မိ သ ားစု မ ားနှ င့် ဧည့်သည့်မ ားတွ င့် ကားစက့်ပ နှ မှုကို တ ားဆားရန့်အတွ က့်
အဆင့်ဆင့်လုပ့်ရမည့် အခ က့်ခ ခ က့်ခ က့်

သက်ကကြီး သသစတသ ြီးလျန်ြီးလူမျောြီး၏ အောြီးလု ြီးတသော မိ သောြီးစုမျောြီးနှင် ချစ်ခင်ရသူ မျောြီးအောြီး သင် ို ၏ ပပို ြီးမှုနှင်
ပူ ြီးတပေါင်ြီးလုပ်တ ောင်မှုအ ွ က် တကျြီးဇူြီး င်ပေါသည်။ ၎င်ြီးမှော ဤခက်ခဲတသော အချိန်အ ွ င်ြီး အလွ န်
အတရြီးကကြီးပေါသည်။
COVID-19 မှ ော သက်ကကြီးလူမျောြီးအတပေါ် အချိ ြီးမညမျှစွောဖြင် သက်တရောက်မှုရှိတသကောင်ြီး ကျွန်ုပ် ို သိ ပေါသည်။ သင်၏
ချစ်ခင်ရသူ မျောြီးမှော သူ

ို ၏ သက်ကကြီး တစောင်တရှောက်တရြီး တေဟောမျောြီး ွ င် တ ြီးကင်ြီးလု ခခတနသည်ကို တသချောတစရန်

ကျွန်ုပ် ို သည် မကကစ ူ ြီး ပို မို ၍ လု ပ်ကိုင်တပြီးတနပေါသည်။
ထိ ခိုက်လွယ်သည် သက်ကကြီး သသစတသ ြီးလျန်ြီးလူမျောြီး၏ တ ြီးကင်ြီးလု ခခတရြီးနှင် ကျန်ြီးမောတကောင်ြီးမွန်တရြီးမှော
ကျွန်ုပ် ို ၏ လု ြီးဝ ဦြီးစောြီးတပြီးမှုဖြစ်သည်။
တအောက်ပေါ အချက်အလက်မျောြီးမှော သက်ကကြီး သသစတသ ြီးလျန်ြီးလူမျောြီးအောြီး COVID-19 မှ ကောကွ ယ်တပြီးရန် သင်အောြီး
အတထောက်အကူ ခပပေါမည်။
တနောက်ထပ် သ င်ြီးအချက်အလက်မျောြီးကို health.gov.au ဝက် ် ို က်ရှိ “ပပို ြီးရင်ြီးဖမစ်မျောြီး ကဏ္ဏ ”
တခေါင်ြီးစဥ်တအောက် ွ င် ရရှိနိုင်သည်။ COVID-19 ကောလ အတ ောအ ွ င်ြီး သက်ကကြီး တစောင်တရှောက်တရြီး တေဟောမျောြီးသို
သွ ောြီးတရောက်ဖခင်ြီးအ ွ က် လု ပ်ငန်ြီးကဏ္ဏ
reform/agedcarevisitors/.

ို င်ရော စည်ြီးမျဥ်ြီးကို https://www.cota.org.au/policy/aged-care-

ွ င်ြ ်ရှု ရန်လည်ြီး သင်အောြီး ကျွန်ုပ်

ို က် ွ န်ြီးပေါသည်။

ကျွန်ုပ် ို သည် သက်ကကြီး တစောင်တရှောက်မှုကို လက်ခယူ တနသည်သူမျောြီး၏ အခွ င်အတရြီးမျောြီးကို သက်ကကြီး
တစောင်တရှောက်တရြီး စော မ်ြီး အခွ င်အတရြီးမျောြီးနှင်အည

က်လက် ကောကွ ယ်တပြီးရမည်။ သင်သည် အ ို ပေါ စော မ်ြီးကို

https://www.health.gov.au/news/charter-of-aged-care-rights

ွ င် တ ွ ရှိနိုင်သည်။
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ကားစက့်ပ နှ မှုကို တ ားဆားရန့်အတွ က့် အဆင့်ဆင့်လုပ့်ရမည့် အခ က့် ခ ခ က့်ခ က့်သင့်သည့် အ ားလု ားခသ အဆင့်ဆင့်လုပ့်ရမည့် အခ က့် ခ ခ က့်ခ က့်အ ား လို က့်န
လု ပ့်ခဆ င့် ခင့်ား ြင့် ကားစက့်ပ နှ မှုကို တ ားဆားခပားနို င့်ပပား ခ ားကင့်ားလု ခခခအ င့်
ခနနို င့်ပါသည့်။
1.

သင့် ခနထို င့်ခက င့်ားပါသလ ား။

အကယ်၍ သင် တနထို င်မတကောင်ြီးလျှင် သင် အိ မ်၌တနရမည်ဖြစ်ပပြီး မည်သူထကို မျှ အလည်မသွ ောြီးရ။ အကယ်၍ သင်
တရောေေါလကခ ဏ္ောမျောြီးမှော အလွ န် အတပျောစောြီးဖြစ်သည် ို င် သင် ဤသို လု ပ်ရမည်။ COVID-19 တရောေေါလကခ ဏ္ောမျောြီးမှော
အတအြီးမိဖခင်ြီး သို မဟု

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.

်

ု ပ်တကွ ြီး ကဲ သို ဖြစ်နိုင်ပပြီး ပေါဝင်နိုင်သည်မှော-

ကို ယ်ပူအြျောြီး က်ဖခင်ြီး
တချောင်ြီး ို ြီးဖခင်ြီး
အသက်ရှူ ကျပ်ဖခင်ြီး
လည်တချောင်ြီးနောဖခင်ြီး
တခေါင်ြီးကိုက်ဖခင်ြီး
အန ခမရဖခင်ြီး
အရသောခမရဖခင်ြီး
နှ ောရည်ယိုဖခင်ြီး
ကကက်သောြီးနောဖခင်ြီး
အ စ်နောဖခင်ြီး
ဝမ်ြီးတလျောဖခင်ြီး
တအောအန်ချင်စြွ ယ်ဖြစ်ဖခင်ြီး/တအောအန်ဖခင်ြီး
ခ ွ င်ြီးပျက်ဖခင်ြီး
သင့် ခန က့်ဆု ားခပေါ် တု ပ့်ခကွ ားက ကွ ယ့်ခဆား ထို ားထ ားပါသလ ား။

အကယ်၍ သင်သည် သက်ကကြီးတစောင်တရှောက်တရြီး တေဟောသို သွ ောြီးတရောက်လိုလျှင် သင်
ကောကွ ယ်တ ြီး ထို ြီးထောြီးရမည်။ သင် တနောက် ု ြီးတပေါ်

ု ပ်တကွ ြီးတရောေေါ

ု ပ်တကွ ြီးကောကွ ယ်တ ြီး ထို ြီးထောြီးတသကောင်ြီး အတထောက်အထောြီး

င်ဖပရမည်။ အကယ်၍ သင် ကောကွ ယ်တ ြီးမထို ြီးထောြီးနိုင်လျှင် သင်အတနဖြင် သင်၏ ကု သတပြီးသူ ရောဝန်ထမှ
တ ြီး က် ို င်ရော ကင်ြီးလွ ်ခွင် အတထောက်အထောြီးကို

င်ဖပရမည်။ အကယ်၍ သင် သက်ကကြီး တ ွ မျိ ြီးမျောြီးနှင်

မိ ်တ ွ မျောြီးအောြီး ၎င်ြီး ို ၏တေဟောသို အလည်သွောြီးတရောက်တနလျှင် သင် ကောကွ ယ်တ ြီးထိုြီးထောြီးရန်လည်ြီး ကျွန်ုပ် ို
ို က် ွ န်ြီးပေါသည်။
3.

သင့် သွ ားခရ က့်မှုကို ြစ့်နိုင့်သမျှ ခ ားကင့်ားခစရန့် မည့်သိုလု ပ့်ရမည့်ကို သင့် သိ ပါသလ ား။

COVID-19 ကူ ြီးစက်ပျ နှ မှု အန တရောယ်ကို တလျှောချတစရန်အ ွ က် ကျွန်ုပ် ို သင်အောြီး အသကခပသည်မှော-
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•

တအောက်ပေါအတဖခအတနမျောြီး ွ င် သင် လက်မျောြီးကို
တ ြီးတသကောပေါ သို မဟု ် အရက်ပျ-ကို အတဖခခ ထု
သု ြီးပေါ-

ပ်ဖပောနှ င်တရဖြင် အနည်ြီး ု ြီး စကက န် ၂၀ သကောတအောင်
်လုပ်ထောြီးတသော လက်ပိုြီးသ ်သန် စင်တ ြီးရည်ကို

» သင် သွ ောြီးတရောက်လည်ပ ်မှု စ င်ချိန်နှင် ပပြီး ု ြီးချိန်၌
» တနထို င်သူ စ်ဦြီးနှင် သူ

ို ၏ အစောြီးအစောကို သူ

ို အောြီး ကူ ညတပြီးရန်ကဲသို သင် မထိ တ ွ မနှ င်

ထိ တ ွ ပပြီးတနောက်
»

စ်တန

•

သင်နှင် သင်နှင်အ ူ ရှိသည် ဧည်သည်အောြီးလု ြီးမှော ၂၀၂၀ ခုနှ စ်
အတထောက်အထောြီး င်ဖပပေါ

•
•
•
•
•

ောအ ွ င်ြီး ပု မှ န် သကောြီးချိန်မျောြီး ွ င်
ု ပ်တကွ ြီးကောကွ ယ်တ ြီး ထို ြီးထောြီးတသကောင်ြီး

သင် တ ောင် စ်ထဲ သို မဟု ် စကက ူ စ်ရှူ ြီးထဲ တချောင်ြီး ို ြီး သို မဟု
အမှုိ က်ပု ြီးထဲ ချက်ချင်ြီး ထည်ပေါပပြီး လက်မျောြီးကို တ ြီးတသကောပေါ
တနထို င်သူ စ်ဦြီးအ ွ က်
သင် တ ွ မျိ ြီးကို သူ
တနရော ွ င် တ ွ ပေါ

် နှ ောတချပေါ၊ စကက ူ စ်ရှူ ြီးကို

စ်ကကိ မ်လျှင် ဧည်သည် နှ စ်ဦြီးထက် မပို ရ

ို ၏အခန်ြီး၊ အဖပင်ြက်တနရော၊ သို မဟု

် သင်တေဟောမှ သ ်မှ ်တပြီးထောြီးသည်

အမျောြီးသု ြီး တနရောမျောြီးကို တရှောင်သကဥ်ပေါ
ဖြစ်နိုင်သည် အချိန် ို င်ြီး လူ ချင်ြီး ခပ်ခွောခွ ောတနဖခင်ြီးကို ကျင်သု ြီးပေါ

အကယ်၍ လွ န်ခဲသည် ၁၄ ရက် ွ င် သင် တအောက်ပေါ ို ဖြစ်လျှင် သင် လောတရောက်မလည်နိုင်ပေါ-

•
•

သင် နို င်ငဖခောြီးမှ ဖပန်လောခဲ လျှင် သို မဟု
COVID-19 ရှိသူ

်

စ်စု စ်တယောက်နှင် နြီးနြီးကပ်ကပ် အထိ အတ ွ ရှိခဲလျှင်

သင်သည် သြီးဖခောြီးအထြီး ည်ြီး သို မဟု

် အထိ အတ ွ မဲ အထြီးကျန် တနတနပပဖြစ်ရလိ မ်မည်၊ မည်သူထသို မျှ

သွ ောြီးတရောက် မလည်ပ ်သင်ပေါ။
အောြီးလု ြီးတသော ဝန်ထမ်ြီးမျောြီးနှင် ဧည်သည်မျောြီးသည် သက်ကကြီး တစောင်တရှောက်တရြီး တေဟောသို
အတသြီးစိ ်အချက်အလက်မျောြီးကို
4.

က်သွယ်ရမည် လက်ရှိ

င်ဖပသင်သည်။

သွ ားခရ က့်လည့်ပတ့်ရ ၌ သင့်နှင့်အတ ကခလားမ ား ပါသလ ား။

သင် RACF သို မသွ ောြီးတရောက်မ သင်နှင်အ ူ ကတလြီးမျောြီး လောတရောက် နို င်မနို င် စိ စစ်ရန် သင် လို အပ်သည်။
အကယ်၍ သူ

ို အောြီး ခွ င်ခပလျှင် သင်နှင်အ ူ ပေါလောသည်ကတလြီးမျောြီးကို ကကြီးသကပ်တပြီးရန်နှင် လူ ချင်ြီး

ခပ်ခွောခွ ောတနဖခင်ြီးနှင်

စ်ကိုယ်တရ သန် စင်တရြီးအသကဉာဏ္် ို ကို သူ

ို လို က်နောရန် တသချောတအောင်လုပ်ရန်အ ွ က်

လို အပ်ပေါသည်။
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သင့် ခ စ့်ခင့်ရသ၏ ခေဟ တွ င့် လို က့်န က င့်သု ားရမည့် ဧည့်သည့်မ ားအတွ က့် စည့်ားမ ဥ့်ားမ ားကို သင့်

5.

သိ ပါသလ ား။
တစောင်တရှောက်တရြီး တေဟော

စ်ခုစအောြီး လောတရောက်လည်ပ ်မှုမျောြီးနှင် ပ ်သက်သည် စည်ြီးမျဥ်ြီးမျောြီးအတသကောင်ြီး

တနထို င်သူမျောြီးနှင် မိ သောြီးစုမျောြီး ို ကို တဖပော ို ခို င်ြီးပေါသည်။ တဖပောင်ြီးလဲချက်
တနောက် ု ြီးသ င်ြီးကို သင်အောြီး တဖပောဖပရန် သူ

•
•
•

စ်ခုခုနှ င်ပ ်သက်သည်

ို အတနဖြင် လို အပ်သည်။ သင် လု ပ်ရန်လိုမည်မှော-

သင်၏ COVID-19 အန တရောယ်နှင်ပ ်သက်၍ စမ်ြီးစစ်တမြီးသည် တမြီးခွန်ြီးမျောြီးကို မှ န်ကန်စွော တဖြ ို တပြီးရန်
၂၀၂၀ ခုနှ စ်

ု ပ်တကွ ြီး ကောကွ ယ်တ ြီး ထို ြီးထောြီးသည် အတထောက်အထောြီးကို

င်ဖပရန်

ဧည်သည်မျောြီးအ ွ က် စည်ြီးမျဥ်ြီးမျောြီးကို လို က်နောရန်

သက်ကကြီးတစောင်တရှောက်တရြီး ဝန်တ ောင်မှုဌောနမျောြီးနှင် အမျောြီးဖပည်သူအ ွ က် သ ်မှ ်ချက်မျောြီးမှော ကွဲ ဖပောြီး
နို င်ြွယ်ရှိသဖြင် သင် သင် ဖပည်နယ် သို မဟု

် အုပ်ချ ပ်ခနယ်တဖမ အစို ြီးရ၏ အသကဉာဏ္်ကို စစ်တ ြီးသင်သည်။

အကယ့်၍ ဝင့်ခရ က့်မှုကို ကန့်သတ့်ထ ားလျှင့် သင့် ခ စ့်ခင့်ရသမ ားနှ င့် မည့်သို အဆက့်အသွ ယ့်

6.

ရှိထ ား၍ခနမည့်ကို သင့် သိ ပါသလ ား။
စ်ခေါ စ်ရ၌ သက်ကကြီးတေဟော
သင် တေဟော ွ င် သို မဟု

စ်ခုသည် ဝင်တရောက်မှုကို ကန် သ ်ရန် လို အပ်နိုင်ြွယ်ရှိသည်။ ဥပမော၊ အကယ်၍

် တေသ ွ င်ြီးနယ်တဖမ ွ င် တရောေေါကူြီးစက်ပျ နှ မှု ရှိခဲလျှင်ဖြစ်သည်။

သင် ချစ်ခင်ရသူ မျောြီးနှင် သင် အ က်အသွ ယ်ရှိထောြီးတစရန်အ ွ က် သက်ကကြီးတစောင်တရှောက်တရြီး တေဟောမျောြီးနှင်
တ ွ မျိ ြီးမျောြီး အ ူ

ကွ လု ပ်ကိုင်သကရန် ကျွန်ုပ် ို

ို က် ွ န်ြီးပေါသည်။

အကယ်၍ သင် ွ င် လောတရောက်လည်ပ ်မှုမျောြီး သို မဟု

် မိ ်တ ွ သို မဟု

တစောင်တရှောက်မှုတို့နှင်ပ ်သက်၍ စို ြီးရိမ်ပူပန်မှုမျောြီးရှိလျှင်

က်သွယ်ရန်မှော-

် မိ သောြီးစုဝင်

စ်ဦြီး၏

•

သက်ကကြီးလူမျောြီး ကို ယ်စောြီးတ ောင်ရွက်တပြီးတရြီး အလု ပ်ကွန်ဖခော Older Persons Advocacy Network
(OPAN) ြုန်ြီး 1800 700 600 သို မဟု ်

•

သူ

ို ၏ ဝက် ် ို က် www.opan.com.au ကို သကည်ပေါ

OPAN သည် သင်နှင် ကွ သက်ကကြီး တစောင်တရှောက်တရြီး တေဟော ို နှ င်အ ူ လု ပ်ကိုင်တပြီးနိုင်သည်။
ဤဝန်တ ောင်မှုသည် အခမဲ ဖြစ်ပပြီး လျှိ ဝှ က်စွောလု ပ်တပြီးသည်။ တနောက် စ်နည်ြီးအောြီးဖြင်၊ သင်သည် သက်ကကြီး
တစောင်တရှောက်တရြီး အရည်အတသွ ြီးနှင် တ ြီးကင်ြီးလု ခခတရြီး တကော်မရှင် (Aged Care Quality and Safety
Commission (ACQSC)) ြုန်ြီး 1800 951 822 ကို

က်သွယ်နိုင်သည် သို မဟု

် agedcarequality.gov.au

ွ င်သကည်ပေါ။
အကယ်၍ သင် ွ င် မိ ်တ ွ သို မဟု
စို ြီးရိမ်ပူပန်မှု

စ်ဦြီး၏ စိ ်ပိုင်ြီး ို င်ရော ကျန်ြီးမောတရြီးနှင်ပ ်သက်၍

စ်ခုခု ရှိလျှင် သက်ကကြီး သသစတသ ြီးလျန်ြီးလူမျောြီးအ ွ က် အခမဲ COVID-19 ပပို ြီးတရြီး ြုန်ြီးလိုင်ြီး ြုန်ြီး

1800 171 866 ကို
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ကျွန့်ုပ့်တို သင့် အကအညကို လို အပ့်သည့်
COVIDSafe app ကို လု ြီးဝ မိ မိသတ ောအတလျောက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အက်ြ် app ကို တေေါင်ြီးလုေ် ွဲ ဖခင်ြီးဖြင်
သင်သည် သင် မိ သောြီးစု၊ မိ ်တ ွ မျောြီးနှင် အသို င်ြီးအဝို င်ြီးကို ကောကွ ယ်တပြီးတစရန် သင် လု ပ်နိုင်သည်
စ်စု စ်ခုဖြစ်ပေါသည်။ သင် တစောင်တရှောက်တပြီးသည်သူ ို အပေါအဝင် အဖခောြီး သသစတသ ြီးလျန်ြီးလူမျောြီး၏
အသက်မျောြီးကို သင် ကယ် င်တပြီးတစနို င်သည်။ သသစတသ ြီးလျန်ြီးလူမျောြီး ပို မို ၍ COVIDSafe app ကို

က်သွယ်တလ

ကျွန်ုပ် ို အတနဖြင်ဗိုင်ြီးရ ်စ်ကို ပို မို ၍ ရှောနို င်တလ ဖြစ်ပေါသည်။
အောြီးလု ြီးတသော

ရောြီးဝင် သ င်ြီးအချက်အလက်မျောြီး၊ ပပို ြီးရင်ြီးဖမစ်မျောြီးနှင် လမ်ြီးညွှန် ို ကို www.health.gov.au

ွ င်သကည်ပေါ။
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