
សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យតាមផ្ទះ

កិចិ្ចចការពារអគ្គីី�ភ័័យ 
គ្គីជឺាបំំណងរបំស់់ខ្ញុំំ�ំ

Khmer
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ស់�វតិិភាព ស់�វតិិភាព 
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2 សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យតាមផ្ទះ

ស់�វតិិភាពអគ្គីី�ភ័័យចាបំ់នផតើ មនៅផ្ទះ

      មានឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងផ្សែ�ល 
�ំញ្ចេណ៍� រការ ញ្ចេ��យញ្ចេ�ើ�ញ្ចេ�សតវាឱ្យយបានញ្ចេ�ៀងទា�់។

  បបយ�័្នចំញ្ចេោះញ្ចេបរះថ្្ន ក់អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ�ក្ននុង�្ះ។

   មានផ្សែ�នការរ�់ញ្ចេគ្គីច��អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ��្ះ 

ញ្ចេ��យហា�់អននុវ�តវាឱ្យយបានញ្ចេ�ៀងទា�់។

   បបសិនញ្ចេប�មានអគ្គីី�ភ័័យញ្ចេក��ញ្ចេ��ងញ្ចេ�ក្ននុង�្ះរបស់អ្នក សូ�ញ្ចេចញញ្ចេបរៅ 

ញ្ចេ�ខាងញ្ចេបរៅ ញ្ចេ��យញ្ចេៅ�ូរស័�្ញ្ចេលខសូនយប��ឹង (000)។

អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ�ក្ននុង�្ះរបស់អ្នក អាចជាការបំ�េិចបំផ្លាេ ញផ្សែ��បណ្តាត លឱ្យយស្លាេ ប់ញ្ចេ�ៀ� 

�ង។ ញ្ចេ�លផ្សែ�លញ្ចេភ័េ�ងចាប់ញ្ចេ�ត��ញ្ចេ��យញ្ចេ�ះ វាអាចរាលដាលយ៉ាា ងឆាប់រ�័សផ្សែ�ល 

ញ្ចេ�ើ�ឱ្យយអ្នក និង�ននុសែជា��បសឡាញ់របស់អ្នកបបឈ�នឹងញ្ចេបរះថ្្ន ក់។ ខណ៍ៈញ្ចេ�ល 

ផ្សែ�លញ្ចេបរះថ្្ន ក់នៃនអគ្គីី�ភ័័យ�ិ�ជាមានផ្សែ�ន មានកិចេការជាញ្ចេបច�នផ្សែ�លអ្នកអាចញ្ចេ�ើ� 
បានញ្ចេ���ី�ការោរខេ�នអ្នក បគ្គីួស្លារ និង�្ះរបស់អ្នក។

ញ្ចេសវាក�ម�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ និងជួ�យសញ្ចេ��ីះរបស់វចិ�ូញ្ចេរៀ ញ្ចេបតជាា រកាស�គ្គី�ន ៍

ឱ្យយមានសនុវ�ិិភា�តា�រយៈការផ្សែចករផំ្សែលកយនុ�ធស្លា�សតសនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ 

និង�័�៌មាន ជា��យ�លរ�ឋ វចិ�ូញ្ចេរៀ។

កនុមារ�ូចៗ �ននុសែចាស ់�ននុសែ�ិការ និងអ្នកជួក់បារ � មានហានិភ័័យខ្ពស់ក្ននុងការ 

រងរប�ស ឬ�ិនរស់រានមានជួ�វ�ិ��អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ�ក្ននុង�្ះរបស់��កញ្ចេគ្គី។

�ំបូ�ម នញ្ចេ�ក្ននុងកូនញ្ចេសៀវញ្ចេ�ញ្ចេនះ នឹងជួ�យអ្នកឱ្យយញ្ចេរៀន��វ�ិ�ផ្សែ�លអ្នកអាចការោរ  

អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ និងការោរអ្នក និង�ននុសែជា��បសឡាញ់របស់អ្នកឱ្យយមាន 

សនុវ�ិិភា�។ ការញ្ចេ�ើ�ឱ្យយមានសនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះរបស់ និងការយល់�ឹង��អើ� 

ផ្សែ�លប�ូវញ្ចេ�ើ�ក្ននុងករណ៍� មានអគ្គីី�ភ័័យ អាចជាភា�ខនុសរ្ន រវាងជួ�វ�ិ និងញ្ចេសចកត� 

ស្លាេ ប់។ 

ស់ូមឃំ្លាំនំមើលនិមិតតស់ញ្ញាា ននទះដែ�លគ្គីូស់បំញ្ញាា កិ់ព�សារស់�វតិិភាព ឬព័ត៌មានជំនួយ 

�៏ស់ំខាន់។ 

ស់ួស់ត�។ ខ្ញុំំ�ំន�ះ ទះ FRANKIE ទាំងំននទះ

គ្គីជឺាព័ត៌មានជំនួយ�៏ស់ំខាន់បំំផ�ត 

ស់ម្មាបំ់ស់�វតិភិាពអគ្គីី�ភ័័យ៖

2 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ



នភ័ំើងនេទះនលឿនណាស់់!

�ក�ល់នឹងញ្ចេ�លញ្ចេនះ ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញ 
សញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង 

គ្គី�រផ្សែ�បានរកញ្ចេ��ញអគ្គីី�ភ័័យ ញ្ចេ��យបានជូួន 
�ំណឹ៍ង�ល់បកុ�បគ្គីួស្លាររបស់អ្នក។

ញ្ចេដាយរម នការប�មាន ញ្ចេភ័េ�ងចាប់ញ្ចេ�ត��
ញ្ចេេះរាលដាលផ្សែ�ល�ិនអាចបគ្គីប់បគ្គីង
បាន។ វានឹងមានអននុភា�យ៉ាា ងឆាប់រ�័ស 

ញ្ចេដាយបញ្ចេ�េញនូវផ្សែ�ែង�នុល។

អគ្គីី�ភ័័យបានញ្ចេ��ង�ល់កប�ិ�ញ្ចេល�ស��៨
០០អងាញ្ចេស។ បគ្គីប់របស់របរទាងំអស់ 

ញ្ចេ�ក្ននុងបន្ប់នឹងប�ូវញ្ចេេះ ញ្ចេ��យវានឹងរាលដាល 
�ល់បន្ប់ញ្ចេ�ែងញ្ចេ�ៀ�ញ្ចេ�ក្ននុង�្ះ។

៣០

៣០វិនាទ�

៦០វិនាទ�

៣នាទ�

៦០

៣

រូប��មានការអននុញ្ញា ��� TFS (ញ្ចេសវាក�ម�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ ថ្ស្លាម ញ្ចេនៀ)

3សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យចាប់ញ្ចេ�ត��ញ្ចេ��្ះ



សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យតាមផ្ទះ

ឧបំកិរណ៍បំន�ចញ 
ស់នមំងនៅនពល 
មានអគ្គីី�ភ័័យឬដែផែង
មានផ្សែ�ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ផ្សែ�ល�ំញ្ចេណ៍� រការបានុញ្ចេណ្តាះ ះ 
ផ្សែ�លជួ�យសញ្ចេ��ីះជួ�វ�ិ។ 

អ្នក�ំនងជាស្លាេ ប់ញ្ចេ�ក្ននុងអគ្គីី�ភ័័យក្ននុងលំញ្ចេ�ដាឋ នផ្សែ�លរម នឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េង
 

ញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ផ្សែ�ល�ិន�ំញ្ចេណ៍� រការ។      

ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងផ្សែ�ល�ំញ្ចេណ៍� រការ �តល់ឱ្យយ 
អ្នកនូវការប�មានជា�នុនអំ��អគ្គីី�ភ័័យ និង�តល់ឱ្យយអ្នកនូវញ្ចេ�លញ្ចេវលាញ្ចេ���ី�រ�់ញ្ចេគ្គីច 

ញ្ចេដាយសនុវ�ិិភា�។ អ្នកគ្គី�រផ្សែ�មានឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�
ភ័័យ ឬផ្សែ�ែង យ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់��យញ្ចេ�តា�ជាន់�្ះន���យៗរបស់អ្នក។ 

សបមាប់�័�៌មានបផ្សែនិ�អំ�� ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័យ័ឬ 
ផ្សែ�ែង សូ�ចូលញ្ចេ��លញ្ចេ�តា�វនុបិនៃស�៍ frv.vic.gov.au និង cfa.vic.gov.au

ញ្ចេសវាក�មប�ួ��ិនិ�យឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងផ្្លាលខ់ ្ ល�ន 
��យចំន�នផ្សែ�លញ្ចេបប�ញ្ចេដាយ�ននុសែចាស់ ឬជួន�ិការ អាចរ��ប�េូ ល�ំណ៍ភាា ប់ញ្ចេ� 
នឹងឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង។ ញ្ចេនះនឹងចាបំាច់ប�ូវ�ិនិ�យ

 
ជា��យអ្នក�តល់ញ្ចេសវាក�មរបស់អ្នក។ ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី� 
ភ័័យឬផ្សែ�ែងផ្សែ�ល�លិ�ជា�ិញ្ចេសស អាចរកបានសបមាប់�ននុសែ�េង់ ឬ�ិបាកស្លាត ប់។ 
សបមាប់�័�៌មានបផ្សែនិ� សូ�ចូលញ្ចេ�កាន់វនុបិនៃស�៍ expression.com.au

  បបសិនញ្ចេប�អ្នកមានឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង 

ផ្សែ�លមាន�ម�ិល៩វ ានុល ចូរផ្លាេ ស់ជំួន�ស�ម�ិលជាញ្ចេរៀងរាល់ឆា្ន ។ំ

      ញ្ចេបាសសមាា ��ូល�ញ្ចេ�ជួនុំវញិគ្គីប�បខាងញ្ចេបរៅ ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញ 
សញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងរបស់អ្នក 

យ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់�តងក្ននុង��យឆា្ន ។ំ

      បបសនិញ្ចេប� ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគី្គី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងរបសអ់្នក
បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងបី�បផ្សែ��តង ញ្ចេ��យ�តងមាា ល អ្នកចាបំាច់ប�ូវផ្លាេ ស់បតូរ�ម�លិ 

ឬក៏ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគី្គី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង បបផ្សែ�លជាខូច 

ញ្ចេ��យប�ូវផ្លាេ ស់ជួនំ�ស។

កិ�ំភំាកិ់នផើើល 

ស់ូមន�ើើតាមការដែណនារំបំស់់ខ្ញុំំ�ំ៖

4 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ

http://www.mfb.vic.gov.au/


�ំញ្ចេ��ងឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ជា��យ�ម�ិល ផ្សែ�លមានអាយនុកាល១០ឆា្ន ។ំ

ញ្ចេសវាក�ម�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ និងជួ�យសញ្ចេ��ីះវចិ�ូញ្ចេរៀផ្សែណ៍�ថំ្ ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ប�ូវផ្សែ�បាន�ភាា ប់ 

�ូញ្ចេច្នះញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានឧបករណ៍៍បនេ�សញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងណ្តា��យញ្ចេរា� ៍ញ្ចេ�ះឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមាន 

អគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ទាងំអស់នឹងបនេ�សញ្ចេ�េងប��រ្ន ផ្សែ�រ។

ញ្ចេ�លណ្តាអ្នកញ្ចេ�កលក ់អ្នកនឹងបា�់បង់អារ�មណ៍៍�ឹងកេិន។ ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែងផ្សែ�ល�ំញ្ចេណ៍� រការ 

នឹងបបាប់អ្នកឱ្យយ�ឹង�នុន បបសិនញ្ចេប�មានផ្សែ�ែងញ្ចេចញ��ញ្ចេភ័េ�ង។

ញ្ចេសវាក�ម�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យអូ�ស្លាត ល�ផ្សែណ៍�ឱំ្យយ�ំញ្ចេ��ង  

ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង  

ញ្ចេ�បគ្គីប់�ំបន់រស់ញ្ចេ�តា��េូវញ្ចេ��រក្ននុង�្ះ និងបន្ប់ញ្ចេគ្គីង។

ញ្ចេ���ី�ញ្ចេ�ើ�ញ្ចេ�សត សូ�ចនុចបីូ�នុងញ្ចេ�ើ�ញ្ចេ�សតញ្ចេ�ញ្ចេល�ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ញ្ចេរៀងរាល់ផ្សែខញ្ចេ��យរង់ចាវំាបនេ�សញ្ចេ�េង ‘បី�ប បី�ប បី�ប’។ បបសិនញ្ចេប�វាបនេ�សញ្ចេ�េង 

ញ្ចេនះមានន័យថ្ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង របស់អ្នកញ្ចេ��ំញ្ចេណ៍� រការញ្ចេ�។

ដាក់ជំួន�សរាល់ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង ញ្ចេរៀងរាល់ 
ឆា្ន ជំា��យ�ម�ិល lithium។ 

�ំញ្ចេ��ងញ្ចេ�ញ្ចេល��ិដានញ្ចេ�តា�ជាន់�្ះន���យៗ យ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់៣០ស� 

��ជួញ្ា ងំ។

៣០ស់ម

អបំ្បបំរមា

បំ៊�បំ!
បំ៊�បំ!បំ៊�បំ!

5ឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬផ្សែ�ែង



ដែផនការពនំត់អគ្គីី�ភ័័យនៅផ្ទះ

�ិនថ្អ្នករស់ញ្ចេ�ក្ននុង�្ះផ្សែបបណ្តាញ្ចេ�ះញ្ចេ��យ វាចាបំាច់ណ្តាស់ផ្សែ�លអ្នកប�ូវ�ឹងថ្ញ្ចេ�� 
ប�ូវញ្ចេ�ើ�អើ�បបសិនញ្ចេប�មានអគ្គីី�ភ័័យញ្ចេក��ញ្ចេ��ង។ 

ម្�ស់និនបំើអ្កិន�ើញមានអគ្គីី�ភ័័យ 

ម្តូវនគ្គីច្ចនច្ចញ ន�ើយកិ�ំច្ចូលកិ្�ងឱ្យយនសាទះ

  រកាបចកញ្ចេចញរបស់អ្នកឱ្យយបានបស�ះលា។

  ប�ូវ�នុកកូនញ្ចេស្លាជាប់នឹងទាើ រចាក់ញ្ចេស្លាជាប ់និងទាើ រសនុវ�ិិភា�ជានិចេ ញ្ចេ�លណ្តាអ្នក 

ញ្ចេ�ខាងក្ននុង ញ្ចេ���ី�ឱ្យយអ្នកអាចរ�់ញ្ចេគ្គីចបានបបសិនញ្ចេប�មានអគ្គីី�ភ័័យញ្ចេក��ញ្ចេ��ង។

6 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ
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   បបសិនញ្ចេប�វាមានសនុវ�ិិភា� បិ�ទាើ របន្ប់ផ្សែ�លញ្ចេភ័េ�ងកំ�នុងញ្ចេេះ។

   ញ្ចេ�ឱ្យយបានឆាងា យ��ផ្សែ�ែង និងអគ្គីី�ភ័័យ តា�ផ្សែ�លអាចញ្ចេ�ើ�ញ្ចេ�បាន។

      ញ្ចេៅ�ូរស័�្ញ្ចេលខសូនយប��ង (000) ញ្ចេ��យញ្ចេស្ន�សនុ ំFIRE (ហាើ យញ្ចេអនុ� 
- អគី្គី�ភ័័យ) ញ្ចេ��យនិយ៉ាយថ្អ្នកប�ូវការជំួន�យញ្ចេ���ី�ញ្ចេចញញ្ចេ�ខាង 
ញ្ចេបរៅ - កនុំ�មាេ ក់�ូរស័�្ឱ្យយញ្ចេស្លាះ។ 

បបសិនញ្ចេប�អ្នករស់ញ្ចេ�ក្ននុងអាររខ្ពស ់ៗ ប�ូវ�ឹង��កផ្សែនេងបចករ�់ញ្ចេគ្គីចក្ននុងញ្ចេ�លមាន 

អគ្គីី�ភ័័យ ញ្ចេ��យប�ូវញ្ចេបប�ជួញ្ចេណ៍ត� រជានិចេ។

ផ្សែ�នការរ�់ញ្ចេគ្គីច��អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ��្ះផ្សែ�លបានញ្ចេបរង�នុក និងហា�់អននុវ�តតា� 

អាចជួ�យសញ្ចេ��ីះជួ�វ�ិអ្នក សូ�ញ្ចេ��ល�ំ�័រ 19។

•  ប�្បខេ�នឱ្យយទាប ញ្ចេ��យញ្ចេ�ឱ្យយបានឆាងា យ��ផ្សែ�ែង។ 

•  បបាប់�ននុសែ�នៃ�ញ្ចេ�ៀ�ឱ្យយបាន�ឹងញ្ចេ�លរ�់ញ្ចេគ្គីចញ្ចេ�ញ្ចេបរៅ។

•  បបសិនញ្ចេប�មានសនុវ�ិិភា�ញ្ចេ���ី�ញ្ចេ�ើ��ូញ្ចេច្នះ បិ�ទាើ រញ្ចេ�ញ្ចេ�លអ្នកចាកញ្ចេចញ។

•  ប�ូវញ្ចេគ្គីចញ្ចេចញ ញ្ចេ��យកនុំចូលក្ននុងឱ្យយញ្ចេស្លាះ។

•  ជួ�បជួនុំរ្ន ញ្ចេ�កផ្សែនេងមានសនុវ�ិិភា� ញ្ចេ�ខាងញ្ចេបរៅ�្ះរបស់អ្នក ឧទា�រណ៍៍ 

បបអប់សំបនុប� ឬ�េូវញ្ចេ��រ។

•  ញ្ចេៅ�ូរស័�្ញ្ចេលខសូនយប��ង (000) ញ្ចេ��យញ្ចេស្ន�សនុ ំFIRE  

(ហាើ យញ្ចេអនុ� - អគ្គីី�ភ័័យ)។

វាមានស្លារៈសំខាន់ណ្តាស់ផ្សែ�លប�ូវមាន 

ផ្សែ�នការរ�់ញ្ចេគ្គីច��អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ��្ះ 

ក្ននុងករណ៍� មានអាសន្ន។

ប�ូវបបាក�ថ្ញ្ចេលខ�្ះរបស់អ្នក អាចញ្ចេ��លញ្ចេ��ញយ៉ាា ងចាស់���េូវ�្នល់។

ម្�ស់និនបំើអ្កិមនិអាច្ចរត់នគ្គីច្ច ...

7ផ្សែ�នការ�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ��្ះ



      រាល់ឧបករណ៍៍អគ្គីីិសន�ទាងំអស់គ្គី�រផ្សែ�មានសតង់ដារអូ�ស្លាត ល� ឬសញ្ញា សមីាល់ការ 
អននុវ�តតា�ប�បញ្ា  (RCM)។

      ប�ូវបបាក�ថ្បន្ះញ្ចេដា�ចរនតអគ្គីីិសន� មានឧបករណ៍៍ការោរការ�្នុក��សកមាេ ងំ 

អគ្គីីិសន� ញ្ចេ��យ�ិនប�ូវដាក់អើ�បគ្គីប��ញ្ចេល�វាញ្ចេ� ឧទា�រណ៍៍ ញ្ចេខ្ន�យ និងញ្ចេខ្ន�យឱ្យប។

អគ្គីីិស់ន�

អគ្គីី�ភ័័យបងារញ្ចេដាយអគ្គីី�ភ័័យ 

គ្គី�ជាបបញ្ចេភ័�នៃនអគ្គីី�ភ័័យ�ូញ្ចេ�
ញ្ចេ�ក្ននុង�្ះ។

ម្�ស់និនបំើវាជាអគ្គីីសិ់ន� 

ម្តូវរកិាឱ្យយមានស់�វតិភិាព នងិម្តួតពិនតិយវា

សបមាប់�័�៌មានបផ្សែនិ�សត���សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�សន� 

សូ�ចូលញ្ចេ��លវនុបិនៃស�៍ សនុវ�ិិភា�ថ្��ល វចិ�ូញ្ចេរៀ 

(Energy Safe Victoria) esv.vic.gov.au

8 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ
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វ�ិនុញ្ចេបប�បបាស់អគ្គីីិសន�ញ្ចេ�ក្ននុង�្ះ អាចរ��ប�េូ លទាងំការ�ី�់�ីង់ថ្��ល 

ឧបករណ៍៍ញ្ចេបប�បបាស់អគ្គីីិសន�ញ្ចេ�រ ឧបករណ៍៍ញ្ចេបប�បបាស់អគ្គីីិសន�ផ្សែ�លអាច
ផ្លាេ ស់��កផ្សែនេង បន្ះញ្ចេដា�ចរនតអគ្គីីិសន� និងផ្សែខែញ្ចេភ័េ�ងបនត។

ញ្ចេបប�បបាស់ផ្សែ�ឧបករណ៍៍ប�េូ លញ្ចេភ័េ�ងផ្សែ�លបានយល់ប��បានុញ្ចេណ្តាះ ះ។ ប�េូ លញ្ចេភ័េ�ងវ�ិនុ 
ញ្ចេ�ញ្ចេល�នៃ�្ផ្សែ�ល�ិនញ្ចេេះ ញ្ចេ��យ�កវាញ្ចេចញភាេ �ៗញ្ចេ�លណ្តាបានប�េូ លញ្ចេភ័េ�ងញ្ចេ�ញ 

ញ្ចេ��យ។

ផ្សែ�ងផ្សែ�ឱ្យយមាា សនុ�នស�ងា��សញ្ចេ�េ�កបំោក់ប�េប់វ�តប�ជាក់ �នុនញ្ចេ�លប�ឈប់វា។ 
លាងសមា��ប�ងកំញ្ចេ�ច�ូល�ញ្ចេបាក �នុនញ្ចេ�លញ្ចេបប�វា�តងៗ។ 

វាមានស្លារៈសំខាន់ណ្តាស់ក្ននុងការរកាឱ្យយមានចរនតខយល់ញ្ចេចញចូលលា ជួនុំវញិវ�ិនុ និងឧបករណ៍៍ញ្ចេបប�បបាស់អគ្គីីិសន� ញ្ចេ��យយកញ្ចេចញនូវវ�ិនុអើ�ៗ

ផ្សែ�លញ្ចេ�ជួនុំវញិ ឬខាងញ្ចេល�ឧបករណ៍៍ញ្ចេបប�បបាស់អគ្គីីិសន�ទាងំញ្ចេ�ះ។ 

ញ្ចេបប�ជាងអគ្គីីិសន�ផ្សែ�លមានសញ្ញា បប�ប�ឹ�ប�ូវបានុញ្ចេណ្តាះ ះ ញ្ចេ���ី�ជួ�សជួនុលឧបករណ៍៍អគ្គីីិសន�ផ្សែ�លខូច ឬ�ិន�ំញ្ចេណ៍� រការ។

រកិាវាឱ្យយបានសាើ ត 

ន�ើយកិ�ំឱ្យយវាមានកិំន��ួស់

ញ្ចេដា�ឧបករណ៍៍ញ្ចេអ�ចិប�ូនិច��យ ក្ននុងបន្ះផ្សែចកចាយចរនតញ្ចេភ័េ�ង��យបានុញ្ចេណ្តាះ ះ។ កនុំញ្ចេដា� 

‘ប�ួ���ញ្ចេល�រ្ន ’ ញ្ចេ�ក្ននុងរនធផ្សែ���យ ឬញ្ចេបប�កាលផ្សែចកចាយចរនតញ្ចេភ័េ�ងមានកផ្សែនេងសីក��រ។
ប�ូវបបាក�ថ្ឧបករណ៍៍ញ្ចេបប�បបាស់អគ្គីីិសន� �ូចជាមាា សនុ�នស�ងា��សក ់មាា សនុ�នញ្ចេ�ើ�សក ់

ឱ្យយប�ង ់និងកនុំ�យូ�័រយ�រនៃ� �ិនបាន�នុកញ្ចេចាលញ្ចេ�ញ្ចេល�នៃ�្ផ្សែ�លអាចញ្ចេេះ។

9អគ្គីីិសន�



សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យតាមផ្ទះ

ផ្ទះបាយ និងការច្ចមើិនអាហារ

ការច�ាិនអាហារផ្សែ�លប�ូវបាន�នុកញ្ចេចាលរម ន�ននុសែ
ញ្ចេ�ឃ្លាំេ ញំ្ចេ��ល គ្គី�ជា�ូលញ្ចេ��នុ�ូញ្ចេ�បំ�នុ�នៃនអគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ�
ក្ននុង�្ះបាយ �ូញ្ចេច្នះប�ូវបបាក�ថ្ញ្ចេ�ញ្ចេ��លវា ញ្ចេ�លណ្តា 

អ្នកកំ�នុងច�ាិនអាហារ។

�្ះបាយគ្គី�ជាបន្ប់ផ្សែ�លមានអគ្គីី�ភ័័យភាគ្គីញ្ចេបច�នញ្ចេក��ញ្ចេ��ងញ្ចេ�ក្ននុង�្ះ។

10 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ



រកិាការឃំ្លាំនំមើល 

នៅនពលកិំព�ងច្ចមើនិអាហារ។

រកាច��ា ន stovetop, ច��ា នអាងំស្លាច ់គ្គីប�បបសូបផ្សែ�ែង និងកផ្សែនេងច�ាិន 

អាហារកនុំឱ្យយមានកំណ៍កខាេ ញ់ និងញ្ចេបបង។

     �ិនិ�យញ្ចេ��លថ្ច��ា ន stove, ច��ា ន cooktop, 

ច��ា ន�នុ�ស្លាច ់និងបបភ័�កំញ្ចេ�ញ្ចេ�ែងញ្ចេ�ៀ� 

ប�ូវបានបិ��នុនញ្ចេ�លចាកញ្ចេចញ���្ះ ឬចូលញ្ចេគ្គីង។

  កនុំញ្ចេបប��ឹកញ្ចេ���ី��នេ�់ញ្ចេបបង ឬខាេ ញ់។

  ប�ូវប�ួ��ិនិ�យកនុមារញ្ចេ�ក្ននុង�្ះបាយជានិចេ។ 

�នុកដាក់វ�ិនុផ្សែ�លអាចញ្ចេេះបាន យ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់១ ផ្សែ�ាប���កផ្សែនេងច�ាិនអាហារ និងបបភ័�កំញ្ចេ�។ 

ឧបករណ៍៍�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ និងភ័�យ�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ គ្គី�រផ្សែ�មានញ្ចេ�បគ្គីប់�្ះបាយ។ 

ញ្ចេបប�បបាស់វា បបសិនញ្ចេប�អ្នកគិ្គី�ថ្វាមានសនុវ�ិិភា�បានុញ្ចេណ្តាះ ះ។

១មអបំ្បបំរមា

11�្ះបាយ និងការច�ាិនអាហារ



ការ��តកិំន�

       ប�ូវបបាក�ថ្មាា សនុ�នកំញ្ចេ��្ះ រ��ទាងំបំ�ង់បងុនុយផ្សែ�ែង និងបំ�ង់បងុនុយផ្សែ�ែង�� 

ញ្ចេភ័េ�ង�នុ�កំញ្ចេ�ក្ននុង�្ះ ប�ូវបានជូួ�សមាា � និងប�ួ��ិនិ�យជាបបចាញំ្ចេដាយអ្នកបញ្ចេចេក

ញ្ចេ�សផ្សែ�លមានចាប់អននុញ្ញា �។ 

       បិ�មាា សនុ�នកំញ្ចេ� និង�នេ�់ញ្ចេភ័េ�ងផ្សែ�លរម នអើ�បិ�បាងំ �នុនញ្ចេ�លចាកញ្ចេចញ���្ះ 

ឬចូលញ្ចេគ្គីង។

កំញ្ចេ�គ្គី�ជាបនុ�ើញ្ចេ��នុចំបងនៃនអគ្គីី�ភ័័យ ជា�ិញ្ចេសសក្ននុងអំ�នុងផ្សែខរ�ូវរ�រ។

បំទិមាា ស់��នកិំន� ម�ននពលអ្កិច្ចូលនគ្គីង

12 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ

សបមាប់�័�៌មានបផ្សែនិ� សូ�ចូលញ្ចេ��លវនុបិនៃស�៍ សនុវ�ិិភា�ថ្��ល វចិ�ូញ្ចេរៀ 
(Energy Safe Victoria) esv.vic.gov.au



ម្តូវនម្�ើរបាងំការពារនភ័ំើង នៅព�ម�ខ្ញុំនភ័ំើងដែ�លគ្ះ ន

អើ�បំិទបាងំជានិច្ចច។

�នុកវ�ិនុផ្សែ�លអាចញ្ចេេះបានយ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់១ផ្សែ�ាប� ��បបភ័�កំញ្ចេ�ទាងំអស់។

�ិនិ�យញ្ចេ��លថ្រញ្ចេង�កញ្ចេភ័េ�ងប�ជាក ់�នុនញ្ចេ�លញ្ចេបាះញ្ចេចាលវា។
ប�ួ��ិនិ�យកនុមារញ្ចេ�លណ្តា��កញ្ចេគ្គីញ្ចេ�ផ្សែកីរឧបករណ៍៍កំញ្ចេ� និងញ្ចេភ័េ�ងផ្សែ�លរម នអើ�បិ� 

បាងំ។

១ម

១ម

១ម

អបំ្បបំរមា

13ការ�នុ�កំញ្ចេ�



បារ � និងអណាត តនភ័ំើងដែ�លគ្ះ ន 
អើ�បំិទបាងំ

បារ � ញ្ចេ�ៀន �ូប និងឧបករណ៍៍�នុ�ញ្ចេបបងអាចបងាឱ្យយមានអគ្គីី�ភ័័យ។ ប�ូវ�នេ�់អណ្តាត �ញ្ចេភ័េ�ង 

ឬញ្ចេភ័េ�ងបារ �ផ្សែ�លរម នអើ�បិ�បាងំជានិចេ �នុនញ្ចេ�លចាកញ្ចេចញ���្ះ ឬចូលញ្ចេគ្គីង។

ញ្ចេបប�ផ្សែ�ញ្ចេ�ៀន �ូប និងឧបករណ៍៍�នុ�ញ្ចេបប
ងញ្ចេ�ញ្ចេល�នៃ�្ផ្សែ�លមានញ្ចេសិរភា�ផ្សែ�លនឹង 

�ិនញ្ចេេះបានុញ្ចេណ្តាះ ះ។

14 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ



15បារ � និងអណ្តាត �ញ្ចេភ័េ�ងផ្សែ�លរម នអើ�បិ�បាងំ

      កនុំជួក់បារ �ញ្ចេ�ញ្ចេល�ផ្សែបគ្គី។ ការជួក់បារ �ញ្ចេ�ញ្ចេល�ផ្សែបគ្គី  

គ្គី�ជា�ូលញ្ចេ��នុ��យផ្សែ�លបណ្តាត លឱ្យយស្លាេ ប់ញ្ចេដាយស្លារញ្ចេភ័េ�ងញ្ចេេះ។ 

      អណ្តាត �ញ្ចេភ័េ�ងផ្សែ�លរម នអើ�បិ�បាងំ គ្គី�រផ្សែ�ប�ូវបានប�ួ��ិនិ�យ 
ជានិចេ។ 

      �នុកផ្សែ�កញ្ចេកះ ញ្ចេឈ�គូ្គីស ញ្ចេ�ៀន �ូប និងឧបករណ៍៍�នុ�ញ្ចេបបងឱ្យយ�នុ�
��នៃ�កនុមារ។

      �ិចារណ្តា��ជួញ្ចេប��សជំួន�សអណ្តាត �ញ្ចេភ័េ�ងញ្ចេ�ៀនផ្សែ�លរម នអើ�បិ�
បាងំ ឧទា�រណ៍៍ ញ្ចេ�ៀន�ំញ្ចេណ៍� រការញ្ចេដាយ�ម�ិល។

�នេ�់ញ្ចេភ័េ�ងបារ �ញ្ចេ�ក្ននុងចានញ្ចេរះកំញ្ចេ�ចបារ �ផ្សែ�ល�ងាន ់ញ្ចេ��យមានរាងខ្ពស ់

និងញ្ចេ���ី�ធា�ថ្វារល� ់�នុនញ្ចេ�លញ្ចេបាះញ្ចេចាលវា។

រកាវាងំនន និងវ�ិនុញ្ចេ�ែងញ្ចេ�ៀ�ផ្សែ�លអាចឆាបញ្ចេេះ យ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់១ផ្សែ�ាប�  

��អណ្តាត �ញ្ចេភ័េ�ងផ្សែ�លរម នអើ�បិ�បាងំ ។

ពនំត់វា កិ�ំផ្្ទាត់វា

បារ �ដែ�លនបាទះនចាលន�យមិនម្��ងម្�យ័ត ្ 

បានបំណាត លឱ្យយ្នកិើតមានអគ្គីីី �ភ័័យ�ំៗ 

នៅកិ្�ងអាគ្រនម្ច្ចើនជាន់។

១ម

អបំ្បបំរមា

�នេ�់វា កនុំផ្្លា�់វា ជា�ិញ្ចេសសបបសិនញ្ចេប�អ្នករស់ញ្ចេ�ក្ននុងអាររញ្ចេបច�នជាន់។



នៅខាងនម្រៅផ្ទះ

�្ះរបស់អ្នកអាចមានយារ ធាេ  ញ្ចេរាង អាររច�រ�យនត ឬជាន់ដាក់�ំនិញញ្ចេ�ក្ននុង

ញ្ចេបរៅ�្ះ។ អគ្គីី�ភ័័យអាចញ្ចេក�នញ្ចេ��ងយ៉ាា ងឆាប់រ�័សញ្ចេដាយស្លារផ្សែ�វ�តមាននៃនវ�ិនុ  

ទាងំឡាយ�ូចជាសនុ�ឡាងំឧសម័ន កំបានុងញ្ចេបបងឥនធនៈ និងស្លារធា�នុគ្គី���ញ្ចេ�ែងញ្ចេ�ៀ�។

16 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ



ធា�ថ្�នុញ្ចេយ៉ាហីាសផ្សែ�ល�ភាា ប់នឹងច��ា នបាបី��យូ�ិនទាន់ខូ�ខា�ញ្ចេ� ញ្ចេ��យការ
�ភាា ប់ប�ូវបានរ�ឹបនតឹងលា។ �ិនិ�យញ្ចេ��លការញ្ចេលចធាេ យ ជា��យ�ឹកស្លាបីូ។

  ញ្ចេ�ក្ននុងញ្ចេរាង ឬអាររច�រ�យនតរបស់អ្នក សូ�រកា�នុក�លិ��លគ្គី����ូចជាញ្ចេបបង 

ឥនធនៈញ្ចេដាយសនុវ�ិិភា� ញ្ចេ�ឆាងា យ��បបភ័�នៃនការបញ្ចេ�ឆ ះ ញ្ចេ��យឱ្យយ�នុ���នៃ�កនុមារ។

       បបសិនញ្ចេប�អ្នកផ្សែលងប�ូវការវាញ្ចេ�ៀ�ញ្ចេ��យ ចូរញ្ចេបាះញ្ចេចាលស្លារធា�នុគ្គី���ឱ្យយបានប�ឹ� 

ប�ូវ និងសនុវ�ិិភា�។ សបមាប់�័�៌មានបផ្សែនិ� សូ�ចូលញ្ចេ��ល sustainability.

vic.gov.au/detoxyourhome

ញ្ចេបប�ផ្សែ�ច��ា នបាបី��យូសបមាប់ញ្ចេបប�ញ្ចេ���ខាងញ្ចេបរៅបានុញ្ចេណ្តាះ ះ និងរកាចមាងា យយ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់៥០ស���ជួញ្ា ងំ ឬរបងទាងំអស់។ កនុំ�នុកញ្ចេចាលការច�ាិនអាហារ 
ញ្ចេដាយរម ន�ននុសែញ្ចេ�ឃ្លាំេ ញំ្ចេ��ល។

គ្ះ នពព�ទះ គ្ះ នបំញ្ញាហា !

៥០ស់ម

រកិាទ�កិសារធាត�គ្គី�ម�របំស់់

អ្កិន�យស់�វតិភិាព

អបំ្បបំរមា

លាងសមាា �កំណ៍កញ្ចេបបង និងខាេ ញ់ផ្សែ�លញ្ចេ�ជាប់ច��ា នបាបី��យូឱ្យយបាន
ញ្ចេ�ៀងទា� ់រ��ទាងំថ្សប��ំណ៍ក់ខាេ ញ់។

17ញ្ចេ�ខាងញ្ចេបរៅ�្ះ

http://sustainability.vic.gov.au/detoxyourhome
http://sustainability.vic.gov.au/detoxyourhome


18 សុវត្ថិភាពអគ្គីភ័យតាមផ្ទះ

បំ�ា �ម្តួតពិនិតយស់�វតិិភាព
 

អគ្គីី�ភ័័យ 3

 ប�ូវមានឧបករណ៍៍បញ្ចេ�េញសញ្ចេ�េងញ្ចេ�ញ្ចេ�លមានអគ្គីី�ភ័័យឬ
ផ្សែ�ែងផ្សែ�ល�ំញ្ចេណ៍� រការ ញ្ចេ��យញ្ចេ�ើ�ញ្ចេ�សតវាឱ្យយបានញ្ចេ�ៀងទា�់។

 ប�ូវមានផ្សែ�នការរ�់ញ្ចេគ្គីច��អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ��្ះផ្សែ�លបានញ្ចេបរង
�នុក និងហា�់អននុវ�តតា�

 រកាការឃ្លាំេ ញំ្ចេ��ល ញ្ចេ�ញ្ចេ�លកំ�នុងច�ាិនអាហារ។.

 ញ្ចេដា�ឧបករណ៍៍ញ្ចេអ�ចិប�ូនិច��យ ក្ននុងបន្ះផ្សែចកចាយចរនត
ញ្ចេភ័េ�ង��យបានុញ្ចេណ្តាះ ះ (�ិនមានកាលផ្សែចកចាយចរនតញ្ចេភ័េ�ងមាន
កផ្សែនេងសីក��រញ្ចេ�)។

 រកាបចកញ្ចេចញឱ្យយបានបស�ះលា។

 �នុកដាក់វ�ិនុទាងំអស់ផ្សែ�លអាចញ្ចេេះបាន 

យ៉ាា ងញ្ចេហាចណ្តាស់១ ផ្សែ�ាប���បបភ័�កំញ្ចេ�។

 �នុកដាក់ផ្សែ�កញ្ចេកះ ញ្ចេឈ�គូ្គីស ញ្ចេ�ៀន �ូប ឧបករណ៍៍
�នុ�ញ្ចេបបង និងបារ �ឱ្យយ�នុ���នៃ�កនុមារ។

 �នុកដាក់ស្លារធា�នុគ្គី���ឱ្យយឆាងា យ��បបភ័�បញ្ចេ�ឆ ះ និង�នុ���
នៃ�កនុមារ។

 ប�ូវ�នុកកូនញ្ចេស្លាជាប់នឹងទាើ រចាក់ញ្ចេស្លាជាប ់និងទាើ រសនុវ�ិិភា�
ជានិចេ ញ្ចេ�លណ្តាអ្នកញ្ចេ�ខាងក្ននុង ញ្ចេ���ី� 
ឱ្យយអ្នកអាចរ�់ញ្ចេគ្គីចបានបបសិនញ្ចេប�មានអគ្គីី�ភ័័យញ្ចេក��ញ្ចេ��ង។

18 សនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យតា��្ះ



វាមានស្លារៈសំខាន់ណ្តាស់ផ្សែ�លប�ូវមាន 

ផ្សែ�នការរ�់ញ្ចេគ្គីច��អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេ��្ះ ញ្ចេ���ី�ឱ្យយអ្នក
�ឹង��រញ្ចេបៀបចាកញ្ចេចញ���្ះយ៉ាា ងឆាប់រ�័ស 

ក្ននុងករណ៍� មានអាសន្ន។
TO SAFELY ESCAPE ANY HOME IN A FIRE YOU MUST HAVE A PLAN. KNOW HOW YOU WILL ESCAPE!! 

THE EARLIER YOU
BECOME AWARE 
OF A FIRE, THE
GREATER YOUR
CHANCE OF
ESCAPING SAFELY.

IT IS IMPORTANT TO HAVE 
A WORKING SMOKE ALARM
Test your smoke alarm weekly.

Clean your smoke alarm each
month (with a vacuum cleaner).

Change the battery at least
once a year. (At the end of
daylight saving: change your
clock, change your smoke
alarm battery).

TO GET HELP
As long as you feel safe 
use your phone OR when fire
makes phoning from your
home dangerous, call from 
a neighbour’s home.

1. Dial 000.

2. Wait.

3. The operator will say
“Police, Fire or Ambulance?”

4. Say Fire.

5. Wait.

6. If you can, tell the
operator your address
and nearest cross street.

REMEMBER.
DIAL 000 & SAY FIRE.

DESIGN A HOME ESCAPE PLAN 

YOUR ADDRESS

YOUR NEAREST CROSS STREET

HOME ESCAPE PLAN

PLAN YOUR ESCAPE. 
REMEMBER THESE IMPORTANT POINTS.
Know two ways out of every room.

Close the door to prevent fire and smoke 
from spreading.

Crawl low in smoke.

Get out. Alert others.

When outside, stay out. Never go back inside!

Meet at a common meeting place at the front of the
house i.e. letterbox. Wait until the fire brigade arrives.

Phone 000 from the nearest available phone 
eg. neighbours house.

THIS IS AN EXAMPLE OF A HOME ESCAPE PLAN

+ 

P
53

6 

000

អាសយដាឋ នរបស់អ្នក

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

កផ្សែនេងជួ�បជួនុំរ្ន ផ្សែ�លមានសនុវ�ិិភា�

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

នរៀបំដែផនការរត់នគ្គីច្ចរបំស់់អ្កិ។ ច្ចងចាពំ�ច្ចំណ� ច្ចស់ំខាន់ៗទាំងំននទះ៖

• �ឹង�េូវ��រញ្ចេចញ ��បន្ប់ន���យៗ។

• បិ�ទាើ រញ្ចេ���ី�ការោរញ្ចេភ័េ�ង និងផ្សែ�ែង��ការរាលដាល។

• លូនទាបញ្ចេ�ក្ននុងផ្សែ�ែង។

• រ�់ញ្ចេគ្គីចញ្ចេចញ។ បបាប់អ្នក�នៃ�ញ្ចេ�ៀ�ឱ្យយបាន�ឹង។

• ញ្ចេ�លញ្ចេ�ខាងញ្ចេបរៅ ចូររកាញ្ចេ�ខាងញ្ចេបរៅ។ 

កនុំប��ប់ញ្ចេ�ក្ននុងវញិឱ្យយញ្ចេស្លាះ!

• ជួ�បជួនុំរ្ន ញ្ចេ�កផ្សែនេងជួ�បជួនុំ��មតាញ្ចេ�ខាង�នុខ�្ះ៖ ឧទា�រណ៍៍ 

បបអប់សំបនុប�។ រង់ចារំ�ូ��ល់កង�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ�ក�ល់។

• ញ្ចេៅ�ូរស័�្ញ្ចេលខសូនយប��ង (000) 

���ូរស័�្ផ្សែ�លមានញ្ចេ�ជិួ�បំ�នុ�៖ ឧទា�រណ៍៍ �្ះអ្នកជិួ�ខាង។

ឧទាំ�រណ៍ននដែផនការរត់នគ្គីច្ចព�អគ្គីី�ភ័័យនៅផ្ទះ។

19ប�ា �ប�ួ��ិនិ�យសនុវ�ិិភា�អគ្គីី�ភ័័យ

បំន្បំ់នគ្គីង

ផ្ទះបាយ

បំន្បំ់ទទួលនភ័ំៀវ

បំន្បំ ់ម្គ្គីួសារ

បំន្បំ់ទឹកិ

បំន្បំ់នបាកិនខាអាវ
បំន្បំ់នគ្គីង

ម្�អបំ់ស់ំបំ�ម្ត

បំន្បំ់នរៀនស់ូម្ត



ព ័ត ៌មាន បំដែនិម
សបមាប់�័�៌មានបផ្សែនិ� សូ�ញ្ចេប�កចូលវនុបិនៃស�៍�ូចខាងញ្ចេបកា�ញ្ចេនះ៖

ញ្ចេសវាក�ម�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យ

ញ្ចេសវាក�មសញ្ចេ��ីះអគ្គីី�ភ័័យ វចិ�ូញ្ចេរៀ (FRV) 

frv.vic.gov.au

អាជាា �រ�នេ�់អគ្គីី�ភ័័យញ្ចេបរៅបកុង (CFA) 

cfa.vic.gov.au

វនុបិនៃស�៍ញ្ចេ�ែងញ្ចេ�ៀ�

សនុវ�ិិភា�ថ្��ល វចិ�ូញ្ចេរៀ (ESV) 

esv.vic.gov.au

ញ្ចេសវាក�មបកផ្សែបបភាស្លាសរញ្ចេសរ និងនិយ៉ាយ (TIS) 

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/

Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-

interpreting-for-non-English-speakers

VicEmergency 

emergency.vic.gov.au

Expression Australia 

expression.com.au

បកស�ងយនុ�តិ��៌បគ្គីួស្លារ និងលំញ្ចេ�ដាឋ ន (DFFH) 

dffh.vic.gov.au 

Kidsafe Victoria 

kidsafevic.com.au

ការបគ្គីប់បគ្គីងញ្ចេបរះអាសន្ន វចិ�ូញ្ចេរៀ (EMV) 

emv.vic.gov.au

និរនតរភា� វចិ�ូញ្ចេរៀ 
sustainability.vic.gov.au

អាជាា �រសំណ៍ង់ វចិ�ូញ្ចេរៀ 
vba.vic.gov.au

http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-interpreting-for-non-English-speakers
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-interpreting-for-non-English-speakers
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers/Help-using-TIS-National-services/Immediate-telephone-interpreting-for-non-English-speakers
http://dffh.vic.gov.au

