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អ្នកនឹងយកមកជាមួយ។

្បសិនទបើអ្នកនឹងត្្ន ក់ទៅជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីអ្នក

នឹងមិន្ររូវការរបស់របរទ្បើ្ោស់ក្នគុង្នទុះទ្ចើនទនាុះទេ។

ជាការល្្អ ររូវថររបូជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រនិងមិររា្ករាិបេចទ្មៀង

ម�លអ្នកចូលចិររាត្រា ប់ឬវរថាគុអនគុសសាវរ បីយ៍រូចៗេបី្បទេស

កំទណ្ើ ររបស់អ្នក។

ថ្្ន ទំេេ្យ
្បសិនទបើអ្នក្ររូវការទ្បើ្ោស់ថ្្ន ំជា្បចំាស្រាប់លក្ខខណ្្ឌ

ម្ន្នកទវជ្ជត្ស្សរា(�ូចជាជំងឺេឹកទនាមម្ន្អម�ឺរឬជំងឺ្រអក)

សូមទវចខ្ចប់ថ្្ន ំទំាងទនុះទោយរានលិខិរបញ្្ជ ក់េបី្គ្រូទេេ្យ

របស់អ្នកនិងេបី្បវររាិជំងឺរបស់អ្នកមកជាមួយ្នង។

្បាក់
្បសិនទបើអ្នកមិនទ�្វើ�ំទណ្ើ រជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រទេ

ជាការ្បទសើរទនាុះ្ររូវយកមកជាមួយនូវត្ច់្ោក់

្បម�លជាAUD$400 ស្រាប់ការចំណ្យទោយ

នច�ន្យឬបនាទ ន់នានា។

អ្នកអាចបរាូររបិូយប័ណ្្ណបរទេសទៅឯ្បោនយនរាទហាុះ

ហាងបរាូររបិូយប័ណ្្ណក្នគុងមូលោ្ឋ នឬទៅតាម�នាគ្រ។

ទរើខ្្ញគុ ំអាចយកអាហារមកជាមលួយបាន្ទេ?
អូស្ត្រា លបីរានចបាប់រឹងរងឹអំេបីការនំាយកអាហារនិងរបស់របរ

ទ្ន្សងទេៀរ�ូចជាថ្្ន ំបគុរាណ្រគុក្ខជារិនិងរបស់របរសរ បីរាង្គចូល

ក្នគុង្បទេសទ�ើម្បបីការពារ�ល់បរតិ្ថា នរបស់ទយើង។ទៅក្នគុង

ករណ្បី ជាទ្ចើនរបស់របរ្បទ្េទំាងទនុះនឹង្ររូវរបឹអូសយក

ទៅអាកាសយ៉នោ្ឋ ន�ូទច្នុះអ្នកគួ្រេយោយ៉មទជៀសវាងកគុំយក

វាមកជាមួយទ�ើយ្ររូវ្បកាសជានិច្ចេបីអ្វបីម�លអ្នកយកចូល

មកទៅទលើប័ណ្្ណអ្នក�ំទណ្ើ រចូល។ម្គនរាបីកងករា្ល ំងការពារ

្េំម�នអូស្ត្រា លបីទៅអាកាសយ៉នោ្ឋ នអាច្នរាល់ការមណ្នំា

�ល់អ្នកេបីអ្វបីម�លអ្នកអាចយកចូលោននិងេបីអ្វបីម�លអ្នកគួ្រ

្បកាស្ោប់។

្បសិនទបើអ្នកសទ្មចយកអ្វបីមួយចូលមរអ្នកមិន�ឹងចបាស់

ទនាុះចំាោច់្ររូវ្បកាសវាទៅទលើប័ណ្្ណអ្នក�ំទណ្ើ រចូល

របស់អ្នកឬសួរទៅកាន់ម្គនរាបីកងករា្ល ំងការពារ្េំម�ន។វា៉ាលបី

របស់អ្នកនឹង្ររូវេិនិរ្យទៅឯ្េោនយនរាទហាុះនិងម្កកែ�ិរ

ក្លិនអាចនឹង្ររូវទ្បើទ�ើម្បបីេិនិរ្យទមើលវា៉ាលបីអបីវា៉ាន់របស់អ្នក

រកទមើលចំណ្បី អាហារនិងរបស់របរហាមឃារ់ទ្ន្សងៗ។

អាហារអនរារជារិភាគ្ទ្ចើននឹងអាចរកោនទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 

ទ�ើយអ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិ(ISC)ត្ោរបស់

អ្នកអាចជួយ�ល់អ្នកទ�ើម្បបីមស្វងរកអាហារម�លអ្នក្ររូវការ

ទ្កាយទេលម�លអ្នកមក�ល់អូស្ត្រា លបី។

ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមសរាបីេបី្បទ្េអាហារម�លអ្នក
អាចនំាចូលអូស្ត្រា លបី

សូមទមើល៖abf.gov.au/entering-and-leaving-

australia/can-you-bring-it-in

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/can-you-bring-it-in


មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)   \   76   \   មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)

លិខ្ិរឆ្្លងម�ន្របស់អ្នក

ទមើលកាលបរទិចឆេេ្នគុរកំណ្រ់ទលើលិខិរ្ក្លងម�នរបស់

អ្នកនិង្ររូវមរ្ោក�ថ្សគុេលភាេរបស់វារានទេញ

មួយរយៈទេលននេិោ្ឋ ការនិស្សិររបស់អ្នក។សូមថរ

ចម្លងលិខិរ្ក្លងម�ននិងេិោ្ឋ ការចំនួនេបីរចបាប់។យក

មួយចបាប់មកជាមួយអ្នកប៉ាគុមនរាេគុកវាោច់ទោយម�កេបី

ចបាប់ទ�ើម។េគុកមួយទេៀរទៅឯ្នទុះជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រ

របស់អ្នក។អ្នកក៏អាចថរលិខិរ្ក្លងម�ននិងេិោ្ឋ ការ

របស់អ្នកទោយទ្បើេូរសេទន�របស់អ្នកេគុកទ�្វើ�ូទច្នុះអ្នក

ក៏នឹងរានជាេ្មង់ឌបីជបីថលមួយចបាប់្នងម�រ។

ការទ្រៀមលក្ខណ្ៈទំាងទនុះនឹងជួយ�ល់អ្នកោនក្នគុង

ករណ្បី ម�លអ្នកោរ់ចបាប់ទ�ើម។

ការកក់ទជើងយន្្តទហាទះ 

សូមរង់ចំារ�ូរ�ល់ទេលេិោ្ឋ ការសិស្សរបស់អ្នក្ររូវ

ោន្នរាល់និងនថ្លសិកសារបស់អ្នក្ររូវោនបង់មគុននឹងអ្នក

ទរៀបចំម្ននការទ�្វើ�ំទណ្ើ រ។អ្នកគួ្រមរកក់សំបគុ្រ

យនរាទហាុះទៅកាន់្ករុងមមលប៊នឬ្េោនយនរាទហាុះ

អាវា៉ា�គុនភា្ល មៗទៅបនាទ ប់េបីទនុះ។

្បសិនទបើអ្នកនឹងត្្ន ក់ទៅជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី

ទ្កាយេបីកក់សំបគុ្ររបស់អ្នកភា្ល មឪេគុករារា យឬភា្ន ក់គ្ររ

អប់រំរបស់អ្នកនឹងរ្មរូវឱ្្យអ្នកបំទេញេ្មង់េ័រ៌រាន

លម្អិរេបីទជើងទហាុះទ�ើរទ�ើយទ្នញាើវាតាមអគុបីមមលទៅកាន់

្កសួងអប់រំទ�ើម្បបីឱ្្យអ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិ

ទៅត្ោថមាបីរបស់អ្នកអាចទ្រៀមស្រាប់ការមក�ល់

របស់អ្នក។

កំណរទ់េលទវលាមក�ល់របស់អ្នក

ទ�ើម្បបីជួយ�ល់អ្នកក្នគុងការតំាងេបីលំទៅជាការ្បទសើរ

បំ្នគុរអ្នកអាចមក�ល់មគុនមិនឱ្្យទលើសេបីមួយសោរា �៍

មគុនត្ោអ្នកចាប់ទ្នរាើម។អ្នក្ររូវមរមក�ល់ឱ្្យោនមគុន

នថងាេបីមួយននវគ្្គចូលទរៀន(អាស្ស័យទៅទលើកាលបរទិចឆេេ

ចាប់ទ្នរាើមរបស់អ្នក)។ឪេគុករារា យរបស់អ្នកគួ្រមរសរទសរ

ទៅកាន់្កសួងអប់រ្ំបសិនទបើអ្នកមិនអាចមកទាន់

ទេល។

សរា្គ ល់៖ទ�ើម្បបីទ្ក្លើយរបទៅតាមរ្មរូវការរបស់្គ្រួត្រ

អូស្ត្រា លបីម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅនិងលក្ខខណ្្ឌ រ្មរូវ

ម្ន្នកេិោ្ឋ ការនិស្សិរម�ល្ររូវត្្ន ក់ទៅមិនគួ្រមក�ល់

ទលឿនជាងមួយសោរា �៍មគុននថងាេបីមួយននការចាប់ទ្នរាើម

ត្ោទនាុះទេ។

សគុខ្ភាេរបស់អ្នក


្បវររាិសគុខភាេរបស់អ្នករានត្រៈសំខាន់្ររូវេិចារណ្

ទៅទេលទ�្វើ�ំទណ្ើ រមកកាន់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។

អ្នកគួ្រមរត្កសួរទៅកាន់្កសួងអទនារា ្បទវសន៍

អូស្ត្រា លបីសរាបីេបីលក្ខខណ្្ឌ រ្មរូវម្ន្នកសគុខភាេមគុននឹង

ចាកទចញេបី្បទេសរបស់អ្នក។ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាម

អំេបីលក្ខខណ្្ឌ រ្មរូវម្ន្នកសគុខភាេសូមទមើល៖immi.

homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-

requirements/health

សូមទស្នើសគុំលិខិរបញ្្ជ ក់េបីទវជ្ជបណ្្ឌិ ររបស់អ្នកទោយ

ក្នគុងទនាុះរានបញ្្ជ ក់េបីទ្មមា ុះបទច្ចកទេសនិងមូលទ�រគុ

ស្រាប់ឱ្សថណ្មួយម�លអ្នកទ្គ្ងនឹងយកមក

ជាមួយឬអាចនឹងេិញទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី។

ការទរៀបចំឯកត្រេបីសគុខភាេនឹងជួយ�ល់អ្នកធានានូវ

ការេេួលោនការមថទំាសមស្សបទៅទេលសថាិរក្នគុង

ត្ថា នភាេសទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់។

ធានារា៉ាបរ់ងផ្្ទ លខ់្្លលួន្

អ្នកគួ្រមរបគ្រហា ញឯកត្រធានារា៉ា ប់រងការទ�្វើ�ំទណ្ើ រ

ក្នគុងករណ្បី ម�លអ្នក្ររូវការការមថទំាម្ន្នកសគុខភាេ

ក្នគុងទេលកំេគុងទ�្វើ�ំទណ្ើ រមកកាន់្បទេសអូស្ត្រា លបី។

អ្នកក៏នឹងចំាោច់្ររូវទរៀបចំឱ្្យរានការធានារា៉ា ប់រង

សគុខភាេនិស្សិរទៅទ្រៅ្បទេសម�លជាម្ន្នកមួយនន

�ំទណ្ើ រការចគុុះទ្មមា ុះចូលទរៀនរបស់អ្នក្នងម�រ។

្កសួងអប់រំអាចទរៀបចំធានារា៉ា ប់រងសគុខភាេឱ្្យអ្នក

ោនទ�ើយពាក្យសគុំរានភា្ជ ប់ទៅក្នគុងជទ្មើសទនុះ។

្បសិនទបើអ្នកោនទស្នើសគុំធានារា៉ា ប់រងប័ណ្្ណធានារា៉ា ប់រង

សគុខភាេនឹង្ររូវទ្នញាើទៅកាន់ត្ោថមាបីរបស់អ្នក។

ធានារា៉ា ប់រងរបស់អ្នកចាប់ទ្នរាើមមួយសោរា �៍មគុននឹង

ថ្្ន ក់សិកសារបស់អ្នកចាប់ទ្នរាើមទបើទទាុះបបីជាអ្នកមិនទាន់

រានប័ណ្្ណក៏ទោយ។ធានារា៉ា ប់រងសគុខភាេទនុះ្នរាល់

នូវការការពារជាមូលោ្ឋ ន�ូទច្នុះអ្នក្ររូវមរយល់ឱ្្យ

ោនចបាស់េបីភាេរានក្មិរឬលក្ខខណ្្ឌ ទំាងអស់។

ការេនយោរធានារា៉ា ប់រងសគុខភាេអាចទរៀបចំោនទៅទេល

មក�ល់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ភា្ល ម។អ្នកស្មបស្មរួលសិស្ស

អនរារជារិរបស់អ្នកនឹងជួយអ្នកទៅក្នគុងទរឿងទនុះ្បសិន

ទបើចំាោច់។

ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមេបីធានារា៉ា ប់រងសគុខភាេសិស្ស

ទ្រៅ្បទេសសូមទមើល៖

studyinaustralia.gov.au/english/live-in-

australia/insurance

ទសវ៉ធនាគារ

វារានត្រៈសំខាន់ណ្ស់ម�ល្ររូវ្ោប់�ល់�នាគ្រ

របស់អ្នកថ្អ្នកនឹង្ររូវទ�្វើ�ំទណ្ើ រនាទេលឆ្ប់ៗទនុះ

ទ�ើយ្ររូវការទរៀបចំឱ្្យរានទំាងការចាយវាយទៅក្នគុង

្បទេសអូស្ត្រា លបីឬ្ររូវបង់្ោក់ជារបិូយប័ណ្្ណ

អូស្ត្រា លបី។

េូរសេ្ទចលរ័ឬេូរស័េ្ទដ�

សូមត្កសួរទៅកាន់្ករុម�៊គុនេូរសេទន�ឬ្ករុម�៊គុន

ទសវាេូរសេទរបស់អ្នកថ្ទរើេូរសេទរបស់អ្នកនឹង

�ំទណ្ើ រការទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីម�រឬទេ។

អ្នកអាចនឹង្ររូវការសគុបីមថមាបីឬេូរសេទន�របស់អ្នកទ�ើម្បបី

ទ្បើវាទៅទេលអ្នកសថាិរទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី។

ឯកសណ្្ឋ ន្ស្លា

សូមចូលទមើលទគ្�េំេ័រត្ោថមាបីរបស់អ្នកស្រាប់

េ័រ៌រានសរាបីេបីឯកសណ្្ឋ ន។អ្នក្បម�លជាអាចនឹង

យល់ថ្យករបស់របរទ្បើ្ោស់មួយចំនួនមកជាមួយវា

ចំទណ្ញជាង(ឧ.ទា.មស្បកទជើង)។

គ្យន្ិងការ្ររួរេិន្ិរ្យ

កងករា្ល ំងការពារ្េំម�នអូស្ត្រា លបីរានវធិានការរឹងរងឹ

ចំទពាុះអ្វបីម�លអ្នកអាចយកមកជាមួយចូលក្នគុង្បទេស

អូស្ត្រា លបីោន។ទំាងទនុះរាប់បញ្្ចូ លទំាងចំនួន

ត្ច់្ោក់ម�លអ្នកអាចោក់ជាប់ខ្លួនថ្្ន ំវ បីតាមបីននិង

ឱ្សថនានា(ឱ្សថត្ស្សរាឬឱ្សថ�មមាជារិ/បគុរាណ្)

អាហារ្នលិរ្នលសរ្វនិងសរ្វចិញ្្ច ឹម។

ស្រាប់ការមណ្នំាតាមអនឡាញសរាបីេបីលក្ខខណ្្ឌ 

រ្មរូវនានារបស់គ្យអូស្ត្រា លបីសូមទមើល៖ immi.

homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-

australia/entering-australia

ការ្រឡប់មកផ្្ទទះវញិ

អ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា រ�ូរ�ល់មួយនថងាបនាទ ប់

េបីការបិេបញ្្ច ប់វគ្្គសិកសារបស់ត្ោ។ឪេគុករារា យ

របស់អ្នកគួ្រសរទសរលិខិរទៅកាន់្កសួងអប់រ្ំបសិន

ទបើអ្នកចំាោច់្ររូវចាកទចញេបី្បទេសអូស្ត្រា លបីឆ្ប់

ជាងទនុះ។

កាលបរទិចឆេេេបីវគ្្គសិកសាស្លារ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា

កាលបរទិចឆេេ
េបីវគ្្គសិកសា

2020 2021 2022 2023

្របីរាសេបី 1 28 មករា* – 27 មបីនា 27 មករា* – 1ទមត្ 28 មករា* – 8 ទមត្ 27 មករា* – 6ទមត្

្របីរាសេបី 2 14 ទមត្* – 26 មិថគុនា 19 ទមត្ – 25 មិថគុនា 26ទមត្ – 24 មិថគុនា 24 ទមត្– 23 មិថគុនា

្របីរាសេបី3 13 កកកែោ – 18 កញ្្ញ 12 កកកែោ – 17 កញ្្ញ 11 កកកែោ – 16 កញ្្ញ 10 កកកែោ – 15កញ្្ញ

្របីរាសេបី 4 5រគុោ – 18�្នូ 4 រគុោ – 17 �្នូ 3 រគុោ – 20 �្នូ 2រគុោ – 20 �្នូ

*នថងា�ំបូងនន្របីរាសេបី1 គឺ្ជានថងាេំទនររបស់សិស្សទៅតាមត្ោរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ទ�ើម្បបី្នរាល់ទេលស្រាប់ការទ�្វើម្ននការស្រាប់ការមក�ល់របស់

សិសសានគុសិស្ស។សូមបញ្្ជ ក់ទៅកាន់ ISC  របស់អ្នកេបីកាលបរទិចឆេេរ្មរូវឱ្្យចាប់ទ្នរាើម។

មគុន្ទេលអ្នកទរៀបចំអបីវ៉ ៉ាន្

	 េេួលោនេិោ្ឋ ការសិស្សនិងោនេិនិរ្យទមើល្គ្ប់លក្ខខណ្្ឌ ទំាងអស់

	 លិខិរ្ក្លងម�នរានសគុេលភាេរ�ូរ�ល់ទេលេិោ្ឋ ការសិស្សរបស់អ្នក្នគុរកំណ្រ់

	 ចបាប់ថរចម្លងននលិខិរ្ក្លងម�នរបស់អ្នកនិងេិោ្ឋ ការ្ររូវោនេគុកោក់ទោយសគុវរថាិភាេនិង

 ោនទ្នញាើេគុកជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រ

	 ទជើងយនរាទហាុះ្ររូវោនកក់ទ�ើម្បបីឱ្្យ�ល់មគុនទេលការសិកសាចាប់ទ្នរាើម(មិនទលើសេបីមួយ

 សោរា �៍ស្រាប់សិស្សម�លត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី)

	 ត្ោោនជូន�ំណឹ្ងលម្អិរសរាបីេបីការមក�ល់ទ�ើម្បបីឱ្្យរានមនគុស្សអាចមកជួបអ្នកទៅ

 ្េោនយនរាទហាុះោន(ស្រាប់មរសិស្សត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី

 មរប៉ាគុទណ្្ណ ុះ)

	 េេួលោនឯកត្រ្បវររាិសគុខភាេនិងលិខិរបញ្្ជ ក់េបី្គ្រូទេេ្យ្បសិនទបើចំាោច់

	 ធានារា៉ា ប់រងការទ�្វើ�ំទណ្ើ រនិងសគុខភាេ្ររូវោនទរៀបចំរចួរាល់

	 �នាគ្រ្ររូវោនជូន�ំណឹ្ងេបី្បរិបររាិការម�លអ្នកនឹងទ�្វើទ�ើងទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី

	 ទសវាេូរសេទន�អាចទ្បើ្ោស់ោននិងគិ្រនថ្លទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី្ររូវោនបញ្្ជ ក់

	 េ័រ៌រានេបីឯកសណ្្ឋ នោនរកទ�ើញទៅទលើទគ្�េំេ័រត្ោរចួទ�ើយ

	 វា៉ាលបីអបីវា៉ាន់របស់អ្នករានេំ�ំនិងចំនួនគ្បី�ូស្សបទៅតាមការកំណ្រ់របស់្ករុម�៊គុន

 អាកាសចរណ៍្

	 ឯកត្រទ�្វើ�ំទណ្ើ រនិងេ្មង់ជំនួយទេលមក�ល់(ស្រាប់សិស្សត្្ន ក់ទៅជាមួយ្ករុម

 ្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី)ោក់ទៅក្នគុងវា៉ាលបីយួរន�

	 រាល់របស់របរជាឯកសណ្្ឋ នសរាង់ោត្ោ(ឧ.ទា.មស្បកទជើងបូ៊េណ៌្ទ្មមា )

	 សទម្លៀកបំពាក់សមស្សបស្រាប់អាកាសធារគុទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា

	 ្បវររាិសគុខភាេលិខិរបញ្្ជ ក់េបី្គ្រូទេេ្យនិងរាល់ឱ្សថទ្បើ្ោស់ជា្បចំា

	 ចបាប់ថរចម្លងននឯកត្រធានារា៉ា ប់រងការទ�្វើ�ំទណ្ើ រនិងសគុខភាេ

	 រនម្ល្បម�លAUD$400ជាត្ច់្ោក់្បសិនទបើអ្នកទ�្វើ�ំទណ្ើ រទោយេគុំរាន្ករុម្គ្រួត្រ

 មកជាមួយទេទនាុះ

	 វរថាគុអានគុសសាវរ បីយ៍េបី្នទុះរបូថរនិងរ្គនរាបីម�លអ្នកចូលចិររាបំ្នគុរ

	 េគុំរានរបស់របរហាមឃារ់

បញ្្ជ បីទផ្្ទៀងផ្្ទ រ់មគុន្ទេលទធវាើ�ំទណើ រ

ទ្រៀមខ្្លលួន្ស្រាបក់ារទធវាើ�ំទណើ រ  ្ររូវទរៀបចំអវាបីខ្្លទះ

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/meeting-our-requirements/health
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/insurance
https://www.studyinaustralia.gov.au/english/live-in-australia/insurance
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
http://www.customs.gov.au/knowbeforeyougo/default.asp 
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ទៅទេលអ្នកមក�ល់

ទៅឯអាកាសយ៉ន្ោ្ឋ ន្

ទយើងយល់ថ្សិស្សត្្ន ក់ទៅជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី្ររូវការការគំ្ពារ

រិចរួចទៅទេលេួកទគ្មក�ល់អូស្ត្រា លបី�ំបូងរមួទំាងការមកជួបត្្វ គ្មន៍

ទៅឯអាកាសយ៉ន្ដោ្ឋ ន្នងម�រ។្បសិនទបើអ្នកនឹងរស់ទៅតាម្នទុះជាមួយ

្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី្ររូវមរ្ោក�ថ្អ្នកោនទរៀបចំេ្មង់ជំនួយទេល

មក�ល់ោក់ក្នគុងវា៉ាលបីយួរន�របស់អ្នក។ឯកត្រទនុះ្ោប់អ្នកឱ្្យ�ឹងេបីអ្នក

ម�លនឹងមកេេួលអ្នកទៅឯអាកាសយ៉នោ្ឋ ន្ករុងមមលប៊នឬអាវា៉ា�គុន

និងេបីេបីកមន្លង្ររូវជួបគ្្ន ។អាសយោ្ឋ ន្នទុះម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅនិង

ទលខេូរសេទេំនាក់េំនងបនាទ ន់ក៏រានក្នគុងទនាុះម�រម្កងរានបញ្ហា អ្វបីមួយ

ទកើរទ�ើង។

សូមទមើលេំេ័រេបី29ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមអំេបី�ំទណ្ើ រការមក�ល់ស្រាប់

សិស្សត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី។

ការេូរសេ្ទមកទលងផ្្ទទះ

អ្នក្បម�លជានឹងចង់េូរសេទមកទលង្ករុម្គ្រួត្រឬមិររា្ករាិទៅឯ្បទេស

កំទណ្ើ រទៅទេលអ្នកមក�ល់អូស្ត្រា លបី�ំបូង។្បសិនទបើ្ករុម�៊គុនទសវា

េូរសេទចល័រឬេូរសេទន�របស់អ្នករានទសវាេបីអូស្ត្រា លបីអ្នកអាចនឹង

ទ្បើ្ោស់េូរសេទន�ផ្ទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នកោន។្បសិនទបើអ្នកនឹងត្្ន ក់ទៅ

តាម្នទុះជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីអ្នកក៏អាចត្កសួរ្ករុម្គ្រួត្រ

អូស្ត្រា លបីម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅេបីការទ្បើ្ោស់នវ ៉ាន�្វរបស់ទគ្ឬទ្បើ្ោស់

មខ្សេូរសេទទលើរគុរបស់ទគ្។

ការទ្បើ្បាស់លគុយកាក់

្បសិនទបើអ្នក្ររូវការលគុយកាក់ទៅទេលអ្នកមក�ល់�ំបូងវាគ្រយបំ្នគុរ

្ររូវទ្បើ�នាគ្ររបស់អ្នកឬប័ណ្្ណឥណ្ទានរបស់អ្នក។ទសទើរមរ្គ្ប់រា៉ាសគុបីន

ទអ�បីអឹម(ATMs) ទំាងអស់ទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីេេួលយកប័ណ្្ណ

‘PLUS’,  ‘Maestro’ និងប័ណ្្ណ ‘Cirrus’។សូមេិនិរ្យទមើលទលើប័ណ្្ណរបស់អ្នក

េបីត្្ល កសញ្្ញ ទំាងទនុះម�លេេួលត្្គ ល់ជាអនរារជារិ។

វ៉ជាមផ្្នក�៏សំខាន្់ដន្រលួនាេបីរបស់ទយើងម�ល្ររូវទធវាើឱ្្យ
សិសសាន្គុសិស្សរាន្អារម្មណ៍កក់ទ្ត្ត សគុវរ្ថិភាេន្ិង
សបបាយចិរ្ត។ខ្្ញគុ ំជលួប្គ្បស់ិស្សទាងំអស់ទៅទេលម�ល
េលួកទគ្មក�ល់ទហើយ្បាប់េលួកទគ្ថ្ទគ្អាចេូរសេ្ទមកខ្្ញគុ ំ
បាន្្គ្បទ់េលេបីការ្េរួយបារម្ភទាងំឡាយម�លទគ្រាន្។
ខ្្ញគុ ំស្្គ ល្់ករុម្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបីម�លន្ឹង្ររូវេេលួលការ
ស្្ន ក់ទៅតាមផ្្ទទះទាងំអស់ទហើយទយើងរលួមគា្ន ជលួយ�ល់
សិសសាន្គុសិស្សឱ្្យយល់េបីការទធវាើ�ំទណើ រក្នគុងស្សរុក
ការទ្បើ្បាស់ធនាគារន្ិងការទ�ើរេិញអបីវ៉ ៉ាន្់។
សិស្សន្ឹង្ររូវនាំទៅកាន្់មជ្ឈមណ្ឌ លភាស្អងទ់គ្្លស
របស់ទគ្ទៅក្នគុងដ្ងងៃេបីមលួយទហើយេលួកទគ្ជាធម្មតាបទងកើរ
មិរ្ត្លក្តិបាន្យ៉៉ាងទលឿន្។ទ្កាយមកខ្្ញគុ ំន្ឹងជលួយ�ល់
សិសសាន្គុសិស្សឱ្្យបញ្្ជ ក់េបីមគុខ្វជិា្ជ សិកសាម�លទគ្ទ្ជើសទរ ើស
េិញឯកសណ្្ឋ ន្សិស្សន្ិងទសៀវទៅរបស់េលួកទគ្។

អវាបីម�លសំខាន្់ទនាទះគ្ឺសិសសាន្គុសិស្ស្ររូវ�ឹងថ្េលួកទគ្
អាចសលួរសំណលួ រនានាបាន្ទហើយ្គ្ប់គា្ន រាន្ឆ្ន្្ទទៈន្ឹង
ជលួយ�លេ់លួកទគ្!្បសិន្ទបើវ៉េិបាកន្ិយ៉យន្ិងយល់
ភាស្អងទ់គ្្លសអូស្ស្្ត លបីទៅទេល�ំបូងទនាទះខ្្ញគុ ំអាចរកអ្នក
បកម្បឱ្្យអ្នកបាន្។

– Cathy Di Battista 
 អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអន្្តរជារិ
 Strathmore Secondary College

មគ្្គគុទេសក៍ក្នគុងមផ្្នកទន្ទះទលើកទឡើងអំេបីការរេំឹងេគុកទៅទេលអ្នកមក�ល់េបីទន្ទះ�ំបូង។ISCរបស់អ្នកន្ឹងជលួយអ្នកក្នគុងការចូលស្្ន ក់ទៅ
តាមផ្្ទទះន្ិងជបីវរិសិកសា។រាន្ទរឿងជាទ្ចើន្ម�ល្ររូវទរៀបចំប៉ាគុមន្្តសូមកគុំបារម្ភ្បសិន្ទបើអ្នកមិន្្បាក�េបីអវាបីម�ល្ររូវទធវាើ។អ្នកន្ឹងេេលួល
បាន្ជំន្លួយ�ទ៏្ចើន្ទលើសលប់។

ការមក�ល់

ការទ្រៀមខ្្លលួន្ចគុទះចរទៅក្នគុង្ករុងមមលបន៊្េិរជាគ្លួរឱ្្យរទំ្លើប។្ររូវ្បាក�ថ្អ្នកស្្ត ប់រាលេ់រ័៌រាន្ម�ល្ករុមហ៊គុន្អាកាសចរណ៍ផ្្តល់អំេបីគ្យ
ន្ិងអទនា្ត ្បទវសន្៍អូស្ស្្ត លបីទ�ើម្បបីឱ្្យអ្នកអាចឆ្្លងការ់អាកាសយ៉ន្ោ្ឋ ន្បាន្ឆាប។់
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រកសាេំនាក់េំន្ងជាន្ិច្ច

ទបើទទាុះបបីជាេូរសេទន�របស់អ្នករានទសវាក៏ទោយក៏ការេិញ

សគុបីមអូស្ត្រា លបីទ្បើ្ោស់រានរនម្ល�ូរនថ្លជាងម�រ។អ្នកអាចទ�្វើ

មបបទនុះោនទៅទសទើរមរ្គ្ប់្នសារេំទនើបនិងមជ្ឈមណ្្ឌ លលក់

េំនិញទំាងអស់។

មទ�យោោយ្បទសើរបំ្នគុរម�ល្ររូវរកសាេំនាក់េំនងទនាុះគឺ្ការទ្បើ

កមមាវ�ិបីWhatsapp, WeChat, Skype, Viber, Facetime 

ឬកមមាវ�ិបីអ្វបីមួយម�លស្សទ�ៀងគ្្ន ទនុះទោយទ្បើ្ោស់នវ ៉ាន�្វ

អគុបីនទ�ើណិ្រតាម្នទុះម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅឬតាមរយៈកញ្្ច ប់េិន្នន័យ

េូរសេទន�របស់អ្នកទៅទេលម�លអ្នកមិនសថាិរទៅ្នទុះ។

ប័ណ្្ណេូរសេទស្រាប់ការទៅទចញទ្រៅ្បទេសក៏គ្រយស្សរួលរក

េិញម�រ។ប័ណ្្ណេូរសេទទំាងទនុះអាចឱ្្យអ្នកទៅេូរសេទទៅទ្រៅ

្បទេសោនក្នគុងរនម្លទថ្ក។

្បសិនទបើអ្នកត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីទនាុះ

្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយក៏យល់្េមឱ្្យអ្នក

សងនថ្លការទៅេូរសេទទៅទ្រៅ្បទេសទ�្វើទ�ើងតាមមខ្សេូរសេទ

េបី្នទុះ្នងម�រ។ទបើទទាុះបបីជាទ�្វើមបបទនុះោនមមនជាការ្បទសើរ

អ្នក្ររូវសគុំ្គ្ប់ទេលម�លអ្នកទ្បើ្ោស់មខ្សេូរសេទក្នគុង្នទុះទ�ើម្បបី

ទចៀសវាងការភាន់្ចលំនានាម�លអាចទកើរទ�ើង។

ទៅទេលសរាជិក្ករុម្គ្រួត្រអ្នកណ្រា្ន ក់ចង់ទាក់េងមកអ្នក

ទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីេួកទគ្គួ្រមរទ្បើ្ោស់កបាល00 11  61

ទ�ើម្បបីទៅេូរសេទមកអ្នកតាមមខ្សេូរសេទទលើរគុឬកបាល +61

ទ�ើម្បបីេូរសេទមកកាន់េូរសេទន�របស់អ្នក។ទៅទេលរានការ

ទៅេូរសេទេបីទ្រៅ្បទេសមកមិនចំាវាយទលខសូន្យ(0) ទៅ

មគុនទលខកូ�រំបន់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ឬទលខេូរសេទន�របស់អ្នក។

�ូទច្នុះអ្នកទៅទ្រៅអូស្ត្រា លបីគួ្រមរចគុចទលខ៖(00 11 ឬ +) 61 3

(ទលខ្ោំបបីរួក្នគុងស្សរុក)ទ�ើម្បបីទៅទៅកាន់មខ្សេូរសេទទលើរគុក្នគុង

រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ឬ(00 11ឬ+) 61(្ោំបួនទលខ,ចាប់ទ្នរាើមទោយ

ទលខ4) ទ�ើម្បបីទៅទៅកាន់ទលខេូរសេទន�របស់អ្នក។

ក៏រានកមមាវ�ិបីអនឡាញម�លអាចជួយោន្នងម�រតាម 
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ការទធវាើ�ំទណើ រក្នគុង្ករុង

្បេ័ន្ធមទ�យោោយទ�្វើ�ំទណ្ើ រត្ធារណ្ៈរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ទ្បើ្ោស់

ការលក់សំបគុ្រទអ�ិច្ររូនិកបង់នថ្លមគុន។្បសិនទបើអ្នកនឹងទ�្វើ

�ំទណ្ើ រតាមរថទ្្លើង្តំាឬរថយនរា្ករុងអ្នកនឹង្ររូវការប័ណ្្ណ

Child myki card។ប័ណ្្ណទំាងទនុះ្ររូវោនោក់លក់ទៅតាម

ត្ថា នបីយ៍រថទ្្លើងហាងលក់រាយនិងតាមអនឡាញ។

េ័រ៌រានបមនថាមេបីមទ�យោោយទ�្វើ�ំទណ្ើ រត្ធារណ្ៈរានទៅ

ម្ន្នកខាងទ្កាយក្នគុងមគ្្គទេសក៍ទនុះ។

សរា្ភ រសិកសា

ភា្ល មៗទ្កាយទេលអ្នកមក�ល់អ្នកនឹងចំាោច់្ររូវេិញ

ឯកសណ្្ឋ នសិស្សទសៀវទៅសិកសានិងសរា្ភ រសិកសា�នេ

ទ្ន្សងទេៀរ(�ូចជាកាតាប្បអប់អាហារនថងា្រង់ឬ

សរា្ភ រការយិ៉ល័យ)។អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិ

របស់អ្នកនឹងជួយអ្នកក្នគុងទរឿងទនុះ។

គ្ណន្បីធនាគាររបស់អ្នក

អ្នកនឹងសថាិរទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា មួយរយៈទេលមវង�ូទច្នុះអ្នកេំនង

ជានឹងអាចទបើកគ្ណ្នបី�នាគ្រអូស្ត្រា លបីោន។ISCរបស់អ្នកអាច

ជួយ�ល់អ្នកោនទៅក្នគុងទរឿងទនុះ។ទៅទេលម�លគ្ណ្នបី�នាគ្រ

របស់អ្នកទបើកោនទ�ើយអ្នកឬឪេគុករារា យរបស់អ្នកអាចទ្នទរ្ោក់

េបី្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នកមកោន។

្បសិនទបើអ្នករានគ្ទ្រាងទ�្វើការទ្រៅទរា៉ាង្ោក់ឈ្្នួលក៏អាច

ទបើកោនតាមរយៈគ្ណ្នបីទនុះម�រ។ជាការ្បទសើរម�លអ្នកមិន្ររូវ

យកចំនួនត្ច់្ោក់ចូលមកក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីទ្ចើនទេ

ទទាុះជាយ៉៉ាងណ្្បសិនទបើអ្នកយកមក ISCរបស់អ្នកអាចរកសា

លគុយទនុះេគុកក្នគុងេូរម�កត្ោឱ្្យអ្នកោនរ�ូរ�ល់ទេលអ្នក

ទបើកគ្ណ្នបី�នាគ្រ។

របស់របរម�ល្ររូវទរៀបចំ

ទៅទេលខ្្ញគុ ំបាន្ឮេបី�ំបូងថ្ខ្្ញគុ ំន្ឹងមកកាន្្់បទេសអូស្ស្្ត លបី
ខ្្ញគុ ំរទំ្លើបខា្ល ងំណ្ស់!វ៉ជាក្តបីសគុបិន្្តរបស់ខ្្ញគុ ំម�លរាន្តាងំេបីទេល
ខ្្ញគុ ំទៅរូចទហើយេបីបំផ្គុរទៅវ៉បាន្កា្ល យជាការេិរទហើយ។

ខ្្ញគុ ំយល់ថ្ខ្្ញគុ ំរាន្សំណ្ងខា្ល ងំណ្ស់!ការស្មបខ្្លលួន្ទៅន្ឹងស្លា
្ង្មបីន្ិងការបទងកើរមិរ្ត្លក្តិរាន្ភាេងាយស្សរួល្បសិន្ទបើអ្នកមិន្
ម៉ារច់រទ់េកទេទនាទះទ្ពាទះថ្េលរ�្ឋអូស្ស្្ត លបីទ្ចើន្មរជាអ្នកមិន្សូវ
ស្ញំាំគុ ទហើយេលួកទគ្ចូលចិរ្តទលងទសើចទ្ចើន្។

– Katlyn (Thi Hoang Anh) Nguyen Victorian
 ជាសិស្សអន្្តរជារិម�លបាន្បញ្្ច បក់ារសិកសា។
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មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)   \   13

ជបីវរិក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ាន្ិង្ករុងមមលបន៊្

ការកមសាន្្តសបបាយសកម្មភាេនានា
ន្ិងភាេសបបាយរ បីករាយ

អ្នកទ�្វើ�ំទណ្ើ រមកកាន់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ទ�ើម្បបីេេួល
ោនគ្គុណ្ភាេអប់របំ៉ាគុមនរាទេលទវោរបស់អ្នក
ទៅេបីទនុះក៏អាចរានភាេសបបាយរ បីករាយនិង
រទំ ើ្ប្នងម�រ។មិររា្ករាិទៅត្ោរបស់អ្នក
និង្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅ
ជាមួយនឹងចង់ឱ្្យអ្នកចូលរមួក្នគុងសកមមាភាេ
សបបាយៗជាទ្ចើនទៅមក្បរៗនិងទៅេូទំាង
រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។មិររា្ករាិថមាបីៗទំាងឡាយរបស់អ្នក
អាចនឹងរានសកមមាភាេទលងកមសានរាទ្រៅ្នទុះ
(ឧ.ទាជិុះកង់និងម�លេឹកទលង)ឬ
រ បីករាយជាមួយនឹងការញាំគុ អាហារខាងទ្រៅ
ទមើលភាេយនរាឬ�ំទណ្ើ រមស្វងយល់េបីេបី្ករុង។
ចំាោច់ណ្ស់ម�លអ្នកចូលរមួក្នគុង្ករុមកបីឡា
្េុះវហិារក្នគុងមូលោ្ឋ នអ្នករស់ទៅ្ករុមរ្គនរាបីឬ
្ករុមទោ្ខ ន។េលរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ក៏ជក់ចិររានឹងសម្ព័ន្ធ
ោល់ទារ់អូស្ត្រា លបី្នងម�រ(AFL)ទ�ើយអាចនឹង
ចង់ទលើកេឹកចិររា�ល់អ្នកឱ្្យចូលរមួ្បកួរឬ
ទ្ជើសទរ ើស្ករុមទ�ើម្បបីតាមោន្នងម�រ។

សហគ្មន្េ៍ហគុវប្បធម៌សគុវរ្ថិភាេ
ន្ិងទម្របីភាេ

មមលប៊នគឺ្ជាេបី្ករុងេ�គុវប្ប�ម៌បំ្នគុរមួយរបស់
្បទេសអូស្ត្រា លបីម�លរាន្បវររាិយូរលង់ក្នគុង
ការេេួលយកមនគុស្សមកេបី្គ្ប់ជារិត្សន៍
និង្គ្ប់សញ្្ជ រិទ�ើយជាងពាក់កណ្រា លនន
េលរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា រានចំណ្ង្គ្រួត្រផ្ទ ល់ទៅ
បរទេស។ត្ោទំាងអស់្នរាល់រនម្លនិងទគ្រេ
ចំទពាុះបគុគ្្គលនិងេ�គុវប្ប�ម៌ទ�ើយអ្នកនឹងអាច
រកសាោននូវេំនាក់េំនងជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រ
តាមរយៈសកមមាភាេវប្ប�ម៌ទំាងខាងក្នគុងនិង
ខាងទ្រៅត្ោ។មនគុស្សទ្ចើនរាប់មិនអស់
ទេញចិររាចូលរមួក្នគុងេបី�បីបគុណ្្យនានា�ូចជា
បគុណ្្យចូលឆ្្ន ំចិន(Lunar New Year)
បគុណ្្យេន្លឺឥណ្្ឌ (Diwali Indian Festival of 

Light)បគុណ្្យេ�គុវប្ប�ម៌ោ៉ា កូ(Pako Festa)
បគុណ្្យអគុបីទសទើរ(Easter Festival)និងបគុណ្្យ
សោរា �៍េ�គុវប្ប�ម៌(Cultural Diversity)
ទេលខ្លុះហាក់�ូចជារានេិ�បីបគុណ្្យរាល់សោរា �៍
មរមរាង!

សិស្សទៅតាម្ករុងនានារបស់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
មជ្ឈមណ្្ឌ លទេសចរណ៍្កសិកមមានិង
ឧសសា�កមមារានលក្ខណ្ៈេិទសសក្នគុងចំទណ្ម
េបី្ករុងនិស្សិររស់ទៅរានលក្ខណ្ៈរ បីកចទ្មើន
ជាទ្ចើនរបស់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។មនគុស្សម�លរស់ទៅ
ក្នគុងស�គ្មន៍ទំាងទនុះគឺ្រានចិររាេូោយ
រសួរាយរាក់ទាក់និងទ�្វើឱ្្យអ្នកចំណូ្លថមាបីរាន
អារមមាណ៍្កក់ទរៅរា ។

រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា្នរាល់នូវវប្ប�ម៌េំទនើបរ បីកចទ្មើន
និងជទ្មើសេូលំេូោយស្រាប់សកមមាភាេ
ទ្រៅត្ោ។្បជាជនទៅក្នគុងរ�្ឋទនុះរានភាេ
រសួរាយរាក់ទាក់និងស្សស់ស្ត្យប៉ាគុមនរាក៏រាន
ភាេទ្រក្រអាលចំទពាុះបំណ្ង្ោថ្្ន របស់
េួកទគ្ម�រ។្បជាជនរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ារានភាេ
ល្បបីលបាញខាងការនិយមចូលចិររាអាហារសកល
សិល្បៈវប្ប�ម៌កបីឡានិងសកមមាភាេក្នគុងឬទ្រៅ
្នទុះ។

រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ាល្បបីខាងការទលើកកម្ពស់វប្បធម៌ទផ្្សងៗគា្ន ទហើយសិសសាន្គុសិស្ស�ូចរូបអ្នកគ្ឺជាមផ្្នកមលួយ�ធំ៏ក្នគុងទរឿងទនាទះ។
អ្នក្បមហលជាបាន្�ឹងទហើយថ្មមលបន៊្គ្ឺជាេបី្ករុងេំទន្ើបទាន្ស់មយ័ម�លអ្នកអាចន្ឹងទេញចិរ្តជាមលួយន្ឹងចំណ្ប់អារម្មណ៍
ន្ិងសកម្មភាេខ្គុសទផ្្សងៗគា្ន ជាទ្ចើន្។មគ្្គគុទេសក៍ក្នគុងមផ្្នកទន្ទះរាន្េរ័៌រាន្ស្តបីអំេបីជបីវរិរស់ទៅក្នគុង្ករុងមមលបន៊្ន្ិងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។
ទយើងក៏បាន្រលួមបញ្្ចូ លន្ូវទគ្ហេំេរ័មលួយចំន្លួន្ម�លអ្នកអាចេេលួលបាន្ន្ូវេរ័រ៌ាន្បមន្្ថមទេៀរផ្ងម�រ។

រទបៀបរស់ទៅន្ិងវប្បធម៌
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របស់ចាបំាចស់្រាបរ់�ូវទ្ត្ត ៖
• មួក

• មវ ៉ានតាការពារកំទ�នថងា

• ម្កមការពារកំទ�នថងា

• អាវយឺរ

• សំេរ់ខ្លបី/ទខាខ្លបី

• អាវ�ំរគ្រត្ច់ទសរាើង/អាវយឺររគ្រ

របស់របរចាបំាចស់្រាបរ់�ូវរងា៖
• អាវ�ំរ�ូវរគ្រ

• អាវយឺររគ្រ

• ទស្ត្មន�

• ្ករា

• មស្បកទជើងស៊ក

សគុវរ្ថិភាេផ្្ទ លខ់្្លលួន្
រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា គឺ្ជាស�គ្មន៍មួយម�លរានទម្របី
ភាេសគុវរថាិភាេនិងរានលក្ខណ្ៈេ�គុវប្ប�ម៌។
អ្នកនឹងមកទ�ើញថ្្ករុងមមលប៊នត្្អ រ
រានអនាម័យសងាប់ត្ងា រ់និងស្សស់ស្ត្យ
ទោយទសចករាបីអំណ្រ។មិនថ្អ្នករានសំណួ្ររូច
តាចប៉ាគុណ្្ណ ទេ្បសិនទបើអ្នករានការ្េរួយោរម្ភ
សូមសួរវាទៅកាន់ទោក្គ្រូអ្នក្គ្រូ្ករុម្គ្រួត្រ
អូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយឬ ISC របស់
អ្នក។េួកទគ្ទ្រៀមខ្លួនជាទស្សចនឹងជួយ�ល់អ្នក
ឱ្្យរានអារមមាណ៍្សបបាយរ បីករាយនិងសគុវរថាិភាេ។
អ្នកក៏នឹងេេួលោនទសវាគំ្ពារសិស្សម�លក្នគុង
ទនាុះក៏រានទលខេូរសេទសទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់្នងម�រ។

្េុះអាេិរ្យនិងការជិុះស្គបីទលើេឹកជាសកមមាភាេ
�៏គួ្រឱ្្យទ្រក្រអាលស្រាប់ទេសចរក៏�ូចជា
អ្នកក្នគុងស្សរុកម�រប៉ាគុមនរាក៏អាចរានហានិ្័យ្នង
ម�រ។ជានិច្ចជាកាលអ្នកគួ្រមរ្បរុង្បយ័រ្នទ�ើម្បបី
ការពារមស្បករបស់អ្នកជាេិទសសទៅទេល
សថាិរទៅតាមទ្ក្នរសមគុ្េឬតាមអាងម�លេឹក។
េន្លឺ្េុះអាេិរ្យទៅអូស្ត្រា លបីអាចរានកំទ�ខា្ល ំង
ទៅរ�ូវទរៅរា ម�លទនុះខគុសេបីបណ្រា ្បទេសទ្ន្សង
ទេៀរម�លសនទស្សន៍យូវ បី(UV)អាចនឹងរាន
ក្មិរខ្ពស់ទេញមួយឆ្្ន ំ។សទម្លៀកបំពាក់ន�មវង
ម្កមការពារកំទ�នថងានិងមួករានត្រៈសំខាន់
ណ្ស់ជាេិទសសក្នគុងអំ�គុងទេលនថងាទរៅរា ខា្ល ំង
បំ្នគុរ។

ទ្ជើសទរ ើសមរទ្ក្នរទលងស្គបីទលើេឹកណ្ម�លរាន
អ្នកលបារស្រាប់ការម�លេឹកទលងម�លរាន
្ករុមជួយសទ្គគ្រ្គ ុះ្បចំាការ។
្បសិនទបើអ្នកមិនទចុះម�លេឹកសូម្ោប់�ល់
្ករុម្គ្ត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ
ឬមិរ្ភ្ករាិរបស់អ្នកម�លជាអ្នកអទញ្្ជ ើញអ្នកទៅ
អាងម�លេឹកឬទ្ក្នរសមគុ្េទ�ើម្បបីឱ្្យេួកទគ្
អាចជួយទមើលមថអ្នកឱ្្យរានសគុវរថាិភាេោន។
រានេ័រ៌រានទ្ចើនបមនថាមទេៀរអំេបីសគុវរថាិភាេ
ទ្ក្នរសមគុ្េទៅទលើអនឡាញម�លអាចទមើលោន
តាមbeachsafe.org.au

ទរា៉ាងខ្គុសគា្ន
រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា សថាិរទៅក្នគុងមល្វងទរា៉ាងសរាង់ោ
អូស្ត្រា លបីភាគ្ខាងទកើរ GMT+10 (AEST)
ននទរា៉ាងអនរារជារិ។ទៅក្នគុងមខទរៅរា ខា្ល ំងនា�ិកា
បង្វិលមថមមួយទរា៉ាងទៅមគុខម�លទ�្វើឱ្្យទេលនថងា
រានរយៈទេលមវងជាងមគុន។អ្នកអាចមស្វងយល់
បមនថាមទេៀរោនេបីភាេខគុសគ្្ន ននទេលទវោទៅ
ក្នគុងឆ្្ន ំតាម timeanddate.com/worldclock

ដ្ងងៃឈបស់្រាកជាស្ធារណទៈ
នថងាឈ្ប់ស្រាកត្ធារណ្ៈរបស់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 
រានទោុះេគុម្ព្នសាយអនឡាញតាម business.

vic.gov.au/victorian-public-holidays-

and-daylight-saving/victorian-public-

holidays

ទធវាើការទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
េិោ្ឋ ការសិស្សអនរារជារិរបស់អ្នកអនគុញ្្ញ រឱ្្យ
អ្នកអាចទ�្វើការោនក្នគុងខណ្ៈទេលអ្នកកំេគុង
សិកសា។្បសិនទបើអ្នកសទ្មចថ្ទ�្វើការ
ទ្រៅទរា៉ាងឬការគ្ររម្ន្នកទលើរ្មរូវការ
អ្នក្ររូវមរចាប់ទ្នរាើមសិកសាឱ្្យោនមគុនទេល
ចាប់ទ្នរាើមទ�្វើការ។ទៅទេលទនាុះអ្នកអាចទ�្វើការ
ោនរ�ូរ�ល់ទៅ40ទរា៉ាងក្នគុងេបីរសោរា �៍ក្នគុង
វគ្្គសិកសារបស់អ្នកនិងទេញទរា៉ាងក្នគុងអំ�គុង
ទេលឈ្ប់ស្រាក។

ការទ�្វើការគ្ររទ្រៅទរា៉ាងសិកសាអាចនឹងប៉ាុះពាល់
ការសិកសារបស់អ្នក។សូមេិភាកសាជាមួយនឹង
អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិរបស់អ្នក
មគុននឹងអ្នកោក់ពាក្យសគុំការគ្ររទ�្វើទ�ើម្បបីឱ្្យអ្នក
អាចស្មបខ្លួនចូលទៅក្នគុងសកមមាភាេសិកសា
្បចំានថងាោនសិនទ�ើយបនរាទៅទផ្រា រទៅទលើ
ការសិកសារបស់អ្នក។

ទយើងសូម្នរាល់ការមណ្នំា�ល់អ្នកឱ្្យទ�្វើការ
មរទៅចគុងសោរា �៍ទោយេគុកទេលយប់ក្នគុង
សោរា �៍ឱ្្យេំទនរស្រាប់ការគ្ររត្ោ
និងការសិកសា។អ្នកស្មបស្មរួលសិស្ស
អនរារជារិរបស់អ្នកអាចជួយអ្នកឱ្្យេេួលទលខ
្បកាសេន្ធអូស្ត្រា លបីោន។កមន្លងការគ្ររល្បបីៗ
នឹង្ររូវការេ័រ៌រានទនុះមគុននឹងអ្នកអាចចាប់ទ្នរាើម
ទ�្វើការគ្ររោន។‘ការគ្ររ្នរាល់ជាត្ច់្ោក់’
ឬ‘ទ្រៅបញ្្ជ បី’គឺ្ជាការគ្ររខគុសចបាប់ទ�ើយ
អ្នកក៏េគុំេេួលោនការការពារ្រឹម្ររូវម�រ
�ូទច្នុះសូមកគុំេេួលយកការគ្ររ្បទ្េទនុះ។
េិភាកសាជាមួយនឹង ISCរបស់អ្នកភា្ល ម្បសិន
ទបើអ្នក្េរួយោរម្ភេបីលក្ខខណ្្ឌ ការគ្រររបស់អ្នក
ឬ្បសិនទបើរានទរឿងអ្វបីមួយទកើរទ�ើងម�លអ្នក
យល់ថ្មិន្រឹម្ររូវ។

ទ្ល្ញៀវេបី្បទេសកំទណើ រមកទលង
ឪេគុករារា យរបស់អ្នកអាចមកទលងអ្នកោន
ក្នគុងអំ�គុងទេលអ្នកកំេគុងសិកសាទៅេបីទនុះ។
សូម្ោប់ទៅ�ល់ ISCរបស់អ្នកអំេបីគ្ទ្រាង
មកទលងរបស់្ករុម្គ្រួត្រអ្នក។េួកទគ្អាច
សំណូ្មេរទេលទវោេិទសសណ្មួយទៅ
ត្ោ�៏សមស្សបម�លឪេគុករារា យរបស់អ្នក
មកទលងោន។ ISCរបស់អ្នក�ឹងេបីសណ្្ឋ គ្រ
និងអាផ្រមិននានាម�លទៅជិរត្ោ។

អាហារន្ិងេឹក
សិសសានគុសិស្សយកអាហារនថងា្រង់អាហារ
ស្មន់និង�បេឹកទ្បើទ�ើងវញិោនរបស់ទគ្
មកត្ោម�លេួកទគ្អាច្ចកទ�ើងវញិោន
ទៅត្ោ។នឹងរាននម៉ា្ករូទវ ៉ាវទៅតាមត្ោ
របស់ទគ្្បសិនទបើអាហារម�លទគ្យកមកទនាុះ
្ររូវការកំទ�វា។

្បេ័ន្ធេឹកត្្អ រក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីរាន
សគុវរថាិភាេទំាងស្សរុងស្រាប់ញាំគុ �ូទច្នុះមិន
ចំាោច់េិញេឹក�បទេ។

េរ័៌រាន្េបីអាកាសធារគុនិ្ងេរ័៌រាន្េូទៅ

សទម្លៀកបំពាក់ស្លាន្ិងសទម្លៀកបំពាក់ធម្មតា

ត្ោភាគ្ទ្ចើនរានឯកសណ្្ឋ នឬសទម្លៀកបំពាក់សរាង់ោរបស់ទគ្ម�លអ្នកនឹងរ្មរូវឱ្្យទស្លៀកពាក់ទ�ើម្បបីចូលទរៀនក្នគុងថ្្ន ក់ចូលរមួក្នគុង្េឹររាិការណ៍្នានានិងទៅក្នគុង

នថងាកបីឡា។អ្នកក៏នឹងអាចរ្មរូវឱ្្យពាក់ឯកសណ្្ឋ ន្បសិនទបើអ្នកទ�្វើការទ្រៅទរា៉ាង។ទៅទ្រៅត្ោនិងការគ្ររការទស្លៀកពាក់អាចទ�្វើោនទៅតាមការទេញចិររារបស់អ្នក។

េលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីេេួលយកនូវវប្ប�ម៌�នេោន�ូទច្នុះអ្នកនឹងទ្ចើនមរទ�ើញមនគុស្សរា្ន មកេបី្បទេស�នេទស្លៀកពាក់ទៅតាមវប្ប�ម៌ឬត្សនារបស់ទគ្។

មករា កគុម្ភទៈ មបីន្ា ទមស្ ឧស្លា មិ្ងគុន្ា កកកោ សបីហា កញ្ញា រគុលា វចិឆេិកា ធ្នូ

សបីរគុណ្ហ ភាេមធ្យមខ្្ពស់បំផ្គុរ (°C)

25,9 25,8 23,9 20,3 16,7 14,1 13,5 15,0 17,2 19,7 22,0 24,2

សបីរគុណ្ហ ភាេមធ្យមទាបបំផ្គុរ  (°C)

14,3 14,6 13,2 10,8 8,6 6,9 6,0 6,7 8,0 9,5 11,2 12,9

ក្មិរេឹកទ្ល្លៀងជាមធ្យម  (mm)

47,6 48,0 50,4 57,3 55,8 49,0 47,5 50,0 58,1 66,4 60,4 59,5

អាកាសធារគុតាមរ�ូវកាល

អាកាសធារគុក្មិរស្ត្លរបស់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា្នរាល់ឱ្កាសទ្ចើនទលើសលប់ស្រាប់សកមមាភាេទ្រៅ្នទុះនិងការរស់ទៅទោយសកមមា្បកបទោយសគុខគុរាលភាេ។
�ូចគ្្ន ទៅនឹង្បទេសទំាងអស់ទៅភាគ្ខាងរ្ូបងម្នន�បីម�ររ�ូវទៅ្បទេសអូស្ត្រា លបីក៏រានលំោប់លំទោយ�ូចគ្្ន ម�រទពាលគឺ្៖

រ�ូវទ្តដៅ ៖ េបីមខ្ធ្នូ�លម់ខ្កគុម្ភទៈ រ�ូវស្លឹកទឈើ្ជរុទះ៖ េបីមខ្មបីនា�លម់ខ្ឧសភា

រ�ូវរងា៖ េបីមខ្មិ្ងគុនា�លម់ខ្សបីហា រ�ូវផ្ក រ បីក៖ េបីមខ្កញ្ញា �លម់ខ្វចិឆេិកា

អាកាសធារគុនិ្ងេបីតាងំ

ទ្បៀបទៅនឹងកមន្លងជាទ្ចើនអាកាសធារគុទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ារានលក្ខណ្ៈមិនខា្ល ំងទេកនិងគ្រយស្សរួលរស់ទៅ។មរអាកាសធារគុអាចម្ប្បរួលយ៉៉ាងរ�័ស
រានទេលខ្លុះម្ប្បរួលទលើសេបីមរាងក្នគុងមួយនថងាទនុះជាឆ្រននសបីរគុណ្ហា ភាេម�្យមខ្ពស់បំ្នគុរ្បចំានថងា។សបីរគុណ្ហា ភាេទំាងទនុះខគុសៗគ្្ន ទៅតាមេបីតំាង
ឧ.ទា.កាន់មរទកៀកទៅ្ ្នំនឹងជា�មមាតាកាន់មរ្រជាក់ស្សរួលរស់ទៅ។អ្នកអាចមស្វងរកេ័រ៌រានបមនថាមោនេបីអាកាសធារគុក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ទៅទលើទគ្�េំេ័រ
ការយិ៉ល័យឧរគុនិយម៖bom.gov.au/vic

http://beachsafe.org.au
http://timeanddate.com/worldclock/
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://business.vic.gov.au/victorian-public-holidays-and-daylight-saving/victorian-public-holidays
http://bom.gov.au/vic/
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មទធយោបាយទធវាើ�ំទណើ រនិ្ងការទធវាើ�ំទណើ រជគុំវញិរ�្ឋ

អ្នកន្ឹងបាន្ទ�ើញថ្្ករុងមមលបន៊្រាន្លក្ខណទៈងាយស្សរួលទធវាើ�ំទណើ រទោយទ្បើ្បាស់្បេន័្្ធមទធយោបាយទធវាើ�ំទណើ រស្ធារណទៈ�ល៏្អ្បណិរ។

បណ្រា ញរថទ្្លើង្តំានិងរថយនរា្ករុង្នរាល់ការទចញចូលទៅកាន់ត្ោ្នទុះមជ្ឈមណ្្ឌ ល្ករុងនិងកមន្លងទេញនិយមនានា�នេទ្ន្សងទេៀរ។រថទ្្លើង V/Line
និងរថយនរា្ករុងទ�្វើឱ្្យការទ�្វើ�ំទណ្ើ ររបស់អ្នករភា្ជ ប់រវាង្ករុងមមលប៊ននិងរំបន់ជគុំវញិរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា រានភាេគ្រយស្សរួល។អ្នកក៏អាចទ�្វើ�ំទណ្ើ រទោយទថមាើទជើង
ជិុះកង់ឬទ�្វើ�ំទណ្ើ រតាមរថយនរារបស់្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយោន្នងម�រ។

ជិទះតាមចិរ្តចង់ជគុំវញិ្ករុង

អ្នកអាចទ្បើ្ោស់បណ្រា ញ�៏េូលំេូោយនន្ន្លូវកង់ផ្រា ច់មគុខ្បកបទោយ
សគុវរថាិភាេទៅទេលអ្នកកំេគុងរស់ទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។រមួនិងភា្ជ ប់ការទ�្វើ
�ំទណ្ើ រតាមរថទ្្លើងជាមួយនឹងកង់–អ្នកអាចយកកង់របស់អ្នកទ�ើងទលើ
រថទ្្លើងោន។ទោយ្គ្ន់មរ្ររូវ្ោក�ថ្អ្នកពាក់មួកសគុវរថាិភាេជានិច្ច
រ្បិរវាជាការរ្មរូវទោយចបាប់ទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី។

្តាំ�ល៏្បបីលបាញរបស់ទយើង

្តំារបស់្ករុងមមលប៊នជាម្ន្នកមួយននលក្ខណ្ៈឯករបស់េបី្ករុង។
េួកវាជាមទ�យោោយទ�្វើ�ំទណ្ើ រ�៏អត្្ច រ្យទ�ើម្បបីមស្វងយល់េបីរំបន់
មជ្ឈមណ្្ឌ លពាណិ្ជ្ជកមមានិងរំបន់ជាយ្ករុងទំាងឡាយទៅជគុំវញិទនាុះ។
ទយើងរានបណ្រា ញ្តំា�ំបំ្នគុរេូទំាងេិ្េទោកទោយរាន្តំាចំនួន
500ទ្គ្ឿងនិង្ន្លូវចំនួន25 មខ្សទ្ន្សងៗគ្្ន ។េួកទគ្អាចទ�្វើ�ំទណ្ើ រស្សបតាម
បទណ្រា យ្ន្លូវ�៏�ំៗទសទើរមរទំាងអស់របស់្ករុងទ�ើយ្ន្លូវរបស់ទគ្្ររូវោន
េ្ងបីកទចញទៅកាន់រំបន់ជាយ្ករុងមថមទេៀរ។

្តំាទបរិក្ណ្្ឌ ទ�្វើ�ំទណ្ើ រតាម្ន្លូវរង្វង់្ករុងទោយឥរគិ្រនថ្លជាេិទសស
ស្រាប់ឱ្្យទ្ញាៀវទេសចរមកទលង្ករុងមមលប៊ន។្តំាទ�្វើ�ំទណ្ើ រតាម
្ន្លូវ�ំៗជាទ្ចើនចូលទៅក្នគុងរំបន់ជាយ្ករុងប៉ាគុមនរារានមរ្តំាមួយចំនួន
ទេម�លទ�្វើ�ំទណ្ើ រទចញចូល�ល់រំបន់កណ្រា លជាយ្ករុងនិងទចញទ្រៅ
រំបន់ជាយ្ករុង។

បណ្្ត ញរ្ងទ្ល្លើងកណ្្ត ល្ករុង

្ករុងរាន្បេ័ន្ធរថទ្្លើងកណ្រា ល្ករុង(ទៅថ្ចំណ្គុ ចកណ្រា ល្ករុង)ម�ល
រានមួយម្ន្នកសថាិរទៅទ្កាម�បី។រានត្ថា នបីយ៍្ោំទៅក្នគុងមជ្ឈមណ្្ឌ ល្ករុង៖
Flinders Street, Parliament, Melbourne Central, Flagstaff and 

Southern Cross

រានរថទ្្លើង16មខ្សទ្ន្សងគ្្ន ទចញទៅរំបន់ទ្រៅជាយ្ករុង។
រថទ្្លើងចាប់ទ្នរាើម�ំទណ្ើ រការ្បម�លទរា៉ាង5្េឹករ�ូរ�ល់រលំងអា្ធា្រ
ស្រាប់មខ្សភាគ្ទ្ចើន។ទៅយប់នថងាសគុ្កនិងនថងាទៅរ៍រថទ្្លើងនិង្តំាមួយ
ចំនួន�ំទណ្ើ រការទេញមួយយប់។

រ្ងទ្ល្លើងតាមរំបន្់ទឆា្ព ទះមកកាន្រ់�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា

V/Line គឺ្ជាបណ្រា ញ្ន្លូវម�កថ្្ន ក់រំបន់របស់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។វានឹង�ឹកអ្នក
ទៅកាន់រំបន់ទេសចរណ៍្សំខាន់ៗទៅេូទំាងរ�្ឋ។វាភា្ជ ប់ទៅកាន់រំបន់្ករុង
នានាក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា និងទៅកាន់រ�្ឋអូស្ត្រា លបីទ្ន្សងទេៀរ្នងម�រ។

ទរើទធវាើ�ំទណើ រតាមមទធយោបាយទធវាើ�ំទណើ រស្ធារណទៈទោយរទបៀបណ្?

ទ�ើម្បបីទ�្វើ�ំទណ្ើ រចូលក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា អ្នកចំាោច់្ររូវេិញប័ណ្្ណmyki
ឬChild myki។ប័ណ្្ណទនុះនឹងទ�្វើឱ្្យអ្នកអាចទ�្វើ�ំទណ្ើ រទោយទ្បើទសវា
រថយនរា្ករុងតាមរំបន់ជាយ្ករុងរថទ្្លើងនិង្តំាោន។្បេ័ន្ធប័ណ្្ណmyki
អាចឱ្្យអ្នកបញ្្ចូ លលគុយទៅក្នគុងប័ណ្្ណmykiោនយ៉៉ាងគ្រយស្សរួលទៅតាម
ត្ថា នបីយ៍រថទ្្លើងភាគ្ទ្ចើនភា្ន ក់គ្ររ្នរាល់េ័រ៌រាននិងហាងលក់េំនិញនានា។
អ្នកក៏អាចបទងកែើរគ្ណ្ទនយ្យបង់នថ្លតាមអនឡាញោន្នងម�រនិង
‘គ្រយស្សរួល’ទ�្វើ�ំទណ្ើ រទោយទ្បើ្ោស់កមមាវ�ិបីទៅទលើេូរសេទរបស់អ្នក
ជំនួសឱ្្យការទ្បើ្ោស់ប័ណ្្ណទោយផ្ទ ល់។

អ្វបីម�លសំខាន់អ្នក្ររូវចំាថ្ទៅក្នគុង្ករុងមមលប៊នបណ្រា ញមទ�យោោយទ�្វើ
�ំទណ្ើ រត្ធារណ្ៈ្ររូវោនមបងមចកជាេបីររំបន់អាស្ស័យទៅទលើចរាងា យ្ន្លូវ
េបីមជ្ឈមណ្្ឌ ល្ករុង។រនម្លការទ�្វើ�ំទណ្ើ ររបស់អ្នកនឹងអាស្ស័យទៅទលើ៖

• រំបន់មួយឬទ្ចើនម�លអ្នកចង់ទ�្វើ�ំទណ្ើ រទៅកាន់

• រយៈទេលស្រាប់សំបគុ្ររបស់អ្នក(េបីរទរា៉ាង្បចំានថងា្បចំាសោរា �៍
្បចំាមខ្បចំាឆ្្ន ំ)។

អ្នកទ្បើ្ោស់មទ�យោោយទ�្វើ�ំទណ្ើ រត្ធារណ្ៈទំាងអស់ម�លរានអាយគុ
ចាប់េបី 5 �ល់18ឆ្្ន ំ(ទ្កាម19ឆ្្ន ំ)អាចេិញប័ណ្្ណChild mykiោន
ទ�ើយអាចបង់នថ្លក្នគុងរនម្លទាប។

ករណ្បី ទនុះអនគុវររាោនមរចំទពាុះអ្នកម�លរានអាយគុ18ឆ្្ន ំនិងទាបជាង
ទោយរមួបញ្្ចូ លទំាងសិស្សនិងអ្នកទេសចរអនរារជារិម�លរានន័យថ្
េួកទគ្អាចបគ្រហា ញថ្េួកទគ្រានអាយគុ18ឆ្្ន ំឬទ្កាមទនុះ។

អរិថិជនម�លរានអាយគុ17និង 18ឆ្្ន ំ្ររូវយកតាមនូវប័ណ្្ណបញ្្ជ ក់
េបីអាយគុម�លទចញទោយរោ្ឋ ្ិោល(�ូចជាប័ណ្្ណទបើកបររ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 
ប័ណ្្ណអនគុញ្្ញ រអ្នកសិកសាចបាប់ទបើកបរប័ណ្្ណបញ្្ជ ក់េបីអាយគុឬ
លិខិរ្ក្លងម�នជាទ�ើម)ឬ្័សរាគុតាងបញ្្ជ ក់េបីការរានសិេ្ធិេេួល
ោនការបញ្្ចគុ ុះរនម្លទ្ន្សងទេៀរ(�ូចជាប័ណ្្ណសរា្គ ល់ខ្លួនសិស្ស
PTV)ទៅ្គ្ប់ទេលទំាងអស់ម�លអ្នកទ�្វើ�ំទណ្ើ រតាមមទ�យោោយ
ទ�្វើ�ំទណ្ើ រត្ធារណ្ៈ។មិនចំាោច់រាន្ ័សរាគុតាងបញ្្ជ ក់ទ�ើយស្រាប់
ទកមាងអាយគុ16ឆ្្ន ំនិងទ្កាមទនុះ។

ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមសូមទមើល៖ ptv.vic.gov.au/tickets/myki/

concessions-and-free-travel/children-and-students/children

http://www.vline.com.au/maps/maps/index.html
http://www.vline.com.au/maps/maps/index.html
https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/myki/
https://www.ptv.vic.gov.au/tickets/myki/
http://ptv.vic.gov.au/tickets/myki/concessions-and-free-travel/children-and-students/children
http://ptv.vic.gov.au/tickets/myki/concessions-and-free-travel/children-and-students/children
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អ្នក្បមហលជាបាន្ទធវាើការស្ស្វ្ជាវរលួចទហើយេបីអរ្ថ្បទយ៉ជន្៍ជាទ្ចើន្ដន្ការសិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។
ទៅក្នគុងមផ្្នកទន្ទះន្ឹងផ្្តល�់ល់អ្នកជាគ្ំន្ិរថ្ទរើក្នគុងភាេជាសិស្សទៅេបីទន្ទះរាន្លក្ខណទៈយ៉៉ាង�ូចទម្តច?អ្នកក៏ន្ឹងអាចរកេរ័៌រាន្
បមន្្ថមទេៀរបាន្ផ្ងម�រស្តបីអំេបី្បធាន្បេទាងំទន្ទះតាម៖study.vic.gov.au/en/study-in-victoria/pages/

default.aspx

្បេន័្្ធស្លាទរៀន្រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា

្បេន័្្ធស្លាទរៀន្រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ាល្បបីលបាញខាងកម្មវធិបីសិកសាសម្ូបរមបបទលាក្គ្រូអ្នក្គ្រូរាន្ការទប្តជា្ញ ចិរ្តខ្្ពស់និ្ងជលួយបទញ្្ចញន្ូវភាេអស្្ច រ្យ
ម�លអ្នក្គ្ប់ៗ គា្ន រាន្។ស្លារបស់អ្នកន្ឹងរកសាន្ូវេំនាក់េំន្ងជាទេៀងទារ់ជាមលួយន្ឹងឪេគុករា្ត យរបស់អ្នក�ូទច្នទះទហើយេលួកទគ្នឹ្ង�ឹងអំេបី
វឌ្្ឍន្ភាេសិកសារបស់អ្នក។

កមន្្លងសិកសា

បនទប់ទរៀនគឺ្រានទៅ្គ្ប់េបីកមន្លងទំាងអស់ឱ្្យមរ
្គ្រូយល់ថ្សមស្សបបំ្នគុរស្រាប់ការសិកសា
របស់សិស្ស។ជាេូទៅសិស្សបរាូរចគុុះទ�ើងេបីបនទប់
សិកសាមួយទៅមួយជាជាងការសថាិរទៅក្នគុង
បនទប់មរមួយរ�ូរ។អ្នកអាចនឹងទមើលទ�ើញថ្
្គ្រូទ្បើ្ោស់នូវកមន្លងសិកសាទ្ន្សងៗសូម្បបីមរទៅ
តាមឧេយោនសួនសរ្វត្រមនទបីរឬត្រមនទបីររបូថរ
ក៏រានម�រ។អ្នកនឹងទរៀនទោយឯករាជ្យនិងក្នគុង
ត្ថា នភាេជា្ករុមសិកសាទំាងទៅក្នគុងថ្្ន ក់ទរៀននិង
ទ្រៅទរា៉ាងសិកសាក្នគុងថ្្ន ក់(ឧ.ទា.កិច្ចការត្ោ
និងការសិកសាទ្រៀម្ប�ង)។

ការបទ្ងៀនតាមថ្្ន ក់រានលក្ខណ្ៈរស់រទវ ើកនិង
គួ្រឱ្្យរទំ ើ្បទ�ើយអ្នកនឹង�ឹងខ្លួនថ្អ្នកទរៀនតាម
មទ�យោោយខគុសៗគ្្ន ជាទ្ចើន។ទៅក្នគុងថ្្ន ក់ទរៀន
អ្នកនឹងរានឱ្កាសចូលរមួការេិភាកសាគ្្ន ទោយ
រស់រទវ ើកសួរសំណួ្រជាទ្ចើននិងទេញចិររាចំទពាុះ
ការគំ្្េជាវជិ្ជរានេបីអ្នក�នេ។

កម្មវធិបីអបរ់នំ្ិងការវ៉យរដម្ល

ទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា មគុខវជិា្ជ សិកសារបស់អ្នក្ររូវ
ោនបទ្ងៀនអាស្ស័យទៅតាម‘ឆ្្ន ំសិកសា’របស់
ត្ោ។េបីថ្្ន ក់មទររាយ្យ�ល់ថ្្ន ក់េបី10 អ្នកនឹង
ទរៀនតាមកមមាវ�ិបីសិកសារ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា F-10។
សិសសានគុសិស្សទៅក្នគុងថ្្ន ក់េបី11 និងថ្្ន ក់េបី12
សិកសាស្រាប់វញិ្្ញ បនប្រអប់រំរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 
(VCE)។ការវាយរនម្លតាមោនេបីវឌ្ឍនភាេ
សិកសារបស់អ្នកទ�្វើទ�ើងទេញមួយឆ្្ន ំទោយ
ការ្ប�ងទៅទេលបញ្្ច ប់ថ្្ន ក់េបី10 េបី11និង
េបី12។ត្ោរបស់អ្នកក៏នឹង្នរាល់�ល់អ្នក្នងម�រ
នូវជទ្មើសមួយននសកមមាភាេសិកសាទ្រៅថ្្ន ក់
និងបេេិទត្�ន៍�ូចជាេស្សនកិច្ចសិកសា
និងសកមមាភាេកបីឡានិងរូរ្យរ្គនរាបីជាទ�ើម។
អ្នកចំាោច់្ររូវមរចូលរមួក្នគុងសកមមាភាេទំាងទនុះ
ទោយទ�រគុថ្ទនុះជាមទ�យោោយ�៏្បទសើរបំ្នគុរ
ទ�ើម្បបីបទងកែើរមិររា្ករាិនិងបទងកែើនសមរថាភាេក្នគុងការ
និយ៉យភាត្អង់ទគ្្លសនិងេំនគុកចិររារបស់អ្នក។

សិស្សន្ិង្គ្រូ

អ្នកអាចនឹងយល់ថ្ថ្្ន ក់ទរៀនទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 
ស្រាកទ្ចើនជាងត្ោចគុងទ្កាយរបស់
អ្នក។ទទាុះបបីជា្គ្រូរបស់អ្នកនឹងរសួរាយ
រាក់ទាក់និងអាចទាក់េងោន។េំនាក់េំនង
រវាងសិស្សនិង្គ្រូទៅមរម្ន្អកទលើការទគ្រេ។
អ្នកនឹងទៅ្គ្រូតាមនាម្រកូល(ឧ.ទោកស្សបី
ទោកអ្នកស្សបីចន)ទេល្គ្រូរបស់អ្នកនឹងទៅអ្នក
តាមនាមខ្លួនរបស់អ្នក។្គ្រូរបស់អ្នកនឹង្នរាល់នូវ
ការគំ្ពារជ្មរុញនិងទលើកេឹកចិររា�ល់អ្នក។
េួកទគ្គ្រយស្សរួលជួបជមជកជាមួយនិង
ទោយការទគ្រេ។្គ្រូនឹងជួយជានិច្ច
ទៅទេលអ្នករានអ្វបីមួយម�លមិនយល់។
អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិរបស់អ្នកនឹង
្នរាល់នូវការគំ្្េម�លអ្នក្ររូវការបមនថាមទេៀរ
ទំាងជបីវរិសិកសានិងការរស់ទៅក្នគុង្នទុះ។

របាយការណ៍េបីវឌ្្ឍន្ភាេសិកសារបស់អ្នក

ត្ោភាគ្ទ្ចើនអទញ្្ជ ើញឪេគុករារា យរស់ទៅក្នគុង
្បទេសអូស្ត្រា លបីចូលរមួក្នគុងកមមាវ�ិបីជួបសរា្ភ ស
រវាងឪេគុករារា យនិង្គ្រូយ៉៉ាងទហាចណ្ស់េបីរ�ង
ក្នគុងមួយឆ្្ន ំ។្បសិនទបើឪេគុករារា យរបស់អ្នក
រស់ទៅទ្រៅ្បទេសអូស្ត្រា លបីត្ោរបស់អ្នក
អាចនឹងទរៀបចំការសរា្ភ សតាមេូរសេទទ�ើយ
អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិមួយចំនួន
ក៏អាចនឹងទ�្វើ�ំទណ្ើ រទៅជួបឪេគុករារា យសិស្ស
ទៅឯបរទេស្នងម�រ។ឪេគុករារា យរបស់អ្នក
ក៏នឹងេេួលោនរោយការណ៍្សិកសាបកម្ប
តាមភាត្សមស្សបេបីត្ោ្នងម�រ។
អ្វបីម�លសំខាន់គឺ្្ររូវរកសាបច្ចគុប្បន្នភាេ
អាសយោ្ឋ នត្្ន ក់ទៅទលខេូរសេទនិង
អគុបីមម៉ាលរបស់ឪេគុករារា យ/អាណ្េយោោលស្សប
ចបាប់របស់អ្នកថ្ទរើេួកទគ្កំេគុងសថាិរទៅក្នគុង
្បទេសអូស្ត្រា លបីជាមួយអ្នកឬទៅឯបរទេស។

ISCរបស់អ្នកគឺ្ជាមនគុស្សម�ល្ករុម្គ្រួត្រ
របស់អ្នក្ររូវេំនាក់េំនងមគុនទគ្។
ឪេគុករារា យរបស់អ្នកអាចទៅេូរសេទមក
ត្ោរបស់អ្នកទៅទេលណ្ក៏ោនទ�ើម្បបី
និយ៉យជាមួយេួកទគ្។ម្ន្នកអប់រអំនរារជារិ
ក៏អាចេំនាក់េំនងោន្នងម�រតាមទលខ
+61 3 7022 1000 ឬតាមអគុបីមម៉ាល
international@education.vic.gov.au

ដ្ងងៃសិកសាេូទៅ

8:30 ្េឹក ថ្្ន ក់ចាប់ទ្នរាើម

8:30 ្េឹក– 
9:25  ្េឹក ទរា៉ាងបទ្ងៀនេបី1

9:25 ្េឹក–  
   10:15  ្េឹក ទរា៉ាងបទ្ងៀនេបី 2

10:15 ្េឹក–
10:45 ្េឹក ស្រាក

10:45 ្េឹក–
11:35 ្េឹក ទរា៉ាងបទ្ងៀនេបី 3

11:35 ្េឹក–
12:20 ដ្ងងៃ្រង់ ទរា៉ាងបទ្ងៀនេបី 4

12:20 ដ្ងងៃ្រង–់
1:20  រទសៀល អាហារនថងា្រង់

1:20 រទសៀល–
2:10 រទសៀល ទរា៉ាងបទ្ងៀនេបី 5

2:10 រទសៀល–
3:00រទសៀល ទរា៉ាងបទ្ងៀនេបី6

3:00 រទសៀល
ទរា៉ាងសិកសាជំនួយឬ
ទេលទវោទៅ្នទុះ
ទរា៉ាងស្រាកទៅ្នទុះ

ការសិកសានិ្ងការរស់ទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា

http://study.vic.gov.au/en/study-in-victoria/pages/default.aspx
http://study.vic.gov.au/en/study-in-victoria/pages/default.aspx
mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
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ការម្ងរកសាសគុខ្ភាេរបស់អ្នក

ទៅទេលអ្នកស្ថិរទៅឆាងៃ យេបី្បទេសកំទណើ ររបស់អ្នកអវាបីម�លសំខាន្់គ្ឺអ្នក្ររូវទមើលម្ងទាំសគុខ្ភាេន្ិងសគុខ្គុរាលភាេរបស់អ្នកឱ្្យបាន្ល្អ។ទន្ទះរលួមទាងំសគុខ្ភាេរាងកាយសគុខ្ភាេផ្្លូវចិរ្តន្ិងអនាមយ័ផ្្ទ លខ់្្លលួន្។

សគុខ្ភាេរាងកាយ
្នរាល់អាេិភាេ�ល់សគុខភាេរាងកាយទោយទ�្វើយ៉៉ាងណ្ឱ្្យរាងកាយរាន
លក្ខណ្ៈសកមមាជានិច្ចទេញមួយរយៈទេលននបេេិទត្�ន៍ត្្ន ក់ទៅ
របស់អ្នកជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបី។

គ្ន្លឹុះស្រាប់រកសារាងកាយឱ្្យោនសមសួន៖

រកសារាងកាយឱ្្យសកម្ម៖គិ្រ�ល់ការទ�ើរឬជិុះកង់តាម្ន្លូវកង់
�៏រានសគុវរថាិភាេជាទ្ចើនរបស់ទយើងជំនួសឱ្្យការទ្បើ
មទ�យោោយទ�្វើ�ំទណ្ើ រត្ធារណ្ៈទៅទេលអាចទ�្វើោន
ឬទចញររ់ហារ់្ោណ្ទៅទេលអ្នកេំទនរ។េិភាកសា
ជាមួយនឹង្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ
ឬត្ោរបស់អ្នកអំេបីកមន្លងម�លរានសគុវរថាិភាេបំ្នគុរ
ទ�ើម្បបីរកសារាងកាយរបស់អ្នកឱ្្យសកមមា។

ទ្ជើសទរ ើសជទ្មើសអាហារវជិ្ជរាន្៖បមន្លនិងម្ន្លទឈ្ើស្សស់ទ�្វើជា
អាហារស្មន់�៏្បទសើរនិងអាចជួយបទងកែើនសគុខភាេ្ន្លូវចិររានិង
រាងកាយរបស់អ្នក។ញាំគុ អាហាររានសគុខភាេក៏នឹងជួយ្នរាល់
ថ្មេល�ល់អ្នកឱ្្យទផ្រា រទលើការសិកសារបស់អ្នក។

ចូលរលួមសកម្មភាេកបីឡាក្នគុងស្លា៖ទ�្វើមបបទនុះក៏ជាមទ�យោោយ�៏
អត្្ច រ្យមួយទ�ើម្បបីទរៀនអំេបីវប្ប�ម៌អូស្ត្រា លបីនិងបទងកែើរមិររាថមាបីៗ
ោនមួយចំនួនម�រ។ត្ោម�្យមសិកសារ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ្នរាល់នូវ
សកមមាភាេកបីឡានិងការ្បកួរជាទ្ចើនទ្ន្សងៗគ្្ន រាប់ចាប់តំាងេបី
ទ�្គមជ្មរុញការេំនាក់េំនងសង្គមទៅទេលញាំគុ អាហារនថងា្រង់
រ�ូរ�ល់ការ្បកួរជាមួយនឹងត្ោទ្ន្សងៗទេៀរ។

្បសិនទបើអ្នករានអារមមាណ៍្មិនស្សរួលខ្លួនសូម្ោប់�ល់្ករុម្គ្រួត្រម�ល
អ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនិងអ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិរបស់អ្នក
និងចារ់មចងទៅជួប្គ្រូទេេ្យ(សូមទមើលម្ន្នក‘ការជួបជាមួយ្គ្រូទេេ្យ’
ស្រាប់េ័រ៌រានលម្អិរ)។

សគុខ្ភាេផ្្លូវចិរ្ត
ការរស់ទៅឆ្ងា យេបី្ករុម្គ្រួត្រនិងមិររាជិរស្និេ្ធការេរា្ល ប់ខ្លួនទៅនឹង
វប្ប�ម៌ថមាបីនិងការរកសាការសិកសាឱ្្យទាន់ទនាុះអាចរានភាេរឹងមរង
ខា្ល ំងណ្ស់។

គ្ន្លឹុះសំខាន់ទ�ើម្បបីរកសាសគុខភាេ្ន្លូវចិររាឱ្្យោនល្អ៖

• អនគុវររាការទ�្វើសរា�ិជា្បចំាឬត្កល្បងទ�្វើទយ៉ហា្គ ។

• ការទ�្វើលំហារ់្ោណ្ឱ្្យោនទេៀងទារ់ទោយការទលងកបីឡាឬ
ការទ្បើ្ោស់មជ្ឈមណ្្ឌ ល�្វឹកហារ់កបីឡារបស់ត្ោឬរបស់
្ករុម្បឹកសាក្នគុងមូលោ្ឋ នអ្នក។

• កគុំ្បឹងម្បង�ួសទេក៖ស្រាកេបីការសិកសាឱ្្យោនទេៀងទារ់
ជាេិទសសទៅទេលកំេគុងទ្រៀមស្រាប់ការ្ប�ង។

• ចំាោច់អ្នក្ររូវទគ្ងឱ្្យោន្គ្ប់្គ្ន់ទៅទេលយប់យ៉៉ាងទហាចណ្ស់
្ោំបបីទរា៉ាងឱ្្យោនញឹកញាប់តាមម�លអាចទ�្វើោន។

• ចំណ្យទេលទ�ើម្បបីញាំ�គុអាហារ្នរាល់សគុខភាេនិងឱ្្យោនទេៀងទារ់។

• ទ្បើទេលទ�ើម្បបីទ�្វើអ្វបីម�លទ�្វើឱ្្យអ្នកសបបាយចិររា�ូចជាទ�ើរទលងជាមួយ
មិររា្ករាិទៅទមើលភាេយនរាឬចូលរមួក្នគុងសកមមាភាេសិកសាទ្រៅថ្្ន ក់
នានារបស់ត្ោ។

អនាមយ័ផ្្ទ លខ់្្លលួន្

សគុខភាេល្អរានន័យថ្រានអនាម័យល្អ។
ោងន�ឱ្្យោនត្្អ រនឹងជួយអ្នកឱ្្យទជៀស្នគុរេបី
ជំងឺោន។ោងន�របស់អ្នកមគុនទេលញាំគុ អាហារ
និងទ្កាយទេលទចញេបីបង្គន់ឬទៅទេលអ្នកក្អក
ឬកណ្រា ស់ក្នគុងករណ្បី រានជំងឺផ្រា ត្យឬ
្គ្រុនទរៅរា ។

ចូរកគុំទ្្លចងូរេឹកឱ្្យោនយ៉៉ាងទហាចណ្ស់មរាង
ក្នគុងមួយនថងា។អាកាសធារគុ្បទេសអូស្ត្រា លបីទរៅរា 
�ូទច្នុះការងូរេឹកទស្លៀកសទម្លៀកបំពាក់រាន
អនាម័យនិងការទ្បើ្ោស់ទ្គ្ឿងបំោរ់ក្លិន
ខ្លួនរានគ្គុណ្ភាេល្អរានត្រៈសំខាន់ណ្ស់។

្នលិរ្នលអនាម័យស្រាប់ស្សរាបី្ររូវោន្នរាល់
ទោយមិនគិ្រនថ្លទៅតាមត្ោរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 
ទំាងអស់ទ�ើយក៏អាចរកេិញោនទោយគ្រយ
េបី្គ្ប់ហាងេំទនើប�ំៗឬឱ្សថត្ថា នទំាងអស់។
្នលិរ្នលទំាងទនុះអាចនឹងរានលក្ខណ្ៈខគុសគ្្ន 
េបី្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នក។ឧទា�រណ៍្ទៅ
ក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី�គុំសំ�បីអនាម័យស្រាប់
ស្សរាបីមិនរាន្នរាល់ទោយភា្ជ ប់ជាមួយនឹងបំេង់
រគុញ�គុំសំ�បីបញ្្ចូ លទេ។្បសិនទបើអ្នករាន
ការ្េរួយោរម្ភេបីការរក្នលិរ្នលអនាម័យ
សមស្សបទនាុះសូមេិភាកសាជាមួយនឹង្ករុម
្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយឬISC
របស់អ្នក។

្នលិរ្នលអនាម័យរារ់ទ�មាញក៏រានត្រៈសំខាន់
្នងម�រទ�ើយវានឹងជួយអ្នកឱ្្យទជៀស្នគុរេបី
ការេគុកទ�មាញ។កគុំទ្្លច�គុសទ�មាញរបស់អ្នកទេល
្េឹកនិងោងា ច្េមទំាងទាក់វា្នងម�រ។ទៅជួប
ទេេ្យទ�មាញទរៀងរាល់6មខមរាងនឹងជួយការពារ
�ល់ការបំផ្្ល ញនានាក្នគុងរយៈទេលមវងោន។

ការជលួប្គ្រូទេេ្យ៖រទបៀបណ្រជ់លួប្គ្រូទេេ្យ

ទ�ើម្បបីទ�្វើការណ្រ់ជួបជាមួយនឹង្គ្រូទេេ្យ
អ្នកនឹង្ររូវការេ័រ៌រានអំេបីការធានាការមថទំា
សគុខភាេសិស្សបរទេសរបស់អ្នកម�លភាគ្ទ្ចើន
្ររូវោនទគ្ទៅការ់ថ្OSHC។

ទៅទេលអ្នកចគុុះទ្មមា ុះចូលទរៀនជាមួយទយើង
អ្នករានជទ្មើសេបីរស្រាប់ទរៀបចំOSHC
របស់អ្នក។ជទ្មើសទំាងទនុះរាន៖

ជទ្មើសេបី1៖ឪេគុករារា យ/អ្នកអាណ្េយោោល
ស្សបចបាប់ឬភា្ន ក់គ្ររអប់រំរបស់អ្នក្ររូវោន
មណ្នំាឱ្្យទ្ជើសទរ ើស្ករុម�៊គុនធានារា៉ា ប់រង
សគុខភាេសិស្សរបស់អ្នក។

ជទ្មើសេបី2៖ឪេគុករារា យ/អ្នកអាណ្េយោោល
ស្សបចបាប់ឬភា្ន ក់គ្ររអប់រំរបស់អ្នកោនសគុំឱ្្យ
្កសួងអប់រនិំងបណ្រាគុ ុះបណ្រា លចារ់មចងOSHC 

ជំនួសឱ្្យអ្នក។

្បសិនទបើអ្នកទ្ជើសទរ ើសយកជទ្មើសេបី1
ឪេគុករារា យ/អ្នកអាណ្េយោលស្សបចបាប់
ឬភា្ន ក់គ្ររអប់ររំបស់អ្នកនឹងរានេ័រ៌រាន
សរាបីអំេបីOSHC។សូមកគុំទ្្លចយកេ័រ៌រាន
ទនុះមកជាមួយអ្នកទៅទេលអ្នកទ�្វើ�ំទណ្ើ រ
មកកាន់្បទេសអូស្ត្រា លបី។

្បសិនទបើអ្នកទ្ជើសទរ ើសយកជទ្មើសេបី2
អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអនរារជារិរបស់អ្នក
នឹងរានេ័រ៌រានទនុះទ�ើយនឹង្នរាល់វាទៅឱ្្យអ្នក
ទៅទេលអ្នកមក�ល់ត្ោរបស់អ្នក។

ទៅទេលទ�្វើការណ្រ់ជួបអ្នកអាចទស្នើសគុំជួប
្គ្រូទេេ្យមួយណ្ម�លអ្នកទេញចិររាឬ
ទ្េ្គ្រូទេេ្យម�លអ្នកទេញចិររាោន។អ្នកក៏អាច
រកជួប្គ្រូទេេ្យម�លទចុះនិយ៉យភាត្កំទណ្ើ រ
របស់អ្នកោនម�រ។សូមទាក់េងISC របស់អ្នក
ឬ្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយទ�ើម្បបី
មស្វងរក្គ្រូទេេ្យទៅតាមរ្មរូវការរបស់អ្នក។

្គ្រូទេេ្យរបស់អ្នកក៏អាចជួយអ្នកទាក់េងទៅនឹង
ការ្េរួយោរម្ភម្ន្នកសគុខភាេ្ន្លូវចិររាោន្នងម�រ។

ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមសរាបីេបីសគុខភាេរាងកាយនិង
សគុខភាេ្ន្លូវចិររាអ្នកអាចនឹងត្ករកទមើលទៅទលើ
ទគ្�េំេ័រ�៏រាន្បទយ៉ជន៍ទនុះោន៖
youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/

health

ការមសវាងរកជំន្លួយ

្បសិនទបើអ្នកេិរជារានការ្េរួយោរម្ភេបីសគុខភាេ្ន្លូវចិររាមមនទនាុះអ្វបីម�លសំខាន់គឺ្អ្នក្ររូវមរេិភាកសាជាមួយនឹងនរណ្រា្ន ក់ម�លអ្នកេគុកចិររា។
សូមទាក់េង ISCរបស់អ្នក,េិភាកសាជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយឬជួបជាមួយនឹងអ្នកអាជបីេម្ន្នកសគុខភាេ្ន្លូវចិររា
(សូមទមើលទៅម្ន្នកការជួប្គ្រូទេេ្យ’ស្រាប់េ័រ៌រានលម្អិរបមនថាម)។

ចូរចងចាថំ្ ISCរបស់អ្នកន្ឹងជលួយ�លអ់្នកជាន្ិច្ច។អ្នកអាចទាក់េងេលួកទគ្បាន្24 ទរា៉ាងក្នគុងមលួយដ្ងងៃ7 ដ្ងងៃក្នគុងមលួយសបា្ត ហ៍។

ទំាងទនុះជាអង្គការសគុខភាេ្ន្លូវចិររាមួយចំនួនម�លអ្នកអាចទាក់េងោន៖

អង្គការ eHeadspace អង្គការជំន្លួយកគុរារតាមមខ្្សេូរសេ្ទ (Kids Helpline)

ទគ្�េំេ័រម�លយគុវជនអាចេេួលោនេ័រ៌រានេូទៅេបីបញ្ហា ្ន្លូវចិររាឬ

និយ៉យទោយរានការរកសាការសរាងា រ់ជាមួយនឹងអ្នកអាជបីេម្ន្នកសគុខភាេ

្ន្លូវចិររាយគុវវយ័។

្នរាល់ទសវាតាមេូរសេទ24ទរា៉ាងម�លអ្នកអាចនិយ៉យោនទោយរកសា

ការសរាងា រ់ជាមួយនឹងអ្នក្នរាល់្បឹកសានិងរកទមើលទសវាសគុខភាេ្ន្លូវចិររាទៅ

ក្នគុងមូលោ្ឋ នរបស់អ្នក។

ទគ្�េំេ័រ៖ headspace.org.au/eheadspace េូរសេទ៖ 1800 55 1800

http://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/health
http://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/health
http://headspace.org.au/eheadspace
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សិេ្ធិន្ិងការេេលួលខ្គុស្ររូវរបស់អ្នក

អវាបីម�លសំខាន្់ទនាទះគ្ឺថ្អ្នក្ររូវ�ឹងេបីសិេ្ធិន្ិងការេេលួលខ្គុស្ររូវរបស់អ្នក។អ្នករាន្សិេ្ធិជាសិស្សន្ិងជាេលរ�្ឋស្្ន ក់ទៅបទណ្ដៅ ទះអាសន្្នក្នគុង
្បទេសអូស្ស្្ត លបីម�លរាន្បំណងការពារ�លអ់្នក។អ្នកក៏រាន្ការេេលួលខ្គុស្ររូវទ្ចើន្ក្នគុងខ្ណទៈទេលម�លកំេគុងសិកសាន្ិងរស់ទៅក្នគុង
្បទេសអូស្ស្្ត លបីម�លអាចន្ឹងខ្គុសេបីទៅក្នគុង្បទេសកំទណើ ររបស់អ្នក។

ខាងទ្កាមទន្ទះជាចំណគុ ចមលួយចំន្លួន្្ររូវេិចារណ្ម�លន្ឹងជលួយការពារអ្នកន្ិងអ្នកម�លទៅជគុំវញិខ្្លលួន្អ្នក។

សគុវរ្ថិភាេកគុរារ

អ្នកអាចរេឹំងោនថ្វានឹងរានសគុវរថាិភាេនិង
េេួលអារមមាណ៍្ថ្រានសគុវរថាិភាេទៅ្គ្ប់
េបីកមន្លងម�លអ្នកទៅនិងអ្វបីៗម�លអ្នកទ�្វើ។
អ្នកអាចរេឹំងោនថ្មនគុស្សទេញវយ័
ទៅត្ោរបស់អ្នក�ឹងេបីរទបៀបរកសាឱ្្យ
អ្នករានសគុវរថាិភាេោន។

្កសួងអប់រំនិងបណ្រាគុ ុះបណ្រា លនិងត្ោរ�្ឋ
វចិរូរ បីយ៉៉ា ទបរាជាញា រកសាសគុវរថាិភាេនិងសគុខគុរាលភាេ
របស់កគុរារនិងយគុវជនឱ្្យោន។ទយើងបគ្រហា ញនូវ
ការទបរាជាញា ចិររាទនុះទោយ្នរាល់នូវេ័រ៌រានការគំ្ពារ
និង�ំទណ្ើ រការនានាទៅ�ល់សិសសានគុសិស្ស
បគុគ្្គលិកនិង្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�ល្នរាល់នូវ
ការត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះ�ល់សិសសានគុសិស្សរបស់
ទយើងនូវសគុវរថាិភាេនិងសគុខគុរាលភាេនិងទ�ើម្បបី
ជួយបទងកែើរបរយិ៉កាសសគុវរថាិភាេស្សបទៅតាម
ត្វតាខគុសៗគ្្ន របស់េួកទគ្។

្បសិនទបើអ្នកយល់ថ្មិនរានសគុវរថាិភាេឬ
រាននរណ្កំេគុងទ�្វើឱ្្យអ្នកមិនរានភាេកក់ទរៅរា 
ឬមិនសបបាយចិររាឬអ្នកយល់ថ្រានអ្វបីមួយ
មិន្រឹម្ររូវទនាុះត្ោរបស់អ្នក្ររូវោនរ្មរូវ
ឱ្្យការពារ�ល់អ្នក។សូមទាក់េងទៅកាន់ ISC
របស់អ្នកទោក្គ្រូនាយកត្ោឬ្គ្រួត្រ
អូស្ត្រា លបីម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅឱ្្យោនឆ្ប់តាម
ម�លអាចទ�្វើោន។េួកទគ្នឹងយកចិររាេគុកោក់
ត្រា ប់េបីការ្េរួយោរម្ភរបស់អ្នកទ�ើយរ្មរូវឱ្្យ
ទគ្ចារ់វធិានការស្សបទៅតាមចបាប់។

ការសម្លគុរទធវាើបាប

ត្ោវចិរូរ បីយ៉៉ា រានបរយិ៉កាសស្សស់ស្ត្យ
ម�លរ្មរូវឱ្្យរានអាកប្បកិរយិ៉្បកបទោយ
ការទគ្រេការ្នរាល់ជាគំ្រូនិងការទលើកេឹកចិររា។
្គ្ប់ត្ោវចិរូរ បីយ៉៉ា ទំាងអស់រានទគ្ល
នទយ៉ោយមិនអរ់ទអានចំទពាុះការសម្លគុរទ�្វើោប
ទ�ើយ។

ការសម្លគុរទ�្វើោបអាចជាឥរយិ៉បថទ្គ្ុះថ្្ន ក់
ឬគ្ទគ្្លើន។វាអាចរានេ្មង់ជាការសម្លគុរទ�្វើោប
ទៅទលើអារមមាណ៍្រាងកាយឬតាមអនឡាញ
ម�លទ្ចើន្ររូវោនទគ្ទៅថ្ជាការសម្លគុរ
ទ�្វើោបតាមអគុបីនទ�ើណិ្រ។

អវាបីម�លអ្នក្ររូវទធវាើក្នគុងករណបី ម�លអ្នកឬន្រណ្
រា្ន ក់ទៅជគុំវញិអ្នកកំេគុង្ររូវបាន្ទគ្សម្លគុរទធវាើបាប

្បសិនទបើអ្នក្ររូវោនទគ្សម្លគុរទ�្វើោបទៅ
ត្ោអ្វបីម�លសំខាន់ទនាុះគឺ្្ររូវេិភាកសា
ជាមួយនឹង ISCរបស់អ្នកទោក្គ្រូអ្នក្គ្រូ
នាយកត្ោឬ្គ្រួត្រ្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅ
តាម្នទុះម�លនឹងជួយចារ់មចងបញ្ហា ទនុះ។
ត្ោរបស់អ្នក�ឹងេបីរទបៀបជួយ�ល់អ្នក
ទ�ើយបគុគ្្គលិកទៅេបីទនាុះរានរួនាេបីទមើលមថ
សគុខគុរាលភាេរបស់អ្នកនិងធានាថ្អ្នករាន
សគុវរថាិភាេ។

អ្នកបញ្្ឈប់ការសម្លគុរទធវាើបាប(Bully 
Stoppers)

អ្នកបញ្្ឈប់ការសម្លគុរទ�្វើោបគឺ្ជាទគ្�េំេ័រ
ម�លអ្នកអាចេេួលោនេ័រ៌រានបមនថាមឬ
រកនរណ្រា្ន ក់ទ�ើម្បបីេិភាកសាទោយរកសាការ
សរាងា រ់។ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមសូមទមើល៖
education.vic.gov.au/about/
programs/bullystoppers/Pages/
default.aspx

បេបញ្្ជ ដផ្្ទក្នគុងស្លា

្គ្ប់ត្ោទំាងអស់រានបេបញ្្ជ ន្នទក្នគុង
ទ្ន្សងៗ គ្្ន ទ�ើម្បបីជួយធានា�ល់សគុ្មង្គល
សគុវរថាិភាេនិងសគុខគុរាលភាេ�ល់សិស្សនិង
បគុគ្្គលិកទំាងអស់គ្្ន ។ ISCរបស់អ្នកនឹង្នរាល់
�ល់អ្នកនូវបេបញ្្ជ ន្នទក្នគុងទៅទេលអ្នកមក
�ល់។អ្វបីម�លសំខាន់គឺ្្ររូវអនគុវររាទៅតាម
បេបញ្្ជ ន្នទក្នគុងទំាងទនុះទ�ើម្បបីឱ្្យរា្ន ក់ៗអាច
េេួលោននូវបេេិទត្�អប់រមួំយរានលក្ខណ្ៈ
ល្អ្បទសើរ។

ទ្គ្ឿងញាណន្ិងទ្គ្ឿងស្សវងឹ

ទៅទេលអ្នកទៅឆ្ងា យេបី្នទុះអ្វបីម�លទៅមររាន
ត្រៈសំខាន់ទនាុះគឺ្្ររូវ្ប្េឹររាិឱ្្យោនសមរម្យ
អាចេេួលយកោន។ចូរចំាថ្ការទសេទ្គ្ឿង
ស្សវងឹជក់ោរ បីនិងការទលងមល្បងសគុបីសង
ទ្កាមអាយគុ18ឆ្្ន ំជាអំទេើខគុសចបាប់ទៅ្បទេស
អូស្ត្រា លបីនិង�ូចគ្្ន ទៅនឹង្បទេសជាទ្ចើនម�រ
ការទ្បើ្ោស់ទ្គ្ឿងញាណ្ក៏ខគុសចបាប់ម�រ។

ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមសរាបីេបីសិេ្ធិរបស់អ្នក
សូមទមើល៖youthcentral.vic.gov.au/
advice-for-life/know-your-rights

ការសទ្គងា្គ ទះបនា្ទ ន្ន់្ិងស្្ថ ន្ភាេ�៏គ្លួរឱ្្យ្េរួយបារម្ភ

ការសទ្គងា្គ ទះបនា្ទ ន្់អាចជាហាន្ិ្លយ័ទោយផ្្ទ ល់ចំទពាទះសគុខ្ភាេជបីវរិឬ្េេ្យសម្បរ្តិរបស់ន្រណ្រា្ន ក់។ស្្ថ ន្ភាេបនា្ទ ន្់
ក្មន្ឹងទកើររាន្ទឡើងណ្ស់ប៉ាគុមន្្តវ៉ទៅមររាន្ស្រទៈសំខាន្្់ររូវទ្រៀមលក្ខណទៈជានិ្ច្ច។ស្្ថ ន្ភាេគ្លួរឱ្្យ្េរួយបារម្ភអាចជា
ការវទងវាងទេលទធវាើ�ំទណើ រតាមមទធយោបាយស្ធារណទៈឬរាន្អារម្មណ៍ថ្គា្ម ន្សគុវរ្ថិភាេ។ខាងទ្កាមទន្ទះជាទគាលការណ៍េូទៅ
មលួយចំន្លួន្ម�ល្ររូវអន្គុវរ្តតាម្បសិន្ទបើអ្នករាន្អារម្មណ៍មិន្កក់ទ្ត្ត ឬកំេគុង្បឈមន្ឹងស្្ថ ន្ភាេសទ្គងា្គ ទះបនា្ទ ន្់។

្បសិន្ទបើវទងវាងឬរាន្អារម្មណ៍ថ្គា្ម ន្
សគុវរ្ថិភាេ

្បសិនទបើអ្នកវទង្វងឬរានអារមមាណ៍្ថ្
គ្មា នសគុវរថាិភាេឬរានការ្េរួយោរម្ភ
ទនាុះអ្នក្ររូវេូរសេទទៅកាន់ISC របស់
អ្នកភា្ល មៗ។ISCរបស់អ្នករានរួនាេបី
ជួយអ្នក24ទរា៉ាងក្នគុងមួយនថងា7នថងាក្នគុងមួយ
សោរា �៍រមួទំាងក្នគុងទេលម�លត្ោ
ឈ្ប់ស្រាកនិងការឈ្ប់ស្រាកជា
េូទៅ្នងម�រ។រានេ័រ៌រានេំនាក់េំនង
លម្អិរទៅទលើប័ណ្្ណសគុវរថាិភាេសិស្សម�ល
ISC របស់អ្នកោន្នរាល់�ល់អ្នកទៅទេល
អ្នកមក�ល់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។

ក្នគុងករណបី ដន្ស្្ថ ន្ភាេសទ្គងា្គ ទះបនា្ទ ន្់

ស្រាប់ត្ថា នភាេសទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់ទំាងអស់
ត្ថា នភាេគំ្រាមកំម�ង�ល់អាយគុជបីវរិឬ
របួស�ងាន់�ងារ៖

ចគុចទលខ៖ 000

ចគុចទលខ៖ 112 (ទៅទចញេបីទលខ
េូរសេទចល័រទបើទទាុះបបីជាេូរសេទ
របស់អ្នកគ្មា នទសវាឬគ្មា នការភា្ជ ប់
បណ្រា ញក៏ទោយ)។

្បសិនទបើអ្នកពាក់េ័ន្ធទៅក្នគុងត្ថា នភាេ
សទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់អ្នក្ររូវមរជូន�ំណឹ្ង�ល់
ISCរបស់អ្នកជានិច្ច្ករុម្គ្រួត្រ្នរាល់
ការត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះ(្បសិនទបើរាន)
ត្ោអ្នកកំេគុងទរៀននិងឪេគុករារា យ/អ្នក
អាណ្េយោោលស្សបចបាប់េបីត្ថា នភាេ
ទនាុះ។សូមរកទមើលទៅទលើេំេ័រសរាបីេបី
សគុខភាេនិងសគុវរថាិភាេទៅទលើទគ្�េំេ័រ
កមមាវ�ិបីសិស្សអនរារជារិេបីអ្វបីម�ល្ររូវទ�្វើក្នគុង
អំ�គុងត្ថា នភាេសទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់៖ study.

vic.gov.au/en/living-in-victoria/

health-and-safety/Pages/default.

aspx 

្បសិន្ទបើអ្នកកំេគុងស្ថិរទៅក្នគុង
ស្្ថ ន្ភាេសទ្គងា្គ ទះបនា្ទ ន្់អ្នក្ររូវមរ
ជូន្�ំណឹង�ល់ISC របស់អ្នក,
្ករុម្គ្រួស្រផ្្តលក់ារស្្ន ក់ទៅ
(្បសិន្ទបើរាន្),ស្លាម�ល
អ្នកកំេគុងទរៀន្ន្ិងឪេគុករា្ត យ/អ្នក
អាណ្េយោបាលស្សបចបាប់របស់អ្នក
េបីស្្ថ ន្ភាេទនាទះជាន្ិច្ច។

https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.education.vic.gov.au/about/programs/bullystoppers/Pages/default.aspx
https://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/know-your-rights
https://www.youthcentral.vic.gov.au/advice-for-life/know-your-rights
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/Pages/default.aspx#
tab-healthsafety-3


24   \   មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)

ធន្ធាន្េរ័៌រាន្េបីការស្្ន ក់ទៅតាមផ្្ទទះជាមលួយ
្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបី
េរ័៌រាន្ខាងទ្កាមគ្ឺស្រាប់មរសិស្សម�លបាន្ទ្ជើសទរ ើសយកការស្្ន ក់ទៅជាមលួយឪេគុករា្ត យតាមការមណនាំឬ្ករុម្គ្រួស្រ
អូស្ស្្ត លបីផ្្តលក់ារស្្ន ក់ទៅតាមផ្្ទទះម�លមណនាំទោយេបីស្លា។េរ័៌រាន្ទន្ទះមិន្អន្គុវរ្តចំទពាទះអ្នកទេ្បសិន្ទបើអ្នកទ្ជើសទរ ើស
រស់ទៅជាមលួយឪេគុករា្ត យឬស្ច់ញារិម�ល្ររូវបាន្អន្គុមរ័ទោយ្កសលួងអទនា្ត ្បទវសន្៍អូស្ស្្ត លបី។

ផ្្ទទះរបស់អ្នកទៅឆាងៃ យេបីស្សរុកកំទណើ ររបស់អ្នក

ទយើងចង់ឱ្្យអ្នកេេលួលបាន្ន្ូវបេេិទស្ធន្៍្ បទសើរបំផ្គុរតាមម�លអាចទធវាើបាន្ទៅទេលអ្នកបញ្្ច ប់ការសិកសារបស់អ្នកទៅក្នគុង្បទេសអូស្ស្្ត លបី។
ទន្ទះរលួមបញ្្ចូ លន្ូវការធានាសគុវរ្ថិភាេន្ិងសន្្តិសគុខ្ទេញមលួយរយទៈទេលម�លអ្នកកំេគុងស្្ន ក់ទៅតាមផ្្ទទះជាមលួយ្ករុម្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបី។

មគ្្គគុទេសក៍ទន្ទះន្ឹងផ្្តល់�ល់អ្នកន្ូវធន្ធាន្៖

ការមណនាំឱ្្យស្្គ ល់េបី្ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នក្ររូវ
ស្្ន ក់ទៅជាមលួយ

្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅជាមួយ្ររូវោន

ទ្ជើសទរ ើសយ៉៉ាង្បរុង្បយ័រ្នទោយត្ោរបស់អ្នក

និងរាន្ករុម្គ្រួត្រមួយចំនួនធា្ល ប់ោនេេួល

សិស្សអនរារជារិឲ្្យត្្ន ក់ទៅជាមួយជាទ្ចើនឆ្្ន ំមក

ទ�ើយ។អ្នកនឹងយល់ថ្្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកនឹង

ត្្ន ក់ទៅជាមួយរានភាេរាក់ទាក់កក់ទរៅរា និង

សកមមាទៅក្នគុងស�គ្មន៍ក្នគុងមូលោ្ឋ ន។េួកទគ្

នឹងធានា�ល់សគុវរថាិភាេនិងភាេសបបាយរ បីករាយ

�ូទច្នុះអ្នកអាចេេួលោន្នលទ្ចើនបំ្នគុរេបី

ទេលទវោម�លអ្នករានទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។

្ករុម្គ្រួត្រម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅក៏អាចរានកូន

ទរៀនទៅត្ោជាមួយអ្នក្នងម�រ។

អ្នកនឹង្ររូវ្ន្គូរ្ន្គងជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រម�ល

្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅយ៉៉ាងទហាចណ្ស់បួនសោរា �៍

មគុនទេលអ្នកមក�ល់។េ័រ៌រានលម្អិរេបីេួកទគ្

នឹង្ររូវទ្នញាើទៅកាន់ភា្ន ក់គ្ររអប់រំឬឪេគុករារា យ

របស់អ្នកទៅក្នគុងសំណ្គុំ ឯកត្រមួយម�លរាន

ទ្មមា ុះថ្ត្វតា្ករុម្គ្រួត្រម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់

ទៅ។ទនុះរមួបញ្្ចូ លទំាងរបូថរ្នទុះម�ល្ររូវត្្ន ក់ទៅ

និងេ័រ៌រានេំនាក់េំនងលម្អិរស្រាប់ឪេគុករារា យ

ម�លអ្នកនឹង្ររូវត្្ន ក់ទៅជាមួយ្នងម�រ។វាក៏រាប់

បញ្្ចូ ល្នងម�រនូវទ្មមា ុះនិងអាយគុរបស់អ្នក្គ្ប់គ្្ន 

ទៅក្នគុង្ករុម្គ្រួត្ររមួទំាងកូនៗនិងសិស្សទ្ន្សង

ទេៀរ្នងម�រ។

អ្នកអាចនឹងចង់មស្វងយល់មថមបនរាិចទេៀរអំេបី្ករុម

្គ្រួត្រម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅនិងអាចមថមទំាង

ទាក់េងេួកទគ្មគុនទេលមក�ល់្បទេសអូស្ត្រា លបីក៏

ោនម�រ។គ្រយៗទោយ្គ្ន់មរសួរទៅកាន់ ISC 

របស់អ្នកទ�ើយេួកទគ្នឹងជួយ�ល់អ្នកទរៀបចំនូវ

េ្មង់េ័រ៌រានេំនាក់េំនង�៏្បទសើរបំ្នគុរ។អ្នកអាច

រកទ�ើញេ័រ៌រានេំនាក់េំនងរបស់ISCរបស់អ្នក

ទៅក្នគុងេ្មង់ជំនួយទេលមក�ល់ម�ល្ររូវោន

ទ្នញាើទចញទៅក្នគុងទេលជាមួយគ្្ន នឹងត្វតា្គ្រួត្រ

្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅម�រ។

អវាបីជាការរេំឹងេគុកេបី្ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នកនឹ្ង
ស្្ន ក់ទៅជាមលួយ

្គ្រួត្រម�លអ្នកនឹងត្្ន ក់ទៅជាមួយនឹង្នរាល់

�ល់អ្នកនូវ៖

• កមន្លងរស់ទៅ្បកបទោយសគុវរថាិភាេសនរាិសគុខ

និងភាេស្សស់ស្ត្យរាក់ទាក់

• សរា្ភ រទ្បើ្ោស់ក្នគុង្នទុះម�លរានសរាង់ោ

សគុវរថាិភាេកគុរារ

• បនទប់ម្គ្មួយោច់ទោយម�កស្រាប់ការទ្បើ

្ោស់ផ្ទ ល់ខ្លួន

• អាហារបបីទេលក្នគុងមួយនថងា្ោំេបីរនថងាក្នគុងមួយ

សោរា �៍រមួទំាងអាហារស្មន់(ទមើលម្ន្នក

‘អាហារ’ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាម)

• របស់របរទ្បើ្ោស់–ម្គ្េូរទខាអាវ

កមន្សងទពាុះទគ្និងក្រាល

• ការទ្បើ្ោស់ទ្ន្សងៗ–ការចំណ្យទលើហា្គ ស,

អគ្្គិសនបី,កំទ�និងេឹកអគុបីនទ�ើណិ្រ

• ទសវាសរា្អ រទៅក្នគុងបនទប់េេួលទ្ញាៀវរមួ

• ការទ្បើ្ោស់កមន្លងេេួលទ្ញាៀវទៅក្នគុង្នទុះ

• សរា្ភ រសិកសា–រគុ,ទ្្លើងអាន,េូរទសៀវទៅ

• ការចូលរមួ្នរាល់វររារានជំនួសឱ្្យឪេគុករារា យ

របស់អ្នកទៅក្នគុងកមមាវ�ិបីជួបឪេគុករារា យ/្គ្រូ

នាទេលោងា ច។

លក្ខណទៈេូទៅដន្្ករុម្គ្រួស្រផ្្តល់ការស្្ន ក់ទៅ

្បទេសអូស្ត្រា លបីជា្បទេសេ�គុវប្ប�ម៌ទោយ

រានភាេខគុសៗគ្្ន ជាទ្ចើនទៅក្នគុងរចនាសម្ព័ន្ធ

្គ្រួត្រនិងត្វតា។េគុំរាន‘លក្ខណ្ៈេូទៅ’នន្ករុម

្គ្រួត្រេលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីទេ�ូទច្នុះវាេគុំរានអ្វបីឱ្្យេិរ

្ោក�េបីលក្ខណ្ៈេូទៅរបស់្ករុម្គ្រួត្រ្នរាល់ការ

ត្្ន ក់ទៅទនាុះទេ។

្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយអាចខគុសគ្្ន 

ទំាងស្សរុងេបី្គ្រួត្ររបស់អ្នកផ្ទ ល់។េួកទគ្ក៏អាច

រានលក្ខណ្ៈខគុសបនរាិចេបីការរេឹំងេគុករបស់អ្នកម�រ

ទ�ើយក៏មិន្ោក�ជា�ូចទៅនឹង្ករុម្គ្រួត្រម�ល

្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅរបស់សិសសានគុសិស្សទំាងឡាយ

ទ្ន្សងទេៀរទៅក្នគុងកមមាវ�ិបីម�រ។

អ្វបីម�ល្គ្ប់្ករុម្គ្រួត្រ្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅរានជារមួ

ទនាុះគឺ្ការទបរាជាញា ្នរាល់នូវបរយិ៉កាសត្្ន ក់ទៅមួយ

្បកបទោយទម្របីភាេនិងសគុវរថាិភាេ។សិស្សមួយ

ចំនួនរានការភាញា ក់ទ្ន្អើលចំទពាុះ្បទ្េនន្ករុម្គ្រួត្រ

ទ្ន្សងៗគ្្ន ទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី។ទំាងទនុះជា

ចំណ្គុ ចមួយចំនួនម�លអាចនឹងខគុសគ្្ន ម្ន្នកវប្ប�ម៌េបី

្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នក។

• ្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយអាចជា

បគុគ្្គលទៅលបីវឬជា្រយិ៉ត្្វ មបីម�លរានឬេគុំ

រានកូន។

• ទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីការមចករួនាេបីទៅតាម

ទ្េទៅក្នគុង្នទុះមិនសូវជារានអាេិភាេ�ូចទៅ

ក្នគុង្បទេសមួយចំនួនទ្ន្សងទេៀរទេ។ឪេគុក

រារា យទំាងេបីរអាចទ�្វើមហាូបនិង/ឬសរា្អ រទ�ើយ

កូនៗក៏ជួយ�ល់ឪេគុករារា យនូវការគ្ររជគុំវញិ្នទុះ

ម�រ។

• ស្សរាបីទ្ចើនមរបនរាទ�្វើការទៅទ្កាយទេលរាន

្គ្រួត្រ។

• ្បទេសអូស្ត្រា លបីជា្បទេសេ�គុវប្ប�ម៌ទ�ើយ

្ករុម្គ្រួត្រទំាងឡាយនឹងរានសរាជិកមកេបី

្បជាជារិទ្ន្សងៗគ្្ន ។

រានអារមមាណ៍្កក់ទរៅរា ជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រម�ល
អ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ

ភា្ជ ប់េំនាក់េំនងទៅនឹងជំនួយនានាម�លអ្នក
្ររូវការទ�ើម្បបីរ បីករាយជាមួយនឹងទេលទវោកំេគុង

ត្្ន ក់ទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី

េេួលោនអរថា្បទយ៉ជន៍�៏ទ្ចើនទលើសលប់េបី
បេេិទត្�ន៍ត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះជាមួយេលរ�្ឋ

វចិរូរ បីយ៉៉ា

មគ្្គគុទេសក៍សិស្សស្រាប់ការទ្រៀមខ្លួនមកត្្ន ក់ទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា \25



26   \   មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)

ការរស់ទៅ្បចាំដ្ងងៃជាមលួយន្ឹង្ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នកស្្ន ក់ទៅជាមលួយ

នថងាទ�្វើការជាម�្យមទៅក្នគុង្ករុម្គ្រួត្រេលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីអាចនឹងខគុសេបី
្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នក។ចំណ្គុ ចមួយចំនួនអំេបីជបីវរិ្បចំានថងាម�ល
្ររូវេិចារណ្។

ទរា៉ាងទ�្វើការខគុសៗគ្្ន ប៉ាគុមនរាទ្ចើនទៅចទនា្ល ុះេបីទរា៉ាង
8:00្េឹកនិងទរា៉ាង6:00ោងា ច។

ទរា៉ាងសិកសាទៅត្ោជា�មមាតាទៅចទនា្ល ុះេបីទរា៉ាង
8:30្េឹកនិងទរា៉ាង3:00រទសៀល។

ទៅទេលរទសៀលនិងទេលោងា ចកគុរារអូស្ត្រា លបី
ជាទ្ចើនចូលរមួក្នគុងសកមមាភាេនានា�ូចជាកបីឡាឬ
ទមទរៀនរ្គនរាបីនិងការទ�្វើកិច្ចការត្ោ។

្ករុម្គ្រួត្រភាគ្ទ្ចើនឧសសា�៍បរទិភាគ្អាហារោងា ច
រមួគ្្ន (អាចទ�្វើទ�ើងទៅរគុអាហារោងា ចទៅបង់ក្នគុង
្នទុះោយឬក៏ទៅខាងមគុខេូរេស្សន៍)។

សកមមាភាេចគុងសោរា �៍ក៏អាចរានលក្ខណ្ៈខគុសេបីអ្វបីម�លអ្នកទ�្វើទៅ
ឯ្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នក្នងម�រ។

ទកមាងៗនឹងទ្ចើនមររានសកមមាភាេសិកសាទ្រៅថ្្ន ក់
បមនថាមទេៀរ�ូចជាថ្្ន ក់ទរៀនភាត្កបីឡាឬ
ការសមមរាងសិល្បៈជាទ�ើម។ 

្ករុម្គ្រួត្រនឹងទ�្វើកិច្ចការ្នទុះរបស់ទគ្
េិញទ្គ្ឿងទេសក៍និងទ្រៀមេគុកមួយសោរា �៍មគុន។

្គ្រួត្រមួយចំនួនអាចនឹងទៅទលងត្ច់ញារិ
មិររា្ករាិឬទចញទៅខាងទ្រៅទៅទលងតាមរំបន់
រមណ្បី ោ្ឋ នទេសចរណ៍្នានា។

យគុវវយ័អាចនឹងចំណ្យទេលទ�ើរ្នសារទៅទមើល
ភាេយនរាឬទ�ើរទលងជាមួយនឹងមិររា្ករាិរបស់ទគ្។

ទយើងសូមមណ្នំា�ល់អ្នកឱ្្យចូលរមួទៅក្នគុងសកមមាភាេទំាងទនុះ
រ្បរិវាជាមទ�យោោយមួយ�៏អត្្ច រ្យទ�ើម្បបីឱ្្យត្្គ ល់េប្ី ករុម្គ្រួត្រម�ល
អ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនិងទ�ើម្បបីអ្ិវឌ្ឍជំនាញភាត្អង់ទគ្្លស
របស់អ្នក។

លក្ខណទៈផ្្ទទះរបស់្ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នកន្ឹងស្្ន ក់ទៅជាមលួយ
អ្នកអាចនឹងរស់ទៅក្នគុង៖

្នទុះោច់មរឯង

្នទុះជាប់គ្្ន 

អាផ្រមិន

ទៅក្នគុង្នទុះេលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីជាទ្ចើន្នទុះោយទ្ចើនមរសថារិទៅ
ចំកណ្រា លននសកមមាភាេ។្នទុះម�លអ្នកនឹងត្្ន ក់ទៅក៏អាចរាន
សួនចបារឬយ៉ារខាងមគុខម�រ។

សរវាចិញ្្ច ឹមរបស់្ករុម្គ្រួស្រម�លផ្្តល់ការស្្ន ក់ទៅ

្ករុម្គ្រួត្រមួយចំនួនម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅនឹងរានសរ្វចិញ្្ច មឹ
�ូចជា៖

េនសាយ រាន់ក៏រានម�រ!

ឆ្មា ម្កកែ

អ្នកនឹង្ររូវោនមណ្នំាឱ្្យ�ឹងេបីសរ្វចិញ្្ច មឹម�លរានទៅក្នគុង្នទុះម�ល
អ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយទៅមគុនទេលអ្នកមក�ល់្បទេសអូស្ត្រា លបី។
្បសិនទបើអ្នករានការ្េរួយោរម្ភណ្មួយឬរានអាម�កសគុបីជាមួយ
សរ្វចិញ្្ច មឹសូមទមតារា ្ោប់�ល់ISCរបស់អ្នកឱ្្យោនឆ្ប់តាមម�ល
អាចទ�្វើោន។

ទយើងសូមមណនាឱំ្្យអ្នកចូលរលួម
ក្នគុងសកម្មភាេទាងំទន្ទះរ្បិរវ៉ជា
មទធយោបាយមលួយ�៏អស្្ច រ្យទ�ើម្បបី
ស្្គ ល់េបី្ករុម្គ្រួស្រម�លផ្្តល់
ការស្្ន ក់ទៅ�លអ់្នកន្ិងទ�ើម្បបី
អ្លិវឌ្្ឍជំនាញភាស្អង់ទគ្្លស
របស់អ្នក។
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មគុន្ទេលអ្នកមក�ល់
កក់ទជើងយន្្តទហាទះរបស់អ្នកមកកាន្់
្បទេសអូស្ស្្ត លបី

ឪេគុករារា យឬភា្ន ក់គ្ររអប់រំរបស់អ្នកនឹង្ររូវោន
រ្មរូវឱ្្យបំទេញេ្មង់េ័រ៌រានលម្អរិរបស់្កសួង
េបីទជើងយនរាទហាុះទ�ើយទ្នញាើវាទោយភា្ជ ប់ជាមួយ
នូវចបាប់ថរចម្លងជាភាត្អង់ទគ្្លសននសំបគ្ុ រ
យនរាទហាុះរបស់អ្នកទៅកាន់្កសួងឱ្្យោន
បួនសោរា �៍មគុនទេលអ្នករេឹំងថ្នឹងមក�ល់
្បទេសអូស្ត្រា លបី។ការ្នរាល់េ្មង់េ័រ៌រានលម្អរិ
េបីទជើងយនរាទហាុះនឹងជួយ�ល់ត្ោទ្រៀម
ស្រាប់ការមក�ល់របស់អ្នក។

ការមក�ល្់បទេសអូស្ស្្ត លបី

្កសលួងមិន្េេលួលខ្គុស្ររូវទៅទលើ
សគុខ្គុរាលភាេរបស់អ្នកទលើសេបី្បាំេបីរ
ដ្ងងៃមគុន្ន្ឹងការសិកសារបស់អ្នកចាប់ទផ្្តើម
ទឡើយ។សូមកគុំមក�ល់ផ្្ទទះម�លអ្នក្ររូវ
ស្្ន ក់ទៅមគុន្ទេលទន្ទះឱ្្យទស្ទះ។

ទរា៉ាងមក�ល់

សូមធានាឱ្្យ្ោក�េបីទរា៉ាងម�លអ្នករេឹំងថ្នឹង
មកទៅចទនា្ល ុះេបីទរា៉ាង 6្េឹកនិងទរា៉ាង8ោងា ច។

ការមកេេលួលន្ិងការជនូ្ទៅកមន្្លងស្្ន ក់ទៅ

ទៅទេលអ្នកមក�ល់្ករុងមមលប៊នISC របស់អ្នក
ឬសរាជិករា្ន ក់ននបគុគ្្គលិកត្ោរបស់អ្នកនឹង
ទៅរង់ចំាេេួលអ្នកទៅឯអាកាសយ៉នោ្ឋ ន។
េួកទគ្ក៏អាចនឹងនំាសរាជិកនន្ករុម្គ្រួត្រម�ល
អ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅជាមួយមក្នងម�រ។

អ្នកនឹងេេួលោននូវេ្មង់ជំនួយទេលមក�ល់
មគុនទេលអ្នកចាកទចញេបី្បទេសកំទណ្ើ រ
របស់អ្នក។េ្មង់ទនុះរានេ័រ៌រាន៖

• ទ្មមា ុះត្ោម�លអ្នក្ររូ វសិកសា

• ទ្មមា ុះបគុគ្្គលម�លនឹងមកេេួលអ្នកេបី
អាកាសយ៉នោ្ឋ ន

• ទលខេូរសេទន�របស់រំណ្ងត្ោម�លអ្នក
្ររូវសិកសា

• ្ិនភាគ្របស់រំណ្ងត្ោរបស់អ្នក
េួកទគ្ក៏នឹងយកប័ណ្្ណសរា្គ ល់ខ្លនួសិស្ស
មកជាមួយ្នងម�រទៅទេលទគ្ជួបអ្នក
ទៅអាកាសយ៉នោ្ឋ ន

• របូថរេបីចំណ្គុ ច្ររូ វជួបគ្្ន ក្នគុង
អាកាសយ៉នោ្ឋ ន

• ទលខេំនាក់េំនងISCរបស់អ្នក

• េ័ រ៌រានលម្អិ រទេលអាសន្ន

ការទធវាើ�ំទណើ រមកជាមលួយ្ករុម្គ្រួស្រអ្នក

ការសិកសាទៅទ្រៅ្បទេសគឺ្ជាទរឿង�៏អត្្ច រ្យមួយ!
្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នកអាចនឹងចង់មកទ�ើញ
ទោយផ្ទ ល់េបីកមន្លងម�លអ្នកនឹងរស់ទៅឬក៏មក
ទ�ើរកំត្នរាទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីក៏រានម�រ។
ទនុះេិរជាគ្មា នបញ្ហា អ្វបីទេទ�ើយទយើងទលើកេឹកចិររា
�ល់សិស្សរា្ន ក់ៗនិង្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នកឱ្្យ
ទ�្វើអ្វបៗី ម�ល្បទសើរបំ្នគុរទ�ើម្បបីធានាឱ្្យេេួលោន
នូវបេេិទត្�ន៍ននការមក�ល់ជាវជិ្ជរាន។

ទទាុះជាយ៉៉ាងណ្្ររូវ�ឹងថ្ទៅទេលជួបអ្នក
ទៅអាកាសយ៉នោ្ឋ នត្ោរបស់អ្នកមិនេេួល
ខគុស្ររូវចំទពាុះការ�ឹកជញ្្ជូ នមនគុស្សបមនថាម(រមួទំាង
សរាជិក្ករុម្គ្រួត្រ)ទៅកាន់្នទុះ្គ្រួត្រម�លអ្នក
ត្្ន ក់ទៅជាមួយទនាុះទេ។

្នទុះម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅ�ល់អ្នកមិនរ្មរូវឱ្្យ
្នរាល់កមន្លងត្្ន ក់ទៅស្រាប់អ្នកទ្ន្សងរមួទំាង
្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នក្នងម�រ។ទទាុះជាយ៉៉ាងណ្
េួកទគ្នឹងរ បីករាយជួបជាមួយឪេគុករារា យរបស់អ្នក
ឧទា�រណ៍្�ូចជាជួបញំាគុ អាហារជាមួយគ្្ន 
ជាទ�ើម។
ISC របស់អ្នកអាច្នរាល់ការមណ្នំាេបីជទ្មើសកមន្លង
ត្្ន ក់ទៅមក្បរ្នទុះម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅ្បសិនទបើ
្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នកមកជាមួយអ្នក។

្បសិនទបើអ្នករានសរាជិក្គ្រួត្រទ�្វើ�ំទណ្ើ រមក
្បទេសអូស្ត្រា លបីជាមួយអ្នកសូម្នរាល់េ័រ៌រានឱ្្យ 
ISCរបស់អ្នកោន�ឹងជាមគុននិង្នរាល់នូវេ័រ៌រាន
េំនាក់េំនងលម្អរិរបស់ទគ្ទៅទលើេ្មង់េ័រ៌រានេបី
ទជើងយនរាទហាុះ។

្ករុម្គ្រួស្រស្ថិរទៅក្នគុង្បទេសអូស្ស្្ត លបី
សរាជិក្ករុម្គ្រួត្រកំេគុងរស់ទៅក្នគុង្បទេស
អូស្ត្រា លបីអាចមកេេួលអ្នកេប្ី េោនយនរាទហាុះ
ោន្បសិនទបើអ្នកទេញចិររា។ទទាុះជាយ៉៉ាងណ្
សូម្ោប់�ល់ ISC របស់អ្នកឱ្្យោន�ឹងជាមគុននិង
្នរាល់�ល់េួកទគ្នូវេ័រ៌រានេំនាក់េំនងលម្អរិរបស់
េួកទគ្ទៅទលើេ្មង់េ័រ៌រានេបីទជើងយនរាទហាុះ។

្បសិនទបើអ្នក្ររូវការជំនួយឬរានសំណួ្រនានា
អំេបីការមក�ល់ក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីទនាុះ
សូមទាក់េងISC របស់អ្នកស្រាប់េ័រ៌រាន
បមនថាម។

សូមរកសាេគុកេ្មង់ជំនួយទេលមក
របស់អ្នកឱ្្យទៅជាមួយអ្នកជានិច្ចក្នគុង
អំ�គុងទេលទ�្វើ�ំទណ្ើ រ។

គ្ន្្លឹទះទ�ើម្បបីឱ្្យការមក�ល់រាន្លក្ខណទៈ្បកបទោយភាេវជិ្ជរាន្

ទយើងសង្ឃឹមថ្អ្នកនឹងរទំ ើ្បរ បីករាយទៅទេលមក�ល់្នទុះ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅជាមួយ។ក្នគុងទេលទនាុះម�រជា�មមាតា
អ្នករានការអស់ករា្ល ំងទ្កាយការទ�្វើ�ំទណ្ើ រ�៏មវងឆ្ងា យទ�ើយអ្នកក៏នឹងអាចយល់ថ្វាទ្ចើនទលើសលប់ទេកឬក៏រានការនឹករឭក�ល់
ស្សរុកកំទណ្ើ រខ្លុះៗ្នងម�រ។

ទំាងទនុះជាគ្ន្លឹុះមួយចំនួនម�លទយើងសូមមណ្នំា�ល់អ្នកទៅរយៈទេលប៉ាគុនាមា នទរា៉ាងទ្កាយការមក�ល់៖

ការមក�ល់ផ្្ទទះ្ករុម្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបីម�លអ្នក្ររូវស្្ន ក់ទៅ

ការមក�ល់ផ្្ទទះ្ករុម្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបីម�លអ្នក្ររូវស្្ន ក់ទៅជាមលួយវ៉ជាទេលទវលាមលួយ�គ៏្លួរឱ្្យរទំ្លើបដ្កមលង!បនា្ទ ប់េបីការទធវាើ�ំទណើ រ
�ម៏វងឆាងៃ យេបីបំផ្គុរទៅអ្នកន្ឹងមក�ល់ផ្្ទទះន្ិងជលួបជាមលួយន្ឹងសរាជិក្ករុម្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបីម�លអ្នក្ររូវស្្ន ក់ទៅជាមលួយ។

ទៅទេលអ្នកមក�ល់្នទុះម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅជាទលើក�ំបូងអ្នកនឹង្ររូវោនមណ្នំាឱ្្យត្្គ ល់្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅ
ជាមួយនិងបគ្រហា ញេបីអ្វបីៗទៅជគុំវញិ្នទុះ។ ISCរបស់អ្នកនឹងសថាិរទៅជាមួយអ្នកនិង្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយបនរាិចទ�ើម្បបីជួយអ្នក
ក្នគុងការចូលត្្ន ក់ទៅនិងបញ្្ច ប់កិច្ចការលិខិរត្្ន មមួយចំនួនម�លទៅទសសសល់។

ទបើទទាទះជាអ្នកអាចន្ឹងអស់ករា្ល ងំ
ក៏េិរមមន្មរសូមេយោយ៉មកគុំទៅមរ
ក្នគុងបន្្ទប់របស់អ្នក។ចាប់ទផ្្តើមស្្គ ល់េបី
្ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នកស្្ន ក់ទៅជាមលួយ
ន្ឹងកាន្់មរងាយស្សរួល្បសិន្ទបើអ្នក
្បឹងម្បងចំណ្យទេលទៅជាមលួយ
េលួកទគ្។

• ទាក់េងទៅកាន់្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នកទៅឯ្បទេសកំទណ្ើ រ។
និយ៉យសួរសគុខេគុក្ខនិង្ោប់�ល់េួកទគ្ឱ្្យោន�ឹងថ្អ្នកោន
មក�ល់ទោយសគុវរថាិភាេទ�ើយ។

• រកអ្វបីញាំ�គុបនរាិចបនរាួច(្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅជាមួយ
នឹងរានអាហារឬអាហារស្មន់ខ្លុះទ្រៀមស្រាប់ទេលអ្នក
មក�ល់)។

• ងូរេឹកនិងផ្្ល ស់បរាូរសទម្លៀកបំពាក់ថមាបី។

• ស្រាក–សងងាំទគ្ងបនរាិចឬេទ្មរខ្លួន។

• ចាប់ទ្នរាើមជួបមស្វងយល់ជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក្ររូវ
ត្្ន ក់ទៅជាមួយទ�ើយមណ្នំាខ្លួនអ្នកខ្លុះៗ�ល់េួកទគ្។

• ្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក្ររូវត្្ន ក់ទៅជាមួយអាចនឹងសគុំជូនអ្នកទ�ើរ
េស្សនាកមន្លងនានាក្នគុងមូលោ្ឋ នម�លទនុះជាទរឿងល្អ្ររូវទ�្វើ
ទៅក្នគុងនថងាេបីមួយរបស់អ្នក។

អ្នកអាចនឹងរានអារមមាណ៍្ថ្អស់ករា្ល ំងមរមិន្ររូវសមងាំទៅក្នគុង
បនទប់របស់អ្នកទ�ើយ។ចាប់ទ្នរាើមត្្គ ល់េបី្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក
ត្្ន ក់ទៅជាមួយនឹងកាន់មរគ្រយស្សរួល្បសិនទបើអ្នក្បឹងម្បង
ចំណ្យទេលជាមួយេួកទគ្។

ការចាបទ់ផ្្តើមស្្គ ល្់ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នកស្្ន ក់ទៅជាមលួយ

ភាេខ្គុសគា្ន មផ្្នកភាស្ន្ិងវប្បធម៌

ការយល់ការនិយ៉យនិងការសរទសរជាភាត្អង់ទគ្្លស
អាច្ររូវទ្បើទេលមួយចំនួន។មទ�យោោយទរៀនមរមួយគ្រ់
គឺ្្ររូវអនគុវររាវា!
ទ�ើម្បបីបនរាជួយ�ល់អ្នកទយើងរានសំណូ្មេរេបីរ៖

• កគុំទ�្វើទរឿងឱ្្យវាសមាគុ្គ្ត្មា ញទេក៖វាមិនជាបញ្ហា អ្វបីទេម�ល
្គ្ន់មរទ្បើភាត្ត្មញ្្ញនិងឃា្ល ខ្លបីៗ។

• អនគុវររាវា៖កគុំខា្ល ចេំនាក់េំនងទបើទទាុះជាក្នគុងទេលម�លអ្នក
មិន�ឹងចបាស់េបីពាក្យម�ល្រឹម្ររូវបំ្នគុរ្ររូវទ្បើក៏ទោយ។

• ទាញយកមអបបកម្បភាត្៖បទច្ចកវេិយោគឺ្ជាមិររារបស់អ្នក!
ទាញយកមអបបកម្បភាត្របស់�្គូទហា្គ លទ�ើម្បបីជួយអ្នក
ទៅទេលជួបបញ្ហា ។



មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)   \   3130   \   មគ្្គគុទេសក៍សិស្សស្រាប់ទ្រៀមសិកសាទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 

ជបីវរិស្្ន ក់ទៅជាមលួយ្ករុម្គ្រួស្រអូស្ស្្ត លបី

ទន្ទះជាទគាលការណ៍មណនាំេូទៅមលួយចំន្លួន្រូចអំេបីជបីវរិស្្ន ក់ទៅតាមផ្្ទទះជាមលួយេលរ�្ឋ
អូស្ស្្ត លបីទ�ើម្បបីជលួយអ្នកឱ្្យរាន្អារម្មណ៍កក់ទ្ត្ត ន្ិងធានាថ្រា្ន ក់ៗន្ិងរាន្បេេិទស្ធន្៍
ជាវជិ្ជរាន្ក្នគុងអំឡគុងការស្្ន ក់ទៅរបស់អ្នក។

ទគ្លការណ៍្មណ្នំាទំាងទនុះអនគុវររាោនទៅ្គ្ប់្ករុម្គ្រួត្រម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅ
ទំាងអស់។

េឹកញាំគុ 

្បេ័ន្ធេឹកត្្អ រ្បទេសអូស្ត្រា លបីេិរជារានសគុវរថាិភាេអាចញាគុ ំោន។េឹកញាគុ ំទ្បើរ្មងឬ
េឹកញាគុ ំ�បេិរជាមិនចំាោច់ទ�ើយទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបី។

អាហារ

អាហារអូស្ត្រា លបីរានលក្ខណ្ៈខគុសៗគ្្ន យ៉៉ាងសម្ូបរមបប។្គ្ប់្គ្រួត្រេំនងជានឹងរាន
មគុខមហាូបខគុសៗគ្្ន និងញាំគុ មហាូប្បទ្េខគុសៗគ្្ន ទៅក្នគុងសោរា �៍។

ទំាងទនុះជាអាហារនិងមហាូបម�ល្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីជាេូទៅអាចនឹងញាំគុ ៖

អាហារ្េឹក៖នំប័គុងទ្ក្អើ,ទសៀទរៀល,ទសៀទរៀលោយ្គ្ប់�ញ្្ញជារិ,
េឹកទោុះទគ្ជូរ

អាហារស្មន្់ទេល្េឹក៖ម្ន្លទឈ្ើទសៀទរៀលបនទុះេឹកទោុះទគ្ជូរឈ្បីសនិង
នំស្សរួយ

អាហារដ្ងងៃ្រង៖់នំមសនវចិនិងម្ន្លទឈ្ើចំណិ្រឬអាហារ�ូចជាត្ច់និងបមន្ល
ម�លអាចកំទ�ក្នគុងនម៉ា្ករូទវ ៉ាវទៅត្ោោន

អាហារស្មន្់ទេលរទសៀល៖ម្ន្លទឈ្ើទសៀទរៀលបនទុះមបីបមន្លចំណិ្រឈ្បីសនិង
នំស្សរួយ

អាហារលាងៃ ច៖ោយឬផ្ត្រា ញាំគុ ជាមួយត្ច់និងបមន្ល

អាហារស្មន្់ទេលយប៖់ទ្សជ្ជៈទរៅរា ៗ
(ឧ.ទា.មរ,សូកូឡាទរៅរា ),នំម្ន្អមមួយចំណិ្រឬនំប៊បីស្គបីរ

អាចនឹងរានភាេខគុសគ្្ន រវាងអាហារម�លអ្នកធា្ល ប់ញាំគុ តំាងេបីទកើរមកនិងអាហារម�លរាន
ទៅ្នទុះ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ។

្ររូវ្ោប់�ល់្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយឱ្្យោន�ឹងជានិច្ចេបី
លក្ខខណ្្ឌ រ្មរូវម្ន្នកអាហារឬអាម�កសគុបីនានាម�លអ្នករាន។

ទៅតាម្ករុម្គ្រួត្រេលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីជាទ្ចើនវាជាទរឿង�មមាតាម�លទគ្្ររូវចម្អិន
អាហារោងា ចឱ្្យទលើសបនរាិចទ�ើម្បបីឱ្្យសិស្សអាចខ្ចប់យកខ្លុះស្រាប់អាហារនថងា្រង់ទៅ
នថងាបនាទ ប់ោន។ត្ោរបស់អ្នកនឹងរាននម៉ា្ករូទវ ៉ាវ�ូទច្នុះទ�ើយអ្នកអាចកំទ�អាហារនថងា្រង់
របស់អ្នកោន។

សរា្ភ រទ្បើ្បាស់ស្រាប់ការញាំគុ ន្ិងហាន្់

សរា្ភ រទ្បើ្ោស់ស្រាប់ការញាំគុ និងហាន់ជារមួរបស់អូស្ត្រា លបីអាចនឹង
មិន�ូចគ្្ន ទៅនឹងអ្វបីម�លអ្នកទ្បើ្ោស់ទៅឯ្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នក។
េលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីភាគ្ទ្ចើនបរទិភាគ្ទោយទ្បើកំាបិរសមនិងត្្ល ប្ពា។
អ្នកអាចរកេិញោនជានិច្ចនូវសរា្ភ រទ្បើ្ោស់ស្រាប់ញាំគុ ផ្ទ ល់ខ្លួន
ឬក៏ទ្បើរបស់ទយើងក៏ោនម�រ!

សរា្ភ រទ្បើ្បាស់ក្នគុងផ្្ទទះ

កគុំម្កងនឹងសួរេបីរទបៀបទ្បើ្ោស់របស់របរក្នគុង្នទុះទៅទេលអ្នក្ររូវការវា។
អ្វបីៗ្គ្ប់យ៉៉ាងម�លរានរាប់ចាប់តំាងេបីរា៉ាសគុបីនទោគ្គ្ក់រ�ូរ�ល់
កំទសៀវោំេឹកអាចនឹង្ររូវទ្បើ្ោស់ខគុសគ្្ន រិចរួចេបីអ្វបីម�លអ្នកធា្ល ប់ទ្បើ
េបីមគុនមក។ជាទរឿងល្អទនាុះគឺ្្ររូវសួរបញ្្ជ ក់ជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក
ត្្ន ក់ទៅជាមួយមគុននឹងចាប់ទ្នរាើមទ្បើ្ោស់របស់របរទំាងទនាុះ។

ក្រាលេូកន្ិងរបស់របរទផ្្សងទេៀរ

យ៉៉ាងរិចបំ្នគុរក៏្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនឹង្នរាល់ឱ្្យអ្នក៖

• ទខ្នើយនិងទស្ត្មទខ្នើយ

• ក្រាលេូកទលើទ្កាម

• ្ួយេូកនិងទស្ត្ម

រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា អាចចគុុះ្រជាក់ខា្ល ំងទៅក្នគុងរ�ូវរគ្រ�ូទច្នុះសូមសគុំ្ួយបមនថាម
េបី្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ្បសិនទបើអ្នកមិនទាន់កក់ទរៅរា 
្គ្ប់្គ្ន់ទេទនាុះ។

្បសិនទបើអ្នកមិនហ៊ាននិយ៉យទោយផ្ទ ល់ជាមួយេួកទគ្ទេសូមទាក់ISC
របស់អ្នកឱ្្យជួយ។

ភាេស្្អ រទៅក្នគុងផ្្ទទះ

្ករុម្គ្រួត្រម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅភាគ្ទ្ចើនរេឹំងថ្្គ្ប់គ្្ន នឹងជួយ
ការគ្ររ្នទុះ។ការគ្ររទនុះរមួរានការសរា្អ រនិងទរៀបចំ្នទុះឱ្្យរាន
សណ្រា ប់ធា្ន ប់។អ្នកអាចនឹង្ររូវសគុំឱ្្យជួយទរៀបចំរគុអាហារោងចាន
ឬោក់ចានចូលក្នគុងរា៉ាសគុបីនោងចាននិងរកសាកមន្លងផ្ទ ល់ខ្លួនរបស់អ្នកឱ្្យ
រានសណ្រា ប់ធា្ន ប់។្ករុម្គ្រួត្រេលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីក្មរានជួលមនគុស្សឱ្្យ
ជួយការគ្ររ្នទុះ�ូចជាចម្អិនអាហារឬសរា្អ រ្នទុះណ្ស់។

សបីលធមក៌្នគុងការទ្បើ្បាស់បន្្ទបេ់ឹក

េឹក្ររូវោនចារ់ជា�នធានក្មមួយទៅក្នគុង្បទេសអូស្ត្រា លបីទោយរាន
្ករុម្គ្រួត្រជាទ្ចើនរានវធិានការបមនថាមទ�ើម្បបីសន្សំសំនចេឹក។សូមយកចិររា
េគុកោក់ក្នគុងទរឿងទនុះទៅទេលទ្បើ្ោស់បនទប់េឹក។សូមេិចារណ្�ល់
ឧររារានគុវររា�ូចខាងទ្កាម។

• ទជៀសវាងការងូរេឹកទោយទ្បើផ្កែ ឈ្ូកទលើសេបី15 នាេបី។ការងូរេឹក
ទោយទ្បើផ្កែ ឈ្ូក្បទសើរបំ្នគុរទនាុះគឺ្េបី5–10នាេបី។

• កគុំេគុកឱ្្យេឹក�ូរទចាលទៅទេលអ្នកកំេគុង�គុសទ�មាញ។

• សូមបិេេឹកឱ្្យោន្រឹម្ររូវជា្បចំា។

• េរា្ល ក់មរ្កោសអនាម័យបនទប់េឹកចូលក្នគុងបង្គន់។អ្វបីៗទ្ន្សងេបីទនុះនឹង
ទ�្វើឱ្្យសទុះបនទប់េឹក។

• មិន្ររូវអង្គគុយទចាងទហាងទលើបង្គន់ជាោច់ខារ៖វាអាចនឹងមបក
ទ�ើយអាចនឹងបងកែរបួសត្្ន ម�ល់ខ្លួនអ្នក។

ការទបាកគ្ក់
ជាការល្អអ្នក្ររូវេិភាកសាការទោគ្គ្ក់ជាមួយនឹង្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅ
ជាមួយ។ទៅក្នគុង្ករុម្គ្រួត្រមួយចំនួនឪេគុករារា យទ�្វើការគ្ររទោកគ្ក់
ទ្ចើនជាងទគ្ប៉ាគុមនរាទៅក្នគុង្ករុម្គ្រួត្រទ្ន្សងទេៀរកូនៗ(ជាេិទសសកូនៗក្នគុង
វយ័ជំេង់)ជួយក្នគុងការគ្ររទនុះរមួទំាងការោក់សទម្លៀកបំពាក់ចូលទៅ
ក្នគុងរា៉ាសគុបីនទោកទខាអាវយកវាទៅហាលទលើមខ្សនិងការ្បមូលវាេគុក
ទៅទេលសងាួរ។តាម្គ្រួត្រេលរ�្ឋអូស្ត្រា លបីទោយត្រមរអាកាសធារគុល្អ
ខា្ល ំងមបបទនុះេួកទគ្ទ្ចើនមរហាលសទម្លៀកបំពាក់ទៅទ្រៅ្នទុះជំនួសឱ្្យការ
ទ្បើ្ោស់រា៉ាសគុបីនសមងាួរ។្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនឹងបគ្រហា ញ
អ្នកេបីរទបៀបទ្បើ្ោស់ទំាងទនុះ។

្បសិនទបើអ្នកអាចទ�្វើោនខ្លុះឬទំាងអស់ននការគ្ររទោកគ្ក់ទោយ
ខ្លួនឯងទនាុះទនុះេិរជាការ្បទសើរណ្ស់។

វនិ្យ័ក្នគុងផ្្ទទះ

្នទុះនបីមួយៗនឹងរានការកំណ្រ់េបីការរេឹំងេគុកោច់ទោយម�កេបីគ្្ន ម�លនឹង
្ររូវ្នរាល់�ល់អ្នកជាលម្អិរទោយត្ោរបស់អ្នក។វន័ិយក្នគុង្នទុះរបស់
្ករុម្គ្រួត្រម�ល្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅអាចនឹងរមួបញ្្ចូ លនូវ៖

• ឥរយិ៉បេ

• ការគ្ររសរា្អ រ/ការគ្ររ្នទុះ

• ការទ្បើ្ោស់សរា្ភ ររមួ(e.g.បនទប់េឹក,្នទុះោយ,រា៉ាសគុបីនទោកគ្ក់)

• ប្រាម

• ្ររូវរានការអនគុញ្្ញ រទេលទគ្ងទៅទ្រៅ្នទុះ(ទៅឆ្ងា យេបី្នទុះម�លអ្នក
ត្្ន ក់ទៅ)

• ទ�ើរទលងខាងទ្រៅជាមួយមិររា្ករាិ

• ទ្ញាៀវមកទលង



សគុវរ្ថិភាេផ្្ទ ល់ខ្្លលួន្ន្ិងការេំនាក់េំន្ង

្ររូវ្នរាល់�ំណឹ្ង�ល់្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនិង ISC
របស់អ្នកេបីកាលវភិាគ្និងកមន្លងម�លអ្នកសថាិរទៅជា្បចំា។

វាជាទរឿងសំខាន់្ររូវជ្រាប�ល់្ករុម្គ្រួត្រអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ
ឱ្្យោន�ឹង្បសិនទបើអ្នកមិន្រ�ប់មក្នទុះវញិនិង្ររូវសគុំការ
អនគុញ្្ញ រ្បសិនទបើអ្នកចង់ទចញទ�ើរទលងខាងទ្រៅជាមួយមិររា្ ករាិ។

្បសិនទបើអ្នកវទង្វងទោយនច�ន្យទេលទចញទ្រៅ្នទុះឬយល់ថ្គ្មា ន
សគុវរថាិភាេទនាុះសូមទាក់េង្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយ
ឬទាក់េងទៅកាន់ ISCរបស់អ្នកភា្ល មៗ។

ទៅទេលអ្នកមក�ល់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  ISCរបស់អ្នកនឹង្នរាល់�ល់អ្នកនូវ
ប័ណ្្ណសគុវរថាិភាេសិស្សម�លរានទលខេូរសេទស្រាប់េំនាក់េំនង
ទេលសថាិរក្នគុងត្ថា នភាេអាសន្ន។សូមរកសាវាជាប់ខ្លួនអ្នក្គ្ប់ទេល
ទំាងអស់។វាក៏រានត្រៈសំខាន់្នងម�រ្ររូវថររបូប័ណ្្ណសគុវរថាិភាេ
សិស្សេគុកក្នគុងេូរសេទរបស់អ្នក។

្បសិនទបើអ្នករានការ្េរួយោរម្ភទាក់េងនឹងបេេិទត្�ន៍
ត្្ន ក់ទៅតាម្នទុះជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រអូស្ត្រា លបីឬត្ោទនាុះ
សូម្ោប់�ល់ ISC ្គ្រូឬនាយកត្ោរបស់អ្នកឱ្្យោនឆ្ប់តាម
ម�លអាចទ�្វើោន។

ការបង់ដ្ង្លឈ្នលួលផ្្ទទះ

�ំទណើ រការបង់ដ្ង្លឈ្នលួលផ្្ទទះ

ការបង់នថ្លឈ្្នួលទំាងអស់គួ្រមរ្ររូវទ�្វើទ�ើងតាម្បេ័ន្ធ
ទអ�ិច្ររូនិច។្បសិនទបើអ្នករានបញ្ហា ណ្មួយ ISCរបស់អ្នក
អាចេិភាកសាជាមួយនឹង្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនិង
ឪេគុករារា យ/អ្នកអាណ្េយោោលស្សបចបាប់អំេបីការបង់នថ្លឈ្្នួល
ជំនួសអ្នក។

ការទធវាើ�ំទណើ រ,ការស្្ន ក់ទៅខាងទ្្ត
ទេលយប់ន្ិងទ្ល្ញៀវមកទលង
ការមកទលងរបស់្ករុម្គ្រួស្រ

�ូចជាក្នគុងករណ្បី ម�លសរាជិក្ករុម្គ្រួត្រោនមក�ល់្បទេស
អូស្ត្រា លបីជាមួយអ្នក្បសិនទបើ្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នកចង់មកទលង
ទៅទេលទ្កាយអ្វបីម�លសំខាន់ទនាុះគឺ្ថ្អ្នក្ររូវជូន�ំណឹ្ង�ល់
្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនិងត្ោរបស់អ្នក។
្នទុះម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយមិនរ្មរូវឱ្្យ្នរាល់ការត្្ន ក់ទៅ�ល់
នរណ្រា្ន ក់ទ្ន្សងទ�ើយរមួទំាង្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នក្នងម�រ
មរទទាុះជាយ៉៉ាងណ្េួកទគ្នឹងទេញចិររាជួបជាមួយឪេគុករារា យ
របស់អ្នកឧទា�រណ៍្�ូចជាការជួបញាំគុ អាហារជាទ�ើម។      
ISCរបស់អ្នកអាច្នរាល់ទយ៉បល់េបីកមន្លងត្្ន ក់ទៅសមស្សបទៅ
ជិរ្នទុះម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅ្បសិនទបើ្ករុម្គ្រួត្ររបស់អ្នកចង់មក
ទលង។

ការស្្ន ក់ទៅទ្្តផ្្ទទះទេលយប់

្បសិនទបើអ្នកចង់ត្្ន ក់ទៅទ្រៅ្នទុះទេលយប់ឧទា�រណ៍្ទៅ
ជាមួយ្ករុម្គ្រួត្ររបស់មិររា្ ករាិទនាុះអ្នក្ររូវមរេេួលោន
ការអនគុញ្្ញ រជាោយលក្ខណ៍្អក្សរទំាងេបីរ្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នក
ត្្ន ក់ទៅជាមួយនិងឪេគុករារា យ/អ្នកអាណ្េយោោលស្សបចបាប់
របស់អ្នក។េិភាកសាជាមួយនឹងISCរបស់អ្នកឱ្្យោនឆ្ប់តាម
ម�លអាចទ�្វើោនទ�ើម្បបីរានទេល្គ្ប់្គ្ន់ស្រាប់ទរៀបចំ។

មផ្ន្ការទធវាើ�ំទណើ រទេលឈប់ស្រាក

រានឱ្កាសជាទ្ចើនទេញមួយឆ្្ន ំទ�ើម្បបីមស្វងយល់េបីអូស្ត្រា លបីឬ
ទ�្វើម្ននការ្រ�ប់ទៅទលង្បទេសកំទណ្ើ រ។្បសិនទបើអ្នករាន
គ្ទ្រាងទ�្វើ�ំទណ្ើ រក្នគុងអំ�គុងទេលត្ោឈ្ប់ស្រាកអ្នកចំាោច់
្ររូវមរ្ោប់�ល់្ករុម្គ្រួត្រម�លអ្នកត្្ន ក់ទៅជាមួយនិងISC
របស់អ្នកឱ្្យឆ្ប់ោន�ឹងតាមម�លអាចទ�្វើោន។
ទគ្លនទយ៉ោយទ�្វើ�ំទណ្ើ ររបស់សិស្សកំណ្រ់ថ្ត្ោរបស់
អ្នក្ររូវមរសទ្មចទលើរាល់ការទ�្វើ�ំទណ្ើ ររមួទំាង�ំទណ្ើ រកមសានរា
្នងម�រទ�ើម្បបីធានា�ល់សគុវរថាិភាេនិងសគុខគុរាលភាេរបស់អ្នក
្គ្ប់ទេលទំាងអស់។ការទ�្វើ�ំទណ្ើ រមិន្ររូវោនអនគុញ្្ញ រក្នគុងអំ�គុង
ទេលត្ោកំេគុង�ំទណ្ើ រការទនាុះទេ។

ន្ិងជាចគុងទ្កាយ...

ទយើងសង្ឃឹមថ្េ័រ៌រានទនុះោនទ្ក្លើយទៅនឹងសំណួ្ររបស់អ្នក
អំេបីអ្វបីម�លជាបេេិទត្�ន៍ក្នគុងការត្្ន ក់ទៅជាមួយ្ករុម្គ្រួត្រ
អូស្ត្រា លបីរបស់អ្នក។

ទយើងរានករាបីរំទ ើ្បជាខា្ល ំងម�លអ្នកោនទ្ជើសទរ ើសមកសិកសាជាមួយ
ទយើងនឺងេនទឹងរង់ចំាត្្វ គ្មន៍អ្នកទោយរាក់ទាក់កក់ទរៅរា មកកាន់
្ករុងមមលប៊ននិង្ករុងនានាម�លសិសសានគុសិស្សរបស់ទយើង
រស់ទៅេូទំាងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា !

ជួបគ្្ន ឆ្ប់ៗខាងមគុខទនុះ!

រាន្ឱ្កាសជាទ្ចើន្ទេញមលួយឆា្ន ំទ�ើម្បបីមសវាងយល់
េបី្បទេសអូស្ស្្ត លបីឬរាន្គ្ទ្រាង្រឡប់ទៅ
ទលង្បទេសកំទណើ ររបស់អ្នក។្បសិន្ទបើអ្នក
រាន្គ្ទ្រាងទធវាើ�ំទណើ រក្នគុងអំឡគុងទេលស្លា
ឈបស់្រាកអ្នកចាបំាច្់ររូវមរ្បាប់�ល់
្ករុម្គ្រួស្រម�លអ្នកស្្ន ក់ទៅជាមលួយន្ិងISC
របស់អ្នកឱ្្យឆាបប់ាន្�ឹងតាមម�លអាចទធវាើបាន្។

32   \មគ្្គគុទេសក៍សិស្សស្រាប់ទ្រៀមមកសិកសាទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា 



34   \   មគ្្គគុទេសក៏សិស្សទ�ើម្បបីទ្រៀមស្រាប់ការសិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា  (VICTORIA)

ទសវ៉កម្ម

ស្្ថ ន្ភាេបនា្ទ ន្៖់ប៉ាូលបីសរ្ងយន្្តសទ្គងា្គ ទះ
បនា្ទ ន្់អគ្្គបី្លយ័
ទស្នើសគុំប៉ាូលបីសរថយនរាសទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់ឬ
អគ្្គបី្័យ។
ទនុះជាទលខេូរសេទទៅចូលមិនគិ្រនថ្ល
ទ�ើយអ្នកបកម្បភាត្ក៏រាន្នរាល់ជូនម�រ
្បសិនទបើអ្នក្ររូវការ។
ចគុចទលខ៖000
ចគុចទលខ៖112(េបីេូរសេទន�)
ចគុចទលខ៖106(េបីេូរសេទទ្នញាើត្រជាអក្សរ
TDD)

មិន្បនា្ទ ន្៖់ប៉ាូលបីស
ចគុចទលខ៖131 444

ទគ្�េំេ័រ៖ police.vic.gov.au

ការយិ៉លយ័េន្្ធោរអូស្ស្្ត លបី
ោក់ពាក្យទស្នើសគុំទលខ្្បកាសេន្្ធ
ចគុចទលខ៖   13 28 65

ទគ្�េំេ័រ៖  ato.gov.au

ជំន្លួយមផ្្នកចបាប់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
ទសវ៉េរ័៌រាន្មផ្្នកចបាប់
ចគុចទលខ៖1300 792 387

ទគ្�េំេ័រ៖ legalaid.vic.gov.au

ស្្ថ ន្េូរបរទេសនានាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
ចគុចទលខ៖02 6261 1111

ទគ្�េំេ័រ៖  dfat.gov.au/about-us/ 
              foreign-embassies/pages/ 
              foreign-embassies-and- 
              consulates-in-australia

ការសិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋ វចិរូរ បីយ៉៉ា 

្កសលួងអបរ់ំន្ិងបណ្តគុ ទះបណ្្ត លមផ្្នកអបរ់ំ
អន្្តរជារិ
ចគុចទលខ៖+61 3 7022 1000

ទគ្�េំេ័រ៖study.vic.gov.au

វញិ្ញា បន្ប្រអបរ់ំរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា (VCE) ន្ិង
ការចូលទរៀន្ទៅឧរ្តមសិកសា
ស្រាប់េ័រ៌រានបមនថាមអំេបីការវាយរនម្លការ
សិកសាទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ៖
ទគ្�េំេ័រ៖ vcaa.vic.edu.au/Pages/
vce/studies/index.aspx

សគុខ្ភាេន្ិងទវជ្ជស្ស្ស្ត

សគុវរ្ថិភាេសិស្ស
ស្រាប់េ័រ៌រានអំេបីសគុវរថាិភាេសិស្សនិងអ្វបី
ម�ល្ររូវទ�្វើក្នគុងត្ថា នភាេសទ្គគ្រ្គ ុះបនាទ ន់៖
ទគ្�េំេ័រ៖ study.vic.gov.au/enliving-
in-victoria/health-and-safetypages/
default.aspx

ធានារា៉ាបរ់ងសគុខ្ភាេ
ទគ្�េំេ័រ៖studyinaustralia.gov.au/
global/live-in-australia/insurance

េូរសេ្ទទៅកាន្់គ្ិលាន្គុបោ្ឋ យិកា្បចាកំារ
ចគុចទលខ៖1300606024

មជ្ឈមណ្ឌ លេរ័៌រាន្េបីការេគុលទៅរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
ចគុចទលខ៖  13 11 26

Lifeline Australia

ជាមខ្សេូរសេទ្នរាល់ជំនួយទេលរានវបិររាិ
និងទសវាសគុខភាេ្ន្លូវចិររា24ទរា៉ាង៖
ចគុចទលខ៖13 11 14

ទគ្�េំេ័រ៖lifeline.org.au

ទគ្ហេំេរ័រាន្្បទយ៉ជន្ ៍

្បាក់ន្ិងធនាគារ
ទគ្�េំេ័រ៖  moneysmart.gov.au

ដ្បសណបី យអ៍ូស្ស្្ត លបី
រមួបញ្្ចូ លនូវេបីតំាងប៉ាគុសរា៍ន្បសណ្បី យ៍
ទំាងអស់៖
ទគ្�េំេ័រ៖ auspost.com.au

ទរា៉ាងន្ិងកាលបរទិចឆេេ
េិនិរ្យទមើលទរា៉ាងទៅក្នគុង្បទេសរបស់អ្នក
ឬទរា៉ាងទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ៖
ទគ្�េំេ័រ៖ timeanddate.com/
worldclock

ការចំណ្យទលើការរស់ទៅ
ស្រាប់ការោ៉ា ន់ត្មា ននថ្លសិស្សនិង
ចំណ្យទ្ន្សងៗបច្ចគុប្បន្ន៖
ទគ្�េំេ័រ៖www.study.vic.gov.au/ 
en/international-student-program/
school-fees/pages/default.aspx

ទេសន្្តរ្បទវសន្៍ន្ិងេិោ្ឋ ការ

្កសលួងអទនា្ត ្បទវសន្៍
ចគុចទលខ៖    131 881

ទគ្�េំេ័រ៖ homeaffairs.gov.au

ការ�ឹកជញ្្ជូ ន្

មផ្ន្េបីផ្្លូវន្ិងេិសទៅ
ទគ្�េំេ័រ៖ google.com/maps

អាកាសយ៉ន្ោ្ឋ ន្្ករុងមមលបន៊្
អាកាសយ៉នោ្ឋ ន្ករុងមមលប៊ននិង
្ករុងអាវា៉ា�គុន–អាកាសយ៉នចរណ៍្
អនរារជារិនិងក្នគុងស្សរុក៖
ទគ្�េំេ័រ៖melbourneairport.com.au

ទគ្�េំេ័រ៖ avalonairport.com.au

រ្ងយន្្ត្ករុងអាកាសយ៉ន្ោ្ឋ ន្្ករុងមមលបន៊្
រថយនរា្ករុងត្កែ យបឺសទ�្វើ្បរិបររាិការរវាង
អាកាសយ៉នោ្ឋ ន្ករុងមមលប៊ននិង

មជ្ឈមណ្្ឌ ល្ករុង៖
ទគ្�េំេ័រ៖  skybus.com.au

មទធយោបាយទធវាើ�ំទណើ រស្ធារណទៈ៖PTV
ចគុចទលខ៖1800 800 007

ទគ្�េំេ័រ៖ptv.vic.gov.au

ទេសចរណ៍

ទធវាើទេសចរណ៍ជគុំវញិរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
ទគ្�េំេ័រ៖visitvictoria.com

ការទធវាើទេសចរណ៍ក្នគុង្ករុងមមលបន៊
ទគ្�េំេ័រ៖ whatson.melbourne.vic.gov.au

ទគ្�េំេ័រ៖visitmelbourne.com

ការរស់ទៅន្ិងទធវាើការទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
ទ�ើម្បបីមស្វងរកេ័រ៌រានបមនថាមអំេបីការរស់ទៅ
និងទ�្វើ�ំទណ្ើ រក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា ៖
ទគ្�េំេ័រ៖ liveinmelbourne.vic.gov.au

មគ្្គទេសក៍សិស្សអន្្តរជារិ្ករុងមមលបន៊្
គ្ន្លឹុះទ�ើម្បបីឱ្្យេេួលោនអរថា្បទយ៉ជន៍
ទ្ចើនបំ្នគុរក្នគុងនាមជាសិស្សរស់ទៅក្នគុង
្ករុងមមលប៊ន៖
ទគ្�េំេ័រ៖melbourne.vic.gov.au

េរ័រ៌ាន្រាន្្បទយ៉ជន្៍
្ងវាបីទបើអ្នកបាន្ទ្រៀមខ្្លលួន្រលួចរាល់ស្រាប់ជបីវរិទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ាក៏ទោយជាការល្អអ្នក្ររូវ�ឹងេបីកមន្្លងម�លអ្នកអាច
រកេរ័៌រាន្បាន្។សូមទ្បើ្បាស់េរ័រ៌ាន្េំនាក់េំន្ងលម្អិរន្ិងធន្ធាន្អន្ឡាញទ�ើម្បបីេេលួលបាន្ជំន្លួយឱ្្យបាន្
ឆាប់ន្ិងងាយស្សរួល។

កម្មវធិបីកគុំេ្ូយេរ័រាន្្បទយ៉ជន្៍នានាម�ល្ររូវទាញយកមកទ្បើ្បាស់

មួយចំនួនននកមមាវ�ិបីកគុំេ្ូយេ័រទំាងទនុះនឹងមិនរានទេទៅក្នគុង្បទេសកំទណ្ើ ររបស់អ្នកប៉ាគុមនរាេួកទគ្អាចរាន្បទយ៉ជន៍ទ្កាយទេល
អ្នកោនមក�ល់។

កមមាវ�ិបីកគុំេ្ូយេ័រសិកសាេបី្ករុងមមលប៊ន៖
ទបើកទត្រ្ករុងមមលប៊ន

មផ្ន្េបី៖
ម្ននេបី�្គូទហា្គ ល

្បេន័្្ធផ្្សេវាផ្សាយសង្គម៖
WeChat, Facebook, Instagram 

ការកមសាន្្តសបបាយ៖
Spotify, YouTube

កម្មវធិបីទផ្្ញើស្រ៖
WhatsApp, Facebook Messenger 

សគុខ្ភាេផ្្លូវចិរ្ត៖ 
Headspace

មទធយោបាយទធវាើ�ំទណើ រស្ធារណទៈ៖
PTV, Tram Tracker

ការបកម្បភាស្៖
ការបកម្បតាម�្គូទហា្គ  ល

ទយើងសង្ឃឹមថ្េរ័៌រាន្ទៅក្នគុងមគ្្គគុទេសក៍ទន្ទះរាន្្បទយ៉ជន្៍ក្នគុង
ការទ្រៀមខ្្លលួន្ស្រាប់ការសិកសារបស់អ្នកទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា។
សូមកគុំទ្ល្លចទមើលទគ្ហេំេរ័ទាងំឡាយម�លទយើងបាន្ផ្្តល់ជូន្ទ�ើម្បបី
ទាញយក្បទយ៉ជន្៍ជាអរិបររាេបីការរស់ទៅក្នគុងរ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ាន្ិង
្ករុងមមលបន៊្។

្បសិន្ទបើអ្នករាន្សំណលួ រឬ្ររូវការជំន្លួយសូមទាក់េងមផ្្នកអបរ់ំ
អន្្តរជារិតាមទលខ្+61 3 7022 1000 ឬទាក់េងទៅកាន្់
អ្នកស្មបស្មរួលសិស្សអន្្តរជារិរបស់អ្នកទោយផ្្ទ ល។់

សូមរាន្សំណ្ងល្អជាមលួយន្ឹងការទ្រៀមខ្្លលួន្របស់អ្នក
ទហើយទយើងេន្្ទឹងរងច់ាសំ្វា គ្មន្៍អ្នកមកកាន្់រ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា
នាទេលឆាប់ៗ ខាងមគុខ្ទន្ទះ។

https://www.police.vic.gov.au
http://ato.gov.au
https://www.legalaid.vic.gov.au
http://www.study.vic.gov.au
https://www.vcaa.vic.edu.au/pages/vce/studies/index.aspx
https://www.vcaa.vic.edu.au/pages/vce/studies/index.aspx
https://www.study.vic.gov.au/en/living-in-victoria/health-and-safety/pages/default.aspx
https://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/insurance
https://www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/insurance
http://lifeline.org.au
http://moneysmart.gov.au
http://auspost.com.au
http://timeanddate.com/worldclock/
http://timeanddate.com/worldclock/
http://www.study.vic.gov.au/en/international-student-program/school-fees/pages/default.aspx
https://www.homeaffairs.gov.au
https://maps.google.com
http://melbourneairport.com.au
http://avalonairport.com.au
http://skybus.com.au
http://ptv.vic.gov.au
http://visitvictoria.com
https://whatson.melbourne.vic.gov.au
http://Thatsmelbourne.com.au
http://visitmelbourne.com
https://liveinmelbourne.vic.gov.au
https://www.melbourne.vic.gov.au/community/health-support-services/for-young-people/international-students/Pages/international-students.aspx
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ទ្មមា ុះនិងទលខកូ�អ្នក្ន្ដល់CRICOS៖

្កសួងអប់រនិំងបណ្្ដគុ ុះបណ្្ដ ល, 00861K

ស្លារ�្ឋវចិរូរ បីយ៉៉ា

កម្មវធិបីសិស្សអន្្តរជារិ

្កសួងអប់រនិំងបណ្្ដគុ ុះបណ្្ដ ល

GPO Box 4367, Melbourne Victoria 3001, Australia

េូរសេទ៖ +61370221000

អគុបីមម៉ាល៖ international@education.vic.gov.au

ទគ្�េំេ័រ៖ study.vic.gov.au

mailto:international%40education.vic.gov.au?subject=
http://www.study.vic.gov.au

