NSW ပညာေရးဌာန

Need help in making a complaint?

Information about support persons and advocates

တိုင္ၾကားမႈျပဳလုုပ္ရန္ အကူအညီလိုပါသလား
အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
မ်ား အေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္
အကူအညီ ေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦး၏ အခန္းက႑ႏွင့္ တုုိင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၎တို႔က
မည္သို႔ အေထာက္အပံ့ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း မိသားစုမ်ား၊ မိဘမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ အကူအညီေပးသူမ်ားႏွင့္
အက်ဳးေဆာင္
ိ
မ်ား နားလည္ေစရန္ ဤလမ္းညႊန္က အကူအညီ ေပးသည္။
တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရန္ သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ရန္ အခ်ဳ႕သူ
ိ မ်ားက
အျခားသူမ်ားထက္ပို၍ အခက္အခဲရိွၾကသည္။

အကူညီေပးသူ၏ အခန္းက႑

မိသားစုမ်ားက အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦးမလိုအပ္ေသာ္လည္း အျခားသူတစ္ဦးဦးအား အကူအညီေတာင္း လိုလွ်င္

အကူညီေပးသူ တစ္ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရိွသူျဖစ္ျပီး တိုင္ၾကားမႈ

ဤလမ္းညႊန္က အကူအညီ ျဖစ္ေစသည္။ တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္လွ်င္ အျခား ပုဂဳလ္
ၢိ

ျပဳလုပ္သူကို တိုင္ၾကားမႈအား ေျပလည္ရန္ လက္ေတြ႔ က်ေသာ အကူအညီႏွင့္

သို႔မဟုတ္ ေအဂ်င္စီတစ္ခုက တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ျခင္း ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ အတိုင္း
ေဆာင္ရြက္ျခင္းအတြက္ အကူအညီ ေပးႏိုင္သည္။

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အကူအညီေပးသူျဖစ္သည္။ အကူအညီ ေပးသူသည္-

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရိွသူ မည္သူမဆို မိဘ၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူ၊

•

အစည္းအေဝးမ်ား တက္ေရာက္ရမည္။

ေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ မိသားစု အဖြ႔ဝဲ င္ တစ္ဦးအတြက္

•

အေျခအေနႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရိွေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရိွလွ်င္

တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦးအျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္သည္။

•

အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦး၏ အခန္းက႑သည္
အကူအညီေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဤလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ တို႔ကို
နားလည္ေစရန္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။
တိုင္ၾကားမႈကို ကိုင္တြယ္ရန္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္

•

တိုင္ၾကားမႈကို ကိုင္တြယ္ရန္ လိုအပ္ ႏိုင္သည့္ အခ်န္ိ ကာလ

•

ေနာက္ပိုင္းျဖစ္လာမည့္အရာႏွင့္ျဖစ္လာမည့္ အခ်န္ိ

•

ေမးခြန္းမ်ား၊ စိုးရိမ္စရာမ်ား ေပၚေပါက္ လာပါက ဆက္သြယ္ရမည့္သူ

•

တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သူက တိုင္ၾကားမႈကို ကိုင္တြယ္သည့္ပံုစံအား မေက်နပ္လွ်င္

•

အစည္းအေဝးအတြင္း တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္သူကို အၾကံဥာဏ္ သို႔မဟုတ္
တိုင္ၾကားသူ၏ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ အစည္းအေဝးအတြင္း တိုင္ၾကားသူႏွင့္
သီးျခားစကားေျပာရမည္။

အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦးကို စကားျပန္တစ္ဦးအေနျဖင့္
အသံုးမခ်သင့္ပါ။ စကားျပန္လုိအပ္ပါက တိုင္ၾကားမႈ မန္ေနဂ်ာက ထိုေနရာမွာပင္

အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦး မပါဝင္မီ ၎တို႔၏

ျဖစ္စဥ္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ထံုးမ်ားကို ရွင္းလင္းေစရန္ ေမးျမန္းရမည္။

•

သို႔မဟုတ္ တိုင္ၾကားမႈ၏ ရလဒ္အား မေက်နပ္လွ်င္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာ

ၾကိဳတင္၍ ေတာင္းဆိုထားပါ။

•

အကူအညီေပးရန္ အစည္းအေဝးအား ေခတၱရပ္နားရန္ ေတာင္းဆိုရမည္။

•

စီစဥ္ေပးႏိုင္သည္။ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အင္တာဗ်ဴးမ်ားအတြက္ ရႏိုင္ရန္

တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သူကို အခြင့္အေရးမ်ား အေၾကာင္းႏွင့္
ရပိုင္ခြင့္မ်ားအေၾကာင္း အၾကံဥာဏ္ေပးရမည္။

တိုင္ၾကားမႈ ကိုျပဳလုပ္သူအတြက္ တိုင္ၾကားမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ကို ပိုမိုလြယ္ကူေစရန္

သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္းမွ တဆင့္ သို႔မဟုတ္ တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ျဖင့္ ျဖစ္ေစ

အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ေျပာဆိုႏုင
ိ ္သည္။

•

မွတ္စုျဖင့္ မွတ္တမ္းတင္ရမည္။

•

ရလဒ္အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားကို ကူညီရမည္။

အကူအညီေပးသူသည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးႏိုင္ျပီး သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
ေပးႏိုင္သည္။ ဥပမာ သူတို႔က ျပႆနာတြင္ တိုက္ရိုက္ပါဝင္ျပီး
ျဖစ္ပ်က္ခဲ့သည့္ကိစၥအတြက္ သတင္း အခ်က္ အလက္မ်ား ရိွလွ်င္ သို႔မဟုတ္
မည္သုိ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ကို သိလွ်င္။
တိုင္ၾကားသူက ကူညီေပးသူကို ေျပာသည့္ အတိုင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
ေပးရန္ မသင့္ေတာ္ပါ။ အကူအညီေပးသူ၏ အခန္းက႑မွာ တိုင္ၾကားသူက
သူတို႔၏ အေၾကာင္းကို အမွန္အတိုင္းေျပာရာတြင္ ကူညီရန္သာျဖစ္သည္။

အခန္းက႑ကို ၾကိဳတင္စဥ္းစားထားပါက အက်ဳးရိ
ိ ွမည္ ျဖစ္သည္။ သူတို႔က
တိုင္ၾကားမည့္သူကို အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့ ေပးရံုပဲလား၊ သို႔မဟုတ္
တိုင္ၾကားသည့္ကိစၥကို ေျဖရွင္းရာတြင္ အကူအညီေပးမွာလား။
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•

အက်ဳးေဆာင္
ိ
၏ အခန္းက႑

တိုင္ၾကားမႈမန္ေနဂ်ာသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ကြ်မ္းက်င္သူ
တစ္ဦးအေနျဖင့္ သူ႔ကို အၾကံဥာဏ္မ်ားေပးရန္၊ ေလ့လာရန္ သို႔မဟုတ္
မွတ္တမ္းယူရန္ အျခားသူတစ္ဦးကို အစည္း အေဝး တက္ေရာက္ခြင့္
ျပဳႏိုင္ ပါသည္။

အက်ဳးေဆာင္
ိ
တစ္ဦးသည္ အသက္ ၁၈ ႏွင့္ အထက္ရိွျပီး
တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သူအတြက္ ကိုယ္စားေျပာေပးရန္ အခြင့္ရ၍ ေျပလည္မႈ

•

ရရိွရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသူျဖစ္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈျပဳသူသည္

ေျဖရွင္းမႈ အေသးစိတ္ကို ျပင္ပသို႔ မေပါက္ၾကားေစရပါ။

ထိထိေရာက္ေရာက္ မေျပာတတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစည္းအေဝးမွ

အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
အျဖစ္ ခန္႔အပ္သူတစ္ဦးသည္

ေပၚထြက္လာမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျပည့္အဝ နားမလည္သည့္အခါ

တိုင္ၾကားမႈကို ေျဖရွင္းျခင္း ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ရန္

အက်ဳးေဆာင္
ိ
က ကိုယ္စားျပဳေပးရသည္။ အကူအညီေပးသူ ေပးသည့္

အေကာင္းဆံုးပုဂဳလ္
ၢ ိ မဟုတ္သည့္ အခါမ်ဳးလည္
ိ
း ရိွႏုင
ိ ္ပါသည္။

အကူအညီမ်ားအျပင္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
က•

ဥပမာအားျဖင့္-

ေဆြးေႏြးပြတြ
ဲ င္ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အခ်က္အလက္

•

မ်ားေပးသည္။
•

အျခားနည္းျဖင့္ အတည္ျပဳျခင္းမရိွလွ်င္ တိုင္ၾကားမႈႏွင့္ ၎အား

အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
သည္ ျပႆနာတြင္
တိုက္ရိုက္ပါဝင္ေနျပီး တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သူ၏ အက်ဳးစီ
ိ းပြားကို

အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ သို႔မဟုတ္ မေဆာင္ရြက္မႈ ကို သေဘာတူသည္။

အေကာင္းဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သူ မဟုတ္သည့္အခါ။
•

အျခားမိသားစု အဖြ႔ဝဲ င္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိသားစုတြင္း
အေရးပါသူတစ္ဦးက တိုင္ၾကားမႈ ျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္း။

ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္း -

မိသားစုအဖြ႔ဝဲ င္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ဖက္ကို အကူအညီ

အၾကံျပဳခ်က္အခ်ဳ႕ိ

ေပးသူအျဖစ္ ထားမည္ဆိုပါက ထိုသူက မိမိကိုယ္တိုင္ပင္
ယခင္က သတိမထားမိသည့္ ပုဂဳလ္
ၢ ိ ေရး အခ်က္ အလက္ မ်ားကို
အစည္းအေဝးတြင္ ဖြင့္ခ် ႏိုင္ေၾကာင္း ၾကိဳတင္စဥ္းစား ထားသင့္သည္။

ေက်ာင္းမ်ားက ျပႆနာမ်ားကို အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းလိုျပီး
ေအာက္ေျခအဆင့္မွာတင္ ေျဖရွင္းလိုၾကသည္။ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို

တစ္ေယာက္ေယာက္က မဖြယ္မရာ သို႔မဟုတ္ လက္မခံႏုင
ိ ္ေသာ

ေျဖရွင္းရန္ တိုင္ၾကားမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ ေနသူမ်ား၊ ေက်ာင္း၏

အျပဳအမႈမ်ား ျပဳလုပ္ပါက အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ ေဆြးေႏြးမႈက

ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မိဘမ်ား၊ ျပဳစု

အဆံုးသတ္ သြားႏိုင္သည္။ လက္မခံႏုင
ိ ္ေသာ အမူအရာမ်ားတြင္

ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား၊ မိသားစုုအဖြ႔ဝဲ င္မ်ား၊ ကူညီသူမ်ားႏွင့္

ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္ႏုင
ိ ္သည္။-

အက်ဳးေဆာင္
ိ
မ်ားကို တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ ထိေရာက္ေသာ

•

တိုင္ၾကားမႈမ်ားအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
•

စကားမ်ား အသံုးျပဳျခင္း၊ က်ားမခြျခားျခင္
ဲ
း၊ လူမ်ဳးခြ
ိ ျခားျခင္
ဲ
း သို႔မဟုတ္

ျပႆနာမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ရလဒ္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

ယုတ္ညံ့ေသာ စကားမ်ား ေျပာဆိုျခင္း စသည့္ ရန္လိုေသာ သို႔မဟုတ္

အခ်က္အလက္ မ်ားကိုသာ အာရံုစိုက္ျခင္းျဖင့္ အကူအညီ

ျခိမ္းေျခာက္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ စကားမ်ား။

ျဖစ္ေစပါသည္။
•
•

အၾကမ္းဖက္ျခင္း၊ ျခိမ္းေျခာက္ေသာ လကၡဏာမ်ား၊ ညစ္ညမ္းေသာ

•

မူလရည္ရြယ္ခ်က္မွ အစည္းအေဝးက ေသြဖည္သြားျခင္း

သို႔မဟုတ္ ၾကမ္းတမ္းေသာစကားမ်ား မသံုးပါႏွင့္။

•

မသင့္ေလ်ာ္ေသာ၊ အခ်န္ိ ျဖဳန္းတီးေသာ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုျခင္း

တိုင္ၾကားမႈျပဳလုပ္သူအတြက္ အကူအညီေပးသူ သို႔မဟုတ္

•

အစည္းအေဝး သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ စကားေျပာ ျခင္းအား အစည္းအေဝး

အက်ဳးသင္
ိ
့အေၾကာင္းသင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုပါ။ ရိုင္းစုိင္းေသာ

တက္ေရာက္ ေနသူ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းေျပာသူ မ်ား၏ သေဘာ တူညီခ်က္

အက်ဳးေဆာင္
ိ
သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရိွသူ မည္သူမဆို

မရိွပဲ အသံဖမ္း ယူျခင္း။

ျဖစ္ႏုင
ိ ္ ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားမႈ မန္ေနဂ်ာက အေၾကာင္းျပခ်က္
ခိုင္လံုလွ်င္ တိုင္ၾကားမႈ ျပဳလုပ္သူ အမည္စာရင္းေပးသည့္သူႏွင့္
မဆက္ဆံရန္ ဆံုးျဖတ္ႏုင
ိ ္သည္။ ဥပမာ ထိုသူက အျခားသူမ်ားကို
က်န္းမာေရး သို႔မဟုတ္ လံုျခံဳမႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု
ယံုၾကည္ ႏိုင္ေလာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကေလးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ

•

သတင္းအခ်က္အလက္ကို ရယူရန္ ဥပေဒအရ တားျမစ္ထားျခင္း၊

ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား

စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိလိုပါက ၾကည့္ရန္
ထိေရာက္ေသာ တိုင္ၾကားမႈအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (Tips and advice

ဥပေဒကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးက အကူအညီ ေပးသူ တစ္ဦးအျဖစ္

for effective complaining) ႏွင့္

ေဆာင္ရြက္ေသာအခါ တိုင္ၾကားမႈကို ၾကားနာျခင္းအား ခြင့္ျပဳရန္

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ေက်ာင္း အေၾကာင္း တိုင္ၾကားျခင္း (Making a complaint

အေရးၾကီးျပီး ျဖစ္စဥ္ကို မစြက္ဖက္ရပါ။ အကူအညီေပးသူ၏

about our schools)

အခန္းက႑သည္ သက္ေသႏွင့္ အၾကံေပးသာျဖစ္ျပီး အက်ဳးေဆာင္
ိ
မဟုတ္ေၾကာင္း သတိရပါ။
•

ေက်ာင္းႏွင့္စကားေျပာရာတြင္ ကူညီရန္ သင့္အတြက္ စကားျပန္တစ္ဦး
လိုအပ္ပါက တယ္လီဖုန္းစကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ 131 450 သို႔

ေယဘူယ်အားျဖင့္ တိုင္ၾကားမႈျဖစ္စဥ္ကို စီစဥ္ရန္ တစ္ဦးဦးအား

ဖုန္းေခၚပါ။ ဖုန္းေျဖသူကို ေခၚဆိုလိုေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေျပာပါ။

တာဝန္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္ၾကားမႈ
မန္ေနဂ်ာသည္ ေက်ာင္းအုပ္ သို႔မဟုတ္ အျခား ေက်ာင္းဝန္ထမ္းတစ္ဦး
ျဖစ္ႏုင
ိ ္ ပါသည္။

education.nsw.gov.au

သူတို႔က သင္စကား ေျပာရာတြင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ ဖုန္းလိုင္း
ေပၚတြင္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ ထားေပးမည္။ ထိုဝန္ေဆာင္မႈအတြက္
အခေၾကးေငြ ေပးရန္ မလိုပါ။
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