អំេពើហង
ិ

មផទះ និងកនង្រគួ
ុ

LGBTIQ
េន្របេទសអូ្រ

្ត លី អំេពើហង
ិ

មផទះ និងកនុង្រគួ

មនុស ែដលេគកំណត់ថជ្រសី្រស

រេនកនងសហគមន៍
ុ

រមិន

ចទទួលយកបនេឡើយ។

ញ់្រសី (Lesbian), បុរស្រស

ញ់បុរស(Gay), អនក្រស

ញ់េភទទំងពីរ (Bisexual),

អនកប្តូរេភទ(Transgender), អនកមនេភទ្របុសផង្រសីផង(Intersex) និងមនុស រួមេភទនឹងមនុស ដូចគន(Queer) (LGBTIQ)
មនសិទិេធ សមើគនេនកនុង្របេទសអូ្រ
េន្របេទសអូ្រ

្ត លី េហើយករេរ ើសេអើងទំងអស់គឺជអំ េពើខុសចបប់។

្ត លី ទំនក់ទំនងទំងអស់គឺមនភពេសមើគនចំេពះមុខចបប់។ េនះមនន័យថ ៃដគូទំងអស់ រួមមនៃដគូមនេភទ

ដូចគនមនសិទិធេដើមបីមនទំនក់ទំនង ឬេរៀបករ។
មនុស ្រគប់រប
ូ មនសិទិទ
ធ ទួ លបនទំនក់ទំនងវ ិជជមន និងមនសុវតថិភព ជមួយ្រកុម្រគួ
អំេពើហិង

មផទះ និងកនុង្រគួ

ែដល្រប្រពឹ ត្តបទឧ្រកិដទ
្ឋ ំងេនះ

រ គឺ ជបទឧ្រកិដ្ឋ្របឆំងនឹងចបប់។ ជន

េទះបីអនកេនះជបុរស ឬ្រស្តីក៏េ

រ មិត្តភក្តិ និងមនុស ជទី្រស

ញ់។

ចជប់ពនធនគរ

យ។

្របសិនេបើអនក ឬជន

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

អំេពើហិង

មផទះ និងកនុង្រគួ

ក៏េ

យ រ ្ឋ ភិបលអូ្រ

េ

យឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទេទេលខ 131 450។

្ត លីមិនអត់ឱនចំេពះអំេពើហង
ិ

រ រួមមនករ្រប្រពឹត្ត ឬករគ្រមមកំែហងែដលមនបំ ណង្រតួត្រ

ភ័យខ្លច ឬករគ្រមមកំែហងដល់សុវតថិភពរបស់ពួកេគ។ អំេពើហិង

មផទះ និងកនុង្រគួ



ករ យតប់



ករ្រចបច់ក



ករបដិេសធមិ នឱយលុយែដលសំខន់ ចំបច់ ដល់ៃដគូ ឬ្រកុម្រគួ



ករមិនឱយៃដគូជួប្រកុមមិត្តភក្តិ និង្រគួ



ករេជរ្របមថ ឬទិេទៀនៃដគូជ្របចំ ឬ



ករគំ មកំែហងដល់កូនៗ ឬសត្វចិញចឹម។

អំេពើហិង


មផទះ និងកនុង្រគួ

មផទះ និងកនុង្រគួ

ករបេញចញមតិ ខងផ្លូវេភទ

ចមនដូ ចជ៖

រ

ចរួមបញូច ល៖

ថ នភពែដលៃដគូមនេភទ្របុសផង្រសីផង ចំណង់ចំណូលចិត្តកុងកររួ
ន
មេភទ េភទ
ថ នភពៃនករប្តូរេភទ ឬេមេ គេអដស៍ េដើមបី្របឆំងនឹងពួកេគ។

្រកក់" ពី ៃដគូេទកន់្រគួ

រ មិត្តភក្តិ សហគមន៍ ឬកែន្លងេធ្វើកររបស់ពួកេគ។



គំ មកំែហងេដើមបីនិយយ "



្រគប់្រគងករេ្របើឱសថរបស់ៃដគូ ឬករទទួលបនករែថទំសុខភពទក់ទងនឹងករផ្លស់បូរេភទ
្ត
ឬ



ក់សមពធេលើៃដគូឱយអនុវត្ត
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យបងកឱយមនករ

រ

រ កនុងទំនក់ ទំនង LGBTIQ ក៏

ករគំ មកំែហងេ្របើ្របស់

រ

េលើៃដគូ េ

រេឡើយ។

មបទ ្ឋ នផ្លូវេភទ ឬេភទ។

មនេស កមមគ្រំ ទេនកនុង្របេទសអូ្រ
ACON ផ្តល់ព័ត៌មនេ
្រគួ

្ត លីែដល

យឥតគិតៃថ្លអំពីបញ
្ហ សុខភពែដលប៉ះពល់ដល់មនុស LGBTIQ រួមទំងអំេពើហិង

រ។ ចូរចូលេទកន់វប
ុិ

LGBTIQ ទំងអស់។

្ត លី។ េស េនះផ្តល់ព័ត៌មន និងករ្របឹក

អនកផ្តល់ករ្របឹ ក នឹង

មផទះ និងកនុង

យរបស់ ACON េន្រតង់ www.acon.org.au ស្រមប់បញជីៃនេស កមមគំ្រទែដលរួមបញូច ល

1800 RESPECT គឺជេស ផ្តល់ករ្របឹក អំពីកររ ំេ
្របេទសអូ្រ

ចជួយបន។

្ត ប់អនក េឆ្លើយសំណួរ និង

ភបំពនខងផ្លូវេភទ អំេពើហិង

មទូរស័ពទ និងអុីនេធើណិតេ

មផទះ និងកនុង្រគួ

យឥតគិតៃថ្ល េហើយេ

ចបញូជ នអនកេទកន់េស ជំនួយេផ ងៗេទៀតេន

ទូរស័ពទេទេលខ 1800 737 732 ឬចូលេមើលែផនកព័ត៌មនជក់

រទូទំង្របេទសរបស់

ក់អំពី LGBTIQ េន

ិ
មវុប

យសមងត់។

មតំ បន់ែដលអនករស់េន។

យរបស់ 1800RESPECT

ម www.1800RESPECT.org.au។

េតើអក
ន ្រតូវករអនកបកែ្របភ

ឬេទ?

សូមទូរស័ពទេទ Translating and Interpreting Service (TIS) េ

យឥតគិតៃថ្ល េលខ 131 450។ TIS

ែស្វងរកេស េផ ងៗេទៀតបន ក៏ប៉ុែន្ត TIS មិនផ្តល់ករ្របឹ ក េឡើយ។ ្រគប់ករេ
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ចជួយអនកឱយ

ទូរស័ពទទំងអស់គឺឥតគិតៃថ្ល និងសមងត់។

