
 

ដំេ ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ 
រដ្ឋើភិបាលអូស្រាឍើលីបានផតល់ជំនួយហិរញ្ដវត្ថុសរាបេ់សវាេដ្ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ េដើមើបីជួយដល់ររួារ
អូស្រាឍើលីក្នុងឿរពិភាក្ើា និងឯក្ភាពេៅេលើឿរេរៀបចំែផនឿរ ែដលផតល់របេោជន៍លអបំផុត្សរាប់កូ្នៗរបស់
ពួក្េរ េដ្យមិនចំបាច់េឡើងដល់តុ្លាឿរេឡើយ។ 

េត្ើអវេីៅជដំេ ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ (FDR)? 

ដំេ ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ (FDR) រឺជវាក្ើយសពទចើាប់េរបើក្នុងេសវានានា (ដូចជឿរសំរុោះសំរួល) ែដល
ជួយរបជជនរងផលប ោះពាល់ពីឿរេៅែបក្េនើ ឬឿរែលងលោះេនើ េដើមើបីេដ្ោះរាយបញ្ហើវិវាទេៅក្នុងររួារ។ 
FDR អាចជួយឲើយរបជជនានឿរឯក្ភាពេៅេលើបញ្ហើមួយចំនួន ទាក់្ទងនឹងរទពើយសមើបត្តិ របាក្់ឿស 
ជពិេសស រឺទាក់្ទងនឹងកូ្នៗរបស់ពួក្េរ។ 

FDR រត្ូវបានផតល់ជូនេដ្យរក្ុមបុរគលឬអងគឿរមួយចំនួន ឧទាហរណដូ៍ចជ មជើឈមណឌលទំនាក់្ទំនងររួារ 
អងគឿរសហរមន៍ េបសក្ក្មមជំនួយែផនក្ចើាប់ និងរក្ុមបុរគលដៃទេទៀត្ ដូចជ េមធាវី បុរគលិក្សងគមកិ្ចច និង
អនក្ចិត្តាស្រសតជេដើម។ របសិនេបើអនក្រសេ់ៅក្នុងតំ្បន់ដ្ច់រសោល អនក្អាចទទួលបានេសវា FDR តាមរយៈ
ទូរសពទ។ 

េត្ើ FDR ពតិ្ជចបំាចែ់មនេទ? 

េដើមើបីេ្វើឿរេសនើសុចំើាប់ររួារពីតុ្លាឿរ សរាបដី់ឿបង្គើប់ឲើយេ វ្ើជឪពុក្ាឍើយ អនក្រត្ូវានលិខិត្បញ្ងើក់្
េចញេដ្យអនក្េ្វើឿរៀងែផនក្េសវា FDR េលើក្ែលងែត្ក្រណីែលងមួយចំនួនដូចៀងេរឿម៖ 



• អនក្កំ្ពុងដ្ក់្ពាក្ើយសុដីំឿរយល់រពម 

• អនក្កំ្ពុងេ្វើឿរេឆលើយត្បេៅនឹងពាក្ើយេសនើសុ ំ

• បញ្ហើានលក្ខណៈបនាតើន់ 

• ានឿរេក្ើត្េឡើង ឬានហានិភ័យៃនឿរេក្ើត្េឡើងនូវអំេពើហិងើាក្នុងររួារ ឬឿររំេលាភបំពាន
េលើកុ្ារ។ 

• ភារីាខើងមិនអាចចូលរួមេដ្យសក្មម (ឧទាហរណ៍៖ េដ្យារខវោះសមត្ថភាព) ឬ 

• េដ្យារបុរគលានើក់្េនាោះបានរបរពឹត្តេលមើសចើាប់ និងបង្ហើញពីឿរមិនេេរព ង្ន់ ង្រតាមដីឿបង្គើប់
របស់តុ្លាឿរក្នុងរយៈេពល12 ែខចុងេរឿយ។ 

លក្ខខណឌចូលរួមក្នុងេសវា FDR អនុវត្តតាមឿរដ្ក់្ពាក្ើយេសនើសុថំ្មី និងឿរដ្ក់្ពាក្ើយេសនើសុែំដលេ្វើឿរផ្លើស់បតូរ
េៅតាមដីឿរបង្កើប់ឲើយចិញ្ចឹមែថ្រក្ើាកូ្នែដលានរាប់។ លិខិត្បញ្ងើក្់អាចផតល់ជូនបានតាមរយៈបុរគលិក្
ជំនាញែផនក្េសវា FDR ែត្ប ុេ ្ើោះ ែដលានឿរទទួលាគើល់េដ្យចើាប់ររួារ (បុរគលិក្ជំនាញែផនក្
ដំេ ោះរាយវិវាទក្នុងររួារ) បទបញ្ដត្តិនានាក្នុងឆនើ ំ2008។ 

េហត្អុវរីត្វូេ្វើឿរាក្លើបងេសវា FDR? 

ឧទាហរណ៍ FDR អាចជួយអនក្និងអតី្ត្បតរីបពនធរបស់អនក្ ឬៃដរូរបស់អនក្ ឲើយឯក្ភាពេលើដំេ ោះរាយមួយ
ចំនួនែដលសមរសបសរាប់អនក្ទាំងសងៀង និងកូ្នេៅរបស់អនក្។ េសវាេនោះអាចអនុវត្តបាន ានលក្ខណៈ
សាឃើត់្ េហើយវាានរបសិទធភាព!   

សូមេ្វើឿរាក្លើបងេសវា FDR មុនេពលអនក្េឡើងដល់តុ្លាឿរ។ របសិនេបើអនក្អាចេដ្ោះរាយឿរែខវង
រំនិត្េនើបាន េនាោះអនក្នឹងចំេណញេពលេវលា ថ្វិឿ និងឿត់្បនថយភាពតានតឹ្ងក្នុងចិត្តបានោ ើងេរចើន។ 
េដើមើបីឲើយេសវា FDR ានដំេណើរឿរ រូភារីរត្ូវេចោះេោរយល់អ ើ្ារស័យេនើេៅវិញេៅមក្។ 

េត្ើពត័្ា៌នអវខីលោះែដលបុរគលកិ្ជំនាញែផនក្ FDR នងឹផតលឲ់ើយខញុ?ំ 

មុនេពលែដលអនក្ចប់េផតើមេសវា FDR បុរគលិក្ជំនាញែផនក្ FDR របសអ់នក្រត្ូវរបាបអ់នក្អំពីនីតិ្វិ្ីៃន FDR 
សិទធិរបស់អនក្ (រួមទាំងសិទធិក្នុងឿរបឋឹងពីេសវា) លក្ខណៈសមើបត្តិរបស់ផតល់េសវា និងត្ៃមលេសវាផងែដរ។ 



របសិនេបើអនក្ពើាោមេដ្ោះរាយឿរែខវងរំនិត្េនើទាក់្ទងនឹងេរឿងកូ្នេៅរបស់អនក្ បុរគលិក្ជំនាញែផនក្ 
FDR រត្ូវផតល់ព័ត៌្ានដល់អនក្អំពីែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ និងេសវាដៃទេផើឝងេទៀត្េដើមើបីជួយអនក្។ 

អនក្ ខលោះែដលអាចេៅឿន ់FDR បាន? 

មនុសើឝែដលានឿរែខវងរំនិត្េនើរត្ូវចូលរួមេៅក្នងនីតិ្វិ្ៃីនេសវា FDR។ េបើអាចេ្វើេៅបាន អនក្អាចនំា
សាជិក្ររួាររបស់អនក្ ឬក៏្អនក្ជួយឧបត្ថមភេៅជមួយអនក្ រួមានេមធាវីផងែដរ។ ក៏្ប ុែនត ឿរចូលរួមរបស់
េមធាវីេៅក្នុងេសវា FDR រឺរត្ូវសថិត្េៅេរឿមឆនាតើនុសិទធិរបស់អនក្ផតល់េសវា។ របសិទធេបើអនក្ានរេរាងនំា
េមធាវីរបស់អនក្េៅជមួយ អនក្រួរេ្វើឿរពិភាក្ើាបញ្ហើេនោះ ជមួយអនក្ផតល់េសវា FDR ឲើយបានឆប់តាមែដល
អាចេ្វើេៅបាន។ 

េត្ើក្នូរបសខ់ញុនំឹងរត្វូរួមបញ្ចលូេៅក្នងុេសវា FDR ែដរឬេទ? 

េទ។ ប ុែនតវាអារស័យេៅេលើឿលៈេទសៈនិងក្តាឍើរួមផើឝំជេរចើនដូចជអាយុនិងនីតិ្ភាពរបស់កូ្នអនក្ អនក្របឹក្ើា
េោបល់េៅក្នុងររួារ ឬអនក្ចិត្តាស្រសតកុ្ារ ែដលអាចេ្វើឿរជែជក្េនើជមួយកូ្នរបសអ់នក្បាន។ របឿរេនោះ
អាចេ្វើេៅបានអារស័យេលើឿរឯក្ភាពេនើពីឪពុក្ាដើយ។ 

េត្ើានអវីខលោះេក្ើត្េឡើងេៅក្នុងអឡំុងេពលៃនេសវា FDR? 

មុនេពលែដលេសវា FDR អាចចប់េផតើមបាន ឿរវាយត្ៃមលមួយែដលរត្វូេ្វើេឡើងេដើមើបីឲើយដឹងថា េត្ើេសវា FDR 
សមរសបនឹងាណើនភាពរបស់អនក្ែដរឬេទ។ បុរគលិក្ជំនាញែផនក្ FDR នឹងមិនលំេអៀង េហើយមិនឿន់េជើងៀង
 េទ ។ ពួក្េរអាចជួយអនក្ក្នុងឿរែសវងរក្បញ្ហើររួារេៅតាមលក្ខណៈវត្ថុវិស័យនិង
ានលក្ខណៈវិជជាន។ ផទុយេនើពីឿររបឹក្ើាេោបល់ FDR មិនេផ្ឍើត្េៅេលើមេនាសេញ្ចត្នាេៅក្នុងទំនាក់្ទំនង
េនាោះេទ។ េសវាេនោះេផ្ឍើត្សំៀន់េលើឿរេដ្ោះរាយវិវាទជក់្ែសឋង មួយ។ 

អនក្រត្ូវបានេរេលើក្ទឹក្ចិត្តឲើយេ្វើឿរពើាោមេដ្ោះរាយវិវាទរបក្បេដ្យភាពឈលើសៃវ េដ្យានឿរជួយ
េរជមែរជងពីបុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR។ 



FDR អាចជួយភារីទាំងសងៀងេដើមើបីពិភាក្ើាេលើបញ្ហើនានា ពិនិត្ើយេមើលពជីេរមើសនានា និងែសវងរក្នូវ
មេ្ើាបាយលអបំផុត្េដើមើបីសេរមចបាននូវឿរឯក្ភាពេនើ។ ជពិេសស អនក្អាចេរបើរបាស់ FDR េដើមើបីអភិវឌើឍ
ែផនឿរចិញ្ចឹមបីបាច់ែថ្រក្ើាកូ្នរបស់អនក្េដើមើបីេ្វើេរៀបចំែផនឿរមួយសរាបកូ់្នរបស់អនក្។ បុរគលិក្ជំនាញ
ែផនក្េសវា FDR នឹងេ្វើឿររត្តួ្ពិនិត្ើយថាេត្ើបុរគលានើក់្ៗានឿរយល់ដឹងពីអវីែដលបាននិោយនិងបាន
ឯក្ភាពេនើែដរេទ។ 

េៅេពលែដល FDR មិនានដំេណើរឿរ បុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR អាចេ្វើឿរេសនើសុសំរាប់ជេរមើស
ដៃទេផើឝងេទៀត្ ដូចជេសវារបឹក្ើាេោបល់ររួារជេដើម។ 

ចោុះរបសនិេបើអនក្ានអារមមណថ៍ាេមើនសុវត្ថភិាពវិញ? 

វាានារៈសំៀន់ ស់ែដលអនក្ានអារមមណ៍ថាានសុវត្ថិភាព មិនថាមុនេពល អំឡុងេពល ឬេរឿយេពល
ទទួលេសវា FDR េនាោះេទ។ 

របសិនេបើអនក្ានឿររពួយបារមភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់អនក្ ឬសុវត្ថិភាពរបស់កូ្នអនក្ អនក្រត្ូវរបាប់បុរគលិក្េៅឯ
េសវា FDR ឲើយបានឆប់តាមែដលអាចេ្វើេៅបាន។ េនោះានន័យថា FDR បញ្ើឈប់េសវា ឬមិនបនតេសវាេៅមុខ
េទៀត្។ ប ុែនត របសិនេបើរូភារីឯក្ភាព ពួក្េរអាចចូលរួមេៅក្នុង FDR េដ្យមិនចំបាច់សថិត្ក្នុងបនទប់ែត្មួយ
េនាោះេទ។  

ពំុានលក្ខខណឌចំើបាច់ មួយែដលរត្ូវេ្វើឿរសនើាចំេពាោះ FDR េនាោះេទ របសិនេបើានឿររបរពឹត្តអំេពើ
ហិងើាក្នុងររួារឬឿររំេលាភបំពានេលើកុ្ារជេដើម។ 

េត្ើរត្ូវចំ យរបាក្េ់លើអវខីលោះ? 

FDR ានលក្ខណៈរហ័សជង និងេថាក្ជងឿរេដ្ោះរាយវិវាទេៅតុ្លាឿរ ឬឿរបង់របាក្់តាមផលូវចើាប់។ 
េសវា FDR យក្ៃថ្លេសវាេៅតាមាណើនភាពហិរញ្ដវត្ថុរបស់អនក្។ អនក្រត្ូវរបាបេ់សវា FDR ឲើយបានដឹងថាអនក្ជ
អនក្ានរបាក្ចំ់ណូលក្រមិត្ទាប ឬធាលើប់ជួបវិបត្តិហិរញ្ដវត្ថុពីមុនមក្។ 



េត្ើបញ្ហើែដលបាននិោយេៅ FDR ានលក្ខណៈសាឃើត្ ់េហើយេត្ើបញ្ហើទាងំេនាោះ
អាចេរបើរបាសេ់ៅឯត្ុលាឿរបានែដរេទ? 

អវីទាំងអស់ែដលអនក្បាននិោយេៅចំេពាោះមុខបុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR រឺជឿរសាឃើត់្ េលើក្ែលងក្នុង
ក្រណីមួយចំនួនដូចជ ក្រណីឿរពារឿរររាមកំ្ែហង ង្ន់ ង្រដល់អាយុជីវិត្ ឬសុខភាពរបស់អនក្ ានើក់្ ឬ 
រណៈក្ាមើឿរៃនបទឧរក្ិដឌជេដើម។ 

អវីែដលអនក្បាននិោយក្នុងេពលជួបជមួយ FDR មិនអាចយក្េៅេរបើរបាសជ់ភសតុតាងេៅឯតុ្លាឿរបាន
េនាោះេទ។ ក៏្ប ុែនត បុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR រត្ូវេ វ្ើឿររាយឿរណពី៍ក្រណីរំេលាភបំពានេលើកូ្ន ឬក៏្អវី
េផើឝងេទៀត្ ែដលបង្ហើញថាកូ្នកំ្ពុងសថិត្ក្នុងាណើនភាពរបឈមនឹងេរេោះថានើក់្ពីឿររំេលាភបំពាន េហើយឿរណ៍
េនោះអាចេរបើជភសតុតាងេៅក្នុងឿលៈេទសៈ មួយ។ 

េត្ើានអវីេក្ើត្េឡើងចំេពាោះក្ចិចរពមេរពៀងែដលេ្វើេឡើងេៅឯ FDR? 

របសិនេបើអនក្បានរពមេរពៀងេលើឿរេរៀបចំែផនឿរសរាប់កូ្នៗរបស់អនក្ េនាោះឿររពមេរពៀងេនោះនឹងបញ្ចូល
េៅក្នុងែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ ។ ែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ រត្ូវែត្េ្វើេឡើងជលាយលក្ខណ៍អក្ើឝរ ានចុោះ
ឿលបរិេចឆទ និងហត្ថេលៀរបស់ឪពុក្ាដើយទំាងពីរ។ កិ្ចចរពមេរពៀង ឬែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយរបស់អនក្  
អាចរួមបញ្ចូលនូវយនតឿរនានាេដើមើបីផ្លើស់បតូរឿរេរៀបចំែផនឿរ និងឿរេដ្ោះរាយបញ្ហើែខវងរំនិត្េនើ។ 
ែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយ អាចយក្មក្ពិភាក្ើាេនើារជថ្មបីានររប់េពល របសនិេបើចំបាច់។ 

សូមចងចំថា រាល់ឿរផ្លើស់បតូរនានាេៅេលើឿរេរៀបចំេៅក្នុងឿរែថ្រក្ើា កូ្នរបស់អនក្អាចប ោះពាល់ដល់អាហារ
កិ្ចច ឿរឧបត្ថមភរបាក្ចំ់ណូល និងឿរជួយបង់ៃថ្លចំ យេផើឝងៗក្នុងររួារ។ វិធានពិេសសនានាែដលអនុវត្ត
រួមបញ្ចូលនូវអាហារកិ្ចចេៅក្នុងែផនឿរេ្វើជឪពុក្ាឍើយរបស់អនក្ ។ ឧទាហរណ ៍របសិនេបើែផនឿរេ្វើជឪពុក្
ាឍើយរបស់អនក្ បានកំ្ណត់្ពីចំនួនទឹក្របាក្ស់រាបអ់ាហារកិ្ចចេនាោះអាហារកិ្ចចមិនអាចអនុវត្តបានេនាោះេទ 
េលើក្ែលងែត្វាជកិ្ចចរពមេរពៀង សតីពីអាហារកិ្ចចែដលានសុពលភាព និងក្នុងក្រណីែដលអនក្ ឬឪពុក្ាដើយ
េផើឝងរបស់កូ្នេនាោះេសនើសុំឲើយទទួលយក្អាហារកិ្ចច។ 



របសិនេបើអនក្ចង់េ្វើឲើយក្ិចចរពមេរពៀងចុងេរឿយសតីពីែផនឿរេ វ្ើជឪពុក្ាដើយ ទាក់្ទងនឹងរទពើយសមើបត្តិ/ឿរ
េរៀបចំៀង ហិរញ្ដវត្ថុរបរពឹត្តេៅរសបតាមចើាប់ អនក្អាចដ្ក់្ពាក្ើយេសនើសុេំៅតុ្លាឿរេដើមើបីឲើយកិ្ចចរពមេរពៀង
របស់អនក្ឿលើយជដីឿឯក្ភាព។ អនក្េ្វើឿរង្រេនោះេដ្យខលួនឯង ឬេសនើេមធាវីរបស់អនក្ឲើយេ្វើវាជំនួសអនក្បាន។ 

ចោុះរបសនិេបើ FDR មនិអាចេ្វើបានវញិ? 

របសិនេបើអនក្មិនានឿរឯក្ភាពេនើេនាោះេទ FDR អាចជួយអនក្ ដូចជជួយឲើយអនក្និងអតី្ត្បតីឬរបពនធអនក្ពីមុន
េ្វើឿររបារស័យទាក់្ទងេនើបានលអរបេសើរ។ របសិនេបើអនក្បានាក្លើបងេរបើរបាស់េសវា FDR េហើយ ប ុែនតេៅ
ែត្រត្ូវេៅតុ្លាឿរេដើមើបីេសនើសុំដីឿរបង្គើប់េ្វើជឪពុក្ាដើយ េនាោះអនក្រត្ូវានលិខិត្បញ្ងើក្់ែដលទទួលាគើល់
េដ្យអនក្អនក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR។ 

លិខិត្បញ្ងើក្់េនាោះនឹងានែចងពីបញ្ហើដូចៀងេរឿម៖ 

• អនក្និងភារីដៃទេទៀត្បានចូលរួមនិងរបឹងែរបងឲើយអស់លទធភាពេដ្ោះរាយវិវាទ  

• អនក្និងភារីដៃទេទៀត្ែដលបានចូលរួម ប ុែនតភារីាខើង ឬភារីទាំងពីរមិនបានពើាោមេដ្ោះរាយ
វិវាទេនាោះេទ 

• ភារីាខើងេទៀត្មិនបានចូលរួម 

• អនក្េ្វើបុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR បានេ្វើឿរសេរមចចិត្តថាក្រណីរបស់អនក្មិនាក្សមនឹង
េសវា FDR ឬ  

• បុរគលិក្ជំនាញែផនក្េសវា FDR បានេ្វើឿរសេរមចចិត្តថា វាមិនាក្សមេដើមើបីបនតេដ្ោះរាយបញ្ហើ
តាមនីតិ្វិ្ីរបស់េសវា FDR េទ ។ 

អនក្ក៏្រត្ូវចងចំផងែដរថា របសិនេបើអនក្មិនបានចូលរួមជមួយ FDR របឹងែរបងឲើយអស់លទធភាពេដើមើបីចូលរួម 
េនាោះវាអាចនឹងានផលប ោះពាល់េៅដល់េពលេវលាៃនសវនាឿររបស់អនក្។ តុ្លាឿរក៏្អាចនឹងបង្គើប់ឲើយអនក្
េចញៃថ្លចំ យផលូវចើាប់របស់ភារីាខើងេទៀត្ផងែដរ។ 



េត្ើខញុំេ្វើឿរទនំាក្ទ់ំនងបុរគលកិ្ជនំាញែផនក្េសវា FDR ែដលានឿរទទលួាគើលប់ានេដ្យរេបៀប ? 

សរាប់ព័ត៌្ានបែនថម សមូទូរសពទេៅឿន់ែខើឝទូរសពទផតល់ដំបូនាមើនទំនាក់្ទំនងររួារ តាមរយៈេលខ     
1800 050 321 ពីេា ើង 8រពឹក្ ដល ់8យប ់ពីៃថ្ងចនទ ដលៃ់ថ្ងសរុក្ និងពីេា ើង 10 រពឹក្ ដល ់4លាឃើច េៅៃថ្ង
េៅរ ៍(េលើក្ែលងែត្ៃថ្ងបុណើយជតិ្ប ុេ ្ើោះ)។ 

អនក្អាចចូលេៅឿន់េសវាទំនាក់្ទំនងររួារតាមរបព័នធអ ៊ីន្័រណីត្ តាមរយៈ 
www.familyrelationships.gov.au 

សរាប់ព័ត៌្ានបែនថមអំពីអាហារកិ្ចច សូមចូលេៅឿន់េរហទំព័រ www.humanservices.gov.au  

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