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အခ်က္အလက္ သတင္းလ ႊာ 

အလုပ္ရွင္ ်ႊားအတြက္ ဝင္လ ္းဆ င္ုရႊာ ေဆႊာင္ရြက္ေရးရႊာရင္း 
သင္၏အဖြြဲ႔အရည္း၏လုပ္ငင္းခြင္တြင္လ ုက္ေလ်ႊာည်ေညြ ေရွ ႈခငး္ ွင္ခင္းႏွင့္ ဝင္လ ္းလြြ္ကက ေရ ွႈခင္းတ ု႔အႊား သင္ခင္းႏွင့္အေင ွင္ခင္းႏွင့္ 

တ ုးတက္ေကႊာင္း ြင္ေအႊာင္ ည္သ ု႔ႈပ႔လုပ္ ု င္ေကႊာင္း ည္ ွင္ခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသႊာ ရ တ္ကကး ်ႊားအတြက္ 

ေအႊာက္ပပေဆႊာငရ္ြက္ေရးရႊာရငး္က ု အသံုးႈပ႔ပပဳပါ။   

ရတင္သည္ခင္းႏွင့္အေငႈဖင္ခင္းႏွင့္ သင္သည္ ေအႊာက္ပပ ကဝပါ ်ႊား သ ု႔ ဟုတ္ အရ်အရဥ္ ်ႊားအငက္ တရ္ခ ုသ ု႔ ဟုတ္ ြင္းညက္ပ ုု၍ 

အေကႊာင္အညည္ေဖႊ္ာရင္ ညည္ခင္းႏွင့္သြင္းရဥ္းရႊား ု င္ပပသည္ဳပါ။ 

  အလုပ္ခင္႔အပ္ ေအခြင္ခင္းႏွင့္အေရးတင္းတကည် ွ်ရွ ေရး ွင္ခင္းႏွင့္ သ ု႔ ဟုတ္ ေညြႈပႊားႈခႊားငႊား ေအရ်အရဥ္  

 သင္ခင္းႏွင့္ႈ တ္ေသႊာ ႈပ႔ႈပင္ညွ  ေ င္း ေရွ ေအႊာင္လုပႈ္ခင္း/ လ ုက္ေလ်ႊာည်ေညြရွ ေသႊာ လုပ္ငင္း အရ်အရဥ္ ်ႊား 

  ဝင္လ ္းလြြ္ကကေရႈခင္းဆ ုင္ရႊာ လုပ္ေဆႊာင္ ေအရ်အရဥ္ 

  ေညြႈပႊားႈခႊားငႊား ေ ွင္ခင္းႏွင့္ ညုတ္ေဖႊ္ာေႈပႊာဆ ုႈခင္း  

  လုပ္ငင္းခြင္ႈပင္ဝင္ေရး  ကဝပါ 

   သင္ရြ ္းသက ်ႊားအေေကႊာင္းသတ  ကေရရင္ ကကည်လ ္းည င္ေပးေရး အရ်အရဥ္ ်ႊား 

   သင္ရြ ္း ေအႊား ကႊာကြြ္ေပးသက အလုပ္အ ေေဆႊာင္ ်ႊား 

   သင္ရြ ္း ေ ်ႊားအႊား သြင္သင္ လ ္းည င္ေပးေရး 

   သင္ရြ ္းေသႊာအလုပ္သ ႊား ်ႊားကြင္ရက္အဖြြဲ႔ ်ႊား 

သင္၏အဖြြဲ႔အရည္းအႊား ပ ု  ုဝငေ္ရႊာက္  ုင္ေသႊာလုပ္ငင္းခြင္ တရ္ခုႈဖရ္လႊာေရရင္ ငွ္ခင္းႏွင့္  သင္ရြ ္းသက ်ႊားအတြက္ 
၄င္းတ ု႔သေေႊာက်အလုပ္ရွင္တရ္ဥ်းအႈဖရ ္ေရြးခ်ြ္ ု င္္ရင္ အေညႊာက္အကကႈပ႔ေသႊာ ေအႊာက္ပပ အြကအဆ ်ႊားက ုလည္း 
ညည္ခင္းႏွင့္သြင္းရဥ္းရႊား  ုင္ပပသည္ဳပါ။ 
 

 သင္၏အဖြြဲ႔အရည္း ွ ရ်ရဥ္ညႊားေသႊာ အလုပ္လရ္လပ္ ေငရႊာ ်ႊား ွင္ခင္းႏွင့္ရႊာညကးအ ် ႔းအရႊား ်ႊားဆ ုင္ရႊာ ေေကႊ္ာႈငႊာေဖႊ္ာႈပခ်က္ ်ႊား ွႊာ 
 ည္သ ု႔ ရွ ပပသလြဲ- ၎တ ု႔သည္  သင္ရြ ္းသက ်ႊား အလုပ္လႊာ ေလွ်ႊာက္ရင ္ေက ႔ဆ ုပပသလႊား၊ ေေကႊာ္ႈငႊာက ု အြင္လ ုင္း ွင္ခင္းႏွင့္ ( ်က္ ႈ င္ရႊာ 
သ ု႔ ဟုတ္ ပံု ွ ပ္ရႊာလံုးေက်း ်ႊားကြဲခင္းႏွင့္သ ု႔) ပံု ွ ပ္ရႊာ  ်ႊားႈဖင္ခင္းႏွင့္ ရရွ   ုင္ပပသလႊားဳပါ။ 
 

  သင္ရြ ္းသက အဖြြဲ႔အရည္း ်ႊား သ ု႔ ဟုတ္  သင္ရြ ္းသကအႊား အလုပ္ခင္႔အပ္ေရးဆု င္ရႊာ ဝင္ေဆႊာင္ ေ ်ႊား ေညႊာက္ပံခင္းႏွင့္ေပးသက ်ႊားက ု 
အလုပ္လရ္လပ္ေငရႊာ ်ႊားအေေကႊာင္း ႈဖင္႔ေဝအသ ေပးႈခင္းအႊားႈဖင္ခင္းႏွင့္ သင္ခင္းႏွင့္အဖြြဲ႔အရည္းအေင ွင္ခင္းႏွင့္ အလုပ္ေလွ်ႊာက္လ ုသက ်ႊားအႊား 
ရွႊာေဖြေကည္ခင္းႏွင့္ရေ ေက ု အဝင္းက်ြ္လႊာေရပပသည္ဳပါ။ 



Accessibility checklist for employers V.1.0                                                                         1892.06.16C - BURMESE  

  သင္ရြ ္းသက ်ႊားအႊား ၎တ ု႔၏အသ ပညႊာ ်ႊား ွင္ခင္းႏွင့္က့ြ ္းက်င္ ေ ်ႊား တ ုးပြႊားလႊာေရႈပ်း ႈ ြဲႈ ံေသႊာအလုပ္က ု ရရွ ေရရင္အတြက္ 
၄င္းတု ႔အႊား လုပ္ငင္းအေတြ႔အေကံ႔ေပးပပ သ ု႔ ဟုတ္ ေလခင္းႏွင့္က်င္ခင္းႏွင့္သင္ေကႊားေရးဆု ်ႊား သ ု႔ ဟုတ္ အလုပ္သင္ဆု ်ႊား က ္းလွ ္းေပးပပဳပါ။ 
 

 သင္ခင္းႏွင့္ႈ တ္ေသႊာ ႈပ႔ႈပင္ညွ  ေု င္း ေ ်ႊားအရ အင္တႊာဗ် းပံုရံအႊား ေႈပႊာင္းလြဲေပးပပဳပါ။ – ဥပ ႊာ - အေဆႊာက္အဥ်း ်ႊားသ ု႔ 
အလြြ္တကကဝင္ညြက္  ုင္ႈခင္း၊ ေညႊာက္ပံခင္းႏွင့္ေရးဆု င္ရႊာ ပုဂ  ႔လ္ သ ု႔ ဟုတ္ က ုြ္ရႊားႈပ႔ေဆႊာင္ရြကေ္ပး ည္ခင္းႏွင့္သက ွင္ခင္းႏွင့္ 
အဆက္အသြြ္ႈပ႔  ုင္ႈခင္း သ ု႔ ဟုတ္ Auslan ရကႊားႈပင္တရ္ဥ်း ရ် ံေပးႈခင္းဳပါ။ 
 

 ပံုရံ၊ အႈပ႔အ က ွင္ခင္းႏွင့္ အင္တႊာဗ် းေ းခြင္း ်ႊားဆ ုင္ရႊာ ငည္းပညႊာ ွင္ခင္းႏွင့္ အကြဲႈဖတ္ရရ္ေဆးေရးေဆႊာင္ရြက္ခ်က္ ်ႊားတြင္ 
 သင္ရြ ္းသက ်ႊားအႊားလံုးအႊား ညည္ခင္းႏွင့္သြင္း ရဥ္းရႊားေပး ေရွ / ရွ က ု ေသခ်ႊာေရရင ္ြင္းတ ု႔က ု ႈပင္လည္သံုးသပ္ပပဳပါ။ 
 

  သင္ရြ ္းသကအႊား အလုပ္ခင္႔အပ္လ ုက္သည္ ွင္ခင္းႏွင့္တ္ပ ႔င္ငကသ္င္ခင္းႏွင့္ႈ တ္ေသႊာ ည္သည္ခင္းႏွင့္အေေကႊာင္းက ု ဆ ု ေဆြးေ ြးႈခင္းအႊား 
ရံက်င္ခင္းႏွင့္သံုး ေတရ္ခုအႈဖရ္သတ္ ွတ္ပပဳပါ။ 
 

 ေလခင္းႏွင့္က်င္ခင္းႏွင့္သင္ေကႊားေရးဆ ုင္ရႊာပရာည္း ်ႊားအႊား အသံုးႈပ႔  ုင္ရင္လြြ္ကကေသႊာပံုရံ ်ႊားႈဖင္ခင္းႏွင့္ ေညႊာက္ပံခင္းႏွင့္ပပ – ဥပ ႊာ 

ေခပင္းရဥ္ခြြဲပပေသႊာဗါ််ြ ုေခြ ်ႊား၊ ရ ုးရွင္းေသႊာအဂအလ ပ္ ရႊာသႊား၊ ကြင္ႈပ တႊာ ်က္ ွႊာႈပင္  ွလုပ္ငင္းရဥ္ ်ႊားအႊား 

အသံညြက္္ပ်းရြတ္ႈပေသႊာ အရအ်ရဥ္ ်ႊား ွင္ခင္းႏွင့္ အႈခႊားအေညႊာကအ္ကကႈပ႔ငည္းပညႊာ ်ႊား ွင္ခင္းႏွင့္ ဆက္ရပ္ဆ်ေလ်ႊ္ာ ေ ရ ွေသႊာသံုးတြင္းIT 

(သတင္းအခ်က္အလက္ငည္းပညႊာ) ရငရ္ ်ႊားဳပါ။ 
 

 လုပ္ငင္းခြင္္ႈပ႔ႈပင ္ြ ္း ံ ေ ်ႊား၊ အေညႊာက္အကကႈပ႔က ရ ြႊာ ်ႊား သ ု႔ ဟုတ္ အေညႊာက္အကကႈပ႔ငည္းပညႊာရသည္တ ု႔ တရ္ရံုတရ္ရႊာ 

ဝြ္ြကရင္ ွင္ခင္းႏွင့္ တပ္ဆင္ရင္ ရ်ရဥပ္ပဳပါ။ 
 

  သင္ရြ ္းသက ်ႊား၏လ ုအပ္ခ်က္ ်ႊားက ု ေႈဖရွင္း  ုင္ေသႊာ အေရးေပပရြင္႔ခြႊာေရးဆ ုင္ရႊာ လုပ္ညံုးလုပ္ငည္းတရ္ခုက ု 
အေကႊာင္အညည္ေဖႊ္ာေဆႊာင္ရြက္ပပဳပါ။  
 

 ရရ္ေဆးရ ည္ ွႊာ - 

o သင္ခင္းႏွင့္ြႊာဥ္ရပ္ငႊားေငရႊာ၊ ဝင္ေပပက္ ွင္ခင္းႏွင့္ 

ဧည္ခင္းႏွင့္ က ႔ေငရႊာ ်ႊားသည္ သင္ရြ ္းသက ်ႊားအတြက္အလြြ္တကကဝင္္/ညြက ္ ုင္ႈခင္းရွ / ရွ  ွင္ခင္းႏွင့္ အတႊားအဆ်း ်ႊားရွ / ရွ ၊  

o ေ်းတပ္ကုလႊားည ုင္ (wheelchair) အသံုးႈပ႔သက ်ႊား သ ု႔ ဟုတ္ လ ္းေလွ်ႊာက္ေရး အေညႊာက္အကကေေႊာင္ 
အသံုးႈပ႔သက ်ႊားအတြက္ေက ္းခင္း ်ႊားသည္ ေခ်ႊ္ာ  ုင္္ပ်း၊ခ ုင္္  ြဲု၍ ေခ်ႊာေ ြ႔ ေရွ ႈခင္း၊ 

o အရည္းအေဝးခင္း  ်ႊား ွင္ခင္းႏွင့္ အပင္းေႈဖအေဆႊာက္အအံု ်ႊားသည္ ေ်းတပ္ကုလႊားည ုင္သံုးသက ်ႊားအတြက္ အခက္အခြဲ၊ 
အဟင္႔အတႊား ရွ သြႊားလႊာေင  ုင္ရင ္က်ြ္ဝင္း ေရွ / ရွ ၊  ွင္ခင္းႏွင့္ 

o တံခပးေပပက္ ်ႊားက ု္ အသံုးႈပ႔သက ်ႊားအႊားလံုး အလြြ္တကက၊ က ုြ္တ ုင္က ုြ္က် ဖြင္ခင္းႏွင့္  ုင္ႈခင္းရွ / ရွ က ု ရရ္ေဆးပပဳပါ။ – 
ဥပ ႊာ - တံခပး ်ႊားေလးလံ ေ ရွ ႈခင္း သ ု႔ ဟုတ္ တံခပးဖြင္ခင္းႏွင့္ရင ္ ခက္ခြဲႈခင္း  ွင္ခင္းႏွင့္ တံခပးလက္က ုင္ ်ႊား 
အလြြ္တကကက ုင္တြြ္  ုင္ေသႊာအႈ င္ခင္းႏွင့္တြင္ ရွ ႈခင္းတ ု႔ႈဖရ္ပပသည္ဳပါ။ 

 

JobAccess အေငႈဖင္ခင္းႏွင့္ လုပ္ငင္းခြင္ေႈပႊာင္းလြြ္ႈပင္လြြ္ ေရွ ႈခငး္ ွင္ခင္းႏွင့္ လြြ္ကကရြႊာသြႊားလႊာ  ုင္ ေ ်ႊားရွ ေရရင္ သင္ခင္းႏွင့္အဖြြဲ႔အရည္းအႊား 

ကကည်ေပး  ုင္ပပသည္ဳပါ။ ပ ု  ုသ ရွ လ ုပပက www.jobaccess.gov.au တြင္ ေကည္ခင္းႏွင့္ရေပပ သ ု႔ ဟုတ္ JobAccess အေကံေပးပုဂ  ႔လ္အႊားဖုင္း 

1800 464 800 ္ေခပဆ ုဆက္သြြ္  ုင္ပပသည္ဳပါ။   ုေ ုင္းဖုင္ ်ႊား ွေခပဆ ု ေ ်ႊား အတြက္ ဝင္ေဆႊာင္ခေကႊာက္ခံပပ ည္ဳပါ။ 


