
យ�ើង�ល់ថាកុមារ �ុវជន និងប្ករុមប្គួសារ គួរដតមានសុវត្ិភាព ចយប្មើនលូតលាស់ និងក្តើសងឹតឹម។

ធមមនុញ្ញញ ស័្ត�ព្ទ�យស័វាកមមអតិថិិ�នធមមនុញ្ញញ ស័្ត�ព្ទ�យស័វាកមមអតិថិិ�ន
ការយប្តជ្ញាា ចិត្តរបស់័យ�ើងចំយពាះអ្នក

BS
X-

CS
C-

20
04

-K
HM

ER



ធមមនុញ្ញញ ស័្ត�ព្ទ�យស័វារបស់័យ�ើងធមមនុញ្ញញ ស័្ត�ព្ទ�យស័វារបស់័យ�ើង
�ម្មនុញ្ញញាស្តើពើយសវារបស់យនលះគូសបញ្្ជ ក់ពើការយប្តជាា ចិត្តផ្តល់យសវារបស់អង្គការ Berry Street ែល់អ្នក ដែលជាអតិថិជនរបស់យ�ើង។ យ�ើងមានការយប្តជាា ចិត្តផ្តល់យសវាប្បកប

 យោ�គុ�ភាពខ្ពស់យោ�គា្ម នការយរ ើសយអើង។ យ�ើងប្បតឹងដប្បងយ�្ើការជាមួ�អ្នកយែើមីើសយប្មចរាននូវលទ្ផលល្អ។ យ�ើងអាចយរៀនែតឹងពើអ្នកអំពើអ្ើៗដែលយ�ើងយ�្ើរានល្អ 

 និងដផ្នកណាខ្លះដែលយ�ើងប្តូវដកលម្អ ។ យ�ើងស្ាគមន៍ចំយពាលះព័ត៌មានប្តលប់ និងយោបល់របស់អ្នក យ�ើ�យោលះប្សា�ប�្តតឹ ងយោ��កចិត្តទុកោក់បំផុត។

ប្របវត្តិរបស់័យ�ើង-យ�ើងមកព្ទ�ណ្តាប្របវត្តិរបស់័យ�ើង-យ�ើងមកព្ទ�ណ្តា
បយងើើតយ�ើងយៅឆា្ន 1ំ877 ជា Victorian Infant Asylum សកម្មភាពែ៏សំខាន់របស់អង្គការ Berry Street គឺដតងដតការពារកុមារដែលប្តូវការជំនួ� យ�ើ�និងពប្ងតឹងប្ករុមប្គួសារ
យែើមីើឲ្យពួកយគអាចផ្តល់ការដថទារំានល្អជាងមុន សប្មាប់កូនរបស់ពួកយគ។ ពើប្គាែំបូង ការប្បឈម�ំជាងយគបង្អស់របស់យ�ើងគឺភាពប្កើប្ក និងអប្តាស្ាប់របស់កុមារមានកប្មិត
ខ្ពស់។ យគាលបំ�ងចមីងរបស់យ�ើងគឺគាបំ្ទមា្ត �ដែលមិនរានយរៀបការ ប្តូវរានយគយរាលះបង់យ�ល ោក់ឲ្យយៅឯយកា ឬយគមិនទទួលសា្គ ល់ យ�ើ�និងកូនរបស់ពួកយគ យ�ើ�
ដស្ងរកផ្ទលះថ្មើសប្មាប់ទារក និងកុមារដែលប្តូវរានយគយរាលះបង់យ�ល។ 

យ�ើងទទួលសា្គ ល់ថាយ�ើងជាដផ្នកននប្បព័ន្សុខុមាលភាពកុមារ ែ៏ទូលំទូលា�មួ�ដែលរានបំដបកបំរាក់ប្ករុមប្គួសារ និងស�គមន៍អាបូរ ើជើនយោ��កកូនរបស់ពួកយគយចញ
យ�ើ�ជាប្បព័ន្មួ�ននការដថទាតំាមស្ាប័ន ដែលយៅក្នុងយនាលះមានកុមារជាយប្ចើនទទួលរងនូវការយ�្ើទុកខយទាស និងភាពខ្លះខាតបដន្មយទៀត។ ប្ករុមប្បតឹកាភិិរាលរបស់យ�ើងរាន
យ�្ើយសចក្តើសំុយទាសជាផ្ូវការយៅឆា្ន  ំ2006 ចំយពាលះការអនុវត្តក្នុងអតើតកាលទាងំយនលះ យ�ើ�យលើកតយមើើងផលប្បយោជន៍កុមារខ្ពស់ជាងការគិតគូរយផេងៗយទៀតទាងំអស់យៅក្នុង
 អភិិរាលកិច្ចអង្គការរបស់ខ្ួន។

បចុុបបន្នកាលរបស់័យ�ើង-យ�ើងយ�ឯណ្តាស័ព្ទវថ្ងៃថិៃយនះបចុុបបន្នកាលរបស់័យ�ើង-យ�ើងយ�ឯណ្តាស័ព្ទវថ្ងៃថិៃយនះ
សព្នថៃយនលះ អង្គការ Berry Street គឺជាអង្គការសុខុមាលភាពប្គួសារ និងកុមារឯករជ្យ�ំជាងយគបង្អស់ក្នុងរែឋវចិតូរ ើោ៉ា ។យ�ើងផ្តល់យសវាកម្មជាយប្ចើនប្បយភិទែល់កុមារ �ុវជន ស្ត្រាស្តើ 
និងប្គួសារយៅទូទាងំតំបន់ទើប្ករុង ភូិមិភាគ និងជនបទក្នុងរែឋវចិតូរ ើោ៉ា ។ ក្នុងបរបិទដែលមានការគាបសងើត់យកើនយ�ើងយលើកុមារ ការប្បឈម�ំជាងយគបង្អស់សព្នថៃយនលះគឺ៖

• យែើមីើជួ�កុមារ និង�ុវវ�័យងើបផុតពើផលប៉ាលះពាល់ែ៏�ៃន់�ៃរននការយ�្ើទុកខយទាស ការមិន�កចិត្តទុកោក់ និងអំយពើ�ងិា

• យែើមីើជួ�ស្ត្រាស្តើឲ្យអាចរកាខ្ួនពួកយគ និងកូនរបស់ពួកយគឲ្យមានសុវត្ិភាពរចួផុតពើអំយពើ�ងិាក្នុងប្គួសារ

• យែើមីើជួ�មា្ត � និងឪពុកដែលជួបការពិរាកឲ្យក្ា�ជាមាតាបិតាដែលពួកយគចង់យ�្ើ
• យែើមីើចូលរមួវភិាគទានែល់ និងតស៊ូមតិយែើមីើឲ្យមានស�គមន៍មួ�ដែលលកខ�ៈចូលរមួយប្ចើន និងមាន�ុត្តិ�ម៌ជាងមុន។

គុណតថ្ងៃមៃរបស់័យ�ើងគុណតថ្ងៃមៃរបស់័យ�ើង
គុ�តនម្ែ៏សំខាន់ទាងំប្រារំបស់អង្គការ Berry Street គឺយសចក្តើក្ាហាន សុច្ចរតិភាព យសចក្តើយគារព គ�យន�្យភាព  
និងការយ�្ើការជាមួ�គា្ន ។ គុ�តនម្ទាងំយនលះតប្មង់ទិសយ�របស់ប្គប់សកម្មភាពទាងំអស់ ដែលយ�ើងយ�្ើ៖

• • យស័ចក្ត�កាៃ ហាន៖យស័ចក្ត�កាៃ ហាន៖ មិនចុលះ�ញ់ រកាក្តើសងឹតឹម និងតស៊ូមតិឲ្យមាន ’ភាព�ុត្តិ�ម៌’។

• • សុ័ចុរតិភាព្ទ៖សុ័ចុរតិភាព្ទ៖ យសា្ម លះប្តង់ចំយពាលះពិភិពយលាកយ�ើង

• • យស័ចក្ត�យោរព្ទ៖យស័ចក្ត�យោរព្ទ៖ ទទួលសា្គ ល់វបី�ម៌ ប្បនព�ើ  អត្តសញ្ញា � សិទ្ិ តប្មូវការ និងយសចក្តើប្បថា្ន របស់មនុសេមា្ន ក់ៗ

• • គណយន�្យភាព្ទ៖គណយន�្យភាព្ទ៖ ពិនិត្យជាប្ប�នូំវវ�ិើដែលយ�ើងអាចដកលម្អ យោ�យប្បើប្រាស់ចំយ�លះែតឹង និងបទពិយសា�ន៍ពើអ្ើដែល
មានែំយ�ើ រការល្អ និងធានាថា�នធាន និងប្ទព្យសមីត្តិទាងំអស់របស់យ�ើង ប្តូវរានយប្បើប្រាស់ឲ្យរានល្អបំផុតដែល
អាចយ�្ើយៅរាន

• • យធវើការជ្ញាម�ួោ្ន ៖យធវើការជ្ញាម�ួោ្ន ៖ យ�្ើការជាមួ�អតិថិជនរបស់យ�ើងជាមួ�គា្ន  និងស�ការ ើរបស់យ�ើង យែើមីើដចករដំលក
 ចំយ�លះែតឹង គំនិត �នធាន និងបំ�ិន។

សិ័ទ្ិឯក�នសិ័ទ្ិឯក�ន
ការចូលរមួរបស់អ្នកយៅក្នុងកម្មវ�ិើ Berry Street គឺយោ�ការស្ម័ប្គចិត្ត។ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្កាន់ដតយប្ចើនដែលយ�ើងែតឹងអំពើស្ានភាពរបស់អ្នក យ�្ើឲ្យយ�ើងអាចតប្មូវយសវាកម្ម 

 និងការគាបំ្ទរបស់យ�ើង ឲ្យប្តូវតាមតប្មូវការរបស់អ្នករានកាន់ដតប្បយសើរ។ យទាលះោ៉ា ងណាក្តើ វាយៅដតជាសិទ្ិរបស់អ្នកក្នុងការសយប្មចពើអ្ើដែលអ្នកចង់ប្រាប់យ�ើង។

ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ ក៏អាចប្តូវរានយប្បើប្រាស់យែើមីើជួ�ក្នុងការបញ្ញ្ជូ នអ្នកយៅកាន់យសវាកម្មយផេងៗយទៀតដែរ។ ព័ត៌មានដែលមិនមានបញ្្ជ ក់អត្តសញ្ញា � ក៏អាចប្តូវរាន
យប្បើប្រាស់ដែរសប្មាប់រ�ការ�៍យៅអង្គភាពផ្តល់មូលនិ�ិ ស្តើពើចំនួនអតិថិជនដែលយ�ើងកំពុងយ�្ើការជាមួ� និងសប្មាប់ការធានាគុ�ភាព ការប្សាវប្ជាវ និងការវា�តនម្។

ការទទួលបានព្ទត័ម៌ានការទទួលបានព្ទត័ម៌ាន
ចាប់ស្តើពើសិទ្ិឯកជន និងការការពារទិន្នន័� (ឆា្ន ២ំ០១៤) អនុញ្ញា តឱ្យ្យអ្នកយមើលយ�ើញព័ត៌មានទាងំអស់ដែលអង្គការ Berry Street មានអំពើអ្នក។ អ្នកអាចយស្នើសំុកំ�ត់ប្តា
របស់ Berry Street អំពើអ្នក យោ�ទាក់ទងមកបុគ្គលិកដែលអ្នកកំពុងយ�្ើការជាមួ�។ ប្បសិនយបើអ្នកដលងយ�្ើការជាមួ�យសវាកម្មយនលះយទៀតយ�ើ� អ្នកអាចទាក់ទងមក
អ្នកប្គប់ប្គងជាន់ខ្ពស់ននកម្មវ�ិើយនលះ ដែលរានផ្តល់ការគាបំ្ទែល់អ្នក។ មា៉ាងយទៀត អ្នកអាចទាក់ទងអ្នកទទួលបន្ទុកវសិ័�ឯកជនភាពក្នុងអង្គការ Berry Street តាមទូរស័ព្ទ
យលខ 03 9429 9266។

បទបញ្ញញត្តិស័្ត�ព្ទ�ការចែចករចំែលកព្ទត័ម៌ានបទបញ្ញញត្តិស័្ត�ព្ទ�ការចែចករចំែលកព្ទត័ម៌ាន*

យប្កាមកម្មវ�ិើននការដចករដំលកព័ត៌មានរបស់កុមារ (CISS) និងកម្មវ�ិើននការដចករដំលកព័ត៌មានអំពើអំយពើ�ងិាក្នុងប្គួសារ (FVISS) អង្គការដែលប្តូវរានផីល់សិទ្ិ (ែូចជា
អង្គការ Berry Street) អាចដចករដំលកព័ត៌មានយោ�គា្ម នការ�ល់ប្ពម ជាមួ�អង្គការដែលប្តូវរានផីល់សិទ្ិទាងំឡា� ប្បសិនយបើព័ត៌មានយនលះបយងើើនសុខុមាលភាព និង
សុវត្ិភាពកុមារ ឬទាក់ទងនតឹងការវា�តនម្ និងការប្គប់ប្គងហានិភិ័�ននអំយពើ�ងិាក្នុងប្គួសារសប្មាប់កុមារ។ ការផីល់ការ�ល់ប្ពមប្តូវមាន ពើជនរងយប្គាលះយពញវ�័ដែលរចួ

 ផុតពើអំយពើ�ងិាក្នុងប្គួសារ យលើកដលងដតព័ត៌មានយនាលះទាក់ទងនតឹងការវា�តនម្ ឬការប្គប់ប្គងហានិភិ័�របស់កុមារដែលជាជនរងយប្គាលះរចួផុតពើអំយពើ�ងិាក្នុងប្គួសារ ។

យ�ើងនតឹងយស្នើសំុការ�ល់ប្ពមពើអ្នកជាមុន មុននតឹងដចករដំលកព័ត៌មាន យៅយពលណាអាចយ�្ើយៅរាន ប៉ាុដន្តក្នុងករ�ើ បនា្ទ ន់ និងមានហានិភិ័�ខ្ពស់ កិច្ចយនលះអាចមិនយ�្ើយៅរាន
ជានិច្ចយនាលះយទ។



យតើយគអាចពិភាកាព័ត៌មានជាមួ�មនុសេយផេងយទៀតយោ�គា្ម នការ�ល់ប្ពមពើខាុ ំ រានយៅយពលណា?

• យៅយពលដែលមានការប្ពួ�រារម្ភខ្ាងំអំពើសុវត្ិភាពរបស់អ្នក ឬសុវត្ិភាពរបស់កូនអ្នក
• យៅយពលដែលយ�ើងប្តូវរានតប្មូវ ឲ្យមានកាតព្កិច្ចផ្តល់ព័ត៌មានសប្មាប់នើតិវ�ិើតុលាការ។
• ប្បសិនយបើយ�ើងយជឿជាក់ថាអាចមានយប្គាលះថា្ន ក់�ៃន់�ៃរែល់សុខភាព និងសុវត្ិភាពសាធារ�ៈ។

យ�ើងនតឹងខិតខំឱ្យ្យអស់ពើសមត្ភាព យែើមីើរកាឲ្យអ្នកប្ជាបអំពើព័ត៌មានដែលយ�ើងរានដចករដំលក និងអង្គការដែលយ�ើងរានដចករដំលកជាមួ�។

*សូមយមើលផងដែរ “ទប្មង់ដបបបទននការផីល់ការ�ល់ប្ពមឲ្យដចករដំលកព័ត៌មានជាមួ�ស្ាប័នផ្តល់យសវាកម្មយផេងៗយទៀត សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្ម”

អតិថិិ�នអត�តកាល និងប្រគួសារព្ទួកយគអតិថិិ�នអត�តកាល និងប្រគួសារព្ទួកយគ
យសវាកម្មគាបំ្ទ និងផ្តល់ព័ត៌មានរបស់អង្គការ Heritage មានសប្មាប់ជួ�អតើតអតិថិជនរបស់អង្គការ Berry Street, Sutherland Homes  ឬ Lisa Lodge យែើមីើរកទើតាងំ
និងយមើលកំ�ត់ប្តាផ្ទា្ទ ល់ខ្ួនរបស់ពួកយគ។ សូមទាក់ទងការការគាបំ្ទ និងផ្តល់ព័ត៌មានសប្មាប់អតិថិជនរបស់អង្គការ Heritage តាមទូរស័ព្ទយលខ (03) 9429 9266 ឬ
អុើយម៉ាលយៅកាន់ heritage@berrystreet.org។

ការយប្តជ្ញាា ចិត្តរបស់័យ�ើងចំយពាះអ្នកការយប្តជ្ញាា ចិត្តរបស់័យ�ើងចំយពាះអ្នក
      យ�ើងយប្តជាា ផ្តល់យសវាមានលកខ�ៈវជិា្ជ ជើវៈដែលមានគុ�ភាពខ្ពស់ ែល់អតិថិជនរបស់យ�ើង

      យ�ើងប្បតឹងដប្បងដស្ង�ល់ពើតប្មូវការរបស់អតិថិជន និងអ្ើដែលសំខាន់ចំយពាលះពួកយគ

      យ�ើងនតឹងផ្តល់យសវាដែលយ�្ើ�តបយៅនតឹងតប្មូវការរបស់អតិថិជន និងកសាងបដន្មយលើចំ�ុចខ្ាងំពួកយគ 

យតើខ្ញុំាុ ំអាចរពំ្ទតឹងទទួលបានអវ�ខ្ញុំៃះព្ទ�អងគការ Berry Streetយតើខ្ញុំាុ ំអាចរពំ្ទតឹងទទួលបានអវ�ខ្ញុំៃះព្ទ�អងគការ Berry Street

ជ្ញាអតិថិិ�នរបស់័អងគការ Berry Street យ�ើងសំ័ណូមព្ទរឲ្យ្យអ្នក៖ជ្ញាអតិថិិ�នរបស់័អងគការ Berry Street យ�ើងសំ័ណូមព្ទរឲ្យ្យអ្នក៖
• ផ្តល់ែំ�តឹ ងមកយ�ើង និងយ�្ើការជាមួ�យ�ើងយែើមីើផ្តល់ជូនអ្នកនូវការដថទា ំការគាបំ្ទ និងជំនួ�ែ៏ល្អបំផុតដែលអាចយ�្ើយៅរាន
• យគារពអតិថិជនយផេងយទៀត និងបុគ្គលិកអង្គការ Berry Street ពើយប្ពាលះយ�ើងទាងំអស់គា្ន មានសិទ្ិទទួលរាននូវយសចក្តើយគារព
• ផ្តល់មកយ�ើងនូវព័ត៌មានប្តលប់យែើមីើឲ្យយ�ើងអាចែតឹងពើអ្ើដែលយ�ើងយ�្ើរានល្អ និងអ្ើដែលយ�ើងអាចដកលម្អ។ ការយ�្ើកិច្ចការទាងំយនលះជួ�យ�ើងឲ្យយ�្ើ�តបយៅតាម

ការយប្តជាា ចិត្តរបស់យ�ើងចំយពាលះអ្នក។

ការបំយពញកិច្ចការទាងំយនលះជួ�យ�ើង ឲ្យយ�្ើ�តបយៅតាមការយប្តជាា ចិត្តរបស់យ�ើងចំយពាលះអ្នក។

ការផ្តល់មតិយោបល់មកវញិ - ការ�ល់យ�ើញរបស់័អ្នកអំព្ទ�អងគការ Berry Streetការផ្តល់មតិយោបល់មកវញិ - ការ�ល់យ�ើញរបស់័អ្នកអំព្ទ�អងគការ Berry Street
ការផ្តល់មតិយោបល់មកវញិរបស់អ្នក នតឹងជួ�ឲ្យយ�ើង�ល់ែតឹងកាន់ដតចាស់ ពើរយបៀបយ�្ើការឲ្យរានល្អជាមួ�មនុសេទាងំពួងនាយពលអនាគត។ អ្នកអាចបំយពញទប្មង់
ដបបបទការផ្តល់មតិយោបល់មកវញិតាមអនឡាញ៖ www.berrystreet.org.au/feedbackform

សិ័ទ្ិរបស់័ខ្ញុំាុ ំសិ័ទ្ិរបស់័ខ្ញុំាុ ំ យតើការយនះមានន�័ដូូចយម្តចយតើការយនះមានន�័ដូូចយម្តច

សុ័វតិិភាព្ទសុ័វតិិភាព្ទ
ខាុ ំមានសិទ្ិទទួលរាន ឬមានអារម្ម�៍ថាមានសុវត្ិភាពក្នុងការផ្តល់យសវារបស់អង្គការ

 Berry Street

អ្នកគួរទទួលរានយសវាពើយ�ើងដែលមានសុវត្ិភាព និងមិនបងើឲ្យមាន

យប្គាលះថា្ន ក់។

យស័ចក្ត�យោរព្ទយស័ចក្ត�យោរព្ទ
ខាុ ំមានសិទ្ិទទួលរានការបង្ហាហា ញ និងការប្បប្ពតឹត្តប្បកបយោ�យសចក្តើយគារពសុច្ចរតិភាព 

 និងការគិតគូរ

អ្នកគួរទទួលរានការប្បប្ពតឹត្តពើអ្នកែនទប្បកបយោ��ុត្តិ�ម៌ យោ�យសចក្តើ
យគារព (យទាលះថាអ្នកជានរណាក៏យោ� ឬមកពើកដន្ងណាក៏យោ�)។

ការប្របាប្រស័័�ទាកទ់ងការប្របាប្រស័័�ទាកទ់ង
ខាុ ំមានសិទ្ិទទួលរានព័ត៌មានស្តើពើយសវា និងជយប្មើសនានាដែលមានផ្តល់សប្មាប់ខាុ ំ

អ្នកគួរទទួលរានព័ត៌មានស្តើពើយសវាដែលអ្នកទទួល និងជយប្មើសអ្ើដែល

អ្នកមាន នតឹងប្តូវរានពន្យល់ជូនអ្នក តាមរយបៀបមួ�ដែលអ្នក�ល់។

ការចូលរមួការចូលរមួ
ខាុ ំមានសិទ្ិចូលរមួក្នុងការយ�្ើយសចក្តើសយប្មចចិត្តដែលអង្គការ Berry Street យ�្ើយែើមីើ
គាបំ្ទខាុ ំ

អ្នកគួរទទួលរានឱ្យកាសចូលរមួក្នុងការពិភាកា មុនយពលដែលយគយ�្ើយសចក្តើ
សយប្មចចិត្តដែលនតឹងប៉ាលះពាល់ែល់អ្នក។

សិ័ទ្ិឯក�នសិ័ទ្ិឯក�ន
ខាុ ំមានសិទ្ិទទួលរានសិទ្ិឯកជន និងភាពសមាៃ ត់ននព័ត៌មានផ្ទា្ទ ល់ខ្ួនរបស់ខាុ ំ

ព័ត៌មានរបស់អ្នកនតឹងប្តូវរានយគយប្បើប្រាស់ ដតសប្មាប់កិច្ចការណាដែលអ្នក

ផ្តល់យសចក្តើ�ល់ប្ពមប៉ាុយណាះ លះ យ�ើ�នតឹងប្តូវរានរកាវាឲ្យមានលកខ�ៈ

ឯកជន។ 

មានយគសា្ត បយ់ោបល់របស់័ខ្ញុំាុ ំមានយគសា្ត បយ់ោបល់របស់័ខ្ញុំាុ ំ
ខាុ ំមានសិទ្ិយលើកយ�ើងនូវក្តើកង្ល់ណាមួ� និងទទួលរានែំយណាលះប្សា�ចំយពាលះក្តើ
កង្ល់ទាងំយនលះ។ ខាុ ំមានសិទ្ិទទួលរានការគាបំ្ទ និងទទួលរានអ្នកបកដប្បភាសា

 ប្បសិនយបើខាុ ំយប្ជើសយរ ើស

អ្នកនតឹងទទួលរានការយ�្ើ�តបចំយពាលះក្តើកង្ល់របស់អ្នក ទាន់យពលយវលា  
និងប្បកយោ�យសចក្តើយគារព។



ប្រាប់យ�ើងអំពើអ្ើដែលអ្នកគិតយ�ើញប្រាប់យ�ើងអំពើអ្ើដែលអ្នកគិតយ�ើញ
អ្នកមានសិទ្ិផ្តល់ព័ត៌មានប្តលប់ ឬប្តតឹងអំពើបញ្ហា ណាមួ�ទាក់ទងនតឹងយសវាដែលយ�ើងផ្តល់។ អ្នកអាចផ្តល់ព័ត៌មានប្តលប់ យោ�អនុញ្ញា តឲ្យយ�ើងែតឹងអំពើអ្ើដែល
កំពុងែំយ�ើ រការល្អ ឬមិនែំយ�ើ រការល្អ យោ�ផ្តល់មកយ�ើងនូវយោបល់ ការសរយសើរ ឬប�្តតឹ ង។

ការផ្តល់ព័ត៌មានប្តលប់របស់អ្នក ជួ�យ�ើងឲ្យរានែតឹងថាយតើយ�ើងបំយពញកិច្ចការរានល្អយៅដផ្នកណាខ្លះ។ ការផ្តល់ព័ត៌មានប្តលប់យលើយរឿងរ៉ា វ និងបញ្ហា ដែលអ្នកអាច
ប្បឈមជួ�យ�ើងដកលម្អគុ�ភាពយសវា និងការគាបំ្ទរបស់យ�ើង។

វាមានសុវត្ិភាពក្នុងការប្តតឹង ឬផ្តល់ព័ត៌មានប្តលប់អវជិ្ជមាន យ�ើ�វានតឹងមិនប៉ាលះពាល់ែល់សិទ្ិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលរានយសវា ឬផលប៉ាលះពាល់អវជិ្ជមានែល់យសវា
ដែលយ�ើងកំពុងផ្តល់យ�ើ�។

អ្នកអាចផ្តល់មកយ�ើងនូវពាក្យបណ្តតឹ ង យោបល់ ឬមតិយោបល់មកវញិយោ�៖អ្នកអាចផ្តល់មកយ�ើងនូវពាក្យបណ្តតឹ ង យោបល់ ឬមតិយោបល់មកវញិយោ�៖
• និោ�ជាមួ�បុគ្គលិកអង្គការ Berry Street របស់អ្នក

• យៅទូរស័ព្ទ និងសំុនិោ�ជាមួ�ប្បធានប្ករុម 

• ឬអ្នកប្គប់ប្គងជាន់ខ្ពស់ននយសវាកម្ម

• បំយពញទប្មង់ដបបបទការផ្តល់មតិយោបល់មកវញិ និងប�្តតឹ ងតវា៉ា  យ�ើ�ទុកវាយៅការោិល័�របស់អង្គការ Berry Street ណាមួ�ក៏រាន

• បំយពញទប្មង់ដបបបទការផ្តល់មតិយោបល់មកវញិ យៅយលើវុបិសា�ថ៍របស់យ�ើង www.berrystreet.org.au/feedbackform
• សរយសរអុើយម៉ាលមកយ�ើងតាម feedback@berrystreet.org.au
• សរយសរ ឬនិោ�យៅកាន់នា�កតំបន់ដែលយៅជិតអ្នកជាងយគ។

បណ្តតឹ ង៖បណ្តតឹ ង៖
យ�ើងប្បតឹងដប្បងយោលះប្សា�ប�្តតឹ ងឲ្យរានឆាប់ដែលអាចយ�្ើយៅរាន។ យ�ើងនតឹងទាក់ទងមកអ្នកឲ្យរានឆាប់ដែលអាចយ�្ើយៅរាន យែើមីើផ្តល់ចយម្ើ�ែំបូង និងគូស

 បញ្្ជ ក់ពើវ�ិើដែលយ�ើងកំពុងយោលះប្សា�ប�្តតឹ ង។ ប្បសិនយបើអ្នកមិនយពញចិត្តនតឹងវ�ិើដែលយ�ើងកំពុងយោលះប្សា�ប�្តតឹ ងរបស់អ្នក ឬនតឹងលទ្ផលយទ អ្នកមានសិទ្ិប្តតឹង
ឧទ្រ�៍រាន។
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គំរូទាងំឡា�មានយៅក្នុងរូបថតរបស់យ�ើង យែើមីើការពារអត្តសញ្ញា �របស់អតិថិជនយ�ើង។ អង្គការ Berry Street 
 

យប្តជាា យលើយគាលការ�៍�ុត្តិ�ម៌សង្គម។ យោ�កីើយគារព យ�ើងសូមទទួលសា្គ ល់មា្ច ស់ទតឹក និងមា្ច ស់ែើននប្បយទសអូស្ត្រាសា្ត លើ។

រយបៀបទាកទ់ងមកយ�ើងរយបៀបទាកទ់ងមកយ�ើង
សប្មាប់ព័ត៌មានបដន្មស្តើពើអង្គការ Berry Street សូមចូលយមើលវុបិសា�ថ៍របស់យ�ើង www.berrystreet.org.au 

ការោិល័�កណ្តា្ត លការោិល័�កណ្តា្ត ល តំបន់តំបន ់Gippsland តំបន់តំបន ់Hume
1 Salisbury Street 37 Elgin Street 110 Wyndham Street 
Richmond VIC 3121 Morwell VIC 3840 Shepparton VIC 3630 
ទូរស័័ព្ទទទូរស័័ព្ទទ (03) 9429 9266 ទូរស័័ព្ទទទូរស័័ព្ទទ (03) 5134 5971 ទូរស័័ព្ទទទូរស័័ព្ទទ (03) 5822 8100

តំបនភ់ាគខាងយ�ើងតំបនភ់ាគខាងយ�ើង តំបនភ់ាគអាយគ្ន�៍តំបនភ់ាគអាយគ្ន� ៍ តំបនភ់ាគខាងលិចតំបនភ់ាគខាងលិច
677 The Boulevard Level 1, 500 Princes Hwy 23 Wetlands Drive 
Eaglemont VIC 3084 Noble Park VIC 3174 Mt Helen VIC 3350 
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