ဖော�ာက််သည််အခွွင့်အရေး�းများ�း�နှှင့်
�်
�်
တာာဝန််ဝတ္တတ ရား�းများ�း�
Foundation House မှှ ဖော�ာက််သည််များ�း�၏ အခွွင့်အရေး�းများ�း�နှှင့်
�်
�် တာာဝန််ဝတ္တတ ရား�းများ�း�ကိုု� အားး�ပေး�းထော�ာက််ခံံပါါသည််။
ဖော�ာက််သည််များ�း�ဆိုုသည််မှာာ�
�
တိုုင််ပင််ဆွေး�း�နွေး�း�မှုု
�
နှ ှင့် �် အစား�းထိုးး�� ကုုထုံးး��များ�း�ကဲ့့�သို့့� ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း�လက််ခံံရရှိိ�သူူများ�း� သို့့� �မဟုုတ််
�
Foundation House အဖွဲ့့�� အစီီအစဉ်များ�း�တွွင်် ပါါဝင််သူူများ�း� ဖြ�စ််သည််။

ဖော�ာက််သည််အခွွင့်အရေး�းများ�း�
�်

ဖော�ာက််သည််တစ််ဦးးအနေေဖြ�င့် �် သင့် �မှာ် �ာ အခွွင့်အရေး�းရှိိ
�်
ပါါသည််
�
•	ခွဲဲ�ခြား�း�ဆက််ဆံံမှုုမရှိိဘဲဲ
� ဝန််ဆော�ာင််မှုုရရှိိခြ�င်းး�
�
•	လေး�းစား�းမှုုနှ ှင့် �် ဂုုဏ််သိိက္ခာာ�ရှိိရှိိ� � ဆက််ဆံံခြ�င်းး� (၎င်းး�သည်် မိိသားး�စုုဝင််များ�း�နှှင့် �် စော�ာင့် �ရှော�
် �ာ က််သူူများ�း�အထိိ ဖြ�စ််သည််)
•	ရရှိိနိုု�င််သော�ာဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အကြော��ာင်းး�
�
အသိိပေး�းခြ�င်းး�နှှင့် �် သင််ရရှိိသည့််
�
ဝန််ဆော�ာင််မှုု
�
နှ ှင့် �ပတ်
်သက််၍ ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််ချျမှှတ််ရာာတွွင်် ပါါဝင််ခွွင့်ရှိိ�် သည််
�
်
•

သဘော�ာတူူညီီချျက်် အသိိပေး�းခြ�င်းး�

•

သင််၏ကျျန်းး�မာာရေး�းပြ�န််လည််ကော�ာင်းး�မွွန််လာာရေး�း လိုု�အပ််ချျက််များ�း�နှှင့် �် ရည််မှှန်းး�ချျက််များ�း�နှှင့်အညီီ
�်
အံံဝင််ခွွင််ကျျဖြ�စ််အော�ာင်် စီီမံံထားး�သော�ာ ဝန််ဆော�ာင််မှုု
များ�း�ကိုု� ရရှိိခြ�င်းး�
�

•

အန္တတရာာယ််ကင်းး�ပြီး�း� နွေး�း�ထွေး�း�ကြို�ု�ဆိုု�သော�ာ ပတ််ဝန်းး�ကျျင််တစ််ခုုတွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� လက််ခံံရရှိိခြ�င်းး�
�

•

သင့် �လျော်် �်��သည့််� အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််ဝသော�ာ
�
ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှှပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ရရှိိခြ�င်းး�
�

•

ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ငြ�င်းး�ပယ််နိုု�င််ခြ�င်းး� (၎င်းး�သည်် သင််၏အနာာဂတ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ရရှိိခွွင့်
� �ကိုု�
� )
် ထိိခိုု�က််စေ�ခြ�င်းး�မရှိိဘဲဲ

•

သင့်ဖော�ာက််သည််မှှတ််တမ်းး�ကိုု�
�်
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််ခြ�င်းး�

•

သင််၏လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�း သို့့��မဟုုတ်် အခြား�း�တစ််ဦးး၏လုံံ�ခြုံ��ံ ရေး�း အန္တတရာာယ််ရှိိသည့််
�
� သို့့��မဟုုတ်် Foundation House မှှ အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� တရား�းဝင််
ဖွွင့် �ချျရန်
်လိုု�အပ််သည့််� ကိိစ္စစများ�း�မှှတပါးး� အတွွင်းး�ရေး�းလုံံ�ခြုံ��ံ မှုုနှ ှင့် �် ကိုု�ယ််ရေး�းလုံံ�ခြုံ��ံ မှုုရှိိခြ�င်းး�
�
်

•

သင််လက််ခံံရရှိိသည့််
�
� ဝန််ဆော�ာင််မှုုအကြော��ာင်းး� တုံ့့��ပြ�န််ချျက််ပေး�းပြီး�း� တိုု�င််ကြား�း�စရာာတစ််ခုုခုုရှိိပါါက
�
သင််၏ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ရရှိိခွွင့်
� �အားး�
မထိိခိုု�က််စေ�ဘဲဲ ၎င်းး�
်
ကိုု� ချျက််ချျင်းး�မျှှတစွာာ� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းနိုု�င််စေ�ခြ�င်းး�

•	လိုု�အပ််သည့််အခါါ
�
အရည််အချျင်းး�ပြ�ည့််ဝသော�ာစကားး�ပြ�န််တစ််ဦးး
�
ရရှိိနိုု�င််ခြ�င်းး�
�
(ဖြ�စ််နိုု�င််ပါါက သင််ရွေး�း�ချျယ််လိုု�သည့််� လိိင််အမျိုး�း��အစား�းရရှိိခြ�င်းး�
�
)

ဖော�ာက််သည်် တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�
ဖော�ာက််သည််တစ််ဦးးအနေေဖြ�င့် �် သင့် �တွ
�
် ွင်် တာာဝန််ရှိိသည််
•

Foundation House ဝန််ထမ်းး�များ�း�မှှ ပြ�ည့််�စုံံ�လုံံ�လော�ာက််သော�ာ စော�ာင့် �ရှော�
် �ာ က််မှုုနှင့်ှ �် အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း�ပေး�းနိုု�င််စေ�ရန်် အချျက််အလက််များ�း� ပေး�းခြ�င်းး�

•

Foundation House ဝန််ထမ်းး�များ�း�အားး� လေး�းစား�းသမှုုဖြ�င့် �် ဆက််ဆံံခြ�င်းး�

•

အခြား�း�ဖော�ာက််သည််များ�း�၏ အတွွင်းး�ရေး�း လုံံ�ခြုံ��ံ မှုုနှင့်ှ �် ကိုု�ယ််ရေး�းလုံံ�ခြံ�ံမှုု အပါါအဝင်် ၎င်းး�တို့့��
၏အခွွင့်အရေး�းများ�း�ကိုု�
�်
လေး�းစား�းခြ�င်းး�

•

Foundation House ပရဝုုဏ််နယ််မြေ�ေထဲဲသို့့��သွားး��ရော�ာက််သည့််အခါါ
�
အခြား�း�ဧည့််သည််များ�း�ကိုု�
�
လေး�းစား�းသည့််� ပုံံ�စံံများ�း�ဖြ�င့် �် ပြု�ုမူူခြ�င်းး�

•

အရက််သေ�စာာ သို့့��မဟုုတ်် တရား�းမဝင််ဆေး�းဝါးး�များ�း� သုံးး��စွဲဲ�၍ တွေ့�့� ဆုံ�မှုံ ုများ�း�ကိုု� မတက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�

•

တွေ့�့� ဆုံ�မှုံ များ
ု �း�ကိုု� ဆက််လက််တက််ရော�ာက််ပါါ သို့့��မဟုုတ်် တွေ့�့� ဆုံ�မှုံ ု တစ််ခုုသို့့��သင််မတက််ရော�ာက််နိုု�င််ပါါက Foundation House ကိုု� အသိိပေး�းအကြော��ာင်းး�ကြား�း�
ခြ�င်းး�

•

သင််နှင့်ှ �် အခြား�း�သူူများ�း�၏ တစ််ကိုု�ယ််ရေ�ကျျန်းး�မာာရေး�း၊ လုံံ�ခြုံ��ံ မှုုနှှင့့်� ကျျန်းး�မာာသုုခပြ�ည့််ဝရေး�းကိုု�
�
လေး�းစား�းခြ�င်းး�

� ရေး�းများ�း�နှှ င့််� တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�
ဖော�ာက််သည််အခွွင့််အ

တိုု�င််ကြား�း�မှုုများ�း� ဖြေ�ေရှှင်းး�ရေး�း
•

သင့့်�အနေေဖြ�င့် �် သင််၏တိုု�င််ကြား�း�မှုုသည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ရှေ့�့� ဆက််ရရှိိခွွင့်
� �် ရပ််တန့် �သွားး��မည််ကိုု�
စိုးး��ရိိမ််စရာာမလိုု�ဘဲဲ Foundation House မှှ
်
လက််ခံံရရှိိနေေသော�ာ
�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုနှ ှင့် �ပတ်
်သက််၍ တိုု�င််ကြား�း�နိုု�င််ပါါသည််။
်

•

သင််သည်် လူူကိုု�ယ််တိုု�င််လာာရော�ာက််ခြ�င်းး�ဖြ�င့် �လည်းး�ကော�
ာင်းး�၊ ဖုုန်းး�မှှတစ််ဆင့် �လည်းး�ကော�
ာင်းး�၊ စာာဖြ�င့် �ရေး် �းသားး�၍လည်းး�ကော�ာင်းး� တိုု�င််ကြား�း�နိုု�င််သည််။
်
်

•

သင့့်�အနေေဖြ�င့် �် စကားး�ပြ�န််တစ််ဦးးလိုု�အပ််ပါါက သင််စကားး�ပြော��ာနေေသော�ာ Foundation House ဝန််ထမ်းး�အားး� သင့်အတွွက််
�်
စကားး�ပြ�န််တစ််ဦးးစီီစဉ်
ပေး�းရန်် တော�ာင်းး�ဆိုု�ပါါ။

•

သင့်အနေေဖြ�င့်
�်
�် တိုု�င််ကြား�း�မှုုတစ််ခုုပြု�ုလုုပ််ခြ�င်းး�နှှင့် �ပတ်
်သက််၍ ထပ််လော�ာင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� www.foundationhouse.org.au မှှ ရရှိိနိုု�င််သည််
�
်
သို့့��မဟုုတ်် မည််သည့််ဝန််ထမ်းး�ကိုု�မဆိုု�
�
မေး�းမြ�န်းး�နိုု�င််သည််။

ဝန််ဆော�ာင််မှုုမှှ နှုုတ််ထွွက််ခြ�င်းး�
သင့်အနေေဖြ�င့်
�်
�် Foundation House ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�လက််ခံံရရှိိခြ�င်းး�
�
သို့့��မဟုုတ်် Foundation House လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််ခြ�င်းး�ကိုု� မည််
သည့််အချိိ�န််တွွင််မဆိုု�
�
ရပ််တန့် �နိုု�င််သည််။
သင််သည်် အနာာဂတ််တွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ဆက််လက််ရရှိိနိုု�င််ဦးးမည််
�
သို့့��မဟုုတ်် လှုုပ််ရှား��းဆော�ာင််ရွွက််မှုုများ�း�တွွင်် ပါါဝင််
်
နိုု�င််ဦးးမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။
Foundation House အနေေဖြ�င့့်� သင််သည်် ဝန််ထမ်းး�တစ််ဦးးကိုု� ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက်် သို့့��မဟုုတ်် ထိိခိုု�က််စေ�ပါါက သို့့��မဟုုတ်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ သတ််မှှတ််အရည််အချျင်းး�
ပြ�ည့််�မီီရေး�းဆိုု�င််ရာာ စံံနှုုန်းး�များ�း�နှှင့် �် မကိုု�က််ညီီခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့��အခြေ�ေအနေေအချို့့�� � တွွင်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ရုုတ််သိိမ်းး�သွားး��နိုု�င််သည််။ သင့် �တော်�်�
ပါါက ဝန််ဆော�ာင််မှုုရုုတ််သိိမ်းး�
်
ခြ�င်းး�အကြော��ာင်းး�ကိုု� သင််နှှင့် �် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��ဦးးစွာာ�ဆွေး�း�နွေး�း�သွားး��ပါါမည််။

ကိုု�ယ််ရေး�းလုံံ�ခြုံ��ံ မှုုနှင့်ှ �် အတွွင်းး�ရေး�းလုံံ�ခြုံ��ံ မှုု
•

သင့် �တွ
�်
ရှိိသည််။
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