English for Study in Australia
កម្មវ ិធីភាសាអង់គ្លលសសរាប់ការសិកាគ្ៅរបគ្េសអូស្ត្សាាលី
LESSON 23– Extending your visa
មមមរៀនទី២៣ ៖ ការសុំបនតមពលទិ ដ្ឋាការ

L1 Male

សួសីបា
ា េ ខ្ញុំគ្មមះយុេម
ធ
ង…

L1 Female

…សួសចា
តី ស គ្

L1 Male

គ្យើងខ្ញុំសូម្សាវលម្ន៍គ្ោក គ្ោកស្សី និងរបិយម្ិត្ាទាំងអស់គ្ៅកនុងកម្មវ ិធី

ើយខ្ញុំប៊ុន ឡឺវ ីសីដា។ គ្យើងទាំងពីរនាក់ ម្កពីវ ិេយុអូស្ត្សាាលី។

ភាសាអង់គ្លលសសរាប់ការសិកាគ្ៅរបគ្េសអូស្ត្សាាលី ដែលចងរកងគ្ឡើង
គ្ដាយគ្សវាអប់រ ំព

ុវបបធម្៌សរាប់ម្នុសសគ្ពញវ ័យ (AMES) គ្ៅេីរកុង

ិ របគ្េសអូស្ត្សាាលី។
ដម្លប៊ន
L1 Female

ករម្ងគ្ម្គ្រៀនសិកាភាសាអង់គ្លលសទាំង២៦ ភាលគ្នះ នឹងជួយគ្ោកអនក
គ្រៀបចំខ្ួ ន
ល គ្ែើម្បីគ្ៅសិកា និងរស់គ្ៅកនុងរបគ្េសអូស្ត្សាាលី។ គ្រៅអំពី

ការពរងីកចំគ្េះយល់ែឹងពាក់ព័នធនឹងែំគ្េើរជីវ ិត្សិកាមៅក្នុងរបមទស

អូស្រ្តតលីមោះ មោក្អនក្ក្៏នឹងបានរជួតរាបនូវចំណុចសំខាន់ៗននវបបធម៌
មៅកនុងរបគ្េសអូស្ត្សាាលីរពម្គ្ននដែរ របសិនគ្បើគ្ោកអនកតាម្ដានសាាប់
ិ ។
និសសិត្អនារជាត្ិ៤នាក់ដែលកំពុងសិកាគ្ៅកនុងេីរកុងដម្លប៊ន
L1 Female

មមមរៀនទី២៣ ៖ ការសុំបនតមពលទិដ្ឋាការ
មៅក្នុងមមមរៀនមនះ មោក្អនក្នឹងសិក្ាពីដបបបេននការពនារទិដ្ឋាការ
សិសសរបស់មោក្អនក្ ម ើយថាមតើខណៈមពលដែលមោក្ក្ំពុងតនក្់មៅ
របមទសអូស្រ្តតលី ថាមតើមោក្អនក្អាចដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ សិសសបានដែរ
ឬ គ្េ។

L1 Male:

ឥឡូវគ្នះសូម្ចាប់គ្ផាើម្។ ជាែំបូង គ្ោកអនកនឹងឮការសនទនាគ្ដាយាន
ការបកដរបជូន។ គ្ោកអនក នឹងានឱកាសហាត្់គ្រៀនពាកយគ្ពចន៍ និងឃ្លល
របគ្ោលសំខាន់ៗ គ្ៅកនុងគ្ម្គ្រៀននាគ្ពលបនាិចគ្េៀត្គ្នះ។ ក៏ប៉ុដនា គ្ែើម្បីឲ្យ
ឆាប់សាទត្់ចាំខ្ុ ំញគ្សនើសុំឱយគ្ោកអនកហាត្់អនុវត្ាថាតាម្ការសនទនាទាំងម្ូល

គ្ដាយខ្លួនគ្ោកអនកផ្ទទល់ដត្ម្ាង ពីគ្រពាះពាកយគ្ពចន៍ និងឃ្លលរបគ្ោលទាំង
គ្នះ លឺជាការគ្របើរបាស់ភាសាអង់គ្លលសតាម្ដបបអូស្ត្សាាលីសុេធសាធដត្ម្ាង
គ្

ើយគ្ោកអនកក៏អាចែកស្សង់ការសនទនាគ្នះទាំងស្សុង ជាភាសាអង់គ្លលស

គ្ចញពីវុ ិបសាយថ៍របស់វ ិេយុអូស្ត្សាាលីផងដែរ។

មៅក្នុងមមមរៀនមនះ រុក្
៉ ឃីចង់ដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិសសិត ម ើយដអនជល
ចង់បនតទិដ្ឋាការនិសសិតរបស់ោង ម តុែូចមនះ ពួក្មេក្៏បានតក្សួរ
ព័ត៌មានមៅក្ដនលងទទួលមភញៀវមៅតោរបស់ពួក្មេ។

Angel:

You can go first, Rocky.

L1:

មៅមុនចុះ រុក្
៉ ឃី។

Rocky:

Thanks Angel. Excuse me.

L1:

អរេុណដអនជល... សូមមោសបាទ។

Male Reception:

Yes, how can I help you?

L1:

បាទ មានការអវីដែរ ?

Rocky:

I’m on a tourist visa but I want to apply for a student visa. Is that possible?

L1:

ខញុំកាន់ទិដ្ឋាការមទសចរ ប៉ុដនតមពលមនះ ខញុំចង់ដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ
សិសសវ ិញ។ មតើអាចមធវើបានដែរឬមទ?

Male Receptionist:

That depends on the country you come from.

L1:

គ្នាះលឺអាស្ស័យថាគ្ត្ើអនក្មក្ពីរបមទសណា។

Rocky:

Really!

L1:

ពិតដមន

!អ

Male Receptionist:

L1:

Yes, there are only a few countries allowed to apply onshore. For example, if
you’re from China, you would have to go back and apply from there. Could I
have your student card please?

បាទ មានដតរបមទសមួយចំនួនតូចប៉ុមណាោះ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាត
ឲ្យដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិសសិត គ្ៅគ្ពលកំពុងសានក់គ្ៅកនុងរបគ្េស
អូស្ត្សាាលី។ ឧោ

រណ៍ របសិនមបើមោក្មក្ពីរបមទសចិន មោក្រតូវរតឡប់

មៅរបមទសមោះវ ិញ ម

ើយដ្ឋក្់ពាក្យសុំមៅទីមោះ។ មតើខុ ំអា
ញ ចសុំមមើលប័ណោ

សមាាល់និសសិតរបស់មោក្បានមទ?
Male Receptionist:

Yes, you’re in luck. You can apply for a student visa while you’re still here.

L1:

បាទ មោក្មានសំណាងម

ើយ។ មោក្អាចដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដាាការ

សិសសបាន កនុងគ្ពលមោក្មៅទីមនះ។
Rocky:

That’s great! So what do I have to do?

L1:

លអដមន! អញ្ច ឹង មតើខុ ំរញ តូវមធវើអីខ
វ លះមៅ?

Male Receptionist:

I’ll make an appointment for you to see a Student Services Officer. She’ll
guide you through.

L1:

ខញុំនឹងគ្រៀបចំការណាត់ជួបមួយឱយមោក្ មែើមបីឱ្យមោក្ជួបមន្រនតីផាល់មសវា
ែល់និសសិត។ ោងនឹងដណោំមោក្អំពីបញ្ញ
ា មនះ។

Rocky:

Thanks.

L1:

អរេុណមរចើន!

Angel:

Excuse me. What if I want to extend my student visa? Do I have to go back
to my country first?

L1:

សូមមោស។ ចុះមបើខុ ំច
ញ ង់បនតទិដ្ឋាការសិសសរបស់ខុ ំ?
ញ មតើខុ ំរញ តូវរតឡប់មៅ
របមទសរបស់ខុ ំស
ញ ិនដម្នគ្េ?

Male Receptionist:

L1:

No, if you already have a student visa, you can usually extend it as long as
you submit a complete application. Do you have an agent?

អត់មទ របសិនមបើោងមានទិដ្ឋាការនិសសិតរួចម

ើយ ាធមមតា ោងអាច

សុំបនតបាន ែរាបណា ោងបានដ្ឋក្់ពាក្យសុំ សពវរេប់អស់ម
ោងមានភ្ននក្់ងារឬមទ?

ើយមោះ។ មតើ

Angel:

Yes.

L1:

ចាសមាន។

Male Receptionist:

Then your agent can make the arrangements for you.

L1:

អញ្ច ឹង ភ្ននក្់ងាររបស់ោងអាចគ្រៀបចំចាត់ដចងជូនោងបាន។

Angel:

OK. Thanks.

L1:

អូមខ។ អរេុណ។

Michelle:

Rocky, since you intend to go on to Tafe, you should apply for a package visa.

L1:

រុក្
៉ ឃី មដ្ឋយម

តុថា អនក្ចង់បនតការសិក្ាមៅវ ិាាតាន Tafe ែូមចនះអនក្លួរ

ដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការក្ញ្ច ប់។
Rocky:

What’s that?

L1:

អា

Michelle:

Well instead of applying for an ELICOS visa, you apply for the whole period
of your study. That includes your further ed.

L1:

ឹង
ន សអីមេមៅ?

ាាងដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការ ELICOS អនក្ដ្ឋក្់ពាក្យសុំសរមាប់រយៈមពល
ទាំងម្ូលននការសិក្ារបស់អនកមៅ។ រយៈមពលមោះរាប់បញ្ចូ លោំងការបនត
ការសិក្ារបស់អនក្ផង។

Rocky:

So that way I won’t have to reapply when I finish my ELICOS course?

L1:

អញ្ច ឹង ការមធវើដបបមនះ មានន័យថា ខញុំមិនចាំបាច់ដ្ឋក្់ពាក្យសុំម្ាងគ្េៀត្ មៅ
មពលខញុំបញ្ច ប់វេាសិក្ាមៅតោ ELICOS មទដមនមទ?

Michelle:

Exactly. Now here’s a list of the documents you need.

L1:

រតឹមរតូវណាស់! មនះេឺាបញ្ា ីឯក្តរដែលអនក្រតូវការ។

Rocky:

All this?

L1:

ោំងអស់មនះដមនមទ?

Michelle:

Not all. Some documents relate to people who have dependants with them.
Do you have Overseas Student Health Cover?

L1:

អត់មទ។ ឯក្តរ មួយចំនួន សរមាប់ អនក្ដែលមានមនុសសកនុងបនទុក។ មតើអនក្
មានការធានាសុខ្ភាពនិសសិត្បរគ្េសគ្េ?

Rocky:

Yes, I do.

L1:

បាទមាន។

Michelle:

Good.

L1:

លអ។

Angel:

So what did the Student Services Officer say?

L1:

មតើម្ន្រនាីេេួលបនទុកផាល់មសវានិសសិតនិយាយថាមម៉ចដែរ?

Rocky:

Just as well she’s going to help me. She showed me the application form. It’s
twenty pages long!

L1:

សំណាងម

ើយដែលមានគាត់ជួយខញុំ។ គាត់បានបងាាញទរមង់ពាក្យសុំែល់

ខ្ញុំ។ វាមានក្រមាស់ ២០ទំព័រឯមណាះ!
Angel:

Which college are you applying for?

L1:

មតើអនក្ចង់ ដ្ឋក្់ពាក្យសុំគ្រៀនគ្ៅមហាវ ិទាល័យណា?

Rocky:

I’ve forgotten the name of it. You know, the big Tafe on the park?

L1:

ខញុំមភលចមមមះបាត់មៅម
ឧទានមោះមទ?

Angel:

Really! That’s where I’m going!

L1:

ពិតដមន

Rocky:

That’s great! And what’s even better is that I can get a work permit when I
get my student visa. I’ve gotta get a job!

ើយ។ អនក្តាល់វ ិាាតាន Tafe ែ៏ធំមៅឯសួន

!អ ខញុំក្៏មៅមរៀនមៅទីមោះដែរ

ឹង
ន !

L1:

លអម

ើយអញ្ច ឹង! ម

ើយអវីដែលរបមសើរាងមនះ លឺថា ខញុំអាចទទួលបាន

លិខិតអនុញ្ញាតឱ្យមធវើការដថមមទៀត មៅមពលខញុំបានទទួលទិដ្ឋាការសិសស។
ខញុំរត្ូវដត្រកការងារមធវើម

L1 Male:

ើ យ!

ការដសវងយល់ពីក្ិចស
ច នទោ។
រុក្
៉ ឃី កំពុងឋិត្គ្ៅកនុងរបគ្េសអូស្ត្សាាលី គ្ដាយកាន់ទិដ្ឋាការមទសចរ ប៉ុដនត
គាត់បានសមរមចចិតដ្ឋ
ត ក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិសស។ សំណាងលអម

ើយមដ្ឋយ

តរសញ្ញ
ា តិរបស់គាត់ គាត់ក្៏បានទទួលការអនុញ្ញាតឱ្យដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋា
ការនិសសិត មោះបីាគាត់កំពុងដត្សថិត្កនុងរបមទសអូស្រ្តតលីក្៏មដ្ឋយ។ ោ

មពលបចចុបបននមនះ របមទសអូស្រ្តតលី ផតល់សិទិក
ធ ុ ងការដ្ឋក្់
ន
ពាក្យសុំេិដាាការ
សិសស កនុងគ្ពលកំពុងសានក់គ្ៅកនុងរបគ្េសអូស្ត្សាាលី ែល់និសសិត្ម្កពី
របមទសមួយចំនួនត្ូចប៉ុគ្ណោះ។ របមទសោំងមោះមាន ជប៉ុន មា៉ មឡសុី
សិងហបុរ ី និង ដែនែី

ុងក្ុង ។ ប៉ុដនតចំមពាះអនក្ដែលមក្ពីរបមទសគ្ផសងៗ

គ្េៀត្ ែូចា របមទសចិន មវៀតណាម ក្មពុា និងក្ូមរ ៉ េឺ រតូវរតឡប់មៅ

របមទសរបស់ខួ នវ
ល ិញ មែើមបីដ្ឋក្់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការសិសសសរមាប់តោ
ELICOS និងការសិក្ាក្រមិតឧតតមសិក្ា។

យា៉ ងណាមិ ញ ការដ្ឋក្់ពាក្យសុំបនតទិដ្ឋាការសិសស មិនាលំបាក្មោះមទ
របសិនមបើមោក្អនក្ចង់ បនតទិដ្ឋាការរបស់មោក្អនក្ មៅមពលដែលមោក្
អនក្ឋិតមៅក្នុងរបមទសអូស្រ្តតលីមនះ ែរាបណាមោក្អនក្មានឯក្តរ
សំខាន់ៗ និងបង់នថលមសវាាមុន។

រុក្
៉ ឃី បានមរជើសមរ ើសទិដ្ឋាការក្ញ្ច ប់សរមាប់រយៈមពលោំងមូលននការ
សិក្ារបស់គាត់មៅតោ ELICOS និង Tafe។ រុក្
៉ ឃី រតូវបង់មពញនថល
សរមាប់ការសិក្ាមៅតោ ELICOS ក្៏ែូចា នថលបណុ ត ះបណា
ត លសរមាប់
រតីមាសែំបូងមៅតោ Tafe ផងដែរ។

L1 Female:

រុក្
៉ ឃី និងដអនជល នឹងរតូវមៅសិក្ាមៅតោ “Tafe” ។ “Tafe” េឺា
ពាក្យកាត់របស់ឃ្លល Technical and Further Education” ប្រែមកថា ការ
សិក្ាដផនក្បមចចក្មទសនិងការអប់រ ំបនា ។

មុខវ ិាា និងវេាសិក្ាមួយចំនួន មៅក្នុងតក្លវ ិទាល័យ និង Tafes អាច
ជាន់គ្នន។ ប៉ុដនតកាលពី មែើមមឡើយ Tafes ាមហាវ ិទាល័យ ដែលផតល់វេា

សិក្ាសរមាប់ការងារ ដែលតរមូវឱ្យមានការបេុ ា ះបណ
ា លរយៈមពលខ្លី
ែូចជារយៈគ្ពល៦ដខ្ជាគ្ែើម្មែើមបីកាលយាជំនួយការេិោនុបដ្ឋាយិកា ។

ប៉ុដនតមែើមបីឱយកាលយាេិោនុបដ្ឋាយិកាវ ិញ គ្ោកអនករតូវសិក្ាមៅតក្ល
វ ិទាល័យរយៈមពល៣ឆ្ននំ។ វេាសិក្ាមៅ Tafe មាន ែូចា បែិសណា
ា រក្ិចច
មទសចរណ៍ វ ិាាមធវើមូ ប
ា ក្៏ែូចា វេាក្ុំពយូទ័រ និងរែាបាលធុរកិចច។ បញ្ា ីវេា

សិក្ាមានចំនួនមរចើន ម្ិនអាចគ្លើកម្កគ្រៀបរាប់គ្ៅេីគ្នះទាំងអស់បានគ្េ។
យា៉ ងណាមិញ គ្ោកអនកអាចគ្ម្ើលព័ត្៌ានគ្ៅតាម្វុ ិបតយថ៍ដែលភ្នាប់

មៅនឹង Tafe មផសងៗ មៅក្នុងរបមទសោំងមូល មៅក្នុងឯក្តរជំនួយមមមរៀន
សរាប់មមមរៀនមនះ។

L1 Male:

ការហាត់មរៀនភ្នត។
នថៃមនះមោក្អនក្នឹងហាត់មរៀនពាកយគ្ពចន៍ម្ួយចំនួន ដែល មោក្អនក្រតូវការ
មៅមពលមោក្អនក្ពនារឬបនតទិដ្ឋាការនិសសិតរបស់មោក្អនក្។
ជាែំបូង គ្ោកអនកនឹងឮការបកដរប បនាទប់ម្កសូម្សាាប់ រួចថាតាម្ជាភាសា
អង់គ្លលស។

L1:

មតើខុ ំអា
ញ ចសុំមធវើការណាត់ជួបអនកេេួលបនទុកមសវានិសសិតបានមទ?

English:

Could I make an appointment to see the student services officer please?

L1:

មតើអនក្អាចរបាប់ខុ ំអ
ញ ំពីរមបៀបសុំពនារទិដ្ឋាការសិសសបានមទ?

English:

Could you tell me how I extend my student visa?

L1:

មតើអនក្អាចរបាប់ខុ ំអ
ញ ំពីទិដ្ឋាការក្ញ្ច ប់បានមទ?

English:

Could you tell me about the package visa please?

L1:

មតើោំងអស់នថលប៉ុោមន?

English:

How much will it cost altogether?

L1:

ខញុំមក្ទីមនះមែើមបីពនារទិដ្ឋាការនិសសិតរបស់ខុ ំ។
ញ

English:

I’m here to extend my student visa.

L1:

ខញុំចូលចិតកា
ត រសិក្ារបស់ខុ ំខា
ញ ល ំងណាស់។

English:

I’ve enjoyed my studies very much.

L1:

ខញុំពុំមានវត្ាាន មដ្ឋយតរខញុំមានជំងឺបងកមដ្ឋយវ ីរុស។

English:

My absences were due to a viral illness.

L1:

ខញុំចង់សិក្ាជំនាញបែិសណា
ា រក្ិចមច ៅសណា
ា គារ។

English:

I want to study hotel hospitality.

L1:

ខញុំនឹងចូលមរៀនមៅ Melbourne Tafe.

English:

I’ll be attending the Melbourne Tafe.

L1:

អរេុណចំគ្ពាះការជួយគ្រជាម្ដរជងរបស់អនក្។

English:

Thanks for your help.

L1 Male:

ឥឡូវមនះ សូមតតប់និសសិតមរៀបរាប់អំពីបទពិមតធន៍របស់ខួ ន
ល

Interviewer:

សួសី។
ត

Male Student:

បាទ សួសី។
ត

Interviewer:

មតើបូ នអាចមឆល
អ
ើយសំណួរមួយសរមាប់របិយមិតវត ិទយុអូស្រ្តតលីបានមទ?

Male Student:
Interviewer:

អូមខ។
ខញុំចង់ែឹងថា មតើបូ នមានដែលឆល
អ
ងកាត់បញ្ញ
ា ោក្់ទងមៅនឹងការយល់ភ្នត
ខុសឬមទ?

Male Student:

អាូ បាទ ខញុបា
ំ នមធវើឱ្យមិតភ
ត ក្តិរបស់ខុ ំមញ សើចមឡើងម
មពលខញុំមរបើពាក្យរចឡំ។

ៀរទឹក្ដភនក្មៅម

ើយមៅ

Interviewer:

មតើបូ នអាចបងា
អ
ា ញមយើងាឧោ

Male Student:

ខញុំតនក្់មៅផទះរួម ម ើយគ្យើងដាក់គ្វនគ្ននសំអាត្ផទះ។ ាធមមតា ខញុទ
ំ ទួលខុស
រតូវផទះបាយ ដែលវាាទមាលប់របស់ខុ ំមញ ៅម ើយ មរពាះខញុំចូលចិតដា
ត ស
ំ ។
ល ប៉ុដនត

រណ៍បានមទ?

ខញុំបានក្ត់សមាាល់មឃើញថា រេប់គានមសើចមៅមពលខញុំនិយាយពាក្យថា “សូម
ទុក្មពលឱ្យខញុំបនតិចមែើមបីឱ្យខញុំសមាអតចន្រងាកន” និងឃ្លល “ខញុំរតូវការជំនួយកនុងផទះ
បាយ”។
Interviewer:

យា៉ ងមម៉ចបានមៅាអញ្ច ឹង?

Male Student:

មានពាក្យ២ ដែលខញុំដតងដតរចឡំាមរៀងរាល់មពល។ េឺពាក្្យ “kitchen”
ប្រែមកថាផទះបាយ និងពាក្យ “chicken” ប្រែមកថាមាន់។

Interviewer:

អាូ ខញុយ
ំ ល់ម

Male Student:

ែូចគ្នះគ្

ើយ។
យ
ើ គ្េើបមិតតភក្តដិ តងដតសួរសំណួរថា “មតើទឹក្រជលក្់មៅឯណា?” ឬ

“មតើខុ ំដ្ឋ
ញ ក្់មរេឿងមទសមៅឯណា?” មដ្ឋយតរពួក្មេចង់ឮខញុំនិយាយថា in the
chicken”។ ពួក្មេោំងមោះ មសើចម

ើយនិយាយថា “ខញុំេិតថា របស់ោំងមោះ

មិនអាចដ្ឋក្់មៅក្នុងមាន់បានមទ សមាលញ់”
Interviewer:

ពួក្មេែូចាចូលចិតមត ៉៉ ះបអូនណាស់ ដមនមទ?

Male student:

បាទ ដមនម

ើយ ម

ើយខញុំមៅដតមានបញ្ញ
ា ាមួយពាក្យមនះ ម

មួយក្នុងចំមណាមពាក្យងាយរចឡំែនទមទៀតដែរ។
Interviewer:

មរឿងមនះពិតាេួរឱ្យចង់មសើចដមន។ អរេុណសរមាប់ការដចក្
រ ំដលក្បេពិគ្សាធន៍របស់បូ នមៅនថៃ
អ
មនះ។

ើយវាក្៏ាពាក្យ

Male student:

មិនអីមទ។ ោសិនម

ើយ។

L1 Male

មៅក្នុងភ្នតអង់មេលស មានពាក្យមពចន៍ ងាយរចឡំាមរចើន។ អនក្សិក្ា
ភ្នតអង់ មេលសាមរចើន មានបញ្ញ
ា ាមួយពាក្យ “kitchen” និង “chicken”
ដូចនេះ យា៉ ងមហាចណាស់ នោកអ្នកអាចយល់បាេថា មិេមមេមាេមែ
នោកអ្នកមានក់ឯងនេ មដលជួបរបេះេូវបញ្ហ
ា មបបនេះ។

លំហាត់
L1 Female

ការហាត្់គ្រៀនកិចស
ច នទនា។ ឥឡូវគ្នះ គ្ោកអនក នឹងឮដផនកម្ួយននការសនទនា

គ្ៅកនុងគ្ម្គ្រៀននថៃគ្នះ ជាភាសាអង់គ្លលស។ គ្ោកអនក នឹងានគ្ពលថាតាម្
របគ្ោលនីម្ួយៗ សូម្សាាប់ រួចថាតាម្។

Male Reception:

Yes, how can I help you?

Rocky:

I’m on a tourist visa but I want to apply for a student visa.

Rocky:

Is that possible?

Male Receptionist:

That depends on the country you come from.

Rocky:

Really!

Male Receptionist:

Yes, there are only a few countries allowed to apply onshore. Could I have
your student card please?

Male Receptionist:

Yes, you’re in luck. You can apply for a student visa while you’re still here.

Rocky:

That’s great! So what do I have to do?

Male Receptionist:

I’ll make an appointment for you to see a Student Services Officer. She’ll
guide you through.

Rocky:

Thanks.

Angel:

Excuse me. What if I want to extend my student visa? Do I have to go back
to my country first?

Male Receptionist:

No, if you already have a student visa, you can usually extend it as long as
you submit a complete application. Do you have an agent?

Angel:

Yes.

Male Receptionist:

Then your agent can make the arrangements for you.

Angel:

OK. Thanks.

Michelle:

Rocky, since you intend to go on to Tafe, you should apply for a package visa.

Rocky:

What’s that?

L1 Female:

ការដ្ឋក្់ពាក្យសុទ
ំ ិដ្ឋាការ
មោក្អនក្ អាចពនារ ឬបនតទិដ្ឋាការនិសសិតបានតាមរយៈអុីនមធើរណិត
នរបសណីយ៍ ឬចូលមៅការ ិយាល័យគ្ធវើផ្ទទល់ខ្ួ នដត្ម្ា
ល
ង។ និសសិតាមរចើន គ្ធវើ
ការដាក់ពាក្យសុំ មៅតាមការ ិយាល័យអមោតរបមវសន៍គ្ដាយផ្ទទល់ ពីគ្រពាះ
ម្ន្រនាីអគ្នាារបគ្វសន៍អាចពិនិត្យគ្លើពាក្យសុំ រួចផាល់ទិដ្ឋាការែល់គ្ោកអនក
ភ្នលមៗដតមតង។ មោក្អនក្េួរទូរស័ពទ និងមធវើការណាត់ជួបយា៉ ងមហាចណាស់
ឱ្យបាន៦សបាត

៍ មុនមពលទិដ្ឋាការរបស់មោក្អនក្

ួសសុពលភាព។

មោក្អនក្នឹងរតូវមេតក្សួរនូវសំណួរមួយចំនួន ទាក់េងនឹងពាក្យសុំរបស់
មោក្អនក្។របសិនមបើមោក្អនក្សុំពនារទិដ្ឋាការរបស់មោក្អនក្ ម

ើយ

មោក្អនក្មានាប់មក្ាមួយនូវឯក្តរចាំបាច់ោំងអស់មោះ ការផ្លលស់បូ រត
ទិដ្ឋាការរបស់មោក្អនក្ នឹងរតូវចំណាយមពលរវាងពី១០ មៅ៣០ោទី

ប៉ុមណាោះ។ មោះបីាយា៉ ងណាក្៏មដ្ឋយ របសិនមបើវត្ាានរបស់គ្ោកអនក្កនុង
តោ ELICOS ានករម្ិត្ទាប មោក្អនក្អាចនឹងរតូវគ្លសាកសួរយូរ អំពី
មូលម

តុននអវតតមានមនះ។

មបើសិនាមៅក្នុងក្រណី ែូចា ករេីរបស់រុក្
៉ ឃី មោក្អនក្មានសិទិដ្ឋ
ធ ក្់
ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនិសសិតកនុងគ្ពលកំពុងសថិត្កនុងរបគ្េសអូស្ត្សាាលី

មដ្ឋយែំបូង មោក្អនក្អាចដ្ឋក្់ពាក្យសុំតាមរយៈនរបសណីយ៍ ឬគ្ៅ
ជួបផ្ទទល់ដតមតង។ អនក្ដ្ឋក្់ពាក្យ េួរទូរស័ពមទ ៅការ ិយាល័យអមោតរបមវសន៍
មែើមបីមធវើការណាត់ជួបសមាាស។ មរៅពីសំបុរត្បញ្ញ
ា ក្់ពីការចុះមមមះចូល
មរៀន មោក្អនក្រតូវរបេល់លទធផលននការពិនិតយសុខភ្នព និងការថតកាំរសមី
X ដែលមោក្អនក្បានមធវើមៅរបមទសអូស្រ្តតលី មៅអំឡុងមពល១២ដខមុន។

គ្រៅពីមនះ មោក្អនក្ក្៏រតូវបងាាញថា មោក្អនក្មានថវ ិការេប់រគាន់សរមាប់
រយៈមពលននការសិក្ារបស់មោក្អនក្ និងរបាក់សរាប់ធានាសុខ្ភាព
របស់និសសិត្បរគ្េសគ្េៀត្ផង។

L1 Male:

មៅមពលសមាាសន៍។
មៅមពលមោក្អនក្ដ្ឋក្់ពាក្យសុំ មតើគ្ោកអនកនឹងរត្ូវមេសួរនូវសំណួរអវីខ្លះ?
របសិនមបើមោក្អនក្បាន និងក្ំពុងសិក្ា មន្រនតីអមោតរបគ្វសន៍ អាចមចាទសួរ
សំណួរមផតើមមួយ ែូចា មតើមោក្អនក្មពញចិតន
ត ឹងការសិក្ារបស់មោក្អនក្
ដែរឬមទ? ម

ើយម

តុអីបា
វ នាមោក្អនក្ចង់ពនារទិដ្ឋាការរបស់មោក្

អនក្? សូមមឆលើយមដ្ឋយមតមះរតង់ និងមឆលើយមដ្ឋយកាីសងឃឹម្កនុងចមមលើយរបស់
គ្ោកអនក្ ម

ើយរតូវចងចាំថា រតូវសមលឹងមមើលដភនក្របស់អនក្សមាាសន៍ មែើមបី

បងាាញនូវភាពគ្សាមះរត្ង់។
របសិនមបើមោក្អនក្មានឯក្តររេប់រគាន់ ម

ើយបានេេួលគ្ជាលជ័យកនុង

ការសមាាស ម្ន្រនាីអគ្នាារបគ្វសន៍ អាចគ្ធវើការគ្លើពាក្យសុំរបស់មោក្អនក្
មដ្ឋយមិនដអរអង់មឡើយ គ្

ើយផាល់ទិដ្ឋាការភ្នលមៗដតមតង។ ែូមចនះ របសិនគ្បើ

អាចគ្ធវើបាន គ្ោកអនកេួរគ្រៀបចំឯកសារពាក់ព័នទា
ធ ំងអស់ ម

ើយបំគ្ពញ

ឲ្យបានរតឹមរតូវ មៅមពលដាក់ពាកយសុំ។ លទធផលននការដ្ឋក្់ពាក្យសុំ
ារួមអាចមានរយៈ មពល៣-៤ នថៃ។
ប៉ុដនត សូមចងចាំថា មោក្អនក្មិនរតូវឱ្យទិដ្ឋាការោមពលបចចុបបន្នរបស់
មោក្អនក្

ួសសុពលភាព មៅមុនមពលដ្ឋក្់ពាក្យសុំមោះមទ។ រដ្ឋាភិបាល

អូស្រ្តតលី ចាត្់េុកការសានក់គ្ៅកនុងរបគ្េសអូស្ត្សាាលី
ការ ជាករេីមលមើសធៃន់ធៃរ គ្

ួសសុពលភាពេិដាា

ើយអាចបគ្េាញអនកកាន់ទិដ្ឋាការគាមន

សុពលភ្នពគ្នាះ ឱយគ្ចញពីរបមទសអូស្រ្តតលីាបោទន់ដតមតង ក្៏មានដែរ។

L1 Female:

ឧបសេាក្ុ ងការមរបើ
ន
របាស់ភ្នត។ មៅ ក្នុងមមមរៀនមនះ មោក្ អនក្នឹងហាត់
មរៀនអំពីការបមញ្ច ញសូរសំមឡង /z/ ែូចាពាក្យ “zoo” និងសូរសំមឡង /s/
ែូជាពាក្យ “sue” ។
គ្

ើយឥឡូវសូម្ហាត់ពត្់អណ
ា ត្របស់គ្ោកអនក គ្ដាយថាតាម្នូវ

ពាកយទាំងគ្នះ។ សូម្សាាប់ រួចថាតាម្ឱយបានគ្រចើនដងទៅតាមលទ្ធភាព
រែស់ទោកអ្នក។

English:

Zack spoke to the officer about his student visa.
Zack spoke to the officer about his student visa.

L1 Male:

នមនរៀេេី២៣ ឥឡូវនេះ ឈាេចូលដល់េប
ី ញ្ច ប់ន

យ
ើ បាេ។ សូមនោកអ្នក

រង់ចាំស្តាប់កមមវ ិធីភាស្តអ្ង់នលលស សរមាប់ការសិកានៅរបនេសអ្ូស្ត្ស្តាលី
នមនរៀេេី២៤ សតអ្
ី ព
ំ ី “ការទ្ទ្ួលសញ្ញាែរត” ទៅកនុងកមមវ ិធីនរកាយនេៀែ

បាេ។ ចំនោះមិែស្ត
ា ា ប់មដលចង់បាេនមនរៀេថ្ងៃនេះ ររមទាំងឯកស្តរជំេយ
ួ
នមនរៀេ ក៏ដច
ូ ជាលំហាែ់សរមាប់នមនរៀេនេះ នោកអ្នកអាចចូលនៅ
វ៉ ិបស្តយង៍របស់វ ិេយ៉អ្ូស្ត្ស្តាលី មដលមាេអាសយដ្ឋាេដូចែនៅនេះ
radioaustralia.net.au/khmer

កមមវ ិធីភាស្តអ្ង់ទលេសសរមាប់ការសិកានៅអ្ូស្ត្ស្តាលីនេះ ចងរកងនឡើង
នដ្ឋយនសវាអ្ប់រ ំរ

ិ
័ នៅេីរកុងមមលប៊េ
វ៉ បបធម៌សរមាប់មេ៉សសនរញវយ

របនេសអ្ូស្ត្ស្តាលី។ ចំនោះឯកស្តរ េិងរ័ែមា
៌ េទាក់េងេឹងការសិកាភាស្ត
អ្ង់នលលសនសសងៗនេៀែរបស់នសវាអ្ប់ររ
ំ

័
វ៉ បបធម៌សរមាប់មេ៉សសនរញវយ

នោកអ្នកអាចនបើកនមើល វ៉ ិបស្តយង៍ ames.net.au។
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ចប់មមមរៀនទី២៣

