អំេពើហង
ិ
កនង្រគួ
ុ

រ និងទិ ្ឋ ករៃដគូ

មនុស ែដលរស់េ េ្រកាមកាន់ទិ ្ឋ ការៃដគូ មិន្រតវែតរក ការរស់េ
បំ នេដើម ីឲ ន ្ន ក់េ ក៉ ង្របេទសអូ ្រ ្ត លីេ ះេឡើយ
េន្របេទសអូ្រ

្ត លី អំេពើហិង

ៃដគូ សមជិក្រគួ
េឡើយ។

មផទះ និងកនុង្រគួ

េហើយទទួលរងនូវអំេពើហិង កនុង្រគួ

្របេវសន៍របស់្របេទសអូ្រ

្ត ះ

ក់ទំនងែដលរេ

ចរគ្រមមកំែហងដល់

សនន (ថនក់រង 309 ឬ 820) ឬទិ ្ឋ ករ

ថ នភពៃនទិ ្ឋ កររបស់អនកបន

ពហ៍ពិពហ៍អនគត (ថនក់រង 300)

រ េហើយទំនក់ទំនងរបស់អក
ន បនចប់ គឺមនម្រ

្ត លី ែដលអនុញញតឲយអនកបន្ត

ចបប់េនកនុងចបប់អេន្ត

ក់ពកយសុំយក ទិ ្ឋ ករៃដគូអចិៃ្រន្តយ៍ (ថនក់រង 100 ឬ 801)

បន។
្របសិនេបើអក
ន ឬជន

មនក់ែដលអនក

គ ល់សិត
ថ េនកនុងសភពេ្រគះថនក់ សូមទូរស័ពេទ ទប៉ូលីសេលខ 000។

ប៉ូលីសេន្របេទសអូ្រ

្ត លីមនសុវតថិភព េហើយ

ចទុកចិត្តបន។

ស្រមប់ករ្របឹក េយបល់ និងករផ្តល់ព័ត៌មនជសមងត់ េហើយឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទ 1800RESPECT េលខ
1800 737 732។
្របសិនេបើអក
ន ្រតូវករអនកបកែ្របភ

េ ក៉ ង ្ថ ន ពែបប
និងក៉ ង្រគ រេឡើយ
អំេពើហិង

មផទះ និងកនុង្រគួ

អំេពើហិង

មផទះ និងកនុង្រគួ

ក៏េ

យ រ ្ឋ ភិ

េ

យឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទេលខ 131 450។

លអូ ្រ ្ត លីមិនអត់ឱនចំេ

ះអំេពើហិង

រគឺជបទេលមើស្របឆំងនឹងចបប់។ ជនែដល្រប្រពឹតអ
្ត ំេពើហិង កនុង្រគួ
ពនធនគរ េទះបីអនកេនះជបុរស ឬ្រស្តីក៏េ យ។
េ

រគឺជអំេពើ្រប្រពឹត្ត ឬករគ្រមមកំែហងែដលមនបំណងេដើមបី្រតួត្រ

យបងកឲយមនករភ័យខ្លច ឬក៏ករគ្រមមកំែហងដល់សុវតថិភព ឬសុខុមលភពរបស់ពួកេគ។
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ភ

រមិនទទួលយកបនេទ។

រ ឬជនេផ ងេទៀតកនុងសហគមន៍ មិន

្របសិនេបើអក
ន កន់ទិ ្ឋ ករៃដគូបេ

ក៉ ងទំ

មផ្ទះ
រ

ចជប់

េលើៃដគូ

ជន
ការ
អនក
ក៏េ

ំ

្ន ក់ែដលទទួ លរងនូ វអំេពើហិង
រពីេស ជំនួយ ន

មផ្ទះ និងក៉ ង្រគ

ចទទួលករគំពរបន េទះជអនកកន់ទិ ្ឋ ករ្របេភទ

ក៏េ

រេ

យ ឬមន

ក៉ ង្របេទសអូ ្រ ្ត លី

ចទទួ ល

ថ នភពអេន្ត្របេវសន៍យ៉ង

យ។

គមនបញ
្ហ េទ េទះជទំនក់ទក់ទងបនចប់េទេហើយក្តី ឬក៏មិនទន់ចប់កីក
្ត ៏អនកេនែត
1800RESPECT គឺជេស ផ្តល់ករ្របឹក អំពីកររ ំេ
ទូទំង្របេទសរបស់្របេទសអូ្រ

្ត លី។ េស េនះផ្តល់ព័ត៌មន និង្របឹក

េហើយឥតគិតៃថ្ល។ អនកផ្តល់ករ្របឹក នឹង
េទៀតេន

ភបំពនខងផ្លូវេភទ អំេពើហិង

្ត ប់អនក េឆ្លើយសំណួរ និង

មតំបន់ែដលអនករស់េន។

សូមទូរស័ពទេលខ 1800 737 732 ឬេបើកចូលវ ិប

េតើអ្នក្រតវការអ្ន កបកែ្រប
សូមទូរស័ពទេទ េស បកែ្របភ
េលខ 131 450។ TIS

ចទទួលករគំពរបនែដរ។
មផទះ និងកនុង្រគួ

មអុីនេធើណិត និងទូរស័ពទេ

រ

យសមងត់

ចបញូជ នអនកេទេស ជំនួយេផ ងៗ

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

ឬេទ?
សរេសរ និងនិយយ (Translating and Interpreting Service) (TIS) េ

យឥតគិតៃថ្ល

ចជួយអនកែស្វងរកេស េផ ងៗេទៀតបន ក៏ប៉ុែន្ត TIS មិនផ្តល់ករ្របឹក េទ។ ្រគប់ករេ

ទូរស័ពទទំងអស់គឺឥតគិតៃថ្ល និងសមងត់។

ស្រ

ប់ពត
័ ៌

នបែន្ថ មអំពី អំេពើហិង ក៉ ង្រគ

រ ្របសិនេបើអ្នក

នទិ ្ឋ ការ៖

ិ
ព័ត៌មនបែនថមស្តីពីអំេពើហិង កនុង្រគួ
រ និងទិ ្ឋ ករ
ចទទួលយកបនេន មវុបៃសថរបស់
្រកសួងកិចចករកនុង
្របេទស (Department of Home Affairs) េន្រតង់ www.homeaffairs.gov.au ។
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