တၢ်မၤစ ၤလီၤဆီဒီီးတၢ်မၤတၢ်လၤတၤလၤတီၤတဖၣ်
တ ၢ်မၤစ ၤလီၤဆီဒုးီ အတ ၢ်မၤတ ၢ်လၤတၤလၤတီၤတဖ ၢ်( Specialised and Intensive
Services)ကအ ၢ်ဒုးံ ဝျဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ဟ ၢ် လီၤမၤစ ၤပၤလ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မၤစ ၤတဖ ၢ်အဂီ ၢ်ကျ့ ၢ်ကျ့ ၢ်ဖျဲ COVID-19
ရၤလီၤအသုးအခါ န ၢ်လီၤ. သန ၢ်က, က ၤက ျဲလ တ ၢ်ဟ ၢ်
လီၤတ ၢ်မၤစ ၤတဖ ၢ်ဘ ၢ်တဘ ၢ်ကဆီတလျဲအသုးလ တ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့တ ၢ်ဟ ၢ်ကူ ၢ်လ အဖုးသျဲစုးအဖီခ ၢ်န ၢ်
လီၤ.
ဝံသုးစူၤ ဆျဲုးက ုးဘ ၢ် နပၤဟ ၢ်တ ၢ်မၤစ ၤ လၤလၤလ တ ၢ်တျဲသကုးတ ၢ်ရျဲ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤအသီတဖ ၢ်အၤံ
အဂ ၢ်န ၢ်တက ၢ်.
မ့ၤလိန ၢ်ဘ ၢ်ဃြၢး COVID-19 ဒြၢးအတ ၢ်ဆါအပန ၢ်တဖ ၢ်

တ ၢ်က ၢ်ကဒါက့ၤတ ၢ်
တ ၢ်မၤစ ၤပၤဂ ၢ်ဝီတ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်အတ ၢ်သုးလီ ၢ်က ျဲဆလ
ီ ီၤသုးတ ၢ်ရျဲ တ
ၢ်
ၢ်က ျဲၤ (HSP) ဟ ၢ်၀ျဲဒ ၢ် တ ၢ်မၤစ ၤလီၤဆီဒုးီ တ ၢ်မၤတ ၢ်လၤတၤလၤတီၤတဖ ၢ် (SIS) ဆူ
ပၤန ၢ်လီၤထံကီ ၢ်လ တ ၢ်မၤစ ၤပၤဂ ၢ်ဝီတ ၢ်လ ၢ်ဘ တ
ၢ် ဖ အ
ၢ် ဂီ ၢ် ဒီုးပၤလ အဖီ ၢ်ဃ ဘ
ၢ် ံ ၢ်စ ၢ်လ အကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲဒုးီ တ ၢ်ပ ၢ်ပနီ လ
ၢ် အအ ၢ်ဒုးီ တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်
လ တ ၢ်န ၢ်ပ ၢ်ဘ ၢ်အဂ ၢ်ကီတဖ ၢ်အဂီ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ.
SIS ဟ ၢ်ဝျဲဒ ၢ် ပၤလ ၢ်ဘ တ
ၢ်
ၢ်မၤစ ၤတဖ ၢ်အတ ၢ်မၤစ ၤလ ကတီ ၢ်ဖ ၢ်ဒအ
ၢ် ဝျဲသ တ
ၢ် ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်အဖီခ ၢ် လ ကမၤန ၢ်တ ၢ်မၤစ ၤအခ ၢ်သ ၢ်လ အဖုးမံဒုးီ အ
တ ၢ်လ ၢ်ဘ တ
ၢ် ဖ ဒ
ၢ် ုးီ မၤအါထီ ၢ် အတ ၢ်သဖံုးသမၤအတ ၢ်သတ ၢ်ဘ ၢ်လ တ ၢ်ပ ဆ ရျဲ ၢ်က ျဲၤအတ ၢ်လ ၢ် ဘ လ
ၢ် တ ၢ်သဘ ျ့ ပူၤအဂီ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ. SIS န ၢ်ဘ ၢ်
တ ၢ်ဟ လ
ၢ် ီၤအီၤခီဖ HSP ပၤဟ တ
ၢ်
ၢ်မၤစ ၤတဖ လ
ၢ်
ထံလီ ၢ်ကီ ၢ်ပူၤဂ ၢ်၀ီ၀ျဲၤက ၤ (၀ျဲၤက ၤ) အခ ၢ်စုးန လ
ၢ် ီၤ.
HSP ပှၤဟ တ
့ၣ် ျၢ ့ၣ်မှၤစျၢှၤ ၀ဲၤျဲှၤဒျၢၢးတျၢ ့ၣ်လျၢ ့ၣ်တျၢ ့ၣ်က ျဲတဖ ့ၣ်ဒၢးတျၢ ့ၣ်ဆျဲၢးက ျၢတျၢ ့ၣ်ဂျၢ ့ၣ်တျၢ ့ၣ်က ှၤန ့ၣ် တ ၢ်မၤန ၢ်အီၤဖျဲအၤံ သန လ
ၢ် ီၤီၤႋ
တ ၢ်ကက ြၢးဝဲဘ ဝ
ၢ် ဲ
ပၤလ အဖီ ၢ်ဃ ဘ
ၢ် ံ ၢ်စ ၢ်လ လ တ
ၢ် ခါခါအံၤန ၢ်ဘ တ
ၢ် ဘ က
ၢ် ကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲလ SIS အဂီ ၢ် 

ပၤဘ ၢ်ကီဘ ၢ်ချဲ (Refugee (subclass 200, 201, 203 ဒီုး 204))



ဟီ ၢ်ခ ၢ်ဒဘ
ီ
တ
ၢ်
ၢ်မၤစ ၤလီၤဆီပၤဂ ၢ်ဝီတ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်(Global Special Humanitarian (subclass 202))



တ ၢ်ဒီသဒ (Protection (subclass 866))



တစ ၢ်တလီ ၢ် တ ၢ်ဒီသဒ (Temporary Protection (subclass 785), တျၢ ့ၣ်မၤစ ၤပၤဂ ၢ်ဝီအတ ၢ်အ တ
ၢ်
ၢ်ဆုးတစ ၢ်တလီ ၢ်
(Temporary Humanitarian Stay (subclass 449)), ပၤဂ ၢ်ဝီတ ၢ်လ အ
ၢ် တ ၢ်လီၤဘ ၢ်ယ ၢ်တစ ၢ်တလီ ၢ်
(Temporary Humanitarian Concern (subclass 786)) ဒီုး Safe Haven မ ၢ်က ၤဝျဲၤက တ
ၢ်
ၢ်ဖံုးတ ၢ်မၤလီ ၢ်လ အပူၤဖ ျဲုး
(Safe Haven Enterprise (subclass 790)) တဖ ၢ် န လ
ၢ် ီၤ.

ပၤလ အဖီ ဃ
ၢ် ၢ်ဘံ ၢ်စ တ
ၢ် ဖ အ
ၢ် ၤံ ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်က ကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝဒ
ျဲ ၢ်လ တ ၢ်ကမၤန ၢ် SIS တ ၢ်မၤစ ၤအဂီ ၢ်ထီ ၢ်ဘုး ယျဲ ၢ်နံ ၢ်အဂီ ၢ်ဖျဲအဟျဲတၤလ အီုးစကတ
လယါဝံၤအလီ ၢ်ခံ, မတမ ၢ်အါန ၢ်ယျဲ ၢ်နံ ၢ်ဖျဲ တ ၢ်ဟ ၢ် လီၤအီၤကီ ၢ်ပူၤဘံ ၢ်စ ၢ် (onshore visa) ဝံၤအလီ ၢ်ခံအကတီ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ.

လ တ ၢ်အ ၢ်သုးလီၤလီၤဆီဆတ
ီ ဖ အ
ၢ် ပူၤ, ပၤလ အဖီ ဃ
ၢ် ၢ်ဘံ ၢ်စ ၢ်သ တ
ၢ် ဖ ၢ်အၤံ ဘ ၢ်တဘ က
ၢ် ကက ုးဘ တ
ၢ် ၤထီ ၢ်ဘုး၀ျဲဒ လ
ၢ်
SIS အဂီ ၢ်လ တ ၢ်ပ လ
ၢ် ီၤ
ဃ တ
ၢ်
ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အတကီ ၢ်တခါအံၤအခ ျၢ မတမ ၢ် တ ၢ်ကက ုးဘ တ
ၢ် ၤထီ ထ
ၢ် ီ ၢ်ဘုးအံၤဘ ၢ်တဘ ၢ်တ ၢ်ကသုးထီထီ အ
ၢ် ၤီ လ ပၤဖီ ၢ်ဃ ဘ
ၢ် ံ ၢ်စ ၢ် လ အဂၤ
တဖ အ
ၢ် ဂီ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ. အီုးစကတလယါအထံဖကီ ၢ်ဖတဖ ၢ်န တ
ၢ် ကက ုးဝျဲဘ ၢ် ဝျဲလ ကမၤန ၢ် SIS တ ၢ်မၤစ ၤဘ ၢ်.
ပၤလ အကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲဒုးီ SIS န ၢ်ကဘ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထီ အ
ၢ် တ ၢ်မၤတ ၢ်သတဘ ၢ်လ တ ၢ်သဆ ထ လ
ၢ် အခီ အ
ၢ်
ၢ်ဃ ဒ
ၢ် ုးီ တ ၢ်ဆီ ထ
ၢ် မ
ျဲ ၤစ ၤလ အကက ုးအဘ ၢ်ဒုးီ
မ ၢ်ပၤ အတူ ၢ်ဘ တ
ၢ်
ၢ်တတီမၤတံ ၢ်တ ၢ်အၤီ အါကလ လ
ၢ် တ ၢ်န ၢ်ပ ၢ်အီၤတသညီညီ မတမ ၢ် တ ၢ်နုးတ ၢ်ဘ ုးအါမံၤအါကလ ၢ် လ က အ
ျဲ ါဘတဖ ၢ် ဘ သ
ၢ်
ၢ်သ ၢ်
ကပ ့ၣ်ဃ ၢ်ဒုးီ 

နီ ၢ်ခက ၢ်ဂီၤတလ တပျဲၤ



တျၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆ အ
့ၣ်
့ၣ်ခ ျ့တျၢ ့ၣ်လ ၢ်ဘ တ
ၢ် ဖ လ
့ၣ် ျၢအနၢးနၢးကလျဲ ့ၣ်, အ လ
ၢ် တ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်ပူၤ, တ ၢ်က ၢ်ထက
ျဲ တီ ၢ်ယံ ဒ
ၢ် ုးီ , မတမ ၢ် တ ၢ်ရျဲ က
ၢ် ျဲၤမၤအီၤ
တသတဖ ၢ်



သုးဒီုးခ ၢ်န ူ တ
ၢ် ျၢ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆ ့ၣ်အ ့ၣ်ခ ျ့တ ၢ်ဂ ၢ်ကီတဖ ၢ်



ပၤလ အဟံ ၢ်အဃီတအ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်အ ၢ်တ ၢ်ဆုးလီ ၢ်တလီၤတံ ၢ်လီၤဆျဲုးတဖ ၢ်



ဟံ ၢ်ပူၤဃီပူၤဒီုးဟံ ဖ
ၢ် ဃီဖတ ၢ်စဆူ ၢ်ခီ တ
ၢ် ကုး



ဖသ ၢ်ဒုးီ သုးစ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆုးပ ၤတ ၢ်လီၤဘ ၢ်ယ တ
ၢ် ဖ ၢ်



ဟံ ၢ်ဖဃီဖ ဒီုး/မတမ ၢ် တ ၢ်ရလ ၢ်မ လ
ၢ် ဟ
ၢ် ုးဂီၤ



တ ၢ်အ လ
ၢ် ီၤဖုးဒီုးပၤအဂၤတဖ ၢ်



က ၢ်စဂ ၢ်ဝီအတ ၢ်ကီတ ၢ်ချဲ



သျဲစုးတ ၢ်ဂ ၢ်ကီတဖ ၢ်

မ ၢ်မတ့ၤဆ ဃ့ၤပ့ၤတဂ့ၤဆူ SIS အအိ သ
ၢ် လဲ ၢ်.
တ ၢ်ကရ ကရတဖလ ၢ်လ ၢ် မတမ ၢ် ပၤတဂၤလ ၢ်လ ၢ်ဆ ဃီၤပၤတဂၤဆူ SIS အဂျၢ ့ၣ်သလီၤ. တ ၢ်အံၤပ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်ဆ ဃီၤလှၤနျၢ ့ၣ်ကစ ၢ်အသၢးန လ
ၢ် ီၤ.
ကဆ ဃ့ၤပ့ၤတဂ့ၤဆူ SIS အအိ ၢ်ဒလ
ၢ် ဲ ၢ်
လ တ ၢ်ကဆ ဃီၤပၤတဂၤဆူ SIS အဂီ ၢ်, ဝံသုးစူၤ မၤပျဲၤ လီၤ SIS တ ၢ်ဆ ဃ့ၤအလ ၢ်တက ွီၣ်ဒ ိ တက ၢ်.
.ဖျဲနမ ၢ်တသ ၢ်ညါလီၤတံ ၢ်ဘ ဃ
ၢ် ုးပၤတဂၤအံၤကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲဒ ဒ
ၢ် ုးီ SIS တ ၢ်မၤစ ၤအဂျၢ ့ၣ်ဧါ, မတမ ၢ် နမ ၢ်လ ၢ်ဘ တ
ၢ်
ၢ်မၤစ ၤလ တ ၢ်ကမၤပျဲၤလံ ၢ်တက ဒ
့ၣ်
တဘ ၢ်အၤံ န ,ၢ် ဝံသုးစူၤဆျဲုးက ုးဘ ၢ် SIS တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါတ ၢ်ဂ ၢ်အလီတျဲစ ခီဖ ကုး 1300 855 669 ဖျဲတ ၢ်ဖံုးတ ၢ်မၤတ ၢ်အကတီ ၢ် AEST (တ ၢ်ကုးကလ
လ အီုးစကတလယါအပူၤ) တကျၢ ့ၣ့်ၢ်ႋ
ဖျဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒုးီ စျဲုးဖီကဟ ၢ်ပုးလီအတ ၢ်ဂျၢ ့ၣ်ကီလ တ ၢ်ကမၤပျဲၤလီၤလံ တ
ၢ် က ့ၣ်ဒလ အထ ၢ်နၢးျဲ အဖီခ တ
ၢ် ခီ, တ ၢ်မၤစ ၤတဖ ၢ်အ ၢ်ဝျဲဒ ၢ်ခီဖ တ ၢ်ကုးလီတျဲစဆူ
တ ၢ်မၤစ ၤတ ၢ်ရျဲ တ
ၢ်
ၢ်က ျဲၤတ ၢ်မၤအက ျဲ (HSP System Helpdesk) ဖျဲဝျဲၤဒ ုးအုးထီ အ
ၢ် ဆ ကတီ ၢ်, လီတျဲစနီ ၢ်ဂံ ၢ် 1800 020 283 မတမ ၢ် ဆ ဘ ၢ်အမ
ံ လၢ်ဆူ
hspsystem.helpdesk@dss.gov.au.တက ၢ်.
ဖျဲနန လ
ၢ် ီၤမၤပျဲၤ တ ၢ်ဆ ဃီၤအလံ တ
ၢ် က ့ၣ်ဒလ အထ န
ၢ် ၢးျဲ အဖီခ ၢ်မ ၢ်တသဘ တ
ၢ် ခီ, နမၤပျဲၤလီၤဖျဲ လ ၢ်အၤံ အပူ့ၤ သဝျဲဒ လ
ၢ် ၤီ .
တ ၢ်တ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်ဆ ဃ့ၤဝ့ၤအလ ၢ်ခန တ
ၢ်
ၢ် သြၢးလဲ ၢ်
ၢ်မနုၤကကဲထ အ
ဖျဲဝျဲၤက ၤဒုးန ၢ်လံ တ
ၢ် ကီ ၢ်ဒလ တ ၢ်မၤပျဲၤအီၤတဘ ၢ်၀ံၤအလီ ၢ်ခံန ,ၢ် အကသမံသမုးဝျဲဒ ၢ်ပၤလ တ ၢ်ဆ ဃီၤ(တဖ ၢ်) အံၤအတ ၢ်ကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲဒုးီ တ ၢ်ဃထ ဒီုး
တ ၢ်ကဒုးသ ၢ်ညါကၤ ပၤဆ ဃီၤတ ၢ်တဂၤဒီုးတ ၢ်ဆ တျဲ ၢ်န လ
ၢ် ီၤ. ဖျဲပၤတဂၤ(တဖ ၢ်)တ ၢ်မ ၢ်ထံ န
ၢ် ၢ်အီၤပျဲၤတ ၢ်သုးမံလ အအ ဒ
ၢ် ုးီ တ ၢ်ကက ုးဝျဲဘ ၢ်ဝျဲဒုးီ တ ၢ်ဃ
ထ ဒၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်အ ၢ်အသုးလ SIS အဂီ ၢ် အခါန ,ၢ် ဝျဲၤက ၤကဘ ုးစျဲဃ ၢ် HSPပၤဟ ၢ်တ ၢ်မၤစ ၤလ ကဟ လ
ၢ် ီၤ SIS တ ၢ်မၤစ ၤအဂီ ၢ်ဆူ ပၤတဂၤ(တဖ ၢ်)
န ၢ်လီၤ.
တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အကတီ ၢ်အယံ ၢ်လ ပၤမၤန ၢ်တ ၢ်မၤစ ၤတဂၤ ဒုးန ၢ် SIS အံၤ ဒုးသနၤထီ ၢ်သုးလ နီ ၢ်တဂၤအတ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်အဖီခ ၢ်, ဘ ၢ်ဆ ၢ်ညန
ီ ၢ်ယံ ၢ်ဃ
လါန လ
ၢ် ီၤ.

