
កូនខ្ញ ុំត្រូវបានសាលាព យ្ួរការសិកសា ត ើ្តនះមាននយ័ដូចត្តេច?

ការព យ្ួរការសិកសាគឺជាវធិានការវនិយ័ដដលទាកទិ់ននឹងការបញ្ឈបសិ់ស្សពីការ 

តរៀនក្ញងថ្្កត់រៀន ឬចូលរយ្ួ សក្្មភាពដដលឯកភាពពីសាលាជាបត ត្េ ះអាសន្ 
ក្ញងរយៈតពលជាកល់ាក់្ យួយ។ កូនតលាកអ្កនឹងអនញញ្ញា ្ឲ្ត្ឡប់្ កចូល 
តរៀន ក្ញងថ្្ក ់ឬចូលរយ្ួ សក្្មភាពដដលឯកភាពពីសាលាវញិ បន្ទា បពី់រយៈ 
តពលព យ្ួរការសិកសាដដលកុំណ្។់

ត ើ្ន្យកសាលានឹងពិចារ្តៅតលើអ្ីខ្ះ  
្ញនតពលព យ្ួរការសិកសា?

្ញនតពលសិស្សអាចត្រូវព យ្ួរការសិកសា ន្យកសាលាត្រូវធាន្ថ្ៈ

សិស្សបានទទយួលឱកាសបត ច្េញ្្ិ

 បានយក្កពិចារ្នូវរាល់ព័្ ម៌ាន ឬឯកសារដដលផតេល់តោយសិស្ស 
ឬអ្កពាកព់ន័្ធរបស់តគ តៅក្ញងការត្្ើតសចកតេីសតត្ចិ្តេទាកទ់ងនឹង

ការព យ្ួរការសិកសា

 បានពិចារ្តលើទត្ងត់ផ្សងតទៀ្ននវធិានការ តដើ្្តីោះតសាយអាកប្

កិរយិាដដលតតបើជាតេ ញ្ន្ុំឲ្មានការព យ្ួរការសិកសា។

ត ើ្ការព្យួរការសិកសាភ្ា្មាននយ័ដូចត្តេច?

ការព្យួរការសិកសាភ្ា្អាចមានតឡើង ដ្តៅតរាដដលសិស្សបត ច្េញអាកប្កិរយិា 
ក្ញងរតបៀប្យួយដដលនឹងផតេល់្ូលោឋា នសតមាបក់ារព យ្ួរការ សិកសាជា្ ្្មតា

និងអាកប្កិរយិាពយួកតគបង្កតតរាះថ្្ក់្ ្ងនដ់ល់សញខភាព សញវ្ិ្ភាព និងសញខញមាល 
ភាពខ្យួនពយួកតគ បញគ្គលិក ឬសិស្សដនទតទៀ្។

តបសិនតបើន្យកសាលាបានសតត្ចថ្ ការព្យួរការសិកសាភ្ា្មានលក្ខណៈ
 

ស្តសបតៅក្ញងស្ានភាពតនះ បញគ្គលិកសាលាគយួរបានពយាយា្ផតេល់ដុំណឹង 
ដល់តលាកអ្កអុំពីតសចកតេីសតត្ចតនះ តេើយ្ត្រូវឲ្អ្ក្កយកកូនតលាកអ្ក 
ឲ្បានឆាបដ់ដលអាចត្្ើតៅបាន។

តបសិនតបើសាលាពញុំអាចទាកទ់ងតលាកអ្កបានតទ តេើយ/ឬក ៏អ្ក្និអាចតរៀប 
ចុំ្កយកកូនតលាកអ្កបានតទ ន្យកសាលាគយួរតរៀបចុំឲ្កូនតលាកអ្កទទយួល 

ការត្រ្ួ ពិនិ្្តគបត់រាន ់រេូ្ដល់ចញងប ច្េ បន់នន ្្ងសិកសា ឬកច៏ញងប ច្េ បន់ន 

សក្្មភាព ដដលឯកភាពពីសាលា។

ជាការសុំខានត់្រូវចងចាុំថ្ តទាះជាតពលកុំណ្ស់តមាបក់ារព យ្ួរការសិកសាភ្ា្ 
មានភាពខញសរ្ាពីស្ានភាព្យួយដដលអនញវ្តេក្ញងស្ានភាព្្្មតាកតេី នី្ិវ ិ្ ីគឺ 
មានលក្ខណៈដូចរ្ា តេើយន្យកសាលាត្រូវធាន្ថ្កូនតលាកអ្កបានទទយួល 
ឱកាសបត ច្េញតយាបល់ តេើយថ្ស្ានភាពរបស់ពយួកតគត្រូវបានពិចារ្។

ត ើ្កូនខ្ញ ុំអាចត្រូវព យ្ួរការសិកសារយៈតពលប៉ញន្្ម ន?

រយៈតពលបនតេយូរបុំផញ្ដដលសិស្សអាចត្រូវបានព យ្ួរការសិកសាក្ញងតពលដ្្យួយ

គឺមានរយៈតពល 5  ន ្្ងសិកសា។

បដន្្ពីតនះ សិស្ស្និអាចត្រូវព យ្ួរការសិកសាឲ្េយួសពី15 ន្្ងសិកសាក្ញង្យួយ 
ឆ្ាុំសិកសា តោយរា្ម នការអនញញ្ញា ្ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីន្យកតបចាុ្ំ ុំបន ់
តឡើយ។

ត ើ្ខ្ញ ុំគយួរត្្ើអ្ីខ្ះ តបសិនតបើខ្ញ ុំ្និចបាស់ថ្ត្ើអាកប្កិរយិា
កូនខ្ញ ុំ្ត្រូវឲ្មានការព យ្ួរការសិកសា?

តគបស់ាលាតរៀន្ត្រូវឲ្មានតរាលនតយាបាយ សតេីពីការចូលរយ្ួ របស់សិស្ស 
ដដលដចងអុំពីការរ ុំពឹងទញករយ្ួ របស់សេគ្នស៍ាលា ក្ញងដផ្កការចូលរយ្ួ របស់

សិស្ស អាកប្កិរយិាដដលមានការតរារព ការ្កតរៀន តេើយបុំតពញ្ញខងារ 
ជាចុំណញ ចតយាងសតមាបឲ់្សាលារក្ត្យាបាយត្្ើយ្បតៅនឹងស្ានភាព 
របស់សិស្សម្ាក់ៗ ។

តលាកអ្កអាចសញុំ តរាលនតយាបាយសតេីពីការចូលរយ្ួ របស់សិស្ស ្យួយចបាប ់

ពីសាលា ឬតលាកអ្កអាចត្ើលតៅតគេទុំពរ័របស់សាលា។ តរាលនតយា  
បាយតនះនឹងដចងអុំពីការរ ុំពឹងទញកនូវអាកប្កិរយិាក្ញងសាលាតលាកអ្ក

តេើយនឹងជាចុំណញ ចតយាង្យួយដម៏ានតបតយាជន ៍ក្ញងការសតត្ចថ្ត ើ្មាន

ការបុំពានតៅតលើការរ ុំពឹងទញកទាុំងតនះឬតទ។  
www.education.vic.gov.au/school/principals/
participation/Pages/engagepol.aspx

ការព្យួរការសិកសាគឺជាវធិានការវនិយ័្ឹងរញងឹ្យួយ តេើយជាវធិានបត្រុងដល៏្អបុំផញ្

សតមាបឧ់ប្្តេិតេ ញ្ ដដលការតតបើវធិានការដនទតទៀ្្និបានទទយួលលទ្ធផល 
រាបច់ិ្តេ។

នី្ ិវ ិ្ ីសតមាបក់ារព យ្ួរការសិកសា
ព័្ ម៌ានសតមាបម់ាតាបិតា*បន្ទា បម់ានការព យ្ួរការសិកសាកូនតលាកអ្ក

កូនតសៀវតៅព័្ ម៌ានតនះត្រូវផតេល់ជូនអ្កពាកព់ន័្ធរបស់សិស្ស តោយមានលិខិ្ជូនដុំណឹងពីការព្យួរការសិកសា។

កូនតសៀវតៅព័្ ម៌ានតនះផតេល់ព័្ ម៌ានដូចខាងតតកា្សតមាបសិ់ស្ស និងអ្កពាកព់ន័្ធរបស់ពយួកតគៈ

ត ើ្ត រ្ូវត្្ើអ្ីខ្ះ តបសិនតបើតលាកអ្កបារ្្ភអុំពីការព យ្ួរការសិកសាកូនតលាកអ្ក

ត ើ្សាលាអាចរាុំតទសិស្សតា្វ ិ្ ី្បន្ទា បពី់ការព យ្ួរការសិកសា

ត ើ្រកព័្ ម៌ាន និងការរាុំតទបដន្្តៅកដនង្្។ 

សតមាបព់័្ ម៌ានបដន្្សតេីពីនី្ ិវ ិ្ ីការព យ្ួរការសិកសាតោយរាបប់ ច្េូ លទាុំង្យួន្ទី និងការទទយួលខញសត្រូវ តេើយនិងអ្ីដដលតលាកអ្កអាចរ ុំពឹងថ្នឹងបានតកើ្មានតឡើង

្ញនតពលព យ្ួរការសិកសា សូ្ត្ើល  www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/Pages/faqs.aspx

* ឬអ្កពាកព់ន័្ធ សូ្ត្ើលដផ្ក ‘ការកុំណ្អ់្កពាកព់ន័្ធ’ សតមាបព់័្ ម៌ានបដន្្។ 
www.education.vic.gov.au/school/principals/participation/Pages/relevantperson.aspx
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កូនតលាកអ្កអាចត្រូវព យ្ួរការសិកសា តបសិនតបើក្ញងតពលតរៀន ឬត្្ើដុំតណើ រតៅ 
កាន ់ឬ្កពីសាលា ឬចូលរយ្ួ ក្ញងសក្្មភាពសាលាតតរៅសាលា (មានរយ្ួ ទាុំង 

ការត្្ើដុំតណើ រតៅកាន ់ឬ្កពីសក្្មភាពតន្ះ) ពយួកតគ–

  តបតពឹ្តេក្ញងរតបៀប្យួយដដលបង្កតតរាះថ្្ក ់តទាះជាពិ្ជាកដ់សតេង បានដឹង  
ឬគតមា្កុំដេងដល់សញខភាព សញវ្្ិភាព ឬសញខញមាលភាពអ្ក្ម្ាក;់

  បង្កការខូចខា្្្ងន់្ ្ងរដល់ ឬការបុំផ្ិចបុំផ្្ញតទព្ស្្្តេិ;

  តបតពឹ្តេ ិឬប៉ញនបង៉តបតពឹ្តេ ិឬចូលរយ្ួ តោយដឹងជា្ញន ក្ញងការលយួចតទព្ 
ស្្្តេិ;

  មាន តតបើ ឬលក ់ឬជយួយ�អ្កតផ្សងតទៀ្តោយតច្ន្ ឲ្ពយួកតគមាន តតបើ  
ឬលកស់ារធា ញ្ខញសចបាប ់ឬអាវញ្;

  ខកខាន្និបានអនញវ្តេតា្ការដណន្ុំចបាស់លាស់ និងស្តេ ញ្ផល 
្្យួយរបស់បញគ្គលិកដដលបង្កតតរាះថ្្កត់ទាះជាពិ្ជាកដ់សតេង បានដឹង  
ឬគតមា្កុំដេងដល់សញខភាព សញវ្្ិភាព ឬសញខញមាលភាពអ្ក្ម្ាក;់

  ចូលរយ្ួ តបតពឹ្តេជាតបចាុំនូវអាកប្កិរយិាដដលនិយាយអាតកក ់បង្ខូចតករ តេិ៍ 
ត ្្ម ះ បន្ទា បបតន្្ក ឬនិយាយចុំអកោកអ់្ក្ម្ាកត់ោយដផ្អកតលើ  
អាយញ ការបុំតៅតោះ តេទ អ្តេសញ្ញា ណ លក្ខណៈស្្្តេិ្និតគបត់រាន ់ 
សក្្មភាពឧសសាេក្្ម សក្្មភាពរយ្ួ តេទតសបចបាប ់ស្ានភាពតគរួសារ  
ស្ានភាពឳពញកមាតេ យ លក្ខណៈរាងកាយ ជុំតនឿ ឬសក្្មភាពនតយាបាយ 
ភាពមាននផទាតពាះ ជា្ិសាសន ៏ជុំតនឿ ឬសក្្មភាពសាសន្ ទុំតន្រការរយ្ួ  

តេទ សមាគ្នផ៍្ទា ល់ខ្យួន (តទាះជាសាចញ់ា្ ិឬអ្កតផ្សងកត៏ោយ) ជា្យួយ 

អ្កដដលមានអ្តេសញ្ញា ណ តោយតយាងតលើលក្ខណៈ្្យួយដូចខាងតលើ;

  តបតពឹ្តេជាតបចាុំក្ញងកាយវកិារ្យួយដដល្និចតត្ើន ដដលតតជៀ្ដតជក 

ដល់សញខញមាលភាព សញវ្្ិភាព ឬឱកាសអបរ់ ុំរបស់សិស្សតផ្សងតទៀ្។

តនះគឺជាការទទយួលខញសត្រូវរបស់ន្យកសាលា តដើ្្សីតត្ចថ្ត ើ្ត្រូវព យ្ួរការ
 

សិកសាសិស្សក្ញងស្ានភាពជាកល់ាក់្ ្យួយឬអ្។់ តបសិនតបើតលាកអ្ក 
បារ្្ភអុំពីនី្ិវ ិ្  ីឬអាកប្កិរយិាកូនតលាកអ្ក តលាកអ្កទទយួលការតលើកទឹក 
ចិ្តេឲ្ទាកទ់ងន្យកសាលាតដើ្្ពីិភាកសាអុំពីកូនតលាកអ្ក កតេីបារ្្ភរបស់ 
តលាកអ្ក និង្ូលតេ ញ្ តេើយនិងសុំអាងតេ ញ្សតមាបក់ារព យ្ួរការសិកសា។

ជាការចាុំបាចត់្រូវចងចាុំថ្ តលាកអ្កអាចសញុំឲ្មានការតបជញុំជា្យួយន្យកសា 

លាតៅដុំ្កក់ាល្្យួយននការព យ្ួរការសិកសា តទាះជាបានអនញវ្តេការព យ្ួរ 
ការសិកសារយួចតេើយកត៏ោយ។

តបសិនតបើតលាកអ្ក្និមានអារ្្មណ៍ថ្ តគ្និបានតោះតសាយកតេីបារ្្ភរបស់
 

តលាកអ្កតទ តលាកអ្កអាចទាកទ់ង្ននតេីទុំន្កទ់ុំនងសេគ្នត៍ៅការយិាល័យ 
តបចាុ្ំ ុំបនរ់បស់តកសយួង ដដលស្ិ្តៅជិ្្ុំបនត់លាកអ្ករស់តៅបុំផញ្ ឬទាក ់

ទងតសវារាុំតទ្្យួយតផ្សងតទៀ្ ដដលមានចញះក្ញងប្ី្តៅចញងប ច្េ បន់នតសៀវ 
តៅព័្ ម៌ានតនះ។

ត ើ្អ្ីតៅជាការព្យួរការសិកសាក្ញងសាលា?  
ត ើ្វាមាននយ័ដូចត្តេចសតមាបកូ់នខ្ញ ុំ? 
ការព យ្ួរសិកសាក្ញងសាលាមាននយ័ថ្ សិស្សតៅក្ញងទីធ្ាសាលាស្ិ្តតកា្ការ

 ត្រួ្ពិនិ្្ ប៉ញដនតេ្និចូលតរៀនក្ញងថ្្កត់ទ។ តនះអាចមានរយ្ួ ទាុំងៈ

  ការោកសិ់ស្សឲ្តរៀនជា្យួយតគរូមានបទពិតសា្ន ៍ឬបញគ្គលិកស្តសប 
សតមាបន់្្ងតន្ះ និងតៅថ្្កជ់ា្យួយតគរូតន្ះ

  ការចូលរយ្ួ ក្ញងការព យ្ួរការសិកសាក្ញងសាលាតោយដផ្អកតលើកិចចេការ  
(ឧទាេរណ៍ដូចជា ត្្ើកិចចេការតតរៅថ្្ក ់ឬតរៀបចុំសមា្ភ រៈសិកសា) 

  ការផតេល់បនទាបផ់្តេ ច ់ឬកដន្ងដដលសិស្សអាចប ច្េ បក់ារព យ្ួរការសិកសាក្ញង

សាលារបស់ពយួកតគតតកា្ការត្រូ្ពិនិ្្ស្តសប។

វាកអ៏ាចមានទត្ងត់ផ្សងអាតស័យតោយសាលា និងស្ានភាពពិតសស។

ជាការសុំខានត់្រូវចងចាុំថ្ខណៈដដលការព យ្ួរការសិកសាតនះ ខញសពីការព្យួរការ 
សិកសាតតរៅសាលាតា្ដបបចាស់ នី្ិវ ិ្ ីសតមាបក់ារព យ្ួរទាុំងពីរតនះគឺដូចរ្ា  
តេើយតលាកអ្កគយួរទទយួលការផតេល់ដុំណឹង និងឯកសារដូចរ្ា។

ត ើ្ព័្ ម៌ានអ្ីខ្ះដដលសាលាគយួរផតេល់្កខ្ញ ុំ 
តៅតពលព យ្ួរការសិកសាកូនខ្ញ ុំ?

តៅតពលន្យកសាលាសតត្ចថ្ ការព យ្ួរការសិកសាមានលក្ខណៈស្តសប 
សាលាត្រូវផតេល់ជូនតលាកអ្ក និងកូនតលាកអ្កនូវឯកសារដូចខាងតតកា្ៈ

 តសចកតេីជូនដុំណឹងពីការព យ្ួរការសិកសា និង

 កូនតសៀវតៅព័្ ម៌ានតនះ។

ន្យកសាលាគយួរផតេល់ជូនតលាកអ្កផងដដរនូវព័្ ម៌ានដូចខាងតតកា្ៈ

 ្ូលតេ ញ្សតមាបក់ារព យ្ួរការសិកសា

  ន្្ងសិកសាដដលការព្យួរការសិកសានឹងតកើ្តឡើង

  កដនង្ដដលការព យ្ួរការសិកសានឹងតកើ្តឡើង (ឧទាេរណ៍ ដូចជាតៅក្ញង 
ទីធ្ាសាលា ឬទី្តផ្សងតទៀ្)

  ព័្ ម៌ានល្្អិ្ សតមាបត់សវារាុំតទបដន្្សតមាបត់លាកអ្ក 
និងកូនតលាកអ្កតា្ការស្តសប។

  ត្្ើការតរៀបចុំសតមាបផ់តេល់កិចចេការស្តសបដល់កូនតលាកអ្ក  
សតមាបអ់ុំឡញងតពលននការព យ្ួរការសិកសា។

កុំណ្ច់ុំ្ុំៈ

(1)  តបសិនតបើកូនតលាកអ្កត្រូវបានព យ្ួរការសិកសារយៈតពល3 ន្្ង ឬ្ិចជាង  
ន្យកសាលាគយួរធាន្ថ្ ពយួកតគបានទទយួលកិចចេការតបកបតោយអ្្នយ័ 
ត្្ើក្ញងខណៈដដលពយួកតគអវ្តេមានពីសាលា។

(2)   តបសិនតបើកូនតលាកអ្កបានត្រូវព យ្ួរការសិកសាតតចើនជាង3 ន្្ង ន្យកសាលា 
គយួរធាន្ថ្សាលាផតេល់ដផនការសិកសាក្ញងតពលសិស្សអវ្តេមាន និងដផនការ

 
ត្ឡបចូ់លតរៀនវញិ ។ 

ត ើ្កូនខ្ញ ុំនឹងត្្ើអ្ីខ្ះ តៅតពលពយួកតគត្រូវបានព យ្ួរការសិកសា? 
ត ើ្សាលាត្រូវផតេល់កិចចេការដល់ពយួកតគឬតទ?

តគរ ុំពឹងទញកថ្សតមាបក់ារព យ្ួរការសិកសារយៈតពលបីន្្ង ឬ្ិចជាង សិស្សទទយួល 
បានកិចចេការតបកបអ្្នយ័ត្្ើ។ តបសិនតបើសិស្សត្រូវបានព យ្ួរការសិកសាតតចើន

 ជាងបីន្្ង តគរ ុំពឹងទញកថ្សាលាត្រូវបតង្កើ្ដផនការតា្ោនអវ្តេមានរបស់សិស្ស 
និងដផនការត្ឡបចូ់លតរៀនវញិ។ គុំរូននដផនការទាុំងតនះអាចរកបានតៅ
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ត ើ្មានអ្ីខ្ះតកើ្តឡើងតៅចញងប ច្េ បន់នការព យ្ួរការសិកសា?

តៅតពលរយៈតពលការព្យួរការសិកសាប ច្េបភ្់ា្ កូនតលាកអ្កគយួរទទយួលបាន 

ការរាុំតទឲ្ត្ឡបចូ់លតរៀនវញិ។

តបសិនតបើកូនតលាកអ្កត្រូវបានព យ្ួរការសិកសារយៈតពលបីន្្ង ឬតតចើនជាង

សាលាផតេល់តយាបល់ថ្ គយួរត្្ើការតបជញុំតករុ្រាុំតទសិស្សតៅតតកាយតពលព យ្ួរការ

សិកសាជា្យួយសាលាតលាកអ្ក និងកូនតលាកអ្ក។ អ្កកអ៏ាចតស្ើឲ្មានត្្ើការ 
តបជញុំតករុ្រាុំតទសិស្ស តបសិនតបើមានអារ្្មណ៍ថ្កូនតលាកអ្កត្រូវការការរាុំតទ 
បដន្្ តៅតពលត្ឡបចូ់លតរៀនវញិ ឬតដើ្្តីោះតសាយបញ្ហា អាកប្កិរយិា 
ដដលអាច្នដល់ឧប្្តេិតេ ញ្ដដលន្ុំឲ្មានការព យ្ួរការសិកសា។

តរាលបុំណងននការតបជញុំតនះ គឺផតេល់ឱកាសតដើ្្ពីិភាកសាបញ្ហា ដូចខាងតតកា្ៈ 

 ដផនការសិកសាក្ញងតពលសិស្សអវ្តេមាន និងកិចចេការដដលបានត្្ើក្ញងតពល
 

ព យ្ួរការសិកសា

 ត្រូវបតង្កើ្ឲ្មានយញទ្ធសានសតេតៅក្ញង និងតតរៅសាលាតដើ្្តី្្ើយ្បតៅនឹង
 

្ត្រូវការដផ្កអបរ់ ុំ សង្គ្ និងអារ្្មណ៍របស់កូនតលាកអ្ក

 ការទទយួលខញសត្រូវតរៀងៗខ្ូនរបស់តលាកអ្ក កូនតលាកអ្ក បញគ្គលិកសាលា 
និងអ្កវជ្ិាជីវៈតផ្សងៗតទៀ្ក្ញងការរាុំតទយញទ្ធសានសតេទាុំងតនះ។

សតមាបព់័្ ម៌ានបដន្្សតេីពីការតបជញុំតករុ្រាុំតទសិស្ស សូ្ត្ើល  
www.education.vic.gov.au/school/principals/spag/
participation/Pages/supportgroups.aspx

សតមាបព់័្ ម៌ានបដន្្សីតេពីការរាុំតទអ្ីខ្ះដដលមានសតមាបស់ាលា 
សូ្ត្ើល យញទ្ធសានសតេ និងការរាុំតទ ដដលមានសតមាបស់ាលា 
www.education.vic.gov.au/school/principals/
participation/Pages/interventions.aspx

ត ើ្ខ្ញ ុំអាចបតេឹងឧទ្ធរណ៍ តបឆាុំងនឹងការព យ្ួរការសិកសាឬតទ?

ពញុំមាននី្ិវ ិ្ ីសតមាបបឹ់តេងឧទ្ធរណ៍ តបឆាុំងការព យ្ួរការសិកសាតទ។

តបសិនតបើតលាកអ្កបារ ្្ភអុំពីការព យ្ួរការសិកសារបស់កូនតលាកអ្ក តលាកអ្ក 

គយួរពិភាកសាភ្ា ្អុំពីកតេីបារ ្្ភទាុំងតនះជា្យួយន្យកសាលា។

តបសិនតបើតលាកអ្ក្និតជឿជាកថ់្ ន្យកសាលា្និបានតោះតសាយកតេីបារ ្្ភ
 

របស់តលាកអ្កបានតគបត់រានត់ទ តលាកអ្កអាចទាកទ់ង្ននតេីទុំន្កទ់ុំនងសេ 

គ្នត៍ៅការ យិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនរ់បស់តលាកអ្ក។

តបសិនតបើតលាកអ្កតៅដ្្និតជឿជាកថ់្ ការ ិយាល័យតបចាុ្ំ ុំបន់្ និបានតោះ 
តសាយបានតគបត់រានត់ទ តលាកអ្កអាចសរតសរតៅកានន់្យកតបចាុ្ំ ុំបន់ 
ឬកអ៏នញតលខាតករុ្រាុំតទសិស្សតដើ្្ោីកព់ាក្បណតេឹ ងជាផ្ូវការ។

ព័្ ម៌ានបដន្្ តលខទូរស័ពទា និងព័្ ម៌ានល្្អិ្ សតមាបទ់ុំន្កទ់ុំនង ទាកទ់ង 

នឹងក ឹេតងរបស់ ិត ើលប េគទ  ុំ
និងអេិវឌ្ ូច (DET) 
www.education.vic.gov.au/about/contact/
parentcomplaint.htm

ត ើ្ខ្ញ ុំអាចទាកទ់ងអ្ក្សតមាបព់័្ ម៌ាន ឬការរាុំតទបដន្្?

នី្ិវ ិ្ ីសតមាបក់ារព យ្ួរការសិកសា និងការបតណតេ ញតចញពីការសិកសាមានជាល្្អិ្  
តៅក្ញង តសចកតេីដណន្ុំសតេីពីការោកប់ ច្េូ ល និងការចូលរយ្ួ របស់សិស្ស 
អាចរកបានតោយចូលត្ើលៈ 
www.education.vic.gov.au/school/principals/
participation/Pages/studengage.aspx

សុំណយួ រដដលតគសយួរញឹកញាបស់តមាបម់ាតាបិតា ទាកទ់ងនឹងការព យ្ួរការសិកសា

និងការបតណតេ ញតចញ មានតៅៈ

www.education.vic.gov.au/school/parents/behaviour/
Pages/faqs.aspx

តបសិនតបើតលាកអ្កត្រូវការព័្ ម៌ាន និងការរាុំតទបដន្្ តលាកអ្កគយួរទាកទ់ង 

្ននតេីទុំន្កទ់ុំនងសេគ្ន ៍តៅការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនដ់ដលស្ិ្តៅជិ្្ុំបន ់
តលាកអ្ករស់តៅជាងតគបុំផញ្ (ព័្ ម៌ានល្្អិ្ សតមាបទ់ុំន្កទ់ុំនងមានតៅទុំពរ័ 
បន្ទា ប)់។
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្ុំបនឦ់សានននរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

អញីត្ល៉ៈ  nevr@edumail.vic.gov.au 

Benalla
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 403, Benalla, Victoria 3672
ទីតាុំងៈ 150 Bridge Street East, Benalla, 
 Victoria 3672
ទូរស័ពទាៈ (03) 5761 2100
ទូរសារៈ (03) 5762 5039 

Glen Waverley
ទីតាុំងៈ Level 3, 295 Springvale Road, 
 Glen Waverley 3150, Victoria
ទូរស័ពទាៈ (03) 9265 2400
ទូរសារៈ (03) 9265 2444

្ុំបនព់ាយព័្ននរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

អញីត្ល៉ៈ  nwvr@edumail.vic.gov.au 

Bendigo
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 442, Bendigo, Victoria 3552
ទីតាុំងៈ 7-15 McLaren Street, Bendigo,
 Victoria 3550
ទូរស័ពទាៈ (03) 5440 3111 
ទូរសារៈ (03) 5442 5321

Coburg
ប៉ញសតេិ៍ Locked Bag 2001, Coburg, VIC 3058
ទីតាុំងៈ Level 2, 189 Urquhart Street,
 Coburg, VIC 3058
ទូរស័ពទាៈ (03) 9488 9488
ទូរសារៈ (03) 9488 9400

្ុំបនអ់ាតគ្យន៍នរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

អញីត្ល៉ៈ  sevr@edumail.vic.gov.au 

Dandenong
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 5, Dandenong 3175
ទីតាុំងៈ 165-169 Thomas Street, Dandenong 3175
ទូរស័ពទាៈ (03) 8765 5600
ទូរសារៈ (03) 8765 5666

Moe
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 381, Moe, Victoria 3825
ទីតាុំងៈ  Corner Kirk and Haigh Streets, 

Moe, Victoria 3825
ទូរស័ពទាៈ (03) 5127 0400
ទូរសារៈ (03) 5126 1933

្ុំបននិ់រ្ីននរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

អញីត្ល៉ៈ  swvr@edumail.vic.gov.au 

Ballarat
ទីតាុំងៈ 109 Armstrong Street North, Ballarat, 3350
ទូរស័ពទាៈ (03) 5337 8444
ទូរសារៈ (03) 5333 2135 

West Footscray
ទីតាុំងៈ  Level 3, Whitten Oval, 417 Barkly Street,
 West Footscray, 3012  
 (ចូលតា្ទ្ារក ច្េករ់ ុំអិល)

ទូរស័ពទាៈ (03) 9291 6500
ទូរសារៈ (03) 9291 6565

Geelong
ប៉ញសតេិ៍ PO Box 2086, Geelong, Victoria 3220
ទីតាុំងៈ 5A Little Ryrie Street, Geelong, Victoria 3220
ទូរស័ពទាៈ (03) 5225 1000
ទូរសារៈ (03) 5225 1099

ការយិាល័យតបចាុ្ំ ុំបនន់នតកសយួងអបរ់ ុំ និងអេវិឌ្ឍនក៍ញមារ្ូច
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ការរាុំតទដដលមានផតេល់បដន្្

Parentline Victoria (ដខ្សទូរស័ពទាសតមាបម់ាតាបិតារដឋាវចិ្ូរយ៉ីា)

ទូរស័ពទាៈ 13 22 89 - ពីតម៉ាង8តពឹកដល់ពាកក់ ត្េ លអតធាត្ 7 ន្្ងក្ញង្យួយសបាតេ េ៍

ដខ្សទូរស័ពទាសនទាន្ជា្យួយមាតាបិតា ផតេល់តសវាតបឹកសាតា្ទូរស័ពទាទូទាុំងរដឋាដល់មាតាបិតា  
និងអ្កដ្ទាុំកញមារដដលមានអាយញចាបពី់តកើ្ ដល់អាយញដបត់បាុំបីឆ្ាុំ។

មាតាបីតាននរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាៈ  (03) 9380 2158 or 1800 032 023  
(សតមាបដ់្អ្កទូរស័ពទា្កពីជនបទប៉ញត ណ្ ះ)

Website: www.parentsvictoria.asn.au

សមាគ្នស៍ាជីវក្្មអបរ់ ុំអាបូរជីីនីននរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាៈ (03) 9416 3833
Website: www.vaeai.org.au

តសវាសញខភាពផ្ូវចិ្តេយញវវយ័និងកញមារ

ទូរស័ពទាៈ 1300 767 299
Website: www.health.vic.gov.au/mentalhealth/services/child/

សង្គ្ការពារកញមារ

ទូរស័ពទាៈ (03) 9450 0900
Website: www.cps.org.au

្ូលនិ្ិកញមារ្ូចអូនសាតេ លី

ទូរស័ពទាៈ (03) 9874 3922
Website: www.childhood.org.au/website/default.asp

សមាគនត៍ករុ្តបឹកសាសាលាតរៀនតបចាុំរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា 
ទូរស័ពទាៈ (03) 9808 2499
Website: www.asciv.org.au/ASCIV/Welcome.html

អង្គការតករុ្តបឹកសាសាលាតរៀនននរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាៈ (03) 9429 5900
Website: www.viccso.org.au/

គណៈក្្មការពេញវប្្្ន៌នរដឋាវចិ្ូរយ៉ីា

ទូរស័ពទាៈ (03) 9208 3184
Website: www.multicultural.vic.gov.au/
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