
အိမ်၌
ဘေး�းကင်း်းလုံ� ခြုံ��သည်ဟု �� စား�း�ွင်း် 
သင်း်တွင်း် ရှိပါါသည်

www.qld.gov.au/domesticviolence

အိမ်တွင်း်�အိကြ�မ်�ဖ�်မ်နှင်း် မ်သားး�စု 

အိကြ�မ်�ဖ�်မ်�ို ကြသားစုတြေးကြတွ�လျျနှင်း်င်းတွင်း် 

လျ�်မ်ခံပါါ။ သားင်း် မ်ည်သားဖြဖစုသားည် သား်မ်ဟုတွ သားင်း် 

မ်ည်သားည်တြေးေရားမ်လျးသားည်မ်း အိတြေးရာ�မ်ကြီး�း�ပါါ၊ 

အိမ်တွင်း်�အိကြ�မ်�ဖ�်မ်နှင်း် မ်သားး�စု 

အိကြ�မ်�ဖ�်မ်သားည် မ်ည်သား�်ိုမ်ဆို ထိခံ�်နှင်း်ပြီးပါး� 

လျမ်အိသားင်း်�အိဝိုင်း်�တွင်း်�တွင်း် ရှိတွတွသားည်။ 

အိကူအိည် ရရှိနိုင်း်ပါါသည်။ အိကယ်၍ သင်း် 
ဘေး�းကင်း်းလုံ� ခြုံ��သည်ဟု မ်�� စား�းရလုံှင်း် အိကူအိည် 

ဘေးတွ�င်း်းနိုင်း်ပါါသည်။ သင်း် အိကူအိည် လုံအိပါသည်အိ�ါ 
ဆက်သွယ်ရန််-

အိဘေးရးဘေးပါ်အိဘေး��အိဘေးန် (ရဲ သိံမ်ဟုတွ လုံန်�တွင်း်ယ်�ဥ်) 

ဖုန််းန်�ပါါတွ သံည်သံ� းလုံ� း (000)
တွစုစုတွစုဦး� ခံျ�်ခံျင်း်� အိနှ တရားယ်�ျတြေးရား�်လျှင်း် 
ဆို�်သားယ်ရာေ်။

အိမ်�ိ�းသမ်းမ်��း အိတွက် 24 န်�ရီ အိကူအိည် ဖုန််းလုံင်း်း 
(Women’s 24 hour help line (DVConnect)) 

1800 811 811

အိမ်၌ အိကြ�မ်�ဖ�်မ် ကြုံ�ံတြေးတွတြေးေရာတြေးသားး 

အိမ်ျိ��သားမ်း�မ်ျး�အိတွ�် လျှိ� ်ဝို�်လျပါတြေးပါ�သားည် အိခံမ် 

အိကြ�ံဉာဏ််မ်ျး�နှင်း် အိ�ူအိည်းမ်ျး� တြေးပါ�တြေးေပါါသားည်။

ဘေး�့ ်ဘေး�ပါ�င်း်း အိဘေး���� အိမ်�ိ�းသမ်းမ်��းအိတွက် 

ကူည်ပါ�် ပါးဘေးရးဝန််ဘေးဆ�င်း်မ်ဌာ�န် (Immigrant Women’s 

Support Service) 07 3846 3490

အိင်္ဂဂလျပါစု�း� မ်တြေးဖြပါးတြေးသားး တြေးေး�်ခံမ် လျးသားည် 

အိမ်ျိ��သားမ်း�မ်ျး�အိတွ�် နှစုသားမ်တြေးဆို�တြေးနှ�တြေးပါ�ပြီးပါး� 
အိကြ�ံဉာဏ််တြေးပါ�ပါါသားည်။

အိမ်�ိ�းသ�းမ်��းအိတွက် အိကူအိည်ဖုန််းလုံင်း်း  
(Men’s help line (DVConnect)) 1800 600 636

တြေးပါါင်း်�သားင်း်�ဆို�်ဆိုတြေးရာ�နှင်း် မ်သားး�စု ဖြပါဿေးမ်ျး� 
ကြုံ�ံတြေးတွတြေးေရာသားည် အိမ်ျိ��သားး�မ်ျး�အိတွ�် 

လျှိ� ်ဝို�်တြေးဆိုးင်း်ရွ�်တြေးပါ�သားည် အိ�ူအိည်း။

အိသက်ကယ် ဖုန််းလုံင်း်း (Lifeline)
131 114

တြေးေ်ည်မ်တြေးရွ� သားင်း် �ိုယ်တြေးရာ��ိုယ်တွး�ိစုစအိတွ�်  

တြေး��ကျပ်ေံကျပ် ကြုံ�ံတြေးတွတြေးေလျှင်း် ပါပါ��ူည်းတြေးပါ�ပါါသားည်။

အိကယ်၍ သင်း်သည် သင်း်အိမ်၌ 

မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်�� ဘေးန်ရလုံှင်း်  သိံမ်ဟုတွ 

ဘေး�က�က်�ွ� ်ဘေးန်ရလုံှင်း် ၎င်း်းမ်� သင်း်၏ 

အိမ်�းဘေး�က�င်း် မ်ဟုတွပါါ။ သင်း်အိဘေးန်�ဖုင်း် ရှိက်စားရ� 

မ်လုံပါါ သိံမ်ဟုတွ စားတွကသိကဘေးအိ�က်�ဖုစားစားရ� 

မ်လုံပါါ။

ယ်ဥ်ဘေးက�းမ်အိရ အိမ်တွင်း်းအိ�ကမ်းဖုက်မ်နိုင်း် မ်သ�းစား 

အိ�ကမ်းဖုက်မ် �ဖုစား��င်း်းမ်�ိ�းကိံ မ်ည်သည်အိ�ါမ်ှ 
ခြွ�င်း်း��က်မ်ဘေးပါးပါါ။

ဘေးက�င်း်းမ်န််ဘေးသ� ဘေးပါါင်း်းသင်း်းဆက်ဆ�ဘေးရးတွစား�ံမ်� 

ယ်� �ကည်��င်း်း၊ ပါ�် ပါး��င်း်းနိုင်း် ဘေး�းကင်း်းလုံ� ခြုံ�� ��င်း်း 

�ဖုစားသည်။ မ်ည်သူကမ်ှ မ်မ်တွ၏် မ်သ�းစားတွင်း် 

တွစားစား�တွစားဘေးယ်�က်ကိံ ဘေး�က�က်�ွ� ်၍ မ်ဘေးန်သင်း်ပါါ။

သားင်း် �းသားးစု�း�ဖြဖင်း် စု�း�ဖြပါေ်�ို 

ရာယ်ရာေ်အိတွ�် ဖုေ်� 13 74 68 �ိုတြေးခံ်ပါါ။



သင်း် �ကင်း်ဘေးဖု�်ဖုက်၊ မ်သ�းစားဝင်း် သိံမ်ဟုတွ သင်း်အိ�း 

ဘေးစား�င်း်ဘေးရှိ�က်ဘေးပါးသူသည် ဘေးအိ�က်ပါါ မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါမ် 

အိမ်�ိ�းအိစား�းမ်��းအိန်က် တွစား�ံ�ံကိံ သံ� းသလုံ�း သိံမ်ဟုတွ 

ခြိ�ိမ်းဘေး���က်သလုံ�း။

တြေးဆိုမ်ျိ��တြေးတွး်စုပါသား တွစုစုတွစုဦး�� အိဖြခံး�တွစုဦး�အိတြေးပါ် 

ထိေ်�ခံျ�ပါရာေ်၊ မ်တြေးတွး်မ်တွရား�ပြုပါရာေ် သား်မ်ဟုတွ တြေးဖြခံး�်လျေ််ရာေ် 

မ်မ်၏ အိးဏ်း�ို သား�သားည်အိခံါ အိမ်တွင်း်�အိကြ�မ်�ဖ�်မ်နှင်း် 

မ်သားး�စု အိကြ�မ်�ဖ�်မ် ဖြဖစုပါး�သားည်။ ၎င်း်�သားည် 

အိမ်ျိ��မ်ျိ��တြေးသားး ပါစု အိမ်ျး�အိဖြပါး�ဖြဖင်း် ရှိတြေးေပြီးပါး� မ်သားး�စုအိတွင်း်� 

ဆို�်ဆိုတြေးရာ�မ်ျး�၌ သား်မ်ဟုတွ အိမ်၌ အိမ်ျး�စုအိး�ဖြဖင်း် 

အိဖြဖစုမ်ျး�ကြ�သားည်။

အိကယ်၍ ဤအိရ�မ်��း သင်း်တွင်း် 

�ဖုစားပါ�းဘေးန်လုံှင်း် ၎င်း်းသည် 

အိမ်တွင်း်းအိ�ကမ်းဖုက်မ်နိုင်း် မ်သ�းစား 

အိ�ကမ်းဖုက်မ် �ဖုစားသည်။

ဘေးင်းဘေး�ကးနိုင်း်ပါတွသက်၍ မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း် ရှိးတြေးဖွသားည်တြေးင်းတြေးကြ�� သား်မ်ဟုတွ သားင်း် ရာထိ�်သားည် (စုင်း်တွးလျင်း် 

တြေးထိး�်ပါတြေးကြ��) �ို သားင်း်ထိမ် ယ်လျ�်သားလျး�။

> သားင်း် သား်မ်ဟုတွ သားင်း်�တြေးလျ�မ်ျး�၏ လျအိပါခံျ�်မ်ျး�အိတွ�် 

လျလျတြေးလျး�်တြေးလျး�် တြေးင်းတြေးကြ�� တြေးထိး�်ပါ မ်တြေးပါ��ူ�လျး�။

> သားင်း် ဝိုယ်သားည်အိရား�ို တြေးစုးင်း်ကြ�ပါကြ�ည်ရွပြီးပါး� ထိေ်�ခံျ�ပါသားလျး�။

> အိလျပါအိ�ိုင်း် မ်ရာတြေးအိးင်း် သားင်း်�ို တွး�ဆိုး�သားလျး�။

�ံပါပါင်း်းဆိံင်း်ရ� မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း်�ို တွေ်�ဖြခံင်း်�၊ ရွ�်ဖြခံင်း်�၊ သားင်း် လျည်ပါင်း်��ို ညှစုဖြခံင်း်�၊ �ေ်ဖြခံင်း်� 

သား်မ်ဟုတွ ပါစုစည်�မ်ျး�ဖြဖင်း် ပါစုတြေးပါါ�်ဖြခံင်း်� လျပါပါါသားလျး�။

> တြေးဆို��ုသားမ် သား်မ်ဟုတွ လျတြေးလျး�်တြေးသားး အိစုး�အိစုးနှင်း် တြေးရာ ရာရှိရာေ် 

သားင်း်�ို တွး�ဆိုး�သားလျး�။

လုံင်း်ပါင်း်းဆိံင်း်ရ� မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း် မ်လျပါခံျင်း်သားည် (ထိမ်�ဖြမ်း�ထိး�ဖြခံင်း်�ပါင်း် ဖြဖစုသားည်တွင်း်) 

လျင်း်ပါင်း်�ဆိုင်း်ရား လျပါရာပါမ်ျး��ို သားင်း်အိး� အိတွင်း်�အိကျပ် 

လျပါခံင်း်�သားလျး� သား်မ်ဟုတွ လျပါရာေ်ဖိအိး�တြေးပါ�သားလျး�။

> သားင်း် လျင်း် မ်ဆို�်ဆိုလျှင်း် သားင်း်�ို အိနှ တရားယ်ပြုပါရာေ် ပြီးခံမ်�တြေးဖြခံး�်သားလျး�။ 

နိုတွ�ဖုင်း် မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း်�ို ဆိုဆိုသားလျး� သား်မ်ဟုတွ သားင်း်အိတြေးပါ် တြေးစုး်�း�တြေးသားး စု�း�မ်ျိ�� 

တြေးဖြပါးသားလျး�။ 

> အိထိ�သားဖြဖင်း် လျအိမ်ျး�တြေးရှိ ်တွင်း် သားင်း်�ို အိရှိ�်ခံသားလျး�၊ 

တြေးဝိုဖေ်သားလျး� သား်မ်ဟုတွ တြေးစုး်�း�သားလျး�။

စားတွ�� စား�းမ်ဆိံင်း်ရ�နိုင်း် စားတွပါင်း်းဆိံင်း်ရ� မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း်�ို အိသား�မ်�ျတြေးအိးင်း်၊ အိရှိ�်ရာတြေးအိးင်း်၊ ခံ�ို�ရားမ်တြေးအိးင်း်၊ 

စုတွဒု�ခတြေးရား�်တြေးအိးင်း် သား်မ်ဟုတွ တြေးကြ�း�်ရွ ်တြေးအိးင်း် လျပါသားလျး�။

> သားင်း်၊ သားင်း်�တြေးလျ�မ်ျး� ၊ သားင်း်မ်သားး�စုဝိုင်း်မ်ျး� သား်မ်ဟုတွ 

အိမ်တြေးမ်�တွရာစု ားေ်မ်ျး��ို �ိုယ်ထိလျ�်တြေးရား�် ထိခံ�်တြေးအိးင်း် 

ပြီးခံမ်�တြေးဖြခံး�်သားလျး�။

> သားင်း် နှင်း်င်း�ူ�လျ�်မ်တွ�ို သားမ်�ဆိုည်�ထိး�သားလျး� သား်မ်ဟုတွ 

ကြသားစုတြေးကြတွ�လျျနှင်း်င်းမ် နှင်း်ထိတွမ်ည်ဟု သားင်း်�ို ပြီးခံမ်�တြေးဖြခံး�်သားလျး�။

> သားင်း်�ို ထိး�ပါစုမ်ည်ဟု ပြီးခံမ်�တြေးဖြခံး�်သားလျး� သား်မ်ဟုတွ 

သားင်း်�တြေးလျ�မ်ျး��ို တြေးခံ်၍ အိတြေးဝို�သား်သားး�မ်ည်ဟု ပြီးခံမ်�တြေးဖြခံး�်သားလျး�။  

> သားင်း် ဝိုတွစုး�သားည်၊ ကြ�ည်ရွသားည် နှင်း်/သား်မ်ဟုတွ ဖတွရွသားည် အိရား�ို 

ထိေ်�ခံျ�ပါသားလျး�။

ယ်ဥ်ဘေးက�းမ်ဆိံင်း်ရ�နိုင်း် ��သ�ဘေးရးဆိံင်း်ရ� မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း်၏ ယ်ဉ်တြေး�ျ�မ် သား်မ်ဟုတွ �းသားးတြေးရာ�ဆိုင်း်ရား ယ်ကြ�ည်မ် 

သား်မ်ဟုတွ �ျင်း်သား�မ်မ်ျး�အိတွ�် သားင်း်�ို အိရှိ�်ခံသားလျး�။

> သားင်း်�ို သားင်း် စုတွကြို�ိ�် �းသားးစု�း� တြေးဖြပါးရာေ် နှင်း် 

ယ်ဉ်တြေး�ျ�မ်ဆိုင်း်ရား သား်မ်ဟုတွ �းသားးတြေးရာ�ဆိုင်း်ရား ပါလျမ်�မ်ျး�သား် 

သားး�ဖြခံင်း်��ို တွး�ဆိုး�သားလျး�။

> သားင်း် မ်လျပါခံျင်း်သားည် အိရားမ်ျး��ို လျပါရာေ် သားင်း်�ို 

အိနှ တရားယ်တြေးပါ�ဖြခံင်း်� သား်မ်ဟုတွ အိတွင်း်�အိကျပ်လျပါဖြခံင်း်� အိတွ�် 

အိတြေးကြ�းင်း်�ဖြပါခံျ�်တွစုခံအိဖြဖစု �းသားးတြေးရာ�ဆိုင်း်ရား သား်မ်ဟုတွ 

ယ်ဉ်တြေး�ျ�မ်ဆိုင်း်ရား ယ်ကြ�ည်ခံျ�်မ်ျး��ို သား�သားလျး�။

> အိ�ယ်၍ သားတွ်သားမ်း���်� တြေးပါ�ရာသားည် တွင်း်တြေးတွးင်း်�ပါစုစည်� 

မ်တြေးပါ�တြေးသား�လျှင်း် ပြီးခံမ်�တြေးဖြခံး�်မ်မ်ျး� လျပါသားလျး�။

လုံမ်ဘေးရးဆိံင်း်ရ� မ်ဘေးတွ�်မ်တွရ�းခြုံပါက�င်း်မ်

> သားင်း် မ်ည်သားည်တြေးေရားသား် သားး�ရာမ်ည်၊ သားင်း် မ်ည်သားနှင်း်တြေးတွမ်ည်�ို 

ထိေ်�ခံျ�ပါဖြခံင်း်� သား်မ်ဟုတွ အိမ်တွင်း်�၌ သားင်း်�ို ပါတွထိး�ဖြခံင်း်� သား်မ်ဟုတွ 

သားင်း် မ်သားး�စုနှင်း် မ်တွတြေးဆိုမ်ျး��ို တြေးတွဆိုဖြခံင်း်�မ် တွး�ဖြမ်စုသားလျး�။

> သားင်း်၏ ဖုေ်�တြေးဖြပါးဆိုမ်မ်ျး�နှင်း် လျမ် မ်းဒုးယ်း (ဉ်ပါမ်း၊ Facebook, 

Instagram) တွ်�ို တြေးစုးင်း်ကြ�ပါကြ�ည်ရွသားလျး�။ 

> အိဖြခံး�သားမ်ျး�နှင်း် သားင်း် စု�း�တြေးဖြပါးလျှင်း် ပါင်း်စု�ပါင်း်ေင်း်�လျပါပြီးပါး� 

မ်ေးလျဖြဖစုသားလျး�။ 

Burmese


