ကြ်ႏုပ
္ ္ ဘာလုပ္ရန္
လိုပါသလဲ။

ထပ္ဆင့္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ား

2017 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 25
ရက္ေန႔မတိုင္မီ ထုတ္ေပးမည့္
DVOs အတြက္- သင္သည္
တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးတြင္
အကာအကြယ္ရေနေစရန္ သင့္
DVO ကို အခ်န္ိ မေရြး ေၾကညာေပးရန္
သင္ ေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္သည္။

အကယ္၍ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုခုလပ္ရန္
လိုမလိုကို သင္ မေသခ်ာလွ်င္
သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ ထပ္ဆင့္ ေ
မးရန္ေမးခြန္းမ်ားရွလွ
ိ ်င္
www.ag.gov.au/ndvos သင့္ ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ သို႔မဟုတ္ သင့္ ေ
ဒသဆိုင္ရာ တရားရံုးကို ဆက္သြယ္ရန္
တို႔ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား
အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
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ဤကိစၥကို သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံရွ ိ
မည္သည့္ ေဒသဆိုင္ရာ တရားရံုးတြင္မဆို
ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင့္ အမိန္႔ကို ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ျပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမရွ တရားရံ
ိ
ုးတစ္ခုတြင္
လုပ္ရန္မလိုအပ္ပါ။

တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အာဏာတည္ေစမႈ
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အမိန္႔မ်ား

တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိမ္တြင္းအၾကမ္းဖက္မႈ
အမိန္႔မ်ား အစီအစဥ္ကို တင္ဆက္ၿပီးျဖစ္သည္

အကယ္၍ သင္သည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အျခား
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမသို႔ ခရီးထြက္ရန္
သို႔မဟုတ္ ေနထိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ေနသည္ဆိုလွ်င္
သင့္အမိန္႔ကို မေၾကညာေပးရန္ သင္
ေရြးခ်ယ္ေကာင္း ေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္သည္။
သင္သည္ DVO ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ပည္နယ္
သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမတြင္ ဆက္လက္၍
အကာအကြယ္ရေနပါလိမ့္မည္။
2017 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 25 ရက္ေန႔
သို႔မဟုတ္ ေနာက္ပိုင္း ထုတ္ေပးမည့္
DVOs အတြက္- သင့္ DVO ကို
တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးတြင္ အလိုအေလ်ာက္
အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး
ထပ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္
တစ္ခုခုကိုလုပ္ရန္ သင့္အတြက္
မလိုအပ္ပါ။
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တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးဆိုင္ရာ
အာဏာတည္ေစမႈ
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အမိန္႔မ်ား

ေနာက္ခံသမိုင္း
မိသားစုႏွင့္ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈကို လက္မခံႏုင
ိ ္ပါ။
က်ဴးလြန္ခံရသူ၏ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးသည္
အခရာက်ပါသည္။
အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ား၏
အကာအကြယ္ေပးမႈကို တိုးျမွင့္ေပးရန္ ႏိုင္ငံလံုးလိုက္
ဥပေဒ အသစ္မ်ားကို ျပဌာန္းေပးခဲ့ပါသည္။

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားအား
အကာအကြယ္ေပးျခင္း

DVOS မ်ားကို
အာဏာတည္ေစျခင္း

တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အမိန္႔
အစီအစဥ္သည္ က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏
မိသားစုမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးမႈမ်ားကို
ပိုမို၍အားျဖည့္ေပးပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ DVO တစ္ခု၏
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို မလိုက္နာလွ်င္
ျပစ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ သင့္ DVO ကို အာဏာတည္ေပးေစရန္အတြက္
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၏ အျခား ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ၌ မွတ္ပံုတင္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရန္
မလိုေတာ့ပါ။
အကယ္၍ သင့္တြင္ 2017 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 25 ရက္ေန႔
မတိုင္မီ ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ လက္ရသက္
ွိ
တမ္းတည္ေသာ DVO
တစ္ခုရလွ
ွ ိ ်င္ ၎ကို တရားရံုးတြင္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအားျဖင့္
တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုး အသိအမွတ္ျပဳေစႏိုင္သည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေဒသဆိုင္ရာ တရားရံုးမ်ားသည္
DVO ကို ၎အား မည္သည့္ေနရာ၌မဆို ထုတ္ေပးေစကာမူ
တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုး၌ အသိအမွတ္ျပဳေပးေစရန္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္။

ယခင္က အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ အမိန္႔မ်ား (DVOs)
မ်ားမွာ ၎တို႔အား ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ သို႔မဟုတ္
မွတ္ပံုတင္ထားခဲ့သည့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ၌သာ သက္ဆိုင္သည္။

ေဒသဆိုင္ရာ ရဲသည္ မိမိတို႔၏ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္
အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ၌ ထုတ္ေပးထားေသာ DVOs အားလံုး၏
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ၎တို႔မွာ
မည္သည့္ေနရာ၌မဆို
ထုတ္ျပန္ေစကာမူ အာဏာတ
ည္ေစႏိုင္ပါေသးသည္။

အဆိုပါ ကိစၥမွာ ယခု ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

က်ဴးလြန္ခံရသူမ်ားႏွင့္

2017 ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ 25 ရက္ေန႔တြင္
တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုးဆိုင္ရာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္ အမိန္႔
(National Domestic Violence Order Scheme)
အစီအစဥ္ကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 2017 ခုႏွစ္
ႏိုဝင္ဘာလ 25 ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ထုတ္ေပးမည့္
DVOs အားလံုးကို ယခုအခါ တစ္ႏုင
ိ ္ငံလံုး၌
အလိုအေလ်ာက္ အသိအမွတ္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး
အာဏာတည္ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အိမတ
္ င
ြ း္ အၾကမ္းဖက္မေ
ႈ
ၾကာင့္ ထိခက
ို ခ
္ ရ
ံ သည့္
မိသားစုဝင္မ်ားအား အကာ
အကြယေ
္ ပးသည့္ တည္ဆဲ
ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္
အုပခ
္ ်ဳပ္ခန
ံ ယ္ေျမ
တရားဥပေဒမ်ားမွာ မေျပာင္းလဲခပ
ဲ့ ါ။

DVO တစ္ခုကို ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ
နယ္စပ္မ်ားက မကန္႔သတ္ထားေတာ့ပါ။
ထုတ္ေပးထားသည့္ DVOs အားလံုးမွာ
ၾသစေၾတးလ်ႏုင
ိ ္ငံတစ္ဝန္းလံုး၌ သက္ဆိုင္ပါသည္။

သင္၏ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမတြင္
DVO တစ္ခုကို ၾကားျဖတ္တားဆီးအမိန္႔၊ မိသားစု
အၾကမ္းဖက္ အမိန္႔၊ ရဲဖမ္းဆီးႏိုင္ေသာ အိမ္တြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈ အမိန္႔ သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပး
အမိန႔ ဟု
္ ေခၚေကာင္း ေခၚႏိုင္ပါသည္။

ဖယ္ရွားျခင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမ

နယ္စပ္မ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ ယခုအခါ၌ ၾသစေၾတးလ်ႏို
င္ငံသူႏုင
ိ ္ငံသားမ်ားကို ပိုမို၍ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါသည္

www.ag.gov.au/ndvos

