KHMER

សេវាកម្ម ការងារេង្គ ម្
ប្រសិនបរើបោកអ្ន កកំពុងឆ្ល ងកាត់បពលបេោលំបាក មន្ដនរីសងគ មកិច្ចររស់ប ើងខ្ញំអាច្ជួ

វិ ធ ីដែលស

បោកអ្ន កបាន។

ើង្ជួ

មន្ដនរីសងគ មកិច្ចររស់ប ើងអាច្ជួ

បោកអ្ន កបានបលើកិច្ចការ៖

•

ប្រឹកាពិបប្រោះបោរល់រ ៈបពលខល ី

•

ផ្រ លព
់ ័ត៌មាន និង

•

រញ្ជន
ូ បៅបសវាកមម ផ្រលកា
់ ររំប្រ។

ស ើជនណាដែលស

ើង្ជួ

មន្ដនរីសងគ មកិច្ចររស់ប ើងអាច្ជួ បោកអ្ន កបៅបពលដែលបោកអ្ន កមានអារមម ណថា
៍ បោកអ្ន កប្តូេការ
នរណាមានក់បែើមបីពឹងពាក់សុំជំនួ ។
បោកអ្ន កអាច្និោ ជាមួ

មន្ដនរីប ើងអ្ំពី៖

•

រញ្ហាប្រួ សារ និងអ្ំបពើហិងាប្រួ សារ

•

ការមានរំនិតច្ង់សមាលរ់ខល ួន ឬប្វ ើរុកខខល ួនឯង

•

ជាជនេ ័ បកម ងរមនជំនួ ពឹងពាក់

•

េ បរតរ បិ រឿងផ្ទាល់ខល ួន ឬ េ បរតរ ិប្រួ សារ

•

កងវ លរ
់ ញ្ហាសុខភាពផ្ល េូ ច្ិតរ និង

•

រងបប្រោះបោ សារបប្រោះមហនរ រា ្មម ជាតិ។

ការជួបប្បទះនឹង្អំស ើហិង្ា
ប្រសិនបរើបោកអ្ន កជួ រប្ររោះនឹងរញ្ហាប្រួ សារ និងអ្ំបពើហិងាកនញងប្រួ សារ មន្ដនរីសងគ មកិច្ចររស់ប ើងអាច្ជួ
បោកអ្ន កឲ្យបៅរកជំនួ ពី៖
•

បសវាកមម ែបំ ណាោះប្សា រញ្ហាប្រួ សារ និងអ្ំបពើហិងាប្រួ សារ

•

ការជួ

•

ជំនួ ហិរញ្ញ េតថញ

•

ការប្រឹកាពិបប្រោះបោរល់

•

បសវាកមម សុខភាព និង

•

បសវាកមម ផ្លេច្ារ់
ូ
។

ដផ្ន ករកផ្ា ោះសដមបង និងកដនល ងសានក់បៅប្រអាសនន រន្ទាន់

េុខភា ផ្ល ិូ ចិ ដ
មន្ដនរីសងគ មកិច្ចររស់ប ើងអាច្ជួ
អ្ន ក៖
•

បោកអ្ន កឲ្យបានររួ លបសវាកមម ជំនួ សុខភាពផ្ល េូ ច្ិតរ ប្រសិនបរើបោក

មានអារមម ណអ្
៍ ស់សងឃឹមធ្លលក់រឹកច្ិតរ
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•

មានអារមម ណតា
៍ នតឹងប្ពឺប្ពួ

•

មានការរិតច្ង់សមាលរ់ខល ួនឯង ឬក៏ប្វ ើរុកខខល ួនឯង ឬ

•

មានជំងឺផ្ល េូ ច្ិតរ ឬរញ្ហាផ្ល េូ ច្ិតរ។

ច្ិតរ

មានជំនាញវនិង្ការហវ ឹកហវ ឺន
មន្ដនរីសងគ មកិច្ចទ ំងអ្ស់ររស់ប ើងមានសញ្ហញរប្តជំន្ទញខាងសងគ មកិច្ច បហើ ផ្រ លប់ សវាកមម ររស់ពួកបរ
បោ ឥតរិតថ្លល។
ប ើងប្រឹកាបោរល់ជាមួ នឹងសមារមមន្ដនរីសងគ មកិច្ចអ្ូន្ដសារលី Australian Association of Social
Workers បែើមបីរកាសរ ង់ោរខព ស់រំផ្ុតដផ្ន កការងារអាជីព។

័ ៌មានឯកជនរបេ់សោកអន ក
ប ើងបររពច្ំបពាោះសិរធិររួ លបានឯកជនភាពររស់បោកអ្ន ក។ ប ើងនឹងចាត់រក
ុ រាល់ព័ត៌មានទ ំងឡា
ដែលអ្ន កផ្រ លឲ្
់ យប ើងខ្ញំ បៅតាមបរលនបោបា ការពារព័ត៌មានឯកជនររស់ប ើងខ្ញំ។
មន្ដនរីសងគ មកិច្ចររស់ប ើងអាច្នឹងរញ្ជន
ូ បោកអ្ន កបៅរកបសវាកមម ផ្រលកា
់ ររំប្រណាមួ ។ ពួ កបរអាច្ផ្រល់
ព័ត៌មានរនរ បៅឲ្យបសវាកមម បន្ទោះបានប្រសិនបរើបោកអ្ន កបាន ល់ប្ពមោ៉ាងែូ បច្ន ោះ ឬក៏ជាព័ត៌មានចាំបាច្់
ដែលបសវាកមម បន្ទោះប្តូេែឹង ឬប្វ ើបៅតាមតប្មូេការច្ារ់អ្នុញ្ហញត។

រសបៀបទាក់ទង្ម្ន្ដនដ ីេង្គ ម្កិចច
បែើមបីទក់រងមន្ដនរីសងគ មកិច្ចជាភាសាអ្ង់បរល ស សូ មរូ រសពា បៅដខែរូ រសពា ររស់ Centrelink employment
services line តាមបលខ 132 850 បហើ បសន ើសន
ុំ ិោ ជាមួ នឹងមន្ដនរីសងគ មកិច្ច។
ឬក៏អ្បញ្ជ ើញបៅមជឈមណឌលផ្រ ល់បសវាកមម ឬបសន ើសជ
ុំ ួ រនឹងមន្ដនរីសងគ មកិច្ច។
បោកអ្ន កអាច្ន្ទំសមាជិកប្ក ុមប្រួ សារ ឬមិតរភកត ិបៅជាមួ

បាន។

អន កបកដប្បភាសា
ប្រសិនបរើបោកអ្ន កប្តូេការអ្ន ករកដប្រភាសា សូ មប្បារ់ប ើងខ្ញំ បហើ ប ើងខ្ញំនឹងបប្តៀមបរៀរច្ំអ្នករកដប្រ
ភាសាជូ ន។ អ្ន ករកដប្រភាសាររស់ប ើងខ្ញំអ្នុបោមបៅតាមប្កមសីល្ម៌ររស់អ្នករកដប្រភាសា។ បនោះ
មានន័ ថា ពួ កបរនឹងមិននិោ បរឿងរា៉ាេររស់បោកអ្ន កប្បារ់រនរ បៅអ្ន កែថ្រប ើ ។

ចំស

ះ ័ ៌មានបដនែ ម្

•

ច្ូ លបៅ េុបរសា ល៍ humanservices.gov.au/social-work-services បែើមបីបានររួ លព័ត៌មាន
រដនែ មជាភាសាអ្ង់បរល ស

•

ច្ូ លបៅ េុបរសា ល៍ humanservices.gov.au/yourlanguage ជារីដែលបោកអ្ន កអាច្អាន, សាររ់
ឬក៏រសែន្ទព័ត៌មានជាភាសាររស់បោកអ្ន ក

•

រូ រសពា បៅបលខ 131 202 បែើមបីនិោ ជាមួ
ប្បាក់ជំនួ ន្ទន្ទររស់ Centrelink។

•

រូ រសពា បៅបសវាកមម រកដប្រភាសា Translating and Interpreting Service (TIS National) តាមបលខ
131 450 បែើមបីនិោ ជាមួ ប ើងខ្ញំជាភាសាររស់បោកអ្ន កអ្ំពប្ី បាក់ជំនួ និងបសវាកមម ន្ទន្ទ
ររស់ Medicare និងអ្ំពី Child Support។

•

អ្បញ្ជ ើញបៅមជឈមណឌលផ្រ លប់ សវាកមម ររស់ប ើងបោ ផ្ទាល់។
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ប ើងខ្ញជា
ំ ភាសាររស់បោកអ្ន កអ្ំពីបសវាកមម និង
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កំណ េ
់ មាគល់៖ ការបៅបច្ញពីបលខរូ រសពា តាមផ្ា ោះររស់បោកអ្ន កបៅកាន់បលខរូ រសពា ដែលចារ់បផ្រ ើមបោ
បលខ ‘13’ ពីប្ររ់រីកដនល ងបៅកនញងប្របរសអ្ូ ន្ដសារលី រឺប្តូេអ្ស់ប្បាក់កនញងអ្ប្តាតថ្មល មួ បលរ។ អ្ប្តាបលរបន្ទោះ
អាច្ខុសរនពីតថ្មល ថ្នរូ រសពា កនញងតំរន់ បហើ ក៏អាច្ខុសរនរវាងប្ក ុមហុនផ្រ លប់ សវាកមម រូរសពា ផ្ងដែរ។ ការ
បៅបៅបលខ ‘1800’ បច្ញពីបលខរូ រសពា តាមផ្ា ោះររស់បោកអ្ន ក រឺមិនរិតថ្លល បរ។ ការបៅរូ រសពា ពបី លខរូ រ
សពា សាធ្លរណៈ និងពីរូរសពា ថ្ែអាច្ប្តូេបររិតថ្លល ខពសជា
់ ងបនោះ ឬបៅតាមរ ៈបពលថ្នការនិោ ។

សេចកដ ីប្បកាេម្ិនទទួ លខុេប្ ិូ
ព័ត៌មានដែលមានបៅកនញងការបបាោះពុមពផ្ា បនោះរឺកនញងបរលរំណងប្រន់ដតជាការដណន្ទំផ្រលព
់ ័តមា
៌ នអ្ំពី
ប្បាក់ជំនួ និងបសវាកមម រ៉ាុបណា
ណ ោះ។ វាជាការររួ លខុសប្តូេររស់បោកអ្ន កកនញងការសបប្មច្ច្ិតរោក់ពាកយសុំ
ប្បាក់ជំនួ បហើ និងការោក់ពាកយទក់រងនឹងកាលៈបរសៈជាក់ោក់ររស់បោកអ្ន ក។
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ENGLISH

Social work services
If you are going through a difficult time our social workers can help you.

How we help
Our social workers can help you with:
•

short term counselling

•

information, and

•

referral to support services.

Who we help
Our social workers can help you when you feel you need someone to turn to for support.
You can talk to them about:
•

family and domestic violence

•

thoughts of suicide or self-harm

•

being a young person without support

•

a personal or family crisis

•

mental health concerns, and

•

being affected by a natural disaster.

Experiencing violence
If you are experiencing family and domestic violence our social workers can help you access:
•

family and domestic violence services

•

emergency accommodation and housing support

•

financial help

•

counselling

•

health services, and

•

legal services.

Mental health
Our social workers can help you access mental health support services if you:
•

feel depressed

•

feel anxious

•

are experiencing thoughts of suicide or self-harm, or
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•

have a mental illness or disorder.

Trained and qualified
All our social workers hold a social work degree and provide their service for free.
We consult with the Australian Association of Social Workers to maintain the highest professional
standards.

Your privacy
We respect your right to privacy. We will treat any information you give us in line with our privacy
policy.
Our social workers may refer you to a support service. They can only pass on information if you
have agreed or if it’s required or authorised by law.

How to contact a social worker
To contact a social worker in English call the Centrelink employment services line on 132 850 and
ask to speak to a social worker.
Or visit a service centre and ask to speak to a social worker.
You can bring a family member or a friend with you.

Interpreters
If you need an interpreter, tell us and we will arrange one for you. Our interpreters follow a code of
ethics. This means they won’t tell anyone else what you’ve talked about.

For more information
•

go to humanservices.gov.au/social-work-services for more information in English

•

go to humanservices.gov.au/yourlanguage where you can read, listen to or watch
information in your language

•

call 131 202 to speak with us in your language about Centrelink payments and services

•

call the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 to speak with us in
your language about Medicare and Child Support payments and services

•

visit a service centre.

Note: calls from your home phone to ‘13’ numbers from anywhere in Australia are charged at a
fixed rate. That rate may vary from the price of a local call and may also vary between telephone
service providers. Calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and
mobile phones may be timed and charged at a higher rate.
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Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It’s your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application with
regard to your particular circumstances.
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