កររ ំេ
អំេពើហង
ិ

ភបំពនប

ឬករេបៀតេបៀនយយីទក់ទិននឹងប

្របៃពណីប
'ប

្ណ ករ

្ណ ករ

ចខុសគនេទ

េទេលើ្របក់ ្រទពយសមបត្តិ ឬអំេ

្វ មីរបស់ខួនេនេពលេរៀបករ។
្ល
ករេ្របើ្របស់ប

ល់សកមមភពៃនករបងខិតបងខំ អំេពើហិង
ប

មផទះ និងកនុង្រគួ

រ។

ម្របេទស និងវបបធម៌នីមួយៗ។

្ណ ករ' គឺជទំេនៀមទម្លប់មួយែដលសំេ

របស់្រស្តី េទ

្ណ ករ គឺជទ្រមង់ៃនអំេពើហង
ិ

្ណ ករជប

យ ែដល្រតូវបនេផទរជទូេទេ
្ណ ករ មិនែមនជទ្រមង់ៃនកររ ំេ

ឬករេបៀតេបៀនយយីែដលទក់ទងនឹងករផ្តល់ ឬករទទួលបនប

យ្រគួ

រ

ភបំ ពនេទ។
្ណ ករេនេពល

មួយ មុន កនុងអំឡុងេពល ឬេ្រកយ ពហ៍ពិពហ៍ គឺ ជទ្រមង់ៃនកររ ំេ
ភបំពន។ កររ ំេ
ភបំ ពនែដលទក់ទងនឹង
្ណ ករ ជទូ េទជប់ ពក់ព័នធនឹងករអះ ងថប ្ណ ករមិនបនបង់ឱយ េហើយមនករទមទរេ យបងខិតបងខំេដើមបីចង់បន

លុយ ឬអំេ

យបែនថមពី្រស្តី និង្រកុម្រគួ

អំេពើហិង

មផទះ និងកនុង្រគួ

រធំរបស់ខួន។
្ល

រ គឺ ជបទឧ្រកិដ្ឋ េនកនុង្របេទសអូ្រ

ពនធនគរ េទះបីអនកេនះជបុរស ឬ្រស្តីក៏េ
្របសិនេបើអនក ឬជន

ែដល្រប្រពឹត្តបទឧ្រកិដ្ឋទំងេនះ

្ត លី។ ជន

ចជប់

យ។

មនក់ែដលអនក

គ ល់ សថិតេនកនុងសភពេ្រគះថនក់ សូមទូរស័ពទេទប៉ូលីសេលខ 000។

ប៉ូលីសេន្របេទសអូ្រ

្ត លីមនសុវតថិភព េហើយ

ចទុកចិត្តបន។

ស្រមប់ ករ្របឹ ក េយបល់ និងករផ្តល់ព័ត៌មនជសមងត់ េហើយឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទេទ 1800RESPECT
េលខ 1800 737 732។
្របសិនេបើអនក្រតូវករអនកបកែ្របភ

េ

េនកនុង ថ នភពែបប
ក៏េ យ រ ្ឋ ភិបលអូ្រ
ទក់ទិននឹងប ្ណ ករេឡើយ។
Australian Government ចត់ទុកអំេពើហិង កនុង្រគួ

ធងន់ធងរជទីបំផុត។ ្របជជនអូ្រ
ករអនុវត្តជំេនឿ
អំេពើហិង
ឬ្រកុម្រគួ

រដូចជ អំេពើហិង

ឬករេបៀតេបៀនយយី

ឬករេបៀតេបៀនយយីទក់ទិននឹងប

យគមនអំេពើហិង

ករភ័យខ្លច ឬករបងខិតបងខំ េ

្ណ ករយ៉ ង
យមិនគិតពី

សន និងវបបធម៌របស់ពួកេគេឡើយ។

ររបស់ពួកេគ េ

្ណ ករ រួមមនឥរ ិយបថ ឬករគំ មកំែហងែដលមនបំណង្រគប់្រគងៃដគូ

យបងកឱយមនករភ័យខ្លច ឬករគំ មកំែហងដល់សុវតថិភពរបស់ពួកេគ។

្របសិនេបើអក
ន រស់េនេ្រកមទិ ្ឋ ករ អនកេនែត

ចទទួលបនជំនួយ។

រ ឬជនេផ ងេទៀតកនុងសហគមន៍ មិន

្របសិនេបើអនកកន់ទិ ្ឋ ករៃដគូបេ

្ត ះ

ចគំ មកំែហងដល់

សនន (ថនក់រង 309 ឬ 820) ឬទិ ្ឋ ករ

ទទួលរងនូវអំេពើហិង កនុង្រគួ
រទក់ទិននឹ ងប
របស់្របេទសអូ ្រ ្ត លី ែដលអនុញញតឱយអនកបន្ត
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្ត លីមិនអត់ឱនចំេពះអំេពើហង
ិ

្ត លីទំងអស់មនសិទិរធ ស់េនេ

ឬករេបៀតេបៀនយយីទក់ទិននឹងប

ៃដគូ សមជិក្រគួ

យឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទេទេលខ 131 450។

្ណ ករ គឺ មនម្រ

ថ នភពៃនទិ ្ឋ កររបស់អនកបនេឡើយ។
ពហ៍ពិពហ៍អនគត (ថនក់រង 300) េហើយ

ចបប់អំេពើហិង កនុង្រគួ
រ េនកនុងចបប់អេន្ត្របេវសន៍
ក់ពកយសុំយកទិ ្ឋ ករៃដគូអចិៃ្រន្តយ៍ (ថនក់រង 100 ឬ 801) បន។

ប

្ណ ករមិន

្របសិនេបើប
និង

ចយកេ្របើ េដើមបីបងខំជន

មនក់ឱយេរៀបករបនេឡើយ។

្ណ ករ្រតូវបនេគយកេ្របើជមេធយបយេដើ មបីបងខំឱយមនុស មនក់ឲយេរៀបករ េ

មេសរ ីភពរបស់ខួន
្ល ករេនះ

ចចត់ទុកជ

ពហ៍ពិពហ៍េ

យគមនករយល់្រពមទំង្រសុង

យបងខំ។

េនកនុង្របេទសអូ្រ ្ត លី មនុស ្រគប់រប
ូ មនេសរ ីភពកនុងករេ្រជើសេរ ើសថេតើនរ
និងេពល
ករ្របឆំងនឹងចបប់្របេទសអូ្រ ្ត លីែដលបងខំ គំ មកំែហង ឬបេញ
ឆ តនរ
មនក់ឱយេរៀបករ។
េលើកទឹកចិត្ត ឬជួយេរៀបចំ

ពហ៍ពិពហ៍េ

េ្រគះ។ ករេនះអនុវត្តចំេពះ

យបងខំ និងចូលរួមជភគីេ

ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់

មវបបធម៌ និង

1800RESPECT គឺជេស ផ្តល់ករ្របឹក អំពីកររ ំេ

ភបំពនខងផ្លូវេភទ អំេពើហិង

អនកផ្តល់ករ្របឹ ក នឹង

្ត ប់អនក េឆ្លើយសំណួរ និង

េដើមបីទប់

ក ត់ករេរៀប

ពហ៍ពិពហ៍េ

មទូរស័ពទ និងអុីនេធើណិតេ

មផទះ និងកនុង្រគួ

រទូទំង្របេទស

យឥតគិតៃថ្ល និងេ

យសមងត់។

មតំ បន់ែដលអនករស់េន។

យរបស់ 1800RESPECT េន្រតង់ www.1800RESPECT.org.au។

យជតិរបស់្របេទសអូ្រ

្ដ លី និងជប

្ត ញជំនួយែដលបនេរៀបចំ ពិេសស

យបងខំ ព័ត៌មន ករបញូជ ន និងករផ្តល់ដំបូនមនែផនកចបប់េ

ចូរទូរស័ពទេទេលខ (02) 9514 8115 េផញើ
ឬចូលេទកន់វប
ុិ

ចជួយបន។

ចបញូជ នអនកេទកន់េស ជំនួយេផ ងៗេទៀតេន

ិ
ចូរទូរស័ពទេទេលខ 1800 737 732 ឬេបើកចូលវុប
ិ
េមឃេខៀវខចីរបស់ខំុញ (My Blue Sky) គឺជវុប

ក៏្របឆំងនឹងចបប់ែដរែដល

សន។

្ត លីែដល

្ត លី។ េស េនះផ្តល់ព័ត៌មន និងករ្របឹក

ជ

យបងខំឱយេរៀបករ ្របសិនេបើអនកមិនែមនជជនរង

មនេស យល់ដឹងពីវបបធម៌េនកនុង្របេទសអូ្រ
របស់្របេទសអូ ្រ

ែដលពួកេគេរៀបករ។

យឥតគិតៃថ្ល។

រេទេលខ 0481 070 844 អុីែម៉លេទ help@mybluesky.org.au

យរបស់ My Blue Sky េន្រតង់ www.mybluesky.org.au

ិ
ព័ត៌មនបែនថមស្តីពីអំេពើហិង កនុង្រគួ
រ និងទិ ្ឋ ករ ពហ៍ពិពហ៍េ យបងខំ និងករជួញដូរមនុស មនេន មវុប
យរបស់
្រកសួងកិចក
ច រកនុង្របេទស (Department of Home Affairs) េន្រតង់ www.homeaffairs.gov.au េហើយែស្វងរកពកយ
"

ពហ៍ពិពហ៍េ

យបងខំ"។

េតើអក
ន ្រតូវករអនកបកែ្របភ

ឬេទ?

សូមទូរស័ពទេទ េស បកែ្របភ

សរេសរ និងនិយយ (Translating and Interpreting Service) (TIS) េ

េលខ 131 450។ TIS

ចជួយអនកែស្វងរកេស េផ ងៗេទៀតបន ក៏ប៉ុែន្ត TIS មិនផ្តល់ករ្របឹក េទ។ ្រគប់ករេ

ទំងអស់គឺឥតគិតៃថ្ល និងសមងត់។
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យឥតគិតៃថ្ល
ទូរស័ពទ

