
အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့ ကေလးများသည် ပုံစ ံအမျိုးမျိုး�ငှ့ြ်ဖစ်ေသာ အ�ကမ်းဖကမ်��ငှ့ ်�ှပ်ိစကသ်ည့်အြပုအမူတိုက့ိ ု

�ကံု ေတွ� �ိငုသ်ည်။ စာရငး်ဇယားများအရ ဤအြပုအမူမှာ အဓိကအားြဖင့ ်အမျိုးသားများက ြပုမူ�ကသည်။ 

အမ်ိတငွး်၊ မိသားစု၊ လငိဆ်ိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်� (DFSV) �ကံု ေတွ�ေနရဖွယ�ိှ်သည့် ပုဂ�ိုလ်များ�ငှ့ ်မိသားစုများအား 

ထေိရာကစ်ွာ ေဖာ်ထတုရ်န်၊ ပ့ံပုိးေပးရန်�ငှ့ ်တံု ့ြပန်ေပးရန် သင့အ်ား အေထာကအ်ကြူပုေစရန်အတကွ ်၎ငး်မှာ 

မည်သည့်အရာြဖစ်သည်�ငှ့တ်က ွသင ်ကူညီေပး�ိငုသ်ည့်အရာတိုက့ိ ုသ�ိှိရန် အေရး�ကးီပါသည်။ 

အမ်ိတငွး်၊ မိသားစု�ငှ့ ်လငိဆ်ိုငရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်�ဆိုသည်မှာ 

အဘယန်ည်း။ 
အိမ်တွင်း�င့်ှ မိသားစု အ�ကမ်းဖက်မ�ဆုိသည်မှာ �ကင်ေဖာ်ဖက်၊ ယခင် �ကင်ေဖာ်ဖက်၊ 

ြပုကျင့်ခံရသူ�င့်ှ ချစ်ခင်ယုယေသာ ဆက်ဆံေရး�ိှသူ တစ်စုံတစ်ဉီး (သုိ)့ 

ြပုကျင့်ခံရသူအား ထိန်းချု ပ်ရန် (သုိ)့ ေြခာက်လှန ့ရ်န် လုပ်ေနကျလုပ်ေသာ 

မျို းဆက်ေတာ်စပ်သူများ အပါအဝင် သူမ၏ မိသားစုဝင်တစ်ဉီးတုိက့ 

ေဆာင်ရွက်သည့် �ှပ်ိစက်ေသာ အြပုအမူကုိ ဆုိလုိသည်။ 

၎ငး်အြပုအမူမှာ ကိယုထ်လိက်ေရာကသ်ာမကပါ 
အိမ်တွင်းအ�ကမ်းဖက်မ�တွင် ပါဝင်�ိင်ုသည်မှာ- 

• ဒဏရ်ာြဖစ်ေစေသာ �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� - ထိုး�ကှ်ြခငး်၊

ကိကု်ြခငး်၊ တနွး်ြခငး်၊ ကနြ်ခငး်၊ လည်ပငး်ည�စ်ြခငး်

• လိငဆုိ်ငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� - တစ်စုံတစ်ဉီးအား လိငဆ်က်ဆံရန်

အတငး်အကျပ်ြပုြခငး်။ ၎ငး်တငွ ်မုဒနိး်ကျင့ြ်ခငး်�ငှ့ ်လိငဆုိ်ငရ်ာ 

လက်ေရာက်မ�ကျူးလနွြ်ခငး်၊ ေသွးရငး်စပ်ယှက်မ��ငှ့ ်ကေလး 

သက်ငယ်လိင ်ကျူးလနွမ်�တို ့ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

• စိတ်ခံစားမ�ဆုိငရ်ာ (သို)့ စိတ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ �ှပ်ိစက်မ�- နာမည်ဖျက်ေခါ် ြခငး်

(သို)့ �ကငေ်ဖာဖ်ကအ်ား အများေ�ှ � စိတအ်ေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးြခငး်

• ��တ်ြဖင့ ်�ှပ်ိစက်မ�- �ကငေ်ဖာ်ဖကအ်ား ေအာ်ြခငး်၊ ဆဲဆုိြခငး် (သို)့ 

အဆက်မြပတ် ေဝဖနြ်ခငး် 

• လူမ�ေရးဆုိငရ်ာ �ှပ်ိစက်မ� - တစ်စုံတစ်ဉီးအား

အထီးကျနေ်အာငထ်ားြခငး်�ငှ့ ်မိတ်ေဆွများ�ငှ့ ်မိသားစုတို�့ငှ့ ်

ေတွ�ဆုံြခငး်မှ တားြမစ်ထားြခငး်

• ဘာသာေရးဆုိငရ်ာ �ှပ်ိစက်မ� - တစ်စုံတစ်ဉီးအား ထိနး်ချုပ်ေစရန�်ငှ့်

လ�မ်းမုိးထားေစရန ်ေလာကတု� ရာ (သို)့ ဘာသာေရးဆုိငရ်ာ

ယုံ�ကည်ချက်များ�ငှ့ ်�ှိခုိးပူေဇာ်မ�များကိ ုြငငး်ဆုိြခငး် (သို)့ အသံုးြပုြခငး်

• ဥစ�ာပစ�ည်းကိ ုဖျက်ဆီးြခငး် - ထိနး်ချုပ်ရန၊် ေြခာကလ်နှ ့ရ်န၊်

�ခိမ်းေြခာက်ရန ်(သို)့ သကိ�ာချရန်

• ေငေွ�ကးအရ �ှပ်ိစက်မ� - ေငေွ�ကးကို ထိနး်ချုပ်ထားြခငး် (သို)့

မ�ှိမြဖစ်လိအုပ်သည့်ေငကွို ေပးရနြ်ငငး်ဆုိြခငး်

• ထိခုိကဒ်ဏရ်ာရရန ်�ခိမ်းေြခာက်မ�များ - အိမ်ေမွးတိရစ�ာနမ်ျား�ငှ့်

ကေလးများ အပါအဝင်

• ေနာက်ေယာငခံ်လိကု်ေချာငး်ြခငး် - လကူိုယ်တိုငြ်ဖစ်ေစ (သို)့

အွနလ်ိုငး်ြဖင့ြ်ဖစ်ေစ တစ်စုံတစ်ဉီးအား ၎ငး်တို၏့ ဆ���ငှ့ဆ်န ့က်ျင၍်

ေနာက်ေယာငခံ်ေချာငး်ေြမာငး်ြခငး်

• အလုပ်ခွင�်ငှ့ ်အများြပည်သူေ�ှ �တွင ်လငိဆုိ်ငရ်ာ

အေ�ာှင့အ်ယှက်ေပးြခငး်�ငှ့ ်ေြခာကလ်နှ ့ြ်ခငး်

• အမျိုးသမီး လိငအ်ဂင်္ ါ ြဖတ်ေတာက်ြခငး် 

• ကေလးသူငယ် အတငး်အကျပ် ထိမ်းြမားေပးြခငး်

• ‘�ိုးရာဂုဏ’် ဟုအမည်တွငေ်သာ ရာဇဝတ်မ�များ -

အမျိုးသမီးတစ်ဉီးအား ထိနး်ချုပ်ရနအ်တကွ် အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့်

ေ�ကာက်ရွံ � မ� ပါဝငသ်ည်၊ မိသားစုအား ဂုဏသ်ေရ

ပျက်ေစသည့်နည်းလမ်းြဖင့ ်သူမက ြပုမူခ့ဲသည်ဆုိေသာ

ယူဆချက်များကို အေြခခံ၍ြဖစ်သည်။

• ထမ်ိးြမားရာ၌ ေပးရသည့်အသွငး်ပစ�ည်း�ငှ့-်ဆက်စပ်သည့ ်�ှပ်ိစက်မ�

- သတိုသ့ား �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်သူ၏မိသားစုက ေပးကမ်းသည့ ်

အသွငး်ပစ�ည်းမှာ ေကျနပ်ေလာကဖ်ွယ်မ�ှိဟု 

ယူဆသည့်ကိစ�ြဖစ်သည်။ ၎ငး်မှာ ထိမ်းြမားြခငး် မတိုငမီ်၊ 

ထိမ်းြမားေနစဉ်�ငှ့ ်ထိမ်းြမား�ပီးေနာက ်ြဖစ်ပွားသည့ ်�ိငုထ်က်စီး�ငှး်မ� 

ြဖစ်�ိငုသ်ည်၊ အသွငး်ပစ�ည်း ပုိမုိရ�ှရိန ်�ခိမ်းေြခာက်သည့ ်

�ှပ်ိစက်မ��ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ အလနွ ့အ်လနွ ်

�ကီးေလးသည့်ကိစ�တိုတ့ွင ်ေသဆုံးမ�အထိ ြဖစ်ပွား�ိငုသ်ည်။

 အချက်အလက်စာေစာင ်၁ 

အမ်ိတငွး်၊ မိသားစု�ငှ့ ်လငိဆ်ိငုရ်ာ 

အ�ကမ်းဖကမ်�ကိ ုသ�ိှိြခငး် 

Fact Sheet 1 - Burmese 



ဥပေဒ အရ 
လူတုိင်းတွင် လုံြခံုစွာ ေနထုိင်ရန်�င့်ှ ေလးစားမ�ြဖင့် ဆက်ဆံခံရရန် 

အခွင့်အေရး�ိှသည်။ �သစေ�တးလျ�ိင်ုငံ�ိှ ဥပေဒအရ အမျို းသားများ�င့်ှ 

အမျို းသမီးများကုိ ညီတူညီမ� အခွင့်အေရးေပးထားသည်။ DFSV ကုိ 

လက်မခံသည့်အြပင် ဥပေဒကုိ ဆန ့က်ျင်သည့် ရာဇဝတ်မ�များ ြဖစ်သည်။  

ေတာင် �သစေ�တးလျြပည်နယ်၌ ဥပေဒအရ DFSV ကျူ းလွန်သူများကုိ 

လက်ေရာက်မ� (သုိ)့ အကယ်၍ ဒဏ်ရာရေစခ့ဲလ�င် နာကျင်ေစမ�တုိ ့ြဖင့် 

တရားစဲွဆုိ�ိင်ုသည်။ 

 

တစ်စံုတစ်ေယာက်မှာ DFSV �ကံု ေတွ�ေနရသည် 

ဟတုမ်ဟုတ ်က��်ပ်ု မည်သို ့ သ�ိိငုသ်နည်း။ 
DFSV သည် ကျူ းလွန်ခံရသူများ၊ ၎င်းတုိ၏့ ကေလးများ၊ မိသားစု�င့်ှ 

မိတ်ေဆွများကုိ နစ်နာေနလျက်�ိှသည်။ ၎င်းသည် အသက်အရွယ်၊ 

အတန်းအစား၊ လိင်�စ်ှ�ခိုက်မ�၊ အရည်အချင်း၊ လူမျို း၊ လိင်အမျို းအစား 

သုိမ့ဟုတ် ဘာသာေရးတုိ�့င့်ှ မသက်ဆုိင်ေစဘဲ မည်သူကုိ့မဆုိ ြဖစ်ပွား�ိင်ုသည်။ 

အမျို းသမီး တစ်ဉီးသည် DFSV �ကံုေတွ�ေနရေ�ကာင်း ေပါ်လွင်ေနသည့် 

သေကင်္တာ အချို � မှာ - 

• အေ�ကာငး်ရငး် တစ်စုံတစ်ရာမ�ှိဘ ဲအြပငသွ်ားြခငး်မှ �တုတ်ရက် 

ရပ်တန ့သွ်ားြခငး် 

• သးီြခားပုဂ�ိုလတ်စ်ဉီးက စိတ်ဆုိးသွားေစေအာင ်

လုပ်မိလိမ့်မည့အ်ေ�ကာငး် အလွန ့အ်လနွ ်စုိးရိမ်ေနရြခငး် 

• တစ်စုံတစ်ေယာက၏် မေကာငး်ေသာ အြပုအမူအတွက ်

အေ�ကာငး်ြပချက ်အမျိုးမျိုးေပးြခငး် 

• သူမ၏ ကိုယ်ခ��ာတွင ်ေြဖ�ှငး်မရ�ိငုသ်ည့် အလ�ိုးအရာများ (သို)့ 

ဒဏရ်ာဒဏခ်ျက်များ �ှိေနြခငး် 

• မိတ်ေဆွများ�ငှ့ ်မိသားစုတို�့ငှ့ ်အချိနြ်ဖုနး်ြခငး်ကို ရပ်ဆုိငး်လိကု်ြခငး် 

• သးီြခား ပုဂ�ိုလ် အနးီအနားတငွ ်ေ�ကာက်ရွံ �ေနပုံရြခငး် သိုမ့ဟတု ်

သတိထားေနရြခငး် 

• ၎ငး်တိုမှ့ာ ေစာင့�်ကည့်ခံေနရေ�ကာငး်၊ 

ေနာက်ေယာငခံ်လိကု်�ကည့်ခံေနရေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်

တစ်နည်းနည်းြဖင့ ်ထနိး်ချုပ်ခံေနရေ�ကာငး်တို ့ြဖင့ ်

စုိးရိမ်ပူပနေ်နပုံရြခငး် 

အ�ကမ်းဖကမ်� သိုမ့ဟုတ ်�ှပ်ိစကသ်ည့် အြပုအမူတို၏့ 

သေကင်္တများမှာ အဘယ်နည်း။ 
အ�ကမ်းဖက်မ��င့်ှ �ှပ်ိစက်မ� ကျူ းလွန်သည့် ကျူ းလွန်သူတစ်ဉီးသည်- 

• ၎ငး်တို၏့ ဇနးီ/ သမီးရည်းစား/�ကငေ်ဖာဖ်ကက်ို ေ�ကာက်ရွံ �ေအာငလ်ုပ်သည့် 

နည်းလမ်းများြဖင့ ်ြပုမ��ိငုသ်ည် 

• ၎ငး်တို၏့ ဇနးီ/သမီးရည်းစား/�ကငေ်ဖာက်ဖကအ်ား ေသး�တု်ေအာင ်

အချိနတ်ိငုး် လုပ်ေန�ိငုသ်ည် 

• ၎ငး်တို၏့ ဇနးီ/သမီးရည်းစား/�ကငေ်ဖာဖ်ကအ်ား နာကျငေ်စရန ်

�ခိမ်းေြခာက်�ိငုသ်ည် 

• ၎ငး်တို၏့ ဇနးီ/သမီးရည်းစား/�ကငေ်ဖာဖ်ကတ်ိုအ့ား ထနိး်ချုပ်�ိငုသ်ည်မှာ-  

o သူတို ့ သွားမည့်ေနရာ  

o သူတို ့ မည်သူ�ငှ့ေ်တွ�ဆုံသည်�ငှ့ ်မည်သူ�ငှ့ ်စကားေြပာဆုိသည် 

o သူတို၏့ ေငေွ�ကး မည်သိုသ့ံုးစဲွသည် 

o သူတို၏့ ဖနုး်၊ ကား သိုမ့ဟတု ်ကနွပ်ျူတာကိ ုမည်သို�့ငှ့ ်

မည်သည့်အချိန ်သံုး�ိငုသ်ည် 

o စည်းကမ်းအများအြပား ချမှတ်ေပးြခငး်ြဖင့ ်သူတို ့ မည်သို ့ 

ြပုမူခွင့�်ှိသည် 

o အဆုိပါ စည်းကမ်းများကုိ အကယ်၍ သူမက မလုိက်နာလ�င် 

စိတ်ဆုိးြခင်းတုိ ့ြဖစ်သည်။ 

 

ေနာကတ်စ်ဆင့ ်လပ်ုြခငး် 
DFSV ကုိ မည်သည့် လူမ�အသုိင်းအဝုိင်း (သုိ)့ ယဉ်ေကျးမ�တွင်မ� လက်မခံ�ိင်ုပါ။ 

သင့်အေနြဖင့် DFSV ကုိ ဟန ့တ်ားြခင်း�င့်ှေြဖ�ှင်းြခင်း�င့်ှတကွ 

အမျို းသမီးများ�င့်ှကေလးများအား လုံြခံုေအာင်ထားြခင်း  လုပ်ရာ၌ 

အဓိကကျသည့် အခန်းက�တွင် ပါဝင်�ိင်ုပါသည်။ 

တစ်စုံတစ်ေယာက်မှာ DFSV �ကံုေတွ�ေနြခင်း �ိှမ�ိှ သိ�ိှရန် သူတုိအ့ား 

နားေထာင်ရန် အချိန်ေပး�ပီး ပ့ံပုိးေပးပါ။ 

ေနာက်ထပ် သတင်းအချက်အလက်များကုိ 1800RESPECT (1800 737 732) တွင် 

ရ�ိှ�ိင်ုပါသည် သုိမ့ဟုတ်  

www.1800RESPECT.org.au 

အေရးေပါ် ကိစ�တငွ ်သိုမ့ဟတု ်အကယ၍် တစ်စုံတစ်ေယာက်မှာ 

အ��ရာယတ်ငွး်ကျေရာကေ်နလ�င ်ဖုန်း 000 ကိ ုချကခ်ျငး်ေခါ်ပါ။ 

 

DFSV �ကံုေတွ�ေနရသည့် 

တစ်စံုတစ်ေယာက်ကုိ ကူညီရန် သင ် လပ်ု�ိငုသ်ည့် အရာ�ငှ့ပ်တသ်က်သည့ ် ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ 

အချက်အလက်စာေစာင ်၂ တငွ ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ လငိတ်န်းတ�ိှူမ��ငှ့ ်ေလးစားမ�တိုကုိ့ ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး် အေ�ကာငး် သ�ိှိရန် စာေစာင ်၃ �ငှ့ ်၄ 

တငွ ်�ကည့်��ပါ။

 

http://www.1800respect.org.au/
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