အချျက််အလက််-

မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�းအတွွက်် စည်း�း မျျဉ်းး�
စီီ မံံချျက်် အကြော��ာင်းး�

မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�းအတွွက်် စည်းး�မျျဉ်းး� စီီမံံချျက််သည်် ၂၀၂၀ ပြ�ည့််�နှှစ််၊ ဇူူလိုုင်
� ်လ ၁ ရက််မှှ စတင််ခဲ့့�ပါါသည််။
၎င်းး�တွွင်် ပါါဝင််သည့််�အရာာများ�း�•

ဗစ်် တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း အားး�လုံးး��အတွွက်် ကျျင့််�ဝတ်် စည်းး�မျျဉ်းး�

•

ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ�း�နှှင့်�် အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် မသန််စွွမ်းး �အလုုပ််သမား�းတစ််ယော�ာက််၏ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�းအတွွက်် စိုးး��ရိိမ််
ဖွွယ််ကိိစ္စစရပ်် များ�း�အကြော��ာင်းး� သတင်းး�ပေး�းပို့့� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရမည််ဟုု ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�

•

ဗစ်် တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း၏ ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကင်းး�ရှှ င်းး�မှုုနှှင့်�် ၎င်းး�အတွွက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု
အရည််အသွေး�း�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ စိုးး��ရိိမ်် ဖွွယ််ကိိစ္စစရပ်် များ�း�ကိုု� သတင်းး�ပို့့� နိုုင်
� ်သည့််� တစ််သီးး�ပုုဂ္ဂဂလ တိုုင်
� ်ကြား�း�ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုု။

ကျျင့််�ဝတ််စည်း�း မျျဉ်းး�အကြော��ာင်းး�
ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� ဗစ််တိုးး��ရီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး �
အလုုပ််သမား�းများ�း� လိုုက်
� ်နာာရမည့််� တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�ကိုု� သတ််မှှတ််ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ကာာ မသန််စွွမ်းး �
သူူများ�း�ကိုု� နှိိ�ပ်် စက််ညှဉ်း
ှ း�ပန်းး�မှုုနှှင့်�် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကျျရော�ာက််မှုုမှှ ကာာကွွယ််ပေး�းနေေသည့််�
အရေး�းကြီး�း�သော�ာ အရာာဖြ�စ််သည််။ ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�သည်် NDIS ကဖြ�စ််စေ�၊ အခြား�း�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ�း�ကဖြ�စ််စေ� ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�ထားး�သည့််� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း
အားး�လုံးး��အပေါ်�် လွှှမ်းး �မိုးး��မှုုရှိိ�ပါါသည််။

ဤကျျင့််�ဝတ််စည်း�း မျျဉ်းး�တွွင်် မည််သူူ များ�း�
အကျုံးး ���ဝင််ပါါသနည်း�း ။

ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�သည်် မည််သူ့့ထံံမှှ ငွေ�ေကြေး��းထော�ာက််ပံ့့�မှုု ရယူူထားး�သည််ဖြ�စ််စေ� ဗစ််တိုးး��ရီးး�
ယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မသန််စွွမ်းး �ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�တွွင်် တစ််နည်းး�နည်းး�ဖြ�င့််� ပါါဝင််ပတ််သက််နေေသည့််�
သို့့�မဟုုတ်် ထိုု�ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အတွွက်် အလုုပ််ခန့်ထား
� ် း�သည့််� မသန််စွွမ်းး �အလုုပ််သမား�းများ�း�
အားး�လုံးး��နှှင့်�် သက််ဆိုု�င််ပါါသည််။

ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည့််� စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း�ဖြ�စ်် သော�ာ မသန််စွွမ်းး �သူူ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုု

အသိိပေး�းချျက််များ�း�အကြော��ာင်းး�

စည်းး�မျျဉ်းး�များ�း� ၂၀၂၀ ထဲဲတွွင်် မသန််စွွမ်းး �သူူ ဝန််ဆော�ာင််မှုု အကာာအကွွယ််ပေး�းမှုုများ�း� ကျျင့််�ဝတ််

မည််သူူမဆိုု� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း၏ ဘေး�းကင်းး�ရေး�းအတွွက်် စိုးး��ရိိမ်် ရသည့််� ကိိစ္စစကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််

မသန််စွွမ်းး � ဝန််ဆော�ာင််မှုု အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�း အက််ဥပဒေ� ၂၀၁၈ (အက််ဥပဒေ�) အော�ာက််တွင်
ွ ်

စည်းး�မျျဉ်းး� (ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�) ကိုု� ထည့််�သွွင်းး�သတ််မှှတ်် ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�ထားး�သည််။
ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�တွွင်် ဗစ်် တိုးး��ရီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း
အားး�လုံးး�� လိုုက်
� ်နာာရမည့််� တာာဝန််ဝတ္တတရား�းများ�း�ကိုု� ပြ�ဋ္ဌာာန်းး�သတ််မှှတ််ထားး�သည့််�အပြ�င်် မသန််စွွမ်းး �
သူူများ�း�ကိုု� နှိိ�ပ်် စက််ညှဉ်း
် ံညွှန်းး
ှ �တစ််
ှ း�ပန်းး�မှုုနှှင့်�် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကျျရော�ာက််မှုုမှှ ကာာကွွယ််ရန်် စံံ ချိိ�န်စံ
ခုု ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ပေး�းထားး�သည််။
ဗစ်် တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည််နယ််အတွွင်းး� ဘေး�းကင်းး�မှုုရှိိ� ပြီး�း � ကျွွမ်းး�ကျျင်် မသန််စွွမ်းး �အလုုပ််သမား�းထုု
ဖြ�စ်် လာာစေ�ရေး�း အားး�ပေး�းမြှ�ှင့်�တ
် င််ရန််အတွွက်် NDIS အရည််အသွေး�း�နှှင့်�် အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�း
မူူဘော�ာင််အတွွက်် ဖြ�ည့််�စွွက််ချျက််အဖြ�စ်် ဤကျျင့််�ဝတ််ကိုု� ဖော်�်�ဆော�ာင််ထားး�ခြ�င်းး� ဖြ�စ်် သည််။ ဤ
ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�တွွင်် NDIS ဖြ�စ််စေ�၊ အခြား�း�ဝန််ဆော�ာင််မှုုပေး�းသူူများ�း�က ဖြ�စ်် စေ� ငွေ�ေကြေး��း
ထော�ာက််ပံ့့�ထားး�သည့််� ဗစ််တိုးး��ရီးး�ယားး�ပြ�ည််နယ််ရှိိ� အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက်် တစ််ပြေး��းညီီ
သတ််မှှတ််ချျက််များ�း�ဖြ�စ််စေ�ရန်် အထော�ာက််အကူူပြု�ုသည့််� NDIS ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�ကိုု� လက််ခံံ
ကျျင့််�သုံးး��ထားး�ပါါသည််။
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1800 497 132 ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ

တို့့� အားး� အသိိပေး�းနိုုင်
� ်ပါါသည််။ ၎င်းး�ကိုု� ‘အသိိပေး�းချျက််’ ဟုု ခေါ်�်သည််။ မသန််စွွမ်းး � ဝန််ဆော�ာင််မှုု

အကာာအကွွယ််ပေး�းရေး�း အက််ဥပဒေ� ၂၀၁၈ အရ အလုုပ််သမား�းများ�း�နှှင့်�် အလုုပ််ရှှင််များ�း�
အနေေဖြ�င့််� အလုုပ််သမား�းတစ််ယော�ာက််သည်် လွဲဲ�မှား��းသော�ာလုုပ််ရပ်် အမျိုး�း��အစား�းတွွင်် ပါါဝင််
ပတ််သက််နေေသည််ဟုု ယူူဆလျှှင်် ဗစ််တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး �
အလုုပ််သမား�း ကော်�်�မရှှ င််ကိုု� အသိိပေး�း အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရမည််။
ဤမသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း စည်းး�မျျဉ်းး� စီီမံံချျက််သည်် မသန််စွွမ်းး � ဝန််ဆော�ာင််မှုု သုံးး��စွဲဲ�သူူများ�း�
အပေါ်�် ကျျရော�ာက််လာာနိုင်
�ု ်ခြေ�ေရှိိ�သော�ာ အန္တတရာာယ််များ�း�ကိုု� ဗစ််တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််
သားး� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း ကော်�်�မရှှ င််က သိိရှိိ�စေ�ရန်် ကူူညီီပေး�းမည််ဖြ�စ််သည််။ သို့့�မှှသာာ မ
သန််စွွမ်းး �သူူများ�း� ဘေး�းအန္တတရာာယ်် ကျျရော�ာက််မှုုမှှ ဟန့် �တားး�၊
်
ကာာကွွယ််ပေး�းနိုင်
�ု ်မည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ မ
သန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�းတစ််ယော�ာက််သည်် ဥပဒေ�အရ ကျျန်းး�မာာရေး�းဌာာနသို့့� အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရ
မည််ဖြ�စ််သော�ာ လုုပ််ရပ်် တစ််ခုုတွင်
ွ ် ပါါဝင််ပတ််သက််နေေသည််ဟုု မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း
သို့့�မဟုုတ်် အလုုပ််ရှှင််က ကျိုးး���ကြော��ာင်းး�ဆီီ လျော်�်��စွာာ� ယုံံ�ကြ�ည််နေေလျှှင်် အသိိပေး�း
အကြော��ာင်းး�ကြား�း�ရမည််။

ပိုု�မိုု�ခိုု�င််မာာသော�ာ၊ ဘေး�းကင်းး�သော�ာ၊
မသန််စွွမ်းး�ကဏ္ဍကိုု� ကူူညီီတည််ဆော�ာက််ပေး�းပါါ။

ယခုု အခါါ ဗစ််တိုးး��ရီးး �ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ ၊ ပြ�ည််နယ််သားး�

၂၀၂၁ ခုု နှှစ်် ၊ ဇူူ လိုု�င််လ ၁ ရက််မှှ စတင််ပြီး�း� မသန််စွွမ်းး �

ယားး� ပြ�ည််နယ််ရှိိ� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�းများ�း�အတွွက််

စာာရင်းး�သွွင်းး�နိုု�င််ပြီ�ီ ဖြ�စ််သည််

မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း ကော်�်�မရှှ င််သည်် ဗစ််တိုးး��ရီးး �
တိုု�င််ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� လက််ခံံနေေပါါသည််

ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�၏ တိုုင်
� ်ကြား�း�ချျက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုသည်် သီးး�သန့်ဆော
� ် �ာင််ရွွက််ပေး�းသည့််� ဝန််ဆော�ာင််မှုုဖြ�စ််
ပြီး�း � ဘက််လိုုက်
� ်မှုုကင်းး�ကာာ အခမဲ့့� ဖြ�စ်် ပါါသည််။ မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�းများ�း�နှှင့်�ဆို
် ု�င််သော�ာ
တိုုင်
� ်ကြား�း�ချျက််များ�း�ကိုု� ကိုု�င််တွယ်
ွ ်ဆော�ာင််ရွွက််ရာာတွွင်် ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�သည်် မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�း
ထုု၏ အရည််အသွေး�း�၊ ဘေး�းကင်းး�ရေး�း၊ မဆိုု�င်းး�မတွွ တုံ့့� ပြ��န််ရေး�းနှှင့်�် ရေ�ရှှ ည််တည််တံ့့�ခိုု�င််မြဲ�ဲရေး�း

အလုုပ််သမား�းအဖြ�စ်် မိိ မိိသဘော�ာဆန္ဒဒအလျော�ာ�က်် စတင််
မသန််စွွမ်းး � အလုုပ််သမား�းများ�း�သည်် COVID-19 ကမ္ဘာ့့��ကပ်် ရော�ာဂါါကြော��ာင့််� မတူူညီီသော�ာ ပုံံ�စံံ
အမျိုး�း��မျိုး�း��ဖြ�င့််� ထိိခိုု� က််ခံံစား�းနေေကြ�ရပြီး�း � ၎င်းး�က စိိတ််ဖိိစီးး �မှုုနှှင့်�် အလုုပ််တွင်
ွ ် မသေ�ချာ�ာ၊ မရေ�ရာာမှုု
တို့့� ဖြ�စ််စေ�သည််။ မှှတ််ပုံံ�တင်် စီီမံံချျက််အသစ််တွင်
ွ ် မပါါဝင််မီီ ၁၂ လ နော�ာက််ဆုုတ််ပြီး�း �မှှ
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�သည်် အကျျပ်် အတည်းး�ကာာလ ကျော်�်��လွွန်ပြီး် �း �၍ ပြ�န််လည််နာာလန််ထူူရန််
အလုုပ််သမား�းထုုအတွွက်် အချိိ�န်ပို
် ု�ရစေ�ပါါသည််။

ကိုု� ထော�ာက််ပံ့့�ပေး�းရန်် ရည််ရွွယ််ပါါသည််။

ဗစ်် တိုးး��ရီးး �ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ်် သမား�း ကော်�်�မရှှ င်် အကြော��ာင်းး�
ဗစ််တိုးး�� ရီးး �ယားး� ပြ�ည််နယ််သူူ၊ ပြ�ည််နယ််သားး� မသန််စွွမ်းး � အလုုပ်် သမား�း ကော်�်�မရှှ င််သည်် သီးး�ခြား�း�ရပ်် တည််နေေသည့်�် အဖွဲ့့�အစည်းး�အသစ်် တစ််ခုု ဖြ�စ်် ပါါသည််။
ကော်�်�မရှှ င််နာာ Dan Stubbs ဦးးဆော�ာင််သော�ာ ထိုု�အဖွဲ့့�အစည်းး�၏ အလုုပ်် မှာာ� မသန််စွွမ်းး �သူူများ�း�ကိုု� ပိုု�၍ကော�ာင်းး�စွာာ� ကာာကွွယ််ပေး�းပြီး�း� ပိုု�မိုု�ခိုု� င််မာာသော�ာ၊
ဘေး�းကင်းး�သော�ာ မသန််စွွမ်းး �သူူများ�း�ကဏ္ဍကိုု� တည််ဆော�ာက််ရန် ် ဖြ�စ်် ပါါသည််။
မသန််စွွမ်းး �သူူများ�း�ကိုု� ကူူညီီပေး�းနေေသော�ာ အလုုပ်် သမား�းများ�း�နှှင့်�် တိုု�င််ကြား�း�ချျက်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုအတွွက်် အနိိမ့််�ဆုံးး�� မျှော်�်��မှှန်းး�ချျက််များ�း�ကိုု� ကျျင့််�ဝတ််စည်းး�မျျဉ်းး�တွွင််
သတ််မှှတ််ထားး�ရှိိ�နိုု�င််ရေး�းအတွွက်် ၎င်းး�တွွင်် တာာဝန််ရှိိ�ပါါသည််။ အသိိပေး�းသည့််�အခါါ ၎င်းး�တွွင်် ပြ�ည််သူူများ�း�၏ ဘေး�းကင်းး�ရေး�းအတွွက်် အန္တတရာာယ််ရှိိ�သော�ာ
အလုုပ်် သမား�းများ�း�ကိုု� စုံံ�စမ်းး �စစ်် ဆေး�းပြီး�း� တားး�မြ�စ်် ပိုု�င််ခွွင့်�ရှိိ�သ
်
ည််။
ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�၏ ဝဘ်် ဆိုု�က်် vdwc.vic.gov.au သို့့� ဝင််ကြ�ည့်�ပါ
် ါ သို့့�မဟုုတ်် 1800 497 132 ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ
ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�၏ သတင်းး�လွှာာ�တွွင်် စာာရင်းး�သွွင်းး�ပါါ
ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�ကိုု� ဖော်�်�လိုုလု
� ပ်
ု ် ပါါ

vdwc.vic.gov.au
1800 497 132 ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ

