
 

 

FAQs တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခကံတၢၢ ၢ် 

 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ် မ ၢ ၢ်မန ုၤလ  ၢ်ဲၣ်ႋ 

ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ် ပ ီၣ်လ ီၤတ ီၣ်ရ  ီၣ်တ ီၣ်က  ီၤတခါ လ  Victoria အသံးဂ  ီၣ်၀ တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်အ  ီၣ်ခ ျ့ဒ ံးတ ီၣ်အ  ီၣ်မ  ီၣ်အ  ီၣ်ပ ီၤအက  ီၤအက   

အဂ  ီၣ်လ ီၤီၤႋ တ ီၣ်မီၤသ ထ  ီၣ်က ီၤတ ီၣ်တဖ ီၣ်အ ီၤ ကက ဘ  ံးလ  Victorian ပ ီၤတ၀ ဒ တခါအဂ  ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ခ ကတ  ီၣ် ပ ီၣ်ဃ  ီၣ်ဒ ံးတ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံး 65 ထ  ီၣ်လ တ ီၣ်ဆ တလ အဂ  ီၣ်လ ီၤီၤႋ တ ီၣ်သ  ီၣ်တဖ ီၣ်အ ီၤ သ  ီၣ်ထ  ီၣ်သံး 

လ  တ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံးခ  ထ  ီၣ်အဖ ခ  ီၣ်လ  ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ်အတ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါကတ  ီၣ်ဘ  ီၣ်စ ီၤအပ ီၤန   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

တ ီၣ်မီၤသ ထ  ီၣ်က ီၤတ ီၣ်အက  အရ  ဒ  ီၣ်တခါအ ီၤ မ  ီၣ်ဒီၣ်သ ံးပ ီၤက ံးဂီၤကစ ံးကါဘ ီၣ် သံးဂ  ီၣ်၀ တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်အ  ီၣ်ခ ျ့ဒ ံးတ ီၣ်အ  ီၣ်မ  ီၣ် 

အ  ီၣ်ပ ီၤအက  ီၤအက   ကည အဂ  ီၣ်န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ လ တ ီၣ်ကမီၤအ ီၤအဂ  ီၣ်, ခါဆ ညါတ ီၣ်မီၤအက   ကပ ီၣ်ဃ  ီၣ်ဒ ံး လ  ီၣ်က၀ ီၤသံးဂ  ီၣ်၀  

တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်ဆ  ီၣ်ခ ျ့ဒ ံး တ ီၣ်အ  ီၣ်မ  ီၣ်အ  ီၣ်ပ ီၤအက  ီၤအက  တ ီၣ်မီၤစ ီၤအသ  50-60 န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ တ ီၣ်မီၤစ ီၤတဖ ီၣ်အ ီၤ ကဟ  ီၣ် 

တ ီၣ်က စါယါဘ ါ, တ ီၣ်က  ီၣ်ထ  ဒ ံးတ ီၣ်ဆ  ီၣ်ထ  မီၤစ ီၤလ ပ ီၤဒ  ီၣ်တ  ီၣ်ခ  ီၣ်ပ  ီၤတဖ ီၣ်အဂ  ီၣ်န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

 

မ ၢ ၢ်မတုၤကစ ူးကျါတၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖူးလ  ၢ်ဲၣ်ႋ 

Victorian ပဒ  ီၣ်ကစ ံးကါ တ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံးခ လ  ီၣ်လ  ဘ ီၣ်တ ီၣ်ဒ ံးအ  ီၣ်ထ  ီၣ်အ ီၤလ ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ်န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ သံးဂ  ီၣ်၀  

တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်အ  ီၣ်ခ ျ့ဒ ံးတ ီၣ်အ  ီၣ်မ  ီၣ်အ  ီၣ်ပ ီၤအက  ီၤအက  ၀ ီၤဒ  အသ  လ  တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်အ  ီၣ်ခ ျ့၀ ီၤက  ီၤအပ ီၤ ကရ  ီၣ်က  ီၤက  ီၣ်ထ   

သံးဂ  ီၣ်၀ တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်အ  ီၣ်ခ ျ့ဒ ံးတ ီၣ်ပ  ီၤဒ ံး တ ီၣ်အ  ီၣ်မ  ီၣ်အ  ီၣ်ပ ီၤအက  ီၤအက  န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ အ၀ သ  ီၣ်ကဟ ံးမ ဒါလ ကစ ံးကါ ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ် 

အတ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံး န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

 

တၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဟ  ၢ်ဖူးကဘ ၢ်တၢ ၢ်စ ူးကျါအ ုၤအချါဖ လ  ၢ်ဲၣ်ႋ 

ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ် အတ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံး ပ ီၣ်ဖ ါထ  ီၣ်တ ီၣ်ဆ တလ ဖံးဒ  ီၣ်လ  ပသံးဂ  ီၣ်၀ တ ီၣ်အ  ီၣ်ဆ  ီၣ်အ  ီၣ်ခ ျ့ဒ ံးတ ီၣ်အ  ီၣ်မ  ီၣ်အ  ီၣ်ပ ီၤ 

အက  ီၤအက   န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ တ ီၣ်အ ီၤကဟ ံးတ ီၣ်ဆ ကတ  ီၣ်လ ကမီၤတ ီၣ်ဆ တလ တဖ ီၣ်အ ီၤအဂ  ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

တ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံးတန ီၤလ အဟ လ  ကတ  ီၣ်ဘ  ီၣ်စ ီၤတ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါတဖ ီၣ် ဘ ီၣ်တ ီၣ်ရ  ီၣ်က  ီၤမီၤအ ီၤလ န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ တ ီၣ်အ ီၤပ ီၣ်ဃ  ီၣ်ဒ ံး 

တ ီၣ်မီၤလ  ီၣ်ထ  ီၣ် Hospital Outreach Post-suicidal after Engagement (HOPE) (တ ီၣ်ဆါဟ  ီၣ်မီၤစ ီၤတ ီၣ်တ ီၤလ  ီၣ်တ ီၤက   

ဘ ီၣ်ဃံးတ ီၣ်မီၤသ လ ီၤသံးအလ  ီၣ်ခ  တ ီၣ်မီၤဃ  ီၣ်မီၤသက ံးတ ီၣ်၀ ီၤအလ  ီၣ်ခ ) တ ီၣ်တ  ီၣ်က  ီၤန   ီၣ်လ ီၤီၤႋ တ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံးအဂီၤတဖ ီၣ် 

ကဟ ံးတ ီၣ်ဆ ကတ  ီၣ်အါန   ီၣ်အန   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ် ရ  ီၣ်က  ီၤပ ီၣ်လ ီၤ တ ီၣ်မီၤသ ထ  ီၣ်က ီၤတ ီၣ်မီၤတ ီၣ်ရ  ီၣ်လ ီၤက  ီၤလ ီၤ 10 န  ီၣ်အဂ  ီၣ် ပ ီၣ်ဃ  ီၣ်ဒ ံးတ ီၣ်မီၤသ ကတ  ီၣ်- 

 ကတ  ီၣ်ဖ  ီၣ်-တ ီၤဖ  2022 န  ီၣ် 

 ကတ  ီၣ်ခ  ီၣ်သံး-တ ီၤဖ  2026 န  ီၣ် 

 ယ  ီၣ်ယ ကတ  ီၣ်-တ ီၤဖ  2031 န  ီၣ်. 

 

 

 

 



 

 

ယမုၤန  ၢ ၢ် တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ်အလ ံၢ်က  ူးဒကိသ ဧျါဲၣ်ႋ 

ထ က  ီၣ်ဘ မ  ီၣ်ပဒ  ီၣ်ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ် (Royal Commission) ရ  ီၣ်က  ီၤမီၤတ ီၣ်ဒီၣ်သ ံး ကမီၤစ ီၤလ ီၤတ ီၣ်မီၤဘ ီၣ်ဒ န  ဆ  ီၣ်ခ  ီၣ်ဃ ီၤန   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

ပဟ  ီၣ်ဂ  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဘါနီၤ လ နက ဖံးဘ ီၣ်တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ခ ကတ  ီၣ်ဒ ံးတ ီၣ်ဂ  ီၣ်က  ံးဖ  ီၣ်ဒ ံးတ ီၣ်ဟ  ီၣ်က  ီၣ်ဟ  ီၣ်ဖံးလ အ ထ  ီၣ်န ံးအဖ ခ  ီၣ် 

န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

လ နဟ  ီၣ်အ ထ  ီၣ်န ံးမ  ီၣ်တအ  ီၣ်ဘ ီၣ်န   ီၣ်,  နစ ံးကါက  ီၣ်နလ  ီၣ်က၀ ီၤလ  ီၣ်ရ ဒ ံး လ ကဖံးဘ ီၣ်တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ပ  ီၣ်ယ ီၤအဖ ခ  ီၣ် 

အဂ  ီၣ်သ န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ နဃ က  ီၣ်ဘ ီၣ်နလ  ီၣ်က၀ ီၤလ  ီၣ်ရ ဒ ံးသ ဖ  ကမ   ီၣ်လ  ီၣ်ရ ဒ ံး Victoria ပ  ီၣ်ယ ီၤသန  ဖ အ ီၤ န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

 

ယမ ၢ ၢ်အ ိၢ်ဒ ူးတၢ ၢ်သကံ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃူးတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ်တခ လ  ၢ်ဲၣ်ႋ 

လ ကသ က  ီၣ်တ ီၣ်ဂ  ီၣ်ဘ ီၣ်ဃံး တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ခ ကတ  ီၣ်အဂ  ီၣ်, ၀ သံးစ ီၤဆ  လ ပရ ဆ  mentalhealth@dhhs.vic.gov.au တက  ီၣ်ီၤႋ 

နဃ က  ီၣ်တ ီၣ်ဂ  ီၣ်တ ီၣ်က  ီၤလ နလ  ီၣ်ဘ ီၣ်အ ီၤလ  လ  ီၣ်တ ီၣ်ဂ  ီၣ်တ ီၣ်က  ီၤတဖ ီၣ် ဒ ံး ဘ  ီၣ်ဒ  ီၣ်အ  ီၣ်တ ီၣ်ဂ ီၤတဖ ီၣ် ဘ ီၣ်ဃံးဒ ံး တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါ 

လ ခ ကတ  ီၣ်အဂ  ီၣ်သ န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

 

ယပ ၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်ထ ံၢ်တၢ ၢ်ဆကိမိ ၢ်ဘ ၢ်ဃူးခ  ၢ်မံူးရ ၢ ၢ်အတၢ ၢ်ဖံူးတၢ ၢ်မုၤအဂ ၢ ၢ်သ ဒူံးဧျါဲၣ်ႋ 

ထ က  ီၣ်ဘ မ  ီၣ်ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ် မီၤ၀ ီၤလ ပ  ီၤ၀ ဒ ီၣ်လ , အဃ တ  ီၣ်လ  ီၣ်တ ီၣ်ဟ  ီၣ်မီၤစ ီၤဆ ညါတသ လ ီၤဘ ီၣ်န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

ခ  ီၣ်မ ံးရ   ီၣ်ဒ ံးန   ီၣ်ဘ ီၣ် တ ီၣ်ဟ  ီၣ်မီၤဘ  ီၣ် အါန   ီၣ် 12,500 လ ပ ီၤန  ီၣ်တဂီၤစ  ီၣ်စ  ီၣ်ဒ ံးတ ီၣ်ကရ ကရ တဖ ီၣ်အအ  ီၣ်န   ီၣ်လ ီၤီၤႋ 

တ ီၣ်အ ီၤပ ီၣ်ဃ  ီၣ်ဒ ံး တ ီၣ်စ ံးဆ  3,000 ဃ ီၣ်ဃ ီၣ် လ ပ ီၤမီၤတ ီၣ်ဖ ဂ  ီၣ်ဘါတ ီၣ်လ ီၤဃ ထ  ီၣ်သ  ီၣ်ညါ အါန   ီၣ် - 

 တ ီၣ်ဆ  ထ  ီၣ်တ ီၣ်ဂ  ီၣ် 3,200 ထ  ီၣ်ဆ ဖ ခ  ီၣ် 

 ပ ီၤထ  ီၣ်ပ ီၤတ၀ တ ီၣ်တ  ီၣ်ပ  ီၣ်တ က  ီၤအတ ီၣ်အ  ီၣ်ဖ   ီၣ်အါန   ီၣ် 1,650 ဂီၤ,  

 ပ ီၤထ  ီၣ်အ  ီၣ်သံးအါန   ီၣ် 250 ဂီၤ 

 တ ီၣ်စ ံးဆ ပ ီၤတ၀ တ ီၣ်ဃ သ  ီၣ်ညါတ ီၣ်ထ  ီၣ်ဆ ကမ  ီၣ်အါန   ီၣ် 3,000 ထ  ီၣ်န   ီၣ်လ ီၤ. 
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