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ក្រដាសព័ត៌មាន 

ការតវ៉ា នៅនក្កាមច្បាប់ការនរ ើសន ើងជាតិ 
សាសន៍ 

នតើ វ ីនៅជាច្បាប់ការនរ ើសន ើងជាតិសាសន៍? 

ច្បាប់ការររ ើសរ ើងជាតិសាសន៍ឆ្ន ាំ 1975 (Cth) (the RDA) បរងក ើតរ ើងប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់ដែល 
ប្បប្រឹតត ិរលើ នកមិនប្តឹមប្តូវ រោយសារដតជាតិសាសន៍ រណ៌សមបុ រ រែើមកាំរណើត ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិ 
ឬសាា នភារជន រតត ប្បរវសន៍។  

ច្បាប់រនេះក៏បរងក ើតរ ើងរែើមបីរ វ្ ើឱ្យសមអប់ខាងជាតិសាសន៍ថាជាការប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់។ 

នតើច្បាប់ននេះអាច្បក្តវូបាននក្បើក្បាស់នៅនពលណា? 

 នកអាច្បរប្បើប្ាស ់RDA រែើមបីទទួលានការប្បប្រឹតត ិឱ្យានប្តឹមប្តូវរៅកន ុងវស័ិយជារប្ច្បើន 
ននជីវតិសាធារណៈ៖ 

• ការងារ – ការទទួលានការងារ វាកយសរទ និងលកខខណឌ ននការងារ ការែាំរ ើងឋានៈ 
ការដែលប្តូវានរេបរណេ ញរច្បញរីការងារ។ 

• ការ ប់រ ំ– ការច្ប េះរ ម្ េះចូ្បលររៀន ឬការសិការៅសាលាររៀនឯកជន ឬសាធារណៈ 
រៅមហាវទិាល័យ ឬសកលវទិាល័យ។ 

• រន្នែងសាា រ់នៅ – ការជួល ឬទិញផ្ទេះ ឬផ្ទេះដលវង។ 

• ការទទួលបាន ឬការនក្បើក្បាស់នសវរមម –  ែូច្បជារសវាកមម្តគារ ឬការធាតរ៉ា ប់រង 
រសវាកមមតតដែលានផ្េល់រោយប្កសួងរបស់រោា ភិាល ការែឹកជញ្ជ នូ ឬរសវាកមម 
ទូរេមតេមន៍ រសវាកមមជាំតញ ែូច្បជារសវាកមមតតដែលានផ្េល់ឱ្យរោយរមធាវ ើ 
រវជជបណឌ ិត ឬ នករ វ្ ើជាំនួញ រសវាកមមតតដែលានផ្េល់ឱ្យរោយរភាជនីយោា ន 
ហាងលក់ទាំនិញ ឬកដនែងកមានត។ 

• ការចូ្បលនក្បើក្បាស់រន្នែងសាធារណៈ – ែូច្បជាសួន ការយិាល័យរោា ភិាល រភាជនីយោា ន 
សណ្ឋា គារ ឬមជឈមណឌ លលក់ទាំនិញ។ 

នតើ វ ីនៅជាការនរ ើសន ើងជាតិសាសន៍? 

ការររ ើសរ ើងជាតិសាសន៍រកើតរ ើងរៅររលមន សសម្នន ក់ប្តូវានប្បប្រឹតត ិរលើរោយម្ននការររញ 
ចិ្បតតតិច្បជាងមន សសម្នន ក់រទៀតរៅកន ុងសាា នភារប្សរែៀងគាន  រោយសារដតជាតិសាសន៍ រណ័សមបុ រ 
រែើមកាំរណើត ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិ ឬសាា នភារជន រតត ប្បរវសន៍របស់រួករេ។ ឧទាហរណ៍ វាជា 
‘ការររ ើសរ ើងរោយផ្ទទ ល’់ ប្បសិនរបើភាន ក់ងារ ច្បលនប្ទរយបែិរស្ជួលផ្ទេះរៅឱ្យមន សសម្នន ក់ 
រោយសាររួករេសា ិតរៅកន ុងប្បវតត ិជាតិសាសន៍ ឬរណ៌ដសបកជាក់លាក់។ 

ការររ ើសរ ើងជាតិសាសន៍ក៏រកើតរ ើងផ្ងដែររៅររលម្ននបទបញ្ញតត ិ ឬរគាលនរយាាយមួយដែល 
ម្ននែូច្បគាន សប្ម្នប់មន សសប្េប់របូ ប  ដនតម្ននផ្លប េះពាល់មិនប្តឹមប្តូវរៅរលើមន សសដែលម្នន 
ជាតិសាសន៍ រណ័សមបុ រ រែើមកាំរណើត ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិ ឬសាា នភារជន រតត ប្បរវសន៍ 
ជាក់លាក់។ រនេះរៅថា ‘ការររ ើសរ ើងរោយប្បរយាល’។ ឧទាហរណ៍ វាអាច្បជាការររ ើសរ ើងរោយ 
ប្បរយាល ប្បសិនរបើប្កមុហ  នមួយនិយាយប្ាបនិ់រយាជិកថាមិនប្តូវពាក់មួក ឬវតថ ុប្េបកាល 
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រផ្សងរទៀតរៅកដនែងរ វ្ ើការរទ រីរប្ពាេះការរនេះទាំនងជាម្ននផ្លប េះពាល់មិនប្តឹមប្តូវរៅរលើមន សស 
ដែលរច្បញមករីប្បវតត ិជាតិសាសន៍/ជនជាតិមួយច្បាំនួន។  

នតើ វ ីនៅជាសមអប់ខាងជាតិសាសន៍? 

វាជាការប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់រោយរ វ្ ើ វ ីមួយជាសាធារណៈរោយដផ្អករលើជាតិសាសន៍ រណ័សមបុ រ 
ប្បភរជាតិ ឬជនជាតិរបស់មន សសម្នន ក់ ឬប្កមុមន សសដែលទាំនងជារំនោភបពំាន ក្បមាថ 
ន វ្ ើឱ្យអាមា៉ា ស់មុខ ឬគំរាមគំន្ែង។ 

ឧទាហរណមួ៍យច្បាំនួនននសមអប់ជាតិសាសន៍ អាច្បរមួម្ននលកខណៈជាតិសាសន៍៖ 

• សម្នា រម្ននលកខណៈរំរលាភបាំពានរៅរលើ  ីន្ឺណិត រមួម្ននរវទិការ  ិច្បប្តូនិក បែ ក់ 
រេហទាំរ័របណ្ឋេ ញសងគម និងរេហទាំរ័រដច្បករំដលក វ ើរែ ូ។ 

• មតិ ឬរបូភារម្ននលកខណៈរំរលាភបាំពានរៅកន ុងរាេះរ មពផ្ាយែូច្បជា សាររ័ត៌ម្នន 
ទសសតវែេ ី ខិតតប័ណណ  ឬផ្ទទ ាំងរ័ត៌ម្នន 

• ស នទ រកថាម្ននលកខណៈរំរលាភបាំពានរៅឯការប្បមូលផុ្្ាំសាធារណៈ 

• មតិម្ននលកខណៈរំរលាភបាំពានរៅកន ុងកដនែងសាធារណៈែូច្បជា ហាងលក់ទាំនិញ 
កដនែងរ វ្ ើការ សួន រៅរលើមរ្ាាយែឹកជញ្ជ នូសាធារណៈ ឬរៅសាលាររៀន 

• មតិម្ននលកខណៈរំរលាភបាំពានរ វ្ ើរ ើងរោយកីឡាករ ទសសនិកជន ប្េូបងវ ឹក 
ឬមន្តនត ីតតរៅឯប្រឹតត ិការណ៍កីឡា។ 

នៅនពលណាន្ែលឥរយិាបថមានលរខណៈរនំោភបពំាន់ន្្អរនលើជាតិសាសន៍ជា
ការក្បឆំងនឹងច្បាប?់ 

RDA ម្ននរគាលបាំណងរ វ្ ើឱ្យម្ននត លយភាររវាងសិទធិរ វ្ ើទាំតក់ទាំនងរោយរសរ ើ (‘រសរ ើភារននការ
បរញ្េញមតិ’) និងសិទធិរស់រៅរោយរសរ ើរីសមអប់ជាតិសាសន៍។ RDA ចាត់ទ កររឿងមួយច្បាំនួន 
ែូច្បតរៅរនេះថាមិនប្បឆ្ាំងនឹងច្បាប់ប្បសិនរបើររឿងរតេះ “ក្តវូបានន វ្ ើន ើងនដាយសមនែតុ្ល 
និងនដាយនសាម េះក្តង់” រៅកន ុង៖ 

• ការងារសលិបៈ ឬការសន្មែងសិលបៈ – ឧទាហរណ៍ រលាខ នបងាា ញច្បរកឹរំរលាភបាំពាន 
ខាងជាតិសាសន៍ ដែលប្តូវានបងាា ញរោយតួ ងគម្នន ក់។  

• នសច្បរែ ីន្ថែងការ ការនបាេះពុមព្ាយ ការជន្ជរ និងការពិភារាន្ែលបានន វ្ ើន ើង 
សក្មាបក់ារសិរានដាយនសាម េះក្តង់ ឬនោលបំណងន្ ា្រវទិាសាស្តសរ  – ឧទាហរណ៍ ការជដជក 
និងការរិភាការលើរគាលនរយាាយ សាធារណៈែូច្បជាររឿង រតត ប្បរវសន៍ រហ វបប្ម៌ 
ឬវធិានការរិរសសសប្ម្នប់ប្កមុ ជាក់លាក់មួយច្បាំនួន។ 

• ន វ្ ើរបាយការណ៍នដាយយុតរិ្ ម៌ និងក្តមឹក្តវូសែ ីពីបញ្ហា នន្លក្បនយាជនស៍ាធារណៈ – 
ឧទាហរណ ៍រាយការណ៍រោយយ តត ិ្ម៌រៅកន ុងសាររ័ត៌ម្នន ាំរីការប្បប្រតឹត ិរោយ 
រំរលាភបាំពានខាងជាតិសាសន៍។ 

• ន វ្ ើការបងាា ញមតិនដាយក្តមឹក្តួវ ប្បសិនរបើមតិេឺជាការបរញ្េញនូវជាំរនឿរោយរសាម េះប្តង់ 
របស់មន សសម្នន ក់។ 

នតើខ្ញ ំអាច្បន វ្ ើ វ ីបាន ក្បសនិនបើខ្ញ ំជួបក្បទេះការនរ ើសន ើង ឬសមអប់ខាង 
ជាតិសាសន៍? 

 នកប្បដហលជាច្បង់រលើករ ើងរីររឿងរនេះរោយផ្ទទ លជ់ាមួយមន សសម្នន ក់ ឬមន សសតតដែល ពាក់រ័នធ។ 
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ប្បសិនរបើរ វ្ ើែូច្បរនេះមិនរោេះប្សាយានរទ ឬ នកមិនម្ននអារមមណ៍ស ខប្សួលកន ុងការរ វ្ ើការរនេះរទ 
 នកអាច្បតវា៉ា រៅេណៈកមមការសិទធិមន សស ូន្តសាត លី។  នកក៏អាច្បរក នកណ្ឋម្នន ក់ែូច្បជារមធាវ ើ 
 នកផ្េល់ឱ្វាទ ឬសហជីររែើមបីតវា៉ា ជាំនួសឱ្យ នកាន។ 

មិនប្តូវការច្បាំណ្ឋយរៅរលើ វ ីរទកន ុងតវា៉ា រៅេណៈកមមការ។  

ការតវា៉ា របស ់នកប្តូវរ វ្ ើជាលាយលកខណ៍ កសរ។ េណៈកមមការម្ននទប្មង់ដបបបទតវា៉ា សប្ម្នប់ នក 
អាច្បបាំររញវាាន រហើយរផ្ញើវាតាមនប្បសណីយ៍ ឬរផ្ញើតាមទូរសាររៅរយើង ឬ នកអាច្បោក់ពាកយតវា៉ា  
តាម  ីន្ឺណិតរៅឯរេហទាំរ័ររបស់រយើង។ 
ប្បសិនរបើ នកមិនអាច្បោក់ការតវា៉ា របស់ នកជាលាយលកខណ៍ កសរានរទ រយើងអាច្បជួយ នកាន។  

សប្ម្នប់ឱ្យការតវា៉ា របស់ នកម្ននស រលភារ ការតវា៉ា ប្តូវដតម្នន ាំណេះ ាំណ្ឋងសមរហត ផ្ល 
ច្បាំរពាេះប្រឹតិតការណ៍តតដែល នកច្បង់តវា៉ា ថាជាការររ ើសរ ើងខ សច្បាប់ រហើយ នកប្តូវដតផ្េល់ 
រ័ត៌ម្ននលមអ ិតឱ្យានប្េប់ប្គាន់ ាំរីការរចាទប្បកាន់របស់ នក រមួម្នន វ ីដែលានរកើតរ ើង 
រៅររលណ្ឋ និងវារកើតរ ើងរៅររលណ្ឋ រហើយ នកណ្ឋខែេះជាប់ពាក់រ័នធ។ 

ការតវា៉ាអាច្បប្តូវានរ វ្ ើរ ើងជាភាសា វ ីក៏ាន។ ប្បសិនរបើ នកប្តូវការ នកបកដប្បសររសរ 
ឬ នកបកដប្បផ្ទទ ល់ម្នត់ រយើងអាច្បចាត់ដច្បងរលើររឿងរនេះាន។ 

នតើខ្ញ ំអាច្បទទួលបានព័ត៌មានបន្នែមនៅរន្នែងណា? 

រ័ត៌ម្ននទាំតក់ទាំនងលមអ ិតរបស់េណៈកមមការសិទធិមន សស ូន្តសាត លីម្នន៖ 

ទូរសពទ  
រសវាកមមរ័ត៌ម្ននថាន ក់ជាតិ៖ 1300 656 419 ឬ (02) 9284 9888 
TTY: 1800 620 241 (ទូរសរទឥតេិតនលែ) 
ទូរសារ៖ (02) 9284 9611 

តាមនក្បសណីយ៍Post 
 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

តាម ុីន្ណឺិតOnline 
  ីដមល៖ infoservice@humanrights.gov.au  
រេហទាំរ័រ៖ www.humanrights.gov.au  

 នកអាច្បរ វ្ ើការតវា៉ាតាម  នី្ឺណិត  
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

ប្បសិនរបើ នកលែង់ ឬម្ននការរិាកកន ុងការសាេ ប់  នកអាច្បទាក់ទងរយើងតាមរយៈ TTY តាមរលខ 
1800 620 241។ ប្បសិនរបើ នកប្តូវការ នកដប្បផ្ទទ ល់ម្នត់ Auslan រយើងអាច្បចាត់ដច្បងរក នកដប្ប 
រនេះាន សប្ម្នប់ នក។ 

ប្បសិនរបើ នកខាវ ក់ ឬម្ននការលាំាកដផ្នកច្បកខ ុ  រយើងអាច្បផ្េល់រ័ត៌ម្ននជាទប្មង់ដបបបទជាំនួសវញិ 
រៅតាមសាំរណើ។ 

រន្នែងទំនារ់ទំនងន្េងនទៀតសក្មាប់ការតវ៉ា  ំពីសមអប់ខាងជាតិសាសន៍ 

ប្បសិនរបើ នកប្រួយារមា ាំរីររឿងរ៉ា វរមរ ៀដែលម្ននលកខណៈរំរលាភបាំពាន ការផ្សរវផ្ាយ ឬ 
ខែ ឹមសាររៅរលើ  ីន្ឺណិត  នកអាច្បតវា៉ា រៅអាជាញ ្រទទួ បនទ ុករលើការរ វ្ ើទាំតក់ទាំនង និងរមរ ៀ 
(ACMA) ប្កមុប្បឹកាសត ង់ោរននការផ្ាយពាណិជជកមមសប្ម្នបក់ារផ្ាយពាណិជជកមម ឬប្កមុប្បឹកា 
សាររ័ត៌ម្នន ូន្តសាត លីសប្ម្នប់ររឿងរ៉ា វច្ប េះរលើសាររ័ត៌ម្នន។  នកក៏អាច្បតវា៉ា រៅបណ្ឋណ ្ិការរ័ត៌ម្នន 
ឬ នកប្េប់ប្េង ងគការរមរ ៀានដែរ។ 
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ប្បសិនរបើ នកប្រួយារមា ាំរីឥរយិាបលរំរលាភបាំពានរោយ នកជិតខាង  នកអាច្បរៅរក 
មជឈមណឌ លយ តត ិ្ម៌សហេមន៍ រែើមបីជួយរោេះប្សាយយបញ្ហា  ឬរៅរកប្កសួងទទួលបនទ ុក ផ្ទេះសាំ ដបង 
ប្បសិន នករស់រៅកន ុងលាំរៅោា នសាធារណៈ។ 

ក្បសិននបើ ារក្តវូបាននគគរំាមគំន្ែង នដាយនក្បើ ំនពើែិងា ឬការវយែំនដាយ នំពើែិងា 
សូមនៅររប៉ាូលសី។ 

ឱ្វទ ល្ វូច្បាប់ទូនៅ 

ប្បសិនរបើ នកកាំរ ងេិត ាំរីការរ វ្ ើការតវា៉ា   នកប្បដហលជាច្បង់ានឱ្វាទផ្ល វូច្បាប់ ឬទាក់ទងសហជីរ 
របស់ នក។ រសវាកមមផ្ល វូច្បាប់សហេមន៍អាច្បផ្េល់ឱ្វាទរោយឥតេិតនលែ ាំរកីារររ ើសរ ើង 
និងការរបៀតរបៀន។ 
រ័ត៌ម្ននទាំតក់ទាំនងលមអ ិតសប្ម្នប់មជឈមណឌ លផ្ល  ូវច្បាប់សហេមន៍ដែលជិតបាំផ្ តរបស់ នក 
ដែលអាច្បរកានរៅ www.naclc.org.au/directory។ 

ការក្បកាសមិនទទួលខសុក្តវូ៖ 
ព័ត៌មាននៅរន ញងក្រដាសព័ត៌មានននេះមាននោលបំណងន្តជាការន្ណនាបំ៉ាុនណាណ េះ។ 
វមិនន្មនជាការជំនួសឱ្យឱ្វទ ល្ វូច្បាប់នទ។ 
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