Burmese / ျမန္မာဘာသာ
အက်ိဳးရလဒ္တိုင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏

ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရး စီမံခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳသူ

ဘယ္မွာ၇ယူႏိုင္ပါသလဲ။

၀န္ေဆာင္မႈ ရယူသူ၏ ျဖတ္သန္းမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား

“

ကၽြႏ္ုပ္ေရာဂါကို ပိုၿပီးနားလည္ႏိုင္သည့္

“

ကၽြႏ္ုပ္မည္သို႕ ခံစားရေနသည္မ်ားႏွင့္

အခြင့္အလမ္းကို သူတို႔ေပးခဲ့ပါတယ္

”

ေရာဂါေဟာင္းျပန္ထလာျခင္းမွ ကာကြယ္႐န္
သူတို႔က ကူညီေပးပါတယ္

“

”

ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ကိုယ့္ကိုကိုယ္

ဒါေတြဟာ ဘယ္သူရဲ႕

အက်ိဳးရလဒ္ တိုင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏
က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရးစီမံခ်က္ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြန္းမ်ား၊
သိလိုသည့္အရာမ်ား သို႔မဟုတ္ ေနာက္ထပ္ အခ်က္အလက္မ်ား
လိုအပ္ပါက

■

သင္၏ စိတ္က်န္းမာေရးဆရာ၀န္

■

၀န္
 ေဆာင္မႈရယူသူကို အၾကံေပးေသာ အရာ႐ႇိမ်ား /၀န္ထမ္းမ်ား
ႏွင့္ေျပာဆိုပါ

■

ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေ႐ွာက္ရာတြင္ ပိုၿပီး

အ
 က်ိဳးရလဒ္ တိုင္းတာမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ပိုမိုသိလိုပါက www.amhocn.org တြင္
ရႏိုင္ပါသည္။

အားတက္သေရာ ပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား
ရွိသည္ကို သိေစပါတယ္

“

”

ေဒသအတြင္း ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

ကၽြႏ္ုပ္ကို တရက္တေလ စိတ္လက္႐ႊင္ျပမႈ

မရွိတာ အေ၇းမၾကီးပါဘူးလို႕ေျပာျပီး ထိုကဲ့သို႔
အၿမဲ ခံစားရမႇာ မဟုတ္ေၾကာင္း
သူတို႔ကေျပာျပပါတယ္
■

”

၀န္
 ေဆာင္မႈရယူသူမွ တိုင္းတာမႈကို NSW အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ
စိတ္က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ျဖည့္ေပးသည္ႏွင့္အမွ်၊
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားသည္ K10 ကို အသံုးျပဳရန္
ေရြးခ်ယ္သည့္ေနရာမွာ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေနပါသည္။

■

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားသည္ က်န္းမာ ၾကံ႕ခိုင္ေ၇းစီမံခ်က္္
ခ်မွတ္ရာ၌ အဓိကအေရးပါသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။

■

APQ6

ျဖစ္လာမႈတြင္လည္း ဝန္ေဆာင္မူ့ရယူသူမ်ားက
အေရးပါသည့္အဆင့္တြင္ ရွိေနပါသည္။

■

NSW

က်န္းမာေရးဌာနက NSWCAG မွတစ္ဆင့္
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားကို ဆက္လက္ၿပီး
ဆက္သြယ္ေနပါမည္။
August 2014
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ျပန္လည္က်န္းမာလာေရးႏွင့္
အက်ိဳးရလဒ္အတြက္လဲ။
စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္
၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ မိမိကိုယ္ကို ဆန္းစစ္မႈ

ျပန္လည္က်န္းမာလာေရး ေမွ်ာ္မွန္းမႈအတြက္
ဖြင့္ဟေျပာဆိုခ်က္

သင္ဘာကိုေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္လဲ။
■

နာမက်န္းမႈမွ ျပန္လည္က်န္းမာလာျခင္းတြင္
အားမာန္ျဖည့္စည္းျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို
ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား၌ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္မႈမ်ား ပါ၀င္သည္။

အက်ိဳးရလဒ္ တိုင္းတာမႈမ်ားဆိုတာဘာေတြလဲ။
■

■

■

■

■

 က်ိဳးရလဒ္ဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈမ်ား စတင္ျခင္းသည္
အ
တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ စိတ္က်န္းမာေရး
ေစာင့္ေရွာက္မႈရလဒ္မ်ားအတြက္ ဦးေဆာင္ၾကိဳးပမ္းမႈ
တစိတ္တေဒသ ျဖစ္ပါသည္။
မ
 ်ားစြာေသာ တိုင္းတာမႈမ်ားကို သံုးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဆရာ၀န္က
သင္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ျပန္လည္က်န္းမာေရးလမ္းေၾကာင္းဆီသို႔
အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် လုပ္ေဆာင္ေပးသြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 ကာက္ခံ၍ရထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို
ေ
သင့္္ရဲ႕ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စီမံခ်က္ႏွင့္ တိုးတက္မႈမ်ားအား
သံုးသပ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 ခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒသခံ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းကလည္း
အ
ယင္းတို႔၏၀န္ေဆာင္မႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေစေရး စီမံမႈအတြက္
အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
 ခ်ိဳ႕ေသာ ရလဒ္တိုင္းတာမႈမ်ားကို ဆရာ၀န္မ်ားက
အ
ျဖည့္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားအား
ကိုယ္ပိုင္ဆန္းစစ္မႈ အခြင့္အလမ္းမ်ားေပးကာ ယင္းတို႔၏
ကိုယ္ပိုင္ဆန္းစစ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ NSW တြင္
ဤအရာသည္ Kessler 10 (K10) ႏွင့္ လႈပ္ရွားမႈ တရပ္ႏွင့္
ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈေမးခြန္းမ်ား (APQ6) ျဖစ္ပါသည္။

■

■

■

■

■

■

■

အဲဒီထဲတြင္ သင့္အတြက္ ဘာပါရွိသလဲ။
■

■


အက်ိ
ဳးရလဒ္ဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားသည္ သင့္ကုိေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္
ဝန္ေဆာင္မႈ ပိုေကာင္းလာေစရန္ အေထာက္အပံ့
ျဖစ္ေစပါသည္။
အ
 က်ိဳးရလဒ္ဆိုင္ရာ တိုင္းတာမႈ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္
သင့္အတြက္ ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ ျပန္လည္က်န္းမာလာေစေရးအတြက္
ပါ၀င္မႈတရပ္၌ ပံ့ပိုးေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

■

သ
 င္၏စိတ္က်န္းမာေရး ဆရာ၀န္က သင့္ကို
ဆန္းစစ္မႈျပဳသည့္အခိုက္၌ K10 ပံုစံ ျဖည့္ရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ိဳး
ကမ္းလွမ္းႏိုင္ပါသည္။ ယင္းတြင္ လတ္တေလာ သင္မည္ကဲ့သို႔
ခံစားေနရေၾကာင္းသိလာရန္ ေမးခြန္း ၁၀ ခုပါဝင္ပါသည္။
မ
 ၾကာခင္က လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၊ အလုပ္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္
စာသင္ၾကားမႈတြင္ ပါဝင္မႈ အေၾကာင္းမ်ား ေမးျမန္းထားေသာ
APQ6 ကို သင့္အား ေပးလာႏိုင္ပါသည္။
ဤ
 တိုင္းတာမႈမ်ားကို သင့္ဘာသာသင္ ျဖည့္ႏိုင္ျပီး၊
ယင္းသို႔မဟုတ္ပါက သင့္ဆရာ၀န္ သို႕မဟုတ္ အျခားေသာ
၀န္းထမ္း၏ အကူအညီတို႔ကို လိုအပ္မည္ ဆိုပါက ယင္းတို႔က
သင့္အား ကူညီျဖည့္ေပးႏိုင္ပါသည္။
သ
 င့္ရဲ႕ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ စီမံခ်က္ကို ကူညီေပးရန္ သင့္ရဲ႕
အေျဖမ်ားကို သင့္ဆရာ၀န္က သင္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေကာင္း
ေဆြးေႏြးလိမ့္မည္။
သ
 င္႔ကိုေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အခ်ိန္အတြင္း
သင့္တိုးတက္မႈကိုစစ္ေဆးရန္၊ K10 ႏွင့္/သုိ႔မဟုတ္ APQ6 ကို
ထပ္မံ ျဖည့္ခိုင္း ႏိုင္ပါသည္။
အ
 ကယ္၍ သင့္၌ စာဖတ္ရန္ အခက္အခဲရွိပါက၊
သင္၏ဆရာဝန္သည္ တိုင္းတာမႈမ်ားကို ျဖည့္ရန္
ကူညီႏုိင္ပါသည္။
အ
 ကယ္၍ အဂၤလိပ္စာဖတ္ရန္ သင့္၌ အခက္အခဲရွိပါက၊ K10 ကို
အျခား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
အ
 ကယ္၍ အဂၤလိပ္စကားေျပာဆုိရန္ သင့္၌ အခက္အခဲရွိပါက၊
သင္၏ တိုင္းတာမႈမ်ားကို ၿပီးေအာင္ကူညီျဖည့္ေပးရန္
စကားျပန္တစ္ဦးကိုလည္း ေပးကမ္းႏိုင္ပါသည္။ သင္မည္သည့္
ဘာသာစကားကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ေၾကာင္း သင္၏ဆရာဝန္ကို
အသိေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။
တ
 ိုင္းတာမႈမ်ားကို မိမိသေဘာဆႏၵအရ ျဖည့္ႏုိင္သကဲ့သို႔၊
ျငင္းဆန္လိုလႇ်င္လည္း ရပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ က်န္းမာ ၾကံ႕ခိုင္ေရး
စီမံခ်က္ဆိုတာ ဘာလဲ။
အက်ိဳးရလဒ္ တိုင္းတာမႈမ်ားႏွင့္အတူ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏
က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရးစီမံခ်က္ က သင့္ကိုယ္သင္
ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ရန္ နည္းလမ္းတစ္ခုကို
ေပးထားပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈရယူသူ၏ က်န္းမာၾကံ႕ခိုင္ေရးစီမံခ်က္ကို NSW
စိတ္က်န္းမာေရး၏ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူမ်ားက စီမံေရး
ဆြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္အား ေစာင့္ေရွာက္ေနစဥ္၌
သင့္ဆရာ၀န္က စီမံခ်က္ကို ျဖည့္ရန္ သင့္ကို
ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈရယူသူအားလံုးက သူတို႔၏
ဆရာ၀န္ ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္
ေစာင့္ေရွာက္သူႏွင့္အတူ ပူးေပါင္း၍ စီမံခ်က္ကို ျဖည့္ရန္
တိုက္တြန္းပါသည္။ စီမံခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ
သင္ကိုယ္တိုင္ေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ပါ၀င္မႈတြင္ ကူညီေပးရန္၊
အထူးသျဖင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈႏွင့္၊
ေရာဂါေဟာင္း ျပန္ထလာျခင္းကို ကာကြယ္မႈႏွင့္ အေရးေပၚ
ျပႆနာကို စီမံကိုင္တြယ္မႈတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၎သည္
ျပန္လည္က်န္းမာလာျခင္းကို အေထာက္အကူျပဳရန္၊
သင္ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာရန္အတြက္
ဘာေတြလုပ္သင့္သည္ကို လႈံ႕ေဆာ္သတိေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
■

 င့္ကိုယ္ကိုၾကည့္ရႈရာတြင္ သင့္သေဘာကို ေျပာဆိုရန္
သ
စီမံခ်က္မွ အခြင့္အလမ္းတရပ္ကို ေပးပါသည္။

■

 ့အတြက္ ဘယ္အရာက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ ခဲ့သည္ကို
သင္
သင့္၀န္ေဆာင္မႈအား သိေစသည့္ အခြင့္အလမ္း
တခုျဖစ္ပါသည္။

■

 န္ေဆာင္မႈႏွင့္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို
၀
ေဖၚထုတ္ရန္ အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။

■

 င့္ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈႏွင့္ ျပန္လည္က်န္းမာမႈတို႕တြင္
သ
မည္သည္က အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သင္ သိျမင္ေအာင္
အကူအညီ ျဖစ္ေစပါသည္။

■

 င့္ကိုၾကည့္႐ႈေနစဥ္ ကာလအတြင္း သင္၏
သ
က်န္းမာေ၇းစီမံခ်က္သည္ ေခတ္ကာလႏွင့္ တစ္ေျပးညီမႈ
ရွိသည္ ၊မရွိသည္ကို ဆန္းစစ္သည့္အခြင့္အလမ္းတရပ္ကို
သင့္အား ေပးႏိုင္ပါသည္။

