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တ ၢ်ဂ ၢ်န ၢ်န ၢ်အလ က
ၢ် ဘ ျံး

တၢ ၢ်ကဒူးကဒၢ ၢ်လၢဒ ူၣ်ကလ ၢ်ဂၢ ၢ်၀ီအတၢ ၢ်ကၢ ၢ်တလီီၤ
ထီဒါအတၢ ၢ်သ ၢ်တၢ ၢ်သီအဖီလ ၢ်
တၢ ၢ်လၢဒ က
ၢ် လ ၢ်ဂၢ ၢ်၀ီအတၢ ၢ်ကၢ ၢ်တလီီၤထီဒါအတၢ ၢ်သ တ
ၢ် ၢ ၢ်သီစူးတၢ ၢ်န ၢ်မၢ ၢ်မနီၤလ ၢ်.
ဒ ၢ်ကလ ၢ်ဂ ၢ်၀အတ ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါအတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သ (Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (the RDA)
န ၢ်မ ၢ်တ ၢ်မီၤထဒါတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သဖဲနဘ ၢ်တ ၢ်ရနီၤပဲီၤတ ၢ်တတတတတ ၢ်မ ၢ်လ နဒ ၢ်ကလ ၢ်,နဖျံးည ၢ်အလဲ ၢ်,တ ၢ်ဟဲလီၤ
စ ီၤ,ထက ၢ်မတမ ၢ် ဒ ၢ်ကလ အ
ၢ် တ ၢ်ခ ၢ်ထျံးခ ၢ်ဘမတမ ၢ်တ ၢ်သျံးလ ၢ်သျံးက ဲဃဖျံးဃမီၤအတ ၢ်အ ၢ်သျံးန ၢ်လီၤ.
တ ၢ်အီၤဒျံးကဲထ ၢ်ဒ က
ၢ် လ ၢ်တ ၢ်သ ၢ်ဟသျံးဟန ၢ်မ ၢ်တ ၢ်ထဒါတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သန ၢ်လီၤ.

မၢ ၢ်တၢ ၢ်သတၢ ၢ်သ တ
ၢ် ၢ ၢ်သီတခါအီၤသလၢအခါဖလ ၢ်.
နသ၀ဲဒ ၢ် RDAလ တ ၢ်ကမီၤန ၢ်တ ၢ်ရလ ၢ်မီၤဘ ၢ်တ ၢ်လ အတအတတ ၢ်လ ကမ ၢ်အ တ ၢ်အ ၢ်မအ ၢ်ဂဲီၤ
အါမီၤအပီၤန ၢ်လီၤ•

တၢ ၢ်ဖူးတၢ ၢ်မီၤ-တ ၢ်မီၤန ၢ်တ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤတခါ,တ ၢ်ဘ ဒျံးတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သတဖ ၢ်လ တ ၢ်မီၤတခါ,တ ၢ်မီၤလ
မီၤဒျံးတခါ,တ ၢ်သျံးထထ ၢ်လ ၢ်လီၤတခါတ ၢ်ထျံးက ၢ်အီၤန ၢ်လီၤ.

•

တၢ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်က ၢ်သ-တ ၢ်သသန ၢ်လီၤသျံးမတမ ၢ်တ ၢ်မီၤလတ ၢ်လ ကမ ၢ်မတမ ၢ်တမ ၢ်ကမ ၢ်အက,ခလ ၢ်
မတမ ၢ်ဖ ၢ်စမီၤတဖ

ၢ်အပီၤန ၢ်လီၤ.

•

တၢ ၢ်အ တ
ၢ် ၢ ၢ်ဆူးအလီၢ ၢ်အက -တ ၢ်ဒျံးလဲမတမ ၢ်တ ၢ်ပီၤဟ ၢ်မတမ ၢ် ဟ ၢ်ဒ ျံးဖ ၢ်န ၢ်လီၤ.

•

တၢ ၢ်မီၤနၢ ၢ်မတမၢ ၢ်တၢ ၢ်သတၢ ၢ်မီၤစၢီၤအတၢ ၢ်ဖူးတၢ ၢ်မီၤတဖ -ၢ် အဒဒၢ်သျံးစတ ျံးမတမ ၢ်တ ၢ်အ က
ၢ် ီၤ,တ ၢ်မီၤစ ီၤ
အတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်အီၤခဖ ပဒ ၢ်အ၀ဲီၤက ီၤတဖ ၢ်,တ ၢ်တထ ၢ်ဆ လီၤမတမ ၢ်လတဲစတ ၢ်
ဆဲျံးက ျံးအတ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤတဖ ၢ်,ကသ ၢ်သရ ၢ်တဖ ၢ်မတမ ၢ်ပီၤမီၤကီၤတ ၢ်ဖတဖ ၢ်,တ ၢ်မီၤစ ီၤ
အတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်အီၤခဖ တ ၢ်အ ၢ်က ျံးတဖ ၢ်,က ျံးတဖ ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်မ ၢ်လီၤသျံးခအလ ၢ်
အက ဲတဖ ၢ်န ၢ်လီၤ.
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တၢ ၢ်သကမ ၢၢ ၢ်အလီၢ ၢ်အက တဖ ၢ်-အဒဒၢ်သျံးဖကရ ၢ်တဖ ၢ်,ပဒ ၢ်အ၀ဲီၤဒ ျံးတဖ ၢ်,တ ၢ်အ အ
ၢ် က ျံးတဖ ၢ်,
ဟ ၢ်ဒတ
ဲ ဖ ၢ်ဒျံးက ျံးရဖ ၢ်အလ ၢ်အက ဲတဖ ၢ်န ၢ်လီၤ.

တၢ ၢ်လၢဒ က
ၢ် လ အ
ၢ် တၢ ၢ်ကၢ ၢ်တလီီၤထီဒါစူးတၢ ၢ်န ၢ်မၢ ၢ်မနီၤလ ၢ်.
ဒ ၢ်ကလ တ
ၢ် ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါကဲထ ၢ်ဖဲပီၤတဂီၤဘ ၢ်တ ၢ်ရအီၤတမ ၢ်တလီၤထဲသျံးပီၤအဂီၤတဂီၤလ တ ၢ်အ ၢ်သျံး
တခါဃအပီၤမ ၢ်လ အ၀ဲသ အ
ၢ် ဒ ၢ်ကလ ၢ်,အဖျံးအည အ
ၢ် လဲ ၢ်,အတ ၢ်ဟဲလီၤစ ီၤဟဲလီၤသဲ ၢ်,ထက ၢ်မတမ ၢ်ကလ ၢ်
ဒ ၢ်အခ ၢ်ထျံးခ ၢ်ဘမတမ ၢ် တ ၢ်သျံးလ ၢ်သျံးက ဲဃဖျံးဃမီၤအတ ၢ်အ ၢ်သျံးန ၢ်လီၤ. အဒန ၢ်,ပီၤဖျံးမီၤဒျံးလဲဟ ၢ်ဃ
သမ ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ကဒျံးလဲန ၢ်ပီၤတဂီၤဒျံးဟ ဃ
ၢ် မ ၢ်လ ပီၤတဂီၤန အ
ၢ် ဒ ၢ်ကလ ၢ်အဃမတမ ၢ်အဖျံးအည ၢ်အလဲ ၢ်အဃ
န ၢ်ဒျံးတ ၢ်အီၤကဲ၀ဒ
ဲ "ၢ် တ ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါလီၤလီၤ"တခါန လ
ၢ် ီၤ.
ဒ ၢ်ကလ ၢ်အတ ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါကဲထ ၢ်စ ၢ်ကျံးဖဲတ ၢ်ဘ မတမ ၢ်ဖလစ ၢ်တခါအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ ပီၤကျံးဂီၤဒဲျံးအဂ ၢ်သန ၢ်
ကဒဘ ၢ်မီၤဟျံးပီၤလ အဒ က
ၢ် လ ၢ်,အဖျံးအည ၢ်အလဲ ၢ်,တ ၢ်လီၤစ ီၤလီၤသဲ ၢ်,ထဖက ၢ်ဖမတမ ၢ်ကလ ၢ်ဒ ၢ်အခ ၢ်
ထျံးခ ၢ်ဘမတမ ၢ်တ ၢ်သျံးလ ၢ်သျံးက ဲီၤဃဖျံးဃမီၤအတ ၢ်အ သ
ၢ် ျံးလီၤဆဒ ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်လ အပဲီၤတ ၢ်တတတတတ ၢ်န ၢ်
လီၤ. တ ၢ်အီၤတ ၢ်ကျံး၀ဲဒ ၢ်"တ ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါလ တလီၤလီၤဘ ဘ " အဒန ၢ်,ဖဲခပန ၢ်ကစျံးဘ ၢ်ပီၤမီၤတ ၢ်ဖတ
ဖ ၢ်လ အတဘ ၢ်ဖ ခ
ၢ် ၢ်ဖ ၢ်တဖ ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်ဖ ၢ်ခ ၢ်လ အဂီၤဆတ ၢ်မီၤအလ ၢ်န ၢ်ဘ တ
ၢ် ဘ ၢ်ကမ ၢ်တ ၢ်က ၢ်တလီၤ
ထဒါလ တလီၤလီၤဘ ဘ ,တ အ
ၢ် ံၤမ ၢ်လ ကမီၤဘ ၢ်ဒတ ၢ်ပဲီၤတ ၢ်တတတလီၤလ ပီၤလ အအ ၢ်ဟဲ၀ဲဒ ၢ်လ ဒ ၢ်က
လ ,ၢ် ကလ ၢ်ဒ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်အသျံးအဂီၤတနီၤအဂ ၢ်န ၢ်လီၤ.

တၢ ၢ်လၢဒ က
ၢ် လ အ
ၢ် တၢ ၢ်သ ၢ်ဟသူးဟစူးတၢ ၢ်န ၢ်မၢ ၢ်မနီၤလ ၢ်.
တ ၢ်အီၤမ ၢ်တ ၢ်မီၤကမ ၢ်ထဒါတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သဖဲမီၤတ ၢ်တမီၤမီၤလ ကမ ၢ်အက ါလ အဒျံးသနီၤထ ၢ်သျံးလ ပီၤတဂီၤ
မတမ ၢ်ပီၤတဒ ၢ်အအဒ ၢ်ကလ ၢ်,ဖျံးည ၢ်အလဲ ၢ်,ထဖက ၢ်ဖမတမ ၢ်ကလ ၢ်ဒ ၢ်အခ ၢ်ထျံးခ ဘ
ၢ် လ အမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သျံး
မီၤဆါ,ဒ ၢ်ဒ ၢ်စူးအၢ,တၢ ၢ်မီၤမ ဆ
ၢ် ူးမတမၢ ၢ်မီၤပ ီၤမီၤဖူး .
ဒ ၢ်ကလ အ
ၢ် တ ၢ်သ ၢ်ဟသျံးဟအဒတဖ ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်ဒ ၢ်ကလ ၢ်အဖခ ၢ်
•

ပျံးလလ အမီၤဆါပီၤအသျံးလ အထ ၢ်နျံးဲ အပီၤ,လ အပ ၢ်ဃ ၢ်လအပ ဲီၤစ ၢ်တဖ ၢ်,ဘ ျံး,ပီၤဂ ၢ်၀ပ ၢ်ယဲီၤဘ ျံး
စဲအလ ၢ်တဖ ၢ်ဒျံးတ ၢ်နီၤသကျံးလ ၢ်သျံးတ ၢ်ဂီၤမအလ ၢ်အက တ
ဲ ဖ ၢ်

•

တ ၢ်စျံးတ ၢ်ကတီၤမတမ ၢ်တ ၢ်ဂီၤလ အမီၤဆါပီၤအသျံးလ လ ၢ်တ ၢ်ရီၤလီၤအသျံးတဖ အ
ၢ် လီၤဒၢ်သျံးလ တ
ၢ် ၢ်
ကစ ၢ်တဖ ,ၢ် မဲျံးကစလ ၢ်ဆျံးဆျံးဖဟ ၢ်တ ၢ်ကစ ၢ်မတမ ၢ်လ ၢ်ကဆျံးတဖ ၢ်

•

တ ၢ်ကတီၤလီၤတ ၢ်ဖဲကမ ၢ်ရ ၢ်ဖ ၢ်ထ ၢ်အသျံးအလ ၢ်လ အမီၤဆါပီၤအသျံး
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တ ၢ်စျံးတ ၢ်ကတီၤလ အမီၤတရတပါတ ၢ်လ ကမ ၢ်အလ ၢ်အက ဲတခါ,ဒၢ်သျံးဒျံးက ျံးတခါ,တ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤအ
လ ၢ်တခါ,ဖကရ ၢ်,လ ကမ ၢ်တ ၢ်တထ ၢ်ဆ လီၤအလီၤမတမ ၢ်လ ကအပီၤန ၢ်လီၤ

•

တ ၢ်စျံးတ ၢ်ကတီၤပဲီၤတ ၢ်မီၤတရတပါဖတ ၢ်လ ၢ်ခ ၢ်လ ၢ်ကဲအမျံးတဖ ၢ်ခဖ ပီၤလ ၢ်ကဲတ ၢ်ဖတဖ ၢ်,ပီၤက ၢ်က
တ ၢ်တဖ ၢ်,ပီၤနဲ ၢ်ပီၤလ ၢ်ကဲဖမတမ ၢ်ပဒ ၢ်ပပ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လီၤ.

တၢ ၢ်သက ၢ်ပ၀ူးလၢအမီၤဆါပီၤသူးလၢအဒူးသနီၤသူးလၢဒ ၢ်ကလ လ
ၢ် ၢတထီဒါတၢ ၢ်သ ၢ်
တၢ ၢ်သီန ၢ်မၢ ၢ်၀ဒ ၢ်အခါဖလ ၢ်.
RDA ပည ၢ်လီၤ၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကမီၤဘ ၢ်လ ၢ်ဒျံးတီၤသျံးတ ၢ်ဆဲျံးက ျံးဆျံးဲ က ျံးလ အပဲီၤတ ၢ်သဘ ျ့(တ ၢ်သဘ ျ့လ တ ၢ်
ကကတီၤတ ၢ်)ဒျံးခဲျံးယ လ
ၢ် တ ၢ်ကအ ၢ်ဆျံးပဲီၤတ ၢ်သဘ ျ့၀ဲဒ ဒ
ၢ် ျံးဒ ၢ်ကလ အ
ၢ် တ ၢ်သ ၢ်ဟသျံးဟန ၢ်လီၤ. RDA
စျံး၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်တထဒါ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သတဖ ၢ်ဖဲအ၀ဲသ ၢ်ဘ ၣ်တ "မီၤအီ
ၣ်
ီၤပီၤတၢ ၢ်အ ၢ်ဒူးီ အဂၢ ၢ်
အခၢူးဒီူးအ ၢ်ဒူးီ တၢ ၢ်စၢ ၢ်တၢ ၢ်န လ
ၢ် ၢအဂီၤတခါ"လ တ ၢ်ဂ ၢ်ဒၢ်အ
•

မၢ ၢ်ဒလီၤအတၢ ၢ်မီၤမတမၢ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထီ ၢ်တခါ-အဒန ၢ်တ ၢ်ဂဲီၤဒတခါလ အမ ၢ်တ ၢ်ဆါပီၤအသျံးလ အဒျံးသ
နီၤထ ၢ်အသျံးလ ဒ ၢ်ကလ ၢ်အဖခ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်သ ၢ်ပ ၢ်သျံးတဖ လ
ၢ် အဘ ၢ်တ ၢ်ထျံးဖ ါထ ၢ်အီၤခဖ ပီၤတဂီၤ
အတကဲ ၢ်ပ၀ျံးန ၢ်လီၤ.

•

မၢ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ,တၢ ၢ်ထူးထီ ၢ်ရီၤလီီၤ,တၢ ၢ်တသကူးမတမၢ ၢ် တၢ ၢ်ကတီၤဂၢ ၢ်လ ၢ်လၢအဘ ၢ်တၢ ၢ်မီၤအီီၤလၢတၢ ၢ်
က ၢ်သက ၢ်ဘ ၢ်မတမၢ ၢ်စအ အ
ၢ် တၢ ၢ်ပည ၢ်နီၢ ၢ်နီၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်-အဒန ၢ်,တ ၢ်တဲသကျံးဒျံးတ ၢ်ကတီၤဂ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်ဃျံး
ကမ ၢ်အဖလစ ၢ်လ အဘ ထ
ၢ် ဒ
ဲ ျံးတ ၢ်သျံးလ ၢ်သျံးက ဃ
ဲ ဖျံးဃမီၤဂ ၢ်၀,လ ၢ်လ ၢ်ထသနအါမီၤဂ ၢ်၀မတမ ၢ်
တ ၢ်ထ ၢ်ဒျံးဖျံးမီၤလီၤဆလ ကရ ၢ်လီၤဆတဖ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်လီၤ.

•

မၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤ၀ဒ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတခါလၢအဖူးမဒီူးအဘ ၢ်၀ဒ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂၢ ၢ်လၢအမၢ ၢ်ကမ ၢၢ ၢ်အတၢ ၢ်သူးစ- အဒန ,ၢ်
တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအဖျံးမတခါလ လ တ
ၢ် ၢ်ကစ ၢ်အပီၤဘ ဃ
ၢ် ျံးဒျံး ဒ က
ၢ် လ ၢ်တ ၢ်မီၤဆါပီၤအသျံးအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤ
တဖ ၢ်န ၢ်လီၤ.

•

မၢ ၢ်တၢ ၢ်ဟ ၢ်ထ ီ တ
ၢ် ၢ ၢ်ထ တ
ၢ် ၢ ၢ်ဆကမ ၢ်လၢအဖူးမတခါ,ဖဲတ ၢ်ဟ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်သျံးအီၤမ ၢ်ပီၤတဂီၤ
အတ ၢ်စ ၢ်တ ၢ်န ၢ်န ၢ်န ၢ်အတ ၢ်ထျံးဖ ါပ ၢ်ဖ ါတခါအခါန ၣ်လံၤ.

ဖနမၢ ၢ်လီၤခီဖ ဘ ၢ်တၢ ၢ်ကၢ ၢ်တလီီၤထီဒါမတမၢ ၢ်ဒ ၢ်ကလ ၢ်အဖီခ တ
ၢ် ၢ ၢ်သ ၢ်ဟသူးဟအခါယ
မီၤတၢ ၢ်မနီၤသလ .ၢ်
နတဲဖ ါထ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်အီၤဒျံးပီၤတဂီၤမတမ ၢ်ပီၤလ အပ ဃ
ၢ် ၢ်တဖ ၢ်အအ ၢ်လီၤလီၤသလီၤ.
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ဖဲတ ၢ်အီၤမ ၢ်တဃဲ ၢ်လီၤဘါလီၤတ ၢ်ဂ ၢ်ဘ ၢ်တခ,မတမ ၢ်နတ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်တမ ၢ်တလီၤလ ကမီၤတ ၢ်အီၤတခ,နမီၤတ ၢ်
ကဒျံးကဒ ၢ်ဆအျံးစတတလယါပီၤကပီၤကညအချံးဲ အယ ၢ်တဖ ၢ်အခ ၢ်မျံးရ ၢ်အအ ၢ်သလီၤ.နအ ၢ်စ ၢ်ကျံးဒျံးပီၤတ
ဂီၤလ အမ ၢ်ပီၤဒၢ်သျံးပ ၢ်ရ,ပီၤကတီၤခဲျံးန ၢ်တ ၢ်မတမ ၢ်ပီၤမီၤတ ၢ်ဖကရ မီၤတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်လ နလ ၢ်န ၢ်လီၤ.
တ ၢ်ကတ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်ဆခ ၢ်မျံးရ ၢ်အအ ၢ်န ၢ်တလ ၢ်ဟ ၢ်အပီၤနတမီၤဘ ၢ်.
နတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်ကလ ၢ်တ ၢ်ကျံးဲ လီၤအီၤန ၢ်လီၤ.ခ ၢ်မျံးရ အ
ၢ်
ၢ်ဒျံးတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်အလ ၢ်တက ၢ်ဒလ နမီၤပဲီၤအီၤသ
တခါဒျံးဆ ကဒါမတမ ၢ်ဖဲျံးစၢ်ကဒါကီၤဆပအ ၢ်မတမ ၢ်နတ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်တခါလ လဖခ ၢ်လ အအ ၢ်လ ပ
ပ ၢ်ယဲီၤဘ ျံးစဲအလီၤသ၀ဲဒ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ.ဖဲနမီၤအ ၢ်ထ ၢ်နတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်လ တ ၢ်ကဲျံးအပီၤမ ၢ်တသဘ ၢ်တခ,ပမီၤစ ီၤ
နီၤသ၀ဲဒ ၢ်လီၤ.
ဒၢ်သျံးနတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်ကတီၤထ ၢ်ထ ၢ်ဘျံးတ ၢ်ပ ၢ်ပန ၢ်အဂ ၢ်တ ၢ်အမျံးအရ ၢ်လ နအဲ ၢ်ဒျံးပ တ
ၢ် ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်အီၤအဂ ၢ်အ
ခ ျံးဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်ဒျံးဘ ၢ်ထဒ
ဲ ျံးတ ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါလ အမီၤကမ ၢ်တ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သဒျံးနကဘ ဟ
ၢ်
ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ီၤလီၤတ ၢ်
လီၤဆဲျံးအလ အပဲီၤဘ ဃ
ၢ် ျံးနတ ၢ်ဆျံးထ ၢ်လ အပ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်မနီၤကဲထ ၢ်တ ၢ်အသျံးလဲ ၢ်,ကဲထ ၢ်ဖဲလဲ ၢ်ဒျံးအခါဖဲ
လဲ ၢ်ဒျံးမ ၢ်မတီၤပ ဃ
ၢ် ၢ်လဲ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ.
တ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်တခါတ ၢ်တ ထ
ၢ်
ၢ်အီၤလ က ၢ်တခါလ ၢ်လ ၢ်အပီၤသန ၢ်လီၤ.ဖဲနမ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်ပီၤက ျံးထတ ၢ်တဂီၤမတ
မ ၢ် ပီၤကတီၤက ျံးထတ ၢ်တဂီၤအခါ,ပရဲ ၢ်က ဲီၤန ၢ်တ ၢ်အီၤသလီၤ.

မၢ ၢ်ယမီၤနၢ ၢ်အါထီ တ
ၢ် ၢ ၢ်ဂၢ ၢ်တၢ ၢ်က ီၤသလၢတၢ ၢ်လီၢ ၢ်ဖလ .ၢ်
အျံးစတတလယါပီၤကပီၤကညအခဲျံးအယ ၢ်အခ ၢ်မျံးရ ၢ်အတ ၢ်ဆဲျံးက ျံးလီၤတ ၢ်လီၤဆဲျံးတဖ မ
ၢ် ၢ်၀ဲလီတစ
ထက ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ီၤအတ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤ- 1300 656 419 မတမ ၢ် (02) 9284 9888
TTY: 1800 620 241 (ကျံးကလအီၤ)
ဖဲျံးစၢ်- (02) 9284 9611
လ ၢ်ပရၢတၢူး
GPO Box 5218
Sydney NSW 2001
လီအပ ယ
ၢ် ီၤအဖီ ခ ၢ်
အမလၢ်- infoservice@humanrights.gov.au
ပ ၢ်ယဲီၤဘ ျံးစ-ဲ www.humanrights.gov.au
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နမီၤတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်လ လအပ ၢ်ယဲီၤအဖခ ၢ်တခါသလီၤ
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.
ဖဲနန ၢ်တအ မတမ ၢ်အ ၢ်ဒျံးတ ၢ်န ၢ်ဟအတ ၢ်ဟျံးဂ ၢ်ဟျံးဂီၤန ၢ်နဆဲျံးက ျံးပီၤသခဖ TTY လ လတဲစ 1800 620 241
န ၢ်သလီၤ. ဖဲနမ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ် Auslan ပီၤကတီၤက ျံးထတ ၢ်တဂီၤအခါ,ပရဲ ၢ်က ဲီၤ န ၢ်နီၤသ၀ဲဒ ၢ်လီၤ.
ဖဲနမဲ ၢ်ခ တထ ၢ်တ ၢ်မတမ ၢ်အ ၢ်ဒျံးတ ၢ်ထ ၢ်အတ ၢ်ကတ ၢ်ခဲတခါန ၢ်ပဟ ၢ်နီၤဒျံးတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ီၤလ က ၢ်ဂီၤအဂီၤတဖ ၢ်
ဒၢ်တ ၢ်ဃထ ၢ်အ ၢ်အသျံးအဖခ ၢ်သ၀ဲဒ ၢ်န ၢ်လီၤ.

တၢ ၢ်ဆူးက ူးဆူးက ၢအလီၢ ၢ်အဂီၤလၢဒ ၢ်ကလ ၢ်တၢ ၢ်သ ၢ်ဟသူးဟအတၢ ၢ်ကဒူးကဒၢ ၢ်တဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်
ဖဲနမ ၢ်သ ၢ်က ၢ်သျံးဂီၤဘ ဃ
ၢ် ျံးမဒယ ၢ်အတ ၢ်ကဲျံး,တ ၢ်ရီၤလီၤမတမ ၢ်လအပ ၢ်ယဲီၤအဖခ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်လ အမီၤတမ ၢ်သျံး
တဖ ၢ်န ,ၢ် နတ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်ဆအျံးစတတလယါတ ၢ်ဆဲျံးက ျံးဆဲျံးက ဒျံးမဒယ ၢ်ပီၤန ၢ်စန ၢ်ကမီၤ(ACMA)အ
အ ၢ်သ၀ဲ,လ တ ၢ်က ၢ်ည ၢ်တ ၢ်အဂ ၢ်အ၀အဂ ၢ်ဆ အီၤဆတ ၢ်က ၢ်ည ၢ်အတီၤပတ ၢ်တဖ ၢ်အကမျံးတ ၢ်မ ၢ်ပ ၢ်အအ ၢ်
သ၀ဲ,မတမ ၢ်ဆအျံးစတတလယါတ ၢ်ဘျံးဘ ရ
ၢ် ီၤလီၤတ ၢ်ကစ အ
ၢ် က ၢ်ကျံးကရ လ လ ၢ်တ ၢ်ကစ ၢ်အတ ၢ်ကဲျံးတဖ ၢ်
အဂ ၢ်သလီၤ. နဟ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်ဆအဲျံးဒထ ၢ်မတမ ၢ်မဲနက ၢ်လ အဘ ၢ်ထဒ
ဲ ျံးမဒယ ၢ်တ ၢ်ကရ ကရန သ
ၢ်
လီၤ.
ဖဲနမ ၢ်သ ၢ်က ၢ်သျံးဂီၤဘ ဃ
ၢ် ျံးဒျံးတ ၢ်ပ ၢ်သျံးပ ၢ်သျံးလ အဒျံးကဲထ ၢ်တ ၢ်သျံးတမ ၢ်တလီၤလ အဟဲလ ဟ ၢ်ခ ၢ်ဟ ၢ်
ဃ ီၤတဖ ၢ်န ,ၢ် နလဲီၤဃီၤဆပီၤတ၀ တ ၢ်တတ ၢ်တတ ၢ်အလ ၢ်ခ ၢ်သျံး(Community Justice Centre)လ တ ၢ်ကမီၤ
စ ီၤဃဲ ၢ်လီၤဘါလီၤတ ၢ်ဂ ၢ်ကတ ဖ ၢ်,မတမ ၢ်၀ဲီၤက ီၤလ ဟ ၢ်ဃတ ၢ်အ ၢ်တ ၢ်ဆျံးဂ ၢ်၀ဖဲနမ ၢ်အ ၢ်ဆျံးလ ကမ ၢ်အ
တ ၢ်အ ၢ်တ ၢ်ဆျံးအလ ၢ်အခါန လ
ၢ် ီၤ.
ဖနမၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်မီၤပ ီၤနီၤဒီူးတၢ ၢ်စဆ ၢ်ခီ ၢ်တကူးမတမၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤဆူးမီၤဆါနီၤနူးနူးကလ အ
ၢ် ခါန ၢ်လီၤဘ ၢ်ဆပၢီၤကီၢ ၢ်
အအ ၢ်တကၢ ၢ်.

ထီရီီၤသစူးအတၢ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖူး
ဖဲနမ ၢ်ဆကမ ထ
ၢ်
ၢ်လ တ ၢ်ကမီၤတ ၢ်ကဒျံးကဒ ၢ်တခါအခါန ,ၢ် နကအဲ ၢ်ဒျံးမီၤန ၢ်သဲစျံးအတ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်မတမ ၢ်ဆဲျံး
က ျံးဘ ၢ်နပီၤမီၤတ ၢ်ဖကရ တက ၢ်. ပီၤတ၀ သဲစျံးအတ ၢ်ဖျံးတ ၢ်မီၤတဖ ၢ်ဟ ၢ်ကလ၀ဲဒ တ
ၢ် ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖျံး
တဖ လ
ၢ် အဘ ၢ်ဃျံးဒျံးတ ၢ်က ၢ်တလီၤထဒါဒျံးတ ၢ်မီၤတရတပါသ၀ဲဒ ၢ်န ၢ်လီၤ.တ ၢ်ဆဲျံးက ျံးလီၤတ ၢ်လီၤဆဲျံးတဖ ၢ်
လ နပီၤတ၀ သဲစျံးအလ ၢ်ခ ၢ်သျံးလ အဘျံးကတ ၢ်ဒျံးနီၤန န
ၢ် ထ ၢ်န ၢ်အီၤသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲ
www.naclc.org.au/directory န ၢ်လီၤ.
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တၢ ၢ်ဘူးဘ ၢ်သ ၢ်ညါတၢ ၢ်ဂၢ ၢ်တၢ ၢ်က ီၤလၢတၢ ၢ်ဂၢ ၢ်နီၢ ၢ်နီၢ ၢ်တခါအီၤအပီၤန ထ
ၢ် ဒ ၢ်အတၢ ၢ်တ ပ
ၢ် ၢ်မၢ ၢ်တၢ ၢ်န ၢ်က တခါန ၢ်လီၤီ .
တၢ ၢ်အီၤတကကၢူးတဘ ၢ်၀ဒ ၢ်လၢသစူးအတၢ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်အဂီၢ ၢ်ဘ ၢ်.
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