ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့� ကူူညီီနိုုင်
� ်သူူများ�း�
Relationships Australia WA ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�
ယဉ််ကျေး�း�မှုု နော�ာက််ခံံမရွေး�း�၊ မိိသားး�စုု ဖွဲ့့�စည်းး�ပုံံ�မရွေး�း �၊ ကျားး��/မ
မရွေး�း�၊ လိိင််စိိတ််တိိမ်းး �ညွွတ််မှုုမရွေး�း � လူူတိုုင်း
� း� ရနိုု�င််ပါါသည််။

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

တည််နေေရာာများ�း�

ပြ�ည််နယ််တဝန်းး�လုံးး�� ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့ အနှံ့့�အ
� ပြား�း� တည််ရှိိ�ပါါသည််။
ထိုု�နေေရာာများ�း�တွွင်် ပါါဝင််သည််များ�း�မှာာ� -

Albany

Kwinana

Bunbury

Mandurah

Busselton

Midland

Fremantle

Northam

Gosnells

South Hedland

မိိသားး�စုုဝင််များ�း�

Joondalup

West Leederville
တို့့� ဖြ��စ််ပါါသည််။

ကျွွန်းး�သူူကျွွန်းး�သားး�များ�း�

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�ကိုု� ဆက််သွွယ််ပါါ

ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့� ့က ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူများ�း�မှာာ�-

•

WA အတွွင်းး� ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏

ဇနီးး�မော�ာင််နှံံ�များ�း�နှှင့််� မိိသားး�စုုများ�း�
လူူတစ််ဦးးချျင်းး�

ကလေး�းများ�း�နှှင့််� လူူငယ််များ�း�

အဖိုးး��အဖွား��းများ�း�နှှင့််� ပြု�ုစုုစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူများ�း�
အသက််အရွွ ယ််ကြီး�း�သူူများ�း�နှှင့််� သူူတို့� ့၏

အက််ဘရစ််ဂျျင််နယ််နှှင့်�် တော�ာရက််စထရိိတ််
ဒုုက္ခခသည််များ�း�နှှင့််� စာာနာာမှုုအရ ဝင််ရော�ာက််လာာသူူများ�း�
အိိမ််တွင်း
ွ း� သို့့� မဟုုတ်် မိိသားး�စုုအတွွင်းး�

နှိိ�ပ််စက််ညှဉ်းး
ှ �ပန်းး�မှုု ကြုံ�ံ�တွေ့�့ခံံစား�းနေေရသူူများ�း�
စိိတ််ဝေ�ဒနာာရှှင််များ�း�
လိိင််တူူ စုံံ�တွဲဲ�များ�း�

ပညာာရပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�
လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�

ကျွွန်ုု�ပ််တို့� ့၏အကြော��ာင်းး�
ကျွွန်ုု�ပ််တို့� ့၏

လုုပ််ဆော�ာင််မှုု များ�း�

ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�ရန်် -

1300 364 277 ကိုု� ဖုုန်းး�ဆက််ပါါ
www.relationshipswa.org.au ၌ကြ�ည့််�ပါါ။
info@relationshipswa.org.au ကိုု� အီးး�မေး�းလ်် ပို့့� ပါါ
ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�ကိုု� Twitter @RelationshipsWA
တွွင်် လိုု�က််ကြ�ည့််�ပါါ
သို့့� မဟုုတ်် ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�ကိုု� Facebook

@RelationshipsWA တွွင်် ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ပြ�ပါါ
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Burmese - မြ�န််မာာဘာာသာာ

ကျွွန်ုပ်
�ု ် တို့့�၏အကြော��ာင်းး�
Relationships Australia WA သည်် လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၊
ဇနီးး�မော�ာင််နှံံ�များ�း�၊ မိိသားး�စုုများ�း�နှှင့််� လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း�အတွွက်် နှှစ််ပေါ�ါင်းး�
60 ကျော်�်�� ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံရေး�းဆိုု�င််ရာာ ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု ပေး�းနေေခဲ့့�ပါါသည််။
ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့� ့သည်် အမြ�တ််အစွွန်းး�မယူူသည့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ကိုု� ဝန််ဆော�ာင််မူူ
ပေး�းသော�ာ အဖွဲ့့�အစည်းး�ဖြ�စ််ကာာ မည််သည့််�ဘာာသာာရေး�း အဖွဲ့့�အစည်းး�နှှင့််�မျှှ
မပတ််သက််ပါါ။ ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့� ့သည်် သင်် အခက််အခဲဲရင််ဆိုု�င််ရချိိ�န်များ
် �း�နှှင့််�
အပြော��ာင်းး�အလဲဲ ကြုံ�ံ�တွေ့�့ရချိိ�န်များ
် �း�တွွင်် သင့််�အားး� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ရန််အတွွက်် သင့််�
လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီစွာာ� ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့ ဝန််ဆော�ာင််ပေး�းပါါသည််။

ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့� ့၏ လုုပ််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

အိိမ််တွင်း
ွ း� နှှင့််� မိိသားး�စုုအတွွင်းး� နှိိ�ပ််စက််ညှဉ်းး
ှ �ပမ်းး�ခံံ
နေေရသူူများ�း�အတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

ဆွေး�း�နွေး�း�လမ်းး�ညွှှန်မှု
် ု

ဤအခမဲ့့� အဖွဲ့့�လိုုက်
� ် အစီီအစဉ််များ�း�မှာာ� မိိမိိတို့့� မိိသားး�စုုအတွွင်းး� သို့့� မဟုုတ််

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့၏ အစီီအစဉ််များ�း�နှှင့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�တွွင််ပါါဝင််သည််များ�း�မှာာ� စိိတ််ပူူပန်စ
် ရာာဖြ�စ််သည့််� ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု၊ လေး�းစား�းမှုုနှှင့်�် လုံံ�ခြုံ�ံ �သိုု�သိိပ််
မှုုရှိိ�သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တွင်
ွ ် ဆွေး�း�နွေး�း�ရန်် အခွွင့်�အ
် ရေး�းရှိိ�ခြ�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�လမ်းး�ညွှှန် ်
မှုုသည်် လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၊ ဇနီးး�မော�ာင််နှံံ�များ�း�၊ သို့့� မဟုုတ်် မိိသားး�စုုများ�း�အတွွက််
ဖြ�စ််သည််။

စေ့�့စပ််ဖျျန်ဖြေ် �ေပေး�းမှုု

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့သည်် လူူများ�း�အကြား�း� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကူူညီီဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းရာာတွွင််
လက််မှှတ််ရ ဖျျန််ဖြေ�ေပေး�းသူူများ�း�နှှင့််� မိိသားး�စုုများ�း�အတွွင်းး� အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�ကိုု�

ဖြေ�ေရှှင်းး�ပေး�းသူူများ�း�ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုပါါသည််။ ဖျျန််ဖြေ�ေစေ့�့စပ််ပေး�းသူူများ�း�၌ ဆွေး�း�နွေး�း�

လမ်းး�ညွှှန်မှု
် ု၊ စိိတ််ပညာာ၊ လူူမှုုရေး�းလုုပ််ငန်းး�၊ မိိသားး�စုုဆိုု�င််ရာာ ကုုထုံးး��၊ ဥပဒေ�နှှင့််� စီီမံံ
ခန့်ခွဲ� �ဲ် �မှုု အပါါအဝင်် ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုနော�ာက််ခံံ အမျိုး� း��မျိုး� း��ရှိိ� ကြ�ပါါသည််။

ကျွွန်ုုပ်
� ်တို့� ့ ကူူညီီနိုုင်
� ်ပုံံ�များ�း�

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့သည်် ကျျယ််ပြ�န့်များ
� ် �း�ပြား�း�သော�ာ အစီီအစဉ််များ�း�နှှင့််�

လူူမှုုအဖွဲ့့�အစည်းး� ပညာာပေး�းလုုပ််ငန်းး�
လူူတစ််ဦးးချျင်းး�၊ ဇနီးး�မော�ာင််နှံံ�များ�း�နှှင့််� မိိသားး�စုုများ�း�အတွွက်် တစ််ညတာာ

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ဖြ�င့််� အော�ာက််ဖော်�်�ပြ�ပါါ အချျက််များ�း�အပါါအဝင်် များ�း�စွာာ�သော�ာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�

ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�မှှအစ ရေ�ရှှည််သင််တန်းး�များ�း�အဆုံးး�� ကြို�ု�က််နှှစ််သက််ရာာကိုု� ရွေး�း�ချျယ််ပါါ။

နှှင့််� အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� ကူူညီီနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

အမျိုး� း��သားး�များ�း�အတွွက််နေေရာာ

•

လက််ထပ််ခြ�င်းး�နှှင့််� ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံရေး�း

•

ပေါ�ါင်း�း သင်းး�ဆက််ဆံံရေး�း ထူူထော�ာင််ခြ�င်း�း

•

ကွဲဲ�ကွာာ�ခြ�င်းး�နှှင့််� ကွဲဲ�ကွာာ�ပြီး�း�နော�ာက်် ဘဝ ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ခြ�င်း�း

•

မိိဘဖြ�စ််ရခြ�င်းး�နှှင့််� မိိထွေး�း�ဖထွေး�း� ဖြ�စ််ရခြ�င်း�း

•

ကြို�ု�တင််မစီီစဉ််ခဲ့့�သော�ာ ကိုု�ယ်ဝ
် န််

•

မိိသားး�စုုအတွွင်း�း အငြ�င်းး�ပွား��းမှုုများ�း�

•

လုုပ််ငန်းး�ခွွင်တွ
် င်း
ွ �း စေ့�့စပ််ဖျျန်ဖြေ် �ေမှုုနှှင့်�် ဆွေး�း�နွေး�း�လမ်းး�ညွှှန်မှု
် ု

ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံရေး�းနှှင့်�် မိိသားး�စုုဆိုု�င််ရာာ ကိိစ္စစရပ််များ�း�ကိုု�

ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�းတွွင်် အမျိုး� း��သားး�များ�း�ကိုု� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ရန်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပညာာရပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ဖွံ့့�ဖြိုး��း ��တိုးး��တက််မှုု
သင့််�လုုပ််ငန်းး�ခွွင််တွင်
ွ ် အထော�ာက််အကူူပြု�ုရန် ် ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့၌� ပုံံ�စံံချျထားး�သည့််�
အစီီအစဉ်် မျိုး� း��စုံံ� ရှိိ� ပါါသည််။

ကလေး�းသူူငယ််များ�း�နှှင့််� ဆက််သွွယ််မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မူူများ�း�
မိိမိိတို့့�၏ ကလေး�းငယ််များ�း�အတွွက်် အကျိုးး���ဖြ�စ််ထွွန်းး�ဆုံးး��ရှိိ�မည့််� ဆက််သွွယ််မှုု

ပေါ�ါင်းး�သင်းး�ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�တွွင်် မတော်�်�မတရား�းပြု�ုကျျင့််�ခံံခဲ့့�ရသည့််� သို့့� မဟုုတ််
မတော်�်�မတရား�းမှုုကိုု� ကျူးး��လွွန်ခံ
် ံခဲ့့�ကြ�ရသည့််� အမျိုး� း��သမီးး�များ�း�၊ လူူငယ််များ�း�၊
ကလေး�းများ�း� သို့့� မဟုုတ်် အမျိုး� း��သားး�များ�း�အတွွက်် ဖြ�စ််ပါါသည််။

ရှာာ�ဖွေ�ေပြီး�း� ဆက််သွွယ််ပါါ

ဥပက္ခာာ�ပြု�ုခံံခဲ့့�ကြ�ရသည့််� ဩစတြေး��းလျျန်းး�များ�း� (Forgotten Australians) နှှင့််�
ယခင််က ပြော��ာင်းး�ရွှေ့�့�အခြေ�ေချျ ကလေး�းငယ််များ�း� (Former Child Migrants)

ဖြ�စ််ခဲ့့�သူူများ�း�၏ ဘဝများ�း� တိုးး��တက််ကော�ာင်းး�မွွန်ရေး�း
်
အကူူအညီီပေး�းမည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

အတင်းး�အကျျပ်် မွေး�း�စား�းခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး�အတွွက််
ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုႈႈ�

မည််သူူမဆိုု� အတင်းး�အကျျပ်် မွေး�း�စား�းခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ထိိခိုု� က််နစ််နာာခဲ့့�ရလျှှင််
ထိုု�သူူတို့� ့အားး� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ပေး�းလျော်�်��ရန်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

မည််သူူမဆိုု� အတင်းး�အကျျပ်် မွေး�း�စား�းခံံခဲ့့�ရခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� ထိိခိုု� က််နစ််နာာခဲ့့�ရလျှှင််
ထိုု�သူူတို့� ့အားး� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုု

ဆွေး�း�နွေး�း�လမ်းး�ညွှှန်မှု
် ု နှှင့််� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု

ဤဝန််ဆော�ာင််မှုုသည်် မသန််စွွမ်းး�သူူများ�း�ဆိုု�င််ရာာ တော်�်�ဝင်် စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း

ကော်�်�မရှှင်် (Disability Royal Commission) က မသန််မစွွမ်းး�သူူအဖြ�စ်် သတ််မှှတ််ခံံ
ရသူူများ�း�အတွွက်် ဖြ�စ််သည််။

သက််ကြီး�း�ရွွ ယ််အိုု များ
� �း�အတွွက်် ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��မှုု

ဤဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�သည်် သက််ကြီး�း�ရွွ ယ်အိုု
် များ
� �း�နှှင့််� ၎င်း�း တို့့�၏မိိသားး�စုုများ�း�ကိုု�
အားး�ပေး�းမှုုရှိိ�ပြီး�း� တန််ဖိုးး��ထားး�ခံံရသည့််� ခိုု�င်မာ
် ာ၊ ကော�ာင်း�း မွွန်သော�
် ာ

ပေါ�ါင်း�း သင်း�း ဆက််ဆံံရေး�းများ�း�ကိုု� ထူူထော�ာင််ကာာ ထိိန်းး�သိိမ်းး�သွားး��နိုု�င်ရေး�းတွ
်
င်
ွ ် ကူူညီီ

•

မူးး�ယစ််ဆေး�းဝါးး�နှှင့််� အရက််သေ�စာာ

•

ဒေါ�ါသ

•

အိိမ််တွင်း
ွ �း သို့့� မဟုုတ်် မိိသားး�စုုအတွွင်း�း အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု

•

ပူူဆွေး�း�သော�ာကဖြ�စ််ရခြ�င်းး�နှှင့််� ဆုံးး��ရှုံး��း� မှုု

အက််ဘရစ််ဂျျင််နယ််များ�း�အတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက်် အကူူအညီီပေး�းရေး�း အစီီအစဉ်် Employee Assistance

•

အဆက််အသွွယ််

ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့၏ အထွေ�ေထွေ�ေ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အပြ�င်် ကျွွန်ုပ်
�ု ်တို့� ့မှာာ� အက််ဘရစ််ဂျျင််နယ််

စီီ၏ ကာာယစိိတ္တတ သုုခ၊ အလုုပ််စွွမ်းး�ဆော�ာင််မှုုနှှင့်�် အဖွဲ့့�အစည်းး�လိုု�က််စိိတ််ဓာာတ််

•
•

လော�ာကအမြ�င််၊ စံံတန််ဖိုးး��များ�း�၊ ခံံယူူချျက််စသည််တို့� ့ဖြ��င့််� လိုု�က််လျော�ာ�ညီီထွေ�ေရှိိ�မှုု
စိိတ််ပိုု�င်း�း ဆိုု�င်ရာ
် ာ ကျျန်းး�မာာရေး�း

အစီီအစဉ််များ�း�ကိုု� မိိဘများ�း�က မိိမိိတို့့�၏ကိုု�ယ််ပိုု�င်် နည်းး�လမ်းး�များ�း�
ရှာာ�ဖွေ�ေဖော်�်�ထုုတ််ရာာတွွင်် အကူူအညီီပေး�းရန််

နှှင့််� တော�ာရက််စထရိိတ်် ကျွွန်းး�သူူကျွွန်းး�သားး�များ�း�အတွွက်် သီးး�သန့် �ရေး�းဆွဲဲ�
်
ထားး�သော�ာ

အစီီအစဉ်် အတော်�်�များ�း�များ�း�လည်းး� ရှိိ�ပါါသည််။ ယင်း�း တို့့�အထဲဲတွွင်် Moorditj Yarning
နှှင့််� Djinda ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�လည်းး� ပါါဝင််ပါါသည််။

ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ်ပါ
် ါသည််။

အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက်် အကူူအညီီပေး�းရေး�း အစီီအစဉ််

Program (EAP) သည်် အလုုပ််ရှှင််များ�း�နှှင့််� အလုုပ််သမား�းများ�း�အားး� တစ််ဦးးချျင်းး�
တို့့�ကိုု� ထိိခိုု� က််စေ�နိုုင်
� ်မည့်�် ကိုု�ယ််ရေး�းကိုု�ယ််တာာနှှင့််�လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ အလုုပ််နှှင့်�်

လည်းး�ကော�ာင်းး�၊ သက််ဆိုု�င််သော�ာ စိိတ််ပူူပန်မှု
် ုများ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဖြေ�ေရှှင်းး�ရာာတွွင််
ကူူညီီပံ့့�ပိုးး��သည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုမျိုး� း��စုံံ� ဖြ�စ််သည််။

