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Burmese

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ အေၾကာင္းမွာ• သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
• သင့္ အခ်က္အလက္သီးျခားရွေရးႏွ
ိ
င့္
ကိယ
ု ေ
္ ရးကိယ
ု တ
္ ာ အခ်ကအ
္ လက္မ်ား
• တုံ႔ျပန္သေဘာထား
သို႔မဟုတ္ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခုကို 		
မည္သို႔လုပ္ရမည္
• တစ္စံုတစ္ေယာက္အား
သင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္
သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးရန္ 		
မည္ကဲ့သို႔ရယူမည္

သင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
အသံုးျပဳသည့္အခါ သင့္တြင္
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္
တာဝန္ဝတၱရားမ်ားရွသည္
ိ
။
ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္
တကြ၎တိ၏
႔ ု ေစာင္ေ
့ ရွာက္သမ
ူ ်ားသည္
တစ္ဖက္ႏွင့္တဖက္ ေလးစားၾကရန္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

သင္၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံမွ သင္ ေမွ်ာ္လင့္ႏုင
ိ ္သည့္အရာ•

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္အား ၾကင္နာစြာႏွင့္ ေလးစားစြာျဖင့္
ေျပာဆိုဆက္ဆံမည္။

•

အေထာက္အကူျပဳမည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
သင့္အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေပးပါမည္။
သင္ လိုအပ္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ သင့္အား ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔
သာနာမွ်တစြာျဖင့္ စိစစ္ပါမည္။
•

အသံုးျပဳႏုင
ိ ္ေၾကာင္း သိရသင္
ွ ိ ့ပါသည္။
•

သင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားကို

အကယ္၍ သင္ လိုအပ္လွ်င္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ေရြးခ်ယ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
•

သင့္အေနျဖင့္ ဝန္ထမ္း လဲေပးရန္ ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။

•

သင္ ကုသမႈကို ျငင္းဆိုႏုင
ိ ္သည္။

•

သင့္အတြက္ ဝန္ေဆာင္မွာ ယခု မွန္ကန္သည္မဟုတ္လွ်င္ သင္
ျငင္းဆိုႏုင
ိ ္သည္။ ယင္းေနာက္ သင္ အဆင္သင့္ျဖစ္သည့္အခါ

•

သင့္ ရက္ခ်န္ိ း အခ်န္ိ အေတာအတြင္း အခန္းတြင္း၌
ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား သို႔မဟုတ္ သုေတသနလုပ္သူ
ရွေနသည္
ိ
ကို သင္ ျငင္းဆိုႏုင
ိ ္သည္။

•

သင့္အေနျဖင့္ ရိုးသားသည့္ တုျပန္
႔ ံ သေဘာထား ေပးႏုင
ိ ္ေၾကာင္း
သင္ ခံစားသင့္သည္ျဖစ္သည့္အျပင္

သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္မ်ား၏ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို
သင္ ေတာင္းခံႏုင
ိ ္ပါသည္။

•

အျခားေသာ ဝန္ေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုခုထံ သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ
အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ မေပးကမ္းမီ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္
(သေဘာတူညီခ်က္) ကို ကြ်ႏုပ
္ ္ ရယူပါမည္။

•

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အား အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးပါမည္။

•

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင္၏ တိုင္းရင္းလူမ်ဳးေရးဆိ
ိ
ုင္ရာ၊
ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ႏွင့္ ဘာသာေရဆိုင္ရာ ကိုးကြယ္မႈမ်ားႏွင့္

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အား အသိေပးႏုင
ိ ္သည္။
•

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို လံုၿခံဳစြာ
ထိန္းသိမ္းထားပါလိမ့္မည္။

ေရြးခ်ယ္ရာ၌ သင့္အား ပါဝင္ေရြးခ်ယ္ေစပါမည္။
•

တစ္စံုတစ္ေယာက္က သင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ႏွင့္ သင့္အား
ေထာက္ကူေပးရန္ (ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦး) ကို

သင့္က်န္းမာေရးကို မည္ကဲ့သို႔ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ႏွင့္
ပတ္သက္ၿပီး နည္းလမ္းမ်ားကို သင္ ေရြးခ်ယ္ရန္

•

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ ဆက္လက္

ယံုၾကည္မႈမ်ားကို ေလးစားပါမည္။
•

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္အား သင္
နားလည္ႏုင
ိ ္ေစရန္ စကားျပန္မွတစ္ဆင့္ ေပးပါမည္ သို႔မဟုတ္
သင့္ဘာသာစကားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပါမည္။

သင္ သိရရန္
ွ ိ လိုအပ္သည္မွာ
•

•

အကယ္၍ သင္ ရက္ခ်န္ိ း ေနာက္က်ၿပီးမွေရာက္လာလွ်င္

•

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား ၎အခ်န္ိ ၌ ဝန္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ျငင္းဆိုႏုင
ိ ္သည္-

အကယ္၍ သင္ ေအာက္ပါကိစၥျဖစ္လွ်င္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔

အျပည့္အဝကို ေပးႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။

-

အရက္မူးေနလွ်င္ သို႔မဟုတ္ မူးယစ္ေဆးျဖင့္ ယစ္မူးေနလွ်င္

အကယ္၍ သင္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အား အသိမေပးဘဲ ရက္ခ်န္ိ းလာရန္

-

ရိုင္းျပၿပီး ဝန္ထမ္းအေပၚ မတရားျပဳက်င့္လွ်င္

-

တစ္ေယာက္ေယာက္အား နာက်င္ေစရန္ ၿခိန္းေျခာက္လွ်င္

-

တစ္ေယာက္ေယာက္အား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအားျဖင့္

ပ်က္ကြက္လွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား ဝန္ေဆာင္မႈကို
ဆက္လက္ ေပးႏုင
ိ ္မည္ မဟုတ္ပါ။

		

အေႏွာင့္အယွက္ေပးလွ်င္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။

သင့္ထံမွ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္သည့္အရာ
•

ေက်းဇူးျပဳ၍ သင့္ ရက္ခ်န္ိ းမ်ားအတြက္ အခ်န္ိ မွန္ လာေရာက္ပါ။

•

အကယ္၍ သင္ ရက္ခ်န္ိ းကို မလာေရာက္ႏုင
ိ ္လွ်င္

မေသာက္ရန္တို႔ျဖစ္ပါသည္။
•

ေက်းဇူးျပဳ၍ အနည္းဆံုး တစ္ရက္ ႀကိဳတင္ၿပီး ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အား
အသိေပးပါ၊ သို႔မွသာ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၎ရက္ခ်န္ိ းကို
•

အေကာင္းဆံုး အရည္အခ်င္းရွသေလာက္
ိ
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ပါ။
•

အကယ္၍ သင္သည္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔ သိရရန္
ွ ိ လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကို

တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား မေျပာျပလွ်င္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အား

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အသံုးျပဳစဥ္ သင္

ကူညီႏုင
ိ ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍ နားလည္ပါ။

ေတြ႕သည့္လူတိုင္းအေပၚ ေလးစားမႈႏွင့္ ေဖာ္ေရြမႈကို ျပသပါ။
•

သင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းက ေပးသည့္အႀကံဥာဏ္ကို သင္၏

•

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ အေဆာက္အဦးမ်ားကို လူတိုင္းအတြက္

အကယ္၍ သင္ နားမလည္လွ်င္ ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို

လံုၿခံဳသည့္ေနရာတစ္ခု အျဖစ္ထားရရွရန္
ိ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ကူညီပါ-

ေတာင္းခံပါ၊ အထူးသျဖင့္ အခ်ဳ႕ကု
ိ သမႈအတြက္ သင့္

-

ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေပးရန္ သင္ လိုအပ္သည့္အခါ ျဖစ္ပါသည္။
•

သင့္အိမ္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ သူတုိ႔

အခ်န္ိ တိုင္း ေလးစားပါ
-

သင့္ထံလာေရာက္လွ်င္ လံုၿခံဳေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။
အိမ္ေမြးတိရစာၦန္မ်ားကို အေဝး၌ထားရန္ႏွင့္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
ဝန္ထမ္းမ်ား သင္ႏွင့္အတူရေနစဥ္
ွိ
ေဆးလိပ္

အျခားလူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ အခ်က္အလက္သီးျခားရွေရးကိ
ိ
ု
သင့္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ား
ေျပာင္းလဲသည့္အခါ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အား ေျပာပါ

-

ကုသမႈအတြက္ သင့္အား ငွါးရမ္းေပးထားသည့္အရာမ်ားကို
ဂရုစိုက္ပါ။

သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ
အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္
သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သီးသီးျခားျခား ထားသိုထားရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ယူထားပါသည္။ သင့္ အခ်က္အလက္သီးျခားရွေရးကိ
ိ
ု
ဥပေဒအရလည္း အကာအကြယ္ေပးထားပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမင့္မားေသာအဆင့္ လံုၿခံဳမႈေအာက္၌
လံုၿခံဳေအာင္ သိမ္းထားေပးပါသည္။
သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင္ လိုအပ္လွ်င္ သင္ ၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္သည္။ သင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မွတ္တမ္းကို ၾကည့္ရႈရန္အတြက္ႏွင့္
လိုအပ္လွ်င္ ျပင္ဆင္ေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုရန္ အခြင့္အေရး သင့္တြင္ ရွသည္
ိ
။

သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
သီးျခားအတြင္းေရးကိစၥျဖစ္သည္
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္ အခ်က္အလက္သီးျခားရွေရး
ိ

•

ဥပေဒမ်ားႏွင့္ လူသားႏွင့္ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန
အခ်က္အလက္ သီးျခားရွေရး
ိ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို အတိအက်
လိုက္နာပါသည္။
သင့္အေၾကာင္း မည္သည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ကြ်နု္ပ္တို႔

မဟုတ္လွ်င္
•
•

အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္ ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အစီအစဥ္ႏွင့္ တိုးတက္မႈအေျခအေနအပါအဝင္ သင့္က်န္းမာေရး
အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွတ္တမ္းတြင္
သင္ သြားေရာက္သည့္အခါတိုင္း ေရးသြင္းထားပါသည္။
သင့္အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ကို ကြ်န္ုပ္တို႔ မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္

ကေလးမ်ား၏ သို႔မဟုတ္ သူတို႔မိသားစုမ်ား၏
လံုၿခံဳေရး သို႔မဟုတ္ သာယာေကာင္းမြန္ေရးကို
အျပင္းအထန္ ၿခိန္းေျခာက္မႈရေၾကာင္
ွိ
း ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ 		

သင့္ အမည္ႏွင့္ဆက္သြယ္ရမည့္အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔မွတ္တမ္းျပဳထားပါသည္။ သင့္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္

သင့္အသက္ သို႔မဟုတ္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေယာက္၏ 		
အသက္ကို အႏၱရာယ္ရသည္
ွိ
မဟုတ္လွ်င္

ေကာက္ခံပါသနည္း။

သင့္ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွတ္တမ္းတြင္

သင္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည္ (သင္ သေဘာတူသည္)

ထင္ျမင္သည္ မဟုတ္လွ်င္
•

၎မွာ သင္၏ အေကာင္းဆံုး အက်ဳးေက်းဇူ
ိ
း ျဖစ္သည္ 		
မဟုတ္လွ်င္

•

အခ်ဳ႕ေသာ
ိ
ကူးစက္ေရာဂါမ်ား ႏွင့္
ကင္ဆာေရာဂါအမ်ဳးအစားမ်ား
ိ
သို႔မဟုတ္ တရားရံုးမွ 		
ၾကားနာေနဆဲျဖစ္သည့္ အခ်ဳ႕အမႈ
ိ
အခင္းမ်ား က့ဲသို႔ 		
ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဥပေဒက ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အား ေစခိုင္းသည္ 		
မဟုတ္လွ်င္

ေကာက္ခံပါသနည္း။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ေကာက္ခံသည့္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ
သင့္လိုအပ္ခ်က္အေသးစိတ္ကို ယေန႔ထိမွတ္တမ္းအျပည့္
ျဖစ္ေနရန္အတြက္ ကြ်န္ုပ္တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳပါသည္၊
ထိုေၾကာင့္ ကြ်န္ုပ္တို႔က သင့္အား အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းျဖင့္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည္။
ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ အခ်ဳ႕အေထြ
ိ
ေထြ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း
က်န္းမာေရးဌာနသို႔ သတင္းပို႔ေပးပါသည္။ ၎သည္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအား အစီအစဥ္ေရးဆြေရးႏွ
ဲ
င့္

သင့္ အခ်ဳ႕အခ်က္
ိ
အလက္မ်ားကို မေဝမွ်ရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္
က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မွတ္တမ္းကို မည္သူကၾကည့္ရန္အတြက္
ကန္႔သတ္ရန္ သင့္တြင္ အခြင့္အေရးရွသည္
ိ
။ သို႔ေသာ္လည္း
၎သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင့္အား
ေပးအပ္ရန္ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔အတြက္ ခက္ခဲေစႏိုင္သည္။ အကယ္၍ သင့္
သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ေျပာင္းလဲလိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းလိုလွ်င္
ကြ်န္ုပ္တို႔အား ေျပာပါ။
သင့္တြင္ ကုသမႈကို လက္ခံရယူရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္

တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရာ၌ အေထာက္အကူေပးပါသည္။

အခြင့္အေရးရွသည္
ိ
။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္အား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုင
ိ ္မည့္

သင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းက သင့္အား သင္၏ ေရာဂါအေျခအေန

မည္သည့္အခ်က္အလက္ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္မေပးပါ။

(မ်ား) ႏွင့္ ဤေရာဂါအေျခအေန (မ်ား) အတြက္ ျဖစ္ႏုင
ိ ္ေသာ

သင့္ အေၾကာင္းအခ်က္အလက္ကို မည္သူတို႔က ၾကည့္ပါသလဲ။

ကုသမႈမ်ားကို ရွင္းျပၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သင္သည္
ကုသမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ရန္

သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ၌ ပါဝင္ပတ္သက္သည့္ IPC က်န္းမာေရးဌာနရွ ိ

ေရြးခ်ယ္ႏုင
ိ ္သည္။ သေဘာတူညီခ်က္ ပံုစံေပၚတြင္ သင္သည္

ဝန္ထမ္းမ်ားကသာ သင့္ အခ်က္အလက္ကို ၾကည့္ရႈႏုင
ိ ္သည္။

သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မွတ္တမ္း၌ ဥပမာ ကုသမႈကို

ကြ်န္ုပ္တို႔သည္ သင့္ အေၾကာင္း အခ်က္အလက္ကို အကယ္၍ သင္က

ျငင္းပယ္သည္ သို႔မဟုတ္ လက္ခံသည္ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈ နေဖးတြင္ သင့္

သေဘာတူလွ်င္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အေရးေပၚကိစၥကဲ့သို႔ ဥပေဒအရ

အမည္ကို လက္မွတ္ထိုးမည္ျဖစ္သည္။

ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ရန္လိုအပ္မွသာလွ်င္ ကြ်န္ုပ္တို႔ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားသို႔
ထုတ္ေဖာ္ေပးသည္။

က်န္းမာေရး ဓါတ္ပံုမ်ား သို႔မဟုတ္ အသံ မွတ္တမ္း

သင့္ အခ်က္အလက္ ဘာျဖစ္မည့္ကိစၥ၌ သင့္တြင္ ေျပာခြင့္ရသည္
ွိ
၊

အခ်ဳ႕ိ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ဓါတ္ပံု (မ်ား) ရိုက္ယူရန္

ေအာက္ပါကိစၥ၌ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔သည္ သင့္ အခ်က္အလက္ကို မည္သူ႕ကိုမဆို
ေဝမွ်ဖလွယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ•

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဝမွ်ဖလွယ္ရန္ သင္က
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အား ေျပာသည္ မဟုတ္လွ်င္

လိုအပ္ႏုင
ိ ္သည္၊ ဥပမာ ေျခေထာက္အနာ တိုးတက္မႈအေျခအေနကို
စစ္ေဆးရန္ သို႔မဟုတ္ သင့္အသံကို မွတ္တမ္းတင္ရန္ျဖစ္သည္။
အကယ္၍ သင္ ဤသို႔လုပ္ရန္ သေဘာတူလွ်င္ သင္
သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံရွ သင္
ိ
့ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ မွတ္တမ္းတြင္
သင့္အမည္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးမည္ျဖစ္သည္။

			

တံျ႔ု ပန္သေဘာထား ေပးျခင္း
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
အေဆာက္အအံုမ်ားတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ သင္ ဘာကိုထင္ျမင္ေၾကာင္း
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သိလိုပါသည္။ ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔၏ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို
တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္အတြက္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ သင့္
တုံ႔ျပန္သေဘာထားအေပၚ အားထားပါသည္။
•

သင့္အေနျဖင့္ ေဝဖန္ခ်က္မ်ားကို ေရးသားႏိုင္ၿပီး
၎တို႔ကို ေစာင့္ဆိုင္းခန္းရွ တု
ိ ံ႔ျပန္သေဘာထားပံုးထဲ
ထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။

•

သင္သည္ မည္သည့္ဝန္ထမ္းကိုမဆို လူခ်င္း ေျပာဆိုႏုင
ိ ္သည္
သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ေျပာဆိုႏုင
ိ ္သည္။

•

ကြ်ႏုပ
္ ္တို႔သည္ သင့္အား ေဖာက္သည္
တုံ႔ျပန္သေဘာထား စစ္တမ္းကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျဖည့္စြက္ေပးရန္
ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ဤစစ္တမ္းတြင္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေရးဆြရန္
ဲ ႏွင့္
ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္
ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းထားပါသည္။

•

ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈတစ္ခုခုကို အကယ္၍
သင္ ေဆြးေႏြးလိုလွ်င္ သင့္အား အေထာက္အကူျပဳေပးမည့္
မည္သူ႔ကိုမဆို သင္ ေခၚလာႏိုင္ပါသည္။

•

အကယ္၍ သင္ ဝန္ေဆာင္မႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကို
မေက်နပ္လွ်င္ သင့္အေနျဖင့္ တရားဝင္ တိုင္တန္းႏုင
ိ ္ပါသည္။
သင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ IPC campus ကို ဖုန္းေခၚၿပီး
အစီအစဥ္ မန္ေနဂ်ာ၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး သို႔မဟုတ္
အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွခ်ဳပ္
ိ ႏွင့္ စကားေျပာဆိုရန္
ေတာင္းဆိုပါ။

•

သင့္အေနျဖင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား
ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးကိုလည္း ဖုန္း 1300 582 113
ျဖင့္ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္သည္။

အျခား ေမးခြန္းတစ္ခုခု ရွပါသလား။
ိ
သင္ ကြ်နု္ပ္တို႔၏ ေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္၌ရွေနစဥ္
ိ
အတြင္း သင့္အေၾကာင္းအခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာျဖစ္မည့္ အေၾကာင္း
အျခားေမးခြန္းတစ္ခုခု အကယ္၍သင့္တြင္ ရွလွ
ိ ်င္ သို႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ သင့္မွတ္တမ္းကို သင္ ရယူၾကည့္ရႈလိုလွ်င္ ေက်းဇူးျပဳ၍
ကြ်န္ုပ္တို႔၏ IPC Health ဝန္ထမ္းမ်ားအနက္ တစ္ဦးႏွင့္ေျပာဆိုပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္ သီးျခားရွေရးဆိ
ိ
ုင္ရာ မူဝါဒ မိတၱဴ

အက်ဳးေဆာင္
ိ
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား

တစ္ေစာင္ကို ရယူရန္- www.humanservices.gov.au/

The Office of the Public Advocate

customer/privacy တြင္ဝင္ေရာက္ရယူပါ။
မေက်နပ္ခ်က္တိုင္တန္းလႊာမ်ား
အကယ္၍ သင့္တြင္ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္ခုရလွ
ွ ိ ်င္
လက္ဦးအေနျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ IPC Health ၏
အလုပ္အမႈေဆာင္ အရာရွခ်ဳပ္
ိ ကို ဖုန္း 9219 7142
ျဖင့္ ဆက္သြယ္ပါ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ
ေကာ္မရွင္နာမင္းႀကီးကို ဖုန္း 1300 582 113
ျဖင့္ဆက္သြယ္ပါ။
ကိုယ္စားျပဳေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း

ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူ ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း။
ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူ တစ္ဦးမွာ

ဖုန္း- 1300 309 377
www.publicadvocate.vic.gov.au
Aged Care Advocacy
အခမဲ့ ဖုန္း- 1800 200 422
www.myagedcare.gov.au
Residential Care Rights
အခမဲ့ဖုန္း- 1800 700 600
www.era.as.au
Action on Disability with Ethnic Communities
အခမဲ့ ဖုန္း- 1800 626 078
www.adec.org.au

တစ္စံုတစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး သင္လိုအပ္သည့္

အေရးႀကီးေသာ အျခား နံပါတ္မ်ား-

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ ရရွရန္
ိ သင့္အတြက္

Health Complaints Commissioner

ေဆာင္ရြက္ေပးသူျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သင့္

ဖုန္း- 1300 582 113

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္

ဖက္စ္- 9032 3111

တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို သင္ နားလည္ရန္ကိုလည္း

https://hcc.vic.gov.au

ကူညီေပးႏုင
ိ ္ပါသည္။ ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူ တစ္ဦး
ျဖစ္ႏုင
ိ ္သည္မွာ•

မိတ္ေဆြတစ္ဦး

•

မိသားစုဝင္ တစ္ဦး

•

အက်ဳးေဆာင္
ိ
ဝန္ေဆာင္မႈဌာန တစ္ခုမွ
တစ္စံုတစ္ေယာက္

IPC Health သည္ သင့္အတြက္
ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္သူတစ္ဦးကို ေတာင္းခံေပးႏိုင္ပါသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင့္အတြက္ မွန္ကန္သည့္
ကိုယ္စားေဆာင္ရြက္ေပးသူတစ္ဦး ရရွရန္
ိ ကူညီေပးပါမည္။

Office of the Australian
Information Commissioner
ဖုန္း- 1300 363 922
www.oaic.gov.au
Department of Health and Human Services
ဖုန္း- 1300 650 172
www.dhhs.vic.gov.au
The Victorian Ombudsman
အခမဲ့ ဖုန္း- 1800 806 314

သင့္အေနျဖင့္ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးကို

www.ombudsman.vic.gov.au

သင့္ရက္ခ်န္ိ းသို႔ လာေရာက္ေစလိုလွ်င္ သို႔မဟုတ္

The Equal Opportunity Board

သင့္ကိုယ္စား သင့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈတြင္ ပါဝင္ေစလိုလွ်င္
ေက်းဇူးျပဳ၍ သင္၏ IPC Health ဝန္ထမ္းအား ေျပာဆိုပါ။
သို႔မဟုတ္ သင့္အေနျဖင့္ အက်ဳးေဆာင္
ိ
ဝန္ေဆာင္မႈဌာနကို
ဆက္သြယ္ႏုင
ိ ္ၿပီး သင့္အတြက္ ဤသို႔လုပ္ေပးရန္ သူတို႔အား
ေတာင္းဆိုႏုင
ိ ္ပါသည္။

ဖုန္း- 1300 292 153
www.humanrightscommission.vic.gov.au

ပိုမိုသိရလိ
ွ ိ ုေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္
ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ ေက်ာဘက္၌ေဖာ္ျပထားသည့္
သင္ႏွင့္အနီးဆံုး IPC Health campus ကို ဆက္သြယ္ပါ။

