
តើ�ើ អ្ននក មាន បញ្ហាា  នានា  ជាមួួយ នឹង
ក្រុកុមួហ៊ុុនុ អ្នគិ្គិ�សនើ, ឧស័�ន  ឬ ទឹកឹ តើទឹ?

មួ�ន គ្គិ�� ថ្លៃ�ៃ យុ�ិ�ធមួ៌

យើ�ើង ស្ដាា ប់់ អ្ននក  និិង ជួ�ួ អ្ននក សយើ��ច ចិត្ដា  នូិវ អ្នីើ ដែ�ល
�ត្ដូវ យើ�ីើ

�ប់សិនិ យើប់ើ អ្ននក �ត្ដូវ ការ អ្ននក ប់ក ដែ�ប់ ភាស្ដា  យើ�ើង អាច
យើ�ៅ ឲ្យយ បានិ  

យើ�ើង អាច យើរៀប់ ចំ ឲ្យយ មានិ បុ់គ្គគលិក ជួានិ់ ខ្ពពស ់ពីើ
�កុ��ុុនិ រប់ស ់អ្ននក ទាាក់ ទាង យើទាៅ អ្ននក  

យើ�ើង អាច ជួ�ួ ចរចា រក �ំយើ�ា� �ស្ដា� លទាធផល  

យើ�ើង អាច យើសុើប់ អ្នយើងេត្ដ នូិវ ប់�ា �ង រប់ស ់អ្ននក  

យើ�ើង អាច ប់ញ្ជូូ�និ អ្ននក យើទាៅ ឲ្យយ ប់�ា ា ទាើភាន ក់ងារ �ទៃទា
យើទាៀត្ដ  �ប់សិនិ យើប់ើ យើ�ើង �ិនិ អាច ជួួ� បានិ  

ស្ដាា ប័់និ  EWON ជួួ� �ល ់ ប់�ា ា ជួនិ យើនិៅ កន�ង រ�ឋ  New South Wales
ដែ�ល កំពុីង  ជួួប់ �ប់យើទា� និ�ង  ប់ញ្ហាា   យើផេងៗ ជួា �ួ� និ�ង �កុ��ុុនិ ថាា� ពីល
រប់ស ់ពីួក យើគ្គ។ យើ�ើង ខ្ញុំ ក៏ អាច ជួួ�   �ល ់ប់�ា ា  អ្នត្ដិថិាជួនិ ទា�ក ខ្ពះ� ផង ដែ�រ។ 

មានិ ប់ញ្ហាា  យើនិៅ កន�ង ការ �ល ់វិកេ� ប់�ត្ដ ទា�ក  ឬ ថាា� ពីល
រប់ស ់អ្ននក យើទា?

មានិ ការ លបំាក យើនិៅ កន�ង ការ ប់ង ់វិកេ� ប់�ត្ដ រប់ស ់អ្ននក យើទា?

មានិ ប់ញ្ហាា  ជួំពាក់ ប់ំ�ុល ឬ ការ លបំាក កន�ង ការ  ប់ង់
សង �បាក់ យើទា? 

មានិ ការ  ខ្ពាី� ខ្ពលី ់បារ�ភ អ្នពំីើ ប់ញ្ហាា  យើគ្គ ផាាច់ យើសវាក�ម យើទា?

�ិនិ សប់ា� ចិត្ដា និ�ង យើសវាក�ម អ្នតិ្ដថាិជួនិ រប់ស ់�កុ��ុុនិ
អ្ននក យើទា?  

មានិ ប់ញ្ហាា  យើប់ើក ឬ បិ់ទា គ្គ�និើ យើទា?

មានិ ប់ញ្ហាា  យើនិៅ កន�ង ការ ទាទួាល បានិ ត្ដទៃ�ះ លអ ស�មាប់ ់�បាក់
ចំ�ា�  យើទា?  

តើ�ើ អ្ននក ៖ រតើបៀប ដែ�ល តើយើង អាច ជួួយ បាន

យើ�ើង ខ្ញុំ យើ�ើង ខ្ញុំ យើ�ើង ខ្ញុំ

ឯករាជួយ



ទាាក់ ទាង យើទាៅ �កុ��ុុនិ រប់ស ់អ្ននក ជួា �ុនិ សិនិ  �ប់សិនិ យើប់ើ អ្ននក �ិនិ អាច ប់ង់ �បាក់ បានិ ទាាន់ិ យើពីល យើវលា យើទា យើនិា�   យើ�ើ�ីើ ប់ញ្ជូឈប់ ់កុំ ឲ្យយ
ប់ំ�ុល រប់ស ់អ្ននក កានិ់ ដែត្ដ  យើកើនិ យើ�ើង  យើ�ចើនិ   

យើ�ើង អាច ពីាយា� ជួួ� សុំ យើពីល ប់ដែនិា� �ល ់អ្ននក យើ�ើ� ើី ប់ង់ �បាក់ វិកេ� ប់�ត្ដ  រប់ស ់អ្ននក   

យើ�ើង អាច ជួួ� អ្ននក ចរចា  រក ដែផនិការ ប់ង់ សង �បាក់  យើ�ើ�ីើ ឲ្យយ អ្ននក អាច ប់ង់ សង �បាក់ យើលើ វិកេ� ប់�ត្ដ រប់ស ់អ្ននក រ�ូត្ដ �ល ់សង រួច  

យើ�ើង អាច ជួួ� អ្ននក ឲ្យយ ទាទួាល បានិ និូវ  ក�ម វិ�ើ យើផេងៗ  ដែ�ល �ូរ ទៃថាះ  

យើ�ើង អាច ផាល ់ឱវាទា យើផេងៗ �ល ់អ្ននក និូវ រយើប់ៀប់ សនិេំ �បាក់  យើលើ  វិកេ� ប់�ត្ដ  

យើ�ើង អាច ផាល ់ពី័ត្ដ៌មានិ �ល ់អ្ននក អ្នំពីើ ជួំនិួ� �ិរញ្ជូញវត្ដា� ដែ�ល មានិ ជួូនិ  

�ប់សិនិ យើប់ើ អ្ននក មានិ ប់ញ្ហាា  ជួា �ួ� និ�ង �កុ��ុុនិ  រប់ស ់អ្ននក  សូ� ទាាក់ ទាង យើទាៅ ពីួក យើគ្គ  យើ�ើ� ពីនិយល ់អ្នំពីើ ស្ដាា និ ភាពី រប់ស ់អ្ននក  

អ្ននក អាច យើសនើ ឲ្យយ �ិត្ដា ភកាិ  ឬ សមាជិួក �កុ� �គួ្គស្ដារ ជួួ� និិយា� ជួា �ួ� យើគ្គ ជួំនិួស  ឲ្យយ អ្ននក  

�ប់សិនិ យើប់ើ អ្ននក �តូ្ដវ ការ អ្ននក ប់ក ដែ�ប់ ភាស្ដា   សូ� �បាប់់ យើទាៅ �កុ��ុុនិ  រប់ស ់អ្ននក  

រកា ទាុក និូវ លិខ្ពិត្ដ , យើ�ម � ជួនិ ដែ�ល អ្ននក បានិ និិយា� ជួា �ួ�  និិង យើពីល យើវលា ទៃថាៃ ដែខ្ព ដែ�ល បានិ ទាាក់ ទាង  

�ប់សិនិ យើប់ើ ប់ុគ្គគលិក យើនិៅ កដែនិះង ទាទាួល  ទាូរសពីទ  �ិនិ អាច ជួ�ួ អ្ននក បានិ  សូ� យើសនើ សុំ និិយា� ជួា �ួ� និ�ង បុ់គ្គគលិក ជួានិ់ ខ្ពពស ់ �ា មាន ក់  

�ប់សិនិ យើប់ើ ប់ញ្ហាា  យើនិៅ ដែត្ដ  �ិនិ អាច យើ�ា� �ស្ដា� បានិ  សូ� ទាាក់ ទាង �ក យើ�ើង ខ្ញុំ  

អ្ននក អាច ន�យាយ ជា មួួយ តើយើង ខ្ញុំ តើ�យ តើក្រុបើ 
អ្ននក បក ដែក្រុប ភាសា ។ 

សូ� ទាូរសពីទ យើទាៅ យើសវាក�ម ប់ក ដែ�ប់ ភាស្ដា 
(Translating and Interpreting 
Service) តា� យើលខ្ព  131 450 យើ�ើ� យើសនើ  សុំ
ជួួប់  ពីួក យើ�ើង

អ្ននក អាច យើសនើ សុំ ឲ្យយ �ិត្ដា ភកាិ , សមាជិួក �គ្គួស្ដារ  
ឬ ប់ុគ្គគលិក ស�គ្គ�ន៍ិ ឲ្យយ ជួ�ួ និិយា� ជួា �ួ�
យើ�ើង ខ្ញុំ ជួំនិួស យើលាក អ្ននក  

រតើបៀប ទាក់ ទឹង តើយើង ខ្ញុំ

ទឹូរសព្ទទ ឥ� គ្គិ�� ថ្លៃ�ៃ មួក តើយើង ខ្ញុំ តាមួ តើលខ  
1800 246 545 

 (�ប់សិនិ យើប់ើ អ្ននក  យើ�ៅ យើចញ  ពីើ ទូារសពីទ ចល័ត្ដ , 
សូ� �បាប់់យើ�ើង  ឲ្យយ �ឹង  យើ�ើ� យើ�ើង និ�ង ទូារសពីទ
យើទាៅ អ្ននក វិញ ) 

ចំយើពា� ពី័ត្ដ៌មានិ ប់ដែនិា� ឬ ក៏ �ាក់ ពាកយ ប់�ា �ង
តា� អ្នុើនិយើ�ើរ�ិត្ដ សូ�  យើប់ើក យើ�ើល វិិប់ស្ដា�ថា៍
រប់ស ់យើ�ើង
www.ewon.com.au  

ជួំនួយ ដែ�នក  វិិកក យ បក្រុ�

គ្គិនៃឹ� តើ�េងៗ សក្រុមាប់ ការ តើ�� ក្រុសាយ បណិ្ដឹឹង  នានា

Khmer




