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ការធ្វ ើការតវ៉ា
គណៈកម្ម ការសិទ្ធិម្នុសសអូ ស្ត្រាលីជាសថ ប័នឯករាជ្យដែលធ្វ ើការធសុើបអធកេ ត និកធ ោះស្ររយ
ការតវ៉ានានាទាក់ទ្កនឹកការធរ ើសធអើកផ្ល វូ ធេទ្ខុសច្បាប់ ការធរ ើសធអើកធលើជាតិរសន៍
ពិការភាព និកអាយុ ការធរ ើសធអើក និកការបំពានធលើ ILO III ននសិទ្ធិម្នុសស។

អ្វ ីខ្លះដែលអ្ន កអាចតវ៉ាមកធ ង
ើ បាន
•

ការធរ ើសធអ្ើងផ្ល វភធទ
ូ
រ ួម្មានការធបៀតធបៀនផ្ល វូ ធេទ្ និកការធរ ើសធអើកធ យដផ្ែកធលើធេទ្
អតា សញ្ញាណធយ៉េនឌ័រ រថនភាពអនា រធេទ្ ការមាននផ្ៃធពាោះ រថនភាពអាពាហ៍ពពា
ិ ហ៍
ឬទ្ំនាក់ទ្ំនកការបំធៅកូ នធ យទ្ឹកធ ោះមាាយ ការទ្ទ្ួ លខុសស្រតូវស្រគួររ និក
ទ្ំធនារផ្ល វូ ធេទ្។

•

ការធរ ើសធអ្ើងធលើពកា
ិ រភាព រ ួម្មានការធរ ើសធអើកដផ្ែ កធលើដផ្ែ ករាកកាយ បញ្ញា ញ្ញាណ
ពិការភាពដផ្ែ កកាធរៀនសូ ស្រត និកផ្ល វូ ច្បិតា ជ្ំកឺ ឬការឈឺ លកខ ខណឌធវជ្ជ រស្ត្សា
របួ សទាក់ទ្កនឹកការងារ ពិការភាពពីអតីតកាល បច្បចុបបនែ និកអនាគត
និកជ្ំនួយពិការភាព សតវ ជ្ំនួយ និកការពាក់ព័នធជាម្ួ យម្នុសសដែលមានពិការភាព។

•

ការធរ ើសធអ្ើងជាតិសាសន៍ រ ួម្មានសម្ែ ប់ជាតិរសន៍ និកការធរ ើសធអើកដផ្ែ កធលើ
ជាតិរសន៍ ពណ៍សម្ប
ុ រ ធែើម្កំធណើត ស្របេពជាតិ ឬជ្នជាតិ និករថនភាព
ជ្នអធនាាស្របធវសន៍។

•

ការធរ ើសធអ្ើងធលើអា ុ រ ួម្មានការធរ ើសធអើកដផ្ែ កធលើការធកម កធពក ឬចាស់ធពក។

•

ការធរ ើសធអ្ើងវILO III រ ួម្មានការធរ ើសធអើកកនុកការងារធ យដផ្ែ កធលើរសនា
កំណត់ស្រាស្រពហម ទ្ណឌ សកម្ម ភាពសហជ្ីព និកស្របេពសកគ ម្កិច្បច។

•

សិ ធ ិមនុសស រ ួម្មានសកម្ម ភាពនានាធ យ ឬកនុកនាម្កុំម្ិនដវល (Commonwealth)
ដែលស្រតូវបានធចាទ្ស្របកាន់ច្បំធពាោះការបំពានធលើលិខិតុបករណ៍សិទ្ធិម្នុសសអនា រជាតិវ
ែូ ច្បជា កតិកាសញ្ញាអនា រជាតិសាីពីសិទ្ធិសុី វ ិលនិកនធោបាយ កតិកាសញ្ញាសា ីពីសិទ្ធិ
របស់កុមារ និកកតិកាសញ្ញាសា ីពីសិទ្ធិរបស់ម្នុសសមានពិការភាព។

អែ កអាច្បធ្វ ើការតវ៉ាបានម្ិនថាអែ ករស់ធៅកដនែ កណាធទ្ធៅកនុកស្របធទ្សអូ ស្ត្រាលី ធហើយវម្ិន
ស្រតូវការច្បំណាយធលើអវីធទ្ធែើម្បីធ្វ ើការតវ៉ា។ ជ្ំហានានាធៅកនុកែំធណើរការស្រតូវបានកំណត់
ែូ ច្បខាកធស្រកាម្។

ធ្វ ើការសាកសួរ
•

ស្របសិនធបើអែកម្ិនស្របាកែថាអែ កអាច្បធ្វ ើការតវ៉ាអំពអ
ី វ ីម្ួយធទ្ អែ កអាច្បទាក់ទ្ក
ធសវកម្ម ព័ត៌មានថាែក់ជាតិរបស់គណៈកម្ម ការាម្ទ្ូ រសពៃ ាម្ធលខ 1300 656 419
ឬាម្អុីដម្លធៅ infoservice@humanrights.gov.au

•

ធយើកអាច្បធផ្ញើទ្ស្រម្ក់ដបបបទ្តវ៉ា ធែើម្បីចាប់ធផ្ា ើម្ែំធណើរការ។

•

ស្របសិនធបើធយើកម្ិនអាច្បជ្ួ យអែ កបាន ធយើកនឹកពាោម្បញ្ជន
ូ អែ កបនា ធៅអែ កណាមាែក់
ដែលអាច្បជ្ួ យអែ កបាន។
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ធ្វ ើការតវ៉ា
•

ការតវ៉ាស្រតូវដតធ្វ ើជាលាយល័កខអកសរ។ អែ កអាច្បបំធពញធៅកនុកទ្ស្រម្ក់ដបបបទ្តវ៉ា និកធផ្ញើ
ាម្នស្របសណីយ៍ ឬធផ្ញើវាម្ទ្ូ រររស្រតឡប់ម្កធយើក វ ិញ ឬអែ កអាច្ប ក់ពាកយតវ៉ាាម្
អុីន្ឺណិតធៅធលើធគហទ្ំពរ័ របស់ធយើក www.humanrights.gov.au។

•

អែ កអាច្បធ្វ ើការតវ៉ាជាភារដែលអែ កច្បក់បាន ធហើយធយើកអាច្បជ្ួ យអែ កកត់ស្រាទ្ុក
ការតវ៉ារបស់អែក ស្របសិនធបើធរឿកធនោះចាំបាច្ប់។

•

អែ កម្ិនស្រតូវការធម្ធាវ ើធែើម្បីធ្វ ើការការតវ៉ាធទ្។

•

ស្របសិនធបើធយើកម្ិនអាច្បធ
ម្ូ លធហតុ។

ោះស្ររយការតវ៉ារបស់អែកបានធទ្ ធយើកនឹកពនយល់អព
ំ ី

ការធសុើបអ្ធងេ ត
•

ធយើកនឹកទាក់ទ្កអែ កធែើម្បីពិភាកាអំពកា
ី រតវ៉ារបស់អែក ធហើយធយើកអាច្បធសែ ើសអ
ុំ ែ ក
ធែើម្បីផ្ាល់ព័ត៌មានបដនថ ម្។

•

ជាទ្ូ ធៅ គណៈកម្ម ការនឹកទាក់ទ្កម្នុសស ឬអកគ ការ ដែលអែ កតវ៉ា ធហើយផ្ា លឱ្
់ យពួ កធគនូ វ
ឯកររច្បម្ែ កននការតវ៉ារបស់អែក។ ធយើកអាច្បធសែ ើសព
ុំ ួ កធគធែើម្បីផ្ាល់ព័ត៌មានជាក់លាក់
និក/ឬការធ្ែ ើយតបច្បំធពាោះការតវ៉ារបស់អែក។ ព័ត៌មានដែលបានផ្ា ល់ឱ្យធៅគណៈកម្ម ការ
ជាការធ្ែ ើយតបច្បំធពាោះការតវ៉ារបស់អែកអាច្បមានព័ត៌មានផ្ទៃល់ខល ួន រ ួម្មានព័ត៌មានរធសើប
ព័ត៌មានអំពីអែក។

•

ធៅកនុកករណីខែោះ ធយើកអាច្បសធស្រម្ច្បច្បិតាម្ិនបនា ធ ោះស្ររយការតវ៉ារបស់អែក។
ស្របសិនធបើធរឿកធនោះធកើតធឡើក ធយើកនឹកពនយល់អំពីម្ូលធហតុ។

•

ធយើកអាច្បពិភាកាជាម្ួ យអែ កអំពីការពាោម្ធ
សស្រម្ួល។

ោះស្ររយការតវ៉ាធ

យការសស្រម្ ុោះ

ការសមម រះសមមួ លគ្នន
•

ការសស្រម្ ុោះសស្រម្ួល មានន័យថាធយើកពាោម្ជ្ួ យអែ ក និកម្នុសស ឬអកគ ការដែល
អែ កកំពុកធ្វ ើការតវ៉ា ធែើម្បីដសវ ករកវ ិ្ីធ ោះស្ររយបញ្ញា។

•

ការសស្រម្ ុោះសស្រម្ួលអាច្បធកើតធឡើកធ យការស្របជ្ុំទ្ល់ម្ុខគ្នែ ធៅថា ‘ការជ្ួ បសស្រម្ ុោះសស្រម្ួលគ្នែ’
ឬការជ្ួ បគ្នែាម្ទ្ូ រសពៃ ។ ធៅកនុកករណីខែោះ ការតវ៉ាអាច្បស្រតូវ
បានធ ោះស្ររយាម្រយៈការផ្ទែស់អុីដម្ល និកកិច្បចសនៃ នាគ្នែជាម្ួ យអែ កសស្រម្ ុោះសស្រម្ួល។

•

ការតវ៉ាអាច្បស្រតូវ បានធ ោះស្ររយាម្ វ ិ្ីខុសៗគ្នែជាធស្រច្បើន។ ឧទាហរណ៍ ាម្រយៈការសុំធទាស
ការផ្ទែស់បដ ូរធគ្នលនធោបាយ ឬាម្រយៈសំណក។

សកមម ភាពតាមផ្ល ភូ តុលាការដែលអាចមាន – ការធរ ើសធអ្ើងផ្ល ភូ ធទ វ
ពិការភាពវជាតិសាសន៍វនិងការធរ ើសធអ្ើងអា ុ
•

គណៈកម្ម ការម្ិនមានអំណាច្បធែើម្បីសធស្រម្ច្បច្បិតាធទ្ ស្របសិនធបើការធរ ើសធអើកខុសច្បាប់
បានធកើតធឡើក។

NATIONAL INFORMATION SERVICE
telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au
April 2020

Australian Human Rights Commission
Fact sheet Making a complaint - Khmer
•

ស្របសិនធបើការតវ៉ារបស់អែកម្ិនស្រតូវបានធ ោះស្ររយធទ្ ឬម្ិនស្រតូវបានបនា ធ យររ
ធហតុផ្លម្ួ យច្បំនួនធផ្សកធទ្ៀត អែ កស្របដហលជាអាច្បនាំយកបញ្ញាធនោះធៅតុលាការបាន។
តុលាការអាច្បសធស្រម្ច្បច្បិតា ស្របសិនធបើការធរ ើសធអើកខុសច្បាប់ បានធកើតធឡើក។

•

អែ កមានរយៈធពល 60 នងៃចាប់ពីធពលដែលគណៈកម្ម ការបញ្ច ប់ការតវ៉ា ធែើម្បីធ្វ កា
ើ រ
ក់ពាកយធៅតុលាការសហព័នធអូ ស្ត្រាលីដែលកាត់កាីកនុកកដនែ កខុសៗគ្នែកនុកតំបន់ធស្រកាម្សិ
ទ្ធ ិអំណាច្បរបស់ខល ួន ឬធៅតុលាការសហព័នធអូ ស្ត្រាលី។

•

គណៈកម្ម ការម្ិនអាច្បនាំយកបញ្ញាធៅកាន់តុលាការសស្រមាប់អែកធទ្ ឬជ្ួ យអែ កបងាាញ
ធរឿកកា ីរបស់អែកធៅកនុកតុលាការធទ្។

•

អែ កស្របដហលជាស្រតូវការពិភាកាជាម្ួ យធម្ធាវ ើ ឬធសវកម្ម ផ្ល វូ ច្បាប់របស់អែក ស្របសិនធបើ
អែ កច្បក់ធៅតុលាការ។

ធសចកដ ីសធមមចចិតត/របា

ការណ៍ – ការធរ ើសធអ្ើងវILO III និងសិ ធ ិមនុសស

•

ស្របសិនធបើការតវ៉ាម្ិនស្រតូវបានធ ោះស្ររយ ឬម្ិនស្រតូវបានបនា ធទ្ធ យររធហតុផ្ល
ម្ួ យច្បំនួនធផ្សកធទ្ៀត ស្របធានគណៈកម្ម ការអាច្បសធស្រម្ច្បច្បិតា ស្របសិនធបើការធរ ើសធអើក ILO III
ឬការបំពានធលើសិទ្ធិម្នុសសបានធកើតធឡើក។

•

ស្របធានមានការធពញច្បិតាថាការធរ ើសធអើក ឬការបំពានធលើសិទ្ធិម្នុសសបានធកើតធឡើក
ធនាោះស្របធានអាច្បរាយការណ៍បញ្ញាធៅអគគ ស្រពោះរាជ្អាជាញសហព័នធ។ ធៅកនុករបាយការណ៍
ស្របធានអាច្បដណនាំឱ្យមានសំណកសស្រមាប់ការខាតបក់ ឬការរករបួ សណាម្ួ យ
ដែលបុគគលបានជ្ួ បស្របទ្ោះ។ របាយការណ៍អាច្បស្រតូវបានពិភាកាធៅកនុកសភា។

•

ឧទាហរណ៍ននការសធស្រម្ច្បច្បិតារបស់ស្របធានសា ីពីការធរ ើសធអើក និកសិទ្ធិម្នុសសមានធៅធលើ
ធគហទ្ំព័ររបស់គណៈកម្ម ការធៅឯ
http://www.humanrights.gov.au/publications/reports-minister-under-ahrc-act។

ធតើខ្្ញុំអាច

ួ លបានព័ត៌មានបដនែ មធ ៀតធៅកដនល ងណា?

ព័ត៌មានទ្ំនាក់ទ្ំនកលម្ែ ិតរបស់គណៈកម្ម ការសិទ្ធិម្នុសសអូ ស្ត្រាលីគឺ៖
ូ រសពទ
ធសវកម្ម ព័ត៌មានថាែក់ជាតិ៖ 1300 656 419
TTY: 1800 620 241
NRS 133 677
ទ្ូ រររ៖ (02) 9284 9611
ស្របសិនធបើអែកស្រតូវការអែ កបកដស្របផ្ទៃល់មាត់ អែ កអាច្បទ្ូ រសពៃ ធៅធលខ 131 450
និកធសែ ើសុំភាជប់ធៅគណៈកម្ម ការសិទ្ធិម្នុសសអូ ស្ត្រាលី។
ស្របសិនធបើអែកងែ ក់ ឬមានការពិបាកកនុកការរាប់ អែ កអាច្បទាក់ទ្កធយើកាម្រយៈ TTY
ាម្ធលខ 1800 620 241។ ស្របសិនធបើអែកងែ ក់ ឬមានការពិបាកកនុកការរាប់ ឬការនិោយ
អែ កក៏អាច្បទាក់ទ្ក ជាម្ួ យធយើកាម្រយៈធសវបញ្ជន
ូ បនា ថាែក់ជាតិ (NRS) ាម្ធលខ 133
677។ ស្របសិនធបើអែកស្រតូវការអែ កដស្របផ្ទៃល់មាត់ Auslan ធយើកអាច្បចាត់ដច្បករកអែ កដស្របធនោះបាន
សស្រមាប់អែក។
ស្របសិនធបើអែកខាវក់ ឬមានការលំបាកដផ្ែ កច្បកខុ ធយើកអាច្បផ្ា ល់ព័ត៌មានជាទ្ស្រម្ក់ដបបបទ្
ជ្ំនួស វ ិញធៅាម្សំធណើ។
តាមប្មបសណី

៍

NATIONAL INFORMATION SERVICE
telephone 1300 656 419 or (02) 9284 9888 • www.humanrights.gov.au •infoservice@humanrights.gov.au
April 2020

Australian Human Rights Commission
Fact sheet Making a complaint - Khmer
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
ធៅតាមអ្ុី្ណ
ឺ ត
ិ
អុីដម្ល៖ infoservice@humanrights.gov.au
ធគហទ្ំពរ័ ៖ www.humanrights.gov.au
អែ កអាច្បធ្វ ើការតវ៉ាធៅាម្អុីន្ឺណិតធ យច្បូ លធៅ
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ឱវ ផ្ល ភូ ចាប់ ូ ធៅ
ស្របសិនធបើអែកកំពុកគិតអំពីការធ្វ ើការតវ៉ា អែ កស្របដហលជាច្បក់បានឱ្វទ្ផ្ល វូ ច្បាប់។
មានធសវកម្ម ផ្ល វូ ច្បាប់សហគម្ន៍ ដែលអាច្បផ្ា លឱ្
់ វទ្ធ យឥតគិតនងែ អំពីការធរ ើសធអើក
និកការធបៀតធបៀន។
អែ កអាច្បទាក់ទ្ករថប័នជ្ំនួយផ្ល វូ ច្បាប់ាម្ (https://www.nationallegalaid.org/forindividuals/) ឬម្ជ្ឈម្ណឌលផ្ល វច្បាប់
ូ
សហគម្ន៍ដែលជ្ិតបំផ្ុតរបស់អែក
(www.naclc.org.au/directory)។
ការមបកាសមិន ួ លខ្ុសមតូភ៖វ
ព័ត៌មានធៅកនញងមកដាសព័ត៌មានធនះមានធគ្នលបុំណងដតជាការដណនុំបុធណា
ណ ះ។វ
វមិនដមនជាការជុំនួសឱយឱវ ផ្ល ភូ ចាប់ធ ។
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