
Burmese 
 

Information sheet 13 - 
Workers and Volunteers 

and the Reportable Conduct Scheme 

 

အချက်အလက်  စာရွက်   13  

အလုပ်သမာားမျာား၊  စစတနာာ့ဝန်ထမ်ားမျာားနငှာ့ ် 

တ ငုက်ကာားန ငုစ်သာ  အပပြုအမူဆ ုငရ်ာ  စီမံက န်ား 

 

 

စာမျက်န ာ 1 / 9  (03) 8601 5281  contact@ccyp.vic.gov.au  ccyp.vic.gov.au  
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ရည်ရွယ်ချက် 

ဤအချက်အလက်  စာရွက၏်  ရည်ရွယခ်ျကမ် ာ  

အလ ပ်သမာုံးမျာုံးန ငဲ့ ် နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံး (သင)်  

အတွက် အထ ုံးသဖြငဲ့ ်သငသ်ည် တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

စွပစ်ွ ချက်တွင ် စပွ်စွ ခ ရသ  ဖြစလ်ျှင ် 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ ဆိ ငရ်ာ  စမီ ကိ ု်ံး  

(စီမ ကိ ု်ံး)  အနကကာငု်ံး လမ်ုံးညွှ မ်ှု  နပုံးရ  ် ဖြစ်သည်။ 

တ ငုက်ကာားန ငုစ်သာ အပပြုအမူဆ ုငရ်ာ  

စီမံက န်ားအစကကာငာ်း 

ဤစီမ ကိ ု်ံးသည်  အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံး၏  

အလ ပ်သမာုံးမျာုံးန ငဲ့ ် နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံးက  

ကနလုံးသ ငယ်  န ပိ်စက်ညှဉုံးပ ု်ံးမှုန ငဲ့ ် 

ဂရ မစိ ကဘ် ပစထ်ာုံးမှုဆိ ငရ်ာ  စပွ်စွ ချက်မျာုံးကိ   

တ  ဲ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှုမျာုံး  ပိ မိ နကာငု်ံးမွ န်စရ  ် 

ရည်ရွယ်သည်။  ဤစမီ က ို်ံးကိ  2005- ကနလုံးသ ငယ ်

ဘဝသာယာနပျာ်ရွှငန်ရုံးန ငဲ့ ်နဘုံးကငု်ံးနရုံး 

အကဥ်ပနဒ  က  ချမ တသ်ည်။ 

စီမ ကိ ု်ံးအရ အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံး၏  

အကကီုံးအက မျာုံးသည် ၎ငု်ံးတိ ဲ့၏ အလ ပ်သမာုံးမျာုံးန ငဲ့ ် 

နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံးအာုံး  ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ် 

ပတသ်ကန်သာ အဖပြုအမ   

အမျိြုုံးအစာုံးအချိြုွဲ့ န ငဲ့ဆိ် ငန်သာ  

စွပစ်ွ ချက်မျာုံးအနကကာငု်ံး  ကနလုံးသ ငယ်န ငဲ့ ် 

လ ငယ်မျာုံးဆိ ငရ်ာ  နကာမ်ရ င ်(နကာ်မရ င)် ကိ   

အနကကာငု်ံးကကာုံးရမည်။ 

အကယ်၍  နအာက်ပါအချက်အလက်တိ ဲ့န ငဲ့ ် 

ကိ က်ညီလျှငပ်င ်အလ ပသ်မာုံးမျာုံးန ငဲ့ ် 

နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံးန ငဲ့ပ်တ်သက်နသာ  

စွပစ်ွ ချက်မျာုံးကိ  အစီရငခ် ရမည်- 

• ၎ငု်ံးတိ ဲ့  အလ ပ်၏  တစ်စတ်ိတစပ်ိ ငု်ံးအန ဖြငဲ့ ် 

ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ်တိ က်ရိ က်  ထိနတွွဲ့ မှု  

မရ လိျှငပ်င ်

• အဖပြုအမ သည် အလ ပခ် ဲ့ထ်ာုံးစဉ ကာလအတွငု်ံး  

သိ ဲ့မဟ တ်  ထိ ကာလဖပငပ်တွင ်ဖြစပ်ွာုံးခ ဲ့လျှငပ်င။် 

ထိ အခါ အြွ ွဲ့အစည်ုံး အကကီုံးအက မျာုံးသည်  

ဤစွပစ်ွ ချကမ်ျာုံးကိ  စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးရမည်။ 

ဤစီမံက န်ားတငွ ် မည်သညာ့် အလုပ်သမာားနငှာ့ ်

စစတနာာ့ဝန်ထမ်ား အမျ ြုားအစာားမျာား  

အကျံြုားဝငသ်နည်ား။ 

ဤစီမ ကိ ု်ံးသည်  နအာက်ပါတိ ဲ့အပါအဝင ် 

စီမ ကိ ု်ံးတွင ်အကျ ြုုံးဝငန်သာ အြွ ွဲ့အစည်ုံးတစခ် က  

အလ ပ်ခ ဲ့ထ်ာုံးနသာ  သိ ဲ့မဟ တ်  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးတစ်ခ အတွက်  နဆာငရွ်ကန်ပုံးန နသာ  

အသက်  18  န စန်ကျာသ်ညဲ့်  ပ ဂ္ိြုလ်မ  သ်မျှ၏  

အဖပြုအမ အနပေါ် သက်နရာက်သည်- 

• နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံး၊  စာချြုပ်ချြုပ်ဆိ ထာုံးသ ၊  ရ  ုံး  

အကကီုံးပိ ငု်ံးအရာရ ၊ိ  အရာရ ိ  သိ ဲ့မဟ တ်  

အဖခာုံးရာထ ုံး အပါအဝင ်ဝ န်ဆာငမ်ှုမျာုံးနပုံးရ  ် 

စီမ ကိ ု်ံးတွင ်ပါဝငန်သာ  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးတစ်ခ အတွက်  

တိ က်ရိ က်နဆာငရွ်ကန်ပုံးန သ မျာုံး 

• နမွုံးစာုံးထာုံးနသာ သိ ဲ့မဟ တ်  နသွုံးရငု်ံးသာုံးရငု်ံး  

နစာငဲ့န်ရ ာက်သ မျာုံး 
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• ခရစ်ယာ ဘ်  ု်ံးကကီုံးမျာုံး၊  ဘာသာနရုံး  

နခါငု်ံးနဆာငမ်ျာုံး  သိ ဲ့မဟ တ် ဘာသာနရုံး  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးတစ်ခ ၏ အရာရ မိျာုံး။ 

နကာမ်ရ ငသ်ည် အထကပ်ါပ ဂ္ိြုလ်မျာုံးကိ   နြာ်ဖပရ  ် 

'အလ ပ်သမာုံးမျာုံးန ငဲ့ ် နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံး 'ဟ နသာ  

စကာုံးလ  ုံးကိ   အသ  ုံးဖပြုသည်။ 

 

သင ်အလ ပလ် ပန်သာ  သိ ဲ့မဟ တ် လ ပ်အာုံးနပုံးနသာ  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးသည် စမီ ကိ ု်ံးတွင ် ပါဝငလ်ျှင ် 

သငဲ့အ်ဖပြုအမ သည်  ဤစီမ ကိ ု်ံးတွင ် 

အကျ ြုုံးဝငသ်ည်။ 

စီမ ကိ ု်ံးတွင ်ပါဝငန်သာ  အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံးအနကကာငု်ံး  

န ာက်ထပ ်အချကအ်လက်မျာုံးကိ   နကာမ်ရ င၏်  

ဝကဘ််ဆိ က်တွင ် ကကညဲ့န်ိ ငသ်ည်။ 

တ ငုက်ကာားန ငုစ်သာ အပပြုအမူဆ ုသည်မှာ ဘာလဲ။ 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ  ငါုံးမျြိုုံးရ သိည်- 

1. လိငပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ  နစာ်ကာုံးမှုမျာုံး 

2. လိငပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ  မြယွမ်ရာဖပြုမှုမျာုံး 

3. ကိ ယ်ထလိကန်ရာက ်အကကမ်ုံးြက်မှု 

4. ကနလုံးသ ငယ်အာုံး  ခ စာုံးမှုပိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ  

သိ ဲ့မဟ တ်  စတိ်ပိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ ကကီုံးမာုံးနသာ  

ထိခိ က်မှု ဖြစ်နစနိ ငသ်ညဲ့်  အဖပြုအမ  

5. ကနလုံးသ ငယ်အာုံး  သိသသိာသာ  ဂရ မစိ ကဘ်   

ပစထ်ာုံးမှု။ 

ကနလုံးသ ငယ်အာုံး  သိ ဲ့မဟ တ် ကနလုံးသ ငယ ် 

ရ ိန ချိ တ်ွင ်လိငပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ နစာက်ာုံးမှုမျာုံး၊  

လိငပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ  မြယ်ွမရာဖပြုမှုမျာုံးန ငဲ့ ် 

ကိ ယ်ထလိကန်ရာက ်အကကမ်ုံးြက်မှုကိ   

ကျ ုံးလွ ပ်ါက ၎ငု်ံးတိ ဲ့သည် စမီ ကိ ု်ံးတွင ် 

အကျ ြုုံးဝငသ်ည်။ 

 ကနလုံးသ ငယ ်ဆိ သည်မ ာ အသက်  18  

န စန်အာက်  အရွယ်ရ သိ ဖြစ်သည်။ 

 တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ အဖပြုအမ တွင ် 

ရာဇဝတမ်ှုမျာုံးသာမက  

အဖခာုံးနသာအဖပြုအမ မျာုံးလည်ုံး  ပါဝငသ်ည်။ 

စကာ်မရှင၏် အခန်ားကဏ္ဍမှာ ဘာလဲ။ 

နကာမ်ရ င၏်  အခ ု်ံးကဏ္ဍမ ာ- 

• မျှတပပီုံး သငဲ့န်လျာန်သာ တ  ဲ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်မှုကိ   

ဖမှငဲ့တ်ငန်ိ ငရ် အ်တွက် တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

စွပစ်ွ ချက်ကိ   တ  ဲ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်သညဲ့ ် 

အြွ ွဲ့အစည်ုံးအာုံး အက အညီန ငဲ့ ်လမ်ုံးညွှ မ်ှု  

နပုံးရ  ်

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချကမ်ျာုံးအနပေါ်  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံး၏  

တ  ဲ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်ချက်မျာုံးကိ  သီုံးဖခာုံး  

နစာငဲ့က်ကညဲ့်ထ ို်ံးချြုပ်ပပီုံး  

တ  ဲ့ဖပ န်ဆာငရွ်က်ချက်မျာုံး  ပိ မိ နကာငု်ံးမ ွန်စရ  ် 

သငဲ့န်လျာ်သညဲ့်အချ ိတွ်င ် အကက ဖပြုချက်မျာုံး  

နပုံးရ  ်

• အချြို ွဲ့နသာ အနဖခအန မျာုံးတွင်  2005- 

ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ်အလ ပလ် ပ်ဖခငု်ံး 

အကဥ်ပနဒ  နအာက်တွင ်ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ် 

အလ ပ်လ ပ်ဖခငု်ံး  စစန်ဆုံးမှုကိ   

ဖပ လ်ည်စစ်နဆုံးသ  ုံးသပရ်  ် 

ရည်ရွယ်ချကအ်တွက် တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

အဖပြုအမ ကိ   ကျ ုံးလွ ခ် ဲ့နကကာငု်ံး နတွွဲ့ ရ ိချက်ကိ   

တရာုံးနရုံးန င်ဲ့ ရပရ် ွာဒေသ ဒ ေးကငေ်းဒရေးဌာ ၏  

အတွငု်ံးနရုံးမ ုံးထ   အနကကာငု်ံးကကာုံးရ )် 

• အချြို ွဲ့နသာ အနဖခအန မျာုံးတွင ် 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ ကိ   

ကျ ုံးလွ ခ် ဲ့နကကာငု်ံး (ဗစ်တိ ုံးရီုံးယာုံးဖပည် ယ ် 

https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
https://ccyp.vic.gov.au/reportable-conduct-scheme/for-organisations/#TOC-6
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အစိ ုံးရဌာ မျာုံးန ငဲ့ ် ဩစနကတုံးလျ  ကျ ု်ံးမာနရုံး  

ပညာရ ငမ်ျာုံးဆိ ငရ်ာ စည်ုံးကမ်ုံးထိ ု်ံးသိမ်ုံးနရုံး  

နအဂျငစ်ီက ဲ့သိ ဲ့) အဖခာုံး  

စည်ုံးကမ်ုံးထိ ု်ံးသမိ်ုံးနရုံးမ ုံးမျာုံးကိ   

အနကကာငု်ံးကကာုံးပပီုံး အဖခာုံး သက်ဆိ ငရ်ာ  

အချက်အလကမ်ျာုံး  ပ ဲ့ပိ ုံးရ  ်

• စွပစ်ွ ချက်ဖပြုလ ပပ်ပီုံးန ာက ်တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

အဖပြုအမ ဆိ ငရ်ာ  စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးမှုမျာုံး၏  

နတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးသည်  မ တပ်  တငထ်ာုံးနသာ  

ဆရာတစဦ်ုံးန ငဲ့ ်ပတ်သက်န ပါက  

ဗစတ်ိ ုံးရီုံးယာုံးဖပည် ယ်  သငက်ကာုံးနရုံး  

အြွ ွဲ့အစည်ုံး  )VIT ( ကိ   အနကကာငု်ံးကကာုံးရ ။် 

တ ငုက်ကာားန ငုစ်သာ စွပ်စွဲချက်ဆ ုသည်မှာ ဘာလဲ။ 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်ဆိ သည်မ ာ  

အလ ပ်သမာုံး  သိ ဲ့မဟ တ်  

နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးတစ်ဦုံးသည် နအာက်ပါတိ ဲ့ကိ   

ကျ ုံးလွ ခ် ဲ့သည်ဟ  လ တစ်ဦုံးဦုံးကိ   

ကျိြုုံးနကကာငု်ံးဆနီလျာ်သညဲ့် ယ  ကကည်မှု  

ဖြစ်လာနစခ ဲ့သညဲ့ ်အချက်အလကမ်ျာုံးအနပေါ်  

အနဖခခ သညဲ့်  စပွ်စွ ချက်  ဖြစ်သည်- 

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   သိ ဲ့မဟ တ် 

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   ပါဝငန်ိ ငသ်ညဲ့်  

လွ မ ာုံးနသာ  အဖပြုအမ ။ 

ကျိြုုံးနကကာငု်ံးဆနီလျာ်နသာ ယ  ကကည်မှုသည်  

သ သယထက ် ပိ သည်။  ယ  ကကည်မှုအတကွ်  

ဓမမဓိဋ္ဌာ က်ျမှု အနဖခခ   ရ ိရမည်။  သကန်သ  

မလိ အပန်သာ်လည်ုံး  နကာလာဟလ  သိ ဲ့မဟ တ်  

ခ ဲ့မ်  ု်ံးမှုထက်  ပိ ရမည်။ 

 အြွ ွဲ့အစည်ုံး  အကကီုံးအက သည်  

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်တစရ်ပက်ိ   

မယ  ကကည်သညဲ့်တိ ငန်အာင ် နကာမ်ရ ငက်ိ   

အနကကာငု်ံးကကာုံးရ  ် လိ အပ်သည်။ 

တ ငုက်ကာားန ငုစ်သာ စွပ်စွဲချက် ပပြုလုပ်စသာအခါ  

ဘာပြစ်လာမလဲ။ 

အြွ ွဲ့အစည်ုံး အကကီုံးအက သည်  ၎ငု်ံးတိ ဲ့၏  

အလ ပ်သမာုံး  သိ ဲ့မဟ တ်  

နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးတစ်ဦုံးအနပေါ် ဖပြုလ ပ်သညဲ့ ် 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်အနကကာငု်ံး  

သတိဖပြုမပိါက  ၎ငု်ံးသည်- 

1. အချြို ွဲ့အနဖခအန မျာုံးတွင ်နကာမ်ရ င ်(န ငဲ့ ် 

ရာဇဝတမ်ှုမကငု်ံးနသာ  အဖပြုအမ ဟ   

သ သယရ ိလျှင ်ဗစတ်ိ ုံးရီုံးယာုံး  ရ တပ်ြွ ွဲ့) န ငဲ့ ် 

ကနလုံးသ ငယ်  ကာကွယ်နရုံးအာုံး  

အနကကာငု်ံးကကာုံးရမည် 

2. (လိ အပပ်ါက  ဗစ်တိ ုံးရီုံးယာုံး  ရ တပြ်ွ ွဲ့ထ မ   

ဖပစမ်ှုကငု်ံးရ ငု်ံးနကကာငု်ံး ရယ ပပီုံးန ာက်)  

စွပစ်ွ ချက်ကိ   စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးရမည် 

3. စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှု၏ ရလဒအ်နပေါ် အနဖခခ ၍  

နတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးဖပြုစ ပပီုံး  အနရုံးယ ရမည် 

4. နတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးကိ   နကာမ်ရ ငထ်  တငဖ်ပရမည်။ 

တ ငုက်ကာားန ငုစ်သာ စွပ်စွဲချက်ဆ ုငရ်ာ လုပ်ငန်ားစဉ် 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်ကိ   စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုတွင ် 

နအာက်ပါအဆငဲ့မ်ျာုံး  ပါဝငသ်ငဲ့သ်ည်- 

• စွပစ်ွ ချက်ကိ   လကခ် ရရ ိပပီုံး  

စစန်ဆုံးအက ဖြတ်ဖခငု်ံး 

• စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှု သတမ် တ်ပပီုံး  နဆာငရွ်ကဖ်ခငု်ံး 

• သကန်သကိ   စစန်ဆုံးအက ဖြတ်ဖခငု်ံး 

• စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုကိ   အဆ  ုံးသတ်ပပီုံး  အစရီငခ် စာ  

ဖပငဆ်ငဖ်ခငု်ံး 

• နတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံး ဖပြုစ ဖခငု်ံး 
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• ထိ နတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးအနပေါ် တ  ဲ့ဖပ  ်အနရုံးယ မှုမျာုံး  

ဖပြုလ ပ်ဖခငု်ံး။ 

စံုစမ်ားစစ်စဆားမှု စဆာငရွ်က်ပခငာ်း 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်ကိ   

နအာက်ပါပ ဂ္ြိုလ်တိ ဲ့မ   စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးနိ ငသ်ည်- 

• ရ  ုံးတွငု်ံး  ဝ ထ်မ်ုံး (ဥပမာ -  ဝ ထ်မ်ုံးနရုံးရာမ ) 

• ဖပငပ်မ  သီုံးဖခာုံး  စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးသ  

• စည်ုံးကမ်ုံးထိ ု်ံးသမိ်ုံးနရုံးမ ုံး 

• နကာမ်ရ င။် 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်ကိ   စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုတွင ် 

နအာက်ပါတိ ဲ့  ပါဝငန်လဲ့ရ သိည်- 

• သက်ဆိ ငရ်ာ  ပစစည်ုံးသကန်သ စ နဆာငု်ံးဖခငု်ံး 

• သက်ဆိ ငရ်ာ  မျက်ဖမငသ်က်နသမျာုံးအာုံး  

နတွွဲ့ဆ  နမုံးဖမ ု်ံးဖခငု်ံး၊  ကနလုံးသ ငယမ်ျာုံး  

ပါဝငန်ိ ငသ်ည် 

• စွပစ်ွ ခ ရသ အာုံး  နတွွဲ့ဆ  နမုံးဖမ ု်ံးဖခငု်ံး။ 

သငသ်ည် စွပ်စွဲခံရသ ူပြစ်ပါသလာား။ 

သငသ်ည် တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စွပစ်ွ ချကတ်ွင ် 

စွပစ်ွ ခ ရသ   ဖြစ်လျှင ် နအာက်ပါအပိ ငု်ံးတိ ဲ့က  

လမ်ုံးညွှ မ်ှု  နပုံးပါသည်။ 

လုပ်ထံာုးလုပ်နည်ားဆ ုငရ်ာ  မျှတမှု 

စီမ ကိ ု်ံး၏ အနဖခခ   စည်ုံးမျဉုံးမျာုံးထ မ  တစ်ခ မ ာ  

သငသ်ည် စပွစ်ွ ခ ရသ  ဖြစ်လျှင ်သငသ်ည်  

သငဲ့အ်ဖပြုအမ ကိ  စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုမျာုံးတွင ် 

သဘာဝကျနသာ တရာုံးမျှတမှုကိ  ရရ ခိ စာုံးပိ ငခ်ွငဲ့ ် 

ရ ိသည်။  သဘာဝကျနသာ တရာုံးမျှတမှုကိ   

လ ပထ်  ုံးလ ပ် ည်ုံးဆိ ငရ်ာ  မျှတမှုဟ လည်ုံး  မကကာခဏ  

နခေါ်ဆိ နလဲ့ရ သိည်။ 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်ဆိ ငရ်ာ  လ ပ်င ု်ံးစဉကိ   

မျှတ ပပီုံး  ကျြိုုံးနကကာငု်ံးဆီနလျာန်သာ   ည်ုံးလမ်ုံးဖြငဲ့ ် 

မလိ အပန်သာ  နန ာငဲ့န်န ုံးကက ဲ့က်ကာမှု  မရ ဘိ   

နဆာငရွ်ကရ်  ်အနရုံးကကီုံးသည်။ 

လ ပထ်  ုံးလ ပ် ည်ုံးဆိ ငရ်ာ  မျှတမှုအရ  သငဲ့အ်ာုံး  

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်  ဖပြုလ ပသ်ည်န ငဲ့ ်သငဲ့ထ်   

ချကခ်ျငု်ံး အနကကာငု်ံးကကာုံးရ  ် မလိ အပပ်ါ။ 

စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးသ သည်  စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးမှု  

နဖြာငဲ့မ်တ်မ  က် မ်ှုရ ိပပီုံးန ငဲ့ ်ပါဝငပ်တသ်ကသ်   

အာုံးလ  ုံး၏ နကာငု်ံးကျြိုုံးကိ  နသချာနစလျက်  

သငဲ့အ်ာုံး  အနကကာငု်ံးကကာုံးရ  ်အသငဲ့န်တာ်ဆ  ုံးန ငဲ့ ် 

အနစာဆ  ုံး အခွငဲ့အ်နရုံးကိ   ထညဲ့သ်ွငု်ံးစဉုံးစာုံးရ  ် 

လိ အပ်ပါမည်။ 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်အနကကာငု်ံး  သငဲ့အ်ာုံး  

အနကကာငု်ံးကကာုံးရာတွင ်ကျြိုုံးနကကာငု်ံးဆီနလျာမ်ှု  

မရ နိသာ  နန ာငဲ့န်န ုံးကက ဲ့က်ကာမှု  မရ ရိပါ။ 

ဥပမာအာုံးဖြငဲ့ ် အချိြု ွဲ့အမှုမျာုံးတွင ်စပွစ်ွ ချကသ်ည်  

သိသာစွာ  မ ာုံးယွငု်ံးန ပပီုံး  သင ် ပါဝငရ်  ် မလိ အပဘ်   

သငဲ့န်ကာငု်ံးကျြိုုံးအတွက်  

ကိ ငတ်ွယ်နဖြရ ငု်ံးနပုံးနိ ငလ်ျှင ် 

ထိ စပွစ်ွ ချကအ်နကကာငု်ံး သငဲ့အ်ာုံး  မနဖပာဘ   

ထာုံးနိ ငသ်ည်။ 

သငဲ့အ်ာုံး  စပွစ်ွ ချက်အနကကာငု်ံးကိ   

စွပစ်ွ တိ ငက်ကာုံးလွှာမ တစ်ဆငဲ့ ် 

အနကကာငု်ံးကကာုံးပါမည်။  စွပစ်ွ တိ ငက်ကာုံးလွှာ  

ဆိ သည်မ ာ သငဲ့က်ိ  တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

စွပစ်ွ ချက်မျာုံး၏  

အနသုံးစတိ်အချကအ်လက်မျာုံးအနကကာငု်ံး  

ရ ငု်ံးလငု်ံးစွာ နဖပာဖပသညဲ့်  စာဖြငဲ့န်ရုံးသာုံးထာုံးနသာ  

စာရွကစ်ာတမ်ုံး ဖြစသ်ည်။ 
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စွပစ်ွ တိ ငက်ကာုံးလွှာကိ   နပုံးလျှင ် ထိ စာသည်  

စွပစ်ွ ချက်တစ်ခ စီတိ ငု်ံးကိ   ရ ငု်ံးလငု်ံးစွာ  နြာဖ်ပပပီုံး  

သငဲ့အ်န န ငဲ့ ် ထိ စွပစ်ွ ချက်(မျာုံး)ကိ   

တ  ဲ့ဖပ န်ိ ငရ် အ်တွက် ၎ငု်ံးတိ ဲ့အနကကာငု်ံး တကိျစွာ  

 ာုံးလည်နစရ  ်အချက်အလက ်လ  နလာက်စာွ  

ပါဝငရ်မည်။ 

စွပစ်ွ တိ ငက်ကာုံးလွှာတွင ်နအာက်ပါတိ ဲ့ ပါဝငန်ိ ငသ်ည်- 

• ဖြစ်ပာွုံးခ ဲ့သည်ဟ   စွပစ်ွ ထာုံးနသာ အဖပြုအမ  

• စွပစ်ွ ခ ရနသာ  အဖပြုအမ   ဖြစန်ပေါ် ခ ဲ့သညဲ့ ် 

အချ ိန် ငဲ့ ် န ရာ 

• စွပစ်ွ ခ ရနသာ  အဖပြုအမ တွင ်ပါဝငခ် ဲ့သ ။ 

ကျွန်ပ်ုအာား တ ုငက်ကာားန ငုစ်သာ စွပ်စွခဲျက ် 

ပပြုလုပ်စသာအခါ ဘာပြစ်လာမလဲ။ 

သငသ်ည် စပွစ်ွ တိ ငက်ကာုံးလွှာ  

လက်ခ ရရ ိသည်ဖြစန်စ၊ တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

စွပစ်ွ ချက်အနကကာငု်ံး  အဖခာုံး ည်ုံးလမ်ုံးဖြငဲ့ ် 

အနကကာငု်ံးကကာုံးခ ရသည်ဖြစ်နစ သငသ်ည်  

နယဘ ယျအာုံးဖြငဲ့ ် နအာက်ပါတိ ဲ့ကိ   

နမျှာ်လငဲ့န်ိ ငသ်ည်- 

• စွပစ်ွ ချက်၏  

အနသုံးစတိ်အချကအ်လက်မျာုံးအနကကာငု်ံး  

သငဲ့ကိ်   နဖပာဖပရ  ်

• စွပစ်ွ ချက်၏  တစစ်ိတတ်စ်ပိ ငု်ံးအဖြစ ် 

နတွွဲ့ဆ  နမုံးဖမ ု်ံးသငဲ့သ်ည်ဟ  သင ်ယ  ကကည်နသာ  

လ မျာုံးကိ  အကက ဖပြုနပုံးနိ ငရ်  ် အပါအဝင ် 

စွပစ်ွ ချက်န ငဲ့ ် ပတသ်က်၍ သငဲ့န်လျာန်သာ  

စဉုံးစာုံးချိ ပ်မာဏ  ရရ ရိ  ်

• သငဲ့အ်ာုံး  နတွွဲ့ဆ  နမုံးဖမ ု်ံးပါက  

သငန် ငဲ့အ်တ ရ ိန ရ  ် သငဲ့န်လျာသ်ညဲ့်  

အက အညီနပုံးမညဲ့်  ပ ဂ္ြိုလ်တစဦ်ုံးကိ   

နတာငု်ံးဆိ နိ ငရ်  ်

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချက်န ငဲ့ ် 

စိတခ်ျယ  ကကည်ရနသာ၊  ဆက်စပမ်ှုရ ိပပီုံး  

အနရုံးပါနသာ မမိိကိ  အကျြိုုံးယ တ်နစသညဲ့်  

အချက်အလကမ်ျာုံးကိ   နှုတ်ဖြငဲ့ဖ်ြစ်နစ၊  

စာဖြငဲ့ဖ်ြစ်နစ တ  ဲ့ဖပ ရ် အ်တွက်  ြိတ်ကကာုံးခ ရရ  ်

• ဓမမဓိဋ္ဌာ က်ျနသာ  စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးသ ကိ   ရရ ရိ ။် 

သငသ်ည် စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှု၏  

တစစ်ိတ်တစပ်ိ ငု်ံးအန န ငဲ့ ် နရ ွဲ့န ၊  သမဂ ္ 

အြွ ွဲ့အစည်ုံး သိ ဲ့မဟ တ်  အဖခာုံးကိ ယ်စာုံးဖပြု  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးမ  အကက ဉာဏ်န ငဲ့ ်/သိ ဲ့မဟ တ်  

ကိ ယ်စာုံးဖပြုမှုကိ   နတာငု်ံးခ ပိ ငခ်ွငဲ့လ်ည်ုံး ရ နိိ ငသ်ည်။ 

 သငဲ့ဘ်က်ကအဖမငကိ်   စာဖြငဲ့န်ရုံးသာုံးဖခငု်ံး  

န ငဲ့/်သိ ဲ့မဟ တ်  အငတ်ာဗျ ုံး  နဖြကကာုံးဖခငု်ံးဖြငဲ့ ် 

စွပစ်ွ ချက်ကိ   တ  ဲ့ဖပ န်ိ ငသ်ည်။  စပွ်စွ ချက်ကိ   

မ  က် န်ကကာငု်ံး သကန်သဖပလျှင ်ဖပငု်ံးထ န်သာ  

အကျြိုုံးဆက်မျာုံး  ရ ိနိ ငန်သာနကကာငဲ့ ် 

သငဲ့ဘ်က်ကအဖမငကိ်   မတငဖ်ပမီ  အကက ဉာဏ ် 

နတာငု်ံးခ ရ  ် သင ် နရွုံးချယန်ိ ငသ်ည်။ 

အလုပ်မှထကွ်ခ ုငာ်းပခငာ်း၊ ဆ ငုာ်းငံာ့ပခငာ်းနငှာ့ ် 

အပခာားအစရားယူမှုမျာား 

အချြို ွဲ့အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံးသည်  ၎ငု်ံးတိ ဲ့  

စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးန စဉ  သငဲ့အ်ာုံး  

အလ ပ်မ ထွက်ခိ ငု်ံးသငဲ့၊် မသငဲ့ ်သိ ဲ့မဟ တ်  ဆိ ငု်ံးင ဲ့သငဲ့၊်  

မသငဲ့ကိ်   ထညဲ့်သွငု်ံးစဉုံးစာုံးနိ ငသ်ည်။  

သငဲ့အ်ြွ ွဲ့အစည်ုံး  အကကီုံးအက သည်  

ဤဆ  ုံးဖြတ်ချက်ကိ  ဖပြုလ ပ်စဉ  

ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ်၎ငု်ံးတိ ဲ့  အြွ ွဲ့အစည်ုံးရ  ိ 

အဖခာုံးသ မျာုံးအတကွ်  အနတရာယ်မျာုံးက ဲ့သိ ဲ့  

ကွ ဖပာုံးနသာ အနကကာငု်ံးကစိစမျာုံးကိ   

ထညဲ့်သွငု်ံးစဉုံးစာုံးသည်။ 
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အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံးသည်  နအာက်ပါတိ ဲ့ကိ လည်ုံး  

ဖပြုလ ပ်နိ ငသ်ည်- 

• သငဲ့အ်ာုံး  ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ် ထနိတွွဲ့ မှု  

မရ ရိ  ်တာုံးဖမစဖ်ခငု်ံး 

• သငဲ့အ်ာုံး  အဖခာုံးတာဝ မ်ျာုံး လွှ နဖပာငု်ံးနပုံးဖခငု်ံး 

• လ ပ်င ု်ံးခွင၌် သငဲ့တွ်င ်အပိ နဆာငု်ံး ပ ဲ့ပိ ုံးမှုန ငဲ့ ် 

ကကီုံးကကပမ်ှုရ ိနကကာငု်ံး နသချာနစဖခငု်ံး 

• ထိ ကစိစအာုံး အဖခာုံးအလ ပသ်မာုံးမျာုံး  သိ ဲ့မဟ တ်  

နစတ ာဲ့ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံးန ငဲ့ ်မနဆွုံးနနုွံးရ  ် သငဲ့အ်ာုံး  

ညွှ က်ကာုံးဖခငု်ံး 

• သငဲ့အ်ာုံး  ပစစည်ုံးကရိိယာ  ဖပ အ်ပရ်  ် သိ ဲ့မဟ တ်  

စာရွကစ်ာတမ်ုံး ဝငန်ရာက ်သ  ုံးစွ ခွငဲ့ ်ြယ်ရ ာုံးရ  ် 

နတာငု်ံးဆိ ဖခငု်ံး။ 

အြွ ွဲ့အစည်ုံးတစ်ခ စီသည်  ဤအနရုံးယ မှုမျာုံးအတွက်  

ကွ ဖပာုံးနသာ ဥပနဒမျာုံးန ငဲ့ ် မ ဝါဒမျာုံးကိ   

အသ  ုံးချရပါမည်။  သငဲ့အ်တွက်  လိ အပပ်ါက  

သငဲ့အ်ြွ ွဲ့အစည်ုံးထ မ  န ာကထ်ပ်  

အချက်အလကမ်ျာုံး  နတာငု်ံးခ ပါ။ 

သက်စသက ု စစ်စဆားအကဲပြတပ်ခငာ်း 

ပြစ်န ငုစ်ပခမျာား၏ ဟန်ချက်  – သက်စသ ချ န်ဆပခငာ်း 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စပွ်စွ ချကမ်ျာုံးအတွက် သက်နသ  

တည်နဆာကရ်  ်လိ အပန်သာ  နသချာမှု  ပမာဏန ငဲ့ ် 

သကန်သ  အတိ ငု်ံးအတာကိ   ' ဖြစ်နိ ငန်ဖခမျာုံး၏  

ဟ ခ်ျက ်'ဟ  နခေါ်သည်။ ယငု်ံးသည်  

စွပစ်ပွခ်ျကအ်တကွ် ကျိြုုံးနကကာငု်ံးဆနီလျာ်နသာ  

သ သယကိ   နကျာ်လွ ၍်  သကန်သဖပရမညဲ့ ် 

ရာဇဝတမ်ှုမျာုံးအတွက် လိ အပန်သာ  စ နှု ု်ံးထက်  

ပိ  မိဲ့်သည်။  ထိ ဲ့နကကာငဲ့ ် စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးမှု  

နဆာငရွ်ကခ်ျိ တ်ွင ် စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးသ သည်  

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   ပြစပ်ျက်ခဲာ့န ငုစ်ပခ  

ပ ုမျာားန ငုမ်ှု ရ မိရ ကိိ   စဉုံးစာုံးသည်။ 

စံုစမ်ားစစ်စဆားမှုက ု အဆံုားသတ်ပခငာ်း 

သငာ့အ်စနနငှာ့ ်တုံ ာ့ပပန်ရန ်အခငွာ့အ်စရား 

သငဲ့ကိ် အကျိြုုံးယ တ်နစနသာ  နတွွဲ့ ရ ခိျက်မျာုံး  မရရ မိ ီ 

သိ ဲ့မဟ တ်  သငဲ့အ်ာုံး  စည်ုံးကမ်ုံးအရ  အနရုံးယ မှု  

မဖပြုလ ပ်မ ီအြွ ွဲ့အစည်ုံးအန န ငဲ့ ် သငဲ့အ်ာုံး  

ထိ စပွစ်ွ ချကက်ိ   မ တ်ချက်နပုံးရ န် ငဲ့ ် တ  ဲ့ဖပ ရ်  ် 

အခွငဲ့အ်နရုံး  နပုံးရပါမည်။  စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုကိ   

အဆ  ုံးမသတမ် ီထိ တ  ဲ့ဖပ ခ်ျက်ကိ   ဂရ တစိ က ် 

ထညဲ့်သွငု်ံးစဉုံးစာုံးရမည်။ 

စကာ်မရှငထ် ံအသ စပားချက ်

သငဲ့တ်  ဲ့ဖပ မ်ှုကိ  ထညဲ့်သွငု်ံးစဉုံးစာုံးပပီုံးန ာက်  

အြွ ွဲ့အစည်ုံးသည် ၎ငု်ံး၏ စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုမ   

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံး (န ငဲ့ ် 

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးအတကွ်  အနကကာငု်ံးရငု်ံးမျာုံး)  

ကိ  ဖပငဆ်ငပ်ါမည်။ ယငု်ံးတိ ဲ့ကိ   နကာမ်ရ ငသ်ိ ဲ့  

တငဖ်ပပါသည်။ 

အထ ုံးသဖြငဲ့ ်ရလဒသ်ည် သငဲ့အ်တွက်  

အနရုံးမသာပါက  ထိ ရလဒအ်နကကာငု်ံးကိ လည်ုံး  

သငဲ့အ်ာုံး  နဖပာဖပရမည်။  သိ ဲ့နသာ ်သငသ်ည်  

အနသုံးစတိ်  အဖပညဲ့အ်စ  ပါနသာ  စ  စမ်ုံးစစ်နဆုံးမှု၏  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံး၊  အစရီငခ် စာန ငဲ့ ် 

အနကကာငု်ံးရငု်ံးမျာုံးကိ   အပမ တမ်ုံး  လကခ် မရရ ိနိ ငပ်ါ။  

ယငု်ံးမ ာ ထိ အနကကာငု်ံးအရာမျာုံးတွင ် 

ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ပ်တ်သက်၍  

ထိခိ က်လွယန်သာ  အချကအ်လက်မျာုံး  သိ ဲ့မဟ တ်  

ကိ ယ်နရုံးကိ ယ်တာ အချက်အလကမ်ျာုံး  

ပါဝငန်သာနကကာငဲ့ ် ဖြစ်နိ ငသ်ည်။ 
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ပြစ်န ငုစ်ပခရှ စသာ ရှာစြွစတွွေ့ ရှ ချက်မျာားနငှာ့ ်အစရားယူမှု 

စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှုတစခ် ၏ အဆ  ုံးတွင ်ဖပြုလ ပ်နိ ငန်သာ  

ဖြစ်နိ ငန်ဖခရ သိညဲ့်  ရ ာနြွနတွွဲ့ ရ မိှုချက်  အမျိြုုံးမျြိုုံး  

ရ ိသည်။  ယငု်ံးန ငဲ့ပ်တ်သက်နသာ  အနသုံးစိတ်  

အချက်အလကမ်ျာုံးအတကွ်နကာမ်ရ င၏်  

အချက်အလက ်စာရွက် –8 စ  စမ်ုံးစစန်ဆုံးမှု၏  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးကိ   ကိ ုံးကာုံးြတ်ရှုပါ။ 

အကျဉုံးချြုပ်အာုံးဖြငဲ့ ်ဆိ ရနသာ ်အကယ်၍- 

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   ဖြစပ်ျက်ခ ဲ့နိ ငန်ဖခ  

ပိ မျာုံးသည်ဟ  သကန်သက ညွှ ဖ်ပပါက  

အစထာကအ်ထာားပပန ငုစ်သာ  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကဟ်   နကာကခ်ျကခ်ျနိ ငသ်ည် 

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   ဖြစပ်ျက်ခ ဲ့နကကာငု်ံး  

ညွှ ဖ်ပရ  ် သကန်သလ  နလာကစ်ွာ  မရ ပိါက  

အစထာကအ်ထာား မပပန ငုစ်သာ  –  

မလံုစလာက်စသာ သကစ်သ  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကဟ်   နကာကခ်ျကခ်ျနိ ငသ်ည် 

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   ဖြစခ် ဲ့၊  မဖြစ်ခ ဲ့ကိ   

အခိ ငအ်မာသကန်သဖပရ  ်သကန်သ  

မလ  နလာကပ်ါက အစထာကအ်ထာားမပပန ငုစ်သာ  

– ခ ုငလ်ံုသညာ့်သက်စသ မရှ စသာ  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကဟ်   နကာကခ်ျကခ်ျနိ ငသ်ည် 

• တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   

မဖြစပ်ျက်ခ ဲ့နကကာငု်ံး ခိ ငလ်  သညဲ့ ်သက်နသ  

ရ ိပါက အစပခအပမစ ်မရှ စသာ  ဟ   

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကဟ်   နကာကခ်ျကခ်ျနိ ငသ်ည် 

• အဖပြုအမ  ဖြစ်ပာွုံးခ ဲ့နသာ်လည်ုံး အထကပ်ါ  

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ   အမျိြုုံးအစာုံးမျာုံးန ငဲ့ ် 

မကိ က်ညီပါက စမံီက န်ားတွင ်မပါစသာ  

အပပြုအမူ  ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကဟ်   

နကာက်ချကခ်ျနိ ငပ်ါသည်။ 

အြွ ွဲ့အစည်ုံးမျာုံးသည်  ဤရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ိချကမ်ျာုံးကိ   

အနဖခခ ၍ အနရုံးယ မှုမျြိုုံးစ  ကိ   ဖပြုလ ပန်ိ ငသ်ည်။ 

ရှာစြွစတွွေ့ ရှ ချက်နငှာ့ ်အစရားယူမှုက  ုသစဘာမတူပခငာ်း 

သငသ်ည် ရ ာနြွနတွွဲ့ ရ ိချက်ကိ ဖြစန်စ  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကက်ိ   တ  ဲ့ဖပ သ်ညဲ့်  အြွ ွဲ့အစည်ုံး၏  

အနရုံးယ မှုကိ ဖြစ်နစ သနဘာမတ ညီပါက  

သငဲ့ရ်  ုံးတွငု်ံး  အြွ ွဲ့အစည်ုံးဆိ ငရ်ာ  အဖငငု်ံးပာွုံးမှု  

နဖြရ ငု်ံးနရုံး  လ ပ်ထ  ုံးလ ပ် ည်ုံးမျာုံးကိ   

ကိ ုံးကာုံးနိ ငသ်ည်။ 

သငသ်ည် နအာက်ပါတိ ဲ့မ   အကက ဉာဏ်၊ ပ ဲ့ပိ ုံးမှု  

သိ ဲ့မဟ တ်  လမ်ုံးညွှ မ်ှု  ရယ ရ လ်ည်ုံး  

ထညဲ့်သွငု်ံးစဉုံးစာုံးသငဲ့သ်ည်- 

•   Australian Unionsထ  1300 486 466 ကိ   

နခေါ်ဆိ ဖခငု်ံးဖြငဲ့ ်သိ ဲ့မဟ တ်Victorian Trades   

 Hall Councilထ  (03) 9659 3511 ကိ   

နခေါ်ဆိ ဖခငု်ံးဖြငဲ့ ်သငဲ့အ်လ ပ်သမာုံး သမဂ ္

• နရ ွဲ့န - 

o သငဲ့အ်ာုံး  နရ ွဲ့န ညွှ န်ပုံးနိ ငသ်ညဲ့်  

ဗစတ်ိ ုံးရီုံးယာုံး  ဥပနဒ  အြွ ွဲ့အစည်ုံး  

မ တစ်ဆငဲ့ ်ဆက်သွယန်ိ ငသ်ည် 

o အလ ပ်သမာုံးမျာုံးအတွက် အခမ ဲ့  လျှြိုွဲ့ ဝ က်  

တယ်လီြ  ု်ံး  အချက်အလက်န ငဲ့ ် 

ညွှ ု်ံးဆိ နပုံးဖခငု်ံး  

ဝ န်ဆာငမ်ှုနပုံးသညဲ့ ် JobWatch

အလ ပ်အကိ င ်အခွငဲ့အ်နရုံးမျာုံး  

ဥပနဒစငတ်ာ ထ  1800 331 617  

(ဗစတ်ိ ုံးရီုံးယာုံး  နဒသ)  သိ ဲ့မဟ တ် (03) 

9662 1933 (မ လ်ဘ  ု်ံးပမိြု ွဲ့နပေါ်)  မ တစ်ဆငဲ့ ် 

ဆက်သယွ်နိ ငသ်ည် 

o သငဲ့အ် ုီံးအ ာုံးတွင ်ရပ်ရွာနဒသဆိ ငရ်ာ  

ဥပနဒ  စငတ်ာတစ်ခ ကိ   

က ညီရ ာနြနွပုံးနိ ငသ်ညဲ့ရ်ပရွ်ာနဒသဆိ င်

https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/reportable-conduct-scheme-information-sheets/#TOC-8
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/reportable-conduct-scheme-information-sheets/#TOC-8
https://ccyp.vic.gov.au/child-safety/resources/reportable-conduct-scheme-information-sheets/#TOC-8
https://www.australianunions.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.weareunion.org.au/
https://www.liv.asn.au/find-a-lawyer
http://jobwatch.org.au/
http://jobwatch.org.au/
http://jobwatch.org.au/
http://jobwatch.org.au/
http://jobwatch.org.au/
https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
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ရာ  ဥပနဒ စငတ်ာမျာုံး အြွ ွဲ့အစည်ုံး ကိ   

ဆက်သယွ်နိ ငသ်ည် 

• သငဲ့လ် ပ်င ု်ံးခွင ် အခွငဲ့အ်နရုံးမျာုံးန ငဲ့ ် 

တာဝ ဝ်တတ ရာုံးမျာုံးအနကကာငု်ံး  

အချက်အလက်မျာုံးန ငဲ့ ်အကက ဉာဏ်  နပုံးနိ ငသ်ညဲ့်  

 Fair Work Ombudsmanကိ   

ဆက်သယွ်နိ ငသ်ည် 

• အလ ပ်ဖြြုတ်ခ ရပပီုံး  တရာုံးမျှတမှုမရ နိသာ  

အလ ပ်ဖြြုတ်ဖခငု်ံး၊  နယဘ ယျ ကာကွယ်နပုံးမှု  

အနကကာငု်ံးရငု်ံးမျာုံးအတကွ်  အလ ပ်ဖြြုတ်ဖခငု်ံး  

သိ ဲ့မဟ တ်  တရာုံးမဝင ် 

အလ ပ်မ ရပ်စ ခ ရဖခငု်ံးနကကာငဲ့ ် 

နလျှာက်လွှာတငသ်ွငု်ံးရ  ်စဉုံးစာုံးန နသာ  

ဝ ထ်မ်ုံးမျာုံးအာုံး အက အညီနပုံးနိ ငသ်ညဲ့်Fair  

Work Commissionကိ  ဆက်သယွ်နိ ငသ်ည်။ 

ကစလားသငူယ်မျာားနငှာ့ ်အလုပ်လုပ်ပခငာ်းဆ ုငရ်ာ  

စစ်စဆားမှုနငှာ့ ်ဗစ်တ ုားရီားယာား  သငက်ကာားစရား အြဲွွေ့အစည်ား၏  

လ ဲစပပာငာ်းမှုမျာား 

တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  အဖပြုအမ ကိ  သင ် 

ကျ ုံးလွ ခ် ဲ့နကကာငု်ံး  ရ ာနြွနတွွဲ့ ရ ပိါက  

သငဲ့အ်ြွ ွဲ့အစည်ုံးက ဖပြုလ ပမ်ညဲ့ ်အနရုံးယ မှုအဖပင ် 

အချြို ွဲ့အနဖခအန မျာုံးတွင ်နကာမ်ရ ငသ်ည်  သင၏်  

ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ်အလ ပလ် ပ်ဖခငု်ံးဆိ ငရ်ာ  

စစန်ဆုံးမှုကိ  ဖပ လ်ည်စစ်နဆုံးအက ဖြတ်ရ အ်တွက်  

ဗစတ်  ေးရ ေးယွာေးပပည်နယ် ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ် 

အလ ပ်လ ပ်ဖခငု်ံးဆိ ငရ်ာ  စစန်ဆုံးမှုဌာ ထ   

အဆိ ပါအဖပြုအမ ကိ ကိ  လွှ နဖပာငု်ံးနပုံးနိ ငသ်ည်။  

သငသ်ည် ကနလုံးသ ငယ်မျာုံးန ငဲ့ ် 

အလ ပ်လ ပ်ဖခငု်ံးဆိ ငရ်ာ  စစန်ဆုံးမှု ကတ်ကိ   

မကိ ငန်ဆာငသ်ညဲ့်တိ ငန်အာင ် ထိ သိ ဲ့လွှ နဖပာငု်ံးမှု  

ဖြစ်နိ ငသ်ည်။ သငသ်ည်  မ တပ်  တငထ်ာုံးနသာ  

ဆရာတစဦ်ုံး  ဖြစလ်ျှင ် တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

အဖပြုအမ ဆိ ငရ်ာ  စွပစ်ွ ချက်အာုံးလ  ုံး၏  

ရ ာနြနွတွွဲ့ ရ ခိျကမ်ျာုံးကိ  VIT အာုံး  

အနကကာငု်ံးကကာုံးပါမည်။ 

 နကာမ်ရ ငသ်ည်  မ တပ်  တငထ်ာုံးနသာ  

ဆရာတစဦ်ုံးန ငဲ့ ်ပတ်သက်၍  တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

စွပစ်ွ ချက်ကိ   လကခ် ရရ နိသာအခါ   VIT  ကိ   

အသနိပုံးရ  ်လိ အပသ်ည်။ 

အလုပ်သမာားမျာား သ ု ာ့မဟုတ ် 

စစတနာာ့ဝန်ထမ်ားမျာားမှ တ ငုက်ကာားမှုမျာား 

အြွ ွဲ့အစည်ုံးရ ိ  တစ်စ  တစဦ်ုံးက တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  

အဖပြုအမ  သိ ဲ့မဟ တ်  တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ အဖပြုအမ   

ပါဝငန်ိ ငသ်ညဲ့် လွ မ ာုံးနသာ  အဖပြုအမ ကိ   

ကျ ုံးလွ ထ်ာုံးသည်ဟ   သငဲ့တွ်င ် 

ကျိြုုံးနကကာငု်ံးဆနီလျာ်နသာ ယ  ကကည်ချက်  

ဖြစ်လာပါက  သငသ်ည် သငဲ့အ်ြွ ွဲ့အစည်ုံး  

အကကီုံးအက  သိ ဲ့မဟ တ်  နကာမ်ရ ငက်ိ   

အနကကာငု်ံးကကာုံးနိ ငသ်ည်။ နကာမ်ရ ငထ်   

တိ ငက်ကာုံးဖခငု်ံးသည်  သငဲ့တွ်င ် ရ ိပပီုံးသာုံး တိ ငက်ကာုံးရ  ် 

ဝတတ ရာုံးမျာုံးကိ  အစာုံးထိ ုံးဖခငု်ံးမဟ တပ်ါ။ 

ဥပမာအာုံးဖြငဲ့ ် သငသ်ည်  နအာက်ပါတိ ဲ့ကိ   ဖပြုလ ပရ်  ် 

လိ အပ်နိ ငပ်ါနသုံးသည်- 

• ကနလုံးတစဦ်ုံးအာုံး  ရ ပပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ  

ထိခိ က်ဒဏရ်ာရမှု သိ ဲ့မဟ တ်  လိငပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ  

မနတာမ်တရာုံးဖပြုမှုမ  ကာကွယ်ရ  ် 

လိ အပ်သည်ဟ   သငဲ့တွ်င ် 

ကျိြုုံးနကကာငု်ံးဆနီလျာ်နသာ ယ  ကကည်မှု  

ဖြစ်လာပါက  ကနလုံးသ ငယ ်ကာကွယ်နရုံးထ   

တိ ငက်ကာုံးရ ။် 

• ရာဇဝတမ်ှု  ဖြစပ်ွာုံးခ ဲ့နိ ငပ်ါက ဗစ်တိ ုံးရီုံးယာုံး  

ရ တပ်ြွ ွဲ့ထ   တိ ငက်ကာုံးရ  ်

https://www.fclc.org.au/find_a_community_legal_centre
https://www.fairwork.gov.au/
https://www.fwc.gov.au/termination-of-employment
https://www.fwc.gov.au/termination-of-employment
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• အထ ုံးသဖြငဲ့ ်သငသ်ည်  အာဏာပိ င ် န ရာတွင ် 

ရ ိလျှင ်လိငပ်ိ ငု်ံးဆိ ငရ်ာ မနတာမ်တရာုံးဖပြုမှု  

အနတရာယမ်ျာုံးကိ   ြယရ် ာုံးရ  ် သိ ဲ့မဟ တ်  

နလျှာဲ့ချရ  ် သငဲ့န်လျာန်သာ  အဆငဲ့အ်ာုံးလ  ုံးကိ   

လ ပန်ဆာငရ်မည်။ 

မှတ်ချက် -  စမီ ကိ ု်ံးသည် နကာမ်ရ ငထ်   

သနဘာရိ ုံးဖြငဲ့ ်တိ ငက်ကာုံးနိ ငန်သာ  စွပစ်ွ ချက်  

တငသ်ွငု်ံးသ   မည်သ ဲ့ကိ မဆိ  တကိျနသာ  

တရာုံးဥပနဒအရ  ကာကွယ်မှုမျာုံး  နပုံးသည်။ 

စနာက်ထပ်  အချက်အလက် 

ကစလားသငူယ်နငှာ့ ် လငူယ်မျာားဆ ုငရ်ာ စကာ်မရှင ်

စီမ ကိ ု်ံးအနကကာငု်ံး  န ာကထ်ပ်  အချက်အလကမ်ျာုံး၊  

ကနလုံးသ ငယ်  နဘုံးကငု်ံးနရုံး  စ နှု ု်ံးမျာုံးကိ   သိရ ရိ ၊်  

အဆက်အသယွ်ဖပြုလ ပရ်  ်သိ ဲ့မဟ တ်  အသနိပုံးချက်  

ဖပြုလ ပ်ရ  ် သငသ်ည်  ဝက်ဘဆ်ိ က်ကိ   

ဝငန်ရာကက်ကညဲ့်ရှုနိ ငသ်ည်၊ အီုံးနမုံးလ်  သိ ဲ့မဟ တ်  

တယ်လီြ  ု်ံးမ   ဆက်သယွ်နိ ငသ်ည်။  

အနသုံးစတိ်အချကအ်လက်မျာုံးမ ာ  

နအာကပ်ါအတိ ငု်ံး ဖြစ်သည်- 

 

ဝကဘ််ဆိ က်- ccyp.vic.gov.au 

အီုံးနမုံးလ်- contact@ccyp.vic.gov.au 

ြ  ု်ံး- (03) 8601 5281 

 

သငသ်ည် စကာုံးဖပ  ်လိ အပပ်ါက  ဘာသာဖပ န် ငဲ့ ် 

စကာုံးဖပ  ် ဝ န်ဆာငမ်ှုြ  ု်ံး  ပါတ် 13 14 50 ကိ   

ြ  ု်ံးနခေါ်ဆိ ပပီုံး  ၎ငု်ံးတိ ဲ့အာုံး ကနလုံးသ ငယ်န ငဲ့ ် 

လ ငယ်မျာုံးဆိ ငရ်ာ  နကာမ်ရ ငထ်  (03) 8601 5281 

မ တစ်ဆငဲ့ ်ဆက်သွယန်ပုံးရ န်ဖပာပါ။ 

mailto:childsafestandards@ccyp.vic.gov.au

