តើ�ើអ្ននកមានក្ដីី�
សុុខសុុវត្ថិិ ភា
� ព
នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ�ឬទេ�?
ការបៀ�ៀតបៀ�ៀនធ្វើ�ើ�បាបនិិងអំំពើ�ើ
ហិិង្សាានៅ�ក្នុុ�ងសម្ពព ន្ធធមេ�ត្រី�ីភាព
និិងគ្រួ�ួសារ
យើ�ើងទាំ ំងអស់់គ្នាាគួួ រតែ�មានអារម្មម ណ៍៍កក់់ក្ដៅ�ៅនិិងសេ�ចក្ដីី �សុុខ
សុុវត្ថិិ �ភាព នៅ�ក្នុុ�ងផ្ទះះ �។
ប៉ុុ�ន្តែ�ែសម្រា�ប់់អ្នន កខ្លះះ � ផ្ទះះ �មិិនមែ�នសុុទ្ធធតែ�ជាកន្លែ�ែ ងផ្ដដល់់ក្ដីី �សុុខ
សុុវត្ថិិ �ភាពនោះ�ះទេ�…

តើ�ើវាជាអំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួសារឬ?
អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារជាពេ�លដែ�លដៃ�គូូ មេ�ត្រី�ី សមាជិិកក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ ឬអតីីតដៃ�គូូ ធ្វើ�ើ�ការគំំរាម
គ្រ�ប់់គ្រ�ង មានអាកប្បបកិិ រិ ិយាហិិង្សាា ដែ�លធ្វើ�ើ �ឱ្យយអ្នន កមានអារម្មម ណ៍៍ភ័័យខ្លាាច ឬញាប់់ញ័័រ។
អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ មានលើ�ើសពីីការយាយីីធ្វើ�ើ �បាបរាងកាយ។ អំំពើ�ើនេះ�ះពាក់់ព័័ន្ធធនឹឹង
អាកប្បបកិិ រិ ិយាបំំពារបំំពានដ៏៏គ្រោះ��ះដ្នាាក់់ និិងធ្វើ�ើ�បាបច្រើ��ើនយ៉ាា ង។
• ការគំំរាមកំំហែ�ង

• ការបំំពារបំំពានផ្លូូ វ� ភេ�ទ

• ការតាមឈ្លលប

• ការកំំណត់់រារាំំងមិិនឱ្យយជួួ បអ្ននដទៃ�

• ការបន្តុះះ��បន្ថោ�ោក

• ការឃ្លាំំ�មើ�ើលថាតើ�ើនរណាដែ�លអ្នន កនិិយាយជាមួួ យ

• ការច្រ�បាច់់ក

• ការត្រួ�ួតត្រា�រូ ូបអ្នន ក ឬលុុយកាក់់របស់់អ្នន ក

• ការវាយដំំដាល់់តប់់ • រឹ ឹតត្បិិ�តមិិនឱ្យយអ្នន កទៅ�រកសេ�វាកម្មម ថែ�ទាំ ំសុុខភាព និិង
សេ�វាកម្មម ឬសម្ភាារៈៈចាំំបាច់់ឯទៀ�ៀត

ការប្រើ��ើហិិង្សាាជាអំំពើ�ើមិិន
អាចទទួួ លយកបានឡើ�ើយ។
ពេ�លនេះ�ះជាពេ�លដ៏៏តឹឹងតែ�ងសម្រា�ប់់
មនុុស្សសយើ�ើងជាច្រើ��ើន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ភាព
តានតឹឹង និិងការលំំបាក មិិនមែ�ន
ជាលេ�សក្នុុ�ងការយាយីីធ្វើ�ើ �បាបមនុុស្សស
ដែ�លយើ�ើងស្រ�ឡាញ់់ឡើ�ើយ។
មនុុស្សសម្នាាក់់ៗមានសិិទ្ធិិ�រស់់នៅ�
ដោ�យសេ�រី ី ចាកផុុតពីីការភ័័យខ្លាាច
និិងអំំពើ�ើហិិង្សាា។
អំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារមិិនមែ�នជា
កំំហុុសរបស់់អ្នន កឡើ�ើយ។
Khmer

អ្នន កមិិនចាំំបាច់់ទ្រាំ�ប្រំ �ឈមនឹឹង
បញ្ហាានេះ�ះតែ�ឯងនោះ�ះទេ�
បើ�ើអ្នន ករងការបៀ�ៀតបៀ�ៀនធ្វើ�ើបា
� ប មានជំំនួួយ
សម្រា�ប់ជួ
់ ួ យអ្នន ក។ សេ�វាកម្មម នៅ�ទំំព័រ័ ខាងក្រោ��យនៃ�
ខិិតប័ណ្ណ
័ ណ នេះ�ះអាចជួួ យអ្នន កបាន។ សេ�វាកម្មម ទាំ ំងនេះ�ះ
អាចធ្វើ�ើកា
� រជាមួួ យអ្នន ក ក្នុុ�ងការរកមើ�ើលជម្រើ��ស
ើ
សម្រា�ប់អ្នន
់ ក ដើ�ើម្បីីរ� ក្សាារូ ូបអ្ននកនិិងគ្រួ�ួ សារអ្ននកឱ្យយផុុត
គ្រោះ��ះភ័័យ។
ចូូ រចាំំថា៖ ទោះ�ះជាឋិិតនៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុុងពេ�លកូូ វិ ិដ១៩ដែ�ល
មានការដាក់់កំហិ
ំ ត
ិ ហាមប្រា�មក្ដីី � ការចាកចេ�ញពីីផ្ទះះ�
ដើ�ើម្បីី�គេ�ចពីីអំំពើ�ហិ
ើ ិង្សាាគឺឺអាចធ្វើ�ើ�ទៅ�បាន។

ការគិិតអំំពីីក្ដីី�សុុខសុុវត្ថិិ �ភាពរបស់់អ្ននក
ក្រៅ��ពីីការស្វែ�ែ ងរកជំំនួួយគាំពា
ំ រ មានសេ�វាកម្មម ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដែ�ល
អ្ននកអាចពិិចារណាថាគួួ រធ្វើ�ើឬ
� យ៉ាា ងណាដើ�ើម្បីីរ� ក្សាាសុុវត្ថិិ ភា
� ព។
• ប្រា�ប់់មិត្តតភក្ដិិ�
ិ
សមាជិិកគ្រួ�ួ សារឬអ្នន កមានវិ ិជ្ជាាជីីវៈៈដែ�លអ្ននក
ទុុកចិិត្តត អំំពីីរឿ�ឿងរ៉ាាវដែ�លកំំពុង
ុ កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ។
• រៀ�ៀបផែ�នការ ពីីទីីកន្លែ�ែងដែ�លអ្ននកនឹឹងត្រូ�វូ ទៅ� ហើ�ើយអំពីីវិ
ំ ិធីីដែ�ល
អ្ននកនឹឹងធ្វើ�ើ�ដំណើ�
ំ រើ ទៅ�ទីីនោះ�ះ បើ�ើអ្នន កត្រូ�វូ ចាកចេ�ញជាបន្ទាាន់់។
• រក្សាាទុុកដាក់់របស់់របរសំំខាន់់ៗ មានដូូ ចជាកូូ នសោ�
បម្រុ� ុង លុុយកាក់់ និិងឯកសារសំំខាន់់ៗនៅ�កន្លែ�ែ ងណាមួួ យ
ដែ�លងាយចូូ លយកបាន។
• រក្សាាទុុកបញ្ជីី�ទំំនាក់់ទំំនងសេ�វាកម្មម គាំំពារនិិងគ្រា�អាសន្នន
ដែ�លងាយស្រួ�ួ លរកនៅ�ពេ�លដែ�លអ្នន កត្រូ�វូ ការ ឬក៏៏រក្សាាទុុក
ក្នុុ�ងទូូ រសព្ទទផ្ទាាល់់ខ្លួួ �នឱ្យយបានគង់់វង្សស។
• បង្ហាាត់់កូូនៗឱ្យយដឹឹងថា នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លមាន
ឧប្បបតិ្តត�ហេ�តុុអ្វីី �មួួយកើ�ើតឡើ�ើង ការទទួួ លខុុសត្រូ�ូវរបស់់កូូនៗ
ទាំ ំងនោះ�ះគឺឺត្រូ�វូ រក្សាាសុុវត្ថិិ �ភាពឱ្យយបាន។
• បង្កើ�ើ �តឱ្យយមានសញ្ញាាមួួ យចំំនួួនសម្រា�ប់់ពញ្ញាាក់់ឱ្យយ
អ្នន កជិិតខាង គ្រួ�ួ សារឬមិិត្តតភក្ដិិ�របស់់អ្នន កធ្វើ�ើ�អន្តត រាគមន៍៍ ឬ
ទូូ រសព្ទទហៅ�លេ�ខសូូ ន្យយបីីដង (000)។

ចំំពោះ�ះព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម អំំពីី
ការប្រើ��ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ និិង
សវាកម្មម ផ្សេ�េងៗជាច្រើ��ើន ដែ�ល
អាចជួួ យអ្នន កបាន សូូ មចូូ ល
មើ�ើល
areyousafeathome.org.au

ការសុំំ�ជំំនួួយ
សេ�វាកម្មម ទាំ ំងនេះ�ះ នៅ�បើ�ើកដំំណើ�ើរការ នៅ�ក្នុុ�ងអំំឡុ
ុ ងពេ�លរាតត្បាាត
ឺ
នៃ�ជំំងឺកូូរ៉ូូ�ណា។ បើ�ើអ្ននកឋិិតនៅ�ក្នុុ�ងគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ភ្លាាមៗ សូូមទូូ រសព្ទទហៅ�
ប៉ូូ�លិិស ឬលេ�ខសូូន្យយបីីដង (000)។
បើ�ើអ្នន កត្រូ�វូ ការអ្នន កបកប្រែ��ភាសាដោ�យផ្ទាាល់់មាត់់ឬជាឯកសារ សូូ ម
ទូូ រសព្ទទទៅ�សេ�វាបកប្រែ��ភាសាផ្ទាាល់់មាត់់និិងសរសេ�រ តាមលេ�ខ
13 14 50 ហើ�ើយស្នើ�ើ�សុំំ�ឱ្យយគេ�ភ្ជាាប់់អ្នន កទៅ�សេ�វាផ្ដដល់់ជំំនួួយ។
safe steps (ជំំហានសុុវត្ថិិ �ភាព)
ជាសេ�វាគាំំពារស្ត្រី�ី �និិងកុុមារ ដែ�លរងអំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ។
ទូូ រសព្ទទ៖ 1800 015 188 (ធ្វើ�ើ�ការ24ម៉ោ�ោ ង)
Webchat: safesteps.org.au
អ៊ីី�មែ�ល៖ safesteps@safesteps.org.au
Men’s Referral Service (សេ�វាបញ្ជូូន
� សម្រា�ប់់បុុរស)
សេ�វាគាំំពារដែ�លរក្សាាការសម្ងាាត់់សម្រា�ប់់បុុរស ដែ�លឋិិតនៅ�ក្នុុ�ង
ហានិិភ័័យ នៃ�ការប្រ�ព្រឹ�ឹត្តិិ�ហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ
ទូូ រសព្ទទ៖ 1300 766 491 (ធ្វើ�ើ�ការរាល់់ថ្ងៃ�ៃ តាមពេ�លម៉ោ�ោ ងខុុសៗគ្នាា)
ntv.org.au
inTouch (ភ្ជាាប់់ទំំនាក់់ទំំនង)
សេ�វាគាំំពារនេះ�ះរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងសម្រា�ប់់ស្ត្រី�ី �មកពីីសហគមន៍៍ជនភៀ�ៀសខ្លួួ �ន
និិងអន្តោ�ោប្រ�វេេសន៍៍ ដែ�លរងអំំពើ�ើហិិង្សាាក្នុុ�ងគ្រួ�ួ សារ ដោ�យមានផ្ដដល់់
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