
 

 

 

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး အႀကံဉာဏ္ ႏွင္ ့ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန ္

ကူညီျခင္းဆုိင္ရာ စီမံခ်က္ (IAAAS) 

အခ်က္အလက္စာေစာင ္ [BURMESE] 

 

IAAAS ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ 

Immigration Advice and Application Assistance Scheme (IAAAS) (လူဝင္မႈဌာန အႀကံဉာဏ ္ႏွင္ ့ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန ္

ကူညီျခင္းဆုိငရ္ာ စီမံခ်က္) ဆုိသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ တရားဝင ္ေရာက္လာၾကၿပီး စံအရည္အခ်င္းကုိျပည့္မီၾကေသာ 

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာ႐ွင္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ၁၉၄၆ ခုႏွစ ္လူဝင္မႈဌာန ကေလးမ်ားအား အုပ္ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ (IGOC) 
အက္ဥပေဒ အရ (ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ၌ မညသ္ည္ ့ဗီဇာမ်ိဳးုအတြက္မဆုိ) ဝန္ႀကီး၏ အုပ္ထိန္းခံျဖစ္ေသာ 

အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရ၏ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ျဖင္ ့အသိပညာ႐ွင္ဆန္ေသာ လူဝင္မႈဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ္မ်ားကုိ 

ရယူႏိုင္၍ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ အကူအညကုိီလည္း ရယူႏိုငသ္ည္ ့အစီအမံတစ္ရပ္ျဖစ္သည။္  

IAAAS ထံမ ွမည္သူေတြက အကူအညီရႏိုင္သလဲ 

သင္သည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ IAAAS စီမံခ်က္အရ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ အႀကံဉာဏ ္ကုိ ရယူရန္အတြက္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏို္င္ဖြယ္႐ိွမည္။ 

• ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသုိ႔ သက္တမ္း႐ိွေသာ ဗီဇာျဖင္ ့တရားဝင္ေရာက္လာျခင္း  

• ခိုင္လုံေသာ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရမည္ဟု ေၾကာက္႐ြံ႕ေနမႈကုိ အေၾကာင္းျပလ်က္ ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္မႈရရန္ 
ဗီဇာရယူလုိေနျခင္း  

• မွတ္တမ္းဝင္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ က္ုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးကုိ အသုံးမျပဳေသးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ မသုံးေတာ့ျခင္း  

• ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင ္တရားဝင ္ကာကြယ္မႈဗီဇာေလွ်ာက္လႊာကုိ ယခင္က မစိစစ္ခခံဲ့ရဘူးျခင္း  

• ေငြေၾကး က်ပ္တည္းေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္ပါသည္။   
 

သင္သည္ ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားတြင္ IAAAS စီမံခ်က္အရ ေလွ်ာက္လႊာတင္ျခင္းဆုိင္ရာ အကူအညကုိီ အျပည့္အဝ ရ႐ိွရန္အတြက္ 

အရည္အခ်င္းျပည့္မီႏို္င္ဖြယ္႐ိွမည္။   

 အထက္ပါစံကုိ ျပည့္မီၿပီး 

 ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လြန္မင္းစြာ အားနည္းခ်က္႐ိွေနလွ်င္   



 

– အသိအျမင္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေျခခံအလုပ္မ်ားကုိ ထိခိုက္ေစေသာ အေျခအေနမ်ား (ဥပမာ down syndrome ေဒါင္း 
ေရာဂါလကၡဏာ၊ autism ကေလးဘဝမွစ၍ တျဖည္းျဖည္းျဖစ္လာေသာ အထီးက်န္ စိတ္ေဝဒနာ၊ ေရာဂါေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ 
စိတ္ေဖာက္ျပန္မႈ) ႐ိွလွ်င္ 

– စိတ္ေဝဒနာ  

– အတိတ္ကာလတတြင္ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံခဲ့ရျခင္းႏွင္ ့စိတ္ဒဏ္သင့္ခဲ့ရျခင္း 

– မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေစေသာ နာမက်န္းမႈ 

– မူးယစ္ေဆးဝါးစြဲေနျခင္းတုိ႔ျဖစ္သည ္

 ၁၉၄၆ ခုႏွစ ္လူဝင္မႈဌာန ကေလးမ်ားအား အုပ္ထိန္းျခင္းဆုိင္ရာ (IGOC) အက္ဥပေဒ အရ 

အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္တုိ႔ျဖစ္သည္။ သူငယ္မ်ားအတြက္ အခ်က္အလက္စာေစာင္ကုိ္ုိၾကည့္ပါ။ 

အႀကံဉာဏ ္ႏွင္ ့အကူအညီတုိ႔အၾကား ဘာကြာျခားခ်က္႐ိွသလဲ 

IAAAS လူဝင္မႈ ‘အႀကံဉာဏ္’ ဆုိသည္မွာ IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက လူတစ္ဦးအား လူက္ုိယ္တုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ဗီဒီယုိအသုံးျပဳ 
မ်က္ႏွာျခင္းဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ သုိ႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းျဖင္ ့ထိုလူ၏ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈဗီဇာ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 
သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေပးျခင္းႏွင္ ့အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအႀကံဉာဏ္ကုိ လူတစ္ဦး၊ မိသားစုတစစ္ု သုိ႔မဟုတ္ 
လူတစ္အုပ္စုကုိ ေပးႏိုင္သည္။ 

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

IAAAS ၌ SSI က မည္သည့္အခန္းက႑မ ွပါဝင္သလဲ  

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

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။  

အကယ္၍ကၽြႏု္ပ ္IAAAS အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ႐ိွလွ်င ္ေနာက္တဆင္ ့ဘာျဖစ္မလဲ 
အကယ္၍သင္သည္ IAAAS အတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မီမႈ႐ိွပါက သင္သည္ သင့္အတြက္ တာဝန္ခ်ထားေပးေသာ 
ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထုိင္ျခင္းဆုိင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရပါလိမ့္မည္။ 

သင္၏ ပထမ ေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ သင့္အား IAAAS ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူႏွင့္ ေ႐ွ႕ဆက္ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားက္ုိ နည္းလမ္းေပါင္းစံုအရ 
လုပ္ႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ေတြ႕ဆုံးေမးျမန္းမႈကုိ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ သင္သည္ သင္ႏွင့္အနီးဆုံးေနရာ၌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 ႏငွ္ ့အေတြ႕အႀကံဳအေပၐ႐ိွေသာ ကၽြႏု္ပ္၏ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ ကၽြႏု္ပ္မည္က့ဲသုိ႔ 

ေျပာျပႏိုင္မလဲ   
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1800 932 082  ၌ ဆက္သြယ္ပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ သင္၏ တုံ႔ျပန္ခ်က္ကုိ မည္သည္ ့ဘာသာစကားျဖင့္မဆုိ ေအာက္ပါသုိ႔ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။ 
info@ssiiaaas.org.au 
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