အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔
အခ်က္အလက္စာရြက္

အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ကို Children’s Court က ကေလး တစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္ တစ္ေယာက္၏ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးမွာ
အႏၱရာယ္အလားအလာရွိလွ်င္ ခ်မွတ္ေပးပါသည္၊ သူတို႔အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ၿပီး မိဘေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌ လံုၿခံဳစြာ ေနႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။
ဤအမိန္႔၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္ကို အၿမဲတမ္းအားျဖင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္အတြက္ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈမ်ားကို
အၿမဲတမ္းလိုလိုပင္ ခ်မွတ္ေပးရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း အထူးရွားရွားပါးပါး အေျခအေနမ်ား၌ Department of Health and Human Services (ဌာန) သည္
အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ အရ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။
ဌာန၏ အတြင္းေရးမွဴးတြင္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအေပၚ အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ အရ မိဘမ်ား အပါအဝင္ အျခားလူမ်ားအား ဖယ္ရွား၍
အုပ္ထိန္းမႈဆိုင္ရာ တာဝန္ဝတၱရား ရွိပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ကေလးမ်ားႏွင့္လူငယ္လူရြယ္တ႔ႏ
ို ွင့္ပတ္သက္၍ မိဘမ်ား၌ သမားရိုးက်အားျဖင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရး
မ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား အားလံုး အတြင္းေရးမွဴးထံ၌ ရွိပါသည္။ အတြင္းေရးမွဴးသည္ ဤတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး
ဝန္ထမ္းမ်ားသို႔ လြအ
ဲ ပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။
အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ တစ္ရပ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို မတင္သြင္းမီ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းသည္ ကေလး
သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္၏ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ အဆိုျပဳမည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို မိဘမ်ား၊ ကေလး သို႔မဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္ႏွင့္ ၄င္းတို႔၏
ၾကည့္ရႈေစာင့္ေရွာက္ေပးသူတို႔ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပါလိမ့္မည္။ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းသည္ သက္ဆိုင္သည့္ အျခား အတတ္ပညာရွင္မ်ားထံမွ
အႀကံဥာဏ္ကိုလည္း ယူေကာင္းယူႏုိင္ပါသည္။

အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ တစ္ရပ္သည္ မည္မွ် ၾကာရွည္ခံပါသလဲ။
အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔သည္ ႏွစ္ ႏွစ္ၾကာရွည္ခံပါသည္။ အမိန္႔သည္ ကေလး အသက္ 18 ႏွစ္ျပည့္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေထာင္ျပဳလွ်င္ ၿပီးဆံုးမည္၊
မည္သည္က ဦးစြာျဖစ္လွ်င္ ၿပီးဆံုးမည္။ အကယ္၍ ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္ တစ္ေယာက္ အတြက္ အၿမဲတမ္း သိ႔မ
ု ဟုတ္ ေရရွည္ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူကို
ရွာမေတြ႔ခဲ့လွ်င္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ အထူး ရွားရွားပါးပါး အေျခအေနမ်ား၌ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးကို ရွာေနဆဲျဖစ္သည့္ကိစၥ၌ ဌာနသည္ အမိန႔္ကို သက္တမ္းတိုးေပးရန္
အတြက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ အကယ္၍ Children’s Court က သေဘာတူလွ်င္ အမိန္႔မွာ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ ႏွစ္ၾကာရွည္ခံပါလိမ့္မည္။ ၄င္းမွာ လိုအပ္လွ်င္ ကေလး
အသက္ 18 ႏွစ္ ျပည့္သည့္တိုင္ေအာင္အထိ ဌာနအေနျဖင့္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္တိုင္း Children’s Court သိ႔ျု ပန္လာ၍ အမိန္႔သက္တမ္းကို ဆက္လက္တိုးသြားႏုိင္ပါသည္။

ကေလးသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္ ေနထုိင္မည္နည္း။
အကယ္၍ ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္ တစ္ဦးသည္ Children’s Court က ၄င္း၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေနစဥ္အတြင္း အိမ္ျပင္ပ ေစာင့္ေရွာက္ေရး၌
ေနထုိင္လ်က္ရွိလွ်င္ သူတ႔သ
ို ည္ သာမန္အားျဖင့္ ၄င္းေနရာတြင္ပင္ အနည္းဆံုး အဆိုပါအခ်ိန္အေတာအတြင္း ေနရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားကို ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္၏ မိသားစု သိ႔မ
ု ဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ား အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွ ရွာေဖြပါသည္။ သင့္ေတာ္ေသာ
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ တစ္ဦးကို ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္၏ လက္ရွိ အသိင
ု ္းအဝိုင္းအတြင္း ရွာ၍မရႏုိင္သည့္ကိစၥ၌ ေမြးစားေစာင့္ေရွာက္ေရး ကဲ့သ႔ေ
ို သာ
အျခား အိမ္ျပင္ပ ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေနရာခ်ထားမႈကို ရွာရပါလိမ့္မည္။
မိသားစု အတူတူမွ ေမြးခ်င္းမ်ားက အိမ္ျပင္ပ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လိုအပ္သည့္အခါ ၄င္းတို႔အား အတူတကြ ထားရွိေပးရန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတိုင္းကို လုပ္ရပါသည္။

မိဘမ်ားသည္ သူတို႔၏ ကေလးႏွင့္အဆက္အသြယ္ လုပ္ႏုိင္ပါသလား။
မိမိတ႔၏
ို မိဘႏွင့္အေဝးတြင္ ႀကီးျပင္းလာရသည့္ ကေလးမ်ားႏွင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားသည္ သာမန္အားျဖင့္ မိမိတို႔၏ မိဘမ်ား၊ ေမြးခ်င္းမ်ားႏွင့္ သူတ႔အ
ို ေပၚ
အေရးႀကီးသည့္ အျခားလူမ်ားတိ႔ႏ
ု ွင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည့္ ဆက္ဆံေရးကို ရရွိရန္ အကူအညီရွာတတ္ၾကပါသည္။
ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနက ကေလး၏ အေကာင္းဆံုး အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား အေပၚ
အေျခခံ၍ ဆံုးျဖတ္ပါလိမ့္မည္။ ဆက္သြယ္ေရးကို စီစဥ္ရန္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လက္ရွိ အစီအစဥ္ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ပိုမိုသိရွိရန္ ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္၏
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းႏွင့္ စကားေျပာဆိုပါ။

ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းသည္ ဘာကိုလုပ္ပါသလဲ။
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းသည္ ကေလး၏ အမႈကိစၥအစီအစဥ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိသည္။

အမႈကိစၥအစီအစဥ္ကို ႏွစ္စဥ္ သိ႔မ
ု ဟုတ္ လိုအပ္လွ်င္ မၾကာခဏ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး မိသားစုမ်ားအား ပါဝင္ပတ္သက္ရန္ အားေပးတိုက္တြန္းပါသည္။ ကေလးသူငယ္
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဌာနသည္ အစီအစဥ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈေပးမည္ျဖစ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ ေသခ်ာေစ
ပါမည္။

အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ တစ္ရပ္ကို ေျပာင္း (ေျပာင္းလဲ) သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဖ်က္သိမ္း (ပယ္ဖ်က္)
ႏိုင္ပါသလား။
အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန္႔ တစ္ရပ္ကို ဖ်က္သိမ္းရန္ အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို Children’s Court သိ႔ု ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္၊ မိဘ
သိ႔မ
ု ဟုတ္ ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္းက အကယ္၍ ေလွ်ာက္ထားသူသည္ ကေလးမွာ အႏၱရာယ္တြင္း မက်ေရာက္ေတာ့ဟု ယံုၾကည္လွ်င္
တင္သြင္းႏုိင္ပါသည္။ အမိန္႔ကို ဖ်က္သိမ္းရန္အတြက္ Children’s Court အေနျဖင့္ ကေလး သိ႔မ
ု ဟုတ္ လူငယ္လူရြယ္မွာ မိသားစု ထိန္းသိမ္းထားေရး အမိန႔္ အရ
ျဖစ္ေစ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဌာန၏ အကူအညီ မပါပဲျဖစ္ေစ လံုၿခံဳစြာ အိမ္ျပန္ႏိုင္ေၾကာင္း လက္ခံယံုၾကည္ရမည္။
အထူး ရွားရွားပါးပါး အေျခအေနမ်ား၌ ဌာနသည္ မိဘမွာ အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး ေအာက္ရွိ ကေလးအတြက္ မိဘအုပ္ထိန္းမႈ တာဝန္ အျပည့္အဝကို
ျပန္လည္ယူႏုိင္သည့္အေနအထားတြင္ရွိေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ အမိန္႔ကို Children’s Court ၌ မိသားစု ထိန္းသိမ္းထားေရး အမိန္႔သ႔ို ေျပာင္းလဲရန္
အတြက္ စီစဥ္ေပးႏုိင္ပါသည္။ ၄င္းမွာ အထူးရွားရွားပါးပါး အေျခအေနမ်ား တည္ရွိမွသာလွ်င္ ျဖစ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဌာနသည္
သင္ႏွင့္အတူတကြ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရးဆီသို႔ လုပ္ကိုင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ မိဘသည္ ၄င္းတို႔၏ ကေလးကို ေမြးစားရန္ စြန႔လ
္ ြတ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳၿပီးေနာက္ သေဘာတူခဲ့လွ်င္ ၄င္းကို စီစဥ္ေပးႏုိင္သည္၊ ၄င္းအျပင္
Children’s Court ၌ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန႔သ
္ ည္ County Court က ေမြးစားရန္အမိန္႔ကို ခ်မွတ္သည့္အခါ အဆံုးသတ္ပါမည္။

တရားရံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္သည္ကို အကယ္၍ ကြ်ႏု္ပ္ သေဘာမတူလွ်င္ ဘာျဖစ္မည္နည္း။
အကယ္၍ သင္သည္ အတြင္းေရးမွဴး ေစာင့္ေရွာက္ေရး အမိန႔္ တစ္ရပ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာကို သေဘာမတူလွ်င္ သင္သည္ ၄င္းကို Children's Court ၌ ကန္႔ကြက္
ႏိုင္သည္။ အကယ္၍ Children's Court ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မမွ်တဟု သင္ ထင္ျမင္လွ်င္ သင့္တြင္ County Court သိ႔အ
ု ယူခံဝင္ခြင့္ရွိသည္။ ၄င္းကို အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီး
တစ္လ အတြင္း သင္ အယူခံဝင္ရမည္။ အယူခံ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံမ်ားကို သင္ႏွင့္အနီးဆံုး Children's Court, Magistrate's Court သို႔မဟုတ္ County Court တိ႔မ
ု ွ
ရရွိႏုိင္ပါသည္။
အကယ္၍ သင္သည္ Children's Court ၌ ေလွ်ာက္လႊာကို ကန္႔ကြက္ရန္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ Children's Court ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အယူခံဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္လွ်င္
ေရွ႕ေနတစ္ဦး၏ အကူအညီကို ေတာင္းခံရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။

မိဘမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာမွ ဥပေဒ အႀကံဥာဏ္ကို ရရွိႏုိင္ပါသလဲ။
ဥပေဒဆိုင္ရာ အကူအညီႏွင့္ပတ္သက္၍ စံုစမ္းမႈမ်ားကို ေအာက္ပါတို႔ထံ လုပ္ႏုိင္ပါသည္•

တရားရံုးတြင္ ၄င္းတို႔အား ကိုယ္စားျပဳေပးမည့္ ေရွ႕ေန

•

ေဒသတြင္းရွိ ေရွ႕ေနတစ္ဦး (Yellow Pages ရွိ ‘Solicitors’ ေအာက္၌ ေဖာ္ျပထားသည္)

•

Victoria Legal Aid, မဲလ္ဘုန္း ဖုန္းနံပါတ္ 1300 792 387

•

Law Institute of Victoria, ဖုန္းနံပါတ္ (03) 9607 9311

•

Victorian Aboriginal Legal Service Co-op Ltd, ဖုန္းနံပါတ္ 1800 064 865

•

Aboriginal Family Violence Prevention & Legal Service Victoria, ဖုန္းနံပါတ္ 1800 105 303

•

ေဒသတြင္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း ဥပေဒဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဆက္သယ
ြ ္ရမည့္သူ အခ်က္အလက္မ်ား
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္း၏ အမည္- _______________________________________
ကေလးသူငယ္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး ဝန္ထမ္း၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္- _______________________________________
ေဒသတြင္း Department of Health and Human Services ရံုးအား ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္- _________________________________
ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင့္ေဒသတြင္းရွိ Department of Health and Human Services ရံုးကို ဆက္သြယ္ပါ။
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ဤထုတ္ေဝစာေစာင္ကို မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိသူမ်ားအတြက္ ရရွိႏင
ို ္ေသာပံုစံျဖင့္ လက္ခံရယူရန္ အီးေမးလ္- cpmanual@dhhs.vic.gov.au ကိုပ႔ပ
ို ါ။
အမွတ္ 1 Treasury Place, Melbourne တြင္တည္ရွိသည့္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အစိုးရမွ ခြင့္ျပဳၿပီးထုတ္ေဝသည္။
© ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၊ Department of Health and Human Services ဇြန္လ 2016 ခုႏွစ္
ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.dhs.vic.gov.au တြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
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