ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារ
េៅទីណាែដលបណាតើររួសារនានាចង់កសាងទំនាក់ទំនង េោយឿន់ែែរបេ ើរជាមួយេនើ
និងជាមួយកូនៗរប ់ពួកេរ
រដ្ឋើភិបាអូស្តសារើលីបានផតល់មូលនិធិ ំរាប់េ វាពិេរេោះេោបល់កនុងទំនាក់ទំនងររួសារ
េដើមើបីផតល់ឿរជួយេៅកនុងេពលមានភាពែឹងែែង។

េែើឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារជាអវី?
ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសាររឺជាេ

្ើោះ ំរាប់ឿរពិេរេោះេោបល់េៅេរឿមចើាប់ររួសារ។

វាជួយដល់មនុ ើឝទំងឡាយែដលមានឿរលំបាកេៅកនុងឿរេធវើទំនាក់ទំនង
េដើមើបីររប់ររងេោយឿន់ែែលអនូវបញ្ហើផ្ទើល់ខ្លួននានា ឬបញ្ហើនានារវាងបុរគលនិងបុរគល
េដើមើបីេធវើឿរជាមួយកូនៗនិងររួសារ េៅកនុងអំឡុងេពលេរៀបឿរ េៅកនុងេពលែបកេនើ
និងេៅេពលែលងលោះេនើ។
ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារោចនិោយអំពីឿរឈឺចាប់ៀងោរមមណ៍ បណាតើបញ្ហើនានារវាងេោកអនក
និងៃដរូរប ់ េោកអនក ឬ ជាមួយនឹងមនុ ើឝដៃទេទៀែេៅកនុងររួសារ ឿរេរៀបចំចាែ់ែចង ំរាប់ឿររ ់េៅថ្មី
និងបញ្ហើនានាទក់ទងេៅនឹងឿរែថ្រកើាកូនៗរប ់េោកអនក និងឿរែក ំរួលៀងហិញ្ញវែថុរប ់េោកអនក ។

េហែុអវីបានជារែូវេៅរកឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារ?
បញ្ហើនានាេៅកនុងឿរេធវើទំនាក់ទំនងោចេកើែមានេៅររប់ ដំណាក់ឿលេផើឝងៗៃនជីវិែរ ់េៅរប ់េយើង។
ឿរែថ្រកើាឿរេធវើទំនាក់ទំនងេោយេៅេលើផលូវរែូវរឺវា មិនែមនែែងែែងាយរ ួលេនាោះេទ។

ឿរមានខ្ណៈេពលរេងា្ើោះរេងគើរមួយ
មិនែមនមានន័យថាឿរេធវើទំនាក់ទំនងរប ់េោកអនក ថិែេៅកនុងវិបែតិេនាោះេទ
ក៍បុែនតវាោចជា ញ្ញើមួយរបាប់ថាេោកអនកោចរែូវេធវើេដ្យមានជំនួយខ្លោះៗ។
ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារោចែណនាំផលូវ និងជួយឧបែថមភ
េំរទដល់រូរ ករនានាេដើមើបីបំេពញេៅតាមឿររបឈមនានាៃនជីវិែ។
ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារោចរកើានូវទំនាក់ទំនងររួសារ ែដលមានែំៃល េបើេទោះបីជាេរឿយឿរែបកេនើក៍
េដ្យ។ េៅឯេពលេនោះ
ឪពុកមារើយទំងឡាយរែូវេផ្រើែឿរយកចិែតទុកដ្ក់េៅេលើអវីែដលលអបំផុែ ំរាប់កូនៗរប ់ពួកេរ។
កូនៗនឹងមានោរមមណ៍ និងមេនា េញ្េែនាែដលពួកេរមិនោចយល់ ឬេដ្ោះរសាយបាន។

េែើអក
ន ណាខ្លោះែដលោចេៅរកឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារ?
អនកពិេរេោះេោបល់ររួសារោចជួយដល់បណាតើមនុ ើឝេពញវ័យ មនុ ើឝេកមងៗ
រូររ កនានានិងកូនៗរប ់ពួកេរ។ េោកអនកោចេៅរកឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារជាលកខណៈ បុរគល
ឬជាលកខណៈរូរ ករ ឬជាររួសារ។

េែើមានអវេី កើែមាន រប ន
ិ េបើេោកោចមានោរមមណម
៍ ន
ិ មាន វុ ែថិភាព?
េ វាពិេរេោះេោបល់កនុងទំនាក់ទំនងររួសារមានឿរេរៀបចំ ចាែ់ែចងេឡើងេដើមើបីឿរពារ ុវែថិភាពរប ់
អែិថ្ិជន និងបុរគលិក។ រប ិនេបើេោកអនកមានឿរបារមភអំពី ុវែថិភាពរប ់េោកអនក
ឬ ុវែថិភាពរប ់កូនៗរប ់េោកអនក េនាោះេោកអនក
រួរែែរបាប់បុរគលិកេ វាេោយដឹងេោយបានេលឿនែដល ោចេធវើេៅ
បាន។

េែើមានចំណច
ុ អវី ៀ
ំ ន់ៃនឿរពិេរេោះេោបល់ រប ិនេបើ
េោកអនកមិនចង់រែឡប់មករ េ់ ៅជាមួយេនើ?
ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារោចជួយរូរ ករទំឡាយមកដល់
ចំណុចេពលែដលមានឿរផ្លើ ់បតូរេរចើនែដលេកើែេឡើងេៅ េពលែដលទំនាក់ទំនងមានឿរែបកបាក់។
វាោចជួយឪពុកមារើយទំងឡាយេដើមើបីេធវើេ ចកតី ំេរចចិែត
នានា តីពីឿរេរៀបចំចាែ់ែចង ំរាប់កូនៗរប ់ពួកេរ និងពី
រេរៀបែដលពួកេរនឹងែចករំែលកឿរេធវើជាឪពុកមារើយ េរឿយេពលឿរែបកេនើ។
មារតាចើាប់ររួសារេលើកទឹកចិែតឪពុកមារើយេដើមើបីរកដំេណាោះរសាយភាពខ្ុ េនើនានាេៅេលើកូនៗរប ់ពួកេរ
ជំនួ េោយឿរេៅែុោឿរ។
ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារក៍ោចជួយផងែដរេៅទីកែនលងណាែដលមានឿរមិនយល់រពមេនើ តីពីឿរែបងែចក
រទពើយ មើបែតិ។

ែុោឿរ និងឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារ
រប ិនេបើេោកអនក ំេរចចិែតេដើមើបីេៅែុោឿរេោយេធវើ េ ចកតី ំេរចចិែតមួយ តីពីកូនៗរប ់េោកអនក
េោកអនក េៅែែោចរែូវែែជួបជាមួយអនកពិេរេោះេោបល់ររួសារ។ ែុោឿរោចេចញដីឿបងា្ើប់េោកអនក
និងបតីរបពនឋរប ់េោកអនក ឬៃដរូរប ់េោកអនកេដើមើបីជួបជាមួយអនកពិេរេោះ
េោបល់េៅេពលណាមួយេៅកនុងអំឡុងេពលេធវើ កមមភាព ែផនកចើាប់
េដើមើបីពិភាកើានិងពើាោមេដើមើបីេដ្ោះរសាយភាពខ្ុ េនើនានា តីពីឿរែថ្រកើា

ុៀមាលភាព និងឿរវិវែតន៍

ៃនកូនៗរប ់េោកអនក។ ជាទូេៅ ែុោឿរនឹងមិនេចញដីឿបងាកើប់ជាឪពុកមារើយេទ
រប ិនេបើេោកអនកមិនបានជួបជាមួយអនកពិេរេោះ េោបល់។ េរឿងេនោះោចមិនរែូវឿរេៅកនុងឿលៈេទ ៈខ្លោះ
(ដូចជា េៅកនុងេរឿងកតីបនាទើន់នានា)។

េែើឿរពិេរេោះេោបល់ោចមាន ំរាប់កន
ូ ៗឬេទ?
រឺមាន

ំរាប់ឿរពិេរេោះេោបល់ ំរាប់ររួសារទំងមូល េដ្យរួមមានកូនៗផងែដរ។

មារតាចើាប់ររួសារោចអនុញ្ញើែិេោយកូនៗែដលបានរងបោះពាល់េដ្យឿរែបកេនើ
ឬឿរែលងលោះេនើេដើមើបីបានជួយេដ្យអនកពិេរេោះេោបល់ររួសារ។
អនកពិេរេោះេោបល់ររួសាររែូវឿរនូវជំនាញពិេ

នានា

ំរាប់េធវើឿរពិេរេោះេោបល់កូនៗ។

េែើខ្រ្ុំ ែូវជួបអនកពិេរេោះេោបល់ររួសារេៅេពលណា?
េោកអនកោចសាកលើបងឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារេៅេពលណាមួយក៍បាន។
េៅេពលែដលេោកអនកជួបជាមួយអនកពិេរេោះេោបល់ឿន់ែែ់ ប់ អនកពិេរេោះេោបល់ទំនងឿន់ែែោចជួយ
េោកអនកបានឿន់ែែ
េរចើន។
វាោចេៅមុនេពលេរៀបឿរ េៅកនុងអំឡុងេពលេរៀបឿរ ឬ េៅកនុងទំនាក់ទំនងជាក់ែ តង េៅេរឿយឿរែបកេនើ
ឬឿរែលងលោះេនើ ឬេៅេពលេោកអនកេរៀបឿរមតងេទៀែ។
េោកអនកោចជួបអនកពិេរេោះេោបល់ តីអំពីបញ្ហើនានា ែដលបោះពាល់កូនៗរប ់េោកអនក
មិនថាេោកអនកធ្លើប់ ឬមិនធ្លើប់បានេរៀបឿរ ឬបានរ ់េៅជាមួយេនើេទ។ រប ិនេបើេោកអនកែបកេនើ
េោកអនកោចជួបអនកពិេរេោះេោបល់ររួសារ មិនថាេោកអនកបានចាប់េផតើម ឬមិនបាន
ចាប់េផតើម កមមភាពែផនកែុោឿរេនាោះេទ។ អនកពិេរេោះេោបល់ររួសារោចជួយេោកអនកេធវើឿរតាម
រយៈបញ្ហើនានាៀងមេនា េញ្េែនាជាមួយបតីរបពនឋ ឬៃដរូ រប ់េោកអនក
ឬោច ំេរចបាននូវកិចេរពមេរពៀងមួយ តីពី ឿរទទួលខ្ុ រែូវជាឪពុកមារើយរប ់េោកអនក។

េែើមានអវេី កើែេឡើងេៅកនង
ុ ឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារ?
អនកពិេរេោះេោបល់ររួសារនឹងសារើប់នូវឿររពួយបារមភ និងបញ្ហើនានារប ់េោកអនក
និងជួយេោកអនករកនូវចេមលើយ ផ្ទើល់ខ្លួនរប ់េោកអនក។

េែើពែ
័ ៌មានអវខ្
ី ោះល ែដលអនកពិេរេោះេោបល់នង
ឹ ផតលម
់ កេោយខ្្ុំ?

េោកអនកោចទទួលបាននូវព័ែ៌មាននិងឿរបញ្ជូនេៅេ វា នានាែដលោចជួយដល់សាថើនភាពរប ់េោក
អនក។ េនោះវាោរ ័យេៅេលើថាេែើេោកអនក ថិែេៅទីណាេៅកនុងទំនាក់ទំនង—
េែើេោកអនក ថិែេៅកនុងទំនាក់ទំនងថ្មីេថា្ើងមួយ កំពុងកសាងទំនាក់ទំនងរប ់េោកអនក
េៅកនុងររួសារែដលឪពុក ឬមារើយមានកូនឿរពីមុនេៅជាមួយ កំពុងពើាោមេដើមើបីផើឝោះផើា ឬេដើមើបីបំែបក?
រប ិនេបើេោកអនកេរៀបឿរ និងកំពុងពិចារណាពីឿរែលងលោះ
អនកពិេរេោះេោបល់ររួសាររែូវែែផតល់ព័ែ៌មានដល់េោកអនក តីពីេ វានានាែដលមានេដើមើបីជួយដល់ឿរផើឝោះ
ផើា (រប ិនេបើពួកេរមិនរិែថា មិនមានលទឋភាព ម រ បណាមួយៃនឿរផើឝោះផើាេទ)។
រប ិនេបើេោកអនកែបកេនើ និងមានកូន អនកពិេរេោះេោបល់ររួសាររែូវែែផតល់ព័ែ៌មានដល់េោកអនក តីពី
រំេរាងឿរេធវើជាឪពុកមារើយ និងេ វាដៃទេទៀែ (ដូចជា ដំេណាោះរសាយទំនា ់ររួសារ)
ែដលោចមានេដើមើបីជួយេោកអនក។

េែើឿរពិេរេោះេោបល់ររួសាររកើាឿរ ងា
ំ ែ់ឬេទ?
ជាទូេៅអវីមួយែដលបាននិោយេៅឿន់អនកពិេរេោះេោបល់ររួសារ
េៅឯវរគពិេរេោះេោបល់រឺរកើា ំងាែ់រឺរបែិបែតិេៅេរឿមចើាប់ររួសារ –
េលើកែលងេៅកនុងឿលៈេទ ៈជាក់ោក់មួយ ដូចជា
េដើមើបីឿរពារឿររំរាមរំែហងធងន់ធងរចំេពាោះជីវិែរប ់នរណាមានើក់ ឬេដើមើបីឿរពារ រណៈកមា្ើឿរៃនបទឧរកឹដឋ។
េទោះបីោើងណាក៍េដ្យ េោកអនករែូវបញ្ជើក់េោយចើា ់
ជាមួយនឹងអនកពិេរេោះេោបល់រប ់េោកអនក តីពីពាកើយេពចន៍ៃនឿររកើាភាព ំងាែ់។

េែើវានឹងចំណាយអ ់បនា
ុ ន
្ើ ?
េ វាពិេរេោះេោបល់កនុងទំនាក់ទំនងររួសារនឹងរិែៃថ្លឈនួល េៅតាម មែថភាពរប ់េោកអនកេដើមើបីបង់។
ូមរបាប់េ វាេនោះេោយដឹងរប ិនេបើេោកអនក ថិែេៅកនុងមនុ ើឝមានចំណូលទប
ឬកំពុងជួបឿរលំបាកៀងហិញ្ញវែថុេៅេពលែដលេ វានឹងមានឿរេរៀបចំចាែ់ែចងេដើមើបីធ្នាេោយេោកអនកទ
ទួលបានឿរពិេរេោះេោបល់ររួសារ។

េែើខ្ទ
្ុំ ក់ទងជាមួយអនកពិេរេោះយល់ររួសារោង
ើ ដូចេមតច?
ំរាប់ព័ែ៌មានបែនថម និងេ ចកតីពិសារើរកនុងឿរទក់ទងេ វា ទំងេនោះ
ូមេៅេៅែខ្ើឝទូរ ័ពទដំបូនា្ើនទំនាក់ទំនងររួសារតាមេលខ្ 1800 050 321 រវាងេមាើង 8 រពឹក ដល់ េមាង
ើ 8
ោងើច ពីៃថ្ង ច័នទ ដល់ ៃថ្ង

រុ ក និង ពីេមាើង 10 រពឹក ដល់ េមាង
ើ 4 ោងើច េៅៃថ្ង េៅរ៍

(េលើកែលងែែៃថ្ងឈប់ ំរាកជាែិសាធ្រណៈ)។
េោកអនកក៍ោចទ ើឝនាតាមអនឡាញទំនាក់ទំនងររួសារេៅឯ www.familyrelationships.gov.au

