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လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူး 
လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူးငပင ခင္းခညူးလၾသစေၾတးလ် ငခုငခ ည္ခင ငကႀူးးလူးးင  ျ င္ ာ ည င္ ုျ င္ငပငျဖစ္သည္။ 

လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူးငပင ဥ းဒ  ခငႏ ့နငနကၾသစေၾတးလ်ခငငပငျဖစ္သည္။ 

ဤျ င္ ာ  ၾသစေၾတးလ် ူးကုင ကၾသစေၾတးလ် ူးလ္နငငူ ည င္းယ ကငငပင းယ ကငၾသစေၾတးလ် ူးျ င္း္း  ငနငူး ျ င္း္ းမ ခငကၾသစေၾတးလ် ငုခငငပငျဖစ္သည္။ 

ငခင ငုငန မုညင ငခငငငးင ငူ ည င္းယ ကငးယ ကငငပင သ ္ ္ ယင ကၾသစေၾတးလ်း္ ကငးန ာက ္နည င န္ ကုင 000 ျ ခငႏ  ုနငူး့ကင ာျဖစ္သည္။ 

ခင္းခညူးလၾသစေၾတးလ်   ္နည င ္န ငပင ္ငညင ၾသစေၾတးလ်္ၿ ႀူး ယု ခကပငသ ူးမ ူး ငုခင ာငပငျဖစ္သည္။ 

ငခင သ  နႏ ္က ူးျ နငည င္းယ ကငလုငသ င ာက 131 450 ကုင  ုနငူး့ကင ာျဖစ္သည္။ 

ခင္းခညူးလၾသစေၾတးလ် သ္ုငူး္ (Australian Government) ငပင  ပငငပငႏသးျ သးနည္ခင ့ုင လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ 
း ညငး ေပၚကင္နငျ ၽျ ခငူးကုင ငပငူး    ာျဖစ္သည္။ 

သျ  ူးငူည င္ဥႀူး၏ သကၾသစေၾတးလ်ငၽူးသျ ညငသည္ကင လူ ၾသစေၾတးလ် ူးကုင း ာခငူး ု ျ ညင သျ ညငမုညင  ္ ငပငႏ သးျ သးနငုငန ည္
ည္နငူးသ ူးး ူးျ ခငူး   ္ငပငႏသ ာ လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူးျ င္း ေပၚငပငျဖစ္သည္။ ၎ငပင သ ၾသစေၾတးလ်ငၽူးင ူး ၾသစေၾတးလ် ူးး သ ၾသစေၾတးလ်ငၽူးင ႀူး ၾသစေၾတးလ် ူး  ခငႏ ကး
ကးလူး ၾသစေၾတးလ် ူးည္ခင ျ င္း ေပၚ ငုခငငပငျဖစ္သည္။ လကုူနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူးည္ခင  

• မုငညယငး း့ ကငလု ငး္ူးး င င္းည း ငည္ ၽညူူးး  ငျ ခငူး ငုငန မုညင ္ုငကင ၾသစေၾတးလ်ငၽူးး္ူးကနႏငုငနးင  လ ုငခနငူး ၾသစေၾတးလ် ူးသျ ခင ္ခ
္ခငူး  ႀူးးင  ့ကင  ့း္ူး ၾသစေၾတးလ် ူးည္ခင ကင္နငျ ၽျ ခငူးး  ုငခငူး ညင ငုငန မုညင သညခငူးသကၾသစေၾတးလ် င သလု င ုငခငူးး္ျ ခငူး  

• သးခက္ူး းကၾသစေၾတးလ်ူးကင္နငျ ၽျ ခငူးး 

• လငခင ုငခငူး့ုငခင္  း ာခငူး ု ျ ညင သျ ညငမုညငျ ခငူး 

• သညခငူးသကၾသစေၾတးလ် င လကငမ ငမင ငူးျ  ူးျ ခငူး ငုငန မုညင  

• ကုငယငသအဂာသ င္ညငသ ုငခငူး မုညငယူ္နင ္ပင္္ယင ၾသစေၾတးလ်ကငျ ခငႏ လူကုနငကူူးျ ခငူး 

လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူးငပင  ုနငူးက္ယငးနငပငႏ ျ ္င ာ  ၾသစေၾတးလ် ူးျ ္ငငပငျဖစ္သည္။ 

လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူးငပင ္  း ္းည္န  ္င္နင  ကင နငပငႏ ျ င္ ာ  ၾသစေၾတးလ် ူးျ င္ခကငပငျဖစ္သည္။ ၎ညုငန၏ း ာခငူး ု ျ ညငငူ ၾသစေၾတးလ် ူးမ    လကငညုနငနျ နင ာ  ငုငန မုညင 
၎ညုငန၏ လူူခင ာ  သ့ခငႏသညနငူး ့ု ူး ာ္  ူး္ ပငကုင းခက ကင္ ္  ခကျ ခငူးးခက ခငႏ လူ ၾသစေၾတးလ် ူးငပင သကူသပႀ ္ယူျ ခငူး  ျ ၽ ငုခငးက ခငူး  ျ ၽ ငုခငး ျဖစ္သည္။ 

လူည င္းယ ကင လူကုနငကူူး  းန္းခက ခငူး ပးနငျ  ငုခငငပငႏ လကသည  ၾသစေၾတးလ် ူးည္ခင လညူ င္းယ ကငငပင 

• သလု ငလု င္နင သကၾသစေၾတးလ် ငကုငခငျ ခငူးး ၿ င ငူးးျ  ကငျ ခငူး ငုငန မုညင ည္နငူးသ ူးး ူးျ ခငူး   းန္ျ ခငူးး  

• ့ုငူး္္ ူးငပငႏ သလု င ္ခင သးျ သးနည္ခင ကၾသစေၾတးလ်း္ ကငးနျ ခငူးး 

• လ္   ္ျ ခငူး ငုငန မုညင ၎ညုငန၏ သလု င  ္ခင ငုငန မုညင ညညငယလူကုင ငကႀူး  ူးးင  သးခက္ူးျ နင့ ငးန္ ု း ေပၚျ ခငူးး 

• ၎ညုငန၏  ငုခငခ ကူူးလကင  ညင ငုငန မုညင သျ  ူး ကုငယငး္ူးကုငယငည  ္ ္္ကင္ ည ငူး ၾသစေၾတးလ် ူးကုင ညညငယလူည င္းယ ကငက ကငုခငမ ူးၿ ႀူး ၎ညုငန သ
သလုင  ္ငးင သ ာ မုင ္ ္္ကင္ ည ငူး ၾသစေၾတးလ် ူးကုင  ္ယူ ငုခငျ ခငူးး 
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ငခင ငုငန မုညင ငခငငငးင ငူ ည္ငးယ ကငးယ ကငငပင သ ္ ္ ယင ကၾသစေၾတးလ်း္ ကငးနငလ ူးျဖစ္သည္။ 

ငခင ငုငန မုညင ငခငငငးင ငူ ည င္းယ ကငးယ ကငငပင လူကုနငကူူး ာ  ငုငန မုညင ကင္နငျ ၽျ ခငူး သ ္ ္ ယင ကၾသစေၾတးလ်း္ ကငးန ာက ခင္းခညူးလၾသစေၾတးလ် 
ျ ပငးမ ခင္  ု္နည င န္န (Australian Federal Police (AFP)) ကုင 131 237 (131AFP) 

ျ ခငႏ ့ကငင္ယင ငုခင ာငပငး ငုငန မုညင သကူသပႀသည္ကင AFP ူကငဘင့ုငကငကုင www.afp.gov.au ည္ခင ူခငး္ ကငခကပငႏ ာ္  ငုခင ာငပငျဖစ္သည္။ AFP 
ငပင ငခငႏသ ူး းဘူးကခငူးလု ၿ  ၽးသ ခင မ ူး ငုခငငပငး သငက ဥ ညငး ူး ငုခငငပငး းန္ မုငခင ခငူးး းခ္းခကူးးမ ကင  ႏ ာ း ညု
ညုငခင ခငး့္ူးး ္ူးျ ခငူး  ခငႏ ဥ းဒး္ူး္   ခငႏ လူူခင ာ ့ုငခင္  သငက ဥ ညငကနႏငုငနးင  သျ  ူး   
  ႏ ုငူးးမ ကငကူး္ူး ူနငး့ ခင ာ  ၾသစေၾတးလ် ူးငုငန ငခငႏသ ူး လးနးျ  ခငူးး ူး ငုခင ာငပငျဖစ္သည္။ 

လကူနုငကူူး  ္ းင င ူၾသစေၾတးလ် ူးသညက္င   ႏ ုငူးးမ ကငက ူာ  သ္ႀသ္ဥင (Support for Trafficked People Program)ကုင သ
သ္ုငူး္က ္နင ု းခ္းမ ကင  ႏၿ ႀူး လကုူနငကူူး ာ  ငုငန မုညင ကင္နငျ ၽျ ခငူး   ္ငူ ၾသစေၾတးလ် ူးသ ူး သကူသပႀး ူးသ င္နင ခင္းခညူးလၾသစေၾတးလ် ခကကငးျ နႀ (Australian 

Red Cross) က ္ႀ္ဥငး့ ခင္ ္ကငငပငျဖစ္သည္။ 

သကူသပႀး ူး ငုခငငပငႏ သျ  ူးဝနငး့ ခင ာ  ၾသစေၾတးလ် ူး္ င ာငပငျဖစ္သည္။ 

1800RESPECT ငပင ခင္းခညူးလၾသစေၾတးလ်  ငုခငခ လု ူး့ုငခင္  လငခင ုငခငူး့ုငခင္  ကၾသစေၾတးလ် ူးလ္နင ာ း  ငင ူး္ုည္ခငူး  ခငႏ သင
သင ငည္ခငူး သခက ငူး ကင ာ  ညုငခင ခင း့္ူးး ္ူး း္ူး ူနငး့ ခင ာ ၀ န (Australia’s national sexual assault, family and domestic 

violence counselling service) ျ င္ငပငျဖစ္သည္။ ၎ငပင သ  နႏး လ ၾသစေၾတးလ်ငၽ  ူကင 
ညယငလႀ ုနငူး  ခငႏ သ္နငလုငခငူး ညုငခင ခငး့္ူးး ္ူး ာ   ခငႏ သ ၾသစေၾတးလ်ကငသလကင ၾသစေၾတးလ် ူးကုင း ူးသ ငငပငျဖစ္သည္။ သငက း ူး ၾသစေၾတးလ် ူးငပင ငခင းျ  ျ ငပ
ငပငကုင န ူးးမ ခငၿ ႀူး း ူး ္နငူး ၾသစေၾတးလ် ူးကုင းျ ခက ူးက  ငခငႏ းဒင့ုငခင္  ဒ င္ယ သည္ခငူး  ္င သျ  ူး းမ ကငကူ  ႏ ုငူးး္ူး ူန
ူနငး့ ခင ာ  ၾသစေၾတးလ် ူးငုငန ငခငႏသ ူး လးနးျ  ခငူးး ူး ငုခငငပငျဖစ္သည္။ 

1800 737 732 ကုင  ုနငူး့ကင ာ ငုငန မုညင 1800RESPECT ူကငဘင့ ုငကငကုင www.1800RESPECT.org.au ည္ခင 
ူခငး္ ကငခကပငႏ႐ာ  ာျဖစ္သည္။  

ငခင ္က ူးျ နငည္ငးယ ကင လုငသ င ာငလ ူးျဖစ္သည္။ 

ဘ င ျ နင  ခငႏ ္က ူးျ နင ူနငး့ ခင ာ  (Translating and Interpreting Service) (TIS) ကုင 131 450 ျ ခငႏ  ုနငူး့ကင ာျဖစ္သည္။ ငခ
ငခင သျ  ူးူနငး့ ခင ာ  ၾသစေၾတးလ် ူး  ခငႏ ့ကငင္ယင္နင TIS    ္က ူးျ နငည င္းယ ကငက  ငခငႏသ ူး ကူပႀ ငုခင ာငပငျဖစ္သည္။ ငုငန္ ည္ခင TIS ငပင 
ညုငခင ခငး့္ူးး ္ူးျ ခငူးကုင  း ူးသ င ာျဖစ္သည္။ ဤး ေပၚ့ုင ာ  ၾသစေၾတးလ် ူးသ ူးလု ူးငပင သ  နႏျ င္ၿ ႀူး လ ၾသစေၾတးလ်ငၽ ဝ ကငျ င္ ာငပငျဖစ္သည္။ 

လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူး  ခငႏ  ညငငကငငပငႏ မ ငး့ ခငူး သ ၾသစေၾတးလ်ကငသလကင ၾသစေၾတးလ် ူး 

Support for Trafficked People Program   ခငႏ  ညငငကငငပငႏ မ ငး့ ခငူး ငညခငူးသ ၾသစေၾတးလ်ကငသလကင ၾသစေၾတးလ် ူးသည္ကင လူ
လူ ာ း္ူး ူနငး့ ခင ာ  ၾသစေၾတးလ် ူး၀ န (Department of Social Services) ူကငဘင့ုငကငကုင www.dss.gov.au ျ ခငႏ ငုငန မုညင  Australian 

Red Cross ူကငဘင့ုငကငကုင www.redcross.org.au ျ ခငႏ ူခငး္ ကငခကပငႏ ာ္  ာျဖစ္သည္။ Australian Red Cross ကုင 
national_stpp@redcross.org.au ျ ခငႏလပငူး သႀူးး ူးလင း ူး ုငန ငုခင ာငပငျဖစ္သည္။ 

လူကုနငကူူးျ ခငူး  ခငႏ ကင္နငျ ၽျ ခငူး  ခငႏ  ညငငကငငပငႏ မ ငး့ ခငူး သ ၾသစေၾတးလ်ကငသလကင ၾသစေၾတးလ် ူးသည္ကင ျ ပငမနး္ူး ၀ န (Department of Home 

Affairs) ူကငဘင့ုငကငကုင www.homeaffairs.gov.au ည္ခင ူခငး္ ကငခကပင ာ္  ာ ငုငန မုညင ူကငဘင့ ုငကင www.afp.gov.au ည္ခင 
“human trafficking” ကုင ္  း ္ ာျဖစ္သည္။ 

http://www.1800respect.org.au/
http://www.dss.gov.au/
http://www.redcross.org.au/
http://www.homeaffairs.gov.au/
https://www.afp.gov.au/what-we-do/crime-types/human-trafficking

