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လ  ျှောက်ထျှောားသူမ ျှောားအတွက် 
သတင်ားအခ က်အ က်မ ျှောား

အ ွယ်တကူဖတ်ရန် စျှောမူပ ုံ စုံ  
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ဤစျှောရွက်စျှောတမ်ားက   အသ ုံ ားပပပ ုံ  

 

    
    

  

 

   

အဖ  ွဲ့အစည ်းမ  ်း၌ ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပြှုအလ ကာင်ေး
ဤစာရွက်စာတြ်ေးတွင် လရေးသာေးထာေးသည်ကိို သင ်အာေး ကျွန်ို ပ်တိို  
သတိလပေး ိို သည်။

အဖွ  အစည်ေးြျာေးဆိို သည်ြ ာ ြည်သည်မဖစ်လ ကာင်ေး စာြျက်န ာ ၈ (7) တွင် 
ကျွန်ို ပ်တိို   ရ င်ေးမပထာေးသည်။ 

 

 

 

ဤအလ ကာင်ေးအရာြ ာ လအာက်ပါအတွက် အ ွန် ခက်ခ နိို င်သည်- 

• ဖတ်ရှုရန် 

• လမပာဆိို ရန်။ 

၎င်ေးလ ကာင ် ဆိို ေးဝါေးလသာ ခံစာေးချက်ြျာေးန င ် အြ တ်ရစရာြျာေး 
မပန်လပေါ် ာနိို င်သည်။ 

 သစလ တေး ျနိို င်ငံအစိို ေးရက ဤစာရွက်စာတြ်ေးကိို  လရေးသာေးခ  သည်။ 
‘ကျွန်ို ပ်တိို  ’ ဆိို သည ်စကာေး ိုံ ေးကိို  သင် လတွ  သည ်အခါ ၎င်ေးြ ာ 
 သစလ တေး ျနိို င်ငံ အစိို ေးရကိို  ဆိို သည်။   

ကျွန်ို ပ်တိို   ဤစာရွက်စာတြ်ေးကိို  တတ်နိို င်သြျှ  ွယ်ကူစွာ ဖတ်နိို င်ရန် 
လရေးထာေးပါသည်။  

ကျွန်ို ပ်တိို   အချိ  ကိစစြျာေးကိို  ရ င်ေးမပရန် ရို ပ်ပို ံ ြျာေးအာေး အသိုံ ေးပပသည်။   



 

  

 

      

    
   

 

  
    

 

   
   

      

 

    
  

 

 
   

 

 

   
 

 

  

ဤစာ�ွ ု ိက်စာတမ်းက ် အကူအညီ သင် ေတာင်းခံ�ိုင်ပါသည်။ရန�ဖတ်� 

မိတ်ေဆ ု ိ ့ ု ်  ိ  ု ် ်  ီ ့  ဲ ု ိ ့ ပံ့ ု  ိ ူညေပးသတစဥးကွ သမဟတ  မသားစဝငတစဥးကသ ပးက  ီ  ူ ်  ီ

သင့်ကို ကူညီေပး�ိုင်သည်။ 

သင် National Redress Scheme (အမျိုးသား 
ြပည်လည်တည့်မတ်ေပးေရး အစီအစဥ်) ကုိလည်း ဖုန်း 1800 737 377 
ြဖင့်ဆက်�ုိ င်သည်။ 

သင် အဂ� လိပ်စကား မဟုတ်ေသာ အြခားဘာသာစကားြဖင့် 
တစ်စံုတစ်ေယာက်�ှင့် စကားေြပာရန်ကိုလည်း သင် ေမး�ိုင်ပါသည်။ 
ဤသုိလု့ပ်ပံုကုိ စာမျက်�ှာ ၃၀ (30) တွင် က��ု ်ပ်တု ိ့ �ှ င်းြပထားသည်။ 

ပံပို ူ ီ ့ ် ဝနေဆာငမ�််ေပးသညညးက ့ များကု ိလည်း ရ�ှ ိ�ုိ င်�ပီ ၏ု ့တိ်ပ်�ု�ကး 
ဝက်ဘ်ဆိုက ် www.nationalredress.gov.au/support 
တွင်ေတွ�့ိ ု င်ပါသည်။ 

ေအာက်ပါလူတန်းစားများအတွက် အထူး ဝန်ေဆာင်မ� များလည်း 
�ိှပါသည်-

• အဘိုရင်းဂျင်းတိုင်းရင်းလူမျိုးများ�ှင့် ေတာရက်စ်ေရလက်�ကား 
က�န်းသားလူမျိုးများ 

• မသန်စွမ်းသူများ။ 

စာမျက်�ှာ 3 

www.nationalredress.gov.au/support
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ကျွန်ို ပ်တိို   အချိ  စကာေး ိုံ ေးြျာေးကိို  ထင ်းနေနအ င  လရေးသာေးထာေးသည်။  

  ဤစကာေး ိုံ ေးြျာေး ဘာဆိို  ိို သည်ကိို  ကျွန်ပ်တိို   ရ င်ေးမပသည်။

ဤစကာေး ိုံ ေးြျာေးပါ စာရင်ေးတစ်ခို  စာြျက်န ာ ၃၃ (31) တွင် ရ ိသည်။  

 

 
  

 

  

ဤဖတ်ရ ွယ်သည ် စာရွက်စာတြ်ေးသည် အမခာေး စာရွက်စာတြ်ေးအချိ  ၏
အတိို ချ ပ်မဖစ်ပါသည်။

သင် အမခာေး စာရွက်စာတြ်ေးြျာေးကိို  ကျွန်ို ပ်တိို  ၏ ဝက်ဘ်ဆိို က် 
www.nationalredress.gov.au/about/resources တွင်လတွ  ရ ိနိို င်သည်။
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ဤစ ရ က စ တမ ်းမ   ဘ ဖဖစ ပါသေည ်း။ 

National Redress Scheme ဆ ို သည်မ ှာ အဘယ်နည််း။  

အစီအစဉ်သည် မည်သည ်အရှာက ို  ဆဆှာင်ရွက်သနည််း။  

သင် အစီအစဉ်က ို  ဆ  ှာက်ထှာ်းသည ်အခါ  ဘှာဖြစ်မည်နည််း။  

အစီအစဉ် က ို  မည်သူက ဆ  ှာက်ထှာ်းန ို င်သနည််း။  

သင် မည်က  သ ို   ဆ  ှာက်ထှာ်းရသနည််း။  

ဆ  ှာက်ထှာ်းဖခင််းအတွက် အခမ   ကူညီပ  ပ ို ်းသည ် ဝန်ဆဆှာင်မှုမ ှာ်း  

ကျွန်ို ပ်တ ို  အှာ်း ဆက်သွယ်ပါ  

စကှာ်း ို  ်း စှာရင််း  
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National Redress Scheme ဆသည်မျှော အဘယ်နည်ား။      

 

 

 

National Redress Scheme (အြျိ ေးသာေး မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးလရေး 
အစီအစဦ်) ဆိို သည်ြ ာ လအာက်ပါတိို  လ ကာင ် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှု ကကံလတွ  ရသူြျာေးကိို  ကူညီပံ ပိို ေးလပေးသည ် 
နည်ေး ြ်ေးတစ်ရပ်မဖစ်သည်- 

• အဖွ  အစည်ေးတစ်ရပ် 

• အဆိို ပါ အဖွ  အစည်ေးက ၎င်ေးတိို  အာေး လစာင ်လရ ာက်ရြည် 
မဖစ်လနခ  စဦ်။ 

၎င်ေးစာရွက်စာတြ်ေးကိို  ဤစာရွက်စာတြ်ေးတွင် ကျွန်ို ပ်တိို   Scheme 
(အစီအစဦ်) ဟို လခေါ်သည်။ 

ကန ်း  ိင ပိို င ်းဆိို င ရ  မနတ  မတရ ်းပပက ငွဲ့  မှု ဆိို သည်ြ ာ 
အသက် ၁၈ န စ်လအာက်အရွယ်တစ်ဦီေးအာေး လအာက်ပါ 
 ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ  ို ပ်ရပ်ြျာေးတွင် ပါဝင် ို ပ်လစမခင်ေး သိို  ြဟိုတ် 
 ို ပ်ရပ်ြျာေးကိို  မပသမခင်ေးမဖစ်သည်- 

• ၎င်ေးတိို  နာေးြ ည်သည ် ို ပ်ရပ်ြျာေး 

• ြ ာေးယွင်ေးသည်ဟို   ူြှုအသိို င်ေးအဝိို င်ေးက ြ တ်ယူသည ် 
 ို ပ်ရပ်ြျာေး 

• ဦပလေန င ်ဆန ်ကျင်သည ် အဆိို ပါ ို ပ်ရပ်ြျာေး  

ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုတွင် ပါဝင်သည်ြ ာ- 

• အဝတ်အစာေး ရ ိသည်မဖစ်လစ သိို  ြဟိုတ် ြရ ိသည်မဖစ်လစ 
အရာဝတတ  တစ်ခို မဖင ်အပါအဝင် ခနဓာကိို ယ် 
ြည်သည ်အစိတ်အပိို င်ေးကိို ြဆိို   ိင်ဆိို င်ရာ 
ထိလတွ  ကိို င်တွယ်မခင်ေး 

• ကလ ေးန င ် ြည်သည ်အြျိ ေးအစာေးြဆိို မဖစ်သည ်  ိင်ဆက်ဆံြှု 

• ကလ ေးအာေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ  ို ပ်ရပ်ြျာေးကိို  မပသမခင်ေး။ 
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ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ  ို ပ်ရပ်ြျာေးသည်- 

• ြ ာေးယွင်ေးသည် 

• ရာဇဝတ်ြှုမဖစ်သည် 

• ြည်သည ်အခါြျှ ကလ ေး၏ ြ ာေးယွင်ေးြှု ြဟိုတ်ပါ။ 

အဖ  ွဲ့အစည ်း တစ်ရပ်ဆိို သည်ြ ာ လအာက်ပါအရ ဖွ  စည်ေးထာေးသည ် 
အို ပ်စို  သိို  ြဟိုတ် အဖွ  အစည်ေး မဖစ်သည်- 

• အစိို ေးရက ဖွ  စည်ေးထာေးသည် 

• ဘာသာလရေးအတွက် 

• ပညာသင် ကာေးလပေးမခင်ေးန င ် သင်ယူမခင်ေးအတွက် 

• စီေးပွာေး ို ပ်ငန်ေးကိို   ည်ပတ် ို ပ်ကိို င်ရန် 

•  ူြှုလရေး  ှုပ်ရ ာေးြှုတစ်ရပ် အတွက် 

• အာေးကစာေး  ှုပ်ရ ာေးြှုြျာေး အတွက် ဖွ  စည်ေးမခင်ေးမဖစ်သည်။ 
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အဖွ  အစည်ေးြျာေး၏ နြူနာအချိ  ြ ာ- 

• ခရစ်ယာန်ဘို ရာေးလကျာင်ေးြျာေး 

• ထိန်ေးသိြ်ေးလရေး စခန်ေးြျာေး  

• အိပ်လဆာင်ြျာေးန င ် လကျာင်ေးအိပ်လကျာင်ေးစာေး-လကျာင်ေးြျာေး 

• လဆေးရိုံ ြျာေး 

• ြစ်ရ င်ြျာေး 

• ြိဘြ  လဂဟာြျာေး  

• လကျာင်ေးြျာေး 

• အာေးကစာေး အသင်ေးြျာေး 

• လ  ကျင ်လရေး စခန်ေးြျာေး  

•  ူြှုဖူ ိုံ လရေး ဝန်လဆာင်ြှုဌာနြျာေး 

•  ူငယ် စခန်ေးြျာေး။ 
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၂၀၁၃ ခို န စ်ြ  ၂၀၁၇ ခို န စ်အထိ အဖွ  အစည်ေးြျာေး၌ ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုကိို  စိုံ စြ်ေးစစ်လဆေးသည ် ရှုိင်ရယ် ်လကာ်ြရ င် 
(Royal Commission) ရ ိခ  သည်။ 

Royal Commission သည် ကကီေးြာေးပပီေး တရာေးဝင် စိုံ စြ်ေးစစ်လဆေးလရေး 
ယန တရာေးတစ်ရပ်မဖစ်ခ  သည်။  

၎င်ေးသည် ြလတာ်ြတရာေး ပပကျင ်ခံရသည ် ကလ ေးြျာေး 
ြည်သိို  မဖစ်ပျက်ခ  သည်ကိို  စိုံ စြ်ေးပါသည်။ 

Royal Commission သည် အကကြံ ပပခ က မ  ်း ကိို လရေးသာေးခ  သည်။ 

အ ကံပပချက်ြျာေးြ ာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှု လနာက်ထပ်မဖစ်လပေါ်မခင်ေးြ  
ဟန ်တာေးရန် ကျွန်ို ပ်တိို   ြည်သည ်အရာ ို ပ်နိို င်သည်န င ်ပတ်သက်သည ် 
အ ကံဉာဏ်ြျာေးမဖစ်သည်။ 

ကျွန်ို ပ်တိို   အစီအစဦ်တစ်ရပ် ဖွ  စည်ေးသင ်သည်ဟို  Royal Commission က 
အ ကံပပခ  သည်။ 

အစီအစဦ်- 

• ၂၀၁၈ ခို န စ် ဇူ ိို င်  ၁ ရက်လန တွင် စတင်ခ  သည် 

• ၁၀ န စ်အထိ လဆာင်ရွက်ြည် 

• ၂၀၂၈ ခို န စ်တွင် အဆိုံ ေးသတ်ြည်မဖစ်သည်။ 
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အစီအစဉ်သည် မည်သည ်အရျှောက   လဆျှောင်ရွက်သနည်ား။   

 

 

 

 

ဖပေ  ည တညွဲ့  မတ နပ်းဖခင ်း ဆိို သည်ြ ာ အရာြျာေးကိို  
ြ န်ကန်လအာင် ို ပ်ရန် ကကိေးစာေးမခင်ေး နည်ေး ြ်ေးတစ်ရပ် မဖစ်သည်။  

အစီအစဦ်က သင ်အာေး ကူညီပံ ပိို ေးလပေးြည်ြ ာ အကယ်၍ - 

• အဖွ  အစည်ေးတစ်ရပ်က သင ်အာေး လစာင ်လရ ာက်လပေးရ 
ြည် အချိန်တွင် ကလ ေးအမဖစ် သင်  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံခ  ရ ျှင်  

• သင် ကလ ေးအမဖစ်  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံခ  ရပပီေး 
အဖွ  အစည်ေးတစ်ရပ်က အဆိို ပါ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုတွင် 
ပါဝင် ို ပ်လဆာင်ခ   ျှင်။ 

ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုအတွက် တာဝန်ရ ိလသာ အဖွ  အစည်ေးတစ်ရပ်က 
အစီအစဦ်တွင် ပါဝင်ပူေးလပါင်ေးြ သာ ျှင် အစီအစဦ် သည် သင ်အာေး 
ကူညီလပေးနိို င်သည်။ 

အဖွ  အစည်ေးတစ်ရပ်ြ ာ အစီအစဦ်တွင် ပူေးလပါင်ေးမခင်ေး ရ ိြရ ိ သိရ ိရန် သင် 
အွန် ိို င်ေးတွင် ရ ာလဖွနိို င်သည်။ 
www.nationalredress.gov.au/institutions  

http://www.nationalredress.gov.au/institutions
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အကယ်၍ သင် လ ျှာက်ထာေးပပီေး သင် လဖာ်မပသည ်အဖွ  အစည်ေးြ ာ 
အစီအစဦ်တွင် ြပူေးလပါင်ေးလသေး ျှင် ကျွန်ို ပ်တိို  - 

• သင ်အာေး ဆက်သွယ်ပါြည် 

• သင်  ို ပ်နိို င်သည ်အရာကိို  ရ င်ေးမပပါြည်။ 

သင ်လ ျှာက်  ာကိို  ကျွန်ို ပ်တိို   စိစစ်ပပီေးလနာက် အစီအစဦ်က သင ်အာေး 
အရာ သိုံ ေးခို  ကြ်ေး  ြ်ေးလပေးနိို င်သည်- 

• န စ သိမွဲ့  နဆ ်းနန ်းနဖပ ဆိို ဖခင ်း- သင် ထင်မြင်ပို ံ န င ် 
ခံစာေးပို ံအလ ကာင်ေး တစ်စိုံတစ်လယာက်န င ် စကာေးလမပာဆိို မခင်ေး။  

ဤသိို  မဖင ် သင ်အာေး အလထာက်အကူပပနိို င်သည်ြ ာ- 

o ရည်ြ န်ေးချက်ပန်ေးတိို င်ြျာေးကိို  လအာင်မြင်လစရန် 

o  ိုံ ပခံြှု ခံစာေးရရန် 

o ကျွြ်ေးကျင်ြှုြျာေး လ   ာသင်ယူရန်  

o သင ်အလပေါ် မဖစ်ပျက်ခ  သည်ကိို  နာေး ည်ရနမ်ဖစ်သည်။ 

• နင နကက်းနပ်းနခ မှု တစ်ရပ် 

• ကိိုယ နရ်းကိိုယ တ  တိိုက ရိို က  တိုြံ ွဲ့ ဖပေ မှု တစ်ရပ်။ 

သင် လငွလ ကေးလပေးလချြှု ရရ ိသည ်အခါ သင်သည် လငွလ ကေး 
အလပေးခံရသည်။ 
မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးသည ် လငွလ ကေးလပေးလချြှု အလ ကာင်ေးကိို  စာြျက်န ာ 
၁၆ ြ  ၁၈ အထိတွင် ပိို ြိို  အလသေးစိတ် ကျွန်ို ပ်တိို   လရေးသာေးထာေးသည်။ 
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ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ြှု ဆိို သည်ြ ာ သင ်အလပေါ် 
မဖစ်ပျက်ခ  သည ် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုအတွက် 
အဖွ  အစည်ေးက လတာင်ေးပန်ြည်ကိို  ဆိို  ိို သည်။ 

အဖွ  အစည်ေးအလနမဖင ် တစ်ဦီေးတစ်လယာက်လယာက်အလပေါ် 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှု မဖစ်ပွာေးမခင်ေးြ  ဟန ်တာေးရန် ြည်သည ်အရာကိို  
 ို ပ်လဆာင်ခ  လ ကာင်ေး အဖွ  အစည်ေးက သင ်အာေး လမပာပါ ိြ ်ြည်။  

သင ်အလနမဖင ် လအာက်ပါတိို  ကိို  လဆာင်ရွက်လပေးလစရန် အဖွ  အစည်ေးြ  
အကကီေးတြ်ေး အရာရ ိတစ်ဦီေးကိို  လရွေးချယ်နိို င်သည်- 

• သင်န င ်  ူကိို ယ်တိို င် လတွ  ဆိုံ ရန်  

• ဖို န်ေးမဖင ် သင်န င ် စကာေးလမပာဆိို ရန် 

• သင ်ထံ စာတစ်လစာင် ပိို  လပေးလစရန်  

• အြျာေးမပည်သူ ထိုတ်မပန်ချက်တစ်ရပ်ကိို  ထိုတ်မပန်ရနမ်ဖစ်သည်။ 

ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ြှုကိို  သင် အ ိို ရ ိသည် ဟိုတ်ြဟိုတ် 
သင် လရွေးချယ်နိို င်သည်။ 

သင် ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ြှုကိို  အ ိို ရ ိသည် ဟိုတ်ြဟိုတ် 
ကျွန်ို ပ်တိို   သင ်အာေး လြေးပါ ိြ ်ြည်။  
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အကယ်၍ သင် အ ိို ရ ိပါက ကျွန်ို ပ်တိို   သင ်အာေး ဖို န်ေးနံပါတ် လပေးပါြည်။ 

သင် ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ချက် 
 ို ပ်ရန်အဆင်သင ်မဖစ်သည ်အခါ သင် အဖွ  အစည်ေးကိို  ဖို န်ေးဆက်နိို င်သည်။ 

ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ချက်သည်- 

• သင ်အတွက်မဖစ်သည် 

• သင ်အလ ကာင်ေးမဖစ်သည်။ 

သင် လရွေးချယ်နိို င်သည်ြ ာ- 

•  ူကိို ယ်တိို င်အရ၊ ဖို န်ေးအရ သိို  ြဟိုတ် စာအလပေးအယူအရ- 
ြည်သိို   ို ပ်ြည် 

• ြည်သည ်အခါ  ို ပ်ြည်  

• ြည်သူ ရ ိြည်တိို  မဖစ်သည်။ 

သင်  ိို ချင်သည ် ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ချက် 
လပေးရန်အတွက် အဖွ  အစည်ေးအာေး သင် လမပာဆိို ရန် 
ကူညီလပေးြည ်တစ်စိုံတစ်လယာက်ကိို  သင် လတာင်ေးဆိို နိို င်သည်။ 
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သင် လြေးနိို င်သည ်သူြ ာ- 

• ြိသာေးစို ဝင် တစ်ဦီေး 

• ြိတ်လဆွ တစ်ဦီေး 

• ကူညီပံ ပိို ေးလပေးြည ်  ို ပ်သာေးတစ်ဦီေး 

• မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးြှု ကူညီပံ ပိို ေးြည ်  ို ပ်သာေးတစ်ဦီေး 

• အတိို င်ပင်ခံပို ဂိ္  ်တစ်ဦီေး။ 

အကယ်၍ သင် ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ချက် လပေး ိို  ျှင် 
သင် အဆင်သင ်မဖစ်သည ်အခါ လပေးရန် သင် လတာင်ေးဆိို နိို င်သည်။  

သင ်စိတ်ကူေးကိို  ည်ေး သင် လမပာင်ေးနိို င်ပါသည်။  

သင ်အလနမဖင ် ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ချက်ကိို  ၂၀၂၈ ခို န စ် 
ဇွန်  ၃၀ ရက်လန ြတိို င်ြီ အချိန်ြလရွေး လပေးနိို င်ပါသည်။ 
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သင် အစီအစဉ်က   လ  ျှောက်ထျှောားသည ်အခါ ဘျှောဖဖစ်မည်နည်ား။ 

 

 

 

 

 

သင် မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးရန် လ ျှာက်ထာေးရန်အတွက် သင် 
 ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံရသည ်အခါ 
ြည်သိို  မဖစ်ပျက်ခ  သည်ကိို  လမပာဆိို ရန် သိို  ြဟိုတ် လရေးသာေးရန် 
 ိို အပ်ပါြည်။ 

မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးရန် ကူညီပံ ပိို ေးလပေးြည ် ဝန်လဆာင်ြှု  ို ပ်သာေးသည်-  

• သင ်လ ျှာက်  ာကိို  မဖည ်စွက်လပေးရန် သင ်အာေး ကူညီလပေးနိို င်သည် 

•  ို ပ်ငန်ေးမဖစ်စဦ်အတွင်ေး စိတ်ခံစာေးြှုဆိို င်ရာ ကူညီပံ ပိို ေးြှုကိို  သင ်အာေး 
လပေးအပ်နိို င်သည်။  

မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးရန် ကူညီပံ ပိို ေးလပေးြည ် ဝန်လဆာင်ြှုြျာေးအတွက် 
ဆက်သွယ်ရြည ်အလသေးစိတ်ကိို  ကျွန်ို ပ်တိို  ၏ ဝက်ဘ်ဆိို က်တွင် သင် 
ရ ာလဖွနိို င်သည်။  www.nationalredress.gov.au/support  

သင ် လ ျှာက်  ာကိို  စိစစ်ရန် အချိန်အချိ    ကာနိို င်ပါသည်။ 

လအာက်ပါတိို  ကိို  ဆိုံ ေးမဖတ်ရန် ကျွန်ို ပ်တိို   သင ်လ ျှာက်  ာကိို   ကည ်ရှုပါြည်- 

• မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးြှုကိို  သင် ရနိို င် ြရနိို င် 

• သင် ရနိို င်သည ် မပန် ည်တည ်ြတ်လပေးြှု အြျိ ေးအစာေးြျာေး  

• လငွလ ကေးလပေးလချြှု ြည်ြျှ မဖစ်ြည်။ 

http://www.nationalredress.gov.au/support
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လငွလ ကေးလပေးလချြှု ပြာဏသည် သင ်လ ျှာက်  ာ၌ 
လအာက်ပါကိစစန င ်ပတ်သက်သည ် သင် ကျွန်ို ပ်တိို  အာေး 
လမပာဆိို သည ်အရာအလပေါ် ြူတည်ပါြည်- 

• သင ်အလနမဖင ် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံရသည ်အခါ ြည်သိို  မဖစ်ပျက်ခ  ပို ံ  

• ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုလ ကာင ် 
သင ်ဘဝတွင် ဆိို ေးကျိ ေးသက်လရာက်ြှု 

အကယ်၍ သင် လ ျာ်လ ကေးရနိို င် ျှင် လေေါ် ာ တစ်လသာင်ေး ($ 10,000) 
လအာက် ပြာဏြ  လေေါ် ာ တစ်သိန်ေးငါေးလသာင်ေး ($150,000) အထိ 
မဖစ်နိို င်သည်။  

သိို  လသာ် အဆိို ပါ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုအတွက် သင ်အာေး ယခင်က 
လ ျာ်လ ကေးလပေးခ  ပပီေးမဖစ်ပါက သင ်လ ျာ်လ ကေးြ ာ ပိို ြိို  နည်ေးနိို င်ဖွယ်ရ ိသည်။ 

ယခင် လပေးခ  သည ် အဆိို ပါ လ ျာ်လ ကေးြ ာ ယခို  ြည်ြျှ တန်ဖိို ေးရ ိသည်ကိို  
ကျွန်ို ပ်တိို   တွက်ချက်ြည်မဖစ်ပပီေး ၎င်ေးတန်ဖိို ေးကိို  ဤအစီအစဦ်၏ 
လ ျာ်လ ကေးြ  နိုတ်ပါ ိြ ်ြည်။ 
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သင် ကို န်ကျလငွ လပေးခ  ရသည ်လအာက်ပါတိို  အတွက် ကျွန်ို ပ်တိို   
တွက်ချက်ြည် ြဟိုတ်ပါ- 

• လရ  လနြျာေး 

• လဆေးဝါေးကိုသြှု 

• သွာေးဘက်ဆိို င်ရာ ကိုသြှု 

• န စ်သိြ ်လဆွေးလနွေးလမပာဆိို မခင်ေး 

•  ူလနြှု စရိတ်ြျာေး။ 

အကယ်၍ သင် လ ျာ်လ ကေးရပါက-  

• ၎င်ေးလငွအလပေါ် သင် အခွန်လပေးရန် ြ ိို ပါ 

• ၎င်ေးလငွကိို  ဝင်လငွအမဖစ် ထည ်ြတွက်ပါ။ 

• ၎င်ေးကိို  ပိို င ဆိို င မှုမ  ်း စိစစ်မခင်ေးအမဖစ် အစိို ေးရ 
လထာက်ပံ လ ကေးလပေးလငွ လပေးရန်အတွက် ထည ်သွင်ေးစဦ်ေးစာေးနိို င်သည်။  
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သင်၏ ပိို င်ဆိို င်ြှုြျာေးြ ာ တန်ဖိို ေးရ ိသည ် သင် 
ပိို င်ဆိို င်သည ်အရာြျာေးမဖစ်သည်၊ ၎င်ေးတိို  ြ ာ- 

• ကာေး 

• လမြ  

• အိြ်၊ အိြ်ခန်ေး သိို  ြဟိုတ် တိို က်ခန်ေး 

• သင် စို လဆာင်ေးထာေးသည ် သိို  ြဟိုတ် သီေးမခာေးဖယ်ထာေးသည ် 
လငွလ ကေး။ 

အကယ်၍ သင် တစ်ဦီေးဦီေးအာေး သင ် လငွလ ကေးကိို  လပေးပါက ၎င်ေးတိို  အလနမဖင ် 
စင်တာ င ် (Centrelink) အာေး အသိလပေးရန်  ိို အပ်ပါြည်။ 
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အစီအစဉ်သည် တရျှောားရ ုံ ားစနစ်န င ် မတူကွွဲဖပျှောားပါသည်  

 

 

 

 

အစီအစဦ် ြ တစ်ဆင ် လ ျာ်လ ကေးရရ ိမခင်ေးြ ာ တရာေးရိုံ ေးြ တစ်ဆင ် 
လ ျာ်လ ကေးရရ ိမခင်ေးန င ် ကွာမခာေးပါသည်။ 

အချိ   ူြျာေးသည် အစီအစဦ် ြ  လ ျာ်လ ကေး ရရ ိမခင်ေးအစာေး တရာေးရိုံ ေးြ  
လ ျာ်လ ကေးရရန် လရွေးချယ်ပါ ိြ ်ြည်။ 

တရာေးရိုံ ေးသည် ၎င်ေးတိို  အာေး လ ျာ်လ ကေး ပိို ၍ကကီေးကကီေးြာေးြာေး 
ရနိို င်လစလသာလ ကာင ် ၎င်ေးတိို   ဤသိို   ို ပ်နိို င်သည်။ 

တရာေးရိုံ ေးြျာေးသည် ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုအတွက် ခိို င် ိုံသည ် 
အနထ က အထ ်း  ိို အပ်သည်။ 

အလထာက်အထာေးဆိို သည်ြ ာ တစ်စိုံတစ်ခို သည် ြ န်ကန်သည်မဖစ်လ ကာင်ေး 
သက်လသအလထာက်အထာေး မဖစ်သည်။ 
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သင်သည် အစီအစဦ် ြ  လ ျာ်လ ကေးရရန် အလထာက်အထာေး 
နည်ေးနည်ေးပါေးပါေး  ိို အပ်သည်။ 

ြည်သည ်နည်ေး ြ်ေးက သင ်အတွက် ပိို လကာင်ေးလ ကာင်ေး သင် သိရ ိရန် 
အကူအညီအတွက် သင် knowmore ကိို  ဆက်သွယ်နိို င်သည်။ 

knowmore သည် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံခ  ရသည ်သူြျာေးအာေး ကူညီပံ ပိို ေးလပေးသည ် အခြ   
ဦပလေ ဝန်လဆာင်ြှုတစ်ရပ် မဖစ််ပါသည်။ 

၎င်ေးတိို  ၏ ဝက်ဘ်ဆိို က် www.knowmore.org.au တွင် သင် 
 ကည ်ရှုနိို င်သည်။ 

http://www.knowmore.org.au/
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အစီအစဉ် က   မည်သူက လ  ျှောက်ထျှောားန  င်သနည်ား။  

 

 

 

 

သင် လ ျှာက်ထာေးနိို င်သည် အကယ်၍ - 

• သင ်အလပေါ် မဖစ်ပျက်ခ  သည ်အရာြ ာ ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုတွင် ပါဝင် ျှင် 

• အဖွ  အစည်ေးတစ်ခို လ ကာင ် သင် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံခ  ရ ျှင်  

• အဖွ  အစည်ေးတစ်ခို က သင ်အာေး လစာင ်လရ ာက်လပေးရ ြည် အချိန်တွင် 
 ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှု မဖစ်ပွာေးခ   ျှင်  

• အဖွ  အစည်ေးသည် အစီအစဦ် တွင် ပါဝင် ျှင်တိို  မဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ အဖွ  အစည်ေးတစ်ခို က သင ်အာေး လစာင ်လရ ာက်လပေးလနခ  ရသည ် 
အချိန်အတွင်ေး မဖစ်ပွာေးခ  သည် ြဟိုတ် ျှင် ြိတ်လဆွ သိို  ြဟိုတ် 
ြိသာေးစို ဝင် တစ်ဦီေးက ပပ ို ပ်သည ် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုသည် အစီအစဦ် တွင် ြပါဝင်ပါ။   

ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုအတွက် တာဝန်ရ ိခ  သည ် 
အဖွ  အစည်ေးသည် အစီအစဦ် န င ်ပူေးလပါင်ေးရန်  ိို အပ်သည်။ 

ကျွန်ို ပ်တိိို  ဝက်ဘ်ဆိို က်တွင် အစီအစဦ် န င ် ပူေးလပါင်ေးခ  သည ် 
အဖွ  အစည်ေးြျာေးပါဝင်သည ် စာရင်ေးတစ်ခို  ရ ိသည်။ 
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အမခာေး အဖွ  အစည်ေးြျာေး အစီအစဦ် န င ် ပူေးလပါင်ေးသည ်အခါ စာရင်ေးကိို  
ကျွန်ို ပ်တိို   မပင်ဆင်လပေးသည်။ 

အစီအစဦ် အချိန်န င ်တစ်လမပေးညီ မပင်ဆင်ြှုြျာေးကိို  အီေးလြေး ်မဖင ် 
ရယူရန်အတွက် သင် အဆိို ပါ ဝက်ဘ်ဆိို က်တွင် စာရင်ေးလပေးသွင်ေးနိို င်သည်။  

www.nationalredress.gov.au  

အစီအစဦ် န င ် အမခာေး အဖွ  အစည်ေးြျာေး ပူေးလပါင်ေးသည ်အခါ 
ဤမပင်ဆင်ြှုြျာေးအာေးမဖင ် သင် သိပါ ိြ ်ြည်။ 

သိို  ြဟိုတ် ြည်သည ်အဖွ  အစည်ေးြျာေးက အစီအစဦ် န င ် ပူေးလပါင်ေးခ  သည်ကိို  
သင် ဖို န်ေး 1800 737 377 ဆက်မခင်ေးမဖင ် သိရ ိနိို င်သည်။ 

အစိို ေးရသည် အဖွ  အစည်ေးြျာေးအာေး အစီအစဦ် န င ် ၎င်ေးတိို   အမြန်ဆိုံ ေး 
ပူေးလပါင်ေးရန် နိို ေးလဆာ်ထာေးပါသည်။ 

လ ျှာက်ထာေးရန်အတွက် သင်သည်- 

•  သစလ တေး ျနိို င်ငံသာေး တစ်ဦီေးမဖစ်ရြည် 

သိို  ြဟိုတ်  

• အပြ တြ်ေး လနထိို င်သူ တစ်ဦီေးမဖစ်ရြည်။ 

http://www.nationalredress.gov.au/
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ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုြ ာ လအာက်ပါတိို   ြတိို င်ြီ 
မဖစ်ပွာေးခ  ရြည် - 

• သင် အသက် ၁၈ န စ် ြမပည ်ြီ  

• အစီအစဦ် စတင်ခ  သည ်- ၂၀၁၈ ခို န စ် ဇူ ိို င်  ၁ ရက်လန  
ြတိို င်ြီ။ 

အကယ်၍ သင် အသက် ၁၈ န စ် လအာက်မဖစ်လနလသေး ျှင် သင် 
အစီအစဦ် ကိို  လ ျှာက်ထာေးနိို င်သည်။ 

သိို  လသာ် သင်သည် ၂၀၂၈ ခို န စ်တွင် အစီအစဦ် အဆိုံ ေးြသတ်ြီ အသက် 
၁၈ န စ် မပည ်ရန်  ိို အပ်သည်။ 

သင် အသက် ၁၈ န စ် ြမပည ်ြီ ကျွန်ို ပ်တိို   သင ်အာေး လ ျာ်လ ကေး 
ြလပေးနိို င်ပါ။ 

အကယ်၍ သင် ရာဇဝတ်ြှုတစ်ခို မဖင ် မပစ်ေဏ်ကျခံရပပီေး အကျဦ်ေးလထာင် 
လရာက်ခ   ျှင် အစီအစဦ် ကိို  သင် လ ျှာက်ထာေးနိို င်သည်။ 
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အကယ်၍ သင် အကျဦ်ေးလထာင် လရာက်ခ  ပါက ကျွန်ို ပ်တိို   လအာက်ပါတိို  ကိို  
ထည ်သွင်ေးစဦ်ေးစာေးပါြည်- 

• သင်၏ ရာဇဝတ်ြှု  

• သင် အကျဦ်ေးလထာင်၌ ြည်ြျှ ကာလနခ  သည်တိို  မဖစ်သည်။ 

အချိ   ူြျာေးသည် လ ျာ်လ ကေး ြရနိို င်ပါ အဘယ်လ ကာင ်ဆိို လသာ် 
၎င်ေးတိို  သည် အ ွန် ကကီေးလ ေးလသာ ရာဇဝတ်ြှုြျာေးကိို  
ကျ ေး ွန်ခ  လသာလ ကာင ် မဖစ်သည်။ 

အကယ်၍ သင် အကျဦ်ေးလထာင်ထ  ရ ိလနလသေး ျှင် လ ျှာက်ထာေးနိို င်မခင်ေး 
ြပပြီ သင် အကျဦ်ေးလထာင်ြ   ွတ် ာသည်အထိ 
လစာင ်ဆိို င်ေးရနိို င်ဖွယ်ရ ိသည်။  

သိို  လသာ် ၎င်ေးြ ာ  ူတိို င်ေးအတွက်လတာ  ြ န်နိို င်ဖွယ် ြရ ိပါ။ ၎င်ေးသည် သင ် 
ကိို ယ်ပိို င် အြှုကိစစအလပေါ် ြူတည်ပါြည်။ 
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သင် မည်ကွဲ သ    လ  ျှောက်ထျှောားရသနည်ား။ 

 

 

 

 

အစီအစဦ် ြ  အကူအညီရရ ိရန် သင် ဦီေးစွာ လ ျှာက်ရန် 
 ိို အပ်ပါြည်။  

သင် လအာက်ပါတိို  ကိို  အသိုံ ေးပပမခင်ေးမဖင ် လ ျှာက်ထာေးနိို င်သည်- 

• စကက ပို ံ စံ တစ်ခို  

သိို  ြဟိုတ်  

• ဝက်ဘ်ဆိို က်ရ ိ ပို ံ စံ။ 

သင်  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံခ  ရစဦ် 
မဖစ်ပျက်ခ  ရသည ်အလ ကာင်ေးကိို  ကျွန်ို ပ်တိို  အာေး လမပာမပရန် ပို ံ စံ၌ 
လြေးမြန်ေးထာေးပါသည်။  

သင ်အာေး လစာင ်လရ ာက်လပေးရြည်ကိို   ို ပ်လပေးခ  ရသည ် 
အဖွ  အစည်ေးထံြ  ြည်သည ်ြ တ်တြ်ေးြ တ်ရာြျှ သင ်တွင် ရ ိနိို င်ဖွယ် 
ြရပါ။ ၎င်ေးြ ာ ကိစစြရ ိပါ၊ မဖစ်ပါသည်။  
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သင ် လ ျှာက်  ာကိို  အလထာက်အကူပပရန် ကျွန်ို ပ်တိို    ိို အပ်သည ် 
သတင်ေးအချက်အ က်ြျာေးကိို  အဖွ  အစည်ေးြျာေးထံြ  ကျွန်ို ပ်တိို   
လတာင်ေးပါြည်။ 

အဖွ  အစည်ေးြ ာ သင ်အာေး အဆိို ပါအချိန်၌ 
လစာင ်လရ ာက်လပေးခ  သည်မဖစ်လ ကာင်ေး အတည်ပပရန် ကျွန်ို ပ်တိို   
ဤသိို   ို ပ်ပါသည်။  

သင ်လ ျှာက်  ာန င ်ပတ်သက်၍ အဖွ  အစည်ေးြျာေးက 
ဆိုံ ေးမဖတ်ချက်ြျာေး ြချပါ။ 

သင်သည် တစ်ကကိြ်သာ လ ျှာက်ထာေးနိို င်သည်။ 

သင ်အလနမဖင ် သင် လပေးနိို င်သြျှ အချက်အ က်အာေး ိုံ ေးကိို  သင် 
တင်မပသင ်သည်။ 

သင ်အလနမဖင ် ြည်သည ် အပိို  အချက်အ က်ကိို ြဆိို - 

• သင် လ ျှာက်ထာေးပပီေးလနာက် လပေးနိို င်သည် 

• ကျွန်ို ပ်တိို   ဆိုံ ေးမဖတ်ချက် ြချြ တ်ြီ လပေးနိို င်သည်။  
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အဖွွဲ  အစည်ား တစ်ခ ထက်ပ  ၍ ရ    င် ဘျှောဖဖစ်မည်နည်ား။  

 

 

 

 

 

 

တစ်ခို ထက်ပိို လသာ အဖွ  အစည်ေးတွင် သင်  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံရပါက ကျွန်ို ပ်တိို  အာေး လ ျှာက်  ာတွင် 
လမပာမပနိို င်သည်။ 

အကယ်၍ သင ်လ ျှာက်  ာတွင် လဖာ်မပထာေးသည ် 
အဖွ  အစည်ေးြျာေးအနက် တစ်ခို ခို သည် အစီအစဦ် န င ် 
ြပူေးလပါင်ေးလသေး ျှင် ကျွန်ို ပ်တိို  သည်- 

• သင ်အာေး ဆက်သွယ်ပါြည် 

• သင်  ို ပ်နိို င်သည ်အရာကိို  ရ င်ေးမပပါြည်။ 

အဖွ  အစည်ေးက အစီအစဦ် န င ် ပူေးလပါင်ေးသည ်အချိန်အထိ သင် 
လစာင ်ဆိို င်ေးနိို င်သည် သိို  ြဟိုတ် သင ်လ ျှာက်  ာကိို  ယခို  
စိစစ်လပေးရန် အစီအစဦ် ကိို  သင် လတာင်ေးဆိို နိို င်သည်။  

သင် လဖာ်မပသည ် အဖွ  အစည်ေးြျာေးအနက် တစ်ခို ြ ာ ကျွန်ို ပ်တိို  ၏ 
စာရင်ေးတွင် ြရ ိလသာ် ည်ေး သင ် လ ျှာက်  ာကိို  အစီအစဦ် က 
စိစစ်လပေးရန် သင်  ိို  ာေး ျှင် သင်သည် လ ျာ်လ ကေး ပိို ြိို နည်ေး၍ 
ရနိို င်သည်။  

၎င်ေးြ ာ အဖွ  အစည်ေး တစ်ခို စီ၌ သင် မဖစ်ပျက်ခ  သည ်အလပေါ် 
ြူတည်ပါြည်။ 
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လ  ျှောက်ထျှောားဖခင်ားအတွက် အခမွဲ   
ကူညီပုံ ပ  ားသည ် ဝန်လဆျှောင်မှုမ ျှောား  

 

 

 

 

ကျွန်ို ပ်တိို  တွင် သင ်အာေး လအာက်ပါကိစစြျာေး ကူညီလပေးနိို င်သည ် 
ဝန်လဆာင်ြှုြျာေး ရ ိပါသည်- 

• အစီအစဦ် ကိို  နာေး ည်လစရန် 

• သင် လ ျှာက်ထာေးသည ်အခါ ကူညီပံ ပိို ေးရန်တိို  မဖစ်သည်။ 

၎င်ေးတွင် အဘိို ရင်ေးဂျင်ေးတိို င်ေးရင်ေး ူြျိ ေးန င ် လတာရက်စ်လရ က် ကာေး 
ကျွန်ေးသာေး  ွတ်လမြာက် ာသူြျာေးအတွက် သင်၏ လအာက်ပါတိို  ကိို  
လ ေးစာေးြှုရ ိသည ် ဝန်လဆာင်ြှုြျာေး ပါဝင်သည်- 

• ယဦ်လကျေးြှု 

• သြိို င်ေးလနာက်ခံ။ 
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သင ် လရွေးချယ်နိို င်သည် နည်ေး ြ်ေးြျာေးကိို  သင် နာေး ည်လစရန၊် 
ကျွန်ို ပ်တိို  တွင် လအာက်ပါတိို   ည်ေး ရ ိပါသည်- 

• ဦပလေဆိို င်ရာ ကူညီပံ ပိို ေးလရေး ဝန်လဆာင်ြှုြျာေး 

• လငွလ ကေးဆိို င်ရာ ကူညီပံ ပိို ေးလရေး ဝန်လဆာင်ြှုြျာေး။ 

ဤကူညီပံ ပိို ေးလရေး ဝန်လဆာင်ြှုြျာေးကိို  သင်  ိို အပ်ပါက သင် 
ကျွန်ို ပ်တိို  အာေး ဆက်သွယ်နိို င်သည်။ 

ဤဝန်လဆာင်ြှုြျာေးအတွက် အခလ ကေး ြလပေးရပါ။ 
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စကျှောား  ုံ ား စျှောရင်ား 

 

 
 

 

 

ပိို င ဆိို င မှုမ  ်း 

သင်၏ ပိို င်ဆိို င်ြှုြျာေးြ ာ တန်ဖိို ေးရ ိသည ် သင် 
ပိို င်ဆိို င်သည ်အရာြျာေးမဖစ်သည်၊ ၎င်ေးတိို  ြ ာ- 

• ကာေး 

• လမြ  

• အိြ်၊ အိြ်ခန်ေး သိို  ြဟိုတ် တိို က်ခန်ေး 

• သင် စို လဆာင်ေးထာေးသည ် သိို  ြဟိုတ် သီေးမခာေးဖယ်ထာေးသည ် 
လငွလ ကေး။ 

ကန ်း  ိင ပိို င ်းဆိို င ရ  မနတ  မတရ ်းပပက ငွဲ့  မှု   

ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှု ဆိို သည်ြ ာ 
အသက် ၁၈ န စ်လအာက်အရွယ်တစ်ဦီေးအာေး လအာက်ပါ 
 ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ  ို ပ်ရပ်ြျာေးတွင် ပါဝင် ို ပ်လစမခင်ေး သိို  ြဟိုတ် 
 ို ပ်ရပ်ြျာေးကိို  မပသမခင်ေးမဖစ်သည်- 

• ၎င်ေးတိို  နာေးြ ည်သည ် ို ပ်ရပ်ြျာေး 

• ြ ာေးယွင်ေးသည်ဟို   ူြှုအသိို င်ေးအဝိို င်ေးက ြ တ်ယူသည ် 
 ို ပ်ရပ်ြျာေး 

• ဦပလေန င ်ဆန ်ကျင်သည ် အဆိို ပါ ို ပ်ရပ်ြျာေး။  

ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုတွင် 
ပါဝင်သည်ြ ာ- 

• အဝတ်အစာေး ရ ိသည်မဖစ်လစ သိို  ြဟိုတ် ြရ ိသည်မဖစ်လစ 
အရာဝတတ  တစ်ခို မဖင ်အပါအဝင် ခနဓာကိို ယ် 
ြည်သည ်အစိတ်အပိို င်ေးကိို ြဆိို   ိင်ဆိို င်ရာ 
ထိလတွ  ကိို င်တွယ်မခင်ေး 

• ကလ ေးန င ် ြည်သည ်အြျိ ေးအစာေးြဆိို မဖစ်သည ် 
 ိင်ဆက်ဆံြှု 

• ကလ ေးအာေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ  ို ပ်ရပ်ြျာေးကိို  မပသမခင်ေး။ 
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ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ  ို ပ်ရပ်ြျာေးသည်- 

• ြ ာေးယွင်ေးသည် 

• ရာဇဝတ်ြှုမဖစ်သည် 

• ြည်သည ်အခါြျှ ကလ ေး၏ ြ ာေးယွင်ေးြှု ြဟိုတ်ပါ။ 

န စ သိမွဲ့  နဆ ်းနန ်းနဖပ ဆိို ဖခင ်း 

သင် ထင်မြင်ပို ံ န င ် ခံစာေးပို ံအလ ကာင်ေး တစ်စိုံတစ်လယာက်န င ် 
စကာေးလမပာဆိို မခင်ေး။  

ဤသိို  မဖင ် သင ်အာေး အလထာက်အကူပပနိို င်သည်ြ ာ- 

• ရည်ြ န်ေးချက်ပန်ေးတိို င်ြျာေးကိို  လအာင်မြင်လစရန် 

•  ိုံ ပခံြှု ခံစာေးရရန် 

• ကျွြ်ေးကျင်ြှုြျာေး လ   ာသင်ယူရန်  

• သင ်အလပေါ် မဖစ်ပျက်ခ  သည်ကိို  နာေး ည်ရနမ်ဖစ်သည်။ 
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ကိိုယ နရ်းကိိုယ တ  တိိုက ရိို က  တိုြံ ွဲ့ ဖပေ မှု 

ကိို ယ်လရေးကိို ယ်တာ တိို က်ရိိုက် တိုံ  မပန်ြှု ဆိို သည်ြ ာ သင ်အလပေါ် 
မဖစ်ပျက်ခ  သည ် ကလ ေး  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှုအတွက် အဖွ  အစည်ေးက လတာင်ေးပန်ြည်ကိို  
ဆိို  ိို သည်။ 

အဖွ  အစည်ေးအလနမဖင ် တစ်ဦီေးတစ်လယာက်လယာက်အလပေါ် 
ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ြှု မဖစ်ပွာေးမခင်ေးြ  ဟန ်တာေးရန် 
ြည်သည ်အရာကိို   ို ပ်လဆာင်ခ  လ ကာင်ေး အဖွ  အစည်ေးက သင ်အာေး 
လမပာပါ ိြ ်ြည်။ 

သင ်အလနမဖင ် လအာက်ပါတိို  ကိို  လဆာင်ရွက်လပေးလစရန် အဖွ  အစည်ေးြ  
အကကီေးတြ်ေး အရာရ ိတစ်ဦီေးကိို  လရွေးချယ်နိို င်သည်- 

• သင်န င ်  ူကိို ယ်တိို င် လတွ  ဆိုံ ရန်  

• ဖို န်ေးမဖင ် သင်န င ် စကာေးလမပာဆိို ရန် 

• သင ်ထံ စာတစ်လစာင် ပိို  လပေးလစရန် 

• အြျာေးမပည်သူ ထိုတ်မပန်ချက်တစ်ရပ်ကိို  
ထိုတ်မပန်ရနမ်ဖစ်သည်။ 

အနထ က အထ ်း 

အလထာက်အထာေးဆိို သည်ြ ာ တစ်စိုံတစ်ခို သည် 
ြ န်ကန်သည်မဖစ်လ ကာင်ေး သက်လသအလထာက်အထာေး မဖစ်သည်။ 
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အဖ  ွဲ့အစည ်း 

အဖွ  အစည်ေး တစ်ရပ်ကိို - 

• အစိို ေးရက ဖွ  စည်ေးထာေးသည် 

• ဘာသာလရေးအတွက် 

• ပညာသင် ကာေးလပေးမခင်ေးန င ် သင်ယူမခင်ေးအတွက် 

• စီေးပွာေး ို ပ်ငန်ေးကိို   ည်ပတ် ို ပ်ကိို င်ရန် 

•  ူြှုလရေး  ှုပ်ရ ာေးြှုတစ်ရပ် အတွက် 

• အာေးကစာေး  ှုပ်ရ ာေးြှုြျာေး အတွက် ဖွ  စည်ေးမခင်ေးမဖစ်သည်။ 

နင နကက်းနပ်းနခ မှု 

သင် လငွလ ကေးလပေးလချြှု ရရ ိသည ်အခါ သင်သည် လငွလ ကေး 
အလပေးခံရသည်။ 

ဖပေ  ည တညွဲ့  မတ နပ်းဖခင ်း 

အရာြျာေးကိို  ြ န်ကန်လအာင် ကကိေးစာေး ို ပ်ကိို င်သည ် 
နည်ေး ြ်ေးတစ်ရပ်။ ၎င်ေးတွင် အဖွ  အစည်ေးတစ်ရပ်က သင ်အာေး 
လစာင ်လရ ာက်လပေးရြည် အချိန်တွင် လစာင ်လရ ာက်ြည် အစာေး သင် 
ကလ ေးအမဖစ်  ိင်ပိို င်ေးဆိို င်ရာ ြလတာ်ြတရာေးပပကျင ်ခံခ  ရ ျှင် 
ကူညီပံ ပိို ေးြှု ကြ်ေး  ြ်ေးလပေးမခင်ေး ပါဝင်သည်။ 

ဤအ ွယ်တကူ ဖတ်ရှုရန် စာြ တ်စာတြ်ေးကိို  Information Access Group 
(သတင်ေးအချက်အ က် ရယူရန် အို ပ်စို ) က စို လဆာင်ေးထာေးသည ် ဓါတ်ပို ံ ြျာေးန င ် 
ဖန်တီေးထာေးသည ် ပို ံ ရိပ်ြျာေးကိို  အသိုံ ေးပပ၍ လရေးသာေးထာေးပါသည်။ ဤပိုံ ရိပ်ြျာေးကိို  ခွင ်ပပချက် 
ြရ ိဘ  မပန် ည် အသိုံ ေးြပပနိို င်ပါ။ အဆိို ပါ ပို ံ ရိပ်ြျာေးန င ်ပတ်သက်၍ စို ံ စြ်ေးလြေးမြန်ေးြှုြျာေး 
အတွက် လကျေးဇူေးပပ၍ www.informationaccessgroup.com တွင် ကည ်ပါ။ အ ို ပ်နံပါတ် 
၄၀၆၃ ကိို  လရေးြ တ်လပေးပါ။ 

 

http://www.informationaccessgroup.com/
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