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အတင္းအအက်္္ အ္္်္္ေ်းပ င္း  င္္္္ေွ ငွး  ွ ္ အ္္်္္ေွပ င္း 

မည္သူ႔အိုမမို္အိမ္္ေ္ င္ပ် ္ျ္္အအက်္အိုင္ပ င္းသည္္ငသ
ငသွ္ေငတး ကတ င္္ႀအငး္ေ း္ေသ ္ပ်ွ္မစတွ္ ုပ ွ္သည္္သည္။ 

ငသွ္ေငတး ကတ င္္ပ် ည္သူမက းသည္္အိမ္္ေ္ ငပ္် မည္ မပ်  မည ္ င္္္မည္သူ႔အို္ အ္္်္မည္အို္  တ္ ်္ွ  ္္ေ္ း ကေ္ငအသည္္သည္။ 
်ုုံမ ျ္အ းပ င္္္တ္ းာင္္အမိ္္ေ္ င္ပ်  ္ျ္ အတ အ္္ ူ်ုဂၢိ  ္တွ္္ေေ အ္သည္္အသအ္္18   ွ ္္ ပ် ည္္ ်ငးပ ွ္္ မည္္သည္။္အ ကိ ်္ေသ ္အ္ေ
အ္ေပ အ္ေျမက းတ င္္အသအ္္16   ွ ္္ ္ေအက ္္ေသ ္ ူ်ုဂၢိ  ္တွ္္ေေ အ္သည္္အသအ္္က္္  
  ွ္ပ် ည္္ ်ငးသူတွ္္ေေ အ္အို္ အ္္်္ ိငု္သည္္သည္။္သို႔္ေသ ္္ဤအ္ေပ အ္ေျတ င္္တ္ း႐ုုံး္အမျိ္႔တွ္္်္္ ိုအ်္သည္္သည္။္ 

 အ္္်္္ိမ္းပမ းမစပ်  ္ျ္္္မည္သူ႔အိုမမို္တ ျ္းအ း္ေ်းပ င္း ္  ိမ္း္ေပ  အ္ပ င္း္သို႔မခုတ္္  ည္္ွ းပ င္းသည္္ငသ
ငသွ္ေငတး က္ဥ်္ေဒ  င္္္မျ္႔အကင္သည္္သည္။္အတင္းအအက် ္္ အ္္်္္ိမ္းပမ းမစတွ္ ုအို္တိုအ္တ ျ္းအ း္ေ်းပ င္း္သု
သို႔မခုတ္္အူညငွငွ ဥ္ပ င္း  င္္္အအေ္၍္သင္သည္္ ု္ံ သည္္္သ း္ေအ ငမ္ခုတ္  ကင္္အတ
အတင္းအအက်္္ အ္္်္္ိမ္းပမ းမစတွ္ ု္ ္်၏ ပါဝင္သူပ ွ္ပ င္းသည္ ည္း္ဥ်္ေဒ  င္္္မျ္႔အကင္သည္္သည္။္၎သည္္
တ္ းဝင္ပ ွ္္ေသ  ္ေဥ္္ေအကးမစ  င္္မိုင္္ေသ  ္င သ ္ေ္း  င္္္သအ္မိုင္္ေသ ္ အ္္်္္ိမ္းပမ းမစမက း  င္္္သအ္မိုင္သည္္သည္။ 

 ူ်ုဂၢိ  ္  ွ ္္ေေ အ္ွ ုုံးအ္  တ္ ်္ွ   အိမ္္ေ္ င္ပ် ္ျ္္သ္ေင တူညငမစ္္ေ်
္ေ်းသည္္္မိငမက းအ္္ေ်းွ း္ေသ ္ အ္္်မ္စမ  ္အတ
အတင္းအအက်္္ အ္္်္္ေွပ င္း  င္္္အွ ပ် းပ  းျ းသည္္သည္။္မိငမက းအ္္ေ်းွ းသည္္္ အ္္်္မစမက းမ  ္ငသ
ငသွ္ေငတး ကတ င္္တ္ းာင္သည္္သည္။ 

သင္ သို႔မခုတ္ သင္သိ္ေသ သူ တွ္္ေေ အ္္ေေ အ္သည္ အ ၲ္ ေ္ အက္ေ္ အ္္ေျ်၏ ပါအ ္ွတ်္ ွ ်အို 000 ပ င္္  ုျ္းမအ္်၏ ပါ္သည္။ 

ငသွ္ေငတး ကမ  ္ွတ် ္ ွ် သည္ ွိတ္ က္ ် ငး ေုုံငအည္အ း္ း ုိင္်၏ ပါသည္္သည္။ 

သင္ အ မွ ္ွအ းပ်ျ္တွ္္ေေ အ္ ိုအ်္် ၏ ပါအ 131 450 အို  ုျ္းမအ္်၏ ပါ္သည္။ 

အတင္းအအက်္  အ္္်္္ေ်းပ င္းအတ အ္ တွ္ွုုံတွ္္ေေ အ္အ း္္ေျ အ္ ိုင္ငုံတွ္ ုသို႔္
္ေ ခ္ေမ င္သ  းပ င္း သို႔မခုတ္ ်ုိ႔ပ င္း သို႔မခုတ္ တွ္ွုုံတွ္္ေေ အ္အ း ဤသို႔္ေမ င္္ အ္္ျ္ 
 ု်္္ေမ င္္ေွပ င္းသည္ တ္ းဥ်္ေဒ  င္္ မျ္႔အကင္သည္္သည္။ 
တွ္ ၏ ပါတွ္္ ုံတ င္္အတင္းအအက်္္ အ္္်္္ေွ္ျအ္တ အ္္ ူမက းအို္၎တို႔္္အ ိုမ ၵ  င္္္မျ
မျ္႔အကင္ ကအ္္ ိုငင္ု္ံ ်ပ္  းသို႔္္ေ ခ္ေမ င္သ  းပ င္း္ ု္ံ သည္္သို႔မခုတ္္ ိငု္ငု္ံ ်ပ္  းသို႔္သ  း္ျ္  ည္္ပ  းပ င္း ုံငအ္သည္္သည္။္၎သည္္
တ္ းဥ်္ေဒ  င္္္မျ္႔အကင္ ်ငး္္ေ္ င္သ င္းအအကဥ္း က္ းပ င္း္ ု္ံ  ုိင္သည္္သည္။ 

သင္္သို႔မခုတ္္သင္သိ္ေသ သူ္တွ္္ေေ အ္္ေေ အ္သည္္အ ၲ္ ေ္္အက္ေ္ အ္္ေျ်၏ ပါသ  း္သည္။ 

သင္္သို႔မခုတ္္သင္သိ္ေသ သူ္တွ္္ေေ အ္္ေေ အ္သည္္အတင္းအအက်္္ အ္္်္္ေ်းပ င္း္သို႔မခုတ္္္ေွ
္ေွ ွငးွ  ္ အ္္်္္ေွပ င္း္အ ၲ္ ေ္္အက္ေ္ အ္္ေျ်၏ ပါ အအူအညင္ေူ္ျအ္တ အ္္ငသွ္ေငတး က္ဗခိုအွုိး္္္ွတ် ္ ွ႔(Australian 

Federal Police) (AFP) အို္131 237 (131AFP) ပ င္္္မအ္သ ေ္ ိုင္် ၏ ပါသည္္သည္။္ 

AFP္သည္္သင္္အ း္္ေငးအင္း ုုံ  ုံ ္ေအ င္္္ း ုိင္သည ္္အျဥငး္အႀအုံဥ  ္္ေ်း ိုင္သည ္္္ေျ
္ေျ္ ္ိုင္ င္း ္္ေင ္ေငအး္ေ္ အ္်ုံမ္စ ္တိုင္်င္္ေမ း္ေ  းပ င္း  င္္္ဥ်္ေဒ္ေ္း္   င္္္ ူ
 ူာငမ္စမိုင္္ ္အႀအုံဥ  ္အ္ွသို႔္ေသ ္အပ  း္်ုံ္်ုိး္ေ္ အ္အူ္ေ္း္ာျ္္ေမ ငမ္စမက းသို႔္သင္္အ း္ သင့္အား 
 သင့္အား ွ္ေပ် င္း္ေ်း ုိင္် ၏ ပါသည္္သည္။္္်္္ေမ င္းအ ကအ္အ အ္မက းမ  ္www.afp.gov.au ္  ိAFP ာအင္မ္ုိအ္တ င္ ္ ိ် ၏ ပါသည္္သည္။ 

http://www.afp.gov.au/
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အူညင ိုင္္ေသ ္အပ  းာျ္္ေမ င္မစမက း္ငသွ္ေငတး ကတ င္္္ ိသည္္သည္။ 
အၽ  ု္်္္ ္္ေအ ငး္အငပ္်   (My Blue Sky)္သည္္အတင္းအအက်္္ အ္္်္္ိမ္းပမ းမစ္အ အ ေ္တ းမငး္ေ္း ္သတ
သတင္းအ ကအ္အ အ္ ္ သင့္အား ွ္ေပ်  င္း်ုိ႔္ေ်းမစမက း  င္္္အ မွ္္ဥ်္ေဒ္ေ္း္ ္အႀအုံဥ  ္တို႔အို္္ည္ွ ူး္ းသည္္္ငသ
ငသွ္ေငတး က္္ ိငု္ငုံ ုုံးမိုင္္ ္ာအ္င္မိုအ္  င္္္အအူအညင္ေ်း္ေ္း္ ျု္း ိုင္းပ ွ္သည္္သည္။ 

(02) 9514 8115 အို္ ျု္းမအ္်၏ ပါ ္0481 070 844 အို္သတင္းွအ း္္ေ်း်ုိ႔်၏ ပါ ္help@mybluesky.org.au 

အို္အငး္ေမး ္္္ေ်း်ုိ႔်၏ ပါ္သို႔မခုတ္္My Blue Sky ာအင္မ္ုိအအို္ www.mybluesky.org.au တ င္္ဝင္္ေ္ အ္ငအည္္စ််၏ ပါ္သည္။ 

1800RESPECT သည္ င္သွ္ေငတး က္ ိငု္ငုံ ုုံးမိုင္္ ္ ိင္် ုိင္းမိုင္္ ္အက း  ျ္မစ ္မိသ းွုတ င္း  င္္္အိ
အိမ္တ င္း္အငအမ္း အ္မစ္တိုင္်င္္္ေမ း္ေ  း္္ေ္း္ာျ္္ေမ ငမ္စ၀ ျ္(Australia’s national sexual assault, family and domestic 

violence counselling service)္ပ ွ္သည္္သည္။္၎သည္္အ မွ ္္  ကိ ်ာ အ္္
တေ္ င ုျ္း  င္္္အ ျ္ ိုင္း္တိုင္် င္္ေမ း္ေ  းမစ  င္္္အ ကအ္အ အ္မက းအို္္ေ်းအ်္သည္္သည္။္အႀအုံ္ေ်းမက းသည္္သ
္သင္္္ေပ်  ပ် သည္အို္ျ း္ေ္ င္ ် ငး္္ေမး  ျ္းမက းအို္္ေပ ငအ းအ ္သင္္္္ေဒသမိုင္္ ့္္ိေ အတ င္း္ ိ္အပ  း္္ေ္
္ေ္ အ္အူ်ုံ္် ုိး္ေ္း္ာျ္္ေမ ငမ္စမက းသို႔္သင္္အ း္ သင့္အား ွ္ေပ် င္း္ေ်း ုိင္သည္္သည္။ 

1800 737 732 အို္ ုျ္းမအ္်၏ ပါ္သို႔မခုတ္ 1800RESPECT ာအ္င္မိုအ္ အို္www.1800RESPECT.org.au တ င္္
ာင္္ေ္ အ္ငအည္္႐စ်၏ ပါ္သည္။္ 

သင္္ွအ းပ်ျ္တွ္္ေေ အ္္ ိုအ်္်၏ ပါသ  း္သည္။ 

င သ ပ်ျ ္ င္္္ွအ းပ်ျ္္ာျ္္ေမ င္မစ(Translating and Interpreting Service) (TIS) အို္131 450 ပ င္္္ ုျ္းမအ္်၏ ပါ္သည္။္သင
သင္္အပ  းာျ္္ေမ ငမ္စမက း  င္္္မအ္သ ေ္္ျ္္TIS မ ္ွအ းပ် ျ္တွ္္ေေ အ္အ္သင္္အ း္အူညင ုိင္်၏ ပါသည္္သည္။္သို႔္ တ င္ TIS္သည္္
တိုင္်င္္ေမ း္ေ  းပ င္းအို္မ္ေ်းအ်္် ၏ ပါ္သည္။္ဤ္ေ ခမိုမစမက းအ း ုုံးသည္္အ မွ္ပ ွ္ ်ငး္  ကိ ်ဝ အ္ပ ွ္် ၏ ပါသည္္သည္။ 

အတင္းအအက်္္ အ္္်္ပ င္း  င္္္်တ္သအ္၍္်ိုမုိသိ ို်၏ ပါအ 

ပ်ည္္ ္ွေ္း္၀ ျ (Department of Home Affairs) ာအင္မ္ုိအအို္ www.homeaffairs.gov.au တ င္္ာင္္ေ္ အ္ငအည္္္စ် ၏ ပါ ္
“forced marriage” အို္္  ္ေ  ်၏ ပါ္သည္။ 

mailto:help@mybluesky.org.au
http://www.mybluesky.org.au/
http://www.1800respect.org.au/
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/partner-onshore/family-violence-and-your-visa

