
 

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ 
ព័ត៌ម្នសរម្ប់ឪពុកម្ឍើយពិចារណា េពលេរៀបចំែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ 

ឿរេៅែបកេនើ អាចជាេរឿងឈឺចាប់សរម្បអ់នកទំងឡាយែដលពាក់ព័នធ ជាពិេសសសរម្ប់កូនៗ។ កនុងេពល
េវលាដ៏លំបាកេនេះកូនៗរតូវឿរឿរឧបតថមភេំរទ េសចកតីរសលាញ់ និងទំនាក់ទំនងជាមួយទំងឪពុក\ម្ឍើយរបស់
ពួកេេ និងមនុសើឝសំៀន់ៗេផើឝងេទៀត ដូចជាជីដូនជីតាជាេដើម។ ភាពចើាស់លាស់សរម្បអ់នាេត ក៏សំៀន់
ចាំបាច់សរម្ប់មនុសើឝរេប់េនើផងែដរ។ 

របព័នធចើាប់រេួសារ ជរមុញឪពុកម្ឍើយែដលកំពុងេៅែបកេនើ េធវើឿរេរៀបចំនានាសរម្បកូ់នៗ េោយខ្លួនពួកេេ 
េោយមិនចាំបាច់េឡើងតុលាឿរេឡើយ។ វិធីមួយែដលឪពុកម្ឍើយអាចេធវើឿរេរៀបចំនានាែដលពួកេេចង់ោក់ឲើយ
ម្នសរម្ប់បុរតធីតារបស់ពួកេេេនាេះ េឺឿរកសាងែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ។ 

អវីៗែដលលអបំផុតសរម្ប់កូនរបស់អនក េឺជាអវីៗែដលសំៀន់បំផុតសរម្បអ់នកេធវើឿរពិចារណា េៅេពលអនក
េរៀបចំែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ របស់អនក។ 

េតើែផនឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយជាអវ?ី 

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ េឺជាកិចចរពមេរពៀងេោយសម័រេចិតត ែដលម្នវិសាលភាពេៅេលើទំនួលខុ្សរតូវរបចាំ
ៃថៃរបស់ឪពុកម្ឍើយនីមួយៗ ជាឿរេិតេូរនានាែដលអាចអនុវតតបានអំពីជីវិតរបចាំៃថៃរបស់កូន រពមទំងវិធីែដល
ឪពុកម្ឍើយនឹងរពមេរពៀងេនើ និងរបឹកើាេោបល់េលើបញ្ឝើសំៀន់ៗរយៈេពលែវងនានា អំពីកូនរបស់ពួកេេ។ 
វាអាចែកែរបបានរេប់េពល េៅតាមឿររពមេរពៀងរបស់ឪពុកម្ឍើយ។ 



េតើនរណាខ្លេះអាចកសាងែផនឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយ ? 

េដើមើបីឲើយែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ កូនណាមួយសថិតេៅេរឿមម្រតាចើាប់រេួសារ (Family Law Act) ឆនើំ 
1975 ែផនឿរេនាេះរតូវែតបានេធវើេឡើង និងបានចុេះហតថេលៀេោយទំងឪពុកម្ឍើយរបស់កូន។ ប ុែនតបុេគលដៃទ
េទៀត ដូចជាជីដូនជីតា ឬឪពុកម្ឍើយចុងជាេដើម អាចចូលរួមេៅកនុងែផនឿរចិញ្ចឹមែថរកើាកូនេនេះផងែដរ។ 

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ និងចើាប ់

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ អាចម្នទរមង់េផើឝងៗ ប ុែនតេដើមើបីឲើយែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ ែដលសថិតេៅេរឿម
ម្រតាចើាប់រេួសារឆនើំ 1975 េេរតូវេធវើវាជាលាយលកខណ៍អកើឝរ ចុេះឿលបរិេចេទ និងចុេះហតថេលៀេោយទំង
ឪពុកម្ឍើយ។ ែផនឿរេនេះរតូវេធវើេឡើងេោយេមើនឿរេរម្មកំែហង ហិងើា ឬបងខិតបងខំេឡើយ។ 

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ  េឺមិនម្នលកខណៈអនុវតតតាមចើាប់េនាេះេទ េហើយវាខុ្សពីដីឿបង្គើប់ឲើយេធវើជា
ឪពុកម្ឍើយ ែដលេចញេោយតុលាឿរ។ ឪពុកម្ឍើយែដលកសាងែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ អាចេសនើសុឲំើយ
តុលាឿរេចញដីឿបង្គើប់ រសបតាមលកខខ្ណឌៃនែផនឿរេនាេះបាន។ េៅេពលែដលេចញជូនេហើយ ដីឿ
ទំងេនេះម្នលកខណៈចងភាជើប់ឿតពវកិចចតាមចើាប់ េពាលេឺពួកវាម្នរបសិទធភាពអនុវតតដូចេនើនឹងដីឿបង្គើប់
ឲើយេធវើជាឪពុកម្ឍើយ េផើឝងៗេទៀត ែដលេចញេោយតុលាឿរ។ 

របសិនេបើេៅៃថៃេរឿយ ឪពុកម្ឍើយេឡើងតុលាឿរ េនាេះតុលាឿររតូវពិចារណាេលើលកខខ្ណឌៃនែផនឿរេធវើជា
ឪពុកម្ឍើយ ថមីៗបំផុត េៅេពលេចញដីឿបង្គើប់ឲើយេធវើជាឪពុកម្ឍើយ ពាក់ព័នធនឹងកូន េនាេះ របសិនេបើេេេិត
ថាេធវើដូេចានើេះអាចផតល់ផលរបេោជន៍លអបំផុតសរម្បកូ់នេនាេះ។ តុលាឿរនឹងពិចារណាផងែដរ អំពី
វិសាលភាពែដលទំងឪពុក ម្ឍើយែដលបានអនុវតតតាមឿតពវកិចចរបសពួ់កេេ ពាក់ព័នធនឹងកូន ែដលអាចរួម
ទំងលកខខ្ណឌៃនែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយផងែដរ។ 

របសិនេបើម្នដីឿបង្គើប់របស់តុលាឿរេចញេរឿយៃថៃទី 01 ែខ្កកកោ ឆនើំ 2006 ែដលកំណត់ឿរ
េរៀបចំនានាកនុងឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយេនាេះ ឪពុកម្ឍើយអាចរពមេរពៀងេនើផ្លើស់បតូរឿរេរៀបចំទំងេនាេះ តាមរយៈ
ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ (ែតលុេះរតាែតដីឿរបស់តុលាឿរបង្គើប់េផើឝងពីេនាេះ)។ 
របឿរេនេះអាចម្នភាពង្យរសួលជាងចំេពាេះឪពុកម្ឍើយ កនុងឿររពមេរពៀងេនើេលើឿរផ្លើស់បតូរនានា េោយមិន
ចាំបាច់េឡើងតុលាឿរសារជាថមី។ 



របសិនេបើែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយរបសអ់នក មិនផ្លើស់បតូរដីឿបង្គើប់ឲើយេធវើជាឪពុកម្ឍើយ ែដលម្នរសាប់
េនាេះេទ អនករបែហលជានឹងមិនអាចអនុវតតែផនកទំងេនាេះៃនដីឿបង្គើប់ឲើយេធវើជាឪពុកម្ឍើយពីមុនរបសអ់នក ែដល
ម្នលកខណៈមិនរសបេនើនឹងលកខខ្ណឌៃនែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយថមីរបស់អនកបានេឡើយ។ 

េតើអវខី្លេះអាចរតូវបានោកប់ញ្ចលូកនងុែផនឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយ ? 

ែផនឿររបស់អនករតូវម្នលកខណៈរសបេៅតាមសាណើនភាពរបស់អនក។ វាេួរែតម្នភាពសាមញ្ដ អាចអនុវតតបាន 
និងម្នភាពចើាស់លាស់តាមែដលអាចេធវើេៅបាន។ 

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ អាចេោេះរសាយរាល់កិចចឿរែថទំ សុខុ្ម្លភាព និងឿរវិវឌើឍរបស់កុម្រ។ ចំណុច
នានាែដលអាចរួមបញ្ចូលេៅកនុងែផនឿរ រួមម្ន៖ 

 វិធីែដលឪពុកម្ឍើយនឹងែចករំែលកឿរទទួលខុ្សរតូវកនុងឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ 
និងរបឹកើាេោបល់អំពីឿរសេរមចចិតតនានា (ដូចជាសាលាមួយណាែដលកូននឹង
ចូលេរៀនជាេដើម) 

 នរណាម្នើក់ែដលកូននឹងរស់េៅជាមួយ 

 េពលេវលាែដលកូននឹងចំណាយេៅជាមួយឪពុកម្ឍើយនីមួយៗ 

 េពលេវលាែដលកូននឹងចំណាយេៅជាមួយអនកដៃទេទៀត ដូចជាជីដូនជីតាជាេដើម 

 វិធីែដលកូននឹងរបារស័យទក់ទងជាមួយឪពុកម្ឍើយនីមួយៗ ឬជាមួយអនកដៃទេទៀត (ឧទហរណ៍ 
តាមរយៈទូរសពទ អ ៊ីែម ល ឬសំបុរត) 

 ឿរេរៀបចំអវីខ្លេះែដលរតូវេធវើសរម្បៃ់ថៃពិេសសៗ ដូចជាៃថៃខួ្បកំេណើត និងៃថៃឈប់សរម្កជាេដើម 

 ដំេណើរឿរអវីខ្លេះែដលអាចេរបើរបាស់េដើមើបីផ្លើស់បតូរែផនឿរ ឬេោេះរសាយឿរែខ្វងេំនិតេនើអំពី
ែផនឿរ 

 ឿរែថរកើាកូន* និង 

 បញ្ឝើដៃទៗេទៀតអំពីទំនួលខុ្សរតូវកនុងឿរចិញ្ចឹមែថរកើាកូន ឬឿរែថទំ សុខុ្ម្លភាព 
និងឿរវិវឌើឍរបស់កូន។ 



*វិធានពិេសសនានាែដលអនុវតត រួមម្នអាហារកិចចកនុងែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ (សូមេមើលែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ អាហារកិចច 
និង Centrelink ៀងេរឿម)។ 

េតើខ្ញុអំាចរមួបញ្ចលូអវីៗេផើឝងេទៀតកនុងែផនឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយ? 

េដើមើបីឲើយែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ សថិតេៅេរឿមចើាប់រេួសារឆនើំ 1975 កិចចរពមេរពៀងរបស់អនករតូវេោេះរសាយ
កតាឍើៃនឿរែថទំ សុខុ្ម្លភាព និងឿរវិវឌើឍរបស់កូន។ 

ប ុែនតកិចចរពមេរពៀងរបស់អនក អាចេៅែតជាែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ េរឿមម្រតាចើាប់រេួសារបាន របសិនេបើ
វារួមបញ្ចូលចំណុចេផើឝងៗេទៀត (ដូចជាេសាធនអាហារកិចច ឬរទពើយសមើបតតិ) ប ុែនតរបឿរទំងេនាេះ នឹងមិនម្ន
លកខណៈអនុវតតតាមចើាប់េឡើយ។ ម្នវិធីនានាែដលេធវើឲើយកិចចរពមេរពៀងម្នលកខណៈអនុវតតតាមចើាប់
ចំេពាេះបញ្ឝើទំងេនេះ ដូចជាឿរេសនើសុដីំឿតុលាឿរេោយម្នឿររពមេរពៀងេនើ។ 

ែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ  អាហារកិចច នងិ Centrelink 

ឿរផ្លើស់បតូរនានាចំេពាេះឿរេរៀបចំឿរែថទសំរម្បកូ់នរបស់អនក អាចប េះពាល់ដលអ់ាហារកិចច ឿរឧបតថមភរបាក់
ចំណូល និងឿរបង់របាក់ជំនួយរេួសារ។ 

របសិនេបើអនកម្នែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ  និងអាហារកិចច (Child Support (CS)) េនាេះ សូមថតចមលងវា
មួយចើាប់ CS អាចយកករមិតៃនឿរែថទំរបស់អនកកនុងរង្វើយតៃមលអាហារកិចចរបស់អនក ែផអកតាមករមិតៃនឿរ
ែថទំែដលបានេូសបញ្ជើក់កនុងែផនឿរេនាេះ។  

របសិនេបើែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយរបស់អនក បញ្ជើកអំ់ពីបរិម្ណៃនរបាក់អាហារកិចចេនាេះ CS មិនអាចអនុវតត
ែផនឿរេនាេះេឡើយ លុេះរតាែតវាជាកិចចរពមេរពៀងអាហារកិចចែដលម្នសុពលភាព េហើយអនក ឬឪពុក/ម្ឍើយ
ម្ខើងេទៀត េសនើសុំឲើយ CS ទទួលយកវា។ 

ម្នលកខខ្ណឌមួយចំនួនែដលរតូវបំេពញមុនេពល CS អាចទទួលយកកិចចរពមេរពៀងសតីពីអាហារកិចចបាន។ 
ឧទហរណ៍ឪពុកម្ឍើយែដលរពមេរពៀងេនើេលើអាហារកិចច ែដលម្នចំនួនតិចជាងបរិម្ណែដលបានវាយតៃមល
តាមរូបមនតៃនអាហារកិចច អាចេធវើដូេចានើេះបាន ឲើយែតពួកេេទទួលបានឿររបឹកើាេោបល់ែផនកចើាប់។ 



របេភទកិចចរពមេរពៀងែដលអនកេធវើេឡើង និងបរិម្ណៃនអាហារកិចច ែដលអនកយល់រពមបង់ ឬទទួលយក អាច
ប េះពាល់ដល់សិទធិទទួលអតថរបេោជន៍ពនធរេួសារ ែផនក A (Family Tax Benefit Part A) 
ពាក់ព័នធនឹងអាហារកិចច ។ បរិម្ណអតថរបេោជន៍ពនធរេួសារែផនក A ែដលអនកទទួលបាន េឺែផអកេលើរូបមនត
រង្វើយតៃមលរបស់ CS មិនែមនែផអកេលើកិចចរពមេរពៀងសតីពីអាហារកិចចេឡើយ។ 

េដើមើបីទទួលជំនួយ និងព័ត៌ម្ន សូមទក់ទងមកឿន់៖ 

• ែផនកអាហារកិចច (Child Support) តាមរយៈេលខ្ 131 272 ឬចូលេៅឿន់េេហទំព័រ 
www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support 

• មជើឈមណឌល Centrelink (ែខ្ើឝទូរសពទទំនាក់ទំនងឪពុកម្ឍើយ និងរេួសារ) តាមរយៈេលខ្ 
136 150 ឬចូលេៅឿន់េេហទំព័រ 
www.humanservices.gov.au/customer/themes/families 

បញ្ឝើេផើឝងៗេទៀតែដលរតវូពចិារណា េពលេធវើែផនឿររបសអ់នក 

េពលែផនឿររបស់អនក អនករតូវពិចារណាអំពីព័ត៌ម្នែដលម្នកនុងខិ្តប័ណណផើឝពវផើាយេនេះ រួមទំងផលវិបាក
ែផនកចើាប់ៃនឿរបេងកើតែផនឿរចិញ្ចឹមែថរកើាកូន។ អនកអាចនឹងយល់េ ើញថា វាម្នរបេោជន៍កនុងឿររួម
បញ្ចូលលកខខ្ណឌនានាេៅកនុងែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយរបស់អនក នូវចំណុចែដលម្នេរៀបរាប់ៀងេរឿម (សូម
េមើលចំណុចថាេតើអវីខ្លេះអាចរតូវបានរូមបញ្ចូលកនុងែផនឿរចិញ្ចឹមែថរកើាកូន?)។ 

អនកអាចយល់េ ើញថាវាម្នរបេោជន៍កនុងឿររួមបញ្ចូល នីតិវិធីនានាកនុងែផនឿររបស់អនកសរម្ប់េោេះរសាយ 
វិវាទពាក់ព័នធនឹងលកខខ្ណឌៃនែផនឿររបស់អនក ឬសរម្ប់ែកែរបែផនឿរេនាេះ របសិនេបើចាំបាច់ ឬសាណើនភាព
របស់កូនអនកផ្លើស់បតូរ េៅេពលពួកេេធំេឡើង (ឧទហរណ៍ េពលកូនចាប់េផតើមចូលេរៀនេៅថានើក់បឋមសិកើា 
ឬមធើយមសិកើា)។ 

េពលេធវើឿរសេរមចចិតតថាេតើអវីខ្លេះរតូវរួមបញ្ចូលកនុងែផនឿររបស់អនកេនាេះ ម្នបញ្ឝើសំៀន់ៗជាេរចើនែដល
អនករតូវពិចារណា។ របសិនេបើឪពុកម្ឍើយមិនអាចរពមេរពៀងេនើពាក់ព័នធនឹងកូនរបស់ពួកេេ េហើយសេរមច
ចិតតេឡើងតុលាឿរេនាេះ តុលាឿរក៏នឹងរតូវតរមូវឲើយពិចារណាអំពីបញ្ឝើទំងេនេះផងែដរ េៅេពលេធវើដីឿបង្គើប់
ឲើយេធវើជាឪពុកម្ឍើយ។ បញ្ឝើទំងេនេះម្នែចងដូចៀងេរឿម។ 

http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/child-support
http://www.humanservices.gov.au/customer/themes/families


ផលរបេោជនល៍អបផំតុសរម្បក់នូ 

េពលអនកសេរមចចិតតនានាពាក់ព័នធនឹងកូនរបស់អនក តរមូវឿររបស់ពួកេេេឺជាអាទិភាពទីមួយ េហើយចំណុច
សំៀន់បំផុតែដលអនករតូវពិចារណា េឺអវីខ្លេះែដលលអបំផុតសរម្ប់កូនអនក។ កុម្រម្នសិទធិសាគើល់ទំងឪពុកនិង
ម្ឍើយរបស់ពួកេេ េហើយម្នសិទធិទទួលឿរឿរពារពីឿរេធវើបាប។ ប ុែនតសុវតថិភាពរបស់កូនរបស់អនក រតូវែតជា
អាទិភាពទីមួយ េពលអនកពិចារណាអំពីអតថរបេោជន៍លអបំផុតរបស់កូនអនក។ ទំងេនេះេឺជាចំណុចសំៀន់ៗ
ែដលរតូវេិតេូរ។ ចំណុចដៃទៗេទៀតែដលអនកអាចពិចារណា រួមម្នឿរយល់េ ើញនានាែដលកុម្របាន
សែមឋងបេញ្ចញ ទំនាក់ទំនងរបស់កូនជាមួយទំងឪពុក-ម្ឍើយ រពមទំងជាមួយមនុសើឝដៃទេទៀតែដលសំៀន់
ចំេពាេះពួកេេ (ដូចជា ជីដូនជីតារបស់េេ) និងឿរលំបាកនានាែដលអាចេកើតម្នជាក់ែសឋង។ 

ឿរែចករំែលកេសនើេនើកនងុឿរទទលួខ្ុសរតូវេលើឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយ 

េលើកែលងែតកនុងករណីែដលម្នបញ្ឝើៃនអំេពើហិងើា ឬឿររំេលាភបំពាន ចើាប់េធវើេសចកតីសននិោឋើនថា វាជា
អតថរបេោជន៍លអបំផុតរបស់កូន េោយឪពុកម្ឍើយរតូវម្នឿរែចករំែលកេសនើេនើកនុងឿរទទួលខុ្សរតូវេលើឿរ
េធវើជាឪពុកម្ឍើយ ។ េនេះមិនែមនម្នន័យថា កូនេបើបីចំណាយេពលជាមួយឪពុក-ម្ឍើយនីមួយៗេសមើៗេនើេនាេះ
េទ។ ផទុយេៅវិញ ឿរែចករំែលកេសនើេនើកនុងឿរទទួលខុ្សរតូវេលើឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ ម្នន័យថាទំងឪពុក
និងម្ឍើយម្នតួនាទីេសមើេនើកនុងឿរសេរមចចិតតេៅេលើបញ្ឝើធំៗរយៈេពលែវង ែដលប េះពាល់ដល់កូនរបស់ពួកេេ 
ដូចជាឿរែថទសំុខ្ភាព និងឿរសិកើាជាេដើម។   

របសិនេបើអនករពមេរពៀងេនើេធវើឿរែចករំែលកឿរទទួលខុ្សរតូវកនុងឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ អនកនឹងរតូវរបឹកើា
េោបល់ជាមួយេនើ េហើយខិ្តខំ្របឹងែរបងេធវើឿរសេរមចចិតតរួមេនើ អំពីបញ្ឝើអនាេតយូរអែងវងទំងេនេះ។ ប ុែនត
េពលកូនកំពុងចំណាយេពលជាមួយអនក ជាធមមតា អនកនឹងមិនចាំបាច់របឹកើាេោបល់េលើឿរសេរមចចិតត
េៅេលើកិចចឿរនានា ដូចជាឿរញ ើំ ឬឿរេសលៀកពាក់របស់កូនេឡើយ េរពាេះជាធមមតា កិចចឿរទំងេនេះមិនែមនជា
បញ្ឝើធំៗរយៈេពលែវងេឡើយ។ 

អនកអាចយល់េ ើញថា វាម្នសារៈរបេោជន៍កនុងឿររួមបញ្ចូលដំេណើរឿរណាមួយេៅកនុងែផនឿររបស់អនក 
អំពីវិធីែដលអនកនឹងរបឹកើាេោបល់ជាមួយេនើ េៅេពលអនករតូវឿរេធវើឿរសេរមចចិតតពាក់ព័នធនឹងបញ្ឝើអនាេត 
យូរអែងវងនានា។ 



េពលេវលាេសមើេនើ 

របសិនេបើឿរចំណាយេពលេវលាេសមើេនើរបសកូ់នជាមួយឪពុកម្ដើយម្នើក់ៗ អាចអនុវតតបានេោយសមរសប និង 
សថិតកនុងអតថរបេោជន៍លអបំផុតរបស់កូន អនកអាចពិចារណាេធវើឿរេរៀបចំែបបេនេះ (ឧទហរណ៍ កូនចំណាយ
េពលមួយសបាឍើហជ៍ាមួយអនក និងសបាឍហ៍បនាតើប់ជាមួយឪពុកឬម្ដើយម្ខើងេទៀត)។ 

េតើពាកើយថា “អាចអនុវតតបានេោយសមរសប” ម្នន័យដចូេមតច? 

អនករតូវពិចារណាថាេតើអាចេធវើឿរេរៀបចំែបបេនេះសរម្ប់កូនរបស់អនក េោយែផអកេលើសាណើនភាពជាក់ែសតងរបស់
អនកបានែដរឬេទ។ អវីៗេផើឝងេទៀតែដលអនកអាចេិតេូរដល់រួមម្ន៖ 

 េតើអនកនិងឪពុកឬម្ដើយម្ខើងេទៀត រសេ់ៅឆឃើយពីេនើប ុណាណើ? 

 លទធភាពរបស់អនក និងឪពុកឬម្ដើយម្ខើងេទៀត កនុងឿរអនុវតតឿរេរៀបចំែបបេនេះ (ឧទហរណ៍ 
េតើអនកេធវើឿរេៅេម្ ើងណាខ្លេះ េហើយអនករស់េៅែកើបរសាលាេរៀនរបស់កូនអនកប ុណាណើ) 

 េតើអនកនិងឪពុកឬម្ដើយម្ខើងេទៀត របារស័យទក់ទងេនើបានលអករមិតណា េហើយអាចេោេះ
រសាយបញ្ឝើនានាែដលេកើតេឡើងពីឿរេរៀបចំេនេះបានករមិតណា េហើយ 

 ឥទធិពលៃនឿរេរៀបចំេនេះ នឹងម្នចំេពាេះកូនអនកបានករមិតណា។ 

េពលេវលាដ៏ម្ននយ័ នងិម្នសារៈសៀំន់ 

េបើឿរចំណាយេពលេវលាេសមើេនើរបស់កូនជាមួយអនកទំងពីរ មិនសមរសបេនាេះ អនកអាចពិចារណាឿរេរៀបចំ
មួយ ែដលអាចឲើយទំងឪពុកនិងម្ឍើយចំណាយេពលដ៏ម្នន័យ និងម្នសារៈសំៀន់ជាមួយកូន ឲើយែតឿរ
េរៀបចំេនេះម្នលកខណៈអាចអនុវតតេោយសមរសប និងេោយសថិតកនុងអតថរបេោជន៍លអបំផុតរបស់កូន។ 

េតើេពលេវលាដ៏ម្នន័យ នងិម្នសារៈសំៀនជ់ាអវ?ី 

វាសំេៅដល់ឿរចំណាយេពលេវលារបស់កូនជាមួយទំងឪពុកនិងម្ឍើយេៅចុងសបាឍើហ៍ ៃថៃឈប់សរម្ក និង
ៃថៃធមមតា និងកនុងេពលយប់ចរមុេះេនើ។ ម្នន័យថាទំងឪពុកនិងម្ឍើយ ចូលរួមកនុងសកមមភាពរបចាៃំថៃរបស់កូន 



រពមទំងែចករំែលកនូវឱឿសពិេសសៗ (ដូចជា ៃថៃខួ្បកំេណើត) និងកមមវិធីដ៏ម្នសារៈសំៀន់ (ដូចជា 
អាពាហ៍ពិពាហ៍)។ 

េតើភាពលបំាកេៅកនងុឿរអនវុតតែផនឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយ ជាអវ?ី 

របសិនេបើឪពុកឬម្ឍើយ ម្នបញ្ឝើលំបាកកនុងឿរអនុវតតតាមែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ ែដលពួកេេមិនអាចេោេះ
រសាយបានតាមរយៈកិចចរពមេរពៀងជាមួយឪពុកឬម្ឍើយម្ខើងេទៀតេនាេះ េៅម្នេសវាកមមជាេរចើនេទៀតែដល
អាចជួយបាន ដូចជាេសវាដំេណាេះរសាយវិវាទ និងឿររបឹកើាេោបលជ់ាេដើម។ ឧទហរណ៍ េោយម្នជំនួយ
ពីអនកជំនាញ អនកអាចផ្លើសប់តូរកិចចរពមេរពៀងែដលម្នរសាប់ ឬេធវើែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយថមីមួយ។ 

សូមទក់ទងេៅឿន់ែខ្ើឝទូរសពទេសវារបឹកើាអំពីទំនាក់ទំនងរេួសារ តាមរយៈទូរសពទេលខ្ 1800 050 321 
េដើមើបីទទួលព័ត៌ម្ន និងឿររបឹកើាេោបល់ រួមទំងឿរបញ្ចូលបនតេៅេសវានានាេៅកនុងមូលោឋើនរបស់អនក 
ែដលអាចជួយអនកបាន ដូចជាមជើឈមណឌលទំនាក់ទំនងរេួសារជាេដើម។ 

រតវូឿរជនំួយេដើមើបបីេងកើតែផនឿរេធវើជាឪពកុម្ឍើយ ឬេទ? 

ម្នេសវាជាេរចើនែដលអាចែសវងរកបានេដើមើបីជួយដល់ឪពុកម្ដើយសេរមចបាននូវកិចចរពមេរពៀងទក់ទងនឹង
កូនរបសពួ់កេេ ដូចជាេសវារបឹកើាេោបល់និងេសវាេោេះរសាយវិវាទជាេដើម។ េសវាទំងអស់េនេះផតល់ជូនេោយ
អងគឿរជាេរចើន រួមទំង មជើឈមណឌលទំនាក់ទំនងរេួសារផងែដរ។ ែខ្ើឝទូរសពទរបឹកើាអំពីទំនាក់ទំនងរេួសារ អាច
ផឋល់ព័ត៌ម្ន ដំបូនាមើន និងឿរបញ្ជូនបនឋេៅឿន់េសវានានាេៅកនុងតំបន់មូលោឋើនរបស់អនក។ េសវាទំនាក់ទំនង
រេួសារតាមរបព័នធអ ៊ីនធ័រណីត ក៏អាចផតល់ព័ត៌ម្នែដលទក់ទងមួយចំនួនផងែដរ។ 

េតើរតូវឿរពត័ម៌្នបែនថមែដរឬេទ? 

ព័ត៌ម្នអំពីឿរេរៀបចំបេងកើតែផនឿរេធវើជាឪពុកម្ឍើយ អាចទទួលបានតាមរយៈ៖ 
• ែខ្ើឝទូរសពទរបឹកើាអំពីទំនាក់ទំនងរេួសារ 1800 050 321 
• មជើឈមណឌលទំនាក់ទំនងរេួសារ និងេសវាេោេះរសាយវិវាទកនុងរេួសារ (សូមទូរសពទេៅឿន់
េលខ្ 1800 050 321 េដើមើបីែសវងរកេសវានានាែដលសថិតេៅជិតអនក) និង 



• េសវាទំនាក់ទំនងរេួសារតាមរបព័នធអ ៊ីនធ័រណីត តាមរយៈេេហទំព័រ 
www.familyrelationships.gov.au 
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