ព័ត៌មានជំនួយដ៏សំខាន់សម្រមាប់ ការបម្របើភ្នាក់ងារអបតោម្របបេសន៍ដដលចុះប្មុះម្រតឹមម្រតូេ
ត ើ OMARA ជាអ្វ ី?
OMARA (Office of the Migration Agents Registration
Authority) គឺជាផ្នែកមួ យនៃក្កសួ ងអ្តតោក្រតេសៃ៍ៃង
ិ ការពាផ្ែៃសីមា
the Department of Home Affairs (the Department)។ OMARA
គឺជាអ្ងគ ភាពមាៃសម ថ កិច្ចមួយផ្ែលត្វ ីឲ្យបាៃច្ាស់ថា មាៃ
ផ្ អ្ែ កផ្ែលស័កដស
ិ មៃិងក្ ម
ឹ ក្ ូេរ៉ុត្
ណ ោះផ្ែលទទួ លការយល់ក្ពមឲ្យ
ត្វ ីជាភាែក់ងារអ្តតោក្រតេសៃ៍មាៃការច្៉ុោះត្មោះក្ ឹមក្ េូ ត យ
ើ ជា
អ្ងគ ភាពតស៉ុើរអ្តងេ រណ្ដង
ឹ ក្រឆាំងៃឹងភាែក់ងារទ ាំងឡាយនងផ្ែរ។

ការតក្រើសតរ ីសភាែក់ងារអ្តតោក្រតេសៃ៍


ភាែក់ងារអ្តតោក្រតេសៃ៍ផ្ែលច្៉ុោះត្មោះទ ាំងអ្ស់ មាៃតលខច្៉ុោះ
ត្មោះជាភាែក់ងារអ្តតោក្រតេសៃ៍ពិតសសមួ យ ឬ MARN
(Migration Agents Registration Number)។



តោកអ្ែ កអាច្ផ្ែកតមើលថាត រ
ើ ៉ុគគល្មួ យមាៃច្៉ុោះត្មោះផ្ែរឬតទ
តាមរយៈការផ្ែកតមើលតលខ MARN ររស់រ៉ុគគលតតោះតៅតាម
េ៉ិរនសររស់ OMARA។



គ្មមននរណាមួ យអាចធាតថាបោកអា កនឹងទទួ លទិដ្ឋាការប យ
ើ
ប ុះជាអា កបតុះគឺជាភ្នាក់ងារអបតោម្របបេសន៍ចុះប្មុះក៏បដ្ឋយ។



តរើគ្មមៃការតលើកផ្លងតទ វាជាអ្ាំតពើខស
៉ុ ច្ារ់កនុងការនដល់ឱវាទអ្ាំពី
អ្តតោក្រតេសៃ៍តៅកនុងររតទសអ្ូ ក្រោលី តរើអ្ែកតតោះមិៃច្៉ុោះត្មោះ
ជាមួ យ OMARA។ តោកអ្ែ កអាច្រកត ញ
ើ រញ្ជីនៃអ្ែ កមាៃការ
តលើកផ្លងតៅកនុង វ ័ម (Form) 956។



គួ ររាយការណ្៍អ្ាំពភា
ី ែ ក់ងារទ ាំងពួ ងផ្ែលមិៃច្៉ុោះត្មោះត ើយនដល់
រាំៃួយអ្តតោក្រតេសៃ៍តៅកនុងក្រតទសអ្ូ ក្រោលី តៅកាៃ់ក្កសួ ងតាម
តលខ 1800 009 623។



តរើតោកអ្ែ កមិៃច្ង់តក្រើភាែក់ងារអ្តតោក្រតេសៃ៍ររស់តោកអ្ែ ក
តៅតទៀ តទតតោះ សូ មក្បារ់ the Department
ឲ្យែឹងតៅក្គ្មឥឡូេតៃោះ តាមរយៈការរាំតពញផ្នែ ក B & C នៃ វ ័ម
956។

ផ្ែកតមើលថាត ើភាែក់ងារ្មួ យមាៃច្៉ុោះ
ត្មោះឬតទ តៅឯ www.mara.gov.au៖

ព័ ៌មាៃសាំខាៃ់ៃិងគៃ្ ឹោះរាំៃួយ តៅតពលតក្រើ
ភាែក់ងារអ្តតោ ក្រតេសៃ៍
ភាែក់ងារររស់តោកអ្ែ កក្ េូ ៖


នដ ល់រូៃតោកអ្ែ កៃូ េឯកររការផ្ណ្តាំសក្មារ់អ្ែកតក្រើក្បាស់
(Consumer Guide) មួ យច្ារ់ តៅតពលផ្ែលភាែក់ងារតៃោះបាៃ
យល់ក្ពមត្វ កា
ី រឲ្យតោកអ្ែ ក។ តោកអ្ែ កក៏អាច្ទទួ លឯកររតៃោះ
ពីេ៉ិរនសររស់ OMARA នងផ្ែរ។



នដ ល់រូៃតោកអ្ែ កៃូ េតសច្កដ ីរញ្ជជក់អ្ព
ាំ តី សវាកមម (Statement of
Services) ផ្ែលតរៀររារ់អ្ាំពីតសវាកមម ទ ាំងឡាយផ្ែលតគៃឹងគិ
ក្បាក់ពីតោកអ្ែ ក ម៉ុៃតពលតោកអ្ែ ករង់ក្បាក់។



ិ
ក្រគល់មកេញៃូ
េឯកររ្មួ យផ្ែលជាកមម សិទធិររស់តោកអ្ែ ក
ិ
កនុងរងវ ង់តពល 7នងៃ តក្កាយតពលតោកអ្ែ កបាៃស៉ុម
ាំ កេញ។



រកាកាំណ្ ់ក្តានៃការក្បាក្ស័យទក់ទងទ ាំងអ្ស់អ្ព
ាំ ពា
ី កយស៉ុាំ
ររស់តោកអ្ែ ក ជាមួ យតោកអ្ែ កៃិងជាមួ យ the Department.

ព័ ៌មាៃរផ្ៃថ ម
Office of the Migration Agents Registration Authority:
www.mara.gov.au ឬ
ទូ រស័ពទ៖ 1300 226 272

Department of Home Affairs: www.homeaffairs.gov.au ឬ
ទូ រស័ពទ៖ 131 881
តែើមបីៃិយាយតៅកាៃ់អ្ែករកផ្ក្រភារ សូ មទូ រស័ពទតសវាកមម រកផ្ក្រភារ
(TIS) តាមតលខ 131 450។

តោកអ្ែ កគួ រផ្ ៖


រកាឯកររតែើមររស់តោកអ្ែ ក ែូ ច្ជាលិខិ ែ្ ងផ្ែៃៃិងសាំរ៉ុក្
កាំតណ្ើ ។ ឯកររភាគតក្ច្ើៃផ្ែល the Department ក្ ូេការ អាច្
នដ ល់ឲ្យជាច្ារ់ច្ម្ ងផ្ែលរញ្ជជក់ៃូេភាពក្ ឹមក្ ូេ។



រញ្ជជក់ជាោយលកខ ណ្៍អ្កសរៃូ េការពិភាកាៃិងការផ្ណ្តាំទ ាំង
អ្ស់ររស់តោកអ្ែ កតៅកាៃ់ភាែក់ងារររស់តោកអ្ែ ក។ តោកអ្ែ ក
ទទួ លខ៉ុសក្ ូេច្ាំតពាោះព័ មា
៌ ៃផ្ែលនដល់តៅឲ្យ the Department
តទោះរីជារ៉ុគគល
មាែក់តនសងតទៀ បាៃសរតសររាំតពញកនុង វ ័មក៏តោយ។



យល់ែឹងៃូ េតសវាកមម អ្វីតៅផ្ែលរ ួមរញ្ចល
ូ ជាផ្នែ កនៃនង្ ឈ្ន ួល
ររស់ភាែក់ងារ។ តោកអ្ែ កអាច្រកត ញ
ើ រញ្ជីនង្ឈ្ន ួលម្យមររស់
ភាែក់ងារតៅតាមេ៉ិរនសររស់ OMARA ។

ការបារមភ អ្ាំពីភាែក់ងារអ្តតោក្រតេសៃ៍ររស់តោកអ្ែ ក


ទក់ទង OMARA តរើតោកអ្ែ កក្ ូេការឱវាទ។



ការប្វ ប
ើ ណ្ដឹងនឹងមិនបុះពាល់ដល់ពាកយសំទដ្ឋ
ិ ា ការរបស់បោកអា ក
ប ើយ។

Office of the Migration Agents Registration Authority

www.mara.gov.au

1300 226 272
Khmer

