
ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការរក្សាសុវត្ថិភាពកូនរបស់អ្នក 
នៅនពលអ្នកដឹកកូនដាក់នៅសាលា នថិងយកកូនពីសាលា  
ទាំងនេះគឺជាប្រការមួយចំេួេដែលអ្នកអាចន្វើបាេ នែើម្បីជួយរក្សាសុវត្ថិភាពកូេរ្រស់អ្នក េថិងអ្នកែទៃនៃៀតក្ននុងអំឡនុងនពលែឹកកូេដាក់សាលា  
េថិងយកកូេពីសាលាក្ននុងអំឡនុងសបា្្ហ៍នរៀេ៖ 

• ធានាថាកូេរ្រស់អ្នកបាេពាក់ដ្្ែបកវាត់សុវត្ថិភាពនៅនៅអីកូេនកមេង
ក្ននុងរថយេ្តឱ្យបាេបតឹមបតរូវ នហើយធានាថាបាេពាក់បតឹមបតរូវ។

• ប្រកាេ់ភា្្្រ់នល្បឿេកំណត់៤០គីឡូដមែបត/ន�៉្ងនៅក្ននុងតំ្រេ់សាលា 
នរៀេ នហើយរំទពនមើលដបកង�េកុ�រ្របមុងនែើរឆ្លងផ្លូវ។

• នមើលន្្លើង្្លឹ្រដ្្លតៗជាសញ្្នៅនលើរថយេ្តបកុង។ ន្្លើងសញ្្ទាំង 
នេះអេុញ្្តឱ្យអ្នកែឹងថាអាច�េកូេនកមេងនែើរឆ្លងផ្លូវ ឬ្របមុងេឹង 
នែើរឆ្លងផ្លូវ។ នល្បឿេកំណត់៤០គីឡូដមែបត/ន�៉្ងបតរូវបាេអេុវត្តនៅ 
នពលរថយេ្តបកុងន្រើកន្្លើងសញ្្្្លឹ្រដ្្លតៗ។

• បតរូវន្រើកផ្លូវឱ្យអ្នកនថមេើរនជើង ជាពថិនសសនៅនពលន្រើកចូល េថិងន្រើក 
នចញពីបចកផ្លូវឡាេ។

• បតរូវចតឡាេ េថិង្រត់ឡាេឱ្យបាេបតឹមបតរូវតាមច្បា្រ់ចរាចរណ៍នៅជុ ំ
វិញសាលានរៀេ។ ការ្រត់ឡាេនៅនបកាយរាងជាអក្ែរ U (U-turns) 
េថិងការ្រត់ឡាេនៅនបកាយតាមរន្រៀ្រ three-point turns គឺ�េ 
នបរះថា្្ក់ក្ននុងអំឡនុងនពលម�ញឹក ក្ននុងការែឹកកូេដាក់នៅសាលា  
េថិងយកកូេពីសាលា។

• ែឹកកូេរ្រស់អ្នកដាក់នៅសាលា េថិងយកកូេរ្រស់អ្នកពីសាលា 
នៅពីចំនហៀងផ្លូវសាលា នៅក្ននុង្ររិនវណតំ្រេ់ដែលកំណត់សប�្រ់ 
ែឹកកូេដាក់នៅសាលា េថិងយកកូេពីសាលា។ មថិេបតរូវដបសកនៅ 
កូេពី�្្ងផ្លូវថ្នល់នឡើយ – ពួកនគអាចរត់នៅរកអ្នក នដាយមថិេបាេ 
ដឆកនមើលចរាចរណ៍។

• វា�េសុវត្ថិភាព្រំផុត ដែលកុ�របតរូវនចញពីរថយេ្ដតាមទា្្រសុវត្ថិ 
ភាពនៅពីទា្្រ�្្ងនៃៀត ឆ្្យពីចរាចរណ៍កំពុងន្រើក្ររ។ នេះគ ឺ
ជាទា្្ររថយេ្ដខាងនបកាយនៅចំនហៀងផ្លូវនែើរ។  

ចំនពាះព័ត៌�េ្រដេ្ម ស្តីពីការរក្សាសុវត្ថិភាពកូេៗរ្រស់នយើងនៅជុំវិញសាលានរៀេ សូមចូលនមើលដផ្នកសប�្រ់�តា្រថិតា នៅបតង់វុិ្រទស  
safetytown.com.au 

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការដ�ើរដៅសាលា និងមកពីសាលា 
ជាមួយគ្នាដោយសុវត្ិភាព 

ការដ�ើរដៅសាលា និងដ�ើរមកផ្ទះវិញ គឺជាវិធី�៏ល្អមួយដ�ើម្បីចំណាយ 
ដេលជាមួយកូនៗរបស់អ្នក ដ�ើយដលើកទឹកចិត្តឱ្យបបកាន់អាកប្បកិរិយា 
ដ�លមានសុវត្ិភាេ និងសុខភាេល្អ។

ទាំងដនទះគឺជាបបការមួយចំនួនដ�លអ្នកអាចដធវើបាន ដ�ើម្បីជួយរក្សា 
សុវត្ិភាេកូនរបស់អ្នក ជាអ្នកដ្មើរដជើង៖  

• និយាយជាមួយកូនរបស់អ្នក អំេីការបបុងបបយ័ត្នក្ននុងបរិដវណ 
ផ្លូវ្្នល់។

• ដរៀបចំគដបមាង និងអនុវត្តការដធវើ�ំដណើរដៅសាលា �ូដច្នទះអ្នកអាចដបបើ 
បបាស់កដន្ងអ្នកដ្មើរដជើងដ�ើរឆ្ងកាត់ ដេលណាដ�លអាចដធវើបាន។

• កាន់ដ�កូនរបស់អ្នកជានិច្ច។ កូនដកមងបតរូវការជំនួយរបស់អ្នកដ�ើម្ប ី
រកដមើលឧបសគ្គដបរទះថ្្ក់ �ូចជារ្យន្តកំេុងដបើកដចញេីបចកផ្លូវ 
ឡាន។ កុមារក៍អាចដធវើឱ្យបដងវរអារមមណ៍យា៉្ងងាយដ�រ  
ដ�ើយវដងវងចូលដៅក្ននុងផ្លូវចរាចរណ៍។

• ដៅយកកូនរបស់អ្នកដៅជិតដកាល្ងទា្្រសាលា ដ�ើយមិនបតរូវដបសក 
ដៅកូនេីមា្្ងផ្លូវ្្នល់ដ�ើយ។

• េន្យល់េីមូលដ�តុដ�លអ្នកបានដបជើសដរើសកដន្ងដនទះ ថជាកដន្ង 
សុវត្ិភាេបំផុតដ�ើម្បីដ�ើរឆ្ងផ្លូវ។

• រំលឹកកូនរបស់អ្នកឱ្យឈប!់ ម�ើល! ស្តាប!់ គិត! រាល់ដេលដ�ល 
េួកដគដ�ើរឆ្ងផ្លូវ ដ�ើយបន្តដឆកដមើលផ្លូវរ�ូតទាល់ដតបានដ�ើរឆ្ង 
ផុតដោយសុវត្ិភាេ។

• និយាយដៅកាន់េួកដគអំេីមូលដ�តុដ�លេួកដគគួរដតឈប់ ដមើល 
សា្្ប់ និងគិត មុនដេលដ�ើរឆ្ងបចកផ្លូវឡានផ្លូវ្្នល់  
ឬកដន្ងចតរ្យន្ត។

កុមារតូចៗអាចដរៀន និងអនុវត្តអាកប្បកិរិយាអ្នកដ្មើរដជើងដ�លមាន 
សុវត្ិភាេជាមួយអ្នក។ ការដនទះនឹងជួយឱ្យេួកដគកាល្យជាអ្នកដ្មើរដជើង 
ដ�លមានសុវត្ិភាេជាងមុន ដៅដេលេួកដគមានអាយុលមមបគប់បរន់ 
ក្ននុងការដធវើ�ំដណើរដតមា្្ក់ឯង។

ចំដោទះេ័ត៌មានបដន្ម ស្តីេីការរក្សាសុវត្ិភាេកូនៗរបស់ដយើងដៅជុំវិញ 
សាលាដរៀន សូមចូលដមើលដផ្នកសបមាប់មាតាបិតា ដៅបតង់វុិបដស  
safetytown.com.au 

សារសម្រាប់ចែករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្នក 
ច�ែដរៀនដៅមដតតេយនាយសាលា ដៅថ្នាក់ទី២

• កាន់ដៃរបស់ក្មេងធំកេលណា៖

- អ្ន្កៃើរឆ្លងផ្លលូវ

- អ្ន្ស្ថិតកៅកលើផ្លលូវកៃើរ

- អ្ន្ស្ថិតកៅ្នន្លងចតរថយន្ត

សារសម្រាប់ចែករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្នក 
ច�ែដរៀនដៅថ្នាក់ទី៣ ដៅថ្នាក់ទី៦

•  ក្បើ្នន្លងសុវត្ថិភាេកៃើម្បីកៃើរឆ្លងផ្លលូវ

• ឈប!់ ដមើែ! សា្នាប!់ គិត! រាល់ដេលអ្នកដ�ើរឆ្ងផ្លូវ  
ដ�ើយបន្តដឆកដមើលផ្លូវ រ�ូតទាល់ដតបានដ�ើរឆ្ងផុត  
ដោយសុវត្ិភាេ

ឈប!់ (STOP!) 
ថយមួយជំហានេបីចថិក្ចើមផ្លលូវ

ដមើែ! (LOOK!)
ផ្លលូវទាំងសងខាងជាបន្តឥតឈប់

សា្នាប!់ (LISTEN!) 
រ្សំកេងចរាចរណ៍នៃលកបើ្ជថិតម្ៃល់

គិត! (THINK!) 
ថដតើវាមានសុវត្ិភាេក្ននុងការដ�ើរឆ្ងផ្លូវឬដទ ដ�ើយបន្តដឆក  
ដមើលផ្លូវ រ�ូតទាល់ដតបានដ�ើរឆ្ងផុតដោយសុវត្ិភាេ
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ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការរក្សាសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងរថយន្ដ នថិងចេញពីរថយន្ដ

កុមារដែលបានពាក់ដ្សែកកវាត់កតរឹមកតរូវ នៅក្នុងនៅអីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុង 
រថយន្ដដែលបានអនុញ្សត ទំនងជាមាននករោះថ្សក់ែល់ជីវិត ឬរងរបួស 
តថិចនៅក្នុងនករោះថ្សក់បុករ្ស ជាងកុមារដែលមថិនបានពាក់ដ្សែកកវាត់។

កុមារដែលមានអាយុចន្លសោះពីបួន នៅកបាំពីរឆ្សំមថិនអាចន្វើែំន�ើរអង្នុយ 
នៅនៅអីខាងមុ្ននរថយន្តដែលមានពីរជួរ ឬនកចើនជួរបាននទនលើកដលង
ដតនៅអីខាងនករោយន្សែងនទៀតទាំងអស់ កតរូវបានអង្នុយនោយកុមារអាយុ 
នករោមកបាំពីរឆ្សំ នៅក្នុងនៅអីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងរថយន្ត។

ចសបាប់ជាតថិស្តីពីនៅអីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងរថយន្ត តកមរូវឱសយកូនរបស់អ្ក 
អង្នុយនៅក្នុងនៅអីសុវត្ថិភាពកុមារក្នុងរថយន្ត ែូចខាងនករោម៖ 

០ – ៦ខែ
នៅអីកុមារដបរមុ្នៅនករោយ ដែលបានអនុញ្សតនោយចសបាប់។

៦ខែ – ៤ឆ្នាំ
នៅអីកុមារដបរមុ្នៅនករោយ ឬដបរនៅមុ្ ដែលបានអនុញ្សតនោយ 
ចសបាប់។

៤+ ឆ្នាំ
នៅអីកុមារដបរនៅមុ្ ឬនៅអីបន្តនុប ដែលបានអនុញ្សតនោយចសបាប់។

កម្ពស់១៤៥សង់ទីខមែត្រ ឬែ្ពស់ជាងនេះ
កម្ពស់អបសបបរមាដែលគួរនកបើដ្សែកកវាត់ន្លស-ន�ៀងរបស់មនុសសែ្ំ។

ចំនពាោះព័ត៌មានបដន្ម នថិងនែើមសបីដសវងរក នថិងនកបៀបន្ៀបនៅអីកុមារ 
ក្នុងរថយន្ដជានកចើនកបនេទ សូមចូលនៅរោន់វុិបនស 
childcarseats.com.au

ទាំងននោះគឺជាកបរោរមួយចំនួនដែលអ្កអាចន្វើបាន នែើមសបីជួយរកសសា 
សុវត្ថិភាពកូនរបស់នៅក្នុងរថយន្ដ នថិងនចញពីរថយន្ដ៖

• កុមារគួរដតរកសសាអង្នុយក្នុងរថយន្ត រហូតែល់មនុសសែ្ំនបើក 
‘ទា្សរសុវត្ថិភាព’។ ននោះគឺជាទា្សររថយន្ដខាងនករោយនៅចំនហៀង្្លូវ 
នែើរ។

• កុមារដែលកំពុងនគង កតរូវរកសសាពាក់ដ្សែកកវាត់ឱសយជាប់្�ៈកំពុងជថិោះ 
ក្នុងរថយន្ត។

• ជួយកូនរបស់អ្កពាក់ដ្សែកកវាត់សុវត្ថិភាព - នហើយមថិនមួលកតបាញ់ 
ចូលរ្ស។

• កតរូវោក់កំ�ត់ថ កគប់អ្កែំន�ើរកតរូវពាក់ដ្សែកកវាត់ឱសយជាប់ ឬពាក ់
ដ្សែកកវាត់នៅក្នុងនៅអីកុមារ មុននពលអ្កចាប់ន្្តើមបន្ឆោះរថយន្ដ។

• ជួយកូនរបស់អ្កចូលក្នុងរថយន្ដ នថិងនចញពីរថយន្ដតាម  
‘ទា្សរសុវត្ថិភាព’ ជានថិច្ច។

មថិនកតរូវទុកកុមារក្នុងវ័យណាមួយនចាលក្នុងរថយន្ត នោយរ្សនរោរនមើល 
្ុសកតរូវពីមនុសសែ្ំន�ើយ។ កុមារអាចទទួលរងរោរឈឺចាប់យ៉សងឆប់ 
រហ័សនោយសារកងវោះជាតថិទរឹកក្នុង្្លួន អស់កមាលសំងនោយសារកន្តសនថងៃ  
នថិងសរីរាង្មថិនែំន�ើររោរ កបសថិននបើកតរូវបានទុកនចាលនោយមថិនបាន 
នមើល ជាពថិនសសនៅនថងៃនៅតស។

ចំនពាោះព័ត៌មានបដន្ម ស្តីពីរោររកសសាសុវត្ថិភាពកូនៗរបស់នយើងនៅជុំវិញ 
សាលានរៀន សូមចូលនមើលដ្្កសកមាប់មាតាបថិតា នៅកតង់វុិបនស  
safetytown.com.au 

សារសម្មាប់ចេករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្ក

• ចុចពាក់ខ្សែកកវាត់ខាងមុ្ និងខាងកករោយ 
(Click, clack, front and back)

• សូមពាក់ខ្សែកកវាត់សុវត្ិភាពកោយជាប់ជានិច្ច

• ចូល និងកចញពីរថយន្ដពីចំក�ៀងផ្លូវក�ើរ

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

កាន់ដៃកូនរបស់អ្នក  
ជាអ្នកថ្មើរថ�ើង កុមារអាចថ្វើឱ្យបងងវរអារមមណ៍យ៉្ងងាយ ថ�ើយជាញឹកញយមានរាងតូចថេករ�ូតដល់អ្នកថបើកបរថ�ើញមិនថ�ើញ។ េួកថេបបង�ល 
ជាមិនអាចេ្យាករណ៍ ឬកំណត់េីថបរោះថ្្ក់ ថ�ើយលំថអៀងថៅនឹងការបបបេឹត្តថោយមិនបានេិត។

និយយជាមួយកូនរបស់អ្នកអំេីឥរិយប្សុវត្ិភាេថៅថលើផ្លូវថដើរ - វាមិនងមនជាកងន្ងថលងងដលមានសុវត្ិភាេថេ ថោយសារវាថៅ�ិតផ្លូវ  
ថ�ើយរ្យន្តអាចថបើកចូល ឬថបើកថចញេីបចកផ្លូវឡាន។

បតរូវកាន់ដដកូនរបស់អ្នក រ�ូតទាល់ងតកូនរបស់អ្នកមានអាយុយ៉្ងថោចណាស់បបាំបីឆ្្ំ៖ 

• ថៅថលើផ្លូវថដើរ

• ថៅកងន្ងចតរ្យន្ត

• ថៅថេលថដើរឆ្ងផ្លូវ។

បតរូវថមើលខុសបតរូវកូនរបស់អ្នកឱ្យបានដិតដល់ រ�ូតទាល់ងតកូនរបស់អ្នកមានអាយុយ៉្ងថោចណាស់១០ឆ្្ំ ថោយកាន់ដដវាថៅថេលថដើរឆ្ងផ្លូវ។

បបសិនថបើអ្នកមិនអាចថៅជាមួយកូនរបស់អ្នកបានថេ បតរូវថរៀបចំមនុស្ស្ំមា្្ក់ថេៀតងដលអាចេុកចិត្តបាន ថដើម្បីអមដំថណើរេួកថេ។

ថបកាយថចញេីសាលា បតរូវថៅយកកូនរបស់អ្នកថៅថកាល្ងទា្្រសាលា។ ថៅថមា៉្ងថចញេីសាលា កុមារអាចមានចិត្តរំថ�ើប  ងបកអារមមណ៍ ឬអស់កមាល្ំង  
ថ�ើយជាថរឿយៗ មិនថ្ត្តអារមមណ៍ថលើសុវត្ិភាេ្្្ល់ខ្លួនរបស់េួកថេថេ។

ចំថោោះេ័ត៌មានបងន្ម ស្តីេីការរក្សាសុវត្ិភាេកូនៗរបស់ថយើងថៅ�ុំវិញសាលាថរៀន សូមចូលថមើលងផ្នកសបមាប់មាតាបិតា ថៅបតង់វុិបដស  
safetytown.com.au 

សារសម្រាប់ចែករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចៃែររៀនរៅមរ្តេយ្យសាលា រៅថ្្ក់ទី២

• កាន់ដៃរបស់ក្មេងធំកេលណា៖

- អ្ន្កៃើរឆ្លងផ្លលូវ

- អ្ន្ស្ថិតកៅកលើផ្លលូវកៃើរ

- អ្ន្ស្ថិតកៅ្នន្លងចតរថយន្ត

•  កាន់ដៃមនុស្សធំកេលណាអ្ន្កៃើរឆ្លងផ្លលូវ

សារសម្រាប់ចែករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចៃែររៀនរៅថ្្ក់ទី៣ រៅថ្្ក់ទី៦

•  ក្បើ្នន្លងសុវត្ថិភាេកៃើម្បីកៃើរឆ្លងផ្លលូវ

• ឈប!់ រមើែ! សា្្ប!់ គិ្! (Stop! Look! 
Listen! Think!) រាល់ថេលអ្នកថដើរឆ្ងផ្លូវ  
ថ�ើយបន្តងឆកថមើលផ្លូវ រ�ូតទាល់ងតបានថដើរឆ្ងផុត  
ថោយសុវត្ិភាេ

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការពាក់មួកសុវត្ថិភាព នថិងការជថិះកង់ដោយសុវត្ថិភាព
ការពាក់មួកសុវត្ថិភាព

កូនរបស់អ្នកត្រូវពាក់មួកសុវ្្ថិភាព នៅនពលជថិះកង់នៅទីកននលែង 
សាធារណៈណាមួយ - ននះគឺជាច្បាប់។ មួកសុវ្្ថិភាពត្រូវន្បំនពញ  
តាមស្តង់ដារននតបនទសអូសសា្្លី នថិងញូវន៊្្េឡថិន ន៊ើយត្រូវពាក់ឱ្យ 
ជាប់ នថិងសមត្រូវក្បាលរបស់កូនអ្នក។ មួកសុវ្្ថិភាពគួរន្ពាក់នដាយ 
ដាក់គនលែលះឱ្យជាប់ន�ើម្បីឱ្យត្រូវល្មម នដាយគ្្នការរនងគើរ ឬរអថិលនៅម្្ង។

ត្រូវចងចាំពថិនថិ្្យនមើលជានថិច្ចថា កូនរបស់អ្នកពាក់មួកសុវ្្ថិភាពនៅ 
នពលណាវាកំពុងនលង ឬជថិះវ្្ថុន�លមនកង់ -

• កង់ជថិះ

• កង់នក្មងជថិះរុញ ន៊ើយឈរពីនលើ

• នស្បកនជើងមនកង់រំអថិល

• កា្្រជថិះសគី 

• នស្បកនជើងជថិះសគីរំអថិល។

ការជថិះដោយសុវត្ថិភាព

ថ្ីនបើកុមរនរៀនឆាប់នចះធាក់កង់ កាច់ចងូ្្ នថិងចាប់ស្វ្្ំងក៏នដាយ  
ក៏ពួកនគមថិនបាននត្ៀមខលែលួនជថិះកង់ជុំវិញនៅជថិ្ផលែូវចរាចរណ៍ ឬនៅតាម 
�ងផលែូវនទ។ កូនរបស់អ្នកគួរន្ជថិះកង់ឱ្យឆា្្យពីរថយន្ត នថិងតចកផលែូវឡាន  
រ៊ូ្�ល់ពួកនគមនអាយុយ៉្ងន្វចណាស់១០ឆា្្ំ។ 

ទីកននលែងន�លមនសុវ្្ថិភាពបំផុ្ន�ើម្បីជថិះកង់ កង់នក្មងជថិះរុញ ន៊ើយ 
ឈរពីនលើ នថិងកា្្រជថិះសគី គឺស្ថិ្នៅក្នថុងបរិនវណ្ំបន់៊្ុមព័ទ្ធនដាយ 
របង។ ការននះអាចជួយកូនរបស់អ្នកមថិនឱ្យជថិះ ឬធា្្ក់នលើផលែូវន�ើរ ឬផលែូវ 
ថ្នល់។ កុមរអាយុនតកាម១៦ឆា្្ំ នថិងអ្នកជថិះអមជាមួយន�លជាមនុស្េ 
ធំ អាចជថិះនលើផលែូវន�ើរ លុះតតាន្មនផ្្កសញ្្្វមជថិះកង់បញ្្ក់ជាក ់

លាក់។ អ្នកជថិះត្រូវតបុងតបយ័្្នជាពថិនសស នៅតចកផលែូវឡានន�លរថយន្ត 
អាចនបើកចូល ឬនចញ។

នៅនលើផលែូវតបសព្ អ្នកជថិះត្រូវចុះពីនលើកង់ ន៊ើយរុញកង់ឆលែងកា្់ផលែូវនធ្ើ 
ជាអ្នកនថ្មើរនជើង នដាយអនុវ្្តតាមវិធី ឈប!់ ម�ើល! ស្តាប!់ គិត!  
(STOP! LOOK! LISTEN! THINK!)។

ចំនពាះព័្៌មនបនន្ម ស្តីពីការរក្សាសុវ្្ថិភាពកូនៗរបស់នយើងនៅជុំវិញ 
សាលានរៀន សូមចូលនមើលនផ្នកសតមប់មតាបថិតា នៅត្ង់វុិបនស  
safetytown.com.au 

សារសម្រាប់ចែករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចែែដរៀនដៅថ្នាក់មដតតេយនាយ ែែ់ថ្នាក់ទី៤

• ត្រូវពាក់មួកសុវ្្ថិភាពជានថិច្ចនៅ
នពលអ្នកជថិះកង់ ឬជថិះស្គី

• ត្រូវជថិះកង់ឱ្យឆ្ងាយពគីផ្លូវថ្នល់

សារសម្រាប់ចែករំចែកជាមួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចែែដរៀនដៅថ្នាក់ទី៥ នថិងទី៦ 

• ត្រូវពាក់មួកសុវ្្ថិភាពជានថិច្ចនៅ
នពលអ្នកជថិះកង់ ឬជថិះស្គី

• ត្រូវជថិះកង់ឱ្យឆ្ងាយពគីផ្លូវមមាញឹក

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការណែនាំសម្រាប់អ្នកក្ននុងការបបើកបរ និងចតរថយន្ដ 
បោយសុវត្ិភាពបៅណកបែរសាលា 
ថ្ងៃចាប់ផ្តើមចូលផ�ៀន និងផចញពីផ�ៀនគឺជាផពលមមាញឹកដែលមានអ្នកផ្មើ�ផ�ើង និង�្យនតជាផ្ចើនផៅផ្រៅសាលា។ ផោះផ�ើយជាមូលផ�តុដែលអ្នក 
្តរូវ្បុង្បយ័ត្នបដនថែម ផៅក្ននុងតំបន់សាលាកំណត់ផល្បឿន៤០គីឡូដមែ្ត/ផមា៉្ង។

• ចតផោយសុវតថែិភាព និង្សបតាមច្បាប់ ផបើផោះបីជា្តរូវផែើ�ឆ្្យផៅផ្ល្ងោ្្�សាលាក៏ផោយ។ ផល្កសញ្្ចត�្យនត្តរូវបានផ្រោងផ�ៀបចំផោយ 
ផផត្តផលើសុវតថែិភាព�បស់កុមា�។

• បនថែយផល្បឿន��ូតែល់៤០គីឡូដមែ្ត/ផមា៉្ងផៅក្ននុងតំបន់សាលាផ�ៀន ផ�ើយ្តរូវែឹងអំពីកដនលែងផែើ�ឆលែង្ត់។

• ្តរូវចត និងបត់ឡាន្សបតាមច្បាប់ជានិច្ច ផៅ�ុំវិញសាលាផ�ៀន។ 

• មិន្តរូវចតផៅកដនលែងមាន�្យនតចតផឡើយ ែ្បិតអី្�ផនះផ្វើឱ្យកុមា�្បឈមនឹងផ្រោះថ្្ក់។

• ្�បត់ឡានផៅផ្្យរាងជាអក្ស� U (U-turns) និង្�បត់ឡានផៅផ្្យតាម�ផបៀប three-point turns គឺមានផ្រោះថ្្ក់ ។

• មិន្តរូវចតផៅតំបន់�្យនត្កុង ឬផៅចំណត�្យនត្កុងផឡើយ។

• ្តរូវធាោថកូន�បស់អ្នកផ្បើោ្្�សុវតថែិភាព (ោ្្��្យន្ដខាងផ្្យផៅចំផ�ៀង្លែូវផែើ�) ផែើម្បីចូល និងផចញពី�្យន្ដ។

• ផៅកដនលែងផែើ�ឆលែង្ត់ផ្្ម្�្តរួតពិនិត្យ ្តរូវផមើលទិសផៅ�បស់អ្នក្តរួតពិនិត្យ្�ផែើ�ឆលែង្ត់សាលា។

• ផ្វើគំ�ូឥ�ិយាប្ដែលមានសុវតថែិភាព និងមាន្�គិតគូ�ែល់កូន�បស់អ្នក - ផោះពួកផគនឹងផ�ៀនពីអ្នក។

ចូ�ចងចាំជានិច្ចផបើក្លែូវឱ្យអ្នកផ្មើ�ផ�ើង ជាពិផសសផៅផពលចូល និងផចញពី្ចក្លែូវឡាន។ កុំចតបាំង្ចក្លែូវចូលសាលាផ�ៀន ឬ្ចក្លែូវចូលផៅកដនលែង 
ចត�្យនត�បស់សាលា។ ជា្�ល្អដែល្តរូវផ្បើកដនលែងែឹកកូនោក់សាលា និងផៅយកកូនពីសាលាដែលបានកំណត់ផឡើងផោយសាលា�បស់អ្នក។  
្�ផនះនឹង�ួយ�ក្សាសុវតថែិភាពកុមា�ោំងអស់ តាមលទ្ធភាពដែលអាចផ្វើផៅបានក្ននុងអំឡនុងផពលមមាញឹកបំ្ុតថនថ្ងៃផ�ៀន។

ចំផោះព័ត៌មានបដនថែម សតីពី្��ក្សាសុវតថែិភាពកូនៗ�បស់ផយើងផៅ�ុំវិញសាលាផ�ៀន សូមចូលផមើលដ្្នកស្មាប់មាតាបិតា ផៅ្តង់វុិបថស  
safetytown.com.au 

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។
ឆ្ពោះឆៅរកភាពគ្ោនឆ្គះថ្ោក ់

ការរក្សាសុវត្ថិភាពនៅជុំវិញកន្លែងន�ើរឆលែងសាលានរៀ្ 
ដ�ើម្បីសុវត្ថិភាពរបស់កូនអ្នក វាមានសារៈសំខាន់ខា្្ំងណាស់ក្ននុងការ 
ធានាថាពួកដេដ្បើ្រាស់កននលែងដ�ើរឆលែងសាលាដរៀន។

ដៅកននលែងដ�ើរឆលែងទាំងអស់ អ្នក្តរូវនតរង់ចាំដៅដ�ើផលែលូវដ�ើរ ដ�ើយថយ 
យ៉្ងដោចណាស់មួយជំោនពីនេមផលែលូវ។

្បសថិនដបើមានអ្នក្តរួតពថិនថិត្យដៅកននលែងដ�ើរឆលែងសាលាដរៀន ្តរូវដៅរង់ចាំ 
រ�ូត��់ពួកដេរានដ្វើសញ្្បញ្ឈប់ចរាចរណ៍ ដ�ើយដៅអ្នកឱ្យដ�ើរ 
ឆលែង។

្បសថិនដបើអ្នកកំពុងដបើកបរ អ្នកមថិន្តរូវបន្ត�ំដណើរដ�ើយ រ�ូតទា�់នត 
អ្នក្តរួតពថិនថិត្យដៅកននលែងដ�ើរឆលែងសាលាដរៀន ឈប់ដ�ើកបង្្ញផ្្ក 
សញ្្ ឬរ�ូតទា�់នតអ្នក្តរួតពថិនថិត្យដៅកននលែងដ�ើរឆលែងសាលាដរៀន 
បញ្្ក់ថាអ្នកអាចបន្តដបើករាន។

ផលែលូវន�ើរឆលែងសម្រាប់កុរារ

ផលែលូវដ�ើរឆលែងស្មាប់កុមារ ជាទូដៅេឺជាផលែលូវដ�ើរឆលែងដ្រៅដមា៉្ងន��ដបើក 
�ំដណើរការមុនដមា៉្ងចូ�ដរៀន នថិងដ្កាយដមា៉្ងដចញពីដរៀន។ ផលែលូវដ�ើរឆលែង 
ទាំងដនះក៏អាចដបើក�ំដណើរដៅដព�ដផ្េងដទៀតន�រ ដព�ណាកុមារ 
ដ្បើផលែលូវដ�ើរឆលែងស្មាប់�ំដណើរកម្សាន្ត ឬក្ននុងអំ�នុងដព�ដចញដ�ង។  
ដៅដព�ដ�ើញបង្្ញទង់ ‘Children Crossing’ អ្នក្តរូវឈប់ដៅ 
ន្្េបនា្្ត់ពណ៌ស ្បសថិនដបើអ្នកដថមើរដជើងកំពុងរង់ចាំដ�ើរឆលែងផលែលូវ។  
អ្នកដបើកបរ្តរូវដៅចាំ រ�ូតទា�់នតអ្នកដថមើរដជើងដ�ើរឆលែងអស់។

ចំដោះព័ត៌មានបនន្ម ស្តីពីការរក្សាសុវត្ថិភាពកូនៗរបស់ដយើងដៅជុំវិញ 
សាលាដរៀន សូមចូ�ដមើ�នផ្នកស្មាប់មាតាបថិតា ដៅ្តង់វុិបសស  
safetytown.com.au 

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។
ឆ្ពោះឆៅរកភាពគ្ោនឆ្គះថ្ោក ់

តំបន់សាលាកំណត់ល�្បឿង៤០គីឡូម៉ែតត / ល�៉្ង
តំបន់សាលាកំណត់ល�្បឿន៤០គីឡូម៉ែតត/ល�៉្ង បន្ថយល�្បឿនចរាចរណ៍លៅល�ើដងផ្ូវជុំវិញសាលាលរៀន។ ការលនះគឺលដើ៉្បីជួយការពារកុ�រល្វើដំលណើរ 
លៅតា៉ដងផ្ូវលៅកាន់សាលា និង៉កពីសាលាតា៉លព�លវលា និងទីកមន្ងមដ�ញឹកញាប់�នកុ�រល្វើដំលណើរ។ តំបន់សាលាកំណត់ល�្បឿន 
៤០គីឡូម៉ែតត/ល�៉្ងភាគលតចើន តបតិបត្ិការពីល�៉្ង៨តពឹក ដ�់ល�៉្ង៩.៣០តពឹក និងចាប់ពីល�៉្ង២.៣០រល�ៀ� ដ�់៤.០០លា្្ច។ ល�្បឿនកំណត់ 
៤០គីឡូម៉ែតត/ល�៉្ងក្នុងតំបន់សាលា តតរូវមតលោរពតា៉លោះបីជាល៉ើ�៉ិនល�ើញ�ិ�្សសាលាក៏លោយ។

តំបន់សាលាកំណត់ល�្បឿន៤០គីឡូម៉ែតត/ល�៉្ង តបតិបត្ិការតគប់ថ្ងៃលរៀនោំងអ�់មដ�បានជូនដំណឹង រួ៉ោំងថ្ងៃអភិវឌ្ឍ�៉ត្ថភាពបុគ្គ�ិក  
(ថ្ងៃឈប់�ត�កោ្្ន�ិ�្ស)។ ខណៈលព�មដ�សាលាលរៀន៉ួយចំនួនអាចតបតិបត្ិការតា៉កា�បរិលចឆេទ ឆ��លផ្សងៗោ្្ ការកំណត់ល�្បឿនក្នុង 
តំបន់សាលាតតរូវមតអនុវត្តា៉ក្នុងអំឡនុងឆ��សាលារដ្ឋ NSW មដ�បានកំណត់។

អ្កអាចរកល�ើញកា�បរិលចឆេទឆ��សាលា លៅតា៉លគហទំព័រដូចខាងលតកា៉៖ 

• roadsafety.transport.nsw.gov.au 

• educationstandards.nsw.edu.au

• education.nsw.gov.au

លដើ៉្បីបលងកើនការយ�់ដឹងរប�់អ្កលបើកបររ្យន្ល�ើតំបន់សាលាមដ�កំណត់ល�្បឿន៤០គីឡូម៉ែតត/ល�៉្ង គំនូ��ញ្្��្្�់ផ្ូវ ‘ល្មេញនាគ’  
រាងតតីលកាណបង្្ញថា រ្យន្កំពុងលបើកចូ�ក្នុងតំបន់សាលា។

ការពិន័យជាតបាក់ និងការបាត់បង់ពិន្នុពិន័យនឹងតតរូវអនុវត្ តប�ិនលបើ៉ិនលោរពតា៉ល�្បឿនកំណត់៤០គីឡូម៉ែតត/ល�៉្ង។ ចំលពាះព័ត៌�នបមន្ថ៉អំព ី
តបាក់ពិន័យ និងពិន្នុពិន័យ �ូ៉ចូ�ល៉ើ�វុិបថ� rms.nsw.gov.au

ចំលពាះព័ត៌�នបមន្ថ៉ �្ីពីការរក្សា�ុវត្ថិភាពកូនៗរប�់លយើងលៅជុំវិញសាលាលរៀន �ូ៉ចូ�ល៉ើ�មផ្ក�ត�ប់�តាបិតា លៅតតង់វុិបថ�  
safetytown.com.au 

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer



ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការប�ើក�របោយសុវត្ថិភាព បៅជថិតរថយន្តកកុងរ�ស់សាលាបរៀន
មានល�្បឿនកំណត់៤០គីឡូម៉ែតត/លមា៉្ងសតមាប់ចរាចរណ៍មែ�លបើកកាត់រថយន្តតករុងរបស់សាលាលរៀន មែ�កំពរុងដាក់សិស្សចរុះពីរថយន្តតករុង  
ឬកំពរុងែឹកសិស្សលឡើងរថយន្តតករុង។ ការកំណត់ល�្បឿនលនះគឺសតមាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់មែ�ល្វើែំលណើរតា៉ទិសលៅ តសបគ្្នឹងរថយន្តតករុង  
លទាះថារថយន្តតករុងកំពរុងចត ឬកំពរុងលបើកបរក្តី។

ល្លើងនឹងលបើក្លឹបម្លតៗលៅខាង៉រុខ និងខាងលតកាយរថយន្តតករុងលែើ៉្បីរំឭកែ�់អ្នកលបើកបរទាំងឡាយថាអាចមានកូនលកមេងកំពរុងលែើរឆលងផលូវ ឬបត៉រុង 
នឹងលែើរឆលងផលូវ។

រថយន្តតករុង៉ិនអាចបញ្ឈប់បានភ្្៉ៗលទ ែ្បិតអីវាជារថយន្ត្ំ្រុន្្ងន់។ ែូលច្នះសូ៉ចងចាំថា៖ 

• បន្ថយល�្បឿនលៅ៤០គីឡូម៉ែតត/លមា៉្ង លព�ណាល្លើងសញ្្រថយន្តតករុងបលញចេញពនលឺ្លឹបម្លតៗ

• លបើកផលូវឱ្យរថយន្តតករុង

• តបយ័ត្នចំលោះលកមេងលែើរឆលងកាត់ផលូវ

• ៉ិនតតរូវចតលៅក្ននុង ឬលៅមក្បរចំណតរថយន្តតករុង ឬតំបន់រថយន្តតករុងលទ។

ចំណតរថយន្តកកុងរ�ស់សាលាបរៀនបករៅផ្លូវការ

ចំណតរថយន្ដតករុងលតរៅផលូវការពរុំមានដាក់ផ្្កសញ្្លទ ល�ើយជាទូលៅលគមតងល�ើញមានលៅតា៉តំបន់ជនបទ។ ចំណតរថយន្ដតករុងទាំងលនះអាចលៅ 
ចំពី៉រុខផ្ះ ឬលៅតា៉ែងផលូវមែ�អាចល វ្ើឱ្យកូនលកមេងពិបាកល៉ើ�ល�ើញ។

ចំលោះព័ត៌មានបមន្ថ៉ ស្តីពីការរក្សាសរុវត្ថិភពកូនៗរបស់លយើងលៅជរុំវិញសាលាលរៀន សូ៉ចូ�ល៉ើ�មផ្នកសតមាប់មាតាបិតា លៅតតង់វរុិបសស  
safetytown.com.au 

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
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ជីវិតមនុស្សដែលបានបាត់បង់នៅនលើផ្លូវថ្នលរ់ែ្ឋ NSW។

គោលគៅរបសគ់�ើង គឺោមា នគ្ោោះថ្នា ក់។

ការជួយកុមារឡ�ើង និងចុះពីរថយន្តកកុងឡោយសុវត្ិភាព
កូនរបស់អ្នកមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតក្ននុងរយៈគេលប៉ុន្នាននទីគ្រោយចុោះេ ី
រថយន្ត្កុង។ ទាំងគនោះគឺជាមគ្នាោបាយមួយចំនួនដែលអ្នកអាចរោត ់
បន្ថយគ្រោះថ្នាក់គនោះ៖ 

• ្តរូវគៅយកកូនរបស់អ្នកគៅចំណតរថយន្ត្កុងជានិច្ច។ មិន្តរូវគៅ 
យកកូនរបស់អ្នកគៅមា្នាងផ្លូវ គ�ើយគៅកូនឱនាយគែើរឆ្ងផ្លូវគទ។

• ្តរូវរង់ចាំរ�ូតទាល់ដតរថយន្ត្កុងគបើកគចញផុត បន្នាប់មកគ្រើស 
គរើសកដន្ងសុវត្ថិភាេគែើមនាបីគែើរឆ្ងផ្លូវ។  
សូមចងចាំ ឈប!់ ម�ើល! ស្តាប!់ គិត!

• ្បសិនគបើអ្នកមិនអាចគៅយកកូនរបស់អ្នកគទ ្តរូវគរៀបចំមនុសនាសរ ំ
ទង់មា្នាក់គទៀតដែលអាចទុកចិត្តបាន គែើមនាបីគៅយកកូនរំនួសអ្នក។

• ្តរូវរង់ចាំគៅចំណតរថយន្ត្កុង គ�ើយឈរថយគ្រោយយ៉នាងគោច 
ណាស់មួយរំោនេីដគមផ្លូវ។

• ្តរូវរង់ចាំរ�ូតទាល់ដតរថយន្ត្កុងគបើកគចញផុត បន្នាប់មកគ្បើ 
កដន្ងសុវត្ថិភាេគែើមនាបីគែើរឆ្ងផ្លូវ។

• ្តរូវពាក់ដ្នាស្កវាត់សុវត្ថិភាេ ្បសិនគបើរថយន្ត្កុងមានដ្នាស្កវាត ់
សុវត្ថិភាេ។

្តរូវបង្នាញេីគំរូឥរិយបថអ្នកគថមើរគរើងដែលមានសុវត្ថិភាេ។ កុមារគរៀន 
េីទមា្នាប់អ្នកគ្បើ្បាស់ផ្លូវគោយសុវត្ថិភាេេីអ្នក គ�ើយនឹងបន្តទមា្នាប ់
គនោះគៅគេលគ្រោយមក គៅគេលេួកគគមានអាយុ្គប់្រន់ក្ននុងរោរគ្វើ 
ែំគណើរដតមា្នាក់ឯង។ 

លុោះ្រាដតកូនរបស់អ្នកមានអាយុយ៉នាងគោចណាស់្បាំបីឆ្នាំ ្តរូវរោន ់
ដែកូនរបស់េួកគគគៅគេលគែើរគលើផ្លូវគែើរ គៅកដន្ងចតរថយន្ត និងគៅ 
គេលគែើរឆ្ងផ្លូវ។ រ�ូតទាល់ដតកូនរបស់អ្នកមានអាយុយ៉នាងគោច 
ណាស់១០ឆ្នាំ ្តរូវរោន់ដែវាគៅគេលគែើរឆ្ងផ្លូវ។

ឈប!់ (STOP!) 
ថយមួយជំហានពីចិញ្ចើមផ្លូវ

ឡ�ើល! (LOOK!)
ផ្លូវទាំងសងខាងជាបន្តឥតឈប់

ស្តាប!់ (LISTEN!) 
រកសំញេងចរាចរណ៍ដែលញបើកជិតមកែល់

គិត! (THINK!) 
ថគតើវាមានសុវត្ថិភាេក្ននុងរោរគែើរឆ្ងផ្លូវឬគទ គ�ើយបន្តដឆក  
គមើលផ្លូវ រ�ូតទាល់ដតបានគែើរឆ្ងផុតគោយសុវត្ថិភាេ

សរសកមាប់ចចករំចលកជា�ួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចែលឡរៀនឡៅ�ឡត្តយតាយសលា ឡៅថ្តាក់ទី២

• កាន់ដែមនុស្សធំញពលណា៖

- អ្នកញែើរឆ្ងផ្លូវ

- អ្នកស្ិតញៅញលើផ្លូវញែើរ

- អ្នកស្ិតញៅកដន្ងចតរថយន្ត

 
សរសកមាប់ចចករំចលកជា�ួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចែលឡរៀនឡៅថ្តាក់ទី៣ និងទី៤ 

• កាន់ដែមនុស្សធំញពលណាអ្នកញែើរឆ្ងផ្លូវ

• ញ្បើកដន្ងសុវត្ិភាពញែើម្ីញែើរឆ្ងផ្លូវ

 
សរសកមាប់ចចករំចលកជា�ួយកូនៗរបស់អ្នក 
ចែលឡរៀនឡៅថ្តាក់ទី៥ និងទី៦ 

• ឈប!់ ឡ�ើល! ស្តាប!់ គិត! រាល់គេលអ្នកគែើរឆ្ងផ្លូវ  
គ�ើយបន្តដឆកគមើលផ្លូវ រ�ូតទាល់ដតបានគែើរឆ្ងផុត  
គោយសុវត្ថិភាេ

 
ពីថ្តាក់�ឡត្តយតាយ ែល់ថ្តាក់ទី៦

• ្តរូវរង់ចាំរហរូតទាល់ដតរថយន្ត្កុងញបើកញចញផុត  
រួចញហើយញ្បើកដន្ងសុវត្ិភាពញែើម្ីញែើរឆ្ងផ្លូវ 

ចំគពាោះេ័ត៌មានបដន្ថម ស្តីេីរោររកនាសាសុវត្ថិភាេកូនៗរបស់គយើង  
គៅរុំវិញសាលាគរៀន សូមចូលគមើលដផ្នកស្មាប់មារាបិរា  
គៅ្តង់វុិបដស safetytown.com.au 

សុវត្ថិភាពតាមផ្លូវថ្នល់
Khmer
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