
Government of
South Australiaខែ

មក
រា 

ឆ្នា
២ំ

០
១

៩

រប�ៀ�រកសាផ្ទះរ�ស ់
អនាកឱ្យមានសុវត្ថិភាព 

ពីអគ្ីភ័យបេទះផ្ទះ

SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service

Khmer

ខផនការរត់បគចពីអគ្ីភ័យបេទះផ្ទះ
ប�សថិនប�ីអនាកមានអគ្ីភ័យបៅកនាុងផ្ទះរ�ស់អនាក អនាកបតរូវខតដឹងពី

 រប�ៀ�បគចបចញយ៉ា ងឆ្�់រហ័ស នថិងបោយសុវត្ថិភាព។

មនុស្សទាងំអស់បៅកនាុងផ្ទះ 
រ�ស់អនាក គួរខតនថិយយអំព ី
រប�ៀ�បគចបចញ។ បរៀ�ចំ 
ខផនការពីរប�ៀ�ខដលអនាកនឹង 
ជួយមនុស្សចាស់ នថិងកុមារ។
ប្វីឱ្យបរាកដថា មនុស្សបគ�់គ្នា  
រានដឹង៖
•  តាមខដលអាចប្វីរាន វ ថ្ិ ីពីរយ៉ា ងបដីម្បីគចបចញពី�ន្�់ទាងំ

 អស់ខដលអាចមានមនុស្សបដក
•  កខនលែងខដលបតរូវជួ�ជំុគ្នា �ន្្�់ពីពួកបគបគចបចញ - បៅកខនលែង 

ប�អ�់សំ�ុបតប� 
ខហលជាគំនថិតល្អ

•  រប�ៀ�លូនវារទា� 
កនាុងទីខដលមាន 
ខផ្សង

•  រប�ៀ�បោទះបោទាវ រ នថិង�ង្អួច។ ទុកកូនបោជា�់បៅកនាុងរន្ធទាវ រ
 ខដលជា�់បោ បៅបពលអនាកណាមានា ក់បៅផ្ទះ បហយីោក់ឱ្យមាន 

គនលែឹទះបោទះភាលែ មៗបៅបលីទាវ រសំណាញ់ នថិងទាវ រសុវត្ថិភាព 
•  គឺថាបពលណាអនាក 'បគចបចញ - បៅឱ្យរានឆ្ងា យ'។ 

បប�ីទូរសព្័ដដ ឬទូរស័ព្រ�ស់អនាក 
ជថិតខាង បដីម្បីៅបលែ 000

•  គឺថាគួរឱ្យមាននរណាមានា ក់បៅ 
រង់ចាបំៅជថិតផលែូវថនាល ់
បដីម្ជីួ�បសវាអគ្ីភ័យ។

អនុវត្តគបបមាងរត់បគចពីអគ្ីភ័យបេទះ 
ផ្ទះបនទះ ជាមួយមនុស្សបៅកនាុងផ្ទះ 
រ�ស់អនាក។

ការសប្រ្្ទះ�ឋម 
សបមា�់ការរលាក
បប�ីទឹកមា៉ា សីុនបតជាក់បដីម្ ីប្វីឱ្យបតជាក់ការរលាក  
នថិង�ន្យការឈចឺា�់។
ប្វីការបនទះឱ្យរាន២០ន្ទី។
កំុបប�ីបប�ង �៊័រ ទឹកកក  
ឬបប�ងលា�ឱ្យបោទះ។

សបមា�់ដំ�ូន្មា ន�ខន្ម
សបមា�់ព័ត៌មាន នថិងដំ�ូន្មា ន�ខន្មទាក់ទងនឹងសុវត្ថិភាពអគ្ី ភ័យបេទះផ្ទះ សូមទាក់ទងបកសួង្ន់បទា ំនថិងសុវត្ថិភាព 
សហគមន៍ MFS។
ទូរស័ព្៖ 8204 3611
អនាកបៅតាមទីជន�ទ៖ 1300 737 637
វុ ថិ�ដសថ៍៖ www.mfs.sa.gov.au
អីុបម៉ាល៖ samfscommunitysafety@sa.gov.au  

បតីអន់បែសាយនឹងការោ្ត �់ ឬនថិយយ 
ខមនបទ? សូមទាក់ទងមកបយងី  
តាមរយៈបសវាកមមាជាតថិ�ញូ្ន�ន្ត
TTY 133 677
ជបបមីសទំន្ក់ទំនងបផ្សងបទៀតអាចរករាន 
បៅតាមវុ ថិ�ដសថ៍  
www.relayservice.gov.au

បគ្មានអាសននា
បៅទូរស័ព្បៅបលែ 000



SA Metropolitan Fire ServiceSA Metropolitan Fire Service SA Metropolitan Fire Service

គ្រឿងឱ្យសញ្ញា គេលមានផ្សែង
បគ�់ផ្ទះទាងំអស់បតរូវោក់ឱ្យមានបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សង 
ខដលដំប�ីរការ។ បបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សង ផ្តល់នូវការបព 
មានជាមុនអំពីអគ្ីភ័យ ខដលអនុញ្ញា តឱ្យអនាកបគចបចញបោយ 
សុវត្ថិភាព។

ការសាកល្បង
ោកល្ងបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងម្តង កនាុងមួយខែ។ 
ចុច�៊ូតុងោកល្ង បហយីបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងគួរខត 
�បញចេញសបមលែង។

ថ្មេិល
បបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងរ�ស់អនាកអាច 
ជាបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សង�ថិទជថិត 
ខដលបប�ីថាមពលថមាពថិល១០ឆ្នា មំថិនអាច�្តូរ ជំនួសរាន អាចជាបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមាន 
ខផ្សងខដលបប�ីថាមពល ថមាពថិលអាច�្តូរជំនួស 
រាន ឬអាចជាបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សង 
ខដលមានខែ្សបភលែីងរងឹ (កមាលែ ងំ 240V) ខដល 
មានថមាពថិល�បមរុងអាច�្តូរជំនួសរាន។ បគ�់ថមា 
ពថិលខដលអាច�្តូរជំនួសរានទាងំអស់បៅកនាុង បបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សង គួរខតបតរូវរាន 

�្តូរជំនួសជាបរៀងរាល់ឆ្នា ។ំ បៅបពលអនាកផ្លែ ស់�្តូរន្ឡថិការ�ស់អនាក 
បៅចុង�ញចេ�់ដនរដូវសន្សសំំដចពនលែឺដថងា ចូរ�្តូរជំនួសថមាពថិលបបគឿងឱ្យ 
សញ្ញា បពលមានខផ្សងរ�ស់អនាកផងខដរ។

ការជូតសមាអា ត
ជូតសមា្អ តបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងរ�ស់អនាក យ៉ា ងបោច 
ណាស់បរាមំួយខែម្តង បោយបប�ី 
បចាសោក់ភ្ា�់នឹងមា៉ា សីុន�ូម 
្ូលីផ្ទះរ�ស់អនាក។

ការប្ូរជំនួស
បបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងបតរូវ 
រានផលថិតបឡងីបដីម្ដីំប�ីរការ សបមា�់ខតរយៈបពល១០ឆ្នា �ំ៉ាុបណាណ ទះ។  
�ន្្�់ពីពលបន្ទះមក បបគឿងឱ្យសញ្ញា  
បពលមានខផ្សងគួរខតរាន�្តូរជំនួស។  
�្តូរជំនួសបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងចាស់រ�ស់អនាក ជាមួយបបគឿង 
ឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងបប�ីខែ្សបភលែីងរងឹ ោក់ជា�់នឹងគ្នា បៅវ ថិញបៅ មក នថិងបបគឿងឱ្យសញ្ញា បពលមានខផ្សងខដលបប�ីអគ្ថិសនីអាចចា� ់រូ�ភាព។
សបមា�់ព័ត៌មានអំពីប�បភទ បលែ នថិងទីតាងំដនបបគឿងឱ្យសញ្ញា  
បពលមានខផ្សង សូមទាក់ទងមក MFS។

ការចមអាិនអាហារ
រកសាទុកភួយ នថិងឧ�ករ�៍ 
ពនលែត់អគ្ីភ័យខដលមានោរ 
ធាតុបមសៅសងាួតបៅតាមផ្ទះរាយ។  
ដឹងពីរប�ៀ�បប�ីបរាស់វាឱ្យ 
រានបតឹមបតរូវ។ មថិនបតរូវទុក 
បចាលការចម្អថិន។ បតរូវប�រុង 
ប�យត័នា�ខន្ម បៅបពលចម្អថិន 
ជាមួយបប�ង។ មថិនបតរូវជទះទឹកបៅ 
បលីបភលែីងបេទះបោយបប�ង ឬខាលែ ញ់។  
បប�ីភួយពនលែត់ គបម�ឆ្នា ងំែ្ទះ ឬឧ�ករ�៍ពនលែត់អគ្ីភ័យខដល 
មានោរធាតុបមសៅសងាួត បដីម្ពីនលែត់បភលែីង។ �ងវថិលដដឆ្នា ងំចម្អថិន អាោរបៅកនាុង បដីម្កំុីឱ្យបកមាងបោងចា�់ទាញវា។

គ�ៀន
រកសាបទៀនដុតឱ្យផុតពីវត្ុទាងំ 
អស់ខដលអាចបេទះ ដូចជាសបមលែៀក 
�ំពាក់ បសៀវបៅ ប�ោ�់បកមាង 
បលង បកោស នថិងវាងំនន។  
បប�ីបជីងបទបទៀនបតឹមបតរូវខដល 
មានរាត្ំទូលាយ។ មថិនបតរូវោក ់
បកមាងៗឱ្យបដកលក់ ឬទុកបចាល 
ឱ្យបៅខតមានា ក់ឯងកនាុង�ន្�់ខដល 
មានបទៀនបេទះបឡយី។ កំុោក់បទៀនបៅកខនលែងខដលសតវចថិញចេ ឹម 
អាចបដីរ�៉ាទះរលំ។

អរ្ិសនី
បតរួតពថិនថិត្យថាខែ្សបភលែីងមថិនោច់រលាត់  
ឬែូច។ មថិនបតរូវោក់រាយខែ្សបភលែីងបៅ 
បបកាមកបមាលបពំ ឬបពំ។ មថិនបតរូវោក ់
បបគឿងសរ្ហា រមឹពីបលីខែ្សបភលែីង។ កំុបប�ី ឌុយបោតខែ្សបភលែីងហួសកមាលែ ងំអគ្ថិសនី។  
បប�ី�ន្ទះឌុយបោតខែ្សបភលែីងខដលមានកុងតាក់ 
�ថិទ បៅបពលណាបប�ីហួសកមាលែ ងំអគ្ថិសនី។ ដំបឡងីឧ�ករ�៍ 
ផ្្ត ច់បសៀគវីការពារការេក់ចរន្តអគ្ថិសនី។

ជាញឹកញា�់�ំផុត SA Metropolitan Fire Service  
(MFS) បេលែីយត�បៅនឹងអគ្ីភ័យបេទះផ្ទះ ខដលមាន 
មនុស្សរងរ�ួសយ៉ា ង្ងាន់្ងារ ឬោលែ �់បៅកនាុងផ្ទះរ�ស ់
ពួកបគផ្្ល់។ ការបនទះមថិនចារំាច់បតរូវខតបកីតមានបោទះ
បឡយី! ចូរបរៀ�ចំផ្ទះរ�ស់អនាកឱ្យមានសុវត្ថិភាពពីអគ្ ីភ័យបេទះផ្ទះ។
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ចថិញចេ ឹម បៅបពលណាកំពុង 
បប�ីបរាស់មា៉ា សីុនកប ្្ត   
ឬបភលែីងខដលកំពុងបេទះ។
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នថិង�ំពង់ខផ្សងឱ្យរាន 
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