ក្រ�សួួងអប់់ រំរំ ដ្ឋឋ NSW

Need help in making a complaint?

Information about support persons and advocates

ត្រូ�វូ ការជំំ នួួយក្នុុ�ងការធ្វើ�� ើបណ្តឹ�ឹ ងទេ�?
ព័័ ត៌៌មានអំំ ពីី មនុុស្សសគាំំទ្រ� និិ ងអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ
មគ្គុុ�ទេ�សក៍៍នេះ�ះជួួយក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារ ឪពុុកម្តាាយ អ្ននកថែ�ទាំំ មនុុស្សសគាំំទ្រ� និិ ងអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ
ឱ្យយយល់់ ដឹឹងពីីតួួនាទីីរបស់់មនុុស្សសគាំំទ្រ� និិ ងអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ និិ ងវិិធីីដែ�លពួួកគេ�អាចជួួយក្នុុង
�
ដំំ ណើ�ើរការធ្វើ�ើ�បណ្តឹឹ� ង។
មនុុស្សសខ្លះះ�មានការលំំ បាកច្រើ��ើនជាងអ្ននកដទៃ�ក្នុុងការធ្វើ�ើ
�បណ្តឹឹ� ង ឬចូូលរួ ួមក្នុុងដំំ
�
� ណើ�ើរ
ការបណ្តឹឹ� ង។

តួួ នាទីីរបស់់ មនុុស្សសគាំំទ្រ�

ខណៈៈពេ�លដែ�លក្រុ� ុមគ្រួ�ួសារមិិ នត្រូ�វូ ការមនុុស្សសគាំំទ្រ� ឬអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ

វាអាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុងការស្នើ�ើ�សុំំ�នរណាម្នាាក់់
ផ្សេ�េងទៀ�ៀតឱ្យយជួួយ។ នៅ�ពេ�លធ្វើ�ើ�
�

មនុុស្សសគាំំទ្រ�គឺឺជានរណាម្នាាក់់ដែ�លមានអាយុុចាប់់ ពីី 18 ឆ្នាំំ�ឡើ�ង
ើ ទៅ�

បណ្តឹឹ� ង មនុុស្សសម្នាាក់់ ឬទីីភ្នាាក់់ងារផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាចជួួយធ្វើ�ើ� និិ ងចាត់់ចែ�ងបណ្តឹឹ� ងឱ្យយ

ដែ�លជួួយដោះ�ះស្រា�យបណ្តឹឹ� ង ដោ�យផ្តតល់់ ការគាំំទ្រ�ជាក់់ស្តែ�ែង និិ ងអារម្មមណ៍៍ដល់់ អ្ននក

មានដំំ ណើ�ើរការទៅ�មុុខ។

នរណាម្នាាក់់ដែ�លមានអាយុុចាប់់ ពីី 18 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�អាចជាមនុុស្សសគាំំទ្រ� ឬអ្ននកតស៊ូូ�
មតិិសម្រា�ប់់ ឪពុុកម្តាាយ អ្ននកថែ�ទាំំ សិិ ស្សស ឬសមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រដែ�លធ្វើ�ើ�បណ្តឹឹ� ង។

តួួនាទីីរបស់់មនុុស្សសគាំំទ្រ� ឬអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ គឺឺដើ�ើម្បីី�ជួួយធ្វើ�ើ�ឱ្យយដំំ ណើ�ើរការបណ្តឹឹ� ងមាន

ធ្វើ�ើ�បណ្តឹឹ� ង។ មនុុស្សសគាំំទ្រ�អាច៖
•

ចូលរ ួមការប្រជុំ

•

និ យាយនៅក្នុងការប្រជុំ ប្រសិ នប�ើពួកគេមានព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹ ង
ស្ថានភាព

ភាពងាយស្រួ�ួល សម្រា�ប់់ អ្ននកធ្វើ��បណ្តឹឹ�
ង។ នេះ�ះរួ ួមបញ្ចូូ�លទាំំងជំំ នួួយ និិ ងការគាំំទ្រ�
ើ
� ល់់ ដឹឹងពីី៖
សមហេ�តុុផលដើ�ើម្បីីយ

•

ផ្តល់ ដំបូន្មានដល់អ្នកធ្វើបណ្តឹ ងអំពីសិទ្ធិ និ ងសិ ទ្ធិទទួលបាន

•

ដំ ណ�ើរការដែលនឹ ងត្រូវអនុវត្តតាមដ�ើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹ ង

•

ិ ី
បញ្ជាក់ពីដំណ�ើរការ ឬនី តិវធ

•

ពេលវេលាទំនងដែលវានឹ ងត្រូវការដ�ើម្បីដោះស្រាយបណ្តឹ ង

•

ស្នើសុំការផ្អាកមួយរយៈក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំ ដ�ើម្បីគាំទ្រដល់ អ្នកធ្វើបណ្តឹ ង

•

អ្វីនឹ ងក�ើតមានឡ�ើងនៅពេលបន្ទាប់ និ ងពេលណា

•

បុគ្គលដ�ើម្បីទាក់ទងជាមួយប្រសិ នប�ើមានសំណួរ ឬកង្វល់ ណាមួយ

•

អ្វីដែលត្រូវ ធ្វើប្រសិ នប�ើ អ្នកធ្វើបណ្តឹ ងមិ នពេញចិ ត្តនឹ ងវិធីដោះស្រាយបណ្តឹ ង

និិ ងផ្តតល់់ ដំំបូូន្មាាន ឬជំំ នួួយ
•

ឬលទ្ធធផលនៃ�បណ្តឹឹ� ង។

មិិ នគួួរប្រើ��ើ មនុុស្សសគាំំទ្រ� ឬអ្ននកតស៊ូូ�មតិិជាអ្ននកបកប្រែ��ទេ�។ ប្រ�សិិ នបើ�ើត្រូ�វូ ការ

តាមសំ ណូ មពររបស់ អ្នកធ្វើបណ្តឹ ង រ�ៀបចំ ការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនមួយ
ជាមួយពួកគេក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំ

•

ធ្វើកំណត់ហេតុ

•

ជួយក្នុងការអនុវត្តលទ្ធផល។

អ្ននកបកប្រែ��ភាសា អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងបណ្តឹឹ� ងអាចរៀ�ៀបចំំ ឱ្យយមានការបកប្រែ��នៅ�នឹឹ ងកន្លែ�ែង

មនុុស្សសគាំំទ្រ�អាចសួួរសំំណួួរ និិ ងផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មាន។ ឧទាហរណ៍៍ ប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�

សូូមគ្រា�ន់់ តែ�ស្នើ�ើ�សុំំ� ជាមុុនប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ�។

កើ�ើតឡើ�ង
ើ ឬប្រ�សិិ នបើ�ើពួួកគេ�មានគំំនិិតអំំពីីដំំណោះ�ះស្រា�យ។

តាមអនឡាញ តាមទូូរស័័ ព្ទទ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អាចមានសម្រា�ប់់ ការប្រ�ជុំំ� ឬសម្ភាាសន៍៍ -

បានចូូលរួ ួមដោ�យផ្ទាា ល់់ នៅ�ក្នុុងស្ថាានភាពមួួ
យ ហើ�ើយមានព័័ត៌៌មានអំំពីីអ្វីី�ដែ�លបាន
�

មុុនពេ�លដែ�លមនុុស្សសគាំំទ្រ� ឬអ្ននកតស៊ូូ�មតិិធ្វើ�� ើការទាក់់ទិិន អាចមានប្រ�យោ�ជន៍៍ ក្នុុង
�

វាមិិ នសមរម្យយទេ�ដែ�លមនុុស្សសគាំំទ្រ� ផ្តតល់់ ព័័ត៌៌មានអំំពីីអ្វីី�ដែ�លអ្ននកធ្វើ��បណ្តឹឹ�
ងបាន
ើ

ជំំ នួួយដល់់ អ្ននកធ្វើ��បណ្តឹឹ�
ង ឬពួួកគេ�នៅ�ទីីនោះ�ះដើ�ើម្បីី�ជួួយដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាបណ្តឹឹ� ង?
ើ

រឿ�ឿងរ៉ាាវផ្ទាា ល់់ ខ្លួួ�នរបស់់ពួួកគេ�។

ការគិិតអំំពីីតួួនាទីីរបស់់ពួួកគេ� - តើ�ើពួួកគេ�នៅ�ទីីនោះ�ះគ្រា�ន់់ តែ�ដើ�ើម្បីី�ផ្តតល់់ ការគាំំទ្រ� និិ ង

education.nsw.gov.au

ប្រា�ប់់ ដល់់ ពួួកគេ� - តួួនាទីីរបស់់មនុុស្សសគាំំទ្រ� គឺឺជួួយអ្ននកធ្វើ��បណ្តឹឹ�
ងដើ�ើម្បីី�ប្រា�ប់់ ពីី
ើ

Khmer 1

•

តួួ នាទីីរបស់់ អ្ននកតស៊ូូ�មតិិ

អ្នកគ្រប់ គ្រងបណ្តឹ ងអាចសម្រេចចិ ត្ត ឱ្យមានមនុស្សម្នាក់ផ្សេងទ�ៀត
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ - ដ�ើម្បីគាំទ្រពួកគេ ផ្តល់ ដំបូន្មានអ្នកជំ នាញក្នុង
ការពិភាក្សាណាមួយ សង្កេត ឬកត់សម្គាល់

អ្ននកតស៊ូូ�មតិិគឺឺជាជានរណាម្នាាក់់ដែ�លមានអាយុុចាប់់ ពីី 18 ឆ្នាំំ�ឡើ�ើងទៅ�

•

ដែ�លបានអនុុញ្ញាាតឱ្យយនិិ យាយក្នុុងនាមអ្នន
កធ្វើ��បណ្តឹឹ�
ង ដើ�ើម្បីី�ឈានដល់់
ើ
�

ដំំ ណោះ�ះស្រា�យមួួយ។ ក្នុុងករណី
ី ភាគច្រើ��ើន វានឹឹ ងកើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ពេ�លដែ�លអ្ននកធ្វើ�� ើ
�

លុះត្រាតែមានការយល់ ព្រមផ្សេងពីនេះ រាល់ ព័ត៌មានលម្អិតនៃបណ្តឹ ង
និ ងដំ ណោះស្រាយរបស់ វា គួរតែត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់

បណ្តឹឹ� ង មិិ នមានសមត្ថថភាពនិិ យាយដោ�យមានប្រ�សិិ ទ្ធភាព
ឬយល់់ ដឹឹងច្បាាស់់ ពីី
ធ

មានពេ�លខ្លះះ�ដែ�លអ្ននកដែ�លត្រូ�វូ បានតែ�ងតាំំងជាមនុុស្សសគាំំទ្រ� ឬអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ

គាំំទ្រ�ដែ�រនោះ�ះ អ្ននកតស៊ូូ�មតិិក៏៏អាច៖

បណ្តឹឹ� ងទេ�។ ឧទាហរណ៍៍៖

សកម្មមភាពដែ�លកើ�ើតឡើ�ង
ើ ពីីការប្រ�ជុំំ�។ បន្ថែ�ែមលើ�ើការផ្តតល់់ ជំំនួួយដូូចគ្នាានឹឹ ងមនុុស្សស
•

ផ្តល់ មតិយោបល់ណាមួយនៅក្នុងការពិភាក្សា ទាក់ទងនឹ ងបណ្តឹ ង ហ�ើយ

•

យល់ ស្របនឹងសកម្មភាពដែលកំពុងត្រូវបានអនុវត្ត ឬមិ នបានអនុវត្ត។

អាចមិិ នមែ�នជាមនុុស្សសល្អអបំំ ផុុត ដែ�លត្រូ�ូវចូូលរួ ួមក្នុុងដំំ
� ណើ�ើរការដោះ�ះស្រា�យ
•

នៅពេលមនុស្សគាំទ្រ ឬអ្នកតស៊ូមតិបានទាក់ទិនដោយផ្ទាល់

នៅក្នុងស្ថានភាព ហ�ើយប្រហែលជាមិ នអាចបំ ពេញមុខការ ដែលជា
ផលប្រយោជន៍ ល្អបំផុតរបស់ អ្នកធ្វើបណ្តឹ ងនោះទេ
•

សមាជិ កគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត ឬមនុស្សសំ ខាន់ ៗអាចត្រូវបានដាក់បញ្ចូល
ទៅក្នុងដំ ណ�ើរការបណ្តឹ ង កន្លែងណាដែលសមរម្យ។ ប្រសិ នប�ើដៃគូ
ឬសមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រត្រូ�ូវបានចាត់់ទុុកថាជាមនុុស្សសគាំំទ្រ� សូូមចងចាំំថា

សហការជាមួួ យសាលារៀ�ៀន គន្លឹះះ��ជំំ នួួយខ្លះះ�ៗ

ព័័ត៌៌មានផ្ទាា ល់់ ខ្លួួ�នអាចត្រូ�ូវបានលាតត្រ�ដាងនៅ�ក្នុុងកិិ
� ច្ចចប្រ�ជុំំ� ដែ�លបុុគ្គគល
នោះ�ះប្រ�ហែ�លជាមិិ នធ្លាាប់់ បានដឹឹ ងពីីមុុន។

ការប្រ�ជុំំ� ឬការពិិភាក្សាាអាចត្រូ�ូវបានបញ្ចចប់់ ប្រ�សិិ នបើ�ើ មនុុស្សសម្នាាក់់មាន

សាលារៀ�ៀនចង់់ ដោះ�ះស្រា�យបញ្ហាាយ៉ាា ងឆាប់់ រហ័័ស ហើ�ើយនៅ�កម្រិ�ិ តតំំបន់់។

អាកប្បបកិិរិយាមិ
ិ
ិ នសមហេ�តុុផល ឬមិិ នអាចទទួួលយកបាន។ អាកប្បបកិិរិយា
ិ

យើ�ើងសូូមលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឪពុុកម្តាាយ អ្ននកថែ�ទាំំ សមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រ មនុុស្សសគាំំទ្រ�

ដែ�លមិិ នអាចទទួួលយកបាន អាចរាប់់ បញ្ចូូ�ល ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិ នកំំណត់់ចំំពោះ�ះ៖

និិ ងអ្ននកតស៊ូូ�មតិិ ឱ្យយធ្វើ�ើ�សហការជាមួួយអ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងបណ្តឹឹ� ង និិ ងតំំណាង

សាលារៀ�ៀនដើ�ើម្បីី�ដោះ�ះស្រា�យបណ្តឹឹ� ង។ គន្លឹះះ��ជំំនួួយ និិ ងដំំ បូូន្មាានរបស់់យើ�ើ ង

•

សម្រា�ប់់ ការធ្វើ�ើ�បណ្តឹឹ� ងដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធភាព
អាចជាកន្លែ�ែងល្អអមួួយដើ�ើម្បីី�
ធ

កាយវិិការគំំរាមគំំហែ�ង ការប្រើ��ើភាពអាសអាភាស និិ ងការធ្វើ�ើ�អត្ថាា

ចាប់់ ផ្តើ�ើ�ម។
•

ធិិ ប្បាាយប្រ�កាន់់ ភេ�ទ ប្រ�កាន់់ ពូូជសាសន៍៍ ឬប្រ�មាថមើ�ើលងាយ។

វាអាចជួយដែលផ្តោ តល�ើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា និ ងលទ្ធផល
សម្រាប់ សិស្ស

•

ប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយសមហេតុផល ជាជាងការប្រើភាសាគគ្រាត
ឬប្រ�មាថ

•

សកម្មភាព និ ងភាសាដែលគឃ្លើន ឬបំ ភិតបំ ភ័យ ដូចជាអំព�ើហិង្សា

•

បង្វែរការប្រជុំ ទៅឆ្ងាយពីគោលបំណងដែលបានគ្រោង

•

ការប្រាស្រ័យទាក់ទងមិ នសមរម្យ និ ងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា

•

ថតសម្លេងអេឡិចត្រូនិ ចនៃការប្រជុំ ឬការពិភាក្សាតាមទូរស័ ព្ទ

ដោ�យគ្មាានការយល់់ ព្រ�មពីីមនុុស្សសទាំំងអស់់ ដែ�លចូូលរួ ួមក្នុុងការប្រ�ជុំំ�
�

ខណៈនរណាម្នាក់ដែលមានអាយុចាប់ ពី 18 ឆ្នាំ ឡ�ើង អាចជាមនុស្ស

ឬការពិិភាក្សាាតាមទូូរស័័ ព្ទទ។

គាំទ្រ ឬអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកធ្វើបណ្តឹ ង អ្នកគ្រប់ គ្រងបណ្តឹ ង អាច
សម្រេចចិ ត្តមិនឱ្យទាក់ទិនជាមួយអ្នកដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយ

អ្នកធ្វើបណ្តឹ ង ប្រសិ នប�ើពួកគេមានហេតុផលសមរម្យ។ ឧទាហរណ៍
ប្រសិ នប�ើគេយល់ ឃ�ើញដោយសមរម្យថា បុគ្គលនោះអាចបង្ក

ហានិ ភ័យដល់ សុខភាព ឬសុវត្ថិភាពរបស់ អ្នកដទៃ ឬកន្លែងណាដែល

ព័័ ត៌៌មានបន្ថែ�ែម

ប្រសិ នប�ើ អ្នកតំណាងផ្នែកច្បាប់ កំពុងដ�ើរតួជាមនុស្សគាំទ្រ វាជា

គន្លឹះះ��ជំំនួួយ និិ ងដំំ បូូន្មាានសម្រា�ប់់ ការធ្វើ�ើ�បណ្តឹឹ� ងដែ�លមានប្រ�សិិ ទ្ធភា
ធ (Tips

របស់ ពួកគេផ្ទាល់ ហ�ើយមិ នត្រួតត្រាដំ ណ�ើរការបណ្តឹ ងទេ។ សូមចងចាំ

និិងការធ្វើ�ើ�បណ្តឹឹ� ងអំំពីីសាលារៀ�ៀនរបស់់ យើ�ើ ង (Making a complaint

សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ម
ែ សូូមមើ�ើល

សិ ទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានអំពីកុមារ ត្រូវបានកំណត់ដោយច្បាប់
•

ការសំ ខាន់ ដែលពួកគេអនុញ្ញា តឱ្យអ្នកធ្វើបណ្តឹ ង បញ្ចេញមតិយោបល់
ថាតួនាទីរបស់មនុស្សគាំទ្រគឺជាសាក្សី ឬទីប្រឹក្សា មិ នមែនជាអ្នកតស៊ូ
មតិទេ
•

and advice for effective complaining) ព
about our schools)

� ួយអ្ននកក្នុុងការ
ប្រ�សិិ នបើ�ើអ្ននកត្រូ�វូ ការអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាា ល់់ មាត់់ ដើ�ើម្បីីជួ
�

និិ យាយទៅ�កាន់់ សាលារៀ�ៀន សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ�សេ�វាកម្មមអ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាា ល់់ មាត់់

ជាទូទៅ មនុស្សម្នាក់នឹងត្រូវបានតែងតាំងដ�ើម្បីគ្រប់ គ្រងដំ ណ�ើរការ

លេ�ខ 131 450 ហើ�ើយស្នើ�ើ�សុំំ�អ្ននកបកប្រែ��ភាសារបស់់ អ្ននក។ សូូមប្រា�ប់់

បណ្តឹឹ� ង។ នៅ�សាលារៀ�ៀន អ្ននកគ្រ�ប់់ គ្រ�ងបណ្តឹឹ� ងអាចជានាយកសាលា

ប្រ�តិិបត្តិិ�ករនូូវលេ�ខទូូរស័័ព្ទទដែ�លអ្ននកចង់់ ហៅ� ហើ�ើយពួួកគេ�នឹឹងរៀ�ៀបចំំ

ឬសមាជិិ កម្នាាក់់ទៀ�ៀតនៃ�បុុគ្គគលិិ កសាលា។

� ួយអ្ននកក្នុុងការសន្ទទនារបស់់
អ្ននកបកប្រែ��ផ្ទាា ល់់ មាត់់ម្នាាក់់ ដើ�ើម្បីីជួ
អ្ននក។ អ្ននកនឹឹង
�
មិិ នត្រូ�វគេ�គិ
ូ
ិតថ្លៃ�ៃសម្រា�ប់់ សេ�វាកម្មមនេះ�ះទេ�។

education.nsw.gov.au
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