
ဤလမ္းညႊန္ကို ေအာက္ပါ ဘာသာစကား 10 မိ်ဳးျဖင့္ ရႏိုင္ပါသည္။

အာရဗစ္၊ ျမန္မာ၊ ကန္တိုနီးစ္၊ ခ႐ိုေအ႐ွန္၊ ဒတ္ခ် ္၊ ဖါရစီ၊ ဂ်ာမန္၊ မန္ဒရင္၊ 
တာဂါေလာ့ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။

သက္ႀကီး႐ြယ္အို 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္းညႊန္

Burmese  
ျမန္မာ
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ၾသစေၾတးလ်ား၌ အိုမင္းလာမႈ
ကၽြႏုပ္္တို႔ အိုမင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် တစ္ခိ်န္တံုးက လြယ္ကူစြာ 
လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အလုပ္မ်ားမွာ ပိုမိုခက္ခဲလာႏိုင္ပါသည္။ အိမ္အလုပ္လုပ္ျခင္း၊ 
ၿခံအလုပ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေစ်းဝယ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ 
ပုိခက္ခဲပါသည္။ု ကၽြႏုပ္္တို႔သည္ ဟိုဒီသြားလာရန္ လမ္းေလွ်ာက္တုတ္ကဲ့သို႔ေသာ 
အေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ လိုအပ္လာႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။

သင္အသက္ႀကီးလာသည့္ႏွင့္အမွ် သင့္ကို ကူညီပံ့ပိုးေပးမည့္ 
အစီအစဥ္မ်ား ကံေကာင္းေထာက္မစြာ ႐ိွပါသည္။ ဤအစီအစဥ္မ်ားကို 
ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရက ကုန္က်ခံေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္မူ 
သင္လိုအပ္သည့္ အကူအညီ၏ အတိုင္းအတာေပၚမူတည္၍ သင္ 
ေငြထည့္ဝင္ရႏိုင္ဖြယ္႐ိွေပမည္။ ဤပမာဏသည္ သင့္ဝင္ေငြအေပၚ 
မူတည္ပါသည္။

သင္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္႐ိွရန္ လိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍သင္ အသက္ ၆၅ 
ႏွစ္ေအာက္႐ိွၿပီး သင္ေနထုိင္လိုခ်င္သလို မေနထိုင္ႏိုင္ရန္ သင့္အား အၿမဲတမ္း 
ဟန္႔တားေနေသာ အေျခအေန႐ိွပါက သင္အရည္အခ်င္း ျပည့္မီႏိုင္ပါသည္။ သင္ 
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ မလိုအပ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ သင့္ဗီဇာအေပၚမူတည္၍ 
ကုန္ကစရိတ္ တစ္ခိ်ဳ႕တစ္ဝက္႐ိွႏိုင္ပါမည္။ အဓိက စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ 
သင့္အိမ္တြင္ ဆက္လက္ေနထိုင္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ အကူအညီ 
တစ္ခိ်ဳ႕တစ္ဝက္ လိုအပ္ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္သည္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာမ်ားႏွင့္ သင္မည္ကဲ့သို႔ 
အကူအညီရယူႏိုင္မည္တို႔ကို နားလည္ရန္ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။



33



4 5

အကူအညီ အမိ်ဳးအစားမ်ား
1. အိမ္၌အကူအညီ

အိမ္၌ ရႏိုင္မည့္အကူအညီသည္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚမူတည္၍ 
ကဲြျပားျခားနားပါလိမ့္မည္။ သင္ ေစ်းဝယ္ရန္ႏွင့္ ခ်က္ျပဳတ္ရန္ အကူအညီကို 
လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ သို႔မဟုတ္ ေရခိ်ဳးရန္ႏွင့္ ဝတ္စားဆင္ယင္ရန္ 
ကိုယ္ေရးပိုင္းအကူအညီ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ အိမ္ဝန္းက်င္၌ 
သင့္ေဘးကင္းလံုၿခံဳေရးႏွင့္ သြားလာေရး ပိုေကာင္းေစရန္အတြက္ 
ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို သင္လိုအပ္ႏိုင္မည္။

2. ေရတို အကူအညီ
သင္ ေဆး႐ံုမွဆင္းၿပီးေနာက္ အေထာက္အပံ့ သို႔မဟုတ္ သင့္အား 
ပံုမွန္ေစာင့္ေ႐ွာက္သူက အားလပ္ရက္ ယူခဲ့လွ်င္ သင္ အကူအညီအခိ်ဳ႕ကို 
သင္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ ကာလတို ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈသည္ ဘဝတာ 
အေႏွာင့္အယွက္ဒဏ္မ်ားကို ကူညီေျဖ႐ွင္းေပးႏိုင္ပါသည္။

3. သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ေဂဟာမ်ား
သင္အေထာက္အပံ့ ပိုမိုလိုအပ္သည့္အဆင့္ ေရာက္ေကာင္းေရာက္ေန
ၿပီျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္၌ အကူအညီအခိ်ဳ႕ျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ေနထိုင္ရန္ 
မလံုေလာက္ေတာ့ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္မည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ သက္ႀကီး႐ြယ္အို 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး ေဂဟာသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ စဥ္းစားခိ်န္တန္ၿပီျဖစ္ပါသည္။
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My Aged Care (ကၽြႏုပ္္အတြက္ 
သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး)
သင္သည္ အစိုးရဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ My Aged Care ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ 
စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

သင္ 1800 200 422 ကို ဖုန္းေခၚႏိုင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ myagedcare.gov.au  
၌ အြန္လိုင္း စာရင္းသြင္းႏိုင္ပါသည္။ 

 My Aged Care ကိ ု1800 200 422   
 ၌ ဖုန္းဆက္ပါ 
 အြန္လိုင္း myagedcare.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ

သင္စာရင္းသြင္းၿပီးေနာက္ သင္လိုအပ္သည့္ 
အကူအညီအမိ်ဳးအစားအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိ႐ိွရန္ သင့္အိမ္၌ လာေတြ႕ရန္ 
တစ္စံုတစ္ေယာက္က အခ်နိ္ကိုသတ္မွတ္ေပးပါလိမ့္မည္။

အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုတတ္လွ်င္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို My Aged Care ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ 
ဘာသာစကားေပါင္း ၂၂ မိ်ဳးႏွင့္လည္း ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

http://myagedcare.gov.au
http://myagedcare.gov.au


6 7

အကဲျဖတ္မႈ
1. ဖုန္းႏွင့္ အကဲျဖတ္ျခင္း

အစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ သက္ႀကီး႐ြယ္အို 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမႈဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန္ ပထမေျခလွမ္းမွာ 
My Aged Care ကို ဖုန္းေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဖာ္ေ႐ြၿပီး ဗဟုသုတ႐ိွေသာ 
ဆက္သြယ္ေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက သင္၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ 
သင့္အား လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ အကဲျဖတ္ရန္ လို၊ မလိုကို သင္ႏွင့္ 
ေဆြးေႏြးေျပာဆိုပါလိမ့္မည္။

2. လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ အကဲျဖတ္ျခင္း
သင္ My Aged Care ကို ဖုန္းေခၚၿပီးေနာက္ သင့္အား လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ 
အကဲျဖတ္ရန္ လဲႊေပးပါလိမ့္မည္။ အကဲျဖတ္သည့္အလုပ္ကို သင့္အိမ္၌ 
လူခ်င္းေတြ႕၍ လုပ္ေဆာင္္ပါသည္။

3. သင့္အား အကဲျဖတ္ၿပီးေနာက္
သင့္အား လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ အကဲျဖတ္ၿပီးေနာက္ သင္သည္ အစိုးရက 
ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရထိုက္ခြင့္ ႐ိွ၊မ႐ိွႏွင့္ 
အကယ္၍ ရထိုက္ခြင့္႐ိွပါက မည္သည့္အမ် ိဳးအစားမ်ားျဖစ္မည္ကို 
သင္သိ႐ိွရပါလိမ့္မည္။ 
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စကားျပန္မ်ား
အကယ္၍သင္ အဂၤလိပ္စကား မေျပာဆိုတတ္လွ်င္ သင့္အတြက္ စကားျပန္ကို 
My Aged Care က အခမဲ့စီစဥ္ေပးႏိုင္ပါသည္။

သင္ My Aged Care ကို ဖုန္းေခၚသည့္အခါ “အင္တာပရက္တာ”  
(interpreter/စကားျပန္) ႏွင့္ “Burmese” (ဘားမီးစ္/ျမန္မာ) ဟုေျပာပါ။ ဖုန္းကို 
ဆက္လက္ကိုင္ထားလွ်င္ စကားျပန္တစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

သင့္အား လူခ်င္းေတြ႕ဆံု၍ အကဲျဖတ္သည့္အခါ၌လည္း စကားျပန္ကို 
အသံုးျပဳခြင့္႐ိွပါသည္။

ဤလမ္းညႊန္၏အဆံုး၌ စကားျပန္ ကတ္ျပားတစ္ခု႐ိိွပါသည္။ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
အသံုးျပဳသည့္အခါ ယင္းကတ္ျပားကို ျပလွ်င္ ၎တို႔က ျမန္မာစကားျပန္ကို 
႐ွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။

သင္သည္ ဘာသာျပန္ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္ေပးမႈ အဖြ ဲ႕အစည္း (ျပည္တြင္း 
TIS) ကို 131 450 ၌လည္း ဖုန္းဆက္ႏိုင္ၿပီး “Burmese” (ဘားမီးစ္/ျမန္မာ) 
ဟုေျပာ၍ စကားျပန္ရသည္အထိ ေစာင့္ပါ။ ထိုေနာက္တြင္ သင္သည္ 
စကားျပန္အား အသံုးျပဳ၍ မည္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းႏွင့္မဆို 
စကားေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။
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အေထာက္အပံ့
ဤလုပ္ငန္းစဥ္ကို သင့္ဘာသာသင္ တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ရန္မလိုပါ။ 
သင့္မိတ္ေဆြ၊ သင့္အား ေစာင့္ေ႐ွာက္သူ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္ တစ္ဦးဦးက 
လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလံုး၌ ပါဝင္ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍သင့္အား ကူညီပံ့ပိုးသူ မည္သူမွ် မ႐ွလိွ်င္ သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္သည့္ 
အဖဲြ႕အစည္းမ်ား႐ွပိါသည္။

National Aged Care Advocacy Program (NACAP) (ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမႈဆိုင္ရာ အကိ်ဳးေဆာင္ အစီအစဥ္) 
ကို ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားၿပီး 
ၾသစေၾတးလ်ားအစိုးရက ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးထားေသာ 
သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ သက္ႀကီးမ်ားအား အကိ်ဳးေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား အသိေပးျခင္းတို႔ကို တစ္သီးပုဂၢလ လိွ်ဳ႕ဝွက္စြာ 
အခမဲ့ေဆာင္႐ြက္ေပးပါသည္။ Older Persons Advocacy Network 
(OPAN) (သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ အကိ်ဳးေဆာင္ ကြန္ခ်ာ) သည္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း 
ဤဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္ အဖဲြ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။

 OPAN ကိ ု1800 700 600 ၌ ဖုန္းေခၚပါ 
 အြန္လိုင္းအရ opan.com.au ၌ၾကည့္ပါ

http://opan.com.au
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အပိုေဆာင္း အေထာက္အပံ့
ကြင္းစလန္ျပည္နယ္တြင္ သင္သည္ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ပညာေပးျခင္းႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့တို႔အတြက္ Aged & Disability Advocate (သက္ႀကီး႐ြယ္အိုႏွင့္ 
မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ အကိ်ဳးေဆာင္ အဖဲြ႕အစည္း) ကိုလည္း 
ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 ADA ကိ ု1800 818 338 ၌ ဖုန္းေခၚပါ
 အြန္လိုင္း adaaustralia.com.au တြင္ၾကည့္ပါ

အကယ္၍သင္သည္ ေဘးဒုကၡ က်ေရာက္ေစရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္ေသာက 
ျဖစ္ေစရာ တစ္စံုတစ္ခုကို ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရပါက သင္သည္ Elder Abuse 
Hotline (သက္ႀကီးမ်ား မေတာ္မတရားျပဳခံရျခင္းဆိုင္ရာ အေရးေပၚဖုန္း) 
သို႔ ဖုန္းဆက္၍ သင့္အမည္ကို ေဖာ္ျပရန္မလိုဘဲ လိွ်ဳ႕ဝွက္အကူအညီကို 
အခမဲ့ေတာင္းခံႏိုင္ပါသည္။

 Elder Abuse Hotline ကိ ု1300 651 192 
 ၌ ဖုန္းေခၚပါ
 အြန္လိုင္း eapu.com.au တြင္ၾကည့္ပါ

http://adaaustralia.com.au
http://eapu.com.au
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အကယ္၍သင့္ထံ၌ သင့္အား ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ ပတ္သက္၍ 
တိုင္တန္းစရာ႐ိွၿပီး ၎တို႔က ကိုင္တြယ္ေပးလိုက္ပံုအေပၚ သင္မေက်နပ္ပါက 
သင္သည္ Aged Care Quality & Safety Commission (သက္ႀကီး႐ြယ္အို 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မ႐ွင္) ကို 
တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 ACQSC ကို 1800 951 822 ၌ ဖုန္းေခၚပါ
 အြန္လိုင္း agedcarequality.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ

ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားအတြက္ 
အကူအညီ
အကယ္၍သင္သည္ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူျဖစ္ပါက သင္သည္ အစိုးရႏွင့္ 
အျခားအဖဲြ႕အစည္းမ်ားထံမွ အကူအညီႏွင့္ အေထာက္အပံ့ကို ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍သင္သည္ မသန္စြမ္းမႈ၊ နာတာ႐ွည္ ေရာဂါ၊ ႐ူးသြပ္မႈ၊ စိတ္ေရာဂါ၊ 
ေဆးစဲြေနမႈ႐ိွေနသည့္ သို႔မဟုတ္ ခိ်နဲ႔အိုမင္းေနသည့္ သင္၏ မိသားစုဝင္ 
သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြအား ကူညီေစာင့္ေ႐ွာက္ေနပါက Carer Gateway 
(ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူ လမ္းစ) အဖဲြ႕အစည္းက သင့္အား ကူညီႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ 

ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားသည္ မိသားစုဝင္မ်ား သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၿပီး 
၎တို႔မွာ မိဘမ်ား၊ ကေလးမ်ား၊ ေမြးခ်င္းမ်ား၊ အဖိုးအဖြားမ်ား သို႔မဟုတ္ 
အိမ္နီးခ်င္းမ်ားျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ အခိ်ဳ႕ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားသည္ အျခားသူ၏ 
ေန႔စဥ္ လူေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို တစ္ေန႔တြင္ ၂၄ နာရီလံုး 

http://agedcarequality.gov.au
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ကူညီေပးစဥ္ အျခားေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူမ်ားကမူ အတန္အသင့္ လြပ္လပ္စြာ 
ေနထိုင္ႏိုင္ၾကေသာ္လည္း အခိ်ဳ႕ေသာ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအတြက္ 
အကူအညီလိုသူမ်ားအား ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးပါသည္။

 Carer Gateway ကို 1800 422 737  
 ၌ ဖုန္းေခၚပါ
 အြန္လိုင္း carergateway.gov.au တြင္ၾကည့္ပါ
 

Anglicare က သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပံု
Anglicare က သင့္အား အဆင့္အားလံုး၌ ကူညီရန္ ႐ိွေနပါသည္။ ကၽြႏုပ္္တို႔ထံ၌ 
သင့္အား ကူညီရန္ အေထာက္အပံ့ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမိ်ဳးစံု႐ိွပါသည္။ 
ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ားက သင္၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ သင့္အား 
ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသူတို႔အတြက္ ယာယီအစားထိုး ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္း၊ 
က်န္းမာေရးကို အခ်က္အခ်ာထားေသာ အေထာက္အပံ့၊ အယူဝါဒပိုင္း၊ 
လူမႈေရးပိုင္း၊ စိတ္ခံစားမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္းတို႔ပါဝင္ၾကေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။

ကၽြႏုပ္္တို႔၏ ဘက္စံုဝန္ေဆာင္မႈသည္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးရရန္ ေလွ်ာက္ေပးျခင္းႏွင့္ 
အစီအစဥ္မ်ားကို ေရးဆဲြေပးျခင္းတို႔ျဖင့္သက္ဆိုင္သည့္ 
လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ သင့္အား ပံ့ပိုးေပးရန္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္ဘဝကို 
သင္မည္သုိ႔ျဖစ္ေစလိုသည္၊ သင့္အတြက္ ဘာကအေရးႀကီးသည္ႏွင့္ သင္ဘာကို 
စြမ္းေဆာင္ရယူလိုသည္တို႔ကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔က သင္ႏွင့္ 
အတူပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ပါမည္။

http://carergateway.gov.au
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သင့္အေနႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္စရာမ်ားကို စူးစမ္းေလ့လာၿပီး သင္လိုအပ္သမွ် 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးပါဝင္ေသာ ကိုယ္ပိုင္တစ္ကိုယ္ေရ အစီအမံကို 
ေဖာ္ထုတ္ရန္ ကၽြႏုပ္္တို႔၏ Package Builder (အစီအမံ ေရးဆဲြေဖာ္ထုတ္ေရး 
အစီအစဥ္) ကိုလည္း အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

 Anglicare ကို 1300 610 610 ၌ ဖုန္းေခၚပါ
 အြန္လိုင္း anglicaresq.org.au တြင္ၾကည့္ပါ

မွတ္စု
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The bearer of this card requires the assistance 
of an interpreter

GRA0194/20/Bur

ကၽြႏုပ္္တို႔အား ယေန႔ပင္ ဆက္သြယ္ပါ
1300 610 610  anglicaresq.org.au

I need an interpreter

I speak:  Burmese / ျမန္မာ

http://anglicaresq.org.au

