
 សំណ ំបែែែទកិច្ចព្រមពព្រៀងអរំីអាហារបែលពលើកបលង 
 

ព្្រឹះស្ថា ន ឬអងគការបែលពរៀែច្ំ 

ឬលកម់ ខអាហារបែលមនិអាច្មានពព្រឹះថ្នា កស់ព្មាែ់ការពព្ែើព្ាស់ភ្លា មៗកន ុងព្ររត្ត ិការណ៍នានាព្ត្វូានពលើកបលងមិន

ាច្់ស ំអាជ្ញា ែណ័ណ ពទ ព្ែសនិពែើែំពរញានតាមលកខណៈវនិិច្ឆ ័យខាងពព្កាមពនឹះ។ 

OAR 333-150-0000 

ឈ ម្ ោះអ្នកដាក់ពាកយស ុំ៖ ឈ ម្ ោះអាជវីកម្ម ឈ ើមាន៖ 

អាសយដាា នទទួលសុំ  ត្រ៖ 

ឈលខទូរសព្ទ៖ អាសយដាា នអ្ ីមម្ល៖ 

រាយម្ ខអាហារមែលអ្នកនឹងឈរៀ ចុំ ឬលក់ែូរកន ុងត្ព្ឹរត ិការណន៍ានា៖ 

សូមអានរាយការណ៍ខាងពព្កាមពនឹះ ព ើយធីកកន ុងព្ែអែ់ពែើមបីែង្ហា ញថ្ន អាកនរងពរររតាមលកខខណឌ ទាមទារទាងំពនឹះ។ 

❑ និឈោជិរមននកអាហារ នឹងម្ិន  ោះពាល់អាហារមែលអាច រឈិោគបានោា ម្ ឈដាយឈត្ ើដែទឈទរ ស់ពួ្កឈគឈ ើយ 

ឈ ើយឈត្ ើត្បាស់ត្ ដា ់ត្ ដាមែលសម្ត្ស ែូចជា ត្កដាសសត្មា ់ហាងអាហារឆ្អ ិនត្ា ់ មវកកូរ រឈងកៀ  

ឈត្ាម្ដែមែលឈត្ ើម្ដងឈោល ឬឧ ករណ៍សត្មា ់មចកោយជាឈែើម្ 

❑ ត្រូវមានកមនាងលាងដែ ឈ ត្ ោះអាសនន  ឈោងតាម្មននកទ ី5-203.11(C) 

❑ ត្រូវ ិទនាយឈសចកដ ីជូនែុំណឹង* ឱ្យឈម្ើលឈ ើញជាាធារណៈមែលមចងថា៖ “NOTICE: Food served at this location may not 

have been inspected by the regulatory authority” ឬជាោាត្សឈែៀងគ្នន មែលត្រូវបានអ្ន ម្័រឈដាយអាជាា ធរនិយរកម្ម 

❑ ឈត្គឿងនស ុំទ ុំងអ្ស់ រមួ្ទុំងទឹក និងទឹកកក ត្រូវមរម្កព្ីត្ ភព្មែលត្រូវបានអ្ន ម្រ័ 

 រ ឯផនលិរនលត្រូវមរត្រូវបាននលិរឈដាយឈត្ ើការអ្ន វរតការត្គ ់ត្គងអាហារត្ ក ឈដាយស វរិិោព្  

អាកលក់ទរកព្កូច្ពកៀែ ក៏ព្ត្វូបត្ពរររតាមលកខខណឌ ទាមទារទាងំពនឹះផងបែរ៖ 

❑ អ្នកលក់ទឹកត្កូចឈកៀ ត្សស់ែូចជា ត្កូចឆ្មម រឈលឿង ត្កូចឆ្មម រដ រង ត្កូចឈពាធិ៍ារ់ និងត្កចូថ្ល ុង 

មែល ង្ហា ញទឹកត្កូចទុំងឈនោះឈៅទីតាុំងដនត្ព្ឹរត ិការណ៍ឈ ើយឈរៀ ចុំនិងលក់នលិរនលទុំងឈនោះសត្មា ់មរ រឈិោគោា ម្ៗឈដាយ  

គគលមាន ក់ៗឈរៀងខល នួ គឺត្រូវបានឈលើកមលងម្ិនបាច់ស ុំអាជាា  ័ណណ ឈទ  ឈ ើសិនជាទឹកត្កូចឈកៀ ត្សស់ត្រូវបានលក់ ឬ រឈិោគ 

ឈដាយម្ិនត្រូវបានមកដចនតាម្ម  ព្ិឈសសឈែើម្បីការពារ ការ់ និយ ឬល   ុំបារ់ម្ិនឱ្យមានឈម្ឈរាគឈទ ឈនាោះត្រូវមរ ិទនាយ 

ឈសចកដ ីជូនែុំណឹង* ខាងឈត្កាម្ឈនោះ  “NOTICE: This product has not been pasteurized or processed”. 

ព្ែពេទទរកបផាព ើពផេងពទៀត្ទាងំអស់ព្ត្វូបត្មានអាជ្ញា ែ័ណណ ។ 

អាជ្ញា ធរនិយត្កមមអាច្នរងទាមទារឱ្យមានអាជ្ញា ែ័ណណ ព្្រឹះស្ថា នច្ំណីអាហារ 

ពែើសិនជ្ញមានកងវល់អំរីស វត្ា ិភ្លរអាហារពាក់រ័នធនរងព្ែត្ិែត្តិការពសវាកមមអាហារបែលពលើកបលង 

ឬច្ំពពាឹះការខកខានមិនពរររតាមលកខខណឌ ទាមទារខាងពលើ។ 

**ដថ្ារែាបាលអាចនឹងត្រូវបានគិរដថ្ាឈដាយអាជាា ធរនិយរកម្ម  ឈែើម្បីព្ិនរិយនិងអ្ន ម្័រសុំណ ុំម   ទឈនោះ** 

ខុ្ំយល់ព្រមពរររតាមែទែបញត្តនិនវធិានអនាម័យចំ្ណអីាហាររែឋ Oregon OAR 333-150-0000។ ពព្ៅរពីនឹះ ខុ្ំសូមអឹះអាងថ្ន 

រ័ត៌្មានបែលានផដលឱ់្យពៅកន ុងសណំ ំបែែែទពនឹះ ្ឺព្ត្រមព្ត្វូ។ព្ត្វូបត្រកាទ កសំណ បំែែែទពនឹះពៅទីតាងំននព្ររត្តកិារណ៍កន ុងពមា៉ោ ងពធវើការទាងំអស់។ 

 រិឈលខាអ្នកដាក់ពាកយស ុំ៖ ______________________________________________________________    កាល រឈិចេទ៖ ____________ 
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ចុំឈពាោះអ្នកលក់អាហារ៖ 

NOTICE: 

Food served at this location 

may not have been inspected 

by the regulatory authority” 

ចុំឈពាោះអ្នកលក់ទឹកត្កូចឈកៀ ៖ 

NOTICE: 

Food served at this location 

may not have been inspected 

by the regulatory authority.” 

Raw citrus juices have not been 

pasteurized or processed. 

*ជាឈចរនា ឈគម្ិន កមត្ ឈសចកដ ីជូនែុំណឹង ឈនោះឈទ 
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