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ယခို အနတ ာယတ်ငွေ်း ကျရ ာကရ်ေသည် 

 

 

 

ဖိုေ်ေး 000 ကိိုရခေါ်ပါ 
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ကျွနမ်တ  ို့သည် Women with Disabilities Australia 

အဖ  ွဲ့အစည််းဖဖစ်သည်။ ကျွနမ်တ  ို့ အက ကြောင််း 

ကဖ ြောဆ  သညို့်အခါ ကျွနမ်တ  ို့ WWDA 

အက ကြောင််းက  က ်း ါမည်။  

 

 

ဤစြောအ  ်သည် လိငဆ်က်ဆရံ ေးနငှ  ်သင  ်ကိိုယ်ခနဓာ 

အက ကြောင််းဖဖစ်သည်။ 

 

 

ကျွနမ်တ  ို့သည် ဤစြောအ  ်က   မသေ်မစွမ်ေးဖဖစ်မှု ရ  သညို့် 

အမ   ်းသမ ်းမ ြော်းန ငို့ ်မ န််းကက ်းမ ြော်းအတ က် 

က ်းခ ို့ ါသည်။ 

မသေ်မစွမ်ေးဖဖစ်မှု အက ကြောင််းက   ကျွနမ်တ  ို့၏ အသစ် 

စကာေးလံိုေးမျာေး စြောအ  ်တ င ်   မ  ဖတ်ရှု ါ။  
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သင  ်ကျေ်ေးမာရ ေး အခွင အ်ရ ေးမျာေး  

သင တ်ငွ ်ရအာက်ပါ အခွင အ်ရ ေး ရိှသည် 

 

 

 

• သငို့ ်ဆ ြောဝနက်   က  ်းခ ယ် န ်

 

 

 

 

•  သငို့ ်က  ယ်ခနဓြောန ငို့ ်တ်သက်၍ က  ်းခ ယ်မှုမ ြော်း   ် န ်

 

 

 

• သင ်မ    ြော်းသညို့် ကဆ်းဝါ်းက   မယူဘူ်းဟ  ကဖ ြော န ်  
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ကျေ်ေးမာရ ေး ဝေ်ရဆာငမ်ှုမျာေး 

သင ်  အ ်သညို့် က န််းမြောက ်း ကစြောငို့က်ရ ြောက်မှုက    ယူ န ်

အခ ငို့အ်က ်း သငို့တ် င ်ရ  သည်။ ကအြောက် ါက ို့သ  ို့ 

အ ြောမ ြော်း- 

 

 

 

•  ငသ်ြော်း စစ်ကဆ်းမှုမ ြော်းန ငို့ ်စမ််းသ ်မှုမ ြော်း 

 

 

 

• ဆ ြောဝန ် က်ခ  န််းမ ြော်းန ငို့ ်သြော်းအ မ်ကခါင််း 

ကငဆ်ြောစစ်ကဆ်းမှုမ ြော်း 

 

• ကဆ်းရ  တင ်က သမှုမ ြော်းန ငို့ ်ခ  စ တ်က သမှု။ 
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လငိဆ်ကဆ် ံေ် အခွင အ်ရ ေး 

 

 

 

သငို့တ် င ်သင ်ချစ်ခငသ်ကိူို က  ်း န ်အခ ငို့အ်က ်း ရ  သည်။  

 

 

 

သငို့တ် င ်လိငဆ်က်ဆ ံေ် အခ ငို့အ်က ်း ရ  သည်။  

 

 

 

သငို့တ် င ်  ငဆ်က်ဆ  န ်မ    ြော်းက ကြောင််း ကဖ ြော န ်

အခ ငို့အ်က ်း ရ  သည်။ 
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ကိိုယဝ်ေ်တာေးဆ ေးမှု  

က  ယ်ဝနတ်ြော်းဆ ်းမှုသည် သင ်  ငဆ်က်ဆ သညို့်အခါ သင ်

ကနထ  ငမ်ကကြောင််းဖဖစ် န ်သ  ို့မဟ တ် က  ယ်ဝနရ်   နက်   

တြော်းဆ ်းက ်း နအ်တ က် သင ်အသ  ်းဖ  သညို့် သ  ို့မဟ တ် 

သင ်  ်သညို့် အ ြောမ ြော်းဖဖစ်သည်။  

 

သငို့တ် င ်က  ယ်ဝနတ်ြော်းကဆ်းက   ရ ွေးချယ် ေ် အခ ငို့အ်က ်း 

ရ  သည်။  ကအြောက် ါက ို့သ  ို့ အ ြောမ ြော်း-  

 

 

• က နဒ်  ်း အစ  ်မ ြော်း  

 

 

 

• က  ယ်ဝနတ်ြော်းကဆ်းဖ ြော်းမ ြော်း 
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• ကဆ်းထ  ်းအ ်ဖဖငို့ ်ထ  ်းသ င််း သညို့်  က်ကမြောင််းတ င််း 

ထညို့်တြော်းကဆ်း 

 

 

 

က  ယ်ဝနတ်ြော်းသညို့် နည််း မ််းမ ြော်းအက ကြောင််း 

သငို့ဆ် ြောဝနန် ငို့ ်သင ်ကဖ ြောဆ  န  ငသ်ည်။   

 

 

၎င််းမ ြော သင၏် ရ ွေးချယ်မှု ဖဖစ်သည်။  
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ကိိုယဝ်ေ်ရဆာငဖ်ခငေ်းနငှ  ်ရ ွေးချယ်မှုမျာေး  

အကယ်၍ သငို့တ် င ်က  ယ်ဝနရ်   ျှင ် 

ဘာလိုပ် မည်နငှ ပ်တသ်က်၍ ရ ွေးချယ် ေ် သငို့်တ င ်

အခ ငို့အ်က ်း ရ  သည်။  

 

သငသ်ည် ကက ်းက   ယူန  ငပ်  ်း မ ဘ တစ်ဦ်း 

ဖဖစ် ြောန  ငသ်ည်။  

 

သင ်က  ယ်ဝနဖ် က်ခ န  ငသ်ည်။ ဆ     သည်မ ြော သင ်

က  ယ်ဝနရ်  ကနဖခင််းက   တြော်းဆ ်းသည်။  

သင ်ကက ်းယူန  ငပ်  ်း ကမ ်းစြော်း နအ်တ က် က ်းန  ငသ်ည်။ 

ဆ     သည်မ ြော သငသ်ည် ကက ်းက   ကစြောငို့က်ရ ြောက်က ်း န ်

အဖခြော်း မ သြော်းစ သ  ို့ က ်းသည်။  
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သသစရသတေးလျနိိုငင် ံအစိိုေး သည် လိုပ် မည်မှာ-  

 

 

 

• က န််းမြောက ်းန ငို့ ်  ငဆ်က်ဆ က ်းန ငို့ ်တ်သက်၍ 

မ မ တ  ို့၏ က  ယ်   င ်ဆ  ်းဖဖတ်ခ က်မ ြော်း ခ မ တ် န ်

သငို့အ်ြော်း   ို့   ်းက ်း မည် 

 

 

 

 

•   ငဆ်က်ဆ က ်းန ငို့ ်က န််းမြောက ်း အက ကြောင််း 

သတင််းအခ က်အ က်မ ြော်းက   သငို့အ်ြော်း က ်း မည်။ 

 

 

• သင ်   အ ်သညို့် က န််းမြောက ်း ဝနက်ဆြောငမ်ှုမ ြော်းက   သင ်

 ယူန  င ်န ်ကသခ ြောကအြောင ်  ်က ်း မည်။  
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ပိိုမိိုသရိှိ ေ်  

သင ်ရဖပာဆိိုနိိုငသ်ည ် သမှူာ  

• မိတရ်ဆ ွတစ်ဦေး  

• မိသာေးစိုဝင ်တစ်ဦေး 

 

• ဆ ာဝေ် တစ်ဦေး 

 

• သငို့ ်ကဒသခ  မ သြော်းစ  အစ အစဥ်က ်းဆ  က ်း 

ဝနက်ဆြောငဌ်ြောန။  

 ကညို့် နဝ်က်ဘ်ဆ  က်- 

www.familyplanningallianceaustralia.org.au/ser

vices 

http://familyplanningallianceaustralia.org.au/services/
http://familyplanningallianceaustralia.org.au/services/
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သင ်အမျိ ေးသာေး လက်ဆင က်မ်ေး ဝေ်ရဆာငမ်ှု 

က  သ  ်းန  ငသ်ည ်

သင ်ဝနက်ဆြောငမ်ှုဌြောနက   ဖ န််းကခေါ်သညို့်အခါ- 

ဖိုေ်ေး    1800  555  677 

 TTY    133  677 

 

 

 

 

စကြော်းဖ န ်    ျှင် 

ဖ န််း    131  450 
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ရကျေးဇူေးတငပ်ါသည် 

ဤစာအိုပ်ကိို မည်သ ူရ ေးခ  သေည်ေး။ 

Women with Disabilities Australia အဖွ ွဲ့အစည်ေးသည် ဤစာအိုပ်ကိို ၂၀၁၉-၂၀၂၀ 

ခိုနစ်ှတငွ ်ရ ေးသာေးခ  ပါသည်။ 

ဤစာအိုပ်မှာ အရ ရွ  ွပညာရပေးအတက်ွနငှ  ်သတငေ်းအချက်အလက် 

အတက်ွသာဖဖစ်သည်။  

 

မူပိိုငခွ်င  ်

© မူပိိုငခွ်င  ် 

Women with Disabilities Australia (WWDA) Inc.  2020. 

ဤစာအိုပ်ရိှ မူပိိုငခွ်င န်ငှ  ်မှတပံ်ိုတင ်မူပိိုင ်အပါအဝင ်အာေးလံိုေးရသာ 

ဉာဏ် ည်မူပိိုငခွ်င မ်ျာေးကိို  Women with Disabilities Australia Inc အဖွ ွဲ့အစည်ေးက 

ပိိုငဆ်ိိုငပ်ပ ေး လိိုငစ်ငဖ်ပ လိုပ် ာေးသည်။  

ဤစာအိုပ်ကိို ရ ေး ေ်ရငရွသကေးအတက်ွ သင အ်ာေး ရကျေးဇူေးတငပ်ါသည်။  

ဤဝက်ဘဆ်ိိုက်ကိို တည်ရ ာင ်ေ် ရငရွသကေးအချိ ွဲ့ကိို Women with Disabilities 

Australia အဖွ ွဲ့အစည်ေးအာေး National Disability Insurance Scheme က ရပေးခ  သည်။ 

ဤစာအိုပ်တငွပ်ါရိှသည ် ရိုပ်ပံိုမျာေး  
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ခွင ဖ်ပ ချက်အ  အသံိုေးဖပ  ာေးသည်။ www.easyonthei.nhs.uk 

The Picture Communication Symbols © 2019 by Mayer Johnson LLC a Tobii 

Dynavox company.  ခ ငို့ဖ်  ခ က်အ  အသ  ်းဖ  ထြော်းသည်။ www.tobiidynavox.com 

အမ တ်တ ဆ  ်။ ခ ငို့ဖ်  ခ က်အ  အသ  ်းဖ  ထြော်းသည်။  

 

http://www.easyonthei.nhs.uk/
http://www.tobiidynavox.com/
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