សូ មនិយាយជាមួ យយយើង!
សូ មទំនាក់ទំនងយសវាកមមទូរ
សព្ទ ័ថ្មីរបស់យយើងជាភាសាខ្មម រ
សម្រាប់ព្ត៌ានសាាន យេស
សីអាថ្ូ ។
ថតរូបដោយ ផាទ្រីកា ហ្សាវ៉ា ឡា ដៅដ ើដេហ្សរំព័រ
អាន់សផាាហ្សស។

ដតើអ្នកនិយាយភាសាខ្មែ រខ្ែរឬដរ? សូ មរូ រសពទ ័មកពួ កដយើង
ដែើមបីខ្សែ ងយ ់បខ្នែ មពីសាាន ដេស សីអាថូ
ដហ្សើយទ្ាប់ដយើងពីអ្ែីខ្ែ អ្ន កយ ់ដ ើញ។ តាមរយះខ្មសរូ រស័ពទដ ម ២០៦៤០០-៧៥១១។
ដែើមបីដទ្បើដសវកមែ រូរសពទ ័ដនះ សូ មដ្ែ ើតាមជំហានទំងដនះ :
១) រូ រសពទ ័មកកាន់ ២០៦-៤០០-៧៥១១។
២) សូ មសាាប់ដម៉េនញូ ដហ្សើយចចដ ម ៦ ដែើមបីបនា ជាភាសាខ្មែ រ។
៣) សូ មរង់ចំសារដោតដ ើង បន្ទទប់ទ្ាប់ពួកដយើងពីដ្ែះ និងដ មរូ រសពទ ័របស់អ្នក ទ្ពមទំងសំណួរ
បញក៏មតិតដយាប ់ទង
ំ ឡាយណាមូ យ អ្ំពីសាាន ដេស សី អាថូ ។ អ្ន កក៏អាចឲ្យដយើងែឹងផងខ្ែរ ពីថ្ថៃ
និងដព ដេោ អ ដែើមបីឲ្យដយើងរំន្ទក់រំនងដោកអ្ន ក េ ិញ ែូ ដចន ះដយើងអាចមានការសនទ ន្ទគ្ននាន។
៤) នរណាមានក់ខ្ែ និយាយភាសាខ្មែ រនឹងរូ រសពទ ័ដៅកាន់អ្នក េ ិញ ដែើមបីនិយាយពីសាានដន្ទះ។
ពួ កដយើងរនទ ឹងរង់ចំ ដែើមបីនិយាយជាមួ យអ្ន ក!

ដសវកមែ រូរសពទ ័ថែីដនះ មានដគ្ន បំណងឲ្យដយើងអាចភាាប់ជាមួ យមនសសជាដទ្ចើនខ្ថមដរៀត សា ីអ្ំពីសាាន
ដេស សីអាថូ រ ួមបញ្ចូ ទំងអ្ន កនិយាយភាសាដផសងៗជាដទ្ចើនដរៀត
ដោយមិនសំដៅខ្តដ ើភាសាអ្ង់ដេា សដរ ខ្ែ កំពងរស់ដៅ ដេស សីអាថូ ដសាសផាក ជចដោន
និងសង្កាត់ដផសងដរៀត។

បខ្នែ មដ ើភាសាអ្ង់ដេា ស
ដយើងកំពងរំន្ទក់រំនងជាមួ យទ្បជាជនអ្ំពីសាានដន្ទះជាភាសា
ដអ្សាញ ចិន ដេៀតណាម ខ្មែ រ អ្ូ រ ូមូ សូ មា៉េ ី និង ភាសាកូ ដរ៉ា។
ដយើងចង់ឲ្យទ្ាកែោ ភាសាទំងដន្ទះមិនខ្មនជារន្ទំង
កនុងការររួ ពត៌មានសំខាន់ថ្នេំដទ្មាងដន្ទះដរ។
ដយើងរំពឹងែ ់ការតបទន់ដព ដេោរា ់ការរូ រស័ពទទង
ំ អ្ស់
ខ្ែ ដយើងានររួ
ខ្ែ ជាេ ិ្ីមួយតំណាងនូ េអ្ែ ីខ្ែ ដយើងកំពងដ្ែ ើជាអារិភាព
ដោយការដគ្នរព និងការទ្ារពែ ភាពរស់រដេ ើក
និងសហ្សេមន៍ចទ្មរះថ្នរីទ្ករងរបស់ដយើង
ថតរូបដោយ អាក់សា ដែេ ដៅដ ើដេហ្សរំព័រ អាន់សផាាហ្សស។

ដយើងានបដងា ើតដសវកមែ រូរសពទ ័ដនះ បន្ទទប់ពីការជខ្ជកជាមួ យសមាជិកសហ្សេមន៍កនុងទ្ស រក
ខ្ែ ានទ្ាប់ដយើងោ ដព មា ះពួ កដេចង់និយាយដោយផាទ ់ជាមួ យមនសស ជាជាងអានអ្ីខ្ម៉េ
បញបណណផសពែ ផាយន្ទន្ទ។ ដែើមបីគ្នំទ្រដគ្ន បំណងដនះ
ដយើងានចប់ថ្ែគ្ននជាមួ យអ្ន កបកខ្ទ្បភាសាផាទ ់មាត់កនុងទ្ស រក
និងការបកខ្ទ្បទ្បកបដោយេ ិជាាជីេះសទ្មាប់ការអ្ភិេឌ្ឍន៍ ការបកខ្ទ្ប
និងថតសាររបស់ដសេកមែ រូរសពទ ័ខ្ែ អ្ន កនឹងានឮ។

អ្ន កមានជំន្ទញទំងអ្ស់ដនះ ដចញពីសមាជិកសហ្សេមន៍របស់ពួកដេ
និងជនជាតិដែើមថ្នភាសានីមួយៗ ខ្ែ ដយើងានដទ្ជើសដរ ើស។ ចំដនះែឹង
និងជំន្ទញរបស់ពួកដេានជួយដយើងបដងា ើតនូ េ្នធាន ខ្ែ មានបំណងចាស់ោស់
សមទ្សបតាមេបប្ម៌ រំរង់ដែើម និងសាែេមន៍ចំដ ះអ្ន ករូ រសពទ ័ចូ ទំងឡាយណា
ខ្ែ កំពងខ្សែ ងរកពត៌មានសា ីពីសាាន ដេស សីអាថូ ដទះបីជាដេនិយាយភាសាណាក៏ដោយ។

មដ ងដរៀត សូ មរំន្ទក់រំនង ខ្មសសារជាសំដ ងរបស់សាាន ដេស សីអាថូ ទ្េប់ដព ដេោតាមរយះដ ម
២០៦-៤០០-៧៥១១។ សូ មដមតាាខ្ចករំខ្ កពត៌មានដនះ ជាមួ យនឹងមិតាភកា ិ ទ្ករមទ្េួសារ អ្ន ករ ួមការង្ករ
អ្ន កដៅទ្ពះេ ិហារជាមួ យគ្នន និងអ្ន កជិតខាងទំងអ្ស់របស់អ្នក
ខ្ែ ទ្បខ្ហ្ស ជាចប់អារមែ ណ៍ជខ្ជកជាមួ យដយើងជាភាសាខ្មែ រ។
ពួ កដយើងរំពឹងែ ់ការជួបជាមួ យសមាជិកសហ្សេមន៍បខ្នែ មដរៀតដៅកនុងសីអាថូ
ខ្ែ និយាយភាសាែ៏ថ្រដរៀតដទ្ៅពីភាសាអ្ង់ដេា ស ដហ្សើយជំរញដគ្ន ដៅរបស់ដយើង
កនុងការដ្ែ ើឲ្យទ្ាកែោ រា ់សំដ ងទំងអ្ស់ទ្តូេានឮ និងពត៌មានចាស់ និងររួ ានទ្េប់គ្នន។
ដយើងនឹងបនា ខ្សែ ងរកេ ិ្ីដផសងៗ ដែើមបីឲ្យដសវកមែ ដនះមានភាពរ ើកចំដ រ ើន និងពទ្ងីកដៅថ្ថៃអ្ន្ទេត។

សូ មអ្រេណ។ មិតារបស់អ្នកពីន្ទយកោានែឹកជញ្ជូនសីអាថូ ។

