
គំរសូារផ្ដល់ព័ត៌មាន និងព្ពមាន 
 
ខាងក្រោមគឺជាគំរសូារដែលទីភ្នា ក់ងារផ្ដល់ព័ត៌មានអាចក្ររើរាស់ជាតរមយុក្ែើមបីក្រៀរចំសរក្សរសារមួយចំនួនពាក់ព័នធ នឹងក្ររោះអាសនា
កន ុងមូលដ្ឋា ន។ គំរទូងំក្នោះព ំមានលកខណៈរគរ់ររងុក្រជាយក្ ើយ។ សារច ងក្រោយគួរក្ វ្ ើោរដកតរមូវឱ្យរសរតាមតរមូវោរជាកល់ាក់នន
រពឹតតោរណ៍ពិក្សសពាក់ព័នធនឹងភ្នពចំាច់ននរពឹតតោរណ៍ទងំក្ ោះ។ 
  
គំរសូារសព្មាប់ការជម ល្ៀស  
សារដវង  
• ក្នោះគឺជា [Agency] ដែលមានរទរញ្ជា រក្មលៀសសរមារ់ [location]។ សូមអន វតត វធិានោរោរពារខាងក្រោម និងរតូវចកក្ចញជា
រ ា ន់ 1. ររមូលសមារិករគួសារមករ ំរា ។ 2. ររមូលសតវចិញ្ច ឹមទងំអស់។ 3. ររមូលដតររស់រររស ំ
ខាន់ៗ។ 4. យកថ្ា កំ្ពទយសំខាន់ៗ ដ្ឋក់ជារខ់្ល នួ  5. រិទរគរឧ់រករណ៍ និងក្ ល្ ើងទងំអសក់្ៅកន ុងផ្ាោះ 6. ចក់ក្សារផ្ាោះ។ ផ្ល វូរក្មលៀសគឺ៖ 
[Evacuation Route]។ មរឈមណឌ លរក្មលៀសគឺក្រើកក្ៅ [Name and Location of Evacuation Center]។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែម សូមតាម
ដ្ឋនសាដ រ់វទិយុ  និងទូរទសសន៍កន ុងមូលដ្ឋា ន ក្រើកក្មើល [url] ឬទូរសពាក្ៅោន់ [###-###-####]។  
 
• [Agency] កំព ងក្ចញរទរញ្ជា រក្មលៀសសរមារ់ [location]។ ក្សវាព័ត៌មានអាោសធាត ជាតិានក្ចញសាររពមានអំពីទឹករនំន់
សរមារ់ [location]។ ររជារនទងំអសក់្ៅកន ុងតំរន់រងោររ ោះពាល់គួររក្មលៀសក្ចញជារ ា ន់។ មរឈមណឌលរក្មលៀស/ររមកស វតែ ិភ្នព
មានក្ៅ [location]។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែម សូមចូលក្ៅោន់ [insert resource]។ សូមក្រើកសាដ រ់ [radio station] ក្ែើមបីទទួលាន
ព័ត៌មានថ្មីៗ។  
 
សារខ្ល ី 
• ោរគំរាមកំដែងក្ ល្ ើងក្ ោះនរព-រទរញ្ជា រក្មលៀសសរមារ់ [location]-សូមចកក្ចញឥលូវក្នោះ -ព័ត៌មានលមអតិក្ៅក្លើក្គែទំព័រ 
[Agency]  
 
គំរសូារអំពីជព្្កសុវតថ ិភាព  
សារដវង  
• [Agency] សូមរាយោរណ៍អំពីររមកស វតែ ិភ្នពសរមារ់ពលរែាក្ៅ [location] ក្ដ្ឋយសារមានោរសាយភ្នយសារធាត ក្ររោះថ្ា ក់។ សូម
អន វតត វធិានោរោរពារខ្ល នួជារ ា ន់៖ 1. ចូលកន ុងផ្ាោះ ឬអររររស់អាកជារ ា ន់។ 2. យកសតវចិញ្ច ឹមចូលកន ុងផ្ាោះររសនិក្រើអាកអាចក្ វ្ ើ
ានក្លឿន។ 3. រិទរងអ ចួ និងទវ រទងំអស់ 4. រិទមា ស ីនរតជាក ់និងររព័នធមា ស ីនកក្ដដ ។  
5. រិទគរមរទវ រកដនលងែ តក្ ល្ ើង។ 6. ររមូលវទិយុ  ពិល អាហារ ទឹក និងថ្ា កំ្ពទយ។ 7. សូមទក់ទងក្ៅក្លខ្ 911 ររសិនក្រើអាកពិតជាមាន
សាែ នភ្នពអាសនាដមន។ អាកនងឹទទួលានែំណឹងអំពីក្ពលក្វលាដែលសាែ នភ្នពក្ររោះថ្ា កក់្នោះកនលងផ្ ត និងអាចក្ចញក្រៅក្ដ្ឋយស វតែ ិ
ភ្នព ឬអាចរំក្ពញកចិចោរែូច្មមតាក្ ើងវញិ។ សរមារ់ព័តម៌ានរដនែម សូមតាមដ្ឋនសាដ រ់ វទិយុ  និងទូរទសសន៍កន ុងមូលដ្ឋា ន ក្រើកក្មើល 
[url] ឬទូរសពាក្ៅោន់ [###-###-####]។  
 
•  យកដ្ឋា នអគគ ិ្័យសូមក្សា ើឱ្យពលរែាទងំអស់សែ ិតក្ៅកន ុងោំរងវង់ ½ មា យលន៍ន [location] ក្ែើមបីចូលកន ុង និងសែ ិតក្ៅខាងកន ុង
ក្ដ្ឋយសារោរសាយភ្នយសារធាត ក្ររោះថ្ា ក់។ សូមក កំ្ចញក្រៅ សូមរិទរងអ ចួ រិទមា ស នីរតជាក់ នងិររមូលសតវចញិ្ច ឹមររសអ់ាកដ្ឋក់
កន ុងផ្ាោះ។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែម សូមតាមដ្ឋន [link]  
សារខ្ល ី 
• មានសាយភ្នយសារធាត ក្ររោះថ្ា ក់។ ទងំអស់រា ក្ៅកន ុងចមាា យ ½ មា យល៍ពី [location]។សូមចូលកន ុង។ សូមក ំក្ចញក្រៅ។ សូមរនត
តាមដ្ឋនព័ត៌មាន។  
 
គំរសូារការយល់ដឹងអំពីអាកាសធាតុ  
សារដវង  
• [Agency] សូមរាយោរណ៍អំពីរទរញ្ជា រក្មលៀសសរមារ់ [location] ក្ដ្ឋយសារអាចនឹងមានក្ររោះទឹករំននក់្កើតក្ ើង។ សូមអន វតត
 វធិានោរោរពារខាងក្រោម និងរតូវចកក្ចញជារ ា ន ់1. ររមូលសមារកិរគួសារទងំអស់ ឬអាកែនទក្ទៀតឱ្យមករួររ ំរា  2. ររមូល
សតវចិញ្ច ឹមទងំអស់។ 3. ររមូលដតររស់រររសំខាន់ៗ។ 4. យកថ្ា កំ្ពទយសំខាន់ៗដ្ឋក់ជារខ់្ល នួ  5. រិទរគរឧ់រករណ៍ នងិក្ ល្ ើងទងំអស់ក្ៅ
កន ុងផ្ាោះ 6. ចកក់្សារផ្ាោះ។ ផ្ល វូរក្មលៀសគឺ៖ [Evacuation Route]។ មរឈមណឌ លរក្មលៀសគឺក្រើកក្ៅ [Name and Location of Evacuation 
Center]។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែម សូមតាមដ្ឋនសាដ រ់វទិយុ  និងទូរទសសន៍កន ុងមូលដ្ឋា ន ក្រើកក្មើល [url] ឬទូរសពាក្ៅោន់ [###-###-
####]។  
 
• ក្សវាព័ត៌មានអាោសធាត ជាតិពាករណ៍ថ្នឹងមានទឹករំនន់ក្កើតក្ ើងក្ៅ [ទីតាំង] ក្ៅកន ុងរយៈក្ពល 24 ក្ទៀត។ នគរាលកំព ង
ដណ ំឱ្យពលរែាដែលរស់ក្ៅកន ុងតរំន់ក្នោះក្រតៀមខ្ល នួសរមារោ់ររក្មលៀសដែលនឹងអាចក្កើតមានក្ ើងក្ៅកន ុងក្ពលណាមួយ។ សរមារ់
ព័ត៌មានអំពីរក្រៀរក្រៀរចំខ្ល នួសរមារ់ោររក្មលៀស សូមច ចរតង់ក្នោះ។ ព័ត៌មានថ្មីៗដែលរតូវតាមដ្ឋន។  
 
សារខ្ល ី  
• ោររពមានអំពីទឹករំនន់សរមារ់ [location] សូមក ំក្ៅោន់ទីតាំងក្ ោះ។ សូមរត់រត រ់ក្រោយ-ហាមច ោះ។ សូមរនតតាមដ្ឋនព័ត៌មា
ន។  
  
គំរសូារខ្ល ីអំពីជនបាញ់ព្បហារ  
សារដវង  
• [Law Enforcement Agency] សូមរាយោរណ៍អំពីរនាញ់ររហារក្ៅរិត [location]។ សូមក ំក្ៅោន់ទីតាំងក្ ោះ។ ររសនិក្រើអាកសែ ិត
ក្ៅរិត [location] សូមចូលក្ៅកន ុងផ្ាោះ សូមក ំក្ចញក្រៅ និងអន វតត វធិានោរោរពារែូចតក្ៅ៖ 1. ចូលក្ៅកន ុងផ្ាោះជារ ា ន ់និងក ំក្ចញ
ក្រៅផ្ាោះររស់អាក 2. យកសតវចិញ្ច ឹមចូលកន ុងផ្ាោះររសនិក្រើអាកអាចក្ វ្ ើានក្លឿន។ 3. រិទរងអ ចួ នងិទវ រទងំអស់ 4. សូមទកទ់ងក្ៅក្លខ្ 
911 ររសិនក្រើអាកពិតជាមានសាែ នភ្នពអាសនា ដមន ឬានែងឹ ឬានក្ ើញសកមមភ្នពគួរសងស័យ ឬក្ៅរិតទីតាំងររស់អាក។ អាកនឹង



ទទួលានព័ត៌មានអំពីក្ពលក្វលាដែលអាកដលងររឈមនឹងក្ររោះថ្ា ក់។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែម សូមតាមដ្ឋនសាដ រ់ វទិយុ  នងិទូរទសសន៍
កន ុងមូលដ្ឋា ន ក្រើកក្មើល [url] ឬទូរសពាក្ៅោន់ [###-###-####]។  
 
• ចរ់ពីក្មា ង 11រពឹក នគរាលហាមសាធារណៈរនក ំឱ្យចូលក្ៅោន់តំរន់ [insert location]។ មន្រនត ីកំព ងក្ ល ើយតរចំក្ពាោះរនាញ់
ររហារ។ អាកដែលសែ ិតក្ៅរិតទីតាងំរតូវដសវ ងរកកដនលងលាកខ់្ល នួ និងរិទសកំ្ ងទូរសពា។ ររសិនក្រើអាកក្ៅជារ់ជាមួយរនាញ់ររហារ 
រតូវរត់ លាក់ខ្ល នួ ររយ ទធ។ សរមារ់ព័ត៌មានរដនែម សូមចូលក្ៅោន់ [link] និងរង់ចំសាដ រ់ោរដណ ំរដនែម។  
សារខ្ល ី  
• រនាញ់ររហារក្ៅរិត [location]។ ហាមចូលក្ៅោន់ទីតាំង ឬរត់ លាក់ខ្ល នួ វាយររយ ទធ។ សូមរនតតាមដ្ឋនព័ត៌មាន។ 

 


