
Khmer

អ្នកដែលត្រូវទូរស័ព្ទទៅ៖

មន្រតី្គទតរោងរបស់ IWSA ទលខ
9635 8022
ចាប់ពីម ោ៉ ង 9:00 ពពរឹក ដល់ម ោ៉ ង 4:00 រម�ៀល 
ថ ថង្ច័នទ្ ដល់ថ ថង្�ុពក 
info@speakout.org.au

ឬអ្នកអាចទរូ�័ព្ទមៅមលខខាងមពរោម�ព៉ប់ 
ជំនួយ។ ម�វាកម្មទំា ងមនះមបីកម្ីវរោរ 24  
ម ោ៉ ងក្នងុមួយថ្ងៃ និង 7 ថ្ងៃក្នងុមួយ�ប្តា ហ។៍

បូ៉លតីសៈ
000

បណ្្ ញទូរស័ព្ទអំទពតីហិងសាទលតីដែគូសិ្នទ្ឋស្្ន ល៖  
1800 656 463

ពប�ិនមបីអ្នកព្រូវរោរអ្នកបកបពបភាសា 
�មូទរូ�័ព្ទមៅ TIS: 13 14 50

អ្នកដែលទ�តីងអាចជួ�៖

• ជំនួយក្នងុរោរប�វងយល់ពីសាថា នភាព
និងជមពមី�រប�់អ្នក បដល៉ន�ព៉ប់អ្នក

• ព័្៌៉ន�តាីពីម�វាកម្មគំាពទនានា ដូចជា�ខុភាព
ពរាក់ឧប្ថាម្ភពិម�� លំមៅដ្ឋា ន ចបាប់ និងប្្នក
ម្សេងមទៀ្បដលគួរឱ្យពពរួយរារម្ភ

• គំាពទក្នងុរោរ�មពមចចិ្តារប�់អ្នក

• ្្ូវបញ្នូមៅរោន់ម�វាកម្មម្សេងមទៀ្
 

ដូចជាទសីា្ន ក់អាព�័យក្នងុមពល៉នវបិ្តាិ 
រោរ្តាល់មោបល់ និងដំបូនា្ម នប្្នកចបាប់

• ជំនួយក្នងុរោរទនំាក់ទនំងជាមួយពក�ងួកិច្ចរោរ
ក្នងុពបមទ� ទាក់ទងនរឹងបទពិមសា្ន៍រប�់អ្នក
អំពីអំមពីហងិសាក្នងុពគរួសារ

តបសិ្រទបតីអ្នកមិ្រអាច្ិរយា�ភាស្អង់ទគលេសបា្រ
ទទ ទ�តីងខ្ញំអាចទរៀបចំអ្នកបកដតបភាស្ផ្្ទ ល់រោ្់

ជូ្រអ្នក។

ទសវាកម្មតបឆំាង្ឹរងអំទពតីហិងសាទលតីដែគូ
ស្និទ្ឋស្្ន ល

ទសវាកម្មគំាតទរមួបញ្ូលតស្តីអទ្្តបទវស្៍រ 
ពហញវប្បធម៌ ដែលគា្ម ្រផ្ទទះសដម្បង (HoMWISS) 

សតរោប់តស្តីចំណ្កតស រុក ្ិរងតស្តីជ្រទ�ៀសខលេួ្រ

ត�ើអ្នកភ័យខ្លា ច ឬបានទទួលរងឈឺចាប់តោយសារនរណា
ម្្ន ក់ ដែលអ្នករស់តៅជាមួយឬ?

ត�ើអ្នកគ្មា នផ្ទះសដមបែង 
ឬបបឈមនឹងហានិភ័យក្លា យជាជនគ្មា ន ផ្ទះសដមបែងឬ?

អ្នកអាចទទួលបា្រជំ្ួរ�



www.speakout.org.au

ទ ត្ីអំទពតីហិងសាទលតីដែគូស្និទ្ឋស្្ន ល 
្ិរងអំទពតីហិងសាតគរួស្រគឺជាអ្តី?

អំមពីហងិសាមលីថដគូ�្និទឋាសា្ន ល និងអំមពីហងិសាពគរួសារ មកី្៉ន 
ម�ងីមៅមពលបុគ្គល ្៉ន ក់ មពបីទពមង់មួយចំនួនថនអំមពីហងិសាដូចជា 
្្ូវរោយ ្្ូវចិ្តា ្្ូវមេទ ខាងជំមនឿសា�នា បមច្ចកវទិយា ហរិញ្ញវ្ថាុ 

 �ង្គម ឬវប្ប្ម៌មដីម្បពីគប់ពគងបុគ្គល ្៉ន ក់មទៀ្ 
មៅក្នងុទនំាក់ទនំងបច្ចុប្បន្ន ឬពីមុន។

ជាង 98% ថនករណីជនរងមពគាះមដ្យ អំមពីហងិសាមលីថដគូ 
�្និទឋាសា្ន ល និងអំមពីហងិសាពគរួសារ គឺជាព�តាី។

អំមពីហងិសាមលីថដគូ�្និទឋាសា្ន ល និងអំមពីហងិសាពគរួសារ អាចរមួ៉ន៖

• រោរដ្ល់ វាយ្ប់ ទះកំម្ៀ្ង មរាះមរាកវ្ថាុ រញុពចាន 
មពបីពរា�់អាវ ុ្

• រោរគំរាមកំបហងម្វីរាប ឬម្វីឱ្យព�តាី ឬកុ៉ររងរបួ�

• រោរនិោយរះិគន់ឥ្ឈប់ឈរ 
ម្វីឱ្យអា ោ៉ �់មុខមៅទសីាធារណៈ និងមៅ្្ទះ 
ព្រូវរានបព�កដ្ក់

• បមញ្ចញមោបល់�ំមៅមៅរកមដ្យរោរបំេិ្បំេ័យ ឬម្វីឱ្យព�តាី 
ឬកុ៉រេ័យខ្ាច

• បណ្តា លឱ្យរងរបួ� ឬបង្កមពគាះថ្្ន ក់ដល់�្វចិញ្ចរឹម 
ឬបំផ្្ញពទព្យ�ម្ប្តាិ

• រោរបោះ្្ូវមេទ ឬ�កម្មភាព ឬមោបល់នានាបដលមិនចង់រាន

• បំបបកព�តាីមចញពីពក រុមពគរួសារ និងមិ្តាេកតាិ

• ដកហូ្ ្ពមរូវរោរចំារាច់ពីព�តាីដូចជាពរាក់រោ� 
ឬចំណីអាហារ។

អំទពតីហិងសាទលតីដែគូស្និទ្ឋស្្ន ល 
្ិរងអំទពតីហិងសាតគរួស្រ គឺជាឧតកិែ្ឋកម្ម

វាមិនព រ្ឹមប្បោះពាល់ដល់អ្នកបោុមណ្ណ ះមទ បោុបនតាដល់កូនៗរប�់អ្នក 
្ងបដរ។ កុ៉របដលជួបពបទះ និងម�ីញ 
អំមពីហងិសាមលីថដគូ�្និទឋាសា្ន ល និងអំមពីហងិសាពគរួសារ អាច៉នភាព
្ក់�្ុ្ មពញមួយជីវិ្ រប�់ពួកមគ។

អ្នករោ្រសិទិ្ទទួលបា្រអារម្មណ៍សញវ្ិ្ភាព។ 

តបសិ្រទបតីអ្នកជួបតបទទះ្ឹរងអំទពតីហិងសាទលតីដែគូស្និទ្ឋស្្ន ល 
្ិរងអំទពតីហិងសាតគរួស្រ ខាងទតរោមទ្រទះជាជំហា្រដែលអ្នកអាច
ទធ្តីបា្រ៖

• និោយថ្ “ទទ” ចំមពាះទពមង់ថនអំមពីហងិសាណ្មួយ។

• និោយមៅរោន់នរណ្ ្៉ន ក់បដលអ្នកទកុចិ្តា។

• ទរូ�័ព្ទមៅបោូលី�មលខ 000

• ទទលួរានដំបូនា្ម នពីអ្នកជំនាញនានា ដូចជា៖

 w បណ្តា ញទរូ�័ព្ទអំមពីហងិសាមលីថដគូ�្និទឋាសា្ន ល

 w អ្នកពបរឹកសាមោបល់មៅមណ្ឌ ល�ខុភាព�ហគមន៍ 
ក្នងុ្ំបន់រប�់អ្នក

 w បុគ្គលិកគំាពទពក រុមពគរួសារមៅអង្គរោរ�ហគមន៍

 w បុគ្គលិកមកពីម�វាកម្្ម �៊មូ្ិរប�់្ុលារោរ ពបឆំាងនរឹង
អំមពីហងិសាមលីថដគូ�្និទឋាសា្ន លរប�់ព�តាី (WDVCASs)

• ទរូ�័ព្ទមៅបោូលី� ពប�ិនមបីអ្នក៉នហានិេ័យក្នងុរោររងរបួ� 
ឬឈឺចាប់។

• មៅអង្គជំនំុជពមះមៅពកម មៅឯ្ុលារោរក្នងុ្ំបន់ ឬមៅបោុ�តាិ៍បោ ូ
លី�មដីម្បទីទលួរានដីរោឃា្់ឃំាងមពបីអំមពីហងិសា (AVO)  
មដីម្បបីញ្ឈប់ថដគូរប�់អ្នកកំុឱ្យម្វីរាបអ្នក។

ទសវាកម្មទផសេងទទៀ្ដែលអាចជួ�អ្នក៖
មៅមលខ 000 �ព៉ប់បោូលី� រ្យនតា�ម្គ្្គ ះបនា្ទ ន់  
និងម�វាកម្ម�ម្គ្្គ ះបនា្ទ ន់ឯមទៀ្រប�់អ្នក

DOMESTIC VIOLENCE LINE (រោរផ្ល់ទយាបល់ 
្ិរងែំបូ ្្ម ្រ 24 ទរ៉ោង) 
1800 656 463
 
LINK 2 HOME (រោរស្្ន ក់អាតស័�)
1800 152 152

ទសវាកម្មអំទពតីហិងសាទលតីដែគូស្និទ្ឋស្្ន ល - IWSA
9635 8022

ទសវាកម្មចបាប់សតរោប់តស្តី រែ្ឋញូវទៅដវល 
8745 6999

1800 RESPECT 
1800 737 732
 
LAW ACCESS NSW
1300 888 529

ទសវាកម្្ម សូ៊ម្ិរបស់ ញ្លារោរ តបឆំាង្ឹរងអំទពតីហិងសាទលតីដែ
គូស្និទ្ឋស្្ន លរបស់តស្តី (WDVCASs) 
1800 938 227


