လူ မ ျိုးခွဲခခ ျိုးဆက်ဆံရ ျိုးဝါဒကို လက်မခံ ပါ
အကယ်၍ သင် လူ မ ျိုးရ ျိုး ခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံခခင်ျိုး၊ လူ မ ျိုးရ ျိုး အရ ှ ငို့ ်အယှ က်ရ ျိုးခခင်ျိုး သု ို့မဟု တ် လူ မ ျိုးရ ျိုး မု န်ျိုးတျိုးမှုကု
မ က်ခမင်ရတ ို့လျှင် သု ို့မဟု တ် ကကံ ရတ ို့လျှင် ၎င်ျိုးကု သည်ျိုးမခံ လု က် ါ ှ ငို့ ်- ဖငို့ ်ဟရခ ဆု ါ။

အကယ်၍ သင် လူ မ ျိုးခွဲခခ ျိုးဆက်ဆံသည် အပပအမူ ရ က င် ပပက င်ခံ သူ ခြစ်လျှင်
•

အကယ်၍ သင် အကကမ်ျိုးဖက်မှုခဖငို့ ် လက်ရ က်မှုက ျိုးလန်ခံ လျှင် သု ို့မဟု တ် အကကမ်ျိုးဖက်မှုခဖငို့ ်
ခခမ်ျိုးရခခ က်ခံ လျှင် ွဲ ကု ဆက်သယ် ါ။
o

အရ ျိုးရ ေါ် အရခခအရန၌ သု ို့မဟု တ် အသက်ကု ခခမ်ျိုးရခခ က်သညို့် အရခခအရန၌ ဖုန်ျိုး သု ညသံု ျိုးလု ံ ျိုး
(000) ကု ရခေါ်ခ ျိုး ွဲ ကု ရတ င်ျိုး ါ။

o

သင် ွဲ အကူ အညလု ရသ ်လည်ျိုး ခ က်ခ င်ျိုးလက်ငင်ျိုး အ တ ယ်မရှလျှင် ွဲ အကူ အညဖုန်ျိုးလု င်ျိုး (Police
Assistance Line) နံ ါတ် (131 444) ကု ရခေါ် ါ။

•

အကယ်၍ အကကမ်ျိုးဖက်မှု မ ါဝင်ဘွဲ လံု ခခံ ရဘျိုးကင်ျိုးစ လု ် ု င်လျှင် သငို့ ်အရနခဖငို့ ် တ်သက်သူ သု ို့မဟု တ်
တ်သက်သူမ ျိုး ှ ငို့ ် သင်ကု ယ်တု င် အရခခအရနကု တင်ခ ခခင်ျိုးအ ျိုးခဖငို့ ် တု က်ရု က် ရခဖရှင်ျိုးလု ရက င်ျိုး
လု ု င်သည်။

•

အကယ်၍ တု က်ရု က်ဆက်သယ်ခခင်ျိုးခဖငို့ ် အရခခအရနကု ရခဖရှင်ျိုး၍ မ လျှင် သု ို့မဟု တ် ဤသု ို့လု ် န် သင်
အဆင်မရခ လျှင် သငို့ ်အရနခဖငို့ ် ကသစရကတျိုးလ ု င်ငံ လူ အ
ို့ ခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ရက ်မရှင် (Australian Human
Rights Commission (AHRC)) သု ို့ တု င်တန်ျိုး ု င်သည်။
o

မရက န ်ခ က် တု င်တန်ျိုးစ ကု AHRC သု ို့ တင်သင်ျိုး န် www.humanrights.gov.au/complaints
သု ို့ဝင်ရ က် ါ သု ို့မဟု တ် AHRC’s National Information Service ဖုန်ျိုး 1300 656 419
သု ို့မဟု တ် 02 9284 9888 ကု ဖုန်ျိုးဆက် ါ။

ရ ျိုးလူမ ျိုး၏ စမ်ျိုးပက ျိုး
လူ မ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံရ ျိုးကု မ က်ခမင်ရတ ို့သညို့်လူမ ျိုး ဖငို့ ်ဟ၍ ရှု ်ခ ရခ ဆု သညို့်အခါ ၎င်ျိုးအ ျိုးခဖငို့ ် ခ က ငို့ ်ခံ သူ အဖု ို့
ရ က်ခံအ ျိုးရ ျိုးမှုရှရကက င်ျိုး ခံ စ ျိုး ခ ျိုး လူ မ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံသူ အဖု ို့ မမတု ို့၏ အခ အမူ ကု ခ န်လည်သု ံ ျိုးသ ်
ရစ ု င် ါသည်။ အ တ ယ်အတင်ျိုး သင်ကု ယ်တု င် မက ရ က်ရစ ါ ှ ငို့ ်။ သု ို့ရသ ်လည်ျိုး လု ် န်ရဘျိုးကင်ျိုးသည်ဆု လျှင်
ဖငို့ ်ဟရခ ဆု ခ ျိုး ခ က ငို့ ်ခံ သူ ဖက်မှ
်တည်ရ ျိုး ါ။ ရု ျိုးရု ျိုး ဟန်အမူ က င် အစမ်ျိုး က်ရစ ု င် ါသည်။
အကယ်၍ သင် လူ မ ျိုးခွဲခခ ျိုးဆက်ဆံသည် အပပအမူ ကို ရ ခမင်လျှင် သင်လိုပ်နို င်သည်မ •

ဖငို့်ဟရခ ဆု ါ — လူ မ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံရ ျိုးဝါဒ အခဖစ် ရှု ်ခ ါ၊ ၎င်ျိုးကု လက်မခံ ါဟု က ျိုးလန်သူကု
အသရ ျိုး ါ။

•

ခ က ငို့ ်ခံ သူ ကု ရ

•

သက်ရသအရ က်အ ျိုးကု ယူ ျိုး ါ — သငို့ ်ဖုန်ျိုးခဖငို့ ် ခဖစ်
က ျိုးလန်သူကု ဓါတ် ု ံ ရု က်ယူခ ျိုး အ ဏ ု င်မ ျိုး ံ တု င်တန်ျိုး ါ

က်ခံအ ျိုးရ ျိုး ါ — ခ က ငို့ ်ခံ သူ ှ ရဘျိုး
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်ခ ျိုး သူ တု ို့ အဆင်ရခ မှု ရှမရှ ရမျိုးခမန်ျိုး ါ
်ကု မှ တ်တမ်ျိုးတင်ကူျိုးယူ

ျိုး ါ၊

1

ရဘျိုးလူမ ျိုးအတက် ကသစရကတျိုးလ န်ျိုး လူ အ
ို့ ခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ရက ်မရှင်တင် အကကံ ဉာဏ်မ ျိုး ရှသည်၊
https://itstopswithme.humanrights.gov.au/respond-racism တင်ကကညို့်ရှု ါ

လူ မ ျိုးခွဲခခ ျိုးဆက်ဆံခခင်ျိုးနင် သင် အခင်အရ ျိုးမ ျိုး
ကသစရကတျိုးလ ု င်ငံ၌ လူ တစ်ရယ က် သု ို့မဟု တ် လူ တစ်စု၏ လူ မ ျိုး၊ အသ ျိုးအရ င်၊ ု င်ငံသ ျိုး သု ို့မဟု တ် တု င်ျိုး င်ျိုးသ ျိုး
ဇစ်ခမစ်ကု အရခခခံ ၍ စ ်အရန င်အယက်ခြစ် န်၊ ရဆ ်က ျိုး န်၊ အရက်ခွဲ န် သို မဟို ် ခခမ်ျိုးရခခ က် န်
ခဖစ် ု င်ဖယ်ရသ တစ်စု ံ တစ်ခုကု လု ် န်သည် ဥ ရဒ ှ ငို့ ်ဆနို့်က င်သည်။ ဤသု ို့ရသ အခ အမူ အမ ျိုးအစ ျိုးကု
လူ မ ျိုးရ ျိုးဆု င် မု န်ျိုးတျိုးမှုအခဖစ် အတန်ျိုးအစ ျိုးခွဲ ခခ ျိုး ျိုးသည်။
လူ မ ျိုးရ ျိုးမုန်ျိုးတျိုးမှု နမူ န မ ျိုးမှ •

အျိုးဖု မ် (e-forum), ဘရလ က်ဂ် (blogs)၊ လူ မှု ရ ျိုးဆု င် အဆက်အသယ်ကန်ခခ ဝက်ဘ်ဆု က်မ ျိုး ှ ငို့ ်
ဗဒယု ရဝမျှဖလှ ယ်သညို့် ဝက်ဘ်ဆု က်မ ျိုးကွဲို့သု ို့ လူ မ ျိုးရ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးစ စတ်အရ ှ ငို့ ်အယှ က်ခဖစ်ရစရသ
အင်တ နက်ရ ေါ်မှ အ ရ ျိုးသ ျိုးခ က်

•

လက်ကမ်ျိုးစ ရစ င် သု ို့မဟု တ် ခဖနို့်ရဝစ ရစ င်ကွဲို့သု ို့ သတင်ျိုးစ ၊ မဂဂ ဇင်ျိုး သု ို့မဟု တ် အခခ ျိုး
ု တ်ရဝစ ရစ င်တု ို့တင် လူ မ ျိုးရ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးစ စတ်အရ ှ ငို့ ်အယှ က်ခဖစ်ရစရသ ရဝဖန်ခ က်မ ျိုး သု ို့မဟု တ်
ု ံ ်မ ျိုး

•

အမ ျိုးခ ည်သူ လူ စု လူ ရဝျိုး လှုံ ရ
ို့ ဆ ် ွဲ ၌ လူ မ ျိုးရ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးစ စတ်အရ ှ ငို့ ်အယှ က်ခဖစ်ရစရသ မနို့်ခန်ျိုးမ ျိုး

•

ဆု င်၊ အလု ်ခင်၊ န်ျိုးခခံ ၊ အမ ျိုးခ ည်သူ သယ်ယူ ု ို့ရဆ င်ရ ျိုးရ ေါ်၌ သု ို့မဟု တ် ရက င်ျိုး၌ ကွဲို့ သု ို့
အမ ျိုးခ ည်သူရန မ ျိုးတင် ရခ သညို့် လူ မ ျိုးရ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးစ ရု င်ျိုးဆု င်ျိုးရသ ရဝဖန်ခ က်မ ျိုး

•

ကစ ျိုးသူမ ျိုး၊ ွဲ ကကညို့် ဿတ်မ ျိုး၊ နည်ျိုးခ မ ျိုး သု ို့မဟု တ် အ ဏ ု င်မ ျိုးက ကစ ျိုး ွဲ မ ျိုး၌ ရခ သညို့်
လူ မ ျိုးရ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးစ ရု င်ျိုးဆု င်ျိုးရသ ရဝဖန်ခ က်မ ျိုး

ဥ ရဒက ည်မှန်ျိုးသည်မှ လတ်လ ်စ ရခ ဆု ဆက်သယ် န် အခငို့ ်အရ ျိုး (‘လတ်လ ်စ ရခ ဆု ခငို့ ်’) ှ ငို့ ်
လူ မ ျိုးရ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးမှု ကင်ျိုးမွဲို့စ ရန ု င် န် အခငို့ ်အရ ျိုး အကက ျိုး မျှတမှု ကု လု ် န်ခဖစ် ါသည်။ အခ ို့ လု ် ်မ ျိုးသည်
အကယ်၍ ၎င်ျိုးတု ို့မှ “သငို့ ်တငို့ ်ရလျှ က် တ်စ ှ ငို့ ် သရဘ ရု ျိုးခဖငို့ ် လု ်သည်” ခဖစ်လျှင် ဥ ရဒ ှ ငို့ ် မဆနို့်က င်ရက င်ျိုး
မဆနို့်က င် ု င် ါ။
လူ တစ်ဦျိုးသည် မမ၏ လူ မ ျိုး၊ အသ ျိုးအရ င်၊ ဆင်ျိုးသက်လ မှု ဇစ်ခမစ်၊ မူ င်ျိုး ု င်ငံသ ျိုး သု ို့မဟု တ် တု င်ျိုး င်ျိုးသ ျိုးဇစ်ခမစ်
သု ို့မဟု တ် ရခ င်ျိုးရရ ို့အရခခခ အဆငို့ ်အတန်ျိုးရကက ငို့ ် သူ တု ို့၏ သျိုးခခ ျိုး လူ မ ျိုးရ ျိုး ရန က်ခံ သု ို့မဟု တ်
အသ ျိုးအရ င်ကု ရကက င်ျိုးခ ခ ျိုး အမ်ငှါျိုး န် ခငင်ျိုး ယ်ခခင်ျိုးကွဲို့သု ို့ အတူ တူ ခဖစ်ရသ အရခခအရန၌ အခခ ျိုးလူတစ်ဦျိုး က်
အရလျိုးရ ျိုးမှု ု မု နည်ျိုး ါျိုးစ ခဖငို့ ် ဆက်ဆံခံ သညို့်အခါ လူ မ ျိုးရ ျိုးဆု င် ခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံခခင်ျိုး ခဖစ် ျိုး ါသည်။
လူ တု င်ျိုးအတက် အတူ တူ ခဖစ်သညို့် စည်ျိုးမ ဥ်ျိုး သု ို့မဟု တ် မူ ဝါဒ ရှရသ ်လည်ျိုး သျိုးခခ ျိုး လူ မ ျိုး၊ အသ ျိုးအရ င်၊
ဆင်ျိုးသက်လ မှု ဇစ်ခမစ်၊ မူ င်ျိုး ု င်ငံသ ျိုး သု ို့မဟု တ် တု င်ျိုး င်ျိုးသ ျိုးဇစ်ခမစ် သု ို့မဟု တ် ရခ င်ျိုးရရ ို့အရခခခ
အဆငို့ ်အတန်ျိုးရှရသ လူ မ ျိုးအရ ေါ် အခ ို့ရသ လူ မ ျိုးရ ျိုး/တု င်ျိုး င်ျိုးသ ျိုး ရန က်ခံမ ျိုးမှ လူ မ ျိုးအရ ေါ် မမျှတရသ
သက်ရ က်မှု ရှ ု င်ဖယ်ရသ အလု ်ခင်၌ အလု ်သမ ျိုးမ ျိုးအ ျိုး ဦျိုး ု ်မ ျိုး မဝတ် သု ို့မဟု တ် ရခါင်ျိုးစည်ျိုးမ ျိုး
မဝတ် ဟု ကု မပ ဏက ရခ ဆု ခခင်ျိုးကွဲို့သု ို့ မမျှတရသ သက်ရ က်မှုရှရသ အခါလည်ျိုး လူ မ ျိုးရ ျိုးဆု င်
ခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံမှု ခဖစ် ျိုး ါသည်။
အကယ်၍ သင် လူ မ ျိုးခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံမှု သု ို့မဟု တ် လူ မ ျိုးရ ျိုး မု န်ျိုးတျိုးမှုကု ကကံ ရတ ို့လျှင် သင်သည် ကသစရကတျိုးလ န်ျိုး
လူ အ
ို့ ခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ရက ်မရှင် (Australian Human Rights Commission) ံ တု င်တန်ျိုး ု င်သည်။
တု င်တန်ျိုးသညို့်လု ်ငန်ျိုးစဥ်မှ ရု ျိုးရု ျိုးစင်ျိုးစင်ျိုး၊ အခမွဲို့ ခဖစ်ခ ျိုး ရခ င်ျိုးလယ်ခ င်လယ်ရှ ါသည်။
Australian Human Rights Commission သု ို့ တု င်တန်ျိုးစ တင်သင်ျိုး န် www.humanrights.gov.au/complaints
သု ို့ဝင်ရ က် ါ။
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နို င်ငံလံို ျိုးဆို င်

သ င်ျိုးအခ က်အလက် ဝန်ရဆ င်မှု

ကသစရကတျိုးလ န်ျိုး ု င်ငံ လူ အ
ို့ ခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ရက ်မရှင်၏ ု င်ငံလံု ျိုးဆု င် သတင်ျိုးအခ က်အလက် ဝန်ရဆ င်မှု
(Australian Human Rights Commission’s National Information Service (NIS)) သည် တစ်ဦျိုးခ င်ျိုး ု ဂဂ လ်မ ျိုး၊
အဖွဲ ို့အစည်ျိုးမ ျိုး ှ ငို့ ် အလု ်ရှင်မ ျိုးအတက် လူ အ
ို့ ခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ှ ငို့ ် ခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံခခင်ျိုးဆု င် ခ ဿန မ ျိုး ှ ငို့ ်
တ်သက်သညို့် သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ျိုး ှ ငို့ ် လွဲ ု ို့မှုမ ျိုးကု ရဆ င်ရက်ရ ျိုး ါသည်။ ဤဝန်ရဆ င်မှုသည် အခမွဲို့ ခဖစ်ခ ျိုး
လျှ ို့ဝှက်စ လု ်ရ ျိုးသည်။
NIS လု ်ရ ျိုး ု င်သည်မှ •

ခ ည်ရ င်စု လူ အ
ို့ ခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ှ ငို့ ် ခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံခခင်ျိုး တု က်ဖ က်ရ ျိုး ဥ ရဒအ သငို့ ် အခငို့ ်အရ ျိုးမ ျိုး ှ ငို့ ်
တ ဝန်ဝတတ ျိုးမ ျိုး အရကက င်ျိုး သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ျိုးကု သငို့ ်အ ျိုး ရ ျိုး ု င်သည်

•

သင် ရက ်မရှင်သု ို့ တု င်တန်ျိုးခ က် တင်သင်ျိုး ု င် မ ု င် သု ို့မဟု တ် ဥ ရဒက သငို့ ် အရခခအရနအရ ေါ် မည်သု ို့
သက်ဆု င်မည်ကု ရဆျိုးရ ျိုးရ ျိုး ု င်သည်

•

တု င်တန်ျိုးခ က်ကု မည်သု ို့ တု င်မည်၊ တု င်တန်ျိုးခ က်ကု မည်သု ို့ တံု ို့ခ န်မည် သု ို့မဟု တ် သျိုးခခ ျိုး
ခွဲ ခခ ျိုးဆက်ဆံခခင်ျိုး ခ ဿန မ ျိုးကု မည်သု ို့ ကု င်တယ်ရခဖရှင်ျိုးမည်တု ို့ ှ ငို့ ် တ်သက်၍ သငို့ ်အ ျိုး
သတင်ျိုးအခ က်အလက်မ ျိုးကု ရ ျိုး ု င်သည်

•

သငို့ ်အ ျိုး ကူ ညရ ျိုး ု င်သညို့် အဖွဲ ို့အစည်ျိုး ရန က်

်တစ်ခုသု ို့ လွဲ ရ ျိုး ု င်သည်

NIS သည် ဥ ရဒ အကကံ ဉာဏ် ရ ျိုး ု င်သည် မဟု တ်ရကက င်ျိုး ရက ျိုးဇူျိုးခ ၍ မှ တ်သ ျိုး

ျိုး ါ။

သင် NIS ကု ရအ က် ါအတု င်ျိုး ဆက်သယ် ု င်သည်•

ဖုန်ျိုး- 1300 656 419 သု ို့မဟု တ် 02 9284 9888

•

အျိုးရမျိုးလ်- infoservice@humanrights.gov.au

•

ဖက်စ်- 02 9284 9611

•

အမ ျိုးသ ျိုး တစ်ဆငို့ ်ခံဆက်သယ်ရ ျိုး ဝန်ရဆ င်မှု- 1300 555 727 (ရခ ခ ျိုး န ျိုးရ
internet-relay.nrscall.gov.au

င်) သု ို့မဟု တ်

သ ခပန်နင် စက ျိုးခပန် ဝန်ရဆ င်ဌ န
ဘ သ ခ န် ှ ငို့ ် စက ျိုးခ န် ဝန်ရဆ င်ဌ န (The Translating and Interpreting Service (TIS National)) သည်
အဂဂ လ ်စက ျိုး မရခ တတ်ရသ လူ မ ျိုးအတက် စက ျိုးခ န်ရ ျိုးသညို့် ဝန်ရဆ င်ဌ န ခဖစ်သည်။ အမ ျိုးစုရသ TIS
National ဝန်ရဆ င်မှုမ ျိုးမှ အဂဂ လ ်စက ျိုး မရခ ရသ သူ မ ျိုးအတက် အခမွဲို့ ခဖစ် ါသည်။
•

ဖုန်ျိုး- 131 450

•

ကကညို့်ရှု န် ဝက်ဘ်ဆု က်- www.tisnational.gov.au

နစ်သမ်ရဆျိုးရနျိုးရပျိုးခခင်ျိုး နင် စ ်ပို င်ျိုးဆို င်

က န်ျိုးမ ရ ျိုး ရက င်ျိုးမန်မှု

COVID-19 ကမ ဘ အ ှ ံ ို့ရ ဂါက ်ကကျိုး က လအရတ အတင်ျိုး လူ မ ျိုးအ ျိုး ို့ံ ု ျိုးရ ျိုး န် အ ူ ျိုး ု ံ ရဖ ်
ို့ံ ု ျိုး ဝန်ရဆ င်မှုအသစ်ကု ကသစရကတျိုးလ ု င်ငံသ ျိုး အ ျိုးလု ံ ျိုးအတက် အခမွဲို့ ု င် ါသည်။
ို့ံ ု ျိုး ဝန်ရဆ င်မှုကု ဝက်ဘ်ဆု က် https://coronavirus.beyondblue.org.au/ မှ တစ်ဆငို့ ်

ျိုးရသ ၂၄/၇

ု င်သည်။

ကု ယ်ရ ျိုးကု ယ်တ အရ ျိုးရ ေါ်ခ ဿန ှ ငို့ ် စတ် ု င်ျိုးဆု င် က န်ျိုးမ ရ ျိုး ို့ံ ု ျိုး ဝန်ရဆ င်မှုမ ျိုးအတက် သင် Beyond
Blue အ ျိုး အခ န်မရရျိုး ဖုန်ျိုး 1800 512 348 ကု ရခေါ်၍ ဆက်သယ် ု င်သည် သု ို့မဟု တ် အသက်ကယ်ဖုန်ျိုးလု င်ျိုး
(Lifeline) ကု 13 11 14 ခဖငို့ ် ဆက်သယ် ု င်သည်။
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ကရလျိုးမ ျိုး အကူ အညဖုန်ျိုးလု င်ျိုး (Kids Helpline) မှ အသက် 5 ှ စ်မှ 25 အရယ် ငယ်ရယ်သူမ ျိုးအတက် အခမွဲို့
ဝန်ရဆ င်မှုခဖစ်သည်။ ကရလျိုးမ ျိုး၊ ဆယ်ရက ်သက်အရယ်မ ျိုး ှ ငို့ ် လူ ငယ်မ ျိုးသည် ဖုန်ျိုး 1800 551 800 ကု
အခ န်မရရျိုး ရခေါ် ု င်သည်။
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