
      
  

  

 

 

   
   

 

      

  

  

  

  
  

   

သင္သည္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးသင္သည္ မိသားစုဝင္တစ္ဦး 
သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအားသို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေနပါသလား။ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေနပါသလား။ 
Carer Gateway (ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအတြက္ 
လမ္းစ) က သင့္အတြက္ ျဖစ္သည္ 

သင္သည္ မသန္စြမ္းသူ၊ ေရာဂါ႐ိွသူ၊ စိတ္ေရာဂါရွင္ သို႔မဟုတ္သင္သည္ မသန္စြမ္းသူ၊ ေရာဂါ႐ိွသူ၊ စိတ္ေရာဂါရွင္ သို႔မဟုတ္ 
အသက္အ႐ြယ္ေၾကာင့္ ခ်ည့္နဲ႔ေနသူ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မအသက္အ႐ြယ္ေၾကာင့္ ခ်ည့္နဲ႔ေနသူ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မ 
ဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေနပါဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေနပါ 
သလား။သလား။ 

သင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူကို ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္သင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူကို ဆက္လက္ ေစာင့္ေရွာက္ 
ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါကေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားရွိပါက 
အေထာက္အကူျဖစ္ပါသလား။အေထာက္အကူျဖစ္ပါသလား။ 

ဤေမးခြန္းတစ္ခုခုအတြက္ ဟုတ္ကဲ့ဟု ေျဖခဲ့ပါကဤေမးခြန္းတစ္ခုခုအတြက္ ဟုတ္ကဲ့ဟု ေျဖခဲ့ပါက Carer 

Gateway က သင့္ကို ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။က သင့္ကို ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

Carer Gateway ဆဆုိသိုသည္မွာည္မွာ ဘဘာာလဲႏွင့္လဲႏွင့္ မည္သမည္သူ႔အူ႔အ 
တတြကြက္္ ျဖစ္သျဖစ္သလလဲ။ဲ။ 
Carer Gateway သည္ မိသားစုဝင္တစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား 
ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈေပးေနသူမ်ားအား အခမဲ့ ပံ့ပိုးေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
အခ်က္အလက္မ်ား ေပးပါသည္။ ယင္းမွာ ၎တို႔သည္ မသန္စြမ္းမႈ၊ ေရာဂါ၊ 
စိတ္ေရာဂါ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ သို႔မဟုတ္ အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ ခ်ည့္နဲ႔ေနျခင္း 
ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ 

သင္သည္ အစိုးရေထာက္ပံ့ေၾကး ရသည္ျဖစ္ေစ၊ မရသည္ျဖစ္ေစ Carer 
Gateway ကို ရရွိႏိုင္ပါသည္။ က်န္းမာေရး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေန 
တစ္ခုခ်င္းစီတိုင္း ကြဲျပားျခားနားပါသည္။ 

အခ်ဳိ႕ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွာ အျခားသူတစ္ဦးကို တစ္ေန႔လွ်င္ 24 နာရီ ေစာင့္ 
ေရွာက္ၿပီး ေန႔စဥ္ဘဝ ေနထိုင္မႈကို ကူညီေပးရသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားမွာ ေန႔စဥ္ 
လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကူညီေပးရန္ နာရီအနည္းငယ္သာ ပ့ံပိုးေပးရသည္။ 



                               

carergateway.gov.au 
ျပဳစုေစာင့္ေ႐ွာက္သူမ်ားအား အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေပးေနပါသည္ 

 
 

 

 
 

 

 
  

      

 
 

  
   

 

 
 

 
 
 

  

 

   

   

 
 

   

  

 
 
 

 
 

 

   

  
 

    
    

           
        

  

  
    

 

  
 

    
 

  
       

      

ဝန္ေဆဝန္ေဆာာင္မႈမ်ာင္မႈမ်ားးကိုကို မည္သမည္သုိ႔ပံ့ပိုးို႔ပံ့ပိုးေပးေပးသနည္းသနည္း။။ 
ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားစြာသည္ ေဒသတြင္း လူမႈအသုိင္း 
အဝိုင္းမ်ားရွိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားကို Carer Gateway ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
ေပးပါသည္။ 

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ကုိယ္တုိင္ကုိယ္က်၊ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ႏွင့္ ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ 
ေပးပါသည္။ 

ဝန္ေဆဝန္ေဆာာင္မႈမ်ာင္မႈမ်ားးကိုကို ကကၽြႏ္ုပ္ၽြႏ္ုပ္ မည္သမည္သုိ႔ို႔ ရယရယူရမည္နည္းူရမည္နည္း။။ 
တနလၤာ-ေသာၾကာေန႔အထိ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ 8 နာရီ- ညေန 5 နာရီ 
အတြင္း 1800 422 737 ကို ေခၚဆိုျခင္းျဖင့္ သင့္နယ္ေျမရွိ Carer Gateway 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႔မွ သင့္ႏွင့္ သင့္အေျခအ 
ေနကို ေဆြးေႏြးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္လိုက္ဖက္သည့္ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည္ျဖစ္သည္။ 

သင္သည္ အြန္လုိင္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ Carer 
Gateway ဝက္ဘ္ဆုိက္- carergateway.gov.au တြင္ ရယူၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။ 

မည္သမည္သည့္ဝန္ေဆည့္ဝန္ေဆာာင္မႈမ်ားင္မႈမ်ား ရရွိႏိုင္သနည္းရရွိႏိုင္သနည္း။။ 

နည္းျပျခင္းနည္းျပျခင္း 
စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ႏိုင္ၿပီး သင္၏ ေကာင္းက်ဳိးခ်မ္းသာကို 
တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစမည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ားကို ေလ့လာပါ။ 

•	 ကိုယ္တကိုယ္တုိင္လမ္းၫႊန္ နည္းျပျခင္းိုင္လမ္းၫႊန္ နည္းျပျခင္း – ကုိယ္ပိုင္ေလ့လာႏိုင္သည့္ႏႈန္း 
ျဖင့္ အြန္လိုင္း သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ပါ။ 

•	 ကိုယ္တကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် နည္းျပျခင္းိုင္ကိုယ္က် နည္းျပျခင္း – သင့္နယ္ေျမအတြင္းရွိ နည္းျပ 
တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆုံပါ။ 

အႀကံျပဳလမ္းညႊန္ေပးျခင္းအႀကံျပဳလမ္းညႊန္ေပးျခင္း 
သင္သည္ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ဝမ္းနည္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေဒါသမ်ား ခံစားေနရ 
လွ်င္ ေဆြးေႏြးအႀကံေပးသူတစ္ဦးက သင့္အေျခအေနကို ေျပာဆို 
ေဆြးေႏြးၿပီး သင့္အား ကူညီေပးႏိုင္ပါသည္။ 

•	 ကိုယ္တကိုယ္တုိင္ိုင္ – သင့္နယ္ေျမဧရိယာအတြင္း အႀကံေပးတစ္ဦးႏွင့္ 
တစ္ေယာက္ခ်င္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႔လိုက္ စကားေျပာပါ။ 

•	 ဖုန္းျဖငဖုန္းျဖင့္အႀကံေပးျခင္း့္အႀကံေပးျခင္း – အႀကံေပးတစ္ဦးႏွင့္ ဖုန္းျဖင့္ ေဆြးေႏြးပါ။ 

အေရးေပၚ အနားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအေရးေပၚ အနားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ 
သင္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္ဒဏ္ 
ရာရၿပီး သင္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသူအား ဆက္လက္ မေစာင့္ 
ေရွာက္ႏိုင္ပါက အေရးေပၚ အနားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင္ေနေကာင္းလာသည္အထိ ၎တို႔ကို 
ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ အေရးေပၚ အနားေပး ျပဳစုေစာင့္ 
ေရွာက္မႈရယူရန္ 1800 422 737 သို႔ အခ်ိန္မေရြး ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

အေျခအေနတူ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္းအေျခအေနတူ အျခားသူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း 
သင့္ကဲ့သုိ႔ မိသားစုဝင္ သုိ႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ 
ေနသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံပါ။ အခ်င္းခ်င္း ေလ့လာႏိုင္ၿပီး ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေစရန္ 
ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ား၊ ဗဟုသုတႏွင့္ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား မွ်ေဝပါ။ 

•	 ကိုယ္တကိုယ္တုိင္ိုင္ – သင့္နယ္ေျမဧရိယာအတြင္းရွိ မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ 
မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနသူ အဖြဲ႔တစ္ခုႏွင့္ ခ်ိတ္ 
ဆက္ပါ။ 

•	 အြန္လိုငအြန္လိုင္း္း လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းလူမႈအသိုင္းအဝိုင္း – အြန္လုိင္းစကားေျပာ အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ 
ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကို 
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးေနေသာ အျခားသူမ်ားႏွင့္ စကားေျပာပါ။ 

‘သ‘သင္ကင္က သသင္ထင္ထင္ထင္ထာားသးသည္ထည္ထက္က္ ပုိသပုိသန္မာန္မာပါသပါသည္။ည္။ 
သသင့္ကင့္ကုိယုိယ္သ္သင္င္ ေစာေစာင့္ေရွာင့္ေရွာကက္ပါ၊ပ္ါ၊ သသင့္င့္ ပင္ကပင္ကုိသုိသိစိတ္ကစိိတ္ကုိုိ ယယံုၾကုၾံကည္ပါ။’ည္ပါ။’ 

Pam ၊၊ မိမိ၏သားမိမိ၏သားအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေနသူ 

အြန္လိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ားအြန္လိုင္း ကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းမ်ား 
တစ္စုံတစ္ဦးႏွင့္ သင့္ကုိယ္သင္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္မည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈအ 
သစ္မ်ားကုိ သင္ယူပါ။ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ ဥပေဒေရးရာကိစၥမ်ားကုိ 
ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးကင္းလုံျခဳံေရးကို တုိးတက္ 
ေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းသစ္မ်ား ရွာေဖြပါ။ သင္တန္းတစ္ခုစီသည္ မတူညီ 
ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္ၿပီး သင္သည္ ၎သင္တန္းမ်ားကုိ 
ကုိယ္ပိုင္ေလ့လာႏိုင္သည့္ႏႈန္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ 

$ အံဝင္ခြင္က် စီစဥ္ထားေသာ ပံ့ပိုးေရးအစီအစဥ္အံဝင္ခြင္က် စီစဥ္ထားေသာ ပံ့ပိုးေရးအစီအစဥ္ 
ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္၏ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရး တာဝန္ 
တြင္ သင့္ကိုကူညီေပးရန္ အံဝင္ခြင္က်စီစဥ္ထားပါသည္။ 
သင္သည္ ေအာက္ပါတို႔ကို အခမဲ့ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
•	 သင္ ပညာဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ရန္ ကူညီေပးမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
သို႔မဟုတ္ ကိရိယာမ်ား - ဥပမာ ပို႔ခ်ျခင္း၊ ပညာေရးပံ့ပိုးမႈမ်ား သို႔မ 
ဟုတ္ နည္းျပသင္တန္းမ်ား 

•	 ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားသည့္ အနားေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ၎မွာ သင္ 
အနားယူေနခ်ိန္အတြင္း သင့္မိသားစုဝင္ သို႔မဟုတ္ မိတ္ေဆြအား 
ဝန္ေဆာင္မႈပံ့ပိုးေပးသူက အစားဝင္ ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည္ 

• ခ်က္ျပဳျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား 
• ေဈးဝယ္ရန္ ကူညီေပးျခင္း 
•	 ေဆးခန္းရက္ခ်ိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဈးဝယ္ထြက္ျခင္းကဲ့သို႔ သင္ 
သြားေရာက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ကူညီေပးသည့္ ပို႔ေဆာင္ေရး။ 

ကကၽြႏ္ုပ္သၽြႏ္ုပ္သည္ည္ Carer Gateway ကကုိုိ မည္သမည္သုိ႔ဆို႔ဆကက္္ 
သသြယြယ္ရမည္နည္း္ရမည္နည္း။။ 
သသင္ရရွိႏိုင္ေသာင္ရရွိႏိုင္ေသာ ပံ့ပိုးမႈမ်ာပံ့ပိုးမႈမ်ားးႏွင့္ႏွင့္ ဝန္ေဆဝန္ေဆာာင္မႈမ်ာင္မႈမ်ားအးအေၾကေၾကာင္းာင္း သသင့္ေဒသခံင့္ေဒသခံ 
ဝန္ေဆဝန္ေဆာာင္မႈေပးင္မႈေပးသသူႏွင့္ႏွူင့္စကစကာားေျပားေျပာရန္ရန္ တတနလနလၤာ-ေသာၤာ-ေသာၾကၾကာာေန႔အထေန႔အထိိ နံနကနံနက္္ 8 နာနာရီရီ 
-- ညေနညေန 5 နာနာရီအရီအတြင္းတြင္း Carer Gateway ဖုန္းဖုန္း 1800 422 737 ကကုိုိ ေခၚေခၚဆဆုိုိ 
ပါ။ပါ။ အအေရးေရးေပၚေပၚ အနာအနားးေပးေပး ျပဳစုေစာင့္ေရွာျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈကိုက္မႈကို တတစ္ရကစ္ရက္လ္လွ်င္္ွ်င္္ 24 နာနာရီ၊ရီ၊ 
တတစ္ပတစ္ပတ္လ္လွ်င္ွ်င္ ခုနစ္ရကခုနစ္ရက္္ ရရွိႏိုင္ၿပီးရရွိႏိုင္ၿပီး အဆအဆုိပါိုပါ ဖုန္းဖုန္းနံပါတ္ကနံပါတ္ကုိုိ ေခၚေခၚဆဆုိႏိုင္ပါသိုႏိုင္ပါသည္။ည္။ 

သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမဟုတ္ေသာ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖင့္သင္သည္ အဂၤလိပ္ဘာသာမဟုတ္ေသာ ဘာသာစကားတစ္ခုျဖင့္ 
အခ်ကအခ်က္အလ္အလကက္မ်ာ္မ်ားး လလုိအပ္ပါကိုအပ္ပါက ဘဘာာသသာာျပန္ႏွင့္ျပန္ႏွင့္ စကစကာားျပန္ဝန္ေဆးျပန္ဝန္ေဆာင္မႈာင္မႈ 
ဖုန္းဖုန္း 131 450 သို႔ ေခၚဆိုပါ။သို႔ ေခၚဆိုပါ။ 

သင္သည္ နားမၾကားပါက သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္သင္သည္ နားမၾကားပါက သို႔မဟုတ္ အၾကားအာရံု သို႔မဟုတ္ 
စကားေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိပါက သင့္အေနျဖင့္စကားေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိပါက သင့္အေနျဖင့္ National 
Relay Service (NRS) (အမ်ဳိးသား ထပ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေရးအမ်ဳိးသား ထပ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈ) ဖုန္းဝန္ေဆာင္မႈ) ဖုန္း 133 677 သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။သို႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

အြန္လအြန္လုိင္းိင္ုး ဝန္ေဆာဝန္ေဆာင္မႈမ်ာင္မႈမ်ားႏွင့္းႏွင့္ ေနာကေနာက္ထ္ထပ္ပ္ အခ်ကအခ်က္အလအ္လက္မ်ာက္မ်ားကးကုိုိ Carer 
Gateway ဝကဝက္ဘ္ဘ္ဆ္ဆုိက္ိုက္ - carergateway.gov.au တတြင္ြင္ ရရွိႏိ္ုင္ပါသရရွိႏိ္ုင္ပါသည္ည္ 


