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လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ
အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အစီအစဥ
လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ အေျခခ်ေနထိုင္ေရး အစီအစဥ္ (Humanitarian Settlement Program
- HSP) သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၏
မိမိကိုယ္မိမိ အားကိုးၿပီး တက္ႂကြလႈပ္႐ွားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ားအျဖစ္ ပါဝင္လာေစရန္ လိုအပ္ေသာ
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အသိပညာကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးေရးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။
HSP တြင္ ပါဝင္ျခင္းမွာ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္သာျဖစ္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားကို ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္း ၏
လိုအပ္ခ်က္အေပၚ အေျခခံ၍ ေဆာင္႐ြက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။
HSP ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား ေအာင္ျမင္စြာ အေျခခ်ေနထိုင္မႈအတြက္ အေျခခံ
ျဖစ္လာေစရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ က႑မ်ားတြင္ ရလဒ္မ်ား ရ႐ွိေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္ •

အလုပ္အကိုင္

•

ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး

•

အိုးအိမ္

•

ေငြေၾကး စီမံခန္႔ခြဲျခင္း

•

ဘာသာစကားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

ကိုယ္ကာယပိုင္းႏွင့္ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္
ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာခ်မ္းသာေရး

•

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ၿပီး အျပန္အလွန္
ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ ႐ြက္ျခင္း

•

တို႔ျဖစ္ပါသည္။

မိသားစု ဆက္ဆံေရးေျပလည္မႈႏွင့္
လူမႈေရးအရ ပံ့ပိုးကူညီမႈ

•

တရားမွ်တမႈ

HSP ကို အျခားအေျခခ်ေနထိုင္ေရး ႏွင့္ သမား႐ိုးက် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပူးတြဲ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္
စီစဥ္ထားပါသည္။ အက်ိဳးျဖစ္ထန
ြ ္းေသာ ရလဒ္မ်ားက လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ
ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားအား ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူေနမႈဘဝတြင္ ဝင္ဆန္သ
႔ ာြ းနိုင္ေရးအတြက္
အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္းကို သိသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္ယူေလ့လာရန္ႏွင့္
လိုအပ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား အပိုင္းအျခား၌ အထူး
အာ႐ံုစိုက္ထားပါသည္။

HSP အရ ပံ့ပိုးေပးေသာ အကူအညီ
HSP မွ ကိစၥရပ္ဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား တစ္ဦးခ်င္း၏ ေတြ႕႐ွိရေသာ
လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ထိန္းသိမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း အစီအစဥ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အစုကို
ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
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ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကဲ့သို ႔ ေစာစီးစြာ လက္ေတြ ႕ကူညီပံ့ပိုးျခင္းလည္း
ပါဝင္ပါသည္ 

ေလဆိပ္တင
ြ ္ ႀကိဳဆိုျခင္း



ေရာက္လွ်င္ေရာက္ျခင္း အိမ္ႏွင့္တကြ အသံုးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ွင္းျပအသိေပးျခင္း



စစျခင္း အစားအေသာက္ႏွင့္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား အထုပ္ ေပးအပ္ျခင္း



စင္တာလင့္ (Centrelink), မက္ဒီကဲ (Medicare) ႏွင့္ ဘဏ္တို႔တင
ြ ္ အမည္စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ရန္
ကူညီျခင္း



ခ်က္ျခင္းလိုအပ္ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း



အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈကို
ရယူအသံုးျပဳနည္းဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား



ေဒသခံအဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္အာင္ လုပ္ေပးျခင္း တိျ႔ု ဖစ္ပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ား ရ႐ွိေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္
အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္ 

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူေနမႈစနစ္ႏွင့္ စံတန္ဖိုးမ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ၏ ဗဟုသုတကို
ပ်ိဳးေထာင္ေပးမည့္ ျပည္မ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေနသားတက်ျဖစ္ေရး အစီအစဥ္ စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း



ေရ႐ွည္ေနထိုင္ႏိုင္မည့္ ေနရာထိုင္ခင္း ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိရန္ အကူအညီေပးျခင္း



က်န္းမာေရးႏွင့္ မိသားစုဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အပါအဝင္ သမား႐ိုးက် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ရယူႏိုင္ရန္ ကူညီပံပုိးေပးျခင္း



ေဒသခံ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္းဆိုင္ရာ အဖြဲ႕မ်ား၊ လႈပ႐
္ ွားမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း



သက္ႀကီး အေျခခ် အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္တန္း (Adult Migrant English Program - AMEP) တြင္
အမည္စာရင္းသြင္း မွတ္ပံုတင္ၿပီး သင္တန္းမ်ားတက္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးျခင္း



သက္ဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတြင္ အမည္စာရင္းသြင္းေပးၿပီး ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
မေရာက္မီက ႐ွိခဲ့ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳရန္ ကူညီျခင္း



အလုပ္အကိုင္ ႐ွာေဖြေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္ ရ႐ွိေရးဆိုင္ရာ
နည္းလမ္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တည္ေထာင္ေရးအတြက္
အေထာက္အကူျပဳမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း
တိျ႔ု ဖစ္ပါသည္။

အြန္လိုင္း ေလွ်ာက္လႊာမတင္ႏိုင္သည့္ FTS ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မီသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့
ဘာသာျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (Free Translating Service - FTS) ထံ ေလ်ွာက္လႊာတင္ရန္လည္း HSP
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားက ေဆာင္ ႐ြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
HSP မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္းသည္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ၏ ကိစၥရပ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ အစီအစဥ္တြင္
ေဖာ္ျပထားေသာ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ ရလဒ္မ်ားကို စြမ္းေဆာင္ရ႐ွိျခင္းအေပၚတြင္ အေျခခံပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈယူသူ အမ်ားစုအတြက္ ထိုရလဒ္မ်ားသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ေရာက္ၿပီး ေျခာက္လမွ ၁၈ လ
အတြင္း ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
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အထူးႏွင့္ ဖိဖိစီးစီး ေဆာင္ ႐ြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
HSP သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ ခက္ခ႐
ဲ ႈပ္ေထြးေသာ
လိုအပ္မႈမ်ား႐ွိၾကသည့္ ခံစားပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားကို (Specialised and Intensive Services
- SIS) ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။
SIS က ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားအား သူတို၏
႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတိုဘ
႔ ာသာ စီမံခန္႔ခြတ
ဲ တ္ရန္ လိုအပ္သည့္
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ရာ သမား႐ိုးက် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရ႐ွိအသံုးျပဳႏိုင္ေရးအတြက္
(သာမန္အားျဖင့္၊ ေျခာက္လအထိ) အခ်ိန္ကာလတို ကူညီပံ့ပိုးမႈ ေပးပါသည္။
SIS ရ႐ွိရန္အတြက္ ထိုသူအေနႏွင့္ ရ႐ွိခံစားထိုက္ေၾကာင္း ရည္ၫႊန္းေပးစာကို လူမႈေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ
ဌာန (Department of Social Services - DSS) မွ အတည္ျပဳရပါမည္။ ရည္ၫႊန္းေပးစာ မည္ကဲ့သ႔ို
ျပဳလုပ္ရမည္ကို သိလိုပါက – ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို SIS အတြက္ ရည္ၫႊန္းပံု ရည္ၫႊန္းေပးနည္း တြင္ၾကည့္ပါ။

HSP ကို ရယူအသံုးျပဳျခင္း
လူတစ္ဦးသည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဗီဇာမ်ားထဲမွ
တစ္ခုခုျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရ႐ွိပါက ထိုသူအား DSS မွ HSP ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံသ႔ို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
ေရာက္႐ွိသည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ HSP အစီအစဥ္အရ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရ႐ွိ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ရည္ၫႊန္းေပးပါသည္။


ခိုလံႈသူ ဒုကၡသည္ (Refugee) (အတန္းအစားခြဲ 200, 201, 203 ႏွင့္ 204) ဗီဇာ၊ ႏွင့္



တစ္ကမ႓ာလံုး အထူး လူသားခ်င္းစာနာမွဳ (Global Special Humanitarian) (အတန္းအစားခြဲ 202)
ဗီဇာ*

* လူမ ႈအဖြဲ ႕အစည္း ကူညီပ ံ့ပ ိုးမႈဆို္င ္ရာ အစီအစဥ္ (Community Support Program - CSP) အရ အတန္းအစားခြဲ ၂ဝ၂ ဗီဇာ ခြင ့္ျပဳခ်က္ရ ႐ွိထ ားသူ
တစ္ဦ းခ်င္းသည္ တင္ျပခ်က္က ို ခြင ့္ျပဳထားသည့္

အဖြဲ ႕အစည္း (Approved Proposing Organisation) ထံမ ွ သူတို႔၏ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆိုင ္ရာ

ဝန္ေဆာင္မ ႈမ ်ား ရ႐ွိသျဖင့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင ္ငံ ေရာက္ ႐ ွိသည့္အခ်ိန ္တြင္ HSP အရ ကူည ီပ ံ့ပိုးမႈ ရယူပ ိုင္ခြင့္ မ႐ွိပ ါ။ CSP ႏွင ့္ပတ္သက္သည့္
သိေကာင္းစရာမ်ားကို ျပည္ထဲေရးဌာန (Department of Home Affairs) ၏ဝက္ဘ ္ဆိုက္ www.homeaffairs.gov.au တြင ္ ရ႐ွိႏ ိုင ္ပ ါသည္။ CSP
ျဖင့္ဝင္ေ ရာက္လာသူမ ်ားသည္ DSS ၏ ခြင ့္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး SIS ကို ခံစားခြင ့္ ရေကာင္း ရႏိုင ္ပ ါသည္။

SIS ကို ခံစားပိုင္ခြင့္ ႐ွိမႈ
DSS ၏ အတည္ျပဳခ်က္အေပၚ မူတည္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ HSP အရ SIS ကို
ခံစားပိုင္ခြင့္ ႐ွိေကာင္း ႐ွိႏိုင္ပါသည္ 

ခိုလံႈသူ ဒုကၡသည္ (Refugee) (အတန္းအစားခြဲ 200, 201, 203 ႏွင့္ 204) ဗီဇာ၊ ႏွင့္



တစ္ကမ႓ာလံုး အထူး လူသားခ်င္းစာနာမွဳ (Global Special Humanitarian) (အတန္းအစားခြဲ 202)
ဗီဇာ



ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မ
္ ႈ (Protection) (အတန္းအစားခြဲ 866) ဗီဇာ၊ ႏွင့္



ယာယီကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ (Temporary Protection) (အတန္းအစားခြဲ 785)၊
လူသားခ်င္းစာနာမႈအရ ယာယီ ေနခြင့္ျပဳျခင္း (Temporary Humanitarian Stay) (အတန္းအစားခြဲ
449)၊ လူသားခ်င္းစာနာၿပီး ယာယီ ခြင့္ျပဳျခင္း (Temporary Humanitarian Concern)
(အတန္းအစားခြဲ 786) ႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းေသာ ကြန္းခိုရာ စီမံကိန္း (Safe Haven Enterprise)
(အတန္းအစားခြဲ 790) ဗီဇာမ်ား တိျ႔ု ဖစ္ပါသည္။
3

အထက္ပါ ဗီဇာ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္႐ွိၿပီး ငါးႏွစ္အထိ သိမ
႔ု ဟုတ္
မိမိတို႔၏ ခံစားခြင့္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ျပည္မေပၚတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ျပဳသည့္ဗီဇာ ရ႐ွိၿပီး ငါးႏွစ္အထိ
SIS ကို ခံစားနိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မီေကာင္း ျပည့္မီနိုင္ပါသည္။ အထူးကိစၥရပ္မ်ားတြင္မူ ဤအခ်ိန္ကာလ
သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ အျခားေသာ ဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားအား ေလွ်ာ့ေပါ့ စဥ္းစားေပးႏိုင္ပါသည္။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ SIS ကို ခံစားခြင့္ မ႐ွိပါ။
SIS ကို ခံစားခြင႐
့္ ွိသူမ်ားသည္ သင့္ေလ်ာ္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ မိမိဘာသာ သီးျခား ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္စြမ္း
မ႐ွိျခင္းကို မျဖစ္မေန သက္ေသ ျပသရမည္ျဖစ္ၿပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ား ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္သည့္
အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သိမ
႔ု ဟုတ္ ခက္ခ႐
ဲ ႈပ္ေထြးေသာ အတားအဆီးမ်ားကိုလည္း ရင္ဆိုင္ေနရမည္ ျဖစ္ပါသည္ •

မစြမ္းမသန္ျဖစ္မႈ

•

ျပင္းထန္ၿပီး အတိမ္းအေစာင္းမခံေသာ၊
ေရ႐ွည္ကုသရမည့္

•

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား
•

က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္
ထိန္းသိမ္းကုသမႈမရွိေနသည့္ က်န္းမာေရး

အိမ္တင
ြ ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိသားစုအတြင္း
ကေလးႏွင့္ လူငယ္
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးဆိုင္ရာ ပူပန္မႈမ်ား

•

လိုအပ္ခ်က္မ်ား

မိသားစုအတြင္း ႏွင့္/သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆက္ဆံေရး
ၿပိဳကြဲမႈ

•

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ား

•

လူမႈေရးအရ အထီးက်န္ျဖစ္ေနရျခင္း

•

အိမ္ေျခရာမဲ့ ျဖစ္ေနျခင္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ အိုးအိမ္

•

ေငြေၾကးအရ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ေနရျခင္း

အတည္တက် မ႐ွိျခင္း

•

ဥပေဒေရးရာႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား
တိ႔ျု ဖစ္ပါသည္။

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို SIS အတြက္ ရည္ၫႊန္းပံု ရည္ၫႊန္းေပးနည္း
မည္သည့္ အဖြ႕ဲ အစည္း သိုမ
႔ ဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းသည္ မိမိကိုယ္မိမိ အပါအဝင္ အျခားသူတစ္ဦးအား SIS
အတြက္ ရည္ၫႊန္း ေထာက္ခံေပးႏိုင္ပါသည္။ ရည္ၫႊန္း ေထာက္ခံခ်က္ေပးရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍
www.dss.gov.au တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ေသာ SIS သိ႔ု ရည္ၫႊန္း ေထာက္ခံေပးျခင္း ပံုစံ (SIS Referral Form) ကို
ျဖည့္စြက္ပါ။
အကယ္၍သင္သည္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး SIS ရထိုက္၊မရထိုက္ မေသခ်ာပါက သင့္အေနႏွင့္ 1300 855 669 ကို
ဖုန္းဆက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ SIS@dss.gov.au ကို အီးေမးလ္ပို႔ျခင္းျဖင့္ DSS ကို ဆက္သြယ္
အကူအညီေတာင္းႏိုင္ပါသည္။
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HSP ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ား
HSP ကို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အစိုးရ၏ကိုယ္စား ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးေပးသည့္ အဖြ႕ဲ ငါးဖြ႕ဲ က
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတစ္ဝန္း သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနရာခ်ထားေသာ ေဒသ ၁၁ ခုတင
ြ ္
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
HSP ဝန္ေဆာင္မႈ

ျပည္နယ္

ပံ့ပိုးေပးသူ
Settlement Services

သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖင့္

အေျခခ်ေပးေသာေနရာ (မ်ား)

ေနရာခ်ထားေသာ ေဒသ ﴾မ်ား﴿
NSW

International Limited

Sydney; NSW ျပည္နယ္

Sydney; Newcastle; Coffs Harbour;

ေက်းလက္ေဒသ

Armidale

(Regional NSW)
Australian Red Cross

AMES Australia

NSW/ACT Canberra ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္

Canberra; Wollongong; Wagga
Wagga; Albury

WA

Western Australia

Perth

VIC

Melbourne; Victoria ျပည္နယ္

Melbourne; Mildura; Shepparton;

ေက်းလက္ေဒသ

Geelong; Wodonga

(Regional Victoria)

MDA Ltd

Melaleuca Refugee

SA

South Australia

Adelaide; Mount Gambier

TAS

Tasmania

Hobart; Launceston

QLD

Brisbane ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္၊

Brisbane; Gold Coast; Logan;

North Queensland

Toowoomba; Cairns; Townsville

Northern Territory

Darwin

NT

Centre

HSP ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူမ်ား၏ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ
အခ်က္လက္မ်ားကို www.dss.gov.au တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
HSP အေၾကာင္းႏွင့္ DSS က စီမံခန္႔ခြေ
ဲ သာ အျခား အေျခခ်ေနထိုင္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို
ပိုမိုသိလိုပါက www.dss.gov.au တြင္ ၾကည့္ပါ။
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