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ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ား - ေရြးခ်ယ္မႈအား မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္း၏အဓိပါၸယ္မွာ အဘယ္နည္း

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခံရေသာသူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခံရေသာသူအေနျဖင့္ သင့္တာဝန္မွာ 
သင့္အား ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္သည့္ လူနာ၏အခြင့္အေရးမ်ား 
ျပည့္ဝမႈရွိေစရန္၊ ၄င္း၏ အက်ိဳးႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကို ထည့္သြင္း 
စဥ္းစားေပးျခင္းရွိေစရန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ရာ ျဖစ္ပါသည္။
ေဖာင္ပံုစံ 12 A အားလက္မွတ္ထိုးျခင္းသည္ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ 
ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သင္သေဘာတူသည့္ အဓိပၸါယ္သက္ 
ေရာက္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခံရေသာ သူအေနျဖင့္ သင့္တြင္လူနာအား 
ကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ပတ္ 
သက္ခြင့္ႏွင့္ ယင္းကိစၥရပ္မ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္လက္မ်ားကို သိရွိ 
ပို္င္ခြင့္ရွိပါသည္။ အကယ္၍ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားသူအားအခ်ိဳ႕ 
ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္၊ ပါဝင္ခြင့္မျပဳရန္ 
ဆံုးျဖတ္ျခင္းသည္ သင့္အက်ိဳးအားထိခိုက္ေစမည္ဟု သင့္ 
စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္မွမသံုးသပ္လွ်င္ ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ 
သင့္အား ယင္း အခ်က္လက္မ်ားကို အသိေပးမည္ျဖစ္သည္။ 
သင့္ဘက္မွ လူနာအတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ 
ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသည့္ ဆႏၵမရွိေတာ့ေၾကာင္းကို လူနာအား 
စာျဖင့္ ေရးသားအသိေပးကာ လက္မွတ္ထိုးျခင္းျဖင့္ သင္ေရြး 
ခ်ယ္သတ္မွတ္ထားေသာ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္မွ ႏႈတ္ထြက္ႏိုင္ပါသည္။ 
သင္မွ ေရြးခ်ယ္ထားခံရေသာသူမဟုတ္ေတာ့ေၾကာင့္ ေဆး 
ဝန္ထမ္း မ်ားအား အသိေပးရမည္ျဖစ္သည္။
သင္မွ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ခံထားရေသာသူျဖစ္သည့္အခါ သင့္ 
အေနျဖင့္ လူနာ၏ ‘လူနာေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ”မ်ားအနက္ အပါ 
အဝင္ျဖစ္မည္ျဖစ္ျပီး လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ 
လူနာမိသားစုဝင္မ်ားကဲ့သို႔ပင္ တန္းတူအခြင့္အေရးရွိပါသည္။ 
လူနာအား ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ဆိုင္သည့္ အခြင့္ 
အေရးမ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိရွိလိုပါက “လူနာေစာင့္ 
ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား” အမည္ရွိ လက္ကမ္း 
စာေစာင္ကို ၾကည့္ရႈပါ။

ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါေသာ အခ်က္လက္မ်ားမွာ 
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒ တြင္ေဖာ္ျပထား 
ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ အက္ဥပေဒပိုင္း 
အခ်က္လက္မ်ားအား ေအာက္ပါ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား 
တြင္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္ -
 � စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈခံယူရန္အတြက္ 

စိ္တ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ထံသို႕ လႊဲေျပာင္းျခင္း
 � အတြင္းလူနာကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္
 �  ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္
 �  ဆႏၵျဖင့္ တက္ေရာက္ေသာ လူနာမ်ားအတြက္ 

အခ်က္လက္မ်ား
 �  စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာအတြက္ ကုသမႈခံယူျခင္း
 �  လူနာေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအတြက္ အခ်က္လက္မ်ား
 �  ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သူမ်ား - ေရြးခ်ယ္ျခင္းအားမည္သို႔ 

ျပဳလုပ္ျပီး မည္သည့္အဓိပၸါယ္ရွိပါသနည္း။ 

အျခား လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားအား ေအာက္ပါတို႔မွ 
ရရွိႏိုင္ပါသည္ -
 �  စိတ္က်န္းမာေရး ခံုရံုး
 �  စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အားေပးကူညီေရး 

ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာန
 �  စိတ္က်န္းမာေရး ဥပေဒစင္တာ 

၂၀၁၄ စိတ္က်န္းမာေရးအက္ဥပေဒ ႏွင့္ အျခားရင္းျမစ္ 
အခ်က္လက္မ်ားအေၾကာင္း ေနာက္ထပ္သိလိုပါက 
စိတ္က်န္းမာေရးေကာ္မစ္ရွင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ ျဖစ္သည့္ 
www.mhc.wa.gov.au သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈပါ 
သို႔မဟုတ္  (08) 6272 1200 သို႔ေခၚဆိုဆက္သြယ္ပါ။



ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမ်ား - ေရြးခ်ယ္မႈအား မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္း၏အဓိပါၸယ္မွာ အဘယ္နည္း

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား၏ 
တာဝန္ဝတၱရားအား ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳေပးျပီး ၄င္းတုိ႔ 
တြင္ လူနာအားကုသမႈႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတုိ႔၌ ပါဝင္ရန္ႏွင့္ သိရိွ 
အေၾကာင္းၾကားခံရရန္ အခြင့္အေရးရိွပါသည္။

သင့္ဘဝတြင္ သင့္အားေစာင့္ေရွာက္ေပးသူႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ား 
မဟုတ္သည့္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္ရိွေနႏုိင္ပါသည္ 
(ဥပမာ မိတ္ေဆြ၊သူငယ္ခ်င္း)။ သုိ႔ေသာ္ သင့္မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ 
သင့္အားေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားတြင္ သင့္အတြက္ကုသမႈႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ပါဝင္ရန္ တာဝန္ရိွသည္ကုိ သိရိွ 
ရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ 

ယင္းမွ ထုိပုဂၢိဳ လ္မ်ိဳးအား သင့္၏ ‘ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူ’အျဖစ္ 
သတ္မွတ္ႏုိင္ျပီး ယင္းသုိ႔ သတ္မွတ္လုိက္သည္ႏွင့္ ယင္းပုဂၢိဳ လ္ 
တြင္ သင့္အားေစာင့္ေရွာက္ေပးသူႏွင့္ သင္မိသားစုဝင္မ်ားက့ဲသုိ႔ 
တာဝန္၊ အခြင့္ေရးမ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ပုဒ္အေနအထား တစ္ေျပးတည္း 
ရိွသြားမည္ျဖစ္သည္။

သင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူ၏ တာဝန္

သင့္ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူ၏တာဝန္မွာ သင္လူနာအျဖစ္ရိွေနစဥ္ 
သင့္၏ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အျပည့္အဝရရိွႏုိင္မႈရိွျခင္း၊ သင့္ 
အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ဆႏၵမ်ားကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးမႈရိွျခင္း 
စသည္ တို႔ေသခ်ာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ရာ ျဖစ္ပါသည္။ 

သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူသည္ သင့္အားကုသမႈႏွင့္ 
ေစာင့္ေရွာက္မႈပုိင္းတြင္ အျမဲအပါဝင္ပတ္သက္ရမည္ျဖစ္ျပီး 
ကုသေရးဆုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားကုိလည္း သင့္အတြက္ ကူညီ 
သုံးသပ္ေပးႏုိင္ပါသည္။

သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူအား ေအာက္ပါအခ်က္လက္မ်ား
ကုိျဖည့္ဆည္းေပးပါမည္

 � သင့္၏ စိတ္က်န္းမာေရးျပႆနာ၊ ကုထုံးႏွင့္ က်န္းမာေရး 
ေစာင့္ေရွာက္မႈပုံစံဆ္ုိင္ရာ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွင့္ ေပးအပ္လာ 
ေသာ ကုထုံးမ်ားအေပၚ သင့္၏တုန္႔ျပန္ခ်က္၊

 �  မိမိဆႏၵအရမဟုတ္အပဲ ကုသမႈခံယူရန္ညႊန္ၾကားခ်က္အား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲရသည့္ အေျခခံအေၾကာင္းအရင္း ႏွင့္

 �  သင့္လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ ရရိွႏုိင္ေသာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား။

အကယ္၍ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားသူအား အခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ 
အသိေပးအေၾကာင္းၾကားရန္၊ ပါဝင္ခြင့္မျပဳရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္း 
သည္ သင့္အက်ိဳးအားထိခုိက္ေစမည္ဟု သင့္စိတ္က်န္းမာေရး 
ဆရာဝန္မွ ယုံၾကည္ပါက ယင္းပုဂၢိဳ လ္အား အသိေပး အေၾကာင္း 
ၾကားမႈ ရိွမည္မဟုတ္သလို ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္လည္း ျပဳမည္ 
မဟုတ္ပါ။

မည္သူက ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသနည္း။

ကေလးငယ္မွအစ မည္သူမဆုိ ၄င္းတုိ႔အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထား 
ေသာသူအျဖစ္ တစ္စုံတစ္ေယာက္အား သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သင့္ဘက္မွေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ ၄င္း၏အဓိပၸါယ္ကုိ နားလည္ 
မႈ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ 

မည္သူမွ ေရြးခ်ယ္မႈျပဳလုပ္ႏုိင္ပါသနည္း။

သင္မွ သင္ေရြးခ်ယ္လုိသည့္မည္သူ႔ကုိမဆုိ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ 
ထား ေသာသူအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ေတာင္းဆုိႏုိင္ သည္။ 
သုိ႔ေသာ္ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူသည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ 
ႏွင့္ အထက္ရိွရမည္ျဖစ္ျပီး ေရြးခ်ယ္မႈအား လက္ခံရမည္ ျဖစ္ 
သည္။ တစ္ၾကိမ္လွ်င္ သင္လူတစ္ေယာက္ကုိသာ ေရြးခ်ယ္ 
သတ္မွတ္ႏ္ုိင္သည္။

ေရြးခ်ယ္မႈအား မည္သို႔ျပဳလုပ္ရမည္နည္း

ေရြးခ်ယ္မႈအားျပဳလုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူအျဖစ္ 
သတ္မွတ္ျခင္း - ေဖာင္ပုံစံ 12A အား ျဖည့္စြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ 
ယင္းေဖာင္ပုံစံမိတၱဴအား ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ေတာင္းယူႏုိင္ 
သည္ သုိ႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွ မိတၱဴရယူႏုိင္သည္။

သင္ႏွင့္ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားခံရသူႏွစ္ဦးလုံး ေဖာင္ပုံစံတြင္ 
လက္မွတ္ထုိးရမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းလက္မွတ္ထုိ႔သည့္အခ်ိန္တြင္ 
အသိသက္ ေသမ်ား ရိွရမည္။ မ်က္ေမွာက္အသိသက္ေသျပဳရန္ 
သတ္မွတ္ထားေသာ သူမ်ားတြင္ ေဆးဖက္ဆုိင္ရာကၽြမ္းက်င္ 
ပညာရွင္သူနာျပဳ၊ ေဆးဝါးပညာရွင္၊ ဆရာႏွင့္ တရားေရးအရာရိွ 
စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါသည္။ စာရင္းအျပည့္အစုံအား ဤတြင္ရႈႏုိင္ 
ပါသည္။  

http://www.courts.dotag.wa.gov.au/_files/Professions_
witness_statutory_declarations. pdf

သင့္အား ကုသမႈေပးေနေသာအဖြဲ႔အား သင့္ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ အေၾကာင္းၾကား အသိေပးသင့္ပါသည္။ 
ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားမွ သင့္၏ ေရြးခ်ယ္မႈေဖာင္ပုံစံအား မိတၱဴကူး၍ 
သင့္ေဆးဝါးကုသမႈမွတ္တမ္းတြင္ ထည့္သြင္းေပးထားမည္ 
ျဖစ္သည္။

ေရြးခ်ယ္ထားသူအားမည္သုိ႔ အဆုံးသတ္ႏုိင္သနည္း။

အေၾကာင္းၾကားခံရရန္၊ အသိေပးခံရရန္ အခြင့္အေရးမ်ားအျပင္။

1. သင့္ဘက္မွ ေရြးခ်ယ္ထားသူအား မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ 
မည္သည့္ပုံစံႏွင့္ ဆုိ (ဥပမာ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာပုဂၢိဳ လ္ 
အား သင့္ဘက္မွပယ္ဖ်က္လုိေၾကာင္း ေဆးဝန္ထမ္းမ်ားကုိ 
ေျပာျပျခင္းျဖင့္) အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါသည္။

2. ေနာက္ထပ္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္မႈအသစ္တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ထားမႈအား သင္အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါသည္။  
ယင္းသုိ႔ ျပဳလုပ္ရန္ ေဖာင္ပုံစံ 12A အား သင္ျဖည့္စြက္ရန္ 
လုိသည္။

3. သင့္၏ ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူမွ မည္သည့္အေၾကာင္းရင္း 
ေၾကာင့္မဆုိ ႏႈတ္ထြက္ႏုိင္ၿပီး ႏႈတ္ထြက္ရန္ေရးသားခ်က္ျဖင့္ 
အသိေပးရမည္။

4. စိတ္က်န္းမာေရးခုံရုံးမွလည္း ေရြးခ်ယ္ထားသူမွ ၄င္း၏ 
တာဝန္အား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရိွဟု သုံးသပ္လွ်င္ 
သုိ႔မဟုတ္ ၄င္းအေပၚ မေကာင္းေသာသက္ေရာက္မႈရိွေန 
သည္ဟု ယူဆလွ်င္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားမႈကုိ ၄င္းမွ 
အဆုံးသတ္ႏုိင္ပါသည္။


