េមេរ នទី១៥៖ ករេធបទបងញ ែផនកទី២
Lesson 15: A presentation Part 2

L1 F:

ក មងេមេរ នសិក ភ

អង់េគសស មប់ទំនក់ទំនងករងរ

ENG:

ENGLISH FOR BUSINESS

L1 F:

ច៎ សសួសី ខញំុប៊ុនឡឺវ ីសី

ៃនវ ិទយុអូ

លី សូម

គមន៍េ

កេ

ក សី និង បិយមិតជថមីមង

ិ ែដលមនទំងអស់ ២៦ភគេនះេរ បចំេឡងស មប់ជួយេ
កមមវធី

កអនកកនុងករសនទនឱយកន់

ិ សិក ភ អង់េគសស មប់ទំនក់ទំនងករងរ ែដលេរ បចំចង កងេឡង
េទ តកនុងកមមវធី
័
លី។
េ យេស អប់រ ំពហុវបបធម៌ស មប់មនុស េពញវយេន
ទី កងែមលប៊ិន បេទសអូ

ែតងយ សលជមួយអតិថិជនែដលនិយយភ

សូមេ

កអនកកុំបរមភ េបេ

រួមនឹងករ

ត់េរ ន

ជបថ េ

កអនក

ចុះ

កអនកមិន

ចយល់ករសនទនពី គដំបូង ពីេ ពះេយងខញុំនឹងពនយល់

េឡង េនកនុងេមេរ នបនបនទប់ េហយេ

ិ
ប់ករសនទនេនះេពញេលញេឡងវញ។
េ
ច

អង់េគសពក់ព័នធនឹងទំនក់ទំនងករងរ។

កអនក នឹងមនឱកស

កអនក នឹងមនករភញក់ េផល េនេពលេ

ិ បនយ៉ ងេ ចនេនះ។
ប់យល់ និងនិយយេឡងវញ

កអនក

LI F:

េមេរ នទី១៥៖ “ករេធបទបងញ ែផនកទី២”

Eng:

Lesson 15:

LI F:

កនុងេមេរ នទី១៥េនះ េ កអនកនឹង ត់េរ ននូវរេប បែណនំអំពីរប
ូ ភពជំនួយកនុងករ េធបទ
បងញ រេប បពិពណ៌នព័ត៌មនេនេល កហ និងរេប បេឆយតបសំណួរែដលឥត ពងទុក។

េហយេ
េ

LI F:

‘A presentation – Part 2’

កអនក ក៏នឹង

យរលូនផងែដរ។

ត់េរ នពីរេប បបងញព័ត៌មន

មចំណុចមួយៗ េទ

មេលខេរ ង

ិ បន
ឥឡវេនះ
សូមចប់េផម។ េ កអនកបនដឹងេហយថ កនុងបទបងញៃនេមេរ នមុន បេចចកវទយ
ូ
ិ ថូេរ ដូេចនះ វ ីបនចប់េផមបងញ បធនបទរបស់គត់
បងក់ដំេណរករៃនករេធបងញរបស់វក

ិ ថូេរ កំពុងពយយម
មុនករកំណត់ កនុង ខណៈែដលវក

រ

ថ នភពរបស់ខួន។

(CLICKING ON OF OHP LIGHT)
Harvey:

These figures, on overhead projection, follow the sale of Suki Tofu since it was
launched onto the Australian Market.

L1 M:

តួេលខែដលបនបងញជូនេនេលេអ កង់េនះ ជសមិទធផលៃនករលក់ផលិតផលេ
ចប់

ំងពីផលិតផលេនះបនចប់េផម

ក់លក់កុនងទីផ រអូ

លីមកេនះ។

ហ៊ូ ស៊ូគី

1

Harvey:
This first graph shows the first year, 1999. Suki was launched in March. Can I draw
your attention to June.
L1 M:
កហទី១េនះបងញពីករលក់កុនងឆនំដំបូង គឺឆនំ១៩៩៩។ េ ហ៊ូស៊ូគី ចប់េផម ក់លក់េនេល

ទីផ រកនុងែខមីន ក៏ប៉ុែន ខញុំសុំឲយេ

Harvey:
L1 M:

កេ

ិ ។
ក សី កេឡកេមលតួេលខៃនករលក់កុនងែខមិថុនវញ

Here you’ll see a significant increase in sales, after our targeted advertising campaign.

កនុងែខមិថុនេនះ េ កនិងេ ក សីនឹងេឃញករលក់មនករេកនេឡងយ៉ ងខពស់ បនទប់ពីេយង
បនេបកយុទន
ធ ករផ ពផ យេ យេផតទិសេ រួចមកេនះ។
(SOUND OF SHIFTING OHP TRANSPARENCIES).

Harvey:
L1 M:

And here are the figures from 2000 until now. Can everybody see that?

េហយេនះ ជតួេលខចប់

េមលេឃញចបស់ែដរឬេទ?

ំងពីឆនំ២០០០ រហូតមកដល់ គបចចុបបេនះ។ េតេ

កអនកទំងអស់គន

(CAROLINE & LOK MAKE SMALL AFFIRMATIVE NOISES (“Uhuh”, “Yes”)
Harvey:

You’ll notice there’s been a steady increase in sales which are at their peak right
now… a very positive sign.

L1 M:

េ

កអនកទំងអស់គននឹងសេងកតេឃញថ ករលក់មនករេកនេឡងជលំ

ិ មនមួយ។
េកនេឡងដល់ចំណុចអតិបរម...េនះជសញញវជជ

ប់ េហយឥឡវូេនះ គឺ

(SOUND OF CHIME)
L1 F:

វ ី កំពុងពិពណ៌នអំពី កហ ែដលភ

កហបនទត់” ។ សូម

អង់េគសេ

ថ “a line graph”មនន័យថ “

ប់ពីរេប បបងញ កហទី១របស់េ

ក

វ ីមងេទ ត។

Harvey:
L1 M:

This first graph shows the first year, 1999.

L1 F:

ច៎ សេហយឧទហរណ៍តេទេនះ គឺជឃ បេយគគំរែូ ថមេទ តកនុងករបងញរូបភព
ជំនួយស មប់ករេធបទបងញ។

English M:
L1 M:

I have a table here that shows the seasonal sales.

English F:
L1 F:

The first bar graph refers to consumer trends.

English M:
L1 M:

This flow chart illustrates the chain of command.

English F:

You can see from this pie chart that most buyers prefer cards to any other system of
payment.

កហទី១េនះ បងញពីករលក់េនឆនំដំបូង គឺឆនំ១៩៩៩។

ងមួយេនះ គឺបងញនូវលទធផលៃនករលក់

មរដូវ។

កហសសរទី១េនះបញ
ជ ក់ពីនិននកររបស់អតិថិជន។
ង flow េនះបងញនូវរចនសមព័នធៃនថនក់ដឹកនំ។
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មរយៈ

L1 F:

ងផយេនះ េ

កអនកទំងអស់គនេមលេឃញថ អតិថិជនភគេ ចននិយមេ ប

ប័ណធនគរេដមបីទូទត់ បក់ ជង បព័នធៃនករទូទត់េផ ងៗេទ ត។
L1 F:

េ

កអនកនងកញញទំងអស់ជេម តី ជបនេទេទ តេនះ សូមេ

ប់សិន រួចេហយថ

ម។

English M:

I have a table here that shows sales. (PAUSE)

English F:

The first bar graph refers to consumer trends. (PAUSE)

English M:

This flow chart illustrates the chain of command. (PAUSE)

English F:

You can see from this pie chart that most buyers prefer cards.
(PAUSE)

កអនក

ត់េរ នេ

យ

(SOUND OF CHIME)

ឥឡវេនះ
សូមេ
ូ

Harvey:
L1 M:

Here you’ll see a significant increase in sales, after our targeted advertising campaign.

ម

កអនក

ងេនះ េ

កនិងេ

ប់រេប បពិពណ៌ន

ងរបស់

វ ីមងេទ ត។

L1 F:

ក សីនឹងេឃញករលក់មនករេកនេឡងយ៉ ងខពស់ បនទប់ពីេយង

បនេបកយុទន
ធ ករផ ពផ យេ

យេផតទិសេ

រួចមកេនះ។

Harvey:

You’ll notice there’s been a steady increase in sales which are at their peak right
now… a very positive sign.

L1 M:

េ

កអនកទំងអស់គននឹងសេងកតេឃញថ ករលក់មនករេកនេឡងជលំ

ិ មនមួយ។
េកនេឡងដល់ចំណុចអតិបរម...េនះជសញញវជជ

L1 F:

កលយណមិតអនក
េ

យ

ប់ េ

ប់ េហយឥឡវូេនះ គឺ

ប់ទំងអស់ជទីេម តី! ករពនយល់ពីរេប បពិពណ៌ន កហ

យមិនេឃញផទល់នឹងែភនកេនះ

ចជករលំបកមួយ ប៉ុែនេ

ម រយៈករេរ ន

កអនក តវែត

លបងេមល។ េហយឧទហរណ៍តេទេនះ គឺជឃ បេយគសំខន់មួយចំនួនកនុងភ
ែដលបងញអំពី

េ

ថ នភពផស់បូរ ឬមិនផស់បូរ។ សូមេ

យមនករបកែ បជូនចស៎។

English:
L1 :

Sales have remained stable.

English:
L1:

There’s been a dramatic drop in circulation.

English:
L1 :

Profits reached a peak in winter.

កអនក

ក

អង់េគស

ប់ឃ បេយគទំងេនះ

ករលក់សិត
ថ េនកនុងក មិតេថរ។
ករលក់េនះ មនករធក់ចុះយ៉ ងគំហុក។
បក់ចំេណញបនេកនេឡងដល់ក មិតខពស់បំផុតេនរដូវរង។
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English:
L1 :

Production was down in June but recovered in October.

English:
L1:

There’s been a rapid rise in interest rates.

L1 F:

ចសេហយជបនេទេទ តេនះ សូមេ

English:

Sales have remained stable. (PAUSE)

ិ េនែខតុ
ករផលិត មនករធក់ចុះេនែខមិថុន ប៉ុែនចប់េផមេកនេឡងវញ
អ

។

ករ បក់ មនករេកនេឡងយ៉ ងេល ន។
កអនក

ត់អនុវត។ សូម

ប់ រួចេហយថ

ម។

There’s been a dramatic drop in circulation. (PAUSE)
Profits reached a peak in winter. (PAUSE)
Production was down in June but recovered in October. (PAUSE)
There’s been a rapid rise in interest rates. (PAUSE)

MUSICAL INTERLUDE
L1 F:

េ

កអនកកំពុង

ិ ុ អូ
របស់វទយ

លី

ិ សិក ភ
ប់កមមវធី

អង់េគសស មប់ទំនក់ទំនងករងរ

(CONTINUE MUSIC)
LI F:

េមេរ នទី១៥៖ “ករេធបទបងញ ែផនកទី២”

Eng:

Lesson 15. A presentation Part 2.

L1 F:

សូមេ
េ

កអនកយកចិតទុក

ក់

ប់ពកយ និងឃ បេយគថមីៗ កនុងេពលែដលករសនទនបនេទ ត

ិ ថូេរ បនេរ បចំបទបងញរបស់នងេឡងវញ
ិ ។ េនេពលេនះ នងកំពុង
យមនបកែ ប។ វក

បងញែផនកចុងេ កយៃនបទបងញរបស់នង។

Victoria:
So, to summarise, we produced a quality campaign for a quality product and we’d
welcome the chance to do the same with yours. And now, I’ll hand you over to
Caroline.
L1 F:
ដូេចនះសរុបេសចកីេទ កមហ៊ុនេយងបនអនុវតយុទធនករផ ពផ យ បកបេ យគុណភព

ិ
ស មប់ផលិតផលែដលមនគុណភព េហយេយងនឹងអនុវតវធី

របស់េ
ែឃរូ ៉

Lok:
L1 M:

កនិងេ

សដូចគនស មប់ផលិតផល

ក សីេបសិនជមនឱកសេធករងរេនះ។ ឥឡវូ ខញំុសូម បគល់នទីេនះ េទ

ញន៍េដមបីេធករបក

យបនេទ ត។

Victoria, I have a question.
ិ ថូេរ , ខញុំមនសំណួរមួយ។
វក

4

Victoria:
L1 F:

Yes, Lok?

Lok:

You’ve shown us this wonderful product, Suki Tofu. The colours on the packet - are they the
same on all Hale and Hearty products?

L1 M:

បទ។ អមបញ់មិញេនះ អនកនងបនបងញពីផលិតផលេ

ចសេ

កឡក
ុ មនសំណួរអីេទ?

ៃនផលិតផលេ

ហ៊ូ ស៊ូគីដ៏អ

ច រយ។ េតពណ៌េលកញច ប់

ហ៊ូេនះ ដូចគននឹងពណ៌េលកញច ប់ៃនផលិតេផ ងៗេទ តរបស់ កមហ៊ុនេហល និង

តធី ែដរែមនេទ?

Victoria (ENTHUSIASTICALLY): Yes, we want consumers to recognise our products easily so that’s why
they all bear the Hale and Hearty colours.
L1 F:
ច៎ សពិតែមនេហយ េ ពះេយងចង់ឱយអតិថិជនទំងអស់ ងយ សលចំ
ំ ផលិតផលរបស់េយង

។ អីចឹងេហយេទបកញច ប់ៃនផលិតផលទំងអស់របស់ កមហ៊ុនេហល និង
។

Lok:
L1 M:

តធី មនពណ៌ដូចគន

Thank you.

អរគុណេ ចន!

Caroline:
Thanks, Victoria. Well, I’m here to talk about how a partnership with Hale and Hearty
works.
ិ ថូេរ ។ ជបន ខញុំនឹងបងញជូនពីរេប បទំនក់ទំនងករងរកនុងភពជៃដគូជំនួញជមួយ
L1 F:
អរគុណ វក

កមហ៊ុនេហល និង

Caroline:
L1 F:

តធី។

(CLICKING ON OF OHP LIGHT)
I have a list of our guidelines here, which you are welcome to take with you.

ខញុំមនបញជ ីៃនេគលករណ៍ែណនំរបស់េយងស មប់ផល់ព័ត៌មនពីៃដគូជំនួញ ែដលខញុំ
នឹងបងញជូនេ កនិងេ ក សី េហយេ កនិងេ ក សី ចយកេទ មខន
ួ នូវ
េគលករណ៍ែណនំទំងេនះបន។

Caroline:

Looking at the first point, the key to our delivery is communication by any means
possible….

L1 F:

ឥឡវូសូមេមលចំណុចទីមួយ េគលករណ៍សំខន់ៃនករលក់ផលិតផល គឺករ ប ស័យទក់ទង
ិ
មវធី
ស គប់យ៉ង មែដល ចេធបន...

Caroline:
L1 F:
Caroline:

The next point shows that we provide quarterly reports and payments.

ចំណុចបនទប់េនះបងញថ េយងផល់របយករណ៍ និងេធករទូទត់ចំ

៤ដងកនុង១ឆន។
ំ

យ

In point 3, you’ll notice that Partners are invited to local conventions as well as
national ones.
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L1 F:

កនុងចំណុចទី៣ េ កនិងេ ក សីេឃញថ កមហ៊ុនរបស់េយងអេញជ ញៃដគូជំនួញឲយចូលរួម
សននិបតកនុង សក និងថនក់ជតិ។

L1 F:

េ

(SOUND OF CHIME)

ិ ថូេរ បន
កឡក
កសួរសំណួរែដលឥត ពងទុក វក
ុ
យនិយយយ៉ ង មញញថ ៖ “Yes, Lok?”។ ប៉ុែនកនុងករណីមនអនកចូល

កអនកនងកញញ, កនុងេពលែដលេ

ទទួលយកសំណួរ េ

រួមេ ចន េ

កអនកចំបច់ តវឲយអនកចូលរួមដឹងជមុនថ អនកមនសំណួរ តវេលកៃដមុននឹងសួរ

សំណួរ េហយេ

ខឹម

ិ េដមបីឲយអនក
កអនក តវនិយយ ឬសេងខបសំណួរេនះេឡងវញ

រសំណួរេនះ មុននឹងេ

ដូចតេទេនះ េ
Aah?

Eng F:
L1 F:

Yes, you have a question?

Eng M:
L1 M:

កអនក

យមនករបកែ បជូន។

Eng M:

េតេ

កអនកេឆយ។ សូមេ

ប់ដៃទេទ តដឹង

ប់ពីករសួរសំណួរ ឬេឆយសំណួរ

កមនសំណួរែមនេទ?

Are these figures higher than last year’s?

េតតួេលខទំងេនះខពស់ជងតួេលខកលពីឆនំមុនឬ?

Eng F:

The gentleman has asked if these figures are higher than last year’s. The answer to that is
yes.

L1 F:

េ

កមនក់េនះបនសួរថ េតតួេលខទំងេនះខពស់ជងតួេលខកលពីឆនំមុនឬ។ រ ីឯចេមយ គឺពិត

ែមនេហយ។

Eng M:
L1 M:

Thanks.

សូមអរគុណ។

L1 F:

េយងមិនមនេពល គប់ គន់េដមបី

(SOUND OF CHIME)

អនក

យលមិតរបស់ែឃរូ ៉

ញន៍េទ ប៉ុែនសូមេ

ក

ប់រេប បបងញចំណុចៃនេគលករណ៍ែណនំ។កនុងដំេណរករៃនករបងញពីេសចកីែណ

នំ នងបងញចំណុចមងមួយៗ េទ
ចំណុចទំងេនះផង។

Caroline:
L1 F:

ប់ករបក

មេលខេរ ងេ

យមនករបញ
ជ ក់េឈមះ ឬខឹម

រៃន

I have a list of our guidelines here, which you are welcome to take with you.

ខញុំមនបញជ ីៃនេគលករណ៍ែណនំរបស់េយងស មប់ផល់ព័ត៌មនពីៃដគូជំនួញែដល ខញំុនឹងបងញ
ជូនេ កនិងេ ក សី េហយេ កនិងេ ក សី ចយកេទ មខន
ួ នូវេគលករណ៍ែណនំ
ទំងេនះបន។
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Caroline:
Looking at the first point, the key to our delivery is communication by any means
possible….
L1 F:
ឥឡវូសូមេមលចំណុចទីមួយ េគលករណ៍សំខន់ៃនករលក់ផលិតផល គឺករ ប ស័យទក់ទង

ិ
មវធី

Caroline:
L1 F:

ស គប់យ៉ង

មែដល

ចេធបន...

The next point shows that we provide quarterly reports and payments.

ចំណុចបនទប់េនះបងញថ េយងផល់របយករណ៍ និងេធករទូទត់ចំ

៤ដងកនុង១ឆន។
ំ

យ

Caroline:
In point 3, you’ll notice that Partners are invited to local conventions as well as
national ones.
L1 F:
កនុងចំណុចទី៣ េ កនិងេ ក សីេឃញថ កមហ៊ុនរបស់េយងអេញជ ញៃដគូជំនួញ

ឲយចូលរួមសននិបតកនុង សក និងថនក់ជតិ។

L1 F:

ចសេហយជបនេទេទ តេនះ សូមេ

English:

Looking at the first point… (PAUSE)

កអនក

ត់អនុវត។ សូម

ប់ រួចថ

ម។

The next point shows we provide quarterly reports. (PAUSE)
In point 3 you’ll notice our output is high. (PAUSE)
L1F:

មុននឹងបញច ប់ សូមេ

កអនក

ត់េរ នឃខីៗ េដមបីជួយេ

រហូតដល់េពលជួបគនេលកេ កយេទ ត។

Eng:

You can see from this table
This table
This table
That profits have dropped
But sales remain stable.

Eng:

You can see from this table
This table
This table
That profits have dropped
But sales remain stable.

L1 F:

េ

កេ

កអនកចងចំែផនកខះៃនេមេរ នេនះ

ក សី និង បិយមិតទំងអស់ជទីេម តី! េមេរ នទី១៥ៃនក មងេមេរ នភ

ិ ុ អូ
ស មប់ទំនក់ទំនងករងររបស់វទយ

អង់េគស

លី ឈនចូលដល់ទីបញច ប់េហយ។ ដូចេនះ សូមរង់ចំ

ប់េមេរ នទី១៦ អំពី “បទបងញ ែផនកទី២” កនុងកមមវ ីធីេលកេ កយ ជបនេទ ត។
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េ

កអនកក៏

សយ

ចេបកេមល និង

ិ
ប់េមេរ នេនះេនវុប

ិ ុ អូ
យថ៍របស់វទយ

ិ
នដូចតេទេនះ radioaustralia.net.au/khmer ឬក៏េបកេមលវុប

័
ames.net.au។ ស មប់េវ
ពហុវបបធម៌ស មប់មនុស េពញវយេន

ខញុំប៊ុនឡឺវ ីសី

សូមេគរព

លីបន

ម

យរបស់េស អប់រ ំ

មួយរយៈសិនចស៎!
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