ស្រមាប់ករផ្សព�ផ្សោយភា�មៗ
��បឋមសិក�េ��ជ�នីភ�ំេពញ និងេខត�កំពង់�ម��រព�ស���ហ៍សុវត�ិ�ព
ច�ចរណ៍ផ�វេ�កសកល

រជធានីភំេ� ពញ និងេខត�កំពង់ចម ៃថ�ទី៩ ដល់ៃថ�ទី១១ ែខឧសភា ឆា�ំ២០១៣
សលបឋមសិក្សោភ�ំដិលក�ុងេខត�កំពង់ ចម និ ងសលបឋមសិក្សោ សំេពមាស ក�ុងរជធានី
ភ�ំេពញ កំពុង្របារព�សបា�ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកលេលកទី ពីរ របស់អង�ករសហ

្របជាជាតិ េដយរួមមានករបេ្រង�នជាសកម�ភាពអប់ រ ំេ្រកថា�ក់ អំពីសុវត�ិភាពចរចរណ៍ ែដល
ជាែផ�កមួយៃនកម�វ ិធី មួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារ របស់អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបូស អសុី (AIP

Foundation)។សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ�- អ�ក្រគ� មាតបិត អណាព្យោបាលសិស្ស្របមាណ
ជិត ៣០០នាក់ បានែស�ងយល់អំពីសរៈសំខន់ៃនករពក់មួកសុវត�ិភាព រេបៀបពក់ មួកសុវត�ិ
ភាពឲ្យបាន្រតឹម្រត�វ រេបៀបឆ�ងផ�ូវ និងេដ រេថ�រេជ ងេដយសុវត�ិភាព រួមទំងសកម�ភាពសុវត�ិ
ភាពចរចរណ៍េផ្សងៗេទៀតតមរយៈករេលងែល្បងកំ សន�ែបបអប់ រ ំ

និ ងករ្របកួ ត្របែជង

គា�។
ចប់តំងពីឆា�២
ំ ០១២ ្រក�មហ៊ុន េអ អរ អរ ប៊ី ្រគ�ប (ARRB Group) ែដលជា្រក�មហ៊ុន្របឹក្សោែផ�ក
បេច�កេទសខងសុវត�ិភាពចរចរណ៍មួយេន្របេទសអូ �ស�លីដ៏គួរឲ្យទុ កចិ ត�បំផុត

និង្រក�ម

ហ៊ុន េមនូឡាយហ�៍ េខមបូឌ ភីអិលសុី Manulife (Cambodia) PLC ែដលជា្រក�មហ៊ុនធានារ៉ ប់រង
អយុជីវ ិតមានមូ លដ�នក�ុង្របេទសកណាដ បានផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិភាពចំ នួន ១,៤៣៩

មួក ដល់សិស្សោនុសិស្ស េលក្រគ� អ�ក្រគ� និ ងមាតបិតេនសលបឋមសិក្សោទំងពីរេនះ។

តមរយៈករផ�ល់អំេណាយមួ កសុវត�ិភាពេនះ បានេធ�ឲ្យអ្រតពក់មួកសុវត�ិភាពក�ុងចំ េណាម
សិស្សោនុសិស្សេនសលបឋមសិក្សោទំង២មានករេក នេឡងយា៉ ងខ�ំង

េដយបានេកន

េឡងពីអ្រតេស�រែតសូន្យភាគរយមុនករអនុវត�កម�វ ិធី មក្រតឹមក្រមិតជាមធ្យម៨៤ភាគរយេន
ទូទំងសល។
េលក គឹម ប�� នាយកអង�ករមូលនិធិបង�ររបួ ស អសុី្របចំ្របេទសកម�ុជា បានមាន
្របសសន៍ថា៖ “សលបឋមសិក្សោទំងពី រេនះមានទីតំងស�ិតេនតមបេណា
� យផ�ូវែដលមាន

ចរចរណ៍មមាញឹក េហយ្របឈមនឹ ងេ្រគាះថា�ក់ ខស
� ់ ែដលបង�ឲ្យបរ ិស�នជុំ វ ិញសលេរៀន
េពរេពញេដយេ្រគាះថា�ក់ ចរចរណ៍ស្រមាប់សិស្សោនុ សិស្ស េដយសរែតមានេទច្រកយាន
យន� រថយន� រថយន�្រក�ង និ ងរថយន�ដឹកទំ និញជាេ្រចនបានេធ�ដំេណរតមបេណា
� យផ�ូវេនះ
មិនេចះដច់ជាមួយនឹងេល្ប�នយា៉ ងេលឿន”។

េលកមាន្របសសន៍ បែន�មេទៀតថា៖

“េយង

បានចូលរួមជាមួយ្រក�មហ៊ុន េអ អរ អរ ប៊ី ្រគ�ប និ ង្រក�មហ៊ុន េមនូ ឡាយហ�៍ េខមបូឌ ភី អិលសុី

្រពមទំងសបា�ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកល េដម្បីេធ�ឲ្យករេធ�ដំេណរេទមកសល
េរៀនរបស់សិស្សោនុសិស្សកន់ ែតមានសុវត�ិភាព

មិ នថាពួកេគេ្រប ្របាស់មេធ្យោបាយែបបណា

ក�ុងករេធ�ដំេណរេទមកសលេរៀនេនាះេទ េទះបី េដ រេដយេថ�រេជ ងក�ី ជិ ះេទច្រកយានក�ី ឬ
រួមដំេណរជាមួយឪពុ កមា�យតមេទច្រកយានយន�កី �”។
េនែខឧសភាេនះ

អង�ករសហ្របជាជាតិ ្របារព�សបា�ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកល

ក�ុងបណា
� ្របេទសជាេ្រចនេនជុំ វ ិញពិភពេលកក�ុងេគាលបំណងេធ�ឲ្យផ�ូវថ�ល់កន់
ែតមានសុវត�ិភាពស្រមាប់អ�កេ្រប ្របាស់ផូវ�
ែដលងយរងេ្រគាះបំ ផុតក�ុងចំ េណាមេយងទំង
េលកទី២

អស់គា�។ េដ ម្បីគាំ្រទដល់សបា�ហ៍សកលេនះ អង�ករមិ នែមនរដ�ភិបាលេនជុំវ ិញពិភពេលក
កំពុងចូលរួមក�ុងយុទ�នាករ

“េដ រឆា�យ-ជិ ត”

េដ ម្បីទក់ ទញមតិគាំ្រទចំ េពះករេគារពសិទិ �

របស់អក
� េថ�រេជ ងែដលេធ�ដំេណរេនេលដងផ�ូវ។ អង�ករមូលនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី និ ងបណា
�
ៃដគូពក់ព័ន�េផ្សងេទៀតែដលេរៀបចំ ្រពឹតិ ក
� រណ៍េនះ នឹ ងរួមចំ ែណកជារូបភាព និ ងរូបភាពវ ីេដអូ

ស្រមាប់ករបេង�តជាែខ្សភាពយន�ឯកសរ “េដ រឆា�យ” ែដលបង�ញពីករេធ�ដំេណររបស់អ�ក
េថ�រេជងេនេលដងផ�ូវទូទំងសកលេលក។
កលពីៃថ�េសរ ៍ទី ១១ ែខឧសភា ៃដគូពក់ ព័ន�េលករងរសុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកេន្របទ

សកម�ុជាបានចូ លរួមអបអរសទរសបា�ហ៍សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកលេដយបានរួមគា�
្របារព�្រពឹតិក
� រណ៍ “េដរឆា�យ-ជិត” េនសលបឋមសិក្សោអនុ វត�រជធានី ក�ុងរជធានី ភំេ� ពញ។

គណៈកមា�ធិ ករជាតិ សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកបានសហករយា៉ ងជិ តស�ិទ�ជាមួ យកកបាទ

្រកហមកម�ុជា អង�ករសុខភាពពិ ភពេលក អង�ករៃដគូ សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាកសកល
អង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី អង�ករចលនាកម�ុជាេដម្បីសុខភាព អង�ករសម�័ន�េដម្បី
សុវត�ិភាពចរចរណ៍ផ�ូវេគាក

និងវ ិទ្យោស�នតស៊ូមតិ

្របារព�នូវ្រពឹ តិក
� រណ៍េនះឲ្យទទួ លបានេជាគជ័យ។

និ ងេគាលនេយាបាយេដ ម្បីដំេណរករ

*****

អំពីអង�ករមូលនិធិបង�ររបួស អសុី៖ គឺជាអង�ករមិនែស�ងរក្របាក់ចំេណញែដលបានចុះប��ី
េនសហរដ�អេមរ ិកេលខ ៥០១ (សុី) (៣) មួ យ ែដលេ្របករសហករសធារណៈ-ឯកជន កម�វ ិធីអប់រ ំ
ករយល់ដឹងសធារណៈ

និ ងកម�វ ិធីមួកសុវត�ិភាពស្រមាប់កុមារេនតមសលេរៀនេដម្បីកត់ បន�យ

អ្រតរងរបួស និងករបាត់ បង់ ជីវ ិតេដយសរេ្រគាះថា�ក់ចរចរណ៍េនក�ុងបណា
� ្របេទសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍។

អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី មានករ ិយាល័យក�ុងទី ្រក�ងហណូយ និ ងទី ្រក�ងហូជីមិញ ្របេទសេវៀត
ណាម ទី ្រក�ងភ�ំេពញ ្របេទសកម�ុជា និងទី្រក�ងបាងកក ្របេទសៃថ។ ក�ុងឆា�ំ ២០០១ អង�ករមូ លនិធិ

បង�ររបួ ស អសុី បានកសងនូវេរងច្រកតេម�ងមួកសុវត�ិភាពមិ នយកកៃ្រមមួ យ ែដលមានេឈ�ះថា
V-SPEC ែដលផលិតមួ កសុវត�ិភាព ស្រមាប់តំបន់្រត�ពិចេដយមានមា៉ ក Protec។ មួ កសុវត�ិភាពេនះ
សម�សបនឹងបរ ិស�ន មានសុវត�ិភាព និងផ�ល់ជេ្រមស្រគប់្រគាន់ ស្រមាប់អ�កេប កបរេទច្រកយានយន�

និ ងេទច្រកយាន។
េនឆា�ំ២០០៩ មូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី បានចប់េផ�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
តំ ណាងដ៏ខង
� ់ ខ�ស់ របស់ឯកឧត�ម ស េខង រដ�ម�ន�ី្រកសួងមហៃផ�។
*****
ស្រមាប់ ទំនាក់ទំនងសរព័ត៌មាន៖
ក�� Nellie Moore
ម�ន�ីស្រមបស្រម�លករទំនាក់ ទំនង
អង�ករមូ លនិ ធិបង�ររបួ ស អសុី
េលខទូរស័ព�៖ ០៨ ៦២៩៩ ១៤០៩
អុី ែម៉ ល៖ nellie.moore@aipf-vietnam.org
េគហទំព័រ៖ www.asiainjury.org

