
កម្មវិធីខ្្មរ



ត�ើកំពុងខ្វែងរកអវែីថ្មី ត�ើម្តីធវែើឬ?

នៅ ACH Group ន�ើងផ្តល់ជូន 
កម្មវធិីទំនាកទ់ំនងសង្គមដទូ៏លំ 
ទូលា�សម្រាបស់រាជិក 
សហគមនខ៍្្មរ។

ដោយមានបទពិដោធន៍ក្នុងការដធវើការជាមួយ 
បបជាជនខ្មែរ តាមរដបៀបខែលដោរពជំដនឿោសនា  

ទំដនៀមទមាលា ប់ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត បនុគ្គលិក 
របស់ដយើង្្នុ ំផ្តល់ជូនបទពិដោធន៍យ៉ា ងទូល ំ
ទូលាយដែើម្ើជួយអ្កទាក់ទិនក្នុងសហគមន ៍
របស់អ្ក។

បបសិនដបើអ្កមានអាយនុដលើសពើ៦៥ឆ្្ ំសូមទូរស័ព្ទ 
ដល្ 1300 22 44 77  ដែើម្ើខសវងយល់បខនថែម។

ការែឹកជញូ្នមានផ្តល់ជូនតាមការដស្ើសនុំ ដហើយ  
ដយើង្មែនុ ំសូមោវ គមន៍ចំដោះអស់អ្កខែលមានជំងឺ 
វដងវងោមែ រតើ ឬអស់អ្កខែលបតរូវការជំនួយខផ្ក 
ចល័តភាព។

ថថងៃច័ន្ទ

ថថងៃអង្គា រ ៍

ការនៅនលងវត្ត នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង២រនសៀល

ចូលរមួែំដណើ រដៅដលងវត្ត Salisbury Highway  

Temple ជាកខនលាងខែលអ្កអាចយកម្ូបអាហារបបដគន 
បពះសង្ឃ បួងសួង និងសមាធិជាមួយនឹងបពះសង្ឃ។

ការតភ្ជា បស់ង្គម  នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង២រនសៀល

បករុមសង្គមែ៏អោចា រ្យមួយខែលោបំទែល់ទំនាក់ទំនង 

សង្គម ជាមួយសមាជិកសហគមន៍ខ្មែរ។ ចូលរមួក្នុង 
សង្គម ចូលរមួក្នុងការហាត់បរាណថ្មៗ និងទទួលទាន 
អាហារបបពពណើ ខ្មែរសបមាប់ដពលពថងៃបតង់។ ដធវើដ�ើងដៅ 
មជ្ឈមណ្ឌ លសហគមន៍អាោរ Harper Field ដៅ 

Golden Grove។



តរៀងរាល់ពីរខ្ម្តង

ម្នា ក់ៗផ្្ទ ល់

ថថងៃពុធ

ថថងៃពពហ្្�៍

ថថងៃ្ុពក

ម្ករុមនេញនៅនលងទីខាងនម្រៅ  

 នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង២រនសៀល

ចនុះដ ម្ែ ះការចាប់អារមមែណ៍របស់អ្ក ដែើម្ើចូលរមួការជា 
មួយបករុមដចញដៅដលងទើខាងដបរៅបនា្ទ ប់របស់ដយើង។ 

ដលាតដ�ើងជិះរថយន្ដដទសចរណ៍ ដៅដពលដយើងដធវើែំ 
ដណើ រដៅដលងកខនលាងខែលគួរឱ្យចាប់អារមមែណ៍ដៅជនុំវញិ 
បករុងអាែឺខ�ត ដហើយរ ើករាយជាមួយអាហារពថងៃបតង់។  
ព័ត៌មានលម្ិត នឹងបញ្្ក់ជូនដៅដពលជិតមកែល់។

ការនៅនលងវត្ត  នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង២រនសៀល

ចូលរមួែំដណើ រដៅដលងវត្ត Paralowie Temple ជា 

កខនលាងខែលអ្កអាចយកម្ូបអាហារបបដគនបពះសង្ឃ  
បួងសួង និងសមាធិជាមួយនឹងបពះសង្ឃ។

ការនៅនលងវត្ត  នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង២រនសៀល

ចូលរមួែំដណើ រដៅដលងវត្ត MacDonald Park  

Temple ជាកខនលាងខែលអ្កអាចយកម្ូបអាហារបបដគន 
បពះសង្ឃ បួងសួង និងសមាធិជាមួយនឹងបពះសង្ឃ។

ការខហលទរឹកជំុគ្នា !  នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង៤លាងា េ

ដធវើដ�ើងដៅមជ្ឈមណ្ឌ លខហលទឹក North Adelaide  

Aquatic Centre  បករុមរខហលទឹកជនុំោ្របស់ដយើង  
អននុញ្ញា តឱ្យអ្កចូលរមួដែើម្ើទទួលរានការដធវើលំហាត់ 
បរាណក្នុងទឹក ្ណៈដពលនិយយដលងជាមួយោ្។  
Sauna (ដោណា) ការខហលទឹក និងស្ប៉ា អ្កអាច 
ចូលរមួរានទាងំអស់ដៅក្នុងបករុមដនះ។

Urban Upcycler នរាោ ង១០ម្ រ្ឹក - នរាោ ង២រនសៀល

រានចំដណញបរាក់ មួយហាងម្តងៗ! យកដចញវតថែនុ 
ពបរាយ ដហើយស្តនុកទនុកដ�ើងវញិ។ ដៅដលងហាងលក ់
វតថែនុខែលដគដបបើបរាស់ដហើយ (op-shops) ការតាងំលក ់

វតថែនុបូរាណ និងរ ើករាយទទួលទានអាហារពថងៃបតង់ដៅទើបករុង 
ចិន ដៅ Central Market (ផសារកណា្ត ល)។

បបសិនដបើអ្កមិនអាចចូលក្នុងបករុម ឬចង់រានការោបំទ 
ម្ាក់ៗផ្្ទ ល់ ដយើងអាចផ្តល់ជូនការោបំទខផ្កសង្គមដៅ 
ក្នុងកមមែវធិើខ្មែររបស់ដយើង។ ឧទាហរណ៍ពនការោបំទដនះ 
អាចរមួមាន៖

 ការខថទាជំំនួសបដណា្ត ះអាសន្ដៅដពលពថងៃ

 ជំនួយការទិញឥវ៉ាន់

 ការែឹកជញូ្នដៅកាន់ការណាត់ជួបខផ្កដវជ្ោសស្ត  
និងដពទ្យដធមែញ

 ការោបំទ និងផ្គត់ផ្គង់ដៅដពលទាក់ទងជាមួយភ្ាក់ 
រាររោឋា ភិរាល (ការខថទាវំយ័ចំណាស់របស់្្នុ ំ /  

My Aged Care ឬ Centrelink)

កមមែវធិើតំណភ្ាប់សង្គម ដលើកទឹកចិត្ត និងោបំទអ្កដែើម្ើ
 

ភ្ាប់ជាមួយសហគមន៍ក្នុងតំបន់របស់អ្ក តាមរយៈបករុម 
ក្នុងតំបន់ ឬសកមមែភាពបនុគ្គលមួយចំនួន។



កម្មវិធី�ំណភ្ជា ប់្ងគាម គាពំ្រអនាកត�ើម្ភី្ជា ប់ជាមួយ្ហគមន៍កនាុង�ំបន់រប្់អនាក 
 

តាមរយៈពករុមកនាុង�ំបន់ ឬកម្មវិធី្ពម្ប់បុគគាលមួយចំនួន។

ទូរស័ព្ទដល្ 1300 22 44 77 ដែើម្ើខសវងយល់បខនថែម។

្ូម ចំណា៖ំ

ព័ត៌មានដនះមានសនុពលភាពចាប់ពើខ្ដមោ ឆ្្២ំ០១៨ កមមែវធិើទាងំអស់អាចមានការផ្លា ស់ប្តូរ។

ោជើវកមមែបករុមខថទាមំននុស្សចាស់ និងការដមើលខថលំដៅោឋា ន
(Aged Care & Housing Group Inc.) 
ABN 99 437 071 895

រានបដងកើតដ�ើងក្នុងឆ្្១ំ៩៥២ ACH Group គឺជាអង្គការសហគមន៍មួយខែលមិនរកបរាក់កពបម 
ខែលដលើកកម្ពស់ឱកាស និងដសវកមមែដែើម្ើោបំទជើវភាពរស់ដៅ។

បតរូវរានោបំទដោយបកសួងសនុខាភិរាលរោឋា ភិរាលអូសោ្ត លើ។

សូមចូលដៅកាន់វនុបិពសរបស់បកសួងសនុខាភិរាល (www.health.gov.au) ដែើម្ើទទួលរានព័ត៌មានបខនថែម។

ថវើដបើការផ្តល់មូលនិធិសបមាប់ថ្្ក់ទាងំដនះ បតរូវរានផ្តល់ដោយរោឋា ភិរាលអូសោ្ត លើក៏ដោយ 
សមាភា រៈខែលមានដៅក្នុងបរបិទដនះ មិនខមនជាតំណាងឱ្យទស្សនៈ ឬដោលនដយរាយរបស់រោឋា ភិរាលអូសោ្ត លើដ�ើយ។

ចូរដយើងនិយយ 1300 22 44 77 ចូលដៅកាន់វនុបិពស achgroup.org.au

#goodlives #achgroupចូលរមួការសន្ទនា


