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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេបកេខអវ។ ែដលករេបកេខអវគឺមនពីររេបៀប

រេបៀបទីមួយ គឺជករេបកេខអវេដយេរបម៉សុីន រេបៀបទីពីរ គឺជករេបកេខអវេដយេរបៃដ។
ប៉ុែនតេនកនុងរូបភពេនះ គឺជករេបកេខអវេដយេរបៃដ1។

េនកនុងរូបភពទី ១ េយងេឃញមនបុរសមនក់ គត់ពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលី
ជមួយនឹងេខេជងែវងពណ៌ស។ គត់បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េគងរបស់គត់

បនទប់មកគត់ក៏បនេបកទូេខអវរបស់គត់ ប៉ុែនតេយងេឃញេនកនុងទូេខអវរបស់គត់
អត់មនេខអវេនសល់េទ េដយសរែតេខអវរបស់គត់របឡក់ និងគត់មិនបនគក់

ឬក៏របែហលជគត់េភលចគក់ ដូេចនះ ដូេចនះអត់មនេខអវេនសល់េនកនុងទូសរមប់គត់េទ
េយងេឃញមនែតទំពក់េខអវពយួរជប់ជមួយនឹងែដក េនកនុងទូេខអវេនះ។
អញច ឹងេយងេឃញគត់ឈររចត់ៃដទំងពីរេនេលចេងកះរបស់គត់

និងគត់សមលឹងេមលេទកនុងទូេខអវ េដយមិនមន េដយមិនមនេខអវេនសល់
េដយមិនមនេខអវពយរេនសល់
េនកនុងទូេទ អញច ឹងេខអវទំងអស់គឺរបឡក់។
ួ

រូបភពទី ២ គត់ក៏បនេដរេចញពីកុ ងបនទ
ន
ប់េគងរបស់គត់ បនទប់មកគត់ក៏បនេដរមកកនុង
គត់ក៏បនេដរមកកនុងបនទប់មួយេទៀតែដលជបនទប់ដក់អីវ៉ន់ និងជបនទប់ែដលមន
ែដលដក់នូវម៉ សុីន ម៉ សុីនេបកេខអវេនខងកនុងេនះផងែដរ។

អញច ឹងេនេពលែដលគត់េដរចូល គត់ក៏បនេឃញេខអវរបស់គត់ ដក់គរេនកនុងករនតក
េនកនុងករនតកមួយ ែដលករនតកេនះគឺដក់េនេល

ែដលករនតកេនះគឺដក់េនេលតុេនកនុងបនទប់េនះ។ អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងករនតកេនះ
គឺមនេខអវរបស់ គឺមនេខអវរបស់គត់ជេរចនដក់គរេនកនុងេនះ

ែដលេខអវទំងអស់េនះគឺជេខអវរបឡក់ ែដលមិនទន់បន ែដលគត់មិនទន់បនគក់
ែដលគត់មិនបន មិនទន់បនគក់ ឬក៏មិនទន់បនេបកវេនេឡយេទ។
អញច ឹងគត់ក៏បនេដរចូលេទកនុងបនទប់េនះ េដមបីរបមូលេខអវទំងអស់េនះយកេទដក់
យកេទដក់គក់កុ នងម៉ សុីន ដូេចនះគត់ េនេពលែដលគត់េបកគក់េហយ គត់
ិ
គត់អចយកេខអវទំងអស់េនះដក់ចូលេទកនុងទូរបស់គត់វញ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៣ រូបភពទី ៣
េរកយេពលែដលគត់េដរមកេឃញេខអវរបស់គត់គរេនកនុងករនតកេខអវជេរចន
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Actually, this illustration, recording and transcript is about doing the laundry using a
washing machine.
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បនទប់មកេទៀតគត់ក៏បនយួរករនតកេខអវេនះ េដរតរមង់េទកន់ម៉សុីនេបកេខអវ េដមបី
ម៉ សុីនេបកេខអវ េដមបីយកេខអវទំងអស់េនះ យកេទេបក ឬក៏យកេទគក់
េដយេយងេឃញករនតកេខអវេនះគឺមនៃដយួរ ដូេចនះេយងេឃញៃដទំងពីររបស់គត់
គឺយួរសងខង េដយសរែតេខអវរបស់គត់របឡក់េរចន និងដក់គរេនកនុងករនតកេនះ
ដូេចនះគត់រតូវកន់ៃដពីរ អញច ឹងគត់រតូវកន់ករនតកេខអវេនះ េដយេរបៃដពីរ

អញច ឹងគត់េដរតរមង់េទកន់ទូ គត់េដរតរមង់េទកន់ម៉សុីនេបកេខអវេនះ
េដមបីដក់េខអវរបឡក់េនះចូលេទខងកនុង េដមបីឲយម៉ សុីនេនះេធវករេបកគក់។
ែដលេយងេឃញេនកនុង េន ែដលេយងេឃញេនេលម៉សុីនេបកេខអវេនះ
េយងេឃញមនេធនរ មួយ ែដលេនេលេធនរេនះ េយងេឃញមនសប៊ូ

និងរបអប់សប៊ូជេរចនេទៀតដក់េនេលេធនរេនះ ែដលសប៊ូទង
ំ អស់េនះគឺេរបសរមប់
គឺជសប៊ូេបកេខអវែដលេរបសរមប់េបកេខអវ
និងសប៊ូខលះេទៀតគឺជសប៊ូសរមប់ជូតសមអតឥដឋ េនកនុងផទះរបស់គត់។

អញច ឹងបនទប់េនះគឺជបនទប់ែដលដក់សមភរៈ ដក់សមភរៈសមអតបនទប់របស់គត់ ដូចជសប៊ូ
និងមនដក់ម៉សុីនេបកេខអវេនកនុងេនះផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤
មុនេពលែដលគត់ដក់េខអវទំងអស់េនះចូលេទកនុងម៉ សុីន

គត់រតូវែបងែចកេខអវទំងេនះជពីរែផនកជមុនសិន េដយេយងេឃញេនខងសដៃំ ដរបស់គត់
គឺគត់ដក់េខអវពណ៌ស េនខងសដៃំ ដ ដក់េខអវពណ៌
ដក់េខអវែដលមនពណ៌េនខងេឆវងៃដ េដយសរែតេខអវែដលមនពណ៌
េនេពលែដលេយងេធវករេបកគក់ េខអវែដលមនពណ៌ខលះ គឺអចេចញពណ៌
អញច ឹងេនេពលែដលេខអវេនះេចញពណ៌អចេធវឲយ អចេធវឲយរបឡក់អវពណ៌សរបស់េយងបន
ដូេចនះេយងរតូវែបងែចកជពីរសិន េដមបីកុំឲយ
េដមបីេចៀសវងកុំឲយមនករេចញពណ៌របឡក់អវពណ៌ស។
អញច ឹងេយងេឃញគត់បនេរ េខអវេចញពី អញច ឹងគត់បនេរ េខអវេចញពីករនតកេខអវរបស់គត់
េដយេយងេឃញេខអវរបស់គត់មនេរចន អញច ឹងេយងេឃញគត់ដក់ ដក់អវពណ៌សមួយដុំ

ដក់អវពណ៌មួយដុំ ែដលអវពណ៌សេនខងសដៃំ ដរបស់គត់ អវពណ៌េនខងេឆវងៃដរបស់គត់។
អញច ឹងគត់រតូវេរៀបចំជមុនសិន មុនេពលដក់វចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ េរកយេពលែដលគត់ែបងែចកេខអវរបស់គត់ជពីរែផនក
េខអវពណ៌ និងេខអវពណ៌សរួចរល់េហយ គត់ក៏បនេដរេទជិត គត់ក៏បនេដរេទ
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គត់ក៏បនេដរេទជិតម៉ សុីនេបកេខអវេនះ េដមបីេបកគរមប ម៉ សុីនេបកេខអវេនះ
េដមបីដក់េខអវចូលេទខងកនុង េដមបីដក់េខអវចូលេទខងកនុង។

បនទប់មកេទៀតេយងេឃញេរកយេពលែដលគត់េបក េបកគរមប េបកគរមប
ម៉ សុីនេបកេខអវេនះេហយ
គត់ក៏បនដក់េខអវែដលរបឡក់េនះចូលេទខងកនុងម៉ សុីនេនះ

េដមបីឲយម៉ សុីនេនះេធវករេបកគក់ េដមបីឲយម៉ សុីនេនះេធវករេបកសមអត
ឬក៏េបកគក់សមអតេខអវរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៦ រូបភពទី ៦ គត់ក៏បនចក់េមសសប៊ូចូលេទកនុងែកវមួយ ែដល ែដល

ែដលគត់ ែដលគត់ចក់េមសសប៊ូចូលេទកនុងែកវេនះ េដមបីចក់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវ។
េដយសរែត េដយសរែតគត់ខលចគត់ចក់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវេនះរជុល
េពលខលះេយងអចចក់រជុលចូលេទកនុង ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវេនះ
ដូេចនះគត់រតូវចក់ចូលេទកនុងែកវជមុនសិន

េដមបីឲយចបស់ថេមសសប៊ូេនះគឺលម
ម សរមប់េបកគក់េខអវរបស់គត់។
អញច ឹងរបសិនេបគត់េលក េលក េលកដបសប៊ូេនះចក់ផទល់ចូលេទកនុង

ចក់ផទល់ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវ េពលខលះគត់អចចក់រជុល េពលខលះគត់អចចក់រជុល
អញច ឹងគត់រតូវចក់ចូលេទកនុងែកវជមុនសិន

េដមបីឲយរបកដថេមសសប៊ូេនះគឺលម
ម សរមប់េបកគក់េខអវរបស់គត់។
បនទប់មកេទៀតេយងេឃញរូបភពទី ៧ រូបភពទី ៧
គត់ក៏បនចក់េមសសប៊ូែដលមនេនកនុងែកវេនះ ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវ

ចូលេទកនុងម៉ សុីនេបកេខអវ បនទប់មកេទៀត គត់ក៏បនបិទគរមប ម៉ សុីនេបកេខអវេនះ
េដមបីឲយម៉ សុីនេនះេធវករេបកសមអតេខអវរបស់គត់។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ គត់ក៏យករមមៃដរបស់គត់
គត់ក៏បនយកចងអុលៃដរបស់គត់េទចុច គត់ក៏បនយកចងអុលៃដរបស់គត់ េដមបីេទចុចកុងតក់
កុងតក់េនះេយងេឃញ ជកុងតក់សរមប់ចប់េផដមឲយម៉ សុីនេនះដំេណរករ
អញច ឹងកុងតក់េដមបីឲយម៉ សុីនេនះដំេណរករ
គត់ក៏បនយកចងអុលៃដរបស់គត់េទចុចកុងតក់េនះ

េដមបីឲយម៉ សុីនេបកេខអវេនះដំេណរករ។ អញច ឹងេយងេឃញករេបកេខអវេដយេរប
ករេបកេខអវេដយេរបម៉សុីនគឺងយរសួល និងអចសនសំេពលបនេរចន
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េដយសរែតម៉ សុីនេធវករេបកគក់េលឿន
និងេយងរគន់ែតដក់េខអវទំងអស់េនះចូលេទកនុងម៉ សុីន ម៉ សុីនេនះនឹងេធវករេបកគក់

នឹងេធវករេបកគក់ េដមបីសមអតេខអវរបឡក់របស់េយង។ ប៉ុែនតជទូេទេនកមពុជភគេរចន
ភគេរចនគឺេយងេបកគក់េខអវេដយេរបៃដ េដយេរបៃដ ប៉ុែនតរគួសរខលះ គឺគត់
គឺគត់េរបម៉សុីន ប៉ុែនតមួយចំនួនធំគឺគត់េបកគក់េដយេរបៃដ ជពិេសស
គឺពិេសសគឺបងបអូនែខមរេយងែដលគត់រស់េនជនបទ ឬក៏រសុកែរស

ភគេរចនគឺករេបកគក់របស់គត់គឺេរបៃដ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់ ឧបករណ៍របស់គត់ែដលេរប
ែដលេរបសរមប់េបកគក់េដយេរបៃដេនះ េយងេឃញគត់មន គត់មនកនធន់មួយ
គត់មនកនធន់មួយ ែដលកនធន់េនះ េពលខលះគឺកនធន់ជ័រ ឬក៏េពលខលះគឺ គឺកនធន់ែដក
ែដលកនធន់េនះគឺេយងេរបសរមប់ដក់ទឹក
សរមប់ទឹកក៏នឹងេយងចក់េមសសប៊ូចូលេទកនុងកនធន់េនះ និងដក់េខអវចូលេទខងកនុង។

អនកខលះគឺគត់ដក់រតំេខអវេនះមួយសនទុះសិនជមួយនឹងេមសសប៊ូ េដមបីឲយេមសសប៊ូេនះកត់

កត់នូវ នូវ កត់នូវភពកខវក់ ឬក៏របឡក់ ែដលជប់េននឹងេខអវរបស់េយង ដូេចនះគឺេយងេធវករ
បនទប់ពីេយងរតំវមួយសនទុះេហយ គឺេយងងយរសួលកនុងករេបកគក់។

ប៉ុែនតអនកខលះគឺគត់រគន់ែតដក់ទឹក និងេមសសប៊ូចូល អញច ឹងគត់អត់រតំវេទ គឺគត់េបកវែតមដង។
អញច ឹង េយង េយងមនរចសមួយ េយងមនរចសមួយ េដមបីគក់សមអតេខអវទំងអស់េនះ។
េនេពលែដលេយងយករចសមករុះ ឬក៏មកដុសសមអតេខអវរបស់េយងែដលមន
ែដលមនសនមរបឡក់ ឬក៏កខវក់ទង
ំ អស់េនះេហយ បនទប់មកេយងេរបៃដទំងពីរញីវ
េដមបីឲយេខអវទំងេនះសអត េដមបីឲយេខអវទំងេនះអស់ែកអល ឬក៏អស់ អស់
ឬក៏ឲយេខអវទំងេនះ គឺអស់នូវភព អស់នូវសនមរបឡក់ទង
ំ អស់ ែដលមនជប់េន
ែដលមនជប់េន េនេលេខអវេនះ េដមបីសមអតវឲយសអត។ អញច ឹងេយង ទីមួយ
ដំបូងគឺេយងរតូវដក់ទឹក បនទប់មកគឺេយងដក់ េយងដក់ទឹកចូលេទកនុងកនធន់

បនទប់មកេទៀតគឺេយងដក់េខអវចូលេទកនុង និងដក់េមសសប៊ូ និងដក់េមសសប៊ូ
អញច ឹងបនទប់មកេទៀត គឺេយងេរបរចស េយងេរបរចស េរបរចស េដមបី េដមបីរុះ

ឬក៏េដមបីដុសនូវសនមរបឡក់ែដលមនេនេលេខអវេនះ បនទប់មកេទៀតគឺេយងញីវ គឺេយងញីវ
និងេនេពលែដលេយងញីជមួយនឹងសប៊ូរច
ួ រល់េហយ គឺេយងដក់ចូល
គឺេយងដក់ចូលេទកនុងទឹកែដលអត់មនសប៊ូ េដមបីលងសមអត េដមបីលង[សមអត]

េដមបីលងសមអតសប៊ូេនះឲយរជះ។ អញច ឹង ជទូេទ អនកខលះគឺគត់ េរកយពីទឹកសប៊ូ
បនទប់មកគឺគត់គក់សមអតជមួយនឹងទឹកធមមតពីរដងេទៀត
អនកខលះគឺគត់គក់ជមួយនឹងទឹកធមមតមួយដងេទៀតែតប៉ុេណណះ។
អញច ឹងអរស័យេទេលអនកខលះគឺគត់ ដូចជេនតមរសុកែរសជនបទ ខលះគឺគត់អត់សូវសមបូរទឹក
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ដូេចនះគឺគត់េរបសនសំសំៃច ដូេចនះករេបកគក់របស់គត់ គឺគត់ដក់េមសសប៊ូបនតិចបនតួច

បនទប់មកគត់ជរមះជមួយនឹងទឹកសអត ឬក៏ទឹកធមមតេយងហនឹង របែហលជមួយដង មួយដង
អញច ឹងគត់ដក់ហល គឺគត់ដក់ហល។ អញច ឹងករ ករេបកេខអវេដយេរបៃដ
ករេបកេខអវេដយេរបៃដេពលខលះគឺចំណយេពលយូរ
និងេពលខលះេយងអចេធវឲយៃដរបស់េយងឈឺ េដយសរែតេយងេរបកមលង
ំ ៃដរបស់េយង
េដមបីរុះរចសេបកសមអត េដមបីរុះរចសេបកេខអវ េបកសមអតកែនលងែដលរបឡក់
ែដលមនេនេលេខអវរបស់េយងេនះ អញច ឹងេពលខលះករេបកេខអវេដយេរបៃដ
គឺចំណយេពលយូរ និងេធវឲយេយងមនករឈឺ ឈឺៃដ ឈឺៃដ
និងេពលខលះេដយសរែតេយងអងគុយយូរ េពលខលះក៏មនករឈឺខនង ឬក៏ឈច
ឺ េងកះផងែដរ។
ដូេចនះករេបកេខអវេដយេរបៃដ និងករេបកេខអវេដយេរបម៉សុីន

ករេបកេខអវេដយេរបម៉សុីន គឺចំណយេពល គឺចំណយេពលេលឿនជង
គឺចំណយេពលេលឿន និងរសួលជងករេបកេខអវេដយេរបៃដ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៩ រូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់
េរកយេពលែដលគត់បនចុចកុងតក់េដយេរប េរកយេពលែដលគត់ចុចកុងតក់

េទេលកុងតក់ែដលចប់េផដមេនះ េយងេឃញ េយងេឃញរទនិចនឡិក ចំណយេពល
េយងេឃញរទនិចនឡិកចងអុលេទកន់េលខ ៩ ែដលមនន័យថ គត់បនចំណយេពល ៤៥

នទី គត់បនចំណយេពល ៤៥ នទី េដមបីឲយម៉ សុីនេនះេធវករេបកសមអត េធវករេបកសមអត
េបកសមអតេខអវែដល[របឡក់] េខអវរបស់គត់ែដលរបឡក់ទង
ំ អស់េនះ។
អញច ឹងេយងេឃញរទនិចនឡិកចងអុលេទកន់េម៉ ង ៩ ែដលគត់ចំណយេពល ៤៥ នទី។
បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េរកយេពលែដលគត់រង់ច ំ ៤៥ នទី
េដមបីឲយម៉ សុីនេបកេខអវេនះេធវករេបកសមអតេខអវរបស់គត់រច
ួ រល់េហយ
គត់ក៏បនេបកគរមប [េខអវ] គត់ក៏បនេបកគរមប ម៉ សុីន ម៉ សុីនេនះ
េដមបីយកេខអវេចញមកខងេរក។ អញច ឹងេយងេឃញេនេពលែដលគត់េបកគរមប
ម៉ សុីនេនះរួចរល់េហយ គត់ក៏បនរបមូលេខអវទំងអស់េនះ
ែដលមនេនកនុងម៉ សុីនេបកគក់េនះ គត់ក៏បនរបមូលដក់ចូលេទកនុងករនតកេខអវ
េដមបីយកេខអវទំងអស់េនះមកហលេនខងេរក។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី [១០] រូបភពទី ១១
េរកយេពលែដលគត់របមូលេខអវេចញពីម៉សុីនេបកេខអវេនះ របមូលអស់េហយ
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គត់ក៏បនេដរ គត់ក៏បនយួរករនតកេខអវ ែដលមនដក់េខអវទទឹកទំងអស់េនះ
ែដលដក់េខអវទទឹកទំងអស់េនះ េដមបីយកវមកហល េដមបីយកវមកហល។
អញច ឹងេយងេឃញេខអវរបស់គត់េរចន អញច ឹងគឺគត់ដក់េនកនុងករនតក

អញច ឹងេយងេឃញមនេរចន អញច ឹងករគក់េខអវេដយេរបម៉សុីន េបេទះបីជ
េបេទះបីជេខអវេរចន េពលខលះគឺវេលឿនជង េលឿនជងករេបកគក់េដយេរបៃដ។
ិ
ប៉ុែនតរបសិនេបករេបក របសិនេប របសិនេបេយងេធវករេបកគក់េដយេរបៃដវញ

និងេខអវរបស់េយងេរចន េពលខលះេយងចំណយេពលយូរ េពលខលះេយងចំណយេពលយូរ។
អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពេនះ គឺគត់ចំណយេពលែត ៤៥ នទី និងគត់មិនបន

គត់មិនចំបច់េបកគក់េដយេរបៃដ គត់រគន់ែតដក់េខអវទំងេនះចូលេទកនុងម៉ សុីន

បនទប់មកគត់អងគុយចំែត ៤៥ នទី អញច ឹងគត់អចយកេខអវទំងអស់េនះយកមកហលបន។
អញច ឹងេយងេឃញរូបភពទី ១១ គត់យកេខអវេនះ

ែដលេខអវទំងអស់េនះគត់ដក់េនកនុងករនតក េខអវ
អញច ឹងគត់បនយកមកហលេនខងេរក។

បនទប់មកេយងេឃញរូបភពទី ១២ គត់ក៏បនយកេខអវទំងអស់េនះយកមកហល
យកមកហល េយងេឃញេខអវេនះមនហូរទឹករសក់ធលក់ចុះមកខងេរកម េដយសរែត
េដយសរែតេខអវរបស់គត់ទទឹក អញច ឹងេយងេឃញមន មនទឹក
េយងេឃញមនទឹករសក់ធលក់ចុះមកខងេរកម អញច ឹងេយងេឃញគត់
េយងេឃញគត់ហលមដងមួយៗេនេលសួ េខអវរបស់
ន
គត់។ បនទប់មកេទៀត

េរកយេពលែដលគត់ដក់ហលេខអវទំងអស់ េនេលសួ េខអវរបស់
ន
គត់រច
ួ រល់េហយ
ិ បនទប់មកគត់ក៏បនអងគុយេនេលសឡុង
គត់ក៏បនេដរចូលមកកនុងផទះរបស់គត់វញ

ឬក៏េកអីេនកនុងបនទប់របស់គត់។ អញច ឹងគត់ក៏បនយកទូរស័ពយ
ទ កមកចុច របែហលជគត់ឆត

ឬក៏គត់េផញសរជមួយនឹង គត់ឆតជមួយនឹងពួកម៉ ករបស់គត់ ឬក៏េផញសរេទពួកម៉ ករបស់គត់
អញច ឹងកនុងអំឡុងេពលែដលគត់កំពុងែតរង់ច ំ េដមបីឲយេខអវរបស់គត់សួ តេនះ
ង

អញច ឹងគត់បនមកអងគុយ និងចុចទូរស័ពទ ែដលេយងេឃញទូរស័ពគ
ទ ឺេនកនុងៃដរបស់គត់។
អញច ឹងេយងេឃញ អញច ឹងេពលខលះ េពលខលះ េនេពលែដលេយងអងគុយរង់ចយ
ំ ូរ
េពលខលះេយងមនអរមមណ៍ថធុញ ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងេរបទូរស័ពទ

ឬក៏េនេពលែដលេយងចុចទូរស័ពេទ លងជមួយនឹងពួកម៉ ក េដយេយងឆតជមួយនឹងពួកម៉ ក
ឬក៏េផញសរេលងជមួយពួកម៉ ក េពលខលះកររង់ចយ
ំ ូរហក់បីដូចជមួយែភលត

េដយសរែតេពលខលះេយងេលងជមួយនឹងទូរស័ពទ េយង េយងេលងជមួយទូរស័ពេទ ភលចខលួន

អញច ឹងកររង់ចគ
ំ ឺមួយែភលត ប៉ុែនតរបសិនេប របសិនេបេយងអងគុយរង់ចេំ ដយអត់មនទូរស័ពទ រគន់
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គឺេយង អត់មនទូរស័ពទ គឺរគន់ែតអងគុយរង់ច ំ េពលខលះគឺ គឺេយងមនអរមមណ៍ថយូរ
គឺមនអរមមណ៍ថយូរ។ អញច ឹងេដយសរែតគត់ េដយសរែតគត់ េដយ[សរ]
េដយសរែតគត់រង់ចឲ
ំ យេខអវរបស់គត់សួ ត
ង

ិ អញច ឹងគត់ក៏បនចុចទូរស័ពអ
និងេដមបីគត់សយកមកទុកេនខងកនុងផទះរបស់គត់វញ
ទ ងគុយេលង
េនេលេកអីកុ ងបនទ
ន
ប់របស់គត់។ បនទប់មកេរកយេពលែដលគត់េលងជមួយនឹង […]
េរកយេពលែដលគត់េលងជមួយនឹងពួកម៉ ករបស់គត់មួយសនទុះធំេហយ

គត់ក៏បនេចញមកខងេរក េដមបីសទបេខអវរបស់គត់ េដមបីយកេខអវណែដលសងួត យកេទ
ិ
យកចូលេទកនុងផទះរបស់គត់ េដមបីបត់វ ឬក៏ពយួរវេនកនុងទូេខអវរបស់គត់វញ។

អញច ឹងេយងេឃញគត់ េយងេឃញគត់េដរេចញមកខងេរកមកកន់សួ េខអវរបស់
ន
គត់
អញច ឹងេយងេឃញគត់សេខអវមដងមួយៗ គត់សទបេខអវណែដលសងួតគត់យក

គត់ដក់ចូលេទកនុងករនតកេខអវរបស់គត់ េដមបីយកមកបត់េនខងកនុងផទះរបស់គត់

េខអវណែដលមិនទន់សួ ត
ង គឺគត់ដក់ គឺគត់េនែតដក់ហលេន េនេលសួ េខអវរបស់
ន
គត់
រង់ចេំ ដមបីឲយវសងួតេទបយកមកខងកនុងផទះ។ អញច ឹងេយងេឃញគត់សេខអវរបស់គត់

េដយៃដមខងគត់សេខអវ ៃដមខងេទៀតគឺគត់កន់េខអវ។ អញច ឹងៃដមខងកន់ ឬក៏ឱបេខអវ
ៃដមខងេទៀតគឺគត់សេខអវ ែដលេខអវទំងអស់េនះគឺ េដយេខអវទំងអស់េនះគឺសួ ត
ង
គឺសួ តអស់
ង
េហយ។

បនទប់មកេទៀត បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥
េរកយេពលែដលគត់សេខអវែដលសងួតេនះចូលមកកនុងផទះរបស់គត់

ិ
គត់ក៏បនបត់េខអវេនះឲយមនរេបៀប េដមបីដក់ចូលេទកនុងទូេខអវរបស់គត់វញ។
អញច ឹងេយងេឃញគត់បត់េខអវមដងមួយៗ និងដក់េខអវេនះគរេលគន

និងដក់េខអវេនះគរេលគន។ អញច ឹងេខអវខលះគឺគត់បត់ េខអវខលះគឺគត់ទុកសរមប់ពយរ។
ួ
េដយសរែតេខអវរបស់គត់ េដយសរែតេខអវខលះ គឺ េនេពលែដលបត់គឺមនភលីះេរចន
ដូេចនះពិបក េនេពលែដល េនេពលែដលមនភលីះេរចន េនេពលែដលេយងពក់េទ
គឺេមលេទគឺវអត់សូវសអត អញច ឹងេយងរតូវពយរវ។
អញច ឹងេខអវខលះ ដូចជេខអវយឺត
ួ

េពលខលះេយង េយងរគន់ែតបត់វ និងដក់ចូលេទកនុងទូជករេរសច។ អញច ឹងេខអវខលះេយងបត់
េខអវខលះគឺេយងរតូវករពយរួ េយងរតូវករពយរវ។
ួ

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ េរកយេពលែដលគត់បត់េខអវរួចរល់េហយ
អញច ឹងេខអវែដលគត់រតូវករពយរួ គត់ក៏បនយកេទពយរួ េដយេរបទំពក់េខអវ ែដលមនេនកនុង
ែដលមនេនកនុងទូេខអវេនះរសប់ អញច ឹងគត់បនយកទំពក់េខអវេនះ
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ិ
យកមកពយរអវរបស់
គត់ដក់ចូលេទកនុងទូ ដក់ចូលេទកែនលងដែដលវញ។
ួ

អញច ឹងេនទីបំផុតេខអវែដលគត់របឡក់ គត់បនេធវករេបកសមអតេដយេរបម៉សុីន
និងេខអវទំងេនះគឺ េខអវទំងេនះគឺេបកសមអតយ៉ ងសអត និងគត់បនបត់
ិ
និងពយរវយ៉
ងមនរេបៀប ដក់ចូលមកកនុងទូេនកែនលងេដមវញ។
ួ

ដូេចនះករេបកគក់េដយេរបម៉សុីន គឺេយងអចសនសំេពល គឺេយងអចសនសំេពល និង
និងមិនចំណយកមលង
ំ ប៉ុែនតរបសិនេបករេបកគក់េដយេរបៃដ គឺេយងចំណយេពលយូរ
និងេយងចំណយកមលង
ំ របស់េយង េដយសរែតេយង េដយសរែតេយងេរបរចស
េដមបីយកមករុះ េយង េដយសរែតេយងេរបៃដរបស់េយងកន់រចស េដមបីយករចសេនះមករុះ
ឬក៏មកដុសសមអតេខអវកខវក់េនេលអវរបស់េយង។ អញច ឹងករេបកេខអវេដយេរប
េដយេរបៃដ គឺចំណយេពលយូរណស់ និងករេបកេខអវេដយេរបម៉សុីន គឺសនសំេពលេវល
និង និងមិនចំណយកមលង
ំ េរចន។
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