
ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔အား မည္သုိ႔ဆက္သြယ္ရမည္ 
• သင့္အေနျဖင့္ အခ်န္ိမေရြး ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔အား ဖုန္း 1800 999 057 

ျဖင့္ေခၚႏိင္ုသည္ – ဖုန္းေခၚခသည္ အိမ္ဖုန္းမွ အခမဲ့ျဖစ္သည္ 

• သင္သည္ MHAS ကုိဖုန္းေခၚေပးရန္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေစခုိင္းႏိင္ုၿပီး ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ 24 

နာရီအတြင္း ဖုန္းေခၚေပးရမည္။

• MHAS ရုံးခန္းသည္ တနလၤာမွ ေသာၾကာ နံနက္ 8.30 နာရီမွ ညေန 4.30 

နာရီ အထိ ဖြင့္လွစ္ထားသည္၊ သုိ႔ေသာ္ သင့္အေနျဖင့္ ဖုန္းေျဖစက္တြင္ 
အမွာသတင္းထားခဲႏ့ိင္ုၿပီး ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔ ရက္သတၱပတ္အကုန္ေန႔ရက္မ်ား 
ျဖစ္သည့္တုိင္ အျမန္ဆုံး သင့္အား ဖုန္းျပန္ဆက္ေပးပါမည္။ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔သည္ 
သင့္ အမည္၊ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေမြးသကၠရာဇ္ႏွင့္ သင္ 
မည္သည့္ေနရာတြင္ေနထုိင္ေၾကာင္း သိရွရိန္လုိအပ္ပါသည္။

• ကြ်ႏုပ္္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.mhas.wa.gov.au ကုိၾကည့္ပါ။

ကြ်ႏုပ္္တုိ႔ မည္သူျဖစ္သည္ – စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး 
ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ [Mental 
Health Advocacy Service (MHAS)]
• MHAS သည္ အခမဲ့ ေဆာင္ရြက္ေပးသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး 

ေဆးရုံမ်ားႏွင့္ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ 
သီးသီးသန္႔သန္႔ျဖစ္ပါသည္

• ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔သည္ သင္ အလုိရွသိည့္အတုိင္း 
ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးေသာေၾကာင့္ သင့္ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ 
ၾကားသိေစႏုင္ိမည္ျဖစ္သည္

• ကြ်ႏုပ္္တုိ႔တြင္ သင့္အား ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စတ္ိပိငုး္ဆုိငရ္ာ 
က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒ 2014 ခုႏွစ္ [Mental Health Act 2014] အရ 
အာဏာမ်ား ရွပိါသည္။  အကယ္၍ သင္ မကန္႔ကြက္ဘူးဆုိလွ်င္ 
ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔အေနျဖင့္ သင့္ ေဆးမွတ္တမ္းဖုိင္တြကုိဲ ၾကည့္ရႈႏုင္ိၿပီး သင့္  
ကုသမႈႏွင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္တြင္ရွသိည့္ ေမးခြန္းမ်ားကုိ 
ေျဖဆုိေပးရန္ ႀကဳ ိးစားႏိင္ုပါသည္

• စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ 
ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔၏ ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေျဖဆုိေပးရမည္၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ 
ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔အား ေပးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သင့္အတြက္ အခက္အခမဲ်ားကုိ 
ႀကိဳးစားေျဖရွင္းေပးရန္ ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔အား ကူညီေပးရမည္ ျဖစ္သည္။ အခမဲ့ဖုန္း 1800 999 057

သင့္ ေျပာၾကားခ်က္ကုိ 
ၾကားသိေစျခင္း –  
သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သိရွပိါ

အေထာက္အကူျပဳေသာ ဆက္သြယ္ရမည့္လူမ်ား

စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ ဝန္ေဆာင္မႈ 
တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ထားၿပီးသား ျပန္စာ 84455 – စာပုိ႔ တံဆိပ္ေခါင္း မလုိအပ္ပါ

ဖုန္း- (08) 6234 6300 သုိ႔မဟုတ္  
အခမဲ့ဖုန္း- 1800 999 057 
ဝက္ဘ္ဆုိက္ - www.mhas.wa.gov.au ကုိၾကည့္ပါ။

အျခား အေထာက္အကူျပဳေသာ ဆက္သြယ္ရမည့္လူမ်ား

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ား ေကာင္စီ 

က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ၊ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ အတြက္
ဖုန္း- (08) 9221 3422 သို႔မဟတ္ု  
အခမဲ့ဖုန္း- 1800 620 780 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဥပေဒ စင္တာ 

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ခုံရုံး ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ ဥပေဒဆုိင္ရာ အႀကံဥာဏ္ႏွင့္ 
ကုိယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အတြက္  
ဖုန္း- (08) 9328 8266 သုိ႔မဟုတ္  
အခမဲ့ဖုန္း- 1800 620 285  

သုိ႔မဟုတ္ အႀကံဥာဏ္ ဖုန္းလုိင္း- (08) 9328 8012

က်န္းမာေရးႏွင့္ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ တုိင္တန္းခ်က္မ်ား ရုံး 

(HaDSCO)
အစုိးရႏွင့္ ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ 
တုိင္တန္းစာမ်ားကုိ စုံစမ္းရန္ အတြက္ 
ဖုန္း- (08) 6551 7600 သုိ႔မဟုတ္  
အခမဲ့ဖုန္း- 1800 813 583 

BURMESE



သင့္အား ကူညီေပးရန္ ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔ ဘာလုပ္ႏိင္ုသည္

စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ဳးိေဆာင္မ်ားသည္ သင့္ 
အခြင့္အေရးမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးရန္၊ သင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကုိ 
ေဖာ္ထုတ္ရန္အတြက္ သင့္အား ကူညီေပးရန္ႏွင့္ သင္ 
ဘာျဖစ္ခ်င္သည္ကို ေျပာေပးရန္ ရွေိနၾကပါသည္။  

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ဖက္တြင္ရပ္တည္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အား 
ကူညီေပးႏိုင္သည္မွာ-

• သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ နားလည္ေစရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္ 

• သင့္ ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ ကုသေပးသည့္အဖြ ဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ရန္ စီစဥ္ေပးၿပီးး 
သင္ႏွင့္အတူ တက္ေရာက္ေပးရန္

• သင့္ ကုသေပးသည့္အဖြ ဲ႕အား သင့္ လုိအင္ဆႏၵမ်ားကို ရွင္းျပေပးရန္ 

• စိတ္ေရာဂါ အထူးကုဆရာဝန္ ေနာက္တစ္ေယာက္ထံမွ ထပ္ဆင့္ 
အႀကံဥာဏ္ကုိ ရယူေပးရန္ 

• သင္၏ သေဘာအေလ်ာက္မဟုတ္သည့္ အမိန္႔ သုိ႔မဟုတ္ 
သင္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အျခား ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကုိ 
ျပန္လည္သံုးသပ္ေပးရန္အတြက္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ခံုရံုးသုိ႔ 
ေလွ်ာက္ထားေပးရန္ 

• ခံုရံုး ၾကားနာမႈတြင္ သင့္အား အေထာက္အကူေပးရန္ 

• သင့္အား ေရွ႕ေနမ်ားထံ လႊပဲို႔ေပးရန္ 

• သင့္ ကုသမႈ၊ အေထာက္အကူေပးမႈႏွင့္ ေဆးရံုးဆင္း အစီအစဥ္တို႔တြင္ 
ပါဝင္အႀကံျပဳရန္ 

• စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္တန္းစာ 
တစ္ေစာင္ ေရးေပးရန္

• သင့္အတြက္ စကားျပန္ တစ္ဦးကုိ ရယူေပးရန္

• သင့္ မိသားစု သို႔မဟုတ္ အျခား အေထာက္အကူျပဳလူမ်ားႏွင့္ 
ဆက္သြယ္ေပးရန္။

ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္  ျဖစ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံး ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကုိ 

သင္ ရရွေိအာင္ ေသခ်ာရန္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ 

စည္းမ်ဥ္းမ်ား ပဋိဥာည္စာတမ္း ကုိလုိက္နာရန္ အားေပးပါသည္။

မည္သူ႔ကုိ ကြ်ႏ္ပ္ုတုိ႔ ကူညီႏိင္ုသည္ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ဳးိေဆာင္မ်ားသည္ သင့္အား ကူညီႏုငိ္သည္ 
အကယ္၍ သင္သည္-

• ေဆးရံုတြင္ သေဘာအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ လူနာတစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္ 

• အသိုင္းအဝိုင္း ကုသမႈ အမိန္႔ (CTO) အရျဖစ္ေသာ တစ္စံုတစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္ 

• စိတ္ေရာဂါ အထူးကု ဆရာဝန္က စမ္းသပ္ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ လႊေဲပးခံရသည့္ 
တစ္စံုတစ္ဦးျဖစ္လွ်င္ (အကယ္၍ သင္သည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရလွ်င္ သူတုိ႔အေနျဖင့္ 
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အားေခၚရန္ အတြက္ သင့္အား ဖုန္းေခၚခြင့္ျပဳရမည္)

• စမ္းသပ္စိစစ္ေပးရန္အတြက္ သင္သည္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရျခင္းေၾကာင့္ 
ထြက္ခြာခြင့္မရွသိည့္ ေဆးရံုရွ ိ သေဘာအေလ်ာက္ လူနာတစ္ဦး ျဖစ္လွ်င္ 

• ရာဇဝတ္ ဥပေဒ (စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ဳ႕ိတဲ့မႈရွသိည့္ စြပ္စြခဲံရသူ) အက္ဥပေဒ 
(Criminal Law (Mentally Impaired Accused) Act 1996) အရ 
စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳ႕ိတဲ့မႈရွသိည့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း စြပ္စြခဲံရသူ တစ္ဦး  (ဥပမာ၊ 
ေဆးရံုတြင္ သုိ႔မဟုတ္ ဖမ္းစီးအမိန္႔ အရ) ျဖစ္ၿပီး အခြင့္အာဏာရ 
ေဆးရံုးတစ္ရံုတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံေနရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ လူမႈ႕အသုိင္းအဝိုင္းတြင္ 
ေနထိုင္ေနလွ်င္

• ပုဂၢလိက စိတ္ေရာဂါဆုိင္ရာ လူေနအေဆာင္တြင္ ေနထုိင္သူ တစ္ဦးျဖစ္လွ်င္။ 

• 

• 

အကယ္၍သင္သည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ တစ္ဦးဦး ျဖစ္သည္ မျဖစ္သည္ကုိ 
မေသခ်ာလွ်င္ ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ဖုန္းေခၚပါ။

• ကြ် ႏုပ္္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား ကူညီေပးေကာင္း ေပးႏိုင္သည္ 

• သင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ သင့္အား ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ ေျပာျပႏုငိ္ေသးသည္ 
သို႔မဟုတ္  

• ကူညီေပးႏိုင္သည့္ တစ္ေယာက္ေယာက္ထံသုိ႔ သင့္အား ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
လႊပဲို႔ေပးႏိုင္သည္။

မိသားစု၊ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေရးကုိယ္တာ အေထာက္အကူေပးသည့္လူမ်ား 
အေနျဖင့္ သင့္ကုိယ္စား ကြ်ႏုပ္္တုိ႔အား ဖုန္းေခၚႏိုင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔သည္ အကယ္၍ သင္ 
သေဘာတူလွ်င္ သူတုိ႔ႏွင့္လုပ္ကုိင္ေပးပါလိမ့္မည္။  

မည္သည့္အခါတြင္ ကြ်ႏုပ္္တုိ႔ သင့္အား ေတြ႔လိမ့္မည္ 

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ဳးိေဆာင္ တစ္ဦးသည္ အကယ္၍ သင္ အသက္ 

18 ႏွစ္ ေက်ာ္လွ်င္ 7 ရက္အတြင္း သင့္အား ဆက္သြယ္လိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး 

အကယ္၍ သင္ အသက္ 18 ႏွစ္ ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ 24 နာရီအတြင္း 

ဆက္သြယ္လိမ့္မည္၊ ၄င္းမွာ အကယ္၍-

• သင္သည္ သေဘာအေလ်ာက္မဟုတ္ေသာ လူနာအျဖစ္ လုပ္ခံရလွ်င္

• သင္သည္ CTO အရ လုပ္ခံရလွ်င္ 

• သင္သည္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ခ်ဳ႕ိတဲ့သည့္ ရာဇဝတ္ေၾကာင္း စြပ္စြခဲံရသူ 
တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အခြင့္အာဏာရ ေဆးရံု တစ္ခုတြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံရလွ်င္ 
ျဖစ္ပါသည္။

သင့္တြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔အား အခ်နိ္မေရြး ဖုန္းေခၚရန္ သုိ႔မဟုတ္ သင့္အတြက္ 
ဖုန္းေခၚေပးရန္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန ဝန္ထမ္းမ်ားအား 

ေတာင္းဆိုရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရွပိါသည္၊ ၄င္းအျပင္-

• အက်ဳးိေဆာင္ တစ္ဦးသည္ သင့္အား ဖုန္းျပန္ေခၚမည္ သုိ႔မဟုတ္ သူတုိ႔ 
လာႏိုင္သည့္အခါ သင့္ထံ အျမန္ဆုံးလာေရာက္ေတြ႔ပါလိမ့္မည္

• အကယ္၍ သင္သည္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခံယူရန္အတြက္ လႊပဲို႔ခံရလွ်င္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ဳးိေဆာင္ တစ္ဦးသည္ 3 ရက္အတြင္း 
သင့္အား ဆက္သြယ္ရမည္ သုိ႔ေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ 24 နာရီအတြင္း 
သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္ ႀကိဳးစားပါလိမ့္မည္

• အကယ္၍ သင္သည္ အသက္ 18 ႏွစ္ေအာက္ျဖစ္လွ်င္ အက်ဳးိေဆာင္ 
တစ္ဦးသည္ 24 နာရီအတြင္း သင့္အား ဆက္သြယ္ပါလိမ့္မည္။

သင့္အေနျဖင့္ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ဳးိေဆာင္ တစ္ဦးကုိလည္း သူတုိ႔ 
ေဆးရံု၊ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန သုိ႔မဟုတ္ အေဆာင္ 
သို႔လာေရာက္ေနစဥ္ ခ်ဳဥ္းကပ္ႏိုင္ပါသည္။  

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔တြင္ Perth, Albany, Bunbury, Kalgoorlie ႏွင့္ Broome 
ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ အေျချပဳထားေသာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ က်န္းမာေရး အက်ဳးိေဆာင္မ်ား 
ရွပိါသည္။  အကယ္၍ သင္သည္ တစ္ေနရာရာ၌ ရွေိနသည္ဆုိလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔ 
သင့္အား ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မည္။


