ដំេ

ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ

រដ្ឋើភិបាលអូស្រាឍើលីបានផតល់ជំនួយហិរញ្ដវត្ថុសរាប់េសវាេដ្ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ េដើមើបីជួយដល់ររួារ
អូស្រាឍើលីក្នុងឿរពិភាក្ើា និងឯក្ភាពេៅេលើឿរេរៀបចំែផនឿរ ែដលផតល់របេោជន៍លប
អ ំផុត្សរាប់ក្ូនៗរបស់
ពួក្េរ េដ្យមិនចំបាច់េឡើងដល់ត្ុលាឿរេឡើយ។

េត្ើអេវី ៅជដំេ
ដំេ

ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ (FDR)?

ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ (FDR) រឺជវាក្ើយសពទចើាប់េរបើក្នុងេសវានានា (ដូចជឿរសំរុោះសំរួល) ែដល

ជួយរបជជនរងផលបោះពាល់ពីឿរេៅែបក្េនើ ឬឿរែលងលោះេនើ េដើមើបីេដ្ោះរាយបញ្ហើវិវាទេៅក្នុងររួារ។
FDR អាចជួយឲើយរបជជនានឿរឯក្ភាពេៅេលើបញ្ហើមួយចំនួន ទាក្់ទងនឹងរទពើយសមើបត្តិ របាក្់ឿស
ជពិេសស រឺទាក្់ទងនឹងក្ូនៗរបស់ពួក្េរ។
FDR រត្ូវបានផតល់ជូនេដ្យរក្ុមបុរគលឬអងគឿរមួយចំនួន ឧទាហរណ៍ដូចជ មជើឈមណឌលទំនាក្់ទំនងររួារ
អងគឿរសហរមន៍ េបសក្ក្មមជំនួយែផនក្ចើាប់ និងរក្ុមបុរគលដៃទេទៀត្ ដូចជ េមធាវី បុរគលិក្សងគមក្ិចច និង
អនក្ចិត្តាស្រសតជេដើម។ របសិនេបើអនក្រស់េៅក្នុងត្ំបន់ដ្ច់រសោល អនក្អាចទទួលបានេសវា FDR តាមរយៈ
ទូរសពទ។

េត្ើ FDR ពិត្ជចំបាច់ែមនេទ?
េដើមើបីេ្វឿ
ើ រេសនើសច
ុំ ើាប់ររួារពីត្ុលាឿរ សរាប់ដឿ
ី បង្គើប់ឲើយេ្វើជឪពុក្ាឍើយ អនក្រត្ូវានលិខិត្បញ្ងើក្់
េចញេដ្យអនក្េ្វឿ
ើ រៀងែផនក្េសវា FDR េលើក្ែលងែត្ក្រណីែលងមួយចំនួនដូចៀងេរឿម៖

•

អនក្ក្ំពុងដ្ក្់ពាក្ើយសុដ
ំ ីឿរយល់រពម

•

អនក្ក្ំពុងេ្វឿ
ើ រេឆលើយត្បេៅនឹងពាក្ើយេសនើសុំ

•

បញ្ហើានលក្ខណៈបនាតើន់

•

ានឿរេក្ើត្េឡើង ឬានហានិភ័យៃនឿរេក្ើត្េឡើងនូវអំេពើហិងើាក្នុងររួារ ឬឿររំេលាភបំពាន
េលើក្ុារ។

•

ភារីាខើងមិនអាចចូលរួមេដ្យសក្មម (ឧទាហរណ៍៖ េដ្យារខវោះសមត្ថភាព) ឬ

•

េដ្យារបុរគលានើក្់េនាោះបានរបរពឹត្តេលមើសចើាប់ និងបង្ហើញពីឿរមិនេេរព្ងន់្ងរតាមដីឿបង្គើប់
របស់ត្ុលាឿរក្នុងរយៈេពល12 ែខចុងេរឿយ។

លក្ខខណឌចូលរួមក្នុងេសវា FDR អនុវត្តតាមឿរដ្ក្់ពាក្ើយេសនើសថ្
ុំ មី និងឿរដ្ក្់ពាក្ើយេសនើសែុំ ដលេ្វឿ
ើ រផ្លើស់បតូរ
េៅតាមដីឿរបង្កើប់ឲើយចិញ្ចឹមែថ្រក្ើាក្ូនែដលានរាប់។ លិខិត្បញ្ងើក្់អាចផតល់ជូនបានតាមរយៈបុរគលិក្
ជំនាញែផនក្េសវា FDR ែត្បុេ
ដំេ

្ើោះ ែដលានឿរទទួលាគើល់េដ្យចើាប់ររួារ (បុរគលិក្ជំនាញែផនក្

ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ) បទបញ្ដត្តិនានាក្នុងឆនើំ 2008។

េហត្ុអរវី ត្ូវេ្វឿ
ើ រាក្លើបងេសវា FDR?
ឧទាហរណ៍ FDR អាចជួយអនក្និងអត្ីត្បតរី បពនធរបស់អនក្ ឬៃដរូរបស់អនក្ ឲើយឯក្ភាពេលើដំេ

ោះរាយមួយ

ចំនួនែដលសមរសបសរាប់អនក្ទាំងសងៀង និងក្ូនេៅរបស់អនក្។ េសវាេនោះអាចអនុវត្តបាន ានលក្ខណៈ
សាឃើត្់ េហើយវាានរបសិទភា
ធ ព!
សូមេ្វឿ
ើ រាក្លើបងេសវា FDR មុនេពលអនក្េឡើងដល់ត្ុលាឿរ។ របសិនេបើអនក្អាចេដ្ោះរាយឿរែខវង
រំនិត្េនបា
ើ ន េនាោះអនក្នឹងចំេណញេពលេវលា ថ្វិឿ និងឿត្់បនថយភាពតានត្ឹងក្នុងចិត្តបានោើងេរចើន។
េដើមើបីឲើយេសវា FDR ានដំេណើរឿរ រូភារីរត្ូវេចោះេោរយល់អ្ើារស័យេនេើ ៅវិញេៅមក្។

េត្ើពត្
័ ា
៌ នអវខ
ី ោះល ែដលបុរល
គ ក្
ិ ជំនាញែផនក្ FDR នឹងផតលឲ
់ ើយខញ?
ុំ
មុនេពលែដលអនក្ចប់េផតើមេសវា FDR បុរគលិក្ជំនាញែផនក្ FDR របស់អនក្រត្ូវរបាប់អនក្អំពីនីត្ិវិ្ីៃន FDR
សិទធិរបស់អនក្ (រួមទាំងសិទធិក្នុងឿរបឋឹងពីេសវា) លក្ខណៈសមើបត្តិរបស់ផតល់េសវា និងត្ៃមលេសវាផងែដរ។

របសិនេបើអនក្ពើាោមេដ្ោះរាយឿរែខវងរំនិត្េនទា
ើ ក្់ទងនឹងេរឿងក្ូនេៅរបស់អនក្ បុរគលិក្ជំនាញែផនក្
FDR រត្ូវផតល់ព័ត្៌ានដល់អនក្អំពីែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ និងេសវាដៃទេផើឝងេទៀត្េដើមើបីជួយអនក្។

អនក្

ខលោះែដលអាចេៅឿន់ FDR បាន?

មនុសើឝែដលានឿរែខវងរំនិត្េនើរត្ូវចូលរួមេៅក្នងនីត្ិវិ្ៃី នេសវា FDR។ េបើអាចេ្វេើ ៅបាន អនក្អាចនាំ
សាជិក្ររួាររបស់អនក្ ឬក្៏អនក្ជួយឧបត្ថមភេៅជមួយអនក្ រួមានេមធាវីផងែដរ។ ក្៏បុែនត ឿរចូលរួមរបស់
េមធាវីេៅក្នុងេសវា FDR រឺរត្ូវសថិត្េៅេរឿមឆនាតើនុសិទធិរបស់អនក្ផតល់េសវា។ របសិទេធ បើអនក្ានរេរាងនាំ
េមធាវីរបស់អនក្េៅជមួយ អនក្រួរេ្វើឿរពិភាក្ើាបញ្ហើេនោះ ជមួយអនក្ផតល់េសវា FDR ឲើយបានឆប់តាមែដល
អាចេ្វើេៅបាន។

េត្ើក្ន
ូ របស់ខន
ញុំ ឹងរត្ូវរួមបញ្ចល
ូ េៅក្នង
ុ េសវា FDR ែដរឬេទ?
េទ។ បុែនតវាអារស័យេៅេលើឿលៈេទសៈនិងក្តាឍើរួមផើឝំជេរចើនដូចជអាយុនិងនីត្ិភាពរបស់ក្ូនអនក្ អនក្របឹក្ើា
េោបល់េៅក្នុងររួារ ឬអនក្ចិត្តាស្រសតក្ុារ ែដលអាចេ្វើឿរជែជក្េនជ
ើ មួយក្ូនរបស់អនក្បាន។ របឿរេនោះ
អាចេ្វើេៅបានអារស័យេលើឿរឯក្ភាពេនព
ើ ីឪពុក្ាដើយ។

េត្ើានអវីខោះល េក្ើត្េឡើងេៅក្នុងអំឡុងេពលៃនេសវា FDR?
មុនេពលែដលេសវា FDR អាចចប់េផតើមបាន ឿរវាយត្ៃមលមួយែដលរត្ូវេ្វេើ ឡើងេដើមើបីឲើយដឹងថា េត្ើេសវា FDR
សមរសបនឹងាណើនភាពរបស់អនក្ែដរឬេទ។ បុរគលិក្ជំនាញែផនក្ FDR នឹងមិនលំេអៀង េហើយមិនឿន់េជើងៀង
េទ ។ ពួក្េរអាចជួយអនក្ក្នុងឿរែសវងរក្បញ្ហើររួារេៅតាមលក្ខណៈវត្ថុវិស័យនិង
ានលក្ខណៈវិជជាន។ ផទុយេនព
ើ ីឿររបឹក្ើាេោបល់ FDR មិនេផ្ឍើត្េៅេលើមេនាសេញ្ចត្នាេៅក្នុងទំនាក្់ទំនង
េនាោះេទ។ េសវាេនោះេផ្ឍើត្សំៀន់េលើឿរេដ្ោះរាយវិវាទជក្់ែសឋង

មួយ។

អនក្រត្ូវបានេរេលើក្ទឹក្ចិត្តឲើយេ្វឿ
ើ រពើាោមេដ្ោះរាយវិវាទរបក្បេដ្យភាពឈលើសៃវ េដ្យានឿរជួយ
េរជមែរជងពីបុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR។

FDR អាចជួយភារីទាំងសងៀងេដើមើបីពិភាក្ើាេលើបញ្ហើនានា ពិនិត្ើយេមើលពីជេរមើសនានា និងែសវងរក្នូវ
មេ្ើាបាយលអបំផុត្េដើមើបីសេរមចបាននូវឿរឯក្ភាពេនើ។ ជពិេសស អនក្អាចេរបើរបាស់ FDR េដើមើបីអភិវឌើឍ
ែផនឿរចិញ្ចឹមបីបាច់ែថ្រក្ើាក្ូនរបស់អនក្េដើមើបីេ្វេើ រៀបចំែផនឿរមួយសរាប់ក្ូនរបស់អនក្។ បុរគលិក្ជំនាញ
ែផនក្េសវា FDR នឹងេ្វឿ
ើ ររត្ួត្ពិនិត្ើយថាេត្ើបុរគលានើក្់ៗានឿរយល់ដឹងពីអែវី ដលបាននិោយនិងបាន
ឯក្ភាពេនែើ ដរេទ។
េៅេពលែដល FDR មិនានដំេណើរឿរ បុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR អាចេ្វឿ
ើ រេសនើសស
ុំ រាប់ជេរមើស
ដៃទេផើឝងេទៀត្ ដូចជេសវារបឹក្ើាេោបល់ររួារជេដើម។

ចុោះរបសិនេបើអក្
ន ានអារមមណថា
៍ េមើនសុវត្ថភា
ិ ពវិញ?
វាានារៈសំៀន់

ស់ែដលអនក្ានអារមមណ៍ថាានសុវត្ថិភាព មិនថាមុនេពល អំឡុងេពល ឬេរឿយេពល

ទទួលេសវា FDR េនាោះេទ។
របសិនេបើអនក្ានឿររពួយបារមភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អនក្ ឬសុវត្ថិភាពរបស់ក្ូនអនក្ អនក្រត្ូវរបាប់បុរគលិក្េៅឯ
េសវា FDR ឲើយបានឆប់តាមែដលអាចេ្វេើ ៅបាន។ េនោះានន័យថា FDR បញ្ើឈប់េសវា ឬមិនបនតេសវាេៅមុខ
េទៀត្។ បុែនត របសិនេបើរូភារីឯក្ភាព ពួក្េរអាចចូលរួមេៅក្នុង FDR េដ្យមិនចំបាច់សថិត្ក្នុងបនទប់ែត្មួយ
េនាោះេទ។
ពុំានលក្ខខណឌចំើបាច់

មួយែដលរត្ូវេ្វឿ
ើ រសនើាចំេពាោះ FDR េនាោះេទ របសិនេបើានឿររបរពឹត្តអំេពើ

ហិងើាក្នុងររួារឬឿររំេលាភបំពានេលើក្ុារជេដើម។

េត្ើរត្ូវចំ

យរបាក្់េលើអខ
វី ោះល ?

FDR ានលក្ខណៈរហ័សជង និងេថាក្ជងឿរេដ្ោះរាយវិវាទេៅត្ុលាឿរ ឬឿរបង់របាក្់តាមផលូវចើាប់។
េសវា FDR យក្ៃថ្លេសវាេៅតាមាណើនភាពហិរញ្ដវត្ថុរបស់អនក្។ អនក្រត្ូវរបាប់េសវា FDR ឲើយបានដឹងថាអនក្ជ
អនក្ានរបាក្់ចំណូលក្រមិត្ទាប ឬធាលើប់ជួបវិបត្តិហិរញ្ដវត្ថុពីមុនមក្។

េត្ើបញ្ហែើ ដលបាននិោយេៅ FDR ានលក្ខណៈសាឃត្
ើ ់ េហើយេត្ើបញ្ហទា
ើ ង
ំ េនាោះ
អាចេរបើរបាស់េៅឯត្ុលាឿរបានែដរេទ?
អវីទាំងអស់ែដលអនក្បាននិោយេៅចំេពាោះមុខបុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR រឺជឿរសាឃើត្់ េលើក្ែលងក្នុង
ក្រណីមួយចំនួនដូចជ ក្រណីឿរពារឿរររាមក្ំែហង្ងន់្ងរដល់អាយុជីវិត្ ឬសុខភាពរបស់អនក្

ានើក្់ ឬ

រណៈក្ាមើឿរៃនបទឧរក្ិដឌជេដើម។
អវីែដលអនក្បាននិោយក្នុងេពលជួបជមួយ FDR មិនអាចយក្េៅេរបើរបាស់ជភសតុតាងេៅឯត្ុលាឿរបាន
េនាោះេទ។ ក្៏បុែនត បុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR រត្ូវេ្វើឿររាយឿរណ៍ពីក្រណីរំេលាភបំពានេលើក្ូន ឬក្៏អវី
េផើឝងេទៀត្ ែដលបង្ហើញថាក្ូនក្ំពុងសថិត្ក្នុងាណើនភាពរបឈមនឹងេរេោះថានើក្់ពីឿររំេលាភបំពាន េហើយឿរណ៍
េនោះអាចេរបើជភសតុតាងេៅក្នុងឿលៈេទសៈ

មួយ។

េត្ើានអវីេក្ើត្េឡើងចំេពាោះក្ិចរច ពមេរពៀងែដលេ្វេើ ឡើងេៅឯ FDR?
របសិនេបើអនក្បានរពមេរពៀងេលើឿរេរៀបចំែផនឿរសរាប់ក្ូនៗរបស់អនក្ េនាោះឿររពមេរពៀងេនោះនឹងបញ្ចូល
េៅក្នុងែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ ។ ែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ រត្ូវែត្េ្វេើ ឡើងជលាយលក្ខណ៍អក្ើឝរ ានចុោះ
ឿលបរិេចឆទ និងហត្ថេលៀរបស់ឪពុក្ាដើយទាំងពីរ។ ក្ិចចរពមេរពៀង ឬែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយរបស់អនក្
អាចរួមបញ្ចូលនូវយនតឿរនានាេដើមើបីផ្លើស់បតូរឿរេរៀបចំែផនឿរ និងឿរេដ្ោះរាយបញ្ហើែខវងរំនិត្េនើ។
ែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ អាចយក្មក្ពិភាក្ើាេនា
ើ រជថ្មបា
ី នររប់េពល របសិនេបើចំបាច់។
សូមចងចំថា រាល់ឿរផ្លើស់បតូរនានាេៅេលើឿរេរៀបចំេៅក្នុងឿរែថ្រក្ើា ក្ូនរបស់អនក្អាចបោះពាល់ដល់អាហារ
ក្ិចច ឿរឧបត្ថមភរបាក្់ចំណូល និងឿរជួយបង់ៃថ្លចំ

យេផើឝងៗក្នុងររួារ។ វិធានពិេសសនានាែដលអនុវត្ត

រួមបញ្ចូលនូវអាហារក្ិចចេៅក្នុងែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយរបស់អនក្ ។ ឧទាហរណ៍ របសិនេបើែផនឿរេ្វជ
ើ ឪពុក្
ាឍើយរបស់អនក្ បានក្ំណត្់ពីចំនួនទឹក្របាក្់សរាប់អាហារក្ិចចេនាោះអាហារក្ិចចមិនអាចអនុវត្តបានេនាោះេទ
េលើក្ែលងែត្វាជក្ិចចរពមេរពៀង សតីពីអាហារក្ិចែច ដលានសុពលភាព និងក្នុងក្រណីែដលអនក្ ឬឪពុក្ាដើយ
េផើឝងរបស់ក្ូនេនាោះេសនស
ើ ុំឲើយទទួលយក្អាហារក្ិចច។

របសិនេបើអនក្ចង់េ្វឲ
ើ ើយក្ិចចរពមេរពៀងចុងេរឿយសតីពីែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាដើយ ទាក្់ទងនឹងរទពើយសមើបត្តិ/ឿរ
េរៀបចំៀង ហិរញ្ដវត្ថុរបរពឹត្តេៅរសបតាមចើាប់ អនក្អាចដ្ក្់ពាក្ើយេសនើសេុំ ៅត្ុលាឿរេដើមើបីឲើយក្ិចរច ពមេរពៀង
របស់អនក្ឿលើយជដីឿឯក្ភាព។ អនក្េ្វឿ
ើ រង្រេនោះេដ្យខលួនឯង ឬេសនេើ មធាវីរបស់អនក្ឲើយេ្វវា
ើ ជំនួសអនក្បាន។

ចុោះរបសិនេបើ FDR មិនអាចេ្វបា
ើ នវិញ?
របសិនេបើអនក្មិនានឿរឯក្ភាពេនើេនាោះេទ FDR អាចជួយអនក្ ដូចជជួយឲើយអនក្និងអត្ីត្បតីឬរបពនធអនក្ពីមុន
េ្វឿ
ើ ររបារស័យទាក្់ទងេនបា
ើ នលអរបេសើរ។ របសិនេបើអនក្បានាក្លើបងេរបើរបាស់េសវា FDR េហើយ បុែនតេៅ
ែត្រត្ូវេៅត្ុលាឿរេដើមើបីេសនស
ើ ុំដីឿរបង្គើប់េ្វើជឪពុក្ាដើយ េនាោះអនក្រត្ូវានលិខិត្បញ្ងើក្់ែដលទទួលាគើល់
េដ្យអនក្អនក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR។
លិខិត្បញ្ងើក្់េនាោះនឹងានែចងពីបញ្ហើដូចៀងេរឿម៖
•

អនក្និងភារីដៃទេទៀត្បានចូលរួមនិងរបឹងែរបងឲើយអស់លទធភាពេដ្ោះរាយវិវាទ

•

អនក្និងភារីដៃទេទៀត្ែដលបានចូលរួម បុែនតភារីាខើង ឬភារីទាំងពីរមិនបានពើាោមេដ្ោះរាយ
វិវាទេនាោះេទ

•

ភារីាខើងេទៀត្មិនបានចូលរួម

•

អនក្េ្វប
ើ ុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR បានេ្វឿ
ើ រសេរមចចិត្ថា
ត ក្រណីរបស់អនក្មិនាក្សមនឹង
េសវា FDR ឬ

•

បុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR បានេ្វឿ
ើ រសេរមចចិត្តថា វាមិនាក្សមេដើមើបីបនតេដ្ោះរាយបញ្ហើ
តាមនីត្ិវិ្ីរបស់េសវា FDR េទ ។

អនក្ក្៏រត្ូវចងចំផងែដរថា របសិនេបើអនក្មិនបានចូលរួមជមួយ FDR របឹងែរបងឲើយអស់លទធភាពេដើមើបីចូលរួម
េនាោះវាអាចនឹងានផលបោះពាល់េៅដល់េពលេវលាៃនសវនាឿររបស់អនក្។ ត្ុលាឿរក្៏អាចនឹងបង្គើប់ឲើយអនក្
េចញៃថ្លចំ

យផលូវចើាប់របស់ភារីាខើងេទៀត្ផងែដរ។

េត្ើខញុំេ្វឿ
ើ រទំនាក្់ទំនងបុរល
គ ក្
ិ ជំនាញែផនក្េសវា FDR ែដលានឿរទទួលាគល
ើ បា
់ នេដ្យរេបៀប

?

សរាប់ព័ត្៌ានបែនថម សូមទូរសពទេៅឿន់ែខើឝទូរសពទផតល់ដំបូនាមើនទំនាក្់ទំនងររួារ តាមរយៈេលខ
1800 050 321 ពីេាើង 8រពឹក្ ដល់ 8យប់ ពីៃថ្ងចនទ ដល់ៃថ្ងសរុ ក្ និងពីេាើង 10 រពឹក្ ដល់ 4លាឃើច េៅៃថ្ង
េៅរ៍ (េលើក្ែលងែត្ៃថ្ងបុណើយជត្ិបុេ

្ើោះ)។

អនក្អាចចូលេៅឿន់េសវាទំនាក្់ទំនងររួារតាមរបព័នធអ៊ីន្័រណីត្ តាមរយៈ
www.familyrelationships.gov.au
សរាប់ព័ត្៌ានបែនថមអំពីអាហារក្ិចច សូមចូលេៅឿន់េរហទំព័រ www.humanservices.gov.au

