
 

 

ယဥ္ေက ်းမႈစံု အသဝံုင္်အအဝံုင္်း  ်အးအက္ သးင္်အအ က္အအက္ 

QUEENSLAND ယဥ္ေက ်းမကက်အက် းက္းစအံုု္ေု်ေသ  ႈဝး္ု ဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ႈင္း  
(QTMHC) 

Metro South ေး်ႈအြးမႈႏွင္င့္ ႈဝး္ုဝံုင္် းဝံုငရ္  က န္် း ေရ် အနေ္း ငး္မး  ်း န (MSAMHS) 

ကအ ႈ္ံုု း္ဝံု္တို႔ းည္သကး  ်နည္်-  

ကအ ႈ္ံုု္းဝံု္တို႔သည္ အထက်းး္ကအ း္်သက ျုည္နယ္အစံု်အဝံုက္ အန္ေး င္းမး နးႈ္အံုျ ႈ္စုၿပ် ကအြျု ်ျအ ်န ်က ယ္ျုန္္တို႔ေသ  
ယဥ္ေက ်းမ ေန က္အစး  ်းႏွ အကး  ်အေနျ င္င့္ းႏွန္ကန္ေသ  ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ေႈ င္င့္ေရႏွ က္းမကဝံု ရရႏွဝေႈရန ္
ေသအ  ေအ င္ ေး င္ရအက္ေု်စုၿပ် ၎သကးဝံု္တို႔ အက္အစရရႏွဝသည္င့္ အနေ္း င္းမး  ်းႏွ  ၎သကးဝံု္တို႔၏းႈ္ဥၿပ်အ င္် အဝံုအု္အ က္း  ်ႈႏွင္င့္ 
အဝံုက္ က္ေ က င္် ေသအ  ေအ င္အံုု္ကဝံုင္ေု်ုပသည္သည္။      

ကံုနက္ ႈရဝး္-  

ကံုန္က ႈရဝး္ းရႏွဝုပ 

သက္းဝံုငအ္က  စ် အငသ္ည္င့္ နယ္ေျး- 

ကအင္်ႈ္အန္ျုည္နယ္ရႏွဝ အ ်အစံု်ေသ  နယ္ေျးး  ် 

ကအ ႈ္ံုု း္ဝံု္တို႔ းည္သကးဝံု္တို႔ႈႏွင္င့္အးက အံုု က္ဝံုငသ္ည္- 

 ကအြျု ်ျအ ်န ် က ယ္ျုန္္တို႔သည္င့္ ယဥ္ေက ်းမးဝံုင္ရ ႈႏွင္င့္ ဘ သ ႈက ်းဝံုင္ရ  ေန က္အစး  ်းႏွ အကး  ်  

 အ ်အစံု်ေသ  အသက္အရအယ္ရႏွဝ အကး  ်   

 ႈဝး္အစႈ ်းမးဝံုင္ရ ၊ အကးမေရ်းဝံုင္ရ  သဝံု္တို႔းဟံုး္ ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  ျု န း  ်ရႏွဝေသ  အကး  ်  

 ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ျု န း  ်ရႏွဝေနစ ၿုပ် ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ေႈ င္င့္ေရႏွ က္းမႈႏွင္င့္ုစင့္ုဝံု်းမကဝံု 
အက္အစရရႏွဝေနေသ အကး  ်၏ းဝသ ်ႈံုအင္း  ် 

 ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ျု န း  ်ရႏွဝေသ အကး  ်အးအက္ ေႈ င္င့္ေရႏွ က္းမႈႏွင္င့္ ကံုသးမးအင ္
ုပအင္ုး္သက္ေနသည္င့္ အန္ေး င္းမျ န္္တို႔အ ၿပေု်သည္င့္း နး  ် 

 ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ်ႈႏွင္င့္ သ ယ ေက င္်းအန္ေရ်ႈႏွင္င့္းကအ ရရႏွဝႈံုဝင္ေသ  အန္ေး င္းမး  ်အေ က င္် န ်အည္းမ 
းဝံု်ျးႏွင္င့္ေု်ေရ်ကဝံု ုစင့္ ဝုံု်ေု်သည္င့္ ယဥ္ေက ်းမးဝံုင္ရ  အသဝံုင္်အအဝံုင္် အံုု္ႈံုး  ် 

သေဘ းကညၿပအ က္- 

ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ျု န း  ် ႀကစ ေးအတေနရသည္င့္အကး  ်ထစးႏွ သေဘ းကညၿပအ က္ကဝံု ကအ ႈ္ံုု္းဝံု္တို႔အးအက ္
အးဝံုုပအကႈႏွင္င့္းဝံုက္ရဝံုက္အံုု္ကဝံုင္ရန္ ရယကရးည္သည္။ အကယ္၍ းဝသ ်ႈံုအင္း  ်ႈႏွင္င့္ အံုု္ကဝံုင္ေု်ရန ္ကအ ႈံု္ု္းဝံု္တို႔အ ် ေး င္်းဝံုအႏွ င ္
အးဝံုုပအကထစးႏွ အအင္င့္ျု အ က္အည္် အဝံုအု္ုပသည္သည္။ အကယ္၍ အးဝံုုပအကသည္ သကးဝံု္တို႔ကဝံုယ္းံုဝင္အေုပၚ သဝံု္တို႔းဟံုး္ 
အျအ ်သကး  ်အေုပၚ အႈၱရ ယ္ရႏွဝအႏွ င္ ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် အက္ဥုေဒ 2016 အံုႈႏွႈ ္အရ သေဘ းကညၿပအ က ္းုပရႏွဝဘြ 
ႈဝႈႈ္ေု်ႈဝံုင္ုပသည္သည္။  

 

 



 

 

ကအ ႈ္ံုု း္ဝံု္တို႔ အံုု ေ္ု်သည္င့္ အရ - 

 ကအ ႈ္ံုု္းဝံု္တို႔သည္ ယဥ္ေက ်းမးံုဝင္ရ  (ဘ သ ေရ်းဝံုင္ရ ) ရႏွင္်အင္်အ က္း  ်ႈႏွင္င့္းကအ ႈဝး္ုဝံုင္်းံုဝင္ရ  
က န္်း ေရ် ျု န း  ်ႈႏွင္င့္ုး္သက္၍ ယဥ္ေက ်းမအေုပၚ သက္ေရ က္းမးဝံု္တို႔ကဝံု န ်အည္ရန ္ရႏွ ေ အုပသည္သည္။ ၎သည္ 
ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ေး်ုည ရႏွင္အ ် ကံုသးမႈႏွင္င့္းကအ ေႈ င္င့္ေရႏွ က္းမႈႏွင္င့္ုး္သက္သည္င့္ းစံု်ျ း္အ က္း  ် 
အ းႏွး္ရ ၌ အေထ က္အကကျု ုပသည္သည္။  

 ကအ ႈ္ံုု္းဝံု္တို႔သည္ းႈ္ဥၿပ်အ င္်ုံုုဂၢဝ အ္း  ်ႈႏွင္င့္ းဝသ ်ႈံုအင္း  ်အ ် ၎းဝံု္တို႔၏ န းက န္်းမး  ်ႈႏွင္င့္းကအ ၄င္်းဝံု္တို႔အ ် 
းည္သံုဝ္တို႔ရင္းံုဝင္ရးည္ကဝံု ုဝံုးဝံုန ်အည္ေႈရန္အးအက္ ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် အေ က င္် 
သးင္်အအ က္အအက္း  ်ကဝံု ုစင့္ုဝံု်ေု်ုပသည္သည္။  

 ကအ ႈံု္ု္းဝံု္တို႔သည္ ယဥ္ေက ်းမးဝံုင္ရ  အသဝံုင္်အအဝံုင္် အံုု္ႈံုး  ်ရႏွဝ ေႈးန င့္အန္ထး္်း  ်အ ် ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  န းက န္်းမႈႏွင္င့္ 
းဝးဝကဝံုယ္းဝးဝ ေသေ က င္်ႀကစးမးဝံု္တို႔ႈႏွင္င့္ုး္သက္သည္င့္ ယကးးမအးည္်ႈက္ကဝံု ကကညၿပေျ ရႏွင္်ေု်ရန္၊ ယဥ္ေက ်းမအသႈ္ကဝံု 
ေနသ ်က ေအ င္အ ဝန္ကဝံုက္အံုု္ရင္်ျ ႈ္ရသည္င့္ ႈဝး္အးင္်အက ု္ျ ႈ္းမကဝံု ရင္းံုဝင္ရန္အးအက ္အရည္အေသအ် ကဝံု 
ကကညၿပျးႏွင္င့္းင္ေု်ရန္ ႈႏွင္င့္ ႈဝး္ ဝုံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် အန္ေး င္းမး  ်ႈႏွင္င့္ုး္သက္သည္င့္ ဗဟံုသံုးကဝံု 
ကကညၿပျးႏွင္င့္းင္ေု်ရန္းဝံု္တို႔အးအက ္ေအင့္က င္င့္ေု်စုၿပ် အရင္်အျးႈ္း  ် စုင့္ုဝံု်ျ ည္င့္းင္်ေု်သည္သည္။    

 ကအ ႈ္ံု္ု္းဝံု္တို႔သည္ ႈဝး္ ဝုံုင္်းဝံုင္ရ  န းက န္်းမး  ်ႈႏွင္င့္ သ ယ ေက င္်းအန္ေရ် အေ က င္်း  ် ဥုး - 
အသဝံုင္်အအဝံုင္် ေအပင္်ေး င္း  ်အေနျ င္င့္ အကး  ်အ ် အန္ေး င္းမး နး  ်သဝံု္တို႔ းည္ကြင့္သဝံု္တို႔ ုဝံုးဝံုေက င္်းအန္ေအ င္ 
အ ဝး္းက္ေု်းမ ႈႏွင္င့္ုး္သက္သည္င့္ အသဝံုင္်အအဝံုင္် ေဟ ေျု အုြး  ်ကဝံု က င္်ုေု်ုပသည္သည္။  

 ကအ ႈံု္ု္းဝံု္တို႔သည္ ႈဝး္ ဝုံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ်ႈႏွင္င့္ သ ယ ေက င္်းအန္ေရ်းဝံု္တို႔ႈႏွင္င့္ုး္သက္သည္င့္ 
သးင္်အအ က္အအက္း  ်ကဝံု ဘ သ ႈက ် အး  ်အျု ်ျ င္င့္ ေရ်သ ်ေု်စ ၿုပ် ျ န္္တို႔အ ၿပေအးႏွ ေု်ုပသည္သည္။  

းည္သည္င့္အရ က ကအ ႈ္ံုု း္ဝံု္တို႔အေနျ င္င့္ ယဥေ္က ်းမးံုဝငရ္ အရ အအံုဝက္သင္င့္းံုစတျုနေ္ု်ေႈသနည္်သည္။   

ကအ ႈ္ံုု္းဝံု္တို႔းအင္ အး  ဝ်း  ဝ်ေသ  ယဥ္ေက ်းမးဝံုင္ရ ႈႏွင္င့္ ဘ သ ႈက ် အံုု္ႈံု 160 ထက္ုဝံုေသ အံုု္ႈံုး  ်းႏွ ယဥ္ေက ်းမႈႏွႈ္း  ဝ် 
သဝကအ း္်သည္င့္ အန္ထး္်း  ် ရႏွဝုပသည္သည္။ ကအ ႈ္ံုု္းဝံု္တို႔သည္ ဤအန္ထး္်း  ်ကဝံု ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် 
အန္ေး င္းမျ န္္တို႔အ ၿပး နး  ်ႈႏွင္င့္ အ ဝး္းက္ေု်ထ ်သည္ ထဝံု္တို႔ေ က င္င့္ ၎းဝံု္တို႔သည္ ႈဝး္ုဝံုင္်းဝံုင္ရ  က န္်း ေရ် ေႈ င္င့္ေရႏွ က္းမကဝံု 
အေ က င္် က ်ေု်ရန္ ကကညၿပေု်ႈဝံုင္ုပသည္သည္။   

ကအ ႈံု္ု း္ဝံု္တို႔အ ် းက္သအယ္ုပ- 

းည္သကးးဝံု QTMHC သဝံု္တို႔ ရည္ညႊန္် အႊြ ဝုံု္တို႔ေု်ႈဝံုင္ု ပသည္ (းႈဥ္ၿ်ပ အ င္် ုံုုဂၢဝ အ္း  ်၊ းဝသ ်ႈံုအငး္  ် သဝံု္တို႔းဟံုး္ 
အနေ္း ငး္မျ န္္တို႔အ ၿပး နး  ်အုပအအင)္ 

 
 ံုန္်- (07) 3317 1234 သဝံု္တို႔းဟံုး္ 1800 188 189 (Brisbane စးဝ တေး ္နယ္နဝးဝး္ ျုင္ု နယ္ေျး) 
 
 အင္င့္အ ဝန္း  ်- းနအၤ းႏွ ေသ  က  နစနက ္8:30 န ရၿပးႏွ ညေန 4:30 န ရၿပ  

 
အဝု္ႈ - Level 2, 228 Logan Road Woolloongabba QLD 4102  
 
အၿပ်ေး်အ္- QTMHC@health.qld.gov.au  
 
အက္ဘ္းဝံုက-္  https://metrosouth.health.qld.gov.au/qtmhc  
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