
အကူူအညီီ ရယူူနုို� င််သည််ီနေေရာ

အနေရးနေ�် အနေ�ေအနေေ (ရဲ သု� မ်ဟု� တ်် လူူောတ်င််ယူာဥ််)
ဖု� ေ်းေံ�ါတ်် သ�ညီ သ�ံ းလူ�ံ း (000)

တစ််စံ်�တစ််ယော�ာက်် ချျက််ချျင်း်� အန္တ တရာာ�်ရိှိ�လျှှင်း် ဆက််သွွ�်ရာန််။

အမ�ု�းသမီးမ�ားတွ်က်ူ 24 ောရီ အကူူအညီီ ဖု� ေ်းလုူ� င််း (Women’s 
24 hour help line (DVConnect))
1800 811 811

အ�မ််၌ အကြက်မ််�ဖက််မု် ကြုံက်� ယောတွ �ယောန်ရာယောသွာ အမ်ျ���သွမ်း�မ်ျာ�အတွက်် အချမ့်�  နိ္တင်း� ် 

လျှ �ှ� �ဝိှက််လံျှပ််ယောပ်�သွည့်� ် အကြက်�ဉာဏ််မ်ျာ�နိ္တင်း� ် အကူ်အည့်းယောပ်�ပ်ါသွည့််။

နေ�့ ်နေ��ာင််းအနေ�ေေ� အမ�ု�းသမီးမ�ားအတွ်က်ူ ကူူညီီ�်ံ�ု� းနေရး 
ဝေ်နေ�ာင််မုဌာာေ (Immigrant Women’s Support Service)
07 3846 3490

အင်္ဂဂလျှ�ပ််စ်က်ာ� မ်ယော�ပ်ာယောသွာ လူျှမု်ယောရာ�ယောန်ာက််ချ� မိ် လျှာသွည့်� ် အမ်ျ���သွမ်း�မ်ျာ�အတွက်် 

အ�မ််တွင်း်�အကြက်မ််�ဖက််မု်၊ မ်�သွာ�စံ် အကြက်မ််�ဖက််မု်နိ္တင်း� ် လျှ�င်း်ပ်�ံ င်း်�ဆ�ံ င်း်ရာာ 

အကြက်မ််�ဖက််မု်တ�ံ �နိ္တင်း� ် ပ်တ်သွက််ပြီးပ်း� နိ္တစ််သွ�မ်� ်ယောဆွ�ယောနွ္တ�ယောပ်��ချင်း်�နိ္တင်း� ် 

အကြက်�ဉာဏ််ယောပ်�ပ်ါသွည့််။

အမ�ု�းသားမ�ားအတွ်က်ူ အကူူအညီီဖု� ေ်းလုူ� င််း  
(Men’s help line (DVConnect))
1800 600 636

ယောပ်ါင်း်�သွင်း်�ဆက််ဆ� ယောရာ�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် �ပ်ဿန်ာမ်ျာ� ကြုံက်� ယောတွ �ယောန်ရာသွည့်� ် 

အမ်ျ���သွာ�မ်ျာ�အတွက်် လျှ �ှ� �ဝိှက်် ယောဆာင်း်ရွွက််ယောပ်�သွည့်� ် အကူ်အည့်း။

မုသားစု� နှိုင််် ကူနေလူးအတွ်က်ူ လုူ�အ�်သည််ီ ဝေ်နေ�ာင််မုမ�ားနှိုင််် 
ေ�ုတ််�က်ူနေ�း�ေင််း (Family and Child Connect)
13 32 64

က်ယောလျှ�မ်ျာ�ရိှိ�သွည့်� ် အကူ်အည့်းလျှ�ံ အပ််ယောသွာ မ်�သွာ�စံ်မ်ျာ�အတွက်် လျှ �ှ� �ဝိှက်် 

ယောဆာင်း်ရွွက််ယောပ်�ယောသွာ အချမ့်�  အကြက်�ဉာဏ််ယောပ်��ချင်း်�။

သွင်း� ် ဘာာသွာစ်က်ာ��ဖင်း� ် စ်က်ာ��ပ်န််က်�ံ  ရာ�ူရာန််အတွက်် ဖံန််�  

13 74 68 က်�ံ ယောချ်ပ်ါ။

> သူွတ�ံ �၏ ကြက်င်း်ယောဖာ်ဖက်် သွ�ံ �မ်ဟံုတ် သူွတ�ံ �နိ္တင်း� ် ရာင်း်�နိ္တး�သူွ တစ််ဦး�က်�ံ  

ယောကြက်ာက််ရွွ� �ယောန်ပံ်� ရာန္တ�ံ င်း်သွည့််

> သူွတ�ံ �၏ မ်�သွာ�စံ် သွ�ံ �မ်ဟံုတ် မ်�တ်ယောဆွမ်ျာ�က်�ံ  မ်ယောတွ �ယောတာ� ဘ့ာယောန်န္တ�ံ င်း်သွည့်် 

သွ�ံ �မ်ဟံုတ် သူွတ�ံ �၏ ကြက်င်း်ယောဖာ်ဖက်် အန်ာ�တွင်း်ရိှိ�စ်ဉ်် ဖံန််�ယော�ပ်ာဆ�ံ �ချင်း်�က်�ံ  

အဆံ� �သွတ်လျှ�ံ က််န္တ�ံ င်း်သွည့်် 

> လျှျစ််လျှျ�ရုွချ�ထားာ�ရာပံ်�  ယောပ််န္တ�ံ င်း်သွည့်် သွ�ံ �မ်ဟံုတ် သူွတ�ံ �၏ ယောငွ်း သွ�ံ �မ်ဟံုတ် 

ပ်�ံ င်း်ဆ�ံ င်း်ပ်စ်စည့််�မ်ျာ�က်�ံ  က်�ံ �်တ�ံ င်း်မ်သံွ� �စ့ွ်န္တ�ံ င်း်သွည့်� ်ပံ်� ယောပ််န္တ�ံ င်း်သွည့််

> သူွတ�ံ �ကြက်င်း်ယောဖာ်ဖက််၏ မ်န်ာလျှ�ံ ဝှန််တ�ံ မု်၊ ယော�ါသွကြီးက်း�မု် သွ�ံ �မ်ဟံုတ် 

ပ်�ံ င်း်စ်�ံ �ပ်�ံ င်း်န်င်း်�ရိှိ�မု် အယောကြက်ာင်း်� ယော�ပ်ာယောက်ာင်း်� ယော�ပ်ာန္တ�ံ င်း်သွည့်် 

> သူွတ�ံ � ကြက်င်း်ယောဖာ်ဖက််က် သူွတ�ံ �အာ� လျှ�င်း်က်�စ်စမ်ျာ� အတင်း်�အကျပ် 

လံျှပ််ချ�ံ င်း်�ယောကြက်ာင်း်� ယော�ပ်ာယောက်ာင်း်� ယော�ပ်ာန္တ�ံ င်း်သွည့်် 

> သူွတ�ံ � စ်�တ်ယောသွာက် ယောရာာက််ယောန်န္တ�ံ င်း်သွည့််၊ စ်�တ်ဓါါတ်က်ျယောန်န္တ�ံ င်း်သွည့််၊ 

အထားး�တည့််�ယောန်လျှာန္တ�ံ င်း်သွည့်် သွ�ံ �မ်ဟံုတ် မ်�မ်�က်�ံ �်မ်�မ်��ံ� ကြက်ည့််စ်�တ် 

ယောပ်ျာက််ကွ်�်လျှာန္တ�ံ င်း်သွည့်် 

> သူွတ�ံ �တွင်း် ပွ်န််�ပ့်� �ဏ််ရာာမ်ျာ�၊ အရွ�ံ �က်ျ����ချင်း်�မ်ျာ�၊ အဆစ််လ့ွျှ�ချင်း်�မ်ျာ� 

သွ�ံ �မ်ဟံုတ် �ပ်တ်ရိှိရာာမ်ျာ�က့်�သွ�ံ � ချန္တာာက်�ံ �်တွင်း် �ဏ််ရာာမ်ျာ�ရိှိ�ယောန်န္တ�ံ င်း်ပြီးပ်း�  

၎င်း်�တ�ံ �အတွက်် မ်�ဖစ််န္တ�ံ င်း်ယောသွာ အယောကြက်ာင်း်��ပ်ချျက််မ်ျာ�က်�ံ  ယော�ပ်ာယောက်ာင်း်� 

ယော�ပ်ာန္တ�ံ င်း်သွည့်် 

> က်ယောလျှ�မ်ျာ�က်�ံ  သူွတ�ံ �၏ကြက်င်း်ယောဖာ်ဖက််နိ္တင်း� ်အတူ ထားာ�ရာန်် 

ဝှန််ယောလျှ�ယောန်န္တ�ံ င်း်သွည့််

အုမ်တွ်င််းနှိုင််် မုသားစု�  
အကြကူမ်းဖုက်ူမု၏ လူကူခဏာာမ�ားမှာ 
အဘယ်ူေည်ီး။
တစ််စံ်�တစ််ယော�ာက််တွင်း် အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် အကြက်မ််�ဖက််မု် 

ကြုံက်� ယောတွ �ယောန်ရာန္တ�ံ င်း်ဖွ�်ရိှိ�ယောသွာ လျှက်ခဏ်ာမ်ျာ� ရိှိ�သွည့််။ သူွတ�ံ �သွည့််-

www.qld.gov.au/domesticviolence

လူူတု်� င််း
အုမ်တွ်င််

နေဘးကူင််းလူ�ံ ခြုံေံမုကုူ�
ေံစုားရ�ု� င််ေွင်််ရုှှိသည်ီ

အုမ်တွ်င််းနှိုင််် မုသားစု�  အကြကူမ်းဖုက်ူမု 
လူကူခဏာာမ�ားကုူ�  သုရုှှိနေစုရေ်နှိုင််် ကူူညီီနေ�း�� ံ  

အေ�က်ူအလူက်ူမ�ား။

Burmese



ယောပ်ါင်း်�သွင်း်�ဆက််ဆ�ယောရာ� တစ််ရာပ််၌ တစ််ဦး�သွည့်် 

အ�ချာ�တစ််ဦး�အယောပ်် ထား�န််�ချျ�ပ််ရာန််၊ မ်ယောတာ်မ်တရာာ�ပြုပ်ရာန်် 

သွ�ံ �မ်ဟံုတ် ယော�ချာက််လိျှန်�်ရာန်် မ်�မ်�၏ အင်း်အာ�က်�ံ  သံွ� �သွည့်� ်အချါ 

အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် အကြက်မ််�ဖက််မု် �ဖစ််ပွ်ာ�သွည့််။ ၎င်း်�သွည့်် 

သွာမ်န််အာ��ဖင်း� ် မ်�သွာ�စံ်အတွင်း်� (ယောဆွမ်ျ���ယောတာ်စ်ပ််ယောသွာ 

မ်�သွာ�စံ် နိ္တင်း� ် ကြက်င်း်ယောဖာ်ဖက််မိ် ယောတာ်စ်ပ််သူွမ်ျာ� သွ�ံ �မ်ဟံုတ် 

အ�မ််တွင်းယော�မ်ာက််�မ်ာ�စွ်ာယောသွာ ပံ်� စ်�အမ်ျ���မ်ျ����ဖင်း� ် အမ်ျ���မ်ျ���ယောသွာ 

ယောပ်ါင်း်�သွင်း်�ဆက််ဆ�ယောရာ�မ်ျာ� တွင်း် �ဖစ််ပွ်ာ�န္တ�ံ င်း်သွည့််။ 

ကြသွစ်ယောကြတ�လျှျန္တ�ံ င်း်င်း� တွင်း် အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် 

အကြက်မ််�ဖက််မု်က်�ံ  လျှက််မ်ချ� န္တ�ံ င်း်သွည့်� ်အ�ပ်င်း် 

ရာာဇဝှတ်မု်ပ်င်း် �ဖစ််န္တ�ံ င်း်သွည့််။ အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် 

အကြက်မ််�ဖက််မု်အတွက်် �ဉ််ယောက်ျ�မု်က်�ံ  ဘာ�်ယောသွာအချါမ်ှ 

အယောကြက်ာင်း်��ပ်ချျက််တစ််ရာပ်် လံျှပ််မ်ရာပ်ါ။

သင််် လူူမုအသု� င််းအဝု� င််းတွ်င်် 
သင်် လူ� �်နုို� င််သည််ီအရာ

တ်စ်ုစု�ံတ်စ်ုနေယူာက်ူကုူ�  ကူူညီီနေ�းရေ် 

သင်် လူ� �်နေ�ာင််နုို� င််သည််ီ အရာ
အက်�်၍ သွင်း်သွ�သွည့်� ် တစ််စံ်�တစ််ယော�ာက််တွင်း် အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် အကြက်မ််�ဖက််မု် 

ချ� ယောန်ရာသွည့်� ် လျှက်ခဏ်ာမ်ျာ� �ပ်သွယောန်လျှှင်း် အယောရာ��ူယောဆာင်း်ရွွက််ပ်ါ - သွင်း်သွည့််သွာ 

ထား�ံ သွ�ံ �လံျှပ််ယောဆာင်း်ယောပ်�မ်ည့်� ် တစ််ဦး�တည့််�သူွ �ဖစ််ယောက်ာင်း်��ဖစ််န္တ�ံ င်း်သွည့််။ သွင်း� ် ကူ်ည့်းမု်မိ်ာ 

ယော�ပ်ာင်း်�လ့ျှချျက်် တစ််ရာပ််�ဖစ််န္တ�ံ င်း်သွည့််။

သင်် လူ� �်သင်််သည််ီ အရာ-

> သူွတ�ံ � ဘာာယော�ပ်ာမ်ည့််က်�ံ  န်ာ�ယောထားာင်း်ပ်ါ၊ သူွတ�ံ � သွင်း� ်က်�ံ  ယော�ပ်ာ�ပ်သွည့််က်�ံ  �ံ� ပ်ါ – 

သူွတ�ံ �က်�ံ  အ�ပ်စ််မ်တင်း်ပ်ါနိ္တင်း� ်။ 

> မ်ယောတာ်မ်တရာာ�ပြုပ်သွည့်� ် အယောကြက်ာင်း်�က်�ံ  ယောဘာ�က်င်း်�လံျှ� ပြုချ� ပြီးပ်း� 
သွး��ချာ�ယော�ပ်ာဆ�ံ န္တ�ံ င်း်သွည့်� ် အချျ�န််နိ္တင်း� ်ယောန်ရာာတွင်း် သူွတ�ံ �က်�ံ  ယောမ်�ပ်ါ။ 

> မ်ယောတာ်မ်တရာာ�ပြုပ်�ချင်း်�သွည့်် သူွတ�ံ �နိ္တင်း� ် သူွတ�ံ �၏က်ယောလျှ�မ်ျာ�အယောပ်် 

မ်ည့််သွ�ံ �ထား�ချ�ံ က််ယောစ်န္တ�ံ င်း်သွည့််က်�ံ  န်ာ�လျှည့််လျှာယောအာင်း် ကူ်ည့်းယောပ်�ပ်ါ။

> သူွတ�ံ �က်�ံ �်သူွတ�ံ � ပ်�ံ ပြီးပ်း�ယောဘာ�က်င်း်�လံျှ� ပြုချ� ယောအာင်း် လံျှပ််ယောဆာင်း်န္တ�ံ င်း်သွည့်� ် 
န်ည့််�လျှမ််�မ်ျာ�က်�ံ  ယော�ပ်ာဆ�ံ ပ်ါ။

> က်ယောလျှ�မ်ျာ�က်�ံ  ကြက်ည့်� ် ရုွယောစ်ာင်း� ်ယောရိှိာက််ယောပ်��ချင်း်� သွ�ံ �မ်ဟံုတ် အစ်ာ�အစ်ာ 

ချျက််ပြုပ်တ်ယောပ်��ချင်း်�က့်�သွ�ံ � လျှက််ယောတွ �က်ျက်ျ အကူ်အည့်းက်�ံ  ယောပ်�ပ်ါ။ 

> သူွတ�ံ �၏ ဆံ� ��ဖတ်ချျက််က်�ံ  သွယောဘာာမ်တူသွည့်� ်တ�ံ င်း် သူွတ�ံ �၏ က်�ံ �်တ�ံ င်း် 
ဆံ� ��ဖတ်ချျက််ချျပ်�ံ င်း်ခွျင်း� ်က်�ံ  ယောလျှ�စ်ာ�ပ်ါ။

> သွင်း်က်�ံ �်တ�ံ င်း်နိ္တင်း� ် က်ျ��လွျှန််ချ� ရာသူွမ်ျာ�အယောပ်် အန္တ တရာာ�် 

မ်က်ျယောရာာက််ယောစ်ဘ့ာ အယောက်ာင်း်�ဆံ� � ကူ်ည့်းယောပ်�န္တ�ံ င်း်မ်ည့်� ် န်ည့််�လျှမ််�နိ္တင်း� ် 
ပ်တ်သွက််၍ အကြက်�ဉာဏ််ရာ�ူရာန််အတွက်် သွင်း်၏ ယော�သွတွင်း်�ရိှိ� အ�မ််တွင်း်� 
အကြက်မ််�ဖက််မု်ဆ�ံ င်း်ရာာ ဝှန််ယောဆာင်း်မု်ဌာာန်က်�ံ  ဆက််သွွ�်ပ်ါ။

> သွင်း� ်က်�ံ �်က်�ံ  ယောမ်�ပ်ါ- ‘က်ွန္တ်ံ ပ်် လံျှပ််ယောန်သွည့်� ်အရာာက် မ်ယောတာ်မ်တရာာ� ပြုပ်ချ� ရာသူွက်�ံ  
ပ်�ံ ပြီးပ်း� ယောဘာ�က်င်း်�လံျှ� ပြုချ� ယောစ်သွလျှာ�။’ 

သင်် မလူ� �်သင်််သည််ီ အရာ-

> က်�ံ �်ထား�လျှက််ယောရာာက်် အကြက်မ််�ဖက််ယောသွာ အယော�ချအယောန်တွင်း် 
ဝှင်း်ယောရာာက််စွ်က််ဖက််�ချင်း်� - ဖံန််�န်� ပ်ါတ် သံွည့်သံွ� �လံျှ� � (000) ဆက််၍ သွင်း် ရ့ာက်�ံ  
ယောချ်သွင်း� ်သွည့််။

> အထူား�သွ�ဖင်း� ် မ်ယောတာ်မ်တရာာ�ပြုပ်သူွ၊ ၎င်း်�၏သူွင်း�်ချျင်း်�မ်ျာ� သွ�ံ �မ်ဟံုတ် မ်�သွာ�စံ်ထား�  
က်ျ��လွျှန််ချ� ရာသူွ၏ တည့််ယောန်ရာာ သွ�ံ �မ်ဟံုတ် ထွားက််ယော�ပ်�လွျှတ်ယော�မ်ာက််ရာန်် 
အစ်းအစ်ဉ််မ်ျာ�က်�ံ  ထံားတ်ယော�ပ်ာ�ချင်း်�။

> အန္တ တရာာ�်ယောပ်�မ်ည့်� ် လျှက်ခဏ်ာမ်ျာ� ရိှိ�ယောန်လျှှင်း် မ်ယောတာ်မ်တရာာ�ပြုပ်သူွက်�ံ  
တ�ံ က််ရွ�ံ က််စ်�န််ယောချ်�ချင်း်�။

> အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် အကြက်မ််�ဖက််မု် ပံ်� စ်�အမ်ျ���မ်ျ���အယောကြက်ာင်း်�နိ္တင်း� ် 

အန္တ တရာာ�်ရိှိ�မ်ည့်� ် လျှက်ခဏ်ာမ်ျာ�က်�ံ  သွ�ရိှိ�ရာန်် ပ်�ံ မ်�ံ ယောလျှ�လျှာပ်ါ။

> အ�မ််တွင်း်�နိ္တင်း� ် မ်�သွာ�စံ် အကြက်မ််�ဖက််မု် အယောကြက်ာင်း်� ယော�ပ်ာဆ�ံ ပြီးပ်း� လူျှအမ်ျာ� 

သွ�ယောအာင်း် ယောဖာ်ထံားတ်ယောပ်�ပ်ါ။

> အမ်ျ���သွာ�မ်ျာ�နိ္တင်း� ် အမ်ျ���သွမ်း�မ်ျာ� အကြက်ာ� ယောလျှ�စ်ာ�မု်က်�ံ  �ပ်သွသွည့်� ် 

သွယောဘာာထားာ�မ်ျာ�က်�ံ  �မှ်င်း� ်တင်း်ယောပ်�ပ်ါ။

> သွင်း� ် လူျှမု်အသွ�ံ င်း်�အဝှ�ံ င်း်�၊ ဘာာသွာယောရာ� အဖ့ွ �အစ်ည့််� သွ�ံ �မ်ဟံုတ် အာ�က်စ်ာ� 

အသွင်း်�အဖ့ွ �တ�ံ �တွင်း် လျှ�င်း် တန််�တူရိှိ�မု်က်�ံ  �မှ်င်း� ်တင်း်ယောပ်�ပ်ါ။

> မ်�တ်ယောဆွမ်ျာ�၊ မ်�သွာ�စံ်နိ္တင်း� ် လူျှမု်အသွ�ံ င်း်�အဝှ�ံ င်း်�တွင်း် ယောန်ထား�ံ င်း်သူွမ်ျာ�က် 

အကြက်မ််�ဖက််မု်က်�ံ  ယောပ်ါ�ယောပ်ါ�တန််တန်် သွယောဘာာထားာ�သွည့်� ်အချါ သွ�ံ �မ်ဟံုတ် 

က်ျ��လွျှန််ချ� ရာသူွက်�ံ  အ�ပ်စ််တင်း်သွည့်� ်အချါ သွင်း� ်ယောလျှျာ်ယောသွာ အပြုပ်အမူ်က်�ံ  

စ်� န်မူ်န်ာ�ပ်သွပြီးပ်း� ၎င်း်�သူွတ�ံ �က်�ံ  က်န်�်ကွ်က််ပ်ါ။

အုမ်တွ်င််းနှိုင််် မုသားစု�  
အကြကူမ်းဖုက်ူမု�ု� သည်ီမှာ 
အဘယ်ူေည်ီး။

အုမ်တွ်င််းနှိုင််် မုသားစု�  

အကြကူမ်းဖုက်ူမုနေကြကူာင််် 

ကူနေလူးမ�ား ထုိေု� က်ူနုို� င််သည်ီ။

အုမ်တွ်င််းနှိုင််် မုသားစု�  
အကြကူမ်းဖုက်ူမုနေကြကူာင်််  

နေသ��ံ းမုနှိုင််် ��င််းထိေ်နေသာ 
ဒဏာ်ရာရမု အ�ါအဝင််  

�ု� း�ွားနေသာ အကူ�ု�း�က်ူမ�ား  
�ဖုစ်ု�ွားနုို� င််သည်ီ။

အကူယ်ူ၍ သင်် သုသည််ီ 

တ်စ်ုစု�ံတ်စ်ုနေယူာက်ူမှာ 
မနေတ်ာ်မတ်ရားခြုံ�ကူ�င်််ေံနေေရသည်ီဟု�   
သင်် ယူူ�လူှင်် ကူွမ်းကူ�င််သူထံိမှ 

အကြကံူဉာဏာ် နေတ်ာင််းေံရေ် 
အနေရးကြီးကီူး�ါသည်ီ။
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