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េតើ េយើងខ��អំាច ផ�ល់ 
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ខ�ះ ដល់អ�ក?
 

ការ សន�ា របស់ េយើងខ��ំ

On Your Side គឺជាេសវាធំទូលាយពីច�កភព អង់េគ�ស និងេសវាេធ�ើ 
រ�ាយការណ៍ ស�មាប់សហគមន៍ជនជាតិអាសីុ និងអាសីុភាគអេគ�យ៍
ែដល ជួបបទពិេសោធន៍អំេពើ េរើស េអើងជាតិសាសន៍ និង/ឬអំេពើរ�េលោភបំពាន
ណាមួយក��ង�ទង់�ទាយ េផ�ងេទៀត ។ 

េបើអ�ក ជួប�បទះអំេពើ េរើស េអើង ជាតិសាសន៍ និង/ឬអំេពើស�ប់េខ�ើម ែដល
ត�មង់ មកេលើអ�ក ឬអ�ក េផ�ងែដលជា ឬែដលគិតថាអ�ករង អំេពើទាំងេនះ
�បជាជនអាសីុ និង�បជាជនអាសីុអេគ�យ៍ មានវត�មាន េនៅទីេនះ ចាំជួយអ�ក
។មិនថា មានអ� ីេកើត េឡើងេឡើយ មិនថាអ�ក ឬអ�កដៃទគិតថា េរឿងេនោះតូច
បុ៉ណ�ាេឡើយ អ�ក �តូវ មានកែន�ង េដើម�ី យកេរឿងេនះេទៅ��ាប់េគ េហើយ 
យកវា េទៅេដោះ�សាយយ៉ាង ពិត��ាកដ ។

េនៅេលើ On Your Side គឺមាន រួមប���លនូវ ទូរស័ព� ស�មាប់ ផ�ល់ ជំនួយ
េដោយឥតគិតៃថ� 24/7 �ពមទាំង វិុបៃសត៍ ែដលអ�ក អាច េបើកេមើល េដើម�ី 
ែស�ង រកការ េ�ជោមែ�ជង, ចូល េ�បើ ធនធាន, េហើយ េបើអ�ក ចង់ ក៏អាច ចូលក��ង
េនះ េដើម�ីរាយការណ៍�ានែដរ ។

សមាជិក�កុមរបស់ េយើងខ�� ំែដល មាន អាកប�កិរ�យា រួស រាយ េចះនិយាយ
ភាសាជាេ�ចើនមកពីតំបន់អាសីុ និងអអាសីុអេគ�យ៍ និងតាមរយៈ អ�ក បកែ�ប
ភាសាែដល អាចេជឿជាក់�ាន អាច ជួយអ�ក�ានតាមភាសាែដលអ�កេ�បើ ។

មិនថាអ�ក �តូវការ េសវា�បឹក�ា េយោបល់ �បចាំមូលដ�ាន, មិនថាអ�ក មានក�ី
�ារម�ថាវាអាច មានអ�មិីនល�េកើតេឡើង េបើអ�ក ទាក់ ទង នគរ�ាល ឬេបើអ�ក 
�គាន់ ែតចង់ ពិភាក�ាជាមួយនឹងនរណាម�ាក់ែដលស�តិេនៅខាងអ�កេឡើយ -
បុគ�លិកចាំទទួល ទូរស័ព� និងបុគ�លិកផ�ល់ភាពេ�ជោមែ�ជង ែដល�ាន ទទួល 
ការ បណ��ះបណ�ាល �តឹម�តូវ របស់ េយើងខ�� ំមានវត�មានេនៅទីេនះេដើម�ីជួយ
អ�កជានិច� ។

សុវត�ភិាព និងសុខុមាលភាពរបស់អ�ក គឺជាចំណ�ចរួមចំេពោះ�គប់ សកម�ភាព 
របស់េយើង ខ�� ំ។ េបើសិនជាវាមិន មាន ហានិភ័យធំខុស�បកតី ចំេពោះសុវត�ភិាព
របស់អ�ក ឬចំេពោះសុវត�ភិាពអ�កដៃទ េទេនោះ េយើង ខ��នឹំង មិន យក េរឿងរ�ាវ ែដល 
អ�ក ��ាប់ េយើងខ�� ំេទៅ��ាប់អ�ក ដៃទឲ��ានដឹង េដោយមិន �ាន ទទួល ការ 
អនុ��ាត ពីអ�ក េឡើយ ។

េដោយការ ��ាប់ េយើងខ��ពីំអ� ីែដល �ានេកើត េឡើង ចំេពោះអ�ក គឺអ�ក �ាន ជួយ
េយើង ខ�� ំក��ង ការ គូរ រូបភាពៃនបទពិេសោធន៍របស់សហគមន៍ពលរដ� មកពីទ�បី 
អាសីុ និងអាសីុអេគ�យ៍ ែដល កំពុង រស់េនៅច�កភពអង់េគ�ស ។កាលេយើងខ�� ំ
�ានដឹង កាន់ែតេ�ចើន ក�មិតណាអំពី អ�ែីដល កំពុង ែតេកើតេឡើង គឺវាអាច ជួយ
េយើងខ���ំានកាន់ែត�បេសើរ ក��ងការ បង�ារេហតុការណ៍អា�កក់កំុឲ� េកើតេឡើង
េទៀត ។
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