
  ខែកកកដា ឆ្នាំ២០២១ 

ការផ្តល់យោបល់ ឬ ការយរៀបចំសំណ យំរឿងអយតត ប្បយេសន៍

ក្ន ុងប្បយេសអូស្ត្រត លី

ត ើការផ្តល់តោបល ់ឬ ការតរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត្តនប្បតេ
សនជ៍ាអវ?ី

ការផ្តល់តោបល់ ឬ ការតរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសន៍ គឺសត ត្ន
តៅតលើបគុគលណាម្្នក់ខែលតប្បើនូេចាំតណាោះែឹង ឬ បទពិតោធន៍
កនុងការតរៀបចាំសាំណ ាំឯកោរប្សបតៅនងឹន ីិេិធអីត ត្នប្បតេសន៍
តែើមនបីជយួកនុងការដាកព់ាកនយសុាំទដិាឋនការ (visa) ឬ កចិចការតផ្នេងៗ
តទៀ ខែលទាក់ទងតៅនងឹទដិាឋនការែចូជា៖

• តរៀបចាំ ឬ ជយួតរៀបចាំសាំណ ាំឯកោរសុាំទដិាឋនការ ឬ ឯកោរ
ខែលពាកព់័នធ

• ផ្តល់ជាតោបល់អាំពីការដាកព់ាកនយសុាំទដិាឋនការ ឬ កចិចការ
ទិដាឋនការ្្

• ឈរជា ាំណាង ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំឯកោរសប្ម្ប់តប្បើប្ាស់កនងុ
 លុាការ ឬ ោថនប័នតដាោះប្ោយបញ្ហនខែលពាក់ពន័ធតៅនឹង
សាំណ ាំតរឿងទដិាឋនការ។

សកមមភាពខែលមនិប្ េូានរាបប់ញ្ចលូជាការផ្តលត់ោបលឬ់ ការ
តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត្តនប្បតេសនម៍្នែចូជា៖

• តធវើកចិចការតសមៀនតែើមនបីជយួតរៀបចាំ (ឬ ជួយកនុងការតរៀបចាំ)
ពាកនយសុាំ ឬ ឯកោរែទទៗតទៀ  ឧទាហរណែ៍ូចជាតសកន(ថ )
ឯកោរ ឬ តផ្ញើឯកោរ

• តសវាកមមបកខប្បប្កដាស ឬ បកខប្បផ្ទនល់ម្ ់

• ឱនយឱវាទតៅបគុគលម្្នក់តទៀ ថាតគប្ ូេខ ដាក់ពាកនយសុាំទិដាឋនការ

• ឱនយព ័៌ម្នតៅជនទីប ីតដាយមនិម្នបខនែម ឬ បកប្ោយនូេ
អ ែន័យទនព ័៌ម្នត្ោះ។

ត ើបគុគលណាែលោះខែលអាចផ្តលត់ោបល ់ឬ តរៀបចាំ
សាំណ ាំតរឿងអត្តនប្បតេសនត៍ៅកនងុប្បតទសអសូ្តោតនល?ី

ម្នខ ភ្ានក់ងារអត ដ្នប្បតេសន៍ខែលានចុោះត ្នោះប្សបចនាប់
(registered migration agents) តមធាេីចនាប់អូស្តោតនលី ឬ បគុគល
ខែលជាករណីតលើកខលងខ ប ុតណា្នោះខែលអាច និងម្នសិទធិប្សប
ចនាប់កនងុការ ផ្តល់តោបល់ នងិតរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសន៍
ានតៅកនងុប្បតទសអូស្តោតនលី។

ភា្នកង់ារអត្ដនប្បតេសនខ៍ែលានចោុះត ្នោះប្សបចនាប់

ភ្ានក់ងារអត ដ្នប្បតេសន៍ខែលានចុោះត ្នោះប្សបចនាប់ប្ ូេខ ម្ន
នូេចាំតណាោះែងឹ នងិកិរិោម្ោទខែលប្សបតៅនងឹលកខែណឌ
ខែលម្នខចងកនុង Register of Migration Agents ខែលអាច
ខសវងរកានតៅកនងុការិោល័យអាជាញនធរចុោះត ្នោះភ្ានក់ងារអត ត្ន 
ប្បតេសន ៍(Office of the Migration Agents Registration
Authority (OMARA)) តាមរយៈតគហទាំព័រ
www.mara.gov.au  

តមធាេខីផ្នកចនាប់

តមធាេីខផ្នកចនាប់ គឺជាអនកចនាប់ខែលម្នេិញ្ញនបនបប្ តែើមនបីតធវើជា
តមធាេីប្សបចនាប់ទនប្បតទសអូស្តោតនលី។ តមធាេីខផ្នកចនាបអ់ាចផ្តល់
តោបល់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសនា៍ន តដាយវាជាខផ្នក
មួយទនការងារចនាប់របស់ពកួតគ។

បគុគលខែលជាករណតីលើកខលង

បុគគលខែលអាចផ្តល់ជាតោបល់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿង អត ត្នប្បតេ
សន៍ានគឺជាបុគគលខែលមនិានគិ ប្ាកក់ទប្មពីអនកមកទទលួ
តសវាកមម នងិជាបគុគលខែល៖

• អនកចា ត់ាាំង (nominator) អនកធា្ឧប ែមភ (sponsor) ឬ
សម្ជកិប្គោួរជ ិសនទិធរបស់អនកដាកព់ាកនយសុាំទិដាឋនការ

Language: Khmer

http://www.mara.gov.au/


            ទាំព័រ 2 ទន 2 ការផ្តល់តោបល់ ឬ ការតរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសន៍កនុងប្បតទសអូស្តោតនលី 

• សម្ជកិសភា សម្ជកិោថននទ ូ ឬ អងគការអនតរជា ិ

• បុគគលខែលម្នខចងកនងុចនាប់ Public Service Act 1999  ឬ
សម្ជកិទនតសវាកមមោធារណៈរបស់រែឋខែលម្ន ួ្ទីផ្តល់
ជាតោបស់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសន៍ខែលជាខផ្នក
មួយទនការងាររបស់ពកួគា ់

• បុគគលខែលជយួតដាយឥ គ ិប្ាក់កទប្មកនងុការតរៀបចាំឯក
ោរតៅឱនយរែឋមស្តនតីប្កសួងអត ត្នប្បតេសន៍

ព ័ម៌្នបខនែម

សប្ម្បព់ ័៌ម្នបខនែម ត ើបគុគលណាែលោះខែលអាច និងមិនអាច   
ផ្តល់តោបល់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសនា៍នតៅកនងុ
ប្បតទសអូស្តោតនលី និងសប្ម្ប់ព ័៌ម្នកនងុការដាកព់ាកនយបណតងឹ 
សូមតលាកអនកចូលតៅកាន់តគហទាំព័ររបស់ Department of 
Home Affairs រួចចចុតៅតលើ ‘Who can help you with your 
application?’ 

ភា្នកង់ារតរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងមកសកិនា (Education 
agents)

ភ្ានក់ងារតរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងមកសិកនាកម៏និខមនជាករណីតលើកខលង
ខែរ ពកួតគមនិប្ ូេជាដាចខ់ា ឱនយជាតោបល់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿង
អត ត្នប្បតេសនម៍កប្បតទសអូស្តោតនលីានត្ោះតទ លុោះប្តាខ ជា
ភ្ានក់ងារអត ដ្នប្បតេសន៍ខែលានចុោះត ្នោះប្សបចនាប ់ឬ ជាតមធាេី
ខផ្នកចនាបអ់ូស្តោតនលី។

តទាសពនិយ័កនងុការផ្តលជ់ាតោបល ់ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំ
តរឿងអត្តនប្បតេសនត៍ដាយតលមើសចនាប់

វាជាការតលមើសចនាប់ប្បសិនតបើបគុគលណាមយួានផ្តល់ជា
តោបល់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត ត្នប្បតេសន៍តៅកនងុប្បតទស អូ
ស្តោតនលី លុោះប្តាខ បុគគលត្ោះជាភ្ានកង់ារអត ដ្នប្បតេសន៍ខែលាន
ចុោះត ្នោះប្សបចនាប់ ឬ ជាតមធាេីចនាប់ ឬ ជាបគុគលខែលជាករណី
តលើកខលង។

ប្បសិនជាម្នបុគគលណាម្្នក់តធវើនូេតទាសកាំហុសតនោះ បគុគលត្ោះ
នឹងអាចផ្ត ទ្នតទាសតដាយដាក់ពនធ្គាររហូ ែល់១០ឆ្នាំ។

ការរាយការណអ៍ាំពបីគុគលខែលផ្តលជ់ាតោបល ់ឬ 
តរៀបចាំសាំណ ាំតរឿងអត្តនប្បតេសនត៍ដាយតលមើសចនាប់

ប្បសិនជាបុគគលណាម្្នក់ខែលផ្តល់ជាតោបល់ ឬ តរៀបចាំសាំណ ាំ
តរឿងអត ត្នប្បតេសន៍តដាយតលមើសចនាប់តៅកនងុប្បតទសអូស្តោតនលី អនក
គួរខ ការរាយការណ៍អាំពបីុគគលត្ោះតាមរយៈ Border Watch
Online Report

  
  តៅកនងុតគហទាំព័ររបស់ Department of Home 

Affairs។ 

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
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https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration
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