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អ្នកស្មបស្មួល Vinnies ផនៅតាមតំបន់មូលដ្ានរបស់ផោកអ្នក ឬ ‘LAC’ នឹង៖

ស្វា គមន៍

•	 ជួបជាមួយលោកអ្នកល�ើម្បីបល ក្ើតនូវ 
‘លេចក្បីថ្លែ្ការរបេអ់្នកចូលរួម’ 
មួយអំពបីលេចក្បីតតូវការ 
និ្លោលល�ៅនានារបេល់ោកអ្នកេតរាប់ 
12 ថែបន្ាប់ល�ៀត

•	 បញ្ជូនព័ត៌រានលនះល�ៅកាន់ NDIA 
ល្វាបី�ូចលនាះអាចបល្កើតនូវគលតរា្ NDIS 
របេល់ោកអ្នកបាន

•	 ប្្ាញលោកអ្នកពបីរលបៀបល�ើម្បីចាប់ល្្ើមជា 
មួយនឹ្គលតរា្របេល់ោកអ្នក និ្យល�់ឹ្អំ 
ពបីកញ្ចប់្្លម់ូលនិ្ិរបេល់ោកអ្នក

•	 ប្្ាញលោកអ្នកពបីរលបៀបល�ើម្បីបល្កើតគណនបី  
MyGov ថេវា្រកជំនួយ និ្បល្កើតកិច្ចតពម
លតពៀ្លេវាកម្មនានា

•	 ជួយលោកអ្នកល�ើម្បីថេវា្រកជំនួយនានាលនៅក្ននុ្
េហគមន៍របេល់ោកអ្នក

•	 ជួបជាមួយលោកអ្នកលនៅលពលគលតរា្របេល់ោ
កអ្នកនឹ្ជិតមក�ល�់បីបញ្ចប់េតរាប់ការវាយ 
តមមលែគលតរា្ល�បី្វិញ

•	 ្្ល�់ំបូន្មាន�លល់ោកអ្នកអំពបីអវាបីែលែះថ�លតតូវល្វាបី  
តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនេបបាយចិត្ជាមួយនឹ្ 
គលតរា្ NDIS របេល់ោកអ្នក

LAC របស់ផោកអ្នកមិនអាច៖

•	 �ាក់�្អ្នក្្លល់េវាកម្មក្ននុ្នាមលោកអ្នក  
ឬល្វាបីការកក់�ុកលេវាកម្មេតរាប់លោកអ្នកបានល�



VINNIES LAC

ផ ្្ម ោះរបស់ខ្ញុំគឺ៖ 

ផោកអ្នកអាចទូរសព្ទមកខ្ញុំតាមផលខ៖ 

អាសយដ្ានអ៊ីមមលរបស់ខ្ញុំគឺ៖ 	 	

អាសយដ្ានការិយាល័យរបស់ខ្ញុំគឺ៖	

កម្មវិ្បី LAC របេល់យបី្ក៍រានលលែ�ូរេព្ និ្អុបីថមល្្ាល់្ ្ថ�រ។ តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនអាច�ាក់�្ខ្ញុំបាន 
ឬតតូវការថេវា្រកឱ្យ�ឹ្្ាអ្នកណាជា LAC របេល់ោកអ្នក លនាះលោកអ្នកអាច�ាក់�្លយបី្តាម៖	
ទូរសព្ទ៖   1800 794 934 
អ៊ីមមល៖   LAC@vinnies.org.au
ផគហទំព័រ៖   https://lac.vinnies.org.au
ផហវេសប៊៊ក៖  មសវេងរក ‘Vinnies LAC’ ផនៅក្ននុង្ក៊មផហវេសប៊៊ក (Facebook Groups)

VINNIES របស់ផោកអ្នក

mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
https://lac.vinnies.org.au
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ការម្លែងអំណរគ៊ណជាពិផសស៖ 

េូមអរគុណ�លប់ុគ្គលិក�ាំ្ អេល់នៅឯកម្មវិ្បីេតមបេតមួលលនៅតាមតំបន់
មូល�្ានលនៅ NSW របេអ់្្គការ St	Vincent	de	Paul	Society 
ថ�លបានចូលរួមចំថណកនូវលពលលវោ និ្ជំនាញរបេព់ួកលគល ព្ ះល�ៅកាន់កា 
របល្កើតនូវ្នធានលនះ។ 

កម្មវិ្បីេតមបេតមួល NDIS លនៅតាមតំបន់មូល�្ាន
(NDIS	Local	Area	Coordination	Program)
St	Vincent	de	Paul	Society	NSW
2C	West	St	Lewisham	NSW	2049
PO	Box	5	Petersham	NSW	2049
©2018	St	Vincent	de	Paul	Society	NSW

ការ្បកាសមិនទទួលខ៊ស្តូវ៖

ជាថ្្នកលចញពបីការលតបបីតបាេណ់ាមួយថ�លបានអនុញ្ញា តលនៅលតកាមចបាប់ការរកសា 
េិ�្ិចមលែ្ ោ្ម នថ្្នកណាអាចតតូវបាន្លិតល�បី្វិញល�ាយអ្នកណារា្ន ក់ល�ាយោ្ម នការ 
អនុញ្ញា តរបេ ់St	Vincent	de	Paul	Society	NSW បានល�បីយ។  
ព័ត៌រានថ�លបានប្្ាញលនៅក្ននុ្្នធានលនះតតូវបានចាត់�ុក្ាតតឹមតតូវលនៅលពលលវោមន 
ការលបាះពុមព លហបីយវាអាតេ័យល�ៅតាមការ ល្ែាេប់្ជូរ។

លយបី្��ួលស្្គ លត់បជាជនថ�លជាជានជាតិ Aboriginal និ្ 
Torres	Strait	Islander ជាអ្នកថ្រកសា�ឹក�ើនជាតបមពណបី 
ល�ាយលេចក្បីលោរពបំ្ុត។ េូមឱ្យមនុេ្សចាេល់រៀម
ច្្�ាំ្ លនៅលពលបច្ចនុប្ន្ន និ្ក្ននុ្លពលអតបីតកាល 
��ួលបាននូវការ្្លេ់ពវាស្្ុការ និ្កិត្ិយេ។ 
េូមលយបី្ចូលរួមជាមួយោ្ន  និ្ស្ថា បនាអនាគតមួយល�ាយ 
ថ្អែកលលបីលេចក្បីលមត្ា យុត្ិ្ម៌ លេចក្បីេ្្ឹម លេចក្បីលស្្ម ះតត្់ 
និ្ការបង្ួបបង្ួម។

កម្មវិ្បី VINNIES LAC ការ��ួលស្្គ ល់
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លោកអ្នករានេិ�្ិចូលលតបបីតបាេអ់្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់ តបេិនលោកអ្នកតតូវការអ្នកបកថតប។ វាឥតគិតម្លែ និ្រានលក្ខណៈ
េរាងា ត់ល�ើម្បីតបតបាេអ់្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់ លនៅលពលណាក៏ល�ាយថ�លលោកអ្នកតតូវការល�ើម្បីនិយាយជាមួយ LAC 
របេល់ោកអ្នក ឬលហៅ�ូរេព្ល�ៅកម្មវិ្បីរបេល់យបី្។ LAC លតបបីតបាេថ់ែ្ស�ូរេព្បកថតបេរលេរ និ្បកថតប្្ាលរ់ាត់ (TIS) 
ថ�លជាលេវាកម្មបកថតប្្ាលរ់ាត់មួយរានលក្ខណៈអាជើព។ 

ទូរសព្ទផទៅអ្នកបកម្ប្្ទាល់រោត់
លនះគឺជាជំហាននានាល�ើម្បី�ូរេព្ល�ៅ LAC របេល់ោកអ្នកល�ាយរានអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់៖ 

1.	 លហៅល�ៅ TIS ្្នាក់ជាតិតាមលលែ 131	450
2.	 និយាយតបាប់ភាស្ថ�លលោកអ្នកតតូវការ
3.	 ្្លល់លែ�ូេព្ LAC របេល់ោកអ្នកល�ៅតបតិបត្ិករ 
4.	 តបតិបត្ិករនឹ្តភ្ាប់ល�ៅអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់ជាភាស្របេល់ោកអ្នក
5.	 បន្ាប់មកពួកលគនឹ្តភ្ាប់លោកអ្នក និ្អ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់ល�ៅកាន់ LAC

ការល្វាបី�នំាក់�នំ្ជាភាស្របេល់ោកអ្នក
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អ្នកម្ប្្ទាល់រោត់ផនៅនឹងកមនលែង 
លយបី្ក៏អាចលរៀបចំចាត់ថច្ឱ្យរានអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់លនៅនឹ្កថនលែ្្្ថ�រ ថ�លនឹ្រានវត្រានលនៅឯកិច្ចតបជុំនានា។ 
លនៅនឹ្កថនលែ្រានន័យ្ាអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់មកល�ាយ្្ាលជ់ាមួយនឹ្ LAC។ េូមឱ្យ LAC របេល់ោកអ្នក�ឹ្  
តបេិនលបបីលោកអ្នកតតូវការអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់ថ�លនឹ្រានវត្រានលនៅឯកិច្ចតបជុំ។ អ្នកលយបី្ថត្ថតលតបបីតបាេប់កថតប
្្ាលរ់ាត់រានលក្ខណៈអាជើព លហបីយអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់�ាំ្ លនាះតបកាន់ភ្ាប់នូវលោលការណន៍ានាេ្បីពបីការ េរាងា ត់។ 

LACs មដលនិយាយភាសានានបមនថែមផទៀត៖
LACs មួយចំនួនរបេល់យបី្ក៏និយាយភាស្បថនថាមល�ៀត្្ថ�រ។ លនៅលពលថ�លអាចល្វាបីល�ៅបាន 
លយបី្អាចធានាលោកអ្នកឱ្យរាន LAC រា្ន ក់ថ�លនិយាយភាស្របេល់ោកអ្នក តបេិនលបបីលនះជាអវាបីថ�លលោកអ្នកច្់បាន។ 
តបេិនលបបីការលនះមិនអាចល្វាបីល�ៅបានល� លយបី្នឹ្ធានាឱ្យរានអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់។ េូមេួរ LAC របេល់ោកអ្នក
ល�ើម្បីបានព័ត៌រានបថនថាមល�ៀត។
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ម្្នកទីពីរ
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2 // NDIS និងផោកអ្នក
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NDIS គឺជារលបៀបជួយោំត�មួយថ�លតតូវបាន្្លជ់ូន�លត់បជាជនថ�លរេល់នៅល�ាយរានពិការភាពលនៅក្ននុ្តបល�េអូតស្្លបី។  
វាគឺេ្បីអំពបីការជួយតបជាជនថ�លរានពិការភាពល�ើម្បីរានជលតមបីេលតចបីនល�ៀត និ្តគប់តគ្លលបីជំនួយនានាថ�លពួកលគ��ួលបាន 
លហតុលនះពួកលគអាចល្វាបីឱ្យជើវិតរបេព់ួកលគរេរ់លវើកល�ៅតាមរលបៀបថ�លពួកលគច្់បាន។

NDIS នឹ្្្លជ់ូនលោកអ្នកនូវការ្្លម់ូលនិ្ិេតរាប់ជំនួយនានាថ�ល ‘េមលហតុ្ល និ្ចាំបាច់ ល�ើម្បីជួយលោកអ្នក
ជាមួយនឹ្ជើវិតតបចាំម្ងា និ្បល្កើនឯករាជ្យភាពរបេល់ោកអ្នក។ 

ជំនួយនានាល្្ស្ល�ៀតលនៅក្ននុ្ជើវិតរបេល់ោកអ្នកអាចរួមរាន៖

•	 ជំនួយនានាថ�លបាន្្លជ់ូនល�ាយតគួស្រ និ្បណ្ាមិត្ភក្ិ របេល់ោកអ្នក
•	 ជំនួយនានាថ�លអាចរានតាមរយៈលេវាកម្មនានារបេរ់�្ាភិបាលអូតស្្លបី �ូចជា េុែភាព ឬការអប់រំ
•	 ជំនួយនានាថ�លជួយលោកអ្នកនឹ្តតូវបានរួមបញ្ចជូល និ្ចូលរួមលនៅក្ននុ្េហគមន៍របេល់ោកអ្នក 

�ូចជាកថនលែ្លោរពបូជា កលែឹបកបីឡា ឬតកុមវប្្ម៌របេល់ោកអ្នក

គលតរា្របេម់នុេ្សរា្ន ក់ៗនឹ្រានភាពែុេោ្ន  ល�ាយស្រថតវាតតូវបានលរៀបចំល្វាបីល�បី្ល�ើម្បីតតូវល�ៅតាមតតមូវការនានារបេ់
លោកអ្នក។ ោ្ម នគលតរា្ពបីរថ�លនឹ្លមបីលល�ៅតេល�ៀ្ោ្ន លនាះល�!

េតរាប់ព័ត៌រានបថនថាមល�ៀត េូមល�ៅកាន់លគហ�ពំ័រ NDIS៖	www.ndis.gov.au។ ព័ត៌រានែលែះអាចរានជាភាស្ 
េហគមន៍នានា។

គលតរា្ធានារា៉ា បរ់្ជនពកិារ្្នាកជ់ាតិ (NDIS) 

http://www.ndis.gov.au
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អ្្គការ St	Vincent	de	Paul	Society	NSW ល្វាបីការជាមួយ NDIS ល�ើម្បី្្លក់ម្មវិ្បីេតមបេតមួលលនៅតាម 
តំបន់មូល�្ាន (LAC) លនៅក្ននុ្តំបន់នានា�ូចតល�ៅ៖ Sydney,	South	East	Sydney,	South	West	Sydney,	
the	Central	Coast និ្ Hunter និ្ New	England

តួនា�បី LAC របេល់ោកអ្នកគឺល�ើម្បីជួយលោកអ្នកចាប់ល្្ើមជាមួយនឹ្ NDIS និ្ជួយលោកអ្នកយល�់ឹ្ពបីរលបៀបថ�ល 
NDIS �ំលណបីរការ លហតុលនះលោកអ្នករានជលតមបីេលតចបីនល�ៀតក្ននុ្ការតគប់តគ្លលបីការ្្លម់ូលនិ្ិរបេល់ោកអ្នក។ LAC 
របេល់ោកអ្នកក៏អាចជួយលោកអ្នក្្ថ�រល�ើម្បីតភ្ាប់ជាមួយនឹ្េហគមន៍លនៅតាមតំបន់មូល�្ានរបេល់ោក អ្នក។ 

ល�ើម្បីថេវា្រកពបីរលបៀបថ�លលយបី្អាចជួយលោកអ្នកបានតាមរយៈ�ំលណបីរ NDIS របេល់ោកអ្នក លោកអ្នកអាច៖

•	 ចូលលមបីលលគហ�ពំ័ររបេល់យបី្៖	https://lac.vinnies.org.au	
•	 ចូលរួមជាមួយតកុមលហវាេប៊ុករបេល់យបី្៖ ថេវា្រក ‘Vinnies	LAC’ លនៅក្ននុ្លហវាេប៊ុក Facebook	‘Groups’

អំពបីអ្្គការ ST VINCENT DE PAUL SOCIETY LAC 

https://lac.vinnies.org.au
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ផោកអ្នកទទួល  
លិខិតអន៊ញ្ញា តឱ្យចូលរមួ

របស់ផោកអ្នកព ី
NDIS

ផោកអ្នករោន 
កិច្ច្បជ៊ំផ្រោងទ៊ក 

មួយជាមួយនឹង LAC 
របស់ផោកអ្នក

ផោកអ្នកទទួលបាន 
គផ្រោងយល់្ពម 
របស់ផោកអ្នកពី  

NDIS

ការអន៊ញ្ញា តឱ្យចូលរមួព ី6 ផទៅ 10 សបាត ហ៍ចាប់ផ្តើមព ី1 ផទៅ 2 មខ

បផងកើតគណនី 
MyGov ACCOUNT 

របស់ផោកអ្នក 
និងការចូលផ្បី្បាស់ 
myplace ACCESS

សូមរកផមីល 
អ្នក្តល់នានា 
ផនៅក្ននុងតំបន ់

របស់ផោកអ្នក

បផងកើត 
កចិ្ច្ពមផ្ពៀងផសវាកម្ម 
ជាមយួអ្នក្តលន់ានា

បន្ាត់លពលលវោ NDIS ្្ន ំ�បី 1
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ចាប់ផ្តើមផ្បី្បាស់ 
ជំនួយមូលនិធិនានា 

របស់ផោកអ្នក

្បសិនផបីផោកអ្នកចង់ 
ផ្បី្បាស់ ជំនួយនានារបស់
ផោកអ្នកសូមផធវេីឱ្យ្បា 
កដ្ាផោកអ្នក្តល់នូវ
ចំនួន្តឹម្តូវននការជូន
ដំណឹង ពិនិត្យផមីលចំនួន 

ការ្តល់មូលនិធិ 
មដលផោកអ្នករោន  

ផនៅសល់។ 

សូមផធវេីឱ្យ្បាកដ្ា 
ផោកអ្នកផ្បី្បាស់ 
ការ្តល់មូលនិធិរបស់
ផោកអ្នកក៏ប៉៊មនតក៊ ំ
ចំណាយផលីស!

ផ្បី្បាស់គផ្រោងរបស់ផោកអ្នកព ី9 ផទៅ 10 មខ ការវាយតនមលែផ�ីងវិញគផ្រោងរបស់ផោកអ្នកព ី4 ផទៅ 8 សបាត ហ៍

ផោកអ្នកទទួលបានលិខិត 
ឬការផហៅទូរសព្ទពី  

NDIS អំពី 
ការវាយតនមលែគផ្រោង 

ផ�ីងវិញ របស់ផោកអ្នក

កិច្ច្បជ៊ំក្ននុងការវាយតនមលែ
ផ�ីងវិញ របស់ផោកអ្នក 

ជាមួយនឹង LAC 
របស់ផោកអ្នក

ផោកអ្នកទទួលបាន 
គផ្រោង NDIS 

មដលបានយល់្ពម 
របស់ផោក

អ្នក។ ផោកអ្នកបផងកើត 
កិច្ច្ពមផ្ពៀងផសវាកម្្ម ្មើ 
ជាមយយអ្នក្តល់នានា

ផោកអ្នកអាចផស្នីស៊ំ LAC 
របស់ផោកអ្នកផដើម្ីទទួលបានជំនួយ



16

LAC របស់ផោកអ្នកនឹងសួរផោកអ្នក៖

•	 លតបីរានជំនួយអវាបីែលែះថ�លលោកអ្នករានលនៅលពលឥ�ជូវលនះ
•	 លតបីអវាបីែលែះជាលោលល�ៅេតរាប់អនាគតរបេល់ោកអ្នក
•	 លតបីជំនួយ្្មើអវាបីែលែះថ�លលោកអ្នកអាចតតូវការល�ើម្បីេលតមចបានលោលល�ៅ�ាំ្ លនះ
•	 ព័ត៌រានលនះនឹ្តតូវ�ាក់បញ្ចជូលលនៅក្ននុ្លេចក្បីថ្លែ្ការអ្នកចូលរួម របេល់ោកអ្នក។

គផ្រោង និងការ្តល់មូលនិធិរបស់ផោកអ្នកនឹងម្អែកផលីព័ត៌រោនផនោះ។

លនៅឯកិច្ចតបជុំការល្វាបីគលតរា្របេល់ោកអ្នក
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LAC របេល់ោកអ្នកក៏នឹ្េួរលោកអ្នក្្ថ�រអំពបីរលបៀបថ�លលោកអ្នកច្់ឱ្យការ្្លម់ូលនិ្ិរបេល់ោកអ្នកតតូវតគប់តគ្។ 
រានជលតមបីេ 4 យា៉ា ្៖ 

1.	 ទីភា្ន ក់ងារមដល្គប់្គង 

•	 NDIA ប្់តបាក់ឱ្យអ្នក្្លល់េវាកម្មរបេល់ោកអ្នក 
•	 លោកអ្នកតតូវលតជើេលរើេអ្នក្្លន់ានា ថ�លបានចុះបញ្បីជាមួយ NDIS

2. ការ្គប់្គងគផ្រោង 

•	 បុគ្គល ឬអាជើវកម្ម (អ្នកតគប់តគ្គលតរា្) ប្់តបាក់�លអ់្នក្្លន់ានារបេល់ោកអ្នកពបីការ្្លម់ូលនិ្ិរបេល់ោកអ្នក 
•	 លោកអ្នកអាចលតបបីបាេអ់្នក្្លណ់ាមួយថ�លេមតេបនឹ្លេចក្បីតតូវការនានារបេល់ោកអ្នក NDIS ថ�លបានចុះបញ្បី 

ឬមិនបានចុះបញ្បី 
•	 អ្នកតគប់តគ្គលតរា្ រកសាប្កាន់ម�នានា លនៅក្ននុ្ករណបីថ�ល NDIS ច្់លមបីលពបីរលបៀបថ�លមូលនិ្ិរបេល់ោកអ្នកតតូវបានចំណាយ 

3. ការ្គប់្គងផដាយខលែលួនឯង 

•	 លោកអ្នកប្់តបាក់ល�ាយែលែលួនឯ្�លអ់្នក្្លន់ានារបេល់ោកអ្នក ពបីមូលនិ្ិ NDIS នានារបេល់ោកអ្នក 
•	 លោកអ្នកអាចលតបបីតបាេអ់្នក្្លន់ានាថ�លេមតេបល�ៅនឹ្លេចក្បីតតូវការនានារបេល់ោកអ្នក NDIS ថ�លបានចុះបញ្បី 

ឬមិនបានចុះបញ្បី 
•	 លោកអ្នកតតូវរកសា�ុកប្កាន់ម�នានារបេល់ោកអ្នកលនៅក្ននុ្ករណបីថ�ល NDIS ច្់លមបីលពបីរលបៀបថ�លមូលនិ្ិនានារបេល់ោក

អ្នកថ�លតតូវបានចំណាយ 

4. ការរមួបញ្ចចូលរោ្ន  

លោកអ្នកអាចលតជើេលរើេការោយចតមុះមនបណ្ាជលតមបីេ�ាំ្ លនះ។ េូមនិយាយជាមួយនឹ្ LAC របេល់ោកអ្នកេ្បីអំពបី្ាលតបីជលតមបីេណា
មួយថ�លនឹ្លអែបំ្ុតេតរាប់លោក អ្នក។
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ការ្តល់មូលនិធិស្រោប់ជំនួយនានារោន 3 ្បផេទ៖

•	 ចំណ៊ចសំខាន់	–	េតរាប់ជំនួយនានាជាលរៀ្រាលម់្ងា�ូចជា ការថ្រកសា្្ាលែ់លែលួន និ្ជំនួយេ្្គមកិច្ច
•	 មូលធន	–	េតរាប់ការ�ិញ�នំិញថ�លលោកអ្នកអាចតតូវការ �ូចជា រល�ះរុញ បលច្ចកវិ�យាជួយេតមួល 

ឬការថកថតបនានាឱ្យតតូវល�ៅតាម្្ះ និ្/ឬយានយន្របេល់ោកអ្នក
•	 ការកសាងសមតថែភាព	–	េតរាប់ការបល្កើនជំនាញនានា និ្ឯករាជ្យភាពរបេល់ោកអ្នក �ូចជា  

ការហវាឹកហវាឺនេតរាប់លតបបីតបាេម់ល្យាបាយ�ឹកជញ្ជូន និ្វិ្បីពយាបាលអ្នកថ�លរានបញ្្ក្ននុ្ការនិយាយ 
ឬការពយាបាលល�ាយល្វាបីេកម្មភាព

គលតរា្របេល់ោកអ្នកអាចមិនរានតបលភ��ាំ្ អេល់នះល�ពបីលតពាះវាតតូវបានលរៀបចំល�បី្ល�ើម្បីឱ្យតតូវល�ៅតាមលេចក្បីតតូវការ
ជាក់ោក់នានារបេល់ោកអ្នក។

េូមេួរ LAC របេល់ោកអ្នកល�ើម្បីបានព័ត៌រានលតចបីនល�ៀតអំពបីគលតរា្របេល់ោកអ្នក និ្តបលភ�មនជំនួយ�ាំ្ លនះ។

ការយល�់ឹ្អំពបីគលតរា្របេល់ោកអ្នក
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NDIS ជួយឧបតថាម្ភ�លម់នុេ្សលពញវ័យនានា ល�ាយរានការ្្លម់ូលនិ្ិេតរាប់ម្យាបាយ�ឹកជញ្ជូន តបេិនលបបីពួកលគមិនអាច
លតបបីតបាេក់ារ�ឹកជញ្ជូនស្ធារណៈបាន ឧ�ាហរណ ៍ឡានតកុ្ ឬរល�ះលភលែបី្។ ការ្្លម់ូលនិ្ិលនះអាចតតូវបានយកមកលតបបីតបាេ់
េតរាប់�តម្់មនការ�ឹកជញ្ជូនល្្ស្ល�ៀត �ូចជា ឡានតាក់េុបី រ្យន្តកុ្េហគមន៍។ តបេិនលបបីរានលក្ខណៈេមតេប  
កូនៗថ�លរានអាយុចូលលរៀនអាច��ួលបានការ្្លម់ូលនិ្ិល ព្ ះល�ៅការ�ឹកជញ្ជូនស្ោលរៀនរបេព់ួកលគ។ េូមេួរ LAC 
របេល់ោកអ្នកល�ើម្បី��ួលបាន �ំបូន្មាន។ 

តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនរានលក្ខណៈេមតេបល� ការ្្លម់ូលនិ្ិក្ននុ្ការ�ឹកជញ្ជូនលនះលលចល�បី្លនៅក្ននុ្គលតរា្ NDIS របេ់
លោកអ្នកលនៅក្ននុ្តបលភ�ជំនួយេែំាន់ៗ។ មិន�ូចនឹ្ការ្្លម់ូលនិ្ិល្្ស្ល�ៀតេតរាប់ជំនួយនានា តបាក់េតរាប់ការ�ឹកជញ្ជូន  
តតូវបានប្់ល�ាយ្្ាលច់ូលល�ៅក្ននុ្គណនបីរបេល់ោកអ្នកជាលរៀ្រាលព់បីរេប្ាហ។៍

ល�ើម្បីថេវា្រកបថនថាមល�ៀតេ្បីពបីតបាក់េតរាប់ការ�ឹកជញ្ជូន េូមេួរ LAC របេល់ោកអ្នក។

ការ�ឹកជញ្ជូន
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អ្នក្្លន់ានាគឺជាមនុេ្ស ឬអាជើវកម្ម�ាំ្ ឡាយណាថ�លលោកអ្នកលតជើលរើេល�ើម្បី្្លជ់ំនួយលនៅក្ននុ្គលតរា្ NDIS 
របេល់ោកអ្នក។ ឧ�ាហរណ ៍បុគ្គលិកជំនួយ លរាគវិ�ូរថ្្នកការនិយាយ លេវាកម្មក្ននុ្ការថកេតមួលលនៅ្្ះ។ ជានិច្ចកាលគឺជា
ជលតមបីេរបេល់ោកអ្នក្ាអ្នកណាគឺជាអ្នក្្លរ់បេល់ោកអ្នក។ 

បញ្បីអ្នក្្ល ់NDIS ថ�លបានចុះបញ្បីអាចរកល�បីញលនៅឯ៖

•	 www.mycarespace.com.au	
•	 ឧបករណថ៍េវា្រកអ្នក្្លល់នៅលលបីវិប្ត្លអ្នកចូលរួម
•	 លនៅលលបីលគហ�ពំ័រ NDIS

រលបៀបល�ើម្បីថេវា្រកអ្នក្្លន់ានា

http://www.mycarespace.com.au
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លោកអ្នកអាច��ួលបានជំនួយល�ើម្បីថេវា្រកអ្នក្្លន់ានាលនៅក្ននុ្តំបន់របេល់ោកអ្នកល�ាយនិយាយជាមួយ៖ 

•	 តកុមលតបៀនតបល�ៅគ្នបីោ្ន ថ�លរានឋានៈលេ្មបីោ្ន  
•	 អ្នកចូលរួម NDIS នានាល្្ស្ល�ៀត 
•	 LAC របេល់ោកអ្នក
•	 មនុេ្ស�ាំ្ ឡាយថ�លលនៅក្ននុ្េហគមន៍របេល់ោកអ្នក 
•	 មិត្ភក្ិនានា និ្តគួស្រ 

អ្នក្្លន់ានាថ�លបានចុះបញ្បីជាមួយនឹ្ NDIS មិនអាចគិតម្លែលលបីេពបីចំនួនលនៅក្ននុ្លេៀវលៅមគ្គនុល�្េក៍តមមលែបានល�។ 
េូមលមបីល៖	https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment	

អ្នក្្លន់ានាថ�លមិនបានចុះបញ្បីជាមួយនឹ្ NDIS មិនចាំបាច់ល្វាបីតាម លេៀវលៅមគ្គនុល�្េក៍តមមលែ NDIS ល�។ 
លោកអ្នកអាចេួរតមមលែនានារបេព់ួកលគ និ្��ួលបានការ�កតេ្់តមមលែនានាពបីបណ្ាអ្នក្្លល់្្ស្ល�ៀត លហតុ�ូចលនះ
លោកអ្នក��ួលបានតមមលែលអែបំ្ុតេតរាប់លេវាកម្មនានាថ�លលោកអ្នក��ួល។ លនះរានន័យ្ាលោកអ្នកនឹ្រានមូលនិ្ិ
ជាលតចបីនថ្មល�ៀតេតរាប់លេវាកម្មនានាល្្ស្ ល�ៀត។

https://www.ndis.gov.au/providers/pricing-and-payment
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លោកអ្នកនឹ្តតូវលបបីកគណនបី MyGov មួយល�ើម្បី��ួលបានព័ត៌រានេ្បីអំពបីគលតរា្  
NDIS របេល់ោកអ្នក។ គណនបី MyGov របេល់ោកអ្នក្្លឱ់្យលោកអ្នកនូវ
ការចូលលតបបីតបាេថ់�លរានេុវតថាិភាពល�ៅកាន់ myplace, វិប្ត្ល NDIS 
របេល់ោកអ្នកលនៅលលបីអុបី្ឺណិត។ 

លនះគឺជាជំហានានាល�ើម្បីបល្កើតគណនបី MyGov មួយ៖

•	 និយាយជាមួយមិត្ភក្ិ េរាជិកតគួស្រ ឬបុគ្គលិកេហគមន៍ថ�លរានជំនាញកុំព្យជូ�័រ 
ថ�ល�ុកចិត្

•	 និយាយល�ៅកាន់ LAC របេល់ោកអ្នក
•	 លហៅល�ៅ�ូរេព្បន្ាន់ MyGov
•	 �េ្សនាការិយាល័យ Centrelink

្បសិនផបីផោកអ្នកមិនរោនការ 
ចូលផ្បី្បាស់ក៊ំព្យចូទ័របានផទ សូមពយា 
យាមទស្សនាប័ណ្ាល័យផនៅតាម 

មូលដ្ានរបស់ផោកអ្នក ការិយាល័យ  
Centrelink អ្នក្តល់ផសវាក 
ម្មអ្នក្តល់ផសវាកម្មទូទាត់្បាក់  

ឬមជ្ឍមណ្ឌ លសហគមន៍ មដលជា  
ផរឿយៗរោនក៊ំព្យចូ័រស្រោប់ផ្បី្បាស់ 
ជាសាធារណៈ។ សូមចងចំា្ា្តូវ 

ចាកផចញពី្បព័ន្ជានិច្ចផនៅផពលមដល 
ផោកអ្នកបានបញ្ចប់ និងរកសាទ៊ក 
ព័ត៌រោន្្ទាល់ខលែលួនរបស់ផោកអ្នកផនៅ 
ក្ននុងកមនលែងមួយមដលរោនស៊វតថែិភាព។

រលបៀបបល្កើតគណនបី MyGov 
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ជំហានទីមួយ ជំហានទីពីរ ជំហានទីបី

លោកអ្នកអាចរានគណនបី MyGov រួចមកលហបីយ។ 
តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនរានល� លនះជាជំហានានាេតរាប់បល្កើតគណនបី

ល�ៅកាន់ my.gov.au និ្លតជើេលរើេ 
‘បល្កើតគណនបី MyGov’។ 

បន្ាប់ល�ៀត លោកអ្នកនឹ្តតូវការយលត់ពម 
ចំលពាះលក្ខែណ្ឌ លតបបីតបាេ ់MyGov ។ 

លោកអ្នកអាចអានលរឿ្�ាំ្ លនះជា�ំបូ្។ 
បន្ាប់មកល�ៀតលតជើលរើេ ‘ខ្ញុំយលត់ពម’។

បញ្ចជូលអាេយ�្ានអុបីថមលរបេល់ោកអ្នកលនៅ
ក្ននុ្ចលនលែាះកថនលែ្ថ�លបាន្្លជ់ូន។

តបេិនលបបីលោកអ្នករាន MyGov 
រួចលហបីយេតរាប់ែលែលួនលោកអ្នក លហបីយលោក
អ្នកកំពុ្ថតលបបីកគណនបីលនះេតរាប់អ្នកណា
រា្ន ក់ថ�លអ្នកថ្រកសា លោកអ្នកនឹ្តតូវលតបបី
តបាេអ់ាេយ�្ានអុបីថមលល្្ស្មួយេតរាប់
ពួកលគ។

http://my.gov.au
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ជំហានទី្បាមំួយជំហានទីបួន ជំហានទី្បាំ

េណំុំមនលលែ (លលែកូ�) នឹ្តតូវល្ញើល�ៅ
អាេយ�្ានអុបីថមលរបេល់ោកអ្នក។  
លលែកូ�លនះគឺេតរាប់េុវតថាិភាពរបេ ់
លោកអ្នក ល�ើម្បីធានា្ារានថតលោកអ្នកថត 
ប៉ាុលណណ ាះថ�លតតូវចូលលតបបីតបាេគ់ណនបី 
MyGov របេល់ោកអ្នក។

បញ្ចជូលលលែកូ�លនះលនៅក្ននុ្ចលនលែាះថ�ល 
បាន្្លជ់ូន។ លតជើេលរើេ ‘បន្ាប់ល�ៀត’។

តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនរានការចូលលតបបីតបាេ ់
�ូរេព្ចល័តល� េូមលតជើេលរើេ ‘រំល្ជំហានលនះ’។

បល្កើតពាក្យេរាងា ត់មួយេតរាប់គណនបី 
MyGov របេល់ោកអ្នក។ 

ពាក្យេរាងា ត់តតូវថតរានតួ
អក្សរយា៉ា ្លហាចណាេ ់7 
ល�ាយរានលលែយា៉ា ្លហាចណាេ ់1 
និ្អក្សរ 1 ។ 

បញ្ចជូលពាក្យេរាងា ត់របេល់ោកអ្នក 
និ្លតជើេលរើេ ‘បន្ាប់ល�ៀត’។
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ជំហានទី្បាពំីរ 

បន្ាប់ល�ៀត លោកអ្នកតតូវការលតជើេលរើេេណំួរេរាងា ត់ 3 ពបីបញ្បី  
ឬលោកអ្នកអាចបល្កើតេណំួរ្្ាលែ់លែលួននានារបេល់ោកអ្នកបាន។ 

ការល្វាបី�ូចលនះក៍ល�ើម្បីល្វាបីឱ្យតបាក�្ាគណនបីរបេល់ោកអ្នកតតូវបាន 
រកសា�ុករានេុវតថាិភាព។ 

េូមច្ចាំតតូវេរលេរចលមលែបីយនានារបេល់ោកអ្នករួចលហបីយរកសា 
ចលមលែបីយ�ាំ្ លនះលនៅកថនលែ្ថ�លរានេុវតថាិភាព

ឥ�ចូវផនោះគណនីរបស់ផោកអ្នក្តូវបានបផងកើត ផហីយ
ផោកអ្នកផ្តៀមរចូរាល់ផហីយផដើម្ីចាប់ផ្តើមតភាជា ប់ 
ផសវាកម្មមួយ។ 

ស្រោប់ឯកជនភាព និងស៊វតថែិភាព ្តូវមតផ្ជើសផរើស 
‘ចាកផចញពី្បព័ន’្ ជានិច្ច មដលសថែិតផនៅ្ជ៊ងខាងសាត ំនដ
ម្្នកខាងផលីននផអ្កង់ ផនៅផពលមដលផោកអ្នកបញ្ចប់
ការផ្បី្បាស់គណនី MyGov របស់ផោកអ្នក។
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វិប្ត្លអ្នកចូលរួម myplace គឺជាលគហ�ពំ័ររានេុវតថាិភាពមួយ ថ�លលោកអ្នកអាចលតបបីតបាេល់�ើម្បីលមបីលគលតរា្ 
NDIS របេល់ោកអ្នក និ្ថែកលមបីលចំនួនមនការ្្លម់ូលនិ្ិរបេល់ោកអ្នកថ�លលោកអ្នកបានលតបបីតបាេ។់

លោកអ្នកអាចលតបបីតបាេ់វិប្ត្លល�ើម្បីតគប់តគ្លេវាកម្មនានាជាមួយអ្នក្្លន់ានារបេល់ោកអ្នក និ្ល�ើម្បីលេ្នបីេុំការ
ប្់តបាក់នានា តបេិនលបបីលោកអ្នកកំពុ្តគប់តគ្គលតរា្របេល់ោកអ្នកល�ាយែលែលួនឯ្។

លោកអ្នកអាចចូលតបាេ់វិប្ត្ល myplace តាមរយៈ mygov ឬលគហ�ពំ័រ NDIS នានា។ លោកអ្នកនឹ្តតូវ 
ការលលែកូ��ំលណបីរការមួយល�ើម្បីចូលលតបបីតបាេ់វិប្ត្លជាលលបីក�ំបូ្។ NDIS ឬ LAC របេល់ោកអ្នកអាច្្ល�់ល ់
លោកអ្នកនូវលលែកូ�លនះបាន។

LAC របេល់ោកអ្នកអាចពន្យលព់បីរលបៀបល�ើម្បី

•	 លតបបីតបាេ់វិប្ត្ល myplace
•	 ល្វាបីបច្ចនុប្ន្នភាពព័ត៌រានលមអែិតរបេល់ោកអ្នក 
•	 បញ្ចជូលគណនបី្នាោររបេល់ោកអ្នកល�ៅ myplace
•	 ថែកលមបីលមូលនិ្ិ NDIS នានារបេល់ោកអ្នក

េូម�ាក់�្ LAC របេល់ោកអ្នក តបេិនលបបីលោកអ្នកតតូវការជំនួយល�ើម្បីលតបបីតបាេ ់myplace។

រលបៀបចូលលតបបីតបាេ់វិប្ត្លអ្នកចូលរួម MYPLACE
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វិប្ត្ល myplace នឹងផមីលផទៅ្សផដៀង
ផនោះផនៅផលីផអ្កង់ក៊ំព្យចូទ័ររបស់ផោកអ្នក៖
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កិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មគឺជាកិច្ចតពមលតពៀ្ជាោយល័ក្ខអក្សរមួយរវា្លោកអ្នក និ្អ្នក្្លថ់�លបានលតជើេលរើេរបេល់ោកអ្នក។ 
វាពណ៌នាអំពបីរលបៀប កថនលែ្ណា លពលណា ល�ាយអ្នកណា និ្ល�ាយតមមលែប៉ាុន្មាន (ចំណាយ) ថ�លលេវាកម្មនានារបេល់ោក 
អ្នកនឹ្តតូវបាន្្លឱ់្យ។

កិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មគឺរានលក្ខណៈែុេៗោ្ន ចំលពាះ គលតរា្ NDIS លោកអ្នក ។ គលតរា្ NDIS របេល់ោកអ្នករាយបញ្បី 
ជំនួយ NDIS នានារបេល់ោកអ្នក ។ កិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មគឺេ្បីអំពបីការ្្លឱ់្យនូវជំនួយ�ាំ្ លនាះ និ្រលបៀបថ�លលោក
អ្នកកំពុ្លតជើេលរើេល�ើម្បីចំណាយតបាក់របេល់ោកអ្នក។

កិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មគឺគួរថតរាន្ាយតេួលយល។់ វាគួរបញ្ចជូលនូវអតតាតាមលរា៉ា ្ និ្ចំណាយេរុបមនលេវាកម្ម។  
អតតាតាមលរា៉ា ្គឺរានលនៅក្ននុ្លេៀវលៅមគ្គនុល�្េក៍ NDIS អំពបីតមមលែ ។ LAC របេល់ោកអ្នកនឹ្ប្្ាញលោកអ្នកពបីរលបៀប
លតបបីតបាេល់េៀវលៅមគ្គនុល�្េក៍លនះ។

កិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មគឺគួររួមបញ្ចជូល្្ថ�រនូវអវាបីថ�លលោកអ្នកតតូវការល្វាបី តបេិនលបបីលោកអ្នកេលតមចចិត្បញ្ចប់លេវាកម្មលនាះ។ 
ជា�ូល�ៅ លោកអ្នកនឹ្តតូវ្្លក់ារជូន�ំណឹ្ចំនួន 4 េប្ាហ ៍ក៍ប៉ាុថន្លោកអ្នកអាចលេ្នបីេុំរយៈលពលកាន់ថតែលែបីបាន។  
អ្នក្្លក់៏តតូវការល�ើម្បី្្លជ់ូន�លល់ោកអ្នកនូវរយៈលពលមនការជូន�ំណឹ្�ូចោ្ន លនះថ�រ តបេិនលបបីពួកលគថល្អាច្្ល ់
លេវាកម្មល�ៅឱ្យលោកអ្នក បានល�ៀត។

រលបៀបបល្កើតកិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្ម
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លោកអ្នកអាចលេ្នបីេុំអ្នក្្លរ់បេល់ោកអ្នកល�ើម្បីឱ្យកិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មរបេល់ោកអ្នកតតូវបានបកថតបជាភាស្ថ�ល 
លោកអ្នកលពញចិត្ ឬអានល�ៅឱ្យលោកអ្នកស្្ប់ល�ាយអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់។ 

មិនតតូវចុះហតថាលលែាលលបីកិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្មល� តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនយលវ់ា ឬមិនេបបាយចិត្ជាមួយវា។  
កុំចាប់ល្្ើមល�ាយោ្ម នកិច្ចតពមលតពៀ្លេវាកម្ម។ 

អ្នក្្លអ់ាចលេ្នបីេុំលមបីលគលតរា្ NDIS របេល់ោកអ្នក។លោកអ្នកមិនតតូវថតថចករំថលកគលតរា្លពញលលញរបេល់ោក 
អ្នកជាមួយអ្នក្្ល ់ឬអ្នកណារា្ន ក់ល្្ស្ល�ៀតលនាះល�។ ក៏ប៉ាុថន្លោកអ្នកតតូវការ្្ាញ�លអ់្នក្្លន់ូវលោលល�ៅនានាលនៅ 
ក្ននុ្គលតរា្របេល់ោកអ្នក លហតុ�ូចលនះពួកលគ�ឹ្អំពបីជំនួយនានាថ�លលោកអ្នកតតូវការ។
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ម្្នកទីបី
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3 // សិទ្ិរបស់ផោកអ្នក



32

ការលបាកបនលែំគឺលនៅលពលមនុេ្ស ឬអាជើវកម្មនានារានភាពមិនលស្្ម ះតត្់ល�ើម្បី��ួលបានតបាក់។ ឧ�ាហណ ៍អ្នក្្លរ់ា្ន ក់អាច
គិតម្លែជាតបាក់េតរាប់លេវាកម្មមួយថ�លលោកអ្នកកំពុ្ថតមិនបាន��ួល ឬមិនបានយលត់ពម។

NDIA រានតកុមពិលេេមួយលលបីការលបាកបនលែំ ថ�លល្វាបីការលេ៊ើបអល្កតលលបីេកម្មភាពមិនលស្្ម ះតត្់។ ការល្វាបី�ូចលនះគឺល�ើម្បី
ល្វាបីឱ្យមនុេ្សថ�លរានពិការភាព និ្តគួស្ររបេព់ួកលគរានេុវតថាិភាព។

តបេិនលបបីលោកអ្នកេ្្័យេកម្មភាពបនលែំណាមួយល�ាយអ្នកចូលរួម NDIS អ្នក្្ល ់ឬបុគ្គលិក លោកអ្នកគួរថត�ាក់�្ 
NDIA ល�ើម្បីល្វាបីរបាយការណម៍ួយ។ 

របាយការណ�៍ាំ្ អេម់នេកម្មភាពលបាកបនលែំថ�លគួរឱ្យ េ្្័យថ�លបានតបតពឹត្តប្ំ្នឹ្ NDIS 
នឹ្តតូវបានយកចិត្�ុក�ាក់ និ្ល្វាបីការលេ៊ើបអល្កតយា៉ា ្ហ្មត់ចត់។

តកុមលបាកបនលែំ NDIS
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ផោកអ្នកអាចរាយការណ៍ការផបាកបនលែំផដាយ៖ 

•	 អុបីថមល៖	fraudreporting@ndis.gov.au	
•	 �ូរេព្៖	1800	650	717	(លោកអ្នកអាចលតបបីតបាេល់េវាកម្មបកថតប្្ាលរ់ាត់ TIS ល�ើម្បីលហៅលលែលនះល�ើម្បីនិយាយ

ជាភាស្របេល់ោកអ្នកបាន)
•	 និយាយជាមួយ LAC របេល់ោកអ្នក

ការរកសាមន៊ស្សឱ្យរោនស៊វតថែិភាព 

តបេិនលបបី LAC របេល់ោកអ្នករានការតពួយបារម្ភអំពបីេុវតថាិភាព ឬការថ្រកសាកូន មនុេ្សចាេ ់ឬមនុេ្សថ�លរានពិការភាព 
ពួកលគតតូវថត្្លព់័ត៌រានលនះល�ៅកាន់លេវាកម្មរ�្ាភិបាលពបីលតពាះលនះគឺជាចបាប់។ 

mailto:fraudreporting%40ndis.gov.au?subject=
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លយបី្��ួលស្្គ លស់្រៈេែំាន់មនការការពារឯកជនភាព និ្ព័ត៌រាន្្ាលែ់លែលួនរបេល់ោកអ្នក។

St	Vincent	de	Paul	Society	NSW តតូវថតល្វាបីល�ៅតាមចបាប់ថ�លការពារឯកជនភាពរបេប់ុគ្គលនានា រួរារាន 
លោលការណឯ៍កជនភាពអូតស្្លបីលនៅក្ននុ្ចបាប់ឯកជនភាព ្្ន ំ 1988	(Cth)។

អ្្គការ Society ក៏តបកាន់ភ្ាប់ល�ាយលក្ខែណ្ឌ តតមូវនានាមនចបាប់េ្បីពបីគលតរា្ធានារា៉ា ប់រ្ជនពិការ្្នាក់ជាតិ ្្ន ំ 2013 
លនៅក្ននុ្ការតគប់តគ្ព័ត៌រាន្្ាលែ់លែលួនរបេែ់លែលួន។

អ្្គការ Society ជួនកាលតគប់តគ្ព័ត៌រាន្្ាលែ់លែលួនល�ាយថ្អែកលលបីការលលបីកថល្នានាថ�លេថាិតលនៅលតកាមចបាប់�ាំ្ លនះ  
រួមរានការលលបីកថល្នានាលនៅក្ននុ្ចបាប់ឯកជនភាពថ�លអាចអនុវត្បានចំលពាះអ្្គការមិនរកកមតមនានា។

លយបី្តតូវថតល្វាបីល�ៅតាមចបាប់�ាំ្ លនះ លហតុលនះឯកជនភាពរបេល់ោកអ្នកតតូវបានរកសា�ុកឱ្យរានេុវតថាិភាពលនៅតគប់លពល 
លវោ�ាំ្ អេ។់ លយបី្មិនអាចថចករំថលកព័ត៌រានរបេល់ោកអ្នកបានល� តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនបាននិយាយ្ាយលត់ពមចំ
លពាះលរឿ្លនះ។ លោកអ្នកអាចលហៅ�ូរេព្ ឬ អុបីថមលមកលយបី្លនៅលពលណាមួយក៍បានល�ើម្បីនិយាយអំពបី៖

•	 រលបៀបថ�លលយបី្លតបបីតបាេ ់និ្ថចករំថលកព័ត៌រាន្្ាលែ់លែលួនរបេល់ោកអ្នក
•	 រលបៀបថ�លលយបី្េ្នុក�ុកល�ាយេុវតថាិភាពនូវព័ត៌រាន្្ាលែ់លែលួនរបេល់ោកអ្នក 
•	 អ្នកណាែលែះថ�លតតូវចូលលតបបីតបាេព់័ត៌រានថ�លបានតបមូល

ការការពារឯកជនភាពរបេល់ោកអ្នក
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ល�ើម្បីរាយការណប៍ញ្្ណាមួយអំពបីឯកជនភាព េូម�ាក់�្មនន្បីឯកជនភាពលនៅឯ St	Vincent	de	Paul	Society	
NSW៖ 

អាសយដ្ានន្បសណីយ៍៖ PO Box 5, Petersham NSW 2049
ទូរសព្ទ៖ (02) 9568 0262
អ៊ីមមល៖ privacy@vinnies.org.au

ផោកអ្នកក៏អាចទាក់ទង NDIS បានតាម៖

ទូរសព្ទ៖ 1800 800 110
អ៊ីមមល៖ privacy@ndis.gov.au 

mailto:privacy%40vinnies.org.au?subject=
mailto:privacy%40ndis.gov.au?subject=
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ក្ននុ្នាមជាអតិ្ិជនរា្ន ក់ថ�លកំពុ្លតបបីតបាេ់្ លិត្ល និ្លេវាកម្ម NDIS លោកអ្នកតតូវបានធានាល�ាយចបាប់អតិ្ិជន
អូតស្្លបី។ លនះរានន័យ្ាលោកអ្នករានេិ�្ិ ការធានានិ្ការ��ួលែុេតតូវនានា។ 

គណៈកម្មការ��ួលបន្នុកការតបកួតតបថជ្អូតស្្លបី និ្អ្នកលតបបីតបាេអ់ូតស្្លបី (ACCC) កំណត់នូវេិ�្ិនានារបេល់ោក 
អ្នក�ូចជា៖

•	 េិ�្ិថ�លតតូវបានលគតបតពឹត្មកលលបីល�ាយយុត្ិ្ម៌។
•	 េិ�្ិថ�លតតូវបានលគ្្លឱ់្យនូវព័ត៌រានតតឹមតតូវលនៅមុនលពលលលោកអ្នក�ិញ។
•	 េិ�្ិល�ើម្បីលបាះប្់លចាលនូវលេវាកម្មមួយថ�លែុេ។
•	 េិ�្ិល�ើម្បីជួេជុល ការឱ្យជំនួេវិញ ឬការប្់តបាក់េ្វិញ តបេិនលបបីរានអវាបីមួយែុេតបតកតបី។

េិ�្ិអ្នកលតបបីតបាេរ់បេល់ោកអ្នក
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លនះរួមរានវតថានុនានា�ូចជា៖

•	 ្លិត្ល�ូល�ៅនានា (ឧ�ាហរណ ៍លតគឿ្ល�េ េលមលែៀកបំពាក់ និ្វតថានុលតបបីតបាេន់ានាលនៅក្ននុ្តគួស្រ) 
•	 ្លិត្លនានា�ាក់�្នឹ្ពិការភាព (ឧ�ាហរណឧ៍បករណជ៍ំនួយក្ននុ្ការស្្ប់ ឬឧបករណជ៍ំនួយចល័ត 

�ូចជាល�បីតចត់ រល�ះរុញ ឬេ្គនុត្័រម៉ាូតូ) 
•	 លេវាកម្ម�ូល�ៅនានា (ឧ�ាហណ ៍កថនលែ្ស្្ន ក់លនៅ ការោ្េរាអែ ត ការ�ាេំលែ ការថ្រកសា្្ាលែ់លែលួន លេវាកម្មេួនចបារ  

ឬជំនួយនានាក្ននុ្ការតគប់តគ្លរឿ្ក្បី)។ 

តបេិនលបបីលោកអ្នកមិនេបបាយចិត្នឹ្្លិត្ល ឬលេវាកម្មណាមួយ លោកអ្នកអាចល្វាបីការតវា៉ា ល�ៅតកេួ្មនការល្វាបី 
ពាណិជ្កម្មល�ាយយុត្្ម៌លនៅរ�្ NSW តាមលលែ 13	32	20។
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ផោកអ្នករោនសិទ្ិផដើម្ីផធវេីការតវា៉ា ្បសិនផបី៖ 

•	 លោកអ្នកតតូវបានលគតបតពឹត្ិល�ៅលលបីមិនតតឹមតតូវ
•	 េិ�្ិរបេល់ោកអ្នកតតូវបានលគប�ិលេ្
•	 លោកអ្នកកំពុ្តតូវបានលគរំលោភបំពាន ឬតបតពឹត្មកលលបីមិនតតឹមតតូវ
•	 លោកអ្នកមិនលពញចិត្ជាមួយនឹ្្លិត្ល ឬលេវាកម្មណាមួយ

រានរលបៀបមួយចំនួនថ�លលោកអ្នកអាចល្វាបីការតវា៉ា បាន៖

ការតវា៉ា នានាអំពីកម្មវិធីស្មបស្មួលផនៅតាមតំបន់មូលដ្ាន

•	 ល�ៅជួប្្ាល៖់ ល�ាយនិយាយជាមួយ LAC របេល់ោកអ្នក ឬ�នំាក់�នំ្ល្្ស្ល�ៀត
•	 តាមអុបីថមល៖ LACcomplaints@vinnies.org.au
•	 តាមមតបេណបីយ៖ PO	Box	5	Petersham	NSW	2049	
•	 តាម�ូរេព្៖ 1800	795	626

េិ�្ិរបេល់ោកអ្នក និ្ការល្វាបីការតវា៉ា

mailto:LACcomplaints%40vinnies.org.au?subject=
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ការតវា៉ា  NDIS ឬអ្នក្តល់ផសវាកម្ម

•	 ល�ៅជួប្្ាលល់នៅការិយាល័យ NDIA លនៅតាម មូល�្ានរបេល់ោកអ្នក 
•	 តាមអុបីថមល៖ feedback@ndis.gov.au
•	 តាម�ូរេព្៖ 1800	800	110

ស្រោប់ដំបូន្មានផ្ចីនផទៀត សូមនិយាយផទៅកាន់ 

•	 �ំលណាះតស្យការតវា៉ា  និ្លេវាកម្មបញ្ជូនបន្តាម �ូរេព្លលែ	–	1800	880	052
•	 NSW	Ombudsman	–	�ូរេព្៖	02	9286	1000	ឬ	www.ombo.nsw.gov.au	
•	 ថែ្ស�ូរេព្បន្ាន់�ាក់�្នឹ្ការរំលោភបំពានជនពិការ្្នាក់ជាតិ និ្ការល្វាេតបថហេ តាម�ូរេព្លលែ		

–	1800	880	052

mailto:feedback%40ndis.gov.au?subject=
http://www.ombo.nsw.gov.au
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សណួំររបសខ់្ញុំ អ្នកមដល្តវូទាកទ់ង ពត័៌រោនលមអែតិននទនំាកទ់នំង
ខ្ញុំរានការលេ៊ើបេួរ�ាក់�្នឹ្កម្មវិ្បីេតមប 
េតមួលលនៅតាមតំបន់មូល�្ាន (LAC)

St	Vincent	de	Paul	Society	NSW		
កម្មវិ្បីេតមបេតមួលលនៅតាមតំបន់មូល�្ានរបេ់
លោកអ្នក

�ូរេព្៖	1800	794	934	
អុបីថមល៖	LAC@vinnies.org.au
លគហ�ពំ័រ៖	https://lac.vinnies.org.au

ខ្ញុំតតូវការអ្នកបកថតប្្ាលរ់ាត់រា្ន ក់ TIS	្្នាក់ជាតិ �ូរេព្៖	131	450
លគហ�ពំ័រ៖	www.tisnational.gov.au

ខ្ញុំច្់និយាយល�ៅកាន់អ្នកណារា្ន ក់អំពបី NDIS គលតរា្ធានរា៉ា ប់រ្ជនពិការ្្នាក់ជាតិ �ូរេព្៖	1800	800	110	
លគហ�ពំ័រ៖	www.ndis.gov.au

ខ្ញុំមិនេបបាយចិត្ជាមួយនឹ្អ្នក្្លជ់ំនួយពិការ
ភាពរបេខ់្ញុំ

NSW	Ombudsman �ូរេព្៖	1800	451	524	
អុបីថមល៖	nswombo@ombo.nsw.gov.au
លគហ�ពំ័រ៖	www.ombo.nsw.gov.au

ខ្ញុំមិនេបបាយចិត្ជាមួយនឹ្�បីភា្ន ក់្ារ 
ឬកម្មវិ្បីជនពិការរ�្ាភិ បាលអូតស្្លបី

Commonwealth	Ombudsman �ូរេព្៖	1300	362	072	
អុបីថមល៖	ombudsman@ombudsman.gov.au
លគហ�ពំ័រ៖	www.ombudsman.gov.au

ខ្ញុំមិនេបបាយចិត្ជាមួយនឹ្្លិត្ល 
ឬលេវាកម្មថ�លខ្ញុំបាន�ិញ

ស្ថា ប័នល្វាបីពាណិជ្កម្មល�ាយយុត្ិ្ម៌លនៅ NSW �ូរេព្៖	13	32	30
លគហ�ពំ័រ៖	www.fairtrading.nsw.gov.au

ខ្ញុំតតូវការជំនួយល�ើម្បីរកលេវាតេ៊ូមតិ St	Vincent	de	Paul	Society	NSW		
កម្មវិ្បីេតមបេតមួលលនៅតាមតំបន់មូល�្ាន

�ូរេព្៖	1800	794	934	
អុបីថមល៖	LAC@vinnies.org.au	
លគហ�ពំ័រ៖	https://lac.vinnies.org.au

�នំាក់�នំ្េែំាន់ៗ

mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
https://lac.vinnies.org.au
http://www.tisnational.gov.au
http://www.ndis.gov.au
mailto:nswombo%40ombo.nsw.gov.au?subject=
http://www.ombo.nsw.gov.au
mailto:ombudsman%40ombudsman.gov.au?subject=
http://www.ombudsman.gov.au
http://www.fairtrading.nsw.gov.au
mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
https://lac.vinnies.org.au


សណួំររបសខ់្ញុំ អ្នកមដល្តវូទាកទ់ង ពត័៌រោនលមអែតិននទនំាកទ់នំង
ខ្ញុំច្់ចាត់ថច្វគ្គព័ត៌រានអំពបី NDIS 
ជាភាស្របេខ់្ញុំ

St	Vincent	de	Paul	Society	NSW		
កម្មវិ្បីេតមបេតមួលលនៅតាមតំបន់មូល�្ាន

�ូរេព្៖	1800	794	934	
អុបីថមល៖	LAC@vinnies.org.au
លគហ�ពំ័រ៖	https://lac.vinnies.org.au

ខ្ញុំច្់ភ្ាប់�នំាក់�នំ្ជាមួយមនុេ្សល្្ស្ល�ៀតថ�ល
រេល់នៅរានពិការភាព

េមព័ន្ភាពចតមុះ និ្ពិការភាព �ូរេព្៖	0431	430	871
អុបីថមល៖	info@ddalliance.org.au
លគហ�ពំ័រ៖	www.ddalliance.org.au

ខ្ញុំច្់ភ្ាប់�នំាក់�នំ្ល�ៅេហគមន៍របេខ់្ញុំ  
ឬ��ួលបានជំនួយល�ើម្បីចូលលតបបីតបាេល់េវាកម្ម�ម�
ល�ៀតរបេ ់រ�្ាភិបាល

តំណភ្ាប់ល�្ភាព NSW  
(Ability	Links	NSW)

�ូរេព្៖	(02)	9572	9684	(Sydney)
	 (02)	4905	0700	(Newcastle)

អុបីថមល៖	Ability.Links@vinnies.org.au	
លគហ�ពំ័រ៖	www.abilitylinksnsw.org.au

ខ្ញុំច្់ភ្ាប់�នំាក់�នំ្ជាមួយលេវាកម្មពហុវប្្ម ៌
នានាថ�លជួយោំត��លម់នុេ្សថ�លរានពិការភាព

េហករណល៍េវាកម្មេហគមន៍ជាតិពន្ (ECSC) �ូរេព្៖	02	9569	1288
អុបីថមល៖	admin@ecsc.org.au	
លគហ�ពំ័រ៖	www.ecsc.org.au

ខ្ញុំច្់និយាយជាមួយអ្នកណារា្ន ក់លនៅឯ Society 
អំពបីបញ្្នានា�ាក់�្នឹ្ឯកជនភាព 

St	Vincent	de	Paul	Society	NSW		
កម្មវិ្បីេតមបេតមួលលនៅតាមតំបន់មូល�្ាន

�ូរេព្៖	1800	794	934	
អុបីថមល៖	LAC@vinnies.org.au	
លគហ�ពំ័រ៖	https://lac.vinnies.org.au

ខ្ញុំច្់និយាយជាមួយអ្នកណារា្ន ក់លនៅឯ NDIS 
អំពបីបញ្្នានា�ាក់�្នឹ្ឯកជនភាព

គលតរា្ធានរា៉ា ប់រ្ជនពិការ្្នាក់ជាតិ �ូរេព្៖	03	5224	8348
�ូរេព្ចល័ត៖	0472	827	784
អុបីថមល៖	privacy@ndis.gov.au	

mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
https://lac.vinnies.org.au
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http://www.ecsc.org.au
mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=
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mailto:privacy%40ndis.gov.au?subject=
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ស្រោប់បញជាីផពញផលញននការិយាល័យ LAC នានារបស់ Vinnies  
និងផដើម្ីមសវេងរកអំពី្ពឹតតិការណ៍ LAC នានា ផោកអ្នកអាច៖

ចូលផមីលផគហទំព័ររបស់ផយីង៖ https://lac.vinnies.org.au

ចូលផមីលទំព័រផហវេសប៊៊ករបស់ ផយីង៖ ផនៅក្ននុងផហវេសប៊៊ក មសវេងរក ‘Vinnies LAC’ ផនៅផ្កាម ‘Groups’

ទូរសព្ទមកផយីង៖ 1800 794 934 (ស្រោប់ទូរសព្ទអ្នកបកម្ប្្ទាល់រោត់ 131 450 បន្ទាប់មកផស្នីស៊ំផលខ 1800 794 934)

អ៊ីមមលមកផយីង៖ LAC@vinnies.org.au

www

អាេយ�្ានមនការិយាល័យ VINNIES LAC លនៅតាមតំបន់មូល�្ានរបេខ់្ញុំ

https://lac.vinnies.org.au
mailto:LAC%40vinnies.org.au?subject=

