
 ខ្មែរ

យុទ្ធសាស្រ ត្ជាតិ ត្ីពីពិការភាពថ្ែី 

តតើគរួមានអ្វីមលះតៅក្នុងឯក្សារថ្ែីតនះ? 

្ំណួរមលះៗត ើម្បឱី្យអ្នក្គិត 

ក្ំខ្ណងាយស្្ួលអាន  

រតស្រៀរតស្រើស្ា្់ឯក្សារតនះ  

រដ្ឋា ភាិលអូ្ស្រសាត លីាន្រត្រឯក្សារតនះ។ តពលណាអ្នក្ត ើញពាក្យ 'តយើង', 

វាមាននយ័ថារដ្ឋា ភាិលអូ្ស្រសាត លី។  

តយើងាន្រត្រឯក្សារតនះតាម្រតរៀរងាយស្្ួលអាន។  

តយើងាន្រត្រពាក្យម្យួចំនួនជាអ្ក្សរ  ិតចា្់។ 

តនះាននយ័ថា អ្ក្សរទងំត ះស្កា្់ និងតមែ ជាងមុ្ន។ 

តយើងពនយល់ពាក្យទងំតនះមាននយ័ ូចតម្តច។ មានរញ្ជ ីពាក្យទងំតនះតៅទំ្ពរ័20។  

ឯក្សារងាយស្្ួលអានតនះគឺជាការ្តងេរឯក្សារតសសងតទ្ៀត។ តនះមាននយ័ថា 

វារមួ្រញ្ចូ លខ្តគំនិត្ំខានរំ់សុតរ ុតណាណ ះ។ 

អ្នក្អាចរក្ត ើញឯក្សារតសសងៗតទ្ៀតតៅតលើតគហទំ្ពរ័ររ្់តយើងតៅ 

engage.dss.gov.au/nds-stage2-consultation 

អ្នក្អាច្ំុជំនួយត ើម្បអីានឯក្សារតនះ។ ម្តិតភក្តិ ្មាជិក្ស្គួសារ ឬ អ្នក្ជួយ គសំ្ទ្ អាចជួយ អ្នក្ានខ្ រ។  

https://engage.dss.gov.au/nds-stage2-consultation


ទំព័រ

 

តតើតៅក្នុងឯក្សារតនះមានអ្វីមលះ? 

តតើអ្វីតៅជា National Disability Strategy (យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ្តីពីពិការភាព)? 3 
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ទំព័រ

តតើអ្វីតៅជា National Disability Strategy (យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ្តីពីពិការភាព)? 

National Disability Strategy 2010–2020 (យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ្តី ពីពិការភាពឆ្ន ២ំ០១០-

២០២០) គឺជាគតស្មាងម្យួត ើម្បី្ ស្មួ្លការរ្់តៅររ្់ជនពិការ។  

តៅក្នុងឯក្សារតនះ តយើងតៅវាថា 'យុទ្ធសាស្រ ត្'។ 

យុទ្ធសាស្រ្តនិយាយអំ្ពីអ្វីខ្ លតយើងអាចត វ្ើាន ត ើម្បតី វ្ើឱ្យស្រតទ្្អូ្ស្រសាត លីកានខ់្តមាន៖ 

• ការរមួ្រញ្ចូ ល 

• ការចូលតស្រើស្ា្់ាន។ 

ស្រ្ិនតរើមានអ្វីម្យួខ្ លរមួ្រញ្ចូ លាន ម្នុ្សស្គរគ់ន អាចចូលរមួ្ាន។ 

ស្រ្ិនតរើមានអ្វីម្យួអាចចូលតស្រើស្ា្់ាន ម្នុ្សស្គរគ់ន អាចចូលតស្រើស្ា្់វាាន។ តនះអាចជា៖ 

• ក្ខ្នលង ឬ អ្គរ 

• ការ ឹក្ជញ្ចូ ន 

• ត្វាក្ម្ែ 

• ពត័ម៌ាន 

• តគហទ្ំពរ័។ 

យុទ្ធសាស្រ្តតនះខ្សែក្តលើគំនិតពី United Nations Convention on the Rights of 

Persons with Disabilities (អ្នុ្ញ្ញា អ្ងគការ្ហស្រជាជាតិ្តី ពី្ិទ្ធិររ្់ជនពិការ) 

(អ្នុ្ញ្ញា អ្ងគការ្ហស្រជាជាតិ)។ 

អ្នុ្ញ្ញា អ្ងគការ្ហស្រជាជាតិខ្ចងពី្ិទ្ធិររ្់ជនពិការ។ 

វាពនយល់ពីវ ិ្ ីខ្ លជនពិការគួរស្តូវានតគតគរពតដ្ឋយយុតតិ្ម្។៌ 

  



ទំព័រ

យុទ្ធសាស្រ្តជាតិ្តីពីពិការភាពថ្ែី 

យុទ្ធសាស្រ្តតនះនឹងរញ្ចរត់ៅឆ្ន ២ំ០២០។ 

មានការផ្លល ្់រតូរតស្ចើនចារត់ាងំពីយុទ្ធសាស្រ្តានចារត់សតើម្។ 

ឥឡូវតនះតយើងមានគតស្មាងធា រ ររ់ងជនពិការថាន ក្ជ់ាតិ (NDIS)។ 

NDIS សតល់នូវត្វាក្ម្ែ និងការគសំ្ទ្ ល់ជនពិការជាតស្ចើន។ 

ស្រជាជនអូ្ស្រសាត លីជាតស្ចើនានរងសលរ ះពាល់តដ្ឋយ៖ 

• កូរ  ូណាវរីុ្ (កូ្វ ី-១៩) 

• រ ូវតភលើងត ះព្ស្ពឆ្ន ២ំ០១៩-២០២០ 

រដ្ឋា ភាិលតៅទូ្ទងំស្រតទ្្អូ្ស្រសាត លី កំ្ពុងត វ្ើការរមួ្គន ត ើម្បរីតងកើតយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីម្យួ។ 

តយើងចង ឹ់ងពីអ្វីខ្ លស្រជាជនគិតថា គួរខ្តមានដ្ឋក្ត់ៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតនះ។ 

តយើង ឹងថាយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីស្តូវខ្ត៖ 

• រនតត វ្ើតាម្អ្វីខ្ លអ្នុ្ញ្ញា អ្ងគការ្ហស្រជាជាតិានខ្ចង 

• ទ្ទ្ួលសាគ ល់អ្នក្ខ្ថ្ទ។ំ 

និយាយជាម្យួ្ហគម្នអំ៍្ពីយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី 

តយើងចារត់សតើម្និយាយជាម្យួជនពិការតៅក្នុង្ហគម្ន ៍អំ្ពីយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីក្នុងឆ្ន ២ំ០១៩ ។ 

តយើងចង ឹ់ងពីអ្វីខ្ លស្រជាជនគិតថា គួរខ្តមានដ្ឋក្ត់ៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតនះ។ 

អ្វីខ្ លអ្នក្ស្ារត់យើងនឹងជួយ តយើងរតងកើតយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី។ 

  



ទំព័រ

ឯក្សារជំហរររ្់តយើង 

តយើងាន្រត្រឯក្សារជំហរ។ 

ឯក្សារជំហរ គឺជាការ្តងេរនូវអ្វីខ្ លអាចមានតៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី។ 

ឯក្សារជំហរររ្់តយើងមាន៖ 

• អ្វីខ្ លវ ិ្ ័យពិការភាពានស្ារត់យើងឱ្យគួរខ្តមានតៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី 

• អ្វីខ្ ល ំតណើ រការានលែពីយុទ្ធសាស្រ្តខ្ លតយើងមានឥឡូវតនះ 

• គំនិតអំ្ពីរតរៀរផ្លល ្់រតូរឥរយិារថ្្ហគម្នចំ៍តពាះជនពិការ។ 

ឥរយិារថ្ គឺជាអ្វីខ្ លអ្នក្៖ 

• គិត 

• យល់ត ើញ 

• តជឿជាក្។់ 

គំនិតពីយុទ្ធសាស្រ្តខ្ លតយើងមានឥឡូវតនះ 

យុទ្ធសាស្រ្តមាន៦គំនិត ត ើម្បតី វ្ើឱ្យជីវតិកានខ់្តស្រត ើ្រតឡើង្ស្មារជ់នពិការ។ 

តយើងតៅចំណុចទងំតនះថាតំរនល់ទ្ធសល។ 

តំរនល់ទ្ធសលទងំ៦ររ្់យុទ្ធសាស្រ្តគឺ៖ 

1. ការងារ លុយ និងសទះ្ខ្ម្បង 

2. ការចូលរមួ្ក្នុង្ហគម្ន ៍

3. ្ិទ្ធិររ្់តយើង្ស្មារក់ារពាាល និង្ុវតថិភាពតដ្ឋយយុតតិ្ម្ ៌

4. ទ្ទ្ួលានការគសំ្ទ្ 

5. ការតរៀន និងជំ ញ 

6. ្ុមភាព និង្ុមុមាលភាព  

  



ទំព័រ

ចក្េុវ ិ្ ័យររ្់តយើង្ស្មារយុ់ទ្ធសាស្រ្តថ្ែី 

តយើងក្ម៏ានចក្េុវ ិ្ ័យថ្ែី្ស្មារយុ់ទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតនះខ្ រ។ 

ចក្េុវ ិ្ ័យររ្់តយើងគឺជាអ្វីខ្ លតយើងគិតថាអ្ គតគួរខ្តមាន។ 

ចក្េុវ ិ្ ័យររ្់តយើង្ស្មារស់្រតទ្្អូ្ស្រសាត លី គឺចងឱ់្យកាល យតៅជាក្ខ្នលងម្យួខ្ លជនពិការ៖ 

• ស្តូវានរមួ្រញ្ចូ ល 

• អាចរ្់តៅក្នុងជីវតិខ្ លពួក្តគចងរ់្់តៅ 

• ស្តូវានតគតគរព ូចម្នុ្ស ព្ទ្តទ្ៀតតៅក្នុង្ហគម្ន។៍  

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើអ្នក្គិតយា ងណាខ្ រចំតពាះតំរនល់ទ្ធសលទងំ៦តនះ? 

តតើអ្នក្គិតយា ងណាខ្ រចំតពាះចក្េុវ ិ្ ័យររ្់តយើង? 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

  

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

គំនិត្ស្មារយុ់ទ្ធសាស្រ្តថ្ែី 

តគលការណ៍ខ្ណ រំរ្់តយើងគឺជាគំនិត្ំខានខ់្ លតយើងចងដ់្ឋក្ត់ៅក្នុង 

យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតនះ។ 

គំនិតទងំតនះនិយាយថាតយើងស្តូវខ្ត៖ 

• រមួ្រញ្ចូ លទងំជនពិការ 

• មានវ ិ្ ី្ស្មារជ់នពិការចូលរមួ្ 

• តស្រើការរច ជា្ក្ល។ 

ការរច ជា្ក្ល មាននយ័ថាតយើងគិតអំ្ពីអ្វីខ្ លរុគគលស្គររ់ូរស្តូវការតៅតពលតយើងតរៀរចំខ្សនការ ឬ 

ចារត់សតើម្គតស្មាង និងត្វាក្ម្ែថ្ែីៗ។ 

តយើងស្តូវយក្តចញឧរ្គគខ្ លជនពិការកំ្ពុងស្រឈម្មុ្ម។ 

តយើងស្តូវខ្តរមួ្រញ្ចូ ល្ហគម្នទ៍ងំមូ្លតៅក្នុងការងារខ្ លតយើងត វ្ើ។ 

តយើងស្តូវជួយ ស្រជាជនខ្ លគសំ្ទ្ និងយក្ចិតតទុ្ក្ដ្ឋក្ចំ់តពាះជនពិការមាន ូចជា៖ 

• ្មាជិក្ស្គួសារ 

• អ្នក្ខ្ថ្ទ ំ

• រុគគលិក្គសំ្ទ្ 

• អ្នក្សតល់ត្វាក្ម្ែ។ 

  



ទំព័រ

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើអ្នក្គិតយា ងណាចំតពាះតគលការណ៍ខ្ណ រំរ្់តយើង? 

តតើមានគំនិត្ំខានត់សសងតទ្ៀតខ្ លតយើងគួរដ្ឋក្ត់ៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី ឬ តទ្? 

តតើតយើងអាចត វ្ើយា ងណាត ើម្បឱី្យស្ាក្ ថា ម្នុ្សស្គរគ់ន ត វ្ើតាម្តគលការណ៍ខ្ណ រំរ្់តយើង? 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

  

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

្ម្លងឹតម្ើលឥរយិារថ្្ហគម្ន ៍

ឥរយិារថ្្ហគម្នអ៍ាចរញ្ឈរជ់នពិការពីការឈានតៅ ល់ការ្តស្ម្ច 

តគលតៅររ្់ពួក្តគ។ 

តនះរររ់ញ្ចូ លទងំតគលតៅខ្ លពួក្តគមាន្ស្មារ៖់ 

• ការតៅសាលាតរៀន និងការតរៀន្ូស្ត 

• ការត វ្ើការ និងរក្ស្ាក្ ់

• ការចូលរមួ្ក្នុង្ហគម្ន។៍ 

ជនពិការានស្ារត់យើងថា ឥរយិារថ្្ហគម្នគឺ៍ជាឧរ្គគ ៏្ ំរំសុតម្យួខ្ លពួក្តគស្រឈម្មុ្ម 

តៅតពលពួក្តគពាយាម្ឈាន ល់តគលតៅររ្់ពួក្តគ។ 

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើតយើងគួរផ្លល ្់រតូរឥរយិារថ្្ហគម្នគឺ៍ជាតគលតៅ្ំខាន់្ ស្មារ ់

យុទ្ធសាស្រ្ត ឬ តទ្? 

តតើតយើងគួររញ្ចូ លគំនិតអំ្ពីការផ្លល ្់រតូរឥរយិារថ្្ហគម្នត៍ៅក្នុង 

យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតទ្? 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

ត វ្ើឱ្យស្ាក្ ថាម្នុ្សស្គររ់ូរ ឹងពីអ្វីខ្ លស្តវូត វ្ើ 

យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីស្តូវខ្តចា្់លា្់ ត ើម្បឱី្យម្នុ្សស្គរគ់ន  ឹងពីអ្វីខ្ លពួក្តគស្តូវត វ្ើ។ 

តនះរមួ្មាន៖ 

• រដ្ឋា ភាិល 

• វ ិ្ ័យពិការភាព 

• ្ហគម្នទូ៍្លំទូ្លាយ។ 

យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតនះនឹងពនយល់យា ងចា្់ថា៖ 

• អ្វីខ្ លរដ្ឋា ភាិលស្តូវត វ្ើ 

• រតរៀរខ្ លរដ្ឋា ភាិលនឹងជួយ  ល់ជនពិការ  

• រតរៀរខ្ លរដ្ឋា ភាិលនឹងចូលរមួ្ក្នុងការស្គរស់្គងត្វាក្ម្ែ្ស្មារជ់នពិការ 

• អ្វីខ្ លវ ិ្ ័យពិការភាពស្តូវត វ្ើ 

• អ្វីខ្ ល្ហគម្នស៍្តូវត វ្ើ។ 

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើអ្នក្គិតថារដ្ឋា ភាិល អ្ងគការ 

និង្ហគម្នត៍ វ្ើការរមួ្គន ត ើម្បតី វ្ើឱ្យជីវតិកានខ់្តស្រត ើ្រ្ស្មារជ់នពិការខ្ម្ន ឬ តទ្? 

តតើគួរខ្តមានអ្វីមលះតៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី ត ើម្បរីងាា ញពីរតរៀរខ្ លវ ិ្ ័យពិការភាព 

និង្ហគម្ន៍្ ំទូ្លាយអាចត វ្ើឱ្យជីវតិកានខ់្តស្រត ើ្រ្ស្មារជ់នពិការ? 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

ជនពិការឈាន ល់តគលតៅររ្់ពកួ្តគ 

ជនពិការកំ្ណតត់គលតៅតៅក្នុងវ ិ្ ័យជាតស្ចើនព្នជីវតិររ្់ពួក្តគ។ 

តយើង ឹងថាយុទ្ធសាស្រ្តកំ្ពុង ំតណើ រការ 

ស្រ្ិនតរើជនពិការកំ្ពុងត វ្ើការកំ្ពុងឈានតៅ ល់តគលតៅទងំតនះ។ 

តយើងចងដ់្ឋក្រ់ញ្ចូ លស្ក្រមណ័ឌ លទ្ធសលតៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី។ 

ស្ក្រមណឌ លទ្ធសល គឺជាម្ត្ាាយម្យួត ើម្បតីាម្ដ្ឋន៖ 

• ស្រ្ិនតរើជនពិការឈាន ល់តគលតៅររ្់ពួក្តគ 

• រតរៀរខ្ លតយើង ឹងថាជនពិការានឈាន ល់តគលតៅររ្់ពួក្តគ 

• ការផ្លល ្់រតូរតាម្តពលតវលា។ 

ឧទហរណ៍ តតើមានជនពិការរ ុ ែ ន ក្ខ់្ លានតៅ ល់តគលតៅររ្់ពួក្តគត ើម្ប ី

• ខ្្វងរក្ការងារ 

• រក្លុយានតដ្ឋយមលួនឯង។ 

តយើងអាចតស្រើស្ក្រមណឌ លទ្ធសលត ើម្បជួីយ តយើងក្នុងការ្រត្ររាយការណ៍។ 

រាយការណ៍ររ្់តយើងអាចនិយាយអំ្ពីថាតតើអ្វីៗស្រត ើ្រតឡើង្ស្មារជ់នពិការ ឬ អ្ត?់ 

រាយការណ៍ររ្់តយើងក្អ៏ាចនិយាយខ្ រអំ្ពី៖ 

• តតើយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី ំតណើ រការយា ង ូចតម្តច 

• ខ្សនក្ខ្ លតយើងស្តូវការខ្ក្្ស្មួ្លរខ្នថម្។ 

  



ទំព័រ

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើតយើងគួរ្រត្រអ្វីមលះតៅក្នុងរាយការណ៍ររ្់តយើង? 

តតើអ្នក្គិតថាតយើងគួរត វ្ើ ូចតម្តច៖ 

• ្រត្ររាយការណ៍ររ្់តយើង ឧទហរណ៍តរៀងរល់ ១ ឬ ២ឆ្ន ?ំ 

• ខ្ចក្រខំ្លក្រាយការណ៍ររ្់តយើងជាម្យួ្ហគម្ន?៍ 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

  

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

ខ្សនការ្ក្ម្ែភាព 

តយើងអាច្រត្រខ្សនការ្ក្ម្ែភាពត ើម្បជួីយ ៖ 

• រដ្ឋា ភាិល 

• វ ិ្ ័យពិការភាព 

• ្ហគម្នទូ៍្លំទូ្លាយ។ 

ខ្សនការ្ក្ម្ែភាពររ្់តយើងអាចជួយ ៖ 

• ម្នុ្សស្គររ់ូរយល់ចា្់អំ្ពីអ្វីខ្ លពួក្តគស្តូវត វ្ើ 

• យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតនះត វ្ើឱ្យមានការផ្លល ្់រតូរ ៏្ ំ្ស្មារជ់នពិការ។ 

ខ្សនការ្ក្ម្ែភាពររ្់តយើងនឹងនិយាយអំ្ពី៖ 

• អ្វីខ្ លតយើងនឹងត វ្ើត ើម្បតី វ្ើឱ្យអ្វីៗស្រត ើ្រតឡើង 

• តតើវាគួរស្តូវការតពលរ ុ ែ នត ើម្បតី វ្ើអ្វីៗឱ្យស្រត ើ្រតឡើង 

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើអ្នក្គិតយា ងណាចំតពាះខ្សនការ្ក្ម្ែភាព? 

តតើតយើងគួរដ្ឋក្រ់ញ្ចូ លខ្សនការ្ក្ម្ែភាពតៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតទ្? 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

រមួ្ទងំជនពិការ 

តយើងចង់្ រត្រខ្សនការម្យួ 

ខ្ លនិយាយអំ្ពីរតរៀរខ្ លជនពិការនឹងកាល យជាខ្សនក្ម្យួព្នការត វ្ើឱ្យស្ាក្ ថាយុទ្ធសាស្រ្ត ំតណើ រការ។ 

្ំណួរខ្ លស្តវូគិត 

តតើតយើងអាចដ្ឋក្រ់ញ្ចូ លជនពិការតដ្ឋយខ្រររណា ត ើម្បតី វ្ើឱ្យស្ាក្ ថាយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី ំតណើ រការ? 

តតើតយើងអាចរញ្ចូ លវ ិ្ ័យពិការភាពយា ង ូចតម្តចត ើម្បតី វ្ើឱ្យស្ាក្ ថា 

យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី ំតណើ រការ? 

្ូម្្រត្រចតម្លើយររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 

  



ទំព័រ

ចំណុចតសសងៗតទ្ៀតខ្ លស្តវូគិត 

តតើអ្នក្មានគំនិត ឬ តយារល់តសសងតទ្ៀតអំ្ពីអ្វីខ្ លអាចមានតៅក្នុង 

យុទ្ធសាស្រ្តថ្ែីតទ្? 

្ូម្្រត្រគំនិត ឬ តយារល់ររ្់អ្នក្ក្នុងស្រអ្រខ់ាងតស្កាម្។ 

  

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 



ទំព័រ

្ំណួរអំ្ពីអ្នក្ 

តតើអ្នក្កំ្ពុងត លើយ្ំណួរររ្់តយើង៖ 

☐ ្ស្មារម់លួនឯង? 

☐ ្ស្មារអ់្ងគការម្យួ? 

ស្រ្ិនតរើអ្នក្កំ្ពុងត លើយ្ំណួរររ្់តយើង្ស្មារអ់្ងគការម្យួ ្ូម្ស្ារត់យើងម្យួណា៖ចុច 
ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 

តតើស្រតយាគម្យួណាខ្ លពិតអំ្ពីអ្នក្? 

☐ មំុ្ជាម្នុ្សពិការ។ 

☐ មំុ្ជាឪពុក្មាត យ ឬ អាណាពាាលររ្់ជនពិការ។ 

☐ មំុ្ជា្មាជិក្ស្គួសារររ្់ជនពិការ។ 

☐ មំុ្ជាអ្នក្ខ្ថ្ទមំ្នុ្សពិការ។ 

☐ មំុ្ជារុគគលិក្គសំ្ទ្។ 

☐ មំុ្ត វ្ើការជាម្យួជនពិការ។ 

☐ មំុ្ជាអ្នក្ត  ្ូម្តិជនពិការ។ 

☐ មំុ្ត វ្ើការឱ្យអ្ងគការពិការ ឬ អ្នក្សតល់ត្វាក្ម្ែ។ 

☐ មំុ្សតល់ការងារ ល់ជនពិការ។ 

☐ មំុ្ជាមាច ្់អាជីវក្ម្ែ។ 

☐ មំុ្ជារុគគលិក្ខ្ថ្ទំ្ ុមភាព។ 

☐ មំុ្្ិក្ា ឬ ត វ្ើការតៅសាក្លវទិ្ាល័យ។ 

☐ មំុ្ត វ្ើការឱ្យរដ្ឋា ភាិល ូចជា៖ 

• រដ្ឋា ភាិលអូ្ស្រសាត លី 

• រដ្ឋា ភាិលអូ្ស្រសាត លីថាន ក្រ់ ា ឬ ខ្ ន ី 

• រដ្ឋា ភាិលថាន ក្មូ់្លដ្ឋា ន 

តសសងតទ្ៀត ្ូម្ស្ារត់យើង៖ 

ចុច ឬរ ះតៅទី្តនះត ើម្បី្ រត្រ។ 

  



ទំព័រ

តតើអ្នក្រ្់តៅរ ា ឬ ខ្ ន ីម្យួណា? 

☐ ខ្ ន ីរ ាធានីអូ្ស្រសាត លី 

☐ ញូវតៅខ្វល 

☐ ខ្ ន ីខាងតជើង 

☐ រ ា លឺនខ្្លន 

☐ រ ាអូ្ស្រសាត លីខាងតបូង 

☐ រ ាថាសាែ ៉ តនៀ 

☐ រ ាវចិថូ្តរៀ 

☐ រ ាអូ្ស្រសាត លីខាងលិច 

☐ មំុ្ម្និរ្់តៅក្នុងស្រតទ្្អូ្ស្រសាត លីតទ្ 

☐ មំុ្ម្និចងនិ់យាយតទ្ 

តតើស្រតភទ្ព្នទី្ក្ខ្នលងអ្វីខ្ លអ្នក្រ្់តៅ?  

☐ រ ាធានី 

☐ ទី្ស្កុ្ង្ំ ឬ ទី្ស្រជំុជន 

☐ ទី្ស្រជំុជនតូច ឬ តំរនឆ់្ា យពីទី្ស្កុ្ង្ំ ឬ ទី្ស្រជំុជន 

☐ មំុ្ម្និចងនិ់យាយតទ្ 

តតើអ្នក្ជាខ្សនក្ព្ន្ហគម្នជ៍នជាតិត ើម្ និង/ឬអ្នក្តកាះ Torres Strait? 

☐ ាទ្/ចា្៎   

☐ តទ្ 

☐ មំុ្ម្និចងនិ់យាយតទ្ 
 

  



ទំព័រ

តតើអ្នក្ម្ក្ពីវរប្ម្មុ៌្គន ឬ?  
 

វរប្ម្រ៌រ្់អ្នក្គឺ៖ 

• រតរៀររ្់តៅររ្់អ្នក្ 

• រតរៀរខ្ លអ្នក្គិត ឬ ត វ្ើ តដ្ឋយតស្ពាះខ្តវ ិ្ ីខ្ លអ្នក្្ំតឡើង។ 

☐ ាទ្/ចា្៎   

☐ តទ្ 

☐ មំុ្ម្និចងនិ់យាយតទ្ 

តតើអ្នក្និយាយភាសាតសសងតស្ៅពីភាសាអ្ងត់គល្ភាគតស្ចើនឬ ? 

☐ ាទ្/ចា្៎   

☐ តទ្ 

☐ មំុ្ម្និចងនិ់យាយតទ្ 

តតើអ្នក្ជាខ្សនក្ព្ន្ហគម្ន ៍(LGBTQI+) ស្្ីស្្ឡាញ់ស្្ី ស្រុ្ស្្ឡាញ់ស្រុ្ អ្នក្ស្្ឡាញ់តភទ្ទងំពីរ 

អ្នក្រតូរតភទ្ អ្នតរតភទ្ ឬ ម្និចា្់ស្ាក្ អំ្ពីតភទ្ អ្នក្មានតភទ្ស្រុ្សងស្្ីសង ឬ ? 

☐ ាទ្/ចា្៎   

☐ តទ្ 

☐ មំុ្ម្និចងនិ់យាយតទ្ 

  



ទំព័រ

វ ិ្ ីខ្ លអ្នក្អាចស្ារត់យើងពីចតម្លើយររ្់អ្នក្ 

អ្នក្អាចត លើយ្ំណួរររ្់តយើងជាលាយលក្េណ៍អ្ក្សរ។ 

អ្នក្អាចតស្ើចតម្លើយររ្់អ្នក្ម្ក្តយើងតាម្អីុ្ខ្ម្ ល។ 

National Disability Strategy Governance and Engagement Section 

GPO Box 9820 Department of Social Services Canberra, ACT 2601 

អ្នក្អាចចូលតៅកានត់គហទំ្ពរ័ររ្់តយើងត ើម្បតី លើយ្ំណួរររ្់តយើង។ 

តគហទ្ំពរ័៖www.engage.dss.gov.au 

អ្នក្អាចថ្ត្តម្លងនូវចតម្លើយររ្់អ្នក្ាន។ 

អ្នក្អាចថ្តវតី អូ្នូវចតម្លើយររ្់អ្នក្ាន។ 

អ្នក្អាចចូលតៅកានត់គហទំ្ពរ័ររ្់តយើង តហើយសទុក្៖ 

• ការថ្ត្តម្លង 

• ការថ្តវតី អូ្  

អ្នក្ស្តូវតស្ើចតម្លើយររ្់អ្នក្ម្ក្តយើងស្តឹម្ព្ថ្ាទី្៣០ ខ្មក្ញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ ។ 

តយើងអាចខ្ចក្រខំ្លក្ចតម្លើយររ្់អ្នក្តៅតលើតគហទំ្ពរ័ររ្់តយើង។ 

អ្នក្ស្តូវខ្តស្ារត់យើង ស្រ្ិនជាអ្នក្ម្និចងឱ់្យតយើងខ្ចក្រខំ្លក្ចតម្លើយររ្់អ្នក្តទ្។ 

  



ទំព័រ

រញ្ជ ីពាក្យ 

អាចចូល ំតណើ រការាន 

ស្រ្ិនតរើមានអ្វីម្យួអាចចូលតស្រើស្ា្់ាន ម្នុ្សស្គរគ់ន អាចចូលតស្រើស្ា្់វាាន។  

តនះអាចជា៖ 

• ក្ខ្នលង ឬ អ្គរ 

• ការ ឹក្ជញ្ចូ ន 

• ត្វាក្ម្ែ 

• ពត័ម៌ាន 

• តគហទ្ំពរ័។ 

អ្នក្ត  ្ូម្តិ 

ម្នុ្សខ្ លគសំ្ទ្អ្នក្។ ពួក្តគជួយ អ្នក្ឱ្យមានរតញ្ចញម្តិតយារល់។ ពួក្តគក្អ៏ាចសតល់ឱ្យអ្នក្នូវពត័ម៌ាន 
និង ំរូ ែ នសងខ្ រ។ 

ឥរយិារទ្ 

ឥរយិារថ្ គឺជាអ្វីខ្ លអ្នក្៖ 

• គិត 
• យល់ត ើញ 
• តជឿជាក្។់ 

តគលការណ៍ខ្ណ  ំ

តគលការណ៍ខ្ណ រំរ្់តយើងគឺជាគំនិត្ំខានខ់្ លតយើងចងដ់្ឋក្ត់ៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី។ 

ការរមួ្រញ្ចូ ល 

ស្រ្ិនតរើមានអ្វីម្យួខ្ លរមួ្រញ្ចូ លាន ម្នុ្សស្គរគ់ន អាចចូលរមួ្ាន។ 

តំរនល់ទ្ធសល  

យុទ្ធសាស្រ្តមាន៦គំនិត ត ើម្បតី វ្ើឱ្យជីវតិកានខ់្តស្រត ើ្រតឡើង្ស្មារជ់នពិការ។ 

តយើងតៅលទ្ធសលទងំតនះជាតំរនល់ទ្ធសល។ 



ទំព័រ

 

ស្ក្រមណឌ លទ្ធសល 

ស្ក្រមណឌ លទ្ធសល គឺជាម្ត្ាាយម្យួត ើម្បតីាម្ដ្ឋន៖ 

• ថាតតើជនពិការានឈាន ល់តគលតៅររ្់ពួក្តគខ្ រ ឬ តទ្ 

• រតរៀរខ្ លតយើង ឹងថាជនពិការានឈាន ល់តគលតៅររ្់ពួក្តគ  

• ការផ្លល ្់រតូរតាម្តពលតវលា។ 

ឯក្សារជំហរ 

ឯក្សារជំហរ គឺជាការ្តងេរនូវអ្វីខ្ លអាចមានតៅក្នុងយុទ្ធសាស្រ្តថ្ែី។ 

ការរច ជា្ក្ល 

ការរច ជា្ក្ល មាននយ័ថាតយើងគិតអំ្ពីអ្វីខ្ លរុគគលស្គររ់ូរស្តូវការតៅតពលតយើងតរៀរចំខ្សនការ ឬ 

ចារត់សតើម្គតស្មាង និងត្វាក្ម្ែថ្ែីៗ។ 

ចក្េុវ ិ្ ័យ  

ចក្េុវ ិ្ ័យររ្់តយើងគឺជាអ្វខី្ លតយើងចងឱ់្យយុទ្ធសាស្រ ត្ថ្ែីជួយ ត វ្ើឱ្យកានខ់្តស្រត ើ្រតឡើង  
តពលអ្ គត។ 

  



ទំព័រ

ទក្ទ់្ងម្ក្តយើងមំុ្ 

1800 334 505 

អ្នក្ក្អ៏ាចទូ្រ្័ពទតៅ National Relay Service 

(ត្វាក្ម្ែជាតិខ្សនក្ស្ាស្្័យទក្ទ់្ងជាម្យួជនពិការ) ានខ្ រ។ 

អ្នក្តស្រើស្ា្់ TTY៖ 1800 555 677 

ទូ្រ្័ពទ៖ 13 36 77 

អីុ្ខ្ម្ ល៖ disabilityreform@dss.gov.au 

តគហទ្ំពរ័៖ www.engage.dss.gov.auស្ក្ុម្ការងារ Information Access Group 

ានរតងកើតអ្តថរទ្តនះជាលក្េណៈឱ្យងាយស្្ួលអាន។ 

្ស្មារ់្ ំណួរណាម្យួ ្ូម្ចូលតៅកានw់ww.informationaccessgroup.com។  

្ស្ម្ងត់លមការងារ 3436-A។ 
 

mailto:disabilityreform@dss.gov.au
http://www.engage.dss.gov.au/
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