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အိမ္တြင္းႏ  ငွ္ မိ့ မးႏ သိတြင္းႏ အင္ မ္းႏ ္္မႈ 

င့ ိေငတးႏလ်တြင္ အိမ္တြင္းႏ  င္ွ မိ့ မးႏိသတြင္းႏ အင္မ္းႏ ္္မႈ သ္ိ လ္္မုိ လက္မခံပါ။ 

အိမ္တြင္းႏ  င္ွ မိ့ မးႏိသတြင္းႏ အင္မ္းႏ ္္မႈ့ ဖ္ မ ေည  င္ွ ေဒ္ွ္်င္ေ့ မ ႔ ိ္မႈမ်မးႏ႔ ိ့္ ဖ္က္မခံပါ။ 

ဤ႔ ိမ္ႈမ်မးႏ သ္ိ ္် းႏလြဒ့္္ တိ္ေ မ့္္ ဖ္ ေ မ္္်မးႏ႔ ိ္ေိ် မိဒ္းႏမ႔ ိေ္ိ ေ မင္္် ိသင့္ ဖ္က္မခံပါ။ 

့ င္ ့ သိွမမသတ္ ့ င့္ိ ေ့ မ့္  တိေ္ မ္္ေ မ့္္ ဖ္ အ ၲရမ ္ ္်ေရမ္္ေဒ လ္ ရဲတ ္ ဲြ သ္ိ 000 ႔ င္ွ  သဒ္းႏေ္္ လက္မခံပါ။ 

င့ ိေငတးႏလ်မ  ရဲတ  ္ြ ဲ့ ဖ္ ိိတ္ု်ရၿ  းႏ  သိင္ဖ္အမးႏ မးႏ ိသင္ လ့ ဖ္က္မခံပါ။ 

အုမဲွ် လ ်ွိ်ိဳ ၀ ္္ တသိင္ င္ေေြးႏေ ြးႏမႈ  င္ွ အု်္္အလ္္အတြ္္ 1800RESPECT သ္ိ 1800 737 732 ႔ င္ွ  သဒ္းႏေ္္ လက္မခံပါ။ 

့ င္ အုမဲ ွိ္မးႏ႔ ဒ္တိ္ေ မ္္လသိအ  ္လ္ 131 450 သ္ိ  သဒ္းႏေ္္ လက္မခံပါ။ 

င့ ိေငတးႏလ် အိသိးႏရးရ(Australian Government) ့ ဖ္ မဖ့္ ဖ္ွ အေ႔ုအေဒတြင္မေသိ အိ
အိမ္တြင္းႏ  င္ွ မိ့ မးႏိသတြင္းႏ အင္မ္းႏ ္္မႈ သ္ိ ့ ဖ္းႏမုိ လက္မခံပါ။ 

အိမ္တြင္းႏ  င္ွ မိ့ မးႏိသတြင္းႏ အင္မ္းႏ ္္မႈတြင္ ေင္မ္္႐ိြ မႈ သ္ိ ႔ ိေ္ ဖေိလ်္္ ့ သိွမမသတ္ 
၎တသိွ႔ ေ းႏအ ၲရမ ္္င္းႏရ င္းႏမႈ သ္ိ ၿုိမ္းႏေ႔ုမ္္လ်္္ င္ငေ္ မ္တိ္ေ မ္္အမးႏ  ိဒ္းႏု်ွ်ိဳ ရ္ဒ္ ရဖ္႐ြ ္ေ့ မ အ႔ ွ်ိဳအမ္ ့ သ
့ သိွမမသတ္ ၿုမိ္းႏေ႔ု မ္္မႈမ်မးႏ  လ၀င့္ ဖ္က္မခံပါ။ အမိ္တြင္းႏ  င္ွ မိ့ မးႏိသတြင္းႏ အင္မ္းႏ ္္မႈတြင ္

• ႐သိ္္  ္္႔ုင္းႏ် 
• လဖ္ င္းႏဖိ္႔ုင္းႏ 
• င္င္ေ မ္ ့ သိွမမသတ္ မိ့ မးႏိသအမးႏ မရ မိ႔ ိ္လသိအ ေ့္ မ ေငြေင္းႏ္ိသ မေ းႏအ ္႔ုင္းႏ် 
•  သိင္င္ေ မ္အမးႏ မိတ္ေေြမ်မးႏ ့ သိွမမသတ္ မိ့ မးႏိသ  င္ွ ုဲြ မးႏ႔ုငး္ႏ် 
•  သိင္င္ေ မ္အမးႏ ေိမ္္မးႏ႔ုင္းႏ ့ သိွမမသတ္ အၿမဲ အ႔ ိရ္ မ ေ၀ ဒ္႔ုင္းႏ 
•  သိင္င္ေ မ္အမးႏ လိင္ေ္္ေိရဒ္ တြဒ္းႏအမးႏေ းႏ႔ုင္းႏ   င္ွ 
• ္ေလးႏမ်မးႏ ့ သိွမမသတ္ အိမေ္မြးႏတိရိရမဒမ္်မးႏအမးႏ ၿုမိ္းႏေ႔ု မ္္႔ု င္းႏတသိွ  လ၀င ္ိသင့္ ဖ္က္မခံပါ။ 

အမ်ိွ်ိဳးႏ့ မ းႏမ်မးႏတြင္ အမ်ိွ်ိဳးႏ့ မးႏ္ွဲ့ သိွ င္ တ္ဖ ေ့ မ အုြင္ွအေရးႏရ ိ့ ဖ္က္မခံပါ။ 
င့ ိေငတးႏလ် သိင္ငိတြင္ မ ေည့ ဖ္ အမ်ိွ်ိဳးႏ့ မ းႏ  င္ွ အမ်ွ်ိဳိးႏ့ မးႏမ်မးႏ သ္ိ တဒ္းႏတ္ ေ္္ေိ့ ဖ္က္မခံပါ။ 

လ္တသိင္းႏတြင္ ၎တသိွ႔ မိ့ မးႏိသမ်မးႏ် မိတ္ေေြမ်မးႏ  င္ွ ု်ိ္ု ငရ့္္ မ်မးႏ  င္ွ အ႔
အ႔ ွ်ိဳ့ ေ မေေမင္ၿ  းႏ ေ းႏအ ၲရမ ္္င္းႏရ င္းႏ့ ဖ္ွ ေ္္ေိေရးႏမ်မးႏ ေတြွ်္ိွ်ိဳုိိ မးႏရဒ္ အု
အုြင္ွအေရးႏရ ိ့ ဖ္က္မခံပါ။ အင္မ္းႏ ္္႔ု င္းႏ့ ဖ္ မဖ့္ ဖ္ွအုလမ ် မေ္မင္းႏ လက္မခံပါ။ ေသိးႏရြမးႏိြမ ႔ ွ်ိဳမ္ေ္္ေိ ုိရ႔ု င္းႏ ့ သိွမမသတ္  ိ
 ိုသိ္္ဒိ္ဒမေအမင္ ႔ ွ်ိဳလသ ္ုရိ႔ု င္းႏ သ္ိ မဖ့္္ မ ် ုြင္ွမ႔ ွ်ိဳ့ င္ွေ က္မခံပါ။ 
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္္ဖ  ိသင္ေ့ မ  မ္ေ္်းႏမႈအရ ိမဒမတတ့္ ဖ္ွ ၀ဒ္ေေမင္မႈမ်မးႏ င့ ိေငတးႏလ်တြင္ ရ ိ့ ဖ္က္မခံပါ။ 

1800RESPECT ့ ဖ္ င့ ိေငတးႏလ်  ိသင္ငိလသိးႏေသိင္ရမ လိင ္သိင္းႏေသိင္ရမ ္် းႏလြဒ္မႈ်  မိ့ မးႏိသတြင္းႏ  င္ွ အိ
အိမ္တြင္းႏ အင္မ္းႏ ္္မႈ တသိင္ င္ ေေြးႏေ ြးႏ ေရးႏ ၀ဒေ္ေမငမ္ႈ၀မဒ းရ(Australia’s national sexual assault, family and domestic 

violence counselling service) ႔ ိ့္ ဖ္က္မခံပါ။ ၎့ ဖ္ အုမဲွ်  လ ်ိွ်ိဳ ၀ ္္ 
တ ္လ  သဒ္းႏ  င္ွ အြဒ္လသိင္းႏ တသိင ္ငေ္ေြးႏေ ြးႏမႈ  င္ွ အု်္္အလ္္မ်မးႏ သ္ိ ေ းႏအ ့္ ဖ္က္မခံပါ။ အ်္ိေ းႏမ်မးႏ့ ဖ္ ့ 
 ့ င္ ေ႔ မ႔ ့ ဖ္ သ္ိ ဒမးႏေ မင္ၿ  းႏ ေမးႏုြဒ္းႏမ်မးႏ သ္ိ ေ႔ င္မးႏ္မ ့ င္ွ ေည့ ေသိင္ရမ ့ရိ မအတြင္းႏရ ိ အ႔ု မးႏ ေ 
ေ မ္္္္ ိ ွသိးႏေရးႏ ၀ဒ္ေေမငမ္ႈမ်မးႏ့ သိွ ့ င္ွအမးႏ လဲ္ေ႔ မင္းႏေ းႏ ိသင့္ ဖ္က္မခံပါ။ 

1800 737 732 သ္ိ  သဒ္းႏေ္္ လ ့ သိွမမသတ္ 1800RESPECT ၀္္ ္ေသိ္္ သ္ိ www.1800RESPECT.org.au တြင္ 
၀ငေ္ရမ္္င္ဖ္ွ႐ႈ လက္မခံပါ။  

့ င္ ိ္မးႏ႔ ဒ္တိ္ေ မ္္ လသိအ ္ လ့ လမးႏက္မခံပါ။ 
 မ့ မ႔ ဒ ္ င္ွ ိ္မးႏ႔ ဒ္ ၀ဒ္ေေမင္မႈ (Translating and Interpreting Service) (TIS) သ္ိ 131 450 ႔ င္ွ  သဒ္းႏေ္္ လက္မခံပါ။ ့ င

့ င္ အ႔ု မးႏ၀ဒေ္ေမငမ္ႈမ်မးႏ  င္ွ ေ့္္ ြ ္ရဒ္ TIS မ  ိ္မးႏ႔ ဒ္တိေ္ မ္္္ ့ င္ွအမးႏ ္္ဖ  ိသင္ လ့ ဖ္က္မခံပါ။ ့ သိွရမတြင္ TIS ့ ဖ္ 
တသိင္ င္ေေြးႏေ ြးႏ႔ု င္းႏ သ္ိ မေ းႏအ  ္လက္မခံပါ။ ဤေုဖေသိမႈမ်မးႏအမးႏလသိးႏ့ ဖ္ အုမဲွ႔ ိ္ၿ  းႏ လ ်ိွ်ိဳ ဝ ္္႔ ိ ္လ့ ဖ္က္မခံပါ။ 

http://www.1800respect.org.au/

