STARTTS အကြော��ာင်းး�
STARTTS သည်် အမြ�တ််အစွွန်း�း မယူူသော�ာ အထူးး�ပြု�ု အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း�1988
ခုုနှှစ််တွင််
ွ တည််ထော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ ၎င်းး�သည်် ယဥ််ကျေး�း�မှုုအရ သင့််�တော်�်�သော�ာ
စိိတ််ပညာာဆိုု�င််ရာာ ကုုသမှုုနှှင့် �် ပံ့့�ပိုးး��ကူူညီီမှု၊ု နှှင့််� လူူမှုအ
ု သိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

ဝင််ရော�ာက််လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းမှုုကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းသည််၊ လူူများ�း�နှှင့််� အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�များ�း�အားး�
ညှှဥ်းး�ပန်းး�နှိိပ််
� စက််မှုုနှှင့် �် ဒုုက္ခခသည််ဆိုု�င််ရာာ စိိတ််ဒဏ််သင့််�မှုတို့့��
ု ၏ ဒဏ််ရာာဟော�ာင်းး�များ�း�ကိုု�

Burmese
ညှှဥ်းး�ပန်းး�နှိိပ််
� စက််ခြ�င်းး�နှှင့် �် စိိတ််ဒဏ််သင့် �ဖြ် �စ််ရပ််မှှ
လွွတ်မြော
် ��ာက််လာာသူူများ�း�အတွွက်် ကုုသမှုုနှှင့် �်

ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ပေး�းမှုု NSW ဝန််ဆော�ာင််ဌာာန
(STARTTS)

ကုုစား�းပေး�းစေ�ရန််နှှင့််� သြ�စတြေး��းလျျနိုု�င််ငံံ၌ ၎င်းး�တို့့��၏ ဘဝများ�း�ကိုု� တည််ဆော�ာက််ပေး�းစေ�ရန််
ဖြ�စ််ပါါသည််။ STARTTS သည်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�၊ ကိုု�ယ််စား�းဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းမှုုနှှင့် �်

မူူဝါါဒရေး�းရာာအလုုပ််တို့့��ဖြ�င့််� သင််တန်းး�ပို့့��ချျခြ�င်းး�မှှတစ််ဆင့််မှ
� ှ အပြု�ုသဘော�ာကော�ာင်းး�မွွန််သော�ာ
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််ကိုု�လည်းး� အားး�ပေး�းမြှ�ှင့််�တင််ပေး�းပါါသည််။

www.startts.org.au

ကျွွန်ုုပ်
� ် တို့့အားး�
��
ဆက််သွယ်
ွ ရ
် န််
STARTTS ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� မည််သူများ
ူ �း�နည်းး�။
ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှာာ� ယဉ်ကျေး�း�မှုု အမျိုး�း��မျိုး�း��မှှဖြ�စ််ပြီး�း� ယခင််က စိိတ််ဒဏ််သင့််�မှုဖြု �စ််ရပ််များ�း�
ကြုံ��ံ တွေ့�့� ခဲ့့ရ
� သည့််� လူူများ�း�ကိုု� ကူူညီီပေး�းရာာ၌ အထူးး� လေ့�့ကျျင့််�ထားး�သော�ာ
အတတ််ပညာာရှှင််များ�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။

အကယ််၍ ကျွွန်ုုပ်
� ် သည်် အင်္ဂဂလိပ်
ိ ် စကားး� မဟုုတ်သော
် �ာ

အခြား�း�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာလိုု�လျှှင်် ဘာာဖြ�စ််မည််နည်းး�။
STARTTS ဝန််ထမ်းး�များ�း�သည်် ဘာာသာာစကားး� အများ�း�အပြား�း� ပြော��ာတတ််ပါါသည််၊ အာာရပ််၊
ဒါါရီီ၊ ဖါါဆီီ၊ ဟာာဇာာရာာဂီီ နှှင့််� တာာမီးး�လ််၊ နှှင့််� လိုု�အပ််သည့််အ
� ခါါ အော�ာင််လက််မှတ်
ှ ရ
်
စကားး�ပြ�န််များ�း�ကိုု� ဝန််ထမ်းး�အားး�လုံးး��က အသုံးး��ပြု�ုကြ�ပါါသည််။

လူူပုုဂ္ဂို�ု�လ််၏ ကိုု�ယ်ရေး
် �းအချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

HEAD OFFICE
CARRAMAR
152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163
P: (02) 9646 6700
F: (02) 9646 6710
F: (02) 9646 6801 (လက််ခံံရေး�းဌာာန)
အခြား�း� ရုံးး��ခန်းး� တည််နေေရာာများ�း�
Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

ရုံးး��တည််နေေရာာများ�း�ကိုု� ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် www.startts.org.au/contact/ တွွင််ကြ�ည့်�ရှု
် ု ပါါ။

သိုု�သိပ်
ိ ်လျှို့့��� ဝှှက််ထားး�မည််လားး�။

STARTTS သည်် ဆွေး�း�နွေး�း�အကြံ�ံပေး�းပြော��ာဆိုု�ပွဲဲ�နှှင့််� အခြား�း� ဝန််ဆော�ာင််မှုု အမျိုး��း �အစား�းများ�း�ကိုု�

STARTTS ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�မှာာ� သိုု�သိိပ််လျှို့့��� ဝှှက််လုုပ််ပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။

Rockdale, Tamworth, Griffith နှှင့််� Albury ကဲ့့�သို့့��NSW တစ််ဝိုု�က််တို့့��ရှိိ� လက််လမ်းး�မမှီီ�

STARTTS သည်် လူူပုဂ္ဂို
ု ��ု လ််၏ ကိုု�ယ််ရေး�းအချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ခွွင့် �ပြု�ုချျ
က််ရရှိိ�ပြီး�း�
်
မှှသာာလျှှင််နှှင့််� အဆိုု�ပါါလူူအားး� ကူူညီီရန််အတွွက််သာာ ဝေ�မျှှမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။

သို့့��သော်�်�လည်းး� အကယ််၍ အဆိုု�ပါါလူူက သူ့့�ကိုု�ယ််သူူ နာာကျျင််အော�ာင််လုုပ််နိုု�င််သည််
သို့့��မဟုုတ်် တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််ယော�ာက််ကိုု� နာာကျျင််အော�ာင််လုုပ််နိုု�င််သည််ဟုု ပြော��ာဆိုု�ပါါက
ထိုု�အခါါ STARTTS အနေေဖြ�င့််� အဆိုု�ပါါလူူနှှင့် �် အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ကာာကွွယ််ပေး�းရန််အတွွက််

အရေး�းယူူလုပ််ဆော
ု �ာင််ရန်် လိုု�အပ််ပါါမည််။

Sydney နှှင့််� Blacktown, Parramatta, Dee Why, Lakemba, Penrith, Campbelltown,
နေေရာာများ�း�တွွင််လည်း�း လုုပ််ဆော�ာင််ပေး�းပါါသည််။ ဤတည််နေေရာာများ�း�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏
ပိုု�မိုု�သိိရှိိ�ရန််အတွွက်် STARTTS ကိုု�ဆက််သွွယ််ပါါ။

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ရယူူသူများ
ူ �း�အတွွက််

Images: © Pixabay/Ikunl | STARTTS Richard Walker & David Maurice Smith

သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုရယူူသူများ
ူ �း�၏ လိုု�အပ််ချျက််များ�း�အပေါ်�်မူူတည််ပြီး�း� ပြော��ာင်းး�လဲဲပါါသည််။

STARTTS သို့့�လွှဲဲ
� �ပို့့�ပေး�းခြ�င်းး�
�
STARTTS သည်် ကိုု�ယ််တိုု�င််-လွှဲဲ�ပို့့��မှုု အပါါအဝင်် လွှဲဲ�ပို့့��မှုများ
ု �း�ကိုု� မည််သူ့့�ဆီီကမဆိုု� လက််ခံံသည််။
STARTTS သို့့��လွှဲဲ�ပို့့��ပေး�းရန််-

STARTTS မှာာ� မည််သူ့့အတွွ
က်ဖြ် �စ််သနည်းး�။
�

ဖုုန်းး� (02) 9646 6700 ကိုု�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ

		(လက််ခံံရေး�းဌာာနကိုု� ဖုုန်း�း တော�ာင်းး�ပါါ)

STARTTS သည်် နှိိပ််
� စက််ညဉ်းးပန်းး�မှုု၊ စစ််မက််၊ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု သို့့��မဟုုတ််
လူ့့�အခွွင့်အ
�် ရေး�းများ�း�ကိုု� ဖော�ာက််ဖျျက််မှုုများ�း�ကိုု� သြ�စတြေး��းလျျနိုု�င််ငံံသို့့��မလာာရော�ာက််မီီ

အီးး�မေး�းလ််- STTS-IntakeGeneral@health.nsw.gov.au

ကြုံ��ံ တွေ့�့� ခဲ့့ရ
� ပြီး�း� ရလဒ််အဖြ�စ်် အခက််အခဲဲများ�း� ကြုံ��ံ တွေ့�့�နေေရသော�ာ

		(STARTTS ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွွင်် လွှဲဲ�ပို့့��ပုံံ�စံံ ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််)

သြ�စတြေး��းလျျနိုု�င််ငံံသို့့��မည််သည့််အ
� ခါါနှှင့််� မည််ကဲ့့�သို့့��ရော�ာက််လာာကြော��ာင်းး�

လူူတစ်ဦး
် းသည်် မည််မျှှကြာ�ာကြာ�ာ စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ရသနည်းး�။

လူူများ�း�နှှင့််အ
� တူူလုပ််ကိုု�င််ပေး�းပါ
ု
ါသည််။ STARTTS သည်် လူူများ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့��သည််
မသက််ဆိုု�င််စေ�ဘဲဲ ကူူညီီပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။

STARTTS တွွင်် စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�စာာရင်းး�ရှိိ�သော�ာကြော��ာင့််� လူူတစ််ဦးးအနေေဖြ�င့််�
ဆွေး�း�နွေး�း�အကြံ�ံပြု�ုပညာာရှှင််က ရက််ချိိ�န်း�း ပေး�းမည့််အ
� ချိိ�န််အထိိ 2-4 ပတ််ခန့် � ်

လူူတစ်ဦး
် းသည်် အဘယ််ကြော��ာင့််� STARTTS ထံံမှှ

စော�ာင့််�ဆိုု�င်းး�ပေး�းရန်် လိုု�အပ််ပါါမည််။

အကူူအညီီရယူရ
ူ န်် လိုု�အပ််နိုုင်
� သနည်းး
်
�။

လူူတစ်ဦး
် းသည်် ရက််ချိိ�န်းး�မရှိိ�ဘဲဲ ဝင််ရော�ာက််လာာလို့့� ရပါါသလားး�။
�

နိုု�င််ငံံအသစ််တွွင်် ရှိိနေေ
� ရခြ�င်းး�ကိုု�ရင််ဆိုု�င််နေေရခြ�င်းး�၊ အတိိတ််ကာာလမှှ ဆိုးး��သွွမ်း�း သော�ာ
အမှတ်
ှ သ
် ညာာများ�း�ကိုု� ရင််ဆိုု�င််နေေစဉ် တစ််ခါါတစ််ရံံ၌ စိိတ််ဖိိစီးး�ကြော��ာင့််�ကျျခြ�င်းး� ဖြ�စ််နိုု�င််ပြီး�း�

လူူတစ််ဦးးအနေေဖြ�င့််� မိိမိိကိုု�ယ််တိုု�င်် STARTTS သို့့��ဝင််ရော�ာက််လာာနိုု�င််သော်�်�လည်းး�

လူူများ�း�အားး� ဝမ်းး�နည်းး�ပူူဆွေး��း ပြီး�း� စိိတ််ရှုုပ််ထွေး�း�စေ�သည််။ ၎င်းး�သည်် သူူတို့့��၏ ကျျန်းး�မာာရေး�းနှှင့််�

ဆွေ�ေနွေး�း�အကြံ�ံပြု�ုပြော��ာဆိုု�ပွဲဲ� တက််ရော�ာက််ရန််အတွွက်် ရက််ချိိ�န်း�း ရှိိ�ရမည််ဖြ�စ််သည််။

နေ့့�စဉ် နေေထိုု�င််မှုုကိုု� သက််ရော�ာက််မှုုရှိနိုု�င််
�ိ သည််။
ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ�သည့််� တုံ့့��ပြ�န််မှုုများ�း�မှာာ�အင်္ဂဂလိိပ််စာာ လေ့�့လာာဆည်းး�ပူးး�ရာာ၌ အခက််အခဲဲများ�း�
အိိပ််စက််ရသည့််� ပြ�ဿနာာများ�း�နှှင့််� အိိပ််မက််ဆိုးး��များ�း�
ဖျော�ာ�က််ဖျျက််မရနိုု�င််သည့််� အတိိတ််ကာာလ အမှှတ်သ
် ညာာများ�း�
ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််မှုုများ�း�နှှင့််� ကိုု�ယ််လက််ကိုု�က််ခဲဲမှုုများ�း�
အလွွယ််တကူူ စိိတ််ဆိုးး��တတ််ခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် ကြော��ာက််တတ််ခြ�င်းး�
မျှော်�်��လင့််�ချျက််ကုုန််ခမ်းး�ကြော��ာင်းး� သို့့��မဟုုတ်် ခိုု�ကိုးး��ရာာမဲ့့�ကြော��ာင်းး� ခံံစား�းချျက််
ဘဝကိုု� ထိိန်းး�ချုု�ပ််မှုု မရှိိ�တော့�့�ကြော��ာင်းး� ခံံစား�းချျက််
မိိသားး�စုုအတွွင်း�း တင်းး�မာာမှုုများ�း�ဖြ�စ််ပေါ်�် ခြ�င်းး�
	
လူများ
ူ �း�အားး� ယုံံ�ကြ�ည််စိိတ််ချျရန်် ခက််ခဲဲခြ�င်းး� သို့့��မဟုုတ်် မိိတ််ဆွေ�ေသစ််များ�း�မိိတ််ဖွဲ့့��ရန််
ခက််ခဲဲခြ�င်းး�၊ အထီးး�ကျျန််ခြ�င်းး�

STARTTS သည်် ကူူညီပေး�းနိုု
ီ
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STARTTS သည်် မည််ကဲ့့သို့့
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်
�။
� ညီနိုု
STARTTS ဆွေး�း�နွေး�း�အကြံ�ံပြု�ုပညာာရှှင််တစ််ဦးးသည်် လူူတစ််ဦးးအားး� ၎င်းး�၏ ပူူပန််မှုုများ�း�နှှင့််�
စိုးး��ရိိမ််မှုုများ�း�အကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�ပေး�းနိုု�င််ပါါသည််။ ၎င်းး�တို့့��သည်် ကြုံ��ံ တွေ့�့� နိုု�င််နေေသည့််�
ပူူပန််မှုုများ�း� သို့့��မဟုုတ်် အခက််အခဲဲများ�း�အကြော��ာင်းး� ပြော��ာဆိုု�နိုု�င််သည််၊ အခက််အခဲဲများ�း�ကိုု�
ကူူညီီပေး�းနိုု�င််သည့််� လူူများ�း�နှှင့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�သို့့��ချိိ�တ််ဆက််ပေး�းနိုု�င််သည််၊ ထို့့��ပြ�င််
အဆိုု�ပါါလူူအားး� သြ�စတြေး��းလျျနိုု�င််ငံံက မည််သို့့��လုုပ််ကိုု�င်် ဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းသည််ကိုု�
နား�းလည််စေ�ရန်် ကူူညီီပေး�းသည််။

အကယ််၍ တစ််စုံံ�တစ်ယော�ာက်
်
အ
် နေေဖြ�င့််� အဖွဲ့့��တွင်
ွ ်
ပါါဝင််လုုပ်် ဆော�ာင််လိုုလျှ
� ှင််

STARTTS တွွင်် ဘာာသာာစကားး�အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� အုုပ််စုု အမျိုး�း��အစား�း အများ�း�အပြား�း�ရှိိ�ပါါသည််၊

STARTTS သည်် ယခင််က စိိတ််ဒဏ််သင့််သ
� ည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ�း�ကိုု� ကြုံ��ံ တွေ့�့� ခဲ့့�

တစ််ဦးးချျင်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�မှုုထက်် အုုပ််စုလိုု�
ု က်် ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�မှုုကိုု�

လူူနေေမှုဘ
ု ဝများ�း�သို့့��ဦးးတည််ပေး�းရန်် အထူးး�လုုပ််ကိုု�င််ပါါသည််။ လူူများ�း�အနေေဖြ�င့််�

ပါါဝင််လုုပ််ဆော�ာင််သူူ လုံံ�လုံံ�လော�ာက််လော�ာက်် ရှိိ�မှှသာာ ကျျင်းး�ပပေး�းပါါသည််။

ရသည့််�လူများ
ူ �း�ကိုု� ပျော�ာ�က််ကင်းး�အော�ာင််ကုုသပေး�းပြီး�း� ပိုု�မိုု�အကျိုးး���ရှိိ�သည့််�

စိိတ််ဖိိစီးး�မှုုနည်း�း ပါးး�ပြီး�း� ပိုု�မိုု�ထိိန်းး�ချုု�ပ််နိုု�င််သည့််အ
� ခါါ အင်္ဂဂလိိပ််စာာ ဆည်းး�ပူးး�ရန််၊
အလုုပ််အကိုု�င််ရရှိိ�ရန််၊ မိိသားး�စုုနှှင့် �် ဆက််ဆံံရေး�းကော�ာင်းး�ရန််၊ နှှင့််� မိိတ််ဆွေ�ေသစ််များ�း�
မိိတ််ဆွေ�ေဖွဲ့့��ရန်် ပိုု�မိုု�လွွယ််ကူပါ
ူ ါသည််။

လိုု�လားး�သူူများ�း�အတွွက််ဖြ�စ််ပါါသည််။ အုုပ််စုလိုု�
ု က််အဖွဲ့့��များ�း�ကိုု� အကယ််၍ STARTTS တွွင််
အုုပ််စုလိုု�
ု က််အဖွဲ့့��များ�း�တွွင်် ယဥ််ကျေး�း�မှုုအကူးး�အပြော��ာင်းး�ရှိိ� မိိသားး�စုုများ�း�၊
အုုပ််စုလိုု�
ု က််ဆွေး�း�နွေး�း�ပြော��ာဆိုု�ပွဲဲ�၊ လူူမှုရေး�း
ု
ပံ့့�ပိုးး��မှုု အုုပ််စုများ
ု �း�၊ အားး�ကစား�း
အုုပ််စုလိုု�
ု က််အဖွဲ့့��များ�း�၊ အနုုပညာာ အုုပ််စုလိုု�
ု က််အဖွဲ့့��များ�း�နှှင့််� လူူငယ််တဲဲထိုးး��စခန်းး�ချျ
အုုပ််စုလိုု�
ု က််အဖွဲ့့��များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။

STARTTS သည်် မည််မျှှ ကုုန််ကျျပါါသလဲဲ။
လူူများ�း�အတွွက်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ကူူညီီပေး�းသော�ာ STARTTS ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�မှာာ�
အခမဲ့့�ဖြ�စ််ပါါသည််။

လူူတစ်ဦး
် းသည်် အသက်် ဘယ််နှှစ်နှှစ်
် ရှိ
် ိ�ရန်် လိုု�ပါါသလဲဲ။
STARTTS သည်် အသက််အရွွ ယ််အားး�လုံးး��ကိုု� ကူူညီီပေး�းသည််၊
အလွွန််ငယ််ရွွယ််သော�ာကလေး�းမှှ သက််ကြီး��း လူူများ�း�အထိိ ဖြ�စ််ပါါသည််။ အကယ််၍
လူူတစ််ယော�ာက််သည်် အသက်် 16 နှှစ်် သို့့��မဟုုတ်် အော�ာက်် အရွွ ယ််ဖြ�စ််ပါါက ၎င်းး�၏ မိိဘ
သို့့��မဟုုတ်် အုုပ််ထိိန်းး�သူူ၏ သဘော�ာတူူညီီချျက််ကိုု� STARTTS လိုု�အပ််ပါါမည််။

လူူတစ်ဦး
် းသည်် မည််သည့််�နေေရာာသို့့� သွားး��ရန််
လိုုပါ
� ါသလဲဲ။
�
STARTTS သည်် လူူများ�း�ကိုု� ဆစ််ဒနီီနှှင့််� နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဝေး�း နယ််စွွန််နေေရာာများ�း�ရှိိ�
အော�ာက််ပါါနေေရာာများ�း�တွွင်် တွေ့�့�ပါါသည််STARTTS ရုံးး��ခန်းး�များ�း�
	
လူမှု့့
ူ �အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� ကျျန်းး�မာာရေး�း ဌာာနများ�း�နှှင့််� TAFE ကော�ာလိိပ််ကျော�ာ�င်းး�များ�း�ကဲ့့�သို့့��
STARTTS
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