
လူ-uD;မ်ား ၊ ကေလးမ်ား ၊ လူငယ္မ်ား ၊ စုံတြဲမ်ား ၊ မိသားစုမ်ား ႏွင့္ အုပ္စုမ်ား 

သည္ မိမိကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္rS wqifh QPASTT သုိ႔ 

လႊဲပုိ႕ေပးႏုိင္သည္။ v$Jydkhay;rnfhအသက္ 18 ႏွစ္ ေအာက္ လူမ်ား အတြက္  သူ 

သည္ ခြင့္ျပဳခ်က္ ကို ရယူထားရမည္ ၄င္းျပင္ အသက္ 18 ႏွစ္ ေအာက္ လူမ်ား 

အတြက္ မိဘ oabmwlcGifhjyKcsuf ရယူထား ol jzpf7rnf?  

အကယ္၍ ကေလးတစ္ဦး (12  ႏွစ္အရြယ္အထိ) အား ရည္ညြန္းလႊဲပုိ႕ay; 

လိုက္လွ်င္ ၊ uav;> မိဘ သို႔မဟုတ္ အုပ္ထိန္းသူ အာ; 

လက္ခံေရးအစည္းအေဝး တြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ရန္ ေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။  

 လႊဲပုိ႔မႈမ်ားအားလံုး ကို  QPASTT ရုံးခ်ဳပ္ မွ တဆင့္ စီမံေဆာင္ရြက္ သည္။  

ဤကိစၥ တြင္ ရပ္ေဝးေဒသ ႏွင့္ e<fpGefe<fzsm;a'orsm;rSm7Sdaom 

ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား vnf; ပါဝင္ပါသည္။  

ရည္ညြန္းလႊဲပုိ႔မည့္ ပုံစံမ်ား ကို ကြ်န္ပ္တို႔၏ ကြန္ရက္  www.qpastt.org.au 

သို႔မဟုတ္  QPASTT ကို ဆက္သြယ္ျခင္း ျဖင့္ ရရိွႏုိင္ပါသည္။  

  

လိပ္စာ -   
 

28 Dibley Street   

Woolloongabba QLD 4102 
 

စာတုိက္လိပ္စာ - 

PO Box 6254, Fairfield, QLD 4103 

 

ဖံုး - (07) 3391 6677 

ဖက္စ္- (07) 3391 6388 
 

www.qpastt.org.au 
 

Email: admin@qpastt.org.au 

Brisbane, Logan, Gold Coast, South East, Central, North eSifh Far North Queen-

sland whdkwGifQPASTT >0efaqmifr+rsm;udkawGh7Sdedkifသည္။  

QPASTT ၏ ရုံးခ်ဳပ္ တည္ေနရာ မွာ အမွတ္ 28 Dibley St, Woolloongabba ရိွ Brisbane 

Multicultural Centre တြင္ ျဖစ္ပါသည္။ ရုံးသည္ Brisbane ၏ ေတာင္ဖက္အျခမ္း တြင္ ရိွၿပီး ၊ 

Ipswich လမ္း ႏွင့္ နီးကပ္ကာ ၊ ေအာက္ပါတို႔ ႏွင့္ လမ္းေလွ်ာက္မည့္ အကြာအေဝး အတြင္း 

ရိွပါသည္- 

မီးရထား - Park Road 7xm;blwmwGifqif;jyD; rDwm 500 

vrf;av#muf7rnf? 

ဘတ္စ္ကား -   PA Hospital  ဘတ္စ္ကား 8 dwfwGifqif;jyD; vrf;av#muf7rnf? 

   QPASTT rnfodkhvm7rnfudkxyfodcsifv#if 131230  ufdkzHk;qufI 

Transinfo udkar;jref;edkifygonf?     

 နယ္စြန္ေဒသ eSifhaus;vufa'orsm;wGif7Sdaom   QPASTT 7Hk;ae7mr်ားudk  

odcsifv#if ေက်းဇူျပဳ၍ ဖုံးနံပါတ္ (07) 3391 6677 အား ဆက္သြယ္ပါ။ 

QPASTT သည္  

Forum of Australian Services for Survivors of 

Torture & Trauma (FASSTT) ၏ Queensland အဖြဲ႔ဝင္ 

တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

ရံုးခ်ဳပ္ -  
Brisbane Multicultural Centre 

28 Dibley Street 
Woolloongabba, Brisbane, QLD 4102 

မည္က့ဲသုိ႔ QPASTT ကုိ လႊဲပုိ႔ ay;edkifမည္နည္း။   rnfuJhodkhQPASTT ကုိ ကြ်နု္ပ္7 SmawGhedkifrnfenf; QPASTT 
ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ ႏွင့္ pdwf'%f7m7r+rsm; မွ 

လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ကို 

ulnDေထာက္ပ့ံေပးေeaomကြင္းစ္လန္tzGJhrSအစီအစဥ္ 
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Burmese 



 QPASTT သည္ ဘ<ft7mawGudk လုပ္ ay;ပါသလဲ။ 

QPASTT သည္ အသိုင္းအဝုိင္းကို အေျခခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ 

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈႏွင့္္စိတ္ဒဏ္7mcH7မႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသူ ဒုကၡသည္တို႔တြင္ 

ရိွႏုိင္သည့္ ကိုယ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ၊ စိတ္ပုိင္းဆိုင္ရာ ႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကို 

tvdkufoifhယဥ္ေက်းမႈအရလႈိက္ဖက္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 

ulnDaxmufyhHေပးပါသည္။  

QPASTT သည္ မည္သူ႕အတြက္ ျဖစ္ပါသလဲ။ 

QPASTT သည္္ - 

· ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ကို ခံခ့ဲရသူမ်ား ၊ 

· မိမိတို႔ ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သူ အား ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္ျခင္း ကို ျမင္ေတြ႔ခ့ဲရသူမ်ား 

သို႔မဟုတ္ ေတြ႔ႀကံဳ cHpm;ခ့ဲရသူမ်ား ၊ 

· မိမိတို႔၏ ေနအိမ္ ႏွင့္ ႏုိင္ငံ မွ ထြက္ေျပးေနစဥ္ ကာလအတြင္း    စိတ္ဒဏ္7m 

cHpm;ခ့ဲရသူမ်ား  

· ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ ၊ လူမ်ဳိးေရးဆိုင္ရာ သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရးအုပ္စု ၏ 

အဖြဲ႔ဝင္ ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ အ edkifusifhedSyfpufcH ခ့ဲရသူမ်ား သို႔မဟုတ္  

· စစ္ဘက္ ၊ ႏုိင္ငံေရးဆိုင္ရာ အံုၾကြမႈ ႏွင့္ အသက္  t—7<f အ wGuf ေၾကာက္ရြံ႕မႈ 

ကို ႀကံဳေတြ႕ခ့ဲရသူမ်ား အား  ulnD ေထာက္ပ့ံ ေပးပါသည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈ က႑ 

QPASTT သည္ ျပည္နယ္္  w0dkuf  ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ၿပီး ၊ ျမိဳ႕ျပေဒသ ႏွင့္္  

aus;vuf ေဒသမ်ား တြင္ ဝန္ေဆာင္မႈ Xme အမ်ားအျပား ရိွပါသည္။ အေရွ႕ေတာင္ 

ကြင္းစ္လန္ ရိွ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား u e<fpGefaxmufyhHulnDr+udkေနရာ 

အမ်ဳိးမ်ဳိး တြင္ ေဆာင္ 7 Gufay;aeygonf? ကြ်နု္ပ္ တို႔သည္ တိုက္ရုိက္ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ကြင္းစ္လန္ ၏ အတြင္းပုိင္း ၊ ေျမာက္ပုိင္း ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းလြန္ ေဒသ 

တို႔တြင္ aqmif7Gufေပး ae ပါသည္။   

 

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္ pdwf'%f7mcH7r+rsm;မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား ကုိ ulnDေထာက္ပ့ံေပးေeaom ကြင္းစ္လန္tzGJhrSအစီအစဥ္ 

QPASTT သည္ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကုိ aqmif7Gufေပး    

သနည္း။ 

· ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္ စိတ္ဒဏ္ 7mcH7 မႈ ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြး အၾကံေပး 

jcif; ကုိ ဒုကၡသည္ tjzpfcdkv+HcGifh ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အပါအဝင္ / 

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္္ စိတ္ဒဏ္ 7mcH7r+ မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ 

ygသည္။ 

· ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္ rsm; udkေဆြးေႏြးအႀကံေပး jcif; သည္ 

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ႏွင့္္စိတ္ဒဏ္ 7mcH7r+ရ 7 dS ေသာ အသက္  4=24 ႏွစ္ အရြယ္ 

ကေလးမ်ား ႏွင့္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ျဖစ္ygသည္။  

· ေလ့က်င့္ေရး ႏွင့္ အထူးကြ်မ္းက်င္ol zGHjzdk;a7; ကုိ ညႇင္းပန္းႏိွပ္ စက္မႈ ႏွင့္ 

စိတ္ဒဏ္သင့္မႈ မွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ား twGuf  လုပ္ကိုင္လ်က္ ရိွေသာ 

က်န္းမာေရး  0efxrf;rsm; အတြက္ ျဖစ္ygသည္။ 

ေအာက္ပါဝန္ေဆာင္မႈမ်ား udk ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖန္႔ျဖဴးသည့္ wcsdKh ေနရာမ်ား တြင္ 
မရရိွႏုိင္ပါ။  

လူငယ္ အစီအစဥ္ သညf အသက္ 12=24 ႏွစ္ အရြယ္ လူငယ္မ်ား အတြက္ ျဖစ္ၿပီး ၊ 

ပါဝင္သည္မ်ား မွာ -  

  အႏၱရာယ္အလားအလာ ရိွေသာ သို႔မဟုတ္ မိမိကိုယ္ကို 

နာက်င္ေအာင္ျပဳေသာ သို႔မဟုတ္ မိမိအသက္ကို လုပ္ႀကံေသာ 

လူငယ္မ်ားအတြက္ တစ္ဦး ခ်င္း ေဆြးေႏြးအၾကံေပး jcif; ႏွင့္ 
axmufcHay;jcif;   

 ေက်ာင္း ႏွင့္ အသိုင္းအဝုိင္းအတြင္း စိတ္ပုိင္း-လူမႈေရးပုိင္း ဆိုင္ရာ  

ulnD ေထာက္ပ့ံ ay;jcif;   

 အပန္းေျဖေရး အစီအစဥ္မ်ား  

 အိမ္စာ ေဆာင္ရြက္သည့္ အသင္း 

 

·  -udkwifI မိသားစု twGif;wGifyg0ifေဆြးေႏြးအႀကံေပး jcif; - 

မ်ဳိးဆက္ဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား ၊ ယဥ္ေက်းမႈ အသစ္တြင္ ကေလးငယ္မ်ားအား 

ထိန္းေက်ာင္းေရး ႏွင့္ မိရုိးဖလာ အေထာက္အပ့ံ  ေပ်ာက္ဆံုးမႈ တို႔အား 

အာရုံစူးစုိက္ထားသည္။ 

· -udkwifI vlaer+ အသုိင္းအဝုိင္းwGifyg0ifေဆြးေႏြးအႀကံေပး jcif;  

အစီအစဥ္မ်ား -  

ယဥ္ေက်းမႈအေျပာင္းအလဲႀကားကာလ ရိွ မိသားစုမ်ား ၊  

ပုိမုိခုိင္မာေသာ မိသားစု  တည္ေဆာက္ေရး အစီအစဥ္မ်ား/ 

· ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား ႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုမ်ား အတြက္ အေထာက္အပ့ံ - 

တစ္ဦးခ်င္း ႏွင့္ အသိုင္းအဝုိင္း အေျခခံသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား 

အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။  

· အသုိင္းအဝုိင္း ဖြံ႔ျဖိဳးေရး - ဒုကၡသည္ ေနာက္ခံ အသိုင္းအဝုိင္းမ်ား  အwGuf 

jzpfonf?  

· ေက်ာင္းမ်ား ျဖင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ တည္ေဆာက္ေရး ႏွင့္ တတ္ကြ်မ္းမႈ 

ဆုိင္ရာ ေလ့က်င့္ေရး - ဒုကၡသည္ ေနာက္ခံ  ေက်ာင္းသားမ်ား အ wGuf 

jzpfonf?  
 

QPASTT သည္   လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ခ်ဳိးေဖာက္မႈ ကုိ လက္ rခံedkင္ ေသာ a-umifh  

ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ရႈတ္ခ်ၿပီး ၊  4if;udpPrsm;udk တုိက္ဖ် ufaeaom ကမာၻတစ္ဝန္း   

vHk;7dS tzGJtpnf; မ်ား ႏွင့္ ပူးေပါင္းပါသည္ ? 
 

QPASTT သည္  ညႇင္းပန္းႏိွပ္စက္မႈ ဒဏ္သင့္ခံရသူမ်ား အတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး  

အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေကာင္စီ [IRCT] ၏ အဖြဲ႔ဝင္ တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ 

 

 


