
ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �ထံမှံှ မျှော်မှ်�ုလင့်�ထုံ��သည့်�အုရာ� = သင့်၏ုအခွွင့်�အုမျှော်ရာ�မှ��� 

သင့်၏ုအခွွင့်�အုမျှော်ရာ�န်ုငှ့်� ုတို့�ဝနု်ဝတို့တ ရာ��မှ���

သင်၏်သတင်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က်ု� က်ွန်ု်�ပ််တု� � စုိတခ်ျျလံ�ခြုံချ�ံစိား သမ်ုျား�ဆည်း�်ထားး�ပ်ါများည်း။် 

က်ွန်ု်�ပ််တု� �သည်း ်လံ�ခြုံချ�ံပြီးပ်း�ဂရု�စုိ�က်သ်ောသး ပ်တဝ်န်း�်က်ျင်တ်ာင် ်ဝန်းသ်ောဆးင်မ်ျားမုျားျး� သောပ်�ပ်ါများည်း။်

က်ွန်ု်�ပ််တု� �သည်း ်သင်၏်များတှတ်မ်ျား�များျး�က်ု� သင်�အ်း� ကြက်ည်း�ရု်ုချာင်�သ်ောပ်�ပ်ါများည်း။် 

က်ွန်ု်�ပ််တု� �သည်း ်ဩစိသောကြတ�လျ က်ု�ယ်သ်ော��လံ�ခြုံချ�ံများဆုု�င်�်း ဥပ်သောေများျး�က်ု� လု�က်န််းးပြီးပ်း� သောအးက်ပ််ါတု� �ခြုံ�စ်ိများသှး 

သတင်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က်ု� ထား�တသ်ောပ်�ပ်ါများည်း ်-

• သင်သ်သော�းတသူည်း ်သု� �များဟု�တ၊်

•  ဥပ်သောေအ� က်ွန်ု်�ပ််တု� �လု�အပ််သည်း ်သု� �များဟု�တ၊်

• က်ွန်ု်�ပ််တု� �၏�န်းပံ််�သောင်ာသသော�းတညူ်းးချျက်အ်� လု�အပ််သည်း။်

သင်၊် သင်၏်ယ်ံ�ကြက်ည်းခ်ျျက်၊် သင်၏်က်ု�ယ်သ်ော��က်ု�ယ်တ်း အသောခြုံချအသောန်းများျး� န်ုငှ်� ်ဝုသောသသလက်ခဏားများျး�က်ု� က်ွန်ု်�ပ််

တု� �သောလ�စိး�သောကြက်းင်�်ခြုံပ်သပ်ါများည်း။် 

သင်�အ်း� လံ�ခြုံချ�ံစုိတခ်ျျ�သောသး၊ လက်လ်မ်ှျား�များးန်ုု�င်သ်ောသး၊ အ�ည်းအ်သောသာ�ခြုံများင်�မ်ျားး�သောသး က်ျန်း�်များးသော��သောစိးင်�သ်ော�းှက်မ်ျားု

က်ု� က်ွန်ု်�ပ််တု� �သောပ်�ပ်ါများည်း။်

က်ွန်ု်�ပ််တု� �သည်း ်သင််�က်ု� �ှင်�်�ှင်�်လင်�်လင်�်၊ သောလ�စိး�များ�ုှု�ှုခြုံ�င်� ်အချျုန်းမ်ျားး ဆက်သ်ာယ်ပ််ါများည်း။်

သင်၏်က်ျန်း�်များးသော��သောစိးင်�သ်ော�ှးက်မ်ျားနု်ုငှ်�စ်ိပ််လျဉ်း�၍ သင်ဆ်ံ��ခြုံ�တခ်ျျက် ်ချျများတှန််ုု�င်သ်ောစိ�န်း ်သင်န််းး�လည်းမ်ျားည်း� ်

သတင်�်အချျက်အ်လက်မ်ျားျး�က်ု� က်ွန်ု်�ပ််တု� �သောပ်�ပ်ါများည်း။်  

သင်၏် က်ျန်း�်များးသော��ဝန်းသ်ောဆးင်မ်ျား ုများည်းသ်ု� �လ�ပ််သောဆးင်သ်ည်းက််ု� သင်သ်ောခြုံပ်းခြုံပ်ချာင်��်�န်း ်က်ွန်ု်�ပ််တု� � က်ညူ်းးသောပ်�ပ်ါများည်း။် 

စိာန်း �စ်ိး��များည်း� ်အန်ုတ�းယ်မ်ျားျး� �ှုလှင်ပ််င် ်သင်က််ု�ယ်တ်ု�င် ်ဆံ��ခြုံ�တန််ုု�င်�်န်း ်က်ွန်ု်�ပ််တု� � သင်�က််ု� က်ညူ်းးပ်ါများည်း။်

ခြုံ�စ်ိန်ုု�င်ပ််ါက် သင်၏်လု�အပ််ချျက်မ်ျားျး�က်ု� ခြုံ�ည်း�ဆ်ည်း�်သောပ်�န်ုု�င်သ်ည်း� ်ဝန်းသ်ောဆးင်မ်ျားမုျားျး�န်ုငှ်� ်ဝန်းသ်ောဆးင်မ်ျားသုောပ်�သမူျားျး�က်ု� 

သော�ာ �ချျယ်�်န်း ်သင်�အ်း� က်ွန်ု်�ပ််တု� �က်ညူ်းးသောပ်�ပ်ါများည်း။်

သင်�အ်း� က်ညူ်းး�န်း ်သု� �များဟု�တ ်သင်�က််ု�ယ်စ်ိး�သောခြုံပ်းဆု��န်း ်သောထားးက်ခ်ျသံတူစ်ိဦး�အပ်ါအဝင် ်သင််�စုိတက်ြိုက်�ုက် ်

သော�ာ �ချျယ်န််ုု�င်မ်ျားည်း� ်ပ်�ဂုု�လတ်စ်ိဦး� �ှုသောစိ�န်း ်သင်�အ်း�က်ညူ်းးသောပ်�ပ်ါများည်း။်

က်ွန်ု်�ပ််တု� �သည်း ်အချမ့ျား�စိက်း�ခြုံပ်န်းတ်စ်ိဦး� စိးစိဉ်းသောပ်�ပ်ါများည်း။် စိးစိဉ်းသောပ်��န်း ်က်ွန်ု်�ပ််တု� �က်ု� သောခြုံပ်းပ်ါ။

က်�န်းက််ျန်ုု�င်သ်ည်း� ်အချသောကြက်�သောင်ာများျး�က်ု� သင်�အ်း� က်ွန်ု်�ပ််တု� � သောခြုံပ်းခြုံပ်ပ်ါများည်း။်

everyone is welcome at 

တရု�တ ်ရုု���း | Burmese



သင့်�ထုံမှံှ ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� � မျှော်မှ်�ုလင့်�ထုံ��သည့်�အုရာ� = သင့်၏ုတို့�ဝနု်ဝတို့တ ရာ��မှ��� 

သင့် ုမျှော်တို့�ွထံ��သည့်ကုျွ့� ကျွွန်ုု�ပု်တို့့� �အ��မျှော်�ပ်��ပ်ပ်ါ

က်ွန်ု်�ပ််တု� �သည်း ်သင်�အ်း� အသောက်းင်�်ဆံ��က်ညူ်းးသောပ်�န်ုု�င်�်န်း ်က်ွန်ု်�ပ််တု� �က်ု� များနှ်းက််န်းသ်ောသး အချျက်အ်လက်မ်ျားျး� သောပ်�ပ်ါ။ 

က်ွန်ု်�ပ််တု� �၏ ဝန်းထ်ားမ်ျား�များျး�၊ ပု်�င်ဆ်ု�င်မ်ျားနု်ုငှ်� ်က်ွန်ု်�ပ််တု� �၏ ဝန်းသ်ောဆးင်မ်ျားမုျားျး�က်ု� အသံ��ခြုံပ်�သောသး အခြုံချး�သမူျားျး�အး� 

သောလ�စိး�ပ်ါ

သင်သ်ည်း ်သင်န််ုငှ်� ်အခြုံချး�သမူျားျး�အး� အန်ုတ�းယ်က််င်�်သောစိသည်း်�န်းည်း�်ခြုံ�င်� ်လ�ပ််သောဆးင်ပ််ါ။

သင်သ်ည်း ်ချျုန်း�်ဆု�ချျက်တ်စိ်ချ�က်ု� များလးသော�းက်န််ုု�င်လ်ှင် ်က်ွန်ု်�ပ််တု� �အး� သောခြုံပ်းခြုံပ်ပ်ါ။   
ယ်င်�်များးှ အလာန်းအ်သော��ကြိုက်း�ပ်ါသည်း။်

သောက်ျ�ဇူူး�ခြုံပ်�၍ က်ွန်ု်�ပ််တု� �၏ဝန်းသ်ောဆးင်မ်ျားကု်ု� သောက်ျန်းပ််များ�ုှုများ�ှု သု� �များဟု�တ ်အကြက်ဉံားဏာ ် 
တစ်ိချ�ချ��ှုပ်ါက် က်ွန်ု်�ပ််တု� �အး� သောခြုံပ်းခြုံပ်ပ်ါ။  က်ွန်းသ်ောတး်တု� �၏ ဝန်းထ်ားမ်ျား�များျး�န်ုငှ်�စ်ိက်း�သောခြုံပ်းပ်ါ။

အ�ည်းအ်သောသာ�အ�ာ့� (Quality team) 9448 6102 သု� � (ရံု� �ချျုန်းအ်တာင်�်) ��န်း�်သောချ်ဆု�ပ်ါ။

သင်ခ်ျျုန်း�်ဆု�များတုစ်ိချ�က်ု� များတက်သ်ော�းက်န််ုု�င်ပ််ါက် အ�ည်းအ်သောသာ�အ�ာ့�  feedback@cohealth.org.au  

က်ု� အး�သောများ�လပု််� �ပ်ါ။ ယ်င်�်များးှ အလာန်းအ်သော��ကြိုက်း�ပ်ါသည်း။်

မျှော်အ�ကျွပု်ါမျှော်န်ရာ�မှ���န်ုငှ့်� ုအန်း�တို့ဝ့�ကျွမှုှ ဝနု်မျှော်��င့်မုုှမှ��� အမျှော်�ကျွ�င့်�ုသရ့ှ့ှိရာနု် ဖု�နု်�မျှော်ခွ်�့�ပ်ါ -

Collingwood, Fitzroy and Melbourne CBD 9448 5528

Kensington, North Melbourne and Niddrie  9448 5520 

Footscray, Braybrook, Laverton, Werribee, and Melton 9448 5502 

အချျက်အ်လက် ်ပု်�မုျား�သ�ုှုလု�ပ်ါက်  www.cohealth.org.au  သု� � သား�ပ်ါ 

cohealth သည်း ်က်ွန်ု်�ပ််တု� �၏ရံု��များျး�တည်း�်ှု�း သောခြုံများသောပ်် �ှု �ု��သော��များျး�န်ုငှ်� ်ရုု� ��းအ�ပ််ထားနု်း�်သမူျားျး�က်ု� အသအုများတှခ်ြုံပ်�ပြီးပ်း� သော�ှ�ယ်ချင်မ်ျားစှိ၍ ယ်ချ�

အချျုန်းက််းလအထား ုလကူြိုက်း�သမူျားများျး�က်ု� သောလ�စိး�ရုု�သောသပ်ါသည်း။်

တုံ့့� �ပြ�န််ချျက််

သင် ်တွေးတုံ့း�ထားး�သည်က််ု� က်ွန်ု်��်တုံ့ု� �အားး� တွေးပြ�းပြ��ါ
ကျေး�း�ဇူးး�ပြု�ု၍ �ွန်ုု��ုတို့့� � ဝန်ကုျေး�ာင်မုှု�ု့� ကျေး�းန်�ုမှုရုှိိ့မှုရှိိ့ သို့့� �မှုဟု�တို့ ုအကြံ�ဉံာာဏ်တုို့စု်ခု�ခု�ရှိိ့�ါ� �ွန်ုု��ုတို့့� �အာ� ကျေးပြု�ာပြု��ါ။

မကြာက်းချဏတွေးမ�တွေး��ရုိှိတွေးသး တွေးမ�ချးန််�မျး�
တုံ့့� �ပြ�န််ချျက်မ်ျး�န်ုငိ်�အ်ားတုံ့ ူမည်သ်ု� �ပြ�စ်မ်ည်န််ည်�်။

•   သို့င်ကုျေးပြု�ာပြု�သို့ည့်� ုအကျေးကြံ�ာင်�ုအရာာ�့� �ွန်ုု��ုတို့့� � ကြံ�ည့်�ရုုှု�ါမှုည့်၊ု အ�ယ်၍ု ကျေးတို့ာင်�ု�့��ါ� ရာ�ကုျေး�ါင်�ု 30 အတို့ငွ်�ု �ွန်ုု��ုတို့့� � တို့ံ� �ပြု�န်ကုျေး���ါမှုည့်။ု 

က်ွန်ု်��်န်းမည်တ်ွေး��ရန်် �ု�အား�်�ါသ�း�။ 

•    မှုလို့��ါ၊ သို့့� �ကျေးသို့ာု �ွန်ုု��ုတို့့� �ထံမံှု ိသို့င် ုပြု�န်လုိုည့်ကုြံ�ာ�လို့��ါ� သို့င်၏ုအမှုည့်နု်ုငိ်� ု��သုို့ယွ်ရုာန် ုအခုး�အုလို�မုှုးာ� လို့�အ�ု�ါသို့ည့်။ု  

က်ွန်ု်��်၏ အားကြာက်ပ့ြ�ုချျက်အ်ားး� ပြ�န််ကြာက်း��့�က်ု� က်ွန်ု်��်သတွေး�းမက်ျ�ှင် ်မည်သ်ု� �ပြ�စ်မ်ည်န််ည်�်။

•    သို့င် ုcohealth အရာည့်အုကျေးသို့�ွအဖွွဲ့��ထံ ံဖွဲ့�န်�ုကျေးခု် န်ု့�င်သုို့ည့် ု9448 6102 သို့့� �မှုဟု�တို့ ုဤကျေးအဂျးင်စီု်မှုးာ�အန်�မုှုတိို့စု်ခု��့� ��သုို့ယွ်နု်ု့�င်�ုါသို့ည့် ု-

 •  Health Complaints Commissioner (�းန်�ုမှုာကျေးရာ�တို့့�င်ကုြံ�ာ�ခုး�ကုျေး�ာုမှုရှိငိ်နု်ာ) 1300 582 113

 •  Mental Health Complaints Commissioner (စ့်တို့�ုးန်�ုမှုာကျေးရာ�တို့့�င်ကုြံ�ာ�ခုး�ကုျေး�ာုမှုရှိငိ်နု်ာ) 1800 246 054 

 •  Aged Care Quality and Safety Commission (သို့�ကုြီး��ီရွာယ်အု့� ကျေးစ်ာင်�ကုျေးရှိာိ�မုှုအုရာည့်အုကျေးသို့�ွန်ုငိ်� ုကျေး���င်�ုလိုံ�ပြုခုံု ကျေးရာ� ကျေး�ာမုှုရှိငိ်)ု 1800 951 822

 •  Disability Services Commissioner, Victoria (မှုသို့န်စု်မုွှု�မှု�ု့�င်ရုာာ ဝန်ကုျေး�ာင်မုှုကုျေး�ာုမှုရှိငိ်နု်ာ၊ ဗစု်တို့့��ရီာ�ယ်ာ�) 1800 677 342

 •  NDIS Quality and Safeguards Commission (NDIS အရာည့်အုကျေးသို့�ွန်ုငိ်� ုအ�ာအ�ယွ်ကုျေး��ကျေးရာ�ကျေး�ာုမှုရှိိင်)ု 1800 035 544

 •  Commission for Children and Young People (�ကျေးလို�သို့းင်ယ်မုှုးာ�န်ုငိ်�လုိုးင်ယ်မုှုးာ�အတို့�ွကုျေး�ာုမှုရှိိင်)ု 1300 782 978

 •  Victims of Crime Commissioner (ရာာဇူးဝတို့မုှုကုျေးကြံ�ာင်� ုထံခ့ု့��နု်စု်န်ာသို့းမှုးာ��့�င်ရုာာ ကျေး�ာုမှုရှိငိ်နု်ာ) 1800 010 017

 •  Office of the Victorian Information Commissioner (ဗစု်တို့့��ရီာ�ယ်ာ�သို့တို့င်�ုအခုး�အုလို� ုကျေး�ာုမှုရှိိင်နု်ာရံှု�) 1300 006 842

�ွန်ကုျေးတို့ာုတို့့� �၏ ဝန်ထုံမုှု�မှုးာ�န်ုငိ်�စု်�ာ�ကျေးပြု�ာ�ါ

အရာည့်အုကျေးသို့�ွအဖွွဲ့�� (Quality team) 9448 6102 သို့့� � ရံှု� �ခုး့န်အုတို့ငွ်�ု ဖွဲ့�န်�ုကျေးခု်�့��ါ 

အရာည့်အုကျေးသို့�ွအဖွွဲ့���့� အ�ီကျေးမှု�လို ုfeedback@cohealth.org.au �့� ��ါ

တို့ံ� �ပြု�န်ခုုး��ံု�စံ်�့� ပြုဖွဲ့ည့်�စု်�ွ၍ု ကျေးစ်ာင်��ု့�င်�ုရာမှုည့်�ကုျေးန်ရာာမှုးာ�ရှိိ့  

တို့ံ� �ပြု�န်ခုုး�ကုျေးသို့တို့ာ ာထံ�တို့ငွ် ုထံည့်��ုါ သို့့� �မှုဟု�တို့ ုဝန်ထုံမုှု�မှုးာ�အာ� ကျေး���ါ 

သို့င်��ုာသို့ာစ်�ာ�ပြုဖွဲ့င်� ု�ွန်ုု��ုတို့့� �ထံ ံစ်ာကျေးရာ�သို့ာ�ကျေး���့� ��ါ - 
cohealth အားရည်အ်ားတွေးသး�အား�း� �  
90 Maribyrnong Street 
Footscray 3011 

Burmese | ဗမှုာ

everyone is welcome at 




