
 
 
 
 
 

 
�រេធ� ើជំេរឿន101 និង អ�ែីដលអង��រក� �ង
សហគមន៍�ចេធ� ើ�ន 
�នសំណួរែមនេទ? សូមេ�ទូរស័ព� េ��ន់ែខ្សទូរស័ព��ន់េហតុ�រណ៍ែផ�កជំេរឿនរបស់េយើង�មេលខ 
844-2020-API ស្រ�ប់ជំនួយ�ំ្រទ���អង់េគ�ស និង��ដៃទេផ្សងេទៀត។ សូមចូលេមើលេគហ

ទំព័រ www.CountUsIn2020.org/hotline ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 
 
�រ�ប់ប�� �លសហគមន៍ជន�តិ�សុី�េមរ ��ំង ជន�តិេដើម�ៃវ� និង អ�ក្រស �កេ�ះ�៉សុីហ� ិច�៉ង
េពញេលញ និង ្រតឹម្រត�វពិត��ន�រៈសំ�ន់�ស់ចំេ�ះជំេរឿនដ៏េ�គជ័យមួយ។ អ�ក�ច
ជួយ���សហគមន៍របស់អ�ក្រត�វ�នេគ�ប់េ�ក� �ងជំេរឿន�� 2ំ020�ន! �ងេ្រ�មេនះ�
្រពឹត� ិ�រណ៍ និង សកម��ពមួយចំនួនែដលអង��រសហគមន៍�ចេធ� ើ�នេដើម្បីជួយផ្សព�ផ�យ។  
 
រដូវេ��  �� ំ2019 - ៃថ�ជំេរឿន 
គេ្រ�ង�រ និង �រស្រមបស្រម�ល 

 
�� យ�ៃដគូ�មួយ�រ ��ល័យជំេរឿន 

េយើង្រត�វ�រអង��រក� �ងសហគមន៍តំ�ងេ�យជន�តិ�សុី�េមរ ��ំង ជន�តិេដើម�ៃវ� និង 
េ�ះ�៉សុីហ� ិកែដល�ន�រយល់ដឹងពីសហគមន៍របស់េយើង េហើយដឹងពី វ �ធី��ស� េដើម្បីេធ� ើឱ្យពួកេគ�� យ
�អ�កស� ័្រគចិត�េធ� ើ�ៃដគូ�មួយ�រ ��ល័យជំេរឿន! ៃដគូសហ�ររបស់ 
�រ ��ល័យជំេរឿន�ត់ទុក�ឯកអគ�រដ�ទូតែដលជួយបេង� ើត�រយល់ដឹងអំពី�រៈសំ�ន់ៃន 
�រចូលរមួក� �ងជំេរឿន។ ៃដគូសហ�រៃន�រ ��លយ័ជំេរឿន�ចចូលរមួក� �ងមេធ��យេផ្សងៗ - ដូច� 
�រែចក�យព័ត៌�ន និង �ររបស់�រ ��ល័យជំេរឿន �រេរៀបចំសិ�� ��េដើម្បី  
េលើកទឹកចិត�ដល់ស�ជិកសហគមន៍ក� �ង�រ�ក់�ក្យសុំ�រ�រ�មួយ�រ ��ល័យ។  េដើម្បី�� យ�
ៃដគូសហ�រ�មួយ�រ ��ល័យជំេរឿន សូមចូលេមើលេគហទំព័រ www.census.gov/partners/join.html  
េដើម្បីចុះេ�� ះ និងែចករ�ែលកព័ត៌�នអំពីអង��រអ�ក។ អ�កក៏�ច
�ក់ទងកម� វ �ធី�ព�ៃដគូជំេរឿន�� ំ 2020 �នផងែដរ �មរយៈ census.partners@census.gov 
ឬ�ក់ទង�រ ��ល័យជំេរឿន្រប�ំភូមិ�គរបស់អ�ក (Atlanta.rcc.partnership@2020census.gov, 
Chicago.rcc.partnership@2020census.gov, Dallas.rcc.partnership@2020census.gov, 
Los.Angeles.rcc.partnership@2020census.gov, New.York.rcc.partnership@2020census.gov, 
Philadelphia.rcc.partnership@2020census.gov)។   
 
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�មធ្យម។ អ�ក�ចទទួល�នព័ត៌�ន េហើយ ែចក
រ�ែលក�មួយសហគមន៍របស់អ�ក! 

 
�� ប់�មួយ ឬ បេង�ើតគណៈក�� ធិ�រ�ប់សន� ឹកេ�� តេពញេលញ 

កម� វ �ធីគណក�� ធិ�រ�ប់សន� ឹកេ�� តេពញេលញជួយដល់�� ក់ដឹក�ំក� �ង�រស្រមបស្រម�ល 
យុទ���រផ្សព�ផ�យ និង �គន� ឹះក� �ងបេង� ើន�រយល់ដឹងអំពីជំេរឿន។ �ញឹក�ប់ 
គណៈក�� ធិ�រ�ប់សន� ឹកេ�� តេពញេលញ (Complete Count Committees, CCCs) ្រត�វ�ន្រគប់
្រគងេ�យម�ន� ីរ�� ភិ�លមូល�� នេ��� ក់្រក �ង ឬ ្រស �ក េ�យ�នអ�កតំ�ងមកពីវ �ស័យ
សង�មនេ��យ និង ែផ�កេសដ�កិច��េ្រចើន ដូច�្រពះវ ��រ ឬ ្រក �ម�ស�េផ្សងៗ អ�កផ�លេ់ស�កម� 
និង អង��រសិទិ�ពលរដ� �ជីវកម�ក� �ង្រស �ក សហជីព និង ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យក� �ង្រស �ក។ 
សូម�ក់ទងេ��ន់ម�ន� ី�ប់េ�� តក� �ងមូល�� នរបស់អ�កេដើម្បី�កសួរ�េតើ CCC ្រត�វ�នបេង� ើត

http://www.countusin2020.org/hotline
http://www.census.gov/partners/join.html


េឡើងឬេ� និង េដើម្បីែស� ងយលពីរេបៀបចូលរមួ។ ្របសិនេបើរដ��លមូល�� នរបស់អ�ក
មិន�ន់�នបេង� ើតCCCេ�េឡើយេទ សូមទូរស័ព�េ��ន់�រ ��ល័យអ�ក�ប់េ�� តផ� �វ�ររបស់អ�ក ឬ 
បេង� ើតកិច�្របជុំេដើម្បីែចករ�ែលក�េតើ�រេធ� ើជំេរឿន�នជ៉ះឥទ�ិពល�៉ង�ខ�ះដល់សហគមន៍របស់អ�ក 
និង ែចករ�ែលក�េហតុអ� ី�រ�ំ្រទរបស់ពួកេគ�ន�រៈសំ�ន់។  
 
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�ធំ។ ្របសិនេបើ�ន CCC រចួេហើយ អ�ក�ច 
ចូលរមួ�រ្របជុំ�ធម��េដើម្បី្របមូលព័ត៌�ន និង ស្រមបស្រម�ល�មួយអ�កដៃទ។ ្របសិន 
េបើអ�កចង់េដើរតួ�ទីធំក� �ង�ព�អ�កដឹក�ំ អ�ក�ចជួយេរៀបចំ CCC�ន។ 
 
រដូវេ��  �� ំ2019 - រដូវស� ឹកេឈើ្រជ �ះ �� ំ2019 
េរៀបចំេដើម្បី “ទទួល�ន�រ�ប់សន� ឹកេ�� ត”  

 បេង�ើត និង ែចក�យស�� រៈផ្សព�ផ�យ 
�របេង� ើតស�� រៈផ្សព�ផ�យែដលនឹងេធ� ើឱ្យ្រប�ជន�នចំ�ប់�រម�ណ៍ និង េលើកទឹកចិត�ឱ្យ
ពួកេគែស� ងរកជំនួយ និង ព័ត៌�នបែន�មពិត��ន�រៈសំ�ន់េ�េពលអ�ក�ប់េផ�ើមចូល
រមួ�មួយសហគមន៍របស់អ�ក ។  

• កត់ស�� ល់�រែដល�នសេម�ងក� �ងសហគមន៍របស់អ�ក។  
• ស�� រៈៃន�រផ្សព�ផ�យ�ចរមួប�� �ល៖ ប័ណ� ៃ្របសណីយ៍ ប័ណ� ផ្សព�ផ�យ

ព័ត៌�ន�ម្របព័ន�ផ្សព�ផ�យសង�ម អត�បទែដល្រត�វ�ន�ក់ប�� �លក� �ង�រ្រប�សព័ត៌�ន 
 ែដលេឆ� ើយតបនឹងសំណួរ និង �រ្រព�យ�រម�អំពីជំេរឿន  ្រពម�ងំប�� �េ្រចើនេទៀត!  

• េបើសិន��នលទ��ព  អ�ក�ចបកែ្របឯក�រ�ងំេនះេ����ែដល�ក់ព័ន�  
េហើយេ�យស�ជិកសហគមន៍ពិនិត្យេមើល�របកែ្របេដើម្បី��គុណ�ព�ងវប្បធម៌។ 
�រ ��ល័យជំេរឿន�នស�� នុ្រកម�����មិនែមនអង់េគ�សចំនួន 59 �� េ�យរមួ
ប�� �លនូវ�ក្យសព័�ជំេរឿនែដលេឃើញេ្របើ
្រ�ស់ញឹក�ប់�ទូេ�េដើម្បីអនុ�� តឱ្យ�ន�របកែ្របែដល�ក់�ក់្រតឹម្រត�វ។ ពួក�
�ចរកេឃើញេ�េគហទំព័រ www.2020census.gov/en/languages.html។ 

• អ�កក៏�ចែចករ�ែលក និង ចូលេមើលវ �េដអូ កំណត់េហតុប�� ញ សន� ឹកពត៌័�នអំពីរដ�របស់េយើង 
្រពម�ងំឯក�រ�េ្រចើនេទៀតេ�េគហទំព័រ www.CountUsIn2020.org/resources។ 

• អ�ក�ចរកេឃើញឯក�រព័ត៌�នចុះសហគមន៍របស់�រ ��ល័យជំេរឿនេ�េគហទំព័រ 
www.2020census.gov/en/partners/outreach-materials.html។ 

 
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�មធ្យម។ ្របសិនេបើអ�កមិន�ន់�នេពលេវ�
េដើម្បីបេង� ើតស�� រៈ�� លខ់� �នេទ អ�ក�ច�ញយកឯក�រែដល�នេ� 
www.CountUsIn2020.org/resourcesឬ បេង� ើតេ�យខ� �នអ�ក�� ល់ក៏�ន! 
 
រដូវស� ឹកេឈើ្រជ �ះ �� ំ2019 - រដូវរ�រ �� ំ 2020  
បេង�ើនចំេណះដឹង�ងជំេរឿន និង េលើកទឹកចិត�េលើ�រេឆ� ើយតប 

 
�ប់េផ�ើមែចក�យស�� រៈផ្សព�ផ�យ 

ែចក�យស�� រៈផ្សព�ផ�យ - ដូច� ប័ណ� ផ្សព�ផ�យខ� ីៗ ឬ ្រក�សFact ែដល�ន្របេ�ជន៍ដល់
សហគមន៍របស់អ�ក។ អ�ក�ចប�� �លព័ត៌�នអំពីជំេរឿនេ�ក� �ង�រ�រផ្សព�ផ�យែដល�ន្រ�ប់ ឬ 
េរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍ និង យុទ���រ�ក់�ក់ស្រ�ប់ជំេរឿន។ អ�កក៏�ច
ែចករ�ែលកព័ត៌�ន�មរយៈអីុែមល ឬប�� ញសង�ម�នផងែដរ។ 
 
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�មធ្យម។ អ�ក�ចែចក�យស�� រៈ�មរយៈ 
កម� វ �ធីែដល�ន្រ�ប់របស់អ�ក ឬ ចំ�យេពលេវ�បែន�មេទៀតេដើម្បីចូលរមួក� �ង្រពឹត� ិ�រណស៍ហគមន៍
េផ្សងៗ និង េធ� ើ�រផ្សព�ផ�យ�ម�រេធ� ើ�ជីវកម�ក� �ង្រស �ក។  
 

http://www.2020census.gov/en/languages.html
http://www.countusin2020.org/resources
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ផ្សព�ផ�យក� �ងមូល�� ន 
មេធ��យដល៏� េដើម្បីបេង� ើន�រយល់ដឹងអំពី�រេធ� ើជំេរឿន�េពល�ងមុខេនះគឺ�មរយៈ 
�រផ្សព�ផ�យេ��ន់អ�កជិត�ង 
�ពិេសស្រប�ពលរដ�ែដលរស់េ�ក� �ងលេំ��� នែដល�ន�រ្រប �ង្របយ័ត�ចំេ�ះ�របំេពញែបបបទជំ
េរឿនរបស់ពួកេគ ឬ មិនយល់ដឹងពី�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ប់ចំនួន�ក់�ក់ៃន្រគ��រ និង 
សហគមន៍របស់ពួកេគ។ អ�ក�ចចុះ�មផ�ះ  ឬ �ចទូរស័ព�
មុនេពលជំេរឿន�ប់េផ�ើមេដើម្បីេលើកកម�ស់�រយល់ដឹង និង ក� �ងអំឡ� ងេពល េធ� ើជំេរឿន
េដើម្បីឱ្យ្រ�កដចិត��្រប�ពលរដ�មិនេភ�ចេឆ� ើយតប េហើយដឹងពីវ �ធីេឆ� ើយតប។ �រចុះ�ម
ផ�ះគួរែតេធ� ើក� �ងេ�លបំណងអប់រ�ែតបុ៉េ�� ះ។ �� នជន�េផ្សងេ្រ�ពីបុគ�លិក�រ ��ល័យ
ជំេរឿនែដលគួរែតចុះេ��មផ�ះេដើម្បី្របមូលព័ត៌�នស្រ�ប់ជំេរឿន�� ំ 2020 េទ។ េ�យេហតុ
��គេ្រចើនៃនបុគ�លិកជំេរឿននឹងស� ិតេ�មូល�� ន�ប់ពី�ក់ក�� លែខឧស�េដើម្បេីធ� ើ 
�រ�ម�នែដល�� ន�រេឆ� ើយតប �ល់�រចុះ�មផ�ះគួរែតេធ� ើេឡើងមុនែខឧស��� ំ 2020  
េដើម្បី�រ�រកំុេ�យ�ន�រ�ន់្រចលំេ�េពលែដលអ�កចុះេធ� ើជំេរឿន�ប់េផ�ើម្របតិបត� ិ�រ 
របស់ពួកេគ។  អ�ក�ចកត់ស�� លតំ់បន់ែដលមិនសូវ�នអ�កេឆ� ើយតបេ�នឹងជំេរឿន�ន 
េ�យេមើលែផនទី "ពិ�កនឹង�ប់"ៃនតំបន់របស់អ�ក៖ www.censushardtocountmaps2020.us។ 
�៉ងេ�ច�ស់ �នជន�តិ�សុី�េមរ ��ំង�� ក់ក� �ងចំេ�ម5�ក់ េហើយជន�តិេដើម�ៃវ� និង 
េ�ះ�៉សុីហ� ិក�� ក់ក� �ងចំេ�ម 3 �ក់ ែដលរស់េ�ក� �ងតំបន់ែដលពិ�ក�ប់ចំនួន។  
 
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ មធ្យមេ�ធំ។ 
េយើង្រត�វ�រេពលេវ�េដើម្បីកត់ស�� លតំ់បន់ែដលពិ�ក�ប់ បេង� ើតែផន�រសកម��ព និង 
បណ� � ះប�� លអ�កែដលេធ� ើ�រផ្សព�ផ�យ។ 
�នឹង�� យេ��គេ្រ�ងដ៏អ�� រ្យមួយ្របសិនេបើអ�ក�ន្រក �មអ�កស� ័្រគចិត�
ែដលចង់ជួយដល់�រេធ� ើជំេរឿន។  

 
េធ� ើ�រផ្សព�ផ�យេ��ម្រពឹត� ិ�រណស៍ហគមន ៍

យុទ���រផ្សព�ផ�យែដល�ន្របសិទ��ពគួរេ�� តេលើ្រប�ពលរដ�េ��ម្រពឹត� ិ�រណ ៍និង 
ទីកែន�ងេផ្សងៗេ�ទូ�ងំសហគមន៍។ �ប់េផ�ើមចូលរមួ�មៃថ�ឈប់ស្រ�ក ពិធីបុណ្យ និង 
្រពឹត� ិ�រណ៍សហគមន៍េផ្សងៗ េហើយនិ�យេ��ន់សហគមន៍របស់អ�កអំពី�រេធ� ើជំេរឿន 
�េពល�ងមុខ រមួ�ងំ�រៈសំ�ន់ៃន�រ�ប់ប�� �លឱ្យ�ន�ក់�ក់ និង ្រតឹម្រត�វ។  
�ំយកឯក�រែដល�នបកែ្របរចួេដើម្បីែចករ�ែលក�មួយស�ជិកសហគមន៍។ 
 
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�មធ្យម។ អ�ក�ចចូលរមួ្រពឹត� ិ�រណ៍មួយ 
ឬ េ្រចើនបុ៉�� ក៏�ន។ �ល់�រខិតខំ្របឹងែ្របង�ងំអស់សុទ�ែត�ចជួយដល់�រ�ប់ចំនួន។   

 
 េរៀបគេ្រ�ង្រពឹត� ិ�រណ៍ផ្សព�ផ�យរបស់អ�ក�� ល ់

�ល់្រពឹត� ិ�រណ៍អប់រ��ងំអស់មិន�ំ�ច់ែត�ផលិតកម��� តធំេ�ះេទ។ អ�ក�ចេរៀបចំ 
្រពឹត��រណ៍ែដល�នលក�ណៈ�ម��  ដូច�រអេ�� ើញមនុស្សពីរបី�ក់េ��រ ��ល័យរបស ់
អ�កស្រ�ប់��រៃថ��េដើម។ អ�កក៏�ចប�� �ល�រេធ� ើជំេរឿន និង �រអប់រ�េ�ក� �ងកម� វ �ធី  
្រពម�ងំេស�កម�ែដល�ន្រ�ប់របស់អ�ក ដូច�គ� ីនិក កិច�្របជុំស�ជិក វគ�ែចករ�ែលក 
ព័ត៌�ន និង �� ក់េរៀន�េ្រចើនេទៀត�មរយៈ�រផ�ល់ធន�ន ឬ ជួយបំេពញទ្រមង់ែបបបទ 
របស់ពួកេគ។ ្របសិនេបើអ�ក�នេពលេវ� ធន�ន និង សមត��ពេ្រចើន អ�ក�ចក�ង 
�មពល និង �ពសប�យរ �ក�យ�ន�មរយៈ្រពឹត��រណ៍ធំៗ និង �រេរៀបចំពិធីជប់េលៀង 
្រពឹត� ិ�រណ៍េ��មបរ �េវណ�� ឬ ពិធីជប់េលៀងេ��មផ�ះេផ្សងៗ។ 
 
េពលេវ�និងធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�ធំ។ �ល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសុទ�ែត�ជំនួយ - 
អ�ក�ចេ្រជើសេរ �សទំហំ ្របេភទ និង ចំនួនៃន្រពឹត� ិ�រណ៍ែដល�នអត�្របេ�ជន៍ដល់អ�ក និង
សហគមន៍របស់អ�ក�ន។  
 
  

https://www.censushardtocountmaps2020.us/


ែខមី� �� ំ2020 - ែខកក�� �� ំ2020 
ជំរុញសកម��ព និង េលើកទឹកចិត��រេឆ� ើយតប 
 

េ្រជើសេរ �សទី�ងំែដល្រប�ពលរដ��ចទទួល�នព័ត៌�ន និង 
បំេពញទ្រមង់ែបបបទរបស់ពួកេគ�ន 

អ�ក�ចេរៀបចំមជ្ឈមណ� លផ�ល់ជំនួយេដើម្បីជួយដល់ស�ជិកសហគមន៍�មួយសំណួរជំេរឿន និង 
រេបៀប�ក់េស� ើទ្រមង់ែបបបទជំេរឿនរបស់ពួកេគ។ អ�ក�ចជួយពួក�ត់�នេ��មទី�ំងៃន
អង��ររបស់អ�ក�� ល់ ឬ សហ�រ�មួយៃដគូែដលេជឿទុកចិត��ន ដូច�ប�� ល័យ��រណៈ  
��េរៀន  មជ្ឈមណ� លសហគមន៍  និង  ទីកែន�ង�េ្រចើនេទៀត។ មជ្ឈមណ� លផ�ល់
ជំនួយរបស់អ�ក�ចេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍េដើម្បីេលើកកម�ស់�រយល់ដឹងអំពី ជំេរឿន 
េឆ� ើយតបសំណួរ�ក់ព័ន�នឹងជំេរឿន ផ�ល់ជំនួយ�ង�� ែចករ�ែលកធន�នែដល �នបកែ្រប្រ�ប់ 
េហើយផ�ល់កំុព្យ� ទ័រេថេប�ត ឬ កំុព្យ� ទ័រែដល�ន�� ប់្របព័ន� អិុនធឺែណត ស្រ�ប់�ក់េស� ើែបបបទជំេរឿន។  
 
សហ�រ�មួយរដ� េ�នធី និង/ឬ ្រក �ងរបស់អ�ក 
គណៈក�� ធិ�រ�ប់សន� ឹកេ�� តេពញេលញេដើម្បបីេង� ើត ជួយស្រមបស្រម�ល និង 
ផ្សព�ផ�យជំនួយ�ងជំេរឿន។ េលើកកម�ស់�រេ្របើ្រ�សក់ែន�ង�ងំេនះ�មរយៈប�� ញសង�ម  
្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ្រប�ំតំបន់ និង អង��រវប្បធម៌ក� �ង្រស �ក  កែន�ងេ�រពបូ�  �ែសត  ឬ  
្រពឹត� ិប័្រតសហគមន៍  �រ ��ល័យកែន�ង �រ�រ  �រ ��ល័យផ�ល់េស�កម�  និង  
កែន�ងេផ្សងៗេទៀតែដលមនុស្សជួបជុំ�� េ្រចើន។ ក� �ងរយៈេពលបុ៉�� ន�� ំកន�ងមកេនះ  
�រ ��ល័យជំេរឿន�នបេង� ើតមជ្ឈមណ� លេរៀបចំសំណួរ របស់ខ� �ន�� ល់
េដើម្បីជួយ្រប�ជនបំេពញទ្រមង់ែបបបទ បុ៉ែន�ែផន�រជំេរឿន�� ំ 2020 របស់ �រ ��ល័យជំេរឿន
មិន�ន់ច�ស�់សេ់�េឡើយេទ។ េ�ះ�នន័យ��រែដលអង��រសហគមន៍ផ�ល់ជំនួយេ�យ
�� ល់ពិត��ន�រៈស�ំន់�ស។់  
  
េពលេវ� និង ធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ មធ្យមេ�ធំ។ �រផ្សព�ផ�យពលីទ��ពៃនជំនួយ សំណួរ 
�របណ� � ះប�� លបុគ�លិកែដលផ�ល់ជំនួយ និង �រេរៀបចំ្រពឹត� ិ�រណ៍�ងំេនះ្រត�វ�រេពលេវ�។  

 
េ្របើឱ�សទំ�ក់ទំនងស្រ�ប់�រអប់រ�ជំេរឿន 

របួរមួ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ�មតំបន់ និង ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យក� �ង្រស �កេ�ក� �ង�រេធ� ើជំេរឿន �� ំ2020 និង 
ែចក�យព័ត៌�នជំេរឿន�មរយៈប�� ី្រពឹត� ិប័្រតព័ត៌�នរបស់អង��រ ប�� អីុីែម៉ល ្រក �ម្របឹក�ភិ�ល 
និង អ� ីេផ្សងេទៀតែដលអ�កេ្របើ្រ�សេ់ដើម្បី�ក់ទង�មួយស�ជិក និង អតិថិជនរបស់អ�ក។ េ្របើ 
Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WeChat, Whatsapp និងប�� ញសង�មេផ្សងៗេទៀត 
េដើម្បីែចករ�ែលកពី�ព�យ្រស�ល សុវត� ិ�ព និង �ព�ំ�ច់ៃន�រេធ� ើជំេរឿនដល់សហគមន៍របស់អ�ក។  
 
េពលេវ�និងធន�នៃន�រេប��� ចិត�៖ តូចេ�ធំ។ �ល់កិច�ខិតខំ្របឹងែ្របងសុទ�ែត�ជំនួយ - ដូច� 
�រ្រប�សេ�េលើ្របពន័�ផ្សព�ផ�យសង�មេដើម្បីេរៀបចំសន� ិសីទ�រព័ត៌�ន�េដើម  

 
សូម្រ�កដចិត��អ�ក�ច�ញយកឧបករណ៍�� ប់ទំ�ក់ទំនង និង 

�រ្រ�្រស័យ�ក់ទងសហគមន៍របស់ជន�តិ�សុី�េមរ ��ំង  
េដើម្បីជួយដល់អ�កក� �ង�រ�ប់េផ�ើម! 
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