ិ ី ស្វែ�ែ ងរកជំនួ
វិធី
ុ� � ួសារអំឡុ
ំ ួ យទាក់ទងអំ
់ ពើ�
ំ ហិ
ើ ង្សា
ិ ាក្នុងគ្រួ
ំ ងពេ�លមាន
ុ
coronavirus (COVID-19)
ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននក ឬមាននណាម្នាាក់់ដែ�លអ្ននកស្គាាល់់ កំំពុុងតែ�ស្ថិិ�តក្នុុ�ងសភាពមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ភ្លាាមៗ សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ�កាន់់ លេ�ខ
000
ប្រ�សិិ នបើ�ើ មានសុុវត្ថិិ�ភាព ក្នុុ�ងការស្វែ�ែងរកជំំ នួួយ និិ ងការគាំំទ្រ�ផ្សេ�េងៗសូូមទាក់់ទងស្ថាាប័័ ន safe steps ដែ�លជា
ស្ថាាប័័ នផ្តតល់់ជំំនួួយលើ�ើ អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�សា
ួ រតាមទូូរស័័ ព្ទទលេ�ខ 1800 015 188 (ដំំ ណើ�ើរការ 24ម៉ោ�ោង និិ ង
7ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងមួួ យសប្តាាហ៍៍)។

ប្រ�សិិ នបើ�ើ ត្រូ�វូ ការអ្ននកបកប្រែ�� សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ�កាន់់ TIS National តាមលេ�ខ 131 450 ហើ�ើយស្នើ�ើ�ភ្ជាាប់់ ទៅ�កាន់់ safe
steps ឬសេ�វាកម្មមផ្សេ�េងៗដែ�លមានរៀ�ៀបរាប់់ ក្នុុ�ងឯកសារនេះ�ះ។

តើ�ើ អ្ននក ឬមាននរណាម្នាាក់់ ដែ�លអ្ននកស្គាាល់់ មានអារម្មមណ៍៍ថាគ្មាានសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ផ្ទះះ�ទេ�?

សេ�វាកម្មមផ្សេ�េងៗទាក់់ទងអំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុងគ្រួ
ួ របើ�ើ កដំំ ណើ�ើរការធម្មមតា និិ ងមានផ្តតល់់ជំំនួួយដល់់ អ្ននកក្នុុងអំំ
� �សា
� ឡុុងពេ�លមានការរាតត្បាាតជាសាកលនៃ�
Coronavirus (COVID-19) ។
អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុងគ្រួ
ួ រគឺឺជាការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ផ្លូ�វចិិ
ូ ត្តត ខាងហិិរញ្ញញវត្ថុុ� រាងកាយ ឬផ្លូូ�វភេ�ទ។ អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុងគ្រួ
ួ រក៏៏អាចជាការបំំ ភិិតបំំ ភ័័យ
� �សា
� �សា
� ឬការសំំ ដែ�ងអាកប្បបកិិរិយា
ការត្រួ�ួតត្រា�រឹឹតត្បិិត
ូ ត្តត ឬសតិិអារម្មមណ៍៍ពីីនរណាម្នាាក់់នៅ�ក្នុុងគ្រួ
ួ រ ឬពីីដៃ�គូូមេ�ត្រី�ី។ បុុគ្គគលរូូប
ិ បែ�បរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ ផ្លូ�វចិិ
� �សា
� លើ�ើ ការធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ឬហាមអ្ននកមិិ នឲ្យយជួួបមិិត្តតភក្ដិិ� ឬគ្រួ�សា
នេះ�ះអាចរឹឹតត្បិិត
ួ រ។ គេ�ក៏៏អាចប្រើ��ើ ប្រា�ស់់ បញ្ហាាឆ្លលង Coronavirus (COVID-19) ដើ�ើ ម្បីី�ជាការ
គំំរាមកំំហែ�ងដល់់ អ្ននកផងដែ�រ។

ចូូ ររក្សាាទំំ នាក់់ ទំំនង និិ ងមានផែ�នការសុុវត្ថិិ�ភាព

ចូូររក្សាាទំំនាក់់ទំំនងជាមួួយញាតិិមិិត្តទាំ
ដោ�យធ្វើ�ើ�ការសម្រេ��ចចិិ ត្តក្នុ
ប្រា�ស់់ ពាក្យយពិិសេ�ស
ត ង
ត
ត ងការប្រើ��ើ
ុ�
ំ ឡាយណាដែ�លអ្ននកអាចទុុកចិិ ត្តបាន
សម្រា�ប់់ បញ្ជាាក់់ពីី “ពាក្យយសុុវត្ថិិ�ភាព” ឬសញ្ញាា ជាមួួយមិិ ត្តតភ្ដិ�ជិ
ិ ិ តស្និិ�ទ្ធធ ឬគ្រួ�សា
ួ រ។ នៅ�ពេ�លអ្ននកប្រើ��ើ ពាក្យយនេះ�ះ គេ�នឹឹ ងដឹឹ ងថាអ្ននកត្រូ�ូវការជំំ នួួយ
ហើ�ើយគេ�អាចទូូរស័័ ព្ទទទៅ�កាន់់ នគរបាល ឬផ្នែ�ក
ែ សង្រ្គោះ��ះ�បន្ទាាន់់ ។
អ្ននកអាចចេ�ញពីីផ្ទះះ�ដើ�ើ ម្បីី�ស្វែ�ែងរកជំំ នួួយបាន។ អ្ននកនឹឹ ងមិិ នរងការផាកពិិន័័យទេ� ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកធ្វើ�ើ�ដូូចនេះ�ះ។ ប្រ�សិិ នបើ�ើ មាននគរបាលហៅ�ឲ្យយឈប់់
ចូូរប្រា�ប់់ នគរបាលថាអ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ថាគ្មាានសុុវត្ថិិ�ភាពនៅ�ផ្ទះះ� នោះ�ះគេ�នឹឹ ងជួួយអ្ននក។
យ៉ាាងណាមិិ ញ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�ូវការជំំ នួួយក្នុុងការរៀ�ៀបចំំ
ផែ�នការចាកចេ�ញពីីផ្ទះះ� ក្នុុងករណីី
ដែ�លអាចធ្វើ�ើ�បានដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព សូូមទាក់់ទងមក
�
�
safe steps តាមលេ�ខ 1800 015 188 (ដំំ ណើ�ើរការ 24ម៉ោ�ោ ងក្នុុងមួួ
ុ� យសប្តាាហ៍៍) ឬតាមអ៊ីី�ម៉េ�េល
� យថ្ងៃ�ៃ និិ ង 7ថ្ងៃ�ៃក្នុងមួួ
safesteps@safesteps.org.au

ស្វែ�ែងរកជំំ នួួយ

សេ�វាកម្មមផ្សេ�េងៗផ្នែ�ក
ែ អំំពើ�ើហិិក្សាាក្នុុងគ្រួ
ួ រ រួ ួមមានការផ្តតល់់កន្លែ�ែងស្នាាក់់នៅ�ពេ�លមានវិិបត្តិិ� នគរបាល និិ ងតុុលាការ បន្តតដំំណើ�ើរការធម្មមតាក្នុុងអំំ
� �សា
� ឡុុង
ពេ�លមានការរាតត្បាាតជាសាកលនៃ� Coronavirus (COVID-19) ។
សូូមចូូលទៅ�កាន់់ គេ�ហទំំព័័រ The Orange Door៖ https://orangedoor.vic.gov.au/other-languages ដើ�ើ ម្បីី�ទទួួលបានព័័ត៌៌មាន
បន្ថែ�ែមពីីជំំ នួួយផ្សេ�េងៗ ប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកមានអារម្មមណ៍៍ថាគ្មាានសុុវត្ថិិ�ភាព ត្រូ�ូវការជំំ នួួយបន្ថែ�ែមក្នុុងការមើ�ើ
លថែ�ទាំំកូូន ឬមានការព្រួ�យ
ួ បារម្ភភពីីការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ពីី
�
សំំ ណាក់់អ្ននកជិិ តស្និិ�ទ្ធធ មកលើ�ើ រូូបអ្ននក។

សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ�កាន់់ In Touch, Multicultural Centre Against Family Violence តាមលេ�ខ 1800 755 988 ដើ�ើ ម្បីី�ទទួួលព័័ត៌៌មាននិិ ង
ជំំ នួួយផ្សេ�េងៗទាក់់ទងនឹឹ ងអំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុងគ្រួ
ួ រ ។ ស្ថាាប័័ ននេះ�ះអាចរៀ�ៀបចំំ អ្ននកបកប្រែ��ឲ្យយបានប្រ�សិិ នបើ�ើ អ្ននកត្រូ�ូវការ។
� �សា

ិ នការសមស្រ�បដើ�ើ ម្បីី�ឲ្យយជនល្មើ�ើ�សទទួួលខុុសត្រូ�វូ និិ ងផ្តតល់់សុុវត្ថិិ�ភាពជូូនដល់់ ជន
Victoria Police អាចផ្តតល់់នូូវការកំំណត់់ហានិិ ភ័័យ ហើ�ើយចាត់់វិធា
រងគ្រោះ��ះ។
ការមិិ នឲ្យយមនុុស្សសជួួ បជុំំ�គ្នាាមិិនមែ�នជាលេ�សក្នុុ�ងការប្រ�ព្រឹ�ឹ ត្តិិ� អំំ ពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�សា
ួ រ ឬការរំំលោ�ភបំំ ពានផ្សេ�េងៗនោះ�ះទេ�។ Men’s Referral
Service បន្តតផ្តតល់់ជំំនួួយ និិ ងការគាំំទ្រ�ផ្សេ�េងៗដល់់ អ្ននកដែ�លមានការព្រួ�យ
ួ បារម្ភភពីីអាកប្បបកិិរិយា
ិ របស់់ ខ្លួួ�នតាមលេ�ខ 1300 766 491។

ការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ មនុុស្សសចាស់់

ការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ មនុុស្សសចាស់់ គឺឺជាអំំពើ�ើទាំង
ំ ឡាយណាដែ�លបង្កកគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ដល់់ មនុុស្សសចាស់់ និិ ងធ្វើ�ើ�ឡើ�ង
ើ ដោ�យនរណាម្នាាក់់ដែ�លគេ�
ស្គាា ល់់ និិ ងជឿ�ឿទុុកចិិ ត្តត ជាទូូទៅ�ជាសមាជិិ កគ្រួ�សា
ួ រ ឬអ្ននកមើ�ើ លថែ�។ ការរំំលោ�ភបំំ ពានអាចជាការរំំលោ�ភបំំ ពានលើ�ើ រាងកាយ ផ្នែ�ក
ែ សង្គគម ហិិរញ្ញញវត្ថុុ�
លើ�ើ ផ្លូ�វចិិ
ូ ត្តត និិ ង/ឬ រំំលោ�ភបំំ ពានផ្លូូ�វភេ�ទ ហើ�ើយការរំំលោ�ភបំំ ពាននេះ�ះទៀ�ៀតសោ�តក៏៏អាចរួ ួមបញ្ចូូ�លផងដែ�រនូូវការធ្វើ�ើ�បាប និិ ងការមិិ នយកចិិ ត្តតទុុកដាក់់។
ដើ�ើ ម្បីី�ស្វែ�ង
ែ រកជំំ នួួយ សូូមទូូរស័័ ព្ទទទៅ�កាន់់
Seniors Rights Victoria – 1300 368 821
Elder Rights Advocacy – 1800 700 600
Office of the Public Advocate – 1300 309 337

ដើ�ើ ម្បីី�ទទួួលបានឯកសារនេះ�ះតាមទម្រ�ង់់ ដែ�លចង់់ បាន សូូមផ្ញើ�ើ�អ៊ីី�ម៉េ�េលទៅ�កាន់់ Emergency Management
Communications <em.comms@dhhs.vic.gov.au>.
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