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ការបង្កើតទម្រ្់ផ្លូវការបន្ទា ប់ងទៀតនៃ 
យុទធសាស្រ ត្ជាតិ ត្ើពើពិការភាព 
 
 

របាយការណ៍ ត្ើពើអ្វើខ្ែល្ហគរៃប៍ាៃម្បាបង់យើ្  

  
  



  
 ទពំ័រ 2 

រងបៀបងម្បើរបាយការណ៍ងៃេះ 

 

 

 

 

 

 

Social Deck បាៃ្រង្ររបាយការណ៍ងៃេះ្ម្ាប់រដ្ឋា ភិបាល 

អូ្ស្រសាត លើ។ ងៅពេលណាអ្នកង ើញពាកយ  ‘ងយើ្ ’  

ព ោះាៃៃ័យថា រដ្ឋា ភិបាលអូ្ស្រសាត លើ។ 

ងយើ្ បាៃ្រង្ររបាយការណ៍ងៃេះ កនុ្លំន្ទរួំយខ្ែល 

ងាយម្្ួលអាៃ។ 

ងយើ្ ងម្បើរូបភាព ងែើរបើពៃយល់ពើគំៃិតរួយចំៃួៃ។ 

ងយើ្ បាៃ្រង្រពាកយមលេះជាអ្កសរែិតម្កា្់។ 

ងយើ្ ពៃយល់ពើអ្តថៃ័យនៃពាកយទំ្ ងៃេះ។  

ាៃបញ្ជ ើពាកយទំ្ ងៃេះងៅទំព័រ 27។ 

របាយការណ៍ងាយម្្ួលអាៃងៃេះ  

គឺជាង្ចកតើ្ង េ្បនៃរបាយការណ៍រួយងទៀត។ 

អ្នកអាចរកព ើញរបាយការណ៍ងផ្ស្ងទៀត ងៅងលើវ ៉ិបសៃថ៍រប្់ងយើ្  

ពៅ www.engage.dss.gov.au/a-new-national-

disability-strategy-for-beyond-2020 

អ្នកអាចង្នើ្ុំជំៃួយងែើរបើអាៃរបាយការណ៍ងៃេះ។ 

រិតតភកតិ ្ាជិកម្គួសារ ឬអ្នកជួយគមំ្ទអាចជួយអ្នកបាៃ។ 

http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/
http://www.engage.dss.gov.au/a-new-national-disability-strategy-for-beyond-2020/


ទំព័រ 3 

ងតើាៃអ្វើមលេះងៅកនុ្របាយការណ៍ងៃេះ?

ពតើយ ទ្ធសាស្រៃតជាត៉ិៃតើេើេ៉ិការភាេគឺជាអ្វើ 4 

យ ទ្ធសាស្រៃតជាត៉ិៃតើេើេ៉ិការភាេថមើ 7 

ការន៉ិយាយជាមួយៃហគមន៍អំ្េើយ ទ្ធសាស្រៃត 9 

អ្វើដែលៃហគមន៍បានប្របាប់ពយើង 12 

ចក្ខ វ ៉ិៃ័យរបៃ់ពយើងៃប្រាប់យ ទ្ធសាស្រៃតថមើ 22 

ពតើានអ្វើពក្ើតព ើងប ា ប់ពទ្ៀត? 25 

បញ្ជ ើពាក្យ 27 

ទាក់្ទ្ងមក្ពយើង 30 

 



  
 ទពំ័រ 4 

ងតើយុទធសាស្រ ត្ជាតិ ត្ើពើពិការភាពគឺជាអ្វើ? 

 

 

 

យុទធសាស្រ្តជាតិ្តើពើពិការភាព ឆ្ន  ំ2010-2020 

គឺជាខ្ផ្ៃការរួយងែើរបើខ្កលរអ 

ជើវតិរប្់ជៃពិការ។ 

ងៅកនុ្ឯកសារងៃេះងយើ្ ងៅថា ‘យុទធសាស្រ្ត’។ 

យុទធសាស្រ្តពនោះៃិយាយអំ្ពើអ្វើខ្ែលងយើ្ អាចង វ្ើបាៃ 

ងែើរបើង វ្ើឱ្យម្បងទ្អូ្ស្រសាត លើកាៃ់ខ្តាន៖ 

• ការរមួបញ្ចូ លគ្នា  

• ការចូលពប្របើប្របាៃ់បាៃ។ 

ម្ប្ិៃងបើាៃអ្វើខ្ែលអាចរមួបញ្ចូលគ្នា បាន  

ព ោះរៃុ្សម្គប់គន អាចចូលររួបាៃ។ 



  
 ទពំ័រ 5 

 

 

ម្ប្ិៃងបើាៃអ្វើអាចចូលពប្របើប្របាៃ់បាៃ 

ព ោះរៃុ្សម្គប់គន អាចងម្បើប្របាៃ់វាបាៃ។ ងៃេះអាចជា៖ 

• ទើកខ្ៃល្ ឬអគរ 

• ការែឹកជញ្ជូ ៃ 

• ង្វាករែ 

• ព័ត៌ាៃ 

• វ ៉ិបសៃថ៍ 

យុទធសាស្រ្តពនោះពៃយល់ពើរងបៀបខ្ែលជៃពិការគួរខ្ត៖ 

• ប្រតូវបានពគប្របប្រេឹតតមក្ពលើរូបខ្លួន ែូចគន ៃឹ្រៃុ្សម្គប់រូប 

• ប្រតូវបានពគដាក់្បញ្ចូលកនុ្្ហគរៃ៍រប្់ងយើ្ ។ 



  
 ទពំ័រ 6 

 

 

 

  

យុទធសាស្រ្ត គឺខ្ផ្អកងលើគំៃិតខ្ែលាៃងៅកនុ្ 

អ្ៃុ្ញ្ញា អ្ គ្ការ្ហម្បជាជាតិ្តើពើ្ិទធិជៃពិការ 

(អ្ៃុ្ញ្ញា អ្ គ្ការ្ហម្បជាជាតិ)។ 

អ្ៃុ្ញ្ញា អ្ គ្ការ្ហម្បជាជាតិ  

គឺជាកិចចម្ពរងម្ពៀ្អ្ៃតរជាតិ។ 

អ្ៃុ្ញ្ញា ពនោះម្តូវបាៃងគអ្ៃុវតតងៅទូទំ្ ពិភពងោក។ 

អ្ៃុ្ញ្ញា អ្ គ្ការ្ហម្បជាជាតិ ខ្ច្ពើ្ ិទធិរប្់ជៃពិការ។ 

អ្ៃុ្ញ្ញា ពនោះពៃយល់ពើវ ិ្ ើខ្ែលជៃពិការ 

គួរម្តូវបាៃងគងគរពងដ្ឋយយុតតិ្រ៌។ 



  
 ទពំ័រ 7 

យុទធសាស្រ ត្ជាតិ ត្ើពើពិការភាពថមើ 

 

 

 

  

ងៅឆ្ន  ំ2020 យុទធសាស្រ្តពនោះៃឹ្បញ្ច ប់។ 

រដ្ឋា ភិបាលងៅទូទំ្ ម្បងទ្អូ្ស្រសាត លើ កំពុ្ង វ្ើការជារួយគន  

ងែើរបើបង ក្ើតយុទធសាស្រ្តថ្ែើរួយ។ 

ងយើ្ ច្់ែឹ្ពើអ្វើខ្ែលរៃុ្សគិតថា 

គួរខ្តាៃដ្ឋក់ងៅកនុ្យុទធសាស្រ្តថ្ែើពនោះ។ 



  
 ទពំ័រ 8 

 

 

 

 

 

 

ងយើ្ បាៃ្ួររៃុ្សមួយចំនួនអំ្ពើអ្វើខ្ែលពួកងគបាៃគិត៖ 

• ងៅកនុ្ការ្ា្់រតិ 

• ងៅ្ិកាេ សាោ្ហគរៃ៍ 

• តាររយៈការៃិយាយជារួយពួកងគផ្ទា ល់ 

• តាររយៈការៃិយាយជារួយពួកងគតារអនឡាញ 

របាយការណ៍ងៃេះ គឺៃិយាយអំ្ពើអ្វើខ្ែលម្បជាជៃពៅកនុ្្ហគរៃ៍ 

បាៃម្បាប់ងយើ្ ។ 



  
 ទពំ័រ 9 

ការៃិយាយជារយួ្ហគរៃអំ៍្ពើយុទធសាស្រ ត្ 

 

 

 

 

 

ជាការាៃសារៈ្ំខាៃ់ខ្ល ងំណា្់កនុ្ការៃិយាយងៅកាៃ់្ហគរៃ៍ 

អំ្ពើខ្ផ្ៃការខ្ែលងយើ្ ងរៀបចំ្ម្ាប់ 

យុទធសាស្រ្តថ្ែើ។ 

ងយើ្ បាៃៃិយាយងៅកាៃ់៖ 

• ជៃពិការ 

• ម្គួសារ 

• អ្នកខ្ថ្ទ ំ



  
 ទពំ័រ 10 

 

 

 

 

 

• អ្នកតៃ ូមត៉ិ - រៃុ្សខ្ែលៃិយាយគមំ្ទជៃពិការ 

• អ្នកផ្តល់ង្វាករែ 

• អ្នក្ិកាថាន ក់មព្់ - រៃុ្សខ្ែលបងម្្ៀៃងៅវទិាល័យ 

ឬសាកលវទិាល័យ។ 

ងយើ្ បាៃសាត ប់ឮពើម្បជាជៃងៅកនុ្្ហគរៃ៍តាមវ ិ្ ើងផ្ស្ៗគន ។ 

រៃុ្សចំៃួៃ 2649 ន្ទក់បាៃង ល្ើយ្ំណួរទំ្ ងន្ទេះ 

ងៅកនុ្ការ្ា្់រតិ។ 



  
 ទពំ័រ 11 

 

 

 

  

ានមន ៃស 599 ន្ទក់បាៃចូលររួកនុ្្ិកាេ សាោ្ហគរៃ៍។ 

ងយើ្ បាៃៃិយាយងៅកាៃ់ម្បជាជៃជាជនជាត៉ិពែើម 

ៃិ្ប្របជាជៃរ្់ងៅងលើងកាេះ Torres Strait ចំៃួៃ 474 ន្ទក់។ 

ងយើ្ បាៃៃិយាយទល់រុមគន ជារួយ៖ 

• អ្ គ្ការចំនួន 15 ងដ្ឋយផ្ទា ល ់

• រៃុ្ស 14 ន្ទក់ ងៅតារអ្ៃឡាញ។ 



  
 ទពំ័រ 12 

អ្វើខ្ែល្ហគរៃប៍ាៃម្បាបង់យើ្  

 

 

 

 

 

ម្បជាជៃបាៃផ្តល់ឱ្យងយើ្ ៃូវគំៃិត្ំខាៃ់ៗជាងម្ចើៃពែើមបើ 

គិតអំ្ពើយុទធសាស្រ្តថ្ែើ។ 

ពួកងគបាៃៃិយាយថា ជៃពិការចបំាច់ម្តូវបានពគរាប់បញ្ចូល 

រាល់ងពលង វ្ើការ្ងម្រចចិតតអំ្ពើពួកងគ។ 

ងៃេះររួាន៖ 

• អ្វើខ្ែលាៃងៅកនុ្យុទធសាស្រ្តថ្ែើ 

• រងបៀបខ្ែលយុទធសាស្រ្តថ្ែើែំងណើ រការ។ 



  
 ទពំ័រ 13 

 

 

 

 

ពួកងគៃិយាយថា ជាការ្ំខាៃ់ខ្ល ងំណា្់ខ្ែលរដ្ឋា ភិបាលបំងពញៃូវអ្វើ 

ខ្ែលយុទធសាស្រ្តថ្ែើខ្ច្។ 

ម្បជាជៃបាៃៃិយាយថា គួរខ្តាៃម្កុររួយខ្ែលប្រតួតពិៃិតយងរើល 

ពើរងបៀបខ្ែលរដ្ឋា ភិបាលកំពុ្ែំងណើ រការយុទធសាស្រ្តថ្ែើពនោះ។ 

ពួកងគក៏បាៃៃិយាយផ្្ខ្ែរថា គួរខ្តាៃរបាយការណ៍រួយ 

ជាងរៀ្រាល់ឆ្ន  ំអំ្ពើរងបៀបខ្ែលយុទធសាស្រ្តថ្ែើពនោះកំពុ្ែំងណើ រការ។ 



  
 ទពំ័រ 14 

ងតើាៃអ្វើមលេះម្តវូបាៃខ្កលរអ្ម្ាបជ់ៃពិការ? 

 

 

 

 

 

ម្បជាជៃងៅកនុ្្ហគរៃ៍បាៃម្បាប់ងយើ្ ថា ាៃកិចចការរួយចំៃួៃ 

ម្តូវបាៃខ្កលរអកនុ្អំ្ឡុ្ងពល 10 ឆ្ន ចុំ្ងម្កាយងៃេះ។ 

ម្បជាជៃបាៃៃិយាយថា៖ 

• ពួកងគអាចទទួលបាៃង្វាករែ ៃិ្ការគមំ្ទ 

ខ្ែលង ល្ើយតបពៅៃឹ្តម្រូវការរប្់ពួកងគបាៃម្បង្ើរជា្រុៃ 

• រងបៀបដែល្ហគរៃ៍គិត ៃិ្ាៃអាររែណ៍អំ្ពើជៃពិការ 

ប្រតូវបានដក្លមម 

• ជៃពិការកាៃ់ខ្តងម្ចើៃម្តូវបាៃពគដ្ឋក់បងាា ញ 

ងៅកនុ្ម្បព័ៃធផ្សពវផ្ាយ 



  
 ទពំ័រ 15 

 

 

 

 

• ាៃជៃពិការកាន់ដតងម្ចើៃៃថ៉ិតងៅកនុ្ការងារ្ំខាៃ់ៗ 

•  ាន្ហគរៃ៍កាៃ់ខ្តងម្ចើៃអាចចូលពប្របើប្របាៃ់បាន។ 

ងតើជៃពិការងៅខ្តម្បឈរៃឹ្បញ្ញា អ្វើមលេះ? 

ជៃពិការងៅខ្តម្បឈររុមៃឹ្របាំ្  

ៃិ្ឧប្គគងៅកនុ្្ហគរៃ៍រប្់ងយើ្ ។ 

ានម្បជាជៃជា្ 80% ខ្ែលបាៃចូលររួងៅកនុ្ការ្ា្់រតិ 

បាៃៃិយាយថា រៃុ្សម៉ិនានពិការភាព 

រិៃែឹ្ពើរងបៀបបងាា ញឥរយិាបថ្ងៅកាៃ់ជៃពិការងទ។ 



  
 ទពំ័រ 16 

 

 

 

 

 

31% នៃជៃពិការខ្ែលបាៃចូលររួកនុ្ការ្ា្់រតិបាៃៃិយាយថា 

ការងរ ើ្ ងអ្ើ្ រតឹកាៃ់ខ្តអាម្កក់  

កនុ្រយៈងពល 5 ឆ្ន ចុំ្ងម្កាយងៃេះ។ 

ការងរ ើ្ ងអ្ើ្ ងកើតាៃពៅងពលណាអ្នកម្តូវបាៃងគម្បម្ពឹតត 

រកងលើរូបអ្នកងដ្ឋយអ្យុតតិ្រ៌ ងដ្ឋយសារខ្តពិការភាពរប្អ់្នក។ 

34% នៃជៃពិការខ្ែលបាៃចូលររួកនុ្ការ្ា្់រតិបាៃៃិយាយអំេើ 

បទពិងសា្ៃ៍នៃអំ្ងពើហឹ្ ា ការរងំោភបំពាៃ ការង វ្្ម្បខ្ហ្ 

ៃិ្ការងក្ម្បវញ័្ច  គឺរតឹកាៃ់ខ្តអាម្កក់កនុ្រយៈងពល 5 ឆ្ន កំៃល្រកងៃេះ។ 

អំ្ងពើហឹ្ ាងកើតាៃ ពៅងពលៃរណាាន ក់កំពុ្ង វ្ើឱ្យអ្នកឈចឺប់ 

ខា្រា្កាយ។ 

ការរងំោភបំពាៃងកើតាៃ 

ពៅងពលណាៃរណាាន ក់កំពុ្ម្បម្ពឹតតរកងលើរូបអ្នកយា៉ា ្ ង្ៃ់ ង្រ។ 
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ការង វ្្ម្បខ្ហ្ងកើតាៃ ពៅងពលៃរណាាន ក់រិៃជួយអ្នក 

តារវ ិ្ ើខ្ែលពួកងគម្តូវបាៃ្ៃែត់ថាៃឹ្ជួយអ្នក។ 

ការងក្ម្បវញ័្ច ងកើតាៃ ពៅងពលៃរណាាន ក់ 

ទញយកផ្លម្បងយាជៃ៍ពើអ្នក។ 

72% នៃម្បជាជៃខ្ែលបាៃចូលររួកនុ្ការ្ា្់រតិបាៃៃិយាយថា 

ានការពិបាកកនុ្ការខ្្វ្រកព័ត៌ាៃអំ្ពើង្វាករែពិការភាព។ 

6០% នៃម្បជាជៃខ្ែលបាៃចូលររួកនុ្ការ្ា្់រតិបាៃៃិយាយថា 

ានការពិបាកកនុ្ការខ្្វ្រកព័ត៌ាៃអំ្ពើ្ិទធិរប្់ជៃពិការ។ 

ងយើ្ ក៏បាៃរកង ើញខ្ែរថា ម្បខ្ហលជា 5០% នៃជៃពិការ  

រិៃចូលររួកនុ្្ករែភាព្ហគរៃ៍ជាញឹកញាប់ងទ។ 
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្ករែភាព្ហគរៃ៍ អាចររួាៃ៖ 

• ការពៅផ្សារទិញឥវា៉ា ៃ់ 

• ការងៅងរើលកុៃ 

• ការងៅចូលរមួក្ា ងម្ពឹតតិការណ៍កើឡា   ែូចជាបាល់ទត់។ 

រូលងហតុទូងៅបំផុ្តខ្ែលជៃពិការរិៃចូលររួ 

គឺងដ្ឋយសារខ្តពួកងគរិៃាៃម្បាក់ម្គប់ម្គៃ់។ 

ជៃពិការបាៃៃិយាយថា បញ្ញា ម្បឈរ្ំបំផុ្តខ្ែលពួកងគជួបម្បទេះគឺ៖ 

• ការខ្្វ្រកការងារ ៃិ្ការរកាការងារ 

• ការាៃលុយម្គប់ម្គៃ់។ 
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ជៃពិការក៏បាៃម្បាប់ងយើ្ ខ្ែរអំ្ពើបញ្ញា ម្បឈរងផ្ស្ងទៀត 

ខ្ែលរារា ំ្ ពួកងគរិៃឱ្យរ្់ងៅកនុ្ជើវតិខ្ែលពួកងគច្់បាៃ។ 

បញ្ញា ម្បឈរទាងំពនោះ ររួាៃ៖ 

• ម្បជាជៃរិៃគមំ្ទ្ិទធិរប្់ពួកងគ 

• រិៃអាចព វ្ើក្៉ិចចការពដាយខ្លួនឯង 

• រិៃាៃ្ុមភាព ៃិ្្ុមុាលភាពលអ 

• រិៃរាប់បញ្ចូលជៃពិការ 

ងៅងពលាៃការផ្ទល ្់បតូរដែលប៉ាេះពាល់ែល់ពួកងគ 

• រិៃាៃរៃុ្ដែលអាចយល់ថាប្រកុ្មជនេ៉ិការពផ្សសងៗគ្នា  

អាចាៃបញ្ញា ម្បឈរងផ្ស្ៗគន ។ 



  
 ទពំ័រ 20 

ម្ករុងៅកនុ្្ហគរៃរ៍ប្់ងយើ្  

 

 

 

 

 

 

ាៃម្កុរជាងម្ចើៃងៅកនុ្្ហគរៃ៍រប្់ងយើ្   

ខ្ែលម្បឈរៃឹ្បញ្ញា  ៃិ្ឧប្គគបខ្ៃថរ។ 

ម្កុរងផ្ស្ៗគន ទំ្ ងៃេះ ររួាៃ៖ 

• ម្បជាជៃខ្ែលរ្់ងៅតាមទ្ើជនបទ្ 

 ពហើយពៅឆ្ង យពើទើម្បជំុជៃ ៃិ្ទើម្កុ្ 

• ម្បជាជៃជាជនជាត៉ិពែើម ៃិ្ប្របជាជៃរ្់ងៅងលើងកាេះ  

Torres Strait 

• កុារ ៃិ្រៃុ្សវយ័ងកែ្ 

• រៃុ្សខ្ែលាៃអាយុងលើ្ពើ 65 ឆ្ន  ំ
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• ស្រ្តើ 

• ស្រ្តើម្្ឡាញ់ងភទែូចគន  អ្នកម្្ឡាញ់ងភទែូចគន  

រៃុ្សខ្ែលាៃងភទពើរ  អ្នកបតូរងភទ អ្ៃតរងភទ 

ឬរៃុ្សខ្ែលរូរម្បតិព័ទធៃឹ្រៃុ្សែូចគន  (LGBTIQ+) 

• រៃុ្សខ្ែលរិៃាៃម្បាក់ងម្ចើៃ 

• រៃុ្សរកពើវបប្រ៌មុ្គន ។ 

វបប្រ៌រប្់អ្នកគឺជាពូជសា្ៃ៍រប្់អ្នក ភាសាខ្ែលអ្នកៃិយាយ 

ឬរងបៀបខ្ែលអ្នករ្់ងៅកនុ្ជើវតិរប្់អ្នក ងដ្ឋយសារខ្តកខ្ៃល្ ខ្ែលអ្នក 

ៃិ្ម្គួសាររប្់អ្នកបាៃងកើតរក។ 



  
 ទពំ័រ 22 

ចកេុវ ិ្ យ័រប្ង់យើ្ ្ម្ាបយុ់ទធសាស្រ ត្ថ្ែើ 

 

 

 

 

 

ចកេុវ ិ្ ័យរប្ង់យើ្  គឺជាអ្វើខ្ែលងយើ្ ច្់បាៃយុទធសាស្រ្តថ្ែើងែើរបើជួយ 

ង វ្ើឱ្យអ្ន្ទគតបាៃលអម្បង្ើរងឡើ្ ។  

ម្បជាជៃបាៃម្បាប់ងយើ្ អំ្ពើចកេុវ ិ្ ័យរប្់ពួកងគ   

្ម្ាប់យុទធសាស្រ្តថ្ែើ។ 

ពួកងគបាៃៃិយាយថា ពួកងគច្់ង ើញ៖ 

• ម្បងទ្អូ្ស្រសាត លើាៃង ែ្ េះកនុ្បញ្ជ ើ  

ថាជាម្បងទ្ខ្ែលផ្តល់ការគមំ្ទលអែល់ជៃពិការ 

• ងគរព្ិទធិរៃុ្សទំ្ អ្្់ 



  
 ទពំ័រ 23 

 

 

 

 

• ចាប់ថ្ែើងែើរបើគមំ្ទ្ិទធិរប្់ជៃពិការ 

• ការងារកាៃ់ខ្តងម្ចើៃ្ម្ាប់ជៃពិការ 

• ជៃពិការអាចចូលពប្របើប្របាៃ់ផ្សាោះៃំដបងបានកាន់ដតពប្រចើនព ើង 

• រៃុ្សម្គប់គន អាចចូលប្របាៃ់ៃហគមន៍  បាន 



  
 ទពំ័រ 24 

 

 

 

  

• ជើវតិម្បង្ើរ្ម្ាប់ជៃពិការទំ្ អ្្់ 

• បង ក្ើតងគលៃងយាបាយថ្ែើៗ ពដាយទាក់្ទ្៉ិនជារួយជៃពិការ។ 

ងគលៃងយាបាយ គឺជាខ្ផ្ៃការរប្់រដ្ឋា ភិបាល ្ម្ាប់ងពលអ្ន្ទគត។ 



  
 ទពំ័រ 25 

ងតើាៃអ្វើងកើតងឡើ្ បន្ទា បង់ទៀត?  

 

 

 

 

 

ងយើ្ បាៃសាត ប់ៃូវអ្វើម្គប់យា៉ា ្ខ្ែលរៃុ្សបាៃម្បាប់ងយើ្  

ខ្ែលាៃសារៈ្ំខាៃ់្ម្ាប់ពួកងគ។ 

ឥឡូវងៃេះ ងយើ្ ៃឹ្ចប់ងផ្តើរបង ក្ើតយុទធសាស្រ្តថ្ែើ។ 

មណៈងពលខ្ែលងយើ្ កំពុ្បង ក្ើតយុទធសាស្រ្តថ្ែើ ងយើ្ ៃឹ្៖ 

• ផ្តល់ឱ្កា្ឱ្យរៃុ្សគ្រប់រូបម្បាប់ងយើ្  ពើអ្វើខ្ែលពួកងគគិតអំ្ពើ 

ងរឿ្ទាងំឡាយងយើ្ ច្់ដ្ឋក់បញ្ចូលងៅកនុ្យុទធសាស្រ្ត 

• គិតឱ្យបាៃងម្ចើៃជា្រុៃអំ្ពើ្ិទធិរប្់ជៃពិការ ពែើមបើង វ្ើការ 

ៃិ្រងបៀបដាក់្បញ្ចូល្ិទធិពនោះងៅកនុ្យុទធសាស្រ្ត 
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• បងាា ញវ ិ្ ើខ្ែលរដ្ឋា ភិបាលអាចជួយែល់ជៃពិការ 

ខ្ែលរិៃចូលររួកនុ្គពប្រាងធា រ៉ា ប់រងៃប្រាប់ជនេ៉ិការ 

ថាា ក់្ជាត៉ិ (NDIS) 

• ពិៃិតយពមើលរងបៀបខ្ែលរដ្ឋា ភិបាលអាចគមំ្ទែល់ជៃពិការ 

ពែើមបើងម្បើម្បា្់បងចចកវទិាថ្ែើ 

• បងាា ញរដ្ឋា ភិបាលអំ្ពើរងបៀបខ្ែលជនេ៉ិការអាចចូលពប្របើប្របាៃ់ 

្ហគរៃ៍បាៃកាន់ដតពប្រចើនព ើង 

• ពិៃិតយងរើលេើរពបៀបដែលម្កុរជៃពិការពផ្សសងៗគន ម្តូវបាៃគមំ្ទ 

ៃិ្វ ិ្ ើខ្ែលរដ្ឋា ភិបាលអាចជួយពួកងគបាៃ 

• គិតអំ្ពើរងបៀបខ្ែលរដ្ឋា ភិបាលៃឹ្បងាា ញថា 

ពួកងគកំពុ្ង វ្ើអ្វើខ្ែលយុទធសាស្រ្តដចងមក្។ 
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បញ្ជ ើពាកយ 

 

 

 

ការរងំោភបំពាៃ 

ងពលណាៃរណាាន ក់កំពុ្ង វ្ើបាបអ្នកយា៉ា ្ ង្ៃ់ ង្រ។ 

អ្នក្ិកាថាន ក់មព្ ់

បុគគលខ្ែលបងម្្ៀៃងៅវទិាល័យ ឬសាកលវទិាល័យ។ 

អាចចូលពប្របើប្របាៃ់បាៃ 

ម្ប្ិៃងបើាៃអ្វើរួយអាចចូលពប្របើប្របាៃ់បាៃ  

ព ោះរៃុ្សម្គប់គន អាចងម្បើម្បា្់វាបាៃ។ ងៃេះអាចជា៖ 

• ទើកខ្ៃល្ ឬអគរ 

• ការែឹកជញ្ជូ ៃ 

• ង្វាករែ 

• ព័ត៌ាៃ 

• វ ៉ិបសៃថ៍ 
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អ្នកគមំ្ទរតិ 

រៃុ្សាន ក់ខ្ែលគមំ្ទអ្នក។ ពួកងគជួយអ្នកងែើរបើបងញ្ចញរតិរប្់អ្នក។ 

ពួកងគក៏អាចផ្តល់ឱ្យអ្នកៃូវព័ត៌ាៃ ៃិ្ែំបូន្ទែ ៃផ្្ខ្ែរ។ 

វបប្រ ៌

ពូជសា្ៃ៍រប្់អ្នក ភាសាខ្ែលអ្នកៃិយាយ ឬរងបៀបខ្ែលអ្នករ្់ងៅ 

កនុ្ជើវតិរប្់អ្នក ងដ្ឋយសារខ្តកខ្ៃល្ខ្ែលអ្នក ៃិ្ម្គួសាររប្់អ្នកបាៃ

ងកើតរក។ 

ការងរ ើ្ ងអ្ើ្ 

ការងរ ើ្ ងអ្ើ្ ងកើតាៃពៅងពលណាអ្នកម្តូវបាៃងគម្បម្ពឹតត 

រកងលើរូបអ្នកងដ្ឋយអ្យុតតិ្រ៌ ងដ្ឋយសារខ្តពិការភាពរប្អ់្នក។ 

ការងក្ម្បវញ័្ច  

ងពលណាៃរណាាន ក់ ទញយកផ្លម្បងយាជៃ៍ពើអ្នក។ 
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ការបញ្ចូ លគ្នា  

ម្ប្ិៃងបើាៃអ្វើខ្ែលដ្ឋក់រមួបញ្ចូលគ្នា  

ព ោះរៃុ្សម្គប់គន អាចចូលររួបាៃ។ 

ការង វ្្ម្បខ្ហ្ 

ងពលណាៃរណាាន ក់រិៃជួយអ្នក 

តារវ ិ្ ើខ្ែលពួកគម្តូវបាៃ្ៃែត់ថាៃឹ្ជួយអ្នក។ 

ងគលៃងយាបាយ 

ខ្ផ្ៃការរប្់រដ្ឋា ភិបាល្ម្ាប់ងពលអ្ន្ទគត។ 

អំ្ងពើហឹ្ា 

ងពលណាៃរណាាន ក់កំពុ្ង វ្ើឱ្យអ្នកឈចឺប់ខា្រា្កាយ។ 

ចកេុវ ិ្ ័យ 

ចកេុវ ិ្ ័យរប្ង់យើ្  គឺជាអ្វើខ្ែលងយើ្ ច្់បាៃយុទធសាស្រ្តថ្ែើងែើរបើជួយ 

ង វ្ើឱ្យអ្ន្ទគតបាៃលអម្បង្ើរងឡើ្ ។  
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ទក់ទ្រកងយើ្  

 

 

 

 

 

 

 

 

1800 334 505 

អ្នកក៏អាចទូរៃ័ពាងៅង្វាករែបញ្ជូ ៃបៃតថាា ក់្ជាតិផ្សងខ្ែរ។ 

អ្នកងម្បើម្បា្់ TTY៖  1800 555 677 

ទូរៃ័ពា៖ 13 36 77 

disabilityreform@dss.gov.au 

www.engage.dss.gov.au 

ម្កុរអាក្ចូលពប្របើប្របាៃ់ព័តា៌ៃ បាៃបង្កើត្ៃលឹកព័តា៌ៃងាយម្្លួអាៃងៃេះ 

ងដ្ឋយងម្បើរូប ត្ុកថ្ត ៃិ្រូបភាពន្ទន្ទង្វើតារតម្រូវការ។ 

រូបភាពទំ្ ងៃេះរៃិអាចយកងម្បើងឡើ្ វញិ ងដ្ឋយគែ ៃការអ្ៃុញ្ញា តងឡើយ។ 

្ម្ាប់្ំណួរណារយួអ្ពំើរូបភាព ្ូរចូលងរើលងៅតារវុបិន្ថ្ ៍

www.informationaccessgroup.com។ ្ូរ្ម្រ្់ងលមការងារ 3319។ 
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