Burmese
ဩစရတ်းလျနင
်ု င
် သ
ံ ်ု ရ
ွ ် ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတ်ချက်
ို့ ာက်ရလာချန်တင
လူသာ်းချင််းစာနာရထာက်ထာ်းမှု ်ုင် ာ

သင်သည် သသစတသ
ကျန်ြေးမောတ ြေးအကဲဖြ

ြေးလျသှိတို့ ောက်ရှိပ ြေး မသကောမ
် န်အ

ွက် သူနောဖ ြု

်ုက်ရ ာက်လာသူမျာ်းအတွက်

ွင ် သငအ
ို့် ောြေး ဆ ောဝန် (“GP” ဟတ ေါ်သည်) နင ို့်

စ်ဦြေး

ှိထံ
ျှိနြေး် ဆှိမည်ဖြစ်သည်။
ို့

သင်ြျောြေးနောဖ င်ြေးမရှိတသော်လည်ြေး၊ သင်နငသ
်ို့ ငက
်ို့ တလြေးမျောသည်ဤကျန်ြေးမောတ ြေးအကဲဖြ
သငက
ို့် ျန်ြေးမောတ ြေးစစ်တဆြေး န်အ
လှိအ ် ါကတဆြေးဝါြေးအ
အထူြေးကဆ ော

ွက်

် န် က် ျှိနြေး် မျောြေးနင ်ို့

က်တ ောက် န် အတ ြေးကကြေး ါသည်၊

ွက်တဆြေးညွှနြေး် မျောြေးနင ို့် တဆြေးဝါြေးကသမှုကှိ ယူ ါ။

စ်ဦြေးကှိဖ သ န်နင ို့် လွှဲတဖ ောင်ြေးတ ြေးမှု

လှိအ ်သည်ကှိလည်ြေးသင်၏မှိသောြေးစဆ ောဝန်က ဆံြေးဖြ
ဤ ျှိနြေး် ဆှိ ျက်မဖြစ်မတနမဟ

စ် ကှိစစဉ် န်
်တ ြေး ါလှိမို့်မည်။

်တ မယို့်အသကံဖ ြုထောြေး ါသည်။

ကျွန်ပ
်ု ်၏ဗီဇာအတွက်ကျွန်ပ
်ု ်၏ကျန််းမာရ ်းက်ုစစ်ရ ်းပပီ်းဖြစ်သည်၊
ထရ
်ု ို့ ကာငို့် ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတ်ချက်တစ်ခ်ု အဘယ်ရ ကာငလ
ို့် ်ုအပ်ပါသနည််း။
ယ င်တဆြေးစစ် ျက်သည် သငဗ
ို့် ဇောတလ ောက်လွှောနင ို့် သက်ဆှိင်ပ ြေး အတထွတထွကျန်ြေးမောတ ြေးနင ို့်
ကျန်ြေးမောတ ြေးစစ်တဆြေးဖ င်ြေးအ
ကျန်ြေးမောတ ြေးအကဲဖြ

်မှု

ွက်မဟ

် ါ။

ွင ် သငက
ို့် ျန်ြေးမောတ ြေးကှိစစ်တဆြေး န်နင ို့်

ကွဲဖ ောြေးဖ ောြေးနောြေးတသောစစ်တဆြေးမှုမျောြေး ါဝင်ပ ြေး သငက
ို့် ှိအဖ ောြေးကျန်ြေးမောတ ြေးဝန်တဆောင်မှုမျောြေး သှိမဟ
ို့
အသကံဖ ြုထောြေးတသော ကျန်ြေးမောတ ြေးစစ်တဆြေးမှုအစအစဉ်မျောြေး (သွောြေးဆ ောဝန် သှိမဟ
ို့

်

မျက်စှိအထူြေးကမျောြေးကဲသ
ို့ ှိ)ို့ သှိ ို့ ျှိ

် ျက်သည်

်ဆက်တ ြေး န်ဖြစ်သည်။ ကျန်ြေးမောတ ြေးအကဲဖြ

သငအ
ို့် ောြေးဆက်လက်ဖ ြုစတစောငတ
ို့် ရောက် န်နင ို့်
သငသ
ို့် ောြေးမှိသောြေးစဆ ောဝန်နငဆ
ို့် က်လက်တ

ွွေ့ ဖမင်ဖ သနှိင်တစ န်အ

ွက် ျှိ

်ဆက်ထောြေးသည်။
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်

Burmese
ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတ်ဖခင််း
ကျန်ြေးမောတ ြေးအကဲဖြ

်ုသည်မာ အဘယ်နည််း။

်မှုသည်သသစတသ

ြေးလျသှိတို့ ောက်ရှိသူ

ှိင်ြေး၊ကတလြေးငယ်မျောြေးအ ါအဝင်အ

ည်။ ၎င်ြေးသည် တစ်နာ ီ သမဟ်ု
်ု ို့ တ် ထထက်
်ု ို့
ပ၍
်ု ကာနင
်ု ပ် ပီ်း ချန််း
၎င်ြေး

ွင ် တအောက် ါ

်ုမှုတစ်ခ်ုထက်မက လအ
်ု ပ်နင
်ု သ
် ည်။

ှိ ို့ ါဝင်နင်
ှိ သည်-

•

သငက
ို့် ျန်ြေးမောတ ြေးဆှိင် ောတမြေး ွနြေး် မျောြေး

•

ရ ် ှိင်ြေးဆှိင် ောစစ်တဆြေးဖ င်ြေး

•

တသွြေး၊ ဆြေးနင ို့် ဆြေးနမူနောမျောြေးကှိ စတဆောင်ြေးဖ င်ြေး။

•

ကောကွယ်တဆြေးထှိြေးဖ င်ြေး။

သူနောဖ ြု

ွက်ဖြစ်သ

စ်ဦြေးနင/ို့် သှိမဟ
ို့

် မှိသောြေးစဆ ောဝန်

သင်မည်သှိ ို့ ံစောြေး တသကောင်ြေးနင ို့် သသစတသ

ြေးလျ

စ်ဦြေးသည် အ

ှိ

ွင ် သင်မည်သအတဖ
ှိ ို့

အကျှိြုြေးသက်တ ောက်မှုရှိမရှိ တမြေးဖမန်ြေးနင်
ှိ ါသည်။ ဤစှိ

်မအတ

ွွေ့အသကံြုမျောြေးမ

ျတနထှိင်တန ံကှိ

်ြှိစြေးမှုကှိ သငအ
ို့် ောြေး ကူညတ ြေးနှိင်သညို့်

အထူြေးဝန်တဆောင်မမ
ှု ျောြေး ရှိ ါသည်။
သင်တ ြေးတဆောင်ထောြေးတသော မည်သညို့်စစ်တဆြေးမှုမျောြေးမဆှိ၊ ြျောြေးနောမှုမျောြေးနင ို့် ကသမှုမျောြေးဆှိင် ော
တမြေး ွနြေး် မျောြေးကှိသင်တမြေး င်
ှိ ွငရ
ို့် ှိသည်။
ကျွန်ပ
်ု ်တင
ွ က
် ာကွယ်ရ ်းထ်း်ု န်အဘယ်ရ ကာငလ
ို့် ်ုအပ်ပါသနည််း။
သငက
ို့် ှိယ်သင်၊ သငက
ို့် တလြေးမျောြေးနင ို့် အသှိင်ြေးအဝှိင်ြေး

•

စ် လံြေးကှိ

ကောကွယ် န် အတကောင်ြေးဆံြေးနင ို့် အလံဖ ံြုဆံြေးနည်ြေးလမ်ြေးဖြစ်သည်။
တကျောင်ြေးနင ို့် ကတလြေးထှိနြေး် တကျောင်ြေး

•

င
ွ ် စော င်ြေးသွငြေး် န်အ

ွက်

သငက
ို့် တလြေးအောြေး ကောကွယ်တဆြေးအဖ ညို့်ထှိြေးထောြေးလ င်
အတကောင်ြေးဆံြေးဖြစ်သည်။
Centrelink တ ြေးတ ျမှုအ ျှိြု ွေ့ကှိ လက် ံ ရှိ န် သငက
်ို့ တလြေးအောြေးလံြေးကှိ

•

ကောကွယ်တဆြေးအဖ ညို့်ထှိြေးထောြေး န် လှိအ ် ါသည်။
သ

်မ

်ထောြေးတသောအ ျှိနက
် ောလအ

င
ွ ြေး် သငက
ို့် တလြေးမျောြေးအောြေးလံြေး ကောကွယ်တဆြေးမျောြေး ပ ြေးတဖမောက်တသကောင်ြေး

တသ ျောတစ မည်။ ျှိနြေး် ထောြေးသညို့်အ ျှိနက
် ှိတဆြေး န်ြေးရှိသူနောဖ ြုကတဖ ောဖ လှိမို့်မည်။

This resource was developed by the Refugee Health Network Queensland (Nov,2022).

Burmese
သငက
ံ န ါက၊ သင်၏တငွတ ြေးတ ျမှုမျောြေးကှိ ဆက်လက်လ ်တဆောင်နင်
ှိ န်
ို့် တလြေးသည်ကောကွယ်တဆြေးထှိြေးနတ
Centrelink မ ၎င်ြေး

ှိ၏မှိ
ံ စော
ို့ သောြေးစဆ ောဝန်ထမ

စ်တစောင်ကှိလှိအ ်မည်ဖြစ် ါသည်။

ကာကွယ်ရ ်းအချ ျို့ထ်း်ု ထာ်းပပီ်းသာ်းရ ကာငို့် အဘယ်ရ ကာငထ
ို့် ပ်ထ်း်ု န်လ်ုအပ်ပါသနည််း။
ဩစတ

ြေးလျ

ွငထ
် ှိြေးတ ြေးတသောအ ျှိြုြေးကောကွယ်တဆြေးမျောြေးသည် သင် သှိမဟ
ို့

် သငက
ို့် တလြေးအောြေး

ယ င်ကမထှိြေးြူြေးတသောကောကွယ်တဆြေးအ ျှိြု ွေ့ ရန
ှိ င်
ှိ ါသည်။
သင်နင ို့် သငက
ို့် တလြေး၏ ကောကွယ်တဆြေးမျောြေးအတသကောင်ြေး ဘောသောဖ န်မ

်

သငမ
ို့် ှိသောြေးစဆ ောဝန်မ ဩစတ

င်စော င်ြေး

ထ ်

ြေးလျ ကောကွယ်တဆြေးထှိြေးဖ င်ြေး မ

လဲလဲ ဖ ြုလ ် န် မလှိအ ် ါ။ သငမ
ို့်

်

် ံ

မ်ြေးကှိ တ ြေးနှိင် ါက၊ ၎င်ြေး

ှိကှိ
ို့

ွင ် ထညို့်သွငြေး် နင်
ှိ ပ ြေး

မ်ြေးမျောြေးကှိ အ မဲို့ ဘောသောဖ န်ဆှိနှိင် ါသည်။ က် ၃၀ အထှိ

သကောနှိင်သည်https://translating.homeaffairs.gov.au/en/about-this-service/
သင ို့်

ွငယ
်
င်ကကောကွယ်တဆြေးမျောြေး၏မ

်

၎င်ြေးသည် တဘြေးကင်ြေးပ ြေး သငသ
ို့် ူနောဖ ြု သှိမဟ
ို့

မ်ြေးမရှိ ါက ၎င်ြေး

ှိကှိ
ို့ ထ ်မံထှိြေး န် လှိအ ် ါသည်။

် မှိသောြေးစဆ ောဝန်သည် သငအ
ို့် ောြေး က် ျှိနြေး်

ွင ် ၎င်ြေးကှိ

တဆွြေးတနွြေးနင်
ှိ ါသည်။
ကျွန်ပ
်ု ်၏ ရ ်းဘက် ်ုင် ာ ချန််း
•

Medicare က

် သှိမဟ
ို့

•

ကောကွယ်တဆြေးထှိြေးဖ င်ြေးမ

်ုချက်မျာ်းသ ်ု ကျွန်
ပ
်ု ်နငအ
်ို့ တူ အဘယ်အ ာ ယူရ ာင်လာ မည်နည််း။
ို့

်

် Medicare နံ ါ

်

မ်ြေးမျောြေးနင ်ို့ သင်၏တဆြေးဘက်ဆှိင် ောမ

်

မ်ြေးအတသကောင်ြေး

အ ျက်အလက်
•

သသစတသ

ြေးလျကျန်ြေးမောတ ြေးတစောငတ
ို့် ရောက်မှုက

ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတ်မှုချန််း
သူနောဖ ြု သှိမဟ
ို့

်ုမှုအပပီ်းတွင် မည်သဖြစ်
်ု ို့ မည်နည််း။

် မှိသောြေးစဆ ောဝန် GP သည် စစ်တဆြေးမှု လဒ်မျောြေး အဆင်သငဖို့် ြစ်တသောအ ါ

သငက
ို့် ှိဖ န်လော န် တ
သငအ
ို့်

် Australian Health Care Card

ောင်ြေးဆှိနှိင်သည်။ ထှိတသကောင
ို့
ို့် မည်သညို့်ကသမှု သှိမဟ
ို့

် ညွှနြေး် ဆှိမှုမျောြေးကှိမဆှိ

ွက် စစဉ်တ ြေးနင်
ှိ မည်ဖြစ်သည်။

ကျန််းမာရ ်းအကဲဖြတ် န် က်ုန်ကျစ တ်ရပါသလာ်း။
မဟ

် ါ၊ ဤကျန်ြေးမောတ ြေးအကဲဖြ

်မှုသည် အ မဲို့ဖြစ်သည်။
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Burmese
သှိတသော်
အကယ်၍ သင်သည် X-rays ကဲသ
ို့ ှိတသော
တနောက်ထ ်စစ်တဆြေးမှုမျောြေးဖ ြုလ ် န် သှိမဟ
ို့
ို့
ို့
အထူြေးက

စ်ဦြေးကှိတ

ွွေ့ န် ည်ညွှနြေး် ံ

်

ါက၊ အဆှိ ါ ျှိနြေး် ဆှိမှုမျောြေးကှိ Medicare မ

အဖ ညို့်အဝအကျံြုြေးမဝင်နင်
ှိ သညို့်အဖ င် အ တသကြေးတငွတ ြေးတဆောင် မည်ဖြစ် ါသည်။ သငမ
ို့် ှိသောြေးစဆ ောဝန်ထံ
အသကံဉောဏ်တ
သငအ
ို့်

ောင်ြေး ံပ ြေး ၎င်ြေး

ွက် ကန်ကျစ ှိ

ှိသည်
“အတဖမောက်အမျောြေး တငွတ
ို့

ောင်ြေး ံဖ င်ြေး” ရှိမရှိ စစ်တဆြေး ါ (၎င်ြေးမော

်မရှိဟ ဆှိလှိသည်)။

ကျွန်ပ
်ု ်၏ကျန််းမာရ ်းသည် ကျွန်ပ
်ု ်၏ဗီဇာက်ု ထခ်ုက်နင
်ု ပ
် ါသလာ်း။
မဟ
သ

်။
င်ြေးအ ျက်အလက်နင ို့် ကျန်ြေးမောတ ြေးစစ်တဆြေးမှု လဒ်မျောြေးအောြေးလံြေးသည် လ ှိြု ွေ့ ဝက်ထောြေးပ ြေး

သင ို့် ွငဖို့် ြု ျက်မရှိဘဲ သငက
ို့် ျန်ြေးမောတ ြေးတစောငတ
ို့် ရောက်မှု
ကျန်ြေးမောတ ြေးဝန်ထမ်ြေးမျောြေးသည် သငတ
်ို့ စောငတ
်ို့ ရောက်မှု

ွင ် မ

်သက်သူမျောြေးကှိ တ ြေးအ ်မည်မဟ

် ါ။

ွင ် ါ၀င်တသော အဖ ောြေးကျန်ြေးမောတ ြေးဝန်ထမ်ြေးမလွဲ၍

သငက
ို့် ျန်ြေးမောတ ြေးဖ ဿနောမျောြေးကှိ မည်သူနငမ
ို့် တဆွြေးတနွြေး ွငမ
ို့် ဖ ြု ါ။ အ ျက်အလက်မျောြေးသည်
သသစတသ

ြေးလျ

ွင ် သင်၏တနထှိင်မှုအတဖ အတနအတ ေါ် သက်တ ောက်မှုရှိမည်မဟ

် ါ။

အင်္ဂလပ်လ်ုမရဖပာတတ်လျှင် သမဟ်ု
်ု ို့ တ် နာ်းမလည်လျှင် မည်သလ်ု
်ု ို့ ပ်နင
်ု မ
် ည်နည််း။
အင်္ဂလှိ ်စောသည် သင်၏ ထမဘောသောစကောြေးမဟ

် ါက၊ စကောြေးဖ န်သည် သငအ
ို့် ောြေး

ကျန်ြေးမောတ ြေးတစောငတ
ို့် ရောက်မှုဝန်ထမ်ြေးမျောြေးနင ို့် စကောြေးတဖ ောဆှိနောြေးလည် န်
ကူညတ ြေးနှိင် ါသည်။ စကောြေးဖ န်ယူ န် သှိမဟ
ို့
ကျန်ြေးမောတ ြေးဝန်တဆောင်မှုကှိ တ

် ြန်ြေးတ ေါ်ဆှိ န်

ောင်ြေးဆှိ ါ

တယ်လီြ်ုန််းစကာ်းဖပန်ဝန်ရ ာင်မှု(TIS)သှိ၁၃၁
၄၅၀ ရခေါ်ပါ။ စကောြေးဖ န်ဝန်တဆောင်မှုသည်
ို့
သငမ
ို့် ှိသောြေးစဆ ောဝန်အ

ွက် အ မဲို့ဖြစ်သည်။

ကျန််းမာရ ်း ်ုင် ာအချက်အလက်မျာ်းက်ု ဘာသာဖပန်ထာ်းသည်www.healthtranslations.vic.gov.au
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