
�ស�ី និងកូនៗរបស់ពកួេគ អចទទលួរងទ្រមង់េផ្សងៗៃនឥរយិាបទេឃារេឃ និងកររេំលភបំពន។ ស�តិិបង� ញថា 
ឥរយិាបថេនះ្រត�វបាន្រប្រពឹត�ជាេលីសលប់េដយបុរស។ 

េដីម្បជីួយអ�កក�ុងករកណំត់អត�ស�� ណ គា្ំរទ នងិេឆ�ីយតបយ៉ាង្របសទិ�ិភាពចេំពះបុគ�ល និង្រក�ម្រគ�សរែដលអច 
ទទួលរងនូវអំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល ក�ុង្រគ�សរ និងេលផី�ូវេភទ (DFSV) វសំខន់ណាស់ែដល្រត�វដឹងថា 
េតីវជាអ�ី និងអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបានេដីម្បជីយួ។

េតីអំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល ក�ុង្រគ�សរ និងេលីផ�ូវេភទ 

(DFSV) ជាអ�ី? 

អំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល និងក�ុង្រគ�សរ គឺជាអកប្បកិរយិា 
រេំលភបំពនេធ�ីេឡងីេដយៃដគូមា� ក់ ៃដគូអតីតកល នរណាែដល 
ជនរងេ្រគាះស�ិតក�ុងទំនាក់ទំនងជិតស�ិទ�ជាមួយ ឬពីសមាជិក 
្រគ�សររបស់នាង រមួទងំមនុស្សេ្រចីនជំនាន់ ែដល្រត�វបានេ្របី 
េដីម្ប្ីរគប់្រគង ឬបំភិតបំភ័យជនរងេ្រគាះ។ 

វមិន្រតឹមែតជារងកយបុ៉េណា� ះេទ 

អំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល អចរួមមាន៖ 

• អំេពីហងិ្សោេលីរងកយបណា� លឱ្យរងរបួស - ករវយដំ ករខំ
កររុញ្រចន ករទត់ធាក់ ករ្រចបាច់ក

• អំេពីហងិ្សោខងផ�ូវេភទ - ករបង�ំឱ្យនរណាមា� ក់រមួេភទ។
វអចរប់ប��ូ លទងំករចប់រេំលភ និងកររេំលភបំពន
ខងផ�ូវេភទ ស�ន�ករ និងកររេំលភបំពនផ�ូវេភទេលីកុមារ

• កររេំលភបំពនេលីអរម�ណ៍ ឬផ�ូវចិត� - ករេជរ្របមាថ
ឬេធ�ីឱ្យៃដគូអម៉ាស់ជាសធារណៈ

• កររេំលភបំពនេដយពក្យសំដី - ករែ្រសកដក់
ករេជរ្របមាថ ឬកររះិគន់ៃដគូជានិច�

• កររេំលភបំពនខងសង�ម - ករដក់ឱ្យេនដច់ពីេគ
និងករទប់ស� ត់នរណាមា� ក់មិនឱ្យជួបមិត�ភក�ិ និង្រក�ម្រគ�សរ

• កររេំលភបំពនផ�ូវវ�ិ� ណ - ករបដិេសធ ឬេ្របីជំេនឿ
និងករអនុវត�ខងផ�ូវសសនាេដីម្ប្ីរគប់្រគង និង្រត�ត្រត
នរណាមា� ក់

• ករបំផា� ញ្រទព្យសម្បត�ិ - េដីម្ប្ីរគប់្រគង បំភិតបំភ័យ គំរមកំែហង
ឬបនា� បបេនា� ក

• កររេំលភបំពនហរិ��វត�ុ - ករ្រគប់្រគងហរិ��វត�ុ 
ឬបដិេសធចំេពះ្របាក់កសចបំាច់

• ករគំរមគំែហងេធ�ីឱ្យឈចឺប់ - រមួទងំសត�ចិ�� ឹម និងកុមារ

• ករឈ�បចប់ - ករេដញតមនរណាមា� ក់្របឆាងំនឹង
ឆន�ៈរបស់ពួកេគ េដយផា� ល់ ឬតមអីុនធឺណិត

• កររខំនយាយេីលីផ�ូវេភទ និងករបំភិតបំភ័យេន
កែន�ងេធ�ីករ និងេនទីសធារណៈ

• ករកត់ែស្បកចុង្របដប់បន�ពូជ�ស�ី

• អពហ៍ពិពហ៍េដយបង�ំ និងអពហ៍ពិពហ៍កុមារ

• បទឧ្រកិដ�ែដលេគេហថា  ‘ជាកិត�ិយស’ - ពក់ព័ន�
នឹងអំេពីហងិ្សោ និងករបំភិតបំភ័យេដីម្ប្ីរគប់្រគង�ស�ី
េដយែផ�កេលីករយល់េឃញីថា នាងបាន្រប្រពឹត�តម
រេបៀបមួយែដលនាមំកនូវភាពអម៉ាស់ដល់្រក�ម្រគ�សរ

• កររេំលភបំពនទក់ទងនឹងបណា� ករ - ជាជំនូនបណា�
ករែដល្រត�វបានគិតថាមិនេពញចិត�ពីកូនកំេលះ និង/ឬ
្រគ�សររបស់គាត់។ វអចបណា� លឱ្យមានករេបៀតេបៀន
យាយកូីន្រកមំុមុនេពល ក�ុងអំឡុងេពល និងេ្រកយេពល
េរៀបករ េហយីកររេំលភបំពន និងអំេពីហងិ្សោេដីម្បជំីរតិ
ទរៃថ�បណា� ករែដលេកីនេឡងី។ ក�ុងករណីធ�ន់ធ�រ វអច
បណា� លឱ្យស� ប់។

 សន�ឹកេហតុករណ៍ 1 

ករទទួលស� ល់អំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល ក�ុង្រគ�សរ 

និងេលីផ�ូវេភទ 
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េ្រកមច្បាប់ 

មនុស្ស្រគប់រូបមានសិទ�ិរស់េន្របកបេដយសុវត�ិភាព និងទទួល 
បានករេគារព។ ច្បាប់េន្របេទសអូ�ស� លីអនុវត�ចំេពះបុរស 
និង�ស�ីេស�ីៗគា� ។ DFSV មិនទទួលយកបានេទ េហីយវជាបទ 
ឧ្រកិដ�កម�្របឆាងំនឹងច្បាប់។ 

េនរដ�អូ�ស� លីខងត្ូបង តមច្បាប់ ជនេល�ីស DFSV អច្រត�វ 
បានជាប់ករេចទ្របកន់ពីបទរេំលភបំពន ឬ្របសិនេបី 
នាឱំ្យមានកររងរបួស ែដលបណា� លឱ្យមានករឈចឺប់។ 

េតីខ�ុ ំអចដឹងេដយរេបៀបណា ្របសិនេបីនរណាមា� ក់ 

កំពុងទទួលរងនូវ DFSV? 

DFSV កំពុងែតេធ�ីឱ្យខូចខតដល់ជនរងេ្រគាះ កុមារ ្រគ�សរ 
និងមិត�ភក�ិរបស់ពួកេគ។ វអចេកីតេឡងីចំេពះនរណាមា� ក់ 
េដយមិនគិតពីអយុ វណ�ៈ និនា� ករេភទ សមត�ភាព ពូជសសន៍ 
េភទ ឬសសនា។ 

ស�� មួយចំនួនែដល�ស�ីមា� ក់កំពុងទទួលរងនូវ DFSV 
រមួមាន៖ 

• ករឈប់េចញេទេ្រកេដយគា� នេហតុផល 

• ករ្រព�យបារម�េ្រចីនអំពីករេធ�ីឱ្យមនុស្សមា� ក់ខឹង 

• បេង�ីតេលសជាេ្រចីនស្រមាប់ឥរយិាបទអវជិ�មានរបស់ 
នរណាមា� ក់ 

• មានស� កស� ម ឬស� មរបួសេនេលីរងកយរបស់នាង 
ែដលមិនអចពន្យល់បាន 

• ឈប់ចំណាយេពលជាមួយមិត�ភក�ិ និង្រក�ម្រគ�សរ 

• េមីលេទដូចជាភ័យខ� ច ឬ្របយត័�ចំេពះមនុស្សជាក់លក់មា� ក់ 

• េមីលេទដូចជាមានករ្រព�យបារម� ថាពួកេគតមដន 
ឬ្រត�ត្រតតមរេបៀបណាមួយ។ 

 

េតីមានស�� ៃនអកប្បកិរយិាហងិ្សោ ឬរេំលភបំពនអ�ីខ�ះ? 

ជនេល�ីសៃនអំេពីហិង្សោ និងកររេំលភបំពនអច៖ 

• េធ�ីតមរេបៀបែដលេធ�ីឱ្យ្របពន�/សង្សោរ្រសី/ៃដគូភ័យខ� ច 

• បនា� បបេនា� ក្របពន�/សង្សោរ្រសី/ៃដគូ្រគប់េពល 

• េធ�ីករគំរមកំែហងេធ�ីបាប្របពន�/សង្សោរ្រសី/ៃដគូ 

• ្រគប់្រគង្របពន�/សង្សោរ្រសី/ៃដគូ រមួទងំ៖ 

o កែន�ងែដលពួកេគេទ 

o អ�កណាែដលពួកេគជួប និងនរណាែដលពួកេគ 

និយាយជាមួយ 

o េតីមានអ�ីេកីតេឡងីចំេពះ្របាក់កសរបស់ពួកេគ 

o រេបៀប និងេពលណាែដលពួកេគអចេ្របីទូរស័ព� ឡាន 
ឬកំុព្ូយទ័ររបស់ពួកេគ 

o រេបៀបែដលពួកេគ្រត�វបានអនុ�� តឱ្យមានឥរយិាបទ  
េដយមានវន័ិយជាេ្រចីន 

o ខឹងសម្បារ ្របសិនេបីនាងមិនេធ�ីតមវន័ិយរបស់ពួកេគ។ 

ករចត់វធិានករបនា� ប់ 

DFSV មិនអចទទួលយកបានេឡីយេនក�ុងសហគមន៍ ឬវប្បធម៌ 
ណាមួយ។ អ�កអចេដីរតួនាទីយ៉ាងសំខន់ក�ុងករទប់ស� ត់ និងេដះ 
្រសយប��  DFSV និងរក្សោ�ស�ី និងកុមារឱ្យមានសុវត�ិភាព។ 

េដីម្បឱី្យបានដឹងថាេតីមាននរណាមា� ក់កំពុងទទួលរងនូវ DFSV 
ចូរចំណាយេពលស� ប់ និងគា្ំរទពួកេគ។ 

ព័ត៌មានបែន�មអចទទួលយកបានេន្រតង់ 
1800RESPECT (1800 737 732)  ឬ 
www.1800RESPECT.org.au 

ក�ុងករណីបនា� ន ់ឬ្របសិនេបីនរណាមា� ក់ស�ិតេនក�ុងសភាព 
េ្រគាះថា� ក ់សូមទូរសព័�េលខ 000 ឱ្យបានភា� មៗ។

 

េនះគឺជាែផ�កមួយៃនសន�ឹកេហតុករណ៍ទងំ 4 ស�ីពី DFSV។ ព័ត៌មានបែន�មស�ីពីអ�ីែដលអ�កអចេធ�ីបាន េដីម្បជីួយអ�កណាមា� ក់ែដលកំពុងទទួលរងនូវ 

DFSV មានេនក�ុងសន�ឹកេហតុករណ៍ 2។ េដីម្បែីស�ងយល់អំពីករេលីកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ និងករេគារព សូមេមីលសន�ឹកេហតុករណ៍ 3 និង 4។ 

 

http://www.1800respect.org.au/
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