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ធិ នុស្សររស់េលួន តាមរយៈការច្ូលេលួនជារនាទ្ន់
មកេិភាក្ាដសវង្រកែុំន

ោះប្សាយជាមួយអនកតុំ

ង្ប្គួសារដែលរង្ផ្លរោះពាល់

និង្ចត់េិធានការែុំន

ោះ

ប្សាយឲ្យបានសមប្សរ។
នយើង្េ្ក
ុុំ ស
៏ ូមអុំពាេនាេែល់សាថ្រ័នរុនសូប្កូ និង្មាក
្ ល្បៗ
ី ទាុំង្ឡាយ ដែលរនតទិញសករេីប្កុមហុនមិប្តផ្ូល
រួមមានប្កុមហុនកូកាកូឡា នែនសល និង្ មា្ស និង្ េូរ៊ីយន់ រួររួមគ្ន្ និង្នប្រើប្បាស់ឥទធេ
ិ លរួមគ្ន្ កនុង្ការទាមទារឲ្យ
ប្កុមហុនមិប្តផ្ូល ផ្តលយ
់ ុតធ
តិ ម៌ដែលហួសនេលជាយូរមកនហើយននាោះ និង្ជាយុតតិធម៌ដែលសហគមន៍សកតស
ិ មនឹង្
ទទួលបាន។

