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យើមធាវិមីានិប់ទូពិ្ទយើ�ធីនិ៍
ដែ�ល�ត ប់់ 

ជួំនួិ�យើ�ត៌ុ�ការ

Legal Aid NSW – How we can help you Khmer 



យើត៌ើយើ�ើងអាចជួួ�យើ�កអ្ននក
យើ�ះស្រា��ប់ញ្ហាា ផូ្ត �វិចាប់់
អីី្នខ្លះៃះ? 
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ប់ញ្ហាា ផូ្ត �វិចាប់រ់ាលថ់្លៃ�ៃ
• សិិទិ្ធិិរបស់ិលោ�កអ្ននកទាក់ទ្ធិងនឹឹងទ្ធិំនឹិញ លោសិវាកម្មម នឹិង

កិច្ចចសិនឹា

• ការផាកពិិន័ឹយ វិកិកយបត្រ� នឹិងបំណុុល

• ជំំលោ�ះអ្នំពិី Centrelink  

• ការលោរ ើសិលោអ្នើង នឹិងការរំខានឹយាយី

• សិិទិ្ធិិរបស់ិលោ�កអ្ននកលោ�កន្លែនឹែងកាងារ

• បញ្ហាា លំបាកនៃនឹការបលោណុេ ញលោច្ចញពិីការងារ ការ
ជួំសិជំុល នៃ�ែឈួ្នួ �ល ឬការខ្ចីច ីត្របាក់លោ�យ�ក់វិ�ុ�បញ្ហាច ំ

• បញ្ហាា អ្នលោ�ោ ត្របលោវិសិនឹ៍

• ការរំលោ�ភបំពានឹម្មនឹុសិសចាសិ់ នឹិងសិិទិ្ធិិរបស់ិ
ម្មនឹុសិសចាសិ់

• ជំំនួឹយប�ា ប់ពិីលោត្រ�ះម្មហនឹោរាយធម្មមជា�ិ 
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យើត៌ើស្រាត៌វូិយើធីីីអីី្នខ្លះៃះយើ�យើព្ទលដែ�ល
ទូនំាកទ់ូនំិងស្រាគួិ�ររប់សយ់ើ�កអ្ននក
ដែប់កបាក់
• ការច្ចិញ្ចឹច ឹម្មន្លែ�ទា ំនិឹងការការពារកូនឹ

• ការឧប�ថម្មភកូនឹ 

• ការរស់ិលោ�ន្លែបកពិី�ន  នឹិងការន្លែលងលះ

• ដីីកាបងាា ប់ឪពិុកម្តាោ យលោរៀបច្ចំទ្ធិុក�ក់កូនឹ នឹិងសិិទិ្ធិិ
ជំីដូីនឹជំីតា

• អ្នំលោពិើហិងានៃ�ាកួ�ង នឹិងត្រកមុ្មត្រ�ួសារ

• កិច្ចចត្របជំុំដីំលោ�ះត្រសាយជំលោម្តាែ ះត្រ�ួសារ នឹិងការសិត្រម្មប
សិត្រមួ្មល

• �ំ�ងលោ�យន្លែ�កសិត្រម្តាប់កុម្តារ

កចិចការដែ�លស្រាត៌វូិយើធីីី ស្រាប់សនិិយើប់ើ
យើ�កអ្ននកមានិប់ញ្ហាា ផូ្ត �វិចាប់់
• ទ្ធិទួ្ធិលយកជំំនួឹយលោ��ុ�ការ

• លោបើសិិនឹអ្ននកអាយុលោត្រកាម្ម 18 ឆ្នាំន ំ លោហើយម្តានឹបញ្ហាា
ជាមួ្មយនឹឹងសិម្ម�ថកិច្ចច 

• �ក់ពាកយសំុិលោ�លោត្រ�ឃុំុំ 

• សិវិ�ការលោ��ុ�ការមូ្មល�ា នឹលោដីើម្មីីសិលោត្រម្មច្ចថា
លោ�ើម្តានឹភសុិ�តាងត្រ�ប់ត្រ�ន់ឹន្លែដីរឬអ្ន�់សិត្រម្តាប់
ជំំនឹុំជំត្រម្មះលោរឿងកេ ីរបសិ់លោ�កអ្ននក (ការបញូ្ចឹ �នឹលោ�ពិនិឹ
ធ��រ)

• សិវិ�ការន្លែដីលបានឹការពារកួ�ងករណីុអាច្ចជាប់ពិនិឹ�
�រ

• ការកា�់លោទាសិរបស់ិ�ុ�ការនឹិងលោសិច្ចកោ ីសិលោត្រម្មច្ចលោលើ
ការបោ ឹងឧទិ្ធិរណ៍ុ

សស្រាមាប់់ព្ទ័ត៌៌មានិប់ដែនិែមអ្នំព្ទីយើសវាកមមរប់ស់យើ�ើង សូមចូល
យើមើលយើគិហទូំព្ទ័ររប់ស់យើ�ើង www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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យើត៌ើជួនួំិ�ស្រាប់យើ�ទូអីី្នខ្លះៃះ ដែ�លយើ�ើងខំ្លះ� ំ
អាចផ្តដលជូ់ួនិយើ�កអ្ននកបានិ?
ការផ្តតល់ព្ទ័ត៌៌មានិ និិងការស្រាប់ឹកាដែផ្តនកចាប់់ 
លោយើង�ោល់ជូំនឹពិ័�៌ម្តានឹអ្នំពិី�ូ �វិច្ចាប់លោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ នឹិង
អាច្ច�ោល់ការត្របកឹាអ្នពំិបីញ្ហាា �ូ �វិច្ចាបជ់ាក�់ក�់�។ សូិម្ម
ទូ្ធិរសិពិាលោ� LawAccess NSW តាម្មលោលខ្ចី 1300 888 529 
លោដីើម្មីីពិិភាកាអ្នំពិីបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់របសិ់លោ�កអ្ននក។

ការផ្តតល់ជួំនួិ�ជាប់និត 
លោបើសិិនឹលោ�កអ្ននកត្រ�វូិការជំំនួឹយ�ូ �វិច្ចាប់ជាបនឹោពិីលោម្មធាវិ ើ 
លោ�កអ្ននកត្រ�វូិន្លែ��ក់ពាកយលោសិន ើសិុំ “ជំំនួឹយ�វិកិា�ូ �វិច្ចាប់”។ 
ជំំនួឹយ�វិកិា�ូ �វិច្ចាប់ម្តានឹនឹ័យថា លោម្មធាវិ ើម្តាន ក់ន្លែដីលលោធើ ើការឱ្យយ
អ្នងាការជំំនួឹយ�ូ �វិច្ចាប់ Legal Aid NSW ឬលោម្មធាវិ ើឯកជំនឹ
ន្លែដីលត្រ�វូិបានឹបង់ត្របាក់លោ�យលោយើងនឹឹង�ំ�ងឱ្យយលោ�កអ្ននក
កួ�ងលោរឿងកោ ីរបសិ់លោ�កអ្ននក។ លោម្មធាវិ ើឯកជំនឹម្តាន ក់អាច្ច�ិ�
ត្របាក់ពិីលោ�កអ្ននកសិត្រម្តាប់ការងារ�មួ្មយន្លែដីលពួិកលោ�លោធើ ើ 
ន្លែដីលម្មិនឹបានឹត្រ�បដីណុោ ប់លោត្រកាម្មជំំនួឹយ�វិកិា�ូ �វិច្ចាប់។ 

យល់លអ ត្រ�វូិនឹិយាយជាមួ្មយលោម្មធាវិ ើ នឹិងទ្ធិទួ្ធិលបានឹការត្របឹកា
�ូ �វិច្ចាបម់្មុនឹលោពិលលោ�កអ្ននក�ក់ពាកយសិុំជំំនួឹយ�ូ �វិច្ចាប់។ 
លោម្មធាវិ ើម្តាន ក់អាច្ចជួំយលោ�កអ្ននកលោ�ះត្រសាយបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់
របសិ់លោ�កអ្ននក លោហើយត្របសិិនឹលោបើលោ�កអ្ននកអាច្ចម្តានឹសិិទិ្ធិិ
ទ្ធិទួ្ធិលបានឹជំំនួឹយ�វិកិា�ូ �វិច្ចាប់។

លោម្មធាវិ ើម្តាន ក់អាច្ចជួំយលោ�កអ្ននក�ក់ពាកយសិុំជំំនួឹយ�ូ �វិច្ចាប់។

លោម្មធាវិ ើម្តាន ក់អាច្ចម្តានឹសិម្ម�ថភាពិជួំយលោ�កអ្ននក លោ�ះត្រសាយ
បញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់របសិ់លោ�កអ្ននក លោ�យម្មិនឹចាំបាច្ច់លោ�ើង
�ុ�ការ។ 

លោ�លោពិលសិលោត្រម្មច្ចច្ចិ�ោថាលោ�ើត្រ�វូិ�េល់ជូំនឹអ្ននកជំំនួឹយ�វិកិា
�ូ �វិច្ចាប់ឬអ្ន�់  លោយើងពិិនឹិ�យលោម្មើល៖

• លោ�ើអ្ននកច្ចង់បានឹជំំនួឹយ�ូ �វិច្ចាប់លោដីើម្មីីអ្នើ ើ

• ច្ចំនួឹនឹទ្ធិឹកត្របាក់អ្ននករកបានឹ នឹិងត្រទ្ធិពិយសិម្មី�ោ ិអ្នើ ើខ្ចីែ ះ
ន្លែដីលអ្ននកកានឹ់កាប់ (លោនឹះលោ�លោ�ថាការលោធើ ើលោ�សិោ លោលើ
ម្មលោធាបាយ) នឹិង

• កតាោ ដីនៃទ្ធិលោទ្ធិៀ�ន្លែដីលបងាា ញថាលោ�ើសិម្មលោហ�ុ�លឬអ្ន�កួ់�ង
ការ�ោល់ជំនួំឹយ�ូ �វិច្ចាបរ់មួ្មទាងំកត្រម្ម�ិធងនឹធ់ងរនៃនឹករណីុ
របស់ិអ្ននក (លោនឹះលោ�លោ�ថាការលោធើ ើលោ�សិោ លោលើអ្នងាលោសិច្ចកោ )ី

ជួំនួិ��វិកិាផូ្ត �វិចាប់់គឺិគិិត៌ថ្លៃ�ៃ។ មនិុសសភាគិយើស្រាចើនិនិឹងស្រាត៌វូិ
ប់ង់ស្រាបាក់វិភិាគិទានិសស្រាមាប់់ការចំណា�យើលើយើសវាផូ្ត �វិចាប់់
សស្រាមាប់់ករណីីរប់ស់ពួ្ទកយើគិ។
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យើ�ើងមានិអ្ននកជំួនាញយើសវាដែផ្តនកចាប់់

យើសវាផូ្ត �វិចាប់់សស្រាមាប់់កុមារ និិងដែខ្លះសទូូរសព្ទទប់នាទ និ់
សស្រាមាប់់�ុវិជួនិ
លោយើងន្លែណុ�ំ នឹិង�ំ�ងឱ្យយកុម្តារន្លែដីលជាប់ពាក់ពិ័និឹ
កួ�ងករណីុបទ្ធិលោលម ើសិត្រពិហម ទ្ធិណុឌ ។ សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី  
(02) 8688 3800។
លោបើសិិនឹអ្ននកម្តានឹអាយុលោត្រកាម្ម 18 ឆ្នាំន ំ លោហើយត្រ�វូិការន្លែណុ�ំ
ប�ា នឹ់ សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�កាន់ឹប់ណាត ញទូូរសព្ទទប់នាទ និ់សស្រាមាប់់
�ុវិជួនិតាម្មរយៈលោលខ្ចី 1800 101 810។ ប�ោ ញទូ្ធិរសិពិា
ប�ា នឹ់លោនឹះលោបើកពិីនៃ�ងច្ចនឹា -ត្រពិហសិី�ោ � ពិីលោម្តាោ ង 9 ត្រពិឹក ដីល់
ពាក់ក�េ លយប់ ពិីនៃ�ងសុិត្រក-អាទ្ធិិ�យ នឹិងនៃ�ងឈ្នួប់សិត្រម្តាក
បុណុយជា�ិ 24 លោម្តាោ ង។

យើសវាគាំសំ្រាទូកុមារ
លោយើង�ោល់ការត្របឹកា និឹងជំំនួឹយឥ��ិ�នៃ�ែជូំនឹដីល់ឪពិុក
ម្តាោ យន្លែដីលត្រ�វូិបង់នៃ�ែការ�ំត្រទ្ធិន្លែ�នកហិរញ្ចឹញ វិ�ុ� សិត្រម្តាប់កុម្តារ
ប�ា ប់ពីិការរស់ិលោ�ន្លែបបពិី�ន  ក៏ដូីច្ចជាឪពិុកម្តាោ យ នឹិង
អ្ននកន្លែ�ទានំ្លែដីលកំពិុងទ្ធិទួ្ធិល ឬ�ួរន្លែ�ទ្ធិទួ្ធិលបានឹការ�ំត្រទ្ធិ
ន្លែ�នកហិរញ្ចឹញ វិ�ុ�សិត្រម្តាប់កុម្តារ។  
សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី (02) 9633 9916 ឬ  
1800 451 784 (លោ�ខាងលោត្រ��ំបនឹ់ទ្ធិីត្រកងុសីុិដីនឹី)។

យើសវាចាប់់រ�ឋប់បយើវិណីីសស្រាមាប់់សហគិមនិ៍ជួនិជាត៌ិយើ�ើម 
លោយើងអាច្ចជួំយលោ�ះត្រសាយបញ្ហាា បារម្មភអ្នពំិតី្របាកក់ាសិ 
ការលោរ ើសិលោអ្នើង បញ្ហាា ជាមួ្មយបោូ លិសិ បញ្ហាា លលំោ��ា នឹ នឹងិបញ្ហាា  
Centrelink។ សូិម្មលោ�ទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី (02) 9219 5057 ឬ
ទូ្ធិរសិពិាឥ���ិនៃ�ែលោលខ្ចី 1800 793 017 ។
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យើសវាកមមផូ្ត �វិចាប់់យើ�ៃ ើ�ត៌ប់យើស្រាគាំះមហនិតរា� 
លោយើងអាច្ចជួំយត្របជាជំនឹន្លែដីលរង�លបោះពាល់លោ�យលោភែ ើង
លោ�ះនៃត្រពិ ពិយុ ះ ឬទឹ្ធិកជំំនឹនឹ់ ជាមួ្មយបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់ត្របចាំនៃ�ង
របស់ិពួិកលោ�។ សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី 1800 801 529។

អ្នងគភាព្ទអំ្នយើព្ទើហិងាកុ�ងស្រាគួិ�រ 
លោយើងជាត្រកមុ្មអ្ននកជំ�ំញ�ោល់លោសិវាកម្មមលោ�ះត្រសាយបញ្ហាា អ្នលំោពិើ
ហងិាកួ�ងត្រ�ួសារ ន្លែដីលម្តានឹសិម្តាសិភាពិលោម្មធាវិ ើ នឹងិប�ុាលិក
សិងាម្មកិច្ចច។ សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី (02) 9219 6300។

យើសវាគាំពំារដែផ្តនកសុខ្លះភាព្ទផូ្ត �វិចិត៌ត
លោយើង�ោល់ជូំនឹការត្របឹកា�ូ �វិច្ចាប់លោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ អ្នំពិី
ច្ចាប់សិុខ្ចីភាពិ�ូ �វិច្ចិ�ោ នឹិងអា�ពិាបាលភាពិ។  
សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី 1300 888 529។

យើសវាផូ្ត �វិចាប់់សស្រាមាប់់អ្ននកយើទាស
អ្ននកលោទាសិអាច្ចទាក់ទ្ធិងម្មកលោយើងលោ�លោលើបញី្ចឹីលោ�ទូ្ធិរសិពិា
លោ�យសិើ �យត្របវិ�ោ ិ (CADL) លោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ -ត្រ�ន់ឹន្លែ�
ច្ចុច្ច 11 # (អ្នងាការ Legal Aid NSW) រចួ្ចលោហើយសួិរក
លោសិវា�ូ �វិច្ចាប់សិត្រម្តាប់អ្ននកលោទាសិ។

ម្មិ�ោភកេ ិ នឹិងត្រ�ួសាររបស់ិលោ�កអ្ននកលោទាសិអាច្ចលោ�ទូ្ធិរសិពិា
លោ�លោលខ្ចី (02) 9219 5000 នឹិងលោសិន ើសំុិលោសិវា�ូ �វិច្ចាប់
សិត្រម្តាប់អ្ននកលោទាសិ។

យើសវាកមមជួនិយើ�ៀសខូ្លះ �និ
លោយើងអាច្ចជួំយជំនឹលោភៀសិខូ្ចី �នឹន្លែដីលលោទ្ធិើបម្មកដីល់�មីៗ នឹិង 
សិហ�ម្មនឹ៍ជាមួ្មយបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់របស់ិពួិកលោ�។ 
សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី (02) 8713 6725។

យើសវាគាំពំារអ្នតី៌ត៌�ុទូធជួនិ
លោយើងជួំយអ្ន�ី�យុទិ្ធិជំនឹ សិម្តាជំិកកងកម្តាែ ំងការពារជា�ិ 
នឹិងអ្ននកលោ�កួ�ងបនុឹ�ករបសិ់ពួិកលោ�លោដីើម្មីីទ្ធិទួ្ធិលបានឹ 
សិិទិ្ធិិ��។ សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី (02) 9219 5148។

យើសវាកមម�ីកាប់ង្គាគ ប់់ការង្គារ និិងការអ្ន�ិវិឌ្ឍឍ
លោយើងជួំយម្មនឹុសិសន្លែដីលម្មិនឹម្តានឹលទិ្ធិភាពិអាច្ចបង់ត្របាក់
ពិិនឹ័យ។ លោយើងអាច្ចជួំយម្មនឹុសិសឱ្យយលុបលោចាលការពិិន័ឹយ
របស់ិពួិកលោ� ជាមួ្មយសិកម្មមភាពិន្លែដីលបានឹអ្ននឹុម្ម័�ជំំនួឹសិ
ការបង់ត្របាក់។ សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី 1300 888 529។

យើ�កអ្ននកអាចទូទួូលបានិព្ទ័ត៌៌មានិប់ដែនិែម អំ្នព្ទីយើសវាកមម
ជួំនាញរប់ស់យើ�ើងទាងំអ្នស់យើ�យើលើយើគិហទូំព្ទ័ររប់ស់យើ�ើង 
www.legalaid.nsw.gov.au

http://www.legalaid.nsw.gov.au
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យើ�ើងមានិយើមធាវិសី្រាប់ចាំកំារយើ�ឯត៌�ុការ
ស្រាប់សិនិយើប់ើអ្ននកស្រាត៌វូិយើ�ត៌ុ�ការមូល�ឋ និអ្នំព្ទីយើរឿងស្រាព្ទហម ទូណីឌ
អ្ននកអាចព្ទិយើស្រាគាំះជាមួ�យើមធាវិសី្រាប់ចាំកំារ។ ពួិកលោ�លោ�រង់ចាំ
លោ��ុ�ការមូ្មល�ា នឹភា�លោត្រច្ចើនឹលោ�កួ�ងរដីាញោូ វិលោ�ន្លែវិលសិ៏ 
NSW។

ត្របសិិនឹលោបើលោនឹះ�ឺជាលោលើកដីំបូងរបស់ិអ្ននកលោ�កួ�ង�ុ�ការ
លោហើយអ្ននកច្ចង់ជួំបលោម្មធាវិ ើត្របចាំការ លោ�ះអ្ននក�ួរន្លែ�លោ�ដីល់
�ុ�ការត្រ�ឹម្មលោម្តាោ ង 9 ត្រពិឹក។លោម្មធាវិ ើត្របចាំការត្របន្លែហលជា
ម្មិនឹអាច្ចជួំយអ្ននកបញ្ចឹច ប់ករណុីរបស់ិអ្ននកលោ�នៃ�ងដីំបូងលោទ្ធិ។
អ្ននកត្របន្លែហលជាត្រ�វូិពិនឹារលោពិលលោរឿងកោ ី របស់ិអ្ននកន្លែដីល
ម្តានឹន័ឹយថានឹឹងពិនឹារលោពិលលោ�នៃ�ងលោត្រកាយ

យើ�ើងផ្តតលជូ់ួនិសកិាា ��និងិសិកាា ��តាម
អ្ននិឡាញយើ��ឥត៌គិិត៌ថ្លៃ�ៃ 
លោយើងលោរៀបច្ចំសិិកាា សា�លោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ នឹិងវិ�ា�សពិើ�ាយ
ពិ័�៌ម្តានឹជូំនឹដីល់សាធារណុជំនឹ សា�លោរៀនឹនឹិងត្រកមុ្ម
សិហ�ម្មនឹ៍។

លោយើងក៏លោធើ ើសិិកាា សា�តាម្មអ្ននឹឡាញ សិោ ីពិីបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់
សិត្រម្តាប់កម្មមករសិហ�ម្មនឹ៍ នឹិងសាធារណុជំនឹ�ងន្លែដីរ។ 
សូិម្មចូ្ចលលោម្មើលលោ�ហទ្ធិំពិ័រ www.legalaid.nsw.gov.
au/what-we-do/workshops សិត្រម្តាប់ពិ័�៌ម្តានឹអ្នំពិី
កាលបរលិោច្ចេទ្ធិ លោពិលលោវិ� នឹិងការច្ចុះលោ�ម ះ។

យើ�ើងមានិការយើបាះព្ទមុពផ្តា� និងិឯក�រយើ��
ឥត៌គិិត៌ថ្លៃ�ៃ
លោយើងម្តានឹឯកសារលោបាះពិុម្មព�ាយ ��ខាស់ិ វិ ើលោដីអូ្ន
ឥ��ិ�នៃ�ែ  ម្មលោធាបាយន្លែណុ�ំអ្ននឹោ រកម្មម និឹងធនឹធានឹ
លោ�សងលោទ្ធិៀ� លោដីើម្មីីជួំយលោ�កអ្ននកលោ�ះត្រសាយបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់
របស់ិលោ�កអ្ននក។ 

សិត្រម្តាប់ឯកសារលោបាះពុិម្មព�ាយ នឹិងធនឹធានឹលោ�សងលោទ្ធិៀ� 
សូិម្មចូ្ចលលោម្មើលលោ�ហទ្ធិំពិ័រ៖
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

សិត្រម្តាប់វិ ើលោដីអូ្ន សូិម្មចូ្ចលលោ�កានឹ់លោ�ហទ្ធិំពិ័រ៖   
www.youtube.com/LegalAidNSW 

សិត្រម្តាប់��ខាសិ់ សូិម្មចូ្ចលលោ�កានឹ់លោ�ហទ្ធិំពិ័រ៖   
www.legalaidnswcle.podbean.com

សិត្រម្តាប់ម្មលោធាបាយន្លែណុ�ំអ្ននឹោ រកម្មម សូិម្មចូ្ចលលោ�កាន់ឹ
លោ�ហទ្ធិំព័ិរ៖ legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
លោដីើម្មីចី្ចះុលោ�ម ះចូ្ចលលោម្មើលត្រពិ�ឹោបិត័្រ�ព័ិ�ម៌្តានឹរបស់ិលោយើង សូិម្មចូ្ចលលោម្មើល៖ 
www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe

http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.legalaid.nsw.gov.au/what-we-do/workshops
http://www.youtube.com/LegalAidNSW
http://www.legalaidnswcle.podbean.com
https://legalhelp.lawaccess.nsw.gov.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/newsletter-subscribe
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យើត៌ើយើ�កអ្ននកស្រាត៌វូិការអ្ននកប់កដែស្រាប់ផ្ទាទ លម់ាត៌ឬ់?
ម្តានឹលោរឿងមួ្មយច្ចំនួឹនឹន្លែដីលអ្នងាការ Legal Aid NSW លោធើ ើ
ម្មិនឹបានឹ។ឧទាហរណ៍ុ លោយើងម្មិនឹ�ោល់ត្របឹកា ឬ�ំ�ងឲ្យយ
បុ�ាលលោ��ុ�ការអំ្នពិីបញ្ហាា របួសិរាងកាយពិនិឹ�រ ឬ
អាជំីវិកម្មម។

លោយើងក៏ម្មិនឹលោ�សាថ នឹីយ៍បោូ លីសិ ឬ�ោល់ការត្របឹកាតាម្មទូ្ធិរសិពិា
ត្របសិិនឹលោបើអ្ននកត្រ�វូិបានឹចាប់ខូ្ចី �នឹ។លោទាះជាយាោ ង�ក៏លោ�យ
លោបើអ្ននកម្តានឹអាយុលោត្រកាម្ម 18 ឆ្នាំន ំ អ្ននកអាច្ចលោ�ទូ្ធិរសិពិា
ម្មកកាន់ឹន្លែខ្ចីសទូ្ធិរសិពិាប�ា ន់ឹន្លែ�នកយុវិជំនឹ(Youth Hotline) 
របស់ិលោយើងតាម្មរយៈលោលខ្ចី 1800 101 810។

យើត៌ើអ្ននកអាចយើ�ទូទូូលព្ទត៌័៌ប់ដែនិែមយើ�
ទូណីា?
កន្លែនឹែងចាប់លោ�ោើម្មលអ បំ�ុ��ឺលោ�ទូ្ធិរសិពិាលោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ៖ 
LawAccess NSW ន្លែដីលអាច្ចជួំយលោ�កអ្ននកបានឹភាែ ម្ម។
លោ�នឹឹង�ោល់ជូំនឹអ្ននកនូឹវិព័ិ�៌ម្តានឹលោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ នឹិង
កួ�ងករណីុខ្ចីែ ះម្តានឹ�ោល់ជូំនឹការត្របឹកាន្លែ�នកច្ចាប់អ្នំពិីបញ្ហាា
�ូ �វិច្ចាប់របស់ិអ្ននក។ឬលោ�អាច្ចបញូ្ចឹ�នឹអ្ននកលោ�កានឹ់លោសិវាកម្មម
លោ�សងលោទ្ធិៀ�។

លោ�កអ្ននកអាច្ចលោ�ទូ្ធិរសិពិាលោ�កាន់ឹLawAccess NSW 
តាម្មរយៈលោលខ្ចី 1300 888 529។ លោ�កអ្ននកក៏អាច្ចចូ្ចល
លោម្មើលលោ�ហទ្ធិំពិ័ររបស់ិពួិកលោ�តាម្មអាសិយ�ា នឹ  
www.lawaccess.nsw.gov.au

យើសវាផូ្ត �វិចាប់់សស្រាមាប់់ជួនិជាត៌ិយើ�ើម 
ត្របសិិនឹលោបើលោ�កអ្ននកជាជំនឹជា�ិលោដីើម្ម ឬពិលរដីាលោលើ
លោកាះTorres Strait លោ�កអ្ននកអាច្ចទ្ធិទួ្ធិលបានឹជំំនួឹយ
ឥ��ិ�នៃ�ែពីិការយិាល័យអ្នងាការជំំនួឹយន្លែ�នកច្ចាប់ Legal 
Aid NSW ទាងំអ្នស់ិឬពីិលោសិវា�ូ �វិច្ចាប់សិត្រម្តាប់ជំនឹជា�ិ
លោដីើម្ម (ALS) ។លោ�ទូ្ធិរសិពិាលោ� ALS តាម្មរយៈលោលខ្ចី៖  
1800 765 767។

ស្ត្រីសិោ ី នឹិងកុម្តារន្លែដីលជាជំនឹជា�ិលោដីើម្ម នឹិងអ្ននកលោកាះ Torres 
Strait ក៏អាច្ចទ្ធិទួ្ធិលបានឹជំំនួឹយពីិម្មជំឈម្មណុឌ លច្ចាប់សិត្រម្តាប់
ស្ត្រីសិោ ីជំនឹជា�ិលោដីើម្ម WirringaBaiya តាម្មទូ្ធិរសិពិាលោលខ្ចី 
1800 686 587 ឬប�ោ ញទ្ធិំ�ក់ទ្ធិំនឹង�ូ �វិច្ចាប់របស់ិស្ត្រីសិោ ី
ត្របជាជា�ិដីំបូង តាម្មទូ្ធិរសិពិាលោលខ្ចី 1800 639 784។

http://www.lawaccess.nsw.gov.au
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យើសវាកមមអ្ននកប់កដែស្រាប់ 
ត្របសិិនឹលោបើអ្ននកត្រ�វូិការអ្ននក�ម្តាន ក់ន្លែដីលនឹិយាយភាសា 
របស់ិអ្ននកលោដីើម្មីីលោធើ ើការ��់ជួំបជាមួ្មយលោយើង សូិម្ម 
ទូ្ធិរសិពិាលោ�ខាងន្លែ�នក�េល់លោសិវាកម្មម បកន្លែត្រប នឹិងបកន្លែត្រប 
ផាា ល់ម្តា�់ (TIS) តាម្មលោលខ្ចី 131 450។លោបើសិិនឹអ្ននក 
ត្រ�វូិការអ្ននកបកន្លែត្របម្តាន ក់សិត្រម្តាប់ ភាសារបស់ិអ្ននកលោ�នៃ�ង 
��់ជួំបត្របឹកា សូិម្មត្របាប់លោយើងឲ្យយដីឹង លោ�លោពិលអ្ននកលោធើ ើ 
ការ��់ជួំប។ លោយើងនឹឹងលោរៀបច្ចំអ្ននកបកន្លែត្របជូំនឹលោ�កអ្ននក 
លោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ។ 

លោបើសិិនឹអ្ននកនឹឹងលោ�ើង�ុ�ការ លោហើយ ត្រ�វូិការអ្ននកបកន្លែត្រប 
សូិម្មលោសិន ើសំុិឲ្យយលោម្មធាវិ ើជំំនួឹយន្លែ�នកច្ចាប់របស់ិអ្ននកលោរៀបច្ចំ
អ្ននកបកន្លែត្របម្តាន ក់ជូំនឹអ្ននក។

មជួឈមណីឌ លចាប់់សស្រាមាប់់សហគិមនិ៍ (CLC)
CLC �ោល់ការត្របឹកាន្លែ�នកច្ចាប់លោ�យឥ��ិ�នៃ�ែនឹិងជួំយ 
លោ�ះត្រសាយបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់ត្រ�ប់ត្របលោភទ្ធិ។សូិម្មលោ�ទូ្ធិរសិពិាលោ�
លោលខ្ចី 1300 888 529 ឬន្លែសិើ ងរកម្មជំឈម្មណុឌ លលោ�កួ�ង
�ំបនឹ់របស់ិអ្ននកតាម្មលោ�ហទ្ធិំពិ័រ៖ www.clcnsw.org.au។

យើមធាវិឯីកជួនិ
សិម្តា�ម្មច្ចាប់ Law Society of NSW អាច្ចបញូ្ចឹ�នឹអ្ននក
លោ�ត្រកមុ្មលោម្មធាវិ ើឯកជំនឹលោ�កួ�ង�ំបនឹ់របស់ិអ្ននក។សិម្តា�ម្ម
លោនឹះក៏អាច្ចត្របាប់អ្ននកអ្នំពិីលោម្មធាវិ ើឯកជំនឹន្លែដីលលោធើ ើការងារ
ជំំនួឹយន្លែ�នកច្ចាប់។ លោ�ទូ្ធិរសិពិាលោ�លោសិវាបញូ្ចឹ�នឹលោ�លោម្មធាវិ ើ
របស់ិសិម្តា�ម្មលោនឹះតារយៈលោលខ្ចី៖ (02) 9926 0300។

http://www.clcnsw.org.au
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យើសវាត៌សូូ មត៌ិយើ�តុ៌�ការដែផ្តនកអំ្នយើព្ទើហិងាកុ�ងស្រាគួិ�រ
សស្រាមាប់់ស្ត្រីសត ី (WDVCAS)
WDVCAS ជួំយស្ត្រីសិោ ីនឹិងកុម្តារន្លែដីលជួំបត្របទ្ធិះអ្នំលោពិើហិងា
កួ�ងត្រ�ួសារឲ្យយទ្ធិទួ្ធិលបានឹការការពារន្លែ�នកច្ចាប់ពិី�ុ�ការ។ 
សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោលខ្ចី 1800 938 227 ឬន្លែ�កលោម្មើល
លោ�ហទ្ធិំពិ័ររបស់ិលោយើងអ្នំពិីលោសិវាន្លែដីលជំិ�លោ�កអ្ននកបំ�ុ�។

មជួឈមណីឌ ល�ុត៌ត ិធីម៌សស្រាមាប់់សហគិមនិ៍
ម្មជំឈម្មណុឌ លយុ�ោ ិធម្ម៌សិត្រម្តាប់សិហ�ម្មនឹ៍ �េល់ជូំនឹលោសិវាកម្មម
សិត្រម្មះុសិត្រមួ្មលលោ�យឥ��ិ�នៃ�ែ សិត្រម្តាប់ជំនឹន្លែដីលម្តានឹ
ជំលោម្តាែ ះជាមួ្មយម្មិ�ោភកោ ិ សិម្តាជំិកត្រ�ួសារ ឬអ្ននកជំិ�ខាង។ 
លោដីើម្មីីន្លែសិើ ងរកម្មជំឈម្មណុឌ លលោ�ជំិ�លោ�កអ្ននក សូិម្មលោ�
ទូ្ធិរសិពិាលោលខ្ចី 1800 990 777 ឬចូ្ចលលោ�កានឹ់លោ�ហទ្ធិំពិ័រ៖ 
www.cjc.justice.nsw.gov.au ។

ប់ណាា ល័��ធារណីៈ
ពិ័�៌ម្តានឹទាក់ទ្ធិងនឹឹងច្ចាប់ម្តានឹ�េល់ជូំនឹលោ�លោលើលោ�ហទ្ធិំពិ័រ 
Find Legal Answers តាម្មអាសិយ�ា នឹ  
www.legalanswers.sl.nsw.gov.au នឹិងលោ�កួ�ង
ប�ា ល័យមូ្មល�ា នឹទូ្ធិទាងំរដីា NSW។ 

យើគិហទូំព្ទ័រ Best for Kids
លោ�ហទ្ធិំពិ័រ Best for Kids ម្តានឹព័ិ�៌ម្តានឹអ្នំពិីច្ចាប់ នឹិង
ឯកសារច្ចាប់សិត្រម្តាប់យុវិជំនឹ នឹិងត្រកមុ្មត្រ�ួសារសិោ ីពិីបញ្ហាា
�ូ �វិច្ចាប់ជាលោត្រច្ចើនឹត្របលោភទ្ធិ៖ www.bestforkids.org.au

យើត៌ើយើ�កអ្ននកអាចដែសីងរក
យើ�ើងខំ្លះ�យំើ�កដែនិៃងណា?
លោយើងម្តានឹការយិាល័យលោ�ទូ្ធិទាងំរដីា NSW។ លោយើងក៏
ច្ចុះលោ�កានឹ់ទ្ធិីតាំង��កួ�ង�ំបនឹ់ជំុំ វិញិត្រកងុ នឹិង�ំបនឹ់
រដីា NSW �ងន្លែដីរ ជាទ្ធិីកន្លែនឹែងន្លែដីលលោ�កអ្ននកអាច្ច
ពិិភាកាអ្នំពិីបញ្ហាា �ូ �វិច្ចាប់របស់ិលោ�កអ្ននក។ 

លោ�កអ្ននកអាច្ចន្លែសិើ ងរកការយិាល័យ អ្នងាការជំំនួឹយន្លែ�នក
ច្ចាប់ Legal Aid NSW លោ�លោលើទ្ធិំពិ័រប�ា ប់ ឬលោ�លោលើ
លោ�ហទ្ធិំពិ័ររបស់ិលោយើងតាម្មអាសិយ�ា នឹ   
www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us

http://www.cjc.justice.nsw.gov.au
http://www.legalanswers.sl.nsw.gov.au
http://www.bestforkids.org.au
http://www.legalaid.nsw.gov.au/contact-us
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ការយិាល័�រប់ស់អ្នងគការជួំនួិ�ដែផ្តនក
ចាប់់ Legal Aid NSW

Central Sydney 
323 Castlereagh St
Haymarket 2000
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9219 5000
TTY: (02) 9219 5126

ការយិាល័�យើ�តាមត៌ំប់និ់
ជួុំ វិញិស្រាកងុ

Bankstown 
Level 7, Civic Tower, 
Cnr Rickard Rd & 
Jacobs Sts 
Bankstown 2200
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9707 4555

Blacktown 
Kildare Court, Level 2, 
13 – 17 Kildare Road
Blacktown 2148
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9621 4800

Burwood 
Level 4, 74 – 76 
Burwood Road 
Burwood 2134
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9747 6155
TTY: (02) 9747 0214

Campbelltown 
Suite 1, Level 4,  
171 – 179 Queen St
Campbelltown 2560
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4628 2922

Fairfield 
Suite 1, Level 2,  
25 Smart St
Fairfield 2165
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9727 3777

Liverpool 
Level 4, Interdell 
Centre,  
45 – 47 Scott St
Liverpool 2170
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9601 1200

Parramatta 
(ចាប់់ស្រាព្ទហម ទូណីឌ )
Parramatta Justice 
Precinct, Level 1,  
160 Marsden St 
Parramatta 2150
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9066 6000
TTY: (02) 9687 7538

Parramatta 
(ចាប់់ស្រាគួិ�រ និិងសុីវិលិ)
Level 4,  
128 Marsden St, 
Parramatta 2150
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9891 1600

Penrith 
ការយិាល័យរ�ា ភិបាលរដីា 
NSW 
Level 4, 2-6 Station St 
Penrith 2750 
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4732 3077

Sutherland 
Ground Floor, 
Endeavour House,  
3 – 5 Stapleton Avenue
Sutherland 2232
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 9521 3733
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ការយិាល័�ស្រាប់ចាំតំ៌ំប់និ់ 

ការយិាល័�រណីប់ជួំនួិ�
ផូ្ត �វិចាប់់ Bourke 
(Bourke Legal Aid 
Satellite Office)
41B Mitchell St 
Bourke 2840 
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6808 2155

ការយិាល័�រណីប់ជួំនួិ�
ផូ្ត �វិចាប់់ Broken Hill 
(Broken Hill Legal Aid 
Satellite Office)
194 Argent St 
Broken Hill 2880 
ទូ្ធិរសិពិា៖ (08) 8004 9600

Coffs Harbour 
41 Little St
Coffs Harbour 2450
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6651 7899

Dubbo 
64 Talbragar St
Dubbo 2830
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6885 4233

Gosford 
92 – 100 Donnison St
Gosford 2250
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4324 5611

Lismore 
Level 5, Westlawn 
Building, 29 Molesworth 
St Lismore 2480 
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6621 2082

Newcastle  
(ចាប់់ស្រាគួិ�រ និិងសុីវិលិ)
Level 2, 51 – 55 Bolton St
Newcastle 2300
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4929 5482

Newcastle 
(ចាប់់ស្រាព្ទហម ទូណីឌ )
Level 3, 400 Hunter St
Newcastle 2300
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4929 5482

Nowra 
Level 2, 59 Berry St
Nowra 2541
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4422 4351

Orange 
Suite 4, 95 Byng St
Orange 2800
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6362 8022

Port Macquarie 
107 William St 
Port Macquarie 2444
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 5525 1600

Riverina Murray –  
Albury
Suite 1A, Level 1,  
520 Swift St
Albury NSW 2640
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6020 7200

Riverina Murray –  
Wagga Wagga 
Ground Floor,  
74 – 76 Fitzmaurice St
Wagga Wagga 2650
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6921 6588

Tamworth 
Suite 3, Level 1  
155 Marius St 
Tamworth 2340 
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6766 6322

ការយិាល័�រណីប់ជួំនួិ�
ផូ្ត �វិចាប់់ Walgett 
(Walgett Legal Aid 
Satellite Office)
44 Fox Street
Walgett 2832
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 6857 8122

Wollongong 
Graovac House,  
73 Church St
Wollongong 2500
ទូ្ធិរសិពិា៖ (02) 4228 8299
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ឯកសារលោបាះពុិម្មព�ាយលោនឹះ�ឺជាការន្លែណុ�ំទូ្ធិលោ�អ្នំពិីច្ចាប់។ 
អ្ននកម្មិនឹ�ួរពឹិងន្លែ�អកលោលើវាជាការត្របឹកា�ូ �វិច្ចាប់លោទ្ធិ លោហើយ 
លោយើងសូិម្មន្លែណុ�ំឱ្យយអ្ននកលោ�ពិិលោត្រ�ះជាមួ្មយលោម្មធាវិ ើ អ្នំពិី
សាថ នឹភាពិលោរឿងកោ ីរបស់ិលោ�កអ្ននក។

ពិ័�៌ម្តានឹ�ឺត្រ�ឹម្មត្រ�វូិលោ�លោពិលលោបាះពិុម្មពលោនឹះ លោទាះជាយាោ ង�
កោ ី វាអាច្ចផាែ សិ់បូ �រ។ ចំ្ចលោពាះពិ័�៌ម្តានឹបន្លែនឹថម្ម សូិម្មទាក់ទ្ធិង
ម្មក LawAccess NSW តាម្មទូ្ធិរស័ិពិាលោលខ្ចី  
1300 888 529។

This brochure is available in Arabic, Assyrian, 
Bengali, Burmese, Chinese (sim), Chinese 
(trad), English, Farsi, Filipino, Hazaragi, Hindi, 
Korean, Khmer, Kurmanji, Nepalese, Punjabi, 
Rohingya, Spanish, Tamil, Thai, Turkish, Urdu, 
Vietnamese.

 © Legal Aid Commission of NSW 2021

បញី្ហាលោសិន ើសំុិខ្ចីិ�ោប័ណុា តាម្មអ្ននឹឡាញ លោ�លោលើលោ�ហទ្ធិំពិ័រ  
www.legalaid.nsw.gov.au/publications 

ដែសីងរកយើ�ើងយើ�យើលើប់ណាត ញទូំនាក់ទូំនិងសងគម

យើត៌ើយើ�កអ្ននកស្រាត៌វូិការជួំនួិ�យើ�ើមបីទាក់ទូងមកយើ�ើងយើទូ? 

លោបើលោ�កអ្ននកត្រ�វូិការអ្ននកបកន្លែត្របផាា ល់ម្តា�់ 
សូិម្មទូ្ធិរសិពិាលោ�លោសិវាកម្មមបកន្លែត្របឯកសារ នឹិង
បកន្លែត្របផាា ល់ម្តា�់ (TIS National) តាម្មលោលខ្ចី 
131 450 (ពិីលោម្តាោ ង 9 ត្រពិឹក ដីល់លោម្តាោ ង 5 �ង ច្ច) 
លោដីើម្មីីសាកសួិរអ្នំពិី LawAccess NSW។

យើត៌ើយើ�កអ្ននក�ល់ថាមានិការលំបាកកុ�ងការ�ដ ប់់ ឬ
និិយា�ដែ�រឬយើទូ?

ត្របសិិនឹលោបើលោ�កអ្ននកពិិបាកសាោ ប ់ឬនិឹយាយ សូិម្ម
លោ�ទូ្ធិរសិពិាម្មកលោយើងតាម្មរយៈ លោសិវាកម្មមបញូ្ចឹ �នឹ
បនឹោថាន កជ់ា� ិ(NRS) តាម្មលោលខ្ចី 133 677 លោដីើម្មីី
សាកសួិរអ្នំពិី�លោត្រម្តាង LawAccess NSW។

http://www.legalaid.nsw.gov.au

