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ពត័ម៌ានសម្រមាបទ់ាកទ់ងនៅម្រាមានអាសនន នងិការទាកទ់ងជាមយួសាលាម្រកងុ 

ការទាកទ់ងនៅម្រាមានអាសនន 

ម្រាមានអាសនន – ឡាននពទយ  ប ៉ូលិស  អគ្គីភយ័              

ម្រកសួងប ៉ូលិស (ព ុំមមនសម្រមាបម់្រាមានអាសននន ើយ)  

ទ៉ូរស័ពទជុំនយួសម្រមាបក់ារនមើលមែនពលមានវបិតត ិ     
 នសវាតាមទ៉ូរស័ពទនោយឥតគិ្តថ្ែៃសម្រមាបផ់្តល់ពត័ម៌ាន និងឱវាទចុំន ោះអនកម្រតូវការជុំនយួ 

ទ៉ូរស័ពទជយួ សនរ គ្ ោះជីវតិ ( )   
កិចចបុំនរ ើតាមទ៉ូរស័ពទនោយឥតគិ្តថ្ែៃសម្រមាបផ់្តល់ពត័ម៌ាន និងឱវាទចុំន ោះអនកម្រតូវការជុំនយួ 

ម្រាមានអាសននមផ្នកថាមពលអគ្គីសនី  (២៤នមា ង)  

ម្រាមានអាសននមផ្នកឧសម័ន (២៤នមា ង)  

នសវាផ្តល់ពត័ម៌ានអុំពីថាន ុំព ល                                                           

ម្រាមានអាសននមផ្នកទឹក / ល៉ូបងហ៉ូរកាកសុំណល់  (២៤នមា ង)  

នសវាពាបាលនមមញ រដ្ឋអ៉ូរសាត លីខាងតប៉ូង ( ) (ម្រាមានអាសនននម្រកាយនពលនមា ងនមវើការ)  

 (នសចកតីមណនុំមផ្នកស ខភាពអ៉ូរសាត លី)                           
សម្រមាបឱ់វាទនោយឥតគិ្តថ្ែៃ ម្របសិននបើនលាកអនកដឹ្ងខៃួនថាឈ ឺន ើយព ុំដឹ្ងចាស់ថាម្រតូវនមវើអវីខៃោះ  

 

ការទាកទ់ងជាមយួសាលាម្រកុង 

នយើងចងន់មវើឲ្យ្យម្រសួលសម្រមាបន់លាកអនកនិយាយជាមយួនយើង។ នពលនមា ងនមវើការនៅការយិាល័យរបស់នយើងគឺ្៨.៣០ម្រពឹក - ៥.០០លាា ច  
ថ្ែាចន័ទ នៅដ្ល់ថ្ែាស ម្រក  នលើកមលងមតថ្ែាឈបស់ម្រមាកសាធារណៈ។ 

មជឈមណឌ លអតិែិជន                            

TTY (សម្រមាបអ់នកមានពិការភាពខាងការសាត ប)់                

សម្រមាបន់សវាសាលាម្រកុងនម្រកាយនពលនមា ងនមវើការ                  

វ បិសាយៈ   

អ ីនម លៈ  

 

 

 

 

 

 

http://www.salisbury.sa.gov.au/
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ស៉ូមសាវ គ្មនម៍ដ្លបានអន ជ្ ើញមកម្រកងុ  Salisbury! 
នយើងមាននសចកតីរកីរាយស៉ូមសាវ គ្មនន៍លាកអនកជាអនកពលរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបនែ់មី។  ម្រកងុ  Salisbury មានទីតាុំងនៅចមាា យ២៥ គ្.ម ខាងនជើងទីម្រកងុ 
អាដឺ្ម ត។  វាម្រគ្បដ្ណត បន់លើថ្ផ្ទដី្១៦១គី្ ៉ូមម ម្រតម្រកឡា  លាតសនធឹងពីម្ររុំងសម ម្រទ   នៅដ្ល់   

និងនជើងខពងរ់ាបថ្នដ្ងភនុំ   មានរមួប ច្៉ូ លតុំបនជ់ាយម្រកងុចុំននួ៣២  និងជាទីលុំនៅសម្រមាបព់លរដ្ធរស់កន ងតុំបនម់្របមាណជា 
១៣០០០០នក។់  

ម្រកុងរបស់នយើងម្រតូវបានទទលួសាគ ល់ថាជាអនកនុំម ខជាតិមផ្នកឧសា កមមនផ្េងៗមយួចុំននួមានរមួទាុំងមផ្នកការ រ  នអ ិចម្រតូនិច និងបនចចកវទិា ម្រពមទាុំង 
មជឈមណឌ លសម្រមាបស់កមមភាពផ្លិត ការមចករយ និងការផ្ទ កឥវា នក់ន ងឃ្ៃ ុំងផ្ងមដ្រ។ មានឧទានដ្ល៏អសាអ ត តុំបនប់ុំរ ងទ ក និងតុំបនទ់ុំនបវាលភកល់បប ់
ជានម្រចើន  សម្រមាបព់លរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបន ់និងអនកមកនលងនដ្ើមបរី ករក និងសបាយរកីរាយ។  ម្រកុង Salisbury មានទីកមនៃងជាង៥០មដ្លបានសាងសងន់ ើង 
កន ងនាលបុំណងសម្រមាបម់ជឈមណឌ លកុំសានត និងកៃឹប ទីផ្ារមុំៗ  មជឈមណឌ លស គ្មន ៍បណ្ណា ល័យ  នរាងភាពយនតមុំ  ៗនិងនភាជនីយោឋ ន និងសណ្ណឋ ារ 
មុំៗជានម្រចើននទៀត។ 

សាលាម្រកុងផ្តល់នសវា និងកមមវមីិសម្រមាបស់ គ្មនន៍ផ្េងៗរបស់នយើង នោយមានរមួទាុំងកមមវមីិមផ្នកវបបមមស៌ម្រមាបព់លរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបនម់ដ្លមានវយ័រស់ 
ថាន កន់រៀនភាសា និងការនរៀនអាន និងសរនសរ និងឱកាសសម្រមាបក់ារសម័ម្រគ្ចិតត។ បមនែមពីនលើននោះ នសវាបណ្ណា ល័យ  Salisbury មានសមាា រៈជាភាសាអារា ប ់
ចិន អ ីតាលី   ល ង ់មខមរ អាលៃឺម ង ់ប ៉ូ ៉ូញ ម្រកិច នអសា ញ   ីនឌី និងភាសានវៀតណ្ណម។ 
 

មជឈមណឌ លស គ្មន ៍ 
មជឈមណឌ លស គ្មនរ៍បស់នយើងគឺ្ជាកមនៃងនផ្េងៗាន  និងន រនពញនោយសកមមភាពរស់រនវ ើក ន ើយមជឈមណឌ លនីមយួៗមានផ្តល់កមមវមីិនផ្េងៗាន  
មយួចុំននួសម្រមាបព់លរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបន។់ កមមវមីិមម្របម្របលួពីមជឈមណឌ ល នៅមជឈមណឌ ល និងផ្លៃ ស់បត៉ូរកន ងឆមាសនីមយួៗ កប៏  មនតអាចមានរមួទាុំងៈ 
 

• ការបនម្រងៀននម្របើខ មពយ៉ូនមើរ និងបនចចកវទិា 

• ការសរនសរនសចកតីសនងេបថ្នបទពិនសាមន ៏  
   ការ្រ និងដ្ុំប៉ូនម នសម្រមាបម់សវងរកការ្រ 

 
 

• ការ វឹក វឺនភាសា និងការនចោះអាន  
   និងនចោះសរនសរ 

• ថាន កន់រៀនចុំអិនមហ៉ូបអាហារ 

• កមមវមីិហាតម់្របាណនដ្ើមបឲី្យរាងកាយមាុំមនួ 

 

• សកមមភាពប ិនម្របសប ់និងការកុំសានត  

• ម្រកុមក មារត៉ូចៗនលងជាមយួាន  

• ម្រកុមផ្គតផ់្គងម់្រគួ្សារ 

• វគ្គផ្តល់ពត័ម៌ានមផ្នកស ខភាព 

ស៉ូមអន ជ្ ើញមកមជឈមណឌ លណ្ណមយួថ្នមជឈមណឌ លទាុំងឡាយរបស់នយើង នដ្ើមបមីសវងយល់ឲ្យបាននម្រចើនមែមនទៀត! 

ទីតាុំងមជឈមណឌ លស គ្មន ៍

មជឈមណឌ លស គ្មន ៍ ទ៉ូរស័ពទ ទីតាុំង 

មជឈមណឌ លស គ្មន ៍  

មជឈមណឌ លស គ្មន ៍   

មជឈមណឌ លស គ្មន ៍  

មជឈមណឌ ល   

មជឈមណឌ លស គ្មន ៍ចុំការ  

មជឈមណឌ លស ា្ តជិ់តខាង  ខាងនកើត 

មជឈមណឌ ល   

មជឈមណឌ លស ម្រាសយ វជន  
(១២-២៥ឆ្ន ុំ) 

មជឈមណឌ ល   (អាយ នលើសពី៥០ឆ្ន ុំ) 

មជឈមណឌ ល  (អាយ នលើសពី៥០ឆ្ន ុំ) 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Bagster_Road_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Burton_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Morella_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/The_Paddocks_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Pooraka_Farm_Community_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Salisbury_East_Neighbourhood_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/The_Mawson_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Twelve25_Salisbury_Youth_Enterprise_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Jack_Young_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Community_Centres/Para_Hills_Centre


 

នសវាបណ្ណា ល័យ 
បណ្ណា ល័យរបស់ម្រកុង   គឺ្ជាកមនៃងលអសម្រមាបម់ន សេម្រគ្បវ់យ័ និងម្រគ្បស់ញ្ជជ តិទាុំងអស់នដ្ើមបជីួបជ ុំាន  អាន នរៀនស៉ូម្រត និងទទលួពត័ម៌ាន។ 
ពលរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបនអ់ាចខចីនសៀវនៅ តរនតី ឌីវឌីី ម្របោបន់កមងនលង និងមលបង។ នលាកអនកអាចនម្របើអ ីននមើណិតនោយឥតគិ្តថ្ែៃ នបាោះព មព និងមសាន 

 ឬច៉ូលរមួកន ងកមមវមីិណ្ណមយួថ្នកមមវមីិជានម្រចើននទៀតរបស់បណ្ណា ល័យ ដ្៉ូចជាកមមវមីិវសិេមកាលសិកា ការអាននរឿងឲ្យក៉ូននកមងសាត ប ់និងកៃឹប 
អនកអាននសៀវនៅជានដ្ើម។ 

សមាជិកភាពគឺ្ឥតគិ្តថ្ែៃ មដ្លអនកនម្របើម្របាស់បណ្ណា ល័យអាចខចីវតែ ពីបណ្ណា ល័យសាធារណៈណ្ណមយួម្រគ្បទី់កមនៃងកន ងរដ្ឋ។ ពលរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបនម់ដ្ល 
មានការលុំបាកមផ្នកដឹ្កជ ជ្៉ូ ន ឬចល័តភាពអាចមានសិទឋិទទលួបានសមាា រៈបណ្ណា ល័យមដ្លយកនៅម្របគ្ល់ជ៉ូនដ្ល់ផ្ទោះនោយនសវាបណ្ណា ល័យជ៉ូនដ្ល់ផ្ទោះ
នោយឥតគិ្តថ្ែៃ។ ស៉ូមទ៉ូរស័ពទនលខ  សម្រមាបព់ត័ម៌ានបមនែម។   

បណ្ណា ល័យរបស់ម្រកុង  កផ៏្តល់ជ៉ូននសវា  (នៅម្រកមថាន កន់ម្រកាម) នោយឥតគិ្តថ្ែៃផ្ងមដ្រ។ នៅម្រកមថាន កន់ម្រកាមម្រតូវបាន 
អន ញ្ជា តនដ្ើមបនីមវើជាសាកេ ីនិងម្របកាសថាពិតចុំន ោះឯកសារផ្ៃ៉ូវការទាុំងឡាយ។  ព ុំរុំបាចន់មវើការណ្ណតជ់បួន ើយ។ ចុំន ោះនពលនមា ង និងទីកមនៃង  
ស៉ូមទ៉ូរស័ពទនលខ ។ 

 របស់នយើងជាម្របភពពត័ម៌ានដ្ស៏ុំខានអ់ុំពីនសវាបណ្ណា ល័យ។ នលាកអនកអាចរកនញើញកមមវមីិ និងម្រពឹតតិការណ៍មដ្លនឹងនកើតមានន ើងឆ្ប់ៗ
មសវងរកវតែ កន ងប ជ្ ីរាយន ម្ ោះសមាា រៈតាមអ ីននមើណិតរបស់នយើង និងនម្រចើនជាងននោះនទៀត។ 

ទីតាុំងបណ្ណា ល័យ និងនពលនមា ងនមវើការ 

សាខា នពលនមា ងនមវើការ ទ៉ូរស័ពទ ទីតាុំង 

បណ្ណា ល័យ   
 

ថ្ែាចន័ទ - ថ្ែាព ម និង ថ្ែាស ម្រក នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៥.៣០លាា ច  
ថ្ែាម្រព សបតិ៍  នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៨យប ់
ថ្ែានៅរ ៍ នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៣.៣០រនសៀល 
ថ្ែាអាទិតយ នមា ង១.៣០រនសៀល - នមា ង៤.៣០រនសៀល 

បណ្ណា ល័យ   
 

ថ្ែាចន័ទ និងថ្ែាព ម  នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៥លាា ច  
ថ្ែាអ គ្ រ ៍និងថ្ែាម្រព សបតិ៍ត  នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៧យប ់
ថ្ែាស ម្រក នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៥លាា ច  
ថ្ែានៅរ ៍ នមា ង១០ម្រពឹក - នមា ង៤.៣០រនសៀល 
ថ្ែាអាទិតយ  នមា ង២រនសៀល - នមា ង៥រនសៀល 

បណ្ណា ល័យ   
 

ថ្ែាចន័ទ - ថ្ែាព ម និង ថ្ែាស ម្រក នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៥.៣០លាា ច 
ថ្ែាម្រព សបតិ៍  នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៧យប ់
ថ្ែានៅរ ៍ នមា ង១០ម្រពឹក - នមា ង១រនសៀល 
ថ្ែាអាទិតយបិទទាវ រ 

បណ្ណា ល័យ   
 

ថ្ែាចន័ទ - ថ្ែាព ម និង ថ្ែាស ម្រក នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៥.៣០លាា ច 
ថ្ែាម្រព សបតិ៍  នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៨យប ់
ថ្ែានៅរ ៍ នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង១២.៣០ថ្ែាម្រតង ់
ថ្ែាអាទិតយបិទទាវ រ 

 

បណ្ណា ល័យ   
 

ថ្ែាចន័ទ - ថ្ែាព ម និង ថ្ែាស ម្រក នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៥.៣០លាា ច 
ថ្ែាម្រព សបតិ៍  នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៨យប ់
ថ្ែានៅរ ៍ នមា ង៩.៣០ម្រពឹក - នមា ង៣.៣០រនសៀល 
ថ្ែាអាទិតយ នមា ង១.៣០រនសៀល - នមា ង៤.៣០រនសៀល 

 

 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Len_Beadell_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Mawson_Lakes_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Para_Hills_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Salisbury_West_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Salisbury_West_Library
http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Libraries/Hours_and_Locations/Ingle_Farm_Library


 

ទកីមនៃងនលងកឡីា 
សកមមភាពបនតនលងកីឡា និងការកុំសានត គឺ្ជាម្រទងម់្រទាយសុំខានថ់្នការរស់នៅរាល់ថ្ែាកន ងម្រកងុ ។ មជឈមណឌ លកុំសានតរបស់នយើងនបើកទាវ រនមវើការ
៧ថ្ែាកន ងមយួអាទិតយ ន ើយផ្តល់ជ៉ូនកមមវមីិនផ្េងៗជានម្រចើននរៀបចុំន ើងសម្រមាបឲ់្យនលាកអនកបានសបាយ កុំសានត និងនរៀននចោះន៉ូវអវីៗ មដ្លែមី។ 

កមមវមីិរបស់នយើងមានរមួទាុំងកីឡាបាល់នបាោះ   កីឡានបាោះបាល់ច៉ូលករនតក   នបាោះប ៉ូល,  កីឡាបាល់ទាត់  កីឡា 

 កីឡា  និង    កីឡាវាយសី   កីឡាកាយសមពន័ឋ  កីឡាវាយម្របយ ទឋ  
កីឡារតរ់ ុំអិលនោយមសបកនជើងមានកង់  កីឡាមា ងសម្រមាបក់៉ូននកមងនមវើចលន   កីឡាវាយពីងប  ង   

 កីឡាបាល់ទោះ  កីឡាម លទឹក  ន ើយនិងកីឡាវាយនតនិស ។ 

ទីតាុំងមជឈមណឌ លនលងកុំសានត 

មជឈមណឌ លនលងកុំសានត ទ៉ូរស័ពទ ទីកមនៃង 

មជឈមណឌ លនលងកុំសានត   

មជឈមណឌ លនលងកុំសានត   

មជឈមណឌ លនលងកុំសានត   
 

ឧទាន  នងិតុំបនប់ុំរ ងទ ក 
ម្រកងុ Salisbury មានឧទានដ្ល៏អសាអ ត  តុំបនប់ុំរ ងទ ក  តុំបនទ់ុំនបវាលភកល់បប ់ និងទីធាៃ សម្រមាបន់កមងនលងជានម្រចើនសម្រមាបព់លរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបន ់ និងអនក 
មកនលងនដ្ើមបរី ករក និងសបាយរកីរាយ។  ម្រកងុ Salisbury ន រនពញនោយនមាទនៈភាព  នោយមានឧទាន និងតុំបនប់ុំរ ងទ កនម្រចើនជាង១៣០ និងផ្ៃ៉ូវលុំ 
សម្រមាបន់ដ្ើរម្របមវងជាង៥០គ្.ម។ 

ផ្ៃ៉ូវលុំសម្រមាបន់ដ្ើរ និងជិោះកងម់្រតូវបានបនងាើតន ើងនៅកន ងតុំបនប់ម្រមុងទ ក និងតុំបនទ់ុំនបវាលភកល់បប ់មានរមួទាុំង 
 និង  ផ្ងមដ្រ។ ឧទានជានម្រចើនថ្នឧទានមុំ  ៗនិងតុំបនប់ម្រមុងទ ករបស់នយើងមានទីធាៃ សម្រមាបន់កមងនលង 

ម្របកបនោយស វតែិភាព កមនៃងនដ្ើរកុំសានតពិចនិច និងចម្រ ា្ នអាុំងសាចន់ោយឥតគិ្តថ្ែៃ។ 

ែងស់ម្រមាបោ់កល់ាមកមឆាមានផ្តល់ជ៉ូននៅតាមឧទាននីមយួៗ ន ើយគឺ្ជាការសុំខានស់ម្រមាបម់ាច ស់មឆាមដ្លម្រតូវចងរុំថានគ្ម្រតូវបានតម្រមូវឲ្យនបាសសុំអាត
លាមកមឆារបស់នគ្ នពលណ្ណនៅកន ងបរោិឋ នសាធារណៈ។ ខាងនម្រៅឧទានមដ្លអន ញ្ជា តឲ្យមានមឆា មានតុំបនប់ម្រមុងទ ក និងវាលនៅម លវឹងនលវើយជានម្រចើន 
ជាកមនៃងម្រពមលងមឆាពីមខេចងកន ងអុំ  ងនពលនមា ង៦.៣០យប ់និងនមា ង៨ម្រពឹក។ ស៉ូមច ច ម្រតងន់នោះ នដ្ើមបរីកនមើលមផ្នទីឧទាននៅមកបរនលាកអនកមដ្ល
ទទលួរាកទ់ាកម់ឆា។ 

ឧទានសុំខាន់ៗ  

ន ម្ ោះឧទាន ទីតាុំង 
តុំបនប់ម្រមុងទ ក   

ឧទាន   

ឧទាន   

ឧទាន   

ទីធាៃ សម្រមាបន់កមងនលងមដ្លអាចច៉ូលនៅដ្ល់នោយរនទោះរ ញកងស់ម្រមាបក់ មារពិការភាព 
តុំបនទ់ុំនបវាលភកល់បប ់   
កមនៃងលកក់ាន វ និងមជឈមណឌ លកុំសានត  
ទីធាៃ សម្រមាបក់៉ូននកមង    និងផ្ៃ៉ូវលុំសម្រមាបន់ដ្ើរ  

 
ទីធាៃ សម្រមាបក់៉ូននកមងនលងមបបផ្េងនម្រពងកន ងតុំបន ់និងការនដ្ើរនមើលមមមជាតិ 

តុំបនប់ម្រមុងទ ក    និងតុំបនទ់ុំនបវាលភកល់បប ់
ឧទាន   

ការនដ្ើរនមើលម្របវតតិសារសតជនជាតិនដ្ើម     

http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Parafield_Gardens_Recreation_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Ingle_Farm_Recreation_Centre
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community/Sports_and_Recreation/Recreation_Centres/Salisbury_Recreation_Precinct
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Harry_Bowey_Reserve
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Carisbrooke_Reserve
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Pitman_Park
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/Unity_Park
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Environment/Wetlands_and_Water/Watershed_Sustainability_Precinct
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/St_Kilda
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Community_Facilities/Parks_and_Reserves/The_Paddocks_Reserve
http://www.salisbury.sa.gov.au/Our_City/Environment/Wetlands_and_Water/Wetlands/Wetlands_Locations/Kaurna_Park_Wetlands


 

 

ការម្របម៉ូលសុំរាមនៅម្រកងុ  Salisbury 
ម្រកងុ  Salisbury ម្របម៉ូលសុំរាមនចញពីម ងសុំរាមរបស់នលាកអនកនោយឥតគិ្តថ្ែៃ។  នលាកអនកម្រតូវោកស់ុំរាមទាុំងអស់នៅកន ងម ងសុំរាមមានកងស់ម្រមាប់
ការម្របម៉ូលយក។ 

មានម ងសុំរាមកងបី់ម្របនភទខ សៗាន មដ្លនលាកអនកអាចនម្របើ  ន ើយម្របនភទនីមយួៗគឺ្សម្រមាបម់្របនភទសុំរាមខ សៗាន ៈ 

 ម ងសុំរាមពណ៌ថ្បតងគ្ម្រមបពណ៌នលឿង សម្រមាបោ់កវ់តែ យកនៅផ្លិតន ើងវញិមានរមួទាុំងដ្បបាៃ សទីក កុំប  ង ម្រកោស ម្រក មកវ  ដ្បមកវ
ម្រកោសរងឹ និងម្របអបម់្រកោសរងឹ។ វតែ ទាុំងននោះអាចយកនៅផ្លិតន ើងវញិបាន មាននយ័ថាវតែ ទាុំងននោះម្រតូវបានម្របម៉ូលយក ោកត់ាមម្របនភទ
របស់វា និងកិនកុំនទចនដ្ើមបនីមវើជាវតែ ដ្ថ្ទនទៀត។ សាលាម្រកុងម្របម៉ូលយកវតែ នចញពីម ងសុំរាមននោះនរៀងរាល់ពីរអាទិតយមតង។  

 ម ងសុំរាមពណ៌ថ្បតងទុំ ុំត៉ូចគ្ម្រមបពណ៌ម្រក ម សម្រមាបោ់កស់ុំរាមមមមតាកន ងផ្ទោះសមមបង  ន ើយសាលាម្រកុងម្របម៉ូលយកសុំរាមនចញពីម ងននោះ 
នរៀងរាល់មយួអាទិតយមតង។  

 ម ងសុំរាមោកក់ាកសុំណល់សួនចារសម្រមាបោ់កប់ុំមណកត៉ូចៗកន ងសួនចារ នៅម កាត ់និងសៃឹកនឈើ  មដ្លនលាកអនកអាចរកទិញបាន។  ននោះគឺ្ 
ជាម ងសុំរាមពណ៌ថ្បតងគ្ម្រមបពណ៌ថ្បតង។ ម ងសុំរាមននោះនឹងម្រតូវសាលាម្រកុងម្របម៉ូលយកកាកសុំណល់សួនចារនចញនរៀងរាល់ពីរអាទិតយមតង 
ម្រតូវចុំអាទិតយផ្ទ យាន នឹងម ងសុំរាមោកវ់តែ យកនៅផ្លិតន ើងវញិគ្ម្រមបពណ៌នលឿង។  ម ងសុំរាមននោះនឹងម្រតូវសាលាម្រកុងម្របម៉ូលយកកាកសុំណល់ 
សួនចារនចញនោយឥតគិ្តថ្ែៃ កប៏  មនតនលាកអនករុំបាចម់្រតូវច ោះន ម្ ោះកន ងប ជ្ ី។ 

កុំណតស់ុំាល់សុំខាន់ 

នលាកអនកគ្រួោកម់ ងសុំរាមនៅនលើជាយចិន ច្ ើមែនល់ខាងនម្រៅម ខផ្ទោះរបស់នលាកអនកម ននមា ង៧ម្រពឹក នៅថ្ែាមដ្លនគ្ម្របម៉ូលយកសុំរាមទាុំងននោះ។ 
ម្រតូវោកម់ ងសុំរាមនៅនលើជាយចិន ច្ ើមែនល់ នោយមានគ្ម្រមបនបើកចុំ នឆ្ព ោះនៅផ្ៃ៉ូវែនល់ ឃ្ៃ តឆ្ា យពីាន កន ងចមាា យតិចតចួ - គ្រួបិទគ្ម្រមបម ងសុំរាម។ 

ការម្របម៉ូលយកសុំរាមពិនសសៈ កាកសុំណល់រងឹ 

ម្របសិននបើនលាកអនកមានវតែ ទាុំងឡាយដ្៉ូចជានម្រគ្ឿងត ទ៉ូ ម្របោបន់ម្របើម្របាស់ នម្រគ្ឿងម្របោបន់អ ិចម្រតូនិចមដ្លនលាកអនកមលងម្រតូវការ ន ើយចងន់បាោះ 
នរលវា នលាកអនកមានជនម្រមើសពីរសម្រមាបក់ារម្របម៉ូលយកសុំរាមរងឹៈ 

 ម្របពន័ធសុំប ម្រតបញ្ជជ ក ់  ផ្តល់ជ៉ូនពលរដ្ធរស់នៅកន ងតុំបនន់៉ូវលទធភាពនម្របើម្របាស់សាែ នីយនផ្ទរកាកសុំណល់រងឹរបស់ 
សាលាម្រកុងនោយឥតគិ្តថ្ែៃ ឬផ្ទ កកាកសុំណល់រងឹមយួរ មឺកសនណ្ណត ងកន ងមយួឆ្ន ុំ។ 

 សម្រមាបថ់្ែៃឈនួល១០ដ្ លាៃ  នលាកអនកអាចនរៀបចុំបុំរ ងទ កបានរ ៉ូតដ្ល់មយួមខជាម ន នដ្ើមបឲី្យនគ្ម្របម៉ូលយកកាកសុំណល់រងឹនចញពីផ្ទោះ
របស់នលាកអនក។ 

សម្រមាបព់ត័ម៌ានអុំពីសុំរាមកន ងផ្ទោះសមមបង វតែ យកនៅផ្លិតន ើងវញិ កាកសុំណល់សួនចារ និងនពលនមា ងម្របម៉ូល ស៉ូមទ៉ូរស័ពទនៅអាជាា មរមផ្នកម្រគ្បម់្រគ្ង
កាកសុំណល់ខាងនជើងទីម្រកុងអាដឺ្ម ត  តាមនលខទ៉ូរស័ពទឥតគិ្តថ្ែៃ  ។ 

ការរស់នៅកន ងម្រកងុ Salisbury 
មានកិចចការដ្ថ្ទជានម្រចើននទៀតមដ្លនលាកអនកនឹងម្រតូវការដឹ្ងអុំពី និងទ៉ូរស័ពទនៅនដ្ើមបនីមវើឲ្យជីវតិរស់នៅរបស់នលាកអនកនៅទីននោះបានជាទីនពញនលញ  
និងអាចសបាយរកីរាយ  ន ត ដ្៉ូនចនោះនយើងមានផ្តល់ពត័ម៌ានសម្រមាបក់ារទាកទ់ងសុំខាន់ៗ មយួចុំននួ នដ្ើមបជីយួ កន ងការម្រសាវម្រជាវរបស់នលាកអនក។  
នលាកអនកកអ៏ាចទាញយក  (ប ជ្ ីស គ្មន)៏ ផ្ងមដ្រ។  

សាលានរៀន និងកមនៃងមែទាុំក៉ូននកមង 

មានសាលារដ្ឋ និងឯកជនចុំនួន៤៤  និងមណឌ លមែទាុំក៉ូននកមងចុំនួន៣០ នៅកន ងម្រកុង Salisbury មដ្លផ្តល់ជ៉ូនជនម្រមើសអបរ់ ុំមផ្នកសាសន  និងការអប ់
រ ុំមដ្លមនិទាកទ់ងនឹងសាសន។  សម្រមាបព់ត័ម៌ានបមនែម ស៉ូមទាកទ់ងម្រកសួងអបរ់ ុំ និងនសវារបស់ក៉ូននកមង។  នលខទ៉ូរស័ពទឥតគិ្តថ្ែៃៈ 

  ឬនបើកនមើលវ បិសាយ   

 

http://www.salisbury.sa.gov.au/Services/Community_Directory
http://www.decs.sa.gov.au/
http://www.decs.sa.gov.au/


 

យានជុំនិោះសាធារណៈ  

ម្រកុង Salisbury មាននសវាផ្តល់យា ងលអនោយយានជុំនិោះសាធារណៈ នោយមានការតភាជ បទ់ាុំងរែយនតម្រកុង និងទាុំងរែនភៃើងនៅទីម្រកុងអាដឺ្ម ត និង
មជឈមណឌ លដ្ថ្ទនទៀតកន ងតុំបន។់  សម្រមាបត់ារាងនពលនវលា និងពត័ម៌ានដ្ថ្ទនទៀត ស៉ូមទាកទ់ងទ៉ូរស័ពទផ្តល់ពត័ម៌ានសម្រមាបត់ុំបនខ់ាងកន ង និងជាយ
ម្រកុងអាដឺ្ម ត នលខ  ឬនបើកនមើលវ បិសាយ   

កមមវមិីយ វជន 

ម្រកុង  មានកមមវមីិមយួចុំនួននដ្ើមបផី្គតផ់្គងម់ន សេវយ័នកមងអាយ ១២ នៅ២៥ឆ្ន ុំ និងម្រគួ្សាររបស់នគ្។  មានភាន ក់្ រ និងនសវាយ វជនមយួចុំននួ  
រតម់ចងនម្រៅសាលាម្រកុង។  សម្រមាបព់ត័ម៌ានបមនែម ស៉ូមទាកទ់ងនសវាផ្តល់ពត័ម៌ានស គ្មន ៍  តាមទ៉ូរស័ពទនលខ ។ 

នសវាសម្រមាបម់ន សេរស់វជិជមាន 

នសវាសម្រមាបម់ន សេរស់វជិជមាន ផ្គតផ់្គងម់ជឈមណឌ លស គ្មនស៍ម្រមាបម់ន សេអាយ នម្រចើនជាង៥០ឆ្ន ុំ នដ្ើមបជីបួជ ុំាន   ច៉ូលរមួកន ងសកមមភាពទាុំងឡាយ 
និងមសវងរកការផ្គតផ់្គងស់ម្រមាបប់ញ្ជហ ណ្ណមយួមដ្លនគ្អាចជបួម្របទោះ។  នសវាទាុំងននោះតាុំងនៅមជឈមណឌ ល  ទ៉ូរស័ពទនលខ 
 និងមជឈមណឌ ល  ទ៉ូរស័ពទនលខ ។ 

នសវាស ខភាព 

មានមនទីរនពទយសាធារណៈពីរកន ងតុំបនខ់ាងនជើង គឺ្មនទីរនពទយ   និងមនទីរនពទយ   ម្រពមទាុំងមនទីរនពទយ  

និងមនទីរនពទយ  ផ្ងមដ្រ។ មជឈមណឌ លមែទាុំស ខភាពជាបឋមរបស់ម្រកុង  តាុំងនៅ 
  ទ៉ូរស័ពទនលខ  ។ 

នសវាមសវងរកការ្រនមវើ និងការ វឹក វឺន 

នសវាមសវងរកការ្រនមវើ និងការ វឹក វឺនប ហ្ ញឲ្យនញើញយា ងលអនៅម្រកុង ។ ជាពិនសសសាលាម្រកុងនមវើម្របតិបតតិការមសវងរកការ្រ 
សម្រមាបស់ គ្មន ៍នសវាសម្រមាបក់ារ វឹក វឺន និងសម័ម្រគ្ចិតត តាមរយៈមជឈមណឌ លអភវិឌឍនក៍មាៃ ុំងពលកមម និងអាជីព មដ្លតាុំងនៅ  J

 ទ៉ូរស័ពទនលខ ។ 

ការច៉ូលសញ្ជជ តិ 

នដ្ើមបកីាៃ យជាពលរដ្ឋអ៉ូរសាត លី  នលាកអនកអាចយក កយស ុំពីម្រកសួងអននត ម្របនវសន ៍ទ៉ូរស័ពទនលខ ។ ការម្របារពឋពិមីច៉ូលសញ្ជជ តិនៅម្រកុង 
 ម្រតូវបានម្របម្រពឹតតនៅតាមនពលនមា ងនពញទ៉ូទាុំងឆ្ន ុំ។ នដ្ើមបមីសវងយល់នម្រចើនមែមនទៀត ស៉ូមទាកទ់ងសាលាម្រកុងតាមទ៉ូរស័ពទនលខ 

។ 

ទីកមនៃងថាវ យបងគុំម្រពោះ 

ម្រកុង  គឺ្ជាស គ្មនវ៍បបមមច៌ម្រមុោះមដ្លមានតុំណ្ណងសាសន និងនិកាយជានម្រចើន។ សម្រមាបព់ត័ម៌ានបមនែមអុំពីនសវាណ្ណមយួ ស៉ូមនយាង 
នៅនសៀវនៅពត័ម៌ានស គ្មន ៍ឬទ៉ូរស័ពទនៅនសវាផ្តល់ពត័ម៌ានស គ្មន ៍  នលខ ។ 

ការសម័ម្រគ្ចិតត 

ការសម័ម្រគ្ចិតត អាចជាមនមាបាយដ្ល៏អនដ្ើមបបីនងាើតមតិតភកតិ និងតភាជ បជ់ាមយួស គ្មនក៍ន ងតុំបនរ់បស់នលាកអនក ម្រពមទាុំងនដ្ើមបពីម្រងីកម ខជុំនញែមីៗ  
និងបនងាើតជុំននឿទ កចិតតរបស់នលាកអនកផ្ងមដ្រ។  ម្រកុង  សម្រមបសម្រមួលកមមវមីិសម័ម្រគ្ចិតត តភាជ បម់ន សេកន ងតុំបនជ់ាមយួឱកាសនផ្េងៗាន  
មយួចុំននួ របពី់ការនមវើកិចចការកន ងចរ ា្ ន នៅដ្ល់ការនុំផ្ៃ៉ូវនដ្ើរនលងនមើលតុំបនទ់ុំនបវាលភកល់បបន់ៅម្រកុង  និងអវីៗទាុំងឡាយនទៀត។ 
សម្រមាបព់ត័ម៌ានបមនែម ស៉ូមទាកទ់ងអនកសម្រមបសម្រមួលមផ្នកនសវាសម័ម្រគ្ចិតត តាមទ៉ូរស័ពទនលខ ។ 
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