သင်၏ စိ တ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကကာင််းမွ န်ကရ်းအတွ က် ကစာင်က ာက်ခြင််း
ကိို ရိို နာဗိို င််းရပ်စ်သည် လူ တိို င််းအာ်း ထိ ြိိုက်ပါသည်။ ၎င််းသည် သသစကသတ်းလျနိို င်ငံနင် ကမာဘ တစ်ဝန််း ိ လူ မျာ်းအကပေါ်
သက်ကရာက်မှု ိ ြသည်။ အာ်းလံို ်းကသာ နိို င်ငံမျာ်း၊ ယဉ်ကကျ်းမှု မျာ်းနင် ကနာက်ြံမျာ်းမလူ မျာ်းသည် ၎င််းတိို ၏
ကန စဉ်ကနထိို င်ကရ်းမျာ်းကိို ဗိို င််းရပ်စ် ကူ ်းစက်ပျံ နံ မှု အာ်း တာ်းဆ်းကပ်းကစရန်နင် ၎င််းတိို ၏ လူ မှု အသိို င််းအဝိို င််းအာ်း
က ်းကင််းလံို ခြံ ကစရန် ကခပာင််းလြျက်မျာ်းကိို လို ပ်ြပါသည်။
ကိို ရိို နာဗိို င််းရပ်စ် သက်ကရာက်မှုမျာ်းကသကာင် ကျွန်ိုပ်တိိုအမျာ်းအခပာ်းအာ်း စိို ်းရိ မ်မှု၊ စိ တ်ကသာက သိို မဟို တ်
အထ်းကျန်မှု ြံ စာ်းကစြပါသည်။ သင်သည်လည််း သင် မိ ြင်နိိုင်ငံ ိ မိ သာ်းစို နင် မိ တ်ကဆွ မျာ်းတိို နင်ပတ်သက်ပပ်း
စိို ်းရိ မ်မှု ိ ကကာင််း ိ နိိုင်ပါသည်။ ကျွန်ိုပ်တိိုအာ်းလံို ်းအကနခြင် ကျွန်ိုပ်တိို၏ စိ တ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကကာင််းမွ န်ကရ်းနင်တကွ
ရရိုပ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကျန််းမာကရ်းကိို လည််း ဤြက်ြသည်အြျိန်ကာလအတွ င််း ကစာင်က ာက်ကပ်းရန် အကရ်းကက်းပါသည်။
သင်အကနခြင် ကအာက်ပါကသိို ကသာ စိ တ်ကနစိ တ်ထာ်းနင် စိ တ်ြံစာ်းြျက်မျာ်း ကခပာင််းလမှု အြျိ ကိို သင်ကိိုယ်တိိုင်
သတိ ခပမိ ြနိို င်သည် သိို မဟို တ် ဤကခပာင််းလြျက်မျာ်းကိို တစ်စို ံ တစ်ကယာက်တွင် ကတွ ခမင်မိြနိို င်သည်•

စိ တ်ကသာက သိို မဟို တ် စိို ်းရိ မ်ပူပန်မှု ြံ စာ်းြျက်

•

စိ တ်ဓါတ်ကျဆင််းမှု ၊ စိ တ်မြျမ််းသာမှု သိို မဟို တ် သင်ကိိုယ်တိိုင်ကသိို မဟို တ်ခြင််း

•

အိ ပ်ကပျာ်ရန် သိို မဟို တ် အိ ပ်ကပျာ်ကနကစရန် အြက်အြ ိ ခြင််း

•

သင် ကိို ယ်ြနဓာ အကလ်းြျိန် ကခပာင််းလမှု မျာ်း သိို မဟို တ် စာ်းြျင်စိတ် ကခပာင််းလမှု မျာ်း

•

စိ တ်ထိြိိုက်မှု ြံ စာ်းခြင််းနင် သင် ကန စဉ် ဝတွ င် အြက်အြ ကတွ ကနခြင််း

အြျိ လူ မျာ်းသည် ၎င််းတိို ၏ ြံ စာ်းြျက်မျာ်းကိို စိ တ်ကရာဂါ ခပဿနာ ိ ကနသည်ဟူ၍ ကြေါ်ကဝါသမို တ်ြံရမည်ကိို
စိို ်းရိ မ်ကသာကသကာင် အခြာ်းသူ မျာ်းနင် ကခပာဆိို ရန် ကသကာက်ရွံ ကကာင််း ကသကာက်ရွံ နိို င်သည်။ အမန်စစ်စစ်
ဤြံ စာ်းြျက်မျာ်းမာ ခြစ်ကလ ိ ပပ်း လူ မှု အသိို င််းအဝိို င််း ိ လူ အမျာ်းအခပာ်းသည်လည််း ကကံ ကတွ ကနရပါသည်။
သင် ယံို သကည်ရသူ မျာ်းကိို ဆက်သွယ်ပပ်း ကခပာဆိို ပါ။ မိ သာ်းစို နင် မိ တ်ကဆွ မျာ်းတိို နင် ြိုန််း၊ ဗဒယိို သိို မဟို တ် လူ မှု ကရ်း
မဒယာတိို ခြင် အဆက်အသွ ယ် ိ ကနခြင််းအာ်းခြင် သင် စိ တ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကျန််းမာကရ်းကိို အကထာက်အကူ ခပနိို င်သည်။
သင်ြံစာ်းြျက်မျာ်းကိို သူ တိို နင် ကခပာဆိို ပပ်း သူ တိို ၏ ြံ စာ်းြျက်မျာ်းကိို သင်နင်ကခပာဆိို ရန် သူ တိို အာ်း ြိ တ်ကြေါ်ပါ။
ကျန််းမာလျက် ိ ကနခြင််းသည် သင် စိ တ်နင်ကိိုယ်အတွ က် ကကာင််းပါသည်။ လို ပ်ရို ိ ်းလို ပ်စဉ်တစ်ြိုကိို တတ်နိိုင်သမျှ
မျာ်းမျာ်း ကကိ ်းစာ်းလို ပ်ထာ်းပါ။ အခပင်၌ လမ််းကလျှာက်ခြင််း၊ ပန််းခြံ ၌ အကသကာကလျှာအကညာင််းကခြခြင််း သိို မဟို တ်
အိ မ်၌ ကိို ယ်လက်ကလကျင်ြန််းလို ပ်ခြင််းတိို အာ်းခြင် လှု ပ်လှုပ် ာ်း ာ်းကနပါ။ ကကာင််းမွ န်သည် အိ ပ်စက်ကသာ
အကလအထမျာ်းကိို ထိ န််းသိ မ််းထာ်းပါ၊ သစ်သ်းနင် ဟင််းသ်းဟင််းရွက်မျာ်းကသိို ကျန််းမာကရ်းနင်ညညွ တ်ကသာ
အစာ်းအစာမျာ်းကိို စာ်းသံို ်းပါ၊ ၎င််းအခပင် သသကာ်းဓါတ်မျာ်းမျာ်းပါကသာ သကရစာမျာ်းနင် ကသာက်စရာမျာ်းကိို
ကန် သတ်ပါ။
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အကူ အည ရ ိ နိိုင်ပါသည်
အကယ်၍ သင်အကနခြင်
သိို မဟို တ်

ဝ၏ လက် ိ အပိို အြက်အြမျာ်းကိို ရင်ဆိိုင်ရန် ပံ ပိို ်းမှု လိိုအပ်ကသကာင််း ြံ စာ်းရလျှင်

ဝမာ ြက်ြကသကာင််း ကတွ ိ ရလျှင် အကူ အညကတာင််းြံ ရန် ကကာင််းပါသည်။ သင် တစ်သ်းပိုဂဂ လ

လိို အပ်ြျက်မျာ်းနင် သင် လို ပ်နိိုင်သည် ကနာက်ထပ် အဆင်ဆင် အြျက်မျာ်းအကသကာင််း မိ သာ်းစို ဝင်၊ မိ တ်ကဆွ
သိို မဟို တ် သင် ကဒသြံ အကထွ ကထွ ကရာဂါကို ဆရာဝန် သိို မဟို တ် ယံို သကည်ရသည် ကျန််းမာကရ်း အတတ်ပညာ င်
တစ်ဉ်းနင် ကခပာဆိို ပါ။
သင်အကနခြင် အသကံ ခပကဆွ ်းကနွ်းကပ်းသူ တစ်ဉ်းနင်လည််း ကိို ရိို နာဗိို င််းရပ်စ် စိ တ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကျန််းမာကကာင််းမွ န်ကရ်း
ပံ ပိို ်းမှု ဌာန (Coronavirus Mental Wellbeing Support Service) ြိုန််း 1800 512 348 ကိို ကြေါ်ခြင််းခြင်
အြျိန်မကရွ်း အြမ ကခပာဆိို နိို င်သည်။ အြမနင် အြျက်အလက်သိိုသိ ပ်ကခပာဆိို ကပ်းသည် စကာ်းခပန်အတွ က် ြိုန််း 131
450 ကိို ကြေါ်ပပ်း သင် လိို အပ်သည်

ာသာစကာ်း အမည်ကိိုကခပာပါ။ ယင််းကနာက် သင် စကာ်းခပန်ကိို

ကိို ရိို နာဗိို င််းရတ်စ် စိ တ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကျန််းမာကကာင််းမွ န်ကရ်း ပံ ပိို ်းမှု ဌာန (Coronavirus Mental Wellbeing Support
Service) အာ်း ဆက်သွယ်ြိိုင််းနိို င်သည်။
တစ်စို ံ တစ်ဉ်းအာ်း မျက်နာြျင််းဆိို င် စကာ်းကခပာဆိို ခြင််းမာ လူ တိို င််းအတွ က် အဆင်ကခပြျင်မ အဆင်ကခပမည်၊ ၎င််းမာ
ခြစ်ပါသည်။ သင်အကနခြင် အသံို ်းဝင်သည် အြျက်အလက်မျာ်းကိို ဝက် ်ဆိိုက်တွင် ကတွ နိို င်သည်၊ စွ မ််းရည်မျာ်း
တည်ကဆာက်ရန်နင် သင် တိို ်းတက်မှုကိို ကစာင်သကည်ကနရန် အက်ြ်မျာ်းနင် အစအစဉ်မျာ်းကိို သံို ်းစွ နိို င်သည်၊
အွ န်လိိုင််းမတစ်ဆင် အခြစ်အပျက်မျာ်းနင် အကတွ အကကံ မျာ်းကိို ကဝမျှကခပာဆိို နိို င်သည် သိို မဟို တ် ြိုန််း၊
ဝက် ်စကာ်းကခပာ/အမစာ နင် အ်းကမ်းလ်တိိုမတစ်ဆင် အတတ်ပညာ င်တစ်ဉ်းနင် စကာ်းကခပာဆိို နိို င်သည်။
Head to Health ဝက်် ်ဆိိုက်ခြစ်သည် headtohealth.gov.au ကိို အြျက်အလက်မျာ်း၊ အသကံ ဉာဏ်၊ နင်
စိ တ်ြျရပပ်း အြမနင် စရိ တ်နည််း- သသစကသတ်းလျန််း ြိုန််းနင် အွ န်လိိုင််း စိ တ်ပိိုင််းဆိို င်ရာ ကျန််းမာကရ်း
ဝန်ကဆာင်မှုမျာ်းနင် ပံ ပိို ်းမှု မျာ်းနင် ဆက်သွယ်ရန်အတွ က် ဝင်ကရာက်ပါ။ ၎င််းတွ င် သင် ာသာစကာ်းခြင်
သတင််းအြျက်အလက်မျာ်းနင် ပံ ပိို ်းရင််းခမစ်မျာ်းလည််း ိ ပါသည်။

Editorial #10 – Caring for your Mental Wellbeing – 01112020 - Burmese

