
ယဉ်ကျေး�း�မှု ုအ�း�အကျေး��ာင်းး� စ�းကြား�ာ��ာလ�ု� 

��တ်းသန်းး�လး�း ကျေးန်းထိုု�င်းးကျေးန်းကြား�ကျေးသာ  

မုှုသာ�စ�မှုးာ�(FICT) အကျေးကြား�ာင်းး�အရာာအကျေး�်  

�ါဝင်းး�တ်းသ�းကြား�သးမှုးာ�၏ ကျေး��ာဆိုု�ချး�း

�ွန်းးမှု အကျေးကြား�ာင်းး��စုစမှုးာ�စာာ�ု� သ�ုွမှုး�တ်တ်းကျေး�မှုာ�းချ့�
�ါသည်း။ �ွန်းးမှု၏ �ကျေးလ�မှုးာ�နှငှ်း�းအတ်း ကျေး�ာင်းး�မှုာန်းးစာာကျေးန်းထိုု�င်းး
ရာန်းး အကျေးရာ�ကြီး�း�မှု၊ု ကျေးင်းာ�ု� အသး����ု�း�၊ ဩစကျေးကြားတ်�လးာ�တ်ာင်းး 
ဘဝတ်ု��တ်�းကျေးရာ�ဆိုု�င်းးရာာ အကြား�း��ုချး�းတ်ု� ��ု� တ်တ်းကျေး�မှုာ�း
ချ့��ါသည်း။ အကျေးရာ�အကြီး�း�ဆိုး��မှုာှ ကြားသစကျေးကြားတ်�လးာ�တ်ာင်းး �ွန်းးမှု
တ်ု� �၏�ကျေးလ�မှုးာ�အာ� မှုည်း�့�သု� � ��ုစ��းုု�ကျေးထိုာင်းးရာန်းးနှငှ်း�း �ဏ္ဍ
ကျေး�ါင်းး�စး�မှု ှ၎င်းး�တ်ု� �၏လု�အ�းချး�းမှုးာ��ု� ဂရု�စု��း ��ည်�းဆိုည်း�
ကျေး��ရာန်းး��စး�ါသည်း။

�ာန်းးဂု� အမှုးုု�သမှုး� 

�ွန်းးကျေးတ်ားတ်ု� �သည်း စစး�ာ့ဒဏ်း�ု� ချးစာ�ချ့�ရာသးမှုးာ���စးကြား��ါသည်း၊  
သု� �ကျေးသားလည်း� �ွနှး��းတ်ု� �အာ�လး�� အတ်းတ်�ာ ဆိုး�ကျေးတ်ာ� ကြား�
ကျေးသာကျေးကြား�ာင်း�း �ွနှး��းတ်ု� �၏ နှလှး��သာ�ထိုမ့ှု ှ��စး�း�းကျေးန်းသည်�း 
အကျေးကြား�ာင်းး�အရာာမှုးာ��ု� မှုှကျေးဝနှု�င်းးသည်းဟု� ထိုင်းးမှုတှ်းချးစာ�ရာ�ါသည်း။ 

တ်မှုးလး အမှုးုု�သာ� 

�ွန်းးမှု စုတ်း�ု�င်းး�ချးစာ�ချး�းအရာ �ု�ကျေး�ာင်းး�လာ�ါသည်း။ �ွန်းးမှု ၉ 

�တ်းကြား�ာ တ်�းချ့�ပြီး�း� အ�တ်းစဉ်တ်ု�င်းး� အကျေးကြား�ာင်းး�အရာာအသစး
တ်စးချ��ု� တ်တ်းကျေး�မှုာ�း�ါသည်း။ အတ်န်းး�ကျေးဆိုာ�ကျေးနှာ��ာတ့်ာင်းး �ွန်းးမှု  

စဥ်းး�စာ�ဉာာဏ်း�ု� အသး����ုချ့�ပြီး�း� ၎င်းး�မှုာှ �ွန်းးမှုအတ်ာ�း 
အကျေးရာ�ကြီး�း�ဆိုး����စး�ါသည်း။ �ွန်းးမှု အ�ချာ�သးမှုးာ�ထိုးမှု ှ 

ကျေးလ�လာသင်းးယး၊ န်းာ�ကျေးထိုာင်းးပြီး�း� �ွန်းးမှု၏  

အကျေးတ်ာ�အကြား�းု မှုးာ��ု�လည်း� မှုှကျေးဝချ့��ါသည်း။ ၎င်းး�မှုာှ  
အဓုိ� အချး�း��စးပြီး�း� �ွန်းးမှုအလာန်းးကျေး�းားရာငှ်းးရာ�ါသည်း။

ဟုဇာာရာာ အမှုးုု�သမှုး�

STARTTS အကြော��ာင်းး�
STARTTS သည်း အ�မှုတ်းအစာန်းး�အတ်ာ�းမှုဟု�တ်းကျေးသာ အထိုး��ွမှုး��းင်းးမှုဆုိုု�င်းးရာာ  
အ�ာ့�အစည်း�တ်စးချ���စးပြီး�း� လးမှုးာ�နှငှ်း�း လးမှုအုသု�င်းး�အဝု�င်းး�မှုးာ�အာ� ၎င်းး�တ်ု� �၏ 

ညှ်ဉ်��န်းး�နှှ�ုးစ�းချးချ့�ရာသည်�း ဒဏ်းမှုးာ�၊ ဒ��ခသည်းဆိုု�င်းးရာာ စုတ်းဒဏ်းရာာမှုးာ�တ်ု� ��ု�  
��စာ�ကျေး���ချင်းး�အ��င်းး၊ ကြားသစကျေးကြားတ်�လးာ�တ်ာင်းး မုှုမုှုတ်ု� �၏ ဘဝမှုးာ��ု� 
��န်းးလည်းထိုးကျေးထိုာင်းးကြား�ရာာ၌ ယဉ်ကျေး�း�မှုနုှငှ်း�း လု��း��းည်းမှုရုှိှကုျေးသာ သ�းဆိုု�င်းးသည်�း 
စုတ်း�ု�င်းး�ဆိုု�င်းးရာာ ��သကျေး��မှုနုှငှ်း�း အကျေးထိုာ�းအ�း�မှုးာ�အရာလည်း�ကျေး�ာင်းး�  
လးမှုအုသု�င်းး�အဝု�င်းး��ု�င်းး� ကြား�ာ�ဝင်းးကျေးဆိုာင်းးရာာ�းကျေး��မှုမုှုးာ�အရာလည်း�ကျေး�ာင်းး� နှစှးကျေး�ါင်းး� 
၃၀ လး��လး�� �းည်း�း��ု��ကျေး��ချ့��ါသည်း။ STARTTS သည်း အ�ာ့�အစည်း�မှုးာ��ု�  
ကျေးလ��းင်း�းသင်းးတ်န်းး�မှုးာ� �ု� �ချးကျေး���ချင်းး�၊ ကျေးရှိှ�ကျေးဆိုာင်းး၍ ကျေးထိုာ�းချးအာ�ကျေး���ချင်းး�နှငှ်း�း  
မှုးဝါဒဆိုု�င်းးရာာ လ��းင်းန်းး�မှုးာ�တ်ု� �အရာ အ��ုသကျေးဘာကျေးဆိုာင်းးသည်�း ��န်းးလည်း�းန်းး�မှုာကျေးရာ�  
�တ်းဝန်းး��းင်းးတ်စးချ��ု� စာမှုး�ကျေးဆိုာင်းးရာရှိှရုာန်းး�ု�လည်း� �မှှုင်း�းတ်င်းးအာ�ကျေး���ါသည်း။

��စကြော���လျားးာ��ငွ်းးကြောေထိုု�င်းးခြ�င်းး�

ယဉ်ကြော�း�မုှု အ�း�အကြောခြ�ာင်းး�  
စ�း��ာ��ာလျား�ု� ခြ��း�ေး�လျားး�း  
ကြောေထိုု�င်းးကြောေ��ကြော�ာ မုှု�ာ�စ�မှုးာ�

ဒ��ခသည်းကျေးန်းာ�းချးရှိှုသးမှုးာ�အာ� ကြားသစကျေးကြားတ်�လးာ�တ်ာင်းး  
၎င်းး�တ်ု� �၏ ဘဝသစး�ု� ထိုးကျေးထိုာင်းးကျေး��ရာန်းး  

�းည်း�း��ု��ကျေး��သည်�း အ��းစ�အကျေး�ချ��ုအစးအစဉ်။

STARTTS သည်း Sydney ရှိှု အကျေးဝ�ကျေးရာာ�း တ်ည်းကျေးန်းရာာမှုးာ�နှငှ်း�း  
Bankstown၊ Parramatta၊ Dee Why၊ Lakemba၊ Penrith၊ 
Campbelltown၊ Rockdale၊ Tamworth၊ Griffith နှငှ်း�း Albury  

တ်ု� ��့�သု� �ကျေးသာ န်းယး�ကျေးဆိုာ�းသးကျေးဝ�လးစး အနှှး �အ��ာ�ရှိှု ကျေးန်းရာာမှုးာ�ကျေးန်း  

လးမှုးာ�အာ� ကျေးဆိုာ�ကျေးနှာ�လမှုး�ညွှှန်းးကျေး��၍ အ�ချာ�ဝန်းးကျေးဆိုာင်းးမှုအုမှုးုု�အစာ�မှုးာ��ု�
လည်း� ကျေး���ါသည်း။ ဤတ်ည်းကျေးန်းရာာမှုးာ�သည်း �ွနှး��းတ်ု� �၏  

ဝန်းးကျေးဆိုာင်းးမှုရုာသးမှုးာ�၏ လု�အ�းချး�းမှုးာ�အကျေး�် မှုးတ်ည်း၍ ကျေး��ာင်းး�လ�့ါသည်း။ 
ကျေးန်းာ�းထို�းအချး�းအလ�းမှုးာ�အတ်ာ�း ကျေး�း�ဇား���ု၍ STARTTS  

�ု�ဆို�းသာယး�ါ။

ညှ်ဉ်��န်းး�နှှ�ုးစ�းချးချ့�ကြား�ရာသးမှုးာ�နှငှ်း�း စုတ်းဒဏ်းရာာ  
�းကျေးရာာ�းချ့�ကြား�ရာသးမှုးာ�တ်ု� �အာ� ��သကျေး��ကျေးရာ�နှငှ်း�း 
��န်းးလည်းထိုးကျေးထိုာင်းးကျေး��ကျေးရာ�ဆိုု�င်းးရာာ န်းယး�ကျေးဆိုာ�းသး
ကျေးဝ�လးစး ဝန်းးကျေးဆိုာင်းးမှု ုအ�ာ့�အစည်း� (STARTTS)

ရုံးး� ��း��း CARRAMAR

152-168 The Horsley Dr 152-168 The Horsley Dr 
Carramar NSW 2163Carramar NSW 2163

��န်းး�။��န်းး�။ (02) 9646 6700  (02) 9646 6700 
��းစး။��းစး။ (02) 9646 6710  (02) 9646 6710 
အး�ကျေးမှု�လး။အး�ကျေးမှု�လး။ STTS-STARTTS@health.nsw.gov.au  STTS-STARTTS@health.nsw.gov.au 

အခြ�ာ�ရုံးး� ��ည်းကြောေရာာမှုးာ�
Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

�ွန်ုး��း�ု� �အာ� ဆ�း�ယွး�ါ

ရုး� �တ်ည်းကျေးန်းရာာ အကျေးသ�စုတ်းအတ်ာ�း  
www.startts.org.au/contact/ ၌ကြား�ည်�း�ါ။

www.startts.org.au

Burmese



��စကြော���လျားးာ��ငွ်းးကြောေထိုု�င်းးခြ�င်းး�
ယဉ်ကြော�း�မုှု အ�း�အကြောခြ�ာင်းး� စ�း��ာ��ာလျား�ု� ခြ��း�ေး�လျားး�း ကြောေထိုု�င်းးကြောေ��ကြော�ာ မုှု�ာ�စ�မှုးာ� (FICT)

အကျေးတ်ာ�အကြား�းု နှငှ်း�း ဗဟု�သ�တ်မှုးာ��ု� မှုှကျေးဝ�ချင်းး�အာ���င်း�း ကြားသစကျေးကြားတ်�လးာ� လး �ကျေးဘာင်းးသစးတ်ာင်းး 

အကျေး�ချချးကျေးန်းထိုု�င်းးသးမှုးာ� အချးင်းး�ချးင်းး� ယု�င်းး��င်းး��းည်းနှု�င်းးကြား��ါသည်း။

FICT ဆု��ည်းမှုာာ အဘယးေည်း�

ဒ��ခသည်းမှုးာ�အာ� ၎င်းး�တ်ု� �၏အသု�င်းး�အဝန်းး�မှု ှအ�ချာ�သးမှုးာ�နှငှ်း�း  

ကျေးတ်ာ�ဆိုး�ကျေး��၍ အကြား�းဥ်းာဏ်းမှုးာ� �လယှးကြား�ရာန်းး ကျေးအာ�း�ါ လ��း�ု�င်းး

ကျေးဆိုာင်းးရာာ�းန်းည်း�လမှုး�မှုးာ�အရာ �း��ု���းည်းကျေး��ကျေးသာ အစးအစဉ်

��စးသည်း။

• မုှုသာ�စ�ဆို�းဆိုးကျေးရာ�တ်ာင်းး ကျေး��ာင်းး�လမ့ှုမုှုးာ��ု�  

�ု�င်းးတ်ာယးကျေး��ရှိငှ်းး�န်းည်း�

• မုှုမုှုတ်ု� �၏ �ကျေးလ�မှုးာ�နှငှ်း�း ဆို�းဆိုးကျေးရာ��ု� �မှှုင်း�းတ်င်းးန်းည်း�

• ကြားသစကျေးကြားတ်�လးာ� စန်းစးမှုးာ�နှငှ်း�း လးကျေးန်းမှု�ုး�စးမှုးာ��ု� အလာယးတ်�း 

န်းာ�လည်းနှု�င်းးန်းည်း�

• ရာသး��ကျေးင်းာစာရာင်းး� ��ုစ��ချင်းး�၊ စ�ာ���န်းးအသး����ု�ချင်းး�နှငှ်း�း 

အလ��းအ�ု�င်းးရှိာှကျေး�ာ�ချင်းး�တ်ု� ��့�သု� �ကျေးသာ လ�းကျေးတ်ာ��း 

သည်�း��ဿန်းာမှုးာ��ု� �ု�င်းးတ်ာယးကျေး��ရှိငှ်းး�န်းည်း�တ်ု� ���စး�ါသည်း

FICT �ု� စမီှုးကြောဆာင်းးရွာ�းကြော���း�

STARTTS သည်း အဂဂလ�ုးနှငှ်း�း အ�ချာ� ဘာသာစ�ာ�မှုးာ��ု�  

ကျေး��ာဆိုု�၊ �တ်းရာာတ်း၊ ကျေးရာ�သာ�တ်တ်းသည်�း Bi-cultural Facilitator  

(�ချာ�န်းာ�ကျေးသာ ယဉ်ကျေး�း�မှုမုှုးာ�အကျေးကြား�ာင်းး��ု� �ု� �ချးသင်းးကြား�ာ�ကျေး�� 
တ်တ်းကြား�သး)မှုးာ�အာ� ရှိာှကျေး�ာစ�ကျေးဆိုာင်းး��ာ ၎င်းး�တ်ု� �အာ� ကျေးလ��းင်း�း

ကျေး��ပြီး�း� �းည်း�း��ု��ကျေး���ါသည်း။ ထိုု�သးမှုးာ�သည်း  

လးကြီး�း�မှုးာ�အတ်ာ�း �ည်ာကျေး���ာ့မှုးာ��ု� စးစဉ်၍  

�ည်ာ�ု� �ချးကျေး��နှု�င်းးသည်�း အကျေးတ်ာ�အကြား�းု ရှိှုကြား�သည်း။ 

ဤ�ည်ာ�ု� �ချးကျေး��ကြား�သးမှုးာ�သည်း ၎င်းး�တ်ု� �၏ ကျေးဒသချးအရာ�းမှုးာ�တ်ာင်းး  

၎င်းး�တ်ု� �၏ လးမှုအုသု�င်းး�အဝု�င်းး�မှုလှးမှုးာ�အာ� FICT သင်းးရုု��အစုတ်း 

အ�ု�င်းး�မှုးာ��ု� တ်�းကျေးရာာ�းကြား�ရာန်းး စည်း�ရုး� �၍ ကျေးချ်ကျေးဆိုာင်းးလာသည်း။  

�ည်ာကျေး���ာ့တ်စးချ�စးသည်း ၃ န်းာရားကြား�ာ�မှုင်း�းပြီး�း� တ်�းကျေးရာာ�းကြား�သးမှုးာ� 

အတ်ာ�း အဆိုင်းးကျေး��ကျေးစမှုည်�း အချးုန်းးနှငှ်း�းကျေးန်းရာာတ်ာင်းး �ု� �ချးကျေး���ါသည်း။

FICT အ�ာ့�တ်စးချ�စးတ်ာင်းး �ကျေးလ�သးင်းယးမှုးာ�အာ� အချမ့ှု� ထိုနု်းး�ကျေး���ာ  

အစာ�အကျေးသာ�းမှုးာ��ု�လည်း� အချမ့ှု� ကျေး�ွ�ကျေးမှုာ�မှုည်း��စးပြီး�း�  

�ါဝင်းးတ်�းကျေးရာာ�းကြား�သးမှုးာ�သည်း အစးအစဉ်ပြီး�း�ဆိုး��သည်�းအချါတ်ာင်းး 

တ်�းကျေးရာာ�းချ့�သည်�းလ�းမှုတှ်း�ု� ရာရှိှုမှုည်း��စးသည်း။

FICT �င်းးရုုံး� �
မုှုတ်းဆို�းနှငှ်း�း အကျေး�ချချးကျေးန်းထိုု�င်းး�ချင်းး�

�း��ု��ကျေး��သည်�း စန်းစးမှုးာ�

ကျေးင်းာ

စုတ်းဒဏ်းရာာနှငှ်း�း သ�းသာကျေး�းာ�း�င်းး�မှုု

မုှုသာ�စ�မှုးာ�

�ကျေးလ�မှုးာ�

လငု်းး

လးင်းယး

အလ��းအ�ု�င်းး

�တ်းဝန်းး��းင်းးအသစး၌ ကျေး�းားကျေးမှုာ� �ချင်းး�

�ွနှး��းတ်ု� �၏ �ကျေးလ�မှုးာ�နှငှ်း�း ��န်းးလည်း  

ချးုတ်းဆို�း�ချင်းး�


