BURMESE

သငအ
့် ား My Aged Care ဝန့်ဆဆ င့်မှုမ ားနှင ့် ဆက့်သယ
ွ ဆ
့် ားခြင့်ား
My Aged Care ဝန်ဆ

ောင်မှုမ ောျားအဆ ကောင်ျား သိရိရန် သငို့အ
် တွက် ကျွနပ
််ု ်တိ်ု ို့ပိ်ုမိ်ုလွယ်ကူဆအောင် လ်ုပ်ဆပျားခသ
ို့ ည်။

ကျွနပ
််ု ်တိ်ု ို့သငို့အ
် ောျား ကူညီဆပျားနိင
်ု သ
် ည်မော• သင်၏ သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျား ခရီျားကိ်ု တင်ခခင်ျား
• သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျား ဝန်ဆ

ောင်မှုမ ောျားကိ်ု ရယူခခင်ျား

• အိမ်၌ အကူအညီရောဆ ွခခင်ျား
• သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျားဆေဟောသိ်ု ဝင်
ို့ ဆရောက်ခခင်ျား။
သင် အ ိ်ုျားရ-ဆငွဆ ကျားပပ
် ရောက်ဆရျား ဝန်ဆ
ို့ ိ်ုျားဆပျားထောျားသညို့် သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ

ောင်မှုမ ောျားအဆ ကောင်ျား အခ က်အလက်မ ောျားကိ်ု

ရောဆ ွလိ်ုလျှင် သင်• myagedcare.gov.au တွင် ကညို့်နင
ိ်ု သ
် ည်
• My Aged Care ်ုနျား် 1800 200 422* ကိ်ု
• Services Australia ဝန်ဆ

က်နင
ိ်ု သ
် ည်

ောင်မှု င်တော တ ်ခ်ုခ်ုသိ်ု သွ
်ု သ
် ည်။
ို့ ောျားနိင

Aged Care Specialist Officers
ကျွနပ
််ု ်တ၏
ိ်ု ို့ ဝန်ဆ

ောင်မှု င်တောမ ောျားအနက် တ ်ခ ိ ျို့တွင် သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျား ဆများခွနျား် မ ောျားနငို့ပ
် တ်သက်၍ သငို့အ
် ောျား

အပိ်ုကူညီဆပျားနင
ိ်ု သ
် ညို့် အခမို့ ဝန်ဆ

ောင်မှုတ ်ခ်ု ကျွနပ
််ု ်တတွ
ိ်ု ို့ င် ရိပါသည်။ သင်၊ သငို့မ
် ိသောျား ်ု သိမဟ်ု
်ု ို့ တ်

ကိ်ုယ် ောျားလယ်တ ်ဦျားသည် ကျွနပ
််ု ်တ၏
ိ်ု ို့ Aged Care Specialist Officers အနက် တ ်ဦျားနငို့် ကောျားဆခပော

ိ်ုနင
ိ်ု သ
် ည်။ သူတိ်ု ို့

သငို့အ
် ောျား ကူညီဆပျားနင
ိ်ု သ
် ည်မော • သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျား ဝန်ဆ

ောင်မှု အမ ိ ျားအ ောျား အမ ိ ျားမ ိ ျားနငို့ပ
် တ်သက်၍ သတင်ျားအခ က်အလက်မ ောျား ဆပျားခခင်ျား

• သင် အ ိ်ုျားရဆငွဆ ကျားပပ
ို့ ိ်ုျားထောျားသညို့် ဝန်ဆ
ိ

ောင်မှုမ ောျားကိ်ု ရနိင
်ု /် မရနိင
်ု ်

်ဆ

ျားဆပျားခခင်ျားနငို့် သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျား

မ
် ှုအတွက် လပိဆပျားခခင်
်ု ို့
ျား

• သက်ကကီျားဆ ောငို့ဆ
် ရောက်ဆရျား ဝန်ဆ

ောင်မှုမ ောျားနငို့ပ
် တ်သက်၍ ဆငွဆ ကျား

ိ်ုငရ
် ော အခ က်အလက်မ ောျားကိ်ု ဆပျားကမ်ျားခခင်ျား

• My Aged Care အတွက် ကိ်ုယ် ောျားလယ်တ ်ဦျားကိ်ု သင် ခနအ
် ို့ ပ်ရန် ကူညီဆပျားခခင်ျား
• သငို့အ
် ောျား ဆေသခ ပပ
ို့ ိ်ုျားဝန်ဆ
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ောင်မမ
ှု ောျားနငို့်

က်သွယ်ဆပျားခခင်ျား။

BURMESE

သင့် နယ့်ဆခမတွင့် Aged Care Specialist Officer တစ့်ဦား ရှှိ/မရှှိ ရှ ဆ ွ ါ
သငို့် နယ်ဆခမတွင် Aged Care Specialist Officer တ ်ဦျား ရိ/မရိ ရောဆ ွရန်
servicesaustralia.gov.au/myagedcarefacetoface တွင် ကညို့်ပါ
Aged Care Specialist Officer တ ်ဦျားနငို့် ရက်ခ ိနျား် ယူရန် •

်ုနျား် 131 202 ကိ်ု

က်ပါ

• သငို့ဆ
် ေသခ Services Australia ဝန်ဆ

ောင်မှု င်တော ကိ်ုဆများပါ။

သတိခပ ရန်- သငို့အ
် ိမ်ကကိ ျား ်ုနျား် မ ‘1800’ ်ုနျား် နပါတ်မ ောျားသိ်ု ဆခေါ်
ို့ ဆသော ်ုနျား် ဆခေါ်ခမ ောျားမော အခမို့ခ

်သည်။ အမ ောျားခပည်သူ ်ုနျား် နင်ို့

မိ်ုဘိ်ုငျား် ်ုနျား် မ ောျားမ ဆခေါ်ဆသော ်ုနျား် ဆခေါ် ခခင်ျားမ ောျားကိ်ု အခ ိန်တိ်ုငျား် တောထောျားနင
ိ်ု ပ် ပီျား ပိ်ုမိ်ုကကီျားခမင်ဆ
်ု သ
် ည်။
ို့ သောနှုနျား် ခ င်ို့ က ခရနိင
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Services Australia

ENGLISH

Connecting you to My Aged Care services
We have made it easier for you to find out about My Aged Care services.
We can help you with:
• starting your aged care journey
• accessing aged care services
• looking for help at home
• entering an aged care home.
If you need to find information about government-funded aged care services you can:
• go to myagedcare.gov.au
• call My Aged Care on 1800 200 422*
• visit any Services Australia service centre.

Aged Care Specialist Officers
In some of our service centres we have a free service to give you extra help you with your aged
care questions. You, your family or a representative may be able to speak to one of our Aged Care
Specialist Officers. They can help you by:
• giving information on the different types of aged care services
• checking if you can get government-funded services and making a referral for an aged care
assessment
• providing financial information about aged care services
• helping you appoint a representative for My Aged Care
• connecting you to local support services.

Find out if there’s an Aged Care Specialist Officer in your area
To find out if there’s an Aged Care Specialist Officer in your area, go to
servicesaustralia.gov.au/myagedcarefacetoface
To book an appointment with an Aged Care Specialist Officer:
• call 131 202
• ask at your local Services Australia service centre.
Note: calls to ‘1800’ numbers from your home phone are free. Calls from public and mobile phones
may be timed and charged at a higher rate.
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