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អំព ើហិង្សាព ើក្រ ុមក្រួ សារនិង្សអំព ើហិង្សារនុង្សក្រួ សារ។
វាជាព
ពេលាព ើមបីនិយាយថាក្រប់ក្ាន់ពហើយ។
អំព ើហិង្សាព ើក្រ ុមក្រួ សារនិង្សអំព ើហិង្សារនុង្សក្រួ សាររឺជាការមិនអាចទទួ យរបាន។
អំព ើហិង្សាព ើក្រ ុមក្រួ សារ និង្សអំព ើហឹង្សាពៅរនុង្សក្រួ សាររឺជាអារប្បរិ រ ិយាដែ អាចប្ណ្ត
ា ឱ្យ
នរណ្តម្នារ់ម្ននការភ័យខ្លាច។
វាអាចជាាៈ









ការប្ំពានដនាររាង្សកាយ ការរំពោភប្ំពានពោយពារយសំែី ការប្ំពានពោយមពោសពចេ តោ
ការប្ំពានពោយនល វូ ពភទ ឬការប្ំពានពោយនល វូ ចិតា
ការពវេ សក្ប្ដហស
ការរំពោភប្ំពានដនារហិរចញ វតថុ
ការឈ្ា ប្ចាប្់
ការក្តួ តក្ានរណ្តម្នារ់
ពវេ ើឱ្យឈ្ឺចាប្់ែ ់មនុសសម្នារ់ ែ ់សតេ ឬក្ទ យសមបតា ិ
ការប្ចឈប្់មិនឱ្យចូ រ ួមពៅរនុង្សដនារមពោសពចេ តោសាសោ ឬដនារវប្បវម៌ និង្ស
ការោរ់ឱ្យរុម្នរងាយក្ប្ឈ្មពក្រោះថ្នារ់ចំពពាោះអារប្បរិ រ ិយាទ ំង្សពនោះ។

មនុសសទ ំង្សអស់អាចជួ ក្ប្ទោះនូ វក្រួ សារ និង្សអំព ើហឹង្សារនុង្សក្រួ សារ។ វាអាចពរើតម្ននពៅរនុង្សក្រប្់
ក្ប្ពភទទ ំង្សអស់ននទំោរ់ទំនង្សោោ រ ួមម្ននាៈ





ទំោរ់ទំនង្សោោ ីអតីតកា ឬប្ចចុប្បនា កា ពោយមិនរិត ពី យ៉េនឌ័រ ឬការរ ួមពភទពទ
សាច់ញាតិនិង្សអាណ្ត ាបា
អា រពមើ ដែទ ំមនុសសចាស់ មនុសសដែ ម្នន ិការភា ឬម្នន ័រខខ័ណ្ឌពវជជ សាស្តសា និង្ស
ប្ណ្ត
ា ក្រ ុមក្រួ សារដែ វប្បវម៍ក្តូវបានទទួ សាា ់។

មនុសសដែ បានប្៉េោះពា ព់ ោយក្រួ សារ និង្សអំព ើហង្ស
ឹ ាពៅរនុង្សក្រួ សារអាចរស់ពៅរនុង្សភា ភ័យខ្លាច
សក្ម្នប្់ខល ួន ួ រពរ និង្សសក្ម្នប្់ក្រួ សាររប្ស់ ួ រពរ។ ពរឿង្សពនោះអាចកាន់ដតពរើតម្ននដែមពទៀតពៅ
ព
ដែ
ួ រពរបានប្នស ់ទុរនូ វទំោរ់ទំនង្សមួ យដែ ក្ប្រប្ពោយអំព ើហឹង្សា។
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ការជួយាំក្រដ

អាចររបាន

ក្ប្សិនពប្ើពោរអា រ ឬនរណ្តម្នារ់ដែ ពោរអា រសាា ់ក្តូវបានរង្សប្៉េោះពា ់ ពយើង្សអាចតភាជប្់ពោរ
អា រពៅនឹង្សពសវារមម ោោពៅរនុង្សសហរមន៍ រ ួមម្ននអា រឯរពទសោោ ទីសាារ់ពៅរនុង្សភា
អាសនា ជំនួយនល វូ ចាប្់ និង្សនទោះសំដប្ង្ស។
ពយើង្សរ៍អាច ិនិតយពមើ នង្សដែរ ក្ប្សិនពប្ើពោរអា រម្ននសិទធិទទួ បានការប្ង្ស់ក្បារ់ និង្សពសវា
រមម ោោរប្ស់ពយើង្សរ ួមម្នន:






ការប្ង្ស់ក្បារ់រំក្ទក្បារ់ចំណ្ូ
Crisis Payment ( វ ិប្តា ិរនុង្សការប្ង្ស់ក្បារ់)
ការព ើរដ ង្ស ីការដសេ ង្សររការងារពវេ ើ
ការក្ប្មូ ក្បារ់រំក្ទរុម្នរ
ពសវាសង្សា មរិចេោោ។

ពយើង្សម្ននអា រប្រដក្ប្ផ្ទទ ់ម្នត់និង្សអា រប្រដក្ប្សរពសរពោយឥតរិនែា។ និយាយមរកាន់ពយើង្សខ្ុំ
ជាភាសារប្ស់ពោរអា រាៈ


ទូ រស័ ទ ព ខ 131 202 អំ ីការប្ង្ស់ក្បារ់ និង្សពសវារមម ោោ Centrelink ឬ



Translating and Interpreting Service (TIS National) ាមព ខ 131 450 អំ ី Medicare
និង្សការប្ង្ស់ក្បារ់ និង្សពសវារមម ោោ Child Support។

ពោរអា ររ៍អាចពៅកាន់ពរហទំ ័រ humanservices.gov.au/enough ឬទសសោមជឍមណ្ឌ ពស
វារមម ។

ត៌មានបដនែ ម
Family Safety Pack រឺអាចររបានជា ភាសាអង្ស់ពរា សនិង្សពៅរនុង្សភាសាជាពក្ចើនពទៀត។ វាម្នន
ត៌ម្ននសា ី ីចាប្់រប្ស់ក្ប្ពទសអូ ក្សាា ី ដែ ទរ់ទង្សនឹង្សអំព ើហិង្សាព ក្ើ រ ុមក្រួ សារនិង្សអំព ើហិង្សា
រនុង្សក្រួ សារ ការប្ំពាននល វូ ពភទ ការប្ង្សខ ំឱ្យពរៀប្ការ និង្ស ទិោាការនែរូ ។ ពៅពរហទំ ័រ
dss.gov.au/familysafetypack
រ៍ម្នននង្សដែរនូ វការនា ់ពសវារំក្ទសហរមន៍ជាពក្ចើនដែ អាចររបាន ពោយរ ួមម្នន:


1800RESPECT
ទូ រស័ ទ ព ខ 1800 737 732— អាចររបានពសវាប្រដក្ប្នទោ់ម្នត់— ឬពៅកាន់ពរហទំ ័រ
1800RESPECT.org.au
1800RESPECT រឺជាពសវារមមក្ប្ឹរាពយាប្ ថ្ន
់ ា រ់ជាតិទរ់ទង្សនឹង្សអំព ើហិង្សាក្រួ សារ និង្ស
ការរំពោភនល វូ ពភទ។ ពសវាពនោះម្ននពោយឥតរិតនែានិង្សររាការសម្នាត់។ អាចពក្ប្ើបាន 24
ពម្ន៉េង្សរនុង្សមួ យនែា ក្បាំ ីរនែា រនុង្សមួ យសបាាហ៍។



Family Relationship Advice Line
ពៅទូ រស័ ទ ព ខ 1800 050 321 ឬពៅកាន់ពរហទំ ័រ familyrelationships.gov.au
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Family Relationship Advice Line នដ ់នូវ ត៌ម្នននិង្សែំប្ូោមនសា ី ីប្ញ្ហាទំោរ់ទំនង្សក្រួ សារ
និង្សការពរៀប្ចំឪ ុរម្នាយប្ោទប្់ ីការដប្ររា។ វាម្នន ត៌ម្ននដែ បានប្រដក្ប្ពៅព ើពរហ
ទំ ័ររប្ស់ខល ួននិង្សអាចប្ចជន
ូ ពោរអា រពៅពសវារមម មូ ោានដែ អាចជួ យបាន។
អាចររបាន ីពម្ន៉េង្ស 8 ក្ ឹរែ ់ពម្ន៉េង្ស 8 យប្់ ីនែា ច័នទ ែ ់ នែាសុក្រ និង្ស 10 ក្ ឹរ ែ ់ពម្ន៉េង្ស
4 ោាចពៅនែាពៅរ៍ (ប្ិទពៅនែាឈ្ប្់សក្ម្នរសាធារណ្ាៈ)។


MensLine Australia
ពៅទូ រស័ ទ ព ខ 1300 789 978 ឬពៅកាន់ពរហទំ ័រ mensline.org.au សក្ម្នប្់ ័ត៌ម្ននជា
ភាសាអង្ស់ពរា សដតប្៉េុពណ្ត
ណ ោះ។
MensLine Australia នា ់នូវការជួ យរំក្ទាមទូ រស័ ទ និង្សាមអនឡាញសក្ម្នប្់ប្ុរស នា ់នូវ
័ត៌ម្នន និង្សពសវារមម ប្ចជន
ូ ប្នា ។ វារ៍នា ់អារឯរពទសពៅរនុង្សការជួ យរំក្ទពៅែ ់អារ
ទ ំង្សឡាយដែ ប្៉េោះពា ់ ឬជួ ប្ក្ប្ទោះនូ វក្រួ សារ និង្សអំព ើហឹង្សាពៅរនុង្សក្រួ សារ។
អាចររបាន 24 ពម្ន៉េង្ស រនុង្សមួ យ នែៃ ក្បាំ ីរនែា រនុង្សមួ យសបាាហ៍។



Financial Counselling Australia
ពៅទូ រស័ ទ ព ខ 1800 007 007 ឬពៅកាន់ពរហទំ ័រ
financialcounsellingaustralia.org.au សក្ម្នប្់ ័ត៌ម្ននជាភាសាអង្ស់ពរា សដតប្៉េុពណ្ត
ណ ោះ។
Financial Counselling Australia នា ់ជូននូ វការក្ប្ឹរាពយាប្ ់ ដនារហិរចញ វតថុជាសម្នាត់ពោយ
មិនរិតនែាសក្ម្នប្់មនុសសជួ ប្ក្ប្ទោះប្ញ្ហាហិរចញ វតថុ។ វាអាចជួ យមនុសសឱ្យរ ួចនុត ី ីវែា ននប្ំណ្ុ
។
ដែ អាចររបាន ីពម្ន៉េង្ស 9.30 ក្ ឹរ ែ ់ ពម្ន៉េង្ស 4:30 ោាច ី នែា ច័នទ ែ ់ នែាសុក្រ (ប្ិទពៅ
នែាឈ្ប្់សក្ម្នរសាធារណ្ាៈ)។ ព ខពនោះនឹង្សដណ្ោំពោរអា រពោយសេ ័យក្ប្វតា ិពៅកាន់អារនា ់
ពសវាម្នារ់ពៅរនុង្សរែា ឬ ដែនែីដែ ពៅជិតពោរអា រ។
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ENGLISH

Family and domestic violence. It’s time to say
enough.
Family and domestic violence is not acceptable.
Family and domestic violence is behaviour that can cause a person to be fearful.
It can be:









physical, verbal, emotional, sexual or psychological abuse
neglect
financial abuse
stalking
control of someone
harm to a person, animal or property
stopping spiritual or cultural participation, and
exposing children to these behaviours.

All people can experience family and domestic violence. It can happen in all types of
relationships including:





past or current relationships, it doesn’t matter the gender or sexuality
relatives and guardians
carers of older people, people with disability or a medical condition, and
culturally recognised family groups.

People affected by family and domestic violence may live in fear for themselves and their
family. This can happen even when they’ve left a violent relationship.
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Support
If you or someone you know is affected, we can connect you to services in the community,
including specialists, emergency accommodation, housing and legal assistance.
We can also check if you are eligible for our payments and services, including:






income support payments
Crisis Payment
exemptions from seeking employment
collecting child support
social work services.

We have free interpreters and translators. To speak to us in your language:
 call 131 202 about Centrelink payments and services, or
 the Translating and Interpreting Service (TIS National) on 131 450 about Medicare and
Child Support payments and services.
You can also go to humanservices.gov.au/enough or visit a service centre.

More information
A Family Safety Pack is available in English and in a range of languages. It has
information about Australia’s laws regarding family and domestic violence, sexual assault,
forced marriage and partner visas. Go to dss.gov.au/familysafetypack
There are also a range of community support services available, including:


1800RESPECT
Call 1800 737 732—interpreting services are available—or go to
1800RESPECT.org.au
1800RESPECT is the national family violence and sexual assault counselling service.
The service is free and confidential. Available 24 hours a day, seven days a week.



Family Relationship Advice Line
Call 1800 050 321 or go to familyrelationships.gov.au
The Family Relationship Advice Line provides information and advice on family
relationship issues and parenting arrangements after separation. It has translated
information on its website and can refer you to local services that can help.
Available 8 am to 8 pm Monday to Friday and 10 am to 4 pm Saturday (closed public
holidays).



MensLine Australia
Call 1300 789 978 or go to mensline.org.au for English information only.
MensLine Australia provides telephone and online support for men, information and a
referral service. It also provides specialist support to those who inflict or experience
family and domestic violence.
Available 24 hours a day, seven days a week.

12852.1703
PAGE 5 OF 6

FAMILY AND DOMESTIC VIOLENCE
Department of Human Services



Financial Counselling Australia
Call 1800 007 007 or go to financialcounsellingaustralia.org.au for English
information only.
Financial Counselling Australia offers free confidential financial counselling for people
experiencing financial problems. It can help people to get out of the cycle of debt.
Available 9.30 am to 4.30 pm Monday to Friday (closed public holidays). The number
will automatically direct you to a service provider in a state or territory closest to you.
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