
 

 

ED မှ က  ြိုဆ ိုပါ၏ 

Wanju wanju, nidja 

 ျွန်ိုပ်တ ို ို့သည် နနွဂ်ါ (Noongar) မ  ြိုျိုးနယွ်စို၏ ဝပ်ဂ  ် (Whadjuk) လူမ  ြိုျိုးမ  ျိုး  ို အသ အမှတ်ပပြိုအလလျိုးထ ျိုးပါသည်၊  ျွန်ိုပ်တ ို ို့အလိုပ်လိုပ်  ိုငလ်နလသ  နယ်လပမ၏ 

ရ ိုျိုးရ ဓလလို့ဆ ိုငရ်  အိုပ်ခ ြိုပ်သူ  ို အသ အမှတ်ပပြိုအလလျိုးထ ျိုးပပ ျိုး ယခင ်နငှ်ို့ လ ်ရှ  သ ်က  ျိုးဝါက  ျိုးသူမ  ျိုး  ို လလျိုးစ ျိုးပါသည်။ 

Perth  လလျိုးလဆျိုးရ ို (Perth Children’s Hospital)   ို PCH ဟိုလည်ျိုး လခေါ်သည်။ အလရျိုးလပေါ်ဌ န  ို ED ဟိုလည်ျိုး လခေါ်သည်။ 

သင်ို့ လလျိုး၏ လ ိုအပ်လသ  လစ င်ို့လရှ  ်မှု  ို ရရှ လစလရျိုးအတွ  ် ူည လပျိုးရန ်

 ျွန်ိုပ်တ ို ို့ ရှ လနပါသည။် 

 ျွန်ိုပ်တ ို ို့သည် လဆျိုးဝါျိုး ိုသမှုဆ ိုငရ်  သ ို ို့မဟိုတ် စ တ်  နျ်ိုးမ လရျိုးဆ ိုငရ်  အလရျိုးလပေါ်အလပခအလနမ  ျိုးရှ လသ  အသ ် ၁၅ နစှ်နငှ်ို့လအ  ်  လလျိုးမ  ျိုး  ို 

လစ င်ို့လရှ  ်မှုလပျိုးပါသည်။ ၎ငျ်ိုးလစ င်ို့လရှ  ်မှုသည် ဩစလ တျိုးလ န ိုငင် သ ျိုးမ  ျိုး သ ို ို့မဟိုတ် ဩစလ တလ န ိုငင် တွင ်လနထ ိုငသ်ူမ  ျိုးအတွ ် အခမ ို့ပြစ်ပါသည်။ 

 

၎ငျ်ိုးသည် အသ ် 18 နစှ်အထ  သ ်တမ်ျိုးတ ိုျိုးန ိုငသ်ည်၊ ရှ ရငျ်ိုးစွ  လဆျိုးဝါျိုး ိုသမှုဆ ိုငရ် အလပခအလနတစ်ခို ရှ သူဆ ိုလျှင ် PCH တွင ်ပပြိုစိုလစ ငို့လ်ရှ  ်လနရဆ ပြစ်ပပ ျိုး 

အလ ျိုးတူအလပခအလနအတွ ် ED သ ို ို့ လရ  ်ရှ လ န ိုငသ်ည်။ 

 

  

  

သင ်န ျိုးမလည်ပါ  သ ို ို့မဟိုတ်  ျွန်ိုပ်တ ို ို့နငှ်ို့စ  ျိုးလပပ ရန ်သင်ို့  ို ူည လပျိုးန ိုငရ်န ်စ  ျိုးပပနတ်စ်ဦျိုး လတ ငျ်ိုးဆ ိုပါ။ 

ဝနလ်ဆ ငမ်ှုသည် အခမ ို့ပြစ်သည်။ 

လစ ငို့ဆ် ိုငျ်ိုးခ  နမ်  ျိုး 

ပပသရန ်လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးလန  လသ  လနမလ  ငျ်ိုးသူ လလျိုးမ  ျိုးနငှ်ို့အတူ အလရျိုးလပေါ်ဌ နတွင ်အလိုပ်ရှုပ်လနန ိုငပ်ါသည်။ 

လနမလ  ငျ်ိုးအပြစ်ဆ ိုျိုး လလျိုးမ  ျိုး  ို အရငဆ် ိုျိုး   ညို့်ရှုပါသည်။ သင ် လူန တငယ် ဉ်ပြင်ို့ လရ  လ် လျှင ်အစ အစဉ်နငှ်ို့ လစ ငို့ဆ် ိုငျ်ိုးခ  နမ်  ျိုးမှ  

အတတူူပြစ်ပါသည်။ လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးခနျ်ိုးမမ  ျိုးရှ  ြနသ် ျိုးပပငမ်  ျိုးလပေါ်တွင ်လ ရ်ှ  အမ  ျိုးဆ ိုျိုးလစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးခ  န ် ို သင ်စစ်လဆျိုး  ည်ို့ရှုန ိုငပ်ါသည်။ 

သင်ို့ လလျိုး  ို  ျွန်ိုပ်တ ို ို့  ိုသမလပျိုးရလသျိုးမ  ထွ ်ခွ ရန ်အစ အစဉ်ရှ ပါ   ျွန်ိုပ်တ ို ို့  ို လပပ လပျိုးပါ။ 

စက ားပြန ်



အလရျိုးလပေါ်ဌ နမှ  ဘ လတွပြစ်ပ  ်သလ  

  

အလရျိုးလပေါ်လူန မ  ျိုး  ိုပဏ မအ  ပြတ်ပခငျ်ိုး။ 

ဝနထ်မ်ျိုးအလနပြင်ို့ သင်ို့ လလျိုး  ို ဆရ ဝန ် မည်မျှအထ  ပမနပ်မန ်  ည်ို့ရှုရမည်ို့အလ   င်ျိုး ဆ ိုျိုးပြတ်န ိုငရ်န ်အလရျိုးလပေါ် လူန မ  ျိုး  ိုပဏ မအ  ပြတ်ပခငျ်ိုး 

  ူည လပျိုးသည်။ သူတ ို ို့  သင်ို့ လလျိုး  ို စစ်လဆျိုးပပ ျိုး သငို့ ် ို လမျိုးခွနျ်ိုးအခ  ြိုျို့ လမျိုးပမနျ်ိုးန ိုင်သည်။ 

 

အလရျိုးလပေါ်ဌ နသ ို ို့ ဝငလ်ရ  ်ပခငျ်ိုး 

ထ ို ို့လန   ်သငန်ငှ်ို့ သင်ို့ လလျိုးသည် အလရျိုးလပေါ်ဌ နတွငျ်ိုးသ ို ို့ ဝငလ်ရ  ်ပပ ျိုး ပ ိုငျ်ိုး န် ို့ထ ျိုးလသ  အခနျ်ိုးငယ် သ ို ို့မဟိုတ ်လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးခနျ်ိုးမသ ို ို့ 

သွ ျိုးရမည်ပြစ်သည်။ စ လရျိုးတစ်ဦျိုး  သင်ို့  ို လမျိုးခွနျ်ိုးအခ  ြိုျို့ လမျိုးပမနျ်ိုးမည်။ ဆရ ဝနန်ငှ်ို့ မပပသမ  လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးခ  နတ်စ်ခို ရှ န ိုငသ်ည်။ သင်ို့ လလျိုး  

  နျ်ိုးမ လရျိုးပ ိုဆ ိုျိုးလ ၍ သင ်စ တ်ပူမ လျှင ် ျွန်ိုပ်တ ို ို့  ို အသ လပျိုးပါ။ 

လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးလနစဉ် ပြစ်န ိုငလ်ျှင ်လအ  ်ပါလမျိုးခွနျ်ိုးမ  ျိုး၏ အလပြမ  ျိုး  ို စဉ်ျိုးစ ျိုးထ ျိုးလပျိုးပါ။ 

သင ့်ကလ ေးက ဘာလ ကာင ့် ဒလီ ့် 

လ ေးရ ုံသ ုံ ့်  ာရတာ ဲ။ 

• ၎ငျ်ိုးအလ   ငျ်ိုးအရ  ပြစ်လနတ  ဘယ်လလ  ်   ပပ လ ။ ၎ငျ်ိုး  ို ဘ   ပြစ်လစခ ို့တယ်လ ို ို့ သင ်

ထငသ်လ ။ ယခင ် ပြစ်ြူျိုးသလ ျိုး။ 

• သူတ ို ို့မှ န   င ် ို ်ခ လနသလ ျိုး။ 

•  လလျိုး  စ ျိုးလနခ ို့သလ ျိုး/လသ  ်လနခ ို့သလ ျိုး/အ မ်သ သွ ျိုးလနခ ို့သလ ျိုး။ 

• ဒ ပပဿန အတ ွ် အပခ ျိုး  နျ်ိုးမ လရျိုးဆရ ဝနန်ငှ်ို့ ပပသခ ို့ြူျိုးသလ ျိုး။ 

• ED သ ို ို့ လ ရန ်တစ်လယ  ်လယ  ်  သင်ို့  ို လပပ ခ ို့သလ ျိုး။ 

• ED သ ို ို့ မလ မ  စစ်လဆျိုးမှုတစ်ခိုခို သ ို ို့မဟိုတ ်ဓ တ်မှနရ် ို ်ပခငျ်ိုး ပပြိုလိုပ်ခ ို့သလ ျိုး။  

သင ့်ကလ ေး၏ 

လ ေးဝ ေးကုံသမှုမှတ တမ ေးက 

ဘာ ။ဲ 

•  လလျိုး    နျ်ိုးမ လရျိုး ျွမ်ျိုး  ငသ်တူစ်ဦျိုးထ မှ လစ င်ို့လရှ  ်မှု  ို လ ရ်ှ ခ ယူလနသလ ျိုး။ 

(ဤတွင ်စ တ ် နျ်ိုးမ လရျိုးလည်ျိုး ပါဝငသ်ည်) 

•  လလျိုးတွင ်လ ရ်ှ ရှ လနလသ  အပခ ျိုးအလပခအလနမ  ျိုး သ ို ို့မဟိုတ ်န မ  နျ်ိုးမှုမ  ျိုး  ဘ လတွလ ။ 

( လလျိုးငယ်မ  ျိုးအတ ွ်ဆ ိုလျှင ်ဝနထ်မ်ျိုးသည် လမွျိုးြွ ျိုးပခငျ်ိုးအလ   ငျ်ိုး လမျိုးပမနျ်ိုးန ိုငသ်ည်) 

•  လလျိုးတွင ်ယခင ် မည်သည်ို့ အလပခအလနမ  ျိုး၊ န မ  နျ်ိုးမှုမ  ျိုး သ ို ို့မဟိုတ် ခွ စ တ ်ိုသမှုမ  ျိုး 

ရှ ခ ို့ြူျိုးပါသလ ။ 



•  လလျိုး၏    ွယ်လဆျိုးထ ိုျိုးနှ ပခငျ်ိုးမ  ျိုး  လန  ်ဆ ိုျိုးထ ပပ ျိုးပြညို့်စ ိုပြစ်သလ ျိုး။ 

•  ျွန်ိုပ်တ ို ို့ထ  မျှလဝလပျိုးလ ိုလသ  မ သ ျိုးစိုအလပခအလနမှတတ်မ်ျိုးတစ်ခိုခို သ ို ို့မဟိုတ ်န မ  နျ်ိုးမှုတစ်ခိုခို 

ရှ ပါသလ ျိုး။ 

သင ့်ကလ ေးက 

မည သည ့်လ ေးဝ ေးမ ာေးက ုံ 

မလသာက လ သ ။ဲ 

• သင်ို့ လလျိုး  လွနခ် ို့လသ ရ ်အနည်ျိုးငယ်အတငွျ်ိုး မည်သည်ို့လဆျိုးဝါျိုးမ  ျိုး 

(ပဋ ဇ ဝလဆျိုးမ  ျိုးအပါအဝင)်   ို လသ  ်လနခ ို့ပါသလ ။ 

• လဆျိုးဝါျိုးအမည်နငှ်ို့ တစ်ခါလသ  ် လဆျိုးပမ ဏ  ဘ လ ၊ သင်ို့ လလျိုး  ၎ငျ်ိုးလဆျိုး  ို မည်မျှအထ  

မ   ခဏ လသ လနရသလ ။ 

• မည်သည်ို့ ပြည်ို့စွ ်စ ျိုးလဆျိုးဝါျိုးမ  ျိုး၊ ဗ တ မငမ်  ျိုး၊ သ ို ို့မဟိုတ ်လဆျိုးြ ်ဝငပ်စစည်ျိုးမ  ျိုး  ို 

သင်ို့ လလျိုး  ယလန ို့ လသ  ်ခ ို့ပါလ ၊ သ ို ို့မဟိုတ ်ပ ိုမှန ်မှ ဝ ပါသလ ။ 

• သင်ို့ လလျိုး  လဆျိုးဝါျိုးတစ်မ  ြိုျိုးမ  ြိုျိုး လသ  ရ်ပခငျ်ိုး  ို လတတ်လလ   ရပ်တန် ို့ခ ို့ပါသလ ျိုး။ 

သင ့်ကလ ေးတငွ  

မည သည ့်ဓာတ မတည ့်မှုမ ာေး 

ရှ ပ သ ။ဲ 

• ၎ငျ်ိုးတွင ်အစ ျိုးအစ ၊ လဆျိုးဝါျိုး၊ ဆူျိုးစူျိုးပခငျ်ိုး/ပ  ျိုးတိုပ်ပခငျ်ိုးမ  ျိုးနငှ်ို့ ရ ဘ လစျိုး သ ို ို့မဟိုတ် 

လဆျိုးပတတ် ျိုးမ  ျိုး  ို့သ ို ို့ ပစစည်ျိုးမ  ျိုး (၎ငျ်ိုးတ ို ို့  ို အတည်ပပြိုန ိုငသ်ည် သ ို ို့မဟိုတ် သ သယရှ န ိုငသ်ည်) 

အလပေါ် တ ို ို့ပပနမ်ှုမ  ျိုး ပါဝငသ်ည်။ 

ကျွန ုံပ တ ုံ ့် သ သင ့်သည ဟုံ 

သင ထင လသာ 

အခခာေးအရာတစ ခုံခုံမ ာေး 

ရှ ပ သ ာေး။ 

• သင်ို့ လလျိုး  လဆျိုး ိုသလစ င်ို့လရှ  မ်ှု သ ို ို့မဟိုတ ်လဆျိုး ိုသမှုနငှ်ို့ပတ်သ ၍် 

စ တ်ဒဏရ် တစ်ခိုခို  ို ခ စ ျိုးြူျိုးပါသလ ျိုး။ 

• သင ်သ ို ို့မဟိုတ ်သင်ို့ လလျိုးတွင ်ယဉ်လ  ျိုးမှု၊ လူမှုလရျိုး၊ ဘ သ စ  ျိုး၊ မ သ ျိုးစို သ ို ို့မဟိုတ ်

အမူအ  င်ို့ဆ ိုငရ်  လ ိုအပ်ခ  တ်စ်ခိုခို ရှ ပါသလ ျိုး။ 

• သင်ို့ လလျိုး  စ ျိုးစရ တစ်ခိုခို သ ို ို့မဟိုတ ်လသ  ်စရ တစ်ခိုခို  ို မည်သည်ို့အခ  နတ်ွင ်လန  ်ဆ ိုျိုး 

စ ျိုးလသ  ်ခ ို့ပါသလ ။ 

 

 

 

သနူ ပပြို သ ို ို့မဟိုတ် ဆရ ဝန ်   ညို့ရ်ှုလပျိုးပခငျ်ိုး 

သူတ ို ို့သည ်လမျိုးခွနျ်ိုးမ  ျိုးလမျိုးမည်ပြစ်ပပ ျိုး လွ မှ ျိုးလနသည်ို့အရ အလ   ငျ်ိုး န ျိုးလည်န ိုငရ်န ်သင်ို့ လလျိုးအ ျိုး စစ်လဆျိုးမည်ပြစ်သည်။ 

သငသ်ည် သင်ို့ လလျိုး ွယ်ရ တွင ်ဆရ ဝနန်ငှ်ို့စ  ျိုးလပပ ဆ ိုန ိုငရ်န ်လတ ငျ်ိုးဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 

ဆ ်လ   ်သ ် လလျိုးသည် မ ဘ ွယ်ရ တွင ်ဆရ ဝန/်သူန ပပြိုနငှ်ို့စ  ျိုးလပပ ဆ ိုန ိုငရ်န ်လတ ငျ်ိုးဆ ိုန ိုငသ်ည်။ 



 

သင၏် သူန ပပြို သ ို ို့မဟိုတ် ဆရ ဝနန်ငှ်ို့ စ  ျိုးလပပ ဆ ိုပါ 

ဆရ ဝန ်သ ို ို့မဟိုတ် သူန ပပြိုသည် လွ မှ ျိုးလနသည်ို့အရ အလ   ငျ်ိုးနငှ်ို့ သင်ို့ လလျိုး၏လ ိုအပ်ခ  ်မ  ျိုးအလ   ငျ်ိုး 

ရှငျ်ိုးပပမည်ပြစ်သည်။ 

 ျွန်ိုပ်တ ို ို့  ို လမျိုးခွနျ်ိုးမ  ျိုးအခ  နမ်လရွျိုး လမျိုးပမနျ်ိုးပါ။ 

 

စမ်ျိုးသပ်စစ်လဆျိုးမှုမ  ျိုးနငှ်ို့  ိုသမှုမ  ျိုး 

လွ မှ ျိုးလနသည်ို့အရ   ို ရှ လြွန ိုငရ်န ်သင်ို့ လလျိုးသည် လသွျိုးစစ်လဆျိုးမှု၊ ဓ တ်မှန ်၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပခ ျိုးစမ်ျိုးသပ်မှုအခ  ြို ျို့  ို 

လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည်။  လလျိုးသည် ED တွင ်ရှ လနစဉ်  ိုသမှု  ို လည်ျိုး ခ ယူရန ိုငပ်ါသည်။ သငသ်ည် 

စမ်ျိုးသပ်စစ်လဆျိုးမှုရလဒမ်  ျိုးအတွ ် သ ို ို့မဟိုတ်  ိုသမှုအလပေါ် သင်ို့ လလျိုး၏ တ ို ို့ပပနပ် ိုအလ   ငျ်ိုး သ ပမငန် ိုငရ်နအ်တွ ် 

လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးရန ိုငပ်ါသည်။  

 

အ မ်ပပနပ်ခငျ်ိုး သ ို ို့မဟိုတ် လဆျိုးရ ိုတ ်ခွင်ို့ပပြိုပခငျ်ိုး 

သင်ို့ လလျိုး၏ အလပခအလနအလပေါ်မူတည်၍ သငသ်ည် အ မ်ပပနန် ိုငပ်ါသည်၊ သင်ို့ လလျိုး  ို ဆရ ဝန ် လလို့လ လစ င်ို့  ညို့်န ိုငရ်န ်

      လနရန ိုငပ်ါသည်၊ သ ို ို့မဟိုတ် လဆျိုးရ ိုတ ်ရန ိုငပ်ါသည်။ 



အ မ်ပပနပ်ခငျ်ိုး 

သင်ို့ လလျိုးသည ်အ မ်ပပနရ်န ်အဆငသ်င်ို့ပြစ်လနလသ အခါ ဆရ ဝန ်သ ို ို့မဟိုတ် သူန ပပြိုသည် သင်ို့ လလျိုးအတွ ် 

လစ င်ို့လရှ  ်မှုလပျိုးရန ်သငလ်ိုပ်လပျိုးရမည်ို့အရ မ  ျိုးနငှ်ို့ပတ်သ ်၍ သတငျ်ိုးအခ  ်အလ ်အခ  ြိုျို့  ို သင်ို့အ ျိုး လပျိုးမည်ပြစ်သည်၊ 

၎ငျ်ိုးတ ို ို့တွင ်သင်ို့ လလျိုး၏အလပခအလနဆ ိုငရ်  သတငျ်ိုးအခ  ်အလ ်စ ရွ ်တစ်ရွ ်နငှ်ို့ သင၏် လဒသတွငျ်ိုးဆရ ဝနအ်တွ ် 

စ တစ်လစ င ်ပါဝငန် ိုငပ်ါသည်။ သင ်သ ို ို့မဟိုတ် သင်ို့ လလျိုး  လဆျိုး ိုသမှုလ ်မှတ် လ ိုအပ်ပါ  သင ်မထွ ်ခွ မ  ဆရ ဝန ်

သ ို ို့မဟိုတ် သူန ပပြို  ို လပပ လပျိုးပါ။ သင်ို့တွင ်ရှ လ န ိုငမ်ည်ို့ မည်သည်ို့လမျိုးခွနျ်ိုးမ  ျိုး  ိုမဆ ို  ျွန်ိုပ်တ ို ို့ထ  လမျိုးပမနျ်ိုးပါ။  

သင ်အ မ်တွငရ်ှ လနလသ အခါ သင်ို့အ ျိုး ဆရ ဝန ်လပျိုးထ ျိုးလသ  မည်သည်ို့လမ်ျိုးညွှနခ်  ်မ  ျိုး  ိုမဆ ို လ ို ်န လပျိုးပါ။ 

သင်ို့ လလျိုး  ပ ိုလ  ငျ်ိုးမလ ဘူျိုးဟို သင ်စ ိုျိုးရ မ်မ လျှင ်သငသ်ည်- 

• သင၏် လဒသတွငျ်ိုးဆရ ဝနန်ငှ်ို့ ပပသန ိုငသ်ည် 

•   နျ်ိုးမ လရျိုးလမ်ျိုးညွှန ်1800 022 222ထ  ြိုနျ်ိုးလခေါ်ဆ ိုန ိုငသ်ည် 

•  GP Urgent Care Clinicတွင ်ပပသန ိုငသ်ည် 

• အလရျိုးလပေါ် ပြစ်လျှင ်လူန တငယ် ဉ်လခေါ်ရန ်000ထ  ြိုနျ်ိုးလခေါ်ဆ ိုပါ သ ို ို့မဟိုတ် အလရျိုးလပေါ်ဌ နသ ို ို့ ပပနလ် ပါ 

လဆျိုးရ ိုတ ်ခွင်ို့ပပြိုပခငျ်ိုး 

အလရျိုးလပေါ်အြွ ျို့ သ ို ို့မဟိုတ် အထူျိုး ိုဆရ ဝနတ်စ်ဦျိုး၏ လ ်လအ  ်တငွ ်ထပ်လဆ ငျ်ိုး စမ်ျိုးသပ်စစ်လဆျိုးမှုမ  ျိုး နငှ်ို့/သ ို ို့မဟိုတ်  ိုသမှု 

ခ ယူန ိုငရ်နအ်တွ ် သင်ို့ လလျိုး  ို လဆျိုးရ ိုတ ်ခွင်ို့ပပြိုန ိုငသ်ည်။  ျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ရည်မှနျ်ိုးခ  ်မှ  သင်ို့အ မ်နငှ်ို့ ပ ိုမ ိုန ျိုး ပ်စွ  

လစ င်ို့လရှ  ်မှုလပျိုးန ိုငရ်န ်ပြစ်ပါသည်၊ ထ ို ို့လ   င်ို့  ိုသမှုခ ယူန ိုငရ်နအ်တွ ်  ျွန်ိုပ်တ ို ို့သည ်သင်ို့ လလျိုး  ို 

သင၏်လဒသတွငျ်ိုးလဆျိုးရ ိုရှ   လလျိုးလူန လဆ ငသ် ို ို့ လွှ လပပ ငျ်ိုးလပျိုးန ိုငပ်ါသည်၊ သ ို ို့မဟိုတ် အ မ်တွင ်လဆျိုးရ ိုအပြစ်ထ ျိုးပပ ျိုး (HiTH) 

သင်ို့ လလျိုး  ို လစ င်ို့လရှ  ်မှုလပျိုးန ိုငရ်နန်ငှ်ို့ စစ်လဆျိုးန ိုငရ်န ်သူန ပပြိုမ  ျိုး  ို လ   ည်ို့လစန ိုငပ်ါသည်။ 

သငသ်ည် Perth  လလျိုးလဆျိုးရ ိုတွင ်လနရန ်လ ိုအပ်လျှင ်သင်ို့  ို  ျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ အလရျိုးလပေါ်လရတ ိုလနထ ိုငလ်ရျိုးယူနစ် (ESSU) သ ို ို့ 

သ ို ို့မဟိုတ် လဆျိုးရ ိုလူန လဆ ငတ်စ်ခိုသ ို ို့ လရွှျို့လပပ ငျ်ိုးထ ျိုးန ိုငပ်ါသည်။ 

 

သင်ို့ လလျိုး  ို ESSU သ ို ို့ တ ်ခွင်ို့ပပြိုလပျိုးလ ို ်လျှင ်သူသည် အလရျိုးလပေါ်အြွ ျို့၏ လစ င်ို့လရ ှ ်မှုလအ  ်တွငသ်  

ဆ ်လ ်ရှ လနမည်ပြစ်သည်။ သင်ို့ လလျိုးသည် ထပ်လဆ ငျ်ိုး  ိုသမှု သ ို ို့မဟိုတ် ခွ စ တ်မှု  ို လ ိုအပ်လျှင ်သူ ို့  ို 

လဆျိုးရ ိုလူန လဆ ငတ်စ်ခိုဆ သ ို ို့ တ ်ခွင်ို့ပပြိုမည်ပြစ်သည်။ 

သင၏်   နျ်ိုးမ လရျိုးလစ င်ို့လရှ  ်မှုအြွ ျို့ နငှ်ို့ လတွျို့ဆ ိုပါ 

သင်ို့ လလျိုး  ို  ူည လစ င်ို့လရှ  ်လပျိုးသူမ  ျိုးစွ  ရှ ပါသည်။ 
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ED အတွငျ်ိုး လစ င်ို့လရှ  ်မှုလပျိုးရန ် ူည လပျိုးမည်ို့ အပတ်စဉ်ရ ိုျိုးြွင်ို့ရ ်အမ  ျိုးစိုတွင ်ရရှ န ိုငလ်သ  လရှျိုးတ ိုငျ်ိုးရငျ်ိုးသ ျိုး 

  နျ်ိုးမ လရျိုးဝနထ်မ်ျိုး  ရှ ပါသည်။ သူတ ို ို့  ို သင ်လတွျို့ ပမငလ် ိုလျှင ်လမျိုးပမနျ်ိုးလပျိုးပါ။ 

 

 

 

သင၏်ကုသရ ေးအဖ  ွဲ့ 

သနူာပ ြု သနူာပ ြု 

ည ှိန ှိငေ်းရ ေးမ ေး 

ဆ ာဝန် ဝါ င  ်ဆ ာဝန် 

ရေတနာ ဝန်ထမ်ေး ောရ ေး လူနာ 

    ှိုေးကူညီရ ေး 

သင၏်   ှိုေးကူညီရ ေးအဖ  ွဲ့ 



သင်ို့ လလျိုး  န   င ် ို ်ခ လနသည်ဟို 

သငထ်ငလ်ျှင ်

သင်ို့ လလျိုး  ို   ညို့်ရှုခွင်ို့ရမည်ို့၊ သင်ို့လတ ်လသ  အ  ို ်အခ လပ   ်လဆျိုး စ စဉ်လပျိုးမည်ို့ သူန ပပြိုတစ်ဦျိုးနငှ်ို့ စ  ျိုးလပပ ပါ။ 

သင်ို့ လလျိုး   နျ်ိုးမ လရျိုးပ ိုဆ ိုျိုးလ လနလ   ငျ်ိုး သင ်

စ ိုျိုးရ မ်ပါသလ ျိုး။  ျွန်ိုပ်တ ို ို့ သ ရနလ် ိုအပ်ပါသည ်

သင်ို့ လလျိုးသည ်ပ ို၍လနမလ  ငျ်ိုးပြစ်လ ပ ိုလပေါ်လျှင ်သ ို ို့မဟိုတ် မူမမှနစွ် ပပြိုမူလနလျှင ် ျွန်ိုပ်တ ို ို့  ို ခ  ်ခ ငျ်ိုး လပပ ပါ။ 

သင်ို့ လလျိုးအလ   ငျ်ိုး သင ်အသ ဆ ိုျိုးပါ။  ျွန်ိုပ်တ ို ို့  သင်ို့စ  ျိုး  ို န ျိုးလထ ငလ်ပျိုးမည်ပြစ်သည်။ 

 

 

သင၏် အဂဂလ ပ်ဘ သ စ  ျိုး  အ န် ို့အသတ်ရှ လနလျှင ်'အလရျိုးလပေါ်လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးခနျ်ိုးမ' သ ို ို့မဟိုတ် သင၏် အခနျ်ိုးန ပါတ်  ို လပပ ပါ။ 

သင် ကရလေး၏အရပြေအရန အရပ ာငေ်းအလ ကှို 

ေှိတ ူ်ရန ါသလာေး။ ကျွန် ်ုတှို  ကှို ရပ ာပ  ါ။ 

ေှိတ ူ်ရနဆ လာေး။ ဝါ င  ်ဝန်ထမ်ေးအဖ  ွဲ့ဝငတ်ေ်ဦေးနငှ်  

ေကာေးရပ ာ ါ။ 

သင၏်ေှိုေး ှိမ် ူ န်မ သည် အရ ေးတကကီေးပဖေ်ရန ါက 

၆၄၅၆၀၃၃၇ သှို   ဖုန်ေးရြေေါ်ဆှို ါ 

အဆင်  

1 

အဆင်  

2 

အဆင်  

3 



တညလ်နရ မ  ျိုး... 

အ မ်သ မ  ျိုး 

• အသ ိုျိုးပပြိုန ိုငလ်သ  အ မ်သ တစ်လ ိုျိုးသည် ED အတွငျ်ိုး ဝငလ်ပါ ်၏ ဘယ်ဘ ်တွင ်တည်ရှ သည် 

• ED ၏ လန  ်ဘ ်ဆ တွင၊် Pod C လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးခနျ်ိုးမလဘျိုး ပ်လ  ်၊ လြ  ်ရည်ဘ ျိုးလန  ်တငွ ်

လမ်ျိုးညွှနဆ် ိုငျ်ိုးဘိုတ်အတ ိုငျ်ိုး လ ို ်န လပျိုးပါ သ ို ို့မဟိုတ် သင ် မလသခ  လျှင ်ဝနထ်မ်ျိုး  ို လမျိုးပါ။ 

 လလျိုးထ နျ်ိုးပခငျ်ိုးအခနျ်ိုး 

• အဝတ်လ စ ျိုးပွ တစ်လ ိုျိုးသည် ED အတွငျ်ိုး၊ အသ ိုျိုးပပြိုန ိုငလ်သ  အ မ်သ လဘျိုး ပ်လ  ်၊ ခနျ်ိုးဆ ျိုးအပပ လန  ်တွင ်

တည်ရှ သည် 

• ဒိုတ ယလပမ  ် အဝတ်လ စ ျိုးပွ တစ်လ ိုျိုးသည် Pod C အန ျိုးရှ  သန် ို့စငခ်နျ်ိုးမ  ျိုးအန ် တစ်ခိုထ တွင ်ရှ သည် 

လသ  ်စရ  လရပ ို ်လခါငျ်ိုးမ  ျိုး 

Pod C လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးဧရ ယ အန ျိုးရှ  လြ  ်ရည်တညရ်ှ ရ တငွ ်လရ ရန ိုငပ်ါသည်။ 

အစ ျိုးအစ နငှ်ို့ လသ  ်စရ  

• အခမ ို့ လ ်ြ ်ရည်နငှ်ို့ လ  ်ြ အလထ  ်အပ ို့မ  ျိုးသည် ED အတွငျ်ိုး Pod C လစ င်ို့ဆ ိုငျ်ိုးဧရ ယ အန ျိုးရှ  

လြ  ်ရည်တညရ်ှ ရ တငွ ်တည်ရှ ပါသည် 

• အဆ လပပမိုန် ို့မ  ျိုးနငှ်ို့ လသ  ်စရ မ  ျိုး လရ ငျ်ိုးခ လပျိုးသည်ို့ လငအွလ  ထည်ို့၍ ဝယ်ယူရလသ စ ်မ  ျိုးသည် ED 

အပပငဘ် ် အစ မ်ျိုးလရ ငဓ် တ်လလှ  ျိုးမ  ျိုးအန ျိုးတွင ်တည်ရှ သည် 

• Little Lion Cafe သည် လပမည ထပ်ရှ  ပငမ်ဝငလ်ပါ ်အန ျိုးတွင ်ရှ သည် 

• The Food Hall သည် လယ်ဗယ် 1 တွင ်တညရ်ှ သည်၊ ပနျ်ိုးလရ ငဓ် တ်လလှ  ျိုးမှတစ်ဆင်ို့ သ ို ို့မဟိုတ် လပမည ထပ်ရှ  Little 

Lion Cafe အပပငဘ် ် လလှ  ျိုးမှတစ်ဆင်ို့ လရ  ရ်ှ န ိုငသ်ည ်

•   ိုနမ်   ျိုးစ ိုဆ ိုငင်ယ်တစ်ခို၊ Xpress Zone၊ သည် QEII အလွှ လပါငျ်ိုးစ ိုယ ဥ်ရပ်စခနျ်ိုး၏ လပမည ထပ်တွင ်တည်ရှ ပပ ျိုး 

တနလဂ လန ို့မှ စလနလန ို့အတွငျ်ိုး မန ် 7 န ရ မ ှည 8 န ရ အထ  ြငွ်ို့ပါသည်။  

 

https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities/Food-and-retail
https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Amenities-and-facilities


အမ  ျိုးသ ိုျိုးက  ြိုျိုးြိုနျ်ိုးမ  ျိုး 

ED ၏ အပပငဘ် ်၊ ED နငှ်ို့ လဆျိုးရ ို  ို ဆ ်သွယ်ထ ျိုးလသ  စင်္ ြံလမ်ျိုးတွင ်တည်ရှ ပါသည် 

ATM 

ED ၏ အပပငဘ် ်၊ ED နငှ်ို့ လဆျိုးရ ို  ို ဆ ်သွယ်ထ ျိုးလသ  စင်္ ြံလမ်ျိုးတွင ်တည်ရှ ပါသည် 

လဘျိုး ငျ်ိုးမှုနငှ်ို့ လ ိုပခ ြိုမှု 

သင၏် လဘျိုး ငျ်ိုးမှုနငှ်ို့ လ ိုပခ ြိုမှုသည်  ျွန်ိုပ်တ ို ို့အတွ ် အထူျိုးအလရျိုးက  ျိုးလသ အရ  ပြစ်သည်။ သငစ် ိုျိုးရ မ်မ လသ  သ ို ို့မဟိုတ် သငန်ငှ်ို့ 

သင်ို့ လလျိုးအလပေါ် သ ်လရ  ်လ န ိုငလ်သ  အမူအ  င်ို့တစ်ခိုခို  ို ပမငလ်တွျို့ရလျှင ်ဝနထ်မ်ျိုးအြွ ျို့ဝငတ်စ်ဦျိုး သ ို ို့မဟိုတ် PCH 

လ ိုပခ ြိုလရျိုး 6457 1399 ထ  ခ  ်ခ ငျ်ိုး ဆ ်သွယ်ပါ။ 

ြ နှ ပ်လစ ်  ျိုးမှုအလပေါ် လ ိုျိုးဝသညျ်ိုးမခ ပခငျ်ိုး 

လူတ ိုငျ်ိုး၏လဘျိုး ငျ်ိုးမှု  ို လသခ  လစရန ် ျွန်ိုပ်တ ို ို့သည် ြ နှ ပ်လစ ်  ျိုးမှုနငှ်ို့ ရနလ် ိုအဓမမပပြိုမှုအလပေါ် လ ိုျိုးဝသည်ျိုးမခ ပခငျ်ိုးမူဝါဒ  ို 

  ိုငစွ် ထ ျိုးသည်။  

  ိုယ်အ ျိုးပြင်ို့ သ ို ို့မဟိုတ် နှုတ်အ ျိုးပြင်ို့ ြ နှ ပ်လစ ်  ျိုးသူ သ ို ို့မဟိုတ ်ရနလ် ိုအဓမမပပြိုသူ မည်သူ ို့  ိုမဆ ို 

ခ  ်ခ ငျ်ိုးထွ ်သွ ျိုးခ ိုငျ်ိုးမည်ပြစ်ပပ ျိုး လ ိုအပ်လျှင ်လ ိုပခ ြိုလရျိုး  ို လခေါ်မည်ပြစ်သည်။  

ဓ တ်ပ ိုမ  ျိုး သ ို ို့မဟိုတ် ဗ ဒ ယ ိုမ  ျိုး ရ ို ်ပခငျ်ိုး 

 ျွန်ိုပ်တ ို ို့၏  လူန မ  ျိုး၊ မ သ ျိုးစိုမ  ျိုး၊ လစ င်ို့လရှ  ်မှုလပျိုးသူမ  ျိုးနငှ်ို့ ဝနထ်မ်ျိုးမ  ျိုး၏    ိုယ်လရျိုးလ ိုပခ ြိုမှုနငှ်ို့ ယ ို  ည်စ တ်ခ ရမှုအတွ ် 

PCH တွင ်ရှ လနစဉ်အတွငျ်ိုး ဓ တ်ပ ိုမ  ျိုး သ ို ို့မဟိုတ် ဗ ဒ ယ ိုမ  ျိုး မရ ို ်ပါနငှ်ို့။  

ခ  ျိုးမွမ်ျိုးပခငျ်ိုးမ  ျိုးနငှ်ို့ တ ိုင ်  ျိုးခ  ်မ  ျိုး 

အလ  ငျ်ိုးနငှ်ို့ အဆ ိုျိုး နစ်ှခိုစလ ိုျိုးပါလသ  သင၏် တ ို ို့ပပနအ်   ပပြိုခ  ်သည ်သငန်ငှ်ို့ သင်ို့ လလျိုး  ို ပ ိုလ  ငျ်ိုးလသ ဝနလ်ဆ ငမ်ှု 

လထ  ်ပ ို့လပျိုးန ိုငရ်န ် ူည လပျိုးပါသည်။ 

 

သင ်ED သ ို ို့ လ လရ  ်ပပ ျိုးသည်ို့လန  ် သင၏်တ ို ို့ပပနအ်   ပပြိုခ  ်  ို လတ ငျ်ိုးဆ ိုရန ်MyVisit စစ်တမ်ျိုးမှတစ်ဆင်ို့ သင်ို့ထ  

စ တ ိုလပျိုးပ ို ို့မည်ပြစ်သည်။ သင၏်အလတွျို့အ   ြိုအလ   ငျ်ိုး  ျွန်ိုပ်တ ို ို့ သ န ိုငလ်စရန ်၎ငျ်ိုးစစ်တမ်ျိုးတ ို  ို 

file:///C:/Users/he213468/Downloads/Multilingual_Translation_of_Website_Content_output/Multilingual_Translation_of_Website_Content/ဖုန်း-64571399


ပပ ျိုးလပမ  ်လအ ငလ်ပြဆ ိုလပျိုးပါ။  ျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ဝဘဆ် ို ်မှတစ်ဆင်ို့လည်ျိုး ခ  ျိုးမွမ်ျိုးပခငျ်ိုး သ ို ို့မဟိုတ် တ ိုင ်  ျိုးခ  ်   ို 

ခ နထ် ျိုးခ ို့န ိုငပ်ါသည်။ 

 

https://pch.health.wa.gov.au/For-patients-and-visitors/Compliments-and-complaints

