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១ េសីច សប�យ ជាមួយ មិត�ភក�។ិ

ទូរសព� េ� នរណាមា� ក់ ែដល អ�ក នឹក។

យក នំេ្រចនី តាម ខ�ួន ស្រមាប់ នរណាមា� ក់ ែដល ្រត �វការ។

េផ�កីាតបណុ្យ្រគសី�ម៉ាស់ែដល េធ�ី េដាយ ផា� ល់ៃដ េ�កាន់ មិត�មា� ក់។

ដាក់ែផនការ េពលេវលា មួយ ចនំួន  ស្រមាប់ មនសុ្ស ជាទ្ីរសឡាញ់ ែត ពរីនាក់។

អន�ុ� ត ឲ្យ ជន ែប�ក មខុ ឈរ ត្រមង់ ជួរ មខុ អ�ក ។

ញញមឹ ដាក់ នរណាមា� ក់។

េរ�ន និយាយពាក្យ «រ �ករាយ បណុ្យ ្រគសី�ម៉ាស់» ជាភាសា ថ� ីមួយ។ 

ែចកចាយ តណំភា� ប់ បទចេ្រម�ង បណុ្យ្រគសី�ម៉ាស់ែដល អ�ក ចូលចតិ�។

និយាយ សូមេទាស េ� នរណា មា� ក់។

បង់ៃថ�ម�ូបអាហារស្រមាប់ មនសុ្ស ែដលឈរពេី្រកាយ អ�កេ�ហាង មួយ។

េធ�ីប��បីទចេ្រម�ង្រគសី�ម៉ាស់ មួយ េហយី ែចកចាយវា ជាមួយ មិត�មា� ក់។  

េផ�កីាតែថ�ងអំណរគណុេ�កាន់ បគុ�លិកេពទ្យ មា� ក់។

ជួយ នរណាមា� ក់ ឲ្យ ្រសាវ្រជាវ រក ពង�វលី ្រគ�សារ របស់ ពួកេគ។

គា្ំរទ ដល់ អាជីវកម� តូចមួយ ក�ងុ មូលដា� ន។

េផ�សីាររបូថត អនសុ�វរ �យ៍ជាទ្ីរសឡាញ់ មួយ េ�កាន់ សមាជិក ្រគ�សារ មា� ក់។

សរេសីរ អ�កជិតខាង មា� ក់របស់ អ�ក។ 

អន�ុ� ត ឲ្យ នរណា មា� ក់ េធ�ី ល� ដាក់ អ�ក ។

េរ�នព ីរេប�ប ែដល វប្បធម៌ េផ្សងេទ�ត ្រ�រព� បណុ្យ ្រគសី�ម៉ាស។

មានចតិ� អំណត់ ជាមួយ នឹងអ�កបេ្រមី និង េសវាកម� អតថិជិន។ 

ជួយមនសុ្ស ជាទ្ីរសឡាញ់ មា� ក់ សមា� ត ផ�ះ របស់ពួកេគ។

អេ��ញីមនសុ្ស ដៃទ ឲ្យចូលរមួការ្រ�រព� ពធីិ បណុ្យ ្រគសី�ម៉ាស់។

ដាក់ អំេណាយ មួយ េ�មខុ ផ�ះ អ�កជិតខាង មា� ក់។
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២៦ េមីល វ �េដអូ ្រពះឱរស្រពះ្រគសី� ជាមួយ ្រគ�សារ ឬ មិត�ភក�។ិ

េផ�រីបូមីម ឬវ �េដអូកែំប�ងមួយេ�កាន់មិត�មា� ក់។

ជូនេស�វេ�ែដលអ�កចូលចតិ�មួយក�លដល់ មនសុ្ស ជាទ្ីរសឡាញ់មា� ក់។

េធ�ីម�ូបជាមួយ សមាជិក ្រគ�សារមា� ក់។

ចតិ�ល� ដាក់ ខ�ួនឯង។ េរ�ន ែថទា ំខ�ួនឯង។ 

េផ�សីារ េ�នរណាមា� ក់ ថា «ខ�ុមំានអំណរែដលមានអ�ក»។

ទកុសំប្ុរតអរគណុស្រមាប់អ�កដកឹជ��ូនសំប្ុរតរបស់ អ�ក។

អេ��ញីអ�កជិតខាងមា� ក់ ឲ្យ មកកាន់ កម� វ �ធីថា� យបង�ំ។

បេ��ញមតែិដលេលីកស�ួយមួយេ�េលី ្របពន័�ផ្សព�ផ�យ សង�ម។

េ�សួរសខុទកុ� អ�កជិតខាង ែដល មាន វយ័ចណំាស់ មា� ក់។

្រ�ប់ មនសុ្ស ជាទ្ីរសឡាញ់ មា� ក់ ថា ពួកេគ សំខាន់ ណាស់ ស្រមាប់ អ�ក។

េរ �សស្រមាម សមា� ត សហគមន៍ របស់ អ�ក។ 

ឈប់ែអបេដមី្ប ីជួយ ដល់នរណាមា� ក់ ែដល កពំងុ ខូច ឡាន។

េ� េ្រច�ង ចេ្រម�ង បណុ្យ ្រគសី�ម៉ាស់ ជា្រក �ម។

េចញ េដរី ជាមួយ មិត� មា� ក់។

ស�័្រគចតិ�បេ្រង�ន ជំនាញថ�មីួយ ដល់ នរណាមា� ក់។

ទប់ទា� រេបីក ស្រមាប់ ជន ចែម�ក មា� ក់។

បេង�ីត រា្រត ីេលង ែល្បង កម�ន� ជាមួយ ្រគ�សារ មួយ ។

ឱបមិត�មា� ក់។

អភយ័េទាស ឲ្យ នរណាមា� ក់។

ប��ប់កចិ�ការ មួយេ�េលី ប�� ីការងារ ែដល ្រត �វេធ�ី របស់ មនសុ្ស ជាទី
្រសឡាញ់ មា� ក់។

ជួយ ផ�ល់សមា� រ េ�ឲ្យ ម៉ាសុីន ផ�ល់ អំេណាយ េ�តាម មូលដា� ន ឬ តាម
 អនឡាញ។

សួរអ�កេធ�ីការជាមួយ អ�ក ថា 
 េតអី�ក អាច ជួយ ស្រមាល បន�កុ របស់ ពួកេគ �ន េដាយ រេប�បណា។

ចះុផ�យេលី បណា� ញសង�ម អំព ីមនសុ្ស ជាទ្ីរសឡាញ់ មា� ក់ េដាយ េ្របី 
#បំភ�ពឺភិពេលាក

អធិសា� ន ស្រមាប់ នរណាមា� ក់ តាម េឈា� ះ
របស់ ពួកេគ។
ស�័្រគចតិ� ជួយ េ�ក�ងុ បណា� ល័យ ក�ងុ មូលដា�
ន របស់ អ�ក។

បរ �ចា� គអាហារកប៉ំងុ ជូនធនាគារផ�ត់ផ�ង់ ចណីំអាហារក�ងុ មូលដា� ន របស់ អ�ក។


