သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီး ကဏ္ဍ၌ COVID-19 သက်စ ောက်ခံ သူ မ ောြီးအတွ က် စသောကပူ စ ွ ြီးမှုနင်
ိ တ်ဒဏ်သင်မှု ိို င် ော ပံ ပိို ြီးမှု
သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ အစို ြေးရြည် သြစတသ ြေးလျန်ြေး ြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး ကဏ္ဍ၌ တြောကပူ တ ြေးမှု၊

ို ံ ြေးရှုံ ြေးမှုနင်

စ ်ဒဏ်ြင်မှုအ က် ပံ ပို ြေးမှုကို တ ောင်ရက်တပြေးတစရန် ဝန်တ ောင်လိုပ်ငန်ြေးမျောြေးအောြေး ရန်ပို ံ တငချတပြေးတနလျက် ြည်။
အ ို ပါ ဝန်တ ောင်မှုမျောြေးကို တနထို င်ရောြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး င် တနထို င်ြူမျောြေး၊ အမ်တစောင်တ ောက်တရြေး
လက်ခံရ တနြူ မျောြေး၊ ၎င်ြေး ို ၏ ချစ်ခင်ရြူ မျောြေးနင် ြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး ဝန်ထမ်ြေးမျောြေးအ က် ရ နို င်ပါြည်။
ဤဝန်တ ောင်မှုမျောြေးကို ြင်ကို ယ် ို င် ြင်အ က် အြံို ြေးချနို င်ြည် ြို မဟို

် ြင် ချစ်ခင်ရြူ မျောြေးနင်

လူ မှု အြို င်ြေးအဝို င်ြေး ို အောြေး ၎င်ြေးအတသကောင်ြေးကို အြတပြေးပါ။
၎င်ြေး ို မော လူ ို င်ြေးအ က် အြံို ြေးပပရန် အခမဖြစ်ပါြည်။
ဤအြအစည်ြေး အောြေးလို ံ ြေးြည် လူ မျောြေး၏ ယဉ်တကျြေးမှု၊ ဘောြောတရြေး၊ နဂို အ ို င်ြေး ည် မှု နင် လူ တနမှု ဘဝ ို ကို
တလြေးစောြေးသကပါြည်။ အကယ်၍ ြင် ြို မဟို

် ချစ်ခင်ရြူ

စ်ဉြေးြည် စကောြေးဖပန် အလို လျှင်

ဘောြောဖပန်နင်စကောြေးဖပန် ဌောန (Translating and Interpreting Service) ြိုန်ြေး 131 450 ကို က်ပါ။ ြင်
ဘောြောစကောြေး အမည်ကို တဖပောပပြေး ြင်
စသောကပူ စ ွ ြီးမှုနင်

က်ြယ်လို ြည် ဝန်တ ောင်ဌောနကို တဖပောပါ။

ို ံ ြီးရှုံ ြီးမှုအတွ က် ပံ ပိို ြီးမှု

ဖို န်ြီးဖဖင်နိ မ်သိမ်အကကံ ပပစဖပော ိို ဖခင်ြီးတြောကပူ တ ြေးမှုနင် ဝမ်ြေးနည်ြေးတကျကမှု အ က် သြစတသ ြေးလျန်ြေး စင် ော (The Australian Centre for Grief and
Bereavement) ြည် ြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး ဝန်ထမ်ြေးမျောြေး၊ ြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး လို ပ်ငန်ြေးဌောနမျောြေး၊
ဘောြောတရြေးနင် လူ မှု အြို င်ြေးအဝို င်ြေး အိုပ်စိုမျောြေးအောြေး COVID-19 တသကောင် တြောကပူ တ ြေးမှုနင်

ို ံ ြေးရှုံ ြေးမှု

ကကံ တ တနရြည် ၎င်ြေး ို ၏ လူ မှု အြို င်ြေးအဝို င်ြေးကို ပံ ပို ြေးတပြေးတစရန် ကူ ညတပြေးပါြည်။ ြင်လူမှု အြို င်ြေးအဝို င်ြေးအောြေး
မည်ြို ကူ ညရမည်နင်ပ ်ြက်ြည် အသကံ ဉာဏ်အ က် ြိုန်ြေး 1800 222 200 ကို က်ပါ။
ြင် ြိုန်ြေးတခေါ်ြည်အခါ ြင်အတနဖြင် ြင်နင် ြင်၏ချစ်ခင်ရြူ မျောြေးအောြေး ပံ ပို ြေးတပြေးရန် ြင်လို အပ်ြည်အရောမျောြေး
အတသကောင်ြေး ြူ ို နင် ြင် စကောြေးတဖပော ို နို င်ပါြည်။ ၎င်ြေး င် အိုပ်စိုလို က် နစ်ြမ်အသကံ ပပတဖပော ို ဖခင်ြေး ြို မဟို
စ်ဉြေးချင်ြေး နစ်ြမ်အသကံ ပပတဖပော ို ဖခင်ြေးကို ပညော င် စ်ဉြေးနင်
ြို မဟို

် လူ ကို ယ် ို င်တ

လကျန်ြေးမောတရြေး (ြိုန်ြေး ြို မဟို

်

် ဗဒယို ) မ စ် င်

ို ံ ၍ တဖပော ို ဖခင်ြေးပါဝင်ြည်။

တြောကပူ တ ြေးမှုနင် ဝမ်ြေးနည်ြေးတကျကမှု အ က် သြစတသ ြေးလျန်ြေး စင် ော (The Australian Centre for Grief and
Bereavement)

င် အောရ ်၊ ချက်၊ ြောရ် ၊ ဖပင်ြစ်၊ အ လ၊ ဂျပန်၊ တမောလ် ြေးစ်၊

င်ဟောလော၊

မြေးလ်၊

စပန်နင် ရဒြေးစ် ဘောြောစကောြေးမျောြေးဖြင် တြောက်ြည်မျောြေးနင်လိုပ်ကို င်တပြေးမည် ဘောြောစကောြေး-နစ်မျ ြေးတဖပော ို ြည်
ဝန်ထမ်ြေးမျောြေး ပါြည်။ ြင် ြိုန်ြေးတခေါ်ြည်အခါ ြင် ဘောြောစကောြေး အမည်ကို တဖပောပါ။ အဖခောြေး
ဘောြောစကောြေးမျောြေးအ က် ဘောြောဖပန်နင် စကောြေးဖပန်ဌောန (Translating and Interpreting Service) ြိုန်ြေး 131
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450 ကို ဉြေးစောတခေါ်ပပြေး တြောကပူ တ ြေးမှုနင် ဝမ်ြေးနည်ြေးတကျကမှု အ က် သြစတသ ြေးလျန်ြေး စင် ော (Australian Centre
for Grief and Bereavement) ကို ြိုန်ြေးတခေါ်ခို င်ြေးပါ။
တြောကပူ တ ြေးမှုနင် ဝမ်ြေးနည်ြေးတကျကမှု အ က် သြစတသ ြေးလျန်ြေး စင် ော (The Australian Centre for Grief and
Bereavement) ြည်

ံ အနောြေးမသကောြေးြူမျောြေးနင် နောြေးအသကောြေး ချွ ်ယင်ြေးတနြူ မျောြေးအ က် လက်ဟန်တဖပော (Auslan)

အြံို ြေးချမှု ကို လည်ြေး တ ောင်ရက်တပြေးပါြည်။
မတ်ဉာဏ်ပ က်သိုဉ်ြီးမှုအတွ က် ပံ ပိို ြီးမှုမ ်ဉာဏ်ပျက်ြိုဉ်ြေးမှု ို င်ရော ပံ ပို ြေးမှု သြစတသ ြေးလျ (Dementia Support Australia) ဌောန ြည် သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ
စ်ဝန်ြေး

စ်နစ် ၃၆၅ ရက်လို ံ ြေးလို ံ ြေး ၂၄ နောရ အကူ အညတပြေးပါြည်။ ၎င်ြေး ို ြည် မ ်ဉာဏ်ပျက်ြိုဉ်ြေးမှု တြော

စ်စို ံ စ်တယောက်အ က် တစောင်တ ောက်တပြေးတနရြူ အောြေး အသကံ ဉာဏ်နင် အသကံ ပပချက်မျောြေး တပြေးြည်။ ၎င်ြေး ို ကို ြိုန်ြေး
1800 699 799 ဖြင် က်ပါ။ အကယ်၍ ြင် ြို မဟို

် ချစ်ခင်ရြူ

စ်ဉြေးြည် စကောြေးဖပန်လို အပ်လျှင်

ဘောြောဖပန်နင်စကောြေးဖပန် ဌောန (Translating and Interpreting Service) ြိုန််ြေး 131 450 ကို က်ပပြေး
မ ်ဉာဏ်ပျက်ြိုဉ်ြေးမှု ို င်ရော ပံ ပို ြေးမှု သြစတသ ြေးလျ (Dementia support Australia) ဌောနကို ြိုန်ြေးတခေါ်ခို င်ြေးပါ။
စ ောက်ခံစ ောင်ရွက်စပြီးမှုြက်ကကြေးြူမျောြေးအောြေး တထောက်ခံတ ောင်ရက်တပြေးတရြေး ကန်ဖခော (The Older Persons Advocacy Network) ြည်
သြစတသ ြေးလျနို င်ငံ

စ်ဝန်ြေး ြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး တထောက်ခံတ ောင်ရက်တပြေးမှုကို လို ပ်တပြေးြည်။ အကယ်၍

ြင် လက်ခံရ တနြည် ြက်ကကြေးတစောင်တ ောက်တရြေး ဝန်တ ောင်မှုမျောြေးနင် အခက်အခမျောြေး တနလျှင် ြူ ို
ကူ ညတပြေးနို င်ြည်။ ြက်ကကြေးြူမျောြေးအောြေး တထောက်ခံတ ောင်ရက်တပြေးတရြေး ကန်ဖခော (The Older Persons Advocacy
Network) ြည် ြက်ကကြေးလူမျောြေး၊ ၎င်ြေး ို ၏မြောြေးစိုမျောြေးနင် ကို ယ်စောြေးလယ်မျောြေးအောြေး အခမ၊
လျှ ဝက်တ ောင်ရက်တပြေးတြော၊ လ ်လပ်တြော တထောက်ခံတ ောင်ရက်တပြေးမှု၊ ြ င်ြေးအချက်အလက်နင်
ပညောတပြေးတရြေး ို ကို တ ောင်ရက်တပြေးြည်။ ၎င်ြေး ို ကို ြိုန်ြေး 1800700 600 ဖြင် က်ပါ။ အကယ်၍ ြင် ြို မဟို
ချစ်ခင်ရြူ

်

စ်ဉြေးြည် စကောြေးဖပန်လို အပ်လျှင် ဘောြောဖပန်နင်စကောြေးဖပန် ဌောန (Translating and Interpreting

Service) ြိုန််ြေး 131 450 ကို က်ပပြေး ြက်ကကြေးြူမျောြေးအောြေး တထောက်ခံတ ောင်ရက်တပြေးတရြေး ကန်ဖခော (Older Persons
Advocacy Network) ကို ြိုန်ြေးတခေါ်ခို င်ြေးပါ။
COVID-19 နင်ပတ်သက်သည် အခ က်အလက် အပိို မ ောြီး
ရောြေးဝင် ဇောစ်ဖမစ်မျောြေးမ ြ င်ြေးြ တနရန် အတရြေးကကြေးပါြည်။ health.gov.au

င်သကည်ပါ ြို မဟို

် National

Coronavirus Helpline ြိုန်ြေး 1800 020 080 ကို က်ပါ။ ဘောြောဖပန်နင် စကောြေးဖပန် ဝန်တ ောင်မှုမျောြေးအ က် ြိုန်ြေး
131 450 ကို တခေါ်ပပြေး National Coronavirus Helpline ကို ြိုန်ြေးတခေါ်ခို င်ြေးပါ။
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