ဗမာစကား/Burmese

အခ်က္အလက္စာလႊာ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ
ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပား

Gold Senior/Pensioner Opal
ကတ္ျပား

ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ
ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားႏွင့္ Gold Opal ကတ္ျပား
အသက္အရြယ္မေရြး အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားသည္ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္
ကတ္ျပား ႏွင့္ Gold Opal ကတ္ျပားကုိ ယခု အြန္လုိင္းတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
မည္သူ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီသနည္း။
• ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ NSW တြင္ အၿမဲတမ္း ေနထုိင္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏွင့္
– NSW အတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ပံ့ပုိးေထာက္ကူေရး ေအဂ်င္စီမ်ား* အနက္တစ္ခုထံမွ အကူအညီကို
လက္ခံေနရမည္ျဖစ္ကာ၊ ႏွင့္
– ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ယာယီ ဗီဇာတစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ထားေနရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္
– ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူတစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ ယာယီ ဗီဇာတစ္ခုကုိ လက္ရွိ ကုိင္ေဆာင္ထားရမည္၊ သုိ႔မဟုတ္
– ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ အဆင့္အတန္း သတ္မွတ္မႈတစ္ခုကုိ အယူခံ၀င္ေနရမည္။
* ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ပံ့ပုိးေထာက္ကူေရး ေအဂ်င္စီမ်ားစာရင္းကုိ transportnsw.info/asylum-seekers တြင္ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။

Gold Opal ကတ္ျပား ႏွင့္ ခရီးသြားျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• ယာဥ္စီးခမ်ားမွာ တစ္ေန႔လ်င္ $2.50 အက်ံဳး၀င္သည္။
• သင္ သိမ္းထားၿပီး ျပန္သုံးႏိုင္သည့္ စမတ္ကတ္ လက္မွတ္တစ္ခု၏ အဆင္ေျပမႈ

သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးအခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား
• သ
 ယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားသည္ သင့္အား Opal ကြန္ရက္အတြင္း ကတ္တစ္ခုကုိ အသုံးျပဳခြင့္ ရရွိႏိုင္ေစသည္။
• ၎
 သည္ ေဒသဆုိင္ရာ ဧရိယာမ်ားရွိ ၿမိဳ႕တြင္း ဘတ္စ္ကားအတြက္ $2.50 ပင္စင္စား အေပ်ာ္ခရီး လက္မွတ္၊ $2.50 ေဒသဆုိင္ရာ အေပ်ာ္ခရီး ေန႔စဥ္
လက္မွတ္အပါအ၀င္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ လက္မွတ္မ်ား သုိ႔မဟုတ္ ယာဥ္စီးခ ထက္၀က္ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ လက္မွတ္မ်ားကုိလည္း သင့္အား ၀ယ္ယူႏိုင္ခြင့္ ရရွိေစသည္။
• Gold Opal ကတ္ျပားျဖင့္ ခရီးသြားစဥ္ သင္သည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားကုိ ကုိင္ေဆာင္ထားရမည္ သုိ႔မဟုတ္ပါက သင့္အား
ဒဏ္႐ုိက္ႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားနည္း
• t ransportnsw.info/asylum-seekers တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ပံ့ပုိးေထာက္ကူေရး ေအဂ်င္စီမ်ား (ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ား)
အနက္တစ္ခုသုိ႔ သြားၿပီး သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားႏွင့္ Gold Opal ကတ္ျပားတစ္ခုကုိ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အကူအညီေတာင္းခံပါ။
မွတ္ခ်က္။ ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားသည့္ ဤေအဂ်င္စီမ်ားအနက္တစ္ခု မွတစ္ဆင့္သာ သင္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
• သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားႏွင့္ Gold Opal ကတ္ျပားတစ္ခုကုိ လိပ္စာတစ္ခုသုိ႔သာ ေပးပုိ႔ႏိုင္သည္။

ေလွ်ာက္ထားရန္ တစ္စုံတစ္ရာ ကုန္က်ပါသလား
• သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားႏွင့္ Gold Opal ကတ္ျပားတစ္ခု ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခေၾကးေငြ ကုန္က်ျခင္းမရွိပါ၊ သုိ႔ရာတြင္ ခရီးသြားရန္
သင္ တန္ဖုိးထပ္ထည့္ရန္ တကယ္ လုိအပ္သည္။

ျပန္ျဖည့္နည္း
• သင္၏ Gold Opal ကတ္ကုိ တန္ဖုိးထပ္ထည့္ရန္ ေအာက္ပါေနရာမ်ားသုိ႔ သြားပါ။
– Opal ကြန္ရက္ တစ္၀န္းလုံးရွိ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရာမ်ားရွိ Opal ျပန္ျဖည့္စက္မ်ား
– Opal လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား (သင့္အနီးဆုံး ေရာင္းခ်သူကုိ ရွာေဖြရန္ retailers.opal.com.au ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။)
– opal.com.au
– 13 67 25 (13 OPAL)
• တယ္လီဖုန္း သုိ႔မဟုတ္ အြန္လုိင္း ျပန္ျဖည့္မႈမ်ားသည္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ရန္ မိနစ္ ၆၀ အထိ ၾကာႏိုင္သည္။

ခရီးသြားနည္း
• ခရီးစဥ္တစ္ခုစီ၏ အစႏွင့္ အဆုံးတြင္ သင့္ Opal ကတ္ကုိ Opal ကတ္ ဖတ္စက္တစ္ခုတြင္ အတက္ႏွင့္ အဆင္း၌ တုိ႔ထိပါ။
• Opal ကတ္ ဖတ္စက္မ်ားကုိ ရထားဘူတာမ်ား၊ ဘတ္စ္ကားမ်ားေပၚ၊ ကုတုိးဆိပ္မ်ားႏွင့္ အေပါ့စားရထား မွတ္တုိင္မ်ားတြင္ ရရွိႏိုင္ပါသည္။
• သင္သည္ အႀကိမ္တုိင္းတြင္ အတက္ႏွင့္ အဆင္း၌ ကတ္ျပားကုိ တုိ႔ထိရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားကုိ
ကုိင္ေဆာင္ထားရမည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက သင့္အား ဒဏ္႐ုိက္ႏိုင္သည္။

ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ Gold Opal ကတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးမႈ
• အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ Gold Opal ကတ္မ်ားသည္ ထုတ္ေပးသည့္ ေန႔စဲြမွ ၁၂ လ တရား၀င္သည္။
• သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရပုိင္ခြင့္ကတ္ျပားသည္လည္း ၁၂ လ အတြက္ တရားဝင္သည္။
• အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသးပါက ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားသည္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရပုိင္ခြင့္ကတ္ျပားႏွင့္ Gold Opal ကတ္ျပားကုိ ေနာက္ထပ္ ၁၂
လအတြက္ သက္တမ္းတုိးႏိုင္ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ရန္ ၎တုိ႔သည္ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူ ပံ့ပုိးေထာက္ကူေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုသုိ႔ သြားေရာက္ရန္ လုိအပ္သည္။ (ယခင္
စာမ်က္ႏွာကုိ ၾကည့္ပါ)

သင့္ Opal ကတ္ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရလွ်င္
• သင့္ Gold Opal ကတ္ကုိ သင္ မွတ္ပုံတင္လွ်င္ အကယ္၍ ထုိကတ္ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရပါက သင္၏ လက္က်န္ေငြကုိ သင္ ကာကြယ္ႏိုင္သည္။
• သင္၏ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ကတ္သည္ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရပါက 13 67 25 (13 OPAL) ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ သင္၏ လက္က်န္ေငြကုိ သင္ ဖုန္းဆက္သည့္
အခ်ိန္မွစ၍ ကာကြယ္ေပးထားၿပီး ကတ္ျပားအသစ္တစ္ခုသုိ႔ လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သည္။
• Gold Opal ကတ္ အစားထုိးကတ္တစ္ခု ရယူလုိလွ်င္ (၀န္ေဆာင္ခတစ္ခု က်သင့္ႏိုင္သည္) သင္သည္ 13 67 25 (13 OPAL)ကုိ
ဖုန္းဆက္ရန္ လုိအပ္လိမ့္မည္။

သင္၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ကတ္ျပား ေပ်ာက္ဆုံးသြားလွ်င္္ သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရလွ်င္
• သင္၏ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရပုိင္ခြင့္ကတ္ျပား ေပ်ာက္ဆုံးသြားပါက သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရပါက အစားထုိးကတ္ျပားတစ္ခု ရရွိရန္အတြက္
transportnsw.info/asylum-seekers ကုိ သြားပါ သုိ႔မဟုတ္ 131 500 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။ (၀န္ေဆာင္ခတစ္ခု
က်သင့္ႏိုင္သည္)

သင္၏ Gold Opal ကတ္ကုိ အဘယ္ေၾကာင့္ မွတ္ပုံတင္သနည္း။
• သင့္ကတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးေတာ့မည့္အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔က သင့္အား သတိေပးႏိုင္သည္။
• သင့္ကတ္ ေပ်ာက္ဆုံး သုိ႔မဟုတ္ အခုိးခံရပါက သင့္ကတ္၏ လက္က်န္ေငြကုိ ကာကြယ္ထားလိမ့္မည္။
• သင့္ကတ္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးသြားေသာအခါ အသုံးမျပဳေသာ မည္သည့္ လက္က်န္ေငြကုိ မဆုိ သင္ ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္လိမ့္မည္။
• သင့္ကတ္ကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္ 13 67 25 (13 OPAL) ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ သုိ႔မဟုတ္ opal.com.au ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ။

အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိလုိအပ္ပါသလား။
• အ
 ရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္မႈ အခ ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ ရရွိပုိင္ခြင့္ ကတ္ျပားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိ
လုိအပ္ပါက transportnsw.info/asylum-seekers ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ သုိ႔မဟုတ္ 131 500 ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။
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• အ
 ရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ခုိလႈံခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ Gold Opal ကတ္ျပားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ပုိမုိ လုိအပ္ပါက opal.com.au
ကုိ ၀င္ေရာက္ၾကည့္႐ႈပါ သုိ႔မဟုတ္ 13 67 25 (13 OPAL) ကုိ ဖုန္းဆက္ပါ။

