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က"နမ်တိ(သ့ည ်Women with Disabilities Australia 

အဖွဲ0အစညး်ြဖစသ်ည။်  

က"နမ်တိ(အ့ေ6ကာငး် ေြပာဆိ(သည့အ်ခါ က"နမ်တိ( ့ 

WWDA အေ6ကာငး်ကိ( ေရးပါမည။် 

 

 

 

ဤစာအ(ပ်သည ်ဦးေဆာင:်ပီး ပါဝငလ်@ပ်ေဆာငရ်န် 

သင့အ်ခွင့အ်ေရး အေ6ကာငး်ြဖစသ်ည။် 

 

က"နမ်တိ(သ့ည ်ဤစာအ(ပ်ကိ( မသန်မစမ်ွးြဖစမ်L @Aိသည့ ်

အမျိCးသမီးများEAင့ ်မိနး်ကေလးများအတကွ ်

ေရးခဲပ့ါသည။် 

မသန်မစမ်ွးြဖစမ်L အေ6ကာငး်ကိ( က"နမ်တိ(၏့ အသစ ်

စကားလံ@းများ စာအ(ပ်တငွ ်ပိ(မိ(ဖတH်Iပါ။  
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ပါဝငလ်'ပ်ေဆာငြ်ခငး် 

ဆိ(လိ(သညမ်Aာ ကစိJရပ်များ၌ 

ပါဝငလ်(ပ်ေဆာငရ်နြ်ဖစသ်ည။် ေအာကပ်ါကဲသ့ိ( ့ 

ြဖစသ်ည။်  

 

• သင ်ေကျာငး် တကE်ိ(ငသ်ည။် 

 

 

• သင ်အလ@ပ် လ(ပ်Eိ(ငသ်ည။် 

 

 

 

• သင ်ပဲွလမ်းသဘငမ်ျား သိ(သ့ာွးEိ(ငသ်ည။် 

 

 

ထိ@ ့ြပင ်
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• သင ်ေရွးေကာကပဲွ်များ၌ မဲထည့E်ိ(ငသ်ည။် 

 

 

 

 

 

ပါဝငလ်'ပ်ေဆာငရ်နမ်.ာ သင၏်အခွင့အ်ေရး 

ြဖစသ်ည။် 
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မသနမ်စမွ်းြဖစမ်I @Aိသည့အ်မျိCးသမီးများEAင့ ်

မိနး်ကေလးများတငွ ်ပါဝငလ်(ပ်ေဆာငရ်နအ်တကွ ်

သNတိ(လ့ိ(အပ်သည့ ်အကTအညကီိ(ရရန ်အခငွ့အ်ေရး 

@Aိသည။် ေအာကပ်ါကဲသ့ိ( ့ ြဖစသ်ည။် 

 

 

• အြခားေသာ နညး်လမ်းများြဖင့ ်

သတငး်အချကအ်လကမ်ျား။ ၎ငး်တိ( ့ြဖစE်ိ(ငသ်ညမ်Aာ- 

- လယွလ်ယွက်NကN အဂSလပ်ိစာ  

- စာလံ(းUကးီUကးီ ေရးသားချက ်

- သေကSတများ။ 

 

 
• ကNညေီပးရန ်အေထာကအ်ကNြပCလ(ပ်သား။ 
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မသန်မစမ်ွးြဖစမ်L VWိသည့အ်မျိXးသမီးများက 

ဦးေဆာငလ်@ပ်ကိ@ငေ်သာ အ@ပ်စ@များကိ@ 

YသစေYတးလျအစိ@းရသည ်ပ့ံပိ@းေပးရမည ်

 

 

ေအာကပ်ါကဲသ့ိ( ့ ြဖစသ်ည ်

• Women with Disabilities Australia 

 

 

• Women with Disabilities Victoria 

 

 

• Women with Disabilities ACT 

 

• Women with Disabilities WA. 
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YသစေYတးလျ[ိ@ငင်အံစိ@းရသည ်လ@ပ်ရမညမ်Wာ- 

 

 

 

• ကစိJရပ်များ၌ မညသ်ိ( ့ 

ပါဝငလ်(ပ်ေဆာငရ်နE်Aင့ပ်တသ်က၍် 

သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ( 

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်I@Aိသည့ ်အမျိCးသမီးများEAင့ ်

မိနး်ကေလးများအား ေပးရမည။် 

 

• ပါဝငလ်@ပ်ေဆာငရ်န်EAင့ ်ေခါငး်ေဆာငမ်ျားြဖစလ်ာရန် 

အတကွ ်မသနမ်စမွ်းြဖစမ်I @AိေသာအမျိCးသမီးများEAင့ ်

မိနး်ကေလးများကိ( ကNညရီန ်ေငေွ6ကး ေပးရမည။် 
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• မသနမ်စမွ်းြဖစမ်I @AိေသာအမျိCးသမီးများEAင့ ်

မိနး်ကေလးများ အေ6ကာငး် ကမmာက့(လသမဂnသိ( ့ 

သတငး် အချကအ်လကမ်ျား ေပးရမည။် 

 

 

 

မသနမ်စမွ်းြဖစမ်I @AိေသာအမျိCးသမီးများEAင့ ်

မိနး်ကေလးများတငွ ်ပါဝငလ်(ပ်ေဆာငရ်န ်အခငွ့အ်ေရး 

@Aိေ6ကာငး် ြပဌာနး်ထားသည့ ်အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ 

စညး်မျဥ်းများ@Aိသည။် ေအာကပ်ါကဲသ့ိ( ့ ြဖစသ်ည။် 

 

• မသနမ်စမွ်းြဖစမ်Iများ @Aိသည့လ်Nများ၏ အခငွ့အ်ေရးEAင့ ်

ပတသ်က၍် ကမmာက့(သသမဂnစာချCပ်  
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• စးီပာွးေရး၊ လNမIေရးEAင့ ်ယဥ်ေကျးမIဆိ(ငရ်ာ 

အခငွ့အ်ေရးEAင့ပ်တသ်ကသ်ည့ ်အြပညြ်ပညဆ်ိ(ငရ်ာ 

ပဋညိာsစာချCပ် 

 

• ဤစညး်မျဥ်းများEAင့ ်ပတသ်ကသ်ည့ ်စာတမ်းများကိ( 

6သစေ6တးလျEိ(ငင် ံအစိ(းရသည ်လကမ်Aတထ်ိ(းခဲသ့ည။် 

6သစေ6တးလျEိ(ငင် ံအစိ(းရသည ်ဤစညး်မျဥ်းများကိ( 

လိ(ကန်ာရမည။်  
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ေကျးဇ1းတငပ်ါသည ် 

 

ဤစာအ%ပ်ကိ% မညသ်. ေရးခဲသ့နညး်။ 

Women with Disabilities Australia အဖဲွ%အစညး်သည ်ဤစာအ.ပ်ကိ. ၂၀၁၉ ခ.78စတ်ငွ ်

ေရးသားခ့ဲပါသည။် 

ဤစာအ.ပ်မ8ာ အေထေွထ ွပညာေပးအတကွ7်8င့ ်သတငး်အချကအ်လက ်အတကွသ်ာြဖစသ်ည။် 

မEပိ.ငခွ်င့ ်

©  မEပိ.ငခွ်င့ ်Women with Disabilities Australia (WWDA) Inc.  2020. 

ဤစာအ.ပ်F8ိ မEပိ.ငခွ်င့7် 8င့ ်မ8တပံ်.တင ်မEပိ.င ်အပါအဝင ်အားလံ.းေသာ 

ဉာဏ်ရညမ်Eပိ.ငခွ်င့မ်ျားကိ.  Women with Disabilities Australia Inc အဖဲွ%အစညး်က 

ပိ.ငဆ်ိ.ငL်ပီး လိ.ငစ်ငြ်ပNလ.ပ်ထားသည။် ဤစာအ.ပ်ကိ. ေရးရန်ေငေွPကးအတကွ ်သင့အ်ား 

ေကျးဇEးတငပ်ါသည။် ဤဝကဘ်ဆ်ိ.ကက်ိ. တညေ်ထာငရ်န် ေငေွPကးအချိN%ကိ. Women 

with Disabilities Australia အဖဲွ%အစညး်အား National Disability Insurance 

Scheme က ေပးခ့ဲသည။် 

ဤအချကအ်လကစ်ာလSာတငွ ်အသံ.းြပNသည့ ်ပံ.ရိပ်များ Easy on the I Images © 

2019 Leeds and York Partnership NHS Foundation Trust. ခွင့ြ်ပNချကအ်ရ 

အသံ.းြပNထားသည။် www.easyonthei.nhs.ukThe Picture Communication 
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