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សួសតី េនកនុងរូបភពេនះគឺនិយយអំពីករេដរផសរេដមបីទិញអវយឺត ែដលរូបភពទី ១ េយង
េឃញមនបុរសមនក់ែដលគត់មនអយុរបែហលជ ១៨ ឆន។
ំ គត់ពក់អវស ៃដខលី

េនេលអវរបស់គត់អត់មនេហេប៉សរមប់ដក់លុយេទ។ ៃដទំងពីររបស់គត់ជប់នឹងចេងកះ

អញច ឹង ៃដសដន
ំ ិងៃដេឆវងរចត់ចេងកះ។ គត់កំពុងែតគិតចង់ទិញអវថមីមួយេនៃថងេនះ របែហលជអវ
របស់គត់ចស់ ដូេចនះគត់ចង់បនអវថមី គត់ចង់បនអវថមី។ អញច ឹងគត់ គត់គិតចង់េទផសរ
េដមបីទិញអវថមីេនៃថងេនះ។

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ២ រូបភពទី ២ គត់ក៏បនេដរមកជួបមិតតរសីរបស់គត់ េដមបី េដមបី
បបួលមិតតរសីរបស់គត់េទផសរជមួយគន។ េដយសរែតរសីគឺគត់ចូលចិតតេដរផសរ

ដូេចនះគត់មនជំនញខងេរ សេខអវ ឬក៏គត់មនជំនញខងេដរផសរ អញច ឹងេដយសរែតបុរស
គត់អត់សូវេដរផសរេរចនេទ អញច ឹង េពលខលះគត់អត់មនជំនញកនុងករទិញេខអវ

ឬក៏េរជសេរ សេខអវេទ អញច ឹងគត់ក៏បនមកបបួលមិតតរសីរបស់គត់េដមបីេទជមួយគន

េដយសរែតមិតតរសីរបស់គត់ អចជួយគត់ អចេរជសេរ សេខអវសអតបន។ អញច ឹង គត់ក៏បន
[...] គត់ក៏បនមកជួបមិតតរសីរបស់គត់ និងបននិយយគន
គត់ក៏បនរបប់េទមិតតរសីរបស់គត់ថគត់ចង់ទិញអវយឺតៃដខលីមួយៃថងេនះ។
មិតតរសីរបស់គត់េយងេឃញ មិតតរសីរបស់គត់ មនអយុ ១៨ ឆនដ
ំ ូចគត់ែដរ។
មិតតរសីរបស់គត់ពក់អវសៃដខលី និងសក់របស់គត់ែវង និងគត់ចងសក់។
អញច ឹងសក់របស់មិតតរសីរបស់គត់ចង ចងេទេរកយ និងគត់ពក់អវសៃដខលី។
ពួកគត់ទង
ំ ពីរកំពុងែតជែជកគន និងមិតតរបុសរបស់គត់
និងមិតតរបុសរបស់គត់កំពុងែតរបប់គត់ថចង់ទិញអវយឺត ដូេចនះពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បន ក៏បនេដរ
ក៏បនេដរេចញេទខងេរកជមួយគនេដមបីែសវងរកផសរ ឬក៏កែនលងលក់អវយឺត។
រូបភពទី ៣ ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនេដរបេណដរគនេនតមផលូវ

រហូតមកដល់ផសរមួយែដលេយងេហថផសរររតី។ ផសរររតីគឺជផសរែដលេបកែតេនេពលយប់េទ
េនេពលរពឹក េនេពលៃថង គឺអត់េបកេទ។ ភគេរចនគឺេបកចប់ពីេម៉ ង ចប់ពីេម៉ ង ៤
រហូតេទដល់យប់ អញច ឹងែដលេយងេហថផសរររតី។ អញច ឹងេនកនុងផសរររតីេនះ

េយងេឃញមនលក់អវយឺតជេរចន និងលក់របស់ជេរចនេទៀត និងលក់របស់ជេរចនេទៀត។
អញច ឹងេយងេឃញេនកនុងរូបភពទី ៣ េនះ មនអនកលក់ចំនួន ២ នក់ មនក់គឺគត់ពក់មួក
ឈរេនខងេរកយតូបែដលមនដក់ ែដលមនដក់េខអវ ែដលមនដក់េខអវ

ឬក៏របស់ែដលគត់លក់េនះ ឬក៏ដក់របស់លក់េនះេនេល េនេលតុ េដមបីបងហញេភញៀវ
េដមបីឲយេភញៀវេឃញ គត់ គត់អចចូលមកទិញ អញច ឹងេនេលតុេនះ
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េយងេមលេទដូចជមនេខអវ មនេខពយរេនខងេរកម
មនេខពយរេនខងេរកម
ួ
ួ

និងេនខងេលមនរបស់េផសងៗេទៀតជេរចន និងេយងេឃញគត់មនដក់ឆរត គត់មនដក់ឆរត
អញច ឹងគត់ឈរេនេរកមឆរត និងមនពក់មួក និងអនកលក់មនក់េទៀត
គឺគត់ឈរដក់ៃដទំងពីរេនខងមុខ េដមបីរង់ចស
ំ វ គមន៍េភញៀវ េដមបីរង់ចស
ំ វ គមន៍េភញៀវ។
អញច ឹងេយងេឃញេនែកបរគត់ មនសនួេខអវែដលមនពយរួ

មនសនួេខអវែដលមនពយរអវយឺ
តជេរចនេទតមថនក់នីមួយៗ អញច ឹងមនខលះពយរួ
ួ

មនខលះពយរេនខងេរកម
ខលះពយរេនខងេល
របែហលជេនខងេរកមគឺពណ៌ខុសពីេនខងេល
ួ
ួ
អញច ឹងពួកគត់ែបងែចកទំហំ ែបងែចកពណ៌ពយួរេទតម េទតមថនក់ៗរបស់អវយឺតេនះ
អញច ឹងផសរររតីែដលេយងេឃញេនះ េយងេឃញ េយងេឃញលក់េនតមចិេញច មថនល់
និងផសរររតីភគេរចនគឺលក់េនេពលយប់ ែដលេយងេឃញមនរពះែខ
េយងេឃញមនរពះែខមួយចំណិតរះេនេលេមឃែដលែចងចំងពនលឺយ៉ងរសស់សអត
អញច ឹងេធវឲយអមជមួយនឹងផសរររតីែដលមនមនុសសគត់មកេដរផសរេរចនផង
អញច ឹងេធវឲយទិដឋភពេនកនុងផសរររតីេនះេមលេទកន់ែតអ៊ូអរ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរ

ពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏បនេដរកត់តូបមួយែដលមនលក់របស់ជេរចន ែដលមនលក់ដូចជេខ
មនលក់ដូចជអវយឺត និងរបស់េផសងៗេទៀត
អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរក៏សេរមចចូលេទេមលេនតូបេនះេដមបីរកអវយឺត។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៤ រូបភពទី ៤ បុរសែដលគត់ឈរដក់ៃដេនខងមុខ
ែដលរង់ចស
ំ វ គមន៍េភញៀវ េនេពលែដលបុរសេនះេដរចូលមកខងកនុង គត់ក៏បនពយយមែណនំ
នូវផលិតផល ឬក៏អវយឺតែដលគត់លក់ គត់ែណនំអំពីគុណភព ឬក៏គុណភព ឬក៏តៃមល
តៃមលេថក។ អញច ឹងេដមបីឲយបុរសមនក់េនះ គត់អច បុរសមនក់េនះ
គត់សេរមចចិតតទិញអវេនហងរបស់គត់។ អញច ឹងជទូេទអនកលក់ គត់រតូវករនិយយ
រតូវករនិយយរបប់អំពីផលិតផលរបស់គត់ អំពីគុណភព ឬក៏តៃមល
េដមបីទក់ទញេភញៀវឲយទិញេនហងរបស់គត់។ អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់េនះ
គត់កំពុងែតពយយមបងហញអវយឺតមួយែដលដក់េនជួរខងេរកម ែតអវយឺតេនះ
េយងេឃញមនពណ៌ស អញច ឹងគត់កំពុងែតបងហញអវយឺតពណ៌ ែតអវយឺតេនះ
េយងេឃញមនពណ៌ មនពណ៌េខៀវ មនពណ៌េខៀវ មនពណ៌ស និងមនពណ៌ជេរចនេទៀត។
ប៉ុែនតអនកលក់បនែណនំេទកន់បុរសមនក់េនះ ពណ៌េខៀវដំបូងេគ ពណ៌េខៀវដំបូងេគ
អញច ឹងបុរសមនក់គត់ក៏េពញចិតតអវេខៀវែដលអនកលក់ែណនំែដរ។
អញច ឹងេរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះ គត់របប់េទអនកលក់ [...] អនកលក់ក៏បនយកអវេខៀវ
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ឬក៏បងហញអវេខៀវេនះ េទកន់បុរសមនក់េនះ។ អញច ឹងបុរសមនក់េនះក៏គត់េពញចិតតនូវអវេខៀវ
ែដលអនកលក់បងហញេនះផងែដរ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៥ រូបភពទី ៥ គត់ក៏បនយកអវេនះេចញពីកែនលងពយរួ

គត់យកអវេនះេចញពីកែនលងពយរួ េដមបីយកមកេមលឲយចបស់ ថេតអវេនះមនទំហំប៉ុនខលួនគត់
ឬក៏មនរែហកេនរតង់ណែដរ ែដរឬេទ។ អញច ឹងអវថមីខលះក៏មន អវថមីខលះក៏មនរែហក
ឬក៏មនរបឡក់េនែផនកណមួយែដរ។ េដយសរែតផសរររតីគឺេយងលក់េនតមផលូវ
និងេយងពយួរេខអវេដយមិន េដយមិនបនដក់ថង់បលសទិករគប ដូេចនះ

េពលខលះអចេធវេខអវែដលេយងពយរេនះរបឡក់
ដី។ អញច ឹង អញច ឹងគត់រតូវ េនេពល អញច ឹង
ួ
េនេពលែដលគត់យកេខអវេចញពីសួ េនះ
ន
អញច ឹងគត់រតូវពិនិតយេមលអវេនះជមុនសិន
ថេតអវេនះធំ ឬតូច ឬក៏អវេនះមនរបឡក់ ឬក៏រែហករតង់ណែដលេទ។
បនទប់មករូបភពទី រូបភពទី ៦ គត់ក៏បនេដះអវេនះេចញពីទំពួកេខអវ
អញច ឹងគត់បនេដះអវេនះេចញពីទំពួកេខអវ បនទប់មកគត់ក៏បនេដះអវរបស់គត់េចញ
េដមបីលអវថមីេនះ េដមបីឲយដឹងថអវថមីេនះសមនឹងខលួនគត់ែដរឬេទ?

អញច ឹងេពលខលះេនេពលែដលេយងេមលេនខងេរក េយងេមលេទេឃញសអត
និងទំហំរបែហលជប៉ុនខលួនរបស់េយង ប៉ុែនតេនេពលែដលេយងលដក់េនខលួនរបស់េយង

េពលខលះអវេនះអចធំជងេយង អចតូចជងេយង ឬក៏ពក់េនេលខួ នរបស់
ល
េយងគឺអត់សអត។
អញច ឹងគត់រតូវករលមុនេពលនឹងទិញ អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់េដះអវខងេរករបស់គត់
ែដលអវខងេរករបស់គត់ពក់អវសៃដខលី គត់េដះេចញ និងគត់ពក់អវ
និងគត់ពក់អវេខៀវចូលមកខង និងគត់ពក់អវេខៀវចូល ចូលមកេលខួ នរបស់
ល
គត់

េដមបីចង់ដឹងថអវរបស់គត់លម
ម ែដរឬេទ។ អញច ឹងគត់ពយយមស៊កៃដមខងចូលេហយ
បនទប់មកគត់ស៊កៃដមខងេទៀត បនទប់មកគត់ស៊កៃដមខងេទៀត
េដមបីឲយដឹងថអវេនះលមមខលួនគត់ែដរឬេទ។
អញច ឹងបនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ៧ បនទប់ពីបុរសមនក់េនះ
គត់បនលអវពណ៌េខៀវៃដខលីេនះចូលេទកនុងខលួនរបស់គត់េហយ គត់ក៏បន

គត់ក៏បនេមលេឆវងសដ ំ េដមបីចង់ដឹងថអវរបស់គត់េនះលមមនឹងគត់ែដរឬេទ។
ប៉ុែនតេដយសរែតពិបកេមលេពក គត់ក៏បនសួរអនកលក់មនកញច ក់ មនកញច ក់េទ
ដូេចនះរបសិនេបមនគត់អចងយរសួលេមលេឆវង េមលសដ ំ និងេមលខងេរកយ។
ប៉ុែនតជទូេទេនកែនលងែដលលក់េខអវែតងែតមនកញច ក់
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ពីេរពះេភញៀវភគេរចនេនេពលែដលមកទិញេខអវ
េនេពលែដលមកទិញេខអវែតងែតចង់លេខអវេនេលដងខលួន
េដមបីចង់ដឹងថេខអវេនះលមមនឹងខលួនែដរឬេទ។

អញច ឹងជទូេទអនកលក់រតូវែតមនកញច ក់សរមប់េភញៀវ។ អញច ឹងជក់ែសដងេនកនុងរូបភពទី ៧ េនះ
អនកលក់គត់មនកញច ក់សរមប់ជូនេភញៀវេនេពលែដលេភញៀវលេខអវ។
អញច ឹងេយងេឃញអនកលក់កន់កញច ក់េនកនុងៃដ

និងៃដមខងេទៀតគត់ពយយមបងហញេទបុរសមនក់េនះ គត់អចេមលកញច ក់េនះបន។
អញច ឹងបុរសមនក់េនះេរកយេពលេឃញកញច ក់ គត់ក៏សលឹងេមលកញច ក់េនះ ងកេមលេឆវង េមលសដ ំ
េដមបីអចដឹងថអវរបស់គត់លម
ម ខលួនែដរឬអត់។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ៨ រូបភពទី ៨ អនកលក់ក៏បនទមលក់កញច ក់េនះេដមបីមកេរកមបនតិច
ទមលក់កញច ក់េនះមកេរកមបនតិច េដយសរែតកញច ក់េនះ
េយងេឃញមនចងជប់នឹងែខសរបែហលជកញច ក់េនះដក់េនខពស់ និងចងជប់ែខស
កុំឲយេនេពលែដលធលក់វែបក។ អញច ឹងគត់រតូវចងជប់នឹងែខស
េនេពលែដលពយរកញច
ក់េនះជប់នឹងជញជង
ំ អញច ឹងគត់បនទញែខសេនះឲយែវងបនតិច
ួ
េដមបីទមលក់កញច ក់េនះឲយ ឲយចុះមកេរកមបនតិច េដមបីងយរសួលសរមប់បុរសេនះ
គត់អចេមលខលួនរបស់គត់

គត់អចេមលអវែដលពក់េនេលខួ នរបស់
ល
គត់បនយ៉ ងងយរសួល។ អញច ឹងេយងេឃញ
េនេពលែដលគត់បនេមលអវេនះេនកនុងកញច ក់របស់គត់

េយងេមលេទទឹកមុខរបស់គត់ហក់បីដូចជមិនចូលចិតតអវេនះេទ របែហលជពណ៌អវេនះ
មិនសមេទនឹងខលួនគត់ ឬក៏អវេនះេមលេទដូចជតូច ឬក៏ធំជងខលួនរបស់គត់។
អញច ឹងេមលេទគត់ដូចជមិនេពញចិតតនឹងអវេនះេទ។

អញច ឹងបនតមកេទៀតរូបភពទី ៩ េរកយេពលែដលគត់លេហយ គត់បនេមលកញច ក់េហយ

គត់ក៏បនេដះអវេនះេចញ េដយគត់ចប់េផដមេដះពីកមុន អញច ឹងគត់ េដះ បនេដះពី
តមកបលមុន បនទប់មកគឺគត់ពយយមេដះៃដ េដះតមៃដ គត់ទញអវេនះេឡងេទេល
េដះតមកបល។ អញច ឹងគត់េដះអវេនះេចញ េដយសរែតគត់មិនេពញចិតតអវេនះ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១០ រូបភពទី ១០ េដយសរែត

េដយសរែតអវែដលគត់េរជសេរ សេនះ គត់អត់េពញចិតត

បនទប់មកមិតតរសីរបស់គត់ក៏បនេរជសេរ សអវឲយមិតតរបុសរបស់គត់
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អញច ឹងជទូេទរសីៗគត់ពូែកខង ពូែកខងេដរផសរ ពូែកខងេរជសេរ សអវ អញច ឹងេដយសរែត
េដយសរែតបុរសមនក់េនះគត់េរ សអវេនេពលែដលដំបូង គត់េរ សេហយ
េនេពលែដលលដក់េនេលដងខលួនគត់អត់េពញចិតត។ អញច ឹងមិតតរសីរបស់គត់
េរកយេពលែដលេឃញគត់ អត់េពញចិតតនឹងអវែដលគត់េរជសេរ ស

មិតតរសីរបស់គត់ក៏បនេរ សអវយឺតមួយេទៀតែដលមនពណ៌ស ែដលមនពណ៌ស
ឲយមិតតរបុសគត់។ អញច ឹងេយងេឃញអវយឺតេនះ មនពណ៌សបនតិច េលឿងបនតិច
េមលេទែបបជពណ៌ពងមន់ ពណ៌ពងមន់ ពណ៌ពងមន់មនន័យថេមលេទដូចជសបនតិចដូចជ
េលឿងបនតិច មិនេលឿងខលង
ំ ប៉ុែនតក៏មិនសែដរ។ អញច ឹងេមលេទ េយងេមលដូចជពណ៌ពងមន់
អញច ឹងគត់បនយកអវេនះឲយេទបុរសមនក់េនះ ឲយេទគត់
មិតតរសីរបស់គត់ក៏បនយកអវេនះឲយេទមិតតរបុសរបស់គត់ េដមបី
េដមបីឲយមិតតរបុសរបស់គត់លអវេនះមដងេទៀត។
អញច ឹងមិតតរបុសរបស់គត់េរកយេពលែដលេឃញមិតតរសីយកអវមួយេទៀត យកមកឲយ
េធវឲយគត់មនអរមមណ៍ថ ដូចជេពញចិតតនឹងអវែដលមិតតរសីគត់បនយកមកឲយ។
បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១១ បុរសមនក់េនះគត់ក៏បន បុរសមនក់េនះគត់ក៏បនលអវេនះ
គត់ក៏បនពក់អវេនះេនេលដងខលួនរបស់គត់។ បនទប់មកអនកលក់ក៏បន

ក៏បនកន់កញច ក់េដមបីឲយបុរសមនក់េនះគត់ឆុ លះេមលខលួនរបស់គត់ ឬក៏អវេនេលដង
អវេនេលដងខលួនរបស់គត់

ថេតអវមួយេទៀតែដលមិតតរសីរបស់គត់បនេរជសេរ សឲយសមនឹងខលួនគត់ែដរឬេទ។ អញច ឹង
េដយសរ េនេពលែដលគត់បនេមលអវេនះេហយ

េមលទឹកមុខរបស់គត់ហក់បីដូចជេពញចិតត អញច ឹងរបែហលជអវេនះគត់េពញចិតតនឹងពណ៌
េដយសរែតអវេនះគឺអត់ធំ អត់តូច ប៉ុែនតលម
ម នឹងខលួនគត់។ អញច ឹងេធវឲយគត់េពញចិតត

និងសបបយចិតតយ៉ងខលង
ំ និងេដយសរែតអវេនះគឺជអវែដលមិតតរសីរបស់គត់េពញចិតត
និងមិតតរសីរបស់គត់ែណនំឲយផង ដូេចនះគត់េពញចិតតអវេនះយ៉ ងខលង
ំ ។
រូបភពទី ១២ េរកយេពលែដលគត់លអវេនះ និងេមលកញច ក់
េមលេទដូចជសមនឹងខលួនរបស់គត់េហយ គត់ក៏បនេដរមកខងេរកេដមបីឲយមិតតរសីរបស់គត់

េដមបីឲយមិតតរសីរបស់គត់ជួយេមល ថេតអវែដលពក់េនេលខួ នរបស់
ល
គត់សមនឹងគត់ែដរឬេទ។
អញច ឹងេយងេឃញអវែដលមនពណ៌ពងមន់ ែដលមនពណ៌េលឿងបនតិច ពណ៌សបនតិចេនះ
ែដលេយងេហថពណ៌ពងមន់ អញច ឹងគឺជអវយឺតៃដខលី
ដូចជអវពណ៌េខៀវែដលគត់លដំបូងែដរ។ អញច ឹងេរកយេពលែដលគត់លេមលេទលមមខលួន
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េរកយេពលែដលគត់េមលកញច ក់ អញច ឹងគត់ក៏បនេដរេចញមកខងេរក
េដមបីបងហញមិតតរសីរបស់គត់ ឬេដមបីឲយមិតតរសីរបស់គត់ជួយេមល
ថេតអវេនះសមនឹងខលួនគត់ែដរឬេទ។ មិតតរសីរបស់គត់
េនេពលែដលេឃញមិតតរបុសរបស់គត់លអវេនះ

មិតតរសីរបស់គត់េមលេទដូចជេពញចិតតយ៉ងខលង
ំ េមលេទទឹកមុខរបស់គត់ញញឹម
និងៃដទំងពីររបស់គត់េលកេឡងហក់បីដូចជចង់បងហញពីអរមមណ៍របស់គត់ថ
អវេនះពិតជសមនឹងខលួនរបស់មិតតរបុសគត់ណស់។ និងពណ៌

និងពណ៌របស់អវេនះក៏សអតែដរ។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរេពញចិតតអវេនះទំងអស់គន។
អញច ឹងបនទប់មកេទៀតរូបភពទី រូបភពទី ១៣ េរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះ [គត់េមល]
េរកយេពលែដលបុរសមនក់េនះគត់បងហញអវរបស់គត់េទមិតតរសីរបស់គត់
េដមបីឲយមិតតរសីរបស់គត់ជួយេមល និងពួកគត់ទង
ំ ពីរេពញចិតតអវេនះេហយ
គត់ក៏បនេដះអវេនះេចញ គត់ក៏បនេដះអវេនះេចញ និងរបគល់អវេនះឲយេទអនកលក់
េដមបីឲយអនកលក់ជួយខចប់ េដមបីឲយអនកលក់ជួយខចប់ និងដំបូងគត់រតូវសួរតៃមលអនកលក់សិន
របសិនេបៃថលេពក ក៏គត់មិនអច ក៏គត់អត់ទិញែដរ។ អញច ឹងគត់សួរតៃមលអនកលក់ អញច ឹង
េនេពលអនកលក់របប់តៃមលេទគត់េហយ គត់ក៏អចទទួលយកតៃមលេនះបន
និងគត់េពញចិតតនឹងអវេនះផង អញច ឹងក៏គត់ឲយអនកលក់ខចប់
ក៏គត់ឲយអនកលក់ខចប់អវេនះឲយគត់។
អញច ឹងរូបភពទី រូបភពទី ១៤ រូបភពទី ១៤
អញច ឹងអនកលក់ក៏បនយកអវយឺតពណ៌ពងមន់ៃដខលីេនះយកមកខចប់
អញច ឹងអនកលក់រតូវបត់អវេនះឲយសអតជមុនសិន បនទប់មកដក់អវេនះចូលេទកនុង
ដក់អវេនះចូលេទកនុងថង់ ចូលេទកនុងថង់េដមបីឲយេភញៀវ។

អញច ឹងជទូេទេនេពលែដលេភញៀវគត់ទិញេខអវ អនកលក់រតូវដកេខអវេនះេចញពីទំពួកេខអវ
បនទប់មករតូវបត់េខអវេនះឲយសអត និងដក់ខចប់ចូលេទកនុងថង់ េដមបីហុចេទឲយអនកទិញ
េដយសរែតអនកទិញគត់ […] េដយសរែតអនកទិញគត់រតូវករថង់េដមបីយួរ

េនេពលែដលគត់ទិញអវយឺតេហយ ដូេចនះអនកលក់រតូវែតេរៀបចំអវេនះ ឬក៏បត់អវេនះឲយសអត
និងដក់ចូលេទថង់ កនុងថង់រកដស ឬក៏ថង់បលសទិកេដមបីឲយេទអនកលក់ េដមបីឲយេទអនកទិញ
ិ
េដមបីឲយអនកទិញ ងយរសួលយួររតលប់េទផទះវញ។

Copyright © 2016 www.aakanee.com — This document and the corresponding illustration and recording are
provided under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

KHMER ILLUSTRATIONS / TRANSCRIPT — SHOPPING FOR A T-SHIRT (VANNA)

បនទប់មកេទៀតរូបភពទី ១៥ រូបភពទី ១៥ េរកយេពលែដលេនកនុង រូបភពទី [១០]
េរកយេពលែដលេនកនុងរូបភពទី ១៣ គត់បនសួរតៃមល

និងគត់បនហុចអវេនះឲយេទអនកលក់ខចប់ អញច ឹងរូបភពទី ១៥
គត់ក៏បនរបគល់លុយឲយេទអនកលក់ េដយតៃមលអវយឺតេនះមនតៃមលមួយមុឺនេរៀល។
អញច ឹងអវយឺតែដលគត់ទិញេនះ មនតៃមលមួយមុឺនេរៀល។ ជទូេទអីវ៉ន់ អវ
របស់របរែដលលក់េនផសរររតី ជទូេទគឺេថក
េដយសរែតេនផសរររតីភគេរចនគឺលក់េនតមចិេញច មថនល់ ឬក៏តមចិេញច មផលូវ។

ដូេចនះអីវ៉ន់មួយចំនួនែដលលក់េនទីេនះ ភគេរចនគឺេថក អញច ឹងអវយឺតែដលបុរសែដលទិញ
ែដល បុរសេនះគត់ទិញ និងបនរបគល់លុយឲយេទអនកលក់េនកនុងរូបភពទី ១៥ េនះ
គឺអវេនះមនតៃមលមួយមុឺនេរៀល។

អញច ឹងបុរសមនក់េនះគត់ក៏បនហុចលុយឲយេទអនកលក់មួយមុឺនេរៀល។
េរកយេពលែដលអនកលក់បន បនខចប់េខអវេនះដក់ចូលេទកនុងថង់ ឬក៏បនបត់េខអវេនះ
ដក់ចូលេទកនុងថង់ និងេនេពលែដលអនកលក់ហុចឲយគត់ គត់ក៏បនរបគល់លុយ
ិ េដយអវេនះមនតៃមលមួយមុឺនេរៀល។
ឬក៏ហុចលុយឲយេទអនកលក់វញ

បនទប់មកេនកនុងរូបភពចុងេរកយ រូបភពទី ១៦ រូបភពទី ១៦ ពួកគត់ទង
ំ ពីរ
ិ
ក៏បនេដររតលប់េទផទះវញ។
េដយពួកគត់ទង
ំ ពីរេដរបេណដរជែជកគនបេណដរ
េដយេយងេឃញរូបភពេនះមិតតរសីរបស់គត់គឺេយងេឃញពក់អវស ៃដខលី
និងេសលៀកេខែវងពណ៌េខម។ អញច ឹងពួកគត់ទង
ំ ពីរពក់អវយឺតពណ៌សៃដខលីដូចគន។

ប៉ុែនតេសលៀកេខពណ៌ខុសគន មិតតរសីរបស់គត់េសលៀកេខេជងែវងពណ៌េខម គត់េសលៀកេខពណ៌ស
េជងែវង។ អញច ឹងគត់ពក់អវពណ៌ និងពណ៌ដូចគន អវៃដខលីដូចគន ប៉ុែនតេខ េខេជងែវងដូចគន
ប៉ុែនតពណ៌ខុសគន។ អញច ឹងពួកគត់េដរបេណដរ ជែជកគនបេណដរ
េដយេមលទឹកមុខរបស់គត់ហក់បីដូចជសបបយរ ីករយ និងករេដរផសរ[ររតី] និង [...]
ករេដរផសរទិញអវយឺតថមីមួយេនផសរររតី [...] ែដលលក់េនតមចិេញច មថនល់េនះ។

ិ េដយេយងេឃញេនកនុងៃដខងេឆវងរបស់បុរសមនក់េនះ
អញច ឹងពួកគត់េដររតលប់េទផទះវញ
គត់បនយួរ គត់បនយួរនូវថង់មួយ

ែដលថង់េនះមនដក់អវយឺតែដលគត់េទបនឹងទិញេនផសរររតីេនះ។
អញច ឹងពួកគត់េដរបេណដរជែជកគនបេណដរយ៉ ងសបបយរ ីករយ។
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