
 ករ្រគប់្រគងរយុេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន  
ព័ត៌មនជភ ែខមរ 

រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន្រតូវបនេគរកេឃញីេនកនុងរដ្ឋវចិថូេរៀ េហយី យ្រប រែផ្លេឈ ីនិងបែន្លជេ្រចីន។ សន្លកឹពត័៌មន 
េនះនឹងជួយអនករកេមីលរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែឡនេនកនុងសួនចបររបស់អនក េហយីករពរែផ្លេឈ ីនិងបែន្លែដលអនក ដុំះ 
ពីករខូចខត។ 
េតីរយុេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនមនរូប ងដូចេម្តច? 
រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន ឆ្លងកត់ជីវតិបួនដំ ក់កល។ រុយ ចផ្ល ស់ប្តូរពីពង េទរុយេពញវយ័កនុងរយៈេពល៣០ៃថងេនកនុងលកខខណ្ឌ កសធតុ 
្រតឹម្រតវូ (ឧទហរណ៍ ២៦អង រេស)។ 

១. ពងរយុ៖ រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន បេញចញពងពណ៌សែដលមនរូប ងដូចែផ្លេចក េនខងកនុងែផ្លេឈ ីនិងបែន្ល។ 

រុយញីមួយ ចបេញចញពងបន១០០កនុងមួយៃថង។ ពងមន្របែវង១មលី្លីែម៉្រត េហយីពបិកេមីលេឃញី ស់។  

 

  

២. ដងកូវរយុ៖ ដងកូវរុយតូចពណ៌ែ្រកមញស់េចញពពីងនីមួយៗ។ ដងកូវរយុសីុែផ្លេឈ ីេ យេធ្វីឱយ ស្អុយរលួយេនខងកនុង។ 
ដងកូវរុយធំលូត ស់រហូតដល់្របែវង៩មីល្លីែម៉្រត។ េនេពល ធំលូត ស់េពញេលញេហយីេនះ ដងកូវរយុក៏ រេចញពីែផ្លេឈ ី
េហយីតបុលចូលេទកនុងដី។ 

 
៣. ដុកេដឿ៖ េពលបនេនកនុងដ ីដងកូវរុយក៏ផ្ល ស់ប្តូរេទជដុកេដឿមនរូប ងពង្រកេព ីមនពណ៌េ ន ត នងិសំបកខ្លួនរងឹេនខង 
កនុងសំបកដុកេដឿ រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនេពញវយ័ក៏ចប់េផ្តីមធំលូត ស់។ 

 

 

៤. រយុេចះែផ្លេឈេីពញវយ័៖ រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនមន្របែវង្របែហល៧មីល្លីែម៉្រត េហយីមនពណ៌េ ន ត្រកហម 
ជមួយ ន មពណ៌េលឿងមនយ៉ងចបស់េនេលីដងខ្លួន។ 

 

រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន្រតូវបនេគរកេឃញីេនកនុងសួនចបរេនអឡុំងនិទឃរដូវ (រដូវផក រកី) រដូវេក្ត  និងរដូវស្លឹកេឈ្ីរជុះ។  
  



 

បែន្លែផ្លេឈែីដលេគនិយម ដុំះ មផទះែដលជទីជ្រមករុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន 
រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនបេញចញពងេនខងកនុងែផ្លេឈ ីនិងបែន្លេផ ងៗគន  - ទងំេនះ្រតូវបនេគេ ថ ‘បែន្លែផ្លេឈែីដលផ្តល់ទីជ្រមក’។ ឧទហរណ៍ 
បែន្លែផ្លេឈែីដល ដុំះជទូេទ គឺបង្ហ ញេនខងេ្រកមេនះ។  

 

បញជ ីេពញេលញៃនបែន្លែផ្លេឈែីដលផ្តល់ទីជ្រមក មនេន មវុបិៃសថ៍ www.agriculture.vic.gov.au/qff  

ករ្រគប្់រគងរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនេនកនុងសនួចបរ 

១. ជដំបូង ចូរពិនិតយរកេមីលរយុេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន 

អនទ ក់៖ ពិនិតយេមលីថេតីមនរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនេនកនុងសួនចបររបស់អនកឬអត់ េ យពយួរអនទ ក់រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន។ ពយួរអនទ ក់ែដល 
មនកំពស់្របែហល១.៥ែម៉្រតេនកនុងេដមីេឈមីនម្លប់ៃបតងែដលេនែកបរេនះ។ ចប់េផ្តមីេធ្វីករេនះេនេដមីនិទឃរដូវ (រដូវផក រកី) េហយីបន្តរហូតដល់ 
រដូវរងរ។ 

មនអនទ ក់េផ ងៗគន ែដល ចរកបនេដមីបទីក់ទញ និងចប់រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន។ អនទ ក់ទងំេនះក៏ ចទក់ទញ និងចប់សត្វល្អិតចៃ្រងដៃទ 
េទៀតែដរែដលល្អស្រមប់សួនចបររបស់អនក ដូេចនះសូមពិនតិយេមីលថេតីអនកចប់បនរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនឬក៏អត់ មុនេពលេ្របីថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត 

មួយេនេលីេដីមេឈ ីឬកូនរកុខជតិរបស់អនក។ 

២. វធីិ ្រស្ត្រតួតពិនិតយ 

្របសិនេបីអនករកេឃញីរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនេនកនុងសួនចបររបស់អនក អនកនឺងទទួលបនករ្រគប់្រគងល្អបំផុតេ យេ្របីវធិី ្រស្ត្រគប់្រគងរមួ 
បញចូ លគន ។ ចប់េផ្តីមវធិី ្រស្ត្រតតួពិនិតយយ៉ងេ ច ស់៦-៨សប្ត ហ៍ មុនេពលែផ្លេឈទុីំស្រមប់េបះ ពីេ្រពះរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន 
ច ក់ពងេនខងកនុងែផ្លេឈែីដលេនរងឹ េហយីខចី។ 

ករឃត់ឃងំមនិឱយចូលគលឺ្អបផុំត៖ េ្របីសំ ញ់ករពរសត្វល្អិតចៃ្រង ថង់ ឬថង់េ្រ ប េដីមប្ីរគបែផ្លេឈបីនទ ប់ពីបន ក់ 
លំអងផក រចួ េដមីបបីញឈប់រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនកុំឱយ ក់ពងេនខងកនុងែផ្លេឈ ីនងិបែន្ល។   
ករពរកុំឱយសំ ញ់ប៉ះែផ្លេឈ។ី 

នុយ អនទ ក់ នងិថន សំម្ល ប់សត្វល្អតិ៖ អនទ ក់ និងនុយរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន ទក់ទញ 
និងចប់រុយេចះែផ្លេឈេីនកនុងសួនចបររបស់អនក មុនេពល យ្រប រែផ្លេឈ។ី រកេមលីអនទ ក់ែដលនងឹសម្ល ប់ទងំរុយញី និងរុយេឈម ល។ 
អនទ ក់ែតមួយគត់មិនទនំងជ្រគប់្រគងរុយេចះែផ្លេឈបីនេទ។ 

ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិតក៏ ចរកបនែដរ ែដលសម្ល ប់រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន។ ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត ចបងកេ្រគះថន ក់ ្របសិនេបេី្របី្របស់មិនបន្រតមឹ្រតូវ 
- សូម ន និងអនុវត្ត មករែណនេំនេលី ្ល កផលិតផល។ 

ផលិតផលទងំអស់េនះ ចទិញបនពីកែន្លងបណ្តុ ះកូនរកុខជត ិ ងលក់ផលិតផលសួនចបរ មផទះ និងអនកលក់ យ មអន ញ។  
  

សំ ញ់ករពរសត្វ



 

្ល ក ន មទចិ ឬខ ំ

 

៣. ពិនិតយែផ្លេឈ ីនិងបែន្លរបស់អនក 

រកេមីល ្ល ក ន មទិច ឬខេំនេលីសំបក / សំបករងឹខងេ្រក និងរកេមីលដងកូវរុយេនខងកនុងែផ្លេឈ ី
និងបែន្ល។ 

៤. ករែថរក សួនចបរចបំច់ (អនម័យល្អ) 

េបះ និងេ្របីែផ្លេឈេីពល ទុ។ំ យកេចញែផ្លេឈ ីនិងបែន្លទងំអស់ែដលស្អុយរលួយ ្រជះុធ្ល ក់េលីដី និងែផ្លេឈែីដលអនកមិនចង់បរេិភគផងែដរ។  
ករេនះនឹងបញឈប់រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន ពីករបងកបេងកតីកូនេនកនុងសួនចបររបស់អនក។ 

កត់េចញែមកេឈហូីបែផ្លតូច ចេដមីបឱីយអនក ចេឈងេបះែផ្លបន ក់សំ ញ់សត្វល្អិត ឬបញ់ថន សំម្ល ប់សត្វល្អិត។ 

មុនេពលេបះេចលែផ្លេឈ ីអនកចបំច់្រតវូសម្ល ប់ដងកូវរុយ មួយែដល ចមនេនខងកនុងេ យបងកក ក់កនុងច្រងក នម៉យ្រកូេវវ៉ ទំឹកឱយពុះ 
ក់េ្រកមកេម្ត ៃថង ( ក់ែផ្លេឈកីនុងថង់ផ្ល សទិចបិទជតិ េហយីទុក េចលេ្រកមកេម្ត ៃថងឱយបនយ៉ងេ ច ស់១៤ៃថង)។ បនទ ប់ពអីនកបនេធ្វរីចួ 
ល់េហយី អនក ច ក់ែផ្លេឈែីដលេវចខចប់ ចូលកនុងធុងសំ មរបស់អនក។ 

កុេំធ្វជីកីបុ៉ំសែផ្លេឈ ីនិងបែន្លែដលខូចខត ឬមនេ្រចីនពសេពញេទេ យរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន។ 

្របសិនេបីអនកមនិ ចែថរក េដីមេឈហូីបែផ្ល និងបែន្លបនេទ ចូរ ជំនួំសជមួយកូនរកុខជតិលម្អែដលមនិផ្តល់ទីជ្រមក (ឧទហរណ៍ េដីម wattle ឬ 
grevilleas កនុង្រសុក) ។ 

កំុចម្លង ល លរុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លន 
វធិីល្អបំផុតេដីមបបីញឈប់រុយេចះែផ្លេឈរីដ្ឋឃ្វនីែស្លនពកីរឆ្លង ល លេទកន់កែន្លងថម ីគមឺិន្រតូវេធ្វដីំេណីរជមួយែផ្លេឈ ីឬបែន្លែដលផ្តល់ទជី្រមក 
ជពិេសសចំេពះែផ្លេឈ ីឬបែន្លែដល ដុំះេន មផទះ។  

ករផកពន័ិយ ចអនុវត្ត្របសិនេបអីនក្រតូវបនេគរកេឃញីថកំពុងេធ្វីដេំណីរជមួយផលដំ ែំដលផ្តល់ទជី្រមក េហយីនចូំលមកកនុងតំបន់ជក់ ក់ - 
ស្រមប់ព័ត៌មនលម្អិត សូមចូលេទកន់វុបិៃសថ៍ www.interstatequarantine.org.au។  

ព័ត៌មនបែនថម ចរកបនេន មវុបិៃសថ៍ www.agriculture.vic.gov.au/qff ឬេ យទូរស័ពទមក មជឈមណ្ឌ លេស កមមអតិ

 
 

 

អនុញញ ត និងេបះពុមពផ យេ យ្រកសួងករងរ ្របចតំំបន់ នងិភូមភិគ 1 Spring Street, Melbourne ែខមីន ឆន ២ំ០២០ 
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ថ ិជន េលខ 1300 502 656។ 


