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စင္ကာပူနိုင္ငံရွိ ေရြႊ႕ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ား (MDWs) အတြက္ လူအင္အားဝန္ႀကီးဌာန (MOM)
 မွထုတ္ေဝ ေသာစာေစာင္

၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ထုတ္ေဝ ခဲ့သည္ 01

ပ႗ိဇာတ္အင္တီဂ်င္လ်င္ျမန္စြာစမ္းသပ္မႈ(ART)မွာ ကိုဗစ္၁၉ 
ကူးစက္ျခင္းအတြက္ ႐ိုးရွင္း၍ ၿမန္ဆန္ေသာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ART 
စမ္းသပ္မႈအား မိမိကိုယ္တိုင္လုပ္ေဆာင္နိုင္ပါသည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက၊ေအာက္ပါ link မ်ားသို႔ သြားေရာက္ဖတ္ရႈပါ။

ART တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ လမ္းညႊန္:
https://go.gov.sg/mdwguidetoantigenrapidtest

ART တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ဗီဒီယို:
mom.gov.sg/art-video

ART ဆိုသည္မွာ 
မည္သည့္အရာျဖစ္သည္ကို 
သင္သိပါသလား။

မ်က္နွာဖံုးဇာတ္လမ္း
MDW တစ္ေယာက္သည္  သူမ၏ အသက္ ၈၆ နွစ္အရြယ္ အိမ္နီးခ်င္းအား မီးေလာင္ေနေသာ 
ရီရႊန္းတိုက္ခန္း မွ ဘယ္လိုကယ္ဆယ္ခဲ့သလဲဆိုတာကိုဖတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။ 
မီးေလာင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားသည့္အခါ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတဲ့အေပၚအႏၲရာယ္ ကင္းလံုၿခံဳ 
ေရးအႀကံေပးခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။

MDW မ်ားအတြက္ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းအကူအညီနွင့္ သင္၏ လစာအား အခ်ိန္မီ 
ဘယ္လိုရရွိနိုင္မလဲအေပၚသိရွိရန္ဖတ္ရူလိုက္ပါ။ အင္တာနက္ေပၚတြင္အခ်က္အလက္ခိုးယူျခင္းနွင့္၊ 
ပရိယာယ္ဆင္၍အခ်စ္ ကိုရယူမႈမ်ားအား အျမဲသတိရွိေနရန္ မွတ္ထားပါ။
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တိုက္ခန္းအတြင္းျဖစ္ ပြားသည့္ မီးေလာင္မႈတစ္ခုမွ အသက္ 
၈၆ နွစ္အရြယ္ အိမ္နီးခ်င္းတစ္ေယာက္အား 
ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားတစ္ေယာက္သည္ လွ်င္ျမန္စြာ 
ကယ္ဆယ္နိုင္ခဲ့ပါသည္။
Mdm Ranganathan Mouttoulatchoumy (“Mouttou”) ဟာ စင္ကာပူနိုင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားတစ္ေယာက္အျဖစ္ 
အလုပ္လုပ္ေနခဲ့သည္မွာ ၁၈ နွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၂၁ ခုနွစ္၊ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္၊ သူသည္ သူ႔အိမ္နီးခ်င္း၏ 
ေအာ္ဟစ္အကူအညီေတာင္းသံကိုၾကားခဲ့ပါသည္။ အိမ္နီးခ်င္းတိုက္ခန္းတခု မွာ မီးေလာင္ေနသည္အားေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ 
Mdm Mouttou သည္ ခ်က္ခ်င္းပင္ တဟုန္ထိုးဝင္ေရာက္သြားကာ သူ႔အိမ္နီးခ်င္းအား ေဘးကင္းရာသို႔ ဆြဲေခၚခဲ့ပါသည္။ 
အိမ္နီးခ်င္းအား ကယ္ဆယ္သည့္အခ်ိန္အတြင္း၊ သူ၏ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အေပၚယံမီးေလာင္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ပါသည္။ အခုဆိုရင္ေတာ့ 
သူဟာ ေပ်ာက္ကင္း သက္သာလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Mdm Mouttou ဟာ သူမရဲ႕ရဲရင့္တဲ့အျပုအမူေၾကာင့္ စင္ကာပူနိုင္ငံသားကာကြယ္ေရးအင္အားစု 

အသိုက္အဝန္း ပထမဆံုးတံု႔ျပန္မႈဆုအား ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ေမး: သင့္ကိုယ္သင္ ထိခိုက္မိမည္ကိုသင္ 
စိုးရိမ္မိခဲ့ပါသလား။ 

ေျဖ: ကြ်န္မ အကူအညီေပးဖို႔ တဟုန္ထိုးဝင္သြားခဲ့အခါ
မွာ၊ လူတိုင္းကိုေဘးကင္းစြာ အျပင္ကိုေခၚထုတ္နိုင္ဖို႔က
လြဲၿပီး ကြ်န္မ တစ္ျခား ဘာကိုမွ မစဥ္းစားမိခဲ့ပါဘူး။ 

ေမး: သင့္ရဲ႕ ကိုယ္က်ိုးစြန္႔အျပုအမူက သင့္အိမ္နီးခ်င္း
ကို မီးေဘးက ကယ္တင္နိုင္ခဲ့တာကို သိရွိၿပီးေနာက္မွာ 
သင္ ဘယ္လိုခံစားရခဲ့သလဲ။ 

ေျဖ: မီးဘယ္ေလာက္ႀကီးမားသလဲဆိုတာကို 
ဗီဒီ႐ိုေတြႏွင့္ဓာတ္ပံုေတြမွာ ကြ်န္မျပန္ၾကည့္မွပဲ 
သတိထားမိခဲ့တာပါ။  ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရမယ္ဆိုရင္၊ 
ကြ်န္မတို႔  တိုက္ခန္းထဲကေန ဒီေလာက္ လ်င္ျမန္စြာ ဘ
ယ္လိုထြက္နိုင္ခဲ့သလဲဆိုတာကို အံ့ဩမိပါတယ္။ 
ၿဖစ္သြားတာေတြက အရမ္းပဲျမန္ပါတယ္၊ ကြ်န္မဟာ လူ
တစ္ေယာက္ရဲ႕အသက္ကို ကယ္တင္နိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္
လည္း ေပ်ာ္ရႊင္ၿပီးေတာ့ ကြ်န္မကိုယ္ ကြ်န္မ 
ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ 
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မီးအႏၲရာယ္ကင္း ေရးသတိေပးခ်က္ 

မီးေလာင္မႈျဖစ္ပြားသည့္အခါတြင္ သင္ မည္သို႔ လုပ္ေဆာင္ရမည္နည္း။ 

ပလတ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ အဝတ္စမ်ား၊ လက္သုတ္ပုဝါမ်ား၊ စကၠဴ သို႔မဟုတ္ 
အျခားမီးေလာင္လြယ္သည့္ပစၥည္းမ်ားအား ထမင္း ဟင္းအိုး၊ 
မီးေမႊးထားေသာ မီးဖိုမ်ား၊ မီးေတာက္မ်ားအနားတြင္ မထားပါနဲ႔။ 

ေရေႏြးအိုးနွင့္ မီးပူမ်ားအား ကဲ့သို႔ေသာ အပူေပးထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား 
သို႔မဟုတ္ မီးဖိုအား လူမရွိပဲ မဖြင့္ထားပါနဲ႔။ 

သင္နာအိမ္သုတ္ေဆးေပ်ာ္ရည္နွင့္ သုတ္ေဆးမ်ားကဲ့သို႔ေသာ 
အျခားမီးေလာင္လြယ္သည့္အရည္မ်ားအား လံုၿခံုသည့္ ဗူးတစ္ခုထဲတြင္ထည့္ထားပါ။ 
၎တို႔ကို မီးေမႊးထားသည့္ေနရာ သို႔မဟုတ္  အျခားမီးရွိသည့္ေနရာမ်ားမွ ေဝးေဝးထားပါ။ 

ထိတ္ထိတ္ပ်ာပ်ာမျဖစ္ပါနဲ႔။ 

မီးေလာင္မႈျပန္႔ပြားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ တံခါးအား ပိတ္ပါ။ 

လူတိုင္းအား အိမ္ထဲမွ ေဘးကင္းရာသို႔ ဆြဲေခၚပါ။ 

၉၉၅ သို႔ ဆက္ပါ။ 

အကယ္၍ သင္၏ အလုပ္ရွင္သည္ အိမ္တြင္မရွိပါက၊ သင္ 
ေဘးကင္းလံုၿခံုရာသို႔ေရာက္သည့္အခါတြင္ သူ၊သူမအား အေျခအေနေျပာျပရန္ ဖုန္းဆက္ပါ။ 

အကယ္၍ သင္ကိုယ္တိုင္ သို႔မဟုတ္ 
အျခားသူမ်ားအား ေလာင္ကြ်မ္းနိုင္သည့္ 
ေဘးအႏၱရာယ္မရွိမွသာလွ်င္ မီးအား 
ၿငိမ္းသတ္သင့္ပါသည္။ မီးၿငိမ္းရန္အတြက္ 

မီးသတ္ေဆးဗူးတစ္ဗူးအား အသံုးျပုပါ။ 
မီးၿငိမ္းသတ္ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္၊ 
ဧရိယာအား ေလေကာင္းေလသန္႔ဝင္နိုင္ရန္အတြက္ 
တံခါးမ်ားနွင့္ျပတင္းေပါက္မ်ားအားလံုးကိုဖြင့္ထားပါ။

မွတ္ခ်က္:
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အင္တာနက္ အခ်စ္႐ိုက္စားမႈမ်ားအား သတိျပုပါ။ 

သင္ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားနွင့္ေဝးကြာေနသည့္အခါတြင္ သူငယ္ခ်င္းအသစ္မ်ားထားရွိျခင္းမွာ ပံုမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သင္သည္ 
အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သူစိမ္းမ်ားနွင့္ မိတ္ဖြဲ႕သည့္အခါတြင္ သတိထားသင့္ပါသည္။ အင္တာနက္အခ်စ္႐ိုက္စားျခင္းဆိုသည္မွာ 
အဘယ္နည္းနွင့္ ၎တို႔ကို ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲဆိုတာအား နားလည္ေအာင္ သင္ယူပါ။ 

ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ လူတစ္ေယာက္နွင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ မိတ္ေဆြဖြဲ႕သည့္အခါ၊ ထိုသူသည္ သင့္အား 

ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းသည့္ဇာတ္လမ္းတစ္ပုဒ္အားေျပာျပပါမည္။ သူသည္ သင္၏ယံုၾကည္မႈရရွိေစရန္ 

ထိုဇာတ္လမ္းအား ဆက္လက္ေျပာဆိုပါမည္။ ထို႔ေနာက္ သူသည္ သင္၏ အခ်စ္အား သက္ေသျပသည့္အေနနွင့္ 

သင့္အား ပိုက္ဆံေတာင္းပါလိမ့္မည္။ ပိုက္ဆံလႊဲၿပီးသည္နွင့္တစ္ၿပိုင္နက္၊ ႐ိုက္စားသူသည္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္မသိသည့္လူမ်ားအား ေငြပို႔ျခင္းမလုပ္ပါနဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ သင္သည္ သူ႔အား လူကိုယ္တိုင္မေတြ႕ဖူးေသာသူမ်ား 
ျဖစ္ပါက။ 
သူတို႔ေရးထားသည့္ပညာရည္အဆင့္အတန္းနွင့္မကိုက္ညီသည့္ သဒၵါမွားယြင္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ အင္တာနက္ေပၚမွ 
ရယူထားသည့္ ဓာတ္ပံုအတုတစ္ခု။

မတူညီေသာ ႐ိုက္စားမႈအမ်ိုးမ်ိုးနွင့္ ရာဇဝတ္မႈမ်ားမွ သင္နွင့္ သင္ခ်စ္ခင္ရသူမ်ားအား 
သင္ ဘယ္လိုကာကြယ္နိုင္မလဲအား ပိုမိုသိရွိနိုင္ရန္၊ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ 
QR code အား ဖတ္႐ူလိုက္ပါ။

ရာဇဝတ္မႈသတိေပးခ်က္- အင္တာနက္အခ်စ္႐ိုက္စားျခင္းမ်ား 

သင့္ကိုယ္သင္ မည္ကဲ့သို႔ ကာကြယ္ရမည္နည္း။ 

သင့္ကိုယ္သင္ မည္သို႔ ကာကြယ္ရမည္နည္း။ 

အခ်က္အလက္ခိုးယူမည့္ အလိမ္အညာမ်ား၏ လကၡဏာမ်ား

အခ်က္အလက္ခိုးယူျခင္းမ်ားအား သတိျပုပါ။ 
အခ်က္အလက္ခိုးယူျခင္းဆိုသည္မွာ ဆိုက္ဘာရာဇဝတ္သားမ်ားက ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေသးစိတ္မ်ား၊ဘဏ္အေကာင့္အခ်က္အလက္၊ 

အေၾကြးကတ္အေသးစိတ္မ်ားကဲ့သို႔  သင္၏ အထိအခိုက္မခံသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအား သူတို႔အားေပးအပ္ရန္ အီးေမး၊မိုဘိုင္း 

သို႔မဟုတ္ လူမႈကြန္ရက္လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွ တစ္ဆင့္ သင့္အားလွည့္စားသည့္ ရိုက္စားလိမ္ညာမႈတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

သင္၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအခ်က္အလက္အားေပးအပ္ျခင္း 

သို႔မဟုတ္ သင္၏ စကားဝွက္အားေျပာျပျခင္းမလုပ္ေဆာင္ပါနဲ႔။ သူစိမ္းမ်ားအား ပိုက္ဆံလႊဲျခင္းမလုပ္ပါနဲ႔။ 

အကယ္၍ ဖုန္းေခၚသူ သို႔မဟုတ္ အီးေမးပို႔သူသည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု( ဥပမာ-ရဲတပ္ဖြဲ႕)မွဟုေၿပာဆိုပါက၊ထိုအဖြဲ႕
အစည္းသို႔ တိုက္ရိုက္ေခၚဆိုပါ။ 

သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ www.scamalert.sg သို႔သြားေရာက္ပါ။

သဒၵါမွားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္စကားလံုးမ်ား၊ျဖင့္ တရားဝင္ဆိုက္မ်ားအား အတုခိုးထားျခင္း

ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေတာင္းဆိုမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားနွင့္ သံသယရွိဖြယ္စာမ်ား

နိုင္ငံတကာဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုမွ ပံုမွန္မဟုတ္သည့္ေခၚဆိုမႈမ်ား၊ အမွာစာမ်ား 

အကယ္၍ မေသခ်ာပါက၊ သတင္းအခ်က္အလက္အတြက ္1800-722-6688 
( ရိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး အကူအညီဖုန္း) သို႔ ဆက္ပါ။ 
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သင့္လစာအား အခ်ိန္မီ 
လစာေပးေဆာင္ျခင္း
သင့္အလုပ္ရွင္သည္သင္၏လစာအား သင့္ကိုေပးရမည့္ေန့မွ ခုနွစ္ရက္အတြင္းေပးအပ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

အကယ္၍ သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင္ အိမ္သို့မျပန္မီ သင့္အား ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာ ေပးရန္က်န္္ရွိေနပါက၊ 
သင္သည္ သင့္လစာအတြက္ သူ/သူမထံမွ ေတာင္းခံရပါမည္။ 

အကယ္၍ သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္လစာအား မေပးဘဲ သင့္အား ေလဆိပ္သို့မဟုတ္ အျခားေသာ 
ဤနိုင္ငံမွထြက္ခြာရန္ေနရာမ်ားသို့ ပို့ပါက၊ သင္သည္

လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရး( လဝက) 
အရာရွိတစ္ေယာက္ထံသို့ 
ခ်ဥ္းကပ္ပါ။

သင္၏ အလုပ္အကိုင္သက္တမ္း ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္က်န္ေသးေသာ 
လစာေပးေဆာင္ျခင္း

အကယ္၍ သင့္လစာကာလသည္ လတစ္လ၏ ၁၀ ရက္ေန့တြင္ 
ကုန္ဆံုးပါက၊ သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္လစာအား လတိုင္း ၏ ၁၇ 
ရက္ေန့တြင္ေပးအပ္ရပါမည္။ 

သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္လစာအား သိမ္းဆည္းထားခြင့္မရွိပါ။ သင္၏ လစာအား 
သူတို့ သိမ္းထားရန္လည္းသင္က မေတာင္းဆိုပါနဲ့။ သင္သည္ ဘဏ္စာရင္းတစ္ခု
အားဖြင့္ထားသင့္ပါသည္၊ သို့မွသာ သင့္အလုပ္ရွင္သည္ သင့္ဆီသို့ အီလက္ထေ
ရာနစ္နည္းျဖင့္ သင့္လစာ လွြဲေပးနိုင္ပါမည္။ အကယ္၍ ဘဏ္စာရင္းဖြင့္ရန္ သင္ 
အကူအညီလိုအပ္ပါက သင့္အလုပ္ရွင္အားေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။

ဥပမာ: 
bank 
account

၃သင္၏အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီအား 
အသိေပးပါ

၁  MOM ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သား
ကူညီေရးဖုန္း(1800 339 5505) 
အားေခၚဆိုပါ

၂  
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ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ေစာင့္ေရွာက္
မႈအကူအညီေပးအပ္ျခင္း

စိတ္ဖိစီးမႈအား စီမံရန္နွင့္ မိမိဘာသာေစာင့္ေရွာက္ရန္အတြက္ သင္လုပ္ေဆာင္နိုင္သည့္ 
ေဆာင္ရြက္မႈအမ်ားအျပားရွိပါသည္။ သင္သည္ လူမႈေရးကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းနွင့္ေလ့က်င့္ေပးေရးအတြက္ 
နိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူလုပ္သားအဖြဲ့အစည္း(FAST) သို့မဟုတ္ အိမ္အကူဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စင္တာ(CDE) 
မွ ေပးအပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္နိုင္ပါသည္။

MOM သည္ အလုပ္ရွင္မ်ားနွင့္ ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအား တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး 
ပြင့္လင္းေသာ စကားေျပာဆက္ဆံေရးကိုေလ့က်င့္ေျပာဆိုရန္အတြက္ တိုက္တြန္းပါသည္။

အျပန္အလွန္ယံုၾကည္မႈနွင့္ေလးစားမႈတို့အားတည္ေဆာက္ျခင္းျဖင့္ 
သင္နွင့္သင့္အလုပ္ရွင္ၾကားရွိ နားလည္မႈလြဲမွားျခင္းမ်ားအား 
ကာကြယ္နိုင္ခါသေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးနိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ သင္သည္ အကူအညီလိုအပ္ပါက၊ သင္၏ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီထံမွ သို့မဟုတ္ 
FAST သို့မဟုတ္ CDE မွ ကမ္းလွမ္းထားသည့္  သေဘာထားကြဲလြဲမႈေျဖရွင္းျခင္း 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

စိတ္ဖိစီးမႈအား စီမံကာ 
မိမိဘာသာေလ့က်င့္ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းအား လုပ္ေဆာင္ပါ

သင္၏အလုပ္ရွင္နွင့္ စကားေျပာဆက္ဆံပါ။

စိတ္ဖိစီးမႈအား ဘယ္လိုစီမံျပီး စိန္ေခၚမႈရွိတဲ့အေျခအေနမ်ားတြင္ ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ရမလဲကို 
သိခ်င္ပါသလား။ ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ “သင္၏ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေကာင္းမြန္ျခင္းကိုတိုးတက္ေစျခင္းအတြက္ လမ္းညွြန္”၏ တစ္ခု” မိတၱူ တစ္စံုအား 
ေဒါင္းလုတ္ဆြဲခ်လိုက္ပါ။

https://go.gov.sg/mdwmentalwellbeing

က

ခ

၂၀၂၁ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္ေန့မွစ၍MOM 
သည္ အလုပ္္ခန့္အပ္ေရး ေအဂ်င္စီအားလံုးအား 
အလုပ္ခန့္အပ္ေပးျပီးေနာက္ ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူ
လုပ္သားမ်ားနွင့္ သူတို့၏အလုပ္ရွင္မ်ားအၾကား  
အလုပ္အကိုင္ဆက္ဆံေရးအသစ္တစ္ခုတြင္ 
အဆင္ေျပေခ်ာေမြ့ျခင္းရွိမရွိစစ္ေဆး 
ေဆာင္ရြက္ ရန္လိုအပ္ ေၾကင္းေစပါသည္။

သင္ သိပါသလား။

ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားသည္၎တို့၏ေစာင့္ေရွာက္ေပးျခင္းတာဝန္မ်ားထမ္းေဆာင္
ေနစဉ္အတြင္း မိမိကိုယ္ကိုဂရုစိုက္ရန္ေမ့ထားတတ္ျကပါသည္။ မွတ္ထားပါ၊ သင္၏ ကိုယ္ပိုင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနွင့္ရုပ္ပိုင္းဆိုင္
ရာေကာင္းမြန္ျခင္းကို ကာကြယ္ရန္လည္း အခ်ိန္တစ္ခိ်ဳ့  ထားသင့္ရန္လည္းအေရးျကီးပါသည္။
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အကယ္၍သင္သို့မဟုတ္သင့္သူငယ္ခ်င္းကေဆြးေနြးတိုင္ပင္ရန္၊က်ြမ္းက်င္သူ့၏ အကူအညီလိုအပ္ပါက၊ ေအာက္ပါအဖြဲ့အစည္းမ်ားမွ 
အကူအညီေတာင္းခံနိုင္ပါသည္။

အကူအညီေပးေရးဖုန္းမ်ား ရရွိနိုင္ပါသည္

MOM သည္ ညွင္းပန္းနွိပ္စက္မႈ သည္ဟုစြပ္စြဲမႈ မ်ားအားလံုး
ကို ေလးနက္စြာအေရးယူမည္ျဖစ္ကာ ရဲတပ္ဖြဲ့ကလည္း စံုစမ္း 
စစ္ေဆးမႈျပုလုပ္ပါမည္။ ကံဆိုးစြာနဲ့ ၊ အလုပ္ရွင္မ်ားအား ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္
သားမ်ားက မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားရွိခဲ့ပါသည္။ ရဲနွင့္MOM 
သည္ ထိုသို့ မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲသည့္ေရွြ့ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအား 
ျပင္းထန္စြာအေရးယူရန္ တြန့္ဆုတ္ေနမည္ မဟုတ္ပါ။

သင္သိရန္မွာ!

ဂ

စိတ္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း နံပါတ္

စိတ္က်န္းမာေရးအတြက္ စင္ကာပူအဖြဲ့အစည္း( SAMH) သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳး 
သက္ေရာက္ျခင္းခံရေသာ လူမ်ား အားေဆြးေနြးတိုင္ပရန္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပး သည္။

အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ စင္တာ(CDE) သည္ အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား
နွင့္ပတ္သက္၍ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ား 
အားအေျခခံမ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္နိုင္္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါသည္။

လူမႈေထာက္ပံ့ျခင္းနွင့္ေလ့က်င့္ေပးျခင္းအတြက္ 
နိုင္ငံျခားသားအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအဖြဲ႕အစည္းက ဒုကၡေရာက္ေနေသာ 
သို႔မဟုတ္ စိတ္ဖိစီးေနေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအား ကူညီရန္ 
အကူအညီေပးေရးလိုင္းနွင့္မိတ္ေဆြဖြဲ႕ေရး၀န္ေဆာင္မႈအားေပးအပ္ပါသည္။

စင္ကာပူ၏ ဆာမာရိတန္အဖြဲ့သည္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ခံေနရသူမ်ားအတြက္ 
စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအကူအညီေပးသည္။

စင္ကာပူေဆြးေနြးတိုင္ပင္ျခင္းစင္တာက စိတ္ဖိစီးမႈကိုပေပ်ာက္ကာ ဘဝရဲ့ကိစၥရပ္
မ်ိုးစံုမွေက်ာ္ျဖတ္နိုင္ရန္အတြက္ ေဆြးေနြးတိုင္ပင္ျခင္းနွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ 
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ိုးစံုကိုေပးအပ္ပါသည္။

ေငြေရာင္ဖဲျကိုးအဖြဲ့အစည္းသည္စိတ္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ားနွင့္
၄င္းတို့ကိုေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားအား ၄င္းတို့အဘယ္ေၾကာင့္ 
ကုသမႈေနာင့္ေနွးေနရသလဲသို့မဟုတ္ပ်က္ကြက္ေနရသလဲအားနားလည္ေစရန္ 
ေဆြးေနြးတိုင္ပင္ျခင္းဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ ပါသည္။

အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ့အစည္းမ်ား ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း နံပါတ္

1800-283-7019 (အခမဲ့ေခၚဆုိႏိုင္ပါသည္)

1800 225 5233 (၂၄ နာရီ)

1800 339 4357 (၂၄ နာရီ)

1800 221 4444 (၂၄ နာရီ)

6339 5411 
( ေဆြးေနြးတိုင္ပင္ ျခင္းမ်ားအတြက္အခေၾကးေငြ
ေကာက္ခံပါသည္)

6386 1928
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ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
6255 0075

သီရိလကၤာ
6254 4595

ကေမာၻဒီးယား
6341 9785

အင္ဒိုနီးရွား
6737 7422  
9295 3964

အိႏိၵယ
9172 9803

ဖိလစ္ပိုင္ 
6737 3977

ၿမန္မာ
6735 1672

ထိုင္း
6737 2475 
8421 0105

လူအင္အားဝန္ႀကီးဌာန 
1800 339 5505
လူမႈဖူလံုေရး၊ လစာနွင့္အျခားေသာ 
အလုပ္အကိုင္နွင့္သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား
အတြက္ အကူအညီနွင့္ အႀကံဥာဏ္ေတာင္းခံရန္

အျခားေသာအေရးေ
ပၚနံပါတ္မ်ား

လူနာတင္ကား၊မီးသတ္ကား 
၉၉၅

ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သား
မ်ားအတြက္ MOM 
၏အကူအညီေပးေရးဖုန္းလိုင္း

အျခားအကူအညီေပးေရး
တယ္လီဖုန္းလုိင္းမ်ား

သံ႐ံုးမ်ားနွင့္အထူးေ
ကာ္မရွင္မ်ား

ရဲ  
၉၉၉

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူလာေရာက္ 
အလုပ္လုပ္သူမ်ားအားကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ 
ခရစ္ယာန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားေကာ္မရွင္ (ACMI)
၉၁၈၈ ၉၁၆၂

အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေပးသူမ်ားအသင္း (စကၤာပူ)
၆၈၃၆ ၂၆၁၈

ဒုကၡေရာက္ေနသူမ်ားကိုကူညီေသာအဖဲြ႕ (SOS)
၁၈၀၀ ၂၂၁ ၄၄၄၄ (၂၄ နာရီ)

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္ဖုန္းလိုင္းမ်ား

အခမဲ့CDE 
အဖြဲ႕ဝင္မႈ

အိမ္အကူလုပ္သားမ်ားအတြက္ စင္တာ(CDE) သည္ ေရြႊ႕
ေျပာင္းအိမ္အကူလုပ္သားမ်ားနွင့္ ၎တို႔၏ အလုပ္ရွင္မ်ားအတြက္ 
အလုပ္အကိုင္နွင့္ပတ္သက္သည့္ အကူအညီနွင့္ အႀကံဥာဏ္ေပးအပ္သည့္ 
အစိုးရမဟုတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

CDE သည္ ဆံပင္အလွျပုျပင္ျခင္း၊ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကဲ့
သို႔ေသာ ခံစားခြင့္မ်ိုးစံုကို ၎တို႔၏ မိတ္ဖက္မ်ားနွင့္အတူ ကမ္းလွမ္းေနသည့္ 
အဖြဲ႕ဝင္အစီအစဥ္တစ္ခုရွိပါသည္။ အဖြဲ႕ဝင္ျခင္းမွာ စင္ကာပူနိုင္ငံရွိ 
ေရႊ႕ေျပာင္းအိမ္ကူလုပ္သားမ်ားအားလံုးအတြက္ အခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။ 

စီဒီအီးအဖြဲ႕
ဝင္ရန္အေၾကာင္းပိုမိုသိရွိလိုပါကဤေနရာတြင္နွိပ္ပါ။

ေအာက္ပါလင့္ https://www.cde.org.sg/cdemembership အား နွိပ္ကာ အဖြဲ႕ဝင္ရန္အတြက္ 
အသံုးျပပုါ သို႔မဟုတ္ QR ကုတ္အား ဖတ္ပါ။

( ကိုဗစ္မတိုင္ခင္က ႐ိုက္ကူးထားသည့္ပံု)


