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ជំំពូីកទី1

បណ្ណណបើើកបរ
របសំ់អំនក
1.1តើើន់រណាត្រូែ�វការបណ្ណណ
បើើកបរនៅរដ្ឋឋIOWA?
នៅរដ្ឋឋIowaអំនកគ្រែប់គ្នាាែដែែលដ្ឋំណើើរការយានជំំនិ�មុូតូឬមុូតូតូចៗលើើផួ�វសាធារណ្ណៈ

ត្រូែ�វមានលិខ្លួិតអំន�ញ្ញាាែតឬបណ្ណណបើើកបរ។អំនកត្រូែ�វបានចាត់ទ�កថាជាពីលរដ្ឋឋនៅរដ្ឋឋ

lowaសុម្រាែែប់គោលបំណ្ណង្គុនៃែការចេែញបណ្ណណបើើកបរប្រែសុិនបើើអំនកបានធ្វើើើចំណ្ណុច

យាាែង្គុហោចណាសុ់មួយៈខ្លាង្គុក្រោែែម៖

• បានច��ឈ្មោះាែ�បោះ�ឆ្នោាែតនៅកន�ង្គុរដ្ឋឋនេះែ�។

• បានច��ឈ្មោះាែ�កូនរបសុ់អំនកនៅកន�ង្គុសាលារៀៀនរដ្ឋឋlowa។

• បានទទួលយៈកការង្ហារអំចិន្ត្រៃែែែយៈ៍នៅរដ្ឋឋIowa។

• បានរសុ់នៅរដ្ឋឋIowaជាបនែបនាំាែប់រយៈៈពេែល30ថ្ងៃៀែ។

• បានដ្ឋាក់ពាកែយសៀនើសុ�ំការលើើកលែែង្គុពីនធផះ�ឬការលើើកលែែង្គុពីនធយោធាលើើ

អំចលនទ្រែពីែយនៅរដ្ឋឋIowa។

• ទទួលបានជំំនួយៈរដ្ឋឋពីីរដ្ឋឋIowa។

អំនកមិនចាំបាច់មានបណ្ណណបើើកបរទៀែប្រែសុិនបើើអំនក៖

• កំពី�ង្គុបើើកបរយានជំំនិ�យោធាពេែលកំពី�ង្គុបំពេែញកាតពីើកិចចជាមួយៈ

កង្គុកមាាែំង្គុប្រែដ្ឋាប់អាវ�ធឺសុហរដ្ឋឋអាមើែរិក។

• កំពី�ង្គុបើើកបរដ្ឋឹកសុមាាែរៈកសុិដ្ឋាាែនចនោះាែ�កសុិដ្ឋាាែនផះ�និង្គុកសុិដ្ឋាាែននៅជំិត

ឬធ្វើើើកសុិដ្ឋាាែនកន�ង្គុចមាាែយៈពីីរមាាែយៈល៍។

• កំពី�ង្គុបើើកបរដែែលមានបណ្ណណបើើកបរបចច�បែបឿននពីីស្រុែ�កឬប្រែទៀែសុកំណើើត

ខ្លួណ្ណៈសុិិតនៅរដ្ឋឋIowaជាភើៀ�វឬសុិសុែសេ។
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1.2ការដ្ឋាក់បណ្ណណបើើកបរន់ិងបណ្ណណ
ធានាំរាាែប់រងរបសំ់អំនកជាប់ខ្លួែ�ន់
អំនកគួួរតែែមានលិខ្លួិតអំន�ញ្ញាាែតឬបណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនកដ្ឋាក់ជាប់ខ្លួួ�នជានិចចពេែល

កំពី�ង្គុបើើកបរ។អំនកបើើកបរយានជំំនិ�ដែែលបានច��បញ្ចូីីនៅរដ្ឋឋlowaក៏ត្រូែ�វដ្ឋាក់បណ្ណណ

ធានាំរ៉ាាែប់រង្គុជាមួយៈពីួកគេែផង្គុដែែរ(បណ្ណណអេែឡិិចត្រូែ�និចឬបោះ�ពី�មព)ដើើមែបឿីផ្ះ�ង្គុផ្លាាែត់

ភិ័សុែ�តាង្គុនៃែបណ្ណណធានាំរ៉ាាែប់រង្គុលើើការទទួលខ្លួ�សុត្រូែ�វ។ការខ្លួកខ្លានមិនបានធ្វើើើបែែប

នេះែ�អាចបណាាែលឱ្ែយមានការផ្លាកពីិន័យៈនិង្គុអាចមានការឃាត់ទ�កយានជំំនិ�។

1.3ការធ្វើើើតើែសំតន់ិងការពីិន់ិត្តែយ
មើើល់សំ�ខ្លួភាពីដែែល់ចាំំបាច់
នៅពេែលអំនកដ្ឋាក់ពាកែយសៀនើសុ�ំបណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនកអំនកនឹង្គុតម្រូែ�វឱ្ែយធ្វើើើសុកមីភាពី

ខ្លាង្គុក្រោែែម៖

• បញ្ចូចប់ការពីិនិតែយមើើលភ្នែនែក។

• ប្រែឡិង្គុជាប់ការធ្វើើើតើែសុែចំណើែ�ដ្ឋឹង្គុ។

• បង្ហាាែញថាអំនកបានបញ្ចូចប់វគួុសុិកែសាអំប់រំរបសុ់អំនកបើើកបរដែែលមានការ

ទទួលសាាែល់ដោយៈរដ្ឋឋlowaដោយៈជោគួជំ័យៈ(ប្រែសុិនបើើអំនកមានអាយៈ�

ក្រោែែម18ឆ្នាំាែំ)។

• ប្រែឡិង្គុជាប់ការធ្វើើើតើែសុែបើើកបរ(មិនតម្រូែ�វប្រែសុិនបើើអំនកបំពេែញតាម

លកខខ្លួណ្ណឌតម្រូែ�វនៃែវគួុសុិកែសាអំប់រំរបសុ់អំនកបើើកបរ)។

សុិកែសានៅលើើអំី�នធឺឺណ្ណិតតាមរយៈៈការធ្វើើើតើែសុែអំន�វតែរបសុ់យើើង្គុ៖
www.iowadot.gov/mvd/driverslicense/
manuals-and-practice-tests

សុូមចូលទៅកាន់IOWADOT.GOVដើើមែបឿីស្វែើែង្គុយៈល់អំំពីី៖
ពេែលវេែលាដែែលត្រូែ�វបនែបណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនកឡើើង្គុវិញនិង្គុរបើៀបបនែវ៉ាឡើើង្គុវិញ។

កមីវិធឺីបណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនកបើើកបរដែែលបានបញ្ចូចប់ការសុិកែសា

(សុម្រាែែប់អំនកបើើកបរដែែលមានអាយៈ�ក្រោែែម18ឆ្នាំាែំ)។

ការធ្វើើើតើែសុែចំណើែ�ដ្ឋឹង្គុរបសុ់អំនកនៅផះ�ឬនៅសាលារៀៀន

(រំលង្គុការធ្វើើើដ្ឋំណើើរ)

ប្រែភើែទជាក់លាក់នៃែបណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនកបើើកបរដ្ឋូចជាបណ្ណណបើើកបរមុូតូតូចៗនិង្គុCDLជាដើើម។
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ជំំពូីកទី2

ផ្លាាែកសំញ្ញាាែ
ចរាចរណ៍្ណនិ់ង
ចែបាប់ផ្ដែ�វគោក
2.1ផ្លាាែកសំញ្ញាាែចរាចរណ្ណ៍
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ណែែនាំំអំំពីីចែបាប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍គ្រោែែ�ថាាែក់ទីតាំង្គុទិសុដៅនិង្គុកន្តែួែង្គុដែែល

សៀែវ៉ាកមីសុិិតនៅ។រូបរ៉ាង្គុនិង្គុពីណ្ណ៌នៃែផ្លាាែកសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ផែល់តម្រូែ�យៈដ្ឋល់ប្រែភើែទពី័ត៌មាន

ដែែលពីួកគេែផែល់។

ពីណ្ណ៌សុើង្គុ់ដ្ឋារ

ក្រែហម្ម
ឈប់ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឬធ្វើើើអំើីដែែលត្រូែ�វបានបង្ហាាែញ

នៅលើើផ្លាាែកសុញ្ញាាែ។

បៃែត្តង
ទិសុដៅ៖បង្ហាាែញថាកន្តែួែង្គុមួយៈនៅទីណាឬចមាាែយៈ

បុ�នាំាែនពីីកន្តែួែង្គុដែែលអំនកនៅ។

ខៀៀវ
សៀែវ៉ាកមីសុម្រាែែប់អំនកធ្វើើើដ្ឋំណើើរ៖ណែែនាំំអំនកទៅកាន់

កន្តែួែង្គុនាំនាំដ្ឋូចជាកន្តែួែង្គុសុម្រាែែកកន្តែួែង្គុទៀែសុចរណ្ណ៍

មនះីរពេែទែយកនួ្តែែង្គុសាាែក់នៅសាាែនីយៈ៍ប្រើែែង្គុឥនធនៈ

ភោជំនីយៈដ្ឋាាែននិង្គុតំបន់ទៀែសុចរណ្ណ៍នាំនាំ។

លើឿង
ការព្រែមានទូទៅ។

បៃែត្តងខ្លួីី
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែព្រែមានថាមានអំនកថ្មើីើរជើើង្គុកង្គុ់និង្គុ

សាលារៀៀន។

សំ
បទបែបឿញ្ចូញតែិ៖ផើល់ពី័ត៌មានពាក់ពី័នធនឹង្គុបទបញ្ញាាែនិង្គុ

ចែបាប់ដែែលអាចអំន�វតែបាន។

ទីឹកក្រែ�ច
ការព្រែមានថាមានការង្ហារផួ�វការគ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍

បណ្ដោះាែ�អាសុនននិង្គុការថែែទាំំ។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាមើើល

ផ្លាាែសុ់បើ�រការកំណ្ណត់លើែបឿឿននិង្គុកមីករនៅលើើផួ�វ។

ត្នោោែត្ត
កន្តែួែង្គុកមែសានែនិង្គុទីតាំង្គុវបែបឿធឺម៌ដែែលចាប់អារមីណ្ណ៍។

ផើល់ទិសុដៅទៅកាន់កន្តែួែង្គុប្រែវតែិសាស្រុែែឧទែយានឬ

តំបន់កមែសានែ។

ផ្លាាែឈូូកខ្លួីី
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែព្រែមាននិង្គុណែែនាំំសុម្រាែែប់ការគ្រែប់គ្រែង្គុ

ឧបែបឿតែិហើែត�ដ្ឋូចជាការសុមាាែតការបនាំាែប់មានគ្រោែែ�ថាាែក់

ប�កគ្នាាែការយៈកកមើះែចកមះីចេែញជាដើើម។
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រូបរ៉ាង្គុសុើង្គុ់ដ្ឋារ

អំដ្ឋឋកោណ្ណ

រូបរ៉ាង្គុនេះែ�ត្រូែ�វបានប្រើែើសុម្រាែែប់ផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់

តែែបុ�ណ្ដោះះែ�។ឈប់នៅផួ�វបំបែែកដែែលគ្រែប់គ្រែង្គុដោយៈ

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�។

ត្រូែីកោណ្ណសំម្មភាពី

ផើល់សុិទធិអាទិភាពី។

ទីង់ត្រូែីកោណ្ណ

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�នឹង្គុសុិិតនៅផ្នែនែកខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុនៃែដ្ឋង្គុផួ�វ។វ៉ា

ព្រែមានអំនកថាជាតំបន់ហាមវ៉ាាែជែែង្គុ។

ត្តែបូ�ងបួន់ជ្រុែ�ង

ការព្រែមាន៖ព្រែមានអំនកថាមានគ្រោែែ�ថាាែក់តាមផួ�វ

ពីិសៀែសុៗ។ពាកែយឬរូបភាពីនៅលើើផ្លាាែកសុញ្ញាាែនឹង្គុ

បង្ហាាែញអំនកអំំពីីមូលហើែត�ដែែលអំនកត្រូែ�វបនិយៈលើែបឿឿនឬ

មានការប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបន្តែិែម។

ចត្ត�កោណ្ណ

វ៉ាត្រូែ�វបានប្រើែើសុម្រាែែប់ផ្លាាែកសុញ្ញាាែព្រែមានណែែនាំំនិង្គុ

បទបែបឿញ្ចូញតែិ។

បញ្ចីកោណ្ណ

សុិសុែសេសាលាឆ្លួង្គុកាត់៖ផ្លាាែកសុញ្ញាាែសុមាាែល់ថាជាតំបន់

មានសាលារៀៀននិង្គុមានសុិសុែសេសាលាឆ្លួង្គុកាត់។

ផ្លាាែកសំញ្ញាាែខ្វែើែង

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វដែែកត្រូែ�វបានដ្ឋាក់នៅច្រែកឆ្លួង្គុកាត់

នីមួយៈៗ។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែដែែលមានលើែខ្លួនៅក្រោែែមផ្លាាែក

សុញ្ញាាែខ្ើែង្គុបង្ហាាែញពីីចំនួនផួ�វរថ្មីភើួើង្គុដែែលអំនកត្រូែ�វ

ឆ្លួង្គុកាត់។

រងើង់ម្មូល់

ការឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វដែែកនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ។
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2.2ផ្លាាែកសំញ្ញាាែបទីបែបូញ្ចញត្តតិ
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�ផែល់ពី័ត៌មានអំំពីីចែបាប់សុម្រាែែប់ទិសុដៅចរ៉ាចរណ្ណ៍ការប្រើែើប្រាែែសុ់គួនួង្គុផួ�វការបត់លើែបឿឿនការចតនិង្គុសាាែនភាពីពីិសៀែសុផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែបទបែបឿញ្ចូញតែិ

មួយៈចំនួនមានរង្គុើង្គុ់ពីណ្ណ៌ក្រែហមដែែលមានសុញ្ញាាែកាត់កណាាែលពីណ្ណ៌ក្រែហមនៅពីីលើើនិមិតែសុញ្ញាាែ។ទាំំង្គុនេះែ�បង្ហាាែញថាអំនកមិនអាចធ្វើើើអំើីមួយៈបានទៀែឧទាំហរណ្ណ៍ហាមបត់ឆ្វេើែង្គុហាម

បត់សាាែំឬហាមបត់ត្រូែឡិប់ក្រោែែយៈ។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែកំណ្ណត់លើែបឿឿន
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែកំណ្ណត់លើែបឿឿនបង្ហាាែញថាលើែបឿឿនអំតិបរមាឬ

អំបែបឿបរមាដែែលមានសុ�វតិិភាពីត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែត។ការកំណ្ណត់

លើែបឿឿនអំតិបរមាគួឺសុម្រាែែប់ការបើើកបរដែែលលិបំផ�ត។

ជំួនកាលអំនកត្រូែ�វបនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់អំនកនៅពេែលដែែល

លកខខ្លួណ្ណឌតម្រូែ�វឱ្ែយបនិយៈដ្ឋូចជានៅពេែលដែែលផួ�វរអំិល(ពេែល

មានភើួ�ង្គុធាាែក់ឬព្រែិល)ឬពីិបាកមើើលនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួឱ្ែយយាាែង្គុ

ចែបាសុ់(អំំឡិ�ង្គុពេែលមានអ័ំពីះ)។ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នមួយៈចំនួន

មានការកំណ្ណត់លើែបឿឿនអំបែបឿបរមា។ប្រែសុិនបើើលើែបឿឿនអំបែបឿបរមា

នេះែ�លើ�នពេែកសុម្រាែែប់អំនកនោះ�អំនកគួួរតែែជំិ�ផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែគ្រែប់គ្រែង្គុគួនួង្គុផួ�វ
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�សុមាាែល់កន្តែួែង្គុដែែលអំនកអាចទៅនិង្គុកន្តែួែង្គុ

ដែែលអំនកអាចបត់ហើើយៈជារៀ�យៈៗប្រើែើសុញ្ញាាែព្រែ�ញ។ផ្លាាែក

សុញ្ញាាែសុិិតនៅតាមផួ�វឬបំពាក់នៅលើើផួ�វ។ជំួនកាលសុញ្ញាាែ

ព្រែ�ញពីណ្ណ៌សុក៏អាចត្រូែ�វបានលាបពីណ្ណ៌នៅលើើផួ�វផង្គុដែែរ។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែហាមវ៉ាាែជែែង្គុ
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�សុមាាែល់ទីកន្តែួែង្គុដែែលមិនមានសុ�វតិិភាពី

កន�ង្គុការវ៉ាាែជែែង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែតំបន់ហាម

វ៉ាាែជែែង្គុមានទីតាំង្គុនៅផ្នែនែកខ្លាង្គុដើើមនៃែតំបន់ហាមវ៉ាាែជែែង្គុ។

តំបន់វ៉ាាែជែែង្គុគួឺផ្នែិែកលើើចមាាែយៈដែែលអំនកអាចមើើលឃើើញនៅ

ខ្លាង្គុម�ខ្លួ។នៅពេែលការវ៉ាាែជែែង្គុត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែតអំនកអាចធ្វើើើ

ដ្ឋូចេនែ�បានល��ត្រាែែតែែវ៉ាមានសុ�វតិិភាពី។សុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើម

ផួ�វនៃែតំបន់ហាមវ៉ាាែជែែង្គុត្រូែ�វបានពីណ្ណ៌នាំនៅលើើទំព័ីរទី42។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់មានន័យៈថាអំនកត្រូែ�វតែែឈប់ហើើយៈរង្គុ់ចាំ

រហូតទាំល់តែែយានជំំនិ�ដែែលឆ្លួង្គុកាត់និង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុបាន

ឆ្លួង្គុកាត់អំសុ់ម�នពេែលបនែដំ្ឋណើើរ។ឈប់នៅគួំនូសុឈប់

ប្រែសុិនបើើមានអំើីមួយៈ។ប្រែសុិនបើើចាំបាច់អំនកអាចបនែទៅម�ខ្លួ

ទៅផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ឬគែែមផួ�វប្រែសុពីើហើើយៈបនាំាែប់មក

បនែដំ្ឋណើើរនៅពេែលដែែលវ៉ាមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើដ្ឋូចេនែ�។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែផើល់សុិទធិអាទិភាពី
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែផើល់សុិទធិអាទិភាពីមានន័យៈថាអំនកត្រូែ�វតែែបនិយៈលើែបឿឿន

ហើើយៈផែល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលអំនក

កំពី�ង្គុឆ្លួង្គុកាត់ឬផួ�វដែែលអំនកកំពី�ង្គុចូលទៅម�ន។

ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នដែែលបែែង្គុចែែក
ផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួមានការបែែង្គុចែែក។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�ណែែនាំំចរ៉ាចរណ្ណ៍

នៅជំ�ំវិញកោ�ឬរបាំង្គុ។

ផួ�វឯកទិសុ
ចរ៉ាចរណ្ណ៍ផ្លាាែសុ់ទីកន�ង្គុទិសុដៅនៃែសុញ្ញាាែព្រែ�ញតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែហាមចូល
អំនកនឹង្គុមើើលឃើើញផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�នៅច្រែកផួ�វដែែលអំនកមិនត្រូែ�វ

បានអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយចូល។អំនកនឹង្គុមើើលឃើើញវ៉ានៅផួ�វបំបែែកចេែញ

ចូលផួ�វឆ្លួង្គុកាត់លើើផួ�វបែែង្គុចែែកនិង្គុនៅទីតាំង្គុជាច្រើែើននៅលើើផួ�វ

ឯកទិសុ។

ផួ�វខ្លួ�សុ
អំនកបានបត់ខ្លួ�សុហើើយៈបានចូលគួនួង្គុផួ�វចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុ

មកដ្ឋល់។សុូមបើើកយានជំំនិ�របសុ់អំនកចេែញពីីផ្នែនែកដែែលបាន

ធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៃែផួ�វហើើយៈឈប់និង្គុបត់នៅរង្គុើង្គុ់មូលឱ្ែយបានលើ�ន

និង្គុដោយៈសុ�វតិិភាពីតាមដែែលអាចធ្វើើើទៅបាន។
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2.3ផ្លាាែកសំញ្ញាាែព្រែមាន់
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែព្រែមានមានពីណ្ណ៌លើ�ង្គុដែែលមានអំកែសេរឬនិមិតែសុញ្ញាាែពីណ្ណ៌ខ្មៅាែហើើយៈភាគួច្រើែើនមានរ៉ាង្គុតែបឿ�ង្គុបួនជ្រុែ�ង្គុ។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�ព្រែមានអំនកឱ្ែយបនិយៈលើែបឿឿនហើើយៈត្រៀែៀមខ្លួួ�ន

ឈប់ប្រែសុិនបើើចាំបាច់ដោយៈសារសាាែនភាពីពីិសៀែសុឬគ្រោែែ�ថាាែក់នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែព្រែមានទូទៅមួយៈចំនួនត្រូែ�វបានបង្ហាាែញខ្លាង្គុក្រោែែម។

ផួ�វប្រែសុពីើ/ផួ�វឆ្លួង្គុកាត់
មានផួ�វមួយៈទៀៀតនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួដែែល
ឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វដែែលអំនកកំពី�ង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។
មើើលដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�
ចរ៉ាចរណ្ណ៍ឆ្លួង្គុកាត់នៅផួ�វរបសុ់អំនក។

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�ត្រូែ�វបានប្រើែើនៅ
លើើផួ�វដែែលមានលើែបឿឿនលើ�ន។សុូម
ត្រៀែៀមខ្លួួ�នចំពោះ�ផួ�វប្រែសុពីើនិង្គុភើួើង្គុ
ក្រែហម។

ចរ៉ាចរណ្ណ៍រួមបញ្ចូច�លគ្នាាែ
ប្រែសុិនបើើអំនកនៅលើើផួ�វធឺំហើើយៈឃើើញ
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�សុូមត្រៀែៀមខ្លួួ�នសុម្រាែែប់
យានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដែែលចូលទៅកន�ង្គុ
គួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនក។

ចរ៉ាចរណ្ណ៍ពីីរទិសុផះ�យៈគ្នាាែ
បនែទៅខ្លាង្គុសាាែំដោយៈសារអំនកកំពី�ង្គុ
ចាកចេែញពីីផួ�វឯកទិសុហើើយៈចូលទៅ
ផួ�វពីីរទិសុផះ�យៈគ្នាាែ។

ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នដែែលបែែង្គុចែែក

ចាប់ផ្ើើម
អំនកកំពី�ង្គុខ្លួិតទៅជំិតកន្តែួែង្គុដែែល
ចរ៉ាចរណ្ណ៍ពីីរទិសុផះ�យៈគ្នាាែនឹង្គុត្រូែ�វបាន
បែែង្គុចែែកដោយៈគួំនូសុឆ្លន�តកណាាែល។

ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នដែែលបែែង្គុចែែក

បញ្ចូចប់
ចរ៉ាចរណ្ណ៍ពីីរទិសុផះ�យៈគ្នាាែនឹង្គុមិន
ត្រូែ�វបានបែែង្គុចែែកដោយៈគួំនូសុឆ្លន�តៗ
កណាាែលទៀៀតទៀែ។សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន
ចំពោះ�យានជំំនិ�ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់។

យានជំំនិ�អំូសុទាំញដោយៈសុតើ

សៀែ�
សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�យានជំំនិ�
អំូសុទាំញដោយៈសុតើសៀែ�ដែែលផ្លាាែសុ់ទី
យៈឺតៗនៅលើើផួ�វ។បនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់
អំនកនិង្គុវ៉ាាែជែែង្គុយៈឺតៗ។

គួនួង្គុផួ�វបញ្ចូចប់
គួនួង្គុផួ�វចរ៉ាចរណ្ណ៍ពីីរនឹង្គុកាាែយៈជា
គួនួង្គុផួ�វចរ៉ាចរណ្ណ៍មួយៈឆ្នាំប់ៗនេះែ�។
ចរ៉ាចរណ្ណ៍ត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពី
នៅពេែលរួមបញ្ចូច�លគ្នាាែ។

គ្រឿែ�ង្គុចក្រែកសុិដ្ឋាាែន
សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�គ្រឿែ�ង្គុចក្រែ
កសុិដ្ឋាាែនដែែលផ្លាាែសុ់ទីយៈឺតៗនៅលើើ
ផួ�វ។បនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់អំនកនិង្គុវ៉ាាែ
ជែែង្គុយៈឺតៗ។

អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឆ្លួង្គុកាត់
សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�មន�សុែសេ
ដែែលអាចនឹង្គុដើើរឬរត់នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ
យានជំំនិ�របសុ់អំនក។

សុតើកាាែន់ឆ្លួង្គុកាត់
អាចមានសុតើកាាែន់ពីែយាយាមឆ្លួង្គុកាត់
ផួ�វនៅកន�ង្គុតំបន់។សុូមបនិយៈលើែបឿឿន
និង្គុមើើលដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។

ទួល
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�គួឺជាការព្រែមានចំពោះ�
យានជំំនិ�ទាំំង្គុអំសុ់ថាផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួច��
ទួល។អំនកគួួរតែែពីិនិតែយមើើលហ្វ្រាំំែែំង្គុ
របសុ់អំនកម�នពេែលច��ទួល។

ផួ�វប្រែសុពីើរ៉ាង្គុអំកែសេរTនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ
ផួ�វដែែលអំនកកំពី�ង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរមិនទៅ
ត្រូែង្គុ់នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួទៀែ។សុូមត្រៀែៀមខ្លួួ�ន
បត់ឆ្វេើែង្គុឬបត់សាាែំ។

ចំណ្ណតរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេនៅ

ខ្លាង្គុម�ខ្លួ
អំនកកំពី�ង្គុខ្លួិតជំិតតំបន់ដែែលរថ្មីយៈនែ
ដ្ឋឹកសុិសុែសេដែែលឈប់នឹង្គុទទួលឬដ្ឋាក់
អំនកដំ្ឋណើើរច��។ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�
ក�មារ។សុូមត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់។

ផួ�វកោង្គុខ្លាង្គុសាាែំបនែិចមើង្គុៗ
ផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួកោង្គុទៅខ្លាង្គុសាាែំបនែិច
មើង្គុៗ។សុូមត្រៀែៀមខ្លួួ�នចំពោះ�
ការផ្លាាែសុ់បើ�រទិសុដៅ។

ផួ�វរអំិលពេែលសៀើម
ផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួកាាែយៈជារអំិលនៅកន�ង្គុ
អាកាសុធាត�សៀើម។សុូម
បនិយៈលើែបឿឿនក្រោែែមលកខខ្លួណ្ណឌ
ទាំំង្គុនេះែ�។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែរ៉ាង្គុអំកែសេរV
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�ត្រូែ�វបានប្រើែើបន្តែិែម
ពីីលើើផ្លាាែកសុញ្ញាាែផួ�វកោង្គុនៅពេែល
ត្រូែ�វការឱ្ែយយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់បន្តែិែម
ចំពោះ�ការផ្លាាែសុ់បើ�រទិសុដៅផួ�វ។

លើែបឿឿននៅផួ�វបំបែែក
លើែបឿឿនដែែលបានណែែនាំំនៅ
ផួ�វបំបែែកចេែញ។

សុិសុែសេសាលាឆ្លួង្គុកាត់នៅ

ខ្លាង្គុម�ខ្លួ
អំនកកំពី�ង្គុខ្លួិតជំិតតំបន់សាលារៀៀន
ដែែលមានសុិសុែសេឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វ។
ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ក�មារនិង្គុ
សុិសុែសេសាលាឆ្លួង្គុកាត់ដែែលបាន
សុមាាែល់។ពីណ្ណ៌នៃែផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�
អាចជាពីណ្ណ៌លើ�ន។
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ក្រែហម្មចាំសំ់
ឈប់ទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុ។

ក្រែហម្មចាំំង
អំន�វតែវ៉ាដ្ឋូចគ្នាាែនឹង្គុផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់។

លើឿងចាំសំ់
ក�ំចូលផួ�វប្រែសុពីើប្រែសុិនបើើអំនកអាចឈប់ដោយៈសុ�វតិិភាពី។

ប្រែសុិនបើើអំនកមិនអាចឈប់ដោយៈសុ�វតិិភាពីបានទៀែសុូមបនែដ្ឋំណើើរ

ឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វប្រែសុពីើដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។

លើឿងចាំំង
បនែដំ្ឋណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយយានជំំនិ�

និង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុទៅម�នរួចបនែដ្ឋំណើើរនៅពេែលមានសុ�វតិិភាពី។

បៃែត្តងចាំសំ់
ធ្វើើើដ្ឋំណើើរបុ�ន្តែែែនៅពេែលផួ�វប្រែសុពីើមិនមានអំើីសោ�តែែបុ�ណ្ដោះះែ�។

ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយយានជំំនិ�និង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅកន�ង្គុផួ�វប្រែសុពីើ

ទៅម�ន។នៅពេែលភើួើង្គុផ្លាាែសុ់បើ�រចរ៉ាចរណ្ណ៍អាចនឹង្គុជាប់នៅផួ�វ

ប្រែសុពីើហើើយៈអំនកត្រូែ�វទ�កពេែលឱ្ែយអំនកធ្វើើើដ្ឋំណើើរដែែលនៅសុល់ទៅឱ្ែយ

អំសុ់។

សំញ្ញាាែព្រែ�ញពីណ្ណ៌ក្រែហម្មប្រាែែប់ឱ្ែយឈូប់
អំនកបើើកបរដែែលបត់ឆ្វេើែង្គុឬបត់សាាែំត្រូែ�វតែែឈប់។

សំញ្ញាាែព្រែ�ញពីណ្ណ៌លើឿងប្រាែែប់ឱ្ែយឈូប់
ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់ឆ្វេើែង្គុឬបត់សាាែំហើៀបនឹង្គុលោតពីណ្ណ៌ក្រែហម។ក�ំចូល

ផួ�វប្រែសុពីើប្រែសុិនបើើអំនកអាចឈប់ដោយៈសុ�វតិិភាពី។សុូមបត់ឆ្វេើែង្គុ

ឬបត់សាាែំឱ្ែយផ�តប្រែសុិនបើើអំនកសុិិតនៅកន�ង្គុផួ�វប្រែសុពីើស្រាែែប់ហើើយៈ។

សំញ្ញាាែព្រែ�ញពីណ្ណ៌លើឿងចាំំង
ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់និង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុ

ទៅម�នបនាំាែប់មកបត់ឆ្វេើែង្គុដោយៈបនែដ្ឋំណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។

ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់មានភើួើង្គុពីណ្ណ៌បៃែតង្គុ។

សំញ្ញាាែព្រែ�ញពីណ្ណ៌បៃែត្តងប្រាែែប់ឱ្ែយឈូប់
អំនកបើើកបរអាចបនែដំ្ឋណើើរដោយៈបត់ឆ្វេើែង្គុឬបត់សាាែំបាន។

ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់ត្រូែ�វតែែឈប់។ក�ំទៅត្រូែង្គុ់។បើើកបរ

កន�ង្គុទិសុដៅនៃែសុញ្ញាាែព្រែ�ញតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយ

យានជំំនិ�និង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុដែែលនៅផួ�វប្រែសុពីើស្រាែែប់ទៅម�ន។

2.4ផ្លាាែកសំញ្ញាាែប្រាែែប់ថាយាន់ជំំន់ិ�ផ្លាាែសំ់ទីីយឺត្ត
ត្រូែីកោណ្ណពីណ្ណ៌ទឹកក្រែ�ចដែែលភិួឺចាំង្គុនៅផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែយានជំំនិ�មានន័យៈថាវ៉ាកំពី�ង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរកន�ង្គុលើែបឿឿន35mphឬតិចជាង្គុ

នេះែ�។អំនកអាចមើើលឃើើញផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�នៅលើើគ្រឿែ�ង្គុចក្រែថែែទាំំផួ�វយានជំំនិ�កសុិដ្ឋាាែនឬរទៀែ�អំូសុដោយៈសៀែ�។

2.5ផ្លាាែកសំញ្ញាាែណែែនាំំ
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែណែែនាំំបង្ហាាែញពីីទិសុដៅនិង្គុចមាាែយៈទៅកាន់ទីតាំង្គុផ្ែសេែង្គុៗឬតំបន់ដ្ឋូចជាទីក្រែ�ង្គុអាកាសុយានដ្ឋាាែនព្រែំដែែនរដ្ឋឋឬទៅកាន់

ទីកនួ្តែែង្គុដែែលគួួរឱ្ែយចាប់អារមីណ្ណ៍ដ្ឋូចជាឧទែយានជាតិតំបន់ប្រែវតែិសាស្រុែែឬសារមនះីរជាដើើម។សុញ្ញាាែសុមាាែល់មាយៈល៍បង្ហាាែញពីីចំនួន

មាាែយៈល៍ដែែលផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតបានចូលទៅកាន់រដ្ឋឋដែែលអំនកកំពី�ង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។សុញ្ញាាែសុមាាែល់ទាំំង្គុនេះែ�អាចត្រូែ�វបានប្រើែើ

ដើើមែបឿីគួណ្ណនាំថាតើើអំនកសុិិតនៅចមាាែយៈបុ�នាំាែនពីីច្រែកចេែញឬគោលដៅរបសុ់អំនកនិង្គុផែល់ទីតាំង្គុពីិតប្រាែែកដ្ឋរបសុ់អំនកកន�ង្គុពេែលមាន

អាសុនន។

2.6ផ្លាាែកសំញ្ញាាែសៀែវាកម្មម
ផ្លាាែកសុញ្ញាាែសៀែវ៉ាកមីបង្ហាាែញពីីទីតាំង្គុនៃែសៀែវ៉ាកមីផ្ែសេែង្គុៗដ្ឋូចជាតំបន់សុម្រាែែកសាាែនីយៈប្រើែែង្គុឥនធនៈកន្តែួែង្គុបោះ�ជំំរ�ំឬមនះីរពេែទែយ។

2.7ផ្លាាែកសំញ្ញាាែប្រែភេែទីផ្ដែ�វ
រូបរ៉ាង្គុនៃែផ្លាាែកសុញ្ញាាែប្រែភើែទផួ�វបង្ហាាែញពីីប្រែភើែទផួ�វថាតើើវ៉ាជាផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតផួ�វលើែបឿឿនលើ�នសុហរដ្ឋឋអាមើែរិកផួ�វនៅរដ្ឋឋ

lowaផួ�វតំបន់។ល។អំំឡិ�ង្គុពេែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរសុូមធ្វើើើដ្ឋំណើើរតាមផ្លាាែកសុញ្ញាាែដើើមែបឿីបនែបើើកបរនៅលើើផួ�វរបសុ់អំនក។

2.8ភេែើងសំញ្ញាាែចរាចរណ្ណ៍
បន្តែិែមពីីលើើភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ការគ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍អាចត្រូែ�វបានផើល់ដោយៈអំនកអំន�វតែចែបាប់ប�គួុលិកផួ�វលើែបឿឿនលើ�នឬឆ្នាំាែំការពារ

សុិសុែសេសាលាឆ្លួង្គុកាត់។អំនកត្រូែ�វអំន�វតែតាមការណែែនាំំពីីប�គួុលទាំំង្គុនេះែ�។

30

ភេែើងសំញ្ញាាែចរាចរណ្ណ៍សំដង់ដ្ឋារ

ភេែើងសំញ្ញាាែព្រែ�ញនៅខាងម្ម�ខ្លួ

ពីីរដ្ឋឋម្មួយទៅរដ្ឋឋ

ម្មួយទេៀត្ត

ផ្ដែ�វលើែបូឿន់លើឿន់

សំហរដ្ឋឋអាមើែរិក

ផ្ដែ�វនៅរដ្ឋឋ

Iowa
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2.9ផ្ដែ�វដែែកឆ្លែងកាត្ត់
សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបន្តែិែមនៅផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់ហើើយៈក�ំបញ្ចូែឈប់យានជំំនិ�របសុ់អំនកនៅ

លើើផួ�វដែែកឱ្ែយសោ�។រថ្មីភើួើង្គុមិនអាចឈប់ភាាែមៗបានទៀែ។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែព្រែមានជាម�ននិង្គុសុញ្ញាាែសុមាាែល់នៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វបង្ហាាែញថាផួ�វរថ្មីភើួើង្គុ

ឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ។នៅពេែលអំនកកំពី�ង្គុខ្លួិតជំិតផួ�វរថ្មីភើួើង្គុសុូមក�ំឱ្ែយមានការ

រំខ្លានដ្ឋាក់បង្គុិ�ចរបសុ់អំនកច��ហើើយៈបិទតន្ត្រីែែីរបសុ់អំនក។សុូមត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់ម�ន

ពេែលអំនកទៅដ្ឋល់ផួ�វរថ្មីភើួើង្គុប្រែសុិនបើើរថ្មីភើួើង្គុកំពី�ង្គុខ្លួិតជំិតដ្ឋល់ផួ�វឆ្លួង្គុកាត់។

សុញ្ញាាែសុមាាែល់នៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វគួឺជាសុញ្ញាាែ“X”ធឺំដែែលមានអំកែសេរ“RR”នៅលើើផួ�វ។

សុញ្ញាាែសុមាាែល់ទាំំង្គុនេះែ�មិនត្រូែ�វបានប្រើែើនៅគ្រែប់ផួ�វឆ្លួង្គុកាត់ទាំំង្គុអំសុ់នោះ�ទៀែ។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែខ្ើែង្គុត្រូែ�វបានដ្ឋាក់នៅផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់នៅទីសាធារណ្ណៈ។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនេះែ�

មានន័យៈថាត្រូែ�វមើើលផួ�វទាំំង្គុពីីរសាាែប់និង្គុផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយរថ្មីភើួើង្គុទៅម�ន។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែដែែលមានលើែខ្លួនៅក្រោែែមផ្លាាែកសុញ្ញាាែខ្ើែង្គុបង្ហាាែញថាមានផួ�វដែែកច្រើែើនជាង្គុ

មួយៈខ្ែសេែបនាំាែប់ពីីផ្លាាែកសុញ្ញាាែ។

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែភិួឺចាំង្គុអាចត្រូែ�វបានប្រើែើជាមួយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែខ្ើែង្គុ។ឈប់នៅពេែលភើួើង្គុកំពី�ង្គុ

ចាំង្គុ។ក�ំឆ្លួង្គុកាត់រហូតទាំល់តែែអំនកអាចឆ្លួង្គុកាត់បានដោយៈសុ�វតិិភាពី។ប្រែសុិនបើើ

មានផួ�វរថ្មីភើួើង្គុច្រើែើនជាង្គុមួយៈសុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនកន�ង្គុមើើលរថ្មីភើួើង្គុពីីទិសុដៅស្រុែបឬ

ទិសុដៅផះ�យៈ។

ច្រែកទាំំែរត្រូែ�វបានប្រើែើដោយៈមានភើួើង្គុចាំង្គុនៅផួ�វឆ្លួង្គុកាត់មួយៈចំនួន។ឈប់នៅពេែល

ភើួើង្គុចាប់ផ្ើើមចាំង្គុម�នពេែលច្រែកទាំំែរបិទ។បនែឈប់រហូតទាំល់តែែច្រែកទាំំែរបើើក

ហើើយៈភើួើង្គុឈប់ចាំង្គុ។ក�ំបើើកបរនៅកែែបឿែរៗច្រែកទាំំែរឱ្ែយសោ�។វ៉ាមានគ្រោែែ�ថាាែក់និង្គុ

ខ្លួ�សុចែបាប់។ច្រែកទាំំែរផួ�វដែែកនិង្គុភើួើង្គុព្រែមានប្រាែែប់អំនកថារថ្មីភើួើង្គុជំិតមកដ្ឋល់ហើើយៈ។

ផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នត្រូែ�វបានសុមាាែល់ដោយៈប្រើែើឈ្មោះាែ�ផួ�វដែែកនិង្គុលើែខ្លួ

ដែែលត្រូែ�វហៅកន�ង្គុករណ្ណីមានអាសុនន។ប្រែសុិនបើើអំនកដ្ឋឹង្គុអំំពីីដ្ឋំណើើរការខ្លួ�សុប្រែក្រែតី

នៃែភើួើង្គុសុញ្ញាាែឬសាាែនភាពីគ្រោែែ�ថាាែក់ផ្ែសេែង្គុទៀៀត

(ដ្ឋូចជាយានជំំនិ�ដែែលជាប់គ្នាំង្គុការសុះ�ផ្ែសេែង្គុៗឬ

ការខ្លួូចខ្លាតផួ�វដែែក)សុូមទូរសុពីះទៅលើែខ្លួដែែលបាន

បង្ហោះាែ�ដើើមែបឿីជំូនដំ្ឋណ្ណឹង្គុអំំពីីផួ�វដែែកដែែលសុមស្រុែប។

តម្រូែ�វឱ្ែយឈប់
រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេរថ្មីយៈនែក្រែ�ង្គុជំួលអំនកបើើកបរដែែលដ្ឋឹកអំនកដ្ឋំណើើរសុម្រាែែប់ជំួល

ទាំំង្គុអំសុ់(ដ្ឋូចជាUberឬLyft)និង្គុគ្រែប់យានជំំនិ�ទាំំង្គុអំសុ់ដែែលតម្រូែ�វឱ្ែយដ្ឋាក់ផ្លាាែក

សុញ្ញាាែសុម្រាែែប់សុមាាែរៈដែែលមានគ្រោែែ�ថាាែក់ត្រូែ�វតែែឈប់កន�ង្គុចមាាែយៈពីី15ទៅ50ហើី

តនៃែផួ�វដែែកម�នពេែលឆ្លួង្គុកាត់។ប្រែសុិនបើើមន្ត្រីែែីបុូលីសុឬភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ផួ�វ

លើែបឿឿនលើ�នណែែនាំំចរ៉ាចរណ្ណ៍ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នឱ្ែយបនែធ្វើើើដ្ឋំណើើរអំនកមិនចាំបាច់ឈប់

ទៀែ។អំនកក៏មិនចាំបាច់ឈប់ផង្គុដែែរប្រែសុិនបើើផួ�វឆ្លួង្គុកាត់ត្រូែ�វបានសុមាាែល់ដោយៈប្រើែើ

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែ“លើើកលែែង្គុ”។

2.10ត្តំបន់់ការងារ
ឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍ដ្ឋូចជាផ្លាាែំង្គុសុញ្ញាាែព្រែ�ញ

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍បណ្ដោះាែ�អាសុននឆ្នាំាែំចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែល

មានទង្គុ់ជាប់ខ្លួួ�ននិង្គុឧបករណ្ណ៍ណែែនាំំត្រូែ�វបានបន្តែិែមនៅកន�ង្គុ

តំបន់ការង្ហារដើើមែបឿីធ្វើើើឱ្ែយអំនកបើើកបរដ្ឋឹង្គុពីីលកខខ្លួណ្ណឌផ្ែសេែង្គុៗ។ផ្លាាែក

សុញ្ញាាែភាគួច្រើែើននៅកន�ង្គុតំបន់ធ្វើើើការមានរ៉ាង្គុតែបឿ�ង្គុបួនជ្រុែ�ង្គុបុ�ន្តែែែផ្លាាែកសុញ្ញាាែមួយៈចំនួន

មានរ៉ាង្គុត្រូែីកោណ្ណ។ពីណ្ណ៌ទឹកក្រែ�ចគួឺជាពីណ្ណ៌គោលនៃែផ្លាាែកសុញ្ញាាែនិង្គុឧបករណ្ណ៍

ព្រែមានទាំំង្គុនេះែ�។

ផ្លាាែកសុញ្ញាាែនិង្គុឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍ត្រូែ�វបានប្រើែើដើើមែបឿីសុមាាែល់តំបន់

សាង្គុសុង្គុ់ការថែែទាំំការសុះង្គុ់មតិនិង្គុការង្ហារទឹកភើួើង្គុ។ទាំំង្គុនេះែ�ជំួយៈណែែនាំំ

អំនកបើើកបរនិង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុឱ្ែយឆ្លួង្គុកាត់តំបន់ការង្ហារដោយៈសុ�វតិិភាពីខ្លួណ្ណៈពេែល

រកែសាសុ�វតិិភាពីសុម្រាែែប់កមីករនៅតាមផួ�វ។សំូម្មប្រែ�ងប្រែយ័ត្តនន់ិងបើើកបរដោយ

ប្រែ�ងប្រែយ័ត្តនដោយសារការផ្លាកពីិន់័យអាចកើើន់ឡើើងទេើែដ្ឋងនៅកន�ងត្តំបន់់ការងារ។

តំបន់ការង្ហារអាចមានគ្រោែែ�ថាាែក់ហើើយៈកមីករផួ�វកំពី�ង្គុពីឹង្គុផ្នែិែកលើើអំនកដើើមែបឿីរកែសា

សុ�វតិិភាពីពីួកគេែ៖

កែែតម្រូែ�វលើែបឿឿនរបស់ុអំនកទៅតាមលកខខ្លួណ្ណឌចរ៉ាចរណ៍្ណ។

គោរពីតាមការណែែនាំំទាំងំ្គុអំសុ់ដែែលផែល់ដោយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែភួើើង្គុសុញ្ញាាែសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍

នងិ្គុឆ្នាំាែចំរ៉ាចរណ៍្ណដែែលមានទង់្គុជាបខួ់្លួ�ន។

បង្កើើើនចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។

ផ្ដោាែតការយៈកចិតែទ�កដ្ឋាកទ់ាំងំ្គុស្រុែ�ង្គុរបស់ុអំនកចពំោះ�ការបើើកបរ។

ផ្លាាែំង្គុសុញ្ញាាែព្រែ�ញ
ផ្លាាែំង្គុសុញ្ញាាែព្រែ�ញដែែលបញ្ចើចែញពីនួឺធឺំៗជាធឺមីតា

ត្រូែ�វបានប្រើែើនៅពេែលដែែលគួនួង្គុផួ�វឬចិញ្ចើចើមផួ�វ

ត្រូែ�វបានបិទ។

ឆ្នាំាែំចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលមានទង្គុ់ជាប់ខ្លួួ�ន
អំនកដែែលមានផ្លាាែំង្គុឈប់/បនិយៈលើែបឿឿនជំួយៈគ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍

កន�ង្គុតំបន់ការង្ហារ។អំន�វតែតាមការណែែនាំំរបសុ់ពីួកគេែ។ពីួកគេែ

គួួរតែែពាក់អាវកាក់អាវឬអាវក្រៅែែពីណ្ណ៌ទឹកក្រែ�ចឬបៃែតង្គុខ្លួចី។

ជាទូទៅពីួកគេែប្រើែើផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់/បនិយៈលើែបឿឿន។ទង្គុ់

ពីណ្ណ៌ក្រែហមអាចត្រូែ�វបានប្រើែើមើង្គុមាាែល។

ឧបករណ្ណ៍ណែែនាំំ
រនាំំង្គុបនះ�បញ្ចូែឈរសុុរកោណ្ណនិង្គុសុញ្ញាាែសុមាាែល់រ៉ាង្គុ

បំពីង់្គុគួឺជាឧបករណ្ណ៍ទូទៅបំផ�តដែែល

ប្រើែើដើើមែបឿីជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកបើើកបរអំំពីី

សាាែនភាពីមិនធឺមីតានិង្គុដែែលអាចមាន

គ្រោែែ�ថាាែក់និង្គុដើើមែបឿីណែែនាំំអំនកបើើកបរឱ្ែយ

ឆ្លួង្គុកាត់តំបន់ការង្ហារដោយៈសុ�វតិិភាពី។
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2.11សំញ្ញាាែសំមាាែល់់ចិញ្ចើីើម្មផ្ដែ�វន់ិង
ការគ្រែប់គ្រែងគឺន់ែងផ្ដែ�វផ្ែសេែងទេៀត្ត
សុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វជំួយៈណែែនាំំនិង្គុកំណ្ណត់ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដ្ឋូចជាផ្លាាែកសុញ្ញាាែផួ�វលើែបឿឿនលើ�នជាដើើម។អំនក

នឹង្គុរកឃើើញផ្លាាែកសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�នៅតែែឯង្គុឬប្រើែើជាមួយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែនិង្គុភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍។គួំនូសុពីណ្ណ៌សុ

បំបែែកចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលផ្លាាែសុ់ទីកន�ង្គុទិសុដៅដ្ឋូចគ្នាាែ។គួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុបំបែែកចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលផ្លាាែសុ់ទីកន�ង្គុទិសុដៅ

ផះ�យៈគ្នាាែ។

នៅលើើផួ�វពីីរទិសុផះ�យៈគ្នាាែអំនកនឹង្គុឃើើញគួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុដ្ឋិតដែែលមានគួំនូសុដ្ឋាច់ៗនៅកែែបឿែរវ៉ានៅកន្តែួែង្គុ

មួយៈចំនួន។ការវ៉ាាែជែែង្គុមិនត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែតនៅចំហើៀង្គុដែែលមានគួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុដ្ឋិតទៀែ។យានជំំនិ�នៅ

ចំហើៀង្គុដែែលមានគួំនូសុដ្ឋាច់ៗអាចវ៉ាាែជែែង្គុបាននៅពេែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។

2.12គឺំន់ូសំផ្ដដល់់សំិទីិិអាទីិភាពី
គួំនូសុផើល់សុិទធិអាទិភាពីមានជំួរត្រូែីកោណ្ណពីណ្ណ៌សុដ្ឋិតដែែលចង្គុិ�លទៅកាន់យានជំំនិ�ដែែលជំិ�មកដ្ឋល់។

គួំនូសុទាំំង្គុនេះែ�លាតសុនធឹង្គុឆ្លួង្គុកាត់គួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរដើើមែបឿីបង្ហាាែញពីីចំណ្ណុចដែែលយានជំំនិ�គួួរតែែផើល់

សុិទធិអាទិភាពីដោយៈអំន�លោមតាមផ្លាាែកសុញ្ញាាែ“ផើល់សុិទធិអាទិភាពី”ឬផ្លាាែកសុញ្ញាាែ“ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយ

អំនកថី្មើើរជើើង្គុទៅម�ននៅទីនេះែ�”។

2.13គឺំន់ូសំឆ្លែងកាត្ត់គឺំន់ូសំឈូប់ន់ិង
សំញ្ញាាែសំមាាែល់់ព្រែ�ញណែែនាំំ
នៅពេែលតម្រូែ�វឱ្ែយឈប់ដោយៈសារផ្លាាែកសុញ្ញាាែឬភើួើង្គុសុញ្ញាាែអំនកត្រូែ�វតែែឈប់ម�នពេែលយានជំំនិ�របសុ់អំនក

មកដ្ឋល់គួំនូសុឈប់ឬគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់ប្រែសុិនបើើមានមន�សុែសេ។គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់កំណ្ណត់តំបន់ដែែលអំនកថ្មើីើរជើើង្គុ

ត្រូែ�វឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វ។អំនកត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅកន�ង្គុឬហើៀបនឹង្គុចូលគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់។មិនមែែន

គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់ទាំំង្គុអំសុ់សុ�ទធតែែត្រូែ�វបានសុមាាែល់នោះ�ទៀែ។សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�អំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅពេែល

ឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វប្រែសុពីើដែែលមិនបានកំណ្ណត់គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់។

សុញ្ញាាែសុមាាែល់ព្រែ�ញពីិសៀែសុអាចបង្ហាាែញឡើើង្គុហើើយៈនៅពេែលប្រើែើសុូមបង្ហាាែញចលនាំដែែលត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែត

ឬចាំបាច់នៅពេែលបើើកបរនៅគួនួង្គុផួ�វនោះ�។

2.14គឺន់ែងផ្ដែ�វដែែល់មាន់ភាពីបត្ត់បែែន់
គួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរមួយៈចំនួនត្រូែ�វបានរចនាំឡើើង្គុដើើមែបឿីធ្វើើើចរ៉ាចរណ្ណ៍កន�ង្គុទិសុដៅមួយៈនៅពេែលជាក់លាក់និង្គុកន�ង្គុ

ទិសុដៅផះ�យៈនៅពេែលផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ជាធឺមីតាគួនួង្គុផួ�វទាំំង្គុនេះែ�ត្រូែ�វបានសុមាាែល់ដោយៈគួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុដ្ឋាច់

ៗពីីរ។ម�នពេែលអំនកចាប់ផ្ើើមបើើកបរនៅគួនួង្គុផួ�វទាំំង្គុនោះ�សុូមពីិនិតែយមើើលថាតើើគួនួង្គុផួ�វមួយៈណាដែែលអំនក

អាចប្រើែើបាននៅពេែលនោះ�។អាចមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែដែែលបង្ហាាែញនៅមាាែង្គុផួ�វឬនៅពីីលើើកែបាល។ជំួនកាលភើួើង្គុ

ពីិសៀែសុត្រូែ�វបានប្រើែើប្រាែែសុ់។សុញ្ញាាែព្រែ�ញពីណ្ណ៌បៃែតង្គុមានន័យៈថាអំនកអាចប្រើែើគួនួង្គុផួ�វខ្លាង្គុក្រោែែមវ៉ាបាន

ពីណ្ណ៌ក្រែហម“X”មានន័យៈថាអំនកមិនអាចប្រើែើបានទៀែ។ពីណ្ណ៌លើ�ង្គុចាំង្គុ“X”មានន័យៈថាគួនួង្គុផួ�វគួឺសុម្រាែែប់

តែែបត់បុ�ណ្ដោះះែ�។ពីណ្ណ៌លើ�ង្គុធឺមីតា“X”មានន័យៈថាការប្រើែើប្រាែែសុ់គួនួង្គុផួ�វកំពី�ង្គុផ្លាាែសុ់បើ�រហើើយៈអំនកគួួរតែែ

ផ្លាាែសុ់ទីចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វនេះែ�ភាាែមៗនៅពេែលវ៉ាមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។

B

រូបទីី2.1៖សំញ្ញាាែសំមាាែល់់ការគ្រែប់គ្រែងគឺន់ែងផ្ដែ�វ

រូបទីី2.2៖គឺំន់ូសំផ្ដដល់់សំិទីិិអាទីិភាពី

ផួ�វទិសុដៅផះ�យៈគ្នាាែ

ផួ�វឯកទិសុ

រូបទីី2.3៖គឺំន់ូសំឆ្លែងកាត្ត់គឺំន់ូសំឈូប់ន់ិងសំញ្ញាាែ

សំមាាែល់់ព្រែ�ញណែែនាំំ

រូបទីី2.4៖គឺន់ែងផ្ដែ�វដែែល់មាន់ភាពីបត្ត់បែែន់

គួំនូសុឈប់ សុញ្ញាាែសុមាាែល់

ព្រែ�ញណែែនាំំ

ប្រែភើែទផ្ែសេែង្គុៗនៃែ

គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់
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រូបទីី2.5៖គឺន់ែងផ្ដែ�វបត្ត់ឆ្វេើែងរួម្មគ្នាោែ

រូបទីី2.6៖ផ្លាាែកសំញ្ញាាែគឺន់ែងផ្ដែ�វបម្រុែ�ងទី�ក
នៅកន�ង្គុឧទាំហរណ្ណ៍នេះែ�គួនួង្គុផួ�វត្រូែ�វបានបម្រូែ�ង្គុទ�ក

សុម្រាែែប់យានជំំនិ�ដែែលមានមន�សុែសេច្រើែើន(HOV)

ដែែលដ្ឋឹកមន�សុែសេពីីរឬច្រើែើននាំក់។

2.15គឺន់ែងផ្ដែ�វបត់្តឆ្វេើែងរួម្មគ្នាោែ
គួនួង្គុផួ�វបត់ឆ្វេើែង្គុរួមគ្នាាែត្រូែ�វបានត្រៀែៀមសុម្រាែែប់យានជំំនិ�ដែែលធ្វើើើការបត់ឆ្វេើែង្គុពីីទិសុដៅណាមួយៈ។នៅលើើ

ចិញ្ចើចើមផួ�វសុញ្ញាាែព្រែ�ញបត់ឆ្វេើែង្គុសុម្រាែែប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន�ង្គុទិសុដៅមួយៈផ្លាាែសុ់បើ�រដោយៈសុញ្ញាាែព្រែ�ញខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុ

ដៃែសុម្រាែែប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលមកពីីទិសុដៅផ្ែសេែង្គុទៀៀត។គួនួង្គុផួ�វទាំំង្គុនេះែ�ត្រូែ�វបានសុមាាែល់នៅមាាែង្គុៗនៃែគួនួង្គុផួ�វ

ដោយៈពីណ្ណ៌លើ�ង្គុដ្ឋិតនិង្គុគួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុដ្ឋាច់ៗ។យានជំំនិ�អាចចូលនិង្គុឈប់នៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វនោះ�បាន

ម�នពេែលធ្វើើើការបត់ឆ្វេើែង្គុបុ�ន្តែែែគួនួង្គុផួ�វនោះ�មិនអាចប្រើែើសុម្រាែែប់ការវ៉ាាែជែែង្គុបានទៀែ។

2.16គឺន់ែងផ្ដែ�វបម្រុែ�ងទី�ក
នៅលើើផួ�វផ្ែសេែង្គុៗគួនួង្គុផួ�វមួយៈឬច្រើែើនអាចត្រូែ�វបានបម្រូែ�ង្គុទ�កសុម្រាែែប់យានជំំនិ�ពីិសៀែសុៗ។គួនួង្គុផួ�វ

បម្រូែ�ង្គុទ�កត្រូែ�វបានសុមាាែល់ដោយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែដែែលបញ្ញាាែក់ថាគួនួង្គុផួ�វត្រូែ�វបានបម្រូែ�ង្គុទ�កសុម្រាែែប់ការប្រើែើប្រាែែសុ់

ពីិសៀែសុហើើយៈជារៀ�យៈៗមានតែបឿ�ង្គុបួនជ្រុែ�ង្គុពីណ្ណ៌សុដែែលបង្ហាាែញនៅមាាែង្គុនៃែផួ�វនិង្គុ/ឬលាបពីណ្ណ៌នៅលើើផ្ទៃះែផួ�វ។

ក�ំធ្វើើើដំ្ឋណើើរនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វមួយៈនៃែគួនួង្គុផួ�វទាំំង្គុនេះែ�ល��ត្រាែែតែែមានប្រែតិបតែិការនៃែយានជំំនិ�ប្រែភើែទនោះ�។

2.17ការប្រើែើប្រាែែសំ់គឺន់ែងផ្ដែ�វទីូទៅ
• នៅលើើផួ�វដែែលមានគួនួង្គុផួ�វពីីរឬច្រើែើនដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរកន�ង្គុទិសុដៅដ្ឋូចគ្នាាែជាទូទៅគួនួង្គុផួ�វខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុត្រូែ�វបានប្រើែើសុម្រាែែប់ការវ៉ាាែជែែង្គុ។នៅលើើផួ�វដែែលមានគួនួង្គុផួ�វបីឬច្រើែើន

សុូមសុិិតនៅគួនួង្គុផួ�វខ្លាង្គុសាំែំឬកណាាែលលើើកលែែង្គុតែែត្រូែ�វវ៉ាាែជែែង្គុ។ប្រែសុិនបើើមានមានចរ៉ាចរណ្ណ៍ចូលច្រើែើនការប្រើែើប្រាែែសុ់គួនួង្គុផួ�វកណាាែលគួឺជារៀ�ង្គុលិបំផ�ត។

• ល��ត្រាែែតែែមានការណែែនាំំឱ្ែយធ្វើើើបែែបនេះែ�ដោយៈឧបករណ្ណ៍ឬមន្ត្រីែែីគ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍សុូមក�ំបើើកបរនៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វឱ្ែយសោ�។

• ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុនៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វឱ្ែយសោ�មិនថាវ៉ាក្រាែែលកៅសុីូឬអំត់នោះ�ទៀែ។អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតនឹង្គុមិនរំពីឹង្គុថាអំនកនៅទីនោះ�ទៀែហើើយៈអាចអែែបកៀៀនផួ�វដោយៈមិនបានមើើល។

• កន្តែួែង្គុណាដែែលគ្នាាែនផ្លាាែកសុញ្ញាាែឬសុញ្ញាាែសុមាាែល់គួនួង្គុផួ�វសុម្រាែែប់គ្រែប់គ្រែង្គុការបត់អំនកគួួរតែែបត់ពីីគួនួង្គុផួ�វដែែលនៅជំិតបំផ�តទៅទិសុដៅដែែលអំនកចង្គុ់ទៅហើើយៈបត់ចូល

ទៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វដែែលនៅជំិតគួនួង្គុផួ�វដែែលអំនកបានមកបំផ�ត។(មើើលរូបទី2.7)

• នៅពេែលបត់ត្រូែ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរពីីគួនួង្គុផួ�វមួយៈទៅគួនួង្គុផួ�វមួយៈទៀៀតតាមដែែលអាចធ្វើើើទៅបានដោយៈផ្លាាែល់ដោយៈមិនចាំបាច់ឆួ្លង្គុកាត់គួនួង្គុផួ�វឬរំខ្លានដ្ឋល់ចរ៉ាចរណ្ណ៍ឡើើយៈ។

បនាំាែប់ពីីអំនកបានបញ្ចូចប់ការបត់របសុ់អំនកហើើយៈអំនកអាចបែ�រទៅគួនួង្គុផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀតប្រែសុិនបើើអំនកចង្គុ់។

ក�ំធ្វើើើឱ្ែយមាន់ការរំខាន់
នៅកន�ង្គុគឺន់ែងផ្ដែ�វ

ការសុិិតនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនក

អំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកដ្ឋទៃែបត់សាាែំដោយៈ

សុ�វតិិភាពីនៅពេែលភើួើង្គុក្រែហម។

ការសុិិតនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនក

នឹង្គុទប់សាាែត់មិនឱ្ែយមានការបុ�ទង្គុុិច

ជាមួយៈចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលបត់ឆ្វេើែង្គុ។

រូបទីី2.7៖នៅពេែល់ធ្វើើើការបត្ត់សំូម្មសំិិត្តនៅកន�ងគឺន់ែងផ្ដែ�វរបសំ់អំនកហើើយបត់្តចូល់កន�ងគឺន់ែងផ្ដែ�វដែែល់នៅជំិត្តគឺន់ែងផ្ដែ�វដែែល់អំនកបាន់ម្មកបំផ្ដ�ត្ត។
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2.18គឺន់ែងផ្ដែ�វកង់ន់ិងសំញ្ញាាែ
សំមាាែល់់លើើចិញ្ចើីើម្មផ្ដែ�វ

គួនួង្គុផួ�វកង្គុ់
គួនួង្គុផួ�វកង្គុ់គួឺជាផ្នែនែកនៃែផួ�វដែែលត្រូែ�វបានបម្រូែ�ង្គុទ�កសុម្រាែែប់ប្រើែើប្រាែែសុ់ដោយៈអំនក

ជំិ�កង្គុ់ហើើយៈត្រូែ�វបានសុមាាែល់ដោយៈគួំនូសុពីណ្ណ៌សុដ្ឋិតរួមជាមួយៈនឹង្គុផ្លាាែកសុញ្ញាាែ

និង្គុសុញ្ញាាែសុមាាែល់ផួ�វចិញ្ចើចើមផួ�វសុម្រាែែប់កង្គុ់។

• គួនួង្គុផួ�វកង្គុ់មួយៈចំនួនអាចត្រូែ�វបានបំបែែកបន្តែិែមចេែញពីីចរ៉ាចរណ្ណ៍

តាមរយៈៈការប្រើែើប្រាែែសុ់គួំនូសុពីណ្ណ៌សុទៀើែគែែមចិញ្ចើចើមផួ�វបង្ហោះាែលឬ

សុួនផ្លាាែ។

• គួនួង្គុផួ�វកង្គុ់អាចពោះរពេែញទៅដោយៈថាាែំលាបពីណ្ណ៌បៃែតង្គុហើើយៈ

អំនកបើើកបរគួួរតែែយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់និង្គុរកមើើលអំនកជំិ�កង្គុ់ម�នពេែល

ឆ្លួង្គុកាត់ចិញ្ចើចើមផួ�វពីណ្ណ៌បៃែតង្គុ។អំនកបើើកបរមិនគួួរឈប់នៅលើើចិញ្ចើចើម

ផួ�វពីណ្ណ៌បៃែតង្គុទៀែ។(មើើលរូបទី2.8)

• អំនកបើើកបរអាចបើើកបរកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វកង្គុ់បានតែែនៅពេែលធ្វើើើការបត់

បុ�ណ្ដោះះែ�ហើើយៈត្រូែ�វមើើលដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននៅកែែបឿែរនិង្គុខ្លាង្គុក្រោែែយៈ

យានជំំនិ�របសុ់ពីួកគេែសុម្រាែែប់អំនកជំិ�កង្គុ់ហើើយៈឆ្លួង្គុកាត់ដោយៈប្រែ�ង្គុ

ប្រែយៈ័តន។

សុញ្ញាាែសុមាាែល់គួនួង្គុផួ�វរួម
សុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វនៃែគួនួង្គុផួ�វរួមហៅមែយាាែង្គុទៀៀតថា“សុញ្ញាាែកង្គុ់ក្រោែែមព្រែ�ញ

ឌុ�ប”ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកបើើកបរអំំពីីវតែមានរបសុ់អំនកជំិ�កង្គុ់លើើកទឹកចិតែឱ្ែយមានការ

វ៉ាាែជែែង្គុដោយៈសុ�វតិិភាពីរបសុ់អំនកជំិ�កង្គុ់ដោយៈអំនកបើើកបរនិង្គុកាត់បនិយៈឧបទះវហើែត�

នៃែការជំិ�កង្គុ់ខ្លួ�សុផួ�វនិង្គុអាចមានការជំិ�ប�កទាំំែរ។មិនដ្ឋូចគួនួង្គុផួ�វកង្គុ់ទៀែសុញ្ញាាែកង្គុ់

ក្រោែែមព្រែ�ញឌុ�បមិនកំណ្ណត់ផ្នែនែកជាក់លាក់នៃែផួ�វសុម្រាែែប់ការប្រើែើប្រាែែសុ់កង្គុ់ផ្លាាែច់ម�ខ្លួ

ឡើើយៈ។(មើើលរូបទី2.9)

កន្តែួែង្គុសុម្រាែែប់កង្គុ់ឈប់
កន្តែួែង្គុសុម្រាែែប់កង្គុ់ឈប់គួឺជាសុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វដែែលត្រូែ�វបានដ្ឋាក់ឱ្ែយប្រើែើដើើមែបឿី

ផើល់ផួ�វដែែលមានសុ�វតិិភាពីសុម្រាែែប់អំនកជំិ�កង្គុ់អាចបត់នៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលមានភើួើង្គុ

សុញ្ញាាែ។កន្តែួែង្គុសុម្រាែែប់កង្គុ់ឈប់មានពីណ្ណ៌បៃែតង្គុ់ដ្ឋិតនិង្គុមានរូបភាពីអំនកជំិ�កង្គុ់។

កន្តែួែង្គុសុម្រាែែប់កង្គុ់ឈប់ទាំំង្គុនោះ�មានទីតាំង្គុសុិិតនៅជាប់គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់ហើើយៈ

កន្តែួែង្គុទាំំង្គុនោះ�ត្រូែ�វបានគួូសុលើើទទឹង្គុទាំំង្គុមូលនៃែគួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។(មើើលរូបទី
2.10)

និមិតែសុញ្ញាាែនៃែឧបករណ្ណ៍

ចាប់ដ្ឋឹង្គុថាមានកង្គុ់
និមិតែសុញ្ញាាែនេះែ�អាចត្រូែ�វបានដ្ឋាក់នៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វដែែល

បង្ហាាែញទីតាំង្គុលិបំផ�តសុម្រាែែប់អំនកជំិ�កង្គុ់ដើើមែបឿីបើើក

ដ្ឋំណើើរការ/ចាប់ផ្ើើមភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍។

រូបទីី2.10៖កន្លែែែងសំម្រាែែប់កង់ឈូប់

រូបទីី2.9៖សំញ្ញាាែសំមាាែល់់គឺន់ែងផ្ដែ�វរួម្ម

រូបទីី2.8៖គឺន់ែងផ្ដែ�វកង់ពីណ្ណ៌បៃែត្តង

រង់ចាំំនៅទីីនេះែ� រង់ចាំំនៅទីីនេះែ�
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2.19ភេែើងសំញ្ញាាែអំនកថ្មើមើរជើើងន់ិងកង់

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែចាំង្គុភិួឹបភ្នែួែតរ៉ាង្គុចត�កោណ្ណ
ភើួើង្គុសុញ្ញាាែចាំង្គុភិួឹបភ្នែួែតរ៉ាង្គុចត�កោណ្ណត្រូែ�វបានបើើកដ្ឋំណើើរការដោយៈផ្លាាែល់ដោយៈ

អំនកថី្មើើរជើើង្គុដោយៈបីូត�ង្គុរ�ញហើើយៈជារៀ�យៈៗមានទីតាំង្គុនៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលគ្នាាែន

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ឬនៅគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់ដែែលបិទពាក់កណាាែល។នៅពេែលបើើក

ដ្ឋំណើើរការភើួើង្គុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុទ�ំជំ�ពីនួឺតាមលំនាំំភិួឹបភ្នែួែតៗ។អំនកបើើកបរត្រូែ�វឈប់

សុម្រាែែប់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅកន�ង្គុគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់ហើើយៈត្រូែ�វប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនសុម្រាែែប់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុ

ដែែលហើៀបនឹង្គុចូលទៅកន�ង្គុគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់នៅពេែលដែែលភើួើង្គុសុញ្ញាាែកំពី�ង្គុភិួឺ។

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែហាយៈប្រែី�ដ្ឋសុម្រាែែប់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុ
ភើួើង្គុសុញ្ញាាែហាយៈប្រែី�ដ្ឋសុម្រាែែប់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកថ្មើីើរជើើង្គុឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វដោយៈ

សុ�វតិិភាពី។ភើួើង្គុសុញ្ញាាែទាំំង្គុនេះែ�ដ្ឋំណើើរការតែែនៅពេែលបើើកដ្ឋំណើើរការដោយៈ

អំនកថី្មើើរជើើង្គុបុ�ណ្ដោះះែ�។នៅពេែលភើួើង្គុទាំំង្គុអំសុ់ង្គុង្គុឹតអំនកបើើកបរអាចបនែដ្ឋំណើើរដោយៈ

ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបាន។បនាំាែប់ពីីបើើកដ្ឋំណើើរការភើួើង្គុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុខ្លាង្គុក្រោែែមភិួឺហើើយៈ

អំនកបើើកបរត្រូែ�វតែែបនិយៈលើែបឿឿន។បនាំាែប់មកភើួើង្គុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុខ្លាង្គុក្រោែែមកាាែយៈជា

ភិួឺចែបាសុ់ហើើយៈអំនកបើើកបរត្រូែ�វតែែត្រៀែៀមឈប់។បនាំាែប់មកភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមពីីរ

ខ្លាង្គុលើើកាាែយៈជាភិួឺចែបាសុ់ហើើយៈអំនកបើើកបរត្រូែ�វតែែឈប់សុម្រាែែប់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុ។ភាាែមៗ

នោះ�ភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមពីីរខ្លាង្គុលើើនឹង្គុចាប់ផ្ើើមភិួឺ។អំនកបើើកបរត្រូែ�វតែែឈប់ប្រែសុិនបើើ

ពីួកគេែមិនបានឈប់ទៀែនោះ�ពីួកគេែអាចបនែដ្ឋំណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនប្រែសុិនបើើ

គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់គ្នាាែនមន�សុែសេដើើរ។

2.20អំនកថ្មើមើរជើើងដែែល់មាន់បញ្ញាាែភ្នែនែក
ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�របសុ់អំនកទៅជំិតមន�សុែសេដែែលកំពី�ង្គុដ្ឋឹកនាំំដោយៈសុតើបម្រើែើដោយៈ

បំពាក់អាសុែសាករណ្ណ៍ដើើរដោយៈឈើើច្រែត់ដែែលមានពីណ្ណ៌សុឬពីណ្ណ៌សុដែែលមានច�ង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមមន�សុែសេនោះ�ទំនង្គុជាមានបញ្ញាាែភ្នែនែក។សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបន្តែិែមដើើមែបឿីទប់សាាែត់ការរង្គុ

របួសុចំពោះ�ប�គួុលនោះ�។

2.21ផ្ដែ�វប្រែសំពីើ

ពេែលដែែលត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយទៅម�ន
កន្តែួែង្គុណាដែែលយានជំំនិ�ឬអំនកថ្មើីើរជើើង្គុទំនង្គុជាជំួបគ្នាាែហើើយៈមិនមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែឬភើួើង្គុសុញ្ញាាែដើើមែបឿីកំណ្ណត់ចរ៉ាចរណ្ណ៍មានចែបាប់ចែែង្គុថានរណាត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយទៅម�ន។

ចែបាប់ទាំំង្គុនេះែ�ប្រាែែប់អំនកបើើកបរថានរណាជាអំនកទៅម�នហើើយៈនរណាត្រូែ�វរង្គុ់ចាំនៅកន�ង្គុសាាែនភាពីចរ៉ាចរណ្ណ៍ខ្លួ�សុៗគ្នាាែ។ចែបាប់ចែែង្គុថានរណាត្រូែ�វផ្ដដល់់សំិទីិិអាទីិភាពីឱ្ែយទៅម�នវ៉ាមិនផ្ដដល់់

សុិទធិអាទិភាពីដ្ឋល់មន�សុែសេគ្រែប់គ្នាាែទៀែ។មិនថាអំនកណាមានសុិទធិអាទិភាពីទៅម�នទៀែអំនកគួួរតែែធ្វើើើអំើីៗគ្រែប់យាាែង្គុដែែលអំនកអាចធ្វើើើបានដើើមែបឿីទប់សាាែត់មិនឱ្ែយប�កអំនកថ្មើីើរជើើង្គុឬយានជំំនិ�

ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនជាពីិសៀែសុសុម្រាែែប់អំនកជំិ�កង្គុ់។នៅពេែលដែែលអំនកជំិ�កង្គុ់និង្គុអំនកបើើកបរត្រូែ�វចែែករំលែែកសុិទធិនិង្គុទំនួលខ្លួ�សុត្រូែ�វកន�ង្គុការប្រើែើប្រាែែសុ់ផួ�វអំនកបើើកបរគួួរតែែដ្ឋឹង្គុថាអំនកជំិ�កង្គុ់

ង្ហាយៈរង្គុគ្រោែែ�កន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែ។ដ្ឋូចេនែ�ហើើយៈអំនកបើើកបរយានជំំនិ�គួួរប្រើែើជំំនាំញបើើកបរលកខណ្ណៈការពារឱ្ែយបានលិដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុការប�កជាមួយៈអំនកជំិ�កង្គុ់។ត្រៀែៀមខ្លួួ�នដើើមែបឿីផើល់

សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយទៅម�នសុូមែបឿីតែែពេែលដែែលអំនកជំិ�កង្គុ់គួួរតែែផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកទៅម�នក៏ដោយៈ។ពីួកគេែមិនមានការការពារទៅនឹង្គុយានជំំនិ�ទៀែដ្ឋូចេនែ�ហើើយៈវ៉ាជាទំនួលខ្លួ�សុត្រូែ�វ

របសុ់អំនកកន�ង្គុនាំមជាអំនកបើើកបរដែែលត្រូែ�វប្រែយៈ័តនចំពោះ�ពីួកគេែ។

រូបទីី2.11៖ភេែើងសំញ្ញាាែចាំំងភ្លឹែឹបភ្នែែែត្តរាងចត្ត�កោណ្ណ

រូបទីី2.12៖ភេែើងសំញ្ញាាែហាយប្រែី�ដ្ឋសំម្រាែែប់អំនកថ្មើមើរជើើង

ការខ្លួកខ្លានមិនបានផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយទៅម�នគួឺជា#1ម្មូល់ហើែត្ត�នៃែការសាាែប់ដែែល់ពាក់ពី័ន់ិន់ឹងចរាចរណ៍្ណនៅកន�ងរដ្ឋឋIOWA។
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ជំំពីូកទី2

ផួ�វែបសុពីើដដ្ឋលមានការគគួប្រ់ែគួង្គុ(មានផ្លាាែកសុញ្ញាាែសុមាាែល)់
ចែបាប់សុើីពីីការផើល់សុិទធិអាទិភាពីខ្លាង្កើែគកាមអំន�វតើែែៅផួ�វគបសុពីើ៖

• អំនកត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីនៅពេែលអំនកចង្គុ់ធ្វើើើការបត់សាាែំបនាំាែប់ពីីឈប់

នៅនភើួើង្គុពីណ្ណ៌គកហម។ការបត់សាាែំនៅនភើួើង្គុពីណ្ណ៌គកហមគត�វបានអំន�ញ្ញាាែត

គបសុិនេះែបើើមិនមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែដដ្ឋលហាមឃាត់ការបត់សាាែំ។

• អំនកបើើកបរដែែលឆ្លួង្គុកាត់ចិញ្ចើចើមផួ�វដែែលចូលឬចាកចេែញពីីផួ�វចូលផះ�ផួ�វតូច

ឬចំណ្ណតគត�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកៀែថ្មើីើរៀែជើើង្គុ។ការៀែបើើកបរនៅនលើើចេិែញ្ចើចើមផួ�វ

គួឺខ្លួ�សុចែបាប់នលើើកែែលង្គុដតការឆ្លួង្គុកាត់បុ�នណាះែ�។

• អំនកបើើកបរដែែលបត់ឆ្វេើែង្គុត្រូែ�វតែែផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយរថ្មីយៈនែដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់

ដដ្ឋលនឹង្គុនៅម�ខ្លួគតង្គុ់។(នមើើលរូបទី2.13a)

• នៅកន្តែួែង្គុឈប់គ្រែប់ផួ�វទាំំង្គុអំសុ់អំនកបើើកបរដែែលទៅដ្ឋល់ផួ�វប្រែសុពីើម�នត្រូែ�វ

នៅម�នេះែគួ(នគកាយៈមកដ្ឋល់កែែនួង្គុឈប់ទាំំងែសុ�ង្គុ)។ស្រុែមាប់យានជំំនិ�

ដដ្ឋលមកដ្ឋល់កន�ង្កើែពីលដ្ឋំណាលគ្នាាែយានជំំនិ�ដដ្ឋលើែៅខ្លាង្គុសាំែំគត�វេែៅម�ន។

(នមើើលរូបទី2.13b)

• អំនកបើើកបរដែែលចូលផួ�វពីីផួ�វចូលផះ�ផួ�វតូចឬចំហើៀង្គុផួ�វត្រូែ�វផែល់

សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយយានជំំនិ�ដដ្ឋលើែៅនលើើផួ�វធំែសាប់។

• អំនកត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីឬឈប់សុម្រាែែប់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅកន�ង្គុគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់

ដដ្ឋលគ្នាាែនសុញ្ញាាែសុមាាែល់ឬមានសុញ្ញាាែសុមាាែល់។

ផួ�វែបសុពីើមិនមានការគគួប្រ់ែគួង្គុ(គ្នាាែនផ្លាាែកសុញ្ញាាែសុមាាែល)់
នៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលគ្នាាែនផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ឬភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍វ៉ាជាទំនួលខ្លួ�សុត្រូែ�វរបសុ់អំនកបើើកបរទាំំង្គុអំសុ់កន�ង្គុការបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុចូលទៅជំិតដោយៈប្រែយៈ័តនប្រែយែែង្គុ។ចែបាប់

ទាំំង្គុអំសុ់ដែែលបានមានខ្លាង្គុលើើដែែលអំន�វតែនៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលមានការគ្រែប់គ្រែង្គុក៏អំន�វតែនៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលមិនមានការគ្រែប់គ្រែង្គុផង្គុដែែរ។គួួរតែែប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបន្តែិែមនៅផួ�វប្រែសុពីើដែែល

មិនមានការគ្រែប់គ្រែង្គុ។

រូបទីី2.13b៖កន្លែែែងឈូប់នៅគ្រែប់ផ្ដែ�វ-
យានជំំនិ�ពីីរមកដ្ឋល់ផួ�វប្រែសុពីើកន�ង្គុពេែល

ជាមួយៈគ្នាាែ។រថ្មីយៈនែពីណ្ណ៌បៃែតង្គុមាន

សុិទធិអាទិភាពីហើើយៈអាចទៅម�នបាន។

រូបទីី2.13c៖ការផ្ដដល់់សំិទីិិអាទីិភាពីឱ្ែយ

ចរាចរណ្ណ៍ឆ្លែងកាត្ត ់-រថ្មីយៈនែពីណ្ណ៌ក្រែហមត្រូែ�វ

ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយរថ្មីយៈនែពីណ្ណ៌បៃែតង្គុ។

រូបទីី2.13d៖ផ្ដែ�វប្រែសំពីើដែែល់ម្មិន់មាន់

ការគ្រែប់គ្រែង-យានជំំនិ�ពីីរមកដ្ឋល់ផួ�វ

ប្រែសុពីើប្រែហែែលកន�ង្គុពេែលជាមួយៈគ្នាាែ។

អំនកបើើកបរនៅខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុ(រថ្មីយៈនែ

ពីណ្ណ៌ក្រែហម)ត្រូែ�វផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយ

អំនកបើើកបរនៅខ្លាង្គុសាាែំ(រថ្មីយៈនែពីណ្ណ៌

បៃែតង្គុ)។

រូបទីី2.13a៖កន្លែែែងឈូប់នៅផ្ដែ�វពីីរទីិសំ

ផ្ដុ�យគ្នាោែ(ចរាចរណ្ណ៍ឆ្លែងកាត្ត់ម្មិន់ឈូប)់-
ដោយៈសាររថ្មីយៈនែពីណ្ណ៌ក្រែហមនឹង្គុបត់ឆ្វេើែង្គុ

ទៅកន�ង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍រថ្មីយៈនែពីណ្ណ៌បៃែតង្គុដែែល

ទៅត្រូែង្គុ់ត្រូែ�វទៅម�ន។

2.22រថ្មីយន់តសំង្គ្រោះាែែ�បន្ទ្រាាែែន់់
ផែល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយយានជំំនិ�បុូលីសុរថ្មីយៈនែពីនួត់អំគួុីភិ័យៈរថ្មីយៈនែសុង្គ្រោះាែែ�ឬរថ្មីយៈនែសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដែែលប្រើែើសុ�ីរ៉ែែែនឬសុ�ីផ្ួែខ្លួែយល់និង្គុ/ឬភើួើង្គុចាំង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមឬ

ពីណ្ណ៌ខៀៀវដោយៈធ្វើើើសុកមីភាពីដ្ឋូចខ្លាង្គុក្រោែែ៖

• អែែបគែែមខ្លាង្គុសាំែំផួ�វឬកៀៀកខ្លាង្គុសាំែំតាមដែែលអាចធ្វើើើទៅបាននៅពេែលអំនកឃើើញឬឮរថ្មីយៈនែសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់កំពី�ង្គុខ្លួិតមកជំិតពីីទិសុដៅណាមួយៈ។

• ប្រែសុិនបើើអំនកសុិិតនៅកន�ង្គុផួ�វប្រែសុពីើ(រួមទាំំង្គុរង្គុើង្គុ់មូល)សុូមបើើកបរឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វប្រែសុពីើម�នពេែលអំនកអែែបកៀៀន។បុ�ន្តែែែប្រែសុិនបើើអំនកសុិិតនៅលើើផួ�វឬផួ�វលើែបឿឿនលើ�នដែែល

បំបែែកដោយៈរបាំង្គុឬសុួនបែែង្គុចែែកផួ�វហើើយៈរថ្មីយៈនែសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់សុិិតនៅលើើមាាែង្គុទៀៀតអំនកមិនត្រូែ�វឈប់ទៀែ។

• សុូមសុិិតនៅចមាាែយៈយាាែង្គុតិចបំផ�ត500ហើីតខ្លាង្គុក្រោែែយៈរថ្មីយៈនែសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់ដោយៈប្រើែើភើួើង្គុនិង្គុសុ�ីរ៉ែែែន។

រថ្មីយន់តពីណ្ណ៌ក្រែហម្មត្រូែ�វផ្ដដល់់សំិទីិិអាទីិភាពីឱ្ែយយាន់ជំំន់ិ�ដែែល់ម្មកជំិត្តដ្ឋល់់នៅកន�ងឧទាហរណ្ណ៍ទាំងនេះែ�។
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រូបទីី2.14៖សៀែណារីយុូរថ្មីយន់តដ្ឋឹកសំិសំែសេដែែល់ឈូប់

2.23រថ្មីយន់តដ្ឋឹកសំិសំែសេ

សៀែណារីយៈុូទី1នៃែរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេ
អំនកកំពី�ងបើើកបរនៅលើើផ្ដែ�វដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វពីីរឬបី

ការម្មកជំិត្តរថ្មីយន់តដ្ឋឹកសំិសំែសេពីីខាងក្រោែែយ
នៅពេែលអំនកឃើើញភើួើង្គុសុញ្ញាាែព្រែមានពីណ្ណ៌ក្រែហមឬពីណ្ណ៌លើ�ង្គុទ�ំអំនកមិនត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែត

ឱ្ែយវ៉ាាែជែែង្គុរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេទៀែហើើយៈគួួរតែែត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់។ឈប់នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈរថ្មីយៈនែដឹ្ឋក

សុិសុែសេនៅពេែលរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេឈប់ហើើយៈរនាំំង្គុឈប់ត្រូែ�វបានដ្ឋាក់បន្តែិែម។ឈប់មិន

ឱ្ែយជំិតជាង្គុ15ហើីតពីីផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេនិង្គុបនែឈប់រហូតទាំល់តែែ

រនាំំង្គុឈប់ត្រូែ�វបានដ្ឋកចេែញបនាំាែប់មករថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេនឹង្គុចាប់ផ្ើើមផ្លាាែសុ់ទីមើង្គុទៀៀត។

បនែដំ្ឋណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។

ការជំួបរថ្មីយន់តដ្ឋឹកសំិសំែសេពីីខាងម្ម�ខ្លួ
នៅពេែលអំនកមើើលឃើើញភើួើង្គុសុញ្ញាាែព្រែមានពីណ្ណ៌លើ�ង្គុទ�ំបញ្ចើចែញពីនួឺអំនកត្រូែ�វបនិយៈលើែបឿឿន

យានជំំនិ�របសុ់អំនកមិនឱ្ែយលើើសុពីី20mphហើើយៈត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់។ឈប់នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ

រថ្មីយៈនើដ្ឋឹកសុិសុែសេនៅពេែលរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេឈប់ហើើយៈរនាំំង្គុឈប់របសុ់វ៉ាត្រូែ�វបានដ្ឋាក់

បន្តែិែម។សុូមបនែឈប់រហូតទាំល់តែែរនាំំង្គុឈប់ត្រូែ�វបានដ្ឋកចេែញ។បនែដ្ឋំណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុ

ប្រែយៈ័តន។

ការបំពាន់ចែបាប់នេះែ�អាចបណាាែល់ឱ្ែយមាន់ការផ្លាាែកបណ្ណណបើើកបររបសំ់អំនក

កន�ងរយៈពេែល់រហូត្តដ្ឋល់់180ថ្លៃៃែ។

សៀែណារីយៈុូទី2នៃែរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេ
អំនកកំពី�ងបើើកបរនៅលើើផ្ដែ�វដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វបួន់ឬច្រើែើន់ជាងនេះែ�

ការម្មកជំិត្តរថ្មីយន់តដ្ឋឹកសំិសំែសេពីីខាងក្រោែែយ
នៅពេែលចូលមកជំិតពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈចែបាប់មានលកខណ្ណៈដ្ឋូចគ្នាាែនឹង្គុចែបាប់សុម្រាែែប់ផួ�វដែែលមាន

គួនួង្គុផួ�វពីីរឬបីដែែរ។នៅពេែលអំនកឃើើញភើួើង្គុសុញ្ញាាែព្រែមានពីណ្ណ៌ក្រែហមឬពីណ្ណ៌លើ�ង្គុទ�ំ

អំនកមិនត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយវ៉ាាែជែែង្គុរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេទៀែហើើយៈគួួរតែែត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់។ឈប់

នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេនៅពេែលរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេឈប់ហើើយៈរនាំំង្គុឈប់របសុ់វ៉ា

ត្រូែ�វបានដ្ឋាក់បន្តែិែម។ឈប់មិនឱ្ែយជំិតជាង្គុ15ហើីតពីីផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេ

និង្គុបនែឈប់រហូតទាំល់តែែរនាំំង្គុឈប់ត្រូែ�វបានដ្ឋកចេែញបនាំាែប់មករថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេនឹង្គុ

ចាប់ផ្ើើមផ្លាាែសុ់ទីមើង្គុទៀៀត។បនែដ្ឋំណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។

ការជំួបរថ្មីយន់តដ្ឋឹកសំិសំែសេពីីខាងម្ម�ខ្លួ
នៅពេែលជំួបរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេនៅផួ�វពីីរទិសុផះ�យៈគ្នាាែមួយៈ(ឬច្រើែើនជាង្គុនេះែ�)អំនកមិនចាំបាច់

ឈប់ទៀែទោះ�បីជារថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេបានឈប់ដោយៈមានភើួើង្គុភិួឺនិង្គុមានដ្ឋាក់រនាំំង្គុឈប់

ក៏ដោយៈ។នេះែ�គួឺជាពេែលតែែមួយៈគួត់ដែែលអំនកអាចវ៉ាាែជែែង្គុរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកសុិសុែសេដែែលបានឈប់

និង្គុមានដ្ឋាក់រនាំំង្គុឈប់របសុ់វ៉ា។

ការបំពាន់ចែបាប់នេះែ�អាចបណាាែល់ឱ្ែយមាន់ការផ្លាាែកបណ្ណណបើើកបររបសំ់អំនក

កន�ងរយៈពេែល់រហូត្តដ្ឋល់់180ថ្លៃៃែ។

គឺន់ែងផ្ដែ�វ3ឬត្តិចជាងនេះែ�៖យាន់ជំំន់ិ�ទាំងអំសំ់ត្រូែ�វតែែឈូប់

គឺន់ែងផ្ដែ�វ4ឬច្រើែើន់ជាងនេះែ�៖

យាន់ជំំន់ិ�ដែែល់ម្មកជំិត្តដ្ឋល់់ពីីខាងក្រោែែយត្រូែ�វតែែឈូប់

ផ្ដែ�វលើែបូឿន់លើឿន់ដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វពីីរ

ផ្ដែ�វែលើែបូឿនេះែលើឿន់ដដ្ឋល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វបួន់

ផ្ដែ�វែលើែបូឿនេះែលើឿន់ដដ្ឋល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វបួន់ដដ្ឋល់គឺន់ែងផ្ដែ�វបត្ត់នៅកណាាែល់

ផ្ដែ�វលើែបូឿន់លើឿន់ដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វពីីរដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វបត្ត់នៅកណាាែល់

ផ្ដែ�វលើែបូឿន់លើឿន់ដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វបី



ទំពី័រ

18

ជំំពីូកទី2

2.24ចំណ្ណត្ត
អំនកៀែបើើកបរគត�វទទួលខ្លួ�សុគត�វកន�ង្គុការៀែធ្វើើើឱ្ែយគបាកដ្ឋថាយានជំំនិ�របសុ់ពីួកៀែគួមិនកាាែយៈជានគគ្នា�ថាាែក់បនាំាែប់ពីីបានចតយានជំំនិ�ទាំំង្កើែនាំ�។នៅនពីលចតសុូមអំន�វតែតាម

នគ្នាលការណ្ណ៍ដណ្ណនាំំទាំំង្កើែន�។

• ចតនៅកន�ង្គុតំបន់ដែែលបានកំណ្ណត់ប្រែសុិនបើើអាច។

• ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វតែែចតនៅលើើផួ�វសុូមចតយានជំំនិ�របសុ់អំនកឱ្ែយឆ្នាំាែយៈពីី

ចរ៉ាចរណ្ណ៍តាមែែដ្ឋលអាចេែធ្វើើើបាន។គបសុិនេះែបើើមានដគួមចេិែញ្ចើចើមផួ�វសុូមចត

កន�ង្គុចមាាែយៈ18អំី�ង្គុននចេិែញ្ចើចើមផួ�វឬជំិតជាង្កើែន�។

• ចតឱ្ែយឆ្នាំាែយៈលីមពីីគួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរណាមួយៈដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុរំខ្លានដ្ឋល់

ចរ៉ាចរណ្ណ៍។

• ពីិនិតែយមើើលចរ៉ាចរណ្ណ៍ម�នពេែលអំនកបើើកទាំំែរ។ចេែញពីីយានជំំនិ�នៅមាាែង្គុនៃែ

ដគួមចិេែញ្ចើចើមផួ�វគបសុិនេះែបើើចាំបាច់។

2.25ចំណ្ណត្តដដ្ឋល់ម្មិន់អំន់�ញ្ញាាែត្ត
មានតំបន់ជានគចេើនដដ្ឋលអំនកមិនអាចចតបាន។ពីិនិតែយរកនមើើលផ្លាាែកសុញ្ញាាែដដ្ឋលហាមឃាត់ឬដ្ឋាក់កំហិតមិនឱ្ែយចត។ការដ្ឋាក់កំហិតនលើើចំណ្ណតមួយៈចំនួនគត�វបានបង្ហាាែញនដ្ឋាយៈ

សុញ្ញាាែសុមាាែល់ដគួមចេិែញ្ចើចើមផួ�វដដ្ឋលមានពីណ្ណ៌។ក�ំចត្ត៖

• នៅលើើគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់។

• ពីីម�ខ្លួផួ�វចូលផះ�លកខណ្ណៈឯកជំនឬសាធារណ្ណៈ។

• នៅលើើសាាែនណាមួយៈនៅខ្លាង្គុក្រៅែែព្រែំដែែនទីក្រែ�ង្គុឬនៅកន�ង្គុផួ�វក្រោែែមដ្ឋីលើែបឿឿន

លើ�ន។

• នៅកែែបឿែររថ្មីយៈនែមួយៈទៀៀតដែែលឈប់ឬចត(ចំណ្ណតទៀើែ)។

• ជំិតជាង្គុប្រាែែំហើីតពីីឧបករណ្ណ៍ពីនួត់អំគួុិភិ័យៈឬនៅតំបន់ដែែលមានបំពីង្គុ់

ទឹកក្រែហមដែែលបានកំណ្ណត់។

• ជំិតជាង្គុ10ហើីតពីីផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់។

• ជំិតជាង្គុ20ហើីតពីីច្រែកចូលសាាែនីយៈពីនួត់អំគួុិភិ័យៈ។

• ជំិតជាង្គុ50ហើីតពីីផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់។

• នៅកន�ង្គុ“តំបន់ហាមចត”ដែែលជាធឺមីតាត្រូែ�វបានសុមាាែល់ដោយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែ

ឬគែែមចិញ្ចើចើមផួ�វដែែលលាបពីណ្ណ៌លើ�ន។

• នៅផួ�វប្រែសុពីើ។

• នៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វ។

• នៅផួ�វលើែបឿឿនលើ�ននិង្គុផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀត

ចំណ្ណតសុម្រាែែប់ជំនពីិការ
ចំណ្ណតតែែកន�ង្គុចនោះាែ�ដែែលបម្រូែ�ង្គុទ�កសុម្រាែែប់ជំនពីិការបុ�ណ្ដោះះែ�ប្រែសុិនបើើអំនកមានបណ្ណណអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយចតសុម្រាែែប់ជំនពីិការ។សុម្រាែែប់ពី័ត៌មានអំំពីីសុិទធិដែែលអាចចត

បានសុូមចូលទៅកាន់iowadot.gov/mvd/vehicleregistration/Persons-with-disabilities
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2.26ការចូល់ម្មកជំិត្តយាន់ជំំន់ិ�ដែែល់ឈូប់
ចែបាប់សំដីពីីការបន់ិយលើែបូឿន់ឬការផ្លាាែសំ់បដ�រគឺន់ែងផ្ដែ�វរបសំ់រដ្ឋឋIOWA
ចែបាប់សុើីពីីការបនិយៈលើែបឿឿនឬការផ្លាាែសុ់បើ�រគួនួង្គុផួ�វរបសុ់រដ្ឋឋIowaតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកបើើកបរផ្លាាែសុ់បើ�រគួនួង្គុផួ�វនៅពេែលចូលមកជំិតយានជំំនិ�ដែែលឈប់ណាមួយៈខ្លាង្គុក្រោែែមដែែលកំពី�ង្គុ

បង្ហាាែញភើួើង្គុបំភិួឺ។

• រ៉ាល់យានជំំនិ�ដែែលឈប់សុម្រាែែប់ការសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់ការអំូសុទាំញការជំួសុជំ�លការថែែទាំំការសាង្គុសុង្គុ់ការបីូមសុំណ្ណល់រឹង្គុឬការប្រែមូលវតិ�កែែច្នៃនែឡើើង្គុវិញដែែលបាន

បើើកដំ្ឋណើើរការភើួើង្គុបំភិួឺរបសុ់វ៉ា។

• យានជំំនិ�ទាំំង្គុឡាយៈដែែលឈប់រួមទាំំង្គុយានជំំនិ�អំនកដ្ឋំណើើរដែែលបនែបង្ហាាែញភើួើង្គុសុញ្ញាាែគ្រោែែ�ថាាែក់។

ប្រែសុិនបើើការផ្លាាែសុ់បើ�រគួនួង្គុផួ�វមិនអាចធ្វើើើបានហាមឃាត់ដោយៈចែបាប់ឬមិនមានសុ�វតិិភាពីអំនកត្រូែ�វបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់។នៅពេែលដែែលមិនមានការបញ្ញាាែក់លើែបឿឿន

លកខខ្លួណ្ណឌដែែលមានស្រាែែប់ត្រូែ�វតែែសុមហើែត�ផលនិង្គុត្រូែឹមត្រូែ�វ។

ការបំពាន់ចែបាប់នេះែ�អាចបណាាែល់ឱ្ែយមាន់ការផ្លាាែកបណ្ណណបើើកបររបសំ់អំនកកន�ងរយៈពេែល់រហូត្តដ្ឋល់់ម្មួយឆ្នាំោែំ។

2.27ប�កហើើយយកយាន់ជំំន់ិ�ចេែញ
ប្រែសុិនបើើអំនកជាប់ពាក់ពី័នធនឹង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែដោយៈមិនមានរបួសុចែបាប់រដ្ឋឋIowaតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកផ្លាាែសុ់ទីយានជំំនិ�របសុ់អំនកចេែញពីីគួនួង្គុបើើកបរនៃែចរ៉ាចរណ្ណ៍ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�

អាចដ្ឋំណើើរការបាននិង្គុអាចផ្លាាែសុ់ទីបានដោយៈសុ�វតិិភាពី។រៀៀង្គុរ៉ាល់នាំទីដែែលគួនួង្គុផួ�វចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅលើើផួ�វពីីររដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតត្រូែ�វបានបិទហានិភិ័យៈនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែ

បនាំាែប់បនែសេំកៀើនឡើើង្គុប្រែហែែល2.8ភាគួរយៈ។(មើើលរូបទី2.15)

រ៉ាល់នាំទីដែែលគួនួង្គុផួ�វត្រូែ�វបានបិទលទធភាពីនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែ

បនាំាែប់បនែសេំកៀើនឡើើង្គុត្រូែឹម2.8%។

នៅរយៈពេែល់ប្រែហែែល់30នាំទីីឱ្កាសំនៃែគ្រោះែែ�ថាោែក់ប�កគ្នាោែ

បនាំាែប់បន់ែសេំមាន់កម្រុែិត្តខ្លួពសំ់។

រៀៀង្គុរ៉ាល់នាំទីីដែែលគួនួង្គុផួ�វ

ត្រូែ�វបានបិទសៀីើនឹង្គុ4នាំទីី

នៃែការពីនែយារពេែលសុម្រាែែប់

ចរ៉ាចរណ្ណ៍។

មានគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែប្រែហែែល

55,000ករណ្ណនីៅកន�ង្គុរដ្ឋឋIowa

ជារៀៀង្គុរ៉ាល់ឆ្នាំាែំ។

ផ្លាាែសំ់ទីីយាន់ជំំន់ិ�ដដ្ឋល់មានេះែ្គ្នា�ថាោែក់ប�កគ្នាោែនចញពីីគឺន់ែងផ្ដែ�វនបើើកបរ

ន�ើម្មែបូីជំួយទីប់សាាែតើ់ែ្គ្នា�ថាោែក់ប�កគ្នាោែនផ្ដែសេងែទេៀត្តន់ិងរកែសាល់ំហូរ

ចរាចរណ្ណ៍។
ចិញ្ចើីើម្មផ្ដែ�វ

រូបទីី2.15៖ចែបាប់សំដីពីីការប�កហើើយយកយាន់ជំំន់ិ�ចេែញ
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ជំំពូីកទី3

ការរៀៀបចំខ្លួែ�ន់
កន�ងការបើើកបរ
ការទៅដ្ឋល់កន្តែួែង្គុដែែលអំនកទៅដោយៈសុ�វតិិភាពីនិង្គុគ្នាាែនការរំខ្លានអាស្រុែ័យៈលើើការសុម្រើែែចចិតែ

និង្គុសុកមីភាពីដែែលអំនកបានធ្វើើើឡើើង្គុជាចមែបឿង្គុម�នពេែលបញ្ចើះែ�មាាែសុ�ីនរបសុ់អំនក។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថា

អំនកនិង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកត្រៀែៀមរួចរ៉ាល់សុម្រាែែប់ផួ�វនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ។

3.1ការថែែទាំយាន់ជំំន់ិ�របសំ់អំនក
ការថែែទាំំយានជំំនិ�របសុ់អំនកបានត្រូែឹមត្រូែ�វមិនត្រូែឹមតែែសុនែសេំសុំច្នៃែប្រាែែក់បុ�ណ្ដោះះែ�ទៀែថែែមទាំំង្គុផែល់

អំតិប្រែយោជំន៍ដ្ឋល់អំនកនៅកន�ង្គុសាាែនភាពីអាសុននផង្គុដែែរ។អំន�វតែតាមកាលវិភាគួថែែទាំំដែែល

បានណែែនាំំដែែលមាននៅកន�ង្គុសៀៀវភៅណែែនាំំរបសុ់មាាែសុ់យានជំំនិ�។

ប្រែពី័នធហ្វ្រាំំែែំង្គុ
រថ្មីយៈនែនិង្គុរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញត្រូែ�វការប្រែពី័នធហ្វ្រាំំែែំង្គុពីីរដ្ឋាច់ដោយៈឡែែកពីីគ្នាាែហ្វ្រាំំែែំង្គុជើើង្គុនិង្គុ

ហ្វ្រាំំែែំង្គុចតរថ្មីយៈនែ។មុូតូនិង្គុមុូតូតូចៗត្រូែ�វការហ្វ្រាំំែែំង្គុយាាែង្គុហោចណាសុ់មួយៈ។ប្រែសុិនបើើហ្រ្វាំែើ�ំង្គុ

របសុ់អំនកហាក់ដ្ឋូចជាមិនដ្ឋំណើើរការត្រូែឹមត្រូែ�វមានសុំឡើែង្គុរំខ្លានច្រើែើនមានកួិនខ្លួ�សុប្រែក្រែតីឬ

ឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុធាាែក់ដ្ឋល់បាតសុូមឱ្ែយមើែកានិកពីិនិតែយមើើល។



ទំពី័រ

21

ជំំពីូកទី3

ភើួើង្គុ
• ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាភើួើង្គុសុញ្ញាាែភើួើង្គុហ្វ្រាំំែែំង្គុភើួើង្គុខ្លាង្គុក្រោែែយៈនិង្គុចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួ

ដ្ឋំណើើរការបានត្រូែឹមត្រូែ�វដោយៈពីិនិតែយមើើលវ៉ាពីីខ្លាង្គុក្រៅែែយានជំំនិ�។

• រថ្មីយៈនែនិង្គុរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញទាំំង្គុអំសុ់ត្រូែ�វការចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួពីីរនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ

យានជំំនិ�៖មួយៈនៅខ្លាង្គុសាំែំនិង្គុមួយៈនៅខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុ។អំនកក៏ត្រូែ�វការភើួើង្គុពីណ្ណ៌

ក្រែហមយាាែង្គុតិចមួយៈនៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិផង្គុដែែរហើើយៈវ៉ាគួួរតែែអាច

មើើលឃើើញយាាែង្គុហោចណាសុ់500ហើីត។ភើួើង្គុពីណ្ណ៌សុសុម្រាែែប់បំភិួឺផ្លាាែក

លើែខ្លួខ្លាង្គុក្រោែែយៈក៏តម្រូែ�វឱ្ែយមានផង្គុដែែរ។

• ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�ត្រូែ�វបានបំពាក់ដោយៈភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់ភើួើង្គុទាំំង្គុនោះ�ត្រូែ�វតែែ

ដ្ឋំណើើរការ។ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់ត្រូែ�វបានតម្រូែ�វឱ្ែយមានសុម្រាែែប់រថ្មីយៈនែរថ្មីយៈនែ

ដ្ឋឹកទំនិញនិង្គុរ��មុកទាំំង្គុអំសុ់ដែែលធឺំជាង្គុ40អំី�ង្គុ។

• ចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួដែែលតម្រូែឹមខ្លួ�សុអាចភិួឺនៅកន្តែួែង្គុដែែលវ៉ាមិនជំួយៈអំនកនិង្គុអាចធ្វើើើឱ្ែយ

អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតមើើលមិនឃើើញ។ប្រែសុិនបើើអំនកមានបញ្ញាាែកន�ង្គុការមើើល

នៅពេែលយៈប់ឬអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតកំពី�ង្គុបំភិួឺចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួរបសុ់ពីួកគេែមកកាន់

អំនកជាប់ជានិចចសុូមឱ្ែយមើែកានិកពីិនិតែយមើើលចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួ។

• រកែសាចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈហ្វ្រាំំែែំង្គុនិង្គុភើួើង្គុក្រោែែយៈឱ្ែយសាាែត។ភាពីកខ្លួើក់

នៅលើើកញ្ចូចក់អាចកាត់បនិយៈប្រែសុិទធភាពីរបសុ់អំំពីូលភើួើង្គុបានត្រូែឹម50

ភាគួរយៈ។

កញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែផួិតទឹកនិង្គុផ្ទៃះែកញ្ចូចក់
អំន�វតែជំំហានខ្លាង្គុក្រោែែមដើើមែបឿីធានាំថាអំនកអាចមើើលឃើើញយាាែង្គុចែបាសុ់នៅពេែល

កំពី�ង្គុបើើកបរ។

• ផ្លាាែសុ់បែ�របង្គុិ�ចទាំំង្គុឡាយៈដែែលខ្លួូចឬបែែក។កញ្ចូចក់ដែែលខ្លួូចអាចបែែកបាន

យាាែង្គុង្ហាយៈកន�ង្គុការបុ�ទង្គុុិចបនែិចបនែ�ចឬនៅពេែលមានអំើីមកបុ�នឹង្គុកញ្ចូចក់

ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែ។វ៉ាក៏អាចធ្វើើើឱ្ែយពីិបាកមើើលផង្គុដែែរ។

• រកែសាកញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែឱ្ែយបានសាាែត។ព្រែ�អាទិតែយចាំង្គុឬចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួនៅលើើ

កញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែកខ្លួើក់ធ្វើើើឱ្ែយពីិបាកមើើល។

• រកែសាទឹកកន�ង្គុផួិតទឹករបសុ់អំនកឱ្ែយពេែញហើើយៈប្រើែើការសុមាាែតប្រែឆ្នាំំង្គុនឹង្គុការកក

នៅពេែលដែែលសុីត�ណ្ណាភាពីអាចធាាែក់ច��ក្រោែែមកម្រូែិតត្រូែជាក់ខ្លាាែំង្គុ។

• សុមាាែតព្រែិលទឹកកកឬកំណ្ណកព្រែិលពីបីងួ�ចទាំងអំសំ។់សុមាាែតបង្គុួ�ច

ខ្លាង្គុក្រោែែយៈចំហើៀង្គុនិង្គុខ្លាង្គុម�ខ្លួម�នពេែលអំនកបើើកបរ។

• ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាផួិតទឹកដែែលចាំបាច់សុិិតកន�ង្គុសាាែនភាពីដ្ឋំណើើរការលិ។

ប្រែសុិនបើើដ្ឋង្គុផួិតទឹកមិនរកែសាកញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែឱ្ែយបានសាាែតទៀែសុូមបើ�រវ៉ា

ចេែញ។

• ជើៀសុវ៉ាង្គុបង្គុិ�ចដែែលលាបពីណ្ណ៌ពីីលើើ។ចែបាប់រដ្ឋឋIowaតម្រូែ�វឱ្ែយមានកញ្ចូចក់

ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែនិង្គុបង្គុិ�ចដែែលលាបពីណ្ណ៌នៅខ្លាង្គុសាំែំឬខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុអំនកបើើកបរ

ដើើមែបឿីអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយពីនួឺឆ្លួង្គុកាត់យាាែង្គុហោចណាសុ់70ភាគួរយៈ។រដ្ឋឋIowaមិន

មានការលើើកលែែង្គុផ្នែនែកវេែជំីសាស្រុែែសុម្រាែែប់បង្គុិ�ចដែែលលាបពីណ្ណ៌ទៀែ។សុម្រាែែប់

សុើង្គុ់ដ្ឋារនៃែការលាបពីណ្ណ៌បង្គុិ�ចសុូមចូលទៅកាន់www.iowadot.gov/

mvd/resources/windowtintingstandards.pdf។

• រកែសាការមើើលរបសុ់អំនកក�ំឱ្ែយមានការបាំង្គុ។ក�ំពីែយ�ររបសុ់របរពីីកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈ

របសុ់អំនកឬបាំង្គុកញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែដោយៈបិតតែែម។

សុំបកកង្គុ់
សុំបកកង្គុ់ដែែលមិនសៀីើគ្នាាែឆ្លកឬរហែែកអាចបង្កើើើនចមាាែយៈឈប់របសុ់អំនកបង្គុើឱ្ែយ

លែែង្គុគ្រែប់គ្រែង្គុបាន(មើើលទំពី័រទី56)បង្គុើឱ្ែយមានការសុឹកសុំបកកង្គុ់កាន់តែែលើ�ន

កាត់បនិយៈការសុនែសេំសុំច្នៃែប្រើែែង្គុនិង្គុធ្វើើើឱ្ែយយានជំំនិ�កាន់តែែពីិបាកកន�ង្គុកាច់ចង្គុើ�តនិង្គុ

ឈប់។ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�លោតដៃែចង្គុើ�តញ័រឬយានជំំនិ�ទាំញទៅមាាែង្គុសុូមឱ្ែយ

មើែកានិកពីិនិតែយមើើលវ៉ា។

• ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាសុំបកកង្គុ់របសុ់អំនកសុប់ខ្លួែយល់បានត្រូែឹមត្រូែ�វ។ពីិនិតែយមើើលសុមាាែធឺ

ខ្លួែយល់សុំបកកង្គុ់ដោយៈប្រើែើឧបករណ្ណ៍វ៉ាសុ់សុមាាែធឺខ្លួែយល់នៅពេែលដែែលសុំបក

កង្គុ់ត្រូែជាក់។សំមាាែធឺកង់រថ្មីយន់តដែែល់បាន់ណែែនាំំជាទីូទៅមាន់នៅលើើសំុី

គឺ័រនៅខាងកន�ងទាាែររបសំ់អំនកបើើកបរឬនៅកន�ងសៀៀវភៅណែែនាំំរបសំ់មាាែសំ់

យាន់ជំំន់ិ�។

• ពីិនិតែយមើើលសុំបកកង្គុ់ខ្លាង្គុក្រៅែែដោយៈប្រើែើកាក់។ដោតកាក់ចូលទៅកន�ង្គុសុំបក

កង្គុ់ខ្លាង្គុក្រៅែែ“រូបកែបាល”ជាម�នសុិន។ប្រែសុិនបើើសុំបកកង្គុ់មិនមកដ្ឋល់ផ្នែនែក

ខ្លាង្គុលើើកែបាលរបសុ់Lincolnនោះ�សុំបកកង្គុ់មិនមានសុ�វតិិភាពីទៀែហើើយៈ

គួួរតែែត្រូែ�វបើ�រចេែញ។(មើើលរូបទី3.1)

រូបទីី3.1៖ពីិន់ិត្តែយមើើល់សំំបកកង់ខាងក្រៅែែរបសំ់អំនកដោយប្រើែើកាក់

ដ្ឋល់ពេែលបើ�រ

សុំបកកង្គុ់របសុ់

អំនកចេែញហើើយៈ

http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
http://www.iowadot.gov/mvd/resources/windowtintingstandards.pdf
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ជំំពីូកទី3

ប្រែពី័នធចង្គុើ�ត
ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�ពីិបាកបត់ឬមិនបត់នៅពេែលបត់ចង្គុើ�តជាលើើកដ្ឋំបូង្គុសុូមឱ្ែយមើែ

កានិកពីិនិតែយមើើលចង្គុើ�ត។

ប្រែពី័នធភាាែប់ជាមួយៈកង្គុ់ក្រោែែយៈរថ្មីយៈនែ
ប្រែពី័នធភាាែប់ជាមួយៈកង្គុ់ក្រោែែយៈរថ្មីយៈនែរបសុ់អំនកជំួយៈអំនកកន�ង្គុការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�

របសុ់អំនកនិង្គុផើល់ការជំិ�ដែែលមានផ្លាសុ�កភាពីនៅលើើផ្ទៃះែផួ�វផ្ែសេែង្គុៗ។ប្រែសុិនបើើ

យានជំំនិ�លោតច្រើែើនដ្ឋង្គុឬបនែលោតបនាំាែប់ពីីការបុ�ទង្គុុិចឬបនាំាែប់ពីីអំនកឈប់អំនក

អាចនឹង្គុត្រូែ�វការបូមថ្មីីីឬផ្នែនែកប្រែព័ីនធភាាែប់ជាមួយៈកង្គុ់ក្រោែែយៈផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

ប្រែពី័នធបំពីង្គុ់សុ�ីមាុែំង្គុ
ប្រែពី័នធបំពីង្គុ់សុ�ីមាុែំង្គុជំួយៈយៈកឧសុី័នពី�លចេែញពីីមាាែសុ�ីនជំួយៈកាត់បនិយៈសុំឡើែង្គុ

រំខ្លានពីីមាាែសុ�ីននិង្គុជំួយៈធ្វើើើឱ្ែយឧសុី័នកៅំែដែែលចេែញពីីមាាែសុ�ីនកាាែយៈជាត្រូែជាក់។

ផ្នែែសេែង្គុហ�យៈចេែញពីីបំពីង្គុ់សុ�ីមាុែំង្គុអាចបណាាែលឱ្ែយសាាែប់កន�ង្គុរយៈៈពេែលដ្ឋ៏ខ្លួួីបំផ�ត។

ក�ំទ�កមាាែសុ�ីនរបសុ់អំនកឱ្ែយដ្ឋំណើើរការនៅកន�ង្គុហាាែរ៉ាាែសុឬអំង្គុុ�យៈនៅកន�ង្គុ

យានជំំនិ�ដែែលកំពី�ង្គុដ្ឋំណើើរការដោយៈមិនបើើកបង្គុិ�ចឱ្ែយសោ�។

មាាែសុ�ីន
មាាែសុ�ីនដែែលមានការលៃែតម្រូែ�វមិនបានលិអាចបាត់បង្គុ់ថាមពីលដែែលចាំបាច់សុម្រាែែប់

ការបើើកបរធឺមីតានិង្គុពេែលមានអាសុននមិនអាចបញ្ចើះែ�បានមិនសុូវសុនែសេំសុំច្នៃែប្រើែែង្គុ

បំពី�លខ្លួែយល់និង្គុអាចបញ្ចូែឈប់អំនកនៅពេែលអំនកនៅលើើផួ�វដែែលបណាាែលឱ្ែយមានបញ្ញាាែ

ចរ៉ាចរណ្ណ៍។អំន�វតែតាមនីតិវិធឺីដែែលបានណែែនាំំនៅកន�ង្គុសៀៀវភៅណែែនាំំរបសុ់មាាែសុ់

យានជំំនិ�សុម្រាែែប់ការថែែទាំំ។

សុ�ីផ្ួែ
សុ�ីផ្ួែប្រែហែែលជាមិនដ្ឋូចជាឧបករណ្ណ៍សុ�វតិិភាពីសុំខ្លាន់ទៀែបុ�ន្តែែែជាការព្រែមានវ៉ាអាច

ជំួយៈជំីវិតអំនកបាន។វ៉ាគួួរតែែត្រូែ�វបានប្រើែើជាការព្រែមានដ្ឋល់អំនកដ្ឋទៃែតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។

កញ្ចូចក់
អំនកត្រូែ�វតែែអាចមើើលឃើើញយាាែង្គុហោចណាសុ់200ហើីតនៅពីីក្រោែែយៈអំនកនៅកន�ង្គុ

កញ្ចូចក់មើើលខ្លាង្គុក្រោែែយៈរបសុ់អំនក។ប្រែសុិនបើើទិដ្ឋឋភាពីរបសុ់អំនកត្រូែ�វបានរ៉ារ៉ាំង្គុដោយៈ

បនះ�កអំនកត្រូែ�វតែែមានកញ្ចូចក់ខ្លាង្គុក្រៅែែ។យានជំំនិ�ប្រែភើែទរថ្មីយៈនែវែែនឬរថ្មីយៈនែវែែន

ត្រូែ�វតែែមានកញ្ចូចក់ខ្លាង្គុក្រៅែែទាំំង្គុខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុនិង្គុខ្លាង្គុសាំែំ។

3.2ការកែែត្តម្រុែ�វកៅអំីន់ិងកញ្ចីក់
ទីតាំង្គុកញ្ចូចក់និង្គុកៅអំីដែែលសុមស្រុែបមានសារៈសុំខ្លាន់កន�ង្គុការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�

ប្រែកបដោយៈសុ�វតិិភាពី។កែែតម្រូែ�វកញ្ចូចក់និង្គុកៅអំីរបសុ់អំនកបើើកបរម�នពេែលបើើកបរ

ដើើមែបឿីធានាំថាកញ្ចូចក់និង្គុកៅអំីត្រូែ�វបានកំណ្ណត់យាាែង្គុត្រូែឹមត្រូែ�វសុម្រាែែប់អំនក។

ទីតាំង្គុកៅអំី
អំង្គុុ�យៈដោយៈប្រើែើខ្លួនង្គុរបសុ់អំនកទល់នឹង្គុកៅអំីយាាែង្គុរឹង្គុមាំ។គួួរតែែមានចនោះាែ�

យាាែង្គុហោចណាសុ់10អំី�ង្គុរវ៉ាង្គុចង្គុើ�តនិង្គុទ្រែ�ង្គុរបសុ់អំនកដោយៈឱ្ែយពោះង្គុខ្លួែយល់ចង្គុិ�ល

ចំទ្រែ�ង្គុរបសុ់អំនក។

ផ្នែនែកខ្លាង្គុលើើដៃែចង្គុើ�តមិនគួួរខ្លួពសុ់ជាង្គុសាាែរបសុ់អំនកទៀែ។ផ្លាាែសុ់ទីកៅអំីទៅម�ខ្លួឬ

ថ្មីយៈក្រោែែយៈដើើមែបឿីឱ្ែយកែែង្គុជើើង្គុរបសុ់អំនកបុ�នឹង្គុផ្ទៃះែបាតហើើយៈអំនកអាចបង្គុើិលយាាែង្គុ

លើ�នរវ៉ាង្គុហ្វ្រាំំែែំង្គុនិង្គុហែុែរ។អំនកបើើកបរទាំបៗអាចត្រូែ�វការខៀនើយៈកៅអំីឬឧបករណ្ណ៍

ពីងែីកឈ្នាាែន់ដើើមែបឿីអំង្គុុ�យៈដោយៈសុ�វតិិភាពីចនោះាែ�10អំី�ញពីីពោះង្គុសុ�វតិិភាពី។ខៀនើយៈ

ទប់កែបាលគួួរតែែសុិិតនៅចំកណាាែលកែបាលរបសុ់អំនកបើើកបរ។

កញ្ចូចក់
វិធឺីសាស្រុែែខ្លាង្គុក្រោែែមផែល់នូវទិដ្ឋឋភាពីដ្ឋ៏លិបំផ�តនៃែគួនួង្គុផួ�វនៅជាប់គ្នាាែដើើមែបឿីសុ�វតិិភាពី

អំតិបរមា។

កញ្ចីក់ខាងកន�ង៖អំង្គុុ�យៈត្រូែង្គុ់ខ្លួួ�ននៅកន�ង្គុកៅអំីរបសុ់អំនកបើើកបរហើើយៈកែែតម្រូែ�វកញ្ចូចក់

ខ្លាង្គុកន�ង្គុដើើមែបឿីឱ្ែយវ៉ាត្រូែ�វគ្នាាែនឹង្គុបង្គុិ�ចខ្លាង្គុក្រោែែយៈទាំំង្គុមូល។នេះែ�គួឺជាកញ្ចូចក់ចមែបឿង្គុ

សុម្រាែែប់មើើលអំើីដែែលសុិិតនៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�។

កញ្ចីក់ចំហើៀងខាងឆ្វេើែង៖ផ្ិ�ង្គុកែបាលរបសុ់អំនកទៅបង្គុិ�ចចំហើៀង្គុខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុហើើយៈ

កំណ្ណត់កញ្ចូចក់ខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុដើើមែបឿីឱ្ែយអំនកអាចមើើលឃើើញចំហើៀង្គុរថ្មីយៈនែបានចែបាសុ់។

នៅពេែលអំង្គុុ�យៈត្រូែង្គុ់ខ្លួួ�នរថ្មីយៈនែមិនគួួរមើើលឃើើញនៅកន�ង្គុកញ្ចូចក់ទៀៀតទៀែ។

កញ្ចីក់ចំហើៀងខាងសាំែំ៖ផ្ិ�ង្គុទៅខ្លាង្គុសាំែំពីីលើើក�ង្គុសុូលកណាាែលរបសុ់រថ្មីយៈនែ

ហើើយៈកំណ្ណត់កញ្ចូចក់ខ្លាង្គុសាំែំដើើមែបឿីឱ្ែយអំនកអាចមើើលឃើើញផ្នែនែកខ្លាង្គុសាំែំនៃែរថ្មីយៈនែ

បានចែបាសុ់។
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3.3ប្រែពី័ន់ិជំំន់ួយអំនកបើើកបរកម្រុែិត្តខ្លួពសំ់
ប្រែពី័នធជំំនួយៈអំនកបើើកបរកម្រូែិតខ្លួពសុ់(ADAS)គួឺជាម�ខ្លួង្ហារបចេចែកវិទែយាដែែលត្រូែ�វបានរចនាំឡើើង្គុដើើមែបឿីបង្កើើើនសុ�វតិិភាពីបើើកបរយានជំំនិ�។ម�ខ្លួង្ហារដ្ឋូចជាការចាប់ហ្រ្វាំែើ�ំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិ

ពេែលមានអាសុននកាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញនិង្គុការព្រែមានអំំពីីការបុ�ទង្គុុិចនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួធ្វើើើឱ្ែយយើើង្គុទាំំង្គុអំសុ់គ្នាាែមានសុ�វតិិភាពីជាង្គុម�នបុ�ន្តែែែល��ត្រាែែតែែម�ខ្លួង្ហារទាំំង្គុនោះ�

ត្រូែ�វបានប្រើែើប្រាែែសុ់យាាែង្គុត្រូែឹមត្រូែ�វ។ការយៈល់អំំពីីរបើៀបដែែលម�ខ្លួង្ហារADASដ្ឋំណើើរការនិង្គុដែែនកំណ្ណត់របសុ់វ៉ាគួឺជារៀ�ង្គុសុំខ្លាន់។

កន�ង្គុអំំឡិ�ង្គុពេែលធ្វើើើតើែសុែបើើកបរអំនកអាចត្រូែ�វបានជំួយៈដោយៈបចេចែកវិទែយាសុ�វតិិភាពីរបសុ់យានជំំនិ�ដ្ឋូចជាកាមើែរ៉ាាែខ្លាង្គុក្រោែែយៈជាដើើមបុ�ន្តែែែអំនកមិនគួួរត្រូែ�វបានជំួយៈដោយៈបចេចែកវិទែយាភាពី

ង្ហាយៈស្រុែួលរបសុ់យានជំំនិ�ដ្ឋូចជាឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរដែែលមានភាពីបត់បែែនទៀែ។

រូបទីី3.2៖បចេីែកវិទីែយារបសំ់យាន់ជំំន់ិ�ដែែល់បាន់អំន់�ញ្ញាាែត្តនិ់ងម្មិន់ត្រូែ�វបាន់អំន់�ញ្ញាាែត្តសំម្រាែែប់ការធ្វើើើតើែសំត

ប្រែព័ីន់ិព្រែមាន់ បាន់អំន់�ញ្ញាាែត្តសំម្រាែែប់ការធ្វើើើតើែសំត

ការព្រែមានអំំពីីវតិ�នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈ មាន់

ការព្រែមមាននិង្គុកាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញ មាន់

បចេចែកវិទែយាកាមើែរ៉ាាែ(ទិដ្ឋឋភាពីខ្លាង្គុក្រោែែយៈចំហើៀង្គុនិង្គុជំ�ំវិញ) មាន់

ការព្រែមានអំំពីីលើែបឿឿននៅផួ�វកោង្គុ មាន់

បចេចែកវិទែយាចាប់ដ្ឋឹង្គុ(ការចាប់ដ្ឋឹង្គុថាមានកង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុនិង្គុឧបសុគួ)ុ មាន់

ប្រែពី័នធព្រែមានអំំពីីការបុ�ទង្គុុិចនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ មាន់

ការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុអំំពីីលើែបឿឿនលើ�ន មាន់

ឧបករណ្ណ៍ព្រែមានអំំពីីការង្ហាកចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វ មាន់

ឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែពេែលចត មាន់

ការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុអំំពីីចរ៉ាចរណ្ណ៍ឆ្លួង្គុកាត់នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈ មាន់

ប្រែព័ីន់ិជំំន់ួយ បាន់អំន់�ញ្ញាាែត្តសំម្រាែែប់ការធ្វើើើតើែសំត

ជំំនួយៈហ្វ្រាំំែែំង្គុឬប្រែពី័នធចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិពេែលមានអាសុនន មាន់

ការចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិពេែលថ្មីយៈក្រោែែយៈ មាន់

ជំំនួយៈកន�ង្គុការសុិិតកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វ មាន់

ម�ខ្លួង្ហារជើៀសុវ៉ាង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែពេែលបត់ឆ្វេើែង្គុ មាន់

ឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរដែែលមានភាពីបត់បែែន មិនមាន

ការចតស្រុែបគ្នាាែដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិ មិនមាន

ទោះ�បីជាយានជំំនិ�មានម�ខ្លួង្ហារបចេចែកវិទែយាក៏ដោយៈអំនកត្រូែ�វតែែបង្ហាាែញពីីសុមតិភាពីកន�ង្គុការដ្ឋំណើើរការយានជំំនិ�កន�ង្គុករណ្ណីដែែលបចេចែកវិទែយាតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកបើើកបរផ្លាំែច់វ៉ាដោយៈដៃែវ៉ាមិន

អាចដ្ឋំណើើរការបានឬអំនកបើើកបរដ្ឋំណើើរការយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដោយៈគ្នាាែនបចេចែកវិទែយា។
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បចេចែកវិទែយានៃែប្រែពី័នធព្រែមានរបសុ់យានជំំនិ�
គោលបំណ្ណង្គុចមែបឿង្គុនៃែបចេចែកវិទែយាទាំំង្គុនេះែ�គួឺត្រូែ�វផើល់ការព្រែមានដ្ឋល់អំនកបើើកបរនៅកន�ង្គុកាលៈទៀែសុៈជាក់លាក់។បចេចែកវិទែយានៃែប្រែពី័នធព្រែមានរបសុ់យានជំំនិ�ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកបើើកបរ

តាមរយៈៈការព្រែមានតាមរយៈៈសុំឡើែង្គុភើួើង្គុឬរំញ័រថាការបុ�ទង្គុុិចនឹង្គុកៀើតឡើើង្គុឬវ៉ាផែល់ការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុថាមានបញ្ញាាែឬការដ្ឋំណើើរការខ្លួ�សុប្រែក្រែតី។បចេចែកវិទែយាទាំំង្គុនេះែ�ភាគួច្រើែើនគួឺ

អំសុកមីមានន័យៈថាវ៉ាព្រែមានអំនកបើើកបរអំំពីីបញ្ញាាែដែែលអាចកៀើតមានបុ�ន្តែែែមិនបានទប់សាាែត់បញ្ញាាែឬការបុ�ទង្គុុិចដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិនោះ�ទៀែ។អំនកបើើកបរប្រែហែែលជាត្រូែ�វធ្វើើើការផ្លាាែសុ់បើ�រ

ចំពោះ�ប្រែតិបតែិការរបសុ់យានជំំនិ�ដើើមែបឿីទប់សាាែត់បញ្ញាាែឬការបុ�ទង្គុុិច។

ការព្រែមាន់អំំពីីវត្តិ�នៅខាងក្រោែែយ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ប្រើែើឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែនៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈដើើមែបឿីសៀើែនរកវតិ�នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�ហើើយៈជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកប្រែសុិនបើើរក

ឃើើញវតិ�។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ម�ខ្លួង្ហារព្រែមានអំំពីីវតិ�នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈសៀើែនខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�នៅពេែលអំនកបើើកបរបើ�រទៅលើែខ្លួថ្មីយៈក្រោែែយៈ។វ៉ា

នឹង្គុអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកដ្ឋឹង្គុតាមរយៈៈសុំឡើែង្គុរំញ័រឬសុំឡើែង្គុនិង្គុរំញ័រប្រែសុិនបើើមានវតិ�ឬរថ្មីយៈនែនៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈអំនកបើើកបរដោយៈផ្លាាែល់។

អំនកគួួរតែែបង្ហាាែញសុកមីភាពីដែែលចាំបាច់ទាំំង្គុអំសុ់សុម្រាែែប់ការត្រូែ�តពីិនិតែយនិង្គុការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកដោយៈសុ�វតិិភាពីពេែលកំពី�ង្គុ

ថ្មីយៈក្រោែែយៈ។ទាំំង្គុនេះែ�រួមបញ្ចូច�លការពីិនិតែយមើើលចំណ្ណុចទាំំង្គុអំសុ់ខ្លាង្គុក្រោែែម៖

• កញ្ចូចក់ចំហើៀង្គុ

• កញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈ

• ពីីលើើសាាែ(ការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុកែបាល)

• កាមើែរ៉ាាែផ្ែសេែង្គុទៀៀតប្រែសុិនបើើបានបំពាក់

ការព្រែម្មមាន់ន់ិងកាមើែរាាែចាំប់ទីីតាំំងដែែល់មើើល់ម្មិន់ឃើើញ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ព្រែមានអំនកអំំពីីយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដែែលបើើកបរកន�ង្គុទីតាំង្គុដែែលអំនកមើើលមិនឃើើញតាមរយៈៈការបង្ហាាែញនិមិតែសុញ្ញាាែសុំឡើែង្គុឬ

រំញ័រ។ការព្រែមានបន្តែិែមអាចកៀើតឡើើង្គុប្រែសុិនបើើអំនកបើើកបរប្រើែើភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់របសុ់គេែនៅពេែលមានយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖កាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញជំួយៈអំនកឱ្ែយកាន់តែែប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ចរ៉ាចរណ្ណ៍ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ការព្រែមាន

ដែែលផែល់ដោយៈកាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញអាចមានប្រែយោជំន៍នៅពេែលធ្វើើើការផ្លាាែសុ់បែ�រគួនួង្គុផួ�វបុ�ន្តែែែអំនកបើើកបរមិនគួួរមានការ

ត្រៀែែកអំរនិង្គុពីឹង្គុផ្នែិែកលើើកាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុសុម្រាែែប់ការផ្លាាែសុ់បែ�រគួនួង្គុផួ�វនោះ�ទៀែ។ទាំំង្គុនេះែ�រួមបញ្ចូច�លការសៀើែន

ញឹកញាប់៖

• កញ្ចូចក់ចំហើៀង្គុ

• កញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈ

• ពីីលើើសាាែ(ការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុកែបាល)

• កាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញប្រែសុិនបើើបានបំពាក់
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ជំំពីូកទី3

បចេចែកវិទែយាកាមើែរ៉ាាែ

កាមើែរាាែខាងក្រោែែយ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំួយៈមើើលវតិ�ដោយៈផ្លាាែល់នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�ដោយៈបង្ហាាែញទិដ្ឋឋភាពីធឺំទូលាយៈនៅពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�ពេែលកំពី�ង្គុ

ថ្មីយៈក្រោែែយៈ។កាមើែរ៉ាាែមួយៈចំនួនបង្ហាាែញទិដ្ឋឋភាពីកាន់តែែទូលាយៈជាង្គុកាមើែរ៉ាាែផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖នៅពេែលអំនកបើើកបរបែ�រទៅលើែខ្លួថ្មីយៈក្រោែែយៈកាមើែរ៉ាាែខ្លាង្គុក្រោែែយៈបើើកដ្ឋំណើើរការដើើមែបឿីបង្ហាាែញតំបន់នៅពីីក្រោែែយៈ

យានជំំនិ�។អាស្រុែ័យៈលើើយានជំំនិ�អេែក្រែង្គុ់បង្ហាាែញអាចត្រូែ�វបានរកឃើើញនៅលើើក�ង្គុសុូលកណាាែលកន�ង្គុកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈកន្តែួែង្គុបាំង្គុពីនួឺ

ព្រែ�អាទិតែយឬនៅកន្តែួែង្គុផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកលើើកាមើែរ៉ាាែខ្លាង្គុក្រោែែយៈហើើយៈបនែពីិនិតែយមើើល៖

• កញ្ចូចក់ចំហើៀង្គុ

• កញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈ

• ពីីលើើសាាែ(ការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុកែបាល)

• កាមើែរ៉ាាែផ្ែសេែង្គុទៀៀតប្រែសុិនបើើបានបំពាក់

កាមើែរាាែមើើល់ចំហើៀង

ការពីណ្ណ៌នាំ៖បង្ហាាែញទិដ្ឋឋភាពីពីងែីកនៃែគួនួង្គុផួ�វកែែបឿែរយានជំំនិ�ពេែលអំនកប្រើែើភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់របសុ់អំនកឬបើើកដ្ឋំណើើរការម�ខ្លួង្ហារនេះែ�ដោយៈដៃែ។

ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�ចែែករំលែែកការប្រើែើប្រាែែសុ់ស្រុែដើៀង្គុគ្នាាែទៅនឹង្គុកាមើែរ៉ាាែចាប់ទីតាំង្គុដែែលមើើលមិនឃើើញ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�បង្ហាាែញអំនកនូវទិដ្ឋឋភាពីវីដើែអំូអំំពីីអំើីដែែលនៅកែែបឿែរឬកៀើតឡើើង្គុតាមផ្នែនែកចំហើៀង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនក។វ៉ាអាច

ត្រូែ�វបានប្រើែើជាមួយៈឬជំំនួសុឱ្ែយកញ្ចូចក់ធឺមីតា។អំនកអាចប្រើែើភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់ឬបើើកដ្ឋំណើើរការម�ខ្លួង្ហារនេះែ�តាមរយៈៈបីូត�ង្គុដែែលជាទូទៅសុិិតនៅ

លើើដ្ឋង្គុភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់។ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�ប្រែហែែលជាមិនអាចប្រើែើបានទៀែពេែលកំពី�ង្គុថ្មីយៈក្រោែែយៈឬអាចបើើកម�ខ្លួង្ហារនេះែ�បានតែែនៅកម្រូែិតលើែបឿឿនយៈឺត

បុ�ណ្ដោះះែ�។

កាមើែរ៉ាាែមើើលចំហើៀង្គុគួួរតែែត្រូែ�វបានប្រើែើជាមួយៈកញ្ចូចក់ធឺមីតានិង្គុការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុកែបាល(ការពីិនិតែយមើើលពីីលើើសាាែ)។យានជំំនិ�ថ្មីីីៗ

មួយៈចំនួនអាចត្រូែ�វបានបំពាក់ជាមួយៈកាមើែរ៉ាាែមើើលចំហើៀង្គុជំំនួសុកញ្ចូចក់ធឺមីតា។

ប្រែពី័ន់ិតាំម្មដ្ឋាន់ទីិដ្ឋឋភាពីជំ�ំវិញឬតាំម្មដ្ឋាន់ទីិដ្ឋឋភាពីគ្រែប់ជ្រុែ�ង

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំួយៈអំនកបើើកបរឱ្ែយចតបានកាន់តែែង្ហាយៈស្រុែួលដោយៈការយៈល់ដ្ឋឹង្គុកាន់តែែចែបាសុ់អំំពីីមជំែឈដ្ឋាាែនជំ�ំវិញយានជំំនិ�តាមរយៈៈទិដ្ឋឋភាពី

គ្រែប់ជ្រុែ�ង្គុបែែបនិមីិតពីីខ្លាង្គុលើើរថ្មីយៈនែ។ប្រែពី័នធតាមដ្ឋានទិដ្ឋឋភាពីជំ�ំវិញជំួយៈអំនកឱ្ែយមើើលឃើើញទីតាំង្គុរបសុ់យានជំំនិ�ដែែលទាំក់ទង្គុនឹង្គុគួំនូសុ

ជំ�ំវិញកន្តែួែង្គុចតរថ្មីយៈនែនិង្គុវតិ�នៅជាប់គ្នាាែ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ប្រែពី័នធតាមដ្ឋានទិដ្ឋឋភាពីជំ�ំវិញដ្ឋំណើើរការវីដើែអំូពីីកាមើែរ៉ាាែបួនដែែលបង្ហាាែញរូបភាពីចម្រូែ��នៅលើើអេែក្រែង្គុ់ទោះ�បីជាមាន

កាមើែរ៉ាាែទិដ្ឋឋភាពីគ្រែប់ជ្រុែ�ង្គុតែែមួយៈពីីលើើយានជំំនិ�ក៏ដោយៈ។កាមើែរ៉ាាែម�ំទូលាយៈទាំំង្គុបួននៅខ្លាង្គុម�ខ្លួខ្លាង្គុក្រោែែយៈខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុនិង្គុខ្លាង្គុសាាែំគួឺជា

មូលដ្ឋាាែនគ្រែឹ�នៃែកញ្ចូចក់មើើលជំ�ំវិញ។

ប្រែពី័នធតាមដ្ឋានទិដ្ឋឋភាពីជំ�ំវិញឬតាមដ្ឋានទិដ្ឋឋភាពីគ្រែប់ជ្រុែ�ង្គុគួួរតែែត្រូែ�វបានប្រើែើជាមួយៈកញ្ចូចក់ធឺមីតានិង្គុការពីិនិតែយមើើលពីីលើើសាាែ(ការពីិនិតែយមើើល

ទីតាំង្គុកែបាល)។យានជំំនិ�ថ្មីីីៗមួយៈចំនួនអាចត្រូែ�វបានបំពាក់ដោយៈប្រែពី័នធតាមដ្ឋានទិដ្ឋឋភាពីជំ�ំវិញឬតាមដ្ឋានទិដ្ឋឋភាពីគ្រែប់ជ្រុែ�ង្គុជំំនួសុកញ្ចូចក់

ធឺមីតា។
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ជំំពីូកទី3

បចេចែកវិទែយាចាប់ដ្ឋឹង្គុ

ការចាំប់ដ្ឋឹងថាមាន់កង់អំនកថ្មើមើរជើើងន់ិងឧបសំគឺគ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកនៅពេែលកង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឧបសុគួុដែែលនៅនឹង្គុមួយៈកន្តែួែង្គុឬមានចលនាំយៈឺតៗត្រូែ�វបានរកឃើើញនៅពេែល

បើើកបរនៅកម្រូែិតលើែបឿឿនយៈឺតដែែលជាទូទៅប្រែហែែល25mph។ប្រែពី័នធមួយៈចំនួនអាចចាប់ដ្ឋឹង្គុបានតែែអំនកជំិ�កង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឬឧបសុគួុ

នៅពេែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរដោយៈផ្លាាែល់ពីីម�ខ្លួយានជំំនិ�និង្គុនៅពេែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរកន�ង្គុទិសុដៅដ្ឋូចគ្នាាែបុ�ណ្ដោះះែ�។កំណែែមួយៈចំនួននៃែការរកឃើើញឧបសុគួុ

នឹង្គុប្រើែើហ្វ្រាំំែែំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែដែែលមានទីតាំង្គុនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួឬខ្លាង្គុក្រោែែយៈ(ឬទាំំង្គុខ្លាង្គុម�ខ្លួនិង្គុខ្លាង្គុក្រោែែយៈ)នៃែយានជំំនិ�

អាចចាប់ដ្ឋឹង្គុពីីកម្រូែិតដែែលយានជំំនិ�នៅជំិតកង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឬឧបសុគួុនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួឬខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។ជាទូទៅឧបករណ្ណ៍ទាំំង្គុនេះែ�គួឺផ្នែិែកលើើ

រ៉ាាែដ្ឋា។ការព្រែមានអាចមានជាទម្រូែង់្គុសុំឡើែង្គុរូបភាពីរំញ័រការចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុរហ័សុឬការព្រែមានចម្រូែ��។សុំឡើែង្គុបី�បកាន់តែែលើ�ននៅពេែល

ដែែលយានជំំនិ�ខ្លួិតកាន់តែែជំិតកង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឬឧបសុគួុ។ការបុ�ទង្គុុិចអាចនឹង្គុកៀើតឡើើង្គុនៅពេែលសុំឡើែង្គុបី�បនៅតែែបនែ។

អំនកមិនគួួរពីឹង្គុផ្នែិែកលើើការចាប់ដ្ឋឹង្គុថាមានកង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឬឧបសុគួុទៀែ។ត្រូែ�វប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនជានិចចអំំពីីមជំែឈដ្ឋាាែនជំ�ំវិញខ្លួួ�នអំនកហើើយៈពីិនិតែយមើើល

អំនកជិំ�កង្គុ់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុឬឧបសុគួុជាប្រែចាំជាពីិសៀែសុនៅតំបន់ទីក្រែ�ង្គុ។

ការចាប់ដ្ឋឹង្គុថាមានកង្គុ់

ការចាប់ដ្ឋឹង្គុថាមានអំនកថី្មើើរជើើង្គុ

ការចាប់ដ្ឋឹង្គុថាមានឧបសុគួុ។

ទីតាំង្គុទូទៅរបសុ់

ឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែ

ឧបករណ្ណ៍ចាំប់សំញ្ញាាែត្រូែ�វតែែរកែសាឱ្ែយសាាែត្ត�ើម្មែបូីឱ្ែយឧបករណ្ណ៍ទាំងនោះ�ដ្ឋំណើើរការបាន់ត្រូែឹម្មត្រូែ�វ។

ការព្រែមាន់អំំពីីលើែបូឿន់នៅផ្ដែ�វកោង

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ព្រែមានអំនកនៅពេែលខ្លួិតជំិតដ្ឋល់ផួ�វកោង្គុឬការចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វរហ័សុពេែក។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖តាមដ្ឋានទីតាំង្គុនិង្គុលើែបឿឿនរបសុ់យានជំំនិ�តាមរយៈៈGPSនិង្គុព្រែមានអំនកឱ្ែយបនិយៈលើែបឿឿននៅពេែលខ្លួិតជំិតដ្ឋល់ផួ�វ

កោង្គុនិង្គុការចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វ។

អំនកមិនគួួរពីឹង្គុផ្នែិែកលើើការព្រែមានអំំពីីលើែបឿឿននៅផួ�វកោង្គុទៀែនិង្គុរកែសាលើែបឿឿនសុ�វតិិភាពីនៅពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរនិង្គុខ្លួិតជំិតដ្ឋល់ផួ�វកោង្គុឬការចេែញ

ពីីគួនួង្គុផួ�វ។
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ជំំពីូកទី3

ប្រែពី័ន់ិព្រែមាន់អំំពីីការបុ�ទីងគិចនៅខាងម្ម�ខ្លួ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកអំំពីីការបុ�ទង្គុុិចដែែលនឹង្គុកៀើតឡើើង្គុពាក់ពី័នធនឹង្គុវតិ�ឬយានជំំនិ�នៅនឹង្គុមួយៈកន្តែួែង្គុឬមានចលនាំយៈឺតជាង្គុ

នៅពីីម�ខ្លួអំនកដើើមែបឿីឱ្ែយអំនកអាចចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុឬគេែចចេែញទាំន់ពេែល។ការព្រែមានតែែមួយៈនឹង្គុមិនចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិសុម្រាែែប់អំនកបើើកបរ

ទៀែ។ការព្រែមានអំំពីីការបុ�ទង្គុុិចនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួសៀើែនផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែដែែលមានទីតាំង្គុនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួយានជំំនិ�អាចចាប់ដឹ្ឋង្គុពីីកម្រូែិតដែែលយានជំំនិ�នៅជំិតយានជំំនិ�

ផ្ែសេែង្គុទៀៀតនៅពីីម�ខ្លួអំនក។ជាទូទៅឧបករណ្ណ៍ទាំំង្គុនេះែ�គួឺផ្នែិែកលើើរ៉ាាែដ្ឋាឬកាមើែរ៉ាាែ។វ៉ាមានគោលបំណ្ណង្គុព្រែមានអំនកនៅពេែលអំនកចូលទៅជំិត

យានជំំនិ�ឬវតិ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួដោយៈគ្រោែែ�ថាាែក់។ការព្រែមានអាចមានជាទម្រូែង្គុ់សុំឡើែង្គុរូបភាពីរំញ័រការចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុរហ័សុឬការព្រែមាន

ចម្រូែ��។ប្រែពី័នធព្រែមានអំំពីីការបុ�ទង្គុុិចនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួសៀើែនចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ20ដ្ឋង្គុកន�ង្គុមួយៈវិនាំទីរហូតដ្ឋល់500ហើីតនៅពីីម�ខ្លួយានជំំនិ�

របសុ់អំនកបនាំាែប់មកព្រែមានអំនកឱ្ែយចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុឬកាច់ចង្គុើ�តប្រែសុិនបើើគ្រោែែ�ថាាែក់សុិិតនៅលើើផួ�វរបសុ់អំនក។ជាឧទាំហរណ្ណ៍ទាំំង្គុនេះែ�គួឺជាកម្រូែិតនៃែ

ការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុចំនួនប*ី៖

លើែបូឿន់ រយៈពេែល់ព្រែមាន់ម្ម�ន់ពេែល់បុ�ទីងគិច

15–18mph 3វិនាំទី

18-50mph 4វិនាំទី

50+mph 5វិនាំទី

អំនកគួួរតែែមានការប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនជានិចចត្រូែ�តពីិនិតែយចរ៉ាចរណ្ណ៍ឱ្ែយបានទៀៀង្គុទាំត់និង្គុរកែសាចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលមានសុ�វតិិភាពី។ប្រែសុិនបើើ

អំនកគ្នាាែនបំណ្ណង្គុទៅជិំតយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតពេែកទៀែប្រែពី័នធព្រែមានអំំពីីការបុ�ទង្គុុិចនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួនឹង្គុជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកដើើមែបឿីឱ្ែយអំនកអាចចាប់

ហ្វ្រាំំែែំង្គុឬកាច់ចង្គុើ�តបានយាាែង្គុរហ័សុ។

ការជំូន់ដ្ឋំណ្ណឹងអំំពីីលើែបូឿន់លើឿន់

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំួយៈរកែសាលើែបឿឿនសុ�វតិិភាពីដោយៈបញ្ចើចែញសុំឡើែង្គុជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុប្រែសុិនបើើអំនកកំពី�ង្គុបើើកបរលើ�ន។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖GPSឬមជំែឈមណ្ណឌលជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុរបសុ់រថ្មីយៈនែត្រូែ�វតែែទាំន់សុម័យៈដើើមែបឿីធានាំថាដ្ឋឹង្គុអំំពីីលើែបឿឿនដែែលបានបង្ហាាែញ។

ប្រែសុិនបើើលើែបឿឿនដែែលបានបង្ហាាែញលើើសុនោះ�ការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុនឹង្គុបើើកដ្ឋំណើើរការជាសុំឡើែង្គុបី�បឬការព្រែមានជារូបភាពីដ្ឋូចជាការផ្លាាែសុ់

បែ�រពីណ្ណ៌នៅលើើអេែក្រែង្គុ់ឬផ្លាាែកសុញ្ញាាែកំណ្ណត់លើែបឿឿនបញ្ចើចែញពីនួឺ។ប្រែសុិនបើើមានសុំឡើែង្គុព្រែមានអំនកគួួរតែែបនិយៈលើែបឿឿនរថ្មីយៈនែដោយៈ

ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនទៅកម្រូែិតលើែបឿឿនសុមស្រុែបដែែលបានបង្ហាាែញដោយៈបនិយៈហែុែរឬចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុបនែិច។ក�ំជាន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដើើមែបឿីរកែសាលើែបឿឿនសុ�វតិិភាពី។

អំនកមិនគួួរពីឹង្គុផ្នែិែកលើើការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុអំំពីីលើែបឿឿនលើ�នទៀែហើើយៈគួួរតែែតាមដ្ឋានលើែបឿឿនរបសុ់អំនករកែសាលើែបឿឿនសុ�វតិិភាពីនិង្គុគោរពីតាម

ការកំណ្ណត់លើែបឿឿននៅលើើផួ�វ។

ឧបករណ្ណ៍ព្រែមាន់អំំពីីការងាកចេែញពីីគឺន់ែងផ្ដែ�វ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកនៅពេែលអំនកកំពី�ង្គុង្ហាកចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនកដោយៈប្រើែើការព្រែមានជាសុំឡើែង្គុរូបភាពីឬរំញ័រ។ម�ខ្លួង្ហារ

នេះែ�អាចជំួយៈជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកឱ្ែយកាច់ចង្គុើ�តថ្មីយៈទៅផ្នែនែកកណាាែលនៃែគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនកវិញប្រែសុិនបើើអំនកង្ហាកចេែញដោយៈច្នៃែដ្ឋនែយដោយៈ

ជំួយៈទប់សាាែត់មិនឱ្ែយមានការប�កបុ�។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�ពីឹង្គុផ្នែិែកលើើសុញ្ញាាែសុមាាែល់ផួ�វដើើមែបឿីដ្ឋំណើើរការ។វ៉ាត្រូែ�វបានរចនាំឡើើង្គុដើើមែបឿីជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនក

ប្រែសុិនបើើរថ្មីយៈនែចាប់ផ្ែើមង្ហាកចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វតាមរយៈៈការព្រែមានមួយៈប្រែភើែទឬច្រើែើនប្រែភើែទ។

ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកលើើឧបករណ្ណ៍ព្រែមានអំំពីីការង្ហាកចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វដើើមែបឿីរកែសាទីតាំង្គុគួនួង្គុផួ�វដែែលត្រូែឹមត្រូែ�វ។
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ឧបករណ្ណ៍ចាំប់សំញ្ញាាែពេែល់ចត្ត

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកអំំពីីទីតាំង្គុវតិ�ដែែលនៅជំ�ំវិញយានជំំនិ�របសុ់អំនកនៅពេែលអំនកចត។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖យានជំំនិ�អាចផើល់ការព្រែមានជាសុំឡើែង្គុថាមានវតិ�នៅពីីម�ខ្លួឬនៅពីី

ក្រោែែយៈវ៉ា។ចនោះាែ�ពេែលរវ៉ាង្គុសុំឡើែង្គុបី�បអាចកាន់តែែខ្លួួីនៅពេែលដែែលយានជំំនិ�នៅកាន់តែែជំិតវតិ�។

សុំឡើែង្គុថ្មើែរមានន័យៈថាយានជំំនិ�នៅជំិតវតិ�។

ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកតែែលើើឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែពេែលចតដើើមែបឿីចាប់ដ្ឋឹង្គុវតិ�ទាំំង្គុអំសុ់។ឧបករណ្ណ៍ទាំំង្គុនោះ�

ប្រែហែែលជាមិនអាចចាប់ដ្ឋឹង្គុវតិ�ដែែលរ៉ាបសៀីើនៅលើើដ្ឋីខ្លាង្គុក្រោែែមកាង្គុខ្លាង្គុម�ខ្លួនៅជិំតយានជំំនិ�ពេែកឬឆ្នាំាែយៈពីីវ៉ាពេែក។ត្រូែ�វប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�

មជំែឈដ្ឋាាែនជំ�ំវិញអំនកតាមរយៈៈការប្រើែើប្រាែែសុ់កញ្ចូចក់ការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុកែបាលនិង្គុកាមើែរ៉ាាែខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៅពេែលចតរួមទាំំង្គុប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�

មន�សុែសេឬវតិ�ដែែលអាចចូលមកកាន់ផួ�វចំណ្ណត។

ការជំូន់ដ្ឋំណ្ណឹងអំំពីីចរាចរណ្ណ៍ឆ្លែងកាត្ត់នៅខាងក្រោែែយ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ព្រែមានអំនកប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�មួយៈឬច្រើែើនហើៀបនឹង្គុចូលមកាន់ផួ�វខ្លាក្រោែែយៈ។អាចចាប់ដ្ឋឹង្គុយានជំំនិ�ដែែលអាចឆ្លួង្គុកាត់

អំំឡិ�ង្គុពេែលថ្មីយៈក្រោែែយៈ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែជំ�ំវិញផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែយានជំំនិ�ចាប់ដឹ្ឋង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដែែលចូលមកជំិតពីីខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុ

និង្គុខ្លាង្គុសាំែំ។អំនកអាចនឹង្គុទទួលបានការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុតាមរយៈៈសុំឡើែង្គុព្រែមានឬភើួើង្គុភិួឺនៅលើើកញ្ចូចក់ឬផ្លាាែំង្គុគ្រែប់គ្រែង្គុដោយៈជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុឱ្ែយ

អំនកឈប់។

ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកលើើការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុអំំពីីចរ៉ាចរណ្ណ៍ឆួ្លង្គុកាត់នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈនិង្គុត្រូែ�វប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�មជំែឈដ្ឋាាែនជំ�ំវិញអំនកតាមរយៈៈការប្រើែើប្រាែែសុ់កញ្ចូចក់

ការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុកែបាលនិង្គុកាមើែរ៉ាាែខ្លាង្គុក្រោែែយៈរួមទាំំង្គុប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�មន�សុែសេឬវតិ�ដែែលអាចចូលមកកាន់ផួ�វនៅជំិតផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈ

យានជំំនិ�។

បចេចែកវិទែយាជំំនួយៈអំនកបើើកបរ
គោលបំណ្ណង្គុចមែបឿង្គុនៃែបចេចែកវិទែយាទាំំង្គុនេះែ�គួឺដើើមែបឿីអំន�វតែធាត�ផែសេំនៃែម�ខ្លួង្ហារបើើកបរកន�ង្គុកាលៈទៀែសុៈជាក់លាក់។បចេចែកវិទែយាប្រែពី័នធជំំនួយៈយានជំំនិ�ជំួយៈអំនកបើើកបរកន�ង្គុការជើៀសុវ៉ាង្គុ

គ្រោែែ�ថាាែក់និង្គុការប�កបុ�។បចេចែកវិទែយាមួយៈចំនួនធ្វើើើការកែែតម្រូែ�វដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិចំពោះ�យានជំំនិ�ហើើយៈបចេចែកវិទែយាមួយៈចំនួនទៀៀតជំួយៈអំនកបើើកបរកន�ង្គុការកែែតម្រូែ�វដ្ឋូចជាហ្វ្រាំំែែំង្គុឬ

ចង្គុើ�តជាដើើម។អំនកបើើកបរប្រែហែែលជានៅតែែត្រូែ�វធ្វើើើការផ្លាាែសុ់បែ�រចំពោះ�ប្រែតិបតែិការរបសុ់យានជំំនិ�ដើើមែបឿីទប់សាាែត់បញ្ញាាែឬការបុ�ទង្គុុិចបុ�ន្តែែែយានជំំនិ�ជំួយៈ។

ជំំន់ួយហ្វ្រាំាែែំងឬប្រែពី័ន់ិចាំប់ហ្វ្រាំាែែំងដោយសំើ័យប្រែវត្តតិពេែល់មាន់អាសំន់ន

ការពីណ្ណ៌នាំ៖អាចដ្ឋឹង្គុអំំពីីចរ៉ាចរណ្ណ៍យៈឺតឬឈប់ឬវតិ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួនិង្គុចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុ

ភាាែមៗប្រែសុិនបើើអំនកមិនឆ្វេួើយៈតប។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ប្រែសុិនបើើអំនកមិនចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុឬកាច់ចង្គុើ�តដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុ

គ្រោែែ�ថាាែក់នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួទៀែយានជំំនិ�នឹង្គុបនិយៈលើែបឿឿនភាាែមៗឬឈប់ដោយៈខ្លួួ�នឯង្គុ

ដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុការប�កបុ�។អំនកគួួរតែែបនែសៀើែនផួ�វដើើមែបឿីរកគ្រោែែ�ថាាែក់និង្គុរកែសាចមាាែយៈ

នៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលមានសុ�វតិិភាពី។

សំំឡើែងបី�បសំំឡើែងបី�បសំំឡើែងបី�បសំំឡើែងបី�ប

ហ្វ្រាំាែែំង
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ការចាំប់ហ្វ្រាំាែែំងដោយសំើ័យប្រែវត្តតិពេែល់ថ្មីយក្រោែែយ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖អាចចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុប្រែសុិនបើើរកឃើើញឧបសុគួុពេែលកំពី�ង្គុថ្មីយៈយានជំំនិ�ទៅក្រោែែយៈ។ជំួយៈឱ្ែយអំនកជើៀសុវ៉ាង្គុការប�កបុ�ដែែលអាច

កៀើតមាននៅពេែលយានជំំនិ�កំពី�ង្គុផ្លាាែសុ់ទីទៅក្រោែែយៈ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ខ្លួណ្ណៈពេែលកំពី�ង្គុថ្មីយៈក្រោែែយៈប្រែសុិនបើើរកឃើើញវតិ�អំនកអាចឮសុំឡើែង្គុបី�បជាបនែបនាំាែប់ឬឃើើញសុូចនាំករជា

រូបភាពីដើើមែបឿីជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកថាមានវតិ�នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។ប្រែសុិនបើើអំនកមិនមានប្រែតិកមីទៀែហ្រ្វាំែើ�ំង្គុសុើ័យៈប្រែវតែិពេែលថ្មីយៈក្រោែែយៈនឹង្គុ

ដ្ឋំណើើរការហើើយៈហ្វ្រាំំែែំង្គុត្រូែ�វបានចាប់ភាាែមៗដើើមែបឿីជំួយៈជើៀសុវ៉ាង្គុការប�កបុ�ដែែលអាចកៀើតមាន។

ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកលើើបចេចែកវិទែយាចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិពេែលថ្មីយៈក្រោែែយៈ។បនែពីិនិតែយមើើលកញ្ចូចក់ពីិនិតែយមើើលពីីលើើសាាែ(ការពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុ

កែបាល)និង្គុប្រើែើកាមើែរ៉ាាែខ្លាង្គុក្រោែែយៈប្រែសុិនបើើបានបំពាក់។

ជំំន់ួយកន�ងការសំិិត្តកន�ងគឺន់ែងផ្ដែ�វ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�អាចជំួយៈនាំំអំនកទៅគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនកវិញប្រែសុិនបើើអំនកង្ហាក

ចេែញដោយៈអាចទប់សាាែត់ការប�កបុ�បាន។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖អំនកអាចទទួលបានការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុតាមរយៈៈសុំឡើែង្គុភើួើង្គុ

ភិួឺឬរំញ័រប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�ង្ហាកចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វ។អំនកគួួរតែែត្រូែឡិប់ទៅគួនួង្គុផួ�វរបសុ់

អំនកវិញប្រែសុិនបើើអំនកមិនចាត់វិធានការទៀែម�ខ្លួង្ហារនេះែ�អាចកាច់ចង្គុើ�តយានជំំនិ�ចូល

ទៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វរបសុ់វ៉ាបនែិចមើង្គុៗ។វ៉ាត្រូែ�វបានល�បចោលយាាែង្គុង្ហាយៈស្រុែួលដោយៈការ

គេៀបកង្គុ់។ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�នឹង្គុមិនដ្ឋំណើើរការទៀែនៅពេែលដែែលគួំនូសុគួនួង្គុផួ�វមិនសុូវ

ចែបាសុ់ឬគ្រែបដ្ឋណ្ណតប់ដោយៈព្រែិលឬភាពីកខ្លួើក់។

អំនកបើើកបរមិនគួួរពីឹង្គុផ្នែិែកលើើជំំនួយៈកន�ង្គុការសុិិតកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វទៀែហើើយៈគួួរតែែរកែសា

ការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�នៅលើើផួ�វជានិចចនិង្គុរកែសានៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វបើើកបរ។

ម្ម�ខ្លួងារជើៀសំវាងគ្រោះែែ�ថាោែក់ប�កគ្នាោែពេែល់បត្ត់ឆ្វេើែង

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ម�ខ្លួង្ហារនេះែ�ត្រូែ�តពីិនិតែយចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅពេែលអំនកបត់ឆ្វេើែង្គុឆ្លួង្គុកាត់ចរ៉ាចរណ្ណ៍កន�ង្គុលើែបឿឿនយៈឺត(ដ្ឋូចជានៅភើួើង្គុសុែ�បជាដើើម)។វ៉ាបើើក

ដ្ឋំណើើរការសុំឡើែង្គុព្រែមាននិង្គុភើួើង្គុសុញ្ញាាែដ្ឋាច់ៗហើើយៈប្រើែើហ្វ្រាំំែែំង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិប្រែសុិនបើើអំនកកំពី�ង្គុបត់ឆ្វេើែង្គុចូលទៅកន�ង្គុផួ�វរបសុ់យានជំំនិ�

ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖ប្រែពី័នធជំំនួយៈបត់ឆ្វេើែង្គុត្រូែ�តពីិនិតែយចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់នៅពេែលអំនកចាប់ផ្ែើមការសុកមីភាពីបត់ឆ្លួង្គុកាត់គួនួង្គុ

ផួ�វបើើកបរផះ�យៈកន�ង្គុលើែបឿឿនយៈឺត។ប្រែសុិនបើើគួមាាែតកន�ង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍តូចពេែកមិនអាចបត់បានប្រែពី័នធនេះែ�ទប់សាាែត់យានជំំនិ�មិនឱ្ែយធ្វើើើដ្ឋំណើើរទៅម�ខ្លួ

បានឡើើយៈ។

ប្រែសុិនបើើការបុ�ទង្គុុិចជាមួយៈយានជំំនិ�ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់អាចកៀើតឡើើង្គុប្រែពី័នធនឹង្គុបញ្ចូែឈប់ការបត់ទាំន់ពេែលវេែលាដោយៈចាប់ផ្ែើមសុកមីភាពី

ចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុពេែលមានអាសុននដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិ។

ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកលើើម�ខ្លួង្ហារជើៀសុវ៉ាង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ប�កគ្នាាែពេែលបត់ឆ្វេើែង្គុ។អំនកគួួរតែែសៀើែននិង្គុតាមដ្ឋានមជំែឈដ្ឋាាែនបើើកបរខ្លាង្គុម�ខ្លួដោយៈសុ�វតិិភាពីសុម្រាែែប់

គ្រោែែ�ថាាែក់និង្គុកំណ្ណត់ថាតើើពេែលណាដែែលវ៉ាមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការបត់នៅពីីម�ខ្លួចរ៉ាចរណ្ណ៍ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

ញ័រញ័រសំឡំើែងបី�បសំឡំើែងបី�បសំឡំើែងបី�បសំឡំើែងបី�ប
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បចេចែកវិទែយាភាពីង្ហាយៈស្រុែួល
បចេចែកវិទែយាខ្លាង្គុក្រោែែមផែល់នូវភាពីង្ហាយៈស្រុែួលសុម្រាែែប់អំនកបើើកបរនិង្គុមិនតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកដ្ឋាក់ពាកែយបង្ហាាែញជំំនាំញដែែលចាំបាច់នោះ�ទៀែ។បចេចែកវិទែយាភាពីង្ហាយៈស្រុែួលមិនត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែត

សុម្រាែែប់ប្រើែើប្រាែែសុ់កន�ង្គុអំំឡិ�ង្គុពេែលដ្ឋំណើើរការសាកលែបឿង្គុការបើើកបរនោះ�ទៀែ។

ឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែងការបើើកបរដែែល់មាន់ភាពីបត្ត់បែែន់

ការពីណ្ណ៌នាំ៖អាចបង្កើើើនឬបនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់យានជំំនិ�ដើើមែបឿីរកែសាចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលអំនកបើើកបរបានកំណ្ណត់។កំណែែកម្រូែិតខ្លួពសុ់

អាចបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុបញ្ចូែឈប់យានជំំនិ�កន�ង្គុការកកសុះ�ចរ៉ាចរណ្ណ៍ហើើយៈបនាំាែប់មកបង្កើើើនលើែបឿឿនដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិ។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖អំនកបង្កើើើនទៅលើែបឿឿនដែែលអំនកបានកំណ្ណត់បនាំាែប់មកបើើកឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរដែែលមានភាពីបត់បែែន

(ACC)។បនាំាែប់មកអំនកអាចប្រាែែប់ACCថាតើើអំនកចង្គុ់ឱ្ែយចនោះាែ�ចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈរបសុ់អំនកនៅជំិតបុ�ណាះែ(ជាទូទៅខ្លួួីមធឺែយមឬចមាាែយៈ

ឆ្នាំាែយៈ)។

ឧបករណ្ណ៍ចាប់សុញ្ញាាែនៅលើើយានជំំនិ�សៀើែនផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួសុម្រាែែប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍រកែសាចមាាែយៈរវ៉ាង្គុអំនកនិង្គុយានជំំនិ�ខ្លាង្គុម�ខ្លួបនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់អំនក

ប្រែសុិនបើើចាំបាច់ដើើមែបឿីរកែសាចមាាែយៈ។បុ�ន្តែែែអំនកបើើកបរតម្រូែ�វឱ្ែយបនែប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�មជំែឈដ្ឋាាែននៅជំ�ំវិញគេែ។នៅកន�ង្គុអាកាសុធាត�មិនលិនិង្គុ

សាាែនភាពីបើើកបរមិនមានសុ�វតិិភាពីផ្ែសេែង្គុទៀៀតយើើង្គុសុូមណែែនាំំមិនឱ្ែយប្រើែើឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរណាមួយៈឡើើយៈរួមទាំំង្គុACCផង្គុ

ដែែរ។

ការចត្តស្រែបគ្នាោែដោយសំើ័យប្រែវត្តតិ

ការពីណ្ណ៌នាំ៖ជំួយៈណែែនាំំអំនកទៅកាន់កន្តែួែង្គុចតរថ្មីយៈនែស្រុែបគ្នាាែ។អំនកនៅតែែទទួលខ្លួ�សុត្រូែ�វចំពោះ�ការចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុនិង្គុការតាមដ្ឋានមជំែឈដ្ឋាាែន

ដ្ឋដែែល។

របើៀបដែែល់វាដ្ឋំណើើរការ៖អំនកអាចបើើកដ្ឋំណើើរការឧបករណ្ណ៍ចតស្រុែបគ្នាាែដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិរបសុ់យានជំំនិ�នៅពេែលត្រៀែៀមខ្លួួ�នចត។ប្រែពី័នធចត

ស្រុែបគ្នាាែដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិរបសុ់យានជំំនិ�នឹង្គុជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកនៅពេែលវ៉ាបានរកឃើើញកន្តែួែង្គុសុមរមែយសុម្រាែែប់ចត។អំនកគួួរតែែអំន�វតែតាម

សារទាំំង្គុឡាយៈដែែលផើល់ដោយៈយានជំំនិ�។សារទាំំង្គុនេះែ�អាចរួមមានការទាំញពីីម�ខ្លួកន្តែួែង្គុទំនេះែរការបើ�រទៅលើែខ្លួថ្មីយៈក្រោែែយៈនិង្គុការដ្ឋកដៃែ

ចេែញពីីចង្គុើ�ត។អំនកបើើកបរទទួលខ្លួ�សុត្រូែ�វចំពោះ�ការចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុ។បនាំាែប់ពីីយានជំំនិ�ចតអំនកប្រែហែែលជាត្រូែ�វធ្វើើើការកែែតម្រូែ�វបនែិចបនែ�ចដើើមែបឿី

ធានាំថាយានជំំនិ�សុិិតកន�ង្គុទីតាំង្គុលិបំផ�ត។

ពីិនិតែយដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននូវសៀៀវភៅណែែនាំំរបសុ់មាាែសុ់យានជំំនិ�របសុ់អំនកដើើមែបឿីអានអំំពីីម�ខ្លួង្ហារទាំំង្គុឡាយៈដែែលថ្មីីីសុម្រាែែប់អំនកហើើយៈត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាអំនកដ្ឋឹង្គុពីីរបើៀបដែែលវ៉ា

ដ្ឋំណើើរការ។ប្រែសុិនបើើអំនកនៅតែែមានចមៀល់សុូមទាំក់ទង្គុក្រែ�មហី�នចែែកចាយៈយានជំំនិ�ដើើមែបឿីឱ្ែយពីួកគេែអាចពីនែយល់បាន។
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ជំំពីូកទី3

3.4ការយល់់ដ្ឋឹងអំំពីីទីីតាំំងមើើល់ម្មិន់ឃើើញ
ទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញគួឺជាទីតាំង្គុនៅខ្លាង្គុក្រៅែែយានជំំនិ�របសុ់អំនកដែែលមិនអាច

មើើលឃើើញដោយៈកញ្ចូចក់។ទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញក៏អាចបង្គុើឡើើង្គុដោយៈឧបសុគួុដែែល

មើើលឃើើញដោយៈសារគ្រឿែ�ង្គុបរិកាាែរយានជំំនិ�(កញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈបង្ហោះាែលទាំំែរ)និង្គុ

មជំែឈដ្ឋាាែនបើើកបររបសុ់អំនក(ដើើមឈើើព្រែ�អាទិតែយរបង្គុដើើមឈើើទួលនិង្គុរបង្គុ)ផង្គុ

ដែែរ។

ទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញរបសុ់អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀត
(មើើលរូបទី3.3)

• ក�ំបើើកបរនៅកន�ង្គុទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញរបសុ់អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀត។បង្កើើើន

លើែបឿឿនឬបនិយៈលើែបឿឿនដើើមែបឿីឱ្ែយអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតអាចមើើលឃើើញ

យានជំំនិ�របសុ់អំនក។

• នៅពេែលវ៉ាាែជែែង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតសុូមឆ្លួង្គុកាត់តាមទីតាំង្គុមើើល

មិនឃើើញរបសុ់អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតឱ្ែយបានឆ្នាំប់តាមដែែលអំនកអាចធ្វើើើ

បាន។

• ក�ំសុិិតនៅជាមួយៈយានជំំនិ�ធឺំដ្ឋូចជារថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញឬរថ្មីយៈនែក្រែ�ង្គុ។យានជំំនិ�ទាំំង្គុនេះែ�មានទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញធឺំហើើយៈវ៉ាពីិបាកសុម្រាែែប់ពីួកគេែកន�ង្គុការមើើលឃើើញអំនក។

ទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញរបសុ់អំនក
• ត្រូែ�វដ្ឋឹង្គុអំំពីីទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញធឺមីតានៅកន�ង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកដែែលបុ�ពាល់ដ្ឋល់លទធភាពីមើើលឃើើញរបសុ់អំនកនៅខ្លាង្គុក្រៅែែយានជំំនិ�របសុ់អំនក។

• សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញនៅពេែលផ្លាាែសុ់បើ�រគួនួង្គុផួ�វនិង្គុ/ឬទាំញចូលកន�ង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍ឆ្លួង្គុកាត់(មើើលរូបទី3.3)។

• ទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញអាចមានការកៀើនឡើើង្គុដោយៈសាាែនភាពីអាកាសុធាត�និង្គុពីនួឺថ្ងៃៀែ។ព្រែ�អាទិតែយអាចបង្កើើើតទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញតាមរយៈៈចំណាំង្គុផ្លាាែតជាប់ផ្ទៃះែបង្គុិ�ច

ណាមួយៈរបសុ់អំនក។កញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែគឺួជាកន្តែួែង្គុសាមញ្ចូញបំផ�តសុម្រាែែប់ការចាំង្គុចំណាំង្គុផ្លាាែតនិង្គុទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញ។វែែែនតាខ្មៅាែឬការប្រើែើប្រាែែសុ់របាំង្គុការពារម�ខ្លួ

នៅកន�ង្គុរថ្មីយៈនែភាគួច្រើែើនជំួយៈការពារភ្នែនែករបសុ់អំនកពីីចំណាំង្គុផ្លាាែតទាំំង្គុនោះ�ដែែលធ្វើើើឱ្ែយពីិបាកមើើល។

3.5ខ្វែែសេែក្រែវាាែត្ត់សំ�វត្តិិភាពីន់ិងកៅអំីសំម្រាែែប់ក�មារ

ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពី
ម�នពេែលយានជំំនិ�ផ្លាាែសុ់ទីអំនកគ្រែប់គ្នាាែគួួរតែែពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់ឱ្ែយបានត្រូែឹមត្រូែ�វ។គ្រោែែ�ថាាែក់រថ្មីយៈនែ

គួឺជាឃាតករលើែខ្លួមួយៈរបសុ់មន�សុែសេវ័យៈជំំទង្គុ់។រៀ�ង្គុដែែលង្ហាយៈស្រុែួលបំផ�តដែែលអំនកអាចធ្វើើើ

បានដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុពីីសុិិតិនោះ�គួឺការពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់។

ពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់ចង្ហោះាែ�របសុ់អំនកពីីលើើត្រូែគ្នាកឱ្ែយបានត្រូែឹមត្រូែ�វ។ប្រែសុិនបើើអំនកមានផ្ទៃះែពោះ�អំនក

អាចពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់ពីីលើើឆ្លិឹង្គុត្រូែគ្នាកដោយៈសុ�វតិិភាពីនៅក្រោែែមពោះ�របសុ់អំនកតាមដែែល

អាចធ្វើើើទៅបាន។

ការមិនពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីត្រូែ�វបានចាត់ទ�កថាជាបទលើីើសុចមែបឿង្គុដែែលមានន័យៈថា

អំនកអាចត្រូែ�វបានបញ្ចូែឈប់សុម្រាែែប់គោលបំណ្ណង្គុតែែមួយៈគួត់នៃែការមិនគោរពីតាមចែបាប់ខ្ែសេែក្រែ

វ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពី។ការបំពានចែបាប់នេះែ�ត្រូែ�វផែនាំាែទោះសុពីិន័យៈជាប្រាែែក់រហូតដ្ឋល់$50សុម្រាែែប់

អំនកដំ្ឋណើើរមាាែក់និង្គុ$100សុម្រាែែប់អំនកដ្ឋំណើើរក្រោែែមអាយៈ�18ឆ្នាំាែំ។

ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីគួឺជាមធ្វើែយាបាយៈដ្ឋ៏មានប្រែសុិទធភាពី

បំផ�តតែែមួយៈគួត់ដើើមែបឿីការពារការសាាែប់និង្គុរបួសុ

នៅកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់។លើើសុពីីនោះ�អំនកកំពី�ង្គុបំពានចែបាប់

រដ្ឋឋIOWAដោយៈមិនពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់។

រដ្ឋឋIOWAតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកដ្ឋំណើើរទាំំង្គុអំសុ់នៅកៅអំីខ្លាង្គុម�ខ្លួ

នៃែយានជំំនិ�ត្រូែ�វពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពី។ចែបាប់

នេះែ�ក៏អំន�វតែចំពោះ�អំនកដ្ឋំណើើរនៅកៅអំីខ្លាង្គុក្រោែែយៈ

ដែែលមានអាយៈ�ក្រោែែម18ឆ្នាំាែំផង្គុដែែរ។

រូបទីី3.3៖ទីីតាំំងមើើល់ម្មិន់ឃើើញ

ទីីតាំំងមើើល់

ម្មិន់ឃើើញ

ទីីតាំំងមើើល់

ម្មិន់ឃើើញ

ទីិដ្ឋឋភាពីកញ្ចីក់

ខាងឆ្វេើែង

ទីិដ្ឋឋភាពី

កញ្ចីក់ខាង

ក្រោែែយ

ទីដិ្ឋឋភាពីកញ្ចីក់

ខាងសាំែំ
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ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីនិង្គុចែបាប់រដ្ឋឋIOWA
• ក�មារដែែល់មាន់អាយ�ក្រោែែម្មម្មួយឆ្នាំោែំន់ិងមាន់ទីម្មៃន់់ត្តិចជាង20ផោន់ត្រូែ�វធានាំសុ�វតិិភាពីនៅកន�ង្គុប្រែពី័នធគ្រែប់គ្រែង្គុក�មារដែែលបែែរម�ខ្លួទៅក្រោែែយៈ។

• ក�មារដែែល់មាន់អាយ�ក្រោែែម្មប្រាែែំម្មួយឆ្នាំោែំត្រូែ�វធានាំសុ�វតិិភាពីនៅកន�ង្គុប្រែពី័នធគ្រែប់គ្រែង្គុក�មារ(កៅអំីសុ�វតិិភាពីឬកៅអំីតូចសុម្រាែែប់ក�មារមិនមែែនខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីទៀែ)។

• ក�មារដែែល់មាន់អាយ�ចាំប់ពីីប្រាែែំម្មួយឆ្នាំោែំរហូត្តដ្ឋល់់18ឆ្នាំោែំត្រូែ�វធានាំសុ�វតិិភាពីនៅកន�ង្គុប្រែពី័នធគ្រែប់គ្រែង្គុក�មារឬខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីនៅកន�ង្គុទីតាំង្គុកៅអំីទាំំង្គុអំសុ់(ខ្លាង្គុម�ខ្លួនិង្គុ

ខ្លាង្គុក្រោែែយៈ)។

• ម្មន់�សំែសេពេែញវ័យអាយ�18ឆ្នាំោែំឡើើងទៅត្រូែ�វពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីនៅកៅអំីខ្លាង្គុម�ខ្លួរបសុ់យានជំំនិ�។

ការលើើកលែែង្គុចំពោះ�ការប្រើែើប្រាែែសុ់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីអាចរកឃើើញនៅ៖iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use

រៀ�ង្គុមិនពីិតអំំពីីខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពី

“វាជាជំម្រើែើសំរបសំ់ខ្លួំ�ំកន�ងការពាក់ខ្វែែសេែក្រែវាាែត្ត់សំ�វត្តិិភាពី

ហើើយខ្លួំ�ំម្មិន់ធ្វើើើឱ្ែយបុ�ពាល់់ដ្ឋល់់ន់រណាមាោែក់ក្រៅែែពីីខ្លួែ�ន់ខ្លួំ�ំ

ឡើើយ។”
ប្រែសុិនបើើអំនកពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់មិនត្រូែឹមត្រូែ�វកន�ង្គុអំំឡិ�ង្គុពេែលគ្រោែែ�ថាាែក់នោះ�អំនកនឹង្គុ

ប្រែឈមនឹង្គុការកាាែយៈជាអំនកដែែលលោតបំប�កនិង្គុបង្គុើរបួសុសាាែមឬសុមាាែប់អំនកដ្ឋទៃែ

នៅកន�ង្គុរថ្មីយៈនែ។ទោះ�បីជានៅពេែលអំនកនៅមាាែក់ឯង្គុកន�ង្គុយានជំំនិ�ក៏ដោយៈប្រែសុិនបើើ

អំនកមិនបានពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់ឱ្ែយបានត្រូែឹមត្រូែ�វទៀែសាាែនភាពីដែែលមិនអាចទាំយៈទ�ក

ជាម�នបានអាចបណាាែលឱ្ែយអំនកកាច់ចង្គុើ�តឬចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុភាាែមៗដោយៈបង្គុខំឱ្ែយអំនក

ចេែញពីីកៅអំីអំនកបើើកបរដែែលទំនង្គុជាបណាាែលឱ្ែយមានគ្រោែែ�ថាាែក់។

“ខ្វែែសេែក្រែវាាែត្ត់សំ�វត្តិិភាពីគឺឺល់ួសំម្រាែែប់ការធ្វើើើដ្ឋំណើើរឆ្នាំាែយបុ�ន្លែតែ

ខ្លួំ�ំម្មិន់ត្រូែ�វការវាទេែប្រែសំិន់បើើខ្លួំ�ំបើើកបរនៅជំ�ំវិញទីីប្រែជំ�ំជំន់។”
ជាង្គុពាក់កណាាែលនៃែការសាាែប់ដោយៈគ្រោែែ�ថាាែក់ចរ៉ាចរណ្ណ៍ទាំំង្គុអំសុ់កៀើតឡើើង្គុកន�ង្គុ

ចមាាែយៈ25មាាែយៈល៍ពីីផះ�។គ្រោែែ�ថាាែក់ជាច្រើែើនកៀើតឡើើង្គុនៅលើើផួ�វដែែលមានលើែបឿឿន

កំណ្ណត់តិចជាង្គុ45mph។

“ខ្វែែសេែក្រែវាាែត្ត់សំ�វត្តិិភាពីអាចធ្វើើើឱ្ែយអំនកជាប់នៅកន�ងរថ្មីយន់ត។”

វ៉ាចំណាយៈពេែលតិចជាង្គុមួយៈវិនាំទីកន�ង្គុការដោ�ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពី។រៀ�ង្គុមិនពីិត

នេះែ�ច្រើែើនតែែសុំដៅលើើឧបែបឿតែិហើែត�ដែែលរថ្មីយៈនែឆ្វេែ�ឬលិចកន�ង្គុទឹកជ្រៅែែ។គ្រោែែ�ថាាែក់

បែែបនេះែ�កម្រូែកៀើតឡើើង្គុណាសុ់។ទោះ�បីជាគ្រោែែ�ថាាែក់បែែបនោះ�កៀើតឡើើង្គុក៏ដោយៈខ្ែសេែ

ក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីអាចការពារអំនកមិនឱ្ែយសុនួប់បាន។ឱ្កាសុរបសុ់អំនកកន�ង្គុគេែចចេែញ

នឹង្គុលិប្រែសៀើរប្រែសុិនបើើអំនកដ្ឋឹង្គុខ្លួួ�ន។

“ម្មន់�សំែសេម្មួយចំន់ួន់ត្រូែ�វបាន់សំង្គ្រោះាែែ�ចេែញពីីរថ្មីយន់តនៅកន�ង

គ្រោះែែ�ថាោែក់ន់ិង�ើរចេែញដោយសៀុើរតែែគ្នាាែន់ការដ្ឋាច់រលាត្ត់”
ឱ្កាសុរបសុ់អំនកដែែលមិនសាាែប់នៅកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់មានលកខណ្ណៈប្រែសៀើរច្រើែើន

ប្រែសុិនបើើអំនកសុិិតនៅកន�ង្គុរថ្មីយៈនែ។ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីអាចការពារអំនកមិនឱ្ែយ

ខ្លាាែតចេែញពីីយានជំំនិ�របសុ់អំនកចូលទៅកន�ង្គុផួ�វរបសុ់យានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

http://iowadot.gov/mvd/medical-exemptions-from-safety-belt-use
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3.6ការរកែសាសំ�វត្តិិភាពីពីីវត្តិ�ដែែល់រល់�ង
បន្តែិែមពីីលើើការរកែសាខ្លួួ�នអំនកនិង្គុអំនកដ្ឋំណើើររបសុ់អំនកឱ្ែយមានសុ�វតិិភាពីអំនកក៏គួួរតែែធ្វើើើឱ្ែយប្រាែែកដ្ឋថាមិនមានវតិ�ដែែលរល�ង្គុនៅកន�ង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកដែែលអាចបង្គុើរបួសុដ្ឋល់នរណាមាាែក់

កន�ង្គុករណ្ណីមានការឈប់ឬការប�កបុ�ភាាែមៗនោះ�ទៀែ។នៅចមាាែយៈ55មាាែយៈល៍កន�ង្គុមួយៈម៉ោាែង្គុវតិ�ទមៀន់20ផ្ដោនប�កដោយៈប្រើែើកមាាែំង្គុ1,000ផ្ដោន។លើើសុពីីនេះែ�ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាមិន

មានវតិ�នៅលើើបាតរថ្មីយៈនែដែែលអាចរមើៀលខ្លាង្គុក្រោែែមឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដែែលធ្វើើើឱ្ែយពីិបាកឬមិនអាចចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុបាន។

3.7ការល់�បបំបាត្ត់ការរំខាន់
មានការរំខ្លានបីប្រែភើែទ៖

រូបភាពី—ការធ្វើើើអំើីមួយៈដែែលតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកបើើកបរង្ហាកចេែញពីីកិចចការបើើកបរ(ឧ.ការក្រែឡើែកមើើលGPSជាដើើម)។

ដៃែ—ការធ្វើើើអំើីមួយៈដែែលតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកបើើកបរដ្ឋកដៃែមាាែង្គុឬដៃែទាំំង្គុសុង្គុខ្លាង្គុចេែញពីីចង្គុើ�ត(ឧ.ការញាំែំអាហារឬការត�បតែែង្គុខ្លួួ�នជាដើើម)។

ចិត្តត—ការធ្វើើើអំើីមួយៈដែែលធ្វើើើឱ្ែយចិតែរបសុ់អំនកបើើកបរវង្កើើែង្គុឬផ្ដោាែតទៅកន្តែួែង្គុផ្ែសេែង្គុ(ឧ.ការសាាែប់តន្ត្រីែែីឬធ្វើើើការសុនះនាំជាដើើម)។

ការរំខ្លានគ្រែប់ប្រែភើែទទាំំង្គុអំសុ់អាចមានគ្រោែែ�ថាាែក់ពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរហើើយៈកិចចការជាច្រើែើនដែែលមន�សុែសេធ្វើើើជាទូទៅក្រៅែែពីីការកាន់ចង្គុើ�តអាចចាត់ចូលកន�ង្គុប្រែភើែទច្រើែើន

ជាង្គុមួយៈ។

ឧបករណ្ណ៍ចល័តនិង្គុការផ្ៀើសារជាអំកែសេរពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរ
ចែបាប់បើើកបរដែែលប្រើែើប្រាែែសុ់ឧបករណ្ណ៍អេែឡិិចត្រូែ�និចរបសុ់រដ្ឋឋIowaហាមឃាត់ការប្រើែើប្រាែែសុ់ទូរសុពីះចល័តនិង្គុឧបករណ្ណ៍ទំនាំក់ទំនង្គុអេែឡិិចត្រូែ�និចដែែលកាន់ដោយៈដៃែផ្ែសេែង្គុទៀៀតដើើមែបឿី

សុរសៀែរផ្ៀើឬមើើលសារអេែឡិិចត្រូែ�និចនៅពេែលបើើកបរ។ម�នពេែលសុរសៀែរផ្ៀើឬអានសារជាអំកែសេរអំី�មែែលឬការបង្ហោះាែ�តាមប្រែពី័នធផែសេពីើផែសាយៈសុង្គុុមយានជំំនិ�ត្រូែ�វតែែបើើកបរទៅឈប់

ទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុពីីផ្នែនែកធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៃែផួ�វ។

ការលើើកលែែង្គុចំពោះ�ចែបាប់នេះែ�រួមមាន៖

• សុមាជំិកនៃែភាាែក់ង្ហារសុ�វតិិភាពីសាធារណ្ណៈដែែលធ្វើើើកាតពីើកិចចផួ�វការ។

• គ្រែ�ទៀែពីែយផ្នែនែកថែែទាំំសុ�ខ្លួភាពីសុិិតកន�ង្គុសាាែនភាពីសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់។

• ប�គួុលដែែលទទួលបានពី័ត៌មានពាក់ពី័នធនឹង្គុសុ�វតិិភាពីរួមទាំំង្គុការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុពេែលមានអាសុននចរ៉ាចរណ្ណ៍និង្គុអាកាសុធាត�។

ការនិយាយៈទូរសុពីះ
អំនកបើើកបរដែែលមានអាយៈ�ក្រោែែម18ឆ្នាំាែំដែែលមានបណ្ណណណែែនាំំបណ្ណណបើើកបរកម្រូែិតមធឺែយមឬបណ្ណណសាលាសុម្រាែែប់អំនីតិជំនត្រូែ�វបានហាមឃាត់មិនឱ្ែយធ្វើើើការហៅនិង្គុទទួលទូរសុពីះ

និង្គុនិយាយៈទូរសុពីះពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរឡើើយៈល��ត្រាែែតែែយានជំំនិ�របសុ់ពីួកគេែឈប់ទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុពីីផ្នែនែកធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៃែផួ�វ។

ការអំន�វតែនិង្គុការផ្លាកពីិន័យៈ
ការបើើកបរដែែលប្រើែើប្រាែែសុ់ឧបករណ្ណ៍អេែឡិិចត្រូែ�និចត្រូែ�វបានចាត់ទ�កថាជាបទលើីើសុចរ៉ាចរណ្ណ៍“ចមែបឿង្គុ”ដែែលមានន័យៈថាមន្ត្រីែែីចរ៉ាចរណ្ណ៍អាចហៅអំនកឱ្ែយអែែបកៀៀនចំពោះ�ការបំពាន។

បន្តែិែមពីីលើើការបង្គុ់ការពីិន័យៈការផែនាំាែទោះសុចំពោះ�ការបើើកបរដែែលប្រើែើប្រាែែសុ់ឧបករណ្ណ៍អេែឡិិចត្រូែ�និចក៏អាចបណាាែលឱ្ែយមានការផ្លាាែកឬដ្ឋកហូតបណ្ណណបើើកបរឬបណ្ណណអំន�ញ្ញាាែតរបសុ់

អំនកផង្គុដែែរ។

ប្រែសុិនបើើអំនកបើើកបរដោយៈប្រើែើប្រាែែសុ់ឧបករណ្ណ៍អេែឡិិចត្រូែ�និចហើើយៈបណាាែលឱ្ែយអំនកផ្ែសេែង្គុសាាែប់អំនកអាចប្រែឈមម�ខ្លួនឹង្គុការផ្លាកពីិន័យៈលើើសុពីី$1,000បណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនកត្រូែ�វ

បានផ្លាាែកហើើយៈអាស្រុែ័យៈលើើកាលៈទៀែសុៈអំនកអាចត្រូែ�វចោទប្រែកាន់ពីីបទមន�សុែសេឃាតដោយៈប្រើែើយានជំំនិ�។
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3.8គ្រឿែឿងស្រែវឹងន់ិងថាោែំញឿឿន់
ចែបាប់មួយៈកន�ង្គុចំណ្ដោះមចែបាប់ដែែលមានការអំន�វតែខ្លាាែំង្គុបំផ�តនៅទូទាំំង្គុផួ�វនាំនាំកន�ង្គុ

ប្រែទៀែសុគួឺការបើើកបរក្រោែែមឥទធិពីលគ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុនិង្គុថាាែំញឿឿន។រដ្ឋឋIowaមិនមាន

ករណ្ណីលើើកលែែង្គុនោះ�ទៀែដោយៈមានការផ្លាកពីិន័យៈខ្លួពសុ់ចំពោះ�អំនកបើើកបរដែែល

ជាប់ពាក់ពី័នធនឹង្គុគ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុឬសុិិតនៅក្រោែែមឥទធិពីលនៃែគ្រឿែ�ង្គុញឿ�ន។

បើើកបរពេែលស្រុែវឹង្គុ(OWI)
ឈ្មោះាែ�ផួ�វការសុម្រាែែប់បទលើីើសុនៃែការបើើកបរកន�ង្គុសាាែនភាពីស្រុែវឹង្គុគឺួ“បើើកបរពេែល

ស្រុែវឹង្គុ”ហើើយៈត្រូែ�វបានកំណ្ណត់ថាមានកំហាប់ជាតិអាល់ក�លកន�ង្គុឈ្នាម(BAC)

ចាប់ពីី.08ឬខ្លួពសុ់ជាង្គុនេះែ�ឬបើើកបរដោយៈមានបរិមាណ្ណនៃែសារធាត�ញឿឿន

ណាមួយៈនៅកន�ង្គុប្រែពី័នធរបសុ់អំនក។ជាធឺមីតាBACត្រូែ�វបានធ្វើើើតើែសុែតាមរយៈៈ

ឧបករណ្ណ៍វ៉ាសុ់កម្រូែិតជាតិអាល់ក�លសុំណាកទឹកនោះមឬការធ្វើើើតើែសុែឈ្នាម។

ទោះ�បីជាអំនកមិនត្រូែ�វបានកាត់ទោះសុពីីបទលើីើសុOWIនៅកន�ង្គុត�លាការព្រែហីទណ្ណឌ

ក៏ដោយៈឯកសុិទធិបើើកបររបសុ់អំនកនឹង្គុនៅតែែត្រូែ�វបានដ្ឋកហូតសុម្រាែែប់រយៈៈពេែល

យាាែង្គុតិច180ថ្ងៃៀែប្រែសុិនបើើអំនកបើើកបរពេែលពេែលស្រុែវឹង្គុ។បទលើីើសុដ្ឋដែែលៗ

សុម្រាែែប់ការបើើកបរពេែលស្រុែវឹង្គុគួឺកាន់តែែធឺៀន់ធឺៀរដែែលនាំំឱ្ែយមានការដ្ឋកហូតបណ្ណណ

បើើកបរយៈូរជាង្គុម�ននិង្គុការផ្លាកពីិន័យៈព្រែហីទណ្ណឌកាន់តែែធឺៀន់ធឺៀរ។

ការយៈល់ព្រែមដោយៈប្រែយោលចំពោះ�ការធ្វើើើតើែសុែ
កន�ង្គុនាំមជាអំនកកាន់បណ្ណណបើើកបររបសុ់រដ្ឋឋIowaអំនកនឹង្គុយៈល់ព្រែមតាមកិចចសុនែយា

កន�ង្គុការយៈល់ស្រុែបឱ្ែយធ្វើើើតើែសុែភាពីឥតស្រុែវឹង្គុតាមការទាំមទាំរដោយៈការអំន�វតែចែបាប់

(លើែខ្លួកូដ្ឋរដ្ឋឋIowa§321J.6)។ចែបាប់នេះែ�ក៏អំន�វតែចំពោះ�អំនកបើើកបរដែែលមិនមែែនជា

ពីលរដ្ឋឋដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅកន�ង្គុរដ្ឋឋផង្គុដែែរ។

ការបដ្ឋិសៀែធឺការធ្វើើើតើែសុែ
ការបដ្ឋិសៀែធឺការធ្វើើើតើែសុែឧបករណ្ណ៍វ៉ាសុ់កម្រូែិតជាតិអាល់ក�លមិនធានាំថាអំនកនឹង្គុ

មិនត្រូែ�វបានកាត់ទោះសុពីីOWIទៀែហើើយៈការបដ្ឋិសៀែធឺការធ្វើើើតើែសុែនឹង្គុនៅតែែនាំំ

ឱ្ែយមានការដ្ឋកហូតអាជាាែបណ្ណណរបសុ់អំនកដ្ឋដែែល។ផលវិបាកសុម្រាែែប់ការបដ្ឋិសៀែធឺ

ការធ្វើើើតើែសុែឧបករណ្ណ៍វ៉ាសុ់កម្រូែិតជាតិអាល់ក�លគួឺធឺៀន់ធឺៀរជាង្គុការខ្លួកខ្លានមិនបាន

ធ្វើើើតើែសុែដោយៈមានការដ្ឋកហូតបណ្ណណបើើកបររបសុ់អំនករយៈៈពេែលមួយៈឆ្នាំាែំដោយៈ

សុើ័យៈប្រែវតែិនិង្គុការផ្លាកពីិន័យៈយាាែង្គុតិច$1,250។

ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វបានរកឃើើញថាមានពីិរ�ទធពីីបទបដ្ឋិសៀែធឺការធ្វើើើតើែសុែនោះ�ត�លាការ

ក៏អាចបញ្ញាាែឱ្ែយមានការចាត់ថាាែក់និង្គុវ៉ាយៈតម្លៃួែលើើការបំពានសារធាត�ញឿ�ន

ជាចាំបាច់ឬឧបករណ្ណ៍វ៉ាសុ់កម្រូែិតជាតិអាល់ក�លកន�ង្គុរថ្មីយៈនែរបសុ់អំនកដោយៈឱ្ែយអំនកជា

អំនកចំណាយៈផង្គុដែែរ។

អំនកបើើកបរដែែលមានអាយៈ�ក្រោែែម21ឆ្នាំាែំ
ចែបាប់សុម្រាែែប់ការបើើកបរក្រោែែមឥទធិពីលគ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុនិង្គុថាាែំញឿឿនមានលកខណ្ណៈ

កាន់តែែតឹង្គុរ�ឹង្គុប្រែសុិនបើើអំនកមានអាយៈ�ក្រោែែមអាយៈ�ស្រុែបចែបាប់ដែែលអាចផឹក

គ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុបាន។អំនកបើើកបរមិនទាំន់គ្រែប់អាយៈ�ត្រូែ�វបានចាត់ទ�កថាបើើកបរពេែល

ស្រុែវឹង្គុដែែលមានកម្រូែិតBACនៃែ.02ឬច្រើែើនជាង្គុនេះែ�។អំនកបើើកបរដែែលមិនទាំន់

គ្រែប់អាយៈ�នឹង្គុមានការដ្ឋកហូតឯកសុិទធិបើើកបររបសុ់ពីួកគេែកន�ង្គុរយៈៈពេែលយាាែង្គុតិច60

ថ្ងៃៀែនិង្គុរយៈៈពេែលយាាែង្គុតិច180ថ្ងៃៀែប្រែសុិនបើើBACមានកម្រូែិត.08ឬច្រើែើនជាង្គុ

នេះែ�។ជំនលើីើសុដែែលមានអាយៈ�ក្រោែែម18ឆ្នាំាែំមិនមានសុិទធិទទួលបានបណ្ណណបើើកបរ

ដែែលបានដ្ឋាក់កំហិតជាបណ្ដោះាែ�អាសុននទៀែនៅពេែលដែែលបណ្ណណបើើកបររបសុ់ពីួកគេែ

ត្រូែ�វបានដ្ឋកហូតសុម្រាែែប់OWI។

ចែបាប់សុើីពីីកំបុ�ង្គុឬដ្ឋបគ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុបើើកចំហ
វ៉ាជាការខ្លួ�សុចែបាប់កន�ង្គុការដ្ឋឹកជំញ្ចូី�នកំបុ�ង្គុឬដ្ឋបគ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុបើើកចំហដែែល

មិនបានបិទឱ្ែយជំិតដោយៈប�គួុលណាមាាែក់ឬអំនកដ្ឋំណើើរនៅកន�ង្គុយានជំំនិ�។កំបុ�ង្គុ

ឬដ្ឋបភើែសុជំីៈគ្រឿែ�ង្គុស្រុែវឹង្គុបើើកចំហអាចត្រូែ�វបានដ្ឋឹកជំញ្ចូី�ននៅកន�ង្គុកន្តែួែង្គុផះ�កអំីវ៉ាាែន់

ខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�។ការបំពានចែបាប់នេះែ�ត្រូែ�វផែនាំាែទោះសុជាបទលើីើសុមជំែឈិម

កម្រូែិតស្រាែែលដោយៈពីិន័យៈជាប្រាែែក់រហូតដ្ឋល់$200សុម្រាែែប់អំនកបើើកបរនិង្គុអំនករួម

ដ្ឋំណើើរកន�ង្គុរថ្មីយៈនែមាាែក់ៗ។

3.9ការបើើកបរដែែល់ងង�យគេែង
ការបើើកបរដែែលង្គុង្គុ�យៈគេែង្គុមានគ្រោែែ�ថាាែក់ដ្ឋូចការបើើកបរកន�ង្គុសាាែនភាពីស្រុែវឹង្គុដែែរ។

អំនកបើើកបដែែលង្គុង្គុ�យៈគេែង្គុមានពេែលវេែលាប្រែតិកមីយៈឺតជារៀ�យៈៗកាច់ចង្គុើ�តចូល

និង្គុចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វកាច់ចេែញពីីផួ�វហើើយៈទំនង្គុជាបង្គុើគ្រោែែ�ថាាែក់។អំនកគឺួរតែែសំម្រាែែក

អែែបកើៀន់ទៅទីីតាំំងមាន់សំ�វត្តិិភាពីឬបដ�រអំនកបើើកបរប្រែសុិនបើើអំនកសុមាាែល់ឃើើញ

ចំណ្ណុចខ្លាង្គុក្រោែែម៖

• គួំនិតរវេីរវ៉ាយៈនិង្គុវង្កើើែង្គុវង្ហាំែន់។

• មានបញ្ញាាែកន�ង្គុការចង្គុចាំបុ�នាំាែនមាាែយៈល៍ច�ង្គុក្រោែែយៈដែែលបានបើើកបរ។

• សាាែប់ដ្ឋដែែលៗនិង្គុញីភ្នែនែករបសុ់អំនក។

• មានបញ្ញាាែកន�ង្គុការង្កើើបកែបាលរបសុ់អំនក។

• ង្ហាកចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនកបើើកបរកៀៀកពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�នៅ

ខ្លាង្គុម�ខ្លួឬប�កគួំនូសុកៅសុីូឆ្លន�តៗនៃែចិញ្ចើចើមផួ�វ។

• មានអារមីណ្ណ៍ច្រែបូកច្រែបល់និង្គុមួរមៅ។

ការភាាែក់ពីីគេែងរយៈពេែល់18ម៉ោោែងជាប់ៗគ្នាោែមាន់ផ្ដល់

បុ�ពាល់់សៀមើន់ឹងកំហាប់ជាត្តិអាល់់ក�ល់កន�ងឈាម្ម(BAC)
0.08ភាគឺរយដែែល់ជាការស្រែវឹងស្រែបចែបាប់ហើើយធ្វើើើឱ្ែយ

អំនកមាន់ហាន់ិភ្លឹ័យសៀមើន់ឹងគ្រោះែែ�ថាោែក់ដែែរ។
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ជំំពីូកទី3

3.10ការត្រៀែៀម្មខ្លួែ�ន់សំម្រាែែប់ផ្ដែ�វខាងម្ម�ខ្លួ–IOWA511
វ៉ាជាការឆ្នាំាែតវៃែកន�ង្គុការគ្រោែែង្គុជាម�នម�នពេែលអំនកចេែញដ្ឋំណើើរណាមួយៈមិនថាជាផួ�វធឺមីតាឬផួ�វឆ្នាំាែយៈនោះ�ទៀែ។ទទួលពី័ត៌មានអំំពីីអំើីដែែលនឹង្គុបុ�ពាល់ដ្ឋល់ការធ្វើើើដ្ឋំណើើររបសុ់អំនក

ដ្ឋូចជាអាកាសុធាត�មិនលិការសាង្គុសុង្គុ់ផួ�វគ្រោែែ�ថាាែក់។ល។សុូមចូលទៅកាន់www.511ia.orgឬទាំញយៈកកមីវិធឺីឧបករណ្ណ៍ចល័តដោយៈឥតគួិតថ្ងៃួែដើើមែបឿីបនែតាមដ្ឋានអំំពីី

សាាែនភាពីធ្វើើើដ្ឋំណើើរថ្មីីីបំផ�តសុម្រាែែប់ផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតនិង្គុផួ�វលើែបឿឿនលើ�ន។

www.511ia.orgទាញយកម្មមវិធឺីIowa511

ធ្វើើើការស្វែើែងរក
ដើើមែបឿីស្វែើែង្គុរកពី័ត៌មានអំំពីីការធ្វើើើដំ្ឋណើើរសុម្រាែែប់

ទីតាំង្គុជាក់លាក់ផួ�វឬផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។

បើើកបណ្ណំ�ំពី័ត្ត៌មាន់របសំ់អំនក
បើើកព័ីត៌មានដែែលអំនកចង្គុ់មើើលដ្ឋូចជាការបិទផួ�វ

កាមើែរ៉ាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ពី័ត៌មានអំំពីីការបើើកបរនៅ

រដ្ឋូវរង្ហាជាដើើម។

រូបទីី3.4៖Iowa511
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ជំំនាំញបើើកបរ
ម្មូល់ដ្ឋាាែន់
គ្នាាែនសៀៀវភៅណែែនាំំណាមួយៈអាចបង្រៀែៀនអំនកពីីរបើៀបកាាែយៈជាអំនកបើើកបរដែែលមានសុ�វតិិភាពី

ទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុនោះ�ទៀែ។ការសុិកែសាបង្ហាាែញថាហានិភិ័យៈនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់ថ្មីយៈច��តាមរយៈៈបទពីិសោធឺន៍–

បទពិីសោធឺន៍ដែែលអាចទទួលបានតែែតាមរយៈៈការណែែនាំំនិង្គុការអំន�វតែបុ�ណ្ដោះះែ�។

4.1ការបញ្ចើះែ�យាន់ជំំន់ិ�
ពីិនិតែយមើើលសៀៀវភៅណែែនាំំរបសុ់មាាែសុ់យានជំំនិ�សុម្រាែែប់ដ្ឋំណើើរការបញ្ចើះែ�ដ្ឋ៏លិបំផ�តសុម្រាែែប់

យានជំំនិ�។នីតិវិធឺីប្រែែែប្រែ�លអាស្រុែ័យៈលើើថាតើើយានជំំនិ�មានការចាក់ប្រើែែង្គុនិង្គុប្រែភើែទ

ប្រែអំប់លើែខ្លួឬអំត់។

4.2ការបដ�រចងះឹ�លើែខ្លួ

ប្រែអំប់លើែខ្លួសុើ័យៈប្រែវតែិ
នៅពេែលបើើកបរយានជំំនិ�ដែែលបំពាក់ដោយៈប្រែអំប់លើែខ្លួសុើ័យៈប្រែវតែិមិនចាំបាច់បែ�រប្រែអំប់លើែខ្លួ

ដោយៈដៃែទៀែ។ផះ�យៈទៅវិញឧបករណ្ណ៍ជ្រើែើសុរៀីសុចង្គុើឹ�លើែខ្លួទទួលខ្លួ�សុត្រូែ�វចំពោះ�ការផ្លាាែសុ់ទី

រថ្មីយៈនែដោយៈប្រើែើជំួរឈរP-R-N-D-Lតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។

P–“ចត”ចាក់សោយានជំំនិ�សុម្រាែែប់ការចត។

R–“ថ្មីយៈក្រោែែយៈ”សុម្រាែែប់ការផ្លាាែសុ់ទីថ្មីយៈក្រោែែយៈ

N–“ដោ�លើែខ្លួ”ដើើមែបឿីទ�កឱ្ែយមាាែសុ�ីនអំសុកមី

D–“បើើកបរ”ដើើមែបឿីផ្លាាែសុ់ទីយានជំំនិ�ទៅម�ខ្លួ

L–“ចង្គុើឹ�លើែខ្លួទាំប*”ដើើមែបឿីកំណ្ណត់លើែបឿឿនរបសុ់មាាែសុ�ីន*

*ចំណាំ៖ខ្លាង្គុលើើនេះែ�ក៏អាចត្រូែ�វបានតំណាង្គុដោយៈ“3,2,1”ផង្គុដែែរដែែលបង្ហាាែញពីីចង្គុើឹ�លើែខ្លួ

អំតិបរមាដែែលប្រែអំប់លើែខ្លួសុើ័យៈប្រែវតែិអាចនឹង្គុបើ�រទៅ។
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ប្រែអំប់លើែខ្លួដៃែ
សុម្រាែែប់យានជំំនិ�ដែែលប្រើែើប្រែអំប់លើែខ្លួដៃែការបែ�រប្រែអំប់លើែខ្លួកំណ្ណត់ជំួរនៃែលើែបឿឿនដែែលយានជំំនិ�អាចធ្វើើើដ្ឋំណើើរបាន។អាស្រុែ័យៈលើើចំនួនចង្គុើឹ�លើែខ្លួដែែលមានអំនកបើើកបរត្រូែ�វតែែអាចបែ�រ

ពីី“ដោ�លើែខ្លួ”ឬ“1”ទៅចង្គុើឹ�លើែខ្លួខ្លួពសុ់ជាង្គុនេះែ�“2,3,4...”ដើើមែបឿីបង្កើើើនលើែបឿឿន។ដើើមែបឿីធ្វើើើបែែបនេះែ�បានឈ្នាាែន់ទីបីដែែលហៅថា“អំំប្រាែែយាាែ”ត្រូែ�វបានប្រើែើដើើមែបឿីបើ�ររវ៉ាង្គុចង្គុើឹ�លើែខ្លួ។

ជំំហាន់ទីី1៖សុង្គុើត់អំំប្រាែែយាាែដោយៈប្រើែើជើើង្គុឆ្វេើែង្គុ

ជំំហាន់ទីី2៖បើ�រចង្គុើឹ�លើែខ្លួដោយៈប្រើែើដៃែសាាែំរបសុ់អំនក

ជំំហាន់ទីី3៖ជាន់លើើឈ្នាាែន់ហុ័រយៈឺតៗខ្លួណ្ណៈពេែលព្រែលែែង្គុអំំប្រាែែយាាែកន�ង្គុពេែលដ្ឋំណាលគ្នាាែ

ធ្វើើើបែែបនេះែ�មើង្គុទៀៀតនៅពេែល“បើ�រទៅចង្គុើឹ�លើែខ្លួទាំប”ឬនៅពេែលអំនកត្រូែ�វការបនិយៈលើែបឿឿនដើើមែបឿីរកកន្តែួែង្គុឈប់។ដ្ឋំណើើរការនេះែ�ក៏ត្រូែ�វបានប្រើែើដើើមែបឿីផ្លាាែសុ់ទីយានជំំនិ�ថ្មីយៈក្រោែែយៈផង្គុ

ដែែរដោយៈបើ�រទៅ“ថ្មីយៈក្រោែែយៈ”ពីី“ដោ�លើែខ្លួ”ឬចង្គុើឹ�លើែខ្លួ“1”។

4.3ការបងះើន់លើែបូឿន់
បង្កើើើនលើែបឿឿនបនែិចមើង្គុៗនិង្គុដោយៈរលូន។ការពីែយាយាមបញ្ចើះែ�លើ�នពេែកអាចបណាាែលឱ្ែយកង្គុ់ដែែលធ្វើើើចលនាំរៀែជាពីិសៀែសុលើើផ្ទៃះែរអំិលដែែលបណាាែលឱ្ែយយានជំំនិ�រអំិល។

ជាមួយៈនឹង្គុយានជំំនិ�ដែែលបែ�រដោយៈដៃែសុូមអំន�វតែដោយៈប្រើែើអំំប្រាែែយាាែនិង្គុហែុែរដើើមែបឿីក�ំឱ្ែយមាាែសុ�ីនរត់លើ�នពេែកឬជាប់គ្នាំង្គុនៅពេែលបែ�ររឆ្នាំាែសុ់រវ៉ាង្គុចង្គុើឹ�លើែខ្លួ។

4.4ការចាំប់ហ្វ្រាំាែែំងន់ិងការឈូប់
ការប្រើែើហ្រ្វាំែើ�ំង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកដើើមែបឿីឈប់គួឺជាជំំនាំញដ្ឋ៏សុំខ្លាន់បំផ�តដែែលត្រូែ�វស្វែើែង្គុយៈល់។ពេែលវេែលាដែែលកង្គុ់របសុ់អំនកឈប់គួឺអាស្រុែ័យៈលើើទមៀន់ទំហំនិង្គុបនះ�ករបសុ់យានជំំនិ�

ក៏ដ្ឋូចជាសាាែនភាពីនៃែសុំបកកង្គុ់របសុ់វ៉ា។រយៈៈពេែលប្រែតិកមីកន�ង្គុការយៈកជើើង្គុរបសុ់អំនកដ្ឋាក់លើើឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុក៏សុំខ្លាន់ផង្គុដែែរ។ការស្វែើែង្គុយៈល់អំំពីីបើៀបឈប់ឱ្ែយមានប្រែសុិទធភាពីនិង្គុ

រលូនអាចត្រូែ�វការការអំន�វតែ។

ទោះ�បីជារថ្មីយៈនែរបសុ់អំនកនិង្គុប្រែតិកមីរបសុ់អំនកសុិិតកន�ង្គុសាាែនភាពីកំពីូលក៏ដោយៈផ្ទៃះែផួ�វខ្លួ�សុៗគ្នាាែនៅតែែបុ�ពាល់ដ្ឋល់លើែបឿឿនដែែលអំនកឈប់ដ្ឋដែែល។ផួ�វក្រែ�សុរល�ង្គុព្រែិលនិង្គុទឹកកកឬ

សុូមែបឿីតែែចិញ្ចើចើមផួ�វសុៀ�តអាចបណាាែលឱ្ែយយានជំំនិ�របសុ់អំនករអំិលប្រែសុិនបើើហ្វ្រាំំែែំង្គុត្រូែ�វបានចាប់ខ្លាាែំង្គុពេែក។នៅលើែបឿឿនកាន់តែែលើ�នការឈប់ចំណាយៈពេែលកាន់តែែយៈូរ។

(មើើលរូបទី4.1)

mph
20

30 66ហ�ីត +  57ហ�ីត  =  123ហ�ីត

40 88ហ�ីត +  101ហ�ីត   =  189ហ�ីត

50 110ហ�ីត +  158ហ�ីត  =  268ហ�ីត

60 132ហ�ីត +  227ហ�ីត  =  359ហ�ីត

70 154ហ�ីត +  310ហ�ីត  =  464ហ�ីត

44ហ�ីត + 25ហ�ីត = 69ហ�ីត

រូបទីី4.1៖ចមាាែយឈូប់

ចមាាែយឈូប់
ចមាាែយៈប្រែតិកមី+ចមាាែយៈចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុ=ចមាាែយៈឈប់
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ចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលមានសុ�វតិិភាពី
ដោយៈសារឱ្កាសុបុ�ទង្គុុិចមានច្រើែើនបំផ�តសុិិតនៅពីីម�ខ្លួអំនកការប្រើែើប្រាែែសុ់

ចែបាប់រយៈៈពេែល3ទៅ4វិនាំទីនឹង្គុជំួយៈអំនកកន�ង្គុការបង្កើើើតនិង្គុរកែសាចមាាែយៈនៅពីី

ខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលមានសុ�វតិិភាពីនិង្គុផើល់ពេែលគ្រែប់គ្រាែែន់ដ្ឋល់អំនកដើើមែបឿីចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុ

ឱ្ែយឈប់ប្រែសុិនបើើចាំបាច់។ចែបាប់នេះែ�ដ្ឋំណើើរការតែែកន�ង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍ធឺមីតាក្រោែែម

សាាែនភាពីអាកាសុធាត�លិបុ�ណ្ដោះះែ�។(មើើលរូបទី4.2)

• អំនកបើើកបរដែែលគ្នាាែនបទពីិសោធឺន៍ឬទៀើបចាប់ផ្ែើមបើើកបរគួួររកែសាចមាាែយៈ

នៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈយាាែង្គុហោចណាសុ់បីវិនាំទីក្រោែែមសាាែនភាពីបើើកបរ

ធឺមីតា។

• ចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈពីីរវិនាំទីអាចគ្រែប់គ្រាែែន់កន�ង្គុសាាែនភាពីធឺមីតា

សុម្រាែែប់អំនកបើើកបរដែែលមានបទពីិសោធឺន៍។

• នៅលើែបឿឿន40mphចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈបួនទៅប្រាែែំវិនាំទីត្រូែ�វបាន

ណែែនាំំ។នៅពេែលសាាែនភាពីផួ�វរអំិលឬយានជំំនិ�នៅពីីម�ខ្លួអំនកបាំង្គុមិន

ឱ្ែយអំនកមើើលឃើើញចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈប្រាែែំមួយៈវិនាំទីឬច្រើែើនជាង្គុ

នេះែ�ត្រូែ�វបានណែែនាំំ។

ABS(ប្រែពី័នធហ្វ្រាំំែែំង្គុការពារមិនឱ្ែយរអំិល)
យានជំំនិ�ថ្មីីីៗភាគួច្រើែើនមានABS(ប្រែពី័នធហ្វ្រាំំែែំង្គុការពារមិនឱ្ែយរអំិល)។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋ

ថាបានអានសៀៀវភៅណែែនាំំរបសុ់មាាែសុ់យានជំំនិ�អំំពីីរបើៀបប្រើែើABS។ABSនឹង្គុ

អំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកឈប់ដោយៈគ្នាាែនការរអំិល។ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�របសុ់អំនកមានABS

ហើើយៈអំនកត្រូែ�វការឈប់ភាាែមៗ៖

• សុង្គុើត់លើើឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុឱ្ែយខ្លាាែំង្គុតាមដែែលអំនកអាចធ្វើើើបាននិង្គុបនែសុង្គុើត់។

• អំនកប្រែហែែលជាមានអារមីណ្ណ៍ថាឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុនឹង្គុរ�ញថ្មីយៈក្រោែែយៈ

នៅពេែលABSដ្ឋំណើើរការ។ក�ំបនិយៈជើើង្គុពីីឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុ។ABSនឹង្គុ

ដ្ឋំណើើរការជាមួយៈឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុដែែលរ�ញច��ក្រោែែមតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។

ការប្រើែើប្រាែែសុ់ភើួើង្គុហ្វ្រាំំែែំង្គុដើើមែបឿីទាំក់ទង្គុ

ជាមួយៈអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀត
ប្រែសុិនបើើអំនកនឹង្គុឈប់ឬបនិយៈលើែបឿឿននៅកន្តែួែង្គុណាមួយៈដែែលអំនកបើើកបរ

ផ្ែសេែង្គុទៀៀតមិនរំពីឹង្គុទ�កឬប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�ខ្លាង្គុក្រោែែយៈអំនកសុិិតនៅពីីក្រោែែយៈជំិត

ពេែកសុូមជាន់ឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុរបសុ់អំនកបីឬបួនដ្ឋង្គុឱ្ែយរហ័សុ។ការធ្វើើើបែែបនេះែ�នឹង្គុអាច

ឱ្ែយអំនកបើើកបរដែែលនៅពីីក្រោែែយៈអំនកដ្ឋឹង្គុថាអំនកទំនង្គុជាបនិយៈលើែបឿឿន។

ត្រូែ�វតែែឈប់
អំនកត្រូែ�វតែែឈូប់ជាន់ិចី៖

• នៅផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ទាំំង្គុអំសុ់។

• ម�នពេែលឆ្លួង្គុកាត់ចិញ្ចើចើមផួ�វនៅពេែលចាកចេែញពីីផួ�វឯកជំនផួ�វចូលផះ�

ផួ�វតូចជាដើើម។

• នៅពេែលចូលផួ�វសាធារណ្ណៈពីីផួ�វឯកជំនរួមមានជាអាទ៍ចំណ្ណតកន្តែួែង្គុ

អាជំីវកមីសាសារៀៀនសាាែនីយៈប្រើែែង្គុ។

• តាមការសៀនើសុ�ំរបសុ់មន្ត្រីែែីចែបាប់ណាមាាែក់។

• នៅពេែលទទួលបានការណែែនាំំពីីឆ្នាំាែំចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលមានទង្គុ់ជាប់ខ្លួួ�ននៅ

តំបន់ការង្ហារសុំណ្ណង្គុ់។

• នៅភួើើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមដែែលភិួឺបនាំាែប់មកទៅត្រូែង្គុ់ប្រែសុិនបើើគ្នាាែនមន�សុែសេ។

• នៅភួើើង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍ពីណ្ណ៌ក្រែហមទាំំង្គុអំសុ់រួមទាំំង្គុកន្តែួែង្គុបត់សាាែំមានភើួើង្គុ

ពីណ្ណ៌ក្រែហមត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែត។

• នៅពេែលដែែលមន�សុែសេពីិការភ្នែនែកដែែលមានឈើើច្រែត់(ជារៀ�យៈៗមានច�ង្គុ

ពីណ្ណ៌សុឬក្រែហម)ឬឆ្កែើែនាំំផួ�វដើើរនៅពីីម�ខ្លួអំនកឬនៅជំិតអំនកលីមដែែល

ប�គួុលនោះ�អាចមានគ្រោែែ�ថាាែក់។

សុូមមើើលទំពី័រទី11ពាក់ពី័នធនឹង្គុការឈប់នៅផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់និង្គុទំពី័រទី17

សុម្រាែែប់ការឈប់នៅពេែលខ្លួិតមកជំិតរថ្មីយៈនែដឹ្ឋកសុិសុែសេដែែលបង្ហាាែញភើួើង្គុភិួឺនិង្គុ/ឬ

រនាំំង្គុឈប់។

មើើលយានជំំនិ�ខ្លាង្គុម�ខ្លួអំនកឆ្លួង្គុកាត់ទីសុមាាែល់ដ្ឋូចជាផ្លាាែកសុញ្ញាាែជាដើើមនិង្គុ

ចាប់ផ្ើើមរ៉ាប់យៈឺតៗ។ដើើមែបឿីសុម្រើែែចបាននូវចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលមាន

សុ�វតិិភាពីកាង្គុខ្លាង្គុម�ខ្លួរបសុ់អំនកមិនគួួរឆ្លួង្គុកាត់ទីសុមាាែល់ម�នពេែលអំនកបានរ៉ាប់ដ្ឋល់

បីទៀែ។

រូបទីី4.2៖ចែបាប់រយៈពេែល់3ទៅ4វិនាំទីី

3វិនាំទីី
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ជំំពីូកទី4

4.5លើែបូឿន់សំម្មស្រែប
លើែបឿឿនកំណ្ណត់ដែែលបានបង្ហាាែញគួឺជាលើែបឿឿនអំតិបរមាដែែលអំនកអាចបើើកបរដោយៈ

ស្រុែបចែបាប់ក្រោែែម្មសាាែន់ភាពីបើើកបរដែែល់សំ័កតិសំម្មបំផ្ដ�ត្ត។លើែបឿឿនរបសុ់អំនកគួួរតែែ

ពីឹង្គុផ្នែិែកលើើលើែបឿឿនកំណ្ណត់ដែែលបានបង្ហាាែញសាាែនភាពីលើែបឿឿននិង្គុអាកាសុធាត�។

យានជំំនិ�របសុ់អំនកធ្វើើើដ្ឋំណើើរកាន់តែែលើ�នចមាាែយៈដែែលវ៉ានឹង្គុត្រូែ�វការដើើមែបឿីបត់

បនិយៈលើែបឿឿនឬឈប់កាន់តែែឆ្នាំាែយៈ។ឧទាំហរណ្ណ៍យានជំំនិ�ដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរ60

mphនឹង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរ3ដ្ឋង្គុឆ្នាំាែយៈជាង្គុយានជំំនិ�ដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរ30mphម�នពេែល

ឈប់។(មើើលរូបទី4.1)

កន�ងករណ្ណីដែែល់លើែបូឿន់កំណ្ណត្ត់ម្មិន់ត្រូែ�វបាន់បងាាែញលើែបូឿន់កំណ្ណត្ត់ទីូទៅ

ខាងក្រោែែម្មន់ឹងត្រូែ�វបាន់កំណ្ណត្ត់៖

• 25mphនៅកន�ង្គុតំបន់អាជំីវកមី

• 25mphនៅកន�ង្គុតំបន់មានមន�សុែសេរសុ់នៅឬតំបន់សាលារៀៀន

• 45mphនៅកន�ង្គុតំបន់ជាយៈក្រែ�ង្គុ

• 45mphសុម្រាែែប់យានជំំនិ�ដែែលទាំញយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត

• 50mphនៅលើើផួ�វបនាំាែប់បនែសេំដែែលគ្នាាែនផ្ទៃះែពីីព្រែ�អាទិតែយរ�រហូតដ្ឋល់

ព្រែ�អាទិតែយលិចនិង្គុសុម្រាែែប់រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញទាំំង្គុអំសុ់នៅលើើផួ�វ

បនាំាែប់បនែសេំនៅពេែលណាមួយៈនៃែថ្ងៃៀែ

• 55mphនៅលើើផួ�វសុំខ្លាន់ទាំំង្គុអំសុ់ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នកន�ង្គុក្រែ�ង្គុពីីរដ្ឋឋ

មួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតនិង្គុផួ�វបនាំាែប់បនែសេំរួមទាំំង្គុផួ�វក្រែ�សុពីីព្រែ�អាទិតែយរ�

រហូតដ្ឋល់ព្រែ�អាទិតែយលិច។

• 70mphនៅលើើផួ�វលើែបឿឿនលើ�នកន�ង្គុក្រែ�ង្គុពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀត

ការកំណ្ណត់លើែបឿឿនទាំបជាង្គុនេះែ�អាចត្រូែ�វបានកំណ្ណត់សុម្រាែែប់សាាែនភាពីនាំនាំដែែល

មាននៅខ្លាង្គុលើើ។

ខ្លួណ្ណៈពេែលការបើើកបរលើ�នពេែកគួឺជាមូលហើែត�ចមែបឿង្គុនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់ការបើើកបរ

យៈឺតពេែកក៏អាចបង្គុើគ្រោែែ�ថាាែក់ផង្គុដែែរ។ពីែយាយាមបើើកបរតាមលំហូរចរ៉ាចរណ្ណ៍ទូទៅ

នៅតាមផួ�វ។នៅលើើប្រែពី័នធផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតមានលើែបឿឿនអំបែបឿបរមា40

mph។យានជំំនិ�ដែែលមិនអាចធ្វើើើដ្ឋំណើើរយាាែង្គុតិចដែែលលើ�នក្រោែែមសាាែនភាពី

ធឺមីតាមិនត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែតនៅលើើផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតនោះ�ទៀែ។

4.6ការកាច់ចងះ�ត្ត

ការកោាែបកាន់ចង្គុើ�ត
ដើើមែបឿីកាត់បនិយៈហានិភិ័យៈនៃែការរង្គុរបួសុពីីពោះង្គុសុ�វតិិភាពីខ្លាង្គុម�ខ្លួនិង្គុរកែសា

ការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកបានលិបំផ�តសុូមប្រើែើការកាំែប់កាន់ដែែលត្រូែឹមត្រូែ�វ។

ដៃែរបសុ់អំនកគួួរដ្ឋាក់នៅសុង្គុខ្លាង្គុនៃែចង្គុើ�តនៅម៉ោាែង្គុ9និង្គុ3គួត់ឬទាំបជាង្គុបនែិចនៅ

ម៉ោាែង្គុ7និង្គុ5គួត់។(មើើលរូបទី4.3)

• មើើលផួ�វឱ្ែយបានលិមិនមែែនគ្រាែែន់តែែមើើលនៅពីីម�ខ្លួអំនកភាាែមៗនោះ�ទៀែ។

មើើលសាាែនភាពីចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន្តែួែង្គុដែែលអំនកនឹង្គុត្រូែ�វកាច់ចង្គុើ�តម�នពេែល

អំនកទៅដ្ឋល់សាាែនភាពីចរ៉ាចរណ្ណ៍ទាំំង្គុនោះ�។វិធឺីនេះែ�អំនកមានពេែលកន�ង្គុការ

កាច់ចង្គុើ�តដោយៈរលូននិង្គុដោយៈសុ�វតិិភាពី។

• នៅពេែលបត់នៅកាច់ជ្រុែ�ង្គុសុូមបត់ដៃែចង្គុើ�តដោយៈប្រើែើបចេចែកទៀែសុ“ដៃែ

ពីីលើើដៃែ”ឬ“រ�ញទាំញ”។

• ក�ំបត់ដៃែចង្គុើ�តដោយៈគ្រាែែន់តែែប្រើែើបាតដៃែមាាែង្គុអំនកអាចបាត់បង្គុ់

ការគ្រែប់គ្រែង្គុ។នៅពេែលអំនកបញ្ចូចប់ការបត់សុូមពីនាំាែដៃែចង្គុើ�តដោយៈប្រើែើ

ដៃែ។ការអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយវ៉ារអំិលតាមម្រាែែមដៃែរបសុ់អំនកអាចមានគ្រោែែ�ថាាែក់។

រូបទីី4.3៖ទីីតាំំងដៃែនៅលើើដៃែចងះ�ត្ត
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4.7ការថ្មីយក្រោែែយ
វ៉ាកាន់តែែពិីបាកកន�ង្គុការរកែសាការគ្រែប់គ្រែង្គុនៅពេែលបើើកបរថ្មីយៈក្រោែែយៈ។ការ

ថ្មីយៈក្រោែែយៈគួួរតែែត្រូែ�វបានធ្វើើើឡើើង្គុនៅលើែបឿឿនយៈឺត។សុូមប្រើែើហែុែរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន

ប្រែសុិនបើើអាច។

• ការថ្មីយៈក្រោែែយៈតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកង្ហាកកែបាលរបសុ់អំនកដើើមែបឿីមើើលឱ្ែយផ�តពីីខៀនើយៈទប់

កែបាល។ក�ំពីឹង្គុផ្នែិែកលើើកញ្ចូចក់ឬកាមើែរ៉ាាែក្រោែែយៈទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុដោយៈសារកញ្ចូចក់ឬ

កាមើែរ៉ាាែក្រោែែយៈមិនផើល់ទិដ្ឋឋភាពីពេែញលើែញទៀែហើើយៈអាចមានការភាន់ច្រែឡិំ

ពីីគ្រែប់ជ្រុែ�ង្គុជ្រោែែយៈ។

• ង្ហាកខ្លួួ�នរបសុ់អំនកនិង្គុង្ហាកមើើលជំ�ំវិញដើើមែបឿីទទួលបានទិដ្ឋឋភាពីលិនៅ

ខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�។យៈកដៃែសាំែំរបសុ់អំនកដ្ឋាក់ពីីលើើខ្លួនង្គុកៅអំីចាប់ផ្នែនែក

ខ្លាង្គុលើើនៃែដៃែចង្គុើ�តដោយៈប្រើែើដៃែឆ្វេើែង្គុរបសុ់អំនកហើើយៈមើើលទៅលើើសាាែសាំែំរបសុ់

អំនកតាមបង្គុិ�ចខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។

• ពីិនិតែយមើើលគ្រែប់ផ្នែនែកទាំំង្គុអំសុ់នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�និង្គុទីតាំង្គុមើើល

មិនឃើើញរបសុ់យានជំំនិ�ម�នពេែលនិង្គុខ្លួណ្ណៈពេែលកំពី�ង្គុថ្មីយៈក្រោែែយៈ។

• ព្រែលែែង្គុហ្រ្វាំែើ�ំង្គុបនាំាែប់មកជាន់ហែុែរថ្មីនមៗហើើយៈនៅពេែលចាំបាច់ត្រូែ�វគ្រែប់គ្រែង្គុ

លើែបឿឿន។ថ្មីយៈក្រោែែយៈយៈឺតៗ។

• បង្គុើិលដៃែចង្គុើ�តរបសុ់អំនកតាមទិសុដៅដែែលអំនកចង្គុ់ឱ្ែយរថ្មីយៈនែរបសុ់អំនក

ធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។

• មើើលទៅទិសុដៅដែែលរថ្មីយៈនែកំពី�ង្គុផ្លាាែសុ់ទីតាមរយៈៈបង្គុិ�ចចំហើៀង្គុ

ខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។

4.8បចេីែកទេែសំបត្ត់ត្រូែឹម្មត្រូែ�វ
គ្រោែែង្គុការបត់របសុ់អំនកឱ្ែយបានម�នពេែល។សុម្រើែែចចិតែថាតើើកន្តែួែង្គុណាដែែលអំនក

ចង្គុ់នៅនៅពេែលអំនកបញ្ចូចប់ការបត់។ផើល់ឱ្កាសុឱ្ែយខ្លួួ�នឯង្គុបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុ

ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�អំនកថ្មើីើរជើើង្គុនិង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ការបត់ភាាែមៗនៅនាំទី

ក្រោែែយៈមានគ្រោែែ�ថាាែក់និង្គុគួួរជើៀសុវ៉ាង្គុ។

ក�ំធ្វើើើអំើីភាាែមៗនិង្គុក�ំអំូសុបនាំាែយៈពេែលនៅពេែលអំនកបត់។សុកមីភាពីទាំំង្គុនេះែ�អាច

បង្កើើើនឱ្កាសុនៃែការមានគ្រោែែ�ថាាែក់។

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់
ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់ប្រាែែប់ពីីចេែតនាំរបសុ់អំនកទៅកាន់អំនកដ្ឋទៃែនិង្គុផើល់ពេែលវេែលាឱ្ែយពីួកគេែ

ធ្វើើើប្រែតិកមី។អំនកគួួរប្រើែើភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់របសុ់អំនកម�នពេែលអំនកបើ�រគួនួង្គុផួ�វបត់សាាែំឬ

ឆ្វេើែង្គុរួមបញ្ចូច�លចរ៉ាចរណ្ណ៍ឬចត។

• ផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែរ៉ាល់ពេែលដែែលអំនកបើ�រទិសុដៅ។ផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែទៅបីជា

នៅពេែលអំនកមិនឃើើញនរណាមាាែក់នៅជំ�ំវិញក៏ដោយៈ។អាចមានយានជំំនិ�

អំនកថី្មើើរជើើង្គុឬអំនកជំិ�កង្គុ់នៅកន�ង្គុទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញរបសុ់អំនក។វ៉ាង្ហាយៈកន�ង្គុ

ការមើើលមិនឃើើញនរណាមាាែក់ដែែលត្រូែ�វការដ្ឋឹង្គុពីីអំើីដែែលអំនកកំពី�ង្គុធ្វើើើអំើី។

• ចែបាប់រដ្ឋឋIowaតម្រូែ�វឱ្ែយអំនកផែល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែយាាែង្គុហោចណាសុ់100ហើី

តម�នពេែលបត់ប្រែសុិនបើើលើែបឿឿនកំណ្ណត់គួឺ45mphឬតិចជាង្គុនេះែ�ហើើយៈ

ប្រែសុិនបើើលើែបឿឿនកំណ្ណត់គួឺលើ�នជាង្គុ45mphអំនកត្រូែ�វតែែផែល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែ

យាាែង្គុហោចណាសុ់300ហើីតម�នពេែលអំនកបត់។

• តាមសាាែនភាពីជាក់ស្វែើែង្គុសុូមផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែម�នពេែលបនិយៈលើែបឿឿន។

• សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនថាអំនកមិនត្រូែ�វផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែលើ�នពេែកទៀែ។ប្រែសុិនបើើ

មានផួ�វធឺំផួ�វចូលផះ�ឬច្រែកចូលចនោះាែ�អំនកនិង្គុទីកន្តែួែង្គុដែែលអំនកចង្គុ់បត់សុូម

រង្គុ់ចាំរហូតទាំល់តែែអំនកបានឆ្លួង្គុផ�តផួ�វទាំំង្គុនោះ�ទៅភើួើង្គុសុញ្ញាាែ។

• ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតហើៀបនឹង្គុចូលផួ�វចនោះាែ�អំនកនិង្គុកន្តែួែង្គុដែែលអំនក

គ្រោែែង្គុនឹង្គុបត់សុូមរង្គុ់ចាំរហូតទាំល់តែែអំនកបានឆ្លួង្គុផ�តវ៉ាដើើមែបឿីផែល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែ

បត់របសុ់អំនក។ប្រែសុិនបើើអំនកផែល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែម�នលើ�នអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀត

ប្រែហែែលជាគួិតថាអំនកគ្រោែែង្គុបត់នៅកន្តែួែង្គុដែែលអំនកបើើកបរនោះ�សុិិតនៅហើើយៈ

គ្នាត់/នាំង្គុអាចនឹង្គុកាច់ចូលទៅកន�ង្គុផួ�វរបសុ់អំនក។

• ត្រូែ�វធានាំថាភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់ត្រូែ�វបានបិទបនាំាែប់ពីីបត់ហើើយៈ។

បត់នៅពេែលភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមបនាំាែប់ពីីឈប់
នៅភួើើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍អំនកអាចនឹង្គុធ្វើើើការបត់សាាែំនៅភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមប្រែសុិនបើើ

មិនមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែ“ហាមបត់នៅពេែលភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហម”។ម�នពេែលបត់ប្រែកប

ដោយៈសុ�វតិិភាពីអំនកត្រូែ�វឈប់ទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុហើើយៈផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍

អំនកថី្មើើរជើើង្គុនិង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតទាំំង្គុអំសុ់។

អំនកក៏អាចធ្វើើើការបត់ឆ្វេើែង្គុនៅភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមផង្គុដែែរប្រែសុិនបើើអំនកកំពី�ង្គុបត់ពីីគួនួង្គុ

ផួ�វខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុនៃែផួ�វឯកទិសុទៅផួ�វឯកទិសុផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

សុកមីភាពីបត់

ការបត្ត់អំកែសេរU
ការបត់អំកែសេរUគួួរតែែត្រូែ�វបានធ្វើើើឡើើង្គុនៅកន្តែួែង្គុដែែលការប្រើែើប្រាែែសុ់របសុ់វ៉ាមិនត្រូែ�វ

បានហាមឃាត់និង្គុនៅកន្តែួែង្គុដែែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។

ការបត្ត់បីចំណ្ណុច
ជាទូទៅការបត់បីចំណ្ណុចមិនមានជាសុកមីភាពីមានសុ�វតិិភាពីទៀែហើើយៈអាចបង្កើើើន

ហានិភិ័យៈរបសុ់អំនកនិង្គុអាចមានការបុ�ទង្គុុិច។ការបនែដ្ឋំណើើរទៅផួ�វប្រែសុពីើដែែល

នៅជិំតបំផ�តគួឺជារៀ�ង្គុប្រែសៀើរ។
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4.9ការបដ�រគឺន់ែងផ្ដែ�វ
ការបើ�រគួនួង្គុផួ�វរួមមាន៖

• ការបើ�រពីីគួនួង្គុផួ�វមួយៈទៅគួនួង្គុផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

• ការរួមបញ្ចូច�លនៅលើើផួ�វពីីផួ�វបំបែែកចូល។

• ការចូលផួ�វពីីគែែមចិញ្ចើចើមផួ�វឬចិញ្ចើចើមផួ�វ។

បើ�រគួនួង្គុផួ�វគួនួង្គុផួ�វមួយៈកន�ង្គុមួយៈលើើកតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។ម�នពេែលបើ�រគួនួង្គុផួ�វសុូមពីិនិតែយមើើលចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅជំ�ំវិញអំនកនិង្គុបញ្ញាាែក់ថាមានចនោះាែ�ដើើមែបឿីចូលគួនួង្គុផួ�វដោយៈសុ�វតិិភាពី

និង្គុផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយយានជំំនិ�ទាំំង្គុឡាយៈដែែលសុិិតនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វនោះ�ស្រាែែប់(មើើលរូបទី4.4)។

ភេែើងសំញ្ញាាែ៖ជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតអំំពីីគួម្រោែែង្គុរបសុ់អំនកដោយៈផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែឱ្ែយបានត្រូែឹមត្រូែ�វ។

រកែសាលើែបូឿន់៖នៅពេែលអំនកធ្វើើើការបើ�រគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនកសុូមធ្វើើើវ៉ាដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបុ�ន្តែែែដោយៈមិនបនិយៈលើែបឿឿនល��ត្រាែែតែែអំនកកំពី�ង្គុផ្លាាែសុ់ទីចូលទៅកន�ង្គុគួនួង្គុ

ផួ�វដែែលយៈឺត។ខ្លួណ្ណៈពេែលដែែលអំនកកំពី�ង្គុបែ�រគួនួង្គុផួ�វសុូមពីិនិតែយមើើលចរ៉ាចរណ្ណ៍ជានិចចដ្ឋូចេនែ�អំនកនឹង្គុឃើើញនរណាមាាែក់ដែែលបង្ហាាែញខ្លួួ�ននៅម�ខ្លួអំនកដោយៈមិនបាន

រំពីឹង្គុទ�ក។

ពីិន់ិត្តែយមើើល់កញ្ចីក់របសំ់អំនក៖មើើលនៅកន�ង្គុកញ្ចូចក់ចំហើៀង្គុនិង្គុកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈរបសុ់អំនក។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាមិនមានយានជំំនិ�នៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វដែែលអំនក

ចង្គុ់ចូល។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាមិនមាននរណាមាាែក់ហើៀបនឹង្គុវ៉ាាែជែែង្គុអំនក។

ពីិន់ិត្តែយមើើល់ទីីតាំំងមើើល់ម្មិន់ឃើើញរបសំ់អំនក៖មើើលពីីលើើសាាែរបសុ់អំនកនៅកន�ង្គុទិសុដៅដែែលអំនកគ្រោែែង្គុនឹង្គុផ្លាាែសុ់ទី។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាគ្នាាែននរណា

មាាែក់នៅជំិតជ្រុែ�ង្គុខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែយានជំំនិ�របសុ់អំនក។

នៅពេែលអំនកង្ហាកកែបាលដើើមែបឿីពីិនិតែយមើើលទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាអំនករកែសាដៃែចង្គុើ�តឱ្ែយត្រូែង់្គុ។មន�សុែសេមានទំនោះរធឺមីជាតិកន�ង្គុការបង្វែើែរដៃែរបសុ់ពីួកគេែកន�ង្គុ

ទិសុដៅដ្ឋូចគ្នាាែទៅនឹង្គុកែបាលរបសុ់ពីួកគេែ។

ពីិន់ិត្តែយរកមើើល់អំនកប្រើែើប្រាែែសំ់ផ្ដែ�វផ្ែសេែងទេៀត្ត៖ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាពីិនិតែយមើើលគួនួង្គុផួ�វឆ្នាំាែយៈប្រែសុិនបើើមានគួនួង្គុផួ�វមួយៈដោយៈសារនរណាមាាែក់នៅកន�ង្គុ

គួនួង្គុផួ�វនោះ�ប្រែហែែលជាគ្រោែែង្គុនឹង្គុផ្លាាែសុ់ទីទៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វដ្ឋូចគ្នាាែដែែលអំនកចង្គុ់ចូល។

រូបទីី4.4៖ការបដ�រគឺន់ែងផ្ដែ�វ

ពីិន់ិត្តែយរកមើើល់ចនោះាែ�

ទីំនេះែរដែែល់មាន់សំ�វត្តិិភាពី

ពីិន់ិត្តែយមើើល់ទីីតាំំងមើើល់

ម្មិន់ឃើើញន់ិងភេែើងសំញ្ញាាែ

ពីិន់ិត្តែយមើើល់ម្មដងទេៀត្ត

ធ្វើើើការផ្លាាែសំ់បដ�របន់តិចម្មដងៗ

ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាភេែើង

សំញ្ញាាែត្រូែ�វបាន់បិទី
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4.10ការវាាែជែែង
វ៉ាាែជែែង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតតែែនៅពេែលដែែលផ្លាាែកសុញ្ញាាែ(ទំពី័រទី8)ឬសុញ្ញាាែសុមាាែល់ផួ�វអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកវ៉ាាែជែែង្គុបុ�ណ្ដោះះែ�(រូបទី4.5)ហើើយៈអំនកបានកំណ្ណត់ថាអំនកមាន

ចនោះាែ�លីមកន�ង្គុការវ៉ាាែជែែង្គុដោយៈសុ�វតិិភាពី។វ៉ាាែជែែង្គុតែែនៅពេែលចាំបាច់បុ�ណ្ដោះះែ�។

• ជាធឺមីតាវ៉ាាែជែែង្គុយានជំំនិ�មួយៈកន�ង្គុមួយៈលើើកតែែបុ�ណ្ដោះះែ�។

• ជើៀសុវ៉ាង្គុការវ៉ាាែជែែង្គុនៅកន្តែួែង្គុដែែលយានជំំនិ�អាចចូលផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួអំនកដ្ឋូចជាផួ�វប្រែសុពីើនិង្គុផួ�វចូលផះ�ជាដើើម។

ប្រែសុិនបើើការវ៉ាាែជែែង្គុមានភាពីចាំបាច់សុូមអំន�វតែតាមជំំហានខ្លាង្គុក្រោែែម៖

1. ពីិនិតែយមើើលគួនួង្គុផួ�វវ៉ាាែជែែង្គុខ្លាង្គុម�ខ្លួដើើមែបឿីប្រាែែកដ្ឋថាមានចនោះាែ�ច្រើែើនម�នពេែលអំនកពីែយាយាមវ៉ាាែជែែង្គុ។

2. ពីិនិតែយមើើលកញ្ចូចក់និង្គុទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញសុម្រាែែប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍។

3. ផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបង្ហាាែញពីីចេែតនាំចង្គុ់វ៉ាាែជែែង្គុនិង្គុបង្កើើើនលើែបឿឿនតាមតម្រូែ�វការ។

4. ពេែលកំពី�ង្គុវ៉ាាែជែែង្គុសុូមឃាាែំមើើលចនោះាែ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួនិង្គុខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�របសុ់អំនករួចពីិនិតែយមើើលកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈ។

5. នៅពេែលអំនកមើើលឃើើញផ្នែនែកខ្លាង្គុម�ខ្លួនៃែរថ្មីយៈនែដែែលបានវ៉ាាែជែែង្គុនៅកន�ង្គុកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈហើើយៈយានជំំនិ�របសុ់អំនកវ៉ាាែជែែង្គុបានហើើយៈសុូមផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែ

បង្ហាាែញពីីចេែតនាំរួចផ្លាាែសុ់ទីត្រូែឡិប់ទៅគួនួង្គុផួ�វដើើមបនែិចមើង្គុៗនិង្គុយៈឺតៗបិទភើួើង្គុសុញ្ញាាែរួចបើ�រទៅលើែបឿឿនសុ�វតិិភាពីវិញ។

រូបទីី4.5៖សំញ្ញាាែសំមាាែល់់ចិញ្ចើីើម្មផ្ដែ�វដែែល់បងាាែញពីីចែបាប់វាាែជែែង

គួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុបំបែែកចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅកន�ង្គុទិសុដៅផះ�យៈគ្នាាែ

គួំនូសុពីណ្ណ៌សុបំបែែកចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅកន�ង្គុទិសុដៅដ្ឋូចគ្នាាែ

គឺំន់ូសំកណាាែល់ពីណ្ណ៌លើឿងឌុ�បដែែល់មាន់

គឺំន់ូសំគឺន់ែងផ្ដែ�វពីណ្ណ៌សំដ្ឋាច់ៗ
ហាមវ៉ាាែជែែង្គុផួ�វណាមួយៈពីីលើើគួំនូសុពីណ្ណ៌លើ�ង្គុនៅកណាាែល។

គួំនូសុពីណ្ណ៌សុដ្ឋាច់ៗបំបែែកចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរកន�ង្គុទិសុដៅ

ដ្ឋូចគ្នាាែ។ការវ៉ាាែជែែង្គុត្រូែ�វបានអំន�ញ្ញាាែតនៅពេែលគួំនូសុពីណ្ណ៌សុ

ដ្ឋាច់ៗសុិិតនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនក។

គឺំន់ូសំពីណ្ណ៌លើឿងដ្ឋិត្តដ្ឋាច់ៗ

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុនៅពេែលគួំនូសុដ្ឋិតសុិិតនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វរបសុ់

អំនក។នៅកន�ង្គុឧទាំហរណ្ណ៍នេះែ�គួនួង្គុផួ�វខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុមិន

អាចវ៉ាាែជែែង្គុបានទៀែ។ចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វខ្លាង្គុសាាែំ

អាចវ៉ាាែជែែង្គុបាន។

គឺំន់ូសំឌុ�បនៅកណាាែល់ពីណ្ណ៌លើឿង

ហាមវ៉ាាែជែែង្គុនៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វណាមួយៈឱ្ែយសោ�។

សុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វបង្ហាាែញពីីចែបាប់វ៉ាាែជែែង្គុ
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ការវ៉ាាែជែែង្គុគួឺខ្លួ�សុចែបាប់នៅកន�ង្គុសាាែនភាពីខ្លាង្គុក្រោែែម៖

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុនៅពេែលខ្លួិតជំិតដ្ឋល់

កំពីូលទីទួល។

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុកន�ង្គុចមាាែយៈ100ហើីតនៃែផួ�វប្រែសុពីើ។

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុនៅផួ�វកោង្គុនៅពេែលទិដ្ឋឋភាពីតាមផួ�វ

របសុ់អំនកត្រូែ�វបានបាំង្គុ។

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុនៅខ្លាង្គុសាាែំ។ ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុនៅពេែលចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់សុិិតនៅ

ជំិតខ្លាាែំង្គុដែែលវ៉ាអាចនឹង្គុមានគ្រោែែ�ថាាែក់កន�ង្គុការ

ពីែយាយាមវ៉ាង្គុយានជំំនិ�ដែែលអំនកកំពី�ង្គុវ៉ាាែជែែង្គុ។

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុកន�ង្គុចមាាែយៈ100ហើីតនៃែសាាែនចង្កើិ�ត

សាាែនវែែង្គុឬផួ�វរោង្គុក្រោែែមដ្ឋីដែែលមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែ

បង្ហាាែញឱ្ែយអំនកដ្ឋឹង្គុថាវ៉ាសុិិតនៅទីនោះ�។

ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុកន�ង្គុចមាាែយៈ100ហើីតនៃែផួ�វដែែក

ឆ្លួង្គុកាត់។

រូបទីី4.6៖សាាែន់ភាពីវាាែជែែងដែែល់ខ្លួ�សំចែបាប់
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4.11ការបើើកបរល់កខណ្ណៈការពារ
នៅពេែលអំនកបើើកបរដោយៈសុ�វតិិភាពីនិង្គុប្រើែើបចេចែកទៀែសុបើើកបរលកខណ្ណៈការពារអំនកដ្ឋឹង្គុនិង្គុត្រៀែៀមខ្លួួ�នសុម្រាែែប់អំើីៗដែែលកៀើតឡើើង្គុ។94ភាគឺរយនៃែគ្រោះែែ�ថាោែក់ធឺៃន់់ធឺៃរគឺឺ

ដោយសារតែែជំម្រើែើសំដ្ឋ៏គ្រោះែែ�ថាោែក់ឬបញ្ញាាែដែែល់ម្មន់�សំែសេបងះើត្តឡើើងក្រៅែែពីីចងះ�ត្ត។អំន�វតែតាមបចេចែកទៀែសុបើើកបរលកខណ្ណៈការពារទាំំង្គុនេះែ�ដើើមែបឿីជំួយៈកាត់បនិយៈហានិភិ័យៈរបសុ់អំនក

ពាក់ពី័នធនឹង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់៖

1.គឺិត្តអំំពីីសំ�វត្តិិភាពីជាចម្មែបូង។
ការជើៀសុវ៉ាង្គុខ្លួួ�នពីីទំនោះរនៃែការបើើកបរប្រែកបដោយៈភាពីឆ្វេែវឆ្នាំវនិង្គុមិនយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់នឹង្គុធ្វើើើឱ្ែយអំនកសុិិតកន�ង្គុជំំហររឹង្គុមាំជាង្គុម�នដើើមែបឿីដោ�ស្រាែែយៈជាមួយៈនឹង្គុជំម្រើែើសុនៃែ

ការបើើកបររបសុ់អំនកដ្ឋទៃែ។ទ�កចនោះាែ�ឱ្ែយធឺំរវ៉ាង្គុអំនកនិង្គុរថ្មីយៈនែនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ។ពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីរបសុ់អំនកជានិចចដើើមែបឿីការពារអំនកពីីគ្រែវែែង្គុពីីរថ្មីយៈនែនៅកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់។

2.ប្រែ�ងប្រែយ័ត្តនចំពោះ�ម្មជំែឈដ្ឋាាែន់ជំ�ំវិញអំនក—ត្រូែ�វយកចិត្តតទី�កដ្ឋាក់។
ពីិនិតែយមើើលកញ្ចូចក់របសុ់អំនកឱ្ែយបានញឹកញាប់និង្គុសៀើែនសាាែនភាពី20ទៅ30វិនាំទីនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួអំនក។ក្រែឡើែកមើើលច��ឡើើង្គុ។ប្រែសុិនបើើអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតកំពី�ង្គុ

បង្ហាាែញសុញ្ញាាែនៃែការបើើកបរដែែលឆ្វេែវឆ្នាំវសុូមបនិយៈលើែបឿឿនឬអែែបកៀៀនដើើមែបឿីគេែចពីីអំនកបើើកបរនោះ�។ប្រែសុិនបើើអំនកបើើកបរកំពី�ង្គុបើើកបរមានគ្រោែែ�ថាាែក់ខ្លាាែំង្គុដែែលអំនក

ព្រែ�យៈបារមភសុូមពីែយាយាមច��ពីីផួ�វដោយៈបត់សាាែំឬជំិ�ផួ�វចេែញបនាំាែប់ប្រែសុិនបើើវ៉ាមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។បន្តែិែមពីីនេះែ�សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�អំនកថ្មើីើរជើើង្គុអំនក

ជំិ�កង្គុ់និង្គុសុតើពាហនៈនៅតាមដ្ឋង្គុផួ�វ។

3.ក�ំពីឹងផ្អែួែកលើើអំនកបើើកបរផ្ែសេែងទេៀត្ត។
ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�អំនកដ្ឋទៃែបុ�ន្តែែែត្រូែ�វប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ខ្លួួ�នឯង្គុផង្គុដែែរ។ក�ំសុនីត់ថាអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតនឹង្គុផ្លាាែសុ់ទីចេែញពីីផួ�វឬអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកបើើកបររួមផួ�វជាមួយៈ។

សុនីត់ថាអំនកបើើកបរនឹង្គុឆ្លួង្គុកាត់ភើួើង្គុពីណ្ណ៌ក្រែហមឬផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ហើើយៈត្រៀែៀមខ្លួួ�នប្រែតិកមី។គ្រោែែង្គុចលនាំរបសុ់អំនកដោយៈគួិតជាម�ននូវសៀែណារីយៈុូដ្ឋ៏អាក្រែក់បំផ�ត។

4.អំន់�វត្តតចែបាប់រយៈពេែល់3ទៅ4វិនាំទីី។(មើើល់រូបទី ី4.2 នៅលើើ ទីំពី័រទី ី38)
រកែសាចមាាែយៈនៅពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈដែែលមានសុ�វតិិភាពីដើើមែបឿីទ�កឱ្ែយមានពេែលប្រែតិកមីប្រែសុិនបើើចាំបាច់។

5.បន់ិយលើែបូឿន់របសំ់អំនក។
លើែបឿឿនកំណ្ណត់ដែែលបានបង្ហាាែញអំន�វតែចំពោះ�សាាែនភាពីដែែលសុ័កែិសុមបំផ�ត។វ៉ាគួឺជាទំនួលខ្លួ�សុត្រូែ�វរបសុ់អំនកកន�ង្គុការធានាំថាលើែបឿឿនរបសុ់អំនកត្រូែ�វគ្នាាែនឹង្គុសាាែនភាពី។

បន្តែិែមពីីនេះែ�លើែបឿឿនកាន់តែែលើ�នធ្វើើើឱ្ែយការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកកាន់តែែពីិបាកប្រែសុិនបើើមានអំើីមួយៈខ្លួ�សុប្រែក្រែតី។

6.មាន់ផ្ដែ�វគេែចចេែញ។
នៅកន�ង្គុសាាែនភាពីបើើកបរទាំំង្គុអំសុ់វិធឺីដែែលលិបំផ�តកន�ង្គុការជើៀសុវ៉ាង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ដែែលអាចកៀើតមានគួឺត្រូែ�វកំណ្ណត់ទីតាំង្គុយានជំំនិ�របសុ់អំនកនៅកន្តែួែង្គុដែែលអំនកមានឱ្កាសុ

លិបំផ�តកន�ង្គុការមើើលឃើើញនិង្គុត្រូែ�វបានគេែមើើលឃើើញ។ការមានផួ�វផ្ែសេែង្គុកន�ង្គុការធ្វើើើដ្ឋំណើើរក៏មានភាពីចាំបាច់ផង្គុដែែរដ្ឋូចេនែ�សុូមទ�កឱ្ែយខ្លួួ�នឯង្គុអាចចាកចេែញបានជានិចច

កន្តែួែង្គុផ្លាាែសុ់ទីយានជំំនិ�របសុ់អំនកប្រែសុិនបើើផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរភាាែមៗរបសុ់អំនកត្រូែ�វបានបិទភាាែមៗ។

7.ល់�បំបាត្ត់ការរំខាន់។
ការរំខ្លាន់គួឺជាសុកមីភាពីណាមួយៈដែែលបង្វែើែរការយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់របសុ់អំនកពីីកិចចការបើើកបរ។ការបើើកបរសុមនឹង្គុទទួលបានការយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់ពេែញលើែញរបសុ់អំនក—

ដ្ឋូចេនែ�សុូមផ្ដោាែតលើើកិចចការបើើកបរ។
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4.12ការបើើកបរប្រែកបដោយសំ�វត្តិិភាពីនៅកន�ងចរាចរណ្ណ៍

រកែសាលើែបឿឿនជាមួយៈចរ៉ាចរណ្ណ៍
យានជំំនិ�ដែែលផ្លាាែសុ់ទីលើ�នជាង្គុឬយៈឺតជាង្គុលំហូរចរ៉ាចរណ្ណ៍បណាាែលឱ្ែយការផ្លាាែសុ់បើ�រចំនួនគួនួង្គុផួ�វមានការកៀើនឡើើង្គុការវ៉ាាែជែែង្គុនិង្គុសាាែនភាពីនៃែការសុិិតនៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈយានជំំនិ�

ជំិតពេែក។សុកមីភាពីនេះែ�បង្កើើើនឱ្កាសុនៃែការបុ�ទង្គុុិចដែែលអាចកៀើតមានរវ៉ាង្គុយានជំំនិ�។ផួ�វដែែលមានសុ�វតិិភាពីបំផ�តគួឺនៅពេែលដែែលយានជំំនិ�ទាំំង្គុអំសុ់ធ្វើើើដ្ឋំណើើរកន�ង្គុលើែបឿឿន

ដ្ឋូចគ្នាាែបុ�ន្តែែែមិនលើើសុលើែបឿឿនកំណ្ណត់។

ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលផ្លាាែសុ់ទីយៈឺត
ត្រៀែៀមខ្លួួ�នជានិចចកន�ង្គុការបើ�រលើែបឿឿនរបសុ់អំនកឱ្ែយត្រូែ�វគ្នាាែនឹង្គុលើែបឿឿនចរ៉ាចរណ្ណ៍។យានជំំនិ�មួយៈចំនួនមិនអាចធ្វើើើដ្ឋំណើើរលើ�នខ្លាាែំង្គុបានទៀែឬមានបញ្ញាាែកន�ង្គុការរកែសាលើែបឿឿនជាមួយៈលំហូរ

ចរ៉ាចរណ្ណ៍។ប្រែសុិនបើើអំនកសុមាាែល់យានជំំនិ�ទាំំង្គុនេះែ�ទាំន់ពេែលអំនកមានពេែលកន�ង្គុការបើ�រគួនួង្គុផួ�វឬបនិយៈលើែបឿឿនប្រែកបដោយៈសុ�វតិិភាពី។ការបនិយៈលើែបឿឿនភាាែមៗអាចបង្គុើឱ្ែយមាន

គ្រោែែ�ថាាែក់។

យានជំំនិ�កសុិដ្ឋាាែនយានជំំនិ�អំូសុទាំញដោយៈសុតើសៀែ�និង្គុយានជំំនិ�ថែែទាំំផួ�វជាទូទៅធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅលើែបឿឿនយៈឺត។យានជំំនិ�ទាំំង្គុនេះែ�អាចមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែប្រាែែប់ថាយានជំំនិ�ផ្លាាែសុ់ទី

យៈឺត(ត្រូែីកោណ្ណពីណ្ណ៌ទឹកក្រែ�ចឬពីនួឺចាំង្គុ)នៅផ្នែនែកខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។

ការនៅពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត
ការបុ�ទង្គុុិចជាច្រើែើនត្រូែ�វបានបង្គុើឡើើង្គុដោយៈការនៅពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួជំិតពេែក។អំនកត្រូែ�វតែែអាចឈប់បានម�នពេែលប�កអំើីមួយៈដែែលនៅពីីម�ខ្លួអំនក។លើែបឿឿនកាន់តែែលើ�ន

តម្រូែ�វឱ្ែយមានចមាាែយៈឈប់កាន់តែែឆ្នាំាែយៈ។សុូមចង្គុចាំពេែលដែែលនៅពេែលនៅពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។វិធឺីដែែលមានសុ�វតិិភាពីនិង្គុង្ហាយៈស្រុែួលបំផ�តកន�ង្គុការវិនិចះ័យៈចមាាែយៈនៅ

ពីីក្រោែែយៈដែែលមានសុ�វតិិភាពីគួឺត្រូែ�វប្រើែើ“ចែបាប់រយៈៈពេែលបីបួនវិនាំទ”ី(មើើលរូបទី4.2នៅលើើទំពី័រទី38)។ចែបាប់នេះែ�នឹង្គុរកែសាយានជំំនិ�ដែែលនៅពីីម�ខ្លួអំនកឱ្ែយសុិិតនៅពីីម�ខ្លួឆ្នាំាែយៈលីម

ដែែលអំនកនឹង្គុអាចឈប់បានដោយៈសុ�វតិិភាពីប្រែសុិនបើើចាំបាច់។

ការបើើកបរកៀៀកពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ
ប្រែសុិនបើើអំនកកំពី�ង្គុត្រូែ�វបានបើើកបរកៀៀកពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួសុូមផ្លាាែសុ់ទីទៅខ្លាង្គុសាំែំបនែិចហើើយៈផែល់ឱ្ែយអំនកបើើកបរកៀៀកពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�នៅខ្លាង្គុម�ខ្លួនូវទិដ្ឋឋភាពីកាន់តែែ

ប្រែសៀើរអំំពីីអំើីដែែលនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួហើើយៈផែល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែឱ្ែយលើ�នសុម្រាែែប់ការបត់ឈប់ឬការបែ�រគួនួង្គុផួ�វ។សាកលែបឿង្គុបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុជំំរ�ញឱ្ែយអំនកបើើកបរនៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈអំនកធ្វើើើការវ៉ាាែ

ជែែង្គុ។ប្រែសុិនបើើវិធឺីទាំំង្គុអំសុ់ដែែលបានសាកលែបឿង្គុបានបរ៉ាជំ័យៈសុូមគេែចចេែញពីីលំហូរចរ៉ាចរណ្ណ៍។
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4.13ការធ្វើើើទីំនាំក់ទីំន់ង-ចងះ�ងម្ម�ខ្លួសំ�ីភេែែន់ិងភេែើងសំញ្ញាាែពេែល់មាន់អាសំន់ន
អំនកបើើកបរមួយៈចំនួនមិនយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់ចំពោះ�អំើីដែែលកំពី�ង្គុកៀើតឡើើង្គុជំ�ំវិញពីួកគេែជានិចចនោះ�ទៀែ។គ្រោែែ�ថាាែក់ជារៀ�យៈៗកៀើតឡើើង្គុដោយៈសារអំនកបើើកបរមាាែក់មើើលមិនឃើើញអំនក

បើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតឬនៅពេែលអំនកបើើកបរមាាែក់ធ្វើើើអំើីមួយៈដែែលអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតមិនរំពីឹង្គុទ�ក។វ៉ាជារៀ�ង្គុសុំខ្លាន់ដែែលអំនកបើើកបរអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកប្រើែើប្រាែែសុ់ផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀតដ្ឋឹង្គុថាពីួកគេែ

សុិិតនៅទីនោះ�និង្គុអំើីដែែលពីួកគេែគ្រោែែង្គុនឹង្គុធ្វើើើ។

ចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួ
ក្រៅែែពីីការជំួយៈឱ្ែយអំនកមើើលឃើើញនៅពេែលយៈប់ចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួក៏ជំួយៈឱ្ែយអំនកបើើកបរ

ផ្ែសេែង្គុទៀៀតមើើលឃើើញអំនកផង្គុដែែរ។បើើកភើួើង្គុចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួរបសុ់អំនកនៅពេែលណាដែែល

អំនកមានបញ្ញាាែកន�ង្គុមើើលយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដោយៈសារពីួកគេែទំនង្គុជាមានបញ្ញាាែកន�ង្គុ

មើើលឃើើញអំនក។ឧទាំហរណ្ណ៍រួមមានអំ័ពីះភើួើង្គុខ្លាាែំង្គុឬព្រែិលជាដើើម។

យានជំំនិ�ជាច្រើែើនត្រូែ�វបានបំពាក់ដោយៈចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួដែែលបើើកភើួើង្គុដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិ

បុ�ន្តែែែនៅកន�ង្គុសាាែនភាពីមួយៈចំនួនដ្ឋូចជាពីែយ��ព្រែិលពេែលថ្ងៃៀែជាដើើមពីនួឺជំ�ំវិញភិួឺលីម

ដែែលចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួសុើ័យៈប្រែវតែិរបសុ់អំនកត្រូែ�វតែែបើើកដោយៈផ្លាាែល់ដៃែ។

ចែបាប់រដ្ឋឋIowaតម្រូែ�វឱ្ែយមានការប្រើែើប្រាែែសុ់ចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួទាំំង្គុពីីរពីីថ្ងៃៀែរ�ដ្ឋល់ថ្ងៃៀែលិចឬ

ពេែលណាដែែលលទធភាពីមើើលឃើើញមានចមាាែយៈ500ហើីតឬតិចជាង្គុនេះែ�(អំ័ពីះ

ភើួើង្គុខ្លាាែំង្គុព្រែិល។ល។)។តាមសាាែនភាពីជាក់ស្វែើែង្គុគួឺត្រូែ�វបើើកចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួរបសុ់អំនក

នៅពេែលណាដែែលអំនកបើើកផួិតទឹក។

សុ�ីផ្ួែ
នៅកន�ង្គុករណ្ណីមួយៈចំនួនសុ�ីផ្ួែរបសុ់អំនកអាចប្រើែើបានដើើមែបឿីទាំញចំណាប់អារមីណ្ណ៍

របសុ់អំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតនិង្គុទប់សាាែត់គ្រោែែ�ថាាែក់។ប្រើែើសុ�ីផ្ួែ

របសុ់អំនកនៅពេែល៖

• អំនកថី្មើើរជើើង្គុឬអំនកជំិ�កង្គុ់ហើៀបនឹង្គុផ្លាាែសុ់ទីចូលកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរ

របសុ់អំនក។

• អំនកកំពី�ង្គុវ៉ាាែជែែង្គុអំនកបើើកបរដែែលចាប់ផ្ើើមបត់ចូលកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វរបសុ់អំនក។

• មានអំនកបើើកបរដែែលមិនយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់ឬដែែលអាចមានបញ្ញាាែកន�ង្គុការ

មើើលឃើើញអំនក។

• អំនកកំពី�ង្គុមកដ្ឋល់កន្តែួែង្គុដែែលអំនកមិនអាចមើើលឃើើញអំើីនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ

ដ្ឋូចជាការចាកចេែញពីីផួ�វតូចចង្កើិ�តជាដើើម។

• រថ្មីយៈនែផ្ែសេែង្គុទៀៀតសុិិតកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ដែែលនឹង្គុប�កអំនក។

• អំនកត្រូែ�វការជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់យានជំំនិ�អំនកបើើកបរអំនកថ្មើីើរជើើង្គុផ្ែសេែង្គុទៀៀត

ឬសុតើពាហនៈអំំពីីវតែមានរបសុ់អំនក។

• អំនកបានបាត់បង់្គុការគ្រែប់គ្រែង្គុយាជំំនិ�របសុ់អំនកនិង្គុកំពី�ង្គុផ្លាាែសុ់ទី

ទៅកាន់នរណាមាាែក់។

ភើួើង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់
ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�របសុ់អំនកខូ្លួចនៅតាមផួ�វត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតអាច

មើើលឃើើញវ៉ា។ការបុ�ទង្គុុិចទាំំង្គុអំសុ់កៀើតឡើើង្គុជាញឹកញាប់ដោយៈសារអំនកបើើកបរ

មិនបានមើើលឃើើញយានជំំនិ�ដែែលឈប់នៅសៀៀ�មរហូតទាំល់តែែវ៉ាយៈឺតពេែលកន�ង្គុ

ការឈប់។ទាំំង្គុនេះែ�គួឺជាគោលការណ្ណ៍ណែែនាំំមួយៈចំនួនប្រែសុិនបើើអំនកមានបញ្ញាាែ

យានជំំនិ�និង្គុត្រូែ�វតែែឈប់។

• ប្រែសុិនបើើអាចសុូមផ្លាាែសុ់ទីយានជំំនិ�របសុ់អំនកចេែញពីីផួ�វដោយៈ

សុ�វតិិភាពីនិង្គុនៅឆ្នាំាែយៈពីីចរ៉ាចរណ្ណ៍។

• បើើកភួើើង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ពេែលមានអាសុននរបសុ់អំនកដើើមែបឿីបង្ហាាែញថាអំនកកំពី�ង្គុ

មានបញ្ញាាែ។

• ប្រែសុិនបើើអំនកមិនអាចយៈកយានជំំនិ�របសុ់អំនកចេែញពីីផួ�វបានទៀែសុូម

ពីែយាយាមឈប់នៅកន្តែួែង្គុដែែលអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតអាចមើើលឃើើញ

យានជំំនិ�របសុ់អំនកចែបាសុ់។ក�ំឈប់នៅលើើទីទួលឬនៅជំ�ំវិញផួ�វកោង្គុ។

• ប្រែសុិនបើើអំនកឈប់នៅគួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរអំនកនិង្គុអំនកដ្ឋំណើើររបសុ់អំនកគួួរ

ចាកចេែញពីីយានជំំនិ�ឱ្ែយបានឆ្នាំប់និង្គុឈរនៅកន�ង្គុតំបន់មានសុ�វតិិភាពី

ប្រែសុិនបើើអាចសុូមនៅឱ្ែយឆ្នាំាែយៈពីីចិញ្ចើចើមផួ�វនិង្គុនៅឱ្ែយឆ្នាំាែយៈពីីយានជំំនិ�

ដែែលកំពី�ង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។

• ជំូនដំ្ឋណ្ណឹង្គុដ្ឋល់អាជាាែធឺរថាអំនកឬនរណាមាាែក់ផ្ែសេែង្គុទៀៀតបានខ្លួូច

យានជំំនិ�។
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ជំំពីូកទី4

ទំពី័រនេះែ�មានបំណ្ណង្គុទ�កឱ្ែយនៅទទៀែ។
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ជំំពូីកទី5

ការអំន់�វត្តតជំំនាំញ
បើើកបររបស់ំអំនក
ដោយៈសារយើើង្គុបានសុិកែសាចំណ្ណុចមូលដ្ឋាាែនជាច្រើែើនវ៉ាដ្ឋល់ពេែលស្វែើែង្គុយៈល់អំំពីីរបើៀបអំន�វតែ

ចំណើែ�ដ្ឋឹង្គុនៃែការបើើកបររបសុ់អំនកចំពោះ�មជំែឈដ្ឋាាែននិង្គុសៀែណារីយៈុូផ្ែសេែង្គុៗហើើយៈ។បន្តែិែមពីីនេះែ�

អំនកក៏នឹង្គុស្វែើែង្គុយៈល់អំំពីីបចេចែកទៀែសុសុម្រាែែប់ការបើើកបរនៅកន�ង្គុសាាែនភាពីដែែលមិនបានរំពីឹង្គុទ�ក

ផង្គុដែែរដ្ឋូចជាអាកាសុធាត�មិនលិនិង្គុពេែលមានអាសុននជាដើើម។

5.1ផ្ដែ�វប្រែសំពីើ
ផួ�វប្រែសុពីើគួឺជាកន្តែួែង្គុដែែលចរ៉ាចរណ្ណ៍រួមបញ្ចូច�លគ្នាាែឬឆ្លួង្គុកាត់។ផួ�វប្រែសុពីើរួមមាន៖ផួ�វឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វ

ចំហើៀង្គុច្រែកចូលផះ�ចំណ្ណតនិង្គុផួ�វដែែលបើើកចំហសុម្រាែែប់ការធ្វើើើដ្ឋំណើើរជាសាធារណ្ណៈ។

ជំំហាន់ទីី1៖ម�នពេែលអំនកចូលផួ�វប្រែសុពីើសុូមមើើលខ្លាង្គុម�ខ្លួដើើមែបឿី

សុមាាែល់ប្រែភើែទនៃែផួ�វប្រែសុពីើនិង្គុឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍ទាំំង្គុឡាយៈ

(ផ្លាាែកសុញ្ញាាែភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍និង្គុសុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វ)។

ជំំហាន់ទីី2៖សៀើែនផួ�វប្រែសុពីើម�នពេែលបនែដ្ឋំណើើរដើើមែបឿីធានាំថាផួ�វ

ស្រុែឡិ�នៅកន�ង្គុផួ�វប្រែសុពីើ។

ជំំហាន់ទីី3៖មើើលឆ្វេើែង្គុសាាែំនិង្គុឆ្វេើែង្គុមើង្គុទៀៀតសុម្រាែែប់ការខ្លួិតមកជិំត

យានជំំនិ�និង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុ។ក�ំសុនីត់ថាអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតនឹង្គុចែែករំលែែក

ចនោះាែ�ទំនេះែរជាមួយៈអំនកឬផើល់ចនោះាែ�ទំនេះែរដ្ឋល់អំនកឱ្ែយសោ�។

ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់“ខ្លួ�សុ”។ក�ំបត់ដោយៈសារតែែយានជំំនិ�ដែែលជំិតមកដ្ឋល់

បានបើើកភើួើង្គុសុញ្ញាាែ។អំនកបើើកបរអាចគ្រោែែង្គុនឹង្គុបត់ហួសុពីីអំនកឬបានភើួែចបិទភើួើង្គុសុញ្ញាាែពីី

ការបត់ពីីម�ន។នេះែ�គួឺជាការពីិតទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុនៃែមុូតូដែែលភើួើង្គុសុញ្ញាាែរបសុ់ពីួកគេែជារៀ�យៈៗមិនបិទ

ដោយៈខ្លួួ�នឯង្គុទៀែ។រង្គុ់ចាំរហូតទាំល់តែែអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតចាប់ផ្ើើមបត់បនាំាែប់មកបនែដ្ឋំណើើរ

ប្រែសុិនបើើវ៉ាមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។
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5.2ការបើើកបរលើើផ្ដែ�វលើែបូឿន់លើឿន់ន់ិងពីីរដ្ឋឋម្មួយទៅរដ្ឋឋម្មួយទេៀត្ត

ផួ�វបំបែែកទៅកាន់ផួ�វលើែបឿឿនលើ�ន
ផួ�វបំបែែកទៅកាន់ផួ�វលើែបឿឿនលើ�នត្រូែ�វបានប្រើែើដើើមែបឿីចូលទៅផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋមួយៈទៀៀតឬផួ�វលើែបឿឿនលើ�ននិង្គុមានបីផ្នែនែក។

(មើើលរូបទី5.2)

ត្តំបន់់ច្រែកចូល់៖ការលាតសុនធឹង្គុនេះែ�ផែល់ឱ្ែយអំនកនូវពេែលវេែលាដើើមែបឿីសៀើែនផួ�វនិង្គុវ៉ាយៈតមួ្លៃែថាតើើអំនកត្រូែ�វចូលចនោះាែ�ទំនេះែរ

បុ�នាំាែននិង្គុលើែបឿឿនដែែលត្រូែ�វការ។

ត្តំបន់់រួម្មបញ្ចី�ល់គ្នាោែន់ិងការបងះើន់លើែបូឿន់៖ប្រើែើតំបន់នេះែ�ដើើមែបឿីធ្វើើើឱ្ែយយានជំំនិ�របសុ់អំនកបើើកបរទាំន់លើែបឿឿន

ចរ៉ាចរណ្ណ៍និង្គុរួមបញ្ចូច�លគ្នាាែនៅពេែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។ក�ំឈប់នៅលើើផួ�វបំបែែកឱ្ែយសោ�ប្រែសុិនបើើមិនចាំបាច់។

ផ្អែនែកធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៃែផ្ដែ�វពីីរដ្ឋឋម្មួយទៅរដ្ឋឋម្មួយទេៀត្ត៖ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលមានស្រាែែប់នៅលើើផួ�វពីីរដ្ឋឋមួយៈទៅរដ្ឋឋ

មួយៈទៀៀតឬផួ�វលើែបឿឿនលើ�នគួួរតែែបើ�រទិសុដៅបនិយៈលើែបឿឿនឬបង្កើើើនលើែបឿឿនដើើមែបឿីឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍ផួ�វបំបែែកចូលមក។

ការឆ្លួង្គុកាត់ឬការបត់ឆ្វេើែង្គុនៅលើើផួ�វ

ជំនបទដែែលមានបួនគួនួង្គុផួ�វ
(មើើលរូបទី5.1)ក�ំពីែយាយាមឆ្លួង្គុកាត់ទិសុដៅចរ៉ាចរណ្ណ៍ទាំំង្គុពីីរកន�ង្គុមួយៈលើើកដើើមែបឿី

ជើៀសុវ៉ាង្គុការឈប់នៅរបាំង្គុឬសុួនបែែង្គុចែែកផួ�វ។ឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វប្រែសុពីើនេះែ�ដោយៈ

សុ�វតិិភាពីដោយៈអំន�វតែតាមជំំហានខ្លាង្គុក្រោែែម៖

1. ឈប់នៅផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់មើើលឆ្វេើែង្គុនិង្គុបនែធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅរបាំង្គុឬសុួន

បែែង្គុចែែកផួ�វនៅពេែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។

2. បនែឈប់នៅរបាំង្គុឬសុួនបែែង្គុចែែកផួ�វ។មើើលសាាែំ។ឆ្លួង្គុកាត់ឬបត់ឆ្វេើែង្គុ

នៅពេែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនេះែ�។

អំនកបើើកបរត្រូែ�វតែែដ្ឋឹង្គុថាចរ៉ាចរណ្ណ៍កំពី�ង្គុធ្វើើើដ្ឋំណើើរលើ�នខ្លាាែំង្គុនៅមជំែឈដ្ឋាាែននេះែ�។ការ

ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននិង្គុការផ្ដោាែតមានសារៈសុំខ្លាន់ខ្លាាែំង្គុណាសុ់។ត្រូែ�វដ្ឋឹង្គុថាយានជំំនិ�

ដែែលវែែង្គុដ្ឋូចជារថ្មីយៈនក�ង្គុតាន័រជាដើើមប្រែហែែលជាមិនអាចឈប់នៅរបាំង្គុឬសុួន

បែែង្គុចែែកផួ�វបានទៀែប្រែសុិនបើើរបាំង្គុឬសុួនបែែង្គុចែែកផួ�វតូចចង្កើិ�ត។

រូបទីី5.2៖ផ្អែនែកនៅផ្ដែ�វបំបែែកទៅកាន់់ផ្ដែ�វលើែបូឿន់លើឿន់

រូបទីី5.1៖ការឆ្លែងកាត្ត់ឬការបត្ត់ឆ្វេើែងនៅលើើផ្ដែ�វជំន់បទីដែែល់មាន់បួន់គឺន់ែងផ្ដែ�វ

របាងំ្គុឬសួុនបែែង្គុចែែកផួ�វ

http://www.eregulations.com/wp-content/uploads/2019/03/19IAPSDP-LR.pdf
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5.3ផ្ដែ�វប្រែសំពីើច្រើែើន់ទីិសំ
ប្រែភើែទផួ�វប្រែសុពីើនេះែ�ត្រូែ�វបានប្រើែើនៅផួ�វប្រែសុពីើនៃែផួ�វពីីដែែលមានចរ៉ាចរណ្ណ៍ច្រើែើន។ការរចនាំបែួែកខ្លួ�សុពីីធឺមីតាដោយៈសារវ៉ាណែែនាំំអំនកបើើកបរនៅមាាែង្គុទៀៀតនៃែផួ�វមួយៈភ្នែួែតម�នពេែល

បង្វែើែរត្រូែឡិប់ទៅកាន់ទិសុដៅត្រូែឹមត្រូែ�វវិញ។ផួ�វប្រែសុពីើច្រើែើនទិសុបង្កើើើនប្រែសុិទធភាពីដោយៈតម្រូែ�វឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍ចំណាយៈពេែលតិចនៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលគ្រែប់គ្រែង្គុដោយៈភើួើង្គុសុែ�បចាសុ់។

(មើើលរូបទី5.3)

រូបទីី5.3៖ផ្ដែ�វប្រែសំពីើច្រើែើន់ទីិសំ(ឧទាហរណ្ណ៍បងាាែញពីីផ្ដែ�វប្រែសំពីើច្រើែើន់ទីិសំនៅផ្ដែ�វទីីម្មួយន់ិងI-35នៅកន�ងAnkeny។)

WB FIRST STREET

EB FIRST STREET

Lorem ipsum

5.4រងើង់ម្មូល់
រង្គុើង្គុ់មូលគួឺជាផួ�វប្រែសុពីើដែែលដ្ឋឹកនាំំចរ៉ាចរណ្ណ៍កន�ង្គុទិសុដៅច្រាែែសុទ្រែនិចនាំឡិិកាជំ�ំវិញចំណ្ណុចកណាាែល។រង្គុើង្គុ់មូលមិនមានផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ឬភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ទៀែ។ផ្លាាែកសុញ្ញាាែ

ផើល់សុិទធិអាទិភាពីផ្លាាែកសុញ្ញាាែណែែនាំំនិង្គុសុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វណែែនាំំចរ៉ាចរណ្ណ៍តាមរយៈៈផួ�វប្រែសុពីើ។ជាទូទៅចរ៉ាចរណ្ណ៍បនែផ្លាាែសុ់ទីបុ�ន្តែែែនៅលើែបឿឿនយៈឺតដែែលកាត់បនិយៈការ

ថ្មីយៈក្រោែែយៈនៃែចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលជំួបប្រែទ�នៅផួ�វប្រែសុពីើចាសុ់ដែែលគ្រែប់គ្រែង្គុដោយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ឬភើួើង្គុសុញ្ញាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍។

រង្គុើង្គុ់មូលដែែលមានគួនួង្គុផួ�វតែែមួយៈ(មើើល់រូបទីី5.4)

អំនកបើើកបរ
ខ្លួិត្តជិំត្ត៖បនិយៈលើែបឿឿនទៅតាមលើែបឿឿនណែែនាំំដែែលបានបង្ហាាែញនិង្គុផើល់

សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់។

ចូល់៖នៅពេែលអំនកខ្លួិតជំិតសុញ្ញាាែសុមាាែល់គួំនូសុផើល់សុិទធិអាទិភាពីសុូមផើល់សុិទធិ

អាទិភាពីឱ្ែយយានជំំនិ�នៅរង្គុើង្គុ់មូល។រង្គុ់ចាំចនោះាែ�នៅកន�ង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍បនាំាែប់មក

រួមបញ្ចូច�លចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់មូលតាមទិសុដៅច្រាែែសុទ្រែនិចនាំឡិិកា។

បន់តដំ្ឋណើើរ៖បនែដ្ឋំណើើរតាមរង្គុើង្គុ់មូលរហូតទាំល់តែែអំនកទៅដ្ឋល់ផួ�វរបសុ់អំនក។

ជើៀសុវ៉ាង្គុឈប់នៅរង្គុើង្គុ់មូល។

ចាំកចេែញ៖ផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបនាំាែប់មកចាកចេែញពីីរង្គុើង់្គុមូលទៅខ្លាង្គុសាាែំអំនក។ផើល់

សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅគួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់។

អំនកថ្មើមើរជើើង

ខ្លួិត្តជិំត្ត៖នៅគួំនូសុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុសុូមមើើលឆ្វេើែង្គុ។

ឆ្លែងកាត្ត់៖ឆ្លួង្គុកាត់ទៅសុួនបែែង្គុចែែកផួ�វ។មើើលសាាែំ។បញ្ចូចប់ការឆ្លួង្គុកាត់ទៅគួំនូសុ

ឆ្លួង្គុកាត់ដែែលផះ�យៈគ្នាាែ។

អំនកជំិ�កង់
ជាទូទៅអំនកជំិ�កង្គុ់គួួរតែែបណើតើរកង្គុ់របសុ់ពីួកគេែឆួ្លង្គុកាត់គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់អំនកថ្មើីើរជើើង្គុ

ដោយៈប្រើែើចែបាប់ដ្ឋូចគ្នាាែនឹង្គុអំនកថ្មើីើរជើើង្គុដែែរ។អំនកជំិ�កង្គុ់ដែែលមានបទពីិសោធឺន៍អាច

រ�ករកវង្គុើង្គុ់មូលដ្ឋូចអំនកបើើកបរដែែរ។ក�ំសុិិតនៅជាប់គែែមចិញ្ចើចើមផួ�វ។អំនកជំិ�កង្គុ់ដែែល

ប្រើែើវង្គុើង្គុ់មូលគួួរតែែអំន�វតែតាមចែបាប់ដ្ឋូចគ្នាាែនឹង្គុអំនកបើើកបរ។ជំិ�នៅកណាាែលគួនួង្គុផួ�វ

ដើើមែបឿីទប់សាាែត់យានជំំនិ�មិនឱ្ែយវ៉ាាែជែែង្គុ។ផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកថ្មើីើរជើើង្គុនៅគួំនូសុ

ឆ្លួង្គុកាត់។

ឈូប់សំិន់។អាច

បត្ត់សាំែំនៅពេែល់ភេែើង

ពីណ្ណ៌ក្រែហម្មប្រែសំិន់បើើផ្ដែ�វ

ស្រែឡះ�
ឈូប់សំិន់។អាច

បត្ត់ឆ្វេើែងនៅពេែល់ភេែើង

ពីណ្ណ៌ក្រែហម្មប្រែសំិន់បើើផ្ដែ�វ

ស្រែឡះ�

ឈូប់សំិន់។អាច

បត្ត់ឆ្វេើែងនៅពេែល់ភេែើង

ពីណ្ណ៌ក្រែហម្មប្រែសំិន់បើើផ្ដែ�វ

ស្រែឡះ�

ឈូប់សំិន់។អាច

បត្ត់សាំែំនៅពេែល់ភេែើង

ពីណ្ណ៌ក្រែហម្មប្រែសំិន់បើើផ្ដែ�វ

ស្រែឡះ�ភេែើងសំញ្ញាាែចរាចរណ្ណ៍ម្មួយចំន់ួន់មាន់សំញ្ញាាែព្រែ�ញ

�ើម្មែបូីបងាាែញការបត្ត់ឆ្វេើែងឬបត្ត់សំាែំន់ិងសំញ្ញាាែព្រែ�ញ

ឡើើងលើើ�ើម្មែបូីបងាាែញការបើើកបរទៅត្រូែង់។ ផ្ដែ�វបំបែែកផ្ដែ�វបំបែែកនៅលើើនៅលើើ

SBSBI-35I-35

ផ្ដែ�វបំបែែកផ្ដែ�វបំបែែកនៅលើើនៅលើើ

NBNBI-35I-35
ផ្ដែ�វបំបែែកផ្ដែ�វបំបែែកពីីពីីSBSB

I-35I-35

ផ្ដែ�វបំបែែកផ្ដែ�វបំបែែកពីីពីី

NBNBI-35I-35
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B

រូបទីី5.4៖រងើង់ម្មូល់ដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វតែែមួ្មយ រូបទីី5.5៖រងើង់ម្មូល់ដែែល់មាន់គឺន់ែងផ្ដែ�វច្រើែើន់

រង្គុើង្គុ់មូលដែែលមានគួនួង្គុផួ�វច្រើែើន(មើើល់រូបទីី5.5)

អំើីដែែល់ត្រូែ�វធ្វើើើ
• នៅពេែលអំនកខ្លួិតជំិតរង្គុើង្គុ់មូលហើើយៈនៅពីីម�ខ្លួគួំនូសុផើល់សុិទធិអាទិភាពីសុូម

ជ្រើែើសុរៀីសុគួនួង្គុផួ�វដែែលសុមស្រុែបដោយៈផ្នែិែកលើើផ្លាាែកសុញ្ញាាែគ្រែប់គ្រែង្គុគួនួង្គុផួ�វ

និង្គុសុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វ។

• នៅពេែលចូលទៅរង្គុើង្គុ់មូលសុូមផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍ទាំំង្គុអំសុ់ដែែល

មានស្រាែែប់នៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់មូល។

• បនាំាែប់ពីីឆ្លួង្គុផ�តផួ�វម�នការចាកចេែញរបសុ់អំនកសុូមផើល់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែសុម្រាែែប់ការ

បត់សាាែំបនាំាែប់មកចាកចេែញ។

• សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

អំើីដែែល់ម្មិន់ត្រូែ�វធ្វើើើ
• ក�ំបើ�រគួនួង្គុផួ�វនៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់មូល។

• ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុឬបើើកបរនៅកែែបឿែររថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញឬរថ្មីយៈនែក្រែ�ង្គុ។ពីួកគេែអាចបើើក

ជាន់លើើគួនួង្គុផួ�វឬមិនអាចមើើលឃើើញអំនក។

• ក�ំបើើកបរនៅគួនួង្គុផួ�វខ្លាង្គុក្រៅែែលើើសុពីីការអំន�ញ្ញាាែត។វ៉ាកាត់បនិយៈប្រែសុិទធភាពី

នៃែរង្គុើង្គុ់មូលនិង្គុបង្កើើើតគ្រោែែ�ថាាែក់ដ្ឋល់យានជំំនិ�ដែែលចេែញពីីគួនួង្គុផួ�វ

ខ្លាង្គុកន�ង្គុដោយៈស្រុែបចែបាប់។

5.5ការបើើកបរផ្ដែ�វក្រែ�សំ/ជំន់បទី
គ្រោែែ�ថាាែក់បើើកបរនិង្គុសាាែនភាពីផួ�វមួយៈចំនួនមានលកខណ្ណៈពីិសៀែសុចំពោះ�ផួ�វកខ្លួើក់និង្គុផួ�វក្រែ�សុនៅពេែលប្រើែៀបធ្វើៀបជាមួយៈផួ�វកៅសុីូ។សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននិង្គុកែែតម្រូែ�វសុម្រាែែប់

សាាែនភាពីខ្លាង្គុក្រោែែម។

ការកាត់បនិយៈការអំូសុទាំញ
ការបើើកបរនៅលើើក្រែ�សុរល�ង្គុគួឺពីិបាកជាង្គុការបើើកបរលើើចិញ្ចើចើមផួ�វដោយៈសារតែែ

សុំបកកង្គុ់របសុ់អំនកមិនមានកមាាែំង្គុអំូសុទាំញដើើមែបឿីផែល់ឱ្ែយអំនកនូវការគ្រែប់គ្រែង្គុ

ប្រែកបដោយៈសុិិរភាពី។បនិយៈលើែបឿឿនជើៀសុវ៉ាង្គុការបត់ភាាែមៗបង្កើើើនលើែបឿឿននិង្គុ

ចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុយៈឺតៗនិង្គុបង្កើើើនចមាាែយៈនៅពីីក្រោែែយៈរបសុ់អំនក។

លទធភាពីមើើលឃើើញដែែលបានដ្ឋាក់កំហិត
ដើើមឈើើវ៉ាលពោះតអំគ្នារភិនំនិង្គុធឺូលីអាចរ៉ារ៉ាំង្គុទិដ្ឋឋភាពីរបសុ់អំនកបើើកបរចំពោះ�

យានជំំនិ�ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់ឬយានជំំនិ�ដែែលចូលពីីចំហើៀង្គុ។សុមាាែល់ទីតាំង្គុមើើល

មិនឃើើញដើើមែបឿីប្រែមើើលទ�កជាម�នឱ្ែយបានប្រែសៀើរនិង្គុត្រៀែៀមខ្លួួ�នសុម្រាែែប់គ្រោែែ�ថាាែក់

ដែែលអាចកៀើតមាន។

ក�ំដើើរឆ្លួង្គុកាត់គួនួង្គុផួ�វរ៉ាង្គុរង្គុើង្គុ់
នៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់មូលទៅកាន់ទីតាំង្គុ
រង្គុើង្គុ់មូល។

ក�ំដើើរឆ្លួង្គុកាត់គួនួង្គុផួ�វរ៉ាង្គុរង្គុើង្គុ់
នៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់មូលទៅកាន់ទីតាំង្គុ
រង្គុើង្គុ់មូល។

គែែម្មរងើង់ម្មូល់៖រចនាំឡើើង្គុដើើមែបឿី
សុម្រូែ�លដ្ឋល់កង្គុ់ខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែ
យានជំំនិ�វែែង្គុ(រថ្មីយៈនែក�ង្គុតាន័រ
យានជំំនិ�ដែែលមានរ��មុកឡានពីនួត់
អំគួុិភិ័យៈ។ល។)ប្រែសុិនបើើចាំបាច់
នៅពេែលរ�ករករង្គុើង្គុ់មូល

គែែម្មរងើង់ម្មូល់៖រចនាំឡើើង្គុដើើមែបឿី
សុម្រូែ�លដ្ឋល់កង្គុ់ខ្លាង្គុក្រោែែយៈនៃែ
យានជំំនិ�វែែង្គុ(រថ្មីយៈនែក�ង្គុតាន័រ
យានជំំនិ�ដែែលមានរ��មុកឡានពីនួត់
អំគួុិភិ័យៈ។ល។)ប្រែសុិនបើើចាំបាច់
នៅពេែលរ�ករករង្គុើង្គុ់មូល

សុញ្ញាាែសុមាាែល់គួំនូសុផើល់សុិទធិអាទិភាពី

ទីតាំង្គុរង្គុើង្គុ់មូល

សុួនបែែង្គុចែែកផួ�វ

គួំនូសុឆ្លួង្គុកាត់ ផ្លាាែកសំញ្ញាាែគ្រែប់គ្រែងគឺន់ែងផ្ដែ�វទីូទៅ

ការខ្លួិតជិំតយានជំំនិ�ត្រូែ�វតែែផើល់
សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកថី្មើើរជើើង្គុនៅគួំនូសុ
ឆ្លួង្គុកាត់និង្គុឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់មូល។

ការខ្លួិតជិំតយានជំំនិ�ត្រូែ�វតែែផើល់
សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកថី្មើើរជើើង្គុនៅគួំនូសុ
ឆ្លួង្គុកាត់និង្គុឱ្ែយចរ៉ាចរណ្ណ៍នៅកន�ង្គុរង្គុើង្គុ់
មូល។

គែែមរង្គុើង់្គុមូល គែែមរង្គុើង់្គុមូល
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ផួ�វប្រែសុពីើដែែលមិនមានការគ្រែប់គ្រែង្គុ
ផួ�វប្រែសុពីើដែែលមិនមានការគ្រែប់គ្រែង្គុគួឺជារៀ�ង្គុធឺមីតានៅលើើផួ�វក្រែ�សុ។ផួ�វទាំំង្គុនោះ�

មិនសុិិតក្រោែែមការគ្រែប់គ្រែង្គុដោយៈផ្លាាែកសុញ្ញាាែឈប់ឬផើល់សុិទធិអាទិភាពីទៀែ។

អំនកបើើកបរទាំំង្គុអំសុ់គួួរតែែប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់សុម្រាែែប់

ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់។សុូមចង្គុចាំថាអំនកមិនអាចពីឹង្គុផ្នែិែកលើើផ្នែែសេែង្គុធឺូលីដ្ឋី

ជានិចចដើើមែបឿីកំណ្ណត់ថាយានជំំនិ�ដែែលឆ្លួង្គុកាត់នឹង្គុខ្លួិតជំិតនោះ�ទៀែ។

នៅផួ�វប្រែសុពីើដែែលមិនមានការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�នៅ

ខ្លាង្គុឆ្វេើែង្គុគួួរតែែផើល់សុិទធិអាទិភាពី។ក�ំសុនីត់ថាផួ�វប្រែសុពីើ

ស្រុែឡិ�ឬថាយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតនឹង្គុឈប់។

ចិញ្ចើចើមផួ�វទន់
ចិញ្ចើចើមផួ�វនៅលើើផួ�វជំនបទជាទូទៅទន់និង្គុតូចជាង្គុចំណ្ណុចកណាាែលនៃែផួ�វ។

ចិញ្ចើចើមផួ�វដែែលមានក្រែ�សុរល�ង្គុ/កមើះែចកមះីធ្វើើើឱ្ែយយានជំំនិ�កាន់តែែពីិបាកគ្រែប់គ្រែង្គុ

ហើើយៈនឹង្គុទាំញយានជំំនិ�របសុ់អំនកឆ្នោាែ�ទៅរកប្រែឡាយៈ។បនិយៈលើែបឿឿនជានិចច

នៅពេែលជំួបនឹង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតឬគ្រែប់ពេែលដែែលអំនកកំពី�ង្គុបើើកបរជំិតឬនៅ

លើើចិញ្ចើចើមផួ�វក្រែ�សុ។

ធឺូលីដ្ឋី
ប្រើែើចង្កើើ�ង្គុភើួើង្គុកូតដើើមែបឿីធ្វើើើឱ្ែយយានជំំនិ�របសុ់អំនកមើើលឃើើញកាន់តែែចែបាសុ់ចំពោះ�

អំនកដ្ឋទៃែអំំឡិ�ង្គុពេែលមានសាាែនភាពីធឺូលីដ្ឋីខ្លាាែំង្គុ។

ការជំួបយានជំំនិ�ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់
ផួ�វក្រែ�សុនៅជំនបទមានលកខណ្ណៈតូចចង្កើិ�តហើើយៈមិនមានសុញ្ញាាែសុមាាែល់គួនួង្គុផួ�វ

ទៀែ។បនិយៈលើែបឿឿនហើើយៈបនែដ្ឋំណើើរដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនដោយៈផ្លាាែសុ់ទីទៅឆ្នាំាែយៈទៅ

ខ្លាង្គុសាំែំនៅពេែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការធ្វើើើបែែបនោះ�។យានជំំនិ�ច្រើែើនបង្កើើើតផ្នែែសេែង្គុ

ធឺូលីដ្ឋីនិង្គុកាត់បនិយៈការមើើលឃើើញ។

សាាែនតូចចង្កើិ�ត
អំនកបើើកបរគួួរតែែមានការប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននៅពេែលខ្លួិតជំិតដ្ឋល់សាាែនតូចចង្កើិ�ត។សាាែន

ជាច្រើែើននៅលើើផួ�វក្រែ�សុជំនបទមានលកខណ្ណៈតូចចង្កើិ�តជាង្គុផួ�វហើើយៈអាចផះ�ក

យានជំំនិ�បានតែែមួយៈគ្រឿែ�ង្គុកន�ង្គុពេែលតែែមួយៈបុ�ណ្ដោះះែ�។សុូមត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់សុម្រាែែប់

ចរ៉ាចរណ្ណ៍ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់។

ផួ�វកោង្គុនិង្គុទីទួលចោត
ម�នពេែលឡើើង្គុដ្ឋល់កំពីូលទីទួលឬម�នចូលផួ�វកោង្គុសុូមបនិយៈលើែបឿឿនផ្លាាែសុ់ទីទៅ

ផ្នែនែកខ្លាង្គុសាំែំផួ�វហើើយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�យានជំំនិ�ដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់។ទីទួលនិង្គុ

ផួ�វកោង្គុនៅលើើផួ�វជំនបទជារៀ�យៈៗចោតជាង្គុនិង្គុកោង្គុជាង្គុនៅលើើផួ�វលើែបឿឿន

លើ�ន។

ផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់
បនិយៈលើែបឿឿនជានិចចមើើលផួ�វទាំំង្គុពីីរហើើយៈត្រៀែៀមខ្លួួ�នឈប់សុម្រាែែប់រថ្មីភើួើង្គុម�នពេែល

ឆ្លួង្គុកាត់ផួ�វ។មិនដ្ឋូចផួ�វដែែកឆ្លួង្គុកាត់ភាគួច្រើែើននៅលើើផួ�វធឺំទៀែជាធឺមីតាមិនមានភើួើង្គុ

ភិួឺពីណ្ណ៌ក្រែហមកណ្ណតឹង្គុព្រែមានច្រែកផួ�វឆ្លួង្គុកាត់ឬសុញ្ញាាែសុមាាែល់ចិញ្ចើចើមផួ�វនៅផួ�វ

រថ្មីភើួើង្គុឆ្លួង្គុកាត់ជំនបទឡើើយៈ។

យានជំំនិ�ដែែលផ្លាាែសុ់ទីយៈឺតនិង្គុ/ឬធឺំ
វ៉ាជារៀ�ង្គុធឺមីតាដែែលជំួបប្រែទ�នឹង្គុយានជំំនិ�ដែែលធឺំនិង្គុផ្លាាែសុ់ទីយៈឺតដ្ឋូចជា

យានជំំនិ�ដ្ឋឹកឧបករណ្ណ៍កសុិដ្ឋាាែនATV/UTVកង្គុ់យានជំំនិ�អំូសុទាំញដោយៈសុតើ

សៀែ�និង្គុយានជំំនិ�ឧបករណ្ណ៍ថែែទាំំផួ�វនៅលើើផួ�វជំនបទ។វ៉ាមានសារៈសុំខ្លាន់ណាសុ់

កន�ង្គុការកំណ្ណត់អំតែសុញ្ញាាែណ្ណយានជំំនិ�ទាំំង្គុនេះែ�ឱ្ែយបានឆ្នាំប់និង្គុបនិយៈលើែបឿឿន

នៅពេែលចូលទៅជំិត។

យានជំំនិ�ដ្ឋឹកឧបករណ្ណ៍កសុិដ្ឋាាែនអាចបត់បានធឺំទូលាយៈនៅច្រែកចូលដែែលមិន

សុមាាែល់។យានជំំនិ�ដ្ឋឹកឧបករណ្ណ៍កសុិដ្ឋាាែនធឺំទូលាយៈជាង្គុផួ�វទៅទៀៀត។បនើដ្ឋំណើើរ

ដោយៈមានការប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនខ្លួពសុ់បំផ�តនៅពេែលពីែយាយាមវ៉ាាែជែែង្គុ។ពីួកគេែប្រែហែែល

ជាមើើលយានជំំនិ�របសុ់អំនកមិនឃើើញទៀែហើើយៈភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់អាចនឹង្គុពីិបាករក

ឃើើញ។

5.6ការបើើកបរពេែល់យប់
សុូមចង្គុចាំចំណ្ណុចខ្លាង្គុក្រោែែមនៅពេែលបើើកបរនៅទីង្គុង្គុឹត។

• ដើើមែបឿីបុ�បុូវសុម្រាែែប់ការមើើលមិនសុូវឃើើញសុូមបនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់អំនកនិង្គុ
បង្កើើើនចមាាែយៈនៅពីីក្រោែែយៈរបសុ់អំនក។

• ការចាំង្គុពីនួឺពីីចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួដែែលនឹង្គុមកដ្ឋល់ធ្វើើើឱ្ែយមានការពីិបាកមើើល។ការ
សុំឡិឹង្គុមើើលទៅផ្នែនែកខ្លាង្គុសាំែំនៃែផួ�វនិង្គុការកែែតម្រូែ�វកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈអាច
ជំួយៈកាត់បនិយៈការចាំង្គុពីនួឺរបសុ់ចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួ។

• គួួរតែែបើើកចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួម�នពេែលថ្ងៃៀែលិចដើើមែបឿីធ្វើើើឱ្ែយរថ្មីយៈនែកាន់តែែអាចមើើល
ឃើើញ។

• ភើួើង្គុហាំែគួួរតែែត្រូែ�វបានប្រើែើតែែនៅពេែលអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតមើើលមិនឃើើញ
ភើួើង្គុហាំែទាំំង្គុនោះ�បុ�ណ្ដោះះែ�ដ្ឋូចជាផួ�វឆ្នាំាែយៈដែែលមានចរ៉ាចរណ្ណ៍តិចតួច។

• ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វបានធ្វើើើឱ្ែយមើើលមិនឃើើញដោយៈចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួរបសុ់យានជំំនិ�
ផ្ែសេែង្គុទៀៀតសុូមបនិយៈលើែបឿឿននិង្គុមើើលគួំនូសុឆ្លន�តពីណ្ណ៌សុនៅគែែមខ្លាង្គុសាាែំ
នៃែចិញ្ចើចើមផួ�វ។ពីនឺួដែែលភិួឺអាចធ្វើើើឱ្ែយអំនកមានអារមីណ្ណ៍ថាស្រុែវ៉ាំង្គុបនែិចបុ�ន្តែែែ
អារមីណ្ណ៍នេះែ�នឹង្គុបាត់ទៅវិញភាាែមៗ។
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5.7កាំែន់់ន់ិងសំត្តើពាហន់ៈផ្ែសេែងទេៀត្ត
ត្រូែ�វប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�សុតើពាហនៈពេែលបើើកបរជាពីិសៀែសុនៅពេែលថ្ងៃៀែរ�និង្គុថ្ងៃៀែលិច។ប្រែសំិន់បើើជំួបសំត្តើពាហន់ៈហើើយម្មិន់មាន់ពេែល់ឈូប់ក�ំបដ�រទិីសំដៅរៀែច��ឡើើងដោយសារ

ការធ្វើើើបែែបនេះែ�ទីំន់ងជាបណាាែល់ឱ្ែយមាន់គ្រោះែែ�ថាោែក់កាន់់តែែធឺៃន់់ធឺៃរ។ប្រែសុិនបើើអំនកប�កសុតើកាំែន់ឬសុតើពាហនៈផ្ែសេែង្គុទៀៀតសុូមអំន�វតែតាមបែែបបទសុែង្គុ់ដ្ឋារនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់(មើើលផ្នែនែកទី
5.14នៅលើើទំពី័រទី59)។

មូលហើែត�មួយៈកន�ង្គុចំណ្ដោះមមូលហើែត�ចមែបឿង្គុនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់នៅលើើផួ�វរដ្ឋឋIowaគួឺសុតើព្រៃែែដែែលជាធឺមីតាមានសុតើកាំែន់។ខ្ែត�លាវិចះិកានិង្គុឧសុភាគួឺជាខ្ែដែែលមានការប�កសុតើកាំែន់

ច្រើែើនបំផ�ត។ទោះ�យាាែង្គុណាក៏ដោយៈការប�កសុតើកាាែន់អាចកៀើតឡើើង្គុនៅគ្រែប់ពេែលនៃែឆ្នាំាែំ។សុតើកាាែន់ធ្វើើើដ្ឋំណើើរជាក្រែ�មដ្ឋូចេនែ�សុូមមើើលសុតើច្រើែើនទៀៀតជានិចចប្រែសុិនបើើអំនកឃើើញសុតើ

មួយៈ។

5.8ការប្រើែើប្រាែែសំ់ផ្ដែ�វរួម្មគ្នាោែជាម្មួយរថ្មីយន់តដ្ឋឹកទីំន់ិញធឺំៗ
នៅកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ដែែលពាក់ពី័នធនឹង្គុរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញធឺំៗអំនកគ្រែប់គ្រែង្គុរថ្មីយៈនែដែែលជាធឺមីតាគួឺជាអំនកបើើកបរអាចគ្រែប់គ្រែង្គុការសាាែប់បាន78ភាគួរយៈ។ដើើមែបឿីការពារខ្លួួ�នអំនកនិង្គុ

អំនកដំ្ឋណើើររបសុ់អំនកឱ្ែយមានសុ�វតិិភាពីសុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនបន្តែិែមនៅពេែលបើើកបរជំ�ំវិញរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញធឺំៗនិង្គុរថ្មីយៈនែក្រែ�ង្គុ។ការប្រើែើប្រាែែសុ់ផួ�វរួមគ្នាាែជាមួយៈយានជំំនិ�ធឺំៗអាចមាន

គ្រោែែ�ថាាែក់ប្រែសុិនបើើអំនកមិនដ្ឋឹង្គុអំំពីីដែែនកំណ្ណត់របសុ់យានជំំនិ�ទាំំង្គុនោះ�។

មើើលទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញ–“តំបន់មើើលមិនឃើើញ”
រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកជំំនិញធឺំៗមានទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញឬ“តំបន់មើើលមិនឃើើញ”ជំ�ំវិញ

ខ្លាង្គុម�ខ្លួខ្លាង្គុក្រោែែយៈនិង្គុចំហើៀង្គុនៃែយានជំំនិ�។“តំបន់មើើលមិនឃើើញ”ទាំំង្គុនេះែ�

ធ្វើើើឱ្ែយពិីបាកមើើលសុម្រាែែប់អំនកបើើកបររថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញ។ជើៀសុវ៉ាង្គុការជាប់នៅកន�ង្គុ

“តំបន់មើើលមិនឃើើញ”របសុ់រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញ។ប្រែសុិនបើើអំនកមើើលមិនឃើើញ

អំនកបើើកបររថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញនៅកន�ង្គុកញ្ចូចក់របសុ់រថ្មីយៈនែដឹ្ឋកទំនិញទៀែអំនកបើើកបរ

រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញក៏មើើលមិនឃើើញអំនកដែែរ។(មើើលរូបទី5.6)

ជើៀសុវ៉ាង្គុសាាែនភាពីចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុបនាំាែន់
រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញនិង្គុរថ្មីយៈនែក្រែ�ង្គុប្រើែើពេែលយៈូរកន�ង្គុការឈប់បើើប្រើែៀបធ្វើៀបនឹង្គុ

រថ្មីយៈនែតូច។នៅពេែលវ៉ាាែជែែង្គុសុូមមើើលផ្នែនែកខ្លាង្គុម�ខ្លួនៃែរថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញនៅកន�ង្គុ

កញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈរបសុ់អំនកម�នពេែលវ៉ាាែទៅខ្លាង្គុម�ខ្លួនិង្គុជើៀសុវ៉ាង្គុវ៉ាាែនៅខ្លាង្គុម�ខ្លួ

រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញដែែលបង្កើើើតឱ្ែយមានសាាែនភាពីចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុបនាំាែន់។

ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញ

ដែែលត្រូែ�វការផួ�វធឺំសុម្រាែែប់បត់សាាែំ
ជំួនកាលអំនកបើើកបររថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញត្រូែ�វការផួ�វទូលាយៈទៅឆ្វេើែង្គុដើើមែបឿីសុម្រូែបខ្លួួ�ន

បត់សាាែំប្រែកបដោយៈសុ�វតិិភាពី។ពីួកគេែមើើលមិនឃើើញរថ្មីយៈនែតូចៗដោយៈផ្លាាែល់

នៅខ្លាង្គុក្រោែែយៈឬនៅកែែបឿែរពីួកគេែទៀែ។ការសុិិតនៅចនោះាែ�រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញនិង្គុគែែម

ចិញ្ចើចើមផួ�វជំិតពេែកបង្កើើើនលទធភាពីនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់។ដ្ឋូចេនែ�សុូមយៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់ចំពោះ�

ភើួើង្គុសុញ្ញាាែរបសុ់រថ្មីយៈនែដ្ឋឹកទំនិញនិង្គុផើល់ចនោះាែ�ធឺំឱ្ែយពីួកគេែដើើមែបឿីធ្វើើើសុកមីភាពី។

ខ្វែែត្ត�លាវិចះិកាន់ិងឧសំភាគឺឺជាខ្វែែ

ដែែល់មាន់ការប�កសំត្តើកាាែន់់ច្រើែើន់បំផ្ដ�ត្ត

ក�ំគេែចទៅរកសំត្តើកាំែន់់

រូបទីី5.6៖“ត្តំបន់់មើើល់ម្មិន់ឃើើញ”របសំ់រថ្មីយន់តក�ងតាំន់័រ

រូបភាពីក្រាែែហើិករបសុ់FMCSA,sharetheroadsafely.gov

ការយល់់ដ្ឋឹងអំំពីីទីីតាំំងមើើល់ម្មិន់ឃើើញ
គ្នាាែន់បញ្ញាាែ គ្នាាែន់បញ្ញាាែ

គ្នាាែន់បញ្ញាាែ

គ្នាាែន់បញ្ញាាែ

គឺន់ែងផ្ដែ�វទីី1

គឺន់ែងផ្ដែ�វទីី2

20ហើីត្ត30ហើីត្ត
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5.9ការប្រើែើប្រាែែសំ់ផ្ដែ�វរួម្មគ្នាោែជាម្មួយម្មុូត្តូ
• គោរពីចនោះាែ�យានជំំនិ�របសុ់មុូតូនិង្គុទីតាំង្គុរបសុ់វ៉ាកន�ង្គុចរ៉ាចរណ្ណ៍។

• ផួ�វប្រែសុពីើជាកន្តែួែង្គុដែែលទំនង្គុបំផ�តសុម្រាែែប់ការបុ�ទង្គុុិចគ្នាាែរវ៉ាង្គុរថ្មីយៈនែ/

មុូតូ។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាអំនកមើើលឃើើញមុូតូនិង្គុដ្ឋឹង្គុអំំពីីលើែបឿឿនរបសុ់វ៉ាម�ន

ពេែលអំនកចាប់ផ្ើើមបត់ឬចូលកន�ង្គុផួ�វប្រែសុពីើ។

• ភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់មិនបិទដោយៈសុើ័យៈប្រែវតែិនៅលើើមុូតូទៀែហើើយៈមើង្គុមាាែល

អំនកជិំ�មុូតូភើួែចបិទភើួើង្គុសុញ្ញាាែទាំំង្គុនោះ�បនាំាែប់ពីីបញ្ចូចប់ការបត់។ត្រូែ�វ

ប្រាែែកដ្ឋថាអំនកដ្ឋឹង្គុថាអំនកជំិ�នឹង្គុធ្វើើើអំើីម�នពេែលអំនកផ្លាាែសុ់ទីចូលកន�ង្គុផួ�វ

របសុ់មុូតូ។

• នៅពេែលបើើកបរនៅពីីក្រោែែយៈមុូតូសុូមទ�កចមាាែយៈនៅពីីក្រោែែយៈយាាែង្គុតិច

3-4វិនាំទី។ការធ្វើើើបែែបនេះែ�ផើល់ចនោះាែ�គ្រែប់គ្រាែែន់ដ្ឋល់អំនកជំិ�កន�ង្គុការ

ធ្វើើើសុកមីភាពីឬឈប់បនាំាែន់។នៅពេែលផួ�វសៀើមឬរអំិលសុូមសុិិតនៅ

ពីីក្រោែែយៈឱ្ែយកាន់តែែឆ្នាំាែយៈ។ដោយៈប្រើែើកង្គុ់តែែពីីរបុ�ណ្ដោះះែ�បុ�នឹង្គុចិញ្ចើចើមផួ�វ

មុូតូអាចនឹង្គុមិនមានលំនឹង្គុខ្លាាែំង្គុទៀែនៅពេែលពីែយាយាមឈប់ភាាែមៗ។

• នៅពេែលវ៉ាាែជែែង្គុមុូតូសុូមបើើកគួនួង្គុផួ�វពេែញសុម្រាែែប់មុូតូ។ក�ំសុម្រូែ�កចូល

ទៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វតែែមួយៈជាមួយៈកង្គុ់។

• ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ហើែត�ការណ្ណ៍មិនបានរំពីឹង្គុទ�កនិង្គុផើល់ការប្រើែើប្រាែែសុ់

ផួ�វរួមគ្នាាែជាមួយៈអំនកជំិ�មុូតូ។

5.10ការប្រើែើប្រាែែសំ់ផ្ដែ�វរួម្មគ្នាោែជាម្មួយ
អំនកជំិ�កង់ន់ិងអំនកថ្មើមើរជើើង

សៀះែន់ផ្ដែ�វរកមើើល់កង់ន់ិងជើើង
ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនជាពីិសៀែសុដើើមែបឿីរកមើើលមន�សុែសេដែែលដើើរនិង្គុជំិ�កង្គុ់ម�នពេែលបត់នៅផួ�វ

ប្រែសុពីើនិង្គុផួ�វចូលផះ�។

ផ្ដដល់់សំិទីិិអាទីិភាពីឱ្ែយអំនកថ្មើមើរជើើង
យៈកចិតែទ�កដ្ឋាក់ចំពោះ�ភើួើង្គុសុញ្ញាាែអំនកថ្មើីើរជើើង្គុនិង្គុផើល់សុិទធិអាទិភាពីឱ្ែយអំនកដើើរទៅ

ម�ន។

ប្រែ�ងប្រែយ័ត្តននៅពេែល់វាាែជែែងយាន់ជំំន់ិ�ដែែល់ឈូប់សៀៃ�ម្ម
ក�ំវ៉ាាែជែែង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតដែែលបានឈប់ឬកំពី�ង្គុបនិយៈលើែបឿឿនសុម្រាែែប់

អំនកថី្មើើរជើើង្គុឱ្ែយសោ�។សុូមចង្គុចាំថាអំនកប្រែហែែលជាមិនអាចមើើលឃើើញអំនកថ្មើីើរជើើង្គុ

ទៀែនៅពេែលអំនកខ្លួិតជំិតដ្ឋល់យានជំំនិ�ដែែលឈប់សៀៀ�មដ្ឋូចេនែ�សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន។

ប្រែ�ងប្រែយ័ត្តនចំពោះ�កង់
អំនកដែែលជំិ�កង្គុ់មានសុិទធិជំិ�នៅលើើផួ�វហើើយៈជារៀ�យៈៗត្រូែ�វបានហាមឃាត់មិនឱ្ែយជំិ�

នៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វដ្ឋូចេនែ�សុូមគោរពីសុិទធិរបសុ់ពីួកគេែនៅទីនោះ�។

ការវាាែជែែងដោយសំ�វត្តិិភាពី
នៅពេែលវ៉ាាែជែែង្គុអំនកជំិ�កង្គុ់អំនកត្រូែ�វតែែផ្លាាែសុ់បែ�រគួនួង្គុផួ�វទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុដោយៈផែល់ឱ្ែយអំនក

ជំិ�កង្គុ់នូវគួនួង្គុផួ�វទាំំង្គុមូលដ្ឋូចអំនកធាាែប់ធ្វើើើជាមួយៈយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ក�ំបត់ទៅ

សាាែំរហូតទាំល់តែែអំនកអាចមើើលឃើើញអំនកជំិ�កង្គុ់នៅកន�ង្គុកញ្ចូចក់មើើលក្រោែែយៈរបសុ់

អំនក។

ល់ទីិភាពីមើើល់ឃើើញ
រកមើើលអំនកជំិ�កង្គុ់នៅពេែលយៈប់និង្គុមើើលឧបករណ្ណ៍ចំណាំង្គុផ្លាាែតឬភើួើង្គុរបសុ់

ពីួកគេែ។

ពីិន់ិត្តែយមើើល់ទីីតាំំងមើើល់ម្មិន់ឃើើញ
រកមើើលអំនកជំិ�កង្គុ់ដែែលមកពីីខ្លាង្គុក្រោែែយៈជាពីិសៀែសុម�នពេែលបត់សាាែំ។
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ជំំពីូកទី5

5.11យាន់ជំំន់ិ�បិទីនៅថ្លៃៃែកៅំែ
ក�ំទី�កក�មារម្មន់�សំែសេចាំសំ់ម្មន់�សំែសេដែែល់នៅកន�ងបន់ុ�កឬសំត្តើចិញ្ចីឹម្មនៅកន�ងយាន់ជំំន់ិ�ដែែល់ពី័ទីិជំ�ំវិញតែែមាោែក់ឯងឱ្ែយសោះ�។

អាស្រុែ័យៈលើើសុីត�ណ្ណាភាពីនិង្គុសុំណើើមខ្លាង្គុកន�ង្គុយានជំំនិ�អាចឡើើង្គុលើើសុពីី160ដ្ឋឺក្រេែែកន�ង្គុរយៈៈពេែលតិចជាង្គុ10នាំទី។សុូមែបឿីតែែនៅថ្ងៃៀែកៅាែលីមកន�ង្គុកម្រូែិត78ដ្ឋឺក្រេែែខ្លាង្គុកន�ង្គុ

យានជំំនិ�ដែែលចតចោលអាចឡើើង្គុដ្ឋល់100ដ្ឋឺក្រេែែកន�ង្គុរយៈៈពេែលបុ�នាំាែននាំទី។

ការបុ�ពាល់រយៈៈពេែលយៈូរទៅនឹង្គុកមៅាែខ្លាាែំង្គុអាចបណាាែលឱ្ែយដ្ឋាច់សុរសៃែឈ្នាមខ្លួួរកែបាលឬសាាែប់។ប្រែសុិនបើើអំនកឃើើញនរណាមាាែក់មានរោគួសុញ្ញាាែនៃែជំំងឺ្គុដ្ឋាច់សុរសៃែឈ្នាមកន�ង្គុកមៅាែ

សុូមទូរសុពីះទៅលើែខ្លួ911ហើើយៈស្វែើែង្គុរកការពីែយាបាលភាាែមៗ។នៅរដ្ឋឋIowaវ៉ាជារៀ�ង្គុស្រុែបចែបាប់សុម្រាែែប់អំនកកន�ង្គុការបំបែែកបង្គុិ�ចរថ្មីយៈនែដើើមែបឿីផែល់ការពីែយាបាលដ្ឋល់មន�សុែសេឬសុតើ

ដែែលជាប់នៅខ្លាង្គុកន�ង្គុ។

5.12ការបើើកបរនៅពេែល់
មាន់អាកាសំធាត្ត�ម្មិន់ល់ួ
វិធឺីល់ួបំផ្ដ�ត្តកន�ងការត្រៀែៀម្មខ្លួែ�ន់សំម្រាែែប់ការបើើកបរពេែល់មាន់អាកាសំធាត្ត�ម្មិន់ល់ួគឺឺ

ត្រូែ�វជើៀសំវាងការកើើត្តឡើើងដែែល់ម្មិន់បាន់រំពីឹងទី�ក។ធ្វើើើការស្រាែែវជ្រាែែវម្ម�ន់ពេែល់អំនក

ចេែញដ្ឋំណើើរដ្ឋូចេនែ�អំនកអាចកំណ្ណត្ត់ថាតើើអំនកត្រូែ�វកែែត្តម្រុែ�វឬពីន់ែយារពេែល់ការធ្វើើើដំ្ឋណើើរ

របសំ់អំនកឬអំត្ត់។ចូលទៅកាន់511ia.orgឬទាំញយៈកកមីវិធឺីIowa511ដោយៈ

ឥតគិួតថ្ងៃួែដើើមែបឿីមើើលពី័ត៌មានសុម្រាែែប់អំនកធ្វើើើដ្ឋំណើើរដ្ឋូចជាសាាែនភាពីផួ�វពាក់ពី័នធនឹង្គុ

អាកាសុធាត�24/7។511ក៏ផើល់រូបភាពីពីីកាមើែរ៉ាាែរបសុ់យានជំំនិ�ឈូសុព្រែិលដែែល

បានភាាែប់នៅលើើផ្លាាែំង្គុគ្រែប់គ្រែង្គុនិង្គុកាមើែរ៉ាាែចរ៉ាចរណ្ណ៍ផែសាយៈផ្លាាែល់ផង្គុដែែរដើើមែបឿីឱ្ែយអំនក

អាចក្រែឡើែកមើើលសាាែនភាពីដោយៈផ្លាាែល់ដោយៈមិនចាំបាច់បោះ�ជំំហានទៅខ្លាង្គុក្រៅែែ។

(មើើលរូបទី5.7)

ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វតែែបើើកនៅកន�ង្គុអាកាសុធាត�មិនលិសុូម

បនិយៈលើែបឿឿននិង្គុបង្កើើើនចមាាែយៈនៅពីីក្រោែែយៈរបសុ់អំនកដោយៈ

ផើល់ពេែលវេែលាឱ្ែយអំនកកាន់តែែច្រើែើនកន�ង្គុការឈប់។ក�ំប្រើែើឧបករណ្ណ៍

គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរកន�ង្គុអំំឡិ�ង្គុពេែលមានអាកាសុធាត�មិនលិ។

ត្រូែ�វធានាំថាយានជំំនិ�របសុ់អំនកត្រៀែៀមខ្លួួ�នសុម្រាែែប់អាកាសុធាត�មិនលិណាមួយៈដោយៈ

អំន�វតែតាមការណែែនាំំជាប្រែចាំ(មើើលទំពី័រទី20សុម្រាែែប់ការថែែទាំំយានជំំនិ�)។វ៉ាក៏
ជាគួំនិតដ្ឋ៏លិផង្គុដែែរដើើមែបឿីរកែសាឧបករណ្ណ៍ពេែលមានអាសុននសុម្រាែែប់យានជំំនិ�នៅជា

មួយៈអំនកគ្រែប់ពេែលជាពីិសៀែសុអំំឡិ�ង្គុពេែលរដ្ឋូវរង្ហា។(មើើលរូបទី5.8)

រូបទីី5.8៖ឧបករណ្ណ៍សំង្គ្រោះាែែ�នៅរដ្ឋូវរងា

រូបទីី5.7៖511សំម្រាែែប់អាកាសំធាត្ត�ម្មិន់ល់ួ

មើើលរូបភាពីពីីកាមើែរ៉ាាែរបសុ់យានជំំនិ�ឈូសុព្រែិលនៅ

511IA.ORGឬនៅកន�ង្គុកមីវិធឺី511

www.511ia.orgទាញយកម្មមវិធឺី
Iowa511

ឧបករណ្ណ៍ជំំន់ួយបឋម្ម

ឆ្នាំោែំងសាកទីូរសំពីុដៃែ

ធឺ�ងហាាែសំពេែញ

ពីិល់

ឧបករណ្ណ៍កើៀរទីឹកកក/

ច្រាែែសំបោសំព្រែិល់

ត្តន្ត្រីតែី/ហើគែម្ម ខ្វែែសេែដ្ឋងគ�បអាគឺ�យ

ស្វែែបូែកជើើងកវែែង/ស្រោែែម្មដៃែ/

សំមើែ�កបំពាក់ក្រាែែសំ់ៗ

ទីឹក/អាហារសំម្រុែន់់
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ជំំពីូកទី5

ផួ�វសៀើម/រអំិល
ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននៅពេែលបើើកបរម�នពេែលអំំឡិ�ង្គុពេែលនិង្គុក្រោែែយៈពេែលភើួ�ង្គុ។ភើួ�ង្គុ

អាចធ្វើើើឱ្ែយមិនសុូវមើើលឃើើញបើ�រទមាាែប់បើើកបររបសុ់អំនកដ្ឋទៃែនិង្គុបើ�រការកកិតរវ៉ាង្គុ

យានជំំនិ�របសុ់អំនកនិង្គុផួ�វ។អំន�វតែចំណ្ណុចខ្លាង្គុក្រោែែម៖

• បើើកផិួតទឹកនៅពេែលកញ្ចូចក់ខ្លាង្គុម�ខ្លួរថ្មីយៈនែសៀើម។

• បើើកចង្កើើ�ង្គុភើួើង្គុកូតការធ្វើើើបែែបនេះែ�ជំួយៈឱ្ែយអំនកដ្ឋទៃែមើើលឃើើញអំនក។

• បើើកបរយៈឺតជាង្គុធឺមីតានិង្គុបង្កើើើនចមាាែយៈនៅពីីក្រោែែយៈរបសុ់អំនកទៅប្រាែែំឬ
ប្រាែែំមួយៈវិនាំទី។

• មានការប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនជាង្គុម�ននិង្គុបនិយៈលើែបឿឿននៅផួ�វកោង្គុនិង្គុនៅពេែលខ្លួិត
ជំិតដ្ឋល់ផួ�វប្រែសុពីើ។

• បើើកម�ខ្លួង្ហាររំលាយៈអំ័ពីះដើើមែបឿីរកែសាបង្គុិ�ចពីីការច��អំ័ពីះពីីលើើ។

ក�ំប្រើែើឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរនៅកន�ង្គុ

សាាែនភាពីដែែលរអំិលឬសៀើម។

ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វតែែធ្វើើើការកែែតម្រូែ�វពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរសុូមប្រាែែកដ្ឋថាផួ�វខ្លាង្គុម�ខ្លួមាន

ភាពីស្រុែឡិ�ម�ននឹង្គុក្រែឡើែកមើើលផ្លាាែំង្គុគ្រែប់គ្រែង្គុហើើយៈមើើលទៅឆ្នាំាែយៈត្រូែឹមតែែមួយៈ

វិនាំទីឬពីីរវិនាំទីបុ�ណ្ដោះះែ�។

សាាែនភាពីសុំបកកង្គុ់មិនបុ�ដ្ឋី
សាាែនភាពីសុំបកកង្គុ់មិនបុ�ដ្ឋីកៀើតឡើើង្គុដោយៈសារមានទឹកនៅលើើផួ�វដែែលជ្រៅែែជាង្គុ

ផ្ទៃះែសុំបកកង្គុ់។ស្រុែទាំប់ទឹកនេះែ�កាត់បនិយៈការកកិតជាមួយៈសុំបកកង្គុ់ហើើយៈអាច

បណាាែលឱ្ែយបាត់បង្គុ់ការគ្រែប់គ្រែង្គុ។ប្រែសុិនបើើអំនកអាចមើើលឃើើញទឹកជ្រៅែែនៅលើើ

ផួ�វចំណាំង្គុផ្លាាែតនៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វឬប្រែសុិនបើើរថ្មីយៈនែខ្លាង្គុម�ខ្លួមិនទ�កដ្ឋាននៅលើើទឹក

ទៀែរថ្មីយៈនែរបសុ់អំនកអាចមានសាាែនភាពីសុំបកកង្គុ់មិនបុ�ដ្ឋីហើើយៈ។សុូមបនិយៈ

លើែបឿឿន។

ផួ�វមានទឹកជំន់លិច
សៀះើរតែែពាក់កណាាែលនៃែការសាាែប់ដោយៈទឹកជំំនន់ភាាែមៗកៀើតឡើើង្គុនៅកន�ង្គុយានជំំនិ�។

ទឹកហូរមានឥទធិពីលខ្លាាែំង្គុហើើយៈង្ហាយៈនឹង្គុមើើលស្រាែែលបំផ�ត។ទឹកប្រែហែែលកម្រូែិត

6អីំ�ង្គុអាចហូរនាំំយានជំំនិ�ចេែញបានរួមទាំំង្គុរថ្មីយៈនែSUVនិង្គុរថ្មីយៈនែភិីកអាប់ផង្គុ

ដែែរ។

• ក�ំបើើកបរកាត់សាាែនឬផួ�វមានទឹកជំន់លិចឱ្ែយសោ�។ផ្ទៃះែផួ�វខ្លាង្គុក្រោែែមទឹក
អាចមានការខ្លួូចខ្លាតទាំំង្គុស្រុែ�ង្គុ។សុូមបត់រកផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

• ក�ំសុិិតនៅកន�ង្គុយានជំំនិ�ដែែលជំន់លិច។ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�របសុ់អំនកជាប់
គ្នាំង្គុនៅកន�ង្គុទឹកជំំនន់សុូមបោះ�បង្គុ់យានជំំនិ�ហើើយៈផ្លាាែសុ់ទីទៅទីទួលដែែល
ខ្លួពសុ់។

• ប្រែសុិនបើើរថ្មីយៈនែរបសុ់អំនកលិចចូលទៅកន�ង្គុទឹកហើើយៈលិចទឹកសុូមរកែសា
ភាពីសុៀប់សាាែត់។រង្គុ់ចាំឱ្ែយយានជំំនិ�ចូលទឹកពេែញ។បនាំាែប់ពីីទឹកចូលពេែញ
យានជំំនិ�ហើើយៈទាំំែរកាន់តែែង្ហាយៈស្រុែួលបើើក។ហត់ដ្ឋង្កើួើមហើើយៈហែែល
ទៅកាន់ដ្ឋីគោក។

អំ័ពីះ
• ប្រើែើភើួើង្គុកូតឬភើួើង្គុអំ័ពីះប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�របសុ់អំនកមានភើួើង្គុទាំំង្គុនោះ�។

ក�ំប្រើែើភួើើង្គុហាំែដោយៈសារភើួើង្គុទាំំង្គុនោះ�ចាំង្គុនឹង្គុអំ័ពីះដែែលបណាាែលឱ្ែយ
ស្រុែវំ៉ាង្គុនិង្គុកាត់បនិយៈការមើើលឃើើញ។

• បនិយៈលើែបឿឿនរហូតទាំល់តែែលើែបឿឿនរបសុ់អំនកត្រូែ�វគ្នាាែនឹង្គុលទធភាពីមើើលឃើើញ
របសុ់អំនក។

• ប្រែសុិនបើើចាំបាច់សុូមអែែបផួ�វនិង្គុស្វែើែង្គុរកកន្តែួែង្គុមានសុ�វតិិភាពីដើើមែបឿីចត។

ពីែយ��កំប�តតែបឿ�ង្គុ
សៀែវ៉ាអាកាសុធាត�ជាតិចេែញ"ការឃាាែំមើើល"ពីែយ��កំប�តតែបឿ�ង្គុនៅពេែលដែែលពីែយ��

ផុររនះ�ខ្លាាែំង្គុអាចបង្កើើើតលកខខ្លួណ្ណឌដ្ឋូចពីែយ��កំប�តតែបឿ�ង្គុ។វ៉ាគ្រាែែន់តែែមានន័យៈថាពីែយ��

កំប�តតែបឿ�ង្គុអាចកៀើតមានបុ�ណ្ដោះះែ�។ប្រែសុិនបើើមានការចេែញការព្រែមានពីែយ��កំប�តតែបឿ�ង្គុ

ជំិតមកដ្ឋល់ហើើយៈមន�សុែសេទាំំង្គុអំសុ់គួួរតែែស្វែើែង្គុរកទីជំម្រូែកជាបនាំាែន់។ការផែសាយៈ

តាមទូរទសុែសេន៍វិទែយ�អាកាសុធាត�និង្គុសុ�ីរ៉ែែែននៅខ្លាង្គុក្រៅែែអាចជំូនដ្ឋំណ្ណឹង្គុដ្ឋល់

សាធារណ្ណជំនថាមានខ្លួែយល់ពីែយ��កំប�តតែបឿ�ង្គុសុកមីនៅកន�ង្គុតំបន់នេះែ�។

• ប្រែសុិនបើើអំនកកំពី�ង្គុបើើកបរកន�ង្គុពេែលមានពីែយ��កំប�តតែបឿ�ង្គុសុកមីភាពីដ្ឋ៏លិ
បំផ�តគួឺត្រូែ�វស្វែើែង្គុរកអាគ្នាររឹង្គុមាំដើើមែបឿីស្វែើែង្គុរកទីជំម្រូែក។

• ប្រែសុិនបើើអំនកមិនអាចទៅដ្ឋល់ទីជំម្រូែកបានទៀែសុូមអែែបកៀៀនឱ្នច��ក្រោែែម
បង្គុិ�ចកន�ង្គុយានជំំនិ�បនែពាក់ខ្ែសេែក្រែវ៉ាាែត់សុ�វតិិភាពីរបសុ់អំនកឱ្ែយជាប់ហើើយៈ
គ្រែបកែបាលរបសុ់អំនកដោយៈដៃែឬវតិ�ដ្ឋូចជាភិួយៈឬខៀនើយៈ។

• មែយាាែង្គុទៀៀតប្រែសុិនបើើអំនកអាចចេែញពីីយានជំំនិ�របសុ់អំនកដោយៈសុ�វតិិភាពី
សុូមការពារខ្លួួ�ននៅកន�ង្គុប្រែឡាយៈឬជ្រោែែ�ទាំបខ្លួណ្ណៈពេែលដែែលគ្រែបកែបាល
របសុ់អំនកដោយៈដៃែឬវតិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀត។

• សុិិតនៅឱ្ែយឆ្នាំាែយៈពីីសាាែនឬសាាែនអាកាសុ។
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ជំំពីូកទី5

ទឹកកកនិង្គុព្រែិល
• ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋថាយានជំំនិ�ទាំំង្គុមូលរបសុ់អំនកមិនមានព្រែិលនិង្គុទឹកកកម�ន

ពេែលបើើកបរវ៉ារួមមានបង្គុិ�ចចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួភើួើង្គុសុញ្ញាាែបត់និង្គុភើួើង្គុក្រោែែយៈ។

• សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនចំពោះ�ទឹកកកខ្មៅាែ។នៅពេែលសុីត�ណ្ណាភាពីធាាែក់ច��
សុំណើើមអាចកាាែយៈជាទឹកកកនៅលើើផ្ទៃះែផួ�វ។ជារៀ�យៈៗទឹកកកនេះែ�ត្រូែ�វ
បានគេែហៅថាទឹកកកខ្មៅាែព្រោះែែ�វ៉ាសៀះើរតែែមើើលមិនឃើើញហើើយៈជារៀ�យៈៗ
ធ្វើើើឱ្ែយអំនកបើើកបរភាាែក់ផ្ិើល។ទឹកកកខ្មៅាែអាចកៀើតឡើើង្គុគ្រែប់ទីកន្តែួែង្គុបុ�ន្តែែែ
ជាធឺមីតាវ៉ាកៀើតឡើើង្គុនៅលើើសាាែននិង្គុសាាែនអាកាសុដែែលសុំណើើមកក
យាាែង្គុលើ�នដោយៈសារខ្លួែយល់ចេែញចូលទាំំង្គុខ្លាង្គុលើើនិង្គុខ្លាង្គុក្រោែែមផ្ទៃះែផួ�វ។
ដោយៈសារតែែបែែបនេះែ�សាាែននិង្គុសាាែនអាកាសុអាចនឹង្គុរអំិលទោះ�បីជា
នៅពេែលផ្ទៃះែផួ�វផ្ែសេែង្គុទៀៀតមិនរអំិលក៏ដោយៈ។(មើើលរូបទី5.9)

• នៅពេែលចាប់ផ្ើើមបើើកបរពីីទីតាំង្គុដែែលបានឈប់សុូមរកែសាកង់្គុឱ្ែយត្រូែង្គុ់
ទៅម�ខ្លួនិង្គុបង្កើើើនលើែបឿឿនតិចៗដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុការរៀែកង្គុ់។

• បនិយៈលើែបឿឿនរបសុ់អំនកដើើមែបឿីបុ�បុូវការបាត់បង្គុ់កមាាែំង្គុទាំញ។

• ក�ំប្រើែើឧបករណ្ណ៍គ្រែប់គ្រែង្គុការបើើកបរនៅកន�ង្គុសាាែនភាពីដែែលមានព្រែិលឬ
ទឹកកក។

• ចាប់ផ្ើើមបនិយៈលើែបឿឿនឱ្ែយយៈូរម�នពេែលរំពីឹង្គុថានឹង្គុឈប់នៅផួ�វប្រែសុពីើឬ
ផួ�វបត់។ចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុតែែនៅពេែលធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅគួំនូសុត្រូែង្គុ់បុ�ណ្ដោះះែ�។ចមាាែយៈ
ឈប់អាចច្រើែើនជាង្គុ10ដ្ឋង្គុនៅកន�ង្គុទឹកកកនិង្គុព្រែិល។

• សុិិតនៅឱ្ែយឆ្នាំាែយៈពីីក្រោែែយៈយានជំំនិ�ខ្លាង្គុម�ខ្លួដូ្ឋចេនែ�អំនកនឹង្គុមិនចាំបាច់ឈប់
ភាាែមៗដែែលអាចបង្គុើឱ្ែយមានការរអំិលទៀែ។

ការធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅលើើផ្ដែ�វរួម្មគ្នាោែជាម្មួយយាន់ជំំន់ិ�ឈូូសំព្រែិល់
ប្រែសុិនបើើអំនកកំពី�ង្គុបើើកបរកន�ង្គុរដ្ឋូវរង្ហាកន�ង្គុរដ្ឋឋIowaមានឱ្កាសុច្រើែើនដែែលអំនកនឹង្គុ

ត្រូែ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរនៅលើើផួ�វរួមគ្នាាែជាមួយៈយានជំំនិ�ឈូសុព្រែិលនៅចំណ្ណុចណាមួយៈ។

• ប្រែ�ងប្រែយ័ត្តននៅពេែល់ខ្លួិត្តជំិត្តដ្ឋល់់យាន់ជំំន់ិ�ឈូូសំព្រែិល់។ជាទូទៅ
យានជំំនិ�ឈូសុព្រែិលដ្ឋំណើើរការនៅលើែបឿឿន25-35mph។អំនកបើើកបរ
ជាច្រើែើនមិនដ្ឋឹង្គុអំំពីីរៀ�ង្គុនេះែ�ទៀែហើើយៈប�កយានជំំនិ�ទាំំង្គុនោះ�ពីី
ខ្លាង្គុក្រោែែយៈ។

• ក�ំវាាែជែែងនៅលើើចំហើៀងចិញ្ចើីើម្មផ្ដែ�វនៃែយាន់ជំំន់ិ�ឈូូសំព្រែិល់។យានជំំនិ�
ឈូសុព្រែិលនឹង្គុឈូសុព្រែិលទៅចិញ្ចើចើមផួ�វ។

• ផ្ដដល់់ចនោះាែ�ទីំនេះែរឱ្ែយយាន់ជំំន់ិ�ទាំងនោះ�ធ្វើើើការ។យានជំំនិ�ឈូសុព្រែិល
មានទីតាំង្គុមើើលមិនឃើើញធឺំនិង្គុអាចធ្វើើើឱ្ែយដ្ឋ�ំព្រែិលនៅជំ�ំវិញយានជំំនិ�ទាំំង្គុ
នោះ�កាាែយៈជារឹង្គុដោយៈធ្វើើើឱ្ែយមានការពីិបាកសុម្រាែែប់អំនកកន�ង្គុការមើើលឃើើញ
និង្គុការពីិបាកសុម្រាែែប់យានជំំនិ�ទាំំង្គុនោះ�កន�ង្គុការមើើលឃើើញអំនក។វ៉ាជា
រៀ�ង្គុលិបំផ�តកន�ង្គុការសុិិតនៅពីីក្រោែែយៈនិង្គុអំត់ធឺីត់រហូតទាំល់តែែអំនកអាចវ៉ាាែ
ជែែង្គុបានដោយៈសុ�វតិិភាពី។

• ទី�កចនោះាែ�ទីំនេះែរឱ្ែយបាន់ធឺំនៅពេែល់វាាែជែែង។ផ្នែួែឈូសុរបសុ់យានជំំនិ�
ឈូសុព្រែិលអាចនឹង្គុលើៀនចេែញវែែង្គុជាង្គុទទឹង្គុរបសុ់យានជំំនិ�ឈូសុព្រែិល។

ជាប់គ្នាំងនៅកន�ងព្រែិល់
ទាំំង្គុនេះែ�គួឺជាគួនួឹ�មួយៈចំនួនប្រែសុិនបើើអំនកជាប់គ្នាំង្គុនៅកន�ង្គុព្រែិល។

• ប្រែសុិនបើើអាចសុូមអែែបយានជំំនិ�របសុ់អំនកនៅលើើចិញ្ចើចើមផួ�វនិង្គុបនែសុិិត
នៅកន�ង្គុយានជំំនិ�ដើើមែបឿីជើៀសុវ៉ាង្គុយានជំំនិ�ផ្ែសេែង្គុទៀៀតប�ក។

• ហៅទូរសុពីះទៅលើែខ្លួ911ដើើមែបឿីសៀនើសុ�ំជំំនួយៈសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់។ដើើមែបឿីជំួយៈ
ណែែនាំំប�គួុលិកសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់ឱ្ែយមកទីតាំង្គុរបសុ់អំនកសុូមរកមើើលលើែខ្លួ
ប្រាែែប់ផួ�វចាកចេែញបង្ហោះាែលចមាាែយៈផួ�វឆ្លួង្គុកាត់ឬទីសុមាាែល់។

• ទីីតាំំងដែែល់មាន់សំ�វត្តិិភាពីបំផ្ដ�ត្តគឺឺត្រូែ�វសំិិត្តនៅកន�ងយាន់ជំំន់ិ�របសំ់អំនក
ដោយពាក់ខ្វែែសេែក្រែវាាែត្ត់សំ�វត្តិិភាពីរបសំ់អំនក។យានជំំនិ�របសុ់អំនកគួឺជាទី
ជំម្រូែកដែែលអំនកអាចនឹង្គុត្រូែ�វការដើើមែបឿីរសុ់រ៉ាននិង្គុអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយប�គួើលិក
សុង្គ្រោះាែែ�អាចរកអំនកឃើើញ។

រូបទីី5.9៖ទីឹកកកបងះើត្តនៅលើើសាាែន់នៅពេែល់ដ្ឋំបូងដោយសារខ្លួែយល់់ចេែញចូល់ទាំងខាងលើើន់ិងខាងក្រោែែម្មផ្ទៃុែផ្ដែ�វ។
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5.13ភាពីអាសំន់ននៃែការម្មិន់ដ្ឋំណើើរការរបសំ់ឧបករណ្ណ៍
មិនថាអំនកមានការប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនយាាែង្គុណានោះ�ទៀែនៅចំណ្ណុចខ្លួួ�អំនកអាចនឹង្គុឃើើញខ្លួួ�នអំនកនៅកន�ង្គុភាពីអាសុនន។ប្រែសុិនបើើអំនកត្រៀែៀមខ្លួួ�នហើើយៈអំនកប្រែហែែលជាអាចទប់សាាែត់លទធផល

ធឺៀន់ធឺៀរទាំំង្គុឡាយៈបាន។

ភើួើង្គុ
ប្រែសុិនបើើចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួរបសុ់អំនករលត់ភាាែមៗ៖

• សាកលែបឿង្គុបិទបើើកចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួពីីរបីដ្ឋង្គុ។

• សាកលែបឿង្គុបើើកភើួើង្គុហាំែរបសុ់អំនក។

• បើើកភួើើង្គុសុញ្ញាាែសុង្គ្រោះាែែ�បនាំាែន់ភើួើង្គុសុញ្ញាាែ

បត់ឬភើួើង្គុអំ័ពីះប្រែសុិនបើើចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួមិនភិួឺវិញ

នៅពេែលអំនកសាកលែបឿង្គុបិទបើើកចង្កើើ�ង្គុម�ខ្លួ។

• អេៀបកៀៀនផួ�វឱ្ែយបានឆ្នាំប់តាមដែែលអាចធ្វើើើ

បាន។

មាាែសុ�ីនគ្នាំង្គុ
ប្រែសុិនបើើមាាែសុ�ីនគ្នាំង្គុនៅពេែលកំពី�ង្គុបើើកបរ៖

• បនែកាន់ដៃែចង្គុើ�តឱ្ែយជាប់។ដៃែចង្គុើ�តនឹង្គុពីិបាក

បត់បុ�ន្តែែែអំនកអាចបត់វ៉ាបាន។

• អែែបកៀៀនផួ�វ។ហ្វ្រាំំែែំង្គុនឹង្គុនៅតែែដ្ឋំណើើរការ

បុ�ន្តែែែអំនកនឹង្គុត្រូែ�វជាន់ឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុឱ្ែយខ្លាាែំង្គុ។

ឈ្នាាែន់ហែុែរគ្នាំង្គុ
ប្រែសុិនបើើមុូតូមិនបនិយៈលើែបឿឿនឬបង្កើើើនលើែបឿឿន

នៅពេែលអំនកដ្ឋកជើើង្គុរបសុ់អំនកចេែញពីីហែុែរ៖

• ប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តននៅលើើផួ�វ។

• បើ�រទៅដោ�លើែខ្លួឱ្ែយបានលើ�ន។

• អែែបកៀៀនផួ�វនៅពេែលមានសុ�វតិិភាពីកន�ង្គុការ

ធ្វើើើបែែបនេះែ�។

• ពីនួត់មាាែសុ�ីនបនាំាែប់ពីីឈប់។

ប្រែពី័នធចាក់សោដៃែចង្គុើ�ត
យានជំំនិ�ជាច្រើែើនត្រូែ�វបានបំពាក់ដោយៈប្រែពី័នធ

ចាក់សោដៃែចង្គុើ�តដែែលមានបំណ្ណង្គុទប់សាាែត់

ចោរកមី។ក�ំដ្ឋកកូនសោឬអំន�ញ្ញាាែតឱ្ែយអំនកដ្ឋំណើើរ

បុ�កូនសោនៅពេែលបើើកបរ។ប្រែសុិនបើើដ្ឋក

កូនសោដៃែចង្គុើ�តនឹង្គុចាក់សោ។ការធ្វើើើបែែបនេះែ�

អាចបង្គុើឱ្ែយបាត់បង់្គុការគ្រែប់គ្រែង្គុយានជំំនិ�និង្គុអាច

បណាាែលឱ្ែយមានគ្រោែែ�ថាាែក់។

ហ្វ្រាំំែែំង្គុមិនដ្ឋំណើើរការ
ប្រែសុិនបើើហ្វ្រាំំែែំង្គុរបសុ់អំនកឈប់ដ្ឋំណើើរការ៖

• សុូមជាន់ឈ្នាាែន់ហ្វ្រាំំែែំង្គុបីបួនដ្ឋង្គុ។ជារៀ�យៈ

ៗការធ្វើើើបែែបនេះែ�នឹង្គុបង្កើើើតសុមាាែធឺហ្វ្រាំំែែំង្គុ

គ្រែប់គ្រាែែន់ដើើមែបឿីអាចឱ្ែយអំនកឈប់បាន។

• ប្រែសុិនបើើការធ្វើើើបែែបនេះែ�មិនដ្ឋំណើើរការទៀែ

សុូមប្រើែើហ្វ្រាំំែែំង្គុដៃែ។ទាំញដ្ឋង្គុហ្វ្រាំំែែំង្គុដៃែយៈឺត

ៗដើើមែបឿីក�ំឱ្ែយអំនកចាក់សោកង្គុ់ក្រោែែយៈហើើយៈ

បណាាែលឱ្ែយរអំិល។ត្រៀែៀមព្រែលែែង្គុហ្វ្រាំំែែំង្គុ

ប្រែសុិនបើើយានជំំនិ�ចាប់ផ្ើើមរអំិល។

• ប្រែសុិនបើើការធ្វើើើបែែបនេះែ�មិនដ្ឋំណើើរការទៀែ

សុូមចាប់ផ្ើើមបើ�រលើែខ្លួទាំបនិង្គុរកមើើលកន្តែួែង្គុ

មានសុ�វតិិភាពីដើើមែបឿីបង្គុិង្គុ់ឈប់។ត្រូែ�វប្រាែែកដ្ឋ

ថារថ្មីយៈនែរបសុ់អំនកឈប់នៅជាប់ផួ�វ។ក�ំ

បើើកបរដោយៈគ្នាាែនហ្វ្រាំំែែំង្គុ។

បែែកកង្គុ់
ប្រែសុិនបើើកង្គុ់របសុ់អំនកបែែកភាាែមៗ៖

• កាន់ដៃែចង្គុើ�តឱ្ែយណែែននិង្គុរកែសាយានជំំនិ�ឱ្ែយទៅម�ខ្លួ។

• បនិយៈលើែបឿឿនបនែិចមើង្គុៗ។ដ្ឋកជើើង្គុរបសុ់អំនកចេែញពីីឈ្នាាែន់ហែុែរនិង្គុចាប់ហ្វ្រាំំែែំង្គុតិចៗ។

• ក�ំឈប់នៅលើើផួ�វឱ្ែយសោ�ប្រែសុិនបើើអាច។អែែបកៀៀនផួ�វទៅកន្តែួែង្គុដែែលមានសុ�វតិិភាពី។

ប្រែសុិនបើើកង្គុ់ម�ខ្លួបែែកភាពីអាសុននអាចនឹង្គុកាន់តែែធឺៀន់ធឺៀរ។ការបែែកកង្គុ់ម�ខ្លួនឹង្គុកន្ទ្រាំែែក់រថ្មីយៈនែយាាែង្គុខ្លាាែំង្គុទៅចំហើៀង្គុនៃែរថ្មីយៈនែដែែលមានកង្គុ់បែែក។សុូមប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តន

ក�ំកែែជ្រុែ�លនៅពេែលកាច់ចង្គុើ�តបនាំាែប់ពីីការបែែកកង់្គុម�ខ្លួ។ពីែយាយាមតម្រូែង្គុ់រថ្មីយៈនែឱ្ែយត្រូែង្គុ់រួចផ្លាាែសុ់ទីបនែិចមែង្គុៗទៅចិញ្ចើចើមផួ�វខ្លាង្គុសាាែំនៃែផួ�វឱ្ែយបានឆ្នាំប់តាមដែែលអាច

ធ្វើើើទៅបាន។
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5.14ការជាប់ពាក់ពី័និ់ន់ឹងគ្រោះែែ�ថាោែក់
ការជាប់ពាក់ពី័នធនឹង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់មិនថាតិចតួចកម្រូែិតណាទៀែអាចធ្វើើើឱ្ែយមានការភិ័យៈខ្លាាែច។គោលដៅចមែបឿង្គុនៃែការវ៉ាយៈតម្លៃួែគ្រោែែ�ថាាែក់ណាមួយៈគួឺដើើមែបឿីធានាំថា

អំនកបើើកបរនិង្គុអំនកដ្ឋំណើើរទាំំង្គុអំសុ់មានសុ�វតិិភាពី។សុូមប្រើែើជំំហានខ្លាង្គុក្រោែែមជាការណែែនាំំសុម្រាែែប់អំើីដែែលត្រូែ�វធ្វើើើនៅកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់។

ជំំហាន់ទីី1៖ប�កហើើយៈយៈកយានជំំនិ�ចេែញ
ប្រែសុិនបើើអាចត្រូែ�វធានាំថាយានជំំនិ�របសុ់អំនកសុិិតនៅខ្លាង្គុក្រៅែែផួ�វចរ៉ាចរណ្ណ៍បានពីនួត់មាាែសុ�ីននិង្គុមិនផ្លាាែសុ់ទីទៀៀតទៀែ។

ជំំហាន់ទីី2៖ទាំក់ទង្គុទៅមន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់
ទាំក់ទង្គុទៅមន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់ដើើមែបឿីរ៉ាយៈការណ៍្ណអំំពីីគ្រោែែ�ថាាែក់តាមរយៈៈការហៅទៅលើែខ្លួ911។សុូមប្រាែែកដ្ឋថាត្រូែ�វរៀៀបរ៉ាប់ឱ្ែយលមិិតតាមដែែលអាចធ្វើើើ

បានរួមទាំំង្គុរបួសុដែែលអាចកៀើតមាននិង្គុទីតាំង្គុនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់។

វ៉ាគួឺជាចែបាប់រដ្ឋឋដែែលត្រូែ�វរ៉ាយៈការណ្ណ៍អំំពីីគ្រោែែ�ថាាែក់ទៅបុូលីសុដែែលពាក់ពី័នធនឹង្គុរបួសុឬការសាាែប់ដ្ឋល់មន�សុែសេផ្ែសេែង្គុទៀៀតឬការខ្លួូចខ្លាតទ្រែពីែយសុមែបឿតែិ

ច្រើែើនជាង្គុ$1,500។ការខ្លួកខ្លានមិនបានធ្វើើើដ្ឋូចេនែ�កន�ង្គុរយៈៈពេែល72ម៉ោាែង្គុនៃែគ្រោែែ�ថាាែក់នឹង្គុបណាាែលឱ្ែយបាត់បង្គុ់ឯកសុិទធិបើើកបររបសុ់អំនកនិង្គុការ

ផ្លាកពីិន័យៈបន្តែិែម។

ជំំហាន់ទីី3៖ផើល់ពី័ត៌មានទំនាំក់ទំនង្គុនិង្គុពី័ត៌មានអំំពីីក្រែ�មហី�នធានាំរ៉ាាែប់រង្គុដ្ឋល់មន្ត្រីែែីអំន�វតែ

ចែបាប់
ត្រៀែៀមខ្លួួ�នផើល់មន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់នូវ៖

• ពី័ត៌មានអំំពីីក្រែ�មហី�នធានាំរ៉ាាែប់រង្គុយានជំំនិ�

• ឯកសារច��បញ្ចូីីយានជំំនិ�

• បណ្ណណបើើកបរ

ជំំហាន់ទីី4៖រ៉ាយៈការណ្ណ៍ទៅក្រែ�មហី�នធានាំរ៉ាាែប់រង្គុ
យោង្គុទៅលើើការរ៉ាាែប់រង្គុនៃែការទទួលខ្លួ�សុត្រូែ�វរបសុ់អំនកដើើមែបឿីវ៉ាយៈតម្លៃួែថាតើើការចំណាយៈអំើីខ្លួួ�នឹង្គុត្រូែ�វបង្គុ់និង្គុអំើីដែែលអំនកមានសុិទធិទទួលបាន។

ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វបានចាត់ទ�កថាមានកំហ�សុនៅកន�ង្គុគ្រោែែ�ថាាែក់ដែែលពាក់ពី័នធនឹង្គុអំនកបើើកបរផ្ែសេែង្គុទៀៀតអំនកនឹង្គុត្រូែ�វពីិភាកែសាអំំពីីការចំណាយៈដែែលអំនក

នឹង្គុត្រូែ�វចំណាយៈសុម្រាែែប់ពីួកគេែផង្គុដែែរ។



ទំពី័រ
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ជំំពីូកទី5

5.15ការប្រាែែស្រែ័យទាក់ទីងម្មន្ត្រីតែីអំន់�វត្តតចែបាប់
អំនកអាចប្រាែែស្រុែ័យៈទាំក់ទង្គុជាមួយៈមន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់សុម្រាែែប់មូលហើែត�ផ្ែសេែង្គុៗរួមទាំំង្គុការបញ្ចូែឈប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍។នៅពេែលទាំក់ទង្គុជាមួយៈមន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់សុូមរកែសាភាពីសៀៀ�មសាាែត់និង្គុ

អំន�វតែតាមការណែែនាំំ។

ប្រែសុិនបើើអំនកមានជំំង្គុឺមនោះវិក័តិនិង្គុ/ឬថ្មីួង្គុ់ឬពីិបាកសាំែប់អំនកអាចជ្រើែើសុរៀីសុឱ្ែយមានសុូចនាំករបន្តែិែមទៅកន�ង្គុបណ្ណណបើើកបរឬអំតែសុញ្ញាាែណ្ណបណ្ណណរបសុ់អំនក។ប្រែភើែទនៃែសុូចនាំករនេះែ�

ត្រូែ�វបានបោះ�ពី�មពនៅលើើបណ្ណណបើើកបរ/អំតែសុញ្ញាាែណ្ណបណ្ណណរបសុ់អំនកហើើយៈនឹង្គុអាចមើើលឃើើញនៅកន�ង្គុមូលដ្ឋាាែនទិននន័យៈដែែលប្រើែើប្រាែែសុ់ដោយៈមន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់ផង្គុដែែរដើើមែបឿីស្វែើែង្គុរក

ពី័ត៌មានរបសុ់អំនកបើើកបរអំំឡិ�ង្គុពេែលការបញ្ចូែឈប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍។ការធ្វើើើបែែបនេះែ�ជំួយៈឱ្ែយមន្ត្រីែែីរៀៀបចំបានប្រែសៀើរជាង្គុម�នកន�ង្គុប្រាែែស្រុែ័យៈទាំក់ទង្គុជាមួយៈអំនក។

ការបញ្ចូែឈប់ចរ៉ាចរណ្ណ៍
ប្រែសុិនបើើអំនកឃើើញយានជំំនិ�ផួ�វការរបសុ់មន្ត្រីែែីអំន�វតែចែបាប់ផែល់សុញ្ញាាែឱ្ែយអំនកឈប់សុូមអែែបកៀៀនដោយៈប្រែ�ង្គុប្រែយៈ័តនទៅកាន់កន្តែួែង្គុស្រុែឡិ�នៅពេែលដែែលវ៉ាមានសុ�វតិិភាពី។ក�ំឈប់

នៅកន�ង្គុគួនួង្គុផួ�វធ្វើើើដ្ឋំណើើរ។នៅលើើផួ�វលើែបឿឿនលើ�នឬផួ�វមមាញឹកវ៉ាអាចមានសុ�វតិិភាពីបំផ�តកន�ង្គុអែែបទៅកន�ង្គុចំណ្ណតឬនៅលើើចំហើៀង្គុផួ�វដែែលមិនសុូវមមាញឹក។ពីនួត់យានជំំនិ�

របសុ់អំនកដ្ឋាក់ដៃែរបសុ់អំនកឱ្ែយអាចមើើលឃើើញមើើលឃើើញ(សុូមណែែនាំំនៅលើើដៃែចង្គុើ�ត)រកែសាភាពីសៀៀ�មសាាែត់និង្គុអំន�វតែតាមការណែែនាំំរបសុ់មន្ត្រីែែីបុូលីសុ។

មន្ត្រីែែីបូុលីសុអាចនឹង្គុសៀនើសុ�ំឱ្ែយអំនកបើើកបរឬអំនកដ្ឋំណើើរសុមាាែល់អំតែសុញ្ញាាែណ្ណរបសុ់ពីួកគេែ(ឈ្មោះាែ�ថ្ងៃៀែខ្ែឆ្នាំាែំកំណើើតជាដើើម)និង្គុផើល់បណ្ណណបើើកបរឬអំតែសុញ្ញាាែណ្ណបណ្ណណភិសុែ�តាង្គុ

របសុ់ក្រែ�មហី�នធានាំរ៉ាាែប់រង្គុនិង្គុឯកសារច��បញ្ចូីីយានជំំនិ�។រកែសាទ�កឯកសារទាំំង្គុនេះែ�នៅកន�ង្គុកន្តែួែង្គុមួយៈខ្លាង្គុកន�ង្គុយានជំំនិ�ឱ្ែយបានស្រុែួលបួលនិង្គុរង្គុ់ចាំឱ្ែយមន្ត្រីែែីបុូលីសុសុួររកឯកសារ

ទាំំង្គុនេះែ�ម�នពេែលប្រែគួល់ទៅឱ្ែយពីួកគេែ។

ប្រែសុិនបើើអំនកទទួលលិខ្លួិតផ្លាកពីិន័យៈចរ៉ាចរណ្ណ៍សុូមទទួលយៈកលិខ្លួិតនោះ�ដោយៈគួួរសុម។ការច��ហតិលើែខ្លាលើើលិខ្លួិតផ្លាកពីិន័យៈចរ៉ាចរណ្ណ៍មិនមានន័យៈថាអំនកទទួលសាាែល់កំហ�សុ

ទៀែវ៉ាគ្រាែែន់តែែបញ្ញាាែក់ថាអំនកបានទទួលវ៉ា។

DEAF: YAUTISM: Y

រូបទីី5.10៖សំូចនាំករវិសាល់គឺម្មនៃែជំំងឺម្មនោះវិក័តិ្តន់ិងសំូចនាំករថ្មីែង់ឬពីិបាកសាាែប់



ត្រៀែៀម្មខ្លួែ�ន់សំម្រាែែប់ការធ្វើើើតើែសំត

របសំ់អំនកហើើយឬនៅ?
ធ្វើើើតើែសុែចំណើែ�ដ្ឋឹង្គុនៃែការអំន�វតែរបសុ់យើើង្គុនៅលើើអំី�នធឺឺណ្ណិតតាមរយៈៈ

iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests
បនាំាែប់មកកំណ្ណត់ពេែលណាត់ជំួបដើើមែបឿីធ្វើើើតើែសុែសុម្រាែែប់ភាពីជាក់ស្វែើែង្គុ។

យើើង្គុទនះឹង្គុរង្គុ់ចាំជំួបអំនកនៅលើើផួ�វដោយៈសុ�តិិភាពី។

http://iowadot.gov/mvd/driverslicense/manuals-and-practice-tests 




ក្រែសុួង្គុសាធារណ្ណការរដ្ឋឋIowaធានាំនូវការមិនរៀីសុអេើង្គុនិង្គុការង្ហារសៀីើភាពីគ្នាាែនៅកន�ង្គុកមីវិធឺីនិង្គុសុកមីភាពីទាំំង្គុអំសុ់ដោយៈអំន�លោមតាមមាត្រាែែទីVIនិង្គុមាត្រាែែទីVIIនៃែចែបាប់សុើីពីីសុិទធិសុ�ីវិលឆ្នាំាែំ1964

និង្គុលកខនែិកៈមិនរៀីសុអេើង្គុផ្ែសេែង្គុទៀៀត។ប្រែសុិនបើើអំនកត្រូែ�វការពី័ត៌មានបន្តែិែមឬជំំនួយៈពីិសៀែសុសុម្រាែែប់ជំនពីិការឬអំនកដែែលមានចំណើែ�ដ្ឋឹង្គុភាសាអំង្គុ់គេួែសុមានកំណ្ណត់សុូមទាំក់ទង្គុផ្នែនែកសុិទធិសុ�ីវិលនៃែ

ក្រែសុួង្គុសាធារណ្ណការរដ្ឋឋIowaតាមរយៈៈលើែខ្លួទូរសុពីះ515-239-1111ឬតាមរយៈៈអំី�មែែលនៅcivil.rights@iowadot.us។

ពី័ត៌មាននៅកន�ង្គុសៀៀវភៅណែែនាំំនេះែ�អំន�លោមតាមចែបាប់រដ្ឋឋបាលនិង្គុក្រែមរដ្ឋឋIowa។

www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules

http://www.legis.iowa.gov/law/iowaCode
https://www.legis.iowa.gov/law/administrativeRules
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