
ធម្មមនុុញ្ញញស្តីី�ពី�សេស្តីវាប្រ�ឆាំងំអំំសេពី�ហិិងាប្រ�សួារ
អំំពើ�ើហិិង្សាាគ្រួ�សួារ �ឺជាការរំពើ�ភពើ�ើសិិទ្ធិិិមនុុសិសរបស់ិបុ�គ�ម្នាា ក់់។ មនុុសិស
គ្រួ�ប់របូម្នានុសិិទ្ធិិមិនុុសិសសិក់� ពើ�ើមីើរស់ិពើ�ពើ�យគ្មាា នុអំំពើ�ើហិងិ្សាា។
អំង្សាគការ Berry Street ផ្តត�់ពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិគ្រួបឆាំងំ្សាអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារ ពើ�ក់ាងុ្សា
តំំបន់ុភា�ខាង្សាពើ�ើង្សាទ្ធិើគ្រួក់ងុ្សាមែម�ប៊នុ (ពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិគ្រួបឆាំងំ្សាអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារ
តំំបន់ុភា�ខាង្សាពើ�ើង្សា) និុង្សាពើ�ក់ាុង្សាតំំបន់ុភា�ខាង្សា�ិច (ពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិគ្រួបឆាំងំ្សា
អំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារតំំបន់ុភា�ខាង្សា�ិច)។ 
សិិទ្ធិិិទ្ធិទ្ធិួ�បានុសិុវតំិិភា�របស់ិ�នុរង្សាពើគ្រួគ្មាះមែ��ពើ�រស់ិរានុម្នានុ�ើ វ ិតំ�ឺជា
ពើគ្មា�បំណង្សាចមីង្សានៃនុពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិគ្រួបឆាំងំ្សាអំំពើ�ើហិិង្សាាគ្រួ�សួាររបស់ិពើយើង្សា 
ពើហិើយនឹុង្សាគ្រួតំវូបានុគ្មាគំ្រួទ្ធិពើ�គ្រួ�ប់មែផ្តាក់នៃនុការអំនុុវតំតរបស់ិពើយើង្សា។ 
ពើសិវារបស់ិពើយើង្សា គ្មាគំ្រួទ្ធិ�នុរង្សាពើគ្រួគ្មាះមែ��ពើ�រស់ិរានុម្នានុ�ើវតិំ   នៃនុអំំពើ�ើហិិង្សាា
គ្រួ�សួារ និុង្សាកូ់នុៗរបស់ិ�ួក់ពើ� ម្នានុរមួទាំងំ្សាគ្រួសិតើមែ��បានុផ្តត�់ពើភទ្ធិ�ើកំ់ពើណើ តំ ពើហិើយ
គ្រួបតិំ�័ទ្ធិពិើភទ្ធិផ្តុយុគ្មាា  និុង្សាមនុុសិសមក់�ើសិហិ�មន៍ុគ្រួសិើគ្រួសិឡាញ់់គ្រួសិើ គ្រួបសុិគ្រួសិឡាញ់់
គ្រួបសុិ អំាក់គ្រួសិឡាញ់់ពើភទ្ធិទាំងំ្សា�ើរ អំាក់បតរូពើភទ្ធិ អំនុតរពើភទ្ធិ និុង្សាអំាក់ម្នានុពើភទ្ធិគ្រួបសុិផ្តង្សា
គ្រួសិើផ្តង្សា (LGBTIQ+) តាមរយៈក់មាវធិីើអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារមយួចំនួុនុ
ធំី។ ពើសិវាខ្លះះះរបស់ិពើយើង្សាក៏់ពើធីើើការជាមយួបុរសិមែ��បានុផ្តត�់ពើភទ្ធិ�ើកំ់ពើណើ តំ ពើហិើយ
គ្រួបតិំ�័ទ្ធិពិើភទ្ធិផ្តុយុគ្មាា  មែ��គ្រួតំវូបានុពើ�កំ់ណត់ំថាជា�នុរង្សាពើគ្រួគ្មាះនៃនុអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារ 
និុង្សាជាអំាក់គ្រួបគ្រួ�ឹតំតអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារផ្តង្សាមែ�រ។
ពើយើង្សាចង់្សាពើធីើើឱ្យយគ្រួបាក់�ថា ពើយើង្សាផ្តត�់�ូនុអំាក់នូុវពើសិវាមែ��ពើ�ះើយតំបពើ�នឹុង្សាតំគ្រួមវូការ
ផុ្ទា�់ខ្លះះួនុរបស់ិអំាក់។ ធីមានុុញ្ញញពើនុះ�ូសិបញ្ជាា ក់់�ើការពើបតជាា ចិតំតរបស់ិពើយើង្សាចំពើ�ះ
អំាក់ ខ្លះណៈពើ��មែ��អំាក់ចូ�ពើគ្រួបើគ្រួបាស់ិការគ្មាគំ្រួទ្ធិ និុង្សា�ំនួុយ�ើអំង្សាគការ Berry 
Street។ ពើយើង្សាពើបតជាា ចិតំតផ្តត�់�ូនុការគ្មាគំ្រួទ្ធិមែ��ម្នានុ�ុណភា�ខ្លះពស់ិ ��់អំាក់ពើគ្រួបើ
គ្រួបាស់ិពើសិវារបស់ិពើយើង្សាទាំងំ្សាអំស់ិពើ�យគ្មាា នុការពើរ ើសិពើអំើង្សា។

ការសេ�ីជ្ញាា ចិិតី្តចំិសេ�ះសេស្តីវារ�ស់្តីសេ��ង 
ពើសិវា �ំនួុយ និុង្សាការគ្មាគំ្រួទ្ធិរបស់ិពើយើង្សានឹុង្សា៖
• មិនុ�ិតំនៃ�ះ
• រមួបញ្ញូ�ូ និុង្សាពើគ្មារ�
• ម្នានុការពើ�ះើយតំបខាង្សាវបីធីម៌
• ទ្ធិទ្ធិ�ួសាគ �់តំគ្រួមវូការ និុង្សាកា�ៈពើទ្ធិសិៈនុើមយួៗផុ្ទា�់ខ្លះះួនុរបស់ិអំាក់
• �ូនុ�ំណឹង្សា��់អំាក់អំំ�ើសិិទ្ធិិរិបស់ិអំាក់ និុង្សាអំំ�ើ�ពើគ្រួមើសិ គ្រួ�មទាំងំ្សាពើសិវានានា

មែ��ម្នានុសិគ្រួម្នាប់អំាក់ និុង្សាកូ់នុៗរបស់ិអំាក់
• តំស៊ិមូតិំសិគ្រួម្នាប់អំាក់ និុង្សាកូ់នុៗរបស់ិអំាក់
• គ្មាគំ្រួទ្ធិអំាក់ក់ាងុ្សាការពើធីើើសិពើគ្រួមចចិតំតសិគ្រួម្នាប់អំាក់ និុង្សាកូ់នុៗរបស់ិអំាក់ 
• �ួយអំាក់ក់ាងុ្សាការ�ិតំអំំ�ើហានិុភ័យនាពើ��បចូុបីនុាណាមយួមែ��អំាក់ 

 និុង្សាកូ់នុៗរបស់ិអំាក់ម្នានុ គ្រួ�មទាំងំ្សាសិវុតំិិភា�របស់ិអំាក់

សិ្តីទ្ធិិិរ�ស់្តីអំនក 
ពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិគ្រួបឆាំងំ្សាអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួាររបស់ិអំង្សាគការ Berry Street ពើបតជាា
ចិតំតពើ�ើមីើធានាថាអំាក់�ឹង្សាអំំ�ើសិិទ្ធិិរិបស់ិអំាក់ ខ្លះណៈកំ់�ុង្សាទ្ធិទ្ធិ�ួការគ្មាគំ្រួទ្ធិ�ើ�ួក់ពើយើង្សា។ 
ពើ�ពើ��ចូ�ពើគ្រួបើគ្រួបាស់ិពើសិវារបស់ិពើយើង្សា អំាក់ និុង្សាកូ់នុៗរបស់ិអំាក់ម្នានុសិិទ្ធិិ៖ិ
• ម្នានុអារមាណ៍ ពើហិើយម្នានុសិវុតំិិភា�
• គ្រួតំវូបានុពើ�សាត ប់ ពើហិើយ�ឹង្សាឮ�ើអារមាណ៍
• គ្រួតំវូបានុពើ�គ្រួបគ្រួ�ឹតំតិពើ�ពើ�ើពើ�យម្នានុពើសិចក់តើនៃ�ះ�ាូរ និុង្សាការពើគ្មារ�ទាំក់់ទ្ធិង្សា

នឹុង្សាអំតំតសិញ្ជាញ ណ វបីធីម៌ សិមតំភិា� ពើយនុឌ័័រ ចំណង់្សាចំណូ�ចិតំតផ្តះូវពើភទ្ធិ  
ខាង្សាផ្តះូវវញិ្ជាញ ណ និុង្សា ឬសាសិនា

• គ្រួតំវូបានុផ្តត�់�ូនុ�័ត៌ំម្នានុគ្រួតឹំមគ្រួតំវូ 
• ពើធីើើការសិពើគ្រួមចចិតំតពើ�យខ្លះះួនុឯង្សា
• ពើធីើើបណតឹ ង្សាតំវាា និុង្សា/ឬផ្តត�់មតិំពើ�ះើយតំបអំំ�ើពើសិវា
• ម្នានុ�ក់ខណៈឯក់�នុ និុង្សាសិម្នាា ត់ំ*
* សិមូពើមើ�មែផ្តាក់៖ ពើតំើពើ�អាច�ិភាក់ា�័ត៌ំម្នានុជាមយួមនុុសិសឯពើទ្ធិៀតំ ពើ�យមិនុម្នានុការ
យ�់គ្រួ�ម�ើខ្លះាុំពើ�ពើ��ណា?

សេធើ�ការ រមួ្មគ្នាន  
គ្រួ�ប់ពើសិវា និុង្សាបរកិាសិរបស់ិពើយើង្សា�ឺជាក់មែនុះង្សាមែ��គ្មាា នុអំំពើ�ើហិិង្សាា។ មនុុសិស
ទាំងំ្សាអំស់ិមែ��ចូ�ពើគ្រួបើគ្រួបាស់ិពើសិវា និុង្សាក់មាវធិីើរបស់ិពើយើង្សា �ួរមែតំម្នានុអារមាណ៍ 
ពើហិើយម្នានុសិុវតំិិភា�។ អំង្សាគការ Berry Street ពើបតជាា ចិតំតគ្មាគំ្រួទ្ធិ��់មនុុសិស
ទាំងំ្សាអំស់ិមែ��ចូ�ពើគ្រួបើគ្រួបាស់ិពើសិវារបស់ិពើយើង្សា ឱ្យយម្នានុអារមាណ៍សិុវតំិិភា� និុង្សា
គ្រួតំវូបានុពើ�សាត ប់។
ពើ�ពើ��ពើយើង្សាពើធីើើការរមួគ្មាា ពើ�ើមីើ�ួយ និុង្សាគ្មាគំ្រួទ្ធិអំាក់ ពើយើង្សាពើសិាើសិុំឱ្យយអំាក់៖
• គ្រួបគ្រួ�ឹតំតចំពើ�ះបុ�គ�ិក់របស់ិពើយើង្សា និុង្សាអំាក់ពើគ្រួបើគ្រួបាស់ិពើសិវាឯពើទ្ធិៀតំរបស់ិពើយើង្សា

ពើ�យក់តើពើគ្មារ�
• ផ្តត�់មក់ពើយើង្សានូុវមតិំពើ�ះើយតំបរបស់ិអំាក់ ពើ�ើមីើឱ្យយពើយើង្សា�ឹង្សាថាពើតំើពើយើង្សា

កំ់�ុង្សាពើធីើើការអំើើខ្លះះះបានុ�អ និុង្សាចំណុចណាខ្លះះះមែ��ពើយើង្សាគ្រួតំវូការមែក់�មអ។ 

ឯកជនុភាពី 
ការចូ�រមួរបស់ិអំាក់ពើ�ក់ាុង្សា ពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិគ្រួបឆាំងំ្សាអំំពើ�ើហិិង្សាាគ្រួ�សួាររបស់ិ
អំង្សាគការ Berry Street �ឺជាការសិា័គ្រួ�ចិតំត។ �័ត៌ំម្នានុ�ក់់�័នុកិាន់ុមែតំពើគ្រួចើនុមែ��
ពើយើង្សា�ឹង្សាអំំ�ើកា�ៈពើទ្ធិសិៈរបស់ិអំាក់ ពើយើង្សាក៏់នឹុង្សាអាចផ្តគូរផ្តគង្សាពើសិវា និុង្សា�ំបូនាា នុរបស់ិ
ពើយើង្សាពើ�តាមតំគ្រួមវូការរបស់ិអំាក់បានុកាន់ុមែតំគ្រួបពើសិើរពើ�ើង្សា។ ពើទាំះយ៉ាា ង្សាណាក៏់ពើ�យ 
វាមែតំង្សាមែតំជាសិិទ្ធិិិរបស់ិអំាក់ជានិុចូ ពើ�ក់ាងុ្សាការសិពើគ្រួមចនូុវអំើើមែ��អំាក់ចង់្សាគ្រួបាប់មក់
ពើយើង្សា។
�័ត៌ំម្នានុមែ��អំាក់ផ្តត�់មក់ពើយើង្សា ក៏់អាចគ្រួតំវូបានុយក់ពើគ្រួបើពើ�ើមីើ�ួយពើយើង្សា ក់ាងុ្សាការ
បញ្ញានូុអំាក់ពើ�កាន់ុពើសិវាពើផ្តសង្សាពើទ្ធិៀតំ ពើហិើយពើយើង្សានឹុង្សាមែសិើង្សារក់ការយ�់គ្រួ�ម�ើអំាក់ជា
និុច ូ ពើ�ើមីើនឹុង្សាពើធីើើ�ូចពើនាះ។ �័ត៌ំម្នានុមែ��គ្មាា នុអំតំតសិញ្ជាញ ណ ក៏់អាចគ្រួតំវូបានុយក់
ពើគ្រួបើមែ�រ សិគ្រួម្នាប់រាយការណ៍ពើ�កាន់ុសិាប័នុនានា មែ��ផ្តដ�់ម�ូនិុធិី��់ចំនួុនុ
អំតិំ�ិ�នុមយួចំនួុនុមែ��ពើយើង្សាកំ់�ុង្សាពើធីើើការជាមួយ និុង្សាសិគ្រួម្នាប់ពើគ្មា�បំណង្សាក់ាងុ្សា
ការធានា�ុណភា� ការគ្រួសាវគ្រួជាវ និុង្សាការវាយតំនៃមះ។

យើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើ យើយើយើយើយើ យើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើ យើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើ យើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើយើ
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ការចូិលសេប្រ��ប្រ�ស់្តីព័ីត៌្តមានុ 
�័ត៌ំម្នានុសិតើ�ើចាប់ឯក់�នុភា� អំនុុញ្ជាញ តំឱ្យយអំាក់ពើមើ��័ត៌ំម្នានុណាមយួអំំ�ើអំាក់មែ��អំង្សាគការ Berry Street រក់ាទ្ធិកុ់។ អំាក់អាចពើសិាើសិុំចូ�ពើមើ�កំ់ណត់ំគ្រួតារបស់ិអំាក់
មែ��អំង្សាគការ Berry Street រក់ាទ្ធិកុ់ ពើ�យពើសិាើសិុំសិម្នា�ិក់បុ�គ�ិក់មែ��អំាក់ម្នានុទ្ធិនំាក់់ទ្ធិនំុង្សាជាពើទ្ធិៀង្សាទាំត់ំជាមួយ ឬអំាក់គ្រួ�ប់គ្រួ�ង្សាជាន់ុខ្លះពស់ិរបស់ិពើសិវាអំាក់ឯក់ពើទ្ធិសិ
គ្រួបឆាំងំ្សាអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារ។ មា�ង្សាវញិ់ពើទ្ធិៀតំ អំាក់អាចទាំក់់ទ្ធិង្សាមន្រ្តីនុតើមែផ្តាក់ឯក់�នុភា�របស់ិអំង្សាគការ Berry Street ដោ�យទូូរស័័ព្ទទដោ�ដោ�ខ 03 9429 9266។ 

�ទ្ធិ�បញ្ញញតិី្តនានាទាក់ទ្ធិងនឹុងការចែចិករំចែលកព័ីត៌្តមានុ•

ពើ�ពើគ្រួកាម�ពើគ្រួម្នាង្សាទាំក់់ទ្ធិង្សានឹុង្សាការមែចក់រំមែ�ក់�័ត៌ំម្នានុរបស់ិកុ់ម្នារ (CISS) និុង្សា�ពើគ្រួម្នាង្សាទាំក់់ទ្ធិង្សានឹុង្សាការមែចក់រំមែ�ក់�័ត៌ំម្នានុអំំពើ�ើហិិង្សាាគ្រួ�សួារ (FVISS) អំង្សាគការនានា
មែ��គ្រួតំវូបានុយ�់គ្រួ�ម (�ូចជា អំង្សាគការ Berry Street) អាចមែចក់រមំែ�ក់�័ត៌ំម្នានុ ពើ�យគ្មាា នុការយ�់គ្រួ�មជាមួយអំង្សាគការឯពើទ្ធិៀតំមែ��ម្នានុការយ�់គ្រួ�ម គ្រួបសិិនុពើបើ
�័ត៌ំម្នានុពើនុះផ្តស�ើផ្តាយអំំ�ើសិខុុ្លះម្នា�ភា� និុង្សាសិវុតំិិភា�កុ់ម្នារ ឬទាំក់់ទ្ធិង្សានឹុង្សាការវាយតំនៃមះ និុង្សាការគ្រួ�ប់គ្រួ�ង្សាហានិុភ័យនៃនុអំំពើ�ើហិងិ្សាាគ្រួ�សួារចំពើ�ះកុ់ម្នារ។ ការយ�់គ្រួ�ម
ពើ�មែតំតំគ្រួមវូឱ្យយម្នានុ �ើ�នុរង្សាពើគ្រួគ្មាះពើ�ញ់វយ័មែ��ពើ�រស់ិរានុម្នានុ�ើវតិំ គ្រួបសិិនុពើបើ�័ត៌ំម្នានុពើនាះមិនុទាំក់់ទ្ធិង្សានឹុង្សាការវាយតំនៃមះ ឬគ្រួ�ប់គ្រួ�ង្សាហានិុភ័យ កុ់ម្នាររង្សាពើគ្រួគ្មាះមែ��ពើ�
រស់ិរានុម្នានុ�ើវតិំពើទ្ធិ។ 
ពើ�ពើ��ណាមែ��អាចពើធីើើពើ�បានុ ពើយើង្សានឹុង្សាមែសិើង្សារក់ការយ�់គ្រួ�មរបស់ិអំាក់ មនុុនឹុង្សាមែចក់ចាយ�័ត៌ំម្នានុ ពើទាំះជាយ៉ាា ង្សាណាក់តើ ក់ាងុ្សាក់រណើ បនុាន់ុ និុង្សាហានិុភ័យខ្លះពស់ិ ការពើធីើើ
�ូចពើនុះអាចមែតំង្សាមែតំមិនុអាចពើធីើើបានុពើទ្ធិ។

ដោ�ើដោ�ដោព្ទ�ណាដែ��ដោ�អាចពិ្ទភាក្សាាព័្ទ�៌មានជាមួួយមួនុស័សឯដោទូៀ� ដោ�យមិួនមានការយ�់ព្រព្ទមួព្ទើខុំ�?
• ពើ�កា�ៈពើទ្ធិសិៈណាមែ��ម្នានុការគ្រួ�យួបារមភយ៉ាា ង្សាខាះ ងំ្សាអំំ�ើសិវុតំិិភា�របស់ិអំាក់ ឬសិវុតំិិភា�របស់ិកូ់នុអំាក់
• ពើ�ពើ��មែ��ពើយើង្សាចាបំាច់គ្រួតំវូផ្តត�់ផ្តត�់�័ត៌ំម្នានុ សិគ្រួម្នាប់�ំពើណើ រការនុើតិំវធិីើរបស់ិតុំ�ការ
• គ្រួបសិិនុពើបើពើយើង្សាពើ�ឿជាក់់ថា ម្នានុការ�ំរាមកំ់មែហិង្សាធីាន់ុធីារ��់សិខុ្លះភា� និុង្សាសិវុតំិិភា�សាធារណៈ។
ពើយើង្សានឹុង្សាខិ្លះតំខំ្លះឱ្យយអំស់ិ�ើសិមតំភិា�ពើ�ើមីើរក់ា�័ត៌ំម្នានុរបស់ិអំាក់ អំំ�ើ�័ត៌ំម្នានុមែ��ពើយើង្សាបានុមែចក់រមំែ�ក់ និុង្សាអំង្សាគការមែ��ពើយើង្សាបានុមែចក់រមំែ�ក់�័ត៌ំម្នានុជាមយួ។
• សិមូពើមើ�ផ្តង្សាមែ�រទ្ធិគ្រួមង់្សាមែបបបទ្ធិពើ�ើ ការយ�់គ្រួ�មពើ�ើមីើមែចក់រមំែ�ក់�័ត៌ំម្នានុ ជាមយួអំាក់ផ្តត�់ពើសិវាពើផ្តសង្សាពើទ្ធិៀតំសិគ្រួម្នាប់�័ត៌ំម្នានុបមែនុមិ 

ប្រ��់សេ��ងអំំពី�អំើ�ចែ�លអំនក�ិត្តសេ��ញ
អំាក់ម្នានុសិិទ្ធិិផិ្តត�់មតិំពើ�ះើយតំប ឬការតំវាាអំំ�ើបញ្ជាា ណាមយួទាំក់់ទ្ធិង្សានឹុង្សាពើសិវាមែ��ពើយើង្សាផ្តត�់�ូនុ។
គ្រួបសិិនុពើបើអំាក់ម្នានុបញ្ជាា ណាមយួជាមយួពើសិវារបស់ិពើយើង្សា ពើយើង្សាចង់្សាពើធីើើការជាមួយអំាក់ពើ�ើមីើរក់�ំពើណាះគ្រួសាយ�ូនុ។
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