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ការហៅទូរសព្ទសំុជំនួយ 
ការសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ផ្នែកហេជ្ជសា្ស្រ តម្រូេឱ្យមានការពយាបាលជាបន្្ទ ន់។  
ឧទាហរណ៍ននការសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ផ្នែកហេជ្ជសា្ស្រ រួ្ មាន៖

 � ការដួលមសរុតភ្លា ្ៗ
 � ឈមឺទរូង
 � ពិបាកដកដហងហើ្
 � ស្ពឹក ឬគាងំចលន្ភ្លា ្ៗហៅនពឹង្ុខ នដ ឬហជើង
 � បាក់ឆ្ពឹង
 � ការហូរឈា្ផដល្ិនអាចម្រប់ម្រងបាន
 � សាថា នភ្ពជំងឺធ្ងន់ធ្ងរហ្សេងហទៀត
 � ហមគាោះថ្នែ ក់ចរាចរណ៍

វាមានសារៈសំខាន់ខាលា ងំណាស់កនែុងការដពឹងពើេធិើទូរសព្ទហៅសំុជំនួយ មបសិនហបើ 
មាននរណាមានែ ក់រងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ឬមតរូេការជំនួយហេជ្ជសា្ស្របន្្ទ ន់។ កនែុង 
សាថា នភ្ពសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ផ្នែកហេជ្ជសា្ស្រ អនែក្រួរហៅហលខសូន្យបើដង (000)  

ហទាោះជាអនែកអាចឬ្ិនអាចនិយាយភ្សាអង់ហ្រលាសក៏ហោយ។ ហសវាក្្ម 
ហលខសូន្យបើដង (000) ដំហណើ រការ 24 ហមាោ ងកនែុង្ួយន្្ង 7 ន្្ង 
កនែុង្ួយសបា្រ ហ៍ ហហើយ្ិន្ិរតន្លាជានិច្ច។

អនែកហៅទូរសព្ទផដល្លាង់ និងពិបាកសា្រ ប់ អាចហៅហលខសូន្យបើដង (000) តា្ 
រយៈហសវាក្្មជាតិផ្នែកមបាមសរ័យទាក់ទងជា្ួយជនពិការ (National Relay  

Service) ឬហមបើ TTY របស់អនែក ហដើ្្ើចុចហលខ 106។

KHMER

ហតើហយើងនពឹងមតរូេការពរ័ត៌មានអ្ើខលាោះ
ការ ើហលខសូន្យបើដង (000) នពឹងសួរថ្ហតើអនែកមតរូេការ ‘បោូលិស (Police)’ ‘អ្ររិភរ័យ 
(Fire)’ ឬ ‘រ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ (Ambulance)’។ ហៅហពលអនែកហសនែើសំុ 
‘រ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់’ អនែកនពឹងមតរូេហ្រតភ្្ជ ប់ហៅ្ជ្ឈ្ណ្ឌ លម្រប់ម្រង 
រ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ រដ្ឋញូេហៅផេល។ មបសិន 
ហបើអនែកទទួលទូរសព្ទពិបាកយល់ពើអនែក ពួកហ្រអាចសួរថ្ហតើភ្សាណា្ួយ 
ផដលអនែកចង់និយាយ ហហើយហរៀបចំអនែកបកផមបភ្សាតា្ទូរសព្ទ ហដើ្្ើសម្រួលដល់ 
ការនិយាយហឆលាើយឆលាងគានែ ។

អនែកទទួលទូរសព្ទនពឹងសួរអនែកនូេសំណួរ្ួយចំនួន ហដើ្្ើជួយហយើងហរៀបចំ 
ហសវាក្្មផដលស្មសបបំ្ុត ឱ្យបានហលឿនតា្លទ្ធភ្ពហធ្ើបាន។  
សំណួរទាងំហនោះរួ្ មាន៖

 � ហតើអាសយោ្ឋ នពិតមបាកដននកផនលាងសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ហៅកផនលាងណា?

 � ហតើហលខទូរសព្ទផដលអនែកកំពុងហៅ្រឺហលខអ្ើ?

 � ហតើមានបញ្ហ អ្ើ សូ្មបាប់ខ្ុ ំឱ្យបានចបាស់មបាកដពើអ្ើផដលបានហកើត
 ហ�ើង?

 � ហតើអនែកជំងឺមានអាយុបោុន្្ម ន?

 � ហតើអនែកជំងឺដពឹងខលាួនឬហទ?

 � ហតើអនែកជំងឺដកដហងហើ្ឬហទ?

វាសំខាន់កនែុងការរកសាភ្ពស្ងប់ហស្ងៀ្ និង្្រល់ពរ័ត៌មានឱ្យបានចបាស់លាស់។

រ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ រដ្ឋញូេហៅផេល ្្រល់ហសវាក្្មសុខភ្ពសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ ដល់មបជាជនននរដ្ឋញូេហៅផេល។ ហយើង ្្រល់
 

ការផ្ទាហំេជ្ជសា្ស្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ ្ិនថ្អនែករស់ហៅតំបន់ជំុេញិមករុង ទើជនបទ ឬតំបន់ភូ្ិភ្្រហន្ោះហទ។ ហយើងក៏្្រល ់
ការដពឹកជញ្ជូ នសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់្ងផដរមបសិនហបើចាបំាច់ ហោយសារសាថា នភ្ពជំងឺរបស់អនែក។ ហយើងហធ្ើឱ្យមបាកដថ្ 

 
អនែកជំងឺទទួលបានការផ្ទាមំតពឹ្មតរូេ តា្ហពលហេលាមតពឹ្មតរូេ ហៅកផនលាងមតពឹ្មតរូេ។

េធិើហៅទូរសព្ទសមមាប់ជំនួយ 
ហេជ្ជសា្ស្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់



្រនលាពឹោះជំនួយសំខាន់ៗ
 � សូ្ចងចាថំ្ រ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់មានសមមាប់ជួយសហ្គ្រ ោះជើេតិ  

ហហើយ្ិនផ្នជាឡានតាក់សុើហទ។ ការហៅរ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន ់
សមមាប់សាថា នភ្ព្ិនបន្្ទ ន់ អាចហធ្ើឱ្យ្នុសសេមានែ ក់បាត់បង់ជើេតិ។

 � វាមានសារៈសំខាន់កនែុងការបហមងៀនកុមារ និងហទសចរ្កពើហមរៅមបហទសថ្  
ហលខទូរសព្ទសមមាប់សហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ផដលមតរូេហៅហៅកនែុងមបហទសអូ្សា្រ លើ 
្រឺហលខសូន្យបើដង (000) មព្ទាងំអាសយោ្ឋ ន និងហលខទូរសព្ទ 
របស់អនែក។

 � មបសិនហបើហៅទូរសព្ទហចញពើ្្ទោះ ្្ទោះផលង្ ឬអាសយោ្ឋ នអាជើេក្្ម  
មតរូេមបាកដថ្ ហលខអគារអាចមតរូេបានហ ើ្លហ�ើញយាោ ងចបាស់ពើ្លាូេ្នែល់។

 � មបសិនហបើអនែកសថាិតហៅទើតាងំផដលពិបាកផស្ងរក ចូរហរៀបចំឱ្យនរណាមានែ ក់
 

រង់ចាហំៅខាងហមរៅអគារ ឬទើតាងំ ហដើ្្ើម្រេ ើបក់នដបពា្ឈប់រ្យន្រសហ្គ្រ ោះ 
បន្្ទ ន់ ឬហបើកអំពូលហភលាើងខាង្ុខហៅហពលយប់។ 

 � មបសិនហបើអនែករស់ហៅតំបន់ជនបទ ឬតំបនផ់ដលពិបាកផស្ងរក សូ្ចងចា ំ
កផនលាងសមារ ល់សំខាន់ៗ ឧទាហរណ៍ ដូចជា ‘្្ទោះពណ៌ហលឿង 
មានចម ព្ឹងរបងពណ៌ហខៀេ’ ជាហដើ្។

 � អនែកហមបើមបាស់្លាូេ្នែល់ មតរូេផតហបើក្លាូេឱ្យរ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់។ 
 

កាលណាអនែកហ�ើញហភលាើងភលាពឹបផភលាតៗ ឬឮសូរសហ្លាងសុើផរ ោនភ្លា ្ហន្ោះ  
អនែកមតរូេផតហបើក្លាូេឱ្យរ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ហដើ្្ើហបើកវាោ  ឬឆលាងកាត់។ 

 
សូ្កំុភរ័យសលាន់ហសាលា  ឬបំពានចបាប់ចរាចរណ៍។ ជាទូហៅ សូ្ផ្លា ស់ទើ 
ហោយសុេតថាិភ្ពហៅខាងហឆ្ង។

ហតើមានអ្ើហកើតហ�ើងបន្្ទ ប់
សូ្កំុោក់ទូរសព្ទចុោះ។ រកសាការភ្្ជ ប់តា្ទូរសរ័ព្ទសមមាប់ទទួលហសចក្រើផណន្ ំ
បផនថា្។

អនែកទទួលទូរសព្ទអាចសួរអនែកនូេសំណួរបផនថា្ ហហើយក៏អាច្្រល់ជំនួយបផនថា្  
និងដំបូន្្ម នហេជ្ជសា្ស្រតា្ទូរសព្ទ្ងផដរ ហោយអាមសរ័យហលើតម្រូេការសហ្គ្រ ោះ 
បន្្ទ ន់។

មបសិនហបើអនែកមានរបួស ឬជំងឺផដលអាចបង្កហមគាោះថ្នែ ក់ដល់អាយុជើេតិ ហន្ោះម្ររូហពទ្យ 
ជំនួយការនពឹងមតរូេបានបញ្ជូ នហៅជួបអនែកភ្លា ្។

មបសិនហបើអនែកគា្ម នរបួស ឬជំងឺផដលអាចបង្កហមគាោះថ្នែ ក់ដល់អាយុជើេតិហទ បោុផន្រមតរូេ 
ការជំនួយផ្នែកហេជ្ជសា្ស្រ ហន្ោះម្ររូហពទ្យជំនួយការនពឹងមតរូេបានបញ្ជូ នតា្ហពល 
ហេលាស្មសប សមមាប់សាថា នភ្ពរបស់អនែក។

មបសិនហបើអនែក្ិនមតរូេការជំនួយផ្នែកហេជ្ជសា្ស្រហៅនពឹងកផនលាងហទ ការហៅទូរសព្ទ 
របស់អនែក អាចមតរូេបានហ្្ទរហៅកាន់្ិរលានុបោ្ឋ កចុោះបញ្ជ ើមសបចបាប់ ផដលអាច 
្្រល់ជូនអនែកនូេដំបូន្្ម នតា្ទូរសព្ទ និងផណន្អំនែកហៅកាន់អនែក្្រល់ហសវាក្្មផ្ទា ំ
សុខភ្ពហ្សេងហទៀត។

ហៅហពលកំពុងរង់ចារំ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់្កដល់
 � មតរូេមបាកដថ្មាន្លាូេមស�ោះ ផដលអាចចូលហៅដល់្្ទោះរបស់អនែក។  

ហនោះអាចពាក់ពរ័ន្ធនពឹងការហរ ើហចញនូេេតថាុន្ន្ដូចជាឡាន ហ ើ្ងដំណា ំ 
ឬហម្រឿងសគ្ហ រ ិ្ ។ ម្ររូហពទ្យជំនួយការអាចចាបំាច់មតរូេការយកផម្របត់ 
សមមាប់ដពឹកអនែកជំងឺ ឬឧបករណ៍ហៅកាន់កផនលាងផដលអនែកជំងឺសថាិតហៅ។

 � ចាក់ហសាបគ្ខា ងំសត្ចិញ្ច ពឹ្។

 � ហេចខ្ចប់សហ្លាៀកបំពាក់ ឬហម្រឿងសំអិតសំអាងផដលអនែកជំងឺអាចមតរូេការ  
ោក់ហៅកនែុង្ង់តូច្ួយ។

 � មតរូេមបាកដថ្អនែកមានពរ័ត៌មានដូចតហៅ ផដលហមតៀ្រចួជាហមសចសមមាប ់
ម្ររូហពទ្យជំនួយការ៖ កំណត់មតាសុខភ្ពរបស់អនែកជំងឺ ថ្នែ ហំពទ្យ 
ផដលហមបើហទៀងទាត់ មបតិក្្មទាស់ និងតម្រូេការពិហសសន្ន្។

 � សូ្ចងចាយំកបណ្ណហសាធននិេត្រន៍ ឬបណ្ណសុខភ្ពផដលពាក់ពរ័ន្ធ បញ្ជ ើ
ទំន្ក់ទំនងសមមាប់មករុ្ម្ររួសារ ឬ្ិត្រភក្រិ និងកូនហសា្្ទោះរបស់អនែក។

 � ហរៀបចំឱ្យនរណាមានែ ក់ពិនិត្យហ្ើលថ្ទ្ារ និងបង្ួចទាងំអស់បានចាក់ហសា 
 

ហហើយឧបករណ៍អ្ររិសនើផដល្ិនចាបំាច់ណា្ួយមតរូេបានបិទ 
 

ដូចជាឧបករណ៍កហ ្្រ ជាហដើ្។

សមមាប់ពរ័ត៌មានបផនថា្អំពើ េធិើហៅទូរសព្ទសមមាប់ជំនួយ 
ហេជ្ជសា្ស្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ សូ្ចូលហ ើ្លហ្រហទំពរ័ររបស ់
រ្យន្រសហ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ រដ្ឋញូេហៅផេល៖  
www.ambulance.nsw.gov.au

http://www.ambulance.nsw.gov.au

