
ညှှဥ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပးစက်းခြ�င်းး�နှိငိ်း်း စ�တ်းဒဏ်းသင်း်းခြ�စးရပးမှ ိ

လွတွ်းမြောခြမှာက်းလွာသမူှ�ာ�အတ်ကွ်း က်သုမှနုှိငိ်း်း 

ခြပန်းးလွညှးထူမူြောထူာင်းးမြောပ�မှ ုNSW ဝန်းးမြော�ာင်းးဌာာန်း 

(STARTTS)

STARTTS ဝန််ထမ််း�မ်း�း�မ်းား မ်းည်သ်ူမူ်း�း�န်ည်�်။
ဝန်းးထူမှး�မှ�ာ�မှာိ ယဉ်မြောက်��မှ ုအမှ����မှ����မှခိြ�စးပြီးပး� ယ�င်းးက် စ�တ်းဒဏ်းသင်း်းမှခုြ�စးရပးမှ�ာ� 

ကြုံက်�ံမြောတ်ွ� �့ရ်သညှ်း လွမူှ�ာ�က်� ုက်ညူှးမြောပ�ရာ၌ အထူ�ူ မြောလွက််�င်း်းထူာ�မြောသာ 

အတ်တ်းပညှာရှငိ်းးမှ�ာ�ခြ�စးပါသညှး။

အကယ်၍် ကွန်ု်�ပ််သူည် ်အင်္ဂဂလိပ်ိ်စကး� မ်းဟု�တ်သ်ောသူး 
အခြား�း�ဘားသူးစကး�ကိ� သောခြားပ်းလိိ�လိှင် ်ဘားခြား�စမ််းည်န််ည်�်။
STARTTS ဝန်းးထူမှး�မှ�ာ�သညှး ဘာာသာစက်ာ� အမှ�ာ�အခြပာ� မြောခြပာတ်တ်းပါသညှး၊ အာရပး၊ 

ဒါရး၊ �ါ�း၊ ဟာာဇာာရာဂီး နှိငိ်း်း တ်ာမှး�လွး၊ နှိငိ်း်း လွ�အုပးသညှ်းအ�ါ မြောအာင်းးလွက်းမှတိ်းရ 

စက်ာ�ခြပန်းးမှ�ာ�က်� ုဝန်းးထူမှး�အာ�လွံ�ုက် အသံ�ုခြပ�ကြုံက်ပါသညှး။

လိပူ်�ငို်္ဂ�လိ၏် ကိ�ယ်သ်ော��အ��ကအ်လိကမ််း�း�ကိ� 
သူိ�သူပ်ိ်လိှိ�� ဝာကထ်း�မ်းည်လ်ိး�။
STARTTS ဝန်းးမြော�ာင်းးမှမုှ�ာ�မှာိ သ�သု�ပးလွ �့�� ဝကိ်းလွပုးမြောပ�သညှ်း ဝန်းးမြော�ာင်းးမှမုှ�ာ�ခြ�စးပါသညှး။ 

STARTTS သညှး လွပူဂုီု��လွး၏ က်�ယုးမြောရ�အ��က်းအလွက်းမှ�ာ�က်� ု�ငွ်း်းခြပ���က်းရရှိ�ပြီးပး� 

မှသိာလွ့င်းးနှိငိ်း်း အ��ပုါလွအူာ� က်ညူှးရန်းးအတ်ကွ်းသာ မြောဝမှ့မှညှးခြ�စးပါသညှး။ 

သ�ုမ်ြောသားလွညှး� အက်ယး၍ အ��ပုါလွကူ် သူက််�ယုးသ ူန်းာက်�င်းးမြောအာင်းးလွပုးနှိ�ငု်းးသညှး 

သ�ုမ်ှဟာတု်း တ်စးစံတု်စးမြောယာက်းမြောယာက်းက်� ုန်းာက်�င်းးမြောအာင်းးလွပုးနှိ�ငု်းးသညှးဟာ ုမြောခြပာ��ပုါက် 

ထူ�အု�ါ STARTTS အမြောန်းခြ�င်း်း အ��ပုါလွနူှိငိ်း်း အခြ�ာ�သမူှ�ာ�က်� ုက်ာက်ယွးမြောပ�ရန်းးအတ်ကွ်း 

အမြောရ�ယလူွပုးမြော�ာင်းးရန်းး လွ�အုပးပါမှညှး။

ကွန်ု်�ပ််တ်ိ� �အး� ဆကသ်ူယွ်�်န််

STARTTS အသော�ကးင်�်
STARTTS သညှး အခြမှတ်းအစနွ်းး� မှယမူြောသာ အထူ�ူခြပ� အ�့ွ�အစညှး�တ်စး�ခုြ�စးပြီးပး�1988 

�နုှိစိးတ်ငွ်းး တ်ညှးမြောထူာင်းး�့ပ်ါသညှး။ ၎င်းး�သညှး ယဥ်းးမြောက်��မှအုရ သင်း်းမြောတ်ားမြောသာ 

စ�တ်းပညှာ��ငု်းးရာ က်သုမှနုှိငိ်း်း ပံပ်��ုက်ညူှးမှ၊ု နှိငိ်း်း လွမူှအုသ�ငု်းး�အဝ�ငု်းး� 

ဝင်းးမြောရာက်းလွပုးမြော�ာင်းးမြောပ�မှကု်� ုလွပုးမြော�ာင်းးမြောပ�သညှး၊ လွမူှ�ာ�နှိငိ်း်း အသ�ငု်းး�အဝ�ငု်းး�မှ�ာ�အာ� 

ညှှဥ်းး�ပန်းး�နှိိ�ပးစက်းမှနုှိငိ်း်း ဒကု်ခသညှး��ငု်းးရာ စ�တ်းဒဏ်းသင်း်းမှတု်�ု၏် ဒဏ်းရာမြောဟာာင်းး�မှ�ာ�က်� ု

က်စုာ�မြောပ�မြောစရန်းးနှိငိ်း်း ကြုံသစမြောကြုံတ်�လွ�နှိ�ငု်းးင်း၌ံ ၎င်းး�တ်�ု၏် ဘာဝမှ�ာ�က်� ုတ်ညှးမြော�ာက်းမြောပ�မြောစရန်းး 

ခြ�စးပါသညှး။ STARTTS သညှး ဝန်းးမြော�ာင်းးမှမုှ�ာ�၊ က်�ယုးစာ�မြော�ာင်းးရွက်းမြောပ�မှနုှိငိ်း်း 

မှဝူါဒမြောရ�ရာအလွပုးတ်�ု ်ခြ�င်း်း သင်းးတ်န်းး�ပ�ု�်�ခြ�င်းး�မှတိ်စး�င်း်းမှ ိအခြပ�သမြောဘာာမြောက်ာင်းး�မှနွ်းးမြောသာ 

ပတ်းဝန်းး�က်�င်းးက်�လုွညှး� အာ�မြောပ�ခြမှှင်း်းတ်င်းးမြောပ�ပါသညှး။

www.startts.org.au

ဝန််သောဆးင်မု််း �ယ်သူူမူ်း�း�အတ်ကွ ် 

သတ်င်းး�အ��က်းအလွက်းမှ�ာ�

HEAD OFFICE 
CARRAMAR
152-168 The Horsley Dr 
Carramar NSW 2163
P: (02) 9646 6700 
F:  (02) 9646 6710 
F:  (02) 9646 6801 (လွက်း�မံြောရ�ဌာာန်း) 

အခြား�း� ရုံးး� ��န််� တ်ည်သ်ောန်�းမ်း�း�

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool
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ရုံုံး�တ်ညှးမြောန်းရာမှ�ာ�က်� ုဝက်းဘား��ကု်း www.startts.org.au/contact/ တ်ငွ်းးကြုံက်ညှ်းရုုံးပါ။

STARTTS သညှး မြော��ွမြောနှိ�ွအကြုံက်မံြောပ�မြောခြပာ��ပုွ့နှိငိ်း်း အခြ�ာ� ဝန်းးမြော�ာင်းးမှ ုအမှ����အစာ�မှ�ာ�က်� ု

Sydney နှိငိ်း်း Blacktown, Parramatta, Dee Why, Lakemba, Penrith, Campbelltown, 

Rockdale, Tamworth, Griffith နှိငိ်း်း Albury က့်သ်�ု ် NSW တ်စးဝ�ကု်းတ်�ုရ်ှိ� လွက်းလွမှး�မှမှိး 

မြောန်းရာမှ�ာ�တ်ငွ်းးလွညှး� လွပုးမြော�ာင်းးမြောပ�ပါသညှး။ ဤတ်ညှးမြောန်းရာမှ�ာ�က်� ုက်ွနှိးပုးတ်�ု၏် 

ဝန်းးမြော�ာင်းးမှရုယသူမူှ�ာ�၏ လွ�အုပး��က်းမှ�ာ�အမြောပ်မှတူ်ညှးပြီးပး� မြောခြပာင်းး�လွပ့ါသညှး။ 

ပ�မုှ�သု�ရှိ�ရန်းးအတ်ကွ်း STARTTS က်��ုက်းသယွးပါ။

Burmese

http://www.startts.org.au/contact/


STARTTS မ်းား မ်းည်သ်ူူ �အတ်ကွခ်ြား�စသ်ူန်ည်�်။
STARTTS သညှး နှိိ�ပးစက်းညှဉ်�ပန်းး�မှ၊ု စစးမှက်း၊ အကြုံက်မှး��က်းမှ ုသ�ုမ်ှဟာတု်း 

လွူအ်�ငွ်း်းအမြောရ�မှ�ာ�က်� ုမြော�ာက်း��က်းမှမုှ�ာ�က်� ုကြုံသစမြောကြုံတ်�လွ�နှိ�ငု်းးင်းသံ�ု ် မှလွာမြောရာက်းမှး 

ကြုံက်�ံမြောတ်ွ� �့ရ်ပြီးပး� ရလွဒးအခြ�စး အ�က်းအ�မ့ှ�ာ� ကြုံက်�ံမြောတ်ွ�မြောန်းရမြောသာ 

လွမူှ�ာ�နှိငိ်း်းအတ်လူွပုးက်�ငု်းးမြောပ�ပါသညှး။ STARTTS သညှး လွမူှ�ာ�အာ� ၎င်းး�တ်�ုသ်ညှး 

ကြုံသစမြောကြုံတ်�လွ�နှိ�ငု်းးင်းသံ�ု ် မှညှးသညှ်းအ�ါနှိငိ်း်း မှညှးက့်သ်�ု ် မြောရာက်းလွာမြောကြုံက်ာင်းး� 

မှသက်း��ငု်းးမြောစဘာ ့က်ညူှးမြောပ�နှိ�ငု်းးပါသညှး။

လိတူ်စဦ်း�သူည် ်အဘာယ်သ်ော�ကးင်� ်STARTTS ထးမ်းာ 
အကအူည်�ီယ်�ူန်် လိိ�အပ််န်ုိ�င်သ်ူန်ည်�်။
နှိ�ငု်းးင်းအံသစးတ်ငွ်းး ရှိ�မြောန်းရခြ�င်းး�က်�ရုင်းး��ငု်းးမြောန်းရခြ�င်းး�၊ အတ်�တ်းက်ာလွမှ ိ���ုသမွှး�မြောသာ 

အမှတိ်းသညှာမှ�ာ�က်� ုရင်းး��ငု်းးမြောန်းစဉ် တ်စး�ါတ်စးရံ၌ စ�တ်း��စး�မြောကြုံက်ာင်း်းက်�ခြ�င်းး� ခြ�စးနှိ�ငု်းးပြီးပး� 

လွမူှ�ာ�အာ� ဝမှး�န်းညှး�ပမူြော��ွပြီးပး� စ�တ်းရုုံးပးမြောထူ�ွမြောစသညှး။ ၎င်းး�သညှး သတူ်�ု၏် က်�န်းး�မှာမြောရ�နှိငိ်း်း 

မြောန်းစ်ဉ် မြောန်းထူ�ငု်းးမှကု်� ုသက်းမြောရာက်းမှရုှိ�နှိ�ငု်းးသညှး။

ခြ�စးမြောလွရ်ှိ�သညှ်း တ်ံု ်ခြပန်းးမှမုှ�ာ�မှာိ-

 အဂီဂလွ�ပးစာ မြောလွလ်ွာ�ညှး�ပ�ူရာ၌ အ�က်းအ�မ့ှ�ာ�

 အ�ပးစက်းရသညှ်း ခြပဿန်းာမှ�ာ�နှိငိ်း်း အ�ပးမှက်း���ုမှ�ာ�

 မြော��ာက်း��က်းမှရနှိ�ငု်းးသညှ်း အတ်�တ်းက်ာလွ အမှတိ်းသညှာမှ�ာ�

 မြော�ါင်းး�က်�ကု်းမှမုှ�ာ�နှိငိ်း်း က်�ယုးလွက်းက်�ကု်း�မ့ှမုှ�ာ�

 အလွယွးတ်က် ူစ�တ်း���ုတ်တ်းခြ�င်းး� သ�ုမ်ှဟာတု်း မြောကြုံက်ာက်းတ်တ်းခြ�င်းး�

 မြောမှ့ားလွင်း်း��က်းက်နု်းး�မှး�မြောကြုံက်ာင်းး� သ�ုမ်ှဟာတု်း ��ကု်��ုရာမ့ှမ်ြောကြုံက်ာင်းး� �စံာ���က်း

 ဘာဝက်� ုထူ�န်းး����ပးမှ ုမှရှိ�မြောတ်ာမ်ြောကြုံက်ာင်းး� �စံာ���က်း

 မှ�သာ�စအုတ်ငွ်းး� တ်င်းး�မှာမှမုှ�ာ�ခြ�စးမြောပ် ခြ�င်းး�

  လွမူှ�ာ�အာ� ယံကုြုံက်ညှးစ�တ်း��ရန်းး �က်း�ခ့ြ�င်းး� သ�ုမ်ှဟာတု်း မှ�တ်းမြော�သွစးမှ�ာ�မှ�တ်း�့ွ�ရန်းး 

�က်း�ခ့ြ�င်းး�၊ အထူး�က်�န်းးခြ�င်းး�

STARTTS သူည် ်ကညူ်သီောပ်�န်ုိ�င်မ််းည်လ်ိး�။
STARTTS သညှး ယ�င်းးက် စ�တ်းဒဏ်းသင်း်းသညှ်း ခြ�စးရပးမှ�ာ�က်� ုကြုံက်�ံမြောတ်ွ� �့ ်

ရသညှ်းလွမူှ�ာ�က်� ုမြောပ�ာက်းက်င်းး�မြောအာင်းးက်သုမြောပ�ပြီးပး� ပ�မုှ�အုက်����ရှိ�သညှ်း 

လွမူြောန်းမှဘုာဝမှ�ာ�သ�ုဦ်း�တ်ညှးမြောပ�ရန်းး အထူ�ူလွပုးက်�ငု်းးပါသညှး။ လွမူှ�ာ�အမြောန်းခြ�င်း်း 

စ�တ်း��စး�မှနု်းညှး�ပါ�ပြီးပး� ပ�မုှ�ထုူ�န်းး����ပးနှိ�ငု်းးသညှ်းအ�ါ အဂီဂလွ�ပးစာ �ညှး�ပ�ူရန်းး၊ 

အလွပုးအက်�ငု်းးရရှိ�ရန်းး၊ မှ�သာ�စနုှိငိ်း်း �က်း�မံြောရ�မြောက်ာင်းး�ရန်းး၊ နှိငိ်း်း မှ�တ်းမြော�သွစးမှ�ာ� 

မှ�တ်းမြော��့ွွ�ရန်းး ပ�မုှ�လုွယွးက်ပူါသညှး။

လိတူ်စဦ်း�သူည် ်မ်းည်မ််းှ�ကး�ကး သောစးင်�ဆ်ိ�င်�်�သူန်ည်�်။
STARTTS တ်ငွ်းး မြောစာင်း်း��ငု်းး�စာရင်းး�ရှိ�မြောသာမြောကြုံက်ာင်း်း လွတူ်စးဦး�အမြောန်းခြ�င်း်း 

မြော��ွမြောနှိ�ွအကြုံက်ခံြပ�ပညှာရှငိ်းးက် ရက်း���န်းး�မြောပ�မှညှ်းအ���န်းးအထူ� 2-4 ပတ်း�န်း ်း 

မြောစာင်း်း��ငု်းး�မြောပ�ရန်းး လွ�အုပးပါမှညှး။

လိတူ်စဦ်း�သူည် ်�က�်�ိန််�မ်းရှိာိဘာ ဲဝင်သ်ော�းကလ်ိးလိိ� � �ပ်ါသူလိး�။
လွတူ်စးဦး�အမြောန်းခြ�င်း်း မှ�မှ�က်�ယုးတ်�ငု်းး STARTTS သ�ု ် ဝင်းးမြောရာက်းလွာနှိ�ငု်းးမြောသားလွညှး� 

မြော�မွြောနှိ�ွအကြုံက်ခံြပ�မြောခြပာ��ပုွ့ တ်က်းမြောရာက်းရန်းးအတ်ကွ်း ရက်း���န်းး� ရှိ�ရမှညှးခြ�စးသညှး။

STARTTS သူည် ်မ်းည်မ််းှ က�န််က�ပ်ါသူလိ။ဲ
လွမူှ�ာ�အတ်ကွ်း က်ွနှိးပုးတ်�ု ် က်ညူှးမြောပ�မြောသာ STARTTS ဝန်းးမြော�ာင်းးမှမုှ�ာ�မှာိ 

အ�မ့ှခ်ြ�စးပါသညှး။

လိတူ်စဦ်း�သူည် ်အသူက ်ဘာယ်န််ုာစန််ုာစရ်ှိာိ�န်် လိိ�ပ်ါသူလိ။ဲ
STARTTS သညှး အသက်းအရွယးအာ�လွံ�ုက်� ုက်ညူှးမြောပ�သညှး၊ 

အလွနွ်းးင်းယးရွယးမြောသာက်မြောလွ�မှ ိသက်းကြီးက်း�လွမူှ�ာ�အထူ� ခြ�စးပါသညှး။ အက်ယး၍ 

လွတူ်စးမြောယာက်းသညှး အသက်း 16 နှိစိး သ�ုမ်ှဟာတု်း မြောအာက်း အရွယးခြ�စးပါက် ၎င်းး�၏ မှ�ဘာ 

သ�ုမ်ှဟာတု်း အုပးထူ�န်းး�သ၏ူ သမြောဘာာတ်ညူှး��က်းက်� ုSTARTTS လွ�အုပးပါမှညှး။

လိတူ်စဦ်း�သူည် ်မ်းည်သ်ူည်�သ်ောန်�းသူိ� � သူးွ��န််လိိ�ပ်ါသူလိ။ဲ
STARTTS သညှး လွမူှ�ာ�က်� ု�စးဒန်းးနှိငိ်း်း န်းယ�ူမြော�ာက်းသးမြောဝ� န်းယးစနွ်းးမြောန်းရာမှ�ာ�ရှိ� 

မြောအာက်းပါမြောန်းရာမှ�ာ�တ်ငွ်းး မြောတ်ွ�ပါသညှး-

 STARTTS ရုံုံး��န်းး�မှ�ာ�

  လွမူှု�အသ�ငု်းး�အဝ�ငု်းး� က်�န်းး�မှာမြောရ� ဌာာန်းမှ�ာ�နှိငိ်း်း TAFE မြောက်ာလွ�ပးမြောက်�ာင်းး�မှ�ာ�က့်သ်�ု ် 

STARTTS 

  လွာမြောရာက်းဝန်းးမြော�ာင်းးမြောပ�သညှ်း တ်ညှးမြောန်းရာမှ�ာ� မြောက်�ာင်းး� (အ��ပုါမြောက်�ာင်းး�ရှိ� 

မြောက်�ာင်းး�သမူြောက်�ာင်းး�သာ�မှ�ာ� အတ်ကွ်း)

STARTTS သူည် ်မ်းည်က်ဲ�သူိ� � ကညူ်နီ်ုိ�င်သ်ူန်ည်�်။
STARTTS မြော��ွမြောနှိ�ွအကြုံက်ခံြပ�ပညှာရှငိ်းးတ်စးဦး�သညှး လွတူ်စးဦး�အာ� ၎င်းး�၏ ပပူန်းးမှမုှ�ာ�နှိငိ်း်း 

စ��ုရ�မှးမှမုှ�ာ�အမြောကြုံက်ာင်းး� မြောခြပာ��မုြောပ�နှိ�ငု်းးပါသညှး။ ၎င်းး�တ်�ုသ်ညှး ကြုံက်�ံမြောတ်ွ� နှိ�ငု်းးမြောန်းသညှ်း 

ပပူန်းးမှမုှ�ာ� သ�ုမ်ှဟာတု်း အ�က်းအ�မ့ှ�ာ�အမြောကြုံက်ာင်းး� မြောခြပာ��နုှိ�ငု်းးသညှး၊ အ�က်းအ�မ့ှ�ာ�က်� ု

က်ညူှးမြောပ�နှိ�ငု်းးသညှ်း လွမူှ�ာ�နှိငိ်း်း အ�့ွ�အစညှး�မှ�ာ�သ�ု ် ���တ်း�က်းမြောပ�နှိ�ငု်းးသညှး၊ ထူ�ု ်ခြပင်းး 

အ��ပုါလွအူာ� ကြုံသစမြောကြုံတ်�လွ�နှိ�ငု်းးင်းကံ် မှညှးသ�ုလ်ွပုးက်�ငု်းး မြော�ာင်းးရွက်းမြောပ�သညှးက်� ု

န်းာ�လွညှးမြောစရန်းး က်ညူှးမြောပ�သညှး။

အကယ်၍် တ်စစ်း�တ်စသ်ောယ်းကအ်သောန်ခြား�င်� ်အ�ဲွ�တ်ငွ် ်

ပ်ါဝင်လ်ိ�ပ််သောဆးင်လ်ိိ�လိှင််
STARTTS တ်ငွ်းး ဘာာသာစက်ာ�အမှ����မှ����ခြ�င်း်း အုပးစ ုအမှ����အစာ� အမှ�ာ�အခြပာ�ရှိ�ပါသညှး၊ 

တ်စးဦး���င်းး� မြော��ွမြောနှိ�ွမြောခြပာ��မုှထုူက်း အုပးစလုွ�ကု်း မြော��ွမြောနှိ�ွမြောခြပာ��မုှကု်� ု

လွ�လုွာ�သမူှ�ာ�အတ်ကွ်းခြ�စးပါသညှး။ အုပးစလုွ�ကု်းအ�့ွ�မှ�ာ�က်� ုအက်ယး၍ STARTTS တ်ငွ်းး 

ပါဝင်းးလွပုးမြော�ာင်းးသ ူလွံလုွံမုြောလွာက်းမြောလွာက်း ရှိ�မှသိာ က်�င်းး�ပမြောပ�ပါသညှး။ 

အုပးစလုွ�ကု်းအ�့ွ�မှ�ာ�တ်ငွ်းး ယဥ်းးမြောက်��မှအုက်�ူအမြောခြပာင်းး�ရှိ� မှ�သာ�စမုှ�ာ�၊ 

အုပးစလုွ�ကု်းမြော��ွမြောနှိ�ွမြောခြပာ��ပုွ့၊ လွမူှမုြောရ� ပံပ်��ုမှ ုအုပးစမုှ�ာ�၊ အာ�က်စာ� 

အုပးစလုွ�ကု်းအ�့ွ�မှ�ာ�၊ အနှိပုညှာ အုပးစလုွ�ကု်းအ�့ွ�မှ�ာ�နှိငိ်း်း လွငူ်းယးတ်ထ့ူ��ုစ�န်းး��� 

အုပးစလုွ�ကု်းအ�့ွ�မှ�ာ� ပါဝင်းးပါသညှး။

STARTTS သူိ� �လိဲပိဲ်� �သောပ်�ခြား�င်�်
STARTTS သညှး က်�ယုးတ်�ငု်းး-လွဲပ့�ုမ်ှ ုအပါအဝင်းး လွဲပ့�ုမ်ှမုှ�ာ�က်� ုမှညှးသူ�်းက်မှ�� ုလွက်း�သံညှး။

STARTTS သ�ု ် လွဲပ့�ုမ်ြောပ�ရန်းး-

  ��န််� (02) 9646 6700 ကိ�သော�်ဆိ�ပ်ါ
  (လွက်း�မံြောရ�ဌာာန်းက်� ု�ုန်းး�မြောတ်ာင်းး�ပါ)

 အ�ီသောမ်း�လိ-် STTS-IntakeGeneral@health.nsw.gov.au 

  (STARTTS ဝက်းဘား��ကု်းတ်ငွ်းး လွဲပ့�ုပံ်စံု ရရှိ�နှိ�ငု်းးပါသညှး)


