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ႏိုဝင္ဘာလ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္

အတြင္းရိွဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလံုွခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား ျပန္လည္

ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးေပးျခင္း
ျပန္လည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းဆုိသည္မွာ

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ စိတ္ခ်ရပါ

ဘာကိုေျပာပါသလဲ။

သလား။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း (ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွျခင္
ံ း) သည္ျပင္းထန္ေသာကူးစက္ေရာ

ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေဆးမ်ားသည္ အလြန္ထိေရာက္ျပီးအလြန္လံုျခံဳ

ဂါမ်ားႏွင့္ကင္ဆာေရာဂါအခ်ဳ႕ျဖစ္
ိ
ပြားျခင္းမွကာကြယ္ေပးႏုုင
ိ ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္လူ

စိတ္ခ်မႈရိွေၾကာင္း သုေတသနတစ္ခုမွ သက္ေသျပထားပါသည္။ ေဆးထိုးျပီးေနာက္

အားလုုံးအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ အၾကံျပဳထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ယင္းတို႔မွာ
၁ -၂ ရက္သာ ခံစားရေသာေၾကာင့္ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပ။ ျပင္းထန္ေသာေဘး

ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ႏုင
ိ ္ငံေရးခိုလခြ
ႈ ံ င့္ေတာင္းခံသူမ်ားသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံအတြင္းသို႔

ထြက္ ဆိုးက်ဳးမ်ားျဖစ္
ိ
ေပၚမႈမွာ မရွသေလာက္
ိ
ျဖစ္သည္။ ယခင္က ကာကြယ္ေဆး

ေရာက္သည္ႏွင့္ျပန္လည္ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာၾသစေၾတး

ထိုးျပီးေသာ္လည္း ထပ္မံထိုးျခင္းသည္ လံုျခံဳေဘး ကင္းမႈ ရွပါသည္
ိ
။

လ်ႏုင
ိ ္ငံျပင္ပ၌ေနထုိင္စဥ္အတြင္းကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းအမ်ဳးမ်
ိ ဳးရိ
ိ ွေသာေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ကာကြယ္ေဆးထုိးျခင္းဆုိသည္မွာ ၾသစေၾတးလ်ႏုင
ိ ္ငံမွသတ္မွတ္
ထားေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလုံးအား ထုိးေပးႏုင
ိ ္ရန္ ျဖစ္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္
ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ ကေလးဘဝကပင္ ထုိးေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၾသစေၾတးလ်
ႏုင
ိ ္ငံျပင္ပတြင္ ေနထုိင္စဥ္ကာကြယ္ေဆးမထုိးျဖစ္ခဲ့ေသာလူငယ္မ်ားႏွင့္ အရြယ္ေရာက္
ျပီးသူမ်ားကိုလည္း မပ်က္မကြက္ ထိုးေပးရန္ အေရးၾကီးသည္။ သင္သည္ ျပန္လည္ကာ
ကြယ္ေဆးမ်ားထုိးျပီးသည္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မံထိုးရန္ မလိုအပ္ေတာ့ပါ။
သင့္ ဆရာဝန္သို႔မဟုတ္သူနာျပဳမွတုပ္ေကြးကာ ကြယ္ေဆးကဲ့သုိ႔အပုိကာကြယ္ေဆး
မ်ား ထုိးရန္လည္း အၾကံျပဳႏုင
ိ ္ပါသည္။ တုပ္ေကြးကာကြယ္ ေဆးမွာ ျပန္လည္ထုိးသည့္
ကာကြယ္ေဆး မ်ားတြင္ မပါဝင္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္/မသည္ မည္သည့္ေနရာတြင္
ျပည္လည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးမုွ ခံယူႏုင
ိ ္ပါ
သနည္း။
သင့္မိသားစုဆရာဝန္ (အရြယ္အားလံုး)
ေဒသဆိုင္ရာေကာင္စီ (အသက္ ၁၈ႏွစ္ေအာက္ ေယာက္စီတုိင္းအတြက္)
ဘာသာစကားေလ့လာေရးေက်ာင္းမ်ား (ကာကြယ္ေဆး ထုိးျခင္း အစီအစဥ္မ်ား
ရရွႏုိ င
ိ ္ပါက)

ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္အတြက္ အခေၾကး
ေငြေပးရန္ လုိအပ္ပါသလား။
ျပန္လည္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းသည္ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလခြ
ႈ ံ င့္
ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ ျဖစ္ပါသည္။

The Asylum Seeker Resource Centre (ႏိုင္ငံေရး ခိုလခြ
ႈ ံ င့္ေတာင္းခံသူမ်ားဆို
င္ရာ ရင္းျမစ္စင္တာ) (အရြယ္ေရာက္သူမ်ား)။

ကၽြန္ေတာ္/မ၏ ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ ခ်န္ိ းဆုိမႈတြင္
စကားျပန္ တစ္ဦး ရႏုင
ိ ္ပါမည္လား။
ရႏုင
ိ ္ပါသည္ - သင္အကူအညီလိုအပ္လွ်င္ စကားျပန္ တစ္
ဦးေတာင္းဆို၍ရပါသည္။ေတာင္းဆုုိရန္အေရးၾကီးသည္။

ကၽြန္ေတာ္/မ ျပန္လည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
ခံယူလွ်င္ မည္သုိ႔ ျဖစ္မည္နည္း။
ျပန္လည္ ကာကြယ္ ေဆးထုိးႏွျခင္
ံ းမွာ ၄လအတြင္း ၃ ၾကိမ္ သို႔မဟုတ္ ၄
ၾကိမ္ ထုိးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကိုပံုမွန္အားျဖင့္ (အပ္)
ႏွင့္ထိုးေပးပါသည္။ ခ်န္ိ းဆုိမႈတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ လူမ်ားသည္ ကာကြယ္ေဆးေပါင္းစံု
ထိုးႏွခံံ ရႏုင
ိ ္ဖြယ္႐ွပ
ိ ါသည္။
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ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္အတြင္းရိွဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ားအား ျပန္လည္

ကာကြယ္ေဆးမ်ား ထိုးေပးျခင္း
ျပန္လည္ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း မ်ားကုိ Australian Immunisation Register
(ၾသစေၾတးလ်ကာ ကြယ္ေဆးထိုးျခင္း မွတ္ပုံတင္စာရင္း) တြင္မွတ္တမ္း တင္သြား
မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ကာ ကြယ္ေဆး ထိုးေရးရက္ခ်န္ိ းေန႔မ်ားတြင္ ဆရာဝန္
သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳမွ ေဆးထိုးျခင္းခံရေသာသူအား ဖ်ားနာျခင္းရိွ/မရိွ၊ ၎တို႔မွာ အျခား
ကာကြယ္ေဆး ထုိးဖူးျခင္းရွ/မရွ
ိ ၊ ိ အျခားကာကြယ္ေဆး ထိုးခဲ့ဖူးပါက ကာကြယ္ေဆး
ထိုးျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားရွ/မရွ
ိ
စသည္
ိ
တို႔အား ေမးျမန္းသြားမည္ျဖစ္သည္။
ေဆးထိုးျပီးေနာက္ ဖ်ားနာျခင္း သို႔မဟုတ္ ကိုက္ခဲနာက်င္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ပါသည္။

ကၽြႏုပ
္ ္သည္ ျပန္လည္ကာကြယ္ေဆး ထုိးမႈ
ခံယူျခင္းမရွလွ
ိ ်င္ မည္သို႔ ျဖစ္မည္နည္း။
ကာကြယ္ေဆးဆုိသည္မွာ ေရာဂါမ်ားကို တားဆီးေပး၍ က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပး
ႏုင
ိ ္သည္ျဖစ္ရာ ျပန္လည္ကာကြယ္ေဆး ထုိးႏွျခင္
ံ း မရွသူ
ိ မ်ားသည္ နာမက်န္း ျဖစ္ႏုင
ိ ္
ပါသည္။

သို႔ေသာ္ယင္းတို႔မွာ ၁ -၂ ရက္သာခံစားရေသာေၾကာင္ ့ျပႆနာမ်ားမျဖစ္ေပၚႏိုင္ေပ။

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံတြင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းႏွင့္

ျပင္းထန္ေသာေဘးထြက္ ဆိုးက်ဳးမ်ားျဖစ္
ိ
ေပၚမႈ မရွသေလာက္
ိ
ျဖစ္သည္။

Centrelink မိသားစု ကူညီေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအတြက္
ဥပေဒအသစ္မ်ား ျပဌာန္းထားပါသည္။
အကယ္၍ ကေလးမ်ားႏွင့္ အသက္ ၂၀ ေအာက္
လူငယ္မ်ားသည္ Australian Immunisation
Register တြင္ မွတ္တမ္းမ႐ိွပါက ၎တို႔၏
မိသားစုမ်ားသည္ ကေလးထိန္း ေပးေငြမ်ားကို မရၾကေတာ့ဘဲ ၎တို႔၏ Family Tax
Benefit Part A ကို ေလွ်ာ့ပစ္လိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ျပန္လည္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေသာ
ကေလးမ်ား၏ မိသားစုမ်ားသည္ ယင္းခံစားခြင့္မ်ား ရ႐ိွမည္ျဖစ္သည္။
မိဘမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ သားသမီးမ်ားအား ကာကြယ္ေဆးထိုးရန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍
ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္႐ွဆ
ိ ဲျဖစ္ေသာ္လည္း ကာကြယ္ေဆး မထိုးေပးရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ပါက
၎တို႔၏ ကေလးထိန္း ေပးေငြမ်ားႏွင့္ Family Tax Benefit Part A ေပးေငြမ်ားကို
ေလွ်ာ့ပစ္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ လာေရာက္သည့္အခါ

ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၌ ကေလးငယ္မ်ားသည္ သူငယ္တန္း သို႔မဟုတ္

မည္သည္တုိ႔ကို ယူေဆာင္လာရမည္နည္း။

မိသားစု ေန႔ကေလးထိန္းဌာန)မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏုင
ိ ္ရန္အတြက္

သင့္မွာ သင္ သို႔မဟုတ္ သင့္သား/သမီးမ်ား၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးမႈဆိုင္ရာ (ေရးမွတ္
ထားေသာ) မွတ္တမ္းမ်ားရွပါက
ိ
ကာကြယ္ေဆးထုိးရန္ လာေရာက္ သည့္အခါတုိင္း
ယူေဆာင္လာပါ။ သင္၏ မိခင္ဘာသာစကားျဖင္ ့ေရးထားေသာမွတ္တမ္းမ်ားလည္း
ယူေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။သင့္အား မည္သည့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ဳးထိ
ိ ုးေပးရမည္ကို
သိရိွရန္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳဆရာမမွ ထိုမွတ္တမ္းကို အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ျပီး
Australian Immunisation Register တြင္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ျပင္ပ၌ ထုိးခဲ့ေသာ
ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အျခားေနရာမ်ားတြင္လည္း
ကာကြယ္ေဆး သြားေရာက္ထုိးႏုင
ိ ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္သြားေရာက္ သည့္အခါတိုင္းတြင္
သင္၏ကာကြယ္ေဆးမွတ္တမ္းကို ယူေဆာင္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။

ကေလးထိန္းဌာန (ေန႔ကေလးထိန္း၊ အခ်န္ိ ပိုင္းအလုိက္ ကေလးထိန္းဌာနႏွင့္
ကာကြယ္ေဆးမ်ားအားလုံးကို မျဖစ္မေန ထိုးႏွထားၿပီ
ံ
းသားျဖစ္ရမည္ဟု
ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားလည္း ႐ွပါသည္
ိ
။ ဤဥပေဒသည္ ေက်ာင္းခ်န္ိ အတြင္း၌
သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္းခ်န္ိ ျပင္ပ၌ ကေလးထိန္းေပးမႈအေပၚ အက်ဳးသက္
ိ
ေရာက္မႈ မ႐ိွပါ။
မိဘမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ကေလးမ်ားအား သူငယ္တန္း သို႔မဟုတ္ ကေလးထိန္းဌာန၌
အမည္စာရင္းေပးသြင္းသည့္အခါတြင္ Australian Immunisation Register မွ
Immunisation History Statement (ကာကြယ္ေဆးထိုးမွတ္တမ္း) ကို တင္ျပရန္
လိုအပ္သည္။ သင္သည္ Australian Immunisation Register သို႔
1800 653 809 ၌ ဖုန္းဆက္၍ သင့္ထံသို႔ Immunisation History Statement
ကို ပို႔ေပးရန္ ေတာင္းခံႏုင
ိ ္သည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳအား
Australian Immunisation Register မွ ယင္းမွတ္တမ္းကို သင့္အတြက္ ပံုႏပ္
ွ ိ ေပးရန္
ေတာင္းခံႏုင
ိ ္သည္။

ႏုုင
ိ ္ငံျခားမွကာကြယ္ေဆးထုုိးမွတ္တမ္းဥပမာ

