ယဉ်ကျေး�း�မှုု အကူးး�အပြော��ာင်းး� စပ််ကြား�း�ကာာလကိုု�
ဖြ�တ််သန်းး�လျျက်် နေေထိုုင််နေေကြ
�
�သော�ာ
မိိသားး�စုုများ�း�(FICT) အကြော��ာင်းး�အရာာအပေါ်�်

STARTTS အကြော��ာင်းး�
STARTTS သည်် အမြ�တ််အစွွန်းး�အတွွက််မဟုုတ််သော�ာ အထူးး�ကျွွမ်းး�ကျျင််မှုုဆိုင််
�ု ရာာ
အဖွဲ့့��အစည်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� လူူများ�း�နှှင့့်� လူူမှုုအသိုုင်း
� �း အဝိုုင်း
� �း များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့�၏
�
ှ
ညှဉ်းးပန်းး
�နှိိ�ပ််စက််ခံံခဲ့့ရ
�ု ရာာ စိိတ််ဒဏ််ရာာများ�း�တို့့�ကိုု
� သည့့်� ဒဏ််များ�း�၊ ဒုုက္ခခသည််ဆိုင််
� �
ကုုစား�းပေး�းခြ�င်းး�အပြ�င််၊ သြ�စတြေး��းလျားး��တွွင်် မိိမိိတို့့�၏
� ဘဝများ�း�ကိုု�

ပါါဝင််ပတ််သက််ကြ�သူူများ�း�၏ ပြော��ာဆိုုချ
� ျက််
ကျွွန််မ အကြော��ာင်းး�ကိိစ္စစများ�း�စွာာ�ကိုု� သိိကျွွမ်းး�တတ််မြော��ာက််ခဲ့့�

၃၀ လုံးး�� လုံးး�� ကူူညီီပံ့့�ပိုးး�� ပေး�းခဲ့့ပါ
� ါသည််။ STARTTS သည်် အဖွဲ့့��အစည်းး�များ�း�ကိုု�

ရန်် အရေး�းကြီး��း မှုု၊ ငွေေ�ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုပုံံ�၊ ဩစတြေး��းလျားး��တွွင််

မူူဝါါဒဆိုုင််
� ရာာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�တို့့�အရ
� အပြု�ုသဘော�ာဆော�ာင််သည့််� ပြ�န််လည််ကျျန်းး�မာာရေး�း
ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တစ််ခုုကိုု� စွွမ်းး�ဆော�ာင််ရရှိိ�ရန််ကိုုလ
� ည်းး� မြှ�ှင့််�တင််အားး�ပေး�းပါါသည်။်

ဘဝတိုးး��တက််ရေး�းဆိုုင််
� ရာာ အကြံ�ံပြု�ုချျက််တို့့�ကိုု
� � တတ််မြော��ာက််

ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ အရေး�းအကြီး��း ဆုံးး�� မှာာ� သြ�စတြေး��းလျားး��တွွင်် ကျွွန််မ

ပေး�းရန််ဖြ�စ််ပါါသည််။
ကွွန််ဂိုု� အမျိုး�း��သမီးး�

ကျွွန််တော်�်�တို့့�သည််
စစ််ပွဲဲ�ဒဏ််ကိုု� ခံံစား�းခဲ့့ရသူူများ�း
�ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည်၊်
�
�
သို့့�သော်�်�လည်းး
� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့အားး�လုံးး
��
�� အတူူတကွွ ဆုံံ�တွေ့�့� ကြ�
�

သော�ာကြော��ာင့််� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
� � နှှလုံး�း� သားး�ထဲဲမှှ ဖြ�စ််ပျျက််နေေသည့််�

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�ကိုု� မျှှဝေ�နိုုင််
� သည််ဟုု ထင််မှှတ််ခံံစား�းရပါါသည််။
တမီီလ်် အမျိုး�း��သားး�
ကျွွန််မ စိိတ််ပိုုင်း
� �း ခံံစား�းချျက််အရ ပိုုကော
� �ာင်းး�လာာပါါသည််။ ကျွွန််မ ၉

www.startts.org.au

ကျွွန်ုုပ််တို့့
�
အားး�
��
ဆက််သွွယ််ပါါ
ရုံးး��ချုု�ပ်် CARRAMAR

152-168 The Horsley Dr
Carramar NSW 2163
ဖုုန်းး�။ (02) 9646 6700
ဖက််စ််။ (02) 9646 6710
အီးး�မေး�းလ််။ STTS-STARTTS@health.nsw.gov.au
အခြား�း�ရုံးး��တည််နေေရာာများ�း�
Auburn
Blacktown
Fairfield
Liverpool

Armidale
Coffs Harbour
Newcastle
Wagga Wagga
Wollongong

ရုံးး��တည််နေေရာာ အသေး�းစိိတ််အတွွက််
www.startts.org.au/contact/ ၌ကြ�ည့််�ပါါ။

စဥ်းး�စား�းဉာာဏ််ကိုု� အသုံးး�� ပြု�ုခဲ့့ပြီး� �း� ၎င်းး�မှာာ� ကျွွန််မအတွွက််

STARTTS သည်် Sydney ရှိိ� အဝေး�းရော�ာက်် တည််နေေရာာများ�း�နှှင့််�

အရေး�းကြီး��း ဆုံးး�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ကျွွန််မ အခြား�း�သူူများ�း�ထံံမှှ
လေ့�့လာာသင််ယူူ၊ နား�းထော�ာင််ပြီး�း� ကျွွန််မ၏

အတွေ့�့�အကြုံ�ံ�များ�း�ကိုုလ
� ည်းး� မျှှဝေ�ခဲ့့ပါ
� ါသည််။ ၎င်းး�မှာာ�

ဝေး�းလ််စ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု အဖွဲ့့��အစည်းး� (STARTTS)

လေ့�့ကျျင့့်�သင််တန်းး�များ�း� ပို့့�ချျပေး�းခြ�င်းး
�၊ ရှေ့�့�ဆော�ာင််၍ ထော�ာက််ခံံအားး�ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့့်�
�

ပတ််ကြာ�ာ တက််ခဲ့့ပြီး� �း� အပတ််စဉ်တိုုင်း
� �း အကြော��ာင်းး�အရာာအသစ််
တစ််ခုုကိုု� တတ််မြော��ာက််ပါါသည််။ အတန်းး�ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တွွင်် ကျွွန််မ

ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ပေး�းရေး�းဆိုုင််
� ရာာ နယူးး�ဆော�ာက််သ််

လူူမှုုအသိုုင်း
� �း အဝိုုင်း
� �း ပိုုင်း
� �း ကြား�း�ဝင််ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းမှုုများ�း�အရလည်းး�ကော�ာင်းး� နှှစ််ပေါ�ါင်းး�

တို့့�၏ကလေး�းများ�း�အားး�
မည််ကဲ့့သို့့
� � ပြု� �ုစုုပျိုး�း��ထော�ာင််ရန််နှှင့််� ကဏ္ဍ
�
ပေါ�ါင်းး�စုံံ�မှှ ၎င်းး�တို့့�၏လိုု
အ
� ပ််ချျက််များ�း�ကိုု� ဂရုုစိုုက််
� ဖြ�ည့််�ဆည်းး�
�

ကျျရော�ာက််ခဲ့့ကြ� �ရသူူများ�း�တို့့�အားး�
ကုုသပေး�းရေး�းနှှင့််�
�

ပြ�န််လည််ထူူထော�ာင််ကြ�ရာာ၌ ယဉ်ကျေး�း�မှုုနှင့့်�
ှ လိုုက််ဖက််ညီီ
�
မှုုရှိိ�သော�ာ သက််ဆိုုင််
� သည့််�

စိိတ််ပိုုင်း
� �း ဆိုုင််
� ရာာ ကုုသပေး�းမှုုနှင့့်�
ှ အထော�ာက််အပံ့့�များ�း�အရလည်းး�ကော�ာင်းး�

ပါါသည််။ ကျွွန််မ၏ ကလေး�းများ�း�နှှင့််�အတူူ ကော�ာင်းး�မွွန််စွာာ�နေေထိုုင််
�

ညှှဉ်းးပန်းး�နှိိ�ပ််စက််ခံံခဲ့့ကြ� �ရသူူများ�း�နှှင့််� စိိတ််ဒဏ််ရာာ

သြ�စတြေး��းလျားး��တွွင််နေေထိုုင််
� ခြ�င်းး�
ယဉ်ကျေး�း�မှုု အကူးး�အပြော��ာင်းး�

စပ််ကြား�း�ကာာလကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�လျျက််
နေေထိုုင််နေ
� ေကြ�သော�ာ မိိသားး�စုုများ�း�

Bankstown၊ Parramatta၊ Dee Why၊ Lakemba၊ Penrith၊

Campbelltown၊ Rockdale၊ Tamworth၊ Griffith နှှင့််� Albury

တို့့�ကဲ့့
� သော�ာ
��
နယူးး�ဆော�ာက််သ််ဝေး�းလ််စ်် အနှံ့့�အပြား
� သို့့
� �း�ရှိိ� နေေရာာများ�း�နေေ

လူူများ�း�အားး� ဆွေး�း�နွေး�း�လမ်းး�ညွှှန််ပေး�း၍ အခြား�း�ဝန််ဆော�ာင််မှုုအမျိုး�း��အစား�းများ�း�ကိုု�

အဓိိက အချျက််ဖြ�စ််ပြီး�း� ကျွွန််မအလွွန််ပျော်�်��ရွှှင််ရပါါသည််။

လည်းး� ပေး�းပါါသည််။ ဤတည််နေေရာာများ�း�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့၏
��

ဟဇာာရာာ အမျိုး�း��သမီးး�

နော�ာက််ထပ််အချျက််အလက််များ�း�အတွွက်် ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ STARTTS

ဝန််ဆော�ာင််မှုုရသူူများ�း�၏ လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�အပေါ်�် မူူတည်၍
် ပြော��ာင်းး�လဲဲပါါသည််။

ဒုုက္ခခသည််နော�ာက််ခံံရှိိ�သူူများ�း�အားး� သြ�စတြေး��းလျားး��တွွင််
၎င်းး�တို့့�၏
� ဘဝသစ််ကိုု� ထူူထော�ာင််ပေး�းရန််

ကူူညီီပံ့့ပိုးး
� �� ပေး�းသည့််� အုုပ််စုုအခြေ�ေပြု�ုအစီီအစဉ်။

ကိုုဆက််သွွယ််ပါ
�
ါ။

Burmese

သြ�စတြေး��းလျားး��တွွင််နေေထိုုင််
� ခြ�င်းး�
ယဉ်ကျေး�း�မှုု အကူးး�အပြော��ာင်းး� စပ််ကြား�း�ကာာလကိုု� ဖြ�တ််သန်းး�လျျက်် နေေထိုုင််နေ
� ေကြ�သော�ာ မိိသားး�စုုများ�း� (FICT)

FICT ဆိုုသ
� ည််မှာာ� အဘယ််နည်းး�

FICT ကိုု� စီီမံံဆော�ာင််ရွွ က််ပေး�းပုံံ�

FICT သင််ရိုးး� �

ဒုုက္ခခသည််များ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့�၏အသိုု
င်း
� �း အဝန်းး�မှှ အခြား�း�သူူများ�း�နှှင့််�
�

STARTTS သည်် အင်္ဂဂလိိပ််နှှင့််� အခြား�း� ဘာာသာာစကားး�များ�း�ကိုု�

မိိတ််ဆက််နှှင့််� အခြေ�ေချျနေေထိုုင််ခြ�
� င်းး�

တွေ့�့�ဆုံံပေး
� �း၍ အကြံ�ံဥာာဏ််များ�း� ဖလှှယ််ကြ�ရန်် အော�ာက််ပါါ လုုပ််ကိုုင််
�

ပြော��ာဆိုု၊� ဖတ််ရွွတ််၊ ရေး�းသားး�တတ်သ
် ည့််� Bi-cultural Facilitator

ဆော�ာင််ရွွက််နည်းး�လမ်းး�များ�း�အရ ပံ့့ပိုးး
� �� ကူူညီီပေး�းသော�ာ အစီီအစဉ်

(ခြား�း�နား�းသော�ာ ယဉ်ကျေး�း�မှုုများ�း�အကြော��ာင်းး�ကိုု� ပို့့�ချျသင််ကြား
�း�ပေး�း
�

ဖြ�စ််သည််။
•

မိိသားး�စုုဆက််ဆံံရေး�းတွွင်် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း�ကိုု�
ကိုုင််တွွယ််ဖြေ
�
�ေရှှင်း�း နည်းး�

•

မိိမိိတို့့�၏
� ကလေး�းများ�း�နှှင့််� ဆက််ဆံံရေး�းကိုု� မြှ�ှင့််�တင််နည်းး�

•

သြ�စတြေး��းလျားး�� စနစ််များ�း�နှှင့််� လူူနေေမှုုပုံံစံံများ�း
�
�ကိုု� အလွွယ််တကူူ
နား�းလည််နိုုင််နည်း
�
�း

•

ရသုံးး�� ငွေေ�စာာရင်းး� ပြု�ုစုုခြ�င်းး�၊ စကားး�ပြ�န််အသုံးး�� ပြု�ုခြ�င်းး�နှှင့််�
အလုုပ််အကိုုင််ရှာာ�ဖွေ
�
�ေခြ�င်းး�တို့့�ကဲ့့
� သော�ာ
��
လက််တွေ့�့�ကျျ
� သို့့

သည့််�ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ကိုုင််တွွယ််ဖြေ
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