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A

Abuse

Refer to the definition for Violence and Abuse.

မတရား�းပြု�ုကျျင့််�ခြ�င်းး�- အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့်�် မတရား�းပြု�ုကျျင့််�မှုုအတွွက်် အဓိိပ္ပါါ�ယ််
သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� ရည််ညွှန်းး�ပါါ
ှ 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.

ရယူူရေး�းနှှင့်�် ဆက််သွွယ််ရေး�း လိုုအ
� ပ််ချျက််များ�း�- ရယူူရေး�းနှှင့်�် ဆက််သွွယ််ရေး�း

လိုအ
ု� ပ််ချျက််များ�း�မှာာ� သင့််အ
� ကြော��ာင်းး�ကိုု� သင်် ပြော��ာပြ�ရန််၊ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�
ရယူူရန််၊ ကြား�း�နာာမှုုကိုု� တက််ရော�ာက််ရန်် သို့့�မဟုုတ်် နှှစ််သိိမ့်�်အကြံ�ံပေး�းခြ�င်းး�

သို့့�မဟုုတ်် စိိတ််ခံံစား�းမှုုဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုကိုု� ရယူူရန်် အတွွက်် သင်် လိုုအ
� ပ််သည့််�

ပြ�န််လည််ချိိ�န်ဆ
် ကိုု�က််ညှိ�မှု
ိ ု တစ််ခုုခုုတို့့�ဖြ��စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ၊ အကယ််၍ သင််သည််

စကားး�မပြော��ာနိုု�င််သူူ သို့့�မဟုုတ်် သင့််�တွင်
ွ ် အခြား�း�သော�ာ ဆက််သွွယ််ရေး�း လိုုအ
� ပ််ချျက််
များ�း� ရှိိ�လျှှင်် အွွန်လို
် ုင်းး�
� စကားး�ပြော��ာ လွွယ််ကူူမှုုများ�း�နှှင့်�် အီးး �မေး�းလ်် ရရှိိ�နိုုင်
� ်ပါါသည််။
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.

အားး�လုံးး��သော�ာ အနေေအထားး�များ�း�နှှင့်�် အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�- စကားး�ရပ််များ�း�ဖြ�စ််သည့််�
‘အားး�လုံးး��သော�ာ အနေေအထားး�များ�း�နှှင့်�် အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�’ ကိုု� Disability Royal

Commission ၏ လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််သတ််မှှတ််ချျက်် (Terms of Reference)

တွွင်် သုံးး��နှုု�န်းး�ထားး�သည််။ ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ� Disability Royal Commission သည််

ကျော�ာ�င်းး�များ�း�၊ အလုုပ််ခွွင််နေေရာာများ�း�၊ အကျျဉ်းး�ထော�ာင််များ�း�နှှင့်�် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ချုု�ပ််နှော�ာ�င််
စခန်းး�များ�း�၊ အုုပ််စုုလိုုက်
� ်နေေအိိမ််များ�း�၊ မိိသားး�စုုနေေအိိမ််များ�း�၊ ဆေး�းရုံံ� များ�း�နှှင့်�်

စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း ဂေ�ဟာာများ�း�ကဲ့့�သို့့� နေေရာာ အမျိုး�း��မျိုး�း�� အများ�း�အပြား�း�

တွွင်် လူူများ�း�၏ အတွေ့�့အကြုံ�ံ�များ�း�နှှင့်�် အခြေ�ေအနေေများ�း�ကိုု� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

ဆော�ာင််ရွွက််ရန်် ခွွင့်�ပြု် �ုချျက််အတွွက်် လျှော�ာ�က််လွှာာ�- ဆော�ာင််ရွွက််ရန််

ခွွင့်�ပြု် �ုချျက််အတွွက်် လျှော�ာ�က််လွှာာ� တစ််စော�ာင််သည်် ပုံံ�စံံတစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�ကိုု�
လူူများ�း�၊ အဖွဲ့့�အစည်းး�များ�း� နှှင့်�် ရှေ့�့�နေေများ�း�က Royal Commission

အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတစ််ခုုတွင်
ွ ် ၎င်းး�တို့့�အားး� စကားး�ပြော��ာဆိုု�ခွွင့်�ပြု် �ုရန််နှှင့်�်

မျျက််မြ�င််သက််သေ�များ�း�အားး� မေး�းခွွန်းး�များ�း�မေး�းခွွင့်�ပြု် �ုရန််အတွွက်် ဖြ�ည့််�စွွက််ရန််

လိုုအ
� ပ််ပါါသည််။ အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု တစ််ခုုတွင်
ွ ် စကားး�ပြော��ာဆိုု�ပေး�းရန််
Disability Royal Commission က စေ�ခိုု�င်းး�သည့််�လူများ�း�မှာာ�
ူ

သက််သေ�များ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပြီး�း� ဤပုံံ�စံံကိုု� ဖြ�ည့််�စွွက််ရန်် မလိုုအ
� ပ််ပါါ၊ သို့့�သော်�်� ၎င်းး�တို့့�၏
ရှေ့�့�နေေများ�း�က ဖြ�ည့််�စွွက််ရန်် လိုုအ
� ပ််နိုုင်
� ်သည််။

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.

လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�- လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�သည််

အများ�း�ပြ�ည််သူူ အခင်းး�ဖြ�စ််ရပ်် တစ််ခုုဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တွွင်် Disability Royal
Commission အနေေဖြ�င့််� မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သူူများ�း�နှှင့်�် ၎င်းး�တို့့�၏
မိိသားး�စုုများ�း�နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��သူူများ�း�ထံံမှှ ၎င်းး�တို့့�၏ အတွေ့�့အကြုံ�ံ�များ�း�နှှင့်�်
အမြ�င််များ�း�ကိုု� နား�းထော�ာင််နိုုင်
� ်ပါါသည််။
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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.

ကော်�်�မရှှ င််နာာမင်းး�ကြီး�း�- ကော်�်�မရှှ င််နာာမင်းး�ကြီး�း�များ�း�သည်် Royal Commission

ကိုု� ဦးးဆော�ာင််ပေး�းရန်် အစိုးး��ရက ရွေး�း�ချျယ််ထားး�သည့််� လူူများ�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။

ကော်�်�မရှှ င််နာာမင်းး�ကြီး�း�များ�း�သည်် Royal Commission နှှင့်�ဆ
် က််နွှယ်
ှ ်သည့််�
ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� နည်းး�လမ်းး� တစ််မျိုး�း��တစ််ဖုံံ�တို့့�ဖြ��င့််� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းပါါသည််၊
တစ််ဦးးချျင်းး� ပုုဂ္ဂိုု��လ််များ�း�နှှင့်�် ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူများ�း�တို့့�နှှင့်�် စကားး�ပြော��ာဆိုု�ခြ�င်းး�၊

သုုတေ�သနကိုု� တော�ာင်းး�ဆိုု�ခြ�င်းး�၊ နှှင့်�် အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုများ�း�တွင်
ွ ်
မေး�းခွွန်းး�များ�း� မေး�းမြ�န်းး�ခြ�င်းး�တို့့�ကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််သည််။ ကော်�်�မရှှ င််နာာမင်းး�ကြီး�း�
ခုုနှှစ််ယော�ာက််သည်် Disability Royal Commission ကိုု�
ဦးးဆော�ာင််ပေး�းလျျက််ရှိိ�သည််။

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.

ဥက္ကက ဌ- Disability Royal Commission ၏ ဥက္ကက ဌသည်် ကော်�်�မရှှ င််နာာမင်းး�ကြီး�း�
များ�း�၏ ခေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ဖြ�စ််သည််။ ဥက္ကက ဌမှာာ� တရား�းသူူကြီး�း� တစ််ဦးးဖြ�စ််သူူ Hon.

Ronald Sackville AO QC ဖြ�စ််ပါါသည််။
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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.

လျှို့့��ဝှှက််ထားး�ရသော�ာ အချျက််အလက််များ�း�- လျှို့့��ဝှှက််ထားး�ရသော�ာ အချျက််အလက််

များ�း�မှာာ� သင့််�အနေေဖြ�င့််� Disability Royal Commission ထံံ သင့််�အကြော��ာင်းး�
ကိုု� သင်် ပြော��ာပြ�သည့််�အခါါ သင်် လျှို့့��ဝှှက််ထားး�လိုုသ
� ည့််� အချျက််အလက််များ�း�
ဖြ�စ််ပါါသည််။ Disability Royal Commission ထံံ သင်် ပေး�းသည့််�သတင်းး�

အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� မည််သူူတစ််ဦးးကမျှှ မမြ�င််နိုုင်
� ်အော�ာင်် သေ�ချာ�ာစေ�ရန််

နည်းး�လမ်းး� အမျိုး�း��မျိုး�း��ရှိိ�ပါါသည််။ ၎င်းး�မှာာ� Disability Royal Commission
အခန်းး�ကဏ္ဍပြီး�း�ဆုံးး��သွားး��သည််အထိိ ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ သင််သည်် သင့််�

အကြော��ာင်းး�အရာာအားး� အားး�လုံးး��ကိုု�ဖြ�စ််စေ� သို့့�မဟုုတ်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ကိုု�ဖြ�စ််စေ�

သီးး�ခြား�း�ထားး�စေ�လိုုလျှ
� ှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ�အကြံ�ံဉာာဏ်် ယူူသင့််�
သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။

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.

အကျိုးး���ဆော�ာင်် အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�- အကျိုးး���ဆော�ာင််ဆိုု�သည််မှာာ� တရား�းရုံးး� �၌
သို့့�မဟုုတ်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု၌ စကားး�ပြော��ာဆိုု�ပေး�းသည့််� ရှေ့�့�နေေများ�း�

အတွွက်် အမည််ဖြ�စ််သည််။ အကျိုးး���ဆော�ာင်် အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� အများ�း�
ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတွင်
ွ ် Disability Royal Commission အတွွက်် စကားး�ပြော��ာ
ဆိုု�ပြီး�း� မေး�းခွွန်းး�များ�း� မေး�းမြ�န်းး�သည့််� ရှေ့�့�နေေများ�း�ဖြ�စ််ကြ�ပါါသည််။ အကျိုးး���ဆော�ာင််

အကူူအညီီပေး�းခြ�င်းး�သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုများ�း�၌ မျျက််မြ�င််သက််သေ�များ�း�
နှှင့်�လည်းး�
်
စကားး�ပြော��ာဆိုု�ပါါသည််။
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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.

အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုု- Disability Royal Commission ကြော��ာင့််�

သင်် ခံံ စား�းနိုု�င််မည့်�် ခက််ခဲဲသော�ာ ခံံ စား�းချျက််များ�း�တစ််ခုုခုုနှှင့်�် ပတ််သက််၍ သင့််�အားး�
ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� ရရှိိ�နိုုင်
� ်

ပါါသည််။ The Disability Royal Commission တွွင်် အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�

နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုု အချို့�့�ကိုု� လူူများ�း�အားး� လုုပ််ပေး�းနိုု�င််သည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း�ရှိိ�ပါါသည််။ အခမဲ့့�

လွွတ််လွတ်
ွ ်လပ််လပ်် အကျိုးး���ဆော�ာင််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုုဆိုု�င််ရာာ ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�ကိုု�
နိုု�င််ငံံလုံးး�� လိုုက်
� ် (BlueKnot) နှှင့်�် ပြ�ည််နယ််နှှင့်�် အုုပ််ချုု�ပ််ခံံနယ််မြေ�ေတိုုင်းး�တွ
�
င်
ွ ်လည်းး�

ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည််။
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.

မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုု- လူူတစ််ယော�ာက််တွင်
ွ ် မွေး�း�ရာာပါါ ချို့�့�တဲ့့�မှုု တစ််ခုုခုုအဖြ�စ််

သို့့�မဟုုတ်် နာာမကျျန်းး�မှုု၊ မတော်�်�တဆဖြ�စ််ရပ်် သို့့�မဟုုတ်် အသက််ကြီး�း�မှုုကြော��ာင့််�

ဖြ�စ််ခဲ့့�သည့််� ချို့�့�တဲ့့�မှုုတစ််ခုုခုုအဖြ�စ်် မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုကိုု� Royal Commission
က အဓိိပ္ပါါ�ယ််သတ််မှှတ််ထားး�သည််။ မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုသည်် လူူတစ််ယော�ာက််၏

တွေး�း�ခေါ်�် ပုံံ�၊ လှုုပ််ရှား��းပုံံ�၊ ပြော��ာဆိုု�ပုံံ�၊ ခံံ စား�းပုံံ�၊ မြ�င််တွေ့�ပုံ
့ ံ�၊ ကြား�း�ပုံံ� နှှင့်�် ဆက််သွွယ််ပုံံ�
များ�း�ကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲနိုု�င််ပါါသည််။
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E

Exploitation

Exploitation is when a person or organisation takes advantage of you.
Examples of exploitation are:

ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�- လူူတစ််ဦးး သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�အစည်းး�တစ််ခုုသည််

-

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

သင့််�အပေါ်�် အခွွင့်�ကော�
် ာင်းး� ယူူသည့််�အခါါ ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။
ခေါ�ါင်းး�ပုံံ�ဖြ�တ််အမြ�တ််ထုုတ််ခြ�င်းး�၏ ဥပမာာများ�း�မှာာ�-

- သင့််� ငွေ�ေကြေး��း သို့့�မဟုုတ်် ပိုု�င််ဆိုု�င််အရာာများ�း�ကိုု� အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခြ�င်းး�
သို့့�မဟုုတ်် ခိုးး��ယူူခြ�င်းး�၊

- သင့််�အားး� မှှန်က
် န််သော�ာ လုုပ််ခများ�း�ကိုု� မပေး�းခြ�င်းး�၊
- သင့််�အပေါ်�် လိိင််အရ အခွွင့်�ကော�
် ာင်းး�ယူူခြ�င်းး�၊

- အလုုပ််ရာာထူးး�များ�း� သို့့�မဟုုတ်် အလုုပ်် ရရှိိ�ခြ�င်းး�မှှ သင့််�အားး� တားး�မြ�စ််ထားး�ခြ�င်းး�၊
Evidence

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

သက််သေ�အထော�ာက််အထားး�- သက််သေ�အထော�ာက််အထားး�မှာာ� Disability Royal
Commission အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု တစ််ခုုတွင်
ွ ် ဝေ�မျှှပြော��ာဆိုု�ထားး�သည့််�

အကြော��ာင်းး�အရာာများ�း�၊ သက််သေ�ထွွက််ချျက််များ�း�၊ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�
သို့့�မဟုုတ်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�တို့့� အနက်် တစ််ခုုခုုဖြ�စ််သည််။
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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.

သတင်းး�အချျက််အလက်် လွွတ််လပ််မှုု (FOI)- သင််နှှင့်�ပတ်
် ်သက််ပြီး�း� သို့့�မဟုုတ််

အစိုးး��ရ မူူဝါါဒများ�း� သို့့�မဟုုတ်် ဆုံးး��ဖြ�တ််ချျက််များ�း�နှှင့်�ပတ်
် ်သက််ပြီး�း� အစိုးး��ရက

ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�၏ မိိတ္တူူ�များ�း�ကိုု� ကြ�ည့်�်ရှု�ုရန််အတွွက််
သတင်းး�အချျက််အလက်် လွွတ််လပ််မှုုအားး�ဖြ�င့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ရန််အခွွင့်�အ
် ရေး�းကိုု�

မည််သူူမဆိုု�အားး� ပေး�းထားး�ပါါသည််။ ၎င်းး�တွွင်် Disability Royal Commission

က ၎င်းး�၏ကဏ္ဍပြီး�း�ဆုံးး��ပြီး�း�နော�ာက်် ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�သည့််� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� ပါါဝင််

နိုု�င််သည််၊ သို့့�သော်�်� ခြွ�င်းး�ချျက််အချို့�့�ရှိိ�ပါါသည််။ သတင်းး�အချျက််အလက်် လွွတ််လပ််
မှုုအားး�ဖြ�င့််� တော�ာင်းး�ဆိုု�ထားး�သော�ာ စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�အားး� လူူတစ််ဦးးအနေေဖြ�င့််�
ကြ�ည့်�ရှု် �ုနိုုင်
� ်သည်် ဟုုတ််မဟုုတ််ကိုု� အစိုးး��ရ အရာာရှိိ�က ဆုံးး��ဖြ�တ််ပါါလိိမ့်�မ
် 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.

အုုပ််စုုလိုုက်
� ်နေေသော�ာ အိိ မ််များ�း�- အုုပ််စုုလိုုက်
� ်နေေသော�ာ အိိ မ််မှာာ� စုုပေါ�ါင်းး�၍နေေသော�ာ
အိိ မ််ဖြ�စ််ပြီး�း� ၎င်းး�တွွင်် မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သူူ အများ�း�အပြား�း� ရေ�ရှှ ည်် နေေထိုု�င််ကြ�

သည််။ အုုပ််စုုလိုုက်
� ်နေေသော�ာ အိိ မ််တွင်
ွ ် နေေထိုု�င််သူူများ�း�ကိုု� စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ပေး�းရန််၊ အိိ မ််

ကိုု� သန့် �ရှှ် င်းး�ရေး�းလုုပ််ပေး�းရန််၊ နှှင့်�် နေေထိုု�င််သူူများ�း�အားး� လုုပ််စရာာများ�း� လုုပ််စေ�ရန််နှှင့်�်
ရက််ချိိ�န်းး�များ�း�သို့့�သွား�း��စေ�ရန််အတွွက်် ကူူညီီပေး�းသည့််� ဝန််ထမ်းး�များ�း� ရှိိ�ပါါသည််။
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H

Health Settings

Health settings are the places people can visit to get health care, like:

ကျျန်းး�မာာရေး�း အနေေအထားး�များ�း�- ကျျန်းး�မာာရေး�း အနေေအထားး�များ�း�မှာာ� လူူများ�း�

-

Medical Centres
GP clinics
Hospitals
Dentists
Optometrists
Physiotherapists
Occupational therapists
Specialists

အနေေဖြ�င့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုကိုု� ရယူူရန််အတွွက်် သွားး��ရော�ာက််နိုုင်
� ်သည့််�

နေေရာာများ�း�ဖြ�စ််သည််။ အော�ာက််ပါါတို့့�ကဲ့့�သို့့�နေေရာာများ�း�ဖြ�စ််သည််- ဆေး�းကုုခန်းး�များ�း�

- အထွေ�ေထွေ�ေရော�ာဂါါကုု ဆေး�းခန်းး�များ�း�
- ဆေး�းရုံံ� များ�း�

- သွားး��ဆရာာဝန််ဆေး�းခန်းး�များ�း�

- မျျက််စိိအမြ�င််အာာရုံံ� စမ်းး�သပ််ပညာာရှှ င််များ�း�
- ကိုု�ယ််လက််လေ့�့ကျျင့််�ခန်းး�ပညာာရှှ င််

- လှုုပ််ရှား��းသွားး��လာာ ကုုစား�းပညာာရှှ င််များ�း�
- အထူးး�ကုုဆရာာဝန််များ�း�
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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.

မည််သူူမည််ဝါါသက််သေ�ခံံ ကာာကွွယ််ပေး�းရေး�း- မည််သူူမည််ဝါါသက််သေ�ခံံ

ကာာကွွယ််ပေး�းရေး�းဆိုု�သည််မှာာ� အကယ််၍ သင့််�အနေေဖြ�င့််� သင်် မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
ကိုု� Disability Royal Commission ပြ�င််ပရှိိ� မည််သူ့့ကိုု�မျှှ

မပေါ�ါက််ကြား�း�စေ�လိုုလျှ
� ှင်် သင်် တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုုင်
� ်သည့််� တစ််စုံံ�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။
အကယ််၍ သင်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတစ််ရပ််တွင်
ွ ် သက််သေ�အဖြ�စ််

စကားး�ပြော��ာဆိုု�သည့််�တိုုင်
� ်အော�ာင်် သင်် မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� သိုု�သိိပ််ပေး�းရန်် သင််
တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုုင်
� ်သည််။ ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ� သင့််�အမည််ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််မည််

မဟုုတ််သည့််�အပြ�င်် အင််တာာနက််၌ သင်် မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� မဖော်�်�ပြ�နိုု�င််ပါါ။
အကယ််၍ သင့််�အနေေဖြ�င့််� သင်် မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� လူူများ�း� သိိရှိိ�သွားး��မည််ကိုု�
စိုးး��ရိိမ််နေေလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း� လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််

တော�ာင်းး�ခံံ သင့််�သည််။ Your Story Disability Legal Support သည််
သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။

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.

အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုုင်
� ်သော�ာ ပညာာရေး�း- အားး�လုံးး��ပါါဝင််နိုုင်
� ်သော�ာ ပညာာရေး�းမှာာ�

မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုု ရှိိ� သည့််� ကလေး�းများ�း�၊ လူူငယ််လူရွ
ူ ွ ယ််များ�း� သို့့�မဟုုတ်် လူူကြီး�း�

ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�အနေေဖြ�င့််� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ရှိိ� အခြား�း�သော�ာ ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�
နှှင့်�အ
် တူူ စာာသင််ခန်းး�အတူူတူ၌
ူ ရှိိ�နေေကြ�သော�ာနေေရာာဖြ�စ််သည််။
J
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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:

တရား�းဝင်် ငွေ�ေကြေး��း အထော�ာက််အပံ့့� အစီီအစဉ််- တရား�းဝင်် ငွေ�ေကြေး��း

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

ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ စရိိ တ််များ�း�ကိုု� Disability Royal Commission က သင့််�အားး�

K
L

အထော�ာက််အပံ့့� အစီီအစဉ််မှာာ� အချို့�့�သော�ာ အခြေ�ေအနေေမျိုး�း��၌ သင််၏ ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ
စရိိ တ််များ�း�ကိုု� ကာာမိိစေ�ရန်် ရရှိိ�နိုုင်
� ်သော�ာ ငွေ�ေကြေး��း အကူူအညီီဖြ�စ််ပါါသည််။

အော�ာက််ပါါတို့့�ကိုု� တရား�းဝင်် လုုပ််ခိုု�င်းး�သည့််�အခါါ စိုု�က််ထုုတ််ပေး�းပါါလိိမ့်�မ
် ည််-

- အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတစ််ခုုတွင်
ွ ် သက််သေ�အဖြ�စ်် တက််ရော�ာက််ပေး�းရန််။
- သူူတို့့�နှှင့်�် လူူတွေ့�မေး့ �းမြ�န်းး�မှုု တစ််ခုုကိုု� တက််ရော�ာက််ပေး�းရန််။

- သူူတို့့�အားး� သတင်းး�အချျက််အလက်် သို့့�မဟုုတ်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� ပေး�းအပ််ရန််။
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.

မီီဒီီယာာ ပိိတ််ပင််ကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း�- မီီဒီီယာာ ပိိတ််ပင််ကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း�အားး�ဖြ�င့််�

သတင်းး�ထော�ာက််များ�း�က Royal Commission နှှင့်�ပတ်
် ်သက််၍ သတင်းး�ကြေ��ညာာ

သည့််�အပေါ်�် ကန့်သ
� ် တ််ချျက််များ�း� ချျမှှတ််ပေး�းထားး�သည််။ သတင်းး�ထော�ာက််များ�း�သည််

အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုများ�း�ကိုု� တက််ရော�ာက််နိုုင်
� ်သည််။ သူူတို့့�သည််

အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု လုုပ််သည့််�အခန်းး� အတွွင်းး�ရှိိ� မည််သူ့့ကိုု�မျှှ ရုုပ််ရှှင််ရိုု� က််ခွွင့်�်
သို့့�မဟုုတ်် လူူတွေ့�မေး့ �းမြ�န်းး�မှုုလုုပ််ခွွင့်�် မရှိိ�ပါါ။ Disability Royal Commission
သည်် သတင်းး�ထော�ာက််များ�း�အားး� လူူတစ််ဦးး၏ အမည်် သို့့�မဟုုတ််

မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�ကိုု� ဝေ�မျှှပေး�းကမ်းး�ခြ�င်းး�မှှလည်းး� တားး�မြ�စ််နိုုင်
� ်ပါါသည််။
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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.

နိုု�င််ငံံလုံးး�ဆိုု
� �င််ရာာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ဝန််ဆော�ာင််မှုု- Your Story Disability

Legal Support (or Your Story) သည်် နိုု�င််ငံံလုံးး�ဆိုု
� �င််ရာာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််

ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဖြ�စ််ပြီး�း� လူူများ�း�အားး� Disability Royal Commission နှှင့်�်

ဆက််သွွယ််ဆော�ာင််ရွွက််စေ�ရန််အတွွက်် ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းရန်် ထူူထော�ာင််ထားး�သည််။
၎င်းး�သည်် အခမဲ့့�ဖြ�စ််ပြီး�း� Disability Royal Commission မှှ

သီးး�ခြား�း�ဖြ�စ််ပါါသည််။ Your Story သည်် လူူများ�း�အားး� ၎င်းး�တို့့�၏ အကြော��ာင်းး�ကိုု�

Disability Royal Commission သို့့� လုံံခြုံ� �ံ�ဘေး�းကင်းး�စွာာ� ဝေ�မျှှပေး�းရန််အတွွက််
၎င်းး�တို့့�အားး� အခွွင့်�သာ
် ာစေ�ရန်် ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�နှှင့်�်

အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု� ပေး�းအပ််ပါါသည််။ ၎င်းး�တွွင်် မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သည့််�လူများ�း�
ူ ၊
၎င်းး�တို့့�၏ မိိသားး�စုုများ�း�၊ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူများ�း�၊ ပံ့့�ပိုးး��ပေး�းသူူများ�း�နှှင့်�်
အကျိုးး���ဆော�ာင််များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။
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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.

လျျစ််လျူူ�ရှု�ုခြ�င်းး�- လူူတစ််ဦးးသည်် သင့််�အားး� သူူတို့့�လုုပ််ပေး�းရလိိမ့်�မ
် ည််ဖြ�စ််သည့််�

Examples of neglect are not providing you with:

သို့့�မဟုုတ်် ၎င်းး�သည်် မကြာ�ာခဏ အကြိ�ိမ််ကြိ�ိမ်် ဖြ�စ််ပွား��းနိုု�င််သည််။ လူူတစ််ဦးးသည််

-

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

ပုံံ�စံံဖြ�င့််� ကူူညီီရန်် လုုပ််မပေး�းသည့််�အခါါ လျျစ််လျူူ�ရှု�ုခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။

လျျစ််လျူူ�ရှု�ုခြ�င်းး�သည်် တစ််ကြိ�ိမ််ဖြ�စ််ပွား��းသည့််� တစ််စုံံ�တစ််ခုု ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သည််

သင့််�အားး� ထိိခိုု�က််မှုု ဖြ�စ််စေ�ရန်် မရည််ရွွယ််ဘဲဲ သင့််�အားး� လျျစ််လျူူ�ရှု�ုနိုုင်
� ်သည််။
လျျစ််လျူူ�ရှု�ုခြ�င်းး�၏ နမူူနာာများ�း�မှာာ� သင့််�အားး� အော�ာက််ပါါတို့့�ဖြ��င့််�
မပေး�းကမ်းး�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််- အစား�းအစာာနှှင့်�် ရေ�
- အဝတ််အစား�း

- နေေရာာထိုု�င််ခင်းး�

- ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု

- ဆေး�းဘက််ဆိုု�င််ရာာ ကုုသမှုု သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းဝါးး�များ�း�
- စိိတ််ခံံစား�းမှုုဆိုု�င််ရာာ ပံ့့�ပိုးး��မှုု
- ပညာာရေး�း

- အခြား�း�သူူများ�း�နှှင့်�် ဆက််သွွယ််ရန််အတွွက်် သင့််�အားး� ကူူညီီရန်် သင့််�တော်�်�သော�ာ
ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�

- သွားး��လာာရေး�းအတွွက်် သင့််�အားး� ကူူညီီရန်် သင့််�တော်�်�သော�ာ ပံ့့�ပိုးး��မှုုများ�း�
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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.

တင််ပြ�ပေး�းရန်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာ- တင််ပြ�ပေး�းရန်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာမှာာ�

လူူတစ််ဦးးအားး� သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�အစည်းး�တစ််ခုုအားး� သတင်းး�အချျက််အလက််

သို့့�မဟုုတ်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း� တင််ပြ�ပေး�းစေ�ရန်် Disability Royal

Commission က ပေး�းပို့့�သော�ာ တရား�းဝင်် စာာတစ််စော�ာင််ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍
သင််သည်် တင််ပြ�ပေး�းရန်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာ ရရှိိ�လျှှင်် သင််

သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�သည််။ Your Story

Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။

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.

တင််ပြ�ပေး�းရန်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာကိုု� လိုုက်
� ်နာာခြ�င်းး�- တင််ပြ�ပေး�းရန််

အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာကိုု� လိုုက်
� ်နာာခြ�င်းး� ဆိုု�လိုုသ
� ည််မှာာ� Disability Royal

Commission မှှ အလိုုရှိ
� ိ� သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� သို့့�မဟုုတ််

စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� တင််ပြ�ခြ�င်းး�ဖြ�စ််သည််။ တင််ပြ�ပေး�းရန်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာ

ပါါ Disability Royal Commission အလိုုရှိ
� ိ� သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�

သို့့�မဟုုတ်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�ကိုု� မတင််ပြ�ခြ�င်းး�သည်် ရာာဇဝတ််မှုု တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။

အကယ််၍ သင််သည်် တင််ပြ�ပေး�းရန်် အကြော��ာင်းး�ကြား�း�စာာ ရရှိိ�လျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�
လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�သည််။ Your Story Disability

Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

အကျိုးး���ဆော�ာင််သူူ အကူူအညီီ ရုံးး� �- အကျိုးး���ဆော�ာင််သူူ အကူူအညီီ ရုံးး� �တွင်
ွ ် အလုုပ််
လုုပ််သော�ာ ရှေ့�့�နေေများ�း�သည်် Disability Royal Commission အားး� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည််။

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.

ကိုု�ယ််ရေး�း အချျက််အလက််များ�း�- ကိုု�ယ််ရေး�း အချျက််အလက််များ�း�မှာာ� သင့််�အကြော��ာင်းး�

အချျက််အလက််များ�း�ဖြ�စ််သည််၊ ၎င်းး�ကိုု� သင့််�အားး� မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််
အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သည််။ ၎င်းး�မှာာ� သင့််�အမည်် သို့့�မဟုုတ်် အော�ာက််ပါါတို့့�နှှင့်�်
ပတ််သက််သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း� ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သည််-

သင့််� ကျျန်းး�မာာရေး�း

- သင်် အလုုပ််လုုပ််သည့််�နေေရာာ
- သင်် နေေထိုု�င််သည့််�နေေရာာ

- သင်် ပညာာသင််ကြား�း�သည့််�နေေရာာ

သင့််အ
� နေေဖြ�င့််� သင့််� ကိုု�ယ်ရေး် �း အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� သိုု�သိိပ််လျှို့့��ဝှှက််ထားး�ပေး�းရန််
Disability Royal Commission ထံံ သင်် တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုုင်
� ်သည််။ အကယ််၍ သင််
သင််၏ကိုု�ယ််ရေး�း အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� အကာာအကွွယ််ပေး�းခြ�င်းး�နှှင့်�ပတ်
် ်သက််၍
စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််နေေလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�

သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း� အစည်းး�အဝေး�း- သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း� အစည်းး�အဝေး�းတစ််ခုုမှာာ� သင့််�

အကြော��ာင်းး�ကိုု� သင်် ပြော��ာပြ�နိုု�င််သည့််� ကော်�်�မရှှ င််နာာမင်းး�ကြီး�း�နှှင့်�် Disability Royal
Commission အရာာရှိိ�များ�း�နှှင့်�အ
် တူူလုုပ််သော�ာ လျှို့့��ဝှှက််

အစည်းး�အဝေး�းတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း� အစည်းး�အဝေး�းများ�း�ကိုု�

တယ််လီီဖုုန်းး�မှှ တစ််ဆင့််�၊ ဗီီဒီီယိုု�လင့််�ဂ််ဖြ�င့််� အပြ�င်် သြ�စတြေး��းလျျနိုု�င််ငံံ တစ််ဝန်းး�
လူူကိုု�ယ််တိုုင်
� ်ဖြ�င့််�ဖြ�စ််စေ� အစည်းး�အဝေး�း လုုပ််နိုုင်
� ်ပါါသည််။ သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း�
အစည်းး�အဝေး�းတစ််ခုုမှာာ� သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� တစ််နာာရီီခန့် � ကြာ�ာပါါသည််
်
။
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.

အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု- အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတစ််ရပ််သည်် တရား�းဝင််
ဖြ�စ််ရပ်် တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ တရား�းရုံးး� �တွင်
ွ ် ကြား�း�နာာခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� ဖြ�စ််သည််။

၎င်းး�တွွင်် လူူများ�း�အနေေဖြ�င့််� Disability Royal Commission ထံံ သက််ဆိုု�င််သည့််�
အဖြ�စ််အပျျက််များ�း�နှှင့်�် ပြ�ဿနာာများ�း� အကြော��ာင်းး� သက််သေ�ခံံချျက်် ပေး�းပါါသည််။

The Disability Royal Commission သည်် အချို့�့�လူူများ�း�အားး�

အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတစ််ခုုတွင်
ွ ် ၎င်းး�တို့့�၏ အကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြော��ာပြ�ရန််

ဖိိ တ််ခေါ်�်ပါါမည််။ အကယ််၍ သင်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု တစ််ခုုတွင်
ွ ် သင့််�

အကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြော��ာပြ�ရန်် ဖိိ တ််ခေါ်�် ခံံ ရလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ�

အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�ပါါသည််။ Your Story Disability Legal Support သည််
သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

လုုပ််ငန်းး� လမ်းး�ညွှှန်များ�း�
် - လုုပ််ထုံးး�� လမ်းး�ညွှှန်များ�း�မှာာ�
်
Disability Royal

Commission က ဖန််တီးး�ထားး�ပြီး�း� ၎င်းး�တွွင်် သူူတို့့�အနေေဖြ�င့််� အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ကြား�း�နာာမှုုကဲ့့�သို့့� အရာာများ�း�ကိုု� မည််သို့့�လုုပ််ကိုု�င််ပုံံ�အားး� ရှှ င်းး�လင်းး�ပြ�ထားး�ပါါသည််။

လုုပ််ငန်းး� လမ်းး�ညွှှန် ် ခုုနှှစ််ခုု ရှိိ� သည််၊ ၎င်းး�တွွင်် Disability Royal Commission

၏ လုုပ််ငန်းး�များ�း�နှှင့်�် လုုပ််ထုံးး��လုုပ််နည်းး�များ�း� အကြော��ာင်းး� ရေး�းသားး�ထားး�ပါါသည််။
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.

ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သည့််� လုုပ််ငန်းး�များ�း�- ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သော�ာ လုုပ််ငန်းး�များ�း�မှာာ�
လူူတစ််ဦးး၏ လှုုပ််ရှား��းသွားး��လာာမှုု အခွွင့်�အ
် ရေး�း သို့့�မဟုုတ်် လွွတ််လပ််မှုုကိုု�

ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သည့့်� လုုပ််ရပ််များ�း�ဖြ�စ််ကြ�သည််။ ၎င်းး�တွွင်် လူူတစ််ဦးးအားး�

မြေ�ေကြီး�း�ပေါ်�် လှဲဲ�ချျကိုု�င််ချုု�ပ််ထားး�ခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် လူူတစ််ဦးးအားး� ငြိ�ိမ််သက််နေေစေ�ရန််
ဆေး�းဝါးး�အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့� ရုုပ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ တားး�ဆီးး�မှုုများ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�

ပါါဝင််ပါါသည််။
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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.

ဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�- ဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�မှာာ� သင်် သင့််�အကြော��ာင်းး�ကိုု� Disability Royal

Commission ထံံ ပြော��ာပြ�ခဲ့့�သော�ာကြော��ာင့််� တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််က သင့််�အားး� ထိိခိုု�က််
စေ�သည့််�အခါါ သို့့�မဟုုတ်် အပြ�စ််ပေး�းသည့််�အခါါ သို့့�မဟုုတ်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််သည့််�အခါါ

ဖြ�စ််ပါါသည််။ ဥပမာာ၊ သင့််�အားး� အလုုပ််ခန့့်�ပေး�းသူူ သို့့�မဟုုတ်် စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းသူူ
တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််သည်် သင်် Disability Royal Commission ထံံ စကားး�ပြော��ာ

ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� သင့််�အားး� အပြ�စ််ပေး�းလျှှင်် သူူတို့့�အနေေဖြ�င့််� ဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�အမှုုကိုု�
ကျူးး��လွွန်နိုု် င်
� ်သည််။
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.

ဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််မှုု- ဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�မှှ ကာာကွွယ််မှုုမှာာ� အကယ််၍ သင်် သင့််�

အကြော��ာင်းး�ကိုု� ပြော��ာပြ�လျှှင်် ထိိခိုု�က််နစ််နာာခြ�င်းး�မှှ သင်် လုံံခြုံ� �ံ�စေ�နိုုင်
� ်သည့််� အရာာများ�း�

ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ သင်် ဒဏ််ခတ််ခြ�င်းး�နှှင့်�ပတ်
် ်သက််၍ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််နေေလျှှင််
သင့််�အနေေဖြ�င့််� သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�သည််။
Your Story Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။

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 အလွွန့်အ
� ် လွွန် ် အရေး�းကြီး�း�

သော�ာ အရာာကိိစ္စစကိုု� သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း� စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းရေး�း တစ််ရပ််ဖြ�စ််သည််။ Royal
Commissions သည်် မည််သည့််�အရာာကိုု� ပြော��ာင်းး�လဲဲသင့််�ကြော��ာင်းး� အစိုးး��ရအားး�
အကြံ�ံပြု�ုချျက််များ�း� တင််ပြ�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.

အထူးး�ပညာာရေး�း- အထူးး�ပညာာရေး�းမှာာ� မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သည့််� ကလေး�းများ�း�နှှင့်�်
လူူငယ််လူရွ
ူ ွ ယ််များ�း�ကိုု� လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�ရှိိ� အခြား�း� ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�နှှင့်�်

ခွဲဲ�ခြား�း�စွာာ�ဖြ�င့််� ပညာာသင််ပေး�းသည့််� နေေရာာဖြ�စ််သည််။ မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သည့််�
ကျော�ာ�င်းး�သားး�များ�း�ကိုု� သီးး�ခြား�း� အစီီအစဉ််များ�း�ဖြ�င့််� သင််ကြား�း�ပေး�းနိုု�င််သည််

သို့့�မဟုုတ်် သူူတို့့�သည်် သီးး�ခြား�း� ကျော�ာ�င်းး�များ�း�သို့့� တက််ရော�ာက််နိုုင်
� ်သည််။
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.

အကျိုးး���ဆော�ာင််- အကျိုးး���ဆော�ာင််ဆိုု�သည််မှာာ� ရှေ့�့�နေေအတွွက်် အမည််

နော�ာက််တစ််မျိုး�း��ဖြ�စ််သည််။ အကျိုးး���ဆော�ာင််တစ််ဦးးသည်် အမျိုး�း��မျိုး�း��သော�ာ ဥပဒေ�
နယ််ပယ််များ�း�၌ အမှုုသည််များ�း�အားး� ဥပဒေ�အကြံ�ံဉာာဏ်် နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုု

ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းသည််။ Your Story Disability Legal Support သည််

သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။ အကျိုးး���ဆော�ာင််သူူ အကူူအညီီ
ရုံးး� �တွင်
ွ ် အလုုပ််လုုပ််သော�ာ ရှေ့�့�နေေများ�း�သည်် Disability Royal Commission
အားး� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််နှှင့်�် ပံ့့�ပိုးး��မှုုကိုု� ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းပါါသည််။
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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.

တင််သွွင်းး�ချျက််- တင််သွွင်းး�ချျက််တစ််ခုုမှာာ� သင့််�အကြော��ာင်းး�ကိုု� Disability Royal
Commission သို့့� ပြော��ာပြ�ရန်် သင့််�အတွွက်် နည်းး�လမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။

သင််သည်် သင့််�အကြော��ာင်းး�ကိုု� သင့််� ဘာာသာာစကားး�ဖြ�င့််� ရေး�းနိုု�င််သည််၊ အသံံသွွင်းး�
နိုု�င််သည်် သို့့�မဟုုတ်် ပုံံ�ဆွဲဲ�ပြ�နိုု�င််ပြီး�း� Disability Royal Commission သို့့�

ပေး�းပို့့�နိုု�င််သည််။ သင့််� အကြော��ာင်းး�၏ တစ််ချို့�့� သို့့�မဟုုတ်် တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�ကိုု�

သိုု�သိိပ််လျှို့့��ဝှှက််ထားး�စေ�ရန်် အတွွက််လည်းး� Disability Royal Commission
ထံံ တော�ာင်းး�ဆိုု�နိုုင်
� ်သည််။

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.

တင််သွွင်းး�ချျက်် (အမည််မဖော်�်�ပြ�သူူ - ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် ဖြ�န့် �ဝေ�ထားး�သည််
်
)- သင့််�

တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု� လူူအများ�း�အပြား�း�သို့့� ဝေ�မျှှထုုတ််ဖော်�်�ပေး�းနိုု�င််သည်် ဟုုတ််မဟုုတ််
သို့့�မဟုုတ်် သိုု�သိိပ််လျှို့့��ဝှှက််ထားး�မည်် ဟုုတ််မဟုုတ်် သင်် ရွေး�း�ချျယ််နိုုင်
� ်သည််။

အကယ််၍ သင်် “အမည််မဖော်�်�ပြ�သူူ – ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် ဖြ�န့် �ဝေ�ထားး�သည််
်
”ကိုု�

ရွေး�း�ချျယ််လျှှင်် သင့််� တင််သွွင်းး�ချျက်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� Disability Royal
Commission ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် သို့့�မဟုုတ်် ၎င်းး�တို့့�၏ အစီီရင််ခံံစာာများ�း�တွွင််

ထုုတ််ပြ�န််ကော�ာင်းး� ထုုတ််ပြ�န််နိုုင်
� ်သည််။ The Disability Royal Commission

သည်် သင့််�အမည်် သို့့�မဟုုတ်် လိိပ််စာာကဲ့့�သို့့� သင်် မည််သူူဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�

ဖော်�်�ထုုတ််နိုုင်
� ်သည့််� မည််သည့််�အရာာကိုု�မျှှ ထုုတ််ပြ�န််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ အကယ််၍
သင်် မသေ�ချာ�ာလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု�

ရယူူနိုုင်
� ်သည််။ Your Story Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး�
အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

တင််သွွင်းး�ချျက်် (အမည််မဖော်�်�ပြ�သူူ – ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် ဖြ�န့် �ဝေ�မထားး�ပါါ)်
သင့််�

တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု� လူူအများ�း�အပြား�း�သို့့� ဝေ�မျှှထုုတ််ဖော်�်�ပေး�းနိုု�င််သည်် ဟုုတ််မဟုုတ််
သို့့�မဟုုတ်် သိုု�သိိပ််လျှို့့��ဝှှက််ထားး�မည်် ဟုုတ််မဟုုတ်် သင်် ရွေး�း�ချျယ််နိုုင်
� ်သည််။

အကယ််၍ သင်် “အမည််မဖော်�်�ပြ�သူူ – ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် ဖြ�န့် �ဝေ�မထားး�ပါါ”ကိုု�
်

ရွေး�း�ချျယ််လျှှင်် သင်် တင််သွွင်းး�ချျက်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု� Disability Royal
Commission အစီီရင််ခံံစာာများ�း�တွွင်် အသုံးး��ပြု�ုနိုု�င််သော်�်�လည်းး� ၎င်းး�တို့့�၏
ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် ထုုတ််ပြ�န််မည်် မဟုုတ််ပါါ။ The Disability Royal

Commission သည်် သင့််�အမည်် သို့့�မဟုုတ်် လိိပ််စာာကဲ့့�သို့့� သင်် မည််သူူ

ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� ဖော်�်�ထုုတ််နိုုင်
� ်သည့််� မည််သည့််�အရာာကိုု�မျှှ ထုုတ််ပြ�န််မည်် မဟုုတ််ပါါ။
အကယ််၍ သင်် မသေ�ချာ�ာလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ�

အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု� ရယူူနိုုင်
� ်သည််။ Your Story Disability Legal Support

သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

တင််သွွင်းး�ချျက်် (အများ�း�ပြ�ည််သူူ - ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ် ဖြ�န့် �ဝေ�ထားး�သည််
်
)- သင့််�
တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု� လူူအများ�း�အပြား�း�သို့့� ဝေ�မျှှထုုတ််ဖော်�်�ပေး�းနိုု�င််သည််

ဟုုတ််မဟုုတ်် သို့့�မဟုုတ်် သိုု�သိိပ််လျှို့့��ဝှှက််ထားး�မည်် ဟုုတ််မဟုုတ်် သင််

ရွေး�း�ချျယ််နိုုင်
� ်သည််။ အကယ််၍ သင်် “အများ�း�ပြ�ည််သူူ – ဝက််ဘ််ဆိုု�က််တွင်
ွ ်

ဖြ�န့် �ဝေ�ထားး�သည််
်
”ကိုု� ရွေး�း�ချျယ််လျှှင်် သင့််� တင််သွွင်းး�ချျက်် အစိိတ််အပိုု�င်းး�များ�း�ကိုု�

Disability Royal Commission ဝက််ဘ််ဆိုု�က်် သို့့�မဟုုတ်် ရည််ညွှန်းး�
ှ ထားး�သည့််�
၎င်းး�တို့့�၏ စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�နှှင့်�် အစီီရင််ခံံစာာများ�း�တွွင်် ထုုတ််ပြ�န််ကော�ာင်းး�

ထုုတ််ပြ�န််နိုုင်
� ်သည််။ The Disability Royal Commission သည်် သင််၏

အမည််နှှင့်�် ကိုု�ယ််ရေး�း အသေး�းစိိတ်် အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� ထုုတ််ပြ�န််ကော�ာင်းး�
ထုုတ််ပြ�န််နိုုင်
� ်သော်�်�လည်းး� သင့််� ဖုုန်းး�နံံပါါတ််နှှင့်�် လိိပ််စာာကဲ့့�သို့့� သင််၏

ဆက််သွွယ််ရမည့်�် အသေး�းစိိတ််အချျက််များ�း�ကိုု� သူူတို့့� ထုုတ််ပြ�န််လိိမ့်�မ
် ည််

မဟုုတ််ပါါ။ အကယ််၍ သင်် မသေ�ချာ�ာလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ�

အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု� ရယူူနိုုင်
� ်သည််။ Your Story Disability Legal Support သည််

သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

တင််သွွင်းး�ချျက်် (ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သည််) - သင့််� တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု�

လူူအများ�း�အပြား�း�သို့့� ဝေ�မျှှထုုတ််ဖော်�်�ပေး�းနိုု�င််သည်် ဟုုတ််မဟုုတ်် သို့့�မဟုုတ်် သိုု�သိိပ််
လျှို့့��ဝှှက််ထားး�မည်် ဟုုတ််မဟုုတ်် သင်် ရွေး�း�ချျယ််နိုုင်
� ်သည််။ အကယ််၍ သင််

“ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သည််” ကိုု�ရွေး�း�ချျယ််လျှှင်် သင့််� တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု� Disability
Royal Commission က လုံးး��ဝ မထုုတ််ပြ�န််ပေး�းပါါ။ Disability Royal
Commission ဆုံးး��ခန်းး�တိုုင်
� ် ရော�ာက််ပြီး�း�နော�ာက်် လူူများ�း�သည်် အချို့�့�

အခြေ�ေအနေေများ�း�တွွင်် ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သည့််� တင််သွွင်းး�ချျက််ကိုု� ကြ�ည့်�်ရှု�ုကော�ာင်းး�
ကြ�ည့်�ရှု် �ုနိုုင်
� ်ပါါလိိမ့်�မ
် ည််။ အကယ််၍ သင်် မသေ�ချာ�ာလျှှင်် သင််

သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု� ရယူူနိုုင်
� ်သည််။ Your Story

Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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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.

သမ္မာာ�န််စာာ- သမ္မာာ�န််စာာ တစ််ခုုမှာာ� တရား�းဝင်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််၊

၎င်းး�အားး�ဖြ�င့််� လူူတစ််ဦးး သို့့�မဟုုတ်် အဖွဲ့့�အစည်းး�တစ််ခုုအားး� စာာရွွ က််စာာတမ်းး�များ�း�
တင််သွွင်းး�ပေး�းရန်် မိိန့်ကြား� ��း�ပါါ
်
သည််။ ၎င်းး�တို့့�ကိုု� ပုံံ�မှှန်အားး�ဖြ�
်
င့််� တရား�းရုံးး� �

တစ််ရုံးး� �မှှ ထုုတ််ပေး�းသည််။ တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််အနေေဖြ�င့််� သင်် Disability Royal
Commission သို့့� ပေး�းထားး�သည့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု�

သမ္မာာ�န််စာာဖြ�င့််� ရယူူရန်် ကြိုး�း��စား�းပြီး�း� သင့််� သတင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ကိုု� တရား�းရုံးး� �
အမှုုတစ််ခုု၌ အသုံးး��ပြု�ုရန်် ကြိုး�း��စား�းရန််မှာာ� ဖြ�စ််နိုုင်
� ်ပါါသည််။ အကယ််၍ သင််
သမ္မာာ�န််စာာနှှင့်�ပတ်
် ်သက််၍ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််နေေလျှှင်် သင့််�အနေေဖြ�င့််�

သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�သည််။ Your Story

Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ�
အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။

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.

ရုံးး� �ခေါ်�်ဆင့််�ဆိုု�စာာ- ရုံးး� �ခေါ်�်ဆင့််�ဆိုု�စာာ တစ််စော�ာင််သည်် တရား�းဝင််

စာာရွွ က််စာာတမ်းး�တစ််ခုုဖြ�စ််သည််၊ ၎င်းး�ဖြ�င့််� လူူတစ််ဦးးအားး� အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ကြား�း�နာာမှုုတစ််ရပ််တွင်
ွ ် သက််သေ�ထွွက််ချျက််ပေး�းရန်် မိိန့်ကြား� ��း�ပါါ
်
သည််။ Disability

Royal Commission သည်် ရုံးး� �ခေါ်�်ဆင့််�ဆိုု�စာာကိုု� ထုုတ််ပေး�းနိုု�င််သည််။ အကယ််၍

သင််သည်် ရုံးး� �ခေါ်�်ဆင့််�ဆိုု�စာာ ရရှိိ�လျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ�

အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�သည််။ Your Story Disability Legal Support သည််
သင့််�အားး� အခမဲ့့� ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
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Terms of Reference

The Terms of Reference tells the Disability Royal Commission what it
should look at as part of their investigation.

လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််သတ််မှှတ််ချျက််- လုုပ််ငန်းး�တာာဝန််သတ််မှှတ််ချျက််အားး�ဖြ�င့််�
Disability Royal Commission အားး� ၎င်းး�၏ စုံံ�စမ်းး�စစ််ဆေး�းမှုု

အစိိတ််အပိုု�င်းး�အဖြ�စ်် မည််သည့််�အရာာကိုု� စုံံ�စမ်းး�သင့််�သည််ကိုု� ညွှှန်ကြား�း�ပါါ
်
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.

စာာဖြ�င့််�မှှတ််တမ်းး�-စာာဖြ�င့််�မှှတ််တမ်းး�တစ််ခုုမှာာ� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု၊
သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း� အစည်းး�အဝေး�း သို့့�မဟုုတ်် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�

ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�တစ််ခုု လုုပ််စဉ််အတွွင်းး� ပြော��ာဆိုု�သည့််�အရာာ၏ မှှတ််တမ်းး�

တစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ Disability Royal Commission သည်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ
ကြား�း�နာာမှုု တစ််ခုု၏ နေ့့�စဉ်် စာာဖြ�င့််�မှှတ််တမ်းး�ကိုု� ၎င်းး�တို့့�၏ ဝက််ဘ််ဆိုု�က််၌

အမြ�န််ဆုံးး�� ထုုတ််ပြ�န််ပါါလိိမ့်�မ
် ည််။ Disability Royal Commission သည််

သီးး�သီးး�ခြား�း�ခြား�း� အစည်းး�အဝေး�းများ�း�နှှင့်�် လူူမှုုအသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး� ဆွေး�း�နွေး�း�ပွဲဲ�များ�း�တို့့� ၏
စာာဖြ�င့််�မှှတ််တမ်းး�များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူသို့့� ထုုတ််ပြ�န််ပေး�းမည်် မဟုုတ််ပါါ။
U
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Violence and Abuse

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

အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့်�် မတရား�းပြု�ုကျျင့််�မှုု- တစ််စုံံ�တစ််ဦးးသည်် သင််၏ ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�ကိုု
ာ �

-

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

နာာကျျင််အော�ာင််လုုပ််သည့််�အခါါ အကြ�မ်းး�ဖက််မှုု ဖြ�စ််ပါါသည််။ တစ််စုံံ�တစ််ဦးးသည််

သင့််�အားး� ဆိုးး��ဆိုးး��ရွား��းရွား��း ပြု�ုမူူဆက််ဆံံသည့််�အခါါ မတရား�းပြု�ုကျျင့််�မှုုဖြ�စ််ပါါသည််။
အကြ�မ်းး�ဖက််မှုုနှှင့်�် မတရား�းပြု�ုကျျင့််�မှုု နမူူနာာ အချို့�့�မှာာ�- ကိုု�ယ််ထိိလက််ရော�ာက်် ထိိခိုု�က််ခြ�င်းး�၊
- လိိင််ဆိုု�င််ရာာ ပြု�ုကျျင့််�ခြ�င်းး�၊

- အခြား�း�သူူများ�း�မှှ အတင်းး�အကျျပ်် ခွဲဲ�ခြား�း�ခံံ ရခြ�င်းး�၊

် ျဆုုပ််ကိုု�င်် ထားး�ခံံ ရခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ််
- ကန့်သ
� ် တ််ထားး�သည့််� အလေ့�့အထများ�း�- နိိမ့်�ချ
မှိိ�န်းး�မော�ာငြိ�ိမ််နေေအော�ာင်် လုုပ််ခံံရခြ�င်းး�ကဲ့့�သို့့�

- ကုုသမှုု ခံံယူရ
ူ န်် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းဝါးး� သော�ာက််သုံးး�ရ
� န်် အတင်းး�အကျျပ််လုုပ််ခံံရခြ�င်းး�၊
- လှော�ာ�င််ပြော��ာင်် ခံံ ရခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် ခြိ�ိမ်းး�ခြော��ာက််ခံံရခြ�င်းး�၊

- သင့််� ငွေ�ေကြေး��းကိုု� ခိုးး��ယူူခြ�င်းး� သို့့�မဟုုတ်် အလွဲဲ�သုံးး��စား�းပြု�ုခြ�င်းး�၊

- သင််၏ ကိုု�ယ််ရေး�းသီးး�ခြား�း�ရှိိ�မှုုကိုု� ဖွွင့်�လှ
် ှစ််လိုုက်
� ်ခြ�င်းး� နှှင့်�် သင့််�အားး�
မလေး�းမစား�းပြု�ုခြ�င်းး�၊

- သင််၏ ဧည့််�သည််များ�း� သို့့�မဟုုတ်် လှုုပ််ရှား��းမှုုများ�း�ကိုု� ကန့်သ
� ် တ််ခြ�င်းး�၊
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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.

သက််သေ�- သက််သေ�တစ််ဦးးမှာာ� Royal Commission တွွင်် အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ကြား�း�နာာမှုုတစ််ခုု၌ စကားး�ပြော��ာဆိုု�သည့််� တစ််စုံံ�တစ််ယော�ာက််ဖြ�စ််သည််။ ၎င်းး�တို့့�သည််
၎င်းး�တို့့�၏ ကိုု�ယ််ပိုု�င်် အတွေ့�့အကြုံ�ံ�ကိုု� ဝေ�မျှှပေး�းသည့််�

မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သူူတစ််ဦးး၊ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူ သို့့�မဟုုတ်် မိိသားး�စုုဝင်် တစ််ဦးး
ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သည််။ သက််သေ�တစ််ဦးးသည်် ဆရာာဝန််၊ နိုု�င််ငံံရေး�းသမား�း၊ သို့့�မဟုုတ််

CEO ကဲ့့�သို့့� သက််သေ�ထွွက််ချျက််ပေး�းရန််နှှင့်�် မေး�းခွွန်းး�များ�း�ကိုု� ဖြေ�ေဆိုု�ခိုု�င်းး�ခံံရသည့််�
အတတ််ပညာာရှှ င််တစ််ဦးးလည်းး� ဖြ�စ််နိုုင်
� ်သည််။

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.

သက််သေ�တစ််ဦးးအားး� အတင်းး�ဆင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�- သက််သေ�တစ််ဦးးအားး�

အတင်းး�ဆင့််�ဆိုု�ခြ�င်းး�ဆိုု�သည််မှာာ� လူူတစ််ဦးးအားး� အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုု
တစ််ရပ််တွင်
ွ ် စကားး�ပြော��ာရန််နှှင့်�် သက််သေ�ထွွက််ချျက််ပေး�းရန်် Disability

Royal Commission က ဆင့််�ဆိုု�သည့််�အခါါ ဖြ�စ််ပါါသည််။ သင့််�အားး� Royal
Commission က အတင်းး�ဆင့််�ဆိုု�ပြီး�း�နော�ာက်် ကြား�း�နာာမှုုတစ််ရပ််ကိုု�

မတက််ရော�ာက််ခြ�င်းး�မှာာ� ရာာဇဝတ််မှုုတစ််ခုုဖြ�စ််သည််။ Disability Royal

Commission က ပြော��ာကြား�း�ခဲ့့�သည််မှာာ� သူူတို့့�သည်် မသန််မစွွမ်းး�ဖြ�စ််မှုုရှိိ�သူူများ�း�၊
၎င်းး�တို့့�၏ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူများ�း� သို့့�မဟုုတ်် မိိသားး�စုုဝင််များ�း�ကိုု� အများ�း�ပြ�ည််သူူ

ကြား�း�နာာမှုုတစ််ခုု၌ စကားး�ပြော��ာရန်် အတင်းး�အကျျပ််လုုပ််မည်် မဟုုတ််ပါါဟုုဆိုု�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.

သက််သေ� ထွွက််ချျက််- သက််သေ� ထွွက််ချျက််တစ််ခုုမှာာ� သင့််�အကြော��ာင်းး�နှှင့်�်

သက််ဆိုု�င််သည့််� ဖြ�စ််ရပ််များ�း� သို့့�မဟုုတ်် ပြ�ဿနာာများ�း�ကိုု� ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�
တရား�းဝင်် စာာရွွ က််စာာတမ်းး�တစ််ခုု ဖြ�စ််သည််။ အကယ််၍ သင််သည််

အများ�း�ပြ�ည််သူူ ကြား�း�နာာမှုုတစ််ရပ််တွင်
ွ ် သက််သေ�တစ််ဦးးဖြ�စ််လျှှင်် သင့််�အားး�
သာာမန််အားး�ဖြ�င့််� သက််သေ� ထွွက််ချျက််တစ််ခုုကိုု� ပြ�င််ဆင််ထားး�ခိုု�င်းး�ပါါသည််။

သက််သေ� ထွွက််ချျက််တစ််ခုုကိုု� သင်် ပြ�င််ဆင််ရန််အတွွက်် ရှေ့�့�နေေတစ််ဦးးအားး� သင််
ကူူညီီခိုု�င်းး�နိုုင်
� ်ပါါသည််။ အကယ််၍ သင််သည်် သက််သေ�တစ််ဦးးအဖြ�စ််

ခေါ်�် ခံံ ရလျှှင်် သင်် သီးး�ခြား�း�လွွတ််လပ််သော�ာ ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ်် ရယူူသင့််�သည််။

သင််သည်် ဥပဒေ� အကြံ�ံဉာာဏ််ကိုု� ဥပဒေ�ဆိုု�င််ရာာ ငွေ�ေကြေး��းအကူူအညီီ အစီီအစဉ််

(Legal Financial Assistance Scheme) မှှ တစ််ဆင့််� ရယူူနိုုင်
� ်သည််။ Your
Story Disability Legal Support သည်် သင့််�အားး� ရှေ့�့�နေေတစ််ယော�ာက််နှှင့်�်
ဆက််သွွယ််ပေး�းနိုု�င််သည််။
X
Y

Your Story Disability Legal
Support

Refer to the definition for National Legal Advisory Service

Your Story Disability Legal Support- နိုု�င််ငံံလုံးး�ဆိုု
� �င််ရာာ ဥပဒေ� အကြံ�ံပေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုု (National Legal Advisory Service) အတွွက််
အဓိိပ္ပါါ�ယ််သတ််မှှတ််ချျက််ကိုု� ရည််ညွှန်းး�ပါါ
ှ ။
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အခြား�း� လင့််�ဂ််များ�း�

People With Disability Australia Jargon Buster လင့််�ဂ််-

DRC Jargon Buster
ပညာာရေး�း ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
အိိမ််ရာာ ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�

ကျျန်းး�မာာရေး�း စော�ာင့််�ရှော�ာ�က်မှု
် ု ဝေါ�ါဟာာရအသုံးး��အနှုု�န်းး�များ�း�
အခြား�း� ဘာာသာာစကားး�များ�း�ဖြ�င့််� Disability Royal Commission နှှင့်�ပ
် တ််သက််သော�ာ သတင်းး�အချျက််အလက်် အားး�လုံးး��ကိုု� www.neda.org.au တွွင််ကြ�ည့််ရှု� �ပါ
ု ါ
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