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တၢ ၢ်ဟ  ၢ်တၢ ၢ်သ ုးလ ၢ ၢ်သ ုးက ျဲအတၢ ၢ်မၤစၢၤလၢ 

က ၢ ၢ်အ ုးစတတ လယါအပ ၤ 

တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မၤစ ၤစ ုးတ ၢ်န   ၢ်မ  ၢ်မန ၤလျဲ ၢ်. 

တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မူၤစ ူၤမ  ၢ်၀ျဲဖျဲပ ူၤတဂူၤသ ၀ျဲဒ ၢ်တ ၢ်သ  ၢ်ညါန ၢ်

ပ  ၢ်ဘ ၢ်ဃုး,မ တမ  ၢ်တ ၢ်လျဲူၤခ ဖ ျိလ အမ  ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မူၤ

အက ျိူၤအက ျဲလ တ ၢ်ကမူၤစ ူၤဃ  ၢ်ဒ ုးဘ ံၢ်စ ၢ်အလံ ၢ်ပတံထ  ၢ်မ တမ  ၢ်

ဘ ံၢ်စ ၢ်အတ ၢ်ဂ  ၢ်လ အဂူၤတဖ ၢ်ခ ဖ ျိ- 

• တ ၢ်အျိ ၢ်ကတျဲ ၢ်ကတ ူၤသုး,မ တမ  ၢ်တ ၢ်မူၤစ ူၤလ တ ၢ်ကကတျဲ ၢ်

ကတ ူၤဘ ံၢ်စ ၢ်အလံ ၢ်ပတံထ  ၢ်တခါမ တမ  ၢ်လံ ၢ်တ လံ ၢ်မ လ အ

ဂူၤတဖ ၢ်အခါန   ၢ်လ ူၤ.

• တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖုးဘ ၢ်ဃုးဘ ံၢ်စ ၢ်အလံ ၢ်ပတံထ  ၢ်တခါမ တ

မ  ၢ် ဘ ံၢ်စ ၢ်အတ ၢ်ဂ  ၢ် 

• ကျဲခ  ၢ်စုးန   ၢ်တ ၢ်လ ,မ တမ  ၢ်ကတျဲ ၢ်ကတ ူၤရျဲ ၢ်ပ ၢ်တ ၢ်လ ,တ ၢ်လျိ ၢ်

က   ၢ်တခ  ုးက   ၢ်ဘ   ၢ်မ တမ  ၢ်ပ ူၤက  ၢ်သမံသမျိုးက ူၤတ ၢ်အပဒျိ ၢ်လ 

အဘ ၢ်ထ ျဲဒ ုးဘ ံၢ်စ ၢ်တခါအတ ၢ်ဂ  ၢ်န   ၢ်လ ူၤ.

တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မၤစ ၤတပ ၢ်ဃ  ၢ်၀ျဲဒ ၢ်- 

• တ ၢ်မူၤစရ ပတ  ၢ်အတ ၢ်မူၤလ တ ၢ်ကကတျဲ ၢ်ကတ ူၤ(မ တမ  ၢ်မူၤစ ူၤ

လ တ ၢ်ကကတျဲ ၢ်ကတ ူၤ)လံ ၢ်ပတံထ  ၢ်တခါမ တမ  ၢ်လံ ၢ်လျဲ ၢ်လ 

အဂူၤ,အဒျိန   ၢ်တ ၢ်စကျဲနၢ်လ ူၤမ တမ  ၢ်တ ၢ်ဆ  လ ူၤလံ ၢ်လျဲ ၢ်တဖ ၢ်

• တ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်က ျိုးထမံ တမ  ၢ်တ ၢ်ကတျိူၤက ျိုးထအံတ ၢ်မူၤစ ူၤတဖ ၢ် 

• တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ပ ူၤအဂူၤတဂူၤလ အ၀ျဲသ  ၢ်ကဘ ၢ်ပတံထ  ၢ်တ ၢ်လ 

ဘ ံၢ်စ ၢ်တခါအဂ  ၢ်

• တ ၢ်ဆ  ဃ ူၤဟ  ၢ်ဃ ူၤတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ျိူၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ထ ုးထ  ၢ်အ ူၤခ 

ဖ ျိပ ူၤသ ဂူၤတဂူၤလ တအျိ ၢ်ဒ ုးတ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်ထ ံၢ်တ ၢ်ပ ၢ်သုးလ 

လ ပ ျဲူၤပ ျဲူၤလ အဘ ၢ်ထ ျဲမ တမ  ၢ်တ ၢ်ရ ျဲပ ုး၀ျဲဒ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ျိူၤဘ ၢ်

န   ၢ်လ ူၤ.

မ  ၢ်မတၤဟ  ၢ်၀ျဲဒ ၢ်တ ၢ်သ ုးထ  ၢ်သ ုးလ ၤအတ ၢ်မၤစ ၤလ 

အ ုးစတတ လယါအပ ၤလျဲ ၢ်.  

ထျဲဒ ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအပ ူၤမူၤတ ၢ်လ အဆျဲုးလ ူၤမံူၤဒ ုးပဒျိ ၢ်,အ ုးစ

တတ လယါပ ူၤဖံုးမူၤတ ၢ်ဒ ုးသျဲစုးတ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ်မ တမ  ၢ်ပ ူၤတဂူၤလ တ ၢ်

ဟ  ၢ်အ ူၤဒ ုးခ ျဲုးယ ၢ်တဂူၤဟ  ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မူၤစ ူၤပ ျဲူၤတ ၢ်ဖျိုး

သျဲစျဲုးလ အ ုးစတတ လယါအပ ူၤသ လ ူၤ.   

တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအပ ၤမၤတ ၢ်လ အဆျဲုးလ ၤမ ၤဒ ုးပဒ  ၢ်

တ သ ုးလ  သ ုးက ျဲအခၢ ၢၣ်စးလၢအဆးလ ီၤမ ီၤဒးပဒ ၢၣ် (Registered

Migration Agents) ကဘ ၢ်တူၤထ ၢ်တ  သ ၢ်ညါန ပ  ဒုး

သကျဲ ၢ်ပ၀ုးအတ လျိ ၢ်ဘ ၢၣ်ဒသးတ ကရျဲ ၢ်လ ူၤအမူၤလ 

တၢသ းလ ၢသ းက ျဲအခၢ ၢၣ်စး အစရ (Register of Migration

Agents) လၢအ ၢ်၀ျဲဒ ၢ်လ  တၢမီၤန ၢၣ်မီၤဃါတၢန ၢၣ်လ ီၤအ ၢၣ်က ၢ

ကရၢဖးသစး ၀ဲၤျဲီၤဒၢး (Office of the Migration Agents

Registration Authority (OMARA))  အပ  ၢ်ယျဲူၤသန

ၢ် ၢ် ျဲ   

  ၢ်  ၢ် ၢ်   

ၢ် ၢၣ်  ၢ် ံ  

ၢၣ် ၢၣ်

ျိ ၢၣ်  ၢၣ်   ၢၣ် 

 ျဲ

 

www.mara.gov.au ကသ အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ူၤ.   

Language: Karen

http://www.mara.gov.au/


             ကဘ ံုးပူၤ 2 of 2 တၢ ၢၣ်ဟ  ၢၣ်တၢ ၢၣ်သ းလ ၢ ၢၣ်သ းက ျဲအတၢ ၢၣ်မီၤစၢီၤလၢအ းစတတ လယါအပ ီၤ 

ပ ၤမၤသျဲစုးဂ  ၢ်၀ အတ ၢ်မၤတဖ ၢ်  

ပူၤမူၤသစုးဂ ၀အတ မူၤတဂူၤမ ၀ဒ ပ ရလ အဖ ဃ က ၢအုးစ

တတလယါအသစုးအတ ဖုးတ မူၤအလံ ၢ်အ  ၢ်သုးတဂူၤလူၤ.  ပူၤမူၤ

သစုးဂ ၀အတ မူၤတဖ ဟ ၀ဒ တ သုးလ သုးက အတ မူၤစ ူၤ

တဖ လ အဘ ုးစဃ အသုးဒုးသစုးအတ ဖုးတ မူၤန သလူၤ.

 ျဲ  ၢ်  ၢ်  ၢ် ျဲ ၢ်  ၢ်   ၢ် ၢ် ၢၣ်  

 ျဲ ၢ် ံ ၢ်    

ျဲ  ၢ်  ၢ် ၢ်  ၢ် ျဲ ၢ် ၢ်   ၢ်  ျဲ ၢ်

ၢ် ျဲ  ၢ်  ျဲ ၢ် ံ ၢ်  ၢ်      

ပ ၤလ တ ၢ်ဟ  ၢ်အ ၤတ ၢ်ပ ျဲပ ၤဖ ျဲုးတဖ ၢ်  

ပ ူၤတဂူၤဟ ၢ်တ သ ုးလ  သ ုးက အတ မူၤစ ူၤပူၤတ ဖုးသျဲစုးကသ၀

ဒ ဖအ၀သ မ တဃတ အပူၤလ အတ မူၤစ ူၤတ အဂ ဒုးမ ပူၤ

လ -

 ၢ် ၢ် ျဲ ၢ်  ျဲ ၢ် ျိ  ျဲ

ၢ် ျဲ ျဲ  ၢ်  ၢ်  ၢ်   ၢ် ၢ်  ၢ်   ၢ်  

• အဘ ၢ်တ ၢ်ဃ ထ အ ူၤတဂူၤ,ပ ူၤအ  ၢ်က ူၤဟ  ၢ်မူၤစ ူၤတ ၢ်တဂူၤမ 

တမ  ၢ်ဟံ ၢ်ဖျိဃ ဖျိလ အဘ ၢ်ထ ျဲဒ ုးပ ူၤပတံထ  ၢ်ဘ ံၢ်စ ၢ်

• ဘ   ၢ်ဒ ၢ်ဖတဂူၤ, ထက  ခံဘ ၢ်အတ ဖုးတ မူၤအပူၤမူၤတ ဖ

တဂူၤ,ထက  အခ  ၢ်စုးအမ အဒါမတမ ထဂူၤက  ဂူၤအတ ကရ 

ကရျိ

ျိ ျိ ံ ၢ်  ၢ် ံ ၢ်  ၢ် ျိ 

ံ ၢ်   ၢ် ံ  ၢ် ၢ်

• ပ ူၤလ အဖုးမူၤတ လ  Public Service Act 1999(ကမ ၢၢဂၢၣ်  ၢ၀ဲၤၢၣ်  

သစျဲ းတၢဘၢၣ်  ၢ ၁၉၉၉) အဖလ ၢ် မတမ  ကမ    အတ မူၤစ ူၤအ

တ ဖုးတ မူၤအကရ ဖလ အအျိ ၢ်၀ျဲဒ ၢ်လ က  စျဲ မတမ ဟ  

က၀ ူၤဒ ၢ်တခါအဖလ ၢ်လ အဟ  ၢ်တ သ ုးလ  သ ုးက ျဲအတ မူၤ

စ ူၤဒတ လ အဘ ၢ်ထဒုးအ၀ျဲသ ၢ်အတ မူၤန ၢ်လ ူၤ.

ံ ၢ်  

   ၢ် ၢ် ၢ်

ၢ် ံ ၢ် ျိ ၢ် ၢ်   ၢ် ၢ်

ျိ  ၢ် ၢ် ၢ်

ၢ် ၢ်  ျဲ   ၢ်  

• ပ ူၤတဂူၤလ အဟ  ၢ်ကလ တ ၢ်မူၤစ ူၤလ တ ၢ်ကကတျဲ ၢ်ကတ ူၤတ ၢ်

တ  ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်ဆ ကျိတျိ ၢ်တဂူၤအအျိ ၢ်န   ၢ်လ ူၤ.

လ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ၤဆ ညါအဂ  ၢ်

လ တ ဂ တ က ျိူၤဆ ညါဘ ၢ်ဃုးမ မတူၤဟ  ၢ်တ သ ုးလ  သ ုးက ျဲအ

တ မူၤစ ူၤလ အုးစတတလယါအပူၤသလျဲ ၢ်အဂ  ,ပ ဃ မ တ ပ ၢ်ဖ ါ

ထ ၢ်တ ဘ ၢ်ယျိ ၢ်ဘ ၢ်ဃုးတ သ ုးလ  သ ုးက ျဲအတ မူၤစ ူၤအပူၤဟ  ၢ်

တ တဖ ၢ်လ က ျဲဒလျဲ ၢ်န ၢ်၀ံသုးစူၤလျဲူၤအ ၢ်သကျိုးဘ 

Department of Home Affairs (ထလ  က  ပ ူၤဂ ၀အ၀ူၤက ူၤ)

အပ  ၢ်ယူၤဘ ုးစျဲသနအကဘ ံုး ‘

ၢ်  ၢ် ၢ်  ၢ် ၢ် ၢ်

ၢ်     ၢ် ၢ်  ၢ်  ၢ် ၢ်

 ၢ် ၢ် ၢ် ၢ်  

ၢ် ၢ်   ျိ ၢ် 

ံ ၢ် ၢ်  ၢ်  ျဲ ျိ  

ျဲ  Who can help you with your 

application? (မ မတူၤမူၤစ ူၤနူၤဒုးနလံ ၢ်ပတထ ၢ်တဘ ၢ်အူၤသ

လျဲ ၢ်)’ တက .

 ၢ်  ံ   ံ   

 ၢ်  

တ ၢ်က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သ ဂ  ၢ်၀ အပ ၤမၤန   ၢ်ချဲုးတ ၢ်တဖ ၢ် 

တ က  ၢ်ဘ ၢ်က  ၢ်သဂ ၀ အပ ူၤမူၤန ချဲုးတ တဖ ၢ်န ၢ်တ တပ ပ ူၤဖ ျဲုး

အူၤလ ကမူၤန ချဲုးတ ဘ ၢ်ဒုးဟ တ သ ုးလ  သ ုးက ျဲအတ မူၤစ ူၤ

လ က ၢအုးစတတလယါအပူၤလ အဖုးသစုးန ၢ်တသဘ , ဘ ၢ်ဆ ၢ်

အ၀ျဲသ ၢ်ဟ ၢ်တ မူၤစ ူၤအံူၤကသ၀ျဲဒ ၢ်ဖအ၀ျဲသ ၢ်ဆုးလ ူၤစ က ုးအ

မံူၤဒုးပဒ ၢ်လ အမ တ သ ုးလ  သ ုးက ျဲအပူၤမူၤန ချဲုးတ မီၤမတမ 

ပ ူၤဖုးမူၤတ ဒုးသျဲစုးဂ ၀ တခါအသုးအခါန ၢ်လ ူၤ.

ၢ်   ၢ်  ၢ် ၢ်  ၢ် ျဲ  

  ၢ် ၢ်   ၢ် ၢ် ၢ် ၢ်

ၢၣ်    ျိ ျဲ   ၢ်

  ၢ်  ျဲ  ျဲ  ၢ်

 ျိ  ၢ် ၢ် ၢ်   ၢ် ၢ်   ၢ် 

ံ ၢ်   ၢ် ျိ    

တ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်ကမ ၢ်လ တ ၢ်ဟ  ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်

မၤစ ၤလ အတဖ ုးသျဲစုးတဖ ၢ်အဂ  ၢ်  

တ ၢ်ကဟ  ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မူၤစ ူၤလ အ ုးစတတ လယါအပ ူၤ

ဖျဲနတမ  ၢ်၀ျဲဒ ၢ်ပ ူၤတဂူၤလ အသသ န  ၢ်မံူၤဒၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအခ  ၢ်စုး

တဂူၤ,ပ ူၤဖံုးမူၤတ ၢ်ဒ ုးသျဲစုးဂ  ၢ်၀ မ တမ  ၢ်ပ ူၤတဂူၤလ တ ၢ်ပ ျဲပ ူၤဖ ျဲုးအ ူၤ

ဘ ၢ်ဒ ုးတ ၢ်န   ၢ်မ  ၢ်တ ၢ်မူၤကမ ၢ်သျဲစုးတခါန   ၢ်လ ူၤ.  

တ ဟ ၢ်တ ကမ ၢ်လ တ ဟ ၢ်တ သ ုးလ  သ ုးက အတ မူၤစ ူၤလ 

တဖုးသစုးန ၢ်ကျဲတ အ ၢ်ဘ ၢ်လ ဃ ၢ်အပ ူၤထ ၢ်ဘုးအန  ၁၀ သ 

န ၢ်လ ူၤ.

ၢ်  ၢ် ၢ်  ၢ် ၢ် ျဲ ၢ်

ျိ ျဲ  ၢ် ျိ ျိ  ံ ၢ်  

   

တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မၤစ ၤလ တဖ ုး

သျဲစုး 

ပ ူၤတဂူၤလ ၢ်လ ၢ်လ အဟ  ၢ်တ ၢ်သ ုးလ  ၢ်သ ုးက ျဲအတ ၢ်မူၤစ ူၤလ တဖျိုး

သျဲစုးလ အ ုးစတတ လယါအပ ူၤန   ၢ်တ ၢ်တက ုးပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်အ ူၤခ ဖ ျိတ ၢ်သ 

၀ျဲဒ ၢ် Border Watch Online Report (တ က  ဟ  ၢ်က  ဆ လ ပ  ၢ်

ယျဲူၤအဖချိ ၢ်တ ပ ၢ်ဖ ါ) လ အအျိ ၢ်လ  Department of Home 

Affairs (ထလ  က  ပူၤဂ ၀ အ ၀ူၤက ျိူၤ) အပ  ၢ်ယူၤဘ ုးစျဲသနလူၤ.

ၢ် ၢ် ၢ်  

 ၢ်

ံ ၢ် ၢ်   ၢ် ျဲ ျဲ   

https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/who-can-help-with-your-application/overview
https://www.homeaffairs.gov.au/help-and-support/departmental-forms/online-forms/border-watch?offenceType=immigration



