COVID-19 ရ ောဂါကပ်ရ ေးကကေးအရတောအတွ င်ေး
အလု ပ်သမောေးမ ောေးအတွ က် စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးနှ င်
ရကောင်ေးမွ န်ရ ေး ပပို ေးမှု

စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးနှ င် ရကောင်ေးမွ န်ရ ေးမှ ော အရ ေးကကေးပါသည်။ ကျွနု ပ်
် တို၏ စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးသည်
ကျွနု ်ပ်တို တစ်ဦေးစ၏ အစိ တ်အပို င်ေးဖြစ်သည်။ COVID-19 ရ ောဂါကပ်ရ ေးကကေးနှ င် အဖ ောေး ရဖပောင်ေးလဲ က်မ ောေးသည်
လူ အမ ောေးအဖပောေးအောေး ရအောက်ပါတို စောေးကက န် ဖြစ်ပွောေးရစ ဲ သည် -

•
•

စိ တ်အောေးငယ်ဖ င်ေး

•

စိ တ်အရနှ ောင်အယှ က်ဖြစ်ဖ င်ေး

•

စိ တ်စိုေး ိ မ်ဖ င်ေး

•

စိ တ်ဓါတ်က ဖ င်ေး

•

တစ်သမတ်တည်ေး ရဖပောင်ေးလဲရနသည် အရဖ အရနကို စို ေး ိ မ်ပူပန်ဖ င်ေးနှ င် အ ောမ ောေး

စိ တ်ရှု ပ်ရ ွ ေးဖ င်ေး

ပု မှ န်ဖပန်ရ ောက် န်အတွ က် စိ တ်ဖပင်ေးဖပရနဖ င်ေး။
အမ ောေးစုအတွ က် COVID-19 သည် ကျွနု ်ပ်တို ယ ု ရန ို င် န်နှင် အလု ပ်လုပ် န်အတွ က် နည်ေးလမ်ေးကို
ရဖပောင်ေးလဲလိုက်ပပေးဖြစ်သည်။ ကျွနု ်ပ်တို၏ အရတွ အကကမ ောေးသည် အရကကောင်ေး င်ေး အမ ောေးအဖပောေးရကကောင်
ကွဲ ဖပောေးဖ ောေးနောေးကကသည်၊ သင် ရန ို င်သည်ရန ောနှ င် အလု ပ်အကို င် အမ ိ ေးအစောေးကို အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။
အ ိ အတွ က် ၎င်ေးသည် အရဝေးမှ ရန၍ အလု ပ်လုပ်ကိုင်ဖ င်ေး၊ အလု ပ်ရန ော၌ ရ ေးကင်ေးလု ခ ရအောင်ရန န်
နည်ေးလမ်ေးအသစ်မ ောေးကို ရလလောသင်ယူဖ င်ေး သို မဟုတ် ပိ တ်ပင်ကန် သတ် က်မ ောေးနှ င် အလု ပ်နှင်ရစောင်ရ ှ ောက်ရပေးမှု
တောဝန်မ ောေးအကကောေး ပွ တ်သကပ်သရ ှ ောင် ှ ောေးလု ပ်ရန ဖ င်ေး တို ကို ဆို လို ပါသည်။ သင် အသက်အရွယ် သို မဟုတ်
အရဖ အရနမ ောေးမှ ော မည်သိုပင် ှ ိ ရစကောမူ ၊ သင် စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးကို ကကည်ရှု ရစောင်ရ ှ ောက် န်နှင် မည်သည်
ပပို ေးမှု ှ ိ နိုင်သည်ကို သိ ှ ိ န် အ ောက ပါသည်။ အလု ပ်အကို င် အသစ် ှ ော န် သို မဟုတ် ပညော သို မဟုတ်
ရလက င်သင်တန်ေး စတင်သင်ကကောေး န် အကူ အညကို လည်ေး လို အပ်ရကောင်ေး လို အပ်နိုင်သည်။
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အလု ပ်ရန ောသို အလု ပ်ဖပန်ဝင်လုပ်ဖ င်ေး
လူ အ ိ သည် အရဝေးမှ ရန၍ အလု ပ်လုပ်ကိုင်ဖ င်ေးကို ကကိ က်နှစ်သက် ဲ ကကပပေး မူ လ အလု ပ်ရန ောသို အလု ပ်ဖပန်ဝင်လုပ် ဖ င်ေး
နှ င်ပတ်သက်ပပေး စို ေး ိ မ်ပူပန်နိုင်သည်။ အဖ ောေးသူ မ ောေးမှ ော လု ပ်ရြော်ကိုင်ြက်မ ောေးနှ င် မ က်နှော င်ေး-ဆို င်- အဖပန်အလှ န်
ဆက်ဆဖ င်ေးကို လွ မ်ေးဆွ တ်ကကပပေး အလု ပ်ဖပန်ဝင် န်အတွ က် မရစောင်ဆိုင်ေးနို င်ရအောင်ဖြစ်ရနကကသည်။ သင် အဖမင်
မည်သိုပင် ှ ိ ရစကောမူ ကျွနု ်ပ်တိုအောေးလု ေးအရနဖြင် ကျွနု ်ပ်တို၏ အလု ပ် ှ င်မှော အလု ပ်ရန ောအောေး COVID လု ခ ရအောင်
မည်ကဲသို လု ပ် ောေးသည်နှင် အလု ပ်သမောေးမ ောေးအရနဖြင် မည်သည် အခပအမူ မ ောေးကို က င်သု ေး န် လို အပ်သည်ကို သိ ှ ိ န်
လို အပ်ပါသည်။ အကယ်၍ လို အပ်လျှင် သင် အလု ပ်ရန ောတွ င် COVIDSafe အစအစဥ်တစ် ပ် ှ ိ ရကောင်ေး ှ ိ နိုင်ပပေး
သင်အရနဖြင် ၎င်ေးအစအစဥ်အရကကောင်ေး သင် အလု ပ် ှ င်အောေး ရမေးဖမန်ေးနို င်သည်။
အ ိ လူ မ ောေးသည် အကယ်၍ သူ တို COVID-19 ကူ ေးစက်

မည်ဆိုလျှင် ပို မို ဖပင်ေး န်သည် နောမက န်ေးမှု ဖြစ်ဖ င်ေး၏

ပို မို ကကေးမောေးရသော အန တ ောယ် ှ ိ ပါသည်။ သင်အောေး ပို မို ကကေးမောေးသည် အန တ ောယ် က ရ ောက်နိုင်သည်ဟု သင်

င်ဖမင်သည်

ရ ောဂါတစ် ု အကယ်၍ သင်တွင် ှ ိ လျှင် အလု ပ် အလု ပ်ဖပန်ဝင် န် သင်အတွ က် လု ခ သည် ဟုတ်မဟုတ် စိ စစ်သည်အ ါ
သင် က န်ေးမောရ ေး အရဖ အရနကို သူ တို

ည်သွင်ေးစဥ်ေးစောေး န် လို အပ်သဖြင် သင်အရနဖြင် သင်

အလု ပ် ှ င်နှင်လည်ေးရဖပောဆို သင်သည်။
အလု ပ် ှ င်မ ောေး လု ပ်သင်သည်မှော -

•

COVID-19 ကူ ေးစက်ပ နှ မှု ကို ဟန် တောေး န် သူ တို လု ပ်လိုသည် အဆင်ဆင်အ က်မ ောေးအရကကောင်ေး
အလု ပ်သမောေးမ ောေးနှ င် ရဆွ ေးရနွေးသင်သည်

•

လူ င်ေး ပ် ွ ော ွ ောရနဖ င်ေးအတွ က် အရ ေးယူ လု ပ်ရဆောင် က်မ ောေးကို အရကောင်အ ည်ရြော်သင်သည်၊
လူ မ ောေးအောေး ွ ော၍ ောေးရစ န် ပ ိ ရ ောဂ ဖပန်လည်ရန ော

ောေးရပေးဖ င်ေး သို မဟုတ် အလု ပ်ရန ော၌

တစ်ကကိ မ်လျှင် လူ အရ အတွ က် ကန်သတ်ရပေး ောေးဖ င်ေး ကဲ သို ဖြစ်သည်

•

အလု ပ်သမောေးမ ောေးအောေး တစ်ကိုယ်ရ သန် စင်ရ ေး ရလက င် န်
သတိ ရပေးသင်ပပေး သန် စင်ရ ေးသု ေးအ န်ေးမ ောေး ရပေးအပ် ောေးသင်သည်

•

အလု ပ်သမောေးမ ောေး ရန ို င်မရကောင်ေးသည်အ ါ
အိ မ်၌ရန န် သတ်မှတ် ောေးသင်သည်

•

အလု ပ်ရန ောကို ပု မှ န်နှင် အရသအ ော
သန် ှ င်ေးရ ေးလု ပ်သင်သည်

•

အလု ပ်ရန ော၌ COVID-19 ဖြစ်ပွောေးလောလျှင်
သူ တို

ောလု ပ်မည်ကို အစအစဥ်

ရ ေးဆွဲ

ောေးသင်သည်

အလု ပ်သွောေး န် အမ ောေးဖပည်သူ သယ်ယူပို ရဆောင်ရ ေးကို
အသု ေးခပဖ င်ေး
လူ တို င်ေးသည် အဖ ောေးသူ မ ောေးမှ ၁.၅ မတော အကွ ောအရဝေး ဆက်လက်ရနသင်သည်။ အကယ်၍ သင် ရစောင်ဆိုင်ေးရနသည်
အမ ောေးသု ေးယောဥ်မှော လူ မ ောေးရနလျှင် ဖြစ်နိုင်လျှင် ရနောက်တစ် ု ကို ရစောင်ဆိုင်ေး န် စဥ်ေးစောေးပါ။ အကယ်၍ ဤကိ စစမှော ပု မှ န်
လူ မ ောေးရနနို င်ြွယ် ှ ိ လျှင် သင် အလု ပ် ှ င်နှင် နည်ေးလမ်ေးမ ောေးကို စူ ေးစမ်ေးပါ၊ အိ မ်မှရန၍ အလု ပ်လုပ်ဖ င်ေး သို မဟုတ် ရစောရစော
သို မဟုတ် ရနောက်က ပပေးမှ အလု ပ်စတင်ဖ င်ေးကဲ သို ဖြစ်သည်။
လူ မှု အသို င်ေးအဝို င်ေးမှ တစ်ဆင် COVID-19 ကူ ေးစက်မှုမှော နိမ်က ရနသည်ကိစစ၌ သင် ရနရကောင်ေးစဥ် အသို င်ေးအဝို င်ေးအတွ င်ေး
နှ ောရ ါင်ေးစည်ေးဝတ်ဖ င်ေးကို သောမန်အောေးဖြင် အကကမခပပါ။
လူ မှု အသို င်ေးအဝို င်ေး ကူ ေးစက်မှု ဖမင်မောေးသည်ကိစစ၌ သင်အရနဖြင် နှ ောရ ါင်ေးစည်ေးကို ဝတ် န် ရရွေး ယ်နိုင်သည် သို မဟုတ် အမ ောေးဖပည်သူ
က န်ေးမောရ ေး အောဏောပို င်မ ောေးက သင်အောေး နှ ောရ ါင်ေးစည်ေး ဝတ် ို င်ေးနို င်သည်။ အကယ်၍ လူ င်ေး ပ် ွ ော ွ ောရနဖ င်ေးကို ဥပမော အမ ောေးဖပည်သူ
ယောဥ်မ ောေးရပေါ်၌၊ လု ပ် န် က် ဲ လျှင် သင်မ က်နှောကို နှ ောရ ါင်ေးစည်ေးဖြင် ြု ေးအု ပ် ောေးဖ င်ေးသည် အပို ကောကွ ယ်မှုအ ိ နို င်သည်။
က န်ေးမောရ ေးဌောန၏ နှ ောရ ါင်ေးစည်ေး ဝက် ်ဆိုက်ကို ပို မို ရသော အ က်အလက်မ ောေးအတွ က် www.health.gov.au/news/healthalerts/novel-coronavirus-2019-ncov- health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid19/masks ကကည်ပါ။ Safe Work Australia ၏ဝက် ်ဆိုက်ကို www.safeworkaustralia.gov.au အလု ပ်ရန ော၌ နှ ောရ ါင်ေးစည်ေး
အသု ေးခပဖ င်ေးအရကကောင်ေး သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေးအတွ က် ကကည်ပါ။
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ရ ေးကင်ေးလု ခ ရအောင်ရန န် အလု ပ်သမောေးမ ောေး လု ပ်သင်သည် အဆင်ဆင်အ က်မ ောေး
အလု ပ် ွ င်၌ဖြစ်ရစ သို မဟုတ် အမ ောေးဖပည်သူရန ော၌ဖြစ်ရစ လူ တို င်ေးသည် COVIDSafe ဖြစ်သင်သည် • ရကောင်ေးမွ န်ရသော တစ်ကိုယ်ရ သန် စင်ရ ေး လု ပ်ပါ

•

ဖြစ်နိုင်လျှင် အဖ ောေးသူ မ ောေးမှ ၁.၅ မတော အကွ ောအရဝေး၌ ရနပါ

•

ရန ို င်မရကောင်ေးလျှင် အိ မ်၌ရနပါ

•

သင်တွင် အရအေးမိ ဖ င်ေး သို မဟုတ် တုပ်ရကွ ေးဆန်ဆန် ရ ောဂါလကခ ဏောမ ောေး ှ ိ လျှင် စစ်ရဆေးမှု ယူ ပါ။

ရန ို င်မရကောင်ေးသည်အ ါ စစ်ရဆေးမှု ယူ ဖ င်ေးအောေးဖြင် အမ ောေးဖပည်သူ က န်ေးမောရ ေး အောဏောပို င်မ ောေးအရနဖြင်
ဗို င်ေး တ်စ်ပိုေးအောေး ဖမန်ဆန်စွော ှ ော ု တ်နိုင်ပပေး ကူ ေးစက်မှုပ နှ မှု ကို ဟန် တောေး န်အတွ က် အရ ေးယူ ရဆောင်ရွက် န်
ရသ ောရစသည်။
COVIDSafe အက်ြ် (app) ှ ိ

ောေးဖ င်ေးအောေးဖြင် အကယ်၍ သင် COVID-19 ှ ိ သည် တစ်စု တစ်ရယောက်နှင် နေးနေးကပ်ကပ်

ိ ရတွ မှု ှ ိ ဲ လျှင် သင်အောေး လ င်ဖမန်စွော ဆက်သွယ်နိုင်ရစ န် အမ ောေးဖပည်သူ က န်ေးမောရ ေး အောဏောပို င်မ ောေးအောေး
အရ ောက်အကူ ခပသည်။ ဤသို ဖြင် သင်လူမှု အသို င်ေးအဝို င်ေးအတွ င်ေး ဗို င်ေး တ်စ်ကို သင်က ပ နှ ရပေးဖ င်ေး အန တ ောယ်ကို
ကန် သတ် န် သင် လို အပ်သည် အကကဉာဏ် သင် ရစ န် အရ ောက်အကူ ခပသည်။

သင်၏ စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးနှ င်ရကောင်ေးမွ န်ရ ေးကို ဂရု စို က်ဖ င်ေး
သင်၏ စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးနှ င်ရကောင်ေးမွ န်ရ ေးကို ဂရု စို က်ရစောင်ရ ှ ောက်ဖ င်ေးသည် သင်၏ အလု ပ် ွ င်၌ တစ်ကိုယ်ရ
လု ခ ရ ေးကဲ သို အရ ေးကကေးသည်သောဖြစ်ပါသည်။ ကျွနု ်ပ်တိုအောေးလု ေးသည် ကျွနု ်ပ်တိုတွ င် ယ င် မ ှ ိ ဲ ူ ေးရသေးသည်
နည်ေးလမ်ေးမ ောေးဖြင် ကက ို င်ရန န် စွ မ်ေး ည်အသစ်မ ောေးကို တည်ရဆောက် န်အတွ က် ကကိ ေးစောေးရနလ က် ှ ိ ပါသည်။ အကယ်၍
သင် စို ေး ိ မ်ပူပန်ရနလျှင် အကူ အညရတောင်ေး

န်အတွ က် လု ပ် သည်သောမက ဲ အကူ အညရတောင်ေး

လု ပ် မည်ကိစစဖြစ်သည်။ အ က်အ ဲ အမ ိ ေးမ ိ ေးကို

န်မှော မ ှ ိ မဖြစ်

င်ဆိုင်ရန သည်လူမ ောေးအတွ က် ပပို ေးမှု အရဖမောက်အဖမောေး

ှ ိ နင်
ို ပပေး

လက်ကမ်ေးစောရစောင်၏ ပပို ေးမှု အ န်ေး၌ စော င်ေးတစ် ု ကို သင် ရတွ ှ ိ နိုင်သည်။
စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော နောမက န်ေးမှု ှ ိ ပပေးဖြစ်သည်လူမ ောေးအတွ က် အကူ အည ဆက်လက်ရတောင်ေး ရနဖ င်ေးမှ ော အရ ေးကကေးပါသည်။
ကုသမှု နှင် ရစောင်ရ ှ ောက်မှုမှော တစ် ိန် ိန်၌ ရဖပောင်ေးလဲနိုင်ရသောရကကောင် သင်၏ ပပို ေးရ ေးကွ န်ဖ ောနှ င် အဆက်အသွ ယ် ှ ိ ရန န်
ြု န်ေးနှ င် အင်တောနက်ကို သု ေးပါ။

အလု ပ် ွ င်၌ ဆက်သွယ်ရ ေး
အ ောအမ ောေးအဖပောေး အလ င်အဖမန် ရဖပောင်ေးလဲရနသည်အရလ ောက်
သင်မန်ရနဂ ောနှ င် သင်အြွဲ တို နှ င် အဆက်အသွ ယ် ှ ိ ရနရစ န်
အရ ေးကကေးပါသည်။ အလု ပ်ဖပန်ဝင်လုပ်ရ ေး သို မဟုတ် အလု ပ်သက်သက်
အရကကောင်ေး သင် စို ေး ိ မ်ပူပန်မှုမ ောေးကို ပွ င်ပွင်လင်ေးလင်ေးနှ င် ရို ေးရို ေးသောေးသောေး
ရဖပောဆို ပါ။ ဤသို အောေးဖြင် ဖပဿနောမ ောေးကို ရဖြ ှ င်ေး န်၊ အဖငင်ေးပွ ောေးမှု ကို
ရလျှော

န်နှင် အရဖပောင်ေးအလဲမ ောေးကို

ယူ န် သင်အောေး

အရ ောက်အကူ ခပပါမည်။

အလု ပ်ရန ော၌ ရဖပောင်ေးလဲ က်
ရဖပောင်ေးလဲ က်မ ောေးမှ ော အဆင်မရဖပဖြစ်နိုင်ပပေး မရသ ောမရ

ော ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်နှင်သင်အြွဲ သည် အလု ပ်ရန ော၌

အလု ပ်လုပ်ကိုင်ဖ င်ေးနှ င် လက် က င်သု ေးဖ င်ေးတို အတွ က် နည်ေးလမ်ေးအသစ်မ ောေးကို

ယူ သည်အရလ ောက်

ဟန် က်ပ က်သကဲ သို စောေး မည်ကို သင်ကိုယ်တိုင် သတိ ခပပါ။ ရန တို င်ေး ဖြစ်လောသည်အရလ ောက် လက် ပပေး
ရဖပောင်ေးလဲ က်အောေး င်ဆိုင် သည် ကျွနု ်ပ်တို၏ နည်ေးလမ်ေးအမ ိ ေးမ ိ ေးကို သတိ ခပပါ။
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လု ပ်ရု ိ ေးလု ပ်စဥ်နှင်ပတ်သက်သည် အကူ အညမ ောေး
လု ပ်ရု ိ ေးလု ပ်စဥ် အသစ်တစ် ပ်ကို ြန်တေးဖ င်ေးအောေးဖြင် အလု ပ်ရန ော၌ ဖပန်လည်ရနသောေးက န် သို မဟုတ် COVIDSafe
နည်ေးလမ်ေးအသစ်မ ောေးကို လက် က င်သု ေး န်အတွ က် ရလလော န် သင်အောေး အရ ောက်အကူ ခပနို င်သည်။ ၎င်ေးသည်
ဤအသစ်စလု ပ်ရနစဥ်အတွ င်ေး သင်၏ လု ပ်ရု ိ ေးလု ပ်စဥ်အသစ်ကို တည်ရဆောက် န်အတွ က် သင် လု ပ်လိုသည်
လု ပ် ှ ောေးရဆောင်ရွက် က်မ ောေးအရကကောင်ေး စဥ်ေးစောေး န် အ ွ င်အလမ်ေး တစ် ပ်လည်ေးဖြစ်ပါသည်။ ၎င်ေးတွ င် ဆက်သွယ်ရ ေး
နည်ေးလမ်ေးအသစ်မ ောေးကို အသု ေးခပဖ င်ေးနှ င် ကို ယ်လက်ရလက င် န်ေးလု ပ်ဖ င်ေး၊ တ ောေး ို င်ဖ င်ေး သို မဟုတ် စောြတ်ဖ င်ေးကဲ သို
လှု ပ် ှ ောေးရဆောင်ရွက် က်မ ောေး ပါဝင်နိုင်သည်။

သင်အတွ က် အ ိန်ကို စစဥ်ပါ
ရနောက်ဆု ေးရပေါ် သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေး၊ ရဖပောင်ေးလဲ က်မ ောေးနှ င် ဦေးစောေးရပေးအ ောမ ောေးကို
အသိ ှ ိ ရအောင်လုပ် ောေးဖ င်ေးသည် ရမောပန်ေးနို င်သည်။ အိ ပ်စက်ဖ င်ေး၊ ကို ယ်လက်ရလက င် န်ေး
လု ပ်ဖ င်ေးအတွ က် အ ိန်စစဥ် ောေး န်နှင် ဤအပို ဝန် ု ပ်ကို စမ န် သင်အောေး
အရ ောက်အကူ ခပ န်အတွ က် ဖပန်လည်လန်ေးဆန်ေး န်နှင် အင်အောေးဖြည် န်အ ိန်ကို
စစဥ် ောေး န် အရ ေးကကေးပါသည်။

ပပို ေးမှု ကို ယူ ပါ
အကယ်၍ သင် စို ေး ိ မ်ပူပန်ရနလျှင် ပပို ေးမှု ကို ကမ်ေးလှ မ်ေး ယူ ဖ င်ေးသည် သင်ကိုယ်တိုင် အ ောမ ောေးကို
ကကိ တ်မိတ် ရန မည်အစောေး ပို မို လ င်ဖမန်စွော ဖပန်ရကောင်ေးလောရစ န် သင်အောေး အရ ောက်အကူ ခပနို င်ပါသည်။ ၎င်ေးသည်
မိ သောေးစုနှ င် မိ တ်ရဆွ မ ောေး သို မဟုတ် အတတ်ပညော ှ င် ပပို ေးမှု မ ောေးမှ တစ်ဆင် ဖြစ်နိုင်သည် သို ရသော်လည်ေး
ကျွနု ်ပ်တိုအောေးလု ေးသည် ပပို ေးမှု နှင် အကကဉာဏ်ကို မကကော ဏ လို အပ်ပါသည်။

အဆက်အသွ ယ်မ ောေး
အလု ပ် ှ င်မ ောေးနှ င် အလု ပ်သမောေးမ ောေးအတွ က် သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေး
Safe Work Australia: အလု ပ် ှ င်မ ောေးနှ င် အလု ပ်သမောေးမ ောေးအတွ က်
သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေး၊ အလု ပ်ရန ော ရ ေးကင်ေးလု ခ ရအောင်လုပ် န်အတွ က်
အ င်ေးအဖမစ်မ ောေးနှ င် အရ ောက်အကူ ခပလက်စွဲမ ောေးဖြစ်သည်။ www.safeworkaustralia.gov.au
နှ စ်သိမ်အကကခပရဖပောဆို ဖ င်ေးနှ င် ပပို ေးမှု လု ပ်ရပေးသည် ၂၄ နော /၇ က် ဝန်ရဆောင်မှုမ ောေး
Head to Health: ကသစရကတေးလ နို င်ငအစို ေး ဒဂ စ်တဲလ်နည်ေးအ စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေး ဌောနသည် အမ ိ ေးမ ိ ေးရသော
သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေး၊ အကကဉာဏ်၊ နှ င် အ မဲ ြု န်ေးနှ င် စ ိ တ်နည်ေး ြု န်ေးနှ င် အွ န်လိုင်ေး စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေး
ဝန်ရဆောင်မှုမ ောေးသို အ ိတ်အဆက်လင်ဂ်မ ောေး ရဆောင်ရွက်ရပေးသည်။ www.headtohealth.gov.au
Beyond Blue: ကို ရို နောဗို င်ေး တ်စ် စိတ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေး ရကောင်ေးမွ န်မှု ပပို ေးရ ေးဝန်ရဆောင်မှုသည် အမ ိ ေးမ ိ ေးရသော
စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေး ဖပဿနောမ ောေးနှ င်ပတ်သက်သည် ပပို ေးမှု ကို ရဆောင်ရက
ွ ်ရပေးပပေး ြု န်ေး သို မဟုတ် အွ န်လိုင်ေးမှ တစ်ဆင်
စကောေးရဖပော သို မဟုတ် အေးရမေးလ်တိုအောေးဖြင်

ှ ိ နိုင်သည်။

1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au/
Lifeline Australia: ရ ေးကင်ေးလု ခ ရ ေးကို

င်ဆိုင်ရန သည်အ က်အ ဲ သို မဟုတ် ရ ေးကင်ေးလု ခ ရအောင်

ရန ို င်ရန သည်အ က်အ ဲ ှ ိ ရနသူ မ ောေးအတွ က် အ ိန်မရရွေး အ ိန်တို-ပပို ေးမှု လု ပ်ရပေးသည် အကျပ်အတည်ေးဖြစ် ိန် ပပို ေးမှု
ဝန်ရဆောင်ဌောနဖြစ်သည်။ 13 11 14 | www.lifeline.org.au
Kids Helpline: အသက် ၅ နှ စ်မှ ၂၅ နှ စ်အရွယ် လူ ငယ်လူရွယ်မ ောေးအတွ က် အ မဲ ၊ ကို ယ်ရ ေးသို သိ ပ်ပပေး လျှိ ဝှ က် လု ပ်ရပေးသည်
ြု န်ေးနှ င်အွန်လိုင်ေး နှ စ်သိမ်အကကခပရဖပောဆို သည် ဝန်ရဆောင်မှုဖြစ်သည်။ 1800 55 1800 | www.kidshelpline.com.au
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Suicide Call-Back Service: မိ မိကိုယ်ကို ရသရကကောင်ေးကကစည် န် စဥ်ေးစောေးရနသည် မည်သူမဆို ၊ ရသရကကောင်ေးကကစည် န်
စဥ်ေးစောေးရနသည် သို မဟုတ် မိ မိကိုယ်မိမိ သတ်ရသမှု ရကကောင် ပူ ရဆွ ေးရနသည် မည်သူမဆို အတွ က် မိ မိကိုယ်မိမိ
ရသရကကောင်ေးကကစည်မှုဆိုင် ော ြု န်ေးဖပန်ရ ေါ်ရပေးသည် ဝန်ရဆောင်မှုတစ် ု ဖြစ်သည်။
1300 659 467 | www.suicidecallbackservice.org.au
MensLine Australia: အမ ိ ေးသောေးမ ောေးအတွ က် တယ်လြု န်ေးနှ င် အွ န်လိုင်ေးဖြင် နှ စ်သိမ်အကကခပရဖပောဆို ဖ င်ေး
ဝန်ရဆောင်မှုတစ် ု ဖြစ်သည်။ 1300 78 99 78 | www.mensline.org.au
Open Arms: စစ်မှု မ်ေးရဟောင်ေးမ ောေးနှ င် မိ သောေးစု မ ောေး နှ စ်သိမ်အကကခပရဖပောဆို ဖ င်ေး- လက် ှ ိ တောဝန် မ်ေးရဆောင်ရနသည်
စစ်တပ်အ ော ှ ိ မ ောေး၊ စစ်မှု မ်ေးရဟောင်ေးမ ောေးနှ င် ၎င်ေးတို ၏ မိ သောေးစု မ ောေးအောေး အ မဲနှ င် လျှိ ဝှ က်လုပ်ရပေးသည်
နှ စ်သိမ်အကကခပရဖပောဆို ဖ င်ေး၊ အုပ်စုလို က် ကုသမှု အစအစဥ်မ ောေးနှ င် လူ မှုအသို င်ေးအဝို င်ေးနှ င် ရယောင်ေး င်ေး
အဆက်အသွ ယ်ကွန်ဖ ောမ ောေးကို ရဆောင်ရက
ွ ်ရပေးသည်။
1800 011 046 | www.openarms.gov.au

မ က်နှော င်ေးဆို င်-ပပို ေးမှု
သင် အရ ွ ရ ွ ရ ောဂါကု ဆ ောဝန်
အကယ်၍ သင် သို မဟုတ် သင်မိသောေးစု သည် တစ်သမတ်တည်ေး စို ေး ိ မ်ပူပန်မှုမ ောေး ကကရတွ ရန လျှင် စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော
က န်ေးမောရ ေးနှ င် အဖ ောေး က န်ေးမောရ ေး ဝန်ရဆောင်မှုမ ောေးအတွ က် သင်၏ ဆု ပ်ဖြစ်သည် သင် ရဒသ အရ ွ ရ ွ ရ ောဂါကု
ဆ ောဝန်နှင် ရက ေးဇူ ေးခပ၍ ရဖပောဆို ပါ။ www.healthdirect.gov.au/australian-health-services
နှ စ်သိမ်အကကခပရဖပောဆို ပညော ှ င်
ကသစရကတေးလ နို င်င စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော အသင်ေး (Australian Psychological Society) သည် သင် ရဒသ ှ ိ စိ တ်ပညော ှ င်တစ်ဦေးနှ င်
telehealth မှ တစ်ဆင် ဆက်သွယ် န် ှ ောရြွ မည် ရို ေးရို ေးနည်ေးလမ်ေးတစ် ု ကို လု ပ်ရပေး ောေးသည်။ မက်ဒကဲ - ှ ိ သည်
ကသစရကတေးလ န်ေးလူ မ ောေးသည် ကို ရို နောဗို င်ေး တ်စ် ဖြစ်ပွောေးစဥ်အတွ င်ေး telehealth ရဆွ ေးရနွေးမှု မ ောေးကို လု ပ်နိုင်ပါသည်။
သင်လိုအပ် က်နှင်လိုက်ြက်ရအောင် ှ ောပါ- www.psychology.org.au/Find-a-Psychologist
headspace
headspace သည် အသက် ၁၂ နှ စ်မှ ၂၅ နှ စ်အရွယ် အကကောေး ှ ိ လူ ငယ်လူရွယ်မ ောေးနှ င် ၎င်ေးတို ၏ မိ သောေးစု မ ောေးနှ င်မိတ်ရဆွမ ောေးအောေး
အ မဲ သို မဟုတ် စ ိ တ်နည်ေး ဝန်ရဆောင်မှုမ ောေးကို ရဆောင်ရွက်ရပေးသည်။ headspace သည် လု ေးဝဥဿု ရစောင်ရ ှ ောက်ရ ေးကို
အဓိ က ကဏ္ဍ ရလေး ု အတွ က် ရဆောင်ရက
ွ ်ရပေးသည် – စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေး၊ ဆက်နွှယ်ရနသည် ရု ပ်ပိုင်ေးဆို င် ော
က န်ေးမောရ ေး၊ အ က်နှင် အဖ ောေး ရဆေးဝါေးသု ေးစွဲမှု၊ နှ င် လူ မှု ရ ေးဆို င် ောနှ င် အသက်ရမွ ေးဝမ်ေးရကကောင်ေးဆို င် ော ပပို ေးမှု တိုဖြစ်သည်။
headspace တည်ရန ောမ ောေး၏ ရဖမပု တစ် ု ကို အဆို ပါ headspace ဝက် ်ဆိုက်တွင်

ှ ိ နိုင်သည်။ www.headspace.org.au

Australian Indigenous Mentoring Experience (AIME)
AIME သည် အ ို င်ေးဂ င်ေးလူ မ ိ ေးနှ င် ရတော က်စ်ရ လက်ကကောေး ကျွန်ေးသောေးလူ မ ိ ေး လူ ငယ်မ ောေးအောေး ပညောရ ေးတွ င် နှ စ်ဖမ ပ်ရနဖ င်ေးနှ င်
၎င်ေးတို ၏ ည်မှန်ေး က်မ ောေးအောေး ှ င်သန်ရပေးဖ င်ေးအရပေါ် အောရု စူ ေးစို က်ရနရစ န် ည်ရွယ် ောေးသည် အစအစဥ်တစ် ု ဖြစ်သည်။
AIME သည် တကက သိုလ်ရက ောင်ေးသူ ရက ောင်ေးသောေးမ ောေးနှ င် လူ မှုအသို င်ေးအဝို င်ေး ကို ယ်စောေးလှ ယ်မ ောေးအတွ က် လမ်ေးရကကောင်ေးရပေးဖ င်ေး၊
နည်ေးဖပရပေးဖ င်ေး သင်တန်ေးမ ောေး၊ ရဟောရဖပောပွဲ မ ောေးနှ င်

မှ တ်ရပေး ောေးသည် သင်ရု ိ ေးညွှ န်ေးတမ်ေးတို ကို ဖပန်လည်ပို ရပေး န် ၃၃ ု ရသော

တည်ရန ောမ ောေးတွ င် အွ န်လိုင်ေးအပါအဝင် ရက ောင်ေး ၂၅၀ ဖြင် ြက်စပ်လုပ်ကိုင် ောမှ တစ်ဆင် ရဆောင်ရွက်ရပေး ော
လမ်ေးရကကောင်ေးတစ် ု ဖြစ်ပါသည်။ https://aimementoring.com/
Positive Partnerships Program
ဤအစအစဥ်သည် ရက ောင်ေးမ ောေးနှ င် မိ မ ောေးနှ င်ရစောင်ရ ှ ောက်သူမ ောေး အကကောေး ရအော်တစ်ဆမ် ှ ိသည်
ရက ောင်ေးသူ ရက ောင်ေးသောေးမ ောေး၏ ပညောရ ေးဆို င် ော လဒ်မ ောေးကို တို ေးဖမင်ရပေး န်အတွ က် ြက်စပ်လုပ်ကိုင်ရ ေးမ ောေးကို
တည်ရဆောက်ရပေးပါသည်။ ၎င်ေးသည် ရနောက်ဆု ေးရပေါ်၊ သက်ဆိုင်ပပေး အရ ောက်အ ောေးကို အရဖ ခပသည် သတင်ေး
အ က်အလက်မ ောေးကို ရဟောရဖပောပွဲ မ ောေးနှ င် အွ န်လိုင်ေး အ င်ေးအဖမစ်မ ောေးတို မှ တစ်ဆင် ဖြန် ရပေးပါသည်။
www.positivepartnerships.com.au/
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အွ န်လိုင်ေး င်ေးဖမစ်မ ောေး
Student Wellbeing Hub
Student Wellbeing Hub သည် ပညောသင်ကကောေးပို သူ မ ောေး၊ မိ

မ ောေးနှ င် ရက ောင်ေးသူ ရက ောင်ေးသောေးမ ောေးအတွ က်

အသက်အရွယ်နှင်လိုက်ြက်ပပေး သေးဖ ောေးခပစု ောေးသည် အွ န်လိုင်ေး သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေးကို ဖြန် ရပေးသည်။
သင်အရနဖြင် ကရလေးမ ောေးနှ င် ငယ်ရယ
ွ ်သူမ ောေး ှ ိ စိ တ်ရသောကရ ောက်မှုနှင် စိ တ်ဓါတ်က ဆင်ေးမှု တိုကို ရလျှော ရပေး န်
အရ ောက်အကူ ခပမည် ရို ေးရို ေးစင်ေးစင်ေး
အရဖ ခပသည် နည်ေးဗ ျူဟောမ ောေးကို

ောသောစကောေးဖြင်ရ ေးသောေး ောေးရသော လက်ရတွ က က ၊ အရ ောက်အ ောေးကို

ယူ နို င်ပါသည်။

www.studentwellbeinghub.edu.au

ReachOut
ReachOut သည် က် ဲ ရသော အ ိန်မ ောေး ှ ိ ရန စဥ်ရမေး ွ န်ေးမ ောေးဖြင် အသက်အရွယ် ၂၅ နှ စ် ရအောက်လူမ ောေးကို
ကူ ညရပေးသည်။ အဆို ပါ ဝက် ်ဆိုက်တွင် အ င်ေးအဖမစ် သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေးနှ င် ကို ယ်တိုင်-စမမည် နည်ေးလမ်ေးမ ောေး
ှ ိ ရသောရကကောင် လူ ငယ်လူရွယ်မ ောေးအရနဖြင် ၎င်ေးတို ၏ စိ တ်ပိုင်ေးဆို င် ော က န်ေးမောရ ေးကို နောေးလည် န်နှင် စမ န်
လက်ရတွ က က အဆင်ဆင်လုပ် မည်အ က်မ ောေးကို လု ပ်နိုင်ပါသည်။ အဆို ပါ ဝက် ်ဆိုက်တွင် လူ ငယ်လူရွယ်မ ောေးအတွ က်
အဖ ောေးသူ မ ောေးနှ င် စကောေးရဖပော န်နှင် ၎င်ေးတို ဖြစ်ပ က်ရနသမျှကို ရဖပောဆို န် ရ ေးကင်ေးလု ခ ပပေး ရို င်ေးပင်ေးကူ ညကော
အမည်မရြော် ောေးသည် ရန ောတစ် ု ကို လည်ေး ြန်တေးရပေး ောေးပါသည်။ www.au.reachout.com

TEN – The Essential Network
COVID-19 အရတောအတွ င်ေး

ဝနှ င် အလု ပ်ကို စမနို င်ရစ န်အတွ က် က န်ေးမောရ ေး၊ သက်ကကေးရစောင်ရ ှ ောက်ရ ေးနှ င်

မသန်မစွ မ်ေးဖြစ်မှု ှ ိသူမ ောေးအတွ က် ဝန်ရဆောင်ဌောမ ောေး ှ ိ က န်ေးမောရ ေး အတတ်ပညော ှ င်မ ောေး အလု ပ်လုပ်ကိုင် ော၌ ပပို ေးရပေးသည်
အက်ြ် ( app) တစ် ု ဖြစ်သည်။
Download the app for Apple | Download the app for Android

အသက်ရမွ ေးမှု လုပ်ငန်ေး ပပို ေးမှု နှင် အ က်အလက်မ ောေး
National Careers Institute
ငယ်ရွယ်ရသောလူ မ ောေးအတွ က် အ က်တန်ေးရက ောင်ေး-ရက ော်လွန်ပပေးရနောက်ပိုင်ေး လမ်ေးရကကောင်ေးမ ောေးကို
ဦေးတည်ရပေး န် ပပို ေးမှု ကို

ှ ိ နိုင်သည်- www.nci.dese.gov.au.

သင်တန်ေး ှ ောရြွ သူမ ောေး
အွ န်လိုင်ေးသင်တန်ေးမ ောေးနှ င် စောသင် န်ေးသင်တန်ေးတန်ေးမ ောေး ရ ောင်နှင် သည် အ က်အလက်မ ောေးကို တစ်သမတ်တည်ေးနှ င်
နှုိင်ေးယှ ဥ်နိုင်ရသော နည်ေးလမ်ေးဖြင် ဖြန် ဖြျူေးရပေး ောေးသည်- www.courseseeker.edu.au.

သက်ရမွ ေးမှု လုပ်ငန်ေး အစအစဥ်ရ ေးဆွဲ ဖ င်ေး

သက်ရမွ ေးမှု လုပ်ငန်ေး အစအစဥ် ရ ေးဆွဲ ဖ င်ေး၊ သက်ရမွ ေးမှု လုပ်ငန်ေး လမ်ေးရကကောင်ေးမ ောေးနှ င်
အလု ပ်အကူ ေးအရဖပောင်ေးမ ောေးနှ င်ပတ်သက်သည်

က်လိုက်မှုကင်ေးရသော သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေးကို

ှ ိ နိုင်ပါသည်- www.myfuture.edu.au.

သက်ရမွ ေးမှု လုပ်ငန်ေး

ိ န်ေးရက ောင်ေးရပေးဖ င်ေး

headspace ဒဂ စ်တဲလ် အလု ပ်နှင် ပညောရ ေး အစအစဥ်နှင် သက်ရမွ ေးလု ပ်ငန်ေး

ိ န်ေးရက ောင်ေးရပေးဖ င်ေး အစအစဥ်

နှ င်ပတ်သက်ရသော သတင်ေးအ က်အလက်မ ောေးကို အသက် ၁၅-၂၅ နှ စ်အရွယ် လူ ငယ်မ ောေးအောေး
သက်ရမွ ေးလု ပ်ငန်ေးစစဥ် န်၊ အလု ပ်အကို င် သို မဟုတ် အလု ပ် ှ ောရြွ န်တိုနှ င် ဆက်စပ်သည်
ရနောက် ပ်ပညောရ ေးဆသို ပပို ေးရပေး န်အတွ က်

ှ ိ နိုင်သည်- https://headspace.org.au/our-

services/digital-work-and-study-service/
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