အသစ္ေရာက္လာသူအတြက္ လမ္းၫႊန္
(A Newcomer’s Guide)

စတာလင္ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြ႕မွ
ဲ
ႀကိဳဆိုပါသည္။
(Welcome to the City of Stirling)

နိဒါန္း
စတာလင္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ ဤ အသစ္ေရာက္လာသူအတြက္ လမ္းၫႊန္ သည္
စတာလင္ၿမိဳ႕နယ္ကို လာေရာက္အေျခခ်သူမ်ား၏ မ်ိဳးမတူ၊ကြဲျပားျခားနားေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆီးရာတြင္
ကူညီပံ့ပိုးမႈျဖစ္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ထုတ္ထားပါသည္။ အေထာက္အကူျဖစ္ၿပီး ေဒသႏွင့္ဆိုင္သည့္ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းမွတဆင့္ ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္သည္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအား
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း၊ အေထာက္အပံ့၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ားကို အက်ိဳး႐ွိ႐ွိ အသံုးခ်ျခင္းႏွင့္
ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ဘဝတြင္ ဝင္ဆံ့ေစျခင္းတို႔တြင္ အကူအညီျဖစ္ေစပါမည္။
ဤလမ္းၫႊန္စာေစာင္သည္ က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သူမ်ား၏ ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားအပါအဝင္ အေရးႀကီးေသာ က႑မ်ားကိုလည္း အသားေပးေဖာ္ျပထားပါသည္။
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ဤအခ်က္လက္မ်ားကို အျခားစီစဥ္ဖြ႕စည္
ဲ
းမႈ ပံုစံမ်ားျဖင့္လည္း ေတာင္းယူရ႐ွႏိိ ုင္ပါသည္။ ေက်ဇူးျပဳ၍ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား
ဆက္သြယ္ရန္ဌာန (Stirling Customer Contact Centre) ကို (08) 9205 8555 တြင္ ဆက္သြယ္ပါ။

အခန္း ၁

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအား
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔
ႀကိဳဆိုလက္ခံျခင္း
(Welcoming Newcomers to the City of Stirling)
စတာလင္ၿမိဳ႕မွာ က်မတို႔ ပင္လယ္ကမ္းေျခ႐ွိတယ္၊
သစ္ပင္အုပ္ေတြနဲ႔ ဥယ်ာဥ္ေတြ႐ွိတယ္၊ အားလံုး
ဒီစတာလင္ၿမိဳ႕မွာ႐ွိတာမို႔ က်မတို႔ တကယ္ကို
ကံေကာင္းၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ေလ ေကာင္းတာေတြ
အမ်ိဳးစံုေရာေႏွာေနတဲ့ စတာလင္ၿမိဳ႕က
လက္ကမ္းေပးထားတာေတြမွာ ပါဝင္ၾကည့္လိုက္ပါ။
ဝါဟီဒါ စာမီမ္ (Wahida Samim) ၊ မူလက အာဖဂန္နစၥတန္က ဒုကၡသည္၊ ယခု
တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေနေသာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူ ျဖစ္ပါသည္။
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နယူန္ဂါ ေက်းလက္ေဒသမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။
(Welcome to Nyoongar Country)
အက္ေဘာရစ္ဂ်င္နယ္ သက္ႀကီးဝါႀကီး ဒူလန္-ေလ႐ွာ
အိ(တ္)စ္ (Doolann-Leisha Eatts) သည္ ၁၉၃၉
ခုႏွစ္တြင္ ဘာဂ်ာလင္းဂ္ သာသနာျပဳစခန္း (Badjaling
Mission) တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ ေလးစားဂုဏ္ယူဖြယ္
ဝါ့ဂ်ာ့ခ္ ဘာလာေဒါန္ဂ္ နယူန္ဂါ (Wadjak
Ballardong Nyoongar) သက္ႀကီးဝါႀကီး ျဖစ္ပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ယေန႔ရပ္တည္ရာေျမကို ႐ိုးရာအရ ပိုင္ဆိုင္သူႏွင့္
ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္သူအျဖစ္ ေဒၚအိ(တ္)စ္ ႏွင့္
မိသားစုသည္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပညာေရးႏွင့္
လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးမႈအစီအစဥ္မ်ား မွတဆင့္
ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတိုင္ေအာင္
ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဝၚလ္တာ
(Walter) ႏွင့္အတူ ေဒၚအိ(တ္)စ္သည္ စတာလင္ၿမိဳ႔႐ွိ
ဂြဲလ္အပ္(ပ္) ေရကန္ (Lake Gwelup) မွေန၍ ဝါ႔ဂ်ာခ္
နယူန္ဂါ ေက်းလက္ေဒသသို႔ လာေရာက္ရန္ႏွင့္
ေဒသ႐ွိ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ အရပ္မ်ားႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ရင္းႏွီးစြာ စကားစျမည္ေျပာရန္
လူတိုင္းကို ဖိတ္ေခၚ ႀကိဳဆိုေနပါသည္။

ေက်းလက္ေဒသမွ ႀကိဳဆိုပါသည္။

အိပ္မက္ကမ႓ာႏွင့္ နယူန္ဂါ

နယူန္ဂါမိသားစုႏွင့္

(Welcome to Country)

ယဥ္ေက်းမႈ (The Dreaming

ေသြးသားေတာ္စပ္မႈ

က်မက အလယ္ပိုင္း ဂ်ံဳစိုက္ပ်ိဳးရာေဒသမွာ႐ွိတဲ့ ပါ့သ္နဲ႔

and Nyoongar culture)

(Nyoongar family and kinship)

က်မတို႔ရဲ႕ ေ႐ွးလူႀကီးသူမမ်ားဟာ အိပ္မက္ကမ႓ာ

က်မတို႔ရဲ႕ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ ေနထိုင္မႈဘဝ၊

အေတြးေလာကမွာ ေနခဲ့ၾကပါတယ္။

က်မတို႔ရဲ႕ မိသားစုမ်ား၊ က်မတို႔ရဲ႕ သားစဥ္ေျမးဆက္နဲ႔

ေ႐ွးပေဝသဏီကာလမွ လူႀကီးသူမေတြရဲ႕ အခ်ိန္ကစၿပီး

က်မတို႔ရဲ႕ ေသြးသားေတာ္စပ္မႈမ်ားဟာ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု

က်မတို႔ (နယူန္ဂါ) [Nyoongar] မ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕

ႏြယ္ယွက္ေနပါတယ္။ (နယူန္ဂါ) [Nyoongar] မိသားစု

က်င့္ထံုးဥပေဒမ်ား၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း နဲ႔ က်င့္ဝတ္မ်ားနဲ႔

ဖြဲ႕စည္းပံုကပင္ က်မတို႔မ်ိဳးႏြယ္နဲ႔ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းမ်ားကို

သြားလာေနထိုင္ပံုတို႔ ဆင္းသက္လာပါတယ္။ ဒီေျမ (ေဒသ)

ဒီေျမေပၚမွာ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီေအာင္ ဆက္လက္

ကို ထိန္းသိမ္းၾကည့္႐ႈျခင္းနဲ႔ ေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ

တည္ၿမဲေနေစပါတယ္။ က်မရဲ႕တူမမ်ားနဲ႔

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားဟာ မ်ိဳးႏြယ္စဥ္ဆက္

တူမ်ားအတြက္ဆိုရင္ က်မဟာ သူတို႔ရဲ႕ မိခင္ျဖစ္ၿပီး

လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၾကၿပီး ယေန႔ထက္တိုင္

အေမလို႔ေခၚသလို အေမလိုလည္း ေလးစားပါတယ္။

က်င့္သံုးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေျမေပၚမွာ က်မတို႔ရဲ႕

သူတို႔ရဲ႕ ကေလးမ်ားအတြက္ေတာ့ က်မဟာ သူတို႔ရဲ႕ နာန္း

မိဘဘိုးဘြားမ်ား ဂုဏ္ယူဝင့္ႄကြားစြာ ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။

(Nan) ျဖစ္ၿပီး က်မကိုလည္း အထူး ေလးစားၾကပါတယ္။

က်မတို႔ရဲ႕ နယ္ေျမဟာ က်မတို႔ နယူန္ဂါမ်ိဳးႏြယ္တို႔ရဲ႕

က်မက သူတို႔ကိုေခၚလိုက္ရင္ ခ်က္ျခင္းလာၾကၿပီး

စိတ္သ႑ာန္ထဲဝယ္ ကိန္းေအာင္းေနပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕

က်မေျပာတာကို နားစိုက္ေထာင္ၾကပါတယ္။ ဒါေႀကာင့္

ႏွလံုးသားမ်ား၊ ဝိဉာဥ္မ်ားနဲ႔ က်မတို႔ရဲ႕ အသက္ခႏၶာတို႔ဟာ

မိသားစုဘဝက အလြန္ အေရးႀကီးၿပီး ေလးစားမႈမွစတင္

က်မတို႔ရဲ႕ ေျမဝယ္ တည္႐ွိေနပါတယ္။ ဒီေျမသည္ပင္

ဖန္တီးယူရပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕ ကေလးမ်ားကို ဒီနည္းနဲ႔

က်မတို႔ရဲ႕ အသက္ျဖစ္ၿပီး က်မတို႔ဟာ ဒီေျမနဲ႔

ဆံုးမသြန္သင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးပါတယ္။

ဘာလာေဒါင္ဂ္နယ္ေျမက ဝါ့ဂ်ာ့ခ္ ဘီဘူလ္မ(ူ န္) မူး႐ို
နယူန္ဂါ (Wadjak Bibbulmun Mooro Nyoongar)
မ်ိဳးႏြယ္ သက္ႀကီးဝါႀကီး ဒူးလန္(န္)ေလ႐ွာ အိ(တ္)
စ္ (Doolann-Leisha Eatts) ျဖစ္ပါတယ္။ က်မရဲ႕
ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေဝၚလ္တာ (Walter) နဲ႔အတူ
႐ွင္တို႔အားလံုးကို က်မတို႔ရဲ႕ သာယာလွပတဲ့ေဒသကို
လာေရာက္ၾကဖို႔ ဖိတ္ေခၚႀကိဳဆိုပါတယ္။ က်မတို႔ရဲ႕
နယ္ေျမက သက္ႀကီးဝါႀကီးအေနနဲ႔ေရာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ
႐ွာက္သူမ်ားအေနနဲ႔ပါ က်မတို႔က ႐ွင္တို႔အားလံုးအတြက္
ဆုေတာင္းပတၱနာျပဳပါတယ္။ ဘုရားသခင္က ဝါ့ဂ်ာ့ခ္
နယူန္ဂါ (Wadjak Nyoongar) နယ္ေျမမွ႐ွိေနတဲ့
က်မတို႔အားလံုးကို ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာ ေပးပါေစ၊
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားကို
ႀကိဳဆိုျခင္း
(Welcoming newcomers)
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဟာ သာယာလွပတဲ့ႏိုင္ငံျဖစ္ၿပီး
ေရာက္လာေနထိုင္သူ အားလံုးအတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္လို႔မ်ား သူတို႔ဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕နယ္ေျမရယ္၊
ဒီေျမရဲ႕ အလွအပနဲ႔ လြတ္လပ္မႈေတြကို
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ အျမင္နဲ႔
ၾကည့္မယ္ဆိုခဲ့ရင္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးေတြကို
မ်ိဳးႏြယ္စဥ္ဆက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးခဲ့ၾကတဲ့
အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္တဲ့ရတနာကို ေတြ႕ႏိုင္မွာ
ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တို႔အားလံုးကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ရဲ႕
သာယာလွပတဲ့ေဒသကိုလာဖို႔ လက္ကမ္းႀကိဳဆိုပါတယ္၊
သင္တို႔အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔က ဆုေတာင္းပတၱနာလည္း
ျပဳပါတယ္။
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ဆက္စပ္ေနပါတယ္၊ က်မတို႔ရဲ႕ ဝိဉာဥ္သည္ ဒီေျမမွာ
႐ွိပါတယ္။

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏
အသိအမွတ္ျပဳလႊာ
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ဤေျမကို ပိုင္ဆိုင္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ား၊ နယူန္ဂါ (Nyoongar)
နယ္ေျမမွ ဝါ့ဂ်ာ့ခ္ (Wadjak) မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေ႐ွးယခင္က ႐ွိခဲ့ေသာ နယူန္ဂါမ်ိဳးႏြယ္စု လူႀကီးသူမမ်ားႏွင့္
လက္႐ွိ လူႀကီးသူမမ်ားကို ေလးစားစြာ ဂါရဝျပဳပါသည္။ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ သက္တမ္းအ႐ွည္ၾကာဆံုး
သက္႐ွိယဥ္ေက်းမႈ တည္႐ွိရာေနရာျဖစ္ပါသည္။ စတာလင္ၿမိဳ႕သည္ ဝါ့ဂ်ာ့ခ္မ်ိဳးႏြယ္တို႔ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္တိုင္
ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ေဒသမွာ တည္႐ွိပါသည္။ ဝါ့ဂ်ာ့ခ္ဘာသာစကားသည္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္း ျပည္နယ္၏
အေနာက္ေတာင္အရပ္ကို ျခံဳလႊမ္းေနထိုင္သည့္ နယူန္ဂါနယ္ေျမမွ ဘာသာစကားအုပ္စု ၁၄ ခုထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ နယ္နိမိတ္အတြင္း႐ွိ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ ေနရာအမည္မ်ားႏွင့္ အဓိပၸါယ္မ်ား
Star Swamp
Beach Rd

ေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္
အသံုးျပဳသည္။

Reid

NORTH BEACH

Balga

hR

ဤအမည္ကို ၁၉၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ဆင့္ပြားအသံုးျပဳၿပီး

d

HAMERSLEY

CARINE
Hwy

GWELUP

ေဒသခံ Beach
ျမက္ဆန္Rd
ဆန္အပင္ xanthorrhoea

BALGA

Reid Hwy

ကိုေခၚေသာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ စကားလံုးမွ
ဆင္းသက္ပါသည္။

Balcatta
ဤအမည္ကို ၁၈၇၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္

Balcatta Rd

North Beach Rd

Trigg
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e r D ve
Alexand

WATERMANS
BAY

Be

Beach Rd

စခန္းခ်ခရီးထြBeach
က္ရန္ႏွငRd
့္

MIRRABOOKA

မွတ္တမ္းတင္ၿပီး အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္
ဘာသာစကားျဖင့္ Careniup Swamp

BALCATTA

Karrinyup

Lake Gwelup

ဤအမည္ကို “Careniup”
အမည္႐ွိ ေဒသတြင္းမွ

WESTMINSTER

Nollamara
St
s
e

J

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ အမည္ျဖစ္သည္။

West Coast Hwy

Duke St

မွတ္တမ္း႐ွိသည္။

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ရန္ အဆို႐ွိသည္။

h Rd

Dog Swamp စခန္းခ်ခရီးထြက္ရန္ႏွင့္

Sca

rbor
oug

h Rd

Yokine
ဤအမည္သည္ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ စကားလံုးမွ
ဆင္းသက္ၿပီး ‘မူရင္းေဒသခံေခြး’ ‘native dog’ ဟုဆိုလိုသည္။

WEMBLEY DOWNS

Coolbinia
‘က်ီးေပါင္းပင္’ ‘mistletoe’ အတြက္

TUART HILL
JOONDANNA
Green St

အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ အမည္ျဖစ္ၿပီး
၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ထိုေဒသကို

COOLBINIA

ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

MENORA

INGLEWOOD

St

HERDSMAN

Mount Lawley ႏွင့္ ခြဲျခားသိ႐ွိႏိုင္ရန္

tt

co

al
W

CHURCHLANDS

DIANELLA

Morley Dve

ေရအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳသည္။

h Bc

WOODLANDS

Morley Dve

YOKINE

INNALOO

DOUBLEVIEW

SCARBOROUGH

STIRLING
လက္
ဖဝါး” “kangaroo
paw” ဟုဆိုလိုေၾကာင္း

ဘာသာျဖင့္ ‘အမ်ဳိးသမီး’ ဟု

Scarborough Bc

“သားပိုက္ေကာင္

NOLLAMARA

Rd

Innaloo သည္ Amangu/Nhanda

ေဒသိယစကားျဖင့္ ‘Southern Cross’ အတြက္

eroo

Karrinyup Rd

Innaloo

တိက်စြာေဖာ္ျပမထားေသာ

ယင္းကို Nyoongar ေနရာအမည္ဟု မယူဆပါ။
Nyoongar
ဘာသာစကားျဖင့္
on

TRIGG

Mirrabooka

Amelia St

n
Wan

စိမ့္၏အမည္မွ ႐႐ွိပါသည္။

St

ေအးေဆးစြာ နားေနရန္
အသံုးျပဳသည္။

ေျမာက္ဘက္ျခမ္း၏ အမည္ျဖစ္သည္။

Careniup Swamp

KARRINYUP

Ced
ric

ပူေႏြးေသာလမ်ားတြင္ ဤေနရာကို
ငါးမၽွားရန္၊ စခန္းခ်ခရီးထြက္ရန္ႏွင့္

Herdsman Lake
W
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tt

St
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ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္
(Greetings from the Mayor)
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတို႔၏

ကြ်ႏု္ပ္တို႔ နားလည္ပါသည္။ သို႔ေသာ္

ကိုယ္စား ကြ်ႏု္ပ္အေနႏွင့္ အသစ္ေရာက္႐ွိလာသူအားလံုးကို

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ႀကိဳဆိုပါသည္။ သင္တို႔

အသစ္ေရာက္လာသူအားလံုးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း၊

စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္

ထိေတြ႕ဆက္သြယ္ေၾကာင္းႏွင့္ တန္ဖိုးထား

ေ႐ြးခ်ယ္သည့္အတြက္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ အထူးပင္

ေလးစားေၾကာင္း သိ႐ွိခံစားႏိုင္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ပါသည္။

ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ျဖစ္ရပါသည္။
စတာလင္ၿမိဳ႕သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္တြင္ မ်ိဳးမတူ ကြဲျပားျခားနားမႈ
အမ်ားဆံုးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ ထူးကဲႂကြယ္ဝေသာ
ေဒသခံအစိုးရ တည္႐ွိရာေနရာျဖစ္ပါသည္။
ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ၿမိဳ႕ေတာ္၏လူဦးေရမွာ
၅၀,၀၀၀ ခန္႔ တိုးလာပါသည္။ ၎သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္
စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ေန႔စဥ္
လာေရာက္ေနထိုင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္သူ ၁၄ ဦးႏွင့္ ညီမွ်ပါသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ ျပည္ပတြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး
ေနထိုင္သူ ၂၇ ရာခိုင္နႈန္းေက်ာ္က မိမိတို႔အိမ္တြင္

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား စတာလင္တြင္
အေျခခ်ေနထိုင္ရန္အတြက္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ ေဒသတြင္း
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေထာက္အပံ့၊ ပစၥည္းပစၥယမ်ားႏွင့္
အေဆာက္အဦႏွင့္ရင္းျမစ္မ်ား ႐ွိေနပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ ဤ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္
လမ္းၫႊန္ (Newcomer’s Guide) က သင္တို႔အား
စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အဆက္အသြယ္ျပဳရန္၊
တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္ႏွင့္ အေျခခ်ရန္
အကူအညီျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္၊
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေဒသလူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို လာေရာက္
ပူးေပါင္းသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္႐ွိပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ သင္တို႔ကို ႀကိဳဆိုပါသည္။!

အဂၤလိပ္စကားမဟုတ္ေသာ ဘာသာစကားကို
ေျပာၾကပါသည္။
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လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအသစ္တြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္

ေကာင္စီဝင္ မာ့ခ္ အာဝင္န္ (Councillor Mark Irwin)

အခ်ိန္အနည္းငယ္ လိုအပ္သည္ကို

ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ (Mayor)  

စတာလင္ၿမိဳ႕အေၾကာင္း
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေနေသာ လူဦးေရ ၂၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေျမဧရိယာစုစုေပါင္း ၁၀၀ စတုရန္းကီလိုမီတာျဖင့္ စတာလင္ၿမိဳ႕သည္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းေဒသ၏ ေဒသခံ အစိုးရ႐ံုးစိုက္ရာ ေနရာမ်ားထဲမွ အဓိကေနရာတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ၿမိဳ႕သည္
ပါ့သ္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ၿမိဳ႕လယ္မွ ေျမာက္ဘက္ ၁၀ ကီလိုမီတာအကြာတြင္ တည္႐ွိပါသည္။ စတာလင္ၿမိဳ႕ကို ရပ္ကြက္ ၇ ခုခြဲထားၿပီး တစ္ခုစီတြင္
ေကာင္စီဝင္ ႏွစ္ဦးစီ ႐ွိၾကသည္။ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က မိမိၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအတြက္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊
အပန္းေျဖေနရာမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း ထိန္းသိမ္းမႈ အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး
ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ၿမိဳ႕ေတာ္အေနႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအရ မ်ိဳးမတူ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း႐ွိျခင္းႏွင့္ မွီတင္းေနထိုင္သူမ်ားအတြက္
အဆင့္ျမင့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၊ ႐ုပ္႐ွင္႐ံုမ်ားႏွင့္ ေဈးဆိုင္မ်ား
စသည့္သာယာလွပမႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ တသမတ္တည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးနိုင္ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ယူပါသည္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္ လူဦးေရစာရင္းအရ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနလူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံု (၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားတြင္ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ေလးပံုတစ္ပံု (၂၇
ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ မိမိတို႔အိမ္တြင္ အဂၤလိပ္စကားမဟုတ္ေသာ ဘာသာစကားကို ေျပာၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ လူဦးေရစာရင္းအရ
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လူဦးေရ တစ္ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ ဩစေၾတးလ်န္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေရတြက္သိ႐ွိရပါသည္။
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စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကို

(Translating and Interpreting

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအံု၊

ဆက္သြယ္ရန္

Service)

ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Contacting the City

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏

တယ္လီဖုန္းျဖင့္

မ်ိဳးမတူ ကြဲျပားျခားနားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္

ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္႐ံုး

ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
အေဆာက္အအံု၊ ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ေဖာ္ျပပါတို႔လည္း

တယ္လီဖုန္း (08) 9205 8555
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၈.၃၀ နာရီမွ ညေန
၅.၀၀ နာရီအထိ

ပါဝင္ပါသည္ -

ဖက္စ္ (08) 9345 8822

–– အသံုးျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္

လူကိုယ္တိုင္

ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္

အပါအဝင္ျဖစ္ျခင္း
–– အႏုပညာႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ
–– လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
–– လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အသင္းတိုက္
–– မီရာဘြတ္ခါ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ဌာန (Mirrabooka
Multicultural Centre)
–– ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္႐ႈသူမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရး
–– အပန္းေျဖေနရာမ်ား
–– အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ အသံုးခ်ျခင္း
–– သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ႏွင့္
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
–– မိသားစုမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
–– စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား
–– ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္
အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဝက္ဘ္ဆိုက္သည္
သင္တို႔အတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရင္းျမစ္မ်ား
ၿပီးျပည့္စံုစြာရနိုင္ေသာေနရာ ျဖစ္ပါသည္။ ပိုမိုသိ႐ွိရန္

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုး
25 Cedric Street, Stirling WA 6021
တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ ၈.၃၀ နာရီမွ ညေန
၅.၀၀ နာရီအထိ

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ အဂႋလိပ္စကားမေျပာတတ္သူမ်ား
နစ္နာမႈမ႐ွိေစရန္ႏွင့္ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ထံ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္
ရည္႐ြယ္ၿပီး စီစဥ္ထားပါသည္။

အမ်ားျပည္သူသံုး
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕သည္
ပါ့သ္ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ နိမိတ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ
သက္သာေခ်ာင္ခ်ိစြာ သြားလာႏိုင္ေစရန္

အီးေမးလ္ျဖင့္

အဆင္ေျပေစသည့္ ရထားႏွင့္ ဘတ္စ္ကား

stirling@stirling.wa.gov.au

ကြန္ယက္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ၿမိဳ႕ေတာ္၏

စာတိုက္မွ

အဓိက အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝင္႐ိုးေလးခုမွာ

PO Box 1533
Osborne Park WA 6916

–– ဂလယ္န္ဒါးလား မီးရထားဘူတာ (Glendalough Train

ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ၏ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို ဝင္ၾကည့္ပါ။

–– စတာလင္ မီးရထားဘူတာ (Stirling Train Station)

www.stirling.wa.gov.au

–– မီရာဘူခါ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္ (Mirrabooka Bus Station)

အျခား ဆက္သြယ္ရန္ နည္းလမ္းမ်ား

–– ကရင္န္ယြတ္ပ္ ဘတ္စ္ကား ဂိတ္ (Karrinyup Bus

အကယ္၍သင္သည္ ေျပာဆိုရန္ေသာ္လည္းေကာင္း
သို႔မဟုုတ္ နားေထာင္ရန္ေသာ္လည္းေကာင္း
အခက္အခဲ႐ွိပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ
တဆင့္ဆက္သြယ္ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈ (National Relay
Service) မွတဆင့္ အကူအညီရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
TTY/အသံျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ား - 133 677
ေျပာၿပီးနားေထာင္ျခင္း - 1300 555 727

သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သတင္းလႊာအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

စာတို (SMS) ျဖင့္တဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း - 0423 677 767

ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.stirling.wa.gov.au ကို ဖြင့္ဖတ္ပါ။

အင္တာနက္ျဖင့္ တဆင့္ဆက္သြယ္ျခင္း www.relayservice.gov.au
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ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS) ကို 131 450
တြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး သင့္ကိုယ္စား စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္

Station)

Station)
ပိုမိုသိ႐ွိရန္ သို႔မဟုတ္ခရီးစဥ္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ား၊
အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ ဘူတာ႐ံု တည္႐ွိရာေနရာမ်ား သိရန္
www.transperth.wa.gov.au ကို ဖြင့္ဖတ္ပါ။

အခန္း ၂။

ျပည္သူမ်ား
က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ့္ မိသားစုကို ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
လူမႈအသိုင္းအဝန္းသို႔ ေပါင္းစည္းပါဝင္ရာမွာ အမွန္တကယ္
အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အရာတစ္ခုမွာ ဤေနရာကိုေရာက္ႏွင့္ၿပီး
အေျခတက်႐ွိေနသူမ်ား ျဖစ္ပါ သည္။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေ႐ွးဦးကာလ
ႏွစ္အနည္းငယ္မွာ က်ေနာ္တို႔ကို အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြျခင္း၊ ပံုစံမ်ား
ျဖည့္စြက္ျခင္းနဲ႔ ခရီးသြားလာျခင္းတို႔မွာ သူတို႔ကကူညီပံ့ပိုးမႈ မ်ားစြာ
ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါဟာ တကယ့္ကိုဘဲ အသံုးက်ခဲ့ပါတယ္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းမွ မိုးဇက္စ္ ဗန္ ဘာဝီ ေခ်ာင္း၊ ယခုအခါ
ႏွလံုးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ျဖစ္လာရန္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ။
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ေဒသခံ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားႏွင့္
ရင္းႏွီးစြာ စကားစျမည္ေျပာျခင္း
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္
သက္ႀကီးဝါႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ အိုရီလ္ ဂရီးန္
(Oriel Green) ၊ ႐ုသ္ေဘာ္န္စာ (Ruth Bonser)
ႏွင့္ ထရီ႐ွာ ဖလင္းန္-စခရပ္တန္ (Tricia FlynnScrutton) တို႔သည္ ေဒသ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း
အလြန္ပင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္႐ွားၾကေသာ
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးသူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး
လႈပ္႐ွားမႈ အစီအစဥ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕
(Reconciliation Action Plan Working
Group) (RAPWG) တြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကေသာ
အဖဲြ႕ဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ Oriel, Ruth ႏွင့္
Tricia တို႔က စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ေနထိုင္သူ
သူတို႔၏ဘဝအေၾကာင္း ရင္းႏွီးစြာ စကားစျမည္
ေျပာလိုၾကပါသည္။

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအား

စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ျခင္း

စတာလင္ၿမိဳ႕ သင့္ျမတ္စြာ

ႀကိဳဆိုျခင္း

Tricia – ဒီေနရာ၊ စတာလင္ၿမိဳ႕ကို က်မေရာက္ခါစမွာ

ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး

Oriel – က်မတို႔က အသစ္ေရာက္လာၾကသူတစ္ဖြဲ႕ကို
က်မ ႀကီးျပင္းခဲ့ရာ ေက်းလက္ေဒသကို ေခၚသြားပါတယ္။
က်မတို႔အားလံုး က်မ ေနထိုင္ခဲ့ရာေက်းလက္ၿမိဳ႕မ်ားဆီကို
ဘတ္စ္ကားနဲ႔သြားၾကၿပီး က်မရဲ႕ အႏွစ္သက္ဆံုးေနရာေတြနဲ႔
အဲဒီေနရာေတြရဲ႕ သမိုင္းေၾကာင္းကို ေျပာျပပါတယ္။
ရလဒ္ကေတာ့ က်မတို႔ အခုအခ်ိန္အထိ ထိေတြ႕မႈ႐ွိၿပီး
ေတြ႕ဆံုေနၾကတာမို႔ အံ့ဩစရာေကာင္းတယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်မတို႔ အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးေတြဟာ
သေဘာေပါက္လြယ္၊ လက္ခံလြယ္သူေတြ
ျဖစ္ၾကတယ္ဆိုတာကို သင္တို႔သိၿပီေပါ့။ က်မတို႔က
လူေတြကို လက္ခံတတ္ပါတယ္၊ ေက်းလက္ေဒသကို
လူေတြလာတာတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳလည္း ႐ွိၿပီးသားပါ၊
က်မတို႔က သူတို႔ရဲ႕ ယဥ္ေက်းမႈကို သိခ်င္ပါတယ္၊
သူတို႔အေၾကာင္းကိုလည္း သိခ်င္ၾကပါတယ္။
က်မတို႔အေၾကာင္း သိခ်င္ၾကတဲ့သူေတြအတြက္လည္း
က်မတို႔က သူတို႔ကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

လူတိုင္းက သိတ္ေဖာ္ေ႐ြၿပီး ကေလးေတြက လမ္းေပၚမွာ
ကစားၾကတယ္။ ဒါက အလြန္သေဘာက်စရာေကာင္းတယ္၊
လူတိုင္းကသိတ္ေဖာ္ေ႐ြၾကတယ္၊ က်မကလည္း
သိတ္ႀကိဳက္ပါတယ္။ ေဈးဆိုင္ေတြကလည္း မေဝးဘူး၊
အမ်ားျပည္သူသံုး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကလည္း
သိတ္ေကာင္းလိုက္တာ၊ ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္
က်မႀကိဳက္တာေပါ့၊ ၿပီးေတာ့ က်မရဲ႕သားက ေက်ာင္းကို
လမ္းေလွ်ာက္သြားနိုင္တယ္။
Ruth – က်မရဲ႕အိမ္ထဲမွာ႐ွိတဲ့နားေနခန္းမွာ
က်မထိုင္ၿပီးေတာလည့္း လမင္းႀကီးထြက္လာတာ၊
ေနထြက္လာတာကို ၾကည့္နိုင္တယ္။ အိမ္က
မီရာဘြတ္ခါဆိုင္ေတြနဲ႔ ဘတ္စ္ကားမွတ္တိုင္နဲ႔
ကပ္လ်က္ဘဲ။ ရထားဘူတာ႐ံုကလည္း သိတ္မေဝးဘူး။
ဒီမွာ ပံ့ပိုးမႈ ကြန္ယက္ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ က်မ
ဝါ့ဒ္ဂ်ာ့ခ္ (အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္ ကူညီပံ့ပိုးမႈ ရင္းျမစ္ဌာန)
(Wadjak) (Aboriginal Resource Centre) ကို
လမ္းေလွ်ာက္သြားတယ္၊ အေတာ္ေလး နီးပါတယ္၊
စတာလင္ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ႐ံုးကို ဝင္တယ္၊
ၿပီးေတာ့ အဲဒီမွာ႐ွိတဲ့အဖြဲ႕နဲ႔ စကားစျမည္ ေျပာၾကတယ္။
တကယ့္ကို သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိၿပီး အသံုးဝင္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္
(City of Stirling’s Reconciliation
Action Plan)
သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး ခရီးစဥ္မွာ
စတာလင္ၿမိဳ႕အတြက္ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးပါသည္။
အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္လူမ်ိဳးမ်ား၊ ေတာရက္စ္ထရိတ္
ကြ်န္းသားမ်ားႏွင့္ ေ႐ွးဦးဩစေၾတးလ်ားလူမ်ိဳး
မဟုတ္သူမ်ားၾကားဝယ္ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈႏွင့္
အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ေရးသည္
ၿမိဳ႕ေတာ္၏ စံမ်ားႏွင့္ ကိုယ္က်င့္တရားအတြက္
ထားရေသာ မူမ်ား၏ မ႑ိဳင္တြင္ တည္႐ွိပါသည္။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား သင့္ျမတ္စြာ
ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရးတြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား
ေပၚထြက္လာေစရန္ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အထိ
သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ
အစီအစဥ္္ (Reconciliation Action Plan (RAP) from
2014-2016) ကို ခ်မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္တဆင့္မွာ ၂၀၁၈
မွ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အထိ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး
တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္္ (Stretch

ေဒသဆိုင္ရာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

Reconciliation Action Plan 2018-2021) ျဖစ္ပါသည္။

ကူညီပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

အကယ္၍သင္က အက္ေဘာ္ရစ္ဂ်င္နယ္

Tricia – လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ကူညီပံ့ပိုးမႈနဲ႔ပတ္သက္လာရင္

သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရး ကိစၥအတြက္

သိတ္ေကာင္းတဲ့ ဆာဒ္ဘရီ ေဟာက္စ္ (Sudbury
house) ဆိုတာ ႐ွိတယ္။ အဲဒီမွာ အဂၤါေန႔မနက္တိုင္း
ေတြ႕ဆံုၾကတဲ့ မိတ္ေဆြမ်ားအဖြဲ႕ကို က်မသြားေတြ႕ေနတာ
ႏွစ္ႏွစ္ခြဲ ႐ွိေနၿပီ။ အခုဆို က်မက Sudbury house ရဲ႕

ယဥ္ေက်းမႈအေၾကာင္း ေလ့လာလိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သိုမဟုတ္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လိုလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ေက်းဇူးျပဳၿပီး
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေစတနာျပည့္ဝေသာ ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.stirling.wa.gov.au./reconciliation တြင္ ၾကည့္ပါ။

ေကာ္မီတီဝင္လည္းျဖစ္ေနပါၿပီ။ အဲဒီမွာ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္၊
အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္တဲ့ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူေတြ
အတြက္ေပါ့။ Sudbury house ဟာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕
ဝင္႐ိုးသဘြယ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သိတ္ကိုေကာင္းတာပါ။
႐ွင္တို႔ကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္၊ ဘာမွ ဟန္ေဆာင္မႈ
မ႐ွိၾကပါဘူး။ သိတ္ကိုသြားသင့္တဲ့ေနရာပါ။
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မိသားစုမ်ား ပါဝင္ရင္းႏွီးမႈ႐ွိေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
ဇာတိမွာ အိုင္ယာလန္ႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ေအြ႕ဖ္
စတက္ခ္ (Aoife Stack) ႏွင့္ သူမ၏မိသားစုသည္
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္
၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ အပန္းေျဖခရီးႏွင့္
အလည္အပတ္ေရာက္လာခဲ့ဗါသည္။ သူတို႔
အလြန္ႏွစ္သက္သြားသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစၿပီး
စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အနာဂတ္ဘဝ စတင္ၾကရန္
ျပန္လာၾကသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓာတ္
ျပင္းျပေသာသူျဖစ္ရာ Aoife သည္ ယဥ္ေက်းမႈ
မ်ိဳးမတူကြဲျပားျခားနားၾကသည့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္
ေဒသအတြင္း အလုပ္လုပ္သည္၊ မိသားစုမ်ား
က်စ္လစ္ခိုင္မာေစရန္ စိတ္အားထက္သန္ကာ သူတို႔
က်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေအာင္ျမင္စြာ
ပူးေပါင္းလာႏိုင္ေစရန္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။

က်မရဲ႕ အသစ္ေရာက္လာသူဘဝ

ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္

တစ္ခါတစ္ေလ ဘာဘီက်ဴ လုပ္စားၾကတယ္။

စိန္ေခၚမႈမ်ား

အလုပ္လုပ္ျခင္း

ဥယ်ာဥ္ေတြ ကေလးကစားကြင္းေတြကိုသြားရင္

က်မအတြက္စိန္ေခၚမႈက ဒီပါ့သ္မွာ

က်မရဲ႕အလုပ္က မီရာဘြတ္ခါမွာ ႐ွိပါတယ္၊ တကယ့္ကို

ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မ်ိဳးမတူ ကြဲျပားျခားနားၾကတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ ႐ွိတာမို႔

အစပထမပိုင္းမွာ မလြယ္ကူဘဲ အိုင္ယာလန္က

သိတ္ေကာင္းတဲ့ေနရာ ျဖစ္ပါတယ္ – က်မက

ဒီေနရာကိုလာတာမွာ ယဥ္ေက်းမႈ ဆင္တူလို႔

မိသားစုေတြ ခိုင္ခိုင္မာမာျဖစ္လာေစဖို႔နဲ႔ သူတို႔ ဒီမွာ

အံ့အားသင့္ခဲ့ရပါတယ္။ အရင္က ဩစေၾတးလ်ားကို

အေျခခ်တာရယ္၊ ေဒသခံေတြနဲ႔ ေပါင္းစည္းပါဝင္ေရးမွာ

ေရာက္ဘူးေပမဲ့ က်မရဲ႕အထင္က အိုင္ယာလန္မွာ

အားေပးကူညီဖို႔ ေဒသခံ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔

က်မတို႔ရဲ႕ မိသားစုေတြ႐ွိတယ္၊ က်မတို႔မိတ္ေဆြေတြ

အလုပ္လုပ္ပါတယ္။ မီရာဘြတ္ခါမွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း

႐ွိတယ္၊ ဒီမွာ တကယ္ ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္

ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိလို႔

ႀကိဳးစားၿပီဆိုေတာ့ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ယူရပါတယ္။

အင္အား ေတာင့္တင္းစြာ ႐ွိပါတယ္။ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြ

ဒါေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အေျပာင္းအလဲေတြကို္

အေတာ္မ်ားမ်ားက ေ႐ွာ့ပင္းစင္တာနဲ႔ ဘတ္စ္ကားဂိတ္နဲ႔

လက္ခံကာ ျခားနားတဲ့ဘဝတစ္ခု က်မ ထူေထာင္ႏိုင္တာက

သိတ္နီးတဲ့အတြက္ သိတ္ကို အဆင္ေျပပါတယ္။

က်မရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

က်မကေတာ့ အသစ္ေရာက္လာသူေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၿပီး

ဒါေပမဲ့ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ အ႐ွိကို အ႐ွိအတိုင္း

သူတို႔ ဒီမွာ အေျခခ်ၿပီး ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေျမလို ခံစားရေစဖို႔

ေႏြးေထြးစြာ လက္ခံၿပီး ေ႐ွ႕ဆက္သြားတာ၊

ကူညီပံ့ပိုးေပးရတာကို ႏွစ္ခ်ိဳက္ပါတယ္။

ေပ်ာ္႐ႊင္မႈခံစားတာ က်မတို႔အတြက္ တကယ့္ကို
အေပါင္းလကၡဏာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

စတာလင္မွာ မိသားစု
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားနဲ႔
ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ရာမ်ား
က်မတို႔ရဲ႕ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားစြာဟာ
က်မတို႔ရဲ႕ ကေလးနဲ႔ဘဲ ပတ္သက္ေနပါတယ္။
က်မကေတာ့ ဒီက ပံ့ပိုးတဲ့ အေထာက္အပံ့
ပစၥည္းပစၥယမ်ားဟာ ကေလးအတြက္ သိတ္ကို
ေကာင္းပါတယ္။ က်မတို႔စတာလင္ စာၾကည္တိုက္ကို
စာၾကည္တိုက္ ေတးကဗ်ာအခ်ိန္ (Library
Rhymetime) ကို အမ်ားႀကီးသြားပါတယ္။
က်မတို႔ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြကိုသြားၾကတယ္၊
ဥယ်ာဥ္ေတြကိုသြားတယ္၊ အဲဒီမွာ
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ဒီလို အျပင္ထြက္တာက သိတ္ေကာင္းပါတယ္၊
တျခားသူေတြနဲ႔ အၿမဲတန္း ေတြ႕ဆံုႏိုင္ပါတယ္။
ပတ္ဝန္းက်င္မွာ အေတာ္ဆန္းျပားတဲ့ အေထာက္အပံ့
ပစၥည္းပစၥယေတြနဲ႔အတူ ေနဝင္ဆည္းဆာကို ခံစားႏိုင္တဲ့
ကမ႓ာေပၚမွာ အလွပဆံုး ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြလည္း႐ွိၿပီး
လူတိုင္း ရယူအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ လြယ္ကူတဲ့
အရာေတြလည္း ိပါတယ္။

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္
က်မရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္
က်မ ေျပာလိုတာကေတာ့ နည္းနည္းေလး
စိတ္ကိုေလွ်ာ့ထားပါ၊ အခ်ိန္ေပးရပါတယ္၊
ေျခလွမ္းမက်ဲပါေစနဲ႔။ ဥယ်ာဥ္ကိုသြားတာလို၊
ဒါမွမဟုတ္ ပင္လယ္ကမ္းေျခကိုသြားၿပီး သာယာလွပတဲ့
ပတ္ဝန္းက်င္က ႐ႈခင္းေတြကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ
ခံစားတာမ်ိဳးလို အေသးအမႊားကိစၥေလးေတြ ျဖစ္ပါေစ။
ကူညီပံ့ပိုးမႈကြန္ယက္တစ္ခု တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ မိတ္ေဆြေတြ
ေတြ႕ဖို႔၊ အလုပ္႐ွာဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ႐ွင္ဘာဘဲလုပ္လုပ္
ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ၫႇာတာပါ၊ အဲဒီလိုလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေပးပါ။
ဒါကေတာ့ က်မအတြက္ အဓိက သခၤန္းစာေတြထဲက
တစ္ခုပါ။

ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အကယ္၍သင့္မွာမိသားစု႐ွိပါက သို႔မဟုတ္ ကေလးရခါစျဖစ္ပါက သင့္အား အျခားမိသားစုမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္အတြက္ အသံုးဝင္ေသာ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္
အခြင့္အလမ္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္သည့္ အလြန္ေကာင္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈအခ်ိဳ႕မွာ -

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ မိသားစုဆိုင္ရာ

ကေလးမ်ား ေတးကဗ်ာအခ်ိန္ (ဝ မွ ၂ ႏွစ္)

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Community Alcohol and Drug Service)

မိသားစုမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအတြက္

Cyrenian House ႏွင့္ Next Step တို႔က

(Baby Rhymetime) (0-2 years)
ကေလးမ်ားႏွင့္ မိဘမ်ားအတြက္ပါ ႐ိုး႐ိုး ေတးကဗ်ာမ်ား၊
လႈပ္႐ွားမႈပါေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပံုျပင္မ်ားမွတဆင့္
အခမဲ့၊ ေပ်ာ္႐ႊင္စရာႏွင့္ ပညာေပး အေတြ႕အၾကံဳ
မူလတန္းႀကိဳ ပံုျပင္ ေျပာခ်ိန္ (၂ႏွစ္မွ ၆ ႏွစ္)
(Pre-school Storytime) (2-6 years)
ပံုျပင္မ်ား၊ ေတးသီခ်င္းမ်ားႏွင့္ ေဆးေရာင္ခ်ယ္ျခင္းမ်ား
ပါဝင္ၿပီး သင့္ကေလးအတြက္ မိတ္ေဆြအသစ္မ်ားဖြဲ႕ရန္ႏွင့္
စာဖတ္ျခင္းကို သင္ယူရန္ အလြန္ေကာင္းေသာနည္းလမ္း
အခ်ိန္ဇယားမ်ားႏွင့္ တည္ေနရာမ်ားအပါအဝင္
ပိုမိုသိလိုပါက visitwww.stirling.wa.gov.au/libraries ကို
ဖြင့္ဖတ္ပါ။

ပံုမွန္ျပဳလုပ္ေသာ ကုန္က်ေငြနည္းသည့္
အစီအစဥ္မ်ား၊ အလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား ျဖစ္သည္။
ပိုမိုသိ႐ွိရန္ေသာ္လည္းေကာင္း e-newsletter
သတင္းလႊာအတြက္ အမည္စာရင္းသြင္းရန္ေသာ္လည္းေ
ကာင္း www.stirling.wa.gov.au/families ကိုဖြင့္ပါ။
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ လူမႈေရး လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း
အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး အားလံုးအတြက္ အခမဲ့ လူမႈေရး
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ႏွင့္ လႈပ္႐ွားမႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္
ေအာင္ပြဲက်င္းပပါသည္။
ပိိုမိုသိလိုပါက www.stirling.wa.gov.au/whatson ကို
ဖြင့္ဖတ္ပါ။
ငါ့လ (Ngala) (မိသားစု ကူညီပံ့ပိုးမႈ) (Parenting
Support)

ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းနယ္ေျမ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အရက္ႏွင့္
မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ (North Metro

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျခင္းႏွင့္ မိသားစုမ်ားအား အရက္၊
မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ိဳးႏွင့္မဆို ထိခိုက္ရေသာသူမ်ားကို
ေပးသည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ ဆက္သြယ္ေပးသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9246 6767
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.cyrenianhouse.com
ဆါ႔ဒ္ဘရီ ေဟာက္စ္ (Sudbury House)
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကို လက္ခံႀကိဳဆိုသည့္
ေနရာျဖစ္သည္။ လဘက္ရည္ေသာက္ရန္၊
သိေကာင္းစရာမ်ား ရယူရန္၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအတြက္
ေဆာင္႐ြက္လႈပ္႐ွားမႈမ်ား သိ႐ွိရန္ႏွင့္
အဂ္လိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ စကားစျမည္ေျပာၾကရန္
ခဏဝင္လွည့္ပါ။
တယ္လီဖုန္း (08) 9344 8011
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.sudburyhouse.org.au

မိခင္မ်ား၊ ဖခင္မ်ားႏွင့္ ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္
ကေလးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းႏွင့္ဆိုင္သ
ည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ မိဘျဖစ္ျခင္းဆိုင္ရာ
ပံ့ပိုးမႈ အကူအညီလိုင္းကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေသာ
ခင္မင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ
တယ္လီဖုန္း (08) 9368 9368
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.ngala.com.au
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သင္ အေျခခ်ၿပီး တိုးတက္ႀကီးပြားရန္အတြက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ အကူအညီ
ဂ်င္မီ ဟန္ လန္ဂလ္ (Jimmy Han Langle)
ႏွင့္ မိုးဇက္စ္ ဗန္ ဘာဝီ ေခ်ာင္း (Moses
Van Bawi Chawn) တို႔ကို ျမန္မာ (ဗမာ)
ႏိုင္ငံအေနာက္ပိုင္း ခ်င္းျပည္နယ္တြင္
ေမြးဖြားပါသည္။ ခက္ခဲႀကမ္းတမ္းေသာဘဝကို
ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္အတြက္ သူတို႔သည္ မိသားစုမ်ားႏွင့္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ သူတို႔၏
ပညာေရး ဆက္လက္သင္ၾကားႏိုင္ရန္ႏွင့္
ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္ကို ဖန္တီးႏိုင္ရန္
ပင္ပင္ပန္းပန္း ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ၾကရပါသည္။
Jimmy ႏွင့္ Moses တို႔သည္
အလြန္တက္ႄကြလႈပ္႐ွားေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္မ်ား
ျဖစ္ၾကၿပီး အသစ္ေရာက္လာၾကသူမ်ား၊ အ႐ြယ္
ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးႏွင့္
တိုးတက္ေအာင္ျမင္ေရးတို႔အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းသို႔
ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းၾကပါသည္။

Jimmy ၏ ေနာက္ခံဘဝအေၾကာင္း

Moses ၏ ေနာက္ခံဘဝအေၾကာင္း

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကုန္ဆံုးျခင္းမွသည္

အခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္သို႔

ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္ျခင္း

အိႏၶိယႏိုင္ငံ လမ္းေတြေပၚမွာ လမ္းေပၚကလူအျဖစ္

က်ေနာ္အသက္ ႏွစ္ႏွစ္မွာ ဒီကိုေရာက္လာၿပီး

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေနာ္ ေလွ်ာက္ေနရတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ

က်ေနာ့္မိဘမ်ားမွာ အစပိုင္းမွာေတာ့ အားလံုးလိုပါဘဲ

က်ေနာ့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးၿပီလို႔ ယူဆခဲ့ပါတယ္၊

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားမွာ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကိဳးစားရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ့္ဘဝရဲ႕သက္တမ္း တစ္ဝက္နီးပါးကို

ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ ေကာင္းလာပါတယ္။

အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္မ႐ွိဘဲ တကယ့္ကို

က်ေနာ္ အထက္တန္းပညာကို အမွတ္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကင္းစြာ အခ်ိန္ျဖဳန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့

ေအာက္ျမင္ၿပီးတဲ့ေနာက္ အခု ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ

ျဗဳန္းဆို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွာ ဒီကိုေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္

အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ (UWA) မွာ

အလုပ္ၾကမ္းသမားအျဖစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာေတာ့

ပညာသင္ေနပါတယ္။ ဒီႏွစ္ဘြဲ႕ရၿပီးတဲ့အခါ က်ေနာ္

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္ တကၠသိုလ္

UWA မွာ ေဆးပညာရပ္ကို ေလွ်ာက္ထားပါမယ္၊

(UWA) မွာ စၿပီးပညာသင္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္တက္ၿပီး

က်ေနာ္က ႏွလံုးခြဲစိတ္ပါရဂူျဖစ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တာမို႔

ဘြဲ႕ယူရတာကို က်ေနာ္ တကယ္ဘဲ ဂုဏ္ယူပါတယ္။

ဒါက အေတာ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒါက ေမွ်ာ္မွန္းထားရမဲ့

က်ေနာ္အခု လူမႈဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ

အရာတစ္ခုပါ။

မဟာဘြဲ႕ (Masters of Social Work) တက္ဖို႔နဲ႔
ဆက္ၿပီး ေဒါက္တာဘြဲ႕ (Doctorate) တက္ဖို႔
အစီအစဥ္လုပ္ေနပါတယ္။!

အသစ္ေရာက္လာသူေတြအတြက္ က်ေနာ့္ရဲ႕
အၾကံေပးခ်က္

ႀကိဳက္ရျခင္းအေၾကာင္း
က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဘုရား႐ွိခိုးေၾကာင္းက စတာလင္ၿမိဳ႕ထဲက
ဥယ်ာဥ္ေတြနဲ႔ တျခား အေဆာက္အဦ၊ ေနရာေတြကို
အားကစားပြဲေတြနဲ႔ တျခား လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ

က်ေနာ္အေနနဲ႔က အသစ္ေရာက္လာသူေတြဟာ

လႈပ္႐ွားမႈေတြအတြက္ အသံုးျပဳပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ Herb

ဒီမွာ အခ်ိန္ပိုၾကာၾကာ ေနထိုင္ၾကၿပီးတဲ့သူေတြကို

Graham Centre ကို တနဂၤေႏြေန႔ မနက္ပိုင္းေတြမွာ

အဆက္အသြယ္ ႐ွိသင့္တယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

ေဘာ္လီေဘာပြဲေတြအတြက္ အသံုးျပဳရတာ

ဒါမွသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္ေတြဟာ ယဥ္ေက်းမႈအရ

ေကာင္းပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ ေ႐ွာ့ပင္းစင္တာေတြကိုသာမက

တသီးတျခား ျဖစ္ေနတယ္လို႔ မခံစားရဘဲ

ဘတ္စ္ကားဂိတ္ေတြကိုလည္း အေတာ္မ်ားမ်ား

ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြ ဒီမွာ႐ွိေနပါလားလို႔ ခံစားၾကရမွာျဖစ္လို႔

အသံုးျပဳပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က က်ေနာ္တို႔ဟာ

အလြန္ အေထာက္အကူ ရေစပါတယ္။ သူတို႔

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔နဲ႔

ကိုယ့္လူမ်ိဳးေတြနဲ႔ အေျခခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ မိမိတို႔

အလုပ္လုပ္ေနၿပီး က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား

ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာ

အေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီဆိုရင္ သူတို႔ဟာ တျခား

က်ေနာ့အျမင္ေျပာရရင္ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္ေတြနဲ႔ ေနာက္ထပ္အဆက္အသြယ္

စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု

စတင္ႏိုင္ပါတယ္။ ကိုယ့္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာ

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ အစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး

တက္တက္ႄကြႄကြ လႈပ္႐ွားပါ၊ ၿပီးေတာ့ အဲဒီကေန

လုပ္ေပးေနပါတယ္။

တျခားလူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး
အေျခခ်ေနႏိုင္ပါတယ္။
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စတာလင္ၿမိဳ႕ကို က်ေနာ္

အေျခတက်ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီ
႐ွာေဖြရယူျခင္း
က်ေနာ္နဲ႔ က်ေနာ့္မိသားစုကို ဩစေၾတးလ်န္း
အဖြဲ႕အစည္းထဲကို ေပါင္းစည္းပါဝင္ဖို႔ကိစၥမွာ
အမွန္တကယ္ အကူအညီျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ အရာေတြထဲက
တစ္ခုကေတာ့ ဒီမွာေရာက္ႏွင့္ၾကၿပီး အေျခတက်
ျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္တဲ့သူေတြပါဘဲ။ သူတို႔က က်ေနာ္တို႔ကို
ေ႐ွးဦးကာလ တစ္ႏွစ္ႏွစ္ႏွစ္မွာ အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြေရး၊
ပံုစံေတြျဖည့္စြက္ေရးနဲ႔ ခရီးသြားလာေရးေတြမွာ
ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ အမ်ားႀကီးေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ တကယ့္ကို
အကူအညီျဖစ္ေစတာပါ။

ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
သင္ အေျခခ်ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ အသစ္ေရာက္႐ွိလာေသာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူေတြကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ က်ေနာ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာေတြ႕ရတာကေတာ့ ဒီမွာပါ -

ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးမႈ
စတာလင္ၿမဳိ႕ေတာ္ မီရာဘြတ္ခါ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုဆိုင္ရာ႐ံုး
(City of Stirling Mirrabooka Multicultural Centre)
ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕တြင္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု စီမံကိန္းဆိုင္ရာ အရာ႐ွိတစ္ဦးကို
မၾကာေသးမီကေရာက္လာၾကေသာ
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ား၏ အေျခတက်ျဖစ္ေရးႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အကူအညီေပးရန္
ခန္႔ထားပါသည္။ ၎တို႔ကို ေအာင္ျမင္ေစရန္
ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္ –– မီရာဘြတ္ခါ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုဆိုင္ရာ႐ံုးကို
ေတြ႕ဆံုက်င္းပရာဌာနအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္း
–– ကူညီပံ့ပိုးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း
–– ပညာေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9205 8555
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.stirling.wa.gov.au/mmc
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား
–– အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စကားစျမည္ေျပာေသာအဖြဲ႕
(အပါတ္စဥ္) (English Conversational Group)
(weekly)
စိတ္ေအးလက္ေအးႏွင့္
သက္ေသာင့္သက္သာ႐ွိေသာေနရာတြင္
အဂၤလိပ္စကားေျပာ ေလ့က်င့္လိုေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ေတြ႕ဆံုပါ။ မီရာဘြတ္ခါ စာၾကည့္တိုက္ (Mirrabooka
Library) ႏွင့္ ေအာ္စ္ဘာန္း စာၾကည့္တိုက္ (Osborne
Library) တို႔က ဤအဖြဲ႕မ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ပါသည္။
ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.stirling.wa.gov.au/whatsonlibraries

သက္ႀကီး အေျခခ် အဂၤလိပ္ဘာသာ သင္တန္း (Adult
Migrant English Program)
အ႐ြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္
ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ေျမာက္ပိုင္း (North
Metropolitan) TAFE တြင္ အခမဲ့ အဂၤလိပ္စာ က်ဴ႐ွင္
သင္တန္း
တယ္လီဖုန္း 1300 300 822
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.northmetrotafe.wa.edu.au
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာန

မားစီးကဲ မီရာဘြတ္ခါ မိသားစုမ်ားကို အားေပးပံ့ပိုးသည့္
ကြန္ယက္ (MercyCare Mirrabooka Family Support
Network)
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔မိသားစုမ်ားကို
လိုအပ္သည့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ရန္ႏွင့္
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္
ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားသည္။
တယ္လီဖုန္း 1300 760 691
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mercycare.com.au

- ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
(Department of Training and Workforce
Development - Migration Services)
ကြ်မ္းက်င္တတ္ကြ်မ္းမႈ႐ွိေသာ
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားအား ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ
အေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခခ်ရန္ ကူညီၿပီး ႏိုင္ငံျခားမွ
တကၠသိုလ္အဆင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား
အကဲျဖတ္ရန္ ကမ္းလွမ္းျခင္း

ၿမိဳ႕ေတာ္ေဒသ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားအတြက္

တယ္လီဖုန္း (08) 9224 6540
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.migration.wa.gov.au

တယ္လီဖုန္း (08) 9345 5755
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mmrcwa.org.au

ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုအတြက္

ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု အက်ိဳးစီးပြားမ်ားဆိုင္ရာ႐ံုး (Office of

မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ကိုယ္စားျပဳေပးသည့္ ဌာန (Ethnic
Disability Advocacy Centre) (EDAC)
ဌာေနမ်ိဳးႏြယ္မဟုတ္ေသာ လူမ်ိဳးႏြယ္စုမွ
မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနသူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ မိသားစုမ်ားအတြက္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ ကူညီျခင္းႏွင့္ အားေပးပံ့ပိုးျခင္း
တယ္လီဖုန္း (08) 9388 7455
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.edac.org.au

အရင္းအျမစ္မ်ားဆိုင္ရာ ဌာန (Metropolitan Migrant
Resource Centre)
ဒုကၡသည္မ်ား၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈအရ
ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အသစ္ေရာက္လာၾကေသာ
ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူမ်ားအတြက္ အေျခခ်ျခင္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အသံုးဝင္ေသာ
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။

Multicultural Interests)
OMI သည္ လူမ်ိဳးစုမ်ားႏွင့္ လူမ်ိဳးစုအလိုက္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ခိုင္မာေတာင့္တင္းေသာ
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ျဖစ္လာေရးအတြက္ ကူညီရန္
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့မႈ၊
ေလ့က်င့္ေရးႏွင့္ အားေပးေထာက္ပံ့မႈ ျပဳလုပ္သည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 6551 8700
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.omi.wa.gov.au
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ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ လူငယ္မ်ား
ဝါဟီဒါ စမီးမ္ (Wahida Samim)
သည္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔
ဒုကၡသည္အျဖစ္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အသက္
႐ွစ္ႏွစ္သာ႐ွိေသးသည္။ ေဘးကင္းလံုျခံဳရာ
႐ွာေဖြရင္း အာဖဂန္နစ္စတန္မွ ထြက္ေျပးသည့္အခါ
ေျခာက္ႏွစ္ၾကာ ဖခင္ႏွင့္ ခြဲခြာေနခဲ့ရသည္။
ယခုအခါ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသူျဖစ္ၿပီး သူတစ္ပါး
စိတ္အားတက္ႂကြလာေအာင္ စကားေျပာေကာင္းသူ၊
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ တက္ႄကြေသာ
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းတစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္၊ မၾကာေသးမီက
သူမသည္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး အစီအစဥ္အရ
ႏိုင္ငံျခားတြင္ တစ္ႏွစ္တိတိ ပညာသင္ၾကားရန္
ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရပါသည္။ လူတိုင္းလူတိုင္း
လူငယ္ဘဝမွာ ၾကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲ၊
ဆင္းရဲဒုကၡမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ၿပီး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို
အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေၾကာင္း Wahida က
သက္ေသျပခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။!

က်မတို႔ မိသားစုရဲ႕

က်မအၾကံေပးလိုတဲ့ ေဒသအတြင္းက

ဘဝသစ္စၿပီး ေနသားက်ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကတာမွာ

ေနာက္ခံဘဝအေၾကာင္း

စိတ္သက္သာရာရၿပီး

လႈပ္႐ွားမႈေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြကို အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးၾကဖို႔

က်မကို အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံမွာ ေမြးဖြားပါတယ္။

အဆင္ေျပတဲ့ေနရာမ်ား

က်မတို႔ဟာ လူနည္းစုကျဖစ္ၿပီး က်မတို႔ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ရာ
ဘာသာအယူဝါဒေၾကာင့္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပမ္းမႈကိုၾကံဳရတဲ့
အတြက္ အာဖဂန္နစ္စတန္ႏိုင္ငံက ထြက္ခြာလာခဲ့တာပါ။
က်မအေဖက ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွာ
ေရာက္ပါတယ္။ သူက ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းမွာ ခုနစ္လၾကာ
ေနခဲ့ရၿပီး ယာယီေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာနဲ႔လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ
ေနခဲ့ရပါတယ္။ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္မွာ သူ လူသားျခင္း
စာနာေထာက္ထားမႈဗီဇာ ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ
သူ႕မိသားစုဝင္ေတြျဖစ္တဲ့ က်မတို႔ကို ကမကထျပဳၿပီး
ေခၚခဲ့ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ဘဲ က်မတို႔ စတာလင္ၿမိဳ႕ကို
ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝ က်မ
ေတြ႕ၾကံဳခဲ့တဲ့ အခက္အခဲ

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္

သူတို႔မွာ ႐ွင္တို႔ ကေလးေတြနဲ႔ အတူတူပါဝင္ႏိုင္တဲ့

က်မရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္

သိတ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ လႈပ္႐ွားမႈ၊
ကစားနည္းေတြ ႐ွိပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္လို
စကားစျမည္ေျပာတဲ့ အဖြဲ႕ေတြလည္း ႐ွိတယ္။
က်မက ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ရဲ႕
အပန္းေျဖေနရာေတြကိုလည္း
အၾကံေပးတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္၊ သူတို႔မွာ လူတိုင္းအတြက္
အားကစားအစီအစဥ္ေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိပါတယ္။ က်မ
ေရကူးသင္တန္းေတြကို သြားတယ္၊ ဩစေၾတးလ်ားမွာ
ေရကူးျခင္းက အေရးႀကီးတဲ့ ကြ်မ္းက်င္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။
က်မရဲ႕ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုက ေရေကာင္းေကာင္း
ကူးတတ္ဖို႔ပါ။ စတာလင္ၿမိဳ႕မွာေနရေတာ့ က်မတို႔
တကယ္ ကံေကာင္းပါတယ္၊ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ က်မတို႔မွာ

ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ဖို႔နဲ႔ ႀကီးျပင္းဖို႔မွာ

စတာလင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ေပးထားခ်က္ေတြအားလံုးမွာ

ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္
ဘယ္သူဘယ္ဝါဆိုတဲ့ အလြန္ မတူညီၾကတဲ့
ႏွစ္ခုအၾကား ႀကီးျပင္းဖို႔ ႀကိဳးစားတာ တကယ္ဆို
သိတ္ကို ခက္ခဲလွပါတယ္။ က်မအထင္က ဒီေနရာမွာ
လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ အကူအညီလိုအပ္ပါတယ္။

သိတ္အေရးႀကီးပါတယ္။

ကေလးငယ္ေတြ ႐ွိရင္ တကယ့္ကို ေကာင္းတဲ့ေနရာေပါ့။

ပင္လယ္ကမ္းေျခ႐ွိတယ္၊ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံေတြလည္း ႐ွိတယ္။

အခက္ခဲဆံုးကေတာ့ က်မ အ႐ြယ္ေရာက္စ
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စာၾကည့္တိုက္ေတြက အထူးသျဖင့္ ႐ွင္တို႔မွာ

လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈေတြ၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

ဒီေလာက္ေတာင္ အစစအရာရာ ျပည့္စံုေအာင္႐ွိတဲ့
ပါဝင္လႈပ္႐ွားလိုက္ပါ။

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို
ျပန္လည္ေပးဆပ္ျခင္း

က်မထင္တာ ကေလးဘဝမွာ ဒီကိုစၿပီး ေရာက္လာလာျခင္း

က်မအေနနဲ႔ အသစ္ေရာက္လာသူေတြကို

ေလ့လာသင္ယူမယ္၊ မိတ္ေဆြေတြလည္း အျမန္ဆံုး

သူတို႔လိုအပ္တာအားလံုး က်မ တတ္စြမ္းသမွ်

ဖြဲ႕ၾကမယ္ေပါ့။ ကိုယ္တိုင္ တျခားသူေတြလို ျဖစ္ခ်င္တာဘဲ

အကူအညီေပးပါတယ္။ တကယ္လို႔သူတို႔က

႐ွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေက်ာင္းသြားတဲ့အခါ လူေတြက

မက္ဒီကဲ ဒါမွမဟုတ္ တျခားေနရာေတြကို

တစ္ေယာက္တစ္မ်ိဳးစီ ျဖစ္ေနတယ္။ သူတို႔က ကိုယ့္ကို

သြားခ်င္ၾကတယ္ဆိုရင္ က်မ လိုလိုလားလား

လက္ခံမယ္၊ မိတ္ေဆြျဖစ္ခ်င္ၾကတယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ

သူတို႔နဲ႔ သြားပါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားက

ျပႆနာမ႐ွိဘူး။ ကိုယ့္အိမ္ကိုယ့္ယာလိုဘဲ ခံစားရတယ္၊

ပထမဆံုးအႀကီမ္ ေရာက္ခါစမွာ စိုးရိမ္ေၾကာက္႐ြံ႕တဲ့စိတ္

ကိုယ္လည္း သူတို႔နဲ႔ တစ္ဖြဲ႕တည္းပါလားလို႔ ခံစားရပါတယ္။

႐ွိႏိုင္ၾကတာမို႔ အသစ္ေရာက္လာၾကသူေတြကို

က်မရဲ႕အၾကံေပးခ်က္ကို ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ႐ွင္တို႔
ေရာက္လာတဲ့အခါ လြတ္လပ္မႈရၿပီး ကိုယ့္အတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အားလံုးကိုလည္း ရႏိုင္တာမို႔ စိတ္ထဲမွာ
ေပါ့သြားမယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႐ွင္တို႔ သိတ္ေပ်ာ္ေနတယ္လို႔
ခံစားရႏိုင္တယ္၊ ဒါေပမဲ့လည္း စိတ္ထိခိုက္ဖို႔လည္း သိတ္ကို
လြယ္ပါတယ္။ က်မထင္တာက ဒါဟာ သဘာဝအေလ်ာက္
စိတ္ခံစားမႈ အတက္အက် ျဖစ္စဥ္တစ္ခုပါ။
အေရးႀကီးတာက ႐ွင္တို႔ အခုေတြ႕ၾကံဳေနရတဲ့
အခက္အခဲေတြ ဒါမွမဟုတ္ ျပႆနာေတြဟာ အခ်ိန္တန္ရင္
ေျပလည္သြားမွာပါ၊ ဒီေတာ့ သိတ္စိ္တ္မပူပါနဲ႔။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံဟာ အင္မတန္လွပသာယာၿပီး
တကယ္လို႔ ႐ွင္တို႔ အလုပ္ႀကိဳးစားမယ္ဆိုရင္
အခြင့္လမ္းေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိပါတယ္။ ကိုယ္က
အဲဒီအခြင့္အေရးကို လက္လြတ္မခံဖို႔နဲ႔ ပထမေျခလွမ္း
စလွမ္းဖို႔သာ လိုရင္းပါ။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနပါ၊ ၿပီးေတာ့
ကိုယ့္ဆႏၵ႐ွိတာကို လုပ္ပါ။

လူငယ္မ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လူငယ္မ်ားအတြက္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးတြင္ သူတို႔၏မိဘမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ျခားနားပါလိမ့္မည္။ လူငယ္မ်ားကို အာ႐ံုစိုက္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ သူတို႔ႏွင့္
အလုပ္လုပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႐ွိပါသည္။ ယင္းတို႔အထဲတြင္ ပါဝင္သည္မ်ားမွာ -

ေရကူးသင္တန္းမ်ား
(Swimming Lessons)

လူငယ္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား

ေဒသတြင္း႐ွိသည့္ ေရကူးသင္တန္းမ်ားႏွင့္

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က

ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ႐ွာၿပီး သင္တို႔

လူငယ္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔အျဖစ္ အဆက္အသြယ္ရၾကရန္၊

ကေလးမ်ားေန႔အတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ား ေပးလိုက္ပါ။

အခ်င္းခ်င္း နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ႏွင့္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကို

ပိုမိုသိလိုပါက www.stirling.wa.gov.au/lts ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။

ဘတ္စ္ကားေပၚမွာ
ဤစိတ္လႈပ္႐ွားဘြယ္ရာ ၁၁ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္အ႐ြယ္
ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ အစီအစဥ္မွာ
ၿမိဳ႕ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ လုပ္ေဆာင္သည့္
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားတည္ေနရာသို႔ လိုက္လံပို႔ေဆာင္ပါသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9205 8569
ဝက္ဘ္ဆိုက္
www.stirling.wa.gov.au/children
အီးေမးလ္ children@stirling.wa.gov.au

ခံစားႏိုင္ၾကေစရန္ အစီအစဥ္မ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား၊ ပြဲေတာ္မ်ား၊ က်န္းမာေရး
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အစုအဖြဲ႕မ်ား စီစဥ္ျပဳလုပ္ေပးပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက www.stirling.wa.gov.au/youth
ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။

Headspace Osborne Park
စိတ္ပိုင္းက်န္းမာေရး၊ ကိုယ္ခႏၶာ က်န္းမာေရး၊
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ပညာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ
အားေပးကူညီမႈႏွင့္ အရက္ေသစာႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ က႑မ်ားတြင္ ႐ွိေနေသာ
(၁၂ ႏွစ္အ႐ြယ္မွ ၂၅ ႏွစ္အ႐ြယ)္ လူငယ္မ်ား၊ သူတို႔၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9208 9555
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.headspace.org.au

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု လူငယ္မ်ားအတြက္
ကိုယ္စားျပဳေပးေရးဆိုင္ရာ ကြန္ယက္ (Multicultural
Youth Advocacy Network WA)
ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူ
ေနာက္ခံမ်ားမွလာၾကသည့္ လူငယ္မ်ား၏
ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို
စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ သူတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု
လူငယ္မ်ားအပိုင္းတြင္ ေတြ႕ၾကံဳေနရသည့္ အခက္အခဲ
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖ႐ွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
ပိုမိုသိလိုပါက www.myanwa.com ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္
လူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ (Youth Futures WA)
မီရာဘြတ္ခါ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုဆိုင္ရာ ဌာန (Mirrabooka
Multicultural Centre) တြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္
ပညာေရးႏွင့္ ပံ့ပိုးေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား
ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ သူတို႔က အသစ္ေရာက္လာၾကေသာ
လူငယ္မ်ားအား ပံ့ပိုး ကူညီရန္အတြက္
ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံုဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးပါသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9300 2677
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.youthfutureswa.org.au
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အခန္း ၃။

အေျခခ်ၿပီး မိမိ၏
လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းတြင္
ပါဝင္လႈပ္႐ွား
ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
မိမိရဲ႕ လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႕အစည္းမွာ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္လႈပ္႐ွားပါ၊
ထိုမွတဆင့္ အျခား လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕အစည္းမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ၿပီး
အေျခခ်ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ဂ်င္မီ ဟန္ လန္ဂလ္ (Jimmy Han Langle) ၊ အစပထမ ျမန္မာႏိုင္ငံက၊ ယခု ေအာင္ျမင္ေသာ
တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားႏွင့္ တက္တက္ႂကြႂကြ လုပ္ေဆာင္ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္။
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အလုပ္အကိုင္ရ႐ွိေရး၏ လမ္းစအျဖစ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း
လုပ္အားေပးျခင္း
အန္ဒေရယာ ခရီေယဒို (Andrea Creado) သည္
စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု
အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးဌာနျဖစ္ေသာ အီ႐ွာ
(Ishar) ၏ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ (CEO)
ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၆ ႏွစ္ၾကာကာလတြင္
အိႏိၵယႏိုင္ငံမွလာခဲ့စဥ္က အျခား မ်ားစြာေသာ
အသစ္ေရာက္လာၾကသူမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္ရ႐ွိေရး၊
အိမ္ဝယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ ရ႐ွိေရးတို႔အတြက္
အလြန္ စိတ္ပူပင္ခဲ့ရပါသည္။ Andrea သည္ စာကို
ျပန္သင္ၾကားၿပီး လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ တက္တက္ႂကြႂကြ
အလုပ္လုပ္ေသာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္း ျဖစ္ပါသည္။ Andrea
အတြက္ အေျခခ်ျခင္း၏ အစႏွင့္ မိမိအိမ္ရာမွာလို
ခံစားရျခင္းသည္ အဆက္အသြယ္႐ွိျခင္းႏွင့္ ရႏိုင္ေသာ
ဌာေန လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၏ ဝန္ေဆာင္မႈ အားလံုးႏွင့္
ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္
ေနထိုင္မႈဘဝႏွင့္ စိန္ေခၚမႈ
အခက္အခဲမ်ားကို ထိန္းညႇိျခင္း

႐ွိလို႔ ကိုယ့္မွာ ကေလးေတြ႐ွိရင္ သိတ္အဆင္ေျပပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရးနဲ႔ ေဒသက

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မီတီက

ယဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ကို ရယူဖို႔စတဲ့ လက္ေတြ႕က်ၿပီး

အကယ္သြားဖို႔ေကာင္းတဲ့ အခမဲ့ လူမႈေရးဆိုင္ရာ

တတ္စြမ္းႏိုင္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ထားဖို႔

ေဆာင္႐ြက္လႈပ္႐ွားမႈေတြ၊ ေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲေတြ၊

အားေပးတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

အႏုပညာျပပြဲေတြ က်င္းပေပးပါတယ္။ က်မတို႔က

က်မ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွာ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသူအျဖစ္

စာၾကည့္တိုက္ကို အၿမဲတန္းလိုလို အသံုးျပဳၿပီး

တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ

က်မရဲ႕သမီးက စာဖတ္တာ သိတ္ဝါသနာပါလို႔ တကယ္ကို

အမ်ိဳးသမီးမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို ေရာက္လာခဲ့ပါတယ္။ က်မ

ေကာင္းပါတယ္။

မိသားစုမ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးျခင္း

အပန္းေျပစရာ ေနရာေတြအားလံုး၊ ကစားစရာေတြ

Ishar က က႑ေလးခုမွာ ဝန္ေဆာင္မႈေတြေပးတဲ့

ေလ့လာသင္ၾကားခဲ့တဲ့ ဘာသာရပ္ကေတာ့ လူသားမ်ား
ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးနဲ႔ စိတ္ပညာ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။
က်မရဲ႕ခင္ပြန္းသည္ရယ္၊ သမီးတို႔ရယ္နဲ႔အတူ
ေရာက္ခဲ့တာပါ။ က်မဒီကိုေရာက္ၿပီး ပထမ သံုးလမွာ
အလုပ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေလာက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ပါတယ္၊
ဒါေပမဲ့ အမ်ား သိၾကတဲ့အတိုင္းပါဘဲ

စုေဆာင္းထားတဲ့ေနရာေတြ၊ ေရကူးကန္ေတြ၊
အပန္းေျဖေနရာေတြ၊ က်မတို႔ မၾကာမၾကာ အသံုးျပဳပါတယ္။
သိတ္အဆင္ေျပၿပီး ဒီမွာ တကယ့္ကို ေနထိုင္လို႔
ေကာင္းပါတယ္။

အဲဒီ အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္ေတြကို ဒီမွာ
အသိအမွတ္မျပဳပါဘူး။ ဒါနဲ႔ က်မ အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြေရး
ေအဂ်င္စီကိုသြားေမးေတာ့ က်မ အရည္အခ်င္း
ျပည္မီဖို႔ ျပန္လုပ္ရမယ္လို႔ သိရပါတယ္။
က်မ တကၠသိုလ္ျပန္တက္ပါတယ္၊ ၿပီးေတာ့
ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းေတြကို
႐ွာပါတယၤ၊ က်မ အလုပ္အကိုင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
အဲဒီလို လွမ္းခဲ့ရတာပါ။ က်မအတြက္ Ishar မွာ
အလုပ္လုပ္တာ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းဘဝကေန အခ်ိန္ပိုင္း
စီမံကိန္း အရာ႐ွိျဖစ္လာခဲ့ၿပီး ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာေတာ့
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဥကၠ႒ (Chief Executive Officer)
(CEO) ျဖစ္လာပါတယ္။

က်မ စတာလင္ၿမိဳ႕မွာေနရတာကို
ႏွစ္သက္ရတဲ့အေၾကာင္း
က်မ စတာလင္ၿမီဳ႕မွာေနလာတာ အခုဆိုရင္ ၁၄
ႏွစ္ေလာက္႐ွိပါၿပီ၊ ႏွစ္သက္ရတဲ့အေၾကာင္းမွာ ပထမဆံုးက
အပန္းေျပစရာေနရာေတြ အလြန္ဘဲ ေကာင္းပါတယ္။
က်မတို႔ဆီမွာ အၿမဲ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းေနၿပီး သြားလာဖို႔
လြယ္ကူတဲ့ ဥယ်ာဥ္ပန္းျခံေတြနဲ႔ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြ
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အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ပထမဆံုး က်မတို႔
မ်ိဳးပြားျခင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈေတြနဲ႔
ကူညီပံ့ပိုးမႈေတြ လုပ္ေပးပါတယ္။ က်မတို႔မွာ ဆရာဝန္၊
ဝမ္းဆြဲ၊ စိတ္ပညာ႐ွင္၊ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးသူႏွင့္

အရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ လက္မွတ္ေတြနဲ႔
ဘယ္လိုဘဲ ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သည္ျဖစ္ပါေစ

ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

လူသစ္မ်ားအတြက္ က်မရဲ႕
အၾကံေပးခ်က္
ဒီကို အသစ္ေရာက္လာခါစမွာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ႏိုင္တာက
ရႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြအားလံုးနဲ႔ အကြ်မ္းတဝင္
႐ွိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္ေနဖို႔
တကယ္ေကာင္းပါတယ္၊ ေျပာရရင္ စာၾကည့္တိုက္ကိုလာ၊
အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေအာင္လုပ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ စၿပီး အသံုးျပဳပါ။
ကိုယ္က ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ ျမန္ျမန္ စၿပီး အသံုးျပဳေလေလ၊
အဆက္အသြယ္႐ွိေနတာ ပိုၿပီး ခံစားမိေလေလျဖစ္ၿပီး၊
ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသလိုျဖစ္လာၿပီး ဒီမွာ
အလုပ္လုပ္တဲ့သေဘာကို စၿပီးနားလည္လာပါလိမ့္မယ္။
ကိုယ္အေျခခ်ေနထိုင္ဖို႔နဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ ရႏိုင္တာေတြကို
႐ွာေဖြတာမွာ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ႐ွင္တို႔အတြက္
ကြ်မ္းက်င္မႈအသစ္ေတြ ေ႐ြးၿပီးသင္ယူႏိုင္တယ္၊
ပညာသင္ၾကားဖို႔၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေပးဖို႔၊
ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ ပညာရပ္ အသစ္ကို စၿပီး
လုပ္ၾကည့္ဖို႔ အခြင့္လမ္းေတြလည္း ႐ွိပါတယ္။
လူသစ္ေတြအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံအသစ္မွာ
အေျခခ်ဖို႔နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုတက္ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကတဲ့အခါ
စိတ္ပူပန္ ေသာကေရာက္တာကို က်မ နားလည္
သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒီလူေတြကို စိတ္႐ွည္႐ွည္ထားၾကဖို႔

ေလ့က်င့္ခန္း အစီအစဥ္ေတြ ႐ွိပါတယ္။
က်မတို႔ဆီမွာ ကေလးငယ္႐ွိတဲ့မိခင္ေတြကို
အဖြဲ႕ထဲမွာပါဖို႔၊ တျခားမိခင္ေတြနဲ႔ စကားစျမည္ေျပာဖို႔၊
ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံမွာ မိဘျဖစ္ရျခင္းရဲ႕
အခက္အခဲျပႆနာေတြအေၾကာင္း ေလ့လာသင္ယူဖို႔
ဆိုတဲ့ မိသားစုကို ကူညီပံ့ပိုးတဲ့ အစီအစဥ္ေတြလည္း
ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။ က်မတို႔ဟာ
အသက္ႀကီး အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ မိသားစုအတြင္
အၾကမ္းဖက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔
မိသားစုကိုထိန္းသိမ္းရာမွာ အခက္အခဲအၾကပ္အတည္း
ေတြ႕ေနၾကရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အပါအဝင္ တျခား
ကူညီပံ့ပိုးတဲ့အဖြဲ႕ေတြ မ်ားစြာ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါတယ္။

အမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေဒသက ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ျမန္ျမန္စၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ေလေလ၊ အဆက္အသြယ္႐ွိေနတာ ပိုၿပီး ခံစားမိၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ပတ္သက္ေနသလို ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ အလုပ္လုပ္တဲ့သေဘာကို
နားလည္ဖို႔ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ္အေျခခ်ေနထိုင္ဖို႔မွာ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။

စတာလင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဆိုင္ရာ ဌာန
(Stirling Women’s Centre)

Kaleidoscope Initiative

မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ခ်ိန္တြင္

သူတို႔၏ ကၽြမ္းက်င္ရာလုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္

လံုျခံဳစိတ္ခ်ရေသာ ေနရာထိုင္ခင္းစီစဥ္ေပးၿပီး
မိသားစုအတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ၾကရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေပးသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9205 7375
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.stirling.wa.gov.au

Kaleidoscope Initiative သည္ အသစ္ေရာက္လာသူမ်ား
အလုပ္အကိုင္ေကာင္း ရ႐ွိေစေရးအတြက္
ကူညီပံ့ပိုးမႈေပးသည္။ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား
ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ကြန္ယက္မ်ားကို ဆက္သြယ္
အသုံးျပဳႏိုင္ေစေရးအတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း
ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ တြဲဖက္
ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သည္။
ပိုမိုသိလိုပါက www.kaleidoscopeinitiative.com.au
ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။

Ishar ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု မ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္
က်န္းမာေရးဌာန (Multicultural Women’s
Health Centre)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ
အကူအညီဖုန္းလိုင္း (Women’s and Men’s
Domestic Violence Helpline)
မိသားစုအတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ေနၾကရေသာ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္
ဖုန္းလိုင္းတစ္ခုႏွင့္အတူ ဥပေဒေရးရာ အၾကံဉာဏ္ေပးျခင္း၊
ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
တယ္လီဖုန္း
အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အကူအညီ ဖုန္းလိုင္း Women’s
helpline: (08) 9223 1188
အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အကူအညီ ဖုန္းလိုင္း Men’s
helpline: (08) 9223 1199
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.dcp.wa.gov.au

မသင့္ေတာ္ေသာ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို

အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ ခိုနားရာ အသင္း
(Men’s Shed Association)

အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက

အဓိပၸါယ္႐ွိေသာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား

ယဥ္ေက်းမႈအရ အမ်ိဳးသားမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရန္

ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9345 5335
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.ishar.org.au

လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳၿပီး
ရင္းႏွီးေဖာ္ေ႐ြစြာႏွင့္ ေႏြးေထြးစြာႀကိဳဆိုသည့္
အမ်ိဳးသားမ်ားအားလံုး လာေရာက္ႏိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း
တယ္လီဖုန္း 0438 388 337
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mensshedswa.org.au

အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း
မာစီကဲ – အလုပ္သမားအင္အား
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ဌာန –
အသက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း ဌာန (MercyCare –
Workforce Development Centre – The
Career Centre)

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္
စည္ပင္သာယာေရးနယ္ေျမအတြင္း
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေပးျခင္း
(Volunteering in the City of Stirling)
စတာလင္အဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မည္ကဲ့သို႔

ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအား

ပါဝင္ႏိုင္မည္ကိုလည္းေကာင္း၊ သင္၊ သင့္

ေလ့က်င့္သင္ၾကားေရးႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ အလုပ္မ်ား

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး

ကူညီပံ့ပိုးျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔ အက်ိဳးျပဳသည္

တယ္လီဖုန္း (08) 6298 9888

ဆိုသည္ကိုလည္းေကာင္း ႐ွာေဖြပါ။

ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.mercycare.com.au

ပိိုမိုသိလိုပါက www.stirling.wa.gov.au/Volunteer

အလုပ္အကိုင္ ႐ွာေဖြရ႐ွိႏိုင္ျခင္း (မသန္မစြမ္းမႈ
တစ္ခုခု႐ွိသူမ်ား)
(Job Access) (Disabilities)
မသန္မစြမ္းမႈ တစ္ခုခု႐ွိသူမ်ားႏွင့္
သူတို႔၏အလုပ္႐ွင္မ်ားအတြက္ မွီျငမ္းကိုးကားစရာ
အသံုးျပဳစရာ အရင္းအျမစ္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံ့ပိုးေပးျခင္း
တယ္လီဖုန္း 1800 464 800
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.jobaccess.gov.au

ကိုဖြင့္ဖတ္ပါ။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္
ေစတနာ့ဝန္ထမ္းလုပ္ေပးျခင္း
(Volunteering WA)
သင့္အား ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္
အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကူညီပံ့ပိုးမႈကို ဆက္သြယ္ေပးသည္၊
သင့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္ ပါဝင္ရန္ အလြန္ေကာင္းေသာ
နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9482 4333
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.volunteeringwa.org.au
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တက္တက္ႄကြႄကြ႐ွိၿပီး မိမိ၏လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတြင္
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း
ဘယ္လာ ဟင္ေဒယိ(က္)ကေဇ (Bella Ndayikeze)
သည္ တန္ဇားနီးယားမွ ဒုကၡသည္အျဖစ္
ေရာက္လာစဥ္က အသက္ ခုနစ္ႏွစ္သာ ႐ွိေသးသည္။
ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာပင္ Bella အေနႏွင့္
ယဥ္ေက်းမႈအသစ္ႏွင့္ ထိန္းညႇိလုပ္ေဆာင္ဖို႔မွာ
အခက္အခဲျပႆနာျဖစ္ေသာ္လည္း သူမသည္
ၾကံ့ၾကံ့ခံၿပီး ဘယ္အခါမွ အ႐ံႈးမေပးခဲ့ပါ။ ယခု ၁၂ ႏွစ္
ၾကာၿပီးေနာက္ Bella သည္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္
ျဖစ္ၿပီး တီထြင္ဖန္တီးမႈဆိုင္ရာ မီဒီယာတြင္
ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု မၾကာေသးမီက ဖြင့္လွစ္ခဲ့သူ
ျဖစ္ပါသည္။ Edmund Rice Centre တြင္
သူမ အပင္ပန္းခံၿပီး ဇြဲႏွင့္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားအား
ေပါင္းစည္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဘူ႐ြန္ဒီမွ စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔

week လို အခန္းအနားေတြ ႐ွိတယ္၊ ၿပီးေတာ့ လူတိုင္းကို

က်မကို ဘူ႐ြန္ဒီတြင္ ေမြးဖြားပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ေနထိုင္ၿပီး

စီမံကိန္းေတြ အတူတူ လုပ္ၾကတယ္၊ သြားခ်င္ရင္ Beat

စစ္ျဖစ္ပြားတဲ့အတြက္ က်မရဲ႕မိခင္နဲ႔အတူ

Ball ဆိုတာ႐ွိတယ္၊ အဲဒါက ဘတ္စကက္ေဘာ ၿပိဳင္ပြဲ

တန္ဇားနီးယားႏိုင္ငံက ဒုကၡသည္စခန္းကို

ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔က စတာလင္ၿမိဳ႕ထဲကလူေတြကိုသာ

ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်ခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံအားျဖင့္ က်မဟာ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့သူတို႔က

အဲဒီေနရာမွာ ကေလးဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးနီးပါး

လူငယ္ေတြရဲ႕ အနာဂတ္၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုအတြက္

ေနခဲ့ရတာျဖစ္လို႔ ျဖစ္ပ်က္ေနသမွ် အရာအားလံုးနီးပါးကို

ဘာေတြမ်ားလိုအပ္မယ္ဆိုတာ ၾကည့္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့

က်မ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အလြန္ဘဲ စိတ္မခ်မ္းေမြ႕ဘြယ္ရာ

ဒီမီရာဘြတ္ခါမွာ မိသားစု ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ႐ွိတာ

အေတြ႕အၾကံဳ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကို ေရာက္လာ႐ံုနဲ႔ဘဲ

သိတ္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေတာ့ က်မ ဒီမွာေနရတာ

ဘဝအေတြ႕အၾကံဳတစ္ခုလံုး၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္တဲ့

ေပ်ာ္ပါတယ္၊ လူေတြကလည္း ဒီမွာ အမ်ားႀကီး။ ဒီေနရာဟာ

အခြင့္အလမ္းေတြ၊ မိန္းကေလးငယ္တစ္ေယာက္က

တကယ့္ကို လူတိုင္းလာၾကဖို႔ ႀကိဳဆိုေနတဲ့ေနရာေပါ့။

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေစတယ္ဆိုတာ က်မသိတယ္။ က်မတို႔

ကိုယ္မလုပ္မျဖစ္ လုပ္ခ်င္တဲ့အလုပ္ကို လြတ္လပ္စြာ
လုပ္ခြင့္နဲ႔ အားကစားလုပ္ႏိုင္ခြင့္ေတြ ရခဲ့ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ကိုယ္က ဒုကၡသည္စခန္းမွာ
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနရင္ ဒီလို လြတ္လပ္ခြင့္
မရပါဘူး။ အခုအခါမွာ က်မမွာ ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ယံုၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ဘဝအေၾကာင္း
ေလ့လာျခင္းနဲ႔ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ ရင္ဆိုင္ႏိုင္စြမ္း
ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြပါတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈ အစီအစဥ္
႐ွိပါတယ္။ ကိုယ္ ဘယ္သူဘယ္ဝါျဖစ္တယ္ဆိုတာ
ေျပာင္းလဲစရာ မလိုတဲ့အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ္ပါဘဲ။

အလုပ္လုပ္ရတာကို
ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရသည့္အေၾကာင္း
စတာလင္ၿမိဳ႕မွာ အလုပ္လုပ္ရတာကို ႀကိဳက္တာတစ္ခ်ိဳ႕က
သူတို႔ဟာ ကိုယ့္ကို ေႏြးေထြးစြာ လက္ခံၾကလို႔ပါဘဲ။
က်မ Edmund Rice Centre မွာ အလုပ္လုပ္ပါတယ္။
စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က
ဘယ္နည္းနဲ႔ဘဲျဖစ္ျဖစ္ က်မတို႔ကို အကူအညီ
ေပးခ်င္တဲ့စိတ္ အၿမဲတန္း႐ွိပါတယ္။ သူတို႔ ႀကီးက်ယ္တဲ့
လူမႈေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္႐ြက္လႈပ္႐ွားမႈေတြ၊ NAIDOC

20

က်မရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္
အခြင့္အေရးေတြကို လက္လြတ္မခံဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔
က်မတကယ့္ကို ယံုၾကည္ပါတယ္။ ေနရာအသစ္တစ္ခုမွာ
ေနဖို႔ သိတ္ခက္ခဲၿပီး ပါဝင္ပူးေပါင္းဖို႔ဆိုတာ
မလြယ္ဘူးဆိုတာ က်မသိပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ႐ွင္တို႔ကို
ကူညီမဲ့သူေတြ အၿမဲတန္း႐ွိေနပါတယ္။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ဘယ္ေတာ့မွ လူစိမ္းတစ္ေယာက္လို ဒါမွမဟုတ္
ကိုယ့္ကို ဒီေနရာက လက္မခံဘူးလို႔ မခံယူပါနဲ႔။
႐ွင္တို႔ကို သိတ္ၿပီး ႀကိဳဆိုလက္ခံပါတယ္၊ ဒါက
႐ွင္တို႔ရဲ႕ အေျခခံအားျဖင့္ ဘဝသစ္ပါ၊ ဝမ္းသာ
ေက်းဇူးတင္လိုက္ပါ၊ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ပါ၊ အိမ္မွာဘဲေနၿပီး

က်မရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ

စိတ္ညစ္ေနတာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားက

က်မအေနနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြရၿပီး လက္မလည္ေအာင္

ပါဝင္လုပ္ေဆာင္တာတို႔၊ စိတ္ေပ်ာ္႐ြင္မႈ ခံစားတာတို႔၊

လုပ္ေနရတာကို သိတ္ေပ်ာ္ပါတယ္။ က်မဟာ
ကိစၥရပ္ဆိုင္ရာေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီး ဘယ္လို
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ၾကမယ္ဆိုတာ ႐ႈျမင္တဲ့
ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဆိုင္ရာ အဖြဲ႕ (Perth Global
Shapers Group) မွာ တစ္ဦးအပါအဝင္ ျဖစ္ပါတယ္။
က်မက တကယ္ဘဲ က်မရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းျဖစ္တဲ့
(Ignite Creative Media) မွာ အလုပ္လုပ္ၿပီး

ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္

ေရ႐ွည္တည္တန္႔ေအာင္ ဆက္လုပ္လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့
ဒါဟာ က်မအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္တစ္ခုတည္းသာ
မဟုတ္ပါဘူး၊ လူေတြကို မီဒီယာေလာက၊
ဆို႐ွယ္မီဒီယာတို႔နဲ႔ ဆက္စပ္ၾကရာမွာ ကူညီပံ့ပိုးမႈ
ေပးႏိုင္ဖို႔လည္း ပါပါတယ္။

ဒုတိယဘာသာစကားျဖစ္ေပမဲ့ ဒါက ကိုယ္
ဩစေၾတးလ်န္း ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္
တတ္စြမ္းသမွ် ပါဝင္ႏိုင္တာတို႔မွာ အတားအဆီး
မျဖစ္သင့္ပါဘူး။

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ အစုအဖြဲ႕မ်ား၊ သင္တန္းမ်ားနဲ႔ လႈပ္႐ွားေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားမွာ တက္တက္ႄကြႄကြ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ ကိုယ့္အတြက္ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ခံစားဖို႔
အကူအညီျဖစ္ေစၿပီးေတာ့ ႐ွင္တို႔ကို လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွာ ပါဝင္ပတ္သက္တာကို ခံစားရေစႏိုင္ပါတယ္။

BeatBall
BeatBall ကို လ၏ေနာက္ဆံုး ေသာၾကာေန႔တြင္
က်င္းပပါသည္။ လူငယ္မ်ားသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္
သံုးေယာက္ခ်င္း ဘတ္စကက္ေဘာ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား (threeon-three basketball matches) ကို ေဒသခံ ေတးဂီတ
တင္ဆက္သူ (DJ) ၏ ေနာက္ခံေတးဂီတ ေဖ်ာ္ေျဖမႈျဖင့္
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈ ခံစားႏိုင္ၾကပါသည္။ လာခဲ့ၿပီး အေဖာ္ျပဳျခင္း၊
ေတးဂီတ၊ ဘတ္စကက္ေဘာႏွင့္ ပူပူေႏြးေႏြးကင္ထားေသာ
အသားသြတ္ အူေခ်ာင္း တို႔ကို ခံစားလွည့္ပါ။
ကုန္က်မည့္ေငြ – ေငြအေႄကြမ်ား အလွဴဒါနျပဳျခင္း
ကုန္က်မည့္ေငြ – ေငြအေႄကြမ်ား အလွဴဒါနျပဳျခင္း

စတာလင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ကိုယ္စားျပဳ
ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ား
(Stirling Youth Advocates)
စတာလင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္အျခားေသာ
လူငယ္မ်ား၏ကိုယ္စား လူငယ္မ်ား
ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည့္ အခြင့္လမ္းမ်ား တိုးလာေစရန္
စုေပါင္း အလုပ္လုပ္ၿပီး ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္
လူငယ္တစ္စု ျဖစ္ၾကပါသည္။

အားကစား ကလပ္မ်ား (Sports clubs)

(၆ ႏွစ္မွ ၁၁ ႏွစ္အထိ) ညေန ၆ နာရီတြင္ စတင္သည္။

အားကစားကလပ္တစ္ခုကို အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္

သက္ႀကီးတန္း ၿပိဳင္ပြဲ (Senior comp)

ဝင္ေရာက္ၿပီး ကစားျခင္းသည္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕ရန္ႏွင့္

(၁၂ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အထိ) ညေန ၇.၄၅ နာရီတြင္ စတင္သည္။

ကာယေလ့က်င့္ခန္းလုပ္ရန္ အလြန္ေကာင္းသည့္

စတာလင္ အမ်ားဆိုင္ အားကစားႏွင့္ အနားယူစခန္းမ်ား

လူငယ္မ်ားအား ပညာေရးျဖင့္ အားတက္လာေစၿပီး
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္
ႀကိဳဆိုလက္ခံေရးဌာန ျဖစ္သည္။ ဤဌာနသည္
လူငယ္မ်ားကို အားကစားတြင္ ပါဝင္လႈပ္႐ွားေစရန္
အစီစဥ္မ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္သည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9440 0625
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.ercwa.org.au

အီးေမးလ္ familyservices@stirling.wa.gov.au

သက္ငယ္တန္း ၿပိဳင္ပြဲ (Junior comp)

က်င္းပမည့္ေနရာ –

Edmund Rice Centre WA

နည္းလမ္းျဖစ္ပါသည္။
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.stirling.wa.gov.au/clubs

(Stirling Leisure Centres) - Herb Graham
Recreation Centre - Mirrabooka
တယ္လီဖုန္း (08) 9205 7321
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.stirling.wa.gov.au/beatball
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စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ သင့္ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
နားလည္ျခင္း
စေကာ့ထ္ ေဂ်ာ္န္ဆင္န္ (Scott Johnson) သည္
ဇနီးႏွင့္အတူ ဩစေၾတးလ်ားနိုင္ငံသို႔ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္
ေရာက္လာခဲ့ပါသည္။ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဖြံ႕ၿဖိဳး
တိုးတက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေ႐ွ႕ေနျဖစ္ကာ
(Scott) သည္ ယခင္က ပင္လယ္ရပ္ျခားမွ
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့သည့္
အပိုင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါသည္။ ေျမာက္ပိုင္း
ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ား၏ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ဥပေဒေရးရာဌာန (Northern Suburbs
Community Legal Centre) တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၿပီး
Scott ၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုမွာ
အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအား ေဒသဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား၊
သူတို႔၏ ျပည္သူ႕ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို
သိ႐ွိနားလည္ရန္ အကူအညီေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

စတာလင္ၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေရာက္ျခင္း
ပထမဦးဆံုး သတိျပဳမိသည့္အရာ
စတာလင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္က အသစ္
လာေရာက္အေျခခ်သူေတြ အမ်ားႀကီး ႐ွိတဲ့အတြက္
လူမ်ိဳးမတူ အေတာ္ဘဲ ကြဲျပားျခားနားၾကတဲ့
လူမႈအဖြဲ႕အစည္း ႐ွိျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စတာလင္ၿမီဳ႕ေတာ္
မီရာဘြတ္ခါ တစ္ဝိုက္ဟာ သိေကာင္းစရာ
အခ်က္အလက္ေတြ စုေဆာင္းဖို႔နဲ႔ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြကို
ေတြ႕ဆံုဖို႔ တကယ္စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့
ေနရာပါ။ က်ေနာ္တို႔ မီရာဘြတ္ခါမွာ
စာၾကည့္တိုက္႐ွိၿပီး ေ႐ွာ့ပင္းစင္တာနဲ႔နီးတယ္၊
ၿပီးေတာ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြအားလံုးရဲ႕ ဆံုစည္းရာ

က်ေနာ္တို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး အကူအညီေပးပါတယ္။
သူတို႔မွာ မၾကာမၾကာ ၾကမ္းတမ္းတဲ့ဘဝ ၾကံဳခဲ့ၾကရၿပီး
မတူတဲ့ ဥပေဒေတြ တစ္စံု ႐ွိတဲ့ ဩစေၾတးလ်ားကို
ေရာက္လာျပန္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ အခက္အခဲ
ေတြ႕ၾကလိမ့္မယ္ဆိုတာ က်ေနာ္တို႔ နားလည္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔က လူသစ္ေတြကို
ေနာင္ျပႆနာေတြကို ေ႐ွာင္နိုင္ေအာင္ သူတို႔ကို
ေစာေစာစီးစီး ေတြ႕ဖို႔ ႀကိဳးစားပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္
မိသားစုတစ္ခုဟာ အိမ္ငွားေနတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး
ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ရင္ ဒါမွမဟုတ္ အိမ္ေျခရာမဲ့ ျဖစ္ခဲ့ရရင္ ဒါဟာ
မိသားစုတည္ၿငိမ္မႈကို ပ်က္ျပားေစႏိုင္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔က
ဥပေဒေရးရာ သိေကာင္းစရာေတြနဲ႔ အကူအညီေတြ
ေပးခ်င္ပါတယ္။

ဝင္႐ိုးျဖစ္ပါတယ္။

အသစ္ေရာက္လာသူမ်ားအတြက္
အသစ္ေရာက္လာသူေတြကို ေဒသရဲ႕

က်ေနာ့ရဲ႕ အၾကံေပးခ်က္္

စည္းကမ္းဥပေဒေတြ သိ႐ွိနားလည္ဖို႔

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံကို အသစ္ေရာက္လာသူေတြအတြက္

အကူအညီေပးျခင္း
က်ေနာ္က အျမတ္အစြန္းမယူတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ

ေလ့လာၾကပါ၊ ၿပီးေတာ့ အမ်ားနဲ႔ တတ္ႏိုင္သမွ် ဆက္သြယ္

ဥပေဒေရးရာဌာနမွာ အလုပ္လုပ္တာမို႔

ေျပာဆိုၾကပါ။ ဒါကေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ျခံဳေျပာတာပါ၊

စတာလင္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕အပါအဝင္

ဒါေပမဲ့ ဒီမွာ ဥပေဒေတြက ေနခဲ့တဲ့နိုင္ငံနဲ႔ မတူပါဘူး၊

ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ မၾကာမၾကာ တြဲၿပီး

က်ေနာ္တို႔ဆီက လူမႈပတ္ဝန္းက်င္မွာ ခင္ဗ်ားတို႔

အလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ

လာခဲ့တဲ့ႏိုင္ငံေတြကနဲ႔ မတူတဲ့အရာေတြ ႐ွိၾကတယ္၊ ဒါေပမဲ့

အသစ္ေရာက္လာၾကတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီးအတြက္

ခင္ဗ်ားတို႔ သည္းခံရမယ္၊ ဇြဲလံု႔လ႐ွိရပါမယ္။ ခင္ဗ်ားတို႔

လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ပညာေရး လႈပ္႐ွားမႈေတြ

ေလ့လာသင္ယူႏိုင္တယ္၊ ေ႐ွ႕ဆက္သြားႏိုင္တယ္ဆိုတာ

အေတာ္လုပ္ရပါတယ္၊ TAFE ေက်ာင္းေတြ၊ ေဒသမွာ႐ွိတဲ့

ကိုယ့္ဘာသာ သိၾကပါတယ္။ တကယ္ဘဲ

လူမ်ိဳးစု အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ အသစ္ေရာက္လာတဲ့သူ

အခက္အခဲေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး အိမ္ေတြဝယ္ၾက၊ မိသားစု

အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ပါ။ ဩစေၾတးလ်ားကို ေရာက္လာၾကတဲ့

တည္ေထာင္ၾက၊ ေက်ာင္းေတြ တကၠသိုလ္ေတြ တက္ၾကနဲ႔၊

ေျပာင္းေ႐ႊ႕အေျခခ်သူ လူသစ္ အေတာ္မ်ားမ်ားက

က်ေနာ္တို႔ အဲဒီလိုလူေတြ အမ်ားႀကီးေတြ႕ခဲ့ရဘူးပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ အဂၤလိပ္စကား မ်ားမ်ား မေျပာတတ္ခဲ့ရင္
အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳၾကရတာကို က်ေနာ္တို႔
နားလည္ထားတဲ့အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းကို
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ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားၾကရပါမယ္။ အခ်ိန္ေတာ့
ေပးရပါလိမ့္မယ္ ဒါေပမဲ့ အတတ္ႏိုင္ဆံုး မ်ားမ်ား

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ကိုယ္တိုင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေရးတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္အတြက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဝင္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ စည္းကမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို
နားလည္ေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္
ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မႈအတြက္ အစိုးရ၏
အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ႐ံုး (Legal Aid WA)
ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မႈအတြက္ အစိုးရ၏
အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ အႀကီးဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈ

ေျမာက္ပိုင္း ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ား၏
လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဥပေဒေရးရာဌာန
(Northern Suburbs Community
Legal Centre)
ခ်ိဳ႕ငဲ့ေသာသူမ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားအတြက္

ပံပိုးသူျဖစ္သည္။

ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မႈ ရယူအသံုးျပဳႏိုင္ေရး

တယ္လီဖုန္း 1300 650 579

အကူအညီေပးရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ထား႐ွိေသာ

ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.legalaid.wa.gov.au

ဥပေဒအက်ိဳးေဆာင္မႈအဖြဲ႕

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ အေနာက္ပိုင္းျပည္နယ္
အိမ္၊တိုက္ခန္း ငွားရမ္းျခင္း (Tenancy WA)
အိမ္၊တိုက္ခန္း ငွားရမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား
ေျဖ႐ွင္းရာတြင္ အကူအညီေပးရန္ႏွင့္ အိမ္၊တိုက္ခန္း
ငွားရမ္းသူမ်ား မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို နားလည္ရန္ အၾကံဉာဏ္မ်ား
ေပးသည္။
တယ္လီဖုန္း (08) 9221 0088
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.tenancywa.org.au

တယ္လီဖုန္း (08) 9440 1663
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.nsclegal.org.au

အေရးေပၚ တယ္လီဖုန္းေခၚျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ - ရဲတပ္ဖြဲ႕၊ လူနာတင္ယာဥ္၊ မီးသတ္
(Emergency Call Service – Police, Ambulance, Fire Brigade)
အသက္အႏၲရာယ္စိုးရိမ္ရေသာ အေျခအေနမ်ားအတြက္တယ္လီဖုန္း			 000
ဥပေဒခ်ဳိးေဖာက္ျခင္းမ်ားကို 1800 333 000 သို႔ မိမိအမည္ကိုေဖၚျပျခင္းမ႐ွိဘဖုန္းဆက္ျခင္း 		

1800 333 000

ျပည္နယ္၏အေရးေပၚအေျခအေနဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တယ္လီဖုန္း 			

132 500
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ဘာသာျပန္ျခင္းမ်ား
ဤ အသစ္ေရာက္လာသူအတြက္ လမ္းၫႊန္ စာေစာင္ကို ဘာသာစကားအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ဘာသာျပန္ထားပါသည္။ ထိုဘာသာစကားမ်ားမွာ –
–– အာရပ္
–– ျမန္မာ
–– တ႐ုပ္
–– ဒါရီ
–– ဖာရ္စီ
–– ဟင္ဒီ
သင္ပိုမိုလိုလားေသာ ဘာသာစကားျဖင့္ မိတၱဴတစ္ေစာင္ရလိုပါက ေက်းဇူးျပဳ၍ ဝန္ေဆာင္မႈယူသူမ်ား ဆက္သြယ္ရန္႐ံုး (Customer Contact Centre) ကို
ဆက္သြယ္ပါ။
တယ္လီဖုန္း (08) 9205 8555
အီးေမးလ္ stirling@stirling.wa.gov.au
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