
Kwinana

Mandurah

Midland

Northam

South Hedland

West Leederville  
တ့ို့� ဖြ��စ််ပါါသည််။

WA အတို့င်ွ်း� ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�၏ 
တို့ည််နေေရာာများ�ာ� 
�ပါည််ေယ််တို့ဝေ�်လုံးး�� ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�  အန့်ု�းအ�ပါာ� တို့ည််ရ့့ှိပါါသည််။  

ထ့ို�နေေရာာများ�ာ�တို့င်ွ်း ပါါဝင််းသည််များ�ာ�မ့ျားာ -

Albany

Bunbury

Busselton

Fremantle

Gosnells

Joondalup

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့� က့ျွ� ဆက်ျွသွယ််ပါါ 
ပ့ါ�မ့ျား�သ့ရ့့ှိရာေ ်- 

1300 364 277 က့ျွ� ��ေ�်ဆက်ျွပါါ

www.relationshipswa.org.au ၌ကြကျွည်််ပါါ။

info@relationshipswa.org.au က့ျွ� အး�နေများ�လ်ုံး ပ့ါ� ပါါ 

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့� က့ျွ� Twitter @RelationshipsWA  
တို့င်ွ်း လ့ုံး�က်ျွကြကျွည်််ပါါ 

သ့� များဟု�တ်ို့ ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့� က့ျွ� Facebook  

@RelationshipsWA တို့င်ွ်း ကြိုက့ျွ�က်ျွန့်ုစ််သက်ျွ�ပါပါါ

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�  ကူျွည်းန်ု့�င််းသူများ�ာ�  
Relationships Australia WA ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�က့ျွ� 

ယ်ဉ််နေကျွ��မုျား နေောက်ျွခံးများနေရွာ�၊ မ့ျားသာ�စ်� �့�စ်ည််�ပါး�များနေရွာ�၊ ကျွ�ာ�/များ 

များနေရွာ�၊ လ့ုံးင််းစ့်တ်ို့တ့ို့မ်ျား�ညွတ်ွို့မုျားများနေရွာ� လုံးတ့ူို့�င််း� ရာန်ု့�င််းပါါသည််။

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�ကျွ ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��နေပါ�သူများ�ာ�မ့ျားာ-

 • ဇေး�နေများာင််းန့်ုးများ�ာ�န့်ုင်း်် မ့ျားသာ�စ်�များ�ာ�

 • လုံးတူို့စ််ဦး�ခံ�င််း�

 • ကျွနေလုံး�များ�ာ�န့်ုင်း်် လုံးငူ်းယ််များ�ာ�

 • အ�့��အ�ွာ�များ�ာ�န့်ုင်း်် �ပါ�စ်�နေစ်ာင်း််နေရ့ှိာက်ျွသူများ�ာ�

 • အသက်ျွအရွာယ််ကြိုကျွး�သူများ�ာ�န့်ုင်း်် သူတ့ို့�၏ 

 • မ့ျားသာ�စ်�ဝင််းများ�ာ�

 • အက်ျွဘရာစ််ဂျ�င််းေယ််န့်ုင်း်် နေတို့ာရာက်ျွစ်ထိုရ့ာတ်ို့ 

 • ကျွွေ�်သူကျွွေ�်သာ�များ�ာ�

 • ဒု�ကျွခသည််များ�ာ�န့်ုင်း်် စ်ာောမုျားအရာ ဝင််းနေရာာက်ျွလုံးာသူများ�ာ� 

 • အ့မ်ျားတို့င်ွ်း� သ့� များဟု�တ်ို့ မ့ျားသာ�စ်�အတို့င်ွ်း� 

 • န့်ုပ့်ါစ်က်ျွည်ဉ်ှ်�ပါေ�်မုျား ကြကျွး�နေတို့ခ့ံးစ်ာ�နေေရာသူများ�ာ�

 • စ့်တ်ို့နေဝဒုောရ့ှိင််းများ�ာ�

 • လ့ုံးင််းတို့ ူစ်း�တို့ွ�များ�ာ�

 • ပါည်ာရာပ်ါပ့ါ�င််း�ဆ့�င််းရာာ အ�့�အစ်ည််�များ�ာ�

 • လုံးမုူျားအ�့�အစ်ည််�များ�ာ�

ကျွွနု်ု�ပု်တ့ို့�၏အကြော�ကျွာငု်း� 

ကျွွနု်ု�ပု်တ့ို့�၏ 

လု�ပု်ကြော�ာငု်းမုှုမှု�ာ�

Burmese - �များေမ်ျားာဘာသာVersion 1 - May 2021



ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�၏ လုံး�ပ်ါနေဆာင််းမုျားများ�ာ� 
ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�၏ အစ်းအစ်ဉ််များ�ာ�န့်ုင်း်် ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�တို့င်ွ်းပါါဝင််းသည််များ�ာ�မ့ျားာ -

နေဆွ�နေန်ု�ွလုံးမ်ျား�ညွေှမု်ျား
စ့်တ်ို့ပူါပါေစ််ရာာ��စ််သည််် က့ျွစ်စရာပ်ါများ�ာ�က့ျွ� ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��မုျား၊ နေလုံး�စ်ာ�မုျားန့်ုင်း်် လုံးး��ခံး�သ့�သ့ပ်ါ
မုျားရ့့ှိနေသာ ပါတ်ို့ဝေ�်ကျွ�င််းတို့င်ွ်း နေဆွ�နေန်ု�ွရာေ ်အခွံင်း််အနေရာ�ရ့့ှိ�ခံင််း� နေဆွ�နေန်ု�ွလုံးမ်ျား�ညွေှ်
မုျားသည်် လုံးတူို့စ််ဦး�ခံ�င််း�၊ ဇေး�နေများာင််းန့်ုးများ�ာ�၊ သ့� များဟု�တ်ို့ မ့ျားသာ�စ်�များ�ာ�အတို့က်ွျွ 
��စ််သည််။

နေစ််စ်ပ်ါ��ေန်ေ��နေပါ�မုျား
ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�သည်် လုံးမူျား�ာ�အကြကျွာ� အ�င်းင််း�ပွါာ�မုျားများ�ာ�က့ျွ� ကူျွည်းနေ��ရ့ှိင််း�နေပါ�ရာာတို့င်ွ်း 
လုံးက်ျွမ့ျားတ်ို့ရာ ��ေန်ေ��နေပါ�သူများ�ာ�န့်ုင်း်် မ့ျားသာ�စ်�များ�ာ�အတို့င်ွ်း� အ�င်းင််း�ပွါာ�မုျားများ�ာ�က့ျွ� 
နေ��ရ့ှိင််း�နေပါ�သူများ�ာ�က့ျွ� အသး���ပါ�ပါါသည််။ ��ေန်ေ��နေစ််စ်ပ်ါနေပါ�သူများ�ာ�၌ နေဆွ�နေန်ု�ွ
လုံးမ်ျား�ညွေှမု်ျား၊ စ့်တ်ို့ပါည်ာ၊ လုံးမုူျားနေရာ�လုံး�ပ်ါင်းေ�်၊ မ့ျားသာ�စ်�ဆ့�င််းရာာ ကျွ�ထိုး��၊ ဥပါနေဒုန့်ုင်း်် စ်းများး
ခံေ ်ခ်ွဲခွံ�မုျား အပါါအဝင််း ကျွွမ်ျား�ကျွ�င််းမုျားနေောက်ျွခံး အများ��့�များ��့�ရ့့ှိကြကျွပါါသည််။

လုံးမုူျားအ�့�အစ်ည််� ပါည်ာနေပါ�လုံး�ပ်ါင်းေ�်
လုံးတူို့စ််ဦး�ခံ�င််း�၊ ဇေး�နေများာင််းန့်ုးများ�ာ�န့်ုင်း်် မ့ျားသာ�စ်�များ�ာ�အတို့က်ွျွ တို့စ််ည်တို့ာ  

နေဆွ�နေန်ု�ွပွါ�များ�ာ�မ့ျားအစ် နေရာရ့ှိည််သင််းတို့ေ�်များ�ာ�အဆး�� ကြိုက့ျွ�က်ျွန့်ုစ််သက်ျွရာာက့ျွ� နေရွာ�ခံ�ယ််ပါါ။ 

အများ��့�သာ�များ�ာ�အတို့က်ွျွနေေရာာ

နေပါါင််း�သင််း�ဆက်ျွဆးနေရာ�န့်ုင်း်် မ့ျားသာ�စ်�ဆ့�င််းရာာ က့ျွစ်စရာပ်ါများ�ာ�က့ျွ�  
က့ျွ�င််းတို့ယ်ွ်နေ��ရ့ှိင််း�နေရာ�တို့င်ွ်း အများ��့�သာ�များ�ာ�က့ျွ� ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��ရာေ ်ဝေန်ေဆာင််းမုျား

ပါည်ာရာပ်ါပ့ါ�င််း�ဆ့�င််းရာာ �့းဖြိုး��့��တ့ို့��တို့က်ျွမုျား

သင်း််လုံး�ပ်ါင်းေ�်ခွံင််းတို့င်ွ်း အနေထိုာက်ျွအကူျွ�ပါ�ရာေ ်ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့� ဖြ၌ ပါး�စ်းခံ�ထိုာ�သည််် 
အစ်းအစ်ဉ်် များ��့�စ်း� ရ့့ှိပါါသည််။

ကျွနေလုံး�သူင်းယ််များ�ာ�န့်ုင်း်် ဆက်ျွသွယ််မုျားဆ့�င််းရာာ ဝေန်ေဆာင််းမူျားများ�ာ�

မ့ျားမ့ျားတ့ို့�၏ ကျွနေလုံး�င်းယ််များ�ာ�အတို့က်ွျွ အကျွ��့���စ််ထွိုေ�်ဆး��ရ့့ှိများည််် ဆက်ျွသွယ််မုျား  
အစ်းအစ်ဉ််များ�ာ�က့ျွ� မ့ျားဘများ�ာ�ကျွ မ့ျားမ့ျားတ့ို့�၏က့ျွ�ယ််ပ့ါ�င််း ေည််�လုံးမ်ျား�များ�ာ�  
ရ့ှိာနေ�ွနေ�ာ်ထို�တ်ို့ရာာတို့င်ွ်း အကူျွအည်းနေပါ�ရာေ်

အက်ျွဘရာစ််ဂျ�င််းေယ််များ�ာ�အတို့က်ွျွ ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�၏ အနေထွိုနေထွို ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�အ�ပါင််း ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့� မ့ျားာ အက်ျွဘရာစ််ဂျ�င််းေယ််
န့်ုင်း် ်နေတို့ာရာက်ျွစ်ထိုရ့ာတ်ို့ ကျွွေ�်သူကျွွေ�်သာ�များ�ာ�အတို့က်ွျွ သး�သေ ်န်ေရာ�ဆွ�ထိုာ�နေသာ 
အစ်းအစ်ဉ်် အနေတို့ာ်များ�ာ�များ�ာ�လုံးည််� ရ့့ှိပါါသည််။ ယ်င််း�တ့ို့�အထို�တို့င်ွ်း Moorditj Yarning 
န့်ုင်း်် Djinda ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�လုံးည််� ပါါဝင််းပါါသည််။

အ့မ်ျားတို့င်ွ်း� န့်ုင်း်် မ့ျားသာ�စ်�အတို့င်ွ်း� န့်ုပ့်ါစ်က်ျွည်ဉ်ှ်�ပါမ်ျား�ခံး  
နေေရာသူများ�ာ�အတို့က်ွျွ ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�

ဤအခံများ�် အ�့�လ့ုံး�က်ျွ အစ်းအစ်ဉ််များ�ာ�မ့ျားာ မ့ျားမ့ျားတ့ို့�  မ့ျားသာ�စ်�အတို့င်ွ်း� သ့� များဟု�တ်ို့ 

နေပါါင််း�သင််း�ဆက်ျွဆးနေရာ�များ�ာ�တို့င်ွ်း များနေတို့ာ်များတို့ရာာ��ပါ�ကျွ�င်း််ခံးခံ�်ရာသည််် သ့� များဟု�တ်ို့ 
များနေတို့ာ်များတို့ရာာ�မုျားက့ျွ� ကျွ���လုံးေွခ်ံးခံ�်ကြကျွရာသည််် အများ��့�သများး�များ�ာ�၊ လုံးငူ်းယ််များ�ာ�၊ 
ကျွနေလုံး�များ�ာ� သ့� များဟု�တ်ို့ အများ��့�သာ�များ�ာ�အတို့က်ွျွ ��စ််ပါါသည််။

ရ့ှိာနေ�ွ�ပါး� ဆက်ျွသွယ််ပါါ
ဥပါကျွခာ�ပါ�ခံးခံ�်ကြကျွရာသည််် ဩစ်နေကြတို့�လုံး�ေ�်များ�ာ� (Forgotten Australians) န့်ုင်း်် 

ယ်ခံင််းကျွ နေ�ပါာင််း�နေရှာ�အနေ�ခံခံ� ကျွနေလုံး�င်းယ််များ�ာ� (Former Child Migrants)  

��စ််ခံ�်သူများ�ာ�၏ ဘဝများ�ာ� တ့ို့��တို့က်ျွနေကျွာင််း�မွျားေန်ေရာ� အကူျွအည်းနေပါ�များည််် ဝေန်ေဆာင််းမုျား

အတို့င််း�အကျွ�ပ်ါ နေမွျား�စ်ာ�ခံးခံ�်ရာ�ခံင််း�အတို့က်ွျွ  
ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��နေပါ�သည််် ဝေန်ေဆာင််းမုျား�
များည််သူများဆ့� အတို့င််း�အကျွ�ပ်ါ နေမွျား�စ်ာ�ခံးခံ�်ရာ�ခံင််း�နေကြကျွာင်း်် ထ့ိုခ့ံ�က်ျွေစ််ောခံ�်ရာလုံးှင််း  

ထ့ို�သူတ့ို့�အာ� ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��နေပါ�သည််် ဝေန်ေဆာင််းမုျား

နေပါ�နေလုံး�ာ်ရာေ ်ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��သည််် ဝေန်ေဆာင််းမုျား
များည််သူများဆ့� အတို့င််း�အကျွ�ပ်ါ နေမွျား�စ်ာ�ခံးခံ�်ရာ�ခံင််း�နေကြကျွာင်း်် ထ့ိုခ့ံ�က်ျွေစ််ောခံ�်ရာလုံးှင််း 

ထ့ို�သူတ့ို့�အာ� ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��နေပါ�သည််် ဝေန်ေဆာင််းမုျား 

နေဆွ�နေန်ု�ွလုံးမ်ျား�ညွေှမု်ျား န့်ုင်း်် ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��မုျား
ဤဝေန်ေဆာင််းမုျားသည်် များသေစွ််မ်ျား�သူများ�ာ�ဆ့�င််းရာာ နေတို့ာ်ဝင််း စ်း�စ်မ်ျား�စ်စ််နေဆ�နေရာ� 
နေကျွာ်များရ့ှိင််း (Disability Royal Commission) ကျွ များသေမ်ျားစွ်မ်ျား�သူအ��စ်် သတ်ို့မ့ျားတ်ို့ခံး
ရာသူများ�ာ�အတို့က်ွျွ ��စ််သည််။

သက်ျွကြိုကျွး�ရွာယ််အ့�များ�ာ�အတို့က်ွျွ ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��မုျား
ဤဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ�သည်် သက်ျွကြိုကျွး�ရွာယ််အ့�များ�ာ�န့်ုင်း် ်၎င််း�တ့ို့�၏မ့ျားသာ�စ်�များ�ာ�က့ျွ� 
အာ�နေပါ�မုျားရ့့ှိ�ပါး� တို့ေ�့်��ထိုာ�ခံးရာသည််် ခ့ံ�င််းများာ၊ နေကျွာင််း�မွျားေန်ေသာ  
နေပါါင််း�သင််း�ဆက်ျွဆးနေရာ�များ�ာ�က့ျွ� ထူိုနေထိုာင််းကျွာ ထ့ိုေ�်သ့မ်ျား�သွာ�န်ု့�င််းနေရာ�တို့င်ွ်း ကူျွည်း
ပါး်ပ့ါ��နေပါ�ရာေ ်ရာည််ရွာယ််ပါါသည််။

အလုံး�ပ်ါသများာ�များ�ာ�အတို့က်ွျွ အကူျွအည်းနေပါ�နေရာ� အစ်းအစ်ဉ််
အလုံး�ပ်ါသများာ�များ�ာ�အတို့က်ွျွ အကူျွအည်းနေပါ�နေရာ� အစ်းအစ်ဉ်် Employee Assistance 

Program (EAP) သည်် အလုံး�ပ်ါရ့ှိင််းများ�ာ�န့်ုင်း်် အလုံး�ပ်ါသများာ�များ�ာ�အာ� တို့စ််ဦး�ခံ�င််း�
စ်း၏ ကျွာယ်စ့်တို့တ သ�ခံ၊ အလုံး�ပ်ါစွ်မ်ျား�နေဆာင််းမုျားန့်ုင်း်် အ�့�အစ်ည််�လ့ုံး�က်ျွစ့်တ်ို့ဓာာတ်ို့ 
တ့ို့� က့ျွ� ထ့ိုခ့ံ�က်ျွနေစ်န်ု့�င််းများည််် က့ျွ�ယ််နေရာ�က့ျွ�ယ််တို့ာန့်ုင်း််လုံးည််�နေကျွာင််း�၊ အလုံး�ပ်ါန့်ုင်း််
လုံးည််�နေကျွာင််း�၊ သက်ျွဆ့�င််းနေသာ စ့်တ်ို့ပူါပါေမု်ျားများ�ာ�က့ျွ� က့ျွ�င််းတို့ယ်ွ်နေ��ရ့ှိင််း�ရာာတို့င်ွ်း 
ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��သည််် ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ��့�စ်း� ��စ််သည််။

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�  ကူျွည်းန်ု့�င််းပါး�များ�ာ� 
ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�သည်် ကျွ�ယ််�ပါေ ်မ်ျား�ာ��ပါာ�နေသာ အစ်းအစ်ဉ််များ�ာ�န့်ုင်း််  

ဝေန်ေဆာင််းမုျားများ�ာ���င်း် ်နေအာက်ျွနေ�ာ်�ပါပါါ အခံ�က်ျွများ�ာ�အပါါအဝင််း များ�ာ�စွ်ာနေသာ က့ျွစ်စရာပ်ါများ�ာ�

န့်ုင်း် ်အနေကြကျွာင််း�အရာာများ�ာ�က့ျွ� ကူျွည်းန်ု့�င််းပါါသည််။

 • လုံးက်ျွထိုပ်ါ�ခံင််း�န့်ုင်း် ်နေပါါင််း�သင််း�ဆက်ျွဆးနေရာ�

 • နေပါါင််း�သင််း�ဆက်ျွဆးနေရာ� ထူိုနေထိုာင််း�ခံင််း�

 • ကွျွ�ကွျွာ�ခံင််း�န့်ုင်း် ်ကွျွ�ကွျွာ�ပါး�နေောက်ျွ ဘဝ �ပါေလ်ုံးည််ထူိုနေထိုာင််း�ခံင််း�

 • မ့ျားဘ��စ််ရာ�ခံင််း�န့်ုင်း် ်မ့ျားနေထွို��နေထွို� ��စ််ရာ�ခံင််း�

 • ကြိုက့ျွ�တို့င််းများစ်းစ်ဉ််ခံ�်နေသာ က့ျွ�ယ််ဝေ်

 • မ့ျားသာ�စ်�အတို့င်ွ်း� အ�င်းင််း�ပွါာ�မုျားများ�ာ�

 • လုံး�ပ်ါင်းေ�်ခွံင််းတို့င်ွ်း� နေစ််စ်ပ်ါ��ေန်ေ��မုျားန့်ုင်း် ်နေဆွ�နေန်ု�ွလုံးမ်ျား�ညွေှမု်ျား

 • မူျား�ယ်စ််နေဆ�ဝါ�န့်ုင်း် ်အရာက်ျွနေသစ်ာ

 • နေဒုါသ

 • အ့မ်ျားတို့င်ွ်း� သ့� များဟု�တ်ို့ မ့ျားသာ�စ်�အတို့င်ွ်း� အကြကျွမ်ျား��က်ျွမုျား

 • ပူါနေဆွ�နေသာကျွ��စ််ရာ�ခံင််း�န့်ုင်း် ်ဆး��ရှုံး�ုး�မုျား

 • အဆက်ျွအသွယ််

 • နေလုံးာကျွအ�များင််း၊ စ်းတို့ေ�့်��များ�ာ�၊ ခံးယူ်ခံ�က်ျွစ်သည််တ့ို့� ဖြ��င်း် ်လ့ုံး�က်ျွနေလုံး�ာည်းနေထွိုရ့့ှိမုျား

 • စ့်တ်ို့ပ့ါ�င််း�ဆ့�င််းရာာ ကျွ�ေ�်များာနေရာ�

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�၏အနေကြကျွာင််း�
Relationships Australia WA သည်် လုံးတူို့စ််ဦး�ခံ�င််း�၊  

ဇေး�နေများာင််းန့်ုးများ�ာ�၊ မ့ျားသာ�စ်�များ�ာ�န့်ုင်း်် လုံးမုူျားအ�့�အစ်ည််�များ�ာ�အတို့က်ွျွ န့်ုစ််နေပါါင််း� 

60 နေကျွ�ာ် နေပါါင််း�သင််း�ဆက်ျွဆးနေရာ�ဆ့�င််းရာာ ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��မုျား နေပါ�နေေခံ�်ပါါသည််။

ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�သည်် အ�များတ်ို့အစွ်ေ�်များယူ်သည််် လုံးမုူျားအသ့�င််း�အဝ့�င််း�က့ျွ� ဝေန်ေဆာင််းမူျား 

နေပါ�နေသာ အ�့�အစ်ည််���စ််ကျွာ များည််သည်််ဘာသာနေရာ� အ�့�အစ်ည််�န့်ုင်း််များှ  

များပါတ်ို့သက်ျွပါါ။ ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�သည်် သင််း အခံက်ျွအခံ�ရာင််းဆ့�င််းရာခံ�ေ့မ်ျား�ာ�န့်ုင်း်် 

အနေ�ပါာင််း�အလုံး� ကြကျွး�နေတို့ရ့ာခံ�ေ့မ်ျား�ာ�တို့င်ွ်း သင်း််အာ� ကူျွည်းပါး်ပ့ါ��ရာေအ်တို့က်ွျွ သင်း််

လ့ုံး�အပ်ါခံ�က်ျွများ�ာ�န့်ုင်း်် လ့ုံး�က်ျွနေလုံး�ာည်းစွ်ာ ကျွွန်ု်�ပ်ါတ့ို့�  ဝေန်ေဆာင််းနေပါ�ပါါသည််။ 


