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KHMER 

ែបបបទពត័ម៌ានងយ្រស�លអន ស្រមាបក់រ្រសវ្រជាវអំពីករគា្ំរទមិត�ភក� ិ
(Easy Read Information Form for research about peer support)  

េឈ� ះគេ្រមាង៖ ករែស�ងយល់ពីអត�្របេយាជន ៍និងប�� ្របឈមៃនករគា្ំរទមិត�ភក�ិ 

ស្រមាបជ់នពិករេនក�ុងអង�ករគា្ំរទមិត�ភក�ិ៖ គេ្រមាងផលិតរមួគា�  

អ�កេសុបីអេង�ត៖   

• េវជ�បណ�ិ ត Meredith Tavener ្រគ�បេ្រងៀនមហវទិ្យោល័យ សលេវជ�ស�ស� 

និងសុខភាពសធារណៈ សកលវទិ្យោល័យ Newcastle អ�កេសុីបអេង�ត/អ�ក្រសវ្រជាវ 

• George Ayoub អ�ក្រសវ្រជាវបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល់ សម�ន័�ភាពជនពិករច្រម�ះ 
(DDA) 

• Raylene Bock អ�ក្រសវ្រជាវបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល់ សម�ន័�ភាពសហគមនជ៍នពិករ 
Hunter (CDAH) 

• Julie Duong អ�ក្រសវ្រជាវបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល ់DDA 

• Carrie Hayter ្រគ�បេ្រងៀនមហវទិ្យោល័យ សលកិច�ករសង�ម មហវទិ្យោល័យអូ�ស� លី 

និងចិត�វទិ្យោអនុវត� អូ�ស� លី និងនាយក ករ្របឹក្សោេយាបល់ Carrie Hayter - 
នាយកស្រមបស្រម�ល អ�ក្រសវ្រជាវ/អ�កេសុីបអេង�ត 

• Julie Magill អ�ក្រសវ្រជាវបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល ់DDA 

• Shaylie Pryer អ�ក្រសវ្រជាវបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល ់CDAH 

• Catherine Walsh ម�ន�ីអភិវឌ្ឍមិត�ភក�ិ/ អ�ក្រសវ្រជាវ DDA 

• Xiaolong (David) Yang អ�ក្រសវ្រជាវបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល ់DDA 

• សម�ន័�ភាពសហគមនជ៍នពិករ Hunter – ៃដគូ្រសវ្រជាវ 

• សម�ន័�ភាពជនពិករច្រម�ះ – ៃដគូ្រសវ្រជាវ 

គណៈកម�ករសីលធម្៌រសវ្រជាវមនុស្ស (HREC) េលខអនុមត័៖ H-2021-0088 
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េយងីសូមអេ�� ីញអ�កឱ្យចូលរមួក�ុងករ្រសវ្រជាវមួយ អំពីករ 

គា្ំរទមិត�ភក�ិ េនសម�ន័�ភាពសហគមនជ៍នពិករ Hunter 

(DDA) និងសម�ន័�ភាពជនពិករច្រម�ះ (DDA)។ 

េនះនឹងជួយព្រងឹងចលនាមិត�ភក�ិទងំេន CDAH និង 

DDA េហយីនិងេនក�ុងសហគមន។៍ 

្របសិនេបីអ�ក្រត�វករករគា្ំរទ េដីម្បយីលដឹ់ងពីែបបបទេនះ 

សូមទកទ់ងមក Carrie Hayter តមទូរសព�េលខ on 
0415 348 057 ឬតមរយៈអីុែមល៉  
carriehayter@gmail.com 

 

ករ្រសវ្រជាវកំពុងសួរមនុស្ស អំពីអ�ីែដលពួកេគគិត។ 

ករ្រសវ្រជាវេនះគឺអំពីអ�ីែដលមនុស្សគិត ពីករចូលរមួក�ុង 

ករគា្ំរទមិត�ភក�ិ។ ករគា្ំរទមិត�ភក�ិ គឺនិយាយអំពីជនពិករ 

ែដលគា្ំរទគា� េទវញិេទមក។ 

គេ្រមាងេនះនឹងបន�ចបពី់ឆា�  ំ2021 ដល់ឆា�  ំ2023។ 

អ�កនឹង្រត�វបានសួរេនេនក�ុងករស�ងម់តិ  ្របសិនេបីអ�កចង ់

ចូលរមួ។ 

ករ្រសវ្រជាវកំពុងចតែ់ចងេឡងីេដយ Carrie Hayter 
រមួជាមួយ Meredith Tavener និងអ�ក្រសវ្រជាវែដល 

មានបទពិេសធនរ៍ស់េនផា� ល។់ 

Carrie មានអជីវកម�មួយ។ Meredith េធ�ីករេនសកល 

វទិ្យោល័យ Newcastle។ អ�ក្រសវ្រជាវែដលមានបទ 

ពិេសធនរ៍សេ់នផា� ល់ គឺមកពី CDAH និង DDA។ 
  

mailto:carriehayter@gmail.com
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េយងីចងនិ់យាយជាមួយមនុស្សែដល៖ 

 

 

 

 

• បានេធ�ីវគ�បណ�ុ ះបណា� ល ែដលបេ្រងៀនមនុស្សអំពី 

ករគា្ំរទមិត�ភក�ិ 

 

 

 

 

• បានចូលរមួជាមួយករគា្ំរទមិត�ភក�ិ 

 

 

 

 

 

• ជាជនពិករ ែដលផ�ល់ករគា្ំរទមិត�ភក�ិដល់មនុស្សេន 

ក�ុងសហគមនរ៍បស់ពួកេគ  

• ជាជនពិករែដលផ�ល់ករគា្ំរទមិត�ភក�ិ ដល់មនុស្សេផ្សង 

េទៀតេនក�ុងសហគមនជ៍នពិករ  
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េយងីនឹងសរួ៖ 

 

 

 

• ថាេតីអ�កចូលចិត�ករគា្ំរទមិត�ភក�ិឬអត ់េហយីេហតុអ�ី 

 

 

 

• េតីអ�ីៗបានផា� ស់ប�ូរស្រមាបអ់�កដូចេម�ចែដរ 

េដយសរករគា្ំរទមិត�ភក�ិ 

• េតីអ�ីែដលមិនផា� ស់ប�ូរស្រមាបអ់�ក។ 

 

 

 

• អ�ីខ�ះែដលអ�កចូលចិត�អំពីករគា្ំរទមិត�ភក�ិ 

 

 

 

• អ�ីខ�ះែដលអ�កមិនចូលចិត�អំពីករគា្ំរទមិត�ភក�ិ 
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អ�កអចនិយាយជាមួយេយងី៖ 

 

• េនក�ុង្រក�មមួយ 

 

  

្រក�មេនះនឹងមានមនុស្សរហូតដល់េទ 8 នាក ់

នឹងមានអ�ក្រសវ្រជាវ 2 នាក។់ 

 

 

 

វនឹងចំណាយេពល្របែហល 1 េម៉ាងកន�ះ។ 

 

 

 

េយងីនឹងេស�ីសុំកត្់រតនូវអ�ីែដលមនុស្ស្រគបគ់ា� និយាយ។ 

 

 

 

អ�កអចយកមិត�ភក�ិមា� ក។់ 

អ�កអចេស�ីសុំនរណាមា� កែ់ដលអ�កទុកចិត�េដីម្បគីា្ំរទអ�ក។ 
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អ�កអចនិយាយជាមួយេយងី៖ 

 

• េដយខ�ួនអ�កផា� ល ់ឬជាមួយមនុស្សគា្ំរទមា� ក ់

 

 

 

  

វនឹងចំណាយេពល្របែហល 45 នាទី។ 

 

 

េយងីនឹងេស�ីសុំកត្់រតនូវអ�ីែដលអ�កនិយាយ។ 

 

 

 

• អ�កកអ៏ច្រត�វេគេផ�ីករស�ងម់តិមួយ េដីម្បេីឆ�ីយអំពី 

វគ�បណ�ុ ះបណា� លគា្ំរទមិត�ភក�ិរបស់អ�កផងែដរ។ 

  
This Photo by Unknown 

http://www.bettertechtips.com/internet/online-survey-tools/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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អ�កគួរែតចូលរមួែតប៉ុេណា� ះ ្របសនិេបីអ�កចង ់

 

អ�កអចនិយាយថាេទបាន។ វជាជេ្រមីសរបស់អ�កេទ។ 

្របសិនេបីអ�កនិយាយថាេទ េនាះគា� ននរណាខឹងេឡយី។ 

 

 

  

អ�កអចចូលរមួ េហយីផា� ស់ប�ូរគំនិតរបស់អ�ក 

េនេពលេ្រកយ េហយីឈបេ់នេពលណាកប៏ានែដរ។ 

អ�កមិនចបំាចផ់�ល់េហតុផលេទ។ 

 

 

អ�កអចេ្រជីសេរសីសំណួរនានាែដល្រត�វេឆ�ីយ។ 

អ�កអចេឆ�ីយថាេទ ្របសិនេបីអ�កមិនចងេ់ឆ�ីយសំណួរ 

ណាមួយ។ 

 

 

 

េយងីនឹងមិន្របាបន់រណាមា� ក់ ថាម�កជាមនុស្សែដលផ�ល ់

ចេម�ីយដល់េយងីេទ។ េយងីនឹងរក្សោេឈ� ះរបស់អ�កជា 

សមា� ត ់េនេពលេយងីសរេសរ និងនិយាយអំពីករ 

្រសវ្រជាវ។ 

? 
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េយងីនឹងរក្សោពត័ម៌ានអំពីអ�កេដយសុវត�ិភាពេនឯ 

សកលវទិ្យោល័យ ែដលមានែតមនុស្សេធ�ីករ្រសវ្រជាវ 

ប៉ុេណា� ះ អចរកវេឃញី។ 

អ�កអចេស�ីសុំច្បាបច់ម�ងេបាះពុម� នូវអ�ីែដលអ�កបាន 

និយាយ េហយី្របាបេ់យងី ្របសិនេបីអ�កចងផ់ា� ស់ប�ូរ 

ែផ�កណាមួយ។ 

.  

្របសិនេបីេយងីនិយាយគា� ជា្រក�ម មនុស្ស្រគបគ់ា� េនក�ុង 

្រក�ម ក្៏រត�វែតរក្សោេឈ� ះរបស់អ�កជាសមា� តផ់ងែដរ។ 

 ពួកេគមិនបានអនុ�� តឱ្យ្របាបអ់�កដៃទ 

អំពីអ�ីែដលអ�កបាននិយាយេនាះេទ។ 

 អ�កកមិ៏នបានអនុ�� តឱ្យ្របាបអ់�កដៃទ 

អំពីអ�ីែដលពួកេគបាននិយាយេនាះផងែដរ។ 

 

 

 

អ�កអចេស�ីសុំច្បាបច់ម�ងៃនលទ�ផលពីករ្រសវ្រជាវ។ 

 

  



Page 9 

 

 

មានមនុស្សែដលអ�កអចទូរសព� ឬអីុែមល៉អំពីករ្រសវ្រជាវ។ 

 

 

 

្របសិនេបីអ�កចងស់ួរសំណួរអំពីករ្រសវ្រជាវ សូមទកទ់ងមក - 

Carrie Hayter តមទូរសព�េលខ 0415 348 057 
ឬតមអុីែមល៉ carriehayter@gmail.com ឬ 

Meredith Tavener  តមទូរសព�េលខ (02) 4042 0684 
ឬតមអុីែមល៉ meredith.tavener@newcastle.edu.au 

 

 

្របសិនេបីអ�កមានករ្រព�យបារម�អំពីសិទ�ិរបសអ់�ក ក�ុងភាពជា 

អ�កចូលរមួក�ុងករ្រសវ្រជាវេនះ ឬអ�កមានបណ�ឹ ងតវ៉អំពីរេបៀប 

ែដលករ្រសវ្រជាវ្រត�វបានអនុវត� អ�កអចផ�ល់ជូនេទអ�ក្រសវ 

្រជាវ ឬ្របសិនេបីជាបុគ�លឯករជ្យ សូមប��ូ នេទ៖ 

ទូរសព� (02) 4921 6333,  

អីុែមល៉ Human-Ethics@newcastle.edu.au 

 

 

mailto:carriehayter@gmail.com
mailto:meredith.tavener@newcastle.edu.au
mailto:Human-Ethics@newcastle.edu.au
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្របសិនេបីអ�កតូចចិត�នឹងករ្រសវ្រជាវ អ�កអចនិយាយ 

ជាមួយ 

Ace Boncato មកពីសម�ន័�ភាពជនពិករច្រម�ះ 
(Diversity Disability Alliance) 
តមទូរសព�េលខ 0490 053 454 ឬ 

Andrew Vodic េនសម�ន័�ភាពសហគមនជ៍នពិករ  
Hunter (Community Disability Alliance 
Hunter) តមទូរសព�េលខ 0490 053 454 

 

 

អ�កកអ៏ចទូរសព�េទជនពិករអូ�ស� ល ី (People With 
Disability Australia) ផងែដរ - ទូរសព�៖ 9370 
3100  

ពួកេគអចផ�ល់ករតស៊ូមតិ និងជួយេដះ្រសយប��  

េសវកម�នានា។ 

 

្របសនិេបីអ�កចងចូ់លរមួក�ុងករសកិ្សោ - 

េនេពលអ�កយល់ដឹងថាករសិក្សោេនះនិយាយអំពីអ�ីេហយីេនាះ េហយី្របសិនេបីអ�កចងចូ់លរមួ 

អ�កនឹងចបំាច្់រត�វចុះហត�េលខេលីែបបបទយល់្រពមមួយ។ 

េនះមាននយ័ថា អ�កយល់ដឹងពីអត�នយ័ៃនករចូលរមួ េហយីអ�ក្រពមេ្រពៀង។ 

មានែបបបទយល់្រពមមួយស្រមាបែ់ផ�កេផ្សងៗៃនករសិក្សោ -  និយាយជា្រក�ម ឬនិយាយជាមួយ 

េយងីេដយខ�ួនអ�ក ឬេធ�ីករស�ងម់តិ។ 
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