FAQs တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ်
တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ် မၢ ၢ်မနုၤလ ၢ်ဲၣ်ႋ
ခ ီၣ်မံးရ ီၣ် ပ ီၣ်လီၤတ ီၣ်ရ ီၣ်တ ီၣ်က ီၤတခါ လ Victoria အသံးဂ ီၣ်၀တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်အ ီၣ်ခ ျ့ဒံးတ ီၣ်အ ီၣ်မ ီၣ်အ ီၣ်ပ ီၤအက ီၤအက
အဂ ီၣ်လီၤီၤႋ တ ီၣ်မီၤသထ ီၣ်ကီၤတ ီၣ်တဖ ီၣ်အီၤ ကကဘ ံးလ Victorian ပီၤတ၀ ဒတခါအဂ ီၣ်လီၤီၤႋ
တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ခကတ ီၣ် ပ ီၣ်ဃ ီၣ်ဒံးတ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံး 65 ထ ီၣ်လ တ ီၣ်ဆတလအဂ ီၣ်လီၤီၤႋ တ ီၣ်သ ီၣ်တဖ ီၣ်အီၤ သ ီၣ်ထ ီၣ်သံး
လ တ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံးခထ ီၣ်အဖခ ီၣ်လ ခ ီၣ်မံးရ ီၣ်အတ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါကတ ီၣ်ဘ ီၣ်စ ီၤအပီၤန ီၣ်လီၤီၤႋ
တ ီၣ်မီၤသထ ီၣ်ကီၤတ ီၣ်အက အရဒ ီၣ်တခါအီၤ မ ီၣ်ဒီၣ်သံးပီၤကံးဂီၤကစံးကါဘ ီၣ် သံးဂ ီၣ်၀တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်အ ီၣ်ခ ျ့ဒံးတ ီၣ်အ ီၣ်မ ီၣ်
အ ီၣ်ပ ီၤအက ီၤအက ကညအဂ ီၣ်န ီၣ်လီၤီၤႋ လ တ ီၣ်ကမီၤအီၤအဂ ီၣ်, ခါဆညါတ ီၣ်မီၤအက ကပ ီၣ်ဃ ီၣ်ဒံး လ ီၣ်က၀ီၤသံးဂ ီၣ်၀
တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်ဆ ီၣ်ခ ျ့ဒံး တ ီၣ်အ ီၣ်မ ီၣ်အ ီၣ်ပ ီၤအက ီၤအက တ ီၣ်မီၤစ ီၤအသ 50-60 န ီၣ်လီၤီၤႋ တ ီၣ်မီၤစ ီၤတဖ ီၣ်အီၤ ကဟ ီၣ်
တ ီၣ်ကစါယါဘ ါ, တ ီၣ်က ီၣ်ထဒံးတ ီၣ်ဆ ီၣ်ထမီၤစ ီၤလ ပီၤဒ ီၣ်တ ီၣ်ခ ီၣ်ပီၤတဖ ီၣ်အဂ ီၣ်န ီၣ်လီၤီၤႋ

မၢ ၢ်မတုၤကစူးကျါတၢ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖူးလ ၢ်ဲၣ်ႋ
Victorian ပဒ ီၣ်ကစံးကါ တ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံးခလ ီၣ်လ ဘ ီၣ်တ ီၣ်ဒံးအ ီၣ်ထ ီၣ်အီၤလ ခ ီၣ်မံးရ ီၣ်န ီၣ်လီၤီၤႋ သံးဂ ီၣ်၀
တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်အ ီၣ်ခ ျ့ဒံးတ ီၣ်အ ီၣ်မ ီၣ်အ ီၣ်ပ ီၤအက ီၤအက ၀ီၤဒအသ လ တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်အ ီၣ်ခ ျ့၀ီၤက ီၤအပီၤ ကရ ီၣ်က ီၤက ီၣ်ထ
သံးဂ ီၣ်၀တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်အ ီၣ်ခ ျ့ဒံးတ ီၣ်ပီၤဒံး တ ီၣ်အ ီၣ်မ ီၣ်အ ီၣ်ပ ီၤအက ီၤအက န ီၣ်လီၤီၤႋ အ၀သ ီၣ်ကဟံးမဒါလ ကစံးကါ ခ ီၣ်မံးရ ီၣ်
အတ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံး န ီၣ်လီၤီၤႋ

တၢ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖူးကဘ ၢ်တၢ ၢ်စူးကျါအုၤအချါဖလ ၢ်ဲၣ်ႋ
ခ ီၣ်မံးရ ီၣ် အတ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံး ပ ီၣ်ဖ ါထ ီၣ်တ ီၣ်ဆတလဖံးဒ ီၣ်လ ပသံးဂ ီၣ်၀တ ီၣ်အ ီၣ်ဆ ီၣ်အ ီၣ်ခ ျ့ဒံးတ ီၣ်အ ီၣ်မ ီၣ်အ ီၣ်ပ ီၤ
အက ီၤအက န ီၣ်လီၤီၤႋ တ ီၣ်အီၤကဟံးတ ီၣ်ဆ ကတ ီၣ်လ ကမီၤတ ီၣ်ဆတလတဖ ီၣ်အီၤအဂ ီၣ်လီၤီၤႋ
တ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံးတနီၤလ အဟလ ကတ ီၣ်ဘ ီၣ်စ ီၤတ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါတဖ ီၣ် ဘ ီၣ်တ ီၣ်ရ ီၣ်က ီၤမီၤအီၤလန ီၣ်လီၤီၤႋ တ ီၣ်အီၤပ ီၣ်ဃ ီၣ်ဒံး
တ ီၣ်မီၤလ ီၣ်ထ ီၣ် Hospital Outreach Post-suicidal after Engagement (HOPE) (တ ီၣ်ဆါဟ ီၣ်မီၤစ ီၤတ ီၣ်တီၤလ ီၣ်တီၤက
ဘ ီၣ်ဃံးတ ီၣ်မီၤသလီၤသံးအလ ီၣ်ခ တ ီၣ်မီၤဃ ီၣ်မီၤသကံးတ ီၣ်၀ီၤအလ ီၣ်ခ) တ ီၣ်တ ီၣ်က ီၤန ီၣ်လီၤီၤႋ တ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံးအဂီၤတဖ ီၣ်
ကဟံးတ ီၣ်ဆ ကတ ီၣ်အါန ီၣ်အန ီၣ်လီၤီၤႋ
ခ ီၣ်မံးရ ီၣ် ရ ီၣ်က ီၤပ ီၣ်လီၤ တ ီၣ်မီၤသထ ီၣ်ကီၤတ ီၣ်မီၤတ ီၣ်ရ ီၣ်လီၤက ီၤလီၤ 10 န ီၣ်အဂ ီၣ် ပ ီၣ်ဃ ီၣ်ဒံးတ ီၣ်မီၤသ ကတ ီၣ်

ကတ ီၣ်ဖ ီၣ်-တီၤဖ 2022 န ီၣ်



ကတ ီၣ်ခ ီၣ်သံး-တီၤဖ 2026 န ီၣ်



ယ ီၣ်ယ ကတ ီၣ်-တီၤဖ 2031 န ီၣ်.

ယမုၤနၢ ၢ် တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ်အလံ ၢ်ကူးဒိကသဧျါဲၣ်ႋ
ထက ီၣ်ဘမ ီၣ်ပဒ ီၣ်ခ ီၣ်မံးရ ီၣ် (Royal Commission) ရ ီၣ်က ီၤမီၤတ ီၣ်ဒီၣ်သံး ကမီၤစီၤလီၤတ ီၣ်မီၤဘ ီၣ်ဒနဆ ီၣ်ခ ီၣ်ဃ ီၤန ီၣ်လီၤီၤႋ
ပဟ ီၣ်ဂ ီၣ်ဟ ီၣ်ဘါနီၤ လ နက ဖံးဘ ီၣ်တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ခကတ ီၣ်ဒံးတ ီၣ်ဂ ီၣ်ကံးဖ ီၣ်ဒံးတ ီၣ်ဟ ီၣ်က ီၣ်ဟ ီၣ်ဖံးလ အထ ီၣ်နံးအဖခ ီၣ်
န ီၣ်လီၤီၤႋ
လ နဟ ီၣ်အထ ီၣ်နံးမ ီၣ်တအ ဘ
ီၣ်
ီၣ်န ီၣ်, နစံးကါက ီၣ်နလ ီၣ်က၀ီၤလ ီၣ်ရဒ ံး လ ကဖံးဘ ီၣ်တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ပ ီၣ်ယီၤအဖခ ီၣ်
အဂ ီၣ်သန ီၣ်လီၤီၤႋ နဃက ီၣ်ဘ ီၣ်နလ ီၣ်က၀ီၤလ ီၣ်ရဒ ံးသဖ ကမ ီၣ်လ ီၣ်ရဒ ံး Victoria ပ ီၣ်ယီၤသနဖအီၤ န ီၣ်လီၤီၤႋ

ယမၢ ၢ်အိ ၢ်ဒူးတၢ ၢ်သံကၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃူးတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢခံကတၢၢ ၢ်တခလ ၢ်ဲၣ်ႋ
လ ကသက ီၣ်တ ီၣ်ဂ ီၣ်ဘ ီၣ်ဃံး တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါလ ခကတ ီၣ်အဂ ီၣ်, ၀သံးစီၤဆ လပရ ဆ mentalhealth@dhhs.vic.gov.au တက ီၣ်ီၤႋ
နဃက ီၣ်တ ီၣ်ဂ ီၣ်တ ီၣ်က ီၤလ နလ ီၣ်ဘ ီၣ်အီၤလ လ ီၣ်တ ီၣ်ဂ ီၣ်တ ီၣ်က ီၤတဖ ီၣ် ဒံး ဘ ီၣ်ဒ ီၣ်အ ီၣ်တ ီၣ်ဂီၤတဖ ီၣ် ဘ ီၣ်ဃံးဒံး တ ီၣ်ပ ီၣ်ဖ ါ
လ ခကတ ီၣ်အဂ ီၣ်သန ီၣ်လီၤီၤႋ

ယပ ၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်ထံ ၢ်တၢ ၢ်ဆိကမိ ၢ်ဘ ၢ်ဃူးခ ၢ်မံူးရၢ ၢ်အတၢ ၢ်ဖံ ူးတၢ ၢ်မုၤအဂၢ ၢ်သဒံူးဧျါဲၣ်ႋ
ထက ီၣ်ဘမ ီၣ်ခ ီၣ်မံးရ ီၣ် မီၤ၀ီၤလ ပီၤ၀ဒ ီၣ်လ , အဃတ ီၣ်လ ီၣ်တ ီၣ်ဟ ီၣ်မီၤစ ီၤဆညါတသလ ီၤဘ ီၣ်န ီၣ်လီၤီၤႋ
ခ ီၣ်မံးရ ီၣ်ဒံးန ီၣ်ဘ ီၣ် တ ီၣ်ဟ ီၣ်မီၤဘ ီၣ် အါန ီၣ် 12,500 လ ပီၤန ီၣ်တဂီၤစ ီၣ်စ ီၣ်ဒံးတ ီၣ်ကရ ကရတဖ ီၣ်အအ ီၣ်န ီၣ်လီၤီၤႋ
တ ီၣ်အီၤပ ီၣ်ဃ ီၣ်ဒံး တ ီၣ်စံးဆ 3,000 ဃ ီၣ်ဃ ီၣ် လ ပီၤမီၤတ ီၣ်ဖဂ ီၣ်ဘါတ ီၣ်လီၤဃထ ီၣ်သ ီၣ်ညါ အါန ီၣ် 

တ ီၣ်ဆ ထ ီၣ်တ ီၣ်ဂ ီၣ် 3,200 ထ ီၣ်ဆဖခ ီၣ်



ပီၤထ ီၣ်ပီၤတ၀ တ ီၣ်တ ီၣ်ပ ီၣ်တက ီၤအတ ီၣ်အ ီၣ်ဖ ီၣ်အါန ီၣ် 1,650 ဂီၤ,



ပီၤထ ီၣ်အ ီၣ်သံးအါန ီၣ် 250 ဂီၤ



တ ီၣ်စံးဆ ပီၤတ၀ တ ီၣ်ဃသ ီၣ်ညါတ ီၣ်ထ ီၣ်ဆကမ ီၣ်အါန ီၣ် 3,000 ထ ီၣ်န ီၣ်လီၤ.

