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သငသ်ည ်သသစတသ ြေးလျသှိ ို့တ ောက်ရ ှိပ  ြေး မသကောမ  ွင ်သငို့အ်ောြေး ဆ ောဝန ်(“GP” ဟ တ ေါ်သည်) န ငို့ ်

ကျနြ်ေးမောတ ြေးအကဲဖြ ် နအ် ွက် သူနောဖ ြု စ်ဦြေး ှိ ို့ထံ  ျှိနြ်ေးဆှိ မည်ဖြစ်သည်။  

 

သငြ်ျောြေးနောဖ ငြ်ေးမရ ှိတသော်လည်ြေး၊ သငန် ငို့သ်ငို့က်တလြေးမျောသည်ဤကျနြ်ေးမောတ ြေးအကဲဖြ ် န ်က် ျှိနြ်ေးမျောြေးန ငို့ ်

သငို့က်ျနြ်ေးမောတ ြေးစစ်တဆြေး နအ် ွက် က်တ ောက် န ်အတ ြေးကက ြေး ါသည်၊ 

လှိ အ ် ါကတဆြေးဝါြေးအ ွက်တဆြေးညွှနြ်ေးမျောြေးန ငို့ ်တဆြေးဝါြေးက သမှုကှိ  ယူ ါ။ 

အထူြေးက ဆ ော စ်ဦြေးကှိ ဖ သ နန် ငို့ ်လွှဲတဖ ောငြ်ေးတ ြေးမှု စ်  ကှိ စ စဉ် န ်

လှိ အ ်သည်ကှိ လည်ြေးသင၏်မှိသောြေးစ ဆ ောဝနက် ဆံ ြေးဖြ ်တ ြေး ါလှိမို့်မည်။ 

ဤ ျှိနြ်ေးဆှိ  ျက်မဖြစ်မတနမဟ  ်တ မယို့်အသကံဖ ြုထောြေး ါသည်။ 

ကျွန််ုပ်၏ဗီဇာအတကွ်ကျွန််ုပ်၏ကျန််းမာရ ်းက ်ုစစ်ရ ်းပပီ်းဖြစ်သည်၊ 

ထ ်ု ို့ရ ကာငို့ ်ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတခ်ျက်တစခ််ု အဘယ်ရ ကာငို့လ် ်ုအပ်ပါသနည််း။ 

 

ယ ငတ်ဆြေးစစ် ျက်သည် သငို့ဗ် ဇောတလ ောက်လွှောန ငို့ ်သက်ဆှိ ငပ်  ြေး အတထွတထွကျနြ်ေးမောတ ြေးန ငို့ ်

ကျနြ်ေးမောတ ြေးစစ်တဆြေးဖ ငြ်ေးအ ွက်မဟ  ် ါ။ 

 

ကျနြ်ေးမောတ ြေးအကဲဖြ ်မှု ွင ်သငို့က်ျနြ်ေးမောတ ြေးကှိ စစ်တဆြေး နန် ငို့ ်

ကွဲဖ ောြေးဖ ောြေးနောြေးတသောစစ်တဆြေးမှုမျောြေး ါဝငပ်  ြေး သငို့က်ှိ အဖ ောြေးကျနြ်ေးမောတ ြေးဝနတ်ဆောငမ်ှုမျောြေး သှိ ို့မဟ  ် 

အသကံဖ ြုထောြေးတသော ကျနြ်ေးမောတ ြေးစစ်တဆြေးမှုအစ အစဉ်မျောြေး (သွောြေးဆ ောဝန ်သှိ ို့မဟ  ် 

မျက်စှိအထူြေးက မျောြေးကဲို့သှိ ို့) သှိ ို့  ျှိ ်ဆက်တ ြေး နဖ်ြစ်သည်။ ကျနြ်ေးမောတ ြေးအကဲဖြ ် ျက်သည် 

သငို့အ်ောြေးဆက်လက်ဖ ြုစ တစောငို့တ်ရ ောက် နန် ငို့ ်

သငို့သ်ောြေးမှိသောြေးစ ဆ ောဝနန် ငို့ဆ်က်လက်တ ွွေ့ ဖမငဖ် သနှိ ငတ်စ နအ် ွက် ျှိ ်ဆက်ထောြေးသည်။ 

ဩစရတ်းလျန ်ုငင်သံ ်ု ို့ ရ ာက်ရ  လာချ န်တငွ ်ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတခ်ျက ်

လူသာ်းချင််းစာနာရထာက်ထာ်းမှု  ်ုင ်ာ   ်ုက်ရ ာက်လာသမူျာ်းအတကွ ်
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ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတဖ်ခင််း  ်ုသည်မ ာ အဘယ်နည််း။ 

ကျနြ်ေးမောတ ြေးအကဲဖြ ်မှုသည်သသစတသ ြေးလျသှိ ို့တ ောက်ရ ှိသူ ှိ ငြ်ေး၊ကတလြေးငယ်မျောြေးအ ါအဝငအ် ွက်ဖြစ်သ

ည်။ ၎ငြ်ေးသည် တစ်နာ ီ သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်ထ ်ု ို့ထက်ပ ်ု၍  ကာန ်ုငပ်ပီ်း ချ န််း  ်ုမှုတစ်ခ်ုထက်မက လ ်ုအပ်န ်ုငသ်ည်။ 

၎ငြ်ေး ွင ်တအောက် ါ ှိ ို့  ါဝငန်ှိ ငသ်ည်- 

• သငို့က်ျနြ်ေးမောတ ြေးဆှိ င ်ောတမြေး ွနြ်ေးမျောြေး 

• ရ  ် ှိ ငြ်ေးဆှိ င ်ောစစ်တဆြေးဖ ငြ်ေး 

• တသွြေး၊ ဆ ြေးန ငို့ ်ဆ ြေးနမူနောမျောြေးကှိ  စ တဆောငြ်ေးဖ ငြ်ေး။ 

• ကောကွယ်တဆြေးထှိ ြေးဖ ငြ်ေး။ 

သူနောဖ ြု စ်ဦြေးန ငို့/်သှိ ို့မဟ  ် မှိသောြေးစ ဆ ောဝန ်စ်ဦြေးသည် အ ှိ ်မ အတ ွွေ့အသကံြုမျောြေးမ  

သငမ်ည်သှိ ို့ ံစောြေး တသကောငြ်ေးန ငို့ ်သသစတသ ြေးလျ ွင ်သငမ်ည်သှိ ို့အတဖ  ျတနထှိ ငတ်န ံ ကှိ  

အကျှိြုြေးသက်တ ောက်မှုရ ှိမရ ှိ တမြေးဖမနြ်ေးနှိ င ်ါသည်။ ဤစှိ ်ြှိစ ြေးမှုကှိ  သငို့အ်ောြေး ကူည တ ြေးနှိ ငသ်ညို့် 

အထူြေးဝနတ်ဆောငမ်ှုမျောြေး ရ ှိ ါသည်။ 

 

သငတ် ြေးတဆောငထ်ောြေးတသော မည်သညို့်စစ်တဆြေးမှုမျောြေးမဆှိ ၊ ြျောြေးနောမှုမျောြေးန ငို့ ်က သမှုမျောြေးဆှိ င ်ော 

တမြေး ွနြ်ေးမျောြေးကှိ သငတ်မြေး ှိ င ်ွငို့ရ် ှိသည်။ 

ကျွန််ုပ်တငွက်ာကွယ်ရ ်းထ ်ု်း န်အဘယ်ရ ကာငို့လ် ်ုအပ်ပါသနည််း။ 

• သငို့က်ှိ ယ်သင၊် သငို့က်တလြေးမျောြေးန ငို့ ်အသှိ ငြ်ေးအဝှိ ငြ်ေး စ်  လံ ြေးကှိ  

ကောကွယ် န ်အတကောငြ်ေးဆံ ြေးန ငို့ ်အလံ ဖ ံြုဆံ ြေးနည်ြေးလမ်ြေးဖြစ်သည်။  

• တကျောငြ်ေးန ငို့ ်ကတလြေးထှိနြ်ေးတကျောငြ်ေး ငွ ်စော ငြ်ေးသွငြ်ေး နအ် ွက် 

သငို့က်တလြေးအောြေး ကောကွယ်တဆြေးအဖ ညို့်ထှိ ြေးထောြေးလ င ်

အတကောငြ်ေးဆံ ြေးဖြစ်သည်။  

• Centrelink တ ြေးတ ျမှုအ ျှိြု ွေ့ကှိ  လက် ံ ရ ှိ န ်သငို့က်တလြေးအောြေးလံ ြေးကှိ  

ကောကွယ်တဆြေးအဖ ညို့်ထှိ ြေးထောြေး န ်လှိ အ ် ါသည်။ 

 

သ ်မ  ်ထောြေးတသောအ ျှိနက်ောလအ ငွြ်ေး သငို့က်တလြေးမျောြေးအောြေးလံ ြေး ကောကွယ်တဆြေးမျောြေး ပ  ြေးတဖမောက်တသကောငြ်ေး 

တသ ျောတစ မည်။  ျှိနြ်ေးထောြေးသညို့်အ ျှိနက်ှိ တဆြေး နြ်ေးရ ှိသူနောဖ ြုကတဖ ောဖ လှိမို့်မည်။ 
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သငို့က်တလြေးသည်ကောကွယ်တဆြေးထှိ ြေးန တံန ါက၊ သင၏်တငတွ ြေးတ ျမှုမျောြေးကှိ  ဆက်လကလ်  ်တဆောငန်ှိ င ်န ်

Centrelink မ  ၎ငြ်ေး ှိ ို့၏မှိသောြေးစ ဆ ောဝနထ်မံ စော စ်တစောငက်ှိ လှိ အ ်မည်ဖြစ် ါသည်။ 

ကာကွယ်ရ ်းအချ  ျို့ထ ်ု်းထာ်းပပီ်းသာ်းရ ကာငို့ ်အဘယ်ရ ကာငို့ထ်ပ်ထ ်ု်း န်လ ်ုအပ်ပါသနည််း။ 

ဩစတ ြေးလျ ွငထ်ှိ ြေးတ ြေးတသောအ ျှိြုြေးကောကယွ်တဆြေးမျောြေးသည် သင ်သှိ ို့မဟ  ် သငို့က်တလြေးအောြေး 

ယ ငက်မထှိ ြေးြူြေးတသောကောကွယ်တဆြေးအ ျှိြု ွေ့ ရ ှိနှိ င ်ါသည်။ 

 

သငန် ငို့ ်သငို့က်တလြေး၏ ကောကွယ်တဆြေးမျောြေးအတသကောငြ်ေး ဘောသောဖ နမ်  ် မ်ြေးကှိ  တ ြေးနှိ င ်ါက၊ ၎ငြ်ေး ှိ ို့ကှိ  

သငို့မ်ှိသောြေးစ ဆ ောဝနမ်  ဩစတ ြေးလျ ကောကယွ်တဆြေးထှိ ြေးဖ ငြ်ေး မ  ် ံ  ငစ်ော ငြ်ေး ွင ်ထညို့်သွငြ်ေးနှိ ငပ်  ြေး 

ထ ် လဲလဲ ဖ ြုလ  ် န ်မလှိ အ ် ါ။ သငို့မ်  ် မ်ြေးမျောြေးကှိ  အ မဲို့ ဘောသောဖ နဆ်ှိ နှိ င ်ါသည်။  က် ၃၀ အထှိ 

သကောနှိ ငသ်ည်https://translating.homeaffairs.gov.au/en/about-this-service/  

 

သငို့ ွ်ငယ် ငက်ကောကွယ်တဆြေးမျောြေး၏မ  ် မ်ြေးမရ ှိ ါက ၎ငြ်ေး ှိ ို့ကှိ  ထ ်မံထှိ ြေး န ်လှိ အ ် ါသည်။ 

၎ငြ်ေးသည ်တဘြေးကငြ်ေးပ  ြေး သငို့သ်ူနောဖ ြု သှိ ို့မဟ  ် မှိသောြေးစ ဆ ောဝနသ်ည် သငို့အ်ောြေး  က် ျှိနြ်ေး ွင ်၎ငြ်ေးကှိ  

တဆွြေးတနြွေးနှိ င ်ါသည်။ 

ကျွန််ုပ်၏ ရ ်းဘက်  ်ုင ်ာ ချ န််း  ်ုချက်မျာ်းသ ်ု ို့ ကျွန််ုပ်န ငို့အ်တ ူအဘယ်အ ာ ယူရ ာငလ်ာ မည်နည််း။ 

• Medicare က ် သှိ ို့မဟ  ် Medicare န ံါ ် 

• ကောကွယ်တဆြေးထှိ ြေးဖ ငြ်ေးမ  ် မ်ြေးမျောြေးန ငို့ ်သင၏်တဆြေးဘက်ဆှိ င ်ောမ  ် မ်ြေးအတသကောငြ်ေး 

အ ျက်အလက ် 

• သသစတသ ြေးလျကျနြ်ေးမောတ ြေးတစောငို့တ်ရ ောက်မှုက ် Australian Health Care Card  

ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတမ်ှုချ န််း  ်ုမှုအပပီ်းတငွ ်မည်သ ်ု ို့ဖြစ်မည်နည််း။ 

သူနောဖ ြု သှိ ို့မဟ  ် မှိသောြေးစ ဆ ောဝန ်GP သည် စစ်တဆြေးမှု လဒမ်ျောြေး အဆငသ်ငို့ဖ်ြစ်တသောအ ါ 

သငို့က်ှိ ဖ နလ်ော န ်တ ောငြ်ေးဆှိ နှိ ငသ်ည်။ ထှိ ို့တသကောငို့ ်မည်သညို့်က သမှု သှိ ို့မဟ  ် ညွှနြ်ေးဆှိ မှုမျောြေးကှိ မဆှိ  

သငို့အ် ွက် စ စဉ်တ ြေးနှိ ငမ်ည်ဖြစ်သည်။ 

ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတ ်န် က်ုန်ကျစ  တရ်  ပါသလာ်း။ 

မဟ  ် ါ၊ ဤကျနြ်ေးမောတ ြေးအကဲဖြ ်မှုသည် အ မဲို့ဖြစ်သည်။ 

https://translating.homeaffairs.gov.au/en/about-this-service/
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This resource was developed by the Refugee Health Network Queensland (Nov,2022). 

 

သှိ ို့တသော် အကယ်၍ သငသ်ည ်X-rays ကဲို့သှိ ို့တသော တနောက်ထ ်စစ်တဆြေးမှုမျောြေးဖ ြုလ  ် န ်သှိ ို့မဟ  ် 

အထူြေးက  စ်ဦြေးကှိ တ ွွေ့ န ် ည်ညွှနြ်ေး ံ  ါက၊ အဆှိ  ါ ျှိနြ်ေးဆှိ မှုမျောြေးကှိ  Medicare မ  

အဖ ညို့်အဝအကျံြုြေးမဝငန်ှိ ငသ်ညို့်အဖ င ်အ တသကြေးတငတွ ြေးတဆောင ်မည်ဖြစ် ါသည်။ သငို့မ်ှိသောြေးစ ဆ ောဝနထ်ံ 

အသကံဉောဏတ် ောငြ်ေး ံပ  ြေး ၎ငြ်ေး ှိ ို့သည် “အတဖမောက်အမျောြေး တငတွ ောငြ်ေး ံဖ ငြ်ေး” ရ ှိမရ ှိ စစ်တဆြေး ါ (၎ငြ်ေးမ ော 

သငို့အ် ွက် က နက်ျစ ှိ ်မရ ှိဟ  ဆှိ လှိ သည်)။   

ကျွန််ုပ်၏ကျန််းမာရ ်းသည် ကျွန််ုပ်၏ဗီဇာက ်ု ထ ခ ်ုက်န ်ုငပ်ါသလာ်း။ 

မဟ  ်။ 

သ ငြ်ေးအ ျက်အလက်န ငို့ ်ကျနြ်ေးမောတ ြေးစစ်တဆြေးမှု လဒမ်ျောြေးအောြေးလံ ြေးသည်  လ ှိြုွေ့ ဝ က်ထောြေးပ  ြေး 

သငို့ ်ွငို့ဖ် ြု ျက်မရ ှိဘဲ သငို့က်ျနြ်ေးမောတ ြေးတစောငို့တ်ရ ောက်မှု ွင ်မ  ်သက်သူမျောြေးကှိ  တ ြေးအ ်မည်မဟ  ် ါ။ 

ကျနြ်ေးမောတ ြေးဝနထ်မ်ြေးမျောြေးသည် သငို့တ်စောငို့တ်ရ ောက်မှု ွင ် ါ၀ငတ်သော အဖ ောြေးကျနြ်ေးမောတ ြေးဝနထ်မ်ြေးမ လွဲ၍ 

သငို့က်ျနြ်ေးမောတ ြေးဖ ဿနောမျောြေးကှိ  မည်သူန ငို့မ်  တဆွြေးတနြွေး ွငို့မ်ဖ ြု ါ။ အ ျက်အလက်မျောြေးသည် 

သသစတသ ြေးလျ ွင ်သင၏်တနထှိ ငမ်ှုအတဖ အတနအတ ေါ် သက်တ ောက်မှုရ ှိမည်မဟ  ် ါ။ 

အင်္ဂလ ပ်လ ်ုမရဖပာတတ်လျှင ်သ ်ု ို့မဟ်ုတ ်နာ်းမလည်လျှင ်မည်သ ်ု ို့လ်ုပ်န ်ုငမ်ည်နည််း။ 

အင်္ဂလှိ ်စောသည် သင၏် ထမဘောသောစကောြေးမဟ  ် ါက၊ စကောြေးဖ နသ်ည် သငို့အ်ောြေး 

ကျနြ်ေးမောတ ြေးတစောငို့တ်ရ ောက်မှုဝနထ်မ်ြေးမျောြေးန ငို့ ်စကောြေးတဖ ောဆှိ နောြေးလည် န ်

ကူည တ ြေးနှိ င ်ါသည်။ စကောြေးဖ နယ်ူ န ်သှိ ို့မဟ  ် ြ နြ်ေးတ ေါ်ဆှိ  န ်

ကျနြ်ေးမောတ ြေးဝနတ်ဆောငမ်ှုကှိ  တ ောငြ်ေးဆှိ  ါ 

တယ်လီြ်ုန််းစကာ်းဖပန်ဝန်ရ ာငမ်ှု(TIS)သှိ ို့၁၃၁ ၄၅၀ ရခေါ်ပါ။ စကောြေးဖ နဝ်နတ်ဆောငမ်ှုသည် 

သငို့မ်ှိသောြေးစ ဆ ောဝနအ် ွက် အ မဲို့ဖြစ်သည်။   

ကျန််းမာရ ်း  ်ုင ်ာအချက်အလက်မျာ်းက ်ု ဘာသာဖပန်ထာ်းသည်www.healthtranslations.vic.gov.au  

http://www.healthtranslations.vic.gov.au/

