មជើឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរគួសារ
(Family Relationship Centre)
ជួ យ រគួ សា រទំ ង ឡាយបងងកើ ត ទំ នា ក់ ទំ ន ងឿន់ តតរបង ើរ
•

ពរងឹងទំនាក់ទំនងរគួសារ

•

ជួយរគួសារទំងឡាយឲើយរ ់ងៅជួបជុំេនើ

•

ជួយរគួសារទំងឡាយឲើយឆលងផុតឿរងៅតបកេនើ

ងតើមជើឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរគួសារអាចជួយបានយើងដូចងមេច?
មជើឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរគួសារអាចជួយអ្នកងោយផេល់ព័ត៌មានអ្ំពីទំនាក់ទំនងរគួសារងៅរគប់ដំណាក់ឿល
ទំងអ្ ់ រួមមានឿរបងងកើតទំនាក់ទំនងថ្មី ឿរជមនះភាពលំបាកនានាននទំនាក់ទំនង ឬឿររបឈមមុខនឹង
ឿររ ង់ ៅតបកេន។
ើ បុគគលិកមជើឈមណ្ឌលក៍អាចតណ្នាំអ្នកងៅង វាងផើឝងៗងទៀតតដលអាចជួយដល់អ្នក។
រប ិនងបើអ្នកជួបរបទះឿររ ់ងៅតបកេនើ បុគគលិកមជើឈមណ្ឌលនឹងជតជកជមួយអ្នកងដើមើបីជួយអ្នកឲើយង្ឍើតងៅ
ងលើតរមូវឿររប ់កូនអ្នក និងជួយអ្នកឲើយ ងរមចចិតេថាងតើអ្វីតដលរតូវង្វប
ើ នាទើប់មកងទៀត។
មជើឈមណ្ឌលអាចផេល់ជូនផងតដរនូវងពលងវលាជួបជុំរួមេនជ
ើ មួយឪពុក មាឍើយ ឬ មាជិករគួសារងផើឝងៗងទៀត
ងដើមើបីជួយអ្នកង្វើឿររពមងរពៀងងៅងលើឿរងរៀបចំង្វើជឪពុកមាឍើយ ។
មជើឈមណ្ឌលក៏ផេល់ជូនផងតដរនូវង វា និងកមមវិ្ងី ផើឝងៗងទៀតជងរចើនដូចជឿរជួបជុំផេល់ព័ត៌មាន និង ិឿខើ
សាលានានាជងដើម។

ងតើង វាទំងងនះគឺឥតគិតនថ្លឬងទ?
មជើឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរគួសារផេល់ជូនព័ត៌មាន ឿរបញ្ជូននិងឿរជួបជុំជលកខណ្ៈបុគគលងោយឥតគិតនថ្ល។
មជើឈមណ្ឌលផេល់ជន
ូ ផងតដរនូវឿរជួបជុំផេល់ព័ត៌មានរួមេនរើ យៈងពលរហូតដល់មួយងមាើងងោយឥតគិតនថ្ល។
មជើឈមណ្ឌលនឹងគិតនថ្ល $30 កនុងមួយងមាើង រមាប់ងមាើងទីពីរ និងទីបីននដំងណាះរសាយវិវាទកនុងរគួសារចំង

ះ

អ្តិថ្ិជនតដលរកចំណ្ូលដុលរបចំឆនើំបាន $50,000 ឬងរចើនជងងនះ។ មជើឈមណ្ឌលនឹងផេល់ជូនងមាើងទីពីរ
និងទីបីននដំងណាះរសាយវិវាទរគួសាររួមេនើ ងោយឥតគិតនថ្លចំង

ះអ្តិថ្ិជនតដលរកចំណ្ូលដុលរបចំឆបា
នើំ ន

តិចជង $50,000 ឬទទួលបានអ្តថរបងយជន៍នន នេិ ុខ ងគម និង ុខភាពរប ់ Commonwealth។
មជើឈមណ្ឌលអាចនឹងគិតនថ្លង វាផងតដរងៅតាមងេលនងយបាយ

ដីពីនថ្លង វារប ់មជើឈមណ្ឌល រប ិនងបើ

តរមូវឲើយមានឿរជួបជុំរួមេនប
ើ តនថមងទៀតងនាះ។ បុគគលិកមជើឈមណ្ឌលនឹងពិភាកើាអ្ំពនី ថ្លង វាទំងងនះជមួយ
អ្នកមុនងពលចប់ងផេើមឿរជួបជុំងោះរសាយវិវាទរួមេន។
ើ

ងតើខរញុំ តូវកក់ទុកមុនឬងទ?
អ្នកមិនចំបាច់កក់ទុកមុនងដើមើបីទទួលបានព័ត៌មានងនាះង

ើយ រួមទំងព័ត៌មានអ្ំពីកមមវិ្ី និងង វានានាតដល

មានផដល់ជូនងៅកនុងតំបន់មូលោឋើនរប ់អ្នកតដលអាចជួយពរងឹងទំនាក់ទំនងរគួសារ។
រប ិនងបើអ្នកកំពុងរ ង់ ៅតបកេនើ អ្នកអាចង្វើឿរណាត់ជួប រមាប់ឿរ មាភើ ជលកខណ្ៈឯកជន។

ូមងៅ

ទូរ ពទ ឬមកឿន់មជើឈមណ្ឌលទំនាក់ទំនងរគួសារងដើមើបីងរៀបចំងពលងវលា រមាប់ឿរណាត់ជួប។

ងតើនរណាអាចមកជមួយខញុំ?
រប ិនងបើ មរ ប អ្នកអាចនាំ មាជិករគួសារ ឬអ្នកេំរទមកជមួយអ្នក រួមមានងមធាវីរប ់អ្នកជងដើម។
ប៉ុតនេវតេមានរប ់ងមធាវីងៅមជើឈមណ្ឌលគឺងៅតាមឆនាទើនុ ិទធិរប ់អ្នកផេល់ង វា។ រប ិនងបើអ្នកមានគងរមាង
យកងមធាវីរប ់អ្នកមកជមួយ អ្នកគបើបីពិភាកើាជមួយមជើឈមណ្ឌលជមុនឲើយបានឆប់តាមតតអាចង្វងើ ៅបាន។

ចុះងបើខរញុំ តូវឿរអ្នកបកតរប្ទល
ើ ់មាត់?
មជើឈមណ្ឌលនឹងងរៀបចំអ្នកបកតរប្ទើលមាត់មានើក់ ងបើអ្នករតូវឿរ។

ងតើពត
័ ៌មានលមអិតរប ់ខន
ញុំ ង
ឹ រតូវរកើាទុកជលកខណ្ៈឯកជនឬងទ?
ភាពឯកជនរប ់អ្នកគឺ ៀ
ំ ន់ចំង

ះងយើងខញុំ នឹងរតូវបានឿរ

រ។ មជើឈមណ្ឌលនឹងលាតរតោងព័ត៌មាន្ទើល់

ខលួន តតកនុងករណ្ីតដលអ្នកអ្នុញ្ញើតឲើយ ឬកនុងករណ្ីចំបាច់ ឬរតូវបានអ្នុញ្ញើតងោយចើាប់ប៉ុងណា្ើះ ងដើមើបី
ឿរ

រនរណាមានើក់ពីឿរខូចៀតឬងរេះថានើក់។

ុវតថភា
ិ ព
មជើឈមណ្ឌលងបេជរញើ បឹងតរបងផេល់ជូននូវបរិយឿ របកបងោយ ុវតថិភាព និងអាចោក់ឲើយមាននូវឿរងរៀបចំ
នានា ងដើមើបីជជំនួយដល់ ុវតថិភាពរប ់អ្នក ឬ ុវតថិភាពរប ់បុរត្ីតារប ់អ្នក។ រប ិនងបើអ្នកមានកងវល់
អ្វីមួយ

ូមរបាប់បុគគលិកមជើឈមណ្ឌលឲើយបានឆប់តាមតដលអាចង្វងើ ៅបាន។

ងតើខអា
ញុំ ចត ង
វ រកព័ត៌មានបតនថមបានងៅកតនលងណា?
តខើឝទូរ ពទរបឹកើាអ្ំពីទំនាក់ទំនងរគួសារ (Family Relationship Advice Line) អាចផេល់ព័ត៌មាន េីពីមជើឈ
មណ្ឌលទំនាក់ទំនងរគួសារ និង េីពីទីតាំងរប ់មជើឈមណ្ឌលតដល ថិតងៅជិតអ្នកបំផុត។ រប ិនងបើេមើនមជើឈ
មណ្ឌលណាមួយកនុងតំបន់រប ់អ្នកងទ តខើឝទូរ ពទរបឹកើា (Advice Line) អាចផេល់ព័ត៌មាន និងងយបល់ជូន
បាន ងហើយអាចតណ្នាំអ្នកងៅឿន់ង វាកមមដនទងទៀតតដលអាចជួយអ្នកបាន។
អ្នកអាចទូរ ពទងៅឿន់តខើឝទូរ ពទរបឹកា
ើ អ្ំពទ
ី ំនាក់ទំនងរគួសារ តាមរយៈងលខ 1800 050 321 ងៅចងនាយើះពី
ងមាង
ើ 8 រពឹក ដល់ 8 យប់ ពីនថ្ៃចនទ ដល់នថ្ៃ រុ ក និងពីងមាើង 10 រពឹក ដល់ 4 លាងើច ងៅនថ្ៃងៅរ៍។ រប ិនងបើ
មានតរមូវឿរ តខើឝទូរ ពទរបឹកើាងរបើរបា ់ង វាអ្នកបកតរប្ទើល់មាត់។
ង វាទំនាក់ទំនងរគួសារតាមរបព័នអ្
ធ ៊៊ីន្ឺតណ្ត (Family Relationships Online) ផេល់លទធភាពទទួលបាន
ព័ត៌មានអ្ំពីឿរ្យើ ់បេូរនានាចំង

ះរបព័នធចើាប់រគួសារ និងអ្ំពីបញ្ហើនានាននទំនាក់ទំនងរគួសារ រពមទំងង វា

នានាតដលអាច ទទួលបានងដើមើបីជួយដល់រគួសារ។ អ្នកក៏អាចត វងរកទីតាំងមជើឈមណ្ឌលតដលងៅតកើបរអ្នក
បំផុតតាមរយៈង វាទំនាក់ទំនងរគួសារតាមរបព័នធអ្៊៊ីន្ឺតណ្ត។
ូមចូលងៅឿន់ង វាទំនាក់ទំនងរគួសារតាមរបព័នអ្
ធ ន
៊៊ី ្ឺតណ្ត តាមរយៈ
www.familyrelationships.gov.au

