
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

လ ေးစောေးရပါလ ော မမ  ြို့ ူမမ  ြို့ ောေးမ ောေး ခငဗ် ော၊ 

 

ရည်ညွှန််းအက  ြောင််းအရြော- သင၏် နီည ိုကရြောင ်ကအြော်ဂဲနစ်အမ   ်ပ  ်း အဖ  ်း    သ ပ ရြောခ  ကရြောင ်အဖ  ်းဖဖင  ်အစြော်းထ  ်းဖခင််း။ 

ဗစ်တ  ်းရီ်းယြော်းဖပည်နယ်အစ  ်းရ၏ ဖပန်လည်တထီ ငသ်  ်းစ ဲကရ်း ဗစ်တ  ်းရီ်းယြော်း မူဝါဒ၏ တစ်စ တ်တစ်ပ  င််းအကနဖဖင  ်က ြောငစ်ီအြော်းလ  ်းသည် ၎င််းတ   ၏ အမ   ်ပ  ်း 

အဖ  ်းမ ြော်း၏ အကရြောင ်   တစ်ကဖပ်းညီဖဖစ်ကအြောင ်ဖပိုလ ပ်ရမည်။ 

ဇနန်ဝါရီ နငှ  ်လေလေော်ဝါရီ အတွငေ်း လ ောငစ်ီ ည် နီည  လရောင ်အမ   ်ပ  ေး အေ  ေးအောေး   ေး      ပ ရောခွ လရောင ်အေ  ေးဖေင  ်အစောေးထ  ေးမည်ဖေစ်မပီေး ၎ငေ်းအလရောငမ်ှော အစောေးအစော 

လအော်ဂဲနစ်နငှ  ်ဥယ ောဉ် လအော်ဂဲနစ် (FOGO) အေ  ေးမ ောေးအတွ ် ဩစလ တေး  ၏ စ  တ်မှတ်ထောေးလ ော အလရောငဖ်ေစ် ည်။ 

သင အ်မ   ်ပ  ်း အဖ  ်း    လဲလှယ်က  ြောင််း ကသခ ြောကစရန် သငသ်ည် ကအြော ်ပါတ       လ ပ်က ြောငရ်မည်- 

1.  င၏် ပ  မှန်အမ   ်  မ်ေးရ ်တွင ် င ဥ်ယ ောဉ် အမ   ်ပ  ေးထဲတွင ်မည် ည ်အမ   ်မျှမရှ  ျှငပ်င ်၎ငေ်းအေ  ေး     

ပ  ်လေောငေ်းလပါငလ်ပေါ်တွင ်တငထ်ောေးပါ။  

2. ၎ငေ်း    ပ  မှနအ်မ   ်  မ်ေးရ ်   နဆ်  ေး ည်အထ  မ ဲရလ ေးပါ  လ  ေးဇူေးဖပ ၍  င အ်မ   ်ပ  ေး    

အထဲဖပန်ယူထောေးမပီေးလအော်ဂဲနစ် အမ   ်  မ်ေး ည ်လနော ်တစ်ရ ်တွင ်ပ  ်လေောငေ်းလပါငလ်ပေါ်၌ ဖပနထ်ောေးလပေးပါ။ 

3.  င အ်မ   ်ပ  ေးအေ  ေး      ပ ရောခွ လရောင ်မလဖပောငေ်းမခ ငေ်း ဥယ ောဉ်အမ   ်  မ်ေး ည ်လန  တ  ငေ်းတွင ်အဖပင ်     

ဆ ်  ်ထ တ်ထောေးလပေးပါ - အမ   ်ပ  ေးထဲတွင ်အမ   ်မရှ  ျှငပ်င ်ထ တ်ထောေးလပေးပါ။  

4.  င အ်မ   ်ပ  ေး အေ  ေး    ကဖကဖြော်ဝါရီလ 25 ရ ်၊ စကနကန     န်ဆ  ေး ည်အထ  မလဖပောငေ်း ဲရလ ေးပါ  

လ  ေးဇူေးဖပ ၍ တန လောမှ လ ော  ောအထ ၊ န န ် 8:30 နငှ  ်ညလန 5 နောရီ  ောေးတွင ်လ ောငစ်ီထ   

1300 88 22 33      ေ နေ်းလခေါ်ဆ  ပါ။ 

အမ   ်ပ  ေးအေ  ေး  ဲ ှယ်စဉ် အမ   ်ပ  ေးတ  ငေ်း    စစ်လဆေးပါမည်။  င အ်မ   ်ပ  ေး  ပ  ်စီေးလနမပီေး  ဲ ှယ်ရန်    အပ်ပါ   ျွန် ပ်တ    ည် 

 င အ်မ   ်ပ  ေးလပေါ်တွင ်စတစ် ော  ပ်လပေး    ်မည်ဖေစ်မပီေး  ျွန် ပ်တ   ၏  နထ်ရ   ်တောမ ောေး   င ်အတွ ် အမ   ်ပ  ေးအ စ် 

ဖပနယူ် ောမလပေးမခ ငေ်း ထ  အမ   ်ပ  ေး    အ မ်အဖပင၌် ထောေးရပါမည်။ အမ   ်ပ  ေးအ စ်ရရန ်နစှ်ရ ်မှ    ေးရ ်အထ    ောန  ငပ်ါ ည်။ 

လနော ်ထပ် အခ  ်အ  ်မ ောေး      ပါ  လ  ေးဇူေးဖပ ၍  ျွန် ပ်တ   ၏ ဝ ်ဘ်ဆ   ် www.maroondah.vic.gov.au/FOGO  

     ဝင ် ည ်ပါ  

    မဟ တ် တန လောမှ လ ော  ောအထ ၊ မန ် 8:30 နငှ  ်ညလန 5 နောရီအတွငေ်း  ျွန် ပ်တ   ၏    ေးစွဲ ူဝနလ်ဆောငမ် အေွဲြို့ထ  1300 88 22 33       

ေ နေ်းလခေါ်ဆ  ပါ။ 

 

လ ေးစောေးစွောဖေင ၊် 

မောရူေးဒါ မမ  ြို့လတော်လ ောငစ်ီ 

 

 

 ျွန် ပ်တ   ထ    ်သ ယ်ပါ 

ဖ န််း 1300 88 22 33     မဟ တ် 9298 4598 ဖ ်စ် 9298 4345 

maroondah@maroondah.vic.gov.au | www.maroondah.vic.gov.au | PO Box 156, Ringwood 3134 | DX 38068, Ringwood 

 

 
ဖပန်လည်တီထ င်သ  ်းစ ဲကသြော 

  န်  မ််းပစစည််းမှရသည ် 

စ က ူ    အသ  ်းဖပိုထြော်းသည ်

 

တက်ကကသ ော  ောယောဝသ  ောသ ော အောားမောန်အ  ည ်ရ ှိသ ော လရရှည်တည်တ  သ ော လက်လ မ်ားမီသ ော တ  ေးတ ်က ီေးပွောေးလ ော အောေး   ေးပါဝင်န  င်လ ော စွမ်ားသ ောင်ရည် မြှင ်သ ားသ ော 
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