မိသ ားစုတြင္ား

အၾမ္ား ၾ္မႈႏွင္င အၾင္က

အသစကအတားလဗီဇာတြင္ က္နုိင္ ္္

တြၾ္ အၾင္က

႐ုိင္ားစုိင္ားကသ ္ၾ္္ာက ား ိ ္္ မလုိ
အသစကအတားလဗီဇာတင
ြ ္

မ
ိ ္တြင္ားႏွင္င မိသ ားစုတြင္ား

္ ေဖာ မဗီဇာ ား
္ေဖာ ျ င္င က္နုိင္သူမဗီဇာ ားသည္ င္ငသဖား

အ္ကအေပ။
အၾမ္ား ၾ္မႈၾို လၾ္မုာအလေပ။

အၾင္ ၾ္တစ္ကယ ၾ္္ မိသ ားစုုင္မဗီဇာ ား သုိမ႔ုတ္ အ္႐ြ

တြင္ားမ

ျု ားအုးပုဂၢိလလ္မဗီဇာ ားသည္ သင္င ေဖာ

္

္င္င တ္္ားၾုိ မိုိမ္ားကျု ၾ္ႏွိုငက
္ အေပ။
ၾယ္၍ သင္သည္ ယ ယဖ အၾင္က

္ေဖာ တစ္ုု ု ုတိယတ္္ားစ ား 309 သုိမ႔ုတ္ 820)

သုိမ႔ုတ္ ကမဗီဇာ ္မ္္ားန ားကသ လၾ္နအ္နိမ္ားျမ ားမႈ ေဖာ ၾုိ ၾုိင္က္ င္န ားိအဖား( ုတိယတ္္ားစ ား 300) မိသ ားစုတြင္ား
ၾ္မႈၾို ကတြတြၾာလၾ သင္င ္ၾ္္ာက ား

္ုာားသတ္ုးငအလၾ သင္င

801) ကလဗီဇာ ၾ္န ားမႈၾုိ ္ၾ္လၾ္လုအ္က္ င္မႈၾိုသင္င

ိမးတမ္ား အၾင္က

အၾမ္ား

္ေဖာ ု ုတိယတ္္ားစ ား 100 သုိမ႔ုတ္

ားုြငငျ္ အလ ္္ အသစကအတားလဗီဇာင က းတကျအ င္ားက္နုိင္မႈ းအက မ

မဗီဇာ ားတြင္ ျအပ ္္ားုဗီဇာၾမ
္ ဗီဇာ ား ိသည္ေပ။

သင္ သုိမ႔ုတ္ သင္သက
ိ သ သူ တစ္ကယ ၾ္ကယ ၾ္သည္

ႏွၲ

ယ္ ၾဗီဇာက

အသစကအတားလဗီဇာမ းတအ္ တြး သည္ စိတ္ုဗီဇာ ိအဖား ယုာအၾည္
ုမးင္ လဗီဇာလိ တုၾ္ တုိင္အင္က္ြားကႏွြားမႈႏွင္င
သင္

အသစကအတားလဗီဇာ
မည္သည္င

ုဗီဇာၾ္ လၾ္

ၾ္က္အလၾ းတအ္ ြတး ၾုိ 000 ျ င္င ု္္ား္ၾ္အလေပ။
ားန ားႏွိုင္အလသည္ေပ။

တြၾ္ 1800RESPECT ၾုိ 1800 737 732 ျ င္င ု္္ား္ၾ္အလေပ။

ုမးင စၾ ားျအ္္တစ္ကယ ၾ္လို အ္အလၾ 131 450 ၾုိ ု္္ား္ၾ္အလေပ။

စုိား ုAustralian Government) သည္

ကျု

က္တြင္မ္ုိ

ိမ္တင
ြ ္ားႏွင္င မိသ ားစုတြင္ား

ိမ္တြင္ားႏွင္င မိသ ားစုတြင္ား

အၾမ္ား ၾ္မႈၾုိ သည္ားမုာအလေပ။

အၾမ္ား ၾ္မႈသည္ းအက ႏွင္င ္္္ၾဗီဇာင္ကသ ျအစ္မမ
ႈ ဗီဇာ ားျ စ္သည္ေပ။

ဤျအစ္မမ
ႈ ဗီဇာ ားၾုိ ၾဗီဇာ ားလြ္္သူတစ္ကယ ၾ္သည္ ကယ ၾ္ဗီဇာ ားျ စ္ကစ္ မိ္္ားမျ စ္ကစ ကန င္ၾဗီဇာႏွိုင္သည္ေပ။
ိမ္တင
ြ ္ားႏွင္င မိသ ားစုတြင္ား
ျ စ္ကအေကစလဗီဇာၾ္ အၾင္က

အသစကအတားလဗီဇာတြင္

အၾမ္ား ၾ္မႈသည္ က
္တစ္ကယ ၾ္

ား ႏွၲ

ယ္ၾင္ား င္ားမႈ သုိမ႔ုတ္ သုုုဗီဇာမ္ားသ

ား နိ္္ားုဗီဇာလအ္ ္္ ည္႐ြယ္ကသ

ိမ္တြင္ားႏွင္င မိသ ားစုတြင္ား

ျအလ

တြၾ္ ကအၾ ၾ္႐ာြတမႈၾုိ ျ

မူ သုိမ႔ုတ္ ိုိမ္ားကျု ၾ္မမ
ႈ ဗီဇာ ား ျ စ္သည္ေပ။

အ

အၾမ္ား ၾ္မႈၾုိ ကတြြၾာလက္ကသ မည္သူမ္ုိသည္ အင
အငာအိုားက ား ု္္က္ င္မႈပ ္မဗီဇာ ားနာမ
သင္င ေဖာ သုိမ႔ုတ္ လူုင္မႈ
္ၾ္္ာက ား
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ၾူ

ညဖ ယူႏွိုင္အလသည္ေပ။

္င္င တ္္ားသည္ မည္သိအင္
ု
ိက္ကစၾ မူ သင္

္ုာားသတ္ိအဖားသည္ျ စ္ကစ္

္ုာားမသတ္ကသားသည္ျ စ္ကစ သင္

ၾူ

ၾူ

ညဖ ယူႏွိုင္အလသည္ေပ။

ညဖ ယူႏွိုငအ
္ လကသားသည္ေပ။

1800RESPECT သည္ အသစကအတားလဗီဇာ ႏွိင
ု ္ငာလုာား္ုိင္
ိမ္တင
ြ ္ား

လိငအ
္ ိင
ု ္ား္ုိင္

ၾဗီဇာ ားလြ္္မ္ႈ မိသ ားစုတြင္ားႏွင္င

အၾမ္ား ၾ္မႈ တုိင္အင္ က္ြားကႏွြား က ား ု္္က္ င္မႈပ ္ ုAustralia’s national sexual assault, family and domestic

violence counselling service) ျ စ္သည္ေပ။ ၎သည္
တယ္လဖ ု္္ားႏွင္င

ြ္္လိင
ု ္ား တုိငအ
္ င္က္ြားကႏွြားမႈႏွင္င

ုဗီဇာၾ္

ုမး္င လဗီဇာိလတုၾ္
လၾ္မဗီဇာ ားၾုိ ကအား အ္သည္ေပ။

သင္ ကျအ ျအသည္ၾို ္ ားကန င္ိအဖား ကမားုြ္္ားမဗီဇာ ားၾုိ ကျ အၾ ားၾ သင္င က သ္ုိင္
ကန ၾ္ၾူအအ
ာင ိားု က ား ု္္က္ င္မႈမဗီဇာ ားသုိ သင္င

ြၾာကအားမဗီဇာ ားသည္ သ

့ ိယ

တြင္ား ိ

ျု ား ကန

ား လးးကျအ င္ားကအားႏွိုင္သည္ေပ။

1800 737 732 ၾုိ ု္္ား္ၾ္အလ သုိမ႔ုတ္ 1800RESPECT ုၾ္
ုင္က

ိ

္္ုိၾ္ ၾုိ www.1800RESPECT.org.au တြင္

ၾ္အၾည္င႐ႈအလေပ။

သင္ စၾ ားျအ္္တစ္ကယ ၾ္ လုိ

အ္အလသလ ားေပ။

သ ျအ္္ႏွင္င စၾ ားျအ္္ ု္္က္ င္မ(ႈ Translating and Interpreting Service) (TIS) ၾုိ 131 450 ျ င္င ္
ု ္ား္ၾ္အလေပ။ သင
သင္

ျု ားု္္က္ င္မႈမဗီဇာ ားႏွင္င ္ၾ္သြယ္ ္္ TIS မ စၾ ားျအ္္တစ္ကယ ၾ္ၾ သင္င

တုိင္အင္က္ြားကႏွြားျုင္ားၾုိ မကအား အ္အလေပ။ ဤကုေ္ုိမမ
ႈ ဗီဇာ ား

မိသ ားစုတြင္ား

အၾမ္ား ၾ္မႈႏွင္င အတ္သၾ္၍

ားလုာားသည္

ုဗီဇာၾ္

ား ၾူညႏွ
ဖ ိုင္အလသည္ေပ။ သုိ

တြင္ TIS သည္

ုမးငျ စ္ိအဖား လဗီဇာိလတဝၾ္ျ စ္အလသည္ေပ။

လၾ္မဗီဇာ ား အိုမိုလုိ

အ္အလၾ

သင္ငတြင္ ေဖာ တစ္ုု ိအလၾ
မိသ ားစုတင
ြ ္ား

အၾမ္ား ၾ္မႏွ
ႈ င္င ေဖာ ႏွင္င အတ္သၾ္ကသ နအ္က္ င္ သတင္ား ုဗီဇာၾ္ လၾ္မဗီဇာ ားမ ျအည္နက
း ားပ ္ ုၾ္

www.homeaffairs.gov.au တြင္ ိအလသည္ေပ။
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္
္ ုိၾ္

