သးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ဒးတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆးပ ၢၤ
အတ ၢ်ဆ ၢ်ထလ
ွဲ ပၢၤမၢၤတ ၢ်
ဖတဖ ၢ်အဂ ၢ်ဖွဲ COVID19တ ၢ်ဆါသတတ ၢ်လွဲၢၤတ ၢ်အခါ

သးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ဒ
ျ့ းတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆးပ ၢၤန ၢ်အကါဒ ၢ်၀ွဲဒ လ
ၢ် ၢၤ.ပသးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ န ၢ်မ ၢ်တ ၢ်လ အဘ ထ
ၢ် ွဲဘ ၢ်ဃးဒးပ၀ွဲတဂၢၤ
စ ၢ်စ ၢ်လၢၤ. COVID-19 တ ၢ်ဆါသတတ ဒ
ၢ် းတ ၢ်တၢၤတ ၢ်လ အဂၢၤတဖ န
ၢ် ၢ် လ ပၢၤအါဂၢၤအဂ ၢ်ကွဲထ ၢ်သးတ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ပလ ၢၤဘ ၢ်ဒသ
ၢ် းဒး-

•
•

သးသဟ လ
ၢ် ၢၤ

•

သးဘ ၢ်တံ တ
ၢ်
ၢ်

•

သးကနးသးကနး

•

သးက ၢ်သးဂၢၤ

•

မ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်ဘ ဃ
ၢ် းဒးတ ၢ်အ ၢ်သးလ အဆတလွဲအသးသတ ၢ်ကလ ၢ်ဒးတ ၢ်က ၢ်လ ၢ်လ တ ၢ်ကကွဲထ က
ၢ် ၢၤသး

ဆမ ၢ်ပွဲ ၢ်ထံနၢၤဖးတ ၢ်တဘ ၢ်

ဒၢ်လ ညါအသးန လ
ၢ် ၢၤ.
လ ပၢၤအါဒ တ
ၢ် ၢ်တက ၢ်အဂ ၢ်, COVID-19 အခွဲအံၢၤဆတလွဲတ ၢ်လံပတ ၢ်အ ၢ်မဒးပတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤန လ
ၢ် ၢၤ. ပတ ၢ်လွဲၢၤခဖ တဖ လ
ၢ် ၢၤ
ဆလ ၢ်အသးလ တ ၢ်ဂ ၢ်တဘ းမံၢၤ,လ အပ ၢ်ဃ တ
ၢ် ၢ်လ ၢ်လ နအ ၢ်အလ ၢ်ဒးတ ၢ်မၢၤအကလ လ
ၢ် နမၢၤအၢၤန ၢ်လၢၤ.လ ပၢၤတနၢၤအဂ ၢ်န ၢ်
တ ၢ်ဘ ဖ
ၢ် ံးမၢၤတ ၢ်လ ဟံ လ
ၢ် ဃ,မၢၤလန ၢ်က ၢၤက အ
ၢ် သလ တ ၢ်ကအ ၢ်ပၢၤပၢၤဖ ွဲးဖ ွဲးလ တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်မတမ ၢ်ဘ ၢ်ဂွဲၢၤလ မ
ၢ် ၢၤတ ၢ်
လ တ ၢ်ဖ ၢ်ဃးံ လ တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအပၢၤဒးတ ၢ်က ၢ်ထွဲကဟကယ ၢ်အမအဒါတဖ ၢ်အဖခ ၢ်န ၢ်လၢၤ. နသးနံ ၢ်မတမ ၢ်နတ ၢ်အ ၢ်သးအ ၢ်
ဒၢ်လွဲ န
ၢ် ၢ်အတးတအ ၢ်ဘ ,ၢ် အကါဒ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လ နက ၢ်ထလ
ွဲ ၢၤနသးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ဒ
ျ့ းသ ၢ်ညါတ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲမၢၤစ ၢၤလ အအ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်တ
ဖ ၢ်န တ
ၢ် က ၢ်.တ ၢ်မၢၤစ ၢၤလ ဘ တ
ၢ် ဘ န
ၢ် ကလ ၢ်ဘ ၢ်စ ၢ်ကးအၢၤလ တ ၢ်ကက ၢ်ဃတ ၢ်မၢၤအသ,မတမ ၢ်တ ၢ်ကစးထ တ
ၢ် ၢ်မၢၤလမၢၤဒးမ
တမ ၢ်တ ၢ်သ လ
ၢ် နွဲ ၢ်ယၢၤန လ
ၢ် ၢၤ.
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တ ၢ်ကၢၤကဒါဆတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်
ပၢၤတနၢၤဖံးမၢၤတ ၢ်လ ဟံ ၢ်န ၢ်မ ၢ်ဘ အ
ၢ် သးဒးဘ ၢ်ယ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ဃးဒးတ ၢ်ကဘ ၢ်ကၢၤကဒါကၢၤဆတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ. အဂၢၤတဖ သ
ၢ် း
သယ ၢ်ဘ ၢ်မွဲ ၢ်သကးမွဲ ၢ်တ ၢ်ရလ ၢ်သးဒးတံၢၤသကးတဖ ဒ
ၢ် းအွဲ ၢ်ဒးကၢၤကဒါဆတ ၢ်မၢၤတဘ ဃလၢၤ. နတ ၢ်ထံ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်၀ဒ
ွဲ ၢ် လွဲ ၢ်ဒလ
ၢ် ွဲ ၢ်ဂၢၤ,
ပကလ ၢ်သ ၢ်ညါပ၀ွဲဒ လ
ၢ် မ ၢ်ပတ ၢ်မၢၤကစ ၢ်အံၢၤမၢၤကွဲထ ၢ်တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်လ အပၢၤဖ ွဲးဒး COVID အံၢၤဒၢ်လွဲ ၢ်ဒးတဂၢၤစ ၢ်စ ၢ် အသကွဲ ၢ်ပ၀း
လ ပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖတဖ က
ၢ် ဘ လ
ၢ် ၢၤပ ၢ်မၢၤထ၀
ွဲ ွဲဒ ၢ်န ၢ်မ ၢ်မနၢၤလွဲ န
ၢ် ၢ်လၢၤ. ဖွဲအလ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်,နတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်ဘ တ
ၢ် ဘ က
ၢ် အ ၢ်ဒး
COVIDSafe အတ ၢ်ရွဲ တ
ၢ် ၢ်က ွဲၢၤတခါဒးနသံက ၢ်နတ ၢ်မၢၤကစ ၢ်ဘ ဃ
ၢ် းတ ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲၢၤတခါအံၢၤသလၢၤ.
လ ပၢၤတနၢၤအဂ ၢ်န တ
ၢ် ၢ်ဒးန ၢ်ဘ ၢ် COVID-19 ကွဲထ တ
ၢ် ၢ်လၢၤပ ံၢၤ လၢၤဘ ၢ်ယ ၢ်လ အမ ၢ်တ ၢ်ဆးဆါဒ ၢ်ဒ ၢ်မ ၢ်မ ၢ်အါ န ၢ်ပၢၤအဂၢၤတဖ ၢ်
သလၢၤ.ဖွဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒးတ ၢ်ဆးတ ၢ်ဆါအတ ၢ်အ ၢ်သးတခါလ နဆကမ လ
ၢ် ဘ တ
ၢ် ဘ ၢ်ကပ လ
ၢ် ၢၤနၢၤလ တ ၢ်လၢၤပ ံၢၤလၢၤဖးအဒ အ
ၢ် မ ၢ်တ
ခါအပၢၤန ,ၢ် ကတၢၤဘ ၢ်တ ၢ်ဒးနကသံ ၢ်သရ ၢ်ဘ ၢ်ဃးတ ၢ်ကၢၤကဒါဆတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်န ၢ်တက ၢ်. နကက းကတၢၤစ ၢ်ကးတ ၢ်ဒးနတ ၢ်မၢၤအ
ကစ ၢ်,မ ၢ်လ အ၀ွဲသ က
ၢ် လ ၢ်ဆကမ ထ
ၢ်
ၢ်နတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်အ ၢ်သးဖွဲအပွဲ ၢ်ထံနၢၤဖးနတ ၢ်ကၢၤကဒါဆတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်အံၢၤပၢၤ
ဖ ွဲးဧါမတမ ၢ်တပၢၤဖ ွဲးဘ လ
ၢ် ွဲ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.
တ ၢ်မၢၤကစ ၢ်တဖ ၢ်ကက း-

•

တွဲသကးတ ၢ်ဒးပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖတဖ လ
ၢ် အဘ ၢ်ဃးဒးတ ၢ်မၢၤအပတ ၢ်တဖ လ
ၢ် အတ ၢ်ပ ၢ်လ ကမၢၤ၀ွဲဒ လ
ၢ် တ ၢ်ကဒသဒ
COVID-19 အတ ၢ်ရၢၤလၢၤအသး

•

မၢၤလ ထ ၢ်ပွဲၢၤထ တ
ၢ် ၢ်ထ ၢ်ဒးတ ၢ်လ န ၢ်ခအတ ၢ်အ ၢ်စၢၤစၢၤအဂ ၢ်ဒၢ်သးဒးတ ၢ်ရွဲ က
ၢ် ွဲၢၤကၢၤဟံ ၢ်အပးအလလ တ ၢ်ကမၢၤလၢၤ
ပပါကံ ၢ်ပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖမတမ ၢ်ပ ၢ်ပန ၢ်ပၢၤကညအန ၢ်ဂံ ၢ်လ တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်ဖွဲတ ၢ်ဆ ကတ ၢ်တဘ လ ၢ်လ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်လၢၤ

•

ဒးသ ၢ်န ၢ်ပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖတဖ လ
ၢ် ကမၢၤ၀ွဲဒ တ
ၢ် ၢ်ကဆက
ွဲ ဆလ အဂၢၤ
ဒးဟ တ
ၢ် ၢ်ကဆက
ွဲ ဆအဂ ၢ်တ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်က ွဲတဖ န
ၢ် ၢ်လၢၤ

•

ပ ၢ်လၢၤတ ၢ်လ ၢ်ဘ လ
ၢ် ပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖတဖ ၢ်ကအ ၢ်
လ ဟံ ၢ်ဖွဲအဆးအဆါအခါ

•

သကဆတ ၢ်မၢၤလ ၢ်ခွဲအံၢၤခွဲအံၢၤဒးလၢၤတံ ၢ်လဆွဲး

•

မၢၤကွဲထ တ
ၢ် ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲၢၤတခါလ အကမၢၤတ ၢ်မ
နၢၤလွဲ ဖ
ၢ် ွဲ COVID-19 မ ၢ်ကွဲထ ၢ်၀ွဲဒ လ
ၢ်
တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်အခါန ၢ်လၢၤ.

တ ၢ်သ၀ွဲဒ ၢ်ကမ ၢ်အတ ၢ်တထ ၢ်ဆ လၢၤ
လ တ ၢ်ကလွဲၢၤဆတ ၢ်မၢၤလ ၢ်
ပၢၤကးဂၢၤကက းအ ၢ်ယံၢၤလ ၢ်အသးတဂၢၤဒးတဂၢၤ ၁.၅မံထ ၢ်ဆညါန လ
ၢ် ၢၤ. ဖွဲတ ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤလ နအ ၢ်ခးအၢၤ မ ၢ်တခ း
တဒးဘ အ
ၢ် ခါန ,ၢ် ဆကမ ၢ်ထ လ
ၢ် တ ၢ်ကခးတ ၢ်ဆညါတခါအဂ ၢ်ဖွဲမ ၢ်သမ ၢ်ဘ အ
ၢ် ခါတက ၢ်. ဖွဲတ ၢ်အံၢၤတ ၢ်အ သ
ၢ် းအ အ
ၢ် ါလ ကမ ၢ်
တ ၢ်ဂ ၢ်ကလ အမၢၤအသးခွဲအံၢၤခွဲအံၢၤန ၢ်,က ၢ်ဃတ ၢ်ဃထ တဖ ဃ
ၢ် ဒ
ၢ် းနတ ၢ်မၢၤအကစ ၢ်,အဒဒၢ်သးတ ၢ်ဖံးမၢၤတ ၢ်လ ဟံ ၢ်မတမ ၢ်စးထ ၢ်
ဆဆမတမ ၢ်လ ခံတက ၢ်.
ဖွဲ COVID-19 အတ ၢ်ရၢၤလၢၤအသးလ ပၢၤတ၀ အပၢၤမ ၢ်စၢၤန ၢ်,တ ၢ် ဖ ၢ်န က
ၢ်
ၢ်ဘ မွဲ ၢ်တဘ လ
ၢ် ပၢၤတ ၀ အပၢၤဖွဲနအ ၢ်ဆ အ
ၢ်
ၢ်ခ ျ့၀ွဲ
ဒ ၢ်အခါန ၢ်ညန ၢ်တ ၢ်တဟ က
ၢ်
ၢ်အၢၤဘ .ၢ်
ဖွဲတ ၢ်ဆါအံၢၤရၢၤလၢၤအသးလ ပၢၤတ၀ အပၢၤမ ၢ်အါ၀ွဲဒ န
ၢ် ,ၢ် နကဃထ လ နကဖ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်န က
ၢ်
ၢ်ဘ မွဲ တ
ၢ် ဘ ၢ်မတမ ၢ်ကမ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်
ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အပဒ ၢ်ပပ ၢ်ကမ နဖ န
ၢ် ၢ်က ၢ်ဘ မွဲ ၢ်တဘ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ. ဖွဲန ၢ်ခအတ ၢ်အ စ
ၢ် ၢၤစၢၤအံၢၤကခွဲ၀ွဲဒ လ
ၢ် တ ၢ်ကမၢၤအၢၤန ၢ်, အဒဒၢ်သး
ကမ ၢ်တ ၢ်တထ ၢ်ဆ လၢၤ,တ ၢ်က ၢ်ဘ နမွဲ ၢ်ဃ ၢ်ဒးန က
ၢ်
ၢ်ဘ မွဲ ဟ
ၢ်
တ
ၢ် ၢ်ဒသဒ ဆညါတနၢၤသ၀ွဲဒ လ
ၢ် ၢၤ. လွဲၢၤအ ၢ်သကးဘ ၢ်၀ွဲၢၤက ၢၤ
လ တ ၢ်အ ၢ်ဆ အ
ၢ်
ၢ်ခ ျ့အန က
ၢ်
ၢ်ဘ မွဲ အ
ၢ် ပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲwww.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019ncov- health-alert/how-to-protect-yourself-and-others-from-coronavirus-covid-19/masks လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤဆညါ
အဂ ၢ်တက ၢ်. လွဲၢၤအ ၢ်သကးဘ တ
ၢ် ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤလ အပၢၤဖ ွဲးအးစကတလယါ (Safe Work Australia) အပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲ
www.safeworkaustralia.gov.au လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤဘ ၢ်ဃးတ ၢ်သ၀ွဲဒ ၢ်န က
ၢ်
ၢ်ဘ မွဲ ၢ်တဖ လ
ၢ် တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်အပၢၤန တ
ၢ် က ၢ်.
တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်အခါန ၢ်လၢၤ.
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ခ ၢ်ခါပတ ၢ်လ ပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖကဘ ၢ်မၢၤ၀ွဲဒ ၢ်လ အကအ ၢ်ဘ ၢ်ပၢၤပၢၤဖ ွဲးဖ ွဲးအဂ ၢ်
ပၢၤကးဂၢၤဒွဲး,မ ၢ်အ လ
ၢ် တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်မ ၢ်ဂၢၤအ ၢ်လ ကမ ၢ်အက ါမ ၢ်ဂၢၤ,ကဘ ၢ်ပၢၤဖ ွဲဒး COVID-

•

မၢၤတ ၢ်ကဆက
ွဲ ဆအလ ၢ်အလ ၢ်လ အဂၢၤ

•

ဖွဲမ ၢ်သမ ၢ်ဘ ၢ်အ ၢ်ဆးယံၢၤဒးပၢၤအဂၢၤတဖ ၢ် ၁.၅မံထ ၢ်

•

အ ၢ်ဆးလ ဟံ ဖ
ၢ် ွဲအဆးအဆါအခါ

•

မၢၤက ၢ်သးဖွဲမ ၢ်အ ၢ်ဒးတ ၢ်ခ ဘ
ၢ်
ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်ဘ တ
ၢ် မ ၢ်အပန တ
ၢ် ခါလ ၢ်လ ၢ်အခါန ၢ်တက ၢ်.

မၢၤန ၢ်တ ၢ်မၢၤက ၢ်ဖွဲဆးဆါအခါလ တ ၢ်ကမၢၤလၢၤတံ ၢ်ကမ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အပၢၤန ၢ်စန ၢ်ကမၢၤတဖ ၢ်ဒသ
ၢ် းကထံ ၢ်သ ၢ်ညါဘွဲရ း
စၢ်အဃ ၢ်ခ ျ့သဒံးဒးမၢၤတ ၢ်လ တ ၢ်ကပ ၢ်ပတ တ
ၢ် ၢ်ရၢၤလၢၤအသးန လ
ၢ် ၢၤ.
တ ၢ်အ ဒ
ၢ် း COVIDSafe အအွဲးဖၢ်မၢၤစ ၢၤကမ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ အပၢၤန ၢ်စန ၢ်ကမၢၤတဖ လ
ၢ် အကဆွဲး က းနၢၤခ ျ့ခ ဖ
ျ့ ွဲနမ ၢ်အ ၢ်ဘး
ဘ ၢ်ဒးပၢၤတဂၢၤလ အအ ၢ်ဒး COVID-19 အခါန လ
ၢ် ၢၤ. တ ၢ်အံၢၤကမၢၤစ ၢၤနၢၤလ တ ၢ်ကမၢၤန ၢ်တ ၢ်ဟ က
ၢ်
လ
ၢ် နလ ၢ်ဘ ၢ် လ တ ၢ်က
ပ ၢ်ပန ၢ်တ ၢ်လၢၤပ ံၢၤလ နကရၢၤလၢၤဘွဲရ းစၢ်ဆနပၢၤတ၀ အပၢၤန လ
ၢ် ၢၤ.

က ၢ်ထလ
ွဲ ၢၤနန ၢ်သးအတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ဒးတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆးပ ၢၤတက ၢ်
တ ၢ်က ၢ်ထလ
ွဲ ၢၤနန ၢ်သးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ဒ
ျ့ းတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆးပ ၢၤန ၢ်မ ၢ်တ ၢ်အကါဒ တ
ၢ် မံၢၤဃဒံးနန ၢ်ခအတ ၢ်ပၢၤဖ ွဲးလ တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်န ၢ်လၢၤ.
ပ၀ွဲဒ ၢ်ခွဲလ ၢ်ပက ွဲးစ းသ ၢ်ထ တ
ၢ် ၢ်သတ ၢ်ဘ ၢ်အသလ အမ ၢ်တ ၢ်ကသက ၢ်ဆ ၢ်မွဲ လ
ၢ် ွဲၢၤခဖ တ ၢ်လ က ၢၤက တ
ွဲ ဖ လ
ၢ် တအ တ
ၢ် ၢ်ဒးပၢၤ
လ ညါတဖ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ. ဖွဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒးတ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်,တမ ၢ်ထွဲတ ၢ်အံၢၤဘ ၢ်၀ွဲဒ လ
ၢ် တ ၢ်ကဃန ၢ်တ ၢ်မၢၤစ ၢၤန ၢ်ဘ ၢ်,တ ၢ်အံၢၤအကါဒ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လၢၤ.
တ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲမၢၤစ ၢၤတဖ ၢ်အ ၢ်၀ွဲဒ အ
ၢ် ါမံၢၤအါကလ လ
ၢ် ပၢၤလ အဘ ၢ်က ၢ်ဆ ၢ်မွဲ တ
ၢ် ၢ်တၢၤတ ၢ်လ အလၢၤဆလ ၢ်အသးတဖ ၢ်အဂ ၢ်ဒးနထံ ၢ်
န ၢ်စရတခါလ အအ လ
ၢ် တ ၢ်ဆ ထ
ၢ် ွဲအတ ၢ်နၢၤဖးလ အအ လ
ၢ် လံ ၢ်ဒးသ ၢ်ညါတဘ ၢ်အံၢၤအပၢၤန လ
ၢ် ၢၤ.
လ ပၢၤလ အအ ၢ်ဒးန ၢ်သးအတ ၢ်ဆးတ ၢ်ဆါတဖ ၢ်အဂ ၢ်,တ ၢ်အံၢၤအကါဒ ၢ်၀ဒ
ွဲ ၢ်လ တ ၢ်ကမၢၤန ၢ်တ ၢ်မၢၤစ ၢၤဆညါန လ
ၢ် ၢၤ. တ ၢ်ကစါယါ
ဘ ါဒးတ ၢ်က ၢ်ထက
ွဲ ဟကယ ၢ်ဘ တ
ၢ် ဘ က
ၢ် ဆတလွဲအသးအဃသနလတွဲစဒးအထ ၢ်နးွဲ လ တ ၢ်ကအ ၢ်ဘ းစွဲနသးလ နတ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲ
အပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲအဂ ၢ်တက ၢ်.

တ ၢ်ဆွဲးက းဆွဲးက လ တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်
တ ၢ်အါမံၢၤအါကလ ၢ်ဆတလွဲအသးခ ျ့ဒ မ
ၢ် းအဃတ ၢ်အံၢၤအကါဒ ၢ်၀ဒ
ွဲ ၢ်လ
တ ၢ်ကပ တ
ၢ် ၢ်ဆွဲးက းဆွဲးက ဒးနမဒါခ ၢ်ဒးနကရ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ. ပ ၢ်နသးပ ပ ဒး
တတလၢၤလၢၤဘ ဃ
ၢ် းတ ၢ်ဘ ၢ်ယ လ
ၢ် အအ ၢ်ဒးနၢၤလ အမ ၢ်တ ၢ်ကၢၤကဒါဆ
တ ၢ်မၢၤမတမ ၢ်တ ၢ်မၢၤဒ ၢ်၀ွဲအခါန တ
ၢ် က ၢ်. တ ၢ်အံၢၤကမၢၤစ ၢၤနၢၤလ တ ၢ်ကဃွဲ ၢ်
လၢၤဘါလၢၤတ ၢ်ဂ ၢ်ကတဖ ၢ်,မၢၤစၢၤလၢၤတ ၢ်သဘံ ၢ်သဘ ၢ်ဒးမၢၤဘ လ
ၢ် ဖ
ၢ် းဒန
သးဒးတ ၢ်ဆတလွဲတဖ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.

တ ၢ်ဆတလွဲလ တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်
တ ၢ်ဆတလွဲန က
ၢ် တ
ွဲ ၢ်လ အတမ တ
ၢ် လၢၤဒးတဂ ၢ်တက ၢၤသ၀ွဲဒ လ
ၢ် ၢၤ. တွဲသ န
ၢ် ၢ်နသးလ တ ၢ်အံၢၤကက းဘ ၢ်၀ွဲဒ က
ၢ် စဒလ တ ၢ်က
တ ၢ်ဘ တ
ၢ် ၢ်တဘ လ
ၢ် ၢ်ဘ ၢ်စးဖွဲနၢၤဒးနကရ ၢ်မၢၤဘ လ
ၢ်
ၢ်ဖးဒနသးဒးက ၢၤက ွဲအသလ အမ ၢ်တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤတ ၢ်ဒးတ ၢ်မၢၤဘ ၢ်လ ဖ
ၢ် းဒသး
ဒးတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအလ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.လွဲၢၤခဖ နံၢၤသတဖ ၢ်လ တသဘ တ
ၢ် သဒၢ်အဟွဲအသးဒးပ ၢ်သ ၢ်ပ ၢ်သးဒးက ၢၤက ွဲလၢၤဆလ ၢ်အသးလ
ပသအၢၤလ တ ၢ်ကလွဲၢၤခဖ ကံ တ
ၢ် ၢ်ဆတလွဲန တ
ၢ် က ၢ်.
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တ ၢ်မၢၤစ ၢၤလ အလွဲၢၤအသးဒၢ်အအ ၢ်အသးတဖ ၢ်
တ ၢ်ဒးအ ၢ်ထ တ
ၢ် ၢ်မၢၤတ ၢ်ဒၢ်အဆ ကတ ၢ်ဒ ၢ်၀ွဲအသးအသတခါကမၢၤစ ၢၤနၢၤလ နကဆလၢၤကဒါကၢၤနသးလ တ ၢ်မၢၤအလ ၢ်မတမ ၢ်မၢၤလန ၢ်
တ ၢ်လ တ ၢ်ကမၢၤဘ လ
ၢ်
ၢ်ဖးဒသးဒး COVIDSafe က ၢၤက လ
ွဲ အသတခါအံၢၤအဂ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.တ ၢ်အံၢၤမ ၢ်စ ၢ်ကးတ ၢ်ခွဲးယ ၢ်ဂၢၤဘ ၢ်တခါလ
တ ၢ်ကဆကမ ၢ်ဘ ၢ်ဃးတ ၢ်ဟးတ ၢ်ဂွဲၢၤတဖ ၢ်လ နအွဲ ၢ်ဒးသ ၢ်ထ အ
ၢ် ၢၤလ နညန ၢ်အတ ၢ်မၢၤအသတခါအပၢၤဖွဲတ ၢ်အံၢၤကွဲထ သ
ၢ် အခါန ၢ်
လၢၤ.တ ၢ်အံၢၤပ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်သက ၢၤက ွဲအသလ တ ၢ်ကဆွဲးက းဆွဲးက တ ၢ်ဒးတ ၢ်ဟးတ ၢ်ဂွဲၢၤဒၢ်သးဒးတ ၢ်မၢၤဟးဂွဲၢၤန ၢ်ခ,တ ၢ်ဆ ၢ်နၢၤက ၢ်ထံဆက
မ ၢ်တ ၢ်ကယကယမတမ ၢ်တ ၢ်ဖးလံ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.

မၢၤန ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ ၢ်လ နကစ ၢ်အဂ ၢ်
မၢၤသ ၢ်ညါနသးဒးတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤ,တ ၢ်ဆတလွဲဒးတ ၢ်ပ တ
ၢ် ၢ်အခ သ
ၢ်
ၢ်လ အမ ၢ်တ ၢ်လ အကွဲထ ၢ်သး
ခံကတ ၢ်တဖ န
ၢ် ၢ်မ ၢ်မးတ ၢ်လ အမၢၤလၢၤဘးံ လၢၤတၢၤပၢၤန လ
ၢ် ၢၤ.
တ ၢ်အံၢၤအကါဒ ၢ်၀ဒ
ွဲ ၢ်လ နသ ထ
ၢ်
ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ ၢ်လ နကမံ,နကမၢၤဟးဂွဲၢၤန ၢ်ခဒးတ ၢ်ဆ ကတ ၢ်လ န
ကမၢၤဆံထ န
ၢ် ခ ၢ်န ဒ
ၢ် းမၢၤပွဲၢၤကၢၤဂံ ၢ်ဘါလ အကမၢၤစ ၢၤနၢၤဒၢ်သးနကရွဲ က
ၢ် ွဲၢၤတ ၢ်၀ံဃ တခါအံၢၤအဂ ၢ်
တက ၢ်.

မၢၤန ၢ်တ ၢ်ဆ ၢ်ထတ
ွဲ က ၢ်
မၢၤန ၢ်တ ၢ်ဆ ၢ်ထဖ
ွဲ ွဲနမ ၢ်တ ၢ်ဘ တ
ၢ် ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်န ၢ်မၢၤစ ၢၤနၢၤလ နကဂၢၤထ ၢ်ကဒါခ ျ့ န ၢ်ဒံးတ ၢ်ပ တ
ၢ် ၢ်ကတ ၢ်ခွဲတဖ အ
ၢ် ံၢၤလ နသးန လ
ၢ် ၢၤ.
တ ၢ်အံၢၤဘ ၢ်တဘ က
ၢ် မ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်ဒးနဟံ ဖ
ၢ် ဃဖဒးတံၢၤသကးတဖ ၢ်မတမ ၢ်ခဖ စွဲ န
ၢ် ၢၤအတ ၢ်ဆ ထ
ၢ် တ
ွဲ ဖ ,ၢ် သန ၢ်ကတဘ ဒးတဘ န ၢ်ပလ ၢ်
ဘ ၢ်တ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲမၢၤစ ၢၤဒးတ ၢ်ဟ ၢ်က န
ၢ် လ
ၢ် ၢၤ.

တ ၢ်ဆွဲးက းတဖ ၢ်
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤလ တ ၢ်မၢၤကစ ၢ်ဒးပၢၤမၢၤတ ၢ်ဖတဖ ၢ်အဂ ၢ်
Safe Work Australia:တၢ ၢ်ဂၢ ၢ်တၢ ၢ်က ိျိၤလၢတၢ ၢ်မျိၤကစၢ ၢ်တဖ ၢ်ဒီးပျိၤမျိၤတၢ ၢ်ဖိတဖ ၢ်အဂၢ ၢ်,တၢ ၢ်တိစၢျိၤမျိၤစၢျိၤဒီးပီးလ
စုက၀ဲၤဲျိၤလၢတၢ ၢ်ကမျိၤစၢျိၤဒုီးကဲထ တ
ၢ် ၢ ၢ်ဖီးတၢ ၢ်မျိၤအလၢ ၢ်လၢအပျိၤဖ ဲီးန ၢ်လျိၤ. www.safeworkaustralia.gov.au

တသ၂၄န ၢ်ရံ ၢ်တန၇
ံ သအတ ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤလ အဟ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖးဒးတ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲ
Head to Health: အးစကတလယါပဒ ဒ
ၢ် ၢၤံ ကံ တ
ၢ်
န
ၢ် ၢ်သးအတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ အ
ျ့ က ွဲစ ၢၤ လ အဟ တ
ၢ် ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤ,
တ ၢ်ဟ က
ၢ်
ၢ်ဒးလးခၢ်အါမံၢၤအါကလ တ
ၢ် ခါလၢၤ. မ ၢ်သးအတ ၢ်အ ၢ်ဆ အ
ၢ်
ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်မၢၤစ ၢၤ အတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤလ တ ၢ်ဟ အ
ၢ် ၢၤခဖ လ
တွဲစမတမ ၢ်လအပ ၢ်ယွဲၢၤအဖခ ၢ်ဒးလ တလ ဟ
ၢ်
ၢ်အပၢၤမတမ ၢ်အပၢၤဘ တ
ၢ် ခါန လ
ၢ် ၢၤ. www.headtohealth.gov.au
Beyond Blue: ခ ၢ်ရန ၢ်ဘရ
ွဲ းစၢ်သးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်အ ၢ်မ ၢ်ဆးပ ၢၤအတ ၢ်ဆ ၢ်ထအ
ွဲ တ ၢ်မၢၤ စ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ် မၢၤဟ ၢ်၀ွဲ
ဒ ၢ်တ ၢ်ဆ ထ
ၢ် ွဲလ အဘ ဃ
ၢ် းဒးသးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ဂ ၢ်ကအါမံၢၤအါကလ ဒ
ၢ် းအ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်ခဖ လတွဲစမတမ ၢ်လအပ ၢ်ယၢၤွဲ အဖ
ခ ၢ်ခဖ တ ၢ်တွဲသကးမတမ ၢ်အံမလၢ်န ၢ်လၢၤ.
1800 512 348 | https://coronavirus.beyondblue.org.au
Lifeline Australia: မ ၢ်၀ွဲဒ တ
ၢ် ၢ်သဘံ ၢ်သဘ ၢ်အတ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲအတ ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤလ အဟ ၢ်၀ွဲဒ က
ၢ် တ ၢ်ဖ ၢ် တ ၢ်ဆ ၢ်ထွဲ
လ ပၢၤလ အအ ၢ်ဒးတ ၢ်ကတ ၢ်ခွဲလ ကလွဲၢၤခဖ တ ၢ်မတမ ၢ်အ ၢ်ပၢၤပၢၤဖ ွဲးဖ ွဲးန လ
ၢ် ၢၤ. 13 11 14 | www.lifeline.org.au
Kids Helpline: မ ၢ်၀ွဲဒ လ
ၢ် တွဲစဒးလအဖခ တ
ၢ် ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤတခါလ ပၢၤသးစ ၢ်ဖလ အသးနံ ၢ်အ ၢ်၅ နံ ၢ်ဆ၂၅နံ ၢ်
တဖ အ
ၢ် ဂ ၢ်လ တလ ဟ
ၢ်
အ
ၢ် ပၢၤ,တ ၢ်ပ တ
ၢ် ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤလ တ ၢ်ခ သ
ၢ်
ၢ်ဒးဘ ဃ
ၢ် းဒ ၢ်ထွဲပၢၤတဂၢၤန ၢ်လၢၤ. 1800 55 1800 |
www.kidshelpline.com.au
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Suicide Call-Back Service: န ၢ်အ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လ ပၢၤတဂၢၤဂၢၤလ အဆကမ ၢ်ထ လ
ၢ် အကမၢၤသံလၢၤအသး,အ ၢ် မဃ ၢ်ဒးပၢၤတဂၢၤလ
အဆကမ ထ
ၢ်
ၢ်အကမၢၤသံလၢၤအသးမတမ ၢ်ပၢၤလ အအွဲ ၢ်ဘ ၢ်၀ွဲတဂၢၤမၢၤသံလၢၤအသးအဃလၢၤ, Suicide Call Back Service
အ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လၢၤ. 1300 659 467 | www.suicidecallbackservice.org.au
MensLine Australia:မ ၢ်၀ွဲဒ လ
ၢ် တွဲစဒးလအပ ၢ်ယွဲၢၤအဖခ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်ပ ဟ
ၢ်
က
ၢ်
ဟ
ၢ်
ၢ်ဖးအတ ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤ လ ပ ၢ်ခါအဂ ၢ်
လၢၤ. 1300 78 99 78 | www.mensline.org.au
Open Arms: သးဖလ ၢ်လံၢၤဒးဟံ ၢ်ဖဃဖအတ ၢ်တ ၢ်ပ ဟ
ၢ်
ၢ်က ဟ
ၢ်
ဖ
ၢ် းဟ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်ပ ဟ
ၢ်
ၢ်က ၢ်ဟ ဖ
ၢ် းလ တလ ဟ
ၢ်
ၢ်အ
ပၢၤဒးတ ၢ်ပ အ
ၢ် ၢၤလ တ ၢ်ခသ ၢ်ဆသးမ ၢ်သံ ၢ်ဘလ အဖံးမၢၤတ ၢ်လ သးမ ၢ်အပၢၤအခွဲအံၢၤ,သးဖလ ၢ်လံၢၤတဖ ၢ်ဒးအ၀ွဲသ ၢ်အဟံ ၢ်ဖဃဖန ၢ်
လၢၤ. ဟ ၢ်၀ွဲဒ က
ၢ် ရ ၢ်တ ၢ်ကစါယါဘ ါအတ ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲၢၤတဖ ဒ
ၢ် းပၢၤတ၀ ဒးပၢၤသးတပပ ဃအတ ၢ်ပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲန လ
ၢ် ၢၤ.
1800 011 046 | www.openarms.gov.au

မွဲ ၢ်သကးမွဲ တ
ၢ် ၢ်ဆ ၢ်ထွဲ
နထရျိၤကသ ၢ်သရ ၢ်
ဖွဲနၢၤမတမ ၢ်နဟံ ဖ
ၢ် ဃဖမ ၢ်လွဲၢၤခဖ ဘ ၢ်ဒးံ တ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်ဘ ၢ်ဘဆညါန ,ၢ် ၀ံသးစၢၤကတၢၤတ ၢ်ဒးနလ ၢ်က၀ၢၤအကသံ ၢ်သရ ၢ်ထရၢၤ,
လ အမ ၢ်နက ွဲစ ၢၤလ သးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ခ
ၢ် ျ့အဂ ၢ်ဒးတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ အ
ျ့ တ ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤလ အဂၢၤတဖ ၢ်န တ
ၢ် က ၢ်.ww
w.healthdirect.gov.au/australian-health-services

ပျိၤတၢ ၢ်ပ ၢ်တသ
ဲ ကိီးတၢ ၢ်တဖ ၢ်
အးစကတလယါသးတ ၢ်ဆကမ ၢ်ဂ ၢ်၀အပၢၤတ၀ ဟ ၢ်၀ွဲဒ တ
ၢ် ၢ်က ၢ်ဃအပးအလလ အကွဲတ ၢ်ယယဖတခါလ တ ၢ်ကဘ းစွဲသးဒးသးတ ၢ်
ဆကမ က
ၢ် သံ ၢ်သရ လ
ၢ် နလ ၢ်က၀ၢၤခဖ တ ၢ်ဂၢၤမအလတွဲစန လ
ၢ် ၢၤ.ပၢၤအးစကတလယါဖလ အကက းဘ တ
ၢ် ၢၤထ ထ
ၢ်
ၢ်ဘးဒးမွဲဒးံ ခွဲရတ
ၢ်
ဖ ၢ်မၢၤန ၢ်သလတွဲစအတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ တ
ျ့ ၢ်တ ၢ်ပ တ
ၢ် ွဲသကးတဖ ဖ
ၢ် ွဲခ ၢ်ရန ၢ်ဘရ
ွဲ းစၢ်အဃ ၢ်ရၢၤလၢၤအသးအခါန လ
ၢ် ၢၤ.
က ၢ်ဃတ ၢ်လ အကဘ လ
ၢ်
ၢ်အသးဒးနတ ၢ်လ ၢ်ဘ တ
ၢ် ဖ ဖ
ၢ် ွဲ-www.psychology.org.au/Find-a-Psychologist

headspace
Headspace ဟ ၢ်၀ွဲဒ တ
ၢ် ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤဆသးစ ၢ်လ အသးနံ ၢ်အ ၢ် ၁၂-၂၅နံ ၢ်လ အပၢၤတအ ၢ်မတမ ၢ်အပၢၤဘ ,ၢ် အ၀ွဲသ ၢ် အ
ဟံ ၢ်ဖဃ ဒးတံၢၤသကးတဖ န
ၢ် လ
ၢ် ၢၤ. Headspace ဟ တ
ၢ် ၢ်က ၢ်ထွဲက ဟကယ လ
ၢ် အက ၢ်ဖ တ
ၢ် ၢ်ဂ ၢ်ခွဲလ လ
ၢ် တ ၢ်လ ၢ်လံ ၢ်ခါအဂ ၢ်-သး
တ ၢ်အ ၢ်ဆ အ
ၢ်
ၢ်ခ ျ့,ဘ ၢ်ထွဲဒးန ၢ်ခအတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့,တ ၢ်သသံးဒးကသံ ၢ်မၢၤဘးလ အဂၢၤတဖ ၢ်,ဒးပၢၤဂ ၢ်၀ဒးတ ၢ်လ ၢ်အ သ
ၢ် းသမအ
တ ၢ်ဆ ၢ်ထန
ွဲ လ
ၢ် ၢၤ. headspace အလ ၢ်အက ွဲအဟ ၢ်ခ ၢ်ဂၢၤတဘ ၢ်အ ၢ်၀ွဲဒ လ
ၢ်
headspace အပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲအလၢၤလၢၤ.
www.headspace.org.au

အီးစတတလယါထလျိၤပျိၤသိ ၢ်လိနဲ ၢ်ယျိၤု အတၢ ၢ်လဲျိၤခဖ ိ (Australian Indigenous Mentoring Experience (AIME))
AIME မ ၢ်တ ၢ်ဆကမ ထ
ၢ်
ၢ်အလံ ၢ်ည ၢ်သ ၢ်ဒ ၢ်ဒးတ ၢ်သ လ
ၢ် နွဲ ၢ်ယၢၤအတ ၢ်ရွဲ တ
ၢ် ၢ်က ွဲၢၤလ အပည ၢ်လၢၤလ တ ၢ်ကပ ၢ်သးစ ၢ်ထလံၢၤ
အဘရံ က
ၢ်
န
ၢ် ၢ်ဒးထရးတၢ်စထရးတၢ်အကးဖတဖ န
ၢ် ၢ်လၢၤပ ၢ်ဃ ၢ်ပ ၢ်ဂ ၢ်လ တ ၢ်က ၢ်ဘ ၢ်က ၢ်သဒးတ ၢ်ဒ ၢ်ထ ၢ်ဒးအ၀ွဲသ ၢ်အတ ၢ်
မ ၢ်လ ၢ်က ၢ်စတဖ န
ၢ် လ
ၢ် ၢၤ.
AIMEဟ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်ပ ွဲ ၢ်စ ၢ်တခါလ ဖ ၢ်စမၢၤကဖတဖ ၢ်ဒးပၢၤတ၀ အခ ၢ်စးတဖ လ
ၢ် တ ၢ်ကဟ ၢ်ကဒါခဖ တ ၢ်ဟံးစနွဲ က
ၢ် ွဲ,တ ၢ်သ လ
ၢ် နွဲ ၢ်ယၢၤ
အတ ၢ်မၢၤတဖ ၢ်,တ ၢ်မၢၤလတဖ ဒ
ၢ် းလံ ၢ်ည ၢ်သ ၢ်ဒ ၢ်တခါလ တ ၢ်ဒးကွဲထ အ
ၢ် ၢၤ,လ တ ၢ်လ ၢ် ၃၃တၢၤဃ ၢ်ဒးလပ ၢ်ယွဲၢၤအဖခ ၢ်ဒးခဖ
တ ၢ်မၢၤသကးတ ၢ်ဃ ၢ်ဒးက ၂၅၀ ဖ

န
ၢ် လ
ၢ် ၢၤ. https://aimementoring.com/

ပျိၤမျိၤဃု ၢ်မျိၤသကိီးတၢ ၢ်လၢအဂျိၤအတၢ ၢ် ရဲ ၢ်တၢ ၢ်က ဲျိၤ(Positive Partnerships Program)
တ ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲၢၤတခါအံၢၤသ ၢ်ထ တ
ၢ် ၢ်မၢၤသကးတ ၢ်လ ကဒးမ ၢ်ပ ၢ်တဖ ၢ်ဒးပၢၤက ၢ်ထွဲကဟကယ တ
ၢ် ၢ်တဖ အ
ၢ် ဘ ၢ်စ ၢၤလ တ ၢ်က
မၢၤဂၢၤထ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ဘ က
ၢ်
ၢ်သအတ ၢ်အစ လ အအ ၢ်ထ လ
ၢ် ကဖလ အအ ဒ
ၢ် းတ ၢ်ဒ ၢ်ထ ၢ်ထထ ၢ်ဂ ၢ်၀အတ ၢ်ဆါဖ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.
တ ၢ်အံၢၤဟ ၢ်၀ွဲဒ တ
ၢ် ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤလ အမ ၢ်၀ွဲဒ ၢ်လ ခခါခွဲအံၢၤ,ဘ ၢ်ထလ
ွဲ
ၢ်အသးဒးဒးသနၢၤထ လ
ၢ် တ ၢ်အ သ
ၢ် းအဖခ ၢ်တဖ ၢ်ခဖ
တ ၢ်ဟ လ
ၢ် ၢၤတ ၢ်သ ၢ်လတဖ ၢ်ဒးလအဖခ ၢ်တ ၢ်တစ ၢၤမၢၤစ ၢၤတဖ န
ၢ် လ
ၢ် ၢၤ. www.positivepartnerships.com.au/
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လပ ၢ်ယွဲၢၤအဖခ ၢ်တ ၢ်တစ ၢၤမၢၤစ ၢၤတဖ ၢ်
ကိဖိအတၢ ၢ်အိ မ
ၢ် ု ၢ်ဆီးိ ပၢျိၤအလၢ ၢ်အက ဲ(Student Wellbeing Hub)
Student Wellbeing Hub ဟ ၢ်၀ဒ
ွဲ ၢ်လအဖခ တ
ၢ် ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤလ အဘ ၢ်ထဒ
ွဲ းပၢၤအသးနံ လ
ၢ် ၢၤဆဒးတ ၢ်ပ ၢ်ပန ဃ
ၢ် ၢ် အၢၤတဖ ၢ်ဆ
ပၢၤသ ၢ်လနွဲ ၢ်ယၢၤတ ၢ်တဖ ၢ်,မ ၢ်ပ ၢ်တဖ ၢ်ဒးကဖတဖ ၢ်အအ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.နမၢၤန ၢ်သတ ၢ်မၢၤအက ွဲခ ၢ်သ လ
ၢ် တ ၢ်သအၢၤလ ကးနံၢၤဒွဲးအဂ ၢ်ဒး
ဒးသနၢၤထ ၢ်လ တ ၢ်အ ၢ်သးအဖခ လ
ၢ် က ၢ်လ အညလ တ ၢ်ကမၢၤစ ၢၤမၢၤစၢၤလၢၤတ ၢ်လၢၤပ ံၢၤဘ ၢ်ဃးဒးတ ၢ်သ ၢ်က ၢ်သးဂၢၤဒးတ ၢ်သးသ
ဟ လ
ၢ် ၢၤဆဖသ ဒ
ၢ် းသးစ ၢ်ဖတဖ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်လၢၤ. www.studentwellbeinghub.edu.au
ReachOut
ReachOut မၢၤစ ၢၤ၀ွဲဒ ၢ်ပၢၤအသးနံ ၢ်အ ၢ် ၂၅နံ ၢ်ဆအဖလ တ
ၢ် ဖ ၢ် ဃ ဒ
ၢ် းကးနံၢၤဒွဲးတ ၢ်သံက ၢ်တဖ ၢ်ဖွဲဘ လ
ၢ် ွဲၢၤခဖ ဘ ၢ်တ ၢ် ကကခွဲခွဲ
အကတ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ.ပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲအံၢၤအ ဒ
ၢ် းတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤတ ၢ်တစ ၢၤမၢၤစ ၢၤဒးတ ၢ်မၢၤစ ၢၤလၢၤသးအပးအလလ သးစ ၢ်ဖတဖ က
ၢ် သ၀ွဲဒ ၢ်လ
အကမၢၤကးနံၢၤဒွဲးအတ ၢ်မၢၤဒၢ်သးအကန ၢ်ပ ၢ်ဒးရွဲ က
ၢ် ွဲၢၤအသးအတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ အ
ျ့ ဂ ၢ်လၢၤ. ပ ၢ်ယွဲၢၤဘ းစွဲအံၢၤပ ဃ
ၢ် ၢ်စ ၢ်ကးတ ၢ်လ ၢ်လ
အပၢၤဖ ွဲး,ဆ ၢ်ထွဲမၢၤစ ၢၤတ ၢ်ဒးတအ ၢ်ဒးတ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ ၢ်မံၢၤသ လ
ၢ် သးစ ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ်ဒၢ်သးအကကတၢၤတ ၢ်ဒးပၢၤအဂၢၤဒးနၢၤဟ တ
ၢ် ၢ်လ အ၀ွဲ
သ ၢ်လွဲၢၤခဖ ဘ ၢ်တဖ ၢ်န လ
ၢ် ၢၤ. www.au.reachout.com
TEN – ပ ယ
ၢ် ျိၤဲ ဘ ီးစဲအကါဒိ ၢ် (Essential Network)
မ ၢ်အွဲးဖၢ်တခါလ အဆ ၢ်ထတ
ွဲ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အပၢၤစွဲ ၢ်နၢၤတဖ လ
ၢ် အဖံးမၢၤတ ၢ်လ တ ၢ်အ ၢ်ဆ အ
ၢ်
ၢ်ခ ျ့,တ ၢ်က ၢ်ထွဲပၢၤသးပ ၢ်အလ ၢ်
အက ွဲဒးန ၢ်ခန ၢ်သးက ၢ်ဂၢၤတလ တပွဲၢၤတဆ ၢ်တခ အ
ျ့ တ ၢ်မၢၤစ ၢၤအတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤဒၢ်သးတ ၢ်ကပ ဆ ရွဲ က
ၢ် ွဲၢၤတ ၢ်အ ၢ်မဒးတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤခဖ
COVID-19 န ၢ်လၢၤ. ထးဟံးန ၢ်အွဲးဖၢ်လ Apple အဂ ၢ် | ထးဟံးန ၢ်အွဲးဖၢ်လ Android အဂ ၢ်

တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအတ ၢ်ဆ ၢ်ထဒ
ွဲ းတ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤ
ထကၢ ၢ်တၢ ၢ်ဖီးတၢ ၢ်မျိၤအကရၢ (National Careers Institute)
တ ၢ်ဆ ၢ်ထလ
ွဲ သးစ ၢ်လ ကက ၢ်ဃက၀ံၢၤအလ ၢ်ခံက ၢၤက ွဲလ အအ ၢ်၀ွဲဒ ဖ
ၢ် ွဲwww.nci.dese.gov.auန ၢ်လၢၤ.
ပျိၤဃုတၢ ၢ်မျိၤလိ
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤဘ ၢ်ဃးလအဖခ ၢ်ဒးတ ၢ်မၢၤလလ ကကရ ၢ်အပၢၤလ အကထကထတဖ န
ၢ် တ
ၢ် ၢ်ဟ လ
ၢ် ၢၤအၢၤလ အဘ လ
ၢ် ဖ
ၢ် းဒဒး
တ ၢ်ထ သ
ၢ် တတၢၤအၢၤသအ ၢ်၀ွဲဒ ဖ
ၢ် ွဲ www.courseseeker.edu.auန လ
ၢ် ၢၤ.
တၢ ၢ်ဖီးတၢ ၢ်မျိၤအတၢ ၢ်ရဲ ၢ်တၢ ၢ်က ဲျိၤ
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤလ တက ၢ်မွဲ တ
ၢ် ၢ်လ အဘ ၢ်ဃးဒးတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအတ ၢ်ရွဲ ၢ်တ ၢ်က ွဲၢၤ,တ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအက ၢၤအက တ
ၢ် ဖ ၢ်ဒးတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤအ
တ ၢ်လွဲၢၤခဂ ၢ်န အ
ၢ်
ၢ်၀ွဲဒ ဖ
ၢ် ွဲwww.myfuture.edu.au.
တၢ ၢ်ဖီးတၢ ၢ်မျိၤအတၢ ၢ်ဟီးစုနဲ က
ၢ် ဲ
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ၢၤလ headspace Digital Work ဒး Study Program ဒး Career Mentoring Program လ တ ၢ်က ဆ ၢ်ထွဲသးစ ၢ်ဖလ
အသးနံ အ
ၢ်
ၢ် ၁၅-၂၅နံ ၢ်လ တ ၢ်ကရွဲ က
ၢ် ွဲၢၤတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤတခါ, ဃတ ၢ်ဖံးတ ၢ်မၢၤမတမ ၢ် မၢၤတ ၢ်ထ ၢ်ဘးတ ၢ်က ၢ်ဘ က
ၢ်
ၢ်သဆညါ န အ
ၢ်
ၢ်
၀ွဲဒ ၢ်ဖွဲ- https://headspace.org.au/our-services/digital-work-and-study-service/
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