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TERMS AND CONDITIONS FOR USE OF ECLIPSE GLASSES
Please read these Instructions for Use carefully before using the Eclipse Glasses. Your purchase
and use of the Eclipse Glasses constitutes your agreement to these Terms and Conditions. Failure to
follow these Instructions for Use may result in serious personal injury, including permanent eye
damage. If you do not understand these Instructions or cannot follow them diligently and completely,
then you should not look at the Sun at any time, with or without the Eclipse Glasses.
The term “Eclipse Glasses” refers to the special cardboard-and-polymer optical products, marked “ISO 12312-2” and
“SAFE FOR DIRECT SOLAR VIEWING”, manufactured by Rainbow Symphony of Reseda CA or American Paper Optics of
Bartlett TN, and sold by Eclipse2024.org for the purpose of viewing the Sun during the solar eclipse of April 8, 2024, by or
under the direct supervision of a person 18 years of age or above and in accordance with these Instructions for Use.
Observing the Sun directly, without the benefit of eye protection provided by the Eclipse Glasses, will likely result in
serious personal injury, up to and including permanent eye damage and blindness. When these Instructions for Use are
followed completely and precisely, the undamaged and unmodified Eclipse Glasses have been proven to be safe and effective
in allowing direct, short-term viewing of the Sun. If these Instructions for Use are not followed, or if damaged or modified
Eclipse Glasses are used, permanent eye injury could result.
You should never look directly at the Sun, with or without the aid of the Eclipse Glasses, if you have any temporary or
permanent medical or other condition which either (1) prevents your use of the Eclipse Glasses according to these
Instructions for Use, or (2) which predisposes you to an increased or special risk of incurring, worsening, or contributing to the
effects of any optical condition, or other medical, health, or other condition, by looking or attempting to look at the Sun.
You should never attempt to perform any other activity (such as driving or walking) while using the Eclipse Glasses.
You agree that if you allow others to use the Eclipse Glasses, you will provide each such user with a copy of these
Instructions for Use and will make sure such user reads and understands the Instructions for Use before using the Eclipse
Glasses.

By using the Eclipse Glasses to view the Sun, you agree with the following:
(a)
you understand these Instructions for Use completely;
(b)
you understand and accept the risks associated with improper use of the Eclipse Glasses;
(c)
you accept full responsibility for, and assume all risks associated with, the act of viewing the Sun, with
or without the use of the Eclipse Glasses; and
(d)
the Eclipse Glasses are fragile, and any damage or modification will render them immediately and
permanently unusable for their intended purpose.
Release and Limitation of Liability
By way of purchasing and using the Eclipse Glasses, you are irrevocably releasing, indemnifying, and holding harmless the
manufacturer and seller from any liability, loss, claim and expense (including attorney’s fees), including but not limited to
bodily injury or other personal harm, which may result from using the Eclipse Glasses under any circumstances or conditions
and irrespective of jurisdiction. Neither the manufacturer nor the seller will be responsible for any damages of any kind,
irrespective of reasons, conditions or circumstances, including malfunctioning of the Eclipse Glasses. All risks associated with
using the Eclipse Glasses rest solely and entirely with the user, irrespective of whether the Eclipse Glasses are used by the
original purchaser or any third party. You fully understand and assume the risks in using the Eclipse Glasses. You confirm that
you have read this release of liability and fully understand its terms and that you have given up substantial rights by
purchasing and using the Eclipse Glasses.
THE MANUFACTURER AND SELLER OF THE ECLIPSE GLASSES MAKE NO WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESSED
OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THE ECLIPSE GLASSES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGMENT. NEITHER THE
MANUFACTURER NOR THE SELLER SHALL BE LIABLE FOR ANY OTHER DAMAGES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR EXEMPLARY DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION IN
CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY), SUCH AS, BUT NOT LIMITED TO, LOSS OF
ANTICIPATED PROFITS OR BENEFITS RESULTING FROM, OR ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH THE USE OR
FURNISHING OF THE ECLIPSE GLASSES OR THE PERFORMANCE, USE OR INABILITY TO USE THE SAME, EVEN IF THE
MANUFACTURER OR SELLER HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. IN NO EVENT WILL THE
MANUFACTURER’S OR SELLER’S TOTAL LIABILITY EXCEED THE PRICE PAID FOR THE PRODUCT.
Note Regarding Translations
Translations of these Instructions for Use into various languages are provided “AS-IS” and solely for the convenience of the reader.
Eclipse2024.org has made reasonable efforts to ensure the accuracy of the Translations; however, in the event of any perceived discrepancy in
meaning or interpretation between the English version and any Translation, the English version will prevail. You should not act in reliance on anything
contained in any Translation of these Instructions for Use, but should refer to the official English version.
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សូ រ្រ�សេពញេលញ – ៃថ�ទ ៨
ី ែខេម� ��ំ២ ០២៤
សូម��គមន៍ មក�ន់្របេទស�េមរ �ក�ងេជើង!
េយើង�នកិត�ិយស��ំង�ស់ ែដលអ� ក�នេ្រជើសេរ �សមកេលង្របេទសរបស់េយើង ក��ងេ�លបំណងេដើម្បីទស្ស�សូ រ្រ�សេពញេលញ
េហើយេយើងចង់ឲ្យអ� ក្រគប់���ចេមើលេឃើញ ្រពឹត�ិ�រណ៍ដ៏អ��រ្យេនះេ�យសុវត� ិ�ព!

េយើងនឹងផ�ល�
់ រែណ�ំ�ង
ំ េនះេ�ក��ង <��របស់អ�ក> ស្រ�ប់ែត�ព�យ្រស� លរបស់អ�កប៉ុេ�
� ះ។ េសចក� ីែណ�ំ ទិសេ� និង�របដិេសធ�រទទួ លខុស្រត�វ
���អង់េគ� ស ("េសចក� ីែណ�ំ") គឺ�្របភពព័ត�
៌ ន និង�រែណ�ំដេ៏ ពញេលញស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ
ស្រ�ប់�រេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យ��ល់។ េសចក� ីែណ�ំព�
ី រេ្របើ្រ�ស់�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រ https://tinyurl.com/2024Instructions
េហើយអ� ក្រត�វែត�នឲ្យយល់ និងេធ� �
� ម�រែណ�ំ�ង
ំ េនះេដើម្បី�ចេ្របើ្រ�ស់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សេនះ�ន។ �រខក�នមិន�នេធ� ��ម�រែណ�ំ
�ចប�
� លឲ ្យ�នេ្រ�ះ�� ក់��ល់ខ� �នធ� ន់ធ�រ។
្រក �ម��វ �ទូ េ�សូ រ្រ�សៃថ�ទី៨ ែខេម� ��២
ំ ០២៤ �� “សូ រ្រ�សេពញេលញ” ប៉ុែន� េដើម្បីឲ្យអ� ក�ចេមើលេឃើញ�ពេពញេលញេនះ
អ� ក្រត�វែតស� ិតេ�តំបន់ដីែដលតូ ចចេង� �ត ែដលឆ� ង�ត់ទ�ប�េមរ �ក�ងេជើង (ែដលេ��គន� ងេពញេលញ)។ ្របសិនេបើអ�កមិនេ�ក��ងគន� ងេនះេទ
អ� កនឹងេឃើញសូ រ្រ�សែតមួ យែផ�កប៉េុ �
� ះ! ដូ េច� ះេហើយ ���រសំ�ន់�ស់ែដល្រត�វដឹង� េតើអ�កស� ិតេ�េលើគន� ងេពញេលញេនះឬអត់
េហើយ វ �ធី��ស� ស្រ�ប់អ�កេ្របើ្រ�ស់នឹង្រត�វ�នពន្យល់េ�ក��ងេពល�ប់ៗ។

គន� ងេពញេលញ

េសចក� ីែណ�ំសេង� ប

េសចក� ីែណ�ំលំអិត

�ក្យ� "ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស" ែដល្រត�វ�នេ្របើក��ងឯក�រេនះ ្រត�វ�នយល់��តំ�ងឲ្យ “Eclipse Glasses” ែដល�នេ�ក��ង�របដិេសធ�រទទួ លខុស្រត�វ
េ�ក��ងទំព័រទីមួយ និងេ��មកែន� ងេផ្សងៗេទៀតៃនឯក�រេនះ។
�រេ្របើ្រ�ស់ ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស របស់អ�កេដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យ គឺ�កិច�្រពមេ្រព�ង្រសបច�ប់មួយ។
អ� ក្រត�វែតេធ� ��ម�រែណ�ំព�
ី រេ្របើ្រ�ស់� ំងអស់ែដល�នេ�ក��ងេសចក� ែី ណ�ំ ឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វនិង� ំង្រស �ង េដើម្បីេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សេនះ
�ម�នេមើល្រពះ�ទិត្យ្រគប់េពលេវ�។ ្របសិនេបើអ�កមិនយល់ពី�រេ្របើ្រ�ស់ ឬ្របសិនេបើអ�កមិន�ចេធ� ��ម�រែណ�ំ� ំង្រស �ងនិង្រតឹម្រត�វ
ឬ្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រសបនឹងលក� ខណ�� ំងអស់េ�ះេទ អ� ក្រត�វ�នែណ�ំ និងមិន្រត�វ�នេលើកទឹកចិត� ឲ្យេមើល្រពះ�ទិត្យេ�េពល�មួ យ
េ�យេ្របើមេធ��យ�មួ យេ�ះេឡើយ។
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េសចក� ីែណ�ំស េង� ប ពី�រេ្របើែវ�ន�េមើល សូ រ្រ�ស

េសចក� ីែណ�ំសេង� បេនះ ្រត�វ�នដក្រសង់េចញពីេសចក� ីែណ�ំលម� ិតក��ង��ែខ� រែដលអ� ក្រត�វែត�ន
យល់ និងេ�រព�ម� ំង្រស �ង េដើម្បី�ចេ្របើ្រ�ស់ ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស ក��ង�រេមើលសូ រ្រ�ស�ន។

១) រកេមើលទី�ំងរបស់អ�កេ� eclipse2024.org/find-times េដើម្បីេមើល� េតើនឹង�នសូរ្រ�សេពញេលញេ�ទីេ�ះឬេទ
្រពម�ំងេដើម្បី ដឹងពីេពលេវ��៉ន់��ន ស្រ�ប់�រេមើលសូរ្រ�សមួ យែផ�ក េហើយ(េបើ�ន) គន� ងសូ្រ�សេពញេលញ
ស្រ�ប់ទី�ំងេ�ះ។
២) សូរ្យ្រ�សេពញេលញ គឺ�្រពឹត�ិ�រណ៍ដ៏អ��រ្យបំផុតមួ យ ប៉ុែន� អ�ក�ចរ �ក�យនឹងបទពិេ�ធន៍េនះ
លុះ្រ�ែតអ� កស�ិតេ�ក��ង "គន� ងេពញេលញ" ែដល�នច��យែត ២០០គីឡ
� ែម៉្រតប៉ុេ�
� ះ។ ្របសិនេបើ �ពេពញេលញេនះ
មិន�ចេមើលេឃើញពីទី�ំងេមើលែដល�នេរៀបចំរបស់អ�ក
េយើងសូមែណ�ំអ�កឲ្យ��ស់ប�រទី
� �ង
ំ េ�ក��ងទី�ំងេផ្សងមួ យេទៀត ែដលេ�ែតស�ិតេ�ក��ងគន� ងេពញេលញ!
៣) េដើម្បីេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស ស្រ�ប់េមើលសូរ្រ�ស ចូ រ�ក់ក�� ក់ៃនែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េ�យ��ល់េលើែភ� ករបស់អ�ក
េដើម្បីឲ្យ��ច�រ�រែភ� ករបស់អ�ក�ន�ំង្រស �ង ស្រ�ប់�រេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យ��ល់។
៤) េពលែដល្រត�វេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យ៖
ក. ្របសិនេបើសូរ្រ�ស នឹងមិន េពញេលញ េ�ទី�ំងរបស់អ�កេទេ�ះ
អ� ក�ចេមើល�េ�យេ្របើ្រ�ស់ែវ�ន�េនះ�ន្រគប់េពល។ ែភ� ករបស់អ�ក�ចទទួ លរងផលប៉ះ�ល់�អចិៃ�ន� យ៍
្របសិនេបើអ�កេមើល្រពះ�ទិត្យ េ�យ��ន�រ�រ�រ្រតឹម្រត�វ!
ខ. ្របសិនេបើសូរ្រ�ស នឹងេកើតេឡើង េពញេលញ េ�ទី�ំងរបស់អ�ក
េ�ះអ� ក្រត�វែតេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យេ្របើ្រ�ស់ែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស
ខណៈេពលែដល�នែផ�ក�មួ យៃនពន� រឺ បស់្រពះ�ទិត្យប��ញេឡើង - សូម្បីែតែផ�កែដលភ� ឺដ៏តូចមួ យក៏េ�យ
ឲ្យែតអ� ក�ចេមើលេឃើញ។ ែភ� ករបស់អ�ក�ចទទួ លរងផលប៉ះ�ល់�អចិៃ�ន� យ៍
្របសិនេបើអ�កមិនេធ� ��ម�រែណ�ំេនះេទ!
១. េ�ះ��៉ង�ក៏េ�យ ្រតឹមែតក��ងអំឡ
� ងេពលដ៏ខ�ីៃនសូរ្រ�សេពញេលញ
េ�េពលែដល��នែផ�ក�មួ យៃនពន� ្រឺ ពះ�ទិត្យ្រត�វ�នេមើលេឃើញឬងងឹតស��ង
សូមេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យ��ល់េ�យមិន�ំ�ច់េ្របើែវ�ន�េ�ះេទ ។
២. �ម�រពិត
្របសិនេបើអ�កព��មេ្របើែវ�ន�េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យេ�ក��ងកំឡ
� ងេពលសូរ្រ�សេពលេលញ
អ� កនឹងេមើលមិនេឃើញអ� ��ង
ំ អស់!
៣. អ� ក្រត�វែត�ក់េវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស វ �ញ��មៗ ប��ប់ពីសូរ្រ�សេពញេលញ�នប�� ប់
េហើយែផ�កៃនពន� ឺរបស់្រពះ�ទិត្យ្រត�វ�នេមើលេឃើញេឡើង វ �ញ។
៥) និ�យម�៉ ងេទៀត

េ�េពលែដលែផ�ក�មួ យៃនរង� ងព
់ ន� រឺ បស់្រពះ�ទិត្យប��ញេឡើង
អ� ក្រត�វែតេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យ!
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េសចក� ីែណ�ំល ំអិត ស្រ�ប់�រេ្របើែវ�ន�េមើល សូ រ្រ�ស
ដំបូង អ� ក្រត�វយល់�ក្យស័ព�មួយចំនួន�មុនសិន!
ស្រ�ប់ដំេណើរេ�ចរ និងស្រ�ប់ទី�ំងនីមួយៗេ�េលើែផនដី គឺ�នេ��ះែដល្រត�វ�នេគ�ក់ឲ្យ�ម្រពឹត�ិ�រណ៍សំ�ន់នីមួយៗ។
េ��ះ�ង
ំ េនះ�នដូ ច�៖

េ��ះ
្រពឹត�ិ�រណ៍

�រពិព ណ៌�ដំេណើរ
េ�ចរ

C1

�រ�ប់េផ�ើម�នដំេណើរសូ

C2

�រ�ប់េផ�ើមៃនសូរ្រ�ស

ចំណុ ច
ក�
� ល
ៃន
សូ រ្រ�ស

េតើ� �នលក� ណ ៈដូ ចេម� ច?

េតើ� �នលក� ណ ៈដូ ចេម� ច?

(ស្រ�ប់សូរ្រ�សេពញេលញ)

(ស្រ�ប់សូរ្រ�សមួ យែផ�ក)

រ្រ�សមួ យែផ�ក

** អត់េកើត�ន! **

េពញេលញ

ចំណុចក�
� លៃន
សូរ្រ�សេពញេលញ

C3

ចុងប�� ប់ៃនសូរ្រ�សេព

C4

ចុងប�� ប់ៃនដំេណើរសូរ្រ�

** អត់េកើត�ន! **

ញេលញ

សមួ យែផ�ក
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១) េសចក� ែី ណ�ំទូ េ� ៃន�រេ្របើ្រ �ស់ ែវ�ន�េមើល សូ រ្រ�ស
១) [្របសិនេបើ�ន] េបើក្របអប់យកែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស េ�យ្រប �ង្របយ័ត�។
២) ែថរក�ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សឲ្យ�នល� េ�េពលែដលអ� កមិនេ្របើ្រ�ស់�។
៣) ពិនិត្យែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស �ល់មុនេពលេ្របើ។ ្របសិនេបើក�� ក់ែកវ្រត�វ�នខូ ច�ត
ឬ�ន�ប់កំណ�មួ យ អ� ក្រត�វ�ត់ េហើយបំ��ញែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សេ�ល េហើយ ទទួ លយកែវ�ន�មួ យថ�ីមកជំនួស វ �ញ
េ�យែស�នកូ តេនះ។
៤) ្របសិនេបើហ��ល�រ�ររបស់ក�� ក់្រត�វខូ ច�ត េ�យ្រប�រ�មួ យ សូ មកុំេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សេ�ះ
េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យឲ្យេ�ះ មិន�េ�េពល�ក៏េ�យ។
៥) ចូ រកុំបកហ� �ល�រ�ររបស់ក�� ក់េចញពីែវ�ន�ឲ្យេ�ះ េហើយកុំេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស
ែដល��នហ� �លក�� ក់េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យឲ្យេ�ះ។
៦) ក�� ក់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស ែដល្រតឹម្រត�វ�មបេច� កេទស នឹង��ំងពន� ឺែដល�ចបង� េ្រ�ះ��ក់
ក៏ដូច��ំរស� ីយូ វ �និង�ំរស� ីពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ ែដល�នេ្រ�ះ��ក់ផងែដរ។
ដូ េច� ះ��នសុវត� ិ�ព� ំង្រស �ង ក��ង�រេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សមួ យេនះ
េបើេ�ង�ម�រចង��លប��ញ េ�ក��ងេសចក� ីែណ�ំ� ំងេនះ េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យ្រគប់េពលេវ�។
មិន�ន "រស� ីសូរ្រ�ស" ពិេសស�ែដលេធ� �ឲ្យ�រេមើល្រពះ�ទិត្យ �នេ្រ�ះ��ក់តិច
ឬេ្រចើនក��ងកំឡ
� ងេពលសូ រ្រ�សេ�ះេទ។
៧) អ� ក្រត�វេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េ��មអ� �ែដល�នពិពណ៌�េ�ទីេនះ េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យសុវត� ិ�ព
េ�េពលែដលែផ�ក�មួ យៃនពន� ឺរបស់្រពះ�ទិត្យ�ចេមើលេឃើញ។ េនះ��រពិត
េ�យមិនគិតពីេពលេវ�ែដល�នេមើលេឃើញ (ដូ ច� ”C2” និង ”C3” ដូ ចែដល�នេរៀប�ប់�ងេលើ)
ែដលអ� ក�នថតទុក ពី្របភព�មួ យ។
៨) ចូ រកុំេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស រ ួម�មួ យនឹងេតេលទស្សន៍ ែកវយឹត �៉សុីនថត ក�� ក់ឬឧបករណ៍អុបទិក ឬវត��េផ្សងេទៀត
ែដល�ចប��ន
� ឬ�នចំ�ង
ំ ��តៃនពន� ឺ ("ឧបករណ៍អុបទិក") ។
៩) កុំែបរឧបករណ៍ អុបទិក�មួ យចំ ឬេ��ះេ��ន់្រពះ�ទិត្យ េហើយមិន្រត�វេមើលរ ូប�ពរបស់្រពះ�ទិត្យេ�យ��ល់
េ�យេ្របើឧបករណ៍អុបទិក ែដលចង��លេ�ចំ្រពះ�ទិត្យ ឬក៏�ម�រ្របមូ លផ� ំ� ឬបែង� រពន� ឺរបស់្រពះ�ទិត្យ។
១០) សូ មកុំេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស �មួ យសត� ឬអ� កែដល�នប��េខ�យ�បេ�
� ះ�សន� ែដលមិន�ច�ន យល់
និងេ�រព�មលក� ខណ�ត្រម�វ ស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សេនះ េបើមិនដូ េច� ះេទ
ពួ កេគ្រត�វទទួ លខុស្រត�វ�មច�ប់ចំេ�ះផលវ ��កៃនសកម� �ពរបស់ពួកេគ។
១១) េដើម្បីេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស៖
�ន់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស ឲ្យចំក�
� ល រ�ង ែភ� ករបស់អ�ក និង្រពះ�ទិត្យ
េហើយេមើល�មក�� ក់ែដលមិនខូ ច�តេ��ះេ�រក្រពះ�ទិត្យ
េ�យ�ន់�ឲ្យ�ប់ ក��ងចេ��ះរ�ងែភ� ក និង្រពះ�ទិត្យ។
ក��ងករណីែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស �ន�ង�្រក�ស�តុង
អ� ក�ចបត់្រក�ស្រក�ស�តុង �មវ �ធី�ក៏េ�យ
េដើម្បីឲ្យ�ក់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�សេនះ �នដូ ចេយើង�ក់ែវ�ន�ធម� �ែដរ។
ចូ រកុំេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យ��ល់ ខណៈេពលែដល�មិន�ន់េពញេលញ
(�នន័យ�ក��ងអំឡ
� ងេពលរ�ង C2 និង C3
ែដលអ� កនឹងកត់ចំ�េំ �ក��ង��ង�ងេ្រ�ម ្របសិនេបើេពលេវ�ែបបេនះ �ច្រប្រពឹត�េ��ន
ស្រ�ប់ទី�ំងរបស់អ�ក)
លុះ្រ�ែតអ� កកំពុងេមើលសូ រ្រ�សេ�យ��ល់�មរយៈក�� ក់ែដលអត់ខូចរបស់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស។
១២) ចូ រកុំេ្របើស��រៈ ឬវត���មួ យេ្រ�ពីក�� ក់ែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស ែដល�នដំេឡើងេ�ក��ងៃដរបស់អ�កេ្របើ
ដូ ចេ�នឹង�រផលិតពីេ�ងច្រក �រ�ំងស្រ�ប់�រ�រែភ� កេ�េពលែដលអ� កចង់េមើល្រពះ�ទិត្យឲ្យេ�ះ។
១៣) ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរ�ក់ទងនឹង�រែណ�ំ� ំងេនះ សូ ម�ក់ទងមក�ន់ Eclipse2024.org េ�េលើទំព័រ
https://tinyurl.com/glasses-questions។
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២) ែស� ងយល់អំព ីេ�៉ង្រពឹត�ិ�រណ៍សូ រ្រ�ស�ក់� ក់ ស្រ�ប់ទ ី�ង
ំ របស់អ�ក
េ�យែផ� កេលើព័ត៌�នែដល�នផ� ល់ជូនេ� eclipse2024.org/find-times ស្រ�ប់ទី�ំងរបស់អ�ក សូ មបំេពញ ្របេ�គ�ងេ្រ�ម៖

ស្រ�ប់ទ ី�ង
ំ របស់ខ��ំ សូ រ្រ�សគឺ៖

េពញេលញ

មិនេពញេលញ

(គូ សរង� ង់ែតមួ យ)

្របសិនេបើសូរ្រ�ស េពញេលញ
េ�ក��ងទី�ង
ំ របស់អ�ក
ចូ រេធ� ��មេសចក� ីែណ�ំែដល�នេ�ក��ង

្របសិនេបើសូរ្រ�ស មិនេពញេលញ
េ�ក��ងទី�ង
ំ របស់អ�ក
ចូ រេធ� ��មេសចក� ីែណ�ំែដល�នេ�ក��ង

“សូរ្រ�ស គឺ�ន�ព

“សូរ្រ�ស គឺ�ន�ព

េ�ទី�ង
ំ របស់ខ��ំ”

េ�ទី�ង
ំ របស់ខ��ំ”

េពញេលញ

មិនេពញេលញ

ែផ�ក�ងេ្រ�ម៖

ែផ�ក�ងេ្រ�ម:
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គឺ�ន�ព េពញេលញ េ�ទី�ង
ំ របស់ខ��ំ **

អ� កស� ិតេ�េលើគន� ងសូ រ្រ�សេពញេលញ េហើយនឹង�នជួ ប្រពឹត�ិ�រណ៍ដ៏ក្រម និងអ��រ្យេនះ! ��ន�រៈសំ�ន់��ំង�ស់ស្រ�ប់អ�ក
េដើម្បី�ចកំណត់ េ�េពលែដល�នសូ ្រ�សេពញេលញ េ�ទី�ំងរបស់អ�ក។ អ� កនឹង�ចេធ� �ដូេច� ះ�នេ�យេ�ងេ�េលើេពលេវ�
ែដលអ� ក�នកត់សំ�ល់េ��ងេ្រ�ម េហើយក៏េ�យ�រែត�នឹង��នពន� ឺ្រពះ�ទិត្យែដល�ចេមើលេឃើញ
េ�ក��ងកំឡ
� ងេពលសូ រ្រ�សេពញេលញេ�ះេទ។
១)

ែផ�កេលើព័ត៌�នែដលផ�ល់េ�យ eclipse2024.org/find-times ស្រ�ប់ទី�ំង�ក់�ក់របស់អ�ក ចូ រកត់្រ�េពលេវ��៉ន់��ន
ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍សូរ្រ�សនីមួយៗ ែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម (្រត�វេចះៃលេពលេវ� េ��មេពលេវ�េ�តំបន់របស់អ�ក!)៖

មុនដំ�
ក់�ល C1

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

* មិន�នសូ រ្រ�ស *

C1

ដំេណើរមួ យ
ែផ�ក�ប់េផ�ើ
មេ�េ�៉ង៖

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

C2

ដំេណើរ
េពញេលញ
�ប់េផ�ើមេ�
េ�៉ង៖

េ្រ�យ C2
អ� ក�ចេមើលេ�
យែភ� កទេទ�ន

ចំណុ ច
ក�
� ល
ៃន
សូ រ្រ�ស

�ប់េផ�ើម
េ�េ�៉ង៖

អ� ក�ចេមើលេ�
យែភ� កទេទ�ន!

C3

ដំេណើរេពញ
េលញប��ប់
េ�េ�៉ង៖

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស ម� ងេទៀត

C4

ដំេណើរមួ យ
ែផ�កប��ប់
េ�េ�៉ង៖

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

ប��ប់ព ីដំ
�ក់�ល

C4

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

* មិន�នសូ រ្រ�ស *
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២) ថ��េបើអ�កស� ិតេ�ក��ងគន� ងសូ រ្រ�សេពញេលញ អ� ក្រត�វែតេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យ្រគប់េពល មុននឹងដំ�ក់�ល

C2 ឬប��ប់ពដ
ី ំ�ក់�ល C3 េ�េពលែដលសូ រ្រ�សមិន�ន�ពេពញេលញ។
៣) អ� ក�ចសេង� តេលើ្រពះ�ទិត្យេ�យែភ� កទេទ (េ�យមិនេ្របើែវ�ន�េមើលសូ រ្រ�ស) ែតក��ងករណី�ងេ្រ�មប៉ុេ�
� ះ៖
ក. ្របសិនេបើសូរ្រ�សេពញេលញ េ�ក��ងទី�ំងរបស់អ�ក (អ� កគឺ "េ�ក��ងគន� ងេ�ចរ") និង
ខ. ក��ងកំឡ
� ងេពលេពញេលញ (្របែហលក��ងអំឡ
� ងេពលពី C2 េ� C3 ស្រ�ប់ទី�ំងរបស់អ�កែដលអ� ក�នកត់ស��ល់�ងេលើ)
និង
គ. េ�េពលែដលពន� ឺរបស់្រពះ�ទិត្យ្រត�វ�ន្រគបដណ�ប់េពញេ�យ្រពះចន� �ង
ំ ្រស �ង។
េពលេវ�ពិត្រ�កដ ៃនសូ រ្រ�សេពញេលញ នឹងែ្រប្រប� ល�៉ង��ំង�្រស័យេលើទី�ំងពិត្រ�កដរបស់អ�ក
េហើយដូ េច� ះអ� ក្រត�វែត�នកត់ស��ល់ និងកត់្រ�េពលេ�៉ងែដល�៉ន់��ន�មុន។ េពលេវ�ែដលអ� កកត់្រ��ងេលើ
គឺ�េពលេវ��៉ន់��ន!
៤)

�ថ�ីម�ងេទៀត េ�យមិនគិតពីេពលេវ�� ែដលអ� ក�នកត់ស��ល់េ�ក��ង��ង�ងេលើ
ឬ្របមូ ល�នពី្របភព�ងេ្រ��មួ យេ�ះ អ� ក្រត�វែតេមើល្រពះ�ទិត្យេ�យេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស
េ�េពលែដលែផ�ក�មួ យៃនពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ�ចេមើលេឃើញ។

៥)

េសចក� ីែណ�ំ� ំងេនះ ្រត�វ�នអមេ�យ្រ�ហ� ក
� ពន្យល់�ជំនួយដល់�រយល់ដឹង។

អ� ក្រត�វ�នឲ ្យយល់ ដឹង និងេធ� ��មេសចក� ីេរៀប�ប់ដូច�ងេ្រ�ម៖

ខ��ំ្រត�វែតេធ� ��ម�រែណ�ំ �ំងអស់ �ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់
ែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍េនះេ�យសុវត� ិ�ព។

្របសិនេបើែផ�ក�មួ យៃនរង� ង់ពន� ឺ្រពះ�ទិត្យ �នពន� ឺេចញមក
ខ��ំ ្រត�វែត េ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េ�េពលេមើល្រពះ�ទិត្យ។
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គឺ�ន�ព មិនេពញេលញ េ�ទី�ង
ំ របស់ខ��ំ **

អ� កមិនស� ិតេ�ក��ងគន� ងសូ រ្រ�សេពញេលញ េហើយដូ េច� ះអ� កនឹងមិន�នជួ ប្របទះ �ព្រសស់��តៃនសូ រ្រ�សេពញេលញេ�ះេទ។
(េយើងសូ មែណ�ំអ�កឲ្យកំណត់ទី�ំងខ� �នឯងេ�ក��ងគន� ងសូ រ្រ�សេពញេលញេឡើង វ �ញ
េដើម្បីែចករ� ែលកបទពិេ�ធន៍ដ៏អ��រ្យមួ យេនះ�មួ យពួ កេយើង!)
១)

ែផ�កេលើព័ត៌�នែដលផ�ល់េ�យ eclipse2024.org/find-times ស្រ�ប់ទី�ំង�ក់�ក់របស់អ�ក ចូ រកត់្រ�េពលេវ��៉ន់��ន
ស្រ�ប់្រពឹត�ិ�រណ៍សូរ្រ�សនីមួយៗ ែដល�នេរៀប�ប់�ងេ្រ�ម (្រត�វេចះៃលេពលេវ� េ��មេពលេវ�េ�តំបន់របស់អ�ក!)៖

មុនដំ�
ក់�ល C1

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

* មិន�នសូ រ្រ�ស *

C1

ដំេណើរមួ យ
ែផ�ក�ប់េផ�ើ
មេ�េ�៉ង៖

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

ចំណុ ច
ក�
� ល
ៃន
សូ រ្រ�ស

�ប់េផ� ើម
េ�េ�៉ង៖

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

C4

ដំេណើរមួ យ
ែផ�កប��ប់
េ�េ�៉ង៖

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

ប��ប់ព ីដំ
�ក់�ល

C4

អ� ក្រត�វែត
េ្របើែវ�ន�េមើលសូ
រ្រ�ស

* មិន�នសូ រ្រ�ស *

(ចូ រកត់ចំ��
ំ ��នដំ�ក់�ល C2 និង C3 ក��ង��ងេ�ះេទ េ�យ�រសូ រ្រ�ស�ន�ពមិនេពញេលញ េ�ទី�ំងរបស់អ�ក!)

២) េ�យ�រែតសូ រ្រ�ស�ន�ពមិនេពញេលញេ�ទី�ង
ំ របស់អ�ក
អ� ក្រត�វែតេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស្រគប់េពលេវ��និច�េដើម្បីេមើល្រពះ�ទិត្យ។ ��រប��ក់ម�ងេទៀត
េយើងសូ មែណ�ំឲ្យអ� កេធ� �ដំេណើរេ��ន់គន� ងេ�ចរេពញេលញ។ អ� ក្រត�វ្រ�កដ� អ� ក�នយកែវ�ន�េមើលសូរ្រ�សេ��មួ យអ� ក
េដើម្បី�ចេមើលដំេណើរៃនសូ រ្រ�ស ្របកបេ�យសុវត� ិ�ព!
៣) េសចក� ីែណ�ំ� ំងេនះ ្រត�វ�នអមេ�យ្រ�ហ� ក
� ពន្យល់�ជំនួយដល់�រយល់ដឹង។

អ� ក្រត�វ�នឲ ្យយល់ ដឹង និងេធ� ��មេសចក� ីេរៀប�ប់ដូច�ងេ្រ�ម៖

ខ��ំ្រត�វែតេធ� ��ម�រែណ�ំ �ំងអស់ �ក់ទងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់
ែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ឧបករណ៍េនះេ�យសុវត� ិ�ព។

ខ��្រំ ត�វែតេ្របើែវ�ន�េមើលសូរ្រ�ស �និច� េ�េពលេមើល្រពះ�ទិត្យ។
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