ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သူ ဝန္ထမ္းမ်ား လာခ်ိန္
လူငယ္မ်ားအတြက္ သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ား
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္သူ ဝန္ထမ္း
အဘယ္ေၾကာင့္ လာေရာက္ရသနည္း။
သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို သိသူတစ္ေယာက္က သင့္အတြက္ စိတ္ပူပန္
ေနပါသည္။ ထိုသူက ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာ
ခ်မ္းသာေရးကို စိတ္ပူၿပီး သင့္အေနႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ
လိုအပ္ႏိုင္သျဖင့္

Department of Health and Human Services

(ဌာန) ကို တိုင္တန္းသည္။ ၂၀ဝ၅ ခုႏွစ္ ကေလးသူငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္
မိသားစုမ်ားဆိုင္ရာ အက္ဥပေဒ

Act 2005)

(Children, Youth and Families

က ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈလုပ္ငန္း ဝန္ထမ္း

က ဤတိုင္တန္းခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။
သင္ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ႐ွိေရးႏွင့္ သင့္မိသားစုက သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္သည္ကို
ေသခ်ာေစရန္မွာ သူ၏တာဝန္ ျဖစ္သည္။

မည္သူက တိုင္တန္းသနည္း။

ေရွ႕ဆက္ဘာျဖစ္မည္နည္း။
အကယ္၍ဝန္ထမ္းက သင့္ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈႏွင့္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး
က်န္းမာခ်မ္းသာေရးကို စိတ္ပူပန္လွ်င္ သူတို႔ တစ္ခုခု
လုပ္ကိုလုပ္ရမည္ျဖစ္သည္။
သူတို႔က သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္လာေတြ႕ရန္ စီစဥ္ႏိုင္ပါသည္။
ဝန္ထမ္းအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ပါသည္ •

သင့္အေျခအေနကို အျခားသူမ်ာႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း

•

သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို ကူညီရန္ နည္းလမ္းမ်ား ႐ွာေဖြေဖၚထုတ္ျခင္း

•

အကယ္၍လိုအပ္ပါက ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ ကူညီၿပီး ပံ့ပိုးအားေပးႏိုင္သည့္
အျခား အဖြ႕ဲ အစည္းမ်ားႏွင့္ သင့္အား ေတြ႕ဆံုရန္
စီစဥ္ေပးျခင္းတို႔ျဖစ္ပါသည္။

အကယ္၍ ဝန္ထမ္းက ဤသို႔ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း သင္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈ

လူငယ္တစ္ဦး အကူအညီလိုအပ္ေနသည္ဟု ယူဆရလွ်င္ မည္သူမဆို ဌာနသို႔

မ႐ွိေသးဟု ယူဆလွ်င္၊ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးရန္အတြက္

တိုင္တန္းႏိုင္သည္။ တရားဥပေဒအရ တိုင္တန္းသူကိုယ္တိုင္ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး

ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အကယ္၍

သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္မေပးသမွ် ဝန္ထမ္းက သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္မိသားစုကို

ဤသို႔ျဖစ္လာပါက ဝန္ထမ္းသည္ သင့္အား႐ွင္းျပၿပီး ေနာက္ထပ္ သိေကာင္းစရာ

မည္သူတိုင္တန္းေၾကာင္း ေျပာခြင့္မ႐ွိပါ။

အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ လာေရာက္ရာတြင္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။

ကြ်ႏု္ပ္အေၾကာင္း စုေဆာင္းထားေသာ

တိုင္တန္းျခင္းသည္ မွန္ကန္မႈ ႐ွိ၊မ႐ွိ သိႏိုင္ရန္ ဝန္ထမ္းျဖစ္သူ လာေရာက္

အခ်က္အလက္မ်ားက ဘာျဖစ္မည္နည္း။

ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဝန္ထမ္းက သင္တို႔ထံ လာေရာက္ရျခင္းအေၾကာင္းကို
႐ွင္းျပၿပီး သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို သူတို႔ထံ တိုင္တန္းထားေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးပါမည္။ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ သင့္
ခံစားခ်က္ကို ဝန္ထမ္းအား ေျပာျပရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္
ေျပာဆိုသည္မ်ားကို သူတို႔က ေရးမွတ္ပါလိမ့္မည္။

ကြ်ႏု္ပ္က ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး
ဝန္ထမ္းကို ဘာမွမေျပာဘဲေနလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
သင့္မိသားစုတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္

သင့္မိသားစုႏွင့္ဆိုင္ေသာ မွတ္တမ္းတင္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ထား႐ွိျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းကို တရားဥပေဒအရ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ အကယ္၍
သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္အတြက္ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသို႔
ေလွ်ာက္ထားပါက ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို တရား႐ံုးသို႔ အစီရင္ခံစာထဲတြင္
ထည့္သြင္းတင္ျပပါလိမ့္မည္။
စုေဆာင္းထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုင္တန္းခ်က္အား
စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သင့္အားကူညီရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ မည္သည့္ကိစၥကို
ေဆာင္႐ြက္ရသည္ျဖစ္ေစ၊ အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္။

စိတ္ပူပန္ေနမည္မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းက သင့္အား

ကြ်ႏု္ပ္ႏွင့္ ကြ်ႏု္ပ္၏မိသားစုတို႔အေၾကာင္း ကေလးသူငယ္

ကူညီရန္ လာေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။ သင္ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာႏွင့္ ေကာင္းမြန္စြာ

ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြ႕ဲ အစည္းက မည္သူ႕ကို

ေစာင့္ေ႐ွာက္ခံရဖို႔ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ စကားမေျပာဘဲ
ေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းက တိုင္တန္းမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းျခင္းကို
ဆက္လုပ္ရမည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ ဝန္ထမ္းႏွင့္ ေျပာဆိုပါက
သူတ႔အ
ို ေနႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ အေကာင္းဆံုး
အကူအညီေပးႏိုင္မည့္အေၾကာင္းတို႔ကို ပိုၿပီး ေကာင္းစြာ နားလည္
သေဘာေပါက္ပါလိမ့္မည္။

ေျပာမည္နည္း။
အကယ္၍ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္းက
ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း သို႔မဟုတ္ မိသားစုဆိုင္ရာ
အားေပးပံ့ပိုးျခင္းကဲ့သို႔ေသာကိစၥမ်ားအရ သင္ႏွင့္ သင့္မိသားစုကို အကူအညီ
ေပးရန္ စီစဥ္ပါက သင္တို႔အား ကူညီမည့္သူမ်ားထံသို႔ အခ်ိဳ႕ေသာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားသို႔ ေပးႏိုင္သည္ -

•

ေက်ာင္းမ်ား၊ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ

•

ေဒသခံ လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္း တရားေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုခု

အထူးကုမ်ား
•

အျခားေသာ သင့္မိသားစုဝင္မ်ား

အကယ္၍ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ထမ္း၏

•

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးသည့္ အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ား

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ကြ်ႏု္ပ္ သေဘာမတူပါက

•

အကယ္၍ သင္သည္ အက္ဘိုရစ္ဂ်င္နယ္ လူမ်ိဳးျဖစ္ပါက

ဘာလုပ္ရမည္နည္း။

အက္ဘိုရစ္ဂ်င္နယ္ ကေလးသူငယ္ဆိုင္ရာ အထူးအၾကံေပးႏွင့္
ကူညီပံ့ပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ႕အစည္း
•

အကယ္၍ သင့္အေပၚ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္ခံရပါက ရဲတပ္ဖြဲ႕

•

မိသားစု ကူညီပံုပိုးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိဘမ်ားကိုယ္စား
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားကဲ့သို႔ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

•

အကယ္၍ ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ တရား႐ံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားပါက
ကေလးသူငယ္မ်ားဆိုင္ရာ တရား႐ံုးတို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

အကယ္၍ သင္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကေလးသူငယ္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ
ဖိုင္တြက
ဲ ို ၾကည့္လိုပါက သင္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို ဝန္ထမ္းအား
ေမးျမန္းပါ။

အကယ္၍ သင္သည္ ဝန္ထမ္း၏ မည္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုမဆို
သေဘာမတူပါက ထိုဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ျပန္စိစစ္ေပးရန္အတြက္ သူ႔အား
ႀကီးၾကပ္သူထံ ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင့္အား ထိုဝန္ထမ္း
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ထိုသူ႔အား ႀကီးၾကပ္သူက ပိုမို ေျပာျပႏိုင္ပါသည္။
သင့္အေနႏွင့္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးဦးကိုလည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြ်ႏု္ပ္မွာ မေက်နပ္ခ်က္႐ွိသည္ဆိုပါက မည္သို႔
ေဆာင္႐ြက္ရမည္နည္း။
အကယ္၍ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ေဆာင္ပံုမ်ားႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး သင့္မွာ မေက်နပ္မႈ႐ွိပါက သင္သည္ ဝန္ထမ္း သို႔မဟုတ္
ေ႐ွ႕ေနႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ မေက်နပ္မႈ ဆက္လက္

ေနာက္ထပ္သိေကာင္းစရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္

႐ွိေနေသးလွ်င္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး
အရာ႐ွိထံ ဆက္သြယ္တင္ျပႏိုင္ပါသည္။ သင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္

မိသားစုအား ဝန္ထမ္းက အဘယ္ေၾကာင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုရသည့္

(Victorian Ombudsman)
Level 1, North Tower, 459 Collins Street, Melbourne ထံ
ဖုန္းနံပါတ္ 9613 6222 တြင၎
္ ၊ သို႔မဟုတ္ အခမဲ့ ေခၚနံပါတ္ 1800 806
314 တြင၎
္
ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ား

အေၾကာင္းတို႔ကို နားလည္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အကယ္၍

စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာ႐ွိ ဆိုသူမွာ အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ

သင္နားမလည္ပါက သူတို႔ႏွင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုသည့္အခါ ေမးျမန္းပါ၊

မေက်နပ္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္သူ ျဖစ္ပါသည္။

ဘယ္မွာရႏိုင္မည္နည္း။
သင့္အေနႏွင့္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားအေၾကာင္း၊ သင္ႏွင့္ သင့္

မေက်နပ္ခ်က္မ်ား စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး အရာ႐ွိ

သိ႔မ
ု ဟုတ္ သူတို႔႐ံုးမွာ ဖုန္းဆက္ေမးပါ။
သင့္အေနႏွင့္ သင္ယံုၾကည္ေသာ လူႀကီးတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္၊
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေ႐ွ႕ေနတစ္ဦးႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည္။ ေ႐ွ႕ေနက သင့္ကို
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံေပးႏိုင္သည္။

Victoria Legal Aid ႏွင့္

ဆက္သြယ္ရမည့္သူ၏ အခ်က္အလက္မ်ား
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ဝန္ထမ္း၏အမည္မွာ –

လူမႈအဖြ႕ဲ အစည္း တရားေရးဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားတြင္ သင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္
ေ႐ွ႕ေနမ်ား ႐ွိပါသည္။ ေအာက္ေဖၚျပပါေနရာမ်ားတြင္လည္း သင္
တရားဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံၪာဏ္မ်ား ရႏိုင္ပါသည္ -

သူ၏

Department of Health and Human Services ႐ံုး

ဖုန္းနံပါတ္မွာ -

 Victoria Legal Aid, မဲလ္ဘန္း၊ တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 1300 792
387
 (Yellow Pages ထဲမွ ̀ေ႐ွ႕ေနမ်ား ́‘Solicitors’ စာရင္းတြင္

သူ႔အား ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္းနံပါတ္မွာ -

အမည္ပါ႐ွိေသာ) သင့္ ေဒသခံ ေ႐ွ႕ေန

 Law Institute of Victoria, တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ (03) 9607
9311
 Victorian Aboriginal Legal Service Co-op Ltd,
တယ္လီဖုန္းနံပါတ္

1800 064 865

 Aboriginal Family Violence Prevention & Legal
Service Victoria, တယ္လီဖုန္းနံပါတ္ 1800 105 303
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ဤစာေစာင္ကို ဖြင့္ဖတ္ႏိုင္ေသာ စီစဥ္ဖြဲ႕စည္းမႈပံုစံျဖင့္ ရလိုပါက

cpmanual@dhhs.vic.gov.au
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရ

ထံသို႔ အီးေမးလ္ ပို႔ပါ။

1 Treasury Place, Melbourne

က

ခြင့္ျပဳၿပီး ထုတ္ေဝသည္။
မူပိုင္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္

March 2016

www.cpmanual.vic.gov.au

တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။
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