ពហ៍ពិពហ៍េ
ការបង្ខ ំឲ ជន
េន្របេទសអូ្រ
ជធមម

យបងខំ និងមិន្រគប់

្ន ក់េរ បការ គឺ

បទឧ្រកិដ្ឋដធ
៍ ្ង នធ
់ ្ង រមួ យេ

ក៉ ង្របេទសអូ ្រ ្ត លី

្ត លី មនុស មនេសរ ីភពកនុងករសេ្រមចចិត្តេរៀបករ និងនរ

បុរស ឬ្រស្តី្រតូវមន

ែដលមន

យុ

យុេលើស 16 ឆនំ

យុេលើស 18 ឆនំេដើមបីេរៀបករ្រសបចបប់។ េនកនុងកលៈេទសៈខ្លះ ជន

ចេរៀបករជមួយបុគគល

ជ ករ្របឆំងនឹងចបប់្របេទសអូ្រ

យុ 18 ឆនំបន ក៏ប៉ុែន្តត្រមូវឲយមន

្ត លីែដលបងខំ គំ មកំែហង ឬបេញ
ឆ តនរ

នឹងចបប់ែដរែដល េលើកទឹកចិត្ត ឬជួយេរៀបចំ

ពហ៍ពិពហ៍េ

្របសិនេបើអក
ន មិនែមនជជនរង េ្រគះ។ ករេនះអនុវត្តចំេពះ
ពហ៍ពិពហ៍េ

យបងខំគឺខុសពី

េសរ ីភព របស់ពួកេគ។
្របសិនេបើអនក ឬជន

ែដលេគចង់េរៀបករជមួយ។

មនក់ឱយេរៀបករ។

យបងខំ និងចូលរួមជភគីេ
ពហ៍ពិពហ៍្រសបចបប់

យបងខំឱយេរៀបករ

ពហ៍ពិពហ៍េរៀបចំទុក ែដលមនុស ទំងពីរនក់យល់្រពមទទួលយក

មនក់ែដលអនក

ករ។

ក៏្របឆំង

មវបបធម៌ និង

ពហ៍ពិពហ៍េរៀបចំទុកមនលកខណៈ្រសបចបប់េន្របេទសអូ្រ

សន។
មសិទិធ

្ត លី។

គ ល់សិត
ថ េនកនុងសភពេ្រគះថនក់ សូមទូរស័ពទេទប៉ូលីសេលខ 000។

ប៉ូលីសេន្របេទសអូ្រ

្ត លីមនសុវតថិភព េហើយ

្របសិនេបើអនក្រតូវករអនកបកែ្របភ

ការយក ឬបញនជន
ឬឲ ជន
្ន ក់េរ បចំ

ល្រកមតុ

មនក់

េ

ចទុកចិត្តបន។

យឥតគិតៃថ្ល សូមទូរស័ពទេលខ 131 450។

្ន ក់េដើម ឲ
ី េរ បការេ យបង្ខ ំេ ក៉ ង្របេទសមួ យេផ ងេទ ត
ហ៍ពិ ហ៍ែបបដូ ចេនះ គឺ អំេពើខុសច ប់

ជួនកលមនុស ្រតូវបនេគនំខួនេទបរេទស្របឆំ
្ល
ងនឹងឆនទៈរបស់ពួកេគ ឬ្រតូវេគេបកបេញ
ឆ តឱយេទបរេទស
េដើមបីេគបងខំឱយ េរៀបករ។ េនះគឺជករ្របឆំងនឹងចបប់ េហើយ

េតើអ្នក ឬជន

្ន ក់ែដលអ្ន ក ្គ ល់ស្ថិតេ

្របសិនេបើអនក ឬនរ

មនក់ែដលអនក

អនក

ចទក់ទងប៉ូលស
ី សហព័នអ
ធ ូ្រ

ក៉ ងស

ចនំឱយមនករជប់ពនធនគរ។

ពេ្រ

ះ ្ន ក់ឬ?

គ ល់ កំពុងសថិតកនុង ឬ្របឈមនឹង

ពហ៍ពិពហ៍េ

្ត លី (Australian Federal Police) (AFP)

យបងខំ ឬមិន្រគប់

យុ

មទូរស័ពទេលខ 131 237

(131AFP) េដើមបីទទួលបនជំនួយ។
AFP

ចរក សុវតថិភពរបស់អនក ផ្ដល់ដំបូនមនដំបូង និងបញូជ នអនក េទកន់េស កមមេផ ងៗេទៀតស្រមប់ករគំ្រទ

ដូចជទីកែន្លង

ន ក់េន ករគំ្រទែផនកហិរញញ វតថុ ករផ្តល់្របឹក

និងអេន្ត្របេវសន៍។ព័ត៌មនបែនថម មន

ក់េន

ិ
មវុប

នេស េផ ងៗេទ តក៉ ង្របេទសអូ ្រ ្ត លីែដល
ិ
េមឃេខៀវខចីរបស់ខំុញ (My Blue Sky) គឺជវុប
ពិេសស េដើមបីទប់
ឥតគិតៃថ្ល។
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ក ត់ករេរៀប

និង្របឹក េយបល់ែផនកចបប់

យរបស់ AFP េន្រតង់ www.afp.gov.au។

ចជួយ

យជតិរបស់្របេទសអូ្រ

ពហ៍ពិពហ៍េ

ន
្ដ លី និងជប

្ត ញជំនួយែដលបនេរៀបចំ

យបងខំ ព័ត៌មន ករបញូជ ន និងករផ្តល់ដំបូនមនែផនកចបប់េ

យ

ចូរទូរស័ពទេទេលខ (02) 9514 8115 េផញើ
ឬចូលេទកន់វប
ុិ

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

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

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 ឬេបើកចូលវុប

មផទះ និងកនុង្រគួ

មអុីនេធើណិត និងទូរស័ពទេ

រ

យសមងត់

ចបញូជ នអនកេទកន់េស ជំនួយេផ ងៗ

យរបស់ 1800RESPECT េន្រតង់

www.1800RESPECT.org.au។

េតើអ្នក្រតវការអ្ន កបកែ្រប

ឬេទ?

សូមទូរស័ពទេទ េស បកែ្របភ
គិតៃថ្ល េលខ 131 450។ TIS
្រគប់ករេ

ស្រ

សរេសរ និងនិយយ (Translating and Interpreting Service) (TIS) េ

ចជួយអនកែស្វងរកេស េផ ងៗេទៀតបន ក៏ប៉ុែន្ត TIS មិនផ្តល់ករ្របឹក េទ។

ទូរស័ពទទំងអស់គឺឥតគិតៃថ្ល និងសមងត់។

ប់ពត
័ ៌

ចូលេទកន់វប
ុិ

នបែន្ថ មស្តព
ី ី

ហ៍ពិ

ហ៍េ

យបង្ខ ំ

យរបស់ ្រកសួងកិចក
ច រកនុង្របេទស (Department of Home Affairs) េន្រតង់

www.homeaffairs.gov.au េហើយែស្វងរកពកយ "
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យឥត

ពហ៍ពិពហ៍េ

យបងខំ"។

