វ ិធីស�ស�ជា
្របឆាំង
្របកន់ជាតិស

អំពីវ ិធីស�ស
េនឆា 2011 រដ�ភិបាលអូ�ស�លតំងចិតកុ�ងកបេង�តវ ិធីស�ស�ជាតិ្របឆាំងករ្របកន់ជ
េគាលបំណងៃនវិធីស�ស�ជាតិ្របឆាំងកជាតិសស គឺ៖
េដម្បីេលកកម�ស់ករយល់ដឹងច្បោស់លស់េសហគមន៍អូ�ស�ល អំពីអី�ៗែដលជាករ្របកនសសន
និងថាេតេគអចបង�រនិងកត់បន�យករ ជាតិសសន៍វ ិធីណា
េគាលេដៃនវិធីស�ស� គឺេដម្បី
●

បេង�តករយល់ដឹងអំពីករ្របកន់ជាត និងថាេតវមានផលប៉ះពល់បុគ�ល និងសហគមន៍
ធំទូលយា៉ង

●

រកេមលដឹង, េលកកម�ស់ និងែផ�កេលករផ�ួេផ�មអនុវត�ន៍ដ៏លៗ
� េដម្បីបង�រនិងកត់បករ្របក
ជាតិសស េហយនិង

●

ផ�ល់អំណាចដល់សហគមន៍និងបុគ�លទំងពកុងករច
�
ត់វិធានករេដម្បីបង�រនិងក

ករ្របកន់ជាតិ ្រពមទទទួលជំនួយ េនេពលប
� �េនះេកតមានេឡ

វ ិធីស�ស�េនះបានបេង�តេឡងតមរយៈភាពជាៃដែដលដឹកនាេដ Race Discrimination Commissioner
(ស�ងករ្ឆាំងករេរសេអងជាតិស) េន Australian Human Rights Commission (គណៈកម�កសិទិម
� នុស្
អូ�ស�ល)។ សមាជិកឯេទៀតៃនភាពជាៃ រួមមាន
Department of Immigration and Citizenship (្រកសួអេនា�្របេវសន៍និងពដ�), Attorney-General’s Department
(្រកសួអគ�រជអ), Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs
(្រកសួង្រគ� ទីលំេន េសវកម�សហគមន និងកិច�កជនជាតិេដ), Australian Multicultural Council (្រក�ម្របឹ
ពហុវប្បធម៌អូ�សលី), National Congress of Australia’s First Peoples (សភាជាតិៃន្របជាពអូ�ស�លីជាដំបេគ)
និង Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia (សហព័ន�្រក�ម្របឹអូ�ស�លីៃសហគមន៍ជនជាត)។
វ ិធីស�ស�េនះនឹង្រត�វអនុវចប់ពែខកក�ដ ឆា� 2012 ដល់ែខមិថុន ឆា� 2015។ វ ិធីស�ស�េនះនឹងេផា�តេលយល់ដឹង
សធារ ធនធាជំនួយអប់រំ និងករចូលរួមរបសយុវជន។

េតករ្របកន់ជាតិសសន៍គ?
ករ្របកន់ជាតិសសន៍អចេកតមានតមទ្រ ដូចជាករនិយាយកំែ ឬករផ�ល់មតិែដលបណា�ល
ឈឺចប; ករដក់ ឬកររំេលភតមពក្; ករយាយីរំ ឬករបំភិតបំភ័, ឬករអធិប្បោ
្របព័ន�ផ្សព�ផ ឬតអុីនេធរណិត ែដលបេង�នភា្របទូសរ ចំេពះ្រកជាក់លក េនក�ុងភាពធ�ន់ធ�របំផ
ករ្របកន់ជាតិអចបណា�លឲ្យមានភារំេលភេលរង និងអំេពហិង្ស
ករ្របកន់ជាតិសររមិនឲ្ជនរងេ្រគទទួលេសវកម�ឬករចូលរួមក�ុងករ្របកប, ករសិកអប់រំ,
សកម�ភាពកីឡានិងសង� វក៏អចេកតមានផងេនតមក្រមិតស តមរយៈេគករណ ឬកអនុវត�
ែដលេធ�ឲ្យ្រក�មខចញ់េ្របអ�កដៃទ។
ករ្របកន់ជាតិស
ស ន៍បណា�លឲ្យខ�ះសមភទទួលឱក, ធនធាជំនួយ ឬអំណា ស្រមាប់អ�កែដល
ជាតសសន៍ខុសៗគា ជំេនឿថ ជាតិសសន៍ជាក់លកមានភាពទ ឬខ�ស់ជាងជាតិសសន៍ឯេ ្រត�វប
េ្របេនេពលម�ងមា�លេដម្បីេធសមេហតុផលចំេពកង�ះសមភាពេន។
េតនរណាែដលជួប្របទះនឹងករ្របកន់ជាតិសសន្របេទសអូ�ស�?
ឥរ ិយាបថ្របកន់ជាតិ ដូចជាករដក និងសម�ីរំេល អចេកតមានេឡងរវងសមាជិកៃន្រក�មជា
ណាមួយ ប៉ុែន� អ�កខ�ះេនក�ុង្របេទសអូ�ស ងយរេ្រគាះអ�កេផ្សេទៀតេនក�ុករ្របកជាតិសសន៍និង
េរ សេអង ជាពិេសជនជាតិេដ Aboriginal និង Torres Strait Islander ្រពមទ្រក�មៃនជាតិសនិងវប្បធម
ភាគតិ។ សមាជិកៃន្រកសសនាខ ក៏ជួប្របទះនឹករេរសេអ េដយសរែតជសសន
ឬវប្ធម៌របស់អ�កទំងេនផងែដរ។
ករស�ប់សហគម
េយងខំបាននិយាយេទកន់្របជាពលរដ្របេទសអូ�
ស � ចប់ពីែខមី ដល់ែខឧសភ ឆា� 2012៖
ុ�
●

្របជាពលរដ�ជិ700 នាក់ បានចូលរួមក�ុងពិេ្រគាះេយាប23 េលក

●

េយងខុំបានទទួលករ�សង់មតិេអឡិក្រត�និក1500
�
និងករដក់ពជា 200។

ខ�ឹមសរខ�ំងែដលេយងខ�ុំបានទទួល ករចត់សកម�្របឆាំងនឹងករ្របកន់ជា
គឺជាកសំខន់ណាស
មានករយល់�សបជាទូេទផងែដរអំពីែផ�កអ ែដលេយងខុំ�គួរេលកយកមកេធ�ក េដយមានរួមទ
●

កែន�ងេធ�ក

●

្របព័ន�ផ្សព�ផ

●

សលេរៀន និងករសិក្សោអប់រំក្រម

●

េសវកម�របស់រដ�ភិ

●

អុីនេធរណិត  និង

●

កីឡា

ករ្របកន់ជាតិ – វឈបេកតមាេដយសរេយង
វ ិធីស�ស�េនះអំពវនាវសុំឲ្យសមាជិកទំងអស់ៃនអូ�ស�ល េធ�កេឆា �ះេទកន់កប់ករ្របកន់
សសន៍ ករ្របកន់ជាតិសសន៍ឈប់េ េដយសរសកម�ភាែដលេយងអនុវត�កុងភាពជាបុគ
�

និងក�ុងភាជា្រក�

អ�ីៗែដលេយងខំនឹងេធ�

ុ�

បេង�តករយល់ដឹងអំពីករ្របកន់ជាតិសសន៍ និពល់របស់េទេលបុគ�និងសហគមន៍។
●

េផ�មឲ្យមានយុទ�នាករមួយេដម្បីបេង�តករអំពីករ្របកន់ជាតិ និងអំពីអីៗ
� ែដលេយងអ
េធ�បានអំពីេហតុករ េនះ។

●

េធ�ករជាមួយេមដឹកនាំទំងឡាយែដលនឹងេលកវ ិធីស�ស�េន និងសកម�ភាពៃនវិធីស�ស

●

េលកកម�ស់ករសិក្សោ�សវ្រជាវអំពីករ្សសន េដម្បីបេង�នករយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពរបស់វ

ែផ�កេលឧទហរណ៍ល�ៗេដម្បីប ង�រករ្របកន់ជា
●

គាំ្រទេគាលករណ៍និងច្បោប់ែដលេលកកេគារពនិងសមភាពស្រមាប់ពលរដ�អូ�មកពី
សវតរជាតិសសន៍និងវប្បធម៌ទ

●

បេង�តវុ ិបៃសៃនធនធាជំនួយអប់រំដ៏្របេស អំពីក្របកន់ជាតិស េដយមានករយកចិត�ដក
េលជនវ ័យេក�ង។

●

េធ�ករជាមស�ប័ទំងឡាយេនក�ុងែផ�កអ េដម្បីគាំ្រទករផ�ួចេផ� ែដលេដះ�សក
្របកន់ជាតិស។

●

កសងភាពជាៃដគូជាមួយស�ប័នរដ និងេ្ររដ�ភិបេន្រគថា�កទំងអស េដម្បីគាំ្រ
ផ�ួចេផ�មល�ៗ េនថា�ក់ជ រដ� និងតំបន់។

ផ�ល់ដល់បុគ�លនិងសហគមន៍ទំងពួង នូវលទ�ភាពទទួលព័ត៌និងធនធានជំនួយ អំពករ្របកន់ជាតិ
េដម្បីឲ្យអទំេនាមានអរម�ណ៍ទុកចិត�ែថមេទៀត ក�ុងករដឹងអំពីអែដល្រត�វេធ� េនេពលវេកតមាន
●

ផ្សព�ផ្សោយធនធានជំនួយែដលគាំ្រទបុសហគមន៍ កុ�ងករេឆ�យតបនឹករ្របកន់ជាតិ
េនក�ុងស�ប និង្របព័ន

●

ផ�ល់ព័ត៌មានជូនបុគ�លនិងសហគមន៍ែដអទទួលរងក្របកន់ជាតិស នូវរេបៀបទទួលករករ
តផ�ូវច្បោប

ករអនុវត�វិធីស�
វ ិធីស�ស�ជា្របឆាំង្របក ន់ជាតិសនឹង្រត�វអនុវតតមដំណាក់ េនេពលបីឆា�

ចប់ពីែខកក� ឆា� 2012៖ េយងខំនឹងេផ�
មឲ្យមានយុទ�នាកដឹងសធារណៈមួយអំករ្របកន់ជាតិ។
ុ�

េយងខ�ំនឹងេផា�េល
ករស�បនាករយល់ដឹងរបស់សហគមន៍ករ្របកន់សសន
ុ

និងករេលកកម�ស់ករសិក្សោ�សវ្រជាវចំណាេសដ�កិច�និងសង�មពក់ព័ន�នឹករ្របកន់ជាតិ។ េយងខ�ុំ

នឹងពិនិត្យេមលរេបៀបែដលេយងខ�ុំអចគាំ្រទករផ�ួចេផ�មានមកេហ

ែដលខិតខំកត់បន�ករ្របកតិសសន និងេលកកម�ស់ករេគារពនិងសមភ
ចប់ពីែខកក� ឆា� 2013៖ េយងខំនឹងបេង�
តវុ ិបសយថ៍មួយអំពី
ុ�

ធនធានជំនួយអប់រំអំពីករ្របឆាំករ្របកន់ជាតិ

េហយចប់េផ�ម្របមូលធនធានជំនួយដ៏ល�ៗេដម្បីជួយបុគ�សហគមន៍
ក�ុងករចប់យកសកម�ភាព្របឆាំងនឹងករ្រសសន៍ េយងខំនឹងចប់េផ�មេធ�ករជាមួយស�ប័នទ
ុ�
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