
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အကၽြမ္းဝင္ က်င့္သားရေစျခင္းဆိုင္ရာ 
အစီအစဥ္ သင္တန္း

ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ခရီးသြားျခင္း

စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံ
သင္ခရီးသြားသည့္အခါ၌ သင္၏ ေလေၾကာင္းလိုင္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ သင္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသခံမ်ားအား 
သင့္လက္ကိုင္အိပ္တြင္ သိမ္းထားပါ။ ဤစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ သင္ ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ဘဝသစ္ထူေထာင္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖ
စ္ေသာေၾကာင့္ ၎တို႔အား လံုၿခံဳစြာ သိမ္းဆည္းထားရန္အျပင္၊ သင္ႏွင့္အတူ အၿမဲေဆာင္ထားရန္အတြက္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

အကယ္၍ သင့္အား အင္မီ-ကဒ ္(ImmiCard) သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလက္မွတ ္(Document for Travel to Australia – DFTTA)
ထုတ္ေပးခဲ့လွ်င္၊ ၎သည္ သင့္၌ ဗီဇာရွိျခင္းကို အတည္ျပဳေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎ကို ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ သြားရန္အတြက္ ခရီးသြားလက္မွတ္အျဖစ္ 
အသံုးျပဳႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သင္ အင္မီ-ကဒ္ ကုိ ရၿပီးၿပီးခ်င္း အေရွ႕ဖက္၌ပါရိွေသာ လက္မွတ္ေရးထုိးရမည့္ ကြက္လပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးရပါမည္။ 10 ႏွစ္ေအာက္အရြယ္ကေလးမ်ား 
လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ မလုိအပ္ပါ။ သင္၏ အင္မီ-ကဒ္ သုိ႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ားသုိ႔ ခရီးသြားလက္မွတ္အား ေလဆိပ္၌ ျပသရပါမည္ သုိ႔မဟုတ္က သင့္အား 
ခရီးသြားခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

ဘာ ထုပ္ပိုးရမည္လဲ
ေလယာဥ္ပ်ံႏွင့္ ခရီးသြားၾကသူမ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အိတ္မ်ား/ဝန္စည္စလယ္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွစ္စား အသံုးျပဳၾကပါသည္။ တစ္မ်ဳိးမွာ ‘‘အတူ-
သယ္ေဆာင္’’ အိတ္မ်ား (‘‘လက္ဆြဲအိတ္မ်ား’’ ဟုလည္း ေခၚၾကပါသည္) ႏွင့္ က်န္တစ္ခုမွာ ‘‘ေလယာဥ္တြင္း-အပ္ရသည့္’’ အိတ္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

သင္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ သင္ႏွင့္အတူ အိတ္ငယ္တစ္အိတ္ကို ‘‘အတူ-သယ္ေဆာင္’’အိတ္အျဖစ္ ယူသြားႏိုင္ပါသည္။ သင္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ 
သင္ႏွင့္အတူ ယူသြားႏိုင္ေသာအရာမ်ားအေပၚ ထားရွိရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားကို သင္သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါသည္။

သင္၏ ‘‘ေလယာဥ္တြင္း-အပ္ရသည့္’’ အိတ္မ်ားကို ေလယာဥ္၏ ဝန္စည္စလယ္ အပိုင္းအျခား၌ ထားသိုပါသည္။ ၎တို႔၌ သင့္အမည္ ႏွင့္ 
ခရီးလမ္းဆံုးအမည္ကို လိပ္တပ္ထားၿပီး သင္ ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဆိုက္ေရာက္သည့္အခါတြင္ သင္ ေကာက္ယူရပါသည္။ သင္ သြင္းယူလာေသာ 
အိတ္တစ္ခုစီအတြက္ ေျပစာတစ္ခုကို သင့္အား ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္

ေလေၾကာင္းကုမၸဏီတုိင္း၌ အမ်ားအားျဖင့္ ခရီးသည္တစ္ဦးက်လွ်င္ ‘‘ေလယာဥ္တြင္း-အပ္ရသည့္’’ အိတ္ အေလးခ်ိန္ 20 ကီလုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ရိွပါသည္။ 
အကယ္၍သင့္ဝန္စည္စလယ္မ်ားသည္ ေလေၾကာင္း၏ ဝန္ကန္႔သတ္ခ်က္ထက္ ပုိမ်ားေနလွ်င္ သင့္အား အပုိေၾကးေတာင္းခံပါလိမ့္မည္။ 
အကယ္၍သင့္ထံ၌ရိွရာ ႀကီးမားေသာပစၥည္းမ်ားကုိ သင္ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္သြားလုိလွ်င္ (ဥပမာ ေကာ္ေဇာ္မ်ား) သင့္ခရီးထြက္ရန္ ကူညီေပးေနသူႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးပါ။ ႀကီးမားေသာပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေငြသပ္သပ္ေပးရန္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ 

သင့္ ‘‘အတူ-သယ္ေဆာင္’’ အိတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္ထားသင့ ္ပါသည္။
• သင့္ ခရီးသြား စာရြက္စာတမ္းမ်ားအပါအဝင္ တန္ဖိုးရွိ စာရြက္စာတမ္းမ်ား
• သင္၏ တန္ဖိုရွိ ပိုင္ဆိုင္ပစၥည္းမ်ား (ဥပမာ လက္ဝတ္ရတနာမ်ား)
• ေလယာဥ္ေပၚ၌ သင္အသံုးျပဳလိုသည့္ တစ္ကိုယ္ရည္သံုး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား - သို႔ေသာ္ အရည္မ်ားသည ္100 မီလီလီတာ

ေအာက္ရွိသည့္ ပုလင္းမ်ားထဲတြင္ ပါရွိရပါမည္ 



စိတ္ႀကိဳက္
• ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ ပစၥည္းငယ္မ်ား ဥပမာ၊ ဖတ္ရန္စာအုပ္၊ ဖုန္း သို႔မဟုတ္ ေႏြးေႏြးေထြးေထြးရွိရန္ ဝတ္ႏိုင္မည့္ အေပၚအကႌ် ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ ‘‘ေလယာဥ္တြင္း-အပ္ရသည့္’’ အိတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ထည့္ထားသင့ ္ပါသည္။
• သင္ ႏွင့္ သင့္မိသားစုအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ရာ အဝတ္အစားမ်ား - ေႏြးေသာ သို႔မဟုတ္ ေအးျမေသာ ရာသီဥတုတြင္ ဝတ္ဆင္ႏိုင္ရာ 

အဝတ္အစားမ်ား
• သက္ေသာင့္သက္သာရွိေစမည့္ ဖိနပ္မ်ား
• ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ဆပ္ျပာ သို႔မဟုတ္ ေရေမႊးေတာင့္မ်ားကဲ့သို႔ တစ္ကိုယ္ေရသံုး အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား
• သင္ ၾသစေၾတးလ်ား ဆိုက္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိရာ ေဆးဝါးမ်ား တို႔ျဖစ္ပါသည္။

စိတ္ႀကိဳက္
• ကုိယ္ေရးကိုယ္တာ အမွတ္တရ ပစၥည္းငယ္မ်ား ဥပမာ၊ ဓာတ္ပံုမ်ား၊ စာမ်ား ႏွင့္ (သင္၏ “ၾသစကို” အထုပ္အပါအဝင္) စာအုပ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

မည္သည့္အရာမ်ားကို မထုပ္ပိုးရမလဲ
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သင္ ယူမလာႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တင္က်ပ္သည့္ ဥပေဒမ်ားရွိပါသည္

သင့္ ‘‘အတူ-သယ္ေဆာင္’’ သို႔မဟုတ္ ‘‘ေလယာဥ္တြင္း-အပ္ရသည့္’’ အိတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔ကို မထုပ္ပိုး ပါႏွင့္
• အပင္မ်ား၊ ပန္းမ်ား၊ ေျမေဆြးမ်ား၊ အေစ့မ်ား၊ သစ္ေစ့မ်ား သို႔မဟုတ္ မစီမံရေသးေသာ ေဆးရြက္ႀကီး ကဲ့သို႔ေသာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး 

ထုတ္လုပ္ပစၥည္းမ်ား
• တိရစၧာန္ အရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ အေရျပား၊ ငွက္ေတာင္ငွက္ေမြးမ်ား၊ သားေမြးႏု၊ အ႐ိုးမ်ား၊ အခြံမာမ်ား၊ သႏၲာေကာင္၊ ပ်ား 

ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ မည္သည့္ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားမဆိုပါရွိေသာ တိရစၧာန္ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ သံုးၿပီးသား တိရစၧာန္ဆိုင္ရာ 
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား

• ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဥႏွင့္ဆိုင္ရာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ လတ္လတ္ဆပ္ဆပ္/ေရခဲထားေသာ သစ္သီးသစ္ႏံွမ်ား ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
• အသား သို႔မဟုတ္ အသား ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား 
• ေသနတ္မ်ား၊ ေဖါက္ခြဲပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ မီး႐ႈးမီးပန္းမ်ား
• ဓားမ်ား၊ ဓားရွည္မ်ား သို႔မဟုတ္ ေသနတ္မ်ား အပါအဝင္ လက္နက္မ်ား
• တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးမ်ား တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍သင္ ဤအရာမ်ားကို ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး ၎တို႔ကို ေၾကညာရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့လွ်င္၊ 
သင့္အား ဒဏ္တပ္ခံရႏိုင္ဖြယ္ရွိၿပီး၊ အေရးယူခံရ၍၊ ေထာင္က်ခံရႏိုင္ကာ ရာဇဝတ္ျပစ္မႈ မွတ္တမ္း သြင္းခံရႏိုင္ရမည့့္္္ 
အႏၲရာယ္ရိွပါသည္။

ၾကားခရီး၌ အကူးအေျပာင္း

ေလယာဥ္သည္ ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ မေရာက္မီ၊ ႏိုင္ငံ တစ္ခု၌ သို႔မဟုတ္ တစ္ခုထက္ပိုေသာႏိုင္ငံ၌ ေဆးေၾကာသန္႔ရွင္းရန္ သို႔မဟုတ္  ေလာင္စာဆီ 
ထပ္ျဖည့္ရန္ ခဏတာအတြက္ ရပ္နားႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ ၎ကို ၾကားခရီး၌ ကူးေျပာင္းရန္ ရပ္နားျခင္းဟုေခၚပါသည္။ ရပ္နားစဥ္အေတာအတြင္း 
သင့္အား ေလယာဥ္ေပၚမွ ဆင္းခိုင္းပါလိမ့္မည္။ သင္၏ လက္ဆြဲ ဝန္စည္စလယ္ကို သင္ႏွင့္အတူယူသြားပါ။ သင္သည္ အျခားေလယာဥ္ပ်ံ 
ေျပာင္းစီးရန္ လိုအပ္ႏို္င္ေျခရွိႏိုင္ၿပီး၊ ေလဆိပ္၏ အျခားအပိုင္းအျခားတစ္ခုသို႔ သင္ လမ္းေလွ်ာက္သြားရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ 
ေရွ႕ဆက္ပ်ံသန္းမည့္ ေလယာဥ္ခရီးကို ေရွ႕ဆက္ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္ ဟုေခၚပါသည္

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း (International Organization for Migration – IOM) မွ သူတစ္ဦးဦးသည္ 
သင့္အား ၾကားခရီး၌ ကူးေျပာင္းရန္ ရပ္နားရာ၌ သင့္အားကူညီေရးအတြက္ ေတြ႕ဆံုသင့္ပါသည္။ အကယ္၍ သူတို႔က သင့္အား ထိုေနရာ၌ 
မေတြ႕ဘဲ သင္ စိတ္႐ႈပ္ေနလွ်င္၊ သင္ ေရွ႕ဆက္ ပ်ံသန္းရမည့္ ေလေၾကာင္းခရီးအား မည္သည့္ေနရာတြင္ သြားေရာက္ ေစာင့္စားရန္ လိုအပ္မည္ကို 
ကူညီရွာေဖြေပးရန္ ေလယာဥ္ဝန္ထမ္းအား ခ်ဥ္းကပ္ေမးျမန္းပါ။ ၎ကို ထြက္ခြာေရး (ဂိတ္)တံခါးေပါက္ဟုေခၚပါသည္။ သင့္အား သင္သြားရမည့္ 
လမ္းေၾကာင္းကို ကူညီရွာေဖြေပးႏိုင္ရန္ ေလဆိပ္တစ္ခုလံုး၌ သတင္းအခ်က္အလက္ေပးဌာနမ်ား ႏွင့္ ေလယာဥ္  ေကာင္တာ(စံုစမ္းေရးစားပြဲ)
မ်ားတြင္ လူမ်ားရွိၾကပါသည္။  

သတိေပးခ်က္။ ၾကားခရီး၌ ကူးေျပာင္းရန္ ရပ္နားခိုက ္IOM မွ တစ္ဦးဦး၏ အေစာင့္အေရွာက္မပါဘဲ ေလဆိပ္မွ 
ထြက္ခြာမသြားပါႏွင့္။



ၾသစေၾတးလ်ား၌ ဆိုက္ေရာက္လာျခင္း
စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕အစည္းအား ျဖတ္သန္းသြားျခင္း
သင္ ေလယာဥ္ေပၚမွဆင္းၿပီးေနာက္ လူဝင္မႈစစ္ေဆးေရးဌာနကို ျဖတ္သန္းရပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ား နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (Australian 
Border Force – ABF) အရာရိွတစ္ဦးက သင့္အား ႏိုင္ငံတြင္း ဝင္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ သင့္ခရီးသြားလက္မွတ္ကို စစ္ေဆးပါလိမ့္မည္။

ဤစားပဲြရွိ ပုဂၢိဳလ္အား သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို ေပးရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

• သင္၏ DFTTA သို႔မဟုတ္ သင္၏ အင္မီ-ကဒ္
• သင္၏ အဝင္ ခရီးသည္ ကတ္ျပား
• သင့္ထံ၌ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ သို႔မဟုတ္ “ဒုကၡသည္ ခရီးသြားလက္မွတ္” (titre de voyage) ရွိလွ်င္၊ ၎ကို ဤေနရာ၌ ထုတ္ျပသင့္ပါသည္ 

နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဝန္ထမ္းသည္ ၎တို႔ကို စစ္ေဆးၿပီး သင့္အား ျပန္ေပးပါလိမ့္မည္။

သင့္အိတ္မ်ားကို ေကာက္သိမ္းျခင္း
သင့္အား ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ဝင္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္၊ အိတ္မ်ား ေရြးယူရာ ဆံုလည္မွ သင့္အိတ္မ်ားကို ေကာက္ယူရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

သင့္ ဝန္စည္စလယ္မ်ားအား တင္ထားေသာ အိတ္မ်ား ေရြးယူရာ ဆံုလည္၏ အထက္၌ သင္ပ်ံသန္းခဲ့သည့္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္နံပါတ္ကို 
အမ်ားအားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေလ့ရွိပါသည္။ ၎သေကၤတသည္ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

သင့္ ဝန္စည္စလယ္မ်ားအား သင္ရွာမေတြ႕ပါက၊ “ကၽြႏု္ပ္၏ အိတ္မ်ားကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ကူညီရွာေပးႏိုင္မလား” ဟု ေလဆိပ္အရာရွိတစ္ဦးဦးအား 
ေမးပါ။ သင့္ ဝန္စည္စလယ္မ်ားအား ရွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလဆိပ္ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သျဖင့္၊ သင့္  
ဝန္စည္စလယ္မ်ား၏ ေျပစာကို သိမ္းဆည္းထားရန္ အေရးႀကီးပါသည္။



ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ တားဆီးေရးဌာန ကို ျဖတ္သန္းရျခင္း
သင့္ ဝန္စည္စလယ္မ်ားအား ေကာက္ယူၿပီးေနာက္၊ သင့္အိတ္မ်ားကို နယ္စပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ စစ္ေဆးေရးဂိတ္ႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ႏွင့္ 
ေရအရင္းအျမစ္မ်ားဌာန (Department of Agriculture and Water Resources) စစ္ေဆးေရးဂိတ္ တို႔မွ ျဖတ္သန္းယူေဆာင္သြားရန္ 
လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

စစ္ေဆးေရးဂိတ္မ်ားသို႔သြားရန္ ညႊန္ျပထားေသာ အမွတ္အသားမ်ား သို႔မဟုတ္ ထိုေနရာသို႔ သြားေနၾကသူမ်ားေနာက္မွ လိုက္သြားပါ။ 
အရာရွိတစ္ဦးက သင္၏ အဝင္ ခရီးသည္ ကတ္ျပားကို သင့္ထံမွ ယူ၍ သိမ္းထားလိုက္ပါလိမ့္မည္။

အရာရွိမ်ားက သင့္ထံ၌ ေသနတ္မ်ား၊ ဓားမ်ား၊ ပန္းပင္မ်ား၊ အစားအေသာက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၊ တရားမဝင္ မူးယစ္ေဆးဝါးမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အျခား တရားဥပေဒမဲ့ ပစၥည္းမ်ား ရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးရန္ သင့္အိတ္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။ လူမ်ားဆိုက္ေရာက္လာၾကသည္ႏွင့္အ
မွ် ၎တို႔ႏွင့္ ၎တို႔၏အိတ္မ်ားအား စစ္ေဆးရန္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ အနံ႔ခံ ေခြးမ်ား ကိုလည္း အသံုးျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တန္ဖိုးရွိ 
စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ႏွင့္ ခရီးလွည့္လည္သြားလာေရးဆိုင္ရာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ထိခိုက္ပ်က္စီးဆုံး႐ံႈးေစႏိုင္ေကာင္းေသာ 
ျပင္းထန္စိုးရိမ္ရသည့္ ကူးစက္ေရာဂါျဖစ္ႏိုင္ေစရာ ပစၥည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရာဂါမ်ားကို ဟန္႔တားေရးအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအေနႏွင့္ 
တတ္ႏိုင္သမွ် အရာရာတိုင္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးလွပါသည္။

အကယ္၍သင့္အား အာဏာပိုင္မ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ေမးျမန္းခဲ့ပါက၊ သူတို႔အား ႐ိုးသားစြာ ႏွင့္ ပြင့္လင္းစြာ ျပန္ေျဖပါ။ သင့္အတြက္ 
ဘာသာစကားပိုင္းအရ အခက္အခဲရွိပါက၊ စကားျပန္တစ္ဦးအား ေတာင္းခံပါ။ “ကၽြႏု္ပ္ကို တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကူညီႏိုင္ပါမည္လား - ကၽြႏု္ပ္ 
အဂၤလိပ္စကား သိတ္မေျပာတတ္ပါ” ဟု ေျပာပါ။ 

ေလယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ သြားရမည့္ခရီးသည္ ရွည္လ်ားသျဖင့္ သင့္အေနႏွင့္ ခရီးရွည္တစ္ခုထြက္ရန္ အသင့္ျပင္ထားသင့္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ 
သြားရေသာခရီးသည္  ရွည္လ်ားေသာ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္တစ္ခုတည္းသာျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ ခရီးလမ္းအၾကား၌ သင္ ေလယာဥ္မွ ထြက္ခြာေ
ပးရန္လိုအပ္ေသာေနရာတစ္ခု၌ ယာယီရပ္တန္႔ရပါသည္။  

ခရီးမထြက္မီ
ခရီးသြားျခင္းသည္ လူတိုင္းအား ပင္ပန္းေစႏိုင္ၿပီး အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္ပါသည္။ သင္ခရီးစမထြက္မီ ကေလးမ်ား 
တစ္ခုခု စားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ လိုအပ္ပါက အိမ္သာတက္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းကို ေသခ်ာပါေစ။ ခရီးရွည္တစ္ခုတြင္ ေလယာဥ္ေပၚ၌ သင္ 
စားေသာက္ရန္ ႏွင့္ အိမ္သာကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေမြးကင္းစမ်ား ႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ အႏွီးမ်ား ႏွင့္ ဝတ္စံုအပိုမ်ား 
ယူေဆာင္လာရန္ ေသခ်ာပါေစ။

ေလယာဥ္ေပၚ၌

အကယ္၍ ထိုင္ခံုခါးပတ္ ပတ္ထားရန္ မလိုေတာ့သည့္ အမွတ္အသားကို ေတြ႕ရပါက၊ ေလယာဥ္အတြင္း၌ သင္သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ပါသည္။ 
အကယ္၍ ခါးပတ္ ပတ္ထားရန္ လိုသည့္ အမွတ္အသားကို ေတြ႕ရပါက၊ သင့္ ထိုင္ခံုတြင္ ထိုင္ေနၿပီး ခါးပတ္ကိုပတ္ထားရပါမည္။ 

သင့္အား ေဖ်ာ္ရည္၊ေရ အပါအဝင္ ေသာက္သံုးစရာမ်ား ႏွင့္ အစားအစာ တည္ခင္းေပးလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎တို႔မွာ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ အစားအစာ 
အမ်ားစုႏွင့္အတူ သင့္အား ပလတ္စတစ္ ဓား၊ ခက္ရင္း ႏွင့္ ဇြန္း တို႔ကို ေပးပါလိမ့္မည္။  

သင့္အား ေပးေသာ အစားအစာကို သင္မစားႏိုင္လွ်င္၊ သစ္သီးမ်ားကို ေတာင္းႏိုင္ပါသည္။ စားကၽြင္းစားက်န္မ်ားကို ေလယာဥ္ေပၚ၌ သင္ 
ထားရစ္ခဲ့ရပါမည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သင္သည္ ယင္းအစားအစာမ်ားအား ေရာဂါကူးစက္ျပန္႔ပြားမႈ တားဆီးေရးဌာနကို ျဖစ္သန္း၍ 
ၾသစေၾတးလ်ားအတြင္းသို႔ ယူေဆာင္လာခြင့္ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ 

သင္ ေလယာဥ္ေပၚ၌ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မရွိပါ။

ေလယာဥ္အတြင္းရွိ ေလထုဖိအားသည္ သင့္ နားကို ပိတ္ဆို႔ေစႏိုင္ပါသည္။ မ်ဳိခ်ျခင္း၊ ဝါးျခင္း ႏွင့္ သန္းျခင္းအားျဖင့္ သင့္နားအတြင္း ေလဖိအားကို 
ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါသည္။ ေလယာဥ္ မပ်ံတက္မီ၊ ပ်ံတက္ေနစဥ္ ႏွင့္ ဆင္းသက္ခ်ိန္တို႔တြင္ သင့္ကေလးအား ႏို႔တိုက္ျခင္း၊ အစာေႂကြးျခင္းျပဳလွ်င္ 
၎တို႔အေနႏွင့္ မ်ဳိခ်ရသျဖင့္ ယင္းသို႔ျပဳျခင္းက သူတို႔၏ နားအတြင္း  ေလဖိအားကို ကူညီေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္ပါသည္။ 

ေလယာဥ္၏ လႈပ္ရွားမႈသည္ အခ်ဳိ႕ေသာသူမ်ားအား မအီမသာျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ သင္ ေအာ့အန္လိမ့္မည္ဟု ထင္မွတ္လွ်င္၊ သင္ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ 
စကၠဴအိတ္မ်ားကို သင့္ထိုင္ခုံအေရွ႕တြင္ ထားထားပါသည္ သို႔မဟုတ္ ေလယာဥ္ေပၚရွိ အိမ္သာမ်ားကို သင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 
• www.border.gov.au/Trav/Ente 
• www.agriculture.gov.au/travelling ၌ ၾကည့္ပါ 

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ လူမႈဝန္ေဆာင္ေရးဌာန ၏  
ကိုယ္စား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ေရးရာ အဖြဲ႕အစည္း 

မွ ပို႔ခ်ေပးသည္။

http://www.border.gov.au/Trav/Ente
http://www.agriculture.gov.au/travelling
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