ខែមករា ឆ្នាំ 2013

បណ្ណ ព័ត៌មាន

ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ
ភស្តុតាងនៃឯកសារបញ្
ជា ក់អត្តសញ្ញាណ

ក្រុមឯកសារ A
លិខិតឆ្លងដែនអូស្រ្តា លី (បច្ចុប្បន្នឬហួសសុពលភាពមិនល�ើស

លោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណរបស់លោកអ្នក នៅពេល
ដែលលោកអ្នកដាក់ពាក្យនៅ VicRoads (ឧ. ចុះបញ្ជីលេខរថយន្តឬ

ពី២ឆ្នាំ)

ប្រលងយកអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ)។ ប�ើគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវតែនោះលោក

លិខិតឆ្លងដែនបរទេស (លិខិតឆ្លងដែនដែលហួសសុពលភាពរហូត

អ្នកនឹងមិនអាចបំពេញការដាក់ពាក្យបានទេ។សូមធ ្វើការសាកសួរឲ្យ

ដល់ទៅ២ឆ្នាំ គឺអាចប្រើការបាន ប�ើសិនជាលោកអ្នកអាចផ្ដល់

បានច្បាស់ថា ត�ើភស្តុតាងជាក់ស្ដែ
 ងអ្វីខ្លះ ពាក់ព័ន្ធនឹងអត្តសញ្ញាណ

ឯកសារអូស្ត្រា លីសមស្រប ដែលផ្ដល់នូវភស្តុតាងមាំទាំអំពីសិទ្ធិ

ដែលលោកត្រូវនាំយកមកជាមួយ ន
 ៅគ្រាដែលលោកអ្នកធ ្វើការណាត់

ស្នាក់នៅជាអចិន្រ្តៃយ៍ មានដូចជាទិដ្ឋាការអចិន្រ្តៃយ៍ ឬទិដ្ឋាការមក

ជួប។

រស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី ។

សំបុត្របញ្
ជា ក់កំណ�ើតនៅអូស្រ្តា លី ឬការចុះបញ្ជីផ្លា ស់ប្ដូរឈ្មោះ 
ផ្ដល់ឲ្យដោយការ ិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាន(Registry of Births,

ការផ្ដល់ព
 ័ត៌មានឬឯកសារ ក្លែងបន្លំ និង/ឬបំភាន់ គឺជាបទល្មើសដ៏ធ្ងន់
ធ្ងរ ហ�ើយអាចបណ្ដា លឲ្យមានការផាកពិន័យ ឬក៏ជាប់ពន្ធនាគារ។

Deaths and Marriages)។ សេចក្ដីចម្លងសំបុត្របញ្
ជា ក់កំណ�ើត  

ត�ើឯកសារបញ្
ជា ក់អត្តសញ្ញាណប្រភេទណាខ្លះ 
ដែលខ្ញុំត្រូវនាំយកមកជាមួយ?

និងសំបុត្របញ្
ជា ក់ខួបកំណ�ើតគឺគេមិនអាចទទួលយកបានឡ�ើយ។
ឯកសារបញ្
ជា ក់ពីអត្តសញ្ញាណចេញដោយការ ិយាល័យលិខិតឆ្លង
ដែន(ជាទូទៅផ្ដល់ជូនអ្នកធ្វើដំណ�ើរទៅNorfolk Island)

សម្រាប់ការដាក់ពាក្យណាមួយក៏ដោយ គឺលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់៖

និង

ភ្នាក់ងារកងកម្លា ំងប៉ូលិសអូស្រ្តា លី បណ្ណ អត្តសញ្ញាណមានរូបថត

ឯកសារមួយនៅក្នុងក្រុម A (សូមម�ើលបញ្ជី)

(ល�ើកលែងតែបុគ្គលិកស៊ីវ ិល)

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ កុងស៊ុលមានរូបថត ចេញដោយក្រសួងការ
បរទេសនិងពាណិជ្ជកម្ម។

ឯកសារមួយនៅក្នុងក្រុម B (សូមម�ើលបញ្ជីនៅទំព័របន្ទាប់)

ឯកសារចូលសញ្
ជា តិអូស្រ្តា លីឬឯកសារសម្រាប់ធ្វើដំណ�ើរ ទៅ

យ៉ា ងហោចណាស់ក៏មានឯកសារណាមួយនៅក្នុងចំណោមឯកសារ

អូស្រ្តា លី ឬបណ្ណ ភស្តុតាងបញ្
ជា ក់ពីទិដ្ឋាការ ចេញដោយក្រសួង

ទាំងនេះត្រូវតែមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នកន ៅក្នុង

អន្តោប្រវេសន៍ និងសញ្
ជា តិ ឬការ ិយាល័យលិខិតឆ្លងដែន។

រដ្ឋវ ិកថូរ�ៀដែរ។ ប�ើសិនជាគ្មានទេ អ្នកចាំបាច់ត្រូវតែរកឯកសារបន្ថែម
ទ�ៀត។

លិខិតអនុញ្ញាតឬអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរអូស្រ្តា លីមានរូបថត 

 កសារបញ្
ឯ
ជា ក់អត្តសញ្ញាណដែលអាចទទួលយក
បាន

ដោយមានរប
ូ ថតឬលិខិតអនុញ្ញាតសម្រាប់អ្នករ�ៀបប�ើកបរដោយ

ឯកសារបញ្
ជា ក់អត្តសញ្ញាណគឺចាំបាច់ត្រូវតែជាឯកសារដ�ើម។ យ�ើងខ្ញុំ

អាជ្ញាបណ្ណ ប្រើកាំភ្លើងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ ដែលមានសុពលភាព ឬហួស

(អាជ្ញាបណ្ណ មានរូបថតមានន័យថាអាជ្ញាបណ្ណ អ្នកប�ើកបរអូស្រ្តា លី
មានរប
ូ ថត ដែលមានសុពលភាពឬហួសសុពលភាព ដែល

មិនល�ើសពី២ឆ្នាំឡ�ើយ ឬអាជ្ញាបណ្ណ ប្រតិបត្តិការនាវារដ្ឋវ ិចថូវ�ៀ ឬ

មិនទទួលស្គាល់ឯកសារចម្លងទ េ។ ឯកសារសរសេរជាភាសាបរទេស

សុពលភាព ដែលមិនល�ើសពី២ឆ្នាំឡ�ើយ)

ត្រូវតែមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងនូវការបកប្រែដោយមានការបញ្
ជា ក់ត្រឹម

បណ្ណ រដ្ឋ NSW ដែលមានរូបថត(ចេ
 ញដោយRTA NSW ក្រោយពី

ត្រូវពីអ្នកបកប្រែ។ អ្នកដាក់ពាក្យដែលមានឯកសារជាភាសាបរទេសត្រូវ
តែរកអ្នកបកប្រែភាសាឲ្យបកប្រែឯកសារទាំងនោះជាភាសាអង់គ្លេស
ដោយចំណាយប្រាក់ខលួន
្ ឯង។

ការបកប្រែឯកសារភាសាបរទេសត្រូវធ ្វើឡ�ើងដោយ៖

ថ្ងៃទី14 ខែធ្នូ ឆ្នាំ2005)។

ឬ
រូបថតបច្ចុប្បន្ន ដែលរក្សាទុកដោយ VicRoads

អ្នកបកប្រែភាសាដែលមានសញ្ញាបត្រពីស្ថា ប័ន NAATI (កម្រិតណា
ក៏បានដែរ), ឬ

មន្រ្តីកុងស៊ុលសមស្របនៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី , ឬ
ការបកប្រែជាផ្លូវការពីប្រទេសដ�ើមកំណ�ើត

keeping victorians connected

ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ
ក្រុមឯកសារ B
ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនេះ៖
បណ្ណ មេឌីឃែរ

បណ្ណ សម្បទានសោធន (Pensioner Concession card)
បណ្ណ ក្រសួងអតីតយុទ្ធជន
បណ្ណ សិទ្ធិទទួលដែលមានសុពលភាពចេញដោយរដ្ឋាភិបាល

Commonwealth

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សិស្ស
បណ្ណ ឥណទាន (credit card) ឬបណ្ណ គណនីពីធនាគារ building

society ឬ credit union

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ បុគ្គលិករាជការថ្នាក់រដ្ឋ ឬសហព័ន្ធ
ដោយមានរូបថត

ឯកសារភស្តុតាងនៃAge card, Keypass card

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ កងកម្លា ំងការពារជាតិដោយមានរប
ូ ថត
(ល�ើកលែងតែបុគ្គលិកស៊ីវ ិល)

ឬ
ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនេះដែលឋិតនៅក្នុងពេលថ្មីៗ ឬ
អាយុម
 ិនហួសពីជាងមួយឆ្នាំ៖

ស�ៀវភៅឬរបាយការណ៍គណនីធនាគារ
សំបុត្រទារថ្លៃទូរស័ព្ទ ឧស្ម័ន ឬអគ្គិសនី

ភស្តុតាងបញ្
ជា ក់ពីភាពមានសិទ្ធិរស់នៅក្នុងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ
លោកអ្នកនឹងត្រូវការឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារដូចតទៅនេះ

ប�ើសិនជាឯកសារដែលលោកអ្នកមាន ពុំមានបង្ហាញ អាសយដ្ឋានទីលំ
នៅរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ ឬក៏អាសយដ្ឋាននោះខុសគ្នាពីអា
សយដ្ឋាននៅក្នុងក្រុមឯកសារ A ឬ B

កិច្ចសន្យាលក់ដូរ កិច្ចសន្យាជួលផ្ទះ ឬឯកសារជួលវត្ថុប្រើប្រាស់
ដែលបង្ហាញអាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្នរបស់លោកអ្នក

លិខិតផ្ដល់ដំណឹងថ្មីៗឲ្យធ្វើអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរឡ�ើងវ ិញ ឬបង់ថ្លៃ
លេខរថយន្តឡ�ើងវ ិញ

លិខិតវាយតម្លៃពន្ធដារមកពីការ ិយាល័យពន្ធដារអូស្រ្តា លី(ឆ្នាំហិរញ្ញ 
វត្ថុបច្ចុប្បន្ន ឬឆ្នាំមុន)

ប�ើសិនជាលោកអ្នកនៅមិនអាចបង្ហាញការរស់នៅរបស់លោក

អ្នកនៅក្នុងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀបានទ�ៀត លោកអ្នកត្រូវតែផ្ដល់លិខិតចារពី
អាជ្ញាកណ្ដា លម្នាក់ (referee) ដែលត្រូវតែ៖

មានការចុះហត្ថលេខាពីអ្នកដែលមានអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរក្នុងរដ្ឋ

វ ិចថូរ�ៀម្នាក់ដែលបានស្គាល់លោកអ្នករយៈពេលយ៉ាងតិច១២ខែ
ហ�ើយ

មានដាក់ឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់លោកអ្នក ហ�ើយ
ឈ្មោះអាជ្ញាកណ្ដា ល លេខអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរនិងហត្ថលេខារបស់
អាជ្ញាកណ្ដា ល

លិខិតនេះត្រូវធ្វើនៅល�ើទម្រង់បែបបទអាជ្ញាបណ្ណ ប�ើកបរ(Licence

Application form)  ហ�ើយចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡ�ើង ព្រោះវាជាផ្នែ
 កមួយ

ឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារបច្ចុប្បន្នឬអាយុមិនល�ើសពី២ឆ្នាំ៖
បណ្ណ ចុះឈ ្មោះបោះឆ្នោ ត
ឯកសារចេញពីការបម្រើក្នុងជួរកងទ័ព

ឯកសារភស្តុតាងថ្មីៗ នៃបណ្ណ ជនចាស់ជរា(Age card) ដែលចេញ
ដោយស្ថា ប័នConsumer Affairs Victoria

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ ថ្មីៗពីអាជ្ញាធរប�ើកបរក្នុងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ
ដែលមានរូបថត

សំបុត្រទារឲ្យបង់ថ្លៃទឹក(water rates)
សំបុត្រទារឲ្យបង់ថ្លៃពន្ធសាលាក្រុង (council rates)
សំបុត្រវាយតម្លៃដី

នៃដំណ�ើរការដាក់ពាក្យសុំនេះ។

ភស្តុតាងនៃការផ្លា ស់ប្ដូរឈ្មោះ

លោកអ្នកនឹងត្រូវការឯកសារមួយក្នុងចំណោមឯកសារដូចតទៅនេះ

ប�ើសិនជាឈ្មោះលោកអ្នកខុ
 សពីឈ្មោះនៅក្នុងក្រុមឯកសារ A ឬ B៖
សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ចេញដោយការ ិយាល័យអត្រានុកូលដ្ឋាន
នៅក្នុងប្រទេសអូស្រ្តា លី(Registrar of Births, Deaths and

Marriages in Australia)

ឯកសារលែងលះគ្នា(ដោយមានបង្ហាញឈ្មោះ ដែលបានប្ដូរ)

ការដូរឈ្មោះតាមរយៈdeed poll (ដែលធ្វើឡ�ើងមុនខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ

1986 នៅក្នុងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ)

លិខិតបញ្
ជា ក់ពីការផ្លា ស់ប្ដូរឈ្មោះ(ចេញក្រោយខែវ ិច្ឆិកា ឆ្នាំ 1986
នៅក្នុងរដ្ឋវ ិចថូរ�ៀ)

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមប�ើកម�ើលវបសាយថ៍
៉ិ
vicroads.vic.gov.au
ឬទូរស័ព្ទទៅលេខ៖ 13 11 71 ឬអញ្ជ ើញទៅជួបមណ្ឌលសេវាអតិថិជន
របស់ VicRoads ។

ព័ត៌មានដែលផ្ដល់ជូននៅក្នុងបណ្ណ ព័ត៌មាននេះ គឺត្រឹមត្រូវនៅពេល

VRPIN02900

បោះពុម្ពផ្សាយ ហ�ើយខលឹម
្ សារនៃព័ត៌មាននេះអាចមានការផ្លា ស់ប្ដូរ។

Evidence of Identity – Khmer Authorised by VicRoads, 60 Denmark Street, Kew, 3101

ឬ

keeping victorians connected

