BE COVIDSAFE

သင်် လိုု� အပ်် သည့််�အခါါ အကူူ အညီီ - သင့််�
စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ပံ့�ပိုးး
့ � �ပေး�းခြ�င်းး�
ကိုု� ရိုု� နာာဗိုု� င်းး�ရပ််စ်် (COVID-19) ရော�ာဂါါဖြ�စ််ပွား��းခြ�င်းး�၊ ထိိတွေ့�့�မှုု ကင်းး�၍သီးး �ခြား�း�နေေခြ�င်းး� နှှင့််�
ပိိတ််ပင််ကန့်�သတ်
်
်ချျက််များ�း�သည်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��အားး� စိိတ််လှုုပ််ရှား��းမှုု၊ စိိတ််သော�ာကရော�ာက််မှုု သို့့��မဟုုတ်် စိိတ််ထိိခိုု�က််မှုုတို့့��ကိုု�
ခံံ စား�းစေေနိုု� င််ပါါသည််။ သင််၏ စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�းကိုု� ယခင််ကထက်် မကြုံ�ံစဘူးး � ပိုု� မိုု� ၍ ဂရုုစိုု� က််ရန််
အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််။ သင်် အကူူ အညီီ ရနိုု� င််သည့််� နည်းး�လမ်းး� အများ�း�အပြား�း� ရှိိ�ပါါသည််။
၂၄ နာာရီီ ၇ ရက်် အခမဲ့့� ကိုု� ရိုု� နာာဗိုု� င်းး�ရတ််စ််
စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကော�ာင်းး�မွွ န််မှုု ပံ့�ပိုးး
့ � �ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုု ဌာာန

အွွ န််လိုု�င်းး�နှှ င့််� တယ််လီီဖုုန်းး� ပံ့�ပိုးး
့ � �မှုု

သင်် ကိုု� ရိုု� နာာဗိုု� င်းး�ရပ််စ်် စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကော�ာင်းး�မွွ န််မှုု ပံ့့�ပိုးး� �ရေး�း ဝန််ဆော�ာင််မှုု

သယ််ဆော�ာင််ခဲ့့�ပါါသည််။ သတင်းး�အချျက််အလက််၊ အကြံ�ံ ဉာဏ််၊ နှှင့််�

ဌာာနကိုု� ဖုုန်းး� 1800 512 348 ဖြ�င့််� ဆက််သွွယ််နိုု�င််သည်် သို့့��မဟုုတ််

ကိုု� ရိုု� နာာဗိုု� င်းး�ရပ််စ််သည်် ၎င်းး�နှှင့််�အတူူ အခက််အခဲဲ အမြော��ာက််အမြား�း�ကိုု�
အခမဲ့့� နှှင့််� စရိိတ််နည်းး�- ဖုုန်းး�နှှင့််�အွွ န််လိုု�င်းး� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း

https://coronavirus.beyondblue.org.au/ တွွ င််ကြ�ည့််�ပါါ

ပံ့့�ပိုးး� �မှုု ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� အမျိုးး���အမျိုးး���အတွွ က်် Head to Health

ဤဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� COVID-19 ရော�ာဂါါကပ််ဘေး�းကြီး�း�အားး� လူူ များ�း�

ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�အနက်် တစ််ခုုခုု နှှင့််� ဆက််သွွယ််လိုု�ပြီး�း� သင်် အင်္ဂဂလိိပ််စကားး�

ကျော်�်��လွှားး ��နိုု� င််စေေရန်် ကူူ ညီီရန််အတွွ က်် အထူးး �သဖြ�င့််� ပုံံ�ဖော်�်�ထားး�ပြီး�း�

မပြော��ာတတ််လျှှင်် သင်် ဘာာသာာပြ�န််နှှင့််� စကားး�ပြ�န််ဌာာန (Translating and

အင်္ဂဂလိိပ််စာာ မဟုုတ််သော�ာ အခြား�း� ဘာာသာာစာာများ�း�ဖြ�င့််�လည်းး�

Interpreting Service) ဖုုန်းး� 131 450 ကိုု� ခေါ်�်ပါါ။

ရရှိိ�နိုု� င််ပါါသည််။

တွွ င််ကြ�ည့််�ပါါ။ အကယ််၍ သင်် Head to Health တွွ င်် ဖော်�်�ပြ�ထားး�သည့််�

သင့််�ဘာာသာာစကားး�ကိုု� ပြော��ာသည့််� စကားး�ပြ�န််နှှင့််� သင့််�အားး�

မက််ဒီီကဲဲအရ စိိ တ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း အပိုု�
ဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း�

ဆက််သွွယ််ပေး�းပါါမည််။ ယင်းး�နော�ာက်် သူူ တို့့��သည်် သင့််�အားး� သင််

သြ�စတြေး��းလျျနိုု� င််ငံံအစိုးး� �ရသည်် မက််ဒီီကဲဲ - ငွေေ�စိုု� က််ထုုတ််ကျျခံံပေး�းသည့််�

အဖွဲ့့��အစည်းး�နှှင့််�ဆက််သွွယ််ပေး�းနေေစဥ်် ဖုုန်းး�ကိုု� ကိုု� င််ထားး�ပါါ။ ဘာာသာာပြ�န််နှှင့််�

စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကုုထုံးး� � အပိုု� ၁၀ ခုုကိုု� COVID-19
ရော�ာဂါါကပ််ဘေး�းကြီး�း� ပိိတ််ပင််ကန့်�သတ်
်
်ချျက််များ�း�ကြော��ာင့််� ထိိခိုု� က််ခံံရသည့််�
သြ�စတြေး��းလျျနိုု� င််ငံံပြ�ည််သူူများ�း�အတွွ က်် ဆော�ာင််ရွက်
ွ ်ပေး�းထားး�ပါါသည််။
ဤဝန််ဆော�ာင််မှုုများ�း� ရရှိိ�ရေး�းနှှင့််�ပတ််သက််၍ သင့််� အထွေ�ေထွေ�ေရော�ာဂါါကုု
ဆရာာဝန််နှှင့််� ပြော��ာဆိုု� ပါါ။ Telehealth ကိုု� ရရှိိ�နိုု� င််အော�ာင််လုုပ််ပေး�းထားး�သည််
ထို့့��ကြော��ာင့််� သင့််�အနေေဖြ�င့််� တယ််လီီ ဖုုန်းး� သို့့��မဟုုတ်် ဗီီဒီီယိုု� မှှတစ််ဆင့််�
အိိမ််မှှ ရက််ချိိ�န်းး�ရယူူ နိုု� င််သည််။

ဆက််သွွယ််လိုု�သည့််� အဖွဲ့့��အစည်းး�၏ အမည််နှှင့််� ဖုုန်းး�နံံ ပါါတ််ကိုု�
မေး�းပါါမည််။ ဖုုန်းး�လိုု� င်းး�အော်�်�ပရေ�တာာက သင််နှှင့််�စကားး�ပြ�န််ကိုု�
စကားး�ပြ�န်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုကိုု� တစ််ရက်် ၂၄ နာာရီီ၊ ၇ ရက််လုံးး� �လုံးး� � မြို့�့�တွွ င်းး�
ဖုုန်းး�ခေါ်�်ခ ကုု န််ကျျစရိိတ််ဖြ�င့််� ရရှိိ�နိုု� င််ပါါသည််။

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့� ၏
� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု
လုု ပ််သားး�များ�း�အတွွ က်် အကူူ အညီီ
The Black Dog Institute အဖွဲ့့��အစည်းး�သည်် သက််ကြီး�း�
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ရေး�းလုုပ််သားး�များ�း� အပါါအဝင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့��၏ ရှေ့�့�တန်းး�
ကျျန်းး�မာာရေး�း လုုပ််သားး�များ�း�အတွွ က်် သတ််မှှတ််ထားး�သည့််� ပံ့့�ပိုးး� �မှုု ကိုု�
ဆော�ာင််ရွွက််ပေး�းနေေပါါသည််။ မရှိိ�မဖြ�စ်် လိုု� အပ််သည့််� ဆက််သွွယ််ရေး�း
ကွွ န််ခြာ�ာ (The Essential Network (TEN)) ကိုု� အွွ န််လိုု�င်းး� သို့့��မဟုုတ််
google သို့့��မဟုုတ်် app store မှှတစ််ဆင့််� ရရှိိ�နိုု� င််ပါါသည််။
Smiling Mind သည််လည်းး� ကျျန်းး�မာာရေး�းစော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု လုုပ််သားး�များ�း�အတွွ က််
၎င်းး�တို့့��၏ အကော�ာင်းး�ဆုံးး� � အက််ဖ််ကိုု� အခမဲ့့� ပေး�းထားး�ပါါသည််။

အရေး�းပေါ်�် စိိ တ််ပိုု�င်းး�ဆိုု� င််ရာာ ကျျန်းး�မာာရေး�း အကူူ အညီီ
အကယ််၍ သင်် သို့့��မဟုုတ်် သင်် သိိသည့််�တစ််ဉီးး�တစ််ယော�ာက််မှာာ�
စိိတ််သော�ာကရော�ာက််နေေလျှှင်် ချျက််ချျင်းး� အကြံ�ံ ဉာဏ််နှှင့််� ပံ့့�ပိုးး� �မှုု ကိုု� Lifeline
(13 11 14) နှှင့််� Kids Helpline (1800 55 1800) မှှတစ််ဆင့််� သင််
တော�ာင်းး�ခံံ နိုု� င််သည််။ ကိုု� ယ့််�ကိုု� ယ််ကိုု�ယ်် သတ််သေ�ခြ�င်းး� ဖုုန်းး�ပြ�န််ခေါ်�်ပေး�း
ဝန််ဆော�ာင််မှုု (The Suicide Call Back Service) ဖုုန်းး�
(1300 659 467) ကိုု� လည်းး� ရရှိိ�နိုု� င််ပါါသည််။
ပိုု� မိုု� သိိရှိိလို
� ု� သော�ာ အချျက််အလက််များ�း�အတွွက်် www.health.gov.au/resources/translated တွွင််ကြ�ည့််�ပါါ သို့့��မဟုုတ်် ဘာာသာာပြ�န််နှှင့််� စကားး�ပြ�န်် ဝန််ဆော�ာင််မှုုအတွွက်် ဖုုန်းး� 131 450 ကိုု� ခေါ်�်ပါါ။
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