
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ သင္တန္း

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ ဥပေဒ

ၾသစေၾတးလ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ ဘာသာေရးေနာက္ခံမ်ဳိးစံုရွိၾကေသာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ၾကသူမ်ားရွိရာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕ 
အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိးမ်ား၌ လူအားလံုးကို စည္းလံုးညီညြတ္ေစေသာ အမ်ားဆိုင္ စံတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ သေဘာတရားမ်ား 
အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ လူမ်ားအားလံုး ဥပေဒေဘာင္ တစ္ခုတည္းအတြင္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ကြဲျပားျခားနားေသာ ဘာသာတရားမ်ား ႏွင့္ 
ယဥ္ေက်းမႈမ်ားဆိုင္ရာ က်င့္သံုးမႈမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ ေလာကုတၱရာအေျချပဳ ဥပေဒစနစ္ႏွင့္ အတူယွဥ္တြဲလ်က္ တည္ရွိေနပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး၌ မိမိတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေဖာ္ၾကဴးပိုင္ခြင့္ရွိၾကပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လည္း 
ၾသစေၾတးလ်ား၏ လူမႈဘဝေနထိုင္ေနပံုကို အေထာက္အပံ့ျပဳရာ သေဘာတရားမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္တူ စံတန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္မႈမ်ားအား 
ထိန္းသိမ္းေပးၾကရန္ လူတိုင္းအေပၚ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါသည္။  

ရည္မွန္းခ်က္တူ စံတန္ဖိုးမ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။

• ေျပာဆိုေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း
• သင္းဖြဲ႕ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း
• စု႐ံုးေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း
• ဘာသာေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း
• သြားလာလႈပ္ရွားေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈရွိျခင္း
• လူတစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာကို ေလးစားမႈရွိျခင္း
• တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း
• ပါလီမန္ႏွင့္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီ
• လိင္မေရြး၊ ဇာတိႏိုင္ငံမေရြး၊ ဘာသာေရးေနာက္ခံမေရြး၊ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိးေနာက္ခံမေရြး၊ လူတစ္ဦးခ်င္းအတြက္ ညီတူမွ်တူ အခြင့္အေရးရွိျခင္း၊
• ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကြဲျပားျခားနားခ်က္ကို လက္ခံမႈရွိျခင္း၊
• အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ တရားမွ်တစြာ သေဘာထားဆက္ဆံလုပ္ကိုင္မႈ၊ ခ်ဳိ႕ငဲ့ေနၾကသူမ်ားအေပၚ စာနာေထာက္ထားမႈတို႔ကို သိုင္းခ်ဳံသည့္ 

တန္းတူညီမွ် စိတ္ဓာတ္ေမြးျမဴထားရွိျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ျခင္း
သင္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေရာက္လာၿပီးေနာက္၊ သင္သည္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းေပါင္းမ်ားစြာမွ အရာရွိမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံလုပ္ကိုင္ရပါလိမ့္မည္။ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ပီပီ ႏွင့္ တရားမွ်တစြာ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အရာရွိမ်ားအား တင္းၾကပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ 
ေဘာင္ခတ္ထားပါသည္။ ပိုၿပီးေကာင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရရွိလိမ့္မည္ဟု ထင္ျမင္ၿပီး၊ အရာရွိမ်ားအား ေငြမေပးကမ္းပါႏွင့္။ ၎မွာ တရားဥပေဒႏွင့္ 
ဆန္႔က်င္ပါသည္။ ေငြေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မည္သည့္ လာဘ္လာဘမ်ဳိးကိုမဆို ေပးကမ္းျခင္းေၾကာင့္၊ ၎၏ အက်ဳိးဆက္အျဖစ္ သင့္အား 
ရာဇဝတ္ေၾကာင္းအရ အေရးယူႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ၾသစေၾတးလ်ား ရဲအဖြဲ႕
ၾသစေၾတးလ်ား ရဲမ်ားသည္ အစိုးရ၏ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး၊ လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း၌ ေအးခ်မ္းၿငိမ္သက္မႈကို ထိန္သိမ္းေပးရန္ ႏွင့္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈကို အားေပးတိုးျမႇင့္ေပးရန္ ကူညီၾကပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုစီ၌ ကိုယ္စီကိယ္ငွ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားရွိၾကၿပီး၊ “ၾသစေၾတးလ်ား 
ဖယ္ဒရယ္(ျပည္ေထာင္စု) ရဲတပ္ဖြဲ႕” (Australian Federal Police)သည္ တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ 
ေဒသတစ္ခုစီအၾကား ဥပေဒမ်ားမွာ ကြာျခားၾကပါသည္။ ရဲသည္ ျပစ္မႈကို တားဆီး၍ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါသည္၊ အသက္ ႏွင့္ ဥစၥာပစၥည္းကို 
ကာကြယ္ေပးပါသည္၊ ျပစ္မႈဥပေဒကို အာဏာတည္ေစပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္  စစ္တပ္၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သင္သည္ 
ရဲကို မေၾကာက္ရြံ႕သင့္ပါ၊ သို႔ေသာ္ သူတို႔အား ေလးစားရန္၊ သူတို႔၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုင္း၌ နားေထာင္ၿပီး လိုက္နာရန္ မေမ့ပါႏွင့္။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ဥပေဒမ်ား
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသူ/သားမ်ားအားလံုး၊ ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္ေနၾကသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ား တရားဥပေဒစနစ္သည္ အစိုးရထံမွ  သီးျခားလြတ္လပ္မႈရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင့္ထံ၌ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္
ၿပီး ေမးခြန္းမ်ားတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက၊ သင့္ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူကို ေမးရန္ ေသခ်ာပါေစ၊ သို႔မွသာ ဥပေဒမ်ားသည္ 
သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုတို႔အေပၚ မည္ကဲ့သို႔ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိျခင္းကို သင့္အေနႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ သင့္အား 
အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ ဥပေဒမ်ား တည္ရွိေနျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုမွာ သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုအား ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာထားႏိုင္ေရးအတြ
က္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံဥပေဒအခ်ဳိ႕အား သိလွ်င္၊ ၎သည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ သင့္လူေနမႈဘဝအသစ္၌ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိစြာ ေနထုိင္ႏိုင္ေရးတြင္ 
သင့္အား အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။



တန္းတူညီမွ်ရိွျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ 
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဥပေဒအရ လူမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ်ျဖစ္ၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး၌ ေလးစားမႈ ခံပိုင္ခြင့္၊ တရားမွ်တစြာ 
ႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ရွိရွိ ဆက္ဆံခံပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ၎သည္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရး၊ ေနရာထိုင္ခင္း၊ (ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒအတြင္း) 
ဘာသာေရး လြတ္လပ္မႈ၊ ပစၥည္းမ်ားဝယ္ျခင္း၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ဘဏ္မ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူျခင္း၊ အာဏာပိုင္မ်ား၏ 
ထိန္းသိမ္းခံရမႈ သို႔မဟုတ္ ဖမ္းဆီးခံရမႈ က႑မ်ား - ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိပါသည္။ မည္သူကိုမွ် ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ခြဲျခား၍ 
မဆက္ဆံႏိုင္ပါ။ 
• လိင္
• လူမ်ိဳး / လူမ်ိဳးစု
• ဇာတိႏိုင္ငံ
• အသက္အရြယ္
• အိမ္ေထာင္ေရး အေျခအေန
• ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနျခင္း
• ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္
• မသန္စြမ္းမႈ
• လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ တိမ္းညြတ္မႈ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

ဘာသာေရး ႏွင့္ တရားဥပေဒ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ တရားဝင္ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုးကြယ္ရာဘာသာဟူ၍ မရွိဘဲ၊ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ 
ဘာသာကို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ခြင့္ရွိပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ က်င့္ႀကံကိုးကြယ္သည့္ သာသနာမ်ားမွာ ခရစ္ယာန္၊ ဗုဒၶ၊ အစၥလာမ္၊ ဂ်ဴး၊ 
ဟိႏၵဴ အပါအဝင္ အျခားသာသနာမ်ား အေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲဆန္႔က်င္မႈ မရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး၊ 
လူမ်ားအေနႏွင့္ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ ထံုးစံမ်ား ႏွင့္ ဓေလ့မ်ားအား က်င့္ႀကံႏိုင္ၾကပါသည္။ ဘာသာေရးဥပေဒမ်ားကို 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဥပေဒမ်ားအရ အသိအမွတ္မျပဳဘဲ၊ ၾသစေၾတးလ်ား ဥပေဒေၾကာင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္၌ လံုးဝမသြင္းထားပါ။

အၾကမ္းဖက္ျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ
အျခားလူတစ္ဦးအေပၚ အၾကမ္းဖက္က်ဴးလြန္သည့္ လုပ္ရပ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈရွိပါသည္။ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္က်ဴးလြန္မႈသည္ 
ရာဇဝတ္ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာ ႀကီးေလးျပင္းထန္ပါသည္။ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ - အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး၊ ကေလး သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ - 
အေပၚမဆို အၾကမ္းဖက္ျခင္းသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။

အိမ္တြင္း၌ ႏွင့္ မိသားစုအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈ
ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရသည္ အိမ္တြင္း၌ ႏွင့္ မိသားစုအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈကို မည္သည့္အေျခအေနတြင္မွ်မဆို သည္းမခံပါ။ အိမ္တြင္း ႏွင့္ 
မိသားစုအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈသည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ဤျပစ္မႈမ်ားအား က်ဴးလြန္သူ၊ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ 
အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊ ေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္တြင္း၌အၾကမ္းဖက္မႈ ႏွင့္ မိသားစုအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈတြင္ ပါဝင္သည္မွာ ၾကင္ေဖာ္ (အမ်ဳိးသား 
သို႔မဟုတ္ အမ်ဳိးသမီး) သို႔မဟုတ္ ကေလးအား ၎တို႔၏ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ ေကာင္းက်ဳိးသုခအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာက္ရြံ႕ေစကာ သို႔မဟုတ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ကာ ထိန္းခ်ဳပ္စိုးမိုးရန္ ရည္ရြယ္၍လုပ္ေသာ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းျပဳမူလုပ္ေဆာင္မႈ 
သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားသည္ လူႀကီးတစ္ဦး၊ ကေလး သို႔မဟုတ္ ဥစၥာပစၥည္းအား ရည္ရြယ္ဦးတည္၍လုပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ၎တြင္ ႐ိုက္ပုတ္ျခင္း၊ 
ထိုးႏွက္ျခင္း၊ မြန္းၾကပ္ေစျခင္း၊ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္အား မရွိမျဖစ္ သံုးစြဲရမည့္ေငြကို ေပးရန္ျငင္းဆိုျခင္း၊ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္အား 
မိတ္ေဆြမ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုႏွင့္ အဆက္အသြယ္ျဖတ္ သီးျခားထားျခင္း၊ ေစာ္ကားျခင္း၊ ကေလးမ်ားအား ထပ္ကာထပ္ကာ ေဝဖန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း တို႔ပါဝင္ၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဤကိစၥမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ေသာ စာနာသိတတ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.1800RESPECT.org.au ၌ ၾကည့္ပါ။

ဗလကၠာရျပဳျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ မည္သူကိုမဆို ဗလကၠာရျပဳျခင္းသည္ တရားဥပေဒမဲ့ပါသည္။ ဗလကၠာရျပဳသူ၊ အမ်ဳိးသားျဖစ္ေစ၊ အမ်ဳိးသမီးျဖစ္ေစ၊ 
ေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္။ ဗလကၠာရျပဳျခင္းသည္ ကာမပိုင္း သေဘာေဆာင္ေသာ ကာယပိုင္းဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ 
ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္ သို႔မဟုတ္ ဇနီး/ခင္ပြန္းအပါအဝင္ အျခားသူတစ္ဦးအား သူတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္မရွိဘဲ ရည္ရြယ္ဦးတည္လုပ္ျခင္းျဖစ္ပါသ
ည္။ ဗလကၠာရျပဳျခင္းတြင္ မုဒိမ္းက်င့္ျခင္း၊ မည္သူႏွင့္မဆို ကာမဆက္ဆံမႈ သို႔မဟုတ္ ကာမဆက္ဆံမႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼလုပ္ျခင္း၊ 
သူတစ္ဦးဦးအား ညစ္ညမ္းစာေပ၊႐ုပ္ရွင္ ၾကည့္ရန္၊ ၎တြင္ပါဝင္ရန္၊ လိင္ စပ္ယွက္ေနသည္ကို ၾကည့္႐ႈရန္၊ အတင္းအဓမၼလုပ္ခိုင္းျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ 
ကေလးတစ္ဦးႏွင့္ လိင္စပ္ယွက္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ျခင္း -  တို႔ပါဝင္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဤကိစၥမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္ေသာ
စာနာသိတတ္မႈရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.1800RESPECT.org.au ၌ 
ၾကည့္ပါ။

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


ကေလးအေပၚ မေတာ္မတရားျပဳျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ
ၾသစေၾတးလ်ားဥပေဒအရ ကေလးမ်ားအား မေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္း ႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔မွ ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ 
မေတာ္မတရားျပဳျခင္းတြင္ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ကာမပိုင္းဆိုင္ရာ မေတာ္မတရားျပဳျခင္းမ်ားပါဝင္ပါသည္။ ကေလးအေပၚ 
မေတာ္မတရားျပဳျခင္း ပံုစံအမ်ဳိးအစား အားလံုးသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေလးနက္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအမႈကိစၥမ်ား၌ 
မေတာ္မတရားျပဳခံေနရေသာကေလးအား ကာကြယ္ေပးရန္အတြက္ အစိုးရက ကေလးအား သူ႔မိသားစုထံမွ ခြဲထုတ္သြားႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ 
ျပည္သူမ်ားက ကေလးတစ္ဦး မေတာ္မတရားျပဳခံေနရသည္ကို သိျမင္လွ်င္၊ သို႔မဟုတ္ ထိုသို႔ျဖစ္ေနသည္ဟု သံသယရွိလွ်င္၊ ၎တို႔သည္ 
ဥပေဒအရ ဤကိစၥကို ရဲအား မလုပ္မေန တိုင္တန္းရပါမည္။

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ကေလးမ်ားအား႐ုိက္ႏွက္ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ထုိးႏွက္ျခင္းမ်ားအားျဖင့္ စည္းကမ္းေပးျခင္းကုိ လက္မခံပါ။ 
မိဘမ်ားအေနႏွင့္ ၾကမ္းတမ္းစြာ မဆက္ဆံဘဲ ကေလးမ်ားအား စည္းကမ္းေပးနည္းမ်ားကုိ ေလ့လာသင္ၾကားရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ 
မိဘမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ ကေလးမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ အျခားေသာ မိသားစုဝင္မ်ား၊ လူမႈအဖြ႕ဲအစည္းဌာနမ်ား ႏွင့္ 
ကေလးထိန္းဌာနမ်ားထံမွ အပုိေဆာင္း အေထာက္အပ့ံကုိ ရရိွႏုိင္ၾကပါသည္။ မိဘအုပ္ထိန္းျခင္းပညာႏွင့္ စပ္ဆုိင္ရာ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္မ်ား 
ႏွင့္ အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိ ရပ္ကြက္ေကာင္စီမ်ား၊ လူမႈေရးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားမ်ား၊ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏုိင္သည့္ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ 
ေက်ာင္းမ်ား၊ “ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံ မိသားစုမ်ားအား ေလ့လာေရး အဖြ႕ဲအစည္း” (Australian Institute of Family Studies) ၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ 
က့ဲသုိ႔ေသာ ေနရာမ်ားမွ ရရိွႏုိင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.aifs.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

အိမ္၌ မိမိတို႔ ကေလးမ်ား၏ ေကာင္းက်ဳိးသုခအတြက္ မိဘမ်ား၌ တာဝန္ရွိၾကပါသည္။ ကေလးတစ္ဦးအား အိမ္တြင္ 
တစ္ေယာက္တည္းထားခဲ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ကေလး၏ အသက္အရြယ္မွာ အနည္းဆံုးမည္မွ်ရွိရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ဥပေဒမ်ား 
မရွိေသာ္လည္း မိဘမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ား ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီး  ေကာင္းက်ဳိးသုခရွိေရးကို ေသခ်ာေအာင္လုပ္ရပါမည္။  

ဓားမ်ား၊ လက္နက္မ်ား ႏွင့္ ဥပေဒ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ေသနတ္မ်ား ႏွင့္ အျခားေသာလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အလြန္တင္းၾကပ္ေသာ 
စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားရွိပါသည္။ ေသနတ္ထားရွိလိုၾကသူမ်ား လိုင္စင္ယူရန္မွာ မယူမေန ျဖစ္ပါသည္။ ဓားမ်ားကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ 
လက္နက္မ်ားအျဖစ္ ယူဆသတ္မွတ္ၿပီး လူအမ်ားရွိရာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဆာင္ထားလွ်င္ တရားဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ပါသည္။   ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ 
ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုခ်င္းအၾကား ကြာျခားမႈမ်ားရွိပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ 
www.ag.gov.au ၌ ၾကည့္ၿပီး “ျပစ္မႈ ႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ” ကို ရွာပါ။

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း ႏွင့္ ဥပေဒ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ လူမ်ားအေနႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္၊ မျပဳရန္မွာ မိမိတို႔ဆႏၵသေဘာအေလ်ာက္သာျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားအားျဖင့္၊ 
လူတစ္ဦးသည္ တရားဝင္ လက္ထပ္ႏိုင္ရန္ အသက ္18 ႏွစ္ေက်ာ္ရပါသည္။ အခ်ဳိ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အသက ္16 ႏွစ္ ရွိသူတစ္ဦးသည္ 
လက္ထပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ၎အတြက္ တရား႐ံုးအမိန္႔စာ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ထပ္ထားၿပီးသူတစ္ဦးသည္ မုဆိုးဖို/မ သို႔မဟုတ္ တရားဝင္ 
ကြာရွင္းျပတ္စဲၿပီးသား မျဖစ္မခ်င္း အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ေနာက္ထပ္အိမ္ေထာင္မျပဳရပါ။ တစ္ခ်ိန္တည္းႏွင့္တစ္ခါတည္းတြင္ လူတစ္ဦးထက္ပိုၿပီး 
လက္ထပ္ထားျခင္းကို “တရားဝင္အိမ္ေထာင္ဖက္ရွိလ်က္ ေနာက္ထပ္တစ္ဦးႏွင့္ လက္ထပ္ျခင္း ျပစ္မႈ” သို႔မဟုတ္ “ဇနီး သို႔မဟုတ္ ခင္ပြန္း အၿပိဳင္ 
လက္ထပ္ျခင္း” ဟုေခၚၿပီး ၎အတြက္ေၾကာင့္ ေထာင္က်ႏိုင္ပါသည္။

သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား အတင္းအဓမၼ အိမ္ေထာင္ျပဳခုိင္းျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌  ေလးနက္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
သူတစ္ဦးသည္ အတင္းအၾကပ္ မလုပ္ခံရဘဲ သုိ႔မဟုတ္ လိမ္လည္မခံရဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ သေဘာတူရပါမည္။ ၾကားလူ၏ စီစဥ္ေပးမႈအရ 
ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လက္ထပ္ၾကရန္ လြတ္လပ္စြာ သေဘာတူသည့္ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းမ်ဳိးသည္ အတင္းအဓမၼ အိမ္ေထာင္ျပဳရျခင္းႏွင့္ 
ကြာျခားပါသည္။ ၾကားလူ၏ စီစဥ္ေပးမႈအရ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ တရားဝင္ပါသည္။ သူတစ္ဦးအား အတင္းအဓမၼ 
အိမ္ေထာင္ျပဳေပးရန္ အျခားႏုိင္ငံတစ္ပါးသုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ပုိ႔ေဆာင္ျခင္း၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ဤကိစၥကုိ စီစဥ္ရန္ အျခားသူတစ္ဦးအား 
ခုိင္းေစျခင္းသည္ တရားမဝင္ပါ။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ခင္ပြန္းက ဇနီးအား သုိ႔မဟုတ္ ဇနီးက ခင္ပြန္းအား လက္ထပ္စဥ္ တင္ေတာင္းေသာ 
ဥစၥာပစၥည္း ေပးရေသာထုံးစံမရိွျခင္းကုိ သတိခ်ပ္သင့္ပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဤကိစၥမ်ားအား ကူညီေပးႏုိင္ေသာ စာနာသိတတ္မႈရိွသည့္ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားရိွပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.1800RESPECT.org.au ၌ ၾကည့္ပါ။

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာ
သေဘာတူညီမႈ ေပးႏိုင္ခြင့္ရွိေသာ တရားဝင္ အသက္အရြယ္ (တရားဥပေဒအရ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက 
အျခားသူတစ္ဦးႏွင့္ ကာမဆက္ဆံရန္ သေဘာတူညီမႈ ေပးခြင့္ရွိေသာ အသက္အရြယ္) သည္ ျပည္နယ္တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ကြာျခားပါသည္။ 
၎မွာ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ားျပည္နယ္ ႏွင့္ တပ္စ္ေမးနီးယားျပည္နယ္မွလြဲ၍ က်န္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသမ်ားအားလံုးတြင္ ေယာက္်ားေလး၊ 
မိန္းကေလး ႏွစ္ဦးလံုးအတြက ္16 ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကြင္းစလန္ျပည္နယ္၌ လိင္တူခ်င္း ကာမဆက္ဆံႏိုင္သည့္ သေဘာတူညီမႈ ေပးႏိုင္ခြင့္ 
အသက္အရြယ္မွာ ပိုႀကီးပါသည္။ သေဘာတူညီမႈ ေပးႏိုင္ခြင့္ အသက္အရြယ္ေအာက္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ ကာမဆက္ဆံမႈ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးလုပ္လွ်င္၊ 
ျပင္းထန္ေလးနက္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားသင့္ပါမည္။  

http://www.aifs.gov.au
http://www.ag.gov.au
http://www.1800RESPECT.org.au


ေဆးရြက္ႀကီး၊ အရက္ ႏွင့္ ဥပေဒ
ေလဆိပ္မ်ား၊ အစိုးရ႐ံုးမ်ား ႏွင့္ အလုပ္ခြင္မ်ားအားလံုးအပါအဝင္၊ ၾသစေၾတးလ်ား၏ လူအမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ 
ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသအမ်ားစု၌ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ အရက္ဆိုင္မ်ား၊ ကလပ္ အသင္းတိုက္မ်ား 
ႏွင့္ ေစ်း႐ံုႀကီးမ်ားတြင္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ ျပည္နယ္အမ်ားအျပားတြင္ အသက ္18 ႏွစ္ ေအာက္အရြယ္ရွိ 
ကေလးမ်ားပါေသာ ယာဥ္မ်ားအတြင္း၌လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္လွ်င္ တရားမဝင္ပါ။ ေဆးလိပ္ မေသာက္ရေသာ ေနရာမ်ားကို 
အၿမဲတမ္းမဟုတ္ေသာ္လည္း အမ်ားအားျဖင့္ အမွတ္အသားျပထားေလ့ရွိပါသည္။  

မည္သူမဆုိ အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးသူ (တနည္း၊ အသက္ 18 ႏွစ္ ေအာက္ရိွသူ) တစ္ဦးအား ေဆးရြက္ႀကီးဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမွာ 
တရားမဝင္ပါ။ ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ား အမ်ားစုတြင္ အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးသူတစ္ဦးအား ေဆးရြက္ႀကီးေပးျခင္းကုိလည္း တားျမစ္ထားပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ား၌ အရက္ေသာက္ျခင္းမွာ တရားဝင္ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕ေနရာမ်ား ႏွင့္ အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မ်ားအတြက္သာျဖစ္ပါသည္။ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ 
သက္ဆိုင္ေသာေနရာမ်ား၏ အမ်ားစုတြင္ အရက္ေသာက္ျခင္း ႏွင့္ ေရာင္းျခင္းတို႔ကို ပိတ္ပင္ထားပါသည္။ မည္သူမဆို အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးသူ 
(အသက္ 18 ႏွစ္ ေအာက္ရွိသူ) တစ္ဦးအား အရက္ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ေပးျခင္းမွာ တရားမဝင္ပါ။ အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးသူတစ္ဦးသည္ 
ကို္ယ္ပိုင္အိမ္ကဲ့သို႔ အိမ္ရာအေဆာက္အအံုတစ္ခု၌ အရက္ေသာက္ျခင္းမွလြဲ၍ က်န္ေနရာမ်ား၌ အရက္ေသာက္ျခင္းသည္လည္း တရားမဝင္ပါ။ 
အသက္အရြယ္မျပည့္ေသးသူမ်ား အိမ္၌ အရက္ေသာက္ရန္ တရားဝင္ေသာ္လည္း၊ သူတို႔၏ ေဘးကင္းလုံၿခံဳေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ 
လူမႈေရးအရ လက္မခံႏုိင္စရာျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ထင္ျမင္ယူဆၾကပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
• www.quitnow.gov.au 
• www.alcohol.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

မူးယစ္ေဆးမ်ား ႏွင့္ ဥပေဒ
ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အခ်ဳိ႕ေဆးဝါးမ်ားမွာ တရားဝင္ၿပီး အခ်ဳိ႕တို႔မွာ တရားမဝင္ဟု ထင္ျမင္ယူဆၾကေသာ္လည္း၊ ေဆးဝါးအေျမာက္အျမားသည္ 
၎ႏွစ္ခုအၾကား အေျခအေနတစ္ခုခု၌ ရွိေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ပစၥည္းမ်ားမွာ တရားဝင္ေသာ္လည္း ၎တို႔အား အသံုးျပဳရန္ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ 
ဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ အျခားပစၥည္းမ်ားကိုမူ သံုးစြဲရန္၊ ပိုင္ဆိုင္ရန္ ႏွင့္ ေရာင္းခ်ရန္ တရားမဝင္ပါ။ မူးယစ္ေဆးမ်ားအား 
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ တင္သြင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ ယူေဆာင္လာျခင္းသည္ ေလးနက္ျပင္းထန္ေသာ ျပစ္မႈျဖစ္ၿပီး၊ အက်ဥ္းက်ျခင္းအပါအဝင္ 
ျပစ္မႈမ်ား သင့္ႏိုင္ပါသည္။ အျခားေသာ ျပစ္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ၾကသည္တို႔မွာ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမ်ားအား လက္ဝယ္ထားျခင္း၊ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ 
ဆြတ္ခူးရိတ္သိမ္းျခင္း၊ ေရာင္းျခင္း သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။ မူးယစ္ေဆး ေသာက္သံုးထားစဥ္ ယာဥ္ေမာင္းျခင္းကို တားျမစ္ထားသည့္ 
ဥပေဒမ်ားလည္းရွိသည့္အျပင္၊ ႀကံဳရာ စစ္ေဆးေရးစခန္းမ်ားအား စီမံကြပ္ကဲေသာ ရဲက စစ္ေဆးရန္အတြက္ သင့္တံေတြး နမူနာကို ေတာင္းခံရန္ သင္ 
ယာဥ္ေမာင္းႏွင္ေနခိုက္ သင့္အား ရပ္ခိုင္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသ တစ္ခုခ်င္းအၾကား ကြာျခားမႈမ်ားရွိပါသည္။ 
ဆရာဝန္ေဆးညႊန္းအရ ေဆးဝါးမ်ားကို ေသာက္သံုးၿပီးေနာက္ ယာဥ္ေမာင္းရာ၌လည္း သတိထားသင့္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.drugs.health.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ။

လိမ္လည္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒ
ဝန္ေဆာင္မႈရသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ မိသားစု၏အေျခအေန ႏွင့္ ဝင္ေငြကုိ လူသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ားႏုိင္ငံေတာ္ အခြန္႐ုံး က့ဲသုိ႔ေသာ 
အစုိးရဌာနမ်ားအား မွန္ကန္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အၿမဲတင္ျပရပါမည္။ အစုိးရဌာနမ်ားအား လွည့္စားထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
တင္ျပျခင္းအတြက္  ဝင္ေငြ အေထာက္အပ့ံ ေပးေငြမ်ား ဆုံး႐ံႈးျခင္း ႏွင့္ အစုိးရအား ေငြျပန္အမ္းရျခင္းတုိ႔အပါအဝင္ ျပစ္ဒဏ္ေၾကးမ်ား ေဆာင္ရပါသည္။  

ကိုယ္ေရးကိုယ္တာဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ႏွင့္ ဥပေဒ
ၾသစေၾတးလ်ား၌ ပုဂၢိဳ လ္တစ္ဦးခ်င္း၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈကုိ ကာကြယ္ေပးေသာ ဥပေဒမ်ားရိွပါသည္။ အစုိးရဌာနမ်ားအားလုံးသည္ 
သင္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔ ထိန္းသိမ္းထားရမည္၊ အသုံးျပဳရမည္ ႏွင့္ စုေဆာင္းရမည္တုိ႔ကုိ 
သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားေသာ “၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ကိုယ္ေရးကုိယ္တာလြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ အက္ဥပေဒ” (Privacy Act 1988) အား လုိက္နာၾကရပါမည္။ အစုိးရ-
မဟုတ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား အမ်ားစု၌၊ လူမ်ား၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား မည္က့ဲသုိ႔ အသုံးျပဳဖြယ္ရိွမည္ကုိ ေဖာ္ျပထားသည့္ 
ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လြတ္လပ္မႈ ဆုိင္ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားရိွပါသည္။ အကယ္၍သင္သည္ သင္၏ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ားအား 
အသုံးျပဳခ့ဲပုံအေပၚ စိတ္ကသိကေအာက္ျဖစ္ေနလွ်င္၊ သင္သည္  “ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ ဗဟုိေကာ္မရွင္႐ုံး” (Office of the 
Federal Privacy Commissioner) ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.oaic.gov.au ၌ ၾကည့္ၿပီး 
“ၾသစေၾတးလ်ား ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ လြတ္လပ္မႈဆုိင္ရာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ား” (Australian Privacy Principles) ကုိ ရွာပါ။

တရားဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ကူညီေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (Legal Aid)
တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ကူညီေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ား ျပည္နယ္ ႏွင့္ ေဒသတစ္ခုခ်င္း၌ ႐ုံးဖြင့္ထားေသာ 
အစုိးရေထာက္ပ့ံေၾကးႏွင့္ မ,တည္ထားသည့္ တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈအဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္ ပုဂၢလိက ေရွ႕ေန ငွားရမ္းရန္ 
မတတ္ႏုိင္ၾကသူမ်ားအား တရားဥပေဒပုိင္းအရ ေရွ႕ေဆာင္ ကုိယ္စားျပဳေပးျခင္း၊ တရားဥပေဒပုိင္းအရ အခမ့ဲ အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္း ႏွင့္ ကူညီျခင္းတုိ႔ကုိ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အကယ္၍သင့္ထံ၌ တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ စုိးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားရိွပါက၊ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံးေသာ “တရားဥပေဒပုိင္းဆုိင္ရာ 
ကူညီေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြ႕ဲအစည္းဌာန” (Legal Aid Centre) ကုိ ဆက္သြယ္ႏုိင္ရာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္၏ အမႈတြလုဲပ္သားႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပါ။ ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ www.australia.gov.au/content/legal-aid ၌ ၾကည့္ပါ။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း 

မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။

http://www.quitnow.gov.au
http://www.alcohol.gov.au
http://www.drugs.health.gov.au
http://www.oaic.gov.au
http://www.australia.gov.au/content/legal-aid

