
 

 

 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အႀကံဉာဏ္ ႏွင္ ့ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန ္

ကူညီျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ (IAAAS) - လူငယ္ 
အခ်က္အလက္စာေစာင ္ [BURMESE] 

IAAAS ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ 

Immigration Advice and Application Assistance Scheme (IAAAS) (လူဝင္မႈဌာန အႀကံဉာဏ္ ႏွင့္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ 
ကူညီျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခ်က္) ဆုိသည္မွာ အစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၎ကုိ ျပည္ထဲေရးဌာနက 
စီမံခန္႔ခြဲသည္။  

IAAAS သည ္၁၉၄၆ ခုႏွစ ္လူဝင္မႈဌာန ကေလးမ်ားအား အုပ္ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ (IGOC) အက္ဥပေဒ အရ သက္ဆုိင္ရာ ဝန္ႀကီး၏ 

အုပ္ထိန္းခံျဖစ္ေသာ အသက္ ၁၈ ႏွစ ္ေအာက္အ႐ြယ္႐ိွ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအား အခ်ဳပ္အခ်ယ္ကင္းၿပီး အသိပညာ႐ွင္ဆန္ေသာ 

လူဝင္မႈဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိေပးျခင္း ႏွင္ ့ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ ကူညီျခင္းတုိ႔ကုိ အခမဲ့လုပ္ေပးပါသည္။ 

ကၽြႏု္ပ ္IAAAS ကုိ ရယူႏိုင္သလား 

 

အကယ္၍သင္သည္ ‘၁၉၄၆ ခုႏွစ ္လူဝင္မႈဌာန ကေလးမ်ားအား အုပ္ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ (IGOC) အက္ဥပေဒ အရ (အသက္ ၁၈ ႏွစ ္

ေအာက္အ႐ြယ္႐ိွ) အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူတစ္ဦးအျဖစ္ စာရင္းဝင္္လွ်င္ သင္သည္ IAAAS အရ မည္သည္ ့ႏိုင္ငံအတြင္း 
ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာတင္းျခင္းကိစၥ သုိ႔မဟုတ္ ျပန္ေျပာင္းသုံးသပ္ေပးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ကုိမဆုိ အႀကံဉာဏ္ ႏွင္ ့အကူအည ီ
ႏွစ္ခုစလုံးရရန ္အလုိအေလ်ာက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီသည္။ 

IAAAS ၌ SSI က မည္သည့္အခန္းက႑မ ွပါဝင္သလဲ  

Settlement Services International (SSI) သည ္အျမတ္အစြန္းကုိ ပဓာနမထားေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး IAAAS 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္အတြက္ ျပည္ထဲေရးဌာနမ ွကန္ထ႐ိုက္ရထားသည္။ SSI သည ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ 
လုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရာ၌ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတစ္ခြင္လုံးတြင္႐ိွေသာ အထူးကၽြမ္းက်င္မႈ႐ိွသည့္ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ 
ၫ ိႇႏိႈင္းလုပ္ကုိင္ေဆာင္႐ြက္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ 

အႀကံဉာဏ ္ႏွင္ ့အကူအညီတုိ႔အၾကား ဘာကြာျခားခ်က္႐ိွသလဲ 
IAAAS လူဝင္မႈ ‘အႀကံဉာဏ္’ ဆုိသည္မွာ IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက လူတစ္ဦးအား လူက္ုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိအသုံးျပဳ 
မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင္ ့ထိုသူ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးျခင္းႏွင္ ့အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။  

IAAAS ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ ‘အကူအညီ’ ဆုိသည္မွာ IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာ႐ွင္တစ္ဦးအား ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာကုိ 
ၿပီးျပည့္စံုေအာင္ျဖည့္စြက္၍ ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာကုိ တင္ရန္ ကူညီျခင္းျဖစ္သည္။ 



 

IAAAS မ ွအကူအညီရရန ္ကၽြနု္ပ ္မည္သူကုိ ေခၐရမလဲ  

SSI အား 1800 932 082 ၌ အခမဲ့ ဖုန္းဆက္၍ ဆက္သြယ္ပါ 
သုိ႔မဟုတ္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ပါ  
www.ssi.org.au/ 

SSI က ထုိေနာက္တြင ္သင္၏ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈကုိ စိစစ္ရန ္သင့္ေဒသခ ံဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံသုိ႔ လဲႊေျပာင္းေပးပါလိမ့္မည္။  

ေနာက္တစဆ္င္ ့ဘာျဖစ္မလဲ 

သင္၏ သတ္မွတ္ခ်က္အဆင့္မွာ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းကုိ ျပည္ထဲေရးဌာနမ ွအတည္ျပဳခ်က္ကုိ ရ႐ိွသည့္အခါ၌ 
သင့္အတြက္ IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကုိ သတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မည္။  

သင္၏ ပထမ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ သင့္အား IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားက္ုိ နည္းလမ္းေပါင္းစံုအရ 
လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင္သည္ သငႏ္ွင့္အနီးဆုံးေနရာ၌႐ိွေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ၏႐ံုးသုိ႔ 
သြားေရာက္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔မဟုတ္ မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဗီဒီယုိအသုံးျပဳ မ်က္ႏွာျခင္းဆိုင ္ေဆြးေႏြးျခင္းဆိုင္ရာ 
ပံ့ပိုးပစၥည္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳႏိုင္သည္ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား ဖုန္းျဖင္ ့ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  

အကယ္၍သင္သည္ ဤ နည္းလမ္းမ်ားအထဲမွ မည္သည့္နည္းလမ္းကုိမွ် မသုံးႏိုင္လွ်င္ SSI က အျခားေသာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရာ 
နည္းလမ္းမ်ားကုိ ကူညီေဖာ္ထုတ္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ကၽြႏု္ပ ္အဂၤလိပ္စကား ေကာင္းေကာင္းမေျပာတတ္လွ်င္ေကာ  

အကယ္၍သင္သည္ SSI အား စကားေျပာရန္အတြက္ စကားျပန္ကုိ လုိအပ္လွ်င္ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈရရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ 

ဘာသာျပန္ႏွင္ ့စကားျပန ္ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္း (TIS National) ကုိ 131 450 ၌ ဖုန္းဆက္ၿပီး ၎တုိ႔အား SSI ကုိ 1800 932 082 သုိ႔ 

ဖုန္းေခၐခိုင္းပါ။ အကယ္၍ သင္၏ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ က္ုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ေျပာဆုိ ဆက္သြယ္ရန္ လုိအပ္လွ်င္လည္း သင့္အား 

စကားျပန္တစ္ဦးကုိ အခမဲ့စီစဥ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။  

ကၽြႏု္ပ္၏ IAAAS ႏွင္ ့အေတြ႕အႀကံဳအေပၐ႐ိွေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္က့ဲသုိ႔ 

ေျပာျပႏိုင္မလဲ   

အကယ္၍သင္သည္ IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္သည့္ သင့္အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအေၾကာင္းကုိ တုံ႔ျပန္ခ်က္ေပးလုိပါက SSI ကုိ 
1800 932 082  ၌ ဆက္သြယ္ပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကုိ မည္သည္ ့ဘာသာစကားျဖင့္မဆုိ ေအာက္ပါသုိ႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ 
info@ssiiaaas.org.au 
ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ သင္၏ ထင္ျမင္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးထားၿပီး တုိင္တန္းခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးပါမည္။  


