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က"နမ်တိ(သ့ည ်Women with Disabilities 

Australia အဖွဲ1အစညး်ြဖစသ်ည။် က"နမ်တိ( ့ 

အေ7ကာငး် ေြပာဆိ(သည့အ်ခါ က"နမ်တိ( ့ WWDA 

အေ7ကာငး်ကိ( ေရးပါမည။်  

 

ဤစာအ(ပ်သည ်အ4ကမ်းဖကမ်: 

အေ7ကာငး်ြဖစသ်ည။်  

အ7ကမ်းဖကမ်@ABင်ပ့တသ်ကေ်သာ အေ7ကာငး်ကိ( 

အသစ ်စကားလံ@းများ စာအ(ပ်တငွ ်ဖတC်@ပါ။  

 

က"နမ်တိ(သ့ည ်ဤစာအ(ပ်ကိ( မသန်မစမ်ွးြဖစမ်: 

DBိသည့ ်အမျိFးသမီးများABင့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ ်

ေရးခဲပ့ါသည။် 
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မသန်မစမ်ွးြဖစမ်: အေ7ကာငး်ကိ( က"A်(ပ်တိ(၏့ အသစ ်

စကားလံ@းများ စာအ(ပ်တငွ ်ပိ(မိ(ဖတC်@ပါ။  
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မသန်မစမ်ွးြဖစမ်3 45ိသည့ ်

အမျိ:းသမီးများ=5င့ ်မိန်းကေလးများ  

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်@ DBိသည့ ်အမျိFးသမီးABင့ ်မိနး်ကေလး 

အများအြပားသည ်သJတိ(၏့ ကိ(ယပိ်(ငဘ်ဝတငွ ်

အ7ကမ်းဖကမ်@ြဖင့ ်ေနထိ(င7်ကရသည။် ၎ငး်သည ်

များစာွေသာ ေနရာအမျိFးမျိFးတငွ ်ြဖစပ်ာွးသည။် 

ေအာကပ်ါကဲသ့ိ( ့ ေနရာများ- 

• အ(ပ်စ(လိ(ကေ်နေသာ အမိ်များ 

 

 

• ေဆးCံ(များ 

 

 

• မိသားစ( အမိ်။ 
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အ7ကမ်းဖကမ်@မBာ ေအာကပ်ါေနရာများတငွလ်ညး် 

ြဖစပ်ာွးAိ(ငသ်ည ် 

 

 

• ေကျာငး်များ  

 

 

 

• အလ(ပ်ခငွေ်နရာများ  

  

 

 

• အကျဥ်းေထာငမ်ျား  

 

 



7 
 

 

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်@ DBိေသာ အမျိFးသမီးများABင့ ်

မိနး်ကေလးများအေပS ကျTးလနွသ်ည့ ်

အ7ကမ်းဖကမ်@ အားလံ(းသည ်ဆိ(းရွားပါသည။်  

 

 

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်@ DBိေသာအမျိFးသမီးများABင့ ်

မိနး်ကေလးများတငွ ်အ7ကမ်းဖကမ်@မB 

ေဘးကငး်လံ(ြခFံေနေစရန ်အခငွ့အ်ေရး DBိသည။်  

 

 

အ7ကမ်းဖကမ်@ အားလံ(းမBာ ဥပေဒABင့ဆ်န ့က်ျငသ်ည။်  
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WWDA သည ်အ7ကမ်းဖကမ်@ABင့ ်ေနထိ(င7်ကရေသာ 

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်@DBိသည့ ်အမျိFးသမီးများABင့ ်

မိနး်ကေလးများဘကမ်B ရပ်တညေ်ပးပါသည။်  
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သင့ ်အခွင့အ်ေရးများ 

သင့တ်ငွ ်အ7ကမ်းဖကမ်@မB ေဘးကငး်လံ(ြခFံေနေစရန ်

အခငွ့အ်ေရး DBိသည။်  

 

သင့အ်ား ကJညရီန ်ဥပေဒများ DBိသည။်  

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်@ DBိေသာလJများ၏ အခငွ့အ်ေရးများ 

ABင့ပ်တသ်က၍် ကမZာက့(လသမဂ\ စာချFပ် DBိပါသည။်  

က"နမ်တိ( ့ ၎ငး်အေ7ကာငး် ေြပာဆိ(သည့အ်ခါ 

က"နမ်တိ( ့ UNCRPD အေ7ကာငး်ကိ(ေရးပါမည။် 

 

7သစေ7တးလျAိ(ငင်သံည ်UNCRPD 

ကိ(လိ(ကန်ာရမည။်  
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7သစေ7တးလျAိ(ငင်သံည ်မသနမ်စမွ်းြဖစမ်@DBိေသာ 

အမျိFးသမီးများABင့ ်မိနး်ကေလးများအေပS 

ကျTးလနွသ်ည့ ်အ7ကမ်းဖကမ်@ကိ( တားဆးီရန ်

လ(ပ်Aိ(ငသ်မ] လ(ပ်ရမည။်  
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သတြိပ:ပါ  

 

 

 

 

 

 

သင့တ်ငွ ်အ)ကမ်းဖကမ်.မ/ 

ေဘးကငး်လံ4ြခံ7ေနေစရန် အခွင့အ်ေရး 

;/ိသည။်  
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အ)ကမ်းဖကမ်. အေ#ကာငး် 

တစစ်ံ-တစေ်ယာက်/0င့ ်သင ်

စကားေြပာဆိ-/ိ-ငသ်ည။်  

 

1800  Respect 

 

 

ဖ@န်း     1800  737  732 

 

သိ(မ့ဟ(တ ်

 
အန်ွလိ@ငး်ြဖင့ ်စကားေြပာရန်  

 www.1800respect.org.au 
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သင ်အမျိPးသား လကဆ်င့က်မ်း ဝန်ေဆာငမ်:ကိ@ 

1800Respect အတကွသ်ံ(းAိ(ငသ်ည ်  

ဖ(နး်    1800  555  677 

 TTY    133  677 

ေမးြမနး်ရနအ်တကွ ် 1800  737  732 

 

စကားြပန ်လိ(လ]င ် 

ဖ(နး်    131  450 

ေမးြမနး်ရနအ်တကွ ်  1800  737  732.  
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ေကျးဇAးတငပ်ါသည ်

ဤစာအ%ပ်ကိ% မညသ်. ေရးခဲသ့နညး်။ 

Women with Disabilities Australia အဖဲွ%အစညး်သည ်ဤစာအ.ပ်ကိ. ၂၀၁၉-

၂၀၂၀ ခ.89စတ်ငွ ်ေရးသားခ့ဲပါသည။် 

ဤစာအ.ပ်မ9ာ အေထေွထ ွပညာေပးအတကွ8်9င့ ်သတငး်အချကအ်လက ်

အတကွသ်ာြဖစသ်ည။် မFပိ.ငခွ်င့ ်

©  မFပိ.ငခွ်င့ ်Women with Disabilities Australia (WWDA) Inc.  2020. 

ဤစာအ.ပ်G9ိ မFပိ.ငခွ်င့8် 9င့ ်မ9တပံ်.တင ်မFပိ.င ်အပါအဝင ်အားလံ.းေသာ 

ဉာဏ်ရညမ်Fပိ.ငခွ်င့မ်ျားကိ.  Women with Disabilities Australia Inc 

အဖဲွ%အစညး်က ပိ.ငဆ်ိ.ငM်ပီး လိ.ငစ်ငြ်ပOလ.ပ်ထားသည။် ဤစာအ.ပ်ကိ. 

ေရးရန်ေငေွQကးအတကွ ်သင့အ်ား ေကျးဇFးတငပ်ါသည။် ဤဝကဘ်ဆ်ိ.ကက်ိ. 

တညေ်ထာငရ်န် ေငေွQကးအချိO%ကိ. Women with Disabilities Australia 

အဖဲွ%အစညး်အား National Disability Insurance Scheme က ေပးခ့ဲသည။် 

ဤအချကအ်လကစ်ာလTာတငွ ်အသံ.းြပOသည့ ်ပံ.ရိပ်များ Easy on the I Images 

©  2019 Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust. 

ခွင့ြ်ပOချကအ်ရ အသံ.းြပOထားသည။် www.easyonthei.nhs.ukThe Picture 

Communication Symbols © 2019 by Mayer Johnson LLC a Tobii 



15 
 

Dynavox company. ခွင့ြ်ပgချက်အရ အသံ%းြပgထားသည။် 

www.tobidynavox.com 

အမkတ်တံဆပ်ိ။ ခွင့ြ်ပgချက်အရ အသံ%းြပgထားသည။်  


