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တ ၢ်ဂ  ၢ်န  ၢ်န  ၢ်အလ  ၢ်ကဘ  ျံး 

တၢ ၢ်ကဒ ူးကဒ ၢ ၢ်လၢဒ  ူၣ်ကလ  ၢ်ဂ ၢ ၢ်၀ီအတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလီီၤ 

ထဒီါအတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သအီဖီလ ၢ် 

တၢ ၢ်လၢဒ  ၢ်ကလ  ၢ်ဂ ၢ ၢ်၀ီအတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလီီၤထဒီါအတၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သစီ ူးတၢ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်မန ီၤလ  ၢ်.  

ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်ဂ  ၢ်၀ အတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါအတ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ  (Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (the RDA) 

န   ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်မီၤထ ဒါတ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ ဖဲနဘ ၢ်တ ၢ်ရ  နီၤပ ဲီၤတ ၢ်တတ တတတ ၢ်မ  ၢ်လ နဒ  ၢ်ကလ  ၢ်,နဖ ျံးည ၢ်အလ ဲ ၢ်,တ ၢ်ဟဲလ ီၤ

စ ီၤ,ထ က  ၢ်မ တမ  ၢ် ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အ တ ၢ်ခ  ၢ်ထ ျံးခ  ၢ်ဘ မ တမ  ၢ်တ ၢ်သ ျံးလ  ၢ်သ ျံးက ဲဃ ဖ ျံးဃ မီၤအတ ၢ်အ  ၢ်သျံးန   ၢ်လ ီၤ.  

တ ၢ်အ ီၤဒ ျံးကဲထ  ၢ်ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်တ ၢ်သ  ၢ်ဟ သျံးဟ န   ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်ထ ဒါတ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ န   ၢ်လ ီၤ. 

မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်သ တၢ ၢ်သ  ၢ်တၢ ၢ်သတီခါအ ီၤသ လၢအခါဖ လ  ၢ်.  

နသ ၀ဲဒ ၢ် RDAလ တ ၢ်ကမီၤန   ၢ်တ ၢ်ရ  လ  ၢ်မီၤဘ ၢ်တ ၢ်လ အတ အတတ ၢ်လ ကမ   ၢ်အ တ ၢ်အ  ၢ်မ အ  ၢ်ဂဲီၤ 

အါမ ီၤအပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ- 

• တၢ ၢ်ဖ ူးတၢ ၢ်မီၤ-တ ၢ်မီၤန   ၢ်တ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤတခါ,တ ၢ်ဘ  ဒ ျံးတ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ တဖ ၢ်လ တ ၢ်မီၤတခါ,တ ၢ်မီၤလ  

မီၤဒ ျံးတခါ,တ ၢ်သ ျံးထ ထ  ၢ်လ  ၢ်လီၤတခါတ ၢ်ထ ျံးက   ၢ်အ ီၤန   ၢ်လ ီၤ. 

• တၢ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ -တ ၢ်သသ န  ၢ်လ ီၤသျံးမ တမ  ၢ်တ ၢ်မီၤလ တ ၢ်လ ကမ   ၢ်မ တမ  ၢ်တမ  ၢ်ကမ   ၢ်အက  ,ခ လ  ၢ် 

မ တမ  ၢ်ဖ  ၢ်စ မ ီၤတဖ   ၢ်အပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ.  

• တၢ ၢ်အ  ၢ်တၢ ၢ်ဆ ူးအလၢီ ၢ်အက  -တ ၢ်ဒ ျံးလဲမ တမ  ၢ်တ ၢ်ပ  ီၤဟ  ၢ်မ တမ  ၢ် ဟ  ၢ်ဒ ျံးဖ   ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

• တၢ ၢ်မီၤန  ၢ ၢ်မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်သ တၢ ၢ်မီၤစၢီၤအတၢ ၢ်ဖ ူးတၢ ၢ်မီၤတဖ ၢ်-အဒ ဒၢ်သ ျံးစ တ ျံးမ တမ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်က ီၤ,တ ၢ်မီၤစ ီၤ 

အတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်အ ီၤခ ဖ  ပဒ  ၢ်အ၀ဲီၤက  ီၤတဖ ၢ်,တ ၢ်တ ထ  ၢ်ဆ  လ ီၤမ တမ  ၢ်လ တဲစ တ ၢ်

ဆျဲံးက  ျံးအတ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤတဖ ၢ်,ကသ  ၢ်သရ ၢ်တဖ ၢ်မ တမ  ၢ်ပ ီၤမီၤကီၤတ ၢ်ဖ တဖ ၢ်,တ ၢ်မီၤစ ီၤ

အတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်အ ီၤခ ဖ  တ ၢ်အ  ၢ်က ျံးတဖ ၢ်,က ျံးတဖ ၢ်မ တမ  ၢ်တ ၢ်မ  ၢ်လီၤသျံးခ အလ  ၢ်

အက ဲတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  
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• တၢ ၢ်သ ကမ ၢၢ ၢ်အလၢီ ၢ်အက  တဖ ၢ်-အဒ ဒၢ်သ ျံးဖ ကရ  ၢ်တဖ ၢ်,ပဒ  ၢ်အ၀ဲီၤဒ ျံးတဖ ၢ်,တ ၢ်အ  ၢ်အက ျံးတဖ ၢ်, 

ဟ  ၢ်ဒ တဲဖ ၢ်ဒ ျံးက ျံးရ ဖ   ၢ်အလ  ၢ်အက ဲတဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်လၢဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အတၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလီီၤထဒီါစ ူးတၢ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်မန ီၤလ  ၢ်.  

ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်တ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါကဲထ  ၢ်ဖဲပ ီၤတဂီၤဘ ၢ်တ ၢ်ရ  အ ီၤတမ  ၢ်တလီၤထသဲ ျံးပ ီၤအဂီၤတဂီၤလ တ ၢ်အ  ၢ်သျံး

တခါဃ အပ ီၤမ  ၢ်လ အ၀ဲသ  ၢ်အဒ  ၢ်ကလ  ၢ်,အဖ ျံးအည ၢ်အလ ဲ ၢ်,အတ ၢ်ဟဲလ ီၤစ ီၤဟဲလ ီၤသ  ဲၢ်,ထ က  ၢ်မ တမ  ၢ်ကလ  ၢ်

ဒ  ၢ်အခ  ၢ်ထ ျံးခ  ၢ်ဘ မ တမ  ၢ် တ ၢ်သ ျံးလ  ၢ်သ ျံးက ဲဃ ဖ ျံးဃ မီၤအတ ၢ်အ  ၢ်သျံးန   ၢ်လ ီၤ.  အဒ န   ၢ်,ပ ီၤဖ ျံးမီၤဒ ျံးလဲဟ  ၢ်ဃ  

သမ ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ကဒ ျံးလဲန   ၢ်ပ ီၤတဂီၤဒ ျံးဟ  ၢ်ဃ မ  ၢ်လ ပ ီၤတဂီၤန   ၢ်အဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အဃ မ တမ  ၢ်အဖ ျံးအည ၢ်အလ ဲ ၢ်အဃ 

န   ၢ်ဒ ျံးတ ၢ်အ ီၤကဲ၀ဲဒ ၢ်"တ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါလ ီၤလ ီၤ"တခါန   ၢ်လ ီၤ.  

ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါကဲထ  ၢ်စ  ၢ်က ျံးဖဲတ ၢ်ဘ  မ တမ  ၢ်ဖ လစ  ၢ်တခါအ  ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ ပ ီၤက ျံးဂီၤဒျဲံးအဂ  ၢ်သန ၢ်

က ဒ ဘ ၢ်မီၤဟ ျံးပ ီၤလ အဒ  ၢ်ကလ  ၢ်,အဖ ျံးအည ၢ်အလ ဲ ၢ်,တ ၢ်လ ီၤစ ီၤလ ီၤသ  ဲၢ်,ထ ဖ က  ၢ်ဖ မ တမ  ၢ်ကလ  ၢ်ဒ  ၢ်အခ  ၢ်

ထ ျံးခ  ၢ်ဘ မ တမ  ၢ်တ ၢ်သ ျံးလ  ၢ်သ ျံးက ဲီၤဃ ဖ ျံးဃ မီၤအတ ၢ်အ  ၢ်သျံးလ ီၤဆ ဒ ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်လ အပ ဲီၤတ ၢ်တတ တတတ ၢ်န   ၢ် 

လ ီၤ. တ ၢ်အ ီၤတ ၢ်က ျံး၀ဲဒ ၢ်"တ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါလ တလ ီၤလ ီၤဘ  ဘ  " အဒ န   ၢ်,ဖဲခ ပန  ၢ်ကစ ျံးဘ ၢ်ပ ီၤမီၤတ ၢ်ဖ တ 

ဖ ၢ်လ အတဘ ၢ်ဖ   ၢ်ခ  ၢ်ဖ   ၢ်တဖ ၢ်မ တမ  ၢ်တ ၢ်ဖ   ၢ်ခ  ၢ်လ အဂီၤဆ တ ၢ်မီၤအလ  ၢ်န   ၢ်ဘ ၢ်တဘ ၢ်ကမ  ၢ်တ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤ

ထ ဒါလ တလ ီၤလ ီၤဘ  ဘ  ,တ ၢ်အ ံၤမ  ၢ်လ ကမီၤဘ ၢ်ဒ တ ၢ်ပ ဲီၤတ ၢ်တတ တလ ီၤလ ပ ီၤလ အအ  ၢ်ဟဲ၀ဲဒ ၢ်လ ဒ  ၢ်က

လ  ၢ်,ကလ  ၢ်ဒ  ၢ်အတ ၢ်အ  ၢ်အသျံးအဂီၤတန ီၤအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.   

တၢ ၢ်လၢဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အတၢ ၢ်သ  ၢ်ဟ သူးဟ စ ူးတၢ ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်မန ီၤလ  ၢ်.  

တ ၢ်အ ီၤမ  ၢ်တ ၢ်မီၤကမ ၢ်ထ ဒါတ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ ဖဲမီၤတ ၢ်တမ ီၤမ ီၤလ ကမ   ၢ်အက ါလ အဒ ျံးသန  ီၤထ  ၢ်သျံးလ ပ ီၤတဂီၤ

မ တမ  ၢ်ပ ီၤတဒ  ၢ်အအဒ  ၢ်ကလ  ၢ်,ဖ ျံးည ၢ်အလ ဲ ၢ်,ထ ဖ က  ၢ်ဖ မ တမ  ၢ်ကလ  ၢ်ဒ  ၢ်အခ  ၢ်ထ ျံးခ  ၢ်ဘ လ အမ  ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သ ျံး 

မီၤဆါ,ဒ  ၢ်ဒ   ၢ်စ ူးအၢ,တၢ ၢ်မီၤမ  ၢ်ဆ ူးမ တမ ၢ ၢ်မီၤပ  ီၤမီၤဖ ူး . 

ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အတ ၢ်သ  ၢ်ဟ သျံးဟ အဒ တဖ ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အဖ ခ  ၢ် 

• ပ ျံးလ လ အမီၤဆါပ ီၤအသျံးလ အ ထ  ၢ်နျဲံးအပ ီၤ,လ အပ ၢ်ဃ  ၢ်လ အပ ဲီၤစ  ၢ်တဖ ၢ်,ဘ  ျံး,ပ ီၤဂ  ၢ်၀ ပ  ၢ်ယဲီၤဘ ျံး

စဲအလ  ၢ်တဖ ၢ်ဒ ျံးတ ၢ်န ီၤသက ျံးလ  ၢ်သျံးတ ၢ်ဂ ီၤမ အလ  ၢ်အက တဲဖ ၢ် 

• တ ၢ်စ ျံးတ ၢ်ကတ ီၤမ တမ  ၢ်တ ၢ်ဂ ီၤလ အမီၤဆါပ ီၤအသျံးလ လ  ၢ်တ ၢ်ရီၤလ ီၤအသျံးတဖ ၢ်အလ ီၤဒၢ်သ ျံးလ  ၢ်တ ၢ်

ကစ  ၢ်တဖ ၢ်,မဲျံးကစ လ  ၢ်ဆ ျံးဆ ျံးဖ ဟ  ၢ်တ ၢ်ကစ  ၢ်မ တမ  ၢ်လ  ၢ်က ဆ ျံးတဖ ၢ် 

• တ ၢ်ကတ ီၤလ ီၤတ ၢ်ဖဲကမ   ၢ်ရ  ၢ်ဖ   ၢ်ထ  ၢ်အသျံးအလ  ၢ်လ အမီၤဆါပ ီၤအသျံး 
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• တ ၢ်စ ျံးတ ၢ်ကတ ီၤလ အမီၤတရ တပါတ ၢ်လ ကမ   ၢ်အလ  ၢ်အက ဲတခါ,ဒၢ်သ ျံးဒ ျံးက ျံးတခါ,တ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤအ

လ  ၢ်တခါ,ဖ ကရ  ၢ်,လ ကမ   ၢ်တ ၢ်တ ထ  ၢ်ဆ  လ ီၤအလ ီၤမ တမ  ၢ်လ က  အပ ီၤန   ၢ်လ ီၤ 

• တ ၢ်စ ျံးတ ၢ်ကတ ီၤပ ဲီၤတ ၢ်မီၤတရ တပါဖ တ ၢ်လ  ၢ်ခ  ၢ်လ  ၢ်က ဲအမ ျံးတဖ ၢ်ခ ဖ  ပ ီၤလ  ၢ်က ဲတ ၢ်ဖ တဖ ၢ်,ပ ီၤက  ၢ်က 

တ ၢ်တဖ ၢ်,ပ ီၤန ဲၢ်ပ ီၤလ  ၢ်က ဲဖ မ တမ  ၢ်ပဒ  ၢ်ပပ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်သက  ၢ်ပ၀ူးလၢအမီၤဆါပ ီၤသူးလၢအဒ ူးသန  ီၤသူးလၢဒ  ၢ်ကလ  ၢ်လၢတထဒီါတၢ ၢ်သ  ၢ်

တၢ ၢ်သနီ   ၢ်မ ၢ ၢ်၀ ဒ ၢ်အခါဖ လ  ၢ်. 

RDA ပည  ၢ်လ ီၤ၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကမီၤဘ ၢ်လ  ၢ်ဒ ျံးတ ီၤသ ျံးတ ၢ်ဆျဲံးက  ျံးဆျဲံးက  ျံးလ အပ ဲီၤတ ၢ်သဘ ျ့(တ ၢ်သဘ ျ့လ တ ၢ် 

ကကတ ီၤတ ၢ်)ဒ ျံးခ ဲျံးယ ၢ်လ တ ၢ်ကအ  ၢ်ဆ ျံးပ ဲီၤတ ၢ်သဘ ျ့၀ဲဒ ၢ်ဒ ျံးဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အတ ၢ်သ  ၢ်ဟ သျံးဟ န   ၢ်လ ီၤ. RDA 

စ ျံး၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်တထ ဒါ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ တဖ ၢ်ဖဲအ၀ဲသ  ၢ်ဘ ၣ်တ ၣ်"မီၤအီီၤပ  ီၤတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒူီးအဂ ၢ ၢ်

အခၢူးဒူီးအ  ၢ်ဒူီးတၢ ၢ်စ ၢ ၢ်တၢ ၢ်န ၢ်လၢအဂ ီၤတခါ"လ တ ၢ်ဂ  ၢ်ဒၢ်အ 

• မ ၢ ၢ်ဒ  လီၤအတၢ ၢ်မီၤမ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ ီၢ်တခါ-အဒ န   ၢ်တ ၢ်ဂဲီၤဒ တခါလ အမ  ၢ်တ ၢ်ဆါပ ီၤအသျံးလ အဒ ျံးသ 

န  ီၤထ  ၢ်အသျံးလ ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အဖ ခ  ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်သ  ၢ်ပ ၢ်သျံးတဖ ၢ်လ အဘ ၢ်တ ၢ်ထ ျံးဖ ါထ  ၢ်အ ီၤခ ဖ  ပ ီၤတဂီၤ

အတကဲ ၢ်ပ၀ျံးန   ၢ်လ ီၤ.   

• မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ,တၢ ၢ်ထ ူးထ ီၢ်ရီၤလီီၤ,တၢ ၢ်တ သက ူးမ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ကတ ီၤဂ ၢ ၢ်လ  ၢ်လၢအဘ ၢ်တၢ ၢ်မီၤအီီၤလၢတၢ ၢ် 

က  ၢ်သ က  ၢ်ဘ ၢ်မ တမ ၢ ၢ်စ အ  ၢ်အတၢ ၢ်ပည  ၢ်နီၢ ၢ်နီၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်-အဒ န   ၢ်,တ ၢ်တဲသက ျံးဒ ျံးတ ၢ်ကတ ီၤဂ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်ဃျံး 

ကမ   ၢ်အဖ လစ  ၢ်လ အဘ ၢ်ထ ဒဲ ျံးတ ၢ်သ ျံးလ  ၢ်သ ျံးက ဲဃ ဖ ျံးဃ မီၤဂ  ၢ်၀ ,လ  ၢ်လ ၢ်ထ သန အါမ ီၤဂ  ၢ်၀ မ တမ  ၢ်

တ ၢ်ထ  ၢ်ဒ ျံးဖ ျံးမီၤလ ီၤဆ လ ကရ  ၢ်လ ီၤဆ တဖ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

• မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤ၀ ဒ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတခါလၢအဖ ူးမ ဒူီးအဘ ၢ်၀ ဒ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢအမ ၢ ၢ်ကမ ၢၢ ၢ်အတၢ ၢ်သူးစ - အဒ န   ၢ်, 

တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါအဖ ျံးမ တခါလ လ  ၢ်တ ၢ်ကစ  ၢ်အပ ီၤဘ ၢ်ဃျံးဒ ျံး ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်တ ၢ်မီၤဆါပ ီၤအသျံးအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤ 

တဖ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

• မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဟ  ၢ်ထ ီၢ်တၢ ၢ်ထ  ၢ်တၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်လၢအဖ ူးမ တခါ,ဖဲတ ၢ်ဟ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်သျံးအ ီၤမ  ၢ်ပ ီၤတဂီၤ

အတ ၢ်စ  ၢ်တ ၢ်န ၢ်န  ၢ်န  ၢ်အတ ၢ်ထ ျံးဖ ါပ ၢ်ဖ ါတခါအခါန   ၣ်လ ံၤ. 

ဖ နမ ၢ ၢ်လ ီၤခီဖ  ဘ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်တလီီၤထဒီါမ တမ ၢ ၢ်ဒ  ၢ်ကလ  ၢ်အဖီခ  ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်ဟ သူးဟ အခါယ

မီၤတၢ ၢ်မန ီၤသ လ  ၢ်. 

နတဲဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်အ ီၤဒ ျံးပ ီၤတဂီၤမ တမ  ၢ်ပ ီၤလ အပ ၢ်ဃ  ၢ်တဖ ၢ်အအ  ၢ်လ ီၤလ ီၤသ လ ီၤ. 
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ဖဲတ ၢ်အ ီၤမ  ၢ်တဃ ဲၢ်လ ီၤဘ ါလ ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်ဘ ၢ်တခ ,မ တမ  ၢ်နတ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်တမ  ၢ်တလီၤလ ကမီၤတ ၢ်အ ီၤတခ ,နမီၤတ ၢ်

ကဒ ျံးကဒ  ၢ်ဆ အ ျံးစတတ လယါပ ီၤက ပ ီၤကည အခ ျဲံးအယ ၢ်တဖ ၢ်အခ  ၢ်မ ျံးရ   ၢ်အအ  ၢ်သ လ ီၤ.နအ  ၢ်စ  ၢ်က ျံးဒ ျံးပ ီၤတ 

ဂီၤလ အမ  ၢ်ပ ီၤဒၢ်သ ျံးပ  ၢ်ရ ,ပ ီၤကတ ီၤခဲျံးန   ၢ်တ ၢ်မ တမ  ၢ်ပ ီၤမီၤတ ၢ်ဖ ကရ မီၤတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်လ နလ  ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.  

တ ၢ်ကတ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်ဆ ခ  ၢ်မ ျံးရ   ၢ်အအ  ၢ်န   ၢ်တလ  ၢ်ဟ  ၢ်အပ  ီၤန တမ ီၤဘ ၢ်.   

နတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်ကလ  ၢ်တ ၢ်က ျဲံးလ ီၤအ ီၤန   ၢ်လ ီၤ.ခ  ၢ်မ ျံးရ   ၢ်အ  ၢ်ဒ ျံးတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်အလ  ၢ်တက   ၢ်ဒ လ နမီၤပ ဲီၤအ ီၤသ  

တခါဒ ျံးဆ  ကဒါမ တမ  ၢ်ဖဲျံးစၢ်ကဒါက ီၤဆ ပအ  ၢ်မ တမ  ၢ်နတ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်တခါလ လ ဖ ခ  ၢ်လ အအ  ၢ်လ ပ

ပ  ၢ်ယဲီၤဘ ျံးစဲအလ ီၤသ ၀ဲဒ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.ဖဲနမီၤအ  ၢ်ထ  ၢ်နတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်လ တ ၢ်က ဲျံးအပ ီၤမ  ၢ်တသ ဘ ၢ်တခ ,ပမီၤစ ီၤ 

နီၤသ ၀ဲဒ ၢ်လ ီၤ.  

ဒၢ်သ ျံးနတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်ကတ ီၤထ  ၢ်ထ  ၢ်ဘျံးတ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်အဂ  ၢ်တ ၢ်အမ ျံးအရ ၢ်လ နအ ဲၢ်ဒ ျံးပ ၢ်တ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်အ ီၤအဂ  ၢ်အ

ခ ျံးဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်ဒ ျံးဘ ၢ်ထ ဒဲ ျံးတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါလ အမီၤကမ ၢ်တ ၢ်သ  ၢ်တ ၢ်သ ဒ ျံးနကဘ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤလ ီၤတ  ၢ်

လ ီၤဆျဲံးအလ အပ ဲီၤဘ ၢ်ဃျံးနတ ၢ်ဆ  ျံးထ  ၢ်လ အပ ၢ်ဃ  ၢ်တ ၢ်မန ီၤကဲထ  ၢ်တ  ၢ်အသျံးလဲ ၢ်,ကထဲ  ၢ်ဖဲလဲ ၢ်ဒ ျံးအခါဖဲ

လဲ ၢ်ဒ ျံးမ  ၢ်မတီၤပ ၢ်ဃ  ၢ်လဲ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်တခါတ ၢ်တ  ၢ်ထ  ၢ်အ ီၤလ က   ၢ်တခါလ ၢ်လ ၢ်အပ ီၤသ န   ၢ်လ ီၤ.ဖဲနမ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်ပ ီၤက  ျံးထ တ ၢ်တဂီၤမ တ

မ  ၢ် ပ ီၤကတ ီၤက  ျံးထ တ ၢ်တဂီၤအခါ,ပရဲ ၢ်က ဲီၤန   ၢ်တ ၢ်အ ီၤသ လ ီၤ.  

မ ၢ ၢ်ယမီၤန  ၢ ၢ်အါထ ီၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤသ လၢတၢ ၢ်လၢီ ၢ်ဖ လ  ၢ်. 

အ ျံးစတတ လယါပ ီၤက ပ ီၤကည အခ ဲျံးအယ ၢ်အခ  ၢ်မ ျံးရ   ၢ်အတ ၢ်ဆျဲံးက  ျံးလ ီၤတ  ၢ်လ ီၤဆျဲံးတဖ ၢ်မ  ၢ်၀ဲ- 

လတီ စ  

ထ က  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤအတ ၢ်မီၤစ ီၤအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤ- 1300 656 419 မ တမ  ၢ် (02) 9284 9888 

TTY: 1800 620 241 (က ျံးကလ အ ီၤ) 

ဖဲျံးစၢ်- (02) 9284 9611 

လ  ၢ်ပရၢတၢူး 

 
GPO Box 5218 
Sydney NSW 2001 

လအီပ  ၢ်ယ ီၤအဖီခ  ၢ် 

အ မ လၢ်- infoservice@humanrights.gov.au  

ပ  ၢ်ယဲီၤဘ ျံးစ-ဲ www.humanrights.gov.au  

mailto:infoservice@humanrights.gov.au
http://www.humanrights.gov.au/
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နမီၤတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်လ လ အပ  ၢ်ယဲီၤအဖ ခ  ၢ်တခါသ လ ီၤ  

www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html. 

ဖဲနန ၢ်တအ မ တမ  ၢ်အ  ၢ်ဒ ျံးတ ၢ်န ၢ်ဟ အတ ၢ်ဟျံးဂ  ၢ်ဟျံးဂ ီၤန   ၢ်နဆျဲံးက  ျံးပ ီၤသ ခ ဖ   TTY လ လ တဲစ  1800 620 241 

န   ၢ်သ လ ီၤ. ဖဲနမ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ် Auslan ပ ီၤကတ ီၤက  ျံးထ တ ၢ်တဂီၤအခါ,ပရဲ ၢ်က ဲီၤ န   ၢ်နီၤသ ၀ဲဒ ၢ်လ ီၤ. 

ဖဲနမဲ ၢ်ခ  တထ  ၢ်တ ၢ်မ တမ  ၢ်အ  ၢ်ဒ ျံးတ ၢ်ထ  ၢ်အတ ၢ်က တ ၢ်ခဲတခါန   ၢ်ပဟ  ၢ်နီၤဒ ျံးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ီၤလ က  ၢ်ဂ ီၤအဂီၤတဖ ၢ်

ဒၢ်တ ၢ်ဃ ထ  ၢ်အ  ၢ်အသ ျံးအဖ ခ  ၢ်သ ၀ဲဒ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ. 

တၢ ၢ်ဆ ူးက  ူးဆ ူးက ၢအလၢီ ၢ်အဂီၤလၢဒ  ၢ်ကလ  ၢ်တၢ ၢ်သ  ၢ်ဟ သူးဟ အတၢ ၢ်ကဒ ူးကဒ ၢ ၢ်တဖ ၢ်အဂီၢ ၢ် 

ဖဲနမ  ၢ်သ  ၢ်က  ၢ်သျံးဂ ီၤဘ ၢ်ဃျံးမ ဒယ ၢ်အတ ၢ်က ဲျံး,တ ၢ်ရီၤလ ီၤမ တမ  ၢ်လ အပ  ၢ်ယဲီၤအဖ ခ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်လ အမီၤတမ  ၢ်သျံး

တဖ ၢ်န   ၢ်,နတ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်ဆ အ ျံးစတတ လယါတ ၢ်ဆျဲံးက  ျံးဆျဲံးက  ဒ ျံးမ ဒယ ၢ်ပ ီၤန   ၢ်စ န   ၢ်ကမ ီၤ(ACMA)အ

အ  ၢ်သ ၀ဲ,လ တ ၢ်က   ၢ်ည ၢ်တ ၢ်အဂ  ၢ်အ၀ အဂ  ၢ်ဆ  အ ီၤဆ တ ၢ်က   ၢ်ည ၢ်အတ ီၤပတ  ၢ်တဖ ၢ်အကမ ျံးတ  ၢ်မ  ၢ်ပ  ၢ်အအ  ၢ်

သ ၀ဲ,မ တမ  ၢ်ဆ အ ျံးစတတ လယါတ ၢ်ဘ ျံးဘ ၢ်ရီၤလ ီၤတ ၢ်ကစ  ၢ်အက  ၢ်ကျံးကရ လ လ  ၢ်တ ၢ်ကစ  ၢ်အတ ၢ်က ဲျံးတဖ ၢ်

အဂ  ၢ်သ လ ီၤ. နဟ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်ဆ အျဲံးဒ ထ  ၢ်မ တမ  ၢ်မဲန  က   ၢ်လ အဘ ၢ်ထ ဒဲ ျံးမ ဒယ ၢ်တ ၢ်ကရ ကရ န   ၢ်သ  

လ ီၤ. 

ဖဲနမ  ၢ်သ  ၢ်က  ၢ်သျံးဂ ီၤဘ ၢ်ဃျံးဒ ျံးတ ၢ်ပ ၢ်သျံးပ ၢ်သျံးလ အဒ ျံးကဲထ  ၢ်တ ၢ်သျံးတမ  ၢ်တလီၤလ အဟဲလ ဟ  ၢ်ခ  ၢ်ဟ  ၢ်

ဃ ီၤတဖ ၢ်န   ၢ်,နလဲီၤဃ ီၤဆ ပ ီၤတ၀ တ ၢ်တ တ ၢ်တတ ၢ်အလ  ၢ်ခ  ၢ်သျံး(Community Justice Centre)လ တ ၢ်ကမီၤ 

စ ီၤဃ ဲၢ်လ ီၤဘ ါလ ီၤတ ၢ်ဂ  ၢ်က တ ဖ ၢ်,မ တမ  ၢ်၀ဲီၤက  ီၤလ ဟ  ၢ်ဃ တ ၢ်အ  ၢ်တ ၢ်ဆ ျံးဂ  ၢ်၀ ဖဲနမ  ၢ်အ  ၢ်ဆ ျံးလ ကမ   ၢ်အ 

တ ၢ်အ  ၢ်တ ၢ်ဆ ျံးအလ  ၢ်အခါန   ၢ်လ ီၤ. 

ဖ နမ ၢ ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်မီၤပ  ီၤနီၤဒူီးတၢ ၢ်စ ဆ  ၢ်ခီ ၢ်တကူးမ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်မီၤဆ ူးမီၤဆါနီၤနူးနူးကလ  ၢ်အခါန   ၢ်လ ီၤဘ ၢ်ဆ ပၢီၤကၢီ ၢ်

အအ  ၢ်တက ၢ ၢ်. 

ထရီီီၤသ စူးအတၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖူး 

ဖဲနမ  ၢ်ဆ ကမ  ၢ်ထ  ၢ်လ တ ၢ်ကမီၤတ ၢ်ကဒ ျံးကဒ  ၢ်တခါအခါန   ၢ်,နကအ ဲၢ်ဒ ျံးမီၤန   ၢ်သစဲျံးအတ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်မ တမ  ၢ်ဆျဲံး

က  ျံးဘ ၢ်နပ ီၤမီၤတ ၢ်ဖ ကရ တက  ၢ်. ပ ီၤတ၀ သစဲျံးအတ ၢ်ဖ ျံးတ ၢ်မီၤတဖ ၢ်ဟ  ၢ်ကလ ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖျံး 

တဖ ၢ်လ အဘ ၢ်ဃျံးဒ ျံးတ ၢ်က  ၢ်တလ ီၤထ ဒါဒ ျံးတ ၢ်မီၤတရ တပါသ ၀ဲဒ ၢ်န   ၢ်လ ီၤ.တ ၢ်ဆျဲံးက  ျံးလ ီၤတ  ၢ်လ ီၤဆျဲံးတဖ ၢ် 

လ နပ ီၤတ၀ သစဲျံးအလ  ၢ်ခ  ၢ်သျံးလ အဘ ျံးကတ  ၢ်ဒ ျံးနီၤန   ၢ်နထ  ၢ်န   ၢ်အ ီၤသ ၀ဲဒ ၢ်ဖဲ 

www.naclc.org.au/directory န   ၢ်လ ီၤ.  

http://www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html
http://www.naclc.org.au/directory
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တၢ ၢ်ဘ ူးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါ- 

တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ီၤလၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်နီၢ ၢ်နီၢ ၢ်တခါအ ီၤအပ ီၤန   ၢ်ထ ဒ ၢ်အတၢ ၢ်တ  ၢ်ပ ၢ်မ ၢ ၢ်တၢ ၢ်န  ၢ်က  တခါန   ၢ်လီီၤ. 

တၢ ၢ်အ ီၤတကကၢူးတဘ ၢ်၀ ဒ ၢ်လၢသ စူးအတၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်အဂီၢ ၢ်ဘ ၢ်. 


