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ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္

 � သင္အား ကုသေရး၊ အေထာက္အကူျပဳေရးႏွင့္ 
ေဆး႐ံုမွဆင္းခြင့္ေပးရန္ အစီစဥ္တို႔အား ျပဳလုပ္ရာတြင္ 
ပါဝင္ခြင့္ရွိျခင္း

 �  ကိုယ္ေရးအခ်က္လက္ထိန္းသိမ္းထိန္ခ်န္ခြင့္
 �  သင့္က်န္းမာေရး  မွတ္တမ္းမ်ား (ဤအခြင့္အေရးအား 

ကန္႔သတ္ထားသည္)
 �  အျခား စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္တစ္ဦးထံမွ 

ေနာက္ထပ္ထင္ျမင္ခ်က္အား ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ - 
ယင္းအားစီစဥ္္ေပးရန္ သင့္၏ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ 
သို႔မဟုတ္  စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာဝန္ခ်ဳပ္အား (ဖုန္း - 08 
9222 4462 )သို႔ေခၚဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္သည္

 �  စိတ္က်န္းမာေရးဆိ္ုင္ရာ ပံံ့ပိုးေရးဝန္ေဆာင္မႈအား 
ရယူႏိုင္သည္။ (ဖုန္း - 1800 999 057 ) သင္မွ 
ဆႏၵမပါေသာ ကုသူမႈကို ခံယူရမည္ဆိုပါက သင့္အား 
၇ ရက္အတြင္း (ကေလးမ်ားအတြက္ ၂၄ နာရီ) 
စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးေရးဝန္ထမ္းမွ အလိုေလ်ာက္ 
ဆက္သြယ္မည္ျဖစ္သည္။ 

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

 �  သင့္ျဖစ္ရပ္အား စိတ္က်န္းမာေရးခံုရံုးမွ သံုးသပ္ေပးရန္ 
ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္ (ဖုန္း) 08 6145 3900 ခံု႐ံုးမွ ၅ 
ပတ္အတြင္း (ကေလးမ်ားဆိုလွ်င္ ၁၀ ရက္)သင့္အား 
ဆႏၵမပါပဲ ကုသမႈကိ္ု ခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ ၾကားနာမႈအား စီစဥ္မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္အခ်က္လက္မ်ား
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္တြင္ပါေသာ အခ်က္လက္မ်ားမွာ  
၂၀၁၄ ခုႏွစ္ စိတ္က်န္းမာေရး အက္ဥပေဒ 
တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒ မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။ 
အက္ဥပေဒပိုင္း အခ်က္လက္မ်ားအား 
ေအာက္ပါလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ 
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထား ပါသည္ -
 � 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 ခံု႐ံုး
 �  စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ 

အားေပးကူညီေရးဝန္ေဆာင္မႈဌာန
 � စိတ္က်န္းမာေရး ဥပေဒစင္တာ

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



ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္

အဘယ္ေၾကာင့္ ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္အား 
ျပဳလုပ္ခ့ဲရပါသနည္း။

အကယ္၍သင္အား ရပ္ရြာတြင္းကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားထား 
ပါလွ်င္ (ေဖာင္ပုံစံ 5A ျဖင့္) ယင္းသုိ႔ျပဳလုပ္ရျခင္းအေၾကာင္း
မွာ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင့္အားစမ္းသပ္စစ္ေဆးခ့ဲၿပီး 
သင့္တြင္ ေအာက္ပါအေျခေနမ်ားျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု ဆုံးျဖတ္ 
ခ့ဲသည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။

 � သင့္တြင္ ကုသမႈခံယူရန္လုိအပ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရး 
ျပႆနာရိွလွ်င္၊

 � သင့္ဘက္မွ ကုသမႈအား မရယူခ့ဲပါက သင့္ကုိယ္သင္ႏွင့္ 
အျခားသူအား ထိခုိက္မႈရိွေစမည့္ အလားအလာရိွလွ်င္၊

 � ကုသမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျပဳလုပ္ရန္ 
သင္ေကာင္းေကာင္း က်န္းမာမႈမရိွလွ်င္၊

 � ကုသမႈခံယူရန္ သင္ေဆးရုံတက္စရာ မလုိလွ်င္၊
 � ရပ္ရြာတြင္း ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွလြ၍ဲ  

အျခားထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပါးေသာ ကုသမႈပုံစံမ်ိဳးအား 
မရရိွႏုိင္ပါက။

ရပ္ရြာတြင္း ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ 
သင့္အတြက္မည္သုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရိွသနည္း။

ရပ္ရြာတြင္း ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ဆုိသည္မွာ 
သင္မွ ဆႏၵမပါေသာ ေဆးကုသမႈခံယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း 
ရပ္ရြာအတြင္း (သင့္ေနအိမ္တြင္)သာ ဆက္လက္ေနထုိင္ႏုိင္ 
ေသးသည့္ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ 

တစ္လလွ်င္ အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ သင့္အား ႀကီးၾကပ္ေပး 
ေနေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ အျခား 
လက္ေတြ႔ကၽြမ္းက်င္သူမွ သင့္အား စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈ 
ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး သင့္ဘက္မွ မပ်က္မကြက္ ခံယူ 
ရမည္ျဖစ္သည္။ သင့္အား ၾကီးၾကပ္ေပးေနေသာ စိတ္က်န္း 
မာေရးဆရာဝန္မွ ျပဳလုပ္ေသာလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအားလုံးကုိ 
သင္လုိက္နာရပါမည္။ ယင္းအခ်က္မ်ားအား သင့္၏ရပ္ရြာတြင္း 
ကုသမႈခံယူေရးညႊန္ၾကားခ်က္ရိွ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားတြင္ 
ပါဝင္ျပီးျဖစ္သည္။

ညႊန္ၾကားခ်က္အား သင္မလုိက္နာပါက ဘာျဖစ္မည္နည္း။

အကယ္၍ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင္လုိက္နာရန္ 
အဆင့္မ်ားအားလုံးကုိ ထုိက္သင့္သေလာက္ ႀကိဳးပမ္းခ့ဲၿပီး 
ျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ဘက္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အားမလုိက္နာပါက 
(ဆရာဝန္ႏွင့္ခ်ိန္းဆုိမႈကုိ ပ်က္ကြက္ပါက သုိ႔မဟုတ္ သင့္ 
ကုသေရးအစီစဥ္အား လုိက္နာျခင္းမရိွပါက) သင့္ဘက္မွ 
ညႊန္ၾကားခ်က္အား ခ်ိဳးေဖာက္ရာက်ပါသည္။

သင့္ဘက္မွ လိုက္နာရန္ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းႏွင့္ လုိက္နာရန္ 
လုိအပ္သည့္အရာမ်ားကုိ အသိေပးသည့္ “ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း 
အသိေပးစာ”ကုိ သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ သင့္ထံပုိ႔ 
ပါလိမ့္မည္။ 

ထုိသုိ႔ပုိ႔သည့္တုိင္ သင့္ဘက္မွ မလုိက္နာေသးပါက “တက္ 
ေရာက္ရန္အမိန္႔”ကုိ သင္ရရိွမည္ျဖစ္ျပီး ယင္းအမိန္႔မွာ သင့့္အား 
ကုသမႈခံယူမည့္ေနရာကုိ ဆုိင္ရာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု၌ 
(ေဆးခန္း သုိ႔မဟုတ္ ေဆးရုံ)သြားရန္ အမိန္႔ေပးသည့္ေဖာင္ 
ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းထိတုိင္ သင့္ဘက္မွလုိက္နာျခင္းမရိွေသးပါက 
ရဲအရာရိွတစ္ဦး သုိ႔မဟုတ္ ပုိ႔ေဆာင္ေရးဝန္ထမ္းအား 
သင့္အား လာေခၚရန္ ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွသင့္အား 
ကုသမႈေပးမည့္ေနရာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ရပ္ရြာတြင္းကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ မည္မွ်သက္တမ္း 
ရိွသနည္း။

ရပ္ရြာတြင္းကုသေရး ညႊန္ၾကားခ်က္မွာ ၃လအထိ သက္တမ္း 
ၾကာျမင့္ႏုိင္ပါသည္။ ညႊန္ၾကားခ်က္၏ေနာက္ဆုံးေန႔စြအဲား 
ေဖာင္ပုံစံ 5A ေပၚတြင္ ေရးသားထားမည္ျဖစ္ၿပီး သင့္ဘက္မွ 
မိတၱဴတစ္ေဆာင္ ရရိွပါမည္။ 

ညႊန္ၾကားခ်က္သက္တမ္းေနာက္ဆုံးအပတ္တြင္ သင့္အား 
ႀကီးၾကပ္ေသာ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ ညႊန္ၾကားခ်က္အား 
ရက္ထက္တုိးသင့္ မတုိးသင့္ ဆုံးျဖတ္ပါမည္။ စိတ္က်န္းမာေရး 
ဆရာဝန္သည္ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ၃လ အထိ အခ်ိန္ထပ္တုိး 
ႏုိင္ပါသည္။ သင္မွကုသမႈအား ခံယူစရာ မလုိေလာက္ေအာင္ 
က်န္းမာလာသည့္တုိင္ ရပ္ရြာတြင္း ကုသမႈလမ္းညႊန္ခ်က္အား 
လုိအပ္သလုိ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။

သင့္ညႊန္ၾကားခ်က္အား ဆက္လက္အခ်ိန္တုိးခ်ဲ႔ရန္ သင္ 
သေဘာမတူပါက သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္အား 
အျခား စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္သုိ႔ လႊေဲျပာင္းေပးရန္ 

ေတာင္းဆုိႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္မွ 
ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္အား အခ်ိန္ထပ္တုိးေဆာင္ရြက္မႈ 
ျပဳသင့္ မျပဳသင့္အား ဆုံးျဖတ္ရန္အတြက္ ၁၄ ရက္အတြင္း 
သင့္ႏွင့္ေတြ႔ဆုံမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ဘက္မွ ေနာက္ထပ္ 
ထင္ျမင္ခ်က္ကုိ ေတာင္းခံခ့ဲၿပီး မရရိွပါက ညႊန္ၾကားခ်က္အား 
အခ်ိန္တုိးခ်ဲ႔ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳႏုိင္ပါ (ေနာက္ထပ္ ထင္ျမင္ 
ခ်က္အား သင္ခ်ိန္းဆုိမႈကုိ မလာႏုိင္ျခင္းေၾကာင့္ မေပးႏုိင္ျခင္း 
မဟုတ္လွ်င္။ ယင္းသုိ႔အေျခေနမ်ိဳးတြင္ ညႊန္ၾကားခ်က္အား 
ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါမည္)။ 

ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္အား မည္သုိ႔အဆုံးသတ္ 
ရုပ္သိမ္းပါသနည္း။

သင့္ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္မွာ သက္တမ္းကုန္လြန္
သြားလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း

 � အခ်ိန္ဆက္မတုိးခ်ဲ႕လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း သုိ႔မဟုတ္ 
 � မည္သည့္အခ်ိန္တြင္မဆုိ သင္ေနေကာင္းက်န္းမာလာၿပီး 

ရပ္ရြာတြင္း ကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္ကုိ ရပ္တန္႔သင့္သည္ဟု 
သင့္ဆရာဝန္မွ ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္

 � သင့္စိတ္က်န္းမာေရးဆရာ၀န္မွ သင့္အား စစ္ေဆးစမ္းသပ္ 
ခ့ဲျပီး သင္မွ ေဆးရုံတြင္ ကုသမႈခံယူရမည္ဟု ဆုံးျဖတ္ျပီး 
အတြင္းလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျပဳလုပ္ 
သည့္အခါ သုိ႔မဟုတ္ 

 � စိတ္က်န္းမာေရး ခုံရုံးမွ သင့္ျဖစ္ရပ္ကုိ သုံးသပ္ျပီး သင္မွ 
ဆႏၵမပါပဲ ကုသခံယူေနသူအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွေနရန္ 
မလုိအပ္ေတာ့ပါဟု ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ သင့္ရပ္ရြာတြင္း 
ကုသေရးညႊန္ၾကားခ်က္အား ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္ပါသည္။  

သင့္အခြင့္အေရးမ်ားမွာ -
 � သင့္အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အခ်က္လက္မ်ား 

ရယူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေမးခြန္းမ်ားအား ေျဖဆိုခံရခြင့္ရွိပါသည္
 � ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူအား ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိသည္ 

(ေရြးခ်ယ္ထားေသာသူ လက္ကမ္းစာေဆာင္ကို ၾကည့္ပါ)


