
အြန္ဘတ္စ္မင္ကုိ နားလည္ျခင္းႏွင့္ 
မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခုကုိ တုိင္တန္းျခင္း
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ ေငြရွာေဖြေနစဥ္ 
သို႔မဟုတ္ ေငြသံုးစြဲေနစဥ္ နည္းလမ္း အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါသည္၊ 
ဥပမာအားျဖင့္၊ လုပ္ခရသည့္ အလုပ္ကို ရွာေဖြေနျခင္း၊ ေငြေၾကးကိုစီမံခန္႔ခြဲေနျခင္း၊ 
စီးပြားလုပ္ငန္းအေသးအဖြဲ မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ေနျခင္း၊ အလုပ္အကိုင္အတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ 
ေလ့က်င့္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပညာသင္ယူေနျခင္း၊ 
သံုးစြဲမႈေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားအား ေပးေခ်ျခင္း၊ ဒဏ္ေငြမ်ားႏွင့္ အခြန္ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ 
ႏွင့္ သက္သာခြင့္ သုိ႔မဟုတ္ လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးေငြမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္း 
ကဲ့သို႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ား အားျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ စနစ္မ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ နားလည္ႏုိင္သည္ 
မႏုိင္သည္၊ အသံုးျပဳသည္ မျပဳသည္ႏွင့္ စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္သည္ 
မလုပ္ေဆာင္သည္တို႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ က်န္းမာေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
သာယာဝေျပာေရးကို သက္ေရာက္လ်က္ရွိပါသည္။ 

ခိုလံႈဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ 

စီးပြားေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ 
အခက္အခဲ ရွိႏုိင္ပါသည္၊ အကန္႔အသတ္ရွိေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကား၊ 
ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္သင္တန္းတြင္ သင္ၾကားမႈ နည္းပါးျခင္း၊ ႏွင့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားအတြက္ ေစ်းႏႈန္းတတ္ႏိုင္ေသာ အျခားနည္း ေစာင့္ေရွာက္ေပးေရး 
နည္းပါးမႈ (သာမန္အားျဖင့္ တာဝန္ကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက ယူၾကသည္) ကဲ့သို႔ေသာ 
အဟန္႔အတားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 

ဤအခ်က္အလက္စာရြက္ကို ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုက္လ်က္ရွိေသာ 
ဒုကၡသည္အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္းေရႊ႕လာသူအမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ႏွင့္ ၄င္းတို႔ႏွင့္
အတူလုပ္ကိုင္ေပးလ်က္ရွိသည့္ အသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား Centrelink, Job 

Active ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အခြန္ရံုးတို႔ကို ပိုမိုနားလည္ေစရန္ ပံုေဖာ္ထားပါသည္။ 
၄င္းသည္ ဤရံုးမ်ားသို႔ မေက်နပ္ခ်က္ တိုင္တန္းရန္ သင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ မေက်နပ္ခ်က္ 
တိုင္တန္းသည့္အခါ သင္ ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္သည္၊ ႏွင့္ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့ကို မည္သည့္ေနရာတြင္ရရွိမည္ တို႔ကိုရွင္းလင္းျပထားပါသည္။

မည္သူနည္း။

ေအာင္သည္ အသက ္45 ႏွစ္အရြယ္ 
ကေလး ေလးေယာက္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ 
အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦး ျဖစ္ပါသည္။ သူမသည္ 
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ခုႏွစ္ႏွစ္ၾကာ 
ေနထိုင္လ်က္ရွိပါသည္။ သူမသည္ 
ပုဂလိက သန္႔ရွင္းေရး ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ 
တစ္ပတ္လွ်င္ 35 နာရီ အလုပ္လုပ္ခဲ့ ပါသည္။ 
ေအာင္သည္ မည္သည့္အခါမွ် ကန္ထရိုက္ 
စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို မရရွိခဲ့ပဲ၊ ေငြသားျဖင့္သာ 
လုပ္ခရရွိခဲ့သည္။ သူမ ေနထိုင္မေကာင္း၍ 
အလုပ္မလုပ္ခဲ့သည့္အခါ လုပ္ခ မရရွိခဲ့ပါ၊ 
၄င္းျပင္ သူမ၏ အလုပ္အကိုင္ကို အဆံုးသတ္ 
လိုက္သည့္အခါ သူမသည္ မည္သည့္ 
ႏွစ္ျပည့္ခြင့္ ခံစားေငြကိုမွ် မရရွိခဲ့ပါ။ 

မည္သည့္အရာ 
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သနည္း။

ေအာင္သည္ မၾကာေသးမီက 
အေၾကာင္းၾကားစာ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိပဲ၊ 
အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခံခဲ့ရသည္။ သူမသည္ 
သူမ၏ ကေလးတစ္ဦး ေနမေကာင္းျဖစ္ 
ေနေသာေၾကာင့္ အလုပ္မလုပ္ပဲ ငါးရက္ 
အနားယူသည့္ အတြက္ အလုပ္မွ 
ထုတ္ပယ္ခံရသည္ဟု အထင္ရွိခဲ့သည္။

ေအာင္၏ အျဖစ္အပ်က္ – 
အမႈကိစၥ ေလ့လာမႈ တစ္ခု

ေအာင္ ဘာလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။
ေအာင္သည္ သူမ၏ ေဒသ အသုိင္းအဝုိင္း ဥပေဒဆုိင္ရာ စင္တာကုိ ဆက္သြယ္ခ့ဲသည္၊ 
၄င္းစင္တာသည္ သူမအား ႏွစ္ျပည့္ခံစားခြင့္၊ နာမက်န္းခြင့္မ်ားႏွင့္ သူမအား အလုပ္မွ 
ဖယ္ရွားခ်ိန္၌ သူမအား ေပးရလိမ့္မည္ ျဖစ္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကာလအတြက္ 
ေငြေၾကးတုိ႔ကုိ ရပုိင္ခြင့္ ရိွေၾကာင္း ေျပာခ့ဲပါသည္။ တစ္စုံတစ္ဦးအား ေစာင့္ေရွာက္သူ၏ 
နားခြင့္ကုိယူေနစဥ္က့ဲသုိ႔ အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်င့္သုံးေနသည့္အတြက္ 
အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္းသည္ တရားမဝင္ေၾကာင္း ၄င္းသူတုိ႔သည္ သူမအား 
ေျပာၾကားခ့ဲပါသည္။

 ဥပေဒဆုိင္ရာ စင္တာသည္ ေအာင္အား သူမ၏ ယခင္ အလုပ္ရွင္သုိ႔ စာတစ္ေစာင္ 
ေရးသားရန္ ကူညီခ့ဲသည္။ သူမသည္ သူမ၏ စာ၌ အနည္းဆုံး လုပ္ခ ႏႈန္းထားမ်ား၊ 
နားခြင့္ခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ သာနာညီမွ်သည့္ အလုပ္ခြင္ ဥပေဒမ်ားကုိ ထည့္သြင္းေရးသားထားၿပီး 
သူမအေနျဖင့္ အလုပ္ကုိ ျပန္မလုိခ်င္ေသာ္လည္း နာမက်န္းခြင့္၊ ႏွစ္ျပည့္ခြင့္ ႏွင့္ သူမ 
ရသင့္သည့္ အေၾကာင္းၾကားစာကာလ ေပးေငြ တုိ႔ကုိရယူလုိေၾကာင္း ရွင္းျပထားပါသည္။   
ႏွစ္ပတ္ၾကာၿပီးေနာက္ သူမသည္ အေျဖ မရရိွခ့ဲသည့္အခါ သူမသည္ အလုပ္ခြင္ 
အျငင္းပြားမႈပုံစံကုိ ျဖည့္စြက္၍ သာနာညီမွ်ေသာ အလုပ္ခြင္ အြန္ဗတ္စ္မင္ထံသုိ႔ အြန္လုိင္းမွ 
တင္သြင္းခ့ဲသည္။ 

အြန္ဗတ္စ္မင္ ဘာလုပ္ခဲ့ပါသလဲ။
အြန္ဗတ္စ္မင္သည္ မေက်နပ္ခ်က္ကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးခ့ဲၿပီး ေအာင္၊ သူမ၏ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ 
ေအာင္ႏွင့္ ယခင္ အလုပ္ရွင္ကုိ ကုိယ္စားမျပဳ ဖက္မလုိက္ေသာ ဖ်န္ေျဖသူဟု 
အဆုိရိွသည့္ တစ္စုံတစ္ဦးတုိ႔ကုိ တယ္လီဖုန္းေပၚတြင္ ေတြ႕ဆုံရန္ စီစဥ္ေပးခ့ဲသည္။ 
ဖ်န္ေျဖသူသည္ လူတုိင္းကုိ အျငင္းပြားမႈကုိ ေျဖရွင္းေပးရန္ တယ္လီဖုန္းေပၚ၌ ေတြ႕ဆုံပြကုိဲ 
ဆက္သြယ္ေပးခ့ဲသည္။ အြန္ဗတ္စ္မင္သည္ ဖုန္းစကားေျပာေနစဥ္အတြင္း စကားျပန္ 
တစ္ဦးကုိ စီစဥ္ေပးခ့ဲသည္။ ေအာင္သည္ သူမ ရသင့္ရထုိက္သည့္ ေငြအတြက္ 
ေတာင္းခံခ့ဲသည္၊ ဖ်န္ေျဖမႈမွ တစ္ဆင့္ သူမ၏ေငြကုိ သူမ မရႏုိင္ခ့ဲလွ်င္ သူမသည္ သူမ၏ 
အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ရရိွရန္ တရားရုံးသုိ႔တက္ေရာက္ရန္ အတြက္ သူမ အသင့္ျပင္ဆင္ထားၿပီး 
ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခ့ဲပါသည္။ သူမ၏ ယခင္အလုပ္ရွင္သည္ သူမအား $3,600 ေပးရန္ 
သေဘာတူခ့ဲပါသည္။ ေအာင္သည္ သူမအေနျဖင့္ ပုိမုိ၍ ရသင့္ေၾကာင္း အထင္ရိွခ့ဲေသာ္လည္း 
သူမ၏ အေၾကာင္းကုိ ေျပာခြင့္ရ၍ သူမ ေပ်ာ္ရႊင္ခ့ဲၿပီး သူမ၏ ကိစၥကုိ ေျပၿငိမ္းခ့ဲပါသည္။

FACT SHEET TWO



အြန္ဗတ္စ္မင္ သူတို႔ ဘာလုပ္သည္ အေထာက္အကူျပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
တိုင္တန္းခ်က္ တစ္ခုကို 
မည္သို႔တိုင္တန္းမည္

သာနာညီမွ်ေသာ အလုပ္ 
အြန္ဗတ္စ္မင္

သူတို႔သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 

စံုစမ္းေပးၿပီး အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို 

သင္ နားလည္ရန္ႏွင့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

သူတို႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို 

သင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ ကူညီေပးႏိုင္သည္- 

 • လုပ္အားခမ်ား သို႔မဟုတ္ လုပ္ခလစာ 

 • ခြင့္ (ႏွစ္ျပည့္ခြင့္၊ နာမက်န္းခြင့္၊ မီးဖြားႏွင့္ မိဘဆိုင္ရာ ခြင့္ 

အပါအဝင္) 

 • အလုပ္လုပ္ခဲ့သည့္ နာရီမ်ား 

 • အလုပ္ အဆံုးသတ္ျခင္း၊ ဥပမာ၊ အေၾကာင္းၾကားစာ 

ေပးျခင္း၊ ေနာက္ဆံုးပိတ္လုပ္ခႏွင့္ အလုပ္မွဖယ္ရွားျခင္း 

ဆိုင္ရာလုပ္ခ တို႔ျဖစ္သည္ 

 • ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ အေႏွာင့္အယွက္ေပးျခင္း 

 • အလုပ္ရွင္ႏွင့္ သင့္ သမဂၢတို႔အၾကား 

သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား

သင့္ အလုပ္ခြင္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အခ်က္အလက္ စာရြက္မ်ားကို ဘာသာစကား 27 

မ်ဳိးျဖင့္ အြန္လိုင္း  www.fairwork.gov.au/contact-

us/language-help တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

အြန္ဗတ္စ္မင္ကို မဆက္သြယ္မီ 

သင့္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ ဦးစြာ ေျပာဆိုပါ။ 

သူတို႔ႏွင့္မေျပာဆိုမီ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အလုပ္ခြင္ 

ဥပေဒမ်ားကို နားလည္ေအာင္ လုပ္ျခင္းသည္ 

အေထာက္အကူျပဳပါသည္။ အခ်က္အလက္ 

စာရြက္မ်ားကို သင္   

www.fairwork.gov.au/how-we-will-help/

templates-and-guides/fact-sheets တြင္ 

ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကံဥာဏ္ 

အတြက္ ဖုန္း 13 13 94 ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ ္ www.

fairwork.gov.au တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

အလုပ္ခြင္ အျငင္းပြားမႈ ပံုစံကို www.

fairwork.gov.au/how-we-will-help/how-

we-help-you/help-resolving-workplace-

issues/ တြင္ ေဒါင္းလုဒ္ လုပ္ယူၿပီး 

ျဖည့္စြက္ပါ။ 

ပံုစံကို သက္ဆုိင္သည့္ စာရြက္စာတမ္း 

တစ္ခုခု၏ မိတၱဴမ်ားႏွင့္အတူ ေအာက္ပါ 

လိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ပါ-

Fair Work Ombudsman 

GPO BPO Box 2567

Adelaide SA 5001

ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္း အလုပ္ 
က႑ အြန္ဗတ္စ္မင္

သူတို႔သည္ အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္း အေၾကာင္း 

ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ေပးၿပီး 

ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ လုပ္ကိုင္ေပး ပါသည္။.

သူတို႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းရန္ သင့္ ကူညီေပးႏိုင္သည္- 

 • ဖုန္း အဆက္အသြယ္မ်ား 

 • သင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားရွိ အမွားအယြင္းမ်ား 

 • ဖုန္းကတ္ျပားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား 

 • ရက္ခ်ိန္း ပ်က္ကြက္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ခ်ိန္းဆိုမႈ ပ်က္ကြက္မႈမ်ား 

 • အင္တာနက္

 • အခေၾကးေပးရသည့္ TV 

 • ကုမၸဏီတစ္ခုက သင့္အေပၚ ေစ်းကြက္ရွာျခင္း

ႀကိဳးမဲ့ေၾကးနန္းဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းက႑ 

အြန္ဗတ္စ္မင္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 

အခ်က္အလက္စာရြက္ကို ဘာသာစကား 31 မ်ဳိးျဖင့္  

www.tio.com.au/publications/translations 

တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ အႀကံဥာဏ္ 

အတြက္ ဖုန္း 1800 062 058 ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ္ 

ww.tio.com.au  တြင္ၾကည့္ရႈပါ။ 

အြန္လိုင္း မေက်နပ္ခ်က္ ပံုစံကိ ု www.

tio.com.au/making-a-complaint 

တြင္ျဖည့္စြက္ပါ။ 

မေက်နပ္ခ်က္ စာတစ္ေစာင္ကို ေရးသား၍ 

ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေပးပို႔ပါ-

Telecommunications Industry 

Ombudsman

PO Box 276

Collins Street West 

Melbourne VIC 8007

အြန္ဗတ္စ္မင္ ဆုိသည္မွာ ဘာလဲ။
အြန္ဗတ္စ္မင္သည္ အသိုင္းအဝိုင္းလူမ်ားက  အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သူတို႔အေပၚ မွားယြင္းစြာ ျပဳမူဆက္ဆံခဲ့သည္ဟု ထင္ျမင္သည့္အခါ တိုင္ၾကားသည့္ 
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးပါသည္။ အြန္ဗတ္စ္မင္ဆိုသည့္ စကားရပ္ကို အြန္ဗတ္စ္မင္ ရာထူးေနရာရွိလူႏွင့္ ၄င္းတုိ႔ဦးေဆာင္သည့္ရံုး ႏွစ္ခုလံုးကို သာမန္အားျဖင့္ ေဖာ္ညႊန္းထားသည္။ 
တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုး အခမဲ့ႏွင့္သာနာညီမွ်ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္သည္ အြန္ဗတ္စ္မင္၏ တာဝန္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္မ်ား၊ အစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုးမ်ား၊ 
တယ္လီဖုန္း သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ ကုမၸဏီမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ေအဂ်င္စီရံုးမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရ ကုမၸဏီမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားအတြက္ 
အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အြန္ဗတ္စ္မင္ ရွိၾကသည္။

ဇယားတြင္ အြန္ဗတ္စ္မင္ ေလးမ်ဳိး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ ၄င္းတို႔ကို မည္သို႔ ဆက္သြယ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ၾကားနာေပးသည့္ အျခားေသာ အြန္ဗတ္စ္မင္ 
အေၾကာင္းႏွင့္ ပိုမိုေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ပိုမိုသိရွိရန္ www.lawhandbook.org.au/search/ombudsmen တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အြန္ဗတ္စ္မင္သုိ႔ မတုိင္တန္းမီ
အြန္ဗတ္စ္မင္သို႔ သင္ မတုိင္တန္းမီ၊ သင္သည္ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္အား သင့္တြင္ ျပႆနာတစ္ခုရွိၿပီး ၄င္းကိုေျဖရွင္းရန္ သူတုိ႔အား အခြင့္အလမ္းေပးမည္္ျဖစ္ေၾကာင္း 
ေျပျပရန္ လိုအပ္သည္။ သင္သည္ သင္ အဘယ္ေၾကာင့္ မေက်နပ္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ဖုန္းေခၚ၍ စတင္ေျပာႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္ ျပႆနာကို မေျဖရွင္းေပးလွ်င္ ယင္းေနာက္ သင့္ 
မေက်နပ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ျပသည့္ စာတစ္ေစာင္ကိုေရးရန္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ပါသည္။
အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္ကို မည္သုိ႔တိုင္တန္းရမည္

ဘာျဖစ္ခဲ့သည္၊ မည္သည့္အခါႏွင့္ မည္သည့္ေနရာ၌ ျဖစ္ခဲ့သည္ကို ေဖာ္ျပပါ။ ရက္စြဲမ်ား၊ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ သင္ ေျပာဆိုခဲ့သည့္ လူမ်ား၏ အမည္မ်ားႏွင့္ ဖုန္းေပၚတြင္ ဘာေျပာခဲ့သည္တို႔ကို 
ေရးခ်ထားပါ။ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ အေပၚ မူတည္၍ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ား၊ လက္မွတ္မ်ား၊ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင့္ ေဆးမွတ္တမ္းမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ဘာျဖစ္ခဲ့သည္ ဆိုသည့္ သင့္တြင္ ရွိသည့္ 
အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ မိတၱဴမ်ားကို သင္ ပူးတြဲေကာင္း ပူးတြဲေပးႏိုင္သည္။ ျပႆနာအား သင္ ဘာကိုေျဖရွင္းေပး ေစလိုေၾကာင္း ရွင္းျပပါ။ ဥပမာ၊ သင္သည္ ျပန္အမ္းေငြ 
သို႔မဟုတ္ ေတာင္းပန္ခ်က္ တစ္ခုကို ရယူလိုသည္။  သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို တံု႔ျပန္ခ်က္ မည္သည့္အခါ၌ ရႏိုင္ေၾကာင္း ေမးျမန္းပါ။ သင္ ေပးပို႔သည္စာမ်ား၊ သင္ လက္ခံရရွိသည့္ စာမ်ား 
အားလံုး၏ မိတၱဴမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားပါ။



ICON

အြန္ဗတ္စ္မင္ သူတို႔ ဘာလုပ္သည္ အေထာက္အကူျပဳ အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ 

ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား
တိုင္တန္းခ်က္ တစ္ခုကို 
မည္သို႔တိုင္တန္းမည္

အမ်ားျပည္သူ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
အြန္ဗတ္စ္မင္

သူတို႔သည္ မီးရထားမ်ား၊ ဓါတ္ရထားမ်ားႏွင့္ 
ဘတ္စ္ကားမ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို
႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို 
စံုစမ္းစစ္ေဆးေပးပါသည္။

သူတို႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ သင့္အား 
ကူညီေပးႏိုင္သည္- 

 • Myki ကတ္မ်ား 

 • ေလွ်ာ့ေစ်း သက္သာခြင့္မ်ား 

 • မွားယြင္းေနသည့္ လက္မွတ္ အေရာင္းစက္မ်ား 

 • မီးရထားမ်ား လူျပည့္က်ပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေျပးဆြဲမႈ ဖ်က္သိမ္းျခင္း 

 • အခြင့္အာဏာရ အရာရွိမ်ား (အမ်ားျပည္သူ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ား) 

 • ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈ 

အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး 
အြန္ဗတ္စ္မင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္ စာရြက္ကို ဘာသာစကား 
ရွစ္မ်ဳိးျဖင့္ www.ptovic.com.au/images/

documents/Translation_brochure.pdf 

တြင္ရရွိႏုိင္ပါသည္။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အႀကံဥာဏ္ အတြက္ ဖုန္း 1800 466 865 
ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ္ ww.ptovic.com.au 

တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အြန္လိုင္း မေက်နပ္ခ်က္ ပံုစံ တစ္ခုကို  
www.ptovic.com.au/make-

a-complaint/complaint-form 

တြင္ျဖည့္စြက္ပါ။

မေက်နပ္ခ်က္ စာတစ္ေစာင္ကို 
ေရးသား၍ ေအာက္ပါကိုလိပ္မူ၍ 
ေပးပို႔ပါ-
Public Transport Ombudsman 

PO Box 538 Collins Street West 

Melbourne VIC 8007

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရ 
အြန္ဗတ္စ္မင္

သူတို႔သည္ လွ်ပ္စစ္၊ ေရ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ မေက်နပ္ခ်က္မ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးေပး 
သည္။

သူတို႔သည္ ေအာက္ပါအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ားကို 

ေျဖရွင္းရန္ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည္- 

 • လွ်ပ္စစ္၊ ေရ သို႔မဟုတ္ ဓါတ္ေငြ႕ သြယ္ရန္ 
သို႔မဟုတ္ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ကုမၸဏီ၏ 
ပ်က္ကြက္မႈ 

 • သင့္ ေငြေတာင္းခံလႊာမ်ားရွိ အမွားအယြင္းမ်ား 

 • ကုမၸဏီတစ္ခုက သင့္အေပၚ ေစ်းကြက္ရွာျခင္း 

 • သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိပဲ သင့္ စာရင္းကို 
အျခားကုမၸဏီသို႔ ကူးေျပာင္းသြားျခင္း 

 • လွ်ပ္စစ္ ဓါတ္တိုင္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား ၄င္းျပင္ 
ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ေရ ပိုက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
ျပႆနာမ်ား

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ ေရ အြန္ဗတ္စ္မင္ 
ဗစ္တိုးရီးယားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ 
အခ်က္အလက္ စာရြက္ကို ဘာသာစကား 
31 မ်ဳိးျဖင္ ့www.ewov.com.au/

publications-and-media/translations 

တြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သို႔မဟုတ္ 
အႀကံဥာဏ္ အတြက္ ဖုန္း 1800 500 509 
ကိုေခၚပါ သို႔မဟုတ ္ww.ewov.com.au 

တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အြန္လိုင္း မက်နပ္ခ်က္ ပံုစံ တစ္ခုကို  
www.ewov.com.au/make-a-

complaint/complaint-form 

တြင္ျဖည့္စြက္ပါ

မေက်နပ္ခ်က္ စာတစ္ေစာင္ကို 
ေရးသား၍ ေအာက္ပါလိပ္မူ၍ ေပးပို႔ပါ-
Energy and Water Ombudsman 

PO Box 469

Melbourne VIC 8060

*တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ၾကားနာေပးသည့္ အျခားေသာ အြန္ဗတ္စ္မင္ အေၾကာင္းႏွင့္ ပိုမိုေသာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ ပိုမိုသိရွိရန ္www.lawhandbook.org.au/

search/ombudsmen တြင္ၾကည့္ရႈပါ။

အြန္ဗတ္စ္မင္သုိ႔ တုိင္တန္းျခင္း
အကယ္၍ သင္သည္ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္အား အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္တို႔က တံု႔ျပန္သည့္ပံုစံကို သင္ မေက်နပ္လွ်င္ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို အြန္ဗတ္စ္မင္သို႔ တို္င္တန္းရန္ 
သင့္တြင္ အခြင့္အေရး ရွိသည္။

အြန္ဗတ္စ္မင္သည္ သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားမႈ ပံုစံတစ္ခုကို ျဖည့္စြက္ရန္ သင့္အား သာမန္အားျဖင့္ ေမးျမန္းမည္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သင္သည္ အြန္ဗတ္စ္မင္ႏွင့္ 
ေျပာဆိုေနစဥ္ မိသားစုဝင္ တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ အသိုင္းအဝိုင္း ဝန္ထမ္းကဲ့သို႔ သင္ ယံုၾကည္သည့္ လူတစ္ဦးဦးထံမွ အကူအညီလိုအပ္လွ်င္ သင္သည္ ဤအျခားလူအား သင့္ကိုယ္စား 
‘လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အခြင့္အာဏာ’ ေပးသည့္ပံုစံကို လက္မွတ္ထိုးရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္ မေက်နပ္ခ်က္ကို တိုင္တန္းသည့္အခါ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အလုပ္ရွင္သို႔ သင္ တိုင္တန္းစဥ္ သင္ ေပးခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား အားလံုးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ႏိုင္သမွ် 
အေသးစိတ္ က်သည့္အခ်က္မ်ားကို တင္ျပပါ။ သက္ဆိုင္သည့္ ရက္စြဲမ်ား၊ အခ်ိန္မ်ားႏွင့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ၏ တည္ေနရာမ်ား အားလံုးကို ထည့္သြင္းပါ။ 
အကယ္၍ သင္သည္ ျပန္အမ္းေငြ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ေငြေၾကးကို ေတာင္းဆိုလွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ ေငြမည္မွ် သင္ ေတာင္းခံေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းေငြေၾကး ပမာဏကို သင္ မည္ကဲ့သုိ႔ 
တြက္ခ်က္ေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ လိုအပ္သည္။

သင့္ မေက်နပ္ခ်က္အတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ခုကို ရရွိရန္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ၄င္းသည္ ရွည္လ်ားၿပီး ရႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္စဥ္ တစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း စိတ္ထဲမွတ္သားထားပါ။

စကားျပန္ တစ္ဦးကို ရယူျခင္း

သင္သည္ ဗစ္တိုးရီယားျပည္နယ္ အြန္ဗတ္စ္မင္ အားလံုးကို ဆက္သြယ္သည့္အခါ အခမဲ့ စကားျပန္ကို ရရွိႏိုင္သည္။ သူတို႔အေနျဖင့္ ၄င္းကို သင့္အတြက္ စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ 
သင့္ကိုယ္တိုင္ အတြက္ သင္ စီစဥ္ႏို္င္သည္။ သင္သည္ အခ်က္အလက္စာရြက္ တစ္ တြင္ စကားျပန္တစ္ဦး ရယူျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖတ္ရႈႏိုင္သည္။
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေျပာသည့္စကားျပန္တစ္ဦးအတြက္ ဖုန္း 13 14 50 ကိုေခၚပါ။ သင့္ ရက္ခ်ိန္းသုိ႔ စကားျပန္ လူကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေစရန္အတြက္ ဖုန္း 1300 655 082 ကိုေခၚပါ။



ဤအခ်က္အလက္ စာရြက္ကို ခိုလံႈဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီး မ်ားႏွင့္ အေျခခ်ေျပာင္း 
ေရြ႔လာသူ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးရာ ပါဝင္ဆင္ႏြဲမႈႏွင့္ သာနာညီမွ်မႈ 
တိုးျမွင့္ေပးေရး သုေတသန အစီရင္ခံစာ (Women’s Health West, 2016) 
ပူးတြဲေပးထားသည္။ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ေတြ႔ရွိခဲ့သည့္အရာမ်ား၏ ရိုးရိုး အဂၤလိပ္စာျဖင့္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ သုေတသန အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္း 
အမ်ဳိးသမီးမ်ား အြန္ဗတ္စ္မင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မည္သို႔သံုးရန္ကို 
နားလည္ေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည့္ အျခား အခ်က္အလက္စာရြက္တို႔ကို 
ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ရရွိႏိုင္ပါ သည္- 
www.whwest.org.au/health-promotion/wellbeing/
economicparticipation

© Women’s Health West 2016 
www.whwest.org.au
ဖုန္း-  03 9689 9588   
ဖက္စ္-  03 9689 3861   
အီးေမးလ္-  info@whwest.org.au   

ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အပ့ံ အတြက္
အကယ္၍ သင့္တြင္ အစိုးရ ေအဂ်င္စီရံုး တစ္ခုခုႏွင့္ ျပႆနာတစ္ခုခုရွိလွ်င္ အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ သင့္အား အခမဲ့ ကူညီေပးႏိုင္သည္။ အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ အလြန္ အလုပ္မ်ားသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ သင္သည္ ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုကို မရႏိုင္မီ ေစာင့္ဆိုင္းရန္ လိုအပ္ေကာင္း လိုအပ္ႏိုင္သည္။ သင့္ ရက္ခ်ိန္းမတိုင္မီ သင္ တတ္ႏုိင္သမွ် 
အခ်က္အလက္ မ်ားမ်ား စုေဆာင္းၿပီး မည္သည့္ သက္ဆိုင္သည့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကိုမဆို သင္ႏွင့္တစ္ပါးတည္း ယူေဆာင္သြားပါ။  ၄င္းအျပင္ သင့္ ရက္ခ်ိန္းမတိုင္မီ အကယ္၍ သင္ 
စကားျပန္တစ္ဦးကို လိုအပ္လွ်င္ သင့္ အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆို္င္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ေျပာထားပါ၊ သို႔မွသာ သူတို႔သည္ တစ္ဦးကို စီစဥ္ေပးထားႏိုင္မည္။ 

သင့္ အနီးဆံုး အသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရွာေဖြရန ္www.fclc.org.au/  သို႔သြားေရာက္ပါ။.
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