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លសចកតលី ្តម
ើ
លោយសារតត្លបោះ ល់ននជំងក
ឺ ូវីដ-១៩ លៅបនតរីករាលោលលៅជំវិញពភពលោកលនាោះ លយើងត្តូវតតចាត់
វិធានការ លដើមាបីអភវឌាឍនងតកលមអការល្លើយតបចំល ោះវិបតតលនោះ ត្បកបលោយភាពរួបរួមោនានងត្បកបលោយត្បសទ្ធ
ភាព។ ចលនាសហជីពអូស្តសារាលី សថតលៅកនុងសាថានភាពមួយជាពលសស កនង
ុ ការលវេងយល់អំពីតត្មូវការរបស់
សម្ជកនងអនកលធេើការងារររបស់លយើង លៅកនុងអំឡុងលពលលនោះ។
សាវតារ
សហជីពកមមកររួបរួម ត្តូវបានបលងកើតលឡើងលដើមាបសា
ី ងលឡើងវិញនូវអំណាចរបស់អក
ន លធេើការងារ នងលដើមាបី
បលងកើតការផ្លាស់បតូរជាអចនស្តនតយ៍មួយ សត្ម្ប់មនសាសជាលត្ចើន គឺមនតមនសត្ម្ប់មនសាសតចតួចលនាោះលទ្។ រលបៀបតដល
លយើងល្លើយតបនងតសូជាមួយកមមករនាលពលបចចប
ុ បា ននលនោះ អាចបលងកើតការផ្លាស់បតូរអចនស្តនតយ៍ លៅលលើត្បព័នធតដលមន
ម្នត្បសទ្ធភាពសត្ម្ប់មនសាស៩៩%លទ្ៀតលហើយលនាោះ។
ត្ោតដលម្នការត្បោះត្សាំ បលងកើតនូវលំហនងការវិវតតឆាប់រហ័សមួយ សត្ម្ប់ការផ្លាស់បតូរ ដូលចនោះ លយើងមន
ត្តូវេជោះខាជាយវិបតតណាមួយលនាោះលទ្។
េណៈតដលវាហាក់ដូចជាលលឿនលពកកនុងការទ្សាសទាយថាលតើវិបតតលនោះ នឹងវិវតតលៅជាតបបណាឲាយពតត្បាកដ
លនាោះ លយើងបានដឹងតាមត្បវតតសាស្តសតមកថា ចលនាត្បឆាំងកមមករ ក៏ម្នការលកៀងគរកនង
ុ អំឡុងលពលសភាពការណ៍
តបបលនោះ កនុងការបនបង លដើមាបីពត្ងឹងត្បព័នធបតនថមលទ្ៀត កនុងការលួចត្បាក់វនួល នងការលកងត្បវ័ញ្ចតដលបនាថាបតនមល
កតនលងលធេើការតដលទាបរួចត្សាប់លហើយលនាោះ។
សាថានភាពតដលកំពងម្នកនុងលពលបចចប
ុ ាបននលនោះ តតងតតមនលសមើភាពោនរា ួចលត្សចលហើយ។ វិបតតលនោះ បាន
ោតត្តោងឲាយល ើញចាាសថា វាក៏មនអាចការ របានតដរ។
ដំលណាោះត្សាយបនាទន
ា ់
រួមោនា លយើងអាចលបាោះជំហានលៅមេ នូវចកេុវិស័យជំនួសមួយតដលម្នការរីកចលត្មើនជាលំោប់ តដលសម្
ជករបស់លយើងម្នទ្ឹកចតតកង
នុ ការតសូលដើមាបីលធេើឲាយបានសលត្មច។ ជំហានទ្ីមួយ គឺការល្លើយតបត្នកលសដឋកចចបនាទាន់
មួយ លោយម្នធាត្ាសំបី គឺត្បាក់ចំណូល ការវិនលយាគ នងភាពជាម្ចាស់។
១.

ត្បាក់ចណ
ំ ល
ូ ៖ ត្បាក់ចំណល
ូ ជាលោល គឺជាការ្តល់ត្បាក់តដលម្នការធានាមួយ តដល្តលឲ
់ ាយ្កនុង
កត្មតបគគល (ជាជាងកត្មតត្គួសារ)។ ការ្តល់ត្បាក់លនោះ គឺមនត្តូវម្នលកេេណឌលទ្ ម្នន័យថា
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អនកទ្ទ្ួលមនចាំបាច់ត្តូវលធេើការ ឬបងាហាញ្នទៈកនុងការលធេើការលទ្ លហើយវាក៏មនតមនជាការ្តល់ត្បាក់
តដលជាការលធេើលតសតិ៍លៅលលើមលធាោបាយលនាោះតដរ។
សហជីពកមមកររួបរួម លសនើឲាយម្នការ្តល់ត្បាក់ចណ
ំ ូលជាលោល តដល្តល់ដល់អនកតដលទ្ទ្ួលរង
លត្ោោះត្នកហរញ្ញវតថុលោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ លទាោះបីជាពួកលគម្នការងារតដលម្នត្បាក់ចំណល
ូ ឬ
មនម្ន មនលពលជំងឺកូវីដ-១៩ ្ទុោះលឡើងលនាោះ រហូតដល់ចងឆានាំ ២០២០ លៅលពលតដលលគអាចបាន
ា ់
ត្បម្ណនងសាថាបនាលលើសាថានការណ៍លឡើងវិញបាន។
កមមករតដលមនទ្ទ្ួលរង្លបោះ ល់ត្នកហរញ្ញវតថុ ដូចជាអនកតដលអាចលធេើការពី្ទោះបាន លោយមន
បាត់បង់ត្បាក់កនត្ម ឬអនកតដលអាចទ្ទ្ួលបានការ្តល់នូវការសត្ម្កបនតបនាទាប់ជាពលសសពីនលយា
ជក នឹងត្តូវលលើកតលងពីការទ្ទ្ួលបានត្បាក់ចំណល
ូ លោល លោយសារតតពួកលគមនបានទ្ទ្ួលរង
្លបោះ

ល់ត្នកហរញ្ញវតថុលនាោះលទ្។

សកមមភាពទាក់ទ្ងនឹង ការទាមទារការធានាត្បាក់ចណ
ំ ល
ូ គឺជាការងារ តដលអនកអាចគតត្តូវលធេើ
ការងារតដលអនកអាចគតត្តូវលធេើ មនតមនអំពីការងារលពញលម្ាងឬជាលោលនលយាបាយអនកលធេើការកនុង
វិស័យការងារលនាោះលទ្ បតនត វាទាក់ទ្ងនឹងសនតសេនងភាពនលលលនូរសត្ម្ប់អនកលធេើការងារ។ កនុងអំឡង
ុ
លពលម្នវិបតតនងអសនតសេលនាោះ សនតសេជាលោល គឺសត្ម្ប់ភាពលអជាសាធារណៈជាធមមជាត
មួយ។ វាមនម្នអេីតដលត្តូវត្បតជងលនាោះលទ្ ម្នន័យថា ការតដលអនកម្នសនតសេ មនលធេឲ
ើ ាយសនត
សេរបស់អក
ន ធាលាក់ចោះទាបលនាោះលទ្ គឺតាមពតលៅ លយើងទ្ទ្ួលបានពីអនកល្ាសងលទ្ៀតតដលកំពងម្ន
សនតសេ។
សនតសេត្នកលសដឋកចច បលងកើនកត្មតសាមគគីភាពសងគមនងការចូលរួមកនង
ុ កម្លង
ាំ ការងារកាន់តតខាលាំង
លហើយជាលទ្ធ្ល វានឹងបលងកើតលកេេណឌកនុងការចងត្កង នងចាត់វិធានការលដើមាបីវនោះនងទ្ទ្ួលបាន
ភាពចំលណញ។
សត្ម្ប់មនសាសជាលត្ចើន សនតសេអាចជាបលរលកេេណឌសត្ម្ប់លធេើឲាយម្នសាមគគីភាព។ ចលនានន
សនតសេនងហានភ័យតាមទ្ត្មង់លសរីភាពតបបលមី (តាមរយៈការងារតដលោមានសនតសេ) ទាក់ទ្ងនឹង
មូលធនរបស់បគគល គឺជាកម្លង
ាំ ចលករសំខាន់មយ
ួ ននវិសមភាពត្នកលសដឋកចចនងសងគម។ ការភ័យ
ខាលាចនងអសនតសេ ក៏លធេើឲាយទ្ន់លេាោយដល់សាមគគភា
ី ពសងគមតដរ។
ត្បាក់ចំណូលលោល ជួយទ្ប់ទ្ល់ត្បឆាំងនឹងភាពភ័យខាលច
ា ។
ត្ទ្ពាយសមាបតតភាគលត្ចើនបំ្ត មនហូរលចញពីត្បាក់វនួលលទ្។ លយើងម្នរបបសងគមនយមសត្ម្ប់អក
ន
ម្ន រួចលហើយ។
សត្ម្ប់មនសាសជាលត្ចើន គំនតអំពីការទ្ទ្ួលបានត្បាក់កនត្មលៅលពលតដលអនកមនលធេើការ គឺជាគំនត
ចតមលក។ បតនត លយើងត្តូវចងចាំថា លត្កាមរបបមូលធននយមតដលទ្ទ្ួលោភសកាការៈពីត្ទ្ពាយនងការ
វិនលយាគលនាោះ ត្បាក់ចំណូលភាគលត្ចើន មនអាត្ស័យលៅលលើត្បាក់វនួលលនាោះលទ្។ វាហូរមកពីភាពជា
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ម្ចាស់លៅលលើត្ទ្ពាយ លទាោះជាត្ទ្ពាយលនាោះសថតកនុងទ្ត្មង់រូបវ័នត ហរញ្ញវតថុ ឬបញ្ញាក៏លោយ។ ត្កមតដលម្ន
ត្ទ្ពាយតចលនាោះ គឺ្ាោរភាជាប់លៅនឹងត្បាក់វនួល លហើយលយើងបានល ើញ្លទ្ទ្ួលបានពីត្បាក់វនួល
ទាំងលនោះ ម្នការជាប់នឹងលកលអ
់ ស់រយៈលពលជតបួនទ្សវតាសលហើយ។
គំនតអំពត្ី បាក់ចណ
ំ ល
ូ លោលសាកល (UBI)
េណៈតដលជំហរលនោះ ត្តូវបានតសូមតលោយសហជីពកមមកររួបរួមលនាោះ លៅត្ោលនោះននវិបតត វាមនតមនជា
ការតសូមតលដើមាបីត្បាក់ចំណល
ូ លោលសាកលលនាោះលទ្ បតនត គឺជាត្បាក់ចំណូលលោល កនុងអាត្តាត្បាក់វនួលអបាបរម្
សត្ម្ប់កមមករទាំងអស់ (តាមនយមន័យទ្ូោយ) តដលទ្ទ្ួលរង្លបោះ

ល់លោយជំងក
ឺ ូវីដ-១៩។ បញ្ហាត្បវម

ទ្ីពីរតដលលលើកលឡើងលោយអតថបទ្លនោះ គឺថា ត្បសនលបើលយើងម្នភាពមត់ចត់កនុងការការផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធ
អំណាចតដលចង់រកាោត្បព័នធបរាជ័យមួយលនោះ លយើងនឹងត្តូវការបលងកើតការល្លើយតបជាសាកលមួយលដើមាបី្ល
ត្បលយាជន៍របស់វណណៈកមមករ។
ត្បាក់ចំណូលលោល មនតមនជាត្បាក់វនួលលទ្ បតនតជាភាគោភសងគមលៅលលើត្ទ្ពាយសមូហភាពរបស់លយើង
ទាំងអស់ោនា។
លយើងជាជនកនុងវណណៈអនកលធេើការ។ សូមាបីតតលយើង មនត្តូវជួលឲាយលធេើការងារក៏លោយ ក៏លយើងតតងតតលធេើការងារ
លៅកនុង្ទោះ នងកនង
ុ សហគមន៍។ ការងារតដល្តល់ត្បាក់វនួល មនតមននយមម័យសត្ម្ប់លយើងលនាោះលទ្ លហើយ
សមតថភាពរបស់លយើងកនុងការរស់លៅ មនគួរអាត្ស័យលៅលលើវាលនាោះតដរ។
សហជីពនងអងគការអនតរជាតខាងការងារ ជាលរឿយៗ ត្បកាសថា ការងារមនតមនជាទ្ំនញលទ្ បតនតលយើងបាន
ចងភាជាប់លៅនឹងការ្តល់ត្នកសងគមជាមូលោឋាន កនង
ុ ការម្នការងារមួយ។ ត្បាក់ចំណូលលោលសាកល ជាជំហាន
អនវតតមួយ កនង
ុ ការឈានលៅដល់ការងារមួយតដលមនតមនជាទ្ំនញ ត្ពមទាំងបលងកើតសនតសេមួយតដលលយើងត្តូវ
ការ លដើមាបីកសាងសាមគគីភាព នងលកេេណឌ លដើមាបច
ី ងត្កងនងចាត់វិធានការ។
២.

ការវិនលយាគ៖ ហាវទ្
ា ស
ី បរ៊ី ល
ូ ត្បធានទ្ីភាក
នា ់ងារថាមពលអនតរជាត (IEA) តលលងថា លយើងម្ន
“ឱកាសជាត្បវតតសាស្តសតសត្ម្ប់ពភពលោក ទ្ីមយ
ួ កនុងការបលងកើតកញ្ចប់នានា លដើមាបីសារារលសដឋកចច
នងមួយលទ្ៀត លដើមាបីកាត់បនថយការវិនលយាគកេេកន
់ ងពលនលឿនការផ្លាស់បតូរការលត្បើត្បាស់ថាមពល”។
កត្មតននការជំនួយហរញ្ញវតថុសលស្តងាគាោះ មនត្តឹមតតត្តូវឈានឲាយដល់កត្មតននវិបតតកូវិដ-១៩ លនាោះលទ្
បតនត ទ្សលៅននការ្តល់មូលនធលនោះ គួររួមបញ្ចល
ូ មនត្តឹមតតការចំណាយសងគមតដលសំខាន់
ចាំបាច់លនាោះលទ្ វាតលមទាំងត្តូវម្នលហោឋរា ចនាសមព័នធថាមពលលមី តដលពភពលោកត្តូវការ ដូចជា
ការបលងកើតថាមពលកលកើតលឡើងវិញបានកនង
ុ ត្ទ្ង់ត្ទាយធំ បលងកើតការ្ទុកថាមពល បលងកត
ើ អាងកាបូន
ត្បលទ្សអូស្តសារាលី នងកសាងសមតថភាពកនង
ុ ការនាំលចញអ៊ីត្ដូតសនលៅកត្មតដ៏ធំសំខាន់មួយ។
វាសំខាន់ណាស់តដលការងារសតីពីការបលងកើតថាមពលលកើតលឡើងវិញ នងលហោឋរា ចនាសមព័នធសត្ម្ប់
ការនាំលចញ ត្តូវចាប់ល្តើមយាាងឆាប់រហ័ស លដើមាបីជយ
ួ មនសាសបានត្តឡប់លៅលធេើការងារវិញឲាយបាន
កាន់តតឆាប់។ លលើសពីលនោះលទ្ៀត វាជាការចាំបាច់ណាស់តដលកមមករ លៅកនុងតួនាទ្ីទាង
ំ លនោះ ម្ន
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ទាំងសវតថភាពការងារ នងសទ្ធសហជីពសមរមាយមួយ តាំងពីនលៃទ្ីមួយលៅ។ ការចូលរួម

ក់ព័នធ

លៅត្គប់ចំណុចនមួយៗ នឹងធានាថា កតនលងការងារទ្ីលនោះ មនធាលាកច
់ ូលលៅកនុងចំណុចលមីមតងលទ្ៀត
ននការចមលងលមលរាគកូវីដ១៩។
៣. ភាពជាម្ចស
ា ៖
់ មូលនធសាធារណៈណាតដលលៅដល់វិស័យសាជីវកមម នងអនតរាគមន៍ល្ាសងលទ្ៀតរបស់
រោឋភ
ា បាល តដលលធេើលឡើងលដើមាបីអតថត្បលយាជន៍របស់ពួកលគ គួរម្នតចងឲាយបានចាាស់អំពីការទ្ទ្ួលេសត្តូវ កនុងការ
លធេើឲាយម្នការលធេើលសចកតីសលត្មចកាន់តតតាមលកេណៈត្បជាធបលតយាយ លៅកនុងត្កមហន។ ការលធេើតបបលនោះ អាចម្ន
ន័យនងលកេណៈល្ាសងៗោនា អាត្ស័យតាមវិស័យ។ វិស័យសំខាន់ៗតដល្លតទ្ំនញឬលសវាកមម តដលសងគមត្តូវ
ត្អកលៅលលើជាសាកល គួរសថតលៅលត្កាមភាពជាម្ចាស់សាធារណៈ តដលរួមបញ្ចូលទាំងត្កមហនកនង
ុ វិស័យដូចខាង
លត្កាម៖


ថាមពល



សេភាព នងការតលទាំ



ការអប់រំកម្រតូច



គមនាគមន៍



ការដឹកជញ្ជូន នងភសតុភារ

ភាពជាម្ចាស់សាធារណៈលនោះ មនគួរត្តឡប់លៅរកភាពជាសាថាប័នតបបចាស់គំរិលតដលម្នការសលត្មចពីលលើ
ចោះលត្កាមលនាោះលទ្ បតនត គួរម្នតួនាទ្ីរបស់កមមករនងអតលជន លៅកនុងការត្គប់ត្គងតាមលកេណៈត្បជាធបលតយាយ
សត្ម្ប់សាថាប័នទាំងលនោះ។
លៅកតនលងតដលមនសមត្សបកនុងការនាំយកត្កមហនមួយចំនួន លៅោក់លត្កាមភាពជាម្ចាស់សាធារណៈ
លពញលលញលនាោះ ការលត្បើត្បាស់មូលនធសាធារណៈ គួរភាជាប់មកជាមួយកាតពេកចច ឲាយត្កមហនចូលរួម ក់ព័នធលៅកនុង
ការលបតជាញាចតតរួមោនា។ លនោះម្នន័យថា មួយភាគបីននតួនាទ្ីត្កមត្បឹកាោភបាលទាំងអស់លៅកនុងត្កមហនតដលទ្ទ្ួល
បាន ការជួយសលស្តងាគាោះត្នកសាជីវកមម ជាត្នកមួយននវិបតតលនោះ គួរបានលៅដល់បគគលកមនសថតលៅថានក
ា ់ត្គប់ត្គងរបស់
ត្កមហន។ លនោះជាវិធគ
ី នលឺោះមួយ លដើមាបីធានាថា លយសាធារណៈ មនត្តូវបានលគលត្បើសត្ម្ប់ការទ្ញហនត្តឡប់ ការ
ចំណាយសត្ម្ប់ថានាកគ
់ ណៈត្បតបតត ឬជាមូលនធត្បយទ្ធលដើមាបីបនាថាបត្បាក់វនួលនងលកេេណឌការងារលឡើយ។
សហជីពកមមកររួបរួម លជឿជាក់នងទ្កចតត លៅលលើសមតថភាពរបស់កមមករកនុងការលធេើលសចកតស
ី លត្មចចតតត្បក
បលោយភាពឆាលាតតវ នងទាមទារឲាយនលយាជកម្នគណលនយាយភាពចំលណាោះ្លត្បលយាជន៍សាធារណៈ។
ឧទាហរណ៍ជាសាធារណៈជាក់តសតងបំ្ត គឺ ការ្តល់លយចំនួនលត្ចើនជាង ៧០០ ោនដោលារ ដល់
ត្កមហនអាកាសចរតដលម្នម្ចស
ា ់ជាសាធារណៈ គឺត្កមហនអាកាសចរកាវាន់តាស។
ជាចងលត្កាយ លៅកនុងវិស័យឯករាជាយ តដលសំខាន់ខាលាំងសត្ម្ប់មេងារសងគម កំពងជួបត្បទ្ោះនឹងបញ្ហា
ត្បវមលកេណៈរចនាសមពន
័ ធ នងមនម្នការសមត្សបចាំបាច់សត្ម្ប់ការផ្រាច់មេជាសាធារណៈលនាោះ មូលនធ
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សាធារណៈ គួរត្តូវបានលត្បើ លដើមាបីជំរញការជត្មោះលចាលការលធេើសាជីវកមមនីយកមម នងការផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធ
អាជីវកមមតដលកាន់កាប់ភាគលត្ចើនលោយម្ចាស់ហននងអតលជន។
វិស័យតបបលនោះ រួមម្ន កសកមម ការតកនចនមហូប បដសណាឋារកចច នងត្នកមួយចំនួនននការតលទាំសងគម។
មូតដលសហករណ៍ បានលធេើឲាយទ្ីជនបទ្នងតាមតំបន់មួយចំនួនននត្បលទ្សអូស្តសារាលី ម្នភាពរឹងម្ំ អស់រយៈលពល
លត្ចើនជំនាន់មកលហើយ។ វាគឺជាអាជីវកមមដ៏ធន់មួយ តដលម្នភាពងាយនឹងសត្មបេលន
ួ លៅលពលតដលម្នវិបតត។ ការ
ផ្លាស់បតូររចនាសមព័នធលៅកតនលងតដលត្តូវការចាំបាច់លនោះ គួរលធេើលឡើងលៅលលើមូលោឋានននការោក់បញ្ចូលរាល់សហគមន៍
តដល

ក់ព័នធទាង
ំ អស់តដលម្ន្លត្បលយាជន៍ ដូចជា កសករ កមមករ ម្ចាស់នងអតលជនតាមលកេណៈត្បនពណី។

តត្មូវការ/ការទាមទារ
លយើងអំ

វនាវឲាយរោឋភ
ា បាលសហព័នធ អនតរាគមន៍នងលដើរតួនាទ្ីសកមមមួយកនុងការធានានង្តល់សនតសេ

សងគមនងលសដឋកចច កនុងអំឡង
ុ លពលលនោះ។
ភាពឡូសកត្នកទ្ី្ាោរននការបលងកើតត្បាក់ចំលណញឲាយដល់កត្មតអតបរម្ នងការតបងតចកមនលសមើភាពោនា
ត្តូវតតលបបំបាត់លចាល នងត្តូវការ្តល់នូវការទាមទារតត្មូវការសំខាន់ៗចំនួនបី។
១. សវតថភាពសត្ម្ប់កមមករ
➢ ការ្តល់ត្បាក់ចំណល
ូ លោល
ធានាថាត្បាក់ចំនួន $៧៤០.៨០ កនង
ុ មួយសបារាហ៍ (ត្បាក់វនួលអបាបបរម្) ត្តូវ្តល់លៅឲាយកមមករ
តដលទ្ទ្ួលរង្លបោះ

ល់លោយសារកូវីដ-១៩ សត្ម្ប់លហត្ល ដូចជា មនអាចលធេើការពី្ោះទ

បាន បាត់បង់ការងារ ជំងឺ ឬការោក់េលួនឯលកាលោយមនម្នត្បាក់កនត្ម។
ការ្តល់លនោះ រួមបញ្ចូលរាល់កមមករទាំងអស់ រួមទាំងការងារធមមតា ការជួលពលកមម អនកលធេើការងារ
េលួនឯង អនកល ាការ នងកមមករការងារ នងអនកលធេកា
ើ រឯករាជាយនានា លោយមនគតថាម្នសញ្ជាតអេី
ឋានៈត្បលភទ្ទ្ោឋាការតបបណា ឬមនម្នទ្ោឋាការលនាោះលទ្។ េណៈលយើងេ្ុំសាវាគមន៍ លសចកតជ
ី ូន
ដំណឹងកាលពីនលៃទ្ី២២ តេមនា របស់រោឋាភបាល កនុងការបលងកើនលទ្េរដងនូវអាត្តាត្បាក់វនួលរបស់
Newstart លនាោះ លយើងេ្ុំអោះអាងថា ត្បាក់វនួលអបាបបរម្ ជាត្បាក់វនូលបាតសមត្សបជាង។
➢ ពត្ងឹងការតលទាំលវជជសាស្តសត
ធានាឲាយម្នការទ្ទ្ួលបានការតលទាំលវជជសាស្តសត ដល់មនសាសត្គប់ោនា តដលកំពងលៅត្បលទ្ស
អូស្តសារាលីនាលពលបចចុបាបនន លោយរួមទាំងអនកកាន់ទ្ោឋកា
ា រ នងកមមករមនម្នឯកសារសមត្សប។
➢ ភាពលសមើោនាសត្ម្ប់អនកទ្ទ្ួលសេម្លភាព
បលងកើនអតថត្បលយាជន៍ Newstart នង Centrelink ជាបនាទាន់ លដើមាបីធានាថាបគគលត្គប់រូប កំពង
ទ្ទ្ួលបាន យាាងលហាចណាស់ត្បាក់វនួលអបាបបរម្។
➢ ការបលងកើនកត្មតតដលត្តូវរួចពនធ
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សូមបលងកើនកត្មតតដលត្តូវរួចពនធជាបលណា្ាោះអាសនន ពី $១៨,២០០ លៅ $២៥,០០០ លដើមាបីជួយ
ដល់អនកតដលម្នត្បាក់ចណ
ំ ូលទាបបំ្តលៅកនង
ុ ត្បលទ្ស។
➢ ការផ្អាកបលណា្ាោះអាសននសត្ម្ប់ការបង់នលលជួល្ទោះនងការបង់រំលោោះ
សូមអនវតតការផ្អាកបលណា្ាោះអាសននសត្ម្ប់ការបង់នលលជួល្ទោះនងការបង់រំលោោះជាបនាទាន់។ លយើងេ្ុំ
សាវាគមន៍ លសចកតជ
ី ូនដំណឹងកាលពីនលៃទ្ី២០ តេមនា របស់រោឋាភបាល កនុងការការ រអនកជួលពី
ការបលណេញលចញ កនុងអំឡុងលពលលនោះ។
២. សវតថភាពសត្ម្ប់កមមករចំណាកត្សក
➢ ការលលើកតលងលទាសទាក់ទ្ងនឹងទ្ោឋកា
ា រ
សូមឲាយម្នការលលើកតលងលទាសលពញលលញទាក់ទ្ងនឹងទ្ោឋកា
ា រសត្ម្ប់កមមករចំណាកត្សកតដល
ោមានឯកសារត្គប់ត្ោន់ ត្ពមទាំងសូមបញ្ចប់នូវវិធានការអនវតតចាាប់នងការ េ
ំ ន
លួ ទាក់ទ្ងនឹងទ្ោឋា
ការ លោយត្កសួងមហាន្ទ។
➢ ការការ

រពីការលរីសលអើង

សូមលធេើការលបតជាញាចតតចំល ោះការមនសលណា្ាសត្បណីសត្ម្ប់ករណីជាតនយមលោយការសអប់លេពើម
ឬការវាយត្បហារលៅលលើសហគមន៍ជនចំណាកត្សក លោយសារតតវិបតតលនោះ។
៣. សវតថភាពឧសាោហកមម
➢ ថាមពលលកើតលឡើងវិញ
សូមបញ្ចូលការបលងកត
ើ ថាមពលកលកើតលឡើងវិញនងលហោឋារចនាសមព័នធសត្ម្ប់ការនាំលចញ ជា
សម្សធាតសំខាន់បំ្តមួយននកញ្ចប់ជន
ំ ួយសត្ម្ប់កូវីដ១៩ សត្ម្ប់បនតលឆា្ាោះលៅខាងមេ
➢ ការធានាការងារ
សូមឲាយនលយាជកទាំងអស់ធានាការងារ, មនត្តូវអនញ្ញាតឲាយម្នការបញ្ាឈប់បគគលកពីការងារកនុង
អំឡុងលពលលនោះ លទាោះបីជាការមនម្នលវនលធេើការក៏លោយ។ កមមករនឹងបនតលធេើការងារ លៅលពលតដល
ត្តូវការលវនការងារមតងលទ្ៀត។
➢ ភាពជាម្ចាស់សាធារណៈ
សូមកំ្ល
ត ់លយជួយសលស្តងាគាោះត្នកហរញ្ញវតថុលៅលលើវិស័យសំខាន់ចាំបាច់ គឺសម
ូ ទ្ញយកតតមតង។
សូមនាំយកអេីតដលលអសត្ម្ប់សាធារណៈ ត្តឡប់មកជាម្ចាស់សាធារណៈវិញ។
➢ លកេេណឌសត្ម្ប់ការជួយសលស្តងាគាោះ
រាល់ឧសាោហកមមទាំងអស់តដលទ្ទ្ួលលយពីរោឋភ
ា បាល ត្តូវបំលពញតាមលកេេណឌតឹងរឹង សតីពី
សតង់ោការងារនងបរិសាថានត្បកបលោយត្កមសីលធម៌។
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ជំហានបនាទប
ា ់
លយើងម្នតត្មូវការបនាទាន់កនុងការអភវឌាឍនូវជលត្មើសតដលលរៀបចំលអនងងាយត្សួលយល់ ចំល ោះមូលធន
នយមតដលសថតកនុងវិបតតនាលពលលនោះ។ លយើងត្តូវការបលងកើតនងយល់ត្ពមលៅលលើការផ្លាស់បតូរជាត្បព័នធមួយចំនួន នន
រចនាសមព័នធអណា
ំ
ច ជំវិញបញ្ហានានា ដូចជាត្បាក់ចំណូលលោលសាកល, ភាពជាម្ចាស់តាមតបបត្បជាធបលតយាយ,
ការ្តល់នងការតបងតចកធនធាន, បលចចកវិទ្ាោ នងការតាមឃលាំលមើល នងសំខាន់ប្
ំ តលនាោះ គឺវិលីលឆា្ាោះលៅកាន់អនាគត
មួយលជៀស្តពីវិបតតអាកាសធាត។
សហជីពរបស់លយើង ម្នសំណាងណាស់តដលម្នមនសាសជាលត្ចើនម្នការលបតជាញាចតតលោះបង់លពលលវោ
កនុងការគតអំពីបញ្ហាទាំងលនោះ លហើយលយើងគួរោំត្ទ្ពួកលគ។
លនោះគឺជាឧទាហរណ៍មួយពីហកដលស្តហេ៖ ការផ្លាស់បតូរសទ្ធនានាតដលត្តូវការចាំបាច់កនុងការលធេើឲាយលយើងលត្តៀម
េលួនរួចជាលត្សចសត្ម្ប់វិបតតលលើកលត្កាយ ឧទាហរណ៍ កមមករទាំងអស់ទ្ទ្ួលបានការសត្ម្កលពលវឺ ជាលដើម។
សូមលមើល https://overland.org.au/2020/03/why-we-need-two-weeks-special-leave-in-the-fight-against-coronavirus/
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