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စကားခ်ီ္း
ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဘဝကို ထူေထာင္ျခင္း စာေစာင္ (BaLIA) ကို Department of Social Services (DSS) မွ စီစဥ္ၿပီး
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ၌ အြန္လိုင္း ပံုစံျဖင့္
ထုတ္ေဝပါသည္။
ဤစာေစာင္၌ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျပသထားမႈ မ်ားစြာ ရွိလွသျဖင့္၊ သင္သည္ ဤစာေစာင္အား ကြန္ပ်ဴတာ
သို႔မဟုတ္ အျခား ကိရိယာကို အသံုးျပဳ၍ ဖတ္႐ႈသင့္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ အျပာေရာင္ ေအာက္ခံမ်ဥ္းေၾကာင္း
ဆဲျြ ပထားေသာ စာသားမ်ားကို ႏွိပ္လွ်င္၊ ထိုေနရာ သို႔မဟုတ္ အခ်ိတ္အဆက္ကို ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင္သည္ BaLIA ၏ ပံုႏွိပ္ထားသည့္ပံုစံကို အသံုးျပဳပါက ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ လိပ္စာအျပည့္အစံုကိုလည္း
ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင္သည္ စကားျပန္တစ္ဦးအား လိုအပ္ပါက၊ TIS National (ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန)
ကို 131 450 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ၊ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း 3၊

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၌လည္းၾကည့္ပါ။ BaLIA အား ဘာသာျပန္ဆိုထားခ်က္မ်ား ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia ဝက္ဘ္ဆိုက္၌
ရရွိႏိုင္ပါသည္။
ဤစာေစာင္၌ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
1. ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ လုပ္ရမည့္အရာမ်ား
2. အကူအညီ ရယူပါ
3. အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား
4. ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
5. အလုပ္အကိုင္
6. ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒ
7. အိမ္ရာ
8. သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
9. က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးသုခ
10. သင့္ မိသားစု
11. ေငြေၾကး
12. လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ

ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဘဝကို ထူေထာင္ျခင္း စာေစာင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထင္ျမင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္
အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား www.dss.gov.au/contact/feedback-compliments-complaints-and-enquiries
၌ရွိေသာ အြန္လိုင္း တုံ႔ျပန္အသိေပးျခင္း ပံုစံ ကို ျဖည့္စြက္၍ တင္ျပႏိုင္ပါသည္။
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နိဒါန္း
ၾသစေၾတးလ်ားမွ လိႈက္လဲွစြာ ႀကိဳဆိုပါ၏
ဤစာေစာင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ အၿမဲတမ္းအတြက္ ႏွင့္ ယာယီအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မည့္
အလားအလာရွိၾကသူမ်ားအားလံုး ႏွင့္ အသစ္ေရာက္စ လူမ်ားအားလံုးတို႔အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ လာေရာက္ေရးကို
အဆိုျပဳသူမ်ားသည္လည္း ဤစာေစာင္ အသံုးဝင္ျခင္းကို ေတြ႕ရွိေကာင္းေတြ႕ရွိပါမည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားသည္ မိမိတို႔အတြက္ Department of Immigration and
Border Protection (DIBP) ႏွင့္ Department of Social Services (DSS) မွ အထူးရည္ရြယ္၍
ထုတ္ျပန္ေပးထားေသာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ရည္ၫႊန္းသင့္ၾကပါသည္။
အစိုးရ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဤစာေစာင္၌ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္
အကူအညီမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ေနရာမွ အႀကံဉာဏ္ရယူႏိုင္မည္ကို ပဏာမ မိတ္ဆက္ ေဖာ္ျပေပးပါလိမ့္မည္။
အၿမဲတမ္းအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားအခ်ဳိ႕ ႏွင့္ ယာယီ ဗီဇာကုိင္ေဆာင္ထားၾကသူ အမ်ားစုတို႔သည္
ဤစာေစာင္၌ေဖာ္ျပထားသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို ရယူခံစားပိုင္ခြင့္ ရွိခ်င္မွရွိၾကပါလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္
၎တို႔အတြက္ အခေငြ ေပးေကာင္းေပးၾကရပါလိမ့္မည္။
ဤစာေစာင္ကို ဂ႐ုတစိုက္ ဖတ္ပါ။ သင္သည္ သင့္ဘဝသစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ားတြင္
ထူေထာင္သည္ႏွင့္အမွ်၊ ဤစာေစာင္အသံုးဝင္ျခင္းကို ေတြ႕ရွိရပါလိမ့္မည္။ သင္သည္
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-services/beginning-a-life-in-australia
၌ရွိေသာ Settle in Australia ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာ ထုတ္ေဝခ်က္ကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
အခန္း 1 ႏွင့္ 2 တို႔တြင္ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္ၿပီးေနာက္ ပထမရက္သတၱပတ္မ်ား၌
သင့္အတြက္အေရးႀကီးေသာ ကိစၥမ်ားအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။ အခန္း 3 မွ 5 တို႔တြင္
ေအာင္ျမင္စြာအေျခက်ရန္ မရွိမျဖစ္ ျဖစ္ၾကသည့္ အဂၤလိပ္စာ၊ ပညာေရး ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ
အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အကူအညီကို မည္ကဲ့သို႔ ေတာင္းခံရယူႏိုင္မည္ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
သင့္ဘဝသစ္ကို ၾသစေၾတးလ်ား၌ အစပ်ုိးသည္ႏွင့္အမွ် သင့္ ရင္ဆိုင္ရလိမ့္မည့္ အခက္အခဲမ်ားသည္
သင့္ဇာတိႏိုင္ငံမွ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ တူညီၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္လည္း သင္ကိုယ္၌ မေအာင္ျမင္မီ၊
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတို႔ကဲ့သို႔ပင္၊ သင့္အေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္စြာအေျခက်ၿပီး
ၾသစေၾတးလ်ား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ တန္ဖိုးရွိသည့္ အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ သင့္အား ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္
ဝန္ေဆာင္မႈ အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။
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1 ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ လုပ္ရမည့္အရာမ်ား
ဤအပိုင္းတြင္
ဤအခန္း၌ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ အေဆာလ်င္ဆံုး သင္လုပ္သင့္သည့္ အေရးႀကီးေသာ
အခ်ဳိ႕အရာမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ၎တို႔အားလံုးသည္ သင္ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈ
ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ သင့္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။


သင္သိရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား



အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ကို ေလွ်ာက္ထားျခင္း



Medicare ၌ အမည္ေပးစာရင္းသြင္းျခင္း



Centrelink ကို ဆက္သြယ္ပါ



Health Undertaking Service အား ဆက္သြယ္ျခင္း



အဂၤလိပ္ဘာသာစကား သင္တန္းအတြက္ စာရင္းသြင္းျခင္း



သင့္ကေလး/ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ျခင္း



ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း



ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ျခင္း



မိသားစုဆရာဝန္တစ္ဦးအား ရွာေဖြရယူျခင္း



အဓိကက်ေသာ အခ်ိတ္အဆက္မ်ား



လုပ္ေဆာင္ရမည့္ မွတ္တမ္းစာရင္း

အကယ္၍သင္သည္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို ဘာသာျပန္ရန္ လိုအပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ စကားျပန္တစ္ဦးအား လိုအပ္လွ်င္၊
အခန္း 3၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၌ၾကည့္ပါ။

သင္ သိရန္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အစိုးရအလႊာ သံုးလႊာရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ (သို႔မဟုတ္
ဖက္ဒရယ္လ္/တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအစိုးရ)၊ ျပည္နယ္အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရ ႏွင့္
ေဒသခံအစိုးရတို႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ၎တို႔သည္ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား ႏွင့္ လက္ရိွ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ျပည္နယ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ နယူေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ (New South Wales (NSW))၊ ကြင္းစလန္ (Queensland (Qld))
ေတာင္ ၾသစေၾတးလ်ား (South Australia (SA))၊ တယ္စ္ေမးနီးယား (Tasmania (Tas.))၊ ဗစ္တိုးရီးယား (Victoria
(Vic.))၊ အေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ား (Western Australia (WA)) ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းေဒသ (Northern Territory (NT))
တို႔ကို ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီမ်ားက စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသခံအစိုးရ အပိုင္းအနက္ အေျမာက္အျမားအျဖစ္
ခြစ
ဲ ိတ္ထားပါသည္။ ကင္ဘာရာၿမိဳ႕တြင္ (Canberra) ၾသစေၾတးလ်ား ၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသ (Australian Capital Territory
(ACT)) အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္၊ ျပည္နယ္အစိုးရမ်ားမွ အမ်ားအားျဖင့္
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အေျမာက္အျမားကိုလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
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ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အစိုးရ ၏ လုပ္ကိုင္မႈပံုစံႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ခ်က္အလက္မ်ားအား သိရွိရန္
www.australia.gov.au/about-government ၌ ၾကည့္ပါ။

တယ္လီဖုန္းမ်ား - ဖုန္းဆက္ျခင္းမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အေသတပ္ထားေသာ ႀကိဳးသြယ္ ဖုန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္ ေျမသြယ္ႀကိဳးမ်ား)၊ ေငြေပး ဖုန္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအား အသံုးျပဳ၍ ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါတို႔ႏွင့္
အစျပဳႏိုင္ပါသည္။


13/1300 (ေဒသခံ အဖိုးႏႈန္း)



1800 (အခမဲ့ ဆက္ႏိုင္သည္)



04 (မိုဘိုင္း) သို႔မဟုတ္



02,03,07,08 (ေဒသခံ သို႔မဟုတ္ ပထဝီ အပိုင္းအျခား သေကၤတဂဏန္း)

အကယ္၍သင္သည္ ဧရိယာကုဒ္ (အပိုင္းအနက္ သေကၤတ) ဂဏန္းခ်င္းတူေသာ နံပါတ္မွ ဖုန္းဆက္လွ်င္၊ ယင္း
ဧရိယာကုဒ္ ဂဏန္းကို ထည့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ မိုဘိုင္းဖုန္းအခ်င္းခ်င္း တစ္ခုမွ အျခားတစ္ခုသို႔ ဆက္လွ်င္လည္း
ဧရိယာကုဒ္ကို ထည့္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
သင္ ဆက္ေနသည့္ ဖုန္း ပံုစံအမ်ဳိးအစား၊ သင္ အသံုးျပဳသည့္ ဖုန္းကုမၸဏီ ႏွင့္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ဖုန္းေငြေပး
အစီအမံတို႔ေပၚမူတည္ၿပီး ဖုန္းေခၚခမ်ားမွာ ျခားနားပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍သင္သည္ ဖုန္းဆက္ခမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
မေသခ်ာပါက၊ သင့္ ဖုန္းကုမၸဏီထံ၌ စံုစမ္းေမးျမန္းသင့္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ရွိေသာ 13/1300 သို႔မဟုတ္ 1800 နံပါတ္မ်ားဆိုင္ရာ
ဖုန္းဆက္ခမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.acma.gov.au/Citizen/Consumer-info/All-about-numbers/Special-numbers/charges-for-calls-to13-1300-and-1800-numbers-i-acma ၌ ၾကည့္ပါ။
13၊ 1300 သို႔မဟုတ္ 1800 ႏွင့္ အစမျပဳေသာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဖုန္းဆက္လွ်င္
 အကယ္၍ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတြင္းမွေန၍ ဖုန္းဆက္ေနလွ်င္၊ ဧရိယာကုဒ္နံပါတ္၊ ထို႔ေနာက္ နံပါတ္ကို
ထည့္ဆက္ပါ။ ဥပမာ မယ္လ္ဘန္ မွ ဆစ္ဒနီ ကို ဖုန္းဆက္လိုလွ်င္၊ သင္သည္ (ဆစ္ဒနီအတြက္) ဧရိယာကုဒ္
နံပါတ္ 02 ကို ပထမလွည့္ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္တြင္ သင္ဆက္လိုသည့္ နံပါတ္ကို ထည့္ရပါမည္။
 အကယ္၍ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံျပင္ပမွ ဖုန္းဆက္ေနလွ်င္၊
o ေျမသြယ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳသည့္အခါ၌ ပထမ သင္ဖုန္းဆက္ေနသည့္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဆက္ေခၚရမည့္
ကုဒ္နံပါတ္၊ ထိုေနာက္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ ေရွ႕ႀကိဳနံပါတ္ 61 ထိုေနာက္ “0” မပါသည့္ ဧရိယာကုဒ္နံပါတ္၊
ထိုေနာက္ သင္ဆက္လိုသည့္ နံပါတ္ကို ထည့္ပါ။
o မိုဘိုင္းဖုန္းကို အသံုးျပဳသည့္အခါ၌ +61 ကို ထည့္ၿပီး၊ “0” မပါသည့္ ဧရိယာကုဒ္နံပါတ္၊ ထိုေနာက္
သင္ဆက္လိုသည့္ နံပါတ္ကို ထည့္ပါ။
o ၾသစေၾတးလ်ား မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကို ဆက္လိုလွ်င္၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ ဆက္ေခၚရမည့္ ကုဒ္နံပါတ္၊ ထိုေနာက္
+61 ကို ထည့္၍ ဧရိယာကုဒ္နံပါတ္တြင္ “0” ကို မပါရန္ လို၊မလိုကို သင့္ေဒသခံ ဖုန္းကုမၸဏီထံ၌
စံုစမ္းေမးျမန္းသင့္ပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားမွေန၍ ႏိုင္ငံျခားနံပါတ္တစ္ခုကို ဖုန္းဆက္လိုလွ်င္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံျခားသို႔
ဆက္ေခၚရမည့္ ကုဒ္နံပါတ္ 0011 ကို အသံုးျပဳပါ။
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တယ္လီဖုန္း လမ္းၫႊန္မ်ား
အဓိက ၾသစေၾတးလ်ားဖုန္း လမ္းၫႊန္ ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ Yellow Pages ၌ ဆိုင္မ်ား ႏွင့္ လက္မႈပညာသည္မ်ား
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ သို႔မဟုတ္ ထုတ္ကုန္ အမ်ိဳးအစားအလိုက္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ White Pages ၌ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ေနထုိင္ၾကသူမ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို
အမည္မ်ားအလိုက္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ White Pages ၌ ေဒသခံ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ ႏွင့္
ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားတို႔အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားပါရွိေသာ
အစိုးရပိုင္းက႑လည္း ပါရွိပါသည္။ ဤစာေစာင္တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌ ၎တို႔အား ရည္ၫြန္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ဤဖုန္းလမ္းၫႊန္မ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔အား အိမ္ေထာင္စုတိုင္းသို႔ ႏွစ္စဥ္ ပို႔ေပးပါသည္။ ၎တို႔ကို စာတိုက္မ်ား
ႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၌လည္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ Yellow Pages ကို www.yellowpages.com.au
၌လည္းေကာင္း၊ White Pages ကို www.whitepages.com.au ၌လည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းအရ ရယူႏိုင္ပါသည္၊
သို႔မဟုတ္ Directory Assistance (ဖုန္းလမ္းၫႊန္ဆိုင္ရာ အကူအညီ) အား 1223 ၌ အခမဲ့ဆက္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္ အပိုင္းအျခားမ်ား
သစေၾတးလ်ား၌ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ (Australian Eastern Standard Time AEST သို႔မဟုတ္ EST)၊ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟို စံေတာ္ခ်ိန္ (Australian Central Standard Time ACST) ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ အေနာက္ပိုင္းေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ (Australian Western Standard Time AWST) ဟူ၍ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား သံုးခုရွိပါသည္။
Daylight Saving Time (ေႏြရာသီတြင္ တစ္နာရီပို၍ ေစာထားရေသာအခိ်န္)
သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေအာက္တိုဘာလ မွ ဧၿပီလအထိ အက်ဳံးဝင္ပါသည္၊
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.australia.gov.au/about-australia/facts-and-figures/timezones-and-daylight-saving ၌ၾကည့္ပါ။

ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အဖြ႕ဲ အစည္းအေျမာက္အျမား၌ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ အမည္ေပးစာရင္းသြင္းရန္ ၎တို႔၏ ႐ံုးမ်ားသို႔ သင္သြားေရာက္စရာ မလိုဘဲ
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ျခင္းမ်ား ရွိပါသည္။ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လုပ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ဖုန္းလိုင္း ႏွင့္ အြန္လိုင္း စာရင္းမ်ား
အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
သင္၏ Centrelink၊ Medicare ႏွင့္ Child Support ဆိုင္ရာ အလုပ္အမ်ားစုကို ေအာက္ပါေသာ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်
လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအရ စြမ္းေဆာင္ရယူႏိုင္ပါသည္။
 www.my.gov.au ၌ရွိေသာ myGov
 www.humanservices.gov.au/expressplus ၌ရွိေသာ Express Plus မိုဘိုင္း app
(Express Plus mobile apps)
 ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က်လုပ္ ဝန္ေဆာင္မႈ အတြက္ 136 240 ကို ဖုန္းဆက္ပါ
 http://humanservices.gov.au/selfservice ၌ၾကည့္ပါ
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အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ား အလုပ္သမားမ်ားသည္ မိမိတို႔ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအေပၚ အစိုးရအား အခြန္ေဆာင္ၾကပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဝင္ေငြရရန္ သင္ အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ (tax file number - TFN) ကို လိုအပ္ပါသည္။
TFN သည္ အစိုးရအေနႏွင့္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း ႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရ အစီအမံမ်ားတို႔ကို စီမံခန္႔ခဲြ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္
အေထာက္အကူျပဳေရးအလို႔ငွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထုတ္ေပးေသာ အတုမရွိ
နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွ စုေစာင္းရရွိေသာ ေငြမ်ားကို လမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္
ေဆး႐ံုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရ အစီအမံမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြအျဖစ္အသံုးျပဳပါသည္။
ဝင္ေငြအနက္ ပါဝင္ၾကသည္မ်ားမွာ - လုပ္ခမ်ား သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္တစ္ခုမွ လစာ၊ အစိုးရထံမွ ေပးေငြ၊
ေငြစုစာရင္းမ်ားအေပၚ ရရွိသည့္အတိုး အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ ရရွိေသာ ဝင္ေငြတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ရရန္ ေလွ်ာက္ထားနည္း
အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မည္ဆိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ထံ၌ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိေသာ ယာယီေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာရွိလွ်င္၊ Australian Taxation Office (ATO) ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတဆင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ATO အား ဖုန္းဆက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ဳိ႕ ATO ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ားသို႔
သြားေရာက္ျခင္းအားျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ TFN ကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ TFN ကို
အျမန္ဆံုးရယူႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ www.ato.gov.au/tfn ၌ အြန္လိုင္း နည္းအရျဖစ္ပါသည္။ ၎အတြက္ သင္၏
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ႏွင့္ လိပ္စာတို႔ကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင္သည္ အဂၤလိပ္စကားကို ေကာင္းမြန္စြာ မေျပာဆိုႏိုင္ပါက၊ ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန
(TIS National) ကို 131 450 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ၊
Australian Taxation Office

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

တယ္လီဖုန္း

132 861

႐ံုးတစ္ခုခုကို သြားပါ

www.ato.gov.au/visitus

အဂၤလိပ္စကားမွအပ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ATO ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.ato.gov.au/General/Other-languages
www.ato.gov.au

ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း 11၊ ေငြေၾကး ၌ၾကည့္ပါ။
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Medicare ၌ စာရင္းသြင္းပါ
Medicare သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ျဖစ္ၿပီး၊
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ရထားၾကသူမ်ားအား အခမဲ့ သို ႔မဟုတ္
ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖင့္ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာ ယာယီ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားသည္လည္း Medicare ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
အကယ္၍သင္ထံ၌ Medicare ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွ ပိုင္ခြင့္ရိွလွ်င္၊ သင္သည္ က်န္းမာေရး
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အစီအမံကို ခ်က္ျ ခင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္
ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆး႐ံု၌ အခမဲ့ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခေပးမႈ၊ ေဆး႐ံုျပင္ပ၌ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ခံရသည့္ ကုန္က်စရိတ္
အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းရေသာ ေဆးဝါးမ်ားတို ႔ျဖစ္ပါသည္။
Medicare ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.humanservices.gov.au/medicare ၌ၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ သင္၏ ေဒသခံ Medicare
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ သြားပါ။

Medicare ၌ စာရင္းသြင္းနည္း
Medicare ၌ စာရင္းသြင္းရန္အတြက္ သင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ႏွင့္ အျခားခရီးသြားလက္မွတ္ကို ယူၿပီး Medicare
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသို႔ သြားပါ။ အကယ္၍သင္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးႏွင့္ ျပည့္မီပါက၊ သင့္အား ယာယီ
Medicare ကတ္ျပားနံပါတ္တစ္ခုကို ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ Medicare ကတ္ျပားကို ခန္႔မွန္းေျခအားျဖင့္
သံုးပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ စာတိုက္မွတဆင့္ လက္ခံရရိွပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍သင့္ အိမ္ သို႔မဟုတ္ စာပို႔လိပ္စာ
ေျပာင္းလဲလွ်င္ Medicare ကို မျဖစ္မေန အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။
အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား၏ အေရးေပၚဌာနမ်ား၌ ေန႔စဥ္ 24 နာရီလံုး အေရးေပၚေဆးကုသမႈ ခံယူႏိုင္ပါသည္။
Medicare

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

Medicare ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.humanservices.gov.au/medicare

ေျပာင္းေရႊ ႕အေျခခ်သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
အလည္အပတ္လာၾကသူမ်ား အတြက္

www.humanservices.gov.au/multicultural

သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား
အဂၤလိပ္စကားမွအပ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

တယ္လီဖုန္း

132 011

ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကို သြားပါ

http://humanservices.gov.au/findus
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Medicare မွ အကုန္က်ခံ မေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အာမခံေပးႏိုင္ေသာ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အာမခံ ရံပံုေငြ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ဥပမာ သြားကုသမႈ အမ်ားစု၊ မ်က္စိကုသမႈ အမ်ားစု၊
ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသ အမ်ားစုတို႔၌ အေရးေပၚ လူနာတင္ကား သယ္ယူပို႔ေဆာင္မႈတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း 9၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းက်ဳိးသုခ ၌ ၾကည့္ပါ။

Centrelink ကို ဆက္သြယ္ပါ
Department of Human Services သည္ Centrelink မွတဆင့္ လူမႈဖူလံုေရး ေပးေငြမ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ Centrelink သည္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္ၾကမည့္ ေရာက္ခါစ လူသစ္မ်ားအား
အလုပ္ရွာေဖြေပးျခင္း၊ သင္တန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား ရွာေဖြေပးျခင္း ႏွင့္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္တို႔တြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္
လူမႈဖူလုံေရးေပးေငြမ်ား ရပိုင္ခြင့္ ရိွ၊မရိွ ကို ေဖာ္ထုတ္သိရိွရန္ Centrelink ကို ဆက္သြယ္ပါ။ သင့္
ဗီဇာအမ်ဳိးအစားအေပၚမူတည္ၿပီး ေပးေငြမ်ားကို မရရိွႏိုင္မီ ေစာင့္စားရသည့္ ကာလ တစ္ခု ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍သင့္ထံ၌ ရပိုင္ခြင့္ရိွလွ်င္၊ ေပးေငြမ်ားကို သင္ Centrelink အား ဆက္သြယ္သည့္ေန႔မွစတင္၍
ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ေပးေငြကို သင္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္သည့္ေန႔မွစတင္၍ ရယူလိုပါက၊ သင္ သို႔မဟုတ္
သင့္ကိုယ္စား အျခားသူတစ္ဦး၊ ဥပမာ သင္၏ Humanitarian Settlement Services (HSS) ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ
သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳေခၚသူသည္ Centrelink ကို သင့္ေရာက္သည့္ေန႔၌ပင္ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 14
ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရပါလိမ့္မည္။
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားခံရ၍ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ အျခားေသာ လူမႈဖူလံုေရးေပးေငြမ်ားအျပင္
Crisis Payment ကိုလည္း ရပိုင္ခြင့္ရိွေကာင္းရိွႏိုင္မည္။ အကယ္၍သင္သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားခံ
အစီအမံအရ ေရာက္လာသူျဖစ္ပါက၊ သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔အား မျဖစ္မေနလုပ္ရပါမည္။
 ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရပါမည္၊ သို႔မဟုတ္
 ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္မည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Centrelink ကို ဆက္သြယ္ၿပီး၊
ထိုဆက္သြယ္သည့္ရက္မွ 14 ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္လႊာတင္ရပါမည္။
အကယ္၍သင့္ထံ၌ ကေလးမ်ားရိွလွ်င္၊ သင့္အေနႏွင့္ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ေပးေသာ
ကေလးျပဳစုၿပိဳးေထာင္ခအတြက္ ေပးေငြ (www.humanservices.gov.au/ftb ၌ၾကည့္ပါ) သို႔မဟုတ္
ကေလးထိန္းခ (www.humanservices.gov.au/childcare ၌ၾကည့္ပါ) ကို ရပိုင္ခြင့္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္မည္။
Centrelink

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

Centrelink ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.humanservices.gov.au/centrelink

ေျပာင္းေရႊ ႕အေျခခ်သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
အလည္အပတ္လာၾကသူမ်ား အတြက္

www.humanservices.gov.au/multicultural

သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

အခ်က္အလက္မ်ား
ဖုန္းျဖင့္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုပ္ႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

136 240
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Centrelink

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အလုပ္ရွာၾကသူမ်ား

132 850

မသန္စြမ္းသူမ်ား ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား

132 717

သက္ႀကီးအရြယ္ ၾသစေၾတးလ်ားျပည္သူျပည္သားမ်ား

132 300

ေက်ာင္းသူ/သားမ်ား ႏွင့္ သင္တန္းသူ/သားမ်ား

132 490

အြန္လိုင္း စာရင္း အေထာက္အပံ့

132 307

တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ႏွင့္ တုံ႔ျပန္အသိေပးခ်က္မ်ား

1800 132 468

ၾသစေၾတးလ်ား အလုပ္သင္မ်ား

133 633

မိသားစုမ်ား

136 150

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ

131 202

အခ်က္အလက္မ်ား
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန ကိုသြားပါ

http://humanservices.gov.au/findus

အျခားေသာ Centrelink ဖုန္းနံပါတ္မ်ား အတြက္

www.humanservices.gov.au

အခန္း 5၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ အခန္း 10၊ သင့္မိသားစု ၌ၾကည့္ပါ

Health Undertaking Service ကို ဆက္သြယ္ပါ
အကယ္၍သင္သည္ Department of Immigration and Border Protection က ေတာင္းဆိုခဲ့သျဖင့္ Health
Undertaking (Form 815) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါက၊ သင္ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ 28 ရက္အတြင္း သင့္အား
ၾသစေၾတးလ်ား ျပည္မႀကီး၌ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို Health Undertaking Service
အား အသိေပးရန္ သင္ သေဘာတူထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.bupamvs.com.au/faqs ၌ၾကည့္ပါ။
သင္သည္ သင့္အမည္ကို စာရင္းေပးသြင္းရန္ ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းကို စီစဥ္ရယူရန္အတြက္ Health Undertaking
ဝန္ေဆာင္မႈကို ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ Bupa Medical Visa Services (BUPA) အဖြ႕ဲ အစည္းအား 28 ရက္အတြင္း
မျဖစ္မေန ဆက္သြယ္ရပါမည္။ သင္သည္ (တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အၾကား နံနက္ 8 နာရီမွ ညေန 6 နာရီ EST
အတြင္း) 1300 794 919 ကို ဖုန္းဆက္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ hus@bupamvs.com.au သို႔ အီးေမးလ္
ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔က သင့္အား အနီးဆံုး Health Authority Clinic သို႔ လႊဲေျပာင္းရည္ၫႊန္းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊
ဤေဆးခန္းက တဖန္ သင့္အား ရက္ခ်ိန္းေပးျခင္းကို စီစဥ္ရန္အတြက္ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင္သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဗီဇာျဖင့္ ေရာက္လာလွ်င္၊ သင္၏ Humanitarian Settlement
Services ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူအား၊ သင္ Health Undertaking ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာျပပါ။ သူတို႔က
သင့္အား BUPA ကို ဆက္သြယ္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
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အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားတက္ရန္အတြက္ စာရင္းေပးသြင္းပါ
သင္ေအာင္ျမင္စြာ အေျခက်ႏိုင္ေရးအတြက္ အဂၤလိပ္စကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ရန္မွာ မရိွမျဖစ္
အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္လို မေျပာႏိုင္လွ်င္၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အေဆာလ်င္ဆံုး သင္ယူရန္
ျပင္းျပစြာ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။
Adult Migrant English Program (AMEP) သည္ အသစ္စ ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကို
စီစဥ္ပို႔ခ်ေပးပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ နာရီေပါင္း 510 စာ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းတက္ခြင့္ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
AMEP သည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ သင္တန္းအခ်ိန္မ်ား ႏွင့္ ကေလးထိန္းကို စီစဥ္ေပးပါသည္၊ သို႔အားျဖင့္ သင့္ထံ၌
အလုပ္၊ မိသားစု သို႔မဟုတ္ အျခားအလုပ္ တာဝန္မ်ားရွိျငားလည္း သင္ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
အခန္း 3၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ၌ ၾကည့္ပါ။

သင့္ကေလး/ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္္ပါ
သင္သည္ သင့္ ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားအား တတ္ႏိုင္သမွ် အေဆာလ်င္ဆံုး မျဖစ္မေန ေက်ာင္းအပ္ပါ။
ေက်ာင္းအပ္ပံုစံမ်ားကို ရရိွရန္အတြက္ သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအပ္လိုသည့္ေက်ာင္းကို ဆက္သြယ္ပါ။
သင္၏ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ သင့္ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းကို ျပသရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ကေလးမ်ားေက်ာင္းတက္ခြင့္ရွိရန္အတြက္ မလုပ္မျဖစ္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ထိုးထားၿပီးသားျဖစ္ရပါမည္။
ယခင္တက္ခဲ့ဘူးေသာ ေက်ာင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ား ႏွင့္ လက္မွတ္မ်ားကို ယူေဆာင္လာပါ။
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကေလးမ်ားသည္ အသက္ 5 ႏွစ္အရြယ္မွ စတင္၍ 10 တန္း ၿပီးဆံုးသည္အထိ မျဖစ္မေန
ေက်ာင္းတက္ရပါသည္။ 10 တန္း ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ခဲ့ၾကသည့္ လူငယ္မ်ားသည္ သူတို႔ အသက္ 17
ႏွစ္အရြယ္ေရာက္သည့္အထိ (တစ္ပတ္လွ်င္ အနည္းဆံုး 25 နာရီအတြက္) အခ်ိန္ျပည့္
ပညာသင္ၾကားေနျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း တက္ေနျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊
အလုပ္လုပ္ေနျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ အထက္ပါ အလုပ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္လုပ္ေနျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊
လုပ္ရပါမည္။
အဂၤလိပ္စာကို သင္ယူရန္လိုအပ္ၾကေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္
သင္ၾကားေပးေသာ သင္တန္းမ်ား ရွိပါသည္။
အခန္း 4၊ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း ၌ ၾကည့္ပါ

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ပါ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ယာဥ္ေမာင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရိွရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ယာဥ္ကို မွတ္ပံုတင္ထားရပါမည္။
အကယ္၍သင္သည္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မရိွဘဲ ယာဥ္ေမာင္းလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ထားျခင္းမရိွေသာယာဥ္ကို
ေမာင္းႏွင္လွ်င္၊ သင့္ကို ဒဏ္တပ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ သင့္လိုင္စင္ကိုလည္း ႐ုပ္သိမ္းခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ႏွင့္ ယာဥ္မွတ္ပံုတင္တို႔ကို ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသအစိုးရတို႔က ထုတ္ေပးပါသည္။
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အကယ္၍သင္သည္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထုိင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ သင့္ထံ၌ အဂၤလိပ္စာျဖင့္ သို႔မဟုတ္
တရားဝင္ဘာသာျပန္ထားသည့္ အျခားႏိုင္ငံမွ သက္တမ္းရွိဆဲ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရိွလွ်င္၊ ျပည္နယ္ ႏွင့္
ေဒသအမ်ားစု၌ သင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ပထမ သံုးလအတြက္ ယာဥ္ေမာင္းခြင့္ရိွပါလိမ့္မည္။
စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ဘာသာျပန္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အခန္း 3၊ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား ၌ ၾကည့္ပါ။
ဤပဏာမကာလ၏ ေနာက္ပိုင္းတြင္၊ သင္ ယာဥ္ေမာင္းလိုပါက၊ သင့္အေနႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ၾသစေၾတးလ်ား
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ရယူရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနႏွင့္ သုတစာေမးပဲ၊ြ လက္ေတြ႕ယာဥ္ေမာင္းစာေမးပဲြ ႏွင့္
မ်က္စိအားေကာင္းျခင္း စာေမးပဲတ
ြ ို႔ကို ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ တင္းၾကပ္သည့္ ယာဥ္ ႏွင့္
အရက္မူးေမာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားရိွၿပီး ၎တို႔ကို သင္ မလုပ္မေန လိုက္နာရပါမည္။
သင့္အေနႏွင့္ သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားထံ၌ အၿမဲပင္ စံုစမ္းေမးျမန္းသင့္ပါသည္။

ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ

လိုင္စင္ ႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္
မွတ္ပံုတင္ အဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT ေအစီတီ

Road Transport Authority

02 6207 7000 www.rego.act.gov.au

NSW
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္

Roads and Maritime
Services

13 2213

NT ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ

Department of Transport

1300 654 628 https://nt.gov.au/driving

Qld ကြင္းစလန္

Department of Transport
and Main Roads

13 2380

http://www.tmr.qld.gov.au/

SA ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ား Transport

13 1084

www.transport.sa.gov.au

Tas.
တပ္စ္ေမးနီးယား

Transport Tasmania

1300 851 225 www.transport.tas.gov.au

Vic.
ဗစ္တိုးရီးယား

VicRoads

13 1171

www.vicroads.vic.gov.au

WA
အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား

Department of Transport

13 1156

www.transport.wa.gov.au/index.
asp

www.rms.nsw.gov.au

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရရိွရန္အတြက္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား လက္ေဆာင္ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ထိုးျခင္းတို႔မွာ
တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
အခန္း 8၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၌ၾကည့္ပါ။

ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္ပါ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ လူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ေငြမ်ားကို ဘဏ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္
ေငြစုေငြေခ်းအသင္း၌ထားၾကပါသည္။ လခ၊ လုပ္ခ ႏွင့္ အစိုးရ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ
ဝင္ေငြအမ်ားစုကို သင့္အမည္ႏွင့္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ စာရင္းတစ္ခုထဲသို႔ တိုက္႐ိုက္ထည့္ေပးပါသည္။
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ၾသစေၾတးလ်ားျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဘဏ္စာရင္းထဲမွ ေငြမ်ားကို ထုတ္ယူရန္ ႏွင့္ ဝယ္ျခမ္းမႈ
အေျမာက္အျမားကို လုပ္ေဆာင္ရန္တို႔အတြက္ ေငြထုတ္ကတ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။
ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိပါက၊ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေျခာက္ပတ္အတြင္း ဘဏ္၊ ေဆာက္လုပ္ေရး
အဖြ႕ဲ အစည္း သို႔မဟုတ္ ေငြစုေငြေခ်းအသင္း၌ စာရင္းဖြင့္ပါ။ သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသထူရန္အတြက္
သင့္အေနႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ သင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကိုသာ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေျခာက္ပတ္ေနာက္တြင္
သင့္အေနႏွင့္ အပိုေဆာင္း သက္ေသခံအေထာက္အထားကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း
သက္ေသထူရန္အတြက္ သင့္ထံ၌ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစြာ မရိွပါက၊ ၎ကိုလုပ္ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။
ရရိွသည့္အတိုးအေပၚ ပိုၿပီးႏႈန္းႀကီးသည့္ အခြန္မေဆာင္ရန္အတြက္ ဘဏ္အား သင္၏ အခြန္ဖိုင္နံပါတ္
(TFN)ကို ေပးပါ။
အခန္း 11၊ ေငြေၾကး

၌ ၾကည့္ပါ။

မိသားစု ဆရာဝန္တစ္ဦးအား ရွာေဖြပါ
‘‘မိသားစု ဆရာဝန္’’ (family doctor) တစ္ဦးသည္ သင့္မိသားစုႏွင့္ သူတို႔၏ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္
အကၽြမ္းဝင္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည့္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ ေဆးကုသရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လာလွ်င္၊ ပထမဆံုး
ေတြ႕ရမည့္သူျဖစ္ပါသည္။ ဤဆရာဝန္မ်ားအား အေထြေထြကု ဆရာဝန္ General Practitioners သို႔မဟုတ္ GPs
မ်ားဟုေခၚပါသည္။ ၎တို႔သည္ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ နာမက်န္းမႈမ်ား ႏွင့္ အိမ္တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ
နာတာရွည္လူနာမ်ားအား အေထြေထြပံုစံအရ ေဆးကုသေပးပါသည္။
ဆရာဝန္အား ျပသရန္ ေဆး႐ံုသို႔ သြားရန္လိုအပ္သည့္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ ၾသစေၾတးလ်ား GPs မ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ ဆင္ေျခဖုံးမ်ားတြင္ရွိေသာ ႐ံုးခန္းမ်ား (ခြစ
ဲ ိတ္ကုသခန္းမ်ား - surgeries) သို႔မဟုတ္ ေဆးေပးခန္းမ်ား၌
အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ လူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ေနထိုင္သည့္ေနရာ အနီးအနားရွိ ဆရာဝန္အား
သြားျပေလ့ရွိၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အတြက္ အဆင္မေျပလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရရွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈအပၚ ေက်နပ္မႈ
မရွိလွ်င္၊ အျခားဆရာဝန္တစ္ဦးထံ ေျပာင္းလဲ ျပသႏိုင္ပါသည္။
အခန္း 9၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းက်ဳိးသုခ ၌ ၾကည့္ပါ။

အဓိက အခ်ိတ္အဆက္မ်ား
မာတိကာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

TIS National ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.tisnational.gov.au

အေရးေပၚအေျခအေနဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

www.triplezero.gov.au

အစိုးရဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္း ႏွင့္
စံတန္ဖိုးမ်ား

www.australia.gov.au

www.border.gov.au/Trav/Life/Aust/Lifein-Australia-book
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လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားကို စစ္ေဆးစာရင္း











ကၽြႏု္ပ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဘဝကို ထူေထာင္ျခင္း ကို ဖတ္ၿပီးပါၿပီ
ကၽြႏု္ပ္ အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ (TFN) ကို ေလွ်ာက္ထားၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ Medicare ၌ အမည္စာရင္း ေပးသြင္းၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ Centrelink ကို ဆက္သြယ္ၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ Health Undertaking Service ကို ဆက္သြယ္ၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ရန္ စာရင္းသြင္းၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလး/ကေလးမ်ားကို ေက်ာင္းအပ္ၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ေလွ်ာက္ၿပီးပါၿပီ / ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္အတြက္ အက်ဳံးမဝင္ပါ
ကၽြႏု္ပ္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခု ဖြင့္ၿပီးပါၿပီ
ကၽြႏု္ပ္ မိသားစုဆရာဝန္တစ္ဦးအား ရွာေတြ႕ပါၿပီ
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2 အကူအညီ ရယူပါ
ဤအပိုင္းတြင္
 အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

 အေျခခ်ေရးဆိုင္ရာ အကူအညီ
 အက်ပ္အတည္းတစ္ခု၌ အကူအညီ

အေရးေပၚအေျခအေန ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေအာက္ပါကဲ့သို႔ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္၊ 000 ကို ဖုန္းဆက္ပါ
 ရဲ
 လူနာတင္ကား
 မီးသတ္ဌာန
(ေတာ႐ိုင္းေျမ မီးေလာင္မႈ၊ ေရႀကီးမႈ၊ မုန္တိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေျမငလ်င္မ်ား ကဲ့သ႔ေ
ို သာ) သဘာဝပိုင္းအရ
အေရးေပၚကိစၥမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ (ဓာတု ေဘးဒုကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ား၊ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ျပစ္မႈႀကီးမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ) လူလုပ္ အေရးေပၚကိစၥမ်ားသည္ မည္သည့္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌မဆို ႀကိဳတင္မသိရဘဲ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ခ်က္ျခင္း
အကူအညီလိုအပ္ပါက သင့္အေနႏွင့္ 000 ကို ဖုန္းဆက္သင့္ပါသည္။
000 (သုည သံုးလံုး - “triple zero”) ကို အခမဲ့ဖုန္းဆက္ႏိုင္ၿပီး၊ ၾသစေၾတးလ်ားရိွ မည္သည့္ဖုန္းမွမဆို
ဆက္ေခၚႏိုင္ပါသည္။ သင့္အမည္၊ သင္ မည္သည့္ေနရာ၌ရွိေနသည္၊ သင္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ဳိးအစားကို
လိုအပ္သည္တို႔ကို ေျပာျပရန္ အသင့္ျပင္ထားပါ။
အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာႏိုင္လွ်င္ ဖုန္းေျဖၾကားသူအား သင္မည္သည့္အကူအညီမ်ဳိး လိုအပ္ေၾကာင္းကို
ပထမေျပာျပပါ - “Police”, “Ambulance” သို႔မဟုတ္ “Fire” - ဟုေျပာပါ၊ ထိုေနာက္ သင္၏
ဘာသာစကားအမည္ကို ေျပာပါ။ သင့္အား စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ဖုန္းကို မခ်လိုက္ပါႏွင့္။ စကားျပန္က သင့္အား ရဲ၊ လူနာတင္ကား အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ မီးသတ္အဖြဲ႕ႏွင့္
စကားေျပာႏိုင္ရန္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင္သည္ အိမ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳေနပါက၊ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ သင္ဖုန္းကို
အသံုးျပဳေနစဥ္ သင္တည္ရွိေနေသာေနရာကို ရွာေဖြႏိုင္သျဖင့္ ဖုန္းကို မခ်လိုက္ပါႏွင့္။
အကယ္၍သင္သည္ စမတ္ ဖုန္းကို အသံုးျပဳေနပါက၊
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.threesixtyentertainment.nesn ၌ရိွေသာ
Google Store မွလည္းေကာင္း၊ http://www.triplezero.gov.au/Pages/EmergencySmartphoneApp.aspx
၌ရိွေသာ Attorney General's Department မွလည္းေကာင္း၊ Emergency+ app ကို အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္
ရယူႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ သင္တည္ရွိေနေသာေနရာႏွင့္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ကို အေရးေပၚ
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းအား ေပးရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
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000 (သုည သံုးလံုး) ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ (အဂၤလိပ္စကားမွအပ အျခားဘာသာစကားမ်ားႏွင့္)
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.triplezero.gov.au ၌ၾကည့္ပါ။

ရဲ
ရဲထံမွ အကူအညီလိုအပ္ေသာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ 000 ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး “Police” အား ေတာင္းပါ။
အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာႏိုင္လွ်င္ ဖုန္းကို မခ်လိုက္ရန္ သတိျပဳပါ။ သင့္ဘာသာစကားအမည္ကို ေျပာျပပါ၊
စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။
အေရးတႀကီးမဟုတ္ေသာကိစၥမ်ားအတြက္ 13 1444 သို႔မဟုတ္ White Pages တြင္ “ရဲစခန္းမ်ား” ေအာက္၌
စာရင္းေဖာ္ျပထားေသာ သင့္ေဒသခံ ရဲစခန္းကို ဖုန္းဆက္ပါ။ ရဲႏွင့္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။
ရဲအဖြ႕ဲ သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ အသက္ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းကို ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ ျပစ္မႈကို တားဆီး၍
ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း ႏွင့္ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈကို ထိန္သိမ္းေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
ရည္ရြယ္ပါသည္။ အိမ္တြင္းေရး ပဋိပကၡမ်ား သို႔မဟုတ္ ကာယပိုင္း၊ လိင္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္ေစရာ မိသားစုအေရးအခင္းမ်ားတြင္ ရဲအေနႏွင့္
ၾကားဝင္ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ရဲအဖြဲ႕သည္ စစ္တပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ မရိွပါ။ ရဲအဖြ႕ဲ သည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္
ပတ္သက္မႈ မရိွပါ။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
ေဒသ

ရဲအဖြ႕ဲ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

ACT Policing

www.police.act.gov.au

NSW

New South W ales Police Force

www.police.nsw.gov.au

NT

Northern Territory Police

www.pfes.nt.gov.au/police.aspx

Qld

Queensland Police

www.police.qld.gov.au

SA

South Australia Police

www.sapolice.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Police

www.police.tas.gov.au

Vic.

Victoria Police

www.police.vic.gov.au

WA

Western Australia Police

www.police.wa.gov.au

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း

Australian Federal Police

www.afp.gov.au

လူနာတင္ကား
ေဆးကုသရန္ ခ်က္ျခင္းအကူအညီလိုအပ္ေသာ ျပင္းထန္ေလးနက္သည့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈ
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ 000 ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး “Ambulance” အား ေတာင္းပါ။
လူနာတင္ကားမ်ားသည္ ေဆး႐ံုသို႔ အေရးေပၚ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း ႏွင့္ ခ်က္ျခင္း ေဆးကုသေပးျခင္းတို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာႏိုင္လွ်င္ ဖုန္းကို မခ်လိုက္ရန္ သတိျပဳပါ။
သင့္ဘာသာစကားအမည္ကို ေျပာျပပါ၊ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။
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သင္ မည္သည့္အရပ္၌ ေနထိုင္ျခင္း၊ သင္ လူနာတင္ကားႏွင့္ ခရီးအကြာအေဝး မည္မွ်သြားခဲ့ျခင္း၊ သင့္ နာမက်န္းမႈ၏
သေဘာသဘာဝ၊ သင့္အေနႏွင့္ ေစ်းေလွ်ာ့ေပါ့ ရပိုင္ခြင့္ ရိွျခင္း၊မရိွျခင္း တို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး လူနာတင္ကား
အသံုးျပဳခကို သင္ေပးရႏိုင္ဖြယ္ရိွေပမည္။ Medicare သည္ လူနာတင္ကား ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုန္က်ခံမေပးပါ၊
သို႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ပုဂၢလိကပိုင္ က်န္းမာေရး အာမခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လူနာတင္ကား အသံုးျပဳေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ကုန္က်ခံေပးပါသည္။ (အခန္း 9၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းက်ဳိးသုခ ၌
ၾကည့္ပါ။ ၌ၾကည့္ပါ)
အေရးေပၚ မဟုတ္ေသာ ေဆးကုသျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္၊ အခန္း 9၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းက်ဳိးသုခ ၌
ၾကည့္ပါ။ ၌ၾကည့္ပါ။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္

လူနာတင္ကား အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

ACT Ambulance Service

www.ambulance.act.gov.au

NSW

Ambulance Service of NSW

www.ambulance.nsw.gov.au

NT

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

Qld

Queensland Ambulance Service

www.ambulance.qld.gov.au

SA

SA Ambulance Services

www.saambulance.com.au

Tas.

Tasmanian Ambulance Service

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Ambulance Victoria

www.ambulance.vic.gov.au

WA

St John Ambulance Australia

www.stjohn.org.au

သို႔မဟုတ္ ေဒသ

မီးသတ္ အဖြ႕ဲ
အိမ္၌ မီးေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ စိမ့္ယိုျခင္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ မီးေဘးအႏၲရာယ္ရွိသည့္
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ 000 ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး “Fire brigade” အား ေတာင္းပါ။ အကယ္၍သင္
အဂၤလိပ္စကားမေျပာႏိုင္လွ်င္ ဖုန္းကို မခ်လိုက္ရန္ သတိျပဳပါ။ သင့္ဘာသာစကားအမည္ကို ေျပာျပပါ၊
စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါလိမ့္မည္။
မီးသတ္အဖြဲ႕သည္ မီးၿငိမ္းသတ္ေပးပါသည္၊ မီးေလာင္ အေဆာက္အအံုမ်ားမွ လူမ်ားအား ကယ္ဆယ္ေပးပါသည္၊
ထို႔ျပင္ဓာတ္ေငြ႕ သို႔မဟုတ္ ဓာတုေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္လာသည့္အေျခအေနမ်ားတြင္
ဝင္ေရာက္ကူညီေပးပါသည္။
မီးသတ္အဖြဲ႕ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ မီးမေလာင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔တားဆီးႏိုင္ၿပီး၊ မီးေလာင္လွ်င္ ဘာလုပ္ရမည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊ အခန္း 12၊ လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ႏွင့္ သင့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၏
မီးသတ္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔၌ၾကည့္ပါ
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ျပည္နယ္

မီးသတ္အဖြ႕ဲ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

ACT Fire & Rescue

www.esa.act.gov.au/actfr

NSW

Fire and Rescue NSW

www.fire.nsw.gov.au

NSW Rural Fire Service

www.rfs.nsw.gov.au

NT

NT Police, Fire and Emergency Service

www.pfes.nt.gov.au/fire-andrescue.aspx

Qld

Queensland Fire and Emergency Services

www.fire.qld.gov.au

SA

SA Metropolitan Fire Service

http://www.mfs.sa.gov.au/site/home.jsp

SA Country Fire Service

www.cfs.sa.gov.au

Tas.

Tasmania Fire Service

www.fire.tas.gov.au

Vic.

Metropolitan Fire Board

www.mfb.vic.gov.au

Country Fire Authority

www.cfa.vic.gov.au

Department of Fire and Emergency
Services

www.fesa.wa.gov.au

သို႔မဟုတ္ ေဒသ

WA

သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား
ေတာ႐ိုင္းေျမ မီးေလာင္မႈ၊ ေရႀကီးမႈ သို႔မဟုတ္ မုန္တိုင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား က်ေရာက္သည့္အခါ၌
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားသည္ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကပါသည္။
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္း(SES) ႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ မီးသတ္
အဖြ႕ဲ အစည္း တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အမာခံ မီးသတ္၊ ရဲ ႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ား ျဖစ္သည့္အေတာအတြင္း၌ ၾသစေၾတးလ်ား
ကာကြယ္ေရးတပ္အပါအဝင္ ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ အကူအညီေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ား စစ္တပ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ မရိွပါ။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ သင့္အေနႏွင့္
အကူအညီရေကာင္းရႏိုင္ပါမည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.disasterassist.gov.au ၌ၾကည့္ပါ။
သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ား အစိုးရအလႊာအားလံုးမွ
အသင့္ျပင္ဆင္ထားၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ
ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ၾကည့္ပါ။
အေရးေပၚဌာန

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

http://esa.act.gov.au/emergency-management/emergencyarrangements

NSW

www.emergency.nsw.gov.au

NT

www.pfes.nt.gov.au/Emergency-Service/Publications-and-forms.aspx
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အေရးေပၚဌာန

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Qld

www.disaster.qld.gov.au

SA

www.safecom.sa.gov.au/site/home.jsp

Tas.

www.ses.tas.gov.au

Vic.

www.igem.vic.gov.au

WA

www.fesa.wa.gov.au

National Crisis
Co-ordination

www.ag.gov.au/EmergencyManagement/About-us-emergencymanagement/Australian-Government-Crisis-CoordinationCentre/Pages/default.aspx

သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအေၾကာင္း
သိေကာင္းစရာ

www.australia.gov.au/about-australia/australian-story/natural-disasters

အခ်က္အလက္မ်ား

ေတာ႐ိုင္းမီးေလာင္မႈမ်ား
ေတာ႐ုိင္းမီးသည္ ျမက္၊ ေတာ႐ိုင္း သို႔မဟုတ္ သစ္ေတာေျမ ကို ေလာင္ကၽြမ္းေစေသာမီးျဖစ္ၿပီး အသက္၊ ဥစၥာပစၥည္း
ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ပါသည္။ ေတာ႐ုိင္းမီးသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလ၌မဆို
ျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ္လည္း၊ ပိုၿပီးပူေႏြးေသာရာသီမ်ားတြင္ ေတာ႐ုိင္း၊ ျမက္ သို႔မဟုတ္ ၿခံဳေတာမ်ား
ေျခာက္ေသြ႕ေနေသာအခါ၌ ျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမွာ ပုိမ်ားပါသည္။ မီးသည္ အလြန္ပူၿပီး၊ ျပင္းထန္ကာ
လ်င္ျမန္စြာ ေရြ႕လ်ားႏိုင္ပါသည္။ မီးမွထြက္ေသာ ထူထဲသည့္မီးခိုးမ်ားက ၾကည့္ျမင္ႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ အသက္႐ႈႏိုင္ရန္
ခက္ခဲေစဖြယ္ရွိပါမည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေတာ႐ုိင္းမီးေလာင္ျခင္း၏ ျပင္းထန္ဆုိးရြားမႈမွာ နံမည္ႀကီးပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ မီးေလာင္လြယ္တတ္သည့္ အရပ္ေဒသ၌ ေနထုိင္ပါက၊ ေတာ႐ုိင္းမီးမွ ေဘးကင္းရွင္သန္ေနေရး
အစီအစဥ္တစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ထားပါ။ ၎သည္ မီးေလာင္ေသာအခါတြင္၊ မည္သည့္အခ်ိန္ တိမ္းေရွာင္ရမည္၊
မည္သည့္အရာမ်ားကို ယူေဆာင္သြားရမည္ ႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အရာမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရမည္
တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အေရးႀကီးသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သင့္အေနႏွင့္ ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါလိမ့္မည္။
မည္ကဲ့သို႔ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရမည့္အေၾကာင္းမ်ား အပါအဝင္၊ ေတာ႐ုိင္းမီးမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အထက္ပါစာရင္း၌ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္၏ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္
ေဒသဆိုင္ရာ မီးသတ္ အဖြ႕ဲ အစည္း အားဆက္သြယ္ပါ။
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အျခားအေရးေပၚနံပါတ္မ်ား
ေအာက္ပါတြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အေရးေပၚ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို White Pages ၌ စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အေရးေပၚ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္း

24 နာရီလံုး
ဆက္ႏိုင္သည့္ဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Poisons Information Centre

13 1126

www.poisonsinfo.nsw.gov.au

Child Abuse Prevention Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au/reportingabuse.html

အၾကမ္းဖက္ခံရမႈႈ ေဘးအႏၲရာယ္
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအေနႏွင့္ အၾကမ္းဖက္သည့္ အစြန္းေရာက္မႈအား ကာကြယ္တားဆီးရန္ ကတိကဝတ္ျပဳ၊
တာဝန္ခံယူထားပါသည္။ အၾကမ္းဖက္သည့္ အစြန္းေရာက္မႈဆိုသည္မွာ အေတြးအေခၚပိုင္း၊ ဘာသာေရးပိုင္း
သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရးပိုင္း ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရယူေရးအတြက္ အၾကမ္းဖက္မႈကို အသံုးျပဳျခင္း
သို႔မဟုတ္ အားေပးေထာက္ခံျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ လူတိုင္း အၾကမ္းဖက္သည့္ အစြန္းေရာက္မႈ၏ ေဘးအႏၲရာယ္ကို
သိရွိျခင္း ႏွင့္ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္းတို႔အားျဖင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ လံုၿခံဳေရးကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။
ဤကိစၥမ်ားကို ပိုၿပီးသိရွိရန္ သို႔မဟုတ္ သင္၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားအား သတင္းပို႔အေၾကာင္းၾကားရန္အတြက္
ေအာက္ပါတို႔၌ၾကည့္ပါ။
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

National Security Hotline

1800 1234 00

www.nationalsecurity.gov.au/WhatAustraliaisdoing/Pag
es/TheNationalSecurityHotline.aspx

Living Safe Together

www.livingsafetogether.gov.au/pages/home.aspx

Report Online Extremism

https://www.reportextremism.livingsafetogether.gov.au/

အေျခက်ေရးအတြက္ အကူအညီ
ၾသစေၾတးလ်ား၏ ေထြျပားျခားနားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကို ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက
အားေပးေထာက္ခံပါသည္။ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/amulticultural-australia ၌ၾကည့္ပါ။
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား လူအဖြ႕ဲ အစည္းတြင္
ပါဝင္ပတ္သက္လာမည့္ အဖဲ႕ြ ဝင္မ်ားျဖစ္လာရန္ မၾကာေသးမီက ေရာက္ရွိလာၾကေသာ
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားခံ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၾကေသာ
ေျပာင္းေရႊ ႕အေျခခ်သူမ်ားအား ကူညီေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးပါသည္။
အေျခခ်ၾကသည့္ကာလ၏ ပထမ ငါးႏွစ္တြင္ ကူညီရန္ အာ႐ံုစိုက္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔
ပါဝင္ၾကပါသည္။
 Settlement Service Grants
 Adult Migrant English Program (AMEP)
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 ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္း (TIS National)
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအတြက္ အထူးသီးသန္႔ အေျခခ်ေပးေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ၾကပါသည္။
 Humanitarian Settlement Services
 Complex Case Support Program
 အေဖာ္မပါဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံၿပီး ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့
Humanitarian Settlement Services ႏွင့္ Complex Case Support Program
ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအား ရွာေဖြရန္၊
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator ၌ ၾကည့္ပါ။
အျခားေသာ အေျခခ်ေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ား အား
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/taking-theinitiative/resources ၌ ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
TIS National ႏွင့္ AMEP တို႔ျဖင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အခန္း 3၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၌ၾကည့္ပါ

Humanitarian Settlement Services
Humanitarian Settlement Services (HSS) သည္ ေလာေလာလတ္လတ္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ဒုကၡသည္မ်ား
ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေရာက္ရိွလာသည့္အခ်ိန္၌ ႏွင့္ ၎တို႔၏ စဦးပိုင္း
အေျခခ်ကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတို႔၌ အေျခက်ေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ားကို အထူးၾကပ္မတ္
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
HSS အစီအစဥ္အား လူငယ္မ်ား၏ သီးသန္႔လိုအပ္ခ်က္မ်ားအပါအဝင္၊တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပံုစံအလိုက္
ကိုက္ညီမႈရွိရန္ ေဖာ္ထုတ္စီစဥ္ထားပါသည္။ HSS သည္ ၎ဝန္ေဆာင္မႈ&ေနသူမ်ား ၾသစေၾတးလ်ား၏ စီးပြားေရး ႏွင့္
လူမႈေရး က႑တို႔၌ ပါဝင္လာေရးအတြက္ ကူညီေပးပါသည္။ ၎သည္ အနာဂတ္တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အျခားသူ၏အကူအညီ မလိုအပ္ဘဲ မိမိဘာသာ ရယူႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ သုတပညာမ်ားကို
လူမ်ား၌ ျဖည့္တင္းေပးပါသည္။
HSS အစီအစဥ္အရ ရရိွႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
 ေလဆိပ္၌ လာႀကိဳျခင္း ႏွင့္ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ေရတိုကာလအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
အကၽြမ္းဝင္ေစျခင္း
 ေရရွည္ကာလအတြက္ ေနရာထိုင္ခင္း ရွာေဖြေပးသည့္ အကူအညီ
 ပင္မ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အစီအစဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အျခားေသာ အေျခခ်ေပးေရးဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႔ထံသို႔
လႊဲေျပာင္းရည္ၫႊန္းေပးျခင္းမ်ား
 ႏိုင္ငံအတြင္း အကၽြမ္းဝင္ေစေရး အစီအစဥ္ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ဝန္ေဆာင္မႈ ရရိွၾကသူမ်ားသည္ HSS အစီအစဥ္အရ အမ်ားအားျဖင့္ ေျခာက္လ မွ 12 လအထိအတြက္
အကူအညီရရိွၾကပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ
Humanitarian Settlement Services
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Humanitarian Settlement Services

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/humanitarian-settlement-services-hss

လက္ရိွ၌ HSS ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား စာရင္း

www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settlementservices/settlement-services-locator

Complex Case Support Program
Complex Case Support (CCS) အစီအစဥ္အရ အျခားေသာ အေျခခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏
သတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားထက္ ပိုၿပီးမ်ားစြာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈရွိၾကသည့္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ အမႈကိစၥ စီမံခန္႔ခေ
ဲြ ပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အထူးသီးသန္႔၊့ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈရရိွသူမ်ားသည္ CCS အစီအစဥ္ကို
ေရာက္ရိွလာၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္ၾကာကာလအထိ ရပိုင္ခြင့္ရွိၾကပါသည္။
CCS ႏွင့္စပ္ဆိုင္ၿပီး ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-and-multicultural-affairs/programs-policy/settlementservices/complex-case-support-programme ၌ၾကည့္ပါ။
အကယ္၍သင္သည္ ဤကဲ့သ႔ေ
ို သာအေထာက္အပံ့မ်ဳိးကို လိုအပ္ေနပံုရွိသူတစ္ဦးဦးကို သိရိွပါက၊ သို႔မဟုတ္
သင္ကိုယ္တိုင္ ထိုသူျဖစ္ေနပါက၊ Complex Case Support (CCS) အဖြ႕ဲ ကို 1300 855 669 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ။

Settlement Service Grants
ဤအစီအစဥ္အရ ၾသစေၾတးလ်ား၌္ ေရာက္လာၾကသူသစ္မ်ား အေျခက်ေရးကို ကူညီသည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား
ရံပံုေငြေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္အတြင္းက
ေရာက္ရိွလာခဲ့လွ်င္၊ Settlement Grants အရ သင့္အေနႏွင့္ ေအာက္ပါလူတစ္ဦးအျဖစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ရယူႏိုင္ပါသည္။
 လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာသူ
 အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ နိမ့္က်ၿပီး မိသားစုလမ္းေၾကာင္းပိုင္းအရ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ
 အေျခခ်ရန္ ေျပာင္းေရႊ႕လာသည့္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ တစ္ဦးအေပၚ မွီခိုသူ - ဤမွီခိုသူသည္ အဂၤလိပ္စာ
ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ နိမ့္က်ၿပီး ေက်းလက္ေဒသ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ အရပ္တြင္ အေျခခ်လိုက္သူျဖစ္သည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္တြင္ ေရာက္ရိွလာ၍ ေက်းလက္ေဒသ သို႔မဟုတ္ ေဒသႏၲရ အရပ္တြင္ ေနထိုင္ၾကၿပီး အဂၤလိပ္စာ
ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ နိမ့္က်မႈရွိသည့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ယာယီေနထိုင္သူမ်ား (ေလာင္းလ်ာထား အိမ္ေထာင္ေရး ဗီဇာ ႏွင့္
ယာယီၾကင္ေဖာ္ ဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ မွီခိုမ်ား) သည္လည္း ရပိုင္ခြင့္ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
အျခားေသာ ေခတၱ သို႔မဟုတ္ ယာယီဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူမ်ားသည္ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ မရိွၾကပါ။
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လူသစ္မ်ား အမ်ားအျပား ေရာက္လာေနၾကၿပီး၊ ထိုသူမ်ားအတြက္ ဖြ႕ဲ စည္းမႈ၊ ႀကိဳတင္စီမံေပးမႈ ႏွင့္ ေရွ႕ေဆာင္၍
ကိုယ္စားျပဳေပးရမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အကူအညီကို လိုအပ္ေနၾကေသာ အသစ္ေရာက္ခါစ
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအားလည္း Settlement Grants အရ အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။
အိမ္ရာ အကူအညီ၊ ကေလးထိန္း၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ေက်ာင္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းမႈရွိသကဲ့သို႔ေသာ ပင္မ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက သင့္အား ကူညီေပးပါသည္။ ၎တို႔က သင္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ အေျခက်ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေရး၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊
အလုပ္အကိုင္ရရိွေရးတို႔အတြက္လည္းေကာင္း၊ သင့္အား ကူညီသည့္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ။
အေျခခ်ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ
ေထာက္ပံ့ေၾကးအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Settlement Services grants program ၏အေၾကာင္း

www.dss.gov.au/grants-funding/grantprogrammes/settlement-services-fact-sheet

DSS Grants Service Directory

http://serviceproviders.dss.gov.au

အေဖာ္မပါဘဲ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံၿပီး ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္
ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့
ဤအစီအမံအရ ရပိုင္ခြင့္ရွိၾကေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား (အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူ၊ ယာယီအတြက္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံရသူ၊ ယာယီ အကာအကြယ္ သို႔မဟုတ္ ယင္းႏွင့္ တူညီမႈရွိေသာ ေျခေျချမစ္ျမစ္
ယာယီဗီဇာ - ၎တို႔အနက္ တစ္ခုမဟုတ္တစ္ခုရိွသူ) အား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ အုပ္ထိန္းေပးျခင္း ႏွင့္
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းတို႔အားျဖင့္ ကူညီေပးပါသည္။
အေဖာ္မပါဘဲ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားခံၿပီး ဝင္ေရာက္လာၾကသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား
ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/uhm-programme ၌ၾကည့္ပါ

အေျခခ်မႈ ဒီဗီဒီ
Department of Immigration and Border Protection သည္ အာဖရိကတိုက္ ႏွင့္ အာရွတိုက္တို႔မွ ေရာက္လာခါစ
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ‘‘ၾသစေၾတးလ်ား - ေနရာအိမ္သစ္” (“Australia – A New Home”) ဟုေခၚေသာ ဒီဗီဒီ
တစ္ခုကို ထုတ္လုပ္လိုက္ပါသည္။ ယင္း ဒီဗီဒီ၌ အိမ္ရာ၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေငြေၾကး၊ အလုပ္အကိုင္၊ မိသားစု၊
ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒ ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထိုင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ စပ္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ားပါရိွပါသည္။
အာဖရိကတိုက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဗီဒီ ကို အမ္ဟာရစ္က္၊ ဒင္ကာ၊ ကိရြန္န္ဒီ၊ ဆူဒန္ အာရပ္ဘာသာ၊
ဆြာဟီလီ ႏွင့္ တစ္ဂရင္းန္ယား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။
အာရွတိုက္မွ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဒီဗီဒီ ကို ျမန္မာ၊ ခ်င္း (ဟားခါး)၊ ကရင္၊ နိပါလီ ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။
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ဒီဗီဒီ ႏွစ္ခုလံုး၌ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား စာတမ္းထိုးျဖင့္လည္းေကာင္း၊
ရရိွႏိုင္ပါသည္။ ဇာတ္ခန္းတဲမ
ြ ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ Border TV ၌လည္း ႐ႈစားႏိုင္ပါသည္။
www.youtube.com/user/ImmiTV ၌ၾကည့္ၿပီး ‘orientation information’ (အကၽြမ္းဝင္ျခင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား)ကို ရွာပါ။
ဒီဗီဒီ မိတၱဴမ်ားရရန္အတြက္ သင္၏ အေျခက်ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံအား ေမးျမန္းပါ၊
သို႔မဟုတ္ DVD.Requests@border.gov.au သို႔ အီးေမးလ္ ပို႔ပါ၊ သို႔မဟုတ္
Department of Immigration and Border Protection အား
www.border.gov.au/about/contact/offices-locations/australia ၌ ဆက္သြယ္ပါ။

အေျခက်ေရးဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသပိုင္း အကူအညီ
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအားလံုး၌ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊႊ႕သူမ်ားေရးရာ႐ံုးမ်ားရွိၾကပါသည္။
ေဒသခံအစိုးရမ်ားကလည္း ေနထိုင္သူ လူသစ္မ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိေပမည္။
အခန္း 12၊ လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၌ၾကည့္ပါ။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ ၌ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Office of Multicultural Affairs

http://www.communityservices.act.gov.au/multicult
ural

Multicultural Services

www.communityservices.act.gov.au/multicultural/se
rvices

Multicultural NSW language
services

www.crc.nsw.gov.au/services

Multicultural NSW Settlement
Portal

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/new_ar
rivals_to_nsw/

NSW Community Organisations

http://multicultural.nsw.gov.au/communities/commu
nities/

Office of Multicultural Affairs

https://dcm.nt.gov.au/strongcommunity/multicultural-affairs

NT Multicultural Information
Directory

https://nt.gov.au/community/multiculturalcommunities/Contact-a-multicultural-service-orcommunity-group

Multicultural Affairs Queensland

www.multicultural.qld.gov.au

Queensland Multicultural
Resource Directory

www.communities.qld.gov.au/multicultural/multicult
ural-communities/multicultural-resource-directory

Multicultural SA

www.multicultural.sa.gov.au/new-migrants

ေဒသ
ACT

NSW

NT

Qld

SA

တယ္လီဖုန္း 131 450
35

ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Multicultural Communities Council
of SA Directory

www.mccsa.org.au

Tas.

Multicultural Tasmania

www.multicultural.tas.gov.au

Vic.

Victorian Multicultural Commission

www.multicultural.vic.gov.au

လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လမ္းၫႊန္

www.multicultural.vic.gov.au/resources/communitydirectory

Office of Multicultural Interests

www.omi.wa.gov.au

WA Culturally and Linguistically
Diverse (CaLD) community
services directory

www.omi.wa.gov.au/omi_db_msd.cfm

ေဒသ

WA

ေဒသခံ အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီသည္ သင္ေနထိုင္ရာအရပ္ေဒသကို တာဝန္ယူၾကည့္႐ႈၿပီး၊ ေဒသခံ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းေန
လူမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အေျမာက္အျမားကို ပံ့ပို္းေပးပါသည္။ ေကာင္စီမ်ားကို ေဒသခံ
အေဆာက္အအံုပိုင္ရွင္မ်ားက ေဆာင္ေသာ ေျမခြန္မ်ားႏွင့္ ရံပံုေငြေပး ေထာက္ပံ့ထားပါသည္။
ေဒသခံအစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ အေဆာက္အအံု ပိုင္ဆိုင္ရန္ မလိုအပ္ပါ။
ေကာင္စီမ်ားစြာသည္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္စာေစာင္မ်ားကို ျပဳစုထုတ္ေဝပါသည္ သို႔မဟုတ္
(အမိႈက္သိမ္းက်ဳံးခ်ိန္မ်ား၊ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ႏွင့္ အပန္းေျဖေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား အပါအဝင္)
ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားအား
အရပ္ေဒသအတြင္း ေနထိုင္သူ လူသစ္မ်ားအတြက္ စာထုပ္အျဖစ္ ျပဳစုထုတ္ေဝပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ စာၾကည့္တိုက္ သို႔သြားပါ။
ေကာင္စီဖုန္းနံပါတ္မ်ား ႏွင့္ လိပ္စာမ်ားအား White Pages ၌ အရပ္ေဒသအမည္ေအာက္တြင္
စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
အရပ္ေဒသ

ေဒသခံအစိုးရအေၾကာင္း
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

ACT Government – Canberra Connect

www.act.gov.au

NSW

Office of Local Government

www.olg.nsw.gov.au

Department of Local Government and
Community Services
Department of Infrastructure,
Local Government and Planning
Department of Planning and
Local Government

www.localgovernment.nt.gov.au/council_infor
mation

NT
Qld
SA

http://dilgp.qld.gov.au
www.dpti.sa.gov.au/local_govt
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အရပ္ေဒသ

ေဒသခံအစိုးရအေၾကာင္း
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

www.dpac.tas.gov.au/divisions/local_governm
ent
www.delwp.vic.gov.au/local-government/findyour-council

Tas.

Local Government Division

Vic.

Local Government Victoria

WA

Department of Local Government and
Communities

တစ္ႏိုင္ငံ
လံုး

ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.dlgc.wa.gov.au/Pages/default.aspx

Australian Local Government Association
http://alga.asn.au/?ID=275&Menu=56,199,219
- အခ်ိတ္အဆက္မ်ား

လူမ်ဳိးစု ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေထြျပားမ်ဳိးစံုေသာ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ ေနာက္ခံရွိၾကသည့္
လူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိရာ အက်ဳိ္းကိစၥမ်ားကို တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး ကိုယ္စားျပဳေပးေသာ လူမ်ဳိးစု ႏွင့္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ဤအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ သင့္အား
ကူညီႏိုင္ေကာင္းကူညီႏိုင္ပါမည္ သို႔မဟုတ္ ကူညီႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔
ၫႊန္ေကာင္းၫႊန္ေပးႏိုင္ပါမည္။ လူမ်ဳိးစု ႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ အသင္းမ်ား၊ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ႏွင့္ ဘာသာေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအား Yellow Pages တြင္ “အသင္းမ်ား” သို႔မဟုတ္ “အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား” ေအာက္၌
စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
အရပ္ေဒသမ်ားစြာ၌ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ားအပါအဝင္၊ အေျခခ်ေပးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားရွိၾကပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အစုိးရက စီမံခန္႔ချဲြ ခင္း မရွိေသာ္လည္း၊ အခ်ဳိ႕တို႔သည္
အေျခခ်ေပးေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးရန္အတြက္ ရံပံုေငြရရိွၾကပါသည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္
သင့္အား ကူညီေကာင္းကူညီႏိုင္ပါမည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ အက်ဳိးကိစၥမ်ားျဖင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရာ
အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားအား ကူညီရွာေဖြေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါမည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
အရပ္ေဒသ

အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Federation of Ethnic Communities’ Councils of Australia
(FECCA)

www.fecca.org.au

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Settlement Council of Australia

www.scoa.org.au

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Multicultural Youth Advocacy Network

www.myan.org.au/

အက်ပ္အတည္းကာလ၌ အကူအညီ
အကယ္၍သင့္အေနႏွင့္ အစားအစာ၊ အဝတ္အစား၊ အရိပ္အာဝါသ သို႔မဟုတ္ ပရိေဘာဂ အေရးတႀကီးလိုပါက၊
အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရႏိုင္ပါသည္။ အကူအညီေတာင္းခံရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္။
သင့္အေနႏွင့္ အထူးသီးသန္႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရိွရန္အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ ရိွရန္ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေဘာင္ဝင္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွေပမည္။

တယ္လီဖုန္း 131 450
37

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

The Salvation Army

www.salvos.org.au

St Vincent de Paul Society

www.vinnies.org.au

The Smith Family

www.thesmithfamily.com.au

Mission Australia

www.missionaustralia.com.au

Anglicare Australia

www.anglicare.asn.au

Red Cross

www.redcross.org.au/contact-us.aspx

Department of Human Services

www.humanservices.gov.au/crisis

တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အက်ပ္အတည္းကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္း
တစ္ေန႔တြင္ 24 နာရီလံုး၊ တစ္ပတ္တြင္ 7 ရက္လံုး၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားအား အခမဲ့ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
ႏွစ္သိမ့္ေပးသည့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အက်ပ္အတည္းကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားရွိပါသည္။
အကယ္၍သင္ ႀကံရာမရျဖစ္ေနပါက၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား စကားေျပာရန္သာ လိုအပ္ပါက၊ သို႔မဟုတ္
အျခားသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးႏိုင္ရာ အထူးကၽြမ္းက်င္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳလိုပါက၊
ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖုန္းဆက္ပါ။ အကူအညီေတာင္းခံရန္ ဝန္မေလးပါႏွင့္။
ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

24 နာရီလံုးအတြက္
ဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Lifeline Helpline

13 1114

www.lifeline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

www.kidshelp.com.au

Child Abuse Prevention
Service

1800 688 009

www.childabuseprevention.com.au

Relationships Australia Crisis
Line

1300 364 277

www.relationships.org.au

1800 RESPECT

1800 737 732

www.1800respect.org.au
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3 အဂၤလိပ္ဘာသာစကား
ဤအပိုင္းတြင္
 ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (TIS National)
 အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း

ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္း (TIS National)
စကားျပန္အလုပ္
ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္း (TIS National) သည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္
စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈကို ခ်က္ျခင္းလုပ္ေပးပါသည္။ ဘာသာစကားမ်ား ႏွင့္ ေဒသသံုး စကား မ်ဳိးေပါင္းစံု 160
ေက်ာ္အတြက္ စကားျပန္မ်ား ရိွပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ သင့္ဘာသာစကားကို မေျပာဆိုတတ္သူႏွင့္
ေျပာဆိုဆက္ဆံလိုလွ်င္ TIS National က သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။
တယ္လီဖုန္းစကားျပန္မ်ားအား တစ္ေန႔တြင္ 24 နာရီလံုး၊ တစ္ပတ္တြင္ 7 ရက္လံုး ရရိွႏိုင္ၿပီး၊ ၎တို႔သည္
အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ TIS National ကို အသံုးျပဳ၍ အစိုးရ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ TIS National သည္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုတတ္ၾကသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ အစိုးရဌာနတစ္ခုႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုလွ်င္၊ စကားျပန္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ယင္းဌာန၌
တာဝန္ရိွပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္လည္း
စကားျပန္ကို အခမဲ့ စီစဥ္ေပးေကာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။
TIS National စကားျပန္တစ္ဦးအား အသံုးျပဳရန္ 131 450 ကို ဖုန္းဆက္ၿပီး၊ ဖုန္းေျဖၾကားသူအား သင္ေျပာဆိုသည့္
ဘာသာစကားအမည္ကို ေျပာပါ။ ဖုန္းေျဖၾကားသူက စကားျပန္တစ္ဦးအား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။ သင့္အား
စကားျပန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးၿပီးေနာက္၊ သင္ ဆက္သြယ္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အမည္ ႏွင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေျပာျပပါ။
သင္ေျပာဆိုဆက္သြယ္လိုေသာ အဖြဲ႕အစည္း၏ ႐ံုးအလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ေခၚဆိုရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင္သည္ သင့္ဆရာဝန္အား ေတြ႕ရန္ စကားျပန္လိုအပ္လိုလွ်င္၊ ဆရာဝန္အား ဆရာဝန္မ်ားကို
ဦးစားေပးသည့္ ဖုန္းလိုင္း (Doctor's Priority Line) ျဖင့္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန TIS National ကို ဆက္သြယ္ခိုင္းပါ။
ဆရာဝန္သည္ လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္သည့္ စကားျပန္ကိုလည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေဆးေရာင္းသူမ်ားသည္
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင္ႏွင့္ စကားေျပာရန္အတြက္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ၎မွာ
အစိုးရ၏ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရာ၌ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
အခမဲ့ရရိွေကာင္းရရိွႏိုင္ပါမည္။
 ေစတနာျဖစ္၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအေျချပဳ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား
 လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား
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 (ေျမခြန္မ်ား၊ အမိႈက္သိမ္းက်ံဳးျခင္း ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍)
ေဒသခံ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား
 အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား
 အိမ္ေျမရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တို႔ျဖစ္ပါသည္။

TIS National ထံ၌ အလုပ္လုပ္ျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရိွထားၾကသူမ်ား ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအေနႏွင့္
စာခ်ဳပ္ျဖင့္ လုပ္ေသာ စကားျပန္မ်ား အျဖစ္ အလုပ္လုပ္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကပါက၊ TIS National မွ ၎တို႔၏
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ားကို လက္ခံႀကိဳဆိုအပ္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.tisnational.gov.au/en/Interpreters ၌ရွိေသာ TIS National ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ၾကည့္ပါ။

သင္၏ အေရးႀကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း
ရယူပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အေျခက်ေရးႏွင့္ စပ္ဆိုင္ရာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
စာရြက္စာတမ္းမ်ား (ဥပမာ၊ ေမြးစာရင္းမ်ား၊ လက္ထပ္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား၊ ပညာေရး ႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား) ကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎မွာ
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္လာၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ရၿပီးေနာက္
ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းဘာသာျပန္လွ်င္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
TIS National ဝန္ေဆာင္မႈ

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ
အဖြ႕ဲ အစည္း (TIS National) 24 နာရီ
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ဝန္ေဆာင္မႈ
TIS National ဝက္ဘ္ဆိုက္
စာရြက္စာတမ္း ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းမ်ား
အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား

www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers
www.dss.gov.au/our-responsibilities/settlement-andmulticultural-affairs/programs-policy/settle-inaustralia/help-with-english/free-translating-service

‘ကၽြႏု္ပ္ စကားျပန္တစ္ဦး လိုအပ္သည္’ ကတ္ျပား
အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုၾကသူမ်ားသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဆက္ဆံေျပာဆိုရန္ လိုအပ္သည့္အခါတြင္ စကားျပန္တစ္ဦးအား ေတာင္းခံရန္အတြက္ ‘ကၽြႏု္ပ္
စကားျပန္တစ္ဦးလိုအပ္သည္’ ကတ္ျပားကို (‘I need an interpreter’ card) အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းကတ္ျပား၌
TIS National ၏ ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားပါရိွၿပီး၊ သင္ ပိုႏွစ္သက္ရာ ဘာသာစကားကို
ေရးသြင္းရန္အတြက္ ေနရာရိွပါသည္။ သင္ စကားျပန္အား လိုအပ္သည့္အခါ၌ ယင္းကတ္ျပားကို ျပသပါ။
TIS National သည္ အစိုးရ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေစတနာျဖစ္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈရသူမ်ားကို တဆင့္ျပန္လည္ထုတ္ေပးရန္ ၎တို႔အား
ထုတ္ေပးပါသည္။
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အကယ္၍သင္သည္ ယင္းကတ္ျပားကို သင့္အား စာတိုက္မွတဆင့္ ပို႔ေပးေစလိုပါက၊ TIS National အား
tispromo@border.gov.au ၌ အီးေမးလ္ ပို႔ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 1300 655 820 ကို ဖုန္းဆက္ပါ။

စကားျပန္ သေကၤတအမွတ္အသား

(အထက္ပါ၌ႏွင့္ ဤစာေစာင္၏ စာမ်က္ႏွာတိုင္း၌ ပါရိွေသာ) စကားျပန္ သေကၤတအမွတ္အသားသည္ အဂၤလိပ္စာ
တတ္ကၽြမ္းမႈနည္းပါးသူမ်ား အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳသည့္အခါတြင္ သူတို႔အေနျဖင့္
အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္သည္ကို သိရိွေစပါသည္။
သင္သည္ ဤသေကၤတအမွတ္အသားကို အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား၊ ရဲစခန္းမ်ား၊ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၊
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းဌာနမ်ား၊ အိမ္ရာ ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္႐ံုးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီမ်ားအျပင္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ
အရင္းအျမစ္ဌာနမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရဖြယ္ရွိပါသည္။

အဂၤလိပ္စာ ေလ့လာသင္ယူျခင္း
Adult Migrant English Program (AMEP)
အဂၤလိပ္စာသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘာသာစကားျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားရွိ လူမ်ားသည္
ဘာသာစကားအေျမာက္အျမားကို ေျပာဆိုၾကပါေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်ားလူေနမႈဘဝတြင္ လံုးလံုးလ်ားလ်ား
ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ အဂၤလိပ္စကားကို ေျပာဆို၍ နားလည္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အဂၤလိပ္စာမတတ္လွ်င္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ငန္းကိစၥမ်ားကို လုပ္ကိုင္ရန္ခက္ခဲျခင္း ႏွင့္ သူတစ္ပါးအေပၚ
မမွီခိုရဘဲေနႏိုင္ရန္ ခက္ခဲျခင္းမ်ားကို သင္ေတြ႔ႀကံဳလာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္
အလုပ္လုပ္လိုလွ်င္၊ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္လည္း အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ရည္ရြယ္လွ်င္၊ သင္ အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ရန္
လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
Adult Migrant English Program (AMEP) ကို ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရက ေငြေထာက္ပံ့ေပးၿပီး၊
အရည္အခ်င္းျပည့္မီၾကေသာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ
ဝင္ေရာက္လာၾကသူမ်ားအား နာရီေပါင္း 510 နာရီအထိ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားကို အခမဲ့ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခခ်မည့္ သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်သူ သို႔မဟုတ္
လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာသူတစ္ဦးျဖစ္၍၊ အၿမဲတမ္းေနထိုင္ရန္အတြက္ ဗီဇာ သို႔မဟုတ္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ယာယီဗီဇာ ခ်ေပးခံရၿပီး၊ အဂၤလိပ္စကားကို အနည္းအက်ဥ္း သို႔မဟုတ္ လံုးဝ
မေျပာတတ္လွ်င္၊ သင့္ထံ၌ AMEP ရပိုင္ခြင့္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။ အသက္ 15 ႏွစ္ ႏွင့္ 17
ႏွစ္အၾကားအရြယ္ရွိၾကေသာ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားထံ၌လည္း ထိုရပိုင္ခြင့္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။
https://docs.education.gov.au/node/37165 ၌ ရိွေသာ အခ်က္အလက္ စာေစာင္ တြင္
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရိွႏိုင္ပါသည္။
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AMEP အတန္းတြင္ သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ား လူေနမႈဘဝ
အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေလ့လာသင္ၾကားရပါလိမ့္မည္။ သင္ႏွင့္ ေနာက္ခံတူ၊ အေတြ႕အႀကံဳတူ၊ ရည္မွန္းခ်က္တူ
ဤႏိုင္ငံသို႔ေရာက္လာၾကေသာ အျခားလူသစ္မ်ားကို သင္ေတြ႕ဆံုလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မိတ္ေဆြသစ္မ်ားကို ရရိွပါလိမ့္မည္။
AMEP ကို ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ လက္ခံအတည္ျပဳ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွတဆင့္ ပို႔ခ်ေပးပါသည္။
ဤအတန္းမ်ားတြင္ အျခားဘာသာစကား ေျပာဆိုၾကသူမ်ားအား အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္
ေလ့က်င့္ထားၾကသည့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားက စာသင္ေပးပါသည္။
သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးရလဒ္ ရရိွေစျခင္းကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး
ကိုက္ညီမႈရွိေသာ သင္တန္းကို သင့္အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ကူညီေရြးခ်ယ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အခ်ိန္ျပည့္ ႏွင့္
အခ်ိန္ပိုင္း အတန္းမ်ားကို ျခားနားေသာအခ်ိန္မ်ား (နံနက္ပိုင္း၊ ညေနပိုင္း ႏွင့္ စေန၊တနဂၤေႏြ) ႏွင့္
ျခားနားေသာေနရာမ်ားတို႔၌ စီစဥ္ေပးထားသျဖင့္၊ သင့္အတြက္ အဆင္ေျပသည့္ အခ်ိန္ ႏွင့္ ေနရာတို႔တြင္
သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ အေဝးေရာက္သင္တန္း၊ အြန္လိုင္း သင္တန္း ႏွင့္ အိမ္တိုင္လာေရာက္
သင္ေပးေသာသင္တန္းမ်ားလည္း ရိွပါသည္။
အကယ္၍သင့္ထံ၌ ကေလးငယ္မ်ားရိွလွ်င္ AMEP child care ၌လည္းၾကည့္ပါ။
AMEP တက္ရန္ အေရးႀကီးေသာ ကာလအပိုင္းအျခားမ်ား
AMEP ၌ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ခြင့္ရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သင္သည္ လက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ AMEP
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ၌ သင္ ၾသစေၾတးလ်ား ေရာက္လာသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌
ေရာက္ေနၿပီးသားဆိုလွ်င္၊ သင္ ဗီဇာရရိွေသာေန႔ မွစတင္၍ ေျခာက္လအတြင္း
အမည္ေပးစာရင္းသြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားေရာက္လာသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ သင္
ဗီဇာရရိွေသာေန႔ မွွစတင္၍ တစ္ႏွစ္အတြင္း အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို မျဖစ္မေန တက္ရပါမည္။
AMEP မွ ပို႔ခ်ေပးေသာ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို တက္ေရာက္ရန္အတြက္ သင့္ထံ၌ သင္ ၾသစေၾတးလ်ား
ေရာက္လာသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ သင္ ဗီဇာရရိွေသာေန႔ မွွစတင္၍ ငါးႏွစ္အထိ အခ်ိန္ရိွပါသည္။ အကယ္၍သင့္ထံ၌
အထူးလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိပါက၊ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းကို ေကာင္းေကာင္းမတက္ခဲ့ရပါက၊ သို႔မဟုတ္
အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕မလာမီ ခက္ခဲေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ား ရိွခဲ့ပါက၊ သင့္အေနႏွင့္ အပိုေဆာင္းသင္တန္းမ်ား
တက္ပိုင္ခြင့္ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
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ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
AMEP

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

တယ္လီဖုန္း

13 38 73

AMEP ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.education.gov.au/amep

အီးေမးလ္

skilling@education.gov.au

အဂၤလိပ္စကားမွအပ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကၽြႏု္ပ္ဘယ္မွာ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူႏိုင္မလဲ AMEP

www.education.gov.au/amep-information-otherlanguages

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား ႏွင့္ သင္ၾကားေရးဌာနမ်ား

www.education.gov.au/adult-migrant-englishprogram-service-providers

AMEP အြန္လိုင္း

http://amepdl.net.au

သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေရွ႕ဆက္ပညာသင္ၾကားေရးကို စီစဥ္ရန္အတြက္ သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက
သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

Skills for Education and Employment (SEE)
အကယ္၍သင္ အလုပ္ရွာေနလွ်င္ Skills for Education and Employment (SEE) က သင့္အား
အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ စာေပပညာအဆင့္ နိမ့္က်သျဖင့္ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ
နည္းပါးသျဖင့္ အလုပ္ရရိွရန္ ခက္ခဲေနၾကေသာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္အရြယ္ရိွ အလုပ္ရွာေနၾကသူမ်ားအတြက္၊
SEE အစီအစဥ္ျဖင့္၊ ဘာသာစကား၊ စာေပတတ္ေျမာက္ေရး၊ အတြက္အခ်က္သင္တန္း ႏွင့္
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ေလ့လာသင္ၾကားေရးတို႔ကို နာရီေပါင္း 800 စာ အခမဲ့ပို႔ခ်ေပးပါသည္။
ဤအစီအစဥ္အရ သင့္အား ႏွစ္ႏွစ္ၾကာကာလအထိ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
အလုပ္ကို တက္တက္ႂကြႂကြရွာေနၾကၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝင္ေငြေထာက္ပံ့ေၾကး သို႔မဟုတ္ ေပးေငြကို
ရရိွေနၾကသူမ်ားသာ SEE အစီအစဥ္ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ Adult Migrant English
Program (AMEP) ကို ၿပီးဆံုးေအာင္ တက္ၿပီးမွ သို႔မဟုတ္ အကယ္၍ သူတို႔အေနႏွင့္ တက္ေရာက္ပိုင္ခြင့္
မရိွၾကလွ်င္၊ SEE ကို တက္ေရာက္ၾကပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Centrelink ကို ဖုန္းဆက္ပါ သို႔မဟုတ္ သြားပါ၊ သင္၏
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ စကားေျပာပါ၊ သို႔မဟုတ္
www.education.gov.au/skills-education-and-employment ၌ရိွေသာ
SEE ဝက္ဘ္ဆိုက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ၾကည့္ပါ။
အခန္း 5၊ အလုပ္အကိုင္ ၌လည္းၾကည့္ပါ
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4 ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
ဤအပိုင္းတြင္
• ကေလးထိန္းေပးမႈ
• ကစားေဖာ္ အဖြဲ႕မ်ား
• ေက်ာင္း ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း
• အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
• National Training Complaints Hotline
• တကၠသိုလမ
္ ်ား
• ပညာေရး သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းv
• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေထာက္ပံ့ေရး ေပးေငြမ်ား
• ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေစ်းေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ရ ကတ္ျပား
• လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းဆိုင္ရာ သင္တန္းတိုမ်ား
သင္ အကယ္၍ အဂၤလိပ္စာ သင္ယူေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို လိုအပ္လွ်င္၊
အခန္း 3၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ၌ၾကည့္ပါ။

ကေလးထိန္းေပးမႈ
အကယ္၍သင့္ထံ၌ အလုပ္၊ ပညာသင္ၾကားေရး သို႔မဟုတ္ အျခားကိစၥမ်ားအတြက္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရိွပါက၊
သင္သည္ သင့္ကေလးအား တရားဝင္ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းေပးသူတစ္ဦး၊ တစ္နည္းေျပာရလွ်င္၊
ကေလးထိန္းထံတြင္ အပ္ထားရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ သင့္ျမတ္ရာ ကေလးထိန္း ႏွင့္ ေရွးဦး
စာသင္ၾကားေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ရာ၌ မိသားစုမ်ားအတြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္
သင့္မိသားစု၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ သင္ႏွင့္ သင့္ကေလးအတြက္ စိတ္အခ်မ္းသာဆံုး ျဖစ္ေစလိမ့္မည့္
အသိုင္းအဝိုင္းတို႔အေပၚ မူတည္ပါလိမၼည္။ ကေလးထိန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ား အားလံုး အရည္အခ်င္းရိွၾကရပါမည္
သို႔မဟုတ္ လက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ ပညာသင္ၾကားေပးေရး ႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ၾကည့္႐ႈေရးဆိုင္ရာ
အရည္အခ်င္းမ်ား ရိွလာၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းေနၾကရပါမည္။
ကေလးထိန္းေပးမႈသည္ အသစ္ေရာက္စ ကေလးမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏မိဘမ်ားအား ေကာင္းက်ဳိးမ်ားစြာ ေပးပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ား မိသားစု အေျမာက္အျမား ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။
ကေလးထိန္း ႏွင့္ ေရွးဦး စာသင္ၾကားေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ လူမႈေရးပိုင္း၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း ႏွင့္
သင္ၾကားယူျခင္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါသည္။
ေနာက္ခံေပါင္းစံုရိွၾကေသာ ကေလးမ်ား အဂၤလိပ္စာ သင္ယူႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖင့္
အကၽြမ္းဝင္လာၾကပါလိမ့္မည္။ အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ေရွးဦး ကေလးဘဝ စာသင္ၾကားေရး ႏွင့္
ကေလးထိန္းအစီအစဥ္မ်ားသည္ ကေလးတစ္ဦး၏ ဘက္စံု ဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး ႏွင့္ ဘဝလမ္းေၾကာင္းေနာက္ပိုင္းတြင္
အလုပ္အကိုင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အက်ဳိးရလဒ္မ်ားကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါသည္။
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ကေလးထိန္းရိွျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနႏွင့္ သင္တန္းတက္ျခင္း၊ ပညာသင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္ႏိုင္သျဖင့္၊ ၎သည္ သင့္မိသားစုအား ေထာက္ပံ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သင့္အေျခက်ေရးကိစၥ ေအာင္ျမင္ကိန္းကို
တိုးပြားေစပါသည္။
ရရိွႏိုင္ရာ ကေလးထိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ အမ်ဳိးစံုလင္ပါသည္။ ၎တြင္ ကာလၾကာ ေန႔ကေလးထိန္း၊ မိသားစု
ေန႔ကေလးထိန္း၊ ရံဖန္ရံခါအတြက္သာ ေန႔ကေလးထိန္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း ေန႔ကေလးထိန္း သာမက၊
မူလတန္းေက်ာင္းသြားအရြယ္ ကေလးမ်ားအတြက္ အားလပ္ရက္ကာလ ကေလးထိန္း ႏွင့္
ေက်ာင္းအခ်ိန္ျပင္ပကာလ ကေလးထိန္းတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။
 ကာလၾကာ ေန႔ကေလးထိန္း (Long Day Care) ကို တစ္ခါတစ္ရံ၌ ဌာနအေျချပဳ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဟု
ရည္ၫႊန္းၿပီး၊ အမ်ားအားျဖင့္ အေဆာက္အဦတစ္ခု၌ သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းဌာနအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္အတြက္
သီးသန္႔ ေဆာက္တည္ထားေသာ အေဆာက္အဦတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု၌ ကေလးထိန္းေပးပါသည္။
 မိသားစု ေန႔ကေလးထိန္း (Family day care) ဆိုသည္မွာ မွတ္ပံုတင္စာရင္းသြင္းထားေသာ
ပညာသင္ေပးသူတစ္ဦးက မိမိကိုယ္ပိုင္အိမ္၌ အျခားသူမ်ား၏ ကေလးမ်ားအား ထိန္းေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 ရံဖန္ရံခါအတြက္သာျဖစ္ေသာ ေန႔ကေလးထိန္း (Occasional Care) သည္ ကေလးထိန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို ပံုမွန္
မလိုအပ္ၾကသည့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ သင့္ေလ်ာ္မႈရိွပါသည္။
 အိမ္တြင္း ေန႔ကေလးထိန္း (In-home care) သည္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ကေလးထိန္းပံုစံတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊
၎မွာ လက္ခံအတည္ျပဳထားခံရေသာ ပညာသင္ေပးသူတစ္ဦးက ကေလး၏အိမ္၌
ကေလးထိန္းေပးျခင္းပါသည္။ ၎ကို္ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္သာ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္
ရရိွႏိုင္ပါသည္။
 ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အား ေက်ာင္းတက္ရန္ ႀကိဳတင္အသင့္ျပင္ဆင္ေပးေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား
သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းဌာနတစ္ခုအတြင္းရိွ သူငယ္တန္းေက်ာင္း အစီအစဥ္မ်ားသို႔လည္း
တက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ ၎တို႔အား White Pages တယ္လီဖုန္းလမ္းၫႊန္၌ စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
ေအာက္ပါတို႔ အေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္သိရွိရန္အတြက္ National Child Care Access Hotline အား
1800 670 305 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ သို႔မဟုတ္ www.mychild.gov.au ၌ရိွေသာ MyChild ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ၾကည့္ပါ။
 သင့္ေဒသရိွ လက္ခံအတည္ျပဳထားခံရေသာ ကေလးထိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 ရရိွႏိုင္ေသာ ကေလးထိန္း ပံုစံအမ်ဳိးအစားမ်ား ႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရိွေသာ လစ္လပ္ေနရာမ်ား
 လက္ခံအတည္ျပဳထားေသာ ကေလးထိန္းခကို အစိုးရမွ ကူညီေဆာင္မျခင္း
 သီးသန္႔လိုအပ္မႈမ်ားရိွၾကေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမ်ဳိးစံုရိွၾကေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကေလးထိန္းျခင္းေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

သင့္အနားရွိ ကေလးထိန္းဌာနကို ရွာေဖြရယူပါ

www.mychild.gov.au

အစိုးရမွ ကေလးထိန္းခ အကူအညီ

www.humanservices.gov.au/childcare

အစိုးရအကူအညီ၏ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား

www.education.gov.au/jobsforfamilies

Department of Education and Training,
ေရွးဦးကေလးဘဝ ႏွင့္ ကေလးထိန္းေပးမႈ

www.education.gov.au/early-childhood-and-childcare
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ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ကေလးထိန္းျခင္းေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား
သင့္မိသားစုအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္

ဝက္ဘ္ဆိုက္

https://docs.education.gov.au/node/29716

ကေလးထိန္းကို ေရြးခ်ယ္ျခင္း

AMEP ကေလးထိန္း
Adult Migrant English Program (AMEP) သည္ မိဘမ်ား AMEP သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသည့္အခိုက္
၎တို႔၏ ေက်ာင္းသြားအရြယ္ မမီေသးသည့္ ကေလးမ်ားကိုသာ အခမဲ့ကေလးထိန္းေပးပါသည္။ AMEP
သင္တန္းၿပီးဆံုးလွ်င္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားက ဤကုန္က်စရိတ္မ်ားကို က်ခံမေပးေသာေၾကာင့္ သင့္အေနႏွင့္
ကေလးထိန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရပါမည္။

ကေလးထိန္းဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္ျခင္း
ကေလးမ်ားမွ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္ရာ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ေပးခံရမႈ ရရိွေရးကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္၊
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကေလးထိန္းလုပ္ငန္းကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ က်က်နန ထိန္းေပးထားပါသည္။
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ား၌ ကေလးထိန္းေပးေရးအတြက္ ပူးတြဲ၍ တာဝန္ရွိၾကပါသည္။
ကေလးထိန္းဌာနမ်ား ႏွင့္ ပညာပို႔ခ်ေပးၾကသူမ်ားသည္ ကေလးပညာေရး၊ ေဘးကင္းလံုးၿခံဳေရး၊ ေကာင္းက်ဳိးသုခ ႏွင့္
ကေလးထိန္း ေပးေငြမ်ားအစရိွေသာ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေပါင္းစံုကို လိုက္နာၾကရပါမည္။
အကယ္၍သင့္အား ကေလးထိန္းအလုပ္မ်ား၌ တရားဝင္ပါဝင္လုပ္ကိုင္ရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခံရလွ်င္၊ အထက္ပါႏွင့္
အျခားတာဝန္မ်ားအေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။ သင့္ထံ၌ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားေသာ ပညာေရး ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈ
ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ထိုအရည္အခ်င္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္ရယူေရးအတြက္
ႀကိဳးပမ္းေနျခင္း၊ ရိွရန္လည္း လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ထံုးစံအားျဖင့္ Technical and Further Education (TAFE)
ေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ Registered Training Organisation အဖြ႕ဲ အစည္းမွ Certificate III in Children's
Services ေအာင္လက္မွတ္မ်ဳိးကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
သင္သည္ Centrelink ႏွင့္ Australian Taxation Office တို႔အား သင့္ဝင္ေငြကို မလုပ္မေန အသိေပး
ေၾကညာရပါမည္။ ဤလိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္ တရားဝင္ ကေလးထိန္းအလုပ္ ပံုစံမ်ဳိးအားလံုးအတြက္ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။
ကေလးထိန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ပညာပို႔ခ်ေပးၾကသူမ်ား မိမိတို႔၏ တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္လိုက္နာရန္
ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက၊ ၎တို႔အေပၚ ဒဏ္ေငြတပ္ခံရျခင္းမွ အစျပဳ၍ ျပစ္မႈစစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ တရားစဲြခံရျခင္းအထိ
ေလးနက္ျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား က်သင့္ႏိုင္ပါသည္။
ကေလးထိန္း ပညာေပးသူျဖစ္လာျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္
ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရ၏ ပညာေရးဌာန ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ၾကည့္ပါ။
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ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ မ်ား
ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ ဆိုသည္မွာ မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ား၊ အဖိုးအဖြားမ်ား၊ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ ကေလးမ်ား ႏွင့္
ေမြးကင္းစမ်ား အလြတ္သေဘာ သက္ေသာင့္သက္သာ အတူတကြ ေတြ႕ဆံုၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ အျခားကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အေတြ႕အႀကံဳသစ္မ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ရျခင္း
ႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္းတို႔မွတဆင့္ ၎တို႔၏ ေလ့လာသင္ယူျခင္း ႏွင့္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးလာျခင္းတို႔တြင္
အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ပါသည္။ ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ သို႔ သြားျခင္းအားျဖင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အထီးက်န္မႈကို
ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ မ်ားသည္ ပံုမွန္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွင့္
ေဒသခံ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈရိွေနေရးတို႔ကို ပံ့ပိုးေပးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ မ်ား ေနရာေပါင္းစံု၌ တည္ရိွၾကၿပီး မိဘမ်ား ႏွင့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ၾကသူမ်ားက စည္း႐ံုး၍
စီစဥ္ေပးၾကပါသည္။ ကစားေဖာ္ အဖြဲ႕၌ အဖြ႕ဲ ဝင္ရန္ မဆံုးျဖတ္္မီ အမ်ားအားျဖင့္ သင့္အေနႏွင့္ အခမဲ့ သြားေရာက္
ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ သီးျခား ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး၊ ေနာက္ပိုင္းသြားသည့္အေခါက္တိုင္း၌
စားဖြယ္ေသာက္ဖြယ္ သို႔မဟုတ္ အႏုပညာဆိုင္ရာ ကိရိယာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ေပးေကာင္းေပးရႏိုင္ပါမည္။
ကစားေဖာ္ အဖြ႕ဲ တစ္ခုကို ရွာေတြ႕ရန္ Playgroup Australia အား 1800 171 882 ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္
www.playgroupaustralia.com.au/ ၌ၾကည့္ပါ။

ေက်ာင္း ႏွင့္ မူႀကိဳေက်ာင္း
ကေလးမ်ားအားလံုး ေက်ာင္းတက္မည့္ႏွစ္ မတိုင္မီ မူႀကိဳေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ သူငယ္တန္းေက်ာင္းသို႔
တက္ႏိုင္ၾကပါသည္။ မူႀကိဳေက်ာင္းသည္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းမတက္မီ ၎တို႔၏ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္း ႏွင့္
လူမႈေရးပိုင္း ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးပါသည္။
ကေလးမ်ားသည္ ငါးႏွစ္အရြယ္မွ စတင္၍ 10 တန္း ၿပီးဆံုးသည္အထိ မလုပ္မေန ေက်ာင္းတက္ရပါသည္။ 10 တန္း
ၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သည္ 17 ႏွစ္အရြယ္ေရာက္သည္အထိ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ယင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ အေရာအစပ္တြင္ (အပတ္တိုင္း
အနည္းဆံုး 25 နာရီအတြက္) မလုပ္မေန ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေနရပါမည္။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကေလးမ်ားသည္ 12 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 13 ႏွစ္အရြယ္ေရာက္သည္အထိ မူလတန္းေက်ာင္းကို
တက္ၾကၿပီး၊ 17 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 18 ႏွစ္အရြယ္ ေရာက္သည္အထိ အထက္တန္းေက်ာင္း (သို႔မဟုတ္
‘အလယ္တန္းေက်ာင္း’) ကို တက္ၾကပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေကာလိပ္မ်ား (အႀကီးတန္း အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ား) မွာ
အထက္တန္းေက်ာင္း ေနာက္ဆံုးစာေမးပြအ
ဲ တြက္ ျပင္ဆင္ေနၾကေသာ 11 တန္း ႏွင့္ 12 တန္း
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ပါသည္။
သင္သည္ သင့္ကေလးမ်ားအား အစိုးရေက်ာင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ
ေက်ာင္း၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအား White Pages
၌ စာရင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။
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အစိုးရေက်ာင္းမ်ား၌ အခမဲ့စာသင္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ေက်ာင္းအမ်ားစုမွ ပညာေရး ႏွင့္ အားကစား
အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္စဥ္ေၾကးအနည္းငယ္ကို ေတာင္းခံၾကပါသည္။ မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ခဲတံမ်ား၊
ကေလာင္တံမ်ား၊ ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ားအပါအဝင္ အပိုေဆာင္းပစၥည္းမ်ားကို
ပံ့ပိုးေပးရဖြယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။
ယာယီဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားၾကေသာ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္းလခမ်ားကို
အျပည့္အဝေပးရႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္၊ ၎အား ေက်ာင္း၌ စံုစမ္းၾကည့္ပါ။
အစိုးရမဟုတ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အခေၾကးမ်ားယူၾကၿပီး၊ ၎တို႔သည္
ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုေအာက္တြင္ သို႔မဟုတ္ ၎တို႔၌ ပညာေရးဆိုင္ရာ သီးသန္႔
သေဘာတရားခံယူခ်က္မ်ား ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။ ပုဂၢလိက ပညာေရးအေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္သိရိွရန္၊ သင္
ေရြးခ်ယ္ေသာ ေက်ာင္းသို႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ သက္ဆုိင္ရာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ
အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းယူပါ။
အကယ္၍သင္သည္ ေက်ာင္းမတက္မီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းဆင္းၿပီးေနာက္ သို႔တည္းမဟုတ္
ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း ကေလးထိန္းလိုအပ္ပါက၊ ေက်ာင္း၌ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

ေက်ာင္းအပ္ျခင္း
သင့္ကေလးအား ေက်ာင္းအပ္ရန္၊ ေက်ာင္းကို ဖုန္းဆက္ပါ သို႔မဟုတ္ သြားပါ။ သင္သည္ သင္၏ ဗီဇာ သို႔မဟုတ္
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သင့္ကေလး ေမြးေန႔ ေထာက္အထား ႏွင့္
ယခင္တက္ခဲ့ဘူးေသာ ေက်ာင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားအပါအဝင္ မည္သည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုမဆို
ယူေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းမ်ားကိုလည္း ျပသရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
အခန္း 9၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေက်ာင္းက်ဳိးသုခ ၌ ၾကည့္ပါ။
ေက်ာင္းေရြးခ်ယ္ရာ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားအေၾကာင္းကို
www.myschool.edu.au/ ၌ရိွေသာ MySchool ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေလ့လာသိရိွႏိုင္ပါသည္။

အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုၾကေသာ ကေလးမ်ား
အဂၤလိပ္စာ သင္ယူရန္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ၾသစေၾတးလ်ားတစ္ဝန္းလံုး၌ ကြျဲ ပားၾကပါသည္။
အခ်က္အလက္အပိုမ်ားကို သိရိွရန္အတြက္ သင့္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ပညာေရးဌာန
အာဏာပိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးေက်ာင္းအား ဆက္သြယ္ပါ။
ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Education and Training Directorate

www.det.act.gov.au/teaching_and_learning/e
nglish-as-an-additional-language-or-dialect

NSW

Department of Education

www.schools.nsw.edu.au/gotoschool/az/esl.php

NT

Department of Education

https://nt.gov.au/learning/internationalstudents-and-migrants/english-as-a-secondlanguage-students

ေဒသ
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ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Qld

Department of Education and Training

http://education.qld.gov.au/schools/about/sup
port.html

SA

Department for Education and Child
Development

www.sa.gov.au/topics/education-skills-andlearning/schools/curriculum-andlearning/student-support-programs/englishas-a-second-language

Tas.

Multicultural Access Point

www.multicultural.tas.gov.au/education_and_
english

Vic.

Department of Education and Training

WA

Department of Education

ေဒသ

www.education.vic.gov.au/school/teachers/te
achingresources/diversity/eal/Pages/ealnews
tudent.aspx
http://det.wa.edu.au/curriculumsupport/eald/d
etcms/navigation/program-information/eal-dschool-programs/

ေက်ာင္းမ်ား၌ စကားျပန္မ်ား
အဂၤလိပ္စကားကို အနည္းအက်ဥ္းသာ သို႔မဟုတ္ လံုးဝ မေျပာဆိုတတ္ၾကေသာ မိဘမ်ား ႏွင့္
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ားကို ေက်ာင္း၌
ေဆြးေႏြးသည့္အခါတြင္၊ စကားျပန္တစ္ဦးအား လူကိုယ္တိုင္အသင့္ရိွရန္ စီစဥ္ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသို႔မသြားမီ
TIS National အား (24 နာရီလံုး၊ တစ္ပတ္တြင္ 7 ရက္) 131 450 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ သို႔မဟုတ္
www.tisnational.gov.au တြင္ဖတ္ပါ။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း
Vocational Education and Training (VET) သင္တန္းမ်ားသည္ နည္းပညာ၊ ကုန္သြယ္ေရး ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊
သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔အလုပ္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား တတ္ကၽြမ္းလိုၾကသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။
သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ၊ စီးပြားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အႏုပညာႏွင့္ မီဒီယာ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းႏွင့္
ဧည့္လုပ္ငန္း၊ ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေထာက္ပံပို႔ေဆာင္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊
သတၱတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ႏွင့္ ေက်းလက္စက္မႈလုပ္ငန္းတို႔ကဲ့သို႔ေသာ အပိုင္းအျခား၌
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသင္တန္းမ်ား အမ်ားအျပားရိွပါသည္။
VET သင္တန္းမ်ားကို မတက္ေရာက္မီ သင္ ဆည္းပူးလိုေသာ သင္တန္းမ်ားကို သုေတသနလုပ္သင့္ၿပီး၊
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ မည္သည့္ လက္ရိွကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမွာ ေလ့လာသင္ယူလိုအား ေကာင္းေနျခင္းကို
ေလ့လာဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။ ဤသုေတသနကိုျပဳလုပ္ရာ၌ www.myskills.gov.au တြင္ရိွေသာ MySkills
ဝက္ဘ္ဆိုက္ က လိုအပ္ေသာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
MySkills ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ VET သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးေသာ သင္တန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဆိုင္ရာ
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ေပးပါသည္။ ၎တြင္ Technical and Further Education (TAFE)
ေက်ာင္းမ်ား၊ Adult and Community Education (ACE) အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ Private Registered Training
Organisations (RTOs)တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
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အလယ္တန္းေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ေက်ာင္း၌ မိမိတို႔ ေနာက္ဆံုးႏွစ္မ်ားတြင္ VET သင္တန္းမ်ားကို
သင္ယူႏိုင္ေကာင္းသင္ယူႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။ VET သင္တန္းအတြက္ အဖိုးအခေပးရၿပီး၊ ေက်ာင္းသားမ်ားမွ
စာအုပ္မ်ား၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ား ႏွင့္ ကိရိယာမ်ား ကုန္က်ေငြကို မိမိတို႔ဘာသာ ဝယ္ရႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။
အခ်ဳိ႕ေသာသင္တန္းမ်ားကို တက္ခြင့္ရွိရန္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္းကို
ၿပီးဆံုးေအာင္တက္ရပါမည္။
ဒီပလိုမာ အဆင့္ႏွင့္ ၎၏အထက္ရိွေသာ VET သင္တန္းမ်ား၌ စာရင္းသြင္း ရထိုက္ခြင့္ရိွၾကသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရက VET FEE-HELP ေငြေခ်းမႈအစီအမံကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။
VET FEE-HELP အရ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသျဖင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္
ေက်ာင္းလခမ်ားကို ႀကိဳတင္ေပးရန္မလိုေတာ့ပါ။ VET FEE-HELP အရ ေငြေခ်းထားၾကေသာ
ေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔၏ဝင္ေငြသည္ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ထားခ်က္တစ္ခုထက္ ေက်ာ္လြန္သြားခဲ့လွ်င္၊
ေခ်းငွားထားသည့္ေငြကို အခြန္စနစ္မွတဆင့္ မလုပ္မေန ျပန္ဆပ္ရပါမည္။ ဤေခ်းေငြကို ေလွ်ာက္ထားသည့္အခါ၌၊
သင္ သေဘာတူလက္မွတ္ မေရးထိုးမီ၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို သိရိွရန္မွာ
သင့္တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ VET FEE-HELP ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helppayingmyfees ၌ ၾကည့္ပါ။
နယ္ေျမေဒသ

VET သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း

My Skills Training
Directory

ACT

Skilled Capital

02 6205 8555 www.skills.act.gov.au/?q=skills-training-act

NSW

Smart and Skilled

1300 772 104 www.smartandskilled.nsw.gov.au

NT

Northern Territory
Training Entitlement

www.myskills.gov.au

https://nt.gov.au/learning/adult-education-andtraining/vocational-education-and-training-VET

Department of
Business

08 8999 5511 http://www.vet.nt.gov.au/

Qld

Skills Gateway

1300 369 935 www.skillsgateway.training.qld.gov.au

SA

Work Ready

1800 506 266 www.skills.sa.gov.au/training-learning

Tas.

Skills Tasmania

Vic.

Victorian Training
Guarantee

13 1823

www.education.vic.gov.au/training/learners/vet
/pages/funding.aspx

WA

Future Skills

08 6551 5000

www.futureskillswa.wa.gov.au/studentsparents
/Pages/default.aspx

http://www.skills.tas.gov.au/learners

အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
အခန္း 5၊ အလုပ္အကိုင္ ၌ၾကည့္ပါ
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National Training Complaints Hotline
National Training Complaints Hotline သည္ ဝန္ေဆာင္မႈရၾကသူမ်ားမွ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ႏွင့္
ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း
အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈရသူမ်ားအား ၎တို႔၏တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို
ကူညီေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္း/အာဏာပိုင္/တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ထံသို႔
ရည္ၫႊန္းေပးပါသည္။
အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း နယ္ပယ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးၿပီး၊ ၎တြင္ ဗဟိုအစိုးရ၊
ျပည္နယ္အစိုးရ ႏွင့္ ေဒသအစိုးရမ်ားအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ၊ ကြျဲ ပားျခားနားသည့္ အဖဲ႕ြ အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ
ပါဝင္ပတ္သက္ေနၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈရသူမ်ားအေနႏွင့္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို သတင္းပို႔ရန္ ေခ်ာေမြ႕ၿပီး
႐ိုးစင္းလြယ္ကူေသာနည္းကို ရထိုက္သင့္ၾကပါသည္။
Hotline သည္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို မစံုစမ္းေပးပါ၊ သို႔ေသာ္လည္း အသင့္ေလ်ာ္ဆံုးေသာ အဖြဲ႕အစည္း၊ အာဏာပိုင္
သို႔မဟုတ္ တရားစီရင္ပိုင္ခြင့္အဖြဲ႕ထံသို႔ ယင္း တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးရန္ ေရွ႕ဆက္ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
Hotline အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားကို www.education.gov.au/NTCH
၌ရရိွႏိုင္ပါသည္။
Hotline ကို ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ၊ နံနက္ 8 နာရီမွ ညေန 6 နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္မွာ 13 38 73 ျဖစ္ပါသည္။ စာျဖင့္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို skilling@education.gov.au သို႔
အီးေမးလ္ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ စာတြင္ သင့္အား ဆက္သြယ္ႏိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအပါအဝင္၊ အခ်က္အလက္မ်ား၏
အေသးစိတ္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် ထည့္သြင္းပါ၊ သို႔အားျဖင့္ သင့္ တိုင္တန္းခ်က္ကို ေစ့ေစ့စပ္စပ္
စဥ္းစားသံုးသပ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
TIS National အား 131 450 ၌ ဖုန္းဆက္ျခင္းအားျဖင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈကို ရရိွႏိုင္ပါသည္။ National Training
Complaints Hotline ကို ေတာင္းပါ။

တကၠသိုလ္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားရိွ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ ကမၻာ့အေကာင္းဆံုးစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္္ပါသည္။ ဘြ႕ဲ ႀကိဳသင္တန္းတစ္ခုကို
ၿပီးဆံုးရန္ အမ်ားအားျဖင့္ သံုးႏွစ္ၾကာတတ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ဘြ႕ဲ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ႏွင့္ ဘြ႕ဲ လြန္သင္တန္းမ်ားလည္း
ရိွေသး၍ ၎တို႔ကို ၿပီးဆံုးရန္ ပိုၿပီးၾကာျမင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕သင္တန္းမ်ား၌ အေဝးသင္ (အြန္လိုင္း) ႏွင့္ အခ်ိန္ပိုင္း၊
မိိမိႏွစ္သက္ရာကို ေရြးႏိုင္ပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုၿပီး တိုေတာင္းသည့္ အတတ္ပညာရွင္ဆိုင္ရာ
ဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈသင္တန္းမ်ားကိုလည္း ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားပညာေရးစနစ္ေအၾကာင္းကို ပိုမိုၿပီး သိလိုပါက၊
 အကယ္၍သင္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ပညာသင္ရန္
စဥ္းစားေနလွ်င္ www.studyinaustralia.gov.au ၌ၾကည့္ပါ
 အကယ္၍သင္သည္ ျပည္တြင္းမွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားခံ ဗီဇာ
ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္လွ်င္၊ www.studyassist.gov.au ၌ၾကည့္ပါ
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အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ား အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ ေလ့လာသင္ၾကားေရး
အပိုင္းအနက္မ်ားတို႔ကို ႏိႈင္းယွဥ္ လိုပါက၊ www.qilt.edu.au ၌ လုပ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ တက္ေရာက္ခြင့္ ႏွင့္ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
အတြက္၊ သင့္အေနႏွင့္ သင့္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအတြင္းရိွ
(http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/mytertiarystudyoptions/courses_quals/pages/enrollingin-a-course ၌ရိွေသာ) သင္ ရည္ရြယ္ထားသည့္ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမင့္ သင္တန္းမ်ား
လက္ခံေရးဌာနအား ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။
အဂၤလိပ္စာ အားနည္းမႈရိွၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ တကၠသိုလ္အား ဆက္သြယ္၍ သင္တန္းအတြက္
လိုအပ္ရာ အဂၤလိပ္စာ အဆင့္အတန္းကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသင့္ၾကပါသည္။ ပညာသင္ယူႏိုင္ရာ၌္ သင့္အဂၤလိပ္စာ
ေကာင္းမြန္ေလာက္သည့္ အဆင့္အတန္းရိွျခင္းကို ႀကိဳတင္ေသခ်ာေစေရးအတြက္၊ သင့္အေနႏွင့္
တကၠသိုလ္သင္တန္းသို႔ မတက္ေရာက္မီ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား အစီအစဥ္တြင္ စာရင္းသြင္းရန္
လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
တကၠသိုလ္သင္တန္းစရိတ္မ်ားသည္ တကၠသိုလ္ ႏွင့္ သင္တန္းတို႔အေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားပါသည္။ သင္တန္း၌
သင့္အမည္စာရင္းမသြင္းမီ သင္တန္းစရိတ္ စုစုေပါင္း မည္မွ်ကုန္က်လိမ့္မည္၊ ထိုကုန္က်စရိတ္မ်ားကို
သင္မည္ကဲ့သို႔ေပးမည္၊ ေက်ာင္းစာအုပ္ခမ်ား၊ ေနရာထိုင္ခင္းစရိတ္ ႏွင့္ အေထြေထြ ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္မ်ားကို
သင္မည္ကဲ့သို႔ေပးမည္တို႔ကို သင့္အေနႏွင့္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ျပည္တြင္းေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္၌ ပညာသင္ၾကားျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳသည့္အေနႏွင့္ အစိုးရသည္
တကၠသိုလ္ဝင္ေနရာမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးၿပီး၊ အရည္အခ်င္းျပည့္မီၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား Higher Education
Loan Program (HELP) ကိုရယူႏိုင္ၾကရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အကယ္၍ အရည္အခ်င္းျပည့္မီပါက သင့္အေနႏွင့္
စာသင္ေၾကးကို ႀကိဳတင္ေပးရန္မလိုပါ၊ သို႔ေသာ္ သင့္ဝင္ေငြသည္ အနိမ့္ဆံုး စံသတ္မွတ္ထားခ်က္အရ
ျပန္ဆပ္ႏိုင္စြမ္းရိွမည့္ ပမာဏရိွခဲ့လွ်င္၊ သင့္ HELP အေႂကြးကို အခြန္စနစ္မွတဆင့္ ျပန္ဆပ္ႏိုင္ပါသည္။
ဤစံသတ္မွတ္ထားခ်က္မ်ားအား ႏွစ္စဥ္ ဆႏႈန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ထားၿပီး ၎ကို StudyAssist
(www.studyassist.gov.au) ၌ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံံ့
သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ပညာသင္ၾကားေနစဥ္အေတာအတြင္း အေထာက္အပံ့ရရိွေရးအတြက္ ပထမဦးဆံုး
ဆက္သြယ္ရမည့္ေနရာမွာ သင့္ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းဌာနျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေျခက်ေရးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ကို
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia ၌အျပင္ ေအာက္ပါတို႔တြင္လည္း ရွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္

ဝက္ဘ္ဆိုက္

သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား
Department of Education and Training

www.internationaleducation.gov.au/

Future Unlimited

www.studyinaustralia.gov.au/

Immigration information

www.border.gov.au/Trav/Stud
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ပညာေရး သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္
အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
အကယ္၍သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ပညာသင္လိုလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတက္လိုလွ်င္၊
ပထမဦးဆံုးအဆင့္အျဖစ္ သင့္အရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ အလုပ္အေတြ႕အႀကံဳကို
ေလ့က်င့္ေပးေရးဌာန၊ တကၠသိုလ္ သို႔မဟုတ္ အရည္အခ်င္းမ်ား စိိစစ္ေပးေရး အာဏာပိုင္ တစ္ခုခုအား တရားဝင္
အသိအမွတ္ျပဳခိုင္းလွ်င္၊ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ဖြယ္ရိွမည္။ ၎သည္ သင့္အေနႏွင့္
သင္တန္းဝင္ခြင့္ရရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္လည္းေကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးလုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်ိန္ကို
ေလ်ာ့နည္းေစရန္ပင္လည္းေကာင္း သင့္အား အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွမည္။
အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳျခင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အခန္း 5၊

အလုပ္အကိုင္ ၌ၾကည့္ပါ

ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေရး ေပးေငြမ်ား
Youth Allowance (အသက္ 16 မွ 24 ႏွစ္အရြယ္လူမ်ားအတြက္) ႏွင့္ Austudy (အသက္ 25 ႏွစ္ႏွင့္
ထိုအရြယ္အထက္ရိွၾကသူမ်ား) သည္ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သင္တန္းမ်ားကို အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေနၾကၿပီး၊
ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာ ေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုအတြင္းရိွၾကေသာ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္
ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ လတ္တေလာေရာက္လာၿပီး ေနထိုင္ၾကသည့္ လူသစ္မ်ား အမ်ားစုအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းရသည့္
ကာလ တစ္ခုမွာ အက်ဳံးဝင္ပါသည္။ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္
ဤေစာင့္ဆိုင္းရသည့္ ကာလမွ လြတ္ကင္းၾကပါသည္။ အခ်က္အလက္အပိုမ်ားအတြက္
www.humanservices.gov.au/customer/subjects/payments-students-and-trainees ၌ Centrelink
အား ဆက္သြယ္ပါ။
အခန္း 10၊ သင့္မိသားစု ၌လည္းၾကည့္ပါ

ေက်ာင္းသား ေစ်းေလွ်ာ့ေပး ကတ္မ်ား
အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ား၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ အထက္တန္းပညာေရးေက်ာင္းသားမ်ားအေနႏွင့္
၎တို႔အား ဥပမာ လူထုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေပးရာတြင္
ေစ်းေလွ်ာ့ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ ေက်ာင္းသားကတ္ျပားကို ရပိုင္ခြင့္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။ ေက်ာင္းသားကတ္ျပားကို
ရရိွျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းထံ၌ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။
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လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္း သင္တန္းတိုမ်ား
Adult and Community Education (ACE) သည္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အသက္ 15 ႏွစ္
အထက္ရိွသူမ်ားအတြက္ ပညာေရးသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ ACE သင္တန္းမ်ားသည္
အမ်ားအားျဖင့္ အလြန္ပင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျဖစ္ၿပီး အစြမ္းအစမ်ဳိးစံု ႏွင့္ ေနာက္ခံမ်ဳိးစံုရိွၾကသူမ်ားအတြက္
သင့္ေလ်ာ္မႈရိွပါသည္။ စံနမူနာအားျဖင့္ သင္တန္းကာလသည္ ေျခာက္ပတ္မွ ရွစ္ပတ္အထိ၊ အပတ္စဥ္ ႏွစ္နာရီမွ
သံုးနာရီအထိျဖစ္သည္ သို႔မဟုတ္ တစ္ေန႔လံုးအခ်ိန္ျပည့္ အတန္းတြင္းေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါ၌
သင္တန္းမ်ားကို ညေနပိုင္း သို႔မဟုတ္ စေန၊ တနဂၤေႏြတင
ြ ္ စီစဥ္ေပးပါသည္။
ACE သင္တန္းမ်ားတက္ၿပီးေနာက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အရည္အခ်င္းလက္မွတ္မ်ားကို မရရိွႏိုင္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ၎သည္
တရားဝင္အျဖစ္ ပိုၿပီးသတ္မွတ္ခံရေသာ ပညာသင္ၾကားမႈ ႏွင့္ အလုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေလ့က်င့္မႈမ်ား လမ္းေၾကာင္းကို
ထြင္ေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္။ ACE သည္ အလုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အထားမ်ားကိုလည္း သက္ေသထူႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ေရးကို္ယ္တာ၊ လူေနမႈပံုစံ၊ သို႔မဟုတ္
လူမႈေရးတို႔ျဖင့္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ သင္တန္းတိုမ်ားအား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး၊ သုတ ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ေပးရန္ ပံုစံထုတ္
စီစဥ္ထားပါသည္။ ဥပမာ အႏုပညာ၊ သတင္းနည္းပညာ၊ စီးပြားေရးအေသးစား၊ အျခားဘာသာစကားမ်ား ႏွင့္
အားကစား သင္တန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
Technical and Further Education (TAFE) ႏွင့္ Vocational Education Training (VET) အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳေသာ သင္တန္းတိုမ်ားေရာ၊ စနစ္တက် မစိစစ္ေပးသည့္ တရားဝင္အသိအမွတ္မျပဳေသာ
သင္တန္းတိုမ်ားကိုပါ၊ ပို႔ခ်ေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္။
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5 အလုပ္အကိုင္
ဤအပိုင္းတြင္
 အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြျခင္း
 Centrelink
 အရည္အခ်င္းမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
 လုပ္ငန္းခြင္၌ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ ကာကြယ္ေပးမႈမ်ား
 လုပ္ငန္းခြင္၌ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရး
 အၿငိမ္းစားရံပံုေငြ

အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အလုပ္သမားေစ်းကြက္သည္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ အလြန္မ်ားႏိုင္ပါသည္။ သင္အလုပ္ ဘယ္
ေလာက္ျမန္ျမန္ရႏိုင္မည့္အခ်က္သည္ စီပြားေရး အေျခအေန၊ သင့္အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊
အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္စြမ္း၊ သင္ ရွာေဖြေနေသာ အလုပ္အမ်ိဳးအစားစသည္တို႔အေပၚမူတည္ပါလိမ့္မည္။
အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္မႈသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ ေနရာေဒသမ်ားအေပၚလိုက္၍ ကဲျြ ပားျခားနားမႈရွိႏိုင္ပါသည္။
ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ားတြင္ 'Job Vacancies' (သို႔မဟုတ္ 'Positions Vacant') ဟုေၾကာ္ျငာေလ့ရွိသည္။
အလုပ္လစ္လပ္ေနရာမ်ားကို အြန္လိုင္းအရလည္း စာရင္းတင္ေလ့ရွိသည္။ ပုဂၢလိက အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေပးေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားကို တယ္လီဖုန္း လမ္းညႊန္ စာအုပ္ ႏွင့္ အြန္လိုင္း အလုပ္ရွာေဖြေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္
တင္ျပထားပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ လစ္လပ္သည့္ အလုပ္ေနရာမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး အခမဲ့
အြန္လိုင္း အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ jobactive တြင္ www.jobactive.gov.au/
၌ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
ေစတနာဝန္ထမ္းလုပ္ျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဖြင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အခန္း 12၊ လူမႈေလာက၌

ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၌ၾကည့္ပါ၊

Centrelink
Centrelink သည္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသူမ်ားအား ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္
အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူ၊ အတည္ျပဳထားေသာ ေလ့လာသင္ယူမႈတစ္ခုခုကို ျပဳေနသူ၊ အတည္ျပဳထားေသာ
လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုခု ျပဳလုပ္ေနသူျဖစ္ပါက၊ သင့္အေနႏွင့္ ဝင္ေငြေထာက္ပ့ံမႈ ေပးေငြကို လက္ခံရရိွပိုင္ခြင့္
ရိွေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။
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Centrelink

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

Centrelink ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.humanservices.gov.au

ေျပာင္းေရႊ ႕အေျခခ်သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ႏွင့္
အလည္အပတ္လာၾကသူမ်ာအတြက္

www.humanservices.gov.au/multicultural

သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ အလုပ္ရွာေဖြၾကသူမ်ား

http://humanservices.gov.au/yourlanguage

131 202
132 850

သင့္အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြမႈကို ကူညီရန္ Centrelink မွ jobactive သို႔မဟုတ္ Disability Employment Services
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား (Employment Services Provider) ထံသို႔
လႊဲေျပာင္း ေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။ အကယ္၍သင္သည္ အလွမ္းေဝးေသာေနရာမ်ဳိးတြင္ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက
သင့္အား လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အစီအမံ (Community Development Program)
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။

jobactive
jobactive သည္ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ေပးသည့္အျပင္ ၾသစေၾတးလ်ားတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္
ေနရာ 1700 ေက်ာ္ေက်ာ္၌ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို လုပ္ေပးပါသည္။ jobactive အလုပ္အကိုင္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွ
မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ အံဝင္ဂြင္က် စီမံေပးသည္။ ၎တို႔သည္
ေဒသခံအလုပ္ရွင္မ်ား၊ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ သင္တန္းေပး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရ၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္
က်န္းမာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲၿပီး မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား အလုပ္ရရွိေရးကို ကူညီ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ သင္တန္းမ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္၊ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳ၊ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ျခင္းဆိုင္ရာ အကူအညီ၊
လုပ္အားခ အပိုေဆာင္းေပးေငြ၊ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း၊ အလုပ္သင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ New Enterprise Incentive
Scheme တို႔အတြက္ အကူအညီမ်ားရရိွႏိုင္ပါသည္။ Help for jobseekers ကို
www.employment.gov.au/jobactive-help-job-seekers တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
သင့္ jobactive ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူသည္ သင္အလုပ္ ရွာေတြ႕ၿပီး ထိုအလုပ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းထားႏိုင္ေရးအတြက္
ဘာလုပ္ရန္လိုအပ္မည္ကို လမ္းေၾကာင္းခ်မွတ္ေပးေသာ “အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရးအစီအစဥ္” တစ္ခုကို
ကူညီေရးဆြေ
ဲ ပးပါလိမ့္မည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ ကိုယ္ေရးအက်ဥ္း ေရးသားျခင္း၊ အလုပ္အေတြ႕အၾကဳံမ်ားရရွိေရးႏွင့္
ပညာ အရည္အခ်င္းအသစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ကၽြမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား ရရွိရန္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
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အကယ္၍သင္သည္ ဒုကၡသည္ သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားခံ၍ ဝင္ေရာက္လာသူျဖစ္ပါက
သင္ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ စတင္ေရာက္ရွိေသာေန႔မွစ၍ အလုပ္ရရွိေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အားလံုးကို ရပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။ အျခားေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားအေနႏွင့္မူ ပိုၿပီးကန္႔သတ္မႈရိွသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရပိုင္ခြင့္ရွိေကာင္းရိွႏိုင္မည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္ အလက္မ်ားအတြက္ Centrelink ထံ၌
ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။
သင့္ ေဒသခံ jobactive ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ အား ရွာေတြ႕ရန္ www.jobactive.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ။
(သင့္ေတာ္ေသာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ဗီဇာရွိသည့္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ား
အပါအဝင္) ၾသစေၾတးလ်ား၌ တရားဝင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိသူ မည္သူမဆို အလွမ္းေဝးေသာ
နယ္ပယ္ေဒသမ်ားတြင္ သစ္သီခူးျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ား ရိတ္သိမ္းျခင္းကဲ့သို႔
ရိတ္သိမ္းျခင္းဆိုင္ရာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ႏိုင္ပါသည္။ Harvest Labour Services ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားသည္
jobactive မွတဆင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပ့ံပိုးေပးပါသည္။
jobactive

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

Job Seeker Hotline

136 268

jobactive ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.jobactive.gov.au

အဂၤလိပ္စကားမွအပ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္

www.employment.gov.au/translated-jobactivejobactive ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား factsheets
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ Labour Market Update
ထုတ္ေဝခ်က္
Harvest Labour Services ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား

http://employment.gov.au/australian-labour-marketupdate-publication

www.harvesttrail.gov.au

ေအာက္ပါအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း ကူညီေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္။
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အဖြ႕ဲ အစည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Australian Apprenticeships

13 3873

www.australianapprenticeships.gov.au

Jobguide – လူငယ္မ်ား

www.education.gov.au/job-guide

အလုပ္အကိုင္ရေရးအတြက္
Experience+
အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူဆိုင္ရာ

13 1764

www.employment.gov.au/job-seekers-0

အလုပ္အကိုင္အတြက္
MyFuture – အလုပ္ရွာေဖြျခင္းဆိုင္ရာ

http://myfuture.edu.au

အႀကံေပး ဝက္ဘ္ဆိုက္
အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း
စတင္လုပ္ရန္ အကူအညီ
JobAccess – မသန္မစြမ္းမႈရိွေသာ
အလုပ္သမ်ားအတြက္

13 62 68

www.employment.gov.au/self-employmentnew-enterprise-incentive-scheme-neis

1800 464 800

www.jobaccess.gov.au/people-with-disability

ပညာအရည္အခ်င္းႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
သင့္၌ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔အလုပ္အကိုင္တစ္ခုအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ
အေတြ႕အၾကံဳရွိလွ်င္၊ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အေထာက္အကူျပဳေရးအတြက္ သင္သည္ ၎တို႔အား
တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ သင္ လုပ္ခ်င္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ သင္၏ အသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ယင္းသို႔
အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ လုပ္ျခင္းသည္ သင္၏ အနာဂတ္တြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိကိန္း ႏွင့္ သက္ေမြးလမ္းေၾကာင္း
တိုးတက္ေရးတို႔ကိုလည္း အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မည္။
သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေလ့လာဆည္းပူးရန္ သို႔မဟုတ္ သင္တန္းတစ္ခုခုတက္ရန္ စီစဥ္ပါက
သင္တန္းတက္ခြင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရးအတြက္ သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ယူရမည့္ အခ်ိန္ကာလကို
ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ပင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ သင့္ အရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အေတြ႕အၾကံဳကို အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္ သင္ လုပ္ခ်င္ေကာင္း လုပ္ခ်င္ပါလိမ့္မည္။
အရည္အခ်င္းမ်ား အသိအမွတ္ျပဳခံရေရး သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
http://internationaleducation.gov.au/services-and-resources/pages/qualifications-recognition.aspx
၌ ၾကည့္္ပါ။
သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိစစ္ေပးခံရရန္ ႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳခံရရန္
ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမ်ား မ်ားစြာ ရွိပါသည္။

ႀကိဳတင္၍ သင္ယူတတ္ေျမာက္ထားမႈအ တြက္ အသိအမွတ္ျပဳခံရျခင္း
Recognition of Prior Learning (RPL) ဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ပညာေရး၊ ေလ့က်င့္သင္တန္း၊
အလုပ္အကိုင္အေတြ႕အႀကံဳ ႏွင့္ ဘဝအေတြ႕အႀကံဳမ်ားတို႔အေပၚမွီျငမ္း၍ ရရွိလာေသာ။ အသိပညာႏွင့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို စိစစ္ေပးၿပီး အသိအမွတ္ျပဳေပးေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ သင့္အား
ၾသစေၾတလ်ားႏွင့္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းကို အျပည့္အဝ သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
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RPL စိစစ္ေပးမႈမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ားဆိုင္ရာ Registered Training Organisations (RTOs)မွ
ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ RTOs မ်ားတြင္ အစုိးရပိုင္း သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္း အဆင့္ျမင့္ပညာေရး ပို႔ခ်ေပးသူမ်ား
(တကၠသိုလ္မ်ား) ႏွင့္ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာေရး သင္တန္းဌာနမ်ား ပါဝင္ၾကပါသည္။
သင့္ထံ၌ ေအာက္ေဖာ္ျပပါမ်ားရွိလွ်င္ သင့္၌ RPL အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ ရွိေကာင္းရိွပါလိမ့္မည္။
 ပယ္လယ္ရပ္ျခားမွ ပညာအရည္အခ်င္းတစ္ခုခု၊
 သက္ဆိုင္မႈရိွေသာ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္ အထား၊
 ဝင္ေငြ ရခဲ့ေသာ သို႔မဟုတ္ မရခဲ့ေသာ အလုပ္အကိုင္ အေတြ႕အႀကံဳ၊ ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳ၊ သို႔မဟုတ္
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း အလုပ္အကိုင္တို႔မွ ရရိွခဲ့သည့္ သင္၏ လုပ္ငန္းပိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္
အသိပညာတို႔၏ အေထာက္အထားမ်ား တို႔ျဖစ္ပါသည္။
RTO အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ၎၏ ကိုယ္စားေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလုပ္လုပ္ေသာ
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝသည့္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးသူမ်ားသည္ RPL
စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေပးႏိုင္ပါသည္။ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးသူသည္ သင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ
သီးသန္႔ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေလ့လာၿပီး၊ သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာဆို ေဆြးေႏြးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။
၎တို႔သည္ (သင္၏ တရားဝင္ ပညာေရး ႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ အပါအဝင္) သင္၏ အေထာက္အထားမ်ား၊
အေတြ႕အၾကံဳမ်ား ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို သက္ဆုိင္မႈရိွရာ ၾသစေၾတလ်ား၏ အရည္အခ်င္း သတ္မွတ္မႈမ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ခ်ိန္ဆၾကည့္ျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္းမ်ား
ေဘာင္ရိွသျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ အရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို RTOs မ်ားအားလံုးက
အသိအမွတ္ျပဳၾကပါလိမ့္မည္။
စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးသူသည္ သင္ တင္ျပရန္လိုအပ္ေသာ အေထာက္အထားမ်ားကို သင့္အား ေျပာပါလိမ့္မည္။
ဥပမာ၊ သင္၏ပညာအရည္အခ်င္း သို႔မဟုတ္ သင္တန္း ဆင္းလက္မွတ္၊ အလုပ္ရွင္၏ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊
အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေဆာင္မႈ၏ နမူနာပံုစံမ်ားတို႔၏ မိတၱဴမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
သင္သည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ သင္တန္းဆိုင္ရာ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ၎တို႔အား
ဆက္သြယ္ၿပီး သင္၏ RPL အတြက္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္ ေပးေဆာင္ရန္ အဖိုးအခ
တစ္စံုတစ္ရာရိွႏိုင္ဖြယ္မ်ားကို ေဆြးေႏြး ေမးျမန္းသင့္ပါသည္။ ထိုအဖိုးအခမ်ားတြင္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးခ၊ သင္၏
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳတို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳေပးခတို႔ ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရိွပါလိမ့္မည္။ RPL စိစစ္မႈမ်ားအတြက္
အမ်ားအားျဖင့္ အဖိုးအခမ်ား ေတာင္းေလ့ရွိပါသည္။

RTOs မ်ားအား ဆက္သြယ္ႏိုင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ၎တို႔၏ တည္ရိွေနရာမ်ားကို ေအာက္ပါ
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ သင္ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
 MySkills – www.myskills.gov.au ၌ သင္၏ အရပ္ေဒသတြင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ
သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ပညာေရး သင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းမ်ား (VET)
ကို ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။
 MyFuture – www.myfuture.edu.au - တြင္ တကၠသိုလ္မ်ားအပါအဝင္ ၾသစေၾတးလ်ားရွိ RTO
မ်ားအားလံုးအျပင္၊ RPL ေလွ်ာက္ထားျခင္း လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရာ
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ပါရိွပါသည္။
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ကၽြမ္းက်င္မႈကို စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ား
အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ားအေနႏွင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ အလုပ္အကိုင္တစ္ခု သို႔မဟုတ္
အတတ္ပညာပိုင္းအလုပ္တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၾသစေၾတးလ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွသည့္
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳ ရွိ၊မရွိကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈကို
စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အာဏာပိုင္မ်ားမွ စိစစ္ေပး၍ စာေမးပြမ
ဲ ်ား က်င္းပေပးပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕မႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အာဏာပိုင္
အေျမာက္အျမားသည္ အျခားေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္လည္း စိစစ္ေပးျခင္း၊ စာေမးပြမ
ဲ ်ား
က်င္းပေပးျခင္းေၾကာင့္ သင့္အတြက္ ေအာက္ပါတို႔တြင္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။
 Australian Qualification Framework အရ အရည္အခ်င္းကို ေအာင္ျမင္ရယူျခင္း
 သတ္မွတ္ထားေသာ သီးသန္႔အလုပ္မ်ားအတြက္ လိုင္စင္ရယူျခင္းႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း
 အတတ္ပညာရွင္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕တြင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရေအာင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း
သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ေအာင္ျမင္ရရွိလာေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား
ႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးသည့္ တာဝန္ရွိေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား ၾသစေၾတးလ်ားတြင္
လက္ရိွ၌ 37 ခု ရွိပါသည္။ သင္၏ အလုပ္ သို႔မဟုတ္ အတတ္ပညာအတြက္ အကဲျဖတ္ စိစစ္ေပးႏိုင္မည့္ အာဏာပိုင္
ရွိ၊မရွိကို ေတြ႕ရန္ www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities
၌ရိွေသာ အာဏာပိုင္မ်ားအဖြ႕ဲ စာရင္း တြင္ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လက္မႈပညာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း - ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို
အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
Trades Recognition Australia (TRA) သည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစုိးရ၏ Department of Education and
Training လက္ေအာက္ရွိ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဌာနစိတ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္ Australian Department of
Immigration and Border Protection (DIBP) မွ သတ္မွတ္ထား ေသာ အမ်ိဳးေပါင္း 130 ခန္႔ရွိသည့္ စက္မႈလက္မႈ
အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ လက္မႈလုပ္ငန္းပညာရွင္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးေသာ
အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ TRA မွ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား၏ အေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ၎တို႔ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်မႈ၏
ရလာဒ္မ်ားအေပၚမူတည္၍ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးမႈႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
TRA Trades Recognition Service ႏွင့္TRA Optional Skills Assessment Service တို႔မွ အလုပ္ခန္႔ထားေရးႏွင့္
လိုင္စင္ေပးေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္ကိစၥကို ေဆာင္ရြက္ပါသည္။
TRA မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ Registered Training Organisations (RTOs) သည္ ၾသစေၾတးလ်ား
တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးၿပီးေနာက္ သင့္အား အရည္အခ်င္းလက္မွတ္
ထုတ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား တရားဝင္ အသိအမွတ္ျပဳခံရဖြယ္ ရိွပါလိမ့္မည္ သို႔တည္းမဟုတ္
ၾသစေၾတးလ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရိွေရးအတြက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လိုင္စင္ရရွိေရးအတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သင့္အေနျဖင့္ အပို ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္
လိုအပ္ဖြယ္ရိွမည့္ Offshore Technical Skills Record မွတ္တမ္း သို႔မဟုတ္ ေအာင္ျမင္ရရွိေၾကာင္း
ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို သင့္အား ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။
TRA ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးျခင္းသည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ ရွိ၊ မရွိကို ေဖာ္ထုတ္သိရိွရန္အတြက္
www.tradesrecognitionaustralia.gov.au/PathFinder/Pages/default.aspx တြင္ TRA Pathfinder ၌ ၾကည့္ပါ။
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သင္၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကို www.tradeset.com.au ဝက္ဘ္ဆိုက္အသံုးျပဳ၍ တရားဝင္ စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးခံ
သင့္မသင့္ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ TradeSET တြင္လည္း စူးစမ္းရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
လက္မႈပညာမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

တယ္လီဖုန္း (ၾသစေၾတးလ်ား
ျပင္ပမွဆက္လွ်င္)

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
+61 2 6240 8778
အစိုးရ ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ၊ တနလၤာမွ ေသာၾကာေန႔အထိ၊ နံနက္ 10
နာရီမွ မြန္းတည့္ 12 နာရီအထိ ႏွင့္ မြန္းလြဲ 1 နာရီမွ ညေန 5 နာရီအထိ၊
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ အေရွ႕ပိုင္းေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ (GMT
စံေတာ္ခ်ိန္တြင္ 10 နာရီေပါင္းထည့္ရမည္)

တယ္လီဖုန္း (ၾသစေၾတးလ်ား
ျပင္တြင္းမွဆက္လွ်င္)

1300 360 992
႐ံုးခ်ိန္မ်ားမွာ အထက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္

အီးေမးလ္

traenquiries@education.gov.au

TRA ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.tradesrecognitionaustralia.gov.au

အဆင့္ျမင့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသမ်ားတြင္ အေျချပဳထားေသာ Overseas Qualification Units
(OQUs) သည္ အေထြေထြ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား (ဆိုလိုသည္မွာ၊ မလုပ္မေန အေရးႀကီးေသာ စာသင္ၾကားမႈ၊
ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္မႈ သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ ရွာေဖြေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ မဟုတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား)
အတြက္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ အရည္အခ်င္းမ်ားကို စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးပါသည္။ OQU သည္ Australian Qualification
Framework ကို စံထား၍ သင္၏ အရည္အခ်င္းကို ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံႏွင့္ ညီမွ်သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္
ႏိႈင္းယွဥ္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့ လုပ္ေပးပါသည္။
Department of Education and Training (DET) မွ ပင္လယ္ရပ္ျခား အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္
ႏႈိင္းယွဥ္ေပးေရးအတြက္ အေထြေထြ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားကို ေပးပါသည္။ DET ကို
မဆက္သြယ္မီ သင္၏ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသမွ OQU ထံ၌ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈပါ။ လိုအပ္မႈရိွလွ်င္ OQU က
သင့္အား DET သိို႔ ရည္ညႊန္းေပးပါလိမ့္မည္။
အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

https://internationaleducation.gov.au/Services-AndDepartment of Education and Training Resources/services-for-individuals/Pages/Services-forindividuals.aspx
State and territory Overseas
Qualification Units

https://internationaleducation.gov.au/services-andresources/pages/qualifications-recognition.aspx

ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ပညာသင္ယူခဲ့ၾကေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအနက္ ၎တို႔၏ အရည္အခ်င္းကို
အသိအမွတ္ျပဳခံရေရးအလို႔ငွာ ေပါင္းကူးသင္တန္း တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ၾကသူမ်ားအတြက္
၎တို႔၏ ပညာသင္စရိတ္ ေထာက္ပ့ံေၾကးရပိုင္ခြင့္ ရိွေကာင္းရိွိႏိုင္ပါမည္။ FEE-HELP
ကို ဖုန္းနံပါတ္ 1800 020 108 ၌ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/HELPpayingMyFees/FEE-HELP ၌ ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
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လုပ္ငန္းခြင္ရွိ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေနေသာသူတိုင္း အလုပ္ခြင္၌ အေျခခံ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ ကာကြယ္မႈမ်ားကို
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
ဤရပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ အနိမ့္ဆံုး လုပ္ခ၊ အနားယူရန္ အားလပ္ခ်ိန္၊ နာမက်န္းခြင့္ႏွင့္ သင္၏ အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ရာ
စီရင္ဆံုးျဖတ္ထားခ်က္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သေဘာတူထားခ်က္မ်ားအရ အနိမ့္ဆံုး ရပိုင္ခံစားခြင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။
Fair Work Ombudsman မွ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားအားေပးေသာ
အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခမဲ့ အႀကံဉာဏ္ ႏွင့္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို
www.fairwork.gov.au ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ၾကည့္ပါ။ ၎တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားအျပင္ အျခားေသာ
ဘာသာစကားမ်ားႏွင့္လည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အနိမ့္ဆံုး လစာေပးေငြ
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ား အားလံုးအေနႏွင့္ အနိမ့္ဆံုးလုပ္ခကို ရပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။ လုပ္ခသည္
သင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ၊ သင္၏ အသက္အရြယ္၊ မည္သည့္
စီရင္ဆံုးျဖတ္ထားခ်က္မ်ားအရ အက်ဳံးဝင္မႈရိွသည္ ႏွင့္ သင္၏ လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္
အခ်က္အလက္တို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။
သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အား လုပ္ခကို မွန္မွန္ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္လစာေငြထမ
ဲ ွ အၿငိမ္းစားရံပံုေငြ ႏွင့္
အခြန္ေငြမွလြ၍
ဲ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ မည္သည့္ေငြကိုမွ် ႏုတ္ယူခြင့္မရွိပါ။ သင္ အလုပ္စတင္လုပ္ေသာအခါတြင္
သင္၏ အလုပ္ရွင္အား ႏုတ္ယူေငြမ်ားအေၾကာင္းကို သင့္အား ျပတ္ျပတ္သားသား ရွင္းျပခုိုင္းပါ။ သင္သည္
သင့္လုပ္ခထဲမွ ႏုတ္ယူလိုေသာ ေငြမ်ားကို ႏုတ္ယူရန္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။
လုပ္ခေပးသည့္ေန႔၏ ေနာက္အလုပ္လုပ္ရက္ တစ္ရက္အတြင္း သင့္အား သင္ရသည့္ လုပ္ခေငြစာရင္းကိုလည္း
သင့္အား မလုပ္မေန ေပးအပ္ရပါမည္။

အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ ခ်က္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး၌ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုး စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ ဤစံႏႈန္းမ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာနာရီေပါင္း၊ အခ်ိန္ပို လုပ္ခေငြ၊ အနားယူခ်ိန္၊ နာမက်န္းခြင့္ႏွင့္
အားလပ္ရက္ခံစားခြင့္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

ကိုယ္စားျပဳျခင္းဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမားမ်ားအားလံုးသည္ အလုပ္သမား သမဂၢတြင္ ဝင္ခြင့္ရွိၿပီး ၎ကို
မိမိအား ကိုယ္စားျပဳေပးခိုင္းခြင့္ရွိပါသည္။ သမဂၢမ်ားသည္ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအား လုပ္ခမ်ား၊ အလုပ္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္းကို အၾကံဉာဏ္ေပးပါသည္။ ၎တို႔သည္
လုပ္ငန္းခြင္ျပသနာမ်ားအား ေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ အဖြ႕ဲ ဝင္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ခႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊
အလုပ္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေစ်းညႇိျခင္းတို႔ကို
ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
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သင္သည္ အလုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း သင့္အလုပ္ရွင္အား ေျပာျပစရာမလိုပါ။ သင္သည္
အလုပ္သမားသမဂၢတြင္ ပါဝင္္ေသာေၾကာင့္ သင့္ အလုပ္ရွင္မွ သင့္အား မႏွစ္မ်ိဳ႕စြာ ဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ သင့္အား
အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းတို႔ကို မလုပ္ရပါ။
သင္သည္ အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြဲ႕တစ္ခု၌ ဝင္လိုေသာ္လည္း မည္သည့္ သမဂၢကို ဆက္သြယ္ရမွန္းမသိ
ျဖစ္ေနပါက သင္သည္ www.australianunions.com.au ၌ရိွေသာ Australian Unions ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
Australian Unions သည္ Australian Council of Trade Unions က စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ပးၿပီး အဖြ႕ဲ ဝင္မႈ ႏွင့္
အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေပးပါသည္။ သင့္ထံ၌ သင့္အလုပ္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား၊ ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ၎တို႔မွ ကူညီႏိုင္ပါသည္။

ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈကို ဟန္႔တား ကာကြယ္ေပးျခင္း
သင္၏ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာေရး၊ လိင္၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႏွစ္သက္မႈ၊ မသန္စြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္
အလုပ္သမားသမဂၢ အဖြ႕ဲ ဝင္တစ္ဦးျဖစ္မႈ စသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ခြျဲ ခားဆက္ဆံခံရျခင္း
ႏွင့္ ‘ထိခုိက္နစ္နာရျခင္း’ မရွိေစရန္ သင့္အား ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။

‘ထိခုိက္နစ္နာရျခင္း’ ဆိုသည္မွာ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ေယာက္ အား
 အလုပ္ေပးရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း
 အလုပ္ျဖဳတ္ျခင္း
 ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတက္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားကို မေပးျခင္း
 ရာထူး မတိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္


ေကာင္းသင့္သေလာက္ မေကာင္းေသာ အလုပ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
ခ်မွတ္ေပးခံရျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ခြျဲ ခားဆက္ဆံျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ပတ္သက္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.humanrights.gov.au/employers/good-practice-good-business-factsheets/quick-guide-australiandiscrimination-laws ၌ၾကည့္ပါ။
တို္င္တန္းခ်က္မ်ား ကို
www.humanrights.gov.au/complaints/complaint-guides/what-you-can-complain-about/complaintsabout-discrimination-employment ၌လုပ္ပါ။

အျခားေသာ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
သင္သည္ သင့္အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး (သင့္ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ တစ္ဦးဦးအား)
အရာတစ္ခုခုကို စံုစမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ တိုင္တန္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအား
အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရိွေစခဲ့ျခင္းေၾကာင့္၊ သင့္ အလုပ္ရွင္သည္ သင့္အား မ်က္ႏွာသာ မေပးျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
အလုပ္ျဖဳတ္ပစ္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။

ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
သင့္အေနႏွင့္ သင္ ရရိွေနေသာ လုပ္ခ၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မွန္ကန္မႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းကို
မေသခ်ာပါက၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းလိုပါက သင္သည္ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါတို႔၌ ေတြ႕ရိွႏိုင္ပါသည္။
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ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Fair Work Ombudsman
(အဂၤလိပ္စကားမွအပ

13 1394

www.fairwork.gov.au/contact-us/languagehelp

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္)
Fair Work Ombudsman
အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူမ်ား ႏွင့္

www.fairwork.gov.au/find-help-for/visaholders-and-migrants

ဗီဇာကိုင္ေဆာင္ထားၾကသူမ်ားအတြက္
Australian Unions

1300 486 466 www.australianunions.com.au/

Fair Work Commission

1300 799 675 www.fwa.gov.au/

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရ

www.australia.gov.au/information-andservices/jobs-and-workplace/workingconditions

Department of Immigration and
Border Protection

http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/wor
kplace-rights

လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ
သင့္ထံ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ၿပီး ေဘးကင္းလံုျခံဳေသာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။
အလုပ္သမားမ်ားအားလံုး အလုပ္ရွင္၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို
လုိက္နာရပါမည္။
အကယ္၍သင္သည္ လုပ္ငန္းခြင္၌ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ပါက သင္ထံ၌ အလုပ္သမားေလ်ာ္ေၾကးေငြ ရပိုင္ခြင့္
ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရမ်ား၌ Work Health and Safety (WHS) ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားအတြက္ မူလအဆင့္
တာဝန္ရွိၾကပါသည္။ (ယင္း ဥပေဒမ်ားကို Occupational Health and Safety ဟုလည္းေခၚပါသည္)။ ဤ
ဥပေဒမ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအတြက္ တာဝန္ရိွၾကေသာ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အစိုးရ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား တာဝန္မ်ား ခ်မွတ္ေပးပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္သည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ မရွိဟု ထင္ပါက သက္ဆုိင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြ႕ဲ အစည္း
သို႔မဟုတ္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္ရိွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး တာဝန္ခံ (ရွိပါက) အား ဆက္သြယ္ပါ။ သင္သည္
သင့္အလုပ္သမားသမဂၢကိုလည္း ဆက္သြယ္လိုေသာဆႏၵ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါလိမ့္မည္။
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသပိုင္း ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။
ေဒသ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

WorkSafe ACT

02 6207 3000

www.worksafety.act.gov.au

NSW

WorkCover NSW

13 1050

www.workcover.nsw.gov.au
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ေဒသ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳေရး
ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

NT

NT WorkSafe

1800 019 115

www.worksafe.nt.gov.au

Qld

WorkCover Queensland

1300 362 128

www.worksafe.qld.gov.au

SA

SafeWork SA

1300 365 255

www.safework.sa.gov.au

Tas.

WorkSafe Tasmania

1300 366 322

www.worksafe.tas.gov.au

Vic.

WorkSafe Victoria

1800 136 089

www.worksafe.vic.gov.au

WA

WorkSafe Western Australia

1300 307 877

www.worksafe.wa.gov.au

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Comcare

1300 366 979

www.comcare.gov.au

1300 551 832

www.safeworkaustralia.gov.au/sites
/swa/about/publications/pages/work
ing-safely-in-australia-informationsheet

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Safe Work Australia

သတၱဳတြင္းတူးေဖာ္ေရး ႏွင့္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခိ်ဳ႕စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္
သီးသန္႔ လံုျခံဳေရး ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား ရွိပါသည္။ အလုပ္သမား ေလ်ာ္ေၾကးေငြ ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား
အပါအဝင္ ထိန္းခ်ဳပ္သူမ်ား စာရင္း အျပည့္အစံု ကို သိလိုပါက
www.safeworkaustralia.gov.au/sites/swa/about/who-we-work-with/regulators/pages/whs-regulators
၌ ၾကည့္ပါ။

အၿငိမ္းစား ရံပံုေငြ
အၿငိမ္းစားရံပံုေငြ ဆိုသည္မွာ သင္ အၿငိမ္းစားယူမည့္ ကာလအတြက္ ေငြစုေဆာင္းနည္း တစ္နည္းျဖစ္ပါသည္။ သင္
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ သင့္အလုပ္ရွင္မွ အၿငိမ္းစားရံပံုေငြ ထဲသ႔ိ္ု ေငြထည့္ေပးႏိုင္ၿပီး ၎ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္ အသက္
ေျခာက္ဆယ္ ျပည့္ေသာအခါတြင္ ရယူပိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ အမ်ားစုေသာအေျခအေနတြင္ ဥပေဒသတ္မွတ္ခ်က္အရ
သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အၿငိမ္းစားရံပံုေငြထသ
ဲ ို႔ သင့္ဝင္ေငြ၏ ကိုး ရာခိုင္ႏႈန္းကို
ထည့္ေပးရပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း သင့္ အၿငိမ္းစားရံပံုေငြထသ
ဲ ို႔ အပိုေငြ ထပ္ထည့္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ အၿငိမ္းစားရံပံုေငြထသ
ဲ ို႔ မွန္ကန္ေသာ ပမာဏ ထည့္ေပးေနျခင္း ရိွ၊ မရိွကို သိလိုပါက သင့္
အၿငိမ္းစားရံပံုေငြအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စစ္ေဆးၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္ အလုပ္လုပ္ေနပါက သင့္ အၿငိမ္းစားဘဝအတြက္ အၿငိမ္းစားရံပံုေငြ စုေစာင္းရန္
စဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ။
အၿငိမ္းစားရံပံုေငြ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Australian Taxation Office

13 1020

www.ato.gov.au/super

Australian Securities and
Investments Commission

1300 300 630

www.moneysmart.gov.au/superannuation-andretirement

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ား
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6 ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒ
ဤအပိုင္းတြင္
ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထိုင္ၾကသူမ်ားအားလံုး ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာၾကရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ လက္ခံထားေသာ အခ်ဳိ႕အရာမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး
ႀကီးေလးေသာျပစ္ဒဏ္သင့္ႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေနျခင္းအားျဖင့္ သင့္အား ၾသစေၾတးလ်ား လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္
အလိုက္သင့္ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳၿပီး ျပႆနာမ်ားမွ ကင္းေဝးေစပါလိမ့္မည္။
•

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား

•

အၾကမ္းဖက္မႈ

•

မိသားစုတြင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ ဗလကၠာရျပဳက်င့္ျခင္း

•

သေဘာတူညီမႈ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္ အသက္အရြယ္

•

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား

•

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး

•

အဓမၼ ထိ္မ္းျမားေပးျခင္း

•

အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးဆက္ပြားဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား

•

ေသနတ္လက္နက္မ်ား ႏွင့္ ဓားမ်ား

•

တိရစၧာန္မ်ား ႏွင့္ သဘာဝေတာရုိင္း တိရစၧာန္မ်ား

•

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား

•

အပင္ သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္ ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ တင္သြင္းကုန္မ်ား အေပၚတားျမစ္ထားခ်က္မ်ား

•

အျခားဥပေဒမ်ား

•

ဥပေဒ အေထာက္အပ့ံ

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းမ်ား
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ မည္သည့္ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္ လုပ္ရပ္ မ်ဳိးမဆို ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး
ျပစ္ဒဏ္ထိုက္သင့္ဖြယ္ရိွပါသည္။
ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ လူသတ္မႈ၊ ကို္ယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈ၊ ဗလကၠာရ ျပဳက်င့္မႈ သူတစ္ပါးပိုင္ပစၥည္း
ဖ်က္ဆီးမႈ (သို႔မဟုတ္) ခိုးယူမႈ၊ လက္နက္သံုး၍ လုယက္မႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ (သို႔မဟုတ္) သေဘာတူညီမႈ
ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္ အသက္အရြယ္မမီေသးေသာ သူငယ္မ်ားႏွင့္ ကာမဆက္ဆံမႈ၊ အႏၲရာယ္ရွိစြာ
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္မႈ၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို လက္ဝယ္ထားရွိျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ႏွင့္
လိမ္လည္လွည့္ျဖားမႈ တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ရဲအရာရွိ ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အရာရွိတစ္ဦးဦး (သို႔မဟုတ္) ဗဟုိ အစိုးရ၊ ျပည္နယ္
အစိုးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသခံ အစိုးရ ဝန္ထမ္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးအား လာဘ္ေပးျခင္း(ေငြေပးျခင္း) သို႔မဟုတ္
လာဘ္ေပးရန္ ႀကိဳးစားျခင္းသည္လည္း ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရဝန္ထမ္း အရာရွိမ်ား၏
ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို လႊမ္းမိုးရန္အတြက္ တံစိုးလက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ၿပီး တိုင္ၾကားခံရပါလိမ့္မည္။
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ေသနတ္ကဲ့သ႔ေ
ို သာ လက္နက္မ်ားကို လိုင္စင္မရွိဘဲ ပိုင္ဆိုင္ျခင္း၊ သယ္ေဆာင္ျခင္း မ်ားသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ အမ်ားစုတြင္ အမ်ားျပည္သူအၾကား ဓားကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္အပါအဝင္၊
လက္နက္ျဖစ္လာႏိုင္ရာအလားအလာရွိေသာ အျခားလက္နက္မ်ား သယ္ေဆာင္ျခင္းအေပၚ
တားျမစ္ထားခ်က္မ်ားရွိပါသည္။
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခုတြင္ သို႔မဟုတ္ သင္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစ္စုံတစ္ဦးေသာ္လည္းေကာင္း၊
႐ုတ္တရက္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနပါက တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 000 သို႔ ေခၚဆိုၿပီး “Police” ကို ေတာင္းပါ။
အခန္း 2၊ အကူအညီရယူပါ တြင္ ၾကည့္ပါ။
သင္သည္ ျပစ္မႈ တစုံတရာကို ေတြ႕ျမင္ခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ျပစ္မႈတစုံတရာကို ရဲမွ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ သို႔မဟုတ္
ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ရွိလွ်င္ သင္သည္ www.crimestoppers.com.au ရွိ Crime Stoppers
သို႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ (သို႔မဟုတ္) 1800 333 000 သို႔ တယ္လီဖုန္း ဆက္သင့္ပါသည္။
သင့္အမည္ကို ေျပာျပရန္မလိုပါ။

အၾကမ္းဖက္မႈ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အျခားသူတစ္ဦးအေပၚ အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး
ႀကီးေလးေသာျပစ္မႈတစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူပါသည္။ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသမီး ျဖစ္ေစ အၾကမ္းဖက္ျပစ္မႈမ်ားကို
က်ဴးလြန္ပါက ေထာင္က်ခံရႏိုင္ပါသည္။
ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္းခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္၌ အၾကမ္းဖက္မႈ (မိသားစုတြင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ)
အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈခံရသူမ်ားကို ေထာက္ပ့ံကူညီရန္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားမ်ဳိးစုံရွိပါသည္။

မိသားစုတြင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ ဗလကၠာရျပဳက်င့္ျခင္း
သူတို႔အား စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေစျခင္း သို႔မဟုတ္ သူတို႔၏ လုံျခဳံေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေစျခင္းအားျဖင့္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္
သို႔မဟုတ္ အျခား မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးကို ထိန္းခ်ဳပ္စိုးမိုးရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အျပဳအမူ သို႔မဟုတ္
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားသည္ မိသားစုတြင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈစာရင္းတြင္ ပါဝင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္
မိသားစုတြင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ပါသည္။
 မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း၊ မြန္းၾကပ္ေစျခင္း၊ နာက်င္ေစျခင္း၊
 မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အား မ႐ိွမျဖစ္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးကို ေပးရန္ ျငင္းဆိုျခင္း
 ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အား မိတ္ေဆြ ႏွင့္ မိသားစု ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ ခဲထ
ြ ားျခင္း၊
 ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အား ထပ္တလဲလဲ ေစာ္ကားေနျခင္း သို႔မဟုတ္ အျပစ္ရွာ ေဝဖန္ေနျခင္း၊
 ကေလးမ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနျခင္း၊
ဗလကၠာရျပဳက်င့္ျခင္းသည္ တစ္ဖက္သား၏ သေဘာတူ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ထိုသူအေပၚျပဳလုပ္ေသာ ကာမဂုဏ္
ဆိုင္ရာ အျပဳအမူျဖစ္ပါသည္။ ၎တြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ပါသည္။
 မည္သူအားမဆို အတင္းအဓမၼ ကာမဆက္ဆံခိုင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာမဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကို
အတင္းအဓမၼ လုပ္ခိုင္းျခင္း၊
 မည္သူအားမဆို ညစ္ညမ္းပုံရိပ္မ်ား အတင္းအဓမၼ ၾကည့္ခိုင္းျခင္း၊
 ကေလး တစ္ဦးႏွင့္ ကာမဆက္ဆံျခင္း သို႔မဟုတ္ ကာမဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္း၊
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ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ မည္သူ႔ကိုမဆို ဗလကၠာရျပဳျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ဗလကၠာရျပဳသူ
အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊ ေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုတစ္စု၌၊ အိမ္ေထာင္ဘက္တစ္ခု၌၊
ဆက္ဆံေရးတစ္ခု တည္ေထာင္ထားသည့္ လူမ်ားအၾကား၌ ဗလကၠာရျပဳျခင္းသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ား၌္ အမ်ဳိးသားမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ထပ္တူထပ္မွ် အခြင့္အေရးမ်ားရွိၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒမ်ားအရ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား ႏွင့္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ညီတူမွ်တူျဖစ္သည္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း အၾကမ္းဖက္မႈမွ
ကင္းေဝးစြာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လူမႈဆက္ဆံေရး ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္ ေနထိုင္ပိုင္ခြင့္ရွိၾကပါသည္။
အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနႏွင့္ ၎တို႔အေပၚ ဆိုးရြားစြာ ျပဳမူဆက္ဆံခံရျခင္းႏွင့္ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္
အႏၲရာယ္ျပဳခံရျခင္းမ်ားကို လက္ခံစရာ မလိုိပါ။
သင္ သို႔မဟုတ္ သင္သိသူတစ္ဦးဦး အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနပါလွ်င္ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 000 သို႔ ဆက္ၿပီး “Police”
ကို ေတာင္းပါ။ ၾသစေၾကးလ်ားႏိုင္ငံရွိ ရဲ မ်ားသည္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရၿပီး အားကိုးယုံၾကည္ႏိုင္ပါသည္။
Family Safety Pack စာထုပ္မွ သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္ရန္ ႏွင့္ သင္လိုအပ္ပါက အေထာက္အပ့ံ
ရယူႏိုင္ရာ ေနရာမ်ားကိုလည္း ကူညီရွင္းျပပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္ရာ
ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးစံႏွင့္အညီ စာနာသိတတ္မႈရွိသည့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိၿပီး
ထိုသူမ်ားထံမွ အကူအညီေတာင္းခံျခင္းကို လက္ခံအားေပးပါသည္။ www.dss.gov.au/family-safety-pack တြင္
ဘာသာစကားေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုထားေသာ ယင္းစာထုပ္ကို ရယူႏိုင္ပါသည္။
1800 RESPECT အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ အခမဲ့၊ လွ်ဳိ႕ဝွက္စြာ တယ္လီဖုန္း ႏွင့္ အြန္လိုင္းအရ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္
ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ ႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးပညာေပးသူမွ
သင္ေျပာျပသည္မ်ားကို နားေထာင္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖေပးပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေနာက္
သင္ေနထိုင္ရာေဒသနယ္ေျမအတြင္းရွိ အျခား ကူညီေထာက္ပ့ံေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံသို႔
လဲႊေျပာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ 1800 737 732 သို႔ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.1800respect.org.au တြင္ဖတ္ပါ။
MensLine သည္္ အၾကမ္းဖက္မႈကိစၥမ်ား အပါအဝင္ မိသားစု ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး အခက္အခဲမ်ားကို တာဝန္ယူ၊
စီမံႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားမ်ားကို ကူညီေပးေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 1300 789 978 သို႔ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.mensline.org.au
သို႔ တြင္ၾကည့္ပါ။
အကယ္၍သင္သည္ စကားျပန္တစ္ဦးအား လိုအပ္ပါက၊ ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (TIS National)
ကို 131 450 ၌ အခမဲ့ ဖုန္းဆက္ပါ။ TIS National သည္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္မႈအလုပ္ကို မလုပ္ေပးပါ၊ သို႔ေသာ္
အျခား ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံရန္ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
ေဒသ

အိမ္တြင္း ႏွင့္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Domestic Violence and Sexual Assault - 24 နာရီလံုး ကူညီေရး

1800 200 526
သို႔မဟုတ
1800 737 732
1800 688 009

ဖုန္းလိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ www.1800respect.org.au
တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Child Abuse Prevention Service - 24 နာရီလံုး ကူညီေရး ဖုန္းလိုင္း
သို႔မဟုတ္ www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

တစ္ႏိုင္ငံလံုး
တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Mensline Australia - 24 နာရီလံုး ကူညီေရး ဖုန္းလိုင္း
www.mensline.org.au
Men’s Referral Service
http://mrs.org.au

1300 789 978
1300 766 491
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ေဒသ

အိမ္တြင္း ႏွင့္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ACT

Domestic Violence Crisis Line
http://dvcs.org.au

02 6280 0900

NSW

Domestic Violence Advocacy Service - Sydney Advice Line
www.wlsnsw.org.au/legal-services/domestic-violence-legal-service

02 8745 6999

Domestic Violence Advocacy Service -

1800 810 784

ဆစ္ဒနီျပင္ပမွဆက္လွ်င္ အခမဲ့ျဖစ္သည္

NT

Qld

SA

Tas.

Vic.

WA

Community Services Domestic Violence Line
www.community.nsw.gov.au/parents,-carers-andfamilies/domestic-and-family-violence/domestic-violence-line
Crisis Line
www.ncsmc.org.au/wsas/resources/res_nt.htm
Domestic Violence Counselling Service
www.dawnhouse.org.au/domestic-violence-counselling-service
Women’s Help Line
www.dvconnect.org/womensline
Men’s Help Line
www.dvconnect.org/mensline/
Domestic Violence Crisis Services
www.sa.gov.au/topics/emergencies-and-safety/safety-at-homeand-in-the-community/domestic-violence
Domestic Violence Help Line
www.1800respect.org.au/common-questions/who-can-i-talk-toabout-domestic-family-violence-or-sexual-assault/south-australiacounselling-services/
Family Violence
www.dpac.tas.gov.au/safehomessafefamilies

1800 656 463

Response and Referral – ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ႏွစ္သိမ့္ေပးေရး ႏွင့္

1800 608 122

ေထာက္ပံ့ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
www.dhhs.tas.gov.au/service_information/children_and_families/f
amily_violence_counselling_and_support_service
Eastern Domestic Violence Service
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 9 နာရီမွ ညေန 5 နာရီအထိ
http://edvos.org.au/what-we-do
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
www.iwss.org.au
Immigrant Women’s Domestic Violence Service
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 9 နာရီမွ ညေန 5 နာရီအထိ

1800 019 116
08 8945 6200
1800 811 811
1800 600 636
1300 782 200

1800 800 098

1800 633 937

03 9322 3555

1800 755 988
03 9898 3145

ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္ အႀကံေပးျခင္း ႏွင့္ အေထာက္အပံ့
www.safesteps.org.au
Men’s Referral Service, Richmond,
ဗစ္တိုးရီးယားတြင္ အခမဲ့ဆက္ႏိုင္ပါသည္
http://mrs.org.au/about
Men’s Referral Service, Richmond,
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 9 နာရီမွ ညေန 9 နာရီအထိ

1800 015 188

Women’s Domestic Violence Crisis Service
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Women%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

1800 007 339

1800 065 973
03 9428 2899
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ေဒသ

အိမ္တြင္း ႏွင့္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

Women’s Domestic Violence Crisis Service
ပတ္သ္ ၿမိဳ႕ျပင္ပမွ ဖုန္းဆက္ျခင္းမ်ား

08 9223 1188

Men’s Domestic Violence Helpline
www.dcp.wa.gov.au/CrisisAndEmergency/Pages/Men%27sDomestic-Violence-Helpline.aspx

1800 000 599

မိသားစုအတြင္း ႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ဥပေဒအကူအညီကို
သင့္အေနႏွင့္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဤအခန္း၏ အဆုံး တြင္ၾကည့္ပါ။

သေဘာတူညမ
ီ ႈ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္ အသက္အရြယ္
သေဘာတူညီမႈ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္ အသက္အရြယ္ဆိုသည္မွာ သင္သည္ အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္
ကာမဆက္ဆံရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ သေဘာတူႏိုင္ (ခြင့္ျပဳႏိုင္) ေသာ အသက္အရြယ္ျဖစ္သည္ဟု ဥပေဒက
မွတ္ယူသည့္ အသက္အရြယ္ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသအမ်ားစုတို႔တြင္ သေဘာတူညီမႈ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္အသက္အရြယ္မွာ အမ်ဳိးသမီး ႏွင့္
အမ်ဳိးသား ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ 16 ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ား ႏွင့္ တက္စေမနီးယား တြင္ 17 ႏွစ္
ျဖစ္ပါသည္။
လူႀကီးတစ္ေယာက္သည္ သေဘာတူညီမႈ ေပးပိုင္ခြင့္ရိွေသာ တရားဝင္အသက္အရြယ္ေအာက္
ငယ္ရြယ္သူကေလးမ်ားႏွင့္ ကာမဆက္ဆံလွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ကေလးက သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊
မတူသည္ျဖစ္ေစ ထိုဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ေသာ သူအတြက္ ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားရွိပါသည္။
ထိုဥပေဒမ်ားသည္ လူငယ္မ်ားကို လိင္ပိုင္းအရ ေခါင္းပုံျဖတ္ အျမတ္ထုတ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။
ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ White Pages တြင္ စာရင္းသြင္းထားေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ
က်န္းမာေရး ေဆးခန္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု စီမံကိန္းေဆးခန္းသို႔ ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္
အထက္ပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ပိုမိုသိရွိႏိုင္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ခိုင္မာစြာ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
အိမ္ ႏွင့္ ေက်ာင္း ႏွစ္ေနရာလံုး၌ ကေလးသူငယ္မ်ားကို ႐ုပ္ပိုင္း၊ လိင္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မတရားျပဳခံရျခင္း၊
လစ္လ်ဴရႈခံရျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္း တို႔မွ ဥပေဒအရ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးထားပါသည္။
ကေလးသူငယ္မ်ားအား ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အစီအမံမ်ားကို
မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ထားရပါမည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းကဲ႔သို႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္
စည္းကမ္းေပးျခင္းကို အားမေပး တားျမစ္ထားၿပီး သိသာထင္ရွားေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေပၚေစခဲ့လွ်င္ ၎သည္
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ကေလးမ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ႐ိုက္ႏွက္၍ စည္းကမ္းေပးျခင္းကို
ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခြင့္မျပဳပါ။
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ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕သူမ်ားသည္ ကေလးငယ္တစ္ဦးမွ
အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနသည္ဟု စိုးရိမ္ပူပန္ေနရပါက ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး
အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းသို႔ သတင္းပို႔ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေရး
အေလ့အက်င့္တစ္ခုသည္ ကေလးတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ လူငယ္ တစ္ဦးအား အႏၲရာယ္ျပဳလွ်င္ သို႔မဟုတ္
အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရာရွိလွ်င္ ကေလးမ်ား၏ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးသုခတို႔၏ ေသခ်ာမႈရွိေစရန္
ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားမွ ပါဝင္ပတ္သက္လာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္
သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္ သိကၽြမ္းသူ တစ္ဦးဦးသည္ အၾကမ္းဖက္ခံေနရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေစာ္ကားခံေနရျခင္း မွ
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ပါလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ရဲတပ္ဖဲြ႕ သို႔မဟုတ္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး
ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းသို႔ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါ။
ေဒသ

ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေရး အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား

တစ္ႏိုင္ငံလံုး Child Abuse Prevention Services
http://www.childabuseprevention.com.au/reporting-abuse.html

တယ္လီဖုန္း
24 နာရီလံုး ဝန္ေဆာင္မ
1800 688 009

ACT

ACT Government Community Services
www.communityservices.act.gov.au/ocyfs

1300 556 729

NSW

Community Services Helpline
www.community.nsw.gov.au/preventing-child-abuse-and-neglect

132 111

NT

Department of Children and Families
https://nt.gov.au/law/crime/report-child-abuse

1800 700 250

Qld

Department of Communities, Child Safety and Disability Services
www.communities.qld.gov.au/childsafety/child-safety-services

1800 811 810

SA

Department for Education and Child Development
www.families.sa.gov.au/pages/protectingchildren/HowToNotify

131 478

Tas.

Department of Health and Human Services Hotline
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

1300 737 639

Vic.

Department of Human Services – Child Protection
www.dhs.vic.gov.au/for-individuals/children,-families-and-youngpeople/child-protection

131 278

WA

Department for Child Protection and Family Support
www.dcp.wa.gov.au/pages/home.aspx

1800 199 008
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အဓမၼ ထိ္မ္းျမားေပးျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားရွိ လူအားလုံး၌ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္၊ မျပဳရန္ လြပ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္
တစ္စုံတစ္ဦးကို အဓမၼ ထိမ္းျမားေစျခင္းသည္ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အဓမၼ ထိမ္းျမားေပးျခင္းတြင္ သူတစ္ဦးသည္
ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း၊ အက်ပ္ကိုင္ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ လွည့္စားခံရျခင္းေၾကာင့္ အျပည့္အဝ လြပ္လပ္စြာ သေဘာမတူဘဲ
အိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းျဖစ္သည္။
မည္သူကိုမွ် အျခားတစ္စံုတစ္ဦးအား အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းအရ၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းအရ သို႔မဟုတ္
စိတ္ပိုင္းအရ ဖိအားေပးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ ထိုသို႔ ဖိအားေပးခံရသူ၏ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးစု ေနာက္ခံ၊ လိင္၊
လိင္ႏွစ္သက္မႈ သို႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္ မည္သည့္အရာတစ္ခုႏွင့္မွ်မဆို သက္ဆိုင္မႈ မရိွပါ။
လူတဦးတစ္ေယာက္အား အတင္းအက်ပ္ လက္ထပ္ေပးရန္အတြက္ အျခားတိုင္းျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း
သို႔မဟုတ္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ဤကိစၥကို စီစဥ္ရန္ အျခားသူတစ္ဦးအားခိုင္းေစျခင္းသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ပါသည္။
အသက္ 16 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို လက္ထပ္ရန္ ခြင့္မျပဳပါ။ အသက္ 16 နွစ္ ႏွင့္ 18 ႏွစ္ ၾကား ရွိသူမ်ားမွာ မိဘ
သေဘာတူ ခြင္ျ့ပဳခ်က္ႏွင့္အတူ ၎လက္ထပ္ျခင္းကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳေသာ တရားသူႀကီး သို႔မဟုတ္
ရာဇဝတ္တရားသူႀကီးထံမွ ၾသစေၾတးလ်ား တရား႐ုံးအမိန္႔ျဖင့္သာ လက္ထပ္ႏိုင္ပါသည္။
ၾကားလူ၏ စီစဥ္ေပးမႈအရ လက္ထပ္ျခင္းမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တရားဝင္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လုံးမွ
သေဘာတူညီိပါရမည္။
အဓမၼ ထိမ္းျမားေပးျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေလ့လာရန္ ႏွင့္ အကူအညီလိုအပ္ပါက သင္ကိုယ္တိုင္ ႏွင့္
အျခားသူမ်ားကို ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္အတြက္ www.ag.gov.au/forcedmarriage တြင္ၾကည့္ပါ။
Family Safety Pack (www.dss.gov.au/family-safety-pack) တြင္ အဓမၼ ထိမ္းျမားေပးျခင္း ႏွင့္ အရြယ္မေရာက္မီ
ထိမ္းျမားျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ စာေစာင္ ပါဝင္ပါသည္။
အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ဦးသည္ အဓမၼ ထိမ္းျမားေပးခံေနရသည္ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ
အေနအထား ရွိေနသည္ဟု သင္ယူဆပါလွ်င္ Australian Federal Police အား 131 237 ၌ ဆက္သြယ္ပါ။
ေအာက္ပါ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ားမွလည္း အကူအညီရႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္။
ေဒသ

အဖြ႕ဲ အစည္း ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

တယ္လီဖုန္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

National Sexual Assault, Domestic and Family Violence
Counselling Service
www.1800respect.org.au

1800 737 732

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Family Law Information
1300 352 000
http://www.familycourt.gov.au/wps/wcm/connect/fcoaweb/fam
ily-law-matters/getting-help/migrants-refugees-languagesupport

တစ္ႏိုင္ငံလံုး / Anti-Slavery Australia
www.antislavery.org.au
NSW

02 9514 9662

တယ္လီဖုန္း 131 450
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အဖြ႕ဲ အစည္း ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး / My Blue Sky
www.mybluesky.org.au
NSW
Vic.

တယ္လီဖုန္း
02 9515 8815 သို႔မဟုတ
0481 070 844
(စာသားပို႔ျခင္း)

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
www.ausmuslimwomenscentre.org.au

03 9481 3000

အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးဆက္ပြားဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ား
အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးဆက္ပြားအဂၤါကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္း (female genital mutilation or
cutting (FGM/C)) အေလ့အထ သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
FGM/C တြင္ အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးပြားအဂၤါအျပင္ဖက္ပိုင္းကို တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ အလုံးစုံ ဖယ္ရွားပစ္ျခင္း၊
သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈအေၾကာင္းအရင္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ေဆာင္မႈေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီး မ်ဳိးဆက္ပြားအဂၤါ
အစိတ္အပိုင္းမ်ားတြင္ အျခားဒဏ္ရာ အနာတရျဖစ္ေစျခင္း တို႔ပါဝင္ပါသည္။
FGM/C ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ တစ္စုံတစ္ဦးကို အျခားတိုင္းျပည္သို႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း၊ ပို႔ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ထိုကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အျခားသူတစ္ဦးဦးကို စီစဥ္ခိုင္းျခင္းတို႔သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
FGM/C သည္ ေရရွည္ စိုးရိမ္ရေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေသာ
အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားသည္ ထိုအေလ့အထေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား ရိွေကာင္းရွိႏိုင္ပါမည္။
ေအာက္ပါစာရင္းရွိ ကၽြမ္းက်င္သူ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။
ေဒသ
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တစ္ႏိုင္ငံလံုး

National Education Toolkit for FGM/C in Australia
www.netfa.com.au
Sexual Health and Family Planning
www.shfpact.org.au
Women’s Health Service
www.health.act.gov.au/our-services/women-youth-andchildren/womens-health-service
Women’s Information and Referral Service
www.women.nsw.gov.au
Education Program on FGM
http://www.dhi.health.nsw.gov.au/NSW-Education-Program-onFemale-Genital-Mutilation/NSW-Education-Program-on-FemaleGenital-Mutilation/default.aspx

ACT

NSW

NT

Sexual Assault Referral Centre
www.health.nt.gov.au/sexual_assault_services
Darwin
Alice Springs
Family Planning Welfare Association
www.fpwnt.com.au

တယ္လီဖုန္း

02 6247 3077
02 6205 1078

1800 817 227
02 9840 3877

08 8922 6472
08 8955 4500
08 8948 0144

တယ္လီဖုန္း 131 450
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တယ္လီဖုန္း

Qld

Family Planning Queensland (True)
www.fpq.com.au သို႔မဟုတ္
www.true.org.au
Multicultural Women’s Health – FGM
www.true.org.au/resources/resources-overview/multiculturalwomens-health-female-genital-mutilation-fgm
Women’s Information Service
www.wis.sa.gov.au
Women’s Health Service
www.whs.sa.gov.au
Red Cross - Bicultural Community Health Program
www.redcross.org.au/bi-cultural-health.aspx
Child protection service
www.dhhs.tas.gov.au/children/child_protection_services

07 3250 0240

Tasmania police
www.police.tas.gov.au

131 444

Crime stoppers
http://crimestopperstas.com.au

1800 333 000

Royal Women's Hospital
https://www.thewomens.org.au/health-information/
ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ အခမဲ့ဖုန္းေခၚႏိုင္ပါသည္
South Eastern Centre Against Sexual Assault
www.secasa.com.au
အခမဲ့ေခၚဖုန္း - 24 နာရီလံုး

03 8345 3058
1800 442 007

SA

Tas.

Vic.

အက်ပ္အတည္း

07 3250 0240

1800 188 158
08 8444 0700

1300 737 639

1800 806 292
03 9594 2289

Australian Muslim Women’s Centre for Human Rights
03 9481 3000
http://ausmuslimwomenscentre.org.au/2014/a-guide-for-responsiblereporting-on-female-genital-cutting
WA

Women’s Information Service
1800 199 174
www.communities.wa.gov.au/communities-infocus/women/womens-information-service/Pages/default.aspx
အခမဲ့ေခၚဖုန္း၊ တနလၤာ မွ ေသာၾကာအထိ၊ နံနက္ 9 နာရီမွ ညေန 4 နာရီအထိ
WA Health, FGM Program
08 9340 1557
www.kemh.health.wa.gov.au/health_professionals/WHCSP/gbv.php

ေသနတ္လက္နက္မ်ား ႏွင့္ ဓားမ်ား
ဓား သို႔မဟုတ္ ေသနတ္ကဲ့သို႔ေသာ လက္နက္မ်ားကို သယ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဥပေဒႏွင့္
ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ေသနတ္ ကိုင္ေဆာင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ရန္အတြက္ သင့္တြင္ လိုင္စင္ရွိရပါမည္။
အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို ေသနတ္အသုံးျပဳမႈႏွင့္ ေသနတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဓားမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း အတြက္
ထုံးစံအားျဖင့္ အရြယ္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိပါသည္။
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ ေသနတ္ အသုံးျပဳမႈ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကဲျြ ပားေသာ အစီအမံမ်ား ႏွင့္
ဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။
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တိရစၧာန္မ်ား ႏွင့္ ေတာရုိင္း တိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာဝအပင္မ်ား
အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္မ်ား အတြင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ေဘးမဲ့ေတာမ်ားရွိ မ်ဳိးရင္း တိရစၧာန္မ်ား ႏွင့္ မည္သည့္
တိရစၧာန္ကိုမဆို အမဲလိုက္ျခင္းအား သာမန္အားျဖင့္ ခြင့္မျပဳပါ။
အမဲလိုက္ျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသမ်ားအတြင္း ကဲျြ ပားျခားနားၿပီး
သင္ေနထိုင္ေသာ နယ္ေျမအတြင္း မည္သည့္ဥပေဒ က်င့္သုံးသည္ကို စစ္ေဆးထားသင့္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ ေဒသမ်ားတြင္
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္မ်ားကို အမဲလိုက္ခြင့္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္သည္။ အမဲလိုက္ရန္အတြက္ လိုင္စင္ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္
ရွိထားရန္ သို႔မဟုတ္ အမဲလိုက္ခ ေငြေပးထားရန္ လိုအပ္ႏို္င္ဖြယ္ရိွပါမည္။ ထို႔ျပင္ သင္အသုံးျပဳေသာ မည္သည့္
လက္နက္မ်ားအတြက္မဆို လိုင္စင္ရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပင္လယ္ ႏွင့္ ျမစ္မ်ား အတြင္း အပန္းေျဖ ငါးမွ်ားျခင္းကို အမ်ားအားျဖင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ သို႔မဟုတ္ လိုင္စင္ျဖင့္
မွ်ားခြင့္ျပဳဖြယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။ သင္ဖမ္းမည့္ ငါး၏အရြယ္ ႏွင့္ အေရအတြက္အေပၚတြင္ အေထြေထြ ကန္႔သတ္ျခင္းမ်ား
ရွိပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တိရစၧာန္မ်ားအေပၚ ရက္စက္မႈ၊ လစ္လ်ဴရႈမႈတို႔မွ ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားရွိပါသည္။
တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ငွက္မ်ားကို ႏွိပ္စက္ပါက ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ခုလုံးကိုျဖစ္ေစ
က်ခံရႏိုင္ပါသည္။ ေဒသခံ ဥပေဒမ်ားအရ တိရစၧာန္မ်ားကို အိမ္တြင္ ေမြးထားခြင့္ ေပးသည္၊ သို႔ေသာ္ ၾသစေၾတးလ်ား
မ်ဳိးရင္း တိရစၧာန္မ်ားကို အိမ္တြင္ေမြးျမဴရန္အတြက္မူ သင့္အေနႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ အထူးလိုင္စင္
ရိွရန္လိုအပ္ပါသည္။
အိမ္ေနာက္ေဖးကြက္လပ္တြင္ တိရစၧာန္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းကို တားျမစ္ထားသည္။
အခန္း 12၊ လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၌လည္းၾကည့္ပါ၊

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း ႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးမႈ
ျဖစ္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။
ေဆးရြက္ႀကီး (ေဆးလိပ္၊ ေဆးတံ စသည္)အေၾကာင္း ႏွင့္ ေဆးလိပ္ျဖတ္နည္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ဆရာဝန္မ်ား ႏွင့္ ေဆးေရာင္းခ်သူမ်ား ကဲ့သ႔ေ
ို သာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္အတတ္ပညာရွင္မ်ားထံမွ
ရယူႏိုင္ပါသည္။ Quitline ဖုန္းနံပါတ္ 13 7848 (13 Quit) သို႔မဟုတ္ www.quitnow.gov.au ကဲ့သ႔ေ
ို သာ
ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားထံမွလည္း သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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ကေလးငယ္မ်ားပါရွိေသာ ကားမ်ားအတြင္းႏွင့္ ႐ုံးမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ အေရာင္းဆိုင္ႀကီးမ်ား၊ ေဆး႐ုံမ်ား၊
က်န္းမာေရးေဆးခန္းမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးက်င္းပရာ ေနရာမ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အပါအဝင္
အမ်ားျပည္သူႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အမ်ားစုတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။
အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ငယ္ရြယ္သူ တစ္ဦးဦးကို ေဆးရြက္ႀကီး ထုတ္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္
ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားသည္လည္း ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
အရက္ေသာက္ျခင္းကို ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳထားေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္
အခ်ဳိ႕ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္သာ ျဖစ္ပါသည္။ မည္သည့္ရက္တြင္မဆို ပုံမွန္စံႏႈန္း ႏွစ္ခြက္ထက္ ပိုမေသာက္ရန္
အရက္ေသာက္ျခင္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအရ အႀကံျပဳထားပါသည္။
မည္သူမဆို အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားကို အရက္ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ရွိသူ တစ္ဦးသည္ ကိုယ္ပိုင္အိမ္ရာထဲမွတစ္ပါး အျခားေနရာတြင္ အရက္ေသာက္လွ်င္
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား အေျမာက္အျမားတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္းကို
တားျမစ္ထားပါသည္။
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အခ်ဳိ႕မူးယစ္ေဆးမ်ားကို လက္ဝယ္ရွိထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ အသုံးျပဳျခင္း တို႔ကို
ကာကြယ္တားဆီးရန္ ဥပေဒမ်ားရွိပါသည္။ မူးယစ္ေဆးဥပေဒမ်ားကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းအားျဖင့္္ ေငြဒဏ္၊ ေထာင္ဒဏ္
အပါအဝင္ ျပင္းထန္ေလးနက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကို ထိုက္သင့္ႏိုင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားရွိ
မူးယစ္ေဆးဥပေဒမ်ားသည္ တရားမဝင္မူးယစ္ေဆး သုံးစဲသ
ြ ူမ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္သူမ်ားအၾကားတြင္ ခဲျြ ခားသတ္မွတ္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆး သို႔မဟုတ္ အရက္ ေသာက္သုံးထားေသာအရွိန္ျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ပါသည္။
မူးယစ္ေဆးမ်ား သို႔မဟုတ္ အရက္ ေသာက္သုံးၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္းပါက သင္၏ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
အသိမ္းခံရျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရျခင္း၊ ေထာင္က်ခံရျခင္း သို႔မဟုတ္ ထို အျပစ္ဒဏ္ အားလုံးကို
စုေပါင္းက်ခံရႏိုင္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခန္း 8 သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တြင္လည္း ၾကည့္ရႈပါ။
အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင္ႏွင့္သိကၽြမ္းသူ တစ္ဦးဦးထံ၌ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အရက္
ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာမ်ားရွိပါက သင္၏ ဆရာဝန္၊ ေဒသခံ လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္း က်န္းမာေရးဌာန၊
သို႔မဟုတ္ သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ တြင္းရွိ အရက္ (သို႔) ဖုန္းျဖင့္ မူးယစ္ေဆး ျပႆနာ အကူအညီေပးသူႏွင့္
ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသ

အရက္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ACT

02 6207 9977

NSW

02 9361 8000 (Sydney)
1800 422 599 (နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ေက်းလက္ေဒသ)

NT

08 8922 8399 (Darwin)
08 8951 7580 (ၾသစေၾတးလ်ား အလယ္ပိုင္းေဒသ)
1800 131 350 (ေျမာက္ပိုင္းေဒသအႏွံ႔)

Qld

1800 177 833

SA

1300 131 340
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ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသ

အရက္ ႏွင့္ မူးယစ္ေဆး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးေသာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

Vic.

1800 888 236

Tas.

1800 811 994

WA

08 9442 5000 (Perth)
1800 198 024 (အေနာက္ၾသစေၾတးလ်ား ေက်းလက္ေဒသ)

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ။
အဖြ႕ဲ အစည္း သို႔မဟုတ္ စည္း႐ံုးလႈံ႕ေဆာ္မႈ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

National Tobacco Campaign

www.quitnow.gov.au

Department of Health

www.alcohol.gov.au/

National Drugs Campaign

www.drugs.health.gov.au/

Australian Drug Information Network

www.adin.com.au/content.asp?Document_ID=38

အပင္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိရစၧာန္ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တင္သြင္းကုန္မ်ား အေပၚ
တားျမစ္ထားခ်က္မ်ား
အကယ္၍ သင္သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွတဆင့္ ဝယ္ယူလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ား သို႔ / မွ
ခရီးသြားပါက အပင္မ်ား သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္မ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္း၊ တင္သြင္းႏိုင္ျခင္းတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး
စည္းကမ္းမ်ား မ်ားရွိပါသည္။ www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers
၌ၾကည့္ပါ။
သင္ သယ္ေဆာင္ေသာ အိတ္မ်ားအတြင္းပါ ပစၥည္းမ်ားသည္
ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ ႏွင့္ သဘာဝအပင္မ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္းရွိ၊မရွိ
www.environment.gov.au/biodiversity/wildlife-trade/travellers-shoppers/tourist-souvenirs
၌ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတြင္း သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္သည့္ အပင္မ်ား၊ တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ဥပေဒမ်ားလည္းရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတြင္း ခရီးသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိပါက
သင္ခရီးဆံုးေနရာသို႔ သယ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည့္ အရာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
www.quarantinedomestic.gov.au/ တြင္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးပါ။

အျခားဥပေဒမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေသဒဏ္ မရွိပါ။
စည္းကမ္းမဲ့ အမႈိက္ပစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းေစျခင္း သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ ဆူညံသံမ်ား အလြန္အကၽြံျပဳလုပ္ျခင္း တို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။
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အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ား
အိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ အျငင္းပြားမႈမ်ား ပံုစံအေျမာက္အျမားသည္လည္း ဥပေဒမ်ားအတိုင္း
လိုက္နာရပါမည္။ တရား႐ုံးသို႔မတက္ဘဲ အျခားနည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္
ကူညီေပးႏိုင္ေသာ အျငင္းပြားမႈ ေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္းေပးျခင္း ႏွင့္ ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Conflict Resolution Service

www.crs.org.au/pdf/Healthy_neighbourhoods_broch
ure.pdf

NSW

Information about the law in NSW

www.legalanswers.sl.nsw.gov.au/guides/neighbour
s/

NT

Community Justice Centre

www.cjc.nt.gov.au/

Qld

Queensland Government

www.qld.gov.au/law/housing-and-neighbours/

SA

Legal Services Commission of SA

www.lawhandbook.sa.gov.au/ch31s01.php

Tas.

Hobart Community Legal Service

www.hobartlegal.org.au/tasmanian-lawhandbook/community-andenvironment/neighbourhood-disputes/introduction

Vic.

Victoria Legal Aid

www.legalaid.vic.gov.au/find-legalanswers/disputes-with-neighbours

WA

Legal Aid WA

www.legalaid.wa.gov.au/InformationAboutTheLaw/
Homes/neighbours/Pages/NeighboursCommonPro
blems.aspx

ေဒသ

အခန္း 12၊ လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၌လည္းၾကည့္ပါ၊

ဥပေဒ အေထာက္အကူ
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ အားလုံးတို႔တြင္ လူအမ်ားကို ၎တို႔၏ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ားကို အသိေပးၿပီး
တရားစီရင္မႈစံနစ္အား ရယူအသံုးျပဳမႈကို ကူညီျမႇင့္တင္ေပးေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားရွိပါသည္။
Legal Aid အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ အမႈသည္မ်ားကို ျပစ္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊
မိသားစု ၿပိဳကဲမ
ြ ႈ၊ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္း၊ စိတ္က်န္းမာေရး၊ လူမႈဖူလုံေရး၊ ေၾကြးၿမီ ႏွင့္
ယာဥ္စီးကမ္းေဖါက္ဖ်က္ျခင္း ျပစ္မႈမ်ားတို႔တြင္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဉာဏ္ ႏွင့္ အကူအညီ ေပးပါသည္။
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ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္
ေဒသ

ဥပေဒ
အက်ဳိးေဆာင္လုပ္ငန္း အဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Legal Aid ACT

1300 654 314

www.legalaidact.org.au/

NSW

Legal Aid NSW

1300 888 529

www.legalaid.nsw.gov.au/

NT

Northern Territory Legal Aid Commission

1800 019 343

www.nt.gov.au/ntlac

Qld

Legal Aid Queensland

1300 651 188

www.legalaid.qld.gov.au/

SA

Legal Services Commission of South
Australia

1300 366 424

www.lsc.sa.gov.au/

Tas.

Legal Aid Commission of Tasmania

1300 366 611

www.legalaid.tas.gov.au/

Vic.

Victoria Legal Aid

1300 792 387

www.legalaid.vic.gov.au/

WA

Legal Aid W estern Australia

1300 650 579

www.legalaid.wa.gov.au/

လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားသည္ အမႈကိစၥမ်ဳိးစုံအတြက္ ဥပေဒေရးရာအၾကံဉာဏ္ ႏွင့္
အကူအညီေပးပါသည္။ အခ်ဳိ႕သည္ သင္၏ တရားဝင္လုပ္ပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္းကို သင့္အေနႏွင့္
ပိုမိုေလ့လာႏိုင္ရန္ လူမႈအဖဲ႕ြ အစည္းသင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဥပေဒေရးရာ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

National Association of Community Legal Centres

www.naclc.org.au/

Children’s and Youth Law Centre

www.lawstuff.org.au/

Women’s Legal Services

www.wlsa.org.au/
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7 အိမ္ရာ
ဤအပိုင္းတြင္
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေနထိုင္ရန္ အိမ္ရာကို ရွာေဖြရ ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး အိမ္ငွားခမွာလည္း ေစ်းႀကီးႏိုင္ပါသည္။
လူဦးေရမ်ားေသာ မိသားစုႀကီးမ်ားအတြက္ ၎တို႔၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေရရွည္ေနထိုင္ရန္
ေနရာထိုင္ခင္းကို ရရွိရန္ အထူးသျဖင့္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ ရရွိႏိုင္မႈကို ခ်ိန္ဆရန္
လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွၿပီး ရရွိႏိုင္ရာအိမ္ကို ယူလိုက္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါမည္။
 အခ်ိန္တို ေနထိုင္ရန္ ေနရာထိုင္ခင္း
 ပုဂၢလိကအိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္း ငွားျခင္း
 အိမ္ရာ အကူအညီ
 အိမ္ငွားသူ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ား
 အိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္း ဝယ္ျခင္း
 မရွိမျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
 အိမ္ေထာင္စု အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးခ်ျခင္း
 စာပို႔စနစ္

အခ်ိန္တို ေနထိုင္ရန္ ေနရာထိုင္ခင္း
သင္ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ သင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားႏိုင္သည့္ အခ်ိန္တိုေနရာထိုင္ခင္း
ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။
 အေဆာင္မ်ား ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးထားေသာ ဟိုတယ္မ်ား
 အကယ္၍ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေနပါက အေျခခ်ရန္ စီစဥ္ေနစဥ္အတြင္း
သင့္အေနႏွင့္ ယာယီေက်ာင္းသားအိမ္ရာကို ရယူအသုံးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရိွမည္။ သင္တက္ေရာက္ေနေသာ
တကၠသိုလ္မွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသား အေထာက္အကူျပဳ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေျပာဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ယင္းတို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေက်ာင္းသားမ်ား ေနရာထိုင္ခင္းေရြးခ်ယ္မႈမ်ား အတြက္
www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/accommodation ၌ၾကည့္ပါ။
 ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားအဆင့္ ေနထိုင္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍
အၾကမ္းဖ်င္းသိရန္အတြက္ www.studyinaustralia.gov.au/global/live-in-australia/living-costs
၌ၾကည့္ပါ။
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ပုဂၢလိကအိမ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုက္ခန္း ငွားျခင္း
အိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္း ငွားျခင္းကို အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ား၏ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အိမ္ေျမရာ
အက်ဳိးေဆာင္မ်ားမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိၾကပါသည္။ သင္သည္ ပုဂၢလိက အိမ္ပိုင္ရွင္ထံမွလည္း
တိုက္႐ိုက္ငွားႏိုင္ပါသည္။ ငွားရမ္းရန္ရွိသည့္ အိမ္ရာအေဆာက္အဦမ်ားကို အြန္လိုင္း ႏွင့္ သတင္းစာတြင္ရိွ ‘To let’
ႏွင့္ ‘Accommodation vacant’ က႑မ်ား၌ ေၾကာ္ျငာပါသည္။ အိမ္ေျမရာ အက်ဳိးေဆာင္ ႐ုံးခန္းမ်ားသို႔လည္း
သြားေရာက္ၿပီး ငွားရမ္းမည့္ အိမ္ရာအေဆာက္အဦ အလြတ္မ်ား၏ စာရင္းကို ၾကည့္႐ႈရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။
အငွားစာခ်ဳပ္’ (lease) သို႔မဟုတ္ ‘အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္ျခင္းသေဘာတူညီခ်က္’ (residential tenancy agreement)
သည္ အိမ္ငွားႏွင့္အိမ္ရွင္အၾကား တရားဝင္ေရးသားထားေသာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အငွားကာလကို
ေျခာက္လ သို႔မဟုတ္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္လ အတြက္သတ္မွတ္ေလ့ရွိၾကေသာ္လည္း လက္မွတ္မေရးထိုးမီ သင့္အေနႏွင့္
အခ်ိန္ကာလကို ညႇိနႈိင္းပိုင္ခြင့္ရိွပါသည္။ သတ္မွတ္ကာလ ၿပီးဆုံးပါက အငွားစာခ်ဳပ္ကို
အသစ္ျပန္လည္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖြယ္ရိွပါမည္။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ထားရွိျခင္းဆိုသည္မွာ အိမ္လခ ပမာဏ၊ အိမ္လခကို
မျဖစ္မေန ေပးရမည့္အခ်ိန္၊ အသုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေရ၊ ဓာတ္ေငြ႕ အသုံးျပဳခ၊
အမႈိက္သိမ္းက်ဳံးခ ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္ခမ်ားကို မည္သူကေပးေဆာင္မည္၊ အိမ္ကို
ဝင္ေရာက္စစ္ေဆးမည့္အႀကိမ္မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ ထားရွိခြင့္ျပဳ၊မျပဳ ႏွင့္ အိမ္တြင္ သင္ေနထိုင္ႏိုင္ေသာ
အခ်ိန္ကာလ အပိုင္းအျခားစသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႀကိဳတင္၍သေဘာတူညီမႈ ရယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
စာခ်ဳပ္္တြင္ သင္ေနႏိုင္သည့္ အခ်ိန္ကာလထက္ ပိုၿပီးေနရန္ ကတိမေပးပါႏွင့္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္
သေဘာတူထားၿပီးျဖစ္ေသာ ကာလမတိုင္မီ္ သင္ထြက္ခြါပါက ကုန္က်စရိတ္မ်ား သိသိသာသာရွိႏိုင္ပါသည္။
(“အငွားစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳိးေဖါက္ျခင္း” (breaking a lease) ဟု လူသိမ်ားၾကပါသည္)။
ငွားရမ္းေနထိုင္သည့္ အစပိုင္းတြင္ သင္သည္ အိမ္လခကို အမ်ားအားျဖင့္ တစ္လႀကိဳတင္၍ ေပးရေလ့ရိွၿပီး အိမ္ငွားခ
စရန္ေငြကိုလည္း ေပးရေလ့ရိွပါသည္။ အိမ္ငွားခ စရန္ေငြ ဆိုသည္မွာ အိမ္ရွင္ကိုေပးရေသာ စရန္ေငြျဖစ္ပါသည္။
ျပည္နယ္ နွင့္ ေဒသမ်ားအလိုက္ ေငြပမာဏ ကြာျခားမႈရွိပါသည္။ အိမ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေျမရာ အက်ဳိးေဆာင္မွ ထို
စရန္ေငြ ကို သင္၏ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသရွိ အိမ္ငွားရမ္းေနထိုင္မႈ စရန္ေငြမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေသာ
အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းထံသို႔ မလုပ္မေန ေပးသြင္းရပါသည္။ ထိုအိမ္မွ သင္ ထြက္ခြါသည့္အခါ၌ အကယ္၍ အိမ္လခ
အေႂကြးမရိွဘဲ အိမ္ကလည္း သန္႔ရွင္းၿပီး အပ်က္အစီးမရွိခဲ့ပါက စရန္ေငြကို သင့္အား ျပန္အမ္းပါလိမ့္မည္။
သင္ ဝင္ေရာက္ေနထိုင္မည့္ အိမ္ရာအေဆာက္အဦသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ ၎၏ လက္ရွိမ်က္ျမင္အေျခအေန ႏွင့္ လက္ရိွ
ပ်က္စီယိုယြင္းေနမႈ တစ္စံုတစ္ရာကို ‘အေျခအေနတင္ျပခ်က္’ (condition report) ဟုေခၚသည့္ စာရြက္စာတမ္းတြင္
မွတ္တမ္းတင္ထားပါသည္။ ဤမွတ္တမ္းကို သင္ႏွင့္ အိမ္ပိုင္ရွင္ သို႔မဟုတ္ အိမ္၊ျခံေျမ အက်ဴိးေဆာင္ မွ
ျဖည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအိမ္မွ သင္ေျပာင္းေရႊ႕ထြက္သြားသည့္အခါ၌ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္
အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ မည္သည့္ပ်က္စီးမႈမ်ဳိးကိုမဆို အိမ္ရွင္အား အသိေပးသင့္ၿပီး အိမ္ကို
တစ္စုံတစ္ရာေျပာင္းလဲမႈ မျပဳမီ္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံသင့္ပါသည္။ အိမ္ျပဳျပင္ျခင္းမ်ားကို အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားက
အမ်ားအားျဖင့္ တာဝန္ယူရပါသည္။

လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေနာက္္ အငွားစာခ်ဳပ္သည္ ဥပေဒအရ တရားဝင္ျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ သင္သည္
အိမ္ရာအေဆာက္အဦကို စစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းမျပဳဘဲ၊ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လုံးလုံးလ်ားလ်ား
သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္းမရွိဘဲ ယင္းအငွားစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။
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သင့္အား အိမ္ရာအေဆာက္အဦကို အျခားသူတစ္ဦးအား ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းရန္ (ဆိုလိုသည္မွာ၊ အငွားစာခ်ဳပ္တြင္
အမည္မပါသည့္ အျခားသူတစ္ဦးအား ငွားရမ္းရန္) ႏွင့္ ေရရွည္ ဧည့္သည္မ်ားအား လက္ခံထားရန္ ခြင့္မျပဳပါ၊
ယင္းအေၾကာင္းမွာ တရားဝင္သတ္မွတ္ထားေသာ ေနထိုင္သူဦးေရထက္ က်ာ္လြန္နိုင္ဖြယ္ရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။
ေရတိုကာလအတြက္ ဧည့္သည္မ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္အိမ္ေျပာင္းရန္ အစီအစဥ္ရွိပါက သင့္အိမ္ရွင္အား လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြက္
ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရပါမည္၊ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ အနည္းဆုံး ေလးပတ္ သို႔မဟုတ္ အငွားစာခ်ဳပ္ပါ
သတ္မွတ္ခ်က္အတိုင္းျဖစ္ပါသည္)။

အိမ္ရာ အကူအညီ
ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားသည္ အိမ္ငွားခ စရန္ေငြ ႏွင့္ ပထမဦးဆုံးလ အိမ္လခကို ႀကိဳတင္ေပးရန္ အကူအညီမ်ားအတြက္
အစိုးရထံမွ ယာယီေနရာထိုင္ခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြေရးေၾကးေရး အကူအညီကို ရယူ ခံစားခြင့္ ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။
Rent Assistance ဆိုသည္မွာ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား မိမိတို႔၏ အိမ္လခေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ၎တို႔အား ကူညီေပးေသာ
အစိုးရ ေပးေငြတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (www.humanservices.gov.au/rentassistance)

အစိုးရ အိမ္ရာ
အကယ္၍ သင္သည္ Centrelink ေပးေငြမ်ား ရရွိေနပါက သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြနည္းသူ တစ္ဦးျဖစ္ပါက
အစိုးရမွပိုင္ဆိုင္ေသာ အစိုးရ အိမ္ရာကို ငွားရမ္းေနထိုင္ရန္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ အစိုးရ အိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ပါက အိမ္ငွားခကို ပုဂၢလိက အိမ္ငွားခ ေအာက္ေလ်ာ့နည္းေသာ
ေထာက္ပ့ံေၾကးျဖင့္ အိမ္လခေပးရပါလိမ့္မည္။
အစိုးရ အိမ္ရာ ရရွိရန္ ေစာင့္ဆိုင္းရေသာအခ်ိန္သည္ သင္ေနထိုင္လိုေသာေနရာ၊ သင့္အိမ္ေထာင္စုအရြယ္အစား ႏွင့္
သင္၏ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနမႈအေနအထား စသည္တို႔ေပၚတြင္ မူတည္၍ ကဲျြ ပားႏိုင္ပါသည္။ ေစာင့္စားခ်ိန္မွာ
အလြန္ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္
ေဒသ

အိမ္ရာ အာဏာပိုင္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Housing and Community
Services

133 427

www.communityservices.act.gov.au/hcs

NSW

Housing NSW

1300 468 746

www.housing.nsw.gov.au

NT

Department of Housing

08 8999 8814

https://nt.gov.au/property/public-housing

Qld

Department of Housing
and Public Works

13 74 68

www.qld.gov.au/housing/publiccommunity-housing

SA

Housing SA

131 299

www.housing.sa.gov.au
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ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္
ေဒသ

အိမ္ရာ အာဏာပိုင္
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Tas.

Housing Tasmania

1300 135 513

www.dhhs.tas.gov.au/housing

Vic.

Office of Housing

1300 650 172

www.housing.vic.gov.au/public-housing

WA

Department of Housing

1800 093 325

www.housing.wa.gov.au

အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ျခင္းအတြက္ အိမ္ရာ အကူအညီ
အကယ္၍ သင္သည္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ ျဖစ္ပါက သို႔မဟုတ္ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္မည့္ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ေနပါက
ေအာက္ပါစာရင္းတြင္ပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အေရးေပၚေနရာထိုင္ခင္း ရရန္ အကူအညီေပးျခင္း
သို႔မဟုတ္ အကူအညီရယူရန္ အျခားသူမ်ားထံသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ေဒသ

ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲ အစည္း ႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္

တယ္လီဖုန္း

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Homelessness Australia
www.homelessnessaustralia.org.au/index.php/are-you-homeless

02 6247 7744

ACT

FirstPoint
www.firstpoint.org.au

1800 176 468

NSW
NT
Qld

SA

Link2Home
www.facs.nsw.gov.au/about_us/news/link2home
ShelterMe
www.shelterme.org.au
Homeless Hotline
www.qld.gov.au/housing/emergency-temporaryaccommodation/homeless-persons-information-qld/
Help in Crisis Situations
www.sa.gov.au/topics/housing-property-andland/housing/emergency-shelter-and-homelessness/accessingservices

1800 152 152

1800 474 753

1800 003 308

Tas.

Housing Connect
www.dhhs.tas.gov.au/housing/housing_connect

1800 800 588

Vic.

Crisis and emergency accommodation
www.housing.vic.gov.au/crisis-and-emergency-accommodation

1800 825 955

WA

Homelessness Advisory Service
www.housing.wa.gov.au/housingoptions/homelessadvisoryservice

1800 065 892

အိမ္ငွားသူ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႏွင့္ တာဝန္မ်ား
အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားကို ၎တို႔၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္မ်ားအေပၚတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံျဖင့္
အႀကံဥာဏ္ေပးသည့္ အစိုးရ အာဏာပိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ား အားလုံးတြင္ ရွိပါသည္။
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ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

အိမ္ရာ ႏွင့္ တရားမွ်တစြာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ အဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ACT

Access Canberra
www.accesscanberra.act.gov.au/app/answers/service/images/favicon
.ico

13 22 81

NSW

NSW Fair Trading
www.fairtrading.nsw.gov.au/ftw/Tenants_and_home_owners/Renting
_a_home.page

13 32 20

NT

Consumer Affairs
www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForConsumers/ResidentialTenencies

1800 019 319

Qld

Residential Tenancies Authority
www.rta.qld.gov.au/

1300 366 311

SA

Consumer and Business Services
www.sa.gov.au/topics/housing-property-and-land/housing/rentingand-letting/renting-privately

131 882

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading
www.consumer.tas.gov.au/renting

1300 654 499

Vic.

Consumer Affairs Victoria
www.consumer.vic.gov.au/housing-andaccommodation/renting/during-a-lease-or-residency/rent-and-otherpayments/rent-receipts

1300 558 181

WA

Department of Commerce
www.commerce.wa.gov.au/publications/tenant-guide-renting-homewa

1300 304 054

ေဒသ

အိမ္ငွားေနထိုင္သူမ်ားကို အၾကံဥာဏ္ေပးသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖဲြ႕အစည္းမ်ားလည္း
ေအာက္ပါအတိုင္း ရွိပါသည္။
ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

အိမ္ငွားမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Tenants’ Union ACT

02 6247 2011

www.tenantsact.org.au/contactUs/Tenan
ts-Advice-Service

NSW

Tenants NSW

NT

NT Tenants’ Advice Service

1800 812 953

www.dcls.org.au/legal-and-advocacyservices/tenants-advice

Qld

Tenants Queensland

1300 744 263

http://tenantsqld.org.au/info-for-tenants

SA

Tenants Information and
Advisory Service

1800 060 462

www.syc.net.au/tias/overview

Tas.

Tenants Union of Tasmania

1300 652 641

www.tutas.org.au

Vic.

Tenants Union of Victoria

03 9416 2577

www.tuv.org.au

ေဒသ

www.tenants.org.au
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ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္

အိမ္ငွားမ်ား၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ား

တယ္လီဖုန္း

Tenancy WA
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အိမ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူျခင္း
ေရာင္းရန္ အိမ္ သို႔မဟုတ္ တိုက္ခန္းမ်ားကို သတင္းစာ ႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာေလ့ရွိပါသည္။ အိမ္ေျမရာ
အက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေရာင္းရန္ရွိေသာ အိမ္ရာအေဆာက္အဦမ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ အိမ္တစ္လုံး ဝယ္ယူမည္ဆိုပါက သင့္အေနႏွင့္ ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသ အစိုးရ၏ ပထမဦးဆုံးအိမ္ပိုင္ရွင္ေထာက္ပ့ံေၾကး ကို ရပိုင္ခြင့္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
(www.firsthome.gov.au/ တြင္ၾကည့္ပါ)။
အကယ္၍ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူ မဟုတ္ပါက အိမ္ဝယ္ရန္အတြက္
ႏိုင္ငံရပ္ျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို လိုအပ္ပါသည္။ (www.firb.gov.au/real-estate/ တြင္ၾကည့္ပါ။)
အိမ္ရာအေဆာက္အဦ ဝယ္ယူရန္အတြက္ သင္ ေငြေခ်းရန္လိုအပ္ပါက သင္၏ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ အျခား
ဘ႑ာေရးအဖဲြ႕အစည္းအား ဆက္သြယ္ပါ။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အိမ္ရာအေဆာက္အဦ ဝယ္ယူေသာအခါတြင္
လူအမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္ကိစၥရပ္ကို စီမံေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒကၽြမ္းက်င္သူကို အသုံးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အားလုံးကို
လုံးလုံးလ်ားလ်ား နားမလည္မဘဲ မည္သည့္ စာခ်ဳပ္ကိုမွ် လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။
အိမ္ရာအေဆာက္အဦ ဝယ္ယူျခင္း ဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.australia.gov.au/information-and-services/family-and-community/housing-and-property ၌ၾကည့္ပါ။

မရွိမျဖစ္ အိမ္ေထာင္စု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အိမ္ ဝယ္ယူေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ငွားရမ္းေနထိုင္သည္ျဖစ္ေစ အိမ္သို႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေရ၊
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ ကဲ့သို႔ေသာ အိမ္ေထာင္စု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ထိုဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားမွာ သင္ေနထိုင္ရာအရပ္ကို မူတည္ၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ တယ္လီဖုန္းလမ္းညႊန္ ၌ စစ္ၾကည့္ပါ။
အိမ္အသစ္သို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ သင့္အေနႏွင့္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံသို႔ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔ ႀကိဳတင္ၿပီး
အသိေပးထားရန္လိုအပ္ပါသည္။
အိမ္ေထာင္စု ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားႏွင့္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ ထိုဝန္ေဆာင္မႈ၏ အမွန္တကယ္ လိုအပ္မႈကို
ေသခ်ာပါေစ။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ ယာယီအိမ္ရာတြင္ ေနထိုင္ေနပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေပးခိုင္းရန္အတြက္
သုံးႏွစ္စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုပါႏွင့္၊ စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးမီ စာခ်ဳပ္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို
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နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အိမ္ရွိ စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္
အကူအညီ လမ္းညႊန္ ကို www.accc.gov.au/publications/managing-energy-services-at-home
တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Australian Energy Regulator မွလည္း
www.aer.gov.au/consumers/aer-resources တြင္ ပ့ံပိုးေပးထားပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီသည္ ၎တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အခေၾကးကို ေပးေဆာင္ရန္ ေငြေတာင္းခံလႊာကို
ပုံမွန္ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္။ ထိုကုန္က်ေငြကို ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ထားရက္မတိုင္မီ မေပးေဆာင္ႏိုင္ပါက သို႔မဟုတ္
သင့္အစီအစဥ္မ်ားကို ေျပာင္းလဲလိုပါက သူတို႔အား ခ်က္ခ်င္းဆက္သြယ္ပါ။
သင့္အေနႏွင့္ က်သင့္ေငြကို ေပးေဆာင္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက သင္၏ ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမွ သင့္အား ကူညီႏိုင္ၿပီး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕
လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ ႏွင့္
သင့္ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို သိရွိထားရန္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ေသာ ဗီဒီယိုမ်ား အပါအဝင္၊
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.energymadeeasy.gov.au/ ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုက္
Energy Made Easy ၌ၾကည့္ပါ။
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေလ့လာစစ္ေဆးရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
 စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ကာလအပိုင္းအျခား
 ဝန္ေဆာင္မႈကို ခ်ိတ္ဆက္ရယူရာတြင္ သို႔မဟုတ္ သင္ ေစာစီးစြာ ရပ္ဆိုင္းခဲ့လွ်င္ အခေၾကးမ်ား ေပးရျခင္း
ရွိ၊မရွိ
 ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက သင့္ထံ၌ ေစ်းေလွ်ာ့ေပါ့ခြင့္ရ ကတ္ျပား သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြေထာက္ပ့ံေၾကး
ရေနေၾကာင္းကို သိျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။
Energy Made Easy ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္လည္း ဘာသာစကားမ်ဳိးစုံ
(www.energymadeeasy.gov.au/publications-0) ျဖင့္ ေရးထားေသာ အခ်က္အလက္စာေစာင္ငယ္မ်ား
ရွိသည့္အျပင္ သင္၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ျဖန္႔ျဖဴးမႈလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူ ႏွင့္ ျပႆနာတစ္ခုကို
မေျဖရွင္းႏိုင္ပါက ဆက္သြယ္ရန္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ စံုစမ္းေျဖရွင္းေပးေရး အရာရိွ
(www.energymadeeasy.gov.au/useful-contacts) စာရင္းလည္းရိွပါသည္။

Centrepay
Centrepay သည္ Centrelink ဝန္ေဆာင္မႈရသူမ်ားအတြက္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္
ေငြေတာင္းခံလႊာေပးေခ်ျခင္းမ်ားကို အခမဲ့ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္
(www.humanservices.gov.au/customer/services/centrelink/centrepay ၌ၾကည့္ပါ)။
သင္၏ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ားအျပင္ အိမ္လခ၊ ဓာတ္ေငြ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား၊ ေရ ႏွင့္ ဖုန္း အသုံးျပဳခ
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အိမ္သံုးစရိတ္မ်ားကို ေပးေဆာင္ရန္အတြက္ သင္သည္ Centrepay ကို အသုံးျပဳ၍ သင့္ Centrelink
ေပးေငြမွ ပုံမွန္ ျဖတ္ေတာက္ သြားျခင္း အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါသည္။ ျဖတ္ေတာက္မႈ စတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္
ေျပာင္းလဲျခင္းကို အခ်ိန္မေရြး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အျမန္ဆုံးနည္းလမ္းမွာ
www.my.gov.au ရွိ myGov မွတစ္ဆင့္ သင္၏ Centrelink အြန္လိုင္းစာရင္း ကိုအသံုးျပဳၿပီး အြန္လိုင္း
လုပ္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
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တယ္လီဖုန္းမ်ား ႏွင့္ အင္တာနက္
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ‘ဆဲလ္ဖုန္း’ ကို ‘မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း’၊ သင့္အိမ္တြင္ တပ္ဆင္ထားေသာဖုန္းကို ‘ေျမသြယ္ ဖုန္းမ်ား’
သို႔မဟုတ္ ‘ေျမသြယ္ လိုင္းမ်ား’ ဟုေခၚၾကပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားကို ‘အသံုးျပဳျခင္း အစီအမံမ်ား’ ဟု ေခၚၾကပါသည္။
တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုလွ်င္ သင္သည္ အြန္လိုင္းတြင္
‘မိုဘိုင္းလ္ အသံုးျပဳျခင္း အစီအမံမ်ား’ (mobile plan)၊ ‘ေျမသြယ္ လိုင္း အသံုးျပဳျခင္း အစီအမံမ်ား’ (landline plan)၊
ႏွင့္ ‘အင္တာနက္ အစီအမံမ်ား’ (internet plan) စသည့္ အသုံးအႏႈန္း မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။
ကုမၸဏီ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္မေရးထိုးမီ ၎တို႔၏

အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အႏွစ္ခ်ဳပ္ (Critical Information Summary) ဟုေခၚဆိုသည့္
စာရြက္စာတမ္းအက်ဥ္းကို ဖတ္ရႈပါ။
ၾသစေၾတးလ်ား တယ္လီဖုန္း ႏွင့္ အင္တာနက္ စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ေလ့ရွိေသာ သာမန္ အဂၤါရပ္အခ်ဳိ႕ ရွိပါသည္။
 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ားအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးခ ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
 သင့္အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ႏွစ္အတြက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရိွမည္။
 မိုဘိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ားစုတြင္ broadband (မိုဘိုင္း ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္စနစ္) အတြက္
လစဥ္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာဖုန္းေခၚမႈ အႀကိမ္မ်ား သို႔မဟုတ္ data (အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အင္တာနက္
အသုံးျပဳမႈပမာဏ) တို႔ပါဝင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ခြင့္ျပဳထားခ်က္မ်ားထက္ ပိုမိုသုံးစဲခ
ြ ဲ့ပါလွ်င္
ေငြပိုေပးရပါလိမ့္မည္။
 ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားစြာ တြင္ အသုံးျပဳမႈ စီမံခန္႔ခေ
ြဲ ရး သတိေပးခ်က္မ်ား ပါရိွပါသည္။ အကယ္၍
သင့္အသုံးျပဳမႈသည္ လစဥ္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ပမာဏ၏ 50 ရာခိုင္ႏႈန္း၊ 85 ရာခိုင္ႏႈန္း သို႔မဟုတ္ 100
ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါလွ်င္ သင့္ထံသို႔ အီးေမးလ္ သို႔မဟုတ္ SMS သတင္းတိုကို ပို႔ၿပီး
အေၾကာင္းၾကားပါသည္။
 သင္သည္ pre-paid ႀကိဳတင္ေပး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (အသံုးမျပဳမီ ေငြႀကိဳတင္ေပးေခ်ထားျခင္း) သို႔မဟုတ္ postpaid အသံုးျပဳၿပီး ေနာက္မွ ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ဝန္ေဆာင္မႈဌာနက သင့္အား
က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာကို ေပးပို႔ပါလိမ့္မည္) ကို စိတ္ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳမႈ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံလႊာ လက္ခံရရွိၿပီး
ေနာက္ဆုံးသတ္မွတ္ထားရက္ေန႔အထိ ေငြမေပးေခ်ႏိုင္ပါလွ်င္ သင္သည္ ထိုကုမၸဏီအား ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။
အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ဖုန္းဆက္ခမ်ားသည္ လစဥ္ ဖုန္း ‘အသံုးျပဳျခင္း အစီအမံမ်ား’ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္
ပါဝင္ေလ့မရိွပါ။ ဤဖုန္းဆက္ခမ်ားမွာ ေစ်းႀကီးႏိုင္ပါသည္။ သင္၏ ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔ ဖုန္းဆက္ေခၚမႈမ်ားအား
သင့္အေနႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ (နီးနီးနားနား လြယ္လင့္တကူ
ေစ်းဆိုင္မ်ား၌ ဝယ္ယူႏိုင္ေသာ) ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ထားသည့္ ဖုန္းေခၚကတ္ျပားကို သံုးပါ။
အကယ္၍သင့္အိမ္၌ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္္လိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးမဲ့ကရိယာသံုးၿပီး အင္တာနက္သံုးလိုလွ်င္၊
အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ တစ္စံုတစ္ရာကို
မေရးထုိးမီ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ သင္ ေငြတတ္ႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈက သင့္လိုအပ္ခ်က္ကို
ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ျခင္း တို႔ကို ေသခ်ာပါေစ။ သင္သည္ ေငြႀကိဳတင္ေပးရေသာ ႀကိဳးမဲ့
အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား (pre-paid wireless internet connections) ကိုလည္း ဝယ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။
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အခမဲ့ သို႔မဟုတ္ ေငြတတ္ႏိုင္ေသာ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္မႈ ႏွင့္ သင္တန္းအစီအစဥ္မ်ားစြာရွိပါသည္။
ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူစာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ေဒသခံ ေကာင္စီ႐ံုးမ်ားတြင္ အင္တာနက္ကို အခမဲ့ အသုံးျပဳခြင့္
ေပးႏိုင္ဖြယ္ရိွပါသည္။
သင္သည္ Telecommunications Industry Ombudsman (TIO) အစီအမံ အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားျဖစ္ေသာ ဖုန္း ႏွင့္
အင္တာနက္ကုမၸဏီမ်ားကိုသာ အသုံးျပဳသင့္ပါသည္။ (www.tio.com.au/members/members-listing တြင္
ထိုကုမၸဏီမ်ား စာရင္းရွိပါသည္။)
အကယ္၍ သင့္ တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပျဖစ္ၿပီး၊
ဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမွလည္း မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္၊ သင္သည္ TIO သို႔ ဖုန္းနံပါတ္ 1800 062 058 ၌ ဆက္သြယ္ၿပီး
အခမဲ့ တိုင္ၾကား ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ www.tio.com.au/making-a-complaint မွတဆင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။

အိမ္ေထာင္စု အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးခ်ျခင္း
ေဒသခံအစိုးရသည္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းကို ပုံမွန္အားျဖင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အမႈိက္ပုံးမ်ားကို
သာမန္ အိမ္တြင္းအမႈိက္ထည့္ရန္ ႏွင့္ ပုလင္းမ်ား၊ စည္သြပ္ဘူးမ်ား၊ စကၠဴ ႏွင့္ ကတ္္ထူျပား ကဲသ
့ ို႔ေသာ
ျပန္လည္ျပဳျပင္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားထည့္ရန္အတြက္ ခဲျြ ခားထားေလ့ရွိပါသည္။
အမိႈက္သိမ္းက်ဳံးသည့္ေန႔မ်ားကို သိရန္ သင့္ ေဒသခံ ေကာင္စီအား ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ သင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား
ေမးျမန္းပါ။ အခန္း 12၊ လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ၌လည္းၾကည့္ပါ၊

စာပိ႔စ
ု နစ္
သင္သည္ Australia Post စာတိုက္ပုံးမ်ားႏွင့္ စာတိုက္မ်ားမွတဆင့္ စာမ်ား၊ ပစၥည္း ပါဆယ္ထုပ္မ်ားကို
ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။ ျပည္ပသို႔ပို႔ေသာ စာမ်ားအတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းခမ်ားမွာ ၾသစေၾတးလ်ားႏို္င္ငံအတြင္း
တံဆိပ္ေခါင္းခမ်ားထက္ ပိုမ်ားပါသည္။ Australia Post သည္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ား ေပးေခ်ျခင္း ႏွင့္
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ဓာတ္္ပုံ႐ိုက္ျခင္း ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အျခား အသုံးဝင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေပးပါသည္။
(www.auspost.com.au ၌ ၾကည့္ပါ။)
အကယ္၍ သင္အိမ္ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္ သင္သည္ သင့္အိမ္လိပ္စာအသစ္သို႔
လိပ္စာ အသစ္သို႔ ျပန္ညႊန္း ႏိုင္ပါသည္။ (www.auspost.com.au/parcels-mail/redirecting-your-mail.html
၌ၾကည့္ပါ)။ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းအတြက္ ေပးရသည့္ အခေၾကးကို သင့္အေနႏွင့္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခြင့္ ရိွေကာင္းရိွႏိုင္ပါမည္။
Australia Post သည္ သင္၏ လိပ္စာအသစ္ကို အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔လည္း လက္ဆင့္ေပးကမ္းႏိုင္ပါသည္။
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8 သယ္ယူပ႔ေ
ို ဆာင္ေရး
ဤအပိုင္းတြင္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ငယ္မ်ား ခရီးကြာလွမ္းသည့္ ႀကီးမားေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။
ၿမိဳ႕မ်ားအတြင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအႏွံ႕ သြားလာရန္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
နည္းလမ္း မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။
•

အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး

•

အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

စက္ဘီးစီးျခင္း

•

လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း

•

ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ား

အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ႐ွိ အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတြင္ ဘတ္စ္ကားမ်ား၊ ရထားမ်ား၊ ဓာတ္ရထားမ်ားႏွင့္
ကူးတို႔ယာဥ္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားစုကို အသံုးျပဳရန္ သင္သည္ အခေၾကးေငြ ေပးရန္ျဖစ္ေစ၊ သို ႔မဟုတ္
လက္မွတ္ဝယ္ရန္ျဖစ္ေစ၊ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ Health Care
Card ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား အတြက္ ေဈးသက္သာရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ တစ္ပတ္အတြက္ သို ႔မဟုတ္
တစ္လအတြက္ လက္မွတ္မ်ားက ေန႔စဥ္ သို႔မဟုတ္ ခရီး လမ္းေၾကာင္း တစ္ေၾကာင္းစာ လက္မွတ္မ်ားထက္
ပံုမွန္အားျဖင့္ ေဈးသက္သာပါသည္။
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ဇယားမ်ားကို ေဒသခံအစိုးရ ေကာင္စီမ်ားႏွင့္ ဧည့္လမ္းၫႊန္ေနရာမ်ား၊
အြန္လိုင္း၊ ရထားဘူတာမ်ား၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ျပန္ၾကားေရးဌာနမ်ား အမ်ားစုတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
အမ်ားျပည္သူ
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရး
အဖြဲ႕အစည္း

ACT

ACTION

www.action.act.gov.au

NSW

Transport NSW

www.transport.nsw.gov.au/

NT

Department of Transport

http://nt.gov.au/driving/public-transportcycling

Qld

Translink

www.translink.com.au

SA

Transport SA

www.sa.gov.au/topics/transport-traveland-motoring/public-transport-and-travel

Tas.

Metro Tasmania

www.metrotas.com.au
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အမ်ားျပည္သူ
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရး
အဖြဲ႕အစည္း

Vic.

Metlink

www.metlinkmelbourne.com.au

WA

Public Transport Authority

www.pta.wa.gov.au

အငွားယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အငွားယာဥ္ (တကၠစီ) သို႔မဟုတ္ ‘ကက္ဘ္’ မ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်းႏိုင္ငံ ေနရာအမ်ားစုတြင္ ေန႔စဥ္ 24 နာရီပတ္လံုး
အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ အငွားယာဥ္၏ ေ႐ွ႕ဒိုင္ခြက္ေဘာင္ေပၚတြင္ သံုးစြခ
ဲ ကိုျပသည့္ မီတာ ႐ွိပါသည္။
အငွားယာဥ္ကုမၸဏီမ်ား၏စာရင္းကို အြန္လိုင္းႏွင့္ Yellow Pages တြင္ ‘Taxi cabs’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ လူနာတင္ ဘီးတပ္ကုလားထိုင္ အသံုးျပဳသူမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ အငွားယာဥ္မ်ား ႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္
ကေလးငယ္ျဖင့္ ခရီးသြားပါက သင္ အငွားယာဥ္ ႀကိဳတင္ေခၚယူသည့္အခါတြင္ ကေလးထိုင္ခံု လိုအပ္ေၾကာင္း
အသိေပးေျပာၾကားပါ။
အငွားယာဥ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအျပင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္
ကားစုေပါင္းအသံုးျပဳေသာ စည္းမ်ဥ္းတက် မဖြဲ႕စည္းထားသည့္ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ မိမိလိုအပ္ခ်ိန္တြင္ လြတ္လပ္စြာ
ဆက္သြယ္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ (Uber)ကဲ့သ႔ေ
ို သာ လုပ္ငန္းမ်ား ႐ွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။

စက္ဘီးစီးျခင္း
စက္ဘီးစီးသူမ်ားသည္ လမ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းၫႊန္ဆိုင္းဘုတ္မ်ား အားလံုးကို မျဖစ္မေန လိုက္နာရမည္ျဖစ္ၿပီး
အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ဘရိတ္မ်ားႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းလည္း ပါ႐ွိရမည္။ အကယ္၍ သင္ စက္ဘီးစီးမည္ဆိုပါက သင္ႏွင့္
မည္သည့္ခရီးသည္မဆို ေဘးကင္းေအာင္ ေဆာင္းရေသာ ဦးထုပ္ကို မျဖစ္မေန ေဆာင္းၾကရမည္။ ညအခ်ိန္ စီးခဲ့ပါက
သင့္စက္ဘီး၏ ေ႐ွ႕ႏွင့္ေနာက္တြင္ မီးပါ႐ွိရမည္။ သင္ စက္ဘီးကို အသံုးမျပဳဘဲ ထား႐ွိပါက အၿမဲတမ္း
ေသာ့ခတ္ထားပါ။
သင့္ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၌ စက္ဘီးစီးရန္ လမ္းေၾကာင္းမ်ား (လမ္းမေပၚ သို႔မဟုတ္ လမ္း၏ေဘးဘက္တြင္)
သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ စက္ဘီးစီးသူမ်ားအား အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ စက္ဘီးသိမ္းထားရန္ ေနရာမ်ား ထားေပးျခင္းစေသာ စက္ဘီးစီးျခင္းကို အားေပးသည့္
အထူးအစီအစဥ္မ်ား ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ စက္ဘီးအတြက္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းသြယ္႐ွိပါက သင့္အတြက္ ပိုၿပီးအႏၲရာယ္ကင္းသျဖင့္
ထိုလမ္းသြယ္တြင္သာ စီးရမည္ျဖစ္ကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသမ်ားတြင္ ထိုလမ္းသြယ္တြင္သာ စီးနင္းရန္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ ႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ စက္ဘီးအတြက္ သီးသန္႔ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းသြယ္မ႐ွိပါက
သင့္အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေစသည့္ လမ္း၏ဘယ္ဘက္ပိုင္းကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကပ္၍စီးပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္
စက္ဘီးစီးသူ ႏွစ္ေယာက္ထက္ပိုၿပီး ရင္ေဘာင္တန္း မစီးသင့္ပါ။
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လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း
လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေရပန္းစားေသာ အပန္းေျဖ လႈပ္ ႐ွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည္။
မီးပြိဳင့္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူကူးမ်ဥ္းၾကားေနရာမ်ား၌ လမ္းကို ျဖတ္ကူးပါ။ သင့္ လက္ဝဲဘက္ႏွင့္ သင့္ လက်္ာဘက္ကို
ယာဥ္မ်ား႐ွိ၊မ႐ွိ ေသခ်ာစြာၾကည့္ပါ။ ကားလမ္းမမ်ားေပၚ သို႔မဟုတ္ ရထားသံလမ္းမ်ားေပၚ မေလွ်ာက္ပါႏွင့္။
အကယ္၍ သင္ ေတာလမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္မည္ဆိုပါက သင္ လိုအပ္သည့္အရာမ်ား အားလံုးပါေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ၊
ထို႔အျပင္ တစ္ေယာက္ေယာက္ကိုလည္း သင္ သြားမည့္ေနရာကို အသိေ ပးခဲ့ပါ။

ကိုယ္ပိုင္ ယာဥ္မ်ား
ကိုယ္ပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးဆိုသည္မွာ သင္ပိုင္ဆိုင္ၿပီး သင္လိုအပ္သလို အသံုးျပဳသည့္ ပို ႔ေဆာင္ေရးယာဥ္ကို
ဆိုလိုသည္။ ဩစေၾတးလ်ား ျပည္သူ အမ်ားစုသည္ ကိုယ္ပိုင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ကားမ်ား သို႔မဟုတ္
ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကသည္။ ကား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းေၾကာင့္ အဆင္ေျပမႈရွိေစေသာ္လည္း
ကုန္က်ေငြမ်ားႏိုင္ပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ကား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။
ကားကို တားၿပီးစီးျခင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ လူစိမ္းတစ္ေယာက္၏ ကား သို႔မဟုတ္ ကုန္တင္ယာဥ္ကို တားၿပီး အခမဲ့
လိုက္ပါစီးနင္းျခင္းသည္ အႏၲရာယ္႐ွိသျဖင့္ ၎ကို အားမေပးပါ။

ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္မ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကား သို႔မဟုတ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ သင့္မွာ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
မ႐ွိမျဖစ္ ႐ွိရပါမည္။ သင္ ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ အခ်ိန္တိုင္း၌ သင္ႏွင့္ တစ္ပါတည္း ေဆာင္ထားပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခုမွ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္း မ႐ွိပါက သင္သည္ Learner's
Permit ရရန္အတြက္ Driver Knowledge Test ကို ေအာင္ျမင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ Learner's Permit က သင့္အား
ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ရထားသည့္ ယာဥ္ေမာင္းသူ သင္ႏွင့္ အတူလိုက္ပါပါက အေမာင္းသင္ရန္ ခြင့္ျပဳပါသည္။ သင္
ကားေမာင္းေနခ်ိန္တြင္ “L” အမွတ္အသား ကတ္ျပားမ်ားကို သင့္ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားရပါမည္။
လိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို သင္ ရ႐ွိၿပီးေသာအခါ သင့္အေနႏွင့္ Provisional ကားေမာင္းလိုင္စင္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ Provisional Licence ရ႐ွိရန္အတြက္ သင္သည္ အနည္းဆံုး အသက္ 17 ႏွစ္
႐ွိရမည္ျဖစ္ကာ အေမာင္းသင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို စုစုေပါင္း ေျခာက္လ ကိုင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ရမည္၊ သို ႔မဟုတ္
အျခားျပည္နယ္မွ သို႔မဟုတ္ တိုင္းတစ္ပါးမွ ကားေမာင္းလိုင္စင္ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရပါမည္။ သင္
ကားေမာင္းေနခ်ိန္တြင္ “P” အမွတ္အသား ကတ္ျပားမ်ားကို သင့္ကားတြင္ တပ္ဆင္ထားရပါမည္။
အကယ္၍ သင္ Provisional ကာလကို ေအာင္ျမင္ပါက သင့္အေနႏွင့္ ကန္႔သတ္ထားမႈမဲ့ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ လိုင္စင္၌ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ပါ႐ွိခဲ့လွ်င္ သင္ မျဖစ္မေန လိုက္နာရပါမည္။
အခန္း 1, ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ လုပ္ရမည့္အရာမ်ား ဖတ္ၾကည့္ပါ။
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ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ား
သင္သည္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားကို မျဖစ္မေန သိ႐ွိၿပီး လိုက္နာရပါမည္။
ဥပမာ 

သင္ ေမာင္းေနေသာ ယာဥ္သည္ အစိုးရထံတြင္ မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ထားၿပီး ျဖစ္ရမည္။



သင့္ကားထဲ လိုက္ပါသူအားလံုးသည္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ကေလးကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံုတြင္ ခါးပတ္ ပတ္ထားရပါမည္။



သင္ ကားေမာင္းေနစဥ္ မိုဘိုင္းဖုန္း အသံုးျပဳျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္ ႔က်င္ပါသည္။



အကယ္၍သင္ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္ပြားပါက သင့္အေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ခ်က္ျခင္း ရဲကို အေၾကာင္းၾကားရပါမည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္းမ်ားမွာ အလြန္တင္းၾကပ္ပါသည္။ ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ျခင္းဆိုင္ရာ
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားသည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကြာျခားပါသည္။ ယာဥ္စည္းကမ္း ဥပေဒမ်ားကို
မလိုက္နာျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းအားျဖင့္ ဒဏ္ေငြႀကီးမားစြာ ေပးရျခင္း၊ သင့္ ကားေမာင္းလိုင္စင္ ဆံုး ႐ံႈးျခင္း
သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္အထိပါ က်ခံရျခင္းတို႔ကဲ့သ႔ို အက်ိဳးဆက္မ်ား ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ တရားမဝင္
ယာဥ္ရပ္နားထားျခင္းအတြက္လည္း ဒဏ္ေငြပမာဏမ်ားစြာ ေပးရႏိုင္ပါသည္။ အရွိန္ႏႈန္းကန္ ႔သတ္ခ်က္မ်ားကို
မျဖစ္မေန လိုက္နာေစၿပီး အရွိန္ႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ကို ေက်ာ္လြန္ ေမာင္းႏွင္သူမ်ားအား ဖမ္းမိႏိုင္ရန္ ယာဥ္၏
အရွိန္ႏႈန္းကို ႐ိုက္ယူသည့္ ကင္မရာမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ဖြယ္ရိွမည္။
ယာဥ္ေမာင္းေနစဥ္ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သံုးစြၿဲ ပီး
မူးယစ္ေနျခင္းတို႔သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီပါ။ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအေပၚတြင္၊ ထို႔အျပင္ ကိုင္ေဆာင္သူ၏
လိုင္စင္အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး ေသြးထဲတြင္႐ွိႏိုင္သည့္ အရက္ပမာဏ ခြင့္ျပဳခ်က္မွာ ကြာျခားပါသည္။
ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား ခြင့္ျပဳသတ္မွတ္ထားေသာ အရက္ပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ၿပီးေသာက္ထားျခင္း ႐ွိ၊မ႐ွိ သိႏိုင္ရန္
ရဲအဖြ႕ဲ က ၾကံဳလွ်င္ၾကံဳသလို စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ အခန္း 6, ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒ ကိုလည္း ဖတ္႐ႈပါ။
ပိုမို သိလိုပါက ေအာက္ပါ၌ၾကည့္ပါျပည္နယ္

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ရး

သို႔မဟုတ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

ဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ေဒသ
ACT

Road Transport Authority

13 22 81

www.rego.act.gov.au

NSW

Roads and Maritime Services

13 22 13

www.rms.nsw.gov.au

NT

Department of Transport

1300 654 628

https://nt.gov.au/driving

Qld

Department of Transport and
Main Roads

13 23 80

www.tmr.qld.gov.au/

SA

Transport

13 10 84

www.transport.sa.gov.au

Tas.

Transport Tasmania

1300 135 513

www.transport.tas.gov.au

Vic.

VicRoads

13 11 71

www.vicroads.vic.gov.au

WA

Department of Transport

13 11 56

www.transport.wa.gov.au/index.asp
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ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ားႏွင့္ ကေလးကိုထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံုမ်ား
သင့္ကားထဲ လိုက္ပါသူအားလံုးသည္ ထိုင္ခံုခါးပတ္ သို႔မဟုတ္ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကေလးကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံုကို အသံုးျပဳရပါမည္။ ထိုင္ခံုခါးပတ္ မပတ္ဘဲ ကားေမာင္းျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေငြမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး
သင့္အေနႏွင့္ ကားေမာင္းလိုင္စင္ပါ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ကားတိုင္း၌ လူႀကီးမ်ားအတြက္ႏွင့္
ကေလးအႀကီးမ်ားအတြက္ ထိုင္ခံုခါးပတ္မ်ား ႐ွိၾကပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ ေမြးစကေလးမ်ား ႏွင့္ အသက္ ခုနစ္ႏွစ္အ ႐ြယအ
္ ထိ ကေလးမ်ားအတြက္ အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ
ကေလးကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ အထူးထိုင္ခံုမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ကေလးကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံုမ်ားသည္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ျဖစ္ရမည္၊ ယာဥ္ေပၚတြင္ တိက်မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားရမည္၊
ထို႔အျပင္ ကေလး၏ အသက္အ႐ြယ္ေပၚ မူတည္ၿပီး စနစ္တက် သင့္ေတာ္ေအာင္ ခ်ိန္ညႇိထားရမည္ 

အသက္ ေျခာက္လအ႐ြယ္အထိ ကေလးမ်ားကို အေနာက္ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူေသာ ကေလးကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံု ဥပမာ၊ ကေလးပုခက္ႏွင့္ဆင္တူေသာ ခပ္ခြက္ခြက္ထိုင္ခံုေပၚတြင္
ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္။



အသက္ ေျခာက္လအ႐ြယ္မွ ေလးႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ကေလးမ်ားကို အေနာက္ဘက္ သို႔မဟုတ္
အေ႐ွ႕ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူေသာ ကေလးကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံု ဥပမာ၊ ကေလးအတြက္
ေဘးကင္းေစသည့္ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ေသခ်ာစြာ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရမည္။



အသက္ ေလးႏွစ္အ႐ြယ္မွ ခုနစ္ႏွစ္အ႐ြယ္အထိ ကေလးမ်ားကို အေ႐ွ႕ဘက္သို႔ မ်က္ႏွာမူေသာ ကေလးကို
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံု သို႔မဟုတ္ ျမႇင့္ထားေသာ ထိုင္ခံုေပၚတြင္ ခါးပတ္ သို႔မဟုတ္ ကေလးအတြက္
ေဘးကင္းေစသည့္ သိုင္းႀကိဳးကို တိက်မွန္ကန္စြာ ခ်ိန္ညႇိၿပီး ပတ္ထားရမည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို ယာဥ္၏အေ႐ွ႕ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ခြင့္မျပဳပါ။ ယာဥ္အေနာက္ဘက္ အျခားထိုင္ခံုမ်ားအားလံုး၌
အသက္ ခုနစ္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား မထိုင္ေနသမွ် အသက္ ေလးႏွစ္အ႐ြယ္မွ ခုနစ္ႏွစ္အ႐ြယ္အတြင္း
ကေလးမ်ားအား ယာဥ္အေ႐ွ႕ဘက္ ထိုင္ခံုမ်ားတြင္ ထိုင္ခြင့္မျပဳပါ။
ကေလးကို ေဘးကင္းေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထိုင္ခံုမ်ား ငွားရမ္းရန္ www.kidsafe.com.au တြင္ ႐ွာၾကည့္ပါ။

ကားဝယ္ယူျခင္း
အသစ္ႏွင့္ တစ္ပတ္ရစ္ ယာဥ္မ်ားကို သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ေရာင္းခ်ရန္ ေၾကာ္ျငာထားၾကပါသည္။
ယင္းတို႔ကို ေမာ္ေတာ္ကား ျပခန္းမ်ားႏွင့္ ကားေဟာင္းမ်ားေရာင္းသည့္ ဝင္းမ်ားတြင္လည္း ရႏိုင္ပါသည္။
ကားဝယ္သည့္ေဈးႏႈန္းတြင္ မွတ္ပံုတင္ခ၊ (ေရာင္းခြန္ကဲ့သို႔ေသာ) တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ ႏွင့္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္ အာမခံ
ကုန္က်ေငြတို႔ ပံုမွန္အားျဖင့္ မပါေသးပါ။ ဤကုန္က်ေငြမ်ားကို သီးျခား ေပးေခ်ရပါသည္။
ယာဥ္ဝယ္ယူရန္အတြက္ ေငြေခ်းယူျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိရန္ သင့္ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္
ေငြေခ်းကုမၸဏီကို ေမးပါ။ မည္သည့္ ေငြေခ်းမည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကိုမဆို လက္မွတ္မထိုးမီ လိုက္နာရမည့္
စည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သင္ နားလည္ေအာင္ ေသခ်ာေစရန္ မေမ့ပါႏွင့္။
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အကယ္၍ သင္ ကားတစ္စီးဝယ္ၿပီးေနာက္ မူလပိုင္ဆိုင္သူက ထိုယာဥ္အတြက္ မေပးရေသးေသာ
အေႂကြးက်န္ေနေသးပါက ထိုကား၏ အေႂကြးရွင္ ကုမၸဏီက တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း သို ႔မဟုတ္
သိမ္းယူျခင္း ျပဳႏိုင္သည္။ မူလပိုင္႐ွင္က ကားအတြက္ အေႂကြးက်န္၊မက်န္ စစ္ေဆးလိုပါက Personal Property
Securities Register (PPSR) ကို ဆက္သြယ္ပါ။
PPSR က ထိုယာဥ္သည္ အခိုးခံရသည္ဟု ရဲစခန္းတြင္ တိုင္တန္းထားျခင္း ႐ွိ၊မ႐ွိ၊ ယာဥ္စည္းကမ္း
ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားအတြက္ ဒဏ္ေငြမ်ား မေဆာင္သျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ ပယ္ဖ်က္ထားျခင္း ျပဳ၊မျပဳ၊ သံုးမရေအာင္
ပ်က္စီးေသာယာဥ္အျဖစ္ စာရင္းဝင္ျခင္း ႐ွိ၊မ႐ွိ သို႔မဟုတ္ (မိုင္အေရအတြက္ျပျခင္းကို ကလိထားျခင္းကဲ့သို႔)
ခရီးမိုင္တိုင္း ကိရိယာကို အေႏွာက္အယွက္ျပဳထားသည့္ အလားအလာ ႐ွိေသာေၾကာင့္ ထိုယာဥ္ကို Commissioner
for Fair Trading က မွတ္တမ္းတင္ထားျခင္း ႐ွိ၊မ႐ွိ ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက 1300 007 777 ကို
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.ppsr.com.au/individuals တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသအားလံုးတြင္ အသံုးျပဳၿပီးထား ကားမ်ားကို ဝယ္ယူေကာင္း ဝယ္ယူမည့္သူမ်ားအတြက္
ယာဥ္စစ္ေဆးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အလည္အပတ္ခရီးသြားျခင္းအတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ား ေပးျခင္း၊
အာမခံႏွင့္ (အကယ္၍ သင့္ကား မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ပ်က္ၿပီး ရပ္တန္႔သြားပါက) လမ္းေပၚတြင္ အကူအညီေပးသည့္
ဝန္ေဆာင္မႈ၊ စသည္တို႔ကို ပံ့ပိုးသည့္ ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားဆိုင္ရာ အစည္းအ႐ံုးမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ားမွာ
အဖြ႕ဲ ဝင္မ်ားအတြက္ေရာ အဖြဲ႕မဝင္သူမ်ားအတြက္ပါ ျဖစ္ပါသည္။
တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး Australian Automobile Association

02 6247 7311

www.aaa.asn.au

ACT

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NSW

National Road Motorists Association (NRMA)

132 132

www.nrma.com.au

NT

Automobile Association of Northern Territory
(AANT)

08 8925 5901

www.aant.com.au

Qld

Royal Automobile Club of Queensland (RACQ) 13 1905

www.racq.com.au

SA

Royal Automobile Association (RAA)

08 8202 4600

www.raa.net

Tas.

Royal Automobile Club of Tasmania (RACT)

132 722

www.ract.com.au

Vic.

Royal Automobile Club of Victoria (RACV)

137 228

www.racv.com.au

WA

Royal Automobile Club (RAC)

131 703

www.rac.com.au

ေဒသ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အစည္းအ႐ံုးမ်ား
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9 က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသုခ
ဤအပိုင္းတြင္


နိဒါန္း

•
•
•

Medicare
Health Care Card
ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံ

•

ေဆးကုသေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ

•

လူနာတင္ကား သံုးစြခ
ဲ မ်ား

•

ေဆးဝါးမ်ား

•

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖယ
ြ ္ရာ အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း

•

ကေလးသူငယ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈ ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ျခင္း

•

ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း

•

သြားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

သက္ႀကီး႐ြယ္အို သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ
တိုင္တန္းျခင္းမ်ား

•

နာေရးကိစၥျဖစ္သည့္အခါ

နိဒါန္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ general practitioner (GP) သည္ အေရးေပၚကိစၥမဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္မဆို သင္ ေ႐ွးဦးစြာ ဆက္သြယ္ရမည့္သူျဖစ္ပါသည္။ GP က သင့္
က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ေသာ ကုသမႈကို စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။
ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေဆးဝါးစားသံုးရန္ ေဆးစာေရးေပးျခင္း၊ ေရာဂါေဗဒ သို ႔မဟုတ္ ေရာဂါ႐ွာေဖြေရးဌာနသို႔
ရည္ၫႊန္းေပးျခင္း၊ ခြစ
ဲ ိတ္ပါရဂူ သို႔မဟုတ္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အတိုင္ပင္ခံကဲ့သို႔ေသာ အထူးကုဆရာဝန္ထံ
ရည္ၫႊန္းေပးျခင္းတို႔လည္း ပါႏိုင္ပါသည္။ ထိုအထူးကုဆရာဝန္က တဖန္ ဆက္လက္ၿပီး ေရာဂါ႐ွာေဖြေရး သို႔မဟုတ္
အျခားေသာ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခိုင္းႏိုင္ၿပီး သင့္အား ေဆး႐ံု တင္သင့္၊မတင္သင့္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္ GP ကို သင္ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ၿပီး GP ၏ ေဆးကုခေတာင္းခံစာအေပၚမူတည္၍ ထို GP ၏ ေဆးကုခကို
Medicare ထံမွ အကုန္လံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္ေစ ျပန္ရႏိုင္ပါသည္။
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Medicare
ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရသည္ Medicare ဟုေခၚေသာ အမ်ိဳးသား က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္အရ
အခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆး႐ံုအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားကို ေပးေခ်ရန္ သင့္အား ပံ့ပိုးသည္။ Medicare အရ
အကယ္၍ သင္သည္ အစိုးရေဆး႐ံုတြင္ ေဆး႐ံုမွ ခန္႔ထားသည့္ ဆရာဝန္ျဖင့္ ေဆးကုသခံေသာလူနာျဖစ္ပါက
ေဆးကုသမႈႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္းမွာ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။ Medicare က (ဆရာဝန္မ်ား၊ အထူးကု ပါရဂူမ်ား၊
မ်က္မွန္အတြက္ မ်က္လံုးတိုင္းတာသူမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ သြားစိုက္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ
ဆက္စပ္မႈရွိရာ က်န္းမာေရး ပညာ႐ွင္မ်ား ကဲ့သို႔) က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားထံ ျပသျခင္းမ်ား၏
ကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ကူညီပါသည္။ အကယ္၍ သင္က ဆရာဝန္ႏွင့္ မၾကာခဏေတြ႕ရလွ်င္ သို႔မဟုတ္
စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပံုမွန္ လုပ္ေနရလွ်င္ သင့္ေဆးကုသစရိတ္မ်ားသည္ ႀကီးမားႏိုင္ပါသည္။ သင္ Medicare Safety
Net ၏ အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ခ်က္ ေရာက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ဆရာဝန္ျပခ ႏွင့္ ေဆးစစ္ခမ်ား
ေလ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ပါသည္။
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ
ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ သူတို႔၏ဗီဇာအေပၚမူတည္ၿပီး Medicare အရ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို ခ်က္ျခင္း ရႏိုင္ၾကပါသည္။ အျခားေသာ ယာယီ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားသည္
ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခ ႐ွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားက က်သင့္ေငြကို သက္ဆိုင္ရာထံမွ ပံုတိုက္
ေတာင္းခံတတ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေတာင္းခံေသာ ေနရာမ်ားကို သင္သြားသည့္အခါမ်ားတြင္ ဆရာဝန္က Medicare
ကို တိုက္႐ိုက္ ေငြေတာင္းခံၿပီး သင္က အိတ္ထဲမွေငြကို စိုက္ရန္ မလိုအပ္ပါ။ အျခားေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားကမူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံႏိုင္ေကာင္း ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ ထိုသို႔ျဖစ္ပါက သင့္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ သို႔မဟုတ္ Medicare ခံစားခြင့္
ေတာင္းခံျခင္းအတြက္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ကို သိလိုပါက www.humanservices.gov.au/medicare
တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။ သင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားကို သြားေတြ႕သည့္အခါ၌ သင့္ Medicare ကတ္ (ႏွင့္
အကယ္၍ သင့္မွာ႐ွိပါက Health Care Card ကိုပါ) မျဖစ္မေန ယူသြားရပါမည္။
ဩစေၾတးလ်ားအစိုးရသည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ား၏ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ Pharmaceutical Benefits Scheme
(PBS) အရ အကူအညီေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ေဆးဝါးမ်ားစြာ လိုအပ္ပါက PBS Safety Net က
ေဆးစာျဖင့္ဝယ္ရေသာ ေဆးဝါးမ်ား ကုန္က်စရိတ္အတြက္ အကူအညီေပးေကာင္းေပးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍
သင္သည္ သတ္မွတ္ထားသည့္ PBS Safety Net ပမာဏကို ေက်ာ္လြန္သံုးၿပီးေနာက္
ေဆးေဖၚစပ္ေရာင္းခ်သူကလည္း သင့္အား PBS Safety Net Card ေပးပါက ထိုႏွစ္ကုန္လြန္သည္အထိ သင့္္ PBS
ဆိုင္ရာ ေဆးဝါးမ်ားအတြက္မွာ ေဈးသက္သာမႈ ႐ွိႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္္သည္
ပိုေဈးႀကီးသည့္ တံဆိပ္အမည္ပါေသာ ေဆးကို ဝယ္မည္ဆိုပါက သို႔မဟုတ္ သင့္ဆရာဝန္က ညႊန္းပါက၊ သင္
ေငြပိုၿပီးေပးရန္ လိုအပ္ပါမည္။ PBS ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး www.pbs.gov.au/pbs/home တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား
ပိုမိုရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
Medicare က လူနာတင္ယာဥ္အတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ား၊ သြားဖက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ၎ျဖင့္ဆက္စပ္မႈရွိရာ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ အမ်ားစု၊ မ်က္မွန္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္ သီးသန္႔လူနာအျဖစ္
ေဆး႐ံုတက္ခမ်ားအတြက္ ေငြက်ခံေပးျခင္း မျပဳပါ။
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သင္ Medicare တြင္ စာရင္းသြင္းခြင့္ ႐ွိ၊မ႐ွိ သိလိုပါက Medicare Service Centre သို႔ သင့္ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
သို႔မဟုတ္ Immicard တို႔အျပင္ Department of Immigration and Border Protection ထံမွ ဗီဇာခြင့္ျပဳလက္မွတ္
သို႔မဟုတ္ Visa Entitlement Verification Online မွ အေထာက္အထား တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ရပိုင္ခြင့္
အေထာက္အထားကို ယူသြားၿပီးေမးပါ။ အကယ္၍ သင္ စာရင္းသြင္းခြင့္ ႐ွိပါက သင့္အား က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ခံစားခြင့္ ခ်က္ျခင္းရရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ Medicare နံပါတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။ သင့္ Medicare နံပါတ္ပါရွိၿပီး၊
သင့္အမည္ႏွင့္ အကယ္၍ သင့္မိသားစုဝင္မ်ားအားလည္း ထိုကတ္တြင္ တစ္ပါတည္း စာရင္းသြင္းထားပါက
သူတို႔၏အမည္မ်ားပါ ပါရွိသည့္ သင့္ Medicare ကတ္ကို သင့္ထံသို႔ စာတိုက္မွတဆင့္ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။
Medicare ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက www.humanservices.gov.au/medicare တြင္
ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ http://findus.humanservices.gov.au/ တြင္ ႐ွာေတြ႕ႏိုင္သည့္ သင့္
ေဒသခံ Department of Human Services ဝန္ေဆာင္မႈဌာန သို႔ သြားပါ။
အခန္း 1, ေရာက္လာၿပီးေနာက္ မ်ားမၾကာမီ လုပ္ရမည့္အရာမ်ား တြင္လည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Health Care Card
အကယ္၍ သင္ Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးရေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြနည္းသူျဖစ္လွ်င္ သင္သည္ အစိုးရ၏
Health Care Card ကို ရရန္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီသူ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ (ေက်းဇူးျပဳၿပီး
www.humanservices.gov.au/concessioncards တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။) ထိုကတ္က ေဆးဝါးမ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊
သြားစိုက္ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္အပါအဝင္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ေဈးသက္သာခြင့္ ရႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ထံ၌ Health Care Card ႐ွိခဲ့သည့္တိုင္ အေျခခံ ေဆး႐ံုႏွင့္ ေဆးကုသမႈ အားလံုးအတြက္ သင့္
Medicare ကတ္ႏွင့္ Health Care Card တို႔ကို ျပသရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက အခန္း 10, သင့္ မိသားစုတြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားအမ်ားသည္ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေဆး႐ံုျဖစ္ေစ၊ ၎တို႔တြင္ ပုဂၢလိက
လူနာမ်ားအတြက္ ကုသမႈ ကုန္က်စရိတ္ အားလံုး သို႔မဟုတ္ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို က်ခံေပးသည့္ ပုဂၢလိက
က်န္းမာေရး အာမခံထားရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။ ထိုအာမခံက သြားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အမ်ားစု၊
မ်က္စိႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အမ်ားစုႏွင့္ လူနာတင္ယာဥ္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ Medicare က
က်ခံမေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ က်ခံေပးေကာင္းေပးႏိုင္သည္။
အာမခံ ကုန္က်ေငြမ်ားႏွင့္ အာမခံ အမ်ိဳးအစားမွာ မတူညီၾကပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး
အာမခံထားရန္ ဆံုးျဖတ္ပါက ထိုအာမခံကို မဝယ္ယူမီ၊ အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ၿပီး အေသးစိတ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စစ္ေဆးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
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မက္လံုးမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရက ျပည္သူမ်ား ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံထားၾကရန္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
မက္လံုးမ်ားေပးၿပီး အားေပးပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံထားရန္ စဥ္းစားေနပါက
ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ားကို သိထားသင့္သည္ 

Private Health Insurance Rebate – သင့္အေနႏွင့္ Medicare အတြက္ ခံစားခြင့္႐ွိၿပီး ေဆး႐ံုတြင္
ေဆးကုသမႈ၊ အေထြေထြကုသမႈ (‘အေထာက္အကူျပဳ’ သို႔မဟုတ္ ‘အပိုေဆာင္း’ – ‘ancillary’ or ‘extras')
အာမခံ အမ်ိဳးအစား သို႔မဟုတ္ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ပံ့ပိုးေပးသည့္ က်န္းမာေရး အာမခံ႐ွိေနပါက (Private Health
Insurance Rebate) ကို ေတာင္းခံခြင့္ ႐ွိႏိုင္ပါသည္။



Medicare Levy Surcharge – Medicare Levy - Surcharge ဆိုသည္မွာ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး
အာမခံ မ႐ွိၿပီး ဝင္ေငြကလည္း ပမာဏတစ္ခု (‘သတ္မွတ္ခ်က္ အတိုင္းအတာ’ – ‘threshold’)
ထက္ေက်ာ္ေနသူမ်ား ေပးေဆာင္ရေသာ အပိုေဆာင္း တစ္ရာခိုင္ႏႈန္း အခြန္ေငြ ျဖစ္ပါသည္။



Lifetime Health Cover – ဤအစီအစဥ္က ျပည္သူမ်ားအား အသက္ငယ္စဥ္၌
ေဆး႐ံုေဆးကုသမႈအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေသာ အာမခံထားေစရန္ အားေပးသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔
အသစ္ အေျခခ် ေျပာင္းေ႐ႊ႕ ေရာက္႐ွိလာေသာသူမ်ားအတြက္ Lifetime Health Cover
ေနာက္ဆံုးရက္သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ေဖၚျပပါရက္ ႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ ေနာက္ဖက္က်ေသာရက္ ျဖစ္ပါသည္ –
o သင့္ 31 ႏွစ္ေျမာက္ေမြးေန႔ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ 1 ဇူလိုင္ - သို႔မဟုတ္
o အကယ္၍ သင္ 31 ႏွစ္အရြယ္ေက်ာ္ပါက သင့္ Medicare ခံစားခြင့္မ်ား အျပည့္အဝ ရႏိုင္ခြင့္
႐ွိေၾကာင္း မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းေသာရက္မွ တစ္ႏွစ္တင္းတင္း ျပည့္ေသာေန႔

အကယ္၍ လူတစ္ဦးက သူ၏ Lifetime Health Cover အတြက္ ေနာက္ဆံုးရက္ သတ္မွတ္သည့္ေန႔ ေနာက္မွ
ေဆး႐ံုေဆးကုသမႈအတြက္ အာမခံထားပါက သူ ေဆး႐ံုေဆးကုသမႈအတြက္ အာမခံ ပထမဆံုး ဝယ္ယူေသာေန႔မွစၿပီး
အသက္ 30 ႏွစ္ေက်ာ္သည့္ ႏွစ္မ်ားအတြက္ ႏွစ္တိုင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ အပိုေဆာင္း 2% ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊
အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ သူအသက္ 45 ႏွစ္ ႐ွိခ်ိန္တြင္ ေဆး႐ံုေဆးကုသမႈအတြက္ အာမခံ ပထမဆံုး ဝယ္ယူပါက
ေဆး႐ံုေဆးကုသမႈအတြက္ အပိုေဆာင္း 30% ထပ္ေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ Lifetime Health Cover ကို
အပိုေဆာင္းေပးရျခင္းမွ ေ႐ွာင္႐ွားရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
က်န္းမာေရး အာမခံ ကုမၸဏီထံမွ သင့္ Lifetime Health Cover ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရက္ မတိုင္မီ
ေဆး႐ံုေဆးကုသမႈအတြက္ အာမခံကို မျဖစ္မေန ဝယ္ယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ -
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ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံဆိုင္ရာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

သိေကာင္းစရာမ်ား
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/
content/private-1
www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/
Content/health-privatehealth-lhc-providersgeneral.htm

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံ
Lifetime Health Cover
Private Health Insurance Ombudsman

www.phio.org.au

က်န္းမာေရး အာမခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အာမခံမ်ားကို
ႏိႈင္းယွဥ္ျခင္း

www.privatehealth.gov.au

ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
မိသားစုဆရာဝန္ ႐ွာေဖြျခင္း
သင့္အေနႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဆရာဝန္တစ္ဦးထံတြင္ မွတ္ပံု တင္ထားရန္ မလိုအပ္ပါ။ သို႔ေသာ္ လူမ်ားစြာ၌
မိသားစုဆရာဝန္ ကိုယ္စီ႐ွိၾကသည္ – ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းမ်ား၊ ေဆးစာမ်ား၊ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ
လက္မွတ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား၊ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ ႐ွာက္မႈႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးျခင္းတို႔ အပါအဝင္ သူတို႔ကို အေထြေထြက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ေတြ႕ရသည့္
ဆရာဝန္မ်ား ႐ွိၾကသည္။
ဤဆရာဝန္မ်ားကို General Practitioners (GPs) ဟုေခၚသည္။ သူတို႔သည္ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းငယ္ သို႔မဟုတ္
ေဆးကုသခန္း၊ သို႔မဟုတ္ အစိုးရေဆး႐ံု သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ံုတို႔တြင္ အျခားေသာ ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္အတူ
အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ မည္သည့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ေဆးခန္းဆီသို႔ သြားမည္ကို
မိမိဘာသာ ေ႐ြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။ GP မ်ားအား အြန္လိုင္းႏွင့္ တယ္လီဖုန္း လမ္းၫႊန္ ထဲတြင္ ‘ေဆးကုသေသာ
က်န္းမာေရး ပညာ႐ွင္မ်ား’ ‘Medical practitioners’ ၏ေအာက္တြင္ စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ သင္သည္
အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ထိုဆရာဝန္တစ္ဦးကိုသာ ေတြ႕လိုျခင္း သို႔မဟုတ္ ထိုေဆးခန္းတြင္ပင္ အျခားဆရာဝန္မ်ား၏
ကုသမႈကိုပါ ခံယူလိုျခင္းကို မိမိဘာသာ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါသည္။
သင္လိုလားေသာ မိသားစုဆရာဝန္ကို ႐ွာေတြ႕ရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ေဆးခန္းတစ္ခုထက္မက
သြားေရာက္ေလ့လာရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ပါမည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးခန္းမ်ားက လူနာအသစ္မ်ားကို
လက္ခံခ်င္မွလက္ခံပါမည္။
www.healthdirect.gov.au တြင္႐ွိေသာ healthdirect ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ သင္ႏွင့္အနီးဆံုး General Practice
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ႐ွာေဖြေတြ႕ရွိရန္ General Practice ဟူေသာ ရွာေဖြရယူႏိုင္သည့္ အထူးနည္းလမ္းလည္း
႐ွိပါသည္။

ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ က်န္းမာေရး ခြ်တ္ယြင္းခ်က္မ်ား
အကယ္၍ သင့္၌ က်န္းမာေရး ခြ်တ္ယြင္းခ်က္႐ွိၿပီး အေရးေပၚ အေျခအေနလည္း မဟုတ္ပါက သင့္မိသားစုဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ ေဆးခန္းတစ္ခုသို႔ သြားပါ။ သင့္အေနႏွင့္ ဆရာဝန္ႏွင့္မေတြ႕မီ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
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ပံုမွန္အားျဖင့္ သင္မသြားမီ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အြန္လိုင္းျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္ ရက္ခ်ိန္းယူရန္ လိုအပ္ေလ့ ႐ွိပါသည္။
သင့္ရက္ခ်ိန္းကို အခ်ိန္မီေရာက္ရန္ ေသခ်ာပါေစ။

အဆုတ္ေရာဂါ
အကယ္၍ သင္သည္ အာ႐ွတိုက္၊ အာဖရိကတိုက္၊ အိႏၵိယတိုက္ငယ္၊ ေတာင္အေမရိက သို႔မဟုတ္ ဥေရာပ
အေ႐ွ႕ပိုင္းမွ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ ထိေတြ႕မႈ ႐ွိခဲ့ႏိုင္ၿပီး ထိုေရာဂါပိုးေၾကာင့္ ေရာဂါကူးစက္ကာ
မက်န္းမမာျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ ပိုမိုၿပီး ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္မလာမီ အဆုတ္ေရာဂါအတြက္ စစ္ေဆးထားၿပီးျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္
ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ရာတြင္ မေပၚေသာ ငုတ္လွ်ိဳးေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ၿငိမ္ေနသည့္ ေရာဂါပိုး ႐ွိေကာင္း
႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ေနထိုင္မေကာင္းျဖစ္လာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထႂကြေနေသာ အဆုတ္ေရာဂါ
ျဖစ္လာႏိုင္မည့္အႏၲရာယ္ကို စိတ္ပူပန္ပါက သင့္ မိသားစုဆရာဝန္ထံ ေျပာျပပါ၊ သို ႔မဟုတ္
ေအာက္တြင္ေဖၚျပထားေသာ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ားေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထဲမွ
တစ္ခုခုကို ဆက္သြယ္ပါ။

အထူးကု ပါရဂူမ်ား
သင့္အေနႏွင့္ အေထြေထြ ေရာဂါကုဆရာဝန္ (မိသားစု ဆရာဝန္) ႏွင့္ ေ႐ွးဦးစြာ မေတြ႕ဘဲ အထူးကု ပါရဂူႏွင့္
မေတြ႕ႏိုင္ပါ။ သင့္ဆရာဝန္က ေဆးကုသမႈ ပါရဂူ သို႔မဟုတ္ အျခား ပါရဂူႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ကုသမႈယူရန္
ရည္ၫႊန္းေပးႏိုင္ပါသည္။

ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ဦးစားေပး စကားျပန္ ဖုန္းလိုင္း
အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္မ်ားသည္ TIS National စကားျပန္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္ အခမဲ့
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ၿပီး အကယ္၍ သင္သည္ အၿမဲတမ္းအတြက္ေနထိုင္သူ သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ကာ
ေဆးဝါးကုသမႈကလည္း Medicare က်ခံမႈျဖင့္ အက်ံဳးဝင္ပါက သင့္အတြက္ အခမဲ့ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက
သင့္ဆရာဝန္သည္ ေဆးခန္းတြင္ စကားျပန္တစ္ဦးကိုလည္း ခ်ိန္းဆိုစီစဥ္ထားႏ ိုင္သည္။ အခန္း 3, အဂၤလိပ္ဘာသာ
တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚကိစၥမ်ား
အစိုးရေဆး႐ံုမ်ား႐ွိ အေရးေပၚလူနာဌာနတြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီ အေရးေပၚ ေဆးကုသ
ေပးပါသည္။ အစိုးရေဆး႐ံုမ်ားကို White Pages ထဲတြင္ ‘ေဆး႐ံုမ်ား’ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္
စာရင္းျပဳစုထားပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢလိကေဆး႐ံုမ်ားတြင္လည္း အေရးေပၚ
ေဆးကုသမႈကို ရႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦး စိုးရိမ္ရေလာက္ေအာင္ ဖ်ားနာပါက ခ်က္ျခင္းပင္ 000 ကို ဆက္ၿပီး
“Ambulance” ကို ေတာင္းပါ။ သင္ ေဆး႐ံုသို႔သြားသည့္အခါ သင္ ေသာက္ေနက် ေဆးမ်ား၊ သင့္ Medicare ကတ္၊
ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံ အဖြဲ႕ဝင္လက္မွတ္၊ Health Care သို႔မဟုတ္ Pension Concession ကတ္မ်ားကိုပါ
ယူသြားပါ။
အကယ္၍ သင့္အေျခအေနသည္ အေရးေပၚမဟုတ္ပါက သင့္ မိသားစု ဆရာဝန္ကို ဆက္သြယ္ပါ။
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တယ္လီဖုန္းျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား
ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားအားလံုးတို႔တြင္ တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ရက္၊ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီ အလုပ္လုပ္သည့္
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႐ွိၾကသည္။ ယင္းတို႔က အခမဲ့
လမ္းၫႊန္မႈမ်ားေပးၿပီး ေဒသခံ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံသို ႔လည္း လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္သည္။
သင့္ထံ၌ က်န္းမာေရး ခြ်တ္ယြင္းမႈ႐ွိပါက သင့္မိသားစုဆရာဝန္ကို ေ႐ွးဦးစြာ ဆက္သြယ္သင့္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
အကယ္၍ သူတို႔ကို ဆက္သြယ္၍ မရခဲ့လွ်င္ ေဖၚျပပါ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ
ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ ခ်က္ျခင္းေပးႏိုင္မည့္ အရည္အခ်င္းမီ သူနာျပဳမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။
တယ္လီဖုန္းျဖင့္
ျပည္နယ္

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

သို႔မဟုတ္ ေဒသ

အၾကံေပးသည့္

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ဝန္ေဆာင္မႈ
ACT, NSW, NT,
Tas., SA ႏွင့္ WA

healthdirect

1800 022 222

www.healthdirect.gov.au

Qld

13 HEALTH

13 43 25 84

www.health.qld.gov.au/13health/default.
asp

Vic.

NURSE-ON-CALL

1300 606 024

www.health.vic.gov.au/nurseoncall

လူနာတင္ကား သံုးစြခ
ဲ မ်ား
Medicare က လူနာတင္ကား အသံုးျပဳျခင္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို က်ခံေပးျခင္း မ႐ွိပါ။ လူနာတင္ကား
အသံုးျပဳခမ်ားသည္ သင္မည္သည့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသတြင္ ေနသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။
ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ႏွင့္ တက္စ္ေမးနီးယားတြင္ လူနာတင္ယာဥ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေဒသခံမ်ားအတြက္
ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခမဲ့ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္မူ အခေၾကးေငြ
ေတာင္းခံႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သံုးစြဲခမ်ားမွာ သင္သြားေသာ ခရီးအကြာအေဝး၊ သင့္က်န္းမာေရး အေျခအေနႏွင့္
သင့္အေနႏွင့္ ေဈးသက္သာမႈ ရပိုင္ခြင့္ ႐ွိ၊မ႐ွိ တို႔အေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္မွာ လူနာတင္ကားအတြက္ အာမခံ မ႐ွိပါက ခရီးတို သြားရန္အတြက္ပင္လွ်င္ လူနာတင္ကားခမ်ားမွာ
ေဈးႀကီးႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ တက္စ္ေမးနီးယား ၏ ျပင္ပတြင္ ေနထိုင္ပါက
သင္ အာမခံ ဝယ္ယူရန္ လိုအပ္ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနႏွင့္ အသင္းဝင္ အစီအမံမ်ားအရ လူနာတင္ကား
အသင္းအဖြဲ႕မ်ား သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး အာမခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား မွတဆင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက အခန္း 2, အကူအညီရယူပါ တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
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ေဆးဝါးမ်ား
အကယ္၍ သင္ ေဆးဝါးမ်ား လိုအပ္ပါက သင့္ဆရာဝန္သည္ ေဆးဆိုင္ သို႔မဟုတ္ ေဆးေဖၚစပ္ေရာင္းခ်သူထံ
ယူသြားရန္ ေဆးစာ ေရးေပးႏိုင္ပါသည္။ ပဋိဇီဝေဆးမ်ားကဲ့သို႔ ေဆးဝါးမ်ားစြာတို႔သည္ ေဆးစာျဖင့္သာ
ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္မွာ Centrelink က ေပးေသာ Health Care Card သို႔မဟုတ္ Pension
Concession Card ႐ွိပါက သင္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာေဆးမ်ားအတြက္ ေဈးသက္သာခြင့္ရရန္ လိုအပ္ခ်က္
ျပည့္မီပါလိမ့္မည္။ သင့္အေနႏွင့္ ေဆးဆိုင္သို႔ သင့္ Medicare ကတ္ကို မျဖစ္မေန ယူလာရပါမည္။
သင္သည္ ေဆးဝါးမ်ားေပၚတြင္ပါေသာ အၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေသခ်ာစြာဖတ္ရန္ႏွင့္ အကယ္၍ သင္
မေသခ်ာပါက သင့္ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆးေဖၚစပ္ေရာင္းခ်သူတို႔ကို ေမးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ရယူလိုပါက ေဆးေဖၚစပ္ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါ၊
သို႔မဟုတ္ Medicine Line ကို 1300 633 424 တြင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းပါ။
ေဆးေဖၚစပ္ေရာင္းခ်ေသာဆိုင္မ်ားသည္လည္း တယ္လီဖုန္းျဖင့္ စကားျပန္လုပ္ေပးသူမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး
ထိုဝန္ေဆာင္မႈကို အစိုးရက အခမဲ့ ပံ့ပိုးပါသည္။
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးစာမ်ား

တယ္လီဖုန္း
1300 633 424
တနလၤာေန႔မွ

NPS MedicineWise Medicine Line –
ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ေဆးစာေရးေပးျခင္းမ်ား

ေသာၾကာေန႔အတြင္း –
နံနက္ 9.00 နာရီမွ ညေန

တယ္လီဖုန္း

www.nps.org.au/contactus/medicines-line

5.00 နာရီ အထိ
Medicare Australia – PBS
ေဆးစာမ်ားအတြက္ ေငြျပန္ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား

www.medicareaustralia.gov.au
/public/services/scripts/index.js
p

ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသ အစိုးရမ်ားသည္ ေဆး႐ံု၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရာဂါ ေခတၱသက္သာေစေသာ
ေဆးကုသ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးၾကပါသည္။

လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္း က်န္းမာေရး ဌာနမ်ား
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္း က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသည္ အ႐ြယ္မေ႐ြး လူအမ်ားကို ေဈးသက္သာစြာျဖင့္ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ က်န္းမာေရးဌာနတိုင္း အလားတူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မေပးပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
သူနာျပဳစုျခင္း၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ ေဆာ္ဩျခင္း၊ အေၾကာျပင္ကုထံုး၊ သြားဖက္ဆိုင္ရာ
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။
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ကေလးငယ္႐ွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
မိခင္ႏွင့္ကေလး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေမြးကင္းစကေလးမွ ေက်ာင္းေနအ႐ြယ္အထိ
ကေလးမ်ား႐ွိေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ သူတို ႔က က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္ ဖြ႕ံ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ
အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ မိဘအုပ္ထိန္းမႈအေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အာဟာရအေၾကာင္းတို႔ကို ပို႔ခ်၊
အသိေပးပါသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ မ်ိဳးပြားအဂၤါ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊
သားအိမ္ေခါင္းႏွင့္ ရင္သားကင္ဆာ ႐ွိ၊မ႐ွိ စစ္ေဆးျခင္း၊ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ျပႆနာမ်ား၊ စိတ္ပိုင္း
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ား၊ ဗလကၠာရျပဳခံရျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး အဂၤါဇာတ္ကို ျဖတ္ေတာက္ျခင္းႏွင့္
ညႇပ္ျခင္းတို႔အပါအဝင္ မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ အခန္း
6, ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒ ကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ိဳးစံု ေနာက္ခံရွိသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဆး႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဆးခန္းႀကီး မ်ားစြာတို႔သည္ ေဒသအတြင္းသို႔ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္သည့္
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးေသာ က်န္းမာေရး ပညာ႐ွင္မ်ား ႐ွိၾကပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊ ရည္ၫႊန္းေပးျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား
ေပးျခင္း ပါဝင္ပါသည္။
သင္ေျပာေနက် ဘာသာစကားေျပာေသာ Multicultural Health Worker ႐ွိ၊မ႐ွိ သိႏိုင္ရန္ သင့္ေဒသခံေဆး႐ံု
သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က်န္းမာေရးဌာနကို ဖုန္းဆက္ပါ။
က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈကို ႐ွာေဖြရန္ ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသ

က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

ACT

ACT Health

http://health.act.gov.au/our-services/which-healthservice-suits-you-best

NSW

NSW Ministry of Health

www.health.nsw.gov.au/hospitals/pages/default.as
px

NT

Department of Health

www.health.nt.gov.au/Service_Locator/index.aspx

Qld

Queensland Health

www.health.qld.gov.au

SA

SA Health

www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/Public
+Content/SA+Health+Internet/
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က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ ေဒသ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ား

Tas.

Department of Health and
Human Services

www.dhhs.tas.gov.au

Vic.

Department of Health and
Human Services

https://www2.health.vic.gov.au

WA

Department of Health

http://ww2.health.wa.gov.au

မသန္မစြမ္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
National Disability Insurance Scheme (NDIS) သည္ သိသိသာသာ မသန္မစြမ္းမႈ ျဖစ္ေနသည့္
အရည္အခ်င္းျပည့္မီသူမ်ား၊ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္ တစ္ဦးခ်င္းစီ္ ေလ်ာ္ညီစြာ
ပံ့ပိုးမႈျပဳသည္။ NDIS ကူညီေထာက္ပံ့မႈရေရးအတြက္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ စစ္ေဆးျခင္း မ႐ွိသည့္အျပင္ မသန္စြမ္းသူ
အေထာက္အပံ့ ပင္စင္ သို႔မဟုတ္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူ လုပ္အားခေပးေငြ တို႔ကဲ့သ႔ို ဝင္ေငြ ပံ့ပိုးမႈမ်ားရရွိေနျခင္းကို
မထိခိုက္ပါ။
NDIS ကို ရယူခြင့္႐ွိေစရန္ ထိုအခ်ိန္တြင္ သင္သည္ အသက္အ႐ြယ္ႏွင့္ ေနရပ္ ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ျပည့္မီရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္
www.ndis.gov.au/people-disability/access-requirements တြင္ ႐ွိပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ NDIS ၏ေနရာတြင္ မေနထိုင္ပါက လက္႐ွိ မသန္မစြမ္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
သင့္အေနႏွင့္ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ပါမည္။ ထို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက
www.ndis.gov.au/people-disability/other-services တြင္ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ မသန္မစြမ္းမႈ ျဖစ္ေနသူမ်ား၊ သူတို႔၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
ျပည္နယ္

မသန္မစြမ္းမႈဆိုင္ရာ

သို႔မဟုတ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

133 427

www.communityservices.act.gov.au/d
isability_act

ေဒသ
ACT

Disability ACT

NSW

Department of Family and
Community Services
(Ageing, Disability and
Home Care)

www.adhc.nsw.gov.au/individuals/sup
port
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ျပည္နယ္

မသန္မစြမ္းမႈဆိုင္ရာ

သို႔မဟုတ္

အဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

1800 139 656

http://health.nt.gov.au/Aged_and_Dis
ability/Office_of_Disability/index.aspx

ေဒသ

NT

Northern Territory
Government Office of
Disability

Qld

13 QGOV
Department of
Communities, Child Safety သို႔မဟုတ္
and Disability Services
13 74 68

www.communities.qld.gov.au/ndis

SA

Disability Information
Service

1300 786 117

www.sa.gov.au/topics/communitysupport/disability

Tas.

Tasmanian Government
Disability and Community
Services

1300 135 513

www.dhhs.tas.gov.au/disability

Vic.

Department of Health and
Human Services

1300 650 172

www.dhhs.vic.gov.au

WA

Disability Services
Commission

(08) 9426 9200
ၤအခမဲ့ ဆက္သြယ္ရန္
1800 998 214

www.disability.wa.gov.au

မသန္မစြမ္းမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ပါတြင္ၾကည့္ပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Department of Social Services –
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/programmes-services

Department of Human Services –
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားအတြက္ အကူအညီ

www.humanservices.gov.au/disability

မသန္မစြမ္းမႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနေသာ
အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔အေၾကာင္း
ဖြင့္ဖတ္ႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ား

www.dss.gov.au/our-responsibilities/disability-andcarers/related-agencies-sites
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တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/people-with-disability

ေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္ အေၾကာင္း
သိေကာင္းစရာမ်ား

စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အကယ္၍ သင့္ထံ၌ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ မက်န္းမမာမႈမ်ား ႐ွိသျဖင့္
အကူအညီလိုအပ္ပါက သင့္ မိသားစုဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က်န္းမာေရးဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။
အကယ္၍ သင္ အေရးေပၚအကူအညီလိုအပ္ပါက သင္ႏွင့္အနီးဆံုး ေဆး႐ံုမွ စိတ္ေရာဂါကုအဖြဲ႕ သို႔မဟုတ္
ေအာက္ေဖၚျပပါ အကူအညီေပးသည့္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ပါ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အကူအညီ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Lifeline – 24 နာရီ အကူအညီရယူႏိုင္ေသာ ဖုန္းလိုင္း

13 1114

www.lifeline.org.au/

1800 55 1800

www.kidshelp.com.au/

1300 789 978

www.mensline.org.au/

1300 659 467

www.suicidecallbackservice.org.
au

Kids Helpline – 24 နာရီ အကူအညီရယူႏိုင္ေသာ
ဖုန္းလိုင္း
Mens Helpline Australia – 24 နာရီ အေရးေပၚ
အကူအညီရယူႏိုင္ေသာ ဖုန္းလိုင္း
Suicide Call Back Service – တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးႏိုင္ေသာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေအာက္ေဖၚျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအပါအဝင္ Department of Social Services က လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအဆင့္
စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး ကူညီေထာက္ပံ့ေရးအျဖစ္္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား
အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက –




Family Mental Health Support Service (FMHSS)
Personal Helpers and Mentors (PHaMs)
Mental Health Respite: Carers Supports (MHR:CS)

www.dss.gov.au/mental-health တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
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ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား အကူအညီေပးရန္ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
႐ွိပါသည္။
ျပည္နယ္

ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈ ႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္

သို႔မဟုတ္

အေတြ႕အၾကံဳဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးျခင္း

ေဒသ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

02 6251 4550

www.companionhouse
.org.au

02 9794 1900

www.startts.org.au

08 8985 3311

www.melaleuca.org.au

Companion House – ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္
ACT

စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳ
ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား အကူအညီေပးျခင္း
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္

NSW

အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ကုသမႈႏွင့္
ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ (STARTTS)

NT

Melaleuca Refugee Centre –
ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္
အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္
ကူညီအားေပးျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ

Qld

Queensland Program of Assistance to
Survivors of Torture and Trauma (QPASTT)

07 3391 6677

www.qpastt.org.au

SA

Survivors of Torture and Trauma Assistance
and Rehabilitation Service (STTARS)

08 8206 8900

www.sttars.org.au

03 6234 9138

http://mrchobart.org.au
/phoenix-centre/

Phoenix Centre – ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းမႈႏွင့္
Tas.

စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ အေတြ႕အၾကံဳ
ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ ကူညီအားေပးျခင္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈ

Vic.

Foundation House – Victorian Foundation for
Survivors of Torture (VFST)

03 9388 0022

www.foundationhouse.
org.au

WA

Association for Services to Torture and
Trauma Survivors (ASeTTS)

08 9227 2700

www.asetts.org.au
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ကေလးသူငယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေရးႏွင့္ မေတာ္တဆမႈ
ကာကြယ္တားဆီးေရး
Kidsafe ဟုေခၚေသာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၊ ကေလးသူငယ္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္တားဆီးေရး
အဖြ႕ဲ အစည္းသည္ မိဘမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား www.kidsafe.com.au တြင္ ကေလးသူငယ္
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေရးႏွင့္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးသည့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္၏ အေနာက္ပိုင္း
ဩစေၾတးလ်ားျပည္နယ္ႏွင့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ အခန္းက႑တို႔တြင္ ဘာသာျပန္ၿပီးသား
အခ်ိဳ႕စာေစာင္မ်ား႐ွိပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူႀကီးမ်ားကို အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္သည့္ ေရာဂါကူးစက္ျခင္းႏွင့္
ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ မထိုးမေနရ မဟုတ္ေ သာ္လည္း
ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုးႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လူႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ထိုးၾကရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္ ကေလးသည္ ကေလးထိန္းဌာနကို မသြားမီ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းစမတက္မီ
ကာကြယ္ေဆးထိုးထားသည့္ မွတ္တမ္းကို ျပသရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေဆးထိုးျခင္းအမ်ားစုကို သင့္မိသားစု ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က်န္းမာေရးဌာနတို႔တြင္
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမ်ားကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက သင့္ မိသားစုဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း က်န္းမာေရးဌာန ကို ဆက္သြယ္ပါ။
www.humanservices.gov.au/acir တြင္႐ွိေသာ Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) သည္
ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ 20 ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအတြက္ ေဆးထိုးျခင္းကို မွတ္တမ္းတင္သည့္
တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္႐ံုး ျဖစ္ပါသည္။
Medicare တြင္ မွတ္ပံုထားသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ 20 ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားကို ACIR တြင္
အလိုအေလ်ာက္ စာရင္းသြင္းၿပီး ျဖစ္ပါမည္။ သူတို႔၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းမွတ္တမ္းကို သင္ႏွင့္အတူ
ဆရာဝန္ထံယူလာပါ၊ သို႔မွသာ ဆရာဝန္က မွတ္တမ္းတြင္ပါေသာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို စာရင္းသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား (www.humanservices.gov.au/immunisation) ရရန္အတြက္
ကာကြယ္ေဆးမွာ မထိုးမေနရျဖစ္ပါသည္။ က်န္းမာေရးအရ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ႐ွိမွသာလွ်င္
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

National Immunisation Information Line

1800 671 811

www.immunise.health.gov.au

Australian Childhood Immunisation Register

1800 653 809

www.humanservices.gov.au/acir

အခ်က္အလက္မ်ား
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သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ခံတြင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္မႈသည္ အေထြေထြ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသုခအတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။ ပုဂၢလိက သြားဆရာဝန္မ်ားသည္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို အဓိကအားျဖင့္
ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပုဂၢလိကသြားဆရာဝန္မ်ားက သူတို႔၏ ဝန္ဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြ
ယူေလ့႐ွိၾကသည္။ သူတို႔ကို တယ္လီဖုန္း လမ္းၫႊန္ တြင္ စာရင္း ျပဳစုထားပါသည္။ သြားကုသစရိတ္
ကာမိေစရန္အတြက္ သင့္အေနႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရးအာမခံ ထားလိုေကာင္း ထားခ်င္ပါမည္။
(www.humanservices.gov.au/childdental တြင္႐ွိေသာ) Child Dental Benefits Schedule သည္ လိုအပ္ခ်က္
ျပည့္မီေသာ အသက္ ႏွစ္ႏွစ္မွ 17 ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားအတြက္ အေျခခံ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဝန္ဆာင္မႈမ်ားအတြက္
ေဒၚလာ 1,000 အထိ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ေပးပါသည္။ ဤခံစားခြင့္ကို ျပကၡဒိန္ႏွစ္ ႏွစ္ႏွစ္ဆက္တိုက္ ခံစားခြင့္ ႐ွိရန္
ကန္႔သတ္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ခံစားခြင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီပါက Department of
Human Services သည္ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ အစိုးရမ်ားသည္ ခံစားခြင့္ရရန္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ Centrelink ၏ ေဈးသက္သာခြင့္ျပဳသည့္
လက္မွတ္ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား (အံကပ္စိုက္ျခင္းႏွင့္ အနာသက္သာေစျခင္း အပါအဝင္) အခ်ိဳ ႕ေသာ အခမဲ့
ခံတြင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ သင့္ အရပ္ေဒသအတြင္းမွ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၏
အေသးစိတ္ကို သိရန္ သင္ႏွင့္အနီးဆံုး က်န္းမာေရးဌာန သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုကို ဆက္သြယ္ပါ။ သင္ ခံစားခြင့္အတြက္
လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္း ႐ွိ၊မ႐ွိ သိရန္ Centrelink ကို ဆက္သြယ္ပါ။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သင္အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် သင့္အား မည္သူက ေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္၊ ထို႔အျပင္ သင္ မိမိအိမ္တြင္ပင္
ေနလိုသည္၊ သို႔မဟုတ္ လူအို႐ံုတြင္ ေနလိုသည္ ဟူေသာ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ား ႐ွိလာပါသည္။ လူအို႐ံုမ်ားသည္ သင့္အား
အမွီအခိုကင္းစြာေနႏိုင္ေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ စီမံထားၿပီး သင့္အား ေစာင့္ေ ႐ွာက္မႈဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကိုလည္း ေပးပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို
တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ေငြေၾကး ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ တစ္ကိုယ္ေရ အေျခအေနမ်ား အဆင္ေျပပါက
သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္းအတြက္ ကုန္က်ေငြကို သင္လည္း မွ်ခံလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
www.myagedcare.gov.au တြင္႐ွိေသာ My Aged Care ဝက္ဘ္ဆိုက္၌ သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ရယူခံစားႏိုင္သည္ ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
႐ွိပါသည္။ ယင္းက သင္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးစံနစ္၊ ပံ့ပိုးမႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား
နားလည္ေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳပါသည္။ ဝက္ဘ္ဆိုက္ထဲတြင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ
အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွိပါသည္။ သင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးရန္ My
Aged Care ကို 1800 200 422 တြင္ သို႔မဟုတ္ TIS National မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
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သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္မွာ •

အကယ္၍ သင္သည္ မိမိအိမ္၌ပင္ ဆက္လက္ေနထိုင္လိုပါက မီးလံုးမ်ား လဲလွယ္ျခင္း၊ ပန္းျခံျပဳျပင္ျခင္း၊
ေခါင္းေလွ်ာ္ ေရခ်ိဳးျခင္းႏွင့္ အဝတ္အစားလဲျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ကုန္မ်ိဳးစံု ဝယ္ယူျခင္း စသည့္ မိမိဘာသာ
မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အကူအညီရႏိုင္ပါသည္။ သင္ လမ္းေလွ်ာက္ရာတြင္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ လက္ကိုင္ေဘာင္ကဲ့သို႔ေသာ ကိရိယာကိုလည္း ရယူနိုင္ပါသည္။

•

အကယ္၍ သင္သည္ မိမိအိမ္တြင္ ဆက္လက္ေနႏိုင္စြမ္း မ႐ွိေတာ့ဟု ထင္ျမင္ပါက သင့္အေနႏွင့္
လူအို႐ံုကို ေျပာင္းေနႏိုင္ပါသည္။

My Aged Care အေနႏွင့္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြး၍ သင့္အေျခအေနအေၾကာင္း
ပိုမိုအေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးကာ အစိုးရမွ ကုန္က်ေငြ မွ်ခံထားေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သင္ ရခြင့္ ႐ွိ၊မ႐ွိ စိစစ္မႈအတြက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုသိလိုပါက
www.myagedcare.gov.au/eligibility-and-assessment တြင္ၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ 1800 200 422 ကို
ဖုန္းဆက္ပါ။

သက္ႀကီး႐ြယ္အို သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ တိုင္တန္းမႈမ်ား
မည္သူမဆို Aged Care လူအို႐ံုမ်ား၊ လူနာအိမ္တြင္ပင္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား၊ သို႔မဟုတ္
Commonwealth Home Support Program ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္တန္းလိုပါက Aged Care
Complaints Commissioner ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရး႐ွိပါသည္။ ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္
အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ သင္သည္ Aged Care Commissioner ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ •

အြန္လိုင္း – www.agedcarecomplaints.gov.au/

•

တယ္လီဖုန္း - 1800 550 552 ကို ဆက္ပါ။

•

စာေရးသား ဆက္သြယ္ျခင္း - သင့္ စာေရးသား တိုင္တန္းခ်က္ကို ေအာက္ေဖၚျပပါ
ေနရာသို႔ လိပ္စာတပ္ ေပးပို႔ပါ။
Aged Care Complaints Commissioner
GPO Box 9848 (သင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အမည္ႏွင့္ ျပည္နယ္/ေဒသ)

အကယ္၍ သင္သည္ My Aged Care ႏွင့္ဆိုင္သည့္ အေတြ႕အၾကံဳႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူပန္မႈမ်ား ႐ွိပါက
သင့္အေနႏွင့္ My Aged Care ကို 1800 200 422 တြင္ျဖစ္ေစ၊ www.myagedcare.gov.au/ ႐ွိ
MyAgedCare ဝက္ဘ္ဆိုက္ မွတဆင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူပန္မႈမ်ား ႐ွိပါက သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ႐ွိ
က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စံုစမ္းဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည့္
စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕႐ံုးထံ တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
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ျပည္နယ္

က်န္းမာေရး ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈအေပၚ

သို႔မဟုတ္

တိုင္တန္းျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

ေဒသ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Human Rights Commission

02 6205 2222

http://hrc.act.gov.au/olderpeople

NSW

Health Care Complaints

1800 043 159

www.hccc.nsw.gov.au

NT

Health and Community Services
Complaints Commission

1800 004 474

www.hcscc.nt.gov.au

Qld

Office of the Health Ombudsman

133 646

www.oho.qld.gov.au

SA

Health and Community Services
Complaints Commissioner

1800 232 007

www.hcscc.sa.gov.au

Tas.

Office of the Health Complaints
Commissioner

1800 001 170

www.healthcomplaints.tas.gov.au

Vic.

Office of the Health Services
Commissioner

WA

Health and Disability Services
Complaints Office

1800 136 066
1800 813 583

www.health.vic.gov.au/hsc
www.hadsco.wa.gov.au

နာေရးကိစၥျဖစ္သည့္အခါ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ တစ္စံုတစ္ဦးေသဆံုးသည့္အခါ ထိုသူ ေသဆံုးေၾကာင္းကို ဆရာဝန္တစ္ဦးက အတည္ျပဳ
လက္မွတ္ထိုးရသည္။ ထိုေသဆံုးေၾကာင္းလက္မွတ္ မထုတ္ေပးသမ်ွ မည္သည့္ စ်ာပနကိစၥမွ မစီစဥ္ႏိုင္ပါ။
သၿဂိဳဟ္သည့္ကိစၥမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေဈးႀကီးၿပီး ေဒၚလာ 4,000 မွ ေဒၚလာ 15,000 အထိ
ကုန္က်ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အာမခံေပၚလစီမ်ားက နာေရးကိစၥျဖစ္ခ်ိန္တြင္ သၿဂၤဳိဟ္စရိတ္ႏွင့္
အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ အကူအညီ ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေသဆံုးသူက မိမိ၏
သၿဂၤဳိဟ္သည့္ကိစၥ ကုန္က်ေငြအတြက္ မိမိဘာသာ စီစဥ္ထားသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္၊ သို ႔မဟုတ္ သူ၏
လိုလားခ်က္မ်ားအား သူ၏ေသတမ္းစာ Will တြင္ ေရးသားေဖၚျပထားသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
Will ဆိုသည္မွာ ေသဆံုးသူက မိမိကြယ္လြန္ခ်ိန္တြင္ မိမိ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ခြေ
ဲ ဝေပးရန္၊
သူ၏ကေလးမ်ားကို မည္သူက ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္ တို႔အျပင္ ကူညီမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလွဴေငြ မည္မွ်ေပးရန္
ႏွင့္ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းကို လွဴဒါန္းျခင္းဆိုင္ရာ ကဲ့သ႔ို အျခားၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ပါ႐ွိေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ
ျပဳလုပ္ထားသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကို တရားဝင္ေစရန္အတြက္ Will မွ အက်ိဳးခံစားခြင့္
မရရိွမည့္သူႏွစ္ဦးက ထို Will ကို သက္ေသအျဖစ္ လက္မွတ္ထိုးေပးရပါမည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ Will တြင္
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ထိုေသတမ္းစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည့္သူ Executor အမည္ကို ထည့္ထားသည္လည္း
႐ွိတတ္ပါသည္။
Will အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးမည့္သူ Executor သည္ ေသဆံုးသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား Will
ထဲတြင္ပါဝင္သူမ်ားအား ခြေ
ဲ ဝေပးျခင္း၊ ေသဆံုးသူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈအတြက္ အခြန္ေရးရာကိစၥမ်ားကို စီမံခန္ ႔ချြဲ ခင္း၊ Will
ထဲတြင္ပါဝင္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီးသည္မွာ ေသခ်ာေစျခင္းတို႔အတြက္ တာဝန္႐ွိပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသတိုင္းတြင္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခေၾကးေငြ ပမာဏတစ္ခုျဖင့္) Executor ကဲ့သ႔ို
ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္သည့္ Public Trustee ႐ွိပါသည္။
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အကယ္၍ ေသဆံုးသူက Will မထားခဲ့လွ်င္ ပိုင္ဆိုင္မႈကို သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒအရ ခြေ
ဲ ဝေပးသည္။
အကယ္၍ နီးစပ္သည့္ ေဆြမ်ိဳးမ်ား မ႐ွိပါက ပိုင္ဆိုင္မႈကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရကို ေပးႏိုင္ပါသည္။
မိမိခ်စ္ျမတ္ႏိုးရသူတစ္ဦး ဆံုး႐ံႈးျခင္းႏွင့္ ေသာကေရာက္ရျခင္းကို ရင္ဆိုင္ေျဖ႐ွင္းရန္အတြက္ အကူအညီရႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက အၾကံဉာဏ္
နာေရးကိစၥၾကံဳလွ်င္

ဝက္ဘ္ဆိုက္

လုပ္ေဆာင္ရန္

www.humanservices.gov.au/customer/subjects/what-do-followingdeath

Will ေရးသားျပဳလုပ္ျခင္း

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/wills-andpower-of-attorney

စ်ာပနအတြက္ ေငြေပးေခ်ျခင္း

www.moneysmart.gov.au/life-events-and-you/over-55s/paying-foryour-funeral

Public Trustees

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/wills-and-powers-of-attorney/wills

Organ Donation Register

www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/australianorgan-donor-register

ဆံုး႐ံႈးမႈအတြက္ အကူအညီ

www.australia.gov.au/information-and-services/family-andcommunity/death-and-bereavement
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10 သင့္ မိသားစု
ဤအပိုင္းတြင္ •

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အျခားဆက္ဆံေရးမ်ား

•

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

မိဘမ်ား

•

ကေလးသူငယ္ ေထာက္ပံ့ေရး

•

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား

•

ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ႐ွာေဖြျခင္း

•

သင့္မိသားစုႏွင့္ Centrelink

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ရိွေသာ မိသားစု အခန္းက႑မ်ားသည္ သင္ က်င့္သားရေနသည့္ အခန္းက႑မ်ားႏွင့္
ကြာျခားပါသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ အခန္းက႑မ်ား တန္းတူရည္တူ ႐ွိၾကသည္။
အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ႏွစ္ဦးစလံုး အလုပ္လုပ္ျခင္းကို အမ်ားက လက္ခံထားၾကၿပီး
လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္သည္။ ကေလးထိန္းျခင္း၊ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔
အိမ္တြင္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း အမ်ိဳးသားမ်ားေရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါ မွ်ေဝအလုပ္လုပ္ၾကသည္။
အခ်ိဳ႕မိသားစုဝင္မ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ မိမိတို႔ဘဝသစ္ကို က်န္လူမ်ားထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ
ဝင္ဆန္႔နိုင္ၾကသည္။ ဥပမာ ကေလးမ်ားသည္ အဂၤလိပ္စကားကို သူတို႔၏မိဘမ်ားထက္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ
တတ္လြယ္လိမ့္မည္။
သင္တို႔၏ဘဝသစ္ကို ေနသားတက်ျဖစ္ေစရန္ မိသားစုအသြင္ လက္တေ
ြဲ ဆာင္ ႐ြက္သြားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ အကူအညီ ရယူဖို႔ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ွိသျဖင့္ ဤအပိုင္းတြင္ သင္ ရနိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖၚျပထားသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ မိမိ၏မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္
အကူအညီရယူျခင္းသည္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ျဖစ္ၿပီး အမ်ားက လက္ခံၾကပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ပံ့ပိုးကူညီမႈ
ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ www.humanservices.gov.au/servicefinder ကို ဖြင့္ပါ။

လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းႏွင့္ အျခား ဆက္ဆံေရးမ်ား
1800RESPECT သည္ မိသားစုႏွင့္အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ ဗလကၠာရျပဳက်င့္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအတြက္
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ရည္ၫႊန္းဆက္သြယ္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအရ
ပံ့ပိုးသည္။ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းဆိုင္ရာ ပညာ႐ွင္မ်ားကို တစ္ပတ္လွ်င္ ခုနစ္ရက္လံုး၊ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီလံုး
ရႏိုင္ပါသည္။ သူတို႔က မိတ္ေဆြ၊ ေဆြမ်ိဳးညာတိ၊ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္၊ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ
တစ္ဦးဦးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ပူပန္မႈ ႐ွိသူမ်ားကို အကူအညီေပးပါသည္။ 1800 737 732 ကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
www.1800respect.org.au မွတဆင့္ ဆက္သြယ္ပါ။
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Family Relationship Advice Line သည္ မိသားစုတြင္း ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးျခင္း၊ လင္မယားမ်ားကြဲသည့္အခါ ကေလးကိုထိန္းသိမ္းမႈအတြက္ အၾကံေပးျခင္း၊
မိသားစုမ်ားအား ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ရန္ သို႔မဟုတ္ ကြာ႐ွင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရင္ဆိုင္
ေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ အကူအညီ ေပးသည့္ ေဒသခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ ရည္ၫႊန္းဆက္သြယ္ေပးသည္။
အၾကံေပးျခင္းဆိုင္ရာဖုန္းလိုင္းသည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း အမ်ားျပည္သူ႐ံုးပိတ္ရက္မ်ားမွအပ တနလၤာေန႔မွ
ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ 8.00 နာရီမွ ည 8.00 နာရီအထိႏွင့္ စေနေန႔တြင္ နံနက္ 10.00 နာရီမွ ညေန 4.00
နာရီအထိ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ 1800 050 321 (အခမဲ့) ကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
www.familyrelationships.gov.au/BrochuresandPublications/Pages/family-relationships-adviceline.aspx ကို ဖြင့္ဖတ္ပါ။
Family Relationships Online သည္ မိသားစုတြင္း ဆက္ဆံေရးႏွင့္ လင္မယားမ်ားကြဲသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါသည္။ မိသားစုမ်ားက ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား
ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ကြာ႐ွင္းၿပီးခ်ိန္ ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ အကူအညီရယူရန္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ွာေဖြႏိုင္ၾကပါသည္။ www.familyrelationships.gov.au ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။
MensLine Australia သည္ မိမိတို႔၏မိသားစုဘဝ သို႔မဟုတ္ ပဓာန ဆက္ဆံေရးမ်ားတြင္ ျပႆနာ႐ွိသည့္
အမ်ိဳးသားမ်ားကို ေဆြးေႏြး အၾကံေပးျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္းႏွင့္ ရည္ၫႊန္း ဆက္သြယ္ေပးေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအရ ပံ့ပိုးသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းက မိမိတို႔၏ ၾကင္ေဖၚၾကင္ဖက္မ်ား၊ လင္ေယာက်ာ္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္
ဖခင္မ်ားအတြက္ စိတ္ပူပန္မႈ ႐ွိရသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားကိုလည္း ကူညီပံ့ပိုးမႈႏွင့္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္ပတ္တြင္ ခုနစ္ရက္လံုး၊ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီလံုး
အလုပ္လုပ္ပါသည္။ 1300 789 978 ကိုဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.mensline.org.au ကို ဖြင့္ဖတ္ပါ။

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားသည္ အသက္ 25 ႏွစ္ေအာက္ လူမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ လူငယ္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားမ်ားသည္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီၿပီး အေတြ ႕အၾကံဳ႐ွိၾကကာ
လူငယ္မ်ားအား ေဘးကင္းမႈ႐ွိေသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္၊ အမ်ားအားျဖင့္ လူငယ္ေရးရာဌာန သို႔မဟုတ္
ရပ္ကြက္ေကာင္စီတြင္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား၊ အကူအညီႏွင့္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးသည္။
ေနာက္ထပ္ အကူအညီရယူရန္အတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားတြင္ ရယူပါ တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားအတြက္

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

1800 551 800

www.kidshelpline.com.au

1800 650 890

http://headspace.org.au

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Kids Helpline – အသက္ 5 ႏွစ္မွ 25
ႏွစ္အတြင္းလူငယ္မ်ားကို 24 နာရီလံုး
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသည္။
Headspace – အသက္ 12 ႏွစ္မွ 25
ႏွစ္အတြင္းလူငယ္မ်ားကို ေစာစီးစြာ
ၾကားျဖတ္အကူအညီေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည္။
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တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ လူငယ္မ်ားအတြက္

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

1300 22 4636

www.youthbeyondblue.com

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
YouthBeyondBlue – စိတ္က်ျခင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ
ေရာဂါႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ 24
နာရီ အကူအညီ
Department of Education and Training

https://education.gov.au/youth

Generation Success –

www.employment.gov.au/generationsuccess-youth-employment-initiative

လူငယ္အလုပ္သမားမ်ားအား
အကူအညီေပးရန္အတြက္ အရင္းအျမစ္မ်ား
Youth Employment

www.employment.gov.au/jobseekers-0

Australian Institute of Family Studies
ႏွင့္ အဆက္အသြယ္မ်ား

https://aifs.gov.au/cfca/publications/h
elplines-and-telephone-counsellingservices-children-y

Reconnect – အသက္ 12 ႏွစ္မွ 18 ႏွစ္အတြင္း

www.dss.gov.au/ourresponsibilities/housingsupport/programmesservices/homelessness/reconnect/rec
onnect-services

အိမ္ေျခရာမဲ့ျဖစ္ေနသူ သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္
အႏၲရာယ္႐ွိေနသူ လူငယ္မ်ားကို အကူအညီေပးသည္။

Office of the Children’s eSafety Commissioner
– အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားကို ခ်ိန္ရြယ္ကာ
အင္တာနက္မွတဆင့္ ဆိုး႐ြားစြာအႏိုင္က်င့္ျခင္းကို

www.esafety.gov.au/reportcyberbullyi
ng

သတင္းပို႔ရန္
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ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားသည္လည္း လူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။
ျပည္နယ္

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Youth InterACT

www.youth.act.gov.au

NSW

Youth NSW

www.youth.nsw.gov.au

NT

Office of Youth Affairs

www.youth.nt.gov.au

Qld

Queensland Youth

www.communityservices.qld.gov.au/youth

SA

South Australia Youth Site

www.officeforyouth.sa.gov.au

Tas.

Office of Children and Youth Affairs

www.linkzone.tas.gov.au

Vic.

Youth Central

www.youthcentral.vic.gov.au

WA

Office for Youth

www.wa.gov.au/information-about/yourcommunity/youth

သို႔မဟုတ္ ေဒသ

လူငယ္မ်ားအတြက္ အပန္းေျဖေရးႏွင့္ အျခားအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဒသေကာင္စီ ကို ဆက္သြယ္ပါ။

မိဘမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားျပည္သူမ်ားသည္ ကေလးထိန္းေက်ာင္းရျခင္းကို တန္ဖိုးထားၾကေသာ္လည္း
မိဘ“ေကာင္း”တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ အၿမဲတမ္း မလြယ္ကူေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အကူအညီကို အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာထံမွ ရနိုင္ပါသည္။
ကေလးမ်ားကို စည္းကမ္းေပးျခင္းမွာ ကေလးထိန္းေက်ာင္းျခင္း၏ အေရးႀကီးေသာ အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အျပစ္ေပးျခင္းကို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ တရားဥပေဒအရ တားျမစ္ထားပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ ကေလး၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ႐ုပ္သိမ္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ သူ႕အခန္းသို႔ ႏွင္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခား
အျပစ္ေပးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သင့္ကေလးကို ေကာင္းေသာ အျပဳအမူအတြက္ ဆုေပးပါ၊
ကိုယ္ကလည္း ေ႐ွ႕က နမူနာျပ ဦးေဆာင္ပါ။
အကယ္၍ သင့္ကေလးမ်ား ကို စည္းကမ္းေပးရာ၌ ျပႆနာမ်ား ႐ွိေနပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ မိသားစုဆိုင္ရာ
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းႏွင့္ ကေလး ထိန္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးေရး အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီရယူပါ ကေလးထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

အခ်က္အလက္မ်ား
Family and Relationship Advice Line
(ဖုန္း 1800 050 321)

www.familyrelationships.gov.au

MyChild

www.mychild.gov.au/
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ကေလးထိန္းေက်ာင္းျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

အခ်က္အလက္မ်ား
Raising Children Network

www.raisingchildren.net.au

Australian Childhood Foundation –
ဘာသာျပန္ထားေသာ သိေကာင္းစရာ

www.kidscount.com.au/en

အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည္
ကေလးႀကီးမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းျခင္း

www.abcdparenting.org

Kidsafe

www.kidsafe.com.au

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ

www.australia.gov.au/information-andservices/family-and-community/caring-forchildren

အခ်ိတ္အဆက္မ်ား

ကေလးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး
Department of Human Services က စီမံခန္႔ခေ
ြဲ သာ Child Support အစီအမံသည္ ကြက
ဲ ြာေနေသာ မိဘမ်ားအား
ကေလးမ်ား၏အက်ိဳးငွာ ကေလးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ထိန္းသိမ္း အသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္
အကူအညီေပးပါသည္။ သင့္ကေလး ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုင္ရာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးရန္အတြက္
ဌာနကို ဆက္သြယ္ပါ။
ကေလးအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကး

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Child Support ဝက္ဘ္ဆိုက္

www.humanservices.gov.au/childsupport

Child Support ဆိုင္ရာ တယ္လီဖုန္း အဆက္အသြယ္

131 272

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား
အတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

www.humanservices.gov.au/multicultural

တယ္လီဖုန္း 131 450
117

သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား
အသက္ 50 ေက်ာ္ေသာသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည့္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား
မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအစိုးရက ေအာက္ေဖၚျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင္ ႔ ပံ့ပိုးပါသည္ 

Age Pension (www.humanservices.gov.au/agepension) - တြင္ ခံစားခြင့္႐ွိေသာ အသက္ႀကီးသည့္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေဈးသက္သာခြင့္ေပးမႈကို
ရယူခံစားႏိုင္ျခင္း
 My Aged Care (www.myagedcare.gov.au) - တြင္ သင္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ ရယူႏိုင္သည္ကို ေဖၚျပသည့္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

အခန္း 9, က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသုခ ကိုလည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသတိုင္းတြင္ Seniors Card အစီအစဥ္ ႐ွိၾကသည္။ ထိုကတ္သည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး
ကိုင္ေဆာင္ထားသူအား ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေဈးသက္သာခြင့္ႏွင့္
ေဈးေလွ်ာ့ေပးျခင္းမ်ား ခံစားခြင့္ေပးပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားမွာလည္း ၾကည့္ပါ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ
သိေကာင္းစရာ

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Centrelink

132 300

www.humanservices.gov.au/olderaustralians

My Aged Care

1800 200 422

www.myagedcare.gov.au

အခ်က္အလက္မ်ား

Seniors Card အစီအစဥ္မ်ား
AusGov –
အသက္ႀကီးေသာ
ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားမ်ား

www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/olderaustralians/seniors-card
www.australia.gov.au/information-andservices/benefits-and-payments/older-australians

ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို ႐ွာေဖြျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕အစည္း (Australian Red Cross) သည္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားျခင္း၊
ျပည္တြင္းမၿငိမ္မသက္မႈျဖစ္ျခင္းႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ကြက
ဲ ြာသြားၾကေသာ ေဆြမ်ိဳးညာတိမ်ားကို
လိုက္လံ႐ွာေဖြေပးျခင္းႏွင့္ သတင္းေပးပို႔ေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။ ကမၻာတစ္ဝန္း႐ွိ ၾကက္ေျခနီ
အဖြ႕ဲ အစည္းကြန္ယက္က လူအမ်ားအား ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ မိသားစုဝင္မ်ားကို ႐ွာေဖြရန္
အကူအညီေပးသည္။ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕အစည္းက ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွလူမ်ားကိုလည္း ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ လက္႐ွိ
ေနထိုင္ေနသူမ်ားအား ႐ွာေဖြေပးရန္ အကူအညီေပးသည္။
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အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိုက္လံ႐ွာေဖြေပးျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ (Red Cross
International Tracing and Refugee Service) တို႔အတြက္ ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕အစည္းကို ဆက္သြယ္ရန္
ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳပါ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီ
အဖြ႕ဲ အစည္း

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

အီးေမးလ္

natinfo@redcross.org.au

ၾကက္ေျခနီ အဖြဲ႕အစည္း၏

www.redcross.org.au

ဝက္ဘ္ဆိုက္
တစ္ႏိုင္ငံလံုး

03 9345 1800

ACT

02 6234 7600

NSW

02 9229 4111 သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ဆက္သြယ္ရန္ 1800 812 028

NT

08 8924 3900

Qld

07 3367 7222 သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ဆက္သြယ္ရန္ 1300 554 419

SA

08 8100 4500

Tas.

03 6235 6077

Vic.

03 8327 7700 သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ဆက္သြယ္ရန္ 1800 131 701

WA

08 9225 8888 သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ဆက္သြယ္ရန္ 1800 810 710
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သင့္မိသားစုႏွင့္ Centrelink
Department of Human Services သည္ Centrelink ႏွင့္ Medicare မွတဆင့္ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္
အျခားေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ယင္းသည္ တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္
မိသားစုဝင္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္ၿပီး ျခားနားနိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ဥပမာအားျဖင့္ သင္ ကေလးရျခင္း၊
အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ မက်န္းမမာျဖစ္ျခင္းစေသာ သင့္ အေျခအေန၊အခ်က္အလက္မ်ား ေျပာင္းလဲမႈ ႐ွိပါက
အကူအညီရ႐ွိေရးအတြက္ Centrelink ကို ခ်က္ျခင္း ဆက္သြယ္ပါ။
Centrelink သည္ ျပည္သူမ်ားအား ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ပိုမို ဖူလံုလာေစေရးအတြက္ ပံ့ပိုးေပးကာ အလုပ္အကိုင္
႐ွာေဖြေရးအတြက္ အကူအညီေပးသလို ခ်ိဳ႕ငဲ့သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ပါသည္။ Centrelink က အၿငိမ္းစားယူရန္
ျပင္ဆင္ျခင္း၊ နာမက်န္းျဖစ္ေနျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ခ်ိန္ ကဲ့သို႔ေသာ ဘဝ၏ အဆစ္အခ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္
အထူးအကူအညီ လိုအပ္သူမ်ားကိုလည္း အားေပးကူညီပါသည္။

ဤအပိုင္းတြင္
•

သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္း

•

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အကူအညီ

•

Centrelink ႏွင့္ ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ

•

Centrelink ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္မ်ား

•

Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေတာင္းခံျခင္း

•

မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား

•

(ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ) နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား

•

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ Crisis Payment

•

အျခားေသာ Centrelink ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္

•

အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ

•

ၾကင္ေဖာ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္

•

ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ား

•

သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုျခံဳသိုသိပ္မႈ

•

လူငယ္မ်ား

•

အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္

တယ္လီဖုန္း 131 450
120

သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳျခင္း
Centrelink တြင္ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား တင္ျပရန္
လိုအပ္သည္ (www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-of-identity) – ဥပမာ
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ ခရီးသြားလက္မွတ္မ်ား၊ ဘဏ္ေငြစာရင္း သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရာေနရာ၏
အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အကူအညီ
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
သင္ ဖတ္႐ႈျခင္ း၊ ၾကည့္႐ႈျခင္း သို႔မဟုတ္ နားေထာင္ျခင္းျပဳနိုင္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Centrelink က http://humanservices.gov.au/yourlanguage
တြင္ ဘာသာျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။
Centrelink တြင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ ႐ွာေဖြျခင္း၊ Medicare ကတ္ႏွင့္ Health Care Card
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျခံဳငံုေဖၚျပသည့္ ဘာသာစကား ၁၀ မ်ိဳးျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို

အသစ္ေရာက္လာသလား (New to Australia) ဗီဒီယိုမ်ား အခန္းျပည့္ ႐ွိပါသည္။ ထို ဗီဒီယိုမ်ား ကို သင္
www.humanservices.gov.au/yourlanguage တြင္ ၾကည့္႐ႈနားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။

ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင့္ တယ္လီဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ
အကယ္၍ သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွအပ အျခားဘာသာစကားကို ေျပာဆိုလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္
ဘာသာစကားမ်ိဳးစံုျဖင့္ တယ္လီဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈကို (ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ 8.00 နာရီမွ ညေန 5.00 နာရီအတြင္း)
131 202 ကိုဖုန္းဆက္၍ Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သင့္ဘာသာစကား
ေျပာေသာသူတစ္ဦးႏွင့္ ေျပာဆိုပါ။

စကားျပန္မ်ား
အကယ္၍ သင္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကို မေျပာဆိုလွ်င္ Centrelink က သင့္ရက္ခ်ိန္းအတြက္ စကားျပန္တစ္ဦးကို
အခမဲ့ စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ စကားျပန္ စီစဥ္ႏိုင္ရန္အတြက္ 131 202 ကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ ေဒသခံ
Centrelink Service Centre ထံမွာ ေမးျမန္းပါ။

သင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားအား ဘာသာျပန္ျခင္း
Centrelink က သင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား ေတာင္းခံႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား ဘာသာျပန္ျခင္းကို အခမဲ့ ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။ 131 202 ကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
သင့္ ေဒသခံ Centrelink Service Centre ထံမွာ ေမးျမန္းပါ။
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ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရာ႐ွိမ်ား
ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အရာ႐ွိမ်ား(www.humanservices.gov.au/mso ကို ဖတ္ပါ) သည္
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုေပးေသာ Centrelink ၏ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရးအတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါသည္။

Centrelink မွေပးစာမ်ား
သင့္အေနႏွင့္ Centrelink က ေပးပို႔ေသာ စာမ်ားအားလံုးကို မျဖစ္မေန ဖတ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက
အေၾကာင္းျပန္ရပါမည္။ အကယ္၍ စာတစ္ေစာင္ကို သင့္အား သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ႐ွင္းျပေစလိုပါက 131 202 ကို
ဖုန္းဆက္ပါ။

Centrelink ႏွင့္ဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အကူအညီ
သင့္အေနႏွင့္ သင့္ကိုယ္စားေဆာင္႐ြက္ရန္ အျခားသူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုကို
ကိုယ္စားေဆာင္႐ြက္ရန္ သတ္မွတ္ထားသူ ('nominee') အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
www.humanservices.gov.au/nominees တြင္ၾကည့္ပါ။
Centrelink

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

Centrelink

www.humanservices.gov.au/centrelink

ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ား၊
ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ား အတြက္

www.humanservices.gov.au/multicultural

သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

131 202

ေငြေတာင္းခံရန္ ရည္႐ြယ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/intent-toclaim

သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း
အတည္ျပဳျခင္း

www.humanservices.gov.au/customer/enablers/proof-ofidentity

၀န္ေဆာင္မႈေပးရာေနရာသို႔ သြားရန္

www.humanservices.gov.au/findus
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Centrelink ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္မ်ား
(ဒုကၡသည္မ်ား သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ေရာက္လာသူမ်ား မွလြလ
ဲ ွ်င္)
မၾကာေသးမီကမွေရာက္လာေသာ ေနထိုင္ခြင့္ရသူမ်ားႏွင့္ ယာယီေျပာင္းေ႐ြ႕အေျခခ်သူမ်ားအားလံုးသည္
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား အမ်ားစုကို မရ႐ွိမီ ရက္သတၱပါတ္ 104 ပတ္ (Newly Arrived
Resident's Waiting Period) ေစာင့္ဆိုင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေစာင့္ဆိုင္းကာလသည္ မိသားစု ကူညီပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားႏွင့္ မသက္ဆိုင္ပါ။ (မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား (Payments for Families) ကို
ဖတ္ၾကည့္ပါ။) ပိုမိုသိလိုပါက www.humanservices.gov.au/families ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ေစာင့္ဆိုင္းကာလ၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ မည္သူတို႔ႏင
ွ ့္ အက်ံဳးဝင္သည္ဆိုသည္မွာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ အမ်ိဳးအစားႏွင့္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို ေရာက္႐ွိေသာ ရက္စေ
ြဲ ပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ သင့္ဘဝတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္မဆို
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ေနထိုင္သည့္ကာလမ်ားကို ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္ကာလအျဖစ္
ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။
ထိုေစာင့္ဆိုင္းကာလတြင္ သင္ အလုပ္႐ွာရာတြင္ အကူအညီရရန္ jobactive တြင္ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ Centrelink Service Centres တြင္ရႏိုင္ေသာ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုးေပးထားသည့္
ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

Newly Arrived Resident's Waiting Period မွ ကင္းလြတ္ခင
ြ ့္မ်ား
Newly Arrived Resident's Waiting Period မွ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ား
အက်ံဳးဝင္ပါသည္  ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ား
 ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား သို႔မဟုတ္ ေရ႐ွည္ေနထိုင္သူ ၏ မိသားစုဝင္မ်ား
 လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အစီအစဥ္အရ ေရာက္လာသူ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ေရာက္လာသူ၏
မိသားစုဝင္
 အခ်ိဳ႕ေသာ ဗီဇာ အဆင့္ခမ
ြဲ ်ားကို ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား
အကယ္၍ သင္သည္ သိသာေသာ အေျခအေန၊အခ်က္အလက္မ်ား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္
အခက္အခဲၾကံဳေတြ႕ေနရပါက သင့္အေနႏွင့္ အထူး အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို ခ်က္ျခင္းရႏိုင္ပါသည္။ အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ အလုပ္အကိုင္ မ႐ွာနိုင္ျခင္းကို သာမန္အားျဖင့္ သိသာေသာ အေျခအေန၊အခ်က္အလက္မ်ား
အေျပာင္းအလဲဟု မစဥ္းစားေပးပါ။ သင္ ခံစားခြင့္ ႐ွိ၊မ႐ွိ သိႏိုင္ရန္ Centrelink ထံ ေလွ်ာက္လႊာ တင္ပါ။
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ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည့္မီျခင္း
ပင္စင္မ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ရရန္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ေစာင့္ဆိုင္းကာလ
သတ္မွတ္ခ်က္မ႐ွိပါ၊ သို႔ေသာ္ `ေနထိုင္သည့္ကာလ ပမာဏသတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီျခင္း ´ ဆိုင္ရာ
ေစာင့္ဆိုင္းကာလမ်ား ႐ွိပါသည္ 

Parenting Payment and Widow Allowance - ရက္သတၱပတ္ 104 ပတ္



Age Pension and Disability Support Pension – 10 ႏွစ္

ဥပမာ အကယ္၍ သင္သည္ ဒုကၡသည္ သို႔မဟုတ္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ေရာက္လာသူ ျဖစ္လွ်င္၊
သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ မုဆိုးမ/မုဆိုးဖို၊ မသန္မစြမ္းသူ၊ သို ႔မဟုတ္ ၾကင္ေဖာ္မဲ့
မိဘတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ရလွ်င္ စသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႁခြင္းခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ သင္ေတာင္းခံေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အက်ံဳးဝင္ေစမည့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံႏွင့္
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူမႈဖူလံုေရးအတြက္ သေဘာတူညီခ်က္ ႐ွိေသာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ပါက သင္သည္
ထိုပင္စင္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသည္
www.humanservices.gov.au/issa တြင္ စာရင္းျပဳစုထားသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း 29 ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ
သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။
ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ပင္စင္မ်ား ေတာင္းခံျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသြားေနစဥ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံမွ ပင္စင္မ်ား
ေတာင္းခံျခင္း အပါအဝင္ ပင္စင္မ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက www.humanservices.gov.au/international
တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္း
လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေတာင္းခံလိုပါက သင္သည္ ‘Intent to Claim´ကို မွတ္ပံုတင္
စာရင္းသြင္းရပါမည္။ ထိုသို႔ျပဳျခင္းအားျဖင့္ သင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားရန္ ရည္ ႐ြယ္ေၾကာင္း
Centrelink ကို အသိေပးရာေရာက္သည္။ ယင္းကို အြန္လိုင္းျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္သြား၍ျဖစ္ေစ၊ သင္ သို ႔မဟုတ္
သင့္ကိုယ္စား တစ္ဦးဦးက တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ခြင့္ျပဳပါက သင့္ ေထာက္ပံ့ေၾကး သို႔မဟုတ္ ေဈးသက္သာခြင့္ျပဳသည့္ကတ္သည္
(အကယ္၍ သင္ ထိုေထာက္ပံ့ေၾကး သို႔မဟုတ္ ေဈးသက္သာခြင့္ျပဳသည့္ကတ္ကို ရထိုက္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား
ထိုေန႔တြင္ ျပည့္မီၿပီး၊ ျဖည့္စြက္ၿပီးေသာ ေတာင္းခံသည့္ပံုစံကိုလည္း 14 ရက္အတြင္း သင္ ျပန္ပို႔ခဲ့လွ်င္) သင့္ Intent
to Claim ကို မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းသည့္ေန႔တြင္ စတင္ပါသည္။
Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးအမ်ားစုသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေသာ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္႐ွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသူမ်ား အတြက္သာ ခံစားခြင့္႐ွိပါသည္။
(www.humanservices.gov.au/customer/enablers/residence-descriptions တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။)
အခ်ိဳ႕ေသာ ယာယီဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ေၾကး အမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ၿပီး ခံစားခြ င့္႐ွိရန္
လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။ ကင္းလြတ္ခြင့္႐ွိသည္မွလြဲလွ်င္ သင္သည္ ခံစားခြင့္႐ွိရန္ လိုအပ္သည့္
ေနထိုင္မႈကာလ သို႔မဟုတ္ Newly Arrived Resident's Waiting Period ကို ျပည့္မီရပါမည္။ အျခားေသာ
ေစာင့္ဆိုင္းကာလမ်ားလည္း အက်ံဳးဝင္ႏိုင္ပါသည္။ Centrelink (ေစာင့္ဆိုင္းကာလမ်ား) ကို ဖတ္ပါ။
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ဝင္ေငြကိုပံ့ပိုးသည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို သင္ ရ႐ွိရန္အတြက္ သင့္ထံ၌ အခြန္ဆိုင္ရာဖိုင္နံပါတ္ (TFN) မျဖစ္မေန
႐ွိရပါမည္။
သင့္အေျခအေနေပၚတြင္ အေျခခံၿပီး မည္သည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားအား သင္ ရရန္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီသည္ကို
ေအာက္ပါဇယားတြင္ ႐ွင္းလင္း ေဖၚျပထားပါသည္ သင့္ အေျခအေန
ကြ်ႏု္ပ္ အလုပ္

တယ္လီဖုန္း
132 850

Centrelink
ေထာက္ပံ့ေၾကး
Newstart Allowance
ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Youth

႐ွာေနပါသည္။

Allowance

ေဖၚျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဤဇယားက
အေထာက္အကူျပဳသည္ အကယ္၍ သင္သည္ လစာဝင္ေငြရ
အလုပ္႐ွာေဖြေနလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရ႐ွိရန္
အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေစရန္
အသိအမွတ္ျပဳ ေလ့က်င့္ေရး သင္တန္း တစ္ခုခု
သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့လွ်င္

ကြ်ႏု္ပ္ စာသင္ေနသည္

132 490

Youth Allowance

အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ 16 ႏွစ္မွ 24

သို႔မဟုတ္

ႏွစ္အတြင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္ စာသင္ေနလွ်င္

သင္တန္းတက္ေနပါသည္။

သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
အလုပ္သင္အျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ေနလွ်င္
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အသိအမွတ္ျပဳ
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေနလွ်င္
Austudy

အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ 25 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္
ထို႔ထက္ပိုႀကီးလွ်င္၊ အခ်ိန္ျပည့္ စာသင္ေနလွ်င္
သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
အလုပ္သင္အျဖစ္ အခ်ိန္ျပည့္ လုပ္ေနလွ်င္
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သင့္ အေျခအေန

တယ္လီဖုန္း

Centrelink

ကြ်ႏု္ပ္

132 850

Crisis Payment

ေထာက္ပံ့ေၾကး

ေဖၚျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဤဇယားက
အေထာက္အကူျပဳသည္ အကယ္၍သင့္၌ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား

အက်ပ္အတည္းျဖစ္ခ်ိန္တြ

ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေပးေငြအျဖစ္

င္ အကူအညီ

ရ႐ွိမည္ 

လိုအပ္ပါသည္။

မၾကာေသးမီက ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကို
ဒုကၡသည္အျဖစ္ သို႔မဟုတ္
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ
ေရာက္လာခဲ့လွ်င္



သင့္အိမ္ မီးေလာင္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊
ေရလႊမ္းမိုးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ
ပ်က္စီးၿပီး အိမ္တြင္ မေနႏိုင္ခဲ့လွ်င္



မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈေၾကာင့္
သင္သည္ သင့္အိမ္ကို စြန္႔ခြာခဲ့ရလွ်င္



သင္ ေထာင္မွ လတ္တေလာ
လြတ္လာခဲ့လွ်င္

Special Benefit

အကယ္၍ မိမိ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေသာ ျပင္ပ
ပေယာဂမ်ားေၾကာင့္ သင္သည္ ဆိုး႐ြားစြာ
ေငြေၾကးအကူအညီ လိုအပ္ေနလွ်င္

ကြ်ႏု္ပ္သည္ သူတစ္ပါးကို 132 717

Carer Payment

အကယ္၍ သင္သည္ မိမိ၏

ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေန

ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေနရေသာ တာဝန္၏

ပါသည္။

လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ လစာရ အလုပ္ျဖင့္
မိမိဘာသာမိမိ မရပ္တည္ႏိုင္ေသာ
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူ ျဖစ္လွ်င္
Carer Allowance
(အပိုေဆာင္းဝင္ေငြ
အေထာက္အကူ)

အကယ္၍ သင္သည္ ေအာက္တြင္
ေဖၚျပပါ႐ွိသူအတြက္ ေန႔စဥ္ အပိုေဆာင္း
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္၍ အာ႐ံုစူးစိုက္ေနရေသာ မိဘ
သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္
-

မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး
ခြ်တ္ယြင္းမႈ တစ္ခုခု ႐ွိသည့္ လူႀကီး
သို႔မဟုတ္ ကေလးတစ္ေယာက္

-

ခ်ိနဲ႔ၿပီး အသက္အ႐ြယ္အိုမင္းေနေသာ
လူႀကီးမ်ား
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သင့္ အေျခအေန

တယ္လီဖုန္း

Centrelink

ကြ်ႏု္ပ္သည္ နာမက်န္း

13 2717

Disability Support
Pension

ျဖစ္ေနသည္၊

ေထာက္ပံ့ေၾကး

ေဖၚျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ဤဇယားက
အေထာက္အကူျပဳသည္ အကယ္၍ သင္သည္
ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္တာကာလၾကာ အလုပ္လုပ္ျခင္းကို

ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရထားသည္

အတားအဆီးျဖစ္ေစေသာ ခႏၶာကိုယ္ပိုင္း၊

သို႔မဟုတ္ မသန္မစြမ္းမႈ

အသိဉာဏ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ

တစ္ခု႐ွိေနသည္

ခြ်တ္ယြင္းမႈ ႐ွိခဲ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္သည္
အၿမဲတမ္းအတြက္ မ်က္မျမင္ ျဖစ္ေနခဲ့လွ်င္
Sickness Allowance

အကယ္၍ အလုပ္႐ွိေနေသာ္လည္း၊ သို႔မဟုတ္
အခ်ိန္ျပည့္ စာသင္ေနေသာ္လည္း
ေလာေလာဆယ္ က်န္းမာေရး အေျခအေန
တစ္ခုေၾကာင့္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း မ႐ွိျဖစ္ကာ
သင္ ျပန္ၿပီး က်န္းမာလာသည့္ အခ်ိန္တြင္
အလုပ္ သို႔မဟုတ္ စာေပသင္ၾကားမႈ ႐ွိေနျခင္း

ကြ်ႏု္ပ္ အၿငိမ္းစား

13 2300

Age Pension

အကယ္၍ သင္သည္ အၿငိမ္းစားယူသည့္အခါ

ယူေတာ့မည္ သို႔မဟုတ္

မိမိဘာသာမိမိ ရပ္တည္ေနႏိုင္ေလာက္ေအာင္

အၿငိမ္းစား ယူၿပီးျဖစ္သည္

လံုေလာက္ေသာ ဝင္ေငြ မ႐ွိခဲ့လွ်င္

တစ္စံုတစ္ဦး
ဆံုးပါးသြားသည့္ေနာက္

13 2300

Bereavement
Payment

အကယ္၍ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၊ ကေလး
သို႔မဟုတ္ သင္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေနရသူ

ကြ်ႏု္ပ္မွာ အကူအညီ

ကြယ္လြန္သြားၿပီး သင္က Centrelink

လိုအပ္ပါသည္

ေထာက္ပံ့ေၾကး ရေနသူ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္
Bereavement
Allowance

အကယ္၍ သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္ မၾကာမီက
ကြယ္လြန္သြားၿပီး သင္ Centrelink ထံမွ
ေထာက္ပံ့ေၾကး ရမေနလွ်င္

Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား အျပည့္အစံု စာရင္း ကို www.humanservices.gov.au/centrelink တြင္ ၾကည့္ပါ။

မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား
အကယ္၍ သင့္ထံ၌ သင့္အား မွီခိုေနေသာ ကေလးမ်ား႐ွိလွ်င္ Centrelink က မိသားစုမ်ားကို သူတို႔၏အလုပ္ႏွင့္
မိသားစုဆိုင္ရာ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပံ့ပိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးပါသည္။
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ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ -

Centrelink အခ်က္အလက္မ်ား

ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ား

ၤမိသားစုမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာမ်ား

www.humanservices.gov.au/families

အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ

www.humanservices.gov.au/yourlanguage

အခ်က္အလက္မ်ား
အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အကူအညီရယူရန္

131 202

၀န္ေဆာင္မႈေပးရာေနရာကို သြားရန္

www.humanservices.gov.au/findus

သင္ ရခြင့္႐ွိေသာ ကူညီပံ့ပိုးမႈသည္ သင့္ ကေလးမ်ား၏အသက္အ႐ြယ္၊ ကေလးအေရအတြက္ႏွင့္
သင့္မိသားစု၏ဝင္ေငြတို႔ အပါအဝင္ သင့္မိသားစု၏ အေျခအေနမ်ားေပၚတြင္ မူတည္ပါလိမ့္မည္။
သာမန္အားျဖင့္ မိသားစုေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေငြမ်ားကို ရခြင့္႐ွိရန္အတြက္ သင္သည္
အၿမဲတမ္းအတြက္ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္ထားသူ ျဖစ္ရန္ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ရန္
မျဖစ္မေန လိုအပ္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ ႁခြင္းခ်က္အခ်ိဳ႕ ႐ွိပါသည္။
ၤမိသားစု ေထာက္ပံ့ေၾကး

ဤေထာက္ပံ့ေၾကးက ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း ကူညီပံ့ပိုးပါသည္ ...

Family Tax Benefit Part A

ကေလးမ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္သည့္ ကုန္က်စရိတ္အတြက္
ၾကင္ေဖာ္မဲ့မိဘမ်ား၊ မိဘတစ္ဦးက အိမ္တြင္ေနရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာ

Family Tax Benefit Part B

ဝင္ေငြတစ္ခုတည္းသာ႐ွိသည့္ မိသားစုမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ လစာဝင္ေငြရအလုပ္ႏွင့္
ကေလးမ်ားကို ျပဳစု ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းကို မွ်ၿပီးေဆာင္႐ြက္ေသာသူမ်ား
အပါအဝင္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အကူအညီ ထပ္ေလာင္း ပံ့ပိုးပါသည္။

Single Income Family
Supplement
Child Care Benefit

Child Care Rebate

မိဘတစ္ဦးသာ႐ွိေသာ မိသားစုမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ အဓိကအားျဖင့္
တစ္ဦးသာ႐ွိေသာ မိသားစု အခ်ိဳ႕
အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ
ကေလးထိန္းဌာနအတြက္ ကုန္က်စရိတ္
ရပိုင္ခြင့္ျပည့္မီေသာ မိသားစုမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ
ကေလးထိန္းဌာန ကုန္က်စရိတ္
ေမြးကင္းစ ကေလး သို႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီက ေမြးစားေသာ ကေလးကို

Parental Leave Pay

ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္အတြက္ ရပိုင္ခြင့္ ျပည့္မီေသာ မိဘမ်ားက အလုပ္မွ
ေခတၱရပ္နားျခင္း
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ၤမိသားစု ေထာက္ပံ့ေၾကး

Newborn Upfront Payment
and Newborn Supplement

Dad and Partner Pay

ဤေထာက္ပံ့ေၾကးက ေအာက္ေဖၚျပပါအတိုင္း ကူညီပံ့ပိုးပါသည္ ...
ကေလးရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ကေလးကို ေမြးစားလွ်င္ ခံစားခြင့္အတြက္
လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ မိဘမ်ားအား အကူအညီေပးရန္အတြက္ Family Tax
Benefit Part A တိုးေပးျခင္း
ေမြးကင္းစ ကေလး သို႔မဟုတ္ မၾကာေသးမီက ေမြးစားေသာ ကေလးကို
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေနေသာ ဖခင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္မ်ား

Parenting Payment

Double Orphan Pension

အကယ္၍ သင္သည္ မွီခိုေနထိုင္ေသာ ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားအား
အဓိက ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူျဖစ္လွ်င္
အုပ္ထိန္းသူမ်ားႏွင့္ မိဘမဲ့ ကေလးမ်ား

(ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား မဟုတ္ေသာ) နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား
နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာသူမ်ားအား ေရာက္႐ွိခ်ိန္တြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
Special Category Visa (SCV) ထုတ္ေပးပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ လံုျခံဳမႈအတြက္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ 26 ေဖေဖၚဝါရီလ 2001 ရက္ေန႔တြင္ ႐ွိေနသူမ်ားအား “ကာကြယ္မႈ” ႐ွိေသာ SCV
ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ သတ္မွတ္ၿပီး 26 ေဖေဖၚဝါရီလ 2001 ရက္ေန႔ ေနာက္ပိုင္းတြင္
ေရာက္လာသူမ်ားအား “ကာကြယ္မႈ” မ႐ွိသူမ်ားဟု သတ္မွတ္ပါသည္။


“ကာကြယ္မႈ” ႐ွိေသာ SCV ကိုင္ေဆာင္ေသာသူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံေနထိုင္ခြင့္႐ွိသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
အကယ္၍ သူတို႔သည္ လက္႐ွိ၌ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ၾကကာ ေစာင့္ဆိုင္းခ်ိန္မ်ားအပါအဝင္
သတ္မွတ္ထားေသာ မူမ်ားကို ျပည့္မီပါက Centrelink ၏ ေထာက္ပံ့ေၾကး အားလံုးကို ခံစားႏိုင္ခြင့္
႐ွိၾကသည္။

• “ကာကြယ္မႈ” မ႐ွိေသာ SCV ကိုင္ေဆာင္ေသာသူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေနထိုင္ခြင့္႐ွိသူမ်ား
မဟုတ္ၾကပါ။ သူတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြ ပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ခံစားခြင့္ မရိွ္ပါ။
SCV ကိုင္ေဆာင္သူအားလံုးသည္ အကယ္၍ သူတို႔က စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအျပင္
မည္သည့္ေစာင့္ဆိုင္းကာလမဆိုႏွင့္ ျပည့္မီပါက မိသားစု ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေဈးသက္သာခြင့္ျပဳသည့္ ကတ္မ်ားကို
ခံစားခြင့္ ႐ွိပါသည္။
“ကာကြယ္မႈ” မ႐ွိေသာ SCV ကိုင္ေဆာင္ေသာသူမ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ 26 ေဖေဖၚဝါရီလ 2001
ရက္ေန႔မွစၿပီး အနည္းဆံုး 10 ႏွစ္ဆက္တိုက္ေနထိုင္ခဲ့ပါက Newstart Allowance, Sickness Allowance သို႔မဟုတ္
Youth Allowance ကို တစ္ႀကိမ္တည္းအတြက္သာ ေပးေငြအျဖစ္ ခံစားခြင့္ ႐ွိႏိုင္သည္။
ခံစားခြင့္႐ွိေသာသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို အမ်ားဆံုး တဆက္တည္းကာလ ေျခာက္လၾကာအထိအတြက္
ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံႏွင့္ နယူးဇီလန္ႏိုင္ငံတို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး
သေဘာတူညီခ်က္က အခ်ိဳ႕ေသာ SCV ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား သူတို႔သည္ “ကာကြယ္မႈ” ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊

တယ္လီဖုန္း 131 450
129

မ႐ွိသည္ျဖစ္ေစ၊ Age Pension, Disability Support Pension သို႔မဟုတ္ Carer Payment ကို ခံစားခြင့္
ရေကာင္းရနိုင္ေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နယူးဇီလန္ ႏိုင္ငံသားမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက
www.humanservices.gov.au/paymentsfornewzealanders တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ
ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ Crisis Payment
Crisis Payment ဆိုသည္မွာ ျပင္းထန္ဆိုး႐ြားေသာ အေတြ႕အၾကံဳ ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအတြက္ တစ္ေခါက္ေကာင္း
ေပးေငြျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို ေရာက္ၿပီး ခုနစ္ရက္အတြင္း သို႔မဟုတ္ Centrelink ကို
‘Intent to Claim’ ျဖင့္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ဆက္သြယ္ကာ ထိုသို႔ဆက္သြယ္သည့္ေန႔မွ 14 ရက္အတြင္း ေတာင္းခံစာ
တင္ရပါမည္။
ပိုမိုသိလိုပါက www.humanservices.gov.au/crisispayment တြင္႐ွိေသာ Crisis Payment စာေစာင္ တြင္ၾကည့္ပါ။

အျခားေသာ Centrelink ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Centrelink သည္ ေအာက္ေဖၚျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအျပင္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာလည္း ပံ့ပိုးပါသည္ -

Centrelink ဝန္ေဆာင္မႈ

တယ္လီဖုန္း

ရႏိုင္ေသာ အကူအညီ

Self Service

136 240

အခန္း 1, ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး ဝန္ေဆာင္မႈ ကိုၾကည့္ပါ။

Online Services Support

132 307

Centrelink ၏ အြန္လိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္
အကူအညီရယူျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံျပင္ပသို႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ခရီးသြားျခင္း၊ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံျပင္ပ ေရာက္႐ွိခ်ိန္တြင္

Centrelink International
Services

131 673

ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ
ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား လက္ခံရယူျခင္း တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ေမးျမန္းစံုစမ္းျခင္းမ်ား

Financial Information
Service (FIS)
ရက္ခ်ိန္းရယူျခင္း
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္
အသိေပးျခင္းမ်ား

132 300

Financial Information Service ေဆြးေႏြးပြဲ
ရက္ခ်ိန္းေတာင္းျခင္း

1800 132 468 ခ်ီးက်ဴးျခင္းမ်ား၊ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးပို ႔ရန္
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ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္ ေဈးသက္သာမႈေပးျခင္းမ်ား
ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားသည္ ဝင္ေငြ၊ အလုပ္အကိုင္၊ အသက္အ႐ြယ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ Centrelink ေထာက္ပံ့ေၾကး
အမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္ၿပီး ဗဟိုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသ ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ား၊ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား ထံမွပါ
ေဈးသက္သာမႈမ်ား ရႏိုင္ပါသည္။ ေဈးသက္သာမႈမ်ားတြင္ က်န္းမာေရး၊ အိမ္အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္
ကုန္က်ေငြမ်ား၊ ပညာသင္ၾကားေရးႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး တို႔ကို ကာမိေကာင္း ကာမိႏိုင္ပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက
www.humanservices.gov.au သို႔ဝင္ၿပီး “ဝင္ေငြနည္းသူမ်ား” “low income” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ႐ွာပါ။

အေျခအေနမ်ား ေျပာင္းလဲမႈ
အကယ္၍ သင့္မိသားစု၊ အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္မႈပံုစံတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ႐ွိခဲ့လွ်င္
သင့္ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား မွန္ကန္စြာ ရ႐ွိေစရန္အတြက္ Centrelink ကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးေဆာလ်င္စြာ ဆက္သြယ္ပါ။
အကယ္၍ သင့္အား ရသင့္ရထိုက္သည္ထက္ ပိုၿပီး ေပးခဲ့ပါက သင့္အေနႏွင့္ သင့္ေထာက္ပံ့ေၾကး၏
တစ္စိတ္တစ္ေဒသ သို႔မဟုတ္ အားလံုးကို ျပန္ေပးေကာင္း ေပးရႏိုင္မည္။
Centrelink သို႔ သင္အသိေပးရမည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားမွာ 

ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊လိပ္စာ



ဘဏ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ား



အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန



သင့္ကေလးမ်ား အပါအဝင္ သင့္အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္႐ွိေသာသူ အားလံုးအတြက္
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ား



အလုပ္အကိုင္ အေျခအေနသတ္မွတ္ခ်က္



ႏိုင္ငံမွ ယာယီျဖစ္ေစ၊ အၿမဲတမ္းျဖစ္ေစ ထြက္ခြာျခင္း



တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ေပးေငြကို ရ႐ွိျခင္း



သင့္အိမ္ေထာင္ဖက္၏ ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား အပါအဝင္ ဝင္ေငြ သို႔မဟုတ္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား
တိုးလာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့သြားျခင္း



ပညာသင္ၾကားမႈ စတင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿပီးဆံုးျခင္း။
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ၾကင္ေဖာ္၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္
သင့္မွာ အိမ္ေထာင္႐ွိ၊မ႐ွိ သို႔မဟုတ္ သင့္မွာ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ ႐ွိ၊မ႐ွိ Centrelink ကို ေျပာျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ယင္းကို တစ္ခါတစ္ရံ ‘စံုတြ၏
ဲ အဖြဲ႕ဝင္’ တစ္ဦးဟု ေခၚေလ့႐ွိသည္။ ေထာက္ပံ့ေၾကးအမ်ားစုတြင္ စံုတြ၏
ဲ အဖြဲ႕ဝင္
ႏွစ္ဦးစလံုး၏ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ထည့္တြက္ပါသည္။ အခ်ိဳ ႕ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားတြင္ သင္သည္
တစ္ဦးတည္းျဖစ္သူ သို႔မဟုတ္ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္႐ွိသူ ဆိုသည့္အေပၚ မူတည္ၿပီး ႏႈန္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိၾကပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကိုမူ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ မ႐ွိသူမ်ားအတြက္သာ ေပးပါသည္။

ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ား
အကယ္၍ သင္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေက်နပ္ခဲ့လွ်င္ ယင္းကို ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးရန္အတြက္
www.humanservices.gov.au/customer/reviews-and-appeals ႐ွိ Centrelink အားဆက္သြယ္ပါ။
ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးျခင္း ႏွင့္ အယူခံဝင္ျခင္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွိပါသည္။

သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ လံုျခံဳသိုသိပ္မႈ
သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို တရားဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွသာလွ်င္ သို႔မဟုတ္ သင္က ခြင့္ျပဳခ်က္ ေပးမွသာလွ်င္
Centrelink မွ ထုတ္ျပန္ေပးခြင့္ ႐ွိသည္။

လူငယ္မ်ား
အကယ္၍ သင့္မွာ အသက္ 16 ႏွစ္ေက်ာ္ေသာကေလးမ်ား႐ွိလွ်င္ သူတို႔သည္ Youth Allowance သို႔မဟုတ္ Family
Tax Benefit ကဲ့သ႔ေ
ို သာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္လည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္
အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ (www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/34aos)
ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ) သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္႐ွိသူ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း (‘အာမခံသူ’ – ‘assurer’)
ႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအစိုးရ တို႔အၾကား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ
သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႔အေျခခ်သူ (‘အာမခံ ထားေပးျခင္းခံရသူ’ – ‘assuree’) သည္ အစိုးရ၏
ေထာက္ပံ့ေၾကမ်ားအေပၚ မွီခိုမႈ မလိုအပ္ေစရန္ အာမခံသူက အာမခံ ထားေပးျခင္းခံရသူကို ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္
သေဘာတူညီသည္။
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အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္သည္ ခြင့္ျပဳထုတ္ေပးေသာ ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားအေပၚ မူတည္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္မွ 10 ႏွစ္
ၾကာႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ မွီခိုသူမ်ားသည္ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ႏွင့္ ေနေနရစဥ္
အခ်ိန္အတြင္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ားကို ေတာင္းခံခဲ့ပါက အာမခံသူသည္ ထိုေငြ အျပည့္အဝကို အစိုးရထံ
မျဖစ္မေန ျပန္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
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11 ေငြေၾကး
ဤအပိုင္းတြင္ 

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား



ေငြေၾကးအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း



ဘဏ္လုပ္ငန္း



အျမတ္ခြန္



စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား



ေခ်းေငြမ်ား ႏွင့္ အေႂကြး



အာမခံ



ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း



ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အကူအညီ



ဝန္ေဆာင္မႈယူသူအတြက္ အကာအကြယ္

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အာမခံလုပ္ငန္းမ်ား၊ အၿငိမ္းစား ရန္ပံုေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ
လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေန ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္ ႐ွိရပါမည္။ လိုင္စင္မ႐ွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ပါက
တရားဥပေဒႏွင့္မညီပါ။

ေငြေၾကးအေၾကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း
သင့္ ကိုယ္ပိုင္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိန္းသိ မ္းရန္ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုလွ်င္ ထို႔အျပင္
ဂဏန္းတြက္စက္မ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးရန္
www.australia.gov.au/information-and-services/money-and-tax/personal-finance ကိုၾကည့္ပါ။
Australian Securities and Investment Commission ၏ Moneysmart ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ
(www.moneysmart.gov.au) တြင္ အိမ္ေထာင္စု ရေငြ၊သံုးေငြ တြက္ခ်က္လ်ာထားျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ အာမခံႏွင့္
အေႂကြးအေၾကာင္း အပါအဝင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခမ
ြဲ ႈႏွင့္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ႐ွိပါသည္။
မ႐ိုးသားေသာသူမ်ားက သူတို႔အား သင့္ေငြကိုေပးရန္ လွည့္ျဖားႏိုင္ၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင့္အေနႏွင့္
ေငြထည့္ဝင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ေခ်းေငြမ်ား၊ အာမခံ၊ အၿငိ မ္းစားရန္ပံုေငြ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
အၾကံဉာဏ္ သို႔မဟုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေသခ်ာျခင္း သို ႔မဟုတ္ သံသယ႐ွိျခင္းေၾကာင့္
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တိုင္တန္း လိုလွ်င္ Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ကို 1300 300 630 သို႔
ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ www.moneysmart.gov.au/tools-and-resources/how-to-complain တြင္ ဆက္သြယ္ပါ။

ဘဏ္လုပ္ငန္း
ဘဏ္မ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေငြစုေငြေခ်းအသင္းမ်ားက ဘဏ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးပါသည္။ ေငြထုတ္လိုပါက ဘဏ္သို႔သြားပါ၊ သို႔မဟုတ္ ATM (Automatic Teller Machine) မွ
ေငြထုတ္ရန္အတြက္ သင့္ ေငြထုတ္ကတ္ႏွင့္ သင့္ PIN (Personal Identification Number) ကို အသံုးျပဳပါ။
သင့္အေနႏွင့္ သင့္ PIN ကို ကာကြယ္ထားသင့္ပါသည္။ ယင္းကတ္ေပၚတြင္ သင့္ PIN နံပါတ္ မေရးပါႏွင့္၊ သို႔မဟုတ္
ယင္းနံပါတ္ကို သင့္ အမ်ိဳးသားကိုင္ ပိုက္ဆံအိတ္၊ အမ်ိဳးသမီးကိုင္ အိတ္ငယ္ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔
အခိုးခံရႏိုင္သည့္အရာေပၚတြင္ မမွတ္ပါႏွင့္။
အကယ္၍ သင့္ ေငြထုတ္ကတ္ကို အခိုးခံရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးလွ်င္ သင့္ ဘဏ္ကို ခ်က္ျခင္း အသိေပးပါ။
အကယ္၍ သင့္ဘဏ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေသာ ျပႆနာ႐ွိပါက www.fos.org.au တြင္ပါ႐ွိေသာ
Financial Services Ombudsman ကို ဆက္သြယ္ပါ။
ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ ေနရာမ်ားတြင္ၾကည့္ပါ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သိေကာင္းစရာမ်ား

ဝက္ဘ္ စာမ်က္ႏွာ

Australian Bankers Association –
ဘဏ္စာရင္းဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ား

www.bankers.asn.au/Consumers/Managing-YourMoney

သင့္ေငြစာရင္းကို ထိန္းသိမ္းျခင္း

www.moneysmart.gov.au/managing-yourmoney/banking

Australian Competition and Consumer
Commission – အင္တာနက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း

www.accc.gov.au/consumers/onlineshopping/internet-banking

MoneySmart ဘာသာျပန္ထားေသာ
စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ား

www.moneysmart.gov.au/tools-andresources/publications

Financial Service Ombudsman

www.fos.org.au

အခြန္ စည္းၾကပ္မႈ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ သင္ အလုပ္မွျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွျဖစ္ေစ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွျဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြရပါက
အစိုးရထံ အခြန္ေဆာင္ရပါသည္။ Australian Taxation Office (ATO) က ေဆး႐ံုမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ လမ္းမ်ားႏွင့္
မီးရထားစနစ္ ကဲ့သို႔ေsသာ အေရးႀကီးသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ အကုန္အက်ခံရန္အတြက္
လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားထံမွ အခြန္ေကာက္ခံပါသည္။
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ျပည္သူလူထုမွ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အခြန္ႏွင့္ အၿငိမ္းစားရန္ပံုေငြ စနစ္မ်ားအေၾကာင္း နားလည္ေစေရးကို
အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ ATO က http://tv.ato.gov.au/ato-tv/channel?c=c-b8nuuyo တြင္ ဗီ္ဒီယိုမ်ား
ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အခြန္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အျခား ေရာင္းခ်ေသာ သို ႔မဟုတ္ သံုးစြေ
ဲ သာအရာ
အမ်ားစုတြင္ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြန္ (GST) 10 ရာခိုင္ႏႈန္း သတ္မွတ္ထား႐ွိပါသည္။ အေျခခံစားကုန္၊
ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ားစု၊ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ကေလးထိန္းဌာနႏွင့္
ဘိုးဘြားရိပ္သာ တို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ အခ်ိဳ႕အရာမ်ားသည္ GST ကင္းလြတ္ခြင့္႐ွိပါသည္။

အခြန္ ဖိုင္နံပါတ္
အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ (TFN) သည္ ATO က လူတစ္ဦးခ်င္းစီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုစီကို ထုတ္ေပးေသာ
အတုမ႐ွိသည့္ နံပါတ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤနံပါတ္က အခြန္ႏွင့္ အၿငိမ္းစားရန္ပံုေငြ ကိစၥမ်ားအတြက္
သင္မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို သိေစပါသည္။ သင့္အခြန္ဖိုင္နံပါတ္အတြက္ တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး
ေလွ်ာက္ထားပါ။
TFN ကို အျမန္ဆံုး ရႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ www.ato.gov.au/tfn တြင္ အြန္လိုင္း အရ ျဖစ္သည္။
အြန္လိုင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းကို တစ္ပါတ္လွ်င္ ခုနစ္ရက္လံုး၊ တစ္ရက္လွ်င္ 24 နာရီလံုး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္
ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေနရပ္လိပ္စာ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို www.ato.gov.au/order-publications ႐ွိ ATO Publication Ordering Service မွျဖစ္ေစ၊
13 28 61 ႐ွိ အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ဆိုင္ရာ အကူအညီဖုန္းလိုင္းသို႔ ဆက္သြယ္၍ျဖစ္ေစ ရႏိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ATO က
သင့္ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို လက္ခံရ႐ွိၿပီး 28 ရက္အတြင္း သင့္ TFN ကို စာတိုက္မွတဆင့္ လက္ခံရ႐ွိသင့္ပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ TFN တစ္ခုတည္းသာ ရႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ သင့္ဘဝ တစ္သက္တာအတြက္ျဖစ္ၿပီး ၎ကို
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ ထားရပါမည္။ အကယ္၍ သင့္အမည္ကို သို႔မဟုတ္ သင့္အလုပ္ကို သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္း၌
ေနထိုင္ရပ္ကို ေျပာင္းေစကာမူ၊ သို႔မဟုတ္ သင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာၿပီးေနာက္ ျပန္လာေစကာမူ၊ သင့္ TFN
သည္ အေျပာင္းအလဲ မ႐ွိပါ။ လူတိုင္းမွာ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ သီးသန္႔ TFN လိုအပ္ပါသည္။ သင့္ TFN ကို
အျခားမိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ မွ်ၿပီး မသံုးပါႏွင့္။
သင့္အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ကို သင့္ အမ်ိဳးသားကိုင္ ပိုက္ဆံအိတ္၊ အမ်ိဳးသမီးကိုင္ ေငြအိတ္ သို ႔မဟုတ္ မိုဘိုင္းဖုန္းကဲ့သို႔
အခိုးခံရႏိုင္သည့္အရာေပၚတြင္ မမွတ္ပါႏွင့္။
သင့္ TFN ကို သူတစ္ပါးထံ အသံုးျပဳခြင့္ေပးျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးလိုက္ျခင္းတို႔သည္ ဆိုး႐ြားေသာ
ျပႆနာမ်ားကို ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ မသမာသူမ်ားက ၎ကို ေအာက္ပါအတိုင္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ 

သင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ျပန္အမ္းေငြမ်ားကို ခိုးယူျခင္း



သင့္ ဘဏ္ေငြစာရင္းကို ဖြင့္ၿပီးသံုးျခင္း



သင့္အမည္ႏွင့္ ဘဏ္စာရင္းမ်ားဖြင့္ၿပီး သင့္အား အေႂကြးတင္ေစျခင္း
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သင့္အမည္ကိုသံုးကာ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ေလွ်ာက္ထား၍ လိမ္လည္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း

Australian Taxation Office, Centrelink, သင့္ အၿငိမ္းစားရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဘဏ္ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ
အဖြ႕ဲ အစည္းႏွင့္ သင့္အလုပ္႐ွင္တို႔ အပါအဝင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားကသာလွ်င္ သင့္ TFN ကို ေတာင္းပိုင္ခြင့္ ႐ွိသည္။
အလုပ္ေလွ်ာက္ထားမႈတစ္ခုအေပၚ သင့္ TFN ကို ေပးရန္ လိမ္လည္လွည့္ျဖားမည့္ မ႐ိုးသားသူမ်ား
(`ကလိန္ကက်စ္လုပ္သူမ်ား´- ‘scammers’) ကို သတိထားပါ။ သူတို႔က အလုပ္ေၾကာ္ျငာအတုမ်ားမွတဆင့္ သင္
မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္းကို ခိုးရန္လည္း သင့္ TFN ကို ရယူရန္ ႀကိဳးစားႏိုင္သည္။ သင္ အလုပ္သစ္ကို
စတင္ၿပီးမွသာလွ်င္ သင့္ အလုပ္႐ွင္အား သင့္ TFN နံပတ္ကိုေပးပါ။

သင္ အလုပ္ရ႐ွိသည့္အခါ သင့္မွာ TFN မ႐ွိေသးပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း။
သင္ အလုပ္စတင္သည့္အခါ သင့္အလုပ္႐ွင္က သင့္ TFN ကို ေရးျဖည့္ရန္ လိုအပ္သည့္ အခြန္ဖိုင္နံပတ္
ေၾကျငာလႊာပံုစံကို ျဖည့္စြက္ခိုင္းပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍သင့္မွာ TFN မ႐ွိေသးပါက၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္ TFN ကို ရ႐ွိရန္ သင္ အလုပ္စတင္သည့္ေန႔မွစ၍ 28
ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ 28 ရက္ ၾကာသည့္အထိ သင့္ကိုယ္ပိုင္ TFN ကို မရေသးပါက
သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ကိုေပးေသာ ေငြမ်ားထဲမွ အျမင့္ဆံုး အခြန္ေငြပမာဏကို မျဖစ္မေန ျဖတ္ေတာက္ရမည္
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ TFN မ႐ွိဘဲ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔ေသာ္ သင့္လစာႏွင့္ အၿငိမ္းစားရန္ပံုေငြထမ
ဲ ွ
အခြန္ေငြ ပိုမို ျဖတ္ေတာက္ခံရပါလိမ့္မည္။ သင့္မွာ TFN မ႐ွိပါက သင့္အေနႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္းကို
လွ်ပ္စစ္နည္းျဖင့္ မတင္ႏိုင္ပါ၊ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား မေလွ်ာက္ႏိုင္ပါ၊ သို ႔မဟုတ္ Australian business number
(ABN) ကို မရနိုင္ပါ။

ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္း
အကယ္၍ သင္သည္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ တစ္ခုအတြင္း (ဇူလိုင္လ 1 ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ 30 ရက္ေန႔အတြင္း) မည္သည့္
ဝင္ေငြမဆို ရခဲ့ပါက သင္သည္ ထိုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ 31 ရက္ေန႔အတြင္း ATO သို႔ ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္း တင္ျပရန္
လိုအပ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို အသံုးျပဳပါက သင့္အေနႏွင့္
သင့္ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္းကို ေအာက္တိုဘာလ 31 ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္က်ၿပီး တင္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ထို
တင္ျပရက္မ်ားအတြက္ အက်ံဳးဝင္ေစရန္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ 31 ရက္ေန႔မတိုင္မီ
အစီအစဥ္မ်ား ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
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သင့္ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္းကို သင္သည္ မိမိဘာသာ www.ato.gov.au/Individuals/Lodging-your-tax-return
တြင္ အြန္လိုင္း တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ATO က စီစဥ္ေပးထားေသာ အခမဲ့၊ သက္သာစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရာ
လံုျခံဳမႈ႐ွိသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ATO ကို သင့္ အလုပ္႐ွင္၊ ဘဏ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးအာမခံ
အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ားထံမွ ရေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ထို ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္း၏
အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို သင့္ကိုယ္စား ျဖည့္စြက္ခြင့္ ေပးထားပါသည္။
သင့္ ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္းကို အြန္လိုင္း တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ သင္သည္ https://my.gov.au တြင္
ဖြ႕ဲ စည္းျပင္ဆင္ႏိုင္သည့္ myGov စာရင္း တစ္ခု လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

အခြန္ဆိုင္ရာ အကူအညီ
အခြန္ဆိုင္ရာအကူအညီသည္ ႏွစ္စဥ္ ဇူလိုင္လမွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ဝင္ေငြန ည္းသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့
ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ အခြန္ဆိုင္ရာ အကူအညီ ႐ံုးမ်ားတြင္ myTax ကို အသံုးျပဳကာ သင့္အား
ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္းကို အြန္လိုင္း ျဖည့္စြက္ရန္ႏွင့္ တင္ျပရန္ အကူအညီေပးနိုင္ေသာ ATO မွ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။

ATO

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား

တယ္လီဖုန္း ( Tax Help အပါအဝင္)

13 2861

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ GST ဆိုင္ရာ
စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား
အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ အြန္လိုင္း
ေလွ်ာက္ထားျခင္း

13 2866

www.ato.gov.au/TFN

အခြန္႐ံုးတစ္ခုသို႔ သြားျခင္း

www.ato.gov.au/Visitus

ATO မွ ဘာသာျပန္ထားေသာ

www.ato.gov.au/General/Other-languages

သိေကာင္းစရာမ်ား
ATO ဝက္ ဘ္ ဆိ ု က္

www.ato.gov.au

ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ခြင့္႐ွိသူမ်ားအား ကမၻာတစ္ဝန္းမွ သူတို႔၏ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ
အခြန္ေကာက္သည္ျဖစ္ရာ သူတို႔၏ ဝင္ေငြခြန္ ႐ွင္းတမ္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေငြ အားလံုးကို မျဖစ္မေန ေၾကျငာရန္
လိုအပ္ပါသည္။ သင္သည္ အခြန္ဆိုင္ရာကိစၥမ်ားအတြက္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူ ဟုတ္၊မဟုတ္ကို
ကိစၥရပ္ တစ္ခုခ်င္းစီအေပၚ အေျခခံၿပီး သတ္မွတ္ပါသည္။
Australian Taxation Office (ATO) ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေအာက္ပါ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေပးရမည့္အခြန္ အပါအဝင္ သင့္
အခြန္ဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္ အကူအညီေပးႏိုင္သည့္ သိေကာင္းစရာမ်ား
႐ွိပါသည္ -
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•

အာမခံခ်က္႐ွိေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္ အငွားခ်ထားေသာ အေဆာက္အဦမ်ားကဲ့သို႔ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား

•

အတိုး ႏွင့္ မူပိုင္ခမ်ား

•

ပင္လယ္ရပ္ျခား႐ွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

•

ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ပင္စင္မ်ား

•

အြန္လိုင္း ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့သို႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား

အကယ္၍ သင္သည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ ဝင္ေငြရေနလွ်င္ သင္ ဝင္ေငြရ ႐ွိေသာႏိုင္ငံတြင္ အခြန္ေဆာင္ခဲ့သည့္တိုင္
ထိုဝင္ေငြကို မျဖစ္မေန ေၾကျငာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေငြအေပၚ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္
အခြန္ေဆာင္ရနိုင္ၿပီး သင္ကလည္း ထိုဝင္ေငြအေပၚတြင္ ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ပါက သင္သည္
၎အတြက္ ဩစေၾတးလ်ားတြင္ အခြန္မေဆာင္ရသည့္ ရပိုင္ခြင့္ ႐ွိေကာင္း႐ွိႏိုင္ပါသည္။
သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ဝင္ေငြခြန္မွ ကင္းလြတ္ေသာ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေငြကိုလည္း မျဖစ္မေန ေၾကျငာရပါမည္။
သင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ရ႐ွိခဲ့ေသာ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရမည့္ အသားတင္ဝင္ေငြကို
တြက္ခ်က္ရာတြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဤဝင္ေငြအား ထည့္သြင္း စဥ္းစားေကာင္း စဥ္းစားနိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍
သင္သည္ တစ္ျခားႏိုင္ငံတြင္ ထိုဝင္ေငြအတြက္ အခြန္ေဆာင္ရန္ မလိုအပ္သည့္တိုင္ ႏိုင္ငံျခားမွ ဝင္ေငြ အားလံုးကို
ေၾကျငာရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ATO သည္ ႏွစ္စဥ္ ဝင္ေငြခြန္ေၾကျငာခ်က္မ်ားမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို ATO သို႔ ၾကားခံအဖြဲ႕မ်ားမွ ေပးပို႔သည့္
ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္သည္။ အကယ္၍ ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ ဝင္ေငြခြန္
ေၾကျငာခ်က္တြင္ပါေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကြလ
ဲ ြမ
ဲ ႈ႐ွိပါက ATO သည္ သင့္အား ဆက္သြယ္ၿပီး သင့္ ဝင္ေငြခြန္
ေၾကျငာခ်က္ကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ ေငြေရးေၾကးေရး ကိစၥမ်ားသည္ ႐ႈပ္ေထြးပါက သင့္အေနႏွင့္ အခြန္ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို
အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ ATO ထံမွ အၾကံဉာဏ္ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ား
လုပ္ငန္းငယ္မ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ စီပြားေရး၏ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ မိမိကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္လိုပါက အကူအညီရဖို ႔ ႐ွိပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု စတင္ရန္ စဥ္းစားေနပါက
www.business.gov.au/business-topics/starting-a-business/Pages/default.aspx တြင္ ၾကည့္ပါ။
Australian Competition and Consumer Commission က ပံ့ပိုးေပးထားေသာ
Small Business Education Program အေၾကာင္း သိလိုပါက
www.accc.gov.au/about-us/tools-resources/small-business-education-program တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
အကယ္၍ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္လိုပါက သင့္အေနႏွင့္
Australian business number (ABN) ကို ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ သင့္ TFN ကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ေအာက္ေဖၚျပပါတို႔အပါအဝင္ အျခားေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ားလည္း လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္ -
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GST မွတ္ပံုတင္ထားျခင္း (အကယ္၍ သင့္ ႏွစ္စဥ္ အႏုတ္အသိမ္းသည္ ဩစေၾတးလ်ား ေဒၚလာ
75 000 ေက်ာ္ၿပီး) ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ အငွားယာဥ္ အသံုးျပဳခမ်ား တင္ျပျခင္း



အလုပ္႐ွင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ျခင္း



အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား

Australian business number ႐ွိျခင္းက သင္သည္ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု
ဆိုလိုပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ `ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း´ လုပ္ေနေၾကာင္း မေသခ်ာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သင္
အလုပ္ရ႐ွိရန္အတြက္ ABN ရယူဖို႔ ဖိအားေပးခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ 132 866 သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ သင္သည္
သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြအေပၚတြင္ အခြန္ေပးေဆာင္ရၿပီး အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ လုပ္ငန္းကို
ေရာင္းခ်လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ တစ္ခုခုကို ေရာင္းခ်လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေငြပင္ေငြရင္း တိုးပြားလာျခင္းအေပၚ
အခြန္ေပးေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ သင့္ဝင္ေငြရ ႐ွိေရးအတြက္ ကုန္က်ေငြမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ေသာ စရိတ္မ်ားကိုလည္း ႏုတ္ယူခ
မ်ားအျဖစ္ ေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္မွာ အလုပ္သမားမ်ား ႐ွိပါက သူတို႔ကို အၿငိမ္းစား ရန္ပံုေငြ ေပးရမည္ျဖစ္ကာ သူတို႔၏လစာမွ အခြန္ေငြ
ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ATO သို႔ ေပးပို႔ရပါမည္။ အကယ္၍ သူတို႔သည္ သင့္ မိသားစုဝင္မ်ား ျဖစ္ေနလွ်င္လည္း သင္
မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ သင္သည္ အစိုးရဌာနမ်ားထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျမန္ဆန္ေစရန္ တံစိုးလက္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ လာဘ္ထိုးျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ဤကဲ့သို႔ မက္လံုးေပးျခင္းသည္
ဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ၿပီး သတင္းပို႔ခံရလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ မိမိတို႔၏
အခြန္ဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ လိုက္နာရမည့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအေၾကာင္းကို နားလည္ေစရန္အတြက္ ATO က
အဂၤလိပ္ဘာသာႏွင့္ အျခားဘာသာမ်ားသို႔ ဘာသာျပန္ထားေသာ စာေစာင္မ်ားျဖင့္ အကူအညီႏွင့္ သိေကာင္းစရာမ်ား
ေပးထားပါသည္။ Australian Business License and Information Service (ABLIS) က သင္
အျခားလိုက္နာရန္လိုအပ္ေသာအခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ အကူအညီေပးနိုင္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ အေၾကာင္းအရာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္တစ္ခု စတင္ၿပီး

www.business.gov.au/small-business/Pages/startingand-running-your-small-business.aspx

စီမံကြပ္ကဲျခင္း
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အစိုးရႏွင့္ဆိုင္ေသာ
သိေကာင္းစရာမ်ား

www.australia.gov.au/information-andservices/business-and-industry

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္မ်ားအတြက္

https://www.business.gov.au/assistance

ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား
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အေၾကာင္းအရာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္

စီးပြားေရး လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားႏွင့္

https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

မွတ္ပံုတင္ျခင္းမ်ား
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းငယ္အတြက္ အခြန္ဆိုင္ရာ
သိေကာင္းစရာမ်ား

www.ato.gov.au/Business/Starting-your-own-business/

Fair Work လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ
ဆက္ဆံေရးစနစ္ – အကယ္၍ သင့္မွာ

www.fairwork.gov.au/find-help-for/small-business

ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိခဲ့လွ်င္အတြက္ျဖစ္သည္
ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ ပံ့ပိုးကူညီမႈ ႏွင့္
သိေကာင္းစရာမ်ား
Australian Business License and
Information Service

www.business.gov.au/business-topics/starting-abusiness/Pages/advice-and-support-in-your-state-orterritory.aspx
https://ablis.business.gov.au/pages/home.aspx

ေခ်းေငြမ်ားႏွင့္ အေႂကြး
ေငြေခ်းျခင္း သို႔မဟုတ္ အေႂကြးယူျခင္းဟူသည္မွာ မိမိက ေငြေခ်းၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေန႔ရက္တစ္ခုတြင္ ထိုေငြအေပၚ
အတိုးဟုေခၚတြင္သည့္ အခကို အပိုေဆာင္းၿပီးေပးရန္ သေဘာတူျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ပံုစံကြျဲ ပားေသာ
ေခ်းေငြအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ အခ်ိဳ႕မွာ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ေခ်းေငြမ်ား (personal loans) ၊ အိမ္အတြက္ ေခ်းေငြမ်ား (home
loans) ၊ အေႂကြးကတ္မ်ား (credit cards) ႏွင့္ ဘဏ္စာရင္းထက္ ေက်ာ္လြန္၍ထုတ္ေငြမ်ား (overdrafts)
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ေငြေခ်းသည့္ ကုန္က်စရိတ္သည္ ေခ်းေငြ အမ်ိဳးအစား၊ ေငြေခ်းသူ၊ ျပန္ဆပ္ရန္ ၾကာျမင့္ေသာအခ်ိ န္၊ အတိုးႏႈန္း၊
ဝန္ေဆာင္ခမ်ားႏွင့္ အခေၾကးေငြမ်ားေပၚမူတည္ၿပီး မ်ားစြာ ကြျဲ ပားျခားနားၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ျပန္ဆပ္ရန္
တတ္ႏိုင္စြမ္း မရွိလွ်င္ ေငြမေခ်းရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္ အေႂကြးကတ္ကို မသံုးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
အေႂကြး၊ ေခ်းေငြႏွင့္ ေငြေခ်းယူျခင္းႏွင့္ဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္မ်ား ကိုသိရန္အတြက္
www.moneysmart.gov.au/borrowing-and-credit တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အာမခံ
အာမခံဆိုသည္မွာ သင့္အား ပ်က္စီးမႈ သို႔မဟုတ္ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအရ ကာကြယ္မႈေပးရန္ ႏွစ္စဥ္
ေငြပမာဏတစ္ခုကို သင္ ေပးေဆာင္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အာမခံသူက ဆံုး႐ံႈးမႈတစ္စံုတစ္ခုအတြက္ သင့္ဘာသာ
ေပးေဆာင္ရမည့္အစား သင့္အား ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ သေဘာတူျခင္းျဖစ္သည္။
ထားေနက် အာမခံ အမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ က်န္းမာေရး အာမခံ (အခန္း 9, က်န္းမာေရးႏွင့္ ေကာင္းက်ိဳးသုခ

တြင္ၾကည့္ပါ)၊ အိမ္အေဆာက္အဦ အာမခံ၊ အိမ္တြင္းပစၥည္း အာမခံ၊ ခရီးသြား အာမခံ၊ အသက္အာမခံႏွင့္
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ေမာ္ေတာ္ကား အာမခံ တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ သင္ အာမခံ စာခ်ဳပ္အေၾကာင္း ႏွင့္ ထိုအာမခံက
မည္မွ်ကုန္က်မည္ဆိုသည္ကို သေဘာတူညီခ်က္မေပးမီ သိ႐ွိနားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။
ေဈးကြက္ထဲတြင္ ကားအာမခံ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ကားပိုင္ဆိုင္လွ်င္ ၾကားခံအဖြဲ႕ အာမခံ (“CTP”)
မထားမေနရ ထားရပါသည္။ ၎သည္ မေတာ္တဆ ယာဥ္တိုက္မႈတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သင့္ေၾကာင့္
သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါက၊ သင့္အား ကာကြယ္ေပးပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ယာဥ္တိုက္မႈ
တစ္ခုခုျဖစ္ပြားလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကား အခိုးခံရလွ်င္ သင့္ကား (သို႔မဟုတ္ အျခားသူ၏ကား)
ပ်က္စီးမႈတစ္စံုတစ္ရာ၏ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိေစရန္ ကဲ့သို႔ေသာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔
ကာမိေစေသာအာမခံ ေပးသည့္ “ဘက္စံု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ” ဝယ္ယူသင့္သည္။
အာမခံ အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက www.moneysmart.gov.au/insurance တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကံဉာဏ္ရယူျခင္း
Financial Information Service (FIS) သည္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ FIS သည္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တိုင္ ေတြ႕ၿပီးျဖစ္ေစ၊
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပညာေပး ေဆြးေႏြးပြမ
ဲ ်ားမွာျဖစ္ေစ၊ ပံ့ပိုးေပးေသာ လြတ္လပ္သည့္ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။
ပံ့ပိုးေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက 132 300 ကို ဆက္သြယ္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
www.humanservices.gov.au/fis တြင္ ႐ွိေသာ FIS ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ဖတ္ပါ။
ေဆြးေႏြးပြက
ဲ ို တက္လိုပါက 136 357 သို႔ ဖုန္းဆက္ပါ။

ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားအတြက္ အကူအညီ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ သင္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား႐ွိပါက အကူအညီေတာင္းျခင္းကို လက္ခံၾကၿပီး
ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထလည္း ႐ွိပါသည္။
ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကံေပးမ်ား မ်ားက ေငြေၾကး အခက္အခဲ႐ွိသူမ်ားအား သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ပံ့ပိုးပါသည္။ သူတို႔က တစ္ဦးခ်င္း သို႔မဟုတ္ မိသားစု၏ အေျခအေနကို စိစစ္အကဲျဖတ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲမွ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖၚထုတ္ စဥ္းစားေပးပါလိမ့္မည္။
1800 007 007 ကို ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
www.moneysmart.gov.au/managing-your-money/managing-debts/financial-counselling
တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူအတြက္ အကာအကြယ္
သင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အြန္လိုင္းမွ ဝယ္ယူျခင္း အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ဝယ္ယူပါက သင့္မွာ Australian Consumer Law အရ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား ႐ွိပါသည္။ ဥပမာ၊
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သင္ဝယ္ယူေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း တိက်ၿပီး မွန္ကန္ေသာ သက္ဆိုင္ရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ရခြင့္႐ွိပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ဝယ္ယူေသာ ပစၥည္းသည္ ခြ်တ္ယြင္းမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္
ပ်က္စီးပါက သင့္အေနႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အစားထိုးေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေငြျပန္အမ္းေပးျခင္း ဟူေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ား
႐ွိပါသည္။ သင္ထံ၌ ပစၥည္းတစ္ခုကို ေဘးကင္းစြာ အသံုးျပဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။
ပစၥည္းေရာင္းခ်သူမ်ားသည္ ဖုန္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အိမ္ကို လာသည္ျဖစ္ေစ၊ သင္က ျပန္ခိုင္းလွ်င္
ျပန္ရမည္ ကဲ့သို႔ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။
အကယ္၍ ဝယ္ယူမႈတစ္ခုခုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာ႐ွိပါက သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေသာ
နည္းလမ္းမ်ားကို သိရန္အတြက္ သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအတြင္းမွ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား
အကာအကြယ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း (Consumer protection agency) ကို ဆက္သြယ္ပါ။ သူတို႔က
သင့္အား အိမ္ႏွင့္ ေနရာထိုင္ခင္း ငွားရမ္းျခင္း၊ အိမ္ ဝယ္ယူျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္
အသစ္မြမ္းမံျပင္ဆင္ျခင္း၊ ကားဝယ္ျခင္း၊ ေဈးဝယ္ျခင္း၊ ကုန္ပစၥည္းအတြက္ အာမခံခ်က္မ်ား၊ ကုန္ပစၥည္း အဖိုး အခကို
အရစ္က်ေပးစနစ္ျဖင့္ ေငြေၾကသည္အထိ ကုန္ပစၥည္းကို ဆိုင္တြင္ ထားျခင္းမ်ား၊ ေငြျပန္အမ္းျခင္းမ်ား၊ အေႂကြးႏွင့္
ကုန္သြယ္ျခင္းမ်ားဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အကူအညီေပးနိုင္ပါသည္။ သူတို ႔သည္
ျပႆနာအားေျဖရွင္းေပးရန္အတြက္ သင္ႏွင့္ ေရာင္းခ်သူတို႔အၾကား ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း (ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးျခင္း)
ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ေကာင္း ေပးနိုင္ပါလိမ့္မည္။
Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအား
ေဈးႏႈန္းတင္ျခင္း၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ကင္းျခင္းႏွင့္ ေဈးကြက္ဆိုင္ရာ မတရားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ကုန္ ပစၥည္း၏
ေဘးကင္းမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မတရားေသာ စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္နည္းမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ ေဒသ

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Australian Competition and Consumer
Commission – တယ္လီဖုန္း 1300 302 502

www.accc.gov.au

ACCC အဂၤလိပ္ဘာသာမွအပ အျခားဘာသာမ်ားျဖင့္

www.accc.gov.au/aboutus/information-for/non-englishspeaking-background

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား

ACT

Office of Regulatory Service (Access
Canberra)

www.ors.act.gov.au

NSW

NSW Fair Trading

www.fairtrading.nsw.gov.au

NT

Consumer Affairs

Qld

Office of Fair Trading

SA

Office of Consumer and Business Affairs

www.consumeraffairs.nt.gov.au/ForCo
nsumers/ConsumerRights/Pages/defa
ult.aspx
www.fairtrading.qld.gov.au/consumers.
htm
www.cbs.sa.gov.au/wcm/consumers/c
onsumer-advice/
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ေဒသ

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

Tas.

Consumer Affairs and Fair Trading

www.consumer.tas.gov.au

Vic.

Consumer Affairs Victoria

www.consumer.vic.gov.au

WA

Consumer Protection

www.commerce.wa.gov.au/Consumer
Protection/

တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာ႐ွိ႐ံုးမ်ားသည္ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွ
ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာ စစ္ေဆးခြင့္ ႐ွိသည့္ အာဏာပိုင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
သူတို႔သည္ သင့္အား တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ၊ မတရားေသာ၊ သို႔မဟုတ္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံေသာ ဆက္ဆံျခင္းမ်ားအား
ရပ္တန္႔သြားေစရန္ အေရးယူႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ ပိုမို တရားမွ်တေသာ ရလဒ္ရ႐ွိေစရန္အတြက္
ၾကားဝင္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ပါသည္။ ဖုန္းနံပတ္ 1300 362 072 ကို ဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္၊ ေဒသ သို႔မဟုတ္
စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာ႐ွိ႐ံုးမ်ား ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္အတြက္ www.ombudsman.gov.au
သို႔ ဝင္ပါ။
Australian Communications and Media Authority (ACMA) သည္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယိုကဲ့သို႔ေသာ
အသံလႊင့္လုပ္ငန္းမ်ားမွ မဆီေလ်ာ္ေသာအပိုင္းမ်ားအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။ ေ႐ွးဦးစြာ
ထိုဝန္ေဆာင္မႈ၏ ပိုင္႐ွင္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံသို႔ တိုင္တန္းသင့္သည္။ အကယ္၍ တိုင္တန္းခ်က္ကို
မေျဖ႐ွင္းႏိုင္ပါက www.acma.gov.au ကို ဆက္သြယ္ပါ။ ACMA သည္ ေတာင္းဆို ခြင့္ျပဳခ်က္မ႐ွိဘဲ ပို႔လာေသာ
အီးေမးလ္မ်ားႏွင့္ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေၾကာ္ျငာ၊ေရာင္းခ်သူမ်ားအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးၿပီး
‘‘မဆက္သြယ္ပါႏွင့္’’ (“Do Not Call”) ဟူ၍မွတ္ပံုတင္ထားေသာ စာရင္းကို ထိန္းသိမ္းသည္။
www.esafety.gov.au တြင္႐ွိေသာ Office of the Children’s eSafety Commissioner သည္
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားအား အြန္လိုင္းတြင္ အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ျပဳမူလုပ္ကိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္
သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ယင္းအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္အရာမ်ားအေၾကာင္း ပံ့ပိုးေပးသည္။ သူတို ႔က အင္တာနက္
ေလာကတြင္ အႏိုင္က်င့္ျခင္းႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေစာ္ကား၊ပုတ္ခတ္ၿပီး တရားမဝင္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း စံုစမ္းစစ္ေဆးသည္။
အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္ အင္တာနက္ ေလာကတြင္ အႏိုင္က်င့္ခံရပါက သို ႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း
အေၾကာင္းအရာမ်ားတြင္ ေစာ္ကား၊ ပုတ္ခတ္ၿပီး တရားမဝင္ဟု ယူဆခ်က္မ်ားပါသည္ကိုေတြ ႕ပါက သင့္အေနႏွင့္
www.esafety.gov.au/complaints-and-reporting တြင္ တိုင္တန္းမႈ ျပဳလုပ္ ႏိုင္သည္။
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12 လူမႈေလာက၌ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ
ဤအပိုင္းတြင္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒမ်ားကို သိ႐ွိ နားလည္ျခင္းအားျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းအတြင္း အလိုက္သင့္ ျပဳမူေနထိုင္သြားရန္ သင့္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။


ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေၾကာင္း



တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား



တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈ ႏွင့္ ခြျဲ ခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး



ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း



လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း



ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူ



ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ



သံုးေနက် ဩစေၾတးလ်ားအသံုးအႏႈန္းမ်ား



ေနအိမ္ျပင္ပ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ



ေနအိမ္အတြင္း ေဘးကင္းမႈ



သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္



တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား



သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို



ေလာင္းကစားျခင္း



ဆူညံသံ



ၿမဳိ႕နယ္အစိုးရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား



ဗီဇာမ်ား



ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း

ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံအေၾကာင္း
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ပထမဆံုး ေနထိုင္သူမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း အနည္းဆံုး 40 000 ေက်ာ္က
အေျခခ်ခဲ့ေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ႏွင့္ ေတာရက္စ္စထရိတ္ ကြ်န္းသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေ႐ွးဦး ဩစေၾတးလ်ား
တိုင္းရင္းသားမ်ားတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားေသာ နာမ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အယူဝါဒမ်ား၊ ေျမကို အလြန္အမင္း
ျမတ္ႏိုးတြယ္တာမႈ၊ ႂကြယ္ဝကာ ကြျဲ ပားသည့္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ကမၻာေပၚ၌ ေ႐ွးအက်ဆံုးစာရင္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး
ဆက္လက္ ႐ွင္သန္ေနဆဲ အႏုပညာ အစဥ္အလာလည္း ႐ွိသည္။ ေ႐ွးဦး တိုင္းရင္းသား ယဥ္ေက်းမႈမ်ားသည္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာကို အဓိကေဖၚၫႊန္းသည့္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ကာ
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ႏွင့္ ေတာရက္စ္စထရိတ္ ကြ်န္းသားမ်ားသည္ အႏုပညာ၊ သတင္းပညာ၊ ပညာရပ္မ်ား၊
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အားကစားႏွင့္ စီးပြားေရး အပိုင္းက႑မ်ားတြင္ သိသာထင္ရွားစြာ အေထာက္အကူျပဳ ပါဝင္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ သမိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ႏွင့္ ေ႐ွးဦးတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ အေၾကာင္း
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို www.australia.gov.au/information-and-services/culture-and-arts
တြင္ ဖတ္႐ႈနိုင္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသည္ လက္ခံတတ္ၿပီး ကြျဲ ပားေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ ဘာသာအယူဝါဒမ်ားႏွင့္
လူမ်ိဳးႏြယ္ေနာက္ခံမ်ားစြာတို႔မွ ပါဝင္ေသာ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္
ကမၻာ႔ေဒသ အရပ္ေပါင္းစံုမွလာၾကပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ား၏ 46 ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္
ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ သို႔မဟုတ္ မိဘႏွစ္ပါးအနက္ တစ္ပါးပါးသည္ ပင္လယ္ရပ္ျခားတြင္ ေမြးဖြားခဲ့သူ
ျဖစ္ၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ အမ်ိဳးသားဘာသာစကား ျဖစ္ေသာ္လည္း ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ ေ႐ွးဦး
တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား အပါအဝင္ ဘာသာစကားေပါင္း 300 ကို ေျပာဆိုၾကသည္။ ကမၻာ့ အဓိက
ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာမ်ား အားလံုးကို ဩစေၾတးလ်ားတြင္ က်င့္သံုးၾကသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ မည္သူမဆို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒကို မခ်ိဳးေဖာက္သမွ် ကာလပတ္လံုး မိမိတို ႔၏
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို လိုက္နာရန္ႏွင့္ ဆင္ႏႊဲက်င္းပရန္ လြတ္လပ္ မႈ ႐ွိသည္။
မည္သူမဆို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၿပီး လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးအျဖစ္ ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ အစပထမတြင္
သင္သည္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကြဲျပားျခားနားမႈႏွင့္ ေနသားက်မည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ အကယ္၍ သင့္၌ ပြင့္လင္းမႈ ႐ွိၿပီး
သူတစ္ပါးႏွင့္ သူတို႔၏ အေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ေလးစားလွ်င္ သင္သည္ သင့္ဘဝသစ္တြင္
ဝင္ဆန္႔ကာ ေအာင္ျမင္မႈ ရႏိုင္ေျခ႐ွိပါလိမ့္မည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဩစေၾတးလ်ား လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္း၏ ကြျဲ ပားျခားနားမႈကို အားေပးၿပီး လူတိုင္း
ပါဝင္သက္ဆိုင္ေသာ၊ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရး႐ွိသည့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ
ကြျဲ ပားျခားနားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ သႏၷိ႒ာန္ခ် ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း
အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက www.australia.gov.au/about-australia တြင္
ဖတ္ၾကည့္ပါ။

တာဝန္ဝတၱရားမ်ား ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ႏွစ္ျခိဳက္ၾကသည့္ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈသည္ လူတိုင္းမွ မိမိတို႔၏
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားအား ျဖည့္ဆည္းသည့္အေပၚ မူတည္ပါသည္။ သင့္အား ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ ငံအေပၚ သစၥာ႐ွိရန္၊
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ ေနထိုင္မႈ စနစ္ကို အားေပးရန္၊ လူအမ်ားကို လက္ခံတတ္ျခင္း၊
ထည့္သြင္းပါဝင္ေစတတ္ျခင္းႏွင့္ လူအားလံုးအေပၚ တရားမွ်တမႈ႐ွိျခင္း တည္းဟူေသာ အစဥ္အလာကို
ကူညီထိန္းသိမ္းေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္။
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ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စံတန္ဖိုးမ်ားမွာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီနည္းက်ေသာ
လူ႔အဖြ႕ဲ အစည္းအတြက္ အေျခခံျဖစ္ပါသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတြက္
အေထာက္အကူျပဳျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္ 

ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီ စနစ္



တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ ရိွေရး



ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ေရး



ေနာက္ခံအေျခအေနႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစဘဲ လူပုဂၢိဳလ္ အားလံုးကို ေလးစားေရး



ခ်ိဳ႕ငဲ့သူမ်ားအေပၚ က႐ုဏာထားရိွေရး



လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားေဖၚျပခြင့္



လြတ္လပ္စြာ အသင္းအပင္း ဖြဲ႕ခြင့္



ဘာသာေရးအရ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ဘာသာေရး လႊမ္းမိုးမႈကင္းေသာ အစိုးရ



မသန္စြမ္းမႈႏွင့္ အသက္အ႐ြယ္တို႔ကဲ့ေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈမရိွေစဘဲ လူပုဂၢိဳလ္
တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈရိွေရး



ေယာက်္ားႏွင့္ မိန္းမ တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈ ရိွေရး



တန္းတူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရး ႐ွိေရး

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ား၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ပါသည္ 

ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာျခင္း



ဗဟို၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသအစိုးရ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ားႏွင့္ ဆႏၵခံယူပမ
ြဲ ်ားတြင္ မဲေပးျခင္း



အကယ္၍ လိုအပ္ပါက ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကို ကာကြယ္ျခင္း



ေတာင္းဆိုလာပါက ဂ်ဴရီအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက www.citizenship.gov.au တြင္ၾကည့္ၿပီး
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာေမးပြအ
ဲ တြက္ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ စာအုပ္ ဩစေၾတးလ်ား

ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း - ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဘံုအေႏွာင္အဖြဲ႕ (Australian Citizenship: Our Common Bond) ကို ဖြင့္ဖတ္ပါ။

တန္းတူညီမွ်ျဖစ္မႈ ႏွင့္ ခြျဲ ခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး
သင့္အေနႏွင့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္တန္းတူ ေလးစားခံပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား မွ်တစြာ
ထည့္သြင္းစဥ္းစားခံပိုင္ခြင့္ ႐ွိပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာပင္ သင္ကလည္း အျခားသူမ်ားကို ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္
ေမြးဖြားခဲ့သည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ ေလးစားသင့္သည္။ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္
လူမ်ိဳးခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈ ႏွင့္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းတို႔ကို မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် လက္မခံပါ။
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ခြျဲ ခားဆက္ဆံမႈကို ဆန္႔က်င္ေသာဥပေဒအရ မည္သူအားမဆို အသက္အ ႐ြယ္ေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
လူမ်ိဳးေရးေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူရင္းႏိုင္ငံေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ား သို ႔မဟုတ္ မိန္းမ
ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေနေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဝန္
႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္
ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မသန္မစြမ္းမႈ သို႔မဟုတ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ လိင္ျဖင့္ ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အျခားသူမ်ားေအာက္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရပါ။ ဤအခ်က္သည္ အလုပ္ခြင္၊ ပညာေရး၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊
ကုန္ပစၥည္းဝယ္ယူျခင္းတို႔အျပင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ေတြ႕ျခင္း၊ ဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ေဟာ္တယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူျခင္းတို႔အတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တရားဥပေဒအရ အျပင္
အျခားကိစၥရပ္ အားလံုးတြင္ တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ၾကသည္။
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ အစဥ္အလာ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူတစ္ပါးကို သို႔မဟုတ္
အျခားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အသက္အ႐ြယ္၊ လူမ်ိဳးေရး၊ မူရင္းႏိုင္ငံ၊ ေယာက္်ား သို႔မဟုတ္ မိန္းမ ျဖစ္ေနျခင္း၊
အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန၊ ကိုယ္ဝန္ ႐ွိေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊ မသန္မစြမ္းမႈ
သို႔မဟုတ္ မိမိႏွစ္သက္ရာ လိင္ျဖင့္ ဆက္ဆံမႈတို႔ေၾကာင့္ ေစာ္ကားျခင္း၊ မထီမဲ့ျမင္ျပဳျခင္း၊ အ႐ွက္ချြဲ ခင္း ႏွင့္
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ မညီပါ။
Australian Human Rights Commission သည္ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ခြျဲ ခားမႈကို ဆန္႔က်င္ေရးႏွင့္ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ
အပိုင္းအျခားတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒကို စီမံခန္႔ခသ
ြဲ ည္။
Australian Human Rights Commission

ဆက္သြယ္ရန္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

အေထြေထြ စံုစမ္းေမးျမန္းျခင္းမ်ား
ဩစေၾတးလ်ား အေ႐ွ႕ပိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္

1300 369 711

9.00 နာရီမွ ညေန 5.00 နာရီအထိ
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား ဖုန္းလိုင္း၊
ဩစေၾတးလ်ား အေ႐ွ႕ပိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ 9.00
နာရီမွ ညေန 5.00 နာရီအထိ (အဂၤါေန႔မ်ားတြင္ မြန္းလြဲ

1300 656 419

1.00 နာရီမွစၿပီး ပိတ္ပါသည္။)
TTY – ဆြံ႕အ၊ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္

1800 620 241

ဘာသာျပန္ထားေသာ
သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား – လူ႕အခြင့္အေရး

www.humanrights.gov.au/about/translatedinformation

Human Rights ဝက္ ဘ္ ဆိ ု က္

www.humanrights.gov.au

ျပည္နယ္ႏွင့္ေဒသတိုင္းတြင္လည္း ၎တို႔၏ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံျခင္းႏွင့္စပ္ဆိုင္ေသာ သီးျခား ဥပေဒႏွင့္ အစိုးရဌာန
႐ွိၾကသည္။
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ျပည္နယ္

လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ

သို႔မဟုတ္ ႊေဒသ

အဖြ႕ဲ အစည္း

ACT

ACT Human Rights
Commission

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

02 6205 2222

www.hrc.act.gov.au

02 9268 5544 သို႔မဟုတ္
NSW

Anti-Discrimination
Board of NSW

နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္
ေက်းလက္အပိုင္း
1800 670 812 တြင္ အခမဲ့

www.lawlink.nsw.gov.au/ad
b

ေခၚဆိုႏိုင္သည္

NT

Qld

NT Anti-Discrimination
Commission

Anti-Discrimination
Commission
Queensland

08 8999 1444 သို႔မဟုတ္
ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ 1800 813 846 www.adc.nt.gov.au/
တြင္ အခမဲ့ ေခၚဆိုႏိုင္သည္

1300 130 670

www.adcq.qld.gov.au

08 8207 1977 သို႔မဟုတ္
SA

Equal Opportunity
Commission

ေတာင္ဩစေၾတးလ်ား ျပည္နယ္
ေက်းလက္အပိုင္း 1800 188 163

www.eoc.sa.gov.au

တြင္ အခမဲ့ ေခၚဆိုႏိုင္သည္

Tas.

Vic.

Office of the AntiDiscrimination
Commissioner

03 6165 7515
သို႔မဟုတ္တပ္စ္ေမးနီးယား
1300 305 062 တြင္ အခမဲ့

www.antidiscrimination.tas.
gov.au

ေခၚဆိုႏိုင္သည္

Victorian Equal
Opportunity and Human 1300 292 153
Rights Commission

www.humanrightscommissi
on.vic.gov.au

08 9216 3900 သို႔မဟုတ္
WA

Equal Opportunity
Commission

အေနာက္ဩစေၾတးလ်ား
ျပည္နယ္1800 198 149 တြင္

www.equalopportunity.wa.g
ov.au

အခမဲ့ ေခၚဆိုႏိုင္သည္

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား သင္ယူရန္၊ သင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္
ေနထိုင္ၾကေသာ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုဆက္ဆံရန္ႏွင့္ သူတစ္ပါးကို ကူညီရန္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။
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ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသား မ်ားစြာတို႔သည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း အလုပ္လုပ္ၾကသည္။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္သူမ်ားသည္
သူတို႔၏ အခ်ိန္ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈတို႔ကို လူထုႏွင့္ မိမိတို႔၏အက်ိဳးအတြက္ ေပးျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သူတို႔ကို
အခေၾကးေငြ မေပးပါ။ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ မိမိသေဘာအရလုပ္ေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ၿပီး မလုပ္မေနရ
မဟုတ္ပါ။
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ဝင္ေငြရ အလုပ္အတြက္ အစားထိုး မဟုတ္ေသာ္လည္း ၎သည္
သင္အလုပ္အကိုင္ ရ႐ွိရန္ အကူအညီျဖစ္ေစမည့္ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳတို႔ကို ေပးနိုင္ပါသည္။
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား တိုးတက္လာမည္၊ လူမႈေရးႏွင့္
လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္း အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ေဆာက္တည္ကာ မိမိကိုယ္ မိမိ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈလည္း တိုးလာပါလိမ့္မည္။
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား စာရင္းျပဳစုထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္
မ်ားစြာ႐ွိပါသည္။ Volunteer Resource Centres သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ တစ္ဝန္း႐ွိေနၿပီး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
အလုပ္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ခ်ိန္ကိုက္ ဆက္စပ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ရည္ၫႊန္းဆက္သြယ္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေပးပါသည္။ သူတို႔သည္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားကို ႐ွာေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုလည္း
အကူအညီေပးပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ ေနရာတြင္ၾကည့္ပါ ေဒသ

အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

ACT

Volunteering ACT

www.volunteeringact.org.au

NSW

The Centre for Volunteering

www.volunteering.com.au

NT

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Qld

Volunteering Queensland

www.volunteeringqld.org.au

SA

Volunteering SA-NT

www.volunteeringsa.org.au

Tas.

Volunteering Tasmania

www.volunteeringtas.org.au

Vic.

Volunteering Victoria

www.volunteeringvictoria.org.au

WA

Volunteering WA

www.volunteeringwa.org.au

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတစ္ဝန္း
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ရန္

GoVolunteer

www.govolunteer.com.au

အခြင့္အလမ္းမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ထိပ္ေခါင္အဖြဲ႕

Volunteering Australia

www.volunteeringaustralia.org
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လူအမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
လူတစ္ဦးႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ထိုသူ၏ လက္်ာလက္ကို မိမိ၏ လက္်ာလက္ႏွင့္
လက္ဆြႏ
ဲ ႈတ္ဆက္သည္မွာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ တစ္ဦးႏွင္တစ္ဦး မသိကြ်မ္းသူမ်ားသည္
ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ နမ္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပြ႕ဖက္ျခင္း မျပဳလုပ္ၾကပါ။
လူသစ္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳး မ်ားစြာတို႔သည္ မိမိတို႔၏ အသက္အ႐ြယ္၊ ကိုးကြယ္ရာဘာသာ၊
အိမ္ေထာင္ေရး၊ ကေလးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအေၾကာင္း ေမးျမန္းျခင္းမ်ားအေပၚ မသက္မသာ ျဖစ္ေလ့႐ွိၾကသည္။
လုပ္ငန္းခြင္တြင္ႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ဆိုပါက ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးတို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကင္ပြန္းတပ္ အမည္ျဖင့္
ေခၚေဝၚဆက္ဆံေလ့႐ွိၾကသည္။
ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားစြာသည္ ေလးစားသမႈႏွင့္ သူတို႔ နားေထာင္ေနျခင္းကို ျပသသည့္အေနျဖင့္ မိမိႏွင့္
စကားေျပာေနသူမ်ား၏ မ်က္လံုးကိုၾကည့္ၿပီး ေျပာေလ့႐ွိၾကပါသည္။

ယဥ္ေက်းေသာ အျပဳအမူ
ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ခုခုေတာင္းခံသည့္အခါ (ပလိစ္ – တဆိတ္ေက်းဇူးျပဳၿပီး) ဟု ေျပာေလ့႐ွိၾကၿပီး
တစ္ေယာက္ေယာက္က အကူအညီေပးလွ်င္ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုခုေပးလွ်င္ “Thank you” (သဲ့န္က္ၡ ယူး –
ေက်းဇူးတင္ပါသည္) ဟု ေျပာေလ့႐ွိသည္။ “please” ႏွင့္ “Thank you” မေျပာျခင္းသည္ ႐ိုင္းစိုင္းရာေရာက္ႏိုင္သည္။
ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ အာ႐ံုကို ဆြဲေဆာင္လိုသည့္အခါ “excuse me”
(အိတ္က္စ္က်ဴးစ္မီး– တဆိတ္ေလာက္) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ အကယ္၍ တစ္ဦးဦးႏွင့္ မေတာ္တဆ တို က္မိလွ်င္
“sorry” (ေဆာရီး – ေတာင္းပန္ပါတယ္) ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ေျပာေလ့႐ွိၾကသည္။ အကယ္၍ တန္းစီရပါက
အတန္း၏ ေနာက္ဆံုးတြင္ ဝင္စီၿပီး ေ႐ွ႕သို႔ စနစ္တက် ဆက္သြားျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းရာ ေရာက္ပါသည္။
မိမိအေနႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ အျခားခ်ိန္းဆိုထားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္မီေရာက္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္သည္။ အကယ္၍
သင္ ေနာက္က်မည္ဆိုလွ်င္ ထိုသူကို ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ သင္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာက္မည့္အေၾကာင္း
အသိေပးရန္ ဖုန္းဆက္ပါ။ အခ်ိန္မီေရာက္ျခင္းသည္ အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ရက္ခ်ိန္းမ်ား (ဥပမာ၊
ဆရာဝန္ႏွင့္ ရက္ခ်ိန္း) အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္ ေနာက္က်သည့္အတြက္
သို႔မဟုတ္ မိမိေတြ႕ဆံုရမည့္သူအား အေၾကာင္းမၾကားဘဲ ရက္ခ်ိန္းလြတ္မႈေၾကာင့္ သင့္အား
ေငြေတာင္းခံႏိုင္သည့္အတြက္ ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္အၿမဲတမ္း ေနာက္က်တတ္သူကို စိတ္မခ်ရ၊ အားမကိုးရသူ
တစ္ဦးအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ ဖိတ္စာတစ္ေစာင္ လက္ခံရ႐ွိပါက ထိုဖိတ္စာတြင္ “RSVP” ဟူေသာ စာလံုးမ်ားႏွင့္ ရက္စတ
ြဲ စ္ခု
ပါပါလိမ့္မည္။ ၎၏ အဓိပၸါယ္မွာ သင့္ကိုဖိတ္ၾကားသူက သင္ တက္ေရာက္မည္၊ မတက္ေရာက္ ဆိုသည္ကို သိလို၍
ျဖစ္ပါသည္။ ထိုရက္စမ
ြဲ တိုင္မီ သူတို႔အား အေၾကာင္းျပန္ အသိေပးျခင္းသည္ ယဥ္ေက်းရာ ေရာက္ပ ါသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ အျပဳအမူမ်ားသည္ မယဥ္ေက်း႐ံုသာမက တရားဥပေဒႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာ အျပဳအမူ
ဥပမာမ်ားမွာ လူပံုအလယ္တြင္ ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းႏွင့္ တံေတြးေထြးျခင္း၊ အမိႈက္ပစ္ျခင္းႏွင့္ အမ်ားသံုး သို ႔မဟုတ္
သီးသန္႔ အိမ္သာမ်ားမွလြ၍
ဲ အျခားေနရာမ်ားတြင္ အေပါ့သြားျခင္းႏွင့္ မစင္စြန္႔ျခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။
အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ တန္းတူညီမွ်မႈႏွင့္ ခြျဲ ခားမႈ ဆန္႔က်င္ေရး တြင္လည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ
ဩစေၾတးလ်ားသည္ ေထြျပားျခားနားေသာ လူ႕အဖြ႕ဲ အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဝတ္အစား အမ်ိဳမ်ိဳး
ဝတ္ဆင္ထားျခင္းက ဤေထြျပားျခားနားမႈကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ လူမ်ားက မိမိတို ႔ သက္ေသာင့္သက္သာ
႐ွိေရးအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ လူမႈေရး အေျခအေနအရ သို႔မဟုတ္ ရာသီဥတု အေျခအေနအရ ျဖစ္ေစ၊ ထသြားထလာမ်ိဳး
သို႔မဟုတ္ အလြတ္သေဘာမ်ိဳး ဝတ္ဆင္ၾကသည္။ အျခားသူမ်ားက ဘာသာေရးအရျဖစ္ေစ၊ သို ႔မဟုတ္
ဓေလ့ထံုးစံအရ ျဖစ္ေစ၊ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာအဝတ္အစားမ်ားကို အထူးသျဖင့္ အထူး အခါသမယႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား၌
ဝတ္ဆင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကသည္။
ဝတ္စားဆင္ယင္မႈအတြက္ ဥပေဒမ်ား သို႔မဟုတ္ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား နည္းပါးေသာ္လည္း လုပ္ငန္းခြင္
အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ သီးျခားေနရာမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ႐ွိသည္။
ဥပမာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေဘးရန္ကင္း ဘြတ္ဖိနပ္မ်ားစီးရန္ ႏွင့္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ
ဦးထုပ္အမာမ်ား ေဆာင္းဆင္ရန္ မလုပ္မေန လိုအပ္ၿပီး၊ ရဲ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အခ်ိဳ ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယူနီေဖာင္း ဝတ္ဆင္ၾကရသည္။
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ကာကြယ္တားဆီးႏိုင္ေသာ အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားႏႈန္း ျမင့္ပါသည္။
အကာအကြယ္ေပးနိုင္ေသာ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ဦးထုပ္မ်ားက အေရျပားကင္ဆာ ျဖစ္ပြားမႈအႏၲရာယ္ကို
ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားစြာတို႔က မိမိတို႔ေက်ာင္း၏ ယူနီေဖာင္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အေနႏွင့္ ကေလးမ်ားကို
ဦးထုပ္မ်ား ေဆာင္းခိုင္းပါသည္။ ေနေရာင္ျခည္မွ အကာအကြယ္ဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက
www.cancer.org.au/preventing-cancer/sun-protection တြင္ ဖတ္ပါ။
အသင္းတိုက္မ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ံုမ်ားႏွင့္ အျခားေနရာမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳသူမ်ားကို သပ္ရပ္၊
သန္႔႐ွင္းေသာ အဝတ္အစားႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္ေသာ ဖိနပ္စီးျခင္းကို လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ေစႏိုင္ပါမည္။
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားသည္ သူတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္တစ္ခုလံုးကို လႊမ္းျခံဳမထားသည့္ အဝတ္အစားမ်ား
ဝတ္ေကာင္းဝတ္ၾကမည္။ ဤသို႔ဝတ္ဆင္ျခင္းသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပံုမွန္ျဖစ္ၿပီး သူတို ႔အေပၚ
အာ႐ံုစိုက္ေစလို၍ ဝတ္ဆင္သည္ဟု မယူဆႏိုင္ပါ။

အမ်ားသံုး ဩစေၾတးလ်ား အသံုးအႏႈန္းမ်ား
ေျပာေနက် ဩစေၾတးလ်ား အသံုးအႏႈန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဘန္းစကားမ်ားသည္ ထူးဆန္းေနႏိုင္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားက စကားလံုးမ်ားကို မၾကာခဏ ခ်ံဳ႕ပစ္တတ္သည္ (ဥပမာ၊ ‘football’ အစား ‘footy’)။
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အကယ္၍ သင္သည္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ခု၏ အဓိပၸါယ္ကို မေသခ်ာပါက သင့္မွာ ေမးျမန္းခြင့္ ႐ွိပါသည္။ အမ်ားသိ
ဥပမာ အခ်ိဳ႕မွာ 

Bring a plate – အကယ္၍ သင့္အား လူမႈေရး သို႔မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဧည့္ခံပတ
ြဲ စ္ခုကို
ဖိတ္ၾကားၿပီး "bring a plate" ဟု ေျပာဆိုခဲ့ပါက အဓိပၸါယ္မွာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အတူမွ်ၿပီး စားသံုးရန္အတြက္
စားစရာ တစ္ပန္းကန္ ယူလာခဲ့ပါ ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။



BYO – သည္ ဥပမာအားျဖင့္ အရက္၊ သစ္သီးရည္၊ အခ်ိဳရည္ သို႔မဟုတ္ ေရ ကဲ့သို႔ “သင့္ကိုယ္ပိုင္ ကို
ယူလာပါ” “bring your own” ဟု အဓိပၸါယ္ရပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားသည္ BYO ျဖစ္ၿပီး
သင့္ကိုယ္ပိုင္ ယမကာ ပုလင္းမ်ားကို ယူလာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင္က BYO လုပ္ခဲ့လွ်င္ သင့္အတြက္
ဖန္ခြက္မ်ား ထုတ္ေပးရျခင္းႏွင့္ ေဆးေၾကာရျခင္း တို႔အတြက္ “ေဖာ့ဘူးဆို႔ဖြင့္ခ” “corkage” ကို
ေပးရေလ့႐ွိသည္။



Open door policy – လုပ္ငန္းခြင္တြင္ “တံခါးပြင့္ မူဝါဒ” “open door policy” ႐ွိျခင္း ဆိုသည္မွာ သင္ႏွင့္
အျခားဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပႆနာမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားအတြက္
အထက္လူႀကီးႏွင့္ေတြ႕ရန္ တရားဝင္ ႀကိဳတင္ရက္ခ်ိန္းယူရန္ မလိုအပ္ပါ ဟု အဓိပၸာယ္ရပါသည္။



See you later – ၎သည္ “goodbye” ကို

အလြတ္သေဘာျဖင့္ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေျပာျခင္းအားျဖင့္ ထိုသူသည္ မၾကာမီကာလတြင္ ျပန္လာမည္ဟု မဆိုလိုပါ။
သင့္အား အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ၾကားေပးသူက ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး
ကူညီပါလိမ့္မည္။ အခန္း 3, အဂၤလိပ္ ဘာသာစကား တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေနအိမ္ျပင္ပ လႈပ႐
္ ွားမႈႏွင့္ ေဘးကင္းမႈ
ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသည္ ေရကူးျခင္း၊ ေတာေတာင္ျခံဳၾကား လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စခန္းခ် ခရီးထြက္ျခင္းႏွင့္ အားကစား
စသည့္ အိမ္ျပင္ပ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ သတိျပဳ မွတ္သားထားရမည့္
စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။

ေရကူးျခင္းႏွင့္ ေနအိမ္ျပင္ပ ေဘးကင္းမႈ


အကယ္၍ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးမ်ား ေရမကူးတတ္ပါက ေရကူးသင္တန္းမ်ား ႏွင့္ ေရထဲတြင္
ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားကို တက္ပါ။



ပင္လယ္ထဲတြင္ ေရကူးျခင္းသည္ အလြန္ပင္ အႏၲရာယ္မ်ားႏိုင္သည္။ ကမ္းေျခတြင္ ေဘးကင္းစြာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ
ရိွရန္ o

အသက္ကယ္သူမ်ား ႀကီးၾကပ္ေနသည့္ ေနရာျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္အသားျပထားေသာ
အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ားၾကားတြင္ အၿမဲတမ္း ေရကူးပါ။

o

ေဘးကင္းမႈဆိုင္ရာ သတိေပးေသာ အမွတ္အသားမ်ားကို ဖတ္႐ႈစစ္ေဆးပါ။
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o

အကယ္၍ သင္ ျပႆနာၾကံဳပါက စိတ္ေအးေအးထား၊ ၿငိမ္သက္စြာေန၊ လက္ကိုေျမႇာက္ၿပီး
အကူအညီ ေတာင္းပါ။

o

အကယ္၍ အနီေရာင္ႏွင့္ အဝါေရာင္ အလံမ်ား ႐ွာမေတြ႕လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ေရမကူးရ သို႔မဟုတ္
ကမ္းေျခပိတ္ထားသည္ ဟု အမွတ္အသားမ်ား ေတြ႕ရလွ်င္ ထိုကမ္းေျခတြင္ ေရမကူးပါႏွင့္။



ပင္လယ္သည္ ခန္႔မွန္းရ ခက္ႏိုင္ပါသည္။ ပင္လယ္ ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚမွ ေလွ်ာက်ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္
ႀကီးမားေသာ လိႈင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ဒီေရျမင့္တက္လာျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ပင္လယ္ထဲ ေမ်ာပါသြားျခင္း
ကဲ့သ႔ေ
ို သာ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္ သတိေပး အမွတ္အသားမ်ားကို သတိထားၿပီးၾကည့္ပါ။
ႀကီးမားေသာ ေရလိႈင္းမ်ားေၾကာင့္ ေရထဲသို႔ေမ်ာပါသြားကာ ေရနစ္ေသဆံုးသူ မ်ားခဲ့ၿပီျဖစ္၍
ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားအေပၚမွ ငါးမွ်ားျခင္းကို အထူးသတိထားပါ။



ျမစ္မ်ား၊ ေရကန္မ်ားႏွင့္ ဆည္မ်ားတြင္ ေရကူးရာ၌ သတိျပဳရမည္မွာ o

ေရထဲသို႔မဆင္းမီ ေရ၏အတိမ္အနက္ႏွင့္ ေရထဲတြင္ နစ္ျမဳပ္ေနေသာ အရာဝတၱဳမ်ား ႐ွိ၊မ႐ွိကို အၿမဲ
စစ္ေဆးပါ။

o

(မိေက်ာင္းမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ေရညစ္ညမ္းမႈ ကဲ့သို႔ေသာ) ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္ရာမ်ားကို
သတိေပးသည့္ အမွတ္အသားမ်ား ႐ွိ၊မ႐ွိကို စစ္ေဆးၿပီး လိုက္နာပါ။



အိမ္ေနာက္ေဖးမွ ေရကူးကန္မ်ား အပါအဝင္ ေရကူးေနေသာ သို ႔မဟုတ္ ေရအနီးအနား၌ ႐ွိေနေသာ
ကေလးမ်ားကို အၿမဲ ႀကီးၾကပ္ထိန္းသိမ္းပါ။ ေရကူးကန္မ်ားကို မျဖစ္မေန ျခံခတ္ထားရပါမည္။



တစ္ကိုယ္တည္း ေရကူးျခင္း၊ ငါးမွ်ားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေတာေတာင္ျခံဳၾကား လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကို ေ႐ွာင္႐ွားပါ။
သင္ မည္သည့္ေနရာသို႔ သြားမည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျပန္ေရာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း
တစ္ဦးဦးကို ေျပာသြားပါ။ အစားအစာႏွင့္ ေရ မ်ားစြာ ယူသြားပါ။



ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ႐ွိ အခ်ိဳ႕ေသာ ေႁမြမ်ားႏွင့္ ပင့္ကူမ်ားသည္ အဆိပ္႐ွိၾကပါသည္။ အကယ္၍ သင္
အကိုက္ခံရပါက အကိုက္ခံရသည့္ ေျခလက္အဂၤါကို မလႈပ္႐ွားႏိုင္ေအာင္ ျပဳလုပ္၍ သုည သံုးလံုး 000
ကိုဖုန္းဆက္ၿပီး ေဆးကုသမႈ အကူအညီ ရယူပါ။



ေႏြဦးကာလတြင္ ‘magpies’ ဟုေခၚေသာ ေတးဆိုငွက္မ်ားသည္ ေျခလ်င္ေလွ်ာက္သူမ်ားႏွင့္ စက္ဘီး
စီးသြားသူမ်ားအေပၚသို႔ ထိုးစိုက္ခ်ျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔၏ သိုက္ျမံဳေနရာမ်ားကို ကာကြယ္ၾကသည္။
ထိုးစိုက္ခ်ေသာ ငွက္မ်ားအေၾကာင္း အမွတ္အသားမ်ားက သတိေပးေကာင္း ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤငွက္မ်ားကို
ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ ေပးထားပါသည္၊ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔၏ သိုက္ျမံဳေနရာမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊
ဦးထုပ္ေဆာင္းျခင္းႏွင့္ ေနကာမ်က္မွန္ တပ္ျခင္း၊ သိ႔မ
ု ဟုတ္ တုတ္ေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ထီးကို
သင့္ဦးေခါင္းအထက္ ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ေ႐ွာင္႐ွားရန္ ႀကိဳးစားပါ။



ဩစေၾတးလ်ားေနေရာင္သည္ အလြန္ျပင္းပါသည္။ ေနပူေသာ ေန႔မ်ားတြင္ ေနေလာင္ျခင္းမွ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ရန္
ဦးထုပ္ေဆာင္းပါ၊ ကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္ပါ၊ ေနေရာင္ကာ လိမ္းေဆးကို လိမ္းပါ။
၎သည္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္။
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မိုးေလဝသ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားကို သတိျပဳပါ။ မီးမဖိုရန္ လံုးဝ တားျမစ္ထားသည့္ေန႔မ်ားတြင္
အမိုးအကာမဲ့ ဟင္းလင္းပြင့္ေနရာမ်ား၌ မီးဖိုျခင္းႏွင့္ အသားကင္ ဖိုမ်ားသံုးျခင္းကို ခြင့္မျပဳပါ။ မိုးေလဝသႏွင့္
ဇလေဗဒဌာန (Bureau of Meteorology) သည္ www.bom.gov.au/index.php တြင္ ရာသီဥတုဆိုင္ရာ
သတိေပးခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။



ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီး အမ်ားစုကဲ့သို႔ပင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ ညပိုင္း၌
ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။ သင့္ တစ္ကိုယ္ေရ လံုျခံဳမႈအတြက္ ဂ႐ုစိုက္ပါ။ ပန္းျခံမ်ား၊
ေမွာင္မိုက္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာျဖစ္ေလ့႐ွိေသာ ေနရာမ်ားကို ေ႐ွာင္ၾကဥ္ပါ။

ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား ေပးႏိုင္သည့္ဌာနမ်ားႏွင့္

ဝက္ဘ္ဆိုက္

အေၾကာင္းအရာ
Bureau of Meteorology – မိုးေလဝသ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္
မီးမဖိုရန္ တားျမစ္ခ်က္မ်ား
Royal Life Saving Society – ေရကူးျခင္း ႏွင့္ ေရထဲတြင္
ေဘးကင္းမႈ

www.bom.gov.au/weather
www.royallifesaving.com.au

Surf Life Saving Australia

www.slsa.asn.au

Beach Safety – ဘာသာျပန္ထားေသာ သိေကာင္းစရာ

www.beachsafe.org.au

အခ်က္အလက္မ်ား အပါအဝင္
Rip Current Safety Tips – အဂၤလိပ္ဘာသာမွအပ
က်န္ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား

www.ripcurrents.com.au

အပါအဝင္
Australian Cancer Council – ေနေရာင္ ကာကြယ္မႈ

www.cancer.org.au

ေနအိမ္အတြင္း ေဘးကင္းမႈ
ေနအိမ္ လံုျခံဳေရး
သင္ အိမ္မွထြက္ခြာလွ်င္ တံခါးမ်ားကို အၿမဲတမ္း ေသာ့ခတ္ပါ၊ ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို ပိတ္ပါ။ အကယ္၍ ျဖစ္ႏိုင္ပါက
သင္ တံခါးမဖြင့္မီ မည္သူ႐ွိေနေၾကာင္း ျမင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သံဆန္ခါ တံခါးမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးကင္းမႈအတြက္
တံခါးတြင္တပ္ေသာ သံႀကိဳးငယ္ တပ္ဆင္ပါ။ မည္သူ႐ွိေနၾကာင္း သင္ ျမင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္ အိမ္ျပန္လာသည့္အခါ
တံခါးကို လြယ္ကူစြာ ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ မီးတစ္ပြင့္ ဖြင့္ထားပါ၊ သို႔မဟုတ္ အာ႐ံုခံ ကိရိယာျဖင့္ ဖြင့္သည့္မီးလံုးကို
အသံုးျပဳပါ။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အိမ္ထဲခိုးဝင္ရန္ အလားအလာ႐ွိသူမ်ားကိုလည္း ဟန္႔တားရာ ေရာက္ပါသည္။

ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား
အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရေလ့႐ွိသည့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ားမွာ ေဘးအႏၲရာယ္
သို႔မဟုတ္ ဆိုး႐ြားေသာ နာမက်န္းမႈမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။

တယ္လီဖုန္း 131 450
155



ေဆးဝါးမ်ား အားလံုးကို ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား လက္လွမ္း မမီေသာေနရာ သို႔မဟုတ္
ကေလးမ်ား ရွာမေတြ႕ႏိုင္ရာ ေနရာတြင္ ထားပါ။



အကယ္၍ သင္ ေဆးဝါးမ်ားကို မသံုးေတာ့လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထိုေဆးဝါးမ်ား သက္တမ္းကုန္ဆံုးသြားခဲ့လွ်င္
ထိုေဆးဝါးမ်ားကို အမိႈက္ပံုးထဲ သို႔မဟုတ္ ေရႏုတ္ေျမာင္းထဲ မပစ္ပါႏွင့္။ သင့္ ေဆးဝါးေဖၚစပ္ေရာင္းခ်သူက
က်န္ေနေသာ ေဆးဝါးမ်ားကို ေဘးကင္းစြာ အခမဲ့ စြန္႔ပစ္ေပးႏိုင္ပါသည္။



သန္႔႐ွင္းေရးျပဳလုပ္သည့္ ပစၥည္းအားလံုးကို ကေလးမ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား မထိေတြ႕ႏိုင္သည့္
ဘီ႐ိုထဲတြင္ ေသာ့ခတ္ထားပါ။

(ဘီ႐ို ေသာ့ခေလာက္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ) ကေလးမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းေဝးေရးဆိုင္ရာ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို
ကုန္မာပစၥည္းဆိုင္ အမ်ားစုတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ပါသည္။

အိမ္တြင္ မီးေဘး ကင္းေဝးမႈ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အိမ္မီးေလာင္မႈမ်ားသည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း လူဦးေရ 50 ခန္႔မွ်အား ေသဆံုးေစ၍
ျပင္းထန္ေသာ ဒဏ္ရာရေစပါသည္။
မီးလွန္႔ အခ်က္ေပး ကိရိယာမ်ားသည္ သင့္အသက္ကို ကယ္ေကာင္း ကယ္ႏိုင္ကာ အေရးေပၚ ကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ပ်က္စီးမႈ မပ်ံ႕ႏွံ႔ေစရန္ အခ်ိန္မီ သတိေပးႏိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ သတိေပးစနစ္
ျဖစ္ပါသည္။ ဤ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္သည္ အထူးသျဖင့္ ညပိုင္း လူအမ်ားအိပ္ခ်ိန္တြင္ အေရးႀကီးပါသည္။
အိမ္တိုင္းတြင္ အထပ္တိုင္း၌ အနည္းဆံုး မီးလွန္႔အခ်က္ေပး ကိရိယာ တစ္ခုစီ မျဖစ္မေန တပ္ဆင္ရပါမည္။
ဓာတ္ခဲမ်ားကို ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးၿပီး အသစ္လဲလွယ္ပါ။
အိမ္မီးေလာင္ျခင္းမ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ မီးဖိုေခ်ာင္မွ စတင္ၾကပါသည္၊ သို ႔မဟုတ္ ခြ်တ္ယြင္းမႈ႐ွိေသာ
ဝါယာႀကိဳးသြယ္တန္းမႈ၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို မမွန္မကန္ အသံုးခ်မႈ၊ သို ႔မဟုတ္ သံုးေနဆဲ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား၏
အနီးတြင္မေနဘဲ ဥေပကၡာျပဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေလ့႐ွိၾကပါသည္။ ေအာက္ပါေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ားကို
လိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ အိမ္မီးေလာင္မႈမ်ားကို တားဆီးပါ အိမ္ထဲတြင္ 

အပူလြန္ကဲျခင္း မျဖစ္ေစရန္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ကိရိယာမ်ား၏ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ေနရာလြတ္မ်ား
ထား႐ွိရန္ ေသခ်ာပါေစ။



လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ဆက္သြယ္ရာ ပလပ္ထည့္ေသာ အေပါက္မ်ားတြင္ လိုသည္ထက္ပိုၿပီး ဓာတ္အား
မသံုးပါႏွင့္ – ပလပ္ေပါက္တစ္ခုတြင္ ပလပ္ တစ္ခုသာ အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။



ပလပ္မ်ားႏွင့္ ပလပ္ေပါက္မ်ားတြင္ ဖံုမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးမႈ ႐ွိ၊မ႐ွိ စစ္ေဆးၿပီး အကယ္၍ ႐ွိခဲ့ပါက ခ်က္ျခင္း
ျပင္ဆင္ပါ။ လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပင္ဆင္မႈအားလံုးကို လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္ကသာလွ်င္
ျပင္ဆင္ရပါမည္။



ခန္းဆီးမ်ား၊ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ အိပ္ရာပစၥည္းမ်ားသည္ ဖေယာင္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အပူေပး ကိရိယာမ်ားႏွင့္
ေဝးရာတြင္ ႐ွိေနရန္ ေသခ်ာပါေစ။
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သင္ အခန္းထဲတြင္ မ႐ွိသည့္အခါ ဖေယာင္းတိုင္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေလာင္ေနဆဲ အကာအကြယ္မဲ့
မီးေတာက္မ်ားကို ဆက္လက္ေလာင္ကြ်မ္းေနေစၿပီး မထားခဲ့ပါႏွင့္။



သင္ အိမ္မွာ႐ွိေနသည့္အခါ အေရးေပၚ အေျခအေနတြင္ သင္ လ်င္ျမန္စြာ ဖြင့္ႏိုင္ရန္အတြက္ တံခါးမ်ားကို
အိမ္အတြင္းမွ ေသာ့ခတ္ထားျခင္း (ဥပမာ၊ အေသခတ္ထားျခင္း) မျပဳရန္ ေသခ်ာပါေစ။



အိပ္ရာထဲတင
ြ ္ မည္သည့္အခါမွ် ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္။



ကေလးမ်ားအေနႏွင့္ မီးျခစ္မ်ား သို႔မဟုတ္ မီးခတ္မ်ားကို လက္လွမ္း မမီရန္ ေသခ်ာပါေစ။

မီးဖိုထဲတြင္ 

မီးဖိုထဲတြင္ ကေလးမ်ားကို သူတို႔ခ်ည္း လႊတ္မထားပါႏွင့္။



ခ်က္ျပဳတ္ေနသည္မ်ားကို လူမ႐ွိဘဲ မထားခဲ့ပါႏွင့္ - အကယ္၍ သင္ မီးဖိုမွ ထြက္ခြာလွ်င္ သင္
ျပန္လာသည္အထိ မီးဖိုကို ပိတ္ခဲ့ပါ။



ခ်က္ျပဳတ္ေနစဥ္ ကေလးမ်ားကို လွ်ပ္စစ္မီးဖိုမ်ား၊ မီးဖိုမ်ား၊ အလံုပိတ္ မီးဖိုမ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားပါ။



အိုး၏ လက္ကိုင္မ်ားကို တိုက္မိၿပီး မဖိတ္စင္ေစရန္အတြက္ မီးဖို၏အစြန္းမွ ေဝးရာသို႔ လွည့္ထားပါ။
ေရေႏြးပူသည္လည္း အပူေလာင္ေစတတ္ပါသည္။



မီးေလာင္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို အပူေပး ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ေဝးရာတြင္ ထားပါ။



သတၱဳခြက္မ်ား၊ ဒန္သတၱဳစကၠဴပါးမ်ား သို႔မဟုတ္ သတၱဳ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား အပါအဝင္ သတၱဳပစၥည္းမ်ားကို
မိုက္ခ႐ိုေဝ့ဗ္ မီးဖိုထဲ မည္သည့္အခါမွ် မထည့္ပါႏွင့္။



အခ်ိဳ႕ေသာ မီးဖိုေခ်ာင္မ်ားႏွင့္ အသားကင္ ဖိုမ်ားတြင္ ဓာတ္ေငြ႕ကို အသံုးျပဳၾကသည္။ သင္ အသံုးျပဳၿပီးတိုင္း
ဓာတ္ေငြ႕မီးဖို သို႔မဟုတ္ မီးဖိုမ်ားကို အၿမဲတမ္း ပိတ္ပါ။ အကယ္၍ သင္ ဓာတ္ေငြ႕အနံ႔ ရပါက
မီးေတာက္သည္ ဓာတ္ေငြ႕ကို ေပါက္ကြဲေစႏိုင္သျဖင့္ မီးျခစ္ မျခစ္ပါႏွင့္။ ဓာတ္ေငြ႕ထြက္ေနေသာေနရာကို
႐ွာၿပီး ခ်က္ျခင္းပိတ္လိုက္ပါ။ အကယ္၍ သင္ မပိတ္ႏိုင္ပါက သုညသံုးလံုး 000 ကို ဆက္သြယ္ၿပီး “Fire
Brigade” ကို ေတာင္းပါ။ ဖုန္းကို မခ်လိုက္ပါႏွင့္။

အကယ္၍ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပါက လုပ္ေဆာင္ရန္ 

အိမ္နီးခ်င္းထံမွျဖစ္ေစ၊ အမ်ားသံုးဖုန္းမွျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္းဖုန္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ သုညသံုးလံုး 000 (“Fire Brigade”)
ကိုဆက္ၿပီး မီးသတ္ဌာနကို ေတာင္းပါ။ သူတို႔အား မီးေလာင္ေသာ ေနရာကို ေျပာၿပီး အကယ္၍ အထဲတြင္
တစ္ဦးဦး ႐ွိေနပါကလည္း ေျပာျပပါ။ ဖုန္းကို မခ်လိုက္ပါႏွင့္။



ျပည္နယ္ မီးသတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕သည္ အကယ္၍ မီးေလာင္မႈတစ္ခုခုျဖစ္ခဲ့ပါက မည္သို႔
လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို အေသးစိတ္ အၾကံဉာဏ္ေပးပါသည္။ အခန္း 2, အကူအညီ ရယူပါ ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။
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ေတာမီးေလာင္ျခင္းေဘး ကင္းေဝးရန္ အစီအမံ
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းက သင့္အိမ္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈကို
ထိခိုက္ေစႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္း ေဘးအႏၲရာယ္႐ွိေသာေနရာတြင္ ေနထိုင္ပါက
ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစမည့္ အစီအမံတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားပါ။ သင္
ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေစမည့္ အစီအမံကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ ေဒသခံ
မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕တြင္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လမ္းၫႊန္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။
သင့္စီမံခ်က္တြင္ ေတာမီးရာသီ မစတင္မီ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ေတာမီးရာသီတြင္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊
ေတာမီးရာသီအေတာအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္ ႐ွိေသာရက္မ်ား နီးကပ္လာသည့္အခ်ိန္အထိ
ေဆာင္႐ြက္ရန္ ႏွင့္ အရန္ စီမံခ်က္တို႔ ပါဝင္သင့္ပါသည္။ ထိုစိမံခ်က္စာရင္းတြင္ သင့္အိမ္ရာကို ထိန္းသိမ္းရန္၊
မီးေလာင္ခဲ့ပါက သင့္အိမ္ရာကို အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္၊ မီးေလာင္ခဲ့ပါက သင္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအရ
ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား စာရင္း၊ အေရးေပၚ အခ်ိန္တြင္ အသံုးျပဳရမည့္ အထုပ္၊ (ဥပမာ၊ ကေလးငယ္မ်ား သို ႔မဟုတ္
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား ေရြ႕လ်ားသြားလာႏိုင္ေရးကဲ့သို႔) အထူးလိုအပ္ခ်က္ ႐ွိသူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္
အိမ္ထဲတြင္ ေနမည့္သူ အားလံုးအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား၊ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား ႏွင့္/သို ႔မဟုတ္ ၿခံေမြးတိရစၧာန္မ်ားအတြက္
စီမံခ်က္မ်ား၊ အိမ္ကို စြန္႔ခြာရန္ အစပ်ိဳးေပးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ထြက္ခြာရာတြင္ သံုးမည့္နည္းလမ္းမ်ား၊ အရန္
စီမံခ်က္ႏွင့္ အိမ္သို႔ ျပန္လာရန္အတြက္ စီမံခ်က္တို႔ အေသးစိတ္ပါဝင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေတာမီးေလာင္ကြ်မ္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ပိုမိုသိလိုပါက၊ ထို႔အျပင္ ေဒသခံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ရန္
အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက အပိုင္း 2, အကူအညီ ရယူပါ ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္
သန္႔႐ွင္းေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ရွိရန္ ႏွင့္ သဘာဝေလာကကို ကာကြယ္ျခင္းသည္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္။ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္ စြန္ ႔ပစ္ျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္
ညစ္ညမ္းေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္
တရားမဝင္ပါ။ စြန႔ပ
္ စ္ပစၥည္းမ်ား စြန္ပစ္ျခင္း မ်ားအေၾကာင္း ပိုမိုသိလိုပါက
www.australia.gov.au/information-and-services/environment/pollution-and-waste-management
ကို ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ Clean Up Australia (www.cleanup.org.au/au) သို႔မဟုတ္ Keep Australia
Beautiful (http://kab.org.au) ကဲ့သို႔ေသာ စည္းကမ္းမဲ့ အမိႈက္စြန္႔ပစ္ျခင္းအား ဆန္႔က်င္မႈဆိုင္ရာ
ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
ဌာေန တိရစၧာန္မ်ား၊ ငါးမ်ား၊ အခြံပါ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ားႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ားကို တရားဥပေဒအရ
ကာကြယ္ေပးထားသည္။ သင့္မွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္၊မလိုအပ္ မစစ္ေဆးဘဲ အမဲမလိုက္ပါႏွင့္၊ ငါးမမွ်ားပါႏွင့္၊
သစ္ပင္ပန္းမာလ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အခြံပါ ပင္လယ္သတၱဝါမ်ားကို မစုေဆာင္းပါႏွင့္။
ႏိုင္ငံေတာ္ သဘာဝ ဥယ်ာဥ္မ်ား ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ အထူးစည္းကမ္း သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား
႐ွိပါသည္၊ ထို႔အျပင္ သဘာဝ ဥယ်ာဥ္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ ဝင္ေၾကးမ်ား ေကာက္ခံနိုင္ပါသည္။
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ပိုမိုသိလိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားတြင္ ၾကည့္ပါ ေဒသ

အဖြ႕ဲ အစည္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး

Department of Environment – Parks
Australia

www.environment.gov.au/topics/nationalparks

ACT

Parks and Conservation

http://www.environment.act.gov.au/parksconservation/parks-and-reserves

NSW

NSW National Parks and Wildlife Service

www.environment.nsw.gov.au/nationalparks

NT

NT Parks and Reserves

https://nt.gov.au/leisure/parks-reserves

SA

Queensland National Parks, Sport and
Racing
National Parks South Australia

Tas.

Parks and W ildlife Service Tasmania

www.parks.tas.gov.au

Vic.

Parks Victoria

www.parkweb.vic.gov.au

WA

Parks and Wildlife

www.dpaw.wa.gov.au

Qld

www.nprsr.qld.gov.au
www.environment.sa.gov.au/parks

တိရစၧာန္မ်ားႏွင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ား
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသ အစိုးရမ်ားသည္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးသုခႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အတြက္
တာဝန္႐ွိၾကၿပီး ေဒသခံအလိုက္ အစိုးရမ်ားမွာမူ အိမ္ေမြး သို႔မဟုတ္ အေဖၚအျဖစ္ ေမြးျမဴေသာ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္
ဥပေဒမ်ားကို စီမံခန္႔ခပ
ြဲ ါသည္။
အကယ္၍ သင့္မွာ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ ႐ွိပါက ၎အတြက္ အစာေကြ်းရန္ႏွင့္ သန္႔႐ွင္းစြာထားရန္တို႔ အပါအဝင္
စနစ္တက် ေမြးျမဴရန္ သင့္၌တာဝန္႐ွိပါသည္။ ၎၏ အညစ္အေၾကးကိုလည္း သန္႔႐ွင္းေရးလုပ္ရန္ တာဝန္႐ွိသည္။
အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ားစြာတို႔သည္ ေရာဂါကာကြယ္ေဆး ပံုမွန္ထိုးရန္ လိုအပ္ၿပီး ေနမေကာင္းျဖစ္ျခင္း၊ သို ႔မဟုတ္
ဒဏ္ရာရျခင္းတို႔အတြက္ ေဆးကုသရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ားအား သားေၾကာျဖတ္ျခင္း၊ မိုက္ခ႐ို
ခ်စ္ပ္ ထည့္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ေစလိုၿပီး ယင္းသို႔ မလုပ္မေနလုပ္ရန္ တာဝန္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ ပိုင္႐ွင္၏
တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုသိလိုပါက သင့္ ေဒသခံ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဆရာဝန္ကိုေမးပါ၊ သို ႔မဟုတ္
www.rspca.org.au တြင္႐ွိေသာ Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA) တြင္
ဖတ္ၾကည့္ပါ။
အခ်ိဳ႕ေသာ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကို ရပ္ကြက္ေကာင္စီတြင္ မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းရပါမည္။ သင္
ထား႐ွိႏိုင္ေသာ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ အေရအတြက္ႏွင့္ အမ်ိဳးအစား ကန္ ႔သတ္ခ်က္တို႔အျပင္ မည္သည့္ေနရာတြင္
မည္ကဲ့သို႔ ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိေကာင္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ငွားရမ္းေသာ အိမ္၊အခန္း
မ်ားစြာတို႔တြင္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္မ်ားကို ထားခြင့္ မျပဳၾကပါ။
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အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ကို မေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ေတာ့ပါက သင့္အေနႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္
လႊတ္လိုက္ျခင္း လံုးဝ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါ။ သင့္မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား သူတို႔အေနႏွင့္ ေမြးစားျခင္း
ျပဳႏိုင္၊မျပဳနိုင္ ေမးၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္ ေမြးစားျခင္းဆိုင္ရာ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေၾကာ္ျငာပါ၊ သို ႔မဟုတ္
သင့္ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရး ဆရာဝန္ထံမွ အကူအညီ သို႔မဟုတ္ အၾကံဉာဏ္ေတာင္းပါ။
အကယ္၍ သင့္မွာ တိရစၧာန္မ်ား ေမြးျမဴျခင္း သို႔မဟုတ္ တိရစၧာန္မ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးသုခ ဆိုင္ရာ ေမးျမန္းလိုသည္မ်ား
႐ွိပါက www.agriculture.gov.au/animal/welfare/state တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ တိရစၧာန္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္
ကုသေရး ဆရာဝန္ကို ေမးျမန္းပါ။
အပိုင္း 6, ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒ တြင္လည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။

သတင္းစာမ်ား၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို
အဓိက ကုန္ပေဒသာတိုက္ႀကီးမ်ား႐ွိ စာနယ္ဇင္းဆိုင္ အမ်ားစုတြင္ သတင္းစာမ်ားကို ဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ရႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုဆိုင္မ်ားတြင္ သီးသန္႔ဘာသာစကားျဖင့္ အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ သတင္းစာ မ႐ွိပါက
သူတို႔ကို မွာခိုင္းပါ။
အမ်ားျပည္သူအတြက္ အသံလႊင့္ဌာနႏွစ္ခု (Australian Broadcasting Corporation (ABC - www.abc.net.au)
ႏွင့္ Special Broadcasting Service (SBS - www.sbs.com.au)) တို႔ အပါအဝင္ အခမဲ့ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားလိုင္း
မ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ ‘‘အခမဲ့ ထုတ္လႊင့္သည့္’’ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ၾကည့္႐ႈရန္အတြက္ သင့အေနႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား
လိုင္စင္ရွိရန္ သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္ လစဥ္ေၾကး၊ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးရန္ မလိုအပ္ပါ။
အျခားေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ (‘‘အခေၾကးေငြ ေပးရေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား’’ သို႔မဟုတ္
‘‘အခေၾကးေငြ ေပးရေသာ တီဗီ’’ – “pay television” or “pay TV”) ပံုမွန္ လစဥ္ေၾကး၊ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးရန္
လိုအပ္သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ စာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
သင္ အကုန္အက် ခံႏိုင္၊မခံႏိုင္ ႏွင့္ သင့္ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈ ႐ွိ၊မ႐ွိ ေသခ်ာေအာင္ လုပ္ပါ။
အကယ္၍ သင္ အခ်ိန္တိုတိုသာ ေနထိုင္မည္ဆိုပါက ေရ႐ွည္ကာလအတြက္ လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။ အခမဲ့
ၾကည့္ရသည့္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ လစဥ္ေၾကး၊ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေပးရေသာ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား ဝန္ေဆာင္မႈကို
လက္မွတ္မထိုးပါႏွင့္။
တီဗီ လိုင္း မ်ားစြာတို႔က သင္ အြန္လိုင္းတြင္ ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ၾကည့္ႏိုင္သည့္ “catch up” (အမီ လိုက္ျခင္း)
အစီအစဥ္မ်ား ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ အြန္လိုင္းတြင္ ၾကည့္ျခင္းသည္ data (အင္တာနက္ အသံုးျပဳမႈ
ပမာဏ) ကို အမ်ားအျပား သံုးရသည့္အတြက္ အကယ္၍ သင္သည္ ခြင့္ျပဳထားေသာ data ထက္
ေက်ာ္လြန္သံုးမိပါက အသံုးျပဳခမွာ အလြန္ေဈးႀကီးသြားႏိုင္ပါသည္။
Netflix, Presto ႏွင့္ Stan ကဲ့သ႔ေ
ို သာ Streaming (ပံုမွန္၊ တို္က္႐ိုက္၊တစ္ဆက္တည္း ၾကည့္သြားႏိုင္ေသာ)
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔က ႐ုပ္႐ွင္၊ဇာတ္လမ္း စသည္မ်ားကို
စုေဆာင္းထားသည့္ စာၾကည့္တိုက္ကဲ့သို႔ အစီအစဥ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳရန္အတြက္ လစဥ္ေၾကး ေကာက္ခံပါသည္။
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သင့္အေနႏွင့္ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအစီအစဥ္မ်ားကို ၾကည့္ရန္အတြက္ ျမန္ဆန္ေသာ broadband (ဘေရာ့ဒ္ ဘင္န္
အင္တာနက္ - ႀကိဳးမဲ့ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္စနစ္) ဆက္သြယ္မႈ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၎တို႔ကို ၾကည့္႐ႈျခင္းသည္
အထူးသျဖင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားေပၚတြင္ data မ်ားစြာ အသံုးျပဳသည့္အတြက္ ေဈးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။
Special Broadcasting Service (SBS) ႐ုပ္ျမင္သံၾကားႏွင့္ ေရဒီယို အသံလႊင့္ဌာနမ်ား၌ာ ဘာသာစကား မ်ားစြာျဖင့္
အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိပါသည္။ အပတ္စဥ္ အစီအစဥ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္အလိုက္ သတင္းစာမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္းတြင္
ေဖာ္ျပထားပါသည္။
လူမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ အသံလႊင့္ဌာနမ်ားကို National Ethnic and Multicultural Broadcasters’ Council
(www.nembc.org.au) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္၊ သို႔မဟုတ္ 03 9486 9549 ကို ဖုန္းဆက္ပါ။

ေလာင္းကစားျခင္း
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ သူတို႔အေနျဖင့္ အခ်ိန္ပမာဏ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေလာင္းကစားမႈအတြက္
အသံုးျပဳမည့္ေငြကို ခ်ဳပ္ထိန္းရန္ အခက္အခဲ ႐ွိခဲ့ပါက ေလာင္းကစားျခင္းေၾကာင့္ သိသိသာသာ
ဒုကၡေရာက္သြားႏိုင္ပါသည္။ ေလာင္းကစားျခင္းသည္ ဆိုး႐ြားေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ၿပီး
လူတစ္ေယာက္၏ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ကာယပိုင္း က်န္းမာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးပိုင္း ကဲ့သို ႔ေသာ ဘဝ၏
အျခားက႑မ်ားတြင္ ထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္လာေစႏိုင္ပါသည္။ ေလာင္းကစားျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားသည္
ေလာင္းကစားသူ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္းကိုသာမက မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ နီးကပ္မႈရိွေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကိုပါ
ထိခိုက္ေစပါသည္။
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္းႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အၾကံေပးျခင္းတို ႔အပါအဝင္
ကူညီပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေလာင္းကစားမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာသူမ်ား၊ သူတို႔၏ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္
မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတြင္ ရႏိုင္ပါသည္။
အဖြ႕ဲ အစည္း

တယ္လီဖုန္း

ဝက္ဘ္ဆိုက္

National Problem Gambling Hotline

1800 858 858

www.gamblinghelponline.org.au

Lifeline

131 114

www.lifeline.org.au

Gamblers Anonymous

02 9726 6625

http://gaaustralia.org.au/

ဆူညံသံ
ဆူညံသံဆိုသည္မွာ ေခြးေဟာင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားက ေတးသီခ်င္းမ်ား က်ယ္ေလာင္စြာ ဖြင့္ျခင္း
သို႔မဟုတ္ စြမ္းအားျမင့္ ကိရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းတို႔ကဲ့သ႔ေ
ို သာ က်ယ္ေလာင္သည့္ အသံမ်ားကို
ရည္ၫႊန္းပါသည္။
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ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားကို လြန္ကဲေသာ ဆူညံသံမ်ားမွ အကာအကြယ္ ေပးထားသည့္ ဥပေဒမ်ား ႐ွိပါသည္။
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသမ်ားအလိုက္ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ကြဲျပားႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ဆူညံသံျဖစ္ေစမည့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို နံနက္ 7 နာရီ မတိုင္မီႏွင့္ ညဘက္ 11 နာရီ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေ႐ွာင္႐ွားသင့္ပါသည္။
အကယ္၍ သင့္အိမ္နီးခ်င္း၏ ဆူညံသံသည္ သင့္အား အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေနေစလွ်င္ သူႏွင့္ေဆြးေႏြး ပါ။
သင့္အိမ္နီးခ်င္းက သူ႕အသံေၾကာင့္ သင္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေနရသည္ကို
သတိမထားမိသည္လည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ ႐ွိေသာ
ဆူညံသံမ်ားကို သည္းခံတတ္ၾကၿပီး ဆူညံသံ ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္းအားျဖင့္ ေျဖ႐ွင္းၾကသည္။ သို႔ေသာ္
အကယ္၍ ဆူညံသံ ခဏခဏျဖစ္ေနျခင္း၊ လြန္ကဲစြာ က်ယ္ေလာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ နံနက္ေစာစီးစြာ သို႔မဟုတ္
ညနက္ပိုင္းတြင္ ျဖစ္ျခင္းအတြက္၊ သင္က ေဆြးေႏြးေျပာဆိုေသာ္လည္း ရပ္မသြားခဲ့လွ်င္ သင့္အေနႏွင့္
ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီ၊ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ ေဒသ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္ သို႔မဟုတ္
ရဲအဖြ႕ဲ ကို တိုင္ၾကားႏိုင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ အိမ္ျပင္ဆင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ဧည့္ခံပျြဲ ပဳလုပ္ရန္ ကဲ့သို႔ေသာ ဆူညံမႈျဖစ္ေစမည့္
လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္႐ွိပါက သင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို အသိေပးပါ။ လူမ်ားက ဆူညံသံမ်ား မည္သည့္
အခ်ိန္တြင္ စတင္ၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿပီးဆံုးမည့္အေၾကာင္း ႏွင့္ ၎သည္ ျပႆနာျဖစ္ေစလွ်င္ မည္သူ ႔အား
ခ်ဥ္းကပ္ရမည္ကို ႀကိဳတင္သိရပါက စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ျခင္း ေလ်ာ့ပါးေစတတ္ပါသည္။
အပိုင္း 6, ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒ တြင္လည္း ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရအဖြ႕ဲ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီမ်ားက ကေလးသူငယ္ က်န္းမာေရးဌာနမ်ား၊ ကေလးထိန္းဌာနမ်ား၊ လူငယ္မ်ားကိစၥဆိုင္ရာ
အလုပ္သမားမ်ား၊ ႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ
အကူအညီေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ားစြာကို ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ထိုအဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာတို႔တြင္ သင္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အေျခခ်ရာ၌ တန္ဖိုး႐ွိေသာ အကူအညီႏွင့္ အၾကံဉာဏ္ေပးႏိုင္သည့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု
သို႔မဟုတ္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား ႐ွိၾကပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီမ်ားသည္ လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ခန္းမေဆာင္မ်ား၊ အားကစားဆိုင္ရာ၊ အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ
ပစၥည္းပစၥယမ်ားကိုလည္း ထားေပးေလ့႐ွိၾကပါသည္။
ၿမိဳ႕နယ္ ေကာင္စီမ်ားသည္ လမ္းမ်ားကို ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အမ်ားသံုး အိမ္သာမ်ား ထားေပးျခင္း၊ ေဈးဆိုင္မ်ားႏွင့္
စားေသာက္ဆိုင္မ်ားက သတ္မွတ္ထားေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ စံႏႈန္းကို မီ၊မမီ ႀကီးၾကပ္ျခင္း တို ႔ကိုျပဳေပးသည္။
သူတို႔သည္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ားကို ၾကပ္မတ္ေပးသည္။ အကယ္၍သင္သည္ သင့္အိမ္၊ ေျမ၊
အေဆာက္အအံုတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျပဳလုပ္လိုပါက မိမိၿမိဳ ႕နယ္ေကာင္စီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းရန္
လိုအပ္ပါသည္။
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အခ်ိဳ႕ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြေပးရန္ လိုေကာင္းလိုအပ္နိုင္ပါသည္။
ထိုအဖိုးအခမ်ားကို စာေစာင္မ်ားႏွင့္ ေကာင္စီ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္
သို႔မဟုတ္ ခြင့္ျပဳခ်က္တစ္ခု ရရန္အတြက္ ျပည္သူ႕ဝန္ထမ္း အရာ႐ွိမ်ားအား အပိုေငြ သို႔မဟုတ္ လက္ေဆာင္
မေပးသင့္ပါ။ ထိုကဲ့သို႔ လက္ေဆာင္မ်ား ေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ လာဘ္ေပးျခင္းတို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး သင့္အား
တိုင္တန္းခံရလိမ့္မည္။
ၿမိဳ႕နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိလိုပါက
အပိုင္း 2, အကူအညီ ရယူပါ တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

စာၾကည့္တိုက္မ်ား
ေနရာအမ်ားစုတြင္ လူမ်ား အသင္းဝင္ႏိုင္ၾကကာ စာအုပ္မ်ားကို အခမဲ့ ငွားရမ္းႏိုင္ေသာ အမ်ိဳးသား စာၾကည့္တိုက္မ်ား
႐ွိၾကသည္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာမွအပ အျခားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ စာအုပ္အခ်ိဳ႕လည္း
႐ွိၾကသည္ သို႔မဟုတ္ မွာယူ ထားေပးနိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ စာၾကည့္တိုက္ အမ်ားစုတြင္ အင္တာနက္ကို အခမဲ့
အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
စာၾကည့္တိုက္ ကို ႐ွာလိုပါက www.nla.gov.au/libraries တြင္ၾကည့္ပါ။

အမိႈက္သိမ္းဆည္းျခင္း ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးခ်ျခင္း
ေကာင္စီမ်ား၌ အမိႈက္သိမ္းဆည္းရန္ ႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးခ်ရန္ တာဝန္႐ွိၾကသည္။
ေကာင္စီအမ်ားစုသည္ အေထြေထြ အမိႈက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးခ်ႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား (စကၠဴ၊ ပလတ္စတစ္၊
ဖန္ႏွင့္ သတၱဳ) အတြက္ သီးျခား အမိႈက္ပံုးမ်ား ထားေပးသည္၊ အခ်ိဳ႕က (ျခံထြက္အမိႈက္မ်ားအတြက္)
အမိႈက္ပံုးအစိမ္းေရာင္မ်ား ထားေပးသည္၊ သို႔မဟုတ္ (ပရိေဘာဂမ်ားကဲ့သို႔) ႀကီးမားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို
ေကာက္သိမ္းရန္ ပလက္ေဖာင္းေဘးတြင္ ထား႐ွိေစပါသည္။
အမိႈက္သိမ္းခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အမိႈက္ကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္စီ သို႔မဟုတ္ သင္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားကို
ေမးပါ။ အကယ္၍ သင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသည္ ေပးထားေသာ အမိႈက္ပံုးမ်ားႏွင့္မဆန္႔ေအာင္ ႀကီးမားေနပါက၊ ၎ကို
အမိႈက္စုပံုေနရာ သို႔မဟုတ္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ရာ ေနရာသို႔ ယူသြားရန္ႏွင့္ အခေၾကးေငြတစ္ခု ေပးရန္
လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို အမ်ားပိုင္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢလိကပိုင္ ေျမေနရာတို႔တြင္ စြန္႔ပစ္ျခင္းသည္
ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။

အမ်ားသံုး အိမ္သာမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ား၌ ဝန္ထမ္း ထားေလ့မ႐ွိဘဲ အမ်ားအားျဖင့္ အခမဲ့ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။
အိမ္သာမ်ားတြင္ ကေလးအႏွီးလဲလွယ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ေနရာႏွင့္ အသံုးအေဆာင္မ်ား၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား
အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အိမ္သာမ်ားလည္း ပါ႐ွိကာ သာမန္အားျဖင့္ ေဆာင့္ေၾကာင့္ထိုင္ရသည့္ အိမ္သာမ်ားမဟုတ္ဘဲ
ကုလားထိုင္ကဲ့သို႔ ထိုင္ရေသာ အညစ္အေၾကးစြန္႔ရာ သို႔မဟုတ္ မတ္တတ္ရပ္ ဆီးသြားရာ ေနရာမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
အိမ္သာ အမ်ားစုကို အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သီးျခားစီ ထားေပးပါသည္၊ သို ႔ေသာ္ အလိုအေလ်ာက္
ဖြင့္၊ပိတ္ေသာ အိမ္သာမ်ားႏွင့္ က်ား၊မ ႏွစ္မ်ိဳးလံုး အသံုးျပဳႏိုင္ေ သာ အိမ္သာအခ်ိဳ႕လည္း ႐ွိၾကပါသည္။
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အိမ္သာကို အသံုးျပဳၿပီးတိုင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ သန္႔႐ွင္းသပ္ယပ္စြာ ထားခဲ့ပါ။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ႐ွိ အခ်ိဳ႕ေသာ
အိမ္သာမ်ားက အညစ္အေၾကးမ်ားကို ေရဆြၿဲ ပီး စြန္႔ပစ္ျခင္းမျပဳဘဲ ေျမဩဇာအျဖစ္ ျပဳလုပ္အသံုးခ်သျဖင့္ သင္
အိမ္သာထဲသို႔ မည္သည့္အရာမ်ားထည့္သည္ကို ဂ႐ုစိုက္ပါ။
အမ်ားသံုးအိမ္သာ ကို႐ွာရန္အတြက္ https://toiletmap.gov.au တြင္ ၾကည့္ပါ။

ေရ အသံုးျပဳျခင္း
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေရသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေကာင္းေသာအရည္အေသြး ႐ွိပါသည္။ သို႔ေသာ္
အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ တြင္းေရ သို႔မဟုတ္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ေသာေရမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကသျဖင့္ သင္
မေသာက္သံုးသင့္ပါ။ ထိုေနရာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ သေကၤတျဖင့္ အမွတ္အသား ျပထားပါသည္ -

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေရသံုးစြမ
ဲ ႈ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ထား႐ွိေကာင္း ထား႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ၎သည္ သီးသန္႔ အခ်ိန္
အပိုင္းအျခားမ်ား သို႔မဟုတ္ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအတြက္ သင့္ ေရအသံုးျပဳျခင္းကို ကန္႔သတ္ေကာင္း
ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သင္သည္ ပန္းျခံေရေလာင္းျခင္း၊ သို ႔မဟုတ္ ကား သို႔မဟုတ္
ျပဴတင္းေပါက္မ်ားကို ေရေဆးျခင္း မျပဳနိုင္သည္ကို ဆိုလိုပါသည္။ သင့္ၿမိဳ႕နယ္ေကာင္စီထံ၌ ေမးျမန္းပါ သို႔မဟုတ္
www.bom.gov.au/water/restrictions တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ဗီဇာမ်ား
Department of Immigration and Border Protection (DIBP) သည္ ယာယီ သို႔မဟုတ္ အၿမဲတမ္း
ေနထိုင္ရန္အတြက္ ဗီဇာမ်ားထုတ္ေပးၿပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ေပးပါသည္။
(www.border.gov.au)
သင့္အတြက္ ဆီေလ်ာ္သင့္ျမတ္မႈရွိ္ေသာ ဗီဇာကို ႐ွာေဖြရန္အတြက္ www.border.gov.au/Trav/Visa-1 တြင္႐ွိေသာ
Visa Finder အသံုးခံကို အသံုးျပဳပါ။
သင့္အေနႏွင့္ www.border.gov.au/Trav/Visa/Appl တြင္ ဗီဇာမ်ားစြာကို အြန္လိုင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။
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Resident Return ဗီဇာမ်ား
အကယ္၍သင္သည္ လက္႐ွိ သို႔မဟုတ္ ယခင္က ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူျဖစ္ၿပီး
ပင္လယ္ရပ္ျခားသို႔ ခရီးသြားကာ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူအျဖစ္ ျပန္လာလိုပါက
သင့္အေနႏွင့္ Resident Return ဗီဇာ (RRV)ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။
အကယ္၍ သင့္ လက္႐ွိ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူဗီဇာတြင္ ပါ႐ွိေသာ ခရီးသြားကာလသည္ ကုန္ဆံုးသြားခဲ့လွ်င္
သို႔မဟုတ္ ကုန္ဆံုးခါနီး ျဖစ္ေနလွ်င္ သင့္အေနႏွင့္ ဤဗီဇာကို လိုအပ္ပါသည္။
RRV ဆိုသည္မွာ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ဗီဇာျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားကာလ သက္တမ္း႐ွိေနသမွ် သင့္အား
ပင္လယ္ရပ္ျခား ခရီးသြားခြင့္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္သူအျဖစ္ ျပန္လာခြင့္ျပဳေသာ ဗီဇာျဖစ္ပါသည္။ ဤဗီဇာက
ကိုင္ေဆာင္သူအား ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳပါသည္။ သင္ ပင္လယ္ရပ္ျခား
ခရီးသြားရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ မ႐ွိပါက RRV ကို ေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါ။ RRV ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္
အခ်က္အလက္မ်ားကို www.border.gov.au/trav/visa-1/155- တြင္႐ွိေသာ DIBP ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္
ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ ဗီဇာမ်ား
ယာယီ လာေရာက္လည္ပတ္သူမ်ား သည္ သူတို႔ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္သည့္
ကာလတစ္ခုလံုးအတြက္ လႊမ္းျခံဳသက္ဆိုင္သည့္ ဗီဇာကို ေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
လာေရာက္လည္ပတ္ျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေပၚ မူတည္ၿပီး ယာယီခြင့္ျပဳခ်က္ ဗီဇာ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္။ ဗီဇာတိုင္းတြင္
အထူး လိုက္နာရန္ လိုအပ္ေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
www.border.gov.au/about/corporate/information/fact-sheets/46temporary-entry တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အၿမဲတမ္းအတြက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဗီဇာမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ အၿမဲတမ္းအတြက္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္ျခင္းသည္ သံုးမ်ိဳး ႐ွိပါသည္ 

မိသားစု ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း - ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မိမိကို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္ရန္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ အာမခံခ်က္ ေပးမည့္ လိုအ
ပ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦး ႐ွိရမည္ျဖစ္သည္။



ကြ်မ္းက်င္မႈ႐ွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း - ေလွ်ာက္ထားသူသည္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑ သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ အျခားေသာ
က႑မ်ားတြင္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အထူးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ရည္မ်ား ႐ွိရမည္။



လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း - ေလွ်ာက္ထားသူသည္ မိမိ၏
မူရင္းေနထိုင္ရာ ႏိုင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ျဖစ္ေလာက္ေအာင္
ႏွိပ္စက္ၫႇဥ္းပန္းမႈ သို႔မဟုတ္ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံမႈမ်ားစြာကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားတစ္ႏိုင္ငံတြင္
အေျခခ်ရန္ လိုအပ္သူျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိရသူ ျဖစ္ရမည္။
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ဗီဇာအတန္းအစားတိုင္းတြင္ လိုက္နာရမည့္ တင္းၾကပ္ေသာ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ႐ွိၾကသည္။
DIBP ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ဗီဇာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ တစ္ေျပးညီထုတ္ျပန္ထားသည့္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ႐ွိၿပီး www.border.gov.au တြင္ သင့္အတြက္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္သည့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ဗီဇာ
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ႐ွာေဖြရာတြင္ ကူညီရန္ “Visa Finder” အသံုးခံ ကို ေပးထားပါသည္။

မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေပးျခင္း၊ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားခ်က္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္
ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အကူအညီေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ၏ ကိုယ္စား DIBP ႏွင့္ ဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို
ျပဳလုပ္ပါသည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ သူတို႔က အခေၾကးေငြ ယူပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ကို မသံုးမျဖစ္၊ သံုးရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ အကယ္၍
သင္ တစ္ဦးတည္း မိမိဘာသာ ေလွ်ာက္လႊာကို ျပင္ဆင္ၿပီး ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ မိမိကိုယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ မ႐ွိပါက
သို႔မဟုတ္ သင့္ ကိစၥရပ္သည္ ႐ႈပ္ေထြးပါက သင့္အေနႏွင့္ မွတ္ပံုတင္စာရင္းဝင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ
ကိုယ္စားလွယ္ကို အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္လုပ္ေသာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္
Office of the Migration Agents Registration Authority (OMARA) ထံတြင္ မျဖစ္မေန မွတ္ပံုတင္
စာရင္းသြင္းရပါမည္။ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ် ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ႐ွာေဖြရန္
www.mara.gov.au/search-the-register-of-migration-agents/ တြင္႐ွိေသာ OMARA ဝက္ဘ္ဆိုက္
တြင္ ၾကည့္ပါ။

သင့္ ဗီဇာဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အြန္လိုင္း စစ္ေဆးျခင္း
Visa Entitlement Verification Online (VEVO) သည္ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားအတြက္ ဗီဇာ
ကိုင္ေဆာင္သူ၏ လက္႐ွိ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ အခမဲ့ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ အြန္လိုင္း
ပံ့ပိုးမႈျဖစ္ကာ www.border.gov.au/vevo တြင္ အြန္လိုင္း ရယူ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။
Apple (အဲ့ပလ္) ကုမၸဏီမွ ထုတ္လုပ္သည့္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳနိုင္သည့္ myVEVO ေဆာ့ဖ္ဝဲ
ကိုလည္း ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး Apple store မွ အခမဲ့ ေဒါင္းလုပ္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း
ႏိုင္ငံသား ျဖစ္လာျခင္းဆိုသည္မွာ သင္သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏
ရပ္တည္ခ်က္မ်ားအားလံုးကို အစဥ္အၿမဲ ျဖည့္ဆည္းသြားရန္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရျခင္းသည္ ႀကီးက်ယ္မ်ားျပားေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိႏိုင္သည့္
အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္
အခြင့္အေရးကိုလည္း ေပးပါသည္။
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ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ အၿမဲတမ္းအတြက္ေနထိုင္သူ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္အတြက္
မေလွ်ာက္ထားမီ အခ်ိဳ႕ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မျဖစ္မေန ျပည့္မီရန္ လိုပါသည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားတြင္
သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနထိုင္မႈကာလ အတိုင္းအတာအတြက္ ေနထိုင္ခဲ့ျခင္းႏွင့္ အက်င့္စာရိတၲေကာင္းမြန္မႈတို႔
ပါဝင္ပါသည္။
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီမႈႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ား
www.border.gov.au/Trav/Citi တြင္ ႐ွိပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားစုသည္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာေမးပြက
ဲ ို မျဖစ္မေန
ေအာင္ျမင္ရပါမည္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ စာေမးပြသ
ဲ ည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား အသစ္မ်ားက
ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည့္အခါ၌ ကတိသစၥာျပဳမႈ Pledge of Commitment တြင္ ပါဝင္ေသာ စံတန္ဖိုးမ်ားေပၚတြင္
အေျခခံပါသည္။ ဤစာေမးပြတ
ဲ ြင္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီလမ္းစဥ္ ယံုၾကည္ခ်က္မ်ား၊
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း၏ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားႏွင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ား
ဥပေဒ ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ စာေမးပြအ
ဲ တြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ရန္
www.border.gov.au/Trav/Citi/pathways-processes/Citizenship-test တြင္႐ွိေသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ
စာေမးပြႏ
ဲ ွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားဆိုင္ရာ စာအုပ္ ကို ဖတ္ပါ။
အကယ္၍ သင္ စာေမးပြေ
ဲ အာင္ျမင္ပါက သင့္အား ႏိုင္ငံသားခံယူပြဲ အခမ္းအနားသို ႔ တက္ေရာက္ရန္
ဖိတ္ၾကားခံရပါလိမ့္မည္။ ထို အခမ္းအနားတြင္ အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေလွ်ာက္ထားသူ အမ်ားစုသည္
Pledge of Commitment ကို ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ သင့္အေနႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို
ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အျခားႏိုင္ငံတစ္ခု၏ ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကို
ဆက္လက္ကိုင္ေဆာင္ထားသည့္အျပင္ ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားလက္မွတ္ကို လည္း ကိုင္ေဆာင္ပါက သင့္အေနႏွင့္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ ဝင္၊ထြက္ရာ၌ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ကို ေလွ်ာက္ထားလိုလွ်င္
www.passports.gov.au/Pages/home.aspx တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။

ေမြးဖြားလာမည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ျဖစ္ျခင္း
ကိစၥရပ္ အမ်ားစု၌ သင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ အၿမဲတမ္းအတြက္ေနထိုင္သူအျဖစ္ ေနထိုင္စဥ္ သင္ႏွင့္ရေသာ
ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားသည္ ေမြးဖြားခ်ိန္တြင္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား အလိုအေလ်ာက္ ျဖစ္သြားပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ ထိုကေလးမ်ားအတြက္ ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ လိုအပ္ပါက သင့္အေနႏွင့္ သူတို ႔၏
ဩစေၾတးလ်ား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား ရယူရန္အတြက္ Form 119 – (ဩစေၾတးလ်ား
ႏိုင္ငံသားျဖစ္ျခင္း အေထာက္အထား ရယူရန္ ေလွ်ာက္လႊာ) ကို ျဖည့္စြက္တင္ျပရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဤအခ်က္ကို
သင္ ခရီးသြားရန္ လက္မွတ္မဝယ္ယူမီ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
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Form 119 ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားရရန္ႏွင့္ အသံုးျပဳရန္ www.border.gov.au တြင္႐ွိေသာ
DIBP ဝက္ဘ္ဆိုက္ တြင္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။

မဲဆႏၵ ေပးျခင္း
အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္ 18 ႏွစ္ေက်ာ္ေသာ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသားမ်ားသည္ မဲဆႏၵေပးရန္ စာရင္းမသြင္းမေနရ
ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသား ခံယူပ၌
ြဲ သင္ စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ အသက္ 18 ႏွစ္
ျပည့္သည့္အခါ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရန္အတြက္ သင့္အသက္ 17 ႏွစ္မွာလည္း စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။
မဲဆႏၵေပးရန္ စာရင္းသြင္း ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို စာတိုက္မ်ား၊ Australian Electoral Commission ႐ံုးမ်ားႏွင့္
Australian Electoral Commission ဝက္ဘ္ဆိုက္တို႔တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ ဗဟိုအစိုးရ၊ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသ
အစိုးရ ေ႐ြးေကာက္ပမ
ြဲ ်ား ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အစိုးရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အမ်ားစုအတြက္ သင္ ပံုစံတစ္ခုကိုသာ ျဖည့္စြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။
သင္ ေနရပ္လိပ္စာ ေျပာင္းတိုင္း စာရင္းသြင္း ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ အသစ္တစ္ခုကို မျဖစ္မေန ျဖည့္စြက္ရန္
လိုအပ္ပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက Australian Electoral Commission ကို 13 2326 တြင္ ဖုန္းဆက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
www.aec.gov.au တြင္ ဖတ္ၾကည့္ပါ။
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