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GenV Parent/Guardian Information Statement 

របាយការណព៍័តម៌ានស្រមាបម់ាតាបិតា / ឣណោព្យោបាល GenV 

1. េហតអុ� ីGenV? 

GenV ជោអក្សរកាត់តំណោងពាក្យ Generation Victoria (ជំនោន់រដ�វ�ចថូេរៀ) គឺជោគេ្រមាង្រសាវ្រជោវទូទំាងរដ�។ វោនឹងផ�ល់នូវរូបភាពេពញេលញអំពី 

សុខភាព និងសុខុមាលភាពរបស់មនុស្សជំនោន់ទំាងមូល។ 

ក��ងអំឡ�ងេពលពីរឆា�  ំទារកទំាងអស់ែដលេកើតេនៅរដ�វ�ចថូេរៀ និងឪពុកមា� យរបស់ពួកេគ ្រត�វបានអេ��ើញឱ្យចូលរួម។ េយើងខ��ំចង់ដោក់ប���លទារក និងឪពុក 

មា� យទំាងអស់ មិនថោពួកេគជោនរណោ ឬរស់េនៅកែន�ងណោេទ។ ្រក�ម្រគ�សារនីមួយៗគឺសំខោន់ - រួមទំាង្រក�ម្រគ�សាររបស់អ�កផងែដរ។ 

GenV រួមប���លព័ត៌មានែដលអ�កផ�ល់ឱ្យ ជោមួយទិន�ន័យែដល្របមូលបានរួចេហើយ េដោយេសវោកម�េផ្សងេទៀត។ េនះមានន័យថោ វោចំណោយេពលេវលា 

របស់អ�កដ៏តិចតួចបំផុត។ ការ្រសាវ្រជោវនោេពលអនោគត ឣចរកេឃើញចេម�ើយចំេពាះសំណួរសុខភាព និងសុខុមាលភាពស��គសា� ញ បានេលឿនជោងអ�ីែដល 

េយើងខ��ំឣចេធ�ើបាននោេពលបច��ប្បន�េនះ។ 

េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោ GenV នឹងជួយការពារ ព្យោករ និងព្យោបាលប�� ែដលកុមារ និងឪពុកមា� យកំពុងជួប្របទះនោេពលបច��ប្បន�េនះ។ 
េយើងខ��ំចង់េឃើញប�� តិចតួចជោងមុនដូចជោ ការេកើតមិន្រគប់ែខ ឣែឡរហ្ីស ជំងឺផ��វចិត�ស្រមាប់មនុស្ស្រគប់រូប។ 

េដោយការចូលរួមជោែផ�កៃន GenV អ�កឣចជួយបេង�ើតអនោគតល�្របេសើរ ស្រមាប់្រក�ម្រគ�សារទំាងអស់ - ពីឥឡ�វេនះ និងៃថ�ែស�ក។  

2. េសចក�ីអេ��ើញឱ្យចលូរមួក��ង GenV  

េយើងខ��ំសូមអេ��ើញអ�ក និងទារករបស់អ�កឱ្យចូលរួមក��ង GenV។ េដើម្ីបចូលរួមក��ង GenV អ�កនឹង្រត�វការចុះហត�េលខោេលើែបបបទយល់្រពមេនៅចុងប��ប់។ 
អ�កនឹងទទួលបានេសចក�ីចម�ងៃនឯកសារេនះមួយច្បាប់ និងែបបបទយល់្រពមេដើម្ីបរក្សោទុក េហើយវោក៏មានេនៅេលើេគហទំព័រ www.genv.org.au ផងែដរ។  

មុនេពលអ�កសេ្រមចចិត� អ�កគួរែតយល់ដឹងពីមូលេហតុែដល GenV កំពុងេកើតេឡើង និងអ�ីែដលវោពាក់ព័ន�។ េយើងខ��ំមានបំណងឱ្យបុគ�លិកជោសមាជិករបស់ 

GenV មកជួបអ�កេនៅមន�ីរេពទ្យភា� មៗ បនោ� ប់ពីទារករបស់អ�កបានចាប់កំេណើត - ពួកេគនឹង្របាប់អ�កអំពី GenV េដោយផោ� ល់។ សូមសួរសំណួរឱ្យបានេ្រចើន 

តាមែដលអ�កចង់។ 

អ�កក៏ឣចែស�ងយល់អំពី GenV ផងែដរ េដោយឣនឯកសារេនះ ឬេមើលវ�េដអូេនៅតាមេគហទំព័រ www.genv.org.au។ 
អ�កក៏ឣចទាក់ទងមកេយើងខ��ំបានែដរតាមអីុែមល genv@mcri.edu.au ឬេហៅទូរសព�េដោយឥតគិតៃថ�េលខ 1800 436 888 (1800 GEN VVV)។ 
េយើងខ��ំរ�ករោយនឹងេឆ�ើយសំណួររបស់អ�ក។ 

3. េតើ GenV ជោអ�ី? 

GenV គឺជោគេ្រមាង្រសាវ្រជោវេលើកុមារភាព ធំបំផុតែដលមិនធា� ប់មានេនៅក��ង្របេទសអូ�សា� លី វោកំពុងគូររូបភាពអំពីរេបៀបែដលកុមារលូតលាស់ និងអភិវឌ្ឍ 

រេបៀបែដលមនុស្សមានវ�យចាស់េឡើង និងរេបៀបែដលសុខភាពផោ� ស់ប��រេនៅ្រគប់ជំនោន់។ វោបេង�ើតប��កសាងសង់េដើម្ីបជួយអ�ក្រសាវ្រជោវ សហគមន៍ និងអ�កបេង�ើត 

េគាលនេយោបាយេដើម្ីបែកលម�សុខភាព និងសុខុមាលភាពជោមួយគា� ។ េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោវោនឹងនំោឱ្យមានការែថទំា្របេសើរជោងមុន និងមានសុវត�ិភាពជោងមុន 

េហើយេឆ�ើយនូវសំណួរសំខោន់ៗមួយចំនួនែដល្របឈមនឹងកូនៗ និងឪពុកមា� យរបស់េយើង។ បនោ� ប់ពីពីរឆា� ំ េយើងខ��ំនឹងបានអេ��ើញទារកជោង 160,000 នោក់ 

និងឪពុកមា� យរបស់ពួកេគេនៅទូទំាងរដ�វ�ចថូេរៀចូលរួមក��ង GenV។  
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្របសិនេបើអ�កយល់្រពម េយើងខ��ំ្របមូលព័ត៌មាន និងសំណោកខ�ះៗពីអ�ក និងកូនរបស់អ�ក េនៅេពលអ�កចុះេឈា� ះចូលរួម GenV េហើយបនោ� ប់មក េនៅេពលកូន 

របស់អ�កធំេឡើង។ បនោ� ប់មក េដោយមានការអនុ�� តពីអ�ក េយើងខ��ំដោក់បែន�មព័ត៌មាន និងសំណោកនោនោែដលេសវោកម�្របមូលបានេនៅក��ងការអនុវត�ជោទូេទៅ។ 
េយើងខ��ំដោក់ព័ត៌មានេនះចូលេទៅក��ង្របព័ន�ទិន�ន័យែដលមានសុវត�ិភាព ែដលឣច្រត�វបានេគយកេទៅេ្របើ្របាស់េនៅក��ងការ្រសាវ្រជោវនោេពលអនោគត។ លទ�ផលនឹង 

ែកលម�រេបៀបែដលេយើងខ��ំព្យោបាល ព្យោករ និងទប់សា� ត់ប�� ។ លទ�ផលេនះក៏នឹងជួយអ�កបេង�ើតេគាលនេយោបាយ េធ�ើការសេ្រមចចិត�បានល�េដើម្ីបគំា្រទដល់្រក�ម 

្រគ�សារវ�ចថូេរៀ។ 

េនះមានន័យថោ GenV ្រត�វការកិច�រខិតខំ្របឹងែ្របងបន�ិចបន��ចពីអ�ក បុ៉ែន�វោបេង�ើតនូវការផោ� ស់ប��រដ៏មានអត�ន័យស្រមាប់្រក�ម្រគ�សារនោនោ។ េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោនឹង 

សិក្សោអំពីសុខភាព និងសុខុមាលភាព្រក�ម្រគ�សារក��ងរយៈេពលជោេ្រចើនឆា� ំ។  

គេ្រមាងធំៗដូចជោ GenV កំពុងជួយមនុស្សចាស់េនៅជំុវ�ញពិភពេលាករួចេហើយ។ េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោ GenV នឹងបេង�ើតអត�្របេយោជន៍ទំាងេនះស្រមាប់កុមារ 

និងយុវវ�យេក�ងៗៃនរដ�វ�ចថូេរៀ។ 

4. េតើអ�កណោកំពុងដេំណើរការ GenV?  

GenV ្រត�វបានដឹកនំោមកពីសាខោកុមារទី្រក�ងែម៉លប៊ន (វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវកុមារ Murdoch, មន�ីរេពទ្យកុមារ និងសាកលវ�ទ្យោល័យែម៉លប៊ន ែដលគំា្រទ 

េដោយមូលនិធិមន�ីរេពទ្យកុមារ)។ វោទទួលបានការផ�ត់ផ�ង់មូលនិធិពីរដោ� ភិបាលរដ�វ�ចថូេរៀ និងមូលនិធិ Paul Ramsay។ វោ្រត�វបានគំា្រទេដោយ៖ 

• មន�ីរសម�ព និងមន�ីរេពទ្យកុមារក��ងតំបន់របស់អ�ក 

• សាកលវ�ទ្យោល័យ និងវ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវវ�ចថូេរៀ 

• អ�កជំនោញឈានមុខេគក��ងរដ�វ�ចថូេរៀ ក��ង្របេទសអូ�សា� លី និងេនៅជំុវ�ញពិភពេលាក 

• ្រក�ម្រគ�សារ និងសហគមន៍មូលដោ� នែដលបានជួយេរៀបចំ GenV។ 

នោយកវ�ទ្យោសា�ស� គឺសា្រសា� ចារ្យ Melissa Wake ជោ្រគ�េពទ្យឯកេទសជំងឺកុមារ េពាលគឺេវជ�បណ� ិតកុមារ។ អ�កឣចឣនអំពីគាត់ និងអ�កដៃទេទៀក��ង្រក�ម 

េនៅទីេនះ។ 

5. េហតអុ�ីបានជោអ�កេស�ើសុំឱ្យេយើងចូលរមួ GenV?   

ក��ងរយៈេពលពីរឆា�  ំទារកទំាងអស់ែដលេកើតេនៅក��ងរដ�វ�ចថូេរៀ និងឪពុកមា� យរបស់ពួកេគ ្រត�វបានអេ��ើញឱ្យចូលរួមក��ង GenV។ អ�ក្រត�វបានេគអេ��ើញ 

េដោយសារកូនរបស់អ�កេកើតេនៅក��ងរដ�វ�ចថូេរៀ ក��ងអំឡ�ងេពលេនះ។ 

6. េតើ GenV ទាក់ទនិអ�ខី�ះ?  

សមាជិកមា� ក់ៃន្រក�ម GenV អេ��ើញេទៅជួបអ�ក ឬទាក់ទងអ�កភា� មៗ បនោ� ប់ពីទារករបស់អ�កបានេកើតមក - ជោធម�តាេនៅក��ងមន�ីរេពទ្យ។ GenV មានេគាល 

បំណងេធ�ើឱ្យអ�ីៗមានភាពងោយ្រស�ល តាមែដលឣចេធ�ើេទៅបាន ស្រមាប់មនុស្សែដលចូលរួម។ ដំេណើរេទៅជួបេនោះ ចំណោយេពល្របែហល 15-20 នោទី។ 
េយើងខ��ំពន្យល់អំពីគេ្រមាងេនះ ចូរសួរនំោ្របសិនេបើអ�កមានបំណងចង់ចូលរួមជោមួយកូនរបស់អ�ក ផ�ល់ជូនអ�កនូវការស�ង់មតិខ�ីមួយ និងផ�ល់ការេធ�ើសំណោកទឹកមាត់ 

និងក��ប់សំណោកេធ�ើេនៅផ�ះ។ សូមេមើលបែន�មអំពីចំណុចនីមួយៗខោងេ្រកាម។ េបើឣចេធ�ើេទៅបាន េយើងខ��ំក៏អេ��ើញឪពុកឬមា� យមា� ក់េទៀតរបស់កូនអ�ក 

ឱ្យចូលរួមផងែដរ។ បនោ� ប់ពីេនះ GenV នឹងរក្សោទំនោក់ទំនងជោមួយអ�ក ជោចម្បងតាមរយៈអីុែមល ឬការេផ�ើសារ។ 

  

https://genv.org.au/about-genv/our-team/
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តាមរយៈការចលូរមួេនះ អ�កយល្់រពមថោ GenV ឣច៖ 

(1) ្របមូលព័ត៌មាន និងសំណោកែដលមានរួចេហើយ។ ទំាងេនះរួមមាន៖ 

• ព័ត៌មានែដលេសវោកម�នោនោ្របមូលរួចេហើយស្រមាប់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក ចាប់តំាងពីមុនេពលទារករបស់អ�កេកើតមក និងេទៅអនោគត។ េនះរួម 
ប���លទំាងព័ត៌មានពីសុខភាពផ��វកាយ និងផ��វចិត�របស់កូនអ�ក និងកំណត់្រតាអប់រ� និងកំណត់្រតាសង�ម និងេសវោកម�នោនោ ្រពមទំាងព័ត៌មានអំពីការ

ចាប់កំេណើត និងមរណភាពផងែដរ។ GenV ឣចចូលយកព័ត៌មានេនះពី្រកសួងនោនោរបស់រដោ� ភិបាល សាលាេរៀន និងមេត�យ្យសាលា េហើយនិង 

មន�ីរេពទ្យ េវជ�បណ� ិត និងអ�កផ�ល់េសវោកម�េផ្សងេទៀត។  

• ព័ត៌មានទាក់ទងេនៅជំុវ�ញខ��នអ�ក ដូចជោការបំពុលខ្យល់ឣកាស និងេសវោកម�ែថទំាកុមារែដលេនៅជិតផ�ះរបស់អ�ក។ 

• សំណោកែដល្របមូលបានេដោយេសវោកម�សុខភាពពីអ�ក មុនេពលទារករបស់អ�កេកើតមក និងពីអ�ក ឬទារករបស់អ�កនោេពលអនោគត។ 
េនៅេពលអ�កេធ�ើស�ឈាម ឬេតស�ទឹកេនោម ឬសំណោក ឬសំណោកែដលេនៅសល់ ជោញឹកញោប់្រត�វបានរក្សោទុកអស់រយៈេពលជោេ្រចើនៃថ� ែខ ឬឆា� ំ។ 
េយើងខ��ំឣចេផ�រសំណោកទំាងេនោះេទៅ GenV និងេមើលែថេដោយយកចិត�ទុកដោក់។ បនោ� ប់មក សំណោកទំាងេនោះឣច្រត�វបានេ្របើក��ងការ្រសាវ្រជោវ 

េដើម្ីបផ�ល់ផល្របេយោជន៍ដល់្រក�ម្រគ�សារជោេ្រចើន។ 

អ�កឣចឣនបែន�មអំពីអ�ែីដលេយើងខ��ំ្របមូល េតើេយើងខ��ំ្របមូលវោពីអ�កណោ និងរេបៀបែដលេយើងខ��ំេ្របើ្របាស់វោ េនៅេគហទំព័រ www.genv.org.au/for-

parents។ 

(2) ផ�ល់ជូនអ�កនូវក��ប់សំណោកេធ�ើេនៅផ�ះ។ ្របសិនេបើអ�កយល់្រពម អ�កឣច្របមូលសំណោកមួយ ឬទំាងពីរ េដើម្ីបេផ�ើមកេយើងខ��ំវ�ញ។ េយើងខ��ំនឹង

ពន្យល់ពីសំណោកទំាងេនះ េនៅចុងប��ប់ៃនការមកជួប ឬទំនោក់ទំនងរបស់េយើងខ��ំ។ ក��ប់េនះមាន៖ 

• ក��ប់សំណោក្រកណោត់កន�ប - អ�កយកសំណោកលាមកតូចមួយពី្រកណោត់កន�បរបស់ទារកអ�កភា� មៗ បនោ� ប់ពីអ�កចូលរួមជោមួយ GenV។ 

េយើងនឹងពន្យល់ពីរេបៀបយកសំណោកេនះ េនៅចុងប��ប់ៃនការមកជួប ឬទំនោក់ទំនងរបស់េយើងខ��ំ។ សំណោកឣច្រត�វបានេ្របើ្របាស់ េដើម្ីបសិក្សោពីរេបៀប

ែដលេពាះេវៀនប៉ះពាល់ដល់សុខភាព។ ឣនបែន�មអំពីសំណោក្រកណោត់កន�ប េនៅទីេនះ។ 

• ក��ប់ទឹកេដោះមា� យ - ្របសិនេបើអ�កកំពុងបំេបៅកូនេដោយទឹកេដោះមា� យ ឬ្រចបាច់យកទឹកេដោះរបស់អ�ក អ�ក្របមូលយកទឹកេដោះ្របែហលមួយសា� ប្រពា 

ភា� មៗបនោ� ប់ពីអ�កចូលរួមជោមួយ GenV។ េនះជោការគំា្រទដល់ការ្រសាវ្រជោវេលើសុខភាពកុមារ និងមាតា និងឣហាបំប៉ន។ 

ឣនបែន�មអំពីសំណោកទឹកេដោះមា� យ េនៅទីេនះ។ 

(3) េធ�ើការទាក់ទងយ៉ោងខ�ីជោមួយអ�ក ពីេពលមួយេទៅេពលមួយ េដើម្ីបតាមដោនសុខភាព ការអភិវឌ្ឍ និងសុខុមាលភាពរបស់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក។ ឧទាហរណ៍ 

េយើងខ��ំឣចេផ�ើសារ ឬអីុែមលមកអ�កេ្រចើនដងក��ងមួយឆា� ំ ឬផ�ល់ជូនការវោយតៃម�កូនរបស់អ�កេដោយផោ� ល់តទល់មុខគា�  េនៅេពលធំេឡើង។ អ�កឣចសេ្រមច 

ចិត�េនៅេពលេនោះបាន ថោេតើ្រត�វចូលរួមឬក៏អត់។ 

(4) ការចូលេ្របើ្របាស់ រក្សោទុក និងការេ្របើ្របាស់សំណោក និងព័ត៌មាន េដោយសុវត�ិភាព។ េយើងខ��ំដោក់ប���លព័ត៌មានែដលអ�កផ�ល់ឱ្យ GenV រួមជោមួយ 

នឹងព័ត៌មានបានមកពីេសវោកម�នោនោ ដូចព័ត៌មានខោងេលើ។ សំណោក និងព័ត៌មានទំាងេនះឣច្រត�វបានេ្របើេនៅក��ងការ្រសាវ្រជោវែដល្រត�វបានអនុម័ត 

្របកបេដោយសីលធម៌នោេពលអនោគត ែដលបំេពញតាមវ�ធានរបស់ GenV [សូមេមើលែផ�កទី 13 និង 14 អំពីការផ��កទិន�ន័យ]។ 

(5) ្របាប់េសវោកម�នោនោថោអ�ក និងកូនរបស់អ�កស�ិតេនៅក��ង GenV។ 

 

http://www.genv.org.au/for-parents
http://www.genv.org.au/for-parents
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-nappy-swab-and-how-is-it-used
https://www.genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-breastmilk-sample-and-how-is-it-used
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អ�កកឣ៏ចេ្រជើសេរ�សផងែដរ ថោេតើចាំបាច្់រត�វមានការយល្់រពមពអី�កឬអត ់ស្រមាប៖់ 

(6) សំណោកទឹកមាត់ េចញពីខោងក��ងថោ� ល់របស់អ�ក និងកូនរបស់អ�ក។ សំណោកទឹកមាត់ ឣចគំា្រទការ្រសាវ្រជោវជីវសា�ស�្របេភទេផ្សងៗគា�  រួមទំាងការ 

្រសាវ្រជោវែហ្សន។ សូមឣនបែន�មអំពីសំណោកទឹកមាត់ េនៅទីេនះ។ 

(7) ការេ្របើ្របាស់សំណោក (ឧទាហរណ៍ សំណោកទឹកមាត់ ឬប័ណ� ពិនិត្យ ទារកេទើបនឹងេកើត) ស្រមាប់ការ្រសាវ្រជោវែហ្សន េដើម្ីបែស�ងយល់បែន�ម 

អំពីរេបៀបែដលែហ្សន មានឥទ�ិពលេទៅវ�ញេទៅមកជោមួយកតា� ដៃទេទៀត េដើម្ីបជះឥទ�ិពលដល់សុខភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ េនះឣចជួយអ�ក្រសាវ្រជោវ 

េឆ�ើយសំណួរថ�ីៗ ឧទាហរណ៍ អំពីរេបៀបែដលជំងឺ និងកតា� ហានិភ័យ្រត�វបានចម�ងពីឪពុកមា� យ េទៅកូន។ េនៅេពលអនោគត បេច�កវ�ទ្យោថ�ីឣចអនុ�� ត 

ឱ្យមានការេធ�ើេតស�្របេភទេផ្សងេទៀត។ សូមឣនបែន�មអំពីែហ្សន េនៅទីេនះ។ 

េតើព័ត៌មាន្របេភទណោខ�ះែដល GenV ឣច្របមូលយកបាន េដោយមានការអនុ�� តពីខ��ំ? 

ឧទាហរណ៍ខ�ះៗគឺ៖ 

• សុខភាពផ��វកាយ និងផ��វចិត�៖ ឧទាហរណ៍ Medicare កំណត់្រតាមន�ីរេពទ្យ ការថតចម�ងេស�នឌីជីថល ដូចជោការថតេអកូ ព័ត៌មានែដល្របមូលអំពី 

ការមានៃផ�េពាះរបស់អ�ក  

• ការអប់រ�៖ ឧទាហរណ៍ ការវោយតៃម�អក�រកម� និងេលខនព�ន�ថោ� ក់ជោតិេនៅសាលាេរៀន ្របសិនេបើកូនរបស់អ�កចូលរួម 

• សង�ម៖ ឧទាហរណ៍ ពិការភាព ជំនួយ child care / សុខុមាលភាព លំេនៅដោ� ន យុត�ិធម៌ 

• ព័ត៌មានទូេទៅអំពីទីកែន�ងេនៅជំុវ�ញអ�ក៖ ឧទាហរណ៍ ទីតំាងែថទំាកុមារ ការបំពុលខ្យល់ឣកាស។ 

សូមឣនបែន�មអំពី្របភពទិន�ន័យរបស់ GenV េនៅទីេនះ និងេមើល្របភពនោនោ ែដលេយើងខ��ំចូលេមើលជោេរៀងរោល់ឆា� ំេនៅតាមេគហទំព័រ www.genv.org.au។ 

េតើ្របេភទសំណោកធម�តាណោខ�ះែដល GenV នឹងទទួលបានេដោយមានការអនុ�� តពីខ��ំ? 

សំណោកនោនោរួមមាន៖ 

• ការេធ�ើេតស�ពិនិត្យឈាម ែដលអ�ក្របែហលជោបានេធ�ើេនៅ្របែហល 10-12  សបា� ហ៍ៃនការមានៃផ�េពាះ - ការេធ�ើេតស�ទារករបស់អ�កស្រមាប់ជំងឺ 

ជោក់លាក់។ សូមឣនបែន�មអំពីការេធ�ើេតស�ពិនិត្យ 10 សបា� ហ៍ េនៅទីេនះ 

• សំណោកឈាមពីប័ណ� ពិនិត្យទារកេទើបេកើតរបស់អ�ក (ការេជោះឈាមែកងេជើង) - ការពិនិត្យរកេមើលជំងឺក្រមែដលឣចព្យោបាលបាន។ ្របសិនេបើ 

អ�កេកើតេនៅក��ង្របេទសអូ�សា� លី េយើងខ��ំក៏ចង់ចូលេ្របើប័ណ�ផោ� ល់ខ��នរបស់អ�កែដរ ្របសិនេបើមាន។ សូមឣនបែន�ម អំពីប័ណ� ពិនិត្យទារកេទើបនឹងេកើត 
េនៅទីេនះ។ 

• សំណោកធម�តាេផ្សងេទៀតែដលអ�ក្របែហលជោបានផ�ល់ឱ្យ ក��ងអំឡ�ងេពលមានៃផ�េពាះ េហើយសំណោកែដលអ�ក ឬកូនរបស់អ�កឣចផ�ល់ឱ្យេនៅេពល 

ខោងមុខ។ 

សូមឣនបែន�មអំពីសំណោកធម�តារបស់ GenV េនៅទីេនះ េហើយេមើលសំណោកនោនោែដលេយើងខ��ំទទួលបានេរៀងរោល់ឆា� ំ េនៅេគហទំព័រ www.genv.org.au។ 

េតើមានអ�ីេកើតេឡើងេនៅេពលែដល GenV ទាក់ទងមកខ��?ំ 

្របែហលជោបួនដងក��ងមួយឆា�  ំGenV នឹងអេ��ើញអ�កឱ្យផ�ល់ព័ត៌មានថ�ីៗអំពីរេបៀបែដលអ�ក និងកូនរបស់អ�កដំេណើរការ។ ទំនោក់ទំនងឣចចំណោយេពលពី 3 េទៅ 
20 នោទី។ អ�កសេ្រមចចិត�រោល់េពល ថោេតើ្រត�វបំេពញវោឬអត់។ ទំនោក់ទំនងឣចរួមមាន៖ 

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-a-saliva-swab-and-how-is-it-used
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#why-is-genv-interested-in-genes
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-data-does-genv-access-with-my-permission-and-why
http://www.genv.org.au/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-10-week-screen
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-newborn-screening-card
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-samples-does-genv-access-and-store
http://www.genv.org.au/
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• ការស�ង់មតិខ�ីៗ និងបច��ប្បន�ភាពេលើអ�ីែដលអ�កបំេពញ។ 

• ការវោស់ែវងែផ�កសុខភាព និងការអភិវឌ្ឍ។ ទំាងេនះ្រគបដណ� ប់េលើអ�ីៗដូចជោែល្បងចងចំា ការនិយោយស�ីចំេពាះកុមារធំ និងចងោ� ក់េបះដូង។ ឧទាហរណ៍ 
អ�កឣចថតវ�េដអូខ�ីរបស់កូនអ�ក ឬអ�ក ឬកូនរបស់អ�កឣចេលងេហ�មេនៅេលើឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក ដូចជោទូរសព�របស់អ�ក។ ទំាងេនះឣចខ� ីនិងរ�ករោយ 

តាមែដលឣចេធ�ើេទៅបាន។ សូមឣនបែន�មអំពីវ�ធានការ GenV េនៅទីេនះ។ 

• ព័ត៌មាន និងការេធ�ើបច��ប្បន�ភាពពី GenV។ េនះឣចរួមប���លទំាងការអេ��ើញឱ្យចូលរួមក��ងការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ែដលេធ�ើការជោមួយ GenV។ 

សូមឣនបែន�មអំពីការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ែដលេធ�ើការជោមួយ GenV េនៅទីេនះ។ 

ចុះចំេពាះការវោយតៃម� GenV េនៅេពលែដលកុមារធំេឡើង? 

ការវោស់ែវងសុខភាព និងការអភិវឌ្ឍខ�ះឣចេធ�ើបានេដោយផោ� ល់ទល់មុខគា� ។ េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោនឹងបានេទៅជួបកុមារ GenV ទំាងអស់ េនៅេពលពួកេគធំេឡើង 
ឧទាហរណ៍ េនៅេពលពួកេគចាប់េផ�ើមចូលេរៀន។ េយើងខ��ំមិនទាន់បានេរៀបចំដំេណើរការេទៅជួបទំាងេនះេនៅេឡើយេទ។ អ�កឣចសេ្រមចចិត�េនៅេពលេនោះបាន 
ថោេតើ្រត�វចូលរួមឬក៏អត់។ េយើងខ��ំនឹងរក្សោការជូនដំណឹងមកអ�ក ដរោបណោេយើងខ��ំឣចទាក់ទងមកអ�កបាន។ សូមឣនបែន�មអំពីការេទៅជួបរបស់ GenV េនៅទីេនះ។ 

េហតុអ� ីGenV ្របាប់េសវោកម�នោនោថោកូនរបស់ខ�� ំនិងខ��ំេនៅក��ង GenV? 

េសវោកម�េផ្សងេទៀតឣចជួយ GenV ជោមួយនឹងការស�ង់មតិ ឬការវោយតៃម�ខ�ី ក��ងអំឡ�ងេពលេទៅជួបពួកេគជោធម�តារបស់អ�ក។ ឧទាហរណ៍ គិលានុបដោ� ក 

របស់កូនអ�ក ឣចផ�ល់ជូននូវការេធ�ើេតស�ែភ�កបែន�មដល់កូនរបស់អ�ក ផ�ល់ជូនមតិេយោបល់ែកលម� និងកត់្រតាលទ�ផល។ េពលខ�ះ អ�កឣចផោ� ស់ទីលំេនៅ 
ឬព័ត៌មានលម�ិតទំនោក់ទំនងរបស់អ�កឣចផោ� ស់ប��រ។ េសវោកម�នោនោឣចេធ�ើបច��ប្បន�ភាពឲ្យ GenV អំពីព័ត៌មានទំនោក់ទំនងថ�ីរបស់អ�ក េលើកែលងែតេយើងខ��ំ 

ដឹងថោអ�កចង់ដកខ��នេចញ។ េសវោកម�ឣចរោប់ប���លអ�កផ�ល់េសវោកម�អប់រ� និងសុខភាពនោនោ ដូចជោគិលានុបដោ� កសុខភាពមាតា និងទារករបស់អ�ក 
េវជ�បណ� ិតរបស់អ�ក មន�ីរេពទ្យ Medicare, Centrelink មេត�យ្យសាលា ឬសាលាេរៀន។ 

េយើងខ��ំមិនែចករ�ែលកទិន�ន័យ្រសាវ្រជោវរបស់អ�ក ជោមួយពួកេគេទ។ សូមឣនបែន�មអំពីេសវោកម�នោនោែដលេធ�ើការជោមួយ GenV េនៅទីេនះ។ 

7. េតើការចូលរមួជោមយួ GenV មានអត�្របេយោជន៍អ�ខី�ះ? 

GenV ឣចផ�ល់ ឬមិនផ�ល់អត�្របេយោជន៍ដល់អ�ក ឬកូនរបស់អ�កេដោយផោ� ល់េទ។ 

េយើងឣចផ�ល់មតិេយោបល់ែកលម�េនៅនឹងកែន�ង េនៅេពលអ�ក ឬកូនរបស់អ�កបំេពញការស�ង់មតិ ឬការវោយតៃម�។ អ�ក្របែហលជោគិតថោេនះមាន្របេយោជន៍ 

(សូមេមើលែផ�កទី 11)។ 

ក��ងមួយរយៈេពលេ្រកាយមក GenV នឹងរោយការណ៍អំពីប�� ជោេ្រចើន ែដលទាក់ទងនឹងកុមារ និងឪពុកមា� យជោទូេទៅ។ េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោ GenV នឹងជួយែក 

លម�ជីវ�តរបស់កុមារ និងឪពុកមា� យជោេ្រចើន។ េយើងខ��ំនឹងែចករ�ែលកលទ�ផលរួមទំាងេនះជោមួយអ�ក េហើយសង្ឹឃមថោវោមាន្របេយោជន៍ស្រមាប់អ�ក។ 

8. េតើេយើងចលូរួមជោមយួ GenV យ៉ោងដចូេម�ច?   

អ�កចុះហត�េលខោេលើទ្រមង់យល់្រពម េហើយេយើងខ��ំផ�ល់ឱ្យអ�កនូវច្បាប់ចម�ងេដើម្ីបរក្សោទុក។ អ�កឣចចូលរួមទំាង្រស�ងជោមួយ GenV ឬរួមចំែណកខ�ះៗ។ 

េបើឣចេធ�ើេទៅបាន េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោឪពុកមា� យទំាងពីរនឹងចូលរួម។ អ�កផ�ល់ការយល់្រពមស្រមាប់ខ��នអ�ក។ ឪពុក ឬមា� យ / ឣណោព្យោបាលមា� ក់ ក៏ផ�ល់ការយល់ 

្រពមស្រមាប់កូនរបស់អ�កផងែដរ។ 

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-health-and-development-measures-will-genv-send-us
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-work-with-other-studies
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-other-assessments-might-genv-invite-us-to-do
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-do-services-help-genv-to-collect-information-from-us
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9. េតើេយើង្រត�វែតចលូរួមឬ?  

េទ វោេ្រសចេលើអ�កេទ។ អ�ីក៏េដោយែដលអ�កសេ្រមច វោនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ការែថទំាែដលអ�ក ឬកូនរបស់អ�កទទួលេឡើយ។ េទាះយ៉ោងណោក៏េដោយ មនុស្សចូលរួម 

កាន់ែតេ្រចើន GenV នឹងកាន់ែតមានតៃម�។ 

10. េតើខ��ឣំចផោ� សប់��រគនំិតរបស់ខ��េំនៅេពលេ្រកាយបានេទ?  

បាន។ អ�កឣចផោ� ស់គំនិតបាន្រគប់េពល។ សូម្រគាន់ែតទូរសព� ឬអីុែមលមកេយើងខ�� ំឬចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ GenV។ អ�កមិនចំាបាច់្របាប់េយើងខ�� ំពីេហតុផល 

ចំេពាះការសេ្រមចចិត�របស់អ�កេទ។ 

• ្របសិនេបើអ�កយល់្រពមឥឡ�វេនះ អ�កឣចដកខ��នវ�ញបានេនៅេពលេ្រកាយ។ សូមឣនបែន�មអំពីការដកខ��នេចញ េនៅទីេនះ។ 

• ្របសិនេបើអ�កមិនយល់្រពមឥឡ�វេនះេទ អ�កឣចចូលរួមជោមួយ GenV េនៅេពលេ្រកាយបាន។ េទាះជោយ៉ោងណោក៏េដោយ GenV នឹងខកខោនពំុបាន 

ទទួលព័ត៌មានពីមុនៗពីអ�ក និងកូនរបស់អ�ក។ សូមឣនបែន�មអំពីការចូលរួម GenV េនៅេពលេ្រកាយ េនៅទីេនះ។ 

• េនៅេពលកូនរបស់អ�កធំេឡើង (ឣយុ្របែហលជោ 14 េទៅ 18 ឆា� ំ) ពួកេគនឹងមានឱកាសបន�ចូលរួមក��ងនោមជោមនុស្សេពញវ�យ។ សូមឣនបែន�មអំពី 

ការបន�ចូលរួមជោមួយ GenV េនៅទីេនះ។ 

11. េតើ GenV នងឹផ�លម់តេិយោបលែ់កលម�អពំសីខុភាពរបសេ់យើងែដរឬេទ? 

េនៅេពលអ�ក ឬកូនរបស់អ�កបំេពញការវោយតៃម� GenV ឣចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវការផ�ល់មតិេយោបល់ែកលម�េនៅនឹងកែន�ង អំពីលទ�ផលែដលឣចមាន្របេយោជន៍ដល់អ�ក។ 

របាយការណ៍ខ�ីទំាងេនះ ឣចបងោ� ញថោអ�ីៗកំពុងដំេណើរការល� ឬអ�កណោែដលអ�កឣចេទៅជួបសស្រមាប់ការ្របឹក្សោ ្របសិនេបើមានការ្រព�យបារម�ណោមួយ។ អ�កឣច 

ែចករ�ែលករបាយការណ៍ទំាងេនះជោមួយអ�កដៃទេទៀត ដូចជោេវជ�បណ� ិតរបស់អ�ក។ 

េ្រកៅពីការផ�ល់មតិេយោបល់ែកលម�េនៅនឹងកែន�ង េយើងខ��ំមិនពិនិត្យទិន�ន័យថ�ីជោលក�ណៈបុគ�ល ែដលបេង�ើតេឡើងេនៅេពលេ្រកាយ ពីទិន�ន័យ ឬសំណោកែដលបាន 

រក្សោទុករបស់កូនអ�កេឡើយ។ េនះមានន័យថោ GenV មិនផ�ល់លទ�ផលទំាងេនះដល់អ�កេនៅេពលេ្រកាយេទ។ 

េនះក៏េ្រពាះែត៖ 
• ការេធ�ើេតស�្រសាវ្រជោវ ជោធម�តាមិនបានរចនោេឡើងស្រមាប់ការព្យោបាលេទ  - េវជ�បណ� ិតេ្របើេតស�េផ្សងៗេដើម្ីបព្យោបាលអ�កជំងឺ 

• ការ្រសាវ្រជោវមិនេមើលលទ�ផលជោលក�ណៈបុគ�លេទ - គឺលក�ណៈជោ្រក�មែតបុ៉េណោ� ះ 

• ការេធ�ើេតស�ជោេ្រចើនឆា� ំេ្រកាយមក ឣចែលងសំខោន់ ឬ្រតឹម្រត�វ។ 

GenV ឣចផ�ល់ឱ្យអ�កនូវឱកាសេដើម្ីបចូលរួមក��ងការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ែដលបានអនុម័ត្របកបេដោយសីលធម៌នោេពលអនោគត ែដលេធ�ើការជោមួយេយើងខ��ំ។ 

ពួកេគឣចផ�ល់មតិេយោបល់ែកលម�បែន�ម។ អ�កែតងែតឣចេ្រជើសេរ�ស ថោេតើ្រត�វចូលរួមឬអត់។  

េយើងខ��ំេលើកទឹកចិត�អ�ក្រសាវ្រជោវ GenV ឱ្យរោយការណ៍ពីការរកេឃើញឱ្យបានទូលំទូលាយ - េនះគឺជោរេបៀបែដលចំេណះដឹងថ�ីៗ្រត�វបានអនុវត�។ GenV 

នឹងដោក់េសចក�ីសេង�បេនៅេលើេគហទំព័ររបស់ខ��ន។ េយើងខ��ំសង្ឹឃមថោេនះមាន្របេយោជន៍ស្រមាប់ឪពុកមា� យ។ មានែតលទ�ផលជោលក�ណៈ្រក�មបុ៉េណោ� ះ 

ែដល្រត�វបានេបាះពុម�ផ្សោយ - មិនែដលជោលទ�ផលលក�ណៈបុគ�លេទ។ 

https://genv.org.au/contact/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-do-i-leave-genv
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#can-i-join-genv-later
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-my-child-stay-involved-with-genv-as-they-become-an-adult


 
 Parent/Guardian Information Statement SW D8-Khmer   

V: 3.1. Date: 08/07/2022 

12. េតើការចូលរមួជោមយួ GenV មានហានិភយ័អ�ីខ�ះ? 

ការចូលរួមជោមួយ GenV មិនគួរបង�េ្រគាះថោ� ក់ ឬប៉ះពាល់ដល់ការែថទំាែដលអ�ក និងកូនរបស់អ�កទទួលេឡើយ។ GenV មាន្របព័ន�តឹងរុ�ង និងមានសុវត�ិភាព 

េដើម្ីបការពារឯកជនភាពរបស់អ�ក។ េនះមានន័យថោ ហានិភ័យៃនការបំពានឯកជនភាពៃនទិន�ន័យ គឺទាបណោស់។ 

េយើងខ��ំយល់ដឹងថោ ការចូលរួមជោមួយ GenV ្រត�វការទំនុកចិត�។ ការទុកចិត�ពីឪពុកមា� យដូចជោអ�ក បាននំោឱ្យមានការរកេឃើញជោេ្រចើនែដលជួយកុមារ និងមនុស្ស 

េពញវ�យសព�ៃថ�េនះ េនៅក��ងវ�ស័យនោនោដូចជោការឆ�ងជំងឺ និងជំងឺមហារ�ក។ េយើងខ��នឹំងខិតខំេដើម្ីបតបស�ងការទុកចិត�របស់អ�ក។ 

13. េតើ GenV នងឹែថរក្សោព័ត៌មានរបសេ់យើងយ៉ោងដូចេម�ច? 

្របព័ន�ទិន�ន័យរបស់េយើងខ��ំ ្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដោយមានេគាលបំណងស្រមាប់ GenV។ វោពិតជោលំបាកណោស់ស្រមាប់មនុស្សែដលគា� នសិទ�ិអនុ�� ត 

ក��ងការចូលេ្របើ្របាស់្របព័ន�របស់ GenV។ វោក៏ជោេរឿងខុសច្បាប់ផងែដរ។ េយើងខ��ំរក្សោទុកព័ត៌មានទំាងអស់េនៅក��ងបរ�សា� នែដលមានសុវត�ិភាព េហើយេធ�ើេតស� 

សុវត�ិភាពជោ្របចំា។ េយើងខ��ំក៏ការពារឯកជនភាពផងែដរ េដោយដកេចញនូវព័ត៌មានលម�ិតែដលកំណត់អត�ស�� ណ (ដូចជោេឈា� ះ) ពីទិន�ន័យែដលអ�ក្រសាវ្រជោវ 

េ្របើ្របាស់។ 

េយើងខ��ំេ្របើ្របាស់ព័ត៌មានផោ� ល់ខ��នរបស់អ�ក (ដូចជោេឈា� ះរបស់អ�ក និងព័ត៌មានទំនោក់ទំនង) េដើម្ីបដំេណើរការ GenV។ េនះជោរេបៀបែដលេយើងខ��ំរក្សោទំនោក់ 

ទំនងជោមួយអ�ក។ ដូចគា� េនះែដរ េនៅេពលេយើងចូលេមើលសំណំុទិន�ន័យេផ្សងេទៀត (ែផ�កទី 6) ព័ត៌មានេនះ្រត�វបានេ្របើេដើម្ីបធានោថោ េយើងខ��ំផ��ផ�ងេទៅនឹង 

មនុស្សែដល្រតឹម្រត�វ។ េដើម្ីបេមើលេសចក�ីជូនដំណឹង អំពីការ្របមូលឯកជនភាពរបស់េយើងខ�� ំនិងេគាលការណ៍ឯកជនភាពរបស់ MCRI សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ 

www.genv.org.au/privacy។ អ�កមានសិទ�ិចូលេមើល និងែកត្រម�វព័ត៌មានផោ� ល់ខ��ន ែដលេយើងខ��ំរក្សោទុកអំពីអ�ក និងកូនរបស់អ�ក េ្រកាមច្បាប់ឯកជនភាព។ 

អ�កឣចេធ�ើដូេច�ះបាន េដោយទាក់ទងមក GenV។ 

លុះ្រតាែតអ�ក្របាប់េយើងខ��ំឱ្យលុបវោេចញ េយើងខ��ំនឹងរក្សោទុកទិន�ន័យរបស់អ�ក និងកូនរបស់អ�កេដោយគា� នេពលកំណត់។ េនះមានន័យថោ GenV ឣចគំា្រទការ 

រកេឃើញថ�ីៗ អស់រយៈេពលជោេ្រចើនឆា� ំ។ 

វ�ទ្យោសា� ន្រសាវ្រជោវកុមារ Murdoch ្រត�វបានចងភា� ប់េដោយច្បាប់ឯកជនភាព្របេទសអូ្រសា� លី និងរដ�វ�ចថូេរៀ។ វោេធ�ើបច��ប្បន�ភាពទិន�ន័យសន�ិសុខ 

្របព័ន�ព័ត៌មានវ�ទ្យោ ដំេណើរការ និងេគាលនេយោបាយជោ្របចំា។ ស្រមាប់េគាលបំណង្រសាវ្រជោវ ទិន�ន័យ្រសាវ្រជោវ GenV ក៏ឣច្រត�វបានដោក់េនៅក��ង 

្របព័ន�ែដល្រគប់្រគងេដោយទីភា� ក់ងោរែដលមានសិទ�ិអនុ�� តេផ្សងេទៀតផងែដរ។ ទីភា� ក់ងោរទំាងេនះមានក្រមិតសន�ិសុខ និងឯកជនភាពដូចគា� ។  

សូមឣនបែន�មអំពីសន�ិសុខទិន�ន័យរបស់ GenV េនៅទីេនះ និងការ្រគប់្រគងព័ត៌មានផោ� ល់ខ��នរបស់អ�ក េនៅទីេនះ។ 

GenV យកចិត�ទុកដោក់បែន�មចំេពាះព័ត៌មានមួយចំនួនដូចជោទីតំាង រូបភាព ឬទិន�ន័យពន�� ែដល្របែហលជោឣចផ�ល់ជោត្រម�យអំពីអ�កណោខ�ះ ជោែផ�កៃន GenV។ 

សូមឣនបែន�មអំពីការ្រប�ង្របយ័ត�របស់ GenV េនៅទីេនះ។ 

14. េតើអ�ក្រសាវ្រជោវេ្របើ្របាសទ់និ�នយ័របស់េយើងយ៉ោងដចូេម�ច? 

ទិន�ន័យរបស់ GenV ឣច្រត�វបានេ្របើ្របាស់ស្រមាប់ការ្រសាវ្រជោវ េដើម្ីបែកលម�សុខភាព ការអភិវឌ្ឍ ឬសុខុមាលភាពស្រមាប់កុមារ និងមនុស្សេពញវ�យ។ 

វោ្រត�វែត្រគបដណ� ប់េដោយការអនុម័ត្រកមសីលធម៌។ ក��ងមួយរយៈេពលេ្រកាយមក អ�ក្រសាវ្រជោវនឹងេ្របើវ�ធីេផ្សងៗគា� ជោេ្រចើន េដើម្ីបេឆ�ើយសំណួរថ�ីៗ និងសំខោន់ៗ។ 

េហតុដូេច�ះេហើយ តៃម�ៃនព័ត៌មានរបស់អ�ក នឹងបន�េកើនេឡើងស្រមាប់រយៈេពលជោេ្រចើនឆា� ំ។ ទិន�ន័យ GenV ទំាងអស់្រត�វបានេ្របើ្របាស់េដោយសមា� ត់។ GenV 

មានវ�ធានតឹងរុ�ងអំពីសន�ិសុខ និងអ�កណោឣចេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យរបស់ខ��ន។ 

http://www.genv.org.au/privacy
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-will-our-data-be-kept-safe-and-secure
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-handle-our-personal-information
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-take-care-of-information-that-could-identify-participants
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ការយល់្រពមស្រមាប់ការេ្របើ្របាស់ គឺែផ�កេលើ៖ 

• ការ្រសាវ្រជោវមានេគាលបំណងែកលម�សុខភាព ការអភិវឌ្ឍ ឬសុខុមាលភាព 

• ការេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យែដលបានេស�ើសំុ មានការអនុម័ត្រកមសីលធម៌ 

• GenV វោយតៃម�សុវត�ិភាព និងជំនោញរបស់អ�កដោក់ពាក្យសំុ និងសា� ប័ន ឬអង�ការ 

• សំណោក ឬទិន�ន័យ្រត�វបានេ្របើ្របាស់ េដោយមិនកំណត់អត�ស�� ណព័ត៌មាន - ដូេច�ះអ�កេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យ មិនដឹងថោទិន�ន័យជោរបស់អ�កណោេទ។  

អ�កេ្របើ្របាស់យល់្រពមចំេពាះលក�ខណ� ៃនការេ្របើ្របាស់របស់ GenV។ សូមឣនបែន�មអំពីការយល់្រពម េនៅទីេនះ។ 

្រក�ម GenV ក៏េ្របើ្របាស់ទិន�ន័យរបស់អ�កផងែដរ េដើម្ីបពិនិត្យេមើលវឌ្ឍនភាព និងគុណភាពរបស់ GenV េហើយេធ�ើេតស�សំណំុទិន�ន័យ។ ទិន�ន័យ និងសំណោកខ�ះ 

ឣចវ�ភាគបាន ែតេនៅក��ងមន�ីរពិេសាធន៍ឯកេទសេនៅក��ង្របេទសអូ�សា� លី និងេនៅជំុវ�ញពិភពេលាកបុ៉េណោ� ះ។ េនះជោេរឿងធម�តាេទេនៅក��ងការ្រសាវ្រជោវ េហើយបាន 

នំោឱ្យមានការរកេឃើញសំខោន់ៗ។ េពលខ�ះ ការេ្របើ្របាស់របស់ពួកេគ្រត�វបាន្រគបដណ� ប់ េដោយច្បាប់េនៅតាមបណោ� ្របេទសេ្រកៅ្របេទសអូ�សា� លី។ ការេ្របើ្របាស់ 

េកើតេឡើងេ្រកាមការែណនំោដ៏តឹងរុ�ង និងវ�ធានដូចគា� ស្រមាប់ការអនុម័តដូចខោងេលើ។  

េនៅេពលអ�ក្រសាវ្រជោវេធ�ើការជោមួយទិន�ន័យ ជោញឹកញោប់ ពួកេគបេង�ើតទិន�ន័យថ�ីេចញពីការេធ�ើេតស�មន�ីរពិេសាធន៍ ឬេដោយរួមប���លទិន�ន័យតាមវ�ធីថ�ី។ ទំាងេនះ 

្រត�វបានដោក់ប���លវ�ញេទៅក��ង GenV។ េនះបេង�ើតឱកាសកាន់ែតេ្រចើនេដើម្ីបែកលម�សុខភាព។ 

្រក�មហុ៊នពាណិជ�កម� ឣចដោក់ពាក្យសំុេ្របើ្របាស់ទិន�ន័យរបស់ GenV ស្រមាប់ការ្រសាវ្រជោវេដើម្ីបែកលម�សុខភាព ការអភិវឌ្ឍ ឬសុខុមាលភាព។ ពួកេគ្រត�វែត 

បំេពញតាមវ�ធានអនុម័តដូចគា� ។ 

អ�កចូលរួម GenV ខ�ះ ឣចចូលរួមក��ងការសាកល្បង្រសាវ្រជោវេធ�ើេតស�វ�ធីសា្រស�ថ�ីៗ។ ការសាកល្បងទំាងអស់ ្រត�វការអនុម័ត្រកមសីលធម៌។ អ�កែដលទទួលបាន 

ការផ�ល់ជូននូវវ�ធីសា្រស�ថ�ី ជោធម�តា្រត�វបានេ្រជើសេរ�សេដោយ្រពាវៗ ដូចជោេបាះកាក់យ៉ោងេនោះែដរ។ េនៅក��ងការសាកល្បងខ�ះ មានែតមនុស្សែដលផ�ល់វ�ធីសា្រស� 

ថ�ីបុ៉េណោ� ះ ែដល្រត�វបានទាក់ទងអំពីការចូលរួម។ ទិន�ន័យ GenV ឣច្រត�វបានេ្របើេដើម្ីបេ្រប�បេធៀបលទ�ផលរបស់មនុស្សែដលទទួល និងមិនទទួលបានវ�ធី 

សា្រស�ថ�ី។ អ�កចូលរួម GenV ក៏ឣចចូលរួមក��ងការសិក្សោ្រសាវ្រជោវ ឬចុះេឈា� ះអំពីប�� ជោក់លាក់ ដូចជោការរងរបួសក្បាល ឬការបាត់បង់េសាតវ��� ណ។ 

ការសាកល្បង ឬការសិក្សោ្រសាវ្រជោវឣចេស�ើសំុការយល់្រពមរបស់អ�ក ក��ងការែចករ�ែលកទិន�ន័យជោមួយ GenV េដោយមានការយល់្រពមេលើ្រកមសីលធម៌។ 

េយើងខ��ំគំា្រទេរឿងេនះ។ 

15. សណួំរបែន�ម? កង�លណ់ោមយួ?  

េគហទំព័រ GenV មានចេម�ើយចំេពាះសំណួរជោេ្រចើន។ វោក៏មានរបាយការណ៍ព័ត៌មានេនះែដរ។  

េដើម្ីបទាក់ទងមកសមាជិក GenV សូមទូរសព�មកេលខ 1800 436 888 អីុែមល genv@mcri.edu.au ឬទាក់ទងមកេយើងខ��ំតាម េគហទំព័រ។ 

អ�កក៏ឣចនិយោយេទៅកាន់នរណោមា� ក់ ែដលឯករោជ្យពីគេ្រមាងផងែដរ អំពីការ្រព�យបារម� ឬការត��ញែត�រណោមួយ ពីរេបៀបែដលវោ្រត�វបានចាត់ែចង ឬសិទ�ិរបស់អ�ក 

ឬកូនរបស់អ�កជោអ�កចូលរួម។ សូមទាក់ទងមក្របធានែផ�ក្រសាវ្រជោវ និងអភិវឌ្ឈ េនៅមន�ីរេពទ្យកុមារ ទី្រក�ងែមលប៊ន តាមទូរសព�េលខ េនៅ (03) 9345 5044 

ឬអីុែមល rch.ethics@rch.org.au។   

 
 

សូមអរគណុអ�កែដលបានពចិារណោចលូរមួក��ង GenV។ 

េយើងខ��សំង្ឃមឹថោ អ�កនងឹចូលរមួជោមយួ GenV ក��ងដេំណើរេនះ។ 

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-approve-data-users
https://genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
https://genv.org.au/contact/
mailto:rch.ethics@rch.org.au
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