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ဤလမ္းညႊန္သည္ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ေျပာင္း 
ေရႊ႕အေျခခ်လာသူ အသစ္တို႔အတြက္ အေျခခံ တရားဥပေဒ လမ္းညြန္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
ဤလမ္းညႊန္္ကို အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ေသာလူမ်ားအေနျဖင့္ အဓိကက်ေသာ 
တရားဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာရန္ႏွင့္ ဥပေဒျပႆနာမ်ားရွိသည့္လူမ်ားကို အကူအညီေပး
ရန္ ရရွိႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွာေဖြရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစ
ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တြင္ ဥပေဒျပႆနာတစ္ခုရွိလွ်
င္ အျမန္ဆံုး ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ ရယူရန္ အေရးႀကီးပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္ကို ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မီရွင္ (Legal Services Commission) 
က ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူ အသစ္တို႔အတြက္ ဥပေဒ ပညာေပးရန္ ေရးဆြဲထားပါ
သည္။ အေျခခံ ဥပေဒေရးရာ အေတြးအေခၚမ်ားကို နားလည္လိုၿပီး မည္သည့္ေနရာတြင္ 
အကူအညီရရွိႏိုင္သည္္သိလိုသူမ်ားလည္း သံုးႏိုင္ေကာင္းသံုးႏိုင္ပါသည္။

သင့္တြင္ သင္၏ ဥပေဒေရးရာ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းစရာရွိပါသလား 
သို႔မဟုတ္ ဥပေဒေရးရာ ျပႆနာတစ္ခုႏွင့္ပတ္သက္၍ အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။ 
အခမဲ့အႀကံဉာဏ္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရရွိရန္ ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ 
ေကာ္မရွင္ (Legal Services Commission) ထံ သြားေရာက္ပါ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေရွ႕ေနမ်ား
က သင့္ကို ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ သို႔မဟုတ္ ေတြ႕ဆုံ၍ ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ ယင္းမွာ လွ်ိဳ႕ဝက္
ထားမည္ျဖစ္ၿပီး ၎တို႔မွ စကားျပန္တစ္ေယာက္ စီစဥ္ေပးကာ ထိုကုန္က်စရိတ္ကို က်
ခံေပးႏိုင္ပါသည္။ ဥပေဒေရးရာ ကူညီေရးဖုန္းလိုင္း (Legal Helpline) 1300 366 424 
သို႔ ေခၚဆိုပါ။ ဤဝန္ေဆာင္မႈကို တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ နံနက္ 9 နာရီမွ ညေန 
4:30 နာရီအတြင္း ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနႏွင့္ ဥပေဒေရးရာဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္ထံ 
ဆက္သြယ္ရန္ စကားျပန္တစ္ေယာက္ လိုအပ္ပါက ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္
မႈ (TIS) ဖုန္း 131 450 သို႔ ဦးစြာေခၚဆိုၿပီး 1300 366 424 သို႔ လႊဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုပါ။

ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိ
ေသာ ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသူ အသစ္တို႔အတြက္ 
တရားဥပေဒ လမ္းညႊန္္အက်ဥ္းခ်ဳပ္ 

သင့္အတြက္ တရားဥပေဒ 
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• လူတိုင္း ဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။

• အကယ္၍ သင္ ဥပေဒကို ခ်ဳိးေဖာက္လွ်င္၊ သင္ ေငြေၾကး ေပးေကာင္း ေပးရႏိုင္သည္ 
သို႔မဟုတ္ တရားရံုးသို႔ သြားေကာင္း သြားရႏိုင္သည္။

• ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အခ်က္အလက္ကို လူတိုင္း အခမဲ့ ရရွိႏိုင္သည္။ 

• သင္သည္ အခမဲ့ ဥပေဒ အႀကံေပးအကူအညီကို ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မီရွင္ 
(Legal Services Commission) မွ ရရွိႏိုင္သည္။

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွိ 
တရားဥပေဒ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင)္
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au
 
ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS) 
131 450 
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• သင့္တြင္ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၌ ယာဥ္ေမာင္းရန္ တရားဝင္ လိုင္စင္ တစ္ခု ရွိရ
မည္။ အကယ္၍ သင္သည္ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္၌ လူသစ္တစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္ သင့္ 
လိုင္စင္သည္ တရားဝင္ မဝင္ ျဖစ္ေၾကာင္း Service SA ကို ေမးပါ။

• သင္သည္ မွတ္ပံုမတင္ထားေသာ ကားတစ္စီးကို မေမာင္းရ သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုမတင္
ထားေသာ ကားတစ္စီးကို လမ္းေပၚတြင္ ရပ္နားထား၍ မရပါ။

• ကေလးမ်ားအပါအဝင္ လူတိုင္း ခါးပတ္ကို ဝတ္ထားရမည္။ ကေလးမ်ားသည္ အထူးလုပ္
ထားသည့္ ထိုင္ခံမ်ားႏွင့္ ခါးပတ္မ်ားကို သံုးရန္လိုအပ္သည္။ သင္ သံုးရန္လိုသည့္ ကား
ထိုင္ခံု သို႔မဟုတ္ ခါးပတ္ အမ်ဳိးအစားသည္ ကေလး၏ အရြယ္အစားႏွင့္ အသက္အရြယ္ 
ေပၚတြင္ မူတည္သည္။ ပိုမိုသိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ Kidsafe SA ကို ဆ
က္သြယ္ပါ။

• သင္သည္ ယာဥ္ေမာင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား အားလံုးကို ေလ့လာၿပီး လိုက္နာရမည္။ 
ဤစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းအတြက္ ျပစ္ဒဏ္တြင္ ဒဏ္ေၾကး၊ ေထာင္ဒဏ္ႏွင့္ 
လိုင္စင္ သိမ္းခံရျခင္းတို႔ ပါဝင္ႏို္င္သည္။

ယာဥ္ေမာင္းျခင္း

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင)္
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Service SA
13 10 84 

Kidsafe SA
8161 6318 
www.kidsafesa.com.au/road-safety
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ကားအေရာင္းဝင္းၿခံမွ ဝယ္ယူျခင္း-

• ကားကို ကားျပင္ဆရာ သို႔မဟုတ္ RAA အား စစ္ေဆးခိုင္းပါ။

• ကားမွာ အခိုးခံထားရသည့္ကား သို႔မဟုတ္ ေၾကြးမေက်ေသးသည့္ကား မဟုတ္ေၾကာင္းကို 
ကားေရာင္းသူက ေသခ်ာေစရမည္။

ကားပိုင္ရွင္ထံမွ တစ္သီးတစ္ျခား ဝယ္ယူျခင္း-

• ကားကို ကားျပင္ဆရာ သို႔မဟုတ္ RAA အား စစ္ေဆးခိုင္းပါ။

• တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘဏ္တစ္ဘဏ္က ကားမွာ ေၾကြးမေက်ေသးလွ်င္ ကားကို သိမ္းႏို
င္သည္။ ၎မွာ သင္က ကားကိုဝယ္ယူၿပီး သင့္ အမည္ျဖင့္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္တိုင ္        
ေအာင္ ျဖစ္ႏို္င္သည္။ ကားမွာ ေၾကြးမေက်ေသး ေၾကာင္းစစ္ေဆးရန္ Personal Property 
Securities Register (PPSR) ကို ဖုန္း 1300 007 777 ျဖင့္ ဆက္ပါ။ သင့္အေနျဖင့္       
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ သက္ေသခံ နံပါတ္ (‘Vehicle Identification Number’ (VIN)) လိုအ
ပ္လိမ့္ မည္၊ ၎နံပါတ္ကို မွတ္ပံုတင္စာရြက္ေပၚႏွင့္ အင္ဂ်င္စက္ေပၚတြင္ ေရးသားထား
သည္။ PPSR မွတ္ပံုတင္တြင္ၾကည့္ရႈခမွာ အနည္းငယ္မွ်သာျဖစ္ၿပီး သင္သည္ အေၾက     ြး
ဝယ္ကတ္ (Credit Card) ျဖင့္သာလွ်င္ ေပးေခ်ႏိုင္သည္။

• ကားမွာ အခိုးခံထားရသည့္ကား မဟုတ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ ၎ကို Personal 
Property Securities Register (PPSR) မွတ္ပံုတင္ ကလည္း သင့္အတြက္ စစ္ေဆးေပးႏို္
င္သည္။

တစ္ပတ္ရစ္ ကားတစ္
စီး ဝယ္ယူျခင္း

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင)္
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

RAA
131 111

Personal Property Securities Register
1300 007 777 
www.ppsr.gov.au
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• အကယ္၍ ကားတိုက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ပြားလွ်င္ ယာဥ္ေမာင္းသူတိုင္း ရပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ဦး
တစ္ေယာက္ ဒဏ္ရာ ရရွိလွ်င္ ကူညီေပးရမည္။

• ယာဥ္ေမာင္းသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို အျပန္အလွန္   
ေပးရမည္ - အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ အာမခံကုမၸဏီတို႔ျဖစ္သည္။

• တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဒဏ္ရာရရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ကားအားလံုး၏ စုစုေပါင္း ျပဳျပင္ခမွာ 
$3000 ေက်ာ္ျဖစ္လွ်င္ ျဖစ္ေစ၊ ရဲထံ တိုင္တန္းရမည္။

• သင့္ကား မွတ္ပံုတင္ေၾကး သင္ ေပးသည့္အခါ ‘တတိယ ပုဂၢိဳလ္ မျဖစ္မေန အာမခံ’ 
‘Third party compulsory insurance’ အတြက္ ပါဝင္ၿပီး ျဖစ္သည္။ ၎အာမခံ
သည္ ကားတိုက္မႈတြင္ ဒဏ္ရာရသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေလွ်ာ္ေၾကး ေပးသည္။ 
၎အာမခံသည္ ကားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ မေပးပါ။ 

• ကားမ်ားကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ သင္ ရႏိုင္သည့္ အျခားအာမခံအမ်ဳိးအစားမ်ား ရွိပါသည္ 
-

 - ‘Third party property insurance’ တတိယပုဂၢိဳလ္ ပစၥည္းအေပၚ အာမခံသည္ 
အကယ္၍ ကားတိုက္မႈမွာ သင့္အမွားေၾကာင့္ျဖစ္လွ်င္ အျခားသူ၏ ကားပ်က္စီးမႈ
အတြက္ ေလ်ာ္ေပးသည္။ 

 - ‘Comprehensive insurance’ ဘက္စံုအာမခံသည္ သင့္ကားႏွင့္ အျခား
သူ၏ကား ႏွစ္ခုလံုး ပ်က္စီးမႈအတြက္ ေလ်ာ္ေပးသည္။

ကားတိုက္မႈမ်ား

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင)္
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Police
အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ဖုန္း 000 ကို ဆက္ပါ 
သို႔မဟုတ္ (အေရးေပၚကိစၥ မဟုတ္လွ်င္) ရဲကိုေခၚရန္အတြက္ ဖုန္း 131444 ကို ဆက္ပါ။
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• အကယ္၍ သင္ ဝယ္ယူသည့္ ပစၥည္းတစ္ခုမွာ က်ဳိးေနလွ်င္၊ အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္၊ ေကာင္း
စြာအလုပ္မလုပ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ရွိသင့္သလိုမရွိဘဲ ကြာျခားေနလွ်င္ သင့္တြင္ အခြင့္အေ
ရးမ်ား ရွိသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ၎ကို ျပဳျပင္ေပးခိုင္းႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ အသစ္တစ္ခုကို  
ရယူႏိုင္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ပိုက္ဆံ ျပန္ရႏိုင္သည္။ ၎ကို အာမခံထားသည့္ကာလ ကု
န္ဆံုးသြားသည့္တိုင္ ျပန္ရႏိုင္သည္။

• အၿမဲတမ္း လက္ခံျဖတ္ပိုင္းကို သိမ္းဆည္းထားပါ။

• သင္ စာခ်ဳပ္တစ္ခုကို လက္မွတ္မထိုးမီ ၎စာခ်ဳပ္ ဘာဆိုလိုသည္ကို သင္ နားလည္ရန္ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို အကူအညီ ေတာင္းခံပါ။ ဤကိစၥသည္ မိုဘိုင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ကဲ့
သို႔ေသာ ကာလရွည္ၾကာစာခ်ဳပ္မ်ားအတြက္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။

• သင့္ အိမ္ေရွ႕တံခါးတြင္ကပ္ထားသည့္ ‘တံခါးမေခါက္ပါႏွင့္’ ေရးထားေသာ စာတန္းသည္ 
သင့္အား ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းရန္ သင့္အိမ္သို႔လာမည့္လူမ်ားအား ဟန္႔တားေစႏိုင္သည္။

ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ဝယ္ယူျခင္း
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ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Consumer Credit Law Centre SA
8342 1800 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)



• ရဲသည္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို အကာအကြယ္ေပးၿပီး လူမ်ား ဥပေဒကိုလိုက္နာေစရန္      
ေသခ်ာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ ရဲသည္လည္း ဥပေဒကို လိုက္နာရမည္။

• ျပစ္မႈတစ္ခုကို စံုစမ္းစစ္ေဆးသည့္အခါ ရဲသည္ မည္သူ႔ကိုမဆို ေမးခြန္းမ်ား ေမး          
ေကာင္း ေမးႏိုင္သည္။

• သင့္အမည္၊ လိပ္စာႏွင့္ ေမြးသကၠရာဇ္ေပးျခင္းထက္အျပင္ ရဲကေမးျမန္းသည့္ ေမးခြန္း 
တိုင္းကို သင္ ေျဖဆိုရန္ မလိုပါ။  

• အကယ္၍ သင္သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီးကို ေမာင္းေနလွ်င္ ရဲက သင့္လိုင္စင္ကိုေမး
ပါက ၎တို႔ကို သင့္လိုင္စင္ ထုတ္ျပရမည္။

• ရဲကေမးသည့္ အျခားေမးခြန္းမ်ားကို သင္မေျဖဆိုမီ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ ရရွိရန္ သင့္တြင္ 
အခြင့္အေရး ရွိသည္။

• အကယ္၍ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသည္ သင့္ ေျပာလိုေသာ ဘာသာစကားမဟုတ္လွ်
င္ သင္ ရဲႏွင့္စကားေျပာ သည့္အခါတိုင္း စကားျပန္တစ္ဦးကို ေတာင္းဆိုရန္ သင့္တြင္      
အခြင့္အေရး ရွိသည္။

ရဲ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450   

Police
အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ဖုန္း 000 ကို ဆက္ပါ 
သို႔မဟုတ္ (အေရးေပၚကိစၥ မဟုတ္လွ်င္) ရဲကိုေခၚရန္အတြက္ ဖုန္း 131444 ကို ဆက္ပါ။
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• ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ လူမ်ားအား မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈမွ အကာအကြယ္ေပးရန္ 
တရားဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။ 

• မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈသည္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ ႏႈတ္ပိုင္း
ဆိုင္ရာ၊ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမတရားဖိႏွိပ္ျခင္းအပါအဝင္ ပံုစံအမ်ဳိး
မ်ဳိးျဖင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

• မည္သူမွ် မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈကို ေၾကာက္ရြံ႕ထိပ္လန္႔ၿပီး ေနထိုင္ရန္ မသင့္ပါ။ 
၎သည္ ရဲႏွင့္တရားရံုးမ်ား အတြက္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။

• ရဲႏွင့္တရားရံုးမ်ားသည္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ ေနာက္ထပ္မလုပ္ေအာင္ မိသားစု
ဝင္တစ္ဦးအား အမိန္႔တစ္ရပ္ ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။ ၎အမိန္႔ကို တားျမစ္အမိန္႔ 
(Intervention Order) ဟု ေခၚသည္။

• အကယ္၍ မိသားစုဝင္တစ္ဦးသည္ အၾကမ္းဖက္မႈကို မရပ္ဆိုင္းလွ်င္ ထိုသူသည္ တရား
ဥပေဒႏွင့္ အခက္အခဲ ေတြ႕လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

• အိမ္တြင္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည္ဟုမခံစားရသည့္လူမ်ားအား ကူညီေပးႏိုင္သည့္ အခမဲ့ 
အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိပါသည္။ ၎ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္မွာ အမ်ဳိးသမီး ေန
ထိုင္ရာရိပ္သာ၊ အႀကံေပးႏွစ္သိမ့္ေဆြးေႏြးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒအႀကံေပးတို႔ ျဖစ္
ပါသည္။

မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Women’s Legal Service
1800 655 037

Domestic Violence Gateway Helpline  
1800 800 098

Police
အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ဖုန္း 000 ကို ဆက္ပါ 
သို႔မဟုတ္ (အေရးေပၚကိစၥ မဟုတ္လွ်င္) ရဲကိုေခၚရန္အတြက္ ဖုန္း 131444 ကို ဆက္
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• အိမ္ရွင္မ်ားသည္ အိမ္ကို သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အေျခအေနရွိေအာင္ ထိန္းသိမ္း
ထားရမည္။

• အိမ္ငွါးသည္ အကယ္၍ အိမ္ရွိပစၥည္းတစ္ခုခု ပ်က္စီးလွ်င္ အိမ္ရွင္ကို ေျပာျပရမည္။

• အိမ္ရွင္မ်ားသည္ အိမ္ငွါးက ဖ်က္စီးျခင္းမဟုတ္လွ်င္ ျပဳျပင္ေပးရန္အတြက္ ေငြေပးေခ်
သည္။

• အိမ္ငွါးမ်ားသည္ အိမ္ငွါးခကို ေပးရမည္၊ အိမ္ကို သန္႔သန္႔ရွင္းရွင္း၊ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ႏွင့္     
ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ထားရွိရမည္။

• သင္ အိမ္ငွါးခ ေပးခဲ့ေၾကာင္း သက္ေသျပရန္အတြက္ ေငြလက္ခံျဖတ္ပိုင္းမ်ားကို ယူထား
ပါ။

• အိမ္ငွါးမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအေပၚ အလြန္အကြ်ံ ဆူညံသံ သို႔မဟုတ္   
အေႏွာင့္အယွက္ မလုပ္ရ။

• သင့္အား တရားရံုး သို႔မဟုတ္ ခံုရံုး တစ္ရပ္၏ အမိန္႔ မပါရွိပဲ အိမ္မွ မႏွင္ထုတ္ႏိုင္ပါ။

ငွါးရမ္းျခင္း    

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au
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RentRightSA
1800 060 462
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• ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းကို အသက္ 18 ႏွစ္ႏွင့္အထက္ အသီး
သီးရွိသည့္ လူႏွစ္ေယာက္ ထိမ္းျမားႏိုင္သည္။

• အထူးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ငယ္ရြယ္ေသာလူမ်ား အသက္ 16 ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ 17 ႏွစ္ 
တို႔သည္ အကယ္၍ တရားရံုးက ခြင့္ျပဳလွ်င္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္ပါသည္။ တရားရံုး  
တစ္ရံုးက ဤခြင့္ျပဳခ်က္ကိုေပးရန္ အလြန္ရွားပါသည္။

• အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္အရြယ္လူတစ္ဦးကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ေခၚေဆာင္ၿပီး လက္ထပ္  
ထိမ္းျမားခြင့္ တရားဥပေဒက မျပဳပါ။ 

• ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ အတူတကြ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ရန္အတြက္ လူမ်ားအေနျဖင့္ 
တရားဝင္ ထိမ္းျမားရမည္ဟု သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားသည့္ ဥပေဒ မရွိပါ။

• လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းသည္ လင္ေယာကၤ်ား သို႔မဟုတ္ မယားျဖစ္သူအား ၎တို႔လ
က္ထပ္ထိမ္းျမားလိုက္ေသာ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ လိင္ဆက္ဆံႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးကို    
မေပးပါ။ အကယ္၍ လူတစ္ဦးသည္ လိင္ဆက္ဆံရန္ လိုလိုလားလား သေဘာမတူလွ်င္ 
၎ကို မုဒိမ္းမႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု ေခၚသည္၊ လင္ေယာကၤ်ားႏွင့္ မယား အၾကားတြင္ပင္
လွ်င္ က်ဴးလြန္မႈ ေျမာက္သည္။

လက္ထပ္ျခင္း
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• လက္ထပ္လ်က္သား မေနခ်င္သူ မည္သူမဆို ကြာရွင္းျပတ္စဲႏိုင္သည္။ မည္သူ႔တြင္ အျပစ္
ရွိသည္မွာ အကၡရာ မက်ပါ။

• ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈသည္ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈတစ္ခုကို တရားဝင္ျပတ္စဲမႈ ျဖစ္သည္။ သင္
သည္ ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈ တစ္ခု ရရွိရန္ တရားရံုးသို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည္။

• ကြာရွင္းျပတ္စဲမႈတစ္ခု မေလွ်ာက္ထားမီ သင္သည္ ပထမဦးစြာ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ 
ေနထိုင္ဆက္ဆံျခင္းကို အနည္းဆံုး 12 လ ရပ္ဆိုင္းရမည္။

• သင့္အေနျဖင့္ အတူအိပ္စက္ျခင္း၊ အတူစားေသာက္ျခင္း၊ ဘဏ္စာရင္း အတူဖြင့္ထားျခင္း 
သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ အျပင္ခရီးအတူတကြ သြားျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ လင္မယား၏ 
သမရိုုးက် လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား မလုပ္သမွ်၊ အိမ္တစ္ေဆာင္တည္းတြင္ ေနထိုင္ရင္း   
ျဖင့္ ခြဲခြာေနရန္ ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 

• ခြဲခြာေနထိုင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း၌ ကေလးမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းႏွင့္ ပစၥည္းခြဲေဝျခင္းတို႔ႏွင့္  
စပ္လ်ဥ္းသည့္ မိသားစု ဥပေဒမ်ား ရွိပါသည္။ ဤဥပေဒမ်ားသည္ သင္ တရားဝင္ ထိမ္းျ
မားထားသည္ ထိမ္းျမားမထားသည္ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစပဲ အာဏာသက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

• အကယ္၍ သင္သည္ ခြဲခြာေနထိုင္ျခင္းကို စဥ္းစားေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ခြဲခြာၿပီး ျဖစ္လွ်င္ 
သင္ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ ေတာင္းခံသင့္သည္။ ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ သင့္ ဥပေဒဆိုင္ရာ   
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သင္ နားလည္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္ၿပီး ဥပေ
ဒက သင့္အေပၚ မည္သို႔အာဏာသက္ေရာက္ေၾကာင္း ရွင္းျပေပးႏို္င္သည္။

• ခြဲခြာေနထိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းသည္ သင္၏ လူဝင္မႈအေျခအေနကို      
ထိခိိုက္ေကာင္း ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ သင္သည္ ဤကိစၥႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ 
ရယူသင့္သည္။

ခြဲခြာေနျခင္းႏွင့္ 
ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္း

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Family Law Courts
1300 352 000
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• မိဘႏွစ္ပါးလံုးသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိသည္။ ၎သည္ အကယ္၍       
မိဘမ်ား ခြဲခြာေနထိုင္လွ်င္ပင္ မေျပာင္းလဲပါ။

• ကေလးမ်ားသည္ ေဘးကင္းေနသမွ်ကာလပတ္လံုး ၎တို႔၏မိဘႏွစ္ပါးလံုးႏွင့္ ေတြ႔ရန္      
အခြင့္အေရး ရွိသည္။

• ခြဲခြာၿပီးျဖစ္သည့္ မိဘအမ်ားစုသည္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ဆက ္
လက္၍ ေဝမွ်ခံယူရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကသည္။ 

• အခ်ဳိ႕ခြဲခြာၿပီးျဖစ္သည့္ မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈ
မ်ားကို သေဘာမတူ ႏိုင္ၾကပါ။ မိသားစု ေရွ႕ေနတစ္ဦးသည္ ဥပေဒအႀကံဥာဏ္ ေပးႏိုင္                  
ၿပီး သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ရရွိရန္ မိဘမ်ား အား ကူညီေပးႏိုင္သည္။

• ႀကီးေလးသည့္ ကိစၥမ်ားတြင္ မိသားစု တရားရံုးသည္ ကေလးမ်ားအတြက္ ျဖစ္သင့္           
သည္ကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္သည္။

• မိသားစု ျဖန္ေျဖမႈသည္ သီးျခားဖက္မလိုက္ေသာ ျဖန္ေျဖေပးသူ တစ္ဦး၏အကူအညီျဖ
င့္  တရားရံုးသို႔မသြားရဘဲ၊ ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ခ်မွတ္ေရးမ်ား ေဆြးေႏြးရန္             
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ဆံုရာ ျဖစ္သည္။

• မိဘတစ္ဦးသည္ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳရန္ အျခားမိဘ
တစ္ဦးအား ‘ကေလး စရိတ္’ ေပးရန္ ေတာင္းဆိုခံရေကာင္းခံရႏိုင္သည္။

ကေလးမ်ားႏွင့္        
လင္မယားခြဲခြာေနျခင္း
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• မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အနာတရ ျဖစ္မႈမွ ကာကြယ္  
ေပးရမည္။

• မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား မည္သို႔ျပဳမူက်င့္ႀကံေနထိုင္ရမည္ကို သင္ၾကားေပးရန္ အ
ခြင့္အေရး ရွိသည္။ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားအား စည္းကမ္းထိန္းေက်ာင္းေပးျခင္းမွ      
တစ္ဆင့္ အနာတရျဖစ္ေအာင္ မလုပ္ရ။ 

• ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန (Department for Child Protection) သည္ 
မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအား မေစာင့္ေရွာက္ေသာ သို႔မဟုတ္ အနာတရ ျဖစ္ေအာင္လုပ္    
ေသာ မိဘမ်ားထံမွ ကေလးမ်ားကို ကာကြယ္ေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္။

• မိဘမ်ားအား အႀကံဥာဏ္၊ ကေလးထိန္းႏွင့္ မိသားစု ေဆြးေႏြးႏွစ္သိမ့္အႀကံေပးျခင္း     
တို႔ျဖင့္ အကူအညီ ေပးႏိုင္ေသာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မ်ား ရွိပါသည္။

• ကေလးမ်ားႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိေသာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားသည္ ကေလးတစ္     
ေယာက္ အနာတရ ရႏိုင္သည္ဟု ထင္ျမင္လွ်င္ ကေလးကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာန
သို႔ သတင္းပို႔ရသည္။

ကေလးမ်ားအား       
ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း
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Parent Helpline
1300 364 100

Department for Child Protection
Child Abuse Report Line 131 478
Crisis Care (after hours) 131 611

Police
အေရးေပၚ ကိစၥတစ္ခုတြင္ ဖုန္း 000 ကို ဆက္ပါ 
သို႔မဟုတ္ (အေရးေပၚကိစၥ မဟုတ္လွ်င္) ရဲကိုေခၚရန္အတြက္ ဖုန္း 131444 ကို ဆက္ပါ။
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• အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ားမွ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္အညီ ခ်မွတ္
ရသည္။ 

• သင့္တြင္ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ရယူရန္ အခြင့္အေရးရွိၿပီး သင့္အားထိခိုက္သည့္ အစိုးရ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းမ်ားေမးခြင့္ရွိသည္။

• တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာင္းလဲရန္ သင္ ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

• သင့္အေနျဖင့္ အကယ္၍ အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုသည္ မွားယြင္းေၾကာင္း သင္       
ယံုၾကည္လွ်င္ Ombudsman SA သို႔မဟုတ္ Commonwealth Ombudsman သို႔လည္း 
တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။

အစိုးရ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Commonwealth Ombudsman
1300 362 072

Ombudsman SA
8226 8699 
1800 182 150 (ေက်းလက္မွ ဖုန္းေခၚသူမ်ား) 
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• အလုပ္ခြင္၌ ေအာက္ပါတို႔ အပါအဝင္ သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမည့္  
ဥပေဒ အမ်ားအျပား ရွိပါသည္ - 

 - သင္ မည္မွ် လုပ္ခ ရမည္

 - အကယ္၍ သင္ အလုပ္ခြင္၌ ဒဏ္ရာရလွ်င္ ေလ်ာ္ေၾကး 

 - အလုပ္ခြင္၌ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံမႈ

 - အလုပ္ခြင္၌ ေဘးကင္းရွင္းေရး

 - သင့္ လုပ္ခ၊ အခြန္ႏွင့္ အိုနာစာရန္ပံုေငြ (superannuation) ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မွတ္
တမ္းမ်ား

• အကယ္၍ သင္သည္ အလုပ္သမား သမဂၢ အသင္းဝင္ တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ ၎တို႔သည္ သင့္
အား အႀကံဥာဏ္ ေပးႏိုင္ၿပီး အလုပ္ခြင္၌ သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ကူညီကာကြယ္ေပးႏိုင္
သည္။

အလုပ္

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ (TIS)
131 450

Fair Work Ombudsman (လုပ္ခ ႏွင့္ အလုပ္ အခြင့္အေရးမ်ား)
131 394
www.fairwork.gov.au/languages

Working Women’s Centre SA
1800 652 697
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• ဒဏ္ေငြမ်ားမွာ ျပစ္ဒဏ္ခတ္သည့္ အမ်ဳိးအစားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဥပေဒကိုခ်ဳိးေဖာက္သည့္  
အတြက္ သင္ ေငြေၾကး ေပးရသည္။

• အကယ္၍ သင္သည္ ရက္ေစ့သည့္ေန႔၌ ဒဏ္ေငြကို အေက်မေပးႏိုင္လွ်င္ Fines 
Enforcement and Recovery Unit  ႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။

• Fines Enforcement and Recovery Unit သည္ ေပးေခ်ရန္ သင့္အရည္အခ်င္းေပၚမူ
တည္၍ ေငြေပးရန္ စီစဥ္မႈမ်ားကို လုပ္ေပးႏိုင္သည္။ 

• အကယ္၍ သင္သည္ Fines Enforcement and Recovery Unit ႏွင့္ သေဘာတူညီ
မႈတစ္ခုမလုပ္လွ်င္ ၎သည္ သင့္ဒဏ္ေငြမ်ားကို ေပးရန္အတြက္ သင့္အား အတင္း     
အက်ပ္လုပ္ရန္ အာဏာရွိသည္။ 

• သင့္ ဒဏ္ေငြကို လ်စ္လ်ဴမရႈလိုက္ပါႏွင့္ — အကယ္၍ သင္ မေပးႏိုင္လွ်င္ အကူအညီ   
ေတာင္းခံပါ။

ဒဏ္ေငြမ်ား

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

Legal Services Commission (ဥပေဒဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မရွင္)
1300 366 424
www.lsc.sa.gov.au

ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ(TIS)
131 450

Fines Enforcement and Recovery Unit
1800 659 538
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မွတ္ခ်က္မ်ား



ဤအေထာက္အကူျပဳအရင္းအျမစ္ကို ဘာသာျပန္ဆိုရန္ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ရန္ ေတာင္ၾသစေၾတးလ်ျပည္နယ္ ဥပေဒ ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ရန္ပံုေငြ ပံ့ပိုး
ထားသည္ကို ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေကာ္မီရွင္ (Legal Services Commission) အေနျဖင့္ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းခ်က္ - တရားဥပေဒသည္ မၾကာခဏဆိုသလို ေျပာင္းလဲေနၿပီး ဤထုတ္ေဝစာေစာင္တြင္ ပါရွိသည့္ အခ်
က္အလက္မ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မကိုက္ညီေကာင္း မကိုက္ညီႏိုင္ပါ။ ဤထုတ္ေဝစာေစာင္ရိွ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ေယဘု

ယ် လမ္းညြန္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ တစ္ခု မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔၏ ဥပေဒ ျပႆနာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ တစ္ခုခ်င္း   
အႀကံဥာဏ္ ရယူရန္ လူမ်ားအား ကြ်ႏု္ပ္တို႔ တိုက္တြန္းပါသည္။

© Legal Services Commission March 2015၊ 2022 ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မြမ္းမံထားသည္။

ေတာင္ၾသစၾတးလ်ျပည္နယ္ ဥပေဒ ေဖာင္ေဒးရွင္း (Law Foundation of South Australia) 
၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ထုတ္ေဝထားသည္။


