
အခက္အခဲအတြက္ 
အေထာက္အပံ ့ႏွင့္ 
အျခားလဲႊေျပာင္းေပး 
ႏိုင္ေသာေနရာမ်ား

အခက္အခဲႀကံဳေနရခိ်န္မ်ားတြင ္Hobsons Bay City Council (ေဟာ့ဘ္ဆန္စ္ေဘး ၿမိဳ႕ေတာ္ေကာင္စီ) 
သည္ သင့္အား ပံ့ပိုးကူညီရန္ ဤေနရာတြင္ ႐ိွေနပါသည္။ Hobsons Bay လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ 
သင္၏ ေဒသခ ံNeighbourhood House ရပ္ကြက္အဖဲြ႕အစည္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ အားကစားအသင္း၊ 
ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ အုပ္စုအဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ေကာင္စီတို႔အပါအဝင္ ကူညီေထာက္ပံ့ႏိုင္ေသာ 
အဖြ ဲ႕အစည္းမ်ား အေျမာက္အျမား႐ိွပါသည္။

ေအာက္ပါတို႔မွာ Hobsons Bay ႏွင့္ မလ္ဲဘုန္းၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ဘက္ ဆင္ေျခဖံုးမ်ားတြင္ 
လုပ္ကုိင္ေပးေနၾကေသာ ကူညီေထာက္ပ့ံေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ စာရင္းျဖစ္ပါသည္။ 
အမ်ားစုမွာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ၾက၍  ၎တုိ႔ အေျမာက္အျမား၌ စကားျပန္မ်ား၊ ဘာသာျပန္ထားေသာ 
မွီျငမ္းစရာမ်ားႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လုိက္ေလ်ာညီေထြေသာ အေထာက္အပ့ံမ်ား႐ိပွါသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ 
ဤအေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ သင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းမ်ားအား မွ်ေဝေျပာျပေပးပါ။

အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ အေထာက္အပံ့ရရိွရန္အတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍  LifeLine 13 11 14 ကို 
ဖုန္းဆက္ပါ။ အကယ္၍ သင့္မွာ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း အႏၲရာယ္႐ိွေနလွ်င ္000 ကို ဖုန္းဆက္ပါ။
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ဘာသာစကားေပါင္းစံုအတြက္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ

သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ေသာ သင္၏ ေကာင္စီ

ေကာင္စီ၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ 
ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ အသံသြင္းထားပါသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးေရး 
အကူအညီ

National Debt Helpline  
(ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အေႂကြးျဖင့္ပတ္သက္၍ 
ကူညီေရး ဖုန္းလိုင္း) 

ဤဝန္ေဆာင္မႈသည္ 
အေႂကြးကိစၥျပႆနာမ်ားကို 
ကုိင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ရန္ သင့္အား 
ကူညီေပးပါသည္။ ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္း 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးမႈဆိုင္ရာ 
အတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားက အခမဲ့၊ ဘက္လိုက္မႈ 
မ႐ိွဘဲ လိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ ကူညီေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 007 007 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- ndh.org.au/ 

Newport (နယူးပို႔တ္) Williamstown 
(ဝီလ်မ္စ္ေတာင္း) ႏွင္ ့Altona Meadows 
(အလ္တိုးနား မဲဒိုးစ္) ႐ိ ွAnglicare 
(အင္ဂလီကဲ) အဖဲြ႕အစည္း

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့တို႔ကို 
အခမဲ့၊ ဘက္လိုက္မႈ မ႐ိွဘဲ လိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ 
ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9731 2500 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.anglicarevic.org.au/ 

Altona (အလ္တိုးနား) ရပ္ကြက္႐ိွ 
Salvation Army (ဆလ္ေဗး႐ွင္း အာမီ/
ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖဲြ႕)

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ ေဘာက္ခ်ာ 
လက္မွတ္မ်ား၊ အစားအစာႏွင့္ မ႐ိွမျဖစ္ 
ပစၥည္းမ်ားပါေသာ ျခင္းေတာင္းမ်ား 
ထုတ္ေပးျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9398 1750 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.salvationarmy.org.au/
need-help/ 
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ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့မ်ား

ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရ၏ Services 
Australia (ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
ဝန္ေဆာင္မႈ) အဖဲြ႕အစည္း 

Services Australia (ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
ဝန္ေဆာင္မႈ) အဖဲြ႕အစည္းသည္ Centrelink 
(စင္တာလင့္ခ္)၊ Medicare (မယ္ဒီကဲ) 
ႏွင့္ Child Support (ကေလးမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့) အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ 
က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရးဆိုင္ရာ 
ေပးေငြမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမိ်ဳးစံုကို 
ေပးပါသည္။

www.servicesaustralia.gov.au/
individuals/contact-us/phone-us 
တြင္ ဤအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ဆက္ႏိုင္သည့္ 
ဖုန္းနံပါတ္မ်ား၏စာရင္း ႐ိွပါသည္။ 
Centrelink Multilingual Line (စင္တာလင့္ခ္ 
ဘာသာစကားေပါင္းစံု ဖုန္းလိုင္း) အတြက္  
131 202 ကို ဖုန္းဆက္ပါ 
Medicare (မယ္ဒီကဲ) ႏွင့္ Child Support 
(ကေလးမ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့) တို႔၏ 
Translating and Interpreting Services 
(ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ) အတြက္ 
131 450 ကို ဖုန္းဆက္ပါ
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.servicesaustralia.gov.
au/individuals/information-in-your-
language/products 

အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး

Laverton Community 
Integrated Services 
(လယ္ဗာတန္ လူမႈအသိုက္အဝိုင္း 
ေပါင္းစပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား) အဖဲြ႕အစည္း

အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ၾကားဝင္ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ အေရးေပၚ 
ကယ္ဆယ္ေရး

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 8368 0177 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- lcis.org.au/ 

Altona (အလ္တိုးနား) ရပ္ကြက္႐ိွ 
Salvation Army (ဆလ္ေဗး႐ွင္း အာမီ/
ကယ္ဆယ္ေရး တပ္ဖဲြ႕)

ေဘာက္ခ်ာ လက္မွတ္မ်ား၊ ျခင္းေတာင္းမ်ားႏွင့္ 
ေငြေရးေၾကးေရးပိုင္း ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9398 1750 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.salvationarmy.org.au/ 

need-help/ 

St Vincent de Paul (စိန္႔ ဗင္းန္ဆဲ့န္တ္ 
ဒီေပါလ္) အဖဲြ႕အစည္း

အစားအစာ၊ ေဘာက္ခ်ာ လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ 
အျခားေသာပစၥည္း အေထာက္အပံ့မ်ား 
ပို႔ေဆာင္ေပးေရးအတြက္ ဖုန္းဆက္ပါ။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 305 330 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.vinnies.org.au/
findhelp#!vic 

Catholic Care (ကက္သိုလစ္ 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး) အဖဲြ႕အစည္း

Hobsons Bay (ေဟာ့ဘ္ဆန္စ္ေဘး) 
မွ ဝန္ေဆာင္မႈရယူလုိသူမ်ားအေနျဖင့္ 
၎တုိ႔ Footscray (ဖြတ္စ္ကေရး) သုိ႔ 
သြား၍ယူႏိင္ုလွ်င္ ကုန္စုံဆုိင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ 
ဓာတ္ဆီ ေဘာက္ခ်ာလက္မွတ္မ်ားကဲ့သုိ႔ေသာ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားကုိ ရရွိပါလိမ့္မည္။  
အျခားတစ္နည္းမွာ ၎တုိ႔အေနႏွင့္ လုိအပ္လွ်င္ 
အျမန္စာပုိ႔စနစ္ျဖင့္ ရယူႏိင္ုပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9689 3888 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.ccam.org.au 

Williamstown Church of 
Christ (ဝီလ်မ္စ္ေတာင္း ခရစ္ယာန္) 
ဘုရားေက်ာင္း၏ Helping Hand  
(ဟဲလ္ပင္း ဟဲန္) ကဖီး

အစားအစာ ျခင္းေတာင္းမ်ားႏွင့္ 
အျခားအေထာက္အပံ့မ်ားကို ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9397 5715  

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.willichurch.org.au/ 

Newport Community Education 
Centre နယူးပို႔တ္ လူမႈအသိုက္အဝိုင္း 
ပညာေရးစင္တာ (ဆိုင္မ်ား)

အစားအစာ အထုပ္မ်ား၊ အႏီးွမ်ား၊ 
အမိ်ဳးသမီးလစဥ္သုံး ပစၥည္းမ်ား၊ ေစာင္မ်ားႏွင့္ 
myki (မုိက္ကီ) ကတ္ျပားမ်ား။ 

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9391 8504 

ဝက္ဘ္ဆိကု ္- www.outletsco-op.com.au/ 

Community Information and 
Support Service Victoria (CISVic) 
(ဗစ္တုိးရီးယား လူမႈအသုိက္အဝန္း 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ 
အေထာက္အပ့ံ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္း)

သင္ႏွင့္ အနီးဆံုး အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ေရး 
အဖဲြ႕အစည္းကို ႐ွာေဖြေပးႏိုင္ေသာ 
အထြတ္အထိပ္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9672 2000 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.cisvic.org.au/

ေလာင္းကစားျခင္း သို႔မဟုတ္ 
ေလာင္းကစားေနသည့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားေၾကာင့္ 
ထိခိုက္ခံရသူမ်ားအတြက ္IPC Health 
Financial Counselling (IPC 
က်န္းမာေရးဌာန ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးမႈ အဖဲြ႕အစည္း) 

ေလာင္းကစားမႈ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ 
ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ၾကရသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့၊ 
လိွ်ဳ႕ဝွက္၊ ပုဂိၢဳလ္စဲြအရ အကဲျဖတ္မႈ 
ကင္းမဲ့ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9296 1234 

အီးေမးလ္ - gamblershelp@ipchealth.com.au 

ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ

West Justice (အေနာက္ပိုင္းေဒသ 
တရားမွ်တမႈ) ဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္း

မလ္ဲဘုန္းၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ဘက္ 
ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္မ်ားရွိ ျပည္သူမ်ားအား 
ေအာက္ပါအမႈကိစၥမ်ားအတြက္ 
ဥပေဒေရးရာအကူအညီမ်ားကုိ 
အခမဲ့ေပးပါသည္။ ၎တြင္ပါဝင္ၾကသည္မ်ားမွာ 
စားသုံးသူမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ 
အေႂကြးယူျခင္းႏွင့္ အေႂကြး၊ လူငယ္ဆုိင္ရာ 
ဥပေဒ၊ မိသားစုဆုိင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈ၊ ဒဏ္ေၾကးမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ 
မေတာ္တဆ ထိခုိက္မႈမ်ား၊ အိမ္ငွား/ေျမငွားေရးရာ၊ 
မၾကာေသးမီက ေရာက္လာသူႏွင့္ 
ဒကုၡသည္မ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ 
ေဆြးေႏြးေရးဌာန၊ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပ့ံမ်ားသာမက 
အျခားအရာမ်ားကုိလည္း ရႏိင္ုပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9749 7720 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.westjustice.org.au/ 

Justice Connect (တရားမွ်တမႈ 
အခိ်တ္အဆက္) အဖဲြ႕အစည္း

လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း 
အုပ္စုမ်ားအတြက္ ဥပေဒေရးရာ 
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမိ်ဳးစံုကို 
ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 8636 4400 

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- justiceconnect.org.au/ 

Victoria Legal Aid (ဗစ္တိုးရီးယား 
ဥပေဒေရးရာ အကူအညီ အဖဲြ႕အစည္း)

ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ အေထာက္အပံ့ကို 
ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ လိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 792 387 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.legalaid.vic.gov.au/



အသံုးအေဆာင္ 
သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရးႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့

အသုံးအေဆာင္ သက္သာေခ်ာင္ခိ်ေရး 
ေထာက္ပ့ံေၾကး

ယာယီ ေငြေၾကးအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ 
အခိ်န္လင့္ေနေသာ ပင္မ လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဓာတ္ေငြ႕ 
သို႔မဟုတ္ ေရ က်သင့္ေငြေတာင္းခံလႊာကို 
ကူညီေပးေခ်ရန္ ေထာက္ပံ့ေၾကး။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 658 521 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- services.dhhs.vic.gov.au/
utility-relief-grant-scheme 

စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရဆုိင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာ႐ိ ွ(ဗစ္တုိးရီးယား)

စြမ္းအင္ႏွင့္ ေရဆုိင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကုိ 
အခမဲ ့ဖ်န္ေျဖေပးေသာ ဘက္လုိက္မႈမ႐ိသွည့္ 
အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းႏွင့္ 
စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ားက ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကုိ 
ရယူႏိင္ုပါသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာ႐ိ၏ွ ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ 
တရားမွ်တေသာ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားကုိ 
ကူညီသတ္မွတ္ေပးႏိင္ုၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ 
ဓာတ္ေငြ႕ကုိ ျပန္လည္ခိ်တ္ဆက္ရယူရန္ 
ကူညီေပးႏိင္ုပါသည္။ 

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.ewov.com.au/ 
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 500 509 
စကားျပန္ အကူအညီရယူရန္ 131 450 ကို 
ဖုန္းဆက္ပါ။ 

Telecommunications Industry 
Ombudsman (Victoria) 
(ဗစ္တုိးရီးယား ဆက္သြယ္ေရး 
စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ မေက်နပ္မႈမ်ား 
စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအရာ႐ိ)ွ

အခမဲ၊့ ဘက္လုိက္မႈမ႐ိေွသာ ဖုန္းႏွင့္ 
အင္တာနက္ တုိင္ၾကားေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ျဖစ္သည္။ မေက်နပ္မႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားႏွင့္ 
၎တုိ႔အား ဖုန္းႏွင့္ အင္တာနက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားအၾကား 
တရားမွ်တေသာ ေငြေပးေခ်မႈအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ 
အခက္အခအဲတြက္ အေထာက္အပ့ံတုိ႔ကုိ 
ကူညီသတ္မွတ္ေပးႏိင္ုပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 062 058 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- /www.tio.com.au/ 

ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ အိုးအိမ္ဆိုင္ရာ 
အေရးေပၚ အေထာက္အပံ့

Unison (ယူနီဆန္)

ယူနီဆန္ အဖဲြ႕အစည္းသည္ 
ေဈးသက္သာေသာ လူမႈေရး အိုးအိမ္ကို 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ေတာ္ 
အေနာက္ဘက္ ဆင္ေျခဖံုးမ်ားရိွ  အိုးမဲ့
အိမ္မဲ့ျဖစ္ေနၾကသူမ်ားအတြက္လည္း 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 825 955 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- unison.org.au/ 

Women’s Housing Ltd 
(အမိ်ဳးသမီးမ်ား အုိးအိမ္ ကုမၸဏီ)

အုိးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္မည့္ အႏၲရာယ္ကုိ 
ရင္ဆုိင္ေနၾကရေသာ အမိ်ဳးသမီးမ်ားအတြက္ 
ေဈးခိ်ဳသာသည့္အိမ္မ်ားကုိရ႐ိရွန္ 
ေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါသည္။  

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9412 6868 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- womenshousing.com.au/

အမိ်ဳးသမီးမ်ားႏွင့္ 
ကေလးမ်ားအတြက္ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အကူအညီ 
အေထာက္အပံ့

SafeSteps: Family Violence 
Response Centre (ေဆးဖ္ ဆတဲပ့္စ္ - 
မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ တုံ႔ျပန္ေရး 
အဖဲြ႕အစည္း)

ပိတ္ရက္မ႐ိ၊ွ ပိတ္ခိ်န္မ႐ိ ွအၿမပဲင္ 
ဖြင့္လွစ္ထားေသာ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ 
တုံ႔ျပန္ေရး ဖုန္းလုိင္းျဖစ္သည္။ SafeSteps 
မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈ တုံ႔ျပန္ေရး အဖဲြ႕အစည္းမွာ 
ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္အႏွ ံ႔ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေသာ 
အမိ်ဳးသမီးမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ 
ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ပထမဆုံး တုံ႔ျပန္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 015 188 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.safesteps.org.au/

Women’s Health West 
(အေနာက္ပုိင္းနယ္ေျမ အမိ်ဳးသမီးမ်ား 
က်န္းမာေရးဌာန)

မလ္ဲဘုန္းၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ဘက္ 
ဆင္ေျခဖုံးမ်ားတြင္ရ႐ိႏွိင္ုေသာ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

9689 9588 ကို (႐ံုးခိ်န္မ်ားအတြင္း) ဖုန္းဆက္ပါ။
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- whwest.org.au/ 

WIRE (Women’s 
Information and Referral 
Exchange) (အမိ်ဳးသမီးမ်ားဆုိင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လဲႊေျပာင္းေပးေရး 
ဗဟုိခ်က္)

အမိ်ဳးသမီးမ်ား၊ လိင္ အတိအက် မ႐ိွသူမ်ား၊ 
လိင္မိ်ဳးစံု႐ိွသူမ်ား အားလံုးအတြက္ အခမဲ့ 
အေထာက္အပံ့ႏွင့္ လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 134 130 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.wire.org.au/ 

1800 RESPECT (၁၈၀၀  ေလးစားမႈ 
အဖဲြ႕အစည္း) 

ဗလကၠာရျပျဳခင္းႏွင့္ အိမ္တြင္း မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ (ပိတ္ရက္မ႐ိ၊ွ ပိတ္ခိ်န္မ႐ိွ 
အခိ်န္မေ႐ြး ကူညီေထာက္ပ့ံေပးေသာ) 
ႏိင္ုငံတစ္ဝန္း ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။

1800 737 732 / NRS 1800 555 677/ 
စကားျပန္ 13 14 50 ကို ဖုန္းဆက္ပါ။
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.1800respect.org.au/

 အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ 
အေထာက္အပံ့

MensLine Australia (ၾသစေၾတးလ်ား 
အမိ်ဳးသားမ်ား ဖုန္းလုိင္း)

စိတ္က်န္းမာေရးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ေရး 
ေသာကျဖစ္ေနၾကေသာ အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ 
ဖုန္းႏွင့္ အြန္လုိင္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
အခမဲ ့ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ 

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 789 978 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- mensline.org.au/ 

အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ 
လႊေဲျပာင္းေရးဝန္ေဆာင္မႈ / No To 
Violence (အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္မခံ) 
အဖြ ဲ႕အစည္း

အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 766 491 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- ntv.org.au/

အမိ်ဳးသားမ်ားအတြက္ 
စိတ္က်န္းမာေရး အကူအညီ

Beyond Blue 
(စိတ္မခ်မ္းေျမ့ကာလအလြန္) အဖဲြ႕အစည္း

စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ စုိးရိမ္ပူပန္မႈ 
ခံစားေနၾကရသူမ်ားအတြက္ ဖုန္းႏွင့္ အြန္လုိင္းျဖင့္ 
အခမဲ၊့ လွ် ိဳ႕ဝွက္ အေထာက္အပ့ံေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 22 46 36 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- headspace.org.au/ 



Narcotics Anonymous 
(မိမိ၏အမည္ကို ေဖာ္ျပစရာမလိုဘဲ 
အကူအညီေတာင္းႏိုင္ေသာ 
မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္ အဖဲြ႕အစည္း)  

မူးယစ္ေဆးဝါးျဖတ္လုိၾကသူမ်ားအတြက္  
ဘဝအေျခအေနတူသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ျပန္လွန္ပ့ံပုိးေပးေသာ အခမဲ ့ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 652 820 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.navic.net.au/ 

ေလာင္းကစားမႈဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့ ဝန္ေဆာင္မႈ

IPC Health Gamblers Support 
(ေလာင္းကစားသူမ်ားအား ကူညီပ့ံပုိးေပးသည့္ 
IPC က်န္းမာေရးဌာန အဖဲြ႕အစည္း)

ေလာင္းကစားမႈေၾကာင့္ 
ထိခုိက္နစ္နာၾကရသူမ်ားအတြက္ အခမဲ၊့ 
လွိ်ဳ ႕ဝွက္၊ ပုဂိၢဳလ္စဲြအရ အကျဲဖတ္မႈ ကင္းမဲ့စြာ 
ကူည္ီေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9296 1234\ 
အီးေမးလ ္- gamblershelp@ipchealth.com.au

Gamblers Helpline 
(ေလာင္းကစားသူမ်ားအား 
ကူညီပ့ံပုိးေပးသည့္ ဖုန္းလုိင္း)
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 858 858 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- gamblershelp.com.au/ 

Peer Connection 
(ဘဝအေျခေနတူသူမ်ား အခိ်တ္အဆက္ 
အဖဲြ႕အစည္း)
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 133 445

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေရးရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

InTouch (အင္န္ တပ္ခ်)္ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈကို ဆန္႔က်င္ေသာ 
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဌာန

မိသားစု အၾကမ္းဖက္ခံရသူမ်ားအား 
ပံ့ပိုးေပးေသာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုဌာန၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 755 988 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- intouch.org.au/ 

Asylum Seeker Resource Centre 
(ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းသူမ်ား ရင္းျမစ္ဌာန)

ဒကုၡသည္မ်ားႏွင့္ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းသူမ်ားအား 
ပ့ံပုိးေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9326 6066 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.asrc.org.au/ 

SANE Australia (ေဆးန္ 
ၾသစေၾတးလ်ား) အဖဲြ႕အစည္း

႐ႈပ္ေထြးေသာ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပႆနာ႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား  
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနၾကသူမ်ားအတြက္  
အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္။ 
အရည္အအခ်င္းျပည့္မီေသာ 
အတိုင္ပင္ခံမ်ားက ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ ပံ့ပိုးေပးျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတို႔ကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါလိမ့္မည္။ 

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 18 72 63 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.sane.org/ 

Suicide Call Back Service 
(မိမိက္ုိယ္မိမိ သတ္ေသျခင္းဆုိင္ရာ 
ဖုန္းျပန္ဆက္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ)

မိမိက္ုိယ္မိမိ သတ္ေသလုိစိတ္႐ိေွနၾကသူမ်ား၊ 
မိမိက္ုိယ္မိမိ သတ္ေသသြားမႈဒဏ္ခံေနၾကရသည့္ 
မိသားစုႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၊ မိမိက္ုိယ္မိမိ 
သတ္ေသလုိစိတ္႐ိေွနၾကသူမ်ားအား 
ကုသေပးေနေသာ 
က်န္းမာေရးအတတ္ပညာ႐ွင္မ်ားအား 
ဖုန္းျပန္ဆက္ျခင္းႏွင့္ အြန္လုိင္းျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 659 467 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.suicidecallbackservice.
org.au/

Suicide Line Victoria 
(ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္ မိမိက္ုိယ္မိမိ 
သတ္ေသျခင္းဆုိင္ရာ ဖုန္းလုိင္း) 

ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 651 251 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.suicideline.org.au/
phone-and-online-counselling/ 

အရက္ႏွင့္ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ 
အေထာက္အပံ့

Directline (တိကု႐္ိကုလ္ိငုး္) 
အဖဲြ႕အစည္း

ဗစ္တုိးရီယားျပည္နယ္တြင္ အရက္ သုိ႔မဟုတ္ 
မူးယစ္ေဆးဝါးဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ားကုိ 
ရင္ဆုိင္ေနရသူ မည္သူမဆုိအား 
ဖုန္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္းႏွင့္ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိ ၂၄ နာရီလုံး 
အခိ်န္မေ႐ြး ကူညီပ့ံပုိးေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 888 236 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.directline.org.au/

Yarraville (ယာရာဗစ္လ္) ႏွင့္ Laverton 
(လယ္ဗာတန္) ဆင္ေျခဖုံးမ်ား႐ိ ွJoseph’s 
Corner (ဂိ်ဳ းဇက္ဖ္ ေကာ္နာ) အဖဲြ႕အစည္း

အရက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားစဲြေနသည့္ 
မိသားစုမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူျဖစ္ပါသည္။  

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9315 2680 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.josephscorner.org.au/ 

ADF ၏ DrugInfo (မူးယစ္ေဆးဝါး 
သတင္းအခ်က္အလက္) အဖဲြ႕အစည္း 

အရက္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင့္ကိုယ္သင္ 
သို႔မဟုတ္ အျခားသူတစ္ဦးဦးအား 
ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ပံုမ်ားအတြက္ ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ 
အခမဲ့၊ လွ် ိဳ႕ဝွက္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 85 85 84 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- adf.org.au/resources/druginfo/ 

Pharmacotherapy Advocacy 
Mediation & Support (PAMS) 
ေဆးဝါးသုံး၍ ကုသမႈဆုိင္ရာ ေ႐ွ႕ေဆာင္၍ 
ေထာက္ခံေပးျခင္း၊ ဖ်န္ေျဖေပးျခင္းႏွင့္ 
ပ့ံပုိးေပးျခင္း 

ဗစ္တုိးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ဘိမ္းျဖဴကုိ ေဆးဝါး 
အျဖစ္သုံးသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား တုိက္႐ိက္ု 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးေနသူတုိ႔အား ေဆးဝါးသုံး၍ 
ကုသခံေနသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္မႈ႐ိသွည့္ကိစၥ 
တစ္စုံတစ္ရာျဖင့္ စပ္ဆုိင္မႈ႐ိေွသာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ 
ပ့ံပုိးေပးျခင္း၊ ေ႐ွ႕ေဆာင္၍ ေထာက္ခံေပးျခင္း၊ 
လဲႊေျပာင္းေပးျခင္းႏွင့္ ဖ်န္ေျဖေပးျခင္းတုိ႔ကုိ 
တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 443 844 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.hrvic.org.au/pams

Alcoholics Anonymous 
(မိမိ၏အမည္ကုိ ေဖာ္ျပစရာမလုိဘဲ 
အကူအညီေတာင္းႏိင္ုေသာ အရက္ျဖတ္ 
အဖဲြ႕အစည္း)

အရက္ျဖတ္လုိၾကသူမ်ားအတြက္ 
ဘဝအေျခအေနတူသူမ်ား အခ်င္းခ်င္း 
ျပန္လွန္ပ့ံပုိးေပးေသာ အခမဲ ့ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9529 5948 

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- aa.org.au/new-to-aa/ 



West Welcome Wagon 
(“အေနာက္ပိုင္း ႀကိဳဆိုေရး လွည္း”)  
အဖဲြ႕အစည္း

မလ္ဲဘုန္းၿမိဳ႕ေတာ္ အေနာက္ဘက္ 
ဆင္ေျခဖုံးမ်ားတြင္ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံေနၾက
သူမ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ ပရိေဘာဂ၊ 
အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းတုိ႔ကုိ 
ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ 

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.westwelcomewagon.
org.au/ 

အေဘာ္ရိဂိ်နလ္ ႏွင့္ 
ေတာရဲ့စ္ ေရလက္ၾကား 
ကၽြန္းသားမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
အေဘာ္ရိဂိ်နလ္ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ

Djirra (ဂ်ရီာ) အဖဲြ႕အစည္း

အေဘာ္ရိဂိ်နလ္ မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေထာက္ပံ့ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 105 303 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- djirra.org.au/ 

Ngawala Willumbong (ငဝါလာ 
ဝီလမ္ေဘာင္) - Aboriginal 
Corporation (အေဘာ္ရိဂိ်နလ္ 
ေကာ္ပိုေရး႐ွင္း)

အေဘာ္ရိဂိ်နလ္ လူမိ်ဳးမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ 
မိသားစုမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို 
ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ေတာ္ 
အေနာက္ဘက္ ဆင္ေျခဖံုးမ်ားတြင္႐ိွေသာ  
ေနအိမ္အေျချပဳ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ 
ကမ္းလင့္ဆက္သြယ္သည့္ 
အရက္ႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ 
ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ေထာက္ပံ့ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပါသည္။ 

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9510 3233 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.ngwala.org.au

LGBTIQA+ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

WithRespect (ေလးစားမႈ 
အျပည့္ထားေသာ) အဖဲြ႕အစည္း

LGBTIQ ဆိုင္ရာ အထူးျပဳ မိသားစု 
အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 LGBTIQ (1800 542 847) 

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.withrespect.org.au/ 

QLife (ကယူ လိုက္ဖ္) အဖဲြ႕အစည္း

မိသားစု အၾကမ္းဖက္မႈအပါအဝင္ 
ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဘဝအေျခအေနတူသူ 
LGBTIQ မ်ား အခ်င္းခ်င္း ျပန္လွန္ပံ့ပိုးေပး၍ 
လဲႊေျပာင္းေပးေသာ လိွ်ဳ႕ဝွက္၊ အခမဲ့ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 184 527  

(ေန႔စဥ္ ေန႔လည္ ၃ နာရီမွ ညသန္းေကာင္အထိ) 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- qlife.org.au/

(အသက္ ၀ မွ ၁၂ ႏွစ္ၾကား) 
ကေလးမ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Kids Helpline (ကေလးငယ္မ်ား 
ကူညီေပးေရးလိုင္း) အဖဲြ႕အစည္း 

အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ၾကား 
လူငယ္မ်ားအတြက္ ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ 
အခမဲ့၊ ကိုယ္ေရးသီးသန္႔၊ လိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 551 800 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- kidshelpline.com.au/ 

(အသက္ ၁၂ မွ ၂၅ 
ႏွစ္ၾကား) လူငယ္မ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
Hobsons Bay Up Youth Services 
(ေဟာ့ဘ္ဆန္စ္ေဘး လူငယ္မ်ားအတြက္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးနယ္ေျမတြင္ 
ေနထိုင္ေသာ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေသာ 
သို႔မဟုတ္ စာသင္ၾကားေနေသာ အသက္ 
၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ၾကား လူငယ္မ်ားအား 
ေရတိုႏွင့္ အလယ္အလတ္ၾကာကာလအတြက္ 
အေထြေထြ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9932 4000 
ဝကဘ္ဆ္ိကု ္- www.hobsonsbay.vic.gov.au/UP

Headspace (ဟဲ့ဒ္ စေပးစ္) အဖဲြ႕အစည္း

အသက္ ၁၂ ႏွစ္ႏွင့္ ၂၅ ႏွစ္ၾကား 
လူငယ္မ်ားအတြက္ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ 
႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး၊ အရက္ႏွင့္ 
အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ 
အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ေလ့လာသင္ၾကားေရးဆိုင္ရာ 
ကိစၥမ်ားကို ဖုန္းႏွင့္ အြန္လိုင္းျဖင့္ 
ပံ့ပိုးေပးပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 650 890 

ဝက္ဘ္ဆိုက ္- headspace.org.au/

Centre for Multicultural Youth 
(ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံ လူငယ္မ်ားဆုိင္ရာ ဌာန)

ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္သူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ 
လူငယ္မ်ားအတြက္ အေထာက္အပံ့၊ 
သြန္သင္လမ္းညႊန္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အခြင့္အလမ္းမ်ား ေပးသည့္ဌာန ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9340 3770 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.cmy.net.au/ 

Altona (အလ္တိုးနား) ႐ိ ွLatitude 
Directions for Young People 
(လူငယ္မ်ားအတြက္ လြတ္လပ္မႈ 
လမ္းေၾကာင္းမ်ား) အဖဲြ႕အစည္း

လူငယ္မ်ားအတြက္ အစားအစာႏွင့္ အိမ္ရာ 
အကူအညီ။

ဖုန္းဆက္ရန ္- (03) 9315 0061  
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.latitude.asn.au/ 

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား

Study Melbourne (မဲလ္ဘုန္း 
စာသင္ၾကားေရး) အဖဲြ႕အစည္း

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး 
စာသင္ၾကားေနသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း၊ 
ဆက္သြယ္ေပးျခင္းႏွင့္ အစားအစာ 
ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ 
ျဖစ္ပါသည္။
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 056 449 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.studymelbourne.vic.
gov.au/help-and-support/support-for-
students-coronavirus/support-and-food-
relief-organisations 

မိဘမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Parentline Victoria (ဗစ္တိုးရီးယား 
မိဘမ်ားအတြက္) အဖဲြ႕အစည္း 

မိဘမ်ားအား အြန္လိုင္း လိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ အခမဲ့ 
ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈ ေပးပါသည္။
ဖုန္းဆက္ရန ္- 13 22 89 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.education.vic.gov.
au/parents/services-for-parents/Pages/
parentline.aspx?Redirect=1



Victorian Maternal and Child 
Health Services (ဗစ္တိုးရီးယား 
မိခင္ႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ေမြးကင္းစႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ား႐ိွေသာ 
မိဘမ်ားအား က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဉာဏ္ကို 
ပိတ္ရက္မ႐ိွ၊ ပိတ္ခိ်န္မ႐ိွ အၿမဲပင္ ဖုန္းျဖင့္ 
အခမဲ့ေပးပါသည္။  
ဖုန္းဆက္ရန ္- 132 229

Hobsons Bay Maternal 
and Child Health Services  
(ေဟာ့ဘ္ဆန္စ္ေဘး မိခင္ႏွင့္ ကေလး 
က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)
ဖုန္းဆက္ရန ္- 9932 1300 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.hobsonsbay.vic.gov.
au/Community/Community-services/
Families-Children/Maternal-Child-
Health-Service 

Caroline Chisolm Society 
(ကယ္႐ိုလိုင္း ခ်စ္ဇမ္ အဖဲြ႕အစည္း)

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အမိ်ဳးသမီးမ်ား၊ 
မိဘအသစ္မ်ားႏွင့္ ကေလးငယ္ မိဘ႐ွင္မ်ားအား 
အေထာက္အပ့ံမ် ိဳးစုံ (ပစၥည္းအကူအညီႏွင့္ 
စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေထာက္အပ့ံ) 
ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ 
ဖုန္းဆက္ရန ္- 9361 7000 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- caroline.org.au/

မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Disability Resources Centre (DRC) 
မသန္စြမ္းမႈဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္မ်ားဌာန

NDIS ၊ စင္တာလင့္ခ္ ၊ ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ 
သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးတို႔ကဲ့သို႔ေသာ 
ကိစၥမ်ားအတြက္ ကာယပိုင္း၊ အာ႐ံုခံစားမႈပိုင္း၊ 
ဉာဏပိုင္း၊ အာ႐ံုေၾကာပိုင္း၊ စိတ္ႏွင့္ 
လူမႈေရးပိုင္း မသန္စြမ္းမႈ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ 
မသန္စြမ္းမႈမိ်ဳးစံု႐ိွေနသည့္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ 
တစ္ဦးခ်င္းလိုက္ အားေပးေထာက္ခံမႈကို 
လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။  
ဖုန္းဆက္ရန ္- 9671 3000 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- drc.org.au/ 

Victorian Advocacy League 
for Individuals with Disability 
(VALID) မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္  
ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ဆိုင္ရာ  
အားေပးေထာက္ခံေရး အဖဲြ႕အစည္း

ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားကို 
ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးရန္ မသန္စြမ္းသူတစ္ဦးအား 
တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ ကူညီေပးပါသည္။ 
ဖုန္းဆက္ရန ္- 9416 4003 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.valid.org.au/

Youth Disability Advocacy 
Service (မသန္စြမ္းသည့္ လူငယ္မ်ားအား 
အားေပးေထာက္ခံေရး ဝန္ေဆာင္မႈ)

အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ၾကား 
မသန္စြမ္းသည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အခမဲ့ 
အားေပးေထာက္ခံသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။
ဖုန္းဆက္ရန ္- 0438 638 734 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.yacvic.org.au/ydas

အသက္ႀကီးသူမ်ားအား 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Seniors Rights Victoria 
Helpline (ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ 
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ 
ကူညီေပးေရးလိုင္း)

သင္ သုိ႔မဟုတ္ သင္သိသူ 
တစ္စုံတစ္ေယာက္သည္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးခိ်န္၌ 
မတရားျပဳမူက်င့္ႀကံခံေနရပါက 
အေထာက္အပ့ံႏွင့္ အကူအညီရရွိရန္  
ဖုန္းဆက္ပါ။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 368 821 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- seniorsrights.org.au/ 

Relationships Australia – Elder 
Abuse (အသက္အ႐ြယ္ႀကီးခိ်န္၌  
မတရားျပဳမူက်င့္ခံေနရသူမ်ားအတြက္  
ၾသစေၾတးလ်ား ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္း)

အသက္အ႐ြယ္ႀကီးခိ်န္၌ မတရားျပဳမူက်င့္ခံရမႈ 
ပုံစံအမိ်ဳးမိ်ဳ း ႐ိႏွိင္ုပါသည္။ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးခိ်န္၌ 
မတရားျပဳမူက်င့္ခံရမႈဆုိင္ရာ 
အျဖစ္အမ်ားဆုံးပုံစံမွာ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ 
လ်စ္လ်ဴ ႐ႈခံရျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါသည္။ 
ၾသစေၾတးလ်ား သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား 
ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ 
ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ 
ေတြ႕ရွိႏုင္ိပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 1300 364 277 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.relationships.org.au/
relationship-advice/relationship-advice-
sheets/what-is-elder-abuse

Australian Multicultural 
Community Services 
(ၾသစေၾတးလ်န္ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု 
လူမႈအဖဲြ႕အစည္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား)

ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုေနာက္ခံ႐ိွေသာ 
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား 
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္းဆက္ရန ္- 9689 9170 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.amcservices.org.au/ 

ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား 
ပံ့ပိုးေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Carers Victoria (ဗစ္တိုးရီးယား 
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားဆိုင္ရာ 
အဖဲြ႕အစည္း)

အျခားလူမ်ားအား ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေန 
ၾကသူမ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ 
ပ့ံပုိးေပးသည့္ အုပ္စုမ်ား ဖဲြ႕စည္းေပးျခင္းႏွင့္ 
အႀကံဉာဏ္ေပးျခင္းတုိ႔ကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 514 845 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.carersvictoria.org.au/ 

Carer Gateway 
(ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္ လမ္းစ 
အဖဲြ႕အစည္း)

ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေနၾကသူမ်ားအတြက္  
ဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးျခင္း၊ 
ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အြန္လိုင္း 
ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၾကျခင္း၊ မိမိဘာသာ 
လမ္းညြန္ေပးမႈအရ ေလ့လာသင္ၾကားျခင္းႏွင့္ 
ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းတို႔ကို 
အခမဲ့ရႏိုင္ပါသည္။
ဖုန္းဆက္ရန ္- 1800 422 737 
ဝက္ဘ္ဆိုက ္- www.carergateway.gov.au/ 

ဖုန္း Apps (အဲ့ပ္) မ်ား
Google Play သို႔မဟုတ္ iTunes App စတိုးမွ 
သင္၏ စမတ္ဖုန္းထဲသို႔ အခမဲ့ ေဒါင္းလုတ္ဆဲြၿပီး  
အသံုးျပဳႏုငိ္ပါသည္။

Ask Izzy (အစ္ဇီကို ေမးပါ) အဖဲြ႕အစည္း

သင္ ယခုလိုအပ္ေသာ သင့္အနီးအနား႐ိွ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကူညီ႐ွာေဖြေပးႏိုင္ပါသည္။ 
အိမ္ရာ၊ အစားအစာ၊ က်န္းမာေရး 
အေစာင့္အေ႐ွာက္၊ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္ေပးမႈ၊ 
ဥပေဒေရးရာ အႀကံဉာဏ္၊ ေဆးစဲြမႈကို 
ျဖတ္ေတာက္ျခင္းတို႔သာမက ထိုထက္ 
ပို၍ရႏိုင္ပါသည္။

Daisy (ေဒစီ) အဖဲြ႕အစည္း

ဗလကၠာရျပဳျခင္း၊ မိသားစု အၾကမ္းဖက္ျခင္းႏွင့္ 
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ျခင္းတို႔၏ 
႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားအတြက္ ၾသစေၾတးလ်ားတစ္ခြင္႐ိွ 
အမိ်ဳးသမီးမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခိ်တ္ဆက္ေပးပါသည္။


