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FOUNDATION HOUSE
မ ွႀကိဳဆိုပါသည ္

၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းတာဝန္
ႏွိပ္စက္ၫႇဥ္းပန္းမႈ သို႔မဟုတ ္စိတ္၌ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က ္ျဖစ္ေစသည္ ့အျခားေသာ အျဖစ္ပ်က္မ်ားကိ ု

ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္ေနာက္ခံဘဝမွလာသူမ်ား၏ က်န္းမာေရး၊ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး 
က်န္းမာခ်မ္းသာေရးႏွင္ ့လူ႕အခြင့္အေရးမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ရ႐ွိေစရန္

Burmese



The Victorian Foundation for Survivors of Torture Inc. (Foundation House 
ဟုလည္း ေခၚၾကသည္) သည ္မိမိတို႔ဇာတိႏိုင္ငံတြင ္ေနထိုင္စဥ္ကျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ ္ထိုႏိုင္ငံမ်ားမ ွ
ထြက္ေျပးလာစဥ္ကျဖစ္ေစ ႏွိပ္စက္ၫႇဥ္းပန္းမႈ သို႔မဟုတ ္စိတ္၌ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က ္ျဖစ္ေစသည္ ့အျခားေသာ 
အျဖစ္အပ်က္မ်ားကိ ုေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရေသာ ဒုကၡသည္ေနာက္ခံဘဝမ ွလာသူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

Foundation House ကိ ု1987 ခုႏွစ္တြင ္စတင ္တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းသည ္ဘာသာေရး 
ခံယူခ်က ္ခြဲျခားျခင္းမ႐ွိ၊ ႏိုင္ငံေရးအရ ဘက္လိုက္ျခင္းလည္းမ႐ွိ၊ အစိုးရဌာနလည္းမဟုတ္သည္ ့အျမတ္အစြန္း 
ပဓာနမထားေသာ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါသည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းသည ္အစိုးရ၊ ကုသိုလ္ျဖစ ္ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ 
အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင္ ့လွဴဒန္းမႈမ်ားတို႔ထံမ ွေထာက္ပံ့ေငြ ရ႐ွိပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားကိ ုအေျခခံသည္ ့ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တည္ရွိရာ ေနရာမ်ားမွာ  
Dallas ၊ Dandenong ၊ Ringwood ႏွင္ ့Sunshine တို႔တြင္ျဖစ္ၿပီး ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႐ံုးခ်ဳပ္မွာမ ူBrunswick  
တြင ္တည္႐ွိပါသည္။.

Foundation House သည ္Ballarat ၊ Bendigo ၊ Geelong ၊ Mildura ၊ Shepparton ၊ Swan Hill 
ႏွင္ ့Latrobe Valley တို႔တြင္႐ွိေသာ အျခား အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း တြဲဖက္ပူးေပါင္းကာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။ 

FOUNDATION HOUSE သည္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သနည္း။သည္ မည္ကဲ့သို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္သနည္း။

ကြ်ႏုု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ -ကြ်ႏုု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ -

အခမဲ့ျဖစ္သညအခမဲ့ျဖစ္သည္္ - ကြ်မ္းက်င္ေသာ စကားျပန္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းပါ အပါအဝင ္ျဖစ္သည္

လံုျခံဳသိုသိပ္မႈ ႐ွိသညလံုျခံဳသိုသိပ္မႈ ႐ွိသည္္  – ကြ်ႏု္ပ္တို႔အသံုးျပဳေသာ စကားျပန္မ်ားပါ အပါအဝင ္ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည ္သင္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ 

အခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသီးသန္႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ထိန္းမႈျပဳသည္။

သင့္စိတ္တိုင္းၾက သင့္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သညသင့္စိတ္တိုင္းၾက သင့္ဆႏၵအေလ်ာက္ျဖစ္သည္္ – သင့္အေနႏွင္ ့မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆို၊ မည္သည့္အေၾကာင္းေၾကာင့္မဆိ ု
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုအသံုးျပဳျခင္းမ ွလြတ္လပ္စြာ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။

အားေပးကူညီမႈ ျပဳသညအားေပးကူညီမႈ ျပဳသည္ ္ – ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည ္သင္ ့ရပိုင္ခြင္ ့အခြင့္အေရးမ်ားအတြက ္အားေပးကူညီသည္။

အသိပညာေပးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သညအသိပညာေပးလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္သည္္ – ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းသည ္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား၏ 

အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအေၾကာင္း အသိေပးသည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အေၾကာင္းကြ်ႏု္ပ္တို႔၏အေၾကာင္း

03 9389 8900 | info@foundationhouse.org.au

foundationhouse.org.au



FOUNDATION HOUSE ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ မည္ကဲ့သို႔ ၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကြ်ႏု္ပ္ မည္ကဲ့သို႔ 
ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။ရယူအသံုးျပဳႏိုင္သနည္း။

1 ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ထံ (03) 9389 8900 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုပါ၊ သို႔မဟုတ ္

ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ႐ံုးမ်ားသို႔ လာေရာက္ပါ၊ သို႔မဟုတ္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက ္www.foundationhouse.org.au သို႔ သြားေရာက္ပါ၊ သို႔မဟုတ ္

သင္၏ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင္ ့ဆရာဝန္၊ လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ထမ္း၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ သင့္မိသားစုဝင ္သို႔မဟုတ ္

မိတ္ေဆြကဲ့သို႔ေသာ အျခားသူတစ္ဦးဦးသည ္သင့္ကိုယ္စား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ထံသို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

2  အကယ္၍ သင ္ဖုန္းဆက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ သို႔မဟုတ ္ကိုယ္တိုင္လာေရာက္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဧည့္ႀကိဳဝန္ထမ္းမ ွ

သင့္အမည္ႏွင္ ့တယ္လီဖုန္းနံပါတ္တို႔ကိ ုရယူၿပီး သင္မ ွစကားျပန ္လို၊မလိ ုေမးျမန္းပါလိမ့္မည္။

3 Foundation House ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည ္အလုပ္ရက ္ငါးရက္အတြင္း သင့္ထံသို႔ ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္မ်ား အပါအဝင္ ၿပီးျပည့္စံုေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအား 
ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္ -: ကမ္းလွမ္းေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္ -: 

• အထူးျပဳထားသည့္ ေဆြးေႏြးအၾကံေပးျခင္း

• တစ္ဦးခ်င္းစီႏွင္ ့မိသားစုအလိုက ္ကူညီပံ့ပိုးမႈ

• အစုအဖြဲ႕လိုက ္အစီအစဥ္မ်ား

•  ႐ိုးရာ တုိင္းရင္းေဆး၊ ႏွိပ္နယ္ေပးျခင္းႏွင္ ့အျခား သဘာဝအေလ်ာက ္ကုထံုးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ ဆက္စပ္ကုထံုးမ်ား

မွတ္ခ်က ္– ဤစာေစာင္ကိ ုအျခားေသာ ဘာသာစကားမ်ားျဖင္ ့ 
www.foundationhouse.org.au တြင္ ရ႐ွိႏိုင္ပါသည္။

တယ္လီဖုန္းျဖင္ ့စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ 13 14 50

ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ မေရာက္မီတြင္ ႏွိပ္စက္ၫႇဥ္းပန္းမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္၌ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ျဖစ္ေစသည့္ ဩစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသို႔ မေရာက္မီတြင္ ႏွိပ္စက္ၫႇဥ္းပန္းမႈ သို႔မဟုတ္ စိတ္၌ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ ျဖစ္ေစသည့္ 
အျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားထံ၌ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိေနၾကသည္မွာ အျခားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားအား ေတြ႕ ၾကံဳခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ ထိုသူမ်ားထံ၌ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိေနၾကသည္မွာ 
ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဥပမာ -ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ကိစၥတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္၊ ဥပမာ -

• မိသားစုဆိုင္ရာ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ႐ွိျခင္း
• ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကိ ုစိတ္ပါဝင္စားမႈ နည္းျခင္း
• လူအမ်ားႏွင္ ့ေရာေရာေႏွာေႏွာ ေနလုိစိတ ္မ႐ွိျခင္း
• စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင္ ့သင္ၾကားမႈတို႔တြင ္အခက္အခဲျပႆနာမ်ား ႐ွိျခင္း
• အေျခအေန ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ စိတ္ဆင္းရဲေနျခင္း၊ စိတ္လႈပ္႐ွားေနျခင္း သို႔မဟုတ ္စိတ္တိုေနျခင္း
• သင့္ကုိ စိတ္ပူပန္ေသာကေရာက္ေစသည္ ့အေတြးမ်ားႏွင္ ့ျပန္ေျပာင္းသတိရျခင္းမ်ား
• အိပ္ေပ်ာ္ရန ္အခက္အခဲ ႐ွိျခင္းမ်ား

အကယ္၍ ဤအခ်က္မ်ားကို သင္ ေတြ႕ ၾကံဳေနရလွ်င္အကယ္၍ ဤအခ်က္မ်ားကို သင္ ေတြ႕ ၾကံဳေနရလွ်င ္Foundation House က သင့္အား ကူညီႏိုင္ပါသည္။က သင့္အား ကူညီႏိုင္ပါသည္။



BRUNSWICK (HEAD OFFICE)

4 Gardiner Street  
Brunswick, VIC 3056

တယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္း - 03 9389 8900

ဖက္စ္ဖက္စ ္- 03 9277 7871

DALLAS 

Level 4, 61 Riggall Street  
Dallas, VIC 3047

(အထပ္မ်ားစြာ႐ွိသည္ ့အေဆာက္အဦ)  
Hume Community Hub မ ွ

ဓာတ္ေလွကားမ်ားသည ္သင့္အား Level 4 ႐ွ ိ
Foundation House သို႔ ပို႔ေပးပါလိမ့္မည္။   

တယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္း - 03 9389 8904

DANDENONG

155 Foster Street  
Dandenong, VIC 3175

တယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္း - 03 9389 8901

RINGWOOD

18 Bond Street  
Ringwood, VIC 3134

တယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္း 03 9389 8902

SUNSHINE

163 Harvester Road  
Sunshine, VIC 3020

တယ္လီဖုန္းတယ္လီဖုန္း - 03 9389 8903

႐ံုး တည္ေနရာမ်ား႐ံုး တည္ေနရာမ်ား

03 9389 8900 | info@foundationhouse.org.au

FOUNDATION HOUSE
မ ွႀကိဳဆိုပါသည ္

၀န္ေဆာင္မႈယူသူမ်ားအတြက ္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

foundationhouse.org.au

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိ ုေက်းလက္ေဒသႏွင္ ့အျခားေဒသ တည္ေနရာမ်ားတြင္လည္း ပံ့ပိုးေပးပါသည္။
ပိုမိုသိရွိလိုပါက ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင ္ၾကည့္ရႈပါ။


