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အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္ -

 � သင့္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကို သိရွိပိုင္ခြင္ ့
ႏွင့္ ေမးသမ်ွေမးခြန္းမ်ားကုုိ ေျဖၾကားေပးျခင္းခြင့္ရွိသည္။

 � ေဆးရံုတက္ျပီးေနာက္ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးမႈ 
ခံယူပိုင္ခြင့္ရွိသည္ 

 � စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ 
 � တစ္စံုတစ္ဦးအား ေရြးခ်ယ္ထားပိုင္ခြင့္ရွိသည္
 � ကုသေရး၊ ပံ့ပိုးေရးႏွင့္ ေဆးရံုမွဆင္းေစေရးဆိုင္ရာအစီစဥ္ 

မ်ားတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိသည္
 � လူမ်ားအား စာတိုက္မွျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အီလက္ 

ထေရာနစ္စနစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ၿပီး အလည္လာရန္ 
ေတာင္းဆိုပိုင္ခြင့္ရွိသည္ (ဤအခြင့္အေရးအား ကန္႔သတ္ 
ထားႏိုင္သည္) 

 � ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္မ်ားအား ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းေပးခြင့္
 � သင့္ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈခြင့္ 

(ဤအခြင့္အေရးကိုလည္း ကန္႔သတ္ထားႏိုင္သည္)
 � သင္ေဆးရံုတက္ေနစဥ္ သင့္ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားအား လံုျခံဳစြာ 

ထိန္းသိမ္းေပးခံရခြင့္
 � အျခား စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္တစ္ဦးထံမွ ေနာက္ထပ္ 

ထင္ျမင္ခ်က္အားေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ - ယင္းအားစီစဥ္္ 
ေပးရန္ သင့္၏စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္  
စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္ခ်ဳပ္အား (ဖုန္း - 9222 4462) 
သို႔ေခၚဆို ဆက္သြယ္ႏိုင္သည္။

 � စိတ္က်န္းမာေရးဆိ္ုင္ရာ ပံံ့ပိုးေရးဝန္ေဆာင္မႈအား ရယူႏိုင္ 
သည္ (ဖုုန္း - 1800 999 057)။ သင္မွ ဆႏၵမပါေသာ 
ကုသူမႈကို ခံယူရမည္ဆိုပါက သင့္အား ၇ ရက္အတြင္း 
(ကေလးမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီ) စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 
ပံ့ပိုးေရးဝန္ ထမ္းမွအလိုေလ်ာက္ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။

 � စိတ္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
မသန္စြမ္းမႈ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ေစာဒကေျဖရွင္းေရး 
ဌာန (HaDSCO) သုိ႔ ေစာဒကတက္လႊာမ်ား တင္သြင္း 
ႏိုင္သည္ (ဖုန္း - 1800 813 583)

 � သင့္ျဖစ္ရပ္အား စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးမွ သံုးသပ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ (ဖုန္း - 08 6145 3900)။ ခံုရံုးမွ ၅ 
ပတ္အတြင္း ( ကေလးမ်ားဆိုလွ်င္ ၁၀ ရက္)သင့္အား 
ဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈကိ္ု ခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ 
၍ၾကားနာမႈအား စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါေသာ အခ်က္လက္မ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ အက္ဥပေဒပိုင္း 
အခ်က္လက္မ်ားအား ေအာက္ပါလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား 
တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ -
 � စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ စိ္တ္က်န္းမာေရး 

ဆရာဝန္ထံသို႕ လႊဲေျပာင္းျခင္း
 � အတြင္းလူနာကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္
 � ရပ္ရြာတြင္းကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္
 � ဆႏၵျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ 

အခ်က္လက္မ်ား
 � စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ ကုသမႈခံယူျခင္း
 � လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား
 � ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ား - ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားမည္သို႔ 

ျပဳလုပ္ျပီး မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ 

အျခား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔မွ 
ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
 � စိတ္က်န္းမာေရး ခံုရံုး
 � စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

အားေပးကူညီေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
 � စိတ္က်န္းမာေရး ဥပေဒစင္တာ 

၂၀၁၄ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္ 
အခ်က္လက္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိလိုပါက 
စိတ္က်န္းမာေရးေကာ္မစ္ရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ 
www.mhc.wa.gov.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ 
သို႔မဟုတ္ (08) 6272 1200 သို႔ေခၚဆိုဆက္သြယ္ပါ။



အတြင္းလူနာအျဖစ္ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္

အဘယ္ေၾကာင့္ အတြင္းလူနာအျဖစ္ကုသမႈခံယူရန္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အား ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသနည္း။
သင္အတြင္းလူနာအျဖစ္ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
(ေဖာင္ပုံစံ 6A သုိ႔မဟုတ္ 6B) အားရရိွသည့္အခါ ယင္းသုိ႔ 
ညႊန္ၾကားရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ 
သင့္အားစစ္ေဆးၿပီးေအာက္ပါအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခ့ဲသည့္ 
အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

 � သင့္တြင္ ကုသမႈခံယူရန္လိုအပ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပႆနာရွိလွ်င္၊

 � သင့္ဘက္မွကုသမႈအား မရယူခဲ့ပါက သင့္ကိုယ္သင္ႏွင့္ 
အျခားသူအား ထိခိုက္မႈရွိေစမည့္အလားလာရွိလွ်င္၊

 � ကုသမႈႏွင့္ပတ္သကၿ္ပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ 
သင္ေကာင္းေကာင္း က်န္းမာမႈမရွိလွ်င္၊

 � ရပ္ရြာတြင္းကုသမႈသည္ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ 
သင့္ေတာ္သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈမဟုတ္လွ်င္၊

 � ရပ္ရြာတြင္း ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွလြဲ၍  
အျခားထိန္းခ်ဳပ္မႈ နည္းပါးေသာ ကုသမႈပံုစံမ်ိဳးအား 
မရရွိႏိုင္ပါက။

အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ 
သင့္အတြက္ မည္သုိ႔အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္မႈ ရိွပါသနည္း။

အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
ရရွိသည့္အခါ

 � သင့္သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ေဆးရံုသို႔ 
တက္ေရာက္ရမည္

 � ယင္းေဆးရံုတြင္ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ 
ကုသမႈခံယူရမည္

 � အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
မၿပီးဆံုးမခ်င္း သင့္အား ေဆးရံုမွ ထြက္ခြာခြင့္ျပဳမည္ 
မဟုတ္ (သို႔မဟုတ္ သင့္အား ခြင့္ရက္ မေပးပါက).

 

ေဖာင္ပုံစံ 6A ႏွင့္ 6B ၾကားကြာျခားခ်က္မွာ သင္တက္ေရာက္ 
ရမည့္ ေဆးရုံအမ်ိဳးအစားပင္ ျဖစ္သည္။

ေဖာင္ပုံစံ 6A အား သင့္က်န္းမာေရး အလြန္ဆုိးရြားေနမွၿပီး 
သင့္ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေျခအေနအား ကုသေပးမည့္ ေဆးရုံတြင္ 
သင္တက္ေရာက္ဖုိ႔ လုိမွသာ အသုံးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

သင္ခံယူသည့္ ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး သင္ေျပာေရးဆုိ္ခြင့္ 
ရိွပါသလား။

ကုသမႈမျပဳလုပ္ခင္ သင့္ဆႏၵသေဘာတူညီခ်က္အား ရယူရန္ 
သင့္အား အျမဲေတာင္းဆုိပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိဆႏၵမပါေသာ 
ကုသမႈဆုိသည္မွာ လုိအပ္လွ်င္လုိအပ္သလုိ သင့္သေဘာဆႏၵ 
မပါလွ်င္လည္း ကုသမႈေပးႏုိင္သည္ ဆုိသည့္သေဘာျဖစ္ပါ 
သည္။ သင့္အားေပးမည့္ကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ 
ျပဳလုပ္သည့္အခါ သင့္ဆႏၵမ်ားကုိ သင့္အားကုသေနေသာအဖြဲ႔ 
မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အားကုသမႈ၊ ပ့ံပုိးမႈႏွင့္ 
ေဆးရုံဆင္းေစေရး အစီစဥ္မ်ား တုိးတက္မႈရိွလာေစေရးတြင္ 
သင့္ကုိလည္း ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္ျဖစ္ပါသည္။
သင့္အား ေဆးရုံမွထြက္ခြာရန္ ခြင့္ျပဳေပးမည္လား။
သင့္အေနျဖင့္ ေသာ့ခတ္ထားသည့္ကုသေဆာင္ထဲတြင္ အခ်ိန္ 
ကုန္ဆုံးရန္ မလုိအပ္ပါ။ သုိ႔ေသာ္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ သင္ေဆးရုံမွ 
ထြက္ခြာသြားႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင့္ဘက္မွ ထြက္ခြာခ့ဲပါက 
ေဆးရုံဝန္ထမ္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ထမ္း သုိ႔မဟုတ္ ရဲဝန္ထမ္းတုိ႔မွ 
သင့္အား ေဆးရုံသုိ႔ျပန္ပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။
ေဆးရုံတက္ေနစဥ္ ေဆးရုံမွထြက္ခြာဖုိ႔ရာခြင့္ယူရန္ 
သင့္စိတ္ က်န္းမာေရးဆရာဝန္အား ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ 
ယင္းသုိ႔ခြင့္ယူျခင္းမွာ သင့္အားျပန္လည္ေနေကာင္းလာေစၿပီး 
သင့္ေဆးရုံအေဝးတြင္ ရိွေနစဥ္ လုံျခံဳေဘးကင္းမႈရိွမွသာ 
ဆရာဝန္မွ ခြင့္ျပဳေပးမည္ ျဖစ္ သည္။ ဆရာဝန္မွ သင့္ေစာင့္ 
ေရွာက္သူ/မိသားစုႏွင့္ ဦးစြာေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္သည္။ 
သင့္ခြင့္ရက္ ဆုံးသည့္အခါ သင္ေဆးရုံသုိ႔ ျပန္လာရပါမည္။ 
အကယ္၍ျပန္မလာပါက ေဆးရုံဝန္ထမ္း၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ထမ္း 
သုိ႔မဟုတ္ ရဲဝန္ထမ္းတုိ႔မွ သင့္အား ေဆးရုံသုိ႔ ျပန္ပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။

အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ 
သက္တမ္းမည္မွ်ရိွသနည္း။
အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆးကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ 
လႀကီးမ်ားအတြက္ ၂၁ ရက္ ၾကာႏုိင္ျပီး ကေလးမ်ားအတြက္ 
(အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္) ၁၄ ရက္ၾကာႏုိင္ပါသည္။
ညႊန္ၾကားခ်က္သက္တမ္း ေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ စိတ္ 
က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင့္အား ထပ္မံစစ္ေဆးမည္ျဖစ္ၿပီး 
ညႊန္ၾကားခ်က္အား ဆက္လက္အခ်ိန္တုိးခ်ဲ႕ရန္ သင့္မသင့္ 
ဆုံးျဖတ္ပါမည္။ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္ 
သက္တမ္းအား လူႀကီးမ်ားအတြက္ ၃လ အထိ အခ်ိန္တုိးခ်႕ဲ 
ႏုိင္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ၂၈ ရက္ခန္႔ အခ်ိန္တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။ 
သင္မွ မိမိဆႏၵမပါေသာကုသမႈကုိ ေဆးရုံတြင္ခံယူရန္ 
မလုိအပ္ေလာက္ေအာင္ ျပန္လည္က်န္းမာလာ သည့္တုိင္ 
ညႊန္ၾကားခ်က္သက္တမ္းအား လုိအပ္သေလာက္ အခ်ိန္ 
တုိးခ်ဲ႕ႏုိင္ပါသည္။
အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မည္သုိ႔ 
အဆုံးသတ္ပါသနည္း။
သင္မွ လူနာအျဖစ္ကုသမႈခံယူေနစဥ္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ  
စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ေအာက္ပါအတုိင္း ဆုံးျဖတ္ခ့ဲပါလွ်င္ 
ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ အဆုံးသတ္မည္ျဖစ္သည္။
 � သင္မွ မိမိဆႏၵမပါေသာ ကုသမႈအား ခံယူရန္ မလိုအပ္ 

ေတာ့ပဲ ဆႏၵအရ ကုသမႈခံယူႏိုင္သည္အေျခေနတြင္ရွိ 
လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆးရံုမွ ထြက္ခြာႏိုင္သည့္ 
အေျခေနရွိလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္

 � သင္မွ ရပ္ရြာတြင္းကုသမႈခံယူေရး ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ 
ရပ္ရြာတြင္းတြင္သာ ကုသမႈခံႏိုင္သည့္အခါ  

ေအာက္ပါအေျခအေနမ်ားရိွခ့ဲပါလ်ွင္သင့္အားေဆးရံုုဆင္းခြင့္သ့ိုု
မဟုုတ္ လႊတ္ေပးခြင့္ေပးရမည္၊
 � • သက္တမ္းအား ဆက္တိုးစရာမလိုေတာ့လွ်င္ေသာ္ 

လည္းေကာင္း သင့္အားေဆးရံုဆင္းခြင့္ျပဳသည့္အခါ 

 � • စိတ္က်န္းမာေရး ခံုရံုးမွ သင့္ျဖစ္ရပ္အား သံုးသပ္ျပီး 
မိမိဆႏၵအရမဟုတ္ေသာကုသမႈကို သင္မွခံယူရန္ မလို 
အပ္ေတာ့ပါဟု ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ။ 


