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ខិត�ប័ណ� ព័ត៌�ន - 
ដី�សុវត� ិ�ពសហគមន៍��េរៀនែដលកំពុងដំេណើរ�រ  

 

េតើអ� �េ��ដី�សុវត� ិ�ពសហគមន៍��េរៀនែដលកំពុងដំេណើរ�រ?   

មនុស្សមួយចំនួនដូច��យក�� និងបុគ�លិក្រកសួងអប់រ� និងបណ� � ះប�� ល ្រត�វ�នេគេ�� 
"បុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច"។ 
ពួកេគ�នអំ�ចក� �ង�រចញដី�ែដលកំណត់ច�ប់ទំ�ប់��េដើម្បីឱ្យអ�កអនុេ�ម�មេពល�ែដ
លអ�កេ� ឬ�ក់ទិន�មួយ��េរៀន។ 

ដី��ចប�្ឈប់អ�កពី�រចូល ឬ�� ក់េ�ក� �ងបរ �េវណ�� 
ឬកែន�ងេផ្សងេទៀតែដលសកម��ព��េរៀនេកើតេឡើង។ ដ�ី�ចែចង� 
អ�កមិន្រត�វ�នអនុ�� តឱ្យ្រប្រពឹត�រេបៀប�ក់�ក់មួយចំេ�ះមនុស្សមួយចំនួន 
ក� �ងេពល�ក់�ក់�មួយេ���េរៀន ឬកែន�ងេផ្សងេទៀតែដលសកម��ព��េរៀនេកើតេឡើង។ 
ដី��ចរមួប�� �ល�លៈេទសៈពិេសស��ដូច�េពលេវ� ឬែផ�កេផ្សងេទៀតែដលមិន�នក� �ងដ�ី។  

អ�ក្រត�វ�នេគ្របគល់ដ�ីេនះេដើម្បឱី្យ្រគ�បេ្រង�ន សិស្ស 
និងមនុស្សេផ្សងេទៀតេ���េរៀន�ន�រម�ណ៍សុវត� ិ�ព។ 
ព័ត៌�នបែន�មអំពីដី�សុវត� ិ�ពសហគមន៍��េរៀន�ចរក�នេ�ទីេនះ។ 
អ�ក�ចេមើលវ �េដអូេ�ទីេនះ េដើម្បីជួយអ�កឱ្យយល់ដងឹពីអ� �ែដលដ�ីសុវត� ិ�ពសហគមន៍��េរៀនេធ� �។ 

 

េតើដី�្រត�វ�ន�ក់ដំេណើរ�ររយៈេពលប៉ុ�� ន? 

ដី�ក៏្រ�ប់អ�កផងែដរពីរយៈេពលែដលច�ប់ទំ�ប់�ងំេនះនឹង្រត�វ�ន�ក់ដំេណើរ�រ។ 
រយៈេពលែវងបំផុតែដលដ�ី�ច្រត�វ�ន�ក់ដំេណើរ�រគឺ 12 ែខ។  

 

េតើខ� � ំ្រត�វ្រ�ប�់�េរៀនេ�យរេបៀប� �ខ� �មំិនយល់្រសប�មួយនឹងដី�ែដលកំពុង្រត�វ�នេធ� �េឡើង? 

មុនេពលបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច�ចេធ� �ដី� ពួកេគ្រត�វែត្រ�ប់អ�កឱ្យ�នដងឹ� 
ពួកេគកំពុងគិតអំពី�រេធ� �ដី�មួយ េហើយពីេហតុផលែដលពួកេគគិត�ពួកេគនឹងេធ� �ដី�។ អ�ក�ចេធ� � 
'�រ�ក់េស� ើ' មួយេ��ន់បុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច 
េដើម្បីពន្យល់ពីេហតុផលែដលអ�ក�ន្រប្រពឹត�ក� �ងរេបៀប�ក់�ក់មួយ  វ �ធីែដល�នឹងប៉ះ�ល់ដល់អ�ក 
ឬកូនរបស់អ�ក ឬអ� �េផ្សងេទៀតែដលពួកេគ្រត�វ�រដឹង េដើម្បពួីកេគ�ចសេ្រមចចិត� 
�េតើ្រត�វេធ� �ដ�ីឬអត់។ ឧ�ហរណ៍ អ�ក្របែហល�ចង់្រ�ប់បុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ចេ�ះ 
�កូនរបស់អ�ក�នពិ�រ�ពេដើម្បីឱ្យពួកេគ�ចេធ� ��រេរៀបចំ�� េដើម្បេីធ� �ឱ្យ្រ�កដ� 
អ�ក�ចបន��ំ្រទពួកេគឱ្យេ���េរៀន�ន។ 

អ�ក�នេពល 7 ៃថ�េដើម្បីេធ� ��រ�ក់េស� ើ ប�� ប់ពី្រត�វ�ន្រ�ប់េ�យបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច 
�ពួកេគកំពុងគិតអំពី�រេធ� �ដី�។ អ�កក៏�ចេស� ើសំុេពលេវ�បែន�មេទៀតផងែដរេដើម្បេីធ� ��រ�ក់េស� ើ 
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រ។  

https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
https://vimeo.com/723185699/0195aac2e2
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�រ�ក់េស� ើ��យលក�ណ៍អក្សរ�ចេធ� �េឡើង�អីុែមល ឬលិខិតេ��ន់បុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច។ 
អ�ក�ចេ្របើគំរែូដល�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ� និងបណ� � ះប�� លេ�ទីេនះ។ 

្របសិនេបើអ�កមិនចង់សរេសរ�រ�ក់េស� ើេទ អ�ក�ចេស� ើសំុឱ្យ�ក់��ក្យសំដជីំនួសវ �ញ។ 
អ�កក៏�ចេស� ើសំុឱ្យអ�កេផ្សងេធ� ��រ�ក់េស� ើជូនអ�កផងែដរ ដូច�បុគ�ល�ំ្រទពិ�រ�ពរបស់អ�ក 
ឬអ�កបកែ្រប���� ល់�ត់�េដើម។  

 

្របសិនេបើខ� ��ំនកូនេ���េរៀន េតើនឹង�នអ� �េកើតេឡើងចំេ�ះពួកេគឥឡ� វេនះ 
ែដលខ� � ំ្រត�វែតអនុេ�ម�មដី�ែដលកំពុងដំេណើរ�រ? 

��េរៀនរបស់អ�ក�នគិតេ�យ្រប �ង្របយ័ត� អំពីរេបៀបែដលដ�ីនឹងប៉ះ�ល់ដល់កូនរបស់អ�ក 
និងរេបៀបែដលអ�កែថ�ពួំកេគ។ ដ�ីមិន�នន័យ� ប�្ឈប់អ�កពី�រែថ�ពួំកេគ 
ឬ�ក់ព័ន�នឹង�រអប់រ�របស់ពួកេគេ�ះេទ។  

��េរៀនរបស់អ�កនឹងផ�ល់ឱ្យអ�កនូវ 'ពិធី�រទំ�ក់ទំនង និង�រចូលេ្របើ្រ�ស់ ' 
ឱ្យ�ន�ប់�មែដល�ចេធ� �េ��ន ប�� ប់ពី�រ្របគល់ដី�ជូនអ�ក។ េនះនឹងកំណត់ពី៖  

• រេបៀបែដលអ�ក�ច្រត�វ�នេគ្រ�ប់អំពី�រអប់រ�របស់កូនអ�ក 
• រេបៀបែដលកូនរបស់អ�ក�ចបន�េ���េរៀន និងចូលរមួក� �ងសកម��ព��េរៀនេ�យសុវត� ិ�ព  
• អ� �ែដលពួកេគនឹងេធ� �េដើម្ប្រ�កដ� កូនរបស់អ�ក្រត�វ�ន�ំ្រទ និងែថ�។ំ  

 

េតើ�នអ� �េកើតេឡើង្របសិនេបើខ� � ំមិនអនុេ�ម�មដី�? 

្របសិនេបើអ�កមិនអនុេ�ម�មច�ប់ទំ�ប់��ែដល�នែចងក� �ងដ�ីេទ 
��េរៀន�ច�ក់�ក្យេ�តុ��រដំបូង (Magistrate’s Court) េដើម្បីបង� ំអ�កឱ្យអនុេ�ម�មដ�ីេ�ះ។ 

្របសិនេបើតុ��រដំបូងរកេឃើញ�អ�កខុសេ�យមិនអនុេ�ម�មដ�ី ពួកេគ�ច៖  

• ត្រម�វឱ្យអ�កបង់្រ�ក់ពិន័យ 
• ត្រម�វឱ្យអ�កអនុេ�ម�មដី� 
• ត្រម�វឱ្យអ�ក�ត់វ ��ន�រ�ក់�ក់ េដើម្បីអនុេ�ម�មដី�  
• ត្រម�វឱ្យអ�កេធ� �អ� �េផ្សងេទៀតែដលតុ��រគិត� សម្រសប។  

អ�កនឹងមិន្រត�វ�ប់ពន���រ មិន�ប់កំណត់្រ�បទឧ្រកិដ� 
ឬមិនទទួល�រពិន័យបទឧ្រកិដ�ចំេ�ះ�រមិនអនុេ�ម�មដ�ីេទ។  

 

ចុះេបើខ� � ំ្រត�វ�រឱ្យេគ�� សប់� �រដី�?  

្របសិនេបើអ�កចង់ឱ្យេគដកហូតច�ប់ទំ�ប់��េ�ក� �ងដី� ឬ�� ស់ប� �រដ�ី 
អ�ក�ចេស� ើសំុបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ចែដល�នេធ� �ដី� េដើម្បីេធ� ��រ�� ស់ប� �រច�ប់ទំ�ប់�ងំេ�ះ។  
្របសិនេបើបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ចយល់្រពម 
ពួកេគ្រត�វផ�ល់ឱ្យអ�កនូវច�ប់ចម�ង��យលក�ណ៍អក្សរៃនដី�ែដល�ន�� ស់ប� �រេ�ះ។ 
្របសិនេបើពួកេគមិនយល់្រសបេទ 
ពួកេគ្រត�វេធ� ��មលក�ខណ� ត្រម�វ��ដូច�� នឹងេពលេធ� �ដី�ែដលកំពុងដំេណើរ�រ។ 

https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
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្របសិនេបើបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ចចង់បែន�មច�ប់ទំ�ប់ថ�ីេ�ក� �ងដ�ី 
ពួកេគ្រត�វេធ� ��មលក�ខណ� ត្រម�វ��ដូច�� នឹងេពលេធ� �ដី�ែដលកំពុងដំេណើរ�រ។ 

 

ចុះេបើខ� � ំចង់ប� ឹងត�� មិនយល់្រសបចំេ�ះដី�? 

អ�ក�ច�ក់�ក្យសំុេ���េរៀនរបស់អ�ក 
េដើម្បីប� ឹងត�� មិនយល់្រសបចំេ�ះដី�ស្រ�ប់េហតុផល��ដូច�ងេ្រ�មៈ 

• ្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រពម�ដី�គួរែត្រត�វ�នេធ� �្រប�ំងនឹងអ�ក 
• ្របសិនេបើអ�ក�នេស� ើសំុឱ្យបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច�� ស់ប� �រអ� �មួយេ�ក� �ងដ�ី 

បុ៉ែន� ពួកេគ�នបដិេសធ េហើយអ�កមិនេពញចិត�នឹង�រសេ្រមចចិត�េនះេទ 
• ្របសិនេបើបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច�ន�� ស់ប� �រដ�ី េហើយអ�កមិនេពញនឹង�រសេ្រមចចិត�េនះេទ 
• ្របសិនេបើបុគ�លែដល�នសិទ�ិអំ�ច�នសេ្រមចចិត�មិនលុបេ�លដី� 

េហើយអ�កមិនេពញចិត�នឹង�រសេ្រមចចិត�េនះេទ។  

�រសេ្រមចចិេត្សើេរ �តពិនិត្យៃផ�ក� �ងេលើ�រសេ្រមចចិត��ច្រត�វ�រេពល 28 ៃថ� 
�ប់ពីេពលែដល�ក្យសំុរបស់អ�ក្រត�វ�នេផ�ើេ��យក��។ 
េពលេវ�េនះ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�យតៃម�េ�យ្រប �ង្របយ័ត� 
នូវេហតុផលេ�ពីេ្រ�យដ�ីែដល្រត�វ�នេធ� �េឡើង្រប�ំងនឹងអ�ក 
និងេហតុផល��ែដល�នផ�ល់េ�ក� �ង�រ�ក់េស� ើរបស់អ�ក។  

អ�កេសើេរ �ពិនិត្យៃផ�ក� �ង�ចេធ� ��រ�� ស់ប� �រដី� លុបេ�លដ�ី ឬមិនេធ� �អ� �េ�ះ។ 
េ�េពលែដល�រសេ្រមចចិត� ្រត�វ�នេធ� �េឡើង អ�កនឹង្រត�វ�នជូនដំណឹង�មអីុែមល 
និង/ឬ�មៃ្របសណីយ៍ 
េហើយអ�កនឹងទទួល�នច�ប់ចម�ងៃនេហតុផល��ចំេ�ះលទ�ផលេសើេរ �ពិនិត្យៃផ�ក� �ង 
េដើម្បជួីយអ�កឱ្យយល់ដឹងពី�រសេ្រមចចិត�ែដល�នេធ� �េឡើង។  

្របសិនេបើអ�កមិនេពញចិត�ចំេ�ះលទ�ផលៃន�រេសើេរ �ពិនិត្យៃផ�ក� �ង 
អ�ក�ចប� ឹងត�� មិនយល់្រសបចំេ�ះ�រសេ្រមចចិត�េនះេ�តុ��ររដ�ប្បេវណី និងរដ��លរដ� វ �ចថូេរៀ។ 
អ�ក�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន�មអំពីេរឿងេនះេ�េលើេគហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ� 
និងបណ� � ះប�� លេ�ទីេនះ។   

 

ចុះេបើខ� � ំ្រត�វ�រអ�កបកែ្រប��សរេសរ/អ�កបកែ្រប���� ល�់ត់ ឬជំនួយេផ្សងេទៀត?   

្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រអ�កបកែ្រប��សរេសរ អ�កបកែ្រប���� ល់�ត់ ឬអ�ក�ំ្រទ 
អ�ក�ច្រ�ប់�យក��ែដល�ចជួយអ�កទទួល�ន�រ�្ំរទ។  

្របសិនេបើកូនរបស់អ�កេ���េរៀនរដ� អ�កក៏�ច�ក់ទង�រ ��ល័យ្រប�តំំបន់របស់្រកសួងអប់រ� 
និងបណ� � ះប�� លស្រ�ប់�រ�្ំរទបែន�មផងែដរ។  

តំបន់�ងេជើងេឆៀង�ងេកើតរដ� វ �ចថូេរៀ 

ទូរសព�៖ 1300 333 231 

អីុែមល៖ nevr@education.vic.gov.au  

តំបន់�ងេជើងេឆៀង�ងលិចរដ� វ �ចថូេរៀ 

ទូរសព�៖ 1300 338 691 

អីុែមល៖ nwvr@education.vic.gov.au  

តំបន់�ងត្ប� ងេឆៀង�ងេកើតរដ� វ �ចថូេរៀ តំបន់�ងត្ប� ងេឆៀង�ងលិចរដ� វ �ចថូេរៀ 

https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
mailto:nevr@education.vic.gov.au
mailto:nwvr@education.vic.gov.au


 

 4 

អីុែមល៖ 1300 338 738 

អីុែមល៖ sevr@education.vic.gov.au  

ទូរសព�៖ 1300 333 232 

អីុែមល៖ swvr@education.vic.gov.au  

  

ចុះេបើខ� � ំចង់�នព័ត៌�នបែន�មេទៀត? 

អ�ក�ចចូលេ��ន់េគហទំព័ររបស់្រកសួងអប់រ� និងបណ� � ះប�� លេ�ទីេនះ ស្រ�ប់ព័ត៌�នបែន�ម។ 

mailto:sevr@education.vic.gov.au
mailto:swvr@education.vic.gov.au
https://www.vic.gov.au/school-community-safety-orders
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