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ေဆ့ရဵုတျငး တစးဦ့တစးေယာကး ေသဆဵု့သညးံအခါ
Eastern Health ေဆ့ရဵု အုပးခ္ဳပးေရ့အဖျဲ႔ႏြငးံ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ဤအခ္ိနးကာလတျငး သငးံထဵသို႔ ဝမး့နညး့ေက္ကျဲေၾကာငး့
ကျ္ႏးုပးတို႔၏ သဝနးလႊာကို ေပ့ပါသညး။ Eastern Health ေဆ့ရဵု ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ေဆ့ရဵုတျငး တစးစဵုတစးဦ့ေသဆဵု့ၿပီ့
ေနာကး ဘာ်ဖစးမညးကို သငးနာ့လညးရနးႏြငးံ သငးံအတျကး သို႔မဟုတး ေသဆဵု့သူအတျကး ေသဆဵု့မႈႏြငးံစပးလ္ဥး့၍
ယဥးေက့္မႈ၊ ဘာသာေရ့ဆိုငးရာႏြငးံ ရို့ရာယဵုၾကညးမႈႏြငးံဓေလံမ္ာ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ရြိသညးံအေလ္ာကး ဘယးအရာကသငးံေတား
သညးကိုသငးလုပးႏိုငးရနးအတျကး သူတို႔အေကာငး့ဆဵု့လုပးေပ့ပါလိမးံမညး၊
ဤအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေအာကးပါတို႔ကိုရညးညျနး့ၿပီ့ လမး့ညျနးအ်ဖစး ေပ့အပးထာ့ပါသညး -






ေဆ့ရဵုတျငး ေသဆဵု့သညးံအခါ ေမ့ချနး့ အခ္ဳိ႕ကို ေမ့ၾကသညး
ေသဆဵု့သညးံအခါ စိတးခဵစာ့မႈဆိုငးရာ တုဵ႕်ပနးမႈမ္ာ့ကို ႀကဵဳေတျ႕ၾကသညး
လူမႈ႕အသိုငး့အဝိင
ု း့တျငး အေထာကးအပဵံဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့
သငးလုပးရနးလိုေကာငး့ လိုႏိုငးမညးံ လကးေတျ႕က္ေသာအခကးအခဲမ္ာ့ စာရငး့တစးခု

စကာ့်ပနးမ ္ာ့- အိမ းမ ြ သငး ကျ္နးုပ းတို႔အ ာ့မညးကဲံသို႔ ဆကးသျယးႏ ိုင းသညးအကယး၍ သငးံတျငး အဂၤလိပးဘာသာစကာ့ အခကးအခဲ တစးခုခုရြိလြ္ငးႏြငးံ သငး ကျ္နးုပးတို႔အာ့ ဆကးသျယးလိုလြ္ငး ၊ သငး
တယးလီဖုနး့စကာ့်ပနး ဝနးေဆာငးမႈ -ဖဵု့ 131450 ကို အသဵု့်ပဳႏိုငးသညး။ ပထမဦ့စျာ ၊ လူတစးဦ့သညး သငးံဖုနး့ကို
အဂၤလိပးဘာသာစကာ့်ဖငးံ ေ်ဖလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့ သငးံအေန်ဖငးံ ေအာကးေဖား်ပပါအဆငးံမ္ာ့ကို လိုကးနာရနး လိုအပးပါလိမးံမညး၁) သငးံ ဘာသာစကာ့အမညးကို ေ်ပာ်ပၿပီ့ တယးလီဖုနး့ေပၚတျငး ေစာငးံဆိုငး့ပါ၊ သငးံဘာသာစကာ့ကုိေ်ပာဆိုသညးံ
စကာ့်ပနးတစးဦ့ကို သငးံအာ့ဆကးသျယးေပ့လိမံးမညး ၄ငး့ေနာကး
၂) သငး ေခၚလိုသညးံ တယးလီဖုနး့ နဵပါတးကို ေပ့ပါ
၃) အကယး၍ သငးသိလြ္ငး ၊ သငး ေ်ပာဆိုလိုသညးံ သူ၏အမညးကိုေပ့ပါ
၄) အဆကးအသျယရ
း သညးထိ ဖုနး့ေပၚတျငးေစာငးံဆိုငး့ပါ ၊ စကာ့်ပနးက သငးံအာ့ ကူညီပါလိမးံမညး။ စကာ့်ပနး
ဝနးေဆာငးမႈလုပးငနး့မ္ာ့သညး သငးံအတျကး အခမဲံ ်ဖစးပါသညး။
ဤဝနးေဆာငးမႈသညး အစို့ရရနးပဵုေငျ မတညးထာ့ေသာ

သေကၤတတဵဆိပးပါရြိသညးံ အဖျဲ႔အစညး့အာ့လဵု့အတျကး အခမဲ*
ံ ်ဖစးသညး။
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Eastern Health ေဆ့ရဵု၏ ဆကးသျယးရမညးံသူမ္ာ့ Eastern Health ေဆ့ရဵု - ဆရာဝနးမ္ာ့၊ သူနာ်ပဳမ္ာ့၊ လူမႈအက္ဳိ့ေဆာငးဝနးထမး့မ္ာ့၊ ခရစးယာနးဘုနး့ႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံ
ဘာသာေရ့ ေစာငးံေရြာကးဝနးထမး့မ္ာ့တို႔အာ့ ဤအခ္ိနးတျငး သငးံေမ့ချနး့မ္ာ့ကိုေ်ဖဆိုရနး၊ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
ေ်ပာ်ပရနးႏြငးံ အကူအညီေပ့ရနး ရရြိႏိုငးပါသညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့ကို တနငး့လာမြေသာၾကာ နဵနကး 9 နာရီ- ညေန 5 နာရီ
အတျငး့ဆကးသျယးပါ။ သငး ေ်ပာဆိုလိုသညးံဌာန သို႔မဟုတး ဝနးထမး့ အာ့ဆကးသျယးေပ့ရနး ကျ္ႏးုပးတို႔၏ ဧညးံႀကိဳ
ေကာငးတာဝနးထမး့အာ့ ေ်ပာပါ၊ အကယး၍သူတို႔က မအာ့လပးလြ္ငး သငးံအေန်ဖငးံ သငးံဆကးသျယရ
း မညးံဖုနး့နဵပါတးႏြငးံ
တကျ အမြာစကာ့ထာ့ေကာငး့ ထာ့ႏိုငးသညး။

စေန တနဂၤေႏျ ရကးမ္ာ့အတျငး့ရရြိႏိုငးေသာေထာကးပံဵဝနးထမး့မ္ာ့အေရအတျကးမြာနညး့ပါသညး။

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 ေဆ့ရဵု အာ့လဵု့

ေနာကး ဘာ်ဖစးမ ညးန ညး့။
ေဆ့ရဵုတျင း ေသဆဵု့သညးံသ၏အေလာငး
ူ
့အ ာ့ ၾကညးံရ ႈ်ခငး့
ေသဆဵု့သညးံသူအာ့ ၾကညးံရႈ်ခငး့သညး တစးဦ့ခ္ငး့၏ ဆဵု့်ဖတးခ္ကး ်ဖစးပါသညး။ ဤ်ဖစးစဥးတျငး ေဆ့ရဵုဝနးထမး့မ္ာ့
သို႔မဟုတး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့သညး သငးံအာ့ကူညီရနးရြိေနေၾကာငး့ မြတးထာ့ရနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။
အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့အတျကး ေသဆဵု့သူအာ့ ၾကညးံရႈ်ခငး့သညး သူတို႔၏ပူေဆျ့မႈ၏ အေရ့ႀကီ့ေသာ အစိတးအပိုငး့ တစးခု
်ဖစးပါသညး။ ေဆ့ရဵုတျငး ရြိေနၿပီ့ ေသဆဵု့သျာ့သူအာ့ ၾကညးံရႈရနးကိစၥကို စီစဥးေပ့ႏိုငးပါသညး။ အကယး၍ သငးံအေန်ဖငးံ
က္နးမိသာ့စုမ္ာ့ေရာကးရြိလာရနးေစာငးံဆိုငး့ေနလြ္ငး၊ သငးံလိုအပးခ္ကးကို ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ရနး သူတို႔အာ့
အသိေပ့ပါ။ ေဆ့ရဵုအတျငး့ ပဵံပို့မႈမ္ာ့မြာ အကနး႔အသတးရြိပါသညး၊ ၾကညးံရႈရနးအတျကး အသုဘဌာနေနရာတျငး ဦ့စာ့ေပ့
သငးံပါသညး။
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ကို သငးဌာ့ရမး့မၿပီ့မခ္ငး့ သငးႀကိဳကးနစးသကးသညးံ အသုဘဌာနေနရာသို႔ေသဆဵု့သူကို
လျဲေ်ပာငး့ေပ့ရနး သူတို႔အာ့ သငး ချငးံမ်ပဳမခ္ငး့ ေသဆဵု့သူသညး ေဆ့ရဵုတျငးရြိေနလိမးံမညး်ဖစးသညး။

ေသဆဵု့သူအေလာငး့အ ာ့ အသုဘဌာနေနရာတျင း ၾကညးံရ ႈ်ခငး့
ေသဆဵု့သူအာ့ၾကညးံရႈရနးကိစၥကို အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မြတစးဆငးံလညး့ စီစဥးႏိုငးပါသညး။ ဤကိစၥအတျကး ေငျကုနးက္
ႏိုငးေကာငး့ ကုနးက္ႏိုငးသညး။ ေသဆဵု့သညးံအခ္ိနးတျငး ေဆ့ရဵုသို႔မေရာကးရြိလာႏိုငးေသာ မိသာ့စု သို႔မဟုတး သူငယးခ္ငး့
မ္ာ့အတျကး ၾကညံးရႈချငးံေပ့ႏိုငးသညး၊ သူတို႔ေနာကးဆဵု့အႀကိမး ႏုတးဆကးရနးအတျကး အချငးံအလမး့တစးခု်ဖစးပါသညး။
အကယး၍ ေသဆဵု့သူအာ့ အ်ခာ့်ပညးနယး သို႔မဟုတး ပငးလယးရပး်ခာ့ သို႔ေ်ပာငး့ေရႊ႕၍ ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟးရနး၊ မီ့သ်ဂိဳဟးရနး
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သို႔မဟုတး ဂူဗိမၼာနးသျငး့ရနး ်ဖစးလြ္ငး ၾကညးံရႈ်ခငး့သညးအလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့အာ့
ဆကးသျယး်ခငး့
Eastern Health ေဆ့ရဵုသညး မညးသညးံအသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့ ေကာငး့ေၾကာငး့ အႀကဵမ်ပဳႏိုငးပါ။ ေသဆဵု့သူသညး
သူတို႔၏ကိုယးပိုငး အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ကို စီစဥးေကာငး့ စီစဥးထာ့ႏိုငးသညး သို႔မဟုတး သူတို႔၏ လိုအငးဆႏၵမ္ာ့ကို
မိသာ့စု သို႔မဟုတး ရငး့ႏြီ့မိတးေဆျတစးဦ့အာ့ အသိေပ့ထာ့ေကာငး့ အသိေပ့ထာ့ႏိုငးသညး သိ႔မ
ု ဟုတး သူတို႔၏
ေသတမး့စာတျငး ေရ့ထာ့ေကာငး့ ေရ့ထာ့ႏိုငးသညး - ဤဆဵု့်ဖတးခ္ကးကို သငးံ မိသာ့စု သို႔မဟုတး မိတးေဆျမ္ာ့ႏြငးံ
ေဆျ့ေႏျ့ပါ။ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့၏ စာရငး့တစးခုကို သငးံေဒသ တယးလီဖုနး့လမး့ညျနးစာအုပးတျငးၾကညးံရႈပါ
သို႔မဟုတး ေဆ့ရဵုဝနးထမး့အာ့ေမ့်မနး့ပါ။

ႀကိဳတငးေ ပ့ေခ္ထာ့ေသာအသုဘအစီအ စဥးမ ္ာ့
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ကို မခနး႔အပးမီ၊ ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟး၊ မီ့သ်ဂိဳဟး သို႔မဟုတး ဂူသျငး့ဗိမၼာနး အပါအဝငး်ဖစးေသာ
အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ကို သီ့်ခာ့ကုမၸဏီတစးခု်ဖငးံ ႀကိဳတငးေပ့ေခ္ထာ့ေၾကာငး့ညျနး်ပသညးံ စာရျကးစာတမး့တစးခုခုကို
ေသဆဵု့သူက ထာ့ရစးခဲံေၾကာငး့ ရြိမရြိ စစးေဆ့ပါ။
ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ႏြငးံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့မြာ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့ အခ္ငး့ခ္ငး့တျငး ကျာ်ခာ့မႈရြိသညး၊ အၿပီ့သတး
ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမခ္မီ၊ ကုမၸဏီအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ႏြငးံ သငးေ်ပာဆိုၿပီ့ ႏိႈငး့ယြဥးၾကညးံပါဟု ကျ္ႏးုပးတို႔ တိုကးတျနး့သညး၊ သငးံလိုအပးခ္ကး
မ္ာ့ႏြငးံကိုကးညီေၾကာငး့၊ ေငျေပ့ေခ္ရနး သငးသေဘာတူထာ့သညးံ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကို သငးနာ့လညးေၾကာငး့ ေသခ္ာေစပါ။
အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့တျငး အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ အေထာကးအပဵံ ရချငးံရြိသညး။

ဆဵု့်ဖတးခ ္ကးမ ္ာ့ႏြငေရျ
းံ ့ခ္ယးမ ႈမ ္ာ့
သငးေရျ့ခ္ယးသညးံ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့သညး သငးအ
ံ ႀကိဳကး ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟး၊ ဂူသျငး့ဗိမၼာနး၊ သို႔မဟုတး မီ့သ်ဂိဳဟး မညးံကိစၥ
ကိုသငးံႏြငးံ ေတျ႔ဆဵုေဆျ့ေႏျ့ပါလိမးံမညး။ အသုဘအခမး့အနာ့ သို႔မဟုတး လျမး့ဆျတးဖျယးရာ သို႔မဟုတး သတိရဖျယးရာ
အခမး့အနာ့ သို႔မဟုတး သငးံ လိုအပးခ္ကး၊ ယဥးေက့္မႈ၊ ဘာသာေရ့၊ ဝိညာဥး သို႔မဟုတး ရို့ရာဓေလံ ဆိုငးရာႏြငးံစပးလ္ဥး့သညးံ
အ်ခာ့ပူေဇားပျဲအခမး့အနာ့ တို႔ကိုလညး့ ေရျ့ခ္ယးစရာ ရြိပါသညး။
အခ္ဳိ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး မိသာ့စုမ္ာ့သညး ေသဆဵု့သူအာ့ ်မိဳ႕စျနး၊ အ်ခာ့်ပညးနယး သို႔မဟုတး ပငးလယးရပး်ခာ့တျငး
ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟးရနး၊ မီ့သ်ဂိဳဟးရနး သို႔မဟုတး ဂူသျငး့ဗိမၼာနးလုပးရနး လုပးလိုေကာငး့ လုပးလိုသညး။ ဤကိစၥကို အ်မနးဆဵု့
အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့သငးံသညး။
အသုဘအခမး့အနာ့ သို႔မဟုတး ပူေဇားပျဲအခမး့အနာ့ မညးသညးံအမ္ဳိ့အစာ့အတျကးမြ္ ဥပေဒအရ သတးမြတးခ္ကး မရြိပါ။
သငးလိုကးနာရမညးံ တစးခုတညး့ေသာ ဥပေဒအရသတးမြတးခ္ကးမြာ ေသဆဵု့သူ၏ရုပးကလပးကို ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟးရနး၊
ဂူဗိမၼာနးသျငး့ရနး သို႔မဟုတး မီ့သ်ဂိဳဟးရနး ကိစၥကို အသိအမြတး်ပဳထာ့သညးံ သခ္ိဳငး့ သို႔မဟုတး မီ့သ်ဂိဳဟးစကး ်ဖငးတ
ံ စးဆငးံ
လုပးရနး်ဖစးသညး။

အထူ့ ဓေလံမ ္ာ့ သို႔မ ဟုတး ရို့ရာထဵု့စဵမ ္ာ့
သငးံတျငးရြိသညးံ ယဥးေက့္မႈ၊ ဘာသာေရ့၊ ဝိညာဥးဆိုငးရာ သို႔မဟုတး ရို့ရာဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့အပါအဝငး မညးသညးံသီ့်ခာ့
လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကိုမဆို Eastern Health ေဆ့ရဵု ေစာငးံေရြာကးမႈေအာကးတျငးရြိေနစဥးအတျငး့ သငးလုပးလိုလြ္ငး
ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အ်မနးဆဵု့ ကျ္ႏးုပးတို႔၏ ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ပါ။
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ဘာသာေရ့ဆိုင းရ ာေစာငးံေ ရြာကးမ ႈ
ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးဝနးထမး့မ္ာ့သညး ေဆ့ရဵုတိုငး့တျငး ရရြိႏိုငးၿပီ့ သငးံဘာသာေရ့ထဵု့တမး့ဆိုငးရာ သို႔မဟုတး
ဝိညာဥးဆိုငးရာ အထူ့ကိုယးစာ့လြယးတစးေယာကးေယာကးအာ့ ဆကးသျယးရနး သို႔မဟုတး အထျတးအ်မတးထာ့ရာ က္မး့စာ
မ္ာ့ ရယူမႈ အပါအဝငး်ဖစးေသာ သငးလိုအပးေကာငး့ လိုအပးႏိုငးသညးံ မညးသညးံသီ့်ခာ့ဝိညာဥးဆငးို ရာ လိုအပးခ္ကးမ္ာ့
သို႔မဟုတး ပူေဇားပျဲအခမး့အနာ့မ္ာ့ကိုမဆို စီစဥးရနး သငးံအာ့ ကူညီႏိုငးသညး။
ဤဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ လူအာ့လဵု့အတျကး သီ့်ခာ့ဘာသာကို ကို့ကျယးသညး်ဖစးေစ
သို႔မဟုတး သူတို႔က တစးဦ့တစးေယာကးအာ့ေ်ပာဆိုလိုလြ္ငး်ဖစးေစ ရရြိႏိုငးပါသညး။ အကယး၍သူတို႔အာ့ သငးေ်ပာဆို
လိုလြ္ငး ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ ေစာငးံေရြာကးမႈကို ဆကးသျယးပါ။
ေဆ့ရဵုတိုငး့တျငးလညး့ တိတးဆိတး်ငိမးသကးေသာ အာရဵု်ပဳရနး သို႔မဟုတး ဘုရာ့ဝတး်ပဳရနးအတျကး ေနရာSacred Space
အ်ဖစးရရြိႏိုငးပါသညး။

Eastern Healthေဆ့ရဵု မြ ေစာငးံေ ရြာကးမ ႈကလႊ
ို ဲေ ်ပ ာငး့ေပ့်ခငး့
သီ့်ခာ့အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့၏ဝနးေဆာငးမႈကို ရယူရနး သငးဆဵု့်ဖတးၿပီ့သညးႏြငးံတစးၿပိဳငးနကး သငးံအႀကိဳကး အသုဘဌာန
ေနရာသို႔ ေသဆဵု့သူအာ့ သူတို႔ကလႊဲေ်ပာငး့ေပ့ပါလိမးံမညး။
အကယး၍ ေသဆဵု့သူအာ့ ရငးချဲစစးေဆ့ရနးလိုအပးလြ္ငး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့သို႔ အေလာငး့အာ့ လဲႊေ်ပာငး့ေပ့ရနး အခ္ိနး
ၾကနး႔ၾကာေကာငး့ ၾကနး႔ၾကာႏိုငးသညး။ အခ္ိနးၾကနး႔ၾကာမညးံအ်ခာ့ အေၾကာငး့ရငး့တစးခုမြာ ်ပညးနယးေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့
သညးံတရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးမႈ်ဖစးႏိုငးသညး။

ေသစာရငး့လကးမ ြတး
ကုသေပ့သညးံ ဆရာဝနးအဖျဲ႔က ေသစာရငး့လကးမြတးတစးေစာငးကို ်ဖညးံစျကးပါလိမးံမညး။ ေဆ့ရဵုဝနးထမး့မ္ာ့က ဤ
ေသစာရငး့လကးမြတးကို အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ထဵသို႔ ေပ့ပို႔ၿပီ့ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့က ေမျ့ ေသ ထိမး့်မာ့ ဗ္ဴရိုရဵု့သို႔
ေလြ္ာကးထာ့တငး်ပပါသညး။ ေသစာရငး့လကးမြတးမိတၱဴတစးေစာငးကို ေမျ့ ေသ ထိမး့်မာ့ ဗ္ဴရိုရဵု့မြ သကးဆိုငးသူထဵသို႔
စာတိုကးမြေပ့ပို႔ပါလိမးံမညး။ အကယး၍ ေသစာရငး့လကးမြတးမိတၱဴကို အေရ့ေပၚလိုအပးလြ္ငး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အသုဘဦ့ေဆာငး
လူႀကီ့ႏြငးံ ေ်ပာဆိုပါ။
ကိုယးအ ဂါၤ အစိတးအ ပိုငး့သို႔မဟုတး အေ်မြ့ တစးသ္ဴ့ ေပ့လြဴ ်ခငး့
ကိုယးအဂၤါအစိတးအပိုငး့ သို႔မဟုတး အေ်မြ့တစးသ္ဴ့ ေပ့လြဴ်ခငး့အတျကး Eastern Health ေဆ့ရဵု ဝနးထမး့မ္ာ့က
သငးံအာ့ေမ့ေကာငး့ ေမ့ႏိုငးသညး။
ဤကိစၥတျငး ေသဆဵု့သူထဵမြ သီ့်ခာ့ကိုယးအဂၤါအစိတးအပိုငး့မ္ာ့ သို႔မဟုတး တစးသ္ဴ့မ့္ကိုထုတးယူရနးချငးံ်ပဳသညးံ သငးံ
စာ်ဖငးံေရ့သာ့ထာ့သညးံ သေဘာတူညီခ္ကး ပါဝငးၿပီ့ ယငး့ေနာကး အ်ပငး့အထနး နာမက္နး့်ဖစးေနသူအတျကး
အေ်ခအေနတို့တကးရနး၊ အခ္ိဳ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး အသကးကိုကယးရနးအတျကး ကိုယးအဂၤါအစာ့ထို့ကုေပ့ရနးပါဝငးသညး။
အခ္ို႕ကိစၥမ္ာ့တျငး ေသဆဵု့သူသညး ကိုယးအဂၤါအစိတးအပိုငး့ သို႔မဟုတး တစးသ္ဴ့ ေပ့လြဴသူ ်ဖစးလိုေၾကာငး့
ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ ထာ့ရစးေကာငး့ ထာ့ရစးႏိုငးသညး၊ သူတို႔၏ညျနးၾကာ့ခ္ကးကို သငးံသေဘာတူညီခ္က်းဖငးံ ်ဖညံစ
း ျမး့ရနး
သငးံအာ့ေမ့်မနး့ပါလိမးံမညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး အကယး၍ေသဆဵု့သူက ကိုယးအဂၤါ ေပ့လြဴသူ မ်ဖစး လိုေၾကာငး့ေရ့သာ့
ထာ့သညးံ စာရျကးစာတမး့ တစးခုခု ထာ့ရစးခဲံေၾကာငး့ကိုလညး့ စစးေဆ့ပါလိမးံမညး၊ ၄ငး့သညး သူတို႔၏လိုအငးဆႏၵမ္ာ့ကို
ေလ့စာ့ရနး ေသခ္ာပါလိမးံမညး။
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အကယး၍ ဤကိစၥတျငး ဘာသာေရ့ဆိုငးရာ သို႔မဟုတး ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ ဦ့တညးခ္ကးမ္ာ့တစးခုခုရြိလြ္ငး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍
ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ ခ္ကးခ္ငး့ အေၾကာငး့ၾကာ့ပါ။
ထပးဆငးံအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို ေအာကးပါတို႔မြ ရရြိႏိုငးပါသညး -

Donate life, Australian Organ & Tissue Donation & Transplantation Authority
www.donatelife.org
ရငးခ ျဲ စစးေ ဆ့်ခငး့(autopsy)
ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့ ႏြစးမ္ဳိ့ ရြိပါသညး-




ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ မပါဝငးသညးံ ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ - ၄ငး့ကို ေဆ့ရဵုတျငး ်ပဳလုပးသညး
ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးသညးံ ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့ - ်ပညးနယး ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ

တရာ့သူႀကီ့၏ သဵု့သပးစစးေဆ့မႈ အပိုငး့်ဖစးသညး။

ေသမႈေ သခငး့စစးေ ဆ့သညးတရာ့သူ
ံ
ႀကီ့မပါဝငးသညးရငး
ံ ခ ျဲစ စးေ ဆ့်ခငး့
Eastern Health ေဆ့ရဵု ဝနးထမး့မ္ာ့သညး ရငးချဲစစးေဆ့ရနးအတျကး သေဘာတူညီခ္ကးေပ့ရနး သငးံအာ့ေမ့်မနး့ေကာငး့
ေမ့်မနး့ႏိုငးသညး။ အကယး၍သငးံတျငး ေသဆဵု့သူအတျကး အထူ့ယဥးေက့္မႈဆိုငးရာ ဓေလံထဵု့စဵမ္ာ့ႏြငးံပတးသကး၍
ဤကိစၥကို ကနး႔ကျကးလိုလြ္ငး သို႔မဟုတး စို့ရိမးမႈမ္ာ့ရြိလြ္ငး သငး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ အသိေပ့ရနး အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။
ဤရငးချဲစစးေဆ့မႈသညး အဘယးေၾကာငးံေသဆဵု့ေၾကာငး့ နာ့လညးရနး ဝနးထမး့မ္ာ့အာ့ အေထာကးအကူ ေပ့ႏိုငးသညး၊
အထူ့သ်ဖငးံ အကယး၍ မေမြ္ားလငးံဘဲ ေသရသညးံကိစၥတျငး်ဖစးသညး။ မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ မိသာ့စုဝငးမ္ာ့သညးလညး့
အေၾကာငး့ရငး့ကို သိလိုၾကသညး။ သငး ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမခ္မီ၊ ဝနးထမး့မ္ာ့က ဘာ်ဖစးလိမးံမညး၊ မညးသညးံ အတျကးေၾကာငးံ
အေထာကးအကူ်ပဳမညး တို႔ကိုေဆျ့ေႏျ့ပါလိမးံမညး၊ ၄ငး့်ပငး သငး မရြငး့လငး့သညးံအခ္ကးကို ရြငး့လငး့ရနး မညးသညးံ
ေမ့ချနး့ကိမ
ု ဆို သို႔မဟုတး ထပးဆငးံအခ္ကး အလကးမ္ာ့ သငးလိုအပးလြ္ငး ေမ့်မနး့ရနး ကျ္ႏးုပးတို႔ တိုကးတျနး့ ပါသညး။
ရငးချဲအစီရငးခဵစာ မိတၱဴတစးေစာငးကို ေသဆဵု့သူအာ့ကုသေပ့သညးံ ဆရာဝနးအဖျဲ႕သို႔ ေပ့ပို႔ပါလိမးံမညး။ သငးံ အေထျေထျ
ေရာဂါကုဆရာဝနးသညးလညး့ ဤအစီရငးခဵစာ မိတၱဴတစးေစာငးကို ေတာငး့ဆိုႏိုငးပါသညး။ မိသာ့စုမ္ာ့သညး အစီရငးခဵစာ
ကိုကုသေပ့သညးံဆရာဝနးအဖျဲ႕ သို႔မဟုတး သငးံ အေထျေထျေရာဂါကုဆရာဝနးထဵမြ တစးဆငးံရယူႏိုငးပါသညး။
ဤအစီရငးခဵစာကို အၿပီ့သတးေဆာငးရျကးရနး 4 ပတးအထိ အခ္ိနးၾကာ်မငးံေကာငး့ ၾကာ်မငးံႏိုငးသညး၊ အခ္ိဳ႕ကိစၥမ္ာ့တျငး
အထူ့်ပဳ စမး့စစးမႈမ္ာ့ ပိုမိုလိုအပးႏိုငးေကာငး့ လုိအပးႏိုငးသညး၊ အၿပီ့သတးအစီရငးခဵစာ ရရြိႏိုငးမႈမြာ ပိုမိုၾကာ်မငးံေကာငး့
ၾကာ်မငးံႏိုငးသညး။

ဗစးတို့ရီ့ယာ့်ပညးန ယး ေသမႈေ သခငး့စစးေ ဆ့သညးတရာ့သူ
ံ
ႀကီ့ပါဝငးစ စးေ ဆ့မႈ
ေသဆဵု့သူ၏ ေဆ့ဖကးဆိုငးရာ သမိုငး့ေၾကာငး့ႏြငးံ ေသဆဵု့ရ်ခငး့၏အေ်ခအေနမ္ာ့ကို ်ပနးလညးသဵု့သပးရနးလိုအပး
သညးံအခါ ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံတရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးစစးေဆ့ရသညး။ သာမနးအာ့်ဖငးံ ေဆ့ရဵုႏြငးံ ေသမႈေသခငး့
စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့တို႔ တယးလီဖုနး့်ဖငးံသာလြ္ငး ေ်ပာဆိုၾကသညး။ အခါအာ့ေလ္ားစျာ၊ ေသဆဵု့သူကို ပိုမို
အေသ့စိတးစစးေဆ့ရနးအတျကး ေဆ့ရဵုမြ Southbank, Melbourne ရြိ ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံတရာ့သူႀကီ့
တရာ့ရဵု့သို႔ တိုကးရိုကး ပို႔ေပ့ရသညး။
ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့သညး ေအာကးပါအမႈကစ
ိ ၥမ္ာ့တျငး တရာ့ဝငး စစးေဆ့ချငးံအာဏာရရြိသညး -



ေသဆဵု့သူသညး မေမြ္ားလငးံဘဲေသဆဵု့်ခငး့ သို႔မဟုတး မေတားတဆ်ဖစးရပးတစးခု်ဖငးံ ေသဆဵု့်ခငး့၊ ဒဏးရာ်ဖငးံ
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ေသဆဵု့်ခငး့ သို႔မဟုတး သဘာဝမဟုတးေသာနညး့်ဖငးံ ေသဆဵု့်ခငး့
မေသဆဵု့မီ ေသဆဵု့သူသညး ရဲအခ္ဳပးအေႏြာငးတျငး ရြိေနသညး
ေသဆဵု့သူသညး ေဆ့ဖကးဆိုငးရာ ချဲစိတးစူ့စမး့ေနစဥးအတျငး့ မေမြ္ားလငးံဘဲ ေသဆဵု့သညး
ဆရာဝနးက ေသဆဵု့သညးံအေၾကာငး့ရငး့ကိုေပ့ႏိုငးသညးံ ေသစာရငး့လကးမြတးကို လကးမြတး မထို့ႏိုငးသညးကိစၥ
ေသဆဵု့သူ၏ မညးသူမညးဝါ်ဖစးေၾကာငး့ကို မသိရြိသညးံကိစၥ
ေသဆဵု့သူသညး လူမႈ႕ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဌာန (Department of Human Services) ၏ေစာငးံေရြာကးမႈ ေအာကးတျငး

ရြိေနသညးံကိစၥ



စိတးေရာဂါ က္နး့မာေရ့ အကးဥပေဒအရ၊ ေသဆဵု့သူသညး မိမိသေဘာအေလ္ာကးမဟုတးေသာ လူနာစာရငး့
တျငးရြိေသာ လူနာ်ဖစးသညးံကိစၥ

ေသဆဵု့သူ၏ေသဆဵု့မႈသညး ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးမႈ လိုေကာငး့လိုႏိုငးသညးဟု စို့ရိမးလြ္ငး
Eastern Health ေဆ့ရဵု ဆရာဝနးသညး ေသမႈေသခငး့စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့၏ ရုဵ့ႏြငးံ တိုကးရိုကး ေဆျ့ေႏျ့ပါလိမးံ
မညး၊ ယငး့ေနာကး မိသာ့စုႏြငးံေဆျ့ေႏျ့ပါလိမးံမညး။ ေသဆဵု့သူ၏မိသာ့စုသညး အကယး၍ ပူပနးမႈမ္ာ့ရြိလြ္ငး အႀကဵဥာဏး
အတျကး ေသမႈေသခငး့စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ရဵု့ ႏြငးံလညး့ ေဆျ့ေႏျ့ႏိုငးပါသညး။

Coroner’s Service Centre
ဖုနး့ 03 9684 4444
ေက့္လကးမြ ေခၚသူမ္ာ့- 1800 136 852 (အခမဲံ ေခၚႏိုငးသညး)

www.coronerscourt.vic.gov.au
ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့သညး ဥပေဒအရ ေအာကးပါတို႔ကို အစီရငးခဵရသညး -





ေသဆဵု့သူ၏ အမညး
ေသဆဵု့သူ ေသဆဵု့ရ်ခငး့၏ အေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့
ေသဆဵု့သူ၏ေသဆဵု့မႈကို တရာ့ဝငး မြတးပဵုတငးရနးလိုအပးသညးံ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့

ေသမႈေ သခငး့ စစးေ ဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့၏ စစးေ ဆ့မႈ ်ဖစးစ ဥး
ေသဆဵု့သူ၏ ေသဆဵု့မႈအေ်ခအေနမ္ာ့ကို သဵု့သပးသညးံအခါ ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေရာဂါေဖားထုတးဓါတးချဲ
စစးေဆ့်ခငး့မ္ာ့ကို လုပးရနးလိုအပးေကာငး့ လိုအပးႏိုငးသညး။ အကယး၍သငးသညး ေသဆဵု့သူအာ့ ရငးချဲစစးေဆ့်ခငး့ကို
မလုပးလိုလြ္ငး သငး Eastern Health ေဆ့ရဵုကို အေၾကာငး့ၾကာ့ ရမညး်ဖစးသညး။ ဝနးထမး့မ္ာ့သညး သငးလ
ံ ိုအငးဆႏၵမ္ာ့
ကို ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ထဵ အေၾကာငး့ၾကာ့ႏိုငးသညး၊ ထိုအခါ ၄ငး့တို႔ကို ထညးံသျငး့စဥး့စာ့ပါလိမးံ
မညး။
ေသဆဵု့သူ၏ အေ်ခအေနမ္ာ့အေပၚမူတညး၍ ရဲ၊ ဆရာဝနးမ္ာ့၊ မီ့သတးတပးဖျဲ႕ႏြငးံ ေသဆဵု့သူ၏ေသဆဵု့မႈအတျကး
သကးေသမ္ာ့၏ ထျကးဆိုခ္ကးမ္ာ့ ကဲံသို႔ေသာ ကျ္မး့က္ငးသူမ္ာ့ထဵမြ အထူ့်ပဳအစီရငးခဵစာမ္ာ့ကိုလညး့ စုစညး့ထာ့ရနး
လိုပါသညး။ ေသဆဵု့မႈ အနညး့ငယးသာလြ္ငး တရာ့ရဵု့စစးေဆ့ၾကာ့နာသညး (တရာ့ရဵု့ ၾကာ့နာမႈ) ၄ငး့ၾကာ့နာမႈတျငး
သကးေသ အာ့လဵု့ႏြငးံ အစီရငးခဵစာအာ့လဵု့ကို ၾကာ့နာသဵု့သပးပါသညး။
ၾကာ့နာစဵုစမး့မႈ အမ္ာ့စုမြာ သဘာဝအေၾကာငး့ရငး့မ္ာ့်ဖငးံ ေသဆဵု့သညးံ လူမ္ာ့်ဖစးၾကပါသညး။ ေသမႈေသခငး့
စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးမႈသညး တစးစဵုတစးဦ့က အမြာ့အယျငး့တစးစဵုတစးခုကိုလုပးေၾကာငး့ သို႔မဟုတး
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့အေန်ဖငးံ စို့ရိမးစရာ တစးခုခုရြိေၾကာငး့အ်ဖစး မဆိုလိုပါ။
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ဤစစးေဆ့မႈတျငး ပါဝငးပတးသကးသညးံ တစးဦ့ခ္ငး့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့ သို႔မဟုတး မိသာ့စုမ္ာ့ အတျကး အေထာကးအပဵံ
ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ စာရငး့တစးခု ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ တရာ့ရဵု့တျငး ရြိပါသညး။ ၄ငး့တို႔မြာ
ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ တရာ့ရဵု့ လကးကမး့စာေစာငးတျငးရြိၿပီ့ ၄ငး့တို႔ကို Eastern Health ေဆ့ရဵု
ဝနးထမး့မ္ာ့၊ ရဲ သို႔မဟုတး ေသမႈေသခငး့ တရာ့သူႀကီ့ တရာ့ရဵု့တျငး ရယူႏိုငးပါသညး။

အသုဘအစီအ စဥးမ ္ာ့ၾကနး႔ၾကာမႈ
အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ေသဆဵု့သူအေလာငး့ကို ထုတးေပ့်ခငး့သညး အကယး၍ ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ
တရာ့သူႀကီ့ ပါဝငးပတးသကးလြ္ငး 24 နာရီထကးပို၍ ၾကာ်မငးံေကာငး့ ၾကာ်မငးႏ
ံ ိုငးသညး။ ေသမႈေသခငး့စစးေဆ့သညးံ
တရာ့သူႀကီ့က ၄ငး့၏လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကိုၿပီ့စီ့သညးႏြငးံတစးၿပိဳငးနကး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့သညး သငးံကိုယးစာ့
ေသဆဵု့သူအေလာငး့ကို ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့သညးံ တရာ့သူႀကီ့ရဵု့မြ တိုကးရိုကး လႊဲေ်ပာငး့ ယူႏိုငးပါသညး။
အကယး၍ အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့ကို တိတက
ိ ္က္အခ္ိနးတစးခုအတျငး့ လုပးရနးသငးလိုအပးလြ္ငး ေသမႈေသခငး့ စစးေဆ့
သညးံတရာ့သူႀကီ့အာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ေပ့ရနး Eastern Health ေဆ့ရဵု ဝနးထမး့အာ့ ေ်ပာပါ။

လကးေ တျ႕က္သညးအခကး
ံ
အ ခဲမ ္ာ့
သငးံအေန်ဖငးံ ယဵုၾကညးရသညးံ သူငယးခ္ငး့ သို႔မဟုတး မိသာ့စုဝငး စသညးံအ်ခာ့လူတစးဦ့ကို သငးံအာ့ကူညီရနးအတျကး
ေမ့်မနး့ရနး သငးလိုေကာငး့ လုိႏိုငးသညး။ လူအခ္ိဳ႕အေန်ဖငးံ ဤလကးေတျ႕က္က္ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကး်ခငး့
သညးအေထာကးအကူ်ပဳေၾကာငး့ ေတျ႕ရပါသညး။ သငးံအတျကးမြနးကနးေၾကာငး့ သငးခဵစာ့ရသညးံအရာကိုလုပးရနး
အေရ့ႀကီ့ပါသညး။ အ်ခာ့သူမ္ာ့၏အကူအညီကို ေတာငး့ရနး မေၾကာကးရျ႕ဵပါႏြငးံ၊ လူအမ္ာ့သညး ဤအခ္ိနးတျငး ကူညီ
လိုၾကသညး သို႔ေသားလညး့ မညးသို႔ကူညီရမညးကို မသိၾကပါ။

ေသတမး့စာမ္ာ့
ေသဆဵု့သူ၏ ေသတမး့စာ၊ ေနာကးဆဵု့ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့ သို႔မဟုတး အ်ခာ့မညးသညးံ တရာ့ဝငးစာရျကးစာတမး့မဆိုကို
ေတျ႕ရြိရနး အေရ့ႀကီ့ပါသညး၊ ေသတမး့စာ သို႔မဟုတး ေနာကးဆဵု့ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့သညး အသုဘႏြငးံ ေ်မ်မဳပးသ်ဂိဳဟး၊
မီ့သ်ဂိဳဟး သို႔မဟုတး ဂူသျငး့ဗိမၼာနး ႏြငးံစပးလ္ဥး့၍ ေသဆဵု့သူ၏ ဆႏၵမ္ာ့ကို သတးမြတးထာ့ေကာငး့ သတးမြတးထာ့
ႏိုငးသညး။ အ်ခာ့အေရ့ႀကီ့ေသာ စာရျကးစာတမး့တစးခုမြာ သီ့်ခာ့သခၤ္ဳိငး့တစးခုႏြငးံ ႀကိဳတငးေပ့ေခ္ထာ့သညးံ အသုဘ
သေဘာတူညီခ္ကး သို႔မဟုတး အစီအစဥးမ္ာ့ ရြိေကာငး့ ရြိေနႏိုငးသညး။
ေသတမး့စာႏြငးံ ေနာကးဆဵု့ညျနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့အေၾကာငး့ ဥပေဒ အႀကဵဥာဏးအတျကး ေအာကးပါတစးခုခုအာ့ 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
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ေသဆဵု့သူ၏ ပုကလိက ေရြ႕ေန သို႔မဟုတး သငးံအႀကိဳကး ေရြြ႕ေန -- ေရြ႕ေနစာရငး့တစးခုကို သငးံေဒသ
တယးလီဖုနး့ လမး့ညျနးစာအုပးတျငး ၾကညးံပါ။

ေသတမး့စာကိအတညး
ု
်ပဳ်ခငး့
ေသတမး့စာ အတညး်ပဳရဵု့သညး တရာ့ရဵု့ခ္ဳပး၏ အစိတးအပိုငး့တစးခု်ဖစးၿပီ့ ၄ငး့ရဵု့သညး ေသဆဵု့သူ၏ က္နးရစးပစၥညး့အာ့
စီမဵခနး႔ချဲရနး အချငးံအာဏာရြိသူ်ဖစးသညးံ ေသတမး့စာအေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) ကို တရာ့ဝငး အသိအမြတး်ပဳ
ေပ့သညး။ အကယး၍ ေသတမး့စာ မရြိလြ္ငး ေသတမး့စာအတညး်ပဳအရာရြိသညး ေသဆဵု့သူက္နးရစးပစၥညး့အတျကး
ေသတမး့စာ အေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) တစးဦ့ (သာမနးအာ့်ဖငးံ နီ့စပးရာေဆျမ္ဳိ့) ကို ခနး႔အပးေပ့ပါလိမးံမညး။
ေသတမး့စာ အတညး်ပဳရဵု့သညး အၿပီ့သတးေဆာငးရျကးရမညးံ လုပးငနး့တာဝနးမ္ာ့ကို ေဖား်ပထာ့သညးံ လမး့ညျနးမ္ာ့ကို
သငးံအာ့ေပ့ပါလိမးံမညး။ ေသတမး့စာအေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) ်ဖစးရ်ခငး့၏ တာဝနးဝတၱရာ့မ္ာ့ကို ကူညီရနး
ေရြ႕ေနတစးဦ့ သို႔မဟုတး အပးႏြငး့ခဵ ေဂါပကကုမၸဏီတစးခုကို အဆို်ပဳထာ့ေကာငး့ ်ပဳထာ့ႏိုငးသညး။

The Probate Office
PH (03) 9603 9296
အသုဘ ေထာကးပ ဵံေ ၾက့
အသုဘစရိတးကို မတတးႏိုငးသညးံ မညးသူမဆိုသညး ကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ့မႈ ေထာကးပဵံေၾက့ ရရြိႏိုငးေကာငး့ ရရြိႏိုငးသညး။
အကယး၍သငးသညး ဤကိးစၥအတျကး ထပးဆငးံအကူအညီလိုအပးလြ္ငး ေဆ့ရဵု လူမႈ႔ေရ့ရာဝနးထမး့အာ့ ေက့္ဇူ့်ပဳ၍
ေ်ပာဆိုပါ။

ဖုနး့ 03 9564 7778

www.bereavementassistance.org.au
ေငျေ ရ့ေၾက့ေရ့အကူအ ညီ
အသုဘ အစီအစဥးမ္ာ့သညး ေစ့္ႀကီ့ႏိုငးပါသညး၊ အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့တျငး အသုဘအစီအစဥးမ္ာ့အတျကး ေငျေရ့ေၾက့ေရ့
အေထာကးအပဵံကို Centrelink မြတစးဆငးံ ရချငးံရြိသညး။
သငးံအေန်ဖငးံ ေငျေရ့ေၾက့ေရ့ အေထာကးအပဵံတစးခုခုကို ရပိုငးချငးံရြိ မရြိ စစးေဆ့ရနး
သငးံေဒသရြိ Centrelink ရဵု့ကို ဆကးသျယးပါ။

www.centrelink.gov.au
မညးသူ႔အ ာ့ အေၾကာငး့ၾကာ့ရမညး-- စစးေ ဆ့စာရငး့
လူတစးဦ့ ေသဆဵု့သညးံအခါ လူအခ္ဳိ႕ႏြငးံ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ အခ္ဳိ႕ကို အေၾကာငး့ၾကာ့ရနး လိုအပးေကာငး့ လိုအပးႏိုငးသညး။
အကယး၍ သငးံအိမးေထာငးဖကး သို႔မဟုတး ၾကငးေဖားဖကး ေသဆဵု့လြ္ငး ပူ့တျဲဘဏးစာရငး့မ္ာ့ကို သငံးအမညးသို႔ေ်ပာငး့ရနး
သငး လိုအပးေကာငး့ လိုအပးႏိုငးသညး။
လမး့ညျနးအ်ဖစး ေအာကးတျငး စာရငး့်ပဳထာ့ပါသညး။



မိသာ့စုဝငးမ္ာ့၊ ေဆျမ္ဳိ့မ္ာ့၊ မိတးေဆျမ္ာ့ ႏြငးံလုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့



ေသတမး့စာအေကာငးထညးေဖားသူ (Executor) အ်ဖစး အမညးတပးခဵရသူ



အက္ဳိ့ေဆာငး ေရြ႕ေန
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ဆရာဝနး၊ သျာ့ဆရာဝနး ႏြင၄
ံး ငး့ေသဆဵု့သူ၏ဘဝတျငး ပါဝငးပတးသကးေနေသာ အ်ခာ့
က္နး့မာေရ့ကုသေပ့သူ တစးဦ့ဦ့



ေငျေၾက့ဆိုငးရာ အဖျဲ႕အစညး့မ္ာ့ (ဘဏး၊ အေဆာကးအဦ့ အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့၊
အိုနာစာ ရနးပဵုေငျ အဖျဲ႔မ္ာ့)



ေသဆဵု့သူက အဖျဲ႔ဝငးအ်ဖစးပါဝငးေနသညးံ ဘာသာေရ့အဖျဲ႔အစညး့ သို႔မဟုတး ခရစးယာနးဘုရာ့ေက္ာငး့/
ဗလီေက္ာငး့ စသ်ဖငးံ



Medicare



အာမခဵ ကုမၸဏီမ္ာ့ (အသကးအာမခဵ၊ အိမးအာမခဵ၊ ကာ့အာမခဵ စသ်ဖငး)ံ



အလုပးရြငးမ္ာ့ - အကယး၍ သငးအလုပးမြ အနာ့လိုလြ္ငး ေသဆဵု့သူအတျကးႏြငးံ သငးကိုယးတိုငးအတျကး



Centrelink– အကယး၍ ေသဆဵု့သူသညး ပငးစငးကို လကးခဵရယူေနလြ္ငး

ႏြငးံ က္နး့မာေရ့ အာမခဵမ္ာ့

ထပးဆငးံ၍ အိမးေထာငးဖကး သို႔မဟုတး ေစာငးံေရြာကးသူသညး ကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ့မႈ ေထာကးပဵံေငျကို
ေသဆဵု့ၿပီ့ေနာကး 14 ပတးအထိ ရေကာငး့ ရႏိုငးသညး။ သငး ေစာငးံေရြာကးသူ ေပ့ေငျ/ေထာကးပဵံေၾက့
ကိုလကးခဵရယူေနလြ္ငး သူတို႔အာ့အသိေပ့ရနးလညး့ သငးလိုအပးလိမးံမညး။

Centrelink PH 13 23 00

www.centrelink.gov.au



စစးမႈထမး့ေဟာငး့မ္ာ့ ေရ့ရာ ဌာန (DVA)

(အကယး၍ ေသဆဵု့သူသညး DVA အ်ငိမး့စာ့ပငးစငးကို လကးခဵရယူေနလြ္ငး)
PH (03) 9284 6000

www.dva.gov.au




အကယး၍ ေသဆဵု့သူသညး အိမးငြါ့ေနလြ္ငး အိမးရြငး
ေဒသဆိုငးရာ အစို့ရ သို႔မဟုတး ေကာငးစီ အေထာကးအပဵံ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ (အကယး၍ေသဆဵု့သူသညး
အိမး၌ေစာငးံေရြာကးေရ့ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ႏြင/းံ သို႔မဟုတး ထမငး့ခ္ဳိငးံဆျဲ (Meals on Wheels) ရယူေနလြ္ငး)



ေသဆဵု့သူကို ကုသေပ့ေရ့တျငး ပါဝငးခဲံသညးံ အ်ခာ့ေဆ့ရဵု့မ္ာ့ သို႔မဟုတး က္နး့မာေရ့ ေစာငးံေရြာကး
ေအဂ္ငးစီမ္ာ့ - ဥပမာ ကိုယးအဂၤါအစိတးအပိုငး့ အစာ့ထို့ဌာန



ၾသစေၾတ့လ္နး့ အချနး ရဵု့

June 2013 Palliative Care Unit and Pastoral Care at Wantirna Health ,Social Work Department, Psychology, Community
Advisory Committee, Anatomical Pathology , Transcultural Services Authorised by Eastern Health EH0113 PAL001

Page | 10




ေရျ့ေကာကးပျဲ ေကားမီရြငးရဵု့ - ်ပညးေထာငးစု ႏြငးံ ်ပညးနယး

RACV, အေရ့ေပၚလူနာတငးယာဥး, Vic Roads
ဥပမာ- လိုငးစငးကို ပယးဖ္ကးရနး သို႔မဟုတး ကာ့မြတးပဵုတငးကို ေ်ပာငး့လဲရနး သို႔မဟုတး ပယးဖ္ကးရနး




အသငး့ သို႔မဟုတး အသငး့အဖျဲ႕မ္ာ့ ဥပမာ - အာ့ကစာ့ သို႔မဟုတး လူမႈ႕ေရ့ရာအုပးစုမ္ာ့
စာတိုကး ႏြငးံ အမ္ာ့်ပညးသူ ဝနးေဆာငးမႈမ္ာ့ ဥပမာ- စာၾကညံးတိုကး

အေ်ခခဵသဵု့စျဲမႈ ်ဖနး႔်ဖဴ့သူ ဥပမာ- ဓါတးေငျ႕၊ ေရ၊ လြ္ပးစစး၊ တယးလီဖုနး့ ကိုပယးဖ္ကးရနး သို႔မဟုတး ေငျေတာငး့ခဵလႊာတျငး
အမညးေ်ပာငး့ရနး

ပူေ ဆျ့မႈကို နာ့လညး်ခငး့
ကိုယးဟနးမ ူရ ာ်ပသမႈႏ ြငခဵးံ စ ာ့မႈ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့
လူတစးဦ့ေသဆဵု့ၿပီ့ေနာကး ပူေဆျ့မႈသညး ပဵုမြနး်ဖစးၿပီ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့နညး့လမး့မ္ာ့်ဖငးံ ခဵစာ့ရႏိုငးပါသညး။ ထနး႔လြနး႕်ခငး့၊
ဝမး့နညး့်ခငး့၊ စိတးဆို့်ခငး့ ဟာတာတာ်ဖစး်ခငး့၊ ေၾကာကးရျဵ႕်ခငး့၊ ေမြ္ားလငးံခ္ကးကုနးခမး့်ခငး့၊ အထီ့က္နး်ခငး့၊
အ်ပစးရြိ်ခငး့၊ ထဵုက္ငး်ခငး့၊ ေအာံအနးခ္ငးစဖျယး်ဖစး်ခငး့ႏြငးံ စိတးက္်ခငး့ အပါအဝငး်ဖစးေသာ ကိုယးပိုငး့ဆိုငးရာ၊
ခဵစာ့မႈပိုငး့ဆိုငးရာႏြငးံ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ တုဵ႕်ပနးမႈမ္ာ့ အမ္ဳိ့မ္ဳိ့ အစာ့စာ့ ရြိၾကပါသညး။
ပူေဆျ့မႈတျငး ေ်ပေပ္ာကး်ခငး့လညး့ ပါဝငးႏိုငးသညး၊ အထူ့သ်ဖငးံ ေသဆဵု့သူသညး ကာလအတနးၾကာ မက္နး့မမာ
်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးေနႏိုငးသညး သို႔မဟုတး ေသဆဵု့သူႏြငးံ သငး သို႔မဟုတး သငးံမိသာ့စုဝငး တို႔၏ဆကးဆဵေရ့သညး အခကးအခဲ
်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးေနႏိုငးသညး။ အခ္ဳိ႕လူမ္ာ့အတျကး ၄ငး့သညး သငးံကမာၻပ္ကးသျာ့ဘိသကဲံသို႔ ခဵစာ့ရႏိုငးသညး။ သို႔မဟုတး
သငးသညး မညးသို႔မြ္ေ်ပာငး့လဲ မခဵစာ့ရႏိုငးၿပီ့ ပဵုမန
ြ းအေနအထာ့်ဖငးံ သငးံဘဝကို ဆကးလကးေလြ္ာကးလြမး့ မညး်ဖစးသညး။
ပူေဆျ့မႈကို ခဵစာ့ရနး သို႔မဟုတး ်ပသရနး မြနးကနးေသာ သို႔မဟုတး မြာ့ယျငး့ေသာ နညး့လမး့ဟူ၍ မရြိပါ။ မိသာ့စုအတျငး့
တစးဦ့ခ္ငး့ပုဂၢိဳလးမ္ာ့၊ လုပးေဖားကိုငးဖကးမ္ာ့ႏြငးံ မိတးေဆျမ္ာ့သညးလညး့ အနီ့တစးဝိြကးရြိ အ်ခာ့သူမ္ာ့ ႏြငးံမတူကျဲ်ပာ့စျာ
ပူေဆျ့မႈကို ခဵစာ့ၿပီ့ ်ပသႏိုငးပါသညး။
အကယး၍ သငးံပူေဆျ့မႈသညး အႀကီ့အက္ယးခဵစာ့ရလြ္ငး ဤအခ္ိနးအေတာအတျငး့ သငံးအာ့ေထာကးပဵံေပ့ရနး သငးံ
အသိုငး့အဝိုငး့တျငး သငးံအာ့ကူညီရနးအတတးပညာရြငး ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ ရရြိသညးကို မြတးသာ့ထာ့ရနး
အေရ့ႀကီ့ ပါသညး။ အကယး၍ သငးံတျငး သငးံပူေဆျ့မႈႏြငးံပတးသကး၍ စို့ရိမးမႈ တစးခုခုရြိလြ္ငး သို႔မဟုတး ကိုယးပိုငး့ဆိုငးရာ
ေရာဂါလကၡဏာမ္ာ့ သို႔မဟုတး ေ်ပာငး့လဲခ္ကးမ္ာ့ကို သငးႀကဵဳေတျ႕ေနရသညးဟု ခဵစာ့ရလြ္ငး သငးံေဒသ ဆရာဝနး၊
ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ၊ သို႔မဟုတး က္နး့မာေရ့ အတတးပညာရြငး ႏြငးံေဆျ့ေႏျ့ပါ။

ပူေ ဆျ့မႈႏ ြင းံတကျရြင းသနးေ န်ခငး့
ပူေဆျ့မႈကို သငးမညးသို႔ခဵစာ့ရသညးမြာ တစးဦ့ခ္ငး့ခဵစာ့ရသညးံ ကိုယးေရ့ကိုယးတာကိစၥ ်ဖစးသညး။ အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့က
ႀကိဳကးနစးသကးသညးမြာ -



မိသာ့စုႏြငးံ မိတးေဆျမ္ာ့ႏြငးံ အခ္ိနး်ဖဳနး့ေနလိုေသားလညး့ အခ္ိဳ႕မြာ အထီ့က္နး သီ့သနး႔ေနလိုသညး။

June 2013 Palliative Care Unit and Pastoral Care at Wantirna Health ,Social Work Department, Psychology, Community
Advisory Committee, Anatomical Pathology , Transcultural Services Authorised by Eastern Health EH0113 PAL001

Page | 11


အထူ့အစာ့အေသာကးမ္ာ့၊ ပူေဇားပျဲမ္ာ့၊ သခ္ၤဳိငး့သို႔သျာ့ေရာကး်ခငး့ သို႔မဟုတး အထျတးအ်မတး ထာ့ရာ

အထူ့ေနရာမ္ာ့သို႔သျာ့ေရာကး်ခငး့ အပါအဝငး်ဖစးေသာ သီ့်ခာ့ ရို့ရာဓေလံ ကိုက္ငးံသဵု့်ခငး့။
အ်ခာ့လူမ္ာ့သညး ေသဆဵု့သူႏြငးံအတူသျာ့ခဲံေသာ အထူ့ေနရာမ္ာ့သို႔ ်ပနးလညးသျာ့ေရာကးရနး လုပးေကာငး့
လုပးႏိုငးပါသညး။



အလုပးချငးသို႔ သို႔မဟုတး ပဵုမြနးလုပးစရာမ္ာ့ကို ်ပနးလုပးေသားလညး့ အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့မြာ အလုပးမြအေဝ့သို႔ အခ္ိနးပိုမို

လိုသညး သို႔မဟုတး အလုပးသို႔ ်ဖညး့်ဖညး့ခ္ငး့်ပနးသျာ့သညး။



ယဵုၾကညးရေသာသူအာ့ မိမိတို႔၏ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့အာ့ေ်ပာ်ပ်ခငး့ - သူငယးခ္ငး့၊ မိသာ့စုဝငး၊ လုပးေဖားကိုငးဖကး၊
ဘာသာေရ့/ဝိညာဥးဆိုငးရာ ေခါငး့ေဆာငး၊ ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ တို႕်ဖစးသညး။
အ်ခာ့လူတစးဦ့မြာ တစးေယာကးေယာကးအာ့ေ်ပာဆိုတာထကး ေဆာငး့ပါ့ေရ့ေနရသညးကို ႏြစးသကးေကာငး့
ႏြစးသကးႏိုငးသညး။



ငိုယို်ခငး့ - ဝမး့နညး့မႈႏြငးံ ပူေဆျ့မႈကို ကိုယးခႏၵာက ေ်ဖေလြ္ာံေသာ နညး့တစးမ္ဳိ့်ဖစးသညး။
အကယး၍ငိုယို်ခငး့ကို သငးလုပးလြ္ငး သငးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ေ်ဖေလြ္ာံရနး လဵုၿခဵဳသညးဟုသငးခဵစာ့ရေသာ
ေနရာတစးခုကို ရြာေဖျပါ။
အ်ခာ့သူမ္ာ့မြာ ငိုယိုရနးအတျကး အခကးအခဲ ရြိေကာငး့ ရြိးႏိုငးမညး။

သငးံအတျကးအေထာကးအကူ်ပဳသညးံကိစၥသညး သငးံအနီ့ရြိအ်ခာ့သူမ္ာ့အတျကး အတူတူ်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးႏိုငးေၾကာငး့သတိ်ပဳရနး
အေရ့ႀကီ့ပါသညး။ သငးံႏြငးံနီ့ကပးသညးံသူမ္ာ့ပငးလြ္ငး သငးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို တုဵ႕်ပနးႏိုငးလိမးံမညး မဟုတးေၾကာငး့ ်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးႏိုငး
သညး။ ်ဖစးႏိုငးလြ္ငး သငးအ
ံ နီ့ရြိလူမ္ာ့အာ့ ဘာကိုလုပးေပ့ရနး သငးကလိုလာ့ေၾကာငး့ ေ်ပာဆိုပါ။ ဤကိစၥမ္ာ့ကို သငးံပူေဆျ့မႈ
အတိုငး့အတာ ေ်ပေပ္ာကးလာသညးံအခါ ပိုမို၍အေသအခ္ာ စဥး့စာ့ႏိုငးသညး၊ သငးခ္မြတးသညးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးသညး သငးံအတျကး
မြနးကနးေၾကာငး့ သငးံအေန်ဖငးံ ေသခ္ာေစႏိုငးသညး။ တစးခ္ိနးမြာ မြနးကနးသညးဟုခဵစာ့ရသညးံအရာသညး အ်ခာ့တစးခ္ိနးတျငး
မြာ့ေကာငး့ မြာ့ႏိုငးသညး။
သငးံပူေဆျ့မႈႏြငးံပတးသကး၍ စိတးရြညးရြညးထာ့ပါ၊ လူတစးဦ့ခ္ငး့အတျကး မတူကျဲ်ပာ့ေသာ အခ္ိနးအမ္ဳိ့မ္ဳိ့ လိုပါသညး။
အခ္ိဳ႕လူမ္ာ့အတျကး ပူေဆျ့မႈသညး ဘယးေသာအခါမြ္ ေ်ပေပ္ာကးမသျာ့ပါ သို႔ေသားလညး့ အခ္ိနးၾကာလာသညးႏြငးံအမြ္
ခဵႏိုငးရညးစျမး့ရြိလာပါသညး။ အတိုငး့အတာေလ္ာံနညး့လာသညးံအေလ္ာကး၊ ေကာငး့ေသာအထူ့သတိရစရာမ္ာ့အေပၚ
အာရဵု်ပဳရနး ပိုမိုလျယးကူလာလိမးံမညး်ဖစးၿပီ့ သငးံဘဝကို သငး်ပနးလညးပဲံကိုငးလာလိမးံမညး်ဖစးသညး။
မညးသညးံဆဵု့်ဖတးခ္ကးကိုမြ္ ခ္ရနးအတငး့အၾကပးမလုပးပါႏြငးံ၊ သငးံအိမက
း ိုေရာငး့်ခငး့ကိစၥ၊ အလုပးထျကး်ခငး့ကိစၥ၊
သို႔မဟုတး ေသဆဵု့သူ၏ ပိုငးဆိုငးပစၥညး့တစးခုခု သို႔မဟုတး အမြတးရစရာတစးခုခု ကိုစျနး႔ပစး်ခငး့ကိစၥ စသညးတို႔်ဖစးသညး။

ကေလ့မ္ာ့အာ့ေထာကးပ ဵံေ ပ့်ခငး့
ကေလ့မ္ာ့အာ့ ၄ငး့တို႔၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ပူေဆျ့ရနးႏြငးံ်ပသရနး ကူညီေသာကိစၥသညး ယဥးေက့္မႈတစးခုႏြငးံတစးခု၊
ရို့ရာတစးခုႏြငးံတစးခု၊ ႏြငးံမိသာ့စုတစးခုႏြငးံတစးခု မတူကျဲ်ပာ့ၾကပါသညး။ သငးံသီ့်ခာ့ရို့ရာဓေလံမ္ာ့ႏြငးံသငးံေတားသလို
ကေလ့မ္ာ့အာ့ သူတို႔၏ခဵယူခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ႀကိဳ့စာ့ ပဵံပို့ေပ့ၿပီ့ ေသဆဵု့သူအာ့ အမြတးရဖျယး သို႔မဟုတး
ဂုဏး်ပဳဖျယးရာ်ဖစးေသာ မညးသညးံအခနး့အနာ့ကိုမဆို လုပးေစရနး ႀကိဳ့စာ့ပဵံပို့ေပ့ပါ။

ေသဆဵု့်ခငး့ဆိုသညးမ ြာဘာကိုဆိုလိုသလဲ။
သူတို႔၏အသကးအရျယးေပၚမူတညးၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့သညး လူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံကျာ်ခာ့၍ သူတို႔၏ပူေဆျ့မႈကို ်ပသၾကပါသညး။
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၄ငး့တျငး ေသဆဵု့သူႏြငးံပတးသကး၍ ေမ့ချနး့မ္ာ့ အမ္ာ့အ်ပာ့ ေမ့်မနး့်ခငး့တို႔ပါဝငးပါသညး။






သူတို႔ ဘယးမြာလဲ။
သူတို႔ ဘာ်ဖစးေနသလဲ။
သူတို႔ အိမးကိုဘယးေတာံ်ပနးလာမညးနညး့။
သူတို႔ ဘယးကိုသျာ့ေနသလဲ။

အကယး၍ ကေလ့သညး အိမးေမျ့တရိစာၦနး သို႔မဟုတး ခ္စးခငးရသူတစးဦ့ ေသဆဵု့မႈကို မႀကဵဳေတျ႕ခဲံရလြ္ငး ကေလ့မ္ာ့
အေန်ဖငးံ ေသဆဵု့်ခငး့၏အဓိပၸါယးကို သိလိုေကာငး့ သိလိုႏိုးငးသညး။ ကေလ့မ္ာ့၏ေမ့ချနး့မ္ာ့ကို တတးႏိုငးသမြ္
ရို့သာ့စျာ်ဖငးံ အသကးအရျယးကိုလိုကးၿပီ့ ေ်ဖဆိုေပ့ရနး အလျနးအေရ့ႀကီ့ပါသညး။ အကယး၍ သငး သို႔မဟုတး အ်ခာ့
မိသာ့စုဝငးမ္ာ့က ဤေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ေ်ဖဆိုရနး သကးေသာငးံသကးသာမရြိလြ္ငး သငးံအာ့ ဤကိစက
ၥ ိုကူညီေ်ဖရြငး့ေပ့ရနး
ေဆ့ရဵုဝနးထမး့၊ အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့မ္ာ့ သို႔မဟုတး ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူ အာ့ေမ့်မနး့ပါ။
မေရရာသညးံအေ်ဖမ္ာ့ သို႔မဟုတး ေသဆဵု့သူကို အေဝ့သို႔သျာ့သညး သို႔မဟုတး အိပးေပ္ားသျာ့သညး ဟုရညးညျနး့သညးံ
အေ်ဖမ္ာ့သညး ရႈတးေထျ့မႈကိုသာ်ဖစးေစၿပီ့ တစးခါတစးရဵတျငး ကေလ့မ္ာ့အာ့ ပို၍ စိတးအေႏြာငးံအယြကး်ဖစးေစသညး။
တစးဦ့တစးေယာကးမညးသညးံေနရာတျငးရြိေနသညးကိုမသိ်ခငး့သညးကေလ့မ္ာ့အဖို႔ အ်ခာ့ ေပ္ာကးကျယးေနသညးံ
လူႀကီ့မ္ာ့ ကတိ်ပဳသညးံအတိုငး့ ်ပနးလာလိမးံမညးကို ယဵုၾကညးရနး ခကးခဲႏိုငးပါသညး။ တစးခါတစးရဵတျငး ကေလ့မ္ာ့သညး
ဤလူႀကီ့မ္ာ့လညး့ သူတို႔အာ့ ပစးသျာ့ႏိုငးသညးဟု ေၾကာကးရျဵ႕ခဵစာ့ရသညး။ ဤကိစၥ်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးေၾကာငး့
သူတို႔အေန်ဖငးံအာမခဵခ္ကးရယူလိုၾကသညး၊ သူတို႔အာ့ဆကးလကးၿပီ့ ေစာငးံေရြာကးကာ ခ္စးခငးခဵလိုၾကသညး။
ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ ေသဆဵု့သူသညး မညးသညးံအခါတျငး ်ပနးလာမညးကိုလညး့ သိလိုႏိုငးေကာငး့ သိလိုႏိုငးသညး၊
အခ္ဳိ႕ကေလ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ အၿမဲတမး့အဆကးအသျယးရြိေနရငး့က ယခုလဵု့ဝအဆကးအသျယးမရြိေတာံသ်ဖငးံ သူတို႔တစးခုခု
အမြာ့အယျငး့လုပးခဲံရသညးဟု စဥး့စာ့ေနသညး။

ကေလ့မ္ာ့ပူေ ဆျ့မႈကို ေဖား်ပေန်ခငး့
ကေလ့မ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ လူႀကီ့မ္ာ့ႏြငးံမတူ ကျဲလျဲ၍ ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကိုေဖား်ပ်ခငး့မ္ာ့်ဖစးေသာ
ကျဲကျာ်ခငး့စိတးလႈပးရြာ့မႈ (Separation anxiety) ခဵတျငး့ပ္ကး်ခငး့၊ ေန႔အခ္ိနးအိပးမကးမကး်ခငး့၊ ကနာမ်ငိမး်ဖစးလာ်ခငး့
တို႔်ဖငးံ ပူေဆျ့ၾကပါသညး။ အခ္ဳိ႕ကေလ့မ္ာ့သညး ခ္စးခငးရသူ၏ေသဆဵု့မႈမြာ သူတို႔အာ့သကးေရာကးမႈမရြိေသာနညး့်ဖငးံ
်ပဳမူေကာငး့ ်ပဳမူႏိုငးပါသညး။ ခပးချာချာ သို႔မဟုတး ေဆာငးရျကးစရာမ္ာ့ကို စိတးမဝငးစာ့ေၾကာငး့သညး တုဵ႔်ပနးမႈ
အ်ခာ့တစးခု ်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးႏိုငးသညး။ ကေလ့မ္ာ့အာ့ သူတို႔ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ဖျငးံဟရနး လဵုၿခဵဳေသာနညး့လမး့မ္ာ့ႏြငးံ
စိတးခ္ေၾကာငး့သူတို႔ခဵစာ့ရသညးံ ေနရာတျငး ်ပဳလုပးရနးအတျကး အချငအ
းံ လမး့ေပ့ရနး လိုအပးပါသညး။
တစးခါတစးရဵတျငး ကေလ့မ္ာ့သညး သူတို႔သိေသာသူတစးဦ့ဦ့ ေသဆဵု့်ခငး့မြာ သူတို႔အာ့သကးေရာကးမႈမရြိေၾကာငး့
်ပသမညး်ဖစးၿပီ့ သူတို႔၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ကစာ့ေန်ခငး့ သို႔မဟုတး အသုဘတျငး ရီေမာေန်ခငး့ သို႔မဟုတး ”ပဵုမြန”း
လုပးေဆာငးစရာမ္ာ့ကို လ္ငး်မနးစျာ်ပနးလုပးေန်ခငး့ အပါအဝငး်ဖစးသညးံ မေတားတေလ္ာပဵုစဵ်ဖငးံ ်ပသေကာငး့
်ပသႏိုငးမညး်ဖစးသညး။ သူတို႔ဂရုမစိုကးဟု မဆိုလိုပါ၊ သူတို႔အေန်ဖငးံ သူတို႔၏ခဵစာ့ခ္ကးမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးမေ်ဖရြငး့မီ
အခ္ိနးအခ္ဳိ႕ သူတို႔လိုေနေၾကာငး့ ဆိုလိုေကာငး့ ဆိုလိုႏိုငးသညး။ အကယး၍ကေလ့မ္ာ့သညး မငိုယို သို႔မဟုတး
မပတးသကးလြ္ငး အကယး၍ ကေလ့မ္ာ့၏ အမူအက္ငးံမ္ာ့မြာ ထူ့ဆနး့ေန ေၾကာငး့ သို႔မဟုတး စို့ရိမးစရာ်ဖစးေၾကာငး့
ေ်ပာငး့လဲခ္ကးကို မေတျ႕ရြိသမြ္ လူႀကီ့မ္ာ့အေန်ဖငးံ မစို့ရိမးသငးံပါ။
ဆရာ ဆရာမမ္ာ့ႏြငးံ မူႀကိဳေက္ာငး့ဝနးထမး့မ္ာ့ကဲံသို႔ေသာ ကေလ့မ္ာ့ကို ေစာငးံေရြာကးေပ့သူမ္ာ့အာ့ ကေလ့မ္ာ့ကို
သငးံေတားသလို ေထာကးပဵံေပ့သျာ့ႏိုငးရနး ႏြငးံေ်ဖရြငး့ေပ့ရနးလိုအပးႏိုငးသညးံ အမူအရာေ်ပာငး့လဲခ္ကးတစးခုခုကို
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သတိထာ့ရနးအတျကး ေသဆဵု့မႈကို ေ်ပာထာ့သငးံသညး။

ေသဆဵု့သူအ ေလာငး့အာ့ၾကညးံရ ႈ်ခငး့တျငကေလ့မ္ာ့
း
ပါဝငး်ခငး့
ေသဆဵု့သူအေလာငး့ကို ၾကညးံရႈ်ခငး့တျငး ကေလ့မ္ာ့ပါဝငး်ခငး့ကို အကယး၍သငးံယဥးေက့္မႈက လႈိကးေလ္ာညီေထျလြ္ငး
တိုကးတျနး့သငးံသညး။ တစးခါတစးရဵ၌ ကေလ့မ္ာ့သညး အေခါငး့ထဲတျငး အထူ့ပစၥညး့မ္ာ့ ထညးံခ္ငးၾကသညး။ အကယး၍
ဤကိစၥကို သူတို႔ကိုယးတိုငးမလုပးႏိုငးလြ္ငး ၄ငး့အရာပစၥညး့မ္ာ့ကို ထညးံေပ့ရနး အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့အာ့ လုပးခိုငး့ပါ။
အေခါငး့ကိုမပိတးမီ၊ ေသဆဵု့သူအလာငး့အာ့ ၾကညးံရနးအချငးံအလမး့ကို ေပ့ခဵရသညးံကေလ့မ္ာ့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ
ေသဆဵု့သူသညး အသကးမရႈေတာံေၾကာငး့၊ စကာ့မေ်ပာေတာံေၾကာငး့၊ မလႈပးရြာ့ေတာံေၾကာငး့ လကးေတျ႕က္က္ ပိုမို
နာ့လညးၾကသညး။ ဤနာ့လညးမႈသညး ကေလ့မ္ာ့အတျကး ထိုသူမြာေသဆဵု့သျာ့ၿပီ့ အႀကီ့အက္ယး စိတး
အေႏြာငးံအယြကး ်ဖစးေစႏိုငးသညးံ အေခါငး့ သို႔မဟုတး ေ်မႀကီ့ထဲတျငး အသကးရြငးလ္ကးမရြိေတာံေၾကာငး့လကးခဵရနး
ပိုမိုလျယးကူေစႏိုငးေကာငး့ လျယးကူေစႏိုငးသညး၊

အသုဘအခမး့အနာ့တျငကေလ့မ္ာ့
း
ပါဝငး်ခငး့
မညးသညးံပဵုစဵႏြငးံမဆို်ပဳလုပးေသာ ဆုေတာငး့ပျဲ၊ ပူေဇားပျဲ သို႔မဟုတး လႊမး့ဆျတးသတိရဖျယးတို႔တျငး ကေလ့မ္ာ့ပါဝငး်ခငး့
သညး သူတို႔အာ့ ဘာ်ဖစးေနေၾကာငး့ကိစၥ၏ အစိတးအပိုငး့တစးရပးအ်ဖစး ခဵစာ့ေစရနးအချငးံအလမး့ေပ့ပါသညး။ သူတို႔၏
အသကးအရျယးကိုမူတညး၍ သူတို႔အာ့ ေသဆဵု့သူအေၾကာငး့ သူတို႔အတျကးအေရ့ႀကီ့သညးံ တစးခုခုကို်ပသေသာ
ပဵုေပ့ေ်ပာရနး သို႔မဟုတး ရုပးပဵုေပ့ဆျဲရနး အချငးံအလမး့ကို ေပ့ႏိုငးပါသညး။ ဆုေတာငး့ပျဲေၾကားညာ လကးကမး့စာေစာငး
သို႔မဟုတး အမြတးရဖျယးတစးမ္ဳိ့မ္ဳိ့ ေဝခိုငး့သညးံ ရို့ရို့ရြငး့ရြငး့အလုပးတာဝနးပငးလြ္ငး သူတို႔အာ့ပါဝငးပတးသကးရနး
လဵုေလာကးႏိုးငးပါသညး။
မညးသညးံပါဝငးမႈ၏ အေရ့ႀကီ့ဆဵု့အပိုငး့မြာ သူတို႔ေမ့ေသာေမ့ချနး့မ္ာ့ကို ရို့သာ့စျာႏြငးံ အသကးအရျယးႏြငးံ လႈိကးေလ္ာ
ညီေထျသညးံ အေ်ဖမ္ာ့ကိုေ်ဖမညးံလူႀကီ့တစးေယာကးရြိေနေစ်ခငး့်ဖစးသညး။ ဤလူႀကီ့သညး သူတို႔အာ့ ဘာ်ဖစးေနသညး၊
အဘယးေၾကာငးံ်ဖစးေနသညး၊ လူမ္ာ့လုပးေနသညးံ အရာအမ္ဳိ့မ္ဴိ့၏ အဓိပၸါယးသညးဘာ်ဖစးသညး တို႔ကိုရြငး့်ပေပ့ရနး
လိုအပးသညး၊ ဤလူႀကီ့သညး ယဵုၾကညးရသညးံ မိသာ့စုဝငး သို႔မဟုတး သူငယးခ္ငး့ တစးဦ့်ဖစးေကာငး့ ်ဖစးႏိုငးသညး။
အကယး၍သငးသညး ဤအသုဘအခမး့အနာ့မ္ာ့ တစးခုခုတျငး ကေလ့မ္ာ့ကို ပါဝငးေစခ္ငးၿပီ့ ကေလ့မ္ာ့အတျကး
ေထာကးကူမညးံလူႀကီ့ ်ဖစးလိမးံမညးမဟုတးဟု ခဵစာ့ရလြ္ငး သကးေသာငးံသကးသာ်ဖစးမညးံ အ်ခာ့လူႀကီ့တစးေယာကးႏြငးံ
စီစဥးပါ သို႔မဟုတး ဤကိစၥကို အသုဘဦ့ေဆာငးလူႀကီ့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ပါ။

လာမညးံ ရကးသတၱပ တးမ ္ာ့တျငအေထာကး
း
အ ပံဵ
အေထာကးအ ပဵဝနး
ံ ေ ဆာငးမ ႈမ ္ာ့
ေအာကးတျငးစာရငး့်ပဳထာ့သညးမြာ ခ္စးခငးရသူ ေသဆဵု့ၿပီ့ေနာကး တစးဦ့ခ္ငး့ပုဂၢိဳလးအာ့ အေထာကးအပဵံေပ့မညးံ၊ သငးံ
ပူေဆျ့မႈကို နာ့ေထာငးၿပီ့ အကူအညီေပ့မညးံ အဖျဲ႕အစညး့အခ္ဳိ႕၏ ဆကးသျယးရမညးံ အေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့
်ဖစးပါသညး။

NALAG (VIC)
ဆဵု့ရႈဵ့မႈႏ ြင းံပူေ ဆျ့မႈအ တျကတစး
း
ႏ ိုင းင ဵလဵု့ဆိုင းရ ာအသငး့အဖျဲ႔
NALAG သညး သငးံေဒသရြိ ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့သူမ္ာ့၏ ဆကးသျယးရမညးံအေသ့စိတးအခ္ကးအလကးမ္ာ့ကို
ေပ့အပးႏိုငးပါသညး။

ဖုနး့ 1800 100 023 (အခမဲံ ေခၚႏိုငးသညး)
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www.nalagvic.org.au
ပူေ ဆျ့မႈ ဖုန း့လိုင း့
24 နာရီ ကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ့မႈ တယးလီဖုနး့ ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့်ခငး့ ဝနးေဆာငးမႈ (ေန႔လညး 12 နာရီ -- ေန႔ခငး့ 3
နာရီ)

ဖုနး့ 03 9935 7400

www.griefline.org.au
ပူေ ဆျ့မႈႏ ြင းံကျယးလျန းဆဵု့ရႈဵ့မႈအ တျကၾသစေၾတ့လ္နး
း
့စငးတာ
ကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ့မႈ ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာ့ေပ့်ခငး့ ဝနးေဆာငးမႈ

ဖုနး့ 03 9265 2100
ဖုနး့ 1800 642 066 (အခမဲံ ေခၚႏိုငးသညး)

www.grief.org.au
လမး့ စိတးဒ ဏးသငးံအေထာကးအ ပဵအဖျ
ံ
ဲ႕
ကျယးလျနးဆဵု့ရႈဵ့မႈ အေထာကးအပဵံ အုပးစု
ဖုနး့ 1300 367 797 (အခမဲံ ေခၚႏိုငးသညး)

အေရြ႕ပိုင း့ေဒသအသိုင း့အဝိုင း့က္နး့မာေရ့ စငးတာမ္ာ့
အဖို့အခ အနညး့အက္ဥး့်ဖငးံ ေဆျ့ေႏျ့ႏြစးသိမးံကုစာေပ့်ခငး့ ကို်ပဳလုပးေပ့သညး

Inner East အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ စငးတာ
ဖုနး့ (03) 9818 6703

www.iechs.org.au
Eastern Access အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ (EACH)
ဖုနး့ (03) 9879 3933

www.each.com.au
Knox အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈ
ဖုနး့ 03 9757 6200

www.kchs.org.au
Monash Link အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈ
ဖုနး့ 1300 552 509

www.monashlink.org.au
Inspiro အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈ
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ဖုနး့ (03) 9738 8801 (Lilydale)

www.inspiro.org.au
Whitehorse အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ စငးတာ
ဖုနး့ 03 9890 2220

www.wchs.org.au
Yarra Valley အသိုငး့အဝိုငး့ က္နး့မာေရ့ ဝနးေဆာငးမႈ
ဖုနး့ 1300 130 381

www.easternhealth.org.au/yarra/yvchs

ေရာဂါကျ္မး့ေနသူ ေစာငးံေ ရြာကးေ ရ့အဖျဲ႔အ စညး့၊စိတးပ ညာရြင း၊လူမ ႈေ ရ့ရာဝနးထမး့မ္ာ့
ႏြင းံေ ဆျ့ေႏျ့ႏြစ းသိမ းံကုစ ာ့ေပ့သူမ ္ာ့
သငးံေဒသ တယးလီဖုနး့ လမး့ညျနးကို ရညးညျနး့ပါ သို႔မဟုတး

Eastern Health ဝနးထမး့ႏြငးံ ေဆျ့ေႏျ့ပါ
သနာ့ကရုဏာသူင ယးခ ္ငး့မ္ာ့- ကျယးလျန းဆဵု့ရႈဵ့ မိဘမ္ာ့ စငးတာ
မညးသညးံအေၾကာငး့ရငး့မဆို၊ မညးသညးံအသကးအရျယးတျငးမဆို ေသဆဵု့သျာ့ေသာ သာ့ သို႔မဟုတး သမီ့ အတျကး
ပူေဆျ့ေနရေသာ မိဘမ္ာ့အတျကး

ဖုနး့ (03) 9888 4944 or 1800 641 091(အခမဲံ ေခၚႏိုငးသညး)

www.compassionatefriendsvictoria.org.au
SANDS: အေသေမျ့ဖျာ့မႈႏြငးံ ႏို႔စို႔အရျယးေသဆဵု့မႈ
အေထာကးအ ပဵံ (ဗစးတို့ရီ့ယာ့)
ရငးေသျ့ငယးႏို႔စို႔အရျယး ကေလ့ေသဆဵု့မႈေၾကာငးံ ထိခိုကးခဵရေသာသူမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမႈ

ဖုနး့ 1300 072 637

www.sandsvic.org.au
SIDS ႏြငးံ ကေလ့မ္ာ့ဗစးတို့ရီ့ယာ့
ဖုနး့- 1300 308 307

www.sidsandkidsvic.org
ရငးေ သျ့ငယးရုတးတရကး ေသဆဵု့မႈ ေဖာငးေ ဒ့ရြင း့
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ရုတးတရကးႏြငးံ မေမြ္ားလငးံဘဲ ေသဆဵု့မႈေၾကာငးံ ထိခိုကးခဵရသူမ္ာ့အတျကး ဝနးေဆာငးမႈ

ဖုနး့ 03 9822 9611
သို႔မဟုတး ဖုနး့ 1300 308 307 (အခမဲံ ေခၚႏိုငးသညး)
ကငးဆာ ေကာငးစ ီ ဗစးတို့ရီ့ယာ့
ဖုနး့ 13 11 20

www.cancervic.org.au

ပိုမိုသိရြိလိုေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့အတျကး ေက့္ဇူ့်ပဳ၍ အေရြ႕ပိုးငး့ က္နး့မာေရ့ ဌာနမ္ာ့ရြိ လူမႈေရ့ရာ လုပးငနး့ ဌာန
ကိုဆကးသျယးပါ -

အေထာကးကူ်ပဳပစၥည း့မ္ာ့ရရြိႏ ိုင းမ ႈ
သငးံဘာသာစကာ့်ဖငးံ ရရြိႏိုငးေသာ အရာပစၥညး့အသစးတစးခုခု ကိုအႀကဵ်ပဳေပ့ရနးအတျကး Eastern Health
ဝနးထမး့မ္ာ့ႏြငးံ ေ်ပာဆိုပါ။

မြတးစ ုမ ္ာ့
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