
Burmese / ျမန္မာ

ေတာင္ ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၏ 

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ  
ေဖာ္ထုတ္ေရး အစီအစဥ္

ေပါင္းသင္းေနထိုင္မႈတစ္ခုတြင္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
စိုးရိမ္ရသည့္လူမ်ားအတြက္ အကူအညီ

www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds

မည္သည့္ေနရာမွ ကြ်ႏု္ပ္ 
အကူအညီရႏုိင္ေသးပါသလဲ။ 
DVDS မွာ ေစာစီးစြာ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈႏွင့္ တားဆီးေရး 
လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ ၎မွာ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု မဟုတ္ပါ။ 

အကယ္၍ သင္သည္ အသက္အႏၱရာယ္ရွိသည့္ 
အေရးေပၚအေျခအေနတစ္ခု၌ က်ေရာက္ေနလွ်င္   
ဖုန္း သုည သံုးလံုး (000) ေခၚပါ။ 

အျခားေသာ ရဲအကူအညီ သို႔မဟုတ္ ရဲလာေရာက္ေပးမႈအတြက္ ဖုန္း 
131 444  ကိုေခၚပါ။ 

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္သတင္း
အခ်က္အလက္အတြက္ သို႔မဟုတ္ အျခားေသာ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ 
စိုးရိမ္မႈမ်ားအတြက္ ေအာက္ပါတို႔ကို ဆက္သြယ္ပါ- 

Women’s Information Service:  08 8303 0590 
 1800 188 158 

1800RESPECT National 24/7 Helpline:  1800 737 732 

Domestic Violence Crisis Line:  1800 800 098 

Men’s Referral Service:  1300 766 491 

Child Abuse Report Line:  131 478 

Lifeline (24-hour crisis line):  131 114 

Relationships Australia:  1300 364 277 

Kids Help Line:  1800 551 800 

DVDS ႏွင့္ပတ္သက္၍ ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သုိ႔မဟုတ္ 
ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းရန္ www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds 
တြင္ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ

DVDS မွာ SA ျပည္နယ္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏  
လံုၿခံဳေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရံုး၊ ျပည္နယ္တစ္ခုလံုးဆိုင္ရာ  
SA ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

၎မွာ 2018 ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလမွ စတင္၍ 12 လ 
စမ္းသပ္လုပ္လ်က္ရွိသည္။

မည္သူက ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သနည္း။ 
သင္၏ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မႈတြင္ မလံုၿခံဳေၾကာင္း သင္ ခံစားေနရလွ်င္ 
သို႔မဟုတ္ သင္ သိသည့္တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ 
သင္ စိုးရိမ္ေနလွ်င္ သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။ 

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ သင္ ေအာက္ပါတို႔ကို အတည္ျပဳေပးရပါလိမ့္မည္- 

• အႏၱရာယ္ရွိသူသည္ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး 
အသက္ 17 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ အထက္ အရြယ္ရွိသည္ 

• အႏၱရာယ္ရွိသူသည္ ရင္းႏွီးေသာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မႈတစ္ရပ္၌ 
ရွိေနသည္ သို႔မဟုတ္ ယခင္က ရင္းႏွီးေသာ ေပါင္းသင္းေနထိုင္မႈရွိခဲ့ၿပီး 
ႏွစ္ဦးလံုး အၾကား၌ အဆက္အသြယ္ရွိေနေသးသည္။  
လိင္ဆက္ဆံေရး ရွိေကာင္းရွိႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ မရွိေကာင္း  
မရွိႏုိင္ပါ၊ လိင္တူ သို႔မဟုတ္ လိင္ကြဲ လူႏွစ္ဦးအၾကား ျဖစ္ႏိုင္သည္ 

• ၾကင္ေဖာ္ဖက္က ျပသေနသည့္ အမူအက်င့္အရ သို႔မဟုတ္ 
၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႕ရွိသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္အရ 
လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ 

စိုးရိမ္မႈမ်ားမွာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ၊ ႏႈတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အျပဳအမူမ်ား၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ႀကိဳးကိုင္ျခယ္လွယ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စီးပြားဆိုင္ရာ 
သို႔မဟုတ္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ မတရားျပဳက်င့္မႈ သို႔မဟုတ္ 
အထီးက်န္ထားမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ႏိုင္သည္။



မည္သည့္အရာကို ထုတ္ေဖာ္ေပးပါသလဲ။ 
ထုတ္ေဖာ္ေပးႏုိင္ေကာင္းေသာ ရဲမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ- 
• ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ 

သက္ဆုိင္သည့္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 
• ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ သက္ဆုိင္သည့္ အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္ စြခဲ်က္မ်ား 
• လက္ရိွႏွင့္ ယခင္ တားျမစ္အမိန္႔မ်ား 
• အႏၱရာယ္ရွိသူအတြက္ သက္ဆိုင္ႏိုင္ေကာင္းေသာ အျခား 

အခ်က္အလက္မ်ား 
ရရွိႏုိင္သည့္အခါ၌ ထုတ္ေဖာ္ေပးႏုိင္ေကာင္းေသာ 
အျခားျပည္နယ္ရွိ ရဲမွ သိမ္းဆည္းထားသည့္ 
အခ်က္အလက္မ်ားမွာ- 

• အျခားျပည္နယ္၌ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ သက္ဆုိင္သည့္ 
ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား 

• လက္ရိွႏွင့္ ယခင္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အမိန္႔မ်ား 

ကြ်ႏ္ုပ္ မည္ကဲ့သို႔ေလွ်ာက္ထားရမည္နည္း။ 
DVDS ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို 
ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ရဲထံသို႔   
www.police.sa.gov.au/your-safety/dvds တြင္ရရွိႏိုင္သည့္ 
အြန္လိုင္း ပံုစံကို အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ တင္သြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင္သည္ ပံုစံကိုျဖည့္စြက္ရန္ အကူအညီလိုအပ္လွ်င္ 
သင့္ ေဒသခံရဲစခန္းမွ အကူအညီကို ေတာင္းပါ။

အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ ေဖာ္ထုတ္ေရး အစီအစဥ္ 
(DVDS) သည္ အဘယ္နည္း။ 

သင္၏ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေရး၌ အကယ္၍ သင္ မလံုၿခံဳေၾကာင္း 
ခံစားေနရသည့္အျပင္ သင့္ ၾကင္ေဖာ္ဖက္ သို႔မဟုတ္ 
ယခင္ၾကင္ေဖာ္ဖက္သည္ အၾကမ္းဖက္ရာဇဝင္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း 
သင္ စိုးရိမ္လွ်င္ သင္သည္ ရဲထံမွ ၎တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အခ်က္အလက္အခ်ဳိ႕ကို DVDS ျဖင့္ ေတာင္းဆိုေကာင္း 
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

လံုၿခံဳမႈ မရွိႏုိင္ဖြယ္ရသည့္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေရးတစ္ခုတြင္ 
သင္ သိသည့္တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ သာယာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး 
အကယ္၍ သင္ စိုးရိမ္ေနလွ်င္ သင္သိသည့္အဆိုပါလူထံသို႔ 
DVDS ျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ေပးေစရန္ သင္ 
ေတာင္းဆိုေကာင္း ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

ၾကင္ေဖာ္ဖက္၏ ရဲရာဇဝင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္း 
အရာကို DVDS ျဖင့္ အႏၱရာယ္ စိုးရိမ္ရသည့္သူထံ 
ေပးပို႔ေသာေၾကာင့္ သူတို႔အေနျဖင့္ သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ 
အနာဂတ္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ေရးတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ 
အသိရွိၿပီးဆံုးျဖတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာကို မည္ကဲ့သို႔ စိစစ္ပါသနည္း။ 
ရဲသည္ ေလွ်ာက္လႊာကို စိစစ္သည္၊ စိုးရိမ္မႈကို 
ျဖစ္ပြားေစသည့္သူႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား 
သိမ္းဆည္းထားေၾကာင္းစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ အႏၱရာယ္ရွိသူထံ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။ 

ယင္းေနာက္ အႏၱရာယ္ရွိသူ၊ ရဲႏွင့္ အိမ္တြင္းႏွင့္မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အထူးဝန္ထမ္းတို႔ ပါဝင္သည့္ ေတြ႕ဆံုပြဲတစ္ရပ္ကို 
စီစဥ္ေပးသည္။ 

ျဖစ္စဥ္မွာ သာမန္အားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရက္ 14 ရက္အတြင္း 
လုပ္ၿပီးပါလိမ့္မည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ေပးအပ္ပါသလဲ။ 
ရဲႏွင့္ အိမ္တြင္းႏွင့္မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အထူးဝန္ထမ္းသည္ 
အႏၱရာယ္ရွိသူႏွင့္ လံုၿခံဳသည့္ေနရာ၌ ေတြ႕ဆံုၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ႏႈတ္အားျဖင့္ ေပးပါသည္။ အႏၱရာယ္ရွိသူသည္ ေတြ႕ဆံုပြဲသုိ႔ 
အေထာက္အကူေပးမည့္သူတစ္ဦးကို ေခၚေဆာင္သြားႏိုင္သည္။

အထူးဝန္ထမ္းသည္ အေထာက္အကူျပဳေပးမည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
ရယူေပးမည့္အျပင္ အႏၱရာယ္ရွိသူႏွင့္ ၎၏ကေလးမ်ား၏ 
အစဥ္တစိုက္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အစီအစဥ္ဆြဲရန္ ကူညီေပးပါမည္။ 

အခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သူ႔အား ေပးပါသလဲ။ 
အႏၱရာယ္ရွိသူ (ႏွင့္ သူ၏အေထာက္အကူေပးမည့္သူ)  
ကိုသာ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပါသည္။ 

တစ္စံုတစ္ေယာက္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းေပးသူအား 
ေလွ်ာက္လႊာ၏ အေျခအေနကုိ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် အဆိုပါလူထံ တိုက္ရိုက္ 
ထုတ္ေဖာ္ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္သူထံ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် သို႔မဟုတ္ ထုတ္ေဖာ္မႈကိုမွ်  
ေပးမည္ မဟုတ္ပါ။


