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សមត្ថ ភាពបច្ចេ កច្េសជាក់លាក់ច្េខ1

ការប្បឡងវាស់សទង់សមត្ថ ភាពបច្ចេ កច្េសឧសាហកមម ផេិត្
ច្ប្រឿងបរ ិច្ភារ

ប្បជុំវាកយសពទ ពីច្សៀវច្ៅអត្ថ បេសប្ាប់សិកា

ច្

ោះពមព ច្េើកេី2 (ខខត្លា ឆ្នុំ2020)

នីត្ិបរគ េមូ េនិធិេូច្ៅ មជឈមណ្ឌេឧសាហកមម ចុំណ្ីអាហារ

ប្រជុំវាក្យសព្ទ សនោះនឹងព្នយ ់អុំព្ីវាក្យសព្ទ សុំខាន់ៗខែ ប្ត្ូវ

នសប្រើប្

សូ ម្អន ក្សប្រើរ ួម្ជាម្ួ យសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា។

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ខែ សប្រើញឹក្ញារ់សៅក្នុងផ ិត្ក្ម្ម សប្រឿងររ ិសោរ
<<ជួ រ あ>>
សារូ ក្ខ ណៈអា ់កាឡុំ ង ”arukarisei senzai”

ស់សៅក្នុងសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា។

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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សារូ ខែ ាន ក្ខ ណៈជាសារធាត្អា ់កាឡុំ ង ជប្ម្ រោះោព្ក្ែវ ក្់សោយប្រត្ិក្ម្ម ជាម្ួ យជាត្ិសប្រងសៅក្នុងសារធាត្
ក្ែវ ក្់។
អាហារសោរប្រត្ិក្ម្ម ”arerugi shokuhin”
អាហារខែ ផទុក្សារធាត្(ោរសប្រើនជាប្រូសត្អីន)ខែ ោងកាយសាា ់ថាជាសារធាត្រខម្ែ ក្ សៅសប្កាយសព្
ររ ិសោរអាហារស

ោះរូ

។ សារធាត្ខែ រងក ជាសោរប្រត្ិក្ម្ម និង

តាម្ម្នសសានក្់ៗ សោយសោរសញ្ញាធ្ៃ ន់អារសធ្វ ើសអាយ

ក្ខ ណៈថ្នប្រត្ិក្ម្ម អារានោព្ែសគ្ននសៅ

ត្់រង់ជី វ ិត្។

ឧរក្រណ៍សវត្ថ ិោព្ ”anzen souchi”
ឧរក្រណ៍ខែ ប្ត្ូវ

នរុំពាក្់ោារ់សៅនឹងា៉ាសីន សែើម្បីរង្កករការសក្ើត្ស ើងថ្នឧរទទ វសេត្ខែ រណ្ដ
ា ម្ក្ព្ីរសរៀរ

ែុំសណើរការែសឬការែូ រា៉ាសីន។
ោព្ែសប្រប្ក្ត្ី ”ijyou”
ការខែ ាន ក្ខ ណៈែសព្ីសព្ ធ្ម្ម តា។
ការប្ររ់ប្រងអ

ម្័យទូ សៅ”ippan eisei kanri”

ប្រព្័នធសរៀររុំនិងរក្ាអ
ខែ សរត្

ម្័យររ ិសាថន ក្ខ ណៈម្ូ

ោាន។ អារសៅថាការប្ររ់ប្រងោព្ានអ

ម្័យទូ សៅ

”itotekina”

សធ្វ ើសោយានសគ្ន រុំណង។
ការលាយ ុំរូ ថ្នសារធាត្រខម្ែ ក្ ”ibutsu konnyu”
ការានសារធាត្ម្ិនខម្នជាវត្ថុធាត្សែើម្សថ ិត្សៅលាយ ុំសៅក្នុងអាហារ។
ការស

ោះព្ម្ព អក្សរ ”inji”

ការរង្កាញអក្សរសៅស ើផ ិត្ផ សោយសប្រើា៉ាសីន។ ឬជាអក្សរខែ
ការទទួ រូ

នរង្កាញសោយា៉ាសីនស

ោះព្ម្ព អក្សរ។

”ukeire”

ការទទួ យក្វត្ថុធាត្សែើម្ឬសាារៈសផសងៗរូ
ការប្ររ់ប្រងអ

សៅក្នុងទីក្ខនែ ងររស់ែល ួន។

ម្័យ ”eisei kanri”

ការរក្ាទីក្ខនែ ងផ ិត្ក្ម្ម សអាយសថ ិត្ក្នុងររ ិសាថនខែ ានអ
សផសងៗ។ ។
ត្ុំរង់ានក្ងវ ក្់ ”osen ku”
ត្ុំរន់ការង្ករខែ ប្ត្ូវសប្រើប្

ស់វត្ថុខែ ក្ែវ ក្់

ម្័យ។ ការលាងថ្ែនិងការលាងសាាត្ប្រោរ់ប្រោ

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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ទឹក្ក្ែវ ក្់ ”osui”
ទឹក្ខែ ក្ែវ ក្់។
<<ជួ រ か>>
រុំណ្ដត្់ការខក្ ម្ា ”kaizen sochi”
ការខក្ខប្រអវ ីខែ ានរញ្ញានិងសាថនោព្ខែ សក្ើត្ានរញ្ញាសៅជា ា ប្រសសើរ វ ិញ។
សរើក្សប្រើ “Kaihu”
ការសរើក្វត្ថុផទុក្ឬក្ញ្ច រ់សវរែច រ់ខែ ម្ិនទាន់ប្ត្ូវ

នសរើក្។

សព ័រ ”Gahou”
ជាររ

សម្ព ័នធប្សសែៀងនឹងប្គ្នរ់ព្ូជខែ សប្សារការពារសោយសម្បក្ខែ ផ ិត្សោយ

ព្ងសថ ិត្ក្នុងររ ិសាថនព្ិ
សាថនោព្ធ្ម្ម តាជា

ក្ ូ ត្លាស់។ សៅសព្ វាសថ ិត្ក្នុងររ ិសាថនខែ ង្កយប្សួ

ក្់សត្រ ីម្ួ យរុំនួនសៅសព្ វាក្ុំ

ូ ត្លាស់ វានឹងប្ត្ រ់រក្

ក្់សត្រ ីសព ័រ វ ិញ រ ួរសធ្វ ើការសក្ើនរុំនួនសាជាងមី។ សថ ិត្ក្នុងសាថនោព្ជា

ក្់សត្រ ីសព ័រ វានឹងង្ករ់សោយ

សារក្សដា។
ប្រខេ ជាអារ ”kamo sire nai”
ម្ិនប្

ក្ែសទ រ៉ាខនែ

ទធ ោព្ថ្នការសក្ើត្ស ើងអារាន។

ក្សដា ”kanetsu”
សធ្វ ើសអាយសដាសោយសប្រើស្ែ ើង។ ។
ការឆ្ែ ងសម្សោរ ”kansen”
ការខែ

ក្់សត្រ ីឬវ ីរសសប្ជៀត្រូ

ក្នុងោងកាយឬសថ ិត្សៅស ើប្សទារ់ខសបក្ខាងស ើ។

ការប្ររ់ប្រង ”kanri”
ការអនវត្ែ ក្ិរចការសផសងៗ សោយម្ិនសធ្វ ើសអាយែសឆ្ា ងព្ីរទោានក្ុំណត្់ម្ួយស ើយ។
ការរញ្ញាា៉ាសីន ”kikai sousa”
ការសធ្វ ើសអាយា៉ាសីនក្សប្ម្ើក្។
ក្តាែរ៉ាោះពា ់ ”kigai youin”
សារធាត្សៅក្នុងអាហារឬសាថនោព្ថ្នអាហារខែ ាន ទធ ោព្អារនឹងកាែយជាម្ូ
ោព្ម្នសស។ វារ ួម្ានក្តាែជា ក្ខ ណៈជីវៈែូ រជា

ក្់សត្រ ីឬណូរ វូ ីរសខែ រងក ផ រ៉ាោះពា ់ជាសែើម្ ក្តាែជា

ក្ខ ណៈរីម្ីែូរជាថានក្
ុំ សិក្ម្ម ឬថានប្ុំ រឆ្ុំងសម្សោរខែ សប្ជៀត្រូ
សលាេៈធាត្ ងម ខក្វជាសែើម្។

សេត្រងក ឥទធ ិព្ អាប្ក្ក្់ែ ់សែ

ក្នុងវត្ថុធាត្សែើម្ និង ក្តាែជា ក្ខ ណៈរ ូរែូ រជា

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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រទោាន ”kijyun”
ត្ួ ស ែឬសាថនោព្ខែ សប្រើប្

ស់ជាម្ូ

ោានសគ្ន សប្ារ់ការវ ិនិរឆ័យសៅសព្ សធ្វ ើការសប្រៀរសធ្ៀរអវ ីម្ួយ។

ជសណាើរអរ ”kyatatsu”
រ ួម្ផស ុំសោយជសណាើរកាុំរុំនួន2សថ ិត្សៅសងខាងផ្ុុំជារ់គ្នន សោយានរុំពាក្់កាារសៅខផន ក្ខាងស ើ។
ការខរងខរក្ ”kubun”
ការរសងក ើត្រទោានម្ួ យសប្ារ់សធ្វ ើការខរក្សរញជាប្រស្ទសផសងគ្នន។
ការរ៉ាោះទងា ិរខាែុំង ”gekitotsu”
ការរក្រ៉ាោះគ្ននយ៉ាងខាែុំង។
ម្ូ

សេត្ ”genin”

អវ ីខែ រងក សអាយសក្ើត្ានជាសាថនោព្ឬរខប្ម្រប្ម្ួ អវ ីម្ួយ។
វត្ថុធាត្សែើម្ ”genzairyou”
សារធាត្សែើម្ឬវត្ថុធាត្ខែ សប្រើប្

ស់សៅសព្ ផ ិត្អាហារខក្ថ្រន ។ សារធាត្សែើម្សុំសៅសៅស ើសារធាត្ខែ ម្ិន

រនស ់ទក្នូ វទប្ម្ង់សែើម្ឬ ក្ខ ណៈថ្នសារធាត្ទាង
ុំ ស
ទា ុំងស

ោះសទ សេើយវត្ថុធាត្សុំសៅសៅស ើធាត្ខែ រនស ់នូវ ក្ខ ណៈ

ោះ។

រុំណរប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យ ”kensa koumoku”
ការប្ត្ូវអនវត្ែ ការប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យខែ ប្ត្ូវ

នខរងខរក្ ប្សរសៅតាម្រទោានណ្ដម្ួ យ។

ឧរក្រណ៍ព្ិនិត្យរក្ ”kensyutu ki”
ឧរក្រណ៍ខែ ប្ត្ូវ

នសប្រើប្

ស់សៅក្នុងការព្ិនិត្យរក្សារធាត្ណ្ដម្ួ យ។

ការប្ររ់ប្រងសែោព្ ”kenkou kanri”
ការប្ររ់ប្រងខែ ប្ត្ូវ

នអនវត្ែ សែើម្បីការពារសែោព្ររស់ររា

ិក្។

សគ្ន ការណ៍ ”gensoku”
រទរញ្ា ត្ែ ិឬការក្ុំណត្់ជាម្ូ

ោានសប្ារ់ការសប្រើប្

ស់ជារ ួម្។

ផ រ៉ាោះពា ់សែោព្ ”kenkou syougai”
ការ

ត្់រង់សាថនោព្ានសែោព្ ា សោយសារម្ូ

5s ”go esu”

សេត្ណ្ដម្ួ យ។

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)

សក្ម្ម ោព្សុំខាន់ៗសៅក្នុងការប្ររ់ប្រងអ
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ម្័យជាទូ សៅ សែើម្បីការរក្ាសវត្ថ ិោព្និងរណោព្ថ្នផ ិត្ផ ។

សុំសៅសៅស ើសក្ម្ម ោព្ទា ុំង5 ខែ រ ួម្ាន សណ្ដ
ា រ់ធានរ់ រសរៀរសរៀររយ សាាត្

ត្ អ

ម្័យ និង ទាែរ់។

ការរម្ែ ងក្ងវ ក្់ ”kousa osen”
ការខែ អាហាររម្ា ិនរ ួររ៉ាោះពា ់ឆ្ែងជាម្ួ យវត្ថុធាត្សែើម្ សធ្វ ើសអាយសក្ើត្ានក្ងវ ក្់សោយសារសម្សោររងក ជុំងឺជាសែើម្។
ែុំសណើរការ ”koutei”
①

ុំោរ់ ុំសោយថ្នផ ិត្ក្ម្ម ឬការង្ករ។

② សុំសៅសៅស ើផ ិត្ក្ម្ម នីម្ួយៗ។ (ឧទាេរណ៍: ែុំសណើរការក្សដា ែុំសណើរការសធ្វ ើសអាយរោះប្ត្ជាក្់ ែុំសណើរការ
សវរែច រ់)
<<ជួ រ さ>>
ក្់សត្រ ី ”saikin”
សម្សោរឯក្សកាសិកាម្ួ យប្រស្ទខែ សថ ិត្ក្នុងប្ក្ រម្ជាោវៈរស់ប្រូកា រ ីយ៉ាូត្ខែ គ្នមនោនសខណវយ៉ាូ។
ផ ិត្ផ សសប្ម្រ ”saishuu seihin”
ផ ិត្ផ ខែ សថ ិត្សៅរងសប្កាយសរថ្នែុំសណើរការផ ិត្ក្ម្ម សោយ

នរញ្ច រ់ការសវរែច រ់និងការប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យរ ួរ

ោ ់។
រូ

ម្នសរញម្ន ”sakiire sakidashi”

ការរសញ្ច ញផ ិត្ផ ខែ

នផ ិត្រ ួរោ ់ម្ន។

ការសាែរ់សម្សោរ ”sakkin”
ការសាែរ់(ក្ាចត្់សោ )សម្សោរសោយសធ្វ ើការក្សដាវត្ថុធាត្ឬសប្រើប្

ស់ឱសង។ ម្យ៉ា ងសទៀត្ ជាការជប្ម្ រោះសរញសោយ

សប្រើត្ប្ម្ងជាសែើម្។
សារូ ក្ខ ណៈអាសីត្ ”sansei senzai”
សារូ ខែ ាន ក្ខ ណៈជាសារធាត្អាសីត្។ វាជប្ម្ រោះោព្ក្ែវ ក្់ សោយសប្រើក្ាែុំងអាសីត្សែើម្បីរំលាយសារធាត្ក្ែវ ក្់ ឬ
សប្រើក្ាែុំងអាសីត្សែើម្បីរនារោព្ក្ែវ ក្់ខែ រងក សោយសារធាត្អា ់កាឡុំ ង។
សូ ែយ
ូ ម្អីរក្ែ
៉ាូ រ ីត្ (Sodium hypochlorite) ”jiaensosan natoriumu”
ថានស
ុំ ាែរ់សម្សោរខែ ប្ត្ូវ

នសប្រើញឹក្ញារ់សៅក្នុងផ ិត្ក្ម្ម សប្រឿងររ ិសោរ។ វាសាែរ់សម្សោរសោយសក្ម្ម ោព្

អក្សីត្ក្ម្ម ថ្នសារធាត្ក្ែ រខែ ានប្រសិទធោព្សាែរ់សម្សោរ។ អីរក្ែ
៉ាូ រ ីត្សូ ោ។ អង់ទីេវម្
ូ ីន។
ការរងអុ សោយរសញ្ច ញសសម្ែ ង ”yubisashi kosyou”
ការប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យសញ្ញា សាែក្រង្កាញ ឧរក្រណ៍វាស់ វត្ថុខែ ប្ត្ូវសធ្វ ើការជាម្ួ យជាសែើម្ សោយសប្រើប្ាម្ថ្ែសធ្វ ើកាយវ ិការ

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

រងអុ

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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រ ួររសញ្ច ញសសម្ែ ងសៅសព្ ព្ិនិត្យស្មោះនិងសាថនោព្ថ្នវត្ថុទា ុំងស

ោះ សែើម្បីរង្កករសប្គ្នោះថានក្់និងក្នុងសគ្ន

រុំណងព្ិនិត្យសវត្ថ ិោព្ជាសែើម្។
វ ិធានការខក្សប្ម្ួ

”shuusei sochi”

ការខក្ខប្រខផន ក្ខែ ានរញ្ញាសអាយ

ន ា ប្រសសើរ វ ិញ។

ការឆ្ែ ងជាប្ក្ រម្ ”shuudan kansen”
សាថនោព្ថ្នជុំងឺឆ្ែងខែ រណ្ដ
ា ម្ក្ព្ី វ ីរសឬ
ន

ក្់សត្រ ីរងក ការឆ្ែ ងព្ីប្រ្ព្រម្ែ ងខត្ម្ួ យែូ រគ្ននសៅកាន់ម្នសសជាសប្រើ

ក្់។

រុំណរប្ររ់ប្រងសុំខាន់ ”jyuuyou kanri ten”
ខផន ក្ខែ ម្ិនអារសក្ើត្ានក្ុំេសឆ្ា ង សោយសថ ិត្សប្កាម្ការប្ររ់ប្រងសៅក្នុងែុំសណើរការផ ិត្ក្ម្ម ។
សាថនោព្ ”jyoukyou”
សោព្សៅ ័ក្ខែ័ណឌសព្ ស
ការប្រម្ូ

ទុំនិញរូ

ោះ។

វ ិញ ”syouhin kaisyuu”

ការខែ ផ ិត្ក្រប្ត្ូវប្រម្ូ

រូ

នូ វផ ិត្ផ ខែ អារសថ ិត្ក្នុងសាថនោព្ែូ រជា ម្ិន

នអនវត្ែ ការរង្កាញ

ព្័ត្៌ាន

នប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ ឬ សៅសព្ ខែ សងស័យថាានការលាយ ុំរូ ថ្នសារធាត្រខម្ែ ក្ជាសែើម្។

អន ក្សប្រើប្

ស់ ”shouhisha”

អន ក្ខែ ទិញនិងសប្រើប្

ស់វត្ថុឬសសវាក្ម្ម ។ ក្ងសយ
ូ ម្សម្ើ (Consumer)។

ការព្ អាហារ ”shoku chuudoku”
ការររ ិសោរអាហារខែ ានផទុក្សម្សោរឬសារធាត្រីម្ីខែ រងក ផ រ៉ាោះពា ់ជាសែើម្ សេើយសក្ើត្ានអាការៈែូ រជា
ឈឺសពាោះ ម្ិនប្សួ

ក្នុងែល ួន ោក្រ ូស ឬ សដាែល ួន។ ។

រារ់ម្ូ ោានសា ីព្ីសវត្ថ ិោព្រុំណីអាហារ ”shokuhin anzen kihon hou”
រារ់ខែ ានសគ្ន សៅជប្ម្ រញជារ ួម្នូ វវ ិធានការទាក្់ទងនឹងការធា
ទាក្់ទងនឹងទុំនួ ែសប្ត្ូវនិងកាត្ព្វ ក្ិរចររស់ពាណិជាក្រខែ សប្រើប្

សវត្ថ ិោព្ថ្នរុំណីអាហារ។ ានការក្ុំណត្់

ស់រុំណីអាហារ។

រារ់សាីព្ីការរង្កាញសៅស ើរុំណីអាហារ ”shokuhin hyouji hou”
រារ់ខែ ានសគ្ន សៅធា
សប្រើប្

ស ើសវត្ថ ិោព្សៅសព្ អន ក្សប្រើប្

ស់រ រ ិសោររុំណីអាហារ ប្ព្ម្ទា ុំង អារសអាយអន ក្

ស់សប្ជើសសរ ីសរុំណីអាហារ ក្ខ ណៈឯក្ោជយនិងសម្សេត្ផ ។

ថ្ងៃផត្ក្ុំណត្់ថ្នការសប្រើប្

ស់ ”shouhi kigen”

រយៈសព្ ក្ុំណត្់ខែ ម្ិនោុំ

រ់ប្ត្ូវប្ព្ួ យ

រម្ា អុំព្ីការសក្ើត្ានផ រ៉ាោះពា ់ទាក្់ទងនឹងអ

ម្័យជាម្ួ យនឹងការ

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ងយរោះរណោព្ ក្រណី

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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នរក្ាទក្សៅតាម្វ ិធ្ីខែ

នក្ុំណត្់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ។

ថ្ងៃផត្ក្ុំណត្់ថ្នការរក្ារសជាត្ិ ”shoumi kigen”
រយៈសព្ ក្ុំណត្់ខែ ធា
រក្ាទក្សៅតាម្វ ិធ្ីខែ

ប្ររ់យ៉ាងស ើរណោព្ថ្នរុំណីអាហារនិងអារររ ិសោរ

នឈងុយឆ្ៃញ់ ក្រណី

ន

នក្ុំណត្់ប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ។

ការលាងសាាត្ ”senjou”
ការលាងជប្ម្ោះសអាយសាាត្។
រយៈសព្ រដ ូរជុំ

ន់ ”sedai koutai jikan”

រយៈសព្ ខែ

ក្់សត្រ ីប្ត្ូវការសែើម្បីខរក្ែល ួនម្ួ យែង។

ការសក្ើនស ើង ”zoushoku”
ការសក្ើនរុំនួនកាន់ខត្សប្រើនសៅៗ។
ខែសសកាងរង្កាញការសក្ើនស ើង ”zoushoku kyokusen”
ប្ការខែ រង្កាញអុំព្ីរសរៀរថ្នការសក្ើនស ើងររស់

ក្់សត្រ ីជាសែើម្។

រុំណ្ដត្់ការ ”sochi”
ការអនវត្ែ នីត្ិ វ ិធ្ីខែ ោុំ

រ់សែើម្បីសោោះប្សាយរញ្ញា។

ការសងសុំណងែូ រខាត្ ”songai baishou”
សោយសារទសងវ ើប្រឆ្ុំងនឹងរារ់ អន ក្ខែ
ស

នរងក ម្ូ សេត្ប្ត្ូវសងការែូ រខាត្រុំសពាោះអន ក្ខែ ទទួ រងការែូ រខាត្

ោះ។

<<ជួ រ た>>
វ ិធានការ ”taisaku”
វ ិធ្ីឬម្សធ្យ

យសែើម្បីការពារក្ុំសអាយសក្ើត្ានឧរទទ វសេត្។

រសទោះរញ ”daisha”
កាាររនទ ោះខែ ទារ ានក្ង់ និងសប្រើសែើម្បីែឹក្ជញ្ជន
ូ វត្ថុសោយរញ។
សីត្ណាោព្រុំណរក្ណ្ដ
ា

”chuushin ondo”

សីត្ណាោព្សៅខផន ក្ក្ណ្ដ
ា ថ្នអាហារខែ ប្ត្ូវរម្ា ិនសោយសប្រើក្សដា។
ការផ្លែស់រដ ូរជាសទៀងទាត្់ ”teiki koukan”

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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ការក្ុំណត្់រយៈសព្ ម្ួ យរាស់លាស់ សែើម្បីផ្លែស់រដ ូរសប្រឿងរ ែ ស់ សោយម្ិនអាប្ស័យសៅស ើសាថនោព្ររស់សប្រឿង
រ ែ ស់ទា ុំងស

ោះសទ។

ការប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យ ”tenken”
ការព្ិនិត្យថាសត្ើានក្ខនែ ងម្ិន ា ឬែសប្រប្ក្ត្ីខែរឬសទ។
រងក ក្ ”touketsu”
ានន័យែូ រសៅនឹងក្ុំណក្ និងប្ត្ូវ

នសប្រើប្

ស់សៅសព្ រង្កាញអុំព្ីែុំសណើរការផ ិត្ក្ម្ម ។ (ឧទាេរណ៍:

ែុំសណើរការរងក ក្ ការរងក ក្ឆ្រ់រេ័ស)
សារធាត្ព្

”dokuso”

សារធាត្ានជាត្ិព្ ខែ ោវៈរស់ផ ិត្សរញម្ក្។
វត្ថុធាត្សែើម្ក្ុំណត្់ជាក្់លាក្់ ”tokutei genzairyou”
ោុំ

រ់ប្ត្ូវរង្កាញសៅស ើអាហារខក្ថ្រន ខែ ប្ត្ូវ

នសវរែច រ់ក្នុងវត្ថុផទុក្ឬក្ញ្ច រ់។ អាហារទា ុំង7ម្ែខែ ប្ត្ូវ

ក្ុំណត្់ជាក្់លាក្់សៅក្នុងរទោានសា ីព្ីការរង្កាញសៅស ើអាហារ ក្នុងរុំសណ្ដម្វត្ថុធាត្សែើម្ខែ ជាម្ូ
ប្រត្ិក្ម្ម សោយសារអាហារទាង
ុំ អស់។ រង្កា កាាម្ ប្សូ វសា ី ទឹក្សោោះសគ្ន ម្ីសូ

ន

សេត្ថ្នសោរ

សត្ សខណាក្ែី(Peanuts)។

សារធាត្រីម្ីព្ និងសារធាត្រីម្ីរងក ផ រ៉ាោះពា ់ ”dokubutsu・gekibutsu”
សារធាត្ខែ ប្ត្ូវ

នក្ុំណត្់សៅក្នុងរារ់ សប្ដព្ីឱសងព្យ

និងផ ិត្ផ ម្ិនខម្នឱសងព្យ

។ សរ

ន

ខរងខរក្សារធាត្ខែ នឹងរងក ការព្ ខាែុំងកាែែ ់សត្វ ឬម្នសសជា”សារធាត្រីម្ីព្ ” សេើយសារធាត្ខែ នឹងរងក
ការព្ ខាែុំងជា ”សារធាត្រីម្ីរងក ផ រ៉ាោះពា ់” ។
<<ជួ រ な>>
សប្គ្នោះថានក្់ទីព្ីរ ”niji saigai”
សប្គ្នោះថានក្់សផសងសទៀត្ខែ សក្ើត្ស ើងសោយសារម្ូ

សេត្ែុំរូងខែ ជាការសក្ើត្ស ើងថ្នឧរទទ វសេត្ឬសប្គ្នោះថានក្់

ណ្ដម្ួ យ។
រញ្ា ីសរញរូ

ឃ្ែុំង ”nyuushukko daichou”

រញ្ា ីខែ ក្ត្់ប្តាសៅសព្ ានការរូ

ឃ្ែុំងឬសរញព្ីឃ្ែុំងថ្នវត្ថុធាត្សែើម្ឬឱសង សោយរ ួម្ានការសរសសរអុំព្ី

ររ ិាណសប្រើប្

ស់ អន ក្សប្រើប្

ស់ កា ររ ិសរឆ ទសប្រើប្

ស់ សគ្ន រុំណងថ្នការសប្រើប្

ស់។ ។

ការប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យតាម្សុំណ្ដក្ ”nukitori kensa”
ការប្ត្ួ ត្ព្ិនិត្យសៅស ើផ ិត្ផ ម្ួ យខផន ក្ខែ ប្ត្ូវ
ត្យ សយងសៅតាម្វ ិធ្ីខែ

នក្ុំណត្់រ ួរជាសប្សរ។

នសប្ជើសសរ ីសសរញព្ីផ ិត្ក្ម្ម ទាង
ុំ ម្ូ

ថ្នផ ិត្ផ ខែ ប្ត្ូវព្ិនិ

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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អាការៈែយ ់សោយសារសដាខាែុំង ”nechuu shou”
សាថនោព្ខែ សីត្ណាោព្ោងកាយសក្ើនស ើង សេើយសក្ើត្ានអត្ យោព្ថ្នជាត្ិទឹក្និងជាត្ិអុំរិ ក្នុងោងកាយ ឬ
ប្រព្័នធប្ររ់ប្រងសីត្ណាោព្ោងកាយម្ិនអារែុំសណើរការ

ន ា ប្រសសើរ សធ្វ ើសអាយសក្ើត្ានោព្ែសប្រប្ក្ត្ីសផសងៗថ្ន

ោងកាយ។
ក្ុំហារ់ ”noudo”
ោររយថ្នសារធាត្ជាក្់លាក្់ម្ួយខែ សថ ិត្សៅក្នុងអងា ធាត្ោវរុំណោះក្ុំណត្់រាស់លាស់ម្ួយ។
<<ជួ រ は>>
កាាររនទ ោះប្ទ ”palette”
កាារខែ សប្រើសៅសព្ ែឹក្ជញ្ជន
ូ វត្ថុសោយសប្រើសប្រឿងរប្ក្ស ើក្ោក្់ទុំនិញជាសែើម្។
សម្សោរ ”biseibutsu”
ោវៈរស់ត្ូរៗខែ សម្ើ ម្ិនស ើញនឹងខ្ន ក្ទសទររស់ម្នសស។
ផ ិត្ផ ម្ិនរុំសព្ញ ័ក្ខែ័ណឌ ”hutekigouhin”
សុំសៅសៅស ើផ ិត្ផ ខែ ម្ិន

នរុំសព្ញប្ររ់ ក្ខ ណៈសម្បត្ែ ិជាទុំនិញ ក្នុងរុំសណ្ដម្ផ ិត្ផ ខែ ផ ិត្

ន។
ងង់ផទុក្ទុំនិញ ”hurekonbag”
ងង់សប្ារ់រក្ាទក្ឬែឹក្ជញ្ជន
ូ ឥវាន់ខែ រ ួម្ានប្គ្នរ់ម្ូ ត្ូ រៗ ា ិត្ ែូ រជា ប្គ្នរ់ធ្ញ្ា ជាត្ិឬសម្ៅជាសែើម្។ ពាក្យ
កាត្់ថ្នពាក្យថាងង់ផទុក្ទុំនិញ ក្ខ ណៈរត្់ខរន (Flexible container bag)។
ការវ ិោរ ”bunseki”
ការខរងខរក្ក្ិរចការជាម្ួ យខផន ក្ៗ សេើយក្ុំណត្់អត្ថ ន័យជាសែើម្ថ្នខផន ក្នីម្ួយៗសអាយានោព្រាស់លាស់។
ការសវរែច រ់ ”housou”
ការរំែចរ់ផ ិត្ផ សអាយសថ ិត្ក្នុងសាថនោព្អាររសញ្ច ញទុំនិញ

ន។

ការប្ររ់ប្រងស ើការរក្ាទក្ ”hokan kanri”
ការសរៀររុំផ ិត្ផ សអាយានសណ្ដ
ា រ់ធានរ់ សោយរក្ា

ននូ វរណោព្និងអារយក្ម្ក្សប្រើប្

ស់

នោែម្ៗ។

សុំណ្ដក្រក្ាទក្ ”hokan sample”
ផ ិត្ផ ខែ ប្ត្ូវ

នរក្ាទក្ក្នុងសគ្ន រុំណងសប្រើសៅក្នុងការវ ិោរសៅសព្ ានោព្ោុំ

ក្នុងអុំ រ ងរយៈសព្ ក្ុំណត្់ថ្នការសប្រើប្

ស់។

រ់ណ្ដម្ួ យសក្ើត្ស ើង

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)
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ឧរក្រណ៍ការពារ ”hogo gu”
វត្ថុខែ ពាក្់ជារ់សៅែល ួនសែើម្បីការពារោងកាយព្ីឧរទទ វសេត្ឬសប្គ្នោះថានក្់ក្នុងសព្ ក្ុំព្ងសធ្វ ើការង្ករ។ ម្ួ ក្ការង្ករ
ម្ួ ក្សវត្ថ ិោព្ ខសបក្សជើងសវត្ថ ិោព្ សប្សាម្ថ្ែ ខវនតាការពារ ខវនតា ល ុ រ ា៉ាស់ ។ ។
<<ជួ រ ま>>
សារធាត្អសរ ីោងា ”mukibutsu”
សារធាត្ខែ ម្ិនខម្នជាសារធាត្សរ ីោងា ។ ក្រណីជាអាហារ រ ួម្ាន អុំរិ

ទឹក្ជាសែើម្។

<<ជួ រ や>>
សារធាត្សរ ីោងា ”yuuki butsu”
សារធាត្ខែ ានផទុក្អាត្ូ ម្ការូ ន។ វត្ថុធាត្សែើម្ថ្នអាហារសសទ ើរប្ររ់ទា ុំងអស់ខែ ានផទុក្ជាត្ិសករ។
ខែ រងក ផ រ៉ាោះពា ់ ”yuugai na”
អាប្ក្ក្់រុំសពាោះោងកាយ។ ផា ់ផ រ៉ាោះពា ់។ ានឥទធ ិព្ អាប្ក្ក្់។
សោរសញ្ញាឈឺរសងក ោះ ”youtsuu shou”
សោរសញ្ញាខែ រងក ការឈឺោរ់ខាែុំងសៅរសងក ោះ សោយសារោព្ែសប្រប្ក្ត្ីសៅឆ្ា ឹងឬសារ់ែុំថ្នែន ងនិងរសងក ោះ។
<<ជួ រ ら>>
ទឹក្េូ រ ”ryuusui”
ទឹក្ខែ ានរ

េូ រ។

ការសធ្វ ើសអាយរោះប្ត្ជាក្់ ”reikyaku”
ការសធ្វ ើសអាយានសោព្ប្ត្ជាក្់។ ការរោះប្ត្ជាក្់។
ការរក្ាសាថនោព្ប្ត្ជាក្់ ”reizou”
ការសធ្វ ើសអាយប្ត្ជាក្់និងរក្ាទក្សប្កាម្សីត្ណាោព្ទារក្នុងក្ប្ម្ិត្ម្ិនក្ក្។
ក្ុំណក្ ”reitou”
ការសធ្វ ើសអាយក្ក្សែើម្បីរក្ាទក្។
សប្គ្នោះថានក្់ការង្ករ ”roudou saigai”
ការខែ អន ក្សធ្វ ើការង្ករសក្ើត្ានររួ សឬានជុំងឺឬ

ត្់រង់ជី វ ិត្

សៅទីក្ខនែ ងការង្ករឬសៅតាម្ផល វូ សៅនិងម្ក្ព្ីសធ្វ ើការ។

ប្រជុំវាក្យសព្ទ ព្ីសសៀវសៅអត្ថ រទសប្ារ់សិក្ា (ស

រារ់សាីព្ីសវត្ថ ិោព្និងអ

ោះព្ម្ព ស ើក្ទី2)

ថ្ងៃទី1 ខែត្លា ឆ្នុំ2020

ម្័យក្នុងព្ ក្ម្ម ”roudou anzen eisei hou”

រារ់ខែ ានសគ្ន រុំណងការពារសវត្ថ ិោព្និងសែោព្ររស់អនក្សធ្វ ើការង្ករទា ុំងអស់សៅទីក្ខនែ ងការង្ករ និង
សែើម្បីរសងក ើត្ររ ិសាថនថ្នទីក្ខនែ ងការង្ករខែ ផា ់ផ្លសក្ោព្។

