တ ၢ်ကဒူးကဒ ၢ်အလ ံာ်တက ံာ်
www.ibac.vic.gov.au

လံ ံာ်တက ံာ်တခါအံံၤသံက ံာ်တ ံာ်သံက ံာ်အကါဒ ံာ်ဘ ံာ်ဃးနတ က
ံာ် ဒူးကဒ ့ၣ်န ့ၣ်လံၤ. နတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤ မံၤစ ံၤပံၤလ တ ံာ်က ဆ တ ံာ်မ ံာ်တ ံာ်က ဘ ံာ် ခဆ တ ံာ်ဒံာ်လ ံာ်န ံာ်လံၤ.
သန ံာ်ကတ ံာ်အံံၤမံၤစ ံၤစ ံာ်ကး လ တ ံာ်ကဃုသ ံာ်ညါတ ံာ်ဂ ံာ်လ အဒ ံာ် တဖ ံာ်ဒး တ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံးအ ံာ်ကဘ ံာ်ဒး တ ံာ်ဖံး
မံၤတ ံာ်လ အတဘ ံာ်အတ ံာ်လံၤပ ံံၤတဖ ံာ်လ အအ ံာ်လ တ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤလ အဘ ံာ်ထဒး ကမ ံာ်န ံာ်လံၤ. ဖနမ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်အါထ ံာ် တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤ န ံာ်,ပကဆးက းနံၤလံၤ.

တခ းမံၤတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါအခါ

•

တ ံာ်န ံာ်ပ ံာ် မ ံာ် IBAC ဃထံသ ံာ်ညါမတံၤသဒးတသလ ံာ် ဒးသမံသမး

လံ ံာ်ပရ ခဖ လံ ံာ်တ း GPO Box 24234 Melbourne Vic 3001

ဘ ံာ်မ ံာ်ပကကရ အဘ ံာ်တခါလ အအ ံာ်လ ဘံးထရံယါအပံၤလ တ ံာ်ကဆးက းအံၤလ နတ ံာ်

Email

info@ibac.vic.gov.au

ဖးစံာ်-

(03) 8635 6444.

ဘ ံာ်ယ ံာ်ဘ ံာ်ဘတဖ ံာ်အဂ ံာ်န ံာ်ဧါ.

•

သ ံာ်ညါနဒ ံာ်ထံထံဆူးဆူးလ နတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်မ ံာ်အဘ ံာ်ဃးဒးမတံၤလ ံာ်ဒးမ ံာ်မနုံၤလ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.

•

န ံာ်ပ ံာ်နတ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်သဒ အတ ံာ်ဃုထ တဖ ံာ်ဒ းတ ံာ်လ အကကထ ံာ်ဒးန
တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.

•

ဖနမ ံာ်တ ံာ်ထ ံာ်လံတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်အံံၤဆကရ အဂံၤတခါအခါ,၀ံသးစံၤတထ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်
တခါအံံၤန ံာ်တက ံာ်.

•

ဆ ဘ ံာ်လံ ံာ်တက ံာ်တခါအံံၤဆ-

ဖနမ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တ ံာ်လ ပံၤအဂံၤတဂံၤအလ ံာ်န ံာ်, နကဘ ံာ်အ ံာ်ဒးအ၀သ ံာ်
အတ ံာ်ပ လ အကးလံၤအသးတခ းမံၤပံၤ၀ဒ ံာ်လံ ံာ်တက ံာ်တခါအံံၤ (က ံာ် ဘ ံာ်လံ ံာ်ရ ံာ်ထံး A)
တခါအံံၤတက ံာ်.

တ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်အ ံာ်သဒ

မ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်မံၤစ ံၤဧါ.
ဖနမ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်မံၤစ ံၤလ တ ံာ်ကမံၤပံၤလံ ံာ်တက ံာ်ဒတခါအံံၤန ံာ်,၀ံသးစံၤကးဘ ံာ်ပံၤလ 1300 735
135 န ံာ်တက ံာ်.

တ ံာ်မံၤစ ံၤအတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤတဖ ံာ်လ ပံၤလ အန ံာ်တအ ,တ ံာ်န ံာ်ဟမတမ ံာ်တ ံာ်သစံးသ
ကတံၤအတ ံာ်ဟးဂ ံာ်ဟးဂံၤတဖ ံာ်န ံာ်လံၤ.

•

735 135 တက ံာ်.

•

IBAC ရ ံာ်က ံၤပ ဆ ၀ဒ ံာ်နန ံာ်တဂံၤအတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလံၤ တံ ံာ်လံၤဆးဒး လ
အလံၤတ ံာ်လံၤလံၤဒးတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သလ အဘ ံာ်ထဘ ံာ်ဃးန ံာ်လံၤ. ဖနမ ံာ်မံၤ တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါဒး
IBAC မ ံာ်ဆ တ ံာ်လံၤ၀ဒ ံာ်လ တ ံာ်ကဆ ဃံၤနတ ံာ်က

ဆကရ အ၀န ံာ်လ အတ ံာ်ပည ံာ်တဖ ံာ်မ ံာ်၀တ ံာ်ကဃ ့ၣ်လီၤဘှါလီၤလံၤနတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်န ံာ်လံၤ.
လ တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤဆညါဘ ံာ်ဃးမ ံာ် IBAC ဟံးဖ ံာ်သ၀ဒ ံာ် နန ံာ်တဂံၤအတ ံာ်ဂ ံာ်
တ ံာ်က ံၤတဖ ံာ်ဒလ
ံာ်
ံာ်အဂ ံာ်,၀ံသးစံၤဖးဘ ံာ် နတ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်အ ံာ်သဒ လံ ံာ်တ ံာ်
ကးအသးအတ ံာ်နံၤဖးလ အအ ံာ်လ ပပ ံာ်ယံၤဘ းစသန www.ibac.vic.gov.auအလံၤန ံာ်တက ံာ်.

မ ံာ်တ ံာ်ကမံၤပံၤလံ ံာ်တက ံာ်ဒတခါအံံၤဒံာ်လ ံာ်

Speak and Listen အပံၤသတ ့ၣ်တဖ ံာ်ကးဘ ံာ်လတစဆ 1800 555 727 မ ံာ်၀ံံၤသံက ံာ်ဘ ံာ်
လ တ ံာ်ကဆးက း၀ဒ ံာ် 1300 735 135 န ံာ်တက ံာ်

•

အထ ံာ်နးအတ ံာ်ဆ ဃံၤဆညါတခါအပံၤသတ ံာ်တဖ ံာ်ဘ းစအသးဒး National Relay Service
ဒး သံက ံာ်ဘ ံာ်လ တ ံာ်ကဆးက းဒး 1300 735 135 န ံာ်တက ံာ်.

ဒးကဒ ံာ်ဆကရ အဂံၤတခါအခါန ံာ်,တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ နဟ ံာ်ထ ံာ်အံၤဆ IBAC တဖ ံာ်,
ဃု ံာ်ဒးနန ံာ်ကစ ံာ်အတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤတဖ ံာ်န ံာ်, ပကဆ န ံာ်အံၤ

TTY အပံၤသတ ံာ်တဖ ံာ်ကးလံၤလတစဆ 1800 555 677 မ ံာ်၀ံံၤဃန ံာ် လ တ ံာ်ကဆးက းန ံာ်ဒး 1300

တ ံာ်မံၤစ ံၤအတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤတဖ ံာ်လ ပံၤလ အလ ံာ်ဘ ံာ်ပံၤကတံၤက းထံတ ံာ်တဂံၤ
မတမ ံာ်ပံၤက းထံတ ံာ်တဖ ံာ်
လံ ံာ်တက ံာ်ဒတခါအံံၤအ ံာ်၀ဒ ံာ်လ က ံာ်လ အအါန ံာ် 20က ့ၣ် လ ပပ ံာ်ယံၤဘ းစ
www.ibac.vic.gov.au/mylanguage အလံၤန ံာ်လံၤ.
တ ံာ်က းထံဒးတ ံာ်ကတံၤက းထံအတ ံာ်မံၤစ ံၤ (TIS) အ ံာ်ဒးပံၤကတံၤက းထံ တ ံာ်တဖ ံာ် လ
အမံၤတ ံာ်လ အအါန ံာ်က ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်ဒးက ံာ်အဒဖ 120 န ံာ်လံၤ.

•

၀ံသးစံၤစးက ံးထုးထ ံာ်အံၤရရဖ,ခဖ တ ံာ်သစ ံၤဘအထံဂံၤမတမ ံာ်အလါတက ံာ်

•

၀ံသးစံၤဖးဘ ံာ်တ ံာ်သံက ံာ်တဖ ံာ်လံၤတံ ံာ်လံၤဆးတက ံာ်.

•

ဟ ံာ်ဘ ံာ်လံ ံာ်တလံ ံာ်မတခါလ ံာ်လ ံာ်အလံ ံာ်ကးဒ းတဖ ံာ်လ တ ံာ်ကဆ ံာ်ထတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ အအ ံာ်
လ နတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ် အပံၤ န ံာ်တက ံာ်. တဘ ံာ်ဟ ံာ်၀ ဒ ံာ်လံ ံာ်အဂံ ံာ်ခ ံာ်ထံးတဘ ံာ်န ံာ်တဂံၤ.

လ တ ံာ် ကသတ ံာ်မံၤစ ံၤအတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤတခါအံံၤအဂ ံာ်၀ံသးစံၤကးဘ ံာ်လ တစတခါခါလ အမ ံာ်-

•

IBAC လ 1300 735 135, မတမ ံာ်

•

လံၤလံၤဆ TIS လ 131 450 န ံာ်တက ံာ်.

လ တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤဆညါအဂ ံာ်
၀ံသးစံၤဖးဘ ံာ် Reporting corruption and misconduct information sheet , အ ံာ်၀ဒ ံာ်ဖ
www.ibac.vic.gov.au.

အက ံာ် A – နဂ ံာ်နက ျိၤတဖ ံာ်
1. မ ံာ်နအ ံာ်ဒိးမျိၤတ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါလ တပ ့ၣ်ဖ ှါနမံီၤနသ ့ၣ်ဘ တ
့ၣ် ခါဧါ.

7. မ ံာ်ခါ

နမံၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါလ တအ ံာ်ဒးတ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်မံံၤဘ ံာ်န ံာ်သလံၤ. တ ံာ်

☐ ပ ံာ်မု ံာ်

တပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်ဃု ံာ်မံံၤသ ံာ်ဆ IBAC န ံာ်ဒသဒ ပံၤလ ပက ဆးက းနံၤလ တ ံာ်ကမံၤ
န ံာ်အါထ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤဆညါမတမ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်သကးတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်ဖနမ ံာ်ဆးက း
ပံၤအခါန ံာ်လံၤ.

☐ ပ ံာ်ခါ
☐ န ံာ်ကစ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်အသး (၀ံသးစံၤတဖ ါလံၤတံ ံာ်)-

☐ မ ံာ် လျိၤဘ ံာ်ဆ Q15 ☐ တမ ံာ် လျိၤဘ ံာ်ဆ Q2
☐ တအ ံာ်ဒးတဘ ံာ်

2. နမျိၤ
မျိၤ

8. အဘရက ံာ်န ံာ်မတမ ံာ်ထရိးပ ံာ်လ ံာ်က ျိၤအကိးဖဧါ.
☐ တမ ံာ်ဘ ံာ်

မျိၤအခ ံာ်သိး

☐ မ ံာ်,မ ံာ်ထလံံၤအဘရံက ံာ်န ံာ်
☐ ထရးတံာ်ပ ံာ်လ ံာ်က ံၤကး

ဟ ံာ်ဖဃဖအမျိၤ(မျိၤအကတ ံာ်)

☐မ ံာ် အဘရံက ံာ်န ံာ်ဒးထရးတံာ်ပ ံာ်လ ံာ်က ံၤကးဖခံခါလ ံာ်
☐ တအ ံာ်ဒးတဘ ံာ်

3. ဘ ံာ်ဃိးဒိးတ ံာ်ဂ ံာ်တခါအျိၤမ ံာ်နတ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်လတ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်ဆ IBAC

9. တ ံာ်ဆိးက ိးအဂ ံာ်န ံာ်ဂ ံာ်တဖ ံာ်

အအ ံာ်ဧါ.

၀ံသးစံၤဟ ံာ်ဘ ံာ်အစံၤကတ ံာ်တခါတက ံာ်.

☐ မ ံာ်

☐ တမ ံာ်

အမလံာ်အန ံာ်ဂ ံာ်

မ ံာ်စိးလ မ ံာ်န ံာ်, ၀သိးစျိၤဟ ံာ်ဘ ံာ်န IBAC န ံာ်ဂ ံာ်ဘ ံာ်ထ (reference number)
လ လ ံာ်အျိၤဒိးလျိၤဘ ံာ်ဆ Q29 တက ံာ်
လတစန ံာ်ဂ ံာ်

4. မ ံာ်နသိးန ံာ်အ ံာ်၀ဒ ံာ် 18 ဆအဖလ ံာ်တဂျိၤဧါ.
☐ မ ံာ်

☐ တမ ံာ်

5. မ ံာ်နကတျိၤက ံာ်တခါလ အအါန ံာ်ဒိးအိးကလိးအက ံာ်လ နဟ ံာ်ဧါ.
☐ မ ံာ်

☐ တမ ံာ်

တ ံာ်ဆ ဃျိၤလ ံာ်ပရ အန ံာ်ဂ ံာ်
ယနံး,ဟံ ံာ်အန ံာ်ဂံ ံာ်ဒးက အမံံၤ
(မတမ ံာ် PO Box, RMB, RRB)

ဖမ ံာ်စံးလ မ ံာ်န ံာ်, က ံာ်လ နဘ ံာ်သ ံာ်ဘ ံာ်သးအံၤန ံာ်မ ံာ်မနုံၤလ .ံာ်

၀ ံာ်,တ ံာ်လ ံာ်က၀ံၤ
လံ ံာ်ပရ တ းအဟ ံာ်က၀ံၤအန ံာ်ဂံ ံာ်

မ ံာ်နလ ံာ်ဘ ံာ်ပျိၤကတျိၤက ိးထတ ံာ်မတမ ံာ်ပျိၤက ိးထတ ံာ်လ တ ံာ်ကဆိးက ိးဃ ံာ်ဒိး

က ံာ်စ ံာ်

IBAC န ံာ်ဧါ.
☐ မ ံာ်

-

ထံက ံာ်

☐ တမ ံာ်

6. မ ံာ်နလ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ဆိးက ိးဆိးက အတ ံာ်မျိၤစ ျိၤတခါဧါ.
☐ မ ံာ်

☐ တမ ံာ်

ဖမ ံာ်စံးလ မ ံာ်န ံာ်,၀ံသးစံၤပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်တ ံာ်မံၤစ ံၤလ နလ ံာ်ဘ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.

က ျိၤက ံာ်အဂျိၤကတ ံာ်လ တ ံာ်ကဆိးက ိးနျိၤမ ံာ်မနျိၤလ ံာ်.
☐ အံမလံာ်

☐ လတစ

☐ လံ ံာ်ပရ

အက ံာ် B – နတ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်
10. မ ံာ်နမျိၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါအျိၤလ ပျိၤအဂျိၤတဂျိၤအခ ံာ်စိးဧါ.
နမံၤတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်လ ပံၤအဂံၤတဂံၤအခ ံာ်စးန ံာ်သလံၤ. သန ံာ်က,
နကလ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်အု ံာ်သးလ ပံၤတဂံၤလ အကခ ံာ်စးန ံာ်အံၤန ံာ်သ ံာ်ညါဘ ံာ်ဃးန
တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်ဒးဟ ံာ်စဟ ံာ်ကမံၤနံၤလ နကဖံးမံၤတ ံာ်လ အ၀သ ံာ်အလ ံာ်န ံာ်လံၤ.

☐ မ ံာ် လဘ ံာ်ဆ Q11

တ ၢ်ကဆ လ ၢ်ပရ အလ ၢ်
ယနံူး,ဟံ ့ၣ်န ့ၣ်ဂံ ့ၣ်ဒူးက အမံီၤ
(မတမ ့ၣ် PO Box, RMB,

☐ တမ ံာ် လျိၤဘ ဆ
ံာ် Q15

RRB)
၀့ၢ် ့ၣ်,က၀့ၢ်ီၤဒ

11. မ ံာ်ပီၤတဂျိၤအျိၤသ ံာ်ညါ၀ဒလ နမျိၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါ
အျိၤလ အ၀သ ံာ်အလ ံာ်န ံာ်ဧါ.

လံ ့ၣ်ပရ တ ူးန ့ၣ်ဂံ ့ၣ်

ဖနမ ံာ်ကမံၤတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်လ ပံၤအဂံၤတဂံၤအလ ံာ်န ံာ်,နကဘ ံာ်အ ံာ်ဒးအ၀သ ံာ်အ

က ့ၣ်စ ့ၣ်

လံ ံာ်ဟ ံာ်တ ံာ်ပ လ အကးအသးတဘ ံာ်လံၤ. IBAC

-

ကမံၤတ ံာ်ဆးက းဒးနံၤလ တ ံာ်ကတသကးတ ံာ်အ ံာ်လံၤဟ ံာ်တ ံာ်ပ အတ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်

ထံက ့ၣ်

တဖ ံာ်အဂ ံာ်န ံာ်လံၤ.

☐ မ ံာ်

☐ တမ ံာ်

12. မ ံာ်စိးလ မ ံာ်န ံာ် လျိၤဘ ံာ်ဆတ ံာ်သက ံာ် 10 ဒိး 11,၀သိးစျိၤဟ ံာ်ဘ ံာ်
တ ံာ်ဂ ံာ်လျိၤတ ံာ်လ အဘ ံာ်ဃိးဒိးပျိၤတဂျိၤလ နမျိၤန ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ လ
ံာ် အ
၀ဒ ံာ်အလ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.
မံၤခ ၢ်ထူး

13. မ ံာ်နဘ ံာ်ထဘ ံာ်ဃိးလ ံာ်နသိးဒိးပျိၤလ အကတ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ် ကဒိးကဒ ံာ်
တဂျိၤန ံာ်ဒလ
ံာ်
ံာ်.
☐ ပံၤက ံာ်ထကဟုကယ ံာ်လု ံာ်ဒ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်လ အဖးသစး
☐ ဟံ ံာ်ဖဃဖ,တံံၤသကးမတမ ံာ်ပံၤမံၤဃု ံာ်သကးတ ံာ်
☐ ပံၤကတံၤခးတ ံာ်လ အဖးသစး (အဒ,
ပ ံာ်ရ,ပံၤဂ ံာ်၀အပံၤမံၤတ ံာ်ဖ,အဂံၤဆညါ)
☐ တံံၤသကးလ တ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤအပံၤ

မံၤအခ ၢ်သူး

☐ အဂံၤ(၀ံသးစံၤတဖ ါလံၤတံ ံာ်)-

ဟ ၢ်ဖိဃဖိအမံၤ(မံၤအကတ ၢ်)
14. ၀သိးစျိၤရပိးဘ ံာ်မနျိၤအဃနမျိၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါအျိၤ လ ပျိၤ
အဂျိၤတဂျိၤအခ စ
ံာ် ိးလ ံာ်.
၀ံသးစံၤဟ ံာ်ထ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်က ံၤက ံာ်အစံၤကတ ံာ်တဘလ တ ံာ်ကဆးက း၀ဒ ံာ်ပံၤတ
ဂံၤန ံာ်တက ံာ်.

အမလၢ်

လတဲစန
ိ ၢ်ဂ ၢ်

15. မ ံာ်ဘိးထရယါအပဒ ံာ်အ၀ျိၤဒ ိးမတမ ံာ်ပဒ ံာ်အကရ ဖလ ံာ်တခါလ နကမျိၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ န
ံာ် ံာ်လ ံာ်.
☐ ဘံးထရံယါပ ံၤက ံာ် (ပ ံာ်ဃု ံာ်တ ံာ်ဒသဒ အတ ံာ်မံၤစ ံၤအတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤအပဒ ံာ်တဖ ံာ်, ပ ံၤက ံာ်ပဒ ံာ်တဖ ံာ်,တ ံာ်ဒုးဃ ံာ်အပဒ ံာ်တဖ ံာ်,တ ံာ်မံၤအါထ ံာ်ဒးပံၤမံၤတ ံာ်ဖအ၀ံၤဒ)
☐ဘ ံာ်ဒ ံာ်ကရ ဖ
☐ က ံာ်စ ံာ်ပဒ ံာ်အ၀ံၤက ံၤ, ကရ
☐ စံ ံာ်ည ံာ်က ံာ်မတမ ံာ်က ံာ်မ ံာ်စံ ည
ံာ်
ံာ်က ံာ်
☐ က ံာ်ကးကရ
☐ ကမ ံာ်တ ံာ်ဆါဟံ ံာ်
☐ က ံာ်စ ံာ်တံၤဖု ံာ်မတမ ံာ်တံၤထအက
☐ အဂီၤ(၀့ၢ်ံသူးစီၤတဖ ှါလီၤတံ ့ၣ်

16. ဘ ံာ်ဃိးဒိးတ ံာ်ဂ ံာ်တခါအျိၤမ ံာ်နတ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်ဆကရ အဂျိၤတခါဖအပျိၤက ံာ်န ံာ်ဧါ.
☐ မ ံာ် လံၤဘ ံာ်ဆ Q17

☐ တမ ံာ် လံၤဘ ံာ်ဆ Q18

17. မ ံာ်နကဒိးကဒ ံာ်တ ံာ်ဆကရ ဖလ ံာ်တခါအအ လ
ံာ်
ံာ်,မ ံာ်နတ ံာ်ထ တ
ံာ်
ံာ် အခါဖလ ဒ
ံာ် ိးအစ ဟထ ံာ်တ ံာ်ဒံာ်လ ံာ်.
ံာ်ကဒိးကဒ လ
၀ံသးစံၤဟ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ရပးကးဖ ံာ်တစးဒးထ နု ံာ်လံၤဃု ံာ်လံ ံာ်လ တ ံာ်ဆ န ံာ်အံၤလ အဘ ံာ်ထဘ ံာ်ဃးတခါလ ံာ်လ ံာ်အလံ ံာ်ကးဒးတဖ ံာ်တက ံာ်.

18. ၀သိးစျိၤဟ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်လျိၤတ ံာ်ဘ ံာ်ဃိးဒိးနတ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တက ံာ်.
ပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်တ ံာ်ဖံးမံၤတ ံာ်လ အတတတတတ ံာ်မတမ ံာ်ပ ံၤက ံာ်အတ ံာ်ဖံးမံၤတ ံာ်လ အတလံၤတဃ ံာ်လ နန ံာ်လ အကထ ံာ်တ ံာ်အသးလံၤတံ ံာ်လံၤဆးတက ံာ်. ပ ့ၣ်ဃု ံာ်ပံၤသ ံာ်တ
ဖ ံာ်အမံံၤ,အလ ံာ်အလံၤဖမ ံာ်သ ံာ်ညါအခါဒးတ ံာ်ကရ ကရလ အပ ဃ
့ၣ် ု ံာ်တဖ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.

19. တ ံာ်ဖိးတ ံာ်မျိၤတခါန ံာ်အကထ ံာ်တ ံာ်အသိးဖလ ံာ်.
ဖနမ ံာ်တသ ံာ်ညါ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ဆ ကတ ံာ်မတမ ံာ်မု ံာ်နံံၤလံၤတံ ံာ်လံၤဆးဘ ံာ်ဒး,၀ံသးစံၤဟ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ဆ ကတ ံာ်အယ ံာ်အတ ံာ်ဒးတယ ံာ်လ အဒမ ံာ်ဒံာ်သး လါယနံၤအါရံံၤ 2013 န တ
ံာ် က ံာ်.
ဖတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤအံံၤမ ံာ်ကထ ံာ်အသးလ အအါန ံာ်တဘ န ံာ်၀ံသးစံၤရ ံာ်လံၤတ ံာ်ဆ ကတ ံာ်အယ ံာ်အတ ံာ်ဒးတယ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.

20. တ ံာ်ဖိးတ ံာ်မျိၤလ နတ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါန ံာ်မ ံာ်အကထ ံာ်တ ံာ်အသိးလ အပျိၤက ံာ် 12 လါန ံာ်ဧါ.
☐မ ံာ် လျိၤဘ ံာ်ဆ Q21

☐တမ ံာ် လျိၤဘ ံာ်ဆ Q22

21. ၀သိးစျိၤရပိးလ ဘ ံာ်မနျိၤအဃနတမျိၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါအျိၤဆ IBAC အအ ံာ်ဆဆလ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.
ပန ံာ်ပ ံာ်၀ဒ ံာ်လ ဘ ံာ်သ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်ကအ ံာ်၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကထုးဃ ံာ်တ ံာ်ဆ ကတ ံာ်လ တ ံာ်ကမံၤတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်ဆ IBAC အအ ံာ်န ံာ် လံၤ. တ ံာ်အံံၤမံၤစ ံၤပံၤလ တ ံာ်ကသမံ
သမးနတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်ဖနရပးတ ံာ်ဂ ံာ်လ ဘ ံာ်မနုံၤအဃတ ံာ်ထုးဃ ံာ်တ ံာ်ဆ ကတ ံာ်လ အယံ ဒ
ံာ် ံာ်န ံာ် 12 လါလ ံာ်မ ံာ်သအခါန ံာ်လံၤ.

22. တ ံာ်မျိၤအသိးန ံာ်မ ံာ်အကထ ံာ်တ ံာ်လ တ ံာ်လ ံာ်ဖလ ံာ်.
ဟ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်လ ံာ်တ ံာ်က (တဖ ံာ်)လ အပ ဃ
့ၣ် ု ံာ်က၀ံၤဒ,၀ ံာ်ဒးတ ံာ်လ ံာ်တ ံာ်က အန ံာ်ဂံ ံာ်မတမ ံာ်တ ံာ်လ ံာ်အမံံၤဖမ ံာ်သ ံာ်ညါအခါတက ံာ်.
အဒ- West Smithtown ပ ံၤက ံာ်သန, 49 Main Street, Smithtown.

23. မ ံာ်နအ ံာ်ဒိးတ ံာ်ဂ ံာ်လျိၤတ ံာ်လျိၤဆိးအဂျိၤတခါလ ံာ်လ ံာ်လ နအ ံာ်ဒိးဟ ထ
ံာ်
ံာ်အျိၤဧါ.
အဒ-စရအန ံာ်ဂံ ံာ်တဖ ံာ်, ပ ံၤက ံာ်အတ ံာ်ပန ံာ်အန ံာ်ဂံ ံာ်, သလ ံာ်တ ံာ် ဆးလံၤဃ ံာ်မံံၤအန ံာ်ဂံ ံာ်, အဂံၤတဖ ံာ်န ံာ်လံၤ.

24. မ ံာ်နအ ံာ်ဒိးအမလံာ်,တ ံာ်ဂျိၤတဖ ,ံာ် တ ံာ်ဂျိၤမတဖ ံာ်မတမ ံာ်လ ံာ်တလ မ
ံာ် လ အဂျိၤတဖ လ
ံာ် အကဆ ံာ်ထတ ံာ်န ံာ်ဧါ.
☐ မ ံာ်

☐ တမ ံာ်

ဖမ ံာ်စံးလ မ ံာ်န ံာ်, ၀ံသးစံၤဘ းစမတမ ံာ်ထ နု ံာ်ဃု ံာ်လံ ံာ်ကး ဒးတ ဖ ံာ်(တဘ ံာ်မ ံာ်လံ ံာ်န ့ၣ်က ့ၣ်တဘ ့ၣ်န ံာ်ဘ ံာ်). လ က အဂံၤတဘ,ဖနမ ံာ်ဟ ံာ်တ ံာ်လံတ ံာ် ဆးက းလံၤတံ ံာ်လံၤ
ဆးတဖ ံာ်န ံာ် IBAC ကဆးက းနံၤလ တ ံာ်ကဃန ံာ်တ ံာ်သ ံာ်တဖ ံာ်အံၤံ န ံာ်လံၤ.

25. တ ံာ်မျိၤအသိးလ နတ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါအျိၤမ ံာ်အမျိၤဘ ံာ်ဒ ဘ ံာ်ထိးတ ံာ်တ ံာ်ဒံာ်လ ံာ်.
အဒ, တ ံာ်ဘ ံာ်ဒဘ ံာ်ထးံ ,က ံာ်စ,န ံာ်တဂံၤမတမ ံာ်စ ံာ်နံၤတ ံာ်ဂ ံာ်အတ ံာ်ဟါမ ံာ်ဟါမ ံာ်

26. မ ံာ်ပျိၤတဂျိၤဂျိၤထ ံာ်ထတ ံာ်မျိၤအသိးတခါအျိၤဧါ.
☐မ ံာ်

☐တမ ံာ်

ပျိၤအ ံာ်သိးအဂ ံာ်အက ျိၤတဖ ံာ်
ကးလံၤပံၤအု ံာ်သးတဖ ံာ်အမံံၤမတမ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါတခါလ ံာ်လ ံာ်လ နန ံာ်လ အ၀သ ံာ်သ ံာ်ညါမတမ ံာ်ထံ ံာ်၀ဒ ံာ်တဖ ံာ်န ံာ်တက ံာ်.

27. မ ံာ်နအ ံာ်၀ဒ ဒ
ံာ် ိးတ ံာ်ဂ ံာ်အဂျိၤတမျိၤမျိၤလ နအ ံာ်ဒိးတဘ ံာ်ပျိၤဘ ံာ်ဃိးနန ံာ် တဂျိၤတ ံာ်အ သ
ံာ် ိးလ အဘ ံာ်ထဒိးတ ံာ်ကဒိးကဒ တ
ံာ် ခါအျိၤန ံာ်ဧါ.
အဒ, တ ံာ်ဘ ံာ်ယ ံာ်ဘ ံာ်ဃးတ ံာ်မံၤက ံာ်ကဒါနံၤတဖ ံာ်,တ ံာ်မံၤန ံၤမံၤဃ ံာ်မတမ ံာ်တ ံာ်က ံာ်တလံၤထဒါတဖ ံာ်န ံာ်ဧါ.

28. တ ံာ်အစ လ နအ ံာ်ဒိးမျိၤန ံာ်အျိၤခဖ တ ံာ်မျိၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်တခါအျိၤအဂ ံာ်မ ံာ်မနျိၤလ ံာ်.
၀ံသးစံၤသ ံာ်ညါန၀လ IBAC ဃထံသ ံာ်ညါ၀ဒ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံး အ ံာ်ကဘ ံာ်အဒ ံာ်အမု ံာ်လ အအ ံာ်ကမ ံာ်ဂ ံာ်၀အတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤအက ါဒးပ ံၤက ံာ်အ တ ံာ်မံၤလ အတတက းတဘ ံာ်
န ံာ်လံၤ. ပဆကမ ံာ်မံၤန ံာ်တ ံာ်မတမ ံာ်ဟ ံာ်လံၤစအ ံာ်လး,မတမ ံာ်ဆကမ ံာ်ဃု ံာ်စံ ံာ်ည ံာ်ပတအတ ံာ်ဆ တ ံာ်မတမ ံာ်အတ ံာ်ဟ ံာ်လံၤအတ ံာ်ကလု ံာ်လ အဘ ံာ်ထဒးတ ံာ်တက းဒး န ံာ်ဘ ံာ်
တ ံာ်အဂ ံာ်န ံာ်တသဘ ံာ်.

29. ဖနမ ံာ်တ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်လတ ံာ်ကဒိးကဒ ံာ်ဘ ံာ်ဃိးတ ံာ်ဂ ံာ်တခါအျိၤဆ IBAC အအ ဖ
ံာ် အပျိၤက ံာ်အခါန ,ံာ် ၀သိးစျိၤဟ ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ် က ျိၤဆညါတခါ လ ံာ်
လ ံာ်လ နအ ံာ်ဒိးထ န ံာ်လျိၤအျိၤလ နတ ံာ်ကဒိးကဒ လ
ံာ် အအ ံာ်ပ ဖ
ံာ် ါအက ါအဂ ံာ်တက ံာ်.

တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ျိၤလ အကါဒ ံာ်
IBAC လံၤပ ံာ်မံၤထ၀ဒ ံာ်ဘံးထရံယါတ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်အ ံာ်သဒ အတ ံာ် ဘ သစးဖထ ဖ ံာ်ဒးရ ံာ်က ံၤသ၀ဒ ံာ်န ံာ်တဂံၤဒး တ ံာ်အ ံာ်ဆ ံာ်အ ံာ်ခ ျ့အတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤတ ဖ ံာ်အခါန ံာ်လံၤ.
IBAC အန ံာ်တဂံၤတ ံာ်အ ံာ်ဆ ံာ်အ ံာ်ခ ျ့ဒးတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ အမံၤ ဘ ံာ်ဒဘ ံာ်ထံးတ ံာ်သညညအတ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ Personal Health and Sensitive Information Statement
န ံာ်အ ံာ်၀ဒ ံာ်လ ပပ ံာ်ယံၤဘ းစသန www.ibac.vic.gov.au န က
ံာ် းဖ ါလံၤတံ ံာ်လံၤဆးဘ ံာ်ဃးမ ံာ် IBAC ထ ဖ ံာ်, ရ ံာ်က ံၤ, သဒးထုးဖ ါထ ံာ် န ံာ်တဂံၤအဂ ံာ်အက ံၤဒံာ်လ ံာ်န ံာ်လံၤ.
IBAC န ံာ်တ ံာ်ဟ ံာ်အံၤဒးသစးအတ ံာ်စတ ံာ်ကမံၤလ အကထုးဖ ါ ထ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤဆန ံာ်တဂံၤဒးကရ လ အအ ံာ်လ
တ ံာ်ခ တဖ ံာ်လ တ ံာ်အ ံာ်သးလံၤလံၤဆဆတနံၤအပံၤန ံာ်လံၤ.
တ ံာ်တ ံာ်ထ ံာ်တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါလ အကမ ံာ်မတမ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ အကဆ ကမ ံာ်တ ံာ်ဆ IBAC အအ န
ံာ် ံာ်မ ံာ်တ ံာ်မံၤကမ ံာ်သစးန လ
ံာ် ံၤ. တ ံာ်ဟ ံာ် ထ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤ
လ အကမ ံာ်မတမ ံာ်အကဆ ကမ ံာ်တ ံာ်လ အပံၤဒးတ ံာ်ပည ံာ်န ံာ်န ံာ်ဆ IBAC အအ ံာ်န ံာ်ဘ ံာ်တဘ ံာ် ကကထ ံာ်က ံာ်မ ံာ်အတ ံာ်လ ံာ်ဘ လ ံာ် က ံာ်န ံာ်လံၤ.
IBAC ကဆးက းနံၤထဒ ံာ်ဖမ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်အါထ ံာ်တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤအခါန လ
ံာ် ံၤ. ဖနမ ံာ်ထုးကံ ံာ်နသးလ တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါအံံၤအပံၤ လ တအ ဒ
ံာ် းတ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ ထ ံာ်မံံၤဘ ံာ်အခါန ံာ်,
ပဆးက းနံၤတသလ ံၤဘ ံာ်ဒးနတဒးန ံာ်ဘ ံာ်တ ံာ်ဟ က
ံာ် ဒါတ ံာ်ထံ ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်သးလ နတ ံာ်အစ လ နတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်အဂ ံာ်န ံာ်တသလ ံၤဘ ံာ်.

တ ံာ်ဘိးဘ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ
☐ ဒံာ်ယသ ံာ်ညါအံၤအဂံၤကတ ံာ်အသး,တ ံာ် ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤ လ တ ံာ်ဟ ထ
ံာ်
ံာ်အံၤလ တ ံာ်ကဒးကဒ တ
ံာ် ခါအံံၤအပံၤန ံာ်ဘ ံာ်၀ဒ ံာ်လံၤ.
☐ ယန ံာ်ပ ံာ်၀ဒ ံာ်လ တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ လံ တ
ံာ် က ံာ်ဒ တခါအံံၤန ံာ်ဘ ံာ်တဘ ံာ်တ ံာ်ကပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်အံၤဆကရ မတမ ံာ်၀ံၤက ံၤမ ံာ်ပ ံာ်တခါခါအအ ံာ်န ံာ်လံၤ.
☐ ယမံၤ၀ဒ ံာ်တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါအံံၤလ ပံၤအ ဂံၤတဂံၤအလ ံာ်ဒးမံၤပံၤတ ံာ်လံလံ ံာ်ရ ံာ်ထံး A န ံာ်လံၤ.

မျိၤ
မ ံာ်နျိၤ

Level 1, North Tower

IBAC မ ံာ်ဘံးထရံယါတ ံာ်ထဒါတ ံာ်အ က
ံာ် ဘ ံးအ ံာ်ကဘ ံာ်အကရ လ အမအဒါအ ံာ်၀ဒ ံာ်လ တ ံာ်ကဒသဒ ဒးထုး

459 Collins Street

ဖ ါထ ံာ်ကမ ံာ်ဂ ံာ်၀အ တ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤအလ ံာ်အတ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံးအ ံာ်ကဘ ံာ်ဒးပ ံၤက ံာ်တ ံာ်ဖံးမံၤတ ံာ်လ အဂ ံာ်အခ းတဘ ံာ်န ံာ်လံၤ.

Melbourne VIC 3000

ပမံၤတ ံာ်အံံၤခဖ -

GPO Box 24234

•

ဃထံသ ံာ်ညါ၀ဒ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံးကဘ ံာ်လ အဒ ံာ်အမု ံာ်ဒးပ ံၤက ံာ်အတ ံာ်ဖံးမံၤတ ံာ်လ အဂ ံာ်အခ းတဘ ံာ်

Melbourne VIC 3001

•

ဒုးသ ံာ်ညါကမ ံာ်ဂ ံာ်၀အတ ံာ်ဖံးတ ံာ်မံၤအလ ံာ်,ပ ံၤက ံာ်ဒးပံၤတ၀ ဘ ံာ်ဃးတ ံာ်လံၤပ ံံၤတဖ ံာ်

•

တ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံးအ ံာ်ကဘ ံာ်ဒးပ ံၤက ံာ်အတ ံာ်ဖံးမံၤတ ံာ်လ အဂ ံာ်အခ းတဘ ံာ်အတ ံာ်မံၤဘ ံာ်ဒဘ ံာ်ထံးတဖ ံာ်ဒးက ံၤက ံာ်တ

လတစ 1300 735 135

ဖ ံာ်လ တ ံာ်ဒသဒ အံၤဒံာ်သးအသုတကထ ံာ်တဂံၤအဂ ံာ်န ံာ်လံၤ.

ဖးစံာ် (03) 8635 6444
လ တ ံာ်ကပ ံာ်ဖ ါထ ံာ်တ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံးအ ံာ်ကဘ ံာ်မတမ ံာ်တ ံာ်ဖံးမံၤတ ံာ်လ အဂ ံာ်အခ းတဘ ံာ်အဂ ံာ်ကးဘ ံာ်လတစဆ 1300 735
135 မတမ ံာ်လံၤအ ံာ်သကးဘ ံာ် www.ibac.vic.gov.au တက ံာ်.
လံ ံာ်တက ံာ်ဒတခါအံံၤအ ံာ်၀ဒ ံာ်လ က ံာ်လ အအါန ံာ် 20 က ံာ်လ www.ibac.vic.gov.au/mylanguageအလံၤန ံာ်လံၤ ဖနမ ံာ်လ ံာ်
ဘ ံာ်တ ံာ်မံၤစ ံၤဃု ံာ်ဒးတ ံာ်က းထံမတမ ံာ်တ ံာ်ဆးက းဆးက ဃု ံာ်ဒးပံၤလ နကစ ံာ်အက ံာ်န ံာ်, ကးဘ ံာ်တ ံာ်က းထံဒး တ ံာ်ကတံၤက းထံ
တ ံာ်မံၤစ ံၤလ 13 14 50 န ံာ်တက ံာ်.

www.ibac.vic.gov.au

လ ံာ်ရ ံာ်ထိး A – တ ံာ်စတ ံာ်ကမျိၤလ တ ံာ်ကမျိၤတ ံာ်
ထဒ ံာ်မံၤပံၤလံၤဘ ံာ်လံ ံာ်အတ ံာ်နံၤဖးတခါအံံၤဖနမ ံာ်ဟ ံာ်တ ံာ်ပ လ တ ံာ်ကမံၤတ ံာ်ကဒးကဒ တ
ံာ် ခါလ နလ ံာ်မတမ ံာ်ဖမံၤန ံာ်တ ံာ်လ ပံၤအဂံၤတဂံၤအဂ ံာ်အခါဧံၤ

ယံၤ,
(မံံၤ)
အ ံာ်လ
(တ ံာ်အ ံာ်တ ံာ်ဆးအလ ံာ်န ံာ်ဂံ ံာ်)

အ ံာ်လံၤဟ ံာ်စဟ ံာ်ကမံၤဆ
(မံံၤ – န ံာ်တဂံၤ /သစးအခ ံာ်စး / တ ံာ်ကရ ကရ)
လ အအ ့ၣ်ဆူးလ
(တ ံာ်အ ံာ်တ ံာ်ဆးအလ ံာ်န ံာ်ဂံ ံာ်)
လ အကဖံးမံၤတ ံာ်လ ယလ ံာ် လ အဘ ံာ်ထဒးယတ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်ဆ ကမံးတံ ံာ်မ ံာ်ပ ံာ်သဘ ျ့လ အထဒါတ ံာ်အ ံာ်ကဘ ံးအ ံာ်ကဘ ံာ်အခ ံာ်မံးရ ံာ် (IBAC) အအ ံာ်န ံာ်လံၤ.
တ ံာ်ဟ ံာ်စဟ ံာ်ကမံၤတခါအံံၤပ ဃ
့ၣ် ု ံာ်•

တ ံာ်ဒးန ံာ်ဒးတ ံာ်ထ ံာ်လံ ံာ်တလံ ံာ်မလ နကစ ံာ်အဂ ံာ်,

•

တ ံာ်ဟံးန ံာ်ဒးဟ ံာ်ထ ံာ်န ံာ်တဂံၤအတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ အဘ ံာ်ထဒးယတ ံာ်ကဒးကဒ ,ံာ် ဒး

•

ဆးက းဆ န ံာ်လ ံာ်သးတ ံာ်ဂ ံာ်ဒး IBAC လ ထးခ ံာ်ဒးလ လံ တ
ံာ် ံာ်ကး ခံမံံၤလ ံာ်န ံာ်လံၤ.

တ ံာ်စတ ံာ်ကမံၤလ တ ံာ်ကမံၤတ ံာ် ( Authority to Act) န ံာ်တ ံာ်ပ ံာ်ပန အ
ံာ် ံၤထဒ ံာ်လ တ ံာ်ကဒးကဒ ံာ်တခါအံံၤအဂ ံာ်ဒး ကအ ဒ
ံာ် းတ ံာ်စတ ံာ်ကမံၤဖတ ံာ် ဆကမ ံာ်မံၤန ံာ်တ ံာ် ဒးတ ံာ်ဃ
ထံသ ံာ်ညါခဖ IBAC အံံၤလံၤတ ံာ်အခါ, မတမ ံာ်ဘ ံာ်လ ယထုးကံ ံာ်အံၤလ ယကစ ံာ်အခါန လ
ံာ် ံၤ. ယန ံာ်ပ ံာ်၀ဒ ံာ်လ တ ံာ်စတ ံာ်ကမံၤလ တ ံာ်ကမံၤတ ံာ် (Authority to Act)န လ
ံာ်
တ ံာ်ဆ ကတ ံာ်တခါလ ံာ်လ ံာ်ယထုးကံ ံာ်အံၤသမတမ ံာ်ယဘဘ ံာ်ကံၤအံၤသ ခဖ တ ံာ်ဒုးသ ံာ်ညါ IBAC လ တ ံာ်ကးန လ
ံာ် ံၤ.

မံၤ
မ ၢ်နံၤ

စုဆးပန ံာ်

(တ ံာ်လ ံာ်ဘ ံာ်စုဆးပန ံာ်)

တ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်အ ံာ်သဒ အတ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါ
IBAC န ံာ်ဟ ံာ်လံၤအသးမံၤတ ံာ်လ တ ံာ်ကန ံာ်ထဒါတ ံာ်သကမ ံာ်,တ ံာ်ဟါမ ံာ်မတမ ံာ်ပ ံာ်ဖ ါန ံာ်တဂံၤအဂ ံာ်အက ံၤလ တအ ံာ်ဒးတ ံာ် ဟ ံာ်စဟ ံာ်ကမံၤလ အဘ ံာ်
ဃးဒးန ံာ်တဂံၤအတ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤလ အအ ံာ်လံၤလံၤဒးဒး Privacy and Data Protection Act 2014 ဒး Health Records Act 2001, လ အပ ့ၣ်ဃု ံာ်
တ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်အ ံာ်သဒ အတ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သမ ံာ်ပ ံာ်လ တ ံာ်သ ံာ်တ ံာ်သတခါစု ံာ်စု ံာ်အပံၤန ံာ်လံၤ. လ တ ံာ်ဂ ံာ်တ ံာ်က ံၤဆညါဘ ံာ်ဃး IBAC အတ ံာ်အ ံာ်သဒံ ံာ်
အ ံာ်သဒ အဖလစံ ံာ်အဂ ံာ်က ံာ်ဘ ံာ် www.ibac.vic.gov.au တက ံာ်.
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