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FamilyLifeConnect 

သင် ခံစ ားရပံုံ က ုံ  ပ ုံ မ ုံ  ကက င်ားက  င်လုံ ပ်ခခင်ား 
သင် စဥ်ားစ ားပံုံ နှင ် ခံစ ားရပံုံ တွင် ကခပ င်ားလဲချက်က ုံ  သင် ကကံကတွ  န ုံ င်မည ်  ချ န် ခါမျ ား ရှ ပါသည်။ သင်၏ သ မန် ကန စဥ် 
လုံ ပ်ကနကျ ရ မျ ား လုံ ပ်ကနသည ် ခါ သင် စ တ်ဖ စ ားမှု ခံစ ားရန ုံ င်သည် သ ုံ  မဟုံ တ် သင် နှစ်သက်ကနကျ ရ မျ ားက ုံ  နှစ်သက်ကနမည် 
မဟုံ တ်က က င်ား သင် သတ ပပခဲ မ မည် ခဖစ်သည်။ သင်သည် ဝမ်ားနည်ားမှု၊ စ တ်ကကတ င ်ကစခဖစ်မှု၊ ခ ုံ ားက ုံ ားရ မဲ နှင ်  သံုံ ားမကျ ခံစ ားမှုမျ ားမှ 
သက်သ ရ ရက က င်ား ခံစ ားရသည ် ချ န်မျ ား ရှ န ုံ င်သည်။

သင ် ခံစ ားချက် ကခပ င်ားလဲမှုသည် သင်၏ ရုံ ပ်ပ ုံ င်ားဆ ုံ င်ရ  ကျန်ားမ ကရားက ုံ လည်ား ထ ခ ုံ က်န ုံ င်သည်၊ သင ်  ား  လွန် ကမ ပန်ားကစလျက်ရှ သည် 
(သင်  ား   ပ်စက်ရ ခက်ခဲကစန ုံ င်သည်ကဲ သ ုံ  ပင်ခဖစ်သည်) ။ 

သင် ကကံကတွ  ကနရသည ် ခံစ ားချက်မျ ားသည် စ တ်ကသ က ကရ က်ကစသည ် ခဖစ်ရပ် (သ ုံ  )  ကတွ   ကကံနှင ် ဆက်စပ်ကနန ုံ င်သည် (သ ုံ  ) သင် 
ဤသ ုံ   ဘယ်က က င ် ခံစ ားရသည်က ုံ  သ ရှ ရန် ခက်ခဲက က င်ား သင် ကတွ  ရှ န ုံ င်သည်။

လူ မျ ား ခပ ားသည် ၎င်ားတ ုံ  ၏ ခံစ ားချက်၌ ဤကခပ င်ားလဲချက်က ုံ  ကကံကတွ  န ုံ င်ပပ ား သင် ခံစ ားရပံုံ က ုံ  လက်ခံခခင်ားမှ  သင် လ ုံ ချင်သည ်ပံုံ စံသ ုံ   
ခပန်ကရ က်ရန် တွက် ပထမနှင ်  ကရား ကက ားဆံုံ ား  ဆင ်ခဖစ်ပါသည်။ ၎င်ားသည် သ မန် ကန စဥ် လုံ ပ်ရ ုံ ားလုံ ပ်စဥ်နှင ် လုံ ပ်စရ မျ ားက ုံ  
လက်ရှ  ချ န်တွင် ချ န်က ုံ က်ကပားရန်က ုံ လည်ား  ကထ က် ကူပပန ုံ င်ပါသည်။

 န ားရရန်နှင ် ခပန်လည်ကက င်ားမွန်ရန် တွက် သင ် က ုံ ယ်တ ုံ င်က ုံ   ချ န်ကပားပါ၊ န ားလည်ပပ ား  ကင်န ပါ။ သင ် မ သ ားစုံ နှင ်မ တ်ကဆွမျ ား၊ 
လုံ ပ်ကဖ ်က ုံ င်ဖက်မျ ား၊ ကဆားဘက်ကျန်ားမ ကရား  တတ်ပည ရှင်မျ ားနှင ် ကဖားမသူမျ ားထံမှ ပံ ပ ုံ ားမှု ချ    သင် လ ုံ  ပ်န ုံ င်သည်ဟူကသ  
  ကံဉာဏ်က ုံ  ပွင ်လင်ားခမင်သ ပါ။

သင ်ခံစ ားချက်သည် တ ုံ ားတက်လ န ုံ င်ကသ ်လည်ား ၎င်ားမှ   ချ န် ယူန ုံ င်ပါသည်။ သင ်တွင် ကက င်ားကသ ကန မျ ားနှင ် ဆ ုံ ားကသ ကန မျ ား 
ရှ န ုံ င်ကသ ်လည်ား ခဖည်ားခဖည်ားချင်ား၊  သ  ယ   ားခဖင ် ကက င်ားကသ ကန မျ ားသည် မကက င်ားကသ ကန မျ ားက ုံ  လွှမ်ားမ ုံ ား လ ပါမည်။ 

သင ့် ခံစ ားချက့်က ို  ပ ို မ ို ကက င့်ားကစမည ့် သင့် လိုပ့်ရမည ့်အချက့်မျ ားအတွက့် အကကံဉာဏ့် အနည့်ားငယ့်ရ  သည့်- 
• သင ် န ားတစ်ဝ ုံ က်ရှ  လူမျ ားနှင ်  ချ န်ပဖန်ားပါ။ ၎င်ားတွင် မ သ ားစုံ ၊ မ တ်ကဆွမျ ား၊ လုံ ပ်ကဖ ်က ုံ င်ဖက်မျ ားနှင ်  သ ုံ င်ား ဝ ုံ င်ား တွင်ားရှ 

 ခခ ားသူမျ ား ပါဝင်န ုံ င်သည်။ 
• သင ်  ား ကူည ကနသည ်  ခခ ားသူမျ ားနှင ် ပွင ်လင်ားပါ။
• သင ် မ သ ားစုံ ဝင်မျ ား နက်  နည်ားဆံုံ ား တစ်ဦား (သ ုံ  ) မ တ်ကဆွမျ ား နက်  နည်ားဆံုံ ား တစ်ဦားနှင ် သင် ခံစ ားကနရပံုံ က ုံ  ခဖစ်န ုံ င်လျှင်

ကဆွားကနွားပါ။
• သင ် ကနခဖင ် ကန စဥ်  မှန်တကယ် က  င်ခမင်န ုံ င်သည ် ရည်မှန်ားချက် ပန်ားတ ုံ င်  နည်ားငယ်က ုံ   ကလားထ ားပါ။ ၎င်ားသည်  လုံ ပ်၊

ဝါသန ထံုံ ရ မျ ား၊ လက်မှုပည မျ ား၊  ခခ ားသူမျ ား  ား ကစတန  ဝန်ထမ်ားလုံ ပ်ကပားခခင်ား (သ ုံ  ) ကူည ကပားခခင်ားတ ုံ  နှင ် ဆက်စပ်ကနန ုံ င်သည်။
သင် ထူားချွန်သည ် တစ်စံုံ တစ်ခုံ က ုံ  မ မ က ုံ ယ်မ မ  စ တ်ချယံုံ  ကည်မှု  ား တည်ကဆ က်ရန် လုံ ပ်ပါ၊ ပ ုံ မ ုံ ခက်ခဲသည ်  လုံ ပ်တ ဝန်က ုံ
ကက ားစ ားလုံ ပ်ပါ။

• ကန စဥ် သင် လုံ ပ်သည ် ရ  က က င်ား စဥ်ားစ ားပါ – မှန်မှန်ကန်ကန် ဆင်ခခင်ပါ။ သင် နှစ်ခခ က်သည ် တစ်စံုံ တစ်ခုံ က ုံ  စ စဥ်ပါ၊ သင်
လုံ ပ်ရမည ် လုံ ပ်စရ   ချ    လုံ ပ်ခခင်ားက ုံ လည်ား စ စဥ်ပါ။ သင ် က  င်ခမင်မှု   ားလံုံ ားက ုံ  ဂုံ ဏ်ယူပါ။
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• သင ် စ ုံ ားရ မ်ပူပန်မှုမျ ားက ုံ  ချဥ်ားကပ်ရန် သင ်  ား  ကထ က် ကူပပမည ် ခပဿန  ကခဖရှင်ားကရား စွမ်ားရည်  ချ   က ုံ  သံုံ ားပါ
(ကန က်ထပ် သတင်ား ချက် လက်မျ ား တွက် ကျွန်ုံ ပ်တ ုံ  ၏ ဤနည်ားလမ်ားစ တဲွရှ  သင ် စ ုံ ားရ မ်ပူပန်မှုမျ ားက ုံ  စ မံခခင်ား  ား
 ကည ်ပါ) ။

•  ပန်ားကခဖပံုံ က ုံ  ကလ လ ပပ ား ကန စဥ် ၎င်ားက ုံ  ကလ ကျင ်ရန်  ချ န်ယူပါ။ ၎င်ားမှ   သက်ခပင်ားခပင်ား ရှူခခင်ား၊ သက်ကသ င ်သက်သ ကနခခင်ား၊
တရ ားထ ုံ င်ခခင်ား - သင ် တွက်  ကက င်ားဆံုံ ားခဖစ်မည ် မည်သည ် ရ မဆ ုံ  ခဖစ်န ုံ င်သည်။ 

• သင ် ရုံ ပ်ပ ုံ င်ားဆ ုံ င်ရ  ကျန်ားမ ကရားက ုံ  ကစ င ်ကရှ က်ပါ - ကျန်ားမ ကရားနှင ်ည ညွတ်ကသ  စ ားကသ က်ပံုံ  ရ စ ားကသ က်ပါ၊ ပံုံ မှန်
က ုံ ယ််လက်ကလ ကျင ်ခန်ား လုံ ပ်ပါ၊  လွန် ကျံွ  ရက်ကသ က်ခခင်ားက ုံ  ကရှ င် ကဥ်ပါ။

• သင ် ဘ သ ကရားဆ ုံ င်ရ  လ ုံ  ပ်ချက်မျ ားက ုံ  စဥ်ားစ ားပါ။
• သင ် ခံစ ားချက်မျ ားနှင ် သင ် ဘဝသည်  စွမ်ားကုံ န်  ကရားကက ားသည်- သင ် ခံစ ားချက်က ုံ  မသက်ဆ ုံ င်ကစဘဲ သင်နှင ် သင ်က ုံ  သ ကျွမ်ားပပ ား

ချစ်ခင်သည ်သူ  ားလံုံ ား  တွက်ခဖစ်ပါသည်။ ကန စဥ် တစ်ကက မ်လျှင် တစ်ခုံ က ုံ  လုံ ပ်ပါ။

ဤစ ရွက်စ တမ်ားပါ သတင်ား ချက် လက်သည်  ကထွကထွ   ကံဉာဏ်သ ခဖစ်သည်။ ထ ုံ  က က င ် ဤ  ကံဉာဏ်မှ  သင ် ကခခ ကနနှင ် 
သက်ဆ ုံ င်မည် မဟုံ တ်န ုံ င်ပပ ား ကျန်ားမ ကရား  တတ်ပည ရှင်တစ်ဦား၏   ကံဉာဏ်က ုံ   စ ားထ ုံ ားရန် မရည်ရယွ်ပါ။

FamilyLifeConnect 

FamilyLifeConnect သည်  ခမဲ  ဝန်ကဆ င်မှုတစ်ခုံ ခဖစ်ပပ ား မဟ  ဒင်ဒ ကန င်  သ ုံ င်ား ဝ ုံ င်ားတွင် ကနထ ုံ င်သူမျ ား  ား 
ကဖားမသူမျ ားနှင ် ဆက်သွယ်ကစသည်။ သူတ ုံ  သည် သင်၏ ကျန်ားမ ကက င်ားမွန်ကရားက ုံ  ပံ ပ ုံ ားကပားန ုံ ငပ်ပ ား သင်၏ ရည်မှန်ားချက် 
ပန်ားတ ုံ င်က ုံ  သင် က  င်ခမင်ကစရန် ကူည ကပားန ုံ င်ပါသည်။ 

1800 326 543 

connect@familylife.com.au 
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