
 

 

ទសើឝនកិចចែែលមានឿរេមើលខុសររូវនិ
ងែំេ ើរឿរផ្លើស់ បតូរនានា 
េៅទីណាែែលឪពុកមាតើយែែលបានែបកេនើកំពុងមានបទពិេោធន៍កំរិរខពស់ៃនជេមាលើោះ 
ឬមានឿរបារមភនានាសតីពីអំេពើហឹងើា រដ្ឋើភិបាលអូស្តោតើលីបានផតល់មូលនិធិែល់េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ 
េែើមើបីអាចេអាយមានសុវរថិភាពេៅកនុងឿរេផទរកូនៗពីឪពុកមាតើយមួយ េៅឪពុកមាតើយមួយេទៀរ 
និងសំរាប់ទសើឝនកិចចែែលមានឿរេមើលខុសររូវ េធវើែូេចនោះឪពុក 
មាតើយអាចចំណាយេពលជាមួយកូនៗរបស់ពួកេគ។ 

េរើអវេីៅជា េសវាទនំាកទ់នំងរបស់កនូៗ? 

េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗជួយកូនៗពីបណាតើរគួោរែែលបានែបកេនើ េែើមើបីបេងកើរ 
ឬរកើានូវទំនាក់ទំនងមួយជាមួយឪពុកមាតើយែែលពួកេគមិនរស់េៅជាមួយ។ 
េៅទីណាែែលបណាតើរគួោរែែលបានែបកេនើ និងឿរេផទរ កូនៗពីឪពុកមាតើយមួយ 
េៅឪពុកមាតើយមួយេទៀរមានបញ្ហើ េនាោះេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗផតល់ជូននូវទីកែនលង 
អពើារកឹរើយមួយសំរាប់សុវរថិភាពេៅកនុងែំេ ើរឿរផ្លើស់បតូរ។ 

េៅេពលណាចំបាច់ ឬបានែ នាំេដ្យែីឿរុលាឿរ 
េសវាអាចេមើលខុសររូវេពលេវលាែែលកូនៗចំណាយេពលជាមួយឪពុកមាតើយ ឬសមាជិករគួោរែៃទេទៀរ។ 
ជួនឿលេរឿងេនោះគឺេដ្យោរឿរេចទរបឿន់ៃនអំេពើហឹងើាមួយ។ 



 

 

ជួនឿលវាេដ្យោរកូនមានើក់កំពុងររូវបានែ នំាបហាហើាជាមីមីេៅេអាយឪពុកមាតើយមួយ ឬសមាជិករគួោរ 
េៅេពលពួកេគបានចំណាយេពលរិចរួច ឬេមើនេពលេៅជាមួយេនើ។ 

េរើអវេីៅជាទសើឝនកចិចែែលមានឿរេមើលខុសររវូ? 

េៅេពលែែលកូនមានើក់ររូវឿរសុវរថិភាព 
ោថើនភាពែែលបានររួរពិនិរើយែែលមានបំ ងេែើមើបីចំណាយេពលជាមួយឪពុកមាតើយែៃទេទៀរ 
ឬសមាជិករគួោររបស់ពួកេគ 
េនាោះទសើឝនកិចចអាចររូវបានេមើលខុសររូវេដ្យបុគគលិកេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ។ 

េរើអវេីៅជា ែេំ ើរឿរផ្លើសប់តរូែែលមានឿរេមើលខុសររូវ? 

េៅកនុងបណាតើរគួោរែែលបានែបកេនើ មានេពលេវលាមួយចំនួនេៅេពលកូនររូវឿរេែើមើបីររូវបានេគ 
‘របគល់េៅ េអាយ’ និង ‘របគល់េអាយមកវិា’ េៅឪពុកមាតើយ ឬសមាជិករគួោរែៃទេទៀរ 
ែែលមិនមានឿរែមីរកើាពួកេគ របចំៃមីៃ។ 
េៅកនុងករ ីនានាែែលឪពុកមាតើយមិនរស ុករសួលជាមួយនឹងឿរជួបទល់មុខេនើ 
បុគគលិកេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗនឹងជួយសំរួល ឬេមើលខុសររូវេលើែំេ ើរឿរផ្លើស់បតូរ។ 

រុលាឿរ នងិេសវាទនំាកទ់នំងរបស់កនូៗ 

របសិនេបើ េលាកអនកសំេរចចិរតេែើមើបីេៅរុលាឿរេែើមើបីបាន េសចកតីសំេរចចិរតមួយសតីអំពីកូនរបស់េលាកអនក 
រុលាឿរ អាចបហាគើប់េលាកអនកេែើមើបីចូលរួមេៅកនុងែំេ ើរឿរផ្លើស់ បតូរែែលមានឿរេមើលខុសររូវ 
ឬសំរាប់េពលែែលឪពុក មាតើយមួយ ឬសមាជិករគួោរែៃទេទៀរចំណាយេពលជាមួយ 
កូនររូវបានេមើលខុសររូវេៅឯ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗជាក់លាក់មួយ។ 

របសិនេបើេលាកអនកររូវបានបហាគើប់េដ្យរុលាឿរ េែើមើបីចូលរួមជាមួយេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ 
េសវានឹងរបឹងេធវើឿរ យ ើងលអបំផុររបស់ខលួន េែើមើបីជួយេលាកអនកេអាយអនុវរតតាមែីឿបហាគើប់ 
របសិនេបើេលាកអនក និងឪពុកមាតើយែៃទេទៀរៃនកូនរបស់េលាកអនកបំេពាតាមឿរកំ រ់េរជើសេរើស 



 

 

និងមានេរគឿងបរិឿខើ និងធនធានសមរសបនានា។ 
េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗគឺមិនជាប់ជំពាក់េដ្យែីឿរុលាឿរេទ។ 

េលាកអនកអាចររឡប់េៅរុលាឿរវិា របសិនេបើ  ែីឿរុលាឿរផុរកំ រ់ របសិនេបើ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់ 
កូនៗមិនអាចបនតផតល់នូវេសវារបស់ខលួន ឬរបសិនេបើេសវាសំ ូមពរនូវឿរែរបរបួលមួយៃនែីឿបហាគើប់ជាលាយ 
ល័កខអកើឝរេៅេអាយេលាកអនក និងឪពុកមាតើយែៃទេទៀរ។ របសិនេបើ េលាកអនក 
និងឪពុកមាតើយែៃទេទៀរយល់រពមជាលាយល័កខអកើឝរចំេពាោះឿរេរៀបចំចរ់ែចងមីមីសំរាប់ឿរចំណាយេពលជាមួ
យកូនរបស់េលាកអនក េលាកអនកអាចររូវររឡប់េៅរុលាឿរវិាសំរាប់ែីឿយល់រពមែែលររូវេធវើ។ 
រុលាឿរនឹងេធវើែីឿយល់រពមែរមួយប ុេណា្ើោះ របសិនេបើ វាជាផលរបេយជន៍លអបំផុររបស់កូន 
េែើមើបីេធវើែូេចនើោះ។ 

េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗអាចសំ ូមពរេលាកអនក 
ឬឪពុកកមាតើយែៃទេទៀរេអាយចូលរួមេៅកនុងេសវាសំរាប់ឪពុក មាតើយេធវើកិចចសហឿរេរឿយឿរែបកេនើ។ 
រុលាឿរអាចបហាគើប់េអាយមានឿរចូលរួមេៅឯកមមវិធីនានា 
ែៃទេទៀរេៅេពលណាមួយេៅកនុងអំឡុងេពលសកមមភាពៀងផលូវចើាប់ េែើមើបីពើាយមេដ្ោះរោយបញ្ហើនានា 
ែែលរកេឃើាវិធីមួយរបស់ឪពុកកមាតើយនិមួយៗចំណាយេពលជាមួយកូនរបស់ពួកេគ។ 

រុលាឿរអាចបហាគើប់របាយឿរ ៍មួយពីេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ។ 
របាយឿរ ៍អាចផតល់េអាយរុលាឿរនូវព័រ៌មានសតីពីេពលេវលាែែលបានចំណាយយជាមួយកូនេៅឯេសវា 
និងអាចជួយ រុលាឿរេែើមើបីកំ រ់ថា េរើររូវអនុញ្ញើរិេអាយមានទសើឝនកិចចែែលមិនមានឿរេមើលខុសររូវ 
ឬេទ។ 

េរើមានអវេីកើរេឡើងេៅកនងុអំឡងុេពលទនំាកទ់នំងែែលមានឿរេមើលខសុររវូ? 

ទសើឝនកិចចគួរររូវែរជាេពលេវលារើករាយសំរាប់កូន។ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ មានរបស់េកមងេលង និង 
សកមមភាពជាេរចើនសំរាប់កូនៗ និងឪពុកមាតើយេែើមើបី េរបើរបាស់។ 
បុគគលិកេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗនឹងសេងករេមើលទំនាក់ទំនងរវាងកូន 
និងឪពុកមាតើយរបស់េគេៅរគប់េពលេវលាទំងអស់។ 



 

 

េរើនរណាអាចេៅរក េសវាទនំាកទ់នំងរបសក់នូៗ? 

បណាតើរគួោរែែលបានែបកេនើ អាចររូវបានជួយេដ្យ  េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ។ 
េលាកអនកអាចេរបើរបាស់ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ មិនថា េលាកអនកធាលើប់េរៀបឿរ ឬមិនធាលើប់ 
ឬបានរស់េៅជាមួយនឹងឪពុក 
មាតើយែៃទេទៀររបស់កូនរបស់េលាកអនក។ 

េរើខ្ុរំរូវេរបើរបាស ់េសវាទំនាកទ់នំងរបស់កនូៗេៅេពលណា? 

េលាកអនកអាចេរបើរបាស់ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ េដ្យសម័រគចិរត 
ឬេដ្យោរេលាកអនកររូវបានបហាគើប់េដ្យរុលាឿរេែើមើបីេរបើរបាស់េសវា។ រុលាឿរអាចបហាគើប់ថា 
ឿររបគល់កូន ឬេពលេវលាែែល កូនៗចំណាយេពលជាមួយឪពុកមាតើយមួយ 
ឬជាមួយសមាជិករគួោរែៃទេទៀរ ររូវបានេមើលខុសររូវ។ 

េរើពរ័៌មានអវខីលោះែែល េសវាទំនាកទ់នំងរបសក់នូៗនងឹផតលេ់អាយខ្ុំ? 

េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗនឹងពនើយល់ពីចើាប់សុវរថិភាពនានាសំរាប់ឿរេរបើរបាស់េសវា 
និងអាចរបាប់េលាកអនកសតីអំពីេសវានានាែៃទេទៀរែែលមានេែើមើបីជួយេលាកអនក។  

េរើខ្ុរំរូវរបាបក់នូ អវខីលោះអំពទីនំាកទ់នំងែែលមានឿរេមើលខសុររវូ? 

និយយេៅឿន់កូនរបស់េលាកអនកេៅកនុងពាកើយេពចន៍ ោមញ្ញៗ។ 
របាប់ពួកេគេៅកែនលងណាែែលពួកេគនឹងជួប ឬចំណាយេពលេវលាជាមួយឪពុកមាតើយែៃទេទៀររបស់ពួកេគ 
ឬសមាជិករគួោរ។ ពិព ៌នាវាជាកែនលងមានសុវរថិភាព និងមានលកខ ៈ មិរតភាព។ នាំើពួកេគេៅឿន់ 
េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗសំរាប់ឿរេធវើ ទសើឝកិចចមួយ 
េៅមុនេពលទសើឝនកិចចនានាែែលមានឿរេមើលខុសររូវ ឬែំេ ើឿរផ្លើស់បតូរ ចប់េផតើម។ សូមេធវើ 
េអាយរបាកែថាកូនែឹងថាពួកេគបំរុងេៅជួបនរណា និងរយៈេពលប ុនាមើន 
េហើយនរណានឹងមកទទួលពួកេគេៅផទោះ េរឿយពីទសើឝនកិចច។ 



 

 

េរើចំើបាចរ់រវូឿរេពលប នុាមើនសំរាប់ឪពកុមាតើយចណំាយេពលជាមួយកនូរបសព់កួ
េគែែលមានឿរេមើលខសុររូវ? 

ជាាឹកាយ ទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកមាតើយ និងកូនឿន់ែររបេសើរ ែូេចនោះឿរេមើលខុសររូវមិនររូវឿរេទៀរេទ។ 
ជួនឿលឿរេមើលខុសររូវបនតអស់ខ ៈេពលែវង។ របសិនេបើ ទសើឝនកិចចែែលមានឿរេមើលខុសររូវ 
ឬែំេ ើរឿរផ្លើស់បតូរនានា ររូវបានបហាគើប់េដ្យរុលាឿរ 
េរឿងទំងេនោះបនតរហូរែល់រុលាឿរេធវើេសចកតីសំេរចចិរតេផើឝងមួយេទៀរ។ 

េរើមានអវេីកើរមាន របសនិេបើេលាកអាចមានអារមម ម៍និមានសវុរថិភាព? 

េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ មានឿរេរៀបចំចរ់ែចងេកើរមានេឡើង េែើមើបីឿរពារសុវរថិភាពរបស់អរិមិីជន និង 
បុគគលិក។ របសិនេបើេលាកអនកមានឿរបារមភអំពីសុវរថិភាពរបស់េលាក អនក 
ឬសុវរថិភាពរបស់កូនៗរបស់េលាកអនក េនាោះេលាកអនក 
គួរែររបាប់បុគគលិកេសវាេអាយែឹងេអាយបានេលឿនែែល អាចេធវើេៅបាន។ 

េហរអុវីបានជាកនូររូវមានសវុរថិភាព? 

របសិនេបើ េលាកអនកបារមភសតីពីសុវរថិភាពរបស់កូនេលាកអនកេៅកនុងអំឡុងេពលេធវើទសើឝនកិចច 
សូមពិភាកើាេរឿងេនោះ ជាមួយ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ េៅមុនេពលេធវើទសើឝនកិចចជាេលើកែំបូង។ 

េរើអវែីែលខ្ុនំិយយេៅឯ េសវាទំនាកទ់ំនងរបសក់ូនៗ មានឿរសមាឃើរឬ់េទ? 

េទ អវីមួយែែលបាននិយយ ឬបានេធវើេៅឯ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ អាចររូវបានរាយឿរ ៍េៅ 
េអាយរុលាឿរ ណាមួយ។ េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ 
អាចផតល់របាយឿរ ៍នានាសតីពីអវីែែលបុគគលិកបានសេងករេៅកនុងអំឡុងេពលទសើឝនកិចច 
ែែលមានឿរេមើលខុសររូវ ឬកនុងេពលែំេ ើរឿរផ្លើស់បតូរ ចំេពាោះេលាកអនក។ រុលាឿរ េមធាវើរបស់េលាកអនក 
ឬេមធាវើឯករាជើយមានើក់ររូវបានែរងតាំងេែើមើបីរំណាងេអាយកូនរបស់េលាកអនក។ 



 

 

េរើឿរេមើលខសុររវូនងឹមានភាពអពើារករឹើយឬេទ? 

បុគគលិកេសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗ មិនឿន់េជើងៀងណាេទ។ 
ឿរេផ្តើរឿរយកចិរតទុកដ្ក់របស់ពួកេគគឺេៅេលើកូន និងមិនេៅេលើជេមាលើោះែែលឪពុកមាតើយ 
ឬសមាជិករគួោរនានាអាចមានេទ។ 

េរើវានងឹចំណាយអស់ប នុាមើន? 

េសវាទំនាក់ទំនងរបស់កូនៗនឹងគិរៃមីលឈ្នួលសំរាប់ ទសើឝនកិចច 
និងែំេ ើរឿរផ្លើស់បតូរនានាែែលមានឿរេមើលខុសររូវ។ 
សូមរបាប់េសវាេនោះេអាយែឹងរបសិនេបើេលាកអនកសថិរេៅកនុងមនុសើឝមានចំ ូលទប 
ឬកំពុងជួបឿរលំបាកៀង 
ហិញ្ញវរថុេៅេពលែែលេសវានឹងមានឿរេរៀបចំចរ់ែចងេែើមើបីធានាេអាយេលាកអនកទទួលបានេសវា។ 

េរើខ្ុទំកទ់ងេសវាទកទ់ងរបសក់ូនយ ើងែចូេមតច? 

សំរាប់ព័រ៌មានបែនថម និងេសចកតីពិោតើរកនុងឿរទក់ទងេសវា ទំងេនោះ 
សូមេៅេៅែខើឝទូរស័ពទែំបូនាមើនទំនាក់ទំនងរគួោរតាមេលខ 1800 050 321 រវាងេមា ើង 8 រពឹក ែល ់េមា ើង 8 

លាឃើច ពៃីមីៃ ចន័ទ ែល ់ៃមីៃ សរុក និង ពេីមា ើង 10 រពកឹ ែល ់េមា ើង 4 លាឃើច េៅៃមីៃ េៅរ ៍
(េលើកែលងែរៃមីៃឈ្ប់សំរាកជារិោធារ ៈ)។ 

េលាកអនកក៍អាចទសើឝនា ទំនាក់ទំនងរគួោរតាមអនឡាាេៅឯ www.familyrelationships.gov.au 

http://www.familyrelationships.gov.au/

