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ជូន្ ំចោះ៖ ពួក អ្នក មាន សិទ្ិ អំណាច ទូទៅ ពួក ចិតសិប នាក់ បបចាំ 
តំបន់ បបធាន ទបសកកម្មបបធានទសតេក និង បបធាន 
មណ្ឌល ប៊ីស្សព និង បបធាន សាខា ទាំងឡាយ

មកពី៖ ការិយាល័យ ខ្្នក អ្នក ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា ( 801-240-2222 )

កម្មវត្ថុ៖ ការពិនិត្យ រក ទមើលទោគ រទបង សបមាប់ពួកអ្នក ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា បតឡប់ ពី ទបសកកម្ម 
វិញ

រទបង គឺ ជាទមទោគ ឆ្លង ដ៏ធងៃន់ធងៃរ ខដល អាច បំផ្លាញ សួត និង សរីោង្គ សំខាន់ៗទ្្សងទទៀត ។ វា សំខាន់ 
បំ្ុត ខដល ពួកអ្នក ្ ្សព្វ្សាយ សាសនា បតឡប់ ពី ទបសកកម្ម វិញ បតូវ ពិនិត្យរក ទមើល ជំងឺ  រទបង ពី 
ទបរោះ ពួកទគ អាច ឆ្លង ទមទោគ ទនាោះ  ទោយ  មិន ទាន់មាន ទោគ សញ្ញា បង្ហាញ ភ្លាមៗ ។

សំបុបត ភ្ជាប់ គឺ ជា សំបុបត ខដល បបធាន ទបសកកម្ម នឹង បបគល់ ជូន ពួក អ្នក្្សព្វ្សាយ 
សាសនា ខដល បតឡប់ មក ពី ទបសកកម្ម វិញ ទោយ ខណនាំ ពួកទគ ឲ្យ ទៅ ពិនិត្យ រក ទមើល ទោគ 
រទបង ជា បនាទាន់ បនាទាប់ ពី ពួកទគ បតឡប់ មក ្ ្ោះ វិញ ។ សំបុបត ចម្លង ជា ទអឡិចបតូនិច អាច ទាញ 
យក ឯកសារ ទោយ បបធាន ទបសកកម្ម ដក បសង់ ទចញ ពី Mission President’s Portal 
( missionary.lds.org/presidents ) ឬ ទោយ បុគ្គលិក ការិយាល័យ របស់ ទបសកកម្ម តាម រយៈ 
ខវបសាយ Missionary Medical website ( missionarymedical.org ) ។ 

ទយើង ទស្នើ សំុ ដល់ពួក អ្នកដឹកនាំ បព្វជិតភ្ព ក្ននុង  មូលោឋាន  ឲ្យ  ទលើក ទឹកចិតតេ ដល់ ពួក អ្នក ្ ្សព្វ្សាយ 
ខដល បតឡប់មកវិញទៅ  ពិនិត្យ រក ទមើល ទោគ រទបង ទៅ ទពល ខដល ពួកទគ បតឡប់ មក ្ ្ោះ វិញ ទ�ើយ 
បតូវ បរាកដ ថា  ពួកទគ មាន ធនធាន បគប់ បរាន់ ទដើម្ី ទទួល រាន នូវ ការខ្ទាំ ទនោះ ។ 

ការបកខបប ថន Notice, 10 March 2014: Tuberculosis Screening for Returning Missionaries. Cambodian. 12100 258



ជូនចំទរោះ ខអលទ�ើរ/ សិ៊សទស្ើ ________________៖

កម្មវត្នុ ៖ការ ពិនិត្យ រក ទមើល ទោគ រទបង 

រទបង  គឺ ជា ជំងឺ  ឆ្លង ដ៏ ធងៃន់ធងៃរ ខដល អាច បំផ្លាញ សួត និង សរីោង្គ សំខាន់ៗទ្្សង ទទៀត ។ ជាទូទៅ 
វាជា ជមងៃឺខដល ឆ្លង ទបចើន ជាងទគ ខដល មនុស្ស មួយ ភ្គ បី ថន ពិភពទោក ទយើង ទាំង មូល មាន ្ ្នុក 
នូវទមទោគ ទនោះ ។  អ្នកខដល ឆ្លង ជមងៃឺ ទនោះ  គឺ មាន ក្អក ជា ញឹក ញាប់ ជា ទូទៅ  ចម្លង   ទៅ ដល់ អ្នក ដថទ 
ទទៀត ។ 

មនុស្ស ភ្គ ទបចើន ខដល ឆ្លង ទមទោគ  រទបង គឺ មិន រាន ដឹង ពី ទោគ សញ្ញា ទនាោះ ភ្លាមៗ ទទ ។ ខដល បតូវ 
រាន ទគ ទៅ ថា រទបងសំងំ ។  អស់ អ្នក ខដល មាន រទបង សំងំ គឺ មាន ឪកាស 10 ភ្គរយ ឈឺ ជំងឺ ទនោះ 
ទៅ ទពល ទបកាយ ។ 

ទដើម្ី កុំ ឲ្យ ែ្លលួនទទួលបបឈម នឹងទោគ សញ្ញា ធងៃន់ ធងៃរ ថន ការ មាន  ជំងឺរទបង ដូទច្នោះ វា សំខាន់ ខាលាំង 
ណាស់ ខដល អ្នក បតូវ ទៅ ពិនិត្យ រក ទមើល ទោគ រទបង ឲ្យ រាន ទលឿន បំ្ុត  តាម ខដល អាច ទធ្វើ រាន បនាទាប់ 
ពី បតឡប់ មក ្ ្ោះ វិញ ។  ទទាោះបី ជា លទ្្ល ពិនិត្យ ជមងៃឺ រទបង ពី មុន ទបសកកម្ម របស់ អ្នក យា៉ាង ណា 
កតេី (ទទាោះ ជា វិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន កតេី ) អ្នក ទៅ ខត បតូវ ជួប បគូទពទ្យ ឬទៅ មណ្ឌល ពិនិត្យ សុែភ្ព ទដើម្ី 
ពិនិត្យ មតេង ទទៀត ទពល អ្នក បតឡប់ មក ្ ្ោះ វិញ ។ ការពិនិត្យ ឬការ ពយារាល បខន្ម ក៏ មាន សារៈសំខាន់ 
្ងខដរ ។

បបសិន ទបើ អ្នក បតូវ រាន ទធ្វើ ទោគ វិនិច្័យ ទ�ើញ ថា មាន ទោគ រទបង សំងំ ទនាោះ អ្នក គួរ ខត ទធ្វើ តាម 
ការបបឹកសា ទយាបល់ របស់ ទវជ្ជបណ្ឌិត ឬមណ្ឌល  ពិនិត្យ សុែភ្ព ទៅ ក្ននុង មូលោឋាន របស់ អ្នក តាម 
ទរាល នទយារាយ សុែភ្ព ថន បបទទស របស់ អ្នក ។ សូមអរគុណ ចំទរោះ ការខ្ទាំ សុែភ្ព របស់ 
អ្នក ទដើម្ី អ្នក អាច បនតេ ទធ្វើ ជា អ្នក បទបមើ របស់ បពោះអមាចាស់ ដ៏ រឹងមាំ និង   មាន សុែភ្ព ល្អ ទពញ មួយ ជីវិត 
របស់ អ្នក ។  

ទោយ ទសចកតេី ទសាមោះស្ម័បគ

បបធាន ទបសកកម្ម


