
Need immigration advice?  Burmese

ေျပာင္းေရြွ႕ေန 

ထိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာ 

အၾကံဥာဏ္လိုုအပ္ပါသလား။

ကၽြႏုု္ပ္တိုု႔ႏွင့္ စကားေျပာပါ



ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔သည္ ဘယ္သူေတြလဲ 
ဒုကၡသည္ႏွင့္ မိသားစုဗီဇာကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ  
တရားၪပေဒအၾကံဥာဏ္မ်ားကို၊ အခမဲ့ ေပးေဆာင္ေပးပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးေရးဌာန၏ တစိတ္တစ္ပိုင္း 
မဟုတ္ပါ။  

ဘယ္သူေတြကိုု ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ ကူညီေနပါသလဲ
သင္၏ဩစေၾတးလ်ႏိုင္ငံေနထိုင္ႏိုင္မႈ အေျခ အဆင့္ႏႇင့္ 
မိသားစုဝင္မ်ားကို ဩစေၾတးလ်၌ ေနထိုင္ရန္ေလႇ်ာက္လိုသူမ်ား 
သိလိုသည့္ ေမးခြန္းမ်ား႐ႇိသည္ကို ကၽြႏ္ုုပ္တိုု႔ ကူညီႏိုင္ပါသည္။ 
 ျပည္၀င္ခြင့္  ဗီဇာပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ားအတြက္လည္းအၾကံဥာဏ္ 
ေပးႏိုင္ပါသည္။ 

သင့္တြင္ ေအာက္ပါကဲ့သို့ေသာ ေမးခြန္းတစ္စံုတစ္ရာရိွပါက 
ကၽြႏု္ပ္တို႔မွ ကူညီေျဖၾကားေပးနုိင္ပါသည္။  

●	 သင္၏လူဝင္မႈအေျခအေန
●	 မိသားစုဝင္မ်ားအား ၾသစေတးလ်ားသို႔လာရန္ ေခၚယူေရး
●	 သင္၏ဗီဇာဖ်က္သိမ္းျခင္း 

ဥပမာ- သင့္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကူညီေပးနုိင္သည္မွာ
●	 မိသားစုု ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 ဒုကၡသည္ႏွင့္လူသားျခင္းညႇာတာေထာက္ထားမႈ 

ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 မိသားစုု အၾကမ္းဖက္မႈအပါအ၀င္အိမ္ေထာင္ဖက္ 

ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 အလည္အပတ္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 နယူးဇီလန္ ႏိုုင္ငံသားမ်ားအတြက္ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 ေပါင္းကူး ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာပယ္ဖ်က္ျခင္းမ်ား
●	 ၾသစေၾတးလ် ႏိုုင္ငံသားခံယူျခင္း
●	 လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးဌာန၏ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုု ျပန္လည္ 

ဆန္းစစ္ျခင္း
●	 အကယ္၍သင့္မွာ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမရိွေသာ္

ေအာက္ပါေမးခြန္းမ်ားအတြက္ ကၩႏ္ုပ္တို႔ မကူညီႏိုင္ပါ။
●	 ေက်ာင္းသား ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာမ်ား
●	 အလုုပ္(သိုု႔)ကၽြမ္းက်င္မွဳဆိုင္ရာဗီဇာမ်ား
●	 စီးပြားေရး (သိုု႔) ရင္းႏီွးျမႈပ္ႏွံမႈ ဗီဇာမ်ား
●	 အျခားႏိုင္ငံမ်ားသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း ဗီဇာမ်ား 
●	 အကယ္၍ တစ္ေယာက္ေယာက္ကို ေခၚယူရန္စီစဥ္ေနသည္ကို 

ရပ္ဆိုင္းလိုပါက	



အကူအညီကုိ ကၽြႏု္ပ္ဘယ္လိုရႏိုင္ပါသလဲ။
ေအာက္ပါ Legal	Aid	NSW ရံုးမ်ားတြင္ ေရွ႕ေနႏွင့္ အခမဲ့ျဖင့္  
ေပါက္ၾကားမႈမရႇိပဲ ေတြ႔ဆံုရန္ ရက္ခ်ိန္း ယူႏိုင္ပါသည္-	

ဗဟုိ ဆဒ္နီဥပေဒဆုိုင္ရာ ကူညီမႈ႐ုံး (Sydney Legal Aid) 
323	Castlereagh	Street
Sydney	NSW	2000	
ဖုန္း	02	9219	5790	

Bankstown Legal Aid office
Level	8,	Civic	Tower
66-72	Rickard	Road
Bankstown	NSW	2200
ဖုန္း 02	9707	4555

Fairfield Legal Aid office 
Level	2,	25	Smart	Street
Fairfield	NSW	2165
ဖုန္း 02	9727	3777

ကၽြႏု္ပ္တို႔ေရွ႕ေနမ်ားမွ သင့္အား 
ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္လည္း ေတြ႔ဆံုႏိုင္ပါသည္-  
Auburn Diversity Services Inc
17	Macquarie	Road
Auburn	NSW	2144
ဖုန္း 02	8737	5500

Blacktown SydWest Multicultural Services   
Level	2,125	Main	Street
Blacktown	NSW	2148
ဖုန္း 02	9621	6633

Western Sydney Migrant Resource Centre 
108	Moore	Street
Liverpool	NSW	2170
ဖုန္း 02	8778	1200

LawAccess	NSW	သည္ အခမ့ဲဥပေဒအခ်က္အလက္မ်ားေပးျခင္း၊ 
အခ်ိဳ ႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ဥပေဒအၾကံဥာဏ္ႏွင့္ အျခားဝန္ေဆာင္မႈ 
မ်ားသုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးျခင္းတုိ႔ကုိေပးေသာ လုိင္းမွအကူအညီေပးသည့္ 
ဖုန္းလုိင္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ဖုန္း 1300 888 529 ကုိေခ ၚပါ၊ သ့ုိမဟုတ္	
www.lawaccess.nsw.gov.au	တြင္ၾကည့္ပါ။
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Legal Aid NSW တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း ဆိုင္ရာအၾကံေပး 
ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္း 
ဆိုင္ရာကိုယ္စားလွယ္မ်ား(သို႔)ကင္းလႊတ္ခြင့္ရေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ 

(MARN: 1278164, 9371699, 1462926, 0324627, 9361671, 
9368967, 1279330, 9576645, 1383899)
ဤပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ 
အေထြေထြလမ္းညႊန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအရာကို ဥပေဒအအၾကံျပဳခ်က္အျဖစ္ 
သင္မကိုးစားသင့္ပါ၊ ထို႔အတြက္ ေရွ႕ေနႏွင့္ေတြ႔ဆံုျပီး သင္၏အေျခအေနမ်ားကို 
ေဆြးေႏြးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

ဤအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပံုႏႇိပ္သည့္ကာလတြင္ မွန္ကန္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ 
ထိုအရာမ်ားသည္ ေျပာင္းသြားနုိင္ေပမည္။ ပိုမိုသိ႐ွိရန္ ဖုန္း 1300 888 529 
ျဖင္ ့LawAccess NSW သို႔ ဆက္သြယ္ ပါ။

© Legal Aid NSW. 
စာေစာင္မ်ားအား အြန္လိုင္းတြင ္www.legalaid.nsw.gov.au/
publications သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္- publications@legalaid.nsw.
gov.au ျဖင့္ မွာယူလိုက္ပါ။

This brochure is also available in: Arabic, Burmese,  
Simplified Chinese, Dari/Farsi, Indonesian, Thai, Tamil,  
and Vietnamese.
Legal Aid NSW ႏႇင့္ပတ္သက္ေသာထပ္ေလာင္းအ ေၾကာင္း အရာမ်ား

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ဖို႔ သင္အကူအညီလိုအပ္ပါသလား။
စကားျပန္ကုိ သင္လိုအပ္ပါက Translating and Interpreting 
Service (TIS National) သုိ႔ ဖုန္း 131 450  
ျဖင္ ့(9am – 5pm) တြင္ ဆက္သြယ္ျပီး Law Access NSW ကို 
ေခၚေပးရန္ေျပာပါ။  
နားမၾကားသို႔မဟုတ္ ေျပာဆိုဖို႔ သင့္မွာအခက္အခဲရိွပါက National 
Relay Service (NRS) အား ဖုန္း 133 677  ျဖင့္ဆက္သြယ္ျပီး  
LawAccess ကို ေတာင္းပါ၊ သုိ႔မဟုတ္ www.relayservice.
gov.au တြင္  ဝင္ၾကည့္ပါ။
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