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နိဒါန္း

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ အေဖာ္ကို ေဒသမွာရွိတဲ့

နာတာရွည္ က်န္းမာေရးေရာဂါရွိျခင္းသည္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားရန္

ဆရာဝန္ဆီေခၚသြားျပီး ေသြးစစ္ေဆးမႈမ်ား၊

သင္ေလ ွ်ာ္မႈနည္းတယ္လို႔ မျဖစ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ထို႔သို႔ နာတာရွည္

အထူးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား ႏွင့္ အသည္း ဓါတ္မွန္ရိုက္ျခင္း

က်န္းမားေရးေရာဂါရွိျခင္းသည္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားရာတြင္ ပိုမိုခက္ခဲေစပါသည္။

မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ သူ႔မွာ အသည္းေရာင္အသားဝါ

ဒီစာေဆာင္သည္ နာတာရွည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေရာဂါရွိသူမ်ားအတြက္

ဘီပိုးရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔သိခဲ့ရပါတယ္။

ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားရာတြင္ အေရးၾကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို နားလည္ေစရန္ စမွတ္
အေနျဖင့္ ကူညီလိုေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ေသာ္ အသည္းေရာင္အသားဝါသည္

ဒီစာေဆာင္တြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾသစေၾတးလ်

ျငိမ္သက္ေနေသာအဆင့္မွာရွိျပီး

လက္ရွိ ရွိေနလ ွ်င္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆို ရပါမည္။ နာတာရွည္ ကူးစက္ေရာဂါ
ရွိသူမ်ားသာလ ွ်င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္းျခင္း အတြက္ က်န္းမာေရး သည္ ျပႆနာ
ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ေခတၱခဏေနထုိင္ခြင့္ ဗီဇာအတြက္
က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္္

အသည္းေပၚမွာထိခိုက္မႈမရွိေသးပါ။

အစိုးရျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌါန ဝက္ဆိုက္မွ ရရွိပါသည္။ ဒီစာေဆာင္သည္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈ
ဥပေဒေရးရာ အၾကံေပးခ်က္မ်ား အစား အစားထိုးမရပါ။

ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားသူတိုင္းသည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ပိုး ရွိခဲ့ဖူးလ ွ်င္ သို႔မဟုတ္

ဆိုလိုသည္မွာသူမသည္ ဘာေဆးဝါးကုသမႈမွမလိုအပ္သလို
ထိုသို႔ရွိျခင္းသည္လည္း ျပႆနာ တစ္ရပ္မဟုတ္ခဲ့ပါ။

မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ား၊ သင္၏ဆရာဝန္ ႏွင့္
ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး ဥပေဒအၾကံေပး အဖြဲ႔အစည္း

ေခတၱခဏ ေနထိုင္ခြင့္ေလ ွ်ာက္ထားသူ မ်ားအတြက္ အသည္းေရာင္အသားဝါ

သို႔မဟုတ္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္မႈဆိုင္ရာဥပေဒနယ္ပယ္

ပိုးေသြးစစ္ေဆးမႈ ႏွင့္ အျခားေသာ ေသြးမွ တစ္ဆင့္ကူးတတ္ေသာ ဗိုင္းရပ္စ္ပုိးမ်ား

တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာေရွ႕ေနမ်ားဆီ မွ အၾကံဥာဏ္မ်ားႏွင့္
ပံ့ပိုးမႈမ်ား ရယူရန္ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္ ႏွင့္ စစ္ေဆးမႈ
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားသူ အမ်ားစု သည္ သတ္မွတ္ထားေသာ
အနည္းဆံုး က်န္းမာေရး အဆင့္ကို မွီမမွီ စမ္းသပ္ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အရာကို

စစ္ေဆးမႈသည္ ေအာက္ပါလူမ်ားအတြက္ အျမဲတမ္း လိုအပ္ပါသည္။

•
•
•
•

ဆရာဝန္၊ သြားဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ၊ သို႔မဟုတ္ ေဆးဘက္အကူ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္၊
သင္ၾကားလိုသူမ်ား၊
အသက္ ၁၅ ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ ေလ ွ်ာက္ထားမည့္ သူမ်ား၊
ေမြးစားခံ ကေလးငယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရ
၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ ကေလးမ်ား ( အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး
တစ္မ်ိဳးသာ)၊
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကေလးေမြးဖြါးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိေသာ
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား ( အသည္းေရာင္ အသားဝါ ဘီပိုး တစ္မ်ိဳးသာ)၊

ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌါန မွ “က်န္းမာေရး လိုအပ္ခ်က္” ဟုေခၚပါသည္။ ထိုအရာသည္
ျပည္သူ႕က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဘ႑ာ သံုးစြဲမႈအား
ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား
(နာတာရွည္ အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါ အပါအဝင္) သည္ ထိုအခ်က္မ်ားေပၚတြင္

အကယ္၍ သင္သည္ ေခတၱခဏေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားျပီး

သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္ပါသည္။

သက္ဆိုင္ရာမွ သင့္၏ နာတာရွည္ အသည္းေရာင္အသားဝါ ေရာဂါအေၾကာင္းကို

အကယ္၍ သင္သည္ အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားသူျဖစ္လ ွ်င္၊

အမ်ားျပည္သူက်န္းမာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည္ဟု စဥ္းစားပါလိမ့္မည္။

သက္ဆိုင္ရာမွ သင္အား အသည္းေရာင္အသားဝါ ေရာဂါပုိးအပါအဝင္
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ဖို႔ ညႊန္ၾကားပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍
သင္သည္ ေခတၱခဏေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားသူျဖစ္လ ွ်င္ က်န္မာေရး

Burmese/ ျမန္မာ

စစ္ေဆးခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုခ်င္း မလိုခ်င္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံတြင္
မည္မ ွ်ၾကာရွည္ေအာင္ ေနထိုင္မည္လဲ။ မည္သည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်င္သလဲ
ႏွင့္ သင္ေလ ွ်ာက္ေသာ ဗီဇာအမ်ိဳးအစားေပၚမူတည္၍ ကြဲလြဲပါလိမ့္မည္။

သတိထားမိေသာအခါ သင္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားရွိလ ွ်င္ သင့္အေျခအေနအား

•

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ေနထုိင္စဥ္ ဆရာဝန္၊ သြားဆရာဝန္၊ သူနာျပဳ သို႔မဟုတ္

•

သင့္၏ေသြး ႏွင့္ လူနာ၏ေသြး ထိေတြ႔ရန္ အလားအလာမ်ားေသာ

•

ေဆးဘက္အကူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္လုိျခင္း၊

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား လုပ္ကိုင္ဖြယ္ရွိျခင္း၊
သင့္၏ ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ ပိုးေကာင္ေရ ပမာဏ မ်ားျပားေနျခင္း တို႔ျဖစ္ပါသည္။

အၿမဲတမ္းေနထုိင္ခြင့

အကယ္၍ သင္သည္ က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ ျပည့္မွီမႈမရွိဘူး ဟု ဌါနမွဆရာဝန္က

ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈ

သင့္အား က်န္းမာေရး အသနားခံစာ ေလ ွ်ာက္ထားခြင့္မေပးလ ွ်င္ သင္သည္

သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ပံ့ပိုးမႈမ်ားကို ေရွ႕ေန သို႔မဟုတ္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

ဗီဇာေလွ်ာက္ထားသူမ်ားအတြက္

သတ္မွတ္လ ွ်င္ သင့္ဖိုင္အားကိုင္ေသာ ဌါနအရာရွိမွ သင့္ထံသို႔ “Natural Justice”

က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္

ပါလ ွ်င္ ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္ ႏွင့္ က်န္းမာေရး အသနားခံစာ

လ ွ်ာက္ထား၍ အသနားခံစာတင္လို႔ရပါသည္။ ထိုအရာကို Merit reviews

ေလ ွ်ာက္ထားရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္းခံရပါလိမ့္မည္။

ဟုေခၚသည္။ ထိုသို႔ ျပန္လည္ၾကည့္ရႈရန္ စာတင္ျခင္းအတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္

သင္သည္ အျမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားသူျဖစ္ျပီး သင့္တြင္ နာတာရွည္
အသည္းေရာင္အသားဝါေရာဂါ ပိုးရွလ
ိ ွ်င္ သင္သည္ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္မႈ
က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္

စာေဆာင္ပို႔ပါလိမ့္မည္။ သင္ေလ ွ်ာက္ေသာ ဗီဇာ အမ်ိဳးအစားတြင္ PIC 4007

က်န္းမာေရး အသနားခံစာ

ထိုသို႔စစ္ေဆးမႈကို (Panel Physicians)သမားေတာ္မ်ား ဦးေဆာင္ စီမံေသာ အဖြ႔ျဖစ္
ဲ တဲ့ ေ

ဗီဇာတိုင္း က်န္းမာေရး အသနားခံစာ ေလ ွ်ာက္ထားလုိ႔မရႏုိင္ပါ။ သို႔ေသာ္

ရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းအတြက္ BUPA မွ ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌါနအစား ေ

ေလ ွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ဗီဇာမ်ားစြာ ရွိပါသည္။ က်န္းမာေရး အသနားခံစား

ဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ သမားေတာ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ေတြ႔ရခ်က္
ွ ိ မ်ား (သင္၏ ေ

ေလ ွ်ာက္ထားခြင့္ရွိေသာ ဗီဇာ စာရင္းမ်ားအား ေအာက္ပါ လင့္ေတြ ေတြ႔ႏိုင္ပါသည္။

သြးစစ္ေဆးခ်က္အေျဖမ်ားအပါအဝင္) ကို Commonwealth ဆရာဝန္ဆီထံပို႔၍ ထိုသူမွ
စစ္ေဆးခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျပီး က်န္းမာေရးလုိအပ္ခ်က္မ်ားျပည့္မွ မမွ
ီ ီ
ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ား ေပးပါလိမ့္မည္။ သူတို႔၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ သင့္က်န္းမာေရး ေ

www.border.gov.au/Trav/Visa/Heal/overview-of-the-health-requirement/
visas-that-have-a-health-waiver-provision
က်န္းမာေရး အသနားခံစာေပး မေပး ဆံုးျဖတ္ခ်ိန္တြင္ ဌါနမွ

ယခုဆံုးျဖတ္ခ်က္အား Administrative Appeals Tribunal (AAT) သို႔ေ

ေဒၚလာ ၁၇၃၁ ကုန္က်မွာျဖစ္ပါတယ္။ AAT သည္ ယခင္ေပးထားေသာ မူလပထမ

ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေရး
မွတ္ပံုတင္ဌါန သို႔ ၁၃၀၀ ၂၂၆ ၂၇၂ သို႔ဆက္သြယ္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါ

လိုအပ္ခ်က္ျပည့္မွီတယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျပီး သင့္၏ ဖိုင္အား သင့္ဗီဇာေနာက္ဆံုးအဆင့္
ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ ဌါနသို႔ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ တရားရံုးတြင္
သင္ေအာင္ျမင္မႈ အမ်ားဆံုးရရွိရန္ အတြက္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထိုင္ေရး
ဥပေဒအၾကံေပး အဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး ဥပေဒ အထူးျပဳ ႏွင့္ (သို႔မဟုတ)္
တရားေရး အလုပ္မ်ား သင့္၏ဖိုင္အား ကူညီျပင္ဆင္ ျပီး သင့္အစား တင္ျပေပးမည့္

ဖုန္း 03 9285 4888 (မဲလ္ဘုန္းအေရွ့ပိုင္း ရက္ကြက္မ်ားတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားအတြက္သာ)

ေနာက္ထပ္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အတြက္ သင့္၏ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈရပါသည္
ွိ
။

တစ္ျခားအရာမ်ားက ပိုမိုမ်ားေၾကာင္းကို ေသခ်ာစြာ ရွင္းလင္းေျပာဆုိရပါမည္။

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး ဥပေဒအၾကံေပး အဖြ႔ဲ ႏွင့္ ေျပာဆိုပါ သို႔မဟုတ္ AAT ဝက္ဘ္ဆိုက္

ဥပမာအားျဖင့္ သင့္အရည္အခ်င္းသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြက္ တန္ဖိုးရွိျခင္း

သို႔ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
http://www.aat.gov.au/

ေဆးကုသမႈကုန္က်စရိတ္သည္ ေနာင္အခါတြင္ေလ ွ်ာ့နည္းသြားႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္

ေခၚဆိုမႈ အသံုးအႏႈန္းမ်ား
Administrative Appeals Tribunal – ၾသစေၾတးလ် အစိုးရမွ ျပန္လည္သံုးသပ္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သည္။
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌါ – ျပန္တြင္းသို႔လာေရာက္ေနထုိင္မႈမ်ား၊ ခိုလံႈသူမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံသား
ေရးရာမ်ားကို တာဝန္ယူေသာ ၾသစေၾတးလ် အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း။

လိုအပ္ခ်က္ ျပည့္ဝမႈ ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္
ရွိျပီးသားတျခား က်န္းမာေရးအေျခအေနေပၚတြင္

ကၽြန္ေတာ့္ ေလ ွ်ာက္ထားမႈအတြက္ အသံုးဝင္ျပီး
ေကာင္းမြန္တဲ့ ေဆးမွတ္တမ္း ျပင္ဆင္ေပးတဲ့
ဆရာဝန္ ကိုေတြ႕ရွိခဲ့တယ္။

လည္း အတူတူစဥ္းစားသည္။ အဓိက
ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အခ်က္မွာ ၾသစေၾတးလ်
ျပည္သူလူထုအေပၚ ကုန္က်မည့္စရိတ္သာျဖစ္သည္။

ကုန္က်စရိတ္ၾကီးမားမႈ၊ လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္သတ္ဆိုင္ေသာ
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်င္းလက္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္တြင္ ဝင္ေရာက္ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္ ။
www.homeaffairs.gov.au/trav/visa/heal/overview-of-the-health-requirement/
significant-costs-and-services-in-short-supply

က်န္းမာေရးလိုအပ္ခ်က္ – ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားရာတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္
အနည္းဆံုးျပည့္မွီရမည့္ က်န္မာေရး အေျခအေန။
ျပည့္မွီမႈမရွိေသာသူမ်ားအား ခြင့္ျပဳထားသည့္ စာေဆာင္။
Commonwealth မွ ဆရာဝန္ – ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားသူသည္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ
Merit review – မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပီး ၾသစေၾတးလ်
အစိုးရမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္။

လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ပါလိမ့္မည္။

Panel physician – ၾသစေၾတးလ် အစိုးရမွ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခ်က္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္

အကယ္၍ သင့္အား အသနားခံစာေလ ွ်ာက္ထားရန္ ျငင္းပယ္လ ွ်င္ သင့္ဗီဇာ အား

မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေရႊ႔ေျပာင္းေနထုိင္ေရး ဥပေဒ အၾကံေပးအဖြဲ႔ – ဗီဇာ

အသိအမွတ္မျပဳေတာ့ပါ။

Refugee & Immigration Legal Centre Inc (RILC)
Level 6, 20 Otter Street, Collingwood, Victoria. 3066
ဖုန္း 03 9413 0101
အီးေမးလ္း rilc@rilc.org.au

The Australasian Society for HIV Medicine (ASHM)
ASHM သည္လည္း အျမဲေနထိုင္ခြင့္ ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားျပီး အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး
ရွိေသာ လူနာမ်ား၏ ဆရာဝန္မ်ားအတြက္ ေရးသားရမည့္ပံုစံ ထုတ္ေဖာ္ ပံ့ပိုးထားပါသည္။
ထိုစာကို ေအာက္မွ ေဖာ္ျပထားေသာ လင့္ေတြ ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။
www.ashm.org.au/products/product/hepbandimmigration

က်န္းမာေရး အသနားခံစာ – ဗီဇာေလ ွ်ာက္ရာတြင္ က်န္မာေရးလိုအပ္ခ်က္

ျပည့္မွီျခင္း ရွိမရွိ ဆံုးျဖတ္သူ။

သင့္အား အသနားခံစာေလ ွ်ာက္ထားရန္ ခြင့္ျပဳလ ွ်င္ သင့္ဗီဇာေလ ွ်ာက္ထားမႈ

အီးေမးလ္း mic@miceastmelb.com.au

ဝက္ဘ္ဆိုက္ : www.rilc.org.au

က်န္းမာေရး စစ္ေဆးခ်က္ – က်န္မားေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားမွ စစ္ေသာ က်န္းမာေရး။

ကၽြန္ေတာ့္ ေရွ႕ေန ေျပာျပခ်က္အရ က်န္းမာေရး

Suite 2, Town Hall Hub, 27 Bank Street, Box Hill, Victoria. 3128
ဝက္ဘဆိုက္ : www.miceastmelb.com.au

ဗီဇာရရွိရန္ တစ္ခုေသာ နည္းလမ္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ေရွ႕ေန႔မ်ားထံမွ ဒီအဆင့္အတြက္ အၾကံဥာဏ္မ်ား ရယူရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

Migrant Information Centre (မဲလ္ဘုန္း အေရွ႕ပိုင္း)

အခ်ိန္လည္းၾကာရွည္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုသို႔လုပ္ျခင္းသာလ ွ်င္ သင္အျမဲေနထိုင္ခြင့္

မေပးမျဖစ္အေျခအေနမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါသည္။ က်န္မားေရး အသနားခံစား

ဥပေဒအၾကံေပး အဖြဲ႔အစည္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေရး ဥပေဒ အထူးျပဳ

လိပ္စာမ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္ပါသည္။

ေရွ႕ေန လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဒီတရားရံုး လုပ္ေဆာင္မႈအဆင့္ သည္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပီး

တရားဝင္ ေရးတင္ရာတြင္ သင့္က်န္းမာေရး အသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားထက္

ေဆးဆက္လက္ေသာက္ရန္ မလိုေၾကာင္း တုိ႔ျဖစ္ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ သင့္အားကူညီရန္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝၾကပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဌါနမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီးေနာက္ပိုင္း ထပ္မံရရွိသည့္

က်န္းမာေရး ႏွင့္ ျပည္သူဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လိုအပ္ျခင္း ရွမရွ
ိ ဆံ
ိ ုးျဖတ္မႈအေပၚ

သင့္ဆရာဝန္၏ ေဆးမွတ္တမ္း ဥပမာ သင့္လက္ရွိ ပိုးေကာင္ေရ ပမာဏသည္ ေနာင္တြင္

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ေရး ဥပေဒအၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ားသည္ သင္၏ ဗီဇာ ေလ ွ်ာက္ထားမႈ

သတင္းအခ်က္မ်ား အားလံုးကို ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ျပီး သင္သည္ က်န္းမာေရး

စာင့္ေရွာက္မႈ ကုန္က်စရိတ္ ၾကီးမားျခင္း ႏွင့္ (သို႔မဟုတ)္ လံုေလာက္မႈမရွေသာ
ိ

(လခစားအလုပ္ သို႔မဟုတ္ လခမရေသာအလုပ)္ ၊ လက္ရွိသင္ ဘ႑ာေရး အေျခအေန၊

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ေရး ဥပေဒအၾကံေပး အဖြဲ႔ထံမွ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ

ခြင့္ျပဳထားေသာ ဆရာဝန္။

ဒီသယံဇာတ၏ ဘာသာျပန္ထားေသာ ဗားရွင္းဒီမွာပါ
www.hepvic.org.au/page/1282/Australian-visa-applicants-and-hepatitis.
အသည္းေရာင္အသားဝါ ဘီပိုး သို႔မဟုတ္ စီပိုးအေၾကာင္း ပိုမို၍ သိခ်င္လ ွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ Hepatitis

Victoria ဝက္ဘ္ဆုိက္ ကို ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္

အသည္းေရာင္အသားဝါ Infoline ၁၈၀၀ ၇၀၃ ၀၀၃ သို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း
မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

ေလ ွ်ာက္ထားျခင္းမ်ားတြင္ တတ္ကၽြမ္းေသာ သူ။
လံုေလာက္မႈမရွိေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား – ဥပမာ ကိုယ္တြင္း အဂါၤ အစားထိုးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊
ေသြးရည္ၾကည္မ်ား။
ၾကီးမားေသာကုန္က်စရိတ္ – က်န္းမာေရးေၾကာင့္ ကုန္က်မည့္ ေငြပမာဏ။

ဒီစာေဆာင္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ အကူအညီေပးေသာ Lachaln Riches, Uyen Vo ႏွင့္
ေအးေအးခိုင္ တို႔အား ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

