
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ သင္တန္း

အေျခက်ျခင္း

ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ အျမန္ဆံုးနည္းႏွင့္ အေျခက်ရန္မွာ အဂၤလိပ္စာသင္ယူၿပီး အလုပ္ရွာရန္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္း တက္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ 
သို႔ေသာ္လည္း၊ ႏိုင္ငံသစ္တစ္ခုကို ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ျခင္းသည္ ဗ်ာမ်ားေစႏိုင္ၿပီး၊ အိမ္ရာကိစၥ၊ အလုပ္ရေရးကိစၥ ႏွင့္ သင့္အေနႏွင့္ သင္၏ 
အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈကိစၥတို႔အတြက္ စိတ္ပူရဖြယ္ရွိပါလိမ့္မည္။ 

ဤ အဦးအစ အေျခခ်ကာလအတြင္း သင့္အား ေထာက္ပံ့ရန္အတြက္ ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရသည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ဳိးစံုကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ 
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား “လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးမ်ားဌာန” (Department of Social Services – DSS) က စီမံကြပ္ကဲေပးေသာ “လူသားခ်င္း 
စာနာေထာက္ထား၍ ေနရာခ်ေပးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား အစီအစဥ္” (Humanitarian Settlement Services Program – HSS) 
အရ၊ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သင္ရရွိလိမ့္မည့္ အေထာက္အပံ့သည္ သင့္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးခ်င္း၏ လိုအပ္မႈမ်ားတို႔အေပၚ 
မူတည္ပါလိမ့္မည္။

သင့္ဘာသာသင္ လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္လာႏိုင္မည့္ခရီးအဆံုး၏ လမ္းေၾကာင္းအေပၚ စတင္လွမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အစအဦးပိုင္းတြင္ 
အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူ တစ္ဦးက သင့္ကို ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။ သူတို႔သည္ သင့္အား ေလဆိပ္၌ လာႀကိဳၿပီး 
သင့္ေနရာထိုင္ခင္းသို႔ ေခၚေဆာင္သြားပါလိမ့္မည္။

လူတိုင္း၏ ခရီးေၾကာင္းမွာ ကြဲျပားလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ပထမ ရက္သတၱပါတ္မ်ားအတြင္း၌ 
အခ်ဳိ႕ကိစၥရပ္မ်ားကို မလုပ္မေနရျဖစ္ပါသည္။

သင္ ဘာလုပ္ရမည္ ႏွင့္ ၎ကို ဘယ္ေတာ့လုပ္ရမည္ကို သိရန္၊ ဤေဆာင္ရြက္ရမည့္စာရင္းကို အသံုးျပဳပါ။ သင့္ အမႈတြဲလုပ္သားသည္ 
ဤေဆာင္ရြက္ရမည့္အဆင့္တစ္ခုစီ၌ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ေကာင္း ကူညီေပးႏိုင္ပါမည္။

ပထမ အပတ္၌
 £ ၾသစေၾတးလ်ားေလဆိပ္သို႔ ဆိုက္ေရာက္လာၿပီး သင့္ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္အား အဆိုျပဳသူက သင့္ကိုေတြ႕ဆံုမည္
 £ သင့္ ေနရာထိုင္ခင္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္မည္
 £ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္မည္ – ေငြသြင္း/ေငြထုတ္ျခင္းကိစၥႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္လာမည္
 £ စင္တာလင့္ခ္ (Centrelink) ၌ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းမည ္– သို႔အားျဖင့္ သင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါမည္
 £ မယ္ဒီကဲ (Medicare) ၌ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းမည ္– သို႔အားျဖင့္ သင္ ေဆးကုသ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရရွိႏိုင္ပါမည္
 £ သင္၏ အခြန္ဖိုင္နံပါတ ္(Tax File Number – TFN) ကို ရယူမည္ – သို႔အားျဖင့္ သင္ အလုပ္ရွာႏိုင္မည္

ပထမ ရက္သတၱပါတ္ႏွစ္ခုတြင္
 £ သင့္ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ပါ
 £ သင့္ အိမ္နီးပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ေအာင္လုပ္ပါ။ အနီးဆံုး ေစ်းဆိုင္တန္း၊ ကုန္ပေဒသာေစ်း၊ ေဆး႐ံု၊ စာၾကည့္တိုက္ ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူသံုး 

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ရွာပါ
 £ သင့္မိသားစု ေဆးကုသ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ ေဒသခံ ဆရာဝန္တစ္ဦးကို ရွာပါ

ပထမ ေျခာက္လတြင္
 £ သင့္ကေလးမ်ားအား ေက်ာင္းအပ္ပါ
 £ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္ပါ
 £ အဂၤလိပ္စာသင္ယူရန္ သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ ္(Adult Migrant English Program – AMEP) 

၌ မွတ္ပံုတင္ စာရင္းသြင္းပါ
 £ အကယ္၍ သင္၏ ပထမအိမ္သည္ ယာယီအတြက္ျဖစ္လွ်င္၊ သင္ ေရရွည္ေနရာထိုင္ခင္းကို ရွာေဖြရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္
 £ အလုပ္အကိုင္ သို႔မဟုတ္ ေလ့က်င့္ေရးသင္တန္းတစ္ခုခုကို စတင္ ရွာေဖြပါ



ၾသစေၾတးလ်ား၌ ေနထုိင္ၾကသူမ်ားအားလံုး ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားအတြင္း လြတ္လပ္စြာ ခရီးသြားလာ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ႏိုင္ၾကပါသည္။ 
သင္ ပထမဆံုး အေျခခ်ေနထိုင္သည့္အရပ္မွ ေစာစီး၍ေျပာင္းေရႊ႕လွ်င္၊ HSS အစီအစဥ္အရ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ဳိ႕ကို သင္ ရရွိခ်င္မွရရွိေတာ့မည့္ 
အဓိပၸာယ္ေဆာင္ပါသည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမခ်မီ သင့္ အမႈတြဲလုပ္သား သို႔မဟုတ္ သင့္ကို အဆိုျပဳသူအား စကားေျပာ၍ သူတို႔ထံမွ 
အႀကံဉာဏ္ေတာင္းပါ။ 

ၾသစေၾတးလ်ားသည္ ပထဝီေျမသေဘာအရ ႀကီးမားေသာႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည္၊ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိလူမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ 
အရည္အေသြးရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အခ်ိတ္အဆက္မ်ားအရ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး လြယ္လင့္တကူ အဆက္အစပ္ 
ထားထားၾကပါသည္။ ၾသစေၾတးလ်ားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စေန၊ တနဂၤေႏြ သို႔မဟုတ္ အားလပ္ရက္မ်ား ကာလအေတာအတြင္း၌ 
မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားထံ အလည္အပတ္သြားၾကရန္ ခရီးရွည္မ်ား မၾကာခဏထြက္ၾကပါသည္။ သင့္ မိတ္ေဆြမ်ား ႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား 
ေတြ႕ဆံုရန္ သင္ေနထိုင္ရာအရပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕စရာမလိုပါ၊ ၎အစား ဘတ္စ္ကားမ်ား သို႔မဟုတ္ ရထားမ်ားကဲ့သို႔ အမ်ားျပည္သူသံုး 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကို အသံုးျပဳလ်က္ သြားေရာက္လည္ပတ္ရန္ စဥ္းစားႏိုင္ပါသည္။ 

အေရးႀကီးေသာ အမည္မ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား
အမႈတြဲလုပ္သား
အကယ္၍သင္သည္ အဆင့္အတန္းခြဲ ဗီဇာ 200၊ 201၊ 203 သို႔မဟုတ ္204 ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္၊ သင္အေျခက်ေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳရန္ 
သင့္အတြက္ အမႈတြဲလုပ္သားတစ္ဦး ခန္႔အပ္ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ အမႈတြဲလုပ္သားမ်ားသည္ HSS အစီအစဥ္အရ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ေဆာင္ရြက္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အမႈထမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ သင့္အမႈတြဲလုပ္သားသည္ သင့္အား ေလဆိပ္၌ ေတြ႕ဆံုၿပီး သင္ 
ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခက်သည္ႏွင့္အမွ် သင့္အား အေထာက္အပံ့ေပးမည့္သူျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔သည္ သင္ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္လံုး ရွိႏိုင္မည္မဟုတ္သျဖင့္ 
သင့္ကိုယ္ပိုင္ အေျခခ်ခရီးေၾကာင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္စိုးမိုးရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ။ သင့္လိုလူမ်ားပါဝင္သည့္ ၾသစေၾတးလ်ား 
ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးအား ကူညီရန္ တာဝန္ရွိေသာ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အမ်ဳိးစံုတြင္ လူအေျမာက္အျမား အလုပ္လုပ္ေနၾကပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ အဆင့္အတန္းခြဲ ဗီဇာ 202 ကိုင္ေဆာင္ထားလွ်င္မူ၊ သင့္အား အဆိုျပဳသူမွ သင့္ကို ၾသစေၾတးလ်ား၌ အေျခက်ရန္အတြက္ 
အေထာက္အပံ့ေပးရန္ ႏွင့္ ကူညီရန္တို႕အတြက္ သေဘာတူထားပါသည္။ အဆိုျပဳသူဆိုသည္မွာ အမ်ားအားျဖင့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦး၊ 
မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ သင့္ထံ၌ သင္အေျခက်ေရးကို ကူညီရန္ သေဘာတူထားသည့္ 
အဆိုျပဳသူတစ္ဦးရွိေသာ္လည္း သင့္အေနႏွင့္ ေရွ႕ဆက္၍ အေထာက္အပံ့တစ္စုံတစ္ရာ လို၊ မလို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေရးအတြက္ HSS 
အမႈတြဲလုပ္သားတစ္ဦးက  သင့္အဆိုျပဳသူအား ဖုန္းဆက္ၿပီး သင္ႏွင့္ ေဆြ႕ဆုံရန္ ရက္ခ်ိန္းေပးပါလိမ့္မည္။

HSS အကၽြမ္းဝင္ေရး အစီအစဥ္
HSS အကၽြမ္းဝင္ေရး အစီအစဥ္မွ ရရွိမည့္ အသိပညာသည္ ၾသစကိ ုသင္တန္းမွ ရရွိခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ ထပ္တိုးခ်ဲ႕ထြင္ ျဖည့္ဆ
ည္းေပးျခင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းအစီအစဥ္၌ အတန္းသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမ်ား၊ ေလ့လာေရးခရီးထြက္ျခင္းမ်ား၊ သင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအသစ္ 
ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္တြင္ ဤအသိပညာအခ်က္အလက္ကို လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံေရးအား အေထာက္အကူျပဳမည့္ ေဆာင္ရြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ား 
ပါဝင္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။၊ 

HSS အကၽြမ္းဝင္ေရး အစီအစဥ္သည္ သင့္ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖၾကားေပးႏုိင္ျခင္း၊ သင္ႏွင့္ အေျခအေနတူေသာ အျခားလူမ်ားထံမွ 
ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ျခင္း၊ အိမ္ရာ၊ ရေငြ၊ သံုးေငြ တြက္ခ်က္လ်ာထားျခင္းကဲ့သို႔ေသာ လက္ေတြ႕က်သည့္ ပညာသုတ ရရွိေစႏိုင္္ျခင္း - 
ဤအေၾကာင္းေၾကာင့္ ၎သည္ အလြန္ေကာင္းသည့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က သင့္ေဒသခံအရပ္ရွိ 
ေစ်းအေပါဆံုးဆိုင္မ်ားကို သင့္အား ျပသျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနျဖင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္း ႏွင့္ ရေငြ၊ သံုးေငြအား တြက္ခ်က္လ်ာထားျခင္းအေၾကာင္းကို 
ေလ့လာသင္ယူရႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ သင္  ၾသစေၾတးလ်ား တရားဥပေဒအေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာသိရွိေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ 
သင့္အေနျဖင့္ ရဲ ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားအား ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေကာင္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ား၌ သင့္ဘဝသစ္အား အေထာက္အကူျပဳရန္ လက္ေတြ႕က်ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား ႏွင့္ သုတပညာကုိ HSS အကၽြမ္းဝင္ေရး 
အစီအစဥ္က ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မည္။

အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုသိလိုပါက www.dss.gov.au ၌ ၾကည့္ၿပီး “လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား” 
(Humanitarian Settlement Services) ကို ရွာေဖြပါ။

တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း

သင္ စကားျပန္တစ္ဦးအား လိုအပ္လွ်င္၊ တစ္ျပည္လံုးဆိုင္ရာ ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း (Translating and 
Interpreting Service – TIS National) ကိ ု13 1450 ၌ဆက္ပါ။ အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုသိရန ္ 
www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers ၌ၾကည့္ပါ။

http://www.dss.gov.au
http://www.tisnational.gov.au/en/Non-English-speakers


စင္တာလင့္ခ ္(Centrelink)
သင္ စင္တာလင့္ခ္ မွ ႏွစ္ပတ္တိုင္း တစ္ႀကိမ္ ေပးေငြမ်ား ရခြင့္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင့္၌ ရခြင့္ရွိလွ်င္ စင္တာလင့္ခ္ သည္ 
သင့္ဘဏ္စာရင္းထဲသို႔ ေငြသြင္းေပးပါလိမ့္မည္။ သင္ရရွိသည့္ ေငြပမာဏသည္ အျခားသူမ်ား ရရွိသည့္ပမာဏႏွင့္ ကြာျခားႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 
စင္တာလင့္ခ္ သည္ သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေျခအေနေပၚမူတည္၍  သင့္အား ေငြမည္မွ်ေပးရမည္ကို တြက္ခ်က္ေပးပါလိမ့္မည္။ 
အခ်က္အလက္မ်ားအား ပိုမိုသိရန ္www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink ၌ၾကည့္ပါ။

သက္ႀကီး ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူအတြက္ အဂၤလိပ္စာ အစီအစဥ္
သင့္၌ AMEP အစီအစဥ္အရ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာသင္ယူပိုင္ခြင့္ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ပါသည္။ AMEP အစီအစဥ္အရ စုစုေပါင္း 510 နာရီစာ 
အခမဲ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို ကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ သင့္ေဒသခ ံAMEP ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တည္ရွိေနရာမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရန ္
www.education.gov.au/amep ၌ ၾကည့္ပါ၊ သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ား၏ မည္သည့္အရပ္ေဒသမွမဆို ဖုန္းဆက္ေခၚ၍၊ Skilling Australia 
(စကစ္လင္းဂ္ ၾသစေၾတးလ်ား) အဖြဲ႕အစည္း၏ သိေကာင္းစရာအခ်က္အလက္ ဖုန္းလိုင္း အား 13 3873 ၌ အရပ္တြင္း ဖုန္းဆက္ေခၚခႏႈန္းျဖင့္ 
ဆက္ပါ။

အခြန္ဖိုင္နံပါတ္
စင္တာလင့္ခ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ရရွိရန္ သို႔မဟုတ္ အလုပ္လုပ္ရန္၊ သင္ အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ကို လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္ 
အခြန္႐ံုး (Australian Taxation Office) မွ သင့္အား ထုတ္ေပးေသာ အတုမရွိ နံပါတ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယင္းနံပါတ္သည္ ဝင္ေငြအေထာက္အပံ့ 
သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္မ်ား ေလွ်ာက္ထားရာ၌ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။ စင္တာလင့္ခ္ ၌ ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ား သင္ 
အခြန္ဖိုင္နံပါတ္ကို ရယူရန္ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက www.ato.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ

မယ္ဒီကဲ (Medicare)
မယ္ဒီကဲ  သည္ အခ်ဳိ႕ေသာ ေဆးကုသ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ သင့္အား အဆိုျပဳသူ သို႔မဟုတ္ သင့္ 
အမႈတြဲလုပ္သားသည္ အနီးဆံုး မယ္ဒီကဲ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန၊ ေဆး႐ံု၊ ဆရာဝန္ ေဆးေပးခန္း ႏွင့္ အျခားက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 
တည္ရွိရာကို သင့္အား ျပသပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္www.humanservices.gov.au/medicare ၌ ၾကည့္ပါ

ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္း
သင့္အေနႏွင့္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္မႈကို အျပည့္အဝလုပ္ရန္လည္း လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ မလုပ္မေနရ မဟုတ္ေသာ္လည္း၊ သင့္ကေလးမ်ားအား 
ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ အေလးအနက္ အႀကံျပဳတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕ျပည္နယ္မ်ား ႏွင့္ ေဒသမ်ားတြင္၊ ကေလးမ်ား 
ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း စတက္ၾကသည့္အခါ၌၊  ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္းအား တင္ျပရန္ ေတာင္းခံၾကပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္www.health.gov.au ၌ ၾကည့္ပါ

http://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink
http://www.education.gov.au/amep
http://www.ato.gov.au
http://www.humanservices.gov.au/medicare
http://www.health.gov.au


ဤစာမ်က္ႏွာကို ရည္စူး၍ အလြတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း 

မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။
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