ດູ ແລສຸ ຂະພາບຈິດຂອງທ່ ານໃຫ້ ຢູ່ ໃນສະພາບດີ
ໂຄໂຣນາໄວຣັສມີຜົນກະທົບຕໍ່ ທຸ ກໆຄົນ. ມັນໄດ້ ສ້າງຜົນກະທົບຕໍ່ ຜ້ ຄົນໃນອອສເຕຣເລັຍແລະທໍ່ົ ວທຸ ກມຸ ມ
ໂລກ. ຜ້ ຄົນຈາກທຸ ກໆປະເທດ, ທຸ ກໆວັດທະນະທາ ແລະ ພ້ ນຖານ ແມໍ່ ນໄດ້ ທາການປໍ່ ຽນແປງຕໍ່ ຊີວິດໃນແຕໍ່
ລະວັນຂອງເຂົາເຈົ້າເພໍ່ ອຊໍ່ ວຍຢຸ ດຢັ້ງການແພໍ່ ຜາຍຂອງເຊ້ ອໄວຣັສແລະເພໍ່ ອຮັກສາໃຫ້ ຊຸມຊົນຂອງຕົນມີ
ຄວາມປອດໄພ.
ຜົນກະທົບຂອງໂຄໂຣນາໄວຣັສເຮັດໃຫ້ ເຮົາຫຼາຍຄົນຮ້ ສຶກກັງວົນ, ກົດດັນ ແລະ ເປົໍ່າປໍ່ ຽວ. ພ້ ອມດຽວກັນ
ທໍ່ ານກອາດຈະຮ້ ສຶກເປັນຫໍ່ ວງຕໍ່ ຄອບຄົວແລະໝໍ່ ເພໍ່ ອນທໍ່ີ ຢໍ່ ບ້ານເມອງຂອງທໍ່ ານອີກດ້ ວຍ. ເປັນສໍ່ິ ງສາຄັນ
ທໍ່ີ ເຮົາຕ້ ອງດແລສຸ ຂະພາບຈິດຂອງເຮົາໃຫ້ ຢໍ່ ໃນສະພາບທໍ່ີ ດີ, ດຸ ດດໍ່ັ ງເຮົາດແລສຸ ຂະພາບທາງຮໍ່ າງກາຍນ້ັ ນ
ເອງ, ໃນຊໍ່ ວງເວລາທໍ່ີ ຕົກຢໍ່ ໃນຄວາມຫຍຸ້ ງຍາກນ້ີ .
ທໍ່ ານອາດສັງເກດເຫັນຄວາມປໍ່ ຽນແປງບາງຢໍ່ າງໃນອາລົມຫຼຄວາມຮ້ ສຶກຂອງທໍ່ ານເອງ ຫຼ ສັງເກດເຫັນ
ຄວາມປໍ່ ຽນແປງຂອງຜ້ ອໍ່ ນ, ໃນອາການຕໍ່ າງໆເຊໍ່ັ ນ:
•

ຮ້ ສຶກກົດດັນ ຫຼ ກັງວົນ.

•

ຮ້ ສຶກເສ້ົ າສ້ ອຍ, ນ້ ອຍໃຈ ຫຼ ຮ້ ສຶກບໍ່ ເປັນໂຕຂອງໂຕເອງ.

•

ນອນຍາກຫຼນອນບໍ່ ຫັ ຼ ບດີ.

•

ນ້ າໜັກໂຕປໍ່ ຽນແປງຫຼນິໄສການກິນບໍ່ ຄເກົໍ່າ.

•

ຮ້ ສຶກວຸ ້ ນວາຍສັບສົນແລະເຫັນວໍ່ າຊີວິດປະຈາວັນແສນຫຍຸ້ ງຍາກ.

ບາງຄົນອາດຮ້ ສຶກຢ້ ານທໍ່ີ ຈະເວ້ົ າລົມກໍ່ ຽວກັບຄວາມຮ້ ສຶກຂອງຕົນກັບຄົນອໍ່ ນຍ້ ອນຢ້ ານຄົນອໍ່ ນໃສໍ່ ຄວາມວໍ່ າ
ຕົນມີບັນຫາສຸ ຂະພາບຈິດ. ຄວາມຈິງມີຢໍ່ ວໍ່າຄວາມຮ້ ສຶກດັໍ່ງກໍ່ າວນີ້ແມໍ່ ນເປັນກັນຢ່ າງແພ່ ຫຼາຍແລະຫຼາຍໆ
ຄົນໃນຊຸມຊົນຂອງເຮົາກມີປະສົບການແບບນ້ີ ເຊໍ່ັ ນກັນ.
ຈໍ່ົ ງອອກໄປເວ້ົ າລົມກັບຄົນທໍ່ີ ທໍ່ ານໄວ້ ວາງໃຈ. ການສບຕໍ່ ພົວພັນກັບຄອບຄົວແລະໝໍ່ ເພໍ່ ອນທາງໂທລະສັບ,
ວີດີໂອ ຫຼ ໂຊຊໍ່ ຽນມີເດັຍ ສາມາດຊໍ່ ວຍສຸ ຂະພາບທາງຈິດໃຈໄດ້ . ໃຫ້ ແບໍ່ ງປັນຄວາມຮ້ ສຶກຂອງທໍ່ ານກັບເຂົາ
ເຈ້ົ າແລະເຊີນຊວນໃຫ້ ເຂົາເຈ້ົ າແບໍ່ ງປັນກັບທໍ່ ານ.
ການຮັກສາສຸ ຂະພາບໃຫ້ ແຂງແຮງແມໍ່ ນດີຕໍ່ ຈິດໃຈແລະຮໍ່ າງກາຍຂອງທໍ່ ານ. ໃຫ້ ພະຍາຍາມເຮັດໃນສິໍ່ງທີໍ່
ເຄີຍເຮັດເປັນປະຈາໃຫ້ ຫຼາຍທໍ່ີ ສຸ ດເທົໍ່າທໍ່ີ ຈະເຮັດໄດ້ . ໃຫ້ ທາຕົນໃຫ້ ຫ້າວຫັນໂດຍການອອກໄປຍໍ່ າງຢໍ່ ນອກ
ບ້ ານ, ຍດເສ້ັ ນສາຍ ທໍ່ີ ສວນສາທາລະນະ ຫຼ ອອກແຮງກາຍຢໍ່ ເຮອນ. ຮັກສານິໄສການນອນໃຫ້ ຢໍ່ ໃນລະບຽບທໍ່ີ
ດີ, ກິນອາຫານທີໍ່ມີຄຸ ນຄໍ່ າເຊັໍ່ນໝາກໄມ້ ແລະຜັກ, ແລະ ໃຫ້ ຈາກັດອາຫານຫວໍ່ າງແລະເຄໍ່ ອງດໍ່ ມທີໍ່ມີທາດນ້ າ
ຕານສງ.
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ມີຄວາມຊ່ ວຍເຫຼື ອໄວ້ ໃຫ້ ທ່ ານ
ຖວໍ່ າເປັນສິໍ່ງປົກກະຕິ ທີໍ່ຈະຂຄວາມຊໍ່ ວຍເຫຼອຖ້ າທໍ່ ານຮ້ ສຶກວໍ່ າທໍ່ ານຕ້ ອງການຄວາມອ້ ມຊໃນການຮັບມກັບ
ສິໍ່ງທ້ າທາຍຂອງຊີວິດທີໍ່ມີເພີໍ່ມຂຶ້ນໃນປັດຈຸ ບັນນີ້, ຫຼຖ້ າທໍ່ ານຮ້ ສຶກວໍ່ າຊີວິດນີ້ມັນຫຍຸ້ ງຍາກລາບາກ. ໃຫ້ ໂອ້
ລົມກັບຄົນໃນຄອບຄົວ, ໝໍ່ ເພໍ່ ອນ, ຫຼທໍ່ ານໝ (GP) ໃນເຂດບ້ ານຂອງທໍ່ ານ ຫຼ ລົມກັບພະນັກງານແພດທີໍ່
ທໍ່ ານໄວ້ ໃຈ ກໍ່ ຽວກັບຄວາມຕ້ ອງການສໍ່ ວນຕົວຂອງທໍ່ ານ ແລະ ບາດກ້ າວຕໍ່ ໄປທໍ່ີ ທໍ່ ານສາມາດເຮັດໄດ້ .
ນອກນ້ີ ທໍ່ ານກຍັງສາມາດລົມກັບຜ້ ໃຫ້ ຄາປຶກສາດ້ ານຈິດໃຈທຸ ກເວລາແລະບໍ່ ຕ້ ອງເສັຍຄໍ່ າ ໂດຍໂທຫາ ບລິ
ການອ້ ມຊສຸ ຂະພາບຈິດທໍ່ີ ດີໃນຊໍ່ ວງໂຄໂຣນາໄວຣັສ ທໍ່ີ ເລກໂທ 1800 512 348. ຖ້ າທໍ່ ານຕ້ ອງການໃຊ້ ບລິ
ການນາຍພາສາຟຣີແລະເກັບເປັນຄວາມລັບ ໃຫ້ ໂທຫາເລກ 131 450 ແລະໃຫ້ ບອກພາສາທີໍ່ທໍ່ ານ
ຕ້ ອງການ. ທໍ່ ານສາມາດຂໃຫ້ ນາຍພາສາສໍ່ົ ງທໍ່ ານຫາບລິການອ້ ມຊສຸ ຂະພາບຈິດທໍ່ີ ດີໃນຊໍ່ ວງໂຄໂຣນາໄວຣັສ.
ບໍ່ ແມໍ່ ນວໍ່ າທຸ ກໆຄົນຈະຮ້ ສຶກສະບາຍໃຈໃນການເວົ້າລົມກັບໃຜຜ້ ໜຶໍ່ງແບບໜ້ າ-ຕໍ່ -ໜ້ າ, ແລະ ການຮ້ ສຶກ
ດ່ ງນ້ັ ນກຖວໍ່ າໂອເຄເຊໍ່ັ ນກັນ. ທໍ່ ານສາມາດຫາເອົາເວັບໄຊ້ ທໍ່ີ ມີຂ້ ມນທໍ່ີ ເປັນປະໂຫຍດ, ໃຊ້ ແອັບແລະໂປ
ແກັມຕໍ່ າງໆເພໍ່ ອກໍ່ ສ້ າງທັກສະແລະຕິດຕາມເບໍ່ິ ງຄວາມກ້ າວໜ້ າຂອງທໍ່ ານ, ແບໍ່ ງປັນເລໍ່ ອງລາວນິທານແລະ
ປະສົບການໃນກຸ ໍ່ ມທາງອອນລາຍນ໌, ຫຼ ເວົ້າລົມກັບພະນັກງານຊໍ່ ຽວຊານທາງໂທລະສັບ, ຫ້ ອງແຊັດ/ເທັກສ໌
ທາງເວັບ ແລະ ບລິການທາງອີເມລ.
ໃຫ້ ເຂ້ົ າໄປເບໍ່ິ ງ ເວັບໄຊ້ ຂອງ ໜໍ່ ວຍຮໍ່ ວມໃຈກັນຮອບດ້ ານເລໍ່ ອງສຸ ຂະພາບ (Head to Health)
headtohealth.gov.au ເພໍ່ ອເອົາຂ້ ມນ, ຄາແນະນາ, ແລະ ເພໍ່ ອຕິດຕໍ່ ພົວພັນຫາບັນດາບລິການດ້ ານສຸ ຂະ
ພາບຈິດແລະການອ້ ມຊທາງໂທລະສັບແລະທາງອອນລາຍນ໌ຂອງອອສເຕຣເລັຍ ທໍ່ີ ໄວ້ ໃຈໄດ້ ແລະບໍ່ ຕ້ ອງເສັຍ
ຄໍ່ າຫຼເກັບຄໍ່ າບລິການຕໍ່ າ. ນອກນີ້ ກຍັງມີລີ້ງເພໍ່ ອເຊໍ່ ອມຕໍ່ ໄປຫາຂ້ ມນແລະແຫຼໍ່ງຂ້ ມນຕໍ່ າງໆເປັນພາສາ
ຂອງທໍ່ ານອີກດ້ ວຍ.
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