
၁၀ နှှစ််မြော��ာက်် မြောက်ာာင်း်�အမြော�ေ��ု က်ာက်ယွ််မြော��
ထိုးး��နှ�ှ�ေင်း်� အစ်အီစ်ဉ်် – �းဘ�ာာ�အတွကွ်် 
အမြော�က်ာင်း်�အရာာ

ဦးးနှော�ာ�က််အမြှေးနှေား��းနှော��င်န်ှော��ဂါါ ဆိုု�တာ�ဘာ�လဲဲ။
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ (meningococcal disease) သည်် ရာာှ��ါ�
မြောသာမြောရာာဂါါတွစ််�ာ းု ���စ််မြောသာ်လည််�၊ တွစ််ေါတွစ််ရာ�တွငွ်း် အသက််
အနှတရာာယ််��စ််မြောစ်နှး�င်း်�ါသည််။ မြောသ�ွ နှငှ်း့်/သး���ဟု�တွ် မြောက်ာာရိုးး��နာ့�့ဗ််မြော�က်ာ
� နှငှ်း့် ဦး�မြောနှှ�က််က်း� စ်တီွနာ့်�ထိုးာ�မြောသာ အမြော��း��ါ��ာာ�က်း� ဘက််တွ�ီရာ�ီယ်ာ� 
က်း�စ်က််�ေင်း်�မြော�က်ာင်း့် ဤမြောရာာဂါါ��စ််�ွာ��ါသည််။

�ဋိးဇီီဝမြော��ဝါ��ာာ���င်း့် က်�သမြော�ာာက််က်င်း်�နှး�င်း်မြောသာ်လည််�၊ က်း�စ်က််�ု
သည်် လာင်း်��နာ့်စ်ာွ ကြီးက်�ီထိုးာွ�လာနှး�င်း်သည့််အတွွက်် ဦး�မြောနှ�ှက််အမြော��း�မြောရာာင်း်
မြောရာာဂါါ လက်ခဏာာ�ာာ� ေ�စ်ာ�ရာသးတွး�င်း်�သည် ်မြော��ဝါ�က်�သ�ုက်း� ��း�င်း်�
�တွ ွရာယ်းသင်း့်�ါသည််။

က်ာနာ့်��ာမြောသာလး ၁၀ ရာာေး�င်း်နှနုာ့်�ေနာ့�်သည်် ဦး�မြောနှ�ှက််အမြော��း�မြောရာာင်း ်ဘက််
တွ�ီရာ�ီယ်ာ�က်း� သးတွး��၏ နှ�ှမြောေါင်း်� သး���ဟု�တွ် လည််မြောောာင်း်� မြောဘ�ဥ�ါဒ််�ရာှး
ဘဲ သယ််မြော�ာင်း်�က်ပြီး��ီ မြောနာ့�မြောက်ာင်း်���စ််�ေင်း်��ရာှး�ါ။ 

ဦးးနှော�ာ�က််အမြှေးနှေား��းနှော��င်န်ှော��ဂါါ �ည်က််ဲသို့ု�� က်းးစက််
ပျံ့့ ���ာ��သို့နည်း်။
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း ်ဘက််တွ�ီရာ�ီယ်ာ�သည် ်အသက််ရှူ�ှလ�်�မြော�က်ာင်း်� 
အရာည််�ာာ� (မြောောာင်း်��း���ေင်း်�, နှ�ှမြောော�ေင်း်� သး���ဟု�တွ် နာ့�်��ေင်း်�) မြော�က်ာ
င်း့် က်း�စ်က််�ာ��နှ�ှ��ါသည််။ ယ်င်း်�ဘက််တွ�ီရာ�ီယ်ာ�တွး��သည်် သဘာဝ
�တွ်ဝနာ့်�က်ာင်း်အတွငွ်း်� စ်က်ကနာ့�်အနာ့ည််�င်းယ််ထိုးက််�း�ပြီး��ီ ရာငှ်း်သနာ့်နှး�င်း်�ေင်း်��ရာှး
�ါ။

ဤမြောရာာဂါါသည် ်တွစ််အး�်တွည််�၌အတွးတွက်မွြောနာ့ထိုးး�င်း်�က်မြောသာသး�ာာ�၊ 
မြောရာာဂါါရာှးသးနှငှ်း့်လးင်း်�က််��သး�ာာ� နှငှ်း့် မြောတွာက််မြောလာာက််မြောလ�နာ့�ရာ ီထိုးက််
�း�မြောသာ မြောနာ့�က်မြောလ�ထိုးးနာ့်�မြောက်ာာင်း်�တွစ််ေ�တွည််�က်း� တွက််�က်မြောသာက်မြောလ�
�ာာ� က်ဲသ့း��မြောသာ နာ့�ီက်�်စ်ာွထိုးးမြောတွ�ွ�က််���ု�ာာ� အာ���င်း့်သာ က်း�စ်က််
�ာ��နှ�ှ�နှး�င်း်�ါသည််။

၁၀ �ာစန်ှေား��က် ်နှောက့်�င်း်သို့�း�့�းအမြှေးတာွက် ်WA 
Health က် က်�က်ွယ်န်ှောဆိုးထိုးု�း�ာ�း�င်း်အမြှေးစီအမြှေးစဉ််က်ု�  
အမြှေးဘာယ်န်ှော�က်�င့် ်လဲ�ပျံ့န်ှောဆို�င််နှောပျံ့း�ပျံ့ါသို့လဲဲ။
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါသည် ်အသက််အရာယွ််အ��်စ်�တွး�င်း်�က်း� 
ထိုးးေး�က််နှး�င်း်�ါသည််။ သး��မြောသာ်လည််�၊ အော းု �မြောသာ ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�
မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ�း�� သယ််မြော�ာင်း်သး နှငှ်း့် �ာာ�နာ့�သး ဦး�မြောရာအ��င်း့်����နှနုာ့်�
သည်် �ယ််မြောက်ာာ်သက််�ာာ�၌ ��စ််�ာွ�ပြီး��ီ ဤအသက််အရာယွ််အ��်စ်�သည်် 
က်မြောလ�င်းယ််�ာာ�အ�ါအဝင်း ်မြောရာာဂါါ�း��က်း�စ်က််နှး�င်း်မြော�ေ �း��ာာ�မြောသာလး�ာာ�
ထိုး�သး�� ဘက််တွီ�ရာ�ီယ်ာ��ာာ� က်း�စ်က််မြောစ်နှး�င်း်�ါသည််။

၁၀ နှှစ််မြော��ာက််မြောက်ာာင်း်�သာ��ာာ�အတွွက်် က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှမြော���ေင်း်�
သည်် အ�ော�သး�ာာ�ထိုး� ယ်င်း်�ဘက််တွ�ီရာ�ီယ်ာ�က်း�စ်က််�ာ��နှ�ှ��ကု်း� မြောလာာ့
နာ့ည််�မြောစ်�ည့််အ��င်း် ကြီးက်ီ��ာ�မြောသာလး�ရုာ�်ဝနာ့်�အတွငွ်း်� က်း�စ်က််�ာ��နှ�ှ��ကု်း� 
က်ာက်ယွ််ရာာ၌ အက်းအည်�ီ�စ််နှး�င်း်�ည််ဟု� မြော�ာာ်�နှာ့်�ထိုးာ��ါသည််။

�ည််သို့ည့််က်�က်ွယ်န်ှောဆိုးက်ု� အမြှေးသို့��းးပျံ့ု�ည်န်ည််း၊ 
ယ်င်း်က် ထိုးုနှော��က်�်ုဘာယ်န်ှောလဲ�က်�်ာုပျံ့ါသို့လဲဲ။
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း ်ACWY က်ာကွ်ယ််မြော��က်း� အသ�����ု�ါ�ည််။ 
ယ်င်း်�က်ာက်ယွ််မြော��သည် ်ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ ဘက််တွ�ီရာ�ီ
ယ်ာ� အ��်စ်�မြောလ�စ်���စ််�က်မြောသာ- A, C, W နှငှ်း့် Y က်း� က်ာက်ယွ််တွာ���ီ
မြော���ါသည််။ ဤမြောက်ာာင်း်�အမြော�ေ��ု အစ်အီစ်ဉ််အတွွက်် Nimenrix®  
အ�တှွ်တွ��း�် က်ာက်ယွ််မြော��က်း� အသ�����ု�ါ�ည််။

ယ်င်း်�က်ာက်ယွ််မြော��တွး��သည်် မြောဘ�က်င်း်�ပြီး��ီ ထိုးးမြောရာာက််�ရုားှ�ါသည််။ 
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ ACWY က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှ�ေင်း်�အစ်အီစ်ဉ််
က်း� UK တွငွ်း် ၂၀၁၅ �စှ်ပြီး��ီ ၁၃-၁၅ နှှစ််အရာယွ်် �ယ််မြောက်ာာ်သက််�ာာ�၌ 
အမြောက်ာင်း်အထိုးည််မြော�ာ်လ��်မြော�ာင်း်ေဲပ့ြီး��ီ၊ US တွငွ်း် ၂၀၀၅ �စှ်ပြီး��ီ ၁၁-၁၂ 
နှှစ််အရာယွ်် က်မြောလ��ာာ�၌ အမြောက်ာင်း်အထိုးည််မြော�ာ်လ��်မြော�ာင်း်ေဲ�့ါသည််။ 
ယ်င်း်�က်ာက်ယွ််မြော��သည်် ����နှာ့်အာ���င်း့် တွစ််ကြီးက်း�်တွည််�သာ ထိုးး��နှ�ှရာ
�ါသည််။ ဤမြောရာာဂါါ��စ််နှး�င်း်မြော�ေ�း��ာာ�မြောသာသး�ာာ� နှငှ်း့် ဤမြောရာာဂါါအ��စ််
�ာာ�မြောသာ မြောဒ်သ�ာာ�သး�� သွာ�မြောရာာက််�က်မြောသာသး�ာာ�က်း� ထိုး�်မြော�ာင်း်�ထိုးး��
နှ�ှ�ေင်း်��ာာ� ��ုလ��်ရာနာ့် အကြံက်���ုထိုးာ��ါသည််။ မြောလလ့ာ�နာ့်�စ်စ််��ုာာ�အရာ 
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ ACWY က်ာက်ယွ််မြော���ာာ�၏ ထိုးးမြောရာာက််
�သုည်် �ယ််မြောက်ာာ်သက််�ာာ�တွငွ်း် ၈၀–၈၅ ရာာေး�င်း်နှုနာ့်�အတွွင်း်� ရားှ�ါသည််။
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က်း�စ်က််�ာ��နှ�ှ�တွတွ်မြောသာမြောရာာဂါါ ထိုးးနာ့်�ောု�်မြောရာ� ဦး�စ်�ီဌာာနာ့က် ထိုး�တွ်မြောဝသည််
© က်ာနာ့်��ာမြောရာ�ဌာာနာ့ 2023

တွစ််နာ့ည််�အာ���င်း့်မြော�ာ်��ထိုးာ��ေင်း်��ရာှး�ါက် ဤစ်ာရာကွ််စ်ာတွ�်�၏ �း�း�င်း်ေငွ်း့်က်း� အမြောနာ့�က််�သစ်မြော�ထိုး�လာ��ည််နာ့ယ််တွငွ်း် အ�်နှငှ်း်�ထိုးာ��ါသည််။ �း�း�င်း်ေငွ်း့် 
အက််ဥ�မြောဒ် 1968 ၏ ��ဋ္ဌာာနာ့်�ောက််အရာ ေငွ်း့်��ုထိုးာ�သည့််အတွး�င်း်� ��ဂါဂလးက်မြောလလ့ာ�၊ု သ�မြောတွသနာ့၊ မြောဝ�နာ့်မြောရာ� သး���ဟု�တွ် ��နာ့်လည််သ���သ�်မြောရာ��း�င်း်ရာာ 
ရာည််ရာယွ််ောက််�ာာ�အတွကွ်် တွရာာ�ဝင်း်�ာတွမြောသာ လ��်က်း�င်း်��ုအှ� �ည််သည့််အစ်းတွ်အ�း�င်း်�က်း���း� �ည််သည့််ရာည််ရာယွ််ောက််အတွကွ််��စ််မြောစ် အမြောနာ့�က််
ဩစ်မြော�တွ�လာ��ည််နာ့ယ််၏ မြောရာ�သာ�ေငွ်း့်��ုောက််�ရာှးဘဲ ��နာ့်လည််ထိုး�တွ်မြောဝ� ုသး���ဟု�တွ် ��နာ့်အသ���ော� ု�လ��်နှး�င်း်�ါ။

သ�ာ�ရိုးး��က်ာ�ဟု�တွ်မြောသာ���စ်��ာာ���င်း့် ဤစ်ာရာကွ််စ်ာတွ�်�က်း�ရာရားှရာနာ့် မြောတွာင်း်��း�
�ါက် �သနာ့်စ်ွ�်�မြောသာလးတွစ််ဦး�အတွကွ်် လ��်မြော�ာင်း်မြော��နှး�င်း်�ါသည််။
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ဤက်�က်ွယ်န်ှောဆိုးက်ု� �ည််သို့း ထိုးု�း�ာ�သို့င့််ပျံ့ါသို့လဲဲ။
က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှမြော���ည့််သးက်း� မြော��ာ���ါ အက်ယ််၍-

*	 သို့င်၌် အမြှေးသို့က်အ်မြှေး�တ��ယ်း်�စန်ှောစ�ု�င်န်ှောသို့� းပျံ့င်း်ထိုးနသ်ို့ည့််ဓာ�တာ�်တာ
ည့််း�င်း် တာစ�်��� �ာုပျံ့ါက်။ 

ယ်ေင်း် ဦး�မြောနှ�ှက််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ ACWY က်ာက်ယွ််မြော�� ထိုးး��နှ�ှစ်ဉ်် 
အသက််အနှတရာာယ််��စ််မြောစ်နှး�င်း်မြောသာ ဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်�တွ�����နာ့်�တုွစ််ေ�ေ� 
ရားှေဲ့�ါက်၊ သး���ဟု�တွ် ဤက်ာက်ယွ််မြော��၌ ��င်း်�ထိုးနာ့်သည့််ဓာာတွ်�
တွည့််�ေင်း်�တွစ််ေ�ေ�ရားှ�ါက်၊ ဤက်ာက်ယွ််မြော��က်း� သင်း်�ထိုးး��နှ�ှသင်း့်�ါ။ 
ယ်င်း်�က်ာက်ယွ််မြော��၏ �ါဝင်း်�စ်စည််��ာာ�နှငှ်း့်�တွ်သက််ပြီး��ီ  
သင်း့်က်း�ဝနာ့်မြော�ာင်း်�မုြော��သးက် မြော��ာ��နှး�င်း်�ါသည််။

*	 က်ု�ယ်ဝ်န်�ာုပျံ့ါက် သို့ု���ဟု�တာ ်�ု�င်�်ု��တာု�က်န်ှော�က်းပျံ့ါက်.

ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါက်ာက်ယွ််မြော���ာာ�က်း� က်း�ယ််ဝနာ့်မြော�ာင်း်
�ာာ� သး���ဟု�တွ် �းေင်း်နှး��တွး�က််မြော�က်�ွသး�ာာ�တွကွ်် �ာာ�မြောသာအာ���
င်း့် အကြံက်���ုမြောထိုးာက််ေ��ေင်း်��ရာှးမြောသာ်လည််�၊ မြော���ည်ာရိုးမုြောထိုးာင်း့်အရာ 
ရာငှ်း်�လင်း်�မြော�ာ်��ောက််မြော���ါက် ထိုးး��နှ�ှမြော��နှး�င်း်�ါသည််။ သင်း်၌ က်း�ယ််ဝနာ့် 
ရားှနှး�င်း်သည်် သး���ဟု�တွ် �းေင်း်နှး��တွး�က််မြော�က်�ွမြောနာ့�ါက် သင်း့် GP နှငှ်း့် 
တွး�င်း်�င်း်မြော��ွမြောနှ�ွ�ါ။

ဤက်�က်ွယ်န်ှောဆိုးတာွင်် �ည်သ်ို့ည့်် နှောဘားထိုးွက််ဆိုု�း
က့် ုု း�့�း�ာုပျံ့ါသို့နည်း်။
က်ာက်ယွ််မြော��အ�ါအဝင်း်၊ �ည််သည့််မြော��ဝါ�၌��း� သာ�နာ့်အာ���င်း့် 
မြောဘ���စ််မြောစ်တွတွ်မြောသာ ဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်��ာာ� ��စ််နှး�င်း်မြောောရာှး�ါသည််။ �ာာ�
မြောသာအာ���င်း့် ��င်း်�ထိုးနာ့်��ုရားှ�ါ၊ သးတွး��ဘာသာ မြော�ာာက််သာွ�တွတွ်�ါ၏။ 
��င်း်�ထိုးနာ့်မြောသာဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်��ာာ� ��စ််နှး�င်း်မြောောရာှးမြောသာ်လည််�၊ ��စ််ေဲ
�ါ၏။ က်ာက်ယွ််မြော��တွစ််ေ�တွငွ်း် ��င်း်�ထိုးနာ့်မြောသာအနာ့�တွရာ သး���ဟု�တွ် 
မြောသ����� ု��စ််နှး�င်း်မြောောသည်် အလနွာ့်နာ့ည််��ါ၏။ ဤက်ာက်ယွ််မြော��� ှ
သင်း် ဦး�မြောနှ�ှက််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ က်း�စ်က််� ု�ရာရာှးနှး�င်း်�ါ။

သာ�နာ့်�း��က်ာ းု ���စ််ရာ�်�ာာ�တွငွ်း် မြော��ထိုးး��သည့််မြောနာ့ရာာ၌ နာ့�က်ာင်း်�၊ု 
နာ့�ီ�နာ့်��ေင်း်�နှငှ်း့် �း�မြောရာာင်း်�ေင်း်�၊ က်း�ယ််�း�ေင်း်�၊ က်သးက်မြောအာက််��စ််�ေင်း်�၊ 
အး�်ောင်း်�း�တွး���စ််�ေင်း်�၊ �ါ�စ်�်�ာက််�ေင်း်�၊ မြောေါင်း်�က်း�က််�ေင်း်�၊ အ��အ�းနာ့�်
တွက််�ေင်း်� နှငှ်း့် �း�မြောဝမြောအာအ့နာ့်�ေင်း်� တွး���ါဝင်း်�ါသည််။ သး��မြောသာ်၊ ��င်း်�ထိုးနာ့်
မြောသာ အမြောထိုးမွြောထိုး�ွး��က်ာ းု � ��စ််ရာ�်�ာာ� ��စ််ေဲ�ါသည််။

မြောဘ�က်င်း်�ရာနာ့်နှငှ်း့်ထိုးးမြောရာာက််�ရုားှရာနာ့် က်ာက်ယွ််မြော���ာာ�က်း� စ်ဉ််�က််���တွ် 
�က်ည့််ရိုးုစ်စ််မြော����ု�ုလ��်�ါသည််။ က်ာက်ယွ််မြော�� မြောဘ�က်င်း်��နုှှင်း့် ��စ််
မြောလ�့�စ််ထိုးရာှးမြောသာ၊ ��စ််ေဲမြောသာ မြောဘ�ထိုးကွ််�း��က်ာ းု ��ာာ�အတွကွ််၊ မြောအာက််
�ါ ဝက််ဘ်�း�က််တွွင်း် �တွ်ရိုး�ုါ- healthywa.wa.gov/immunisation

းပျံ့င်း်ထိုးန်နှောသို့�နှောဘားထိုးွက်ဆ်ိုု�းက့် ုု း�ာုလဲ�ပျံ့ါက် – �ည််
သို့ည့််အမြှေး��က်ု��က်ည့်ရ်ှုုသို့င့််သို့နည်း်။
��င်း်�ထိုးနာ့်မြောသာဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်� လက်ခဏာာ�ာာ�၊ အ�ာာ�အရာ�်�ကြီးက်�ီ�ေင်း်�၊ 
သး���ဟု�တွ် ����နှာ့်�ဟု�တွ်သည့်် အ��ုအ�း က်ဲသ့း��မြောသာ သင်း့်က်း�စ်း��ရား�်�း�နာ့်�ု
��စ််သည့်် အရာာ�နှာ့်သ�ာက်း� �က်ည့််ရိုး�ုါ။ ��င်း်�ထိုးနာ့်မြောသာဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်� 
လက်ခဏာာ�ာာ�တွငွ်း် အင်း်�ာဉ််�ာာ�၊ �ာက််နှ�ှနှငှ်း့်လည််မြောောာင်း်� မြောရာာင်း်�ေင်း်�၊ 
အသက််ရှူှ�ရာေက််ေဲ�ေင်း်�၊ နှလှ���ေ�နာ့်��နာ့်�ေင်း်�၊ �း�မြောဝ�ေင်း်�၊ နှငှ်း့် အာ�နာ့ည််��ေင်း်�
တွး�� �ါဝင်း်နှး�င်း်�ါသည်် - က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှပြီး��ီ �းနာ့စ််အနာ့ည််�င်းယ််� ှနာ့�ရာီ
အနာ့ည််�င်းယ််အတွငွ်း်� ��စ််မြောလရ့ားှ�ါသည််။ ��င်း်�ထိုးနာ့်မြောသာဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်�
တွစ််ေ�ေ�အတွွက််၊ လးနာ့�တွင်း်ယ်ာဉ်် မြောေ်�ါ သး���ဟု�တွ် သင်း်နှှင်း့်အနာ့�ီ���� 
အမြောရာ�မြော�်ဌာာနာ့သး�� သွာ��ါ။

က်ွ��်ပျံ့ဘ်ာ�လဲ�ပျံ့သ်ို့င့််သို့နည်း်။
က်း�ယ််အနာ့ည််�င်းယ််�း�ေင်း်� သး���ဟု�တွ် နာ့�က်ာင်း်�ကု်း� �ါရာာစ်တီွမြော�ာက် 
သက််သာမြောစ်နှး�င်း်�ါသည််။ မြော��ထိုးး��သည့််မြောနာ့ရာာ၌ နာ့�က်ာင်း်�ကု်း� မြောအ���
စ်း�စ်တွွ်မြောသာအဝတွ်စ်က်လည််� သက််သာမြောစ်နှး�င်း်�ါသည််။ ��င်း်�ထိုးနာ့်သည််
ဟု� သင်း်ယ်း�မြောသာ သး���ဟု�တွ် မြော�ာာ်လင်း့်�ထိုးာ�မြောသာ ဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်�
တွစ််ေ�ေ� သင်း်၌��စ််မြော�်လာ�ါက် မြော��က်�သ��ုး�င်း်ရာာ အကြံက်�ဉာာဏာ်ရာယ်း�ါ 
သး���ဟု�တွ် နာ့ီ�စ်�်ရာာ အမြောရာ�မြော�်ဌာာနာ့သး�� သွာ��ါ။

သး���ဟု�တွ် healthdirect Australia က်း� 1800 022 222 ��င်း့် မြောေ်�း��ါ။ 

က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှပြီး��ီမြောနာ့�က်် ��စ််မြော�်လာမြောသာ ဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်��း��
က်ာ းု �တွစ််ေ�ေ�က်း� တွင်း်��ရာ�ည််ဟု� WA ၌ရားှမြောသာ က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှ�ေင်း်� 
ဝနာ့်မြော�ာင်း်�မုြော��သးအာ�လ���တွး��က်း� တွရာာ�ဥ�မြောဒ်အရာ သတွ်�တှွ်��ဌာာနာ့်�
ထိုးာ��ါသည််။ က်ာက်ယွ််မြော��ထိုးး��နှ�ှပြီး��ီမြောနာ့�က်် ��စ််မြော�်လာသည့်် ��နာ့်�
ထိုးနာ့်ဓာာတွ်�တွည့််�ေင်း်�တွစ််ေ�ေ� နှငှ်း့်�တွ်သက််မြောသာ စ်း��ရား�်�း�နာ့်�ု�ာာ�က်း� 
�းဘ�ာာ� တွင်း်��နှး�င်း်�ါသည််။ �း��း�သးရားှရာနာ့် healthywa.wa.gov.au/WAVSS 
တွငွ်း့်�က်ည့််�ါ သး���ဟု�တွ် 6456 0208 က်း�မြောေ်�း��ါ။

ထပ်ဆ်ော�ာင်း�်အဆော��ာင်း�်အရာာများ�ာ�
ဦး�မြောနှှ�က််အမြော��း�မြောရာာင်း်မြောရာာဂါါ က်ာက်ယွ််မြော��နှငှ်း့်�တွ်သက််ပြီး��ီ တွစ််ေ�ေ� 
မြော����နာ့်�လး��ါက် 1800 022 222 သး�� မြောေ်�း��ေင်း်�အာ���င်း့် healthdirect 
Australia က်း� �က််သယွ််�ါ သး���ဟု�တွ် သင်း့်သမြောဘာတွးေွင်း့်��ု
� ုစ်ာရာကွ််စ်ာတွ�်��ါရာှးမြောသာ စ်ာအးတွ်မြောက်ာာဘက််ရာှး �က််သယွ််�ု
အမြော�က်ာင်း်�အရာာ အမြောသ�စ်းတွ်က်း� အသ�����ု�ေင်း်�အာ���င်း့် သင်း့်မြောဒ်သတွငွ်း်� 
ဝနာ့်မြော�ာင်း်�မုြော��သးက်း� �က််သယွ််�ါ။


