
အမ်ိတငွး်၊ မိသားစု�ငှ့ ်လိငဆ်ိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� (DFSV) သည် ေြပာဆိရုန် ခက်ခဲသည့် အေ�ကာငး်အရာြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်ကုိ ပညတထ်ားသည့် 

အေ�ကာငး်ေခါငး်စဉ် သိုမ့ဟတု ်သးီြခား မိသားစု ြပဿနာအြဖစ ်ယဆူထား�ိငုသ်ည်။ အကယ်၍ သင့အ်ေနြဖင့ ်မမှန်ကန်သည့်အရာများြဖစ်သည့ ်

သေကင်္တများကုိ သတြိပုမိလ�င ်သင ်လပ်ု�ိငုသ်ည့ ်အရာများ �ိှပါသည။် 

က��်ပ်ုအေနြဖင့ ်တစ်စံုတစ်ေယာက်အား ၎ငး်တိုအ့ေနြဖင့ ်DFSV 

�ကံုေတွ�ေနသည ်ဟတုမ်ဟတု ်မည်ကဲသ့ို ့ ေမးြမန်းရမည်နည်း။ 

DFSV �ကံုေတွ�ေန�ိငုသ်ည့် တစ်စုံတစ်ေယာက်အား ကူညီေပးရန�်ငှ့ ်

လံုြခံုေအာင ်ကူညီေပးရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ ၎ငး်တို၏့ 

အေတွ�အ�ကံုများအား ေြပာြပေစရန ်၎ငး်တိုအ့တကွ ်ေဘးကငး်လံုြခံုေသာ 

ပတ်ဝနး်ကျငတ်စ်ရပ်ကိ ုဖနတ်ီးေပးပါ။ အ�ကမ်းဖက်မ� မြဖစ်သည့်အချိန၌် 

သုိမ့ဟုတ် DFSV ကျူးလွနေ်န�ိငုသ်ည့သူ် အနးီအနား မ�ှိချိန၌် 

စကားေြပာဆုိရန ်တိတ်ဆိတ်ေသာ အချိနက်ို ေရွးပါ။ 

အဆုိပါလူအား ၎ငး်ေြပာဆုိလုိသလုိ ေြပာပါေစ၊ သူတုိ ့ ေြပာဆုိရန ်အဆငသ်င့ ်

ြဖစ်ေနသည်ထက် ေကျာ်လွန�်ပီး ပုိ၍ေြပာဆုိေစရန ်တွနး်အား မေပးပါ�ငှ့။် 

အကယ်၍ သင�်ငှ့ေ်ြပာဆုိေနသည့် အဆုိပါသူသည် သင ်ေမ�ာ်လင့ထ်ားသကဲသ့ို ့ 

မေြပာဆုိေနပါက အလိုမကျ မြဖစ်ပါ�ငှ့။် အ�ကံဉာဏေ်ပးမည့်အစား သင့အ်ား 

စုိးရိမ်ေစသည့် သင ်သတိြပုခ့ဲမိသည့်အရာများ အေ�ကာငး်ကို သူတို�့ငှ့ ်

ေြပာဆုိြခငး်သည် ပုိမုိ၍ေကာငး်ပါသည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်ေအာက်ပါေမးခွနး် 

အချို�ကို ေမးရန ်�ကိုးစား�ိငုသ်ည်- 

• အိမ်မှာ အရာရာ အဆငေ်ြပေနပါသလား။

• သင့မှ်ာ အလ�ိုးအရာများ�ှိေနေ�ကာငး် သတိြပုမိပါသည်။ 

ဘယ်လိုြဖစ်ခ့ဲတာလဲ။ တစ်ေယာက်ေယာကက် လုပ်လိကု်သလား။ 

• သင့�်ကငေ်ဖာဖ်က်ေ�ကာင့ ်သင ်ေ�ကာက်ရွံ �ေနပုံေပါကတ်ာကို က�နေ်တာ်

သတိြပုမိသည် (သိုမ့ဟတု ်သင ်သသံယြဖစ်သည့် တစ်စုံတစ်ေယာကက်

သူတိုက့ို နာကျငေ်အာငလ်ုပ်ေနသည်) ။ ဟတု်ပါသလား။ အရာရာ

အဆငေ်ြပပါတယ်ေနာ။်

• သူတိုအ့ား သးီြခားေနရာ၌ စကားေြပာခွင့ ်ြပုပါ။ ၎ငး်တိုအ့ား နားေထာငရ်န ်

အဆငသ်င့ြ်ပငထ်ားပါ သိုေ့သာ် ၎ငး်တို ့ အဆငသ်င့မ်ြဖစ်ေသးလ�င်

အတငး်အကျပ် မေြပာခုိငး်ပါ�ငှ့။်

က��်ပ်ု မည်ကဲသ့ို ့ ကူညီ�ိငုသ်နည်း။ 

DFSV �ကံုေတွ�ေနရသည့်သူများအား သင ်နားေထာင�်ပီး တံု ့ြပနသ်ည့် 

နည်းလမ်းသည် လူပုဂ�ိုလ်�ငှ့ ်မိသားစုအေပါ် ေြပာငး်လဲမ� 

ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။ 

နားေထာငရ်န�်ငှ့ ်ပ့ံပုိးေပးသူြဖစ်ေနေစြခငး်မှာ အေရး�ကီးပါသည်၊ 

သိုေ့သာ်လည်း လူများအား ၎ငး်တို ့ အဆငသ်င့ြ်ဖစ်သည့အ်ခါ ၎ငး်တို၏့

ကိုယ်ပုိင ်ေရွးချယ်မ�ခွင့ြ်ပုြခငး်မှာ အေရး�ကီးပါသည်။ လူများအား 

ပ့ံပုိးေပး�ိငုသ်ည့် နည်းလမ်း အချို� မှာ - 

• အေရးေပါ် ကိစ�တွင ်သိုမ့ဟတု ်အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ေယာက်မှာ

လက်�ှိ အ��ရာယ်တငွး်ကျေရာက်ေနလ�င ်ဖုနး် 000 ကို

ချက်ချငး်ေခါ်ပါ။

• သူတိုအ့ား ယုံ�ကည်ေပး�ပီး သူတို၏့ ေ�ကာက်ရွံ � မ�ကို

အေလးအနက်ထားပါ။ ၎ငး်သည် အဆုိပါလကူိ ုသိုမ့ဟတု်

၎ငး်တိုအ့ား နာကျငေ်အာငလ်ုပ်သည့်သူကို သင ်မည်သိုပ့င ်

သေဘာထားသည်ြဖစ်ေစ အေရး�ကီးပါသည်။

• ဝငေ်ရာက်စွက်ဖက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ ်ေဝဖနြ်ခငး် မ�ှိဘ ဲနားေထာငပ်ါ

• အ�ကမ်းဖက်မ� �ကံုေတွ�ေနသူအား သူတိုအ့ေပါ်

ြဖစ်ခ့ဲသည့်အရာအတွက် မည်သည့်အခါမ� အြပစ်မတငပ်ါ�ငှ့။်

အ�ကမ်းဖက်မ�သည် မည်သည့်အခါမ� မမှနက်နပ်ါ။ 

• သူတိုအ့ား နာကျငေ်အာငလ်ုပ်ခ့ဲသူအတကွ ်ကာကွယ်ရနဆ်ငေ်ြခ

မေပးပါ�ငှ့။်

• ၎ငး်သူတိုအ့တွက် ထကွ်ခွာသွားရန ်အဆငသ်င့်

မြဖစ်�ိငုေ်သးေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု ်မလံုြခံုေသးေ�ကာငး်

နားလည်ေပးပါ။

• အေကာငး်ဆုံးြဖစ်သည်ဟု သင ်စဉ်းစားထားသည့်အရာကို 

သူတိုအ့ား အတငး်အကျပ် မလုပ်ခုိငး်ပါ�ငှ့။်

 အချက်အလက်စာေစာင ်၂ 

အမ်ိတငွး်၊ မိသားစု�ငှ့ ်လငိဆ်ိငုရ်ာ အ�ကမ်းဖကမ်� 

�ကံု ေတွ�ေနရသည့ ်တစစ်ံုတစေ်ယာကအ်ား ကညူေီပးရန် 

က��်ပ်ု မညသ်ည့အ်ရာကိ ုလပ်ု�ိငုသ်နညး်။ 

Fact Sheet 2 - Burmese 



• အိမ်တွငး်�ငှ့ ်မိသားစု အ�ကမ်းဖက်မ�သည် 

ကိုယ်ထလိက်ေရာက်သာမက ဆုိသည်ကို သတိြပုပါ 

• လက်ေတွ�ကျေသာ နည်းလမ်းများြဖင့ ်ကူညီပါ - 

သယ်ယူပုိေ့ဆာငေ်ရး၊ ရက်ချိနး်များ၊ ကေလးထနိး်ေပးြခငး် သိုမ့ဟုတ ်

လ�တ်ေြမာကရ်ာ ေနရာ 

• နည်းလမ်းများကို စူးစမ်းရန ်သူတိုအ့ား ကူညီပါ။ သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင ်

ပ့ံပုိးေပးေနသည့်သူသည် ပုိမုိေသာ သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်

ပ့ံပုိးမ�အတကွ် ဖနုး် 1800RESPECT ကို ဖုနး်ဆက�်ိငုသ်ည် သိုမ့ဟတု ်

1800RESPECT ဝကဘ်ဆုိ်ကတ်ငွ ်�ကည့်���ိငုသ်ည်။ 

• အချို�လူများသည် နည်းလမ်းများကို စူးစမ်းရန ်သိုမ့ဟတု ်

1800RESPECT ကိုဆကသွ်ယ်ရန ်ကိုယ်စားေဆာငရွ်က်ေပးသည့် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာန အကူအညီကို လိအုပ်ေကာငး် လိုအပ်�ိငုသ်ည်။ 

သင့အ်ေနြဖင့ ်သင့ ်နယ်ေြမတွငး်�ှိ ကိယ်ုစားေဆာငရွ်က်ေပးသည့် 

ဝနေ်ဆာငဌ်ာနတစ်ခုကိ ု၎ငး်တို၏့ ဝနေ်ဆာငမ်� လမ်း��နတ်ငွ ်

�ှာေဖွြခငး်ြဖင့ ်ေတွ� �ှ�ိိငုသ်ည်။ 

 

က��်ပ်ု သတူိုအ့ား မည်သူထ့ ံလ�ပုိဲေ့ပး�ိငုသ်နည်း။ 

သတငး်သ�ိှိ�ပီး သင့ေ်တာ်သည့ ်လ�ဲပုိမ့�များလုပ်ေစရန ်

အေထာက်အကူြပုသည့ ်သတငး်အချက်အလက်များ သင့အ်တကွ် 

အ�မဲ�ှိပါသည်။ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများသည် 

သတငး်အချကအ်လက်များ�ငှ့ ်ပ့ံပုိးမ�ကိ ုေဆာငရွ်က်ေပးပါသည်- 

• 1800RESPECT (1800 737 732) (24/7) 
�ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ လိငလ်က်ေရာက်မ�၊ အမ်ိတွငး် မိသားစု အ�ကမ်းဖက်မ� 

ေဆွးေ�းွအတိုငပ်ငခံ် ဝနေ်ဆာငဌ်ာန ( သည် အ�ကမ်းဖက်မ� 

�ကံုေတွ�ေနရသည့်သူများ၊ ၎ငး်တို၏့ မိတ်ေဆွများ�ငှ့ ်

မိသားစုတိုအ့တကွ် အြပင ်၎ငး်တို၏့အလုပ်သမားများ�ငှ့ ်

အတတ်ပညာ�ှငမ်ျားအတကွလ်ည်း တယ်လီဖနုး်�ငှ့ ်အနွလ်ိငုး် 

အ�ကံေပးေဆွးေ�းွမ�များ ေဆာငရွ်က်ေပးသည်။ 

• Australian Refugee Association 08 8354 2951 

အသစ်ေရာက�်ှိလာေသာ လူမ�အသိုငး်အဝုိငး်များ�ငှ့ ်

တစ်ဉီးချငး်ပုဂ�ိုလ်များကို ပ့ံပုိးေပးရန ်ဝနေ်ဆာငမ်� အမျိုးမျိုး 

လုပ်ေပးသည်။ 

• Domestic Violence Crisis Service 
1800 800 098 (24hrs) 
အိမ်တွငး်�ငှ့ ်မိသားစု အ�ကမ်းဖက်မ� သက်ေရာက်ခံရသည့ ်

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်ကေလးများအတကွ ်ပ့ံပုိးမ�၊ လံုြခံုသည့် 

နည်းလမ်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ ေဆာငရွ်က်ေပးသည်။ DVCS သည် 

အမျိုးသမီးများကုိ အဘုိရငး်ဂျငး် �ငှ့ ်ယဉ်ေကျးမ�အရ�ငှ့ ်ဘာသာစကားအရ 

ကဲွြပားြခားနားကျယ်ြပန ့သ်ည့် သင့ေ်တာ်ေသာ ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနများသုိလ့ည်း 

လ�ဲပုိေ့ပး�ိငုပ်ါသည်။  

• Migrant Women’s Support Service Inc 
08 8346 9417 သိုမ့ဟုတ ်1800 800 098 

မလံုြခံုေသာ ဆက်ဆံေရးများ�ှိ ကွဲြပားြခားနားကျယ်ြပန ့သ်ည့် 

ယဉ်ေကျးမ�ဆုိငရ်ာ�ငှ့ ်ဘာသာစကားဆုိငရ်ာ ေနာက်ခံများမှ 

ေြပာငး်ေ���အေြခချလာသည့် အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်အ�ကမ်းဖက်မ� 

အ��ရာယ်အများဆုံး �ှိသူတိုအ့ား ဘာသာစကား�စ်ှမျိုး�ငှ့ ်

ယဉ်ေကျးမ��စ်ှမျိုးတတက်�မ်းေသာ ဝနထ်မ်းများက ကူညီေပး�ိငုသ်ည်။ 

တတက်�မ်းသည့် စကားြပနမ်ျား အပါအဝင ်၎ငး်သူတိုသ့ည် အိမ်တွငး် 

အ�ကမ်းဖကမ်� ဝနေ်ဆာငဌ်ာနများ�ငှ့ ်အြခားေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�ြဖန ့ခ်ျီဌာနများတွင ်လုပ်ကိငု�်က�ပီး ေဖာက်သည်၏ 

ကိုယ်ေရးသိသုပ်ိလ�ို� ဝှက်ထား�ှိမ� လိုအပ်ချက်ကို နားလည်�ကသည်။ 

• Nunga Mi:Minar 
08 8367 6474 သိုမ့ဟုတ ်1800 003 308 

မိသားစု အ�ကမ်းဖက်မ�ြဖင့ ်ေနထိုငေ်နရေသာ သိုမ့ဟတု ်မိသားစု 

အ�ကမ်းဖက်မ�မှ လတွ်ေြမာကလ်ာေသာ အဘိုရငး်ဂျငး်လူမျိုး 

အမျိုးသမီးများအား ပ့ံပုိးေနသည့ ်ဝနေ်ဆာငဌ်ာနြဖစ်သည်။ 

• Yarrow Place Rape and Sexual Assault Service  
8226 8777 သိုမ့ဟုတ ်1800 817 421 

မုဒနိး်ကျင့ခံ်ရေသာ သိုမ့ဟတု ်လိငဆုိ်ငရ်ာ လက်ေရာက်မ� 

ကျူးလနွခံ်ရေသာ မည်သူမဆုိအတွက် အခမ့ဲ လ�ို� ဝှကလ်ုပ်ေပးသည့် 

ဝနေ်ဆာငဌ်ာနြဖစ်သည်။ 

 

DFSV �ငှ့ပ်တသ်က်သည့် ပုိမုိေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ုက��်ပ်ု 

မည်သည့်ေနရာ၌ ေတွ� �ိှ�ိငုသ်နည်း။ 

DFSV ကို ပုိမုိနားလည်ရန ်သင့အ်ား ကညီူေပး�ိငုသ်ည့် အွနလ်ိငုး် 

သတငး်အချကအ်လက ်ရရာရငး်ြမစ်များ အမျိုးမျိုး ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

၎ငး်တိုမှ့ာ- 

Break the Cycle 

breakthecycle.sa.gov.au 
Our Watch 

www.ourwatch.org.au 
Stop it at the start 

www.respect.gov.au 
White Ribbon 

www.whiteribbon.org.au 
WSSSA 

www.womenssafetyservices.com.au 

 DFSV �ကံုေတွ�ေနရသည့ ်တစ်စုံတစ်ေယာက်ကိ ု

ကူညီရန ် သင ် လုပ်�ိငုသ်ည့် အရာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ အချက်အလက်စာေစာင ် ၂ တွင ် ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ 

လိငတ်နး်တူ�ှိမ��ငှ့ ်ေလးစားမ�တိုက့ို ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး် အေ�ကာငး် သ�ိှိရန ်စာေစာင ်၃ �ငှ့ ်၄ တွင ်�ကည့်��ပါ။

http://breakthecycle.sa.gov.au/
http://www.ourwatch.org.au/
http://www.respect.gov.au/
http://www.whiteribbon.org.au/
http://www.womenssafetyservices.com.au/
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