
បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយទូទៅ Cal/OSHA COVID-19 
សត្ាប់ទោជនីយដ្ឋា នទទួលទានអាហារទៅកន្នែង 

ថ្ងៃទី 2 ខែកកកដា ឆ្ន ាំ 2020 

បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះមាននោលបាំណងជួយនៅដលន់ៅនោជនីយដាា នទទួលទានអាហារនពលល្ងៃ ចត្រួរពិនិរយន ើល
ខែនការរបស់វា នដើ បកីារពារនូវការរកីរាលដាលពីជាំងឺ COVID-19 នៅកខនែងន វ្ ើការ ន ើយនិងត្រូវពិនិរយបខនែ នលើ 
នោលការខណនាំសត្មាប់នោជនីយដាា នទទួលទានអាហារនពលល្ងៃ ច។ បញ្ជ ីត្រួរពិនិរយននេះគឺជានសចកត ីសនងេប និង
មានសារែែ ីៗសត្មាប់ខែនកែែេះថ្នការខណនាំ។ ន វ្ ើឲ្យែល នួអ្នកយល់កាន់ខរចាស់ពីការខណនាំ  ុននពលនត្បើបញ្ជ ីត្រួរពិនិ
រយននេះ។ 

ខ្ែ ឹមសារននន្ែនការជាកល់ាក់ទៅកន្នែងទ វ្ ើការជា
លាយលកខណ៍អកសរ 
 បុគគល(នន)ខដលទទួលែុសត្រូវកន ុងការអ្នុវរតខែនការ។ 

 ការវាយរថ្ ែហានិភ័យ និងវធិានការខដលនឹងត្រូវអ្នុវរតនដើ បីទប់សាក រ់ការរកីរាលដាលថ្នវរុីស។ 

 ការនត្បើមា៉ា ស ់ឬរបាំង ុែ អ្នុនល្ង តា ការខណនាំរបស ់CDPH ។ 

 ការបណុ្េះបណ្តត ល និងការត្បត្ស័យទាក់ទងជា ួយក មករនិនោជិរ និងរាំណ្តងក មករនិនោជិរ
ខដលមានកន ុងខែនការ។ 

 ដាំនណើរការពិនិរយន ើលអ្នុនល្ង ោព និងករ់ត្តា ត្ព ទាាំងខករត្ ូវចាំណុចែវេះខារ។ 

 ដាំនណើរការថ្នការនសុើបអ្នងករករណីជាំងឺ COVID សូ ជូនដាំណឹងដល់ នទ ីរសុខាភិបលកន ុង ូលដាា ន 
និងកាំណរ់អ្រតសញ្ញា ណ ត្ព ទាាំងដាក់ដាច់នដាយខែកពីទាំនក់ទាំនងនៅកខនែងន វ្ ើការជិរសន ិទធ
របស់ក មករខដលឆ្ែងជាំងឺ។  

 ពិ្ីសារសត្មាប់នពលខដលកខនែងន វ្ ើការមានការែ្ុេះនែើងថ្នន នរាគននេះត្សបតា  ការខណនាំរបស ់
CDPH។ 

ត្បធានបទទែសងៗសត្ាប់វគ្គបណ្ត ុះបណ្តា លកមមករ 
 ព័រ៌មានសត ីពីជាំងឺ COVID-19 ទប់សាក រ់ការរកីរាលដាល និងជាពិនសសអ្នកខដលងាយរងនត្ោេះ។ 

 ការត្រួរពិនិរយនដាយែល នួឯងនៅែទេះ ដូចជាសីរុណហោព និង/ឬ ការត្រួរពិនិរយនរាគសញ្ញា នដាយ
នត្បើ ការខណនាំរបស ់CDC។ 

 ចាំណុចសាំខាន់គឺ ិនត្រូវនៅន វ្ ើការនទ ត្បសិននបើបុគគលកិក មករមាននរាគសញ្ញា ជាំងឺ COVID-19 
ដូចខដល ជឈ ណឌ លថ្នការត្គប់ត្គង និងការពារជាំងឺ (CDC) បនពិពណន៌ ដូចជា មានកអក នតត
ែល នួ ពិបកដកដនងហ ើ  ត្គនុញាក់ ឈឺសាច់ដុាំ ឈឺកាល ឈឺបាំពង់ក បរ់រសជារិ ឬកែ ិន រឹងត្ច ុេះ 
ឬន ៀរសាំនបរ ចង់កអ រួ ឬកអ រួចនងាអ រ ឬរាគរសូ ឬត្បសនិនបើពួកនគ ឬនរណ្តមាន ក់ ខដលពួកនគធាែ ប់
មានទាក់ទងជា ួយ ត្រូវបនន វ្ ើនរាគ វនិិច័័យរកន ើញថាមានជាំងឺ COVID-19។  

 បនទ ប់ពីការន វ្ ើនរាគវនិិច័័យថ្ន COVID-19 បុគគលិកអាចត្រលប់ កន វ្ ើការវញិបនទ ប់ពីរយៈនពល 
10 ថ្ងៃ ចាបត់ាាំងពីការចាបន់ែតើ បងាហ ញនរាគសញ្ញា  និង 72 នមា៉ា ងនដាយោម នត្គនុនតត ។ 

 នៅនពលត្រូវខសវងរកការពាបល។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការល្ងងថ្ដ។ 

 សារៈសាំខាន់ថ្នការរកាចមាៃ យពោីន  ទា ាំងនៅកន ុងនមា៉ា ងន វ្ ើការ និងនត្តនមា៉ា ងន វ្ ើការ។ 

https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-dine-in-restaurants.pdf
https://covid19.ca.gov/pdf/guidance-dine-in-restaurants.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Workplace-Outbreak-Employer-Guidance.aspx
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 ការនត្បើត្បសប់នត្រឹ ត្រូវថ្នមា៉ា ស ឬរបាំង ុែ រ ួទា ាំងព័រ៌មាននៅកន ុង ការខណនាំរបស ់CDPH។ 

 ព័រ៌មានអ្ាំពីអ្រថត្បនោជន៍ថ្នថ្ងៃឈប់សត្មាកខដលមានត្បក់ឈន លួ រ ួទា ាំង ចាប់ថ្នការនឆ្ែ ើយ
របនៅនឹងន នរាគកូរ ណូ្តនដាយយកត្គួសារជាច បង និងបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ របស់អ្ភិបលរដា
នលែ N-51-20 និងអ្រថត្បនោជន៍សាំណងរបស់ក មករសថ ិរនៅនត្កា បទបទបញ្ញជ ត្បរិបរត ិ របស់
អ្ភិបលរដានលែ N-62-20 នៅែណៈនពល ខដលបទបញ្ញជ ននេះ ចូលជា្រមាន។ 

 បណុ្េះបណ្តត លអ្នកន ៉ា ការឯករាជយ ក មករន វ្ ើការបនណ្តត េះអាសនន  ឬជាប់កិចចសនា និងអ្នកសម ័ត្គ
ចិរតនៅកន ុងនោលការណ៍ទាាំងននេះ និងធានថាពួកនគមានឧបករណ៍ការពារែល នួ (PPE) ខដលចាាំប
ច់។ 

 វ ធាធានការត្គ្ប់ត្គ្ង នងិត្រួរពិនិរយបុគ្គល 
 ការពិនិរយនរាគសញ្ញា  និង/ឬការពិនិរយសីរុណហោព។ 

 នលើកទឹកចិរតក មករនិនោជិរខដលឈឺ ឬនចញនរាគសញ្ញា  COVID-19 ឲ្យសាន ក់នៅែទេះ។ 

 នលើកទឹកចិរតឲ្យមានការល្ងងថ្ដញឹកញាប់ និងការនត្បើត្បស់ទឹកអ្ន ័យល្ងងថ្ដ។ 

 ែតល ់និងធានថា ក មករនិនោជិរពាក់មា៉ា ស និងឧបករណ៍ការពារផ្ទទ ល់ែល នួ (PPE) ខដលចាាំបច់
ទាាំងអ្ស់។  

 សូ គិរនៅនលើការនត្បើត្បស់នត្សា ថ្ដជាការបខនថ នៅនលើការល្ងងថ្ដញឹកញាប់នពលន វ្ ើកិចចការ 
ដូចជាការចាបក់ាន់របស់របរ ឬការន វ្ ើនរសត រកនរាគសញ្ញា ។ បុគគលិកក មករគួរពាក់នត្សា ថ្ដ នៅ
នពលកាន់វរថ ុខដលត្បឡាក់នដាយសារធារុរាវកន ុងរាងកាយ។ 

 ែតល់នត្សា ថ្ដខដលអាចនបេះនចាលបន និងនអ្ៀ ពាក់ការពារត្បឡាក់ នៅឲ្យបុគគលិកខដលល្ងង
ចានត្បឡាក់ ឬត្ប ូលងង់សាំរា  និងត្រូវប្រូវាឲ្យបនញឹកញាប់។  

 ែតល់នអ្ៀ ពាក់ការពារត្បឡាក់ខដល ិនត្ជាបទឹក និងត្បដាប់ការពារខភនក និង ុែ នៅឲ្យអ្នកល្ងង
ចាន។ ប្រូ និង/ឬសមាែ ប់ន នរាគឲ្យបនញឹកញាប់ កខនែងណ្តខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 នត្កើនរំលឹកដល់សាធារណៈជនឲ្យពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំង ុែ នៅនពល ិនញាុាំ ឬែឹក អ្នុវរតគមាែ រសុវរថ ិ
ោពរាងកាយ ល្ងងថ្ដឲ្យបនញឹកញាប់ នត្បើទឹកអ្ន ័យល្ងងថ្ដ និងកុាំប៉ាេះនលើថ្ែទ ុែរបស់ែល នួ។ 

 ែតល់មា៉ា ស ់ឬរបាំង ុែដលអ់្រិងិជន ខដល កនដាយពុាំបនពាក់មា៉ា ស់ ឬរបាំង ុែ។ 

 បងាហ ញវធិានទាាំងននេះនៅអ្រិងិជន និងបុគគលិកនៅែល វូចូល ន វ្ ើឲ្យវធិានទាាំងននេះអាចរកបន
តា ត្បព័នធឌជីីងល និងបញ្ច លូវានៅនលើ ឺនុយ។ 

ពិ្ីការសាា រ និងសាែ បទ់មទោគ្ 
 អ្នុវរតការសមាអ រឱ្យបន ម រ់ចរ់នៅរាំបន់ខដលមានចរាចរណ៍កុេះករ។  

 សមាែ ប់ន នរាគនលើថ្ែទខដលនត្បើញឹកញាប់ និងថ្ែទខដលប៉ាេះពាល់ផ្ទទ ល់នដាយនអ្ៀ ពាក់ការពារត្បឡាក់។ 

 សមាអ រថ្ែទខដលអាចប៉ាេះបន ចននែ េះនពលថ្នពីការប្រូនវន ឬប្រូអ្នកនត្បើត្បស់ អាត្ស័យនលើ ួយណ្ត
ត្រូវបនប៉ាេះញឹកញាប់ជាង។ 

 បាំពាក់កខនែងខដលទាំននរ ដូចជា បនទប់ញាុាំអាហារ និងភែកសរសជារិ ទីតាាំងបរ រុនវទិកា និងែទេះ
បយ ជា ួយនឹងែលិរែលអ្ន ័យ ឲ្យបនត្រឹ ត្រូវ មានដូចជា ទឹកអ្ន ័យសមាអ រថ្ដ និងត្ក
ដាស់ជូរសមាអ រថ្ដ និងត្រូវធានថា សមាា រទា ាំងននេះមានជានិចច។ 

 ធានថា កខនែងអ្ន ័យបនតមានត្បរិបរត ិការ និងមានសុ្កត្គប់នពល។  

 នត្បើែលិរែលខដលបនអ្នុ ័រសត្មាប់ការនត្បើត្បសត់្បឆ្ាំងនឹង COVID-19 សត ពី ីទីោន ក់ងារ
ការពារបរសិាថ ន (EPA)-បញ្ជ  ីខដលបនអ្នុញ្ញា រ និងចុេះបញ្ជ ី និងបណុ្េះបណ្តត លក មករពីនត្ោេះថាន ក់
គី ី ការខណនាំែលិរែល រត្ ូវការែយល ់និងរត្ ូវការ Cal/OSHA និង  វ ិ្ ីសា្សតសមាអ រជាំងឺ ឺរ
នដាយសុវរថ ិោពរបស់ CDPH។ ែតល ់និងធានថាបុគគលកិក មករពាក់នត្សា ថ្ដជាត្បចាាំ។ 

 បនត  អ្នុវរតតា ត្ក ខដលមានត្សាប់ ទាក់ទងនឹងរត្ ូវការថ្នការន វ្ ើអ្ន ័យ (ជាជាងការ
សមាែ ប់ន នរាគ) ថ្ែទប៉ាេះពាល់ជា ួយអាហារ។ 

 ធានថា ត្បព័នធ ទឹកទាាំងអ្ស់មានសុវរថ ិោពកន ុងការនត្បើត្បស់នដើ បកីារ់បនថយហានិភ័យថ្នជាំងឺ 
Legionnaires។ 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/04/4.16.20-EO-N-51-20.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/05/5.6.20-EO-N-62-20-text.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CCDPHP/DEODC/OHB/Pages/OHWMay2020.aspx


 ែតល់នពលដល់ក មករនិនោជិរនដើ បីអ្នុវរតការអ្នុវរតអ្ន ័យ អ្ាំែុងនពលថ្ននវនន វ្ ើការ និង
ពិចារណ្តនលើការជួលត្ក ុ  ុនសាំអារោគីទីបី។ 

 ដាំនែើងឧបករណ៍ ិននត្បើថ្ដ ត្បសិននបើអាច។ 

 នបើកបងអ ចួ និងពិចារណ្តការន វ្ ើឱ្យត្បនសើរនែើងនូវការចនត្មាេះែយល់ និងត្បព័នធែយល់នចញចូល។ 

 សមាអ រត្គប់ជាន់នដាយនត្បើមា៉ា សុីនបូ ្ូលី ខដលនត្បើរត្ ង HEPA ឬវ ិ្ ីនែសងនទៀរខដល ិន
បាំ ខបកោន ក់ងារបងកនរាគចូលកន ុងែយល់។ 

 ែតល់ជូន ឺនុយខដលអាចនបេះនចាលបន និង ឺនុយជាលកេណៈឌីជងីល ខដលអាចន ើលបននលើ
ឧបករណ៍នអ្ែិចត្រូនិច។ 

 ែតល់សមាា រនរៀបចាំរុ (ឧ. កខនសងជូរ នត្គឿងសាែ បត្ពា កាាំបិរស  និងខកវ ជានដើ ) ឲ្យអ្រិងិជន នៅ
នពលណ្តចាាំបច់ប៉ាុនណ្តណ េះ។ 

 ែតល់នត្គឿងទឹកត្ជលក់រ ួោន  នៅនពលណ្តខដលចាាំបច់ប៉ាុនណ្តណ េះ ឬែតល់ត្បអ្ប់ ឬចានខដលនត្បើខរ តង
នបេះនចាល។ 

 ត្រូវយកកខនសងរំុចានស សាែ បត្ពា ុននពលអ្រិងិជននត្បើត្បស់ និងរការបស់ទាាំងននេះទុកកន ុង
ត្បអ្ប់ខដលសាអ រ។ 

 ែតល់ត្បអ្ប់ខដលអាចយកនៅជា ួយ នៅនពលមានការនសន ើសុាំប៉ាុនណ្តណ េះ ន ើយនភញៀវគឺជាអ្នកត្រូវ
បាំនពញត្បអ្ប់ននេះ។ 

 យកត្កណ្តរ់ ិនសាអ រនចញពីរុញុា ាាំអាហារពីកខនែងញាុាំអាហារកន ុងចង់ខដលបិទជិរ។ 

 សមាអ រោ៉ា ង ម រ់ចរ់នូវទីតាាំងបរនិោគអាហាររបស់អ្រិងិជនមាន ក់ៗ បនទ ប់ពីនត្បើត្បស់រចួ។ 

 ពិចារណ្តនត្បើកត្មាលនតអី្ត្បនភទនត្បើ តងនបេះនចាល ជាពិនសសនៅនលើថ្ែទខដលមានរនធ  ន ើយនបេះ
នចាល និងដាក់ងមជីាំនួសវញិ បនទ ប់ពីនត្បើរចួ។ 

 ែតល់សក រនតស ូ  សក រត្ោប់ អាហារសត្ ន់ និងនឈើចាក់ន ម្ញ នៅនពលចាាំបច់ប៉ាុនណ្តណ េះ។ សូ កុាំទុក
នចាលនូវរបស់នែសងៗ ដូចជា ន គ  ជានដើ ។ 

 ែតល់ទឹកអ្ន ័យសមាអ រថ្ដនៅទាវ រចូលរបស់នភញៀវ និងបុគគលិក និងកខនែងខដលមាន នុសស
ទាំនក់ទាំនងោន ។ 

ទសចកា ីន្ណនាំអាំពីការរកាគ្ាែ រោងកាយ 
 ែតលអាទិោពកខនែងអ្ងគ ុយខាងនត្ត និងនសវានវចែចប់នៅតា ចិញ្ច ឹ ែល វូ។ 

 ែតល់ជនត្ ើសថ្ននសវានវចែចប់ នសវាដឹកជញ្ជ នូ និងនសវាទិញអាហារនដាយនបើកចូល ិនចុេះពីរងយនត  
សត្មាប់អ្រិងជិន។ នត្បើរនបៀបរបបថ្នការដឹកជញ្ច នូ និងទទួលអាហារនដាយ ិនប៉ាេះពាល់ោន ។ 

 ជត្ ញុឲ្យមានការកក់ពីអ្រិងិជន។ 

 សុាំឲ្យអ្រិងិជនរង់ចាាំកន ុងរងយនតរបស់ពួកនគ ឆ្ៃ យពហីាង និងជូនដាំណឹងដល់ពួកនគថា រុរបស់
ពួកនគគឺនរៀបចាំរចួនត្សចន ើយ តា រយៈទូរស័ពទចល័ររបស់ពួកនគ។ នចៀសវាងនត្បើ “កណត ឹងនរាទ៍”។ 

 ថ្លរត្ ូវវធិានកាំណរ់ចាំនួនអ្រិងិជនចូលទិញអ្រិបរមា និងអ្នុវរត វធិានការដាក់ដាច់នដាយ
ខែកចាំនពាេះក មករ និងអ្រិងិជន ោ៉ា ងរិចត្បាំ ួយ វ ីរ នដាយនត្បើវធិានការដូចជាការខបងខចក
របូវនត  ឬសញ្ញា ខដលន ើលន ើញ (ឧទា រណ៍ការកាំណរ់ជាន់ សក ុ រពណ ៌ឬសញ្ញា នដើ បីចងអ ុលបងាហ ញពី
កខនែងខដលក មករគួរឈរ)។ 

 កាំណរ់ចាំនួននភញៀវឲ្យអ្ងគ ុរខរ ួយរុ។ 

 ដាំនែើងរបាំងរាងកាយ នៅកខនែងណ្តខដលពបិករកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 កាំណរ់រាំបន់ ខដលមាន នុសសឈររង់ចាាំជាជួរឲ្យបនចាស់ល្ងល់ នដើ បីឲ្យមានគមាែ ររាងកាយ
បនស ត្សប។ 

 យករុ និងនតអី្ពីកខនែងញុា ាាំអាហារនចញ នត្បើសញ្ញា សមាគ ល់នដើ បីបងាហ ញថាវា ិនអាចនត្បើបន
នទ ឬដាក់ដាំនែើងរបាំងផ្ទែ ស់សទ ីក ឬត្បនភទរបាំងអ្វ ី ួយនែសងនទៀរ ខដលអាចបាំង ិនឱ្យ នុសស
អាចនៅជិរោន បន។ 

 កាំណរ់ចាំនួនក មករនិនោជិរខដលែតល់នសវាបនត្ ើអ្រិងិជនមាន ក់ៗ ឬជាត្ក ុ។ 



 សូ កុាំឲ្យអ្រិងិជនអ្ងគ ុយកខនែងខដល ិនមានគមាែ រត្បាំ វ ីរពីកខនែងនរៀបចាំអាហារ និងនភសជជេះ 
ត្ព ទាាំងការងាររបស់ក មករនិនោជិរ។ 

 ថ្លសត្ ួលការត្បជុាំនដាយផ្ទទ ល់ ត្បសិននបើចាាំបច់ នដើ បធីានបននូវការរកាគមាែ រ។ 

 ការកាំណរ់នមា៉ា ងសត្មាកបណ្តត ក់ោន  នដាយអ្នុនល្ង តា បទបបញ្ញា រត ិសត ីពតី្បក់ឈន លួ និងនមា៉ា ងន វ្ ើ
ការ ត្បសិននបើចាាំបច់។  

 កាំណរ់រចនស ព័នធ នែើងវញិ ដាក់កាំ ិរ ឬបិទរាំបន់រ ួ ដូចជាបនទប់សត្មាករបស់បុគគលិក ែតល់
ជនត្ ើសទីកខនែងខដលអាចអ្នុវរតគមាែ ររាងកាយ និងបនញ្ជ ៀសក មករពីការជួបជុាំោន ។ 

 កាំណរ់រចនស ព័នធ ទីចាំ នែើងវញិនដើ បអីាចឲ្យមានគមាែ រោ៉ា ងរិចត្បាំ ួយ វ ីរចននែ េះពីោន
សត្មាប់អ្នកទទួលទានអាហារ ន វ្ ើការ ឬនដើរការ់ទីកខនែងននេះ។ 

 កាំណរ់រចនស ព័នធែទេះបយ ឬកខនែងន វ្ ើការនែើងវញិនដើ បីរកាគមាែ ររាងកាយនៅកន ុងកខនែង
ទាាំងននេះតា ខដលអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 បនញ្ជ ៀស នុសសពីការជួបជុាំោន ។ 

 បនងក ើរែល វូនដើរនិងែល វូឆ្ែងការ់នងមើរនជើង។ 

 ទប់ និងរកាទាវ រឲ្យនៅនបើកចាំ រ ឬនបើកនដាយសវ ័យត្បវរត ិ ត្បសិនអាចន វ្ ើនៅបន។ 

 ថ្លរត្ ូវកត្ ិរសាំនែងរ្នត ី នដើ បីឲ្យបុគគលិកអាចរកាគមាែ រពីអ្រិងិជនកន ុងការសាា ប់ ឮការបញ្ញជ
ទិញ។ 

 អ្នុវរតនីរិវ ិ្ ីឈររត្ ង់ជួរតា នលែនរៀង រ ួទា ាំងអ្នកទទួលនភញៀវនៅឈរនត្កើនរ ែ ឹកអ្រិងិជនឲ្យ
រកាគមាែ ររាងកាយ។ 

 ដាំនែើងសមាា រជាំនួយកន ុងការនែទរនដើ បីនចៀសវាងការ ុចអី្វា ន់ពី នុសសមាន ក់នៅ នុសសមាន ក់នទៀរ។ 
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