
ឥឡូវូហៅនិះអំកអាន ចំហៅ�ី�និើ
ហៅដីឹមីហៅត្រូី �ៀមស់ត្រូមាប់ទឹូកជំំនិន់ិ

ដឹឹងអំំពីីហានិិភ័័យរបស់់អំកន ដឹឹងថាត្រូ�វូហៅ�កន្លែនិងណាែ

ដឹឹងថាត្រូ�វហៅ�ទូូ រូស់ពីហៅទ �អំកណាន ន្លែចំករំន្លែលកន្លែ�និការរបស់់អំកន

ហៅត្រូ�ៀមហៅរៀបចំំកញ្ចបច ់កង�ន ត្រូ�មានិ
អាស់និជាន មូលដ្ឋាា និ ដឹឹងថាហៅ�ហៅពីលណាត្រូ�វូហៅ�ីស់ើ កមភាម ពី

ពិីនិិ�យហៅមីលការធានារ៉ាបា ់រងរបស់់អំកន
ចំលូហៅត្រូបីត្រូ�ស់់ស្ថាា នីិយវទូយិ  �
ABC ហៅ�តាម�ំបន់ិរបស់់អំកន

Khmer



ស់កមភាម ពីនានាន្លែដឹលត្រូ�វចាូ �់វធិានិការ
ហៅដីឹមីហៅត្រូី �ៀមស់ត្រូមាប់ទឹូកជំំនិន់ិ
1.  ដឹឹងអំំពីីហានិិភ័័យរបស់់អំកន
• ទឹកជំឹ ំនន់មិិនមានសុវត្ថិុ ភាពទេិ ិ ទឹ ទេ�យអាចើ សុមាា ប់់ជំើវតិ្ថិបាន
• ទឹកជំឹ ំនន់អាចកាត្ថិផ់្ដាា ចខ្សែ�ែ់ ទឹរូសុព ទឹទ ក អគ្គិឹ សុនិ ិ ើ លូបូ់ង្ហូរទឹូ ូ ក ឹ និង្ហូហិ្គាស់ុ
• ពនិិត្ថិយទេមិើលូជាមិយក្រុួ កមិក្រុប់ុ ឹកា (council) អំពក្រុប់ើ វត្ថិទិិឹកជំឹ ំនន់ និង្ហូកមិសុព ់ទឹកជំឹ ំនន់ទេ�កង្ហូត្ថិុុ ប់នំ ់
• និយាយជាមិយួមិនសុែខ្សែុ �លូបានរស់ុទេ�កង្ហូត្ថិុុ ប់នំ ់ទេ�ះអស់ុរយៈទេពលូយរូមិកទេ�យើ អំពហ្គានើ ិភ័យទឹ័ កជំឹ ំនន់កង្ហូត្ថិុុ ប់នំ ់
• ក្រុត្ថិវូ�ង្ហូអឹ ំពសុើ ញ្ញាា នៃនទឹកជំឹ ំនន់�ចជាការធ្លាូ ា កទេភ័់ �ា ង្ហូខ្លាំា ងំ្ហូ និង្ហូទឹកឹ�រ ឬទឹូ កឹទេ�ង្ហូើ
• ពនិិត្ថិយទេមិើលូទេគ្គិ�ទឹពំរ ័ SES ទេ�ឯ www.ses.nsw.gov.au សុក្រុមាប់់ពត័្ថិមាន៌ ប់ខ្សែនមិិ

2. ដឹឹងថាត្រូ�វូហៅ�កន្លែនិងណាែ
• កទេប់ុំ ើកប់រ ជិំះ ឬទេ�រើ ចលូកូ ងុុ្ហូទឹកជំឹ ំនន់។ ខ្សែសុង្ហូែ រកផ្លូវូា ខ្សែ�លូកាន់ខ្សែត្ថិមានសុវត្ថិុ ភាពិ ិ
• និយាយជាមិយមិួ ិត្ថិភ័កិ  ឬសាិិ ចញ់ាត្ថិខិ្សែ�លូទេ�ទេក្រុ�ត្ថិប់នំ ់ទឹកជំឹ ំនន់អំពការើ សុាកទ់េ�ឯកខ្សែនង្ហូា រប់ស់ុពកួទេគ្គិ
• ពចារណាិ អំពផ្លូើ វសុូ ា វត្ថិុ ភាពិ ិ ទេ�មិើ ីទេើ �ើ�ែ ំទេ�ើ រ ក្រុប់សិុនទេប់ើក្រុត្ថិវការូ ជំទេមិ�ា សុ

3.  ដឹឹងថាត្រូ�វហៅ�ទូូ រូស់ពីហៅទ �អំកណាន
• រកាទឹកុប់ញ្ជីើទេលូ�កី ង្ហូក្រុុ ុ �មានអាសុនទុេ�ទេលូើទឹរូសុពរទ ប់ស់ុអក ឬុ ទឹកុទេ�ជិំត្ថិអកុ
• សុក្រុមាប់់ជំំនយួកង្ហូក្រុុុ �មានអាសុនកុង្ហូទេពលូុុ ទឹកជំឹ ំនន់ ឬពយះុ សុមិទេូ �ទឹរូសុពទេទ � NSW SES តាមិទេលូ� 132 500
• កង្ហូក្រុុុ �មានអាសុនគុ្គិរំាមិ�ល់ូជំើវតិ្ថិ សុមិទេូ �ទឹរូសុពទេទ �ទេលូ� 000 (សុនូយប់ើ�ង្ហូ)

4. ន្លែចំករំន្លែលកន្លែ�និការរបស់់អំកន
• ទេរៀប់ចខ្សែផ្លូំ នការសុក្រុមាប់់ទឹកជំឹ ំនន់ជាមិយួក្រុគ្គិសារ ួ និង្ហូអកុជិំត្ថិខ្លាំង្ហូរប់ស់ុអកុ
• ក្រុប់សិុនអកមានអាុ ជំើវកមិ ម សុមិទេរូ ៀប់ចខ្សែផ្លូំ នការសុក្រុមាប់់ទឹកជំឹ ំនន់ជាមិយួអកុជិំត្ថិខ្លាំង្ហូអាជំើវកមិរម ប់ស់ុអកុ
• អនវុត្ថិខ្សែផ្លូិ នការរប់ស់ុអកឱ្យយបានជាុ ក្រុប់ចា ំ

5. ហៅត្រូ�ៀមហៅរៀបចំំកញ្ចបច ់កងន ត្រូ�មានិអាស់និជាន មូលដ្ឋាា និ�
• ដាកក់ញ្ជីប់ច ់កង្ហូក្រុុ ុ �មានអាសុនជុាមិយួ�ុ ទេដាយមានវទឹយិ ចុល័ូត្ថិមានថ្មសាកថាម មិពលូ ពលិូ ថ្មប់ក្រុមិម ងុ្ហូ កញ្ជីប់ច ់សុទេ��ិះប់�ទ ន់ 

ទេទឹៀន ទេ�ើគ្គិសូុមិិនក្រុជាប់ទឹក ឹ ក្រុកដាសុជំត្ថិសុូ ំខ្លាំន់ៗ ខ្សែផ្លូនការកង្ហូក្រុុុ �មានអាសុន ុទេលូ�ទឹ�កំ ទ់ឹនំង្ហូកង្ហូក្រុុ ុ �មានអាសុន ុ
និង្ហូកាតាប់មិិនក្រុជាប់ទឹកឹ

• សុកិុទឹកកុ ញ្ជីប់ច ់រប់ស់ុអកុទេ�ទឹតាើ ង្ហូខ្សែំ �លូ�យចលូទេក្រុប់ូ ើក្រុបាស់ុបាន

6. ដឹឹងថាហៅ�ហៅពីលណាត្រូ�វូហៅ�ីស់ើ កមភាម ពី
• តាមិដានលូក��ខ ឌ អាកាសុធ្លាត្ថិ- ការឃ្លាំុ ា ទេមិំ ើលូ និង្ហូការក្រុពមានអំពទឹើ កជំឹ នំន់ខ្សែ�លូក្រុត្ថិវបានូ ទេចញទេដាយការយិាល័ូយឧត្ថិនិុយមិ 

www.bom.gov.au/nsw/warnings
• ទេ�ើសុែ កមិទេលូម ើប់ទឹប់ញី្ញាជំទេមិ�ា សុខ្សែ�លូបានខ្សែ��- មិំ ិនទេ�ើ�ែ ទេចាូ ុ ះទេ�ើឱ្យយែ អក ុ និង្ហូក្រុគ្គិសាររួ ប់ស់ុអកុក្រុប់�មិនឹង្ហូហ្គានិភ័យ័

7. ពីនិ�យហៅមលការធានារ៉ាបរងរបស់អំកិ ិ ី ា ់ ់ ន
• ក្រុប់សិុនទេប់ើមានការធ្លា�រាប់ា ់រង្ហូ សុមិពូ និិត្ថិយទេមិើលូថាទេត្ថិវាមានើ សុក្រុមាប់់ទេពលូប់ចប់ីនុ ច  ុនិង្ហូសុមិក្រុសុប់ចទំេ�ះសិានភាព 

 និង្ហូហ្គានិភ័យរ័ ប់ស់ុអកុខ្សែ�រឬទេទឹ

8. ចំលូហៅត្រូបីត្រូ�ស់់ស្ថាា នីិយវទូយិ  ABC ហៅ�តាម�ំបន់ិរបស់់អំកន�
• កង្ហូក្រុុុ �មានអាសុន ុសិានើយវទឹយិ សុាជំើវកមិផ្លូែពម ផ្លូែ ាយអូក្រុសិាលូើ (ABC) ទេ�តាមិត្ថិប់នំ ់នឹង្ហូផ្លូែពផ្លូែ ាយការក្រុពមានកងុុ្ហូ

ក្រុ�មានអាសុន ុពត័្ថិមាន ៌ និង្ហូប់ចប់ីនុ ច ភាពុ ��
• សុមិទេូ �ើឱ្យយែ ក្រុបាក�ថាអកមានុ វទឹយិ មានថ្មុ ប់ញ្ជីម លូូច ថាមិពលូបាន 

(សេ�វាកម្មមកុ�ងគ្រា�មានអា�នុរដ្ឋឋ NSW)

ស់ត្រូស់ត្រូមាបមាប់់ជំជំំំនិនួួិយយត្រូត្រូ�មា�មានិនិអាអាស់និស់និកកនន ងង�� នន   
ការហៅ�ទូការហៅ�ទូររូូស់ពីស់ពីហៅពីហៅពីទទ លលទូទឹឹូកជំកជំំំនិនិនិន់់ិ និ និិិងងពីយពីយះះ��

132 500
កង�ន ត្រូ�មានិអាស់និគំន ំរ៉ាមដឹល់ជីំវ�ិ ស់មហៅ�ទូូ រូស់ពីហៅទ �ហៅលខ 000 (ស់នូិយបីដឹង)

ស់ត្រូមាប់ព័ី�៌មានិបន្លែនិម ា ស់មូចំលូហៅមីល
www.ses.nsw.gov.au
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