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LGBTIQ လူ႔အဖဲြ႔အအစည္းမ  ္းအးြတည္း အိမညးြတည္း  တညွ မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း 
အင္း ကမည္းဖကညမႈ 
င္း ့ အေင္း း္းလ းြတည အိမညးြတည္း  တညွ မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈကသိ လကညမုိ လက္မခံပါ။ 

င္း ့ အေင္း း္းလ းြတည မိနည္းမု တည္း က မာကညာိ့ူ သ ေ  ကည  ္းု တည္း က မာကညာိ့ူ သ လိတညးူ လိတညကဲြ   အညမ ိက္းအလသိ္း း 
း ညမကည့ူ သ လိတညေ   တည္း  ္း့ူ သ က   ္းမ လိတညအ ငိလက္မခံပါ   အညမ ိက္းလသိ္းိဳး ့ူိ    တညွ လိတညးူာကညာိေ့   ေ  ကည  ္း (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transgender, Intersex and Queer (LGBTIQ)) အ ဖအည အေ  ကညအ  ္းေဖ ည  ့ူ မ  ္းးြတည းနည္းးူအ ြုတညွအေိဳး္းိဳး ိရ ရ္း ုဲ
ုဲြ ု ္းာကညာိမႈအ ္းလသိ္း့ စည းိဳး ္းာ ေပ  တညွ ာနည႔က တည့ စည။ 

င္း ့ အေင္း း္းလ းြတည ာကညာိေိဳး္းအ ္းလသိ္း့ စည းိဳး ္းာ ေပအိဳး းနည္းးူ ဖအည့ စည။ လိတညးူ အသိးဲြမ  ္းအ လက္မခံပါအအတည အသိးဲြမ  ္းအ ္းလသိ္းးြတည ာက
ာကညာိေိဳး္းးအည သုးြတည  လက္မခံပါအတညိဳးနည ့ သိ႔မ႔သးည လကည  ညိဳးနည အ ြုတညွအေိဳး္းိဳး ိ့ စည႔သ ာသိလသိ့ စည။ 

လူးသိတည္းးြတည ၎းသိ႔႔ မိ့  ္းအသမ  ္းသ မးိညောြမ  ္း  တညွ ု အညုတညိဳး့ူ မ  ္း  တညွ အ  က့ ေအ ော တညရ ရ္း ေအ္းအ ီးိဳး  ညကတည္းိဳး တည္း့ စညွ ာက
ာကညာိေိဳး္းမ  ္း ေးြ႔ြကိကုိအ ္းိဳးနည အ ြုတညွအေိဳး္းိဳး ့ိ စည။ 

အိမညးြတည္း  တညွ မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈ့ စည ာ ေပ  တညွ ာနည႔က တညေ့     အညမႈမ  ္း ဖအည့ စည။ 
ဤ  အညမႈမ  ္းကသိ က  ္းလြနည့ူ းအညေ  ကည့ စည ေ  ကည  ္း ဖအညေအသ မိနည္းမ ဖအညေအ ေ  တညက  ိသတည့ စည။ 

့ တည ့ သိ႔မ႔သးည ့ တည့ိ ေ့  ့ူ  းအညေ  ကညေ  ကည့ စည အ ီးိဳး  ည က ေိဳး ကညေန လက္မခံပါက ိဳးးဲ ညဖဲြ ကသိ 000  ဖတညွ ဖသနည္းာကည လက္မခံပါ။ 

င္း ့ အေင္း း္းလ မ  ိဳးးဲ ညဖြ ဲ့ စည အိးညု  ိဳးရ ရ္း  သိင္း ကစညအ ္း  ္း ိသတည လက္မခံပါ့ စည။ 

အုမွဲသ လ  ိက အ ကည းသိတည တညောြ္းေ ြ္းမႈ  တညွ အု ကညအလကညအးြကည 1800RESPECT ကသိ 1800 737 732  ဖတညွ ဖသနည္းာကည လက္မခံပါ။ 

့ တည အုမွဲ အက ္း  နညးအညေ  ကညလသိအ ည လက္မခံပါက 131 450 ကသိ ဖသနည္းာကည လက္မခံပါ။ 

င္း ့ အေင္း း္းလ  အအသိ္းိဳးးရ(Australian Government) ့ စည မစည့ စညွအေ ုအေနးြတညမာသိ အိမညးြတည္း  တညွ မိ
မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈကသိ ့ စည္းမုိ လက္မခံပါ။ 

အိမညးြတည္း  တညွ မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈးြတည ေင္း က ကညိဳးြိ မႈ  ဖအညေ မေအ ုတည္း ့ သိ႔မ႔သးည ၎းသိ႔႔ ေအ္းအ အိဳး  ညကတည္းိဳး တည္းမႈကိသ ရု
ရုိမည္းေ ု ကည ုတည္း ဖတညွ အိမညေ  တညဖကည ့ သိ႔မ႔သးည ၎းသိ႔႔ မိ့  ္းအသအ ္း  ိနည္းု က ညိဳးနည ိဳးစညိဳးြ ည့ စညွ အ  ကအမူ ့ သ
့ သိ႔မ႔သးည ရုိမည္းေ ု ကညမႈမ  ္း  လက္မခံပါဝတည့ စည။ အိမညးြတည္း  တညွ မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈးြတည 

• ႐သိကည  ကည ုတည္းသ 

• လစည တည္းစအည ုတည္း 

• င္း ကတညေဖ ည ့ သိ႔မ႔သးည မိ့  ္းအသအ ္း မိဳး ိမ ဖအညလသိအ ညေ့   ေတြေင္း က္းကိသ မေ ္းအ ည ုတည္းသ 

•  သိင္း ကတညေဖ ညအ ္း မးိညောြမ  ္း  တညွ မိ့  ္းအသမ  အာကညအ့ ြ ည ဖးည  ္း ု တည္းသ 

•  သိင္း ကတညေဖ ညအ ္း ေအ ညက ္း ုတည္း ့ သိ႔မ႔သးည အရမဲ အ  အညိဳး   ေအဖနည ုတည္း ့ သိ႔မ႔သးည 

• ကေလ္းမ  ္း ့ သိ႔မ႔သးည အိမညေမြ္းးိိဳးအရ နညမ  ္းအ ္း ရုိမည္းေ ု ကည ုတည္းးသိ႔  လက္မခံပါအတည ိသတည့ စည။ 

LGBTIQ ာကညာိေိဳး္းိဳး ိ အိမညးြတည္း  တညွ မိ့  ္းအသးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈးြတည 

•  သိင္း ကတညေဖ ည႔ လိတညအ ငိလက္မခံပါ   အညမ ိက္းလသိ္းိဳး ့ိ စညွ အေ ုအေနသ ဖသိမလကန၊ သ လိတညသ က  ္းမ ဖအညမႈ ေဖ ည  ု ကည ့ သိ႔မ႔သးည HIV အေ ုအေနအ ္း မ
မလသိလ ္း့ စညွအကညမ  အ့ သိ္း  ကိဳးနည ရုိမည္းေ ု ကည ုတည္းသ 

•  သိင္း ကတညေဖ ညအ ္း ၎းသိ႔႔ မိ့  ္းအသသ မိးညောြမ  ္းသ ိဳး ညိဳးြ လူ႔အဖဲြ႔အအစည္း ့ သိ႔မ႔သးည အလသ ည ြုတညးသိ႔းြတည “ဖြတညွု ေ     ” ိဳးနည ရုိမည္းေ ု ကည ုတည္း 
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•  သိင္း ကတညေဖ ည႔ ော္းအလက္မခံပါ္းမ  ္း ့ သိ႔မ႔သးည လိတညေ   တည္း ုတည္းာသိတညိဳး  က နည္းမ ေိဳး္း ေအ တညွေိဳး  ကညမႈ ိဳး ူ ိသတည ုတည္းကသိ  ိနည္းု က ည ုတည္း ့ သိ႔မ႔သးည  

• လိတည ့ သိ႔မ႔သးည က  ္း မ အို ိနညအိ ႈနည္းမ  ္းကသိ လသိကညန ိဳးနည  သိင္း ကတညေဖ ညအ ္း ဖိအ ္းေ ္း ုတည္း းသိ႔လစည္း  လက္မခံပါအတည ိသတည့ စည။ 

ကူစရ ိသတညေ့    ိွ သိ္းေ  ကညကူေိဳး္း အနညော တညမႈမ  ္း င္း ့ အေင္း း္းလ းြတည ိဳး ိ့ စည။ 

ACON ့ စည မိ့  ္းအသးြတည္း  တညွ အိမညးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈအ လက္မခံပါအအတည LGBTIQ မ  ္းအ ္း 
့ ကညေိဳး ကညေန့ စညွ က နည္းမ ေိဳး္းိဳး    ႆန မ  ္း  တညွ ့ ကညာသိတည့ စညွ အု ကညအလကညမ  ္းကသိ အုမွဲ ေ  ကည ိွေ ္းအ ည့ စည။ 
LGBTIQ ေ  ကညကူ ွိ သိ္းေိဳး္း အနညော တညမႈမ  ္း လမည္းစ နညအ အသ ညအးြကည ACON အကညအညာသိကညကသိ www.acon.org.au းြတည 
အတညေိဳး ကညင္း ကစညွိဳးႈ လက္မခံပါ။ 

1800RESPECT ့ စည င္း ့ အေင္း း္းလ   ိသတညတိလသိ္းာသိတညိဳး  လိတည သိတည္းာသိတညိဳး  က  ္းလြနညမႈသ မိ့  ္းအသးြတည္း  တညွ အိ
အိမညးြတည္း အင္း ကမည္းဖကညမႈ းသိတည တညောြ္းေ ြ္းေိဳး္း အနညော တညမႈ၀ န းရ(Australia’s national sexual assault, family and domestic 

violence counselling service)  ဖအည့ စည။ ၎့ စည အုမွဲသ လ  ိက အ ကည 
း ညလရဖသနည္း  တညွ အြနညလသိတည္း းသိတည တညောြ္းေ ြ္းမႈ  တညွ အု ကညအလကညမ  ္းကသိ ေ ္းအ ည့ စည။ အြကိေ ္းမ  ္း့ စည ့ တည ေ     ့ စ
့ စညကသိ န ္းေ  တညရ ရ္း ေမ္း ြုနည္းမ  ္းကသိ ေ ဖင္း က ္းက  ့ တညွ ေပ့ ာသိတညိဳး  ဒိိဳး  အးြတည္းိဳး ိ အ ု ္း ေ  ကညကူ ွိ သိ္းေိဳး္း အန
အနညော တညမႈမ  ္း့ သိ႔ ့ တညွအ ္း လ ဲေ   တည္းေ ္း ိသတည့ စည။ 

1800 737 732 ကသိ ဖသနည္းာကည လက္မခံပါ ့ သိ႔မ႔သးည 1800RESPECT အကညအညာသိကညိဳး ိ LGBTIQ ့ ရ္း ု ္း ့ းတည္းအု ကညအလကည က ကသိ 
www.1800RESPECT.org.au းြတည အတညေိဳး ကညင္း ကစညွ႐ႈ လက္မခံပါ။ 

့ တည အက ္း  နညးအညေ  ကည လသိအ ည လက္မခံပါ့ လ ္း။ 

အ ့    နည  တညွ အက ္း  နည အနညော တညမႈ (Translating and Interpreting Service) (TIS) ကသိ 131 450  ဖတညွ ဖသနည္းာကည လက္မခံပါ။ ့ တ
့ တည အ ု ္းအနညော တညမႈမ  ္း  တညွ ာကည့ ြ ညိဳးနည TIS မ  အက ္း  နညးအညေ  ကညက  ့ တညွအ ္း ကူစရ ိသတည လက္မခံပါ့ စည။ ့ သိ႔ိဳး းြတည TIS ့ စည 
းသိတည တညောြ္းေ ြ္း ုတည္းကသိ မေ ္းအ ည လက္မခံပါ။ ဤေုမာသိမႈမ  ္းအ ္းလသိ္း့ စည အုမွဲ ဖအညရ ရ္း လ  ိက ဝ ကည ဖအည လက္မခံပါ့ စည။ 

 

https://www.acon.org.au/what-we-are-here-for/domestic-family-violence/#domestic-family-violence-support-services
http://www.1800respect.org.au/

