
 

 
 

ព័ត៌មានសម្រមាបស់ហគមន៍រដ្ឋអូស្រ្តា លខីាងលិច 
សា ីពី “ខ្ញ ុំម្រតវូការបណ័្ណ អនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់” 

 
 

 

 

 
 

 

 

ម្របសិនបបើអនកពិបាកកន ញងការម្របាម្រស័យទាក់ទងជាភាតអង់បគេស ប័ណ្ណ បនេះនឹងអនុញ្ញា តឱ្យទីភាន ក់ងាររដ្ឋឋ ភិបាលដ្ឹងថា 

អនកម្រតវូការ អនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់។ 

បតើខ្ញ ុំបម្របើប័ណ្ណ បនេះយ៉ា ងដូ្ចបមាច? 

សូមសរសសរស ម្ ោះភាសាដែលអ្នកនិយាយ ឬស្រើ សៅដននកខាងមុខរ័ណ្ណ ជាភាសាអ្ង់សលេស។ ្រសិនសរើអ្នកនិយាយ 

ឬស្រើភាសាសលើសពីមួយ សូមសរសសរស ម្ ោះភាសាសនេងស ៀត សៅសលើរ័ណ្ណ តាមលំដារ់ពីលអរំនុត សៅអ្ន់រំនុត។ ្រសិនសរើចំបាច់ 

សសន ើសុំអ្នកដែលនតល់រ័ណ្ណ ឱ្យអ្នក  

ជួយអ្នកកន ុងការរំសពញរ័ណ្ណ សនោះ។ 

្រសិនសរើអ្នក្តូវការជំនួយពីអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ សៅសពលស្រើសសវាកមមរដាា ភិបាល សូមរង្ហា ញរ័ណ្ណ ររស់អ្នកែល់រុលគលិក។ 

ពួកសលនឹង ពាយាមសរៀរចអំ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ (សដាយផ្ទា ល់ ឬតាម ូរសពា) ដែលនិយាយភាសាររស់អ្នក។ 

្រសិនសរើសលមិនអាចរកបានអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ដែលនិយាយភាសា ីមួយររស់អ្នកស  

សមាជិករុលគលិកនឹងពាយាមដសែងរកអ្នករកដ្រ ផ្ទា ល់មាត់ ដែលនិយាយភាសា ីពីរ ឬ ីរីររស់អ្នក។ 

បតើអនកណាខេេះអាចទទួលប័ណ្ណ អនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់? 

ជនរាល់ររូដែល្តូវការជំនួយកន ុងការ្បា្ស័យទាក់ ងជាភាសាអ្ង់សលេស សៅសពលស្រើសសវាកមមរដាា ភិបាល 

អាច  ួលរ័ណ្ណ សនោះ។ 

បតើប័ណ្ណ បនេះមានតម្មេប៉ាុន្មា ន? 

រ័ណ្ណ សនោះលឺឥតលិតថ្លេស ។ ្រសិនសរើអ្នកបាត់រ័ណ្ណ ររស់អ្នក អ្នកអាច  ួលបានរ័ណ្ណ លមីមួយស ៀតសដាយឥតលិតថ្លេ។ 

បតើខ្ញ ុំអាចទទួលប័ណ្ណ បៅកប្នេងណា? 

អ្នកអាច  ួលរ័ណ្ណ ពីមជឈមណ្ឌ លនដល់ជំនួយ និងព័ត៌មានែល់ជនអ្សតត ្រសវសន៍ (migrant resource Centres)  អ្នកនតល ់

សសវាកមមសហលមន៍ពហុវរបធម៌ មនា ីរសព យរែាមួយចំនួន សាលាសរៀនដែលមានមណ្ឌ លរស្ងៀនភាសាអ្ង់សលេសសកមម 

អាជាា ធររដាា  ភិបាលមូលដាា នមួយចំនួន  អ្ងគការសងគមមនុសេធងន់្តសចៀក រែាអូ្ស្រ្សាត លីខាងលិច 

និងសសវាកមមរកដ្រផ្ទា ល់មាត់សៅ Kimberley។ 
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បតើខ្ញ ុំអាចបម្របើប័ណ្ណ បនេះបានរយៈបពលប៉ាុន្មា ន? 

អ្នកអាចស្រើរ័ណ្ណ ររស់អ្នក បានែរារណាអ្នក្តូវការជំនួយពីអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ សែើមបី  ួលបានសសវាកមមររស់រដាា ភិបាល។ 

រ័ណ្ណ សនោះគ្មម ន កំណ្តក់ាលររសិចេ ស ។ 

បតើមនុសសបសសងបទៀតអាចបម្របើប័ណ្ណ របស់ខ្ញ ុំបានឬបទ? 

អ្នកណាក៏អាចស្រើរ័ណ្ណ ររស់អ្នកបានដែរ ឱ្យដតសលនិយាយ ឬស្រើភាសាររស់អ្នក 
សដាយរមួទាងំសមាជិក្កមុ្លួសារររស់អ្នកនងដែរ។ 

បតើខ្ញ ុំអាចបសន ើសុុំអនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់បានឬបទ ម្របសិនបបើខ្ញ ុំមិនមានប័ណ្ណ ?  

បាន។ អ្នកសៅដតអាចសសន ើសុំអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់សៅ ីភាន ក់ង្ហររដាា ភិបាលតតបាន សទាោះរីជាអ្នកមិនមានរ័ណ្ណ សនោះក៏សដាយ។ 

បតើខ្ញ ុំនឹងម្រតវូចុំណាយសម្រមាប់អនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់ឬបទ? 

អ្ត់ស ។ ្រសិនសរើអ្នកមានសិ ធិស្រើសសវាកមមរដាា ភិបាល  ីភាន ក់ង្ហរនឹងចំណាយស្មារ់អ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់។ 

បតើខ្ញ ុំអាចបសន ើសុុំអនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់ម្របសុ ឬម្រសីបានបទ? 

អ្នកអាចសសន ើសុំអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់្រសុ ឬ្សីបាន។ សទាោះយា៉ា ងណាក៏សដាយ វា្រដហលជាមិនអាចសៅរចួស  

កន ុងការរំសពញសៅតាម សំសណ្ើររស់អ្នក។ 

បតើខ្ញ ុំអាចបសន ើសុុំឱ្យសមាជិកម្រកមុម្រគួតរ ឬមិតាភកា ិបកប្ម្របបានឬបទ? 

សនោះមិនដមនជាការដណ្តំស  សលើកដលងដតការនតល់ព័ត៌មានលកខណ្ៈចំបាច់ ឬកន ុងកាលៈស សៈពិសសស។ 

មិតតភកត ិ ឬសមាជិក្កមុ្លួសារអាចទាក់ ិនខាងនល វូអារមមណ៍្ សហើយអាចខែោះជំតញចំបាច់ និងអាចមានភាពលំសអ្ៀង។ 

មិនលួរមានការសសន ើ សុំជនដែលមានអាយុ ស្កាម 18 ឆ្ន ំ ឱ្យរកដ្រស ើយ។ 

បតើខ្ញ ុំគួរឱ្យបសវាកមាដ្ឹងជាមុន ថាខ្ញុំម្រតវូការអនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់ឬបទ? 

ពិតសហើយ។ សលើកដលងដតវាជា្គ្មអាសនន  យកលអអ្នកលួរដតជូនែំណឹ្ងែល់រុលគលិកជាមុន 

ថាអ្នក្តូវការអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់សែើមបីឱ្យ ពួកសលអាចសរៀរចំកិចចការដែលចំបាច់។ 

ចុេះម្របសិនបបើខ្ញ ុំមិនបានជូនដ្ុំណ្ឹងដ្ល់បុគគលិកជាមុន ថាខ្ញុំម្រតវូការអនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់? 

រុលគលិកនឹងខិតខំអ្ស់ពីសមតថភាពររស់ពួកសលសែើមបីជួយអ្នក។ ឧទាហរណ៍្ ពួកសលអាច៖ 

• ស្រើអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់តាម ូរសពា ្រសិនសរើមិនអាចរកបានអ្នករកដ្រឱ្យមកផ្ទា ល់នឹងកដនេង 

• សរៀរចសំពលលមីមួយស ៀតស្មារ់ឱ្យអ្នកអ្ស ជ្ ើញមក សពលណារកបានអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ 

• នតល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានជាភាសាដែលអ្នកអាចអានបាន ្រសិនសរើមាន ឬ 

• ស្រើរុលគលិកដែលនិយាយភាសាររស់អ្នក ្រសិនសរើអាចរកបាន សែើមបី  ួលបានព័ត៌មានចំបាច់ខេ ោះៗ 

ស្មារជួ់យសរៀរចកំារណាត់ជួរ ជាមួយអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់។ 

បតើខ្ញ ុំអាចប វ្ ើអវ ីបាន ម្របសិនបបើសុំបណ្ើរបស់ខ្ញ ុំកន ញងការសុុំអនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់ម្រតវូបានបដ្ិបស្? 

កន ុងសាថ នភាពខេោះ  ីភាន ក់ង្ហរ្រដហលជាមិននតល់អ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ជូនអ្នកបានស  

រ៉ាុដនតអាចពាយាមជួយអ្នកតាមរយៈមសធាបាយសនេង ស ៀត (ឧទាហរណ៍្ 

តាមរយៈការនតល់ព័ត៌មានជាភាសាដែលអ្នកអាចអានបាន។ សទាោះយា៉ា ងណាកត ី សូមជូនែំណឹ្ងែល់ ភីាន ក់ង្ហរ ្រសិន 

សរើអ្នកមិនអាចអានជាភាសាររស់អ្នកបាន)។ 

 

្រសិនសរើអ្នក្តូវការអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ សហើយបានសសន ើសុំរចួសហើយ រ៉ាុដនត ីភាន ក់ង្ហរសតោះបានរែិសសធ 

អ្នកអាចដាក់ពាកយតវា៉ា សៅ  ីភាន ក់ង្ហរសតោះបាន។ 

្រសិនសរើអ្នកមិនសពញចិតតនឹងការស េ្ ើយតរររស់ ីភាន ក់ង្ហរសតោះស  អ្នកអាចទាក់ ងសៅ ីភាន ក់ង្ហរសសុើរអ្សងេត 

និងសដាោះ្សាយរណ្ត ឹង តវា៉ា ររស់ពលរែា សៅរែាអូ្ស្រ្សាត លីខាងលិច តាម ូរស័ពាសលខ 9220 7555 ឬអ្ុីដម៉ាល 

mail@ombudsman.wa.gov.au។ អ្នកអាចសធែ ើ ជាភាសាររស់អ្នកបាន។ 

បតើខ្ញ ុំអាចបម្របើប័ណ្ណ អនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់របស់ខ្ញ ុំបៅទីណា? 

សដាយអា្ស័យសៅសលើអ្ែ ីដែលអ្នកចង់និយាយ  ីភាន ក់ង្ហររដាា ភិបាល្តូវសស្មចរាល់សពលថាសតើពួកសល្តូវដត លួរដត 

ឬ្រដហលជាស្រើ អ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ឬអ្ត់។ ពួកសលចំបាច់្តូវស្រើអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ កដនេងណាដែលសិ ធិ សុខភាព 

និងសុវតថ ិភាពររស់អ្នក្រឈម នឹងហានិភ័យ។ 

 ីភាន ក់ង្ហររដាា ភិបាលដែល ំនងជា្តូវការស្រើអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់លឺមានរមួទាងំ៖ 

• មនា ីរសព យរែា 



 
ការរកដ្រខិតតរ័ណ្ណ សនោះជាភាសាសនេងៗ និងព័ត៌មានអំ្ពី 

សគ្មលនសយាបាយសសវាកមមភាសារែាអូ្ស្រ្សាត លីខាងលិច 

មានសៅសលើសលហ ំព័រ 

ការយិាល័យនល្រសយាជន៍ពហុវរបធម៌ (OMI)៖ 

www.omi.wa.gov.au 

ស្មារ់ព័ត៌មានរដនថម សូមទាក់ ងសៅ OMI   
តាម ូរសពា សលខ 6552 7300 ឬអ្ុីដម៉ាល  
harmony@omi.wa.gov.au 

 

 

• រ៉ាុសត ិ៍រ៉ាូលីស 

• តុលាការ និងសាលាកត ី 

• សាលាសរៀនរែា 

• ការយិាល័យលំសៅដាា នរែា 

• ការយិាល័យរដាា ភិបាលមូលដាា ន 

 

អ្នកក៏លួរដតពិនិតយសមើលនងដែរ ថាសតើតំរនរ់រស់អ្នកមានសវជជរណ្ឌ ិត 

និងឱ្សលសាថ នណាខេោះដែលបាន  ួលយកការនដល់សសវាកមមរកដ្រ សដាយឥតលិតថ្លេ 

ស្កាមការឧរតថមភលវកិាពី្កសួងសសវាកមមសងគម។ 

្រសិនសរើអ្នកជាមនុសេមាន្តសចៀកធងន់ ឬពិបាកសាត រ់ អ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ Auslan 

មាននតល់ជូនស្មារ់ការណាត់ជួរដននកសវជជ សាស្រ្សតឯកជន សដាយសសវាកមមជាតសិ្មារ់ការណាត់សពល ុក 

និងការ ូទាត់្បាក់  Auslan (NABS) សដាយមិនលិតថ្លេពីអ្នក។ អ្នកអាចទាក់ ងមក NABS 

តាមរយៈសលហ ំព័រររស់ពួកសល www.nabs.org.au។ 

បតើកប្នេងណាខេេះប្ដ្លខ្ញ ុំមិនអាចបម្របើប័ណ្ណ អនកបកប្ម្របផ្ទា ល់មាត់របស់ខ្ញ ុំ? 

អាជីវកមម និងសសវាកមមពាណិ្ជជកមមជាស្ចើន នឹងមិននតល់ជូនអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ស ។ 

អ្ងគការតតែូចជាមនា ីរសព យឯកជន និងលេ ីនិក សាលាសរៀនឯកជន សសវាកមមចារ់ឯកជន និង្កមុហ ុនែឹកជ ជ្ នូឯកជន 

អាចនឹងមាន រំណ្ងសរៀរចអំ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ 

រ៉ាុដនត ពួកសលអាចសសន ើសុំឱ្យអ្នករង់្បាក់ស្មារ់ការស្រើ្បាស់អ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់។ 

្រសិនសរើអ្នកជាមនុសេមាន្តសចៀកធងន់ ឬពិបាកសាត រ់ សាថ រ័ននតល់ការអ្រ់រំឯកជនចំបាច់្តូវនតល់ជូនអ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់ 

ស្កាមចារ់ការសរ ើសសអ្ើងជនពិការ (សតង់ដារការអ្រ់រំ)។ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ការដលេងអ្ំណ្រលុណ្៖  ការយិាល័យនល្រសយាជន៍ពហុវរបធម៌ 

សូមដលេងអំ្ណ្រលុណ្ចំសពាោះការអ្នុញ្ញា តររស់លណ្ៈកមមការពហុវរបធម៌ រែា វចិលូសរៀ សែើមបីដកដ្រខិតតរ័ណ្ណ  

រ័ណ្ណ អ្នករកដ្រផ្ទា ល់មាត់រែា វចិលូសរៀ ស្មារ់ស្រើ្បាស់សៅរែាអូ្ស្រ្សាត លីខាងលិច។ 

http://www.omi.wa.gov.au/
mailto:harmony@omi.wa.gov.au

