
 និំំនៅលី់ម្លៃថូៃចំណាយ
ថាម្មពល់រ  ់អុ្នក  
និិងជួីយដែថូរកា រសិាថ និ
ជាមួយន្លឹ ងកមវ័ិធិីើដំ្ឋប្រើ ើងគ ណៈភាព័ថាមព័លរដ្ឋឋវិចិថូូប្រើរៀ  
(VEU) អ្ននកអាចទ្ធទួ្ធល ន្លឹផលិត៌ផលថាមព័លច  
ត៌ម្លៃមឹដែដ្ឋលមាន្លឹ  សិទ្ធធភាព័ និ្លឹងសន្លឹំំប្រើលើការចំណាយម្លៃថឹូ
ថាមព័លរ ស់អ្ននក។ Khmer | ភាសាដែ ័ រ

សនឹ្លឹ កព័័ត៌៌មាន្លឹអ្ននកប្រើ  ើ  ស់គប្រើ មាងប្រើ លប្រើ   សិទ្ធធភាព័ថាមព័លរដ្ឋឋវិចិថូូប្រើរៀ
VEU គឺឺជាគំឺនិិតផួ្ដួ ចផ្ដើផួ្ដួ មរបស់់រដ្ឋាា ភិិបាលរដ្ឋាវិចិថូូផ្ដើរៀផ្ដើដ្ឋាយស់័ គ្រគឺចិតត ដែដ្ឋលផួ្ដួល់រង្វាា ន់ិផ្ដើល កទឹឹកចិតតដ្ឋល់ពលរដ្ឋាវិចិថូូផ្ដើរៀ ផ្ដើដ្ឋ ម  ីផ្ដើ ា ឱ្យយមានិការ
ដែកលមអគ្របសិ់ទឹធភាពថាមពលដ្ឋល់ផ្ដួះ  និិងអាជី វិកមរ័បស់់ព កផ្ដើគឺ។ ការផ្ដើនិ ជី យកាត់បនិថយថ្លៃថូៃរថាមពល និិងកាត់បនិថយការបំភាយឧស់័ និផ្ដួះ 
កញ្ចចក់។ 

សិទ្ធធិទ្ធទួ្ធល ន្លឹ 
រាល់់គ្រួ សួារ និិងអាជីីវកម្មមនៅ រដ្ឋឋវចិថូូនៅរៀអាចចូល់រមួ្មកុ ងកម្មមវធីិីនៅនិះ នៅ ីយទទួល់ផលិ់តផល់ថាម្មពល់ និិងនៅ វាកម្មមច ះតម្លៃម្មៃដែដ្ឋល់មានិគ្រួ  ិទធភាព។ 
ការចូលរមួរ ស់អ្ននកគឺជា ការស័័ គចិត៌ត។ 

ការចូលរមួកន ងកមវ័ិធិីើមាន្លឹលកខណៈៈងាយ សលួ
ជំីហានិទឹ  1. រកនៅមី្មល់ផលិ់តផល់ដែដ្ឋល់មានិ។ 

ជំីហានិទឹ  2. នៅគ្រួជីី នៅរ   ផលិ់តផល់ដែដ្ឋល់អុ្នកគ្រួ ថុាចង់ដំ្ឋនៅ ងីនៅដី្ឋម្មីកីាត់ និថយម្លៃថូៃចំណាយថាម្មពល់រ  ់អុ្នក។

ជំីហានិទឹ  3.  ចូល់រមួ្មជាមួ្មយអុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់មានិការទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ។ អុ្នកគ្រួតវូការនៅធីើីការជាមួ្មយអុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់មានិការ
ទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ ដែដ្ឋល់គ្រួតវូ និផតល់់ ិទធិអ្ននិ ញ្ញាា តឱ្យយដំ្ឋនៅ ងីផលិ់តផល់ថាម្មពល់មានិគ្រួ  ិទធភាព VEU។ អុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់
មានិការទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ ក៏ទទួល់ខុ  គ្រួតវូផងដែដ្ឋរកុ ងការនៅរៀ ចំចាត់ដែចងការ ញ្ចុះះ ះតម្លៃម្មៃ ឬគ្រួ ក់ ងើិល់ ងវញិ គ្រួមា ់ផលិ់តផល់
ណាមួ្មយដែដ្ឋល់អុ្នកនៅគ្រួជីី នៅរ   នៅដី្ឋម្មីដំី្ឋនៅ ងី។ ពួកនៅ នឹិងគ្រួ  ់អុ្នក៖ 

• ពីផលិ់តផល់អ្នើីខុៃះដែដ្ឋល់អុ្នកអាចនៅគ្រួ ីគ្រួ  ់ និ
• អុ្នកណាអាចដំ្ឋនៅ ងីផលិ់តផល់ដែដ្ឋល់អុ្នកនៅគ្រួជីី នៅរ   ។

ប្រើដ្ឋើម ើីរកប្រើមើលផលិត៌ផលដែដ្ឋលមាន្លឹ ឬអ្ននកផដល់ប្រើសវាកមដ័ែដ្ឋលមាន្លឹការទ្ធទួ្ធលស្គាា ល់ជាផូឹវិការ
ប្រើ ទូ្ធរសព័ទប្រើ ត៌ ការយិាល័យជំំនួ្លឹយ VEU តាមប្រើលខ (03) 9032 1310

សូមច ចប្រើលខ 1  គ្រួមា ់ព័ត៌មានិ ដីពីការដំ្ឋនៅ ងី  ណភាពថាម្មពល់។ 
 ន្ទាា  ់ពីអុ្នកឮការតភាា  ់នៅ នឹិងជីនៅគ្រួមី្ម នៅនិះនៅ ីយ  ូម្ម ច ចប្រើលខ 0។

ប្រើត៌ើអ្ននកថឹូង់ អ្នន់្លឹប្រើខោយកន ងការស្គាដ  ់ឮ ឬការនិ្លឹយាយឬ? 

សូមទាក់ទ្ធងប្រើសវាកមជ័ាតិ៌ដែផនក   ស័យទាក់ទ្ធងជាមួយជំន្លឹពិ័ការ (National 

Relay Service) តាមប្រើលខ 133 677 ឬ www.relayservice.gov.au

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


សន្លឹំំប្រើលើការចំណាយម្លៃថឹូថាមព័លរ ស់អ្ននកតាមរយៈ VEU

គ្រគឺសារួ អាជីវិកម ័

ការសន្លឹំនាប្រើព័ល ច ីន្លឹកងមយឆ្នាំំ ុ ន ន ួ ន ំ អាគ្រួ យនៅល់ការដ្ឋនៅ ង ណភាព គ្រួ សារ
ម្មធីយម្មអាច និំ និព $120 នៅ  $1,100 

កងម្មយឆ្នាំ នៅល់ការចណាយម្លៃថូថាម្មពល់។

័ ី ំ ី  ួ
ំ ី

ុ ួ ុ ំ ី ំ ៃ

អាគ្រួ យនៅល់ទ ម្លៃនិអាជីវកម្ម និងការដ្ឋនៅ ង
 ណភាពរ  អ្នក អ្នកអាច និំ និព 
$500 នៅ  $74,000 កងម្មយឆ្នាំ។

័ ី ំ ំ ី ម ិ ំ ី
 ់ ុ ុ ំ ី

ុ ួ ុ ំ

សិទ្ធធិរ ស់ប្រើ ប្រើ កាមកមវ័ិធិីើ VEU

កមវ័ិ ិ  VEU មានិគ្រកមគ្របតិបតតិដែដ្ឋលដែចងអំំព ស់តង់ដ្ឋារថ្លៃនិអាកបីកិរយិាអំបីរមា ដែដ្ឋលមានិផ្ដើ លបំណងការពារអំនកផ្ដើគ្រប គ្របាស់់។  
ស់តងដ្ឋារផ្ដើនិ អំនុិវិតតចំផ្ដើពា មនុិស់សគ្រគឺប់របូដែដ្ឋលពាក់ព និធកនុងការផួ្ដួល់ ឬផ្ដើ ា ទឹ ផ្ដួារដែចកចាយការដំ្ឋផ្ដើ  ងគុឺណភាព។

សកមភ័ាព័ទ្ធើផោរ

គ្រួ  ិនិនៅ ីអុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់មានិការទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ ឬជាភា ីទី ី នៅធីើីគ្រួ តិ តតិការកុ ងន្ទាម្មពួកនៅ  ទាក់ទងអំ្នពីកម្មមវធីិី VEU នៅន្ទាះពួកនៅ គ្រួតវូដែត៖

• នៅធីើីទីផារ/ល់ក់ការដំ្ឋនៅ ងី  ណភាពកម្មមវធីិី VEU ជូីនិអុ្នក ុ នៅណាះ ះ គ្រួ  ិនិនៅ ីអុ្នកមានិអាយ នៅលី់ ពី 18 ឆុ្នាំ ំនៅ ីយអាចយល់់ដឹ្ឋងពីព័ត៌មានិដែដ្ឋល់
 និផដល់់

• ពនិយល់់ថាកម្មមវធីិីនៅនិះ ឺ ម័គ្រួ ចិតត នៅ ីយអុ្នកមិ្មនិចា ំច់គ្រួតវូដែតចូល់រមួ្មនៅទ
• ពនិយល់់អំ្នពីរនៅ ៀ ដែដ្ឋល់ពួកនៅ ទទួល់ និអា យដ្ឋាឋ និរ  ់អុ្នក និិងមូ្មល់នៅ ត ដែដ្ឋល់ពួកនៅ ម្មកផាះ ឬអាជីីវកម្មមរ  ់អុ្នក
• គ្រួ  ់អុ្នកពីអាជីីវកម្មមដែដ្ឋល់ពួក ំនៅពញម្ម ខុការឱ្យយ 
• ដែតងពាក់ ័ណះ មាា ល់់ខុៃួនិដែដ្ឋល់មានិរ ូថូត នៅ ម ះនៅពញរ  ់ពួកនៅ  ទំន្ទាក់ទំនិង ABN និិងព័ត៌មានិល់ម្មិិតអុ្នកនៅ ុការ ំខាន់ិ 
• មិ្មនិនៅគ្រួ ីយ ទធវធីិីដ្ឋាក់ មាា ធីខាៃ ងំនៅដី្ឋម្មីលី់ក់ ឬនៅធីើីទីផារផលិ់តផល់ ឬនៅ វាកម្មមន្ទាន្ទា
• ផដល់់ព័ត៌មានិគ្រួតឹម្មគ្រួតវូអំ្នពីផលិ់តផល់ ឬនៅ វាកម្មមន្ទាន្ទាដែដ្ឋល់កំព ងផដល់់ជូីនិ និិងភាព ម្ម គ្រួ  រ  ់វា
• មិ្មនិនិិយាយអ្នើីដែដ្ឋល់ដែកៃង និៃំ ឬនៅ កគ្រួ  ់ – នៅនិះរមួ្មមានិថាពួកនៅ នៅធីើីការឱ្យយរដ្ឋាឋ ភិិ ល់រដ្ឋឋវចិថូូនៅរៀ ឬ ណៈកម្មមការទទួល់ និា កនៅ វាកម្មម ំខាន់ិៗ 
ឬថារដ្ឋាឋ ភិិ ល់រដ្ឋឋវចិថូូនៅរៀផដល់់ព័ត៌មានិទំន្ទាក់ទំនិងឯកជីនិ (ដូ្ឋចជានៅល់ខុទូរ ពា)  គ្រួមា ់នៅ ល់ ំណងម្លៃនិការនៅធីើីទីផារ។

ប្រើដ្ឋើម ើីរកប្រើមើលផលិត៌ផលដែដ្ឋលមាន្លឹ ឬអ្ននកផដល់ប្រើសវាកមដ័ែដ្ឋលមាន្លឹការទ្ធទួ្ធលស្គាា ល់ជាផូឹវិការ
ប្រើ ទូ្ធរសព័ទប្រើ ត៌ ការយិាល័យជំំនួ្លឹយ VEU តាមប្រើលខ (03) 9032 1310

សូមច ចប្រើលខ 1  គ្រួមា ់ព័ត៌មានិ ដីពីការដំ្ឋនៅ ងី  ណភាពថាម្មពល់។ 
 ន្ទាា  ់ពីអុ្នកឮការតភាា  ់នៅ នឹិងជីនៅគ្រួមី្ម នៅនិះនៅ ីយ  ូម្ម ច ចប្រើលខ 0។

ប្រើត៌ើអ្ននកថឹូង់ អ្នន់្លឹប្រើខោយកន ងការស្គាដ  ់ឮ ឬការនិ្លឹយាយឬ? 

សូមទាក់ទ្ធងប្រើសវាកមជ័ាតិ៌ដែផនក   ស័យទាក់ទ្ធងជាមួយជំន្លឹពិ័ការ (National 

Relay Service) តាមប្រើលខ 133 677 ឬ www.relayservice.gov.au

https://www.infrastructure.gov.au/media-communications-arts/phone/services-people-disability/accesshub


សិទ្ធធិរ ស់អ្ននកប្រើ ប្រើ កាមកមវ័ិធិីើ VEU  ន្លឹត
កិចុសន្លឹា

គ្រួ  ិនិនៅ ីអុ្នកកំព ងនៅធីើីការជាមួ្មយអុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់មានិការទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ ឬភា ីទី ី នៅធីើីគ្រួ តិ តតិការកុ ងន្ទាម្មពួកនៅ  នៅន្ទាះពួកនៅ គ្រួតវូដែត៖

• ច ះកិចះ និាជាមួ្មយអុ្នកដែដ្ឋល់មានិអាយ  18 ឆុ្នាំ ំឬអាយ នៅលី់ នៅនិះដែត ុ នៅណាះ ះ 
• នៅធីើីឱ្យយគ្រួ កដ្ឋថាពួកនៅ គ្រួ  ់អុ្នកអំ្នពីការងារណាមួ្មយដែដ្ឋល់នឹិងគ្រួតវូនៅធីើី នៅ ីយអុ្នកយល់់ដឹ្ឋងអំ្នពីនៅរឿងនៅនិះ ម្ម និនៅពល់ការងារនៅន្ទាះ និចា ់នៅផដីម្ម
• ផដល់់ឱ្យយអុ្នកនូិវព័ត៌មានិអំ្នពី ិទធិ និិងកាតពើកិចះរ  ់អុ្នកដែដ្ឋល់មានិនៅ នៅគ្រួកាម្មកម្មមវធីិី VEU ក៏ដូ្ឋចជាការដំ្ឋនៅ ងី  ណភាពដែដ្ឋល់ពួកនៅ កំព ងផដល់់ជូីនិ 
និិងកិចះ និាមួ្មយ។ កិចះ និានៅន្ទាះគ្រួតវូ ញ្ញាា ក់ជាល់ម្មិិតអំ្នពីផលិ់តផល់/នៅ វាកម្មម  គ្រួម្មង់តម្លៃម្មៃ និិងម្លៃថូៃឈ្នួុលួ់ ដែនិថម្ម នីិតិវធីិីដ្ឋកនៅចញនៅគ្រួ ឿង រកិាា រ 
និិងអំ្ន  ងនៅពល់នៅធីើីការ ិតពិចារណា

• គ្រួ  ់អុ្នក និិងនៅធីើីឱ្យយគ្រួ កដ្ឋថាអុ្នកយល់់ដឹ្ឋងអំ្នពីការងារណាមួ្មយដែដ្ឋល់នឹិងគ្រួតវូនៅធីើី ម្ម និនៅពល់នៅពល់វា និចា ់នៅផដីម្ម
• គ្រួ  ់អុ្នកថាអុ្នកណានឹិងដ្ឋាក់ដំ្ឋនៅ ងី  ណភាព គ្រួ  ិនិនៅ ីអុ្នកនៅគ្រួជីី នៅរ    និតនៅ ម្ម ខុជាមួ្មយផលិ់ត ឬនៅ វាកម្មម
• ផដល់់នៅល់ខុទូរ ពាជូីនិអុ្នកនៅដី្ឋម្មីទីាក់ទងម្មនិ  ំ ឬគ្រួកមុ្ម ុ និដែដ្ឋល់នឹិងដ្ឋាក់ដំ្ឋនៅ ងី  ណភាព។

ការ ំប្រើព័ញការងារ

នៅ នៅពល់ចា ់នៅផដីម្មការងារជាមួ្មយអុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់មានិការទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ ឬភា ីទី ីដែដ្ឋល់នៅធីើីគ្រួ តិ តតិការកុ ងន្ទាម្មពួកនៅ  នៅន្ទាះពួកនៅ គ្រួតវូដែត៖

• ចា ់នៅផដីម្មការងារដែតនៅ នៅពល់អុ្នក និផដល់់ការយល់់គ្រួពម្មរ  ់អុ្នក ុ នៅណាះ ះ
• មិ្មនិចា ់នៅផដីម្មការងារណាមួ្មយ គ្រួ  ិនិពួកនៅ មិ្មនិ និជូីនិដំ្ឋណឹងដ្ឋល់់អុ្នកអំ្នពីព័ត៌មានិល់ម្មិិតម្លៃនិការងារនៅន្ទាះ។ នៅនិះអាចរមួ្មមានិនៅពល់នៅវលា  
និិងកាល់ រនិៅចេទ ផលិ់តផល់/នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់នឹិងគ្រួតវូដំ្ឋនៅ ងី និិងព័ត៌មានិអំ្នពីម្មនិ  ំដែដ្ឋល់ដឹ្ឋកន្ទា ំកម្មមភាព ដូ្ឋចជាអុ្នកផដល់់នៅ វាកម្មម 
ដែដ្ឋល់មានិការទទួល់សាា ល់់ជាផៃូវការ និិងព័ត៌មានិទំន្ទាក់ទំនិងល់ម្មិិតរ  ់ពួកនៅ ។

• និិយាយជាមួ្មយអុ្នកណាមុាក់ដែដ្ឋល់មានិអាយ នៅលី់ ពី 18 ឆុ្នាំដំែត ុ នៅណាះ ះ 
• ផដល់់ឱ្យយអុ្នកនូិវព័ត៌មានិទំន្ទាក់ទំនិងល់ម្មិិតរ  ់ពួកនៅ  នៅ នៅពល់ និ ញ្ចុះះ ់ការងារ ដូ្ឋនៅចះុអុ្នកអាចទាក់ទងពួកនៅ  គ្រួ  ិនិនៅ ីគ្រួតវូការ
• ផដល់់ឱ្យយអុ្នកនូិវព័ត៌មានិអំ្នពីដំ្ឋនៅណាះគ្រួសាយជីនៅមាៃ ះ និិងការដែណន្ទាណំាមួ្មយ នៅ ីយនិិងព័ត៌មានិអំ្នពីការធាន្ទា គ្រួមា ់ផលិ់តផល់/
នៅ វាកម្មមដែដ្ឋល់ និដំ្ឋនៅ ងី។

ចង់និ្លឹយាយជាមួយប្រើយើងអំ្នព័ើកមវ័ិធិីើ VEU ប្រើទ្ធ?
សូមប្រើ ទូ្ធរសព័ទប្រើ ប្រើលខ (03) 9032 1310 ឬអ្ន ើដែមលមកប្រើយើងតាម veu@esc.vic.gov.au

ប្រើត៌ើមាន្លឹកដែនឹ្លឹងណាប្រើទ្ធៀត៌ដែដ្ឋល ត៌វូិប្រើ ប្រើដ្ឋើម ើីស ំជំំនួ្លឹយព័ើសិទ្ធធិរ ស់អ្ននក កន ងនាមជាអ្ននកប្រើ  ើ  ស់? 

គ្រួ  ិនិនៅ ីអុ្នកមិ្មនិគ្រួ ថុាចង់ទទួល់ការនៅ ទូរ ពាពីការនៅធីើីទីផារតាម្មទូរ ពានៅទ 
អុ្នកអាចច ះនៅ ម ះកុ ង  ញី្ជីើក ំប្រើ ទូ្ធរសព័ទ ដែដ្ឋល់នៅធីើីឱ្យយវាខុ  ចា ់ គ្រួមា ់អុ្នកនៅធីើី
ទីផារតាម្មទូរ ពា រនៅទ  ឬអុ្នកនៅធីើីទីផារតាម្មទូរ ពាអូ្នគ្រួសាត លី់ដែដ្ឋល់មិ្មនិមានិការ
នៅលី់កដែល់ង នៅដី្ឋម្មីទីាក់ទងអុ្នក។ 
ចូល់នៅមី្មល់ www.donotcall.gov.au/ ឬនៅ ទូរ ពានៅ នៅល់ខុ  
1300 792 958។

  សិន្លឹប្រើ ើអ្ននកមាន្លឹ ណៈដ ងត៌វាាអំ្នព័ើការទាមទារដែកឹង នំឹ្លឹ ឬនាឱំ្យយយល់ ច  ំ 
ការប្រើធីើើទ្ធើផោរតាមទូ្ធរសព័ទ ឬការប្រើ  ទាើ រ  ូម្មទាក់ទងទីភុាក់ងារកិចះការអុ្នកនៅគ្រួ ី
គ្រួ  ់រដ្ឋឋវចិថូូនៅរៀ។ 
ចូល់នៅមី្មល់ www.consumer.vic.gov.au/contact-us ឬនៅ ទូរ ពា
នៅ នៅល់ខុ 131 450។

 និៃឹកព័ត៌មានិនៅនិះតគ្រួម្មវូឱ្យយផដល់់នៅ ឱ្យយអុ្នកនៅគ្រួ ីគ្រួ  ់ នៅ នៅគ្រួកាម្មគ្រួកម្មគ្រួ តិ តតិ គ្រួមា ់កម្មមវធីិី
ដំ្ឋនៅ ងី  ណភាពថាម្មពល់រដ្ឋឋវចិថូូនៅរៀ។

https://www.donotcall.gov.au/
http://www.consumer.vic.gov.au/contact-us
mailto:veu@esc.vic.gov.au
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