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OFFICIAL 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမှ ရ ်းမည ် ဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်း အရ ကာင််း  ိိုသရိစ န ်

ဤအချကအ်လကစ်ာရစာငက်ိို ရ ်းသာ်းထာ်းသည။် 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းဆိိုသညမှ်ာ အဘယန်ည််း။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းသည် ဗစတ်ိို်း ီယာ်းပ ညန်ယတ်စဝ်န််း ၂၀၂၆ ခိုနစှ် 

ကိုန ် ို်း ိိုင််းရလာကတ်ွင ်ရန ာရ ေါင််း ၆၀ အထ ိစတင ်ဖွင လ်ှစရ် ်းမည  ်စတိ်ကျန််းမာရ ်း ဝနရ် ာငမ်ှုအသစ် ပဖစသ်ည။် 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းသည် အသက် ၂၆ နစှ်နငှ အ်ထက်အ ွယမ်ျာ်းကိို ကိုသမှု၊ 

ရစာင ရ် ှာကမ်ှုနငှ  ်    ိို်းမှု လို ်ရ ာငရ် ်းမည်။ 

၎င််းဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို လ ွှဲစာမလိိုအ ်ဘွှဲ အခမွှဲ ၊ မမိ ိနဒအရလျာက်နငှ  ်အလယွ်တကူ  ယနူိိုင ်ေါမည။် အရ ်းကကီ်းသည်မှာ - 

'ကျွနရ်တာ်တိို   ဘယလ်ိိုကူညီ မလွှဲ'အရပခခ ၍ 'ရန ာမှာ်းလာပခင််း မပဖစရ်စ ' ကိိုငတ်ယွ်ရပဖ ှင််းနည််းအ  သင စ်တိတ်ိိုင််းကျ 

    ိို်းမှုကိို သငလ်ိိုချငသ်ည  ် ိုစ အတိိုင််း စီမ ခွင ရ် ်းပခင််းပဖင  ်ဤဝနရ် ာငမ်ှုသစမ်ျာ်းကိို ရ ်းမည ်ပဖစ ်ေါသည။် 

သင် အတွက ်   ိို်းမှုကိို သင အ်မိ၊် မသိာ်းစိုမျာ်း၊ ရစာင ရ် ှာက်သမူျာ်းနငှ  ်ကူညသီည အ်သိိုင််းအဝိိုင််းမျာ်း အန်ီးအနာ်းတွင ် ယူနိိုင ်န ်

ထိိုရ ်းခန််းမျာ်းက လယွ်ကရူအာင ်လို ်ရ ်း ေါမည်။ 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းမျာ်းတငွ ်

မညသ်ည ဝ်န်ရဆာငမ်ှုမျာ်းကိို ရ ်းမညန်ည််း။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းမှ  နိိုငမ်ညမ်ျာ်းမှာ- 

• ကိုသမှုနငှ  ်ကိုထ ို်းမျာ်း 

• တစဦ််းချင််းအလိိုက် စတိ်သာယာရ ်း     ိို်းမှုမျာ်း 

•  ညာရ ်းရ ်း၊ အလာ်းတခူျင််း     ိို်းမှုနငှ ်ကိိုယ်တိိုငလ်ို ်ရ ာငန်ိိုငပ်ခင််း 

• ကိုသခ သမူှ ဦ်းရ ာငသ်ည ် ရစာင ရ် ှာကမ်ှု စစီဉ်ပခင််းနငှ  ်အပခာ်း ဝနရ် ာငမ်ှုရ ်းသမူျာ်းနငှ  ်ည ိနှုငိ််းရ ာင ွ်က်ပခင််း 
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ရေသနတ ရ ်းခန််းတစ်ခိုတွင ်ကိုသမှုနငှ  ်    ိို်းမှု ိိုင ်ာ ဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်းအာ်းလ ို်းကိို ရ ်းနိိုင ်န ်အချိနယ် ူမည် ပဖစ်ရသာလ်ည််း၊ 

လို ်ငန််းခွငအ်ပ ည ် လည ်တလ်ာချိနတ်ွင ်လူရတွွေ့၊ ဖိုန််းမတှ င န်ငှ  ်အရဝ်းရ ာက် ဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို တစ်ရယာကခ်ျင််း သိို  မဟိုတ် 

အို ်စိုလိိုကအ်ရနပဖင  ်စစီဉ်ရ ်းပခင််းတိို    ေါဝင ်ေါမည။် 

အကယ၍် ကျွန်ရတာ်သည ်စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်မ ်းယစ်ရဆ်းစွွဲမခင််း နစှမ်ျိ ်းလ ို်း 

ကက  ရတွွေ့ရန လျှင ်ဘာမြစမ်ညန်ည််း။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်မူ်းယစရ် ်းစွွှဲပခင််း တစ်ချိနတ်ည််း  က ြုံရတွွေ့ရန သူ မညသ်ူမ ိိုအတကွ်     ိို်းမှု   ှနိိိုင ်ေါသည။် 

သင၏်  ည်မှန််းချကမ်ျာ်းနငှ  ်လိိုလာ်းချက်မျာ်းနငှ က်ိိုက်ညီမည ် ရစာင ရ် ှာက်မှုအစီအစဉ်ကိို ရ ်း ွွှဲ န ်စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်

စိတသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းသည ်သငန်ငှ အ်ပ င ်သငသ်ရဘာတ ူေါက သင မ်ိသာ်းစို၊ ရစာင ရ် ှာကသ်ူမျာ်းနငှ  ်

    ိို်းရ ်းသတူိို  နငှ အ်တူ လို ်ကိိုငရ် ်း ေါမည်။ 

မမိိ  က ြုံရတွွေ့ ခွှဲ ဖူ်းသည အ်ပဖစက်ိို သ ို်း၍ အခက်အခွှဲမျာ်း  ှိရနသူမျာ်းအာ်း     ိို်းရ ်းမည ် အလာ်းတူပဖစဖ်ူ်းရသာ 

    ိို်းဝနထ်မ််းမျာ်းကိိုလည််း သင အ်ာ်း လမ််းည န ်    ိို်းရ ်း န ် နိိုင ်ေါသည်။ 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းမျာ်းကိို မညသ် တိို  က 

အသ ို်းမ  နိိုငသ်နည််း။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းကိို စတိက်ျန််းမာရ ်း သိို  မဟိုတ် စတိသ်ာယာရ ်း ပ ဿနာမျာ်း 

 က ြုံရတွွေ့ရန သည ် အသက် ၂၆ နစှ်နငှ အ်ထက်အ ွယမ်ျာ်းအတွက် စမီ ထာ်းပခင််းပဖစ် ေါသည။် 

အကယ်၍ သငသ်ည ်စတိ်ကျန််းမာရ ်း ပ ဿနာမျာ်း ှိသတူစ်ရယာကရ်ယာက၏် မသိာ်းစိုဝင၊် ရစာင ရ် ှာကသ်ူ၊ မိတရ်  ွ

သိို  မဟိုတ်     ိို်းရ ်းသူပဖစ ်ေါက သင ရ်စာင ရ် ှာကမ်ှုရ ်း နအ်တွက် သိို  မဟိုတ် သင  ်စတိ်ကျန််းမာရ ်း လိိုအ ်ချကမ်ျာ်း 

အရထာက်အကူပ ြုံ နအ်တကွ ်သငလ်ည််း     ိို်းမှုကိို  ယူနိိုငသ်ည။် 

ငယ် ွယသ်မူျာ်းအာ်း     ိို်းရ ်းမှုအရ ကာင််း အချက်အလကက်ိိုသ ိှိ န ်ရအာက် ေါ'အသက ်၂၆ နစှ်ရအာက် အ ွယမ်ျာ်းအတွက် 

မညသ်ည ်     ိို်းမှုမျာ်း  နိိုငသ်နည််း'ဟူရသာ ရမ်းခွန််းကိို ကည  ်ေါ။ 

ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်းသည် ယဥရ်ကျ်းမှုဆိိုင ်ာကိို မထခိိိုကဘ်ွဲ လိိုကရ်လျာညရီထ ွ

ရိှ ါသလာ်း။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းသည် ယဥရ်ကျ်းမှု ိိုင ်ာ လိိုအ ်ချကမ်ျာ်းနငှ  ်မတကူွွှဲပ ာ်းမှုကိို 

လကခ် ရလ်းစာ်းပ ီ်း လိိုက်ရလျာညီရထ ွ ှ ိေါသည။် 

ရ ်းခန််းလာသအူာ်းလ ို်းသည် တန််းတမူျှတရသာ   ိိုငခ်ွင အ်ပ င ်ယဥ်ရကျ်းမှုကိို မထခိိိုကဘ်ွှဲ လိိုကရ်လျာညရီထမွည်  

ဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို နှမိ ခ်ျ က ် ပခင််းနငှ  ်ခွွှဲပခာ်း က်  ပခင််းကင််းစွာ   ှိ ေါမည။် ဤတွင ်ကနဦ်းရနခွှဲ ရသာ ရ ှ်းတိိုင််း င််းသာ်းနငှ  ်

ရတာ ကစ််ရ လက် ကာ်း ကျွန််းသာ်းလမူျိြုံ်း၊ LGBTIQ+ အသိိုင််းအဝိိုင််းလမူျာ်း၊ ယဥရ်ကျ်းမှုအ နငှ  ်ဘာသာစကာ်းအ  ကွွှဲပ ာ်းရသာ 
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အသိိုင််းအဝိိုင််းလူမျာ်း၊ ေိုကခသည ်ရနာကခ် မျာ်းမလှူမျာ်း၊ ခိိုလှု ခွင  ်ရတာင််းခ ရနရသာလမူျာ်း၊ မသနစ်မွ််းသမူျာ်းနငှ  ်အာရ ိုရ ကာ ိိုင ်ာ 

ချိြုံွေ့တည မ်ှု ှိသမူျာ်းလည််း အ ေါအဝငပ်ဖစ်သည်။ 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းမျာ်းသည် 

အခမွဲ မြစ ်ါသလာ်း။ 

ပဖစ ်ေါသည။် ဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်းမှာ လတူိိုင််းအတွက် မက်ေကီွှဲကတ်ပ ာ်း မ ှသိည ်တိိုငရ်အာင ်အခမွှဲ ပဖစ ်ေါသည်။ 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းသိို  သာွ်း န် ကျန််းမာရ ်း 

 ညာရှငထ် မှ လ ွဲစာ လိိုအ ် ါသလာ်း။ 

မလိိုအ ် ေါ၊ စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စိတသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမှ အရထာကအ်    ယ ူန ်သင  ်  ာဝနထ် မှ၊ သိို  မဟိုတ် 

အပခာ်း ကျန််းမာရ ်း  ညာ ှငတ်စဦ််းဦ်းထ မှ လ ွှဲစာ မလိိုသလိို စိတက်ျန််းမာရ ်း ကိုသမှု အစအီစဉ်လည််း မလိိုအ ် ေါ။ 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းသည ်အမခာ်းရသာ 

စတိက်ျန််းမာရ ်း ဌာနမျာ်းနငှ  ်မညသ်ိို   ကာွမခာ်း ါသလွဲ။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းသည်   ာဝန ်သိို  မဟိုတ် ကိိုယ် ိိုင ်စတိ်ကျန််းမာရ ်း ညာ ှငက် 

ရ ်းနိိုငသ်ည်ထက်  ိိုမိိုရသာ     ိို်းမှုကိို လိိုအ ်သူမျာ်းအာ်း ရစာင ရ် ှာက်ရ ်း ေါမည်၊ သိို  ရသာ် ရ ်းရ ိုအ င  ်   ိို်းမှုမျာ်း မလိိုအ ်သူ 

ပဖစ ် ေါမည။် 

ဤရ ်းခန််းမျာ်းသည် သင ရ်ေသ ိှ လက် ှဌိာနမျာ်းကိို အစာ်းထိို်းမည် မဟိုတ ်ေါ။ ဤရ ်းခန််းမျာ်းသည်   ာဝနမ်ျာ်း၊  ိုဂ္ဂလိက 

စိတက်ျန််းမာရ ်း ကိုသရ ်းသမူျာ်း၊ အ က်နငှ အ်ပခာ်း မူ်းယစရ် ်း ကိုသရ ်းသမူျာ်းနငှ  ်အပခာ်း လူမှုအသိိုင််းအဝိိုင််း ှိ 

ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်လမူှုဝနရ် ာငဌ်ာနမျာ်းတိို  နငှ အ်တူ အန်ီးက ်တွွှဲ၍ သင  ်    ိို်းမှု လိိုအ ်ချက ်အာ်းလ ို်းနငှ  ်ကိိုက်ညရီစ န ်

ရ ာင ွ်က်ရ ်း ေါမည။် 

စတိက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရဆ်းခန််းကိို မညသ်ိို   

ဆကသ်ယွ ်မညန်ည််း။ 

သင  ်ကကိြုံက်နစှ်သက် ာ နည််းလမ််း မျာ်းပဖင  ်စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စိတသ်ာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းသိို    ကသ်ွယန်ိိုင ်ေါသည။် 

• ဖိုန််း-၁၃၀၀ ၃၇၂ ၃၃၀ 

• ဝကဘ် ်ိိုက်- စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စိတသ်ာယာရ ်း 

ရေသနတ ရ ်းခန််း<https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal> 

https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal
https://www.betterhealth.vic.gov.au/mhwlocal
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OFFICIAL 

အင်္ဂလ ်ိစကာ်း မဟိုတဘ်ွဲ အမခာ်း စကာ်းရမ ာ ါက     ိို်းမှု  နိိုငမ်ညလ်ာ်း။ 

 နိိုင ်ေါသည။် အကယ်၍ သင ဘ်ာသာစကာ်းပဖင  ်အကူအည ီလိိုအ ်လျှင ်TIS National ဖိုန််း 13 14 50 သိို    က်သယွ်နိိုငပ် ီ်း 

စကာ်းပ န ်ရတာင််းခ  ေါ၊ ထိို  ရနာက် အန်ီး  ို်း စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းကိို  ကသ်ွယခ်ိိုင််း ေါ။  

 ထမအကကမ်ိ သာွ်းရသာအခါ ဘာမြစ်မညန်ည််း။ 

သင ်စတိက်ျန််းမာရ ်း ဝနထ်မ််း တစဦ််းနငှ  ်စကာ်းရပ ာ  ေါမည ်(လခူျင််း၊ အွနလ်ိိုင််း သိို  မဟိုတ် ဖိုန််းပဖင  ်ပဖစ်နိိုငသ်ည်)။ 

နာ်းရထာငပ် ီ်း နာ်းလည်ရအာင ်အာ်းထိုတ ်ေါမည။် သိို  မသှာ ဝနထ်မ််းမျာ်းသည် သငန်ငှ အ်ပ င ်သငသ်ရဘာတ ူေါက သင မ်ိသာ်းစို၊ 

ရစာင ့််ရ ှာကသ်မူျာ်း၊ ကူညီရ ်းသူမျာ်းနငှ အ်တူ တွွှဲ၍ သင  ် ည်မှန််းချကမ်ျာ်းနငှ  ်လိိုလာ်းချက်မျာ်းနငှ  ်ကိိုက်ညရီသာ 

ရစာင ရ် ှာကမ်ှုအစအီစဉ်ကိို ရ ်း ွွှဲရ ်းနိိုင ်ေါမည်။ 

သင  ်အစအီစဉ်တွင ်သင် လိိုအ ်ချက်မျာ်းအရ ေါ် အရပခခ ပ ီ်း     ိို်းမှုမျာ်းနငှ  ်ကိုထ ို်းမျာ်းကိို ရ ာရနာှရ ်းနိိုငသ်ည။် 

ဤ    ိို်းမှုမျာ်းအနက် အချိြုံွေ့ကိို သင ် ထမဦ်း  ို်းအကကမိ် လာရ ာကသ်ည အ်ခေါ လို ်ရ ်းနိိုငသ်ည်၊ အပခာ်း    ိို်းမှုမျာ်းကိို 

ရနာက်ထ ်လာသည ်အခေါ လို ်ရ ်းနိိုငသ်ည။် 

သင လ်ိိုအ ်ချကမ်ျာ်းကိို အပခာ်း ကျန််းမာရ ်းဌာန သိို  မဟိုတ် ဝနရ် ာငဌ်ာနက  ိိုမိို ပဖည ် ည််းရ ်းနိိုငမ်ညမ်ှာလည််း ပဖစ်နိိုငသ်ည။် 

အကယ်၍ ဤသိို  ပဖစ်လျှင ်စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းသည် ဤဝနရ် ာငမ်ှုမျာ်းကိို   ှိရစ န ်

ကူညီရ ်း ေါလမိ မ်ည်။ 

အလာ်းတပူဖစ်ဖူ်းရသာ     ိို်းဝနထ်မ််းမျာ်းကိိုလည််း သငန်ငှတ်ကွ သင မ်သိာ်းစို၊ ရစာင ရ် ှာကသ်ူမျာ်းနငှ  ်    ိို်းရ ်းသမူျာ်းကိိုလည််း 

လမ််းည နရ် ်း နန်ငှ  ်    ိို်းရ ်း န ်  ှိနိိုင ်ေါသည်။ 

စတိရ် ာင်္ါ ခ စာ်းရန သည လ် ၏ ရစာင ရ်ရှာကသ် မျာ်း၊ မိသာ်းစိုမျာ်းနငှ  ်

မိတရ်ဆမွျာ်းအတကွ်     ိို်းမှု  ရိှနိိုင ်ါသလာ်း။ 

  ှိနိိုင ်ေါသည။် အကယ်၍ သငသ်ည် စိတက်ျန််းမာရ ်း ပ ဿနာမျာ်း ှိနိိုငဖ်ွယ်  ှသိတူစဥ်ီ်း၏ မိသာ်းစိုဝင၊် ရစာင ရ် ှာက်သူ၊ 

မိတရ် ွ သိို  မဟိုတ ်ကူညီရ ်းသူပဖစ ်ေါက သင အ်တကွ် အကူအညီနငှ  ်    ိို်းမှုကိို စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း 

ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းမှ   ှိနိိုင ်ေါသည်။ 

ရစာင ရ် ှာကရ် ်းသအူရနပဖင  ်ပဖစရ်စ သိို  မဟိုတ် သင က်ိိုယတ်ိိုင ်စိတက်ျန််းမာရ ်း လိိုအ ်ချက်မျာ်းအ  ပဖစရ်စ အကူအည ီ

 ယူလိို ေါက - သငလ်ိိုအ ်သည ် ရစာင ရ် ှာက်မှု၊     ိို်းမှု နငှ  ်အ က ဉာဏက်ိို သင ်လိိုအ ်သည ်အချိန၌်   ိှနိိုင ်ေါလမိ မ်ည်။ 

အသက ်၂၆ နစှရ်အာက ်အ ွယမ်ျာ်းအတကွ ်မညသ်ည  ်    ိို်းမှု  ရိှနိိုငသ်နည််း။ 

အကယ်၍ သင ်သိို  မဟိုတ် သင ်    ိို်းရ ်းရနသူတစဦ််းဦ်းသည် အသက် ၁၂ နစှ်နငှ  ်၂၅ နစှအ် ွယ်အ ကာ်းပဖစ်လျှင ်

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း     ိို်းမှုအတကွ ်သင  ်ရေသခ  Headspace ဌာနကိို သာွ်း ေါ သိို  မဟိုတ်  ကသ်ွယ ်ေါ။ 
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OFFICIAL 

သငန်ငှ အ်န်ီး  ို်း Headspace ဌာနကိို  ှာရဖွ န ်ဝကဘ် ်ိိုက ်headspace <https://headspace.org.au/>တွင ်ဖတ ်ေါ၊ 

အွနလ်ိိုင််း တိိုကရိ်ိုက ်ကသ်ယွ်မှုပဖင  ်နငှ  ်တယလ်ီဖိုန််းပဖင  ်    ိို်းမှုတိို  ကိိုလည််း Headspace မတှစ ်င  ် နိိုင ်ေါသည။် 

အကယ်၍ သငသ်ည ်လူငယတ်စဦ််းပဖစလ်ျှင ်စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းက 

ရအာက် ေါအရပခအရနအချိြုံွေ့တငွ ်ကူညီရ ်းနိိုငသ်ည်၊ 

• စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းသိို   အကအူညီ  န ် ကသ်ွယလ်ာသည ်အခေါ 

• Headspace သိို  မဟိုတ် ရ ်းရ ိုမှ အကအူညီ  န ်ခကခ်ွှဲရနပ ီ်း သင ်အရထာကအ်    ချကခ်ျင််း လိိုသည အ်ခေါ 

• စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းသိို       ိို်းမှု ယရူနသူ၏ မသိာ်းစိုဝင၊် ရစာင ရ် ှာကသ်ူ၊ မတိ်ရ ွ 

သိို  မဟိုတ်     ိို်းရ ်းသူပဖစလ်ျှင ်

ကျွန်ရတာ် သိို  မဟိုတ ်ကျွန်ရတာ ်အသ ိအရ ်းရ ေါ် အက အည ီလိိုအ ်လျှင။် 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းသည ်မမိိကိိုယက်ိို သိို  မဟိုတ် အပခာ်းသမူျာ်းကိို ချက်ချင််း 

အနတ ာယ်ပ ြုံနိိုငဖ်ွယ်  က ြုံရတွွေ့ရန သမူျာ်းအတွက် အရ ်းရ ေါ်ဌာန မဟိုတ် ေါ။ 

တစဦ််းတစရ်ယာက်ကိို အသက်အနတ ာယ် စိို်း မိ် သည ် သိို  မဟိုတ် အနတ ာယ် ချကခ်ျင််း ကျရ ာက်မည ် အရ ်းရ ေါ်အရပခအရန၌ 

သိုညသ ို်းလ ို်း (000)ကိို  ကသ်ွယ ်ေါ။ အရ ်းရ ေါ်အရပခအရနဟို မရသချာလျှင ်သိုညသ ို်းလ ို်းကိို ရခေါ် ိို ေါ။ 

ရေသနတ ရ ်းခန််းမျာ်းသည် ၂၄ နာ  ီမဖွင  ်ေါ။ အချိနမ်ရ ွ်း ရသရ ်း ှငရ် ်း အကအူညအီတွက် Lifeline ၁၃ ၁၁ ၁၄ ကိို ရခေါ် ိို ေါ။ 

ရနာကထ် ်အချက်အလကမ်ျာ်းကိို မညသ်ည ရ်န ာမှ  ရိှနိိုငသ်နည််း။ 

စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််း တည်ရထာငပ်ခင််း နငှ စ် ်လျဉ််း၍ ရနာက ် ို်းထကွသ်တင််းကိို 

ဗစတ်ိို်း ီ်းယာ်းပ ည်နယ် ကျန််းမာရ ်းဌာန ဝကဘ် ်ိိုက် ှိ စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိ်သာယာရ ်း ရေသနတ ရ ်းခန််းစာမျက်နာှ၌ 

ဖတ်ရှု ေါ-<https://www.health.vic.gov.au/mental-health-reform/local-adult-and-older-adult-mental-health-and-

wellbeing-services> 

ဗစတ်ိို်း ီ်းယာ်းပ ည်နယတ်စဝ်န််းတွင ်လို ်ရ ာငရ်န ွှဲ စိတက်ျန််းမာရ ်းနငှ  ်စိတသ်ာယာရ ်း ပ ြုံပ ငရ်ပ ာင််းလွှဲမှုအရ ကာင််း 

 ိိုမိိုသ ိှိလိိုလျှင ်ကျန််းမာရ ်းဌာန စတိ်ကျန််းမာရ ်းနငှ  ်စတိသ်ာယာရ ်း ပ ြုံပ ငရ်ပ ာင််းလွှဲမှု ဝကဘ်စ်ာမျက်နာှ 

<https://www.health.vic.gov.au/mental-health/mental-health-wellbeing-reform> ကိိုဖတရ်ှု ေါ။ 

ဤစာရစာငက်ိို မသနစ်ွမ််းသူ ဖတ်နိိုငသ်ည ်  ိုစ ပဖင  ် ယူလိို ေါက National Relay Service 13 36 77 ကိိုသ ို်း၍ (03) 

9096 7183 သိို   ဖိုန််းရခေါ် ိို ေါ သိို  မဟိုတ် localservices@health.vic.gov.au သိို   အ်ီးရမ်းလ် ိို   ေါ။ 
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