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Khmer / ខ្មែរ

មគ្គុទេសក៍
ដ�ើម្បីចុះដ ម្ ះ និងដោះដ ន្ោ ត
កនោនុងនាមជាពលរ�្ឋអូស្រ្តា លបីមានអាយុ១៨ ន្ោំ  ឬដលបីសពបីដនះ ដោកអនោកមានសិទ្ិ  
និងការទទួលខុសស្តូវកនោនុងការចុះដ ម្ ះ និងដោះដ ន្ោ ត ដៅកនោនុងការដោះដ ន្ោ ត 
សហព័ន្។ ការចុះដ ម្ ះ និងការដោះដ ន្ោ ត គឺជាកាតព្វកិច្ច។  
ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកមិនដោះដ ន្ោ តដទ ដោកអនោកអាចស្តូវពិន័យ។

ដតបីដយបីងអាចជួយយ៉ា ង 
�ូចដមតាច?
គណៈកមមការដរៀ្រចំការដោះដ ន្ោ តអូស្រ្តា លបី  
(AEC) ទទួលខុសស្តូវកនោនុងការរកសាកាន់កា្រ ់
្រញ្បីដោះដ ន្ោ តខុម៉ាមនុនវវល និងដរៀ្រចំការដោះ 
ដ ន្ោ តសហព័ន្ ការដោះដ ន្ោ ត្រំដពញកវនលែង 
ដៅទដំនរ និងការដ្្វបីស្្រជាមតិ។

AEC មិនដ្្វបីការដោះដ ន្ោ តរ�្ឋ វ�ន�ើ ឬរ្ោ
សង្កា ត់ដ�បីយ។ ការដោះដ ន្ោ តទំាងដនះស្តូវោន 
ចាត់វចងដោយអាជាញា ្រដរៀ្រចំការដោះដ ន្ោ ត 
ដ្សេងដទៀត។

ការចុះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត
មុនដពលវ�លដោកអនោកអាចដោះដ ន្ោ ត ដោក 
អនោកស្តូវវតមានដ ម្ ះដៅកនោនុង្រញ្បីដោះដ ន្ោ ត។ 
្រញ្បីដោះដ ន្ោ ត គឺជា្រញ្បីស្្រជាពលរ�្ឋវ�ល 
មានសិទ្ិដោះដ ន្ោ តទំាងអស ់វ�លោនចុះដ ម្ ះ
ដោះដ ន្ោ តដៅកនោនុងការដោះដ ន្ោ តសហព័ន្  
និងការដ្្វបីស្្រជាមតិ។

ទ�ើខ្ញុំអាចចុះទ ម្ែ ះបានឬទេ?

ដោកអនោកស្តូវោនតស្មូវដោយចបា្រ់ដ�ើម្បីចុះ 
ដ ម្ ះ ស្្រសិនដ្របីដោកអនោក៖

� មានអាយុ១៨ ន្ោំ  ឬដលបីសពបីដនះ
� ជាពលរ�្ឋអូស្រ្តា លបី
� ោនរសដ់ៅតាមអាសយោ្ឋ ន្រច្ចនុ្រ្ននោរ្រស ់

ដោកអនោកយ៉ា ងដោចណាសម់ួយវខ។

ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកមានអាយុ១៦ ន្ោំ  ឬ១៧ ន្ោំ   
ដោកអនោកអាចចុះដ ម្ ះឥ�ូវដនះោន �ូដចនោះ 
ដៅដពលដោកអនោកចូលអាយុ១៨ ន្ោំ  ដោកអនោក 
នឹងោនដស្តៀមខលែលួនរួចរាលដ់�ើម្បីដោះដ ន្ោ ត។

ទ�ើខ្ញុំចុះទ ម្ែ ះយ៉ា ងដូចទមតេច?

ដោកអនោកអាចចុះដ ម្ ះដៅតាមវ៉ិ្រសសថ៍  
www.aec.gov.au/enrol។

ដោកអនោកក៏អាចអដញ្បីញដៅការិយល័យ AEC  
ឬការិយល័យសស្្រសណបីយអ៍ូស្រ្តា លបីណាមួយ 
ោនវ�រដ�ើម្បីទទួលទស្មង់វ្រ្រ្រទចុះដ ម្ ះ។

ខ្ញុំមិនប្បាកដថា 
ខ្ញុំបានចុះទ ម្ែ ះទ�ើយឬទៅ?

ដោកអនោកអាចពិនិត្យដមបីលការចុះដ ម្ ះរ្រស ់
ដោកអនោក ដៅតាមវ៉ិ្រសសថ៍ 
www.aec.gov.au/check។

ប្្រសិនទ្រើខ្ញុំផ្លា ស្់រតេតូរអាសយដ្ធា ន/
ទ ម្ែ ះរ្រសខ់្ញុំ ទ�ើខ្ញុំប្�វូទ្វើអវើ្លាះ?
រាលដ់ពលវ�លដោកអនោកផ្លែ ស្់រតាូរអាសយោ្ន  
ឬដ ម្ ះរ្រសដ់ោកអនោក ដោកអនោកស្តូវដ្្វបី 
្រច្ចនុ្រ្ននោភាពការចុះដ ម្ ះរ្រសដ់ោកអនោក  
ជាមួយនឹងព័ត៌មានលម្ិតថមើរ្រសដ់ោកអនោក។ 
ដោកអនោកអាចផ្លែ ស្់រតាូរព័ត៌មានលម្ិតរ្រស ់ 
ដោកអនោកតាមអនឡាញ ដៅស្តង់វ៉ិ្រសសថ៍ 
www.aec.gov.au។ ដោកអនោកក៏អាច 
អដញ្បីញដៅការិយល័យ AEC ឬការិយល័យ 

សស្្រសណបីយអ៍ូស្រ្តា លបីណាមួយោនវ�រ ដ�ើម្បី 
ទទួលទស្មង់វ្រ្រ្រទចុះដ ម្ ះ។ 

ប្្រសិនទ្រើខ្ញុំទៅ្ររទេស ទ�ើខ្ញុំគួរទ្វើ 
អវើ្លាះ?
ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកដៅ្ររដទសដ�ើម្បីដ្្វបីការ  
ឬរសដ់ៅ ដោកអនោកគួរវតអនុញ្ញា តឱ្យ AEC  
ោន�ឹង។ ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកដៅ្ររដទស  
ដៅដពលការដោះដ ន្ោ តសហព័ន្ ឬការដ្្វបីស្្រជា 
មតិស្តូវោនស្្រកាស ដោកអនោកក៏គួរវតអនុញ្ញា ត 
ឱ្យ AEC ោន�ឹង្ងវ�រ។

ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកមិនដ្្វបី�ូដចានោ ះដទ ដ ម្ ះ 
រ្រសដ់ោកអនោកអាចស្តូវដគ�កដចញពបី្រញ្បី 
ដោះដ ន្ោ ត ដហបីយដោកអនោកអាចខកខានការ 
ដោះដ ន្ោ តរ្រសដ់ោកអនោក ដៅកនោនុងការដោះ 
ដ ន្ោ តនាដពលខាងមុខ។

ព័ត៌មាន្រវនថែមអាចរកោនដៅតាមវ៉ិ្រសសថ៍   
www.aec.gov.au/overseas។

ការដោះដ ន្ោ ត
ការដោះដ ន្ោ តសហព័ន្ ស្តូវោនដ្្វបីដ�បីងយ៉ា ង 
ដោចណាសដ់រៀងរាល្់របី ន្ោំ ម្ដង ដហបីយសថងៃដោះ 
ដ ន្ោ តវតងដ្្វបីដ�បីងដៅសថងៃដៅរ៍។ ដពលដវោ  
និងទបីកវនលែងវ�លដោកអនោកដោះដ ន្ោ ត  
អាស្ស័យដៅដលបីកវនលែងវ�លដោកអនោកនឹងមាន 
វតតាមានដៅសថងៃដោះដ ន្ោ ត។

http://www.aec.gov.au/enrol
http://www.aec.gov.au/check
http://www.aec.gov.au
http://www.aec.gov.au/overseas
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សនលែឹកដ ន្ោ តគំរូ

ទៅថ្ងៃទបាះទ ន្ោ �
ដោកអនោកអាចដោះដ ន្ោ ត ដៅកវនលែងដោះដ ន្ោ ត 
ណាមួយដៅកនោនុងរ�្ឋ ឬវ�ន�ើរ្រសដ់ោកអនោក។  
កវនលែងដោះដ ន្ោ តចា្រ់ដ្តាើមដ្របីកដៅដមា៉ា ង៨ស្ពឹក  
និង្រិទដៅដមា៉ា ង៦យ្រ់។

ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកសថែិតដៅកនោនុងរ�្ឋ ឬវ�ន�ើ 
ដ្សេងដទៀត ដហបីយដោកអនោកមិនទាន់ោនដោះ 
ដ ន្ោ តដៅដ�បីយ ដោកអនោកនឹងស្តូវចំាោច់ស្តូវ 
ដោះដ ន្ោ តដៅមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តអនតាររ�្ឋណា 
មួយ។

្រញ្បីកវនលែងដោះដ ន្ោ ត និងមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត 
អនតាររ�្ឋ នឹងអាចរកោនដៅតាមវ៉ិ្រសសថ៍  
www.aec.gov.au ពបីរ្របីសោតា ហម៍ុនសថងៃដោះ 
ដ ន្ោ ត។ ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកមិនអាចអដញ្បីញ 
ដៅកវនលែងដោះដ ន្ោ ត ដៅសថងៃដោះដ ន្ោ តោនដទ  
ដោកអនោកអាចដោះដ ន្ោ តោនមុនដពល។ 

ជទប្មើសទ្សេងទេៀ�
ដោកអនោកអាចដោះដ ន្ោ តោនមុនដពលដោយ 
ផ្ទា ល ់ឬតាមសស្្រសណបីយ ៍ស្្រសិនដ្របីដៅសថងៃដោះ 
ដ ន្ោ តដោកអនោក៖

� ដៅដស្រៅមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តវ�លដោកអនោក 
ោនចុះដ ម្ ះដ�ើម្បីដោះដ ន្ោ ត

� សថែិតដៅ ង្ៃ យជាង៨គបី�ូវម៉ាស្តពបីកវនលែងដោះ 
ដ ន្ោ ត

� កំពុងដ្្វបី�ំដណបីរដៅកាន់ទបី ង្ៃ យ
� មិនអាចចាកដចញពបីកវនលែងដ្្វបីការរ្រស ់

ដោកអនោកដ�ើម្បីដៅដោះដ ន្ោ ត
� មានជំងឺ្ងៃន់្ងៃរ ចាសជ់រា ឬជិត�លដ់ពល 

សស្មាលកូន (ឬកំពុងវថរកសានរណាមានោ ក ់
វ�លមានសភាពការណវ៍្រ្រ�ូចដនះ)

� ជាអនោកជំងឺដៅមនទាបីរដពទ្យ ដហបីយមិនអាចដោះ 
ដ ន្ោ តដៅមនទាបីរដពទ្យ

� មានជំដនឿរ្សនាវ�លរារំាងដោកអនោកមិន 
ឱ្យអដញ្បីញដៅកវនលែងដោះដ ន្ោ ត

� កំពុងជា្រ់ពន្នាគារតិចជាង្របី ន្ោំ  
ឬស្តូវោនជា្រ់ឃុឃំំាង

� ជាអនោកដោះ ន្ោ តដោយដសងៃៀមរ្ងៃ ត់
� មានការភ័យខាលែ ចសមដហតុ្លចំដោះ 

សុវតថែិភាពរ្រសដ់ោកអនោក។

មណ្ឌ លដោះដ ន្ោ តមុនដពល នឹងដ្របីកដៅ្រ៉ាុនាម ន 
សោតា ហម៍ុនសថងៃដោះដ ន្ោ ត ដហបីយទបីតំាង និង 
ដមា៉ា ងដ្របីក នឹងមានដោះពុម្ព្សាយដៅតាមវ៉ិ្រ 
សសថ៍  www.aec.gov.au។

ដ�ើម្បីដោះដ ន្ោ តតាមស្្រសណបីយ ៍ដោកអនោកអាច 
ោក់ោក្យសុតំាមអនឡាញ ឬទទួលទស្មង់វ្រ្រ 
្រទដោះដ ន្ោ តដៅការិយល័យ AEC ណាមួយ។  
AEC នឹងដ្ញាើដចញនូវកញ្ច្រ់ដោះដ ន្ោ តតាមសស្្រ 
សណបីយរ៍្រសដ់ោកអនោក ្រនាទា ្រ់ពបីោន្រញ្ច្រ ់
ការដស្ជើសដរបីសដ្រក្ខជនដោះដ ន្ោ តដហបីយ។

ដ្្វបីឱ្យសនលែឹកដ ន្ោ តរ្រស ់
ដោកអនោកមានតសមលែ
ដៅកនោនុងការដោះដ ន្ោ តសហព័ន្ ដោកអនោកកំពុង 
ដោះដ ន្ោ តដ�ើម្បីដស្ជើសដរបីសមនុសសេដ�ើម្បីជាត ំ
ណាងដោកអនោកដៅកនោនុងរ�្ឋសភាពបីរសនសភា 
អូស្រ្តា លបី៖ គឺសភាតំណាងរាស្សតា និងស្ពឹទ្សភា។

ដោកអនោកនឹងទទួលោនសនលែឹកដ ន្ោ តពបីរ៖

� ពណ៌ស្រតង ដ�ើម្បីដោះដ ន្ោ តដស្ជើសដរបីស 
អនោកតំណាងសនតំ្រន់មូលោ្ឋ នរ្រសដ់ោក 
អនោក (ឬមណ្ឌ លដោះដ ន្ោ ត) ដៅកនោនុងសភា 
តំណាងរាស្សតា និង

� ពណ៌ស ដ�ើម្បីដោះដ ន្ោ តឱ្យអនោកតំណាងរ�្ឋ  
ឬវ�ន�ើរ្រសដ់ោកអនោកដៅកនោនុងស្ពឹទ្សភា។

ដសចក្ដបីវណនំាអំពបីរដ្រៀ្រដោះដ ន្ោ តស្តូវោនដោះ 
ពុម្ពដលបីសនលែឹកដ ន្ោ ត។ ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកដ្្វបី 
ខុស ឬដោកអនោកមិនស្ោក�ថាស្តូវដ្្វបីអ្វបី សូម 
ស្គាន់វតសួរមននតាបីដោះដ ន្ោ ត្រ៉ាុដណាណ ះដ�ើម្បីទទួល 
ោនជំនួយ។

ដតបីចង់�ឹង្រវនថែមដទៀតឬ?
ដោកអនោកអាចវស្វងយល្់រវនថែមអំពបីស្្រព័ន្ដោះ 
ដ ន្ោ ត និងអំពបីការចុះដ ម្ ះ និងការដោះដ ន្ោ ត  
ដៅតាមវ៉ិ្រសសថ៍ www.aec.gov.au។

ដសវាកមមអនោក្រកវស្្រភារ្តាមទូរស័ពទាអាចមាន 
្តាលជ់ូន។ សស្មា្រ់ព័ត៌មានអំពបីការចុះដ ម្ ះ  
និងការដោះដ ន្ោ តជាភារ្វខមរ សូមទូរស័ពទា 
ដលខ 1300 720 134។

ស្្រសិនដ្របីដោកអនោកជាមនុសសេថលែង់ ឬមានពិការ 
ភាពកនោនុងការរ្តា ្រ់ ឬនិយយ សូមទាក់ទងមក 
ដយបីងតាមរយៈដសវាកមមជាតិ្រញ្ូន្រនតា (NRS)៖

� អនោកដស្្របីស្ោស ់TTY សូមទូរស័ពទាដលខ  
13 36 77 ដហបីយដសនោបីសុដំលខ 13 23 26។

� អនោកដស្្របីស្ោសដ់សវាកមមនិយយ និងរ្តា ្រ់  
(Speak and Listen) សូមទូរស័ពទាដលខ   
1300 555 727 ដហបីយសស្មង់ដលខ  
13 23 26។

� អនោកដស្្របីស្ោស្់រណាតា ញអុបីនដ្បីណិត្រញ្ូន្រនតា  
សូមតភ្ា្រ់ដៅ NRS ្រនាទា ្រ់មកដសនោបីសុដំលខ  
13 23 26។
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