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မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��အတွက်ွ် စွည််း�မျဉ််း� စီွမံချျက််သည််း ၂၀၂၀ ပြပ်ည်််းနှှစ်ွ၊ ဇူူလုုင်ု်လု ၁ ရက််မှ စွတွင််ခ့်ျပ်ါသည််း။  

၎င််�တွင်ွ် ပ်ါဝင််သည်််းအရ�မျ��-

• ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား�� ပြပ်ည််းန်ယ်ားသူ၊ ပြပ်ည််းန်ယ်ားသ�� မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ�� အ��လံု�ုအတွက်ွ် က်ျင်််ဝတ်ွ စွည််း�မျဉ််း�

• ဝန်ဆ်ော��င််မုဆောပ်�သူမျ��နှှင််် အလုပ်ု်သမ��မျ��သည််း မသန်စွ်ွမ်�အလုပ်ု်သမ��တွစ်ွဆောယား�က််၏ ဆော��အနှတရ�ယ်ား က်င််�ရှှင််�ဆောရ�အတွက်ွ် စုုွ�ရုမ်

ဖွွယ်ားကု်စွစရပ််မျ��အဆော�က်�င််� သတွင််�ဆောပ်�ပု်�  အဆော�က်�င််��က်��ရမည််းဟု ုပြပ်ဋ္ဌာ�န်�်ထား��သည်််း သတ်ွမှတ်ွချျက််မျ��

• ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား�� ပြပ်ည််းန်ယ်ားသူ၊ ပြပ်ည််းန်ယ်ားသ�� မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��၏ ဆော��အနှတရ�ယ်ား က်င််�ရှှင််�မုနှှင််် ၎င််�အတွက်ွ် ဝန်ဆ်ော��င််မု

အရည််းအဆောသွ�နှှင်််�ုုင််ဆောသ� စုုွ�ရုမ်ဖွွယ်ားကု်စွစရပ််မျ��ကုု် သတွင််�ပု်� နှုင်ု်သည်််း တွစ်ွသီ�ပု်ဂ္ဂဂလု တုွင်ု်�က်��ဆောရ� ဝန်ဆ်ော��င််မု။

ကျျင့််�ဝတ်�စည်း��မျျဉ်း� �အကြော�ကျာင့်��

က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း��ုုသည််းမှ� ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား��ပြပ်ည််းန်ယ်ားသူ၊ ပြပ်ည််းန်ယ်ားသ�� မသန်စွ်ွမ်� 

အလုပ်ု်သမ��မျ�� လုုက်ု်န်�ရမည်််း တွ�ဝန်ဝ်တွတ ရ��မျ��ကုု် သတ်ွမှတ်ွပြပ်ဋ္ဌာ�န်�်က်� မသန်စွ်ွမ်�

သူမျ��ကုု် နှှပ်ု်စွက််ည်းဉ်ှ်း�ပ်န်�်မုနှှင််် ဆော��အနှတရ�ယ်ားက်ျဆောရ�က််မုမှ က်�ကွ်ယ်ားဆောပ်�ဆောန်သည်််း 

အဆောရ�ကြီးကီ်�ဆောသ� အရ�ပြဖွစ်ွသည််း။ က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း�သည််း NDIS က်ပြဖွစ်ွဆောစွ၊ အပြချ��

ဝန်ဆ်ော��င််မုဆောပ်�သူမျ��က်ပြဖွစ်ွဆောစွ ဆောင်ဆွော�က်�ဆောထား�က််ပ်ံ်ထား��သည်််း မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��

အ��လံု�ုအဆောပ်် လုမ်ှ�မုု�မုရုှှပ်ါသည််း။

မသန်စွ်ွမ်� ဝန်ဆ်ော��င််မု အက်�အကွ်ယ်ားဆောပ်�ဆောရ� အက််ဥပ်ဆော� ၂၀၁၈ (အက််ဥပ်ဆော�) ဆောအ�က််တွင်ွ် 

ပြပ်ဋ္ဌာ�န်�်ထား��သည်််း စွည််း�မျဉ််း�မျ��ပြဖွစ်ွဆောသ� မသန်စွ်ွမ်�သူ ဝန်ဆ်ော��င််မု အက်�အကွ်ယ်ားဆောပ်�မု 

စွည််း�မျဉ််း�မျ�� ၂၀၂၀ ထ့ားတွင်ွ် မသန်စွ်ွမ်�သူ ဝန်ဆ်ော��င််မု အက်�အကွ်ယ်ားဆောပ်�မုမျ�� က်ျင်််ဝတ်ွ

စွည််း�မျဉ််း� (က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း�) ကုု် ထားည်််းသွင််�သတ်ွမှတ်ွ ပြပ်ဋ္ဌာ�န်�်ထား��သည််း။

က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း�တွင်ွ် ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား��ပြပ်ည််းန်ယ်ားသူ၊ ပြပ်ည််းန်ယ်ားသ�� မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��

အ��လံု�ု လုုက်ု်န်�ရမည်််း တွ�ဝန်ဝ်တွတ ရ��မျ��ကုု် ပြပ်ဋ္ဌာ�န်�်သတ်ွမှတ်ွထား��သည်််းအပြပ်င်် မသန်စွ်ွမ်�

သူမျ��ကုု် နှှပ်ု်စွက််ည်းဉ်ှ်း�ပ်န်�်မုနှှင််် ဆော��အနှတရ�ယ်ားက်ျဆောရ�က််မုမှ က်�ကွ်ယ်ားရန် ်စံွချျနု်စံ်ွညွှနှ်�်တွစ်ွ

ခုျကုု် ဆောဖွ�်ပြပ်ဆောပ်�ထား��သည််း။

ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား�� ပြပ်ည််းန်ယ်ားအတွင်ွ်� ဆော��က်င််�မုရုှှပြီးပီ်� က်ွမ်�က်ျင်် မသန်စွ်ွမ်�အလုပ်ု်သမ��ထုား 

ပြဖွစ်ွလု�ဆောစွဆောရ� အ��ဆောပ်�ပြမငှ်််တွင််ရန်အ်တွက်ွ် NDIS အရည််းအဆောသွ�နှှင််် အက်�အကွ်ယ်ားဆောပ်�ဆောရ� 

မူဆော��င််အတွက်ွ် ပြဖွည်််းစွွက််ချျက််အပြဖွစ်ွ ဤက်ျင်််ဝတ်ွကုု် ဆောဖွ�်ဆော��င််ထား��ပြချင််� ပြဖွစ်ွသည််း။ ဤ

က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း�တွင်ွ် NDIS ပြဖွစ်ွဆောစွ၊ အပြချ��ဝန်ဆ်ော��င််မုဆောပ်�သူမျ��က် ပြဖွစ်ွဆောစွ ဆောင်ဆွော�က်�

ဆောထား�က််ပ်ံ်ထား��သည်််း ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား��ပြပ်ည််းန်ယ်ားရုှှ အလုပ်ု်သမ��မျ��အတွက်ွ် တွစ်ွဆောပြပ်�ညီ်း 

သတ်ွမှတ်ွချျက််မျ��ပြဖွစ်ွဆောစွရန် ်အဆောထား�က််အကူ်ပြပ်ုသည်််း NDIS က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း�ကုု် လုက််ခံျ

က်ျင်််သုံ�ထား��ပ်ါသည််း။

ဤကျျင့််�ဝတ်�စည်း��မျျဉ်း� �တွ်င့်� မျည်း�သူူမျျာ� 
အကျျ ���ဝင့်�ပါါသူနည်း��။
က်ျင်််ဝတ်ွစွည််း�မျဉ််း�သည််း မည််းသ့ထံားမှ ဆောင်ဆွော�က်�ဆောထား�က််ပ်ံ်မု ရယူားထား��သည််းပြဖွစ်ွဆောစွ ဗစ်ွတုွ�ုရီ�

ယား��ပြပ်ည််းန်ယ်ားရုှှ မသန်စွ်ွမ်�ဝန်ဆ်ော��င််မုမျ��တွင်ွ် တွစ်ွန်ည််း�န်ည််း�ပြဖွင််် ပ်ါဝင််ပ်တ်ွသက််ဆောန်သည်််း 

သု� မဟုတ်ုွ ထုုားဝန်ဆ်ော��င််မုမျ��အတွက်ွ် အလုပ်ု်ချန် ်ထ်ား��သည်််း မသန်စွ်ွမ်�အလုပ်ု်သမ��မျ�� 

အ��လံု�ုနှှင််် သက််�ုုင််ပ်ါသည််း။

အသိူကြောပါ�ချျကျ�မျျာ�အကြော�ကျာင့်��

မည််းသူမ�ုု မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��၏ ဆော��က်င််�ဆောရ�အတွက်ွ် စုုွ�ရုမ်ရသည်််း ကု်စွစကုု် က်ွနှ်ပ်ု်

တုွ�အ�� အသုဆောပ်�နှုင်ု်ပ်ါသည််း။ ၎င််�ကုု် ‘အသုဆောပ်�ချျက််’ ဟု ုဆောချ်သည််း။ မသန်စွ်ွမ်� ဝန်ဆ်ော��င််မု 

အက်�အကွ်ယ်ားဆောပ်�ဆောရ� အက််ဥပ်ဆော� ၂၀၁၈ အရ အလုပ်ု်သမ��မျ��နှှင််် အလုပ်ု်ရှှင််မျ��

အဆောန်ပြဖွင််် အလုပ်ု်သမ��တွစ်ွဆောယား�က််သည််း လုွ့မှ��ဆောသ�လုပ်ု်ရပ်် အမျ ုု�အစွ��တွင်ွ် ပ်ါဝင််

ပ်တ်ွသက််ဆောန်သည််းဟု ုယူား�လုှင်် ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား�� ပြပ်ည််းန်ယ်ားသူ၊ ပြပ်ည််းန်ယ်ားသ�� မသန်စွ်ွမ်� 

အလုပ်ု်သမ�� ဆောက်�်မရှှင််ကုု် အသုဆောပ်� အဆော�က်�င််��က်��ရမည််း။

ဤမသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ�� စွည််း�မျဉ််း� စီွမံချျက််သည််း မသန်စွ်ွမ်� ဝန်ဆ်ော��င််မု သုံ�စ့ွွသူမျ��

အဆောပ်် က်ျဆောရ�က််လု�နှုင်ု်ဆောပြချရုှှဆောသ� အနှတရ�ယ်ားမျ��ကုု် ဗစ်ွတုွ�ုရီ�ယား�� ပြပ်ည််းန်ယ်ားသူ၊ ပြပ်ည််းန်ယ်ား

သ�� မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ�� ဆောက်�်မရှှင််က် သုရုှှဆောစွရန် ်ကူ်ညီ်းဆောပ်�မည််းပြဖွစ်ွသည််း။ သု� မှသ� မ

သန်စွ်ွမ်�သူမျ�� ဆော��အနှတရ�ယ်ား က်ျဆောရ�က််မုမှ ဟုန် ်တ်ွ��၊ က်�ကွ်ယ်ားဆောပ်�နှုင်ု်မည််းပြဖွစ်ွပ်ါသည််း။ မ

သန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��တွစ်ွဆောယား�က််သည််း ဥပ်ဆော�အရ က်ျန်�်မ�ဆောရ�ဌာ�န်သု�  အဆော�က်�င််��က်��ရ

မည််းပြဖွစ်ွဆောသ� လုပ်ု်ရပ််တွစ်ွခုျတွင်ွ် ပ်ါဝင််ပ်တ်ွသက််ဆောန်သည််းဟု ုမသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ�� 

သု� မဟုတ်ုွ အလုပ်ု်ရှှင််က် က်ျ ုု�ဆော�က်�င််��ီဆောလုျ�်စွွ� ယုံား�က်ည််းဆောန်လုှင်် အသုဆောပ်� 

အဆော�က်�င််��က်��ရမည််း။

https://www.legislation.vic.gov.au/in-force/acts/disability-service-safeguards-act-2018/001


ဗစ််တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည်န်ယ်ားသူူ၊ ပြ�ည်န်ယ်ားသူး� မသူနစွ််မ်� အလု��်သူမး� ကော်�းမ်ရှှင်် အကော်��းင််�

ဗစ််တိုးး��ရီးး�ယားး� ပြ�ည််နယ်ားသူူ၊ ပြ�ည််နယ်ားသူး� မသူနစွ််မ်� အလု��်သူမး� ကော်�း်မရှှင််သူည်် သူး�ပြ�း�ရီး�်တိုးည််ကော်နသူည််် အဖ့ွဲ့�အစ်ည််�အသူစ််တိုးစ််�� ပြဖွဲ့စ််�ါသူည််။ 

ကော်�း်မရှှင််နး Dan Stubbs ဦး�ကော်�းင််ကော်သူး ထိုး�အဖ့ွဲ့�အစ်ည််�၏ အလု��်မှး မသူနစွ််မ်�သူူမ�း��း� �း�၍ကော်�းင််�စွ်း �း�ွယ်ားကော်��ပြီး�း� �း�မး��း�င််မးကော်သူး၊  

ကော်���င််�ကော်သူး မသူနစွ််မ်�သူူမ�း��ဏ္ဍ�း� တိုးည််ကော်�း�်ရီးန ်ပြဖွဲ့စ််�ါသူည််။ 

မသူနစွ််မ်�သူူမ�း��း� �ူည်းကော်��ကော်နကော်သူး အလု��်သူမး�မ�း�နှှင််် တိုးး�င််ကြား�း����် ဝနက်ော်�းင််မုအတိုး�်ွ အနးမ််�း�� ကော်မ်း်မှန�်���်မ�း��း� ��င်််ဝတ်ိုးစ်ည််�မ�ဉ််း�တိုးင်ွ် 

သူတ်ိုးမှတ်ိုးထိုး�ရှှးနှး�င််ကော်ရီး�အတိုး�်ွ ၎င််�တိုးင်ွ် တိုးးဝနရှ်ှး�ါသူည််။ အသူးကော်��သူည်််အ�ါ ၎င််�တိုးင်ွ် ပြ�ည််သူူမ�း�၏ ကော်���င််�ကော်ရီး�အတိုး�်ွ အနှတရီးးယ်ားရှှးကော်သူး 

အလု��်သူမး�မ�း��း� စ်း�စ်မ်�စ်စ််ကော်��ပြီး�း� တိုးး�ပြမစ််�း�င််�ွင်််ရှှးသူည််။

ပုို�မုို�ခုို�င််မိုာသော�ာ၊ သော�းကင််းသော�ာ၊ 

မို�န်စွ်ွမ်ိုးကဏ္ဍကု� ကူညီီတည်ီသော�ာက်သောပိုးပိုါ။

vdwc.vic.gov.au 
1800 497 132 �း� ကော်�်�း��ါ

က်ွနှ်ပ်ု်တုွ�၏ ဝ�်�ုုက်် vdwc.vic.gov.au သု�  ဝင််�က်ည်််းပ်ါ သု� မဟုတ်ုွ 1800 497 132 ကုု် ဆောချ်�ုုပ်ါ

က်ွနှ်ပ်ု်တုွ�၏ သတွင််�လု�ှတွင်ွ် စွ�ရင််�သွင််�ပ်ါ

က်ွနှ်ပ်ု်တုွ� ကုု် ဆောဖွ�်လုုလုုပ်ု်ပ်ါ

ယခုျအချါ ဗစ�တုိ်�ရီးး�ယာ� ပြပါည်း�နယ�သူူ၊ ပြပါည်း�နယ�သူာ� 

မျသူန�စွမျ�� အလုုပါ�သူမျာ� ကြောကျာ�မျရှှင့်�သူည်း� ဗစ�တုိ်�ရီးး�

ယာ� ပြပါည်း�နယ�ရိှှ မျသူန�စွမျ�� အလုုပါ�သူမျာ�မျျာ�အတွ်ကျ� 

တုိ်င့်��ကျာ�ချျကျ�မျျာ�ကုိျ လုကျ�ချ�ကြောနပါါသူည်း�

က်ွနှ်ပ်ု်တုွ�၏ တုွင်ု်�က်��ချျက်် ဝန်ဆ်ော��င််မုသည််း သီ�သန် ်ဆ်ော��င််ရွက််ဆောပ်�သည်််း ဝန်ဆ်ော��င််မုပြဖွစ်ွ

ပြီးပီ်� �က််လုုက်ု်မုက်င််�က်� အချမ့် ပြဖွစ်ွပ်ါသည််း။ မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��မျ��နှှင်််�ုုင််ဆောသ� 

တုွင်ု်�က်��ချျက််မျ��ကုု် ကုု်င််တွယ်ွားဆော��င််ရွက််ရ�တွင်ွ် က်ွနှ်ပ်ု်တုွ�သည််း မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��

ထုား၏ အရည််းအဆောသွ�၊ ဆော��က်င််�ဆောရ�၊ မ�ုုင််�မတွ ွတံွ� ပြပြပ်န်ဆ်ောရ�နှှင််် ဆောရရှှည််းတွည််းတံွခုု်ျင််ပြီးမ့ဆောရ�

ကုု် ဆောထား�က််ပ်ံ်ဆောပ်�ရန် ်ရည််းရွယ်ားပ်ါသည််း။

၂၀၂၁ ခုျနှှစ�၊ ဇူူလုိုင့်�လု ၁ ရီးကျ�မှျ စတ်င့်�ပြီးပါး� မျသူန�စွမျ�� 

အလုုပါ�သူမျာ�အပြ�စ� မိျမိျသူကြော�ာဆနှဒအကြောလုျာကျ� စတ်င့်� 

စာရီးင့်��သွူင့်��နုိှင့်�ပြီးပါး ပြ�စ�သူည်း�

မသန်စွ်ွမ်� အလုပ်ု်သမ��မျ��သည််း COVID-19 က်မ့�က််ပ််ဆောရ�ဂ္ဂါဆော�က်�င််် မတွညီူ်းဆောသ� ပုံ်စံွ

အမျ ုု�မျ ုု �ပြဖွင််် ထုားခုုျက််ခံျစွ��ဆောန်�က်ရပြီးပီ်� ၎င််�က် စုွတ်ွဖုွစီွ�မုနှှင််် အလုပ်ု်တွင်ွ် မဆောသချျ�၊ မဆောရရ�မု

တုွ�  ပြဖွစ်ွဆောစွသည််း။ မှတ်ွပုံ်တွင်် စီွမံချျက််အသစ်ွတွင်ွ် မပ်ါဝင််မီ ၁၂ လု ဆောန်�က််�ုတ်ွပြီးပီ်�မှ 

မှတ်ွပုံ်တွင််ပြချင််�သည််း အက်ျပ််အတွည််း�က်�လု ဆောက်ျ�်လုနွ်ပ်ြီးပီ်�၍ ပြပ်န်လ်ုည််းန်�လုန်ထူ်ားရန် ်

အလုပ်ု်သမ��ထုားအတွက်ွ် အချျနု်ပုု််ရဆောစွပ်ါသည််း။
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