Karen Welcome to PCH ED

တူ ူၢ်လိ ူၢ်မ ူၢ်ဘ ူၢ်နၤဆူဖ ၢးသူၢ်ဖိသ ူၢ်တ ူၢ်ဆါဟ ူၢ်ဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူအ၀ဲၤၤ
က ိၤန ူၢ်လၤ
ပအိ ူၢ်၀ဲၤဒ ူၢ်ဖအၤလ တ ူၢ်ကမၤစ ၤနဖိမၤန ူၢ်တ ူၢ်က ူၢ်ထကဟကယ ူၢ် လ အ၀ဲၤသ ူၢ်လိ ူၢ်ဘ ူၢ်၀ဲၤဒ ူၢ်န ူၢ်လၤ.
ပက ူၢ်ထကဟကယ ူၢ်၀ဲၤဒ ူၢ်ဖိသ ူၢ်အသၢးအိ ူၢ် ၁၅ န ူၢ်မတမ ူၢ်ဆူအဖလ ူၢ်လ အအိ ဒ
ူၢ် ၢးတ ူၢ်ဆူၢးတ ူၢ်ဆါမတမ ူၢ်န ူၢ်သၢးအ တ ူၢ်အိ ဆ
ူၢ် ူ ူၢ်အိ ူၢ်ခ ျ့အဂ ူၢ်ဂ ူၢ်
အူတ ူၢ်အိ ူၢ်သၢးတဖ ူၢ်န ူၢ်လၤ. တ ူၢ်ဟ ူၢ်ကလအၤဆူပၤအၢးစတတလယါဖိမတမ ူၢ်ပၤလ ူၢ်အိ ူၢ် လ ူၢ်ဆိၢးဖိတဖ အ
ူၢ် ဂ ူၢ်န ူၢ်လၤ.
ဖ ၢးသူၢ်ဖိသ ူၢ်တ ူၢ်ဆါဟ ူၢ်န ူၢ်တ ူၢ်ကိၢးအၤလ PCH န ူၢ်လၤ. ဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူအ၀ဲၤၤက ိၤန တ
ူၢ်
ူၢ်ကိၢးအမၤလ ED လၤ.

ပှၤကတှၤက ျိးထံတ ၢ်အတ ၢ်မှၤစ ှၤအတ ၢ်ဖံ ျိးတ ၢ်မှၤ
ဃန ူၢ်ပၤကတိၤက ိၢးထတ ူၢ်တဂၤဖနမ ူၢ်တန ူၢ်ပ ူၢ်မတမ ူၢ်လ တ ူၢ်ကမၤစ ၤနၤလ နကကတိၤတ ူၢ်ဒၢးပၤအဂ ူၢ်တက ူၢ်.
တ ူၢ်မၤစ ၤအတ ူၢ်ဖၢးတ ူၢ်မၤန ူၢ်တ ူၢ်ဟ ူၢ်ကလအၤလၤ.

တ ၢ်အ ၢ်ချိးအဆ ကတ ၢ်တဖ ၢ်
ဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူအ၀ဲၤၤက ၤိ န ူၢ်အတ ူၢ်မၤအါ၀ဲၤဒ ူၢ်သမ ူၢ်လ ဖိသ ူၢ်လ အဆူၢးဆါအါအါဂ ူၢ်ဂ ူၢ်ခိၢးတ ူၢ်လ တ ူၢ်ကထ ူၢ်အၤန ူၢ်လၤ. ဖိသ ူၢ်လ အဆူၢးဆါနၢးက တ ူၢ်
တဖ ူၢ်တ ူၢ်ထ အ
ူၢ် ၤလ ညါလၤ.တ ူၢ်ဖၢးမၤတ ူၢ်အက ူၢ်အဂၤဒၢးတ ူၢ်ခိၢးတ ူၢ်အဆ ကတ ူၢ်တဖ ူၢ်န ူၢ်ကတ ူၢ်တမၤဃဖနမ ူၢ်ဟတၤတ ူၢ်ဆါဟ ူၢ်ဒၢးသိလ ူၢ်တ ူၢ်
ပၤဆါအခါန ူၢ်လၤ.
၀ဲၤသၢးစူၤတဘ ူၢ်ပၤဖနမ ူၢ်က ၤလ နကကၤတခ ၢးနကူစါဘ ူၢ်နဖိအခါ န ူၢ်တက ူၢ်.

ဖဲ ဂ ၢ်ဂ ၢ်အူအ၀ဲၤဲှၤက ှၤအပူှၤတ ၢ်မနှၤကဲထ ၢ်အသျိးလဲ ၢ်
တ ၢ်ပ ပ
ၢ် န ၢ်တ ၢ်ဆူျိးဆါအပတ ၢ်
တ ူၢ်ပ ူၢ်ပန ူၢ်တ ူၢ်ဆူၢးဆါအပတ ူၢ်မၤစ ၤပၤမၤတ ူၢ်ဖိလ အကဆ တ ူၢ်မ ူၢ်နဖိအၤကလိ ူၢ်ထ ူၢ်လိ ူၢ်အသၢးဒၢးကသ ူၢ်သရ ူၢ်လ အခ ထ
ျ့
လ ူၢ်န ူၢ်လၤ. အ၀ဲၤသ ူၢ်ကသမသမိၢးနဖိဒၢးသက ူၢ်နၤဒၢးတ ူၢ်သက ူၢ်တနၤလၤ.
အ ၢ်ချိးလ တ ၢ်ကထံ ၢ်ဘ ၢ်ကသံ သ
ၢ် ရ ၢ်
နကလၤန ူၢ်လၤဆူဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူ၀ဲၤၤက ိၤအပူၤလ တ ူၢ်ကခိၢး၀ဲၤဒ ူၢ်လ သရ ူၢ်,မ ူၢ်က ူၢ်ပၤဆါမတမ ူၢ်ကသ ူၢ်သရ ူၢ်တဂၤကထ ူၢ်၀ဲၤဒ ူၢ်နဖိ
န ူၢ်လၤ. စရတဂၤကသက ူၢ်နၤဒၢးတ ူၢ်သက ူၢ်တနၤဖနခိၢးတ ူၢ်အခါလၤ.
ဘ တ
ၢ်
ၢ်
ၢ် ရ တ
ၢ် ဂှၤ
ၢ်ထံ ၢ်အှၤခဖ သရ ,ၢ် မ က
ၢ်ပှၤဆါမတမ ၢ်ကသံ သ
အ၀ဲၤသ ူၢ်ကသက ူၢ်တ ူၢ်သက ူၢ်တဖ ူၢ်ဒၢးသမသမိၢးနဖိလ တ ူၢ်ကမၤစ ၤန ူၢ်ပ ူၢ်တ ူၢ်တဘ ူၢ်လ ူၢ်ဘ ူၢ်စၢးန ူၢ်လၤ.

ကတှၤတ ၢ်ဒျိးနသရ ,ၢ် မ က
ၢ်
ၢ် ရ ၢ်
ၢ်ပှၤဆါမတမ ၢ်ကသံ သ
ကသ ူၢ်သရ ူၢ်မတမ ူၢ်သရ ူၢ်,မ ူၢ်က ူၢ်ပၤဆါတဂၤကရပၢးတ ူၢ်တဘ ူၢ်လ ူၢ်ဘ ူၢ်စၢးဒၢးတ ူၢ်လ နဖိလိ ဘ
ူၢ်
ူၢ်အၤမ ူၢ်မနၤလ ူၢ်န ူၢ်လၤ.
သက ူၢ်ပၤဒၢးတ ူၢ်သက ူၢ်တမၤလ ူၢ်လ ူၢ်လ ူၢ်တ ူၢ်ဆ ကတ ူၢ်တခါဂၤတခါဂၤန ူၢ်တက ူၢ်.

တ ၢ်မှၤက ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်ကူစါယါဘ ါ
နဖိအၤဘ ူၢ်တဘ ူၢ်ကလိ ူၢ်ဘ ူၢ်သ ူၢ်အတ ူၢ်မၤက ူၢ်,အၢးစရမတမ ူၢ်တ ူၢ်မၤက ူၢ်လ အဂၤတဖ ူၢ်လ တ ူၢ်ကဃသ ူၢ်ညါအါထ ူၢ်တ ူၢ်လ
အတဘ ူၢ်လ ူၢ်ဘ ူၢ်စၢးမ ူၢ်မနၤလ ူၢ်န ူၢ်လၤ.အ၀ဲၤသ ူၢ်ဘ ူၢ်တဘ ူၢ်ကဒိၢးန ူၢ်စ ူၢ်ကၢးတ ူၢ်ကူစါယါဘ ါဖအိ ူၢ်လ EDအခါလၤ .
ဘ ူၢ်တဘ ူၢ်ကလိ ူၢ်အိ ူၢ်ခၢးိ တ ူၢ်ဖတ ူၢ်ဆ ကတ ူၢ်တခါအၤအကတ ူၢ်န ူၢ်လၤ .
အ ၢ်ချိးလ တ ၢ်ကဟျိးထ မ
ၢ် တမ ၢ်မှၤန ၢ်အါထ တ
ၢ်
ၢ်ကူစါယါဘ ါ
နကသ ူၢ်သရ ူၢ်ဘ ူၢ်တဘ ူၢ်ကလိ ူၢ်က ူၢ်ဟ ူၢ်နဖိလ တ ူၢ်ကမၤလၤတ ူၢ်အတ ူၢ်အိ သ
ူၢ် ၢးသတနၢးထ မ
ူၢ် တမ ူၢ်လ တ ူၢ်ကထ ူၢ်န ူၢ်အ၀ဲၤသ ူၢ်
အတ ူၢ်ခဆ လ တ ူၢ်ကူစါယါဘ ါအဂ ူၢ်န ူၢ်လၤ.နကဒိၢးန ူၢ်ဘ ူၢ်တ ူၢ်န ူၢ်လၤတခါလ ူၢ်လ ူၢ်တခ ၢးနကၤ၀ဲၤဒ ူၢ်အခါန ူၢ်လၤ.
ဖနဖိကလိ ူၢ်အိ ူၢ်တ ူၢ်လ တ ူၢ်က ူၢ်ထကဟကယ ဆ
ူၢ် ည
ူ ါအဂ ူၢ်အခါ,တ ူၢ်ကဆ အၤဆူဒ ၢးအဂၤတဖ

ူၢ်လ တ ူၢ်ဆါဟ ူၢ်အပူၤ န ူၢ်လၤ.

ထံ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်နသျိးဒျိးနတ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အကရူ ၢ်-ပှၤအ ၢ်၀ဲၤဲဒ ၢ်အါဒံအါဂှၤလ အမှၤစ ှၤက ၢ်ထက
ဲ ဟက
ယ ၢ်၀ဲၤဲဒ ၢ်နဖန ၢ်လှၤ

ဖဲ နမ ၢ်ဆကမ ၢ်လ နဖအံှၤတူ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဆါအ ၢ်ထျိးအခါ
၀ဲၤသၢးစူၤကတိၤတ ူၢ်ဒၢးသရ ူၢ်,မ ူၢ်က ူၢ်ပၤဆါတဂၤလ အကသမသမိၢးနဖိဒၢးရ ူၢ်က ၤတ ူၢ်ကမၤဘ ါတ ူၢ်ဆါအ ူၢ်ထၢးလ အဘ ူၢ်လိ ူၢ်ဖိၢး
ဒအဂ ူၢ် န ူၢ်တက ူၢ်.

မ ၢ်နဘ ယ
ၢ်
ၢ်တ ၢ်ဧါ.ပဒ သ
ၢ်
ၢ်ညါ၀ဲၤဲဒ န
ၢ် ၢ်လှၤ .

ဖနဖိမ ူၢ်ဖ ါလ အဆါနၢးထ ူၢ်မတမ ူၢ်အသက ပ
ူၢ် ၀ဲၤၢးတ ူၢ်အိ ူၢ်ဖ ါ
တမ ူၢ်ဒူၢ်ညန ူၢ်အသိၢးဘ ူၢ်အခါ .တဘ ူၢ်ပၤတဘ ဃတက ,ူၢ်
.ပကကန ူၢ်နၤလၤ .နသ ူၢ်ညါနဖိအဂၤကတ ူၢ်လၤ
ဖနကတိၤအၢးကလၢးက ိ ူၢ်မ ူၢ်တဘ ူၢ်အါအါန ူၢ်တထ ူၢ် ‘Emergency Waiting Room’ or just your room number န ူၢ်တက ူၢ်.

တ ၢ်ကှၤဆူဟံ ၢ်
ဖနဖိအၤကၤဆူဟ ူၢ်မ ူၢ်သ၀ဲၤဒ ူၢ်အခါန ူၢ်, ကသ ူၢ်သရ ူၢ်မတမ ူၢ်သရ ူၢ်,မ ူၢ်က ူၢ်ပၤဆါကဟ ူၢ်နၤဒၢးတ ူၢ်ဂ ူၢ်တ ူၢ်က ိၤတနၤလ အဘ ဃ
ူၢ် ၢးဒၢးတ ူၢ်
လ နကလိ ူၢ် ဘ ူၢ်အၤလ တ ူၢ်ကက ူၢ်ထနဖိအဂ ူၢ်န ူၢ်လၤ. ၀ဲၤသၢးစူၤသက ူၢ်ပၤဒၢးတ ူၢ်သက ူၢ်တခါလ ူၢ်လ ူၢ်လ အအိ ူၢ်ဒၢးနၤန ူၢ်တက ူၢ်. ဘ ူၢ်တဘ ူၢ်
ပကဟ ူၢ်နၤဒၢးလ ူၢ်ပရ တဘ လ
ူၢ် နလ ူၢ်က၀ဲၤၤကသ ူၢ်သရ ူၢ်အဂ ူၢ်န ူၢ်လၤ.

ဖဲ နအ ၢ်လ ဟံ ၢ်အခါ
လူၤပိ ူၢ်မၤထဘ ူၢ်တ ူၢ်န ူၢ်လၤတဖ ူၢ်လ ကသ ူၢ်သရ ူၢ်ဟ ူၢ်လၤနၤ န ူၢ်တက ူၢ် ဖနမ ူၢ်ဘ ူၢ်ယိ ူၢ်လ နဖိအၤမ ူၢ်တဆူ တ
ူၢ် ခ ျ့ထ ူၢ်အခါ,တ ူၢ်လ နမၤသမ ူၢ်၀ဲၤ

တ ူၢ်လၤထ ူၢ်လိ သ
ူၢ် ၢးဒၢးနလ ူၢ်က၀ဲၤၤကသ ူၢ်သရ ူၢ်,



ကိၢးတ ူၢ်အိ ဆ
ူၢ် ူ အ
ူၢ် ိ ူၢ်ခ ျ့အတ ူၢ်န က
ူၢ်
(Health Direct) လ 1800 022 222; မတမ ူၢ်



လၤအိ ူၢ်သကိၢးထ ူၢ်ဘ ူၢ် GP အဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူတ ူၢ်က ူၢ်ထကဟကယ အ
ူၢ် တ ူၢ်ဆါဟ ူၢ်ဖိ (Urgent Care Clinic) တက ူၢ်.

ဖမ ူၢ်အိ ူၢ်လ ဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူတ ူၢ်အိ ူၢ်သၢးတခါအကတ ူၢ်, ကိၢးဘ ူၢ် 000 လ သိလ ူၢ်တ ူၢ်ပၤဆါမတမ ူၢ်ဟကၤကဒါကၤလ ဂ ူၢ်ဂ ူၢ်အူအ၀ဲၤၤက ၤိ အဂ ူၢ်တက ူၢ်.

ဃသ ည
ၢ် ါအါထ ဘ
ၢ်
ၢ်ဃျိးနတ ၢ်ဆ ကတ ၢ်ဖဲ PCH န တ
ၢ် က ၢ်
လၤအိ ူၢ်သကိၢးဘ ူၢ်ပပ ူၢ်ယၤဘ ၢးစဖ pch.health.wa.gov.au မတမ ူၢ်သက ူၢ်ဘ ပ
ူၢ် ၤမၤတ ူၢ်ဖိတဂၤမတမ ူၢ်ပၤမ ူၢ် သၢးမၤကလတဂၤဘ ူၢ်ဃၢး

တ ူၢ်ပ ူၢ်ကတ ူၢ်သိလ ူၢ်အလ ူၢ်(သ ူၢ်န ူၢ်ထ ူၢ်လ တ ူၢ်ကသၢးက ူၢ်နသိလ ူၢ်လ "တ ူၢ် ဟပ ူၢ်လၤတ ူၢ်
လ အခ "ျ့ အလ ူၢ်အက ဆူတ ူၢ်ပ က
ူၢ် တ ူၢ်အလ ူၢ်အက န ူၢ်တက ူၢ်)



တ ူၢ်ဟၢးလ ူၢ်တဖ ူၢ်,တ ူၢ်အလ ူၢ်အက လ တ ူၢ်မၤန ူၢ်သူအၤသတဖ ူၢ်,မိ ူၢ်ပ ူၢ်အဂ ူၢ်အလ ူၢ်
အက တဖ ူၢ်ဒၢးတ ူၢ်ဆတလအစၤနၤခိ ူၢ်တဖ ူၢ်



တ ူၢ်အ ူၢ်ဒၢးတ ူၢ်အတဖ ူၢ်



တ ူၢ်ဟ ူၢ်ကဒါတ ူၢ်ထ ူၢ်တ ူၢ်ပ ူၢ်သၢးတ ူၢ်အ ူၢ်အူၢးစၢးပတတ ၤဒၢးတ ူၢ်ကဒူၢးကဒ ူၢ်တဖ ူၢ်,



တ ူၢ်ဟ ူၢ်ကလ PCH Wi-Fi (HEALTH-Guest အပ ူၢ်ဘ ၢးစ, တလိ ူၢ်ဘ ူၢ်တ ူၢ်ခူသူ ူၢ်အန ူၢ်ဂ ူၢ်ဘ ူၢ်).
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