ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္
မိမိကေလးငယ္၌ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေၾကာင္း သတင္းအေပၚ မိဘ တစ္ဦး၏ တုံ႔ျပန္မႈသည္ ထိပ္လွန္႔ႏိုင္သည္၊
ေဒါသျဖစ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးႏိုင္သည္။ လူအေျမာက္အျမားသည္ ၄င္းတို႔ ရင္ဆိုင္ႏုိင္လိမ့္မည္
မဟုတ္ေၾကာင္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း မိသားစု အမ်ားစုသည္ အေထာက္အပံ့ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္
မ်ားတို႔ျဖင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရပါသည္။

အေျခအေနအတူတူကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အျခား မိသားစုမ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုရန္မွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေထာက္အကူ
ျဖစ္ပါသည္။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္ကို ရရွိျခင္းသည္ ဘာႏွင့္အလား သ႑ာန္တူေၾကာင္း
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ သင္ႏွင့္ (စကားျပန္ တစ္ဦးႏွင့္အတူ) စကားေျပာဆိုႏုိင္ပါသည္ သို႔မဟုတ္ သင့္ ဘာသာစကားကို
ေျပာဆိုေသာ အျခား မိသားစုႏွင့္သင္ အဆက္အသြယ္ရွိေစရန္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္
ပါသည္။

ပထမ အပတ္ အနည္းငယ္ အတြင္းတြင္လုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အရာ ႏွစ္ခု ရွိပါသည္
 သင့္ ကေလးငယ္ကို နစ္သက္ၾကည္ႏူးပါ။ ဤအခ်ိန္တင
ြ ္ သင့္ကေလးငယ္ အေနျဖင့္ အျခားအရာမ်ားထက္
ပို၍လိုအပ္သည္မွာ အျခား ကေလးငယ္မ်ား နည္းတူ ျဖစ္ပါသည္- သင္၏ ေႏြးေထြးမႈႏွင့္ သင္၏ ခ်စ္ခင္မႈျဖစ္သည္။
သင့္ မိသားစု၏ ဤမိသားစုဝင္ အသစ္ကို သိရွိရန္ သင္ လိုအပ္သည့္ အခ်ိန္ကို မည္မွ်ျဖစ္ေစ အခ်ိန္ယူပါ။
လူတိုင္း၏ အေတြ႕အႀကံဳမွာ ကြျဲ ပားျခားနားမည္ျဖစ္သည္ – အခ်ဳိ႕ မိဘမ်ားမွာ ကေလးငယ္ အသစ္ အေပၚတြင္
အျခားကေလးမ်ားထက္ ရင္းႏွီးရသည္မွာ ပိုမိုခက္ခေ
ဲ ၾကာင္း ေတြ႔ရွိရသည္၊ ၄င္းအျပင္ သင့္ ကေလးငယ္
အသစ္အား အမွန္တကယ္ ရင္းႏွီးေၾကာင္း သင္ ခံစားရသည့္ ေန႔ရက္မ်ား ရွိလိမ့္မည္၊ သံေယာဇဥ္ခ်ည္ႀကိဳး
ျဖစ္စဥ္မွာ ေဝးကြာေနေၾကာင္း ခံစားရသည့္ေန႔ရက္မ်ား ရွိလိမ့္မည္။ ၄င္းသည္ ေစာေစာပိုင္း ရက္မ်ား၌ အလြန္
ေရာေထြးေသာ ခံစားမႈမ်ားကို ႀကံဳေတြ႔ရန္မွာ အေတာ္အတန္ ပံုမွန္ ျဖစ္ပါသည္။

 သင့္ ကိုယ္တိုင္ကို ဂရုစိုက္ပါ… ၄င္းအျပင္ သင့္ မိသားစုကို ဂရုစိုက္ပါ။ အားလံုးေသာ မိဘမ်ားတြင္ ေကာင္းေသာ
ေန႔ရက္မ်ားႏွင့္ မေကာင္းေသာ ေန႔ရက္မ်ား ရွိၾကေၾကာင္း ႏွင့္ မိဘမ်ား အားလံုးသည္ သင္ ကိုင္တြယ္ေနရေသာ
ျပင္ဆင္ညွိေပးရမည့္ကိစၥကို ရင္ဆိုင္ရမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သင့္ကိုယ္ကိုသင္ စိတ္ခ်ေျဖေဖ်ာက္ေပးပါ။
သင့္ကိုယ္ကိုသင္ သက္ေသာင့္သက္သာေနပါ၊ တတ္ႏိုင္သမွ် အနားယူပါ (အိပ္ေရးပ်က္ျခင္းသည္ သင့္ ခံစားမႈမ်ား
အတြက္ ေျဗာင္းဆန္ေအာင္လုပ္သည္) ၄င္းအျပင္ အကယ္၍ သင္ လိုအပ္လွ်င္ အျခားသူမ်ား ထံမွ
အေထာက္အပံ့ကိုေတာင္းခံရန္ ေႏွာင့္ေႏွးမေနပါႏွင့္။ အျခား မိသားစုဝင္မ်ား – အထူးသျဖင့္ ေမြးခ်င္းမ်ား –
ကလည္း ဤမိသားစုဝင္ အသစ္အေပၚ ျပင္ဆင္ညွိေပးေနရေၾကာင္းကိုလည္း သတိျပဳပါ။ သင့္ ကေလးငယ္ အသစ္
ပထမ အသည္းအသန္ အပတ္မ်ား၌ ညီအစ္ကိုမ်ားႏွင့္ ေမာင္ႏွမမ်ားကို မ်က္စိေအာက္မွေပ်ာက္မသြားေစရန္
အထူးသျဖင့္ ဂရုစိုက္ပါ။

ေစာေစာပိုင္း ေန႔ရက္မ်ား အတြက္ အျခား အေရးႀကီးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား –စစ္ေဆးရမည့္ စာရင္း


က်န္းမာေရး ကိစၥမ်ား - ပါဝင္သည္မွာ ဤတြင္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္ အတြက္
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း သီးသီးျခားျခားႀကီးထြားမႈ ဇယားႏွင့္ တိုက္တြန္းထားသည့္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား
စစ္ေဆးရမည့္စာရင္း ျဖစ္သည္။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္
အျခား ကေလး အမ်ားအျပားတိ႔ထ
ု က္ ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးေၾကာင္း သတိျပဳပါ။ သင့္ ေဒသတြင္းရွိ
မိခင္မီးဖြားႏွင့္ ကေလး က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈဌာန (MCH) ႏွငအ
့္ ဆက္အသြယ္ လုပ္ထားပါ။ ၄င္းရွိ
သူနာျပဳဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္အား အသက္ 0-5 ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးမ်ား၏ အေထြေထြ က်န္းမာေရးႏွင့္
ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးတိ႔ႏ
ု ွင့္ဆက္ႏႊယ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အႀကံဥာဏ္ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး

ပံုမွန္ လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ ထပ္ဆင့္၍
မိသားစုမ်ား အေနျဖင့္ ကေလးအထူးကု ဆရာဝန္အား က်န္းမာေရးႏွင့္ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးကို ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈ
ေပးရန္ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အထူးကုဆရာဝန္ တစ္ဦးဦးထံသို႔ ရည္ညႊန္းလႊပ
ဲ ို႔မႈတို႔ကိုလုပ္ေပးရန္ အတြက္
ေဒသတြင္းရွိ အေထြေထြေရာဂါကု ဆရာဝန္ကို ပံုမွန္ ျပသရန္မွာ အသံုးဝင္ေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။


ေစာင့္ေရွာက္သူ ေထာက္ပံ့ေၾကး အတြက္ စင္တာလင့္သ႔ို ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္ကို တင္သြင္းပါ- ေဒါင္းန္
ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ ကေလးတစ္ေယာက္၏ မိဘ တစ္ဦးအျဖစ္၊ သင္သည္ သင့္ ကေလး အတြက္ လစဥ္
ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြႏွင့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကတ္ျပား ကို သူ/သူမ အသက္ 16 ႏွစ္ျပည့္သည္အထိ
ရထိုက္ပါသည္။ ေတာင္းခံရန္ ပံုစံႏွင့္ ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ ေဒသတြင္း စင္တာလင့္ရံုး (12 27
17) သို႔မဟုတ္ ၄င္းတိ႔၏
ု ဝက္ဘ္ဆိုက္ (www.centrelink.gov.au) တို႔မွရရွိႏိုင္ပါသည္။ ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူ
ေထာက္ပံ့ေၾကး ပံုစံတြင္ အပိုင္း ႏွစ္ပိုင္း ရွိသည္။ အပိုင္း 1 ကို သင္က ျဖည့္စက
ြ ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အပိုင္း 2 ကို သင့္
ဆရာဝန္က ျဖည့္စက
ြ ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤေထာက္ပံ့ေၾကးေငြ (၄င္းကို ဝင္ေငြ မစစ္ေဆးပါ သို႔မဟုတ္ ဒနဥစၥာပစၥည္း မစစ္ေဆးပါ) သည္ ဗဟို အစိုးရက
သင့္အတြက္ ေပးသည့္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြျဖစ္သည္ – သင္ ရထိုက္သည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေတာင္းခံျခင္းအားျဖင့္
သင္သည္ အျခားသူမ်ားအား နစ္နာေအာင္ လုပ္ေနရာမေရာက္ပါ။ သင့္ မိသားစုအေနျဖင့္ ရထိုက္ေကာင္း
ရထိုက္ႏုိင္သည့္ အျခား ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးေငြမ်ားမွာ Carer Adjustment Payment ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ Carer
Payment တို႔ျဖစ္ပါသည္။
 ေစာေစာပိုင္း ကေလး ဘဝ အရြယ္ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (ECIS) တြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ ေစာေစာပိုင္း လႈံ႕ေဆာ္ေပးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရးသည္
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ ကေလး၏ ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးေရး၌ အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္
ျဖစ္ပါသည္။ ေမြးကင္းစမွ အသက္ 6 ႏွစ္ အထိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္ပါသည္၊ ကိုယ္လက္
ေလ့က်င့္ခန္းကုသေပးမႈမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။
သင့္ ေဒသတြင္းရွိ ECIS လက္ခံေရး အဖြ႕ဲ ကို သင့္ ေဒသတြင္း၌ ရရွိႏုိငသ
္ ည့္ အမ်ိဳးမ်ဳိးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္
ေစာေစာပိုင္း ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး နည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးရန္ ဖုန္းေခၚပါ (မ်ားေသာအားျဖင့္ 12

လ အထိ ေစာင့္ဆိုင္းစာရင္း ရွိတတ္သျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရန္ အျမန္ဆံုး ဖုန္းေခၚပါ)။
ဤေနရာတြင္ သင့္ ေဒသတြင္းရွိ ဆက္သြယ္ရမည့္ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ရွာပါ

North Western (Metro) – 9304 0755



North Western (Rural) – 1300 363 514



North Eastern (Metro & Rural) – 1800 336 010



South Western (Metro & Rural) – 9291 6500



South Eastern (Metro) – 1300 720 151



South Eastern (Rural) – 1800 336 101

 အမ်ဳိးသား မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ အာမခံ အစီအစဥ္ (NDIS) - သည္ အမ်ဳိးသား မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ အာမခံ အစီအစဥ္
တစ္ခုျဖစ္သည္- အၿမဲတမ္းႏွင့္ သိသာထင္းရွားေသာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိသူမ်ား၊ ၄င္းတိ႔၏
ု မိသားစုမ်ားႏွင့္
ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူမ်ားတိ႔အ
ု တြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အခ်ိတအ
္ ဆက္လုပ္ေပးေရးႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းလိုအပ္သည့္
အေထာက္အပံ့ကို ေပးအပ္သည့္ နည္းလမ္းအသစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ လက္ရွိကာလ၌ ၾသစေၾတးႏုိင္ငံ တစ္ဝန္း
မိတ္ဆက္ေပးေနလ်က္ရွိပါသည္။ ဤအဆင့္၌ ၄င္းကို ဗစ္တိုးရီးယားျပည္နယ္၏ အခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားရွိ မိသားစုမ်ား
အတြက္သာ ရရွိႏုိင္ပါသည္၊ ပိုမိုသိရရ
ွိ န္ ဖုန္း 1800 800 110 ကိုဆက္ပါ။


ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ အစျပဳျခင္း ရန္ပံုေငြ [Better Start Funding] အတြက္ မွတ္ပံုတင္ပါ - ဤ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ
အစိုးရ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္သည္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာ အသက္ ေျခာက္ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား၏
မိဘမ်ားကို ေဒၚလာ $12,000 တန္ဖိုးရွိ ေစာေစာပိုင္း ၾကားဝင္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ရန္ပံုေငြကို ခ်ေပးပါသည္။
မိသားစုမ်ားသည္ ေငြေရးေၾကးေရး အေထာက္အပံ့ကို ကေလး အသက္ ခုႏွစ္ ႏွစ္အထိတိုင္ေအာင္ ရယူရပါလိမ့္
မည္။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ရန္ပံုေငြကို အသံုးျပဳရန္ အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးသည့္တိုင္ေအာင္ သင္ ခ်က္ခ်င္း

မွတ္ပတ
ံု င္ရန္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ဗစ္တိုးရီးယား (Down Syndrome Victoria) က အႀကံျပဳပါသည္။ သင့္
ကေလး၏ စင္တာလင့္ စာရြက္စာတမ္း ရရွိသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ Carers Victoria ကို ဖုန္း 1800 242 636 ျဖင့္
ဆက္သြယ္ျခင္းအားျဖင့္ (Barwon နယ္ေျမရွိ မိသားစုမ်ားသည္ ဖုန္း 1800 052 222 ကိုေခၚျခင္းအားျဖင့္
မွတ္ပံုတင္ရလိမ့္မည္) သင္သည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အစျပဳျခင္း ရန္ပံုေငြ (Better Start funding) အတြက္
မွတ္ပံုတင္ႏုိင္သည္။



ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ဗစ္တိုးရီးယားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါ - အသင္းဝင္ျခင္းသည္ မိသားစုမ်ားအား ပထမ 4-6 လ အတြက္
အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး အလြယ္တကူ ျပန္လာရန္အတြက္ တံဆိပ္ေခါင္းကပ္ၿပီးသား စာအိတ္တစ္ခု ဤစာတြထ
ဲ ဲ၌ ရွိပါ
သည္။ အခ်က္အလက္မ်ား၊ အႀကံဥာဏ္ သိုမဟုတ္ အေထာက္အပ့ံႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သည့္အခ်ိန္၌မဆို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အကူအညီအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အား ဆက္သြယ္ပါ။

ေက်းဇူးျပဳ၍ အဆက္အသြယ္လုပ္ထားပါ။ အကယ္၍ သင့္အေနျဖင့္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ဗစ္တိုးရီးယား အဖြ႕ဲ ဝင္
ျဖစ္လာရန္ လိုအပ္မႈ မရွိေသးဟု ခံစားေနရပင္လွ်င္ သင္သည္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ အခ်က္အလက္ထားသိုရာ၌ ရွိေနရန္ႏွင့္
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ထံမွ ေနာက္ဆံုးသတင္း အီးေမးလ္မ်ား လက္ခံရရွိေနရန္ ပဓာနက်စြာျဖင့္ အေရးႀကီးပါသည္၊
ထိုမွမဟုတ္လွ်င္ သင္သည္ သက္ဆုိင္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ သင္ႏွင့္ သင့္ မိသားစုအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္
လိမ့္မည့္ရန္ပံုေငြ ခ်ေပးမည့္အစီအစဥ္မ်ားတို႔ကို လစ္ဟာေကာင္း လစ္ဟာသြားႏိုင္သည္။



မိဘ အသစ္ သတင္းေဟာေျပာပြဲ ညေနခင္းကို တက္ေရာက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ပါ (ေစာေစာပိုင္း ေန႔ရက္မ်ား
အေထာက္အပံ့ သတင္းေဟာေျပာပြဲ တစ္) ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ဗစ္တိုးရီးယား၌ – ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ေစာေစာပိုင္း
ေန႔ရက္မ်ား ေဟာေျပာပြမ
ဲ ်ားကို လ အနည္းငယ္တိုင္း၌ က်င္းပေပးပါသည္၊ ၄င္းတိ႔သ
ု ည္ အျခား မိဘမ်ားႏွင့္
ေတြ႔ဆံုရန္၊ အခ်က္အလက္မ်ား ေဝမွ်ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ဗစ္တိုးရီးယားက မည္သည္တို႔ကို
ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း ပိုမိုရွာေဖြရန္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အလမ္းကို ေပးအပ္ပါသည္။ အကယ္၍
ကြ်ႏု္ပ္တို႔တြင္ သင့္ လိပ္စာရွိလွ်င္ ဖိတ္စာ တစ္ေစာင္ကို သင့္ထံ ပိ႔ေ
ု ပးပါလိမ့္မည္ သို႔မဟုတ္ သင့္အေနျဖင့္
ကြ်ႏ္ုပ္တုိ႔၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္ ေဟာေျပာပြက
ဲ ို ၾကည့္ရႈႏုိင္ၿပီး ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ရံုးအား
တက္ေရာက္မည့္လူ အကန္႔အသတ္ရွိသျဖင့္ ႀကိဳတင္မွာထားရန္ ဖုန္းဆက္ပါ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ပို႔ပါ။



မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈရွိေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အဖြ႕ဲ အစည္း (ACD) ကို ဖုန္းေခၚပါ - သင့္အတြက္ ‘Through the
Maze’ မိတၱဴတစ္ေစာင္ကို ရရွိရန္ျဖစ္သည္– မိသားစု အသစ္ အားလံုး အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္
အရင္းအျမစ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဖုန္း 9818 2000 သို႔မဟုတ္ 1800 013 654 (နယ္စန
ြ ္ ဖုန္းေခၚသူမ်ား)
ကိုဆက္ပါ။ ၄င္းကို အာရတ္၊ ဗီယက္နမ္ ႏွင့္ တရုတ္ ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရရွိႏုိငပ
္ ါသည္။

ေဒါင္းန္ ဆင္ဒရုန္း အေၾကာင္း
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္းသည္ အျဖစ္မ်ားသည့္ မ်ဳိးရိုးဗီဇ အေျခအေန တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ နာမက်န္းမႈ သို႔မဟုတ္
ေရာဂါတစ္ခု မဟုတ္ပါ။
ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ ကိုယ္ခႏၶာမ်ားသည္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ဆဲလ္ကလပ္စည္းမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။
ဆဲလ္ကလပ္စည္း တစ္ခုတြင္ ခရိုမိုဆုမ္း 46 ခု ရွိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ ခရိုမိုဆုမ္းရွိ DNA သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ မည္ကဲ့သို႔
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးသည္ကို အဆံုးအျဖတ္ျပဳပါသည္။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္းသည္ ဆဲလ္ကလပ္စည္းထဲ၌ ခရိုမိုဆုမ္း အပိုတစ္ခု
ရွိလာသည့္အခါ ျဖစ္ပြားပါသည္။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေသာလူမ်ား၌ ၄င္းတို႔၏ ဆဲလ္ကလပ္စည္းထဲတြင္ ခရိုမိုဆုမ္း
46 ခုအစား 47 ခုရွိပါသည္။ ၄င္းသူတို႔တြင္ ခရိုမိုဆုမ္း 21 အပို တစ္ခု ရွိသည္။
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြားသည္ကို သိရွိေသာ္လည္း အဘယ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားသည္ကို
ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ မသိေသးပါ။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္းသည္ ကိုယဝ
္ န္သေႏၶတည္ခ်ိန္၌ ျဖစ္ပြားသည္၊ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိးႏွင့္
လူမ်ဳိးအုပ္စု အားလံုး၌ ျဖစ္ပြားၿပီး အသက္အရြယ္ အားလံုးေသာ မိဘမ်ား၌ ျဖစ္ပြားပါသည္။ ၄င္းသည္ မည္သူ
တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းကို ေပ်ာက္ကင္းမႈ မရွိပါ၊ ၄င္းသည္ ေပ်ာက္ကြယ္မသြားပါ။

ကေလး ေမြးဖြားမႈ အေယာက္ 1100 လွ်င္ တစ္ေယာက္၌ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ရွိပါလိမ့္မည္။ ဤအေရအတြက္သည္
အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်ိန္ တစ္ေလ်ာက္လံုးတြင္ မ်ားမ်ားစားစား မေျပာင္းလဲခဲ့ပါ။
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ရွိေသာလူမ်ားတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်ဳိ႕ ရွိၾကသည္

ကိုယ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လကၡဏာ အသြင္အျပင္မ်ား



က်န္းမာေရးႏွင့္ ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား



ဥာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ အဆင့္

သို႔ေသာ္လည္း ၄င္းအရာမ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ကြျဲ ပားျခားနားပါလိမ့္မည္။

ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည္ဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲ။
အမ်ားစုအားျဖင့္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္းျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာသည့္ ယေန႔ လူငယ္လူရယ
ြ ္မ်ားမွာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
အတြင္းတြင္ အေတာ္အတန္အားျဖင့္ သာမန္ ဘဝမ်ားကို ဦးတည္ပါလိမ့္မည္။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္
အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ သာမန္ ဘဝကိုရွင္သန္ရန္ အကူအညီအမ်ားအျပား မလိုအပ္ႏိုင္ေကာင္း မလိုအပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း
အျခားသူမ်ားမွာ အေထာက္အပံ့ အမ်ားအျပား လိုအပ္ပါသည္။

ဥာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ ရွိေနျခင္း
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္ လူတိုင္းတြင္ ဥာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ အဆင့္ အခ်ဳိ႕ရွိပါသည္။
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၌ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ အခ်ဳိ႕ ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ယူေရး အခက္အခဲ အဆင့္အခ်ဳိ႕ ရွိပါလိမ့္မည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းသည္ တစ္မူထူးျခားသည္၊ ေႏွာင့္ေႏွးမႈ အဆင့္သည္ တစ္ဦးခ်င္းအတြက္ မတူ
ကြျဲ ပားျခားနားပါလိမ့္မည္။
ေမြးဖြားခ်ိန္၌ ကေလးတြင္ ရွိေကာင္းရွိႏုိင္သည့္ ဥာဏ္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ မသန္မစြမ္းျဖစ္မႈ အဆင့္ မည္သည့္
အဆင့္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦး၏ ဘဝကို ဤကိစၥက သက္ေရာက္ေကာင္း သက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ ပံုစံကို
ေျပာရန္နည္းလမ္း မရွိပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ရွိေနျခင္းသည္ သူတို႔အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သ႔ို
ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမည္ႏွင့္ သူတို႔၏ ဘဝကို မည္ကဲ့သ႔ို ရွင္သန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေရးႀကီးဆံုး လႊမ္းမိုးမႈ မဟုတ္ပါ။
၄င္းအစား ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ဘာျဖစ္မည္ဆိုသည္မွာ ပိုမို၍ အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစု၊
ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းခံမ်ားသည္ သူတို႔၏ ဘဝကို လူတိုင္းကဲ့သို႔ပင္
ပံုေဖာ္သြားပါလိမ့္မည္။

ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္လူမ်ားအဖို႔ ရွင္းလင္းစြာ စကားေျပာဆိုျခင္းသည္ ခက္ခႏ
ဲ ိုင္ပါသည္။ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း
ျဖစ္ေနသည့္လူ အမ်ားအျပားမွာ ေကာင္းမြန္စြာ စကားေျပာႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားအျပားမွာ ဤသိ႔ေ
ု ျပာႏုိင္ေအာင္
အသံထြက္ ကုစားမႈ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနေသာလူမ်ားသည္ သူတ႔ို
စကားလံုးမ်ားျဖင့္ ေျပာႏုိင္သည္ထက္ ပိုမို၍နားလည္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ သူတို႔၏ အရည္အခ်င္းမ်ားကို
ေလွ်ာ့တြက္တတ္ၾကသည္၊ ၄င္းသည္ သူတို႔အတြက္ စိတ္ပ်က္စရာ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္လူ အခ်ဳိ႕သည္ ဘာသာစကား ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ႏွင့္ ရွင္းလင္းစြာ ေျပာဆိုရန္ အခက္အခဲ
ရွိေၾကာင္းေတြ႔ရွိရပါသည္။ ၄င္းမွာ အၾကားအာရံုဆံုးရႈံးျခင္းေၾကာင့္ ပိုမို၍ ဆိုးဝါးသြားေကာင္း ဆိုးဝါးသြားႏုိင္သည္။

သာမန္ ဘဝ တစ္ခုကို ရွင္သန္ျခင္း
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္လူမ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ လူတိုင္းကဲ့သို႔ပင္ အတူတူျဖစ္ပါသည္။ သူတို႔တြင္
ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးကဲ့သ႔ပ
ို င္ အလားတူ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ရွိၾကပါသည္။ ေအာက္ပါတို႔
အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္

ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေနရာထိုင္ခင္း တစ္ခု



အဓိပၸါယ္ရွိေသာ အလုပ္အကိုင္



မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္မိသားစု၏ အတူရွိေနမႈကို ႀကိဳက္နစ္သက္ရန္ အခြင့္အလမ္း



ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြမႈ



လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ က႑တစ္ခု တည္ရွိေနျခင္း

သို႔ေသာ္လည္း ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္လူမ်ားအဖို႔ လူတုိင္း
အတြက္ထက္ ပိုမို၍ ခက္ခဲပါသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစု ရေနေသာ ဘဝမ်ဳိးကို ေအာင္ျမင္ရန္ သူတ႔သ
ို ည္
အေထာက္အပံ့အခ်ဳိ႕ကို လိုအပ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ယခင္ကာလ၌ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္လူ အမ်ားအျပားသည္ သူတို႔၏ အလားအလာ အျပည့္အဝဆီသို႔
ဖြံ႕ၿဖိဳးေပးရန္ အခြင့္အလမ္း မရရွိခဲ့ပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔သည္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း တစ္ခုလံုးမွ ခြခ
ဲ ာြ ၍
ေနခဲ့ၾကရသည္၊ ေဂဟာမ်ား ကဲ့သို႔ေသာ ခြျဲ ခားခံရသည့္အေနအထားျဖင့္ ေနထုိင္ရသည္။ ၄င္းတိ႔အ
ု ေပၚတြင္
အထင္ျမင္ေသးမႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကၿပီး ပညာသင္ယူေရးႏွင့္ ကိုယ္ေရးဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ အကန္႔အသတ္
ရွိခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အခါ၌ မိသားစုမ်ားအတြင္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း ႀကီးျပင္းလာမႈသည္ လူတိုင္းကဲ့သို႔ အလားတူ
အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္အတူ ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသူမ်ား၏ ႀကီးထြားဖြ႕ံ ၿဖိဳးမႈ အတြက္
အေရးႀကီးပါသည္။

လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေစရန္ သင္သည္ ၄င္းအတြင္း၌ ပါဝင္ေနရမည္။
ခြျဲ ခားထားခံရသည့္ အေနအထား၌ ရွိသည့္ဘဝကိုသာ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္လူမ်ားသည္ အေထြေထြ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း
တြင္ ပါဝင္ခံရရန္မွာ ခက္ခေ
ဲ ၾကာင္း ေတြ႔ရွိေကာင္း ေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။ မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းအတြင္း
ပါဝင္ခံရၿပီး ႀကီးျပင္းလာရသည့္ လူမ်ားအတြက္ ဘဝသည္ ပိုမို၍ ေပ်ာ္ရႊင္မည္ျဖစ္ၿပီး ပိုမို၍ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္ကေလးမ်ားကို ေမြးခ်င္းမ်ားႏွင့္အေပါင္းအေဖာ္မ်ားႏွင့္အတူ ေဒသတြင္းရွိ
ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေစလြတ္ျခင္းသည္ မ်ားစြာေသာ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ျဖစ္ထြန္းပါသည္။ ၄င္းသည္
လူလားေျမာက္ေသာအရြယ္သို႔ ေခ်ာေမြ႔စြာေရာက္ရွိေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္
အဓိပၸါယ္ရွိေသာ ပါဝင္မႈကို အားေပးအားေျမာက္ျပဳရာေရာက္ပါသည္။

ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ျဖစ္ေနသည့္လူမ်ားသည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုး ကဲ့သို႔ပင္ မိမိတို႔၏ အလားအလာ အျပည့္အဝဆီသို႔
ေရာက္ရွိရန္ အခြင့္အလမ္းမ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ဤအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ခံရသည့္အခါ၌ သူတို႔သည္ သူတို႔၏
မိသားစုမ်ားႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း၏ တန္ဖိုးရွိၿပီး အက်ဳိးရွိေသာ အဖြ႔ဝ
ဲ င္မ်ား ျဖစ္လာၾကပါသည္။

အေကာင္းဆံုး ဆုေတာင္းေမတၱာမ်ားစြာျဖင့္….

မိသားစု အေထာက္ကူျပဳ အဖြဲ႕
ေဒါင္းန္ဆင္ဒရုန္း ဗစ္တိုးရီးယား
ဖုန္း- 1300 658 873 လိုင္းခြဲ- 208
အီးေမးလ္- familysupport@dsav.asn.au

