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A Abuse Refer to the definition for Violence and Abuse. �တရားားမြ�ုကျျင့်််မြ�င့််း- အကြကျ�်းဖက်ျ�ုနှှင့််် �တရားားမြ�ုကျျင့်််�ုအတက်ွျ အဓိိ�ါ�ယ််
သတ်�ှတ်�ျက်ျကိျ� ရားည််ညွှနှ်း်��သည််။

Access and  
communication needs

Access and communication needs are any adjustments you need to 
help you share your story, access information, attend a hearing, or get 
counselling or emotional support. For example, if you are nonverbal 
or have other communication needs, online chat facilities and email 
are available.

ရားယူ်ရေးရားးနှှင့််် ဆက်ျသွယ််ရေးရားး လိို�အ�်�ျက်ျ�ျား- ရားယူ်ရေးရားးနှှင့််် ဆက်ျသွယ််ရေးရားး 
လိို�အ�်�ျက်ျ�ျား�ှာ သင့််အ်ရေးကြကျာင့််းကိျ� သင့်် ရေးမြ�ာမြ�ရားန်၊် သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ� 
ရားယူ်ရားန်၊် ကြကျားန်ာ�ုကိျ� တက်ျရေးရားာက်ျရားန် ်သိ� �ဟု�တ် နှှစ််သိ�််အကြကံျရေး�းမြ�င့််း  
သိ� �ဟု�တ် စိ်တ်�ံစ်ား�ုဆိ�င့််ရားာ �်ံ�ိ�း�ုကိျ� ရားယူ်ရားန် ်အတက်ွျ သင့်် လိို�အ�်သည််် 
မြ�န်လ်ိုည််�ျနိ်ဆ်ကိျ�က်ျည်ိိ�ု တစ််����တိ� ဖြမြဖစ််��သည််။ ဥ��ာ၊ အကျယ််၍ သင့််သည်် 
စ်ကျား�ရေးမြ�ာနှိ�င့််သူ သိ� �ဟု�တ် သင့်််တင်ွ့် အမြ�ားရေးသာ ဆက်ျသွယ််ရေးရားး လိို�အ�်�ျက်ျ
�ျား ရိှှိလိုှင့်် အနွ်လိ်ို�င့််း စ်ကျားရေးမြ�ာ လိုယ်ွ်ကူျ�ု�ျားနှှင့််် အးးရေး�းလ်ို ရားရိှှိနှိ�င့််��သည််။

All settings and contexts The words ‘all settings and contexts’ are used in the Disability Royal 
Commission Terms of Reference. It means that the Disability Royal 
Commission can investigate people’s experiences and conditions in many 
different places, like schools, workplaces, jails and detention centres, 
group homes, family homes, hospitals, and mental health facilities.

အားလံို�းရေးသာ အရေးန်အထားား�ျားနှှင့််် အရေးကြကျာင့််းအရားာ�ျား- စ်ကျားရား�်�ျားမြဖစ််သည််် 
‘အားလံို�းရေးသာ အရေးန်အထားား�ျားနှှင့််် အရေးကြကျာင့််းအရားာ�ျား’ ကိျ� Disability Royal 
Commission ၏ လို��်င့်န်း်တာဝန်သ်တ်�ှတ်�ျက်ျ (Terms of Reference) 
တင်ွ့် သံ�းနှှုန်း်ထားားသည််။ ဆိ�လိို�သည််�ှာ Disability Royal Commission သည်် 
ရေးကျျာင့််း�ျား၊ အလို��်�ွင့််ရေးန်ရားာ�ျား၊ အကျျဉ််းးရေးထားာင့််�ျားနှှင့််် ထိားန်း်သိ�်း�ျု�်ရေးနှှာင့််
စ်�န်း်�ျား၊ အ��်စ်�လိို�က်ျရေးန်အိ�်�ျား၊ �ိသားစ်�ရေးန်အိ�်�ျား၊ ရေးဆးရံုံ��ျားနှှင့်််  
စိ်တ်�ိ�င့််းဆိ�င့််ရားာ ကျျန်း်�ာရေးရားး ရေး�ဟုာ�ျားက့်ျသိ�  ရေးန်ရားာ အ�ျ ိုး�ျ ို း အ�ျားအမြ�ား
တင်ွ့် လို�ူျား၏ အရေးတအ့ကြကံျု�ျားနှှင့််် အရေးမြ�အရေးန်�ျားကိျ� စံ်�စ်�်းစ်စ််ရေးဆးနှိ�င့််သည််။
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Application for leave to appear An application for leave to appear is a form that people, organisations, 
and lawyers need to fill out to allow them to speak, and ask witnesses 
questions, during a Royal Commission public hearing. People who 
the Disability Royal Commission asks to speak at a public hearing are 
called witnesses and do not need to complete this form, although their 
lawyers may. 

ရေးဆာင့််ရွားက်ျရားန် ်�ွင့်််မြ�ု�ျက်ျအတက်ွျ ရေးလိုှာက်ျလိုာှ- ရေးဆာင့််ရွားက်ျရားန် ် 
�ွင့်််မြ�ု�ျက်ျအတက်ွျ ရေးလိုှာက်ျလိုာှ တစ််ရေးစ်ာင့််သည်် �ံ�စံ်တစ််��မြဖစ််ပြီး�းး ၎င့််းကိျ�  
လို�ူျား၊ အဖ့့အစ်ည််း�ျား နှှင့််် ရေးရှှိ�ရေးန်�ျားကျ Royal Commission  
အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတစ််��တင်ွ့် ၎င့််းတိ�အား စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ��ွင့်််မြ�ုရားန်နှ်ှင့်််  
�ျက်ျမြ�င့််သက်ျရေးသ�ျားအား ရေး�း�ွန်း်�ျားရေး�း�ွင့်််မြ�ုရားန်အ်တက်ွျ မြဖည်််စွ်က်ျရားန် ်
လိို�အ�်��သည််။ အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု တစ််��တင်ွ့် စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ�ရေး�းရားန် ်
Disability Royal Commission ကျ ရေးစ်�ိ�င့််းသည်််လို�ူျား�ှာ  
သက်ျရေးသ�ျားမြဖစ််ကြကျပြီး�းး ဤ�ံ�စံ်ကိျ� မြဖည်််စွ်က်ျရားန် ်�လိို�အ�်��၊ သိ� ရေးသာ် ၎င့််းတိ�၏ 
ရေးရှှိ�ရေးန်�ျားကျ မြဖည်််စွ်က်ျရားန် ်လိို�အ�်နှိ�င့််သည််။ 

B

C Community Forum A community forum is a public event where the Disability Royal 
Commission can hear from people with disability and their families and 
supporters about their experiences and views.

လို�ုူအသိ�င့််းအဝိ�င့််း ရေးဆွးရေးနှးွ�့ွ- လို�ုူအသိ�င့််းအဝိ�င့််း ရေးဆွးရေးနှးွ�့ွသည််  
အ�ျားမြ�ည််သူ အ�င့််းမြဖစ််ရား�် တစ််��မြဖစ််ပြီး�းး ၎င့််းတင်ွ့် Disability Royal 
Commission အရေးန်မြဖင့််် �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသူ�ျားနှှင့််် ၎င့််းတိ�၏  
�ိသားစ်��ျားနှှင့််် �်ံ�ိ�းသူ�ျားထံား�ှ ၎င့််းတိ�၏ အရေးတအ့ကြကံျု�ျားနှှင့်််  
အမြ�င့််�ျားကိျ� န်ားရေးထားာင့််နှိ�င့််��သည််။
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Commissioner Commissioners are the people the Government has chosen to lead a 
Royal Commission. Commissioners investigate the issues related to 
a Royal Commission in different ways, like talking to individuals and 
experts, asking for research, and asking questions in public hearings. 
Seven Commissioners are leading the Disability Royal Commission.

ရေးကျာ်�ရှှိင့််န်ာ�င့််းကြီးကျးး- ရေးကျာ်�ရှှိင့််န်ာ�င့််းကြီးကျးး�ျားသည်် Royal Commission  
ကိျ� ဦးးရေးဆာင့််ရေး�းရားန် ်အစိ်�းရားကျ ရေးရွားး�ျယ််ထားားသည််် လို�ူျားမြဖစ််��သည််။  
ရေးကျာ်�ရှှိင့််န်ာ�င့််းကြီးကျးး�ျားသည်် Royal Commission နှှင့်််ဆက်ျနှယ်ှ်သည််် 
မြ�ဿန်ာ�ျားကိျ� န်ည််းလို�်း တစ််�ျ ိုးတစ််ဖံ�တိ� ဖြမြဖင့််် စံ်�စ်�်းစ်စ််ရေးဆး��သည််၊  
တစ််ဦးး�ျင့််း ���ိုုလ်ို�ျားနှှင့််် ကျွ�်းကျျင့််သူ�ျားတိ� နှှင့််် စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ�မြ�င့််း၊ 
သ�ရေးတသန်ကိျ� ရေးတာင့််းဆိ�မြ�င့််း၊ နှှင့််် အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု�ျားတင်ွ့်  
ရေး�း�ွန်း်�ျား ရေး�းမြ�န်း်မြ�င့််းတိ� က့်ျသိ�  မြဖစ််သည််။ ရေးကျာ်�ရှှိင့််န်ာ�င့််းကြီးကျးး  
��နှှစ််ရေးယ်ာက်ျသည်် Disability Royal Commission ကိျ�  
ဦးးရေးဆာင့််ရေး�းလိုျက်ျရိှှိသည််။

Chair The Chair of the Disability Royal Commission is the leader of the 
Commissioners. The Chair is Hon. Ronald Sackville AO QC, who was a judge. ဥကျက ဌ- Disability Royal Commission ၏ ဥကျက ဌသည်် ရေးကျာ်�ရှှိင့််န်ာ�င့််းကြီးကျးး

�ျား၏ ရေး��င့််းရေးဆာင့််မြဖစ််သည််။ ဥကျက ဌ�ှာ တရားားသူကြီးကျးး တစ််ဦးးမြဖစ််သူ Hon. 
Ronald Sackville AO QC မြဖစ််��သည််။ 
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Confidential Information Confidential information is information that you want to be kept private 
when you share your story with the Disability Royal Commission. There 
are different ways to make sure that the information that you give to the 
Disability Royal Commission cannot be seen by anyone else. This includes 
after the Disability Royal Commission ends. If you want to keep the whole 
or parts of your story private, you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

လိုှ�ိဝှက်ျထားားရားရေးသာ အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား- လိုှ�ိဝှက်ျထားားရားရေးသာ အ�ျက်ျအလိုက်ျ
�ျား�ှာ သင့်််အရေးန်မြဖင့််် Disability Royal Commission ထံား သင့်််အရေးကြကျာင့််း
ကိျ� သင့်် ရေးမြ�ာမြ�သည်််အ�� သင့်် လိုှ�ိဝှက်ျထားားလိို�သည််် အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား
မြဖစ််��သည််။ Disability Royal Commission ထံား သင့်် ရေး�းသည်််သတင့််း
အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ� �ည််သူတစ််ဦးးကျ�ှ �မြ�င့််နှိ�င့််ရေးအာင့်် ရေးသ�ျာရေးစ်ရားန် ်
န်ည််းလို�်း အ�ျ ိုး�ျ ို းရိှှိ��သည််။ ၎င့််း�ှာ Disability Royal Commission 
အ�န်း်ကျဏ္ဍပြီး�းးဆံ�းသွားသည််အထိား မြဖစ််သည််။ အကျယ််၍ သင့််သည်် သင့််် 
အရေးကြကျာင့််းအရားာအား အားလံို�းကိျ�မြဖစ််ရေးစ် သိ� �ဟု�တ် တစ််စိ်တ်တစ််�ိ�င့််းကိျ�မြဖစ််ရေးစ် 
သးးမြ�ားထားားရေးစ်လိို�လိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး�အကြကံျဉာာဏ်် ယူ်သင့်််
သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 

Counsel Assisting Counsel is the name for lawyers who speaks in a courtroom or public 
hearing. Counsel Assisting are the lawyers working for the Disability 
Royal Commission who speak and ask questions at public hearings. 
Counsel Assisting also talk to witnesses before public hearings.

အကျျ ိုးရေးဆာင့်် အကူျအည်းရေး�းမြ�င့််း- အကျျ ိုးရေးဆာင့််ဆိ�သည််�ှာ တရားားရံုံ� း၌ 
သိ� �ဟု�တ် အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု၌ စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ�ရေး�းသည််် ရေးရှှိ�ရေးန်�ျား
အတက်ွျ အ�ည််မြဖစ််သည််။ အကျျ ိုးရေးဆာင့်် အကူျအည်းရေး�းမြ�င့််းဆိ�သည််�ှာ အ�ျား
မြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတင်ွ့် Disability Royal Commission အတက်ွျ စ်ကျားရေးမြ�ာ
ဆိ�ပြီး�းး ရေး�း�ွန်း်�ျား ရေး�းမြ�န်း်သည််် ရေးရှှိ�ရေးန်�ျားမြဖစ််ကြကျ��သည််။ အကျျ ိုးရေးဆာင့်် 
အကူျအည်းရေး�းမြ�င့််းသည်် အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု�ျား၌ �ျက်ျမြ�င့််သက်ျရေးသ�ျား
နှှင့်််လိုည််း စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ���သည််။
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Counselling and support Counselling and support services are available to support you with 
any difficult feelings you might have because of the Disability Royal 
Commission. The Disability Royal Commission has staff who can 
provide some counselling and support to people. There are also free 
independent counselling and support services offered nationally 
(BlueKnot) and in every state and territory. 

အကျျ ိုးရေးဆာင့််ရေး�းမြ�င့််းနှှင့််် �်ံ�ိ�း�ု- Disability Royal Commission ရေးကြကျာင့််် 
သင့်် �ံစ်ားနှိ�င့််�ည််် �က်ျ�့ရေးသာ �ံစ်ား�ျက်ျ�ျားတစ််����နှှင့််် �တ်သက်ျ၍ သင့်််အား 
�်ံ�ိ�းရေး�းရားန် ်အကျျ ိုးရေးဆာင့််ရေး�းမြ�င့််းနှှင့််် �်ံ�ိ�း�ုဆိ�င့််ရားာ ဝန်ရ်ေးဆာင့််�ုကိျ� ရားရိှှိနှိ�င့််
��သည််။ The Disability Royal Commission တင်ွ့် အကျျ ိုးရေးဆာင့််ရေး�းမြ�င့််း
နှှင့််် �်ံ�ိ�း�ု အ�ျ�ိကိျ� လို�ူျားအား လို��်ရေး�းနှိ�င့််သည််် ဝန်ထ်ား�်း�ျားရိှှိ��သည််။ အ��့် 
လိုတ်ွလိုတ်ွလို�်လို�် အကျျ ိုးရေးဆာင့််ရေး�းမြ�င့််းနှှင့််် �်ံ�ိ�း�ုဆိ�င့််ရားာ ဝန်ရ်ေးဆာင့််�ု�ျားကိျ� 
နှိ�င့််ငံ့်လံို�းလိို�က်ျ (BlueKnot) နှှင့််် မြ�ည််န်ယ််နှှင့််် အ��်�ျု�်�ံန်ယ််ရေးမြ�တိ�င့််းတင်ွ့်လိုည််း 
ရေးဆာင့််ရွားက်ျရေး�း��သည််။ 

D Disability Disability is defined by the Royal Commission as any kind of impairment, 
whether a person was born with it, or whether it happened because 
of illness, accident, or old age. Disability can change the way a person 
thinks, moves, speaks, feels, sees, hears, and communicates.

�သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ု- လိုတူစ််ရေးယ်ာက်ျတင်ွ့် ရေး�ွးရားာ�� �ျ�ိတ့�ု် တစ််����အမြဖစ်် 
သိ� �ဟု�တ် န်ာ�ကျျန်း်�ု၊ �ရေးတာ်တဆမြဖစ််ရား�် သိ� �ဟု�တ် အသက်ျကြီးကျးး�ုရေးကြကျာင့််် 
မြဖစ််�့်သည််် �ျ�ိတ့�ု်တစ််����အမြဖစ်် �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုကိျ� Royal Commission 
ကျ အဓိိ�ါ�ယ််သတ်�ှတ်ထားားသည််။ �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုသည်် လိုတူစ််ရေးယ်ာက်ျ၏ 
ရေးတးွရေး�် �ံ�၊ လို�်ုရှှိား�ံ�၊ ရေးမြ�ာဆိ��ံ�၊ �ံစ်ား�ံ�၊ မြ�င့််ရေးတ�ံ့�၊ ကြကျား�ံ� နှှင့််် ဆက်ျသွယ််�ံ�
�ျားကိျ� ရေးမြ�ာင့််းလ့ိုနှိ�င့််��သည််။
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E Exploitation Exploitation is when a person or organisation takes advantage of you. 
Examples of exploitation are: 

- Misusing or stealing your money or belongings
- Not paying you the correct wages
- Taking advantage of you sexually
- Preventing you from getting job promotions or work

ရေး��င့််း�ံ�မြဖတ်အမြ�တ်ထား�တ်မြ�င့််း- လိုတူစ််ဦးး သိ� �ဟု�တ် အဖ့့အစ်ည််းတစ််��သည်် 
သင့်််အရေး�် အ�ွင့်််ရေးကျာင့််း ယူ်သည်််အ�� ရေး��င့််း�ံ�မြဖတ်အမြ�တ်ထား�တ်မြ�င့််းမြဖစ််သည််။ 
ရေး��င့််း�ံ�မြဖတ်အမြ�တ်ထား�တ်မြ�င့််း၏ ဥ��ာ�ျား�ှာ- 

 -  သင့််် ရေးင့်ရွေးကြကျး သိ� �ဟု�တ် �ိ�င့််ဆိ�င့််အရားာ�ျားကိျ� အလိုွ့သံ�းစ်ားမြ�ုမြ�င့််း  
သိ� �ဟု�တ် �ိ�းယူ်မြ�င့််း၊

 - သင့်််အား �ှန်က်ျန်ရ်ေးသာ လို��်��ျားကိျ� �ရေး�းမြ�င့််း၊

 - သင့်််အရေး�် လိိုင့််အရား အ�ွင့်််ရေးကျာင့််းယူ်မြ�င့််း၊

 - အလို��်ရားာထူားး�ျား သိ� �ဟု�တ် အလို��် ရားရိှှိမြ�င့််း�ှ သင့်််အား တားမြ�စ််ထားားမြ�င့််း၊

Evidence Evidence is any of the stories shared, witness statements, information or 
other documents given in a Disability Royal Commission public hearing. သက်ျရေးသအရေးထားာက်ျအထားား- သက်ျရေးသအရေးထားာက်ျအထားား�ှာ Disability Royal 

Commission အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု တစ််��တင်ွ့် ရေးဝ�ှရေးမြ�ာဆိ�ထားားသည််် 
အရေးကြကျာင့််းအရားာ�ျား၊ သက်ျရေးသထွားက်ျ�ျက်ျ�ျား၊ သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား 
သိ� �ဟု�တ် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျားတိ�အန်က်ျ တစ််����မြဖစ််သည််။
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F Freedom of Information (FOI) Freedom of Information gives anyone the right to ask to view copies 
of documents held by the Government about you or about Government 
policies or decisions. This can include documents held by the Disability 
Royal Commission after it ends, although there are some exceptions. 
A Government officer will decide if a person can view documents 
requested under Freedom of Information.

သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ လိုတ်ွလို�်�ု (FOI)- သင့််နှှင့်််�တ်သက်ျပြီး�းး သိ� �ဟု�တ် 
အစိ်�းရား �ူဝ���ျား သိ� �ဟု�တ် ဆံ�းမြဖတ်�ျက်ျ�ျားနှှင့်််�တ်သက်ျပြီး�းး အစိ်�းရားကျ 
ထိားန်း်သိ�်းထားားရေးသာ စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျား၏ �ိတူ��ျားကိျ� ကြကျည်််ရှုရုုံရားန်အ်တက်ွျ 
သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ လိုတ်ွလို�်�ုအားမြဖင့််် ရေးတာင့််းဆိ�ရားန်အ်�ွင့်််အရေးရားးကိျ� 
�ည််သူ�ဆိ�အား ရေး�းထားား��သည််။ ၎င့််းတင်ွ့် Disability Royal Commission 
ကျ ၎င့််း၏ကျဏ္ဍပြီး�းးဆံ�းပြီး�းးရေးန်ာက်ျ ထိားန်း်သိ�်းထားားသည််် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျား ��ဝင့််
နှိ�င့််သည််၊ သိ� ရေးသာ် ခြွ�င့််း�ျက်ျအ�ျ�ိရိှှိ��သည််။ သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ လိုတ်ွလို�်
�ုအားမြဖင့််် ရေးတာင့််းဆိ�ထားားရေးသာ စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျားအား လိုတူစ််ဦးးအရေးန်မြဖင့််် 
ကြကျည်််ရှုရုုံနှိ�င့််သည်် ဟု�တ်�ဟု�တ်ကိျ� အစိ်�းရား အရားာရိှှိကျ ဆံ�းမြဖတ်��လိို�််�ည််။

G Group Home A group home is a shared house where several people with disability 
live long-term. A group home has staff who care for the residents, clean 
the house, and support the residents get to activities and appointments.

အ��်စ်�လိို�က်ျရေးန်ရေးသာ အိ�်�ျား- အ��်စ်�လိို�က်ျရေးန်ရေးသာ အိ�်�ှာ စ်�ရေး��င့််း၍ရေးန်ရေးသာ
အိ�်မြဖစ််ပြီး�းး ၎င့််းတင်ွ့် �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသူ အ�ျားအမြ�ား ရေးရားရှှိည်် ရေးန်ထိား�င့််ကြကျ
သည််။ အ��်စ်�လိို�က်ျရေးန်ရေးသာ အိ�်တင်ွ့် ရေးန်ထိား�င့််သူ�ျားကိျ� ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျရေး�းရားန်၊် အိ�်
ကိျ� သန် ်ရှ်ှိင့််းရေးရားးလို��်ရေး�းရားန်၊် နှှင့််် ရေးန်ထိား�င့််သူ�ျားအား လို��်စ်ရားာ�ျား လို��်ရေးစ်ရားန်နှ်ှင့််် 
ရားက်ျ�ျနိ်း်�ျားသိ� သွားသွားရေးစ်ရားန်အ်တက်ွျ ကူျည်းရေး�းသည််် ဝန်ထ်ား�်း�ျား ရိှှိ��သည််။
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H Health Settings Health settings are the places people can visit to get health care, like:

- Medical Centres
- GP clinics 
- Hospitals 
- Dentists
- Optometrists 
- Physiotherapists
- Occupational therapists
- Specialists

ကျျန်း်�ာရေးရားး အရေးန်အထားား�ျား- ကျျန်း်�ာရေးရားး အရေးန်အထားား�ျား�ှာ လို�ူျား
အရေးန်မြဖင့််် ကျျန်း်�ာရေးရားး ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျ�ုကိျ� ရားယူ်ရားန်အ်တက်ွျ သွားရေးရားာက်ျနှိ�င့််သည််် 
ရေးန်ရားာ�ျားမြဖစ််သည််။ ရေးအာက်ျ��တိ� က့်ျသိ� ရေးန်ရားာ�ျားမြဖစ််သည််-

 - ရေးဆးကျ��န်း်�ျား

 - အရေးထွားရေးထွားရေးရားာ��ကျ� ရေးဆး�န်း်�ျား 

 - ရေးဆးရံုံ��ျား 

 - သွားဆရားာဝန်ရ်ေးဆး�န်း်�ျား

 - �ျက်ျစိ်အမြ�င့််အာရံုံ�  စ်�်းသ�်�ည်ာရှှိင့််�ျား 

 - ကိျ�ယ််လိုက်ျရေးလိုက်ျျင့်််�န်း်�ည်ာရှှိင့််

 - လို�်ုရှှိားသွားလိုာ ကျ�စ်ား�ည်ာရှှိင့််�ျား

 - အထူားးကျ�ဆရားာဝန်�်ျား
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I Identity Protection Identity protection is something you can ask for if you do not want your 
identity shared with anyone outside the Disability Royal Commission. 
Even if you speak as a witness at a public hearing you can ask that your 
identity be kept private. This means that your name will not be used and 
your identity will not be put on the internet. If you are worried about 
people knowing your identity, you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

�ည််သူ�ည််ဝ�သက်ျရေးသ�ံ ကျာကွျယ််ရေး�းရေးရားး- �ည််သူ�ည််ဝ�သက်ျရေးသ�ံ  
ကျာကွျယ််ရေး�းရေးရားးဆိ�သည််�ှာ အကျယ််၍ သင့်််အရေးန်မြဖင့််် သင့်် �ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််း 
ကိျ� Disability Royal Commission မြ�င့််�ရိှှိ �ည််သ့ကိျ��ှ  
�ရေး��က်ျကြကျားရေးစ်လိို�လိုှင့်် သင့်် ရေးတာင့််းဆိ�နှိ�င့််သည််် တစ််စံ်�တစ််��မြဖစ််သည််။ 
အကျယ််၍ သင့်် အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတစ််ရား�်တင်ွ့် သက်ျရေးသအမြဖစ်် 
စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ�သည်််တိ�င့််ရေးအာင့်် သင့်် �ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််းကိျ� သိ�သိ�်ရေး�းရားန် ်သင့်် 
ရေးတာင့််းဆိ�နှိ�င့််သည််။ ဆိ�လိို�သည််�ှာ သင့်််အ�ည််ကိျ� အသံ�းမြ�ုနှိ�င့််�ည််  
�ဟု�တ်သည်််အမြ�င့်် အင့််တာန်က်ျ၌ သင့်် �ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််းကိျ� �ရေးဖာ်မြ�နှိ�င့််��။ 
အကျယ််၍ သင့်််အရေးန်မြဖင့််် သင့်် �ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််း လို�ူျား သိရိှှိသွား�ည််ကိျ�  
စိ်�းရိား�်ရေးန်လိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ား လိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််  
ရေးတာင့််း�ံသင့်််သည််။ Your Story Disability Legal Support သည််  
သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 

Inclusive Education Inclusive education is where children, young people or adult students with 
disability are in the same classroom with other students in the community. အားလံို�း��ဝင့််နှိ�င့််ရေးသာ �ည်ာရေးရားး- အားလံို�း��ဝင့််နှိ�င့််ရေးသာ �ည်ာရေးရားး�ှာ  

�သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ု ရိှှိသည််် ကျရေးလိုး�ျား၊ လိုငူ့်ယ််လိုရွူားယ််�ျား သိ� �ဟု�တ် လိုကူြီးကျးး
ရေးကျျာင့််းသား�ျားအရေးန်မြဖင့််် လို�ုူအသိ�င့််းအဝိ�င့််းရိှှိ အမြ�ားရေးသာ ရေးကျျာင့််းသား�ျား
နှှင့်််အတ ူစ်ာသင့််�န်း်အတတူ၌ူ ရိှှိရေးန်ကြကျရေးသာရေးန်ရားာမြဖစ််သည််။

J
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K

L Legal Financial Assistance 
Scheme

The Legal Financial Assistance Scheme is the financial assistance 
available to cover your legal costs in some situations. Legal costs 
will be covered when you are formally asked by the Disability Royal 
Commission to:

- Appear as a witness at a public hearing.
- Attend an interview with them.
- Give them information or documents.

တရားားဝင့်် ရေးင့်ရွေးကြကျး အရေးထားာက်ျအ�်ံ အစ်းအစ်ဉ််း- တရားားဝင့်် ရေးင့်ရွေးကြကျး  
အရေးထားာက်ျအ�်ံ အစ်းအစ်ဉ််း�ှာ အ�ျ�ိရေးသာ အရေးမြ�အရေးန်�ျ ိုး၌ သင့််၏ ဥ�ရေး�ဆိ�င့််ရားာ  
စ်ရိားတ်�ျားကိျ� ကျာ�ိရေးစ်ရားန် ်ရားရိှှိနှိ�င့််ရေးသာ ရေးင့်ရွေးကြကျး အကူျအည်းမြဖစ််��သည််။  
ဥ�ရေး�ဆိ�င့််ရားာ စ်ရိားတ်�ျားကိျ� Disability Royal Commission ကျ သင့်််အား 
ရေးအာက်ျ��တိ� ကိျ� တရားားဝင့်် လို��်�ိ�င့််းသည်််အ�� စိ်�က်ျထား�တ်ရေး�း��လိို�််�ည််-

 - အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတစ််��တင်ွ့် သက်ျရေးသအမြဖစ်် တက်ျရေးရားာက်ျရေး�းရားန်။်

 - သူတိ� နှှင့််် လိုရူေးတရ့ေး�းမြ�န်း်�ု တစ််��ကိျ� တက်ျရေးရားာက်ျရေး�းရားန်။်

 - သူတိ�အား သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ သိ� �ဟု�တ် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျား ရေး�းအ�်ရားန်။်

M Media Restrictions Media restrictions are the limits placed on journalists reporting on a 
Royal Commission. Journalists can attend public hearings. They are not 
allowed to film or interview anyone inside the public hearing room. The 
Disability Royal Commission can also stop journalists from sharing a 
person’s name or identity. 

�း�းယ်ာ �ိတ်�င့််ကျန် ်သ်တ်�ျက်ျ�ျား- �း�းယ်ာ �ိတ်�င့််ကျန် ်သ်တ်�ျက်ျ�ျားအားမြဖင့််် 
သတင့််းရေးထားာက်ျ�ျားကျ Royal Commission နှှင့်််�တ်သက်ျ၍ သတင့််းရေးကြကျည်ာ
သည်််အရေး�် ကျန် ်သ်တ်�ျက်ျ�ျား �ျ�ှတ်ရေး�းထားားသည််။ သတင့််းရေးထားာက်ျ�ျားသည်် 
အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု�ျားကိျ� တက်ျရေးရားာက်ျနှိ�င့််သည််။ သူတိ�သည််  
အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု လို��်သည်််အ�န်း် အတင်ွ့်းရိှှိ �ည််သ့ကိျ��ှ ရုံ� �်ရှှိင့််ရိုံ�က်ျ�ွင့််် 
သိ� �ဟု�တ် လိုရူေးတရ့ေး�းမြ�န်း်�ုလို��်�ွင့််် �ရိှှိ��။ Disability Royal Commission 
သည်် သတင့််းရေးထားာက်ျ�ျားအား လိုတူစ််ဦးး၏ အ�ည်် သိ� �ဟု�တ်  
�ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််းကိျ� ရေးဝ�ှရေး�းကျ�်းမြ�င့််း�ှလိုည််း တားမြ�စ််နှိ�င့််��သည််။ 



GLOSSARY OF TERMS
DISABILITY ROYAL COMMISSION

Copyright © NEDA 2020  PH: +612 62626867   POST: PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608   Web: www.neda.org.au   Email: ppo@neda.org.au   The National Ethnic Disability Alliance is funded by the Department of Social Services (DSS).

ဝေါ�ါဟာာရ အဘိိဓာာန််
DISABILITY ROYAL COMMISSION

Letter Term Definition Burmese | မြ�န်�်ာ

N National Legal Advisory Service Your Story Disability Legal Support (or Your Story) is the national legal 
advisory service set up to support people engage with the Disability 
Royal Commission. It is free and independent from the Disability Royal 
Commission. Your Story gives legal information and advice to people 
to empower them to safely share their story with the Disability Royal 
Commission. This includes people with disability, their families, carers, 
supporters and advocates.

နှိ�င့််ငံ့်လံို�းဆိ�င့််ရားာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ဝန်ရ်ေးဆာင့််�ု- Your Story Disability 
Legal Support (or Your Story) သည်် နှိ�င့််ငံ့်လံို�းဆိ�င့််ရားာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် 
ဝန်ရ်ေးဆာင့််�ု မြဖစ််ပြီး�းး လို�ူျားအား Disability Royal Commission နှှင့်််  
ဆက်ျသွယ််ရေးဆာင့််ရွားက်ျရေးစ်ရားန်အ်တက်ွျ �်ံ�ိ�းရေး�းရားန် ်ထူားရေးထားာင့််ထားားသည််။  
၎င့််းသည်် အ��့်မြဖစ််ပြီး�းး Disability Royal Commission �ှ  
သးးမြ�ားမြဖစ််��သည််။ Your Story သည်် လို�ူျားအား ၎င့််းတိ�၏ အရေးကြကျာင့််းကိျ� 
Disability Royal Commission သိ�  လံို�မြ�ံုရေး�းကျင့််းစွ်ာ ရေးဝ�ှရေး�းရားန်အ်တက်ွျ 
၎င့််းတိ�အား အ�ွင့်််သာရေးစ်ရားန် ်ဥ�ရေး�ဆိ�င့််ရားာ သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားနှှင့််် 
အကြကံျဉာာဏ််ကိျ� ရေး�းအ�်��သည််။ ၎င့််းတင်ွ့် �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသည်််လို�ူျား၊  
၎င့််းတိ�၏ �ိသားစ်��ျား၊ ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျသူ�ျား၊ �်ံ�ိ�းရေး�းသူ�ျားနှှင့်််  
အကျျ ိုးရေးဆာင့််�ျား ��ဝင့််��သည််။
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Neglect Neglect is when a person does not provide you with help the way they 
are supposed to. Neglect can be something that happens once, or it can 
happen repeatedly over time. A person can neglect you without meaning 
to cause you harm. 

Examples of neglect are not providing you with:

- Food and water
- Clothing
- Accommodation
- Health Care
- Medical treatment or medications
- Emotional support
- Education
- Appropriate supports to help you communicate with others
- Appropriate supports to help you get around

လိုျစ််လိုျ�ရှုရုုံမြ�င့််း- လိုတူစ််ဦးးသည်် သင့်််အား သူတိ�လို��်ရေး�းရားလိို�််�ည််မြဖစ််သည်််  
�ံ�စံ်မြဖင့််် ကူျည်းရားန် ်လို��်�ရေး�းသည်််အ�� လိုျစ််လိုျ�ရှုရုုံမြ�င့််းမြဖစ််သည််။  
လိုျစ််လိုျ�ရှုရုုံမြ�င့််းသည်် တစ််ကြီးကိျ�်မြဖစ််�ွားသည််် တစ််စံ်�တစ််�� မြဖစ််နှိ�င့််သည်် 
သိ� �ဟု�တ် ၎င့််းသည်် �ကြကျာ�ဏ် အကြီးကိျ�်ကြီးကိျ�် မြဖစ််�ွားနှိ�င့််သည််။ လိုတူစ််ဦးးသည်် 
သင့်််အား ထိား�ိ�က်ျ�ု မြဖစ််ရေးစ်ရားန် ်�ရားည််ရွားယ််�့ သင့်််အား လိုျစ််လိုျ�ရှုရုုံနှိ�င့််သည််။ 

လိုျစ််လိုျ�ရှုရုုံမြ�င့််း၏ န်�ူန်ာ�ျား�ှာ သင့်််အား ရေးအာက်ျ��တိ� ဖြမြဖင့်််  
�ရေး�းကျ�်းမြ�င့််းမြဖစ််သည််-

 - အစ်ားအစ်ာနှှင့််် ရေးရား

 - အဝတ်အစ်ား

 - ရေးန်ရားာထိား�င့််�င့််း

 - ကျျန်း်�ာရေးရားး ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျ�ု

 - ရေးဆး�က်ျဆိ�င့််ရားာ ကျ�သ�ု သိ� �ဟု�တ် ရေးဆးဝ�း�ျား

 - စိ်တ်�ံစ်ား�ုဆိ�င့််ရားာ �်ံ�ိ�း�ု

 - �ည်ာရေးရားး

 -  အမြ�ားသူ�ျားနှှင့််် ဆက်ျသွယ််ရားန်အ်တက်ွျ သင့်််အား ကူျည်းရားန် ်သင့်််ရေးတာ်ရေးသာ 
�်ံ�ိ�း�ု�ျား

 - သွားလိုာရေးရားးအတက်ွျ သင့်််အား ကူျည်းရားန် ်သင့်််ရေးတာ်ရေးသာ �်ံ�ိ�း�ု�ျား



GLOSSARY OF TERMS
DISABILITY ROYAL COMMISSION

Copyright © NEDA 2020  PH: +612 62626867   POST: PO Box 971, Civic Square, ACT, Australia 2608   Web: www.neda.org.au   Email: ppo@neda.org.au   The National Ethnic Disability Alliance is funded by the Department of Social Services (DSS).

ဝေါ�ါဟာာရ အဘိိဓာာန််
DISABILITY ROYAL COMMISSION

Letter Term Definition Burmese | မြ�န်�်ာ

Notice to Produce A notice to produce is a formal document sent by the Disability Royal 
Commission requiring a person or organisation to give it information or 
documents. If you get a Notice to Produce, you should get independent 
legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free 
legal advice. 

တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာ- တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာ�ှာ  
လိုတူစ််ဦးးအား သိ� �ဟု�တ် အဖ့့အစ်ည််းတစ််��အား သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ 
သိ� �ဟု�တ် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျား တင့််မြ�ရေး�းရေးစ်ရားန် ်Disability Royal 
Commission ကျ ရေး�း�ိ� ရေးသာ တရားားဝင့်် စ်ာတစ််ရေးစ်ာင့််မြဖစ််သည််။ အကျယ််၍  
သင့််သည်် တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာ ရားရိှှိလိုှင့်် သင့််  
သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််သည််။ Your Story 
Disability Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး�  
အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 

Complying with a 
Notice to Produce

Complying with a notice to produce means providing the information or 
documents required by the Disability Royal Commission. It is a criminal 
offence not to give the Disability Royal Commission information or 
documents it requires in a notice to produce. If you get a Notice to 
Produce, you should get independent legal advice. Your Story Disability 
Legal Support can provide you free legal advice. 

တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာကိျ� လိို�က်ျန်ာမြ�င့််း- တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်
အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာကိျ� လိို�က်ျန်ာမြ�င့််း ဆိ�လိို�သည််�ှာ Disability Royal 
Commission �ှ အလိို�ရိှှိသည််် သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား သိ� �ဟု�တ် 
စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျားကိျ� တင့််မြ�မြ�င့််းမြဖစ််သည််။ တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာ
�� Disability Royal Commission အလိို�ရိှှိသည််် သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား 
သိ� �ဟု�တ် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျားကိျ� �တင့််မြ�မြ�င့််းသည်် ရားာဇဝတ်�ု တစ််��မြဖစ််သည််။ 
အကျယ််၍ သင့််သည်် တင့််မြ�ရေး�းရားန် ်အရေးကြကျာင့််းကြကျားစ်ာ ရားရိှှိလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ား
လိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််သည််။ Your Story Disability 
Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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O Office of the Solicitor Assisting The lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide 
legal advice and support to the Disability Royal Commission. အကျျ ိုးရေးဆာင့််သူ အကူျအည်း ရံုံ� း- အကျျ ိုးရေးဆာင့််သူ အကူျအည်း ရံုံ� းတင်ွ့် အလို��်

လို��်ရေးသာ ရေးရှှိ�ရေးန်�ျားသည်် Disability Royal Commission အား ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ််နှှင့််် �်ံ�ိ�း�ုကိျ� ရေးဆာင့််ရွားက်ျရေး�း��သည််။ 

P Personal Information Personal information is information about you that can be used to 
identify you. This can include your name, or information about:

-  your health
- where you work
- where you live
- where you study. 
You can ask the Disability Royal Commission to keep your personal 
information private. If you are worried about protecting your personal 
information, you should get independent legal advice. Your Story 
Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

ကိျ�ယ််ရေးရားး အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား- ကိျ�ယ််ရေးရားး အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား�ှာ သင့်််အရေးကြကျာင့််း 
အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားမြဖစ််သည််၊ ၎င့််းကိျ� သင့်််အား �ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််း ရေးဖာ်ထား�တ်ရားန် ်
အသံ�းမြ�ုနှိ�င့််သည််။ ၎င့််း�ှာ သင့်််အ�ည်် သိ� �ဟု�တ် ရေးအာက်ျ��တိ� နှှင့်််  
�တ်သက်ျသည််် သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျား မြဖစ််နှိ�င့််သည််-

 -  သင့််် ကျျန်း်�ာရေးရားး

 - သင့်် အလို��်လို��်သည်််ရေးန်ရားာ

 - သင့်် ရေးန်ထိား�င့််သည်််ရေးန်ရားာ

 - သင့်် �ည်ာသင့််ကြကျားသည်််ရေးန်ရားာ 

သင့််အ်ရေးန်မြဖင့်် ်သင့်် ်ကိျ�ယ််ရေးရားး အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ� သိ�သိ�်လိုှ�ိဝှက်ျထားားရေး�းရားန် ် 
Disability Royal Commission ထံား သင့်် ရေးတာင့််းဆိ�နှိ�င့််သည််။ အကျယ််၍ သင့်် 
သင့််၏ကိျ�ယ််ရေးရားး အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ� အကျာအကွျယ််ရေး�းမြ�င့််းနှှင့်််�တ်သက်ျ၍ 
စိ်�းရိား�်�ူ�န်ရ်ေးန်လိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််
သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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Private Session A private session is a confidential meeting with a Commissioner and 
Disability Royal Commission officers where you can share your story. 
Private sessions can happen via telephone, video link and in person 
around Australia. A private session usually takes about one hour.

သးးသးးမြ�ားမြ�ား အစ်ည််းအရေးဝး- သးးသးးမြ�ားမြ�ား အစ်ည််းအရေးဝးတစ််���ှာ သင့်််
အရေးကြကျာင့််းကိျ� သင့်် ရေးမြ�ာမြ�နှိ�င့််သည််် ရေးကျာ်�ရှှိင့််န်ာ�င့််းကြီးကျးးနှှင့််် Disability Royal 
Commission အရားာရိှှိ�ျားနှှင့်််အတလူို��်ရေးသာ လိုှ�ိဝှက်ျ  
အစ်ည််းအရေးဝးတစ််��မြဖစ််သည််။ သးးသးးမြ�ားမြ�ား အစ်ည််းအရေးဝး�ျားကိျ� 
တယ််လိုးဖ�န်း်�ှ တစ််ဆင့်််၊ ဗီး�းယိ်�လိုင့်််�်မြဖင့််် အမြ�င့်် ကြသစ်ရေးကြတးလိုျနှိ�င့််ငံ့် တစ််ဝန်း် 
လိုကိူျ�ယ််တိ�င့််မြဖင့်််မြဖစ််ရေးစ် အစ်ည််းအရေးဝး လို��်နှိ�င့််��သည််။ သးးသးးမြ�ားမြ�ား 
အစ်ည််းအရေးဝးတစ််���ှာ သာ�န်အ်ားမြဖင့််် တစ််န်ာရားး�န် ် ်ကြကျာ��သည််။

Public Hearing A public hearing is a formal event, like a court hearing, where people 
give evidence about events and issues relevant to the Disability Royal 
Commission. The Disability Royal Commission will invite some people to 
share their story at a public hearing. If you are invited to share your story 
at a public hearing, you should get independent legal advice. Your Story 
Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု- အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတစ််ရား�်သည်် တရားားဝင့်် 
မြဖစ််ရား�် တစ််��မြဖစ််သည််။ တရားားရံုံ� းတင်ွ့် ကြကျားန်ာမြ�င့််းက့်ျသိ�  မြဖစ််သည််။  
၎င့််းတင်ွ့် လို�ူျားအရေးန်မြဖင့််် Disability Royal Commission ထံား သက်ျဆိ�င့််သည််် 
အမြဖစ််အ�ျက်ျ�ျားနှှင့််် မြ�ဿန်ာ�ျား အရေးကြကျာင့််း သက်ျရေးသ�ံ�ျက်ျ ရေး�း��သည််။ 
The Disability Royal Commission သည်် အ�ျ�ိလို�ူျားအား  
အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတစ််��တင်ွ့် ၎င့််းတိ�၏ အရေးကြကျာင့််းကိျ� ရေးမြ�ာမြ�ရားန် ် 
ဖိတ်ရေး�်���ည််။ အကျယ််၍ သင့်် အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု တစ််��တင်ွ့် သင့်််
အရေးကြကျာင့််းကိျ� ရေးမြ�ာမြ�ရားန် ်ဖိတ်ရေး�် �ံရားလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််��သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် 
သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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Practice Guidelines Practice guidelines are documents created by the Disability Royal 
Commission that explain how they will approach things, like public 
hearings. There are seven Practice Guidelines which talk about the 
practices and procedures of the Disability Royal Commission. 

လို��်င့်န်း် လို�်းညွှနှ်�်ျား- လို��်ထံား�း လို�်းညွှနှ်�်ျား�ှာ Disability Royal 
Commission ကျ ဖန်တ်းးထားားပြီး�းး ၎င့််းတင်ွ့် သူတိ�အရေးန်မြဖင့််် အ�ျားမြ�ည််သူ 
ကြကျားန်ာ�ုက့်ျသိ�  အရားာ�ျားကိျ� �ည််သိ� လို��်ကိျ�င့််�ံ�အား ရှှိင့််းလိုင့််းမြ�ထားား��သည််။ 
လို��်င့်န်း် လို�်းညွှနှ် ်��နှှစ််�� ရိှှိသည််၊ ၎င့််းတင်ွ့် Disability Royal Commission 
၏ လို��်င့်န်း်�ျားနှှင့််် လို��်ထံား�းလို��်န်ည််း�ျား အရေးကြကျာင့််း ရေးရားးသားထားား��သည််။ 

Q

R Restrictive practices Restrictive practices are actions that limit the rights or freedom of 
movement of a person. They can include the use of physical restraints, 
such as holding a person down on the ground, or the use of medication 
to sedate a person.

ကျန် ်သ်တ်ထားားသည််် လို��်င့်န်း်�ျား- ကျန် ်သ်တ်ထားားရေးသာ လို��်င့်န်း်�ျား�ှာ  
လိုတူစ််ဦးး၏ လို�်ုရှှိားသွားလိုာ�ု အ�ွင့်််အရေးရားး သိ� �ဟု�တ် လိုတ်ွလို�်�ုကိျ�  
ကျန် ်သ်တ်ထားားသည််် လို��်ရား�်�ျားမြဖစ််ကြကျသည််။ ၎င့််းတင်ွ့် လိုတူစ််ဦးးအား  
ရေးမြ�ကြီးကျးးရေး�် လ့ှို�ျကိျ�င့််�ျု�်ထားားမြ�င့််း သိ� �ဟု�တ် လိုတူစ််ဦးးအား ပြီးငိ့်�်သက်ျရေးန်ရေးစ်ရားန် ်
ရေးဆးဝ�းအသံ�းမြ�ုမြ�င့််းက့်ျသိ�  ရုံ� �်�ိ�င့််းဆိ�င့််ရားာ တားဆးး�ု�ျား အသံ�းမြ�ုမြ�င့််း  
��ဝင့််��သည််။
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Retribution Retribution is when somebody harms or punishes you, or threatens to, 
because you shared your story with the Disability Royal Commission. 
For example, somebody that employs you or provides you with care may 
commit retribution if they punish you for speaking with the Disability 
Royal Commission.

�ဏ််�တ်မြ�င့််း- �ဏ််�တ်မြ�င့််း�ှာ သင့်် သင့်််အရေးကြကျာင့််းကိျ� Disability Royal 
Commission ထံား ရေးမြ�ာမြ��့်ရေးသာရေးကြကျာင့််် တစ််စံ်�တစ််ရေးယ်ာက်ျကျ သင့်််အား ထိား�ိ�က်ျ
ရေးစ်သည်််အ�� သိ� �ဟု�တ် အမြ�စ််ရေး�းသည်််အ�� သိ� �ဟု�တ် ပြီး�ိ�်းရေးမြ�ာက်ျသည်််အ�� 
မြဖစ််��သည််။ ဥ��ာ၊ သင့်််အား အလို��်�န််ရ်ေး�းသူ သိ� �ဟု�တ် ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျ�ုရေး�းသူ 
တစ််စံ်�တစ််ရေးယ်ာက်ျသည်် သင့်် Disability Royal Commission ထံား စ်ကျားရေးမြ�ာ
မြ�င့််းရေးကြကျာင့််် သင့်််အား အမြ�စ််ရေး�းလိုှင့်် သူတိ�အရေးန်မြဖင့််် �ဏ််�တ်မြ�င့််းအ�ုကိျ� 
ကျျ�းလိုနွ်န်ှိ�င့််သည််။

Protection from retribution Protection from retribution are the things that can keep you safe 
from harm if you choose to share your story. If you are worried about 
retribution, you should you should get independent legal advice. Your 
Story Disability Legal Support can provide you free legal advice.

�ဏ််�တ်မြ�င့််း�ှ ကျာကွျယ််�ု- �ဏ််�တ်မြ�င့််း�ှ ကျာကွျယ််�ု�ှာ အကျယ််၍ သင့်် သင့်််
အရေးကြကျာင့််းကိျ� ရေးမြ�ာမြ�လိုှင့်် ထိား�ိ�က်ျန်စ််န်ာမြ�င့််း�ှ သင့်် လံို�မြ�ံုရေးစ်နှိ�င့််သည််် အရားာ�ျား
မြဖစ််သည််။ အကျယ််၍ သင့်် �ဏ််�တ်မြ�င့််းနှှင့်််�တ်သက်ျ၍ စိ်�းရိား�်�ူ�န်ရ်ေးန်လိုှင့်် 
သင့်််အရေးန်မြဖင့််် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််သည််။  
Your Story Disability Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 

Royal Commission A Royal Commission is an independent investigation into a matter 
of great importance. Royal Commissions make recommendations to 
government about what should change.

Royal Commission- A Royal Commission သည်် အလိုနွ် ်အ်လိုနွ် ်အရေးရားးကြီးကျးး
ရေးသာ အရားာကိျစ်စကိျ� သးးသးးမြ�ားမြ�ား စံ်�စ်�်းစ်စ််ရေးဆးရေးရားး တစ််ရား�်မြဖစ််သည််။ Royal 
Commissions သည်် �ည််သည်််အရားာကိျ� ရေးမြ�ာင့််းလ့ိုသင့်််ရေးကြကျာင့််း အစိ်�းရားအား 
အကြကံျမြ�ု�ျက်ျ�ျား တင့််မြ�သည််။
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S Special Education Special education is where children and young people with disability are 
taught separately from other students in the community. Students with a 
disability may be taught in separate programs or attend different schools. 

အထူားး�ည်ာရေးရားး- အထူားး�ည်ာရေးရားး�ှာ �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသည််် ကျရေးလိုး�ျားနှှင့််် 
လိုငူ့်ယ််လိုရွူားယ််�ျားကိျ� လို�ုူအသိ�င့််းအဝိ�င့််းရိှှိ အမြ�ား ရေးကျျာင့််းသား�ျားနှှင့်််  
�့ွမြ�ားစွ်ာမြဖင့််် �ည်ာသင့််ရေး�းသည််် ရေးန်ရားာမြဖစ််သည််။ �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသည််် 
ရေးကျျာင့််းသား�ျားကိျ� သးးမြ�ား အစ်းအစ်ဉ််း�ျားမြဖင့််် သင့််ကြကျားရေး�းနှိ�င့််သည်် 
သိ� �ဟု�တ် သူတိ�သည်် သးးမြ�ား ရေးကျျာင့််း�ျားသိ�  တက်ျရေးရားာက်ျနှိ�င့််သည််။ 

Solicitor A solicitor is another name for a lawyer. A solicitor provides legal advice 
and support to clients in different areas of law. Your Story Disability 
Legal Support can provide you with free independent legal advice. The 
lawyers who work in the Office of the Solicitor Assisting provide legal 
advice and support to the Disability Royal Commission.

အကျျ ိုးရေးဆာင့််- အကျျ ိုးရေးဆာင့််ဆိ�သည််�ှာ ရေးရှှိ�ရေးန်အတက်ွျ အ�ည််  
ရေးန်ာက်ျတစ််�ျ ိုးမြဖစ််သည််။ အကျျ ိုးရေးဆာင့််တစ််ဦးးသည်် အ�ျ ိုး�ျ ို းရေးသာ ဥ�ရေး� 
န်ယ််�ယ််�ျား၌ အ�ုသည််�ျားအား ဥ�ရေး�အကြကံျဉာာဏ်် နှှင့််် �်ံ�ိ�း�ု  
ရေးဆာင့််ရွားက်ျရေး�းသည််။ Your Story Disability Legal Support သည််  
သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ အကျျ ိုးရေးဆာင့််သူ အကူျအည်း 
ရံုံ� းတင်ွ့် အလို��်လို��်ရေးသာ ရေးရှှိ�ရေးန်�ျားသည်် Disability Royal Commission 
အား ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််နှှင့််် �်ံ�ိ�း�ုကိျ� ရေးဆာင့််ရွားက်ျရေး�း��သည််။ 
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Submission A submission is a way for you to tell your story to the Disability Royal 
Commission. You can write, record, or draw your story in your own 
language and send it to the Disability Royal Commission. You can also 
ask the Disability Royal Commission for some or parts of your story to 
be kept private. 

တင့််သွင့််း�ျက်ျ- တင့််သွင့််း�ျက်ျတစ််���ှာ သင့်််အရေးကြကျာင့််းကိျ� Disability Royal 
Commission သိ�  ရေးမြ�ာမြ�ရားန် ်သင့်််အတက်ွျ န်ည််းလို�်းတစ််��မြဖစ််��သည််။  
သင့််သည်် သင့်််အရေးကြကျာင့််းကိျ� သင့််် �ာသာစ်ကျားမြဖင့််် ရေးရားးနှိ�င့််သည််၊ အသံသွင့််း
နှိ�င့််သည်် သိ� �ဟု�တ် �ံ�ဆ့ွမြ�နှိ�င့််ပြီး�းး Disability Royal Commission သိ�   
ရေး�း�ိ� နှိ�င့််သည််။ သင့််် အရေးကြကျာင့််း၏ တစ််�ျ�ိ သိ� �ဟု�တ် တစ််စိ်တ်တစ််�ိ�င့််းကိျ� 
သိ�သိ�်လိုှ�ိဝှက်ျထားားရေးစ်ရားန် ်အတက်ွျလိုည််း Disability Royal Commission  
ထံား ရေးတာင့််းဆိ�နှိ�င့််သည််။ 

Submission (Anonymous - 
published on website) 

You get to choose whether your submission can be shared with lots 
of people or is kept private. If you choose “Anonymous – published on 
website”, parts of your submission may be published on the Disability 
Royal Commission website or in their reports. The Disability Royal 
Commission will not publish anything that can be used to identify you, 
like your name or address. If you are unsure, you can get independent 
legal advice. Your Story Disability Legal Support can provide you free 
legal advice. 

တင့််သွင့််း�ျက်ျ (အ�ည််�ရေးဖာ်မြ�သူ - ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့် မြဖန် ်ရ်ေးဝထားားသည််)- သင့််် 
တင့််သွင့််း�ျက်ျကိျ� လိုအူ�ျားအမြ�ားသိ�  ရေးဝ�ှထား�တ်ရေးဖာ်ရေး�းနှိ�င့််သည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် 
သိ� �ဟု�တ် သိ�သိ�်လိုှ�ိဝှက်ျထားား�ည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် သင့်် ရေးရွားး�ျယ််နှိ�င့််သည််။ 
အကျယ််၍ သင့်် “အ�ည််�ရေးဖာ်မြ�သူ – ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့် မြဖန် ်ရ်ေးဝထားားသည််”ကိျ� 
ရေးရွားး�ျယ််လိုှင့်် သင့််် တင့််သွင့််း�ျက်ျ အစိ်တ်အ�ိ�င့််း�ျားကိျ� Disability Royal 
Commission ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျ သိ� �ဟု�တ် ၎င့််းတိ�၏ အစ်းရားင့််�ံစ်ာ�ျားတင်ွ့်  
ထား�တ်မြ�န်ရ်ေးကျာင့််း ထား�တ်မြ�န်န်ှိ�င့််သည််။ The Disability Royal Commission 
သည်် သင့်််အ�ည်် သိ� �ဟု�တ် လိို�်စ်ာက့်ျသိ�  သင့်် �ည််သူမြဖစ််ရေးကြကျာင့််း  
ရေးဖာ်ထား�တ်နှိ�င့််သည််် �ည််သည်််အရားာကိျ��ှ ထား�တ်မြ�န်�်ည်် �ဟု�တ်��။ အကျယ််၍ 
သင့်် �ရေးသ�ျာလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ကိျ�  
ရားယူ်နှိ�င့််သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် သင့်််အား  
အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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Submission (Anonymous – not 
published on website)

You get to choose whether your submission can be shared with lots of 
people or is kept private. If you choose “Anonymous – not published 
on website”, parts of your submission may be used in Disability Royal 
Commission reports but will not be published on their website. The 
Disability Royal Commission will not publish anything that can be used 
to identify you, like your name or address. If you are unsure, you can 
get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice. 

တင့််သွင့််း�ျက်ျ (အ�ည််�ရေးဖာ်မြ�သူ – ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့် မြဖန် ်ရ်ေးဝ�ထားား��)- သင့််် 
တင့််သွင့််း�ျက်ျကိျ� လိုအူ�ျားအမြ�ားသိ�  ရေးဝ�ှထား�တ်ရေးဖာ်ရေး�းနှိ�င့််သည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် 
သိ� �ဟု�တ် သိ�သိ�်လိုှ�ိဝှက်ျထားား�ည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် သင့်် ရေးရွားး�ျယ််နှိ�င့််သည််။ 
အကျယ််၍ သင့်် “အ�ည််�ရေးဖာ်မြ�သူ – ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့် မြဖန် ်ရ်ေးဝ�ထားား��”ကိျ� 
ရေးရွားး�ျယ််လိုှင့်် သင့်် တင့််သွင့််း�ျက်ျ အစိ်တ်အ�ိ�င့််း�ျားကိျ� Disability Royal 
Commission အစ်းရားင့််�ံစ်ာ�ျားတင်ွ့် အသံ�းမြ�ုနှိ�င့််ရေးသာ်လိုည််း ၎င့််းတိ�၏  
ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့် ထား�တ်မြ�န်�်ည်် �ဟု�တ်��။ The Disability Royal 
Commission သည်် သင့်််အ�ည်် သိ� �ဟု�တ် လိို�်စ်ာက့်ျသိ�  သင့်် �ည််သူ
မြဖစ််ရေးကြကျာင့််း ရေးဖာ်ထား�တ်နှိ�င့််သည််် �ည််သည်််အရားာကိျ��ှ ထား�တ်မြ�န်�်ည်် �ဟု�တ်��။ 
အကျယ််၍ သင့်် �ရေးသ�ျာလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး�  
အကြကံျဉာာဏ််ကိျ� ရားယူ်နှိ�င့််သည််။ Your Story Disability Legal Support  
သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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Submission (Public – published 
on website) 

You get to choose whether your submission can be shared with 
lots of people or is kept private. If you choose “Public- published on 
website”, parts of your submission may be published on the Disability 
Royal Commission website, or referred to in their public documents 
and reports. The Disability Royal Commission may publish your name 
and personal information details, but they won’t publish your contact 
details, like your phone number and address. If you are unsure, you can 
get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice. 

တင့််သွင့််း�ျက်ျ (အ�ျားမြ�ည််သူ - ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့် မြဖန် ်ရ်ေးဝထားားသည််)- သင့်််  
တင့််သွင့််း�ျက်ျကိျ� လိုအူ�ျားအမြ�ားသိ�  ရေးဝ�ှထား�တ်ရေးဖာ်ရေး�းနှိ�င့််သည််  
ဟု�တ်�ဟု�တ် သိ� �ဟု�တ် သိ�သိ�်လိုှ�ိဝှက်ျထားား�ည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် သင့််  
ရေးရွားး�ျယ််နှိ�င့််သည််။ အကျယ််၍ သင့်် “အ�ျားမြ�ည််သူ – ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျတင်ွ့်  
မြဖန် ်ရ်ေးဝထားားသည််”ကိျ� ရေးရွားး�ျယ််လိုှင့်် သင့််် တင့််သွင့််း�ျက်ျ အစိ်တ်အ�ိ�င့််း�ျားကိျ� 
Disability Royal Commission ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျ သိ� �ဟု�တ် ရားည််ညွှနှ်း်ထားားသည််် 
၎င့််းတိ�၏ စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျားနှှင့််် အစ်းရားင့််�ံစ်ာ�ျားတင်ွ့် ထား�တ်မြ�န်ရ်ေးကျာင့််း  
ထား�တ်မြ�န်န်ှိ�င့််သည််။ The Disability Royal Commission သည်် သင့််၏  
အ�ည််နှှင့််် ကိျ�ယ််ရေးရားး အရေးသးစိ်တ် အ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ� ထား�တ်မြ�န်ရ်ေးကျာင့််း  
ထား�တ်မြ�န်န်ှိ�င့််ရေးသာ်လိုည််း သင့််် ဖ�န်း်န်�ံ�တ်နှှင့််် လိို�်စ်ာက့်ျသိ�  သင့််၏  
ဆက်ျသွယ််ရား�ည််် အရေးသးစိ်တ်အ�ျက်ျ�ျားကိျ� သူတိ�  ထား�တ်မြ�န်လိ်ို�််�ည််  
�ဟု�တ်��။ အကျယ််၍ သင့်် �ရေးသ�ျာလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ််ကိျ� ရားယူ်နှိ�င့််သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် 
သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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Submission (Restricted) You get to choose whether your submission can be shared with lots of 
people or is kept private. If you choose “Restricted”, your submission 
will not be published at all by the Disability Royal Commission. After 
the Disability Royal Commission ends, people may be able to view a 
restricted submission in certain circumstances. If you are unsure, you 
can get independent legal advice. Your Story Disability Legal Support 
can provide you free legal advice. 

တင့််သွင့််း�ျက်ျ (ကျန် ်သ်တ်ထားားသည််) - သင့််် တင့််သွင့််း�ျက်ျကိျ�  
လိုအူ�ျားအမြ�ားသိ�  ရေးဝ�ှထား�တ်ရေးဖာ်ရေး�းနှိ�င့််သည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် သိ� �ဟု�တ် သိ�သိ�်
လိုှ�ိဝှက်ျထားား�ည်် ဟု�တ်�ဟု�တ် သင့်် ရေးရွားး�ျယ််နှိ�င့််သည််။ အကျယ််၍ သင့်် 
“ကျန် ်သ်တ်ထားားသည််” ကိျ�ရေးရွားး�ျယ််လိုှင့်် သင့််် တင့််သွင့််း�ျက်ျကိျ� Disability 
Royal Commission ကျ လံို�းဝ �ထား�တ်မြ�န်ရ်ေး�း��။ Disability Royal 
Commission ဆံ�း�န်း်တိ�င့်် ရေးရားာက်ျပြီး�းးရေးန်ာက်ျ လို�ူျားသည်် အ�ျ�ိ  
အရေးမြ�အရေးန်�ျားတင်ွ့် ကျန် ်သ်တ်ထားားသည််် တင့််သွင့််း�ျက်ျကိျ� ကြကျည်််ရှုရုုံရေးကျာင့််း 
ကြကျည်််ရှုရုုံနှိ�င့််��လိို�််�ည််။ အကျယ််၍ သင့်် �ရေးသ�ျာလိုှင့်် သင့််  
သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ကိျ� ရားယူ်နှိ�င့််သည််။ Your Story 
Disability Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး�  
အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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Subpoena A subpoena is a formal document that orders a person or organisation to 
hand over documents. They are usually issued by a court. It is possible 
that someone may try to get the information you give the Disability 
Royal Commission through a subpoena and try to use your information 
in a court case. If you are worried about a subpoena you should get 
independent legal advice. Your Story Disability Legal Support can 
provide you free legal advice. 

သ�ာာန်စ််ာ- သ�ာာန်စ််ာ တစ််���ှာ တရားားဝင့်် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်းတစ််��မြဖစ််သည််၊  
၎င့််းအားမြဖင့််် လိုတူစ််ဦးး သိ� �ဟု�တ် အဖ့့အစ်ည််းတစ််��အား စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်း�ျား 
တင့််သွင့််းရေး�းရားန် ်�ိန် ်က်ြားကြကျား��သည််။ ၎င့််းတိ� ကိျ� �ံ��ှန်အ်ားမြဖင့််် တရားားရံုံ� း  
တစ််ရံုံ�း�ှ ထား�တ်ရေး�းသည််။ တစ််စံ်�တစ််ရေးယ်ာက်ျအရေးန်မြဖင့််် သင့်် Disability Royal 
Commission သိ�  ရေး�းထားားသည််် သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ�  
သ�ာာန်စ််ာမြဖင့််် ရားယူ်ရားန် ်ကြီးကိျုးစ်ားပြီး�းး သင့််် သတင့််းအ�ျက်ျအလိုက်ျ�ျားကိျ� တရားားရံုံ� း  
အ�ုတစ််��၌ အသံ�းမြ�ုရားန် ်ကြီးကိျုးစ်ားရားန်�ှ်ာ မြဖစ််နှိ�င့််��သည််။ အကျယ််၍ သင့််  
သ�ာာန်စ််ာနှှင့်််�တ်သက်ျ၍ စိ်�းရိား�်�ူ�န်ရ်ေးန်လိုှင့်် သင့်််အရေးန်မြဖင့်််  
သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််သည််။ Your Story 
Disability Legal Support သည်် သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး�  
အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 

Summons A summons is a formal document that requires a person to give evidence 
at a public hearing. The Disability Royal Commission can issue a 
summons. If you get a summons you should get independent legal advice. 
Your Story Disability Legal Support can provide you free legal advice. 

ရံုံ� းရေး�်ဆင့်််ဆိ�စ်ာ- ရံုံ� းရေး�်ဆင့်််ဆိ�စ်ာ တစ််ရေးစ်ာင့််သည်် တရားားဝင့််  
စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်းတစ််��မြဖစ််သည််၊ ၎င့််းမြဖင့််် လိုတူစ််ဦးးအား အ�ျားမြ�ည််သူ  
ကြကျားန်ာ�ုတစ််ရား�်တင်ွ့် သက်ျရေးသထွားက်ျ�ျက်ျရေး�းရားန် ်�ိန် ်က်ြားကြကျား��သည််။ Disability 
Royal Commission သည်် ရံုံ� းရေး�်ဆင့်််ဆိ�စ်ာကိျ� ထား�တ်ရေး�းနှိ�င့််သည််။ အကျယ််၍ 
သင့််သည်် ရံုံ� းရေး�်ဆင့်််ဆိ�စ်ာ ရားရိှှိလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� 
အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် 
သင့်််အား အ��့် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 
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T Terms of Reference The Terms of Reference tells the Disability Royal Commission what it 
should look at as part of their investigation. လို��်င့်န်း်တာဝန်သ်တ်�ှတ်�ျက်ျ- လို��်င့်န်း်တာဝန်သ်တ်�ှတ်�ျက်ျအားမြဖင့််် 

Disability Royal Commission အား ၎င့််း၏ စံ်�စ်�်းစ်စ််ရေးဆး�ု  
အစိ်တ်အ�ိ�င့််းအမြဖစ်် �ည််သည်််အရားာကိျ� စံ်�စ်�်းသင့်််သည််ကိျ� ညွှနှ်က်ြကျား��သည််။ 

Transcript A transcript is a record of what is said during a public hearing, private 
session or community forum. The Disability Royal Commission will put 
the transcript of each day of a public hearing on their website as soon as 
possible. The Disability Royal Commission will not make the transcripts 
of private sessions and community forums public.

စ်ာမြဖင့်််�ှတ်တ�်း-စ်ာမြဖင့်််�ှတ်တ�်းတစ််���ှာ အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု၊  
သးးသးးမြ�ားမြ�ား အစ်ည််းအရေးဝး သိ� �ဟု�တ် လို�ုူအသိ�င့််းအဝိ�င့််း  
ရေးဆွးရေးနှးွ�့ွတစ််�� လို��်စ်ဉ််းအတင်ွ့်း ရေးမြ�ာဆိ�သည်််အရားာ၏ �ှတ်တ�်း  
တစ််��မြဖစ််သည််။ Disability Royal Commission သည်် အ�ျားမြ�ည််သူ 
ကြကျားန်ာ�ု တစ််��၏ ရေးန်စ််ဉ််း စ်ာမြဖင့်််�ှတ်တ�်းကိျ� ၎င့််းတိ�၏ ဝက်ျ�်ဆိ�က်ျ၌  
အမြ�န်ဆံ်�း ထား�တ်မြ�န်�်�လိို�််�ည််။ Disability Royal Commission သည််  
သးးသးးမြ�ားမြ�ား အစ်ည််းအရေးဝး�ျားနှှင့််် လို�ုူအသိ�င့််းအဝိ�င့််း ရေးဆွးရေးနှးွ�့ွ�ျားတိ�၏ 
စ်ာမြဖင့်််�ှတ်တ�်း�ျားကိျ� အ�ျားမြ�ည််သူသိ�  ထား�တ်မြ�န်ရ်ေး�း�ည်် �ဟု�တ်��။

U
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V Violence and Abuse Violence is when someone hurts your body. Abuse is when someone 
treats you badly. Some examples of violence and abuse are:

- physical harm
- sexual harm
- being forcibly separated from others 
- restrictive practices-like being held down or sedated
- being forced to undergo treatments or take medications 
- being made fun of or threatened 
- stealing or mismanaging your money
- taking away your privacy and disrespecting you 
- limiting your visitors or activities

အကြကျ�်းဖက်ျ�ုနှှင့််် �တရားားမြ�ုကျျင့်််�ု- တစ််စံ်�တစ််ဦးးသည်် သင့််၏ ကိျ�ယ််�နှာာကိျ� 
န်ာကျျင့််ရေးအာင့််လို��်သည်််အ�� အကြကျ�်းဖက်ျ�ု မြဖစ််��သည််။ တစ််စံ်�တစ််ဦးးသည်် 
သင့်််အား ဆိ�းဆိ�းရွားားရွားား မြ�ု�ူဆက်ျဆံသည်််အ�� �တရားားမြ�ုကျျင့်််�ုမြဖစ််��သည််။ 
အကြကျ�်းဖက်ျ�ုနှှင့််် �တရားားမြ�ုကျျင့်််�ု န်�ူန်ာ အ�ျ�ိ�ှာ-

 - ကိျ�ယ််ထိားလိုက်ျရေးရားာက်ျ ထိား�ိ�က်ျမြ�င့််း၊

 - လိိုင့််ဆိ�င့််ရားာ မြ�ုကျျင့်််မြ�င့််း၊

 - အမြ�ားသူ�ျား�ှ အတင့််းအကျျ�် �့ွမြ�ား�ံရားမြ�င့််း၊ 

 -  ကျန် ်သ်တ်ထားားသည််် အရေးလိုအ်ထား�ျား- န်�််ိ�ျဆ��်ကိျ�င့်် ထားား�ံရားမြ�င့််း သိ� �ဟု�တ် 
�ိှန်း်ရေး�ာပြီးငိ့်�်ရေးန်ရေးအာင့်် လို��်�ံရားမြ�င့််းက့်ျသိ�

 -  ကျ�သ�ု �ံယူ်ရားန် ်သိ� �ဟု�တ် ရေးဆးဝ�း ရေးသာက်ျသံ�းရားန် ်အတင့််းအကျျ�်လို��်�ံရားမြ�င့််း၊ 

 - ရေးလှိုာင့််ရေးမြ�ာင့်် �ံရားမြ�င့််း သိ� �ဟု�တ် ပြီး�ိ�်းရေးမြ�ာက်ျ�ံရားမြ�င့််း၊ 

 - သင့််် ရေးင့်ရွေးကြကျးကိျ� �ိ�းယူ်မြ�င့််း သိ� �ဟု�တ် အလိုွ့သံ�းစ်ားမြ�ုမြ�င့််း၊

 -  သင့််၏ ကိျ�ယ််ရေးရားးသးးမြ�ားရိှှိ�ုကိျ� ဖွင့်််လှိုစ််လိို�က်ျမြ�င့််း နှှင့််် သင့်််အား 
�ရေးလိုး�စ်ားမြ�ုမြ�င့််း၊ 

 - သင့််၏ ဧည်််သည််�ျား သိ� �ဟု�တ် လို�်ုရှှိား�ု�ျားကိျ� ကျန် ်သ်တ်မြ�င့််း၊ 
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W Witness A witness is someone who speaks at a public hearing at a Royal 
Commission. They may be a person with a disability, a carer, or a family 
member sharing their personal experience. A witness can also be a 
professional who is asked to provide evidence and answer questions 
like a doctor, politician, or CEO. 

သက်ျရေးသ- သက်ျရေးသတစ််ဦးး�ှာ Royal Commission တင်ွ့် အ�ျားမြ�ည််သူ 
ကြကျားန်ာ�ုတစ််��၌ စ်ကျားရေးမြ�ာဆိ�သည််် တစ််စံ်�တစ််ရေးယ်ာက်ျမြဖစ််သည််။ ၎င့််းတိ�သည်် 
၎င့််းတိ�၏ ကိျ�ယ််�ိ�င့်် အရေးတအ့ကြကံျုကိျ� ရေးဝ�ှရေး�းသည်််  
�သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသူတစ််ဦးး၊ ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျသူ သိ� �ဟု�တ် �ိသားစ်�ဝင့်် တစ််ဦးး  
မြဖစ််နှိ�င့််သည််။ သက်ျရေးသတစ််ဦးးသည်် ဆရားာဝန်၊် နှိ�င့််ငံ့်ရေးရားးသ�ား၊ သိ� �ဟု�တ် 
CEO က့်ျသိ�  သက်ျရေးသထွားက်ျ�ျက်ျရေး�းရားန်နှ်ှင့််် ရေး�း�ွန်း်�ျားကိျ� ရေးမြဖဆိ��ိ�င့််း�ံရားသည််် 
အတတ်�ည်ာရှှိင့််တစ််ဦးးလိုည််း မြဖစ််နှိ�င့််သည််။ 

Compelling a witness Compelling a witness is when the Disability Royal Commission requires 
a person to speak at a public hearing and give evidence. It is a criminal 
offence not to attend a hearing after you have been compelled to do 
so by a Royal Commission. The Disability Royal Commission has said it 
will not force people with a disability, their carers or family members to 
speak at a public hearing.

သက်ျရေးသတစ််ဦးးအား အတင့််းဆင့်််ဆိ�မြ�င့််း- သက်ျရေးသတစ််ဦးးအား  
အတင့််းဆင့်််ဆိ�မြ�င့််းဆိ�သည််�ှာ လိုတူစ််ဦးးအား အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ု
တစ််ရား�်တင်ွ့် စ်ကျားရေးမြ�ာရားန်နှ်ှင့််် သက်ျရေးသထွားက်ျ�ျက်ျရေး�းရားန် ်Disability 
Royal Commission ကျ ဆင့်််ဆိ�သည်််အ�� မြဖစ််��သည််။ သင့်််အား Royal 
Commission ကျ အတင့််းဆင့်််ဆိ�ပြီး�းးရေးန်ာက်ျ ကြကျားန်ာ�ုတစ််ရား�်ကိျ�  
�တက်ျရေးရားာက်ျမြ�င့််း�ှာ ရားာဇဝတ်�ုတစ််��မြဖစ််သည််။ Disability Royal 
Commission ကျ ရေးမြ�ာကြကျား�့်သည််�ှာ သူတိ�သည်် �သန်�်စွ်�်းမြဖစ််�ုရိှှိသူ�ျား၊ 
၎င့််းတိ�၏ ရေးစ်ာင့်််ရေးရှှိာက်ျသူ�ျား သိ� �ဟု�တ် �ိသားစ်�ဝင့််�ျားကိျ� အ�ျားမြ�ည််သူ 
ကြကျားန်ာ�ုတစ််��၌ စ်ကျားရေးမြ�ာရားန် ်အတင့််းအကျျ�်လို��်�ည်် �ဟု�တ်��ဟု�ဆိ�သည််။ 
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Witness Statement A witness statement is a formal document outlining events or issues 
relevant to your story. You are usually asked to prepare a witness 
statement if you are a witness at a public hearing. You can ask a 
lawyer to help you prepare a witness statement. If you are asked to be 
a witness you should get independent legal advice. You can get legal 
advice through the Legal Financial Assistance Scheme. Your Story 
Disability Legal Support can connect you with a lawyer. 

သက်ျရေးသ ထွားက်ျ�ျက်ျ- သက်ျရေးသ ထွားက်ျ�ျက်ျတစ််���ှာ သင့်််အရေးကြကျာင့််းနှှင့််် 
သက်ျဆိ�င့််သည််် မြဖစ််ရား�်�ျား သိ� �ဟု�တ် မြ�ဿန်ာ�ျားကိျ� ရေးဖာ်မြ�ထားားသည််် 
တရားားဝင့်် စ်ာရွားက်ျစ်ာတ�်းတစ််�� မြဖစ််သည််။ အကျယ််၍ သင့််သည််  
အ�ျားမြ�ည််သူ ကြကျားန်ာ�ုတစ််ရား�်တင်ွ့် သက်ျရေးသတစ််ဦးးမြဖစ််လိုှင့်် သင့်််အား  
သာ�န်အ်ားမြဖင့််် သက်ျရေးသ ထွားက်ျ�ျက်ျတစ််��ကိျ� မြ�င့််ဆင့််ထားား�ိ�င့််း��သည််။ 
သက်ျရေးသ ထွားက်ျ�ျက်ျတစ််��ကိျ� သင့်် မြ�င့််ဆင့််ရားန်အ်တက်ွျ ရေးရှှိ�ရေးန်တစ််ဦးးအား သင့်် 
ကူျည်း�ိ�င့််းနှိ�င့််��သည််။ အကျယ််၍ သင့််သည်် သက်ျရေးသတစ််ဦးးအမြဖစ််  
ရေး�် �ံရားလိုှင့်် သင့်် သးးမြ�ားလိုတ်ွလို�်ရေးသာ ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ်် ရားယူ်သင့်််သည််။ 
သင့််သည်် ဥ�ရေး� အကြကံျဉာာဏ််ကိျ� ဥ�ရေး�ဆိ�င့််ရားာ ရေးင့်ရွေးကြကျးအကူျအည်း အစ်းအစ်ဉ််း 
(Legal Financial Assistance Scheme) �ှ တစ််ဆင့််် ရားယူ်နှိ�င့််သည််။ Your 
Story Disability Legal Support သည်် သင့်််အား ရေးရှှိ�ရေးန်တစ််ရေးယ်ာက်ျနှှင့်််  
ဆက်ျသွယ််ရေး�းနှိ�င့််သည််။ 

X

Y Your Story Disability Legal 
Support

Refer to the definition for National Legal Advisory Service Your Story Disability Legal Support- နှိ�င့််ငံ့်လံို�းဆိ�င့််ရားာ ဥ�ရေး� အကြကံျရေး�း 
ဝန်ရ်ေးဆာင့််�ု (National Legal Advisory Service) အတက်ွျ  
အဓိိ�ါ�ယ််သတ်�ှတ်�ျက်ျကိျ� ရားည််ညွှနှ်း်��။
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အခြား�း� လင့််�ဂ်�များ�း�
People With Disability Australia Jargon Buster လိုင့်််�်-

DRC Jargon Buster

�ည်ာရေးရားး ရေးဝ�ဟုာရားအသံ�းအနှှုန်း်�ျား
အိ�်ရားာ ရေးဝ�ဟုာရားအသံ�းအနှှုန်း်�ျား
ကျျန်း်�ာရေးရားး ရေးစ်ာင့််ရ်ေးရှှိာက်ျ�ု ရေးဝ�ဟုာရားအသံ�းအနှှုန်း်�ျား

အခြား�း� ဘားသားစကားး�များ�း�ခြား�င့််� Disability Royal Commission နှှင့််�ပတ်�သာကား�သောသား သာတ်င့်��အ��ကား�အလကား� အး�လး��ကုား� www.neda.org.au တွ်င့်�ကြကားည့််�ရှု�ုပါ


