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ေဆ့ရဵုတျငး တစးဦ့တစးေယာကး ေသဆဵု့သညးံအခါ 
 

Eastern Health ေဆ့ရဵ ုအုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔ႏြငး ံဝနးထမး့မ္ာ့သညး ဤအခ္ိနးကာလတျငး သငးံထဵသုိ႔ ဝမး့နညး့ေက္ကျဲေၾကာငး  ့
ကျ္ႏးုပးတုိ႔၏ သဝနးလႊာကုိ ေပ့ပါသညး။ Eastern Health ေဆ့ရဵ ုဝနးထမး့မ္ာ့သညး ေဆ့ရဵုတျငး တစးစဵုတစးဦ့ေသဆုဵ့ၿပီ  ့
ေနာကး ဘာ်ဖစးမညးကုိ သငးနာ့လညးရနးႏြငး ံသငးံအတျကး သုိ႔မဟုတး ေသဆုဵ့သူအတျကး ေသဆုဵ့မႈႏြငးံစပးလ္ဥး့၍ 
ယဥးေက့္မႈ၊ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာႏြငး ံရို့ရာယုဵၾကညးမႈႏြငးံဓေလံမ္ာ  ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိသညးံအေလ္ာကး ဘယးအရာကသငးံေတား 
သညးကုိသငးလုပးႏိုငးရနးအတျကး  သူတုိ႔အေကာငး့ဆုဵ့လုပးေပ့ပါလိမးံမညး၊  

 
ဤအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါတုိ႔ကုိရညးညျနး့ၿပီ  ့လမး့ညျနးအ်ဖစး ေပ့အပးထာ့ပါသညး - 
 ေဆ့ရဵုတျငး ေသဆုဵ့သညးံအခါ ေမ့ချနး  ့အခ္ဳိ႕ကုိ ေမ့ၾကသညး 

 ေသဆုဵ့သညးံအခါ စိတးခဵစာ့မႈဆုိငးရာ တဵု႕်ပနးမႈမ္ာ့ကုိ ႀကဵဳေတျ႕ၾကသညး 

 လူမႈ႕အသုိငး့အဝိငုး့တျငး အေထာကးအပဵံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ  ့ 

 သငးလုပးရနးလုိေကာငး  ့လုိႏိုငးမညး ံလကးေတျ႕က္ေသာအခကးအခမဲ္ာ  ့စာရငး့တစးခ ု

  စကာ့်ပနးမ္ာ ့- အိမးမြ သငး  ကျ္ နးုပးတို႔အာ ့မညးကဲံသို႔ ဆကးသျယးႏိုငးသညး - 
 အကယး၍ သငးံတျငး အဂၤလိပးဘာသာစကာ  ့အခကးအခ ဲတစးခုခုရြိလြ္ငးႏြငး ံသငး ကျ္နးုပးတုိ႔အာ့ ဆကးသျယးလုိလြ္ငး ၊ သငး 
တယးလီဖုနး့စကာ့်ပနး ဝနးေဆာငးမႈ -ဖဵု့ 131450 ကုိ အသုဵ့်ပဳႏိုငးသညး။ ပထမဦ့စျာ ၊ လူတစးဦ့သညး သငးံဖုနး့ကုိ 
အဂၤလိပးဘာသာစကာ့်ဖငး ံေ်ဖလိမးံမညး်ဖစးၿပီ  ့သငးံအေန်ဖငး ံေအာကးေဖား်ပပါအဆငးံမ္ာ့ကုိ လုိကးနာရနး လုိအပးပါလိမးံမညး-  
 ၁) သငး ံဘာသာစကာ့အမညးကုိ ေ်ပာ်ပၿပီ့ တယးလီဖုနး့ေပၚတျငး ေစာငးံဆုိငး့ပါ၊ သငးံဘာသာစကာ့ကိုေ်ပာဆုိသညး ံ

စကာ့်ပနးတစးဦ့ကုိ သငးံအာ့ဆကးသျယးေပ့လိမံးမညး ၄ငး့ေနာကး  
  ၂)  သငး ေခၚလုိသညး ံတယးလီဖုနး  ့နဵပါတးကုိ ေပ့ပါ  
  ၃)  အကယး၍ သငးသိလြ္ငး ၊ သငး ေ်ပာဆုိလုိသညး ံသူ၏အမညးကုိေပ့ပါ  
  ၄) အဆကးအသျယးရသညးထိ ဖုနး့ေပၚတျငးေစာငးံဆုိငး့ပါ ၊ စကာ့်ပနးက သငးံအာ  ့ကူညီပါလိမးံမညး။ စကာ့်ပနး 

ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့သညး သငးံအတျကး အခမဲ ံ်ဖစးပါသညး။ 

ဤဝနးေဆာငးမႈသညး အစို့ရရနးပဵုေငျ မတညးထာ့ေသာ     သေကၤတတဵဆိပးပါရြိသညးံ အဖျဲ႔အစညး့အာ့လဵု့အတျကး အခမဲ*ံ ်ဖစးသညး။  

  

 
 
 
 

Burmese – When Someone Dies in Hospital 
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Eastern Health ေဆ့ရဵု၏ ဆကးသျယးရမညးံသူမ္ာ  ့- 
 
Eastern Health ေဆ့ရဵ ု- ဆရာဝနးမ္ာ့၊ သူနာ်ပဳမ္ာ့၊ လူမႈအက္ဳိ့ေဆာငးဝနးထမး့မ္ာ့၊ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ႏြငး ံ
ဘာသာေရ့ ေစာငးံေရြာကးဝနးထမး့မ္ာ့တုိ႔အာ  ့ဤအခ္ိနးတျငး သငးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိေ်ဖဆုိရနး၊ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 
ေ်ပာ်ပရနးႏြငး ံအကူအညီေပ့ရနး ရရြိႏိုငးပါသညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့ကုိ တနငး့လာမြ ေသာၾကာ နဵနကး 9 နာရ-ီ ညေန 5 နာရ ီ
အတျငး့ဆကးသျယးပါ။ သငး ေ်ပာဆုိလုိသညးံဌာန သုိ႔မဟုတး ဝနးထမး့ အာ့ဆကးသျယးေပ့ရနး ကျ္ႏးုပးတုိ႔၏ ဧညးံႀကိ  ဳ
ေကာငးတာဝနးထမး့အာ  ့ေ်ပာပါ၊ အကယး၍သူတုိ႔က မအာ့လပးလြ္ငး သငးံအေန်ဖငး ံသငးံဆကးသျယးရမညးံဖုနး့နဵပါတးႏြငး ံ
တကျ အမြာစကာ့ထာ့ေကာငး  ့ထာ့ႏိုငးသညး။   

 
စေန တနဂၤေႏျ ရကးမ္ာ့အတျငး ့ရရြိႏိုငးေသာ ေထာကးပံဵဝနးထမး့မ္ာ့ အေရအတျကးမြာ နညး့ပါသညး။ 
Angliss Hospital         ဖုနး့- (03) 9764 6111 

Box Hill Hospital      ဖုနး့-   (03) 9895 3333 
Healesville Hospital   ဖုနး့-    (03) 5962 4300 

Maroondah Hospital                  ဖုနး့-    (03) 9871 3333 

Peter James Centre      ဖုနး့-    (03) 9881 1888 

Wantirna Health    ဖုနး့-    (03) 9955 1200 

Yarra Ranges Health   ဖုနး့-    (03) 9091 8888 

Yarra Valley Community Health Service ဖုနး့-      1300 130 381 

 အထကးေဖား်ပပါ ေဆ့ရဵ ုအာ့လုဵ့ 

 
       ေနာကး ဘာ်ဖစးမညးနညး့။ 
 

ေဆ့ရဵုတျငး ေသဆဵု့သညးံသ၏ူအေလာငးအ့ာ  ့ၾကညးံရႈ်ခငး ့
ေသဆုဵ့သညးံသူအာ  ့ၾကညးံရႈ်ခငး့သညး တစးဦ့ခ္ငး့၏ ဆုဵ့်ဖတးခ္ကး ်ဖစးပါသညး။ ဤ်ဖစးစဥးတျငး ေဆ့ရဵုဝနးထမး့မ္ာ  ့
သုိ႔မဟုတး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့သညး သငးံအာ့ကူညီရနးရြိေနေၾကာငး  ့မြတးထာ့ရနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။ 

 
အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့အတျကး ေသဆုဵ့သူအာ  ့ၾကညးံရႈ်ခငး့သညး သူတုိ႔၏ပူေဆျ့ မႈ၏ အေရ့ႀကီ့ေသာ အစိတးအပိုငး  ့တစးခ ု
်ဖစးပါသညး။  ေဆ့ရဵုတျငး ရြိေနၿပီ့ ေသဆုဵ့သျာ့သူအာ့ ၾကညးံရႈရနးကိစၥကုိ စီစဥးေပ့ႏိုငးပါသညး။ အကယး၍ သငးံအေန်ဖငး ံ
က္နးမိသာ့စုမ္ာ့ေရာကးရြိလာရနးေစာငးံဆုိငး့ေနလြ္ငး၊ သငးံလုိအပးခ္ကးကုိ ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငး ံေဆျ့ ေႏျ့ ရနး သူတုိ႔အာ  ့
အသိေပ့ပါ။ ေဆ့ရဵုအတျငး  ့ပဵံပို့မႈမ္ာ့မြာ အကနး႔အသတးရြိပါသညး၊ ၾကညးံရႈရနးအတျကး အသုဘဌာနေနရာတျငး ဦ့စာ့ေပ့ 
သငးံပါသညး။ 

 
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ကုိ သငးဌာ့ရမး့မၿပီ့မခ္ငး  ့သငးႀကိဳကးနစးသကးသညး ံအသုဘဌာနေနရာသုိ႔ေသဆုဵ့သူကုိ 
လျဲေ်ပာငး့ေပ့ရနး သူတုိ႔အာ  ့သငး ချငးံမ်ပဳမခ္ငး့ ေသဆုဵ့သူသညး ေဆ့ရဵုတျငးရြိေနလိမးံမညး်ဖစးသညး။    

 
ေသဆဵု့သအူေလာငးအ့ာ  ့အသုဘဌာနေနရာတျငး  ၾကညးံရႈ်ခငး ့
ေသဆုဵ့သူအာ့ၾကညးံရႈရနးကိစၥကုိ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မြတစးဆငးံလညး  ့စီစဥးႏိုငးပါသညး။ ဤကိစၥအတျကး ေငျကုနးက  ္
ႏိုငးေကာငး  ့ကုနးက္ႏိုငးသညး။  ေသဆုဵ့သညးံအခ္ိနးတျငး ေဆ့ရဵုသုိ႔မေရာကးရြိလာႏိုငးေသာ မိသာ့စ ုသုိ႔မဟုတး သူငယးခ္ငး့ 
မ္ာ့အတျကး ၾကညံးရႈချငးံေပ့ႏိုငးသညး၊ သူတုိ႔ေနာကးဆုဵ့အႀကိမး ႏုတးဆကးရနးအတျကး အချငးံအလမး့တစးခု်ဖစးပါသညး။  
အကယး၍ ေသဆုဵ့သူအာ  ့အ်ခာ့်ပညးနယး သုိ႔မဟုတး ပငးလယးရပး်ခာ  ့သုိ႔ေ်ပာငး့ေရႊ႕၍ ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟးရနး၊ မီ့သ်ဂိဳဟးရနး 
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သုိ႔မဟုတး ဂူဗိမၼာနးသျငး့ရနး ်ဖစးလြ္ငး ၾကညးံရႈ်ခငး့သညးအလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။ 

 
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့အာ့ ဆကးသျယး်ခငး ့
Eastern Health ေဆ့ရဵုသညး မညးသညးံအသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ  ့ေကာငး့ေၾကာငး့ အႀကဵမ်ပဳႏိုငးပါ။  ေသဆုဵ့သူသညး 
သူတုိ႔၏ကုိယးပိုငး အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ကုိ စီစဥးေကာငး  ့စီစဥးထာ့ႏိုငးသညး သုိ႔မဟုတး သူတုိ႔၏ လုိအငးဆႏၵမ္ာ့ကုိ 
မိသာ့စ ုသုိ႔မဟုတး ရငး့ႏြီ့မိတးေဆျတစးဦ့အာ့ အသိေပ့ထာ့ေကာငး  ့အသိေပ့ထာ့ႏိုငးသညး သုိ႔မဟုတး သူတုိ႔၏ 
ေသတမး့စာတျငး ေရ့ထာ့ေကာငး့ ေရ့ထာ့ႏိုငးသညး - ဤဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိ သငး ံမိသာ့စ ုသုိ႔မဟုတး မိတးေဆျမ္ာ့ႏြငး ံ
ေဆျ့ ေႏျ့ ပါ။ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့၏ စာရငး့တစးခုကုိ သငးံေဒသ တယးလီဖုနး့လမး့ညျနးစာအုပးတျငးၾကညးံရႈပါ 
သုိ႔မဟုတး ေဆ့ရဵုဝနးထမး့အာ့ေမ့်မနး့ပါ။  

 
ႀကိဳတငးေပ့ေခ္ထာ့ေသာ အသုဘအစီအစဥးမ္ာ ့
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ကုိ မခနး႔အပးမီ၊ ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟး၊ မီ့သ်ဂိဳဟး သုိ႔မဟုတး ဂူသျငး့ဗိမၼာနး အပါအဝငး်ဖစးေသာ 
အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ကုိ သီ့်ခာ့ကုမၸဏီတစးခု်ဖငး ံႀကိဳတငးေပ့ေခ္ထာ့ေၾကာငး့ညျနး်ပသညး ံစာရျကးစာတမး့တစးခုခုကုိ 
ေသဆုဵ့သူက ထာ့ရစးခဲံေၾကာငး့ ရြိမရြ ိစစးေဆ့ပါ။  

 
ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ႏြငး ံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြာ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ  ့အခ္ငး့ခ္ငး့တျငး ကျာ်ခာ့မႈရြိသညး၊ အၿပီ့သတး 
ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမခ္မီ၊ ကုမၸဏီအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငး ံသငးေ်ပာဆုိၿပီ့ ႏိႈငး့ယြဥးၾကညးံပါဟု ကျ္ႏးုပးတုိ႔ တုိကးတျနး့သညး၊ သငးံလုိအပးခ္ကး 
မ္ာ့ႏြငးံကုိကးညီေၾကာငး့၊ ေငျေပ့ေခ္ရနး သငးသေဘာတူထာ့သညး ံကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကုိ သငးနာ့လညးေၾကာငး  ့ေသခ္ာေစပါ။  

 
အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့တျငး အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ေငျေရ့ေၾက့ေရ  ့အေထာကးအပဵ ံရချငးံရြိသညး။  

 
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ေရျ့ ခ္ယးမႈမ္ာ ့
သငးေရျ့ ခ္ယးသညး ံအသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့သညး သငးအံႀကိဳကး ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟး၊ ဂူသျငး့ဗိမၼာနး၊ သုိ႔မဟုတး မီ့သ်ဂိဳဟး မညးံကိစၥ 
ကုိသငးံႏြငး ံေတျ႔ဆုဵေဆျ့ ေႏျ့ ပါလိမးံမညး။ အသုဘအခမး့အနာ  ့သုိ႔မဟုတး လျမး့ဆျတးဖျယးရာ သုိ႔မဟုတး သတိရဖျယးရာ 
အခမး့အနာ  ့သုိ႔မဟုတး သငး ံလုိအပးခ္ကး၊ ယဥးေက့္မႈ၊ ဘာသာေရ့၊ ဝိညာဥး သုိ႔မဟုတး ရို့ရာဓေလံ ဆုိငးရာႏြငးံစပးလ္ဥး့သညး ံ
အ်ခာ့ပူေဇားပျဲအခမး့အနာ  ့တုိ႔ကုိလညး  ့ေရျ့ ခ္ယးစရာ ရြိပါသညး။  

 
အခ္ဳိ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး မိသာ့စုမ္ာ့သညး ေသဆုဵ့သူအာ့ ်မိဳ႕စျနး၊ အ်ခာ့်ပညးနယး သုိ႔မဟုတး ပငးလယးရပး်ခာ့တျငး 
ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟးရနး၊ မီ့သ်ဂိဳဟးရနး သုိ႔မဟုတး ဂူသျငး့ဗိမၼာနးလုပးရနး လုပးလုိေကာငး့ လုပးလုိသညး။ ဤကိစၥကုိ အ်မနးဆုဵ  ့
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ႏြငး ံေဆျ့ ေႏျ့ သငးံသညး။ 

 
အသုဘအခမး့အနာ  ့သုိ႔မဟုတး ပူေဇားပျဲအခမး့အနာ  ့မညးသညးံအမ္ဳိ့အစာ့အတျကးမြ ္ဥပေဒအရ သတးမြတးခ္ကး မရြိပါ။ 
သငးလုိကးနာရမညး ံတစးခုတညး့ေသာ ဥပေဒအရသတးမြတးခ္ကးမြာ ေသဆုဵ့သူ၏ရုပးကလပးကုိ ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟးရနး၊ 
ဂူဗိမၼာနးသျငး့ရနး သုိ႔မဟုတး မီ့သ်ဂိဳဟးရနး ကိစၥကုိ အသိအမြတး်ပဳထာ့သညး ံသခ္ိဳငး့ သုိ႔မဟုတး မီ့သ်ဂိဳဟးစကး ်ဖငးတံစးဆငး ံ
လုပးရနး်ဖစးသညး။ 

 
အထူ  ့ဓေလံမ္ာ ့သို႔မဟုတး ရို့ရာထဵု့စဵမ္ာ ့
သငးံတျငးရြိသညး ံယဥးေက့္မႈ၊ ဘာသာေရ့၊ ဝိညာဥးဆုိငးရာ သုိ႔မဟုတး ရို့ရာဓေလံထုဵ့စဵမ္ာ့အပါအဝငး  မညးသညးံသီ့်ခာ  ့
လုိအပးခ္ကးမ္ာ့ကုိမဆုိ Eastern Health ေဆ့ရဵ ုေစာငးံေရြာကးမႈေအာကးတျငးရြိေနစဥးအတျငး ့သငးလုပးလုိလြ္ငး 
ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အ်မနးဆုဵ့ ကျ္ႏးုပးတုိ႔၏ ဝနးထမး့မ္ာ့အာ  ့အေၾကာငး့ၾကာ့ပါ။ 
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ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးမႈ 
ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ေစာငးံေရြာကးဝနးထမး့မ္ာ့သညး ေဆ့ရဵုတုိငး့တျငး ရရြိႏိုငးၿပီ့ သငးံဘာသာေရ့ထုဵ့တမး့ဆုိငးရာ သုိ႔မဟုတး 
ဝိညာဥးဆုိငးရာ အထူ့ကုိယးစာ့လြယးတစးေယာကးေယာကးအာ  ့ဆကးသျယးရနး သုိ႔မဟုတး အထျတးအ်မတးထာ့ရာ က္မး့စာ 
မ္ာ့ ရယူမႈ အပါအဝငး်ဖစးေသာ  သငးလုိအပးေကာငး  ့လုိအပးႏိုငးသညး ံမညးသညးံသီ့်ခာ့ဝိညာဥးဆုိငးရာ လုိအပးခ္ကးမ္ာ  ့
သုိ႔မဟုတး ပူေဇားပျဲအခမး့အနာ့မ္ာ့ကုိမဆုိ စီစဥးရနး သငးံအာ  ့ကူညီႏိုငးသညး။  

 
ဤဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ေစာငးံေရြာကးဝနးထမး့မ္ာ့အာ  ့လူအာ့လုဵ့အတျကး သီ့်ခာ့ဘာသာကုိ ကုိ့ကျယးသညး်ဖစးေစ 
သုိ႔မဟုတး သူတုိ႔က တစးဦ့တစးေယာကးအာ့ေ်ပာဆုိလုိလြ္ငး်ဖစးေစ ရရြိႏိုငးပါသညး။ အကယး၍သူတုိ႔အာ  ့သငးေ်ပာဆုိ 
လုိလြ္ငး ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ေစာငးံေရြာကးမႈကုိ ဆကးသျယးပါ။ 

 
ေဆ့ရဵုတုိငး့တျငးလညး့ တိတးဆိတး်ငိမးသကးေသာ အာရဵု်ပဳရနး သုိ႔မဟုတး ဘုရာ့ဝတး်ပဳရနးအတျကး ေနရာ Sacred Space 
အ်ဖစးရရြိႏိုငးပါသညး။   

 
Eastern Health ေဆ့ရဵ ုမြ ေစာငးံေရြာကးမႈကို လႊေဲပ်ာငး့ေပ့်ခငး ့
သီ့်ခာ့အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့၏ဝနးေဆာငးမႈကုိ ရယူရနး သငးဆုဵ့်ဖတးၿပီ့သညးႏြငးံတစးၿပိဳငးနကး သငးံအႀကိဳကး အသုဘဌာန 
ေနရာသုိ႔ ေသဆုဵ့သူအာ  ့သူတုိ႔ကလႊေဲ်ပာငး့ေပ့ပါလိမးံမညး။ 

 
အကယး၍ ေသဆုဵ့သူအာ  ့ရငးချဲစစးေဆ့ရနးလုိအပးလြ္ငး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့သုိ႔ အေလာငး့အာ  ့လဲႊေ်ပာငး့ေပ့ရနး အခ္ိနး 
ၾကနး႔ၾကာေကာငး့ ၾကနး႔ၾကာႏိုငးသညး။ အခ္ိနးၾကနး႔ၾကာမညးံအ်ခာ  ့အေၾကာငး့ရငး့တစးခုမြာ ်ပညးနယးေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့ 
သညးံတရာ့သူႀကီ  ့ပါဝငးမႈ်ဖစးႏိုငးသညး။ 

 
ေသစာရငး့လကးမြတး 
ကုသေပ့သညး ံဆရာဝနးအဖျဲ႔က ေသစာရငး့လကးမြတးတစးေစာငးကုိ ်ဖညးံစျကးပါလိမးံမညး။  ေဆ့ရဵုဝနးထမး့မ္ာ့က ဤ 
ေသစာရငး့လကးမြတးကုိ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ထဵသုိ႔ ေပ့ပို႔ၿပီ့ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့က ေမျ့  ေသ ထိမး့်မာ့ ဗ္ဴရိုရဵု့သုိ႔ 
ေလြ္ာကးထာ့တငး်ပပါသညး။  ေသစာရငး့လကးမြတးမိတၱဴတစးေစာငးကုိ ေမျ့  ေသ ထိမး့်မာ့ ဗ္ဴရိုရဵု့မြ သကးဆုိငးသူထဵသုိ႔ 
စာတုိကးမြေပ့ပို႔ပါလိမးံမညး။  အကယး၍ ေသစာရငး့လကးမြတးမိတၱဴကုိ အေရ့ေပၚလုိအပးလြ္ငး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အသုဘဦ့ေဆာငး 
လူႀကီ့ႏြငး ံေ်ပာဆုိပါ။  

 
       ကိုယးအဂါၤ အစိတးအပိုငး ့သို႔မဟုတး အေ်မြ  ့တစးသ္ဴ  ့ေပ့လြဴ်ခငး ့

ကုိယးအဂၤါအစိတးအပိုငး  ့သုိ႔မဟုတး အေ်မြ့တစးသ္ဴ့ ေပ့လြဴ်ခငး့အတျကး Eastern Health ေဆ့ရဵ ုဝနးထမး့မ္ာ့က 
သငးံအာ့ေမ့ေကာငး  ့ေမ့ႏိုငးသညး။ 

 
ဤကိစၥတျငး ေသဆုဵ့သူထဵမြ သီ့်ခာ့ကုိယးအဂၤါအစိတးအပိုငး့မ္ာ  ့သုိ႔မဟုတး တစးသ္ဴ့မ့္ကုိထုတးယူရနးချငးံ်ပဳသညး ံသငး ံ
စာ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့သညး ံသေဘာတူညီခ္ကး ပါဝငးၿပီ့ ယငး့ေနာကး အ်ပငး့အထနး နာမက္နး့်ဖစးေနသူအတျကး 
အေ်ခအေနတုိ့တကးရနး၊ အခ္ိဳ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး အသကးကုိကယးရနးအတျကး ကုိယးအဂၤါအစာ့ထုိ့ကုေပ့ရနးပါဝငးသညး။  
အခ္ုိ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး ေသဆုဵ့သူသညး ကုိယးအဂၤါအစိတးအပိုငး  ့သုိ႔မဟုတး တစးသ္ဴ့ ေပ့လြဴသူ ်ဖစးလုိေၾကာငး  ့
ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ ထာ့ရစးေကာငး့ ထာ့ရစးႏိုငးသညး၊ သူတုိ႔၏ညျနးၾကာ့ခ္ကးကုိ သငးံသေဘာတူညီခ္က း်ဖငး ံ်ဖညံးစျမး့ရနး 
သငးံအာ့ေမ့်မနး့ပါလိမးံမညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး အကယး၍ေသဆုဵ့သူက ကုိယးအဂၤါ ေပ့လြဴသူ မ်ဖစး လုိေၾကာငး့ေရ့သာ့ 
ထာ့သညး ံစာရျကးစာတမး့ တစးခုခ ုထာ့ရစးခဲံေၾကာငး့ကုိလညး  ့စစးေဆ့ပါလိမးံမညး၊ ၄ငး့သညး သူတုိ႔၏လုိအငးဆႏၵမ္ာ့ကုိ 
ေလ့စာ့ရနး ေသခ္ာပါလိမးံမညး။ 
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အကယး၍ ဤကိစၥတျငး ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ သုိ႔မဟုတး ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့တစးခုခုရြိလြ္ငး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ 
ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့ပါ။  

 
ထပးဆငးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ ေအာကးပါတုိ႔မြ ရရြိႏိုငးပါသညး - 
Donate life, Australian Organ & Tissue Donation & Transplantation Authority 
www.donatelife.org  

  
       ရငးချဲ စစးေဆ့်ခငး ့(autopsy) 

ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး  ့ႏြစးမ္ဳိ့ ရြိပါသညး- 
 ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ မပါဝငးသညး ံရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့မ္ာ  ့- ၄ငး့ကုိ ေဆ့ရဵုတျငး ်ပဳလုပးသညး 

 ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးသညး ံရငးချဲစစးေဆ့်ခငး  ့- ်ပညးနယး ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံ
တရာ့သူႀကီ့၏ သုဵ့သပးစစးေဆ့မႈ အပိုငး့်ဖစးသညး။    

     
ေသမႈေသခငး ့စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ ့မပါဝငးသညးံ ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး ့
Eastern Health ေဆ့ရဵ ုဝနးထမး့မ္ာ့သညး ရငးချဲစစးေဆ့ရနးအတျကး သေဘာတူညီခ္ကးေပ့ရနး သငးံအာ့ေမ့်မနး့ေကာငး  ့
ေမ့်မနး့ႏိုငးသညး။ အကယး၍သငးံတျငး ေသဆုဵ့သူအတျကး အထူ့ယဥးေက့္မႈဆုိငးရာ ဓေလံထုဵ့စဵမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍  
ဤကိစၥကုိ ကနး႔ကျကးလုိလြ္ငး သုိ႔မဟုတး စို့ရိမးမႈမ္ာ့ရြိလြ္ငး သငး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ အသိေပ့ရနး အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။ 
ဤရငးချဲစစးေဆ့မႈသညး အဘယးေၾကာငးံေသဆုဵ့ေၾကာငး  ့နာ့လညးရနး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ အေထာကးအကူ ေပ့ႏိုငးသညး၊ 
အထူ့သ်ဖငး ံအကယး၍ မေမြ္ားလငးံဘဲ ေသရသညးံကိစၥတျငး်ဖစးသညး။  မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငး ံမိသာ့စုဝငးမ္ာ့သညးလညး  ့
အေၾကာငး့ရငး့ကုိ သိလုိၾကသညး။ သငး ဆုဵ့်ဖတးခ္ကးမခ္မီ၊ ဝနးထမး့မ္ာ့က ဘာ်ဖစးလိမးံမညး၊ မညးသညး ံအတျကးေၾကာငး ံ
အေထာကးအကူ်ပဳမညး တုိ႔ကုိေဆျ့ ေႏျ့ ပါလိမးံမညး၊ ၄ငး့်ပငး သငး မရြငး့လငး့သညးံအခ္ကးကုိ ရြငး့လငး့ရနး မညးသညး ံ
ေမ့ချနး့ကုိမဆုိ သုိ႔မဟုတး ထပးဆငးံအခ္ကး အလကးမ္ာ့ သငးလုိအပးလြ္ငး ေမ့်မနး့ရနး ကျ္ႏးုပးတုိ႔ တုိကးတျနး့ ပါသညး။ 

 
ရငးချဲအစီရငးခဵစာ မိတၱဴတစးေစာငးကုိ ေသဆုဵ့သူအာ့ကုသေပ့သညး ံဆရာဝနးအဖျဲ႕သုိ႔ ေပ့ပို႔ပါလိမးံမညး။  သငး ံအေထျေထျ 
ေရာဂါကုဆရာဝနးသညးလညး  ့ဤအစီရငးခဵစာ မိတၱဴတစးေစာငးကုိ ေတာငး့ဆုိႏိုငးပါသညး။  မိသာ့စုမ္ာ့သညး အစီရငးခဵစာ 
ကုိကုသေပ့သညးံဆရာဝနးအဖျဲ႕ သုိ႔မဟုတး သငး ံအေထျေထျေရာဂါကုဆရာဝနးထဵမြ တစးဆငးံရယူႏိုငးပါသညး။  
ဤအစရီငးခဵစာကုိ အၿပီ့သတးေဆာငးရျကးရနး 4 ပတးအထိ အခ္ိနးၾကာ်မငးံေကာငး  ့ၾကာ်မငးံႏိုငးသညး၊ အခ္ိဳ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး 
အထူ့်ပဳ စမး့စစးမႈမ္ာ  ့ပိုမိုလုိအပးႏိုငးေကာငး  ့လိုအပးႏိုငးသညး၊ အၿပီ့သတးအစီရငးခဵစာ ရရြိႏိုငးမႈမြာ ပိုမိုၾကာ်မငးံေကာငး  ့
ၾကာ်မငးံႏိုငးသညး။ 

  
ဗစးတို့ရီ့ယာ ့်ပညးနယး ေသမႈေသခငး ့စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ ့ပါဝငးစစးေဆ့မႈ 
ေသဆုဵ့သူ၏ ေဆ့ဖကးဆုိငးရာ သမိုငး့ေၾကာငး့ႏြငး ံေသဆုဵ့ရ်ခငး့၏အေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ ်ပနးလညးသုဵ့သပးရနးလုိအပး 
သညးံအခါ ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညးံတရာ့သူႀကီ  ့ပါဝငးစစးေဆ့ရသညး။ သာမနးအာ့်ဖငး ံေဆ့ရဵုႏြငး ံေသမႈေသခငး  ့
စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့တုိ႔ တယးလီဖုနး့်ဖငးံသာလြ္ငး ေ်ပာဆုိၾကသညး။ အခါအာ့ေလ္ားစျာ၊ ေသဆုဵ့သူကုိ ပိုမိ ု
အေသ့စိတးစစးေဆ့ရနးအတျကး ေဆ့ရဵုမြ Southbank, Melbourne ရြ ိေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညးံတရာ့သူႀကီ  ့
တရာ့ရဵု့သုိ႔ တုိကးရိုကး ပို႔ေပ့ရသညး။  

 
ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့သညး ေအာကးပါအမႈကိစၥမ္ာ့တျငး တရာ့ဝငး စစးေဆ့ချငးံအာဏာရရြိသညး - 

 ေသဆုဵ့သူသညး မေမြ္ားလငးံဘဲေသဆုဵ့်ခငး  ့သုိ႔မဟုတး မေတားတဆ်ဖစးရပးတစးခု်ဖငး ံေသဆုဵ့်ခငး့၊ ဒဏးရာ်ဖငး ံ

http://www.donatelife.org/
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ေသဆုဵ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး သဘာဝမဟုတးေသာနညး့်ဖငး ံေသဆုဵ့်ခငး့ 
 မေသဆုဵ့မ ီေသဆုဵ့သူသညး ရအဲခ္ဳပးအေႏြာငးတျငး ရြိေနသညး 

 ေသဆုဵ့သူသညး ေဆ့ဖကးဆုိငးရာ ချဲစိတးစူ့စမး့ေနစဥးအတျငး  ့မေမြ္ားလငးံဘ ဲေသဆုဵ့သညး  

 ဆရာဝနးက ေသဆုဵ့သညးံအေၾကာငး့ရငး့ကုိေပ့ႏိုငးသညး ံေသစာရငး့လကးမြတးကုိ လကးမြတး မထုိ့ႏိုငးသညးကိစၥ 

 ေသဆုဵ့သူ၏ မညးသူမညးဝါ်ဖစးေၾကာငး့ကုိ မသိရြိသညးံကိစၥ  

 ေသဆုဵ့သူသညး လူမႈ႕ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ  ့ဌာန (Department of Human Services) ၏ေစာငးံေရြာကးမႈ ေအာကးတျငး 
ရြိေနသညးံကိစၥ 

 စိတးေရာဂါ က္နး့မာေရ့ အကးဥပေဒအရ၊ ေသဆုဵ့သူသညး မိမိသေဘာအေလ္ာကးမဟုတးေသာ လူနာစာရငး့ 
တျငးရြိေသာ လူနာ်ဖစးသညးံကိစၥ 

 
ေသဆုဵ့သူ၏ေသဆုဵ့မႈသညး ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးမႈ လုိေကာငး့လုိႏိုငးသညးဟု စို့ရိမးလြ္ငး 
Eastern Health ေဆ့ရဵ ုဆရာဝနးသညး ေသမႈေသခငး့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့၏ ရုဵ့ႏြငး ံတုိကးရိုကး ေဆျ့ ေႏျ့ ပါလိမး ံ
မညး၊ ယငး့ေနာကး မိသာ့စုႏြငးံေဆျ့ ေႏျ့ ပါလိမးံမညး။ ေသဆုဵ့သူ၏မိသာ့စုသညး အကယး၍ ပူပနးမႈမ္ာ့ရြိလြ္ငး အႀကဵဥာဏး 
အတျကး ေသမႈေသခငး့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ရဵု့ ႏြငးံလညး  ့ေဆျ့ ေႏျ့ ႏိုငးပါသညး။  

 
Coroner’s Service Centre    
ဖုနး့ 03 9684 4444 
ေက့္လကးမြ ေခၚသူမ္ာ -့ 1800 136 852 (အခမဲ ံေခၚႏိုငးသညး)  
 www.coronerscourt.vic.gov.au 

 
ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့သညး ဥပေဒအရ ေအာကးပါတုိ႔ကုိ အစီရငးခဵရသညး - 
 ေသဆုဵ့သူ၏ အမညး  

 ေသဆုဵ့သူ ေသဆုဵ့ရ်ခငး့၏ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့  

 ေသဆုဵ့သူ၏ေသဆုဵ့မႈကုိ တရာ့ဝငး မြတးပဵုတငးရနးလုိအပးသညး ံအေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ  ့ 

        
ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့၏ စစးေဆ့မႈ ်ဖစးစဥး 
ေသဆုဵ့သူ၏ ေသဆုဵ့မႈအေ်ခအေနမ္ာ့ကုိ သုဵ့သပးသညးံအခါ ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ေရာဂါေဖားထုတးဓါတးချဲ 
စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ကုိ လုပးရနးလုိအပးေကာငး  ့လုိအပးႏိုငးသညး။  အကယး၍သငးသညး ေသဆုဵ့သူအာ  ့ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့ကုိ 
မလုပးလုိလြ္ငး သငး Eastern Health ေဆ့ရဵုကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့ ရမညး်ဖစးသညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး သငးလုိံအငးဆႏၵမ္ာ  ့
ကုိ ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏိုငးသညး၊ ထုိအခါ ၄ငး့တုိ႔ကုိ ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ပါလိမး ံ
မညး။ 

 
ေသဆုဵ့သူ၏ အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚမူတညး၍ ရ၊ဲ ဆရာဝနးမ္ာ့၊ မီ့သတးတပးဖျဲ႕ႏြငး ံေသဆုဵ့သူ၏ေသဆုဵ့မႈအတျကး 
သကးေသမ္ာ့၏ ထျကးဆုိခ္ကးမ္ာ့ ကံဲသုိ႔ေသာ ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့ထဵမြ အထူ့်ပဳအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကုိလညး  ့စုစညး့ထာ့ရနး 
လုိပါသညး။  ေသဆုဵ့မႈ အနညး့ငယးသာလြ္ငး တရာ့ရဵု့စစးေဆ့ၾကာ့နာသညး (တရာ့ရဵု့ ၾကာ့နာမႈ) ၄ငး့ၾကာ့နာမႈတျငး 
သကးေသ အာ့လုဵ့ႏြငး ံအစီရငးခဵစာအာ့လုဵ့ကုိ ၾကာ့နာသုဵ့သပးပါသညး။   

 
ၾကာ့နာစဵုစမး့မႈ အမ္ာ့စုမြာ သဘာဝအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့်ဖငး ံေသဆုဵ့သညး ံလူမ္ာ့်ဖစးၾကပါသညး။ ေသမႈေသခငး  ့
စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးမႈသညး တစးစဵုတစးဦ့က အမြာ့အယျငး့တစးစဵုတစးခုကုိလုပးေၾကာငး  ့သုိ႔မဟုတး 
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့အေန်ဖငး ံစို့ရိမးစရာ တစးခုခုရြိေၾကာငး့အ်ဖစး မဆုိလုိပါ။ 

http://www.coronerscourt.vic.gov.au/
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ဤစစးေဆ့မႈတျငး ပါဝငးပတးသကးသညး ံတစးဦ့ခ္ငး့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ သုိ႔မဟုတး မိသာ့စုမ္ာ့ အတျကး အေထာကးအပဵ ံ
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ  ့စာရငး့တစးခ ုေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ တရာ့ရဵု့တျငး ရြိပါသညး။ ၄ငး့တုိ႔မြာ 
ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ တရာ့ရဵု့ လကးကမး့စာေစာငးတျငးရြိၿပီ  ့၄ငး့တုိ႔ကုိ Eastern Health ေဆ့ရဵ ု
ဝနးထမး့မ္ာ့၊ ရ ဲသုိ႔မဟုတး ေသမႈေသခငး  ့တရာ့သူႀကီ့ တရာ့ရဵု့တျငး ရယူႏိုငးပါသညး။ 

 
အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ ၾကနး႔ၾကာမႈ 
အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ေသဆုဵ့သူအေလာငး့ကုိ ထုတးေပ့်ခငး့သညး အကယး၍ ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံ
တရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးပတးသကးလြ္ငး 24 နာရီထကးပို၍ ၾကာ်မငးံေကာငး့ ၾကာ်မငးႏံိုငးသညး။ ေသမႈေသခငး့စစးေဆ့သညး ံ
တရာ့သူႀကီ့က ၄ငး့၏လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကုိၿပီ့စီ့သညးႏြငးံတစးၿပိဳငးနကး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့သညး သငးံကုိယးစာ  ့
ေသဆုဵ့သူအေလာငး့ကုိ ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ့သညး ံတရာ့သူႀကီ့ရဵု့မြ တုိကးရိုကး လႊေဲ်ပာငး့ ယူႏိုငးပါသညး။  

 
အကယး၍ အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ကုိ တိတိက္က္အခ္ိနးတစးခုအတျငး  ့လုပးရနးသငးလုိအပးလြ္ငး ေသမႈေသခငး  ့စစးေဆ  ့
သညးံတရာ့သူႀကီ့အာ  ့အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ရနး Eastern Health ေဆ့ရဵ ုဝနးထမး့အာ့ ေ်ပာပါ။   

 
လကးေတျ႕က္သညးံ အခကးအခမဲ္ာ ့
သငးံအေန်ဖငး ံယုဵၾကညးရသညး ံသူငယးခ္ငး့ သုိ႔မဟုတး မိသာ့စုဝငး စသညးံအ်ခာ့လူတစးဦ့ကုိ သငးံအာ့ကူညီရနးအတျကး 
ေမ့်မနး့ရနး သငးလုိေကာငး  ့လိုႏိုငးသညး။ လူအခ္ိဳ႕အေန်ဖငး ံဤလကးေတျ႕က္က  ္လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကး်ခငး  ့
သညးအေထာကးအကူ်ပဳေၾကာငး  ့ေတျ႕ရပါသညး။  သငးံအတျကးမြနးကနးေၾကာငး  ့သငးခဵစာ့ရသညးံအရာကုိလုပးရနး 
အေရ့ႀကီ့ပါသညး။ အ်ခာ့သူမ္ာ့၏အကူအညီကုိ ေတာငး့ရနး မေၾကာကးရျ႕ဵပါႏြငးံ၊ လူအမ္ာ့သညး ဤအခ္ိနးတျငး ကူည ီ
လုိၾကသညး သုိ႔ေသားလညး  ့မညးသုိ႔ကူညီရမညးကုိ မသိၾကပါ။ 

 
ေသတမး့စာမ္ာ ့
ေသဆုဵ့သူ၏ ေသတမး့စာ၊ ေနာကးဆုဵ့ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ  ့သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့မညးသညး ံတရာ့ဝငးစာရျကးစာတမး့မဆုိကုိ 
ေတျ႕ရြိရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး၊  ေသတမး့စာ သုိ႔မဟုတး ေနာကးဆုဵ့ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး အသုဘႏြငး ံေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟး၊ 
မီ့သ်ဂိဳဟး သုိ႔မဟုတး ဂူသျငး့ဗိမၼာနး ႏြငးံစပးလ္ဥး့၍ ေသဆုဵ့သူ၏ ဆႏၵမ္ာ့ကုိ သတးမြတးထာ့ေကာငး  ့သတးမြတးထာ  ့
ႏိုငးသညး။ အ်ခာ့အေရ့ႀကီ့ေသာ စာရျကးစာတမး့တစးခုမြာ သီ့်ခာ့သခၤ္ ဳိငး့တစးခုႏြငး ံႀကိဳတငးေပ့ေခ္ထာ့သညး ံအသုဘ 
သေဘာတူညီခ္ကး သုိ႔မဟုတး အစီအစဥးမ္ာ  ့ရြိေကာငး့ ရြိေနႏိုငးသညး။   

 
ေသတမး့စာႏြငး ံေနာကးဆုဵ့ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့အေၾကာငး  ့ဥပေဒ အႀကဵဥာဏးအတျကး ေအာကးပါတစးခုခုအာ  ့ဆကးသျယး 
ပါ- 

 
 The Victorian State Trustees    
        PH (03) 9667 6444  
        www.statetrustees.com.au  
  
 The Victorian Legal Aid Commission    

        PH (03) 9269 0234 or 677 402 (ေက့္လကးမြ ဖဵု့ေခၚသူမ္ာ့)  
        www.legalaid.vic.gov.au 

 

http://www.statetrustees.com.au/
http://www.legalaid.vic.gov.au/
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 ေသဆုဵ့သူ၏ ပုကလိက ေရြ႕ေန သုိ႔မဟုတး သငးံအႀကိဳကး ေရြြ႕ေန -- ေရြ႕ေနစာရငး့တစးခုကုိ သငးံေဒသ 
တယးလီဖုနး့ လမး့ညျနးစာအုပးတျငး ၾကညးံပါ။ 

ေသတမး့စာကို အတညး်ပဳ်ခငး ့
ေသတမး့စာ အတညး်ပဳရဵု့သညး တရာ့ရဵု့ခ္ဳပး၏ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးၿပီ  ့၄ငး့ရဵု့သညး ေသဆုဵ့သူ၏ က္နးရစးပစၥညး့အာ  ့
စီမဵခနး႔ချဲရနး အချငးံအာဏာရြိသူ်ဖစးသညး ံေသတမး့စာအေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) ကုိ တရာ့ဝငး အသိအမြတး်ပ ဳ
ေပ့သညး။ အကယး၍ ေသတမး့စာ မရြိလြ္ငး ေသတမး့စာအတညး်ပဳအရာရြိသညး ေသဆုဵ့သူက္နးရစးပစၥညး့အတျကး 
ေသတမး့စာ အေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) တစးဦ့ (သာမနးအာ့်ဖငး ံနီ့စပးရာေဆျမ္ဳိ့) ကုိ ခနး႔အပးေပ့ပါလိမးံမညး။ 
ေသတမး့စာ အတညး်ပဳရဵု့သညး အၿပီ့သတးေဆာငးရျကးရမညး ံလုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကုိ ေဖား်ပထာ့သညး ံလမး့ညျနးမ္ာ့ကုိ 
သငးံအာ့ေပ့ပါလိမးံမညး။ ေသတမး့စာအေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) ်ဖစးရ်ခငး့၏ တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ကုိ ကူညီရနး 
ေရြ႕ေနတစးဦ  ့သုိ႔မဟုတး အပးႏြငး့ခ ဵေဂါပကကုမၸဏီတစးခုကုိ အဆုိ်ပဳထာ့ေကာငး  ့်ပဳထာ့ႏိုငးသညး။   

 
The Probate Office    
PH (03) 9603 9296 
 
အသုဘ ေထာကးပဵံေၾက ့
အသုဘစရိတးကုိ မတတးႏိုငးသညး ံမညးသူမဆုိသညး ကျယးလျနးဆုဵ့ရႈဵ့မႈ ေထာကးပဵံေၾက့ ရရြိႏိုငးေကာငး  ့ရရြိႏိုငးသညး။ 
အကယး၍သငးသညး ဤကိးစၥအတျကး ထပးဆငးံအကူအညီလုိအပးလြ္ငး ေဆ့ရဵ ုလူမႈ႔ေရ့ရာဝနးထမး့အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ 
ေ်ပာဆုိပါ။ 

 
ဖုနး့ 03 9564 7778  
www.bereavementassistance.org.au 

 
ေငျေရ့ေၾက့ေရ ့အကူအည ီ
အသုဘ အစီအစဥးမ္ာ့သညး ေစ့္ႀကီ့ႏိုငးပါသညး၊ အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့တျငး အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ေငျေရ့ေၾက့ေရ  ့
အေထာကးအပဵံကုိ Centrelink မြတစးဆငး ံရချငးံရြိသညး။  
သငးံအေန်ဖငး ံေငျေရ့ေၾက့ေရ  ့အေထာကးအပဵံတစးခုခုကုိ ရပိုငးချငးံရြ ိမရြ ိစစးေဆ့ရနး   
သငးံေဒသရြ ိCentrelink ရဵု့ကုိ ဆကးသျယးပါ။     
www.centrelink.gov.au 

 
မညးသူ႔အာ ့အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး -- စစးေဆ့စာရငး ့
လူတစးဦ့ ေသဆုဵ့သညးံအခါ လူအခ္ဳိ႕ႏြငး ံအဖျဲ႕အစညး့မ္ာ  ့အခ္ဳိ႕ကုိ အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး လုိအပးေကာငး  ့လုိအပးႏိုငးသညး။ 
အကယး၍ သငးံအိမးေထာငးဖကး သုိ႔မဟုတး ၾကငးေဖားဖကး ေသဆုဵ့လြ္ငး ပူ့တျဲဘဏးစာရငး့မ္ာ့ကုိ သငံးအမညးသုိ႔ေ်ပာငး့ရနး 
သငး လုိအပးေကာငး  ့လုိအပးႏိုငးသညး။  

 
လမး့ညျနးအ်ဖစး ေအာကးတျငး စာရငး့်ပဳထာ့ပါသညး။ 
   မိသာ့စုဝငးမ္ာ့၊ ေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့၊ မိတးေဆျမ္ာ့ ႏြငးံလုပးေဖားကုိငးဖကးမ္ာ  ့

 
 ေသတမး့စာအေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) အ်ဖစး အမညးတပးခဵရသူ  

 
 အက္ဳိ့ေဆာငး ေရြ႕ေန 

 

http://www.centrelink.gov.au/
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 ဆရာဝနး၊ သျာ့ဆရာဝနး ႏြငံး၄ငး့ေသဆုဵ့သူ၏ဘဝတျငး ပါဝငးပတးသကးေနေသာ အ်ခာ့ 
က္နး့မာေရ့ကုသေပ့သူ တစးဦ့ဦ့ 

 
    ေငျေၾက့ဆုိငးရာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ  ့(ဘဏး၊ အေဆာကးအဦ  ့အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၊   
      အိုနာစာ ရနးပဵုေငျ အဖျဲ႔မ္ာ့)  

 
     ေသဆုဵ့သူက အဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစးပါဝငးေနသညး ံဘာသာေရ့အဖျဲ႔အစညး  ့သုိ႔မဟုတး ခရစးယာနးဘုရာ့ေက္ာငး /့ 

ဗလီေက္ာငး့ စသ်ဖငး ံ     

 
     Medicare  ႏြငး ံက္နး့မာေရ့ အာမခဵမ္ာ့ 

 
    အာမခ ဵကုမၸဏီမ္ာ့ (အသကးအာမခဵ၊ အိမးအာမခဵ၊ ကာ့အာမခ ဵစသ်ဖငး)ံ  

 
    အလုပးရြငးမ္ာ  ့- အကယး၍ သငးအလုပးမြ အနာ့လုိလြ္ငး ေသဆုဵ့သူအတျကးႏြငး ံသငးကုိယးတုိငးအတျကး  

 
       Centrelink– အကယး၍ ေသဆုဵ့သူသညး ပငးစငးကုိ လကးခဵရယူေနလြ္ငး  
          ထပးဆငးံ၍ အမိးေထာငးဖကး သုိ႔မဟုတး ေစာငးံေရြာကးသူသညး ကျယးလျနးဆုဵ့ရႈဵ့မႈ ေထာကးပဵံေငျကုိ 
ေသဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး 14 ပတးအထိ ရေကာငး့ ရႏိုငးသညး။ သငး ေစာငးံေရြာကးသူ ေပ့ေငျ/ေထာကးပဵံေၾက  ့
ကုိလကးခဵရယူေနလြ္ငး သူတုိ႔အာ့အသိေပ့ရနးလညး  ့သငးလုိအပးလိမးံမညး။  

             
     Centrelink PH  13 23 00    
     www.centrelink.gov.au 

 
 

      စစးမႈထမး့ေဟာငး့မ္ာ  ့ေရ့ရာ ဌာန (DVA) 
            (အကယး၍ ေသဆုဵ့သူသညး  DVA အ်ငိမး့စာ့ပငးစငးကုိ လကးခဵရယူေနလြ္ငး)  
             PH (03) 9284 6000   
            www.dva.gov.au 

 
    အကယး၍ ေသဆုဵ့သူသညး အိမးငြါ့ေနလြ္ငး အိမးရြငး  

 
   ေဒသဆုိငးရာ အစို့ရ သုိ႔မဟုတး ေကာငးစ ီအေထာကးအပဵ ံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ  ့(အကယး၍ေသဆုဵ့သူသညး 

အိမး၌ေစာငးံေရြာကးေရ  ့ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ  ့ႏြငး/ံသုိ႔မဟုတး ထမငး့ခ္ဳိငးံဆျဲ (Meals on Wheels) ရယူေနလြ္ငး)      

       
 
   ေသဆုဵ့သူကုိ ကုသေပ့ေရ့တျငး ပါဝငးခဲံသညး ံအ်ခာ့ေဆ့ရဵု့မ္ာ့ သုိ႔မဟုတး က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကး 

ေအဂ္ငးစီမ္ာ  ့- ဥပမာ ကုိယးအဂၤါအစိတးအပိုငး  ့အစာ့ထုိ့ဌာန       

    
 
   ၾသစေၾတ့လ္နး့ အချနး ရဵု့  

 

http://www.centrelink.gov.au/
http://www.dva.gov.au/
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    ေရျ့ ေကာကးပျဲ ေကားမီရြငးရဵု  ့- ်ပညးေထာငးစ ုႏြငး ံ်ပညးနယး 

    
   RACV, အေရ့ေပၚလူနာတငးယာဥး, Vic Roads  
             ဥပမာ- လုိငးစငးကုိ ပယးဖ္ကးရနး သုိ႔မဟုတး ကာ့မြတးပဵုတငးကုိ ေ်ပာငး့လရဲနး သုိ႔မဟုတး ပယးဖ္ကးရနး 

 
  အသငး့ သုိ႔မဟုတး အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ  ့ဥပမာ - အာ့ကစာ့ သုိ႔မဟုတး လူမႈ႕ေရ့ရာအုပးစုမ္ာ  ့

 
  စာတုိကး ႏြငး ံအမ္ာ့်ပညးသူ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ  ့ဥပမာ- စာၾကညံးတုိကး 

 
အေ်ခခဵသုဵ့စျဲမႈ ်ဖနး႔်ဖဴ့သူ ဥပမာ- ဓါတးေငျ႕၊ ေရ၊ လြ္ပးစစး၊ တယးလီဖုနး့ ကုိပယးဖ္ကးရနး သုိ႔မဟုတး ေငျေတာငး့ခဵလႊာတျငး 
အမညးေ်ပာငး့ရနး 

 
ပူေဆျ့ မႈကိ ုနာ့လညး်ခငး ့

 
ကိုယးဟနးမူရာ်ပသမႈႏြငးံ ခဵစာ့မႈ အမ္ဳိ့မ္ဳိ ့
လူတစးဦ့ေသဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး ပူေဆျ့ မႈသညး ပဵုမြနး်ဖစးၿပီ  ့အမ္ဳိ့မ္ဳိ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငး ံခဵစာ့ရႏိုငးပါသညး။  ထနး႔လြနး႕်ခငး့၊ 
ဝမး့နညး့်ခငး့၊ စိတးဆုိ့်ခငး့ ဟာတာတာ်ဖစး်ခငး့၊ ေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့၊ ေမြ္ားလငးံခ္ကးကုနးခမး့်ခငး့၊ အထီ့က္နး်ခငး့၊ 
အ်ပစးရြိ်ခငး့၊ ထုဵက္ငး်ခငး့၊ ေအာံအနးခ္ငးစဖျယး်ဖစး်ခငး့ႏြငး ံစိတးက္်ခငး့ အပါအဝငး်ဖစးေသာ ကုိယးပိုငး့ဆုိငးရာ၊ 
ခဵစာ့မႈပိုငး့ဆုိငးရာႏြငး ံစိတးပိုငး့ဆုိငးရာ တဵု႕်ပနးမႈမ္ာ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အစာ့စာ့ ရြိၾကပါသညး။ 

 
ပူေဆျ့ မႈတျငး ေ်ပေပ္ာကး်ခငး့လညး  ့ပါဝငးႏိုငးသညး၊ အထူ့သ်ဖငး ံေသဆုဵ့သူသညး ကာလအတနးၾကာ မက္နး့မမာ 
်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးေနႏိုငးသညး သုိ႔မဟုတး ေသဆုဵ့သူႏြငး ံသငး သုိ႔မဟုတး သငးံမိသာ့စုဝငး တုိ႔၏ဆကးဆဵေရ့သညး အခကးအခ ဲ
်ဖစးေကာငး  ့်ဖစးေနႏိုငးသညး။ အခ္ဳိ႕လူမ္ာ့အတျကး ၄ငး့သညး သငးံကမာၻပ္ကးသျာ့ဘိသကဲံသုိ႔ ခဵစာ့ရႏိုငးသညး။ သုိ႔မဟုတး 
သငးသညး မညးသုိ႔မြ္ေ်ပာငး့လဲ မခဵစာ့ရႏိုငးၿပီ  ့ပဵုမြနးအေနအထာ့်ဖငး ံသငးံဘဝကုိ ဆကးလကးေလြ္ာကးလြမး  ့မညး်ဖစးသညး။ 

 
ပူေဆျ့ မႈကုိ ခဵစာ့ရနး သုိ႔မဟုတး ်ပသရနး မြနးကနးေသာ သုိ႔မဟုတး မြာ့ယျငး့ေသာ နညး့လမး့ဟူ၍ မရြိပါ။ မိသာ့စုအတျငး  ့
တစးဦ့ခ္ငး့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့၊ လုပးေဖားကုိငးဖကးမ္ာ့ႏြငး ံမိတးေဆျမ္ာ့သညးလညး  ့အနီ့တစးဝိြကးရြ ိအ်ခာ့သူမ္ာ့ ႏြငးံမတူကျဲ်ပာ့စျာ 
ပူေဆျ့ မႈကုိ ခဵစာ့ၿပီ့ ်ပသႏိုငးပါသညး။  

 
အကယး၍ သငးံပူေဆျ့ မႈသညး အႀကီ့အက္ယးခဵစာ့ရလြ္ငး ဤအခ္ိနးအေတာအတျငး  ့သငံးအာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနး သငး ံ
အသုိငး့အဝိုငး့တျငး သငးံအာ့ကူညီရနးအတတးပညာရြငး ေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ ရရြိသညးကုိ မြတးသာ့ထာ့ရနး 
အေရ့ႀကီ့ ပါသညး။ အကယး၍ သငးံတျငး သငးံပူေဆျ့ မႈႏြငးံပတးသကး၍ စို့ရိမးမႈ တစးခုခုရြိလြ္ငး သုိ႔မဟုတး ကုိယးပိုငး့ဆုိငးရာ 
ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ  ့သုိ႔မဟုတး ေ်ပာငး့လဲခ္ကးမ္ာ့ကုိ သငးႀကဵဳေတျ႕ေနရသညးဟု ခဵစာ့ရလြ္ငး သငးံေဒသ ဆရာဝနး၊ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ၊  သုိ႔မဟုတး က္နး့မာေရ့ အတတးပညာရြငး ႏြငးံေဆျ့ ေႏျ့ ပါ။ 

 
ပူေဆျ့ မႈႏြငးံတကျ ရြငးသနးေန်ခငး ့
ပူေဆျ့ မႈကုိ သငးမညးသုိ႔ခဵစာ့ရသညးမြာ တစးဦ့ခ္ငး့ခဵစာ့ရသညး ံကုိယးေရ့ကုိယးတာကိစၥ ်ဖစးသညး။ အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့က 
ႀကိဳကးနစးသကးသညးမြာ - 

 
 မိသာ့စုႏြငး ံမိတးေဆျမ္ာ့ႏြငး ံအခ္ိနး်ဖဳနး့ေနလုိေသားလညး  ့အခ္ိဳ႕မြာ အထီ့က္နး သီ့သနး႔ေနလုိသညး။ 
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 အထူ့အစာ့အေသာကးမ္ာ့၊ ပူေဇားပျဲမ္ာ့၊ သခ ၤ္ဳ ိငး့သုိ႔သျာ့ေရာကး်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အထျတးအ်မတး ထာ့ရာ 
အထူ့ေနရာမ္ာ့သုိ႔သျာ့ေရာကး်ခငး  ့အပါအဝငး်ဖစးေသာ သီ့်ခာ့ ရို့ရာဓေလံ ကုိက္ငးံသုဵ့်ခငး့။  
အ်ခာ့လူမ္ာ့သညး ေသဆုဵ့သူႏြငးံအတူသျာ့ခဲံေသာ အထူ့ေနရာမ္ာ့သုိ႔ ်ပနးလညးသျာ့ေရာကးရနး လုပးေကာငး  ့
လုပးႏိုငးပါသညး။ 
 အလုပးချငးသုိ႔ သုိ႔မဟုတး ပဵုမြနးလုပးစရာမ္ာ့ကုိ ်ပနးလုပးေသားလညး  ့အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့မြာ အလုပးမြအေဝ့သုိ႔ အခ္ိနးပိုမိ ု
လုိသညး သုိ႔မဟုတး အလုပးသုိ႔ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့်ပနးသျာ့သညး။ 

     
 ယုဵၾကညးရေသာသူအာ  ့မိမိတုိ႔၏ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာ်ပ်ခငး့ - သူငယးခ္ငး့၊ မိသာ့စုဝငး၊ လုပးေဖားကုိငးဖကး၊ 

ဘာသာေရ့/ဝိညာဥးဆုိငးရာ ေခါငး့ေဆာငး၊ ေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ တုိ႕်ဖစးသညး။  
အ်ခာ့လူတစးဦ့မြာ တစးေယာကးေယာကးအာ့ေ်ပာဆုိတာထကး ေဆာငး့ပါ့ေရ့ေနရသညးကုိ ႏြစးသကးေကာငး  ့
ႏြစးသကးႏိုငးသညး။  

         
 ငိုယုိ်ခငး့ - ဝမး့နညး့မႈႏြငး ံပူေဆျ့ မႈကုိ ကုိယးခႏၵာက ေ်ဖေလြ္ာံေသာ နညး့တစးမ္ဳိ့်ဖစးသညး။ 
       အကယး၍ငိုယုိ်ခငး့ကုိ သငးလုပးလြ္ငး သငးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ေ်ဖေလြ္ာံရနး လုဵၿခဵဳသညးဟုသငးခဵစာ့ရေသာ 

ေနရာတစးခုကုိ ရြာေဖျပါ။  
 အ်ခာ့သူမ္ာ့မြာ ငိုယုိရနးအတျကး အခကးအခ ဲရြိေကာငး့ ရြိးႏိုငးမညး။ 

 
သငးံအတျကးအေထာကးအကူ်ပဳသညးံကိစၥသညး သငးံအနီ့ရြိအ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး အတူတူ်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးႏိုငးေၾကာငး့သတိ်ပဳရနး 
အေရ့ႀကီ့ပါသညး။ သငးံႏြငးံနီ့ကပးသညးံသူမ္ာ့ပငးလြ္ငး သငးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ တဵု႕်ပနးႏိုငးလိမးံမညး မဟုတးေၾကာငး့ ်ဖစးေကာငး  ့်ဖစးႏိုငး 
သညး။ ်ဖစးႏိုငးလြ္ငး သငးအံနီ့ရြိလူမ္ာ့အာ  ့ဘာကုိလုပးေပ့ရနး သငးကလုိလာ့ေၾကာငး  ့ေ်ပာဆုိပါ။ ဤကိစၥမ္ာ့ကုိ သငးံပူေဆျ့ မႈ 
အတုိငး့အတာ ေ်ပေပ္ာကးလာသညးံအခါ ပိုမို၍အေသအခ္ာ စဥး့စာ့ႏိုငးသညး၊ သငးခ္မြတးသညးံဆုဵ့်ဖတးခ္ကးသညး သငးံအတျကး 
မြနးကနးေၾကာငး  ့သငးံအေန်ဖငး ံေသခ္ာေစႏိုငးသညး။ တစးခ္ိနးမြာ မြနးကနးသညးဟုခဵစာ့ရသညးံအရာသညး အ်ခာ့တစးခ္ိနးတျငး 
မြာ့ေကာငး့ မြာ့ႏိုငးသညး။  

 
သငးံပူေဆျ့ မႈႏြငးံပတးသကး၍ စိတးရြညးရြညးထာ့ပါ၊ လူတစးဦ့ခ္ငး့အတျကး မတူကျဲ်ပာ့ေသာ အခ္ိနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ လုိပါသညး။ 
အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့အတျကး ပူေဆျ့ မႈသညး ဘယးေသာအခါမြ  ္ေ်ပေပ္ာကးမသျာ့ပါ သုိ႔ေသားလညး  ့အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငးံအမြ  ္
ခဵႏိုငးရညးစျမး့ရြိလာပါသညး။ အတုိငး့အတာေလ္ာံနညး့လာသညးံအေလ္ာကး၊ ေကာငး့ေသာအထူ့သတိရစရာမ္ာ့အေပၚ 
အာရဵု်ပဳရနး ပိုမိုလျယးကူလာလိမးံမညး်ဖစးၿပီ  ့သငးံဘဝကုိ သငး်ပနးလညးပဲံကုိငးလာလိမးံမညး်ဖစးသညး။  

 
မညးသညးံဆုဵ့်ဖတးခ္ကးကုိမြ ္ခ္ရနးအတငး့အၾကပးမလုပးပါႏြငးံ၊ သငးံအိမးကုိေရာငး့်ခငး့ကိစၥ၊ အလုပးထျကး်ခငး့ကိစၥ၊ 
သုိ႔မဟုတး ေသဆုဵ့သူ၏ ပိုငးဆုိငးပစၥညး့တစးခုခ ုသုိ႔မဟုတး အမြတးရစရာတစးခုခ ုကုိစျနး႔ပစး်ခငး့ကိစၥ စသညးတုိ႔်ဖစးသညး။ 

 
 

       ကေလ့မ္ာ့အာ ့ေထာကးပဵံေပ့်ခငး ့
ကေလ့မ္ာ့အာ  ့၄ငး့တုိ႔၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ပူေဆျ့ ရနးႏြငးံ်ပသရနး ကူညီေသာကိစၥသညး ယဥးေက့္မႈတစးခုႏြငးံတစးခု၊ 
ရို့ရာတစးခုႏြငးံတစးခု၊ ႏြငးံမိသာ့စုတစးခုႏြငးံတစးခ ုမတူကျဲ်ပာ့ၾကပါသညး။ သငးံသီ့်ခာ့ရို့ရာဓေလံမ္ာ့ႏြငးံသငးံေတားသလုိ 
ကေလ့မ္ာ့အာ  ့သူတုိ႔၏ခဵယူခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ႀကိဳ့စာ့ ပဵံပို့ေပ့ၿပီ  ့ေသဆုဵ့သူအာ  ့အမြတးရဖျယး သုိ႔မဟုတး 
ဂဏုး်ပဳဖျယးရာ်ဖစးေသာ မညးသညးံအခနး့အနာ့ကုိမဆုိ လုပးေစရနး ႀကိဳ့စာ့ပဵံပို့ေပ့ပါ။ 

 
ေသဆဵု့်ခငး့ဆိုသညးမြာ ဘာကိုဆိုလိုသလ။ဲ 
သူတုိ႔၏အသကးအရျယးေပၚမူတညးၿပီ  ့ကေလ့မ္ာ့သညး လူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံကျာ်ခာ့၍ သူတုိ႔၏ပူေဆျ့ မႈကုိ ်ပသၾကပါသညး။ 
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၄ငး့တျငး ေသဆုဵ့သူႏြငးံပတးသကး၍ ေမ့ချနး့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ေမ့်မနး့်ခငး့တုိ႔ပါဝငးပါသညး။  
 သူတုိ႔ ဘယးမြာလဲ။ 

 သူတုိ႔ ဘာ်ဖစးေနသလဲ။  

 သူတုိ႔ အိမးကုိဘယးေတာံ်ပနးလာမညးနညး့။  

 သူတုိ႔ ဘယးကုိသျာ့ေနသလဲ။ 

 
အကယး၍ ကေလ့သညး အိမးေမျ့ တရိစာၦနး သုိ႔မဟုတး ခ္စးခငးရသူတစးဦ  ့ေသဆုဵ့မႈကုိ မႀကဵဳေတျ႕ခဲံရလြ္ငး ကေလ့မ္ာ့ 
အေန်ဖငး ံေသဆုဵ့်ခငး့၏အဓိပၸါယးကုိ သိလုိေကာငး  ့သိလုိႏိုးငးသညး။ ကေလ့မ္ာ့၏ေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ တတးႏိုငးသမြ  ္
ရို့သာ့စျာ်ဖငး ံအသကးအရျယးကုိလုိကးၿပီ  ့ေ်ဖဆုိေပ့ရနး အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။ အကယး၍ သငး သုိ႔မဟုတး အ်ခာ့ 
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့က ဤေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ေ်ဖဆုိရနး သကးေသာငးံသကးသာမရြိလြ္ငး သငးံအာ့ ဤကိစၥကုိကူညီေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး 
ေဆ့ရဵုဝနးထမး့၊ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ  ့သုိ႔မဟုတး ေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ အာ့ေမ့်မနး့ပါ။ 

 
မေရရာသညးံအေ်ဖမ္ာ  ့သုိ႔မဟုတး ေသဆုဵ့သူကုိ အေဝ့သုိ႔သျာ့သညး သုိ႔မဟုတး အိပးေပ္ားသျာ့သညး ဟုရညးညျနး့သညး ံ
အေ်ဖမ္ာ့သညး ရႈတးေထျ့ မႈကုိသာ်ဖစးေစၿပီ  ့တစးခါတစးရဵတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ  ့ပို၍ စိတးအေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစသညး။ 
တစးဦ့တစးေယာကးမညးသညးံေနရာတျငးရြိေနသညးကုိမသိ်ခငး့သညး ကေလ့မ္ာ့အဖို႔ အ်ခာ့ ေပ္ာကးကျယးေနသညး ံ
လူႀကီ့မ္ာ့ ကတိ်ပဳသညးံအတုိငး  ့်ပနးလာလိမးံမညးကုိ ယုဵၾကညးရနး ခကးခႏဲိုငးပါသညး။ တစးခါတစးရဵတျငး ကေလ့မ္ာ့သညး 
ဤလူႀကီ့မ္ာ့လညး့ သူတုိ႔အာ  ့ပစးသျာ့ႏိုငးသညးဟု ေၾကာကးရျဵ႕ခဵစာ့ရသညး။ ဤကိစၥ်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးေၾကာငး  ့
သူတုိ႔အေန်ဖငးံအာမခခဵ္ကးရယူလုိၾကသညး၊ သူတုိ႔အာ့ဆကးလကးၿပီ  ့ေစာငးံေရြာကးကာ ခ္စးခငးခဵလုိၾကသညး။   

 
ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငး ံေသဆုဵ့သူသညး မညးသညးံအခါတျငး ်ပနးလာမညးကုိလညး  ့သိလုိႏိုငးေကာငး  ့သိလုိႏိုငးသညး၊ 
အခ္ဳိ႕ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငး ံအၿမတဲမး့အဆကးအသျယးရြိေနရငး့က ယခုလုဵ့ဝအဆကးအသျယးမရြိေတာံသ်ဖငး ံသူတုိ႔တစးခုခ ု
အမြာ့အယျငး့လုပးခဲံရသညးဟု စဥး့စာ့ေနသညး။ 

 
ကေလ့မ္ာ ့ပူေဆျ့ မႈကိ ုေဖား်ပေန်ခငး ့ 
ကေလ့မ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငး ံလူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံမတူ ကျဲလျဲ၍ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိေဖား်ပ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေသာ 
ကျဲကျာ်ခငး့စိတးလႈပးရြာ့မႈ (Separation anxiety) ခဵတျငး့ပ္ကး်ခငး့၊ ေန႔အခ္ိနးအိပးမကးမကး်ခငး့၊ ကနာမ်ငိမး်ဖစးလာ်ခငး  ့
တုိ႔်ဖငး ံပူေဆျ့ ၾကပါသညး။  အခ္ဳိ႕ကေလ့မ္ာ့သညး ခ္စးခငးရသူ၏ေသဆုဵ့မႈမြာ သူတုိ႔အာ့သကးေရာကးမႈမရြိေသာနညး့်ဖငး ံ
်ပဳမူေကာငး့ ်ပဳမႏူိုငးပါသညး။ ခပးချာချာ သုိ႔မဟုတး ေဆာငးရျကးစရာမ္ာ့ကုိ စိတးမဝငးစာ့ေၾကာငး့သညး တဵု႔်ပနးမႈ 
အ်ခာ့တစးခ ု်ဖစးေကာငး  ့်ဖစးႏိုငးသညး။ ကေလ့မ္ာ့အာ့ သူတုိ႔ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ဖျငးံဟရနး လုဵၿခဵဳေသာနညး့လမး့မ္ာ့ႏြငး ံ
စိတးခ္ေၾကာငး့သူတုိ႔ခဵစာ့ရသညး ံေနရာတျငး ်ပဳလုပးရနးအတျကး အချငးအံလမး့ေပ့ရနး လုိအပးပါသညး။  

 
တစးခါတစးရဵတျငး ကေလ့မ္ာ့သညး သူတုိ႔သိေသာသူတစးဦ့ဦ  ့ေသဆုဵ့်ခငး့မြာ သူတုိ႔အာ့သကးေရာကးမႈမရြိေၾကာငး  ့
်ပသမညး်ဖစးၿပီ  ့သူတုိ႔၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကစာ့ေန်ခငး့ သုိ႔မဟုတး အသုဘတျငး ရီေမာေန်ခငး့ သုိ႔မဟုတး ”ပဵုမြနး” 
လုပးေဆာငးစရာမ္ာ့ကုိ လ္ငး်မနးစျာ်ပနးလုပးေန်ခငး  ့အပါအဝငး်ဖစးသညး ံမေတားတေလ္ာပဵုစဵ်ဖငး ံ်ပသေကာငး  ့
်ပသႏိုငးမညး်ဖစးသညး။ သူတုိ႔ဂရုမစိုကးဟု မဆုိလုိပါ၊ သူတုိ႔အေန်ဖငး ံသူတုိ႔၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကုိ ကုိငးတျယးမေ်ဖရြငး့မ ီ
အခ္ိနးအခ္ဳိ႕ သူတုိ႔လုိေနေၾကာငး  ့ဆုိလုိေကာငး  ့ဆုိလုိႏိုငးသညး။ အကယး၍ကေလ့မ္ာ့သညး မငိုယုိ သုိ႔မဟုတး 
မပတးသကးလြ္ငး အကယး၍ ကေလ့မ္ာ့၏ အမူအက္ငးံမ္ာ့မြာ ထူ့ဆနး့ေန ေၾကာငး့ သုိ႔မဟုတး စို့ရိမးစရာ်ဖစးေၾကာငး  ့
ေ်ပာငး့လဲခ္ကးကုိ မေတျ႕ရြိသမြ  ္လူႀကီ့မ္ာ့အေန်ဖငး ံမစို့ရိမးသငးံပါ။ 

 
ဆရာ ဆရာမမ္ာ့ႏြငး ံမူႀကိဳေက္ာငး့ဝနးထမး့မ္ာ့ကဲံသုိ႔ေသာ ကေလ့မ္ာ့ကုိ ေစာငးံေရြာကးေပ့သူမ္ာ့အာ့ ကေလ့မ္ာ့ကုိ 
သငးံေတားသလုိ ေထာကးပဵံေပ့သျာ့ႏိုငးရနး ႏြငးံေ်ဖရြငး့ေပ့ရနးလုိအပးႏိုငးသညး ံအမူအရာေ်ပာငး့လခဲ္ကးတစးခုခုကုိ 
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သတိထာ့ရနးအတျကး ေသဆုဵ့မႈကုိ ေ်ပာထာ့သငးံသညး။ 

 
ေသဆဵု့သူအေလာငး့အာ့ ၾကညးံရႈ်ခငး့တျငး ကေလ့မ္ာ ့ပါဝငး်ခငး ့ 
ေသဆုဵ့သူအေလာငး့ကုိ ၾကညးံရႈ်ခငး့တျငး ကေလ့မ္ာ့ပါဝငး်ခငး့ကုိ အကယး၍သငးံယဥးေက့္မႈက လႈိကးေလ္ာညီေထျလြ္ငး 
တုိကးတျနး့သငးံသညး။ တစးခါတစးရဵ၌ ကေလ့မ္ာ့သညး အေခါငး့ထတဲျငး အထူ့ပစၥညး့မ္ာ  ့ထညးံခ္ငးၾကသညး။ အကယး၍ 
ဤကိစၥကုိ သူတုိ႔ကုိယးတုိငးမလုပးႏိုငးလြ္ငး ၄ငး့အရာပစၥညး့မ္ာ့ကုိ ထညးံေပ့ရနး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့အာ  ့လုပးခိုငး့ပါ။ 

 
အေခါငး့ကုိမပိတးမီ၊ ေသဆုဵ့သူအလာငး့အာ  ့ၾကညးံရနးအချငးံအလမး့ကုိ ေပ့ခဵရသညးံကေလ့မ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငး ံ
ေသဆုဵ့သူသညး အသကးမရႈေတာံေၾကာငး့၊ စကာ့မေ်ပာေတာံေၾကာငး့၊ မလႈပးရြာ့ေတာံေၾကာငး  ့လကးေတျ႕က္က  ္ပိုမိ ု
နာ့လညးၾကသညး။ ဤနာ့လညးမႈသညး ကေလ့မ္ာ့အတျကး ထုိသူမြာေသဆုဵ့သျာ့ၿပီ့ အႀကီ့အက္ယး စိတး 
အေႏြာငးံအယြကး ်ဖစးေစႏိုငးသညး ံအေခါငး  ့သုိ႔မဟုတး ေ်မႀကီ့ထတဲျငး အသကးရြငးလ္ကးမရြိေတာံေၾကာငး့လကးခဵရနး 
ပိုမိုလျယးကူေစႏိုငးေကာငး  ့လျယးကူေစႏိုငးသညး၊  

 
အသုဘအခမး့အနာ့တျငး ကေလ့မ္ာ ့ပါဝငး်ခငး ့
မညးသညးံပဵုစဵႏြငးံမဆုိ်ပဳလုပးေသာ ဆုေတာငး့ပျဲ၊ ပူေဇားပျဲ သုိ႔မဟုတး လႊမး့ဆျတးသတိရဖျယးတုိ႔တျငး ကေလ့မ္ာ့ပါဝငး်ခငး  ့
သညး သူတုိ႔အာ့ ဘာ်ဖစးေနေၾကာငး့ကိစၥ၏ အစိတးအပိုငး့တစးရပးအ်ဖစး ခဵစာ့ေစရနးအချငးံအလမး့ေပ့ပါသညး။ သူတုိ႔၏ 
အသကးအရျယးကုိမူတညး၍ သူတုိ႔အာ့ ေသဆုဵ့သူအေၾကာငး  ့သူတုိ႔အတျကးအေရ့ႀကီ့သညး ံတစးခုခုကုိ်ပသေသာ 
ပဵုေပ့ေ်ပာရနး သုိ႔မဟုတး ရုပးပဵုေပ့ဆျဲရနး အချငးံအလမး့ကုိ ေပ့ႏိုငးပါသညး။ ဆုေတာငး့ပျဲေၾကားညာ လကးကမး့စာေစာငး 
သုိ႔မဟုတး အမြတးရဖျယးတစးမ္ဳိ့မ္ဳိ  ့ေဝခိုငး့သညး ံရို့ရို့ရြငး့ရြငး့အလုပးတာဝနးပငးလြ္ငး သူတုိ႔အာ့ပါဝငးပတးသကးရနး 
လုဵေလာကးႏိုးငးပါသညး။  

 
မညးသညးံပါဝငးမႈ၏ အေရ့ႀကီ့ဆုဵ့အပိုငး့မြာ  သူတုိ႔ေမ့ေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ကုိ ရို့သာ့စျာႏြငး ံအသကးအရျယးႏြငး ံလႈိကးေလ္ာ 
ညီေထျသညး ံအေ်ဖမ္ာ့ကုိေ်ဖမညးံလူႀကီ့တစးေယာကးရြိေနေစ်ခငး့်ဖစးသညး။ ဤလူႀကီ့သညး သူတုိ႔အာ့ ဘာ်ဖစးေနသညး၊ 
အဘယးေၾကာငးံ်ဖစးေနသညး၊ လူမ္ာ့လုပးေနသညး ံအရာအမ္ဳိ့မ္ဴိ့၏ အဓိပၸါယးသညးဘာ်ဖစးသညး တုိ႔ကုိရြငး့်ပေပ့ရနး 
လုိအပးသညး၊  ဤလူႀကီ့သညး ယုဵၾကညးရသညး ံမိသာ့စုဝငး သုိ႔မဟုတး သူငယးခ္ငး  ့တစးဦ့်ဖစးေကာငး  ့်ဖစးႏိုငးသညး။ 

 
အကယး၍သငးသညး ဤအသုဘအခမး့အနာ့မ္ာ  ့တစးခုခုတျငး ကေလ့မ္ာ့ကုိ ပါဝငးေစခ္ငးၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့အတျကး 
ေထာကးကူမညးံလူႀကီ  ့်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးဟု ခဵစာ့ရလြ္ငး သကးေသာငးံသကးသာ်ဖစးမညး ံအ်ခာ့လူႀကီ့တစးေယာကးႏြငး ံ
စီစဥးပါ သုိ႔မဟုတး ဤကိစၥကုိ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ႏြငး ံေဆျ့ ေႏျ့ ပါ။ 

 
လာမညး ံရကးသတၱပတးမ္ာ့တျငး အေထာကးအပံ ဵ
အေထာကးအပဵံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ ့
ေအာကးတျငးစာရငး့်ပဳထာ့သညးမြာ ခ္စးခငးရသူ ေသဆုဵ့ၿပီ့ေနာကး တစးဦ့ခ္ငး့ပုဂၢိဳလးအာ  ့အေထာကးအပဵံေပ့မညးံ၊ သငး ံ
ပူေဆျ့ မႈကုိ နာ့ေထာငးၿပီ့ အကူအညီေပ့မညး ံအဖျဲ႕အစညး့အခ္ဳိ႕၏ ဆကးသျယးရမညး ံအေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ  ့
်ဖစးပါသညး။  

 
NALAG (VIC)  
ဆဵု့ရႈဵ့မႈႏြငး ံပူေဆျ့ မႈအတျကး တစးႏိုငးငဵလဵု့ဆိုငးရာ အသငး့အဖျဲ႔   
NALAG  သညး သငးံေဒသရြ ိေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူမ္ာ့၏ ဆကးသျယးရမညးံအေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကုိ 
ေပ့အပးႏိုငးပါသညး။ 
ဖုနး့ 1800 100 023 (အခမဲ ံေခၚႏိုငးသညး) 
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www.nalagvic.org.au 

 
ပူေဆျ့ မႈ ဖုနး့လိုငး ့  
24 နာရ ီကျယးလျနးဆုဵ့ရႈဵ့မႈ တယးလီဖုနး  ့ေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့်ခငး  ့ဝနးေဆာငးမႈ (ေန႔လညး 12 နာရ ီ-- ေန႔ခငး  ့3 
နာရ)ီ  
ဖုနး့ 03 9935 7400 
www.griefline.org.au 

 
ပူေဆျ့ မႈႏြငး ံကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ့မႈအတျကး ၾသစေၾတ့လ္နး ့စငးတာ  
ကျယးလျနးဆုဵ့ရႈဵ့မႈ ေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့်ခငး  ့ဝနးေဆာငးမႈ  
ဖုနး့ 03 9265 2100   
ဖုနး့ 1800 642 066 (အခမဲ ံေခၚႏိုငးသညး) 

www.grief.org.au 

 
လမး  ့စိတးဒဏးသငး ံအေထာကးအပဵံ အဖျဲ႕   
ကျယးလျနးဆုဵ့ရႈဵ့မႈ အေထာကးအပဵ ံအုပးစ ု 
ဖုနး့ 1300 367 797 (အခမဲ ံေခၚႏိုငးသညး) 

 
အေရြ႕ပိုငး့ေဒသ အသိုငး့အဝိုငး ့က္နး မ့ာေရ  ့စငးတာမ္ာ ့
အဖို့အခ အနညး့အက္ဥး့်ဖငး ံေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာေပ့်ခငး  ့ကုိ်ပဳလုပးေပ့သညး 

 
Inner East  အသုိငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ  ့စငးတာ    
ဖုနး့ (03) 9818 6703 
www.iechs.org.au 

 
Eastern Access  အသုိငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ (EACH)    
ဖုနး့ (03) 9879 3933 
www.each.com.au 

 
Knox  အသုိငး့အဝိုငး  ့က္နး့မာေရ  ့ဝနးေဆာငးမႈ   

ဖုနး့ 03 9757 6200 
www.kchs.org.au 

 
Monash Link  အသုိငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ  ့ဝနးေဆာငးမႈ    
ဖုနး့ 1300 552 509 
www.monashlink.org.au 

 

Inspiro  အသုိငး့အဝိုငး  ့က္နး့မာေရ  ့ဝနးေဆာငးမႈ    

http://www.nalagvic.org.au/
http://www.griefline.org.au/
http://www.grief.org.au/
http://www.iechs.org.au/
http://www.each.com.au/
http://www.kchs.org.au/
http://www.monashlink.org.au/
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ဖုနး့ (03) 9738 8801 (Lilydale) 
www.inspiro.org.au 

 
Whitehorse  အသုိငး့အဝိုငး  ့က္နး့မာေရ  ့စငးတာ  

ဖုနး့ 03 9890 2220 
www.wchs.org.au 

 
Yarra Valley အသုိငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ  ့ဝနးေဆာငးမႈ    

ဖုနး့ 1300 130 381   
www.easternhealth.org.au/yarra/yvchs 
 
 
 
 
ေရာဂါကျ္ မး့ေနသ ူေစာငးံေရြာကးေရ ့အဖျဲ႔အစညး့၊ စိတးပညာရြငး၊ လူမႈေရ့ရာဝနးထမး့မ္ာ့ 
ႏြငးံေဆျ့ ေႏျ့ ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူမ္ာ့ 

  
သငးံေဒသ တယးလီဖုနး့ လမး့ညျနးကုိ ရညးညျနး့ပါ သုိ႔မဟုတး  
Eastern Health ဝနးထမး့ႏြငး ံေဆျ့ ေႏျ့ ပါ 
 
သနာ့ကရုဏာ သူငယးခ္ငး့မ္ာ ့- ကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ  ့မိဘမ္ာ  ့စငးတာ  
မညးသညးံအေၾကာငး့ရငး့မဆုိ၊ မညးသညးံအသကးအရျယးတျငးမဆုိ ေသဆုဵ့သျာ့ေသာ သာ့ သုိ႔မဟုတး သမီ့ အတျကး 
ပူေဆျ့ ေနရေသာ မိဘမ္ာ့အတျကး   
ဖုနး့ (03) 9888 4944 or 1800 641 091(အခမဲ ံေခၚႏိုငးသညး) 
www.compassionatefriendsvictoria.org.au 

 
SANDS:  အေသေမျ့ ဖျာ့မႈ ႏြငး ံႏို႔စို႔အရျယးေသဆဵု့မႈ  
အေထာကးအပဵ ံ(ဗစးတို့ရီ့ယာ)့  

ရငးေသျ့ ငယးႏို႔စို႔အရျယး ကေလ့ေသဆုဵ့မႈေၾကာငး ံထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမႈ 
ဖုနး့ 1300 072 637 
www.sandsvic.org.au 

 
SIDS ႏြငး ံကေလ့မ္ာ ့ဗစးတို့ရီ့ယာ ့   
ဖုနး့- 1300 308 307 

www.sidsandkidsvic.org 

 
ရငးေသျ့ ငယး ရုတးတရကး ေသဆဵု့မႈ ေဖာငးေဒ့ရြငး ့  

http://www.inspiro.org.au/
http://www.wchs.org.au/
http://www.easternhealth.org.au/yarra/yvchs
http://www.compassionatefriendsvictoria.org.au/
http://www.sandsvic.org.au/
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ရုတးတရကးႏြငး ံမေမြ္ားလငးံဘဲ ေသဆုဵ့မႈေၾကာငး ံထိခိုကးခဵရသူမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမႈ  
ဖုနး့ 03 9822 9611  
သုိ႔မဟုတး ဖုနး့ 1300 308 307 (အခမဲ ံေခၚႏိုငးသညး) 
 

ကငးဆာ ေကာငးစ ီဗစးတို့ရီ့ယာ ့
ဖုနး့ 13 11 20 
www.cancervic.org.au 

 
 
ပိုမိုသိရြိလုိေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အေရြ႕ပိုးငး  ့က္နး့မာေရ့ ဌာနမ္ာ့ရြ ိလူမႈေရ့ရာ လုပးငနး့ ဌာန 
ကုိဆကးသျယးပါ -  

 
အေထာကးကူ်ပ ဳပစၥညး့မ္ာ ့ရရြိႏိုငးမႈ 
သငးံဘာသာစကာ့်ဖငး ံရရြိႏိုငးေသာ အရာပစၥညး့အသစးတစးခုခ ုကုိအႀကဵ်ပဳေပ့ရနးအတျကး Eastern Health 
ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငး ံေ်ပာဆုိပါ။  
 
 

 

မြတးစုမ္ာ ့
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