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េតើ ASK �អ� �?
� ជួ យឧបត� ម��ំ្រទកុ�រ (ASK) គឺ�កែន� ង�នសុវត� ិ�ពមួ យេដើម្បីែស� ងរក
មនុស្សេពញវយ
ព័ត៌�នអំពីសុវត� ិ�ព និងសុខុ�ល�ពកុ�រ និង្រគ� �រ ��ប់�មួ យ�រ�ំ្រទរបស់
សហគមន៍ក��ងតំបន់ និងែស� ងយល់ពីអ��ែដលអ� ក�ចេធ� ��នេដើម្បីផ�ត់ផ�ង់ដល់កុ�រ
� េក� ង និង្រគ� �រ។
មនុស្សវយ
កុ�រ�ំងអស់�នសិទ�ិទទួ ល�ន�រម� ណ៍សុវត� ិ�ព េហើយ្រត�វ�នែថ�ំ េ�ក��ង្រក �ម្រគ� �រ
្រគ� �រធំ និងសហគមន៍របស់ពួកេគ។
�រចិ��ឹមកូ ន �េរឿយៗ�ច��រពិ�ក េហើយក��ងដំេណើរជី វ �ត ឪពុក��យ និងអ� កែថ�ំ
�ច្រត�វ�រព័ត៌�ន និងជំនួយបែន� ម
��ច�ន�រម� ណ៍េ្រចើនេលើសលុប និង�ន�រពិ�កេ�េពលខ� ះ ដូ េច� ះ�រែស� ងរកព័ត៌�ន
និង�រ�ំ្រទ�នមុនេពល �ចជួ យ��សុវត� ិ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រ
និង្រគ� �រ។ �រ�ំ្រទេនះ�ចជួ យេ�ះ្រ�យប�� មុនេពល���យេ��ធ� ន់ធ�រ
្រគ� �រនីមួយៗេមើលេ�ខុស�� េហើយ�នត្រម�វ�រេផ្សងៗ��។ េពលខ� ះ ��ន�ព���ច
ទទួ ល�នក��ងលំ�ំទំ�ក់ទំនង�៉ងរ �ង�ំរ�ងឪពុក��យ កូ នៗ និងសហគមន៍
របស់ពួកេគ។
េរឿង�ំង�យដូ ច��រថប់�រម� �ពឯេ� �រេ្របើ្រ�ស់េ្រគ�ងេញ�ន និងេ្រគ�ង្រសវ �ង
�រ��ស់ប�រឥរ
� ��បថរបស់កុ�រ ប��សុខ�ពផ� វ� ចិត� �ព��នផ� ះសែម្បង និង�រែបក�ក់
ទំ�ក់ទំនង�ច��រ្របឈមមុខ េហើយ�ក់ស��ធបែន� មេលើ្រគ� �រេទៀតផង។
មិនអីេទក��ង�រេស� ើសជ
ុំ ំនួយពី ASK។
ដូ េច� ះ ចូ រេស� ើសុំឱ្យ�នមុនេពល និងេស� ើសុំឱ្យ�នេរឿយៗពី ASK។ ្រគ� �ររបស់អ�កសំ�ន់
េហើយអ� កក៏ដូេច� ះែដរ!
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េតើ ASK ស្រ�ប់នរ�?
� ���ក់ែដល�ន�រ្រព� យ�រម� អំពីសុវត� �
ASK គឺស្រ�ប់មនុស្សេពញវយ
ិ ព និងសុខុ�ល�ព
របស់កុ�រ និង/ឬ្រគ� �រ�មួ យ។
ASK �នផ� ល់ជូនស្រ�ប់មនុស្សេពញវ�យ���ក់េ�យមិនគិតពីវប្បធម៌ អត� ស��ណ េភទ
ចំណង់�ងផ� វ� េភទ ឬសមត� �ពរបស់អ�កេទ។
ASK សូ ម��គមន៍ចំេ�ះជន�តិេដើម និងអ� កេ�ះ Torres Strait។ ASK ទទួ ល��ល់�អ� ក
ឬ្រគ� �រធំកំពុងខិតខំ្របឹងែ្របងែថ�ំកូ នៗរបស់អ�ក េហើយ្របែហល�្រត�វ�រ�រ�ំ្រទ
និង�រែណ�ំបែន� មេទៀតក��ងដំេណើរេនះ។
ASK ក៏សូម��គមន៍ចំេ�ះជនអេ��្របេវសន៍ ជនេភៀសខ� �ន និងមនុស្សេពញវ�យៃនវប្បធម៌
�មួ យែដរ ែដល្របែហល�កំពុងែស� ងរកព័ត�
៌ ន និង�រ�ំ្រទបែន� មេទៀតក��ង�រែថ�ំ
សុវត� ិ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់កុ�រ និង្រគ� �រ។
េតើ ASK �ចេធ� �អ�ខ�ះស្រ�ប់ខ��?ំ
ASK �ចជួ យមនុស្សេពញវ�យែស� ងរកព័ត៌�ន េហើយ��ប់អ�កេ��ន់េស�កម� ក��ងតំបន់
ែដល�ចផ� ល់�រ�ំ្រទ ្របសិនេបើអ�ក៖
• �ឪពុក��យ ស�ជិក្រគ� �រធំ ឬអ� កែថ�ំែដលជួ យឧបត� ម��ំ្រទកុ�រ
• �ន�រ្រព� យ�រម� អំពីកុ�រ ឬមនុស្សវ�យេក� ង
• �ន�រម� ណ៍�មិន�នសុវត� ិ�ព
• �មនុស្សវ�យេក� ង��ក់ែដលកំពុងែស� ងរក�រ�ំ្រទ�មួ យកូ នៗរបស់អ�ក
• �នកូ នខ� ីក��ងេពល�ប់ៗេនះ
• �ន�រ្រព� យ�រម� អំពីគំនិត និងឥរ ��បទរបស់អ�ក
• កំពុងែស� ងរក�រ�ំ្រទ�ក់ែស� ងដូ ច�ផ�ះសែម្បង ជំនួយេស្ប�ង��រ
ជំនួយហិរ�� វត��/�រផ� ត់ផ�ង់ នរ���ក់េដើម្បីនិ�យ�មួ យ
ឬ�រ�ំ្រទស្រ�ប់សុខ�ពផ� វ� ចិត� និងសុខុ�ល�ព្រគ� �ររបស់អ�ក។
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ចុះ្របសិនេបើខ��ំ្រត�វ�រអ� កបកែ្រប��?
្របសិនេបើ��អង់េគ� សមិនែមន���ែដលអ� កនិយមចូ លចិត�េទ អ� ក�ចទូ រស័ព�េ�
េស�កម� �តិបកែ្រប��សរេសរ និងនិ�យ (TIS National) េលខ 13 14 50។
េនះគឺ�េស�កម� ឥតគិតៃថ� ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់រ ូប។
អ� ក�ចទូ រស័ព��ន្រគប់េពល �ំងេពលយប់ ឬេពលៃថ�។ សូ មេមើលផងែដរ
https://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
ស្រ�ប់ េស�កម� អ�កបកែ្រប��ជន�តិេដើម ទូ រស័ព�េលខ 1800 334 944 ឬអុីេម៉ល
ais@nt.gov.au
ស្រ�ប់អ�កបកែ្រប�� Auslan (�មរយៈ Deaf Can Do) សូ មទូ រស័ព�មកេយើងេលខ (08)
8100 8200។ េលខទូ រស័ព�ប��ន់េ្រ�យេ�៉ងេធ� �
� រ 0417 233 369
្របសិនេបើអ�ក ឬនរ���ក់េផ្សងេទៀតកំពុងស�ិតក��ងេ្រ�ះ��ក់�ប��ន់ សូមទូ រស័ព�
េលខសូន្យបីដង (000) ស្រ�ប់ជំនួយសេ្រ��ះប��ន់។
អ� ក�ចទូ រស័ព�េ� 1800RESPECT (1800 737 732) េដើម្បីន�
ិ យ�មួ យអ� ក្របឹក�េ�បល់
ឬ ជែជក�មួ យពួ កេគ�មអន�ញេ�ទីេនះ។ អ� ក�ចទូ រស័ព�េ�ពួ កេគេ�យឥតគិតៃថ�
ែដលដំេណើរ�រ២៤េ�៉ងក��ងមួ យៃថ� ៧ៃថ�ក��ងមួ យស��ហ៍។ ពួ កេគ�ចេរៀបចំអ�កបកែ្រប
�មទូ រស័ព�ែដល�នសុវត� ិ�ព េ�យ្រ�ន់ែត្រ�ប់ឱ្យពួ កេគ�នដឹងពី��ែដលអ� ក
្រត�វ�រប៉ុេ�
� ះ។
អ� កក៏�ច�ក់ទងមកកម� វ �ធី�ំ្រទ�ស� ីអេ��្របេវសន៍រដ� អូ្រ��លី�ងត្ប
� ង របស់េស�កម�
សុវត� ិ�ព�ស� ែី ដរ�មទូ រស័ព�េលខ 8152 9260 ក��ងអំឡ
� ងេពលេ�៉ងេធ� �
� រ។ េស�កម� េនះ
�ចផ� លជ
់ ូ នអ� កនូ វដំបូ��ន និង�រ�ំ្រទអំពី��ន�ពរបស់អ�ក។ េស�កម� េនះ
�នបុគ�លិកពហុវប្បធម៌ និងពហុ��េដើម្បីជួយអ� ក។
្របសិនេបើអ�កមិនែមន�អ� ករស់េ�អចិៃ�ន� យ៍ េហើយចង់�នព័ត៌�នែផ� កច�ប់អំពីទិ���រ
និងសិទ�ិរបស់អ�កេដើម្បី��ក់េ�ក��ង្របេទសអូ ្រ��លី ្របសិនេបើអ�កែបក�ក់��េ�យ�រែត
អំេពើហិង�ក��ងផ�ះ និង្រគ� �រ - អ� ក�ច�ក់ទងមក ្រក �មអេ��្របេវសន៍េ�គណៈកម� �រ
េស�កម� ែផ�កច�ប់េលខ 8111 5539។
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