ទម្រង់បែែែទននែណដឹងតវ៉ា
www.ibac.vic.gov.au

ទម្រង់បែែែទននេះសួ រសំណួរសំខាន់ៗរួ យចំនួនទាក់ទងនឹងែណដឹងតវ៉ារែស់អ្នក។
ព័ត៌មានរែស់អ្នកជួ យឱ្យនយើងសនម្រចចិតតថាការន្ល ើយតែអ្វ ីខ្លេះបែលម្តូវការ ែ៉ុបនត
វក៏ជួយនស៉ុើែអ្នងេ តនលើអ្ំនពើព៉ុករលួ យ និងែញ្ហា និងហានិភ័យននការម្ែម្ពឹតតិរិន
ម្តឹរម្តូវនានាបានកាន់បតទូ លំទូលាយ នៅទូ ទាង
ំ បនន កសាធារណៈ។
ម្ែសិននែើនយើងម្តូវការព័ត៌មានែបនែ រ នយើងនឹងទាក់ទងអ្ន ក។
នៅរ៉ុននពលន្វ ើែណដឹងតវ៉ា

ននញើទម្រង់បែែែទននេះនៅ៖
តាមរយៈសំបុត្ត GPO Box 24234 Melbourne Vic 3001

• យល់អ្ំពី IBAC ជានរណា អាច
និងរិនអាចនស៉ុើែអ្នងេ តអ្វ ីខ្លេះ និងពិនិតយនរើលម្ែសិននែើ
នយើងជាទីភ្ននក់ងារម្តឹរម្តូវឬអត់នៅកនុងរែឋ វ ិចតូនរៀ
(Victoria) នែើរបីទាក់ទងជារួ យនឹងការម្ពួ យបាររភ
រែស់អ្នក។

អ្៉ុីបរល info@ibac.vic.gov.au
ទូ រសារ (03) 8635 6444

• ម្តូវឱ្យចាស់លាស់ថាអ្នកកំព៉ុងែដ ឹងតវ៉ា ជារួយអ្ន កណា
ន ើយកំព៉ុងែដ ឹងតវ៉ា នលើនរឿងអ្វី។
• យល់អ្ំពីជនម្រើសឯកជនភ្នពរែស់អ្នក ន ើយអ្វ ីខ្លេះ
នកើតន ើងចំន េះែណដ ឹងតវ៉ា រែស់អ្នក។

ម្ែសិននែើអ្នកម្តូវការជំនួយកនុងការែំនពញទម្រង់បែែែទននេះ
សូ រនៅទូ រសពា រកនយើងតារនលខ្ 1300 735 135។

• ម្ែសិននែើអ្នកបានែដ ឹងតវ៉ា រ ួចន ើយនៅទីភ្ននក់ងាររួយ
នទៀត សូ រនដល់ព័ត៌មានលរអ ិតទាំងននាេះ។
• ម្ែសិននែើអ្នកកំព៉ុងែដ ឹងតវ៉ា ជំនួសរ៉ុខ្ឱ្យរន៉ុសសមានក់
ននសងនទៀត អ្ន កត្តូវតតមានការយល់ម្ពរជា
លាយលកខ ណ៍អ្កសររែស់ពួកនេ នៅរ៉ុននពល
ែំនពញទម្រង់បែែែទននេះ (នរើលឧែសរព ័នធ A)។

ឯកជនភ្នព
IBAC ម្េែ់ម្េងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនរែស់អ្នកនោយម្ែ ុងម្ែយ័តន
និងម្សែតារចាែ់បែល ក់ព័នធ។ ម្ែសិននែើអ្នកន្វ ើការ
ែដ ឹងតវ៉ា ន ើយ IBAC កំណត់សនម្រចែញ្ជន
ូ ែណដ ឹងតវ៉ា
រែស់អ្នកនៅទីភ្ននក់ងាររួ យនទៀត ព័ត៌មានបែល អ្ន កនដល់នៅឱ្យ
IBAC, រ ួរមានព័ត៌មានលរអ ិតផ្ទាល់ខ្ល ួន រែស់អ្នក
នឹងម្តូវបានែញ្ជន
ូ ែនត នៅទីភ្ននក់ងារននាេះ
សម្មាែ់នោលែំណងនោេះម្សាយែណដ ឹងតវ៉ា រែស់អ្នក។
សម្មាែ់ព័ត៌មានែបនែ រអ្ំពីរនែៀែបែល IBAC
ម្េែ់ម្េងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនរែស់អ្នក សូ រអានបនន ក
ឯកជនភ្នពរែស់អ្នក នននេ ទំព័ររែស់នយើង
www.ibac.vic.gov.au.

រនែៀែែំនពញទម្រង់បែែែទននេះ
•
•
•
•

សូ រសរនសរឱ្យចាស់ នោយនម្ែើប ៊ិចពណ៌នមៅ ឬពណ៌នខ្ៀវ។
សូ រអានសំណួរនីីំរួយៗនោយម្ែ ុងម្ែយ័តន។
នដល់ចាែ់ចរល ងននឯកសារណារួ យនែើរបីជួយោំម្ទែល់
ព័ត៌មាន បែលមាននៅកនុងែណដ ឹងតវ៉ា រែស់អ្នក។
សូ រក៉ុំនដល់ចាែ់នែើរ។

ម្តូវការជំនួយឬ?

នសវករៅ នានាសម្មាែ់រន៉ុសសថ្លង់ មានែញ្ហា កនុងការសាដែ់
ឬនិយាយ
• ទូ រសពា អ្នកនម្ែើម្បាស់ TTY តារនលខ្ 1800 555 677
ែនាាែ់រកនសន ើស៉ុំភ្នាែ់នៅនលខ្ 1300 735 135។
• ទូ រសពា អ្នក នម្ែើម្បាស់ បែលនិយាយ និងសាដែ់ តារនលខ្
1800 555 727 ែនាាែ់រកនសន ើស៉ុំភ្នាែ់នៅនលខ្ 1300 735
135។
• អ្ន កនម្ែើម្បាស់នសវែញ្ជន
ូ ែនត អ្៉ុីន្ឺណិត ភ្នាែ់នៅ
នសវែញ្ជន
ូ ែនត ថានក់ជាតិ និងនសន ើស៉ុំភ្នាែ់នៅនលខ្ 1300 735
135។

នសវករៅ នានាសម្មាែ់រន៉ុសសបែលម្តូវការអ្ន កែកបម្ែផ្ទាល់
មាត់ ឬការែកបម្ែសរនសរ
ទម្រង់បែែែទននេះមានជាង 20 ភ្នសានៅនលើនេ ទំព័រ
រែស់នយើងនៅឯ www.ibac.vic.gov.au/mylanguage.
នសវែកបម្ែផ្ទាល់មាត់ និងែកបម្ែសរនសរ (TIS) មាន
អ្ន កែកបម្ែផ្ទាល់មាត់នម្ចើនជាង 120 ភ្នសា និងម្ោរភ្នសា។
នែើរបីនម្ែើម្បាស់នសវករៅ ននេះ សូ រទូ រសពា នៅ៖
• IBAC តារនលខ្ 1300 735 135, ឬ
• នៅ TIS នោយផ្ទាល់តារនលខ្ 131 450។

ព័ត៌មានែបនែ រ
សូ រអាន សនល ឹកព័ត៌មានសដ ីពីការរាយការណ៍អ្ំនពើព៉ុករលួ យ
និងការម្ែម្ពឹតតិរិនម្តឹរម្តូវ, រែស់នយើងបែលមាននៅឯ
www.ibac.vic.gov.au។

បនន ក A – ព័ត៌មានលរអ ិតរែស់អ្នក
1. នតើអ្នកចង់ន្វ កា
ើ រែដ ង
ឹ តវ៉ានោយអ្នារិកឬ?

7. នភទ

អ្ន កអាចន្វ កា
ើ រែដ ឹងតវ៉ានោយអ្នារិកបាន។ ននេះរ ួរមាន
ការែនត នៅជាអ្នារិកពី IBAC និងរារាំងនយើងកនុងការ
ទាក់ទងអ្ន កនែើរបីបសវ ងរកព័ត៌មានែបនែ រ ឬកនុងការ
ពិភ្នកានលើែណដឹងតវ៉ា ម្ែសិននែើអ្នកទាក់ទងនយើង។

☐ ស្តសតី

☐ បាទ/ចាស នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 15
នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 2

☐ ែ៉ុរស
☐ បានពណ៌នានោយខ្ល ួនឯង (សូ រែញ្ហាក់)៖

☐ នទ
☐ នពញចិតតរិននិយាយ

2. ន្ៅេះរែស់អ្នក
នារខ្ល ួន

8. នតើអ្នកជាជនជាតិនែើរ Aboriginal ឬអ្ន កនកាេះ Torres
Strait Islander ឬ?

ន្ៅេះកណា
ដ ល

☐ នទ
☐ បាទ/ចាស, ជនជាតិនែើរ Aboriginal
☐ បាទ/ចាស, អ្ន កនកាេះ Torres Strait Islander

នារម្តកូ ល

☐ បាទ/ចាស, ទា ំងពីរ គឺជនជាតិនែើរ Aboriginal
និងអ្ន កនកាេះ Torres Strait Islander
3. នតើអ្នកធាលែ់ែដង
ឹ តវ៉ានៅ IBAC
អ្ំពនី រឿងននេះរ ួចន យ
ើ ឬ?
☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

☐ នពញចិតតរិននិយាយ
9. ព័តមា
៌ នលរអ ិតសត្ាប់ទនា
ំ ក់ទន
ំ ង
សូ រនដ លយា
់ ងនហាចណាស់រួយ។

ម្ែសិននែើ បាទ/ចាស សូ រនដ លន់ លខ្នយាង IBAC
រែស់អ្នកខាងនម្ការ រ ួចនៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 29

អាសយោឋនអ្៉ុីបរល

4. នតើអ្នកមានអាយ៉ុនម្ការ 18 ឆ្នំឬ?

នលខ្ទូ រសពា

☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

5. នតើនៅនា េះ អ្ន កនិយាយភ្នសាននសងនទៀតនម្ៅពី
ភ្នសាអ្ង់នេល សឬ?
☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

ម្ែសិននែើ បាទ/ចាស នតើអ្វីជាភ្នសានពញចិតតរែស់អ្នក?

អាសយោឋនននញើ
នា េះបលវ ង (Unit)/នលខ្នា េះ
និងន្ៅេះនល វូ
(ឬ PO Box, RMB, RRB)
ម្ក ុង/ជាយម្ក ុង
នលខ្កូ ែនម្ែសណីយ៍

នតើអ្នកម្តូវការអ្ន កែកបម្ែផ្ទាល់មាត់ ឬអ្ន កែកបម្ែ
សរនសរនែើរបីន្វ ើទនា
ំ ក់ទន
ំ ងជារួ យ IBAC ឬ?
☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

6. នតើអ្នកម្តូវការឧែករណ៍ជន
ំ ួ យកនុងការន្វ ើ
ទំនាក់ទំនង ឬនទ?
☐ បាទ/ចាស

រែឋ -

☐ នទ

ម្ែនទស
នតើ វ ិ្ីលអែំនត
៉ុ រួ យណានែើរបីទាក់ទងអ្ន ក?
☐ អ្៉ុីបរល

☐ ទូ រសពា

☐ ែនញ្ញ ើ

ម្ែសិននែើ បាទ/ចាស សូ រពណ៌នាឧែករណ៍ជំនួយ បែលម្តូវការ។

ទំព័រ 3 នន 12

តនែ ក B – ព័តប
៌ ណ្ដឹងតវ៉ារែស់អ្នក
10. នតើអ្នកកំព៉ុងន្វ កា
ើ រែដ ង
ឹ តវ៉ាននេះជំនួសរ៉ុខ្ឱ្យ
រន៉ុសសមានក់នទៀតឬ?
អ្ន កអាចន្វ កា
ើ រែដ ឹងតវ៉ាននេះជំនួសរ៉ុខ្ឱ្យរន៉ុសសមានក់នទៀត
បាន។ នទាេះែីយាងណាក៏នោយ នយើងនឹម្តូវការនែើរបីែងាាញ
ថារន៉ុសសននាេះែឹងអ្ំពីែណដឹតវ៉ារែស់អ្នក ន យ
ើ បាន
អ្ន៉ុញ្ហញតនដលស
់ ិទធិឱ្យអ្ន ក នែើរបីន្វ ស
ើ ករៅ ភ្នពជំនួស
ឱ្យពួ កនេ។

13. នតើអ្នកមានទំនាក់ទន
ំ ងអ្វ ជា
ី រួ យអ្ន កែដ ង
ឹ ?

☐ បាទ/ចាស នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 11
នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 15

☐ ស ការ ីការងារ

☐ នទ

☐ អាណាពាបាលនល វូ ចាែ់
☐ សមាជិកម្េួ សារ មិតតភ័កតិ ឬស ការ ី
☐ អ្ន កតសូ រតិនល វូ ការ (មានន័យថា នរធាវ ី
ែ៉ុេគលិកសងគ រកិចច។ល។)

☐ ននសងនទៀត (សូ រែញ្ហាក់)៖

ឹ ថាអ្ន កកំពង
11. នតើរន៉ុសសមានក់ននេះែង
៉ុ ន្វ ើការែដ ង
ឹ តវ៉ា
ននេះជំនួសឱ្យពួ កនេនទ?
ម្ែសិននែើអ្នកកំពង
៉ុ ែដ ឹងតវ៉ាជំនួសឱ្យនរណាមានក់ននសងនទៀត
ននាេះអ្ន កម្តូវបតមានការយល់ម្ពរជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរ
រែស់ពួកនេ។ IBAC នឹងម្តូវបានទាក់ទងនែើរបី
ពិភ្នកាអ្ំពីលកខ ខ្ណឌតម្រូវននការយល់ម្ពរ។

☐ បាទ/ចាស

14. សូ រពនយល់អ្ព
ំ រ
ី ូ លន ត៉ុបែលអ្ន កកំព៉ុងន្វ ើ
ការែដ ឹងតវ៉ាននេះជំនួសរ៉ុខ្ឱ្យរន៉ុសសមានក់នទៀត។

☐ នទ

12. ម្ែសិននែើន្ល យ
ើ បាទ/ចាស ចំន េះសំណួរទី 10 និង 11
សូ រនដ លព
់ ត
័ មា
៌ នលរអ ិតអ្ំពីរន៉ុសសបែលអ្ន កកំពង
៉ុ
ន្វ កា
ើ រែដ ង
ឹ តវ៉ាជំនួស។
នារខ្ល ួន

ន្ៅេះកណា
ដ ល

នារម្តកូ ល

សូ រនដ ល់ វ ិ្ីយាងនហាចណាស់រួយនែើរបីទាក់ទងរន៉ុសស
ននាេះ។

អាសយោឋនអ្៉ុីបរល

នលខ្ទូ រសពា

អាសយោឋនននញើ
នាេះបលវ ង (Unit)/នលខ្ នាេះ
និងន្ៅេះនល វូ (ឬ PO Box, RMB, RRB)

ម្ក ុង/ជាយម្ក ុង
នលខ្កូ ែនម្ែសណីយ៍
រែឋ

-

ម្ែនទស
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15. នតើកា រ ិយាល័យរោឋភិបាលរែឋ វ ិចតូ នរៀ ឬសាែែ័នរួ យណាបែលអ្ន កកំពង
៉ុ ន្វ កា
ើ រែដ ឹងតវ៉ាអ្ំពី?
☐ ែូ លីស វ ិចតូ នរៀ (រ ួរមានរស្តនតីនដល់នសវការ

រ រស្តនតីែូ លីស រស្តនតីឃឃ
៉ុំ ំង សមាជិកែូ លីសថ្ៅី និងនិនយាជិតនានា)

☐ សមាជិកសភ្ន
☐ ម្កសួ ង/ទីភ្ននក់ងាររោឋភិបាលនៅតាររែឋ
☐ នៅម្ករ ឬនៅម្ករថានក់នម្ការ
☐ ម្ក ុរម្ែឹកា (Council)
☐ រនា ីរនពទយសាធារណ៖
☐ សាលាែឋរសិកា ឬអ្ន៉ុ វ ិទាល័យនៅតាររែឋ
☐ ននសងនទៀត (សូ រែញ្ហាក់)៖

16. នតើអ្នកបានែដ ង
ឹ តវ៉ានៅទីភ្ននក់ងាររួ យនទៀតកាលពីនពលរ៉ុនអ្ំពនី រឿងននេះនទ?
☐ បាទ/ចាស នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 17

☐ នទ នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 18

17. នតើទីភ្ននក់ងារួ យណាបែលអ្ន កបានែដ ង
ឹ នៅ នតើនពណាបែលអ្ន កបានែដ ង
ឹ តវ៉ា ន ើយទទួ លបានលទធ នល
យាងែូ ចនរដ ចបែរ?
សូ រនដ ល់នសចកដ ីសនងខ ែ និងភ្នាែ់ចាែ់ចរល ងននការន្វ ើទា ំនក់ទន
ំ ងបែល

ក់ព័នធណារួ យ។
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18. សូ រនដ លព
់ ត
័ ៌មានលរអ ត
ិ អ្ំពែ
ី ណដឹងតវ៉ារែស់អ្នក។
ពណ៌នាឱ្យបានពិសាដរអ្ំពីការម្ែម្ពឹតតិបែលមានលកខ ណៈព៉ុករលួ យ ឬការម្ែម្ពឹតតរ
ិ ន
ិ ម្តឹរម្តូវរែស់ែូ លីសបែលអ្ន កនជឿថា
ឹ និងអ្ងគ ការបែល ក់ពន
បាននកើតន ង
ើ ។ រ ួរមានន្ៅេះរន៉ុសស តួ នាទីរែស់ពួកនេ ម្ែសិននែើែង
័ ធ។
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19. នតើការម្ែម្ពឹតតនិ

ោះបាននកើតន ង
ើ នៅនពលណា?

ម្ែសិននែើអ្នករិនែឹងនពលនវលា ឬកាលែរ ិនចេ ទជាក់លាក់នទ សូ រនដល់នពលនវលា ឬកាលែរ ិនចេ ទម្ែហាក់ម្ែប ល ឧទា រណ៍ បខ្រករា ឆ្នំ
2013។ ម្ែសិននែើការម្ែម្ពឹតតិបាននកើតន ើងនម្ចើនជាងរួ យែង សូ ររាយជាែញ្ា ីនូវរយៈកាលនននពលនវលា ម្ែហាក់ម្ែប ល។

20. នតើការម្ែម្ពឹតតបិ ែលអ្នកកំព៉ុងែដ ង
ឹ តវ៉ាបាននកើតន ង
ើ យូរជាង 12 បខ្កនល ងនៅឬ?
☐បាទ/ចាស នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 21

☐នទ នៅកាន់សណ
ំ ួ រទី 22

21. សូ រពនយល់រូលន ត៉ុបែលអ្នករិនបានន្វ ែ
ើ ណដង
ឹ តវ៉ាននេះនៅ IBAC ឱ្យបាននលឿនជាងននេះ។
នយើងយល់ថាអាចមានន ត៉ុនលរួ យចំនួនចំន េះការពនារនពលកនុងការែដ ឹងតវ៉ា នៅ IBAC។ វជួ យឱ្យនយើងវយតនរល នលើ ែណដឹងតវ៉ា រែស់អ្នក
ម្ែសិននែើអ្នកអាចពនយល់អ្ំពីការពនារនពល ួ សពី 12 បខ្។

22. នតើការម្ែម្ពឹតតនិ

ោះបាននកើតន ង
ើ នៅកបនល ងណា?

សូ រនដល់ទីតាំង រ ួរមានជាយម្ក ុង/ម្ក ុង និងអាសយោឋន ឬន្ៅេះកបនល ង ម្ែសិននែើែឹង។
ឧទា រណ៍៖ West Smithtown Police Station, 49 Main Street, Smithtown។
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23. នតើអ្នកមានព័តមា
៌ នជាក់លាក់ណារួ យននសងនទៀតបែលអ្ន កចង់នដលន់ ទ?
ឧទា រណ៍៖ នលខ្េណនី នលខ្នម្េឿងសមាគល់ ការច៉ុេះែញ្ា ីរថ្យនត ។ល។

24. នតើអ្នកមានអ្៉ុបី រល រ ូែថ្ត វវ ីនែអ្ូ ឬឯកសារោំម្ទណារួ យននសងនទៀតនទ?
☐ បាទ/ចាស

☐ នទ

ម្ែសិននែើ បាទ/ចាស សូ រភ្នាែ់ ឬែញ្ចល
ូ ចាែ់ចរល ង (ក៉ុំនដល់ចាែ់នែើរ)។ ជាជនម្រើស ម្ែសិននែើអ្នកបាន
នដ ល់ពត
័ ៌មានទំនាក់ទន
ំ ងលរអ ិត ននាេះ IBAC អាចទាក់ទងអ្ន កនែើរបីនសន ស
ើ វ៉ុំ តថុទា ំងននេះ។

25. នតើមាននលែេះ

ល់អ្វខ្
ី ល េះននអ្ំនពើម្ែម្ពឹតតបិ ែលអ្ន កកំពង
៉ុ ែដ ឹងតវ៉ា?

ឧទា រណ៍៖ រែួ សសានរ ការបាត់ែង់ រិ ញ្ញ វតថុ ការបាត់ែង់ផ្ទាល់ខ្ល ួន ឬការបាត់ែង់អាជីព។
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26. នតើមានអ្ន កណាមានក់ននសងនទៀតន្វ ើជាសាកសីនលើអ្នំ ពើម្ែម្ពឹតតនិ នាេះនទ?
☐បាទ/ចាស

☐នទ

ព័តមា
៌ នលរអ ត
ិ សាកសី
ន្ៅេះ ឬពណ៌នាសាកសីណាមានក់ ន យ
ើ អ្វ ីខ្លេះបែលអ្ន កនជឿថាពួ កនេែឹង ឬបាននឃើញ។

27. នតើមានអ្វ ែ
ី បនែ រនទៀតបែលអ្ន កចង់ម្បាែ់នយើងអ្ំពសា
ី ែ នភ្នពផ្ទាល់ខ្ល ួនរែស់អ្នកទាក់ទងនឹងែណដង
ឹ តវ៉ាននេះនទ?
ឧទា រណ៍៖ ការម្ពួ យបាររភ អ្ព
ំ ីការផ្ទចញ់តែ ការសរលុត ឬការនរ ីសនអ្ើង។
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28. នតើអ្នកចង់បសវ ងរកលទធ នលយាងនរចបែរតាររយៈការែដ ង
ឹ តវ៉ាននេះ?
សូ រសមាគល់ថា IBAC ន្វ កា
ើ រនស៉ុែ
ើ អ្នងេ តនលើអ្នំ ពើពក
៉ុ រលួ យបនន កសាធារណៈ្ង ន្
់ ង រ និងការម្ែម្ពឹតតិរន
ិ ម្តឹរម្តូវ្ង ន់្ងររែស់
ែូ លីស។ នយើងរិនអាចពិចារណា ឬនដ លស
់ ណ
ំ ង ឬពិចារណានលើេ៉ុណសរបតត ិនននសចកដ ស
ី នម្រច ឬែីកាែងាគែ់បននកេតិយត
៉ុ ត ិ
បាននទ។

29. ម្ែសិននែើអ្នកបានែដ ឹងតវ៉ាពីរ៉ុនរកនៅ IBAC អ្ំពនី រឿងននេះ សូ រនដ លព
់ ័តមា
៌ នែបនែ រណារួ យបែលអ្ន កចង់
រ ួរែញ្ចល
ូ ទាក់ទងនឹងែណដង
ឹ តវ៉ាបែលមានម្សាែ់រែស់អ្នក។
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ព័តមា
៌ នសំខាន់
IBAC អ្ន៉ុនលារតារចាែ់ឯកជនភ្នពរែឋ វ ិតូនរៀ នៅនពលម្ែរូ ល និងម្េែ់ម្េងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួន និង ព័ត៌មានស៉ុខ្ភ្នព។

នសចកដ ីបថ្លងអ្ំពីព័ត៌មានស៉ុខ្ភ្នពផ្ទាល់ខ្ល ួន និងព័ត៌មានននសើែ រែស់ IBAC មាននៅនលើនគ ទំព័ររែស់នយើង
www.ibac.vic.gov.au ព័ត៌មានលរអ ិតអ្ំពីរនែៀែបែល IBAC ម្ែរូ ល ម្េែ់ម្េង នម្ែើម្បាស់ និងែនញ្ច ញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួន។ IBAC
មានសិទធិអ្ន៉ុញ្ហញតម្សែចាែ់នែើរបីែនញ្ច ញព័ត៌មាននៅរន៉ុសស និងសាែែ័ននានានៅខាងនម្ៅនៅកនុងកាលៈនទសៈ
ជាក់លាក់រួយចំនួន។
វជាែទនលៅ ើសរួយកនុងការែដ ឹងតវ៉ា ខ្៉ុស ឬន្វ ើឱ្យព័ត៌មានភ្នន់ម្ច ំែល់ IBAC។ ការនដល់ព័ត៌មានខ្៉ុស ឬន្វ ើឱ្យព័ត៌មាន
ភ្នន់ម្ច ំែល់ IBAC នោយមាន្នា ៈ អាចនាំឱ្យមានការនចាទម្ែកាន់ជាែទឧម្កិែឋ។
IBAC នឹងទាក់ទងអ្ន កបតម្ែសិននែើម្តូវការព័ត៌មានែបនែ រនទៀតែ៉ុនណា
ណ េះ។ ម្ែសិននែើអ្នកបាននម្ជើសយកនែើរបី
នដល់ែណដ ឹងតវ៉ា ននេះជាអ្នារិក ននាេះនយើងរិនអាចទាក់ទងអ្ន កបាននទ ន ើយអ្ន កនឹងរិនទទួ លបាន
រតិម្ត ែ់រកវ ិញសដ ីពីលទធនលននែណដ ឹងតវ៉ា រែស់អ្នកនទ។

នសចកដ ម្ី ែកាស
☐ ចំន េះចំនណេះែឹងែ៏លអែំន៉ុតរែស់ខ្្ុំ ព័ត៌មានបែលបាននដល់នៅកនុងែណដ ឹងតវ៉ា ននេះេឺម្តឹរម្តូវ។
☐ ខ្្ុំយល់ថាព័ត៌មាននៅកនុងទម្រង់បែែែទននេះអាចម្តូវបានែនញ្ច ញនៅឱ្យទីភ្ននក់ងារ ឬសាែែ័នរួ យននសងនទៀត។
☐ ខ្្ុំកំព៉ុងន្វ ើែណដ ឹងតវ៉ា ននេះជំនួសរ៉ុខ្ឱ្យរន៉ុសសមានក់ននសងនទៀត ន ើយបានែំនពញែញ្ច ែ់នៅឧែសរព ័នធ A។

ន្ៅេះ
កាលែរ ិនចេ ទ

ជាន់ (Level) ទី 1,
North Tower
អាសយោឋន 459
Collins Street
Melbourne VIC 3000
GPO Box 24234
Melbourne VIC 3001
ទូ រសពា 1300 735 135
ទូ រសារ (03) 8635 6444

IBAC េឺជាទីភ្ននក់ងារម្ែឆ្ំងនឹងអ្ំនពើព៉ុករលួ យរែស់រែឋ វ ិចតូនរៀ ទទួ លខ្៉ុសម្តូវកនុង
ការទែ់សាេត់ និងលាតម្តោងឱ្យែឹងអ្ំពីអ្ំន ើព៉ុករលួ យ កនុងបននកសាធារណៈ
និងការម្ែម្ពឹតតិរិនម្តឹរម្តូវរែស់ែូ លីស។ នយើងន្វ ើកិចចការននេះនោយ៖
•
•
•

នស៉ុើែអ្នងេ តនលើអ្ំនពើព៉ុករលួ យ្ង ន់្ងរ និងការម្ែម្ពឹតតិរិនម្តឹរម្តូវរែស់ែូ លីស
ជូ នែំណឹងែល់ បននកសាធារណៈ ែូ លីស និងស េរន៍អ្ំពីហានិភ័យ និង
នលែេះ ល់នានាននអ្ំនពើព៉ុករលួ យ និងការម្ែម្ពឹតតិរិនម្តឹរម្តូវរែស់ែូ លីស
ម្ពរទាំងវ ិ្ីនានាបែលអាចទែ់សាេត់នរឿងននេះបាន។

នែើរបីរាយការណ៍អ្ំពីអ្ំនពើព៉ុករលួ យ និងការម្ែម្ពឹតតិរិនម្តឹរម្តូវ សូ រទូ រសពា នៅនលខ្ 1300 735
135 ឬចូ លនរើល www.ibac.vic.gov.au។
ទម្រង់បែែែទននេះមាននម្ចើនជាង 20 ភ្នសា នៅឯ www.ibac.vic.gov.au/mylanguage។
ម្ែសិននែើអ្នកម្តូវការជំនួយបែលមានការែកបម្ែសរនសរ ឬការទាក់ទងរកនយើង
ជាភ្នសារែស់អ្នក សូ រនៅទូ រសពា នៅ នសវែកបម្ែផ្ទាល់មាត់ និងែកបម្ែសរនសរ តារនលខ្
13 14 50។

www.ibac.vic.gov.au
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ឧែសរព ន
័ ធ A – សិទធអ្
ិ ន៉ុញ្ហញតនែើរបីន្វ ស
ើ ករៅ ភ្នព
ែំនពញបននកននេះបតម្ែសិននែើអ្នកយល់ម្ពរចំន
សម្មាែ់នរណាមានក់ែ៉ុនណា
ណ េះ។

េះែណដ ឹងតវ៉ា បែលម្តូវបានន្វ ើកនុងនារខ្ល ួនអ្ន ក ឬន្វ ើសករៅ ភ្នព

ខ្្ុំ
(ន្ៅេះ)
នន
(អាសយោឋន)

ពីនពលននេះនៅ អ្ន៉ុញ្ហញតិសិទធិឱ្យ
(ន្ៅេះ – ែ៉ុេគល / អ្ន កតំណាងម្សែចាែ់ / អ្ងគ ការ)
នន
(អាសយោឋន)
នែើរបីន្វ ើសករៅ ភ្នពកនុងនារខ្ល ួនខ្្ុំផ្ទាល់ ទាក់ទងនឹងែណដ ឹងតវ៉ា រែស់ខ្្ុំនៅកាន់េណៈករៅ ការម្ែឆ្ំងអ្ំនពើព៉ុករលួ យ
បែលមានរូ លោឋនឯករាជយទូ លំទូលាយ (IBAC)។
សិទធិអ្ន៉ុញ្ហញតននេះរ ួរមាន៖
•

ការទទួ ល និងការោក់ែញ្ជន
ូ ឯកសារកនុងនារខ្ល ួនខ្្ុំផ្ទាល់;

•

ការទទួ លបាន និងការនដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនបែល

•

ការន្វ ើទំនាក់ទំនងជារួ យ IBAC ទាំងទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មាត់ និងជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរ។

ក់ព័នធនឹងែណដ ឹងតវ៉ា រែស់ខ្្ុំ និង

“សិទធិអ្ន៉ុញ្ហញតនែើរបីន្វ ើសករៅ ភ្នព” ម្តូវបានកម្រិតកំណត់ចំន េះែណដ ឹងតវ៉ា ននេះ ន ើយនៅបតមានស៉ុពលភ្នពកនុងនពល
ែណដ ឹងតវ៉ា ននេះកំព៉ុងម្តូវបានពិចារណា ឬម្តូវបាននស៉ុើែអ្នងេ តនោយ IBAC, ម្ែសិននែើខ្្ុំ រិនបានែករ៉ុននទ។ ខ្្ុំយល់ថា
“សិទធិអ្ន៉ុញ្ហញតនែើរបីន្វ ើសករៅ ភ្នព” អាចម្តូវបានែក ឬបកបម្ែនោយខ្្ុំនៅនពលណាក៏បាន តាររយៈការជូ នែំណឹងនៅ IBAC
ជាលាយលកខ ណ៍អ្កសរ។

ន្ៅេះ
កាលែរ ិនចេ ទ

តែ នលខា

(តម្រូវឱ្យមាន តែ នលខា)

នសចកដ ីបថ្លងអ្ំពឯ
ី កជនភ្នព
IBAC នែដ ជាញចិតតការ រម្ែឆ្ំងនឹងការនម្ែើម្បាស់រិនម្តឹរម្តូវ ការបាត់ែង់
ឬការែនញ្ច ញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្ល ួនបែលរិនមានសិទធិអ្ន៉ុញ្ហញតម្សែតារ ចាែ់ឯកជនភ្នព និងការការ
ចាែ់កំណត់ម្តាស៉ុខ្ភ្នពឆ្នំ 2001, រ ួរទាំងនោលការណ៍ឯកជនភ្នពនៅកនុងចាែ់នីរួយៗនងបែរ។
សម្មាែ់ព័ត៌មានែបនែ រសដ ីពីនោលការណ៍ឯកជនភ្នពរែស់ IBAC សូ រនរើល www.ibac.vic.gov.au.

រទិននន័យឆ្នំ 2014 និង

ការនម្ែើម្បាស់នល វូ ការែន៉ុ ណា
ណ េះ

នលខ្ឯកសារ
បានែញ្ចល
ូ នោយ
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