ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយភា�មៗ
ស�ស្សសាលាបឋមស�ក�ទាក់ទាញការយកច�តទ
� ក
ុ ដាក់េល�
ប�
� សុវ��ភាពចរាចរណ៍កងទ�
វាកុមារអន�រជា�
ុ�

េខត�កំពង់សឺ� និងេខត�កណា
� ល ៃថ�ទី ០៦ ែខ មិថុនា ឆា�ំ ២០១៣
សិស្សោនុ សិស្ស និងម�ន�ីនគរបាលចរចរណ៍ក�ុងេខត�កំពង់ សឺ � និ ងេខត�កណា
� ល បានចូ លរួម្របារព�ទិវ
កុ មារអន�រជាតិ (០១ មិ ថុនា) កលពី េពលថ�ីៗេនះ េដយរួមមានជាសកម�ភាពសុវត�ិភាពចរចរណ៍ជា
េ្រចនេដ ម្បីគាំ្រទកម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ

ែដលជាែផ�កមួ យៃនអង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស

អសុី (AIP Foundation) េហយទទួ លបានករគាំ្រទពី មូលនិ ធិ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស (UPS) ។
ករ្របារព�ទិវកុ មារអន�រជាតិ

មានេគាលបំ ណងេលកតេម�ងសិទិក
� ុ មារ

និ ងតួនាទី របស់ពួកេគេនក�ុង

សង�ម េហយទិវេនះក៏ មានបំ ណងបង�ញពី ភាពងយទទួ លរងនូ វេ្រគាះថា�ក់ របស់កុមារផងែដរ។ េហតុ

ដូ េច�ះេហយ េទបអង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី តមរយៈកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពសំរប់ កុមារ បានយក
ឱកសេនះអនុ វត�សកម�ភាពអប់ រ ំផ្សព�ផ្សោយបែន�មេទៀតដល់កុមារ

ែដលកំ ពុងសិក្សោេនសលបឋម

សិក្សោ ហ៊ុន ែសន ែ្រពកឫស្សី សលបឋមសិក្សោ វល�ិ៍ស និងសលបឋមសិក្សោ គគី រ សំេដផ�ល់នូវ
ជំ នាញករពរជី វ ិត និងចំេណះដឹងអំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ក៏ដូចជាអំ ពីករពក់មួកសុវត�ិភាពឲ្យបាន
្រតឹម្រត�វ។
េលក គឹម ប�� នាយកអង�ករមូ លនិធិបង�ររបួ ស អសុី ្របចំ្របេទសកម�ុជាបានមាន ្របសសន៍ ថា
“េយាងតមរបាយករណ៍បេណា
� ះអសន�របស់គណៈកមា�ធិ ករជាតិ សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកបាន

កលពី ឆា�ំ២០១២ មានមនុស្ស្របមាណជិត ២,០០០នាក់ បានស�ប់ បាត់បង់ ជីវ ិត និងេ្រចនជាង ៥,០០០
នាក់ បានទទួ លរងរបួ សធ�ន់ធរ� េដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនេលដងផ�ូវ្របេទសកម�ុជា”។ េលក

បានប�
� ក់ េទៀតថា៖ “ភាគេ្រច នៃនជនរងេ្រគាះេដយសរេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍ គឺ ជាអ�កេ្រប្របាស់

េទច្រកយានយន� ប៉ុ ែន�មានអ�ករួមដំេណរតមេទច្រកយានយន� គិ តទំងកុ មារផងតិ ចជាង ១០ភាគ
រយប៉ុ េណា�ះបានពក់ មួកសុវត�ិភាពេនេពលេធ�ដំេណរេនេលដងផ�ូវ” ។

េនៃថ�ទី ២៧ ែខឧសភា និ ងៃថ�ទី០៦ ែខមិថុនា ម�ន�ីនគរបាលចរចរណ៍បានដឹ កនាំបង�ញពីេមេរៀន
សុវត�ិភាពចរចរណ៍ដល់សិស្សោនុ សិស្ស េដយបានយក្រទឹ សីៃ� នេមេរៀនមកអនុវត�ជាក់ ែស�ងតមរយៈ
ករេលងែល្បងកំ សន�អប់រ ំ ែដលរួមមាន៖ ករ្របឡងគូរគំនូរ ករ្របណាំ ងកង់យឺត និង្របឡងសំណួរ
ចេម�យទក់ទងនឹ ងសុវត�ិភាពចរចរណ៍។ល។
ឯកឧត�ម ឧត�មេសនី យ៍េទ គី ម យីេដត អនុ្របធាននាយកដ�នកណា
� លសណា
� ប់ ធា�ប់ សធារណៈៃន
អគ�សង
� ករដ�ននគរបាលជាតិ បានមាន្របសសន៍ថា៖ “សលេរៀនទំងបី េនះគឺ មានទី តំងស�ិតេន
តមបណា
� យផ�ូវជាតិ មានេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍ខ�ស់ ែដលេធ�ឲ្យករេធ�ដំេណររបស់សិស្សោនុសិស្សេទ-

មកសលេរៀន្របឈមមុខនឹងេ្រគាះថា�ក់ េ្រពះថាមានម៉ូតូ រថយន� រថយន�ដឹកជ�ូ� នអ�កដំេណរ និ ង
រថយន�ដឹកទំនិញែដលេធ�ដំេណរតមបេណា
� យផ�ូវទំងេនះមិនេចះដច់ ជាមួយនឹ ងេល្ប�នយា៉ ងេលឿន”

។ ឯកឧត�មបានប�
� ក់ បែន�មេទៀតថា៖ “េយងបានសហករជាមួ យអង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី
និ ងមូ លនិធិ្រក�មហ៊ុន

យូភីេអស

េដយេផា�តសំខន់ េលករពក់មួកសុវត�ិភាពេពលែដលកុ មារេធ�

ដំ េណរតមេទច្រកយាន និ ងរួមដំ េណរតមេទច្រកយានយន�េដម្បីករពរសុវត�ិភាពរបស់ពួកេគ”។
មូ លនិធិ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស បានផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាពជិ ត ៣០០០ មួ កដល់សិស្សោនុ សិស្ស
និ ងេលក្រគ� -អ�ក្រគ�េនសលបឋមសិក្សោទំងបីខងេលកលពីែខមករ កន�ងេទ េហយកំពុងមាន
ែផនករផ�ល់មួកសុវត�ិភាពជិ ត ៨ ០០០មួ កបែន�មេទៀតជាសរុប ដល់កុមារកម�ុជាគិ ត្រតឹមឆា�ំ២០១៥។

េលក រដ
ូ ៉ ឺ រ ីគ រ៉ េម េរ ៉ស (Roderick Ramirez) អ�ក្រគប់ ្រគង ្រក�មហ៊ុន យូភីេអស ្របចំតំបន់អសុីបា៉សុី
ហ�ិច បានមាន្របសសន៍ថា៖ “លទ�ផលជាបឋមៃនករផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិភាពរបស់េយង វបាន
ទទួ លហួសពី អីែ� ដលេយងរ ំពឹងទុកេទេទៀត

េ្រពះថាអ្រតៃនករពក់មួកសុវត�ិភាពជាមធ្យមទូ ទំង

សលេរៀននី មួយៗេនមុនេពលផ�ល់អំេណាយមួកសុវត�ិភាព
មួ កសុវត�ិភាពេឡយ

គឺពុំមានសិស្សោនុ សិស្សណាមា�ក់ ពក់

ប៉ុ ែន�វបានេក នេឡងដល់េទ ៨៨ភាគរយេ្រកយពី ករផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិ

ភាព”។ េលកបានបែន�មេទៀតថា៖ “េយងផ�ល់ករករពរដល់កុមារ ពី េ្រពះពួ កេគគឺ ជា្រទព្យដ៏ មាន
មានតៃម�បំផុតរបស់េយង និ ងសង�មជាតិ ”។
*****

អំពីអង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី

គឺជាអង�ករមិ នែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុ ះប��ីេន

សហរដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ (សុី) (៣) មួ យ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វ ិធីអប់ រ ំ ករ

យល់ដឹងសធារណៈ និងកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់ កុមារេនតមសលេរៀន េដម្បីកត់បន�យអ្រត
រងរបួ ស

និងករបាត់បង់ ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំពុងអភិ វឌ្ឍន៍។

អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី មានករ ិយាល័យក�ុងទី ្រក�ង ហណូយ និ ងទី ្រក�ងហូជីមិញ ្របេទស

េវៀតណាម ទី ្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី ្រក�ងបាកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ ២០០១ អង�ករមូ លនិ

ធិ បង�ររបួ ស អសុី បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិ នយកកៃ្រមមួ យ ែដលមានេឈ�ះថា
V-SPEC ែដលផលិតមួកសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់ ្រត�ពិចេដយមានមា៉ ក Protec។ មួកសុវត�ិភាពេនះ

សម�សបនឹងបរ ិស�ន មានសុវត�ិភាព និងផ�លជ
់ េ្រមស្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អ�កេប កបរេទច្រកយានយន�
និ ងេទច្រកយាន។
េនឆា�ំ២០០៩ មូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី បានចប់ េផ�មអនុ វត�កម�វ ិធី មួ កសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រសកល
(GHVI) េដយសហករជាមួ យមូ លនិ ធិសហព័ នយា
� នយន�អន�រជាតិ (FIAF) និ ងធនាគារពិ ភពេលក
ែផ�កសុវត�ិភាពចរចរណ៍សកល (World Bank Global Road Safety Facility) ែដលមានេគាលបំណង
ជាអន�រជាតិ រម
ួ មួ យគឺ

“ឲ្យមានករពក់ មួកសុវត�ិភាពេលមនុ ស្ស្រគប់ រប
ួ េនក�ុងទសវត្សរ ៍សុវត�ិភាព

ចរចរណ៍ (២០១១-២០២០)។” ក�ុងែខឧសភា ឆា�ំ២០១០ កម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពជាថា�ំបង�រជី វ ិតេនកម�ុជា
្រត�វបានសេមា�ធន៍ េនភ�ំេពញ េដយឯកឧត�ម អុឹម សិទី � រដ�ម�ន�ី្រកសួងអប់រ ំ យុវជន និងកី ឡា និងជា
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