
ဖော�ာက်သ်ည်အ်ခွွင့််အ်ဖော�းများ�ားနှငှ့်် ်
တာာဝန််ဝတာတ�ားများ�ား

ဖော�ာက်သ်ည်အ်ခွငွ့််အ်ဖော�းများ�ား
ဖော�ာက်သ်ည်တ်စ််ဦးးအဖောေဖြ�င့်် ်သင့််မ်ျားာာအခွငွ့််အ်ဖော�းရှိာ�ပါါသည် ်-

• ခွွ�ဖြခွားဆက်ဆ်မံျားမုျားရှိာ�ဘဲ� ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျား�ုရှိာ�ဖြခွင့်း်

• ဖော�းစ်ားများနုှာင့်် ်ဂုဏု်သ်�က်ာာရှိာ�ရှိာ� ဆက်ဆ်ဖံြခွင့်း် (၎င့်း်သည် ်များ�သားစ်ဝုင့်မ်ျား�ားနှာင့်် ်ဖောစ်ာင့််ဖ်ောရှိာာက်သ်မူျား�ားအထိ� ဖြ�စ််သည်)်

• �ရှိာ�နှ�ငု့်ဖ်ောသာဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ားအဖော�က်ာင့်း် အသ�ဖောပါးဖြခွင့်း်နှာင့်် ်သင့်�်ရှိာ�သည််ဝ်ေဖ်ောဆာင့်မ်ျားနုှာင့််ပ်ါတသ်က်၍် ဆံးုဖြ�တခ်ွ�က်ခ်ွ�များာတ�်ာတငွ့် ်ပါါဝင့်ခ်ွငွ့််ရ်ှိာ�သည််

• သဖောဘဲာတညူ်ခီွ�က် ်အသ�ဖောပါးဖြခွင့်း်

• သင့်၏်က်�ေး်များာဖော�းဖြပါေ�်ည်ဖ်ောက်ာင့်း်များေွ�်ာဖော�း ��အုပ်ါခွ�က်မ်ျား�ားနှာင့်် ်�ည်မ်ျားာေး်ခွ�က်မ်ျား�ားနှာင့််အ်ည် ီအဝံင့်ခ်ွငွ့်က််�ဖြ�စ််ဖောအာင့် ်စီ်မံျားထိားဖောသာ ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားု
များ�ားက်� ု�ရှိာ�ဖြခွင့်း်

• အနှတ�ာယ်က််င့်း်ပြီးပီါး ဖောနှးွဖောထိးွကြိုက်��ဆ�ဖုောသာ ပါတဝ်ေး်က်�င့်တ်စ််ခွတုငွ့် ်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား �က်ခ်ွ�ံရှိာ�ဖြခွင့်း်

• သင့််ဖ်ော��ာသ်ည်် ်အ�ည်အ်ခွ�င့်း်ဖြပါည််ဝ်ဖောသာ ဝေထ်ိမ်ျားးများ�ားများာဖောပါးသည်် ်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား �ရှိာ�ဖြခွင့်း်

• ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားကု်� ုဖြင့်င့်း်ပါယ်န်ှ�ငု့်ဖ်ြခွင့်း် (၎င့်း်သည် ်သင့်၏်အောဂုတ ်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား �ရှိာ�ခွငွ့််က််� ုထိ�ခွ�ကု်ဖ်ောစ်ဖြခွင့်း်များရှိာ�ဘဲ�)

• သင့််ဖ်ော�ာက်သ်ည်မ်ျားာတတ်မ်ျားးက်� ုအသံးုဖြပါ�နှ�ငု့်ဖ်ြခွင့်း်

• သင့်၏်�ံဖုြခွ�ံဖော�း သ�ုမ်ျားဟုတု ်အဖြခွားတစ််ဦးး၏�ံဖုြခွ�ံဖော�း အနှတ�ာယ်ရ်ှိာ�သည်် ်သ�ုမ်ျားဟုတု ်Foundation House များာ အခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ားက်� ုတ�ားဝင့််
�ွင့််ခ်ွ��ေ�်�အုပ်ါသည်် ်က်�စ်စများ�ားများာတပါါး အတငွ့်း်ဖော�း�ံဖုြခွ�ံများနုှာင့်် ်က်�ယု်ဖ်ော�း�ံဖုြခွ�ံများရုှိာ�ဖြခွင့်း်

• သင့်�်က်ခ်ွ�ံရှိာ�သည်် ်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားအုဖော�က်ာင့်း် တံု ်ဖြပါေခ်ွ�က်ဖ်ောပါးပြီးပီါး တ�ငု့်�်က်ားစ်�ာတစ််ခွခုွရုှိာ�ပါါက် သင့်၏်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား�ရှိာ�ခွငွ့််အ်ား များထိ�ခွ�ကု်ဖ်ောစ်ဘဲ� ၎င့်း်
က်� ုခွ�က်ခ်ွ�င့်း်များှတစ်ာွ စံ်စု်မ်ျားးစ်စ််ဖောဆးနှ�ငု့်ဖ်ောစ်ဖြခွင့်း်

• ��အုပ်ါသည််အ်ခွါ အ�ည်အ်ခွ�င့်း်ဖြပါည််ဝ်ဖောသာစ်က်ားဖြပါေတ်စ််ဦးး �ရှိာ�နှ�ငု့်ဖ်ြခွင့်း် (ဖြ�စ််နှ�ငု့်ပ်ါါက် သင့်ဖ်ော�ွးခွ�ယ်�်�သုည်် ်��င့်အ်များ���းအစ်ား�ရှိာ�ဖြခွင့်း်)

ဖော�ာက်သ်ည် ်တာဝေဝ်တတ �ားများ�ား
ဖော�ာက်သ်ည်တ်စ််ဦးးအဖောေဖြ�င့်် ်သင့််တ်ငွ့် ်တာဝေရ်ှိာ�သည် ်-

• Foundation House ဝေထ်ိမ်ျားးများ�ားများာ ဖြပါည််စံ််�ုံဖုော�ာက်ဖ်ောသာ ဖောစ်ာင့််ဖ်ောရှိာာက်မ်ျားနုှာင့်် ်အ�က်ဖံြပါ�ခွ�က်မ်ျား�ားဖောပါးနှ�ငု့်ဖ်ောစ်�ေ ်အခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ား ဖောပါးဖြခွင့်း်

• Foundation House ဝေထ်ိမ်ျားးများ�ားအား ဖော�းစ်ားသများဖုြ�င့်် ်ဆက်ဆ်ဖံြခွင့်း်

• အဖြခွားဖော�ာက်သ်ည်မ်ျား�ား၏ အတငွ့်း်ဖော�း �ံဖုြခွ�ံများနုှာင့်် ်က်�ယု်ဖ်ော�း�ံဖုြခွမံျား ုအပါါအဝင့် ်၎င့်း်တ�ု၏်အခွငွ့််အ်ဖော�းများ�ားက်� ုဖော�းစ်ားဖြခွင့်း်

• Foundation House ပါ�ဝဏု်ေ်ယ်ဖ်ောဖြများထိ�သ�ု ် သာွးဖော�ာက်သ်ည််အ်ခွါ အဖြခွားဧည််သ်ည်မ်ျား�ားက်� ုဖော�းစ်ားသည်် ်ပံါစံု်များ�ားဖြ�င့်် ်ဖြပါ�များဖူြခွင့်း်

• အ�က်ဖ်ောသစ်ာ သ�ုမ်ျားဟုတု ်တ�ားများဝင့်ဖ်ောဆးဝါးများ�ား သံးုစ်ွ�၍ ဖောတွ�ဆံမုျားမုျား�ားက်� ုများတက်ဖ်ော�ာက်ဖ်ြခွင့်း်

• ဖောတွ�ဆံမုျားမုျား�ားက်� ုဆက်�်က်တ်က်ဖ်ော�ာက်ပ်ါါ သ�ုမ်ျားဟုတု ်ဖောတွ�ဆံမုျား ုတစ််ခွသု�ု ် သင့်မ်ျားတက်ဖ်ော�ာက်န်ှ�ငု့်ပ်ါါက် Foundation House က်� ုအသ�ဖောပါးအဖော�က်ာင့်း်�က်ား
ဖြခွင့်း်

• သင့်န်ှာင့်် ်အဖြခွားသမူျား�ား၏ တစ််က်�ယု်ဖ်ော�က်�ေး်များာဖော�း၊ �ံဖုြခွ�ံများနုှာင့်် ်က်�ေး်များာသခုွဖြပါည််ဝ်ဖော�းက်� ုဖော�းစ်ားဖြခွင့်း်

Foundation House မှျား ဖော�ာက်သ်ည်မ်ျား�ား၏ အခွွင့််အ်ဖော�းများ�ားနှငှ့်် ်တာာဝန််ဝတာတ�ားများ�ားက်ု� အားဖော�းဖော�ာက်ခံ်ွ�ါသည်။်

ဖော�ာက်သ်ည်မ်ျား�ားဆိုု�သည်မှ်ျားာ တာု�င့်�်င့်ဖ်ောဆိုးွဖောနှးွမုျားနှငှ့်် ်အစားား�ု�း က်��ံ�းများ�ားက့်သ်ု� ် ဝန််ဖောဆိုာင့်မု်ျားများ�ားလက်ခံ်ွ�ရုှှိသမူျား�ား သု�မ်ျားဟု�တာ ်
Foundation House အ�့ွ�အစားအီစားဉ်များ�ားတာငွ့် ်�ါဝင့်သ်မူျား�ား ဖြ�စားသ်ည်။်



တ�ငု့်�်က်ားများမုျား�ား ဖောဖြ�ရှိာင့်း်ဖော�း
• သင့််အ်ဖောေဖြ�င့်် ်သင့်၏်တ�ငု့်�်က်ားများသုည် ်က်ွနှ်ပ်ုါတ�ုဝ်ေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား ဖောရှိာ �ဆက်�်ရှိာ�ခွငွ့်် ်�ပ်ါတေ ်သ်ာွးများည်က််� ုစ်�းု��မ်ျားစ်�ာများ��ဘုဲ� Foundation House များာ 

�က်ခ်ွ�ံရှိာ�ဖောေဖောသာ ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားနုှာင့််ပ်ါတသ်က်၍် တ�ငု့်�်က်ားနှ�ငု့်ပ်ါါသည်။်

• သင့်သ်ည် ်�ကူ်�ယု်တ်�ငု့်�်ာဖော�ာက်ဖ်ြခွင့်း်ဖြ�င့််�်ည်း်ဖောက်ာင့်း်၊ �ုေး်များာတစ််ဆင့််�်ည်း်ဖောက်ာင့်း်၊ စ်ာဖြ�င့််ဖ်ော�းသား၍�ည်း်ဖောက်ာင့်း် တ�ငု့်�်က်ားနှ�ငု့်သ်ည်။်

• သင့််အ်ဖောေဖြ�င့်် ်စ်က်ားဖြပါေတ်စ််ဦးး��အုပ်ါပါါက် သင့်စ််က်ားဖောဖြပါာဖောေဖောသာ Foundation House ဝေထ်ိမ်ျားးအား သင့််အ်တကွ် ်စ်က်ားဖြပါေတ်စ််ဦးးစီ်စ်ဉ်
ဖောပါး�ေ ်ဖောတာင့်း်ဆ�ပုါါ။

• သင့််အ်ဖောေဖြ�င့်် ်တ�ငု့်�်က်ားများတုစ််ခွဖုြပါ��ပ်ုါဖြခွင့်း်နှာင့််ပ်ါတသ်က်၍် ထိပ်ါဖော�ာင့်း်အခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ားက်� ုwww.foundationhouse.org.au များာ �ရှိာ�နှ�ငု့်သ်ည် ်
သ�ုမ်ျားဟုတု ်များည်သ်ည််ဝ်ေထ်ိမ်ျားးက်�မုျားဆ� ုဖောများးဖြများေး်နှ�ငု့်သ်ည်။်

ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျားာ နှတုထ်ိကွ်ဖ်ြခွင့်း်
သင့််အ်ဖောေဖြ�င့်် ်Foundation House ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား�က်ခ်ွ�ံရှိာ�ဖြခွင့်း် သ�ုမ်ျားဟုတု ်Foundation House �ပ်ုါရှိာားဖောဆာင့်�ွ်က်မ်ျားမုျား�ားတငွ့် ်ပါါဝင့်ဖ်ြခွင့်း်က်� ုများည််
သည််အ်ခွ��ေတ်ငွ့်မ်ျားဆ� ု�ပ်ါတေ ်န်ှ�ငု့်သ်ည်။် သင့်သ်ည် ်အောဂုတတ်ငွ့် ်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား ဆက်�်က်�်ရှိာ�နှ�ငု့်ဦ်းးများည် ်သ�ုမ်ျားဟုတု ်�ပ်ုါရှိာားဖောဆာင့်�ွ်က်မ်ျားမုျား�ားတငွ့် ်ပါါဝင့််
နှ�ငု့်ဦ်းးများည်ဖ်ြ�စ််ပါါသည်။်

Foundation House အဖောေဖြ�င့်် ်သင့်သ်ည် ်ဝေထ်ိမ်ျားးတစ််ဦးးက်� ုပြီးခွ�မ်ျားးဖောဖြခွာက် ်သ�ုမ်ျားဟုတု ်ထိ�ခွ�ကု်ဖ်ောစ်ပါါက် သ�ုမ်ျားဟုတု ်က်ွနှ်ပ်ုါတ�ု၏် သတမ်ျားာတအ်�ည်အ်ခွ�င့်း်
ဖြပါည််မီ်ျားဖော�းဆ�ငု့်�်ာ စံ်နှေုး်များ�ားနှာင့်် ်များက်�ကု်ည််ဖီြခွင့်း်က်�သ်�ု ် အဖောဖြခွအဖောေအခွ��� �တငွ့် ်ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား ရုုတသ်�မ်ျားးသာွးနှ�ငု့်သ်ည်။် သင့််ဖ်ောတာပ်ါါက် ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားရုုုတသ်�မ်ျားး
ဖြခွင့်း်အဖော�က်ာင့်း်က်� ုသင့်န်ှာင့်် ်က်ွနှ်ပ်ုါတ�ု ် ဦးးစ်ာွဖောဆးွဖောနှးွသာွးပါါများည်။်

က်�ယု်ဖ်ော�း�ံဖုြခွ�ံများနုှာင့်် ်အတငွ့်း်ဖော�း�ံဖုြခွ�ံများု
• သင့််တ်ငွ့် ်က်�ယု်ဖ်ော�း�ံဖုြခွ�ံများအုခွငွ့််အ်ဖော�းတစ််�ပ်ါ ရှိာ�သည်။်

• သင့်၏်ပါဂုုု���ဖ်ော�းအခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ားက်� ုက်ာက်ယွ်ဖ်ောပါးသည်် ်ဥပါဖောေများ�ား ရှိာ�ပါါသည်။်

• အခွ��� � ရှိာားပါါးအဖောဖြခွအဖောေများ�ားတငွ့် ်သင့်၏် ပါဂုုု���ဖ်ော�းအခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ားက်� ုအဖြခွားသမူျား�ားအား �ွင့််ဖ်ြပါ�ေ ်ဥပါဖောေများာ ဖြပါဌာာေး်ထိားပါါသည်။်

• သင့်၏် က်�ယု်ဖ်ော�း�ံဖုြခွ�ံများအုခွငွ့််အ်ဖော�း အခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ားနှာင့််ပ်ါတသ်က်၍် ပါ�မုျား�သု�ရှိာ���ပုါါက် ဖောက်�းဇူူးးဖြပါ�၍ သင့််အ်ခွ�က်အ်�က် ်�က်က််မ်ျားးစ်ာဖောစ်ာင့်က််� ု 
�က်ည််ပ်ါါ - ဤစ်ာများာာ �ှ�� � ဝာက်သ်းီသေ ်ဖ်ြ�စ််သည်။်

အခွဖော�က်းဖောင့်မွျား�ား
Foundation House ဝေဖ်ောဆာင့်မ်ျားမုျား�ား (��အုပ်ါပါါက် သက်ဖ်ောများးွဝမ်ျားးဖောက်�ာင့်း်ဆ�ငု့်�်ာ စ်က်ားဖြပါေမ်ျား�ား အပါါအဝင့်)် များာာ ဖော�ာက်သ်ည်မ်ျား�ားအတကွ် ်အခွများ�်
ဖြ�စ််သည်။်

ဆက်သ်ယွ်�်ေ ်အဖောသးစ်�တအ်ခွ�က်အ်�က်မ်ျား�ား
BRUNSWICK (ဌာာေခွ��ပ်ါ)

4 Gardiner Street 
Brunswick, VIC 3056

�ုေး် - 03 9389 8900

အးီဖောများး� ်- info@foundationhouse.org.au

 foundationhouse.org.au

ဖော�ာက််သည််အခွွင့််အ်ဖော�းများ�ားနှှင့််် တာာဝန်ဝ်တာတ�ားများ�ား

http://www.foundationhouse.org.au
https://www2.health.vic.gov.au/Api/downloadmedia/%7B7C634A93-EF36-460A-B07C-D529D6F0D086%7D
mailto:info%40foundationhouse.org.au?subject=
http://foundationhouse.org.au

