចខែេវមៅ។

● មដាោះែបមហើយដារ់វមចញរន ុង  ្ងពិមសសរួយ (ពែ៌្បមផោះ)។

● មដាោះេំរប។

● មបាោះមោេែបខែេែូច រញ្ច រ់រាបមសម ើ ខវ៉ានតា បំពង់  និងអំពូេមេៃ ើងជាសំរារខែេរិនអាចម ោះបាន។

● សូរ្បេេ់ែបខែេអាចយរររវញិបាន ែូចជាែប្ាមបៀរមៅហ្គងខែេអនរបានទិញវ។

● មៅមពេអនរដារ់វមចញ ចូរមយើងដារ់វឱ្យមសង ៀរ មែើរបីរ ំឱ្យានសំម ងខ្លៃ ងំ។ "

● សំមេៀរបំររ់

● វងំនន (ម វ្ ើពី្រណាត់)

● េួយ

● សូរចងមខ្លអាវមដាយខែស ឬដារ់រន ុងថង់្រដាស មហើយដារ់វមចញ អនររិនអាចដារ់រន ុងថង់បាៃ សេ ិរបានមទ។

● រ ំដារ់មចញមៅម្ថងវសា។ (្បសិនមបើវមសើរ វន៊ឹងរិនខរនជា្នធានមទ។ )

● កាត់របស់ខែេ្បឡារ់ខ្លៃ ងំរន ុងរងវង់ 30 សង់ទីខរ ្ត បាច់វជារួយខែស មហើយមបាោះមោេវជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។ "

កាកសំណល់ផ្ដលអាច

ទ ះប្លន។

●  (ការសំែេ់ចរា ិនអាហ្គរ អាហ្គរខែេមៅសេ់ សំបរសរ ្ទ។េ។)

● ្រដាសខរម្ចនម្ៅពីវតថ ុធាត មែើរខរម្ចន (្រដាស្បឡារ់ម្បង ្រដាសរមដៅ ។េ។)

● រញ្ច ប់ទ៊ឹរររ ារធាត សំមែើរ សាា រៈរមដៅ រាងកាយខែេអាចមោេបាន។

● ាប ត ង, ្រណាត់រែវរ់ខ្លៃ ងំ

● សំែេ់មអតោយ (រន ុងរងវង់ 30 សង់ទីខរ ្ត)

● កាខសត , ខែសវ ើមែអូ (េ្របផទ រុ, ររែីមៅសំរារខែេរិនអាចែ តបាន)

● ការសំែេ់ខែេអាចម ោះបានរហូតែេ់ 30 សង់ទីខរ ្ត

● ដារ់វមៅរន ុងថង់ថ្នៃ  ឬថ្នៃ  មហើយដារ់វមចញ។

● បងហ រូទ៊ឹរពីស្ារ មហើយចងាត់ថង់ឱ្យបានេា ។

● សូរដារ់្រដាសកាត ងម វ្ ើមរសជា្រដាសខរម្ចន។

● កាត់្រណាត់ និង្រដាសជ័្រខែេរិន្បឡារ់រន ុងរងវង់ 30 សង់ទីខរ ្ត មហើយចងវមដាយខែស។ "

ឧបករណ៍តូចៗ

សូម្ោក់កន ុងក្បអ្ប់ក្បមូ្ល

របស់សាោសាធារណៈ។

● បញ្ច េូរនធមដាត្បអប់្បរូេ (30 សង់ទីខរ ្ត x 15 សង់ទីខរ ្ត)

ម្េឿងម្បើ្បាស់រន ុងផេោះខែេបំររ់មដាយអេា ិសនី ឬអាេ យខែេាន្បខវង្បខហេ 20 សង់ទីខរ ្ត

(ឧទាហរែ៍៖ ទូរសពេម្ែ រ ងសូេមហារ ររម វ ិ្ ីមហារ កាមររា៉ា  អាដាប់ទ័រ AC

ខែស, ការបញ្ហជ ពីចាង យ, រ ូែ៊ឹរ, មរា៉ា តទ័រ, កាសាត ប់្តមចៀរ, ា ស ីនោរ់ស ីឌី,

អនរមេង MD, ម្េឿងរ ំពយូ ទ័រ, វទិយុ )"

● សូរដារ់វមៅរន ុង្បអប់្បរូេស្ាប់ឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះតូចៗខែេបានែំម ើងមៅរន ុងាេាធារែៈ្សរុ និងាេាធារែៈរណាត េ អោរ្ំ/

ឧបសរព ័នធ ម្នាោ្រងុ រជ្ឈរែឌ េអាជី្វររមបរាិា ន ផ្កៃ ហាខរម្ចនម ើងវញិ និងរជ្ឈរែឌ េាត រ្នធាន (Hiratsuka សហររែ៍ាត រ្នធានទី្រងុ)។

● សូរេ បព័ត៌ានផ្កេ េ់ែល នួរបស់អនរ។

● ែរថមមចញ មហើយមបាោះមោេវជាការសំែេ់ម្ោោះថ្នន រ់។

● ស ីឌី, MD, រ ំពយូ ទ័រផ្កេ េ់ែល នួ, អំពូេមេៃ ើង, បំពង់ fluorescent, េ. រិន្តូវបាន្េបែែត ប់មទ។ "

ខររម ើ (ខររធាង)

ការ្បរូេផេោះនីរួយៗមដាយ

ការររ់តារទូរស័ពេ (ឥត
េិតម្ថៃ)

សូរមរើេខ្លងម្កាយ

ស្ាប់ព័ត៌ានេរា ិ

ត។

 

● ទំហំម្នរួយែ ំានរន ុងរំរាស់ 10 សង់ទីខរ ្ត និងរន ុង្បខវង 80 សង់ទីខរ ្ត។

(វរិនសំខ្លន់មទ្បសិនមបើវានសៃ ៊ឹរ)

● ស្ាប់ទរងន់ខែេអាចផទ រុបានមដាយរន សស្ំាន រ់ សូរម្បើខែសខែេម វ្ ើពីជ័្រ ឬវតថ ុធាត មែើរ្រមជាតិ (ខែសខែរ ខែស។េ។ រិន្តូវបាន

អន ញ្ហា តមទ)។

បាច់រន ុងរ្ាស់ 30 សង់ទីខរ ្ត។

* សូរទារ់ទងររមយើងែំុ្ស្ាប់វតថ ុខែេានរ្ាស់មេើសពី 10 សង់ទីខរ ្ត។

★ វរិនអាច្បរូេបានមទ្បសិនមបើវ្តូវបានបមងក ើតមចញពីសររមភ្ជពអាជី្វររមរបស់រសិររ ឬ្បសិនមបើអនរមសន ើស ំកាត់មចញពី្ររុហ  ន

មរៀបចំមទសភ្ជព។ "

● វរិនអាច្តូវបានដារ់មចញជាការសំែេ់ខែេរយម ោះ ឬរិនអាចម ោះបានមទ។

● សូរម វ្ ើការររ់ទ រមដាយមៅទូរស័ពេមៅមេែពិមសសស្ាប់ការទទួេការររ់ (☎0463-24-1610)។

● ្បសិនមបើអនរម្បើខតមមម  និងសៃ ៊ឹរ ចូរមបាោះមោេវជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។

● មែើរឬសសី មែើរ្រ័រសែ៍ែម ុរ វេៃ ពិ េ រ រខជាតិខែេបងកម្ោោះថ្នន រ់ (ែូចជាមែើរអូេីវ) មែើរម ើម ើងេន ំ និងមែើរផ្កក រ ោបេួរររាទ ររន ុងរងវង់្បខវង 30 

សង់ទីខរ ្ត និងរ្ាស់ 5 សង់ទីខរ ្ត មហើយដារ់មចញជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។

● អនររិនអាចយរវមៅរជ្ឈរែឌ េ  ្ររិចចបរាិា ន ឬមរាងច្ររំមទចស្ារខែេានទំហំ្ំមនាោះមទ។ ""

 សំរារ្ំ

① ្បរូេផេោះនីរួយៗមដាយ

ការររ់តារទូរស័ពេ (េិតម្ថៃ)

② បញ្ច េូ (េិតម្ថៃ)

សូរមរើេខ្លងម្កាយ

ស្ាប់ព័ត៌ានេរា ិត។ "

"❶ ្បរូេផេោះនីរួយៗ (េិតម្ថៃ)

្បសិនមបើមោរអនរចង់បាន សូរពិនិតយមរើេទំហំ (ទទ៊ឹង ជ្ម្ដ ររពស់) ម្នទំនិញ រចួដារ់ររយតារទូរស័ពេមៅកាន់ខផនរទទួេមេញៀវររ់ទ រ 

(☎0463-24-1610) មែើរបីម វ្ ើការររ់ទ រ។

បនាេ ប់ពីម វ្ ើការររ់រចួ សូរភ្ជជ ប់សំប ្តបង់ម្ថៃសំរារ មហើយយរវមចញមៅកាេបរមិចេទ្បរូេ។ "

❷ មោេមៅនំាររ (េិតម្ថៃ) * សូរចំណាថំ្ន មោេមៅែ៊ឹរតារែល នួខ្ប្បួេអា្ស័យមេើ្បមេទសំរារ្ំ។

◆ រជ្ឈរែឌ េរែិជ្ជររមបរាិា ន (☎0463-55-6615) * បិទម្ថងអាទិតយ

ហុ្ត ង,  រំរាេ្ពំ, ពូរ (មដាយោម ននិទាឃរែូវ) ។េ។
* ហ្តូ ង រំរាេ្ពំ និងរំរាេ្ពំអាច្តូវបានកាត់រន ុងរងវង់ 30 សង់ទីខរ ្ត រ ុំមដាយខែស មហើយដារ់មចញជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន។

◆ មរាងច្ររមរេចសំរារ្ំ (☎0463-22-4557) * បិទមៅម្ថងទី 29 ែេ់ម្ថងទី 31 ម្នមរៀងរាេ់ខែ

ត  មៅអី ្ទងូថត   តទទួេមេញៀវ ពូរ (ាន្ពី) ខ្េ។េ។

● ហ្តូ ន រ្ាេ្ពំ  មហ្គា ហា មៅអី   តទទួេមេញៀវ ្បអប់ថត ត  ត  ខ្េ ពូរ ។េ។

● មៅរន ុងររែីម្នេូបរួយ ្បខវងាខ ងេឺមេើសពី 50 សង់ទីខរ ្ត និងតិចជាង 2 ខរ ្ត ● រន ុងររែីោនឬែំបង្បខវងមេើសពី 1 ខរ ្ត និងតិចជាង 2 ខរ ្ត ● ទរងន់ េឺមេើសពី ២៥េី ូ្ការ»។



សំទណើរក្បមូ្លសំរម្ធំ (េិតថ្ថា) (តក្ម្ូេឱ្យកក់ទ៉ុកម្៉ុន)

រទបៀបទចាលទក្េឿងទក្បើក្ប្លស់កន ុងនទះផ្ដលផ្កថ្ចាទ ើងេញិ

្ររុហ នែ៊ឹរជ្ញ្ជ នូមសយែូរំែត់ទីតំាងទទួេជិ្រក ាេិ

អស័យដាា ន្រងុជិ្រក ាេិអ ិម្រយ េេ ្ររុ８２２ជួ្រ４

មេែមតមេហ្នូ　０４６７－８７－１３０５

មា ងទទួេររយ　９：００～１２：００

　   　　　　　 １３：００～１７：００

　　　　 (រិនរាប់បញ្ច េូម្ថង ម្ថង ប់ស្ារ ជាមែើរ។)

្ររុហ នាតូខផនរខរម្ នម ើងវញិ

អស័យដាា ន្រងុជិ្រក ាេិ្ររុ１０７５

មេែមតមេហ្នូ　０４６７－８４－６７８５

មា ងទទួេ　８：００～１２：００

    　　　   １３：００～１７：００

　　　　　 (រិនរាប់បញ្ច េូម្ថងអាទិតយ និងម្ថង ប់ស្ារ)

ការបរខ្បពហ ភ្ជាជារួយររម វ ិ្ ី (Catalog Poket) ខែេអាចម្បើបានមៅមេើាម តហ្នូ និងមថមបៃត។
វរ៏ានរ ែររអានសំម ងផងខែរ។

វោំ្ទ 10 ភ្ជាររួទាងំភ្ជាជ្ប  ន។

ជ្ប  ន អង់មេៃស រូមរ៉ា ចិន (ប រាែ ារញ្ា ) ម្ថ ព័រទ យហ្គា េ់ មអសា ញ ឥែឌ មូនស ី មវៀតណារ

រ ំពយូ ទ័រផេោះ្តូវបាន្បរូេមដាយ្ររុហ  នផេិតមដាយខផារមេើ ចាប់សត ីពីការមេើរររពស់ការម្បើ្បាស់្នធាន្បរបមដាយ្បសិទធ
ភ្ជព ។
ការារសួរ  វទិាាា នាាេរររួបញ្ជ េូទូមៅរ ំពយូ ទ័រhttps://www.pc3r.jp

℡ 03-5282-7685 FAX 03-3233-6091

រ៏ានការ្បរូេផ្ុំមដាយអាជី្វររមខែេបញ្ហជ រ់មដាយចាប់សត ីពីការមេើរររពស់ការខរម្ចនម ើងវញិនូវឧបររែ៍មអ ិច្តូនិរខ្លន ត

តូចខែេបានម្បើរចួ។េ។"

ារសួរព័ត៌ាន៖ ្ររុហ  នរខិែតត យ បំាងhttps://www.renet.jp

                               ℡ 0570-085-800 អ ីខរេ call@renet.jp

ឧបររែ៍មោេមៅ

តួរ ំពយូ ទ័រ/រ ំពយូ ទ័រយួរម្ែ

* ម្េឿងបនសខំែេានមៅរន ុងផេិតផេ ែូចជា មអ្រង់ កាត រច ច រែុ្រ និងខែស ន៊ឹង្តូវបាន្បរូេររួោន ជារួយរ ំពយូ ទ័
រ។

 

"ឧបររែ៍មោេមៅ៖ ● ា ស ីន្តជារ់ ● ទូរទសសន៍ ● ទូទ៊ឹរររ ទូរទ៊ឹរររ ● ា ស ីនមបារេរ់ ា ស ីនសរងតួសមរៃៀរបំររ់

◇ សូរែំមែើរការមដាយវ ិ្ ីាស្តសត រួយរន ុងចំមណារវ ិ្ ីខ្លងម្ការ។

(1) សួរហ្គងខែេអនរបានទិញផេិតផេពីរ ន ឬហ្គងខែេអនរចង់ជំ្នួសវជារួយផេិតផេថមី។
(2) ស ំឱ្យ្ររុហ  ន្បរូេសំរារ និងែ៊ឹរជ្ញ្ជ នូទូមៅ មែើរបី្បរូេសំរារ។
្ររុហ  នទាងំ 3 ខ្លងម្ការអាចបង់ជាាច់្បារ់បានបនាេ ប់ពីបានមៅមេងផេោះរបស់ពួរមេ។

នីតិវ ិ្ ីេឺារញ្ា ម្រោះអនររិនោំបាច់មរៀបចំសំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះមដាយែល នួឯងមទ។

(បខនារពីមេើការចំណាយខែេខចងមដាយចាប់ និងបទបបញ្ាតត ិ ម្ថៃរែាបាេអាច្តូវបានេិតម្ថៃ ែូមចនោះសូរទារ់ទង្បតិបតត ិររអាជី្វររមនីរួយៗ។ )

្ររុហ នមសវ៉ា ររមាា ត្រងុហិរា៉ា ស ៊ឹការ់អូការិ្ររុ２５４５ជួ្រ1 ☎0463-54-4965

្ររុហ នអេិវឌឍន៍បរាិា នខ្លណាកាវ៉ា ្រងុហិរា៉ា ស ៊ឹការ់ណាការ់ែូ្ររុ１６ជួ្រ１１ ☎0463-21-14792

្ររុហ នានរំែត់ផារអាមអាេិ្រងុហិរា៉ា ស ៊ឹការ់ណាការ់ែូ្ររុ15ជួ្រ１２☎0463-25-1138

* សូរពិនិតយមរើេមេហទំព័រទី្រងុស្ាប់ព័ត៌ានមផសងមទៀត។

(3) ទិញសំប ្តខរម្ នរបស់ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះមៅការយិេ័យម្្បសែីយ៍ មហើយបនាេ ប់ររយរវមៅរខនៃង្បរូេបនាេ ប់ (្បអប់ដារ់ចូេ)។

◇ អំពីសំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះ

មៅមពេទិញសំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះមៅការយិេ័យម្្បសែីយ៍ សូរពិនិតយមរើេម ម្ ោះ្ររុហ  នផេិតឧបររែ៍មោេមៅជារ ន។

សូរចំណាថំ្នតម្រៃខ្ប្បួេអា្ស័យមេើទំហំមអ្រង់ (អ ីញ) ស្ាប់ទូរទសសន៍ និងទំហំ (ℓ) ស្ាប់ទូទ៊ឹរររ និងា សីនត៊ឹរររ ែូមចនោះសូរពិនិតយជារួយ

ម ម្ ោះ្ររុហ  នផេិត។

រជ្ឈរែឌ េេរ់សំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះ ទូរស័ពេ 0120-319640

អនររ៏អាចពិនិតយមរើេការេិតម្ថៃមៅមេើមេហទំព័ររបស់រជ្ឈរែឌ េេរ់សំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះរបស់សាេរឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះផងខែ

រ។

"

　　(4) ស ំ្រងុ្បរូេ

នីតិវ ិ្ ីេឺែូចោន មៅន៊ឹងការ្បរូេសំរារខែេានទំហំ្ំ (ការររ់ទ ររ នមៅការយិេ័យទទួេមេញៀវររ់ទ រ (☎0463-24-1610))

 ប  ខនតសូររត់សាា េ់ចំែ ចខ្លងម្ការ។

* សំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះ និងម្ថល ្បរូេ និងម្ថៃែ៊ឹរជ្ញ្ជ នូ 2,500 មយ ន (សំប ្តទូទាត់សំរារ 5 សនៃ ៊ឹរ) ្តូវបាន

ទារទារស្ាប់ឧបររែ៍មោេមៅនីរួយៗ។

● អនរន៊ឹង្តូវានវតតានមៅមពេ្បរូេ។

មៅមពេម វ្ ើការររ់ សូរម្ជ្ើសមរ ើសតំបន់មពេមវោមៅមពេ្ព៊ឹរ ឬមពេរមសៀេ។

● សូរ្បេេ់វមៅររមររ្បរូេមដាយរិនោំបាច់ភ្ជជ ប់សំប ្តខរម្ចនឧបររែ៍ម្បើ្បាស់រន ុងផេោះ

2

ការទទួលកក់ និងការក្បមូ្ល និងដ៊ឹកជញ្ជ ូនសំរម្ធំដ៉ុ ំនិងសាខាកាត់ទចញក្តេូប្លននតល់ទៅឱ្យផ្នាកឯកជន។

ទំនាក់ទំនង៖ សំរម្ធំដ៉ុ ំត៉ុទទួលការកក់ទ៉ុករបស់សាខាផ្ដលកាត់ទចញ

☎0463-24-1610 ◆ទម ងទទួលទ ញ្ៀេ 8:30-17:00 (ច័នទ-ស៉ុក្ក)

រទបៀបទប្លះទចាលក៉ុំពយូ ទ័ររបស់អ្ាក។

ការផ្កថ្ចាទក្រង អ ៊ឹងរបស់សតវតូចៗ ដូចជាសតវចិញ្ច ៊ឹម្ជាទដើម្។

ការក្បមូ្លសាខាកាត់ទចញសក្មប់នទះនីមួ្យៗ (តក្ម្េូឱ្យកក់ទ៉ុកជាម្៉ុន)

① សូរទំនារ់ទំនងទូរស័ពេររការយិេ័យទទួេមេញៀវររ់ទ រ (☎0463-24-1610)។

② មៅមពេម វ្ ើការររ់ សូរ្បាប់មយើងពីអាសយដាា ន ម ម្ ោះ មេែទូរស័ពេ ្បមេទម្នាខ្លខែេកាត់មចញ ចំនួនបែំុ្ និងទីរខនៃងស្ាប់ដារ់។

③ រំែត់កាេបរមិចេទ្បរូេមដាយខរត្រូវកាេបរមិចេទ្បរូេខែេចង់បាន និងភ្ជពអាចររបាន។

④ ចងខររខែេកាត់មចញមដាយខែសរួយ មហើយដារ់វមចញមៅរខនៃងខែេបានរំែត់្ត៊ឹរមា ង 8:30 ្ព៊ឹរម្នម្ថង្បរូេ។

* ការររ់ទ រអាចានរន សសម្ចើន។ មយើងសូរផតេ់អន ាសន៍ឱ្យររ់រ នមពេកាត់មចញ។

■ ទ រខរររន ុងរំរាស់ 10 សង់ទីខរ ្ត និង្បខវង 80 សង់ទីខរ ្ត។ វរិនសំខ្លន់មទ្បសិនមបើវានសៃ ៊ឹរ។

■ សូរែចប់វរន ុងរំរាស់ 30 សង់ទីខរ ្តជារួយន៊ឹងខែសខែេម វ្ ើពីជ័្រ ឬវតថ ុធាត មែើរ្រមជាតិ មែើរបីឱ្យវអាចែ៊ឹរមដាយរន សស្ំខតាន រ់ឯង។

■ សូរដារ់វមៅន៊ឹងរខនៃង និងមៅរខនៃងខែេរយ្សួេដារ់រន ុងឡាន។

■ រ ោំយវតថ ុរិនាា តែូចជាែប រំប  ង ថម និង្រចរ ម្រោះវន៊ឹងម វ្ ើមអាយា ស នីែូច។

■ វរិនអាចដារ់មចញជាការសំែេ់ខែេអាចម ោះបាន ឬការសំែេ់ខែេរិនរយម ោះមៅចំែ ច្បរូេសំរារបានមទ។

■ មពេនំាររ (េិតម្ថៃ) ①ច័នេ  -មមរ៍ 8:30-12:00 13:00-17:00

■ ្បសិនមបើអនរចង់្បរូេ (េិតម្ថៃ) ② ច័នេែេ់ស ្រ 8:30-12:00 13:00-16:00

■ ការ្បរូេសតវតូចៗរបស់ាច ស់រិនាា េ់ (ឥតេិតម្ថៃ) ③ច័នេ  -មមរ៍ 8:30-12:00 13:00-17:00

សូរទូរស័ពេររមេែ 0463-55-6650 រន ុងអំ ុងមពេមា ងខ្លងមេើ។

* ស្ាប់ខតររែី ③ សូរចូេមៅកាន់ 0463-23-1111 មេើរខេងខតមពេមនោះ។

(1) ការបញ្ហជ រ់ទំនិញ (ពិនិតយរ នមពេម វ្ ើការររ់ទូរស័ពេ)

● សូរពិនិតយមរើេថ្នមតើរបស់មនាោះានទំហំមេើសមៅរន ុង "រមបៀបបំខបរ និងមបាោះមោេការសំែេ់/្នធានរន ុង្េួារ" និងថ្នមតើវបំមពញ

តារេរខែៈវនិិចេ ័យណារួយខ្លងម្ការខែរឬមទ។

រន ុងររែី 1 េូប្បខវងាខ ងមេើសពី 50 សង់ទីខរ ្តមហើយសា ិតមៅរន ុងរងវង់ 2 ខរ ្ត។

រន ុងររែីផ្កៃ រមេែ 2 និងរំណាត់្បខវងមេើសពី 1 ខរ ្ត និងរន ុងរងវង់ 2 ខរ ្ត។

អនរខែេានទំងន់មេើសពី 25 េី ូ្ការ

* សូរពិនិតយមរើេធាត  បរាិែ និងទំហំ (ទទ៊ឹង ជ្ម្ដ ររពស់) ម្នសំរារខែេានទំហំ្ំមដាយេរា ិត។

(ោំបាច់មៅមពេម វ្ ើការររ់ទូរស័ពេ)

② ការររ់ទូរស័ពេ

● សូរម វ្ ើការររ់ទ រជារ ន មដាយម្បើមេែទូរសពេទទួេការររ់ (☎0463-24-1610)។

● សូរអន ញ្ហា តឱ្យពួរមយើងែ៊ឹងពីធាត  បរាិែ ទំហំ (ទទ៊ឹង/ជ្ម្ដ/ររពស់) អាសយដាា ន ម ម្ ោះ និងមេែទូរស័ពេ។

● មៅមពេដារ់ររយតារទូរស័ពេ កាេបរមិចេទ្បរូេ្បារ់ខែេចង់បាន និងភ្ជពអាចររបានន៊ឹង្តវូបានខរត្រូវមែើរបីរំែត់ម្ថង្បរូេ។

(ានម្ថង ប់ស្ារបខនារមេើច ងខែ (ម្ថងទី 29 ែេ់ម្ថងទី 31) និងម្ថង ប់ស្ារច ងឆ្ន ំនិងឆ្ន ំថមី។ )

● រំែត់ចំនួនសំប ្តបង់ម្ថៃសំរារមសម ើន៊ឹងម្ថៃមសវ និងទីតំាង្បរូេ។

● ្បសិនមបើអនរចង់បខនារធាត  ឬផ្កៃ ស់ប្រូបរាិែបនាេ ប់ពីការររ់ទ រ សូរទារ់ទងររមយើងែំុ្មៅ្ព៊ឹរម្ថងរ ន។

③ ទិញសំប ្តស្ាប់ការ្បរូេ និងម្ថៃែំមែើរការស្ាប់សំរារ្ំ (សំប ្តបង់ម្ថៃសំរារ)

● បនាេ ប់ពីម វ្ ើការររ់ទូរស័ពេរចួមហើយ សូរទិញមៅហ្គងរយ្សួេរន ុងទី្រងុខែេានរិចចសនាជារួយ្រងុហិរា៉ា ស ៊ឹការ់ ។

● មយើងន៊ឹងខែនំាអនរមៅកាន់ហ្គងខែេមៅជិ្តអនរមៅមពេអនរម វ្ ើការររ់ទ រ។

● ព័ត៌ានរបស់ហ្គងរ៏្តវូបានបមរា ោះមៅមេើមេហទំព័ររបស់ទី្រងុផងខែរ។

● ្តវូ្បារែថ្នសរមសរកាេបរមិចេទ្បរូេ និងម ម្ ោះមៅមេើសំប ្តទូទាត់ម្ថៃស្ារ។

● សូរភ្ជជ ប់សំប ្តបង់ម្ថៃស្ារមៅន៊ឹងទំនិញ មហើយដារ់វមចញមៅរខនៃងខែេបានរំែត់្ត៊ឹរមា ង 8:30 ្ព៊ឹរម្នម្ថង្បរូេ។ "

សំរម្ផ្ដលមិ្នអាចក្បមូ្លប្លន និងទប្លះទចាលកន ុងទីក្កងុ
■ ពិបាររន ុងការែំមែើរការ

ពាែូ, រ ូ តូ, សំបររង់, ថម, បំពង់ពនៃត់អេាេ័ីយ, ស វតាភិ្ជពការររមេៃ ើង, អាងងូតទ៊ឹរ (អាងងូតទ៊ឹរ), ែីនិងែាច់, ថម,

បល ុរមបត ង, ឥែា, បាយអ, មរបឿងែំបូេ, ស ីឡំាងឧសម ័ន propane, ម្បងកាត, ាំង,

ម្បងការសំែេ់ (ម្ៅពីអាចបរមិភ្ជេបាន) ថ្នន ោំប ារធាត េីរី ថ្នន សំាៃ ប់សតវេា ិត កាត ររុំអិេ ា ស ីនមេៃ ើង ឧបររែ៍ផេិតថ្នរពេពនៃ ឺ្ ពោះអាទិតយ ម្េឿងបនាៃ ស់ខែេររ់ព័នធ

ែូចជា រថយនត  និងរ ូ តូ។េ។

➡ សូរពិម្ោោះជារួយអនរេរ់របស់អនរ ឬអនរជំ្នាញខផនរខរម្ចន។

■ ការសំែេ់ឧសាហររម៖ ស្ាប់ការសំែេ់សំែង់ជាមែើរ សូរសួរ្ររុហ  នរំោត់ការសំែេ់ឧសាហររម។

■ អនរមដ ការន៊ឹងទទួេែ ស្តវូចំមរោះការសំែេ់ខែេមចញពីផេោះ។

■ សំរារខែេបមងក ើតមដាយសររមភ្ជពអាជី្វររម

តាររបួ នទូមៅ សំរារខែេមរើតមចញពីសររមភ្ជពអាជី្វររម ែូចជាហ្គង ្ររុហ  ន និងមភ្ជជ្នីយដាា ន េឺជាការមបាោះមោេមដាយែល នួឯង។ ្បសិនមបើអនររិនអាចមដាោះ្ាយបាន

មទ សូរសួរ្ររុហ  នខែេានអាជាញ ប័ែណ ។

* បញ្ជ ី្ររុហ  នខែេានអាជាញ ប័ែណ ្បរូេសំរារឧសាហររម  និងែ៊ឹរជ្ញ្ជ នូ្តវូបានបមរា ោះមៅមេើមេហទំព័ររបស់មែតត ខ្លណារក វ៉ា  មហើយបញ្ជ ីម្ន្ររុហ  នខែេានអាជាញ ប័ែណ ែ៊ឹរ

ជ្ញ្ជ នូ និងែ៊ឹរជ្ញ្ជ នូសំរារទូមៅ្តវូបានបមរា ោះមៅមេើមេហទំព័ររបស់ទី្រងុ។

អំ្ពីការទចាលសំរម្ខ្៉ុសចាប់
«ការទចាលសំរម្ខ្៉ុសចាប់េឺជាបទឧក្កិដឋ

ទោងតាម្ ចាប់សត ីពីការទចាលកាកសំណល់ និងការសមអ តសាធារណៈអ្ាកន៊ឹងក្តេូនតនាទ ទោសោក់ពនធនាររពីការងារមិ្នទលើសពី 5 ឆ្ា  ំឬ

ពិន័យជាក្ប្លក់មិ្នទលើសពី 10 ោនទយ ន ទហើយកន ុងករណីសាជីេកម្ៅ អ្ាកន៊ឹងទទួលរងនូេ ការផ្ទកពិន័យមិ្នទលើសពី 300 ោនទយ ន។

ក្បសិនទបើអ្ាកទឃើញវា សូម្នតល់ព័ត៌មនខាងទក្កាម្។

* ថ្ថៃទី និងទពលទេោ ទីកផ្នាង េតថ ុផ្ដលទេទប្លះទចាល បរមិណ * ក្បទ្ទោនយនត  ពណ៌ ចំនួនោនយនតផ្ដលទប្លះទចាលទោយខ្៉ុសចាប់

ទំនាក់ទំនង៖ ផ្នាកទរលនទោប្លយបរសិាា ន ទូរស័ពទ  0463-21-9762 (ផ្ទទ ល់)

រទបៀបោក់ទៅចំណ៉ុ ចក្បមូ្ល
្តវូ្បារែថ្នយរវមៅរខនៃង្បរូេសំរារខែេររ់ព័នធមៅរន ុងតំបន់របស់អនរ។

* ្បសិនមបើអនរមផញើវមៅចំែ ច្បរូេផ្ុំមៅតំបន់មផសង វអាចបងកបញ្ហា ។
សមងកតមរើេម្ថងនិងមពេមវោ (ោប់ពី្ព៊ឹរ្ពេ៊ឹរម្នម្ថង្បរូេរហូតែេ់មា ង 8:30) ។

រន ុងនារជាសាជិ្រម្នសហេរន៍ សូរម្បើ្ បាស់វឱ្យបានាា ត ែែៈសហការនិងជួ្យោន មៅវញិមៅររ។

* ចំែ ច្បរូេផ្ុំអាផ្កតរិន និងែ នែូ (ចំែ ច្បរូេ្េប់្េង) ្តវូបាន្េប់្េងមដាយ្ររុហ  ន្េប់្េង។ "

ទយើងផ្ចកចាយតារងបំផ្បកសំរម្ជាទក្ចើនភាសា


