
အမျို းသမီးများအေပါ် ထခုိိက်နစ်နာေစေသာ အယူအဆများကုိ 

စိန်ေခါ်ရန်�ငှ့ ်မသင့ေ်လျာ်�ပီး �ှပ်ိစက်ေစသည့ ်အြပုအမူကုိ 

ဟန ့်တားရန် သင ်လပ်ု�ိငုသ်ည့ ်အရာ အများအြပား �ိှပါသည်။ 

၎ငး်တိုမှ့ာ- 

အသ�ိှိမ�ကို ဖနတ်ီးပါ- အမိ်တွငး်�ငှ့ ်လိငဆုိ်ငရ်ာ အ�ကမ်းဖက်မ� (DFSV) 

�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် သတငး်အချက်အလက်များ�ငှ့ ်မှားယွငး်သတငး်များ 

နည်းပါးမ��ငှ့ ်၎ငး်၏ အေ�ကာငး်ရငး်များသည် အေ�ကာက်တရားကို 

ြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး အ�ကမ်းဖက်မ��ငှ့ ်�ှပိ်စက်မ� �ကံုေတွ�ေနရေသာ 

အမျိုးသမီးများအား အကူအညီေတာငး်ခံြခငး်မှ ဟန ့တ်ားေစသည်။ 

ဘာသာေရး�ငှ့ ်လူမ�အသိုငး်အဝိုငး် ေခါငး်ေဆာငမ်ျားအေနြဖင့ ်DFSV ကို 

ပိုမို နားလည်ရန�်ငှ့ ်၎ငး်ကိ ုမည်သိုတ့ားဆီးရန ်သးီြခား ေလက့ျင့သ်ငတ်နး် 

တက်ေရာက်�ိငုသ်ည်။ သင့်အေနြဖင့် အချက်အလက်စာရွက်များမှ 

သတင်းအချက်အလက်များကုိ လူမ�အသုိင်းအဝုိင်း သတင်းစာေစာင်များတွင် 

ထည့်သွင်း�ိင်ုသည် သုိမ့ဟုတ် ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များကုိ 

လက်ကမ်းစာေစာင်များအြဖစ် ထုတ်ေဝ�ိင်ုသည်၊ လူအ့သုိင်းအဝုိင်း 

ဗဟုသုတတုိးြမ�င့်ေစရန် နံရံကပ်ပုိစ့်တာများတွင် ြပသထား�ိင်ုသည်၊ သုိမ့ဟုတ် 

�မက်ဟေ�ကညာချက်အြဖစ် ေ�ကညာ�ိင်ုေသာေ�ကာင့် သင့် 

လူမ�အသုိင်းအဝုိင်းအေနြဖင့် ေပါင်းသင်းဆက်ဆံေရးများ၌ ေဘးကင်း�ပီး 

ေလးစားေသာ အြပုအမူများ�င့်ှတကွ အ�ကမ်းဖက်မ��င့်ှ �ှပ်ိစက်မ�မှ 

ကင်းေဝးစွာ ေနထုိင်ရန် အမျို းသမီးများ၏ အခွင့်အေရးကုိ အမျို းသားများ၏ 

သုံးစဲွမ�ကုိ ြမ�င့်တင်ေပးြခင်း�င့်ှပတ်သက်၍ သင်၏ ရပ်တည်မ�အား သင့် 

လူမ�အသုိင်းအဝုိင်းမှ သိ�ိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

ေဆွးေ�းွတိုငပ်ငမ်�များ လုပ်ပါ- အမျိုးသားများ၏ အမျိုးသမီးများ 

အေပါ် အ�ကမ်းဖကမ်� အသံုးချေရးကိ ုဟန ့တ်ားရာ၌ DFSV �ငှ့ ်

လိငတ်နး်တူ�ိှမ� အေရး�ကီးပံ ုအေ�ကာငး် ေြပာဆုိရန ်

အခွင့အ်လမ်းများကို ဖနတ်ီးပါ။ ၎ငး်ကိ ုအလွတ်သေဘာ 

အုပ်စုငယ် ေဆွးေ�းွပွဲများြဖစ်သည့် ဆင့ဆုိ်မ�မှတစ်ဆင့ ်သိုမ့ဟုတ် 

သင့လ်ူမ�အသိုငး်အဝိုငး်ထံ က�မ်းကျငသူ်များ 

လာေရာက်ေြပာဆုိရန ်ဖိတ်�ကားြခငး်မှတစ်ဆင့ ်လုပ်�ိငုပ်ါသည်။ 

သင့ ်လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်�ိှ လူတိုငး်- အမျိုးသားများ၊ 

အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်လူငယ်လူရွယ်များကို ပါဝငေ်စပါ။ 

အမျိုးသမီး�ငှ့ ်အမျိုးသား အ�ကား ေလးစားမ��ငှ့ ်တနး်တူ�ိှမ�ကို သင၏်

ဘာသာေရးဆုိငရ်ာ ဓေလထုံ့းတမ်းက မည်သို ့ ြပုစုပျိုးေထာငသ်ည်၊ 

အမျိုးသမီးများ၏ အခနး်က�မှာ အမျိုးသားများ�ငှ့ ်မည်သို ့ 

ကွာြခားသည�်ငှ့ ်ဆုံးြဖတ်ချက်-ချမတှ်ေရး�ငှ့ ်ဉီးေဆာငမ်�တွင ်

အမျိုးသမီးများအား ပါဝငလ်ာရန ်သင့အ်ေနြဖင့ ်မည်သည့်အရာ ပိုမို၍ 

လုပ်�ိငုသ်ညတ်ိုက့ို စဉ်းစားပါ။ 

ဆက်သွယ်ေဆာငရွ်က်ပါ- အမျိုးသားများ�ငှ့ ်အမျိုးသမီးများအ�ကား 

ေလးစားမ�ကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးသည့ ်လမူ�အသိုငး်အဝိုငး် 

ကနဉီးလပု်ေဆာငခ်ျက်များတွင ်ပါဝငလ်ုပ်ေဆာငပ်ါ၊ �ိဝုငဘ်ာလ ၂၅ 

ရက်ေနတ့ွင ်ကျေရာကမ်ည့် အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� 

အြမစ်ြဖတ်သုတ်သငေ်ရးအတွက် အြပည်ြပည်ဆုိငရ်ာ �စှပ်တ်လည်ေန ့ 

(International Day for the Elimination of Violence Against Women) 

�ငှ့ ်�ိဝုငဘ်ာလ ၂၅ ရက်ေနမ့ှ ဒဇီငဘ်ာလ ၁၀ ရက်ေနအ့ထိ ၁၆ ရက်တာ 

ကျငး်ပမည့် လိင-်အေြခခ ံအ�ကမ်းဖက်မ� ဆန ့က်ျငေ်ရး လ�ပ်�ှားဝါဒ 

လ�ံ�ေဆာ်မ�တို ့ အပါအဝငြ်ဖစ်သည်။ သင့်အေနြဖင့် မတ်လ ၈ ရက်ေနတွ့င် 

ကျေရာက်မည့် အြပည်ြပည်ဆုိင်ရာ အမျိုးသမီးများ ေနကုိ့လည်း သင့် 

ဘာသာေရး�င့်ှ လူမ�အသုိင်းအဝုိင်းအေပါ် အမျိုးသမီးများ၏ ပ့ံပုိးမ�ကုိ ေအာင်ပဲွခံ 

အခမ်းအနားကျင်းပြခင်းြဖင့် အသိအမှတ်ြပု�ိင်ုသည်။ 

အေရးယူလုပ်ေဆာင်ပါ- အမျိုးသမီးများ၏ တနး်တူ�ိှမ��ငှ့ ်ေလးစားမ�ကိ ု

အားေပးေထာကခ်ံရန ်သင့ ်လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်တွင ်

ေြပာငး်လဲမ�များလုပ်ြခငး်အားြဖင့ ်လိငတ်နး်တူ�ိှမ�ကို တိုးြမ�င့ ်ေဆာငရွ်က်ပါ။ 

၎ငး်တွင ်လိငတ်နး်တူ�ိှမ�/ အမျိုးသမီးများအေပါ် အ�ကမ်းဖက်မ� တားဆီးေရး 

အစီအစဉ် သိုမ့ဟုတ် အေရးယ ူေဆာငရွ်က်မည့ ်အုပ်စတုို ့ ဖနတ်ီးေပးြခငး်၊ 

အမျိုးသမီးများ ဦးေဆာငမ်�အခနး်က�၌ ပါဝငရ်န ်တိုက်တွနး်အားေပးြခငး်၊ 

�ငှ့ ်ေခါငး်ေဆာင ်အသစ်များအတကွ် ေလက့ျင့သ်ငတ်နး် ပိုခ့ျေပးြခငး်တို ့ 

ပါဝငပ်ါသည်။ 

ဖက်စပ်လပု်ကိုငမ်�များ တည်ေဆာက်�ပီး ေြပာငး်လဲမ�အတကွ် 

လ�ပ်�ှားေဆာငရွ်ကေ်ပးပါ- အြခားေသာ လူမ�အသိုငး်အဝိုငး် အုပ်စုများ၊ 

အဆက်အသွယ်ကနွြ်ခာ�ငှ့ ်ဘာသာေရး လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်များတို�့ငှ့ ်

ဆက်သွယ်ြခငး်�ငှ့ ်လုပ်ကိုငေ်ဆာငရွ်က်ြခငး်သည် DFSV ကုိ တားဆီးရန် 

သင့်အား ကူညီေလ့လာေစ�ိင်ု�ပီး  သင့် အလုပ်အား 

ေတာင့်တင်းခုိင်မာေစ�ိင်ုသည်။  ဤသုိအ့ားြဖင့် သင့် ဘာသာေရး�င့်ှ 

လူမ�အသုိင်းအဝုိင်း အဖဲွ�ဝင်များအား လုံြခံုေသာ ဝနေ်ဆာင်မ�များြဖင့် 

ဆက်သွယ်ရန�်င့်ှ အကူအညီ�င့်ှ ပ့ံပုိးမ�ကုိ �ှာေဖွရနအ်တွက် သူတုိအ့ား 

အားေပးတုိက်တွနး်ရန ်အခွင့်အလမ်းများကုိ ရ�ိှေစ�ိင်ုသည်။ 

 အချက်အလက်စာေစာင ်၄ 

လငိတ်န်းတ�ိှူမ��ငှ့ ်ေလးစားမ��ိှြခငး်ကိ ု

ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး် 

Fact Sheet 4 – Burmese 



DFSV ရငး်ြမစ်များ 

အ�ကမ်းဖက်�ပီး �ှပ်ိစက်ေသာ အြပုအမူတိုက့ို သင ်

သ�ိှိရန�်ငှ့ ်စိနေ်ခါ်ရနအ်တွက် အေထာက်အကူြပုရန ်

အမျိုးမျိုးေသာ ရငး်ြမစ်မာများ �ှိပါသည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ- 

1800 RESPECT – National Sexual Assault, 

Domestic Family Violence Counselling Service 

Information about DFSV in different languages 

Anglican Diocese Melbourne 

Preventing Violence Against Women Program 

AMES Prevention of Violence Against Women 

Leadership Project 

Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2 

Challenge Family Violence Project  

Promoting Equality and Respect: An interfaith 

collaboration on preventing family violence 

Church of Scotland – Integrity Strategy  

Working to end violence against women Resources for 

tackling violence against women 

Faith Communities Addressing Violence Against 

Women and Family Violence – What Works: 

Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings  

University of Melbourne and Multicultural Centre for 

Women’s Health 

InTouch Multicultural Centre Against  

Family Violence 

Empowering Faith and Community Leaders to 

Prevent Violence Against Women 

Our Watch – Let’s change the story: Violence 

against women in Australia 

Our Watch – Prevention Practitioner Guide 

(with examples for faith based contexts) 

Our Watch – What Drives Violence Against 

Women? 

Promoting Equal and Respectful 

Relationships in Faith Communities 

Manual and toolkit 

SASA! Faith 

A Guide for Faith Communities to Prevent 

Violence Against Women and HIV 

Trocaire and Raising Voices 

The Man Box: A study on being a 

young man in Australia 

The Men’s Project – Jesuit Social Services 

White Ribbon Australia resources 

သင့်အေနြဖင့် DFSV ကုိ ဟန ့တ်ားြခင်း�င့်ှေြဖ�ှင်းြခင်း�င့်ှတကွ 

အမျို းသမီးများ�င့်ှကေလးများအား လုံြခံုေအာင်ထားြခင်း  လုပ်ရာ၌ 

အဓိကကျသည့် အခန်းက�တွင် ပါဝင်�ိင်ုပါသည်။ 

ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ 1800RESPECT 

(1800 737 732) တွင ်ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည ်သိုမ့ဟုတ်  

www.1800RESPECT.org.au 

အေရးေပါ် ကိစ�တငွ ်သိုမ့ဟတု ်အကယ၍် 

တစ်စံုတစ်ေယာက်မှာ အ��ရာယတ်ငွး်ကျေရာက်ေနလ�င ်ဖုန်း 

000 ကုိ ချက်ချငး်ေခါ်ပါ။ 

DFSV �ကံုေတွ�ေနရသည့် 

တစ်စုံတစ်ေယာက်ကို ကူညီရန ်သင ်လုပ်�ိငုသ်ည့် အရာ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ေနာက်ထပ် သတငး်အချက်အလက်များကုိ အချက်အလက်စာေစာင ်

၂ တွင ်ရ�ှိ�ိငုသ်ည်။ လိငတ်နး်တူ�ှိမ��ငှ့ ်ေလးစားမ�တိုက့ိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး် အေ�ကာငး် သ�ိှိရန ်စာေစာင ်၃ �ငှ့ ်၄ တွင ်�ကည့�်�ပါ။

https://www.1800respect.org.au/languages/
http://www.melbourneanglican.org.au/pvaw/
http://www.youtube.com/playlist?list=PLr2ovjL6seelMiCzlMsyJ8y1pyQrfuoP-
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
https://cgdresources.mmgsolutions.net/Resources/Website/SiteDocuments/Challenge%20Family%20Violence%20booklet%20WEB%20(A3471436).pdf
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
http://www.churchofscotland.org.uk/speak-out/violence-against-women/violence-against-women-resources
https://www.partnersinprevention.org.au/wp-content/uploads/Faith-Communities-Addressing-Violence-Against-Women-and-Family-Violence-What-Works.pdf
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
https://intouch.org.au/launch-of-new-resource-empowering-faith-and-community-leaders-to-prevent-violence-against-women/
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
http://www.youtube.com/watch?v=fLUVWZvVZXw
https://d2bb010tdzqaq7.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/07042017/Putting-prevention-into-practice-AA-web.pdf
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
http://www.ourwatch.org.au/the-issue/
https://www.vichealth.vic.gov.au/-/media/ResourceCentre/PublicationsandResources/PVAW/guide-to-equality/Promoting-Equal-and-Respectful-Relationships-Manual-and-Tool-Kit-Web.pdf?la=en&hash=CA0CEFE1875A3D3A8D88E94A9F4019451EA90ACD
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://www.trocaire.org/sites/default/files/resources/policy/sasa-faith-guide.pdf
https://jss.org.au/what-we-do/the-mens-project/the-man-box/
http://www.whiteribbon.org.au/Learn-more/Available-Resources
http://www.1800respect.org.au/
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