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SUPPORTING CARERS

Burmese



လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အသက္ႀကီးရင့္လာၿပီးေနာက္ အပိုေဆာင္း အေထာက္အပံ့ 
လိုအပ္လာလွ်င္ ထိုသူအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရာတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ၌ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ 
ခက္ခဲေစႏိုင္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦး၏ အေရးႀကီးဆံုးေသာ အပိုင္းက႑မ်ားအနက္ 
တစ္ခုမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဂ႐ုုစိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း 
အေပါင္းအေဖာ္ လိုအပ္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း အႀကံဉာဏ္ လိုအပ္ပါသည္။ 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း အေထာက္အပံ့ လိုအပ္ပါသည္။

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္း၏ သေဘာတရားကို 
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ နားလည္သေဘာေပါက္ရာ၌ အေထာက္အကူျပဳရန္လည္းေကာင္း၊ သင့္အေနႏွင့္ 
လိုအပ္လာေသာအခါ၌ အေပါင္းအေဖာ္၊ အႀကံဉာဏ္၊ အေထာက္အပံ့ ႏွင့္ အကူအညီတို႔ကို မည္ကဲ့သို႔ 
႐ွာေဖြေတြ႕ႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ဤစာေစာင္ငယ္အား ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤစာေစာင္ငယ္၌ တိုနီ (Tony)အား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေနသူ မာရီယာ (Maria)၏ အေၾကာင္းကို 
ေဖာ္ျပထားပါသည္။ မာရီယာက သူမကို္ယ္သူမ ဂ႐ုစုိက္ႏိုင္ၿပီး တိုနီအား ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ  
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦးျဖစ္လာေရးအတြက္ သူမအေနႏွင့္ အေပါင္းအေဖာ္၊ အႀကံဉာဏ္ ႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့တို႔အား မည္ကဲ့သို႔ ႐ွာေဖြႏိုင္မည္ကို ေတြ႕ျမင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔က ၎တို႔၏ ဘဝခရီးကို 
လုိက္လံၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္သည္။

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူဆိုသူမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ 
မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ကူညီေပးသူ သို႔မဟုတ္ ပံ့ပိုးေပးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ 
အကူအညီလိုအပ္ေနသူမွာ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ လူအို၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေသာ လူႀကီး သို႔မဟုတ္ 
ကေလးငယ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ကာလၾကာ နာမက်န္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ 
ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ နာလန္ထ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမွာ မည္သည့္အသက္အ႐ြယ္မဆို၊ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမဆို 
သို႔မဟုတ္ ဘာသာတရားေနာက္ခံမဆို ႐ိွႏိုင္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔က 
ကၽြႏု္ပ္တို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းမွာ အလြန္သဘာဝက်ေသာကိစၥတစ္ရပ္ပါသည္။

ဤမွီျငမ္းစာေစာင္ကို ေရးသားျပဳစုရာ၌ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားက ပါဝင္ကူညီၾကသည့္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနႏွင့္ 
သူတို႔အား ေက်းဇူးတင္လိုပါသည္။  ဤစာေစာင္ငယ္၌ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ေဖာ္ျပထားေသာ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားသည္ 
MCCI ၏ Carers Support Program (ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရး အစီအစဥ)္ တြင္ 
ပါဝင္ၾကသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ပံုရိပ္မ်ားမွာ ပံုေဆာင္ျခင္းအတြက္သက္သက္ျဖစ္ပါသည္။

အသက္ ၆၅ ႏွစ ္သို႔မဟုတ္ ၎ထက္ပိုႀကီးသူ 
တစ္ဦးတစ္ေယာက္အား သင္ ကူညီေစာင္မေနသလား



ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း အေပါင္းအေဖာ္ လိုအပ္သည ္    7

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း အႀကံဉာဏ္ လိုအပ္သည္   11

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း အေထာက္အပံ့ လိုအပ္သည ္  17

မာတိကာ
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မာရီယာ၏ ဘဝခရီး

မာရီယာ ႏွင့္ တိုနီ

Carer Gateway / Carers NSW အား 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ 
အႀကံဉာဏ္

၃

မာရီယာသည္ ေဒသခ ံ

Carers Support Group 

(ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕)ကို စတင္ 

တက္ေရာက္သည္ 

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ 
အေပါင္းအေဖာ္

၂

My Aged Care ကို 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း 
လိုအပ္သည္မွာ 
အေထာက္အပံ့

၄

မာရီယာသည္ သူမ၏ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာ္႐ိွေသာ 
ခင္ပြန္းအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သည္

၁
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူ
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မာရီယာ ႏွင့္ တိုနီ တို႔သည္ 
အသက္ႀကီးရင့္လာေနၿပီျဖစ္ေသာ 

စံုတြဲတစ္ခုျဖစ္သည္

တိုနီ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် 
သူသည္ အကူအညီ 
ပိုၿပီးလိုအပ္လာသည္

မာရီယာ သည္ သူ႔အား အိပ္ယာဝင္ရာ၌ ႏွင့္ 
ထရာ၌ ကူေပးသည္

ေရခ်ိဳးခန္းထဲ၌ သူ႔အား 
ကူရသည္

ထမင္းခ်က္သည္

သူ႔အား ဆရာဝန္ထံ
ေခၚသြားရသည္

မာရီယာ သည္ တိုနီ အား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ ႏွစ္ၿခိဳက္သည္၊ သို႔ေသာ္ ပင္ပန္းလာေနၿပီျဖစ္သည္

သူမကိုယ္အတြက္သူမ အားလပ္ခ်ိန္ မ႐ိွသေလာက္ျဖစ္ေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ၌  

အထီးက်န္ေနသည္ဟု ခံစားရသည္ 

မာရီယာ ႏွင့္ တိုနီ
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71ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း
အေပါင္းအေဖာ ္လိုအပ္သည ္
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ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူဆိုသူမွာ အကူအညီလိုအပ္ေနေသာ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ကူညီပံ့ပိုးေပးသူ မာရီယာကဲ့သို႔ 

ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ အကူအညီလိုအပ္ေနသူမွာ ခ်ိနဲ႔ေနေသာ လူအို၊ မသန္မစြမ္းျဖစ္ေနေသာ လူႀကီး သို႔မဟုတ္ ကေလးငယ္၊ သို႔တည္းမဟုတ္ နာတာ႐ွည္ 

နာမက်န္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ သို႔မဟုတ္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရၿပီးေနာက္ နာလန္ထေနသူ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူဆိုသူမွာ 

လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အား ေန႔စဥ္၊ တစ္ပတ္တြင္ နာရီေပါင္းအနည္းငယ္ သို႔မဟုတ္ တစ္ေန႔လံုးအတြက္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေနေသာ မိဘ၊ အျခား 

ေဆြမ်ဳိး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြ တစ္ဦးဦးျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားသည္ အသက္အ႐ြယ္မေ႐ြး၊ ယဥ္ေက်းမႈေနာက္ခံမေ႐ြး သို႔မဟုတ္ 

ဘာသာေရးေနာက္ခံမေ႐ြး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

မာရီယာ၏ ဘဝခရီး

မာရီယာ ႏွင့္ တိုနီ

Carer Gateway / Carers NSW အား 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ 
 အႀကံဉာဏ္

၃

မာရီယာသည္ ေဒသခံ 
Carers Support Group ကို စတင္ 

တက္ေရာက္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း 
လိုအပ္သည္မွာ
အေပါင္းအေဖာ္

၂

My Aged Care ကို 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း 
လိုအပ္သည္မွာ 
အေထာက္အပံ့

၄

မာရီယာသည္ သူမ၏ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာ္႐ိွေသာ 
ခင္ပြန္းအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူ

၁
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သင္ ပင္ပန္းေန၍၊ အထီးက်န္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈျဖစ္ေနသည္ဟု ခံစားေနရသလား သို႔မဟုတ္ လူမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာဆက္ဆံလိုစိတ္သာ ႐ိွသလား 
မာရီယာ သည္ ၎တို႔အားလံုးကို ခံစားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ သူမသည္ အကူအညီေတာင္းခံရန္ စဥ္းစားေနၿပီး၊ ေဒသခံ Carers Support Group 
၌ အဖြဲ႕ဝင္ရန္ ဆံုးျဖတ္သည္။

အဖြဲ႕မ်ားသည္ သင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဝမွ်တင္ျ႔ပရန္အတြက္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳေသာ 

ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္အား ေဝဖန္ပိုင္းျခားမည္ မဟုတ္ဘဲ သင့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို

အတြင္းေရးအျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားပါလိမ့္မည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း
အေပါင္းအေဖာ္ လိုအပ္သည္

CARER SUPPORT GROUP 

(ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား 
ေထာက္ပံ့ေရး အဖြဲ႕)

၁

၂

၃

၄

၅

၆

သင့္ဘာသာစကားကို ေျပာဆိုတတ္ေသာ 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ား႐ိွသည္

ေဘးကင္းၿပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ
ေနရာရာျဖစ္သည္

အခ်က္အလက္မ်ားကို 
ရ႐ိွပါ

ရင္းျမစ္မ်ားကို 
ရယူလမ္း႐ိွသည္

အလားတူအေတြ႕အႀကံဳ႐ိွၾကေသာ
အျခားသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပါ

ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးပါ
သို႔မဟုတ္ 

နားေထာင္႐ံုသာ 
နားေထာင္ပါ

အကူအညီ ရယူပါ

ေပ်ာ္႐ႊင္၍ အပန္းေျဖမႈကို ရယူပါ 

၇

၈
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112ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း
အႀကံဉာဏ္ လိုအပ္သည္
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အႀကံဉာဏ္ယူရာ၌ ဘယ္ကေန ဘယ္လို စရမွန္းမသိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မခ်င့္မရဲျဖစ္စရာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ Carers Support Group ၌ 
မာရီယာသည္ အလားတူ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနၾကရေသာ အျခားၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား ေတြ႕ဆံုၿပီး သူတို႔၏ 
အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ေလ့လာသိ႐ိွရသည္။ 

အႀကံဉာဏ္

မာရီယာ ႏွင့္ တိုနီ

မာရီယာသည္ ေဒသခံ 
Carers Support Group ကို စတင္ 

တက္ေရာက္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ
အေပါင္းအေဖာ္

၂

My Aged Care ကို 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ
အေထာက္အပံ့

၄

မာရီယာသည္ သူမ၏ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာ္႐ိွေသာ 
ခင္ပြန္းအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သည္။

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူ

၁

Carer Gateway / Carers NSW အား 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ 
 အႀကံဉာဏ္

၃
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ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း 
အႀကံဉာဏ္ လိုအပ္သည္

ေမးျမန္းရမည့္ ေမးခြန္းမ်ား
• ကၽြႏု္ပ္၏အရပ္ေဒသ၌ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ား မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရ႐ိွႏိုင္သလဲ။

• ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားက ဘာလဲ။

• ကၽြႏု္ပ္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အတတ္ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ မည္ကဲ့သို႔ စကားေျပာရမည္လဲ။

• ကၽြႏု္ပ္ ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ရႏိုင္မလား။

• ကၽြႏု္ပ္ ကိုယ့္အတြက္ကိုယ္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ထုတ္ႏိုင္မလား။ 

• ကၽြႏု္ပ္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံဉာဏ္ကို ဘယ္မွာ ရႏိုင္မလဲ။

အျခားၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားက မာရီယာ အေနႏွင့္ Carer Gateway ႏွင့္ Carers NSW တို႔အား ဆက္သြယ္ရန္ 
အႀကံျပဳၾကသည္။ ယင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအေနႏွင့္ ရ႐ိွႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း ႏွင့္ 
အေထာက္အပံ့မ်ားအေၾကာင္းတို႔ကို သူမအား ေျပာျပႏိုင္သည္။ မာရီယာ သည္  ရင္းျမစ္မ်ားကို သူမ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ ရ႐ိွႏိုင္ျခင္းအေပၚ 
စိတ္သက္သာရသြားသည္။ Translating and Interpreting Service (TIS) (ဘာသာျပန္ ႏွင့္ စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း)အား 
အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သူမအေနႏွင့္ သူမ၏ ဘာသာစကားျဖင့္ စကားစျမည္ေျပာဆိုႏိုင္သည္။

မာရီယာ CARER GATEWAY ကို ဆက္သြယ္သည္
၁၈၀၀ ၄၂၂ ၇၃၇ သို႔ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္

တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ / နံနက္ ၈ နာရီမွ 
ညေန ၆ နာရီအထိ

ဝက္ဘ္ဆိုက္။ www.carergateway.gov.au

မာရီယာ CARER NSW ကို ဆက္သြယ္သည္
၁၈၀၀ ၂၄၂ ၆၃၆ သို႔ အခမဲ့ ဖုန္းေခၚႏိုင္သည္

 တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထ ိ/ နံနက္ ၉ နာရီမွ 
ညေန ၅ နာရီအထိ 

ဝက္ဘ္ဆိုက္။ www.carersnsw.org.au

ကၽြႏု္ပ္အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မေျပာတတ္လွ်င္ေကာ။ 
Translating and Interpreting Service အား ဖုန္းဆက္ပါ
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ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွစ္သိမ့္ေပးမႈ

မာရီယာသည္ တိုနီ ႏွင့္ သူမတို႔အတြက္ အၿမဲပင္ ပူပန္ေသာကေရာက္ေနသည္။ သူမ အသက္လည္း ႀကီးရင့္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ 
သူမ ပိုပိုၿပီး ပင္ပန္းလာေနျခင္းကို သူမ၏ မိသားစုထံမွ ဖုံးကြယ္ထားရန္ ႀကိဳးစားေနၿပီး သူတို႔အား စိတ္မပူပန္ေစလိုေပ။ သူမအေနႏွင့္ 
ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား နားလည္ေသာ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွစ္သိမ့္ေပးသူတစ္ဦးႏွင့္ စကားေျပာလွ်င္ အက်ိဳး႐ိွႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္ဟု 
မာရီယာ၏ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအဖြဲ႕က အႀကံျပဳသည္။

ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွစ္သိမ့္ေပးသူ၏အလုပ္မွာ ေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈကင္းမဲ့စြာ စကားနားေထာင္ၿပီး ျပႆနာအခက္အခဲမ်ားအား မည္ကဲ့သို႔ 
ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းရမည္ကို သင့္အား လမ္းညႊန္ေပးသည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွစ္သိမ့္ေပးသူက သင့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ပိုသိေလ၊ သင့္အား 
ကူညီရန္ ပိုလြယ္ကူေလျဖစ္သည္။ 

အတြင္းေရးအျဖစ္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားမည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွစ္သိမ့္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သင္၏ 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အပိုင္းက႑တြင္ အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။

စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါ

၁

ႏိုင္နင္းမႈဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား 
တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါ

၂

ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားအား
ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ကိုင္တြယ္ပါ 

၃

ဆက္ဆံမႈမ်ားအား တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါ

၄

My Aged Care ၁၈၀၀ ၂၀၀ ၄၂၂ အား ဆက္သြယ္ပါ

နားေထာင္ျခင္းအတြက္ 
ေက်းဇူးတင္ပါသည္
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တိုနီ ထံ၌ စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါ ႐ိွေကာင္း႐ိွမည္ဟု မာရီယာက စိတ္ပူေနသည္။ သူ၏ ျပဳမူက်င့္ႀကံပံု ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္သည္။ 
တိုနီ၏မွတ္ဉာဏ္ ပိုပိုဆိုးလာေနၿပီး ပိုပိုၿပီး အလြယ္တကူ စိတ္႐ႈပ္ေထြးတတ္ကာ၊ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ပိုၿပီး သုန္မႈန္ေနတတ္သည္။ တိုနီ 
အေနႏွင့္ အနာဂတ္တြင္ လိုလိုမယ္မယ္ အကူအညီ ပိုၿပီးလိုအပ္လာခဲ့လွ်င္၊  မာရီယာက အသင့္ျပင္ထားလိုသည္။ 

• သင္၏ မိသားစုဆရာဝန္ႏွင့္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးပါ
• National Dementia Helpline (တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါဆိုင္ရာ ကူညီေရးဖုန္းလိုင္း) ၁၈၀၀ ၁၀၀ ၅၀၀  ကို ဖုန္းဆက္ပါ

စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါဆိုသည္မွာ ဘာလ ဲစိတ္ယိုယြင္းေရာဂါဆိုသည္မွာ ဦးေႏွာက္ကို ထိခိုက္ေစေသာ ေရာဂါလကၡဏာစု၏ 
ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎မွာ မူမမွန္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚရသည္။ စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါ၌ ကြဲျပားျခားနားေသာ  ပံုစံအမ်ိဳးအစားေပါင္း 
အေျမာက္အျမား႐ိွၿပီး၊ ယင္းတစ္ခုစီ၌ အေၾကာင္းခံတစ္ခုစီ႐ိွသည္။ စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါသည္ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ၊ ျပဳမူက်င့္ႀကံမႈ 
ႏွင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအား လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းတို႔အေပၚ ထိခိုက္မႈ႐ိွသည္။ (Alzheimer’s Australia ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ 
အႀကိဳဇရာေရာဂါဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း)

စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါသည္ မည္သူ၌မဆိုျဖစ္ႏိုင္သည္၊ သို႔ေသာ္ ၎သည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ပိုျဖစ္တတ္သည္။

တိုနီ အိမ္၌လိမ့္က်ၿပီးေနာက္ ေဆး႐ံုတက္၍ နာလံထေနစဥ္က မာရီယာသည္ သူနာျပဳမ်ားအား တိုနီကို သူမဘာသာ တစ္ေယာက္တည္း 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ စိတ္ပူေနေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ Aged Care Assessment Team (သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ 
အကဲျဖတ္စိစစ္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္း) က တိုနီကို စိစစ္ေပးၿပီး သူေဆး႐ံုကဆင္းသည့္အခါတြင္ အကူးအေျပာင္းကာလဆိုင္ရာ  
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးခံခြင့္႐ိွသည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်လိုက္သည္။ 

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္းဆိုသည္မွာ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား ေဆး႐ံုကဆင္းၿပီးေနာက္ 
နာလံထူလာေစရန္ ကမ္းလွမ္းေပးေသာ ေရတိုကာလအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ပါသည္။  ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ေဆး႐ံု၌႐ိွေနစဥ္ 
Aged Care Assessment Team (ACAT) က ထိုသူအား မျဖစ္မေန စိစစ္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကုိ ေဆး႐ံု၊ က်န္းမာေရး 
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရးဌာန သို႔မဟုတ္ လူေနအိမ္ရာ၌ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေရးဌာနမ်ားတြင္ ရ႐ိွႏိုင္ပါသည္။ ယင္းဝန္ေဆာင္မႈကို 
၁၂ ပတ္ၾကာအထိ ရ႐ိွႏိုင္ၿပီး၊ ၁၈ ပတ္ၾကာကာလအထိ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ 

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာအစီအစဥ္၌ ေအာက္ပါတို႔ ပါဝင္သည္။ 

• ႐ူပကုထံုး (ေလ့က်င့္ခန္း၊ ေ႐ြ႕လ်ားႏိုင္မႈ၊ ခြန္အား ႏွင့္ ဟန္ခ်က)္ ႏွင့္ ေျခဖဝါးကုထံုး (ေျခေထာက္ကိ ုျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး) ကဲ့သို႔ေသာ 
အဆင့္နိမ့္ ကုထံုး

• လူမႈဖူလံုေရး ဝန္ထမ္းအား ရယူႏိုင္သည္
• ဒဏ္ရာကို ျပဳစုကုသေပးျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ေဆးခန္းဆိုင္ရာ ျပဳစုကုသမႈအတြက္ သူနာျပဳအေထာက္အပံ့
• တစ္ကိုယ္ေရ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသည္

စိတ္ယိုယြင္းေရာဂါ

အကူးအေျပာင္းကာလတြင္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးျခင္း
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173ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း
အေထာက္အပံ ့လိုအပ္သည္
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မာရီယာ၏ ဘဝခရီး

မာရီယာ ႏွင့္ တိုနီ

မာရီယာသည္ ေဒသခ ံ

Carers Support Group ကို စတင္ 
တက္ေရာက္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ
အေပါင္းအေဖာ္

၂

My Aged Care ကို 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း 
လိုအပ္သည္မွာ
အေထာက္အပံ့

၄

မာရီယာသည္ သူမ၏ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ေက်ာ္႐ိွေသာ 
ခင္ပြန္းအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သည္။

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူ

၁

Carer Gateway / Carers NSW အား 
ဆက္သြယ္သည္

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ
အႀကံဉာဏ္

၃
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မာရီယာသည္ အကူအညီအခ်ိဳ႕ ရယူရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို သူမ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ ပိုၿပီးလြယ္ကူေစရန္ 
အပိုေဆာင္း အေထာက္အပံ့ အနည္းငယ္သာ လိုအပ္သည္။ မိမိကိုယ္မိမိ ဂ႐ုစိုက္ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားသည္ ပိုေကာင္းသည့္  
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူမသိသည္။ သူမသည္ ၎ကို သူမ ႏွင့္ တိုနီအတြက္ လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ မာရီယာသည္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူရန ္My Aged Care ကိ ုဆက္သြယ္ရသည္။

MY AGED CARE ႏွင့္အတူ မာရီယာ၏ ဘဝခရီး 

My Aged Care သည္ ၆၅ ႏွစ္အထက္႐ိွသူမ်ားႏွင့္ ၎တို႔အား

 ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကးရေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအားလံုးကို

ေစာင့္ၾကည့္ေပးေသာ ဝင္ေပါက္ျဖစ္သည္။

* ၁၈၀၀ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ ေျမသြယ္လိုင္းမ်ားမွ ဆက္ေခၚလွ်င္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ၾသစေၾတးလ်ား မိုဘုိင္းဖုန္းကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ 

ယခုအခါ၌ ၁၈၀၀ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကုိ အခမဲ့ေခၚခြင့္ေပးသည္။  သင္၏ မိုဘိုင္းဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ၌ စံုစမ္းေမးျမန္းပါ။

မာရီယာသည္ အကူအညီရရန ္My Aged Care ကို 
ဆက္သြယ္သည္။ 

အခမဲ့ေခၚဖုန္း
၁၈၀၀ ၂၀၀ ၄၂၂
www.myagedcare.gov.au

My Aged Care

ရထိုက္ခြင့္ ႏွင့္
စိစစ္ေပးျခင္း

သင့္အဖြဲ႕အစည္းကို 
ေ႐ြးခ်ယ္ပါ

ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေပးေသာ အေထာက္အပံ့
သင့္အေျခအေနကုိ ႐ွင္းျပရန္  

My Aged Care အား ဆက္သြယ္ပါ

My Aged Care သည္ သင့္အေျခအေနကို 
နားလည္ရန္ ႀကိဳးစားလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ 

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ လႊဲအပ္ေပးႏိုင္ဖြယ္႐ွိမည္။  
သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းကို 

ပိုၿပီးသိ႐ွိရန္အတြက္ စိစစ္ေပးသူက သင့္အိမ္သုိ႔ 
လာရန္ လိုအပ္ႏိုင္ဖြယ္႐ွိမည္။

သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းကို 
သင္ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးသည့္တစ္ၿပိဳင္နက္ 

စိစစ္သူက လႊဲအပ္ေပးလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ 
ေနာက္တစ္ဆင့္အတြက္ ကူညီေပးလိမ့္မည္။ 

RAS (Regional Assessment Service) (အရပ္ေဒသ 

စိစစ္ေရး အဖြဲ႕အစည္း) သို႔မဟုတ ္ACAT (Aged 

Care Assessment Team) မွ အကဲျဖတ္စိစစ္သူက 

ရ႐ွိႏိုင္ေသာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို 
သင့္အားေျပာျပမည္။

ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူက သင္ရ႐ွိမည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးရန္ 

သင့္အား ဆက္သြယ္လိမ့္မည္။   Home Care Package 

(အိမ္၌ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ အစီအစဥ)္ 

သို႔မဟုတ ္Residential Respite (အနားေပးျခင္း 
အစီအစဥ္) အတြက္ သင္ေ႐ြးခ်ယ္လိုရာ 

ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္းကို သင္ကိုယ္တိုင္ 
႐ွာေဖြရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 
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အနားယူျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား
တစ္ခါတစ္ရံ၌ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ား အနားယူရန္လိုအပ္သည္။ အနားေယူျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားသည္ မာရီယာ 
ႏွင့္ တိုနီတို႔အား အက်ဳိးျပဳႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။

အနားယူရန္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဘာလဲ

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားသည္ သူတို႔ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေနရသူအား ထားရစ္ခဲ့ရလွ်င္ 

ရံဖန္ရံခါ၌ စိတ္ပူပန္ၾကေလ့႐ိွသည္။ အနားေပးျခင္းသည္ ကာလတိုအတြက္သာျဖစ္ၿပီး  

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတစ္ဦးအေနႏွင့္ သင္သည္ ပံုမွန္အနားယူရန္ အေရးႀကီးဖြယ္႐ိွမည္။

COMMONWEALTH RESPITE ႏွင့္
CARELINK CENTRE

၁၈၀၀ ၀၅၂ ၂၂၂

အေရးေပၚ အနားေပးျခင္း
(႐ံုးခ်ိန္ျပင္ပ) 

၁၈၀၀ ၀၅၉ ၀၅၉

အေရးေပၚ အကယ္၍ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူက နာမက်န္းျဖစ္သြားၿပီး သို႔မဟုတ္ ေဆး႐ံုတက္ရၿပီး မၾကည့္႐ႈႏိုင္ 
မေစာင့္ေ႐ွာက္ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ ဘာျဖစ္မလဲ။ 
မိသားစုအတြင္း ေသေရးရွင္ေရးကိစၥ သို႔မဟုတ္ ေသဆံုးမႈျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူက 
တျခားတစ္ေနရာမွာ႐ိွရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါက ဘာျဖစ္မလဲ။  

• ဌာနအေျချပဳ အနားေပးျခင္း လူမ်ား ေတြ႕ဆံုၾက၍ ေရာေႏွာဆက္ဆံၾကရန ္Carers Support Groups ကဲ့သို႔ေသာ အခမ္းအနားမ်ားႏွင့့္္ 
လႈပ္႐ွားမႈမ်ားကို လူမႈအဖဲြ႕အစည္းဌာနမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖဲြ႕အစည္းမ်ားက စီစဥ္ေပးသည္။ 

• ေနအိမ္တစ္ခု၌ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးေသာ အနားေပးျခင္း ေနအိမ္တစ္ခု၌ ေခတၱခဏအတြက္ ေနထိုင္ျခင္း

• ေခတၱခဏ အနားေပးျခင္း - တစ္ေန႔တြင္ နာရီေပါင္းအနည္းငယ ္ေနအိမ္၌ အနားေပးသူမ်ား ႏွင့္ ေန႔ပိုင္းဌာနမ်ားက 
ကမ္းလွမ္းေပးသည္။

• ကာလၾကာ အနားေပးျခင္း - တစ္ေန႔လံုး၊ ညပိုင္း၊ စေနႏွင့္တနဂၤေႏြ သို႔မဟုတ္ အပတ္မ်ား ေန႔ပိုင္းဌာနမ်ား၊ တစ္ညလံုးေန 
အိမ္ငယ္မ်ား ႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားက ကမ္းလွမ္းေပးသည္။

• ေနအိမ္သုိ႔လာေရာက္၍ အနားေပးျခင္း ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးမည့္ ဝန္ထမ္းက အိမ္သို႔လာေရာက္၍ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ေပးသည္ 
သို႔မဟုတ္ ျပင္ပသို႔အလည္အပတ္ထြက္ရန္ စီစဥ္ေပးႏိုင္ဖြယ္႐ိွမည္။ ေနအိမ္သို႔လာေရာက္၍ အနားေပးျခင္းသည္ 
တစ္ညလံုးအတြက္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။
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အနားယူျခင္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း
ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် ဘဝသည္ ျမန္ဆန္စြာေျပာင္းလဲႏိုင္သည္။ မာရီယာသည္ တိုနီ ႏွင့္ သူမအတြက္ 
ပူပန္ေသာကေရာက္ေနသည္။ ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္းအားျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစႏိုင္သည္။ ေမ့ေလ်ာ့ရန္လြယ္ကူသည္ သို႔ေသာ္ 
အသင့္ျပင္၍ ႀကိဳတင္စီစဥ္ရန္ အခ်ိန္ထုတ္ျခင္းမွာ အေရးႀကီးလွသည္။

ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရန္ 
ႀကိဳတင္စီစဥ္ျခင္း

 
မည္သည့္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္မႈမ်ိဳး 

ႏွင့္ ေဆးကုသမႈမ်ိဳးကို 
ကၽြႏု္ပ္လိုခ်င္သလဲ။

ေသတမ္းစာ

မည္သူက ကၽြႏု္ပ္၏
အေမြကို လက္ခံရ႐ိွမလဲ

ကို္ယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္စာ

ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္က 
မခ်ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ မည္သူက 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မလဲ။

အၿမဲတမ္းအတြက ္
ကို္ယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္စာ 

ကၽြႏု္ပ္၏ က်န္းမာေရး ႏွင့္ 
ေနထုိင္မႈအစီအမံမ်ားႏွင့္ 

ပတ္သက္သည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္က 
မခ်ႏိုင္ေတာ့လွ်င္ မည္သူက 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မလဲ။
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ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ အေပါင္းအေဖာ္

Illawarra (အစ္လာဝရာ)၌ Carers Support Group မ်ားစြာ႐ိွသည္။ Multicultural Communities Council of Illawarra (MCCI) (အစ္လာဝရာ 
ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေကာင္စ)ီ ကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ဆက္သြယ္ပါ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔က သင့္အား ေဒသခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူမ်ားထံသို႔ လႊဲအပ္ေပးမည္။

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ အႀကံဉာဏ္

ဆက္သြယ္ရမည့္သူမ်ား

MULTICULTURAL COMMUNITIES COUNCIL OF ILLAWARRA

117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500

www.mcci.org.au

၀၂ ၄၂၂၆ ၃၁၄၆

၁၈၀၀ ၄၂၂ ၇၃၇

www.carergateway.gov.au

Carer Gateway 

၁၈၀၀ ၂၄၂ ၆၃၆

www.carersnsw.org.au

Carers NSW

၁၈၀၀ ၂၄၂ ၆၃၆

www.carersaustralia.com.au

National Carer Counselling Program  
(တစ္ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ႏွစ္သိမ့္ေပးေရး အစီအစဥ္) 

၁၈၀၀ ၁၀၀ ၅၀၀
www.fightdementia.org.au/helpline

Alzheimer’s Australia

၁၈၀၀ ၄၂၄ ၀၇၉
www.seniorsrightsservice.org.au

Seniors Rights Service  
(သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအတြက္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း)

၁၈၀၀ ၅၅၀ ၅၅၂

www.agedcarecomplaints.gov.au

Aged Care Complaints Commissioner  
(သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားအား ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ျခင္းအေပၚ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားဆိုင္ရာ မင္းႀကီး)

၀၂ ၄၂၂၉ ၇၅၆၆



23

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္သူတိုင္း လိုအပ္သည္မွာ အေထာက္အပံ့

www.tisnational.gov.au

TRANSLATING AND INTERPRETING SERVICE (TIS)

My Aged Care 

၁၈၀၀ ၂၀၀ ၄၂၂

www.myagedcare.gov.au

၀၂ ၄၂၂၁ ၆၇၇၀

www.islhd.health.nsw.gov.au

၁၈၀၀ ၀၅၂ ၂၂၂

www.carersillawarra.org.au

llawarra Commonwealth Respite and Carelink

၁၈၀၀ ၀၅၂ ၂၂၂ သို႔မဟုတ္

၁၈၀၀ ၀၅၉ ၀၅၉ (႐ံုးခ်ိန္ျပင္ပ)

အေရးေပၚ အနားေပးျခင္းIllawarra Multicultural Health Service  
(အစ္လာဝရာ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႕အစည္း)



ဤစာေစာင္ငယ္အား ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင္ ့ 

Multicultural Communities Council of Illawarra (MCCI) က ေရးသားျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

www.mcci.org.au
ဖုန္း။ ၀၂ ၄၂၂၉ ၇၅၆၆  ဖက္စ္။ ၀၂ ၄၂၂၆ ၃၁၄၆  ဝက္ဘဆိုက္။ www.mcci.org.au

117 Corrimal St., Wollongong NSW 2500


