Burmese

STARTTS အေၾကာင္း
STARTTS သည္ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း
တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံခဲ့ရ
သည့္ ဒဏ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္ပိုင္းဆိုင္ရာ စိတ္ဒဏ္မ်ားတို႔ကို ကုသေပးျခင္းအျပင္၊
ၾသစေၾတးလ်ားတြင္ မိမိတို႔၏ ဘဝမ်ားကို ျပန္လည္ထူေထာင္ၾကရာ၌ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္
လိုက္ဖက္ညီမႈ႐ိွေသာ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကုသေပးမႈႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအရလည္း
ေကာင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းပိုင္း ၾကားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားအရလည္းေကာင္း
နွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္အတြက္ ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ STARTTS သည္ အဖဲြ႕အစည္း

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္
ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံေနၾကသူမ်ားအတြက္
လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၌ ေနထိုင္မႈ ႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား
(COMMUNITY LIVING SUPPORTS FOR REFUGEES
AND ASYLUM SEEKERS – CLSR)

မ်ားကို ေလ့က်င္သ
့ င္တန္းမ်ား ပိခ
႔ု ်ေပးျခင္း၊ ေ႐ွ႕ေဆာင္ေပးသည္အ
့ လုပႏ
္ င
ွ ့္ မူဝါဒပိင
ု း္
အလုပ္တို႔အရ လံုးဝေသခ်ာမႈ႐ိွေသာ နာလန္ထ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကိုလည္း

CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားက မည္သူေတြလဲ။

ေျမေတာင္ေျမႇႇာက္ေပးပါသည္

CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ေနာက္ခံမ်ားမ်ိဳးစံု႐ိွၾကေသာ ေလ့က်င့္သင္တန္း

STARTTS ကို 02 9646 6666 ၌ ဆက္သြယ္ပါ

ဆင္း အတတ္ပညာ႐ွငမ
္ ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ၎တိသ
႔ု ည္ အခက္အခဲမ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရ
သူမ်ားအားု ကူညေ
ီ ပးရန္ အထူးေလ့လာသင္ၾကားထားၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအခက္

www.startts.org.au

(႐ံးု တည္ေနရာမ်ား အေသးစိတအ
္ တြက္ www.startts.org.au/contact ၌ၾကည္ပ
့ ါ)

အခဲမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မရ
ႈ သူ၏ အတိတက
္ သိမ
႔ု ဟုတ္ လက္႐အ
ွိ ေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္မႈ
႐ိွေကာင္း႐ိွႏိုင္မည္။

အကယ္၍ ဝန္ေဆာင္မႈရသူသည္ အဂၤလိပ္စကား
မဟုတ္ဘဲ အျခားဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆိုရန္
ပိုႏွစ္သက္လွ်င္ေကာ။
CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဘာသာစကားအေျမာက္အျမားကို ေျပာဆိတ
ု တ္ၾကၿပီး၊ လိအ
ု ပ္
လာလွ်င္ ၎တို႔သည္ ေၾကးစား စကားျပန္မ်ားကို အသံုးျပဳၾကပါသည္။

ဝန္ေဆာင္မႈရသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လွ်ိဳ႕ဝွက္
ထားမည္လား။
CLSR မွ ရ႐ိွသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ား အားလံုးကို လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈရ
သူက ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ခြင့္ျ႔ပဳသည့္အခါမွသာ New Horizons ႏွင့္ STARTTS တို႔က
ထိုသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎မွာ ထိုသူအား ကူညီရန္

New Horizons (မိ
မိုးကုပ္စက္ဝိုင္းသစ္
သစ္) အေၾကာင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ New Horizons အဖြဲ႕အစည္းသည္ လူမ်ား၏ ေက်ာင္းက်ိဳးသုခ
တိုးတက္ျမင့္မားလာရန္ႏွင့္ အလားအလာ႐ိွေသာ စြမ္းပကားမ်ား ေပၚထြန္းလာရန္
က်ယ္ျပန္႔မႈ႐ိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိဳးစံုႏွင့္ အေထာက္အပံ့မ်ိဳးစံုတို႔ျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
New Horizons သည္ ႏွစ္ငါးဆယ္အတြင္း လူ႔အလႊာေပါင္းစံုမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီ
ၾသစေၾတးလ်ား ျပည္သူမ်ား၏ ေကာင္းက်ိဳးသုခ တိုးျမင့္လာေစေရးအတြက္ ကူညီခဲ့ပါ
သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မသန္စြမ္းမႈ၊ စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို
ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈတို႔ကို အထူးျပဳပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အထူးအႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းမွစ၍
ေန႔စဥ္လူေနမႈ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားဆိုင္ရာ လက္ေတြ႕အေထာက္အပံ့မ်ားအထိ၊ လူမ်ား၏
ေကာင္းက်ိဳးသုခကို တိးု တက္ေကာင္းမြနေ
္ စေသာ က်ယ္ျပန္လ
႔ သ
ွ ည့္ အေထာက္အပံမ
့ ်ိဳးစံက
ု ုိ
ကမ္းလွမး္ ေပးပါသည္။ ကၽြႏပ
္ု တ
္ ၌
႔ုိ အေတြ႕အႀကံဳႏွင့္ မိတဖ
္ က္အဖြ႕ဲ အစည္း ၄၀၀ ေက်ာ္
က်ယ္ေျပာေသာ ကြန္ခ်ာ႐ိွျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ၌ သင့္ေကာင္းက်ိဳးသုခ ပိုမိုေကာင္းမြန္
ေစေရးအတြက္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား႐ိွျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္။
www.newhorizons.org.au
New Horizons ကို 1300 726 372 ၌ဆက္သြယ္ပါ။

အတြကျ္ ဖစ္သည္။ သိေ
႔ု သာ္ အကယ္၍ထိသ
ု က
ူ သူတက
႔ုိ ယ
ုိ သ
္ တ
ူ အ
႔ုိ ား သိမ
႔ု ဟုတ္ အျခားသူ
တစ္ဦးဦးအား အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ေျပာခဲ့ပါက ထိုသူ သို႔မဟုတ္

ဆက္သြယ္ထား႐ိွမႈတို႔ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္

အျခားသူအား ကာကြယ္ရန္အလို႔ငွာ CLSR ဝန္ထမ္းအေနႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။

ပါဝင္ပတ္သက္ေစရန္ လိုအပ္လာလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ အစီအစဥ္ကို ေစတနာျဖစ္ ကူညီ၍
အကဲျဖတ္ေပးရန္အတြက္ လက္႐ိွတြင္ CLSR ထံမွ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူေနၾကသူမ်ားအား
ဆက္သြယ္ေကာင္းဆက္သြယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

လူမ်ား၌ မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္မႈ႐ိွေရးကို ထူေထာင္ေပးရန္၊
၎တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ေကာင္းက်ိဳးသုခႏွင့္ အျခားသူမ်ားျဖင့္

CLSR ကို NSW Health
မွ ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပ့ံပါသည္။

CLSR အစီအစဥ္က မည္သူ႔အတြက္လဲ။

CLSR အစီအစဥ္က မည္ကဲ့သို႔ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္

CLSR သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း

မလဲ။

CLSR သည္ ကာယကံ႐ွင္ကိုယ္တိုင္ မိမိကိုယ္မိမိ လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းအပါအဝင္

CLSR သည္ လူမ်ားအား ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ့ခ်မွတ္ရန္၊ မိမိတို႔ကုိယ္မိမိ
ယံၾု ကည္မက
ႈ ုိ တည္ေဆာက္ရန္၊ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ က်န္းမာေရး၊ ေကာင္းက်ိဳးသုခႏွင့္ အျခားသူမ်ားျဖင့္
အဆက္အသြယ္တို႔ကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္ တစ္ဦးခ်င္းလိုက္ ကူညီပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ဒုကသ
ၡ ည္မ်ားႏွင့္ ခိလ
ု ခ
ႈံ င
ြ ေ
့္ တာင္းခံေနၾကသူမ်ားအတြက္ လူမအ
ႈ သိင
ု း္ အဝိင
ု း္ ၌

CLSR သည္ လူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ညႊန္ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့အျပင္

ေနထိင
ု မ
္ ႏ
ႈ င
ွ ့္စပ္ဆိုင္ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား (Community Living Supports

အကယ္၍လိုအပ္လာလွ်င္ မိသားစုတစ္ခုလံုး ပါဝင္ေထာက္ကူမႈျဖင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲ၍

for Refugees and Asylum Seekers – CLSR) အဖဲ႕ြ အစည္းသည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ေန႔စဥ္

အဓိပၸာယ္႐ိွသည့္ ဘဝထူေထာင္ႏိုင္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ဘဝႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခိုက္ေနသည့္ ေကာင္းက်ိဳးသုခႏွင့္သက္

CLSR သည္ လူမ်ားအား ၎တို႔၏ဘဝတြင္ အျခားလူမ်ား သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဆိုင္ေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရသူမ်ားႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ပါသည္။

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ခိ်တ္ဆက္ရန္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရန္တို႔အတြက္လည္း

ယင္းစိန္ေခၚမႈမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ အတိတ္က သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ်ား႐ိွ အခက္

ပံ့ပိုးေပးပါလိမ့္မည္။

အခဲမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ႏိုင္ပါသည္။
CLSR သည္ ဒုကၡသည္ ေနာက္ခံ႐ိွၾကသူမ်ားႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း
ၾသစေၾတးလ်ားသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာသည့္ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး ခိုလံႈခြင့္

မည္သည့္ရင္းျမစ္ဌာနကမဆို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားကို လက္ခံပါသည္။
လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္၊
New Horizons ကို 1300 726 372 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ
သို႔မဟုတ္ STARTTS 02 9646 6666 (CLSR ကို ေတာင္းပါ)
အီးေမးလ္။ STTS-CLSRintake@health.nsw.gov.au

လႊဲေျပာင္းေပးၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္မလဲ။
လႊဲေျပာင္းေပးျခင္းမ်ားအားလံုးတြင္ လူမ်ားအား အစီအစဥ္၌ စာရင္းသြင္း လက္မခံမီ
အကဲျဖတ္စိစစ္သူမွ လူကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် စိစစ္ေပးမည့္ အခြင့္အေရးကို ရ႐ိွၾကလိမ့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၌ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ေကာင္းပါဝင္ႏိုင္ပါ

မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္းခံေနၾကသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ပါသည္။

သည္။

CLSR က မည္မွ် ကုန္က်မလဲ။

CLSR ၏ အေထာက္အပံ့ကို ရယူရန္အတြက္ စိတ္ေရာဂါ႐ိွသည့္ လူနာမ်ားျဖစ္ရန္

လက္ေတြ႕က်ေသာ အေထာက္အပံ၏
့ အခ်ိဳ႕ဥပမာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိင
ု း္ ျဖစ္ႏင
ုိ ပ
္ ါသည္။

လူမ်ားအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကူညီေပးသည့္ CLSR ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးမွာ

မလိေ
ု သာ္လည္း ၎တိသ
႔ု ည္ မိမတ
ိ ၏
႔ုိ ေန႔စဥ္ဘဝႏွင့္ လႈပ႐
္ ာွ းမႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္
႐ိုက္ခိုက္ေနေသာ ေကာင္းက်ိဳးသုခႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေနၿမဲ ျပႆနာ
မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသူမ်ားျဖစ္ရပါမည္။

အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။
• ေစ်းဝယ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ သန္႔႐ွင္းေရး၊ ေဆးဝါး ေသာက္သံုးမႈ
စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာ ရက္ခ်ိန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေရးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ
ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရန္ အေထာက္အပံ့။
• ေနထိုင္ရန္ေနရာကို ႐ွာေဖြေတြ႕ရန္ႏွင့္ ဆက္လက္ထား႐ိွရန္ အေထာက္အပံ့။

လူတစ္ဥးီ က CLSR ထံမွ အကူအညီကုိ ဘာေၾကာင္လ
့ ုိ
အပ္ႏိုင္ေကာင္းမလဲ။
လူတစ္ဥးီ အေနႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနႏိင
ု ေ
္ ကာင္းေသာ ျဖစ္႐းုိ ျဖစ္စဥ္ အခက္အခဲမ်ား၌ ေအာက္
ပါတိုပါဝင္ႏိုင္ၾကပါသည္။
• အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆး႐ံုတက္ေနရျခင္း
• ေဆး႐ံုမွ မၾကာေသးမီက ဆင္းလာျခင္း
• အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ စိတ္ေသာကေရာက္ေနျခင္း
• အထီးက်န္၍ အကူညီမဲ့ေနၿပီး့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနသည္ဟု ခံစားရျခင္း
• ေန႔စဥ္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားႏွင့္ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ကိုင္ရန္
ခက္ခဲေနျခင္း
• မိမဘ
ိ ဝကို မထိနး္ ခ်ဳပ္ႏင
ုိ ဟ
္ ု ထင္မတ
ွ ေ
္ နၿပီး မိမက
ိ ယ
ုိ မ
္ မ
ိ ္ိ ဂ႐ုစက
ုိ ရ
္ န္ ခက္ခေ
ဲ နျခင္း
• ေခါင္းကိုက္ေနျခင္းႏွင့္ နာက်င္ေနျခင္း
• အိပ္စက္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ အိပ္မက္ဆိုးမ်ား
• အပ်က္သေဘာေဆာင္ အေတြးမ်ား၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ မွတ္ဉာဏ္တို႔ျဖင့္
စပ္ဆိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားတို႔ျဖစ္ပါသည္။၊

• လူမ်ားအား ယဥ္ေက်းမႈ အခမ္းအနားမ်ား၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း လႈပ္႐ွားမႈမ်ား၊
အားကစားႏွင့္ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရး လႈပ္႐ွားမႈမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္း
ကဲ့သို႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ အပန္းေျဖျခင္းဆိုင္ရာ
အေထာက္အပံ့တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားက လူတစ္ဦး၏ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို
မည္ကဲ့သို႔ နားလည္မလဲ။

လူမ်ားက CLSR ၏ အကူအညီကို မည္သည့္ေနရာမွ
ရ႐ိွႏိုင္မလဲ။
STARTTS ႏွင့္ New Horizons CLSR တည္ေနရာမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါ
သည္။
• အေနာက္ ဆစ္ဒနီ အတြင္းပိုင္း
• အေနာက္ေတာင္ ဆစ္ဒနီ
• နယူး ကာဆလ္
• အာမီေဒးလ္
• ေကာ့ဖ္စ္ ဟာဘာ

CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လူတစ္ဦး၏ အတုမ႐ိွေသာ

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူလိုသူက မည္သည့္

အေျခအေနႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို နားေထာင္ရန္ႏွင့္

ေနရာသို႔သြားရန္ လိုအပ္သလဲ။

နားလည္ရန္ စိတ္ဝင္စားၾကပါသည္။
CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံ
အမ်ိဳးမ်ိဳး႐ိွၾကၿပီး ဒုကၡသည္ေနာက္ခံ႐ိွၾကသူမ်ား၏
အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ
နားလည္ၾကပါသည္။

CLSR ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူလိုသူ၏ အိမ္၌ျဖစ္ေစ၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
၌ျဖစ္ေစ သိမ
႔ု ဟုတ္ STARTTS သိမ
႔ု ဟုတ္ New Horizons ႐ံးု ၌ျဖစ္ေစ၊ ၎တိအ
႔ု တြက္
အဆင္ေျပသည့္ မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ေတြ႕ဆံုပါလိမ့္မည္။
အရပ္ေဒသေပါင္းစံု၌႐ိွသည့္ အစီအစဥ္အေၾကာင္း၏ အေသးစိတ္မ်ားကို သိရန္အတြက္
အထက္ေဖာ္ျပပါ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ ေက်းဇူးျပဳ၍ ဆက္သြယ္ပါ။

