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េសចក្តីសេងខប
ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករទងំ យែដលទទួលថវកិពីកមមវធីិគ្ំរទជនពិករថន កជ់តិ

ត្រមូវឲយេធ្វសវនកមមេទេលករធនគុណភព (Quality Assurance) ជេរៀង ល់ឆន េំដមបី

បង្ហ ញថពួកេគកំពុងផ្តល់ករជួយគ្ំរទដល៏្អបំផុតែដល ចេធ្វេទបនេហយេឆ្លយតបេទ

នឹងស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករ (Disability Advocacy Standards)។ កូនេសៀវេភេនះ

ពិពណ៌នអពីំអ្វែីដលេកតមនេឡងេនេពលេធ្វសវនកមមេលករធនគុណភពេនទីភន កង់រ

គ្ំរទជនពិកររបស់អនក។ 

ŁរēĜគណុļព

កនុងេពលសវនកមមេនទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក្រតូវបង្ហ ញកនុងចំេ មែផនកេផ ងៗេទៀតថពួកេគ

កំពុងស្រមបស្រមួលករជួយគ្ំរទ្របកបេ យ្របសិទធភព ្រគប្់រគងទីភន កង់ររបស់ពួកេគ្របកបេ យ្រប

សិទធភព េចៀស ងករបះ៉ទងគិចផល្របេយជន ៍ជួលអនកគ្ំរទនិងបុគគលិកេផ ងេទៀតែដលមនសមតថភពគំ

្រទនិង្រគប្់រគងបណ្តឹ ងត ៉បនសម្រសប។

សវនកមŊ

សវនកមមពកព់ន័ធនឹងស្វ័យ យតៃម្លរបស់ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក និងបនទ បម់កមនករចុះពិនិតយ

េ យ្រកុមសវនកមមេនកែន្លងែដលអនកគ្ំរទបុគគលិកទីភន កង់រេផ ងេទៀត និង្រកុមអនកទទួលករជួយគ្ំរទ

ផ្តល់េយបល់។

េŗបល់ពអីĖកទទួលŁរជយួýŪំទ

អនកែដលទទួលករជួយគ្ំរទមនជេ្រមសចូលរមួ – េនះគឺជករសម័្រគចិត្ត និងត្រមូវឲយអនុវត្ត មនិតិវធីិ

ផ្តល់ករយល់្រពម។ ្របសិនេបអនកសេ្រមចចិត្តចូលរមួ អនកមនជេ្រមសកនុងករនិយយថេត ទីភន កង់រគ្ំរទ

ជនពិកររបស់អនកមន្របសិទធភពប៉ុន ស្រមបអ់នក។ វធីិចូលរមួមនដូចជករនិយយជមយួសមជិក

្រកុមសវនកមម ឬក ៏អនុញញ តឲយ្រកុមសវនកមមពិនិតយេមលសំណំុឯក រអនក។ អនក ចេ្រជសេរ សេធ្វែតមយួ 

េធ្វទងំពីរ ឬកម៏និេធ្វទងំអស់។

អនក ចមនជំនួយពីមនុស ឯក ជយ (ឧទហរណ៍ ដូចជសមជិក្រគួ រ មតិ្តភក្តិ អនកគ្ំរទមកពីទីភន កង់រ

មយួេផ ងេទៀត ឬកអ៏នកផ្តល់ជំនួយឯក ជយេផ ងេទៀត) េដមបេីធ្វករសេ្រមចចិត្តថអនកគួរចូលរមួឬមនិចូលរមួ 

េហយជួយអនកកនុងេពលនិយយជមយួ្រកុមសវនកមម្របសិនេប្រតូវករ។

លទċផល

េនចុងបញចបស់វនកមម ្រកុមសវនកមមេធ្វេសចក្តីសេ្រមចអំពីថេតទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក ច

ទទួលករបញជ កជ់ផ្លូវករេដមបទីទួលថវកិបន្តេទៀតឬក ៏មនិ ច។ ្រកុមសវនកមម ចផ្តល់អនុ សន ៍

ឬត្រមូវករឲយែកលម្អែដល្រតូវែតអនុវត្តេដមបឲីយទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក ចទទួលបនករបញជ ក់

ជផ្លូវករ។
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េសចក្តីេផ្តម
កូនេសៀវេភេនះពនយល់អំពីករធនគុណភពនិងពីករេធ្វសវនកមមេទេលទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករ។ 

្រកសួងផ្តល់េស ្រគួ រ លំេន ្ឋ នសហគមន ៍និងកិចចករជនជតិេដម (The Department of 

Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs-FaHCSIA) ទទួលខុស្រតូវ

កនុងករ្រតួតពិនិតយករធនគុណភពេន មទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករែដលទទួលថវកិពីកមមវធីិគ្ំរទជនពិ

ករថន កជ់តិ ។ FaHCSIA មន្របពន័ធធនគុណភពេដមបធីនថទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករទងំេនះផ្តល់

ករជួយគ្ំរទដល៏្អបំផុតែដល ចេធ្វេទបន។

េដមបទីទួលករបញជ កជ់ផ្លូវករនិងទទួលបនលិខិតបញជ កពី់ករអនុវត្ត មវធិន និងទទួលបនថវកិពី 

FaHCSIA ្រគបទី់ភន កង់រគ្ំរទជនពិករទងំអស់ ្រតូវបង្ហ ញ មរយៈសវនកមមឯក ជយថពួកេគេឆ្លយតប

េទ មស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករ។ សនវកមមេធ្វករ យតៃម្លទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករ មនិែមន យតៃម្លអនក

េ្រប្របស់ទីភន កង់រទងំេនះេទ។

កូនេសៀវេភេនះចង្រកងស្រមបជ់នពិករែដលេ្រប្របស់្របេភទៃនទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករដូចមនខង

េ្រកម1៖

ករគ្ំរទលកខណៈបុគគល

ករករគ្ំរទខ្លួនឯង

ករគ្ំរទ្រគួ រ

ករគ្ំរទពលរដ្ឋ

ករគ្ំរទែផនកចបប់

ករគ្ំរទជ្របពន័ធ

្របេភទគ្ំរទទងំេនះ ្រតូវេធ្វសវនកមមករធនគុណភព។

កូនេសៀវេភេនះមនេគលបំណងជួយអនកទទួលករជួយគ្ំរទឲយយល់ពីនិតិវធីិសវនកមម តួនទី្រកុមសវន

កមម និងវធីិែដលពួកេគ ចចូលរមួកនុងសវនកមម។

1 សមជិក្រគួ រ/អនកែថទ ំ ចេ្របកូនេសៀវេភេនះកនុងករណីេ្រប្របស់ករគ្ំរទ្រគួ រ ឬកអ៏នកគ្ំរទពលរដ្ឋកនុងករណីេ្រប្របស់ករគ្ំរទពលរដ្ឋ។
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ករធនគុណភព
ករធនគុណភពនិយយសំេ េទករ្រតួតពិនិតយនិង យតៃម្លជ្របពន័ធនិងនិតិវធីិផ្តល់ករបញជ កជ់ផ្លូវ

ករែដលធនថទភីន កង់រេនះមនដំេណ ករ មស្តង់ រខពស់ េ យមន្របពន័ធ្រគប្់រគងល្អនិង្របសិទធភព

ែដលេឆ្លយតបេទ មលទធផលែដលត្រមូវឲយទីភន កង់រេនះសេ្រមច។

ស្រមបទី់ភន កង់រគ្ំរទជនពិករ សវនកមមេនះ្រប្រពឹត្តេទដូចជនិតិវធីិផ្តល់ករទទួល គ ល់ជផ្លូវករ 

ែដល យតៃម្លេទ មស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករនិងសូចនករបំេពញករងរសំខន់ៗ  ែដលពកព់ន័ធ។ 

ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករ្រតូវបង្ហ ញថពួកេគអនុវត្ត្រតឹម្រតូវេទ មស្តង់ រ និងសូចនករទងំេនះ។

ែផនកសំខន់ៗ ៃនករធនគុណភពស្រមបទី់ភន កង់រគ្ំរទជនពិករគឺធនថពួកេគ៖

ស្រមបស្រមួលករគ្ំរទែដលេឆ្លយតបេទនឹងេគលបំណងរបស់ជនពិករែដលទទួលករជួយគ្ំរទ 

េហយែដលស្រមបស្រមួលករចូលរមួរបស់ពួកេគ

ផ្តល់ភស្តុ ងជឯក រែដលគ្ំរទ្របពន័ធ្រគប្់រគងល្អ េគលនេយបយចបស់ ស់ និងករចូលរមួ

របស់ជនពិករនិង្រគួ រ/អនកែថទរំបស់ពួកេគ

េចៀស ងករបះ៉ទងគិចផល្របេយជន ៍េហយគិតពីត្រមូវករគ្ំរទរបស់ជនពិករជធំ

ជួលអនកគ្ំរទនិងបុគគលិកេផ ងេទៀតែដលមនបំណិននិងករបណ្តុ ះប ្ត ល្រតឹម្រតូវេដមបជួីយគ្ំរទ្រប

កបេ យ្របសិទធភព

្រគប្់រគងបណ្តឹ ងត ៉ អំពីទីភន ករ់បស់ពួកេគ មវធីិមយួែដលធនថអនកទទួលករជួយគ្ំរទ ចប្តឹងត ៉

និងថេ ះ្រ យបណ្តឹ ងត ៉  ឬជេម្ល ះេ យេសរ។ី

ព័ត៌Ōនបែន□ម

ពត័ម៌នបែនថមអំពីស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករនិងសូចនករបំេពញករងរសំខន់ៗ ៃនករគ្ំរទជនពិករ

ចេមលេនវុបិ យថ ៍http://www.comlaw.gov.au/Details/F2012L01033/Download 
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ករធនគុណភពនិងនិតិវធីិសវនកមម
ករធនគុណភពស្រមបទី់ភន កង់រគ្ំរទជនពិករេធ្វកនុងរយៈេពលបីឆន មំ្តង និងមនករចុះេធ្វសវនកមម្រប

ចឆំន េំនទីភន កង់ររបស់អនក។

ដំ កក់លកនុងនិតិវធីិសវនកមមគឺ៖

1. ករេរៀបចំ

2. ករ យតៃម្លេ យ្រកុមសវនកមម

3. ករបញជ កជ់ផ្លូវករឬរយៈេពលែកលម្អ។

ចំណុចទងំេនះមនសេងខបេនកនុង ងេនទីេនះ និងមនករពនយល់លម្អតិជង ដូចខងេ្រកម៖
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1. ដំ₧ក់ŁលេរЬបចំ

ទីភន កង់រទទួលករ យតៃម្លេទ មស្តង់ រករគ្ំរទ 

ជនពិករ។

ករ យតៃម្លេនះ មនបញចូលេយបល់ពីអនកទទួលករជយួគ្ំរទ

(ពត័ម៌នផទ ល់ ឬករអនុញញ តឲយពិនិតយសំណំុឯក រ)

ករ យតៃម្លេនះ កម៏នេយបល់ពីអនកគ្ំរទនិងបុគគលិកទីភន ក់

ងរដៃទេទៀតែដរ។

ទីភន កង់រទទួលករបញជ កជ់ផ្លូវករឬក្៏រតូវេធ្វករែកលម្អ

្របជំុពិភក លទធផលសវនកមម

 យករណ៍អំពីលទធផលសវនកមម។

2. ŁរǻយតៃមųេŢយŪកОម
សវនកមŊ

3. ŁរបŔą ក់ďផų СវŁរឬរយៈ
េពលែកលមΔ

អនកគ្ំរទអនក និងបុគគលិកដៃទេទៀតេធ្វស្វ័យ យតៃម្លេទេលទី

ភន កង់រ

អនកេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចិត្តថេតអនកចងឬ់មនិចងចូ់លរមួកនុងសវ

នកមមេហយនងិ្របសិនេបអនកចង ់អនកទទួលជនួំយេដមបេីរៀបចំ

ករចូលរមួរបស់អនក។



1. ŁរេរЬបចំ

មុនេពលចុះេធ្វសវនកមមរបស់្រកុមសវនកមម អនកនិងទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក្រតូវេ្រត មេរៀបចំ

ស្រមបនិ់តិវធីិសវនកមម។ កិចចករេនះ ចពកព់ន័ធនឹងភរៈកិចចមយួចនួំនឬទងំអស់ែដលមនដូចខងេ្រកម៖

ទីភន កង់ររបស់អនកេធ្វស្វ័យ យតៃម្លេទេលេគលនេយបយនិងនិតិវធីិរបស់ពួកេគផទ ល់ – ទីភន កង់រ

របស់អនក ចអេញជ ញអនកឲយចូលរមួពិភក អំពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកជមយួអនកគ្ំរទអនក

បុគគលិកទីភន កង់រដៃទេទៀត ឬកផ៏្តល់េយបល់ជ យលកខណ៍អក រ

ទីភន កង់ររបស់អនក្របបអ់នកអំពីេគលបំណងនិងេពលេវ សវនកមម

អនកេ្រជសេរ សថេតអនកមនបំណងចូលរមួឬកម៏និចូលរមួេ យមនជំនួយេដមបឲីយអនកេធ្វេសចក្តីសេ្រមច

ចិត្តពីសំ ក ់បុគគលឯក ជយ្របសិនេបអនក្រតូវករ (សូមេមលែផនកស្តីពី “ជំនួយ” ស្រមបផ់្តល់េយបល់អំ

ពីមនុស ែដល ចេធ្វជបុគគលឯក ជយ)។

ទីភន កង់ររបស់អនកនឹងទកទ់ងអនកេដមបកំីណតវ់ធីិនិងេពលេវ ស្រមបឲ់យអនកចូលរមួ្របសិនេបអនក

េ្រជសេរ សចូលរមួកនុងករ យតៃម្ល។

2. ŁរǻយតៃមųេŢយŪកОមសវនកមŊ

បនទ បពី់ដំ កក់លេរៀបចំចបេ់ទ ជំ នបនទ បៃ់ននិតិវធីិករធនគុណភពគឺជករ យតៃម្លេ យ 

្រកុមសវនកមម។

កិចចករេនះពកព់ន័ធនឹង្រកុមសវនកមមចុះពិនិតយេមលទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកយ៉ងេ ច ស់ម្តង

កនុងមយួឆន  ំេហយ ចមនរយៈេពលមយួឬពីរបីៃថង ្រស័យេទេលទំហំៃនទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់

អនក។

ŪបេភទសវនកមŊ

សវនកមម្រតូវេធ្វជេរៀង ល់ឆន ។ំ ល់បីឆន មំ្តងមនសវនកមមស្រមបផ់្តល់ករបញជ កជ់ផ្លូវករ/ករបញជ កជ់

ផ្លូវករេឡងវញិេហយកនុងអំឡុងេពលអនុវត្តកមមវធីិបនពីរឆន  ំមនសវនកមមសេងកតេដមបពិីនិតយថទីភន កង់រគំ

្រទជនពិកររបស់អនកបន្តអនុវត្ត មត្រមូវករចបំចែ់ដល្រកុមសវនកមមបនេលកេឡង។ សនវកមមសេងកតគឺ

ជសវនកមមមនលកខណៈតូចជងសវនកមមផ្តល់ករបញជ កជ់ផ្លូវករ។
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ŪកОមសវនកមŊ

្រកុមសវនកមមគឺមកពីគណៈផ្តល់ករបញជ កជ់ផ្លូវករឯក ជយែដលមននយ័ថគម នសមជិក មន កម់នទំ

នកទំ់នងជមយួ ឬជបព់កព់ន័ធនឹងទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកេឡយ។ ករេធ្វដូេចនះេដមបធីនថ

្រកុមសវនកមម ចេធ្វេសចក្តវីនិិច័ឆយ្របកបេ យភពយុត្តធិម ៌និងមនិលំេអៀងេទេលទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករ

របស់អនក។

សមសភពរបស់្រកុមសវនកមមមន៖

្របធនសវនករ

សវនករេផ ងេទៀត (ចំនួន ្រស័យេទេលទំហំៃនទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក)

អនកជំនញបេចចកេទសខងអនកេ្រប្របស់ (ជនពិករែដលជួយ្រកុមសវនកមមឲយយល់ពីបទពិេ ធនរ៍បស់

ជនពិករ)។

សមជិក្រកុមសវនកមមទងំអស់ ទទួលករបណ្តុ ះប ្ត លខងករធនគុណភពស្រមបទី់ភន កង់រគ្ំរទ 

ជនពិករ។

និតិវЋធីសវនកមŊ

កនុងេពល យតៃម្ល្រកុមសវនកមម្រតូវករេយបល់ ពីអនកទទួលករជួយគ្ំរទ និងអនកគ្ំរទេហយនិងបុគគលិកទី

ភន កង់រដៃទេទៀត។ ករ យតៃម្លេនះទកទិ់ននឹងេយបល់ផទ ល់ផង និងករវភិគឯក រែដលផ្តល់េ យ

បុគគលមន ក់ៗ ផង។

្រកុមសវនកមមេធ្វករពកព់ន័ធជមយួអនកទទួលជំនួយគ្ំរទដូចខងេ្រកម៖

ទទួលេយបល់ផទ ល់ មរយៈផទ ល់មត ់ឬ យលកខណ៍អក រ

វភិគសំណំុឯក រនិងកំណត្់រ ។

ស្រមបព់ត័ម៌នបែនថមស្តីអំពីករចូលរមួរបស់អនកទទួលជំនួយគ្ំរទកនុងនិតិវធីិករធនគុណភពសូម ន

ែផនកខងេ្រកម។

្រកុមសវនកមមេធ្វករពកព់ន័ធជមយួអនកគ្ំរទនិងបុគគលិកដៃទេទៀតដូចខងេ្រកម៖

វភិគពត័ម៌នស្តីអំពីករ្រគប្់រគងរបស់ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករ េគយនេយបយនិងនិតិវធីិធមម  

េហយនិងករចតែ់ចងថវកិ

ជួបជមយួអនកគ្ំរទនិងបុគគលិកដៃទេទៀត េដមបពិីភក ករធនគុណភពេនកនុងទីភន កង់រគ្ំរទជន

ពិកររបស់អនក។

កមŊវЋធីýŪំទជនពិŁរ▫Ė ក់ďតិនិងŁរēĜគុណļព 7



វЋធីǻយតៃមų

កនុងេពលេធ្វករពកព់ន័ធជមយួអនកទទួលជំនួយគ្ំរទ អនកគ្ំរទ និងបុគគលិកដៃទេទៀត ្រកុមសវនកមម្រតូវ យ

តៃម្លទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកេទ មលកខណៈវនិិចឆយ័ករធនគុណភព។ លកខណៈវនិិចឆយ័េនះ

្រសប មស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករនិមយួៗ េហយពកព់ន័ធនឹងសូចនករបំេពញករងរសំខន់ៗ ។

្រកុមសវនកមម ចតចំ់ តថ់ន កទី់ភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកេ យែផ្អកេលក្រមតិមនបីពិនទុែដល

កំណតថ់ទភីន កង់រេនះកំពុងេគរព ម ស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករបនល្អប៉នុ ឬមនិេគរព ម។ បនទ បម់ក

្រកុមសវនកមម យតៃម្លចំ តនិ់មយួរមួគន េដមបេីធ្វករ យតៃម្លរមួ។ េនេពល្រកុមសវនកមម យតៃម្លចំ ត់

ថន ករ់មួគន  ពួកេគេផ្ត តករយកចិត្តទុក កជ់ពិេសសេទេលចំ តថ់ន កទ់បបំផុត។

Łរចូលរួមរបស់អĖក

្រកុមសវនកមម មនិត្រមូវឲយនិយយជមយួអនកទទួលជំនួយពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិករ្រគបគ់ន េនះេទេនកនុង

េពលេធ្វសវនកមម។ អនកមនេសរភីពកនុងករេ្រជសេរ សចូលរមួឬមនិចូលរមួ េហយ ចេរ សបុគគលឯក ជយ

មន កេ់ដមបជួីយអនកកនុងករេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចិត្ត្របសិនេប្រតូវករ (សូមេមលែផនកស្តីពី “ជំនួយ” ស្រមបផ់្តល់

េយបល់អំពីមនុស ែដល ចេធ្វជបុគគលឯក ជយ)។

្រកុមសវនកមមេ្រជសេរ សមនុស ចំនួនពី 5 េទ 10នកក់នុងចំេ មអនកមនបំណងចូលរូម។ អនកទងំេនះ 

ចជអនកមនពិករភព យុ វបបធម ៌ ថ នភពរស់េន និងបទពិេ ធនខុ៍សៗគន ជមយួ

នឹងទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក។
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វЋធីចូលរួម

្របសិនេបអនកចងចូ់លរមួកនុងសវនកមម មនវធីិចំបងចំនួនពីរែដលអនក ចចូលរូម៖

អនក ចផ្តល់េយបល់ផទ ល់ដល់សវនកមម មរយៈវធីិមយួកនុងចំេ មវធីិដូចខងេ្រកម (វធីិខ្លះ 

ឬវធីិទងំអស់េនះ ចមន)៖

បទសមភ សនផ៍ទ ល់ជមយួសមជិក្រកុមសវនកមម

បទសមភ សន៍ មទូរស័ពទជមយួសមជិក្រកុមសវនកមម

ករពិភក ជ្រកុមជមយួអនកទទួលជំនួយគ្ំរទពីទីភន កង់ររបស់អនក

បញជ ីសំណួរនិង/ឬទ្រមងផ់្តល់ពត័ម៌ន្រតលប់

ករជែជកធមម ជមយួសមជិក្រកុមសវនកមមអំពីអ្វីែដលអនកគិតអំពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់

អនក។

អនក ចអនុញញ តឲយ្រកុមសវនកមមពិនិតយេមលសំណំុឯក រែដលមនពត័ម៌នអំពីអនកនិង្របវត្តិករគ្ំរទ

របស់អនក។ សូមេមលែផនកខងេ្រកមស្តីអំពីឯកជនភពនិងករេ្រប្របស់ពត័ម៌នរបស់អនក។

Łរយល់Ūពមឯកជនļព និងŁរេŪបЧŪģស់ ព័ត៌Ōនរបស់អĖក

ករចូលរមួកនុងនិតិវធីិករធនគុណភពគឺជករសម័្រគចិត្ត េហយអនកមនិចបំច្់រតូវចូលរមួេទ្របសិនេបអនក

មនិចង។់ ្របសិនេបអនកចង ់្រកុមសវនកមមត្រមូវឲយអនកផ្តល់ករយល់្រពមជផ្លូវករ។ ករេធ្វែបបេនះជធមម

ពកព់ន័ធនឹងករចុះហតថេលខេលទ្រមងផ់្តល់ករយល់្រពម ប៉ុែន្តេបមនិ ចេធ្វេទបនេទមនវធីិេផ ងេទៀត

ែដលសម្រសបជងេនះស្រមបអ់នក។

ពត័ម៌នែដល្របមូលពីអនកទងំអស់េទះជេយបល់ផទ ល់ ឬកពី៏សំណំុឯក រអនកនឹង្រតូវបនករពរេ យ

វធិនកររក ករសមង ត ់និងឯកជនភព។ កនុងខណៈែដលទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកដឹងថអនក

បនចូលរមួ ្រកុមសវនកមមមនិផ្តល់អត្តសញញ ណពត័ម៌នែដល្របមូលជពិេសសពីអនកេទ។្រកុមសវនកមម យ

ករណ៍ពត័ម៌នទងំអស់ មវធីិមយួែដលមនិ ចសមគ ល់អត្តសញញ ណរបស់បុគគលបនេទេហយពុំមនករ

បញជ កេ់ឈម ះេឡយ។

្របសិនេបអនកផ្តល់ករយល់្រពម េហយ្រកុមសវនកមម្របមូលពត័ម៌នអំពីអនកពីសំណំុឯក ររបស់អនក

ពត័ម៌នេនះ្រតូវរក ជសមង ត ់េហយេ្រប្រគនែ់តស្រមប់ យតៃម្លថេតទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក 

បនេឆ្លយតបេទ មស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករនិងសូចនករបំេពញករងរចំបងនិមយួៗឬេទ 

េនកនុងករណីរបស់អនក។ ្រកុមសវនកមមមនិេ្របពត័ម៌នេនះស្រមបេ់គលបំណងអ្វីេ្រកពីសវនកមមេឡយ។ 

ល់របយករណ៍ទងំអស់មនលកខណៈសមង ត។់
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្របសិនេបអនកផ្តល់េយបល់ផទ ល់កនុងនិតិវធីិធនគុណភពជ យលកខណ៍អក រឬផទ ល់មតែ់ដលមនដូច

ខងេល សំណួរគឺ្រគបដណ្ត បេ់ទេល្របេភទ្របធនបទដូចខងេ្រកម៖

េតអនកេពញចិត្តឬមនិេពញចិត្តប៉ុន ជមយួនឹងទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់ អនកេហយេហតុអ្វី

េតអនកទទួលជំនួយគ្ំរទែដលអនកចងប់ននិង្រតូវករពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់ អនកឬេទ

េតអនកមនឱកសផ្តល់េយបល់និងេធ្វេសចក្តីសេ្រមចអំពីករគ្ំរទរបស់អនកឬេទ

េតអនកបនទទួលជំនួយគ្ំរទសម្រសបដូចជពត័ម៌ន ករអបរ់ ំករែណនឬំេទ និងេតអនកដឹងពីនិតិវធីិ

ស្រមបេ់ធ្វករប្តឹងត ៉ ឬេទ

េតអនកបនប្តឹងត ៉ អំពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកឬេទ េហយថេតអនកដឹងពីនិតិវធីិប្តឹងត ៉ ឬេទ

អ្វីែដលអនកមនបំណងចងផ់្ល ស់ប្តូរឬែកលម្អអំពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក។

ជំនួយ

្របសិនេបអនក្រតូវករអនក មន កជួ់យអនកកនុងករចូលរមួកនុងសវនកមម ្រកុមសវនកមមអនុញញ ត។ ជករសំ

ខនែ់ដលអនកេ្រជសេរ សមនុស ែដល គ ល់អនកចបស់ ស់ ប៉ុែន្តមនិែមនអនកែដលមកពីទីភន កង់រែដលេគ

កំពុងេធ្វសវនកមមេនះេទ។ ឧទហរណ៍មយួចំនួនស្តីអំពីអនកែដលអនក ចេ្រជសេរ សមនដូចជសមជិក្រគួ

រ មតិ្តភក្តិ អនកគ្ំរទមកពីទីភន កង់រេផ ង ឬអនកផ្តល់ជំនួយឯក ជយដៃទេទៀត។
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3. Łរផŉល់ŁរបŔą ក់ďផų СវŁរឬរយៈេពលសŪŌប់ែកលមΔ

បនទ បពី់្រកុមសវនកមមបនបញចបក់រ យតៃម្លរបស់េគេហយ ពួកេគេធ្វេសចក្តីសេ្រមចចិត្តអំពីថេតទីភន កង់រ

គ្ំរទជនពិកររបស់អនកេឆ្លយតបេទនឹងស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករនិង ចទទួលករបញជ កជ់ផ្លូវករឬេទ។ 

ពួកេគកប៏ង្ហ ញលទធផលកនុងកិចច្របជំុេនចុងបញចបៃ់នសវនកមមនិង មរយៈរបយករណ៍ជ យលកខណ៍

អក របនទ បពី់សវនកមមចបស់ព្វ្រគប។់

ŁរបŔą ក់ďផų СវŁរ

្រកុមសវនកមមេធ្វេសចក្តីសេ្រមចអំពីថេតទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកគួរទទួលករបញជ កជ់ផ្លូវករឬ

យ៉ង ។

្របសិនេបមនសវនកមមផ្តល់ករបញជ កជ់ផ្លូវកររចួេហយ េហយ្រកុមសវនកមមសេ្រមចថទីភន កង់រគ្ំរទជន

ពិកររបស់អនកអនុវត្ត មស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករទីភន កង់ររបស់អនកទទួលបនករបញជ កជ់ផ្លូវករេហយ

លិខិតបញជ កពី់ករអនុវត្ត មវធិន េហយទីភន កអ់នក ចរក ករបញជ កជ់ផ្លូវករបន។ ្រកុមសវនកមម

ចផ្តល់េយបល់ស្រមបែ់កលម្អតូច ច ប៉ែុន្តទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកមនិត្រមូវឲយេធ្វករផ្ល ស់ប្តូរអ្វី

េទ។ ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកបន្តទទួលថវកិពី FaHCSIA។

្របសិនេប្រកុមសវនកមមសេ្រមចថទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក មនិអនុវត្ត មស្តង់ រករគ្ំរទ

ជនពិករ ពួកេគបញជ កនូ់វអ្វីែដលគួរែកស្រមួល និងផ្តល់េពលកំណតស់្រមបប់ញចបក់រែកស្រមួលេនះ។ 

បនទ បពី់េ ះ្រ យបញ្ហ រចួេហយ ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកេឆ្លយតបេទនឹងត្រមូវករស្រមប់

ទទួលករបញជ កជ់ផ្លូវករេហយFaHCSIA បន្តផ្តល់ថវកិេទៀត។ ្របសិនេបបញ្ហ មនិ ចេ ះ្រ យកនុងេពល

កំណតប់នេទ ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក ចបតប់ងក់របញជ កជ់ផ្លូវករេនះ េហយករេសនថវកិពី 

FaHCSIA េនេពលអនគតនឹងទទួលផលវបិក។

ស្រមបអ់នកែដលទទួលជំនួយគ្ំរទ េនះមននយ័ថ មន្របពន័ធស្រមបអ់នុវត្តមយួជេរៀង ល់ឆន េំដមប ី

ធនថ មនកររកីចេ្រមនចំេពះគុណភព និង្របពន័ធននែដលេគអនុវត្ត មករគ្ំរទ។ េ យ រ

ទីភន កង់រគ្ំរទពិករភព មនិ ចបញជ កប់នេឡយ េបសិនជមនិមនកររកីចេ្រមនចបំច់

នន។ េនះមនេគលបំណងេដមបធីនឲយមនករគ្ំរទមយួែដលល្អបំផុត និងសមរមយបំផុត 

េ យមនករអនុវត្តដំេណ រករមយួ ស្រមបក់រែកលម្អជបន្ត។ 
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កិចĆŪបជំុបİΆ ញលទċផល

្រកុមសវនកមមេបកកិចច្របជំុេនចុងបញចបៃ់នសវនកមមេដមបបីង្ហ ញ និងពិភក លទធផលទកទិ់ននឹងទីភន កង់រ

គ្ំរទជនពិកររបស់អនក។ អនកគ្ំរទនិងបុគគលិកដៃទេទៀតមកពីទីភន កង់រអនកចូលរមួកនុងកិចច្របជំុេនះ។ 

អនកក៏ ចេ្រជសេរ សចូលរមួបនែដរ្របសិនេបអនកចង ់ប៉ុែន្តេនះមនិែមនជករចបំចខ់នមនិបនេនះេទ។

រģយŁរណ៍របស់ŪកОមសវនកមŊ

្រកុមសវនកមមកស៏រេសររបយករណ៍មយួស្តីអំពីទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក។ របយករណ៍ 

េនះបង្ហ ញពីចំ តថ់ន កេ់ទេល ស្តង់ រករគ្ំរទជនពិករនិមយួៗ សូចនករបំេពញករងរសំខន់ៗ  

ែដលពកព់ន័ធនិងករ យតៃម្លរមួរបស់ពួកេគ។ របយករណ៍េនះបង្ហ ញអំពីចំណុចខ្ល ងំរបស់ទីភន កង់រគំ

្រទជនពិកររបស់អនក កដូ៏ចជចំណុចែដល្រកុមសវនកមមបនេសន ឬត្រមូវឲយែកលម្អ។ FaHCSIA និងទីភន ក់

ងរគ្ំរទជនពិកររបស់អនកទទួលរបយករណ៍េនះមយួចបប។់

12 កមŊវЋធីýŪំទជនពិŁរ▫Ė ក់ďតិនិងŁរēĜគុណļព



បណ្តឹ ងត ៉
្រគបអ់នកទទួលជំនួយគ្ំរទទងំអស់មនសិទធិប្តឹងត ៉ អំពីករ្រប្រពឹត្តរបស់្រកុមសវនកមម ឬអំពីទីភន កង់រ 

គ្ំរទជនពិកររបស់ពួកេគ។ ទំនកទំ់នងខងេ្រកមគឺជចំណុចចបេ់ផ្តមស្រមបប់្តឹងត ៉ ។

បណŉ ឹងតǻм អំពីŪកОមសវនកមŊ

្របសិនេបអនកមនបំណងចងប់្តឹងត ៉ អំពី្រកុមសវនកមម អនកគួរ្របបទី់ភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនក។

បណŉ ឹងតǻм អំពីទីļĖ ក់İរýŪំទជនពិŁររបស់អĖក

្របសិនេបអនកមនបំណងចងប់្តឹងត ៉ អំពី ទីភន កង់រគ្ំរទជនពិកររបស់អនកដល់អនកេផ ងេ្រកពីទីភន កង់រ

របស់អនក ឬ្រកុមសវនកមម អនក ចទកទ់ងៈ

េសǻបែងΔកនិងេŢះŪ⅜យបណŉ ឹងតǻм  

 (Complaints Resolution and Referral Service)

ទូរស័ពទៈ 1800 880 052
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