
កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ
ជាាមួួយ PaintCare

ផលិិតផលិ PaintCare
ផលិិតផលិទាំា�ងឡើ�ះមួា�តច្នៃមួៃ ឡើ�ៅឡើ�លិអ្នៃ�ទិាំញវិា ឡើ�ើយត្រូតូវិបាា�ទាំទួាំលិ 
យ�សត្រូមួាប់់�ារទាំមួៃា�់ ឡើ�ោយមួិ�គិិតច្នៃ�ៃ ប់កែ�ែមួ៖

 •  �ៃា�លិាប់ខាាងសែាប់តយ�មួមកែផៃ�ខាាង�ៃ�ង �ិងខាាងឡើត្រូ�ៅ៖ ជា័រ,  
អ្នាត្រូគិីលិី�, ឡើត្រូប់ើទាំឹ�, ជា័រអ្នាលិ់គិីត, ឡើត្រូប់ើឡើត្រូប់ង, លិាប់  
(រូមួមួា�សា�់�ៃា��ូត)

 •  �ៃា�លិាប់ឡើលិើ��ប់ូលិ, �ៃា�លិាប់��រាលិ (រួមួទាំា�ងឡើអ្ន�ាសូ�ឡើមួរិ�)
 •  ��ប់ូង, ត្រូទាំ�ាប់់, លិាប់ ត្រូសទាំាប់់ខាាង�ៃ�ង
 • សៃាមួត្រូប់�ា�់
 •  សីី�ិ�, ត្រូមួ�សណ៍៍ខាម��, វិាា�ីស, អ្នុីយឡើរាតា�ីស  

(សមួាសធាាតីឡើទាំោលិ)
 •  ឡើប់តីង�ារ�ារទាំឹ�ត្រូជាាប់/��ឡើបាោរ/�ៃា�ប់ិតឡើ�ើ  

�ិង�ៃា�សមួៃាប់់សតវលិិិត(មួិ�កែមួ�ជា័រ ឬជា័រទាំឹ�)
 • �ៃា��ូតកែ��, �ៃា�ប់ងាារកែត្រូ�ះ
 • លិាប់�ៃា�ទាំីវិាលិ �ិងទាំធីាៃារសួ�

��ប់ុីងកែ�លិឡើលិ� មួិ�មួា�សៃា�សមួាាលិ់ �ិងទាំឡើទាំ  
គិឺមួិ�ត្រូតូវិបាា�ទាំទាំួលិយ�ឡើ�ៅទាំីតា�ងទាំមួៃា�់ឡើទាំ។

មួិ�កែមួ�ផលិិតផលិ PaintCare
 • លិាប់�ៃា�ឡើសូើង,  មួា�សារជាាតិកែរា, សារធាាតីរំលិាយ
 • �ៃា�លិាប់�ណ៍៌អ្នឺរាូសូលិ (��ប់ុីងបាាញ់�ៃា�)
 • �ៃា�លិាប់យា�យ�ូ �ិង�ាវិា 
 • �ៃា�លិាប់ខាាងសិលិៈ� �ិងរប់ររ�សីី
 • សមួាសធាាតីខាាត់ប់ិទាំជា័រ, ឡើអ្នប់ុីង, �ាវិ, ប់ិទាំ�ាវិ
 • �ៃា�លិាប់, �ៃា�ប់កែ�ែមួ�ណ៍៌, �ៃា��ណ៍៌ឡើត្រូ�ឿងៗ, ជា័រ
 • �ារកែ�រ�សាឡើ�ើ (ផុ���ៃា�ស�លិាប់់សតវលិិិត)
 • ជាួសជាីលិ �ិងប់ិទាំ��ប់ូលិ
 •  ផលិិតផលិកែ�លិមួា�ឡើត្រូប់ើឡើ�ៅសុូ  ជា័រ  

�ិងឡើត្រូប់ងមួុយាងសត្រូមួាប់់�ា�់ត្រូ�ាលិ�ៃលិ់
 • �ៃា��ូតសមួាសធាាត-ី2
 • អ្នៃ�សមួិាត��ប់ូលិ
 • �ៃា�លិាប់ផៃ�វិ�រា�រណ៍៍ �ិងផៃា�សញ្ញាាា�រា�រណ៍៍
 • �ៃា��ូតកែ�ទាំា�ឧសសា��មួម (IM)
 •  ត្រូ�ីមួ�ុី�ផលិិតឧប់�រណ៍៍ឡើ�ើមួ (OEM) (�មួមវិិធាី�ាង) 

�ៃា�លិាប់ �ិង�ារប់ញ្ញាចប់់

សត្រូមួាប់់�័ត៌មួា�អ្ន��ី�ារកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ �ិង�ារឡើបាោះឡើ�ោលិឡើ�ោយ
ត្រូតឹមួត្រូតូវិ�ូវិផលិិតផលិមួិ�កែមួ� PaintCare សូមួទាំា�់ទាំងអ្នៃ�
ស�អ្នាតស�រាមួ ទាំីភ្នាៃា�់ងារសីខាភ្នាា�ប់រិសែា��ៃ�ងត្រូសី� �មួមវិិធាី
�ា�ស�ណ៍លិ់�ីលិ�ឡើ�ៅ�ាា�មួា�ឡើត្រូគិោះ�ៃា�់ ឬមួ�ុីរសាធាារណ៍��ារ។
XX-BRKHM-0522

�ៈាប់់ត្រូគិប់់ត្រូគិង�ៃា�លិាប់តត្រូមួូវិឱ្យយឧសសា��មួមផលិិត�ៃា�លិាប់ត្រូតូវិ
អ្នភ្នាិវិឌ្ឍឍ�មួមវិិធាីត្រូទាំត្រូទាំង់�ិរញ្ញាាវិតែ� ឡើ�ើយកែ�លិមួា� ទាំ��ួលិខាីសត្រូតូវិ
�ល់ិប់រិសែា�ឡើ�ើមួៈតី្រូគិប់់ត្រូគិង�ៃា�លិាប់សែាប់តយ�មួមឡើត្រូ�ោយឡើ�លិអ្នៃ� 
ឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់ឡើត្រូប់ើរួ� (ឡើ�ៅសលិ់)។ ត្រូ�ីមួ�ុី�ផលិិត�ៃា�លិាប់បាា�ប់ឡើងាើត 
PaintCare កែ�លិជាាអ្នងា�ារមួិ�រ�ត្រូបាា�់��ឡើណ៍ញ 
ឡើ�ើមួៈី��ឡើណ៍ើរ�ារ �មួមវិិធាីត្រូគិប់់ត្រូគិង�ៃា�លិាប់ឡើ�ៅ�ៃ�ងប់ណ៍ាារ�ា�ា�ា
កែ�លិមួា��ៈាប់់ជាាធារមួា�។

�មួមវិិធាីរួមួមួា��ារអ្នប់់រំអ្ន��ី�ារទាំិញ���ួ�ត្រូតឹមួត្រូតូវិច្នៃ��ៃា�លិាប់ 
�័ត៌មួា�ជា��ួយ�ា�ាសត្រូមួាប់់�ារឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់ឱ្យយ អ្នស់�ៃា�លិាប់កែ�លិ
ឡើ�ៅសលិ់ �ិង�ារឡើរៀប់��ទាំីតា�ងកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ�៏ងាយត្រូសួលិ 
ឡើ�ៅទាំូទាំា�ងរ�ា។

�មួមវិិធាីត្រូគិប់់ត្រូគិង�ៃា�លិាប់កែ�លិ
ឡើ�ៅសលិ់
ជាាឡើរៀងរាលិ់�ៃា��ៃា�លិាប់សែាប់តយ�មួមត្រូប់មួាណ៍ជាា 
800 លិា��ាា��ង ត្រូតូវិបាា�លិ�់ឡើ�ៅស�រ�ាអ្នាឡើមួរិ�។  
ឡើតើអ្នៃ��ឹងឡើទាំត្រូប់កែ�លិជាា 10 ភ្នាាគិរយ មួិ�ត្រូតូវិបាា�
ឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់ ឡើ�ើយអ្នា�ឡើត្រូប់ើសត្រូមួាប់់កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញបាា�?



ទាំី�កែ�ៃងកែ�លិត្រូតូវិយ��ៃា�លិាប់
ឡើ�ៅសលិ់
�ារកែ�ច្នៃ�ៃ�ៃា�លិាប់ឡើ�ើងវិិញគិឺ�ា�់កែតងាយត្រូសួលិជាាមួួយ 
PaintCare។ ឡើយើងឡើរៀប់��ទាំីត�ាងទាំមួៃា�់�ៃា�លិាប់ទាំូទាំា�ងរ�ា
�ា�ា ជាាមួួយ�ឹង�ៈាប់់ត្រូគិប់់ត្រូគិង�ៃា�លិាប់។ ឡើ�ើមួៈីកែសវងរ�ទាំីតា�ង
ទាំមួៃា�់កែ�លិឡើ�ៅជាិតអ្នៃ�ប់�ផីត សូមួឡើត្រូប់ើឧប់�រណ៍៍កែសវងរ�រប់ស់ 
PaintCare ឡើ�ៅ www.paintcare.org ឬឡើ�ៅទាំូរស័�ុមួ��ា�់
ប់ណ៍ាាញទាំា�់ឡើ�តី�ារណ៍៍រប់ស់ឡើយើង តាមួឡើលិខា  
(855) PAINT09។

រឡើប់ៀប់កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ
ទាំីតា�ង PaintCare ទាំទាំួលិយ�ត្រូគិប់់យីឡើ�ោច្នៃ��ៃា�លិាប់ផុាលិ់កែ�លិ
ឡើ�ៅសលិ់ ទាំា�ងលិីប់មួិ�ត្រូជាះ �ិងលិីប់ត្រូជាះ មួិ��ាឡើត្រូប់ើរួ�  
ឬមួា�អ្នាយី�ាលិរាប់សិប់�ៃា��៏ឡើ�ោយ។ ��ប់ុីងត្រូតូវិកែតមួា���ណ៍ះះ
ត្រូបាា��ាា��ង ឬតូ�ជាាង ឡើ�ើយ�ៃា�លិាប់ត្រូប់ឡើភ្នាទាំខាៃះមួិ�ត្រូតូវិបាា�
ទាំទាំួលិយ�ឡើទាំ។ ឡើមួើលិផុា�ងខាាងឡើត្រូ�ោយសត្រូមួាប់់ប់ញ្ញាីីច្នៃ�ត្រូប់ឡើភ្នាទាំអ្នវីខាៃះ
កែ�លិ PaintCare ទាំទាំួលិយ�សត្រូមួាប់់�ារកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ។

ទាំីតា�ងទាំមួៃា�់រប់ស់ PaintCare ទាំា�ងអ្នស់ទាំទាំួលិយ�រ�ូត�លិ់ត្រូបាា�
�ាា��ងច្នៃ��ៃា�លិាប់�ៃ�ងមួួយឡើលិើ�។ ទាំីតា�ងខាៃះទាំទាំួលិយ�ឡើត្រូ�ើ�ជាាង
ឡើ�ះ។ សូមួឡើ�ៅទាំូរស័�ុមួ��ា�់ទាំីតា�ងជាាមួី�ឡើ�ើមួៈីឱ្យយត្រូបាា���ា 
�ួ�ឡើគិអ្នា�ទាំទាំួលិយ����ួ��ៃា�លិាប់កែ�លិអ្នៃ��ង់ កែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ។

�ូរត្រូបាា���ា��ប់ុីង�ៃា�លិាប់ទាំា�ងអ្នស់មួា�គិត្រូមួប់ �ិងសៃា�ឡើ�ើមួ 
ឡើ�ើយផុ���ួ�វិាឱ្យយមួា�សីវិតែិភ្នាា� �ៃ�ងយា�យ�ូរប់ស់អ្នៃ�។  
យ��ួ�វិាឡើទាំៅ�ា�់ទាំីតា�ងទាំមួៃា�់ អ្ន���ងឡើ�លិឡើមួុោងឡើធាវើ�ារជាាទាំ ូ
ឡើទាំៅរប់ស់�ួ�ឡើគិ។ ឡើយើង�ឹងយ�វិា�ីទាំីឡើ�ោះ។

�ច្នៃត្រូមួ PaintCare
PaintCare ត្រូតូវិបាា�ផដលិ់មួូលិ�ិធាិឡើ�ោយច្នៃ�ៃឡើសវិាកែ�លិទាំូទាំាត់ឡើ�ោយ
ឡើរោង�ត្រូ�ផលិិតផលិ�ៃា�លិាប់សត្រូមួាប់់��ប់ុីង �ៃា�លិាប់�ីមួួយៗកែ�លិត្រូតូវិ
បាា�លិ�់ឡើ�ៅ�ៃ�ងរ�ា។ ឡើរោង�ត្រូ�ផលិិត�ា�់ច្នៃ�ៃឡើសវិាឡើទាំៅឱ្យយអ្នៃ�លិ�់
រាយ កែ�លិឡើត្រូ�ោយមួ�អ្ន�ីវិតូវិាឡើទាំៅឡើលិើតច្នៃមួៃច្នៃ��ៃា�លិាប់។ អ្នៃ�លិ�់
រាយត្រូតូវិបាា�ឡើលិើ�ទាំឹ��ិតូឱ្យយប់ងាាញតច្នៃមួៃឡើលិើប់ងាា�់ច្នៃ�ប់ង់ត្រូបាា�់រប់ស់
អ្នៃ�ឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់។ ជាួរច្នៃ�ៃឡើសវិាគិឺមួា��ាប់់�ី 30 ឡើស� �លិ់ $1.99 
�ិងខាីសគិៃាឡើ�ោយទាំ�����ប់ុីង �ិងតាមួរ�ា។

$0.30 – $0.49 ��ប់ុីង�ា�់តូ�ៗ (ឧទាំា�រណ៍៍ ផាញ �ិងខាវតស៍)
$0.70 – $0.99 ��ប់ុីង�ា�់ខាៃាត�ណ៍ាាលិ (ឧទាំា�រណ៍៍ 1 �ាា��ង)

$1.60 – $1.99 ទាំ���ធា�ជាាង រ�ូត�លិ់ 5 �ាា��ង
 

មួិ�កែមួ�ជាា�ារ��់ត្រូបាា�់
ច្នៃ�ៃឡើសវិាមួិ�កែមួ�ជាា�ារ��់ត្រូបាា�់ កែតវិាជាាកែផៃ�ច្នៃ�តច្នៃមួៃទាំិញ។ ច្នៃ�ៃឡើសវិា
ត្រូតូវិបាា�ឡើត្រូប់ើឡើ�ើមួៈីផដលិ់មួូលិ�ិធាិ�លិ់ច្នៃ�ៃ��ណ៍ាយ�ៃ�ង�ារ��ឡើណ៍ើរ�ារ
�មួមវិិធាី រួមួទាំា�ង�ារកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញ �ារអ្នប់់រំសាធាារណ៍� ប់ីគិាលិិ�  
�ិងច្នៃ�ៃ��ណ៍ាយឡើផសងឡើទាំៀត។

ទាំា�់ទាំងមួ��ួ�ឡើយើង
ឡើ�ើមួៈីកែសវងយលិ់ប់កែ�ែមួ ឬកែសវងរ�ទាំីតា�ងទាំមួៃា�់ សូមួ�ូលិឡើមួើលិ 
www.paintcare.org ឬឡើ�ៅទាំូរស័�ុ (855) PAINT09។

ឡើតើមួា�អ្នវីឡើ�ើតឡើ�ើង��ឡើ�ោះ�ៃា�លិាប់?
PaintCare ឡើធាវើឱ្យយត្រូបាា���ា �ៃា�លិាប់កែ�លិឡើ�ៅសលិ់រប់ស់អ្នៃ�
ត្រូតូវិបាា�លិាយឡើ�ើងវិិញឡើទាំៅ�ៃ�ង�ៃា�លិាប់កែ�ច្នៃ�ៃ ឡើ�ើងវិិញ ត្រូតូវិបាា�
ឡើត្រូប់ើជាាឡើត្រូប់ងឥ�ធ�� បាា�ផលិិតឡើទាំៅ�ៃ�ងផលិិតផលិ�ច្នៃទាំ ឬត្រូតូវិបាា�
ឡើបាោះឡើ�ោលិ ឡើ�ោយត្រូតឹមួត្រូតូវិ  ត្រូប់សិ�ឡើប់ើគិមា��ារឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់ជាាអ្នតែ
ត្រូប់ឡើយោជា�៍�ច្នៃទាំសត្រូមួាប់់វិាអ្នា�ត្រូតូវិបាា�រ�ឡើ�ើញ។

ឡើតើ�រណ៍ាអ្នា�ឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់�មួមវិិធា ី
ឡើ�ះបាា�?
ត្រូគិួសារ�ា�ាអ្នា�ទាំមួៃា�់�ៃា�លិាប់�ាតិ� ឬ�ៃា�លិាប់ 
ឡើត្រូប់ងបាា��ា�់កែតឡើត្រូ�ើ�តាមួកែ�លិទាំីតា�ង�ង់ទាំទាំួលិយ�។

អ្នាជាវីិ�មួម�ា�ាអ្នា�ទាំមួៃា�់����ួ�ៃា�លិាប់ត្រូប់ឡើភ្នាទាំ�ាតិ��ៃ�ងប់រិមួាណ៍ 
ណ៍ាមួួយកែ�លិទាំតីា�ង�ង់ទាំទាំលួិយ�។ ឡើ�ើមួៈឡីើត្រូប់ើត្រូបាាស់�មួមវិិធីា  
PaintCare សត្រូមួាប់់�ៃា�លិាប់ត្រូប់ឡើភ្នាទាំឡើត្រូប់ង អ្នាជីាវិ�មួមត្រូតវូិកែតមួា� 
លិ�ខណ៍�សមួៈតិូ ត្រូគិប់់ត្រូគិា�់ជាាអ្នៃ�ផលិិតឡើលិើ�កែលិង  
ឡើត្រូ�ោមួវិិធាា�អ្នៃ�ផលិិត�ា�ស�ណ៍ល់ិឡើត្រូគិោះ�ៃា�រ់ប់សរ់�ា ត្រូសឡើ�ៀង 
គិៃាទាំា�ង�ាយ។ សូមួ�លូិឡើមួើលិ www.paintcare.org/VSQG  
សត្រូមួាប់់�័តម៌ួា�លិមិិួតសដ�ីីវិិធាា�អ្នៃ�ផលិិតឡើលិើ�កែលិង។ 
ត្រូប់ស�ិឡើប់ើអ្នាជីាវិ�មួមរប់ស់អ្នៃ�មិួ�មួា�លិ�ខណ៍� ជាាអ្នៃ�ផលិិត
ឡើលិើ�កែលិងត្រូគិប់់ត្រូគិា�់ឡើទាំឡើ�ោះ វិា�ងឹមួ�ិអ្នា�ឡើត្រូប់ើ�មួមវិិធីា 
សត្រូមួាប់់ផលិិតផលិឡើត្រូប់ងបាា�ឡើទាំ បីុ់កែ�ូឡើ�ៅកែតអ្នា�ឡើត្រូប់ើ�មួមវិិធីា
ឡើ�ះសត្រូមួាប់់ ផលិិតផលិ�ាតិ�។ (អ្នៃ�ផលិិតកែ�លិមិួ�មួា��ារ
ឡើលិើ�កែលិងអ្នា�ឡើត្រូប់ើត្រូបាាស់ឡើសវិា�មួម�ឹ�ជាញី្ញា���ៃ�ងទីាំត្រូ�ីង New York 
។ សូមួទាំា�់ទាំងឡើទាំៅ PaintCare សត្រូមួាប់់�័ត៌មួា�ប់កែ�ែមួ។)

ឡើតើអ្នៃ�ទាំទួាំលិយ���ណ៍ះះឡើត្រូ�ើ�ច្នៃ�
�ៃា�លិាប់កែ�រឡើទាំ?
ត្រូប់សិ�ឡើប់ើអ្នៃ�មួា�យុាងឡើ�ោ�ណ៍ាស់ 100 �ាា��ងច្នៃ��ៃា�លិាប់
ឡើ�ើមួៈីកែ�ច្នៃ�ៃឡើ�ើងវិិញឡើ�ៅអ្នាជាីវិិ�មួម ឬផុះរប់ស់អ្នៃ� សូមួសួររ�
ឡើសវិា�មួមឡើទាំៅយ���ណ៍ះះឡើត្រូ�ើ�ឡើ�ោយឥតគិិតច្នៃ�ៃរប់ស់ឡើយើង។ សូមួ

�ូលិឡើមួើលិ www.paintcare.org 
សត្រូមួាប់់�័ត៌មួា�ប់កែ�ែមួ ឬឡើ�ើមួៈី

ឡើសៃើសី��ារឡើទាំៅយ�។


