
1800 800 098    
Khmer

បណ័្ណសុវត្ថិភាពអំពពើហថិង្សាតាមផ្ទះ

សូមទូរស័ព្ ច្រកទ្វារសចរាបអ់ំពពើហថិង្សាតាមផ្ទះ  
នថិង្អំពពើហថិង្សាក្ ុង្ច្រួសារសចរាបជ់នជាតថិព�ើម  

 (ទូរស័ព្ឥតថ្ិតថ្លៃ២៤ពរាោង្)

ត�ើមានតេវាណាត្សេងត�ៀ�ដែលអាចជយួខ្ញុំ?

�ីកដនលែង Yarrow (1800 817 421) អាច៖
•  ផ្តល់ជូនការពិគ្រោះគោបល់២៤គ ោ៉ ងឥតគិតថ្លៃ គ�ើយរក្សាការស ង៉ា ត់  

និងការថ្ទាថំផនែក្គពទ្យស្៉ប់ការគ្វើបាបខាងផលៃូវគេទ ក្នែនុងគពល្្ើៗ។  

គណៈកម្មការតេវាដ្នែកចបាប ់(1300 366 424) អាច៖
•  ផ្តល់ជូនការពិគ្រោះគោបល់ខាងផលៃូវចបាបឥ់តគិតថ្លៃ អំពើអំគពើ�ងិសាតាមផ្ោះ ចបាប់្គរួសារ 

និងជំនួយខាងផលៃូវចបាប់។

តេវា្្គ�់្្គងជ់នរងត្រោះ (8231 5626 ឬ 1800 182 368 - ការតៅ�ូរេ័ព្ទឥ�គិ�ថ្លែ 
តៅតាម�ីជនប�) អាច៖
•  ផ្តល់គោបល់ និងការបញូ្ន គ�ើយក្នែនុងក្រណើ ខលៃោះគទៀត គសវាពិគ្រោះគោបល់។

កម្មវិធីការស្នែ ក់តៅតាម្្ទោះ ការស្នែ ក់តៅតោយេញវ�្ិភាព អាចផ្តល់ជូន៖
•  គោបល់ និងការផ្គត់ផ្គង់អំពើសនុវត្ិភាពគៅក្នែនុងផ្ោះរបស់អនែក្ ។ 
•  សន្តិសនុខស្៉ប់ផ្ោះរបស់អនែក្ គ�ើម្ើជួយគ្វើឲ្យងាយ្សរួល។  
•  វត្នុសនុវត្ិភាពផ្្ល់ខលៃួន គ�ើម្ើជួយអនែក្សានែ ក្់គៅគោយសនុវត្ិភាព។

តលខ�ូរេ័ព្ទែ៏មាន្្រតោជន៍ឯត�ៀ�

គសវាថផនែក្ចបាប់ស្៉ប់សស្តើ - 8221 5553 - 1800 816 349 (ការគៅទូរស័ព្ឥតគិតថ្លៃ 
គៅតាមទើជនបទ)

គសវាអគំពើ�ងិសាតាមផ្ោះគពញទូទាងំក្នែនុងរ�្ឋស្៉ប់្ ក្រុមវប្្ម៌ និងភាសាគផសេងរនែ   
(CALD) - 8346 9417

ថខសេទូរស័ព្ជាតិគ�ើម្ើពិគ្រោះគោបល់អំពើការគ្វើបាបខាងផលៃូវគេទ និងអំពើ�ងិសាក្នែនុង្គរួសារ 
និងតាមផ្ោះ - 1800 737 732

កិច្ចការទាុំងឡាយដែល្�រូវគិ�ពិចារណាតែើម្ដីកលម្អ 
េញវ�្ិភាពរបេ់អនែក

• សនុវត្ិភាពរបស់អនែក្
 -  គតើអនែក្្តរូវការោក្់ពាក្្យសនុំបញ្្គ�ើម្ើគ្វើអន្តរាគមន៍ឬគទ?
 -  គតើអនែក្បានគរៀបចំថផនការសនុវត្ិភាពគ�ើយឬគៅ?
 -  គតើកូ្នរបស់អនែក្បាន�ឹងពើអវើថ�ល្តរូវគ្វើក្នែនុង្រអាសននែឬគទ?

• សន្តិសនុខតាមផ្ោះរបស់អនែក្ ្បសិនគបើអនែក្សានែ ក្់គៅ ឬ្តរូវចាក្គចញ
 -  គលខទូរស័ព្ស ង៉ា ត់
 -  សន្តិសនុខតាមផ្ោះ និងការោក្់គ្គឿងឲ្យគេវរសញ្ញា  
 -  ផ្លៃ ស់ប្តូរគសាទាវ រផ្ោះ

• សនុវត្ិភាពគ្គឿងបគចចេក្វទិយារបស់អនែក្
 -  ក្ំណត់ការគរៀបចំភាពឯក្ជន គ�ើម្ើគ្វើទំនាក្់ទំនងជាឯក្ជន    

 មិនថមនជាសាធារណៈ
 -  បគងកើតទ្មង់្្ើមួយគៅគលើ្បព័ន្ធផសេពវផសាយសង្គម     

 គោយ៉នព័ត៌៉នថ�លគគពនុំអាចស ្៉គ ល់�ឹងបោនុគ ណ្ ោះ
 -  គបើក្ GPS របស់អនែក្ គោយោក្់មនុខងារទើតាងំ  " បិទ"  គៅគលើទូរស័ព្ទាន់សម័យរបស់អនែក្
 -  និោយជាមួយកូ្នរបស់អនែក្ អំពើការគ្បើ្បាស់គ្គឿងបគចចេក្វទិយាគោយសនុវត្ិភាព

•  ្បាប់មិត្តេក្្តិថ�លគជឿទនុក្ចិត្តរបស់អនែក្ និងសាច់ញាតិអំពើអំគពើ�ងិសា គ�ើម្ើឲ្យបាន�ឹងពើជំនួយ 
និងការផ្គត់ផ្គង់អវើខលៃោះថ�លពួក្គគអាចផ្តល់ជូនអនែក្។

• ជូន�ំណឹងគៅអនែក្ជិតខាង គ�ើយគសនែើសនុំជំនួយក្នែនុង្រ៉នវបិត្តិ។
• ជូន�ំណឹងគៅអនែក្គផសេងគទៀត (ឧទា�រណ៍ ក្ថនលៃងការងារ គវជ្បណិ្ត គមធាវ ើ)  

អំពើសារៈសំខាន់ថនការរក្សាភាពឯក្ជនរបស់អនែក្។
• យក្គចញ្បាក្់្មួយថ�លអនែក្៉នសិទ្ធិ្សបចបាប់ បន្ាប់មក្គបើក្គណនើ្នាររ្្ើមួយ  

គ�ើយគរៀបចំឲ្យគគគបើក្្បាក្់ចំណូលចូលក្នែនុងគណនើ្្ើគនោះជាបន្ាន់។
•  ្បាប់សាលាគរៀន និងអនែក្គផសេងគទៀតថ�លថ្រក្សាកូ្នរបស់អនែក្  គ្្ោះអនែក្ថ�ល្តរូវបាន 

អននុញ្ញា តឲ្យគ្វើទំនាក្់ទំនងជាមួយពួក្គគ។
• គជៀសវាងទើក្ថនលៃងថ�លថ�គូរបស់អនែក្អាចរពឹំងទនុក្ថានឹងគមើលគ�ើញអនែក្  

ឧទា�រណ៍ ហាងលក្់)។
• ្តរូវ្បរុង្បយត័នែអំពើនរ្ថ�លអនែក្នឹងផ្តល់ជូនអាសយោ្ឋ ន្្ើ និងគលខទូរស័ព្របស់អនែក្។



ត�ើអុំតពើហិងសាតាម្្ទោះជាអ្ី?

អំគពើ�ងិសាតាមផ្ោះគឺជាអាក្ប្កិ្រោិរគំលាេបំពានគោយថ�គូ ថ�គូពើមនុន នរ្ ន៉ែ ក្់ថ�លអនែក្៉ន 

ទំនាក្់ទំនងជិតសនែិតជាមយួ ឬស៉ជិក្ថន្គរួសាររបស់អនែក្ រមួ៉នមននុសសេទូទាងំជំនាន់ថ�លបានគ្បើ 
គ�ើម្ើ្ គប់្គង ឬបនាលៃ ចអនែក្។ ការរគំលាេបំពានអាចគក្ើតគចញពើស ្្ឋ នខនុសៗរនែ ថនទ្មង់ថបបបទ 

ទាងំឡាយ  រមួទាងំការរគំលាេបពំានផលៃូវកាយ ផលៃូវគេទ អារម្ណ៍ ផលៃូវចិត្ត ឬគស�្ឋកិ្ចចេ។

សូមចាថំា វាមិនថមនជាក្ំ�នុសរបស់អនែក្គទថ�លថា អនែក្ក្ំពនុង្តរូវគគរគំលាេបំពាន។ ៉នជំនួយ។  

អនែក្ មិនឯ គកា គទ។ ៉នជគ្មើសទាងំឡាយ។

៉នគសវាអំគពើ�ងិសាក្នែនុង្គរួសារថ�ល្គ�ណ្ត ប់្គប់តំបន់ថនរ�្ឋអូសសា្ត លើខាងត្ូង ថ�លអាចជយួ 

និងរំ្ ទអនែក្គៅក្នែនុងវ ិ្ ើគផសេងៗ។ គ�ើម្ើឲ្យគគតភ្ាប់គៅគសវាទាងំគនោះ្មួយ សូមទូរស័ព្គសវាគ្វើការ

២៤គ ោ៉ ងឥតគិតថ្លៃគពញទូទាងំរ�្ឋ គលខ 1800 800 098 គនាោះពួក្គគនឹងផ្ដល់ព័ត៌៉ន គោបល់  

និងការបញូ្នគៅកាន់គសវាមួយក្នែនុងតំបន ់ថ�លសមនឹងត្មរូវការជាក្់លាក្់របស់អនែក្។

្បសិនគបើអនែក្ចង់បានការផ្គត់ផ្គង់ ឬសគ្មចចិត្តគ�ើម្ើចាក្គចញពើផ្ោះ  
សូមទូរស័ព្គលខ 1800 800 098។

ត�ើតគអាចជួយតោយដបបណា?
គៅក្នែនុងការភ្ាប់រនែ ជាមួយគសវាអគំពើ�ងិសាតាមផ្ោះក្នែនុងតំបន់របស់អនែក្ ពួក្គគអាចផ្តល់ជូន:

• ព័ត៌៉ន និងការរំ្ ទ។

• ការពិគ្រោះគោបល់ និងការរំ្ ទមតិ។

• ទើក្ថនលៃងសានែ ក្់គៅស្៉ប់្របន្ាន់។

• ជំនួយជាមួយនឹងទើក្ថនលៃងសានែ ក្់គៅរយៈគពលយូរ។

• ជំនួយថផនែក្�រិញញាវត្នុ។

• ការរំ្ ទ និងព័ត៌៉នបទបញ្្គ�ើម្ើគ្វើអន្តរាគមន៍។

្្រេិនតបើខ្ញុំ្�រូវការចាកតចញ ត�ើខ្ញុំគួរយកអ្ីខលែោះតៅជាមួយខ្ញុំ?

• ប័ណណ – ATM/គណនើ្នាររ ប័ណណគបើក្បររ្យន្ត គមឌើថ�រ និងព័ត៌៉នអំពើ Centrelink។

• ឯក្សារឯគទៀត – សំបនុ្តក្ំគណើ ត សំបនុ្តអាពា�៍ពិពា�៍ សំបនុ្តលោះថលងរនែ  លិខិតឆលៃងថ�ន 

បញ្្តនុលាការស្៉ប់្គរួសារ ក្ិចចេ្ពមគ្ពៀងជួលទើលំគៅ វកិ្កយប្តគសវាសំខាន់ៗ 

ការចនុោះគ្្ោះរ្យន្ត។   

• ថានែ គំពទ្យ និងគ្គឿងសំអាង។

• គសាផ្ោះ គសាឡាន និងគសាក្ថនលៃងគ្វើការ។

• ្បាក្់ កាក្់ស្៉ប់គ្បើ្បាស់ទូរស័ព្សាធារណៈ។

• ទូរស័ព្ចល័ត និងគ្គឿងបញចេូ ល្្ទូរស័ព្។

• គលខទូរស័ព្ស្៉ប់្ក្រុម្គរួសារ និងមិត្តេក្្តិ។

• សគមលៃៀក្បំពាក្់ស្៉ប់ផ្លៃ ស់ប្តូរ និងម្ូបអាហារសំខាន់ៗ

ចញោះចុំដណកកូនៗរបេ់ខ្ញុំ?

• យក្កូ្នគៅជាមួយអនែក្ឲ្យបានឆ្ងា យផនុតពើអំគពើ�ងិសា។  

• យក្គមសៅទឹក្គោោះគរ សគមលៃៀក្បំពាក្់ស្៉ប់ផ្លៃ ស់ប្តូរ ្បោប់គក្្ងគលង ឬគសៀវគៅថ�លគក្្ងចូលចិត្ត 

ឯក្ស ្្ឋ នសាលា គសៀវគៅសិក្សា ក្ំណត់្តាសនុខភាព។

ចញោះចុំដណកេ�្ចិញ្ច ចឹមរបេ់ខ្ញុំ?

គសនែើសនុំមិត្តេក្្តិឲ្យគគជួយគមើលថ្សតវចិញចេ ឹម ឬទូរស័ព្៖   

• សម្័ន្ឋសនុខនុ៉លភាពសតវចិញចេ ឹម គលខ 83481300.

• RSPCA គលខ 1300 477 722។

ត�ើមានតេវាកម្មណាត្សេងត�ៀ�ដែលអាចជួយខ្ញុំ?

ប៉ូលិេរែ្ឋអូស្ស្តា លីខាង�្ូង  (131 444 ឬ 000) អាច៖

• ធានាថាអនែក្ និងកូ្នរបស់អនែក្៉នសនុវត្ិភាពរចួផនុតពើគ្រោះថានែ ក្់ថ្មគទៀត គ�ើយជួយស្មរួល�ល់ការ 
�ឹក្ជញូ្នស្៉ប់អនែក្ និងកូ្នរបស់អនែក្ គៅក្ថនលៃងថ�ល៉នសនុវត្ិភាពមួយគៅក្នែនុងការ្របន្ាន់។

• គសើនុបអគងកតគរឿងរាោ វ គ�ើយអាចោក្់បណ្តឹ ងពើបទគចាទ្បកាន់។

• អាចជួយអនែក្ទទួលបានបញ្្គ�ើម្ើគ្វើអន្តរាគមន៍មួយ (បញ្្របស់តនុលាការ ថ�លហាមមិនឲ្យ 
មននុសសេ ន៉ែ ក្់្ប្ពឹត្ដការរខំានោយើ គំរាមក្ំថ�ង ឬលក្្ខណៈ�ងិសាមក្កាន់អនែក្ គ�ើយអាចបងាក រ 
មននុសសេថ�លបានចូលរមួក្នែនុង ឬរក្សាគៅក្នែនុងផ្ោះ ឬក្ថនលៃងការងាររបស់ អនែក្)។

Centrelink (13 61 50) អាច៖

• ចាត់ថចងកាតពវកិ្ចចេរបស់អនែក្ គ�ើម្ើទទួលបាន្បាក្់ផ្គត់ផ្គង់បន្តគទៀត។

• ជួយគរៀបចំការផ្លៃ ស់ប្តូរ គ�ើម្ើទទួលបាន្បាក្់ផ្គត់ផ្គង់របស់អនែក្។

• អាចផ្តល់ជូនអនែក្នូវជំនួយថផនែក្�រិញញាវត្នុ។

្គរួស្រ SA 8226 1000

លំគៅោ្ឋ ន SA (13 12 99) គៅក្នែនុងកាលៈគទសៈខលៃោះ អាចផ្តល់ជូន៖  

• ក្ថនលៃងសានែ ក្់គៅបគ ្្ត ោះអាសននែក្នែនុង្រ៉នវបិត្តិ។ 

• ជួយគចញ្បាក្់ក្ក្់ធានា និងថ្លៃជួលផ្ោះ គ�ើម្ើទទួលបានទើលំគៅឯក្ជន។ 

• អនែក្ជួលទើលំគៅ  Housing SA ជាមួយ�ំបូន្ានអំពើវធិានការសនុវត្ិភាព និងសន្តិសនុខ។

• អនែក្ោក្់ពាក្្យសនុំរបស់ Housing SA ជាមួយការវាយតថមលៃគ�ើងវញិថនពាក្្យសនុំស្៉ប់បញ្ើរង់ចា ំ
របស់គគ។


