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သတင္းပုိ႔တုိင္ၾကားႏုိင္ေသာအျပဳအမူဆိုင္ရာ စီမံခ်က္အၾကာင္း 

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ သတင္းပုိ႔တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာအျပဳအမူဆုိင္ရာ စီမံခ်က္မွ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်ား သို႔မဟုတ္ ေစတနာ့ 
ဝန္ထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ခ့ဲသည့္ ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပမ္းႏိွပ္စက္မႈ၊ မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမႈတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကုိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္မ်ား 
ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္သို႔ သတင္းပုိ႔တိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဌာန္းထားပါသည္။  

ဤစီမံခ်က္၏ရည္ရြည္ခ်က္မွာ ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူမႈတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအေပၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တုံ႔ျပန္ 
ေဆာင္ရြက္ပံုမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ 

ဤစီမံခ်က္အရ - 

 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ၎တို႔၏အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မေလ်ာ္မကန္ ျပဳမူမႈ
တုိ႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္

 အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို ေကာ္မရွင္သို႔ တင္ျပရမည္

 စြပ္စြခဲ်က္မ်ားအေပၚ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မည္သို႔ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေနသည္ကို ေကာ္မရွင္မွ ႀကီးၾကပ္ရမည္

 အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ား၊ ရတဲပ္ဖြဲ႔မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ ေကာ္မရွင္တို႔အခ်င္းခ်င္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
မွ်ေဝေပးရမည္။

အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရာဇဝတ္မႈျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အျပဳအမူမ်ားကို ရသဲို႔ ဆက္လက္သတင္းပုိ႔တိုင္ၾကားရမည္။ ရဌဲာနမွပူးေပါင္းပါဝင္လာပါက 
အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ဆက္လက္စံုစမ္းစစ္ေဆးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရဌဲာနမွ စတင္စံုစမ္း၍ရပါၿပီဟု ေျပာသည့္အခ်ိန္မွသာ စတင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ 

မည္က့ဲသို႔အျပဳအမူမ်ဳိးကို သတင္းပုိ႔တိုင္ၾကားႏုိင္သနည္း။ 

 ကေလးသူငယ္အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ား

 ကေလးသူငယ္အေပၚ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ မေလ်ာ္မကန္ျပဳက်င့္မႈမ်ား

 ကေလးသူငယ္အေပၚ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ  

 ကေလးသူငယ္အား ႀကီးမားေသာ စိတ္ခံစားမႈပုိင္းဆုိင္ရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈျဖစ္ေစႏုိင္သည့္ အျပဳအမူမ်ား

 ကေလးသူငယ္အား သိသိသာသာလ်စ္လ်ဴရႈထားျခင္း

ကေလးငယ္ဟုဆုိရာတြင္ အသက္ 18                                    

သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာ အျပဳအမူအမ်ိဳးအစားမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ပိုမုိသိရွိလိုပါက ေကာ္မရွင္ဝဘ္ဆိုက္ေပၚရိွ  သတင္းပို႔တိုင္ၾကားႏိုင္ေသာအျပဳအမူဆုိင္ရာ 
စီမံခ်က္အၾကာင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ 

ဤစီမံခ်က္သည္ မည္သူတို႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္သနည္း။ 

ဤစီမံခ်က္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆို္င္သည္ - 

 အလုပ္သမားမ်ား

 ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား

 အခ်ိဳ႕ေသာကန္ထရိုက္တာမ်ား

 အဖြဲ႔အစည္းတာဝန္ခံမ်ား

 ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား

 ဘာသာေရးအဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ        အရာရွိမ်ား 

ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမုိသိရွိလိုပါက ေကာ္မရွင္ဝဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြက္ သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။ 

Burmese
Reportable Conduct Scheme
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အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏တာဝန္မ်ားမွာ အဘယ္နည္း။ 

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ေခါင္းေဆာင္သည္ စီမံခ်က္မွသတ္မွတ္ေပးထားေသာ တာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ဥပေဒအရ တာဝန္ရွိသည္။ 
အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၏ေခါင္းေဆာင္ဆိုသည္မွာ - 

 အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္

 အဖြဲ႔အစည္း၏ အႀကီးဆံုးအရာရွိ

 အဖြဲ႔အစည္းမွာ ဗစ္တိုးရီးယားအစိုးရဌာနတစ္ခုျဖစ္လွ်င္ အတြင္းေရးမွဴး

အဖြဲ႔အစည္းတြင္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္၊ အႀကီးဆံုးအရာရွိ သို႔မဟုတ္ ထိုရာထူးအဆင့္ရွိသူတစ္ဦးမရိွလွ်င္ ၎တို႔အေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးကုိ 
အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏုိင္သည္။ ယင္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို ေကာ္မရွင္ဝဘ္ဆိုက္ေပၚရွိ အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးအမည္စာရင္းတင္သြင္းျခင္း 
ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွ ရယူႏိုင္သည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ - 

 ကေလးသူငယ္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္

 အဖြဲ႔အစည္းတြင္ တိုင္ၾကားမႈ သို႔မဟုတ္ စြပ္စြမဲႈမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

သင့္အဖြဲ႔အစည္း၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူအား ကြဲကြျဲပားျပားမသိပါက အကူအညီရယူရန္ ေကာ္မရွင္သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ 

အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္သည္ မည္သည္တုိ႔ကို လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 

အေၾကာင္းၾကားပါ 

စြပ္စြခဲ်က္တစ္ခုကို စတင္သိ႐ွိၿပီးေနာက္ ရံုးဖြင့္ရက္ 3                                        

စံုစမ္းစစ္ေဆးပါ 

 စြပ္စြခဲ်က္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးပါ

 စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္းကို မည္သူလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ေကာ္မရွင္ကို ေျပာျပပါ

 ကေလးသူငယ္မ်ားႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္သည့္ အႏၱရာယ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းပါ

ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား ေပးပို႔ပါ 

စြပ္စြခဲ်က္တစ္ခုကို သိ႐ွိၿပီးသည့္ေန႔မွစ၍ ျပကၡဒိန္ရက္ 30 အတြင္း ေကာ္မရွင္သို႔ အေသးစိတ္ေနာက္ဆံုးရ 
သတင္းမ်ား ေပးပို႔ပါ။ 

ေနာက္ဆုံးရလဒ္မ်ား 

စုံစမ္းမႈရလဒ္၊ အဖြဲ႔အစည္းမွ ေနာက္ထပ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အရာႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းတို႔အား 
ေကာ္မရွင္အား ေျပာျပပါ။ 

အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးသည္ ရံုးဖြင့္ရက္ 3   ္ ႏွင့္ ျပကၡဒိန္ရက္ 30    အတြင္း အေၾကာင္းၾကားရမည္ဟူေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာ
ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ႐ိွပါက ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္္ေသာျပစ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

အဖြဲ႔အစည္းေခါင္းေဆာင္၏ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝဘ္ဆိုက္တြင္ ရယူႏိုင္သည္။ 

အကူအညီရ႐ိွႏိုင္သည့္ ေနရာ 

သင့္အေနျဖင့္ ေကာ္မရွင္သို႔ ေအာက္ပါတို႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္ - 

 တယ္လီဖုန္း - (03) 8601 5281

 အီးေမးလ္ - contact@ccyp.vic.gov.au

ေကာ္မရွင္၏ဝဘ္ဆိုက္ျဖစ္ေသာ - www.ccyp.vic.gov.au တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိရယူႏိုင္သည္။ 

စကားျပန္တစ္ဦးလိုအပ္ပါက ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈထံ ဖုန္း 13 14 50                                                 
               03 8601 5281 သို႔ ဆက္သြယ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။ 
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