
អំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល ក�ុង្រគ�សរ នងិេលផី�ូវេភទ (DFSV) អចជា្របធានបទមយួែដលពិបាកនិយាយ។ វអច្រត�វ 

បានេគចត់ទុកថាជា្របធានបទែដលហមឃាត់ េរឿងឯកជន ឬប�� ្រគ�សរ ។ ្របសិនេបីអ�កស� ល់ស�� នានាែដលជាេរឿង 

មិន្រតឹម្រត�វ មានកិច�ករជាេ្រចីនែដលអ�កអចេធ�បីាន។ 

េតីខ�ុ ំ្រត�វសួរនរណាមា� ក់េដយែបបណា 

្របសិនេបីពួកេគកំពុងទទួលរងនូវ DFSV?

វសំខន់ណាស់ក�ុងករផ�ល់ករគា្ំរទ និងជួយរក្សោនរណាមា� ក់ែដល 
អចទទួលរងនូវ DFSV េដយសុវត�ភិាព។ បេង�ីតបរយិាកសសុវត�ិ 
ភាពស្រមាប់ពួកេគ េដីម្បែីចករែំលកបទពិេសធន៍របស់ពួកេគ។ 
េ្រជីសេរសីេពលេវលស� ត់េដីម្បនិីយាយ េនេពលែដលអំេពីហងិ្សោ 
មិនកំពុងេកីតេឡងី ឬជនែដលកំពុង្រប្រពឹត� DFSV មិនេនែក្បរ។ 

ទុកឱ្យបុគ�លេនាះ និយាយេទតមសន�ុះចិត�របស់ពួកេគ។ កំុជំរុញ 
ឱ្យពួកេគនិយាយេ្រចីនជាងអ�ីែដលពួកេគេ្រតៀមនឹងនិយាយ។ ្របសិន 
េបីបុគ�លែដលអ�កកំពុងនិយាយជាមួយ មិនមាន្របតិកម�តមរេបៀប 
ែដលអ�កបានសង្ឃមឹទុក កំុយកេរឿងេនាះមកដក់េលីខ�ួនអ�កផា� ល់។ 
វជាករ្របេសីរ ក�ុងករនិយាយជាមួយពួកេគអំពីអ�ីែដលអ�កបានកត់ 
សមា� ល់េឃញីែដលេធ�ីឱ្យអ�ក្រព�យបារម� ជាជាងផ�ល់មតិរបស់អ�ក។ 
អ�កអចសកល្បងសួរសំណួរមួយចំនួនដូចជា៖ 

• ខ�ុ ំចង់ដឹងថាេតីអ�ីៗមានដំេណីរករល�េទេនផ�ះ?

• ខ�ុ ំបានកត់សមា� ល់េឃញីថាអ�កមានស� មជាខំ�ះ។ េតីេរឿងេនាះ
េកីតេឡងីេដយែបបណា? េតីមាននរណាមា� ក់បានេធ�ីអ�ីដល់ 
អ�កឬ? 

• ខ�ុ ំបានកត់សមា� ល់េឃញីថា អ�កហក់ដូចជាមានករភ័យខ� ច
ចំេពះៃដគូរបស់អ�ក (ឬអ�កេផ្សងេទៀតែដល អ�កសង្សយ័ថា 
កំពុងេធ�ីឱ្យពួកេគឈចឺប់) ។ េតីវពិតែមនេទ? 
េតីអ�ីៗទងំអស់មិនអីេទឬ? 

• ផ�ល់ឱកសឱ្យពួកេគនិយាយជាលក�ណៈឯកជន។ េ្រតៀមខ�ួន
េដីម្បសី� ប់ បុ៉ែន�កំុបង�ំពួកេគឱ្យនិយាយ ្របសិនេបីពួកេគមិន
េ្រតៀមខ�ួនរចួរល់េទ។

េតីខ�ុ ំអចជួយបានយ៉ាងដូចេម�ច?

វធីិែដលអ�កស� ប់ និងេឆ�ីយតបចំេពះមនុស្សែដលកំពុងទទួលរងនូវ 
DFSV អចេធ�ីឱ្យមានភាពខុសែប�ក ទងំ្រស�ងដល់បុគ�ល និង្រក�ម 
្រគ�សរ។ 

សំខន់ណាស់ក�ុងករស� ប់ និងគា្ំរទ េទះយ៉ាងណាក�ី វសំខន់ 
ែដលអនុ�� តឱ្យមនុស្សេធ�ីករេ្រជីសេរសីេដយខ�ួនឯង េនេពល 
ពួកេគេ្រតៀមខ�ួនបានរួចរល់។ វធីិមួយចំនួនែដលមនុស្សអច្រត�វ 
បានគា្ំរទ  

• ក�ុងករណីបនា� ន់ ឬ្របសិនេបីនរណាមា� ក់ស�ិតេនក�ុងសភាព
េ្រគាះថា� ក់ឥឡូវេនះ សូមទូរស័ព�េលខ 000 ឱ្យបានភា� មៗ

• េជឿពួកេគ េហយីយកចិត�ទុកដក់ចំេពះករភ័យខ� ចរបស់
ពួកេគ។ េរឿងេនះសំខន់ណាស់ មិនថាអ�កគិតពីបុគ�ល
ឬមនុស្សែដលេធ�ីឱ្យពួកេគឈចឺប់េនាះេទ

• ស� ប់េដយគា� នកររខំន ឬករវនិិច�័យ

• មិន្រត�វស�ីបេនា� សបុគ�លែដលកំពុងទទួលរងអំេពីហិង្សោ
នូវអ�ីែដលបានេកីតេឡីងចំេពះពួកេគេទ។ អំេពីហងិ្សោ 
ជាអំេពីមួយមិនអចទទួលយកបានេឡយី 

• កំុរកេលសស្រមាប់បុគ�លែដលេធ�ីឱ្យពួកេគឈចឺប់

• យល់ដឹងថា ពួកេគ្របែហលជាមិនទន់េ្រតៀមខ�ួនរចួរល់េទ
ឬ្របែហលជាពំុមានសុវត�ិភាពេដីម្បីចកេចញ

• កំុព្យោយាមបង�ំពួកេគឱ្យេធ�ីអ�ីែដលអ�កគិតថាល�បំផុត

 សន�ឹកេហតុករណ៍  2 

េតីខ�ុ ំអចេធ�ីអ�ីខ�ះ េដីម្បជួីយនរណាមា� កែ់ដលកំពុងទទួលរង 
នូវអំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល ក�ុង្រគ�សរ និងេលីផ�ូវេភទ?

Fact Sheet 2 - Khmer 



• សូមចងចថំាអំេពីហងិ្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល និងក�ុង្រគ�សរ 
មិនែមន្រតឹមែតជារងកយបុ៉េណា� ះេទ 

• ជួយតមវធីិជាក់ែស�ង - ជាមួយករដឹកជ��ូ ន ករណាត់ជួប 
ករែថទកុំមារ ឬកែន�ងែដល្រត�វរត់េគច 

• ជួយពួកេគែស�ងរកជេ្រមីស។ អ�ក ឬបុគ�លែដលអ�កកំពុងគា្ំរទ 
អចទូរស័ព�មកេលខ 1800RESPECT ឬចូលេមីលវុបិៃសថ៍ 
1800RESPECT ស្រមាប់ព័ត៌មាន និងករគា្ំរទបែន�ម 

• មនុស្សមួយចំនួនអច្រត�វករជំនួយពីេសវកម�តសូ៊មតិ 
េដីម្បែីស�ងរកជេ្រមីស ឬទក់ទងមក 1800RESPECT។ 
អ�កអចែស�ងរកេសវកម�តសូ៊មតិេនក�ុងតំបន់របស់អ�ក 
េដយែស�ងប�� ីរយេឈ� ះេសវកម�របស់ពួកេគ។ 

េតីខ�ុ ំអចប��ូ នពួកេគេទកន់នរណា? 

ែតងមានព័ត៌មានែដលអចជួយអ�កេធ�ីករប��ូ ន ែដលបាន 
្រជាបព័ត៌មានច្បាស់លស់ និងសមរម្យ។ េសវកម�ខងេ្រកម 
ផ�ល់ព័ត៌មាន និងករគា្ំរទ៖ 

• 1800RESPECT (1800 737 732) (24/7) 

េសវកម�ផ�ល់ករ្របឹក្សោអំពីអំេពីហិង្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល 
ក�ុង្រគ�សរ និងកររេំលភបំពនផ�ូវេភទថា� ក់ជាតិ ផ�ល់ជូន 
ករ្របឹក្សោេយាបល់តមទូរស័ព� និងអនឡាញ ស្រមាប់្របជា 
ជនែដលទទួលរងនូវអំេពីហងិ្សោ មិត�ភក�ិ និង្រក�ម្រគ�សរ  
របស់ពួកេគ ក៏ដូចជាអ�កេធ�ីករ និងអ�កវជិា� ជីវៈ។ 

• សមាគមជនេភៀសខ�ួនអូ�ស� លី 

08 8354 2951 

ផ�ល់ជូនេសវកម�ជាេ្រចីនេដីម្ីបគា្ំរទដល់សហគមន៍ 
និងបុគ�លែដលេទីបមកដល់ថ�ីៗ។ 

• េសវកម�វបិត�អំិេពីហិង្សោេលីៃដគូស�ិទ�ស� ល 

1800 800 098 (២៤េម៉ាង) 

ផ�ល់ករគា្ំរទ ជេ្រមីសនិ ងេសវកម�្របកបេដយ សុវត�ភិាព 
ស្រមាប់�ស�ី និងកុមារែដលរងប៉ះពល់ េដយអំេពីហិង្សោេលី 
ៃដគូស�ិទ�ស� ល និង្រគ�សរ។ DVCS ក៏អចប��ូ ន�ស�ីេទ 
កន់េសវកម�ជនជាតិេដីម និងវប្បធម៌ និងភាសច្រម�ះែដល 
សមរម្យ។ 

• េសវកម�្រទ្រទង�់ស�ីចំណាក្រស�ក 

08 8346 9417 ឬ 1800 800 098 

បុគ�លិកេចះពីរភាស ឬមកពីពីរវប្បធម៌ អចជួយ�ស�ីចំណាក 
្រស�កែដលមាន្របវត�ិវប្បធម៌ និងភាសេផ្សងៗគា� ែដលស�ិត 
ក�ុងទំនាក់ទំនងគា� នសុវត�ិភាព និងអ�កែដល្របឈមនឹង 
ហនិភ័យៃនអំេពីហងិ្សោ។ ពួកេគេធ�ីករជាមួយេសវកម�អំេពី 
ហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ និងអ�កផ�ល់េសវកម�េផ្សងេទៀត រមួមាន 
អ�កវជិា� ជីវៈបកែ្របភាស េហយីែស�ងយល់ពីត្រម�វករស្រមាប់ 
ករសមា� ត់របស់អតិថិជន។ 

• Nunga Mi:Minar 

08 8367 6474 ឬ 1800 003 308 

េសវកម�គា្ំរទដល់�ស�ី និងកុមារជនជាតិេដីមែដលកំពុងរស់េន 
ជាមួយ ឬរត់េគចពីអំេពីហងិ្សោក�ុង្រគ�សរ។ 

• េសវកម�ករចប់រេំលភ និងរេំលភបំពនផ�ូវេភទ Yarrow Place  

8226 8777 ឬ 1800 817 421 

េសវកម�ឥតគិតៃថ� និងរក្សោករសមា� ត់ស្រមាប់នរណាមា� ក់ 
ែដល្រត�វបានេគចប់រេំលភ ឬរេំលភបំពនផ�ូវេភទ។ 

េតីខ�ុ ំអចែស�ងយល់បែន�មអំពី  DFSV េនទីណា? 

មានធនធានតមអនឡាញជាេ្រចីន េដីម្បជួីយអ�កឱ្យយល់ 
ដឹងកន់ែតច្បាស់អំពី DFSV ។ ធនធានទងំេនះ រមួមាន៖ 

Break the Cycle (វយបំបាក់វដ�) 
breakthecycle.sa.gov.au 

Our Watch (ករឃា� េំមីលរបស់ពួកេយងី) 
www.ourwatch.org.au 

Stop it at the start (ប�្ឈប់វេនកែន�ងចប់េផ�ីម) 
www.respect.gov.au 

White Ribbon (ែខ្សបូពណ៌ស) 
www.whiteribbon.org.au 

WSSSA 
www.womenssafetyservices.com.au 

  

េនះគឺជាែផ�កមួយៃនសន�ឹកេហតុករណ៍ទងំ 4 ស�ីពី DFSV។ ព័ត៌មានបែន�មស�ីអំពីករកំណត់អត�ស�� ណ និងករេឆ�ីយតបចំេពះ DFSV មានេនក�ុង 

សន�ឹកេហតុករណ៍ 1។ េដីម្បែីស�ងយល់អំពីករេលីកកម�ស់សមភាពេយនឌ័រ និងករេគារព សូមេមីលសន�ឹកេហតុករណ៍ 3 និង 4។ 

http://breakthecycle.sa.gov.au/
http://www.ourwatch.org.au/
http://www.respect.gov.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.womenssafetyservices.com.au/
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