
 

  

 
 
အေရးေပၚ ဝနေ္ဆာငမ္ႈမ ား ဆကသ္ြယေ္ရး ကြပက္ဲမႈဌာန (Emergency Services Telecommunications Authority) (ESTA) ဆ ိုသညမ္မာ အဘယန္ညး္။  

 
ESTA သည္ ဗစ ္ ိုးရ းယားျပညန္ယ္၏ ဖုန္းသိုညသံိုးလံိုး ဝနေ္ဆာင္မႈျဖစ္ၿပ း ဗစ ္ ိုးရ းယားျပည္နယ္ လမူႈအဖြ႕ဲအစည္းႏမင့္ ျပညန္ယ္၏ အေရးေပၚဝနေ္ဆာင္မႈ 
အဖြ႕ဲအစည္းမ ားအၾကား အလြန္အေရးပါေသာ အခ ်ိတ္အဆကက္ြင္းဆက္အျဖစ္ ေဆာင႐္ြက္ေပးသည။္ ၎သည္ ဗစ ္ ိုးရ းယားျပည္နယ၏္ ၂၄ နာရ လံိုး 
အေရးေပၚဖုန္းေခၚျခင္းမ ားက ို လက္ခကံာ ရ ဲပ္ဖြ႕ဲ၊ မ းသ ၊္ လူနာ င္ကားႏမင့္ VICSES ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ားက ို ေစလႊ ္ေပးပါသည။္ 

 
မညသ္ည့္အခ  နတ္ြင ္ဖနုး္သိုညသံိုးလံိုးက ို ေခၚရမည္ 

 
အေရးေပၚအေျခအေနဆ ိုသညမ္မာ ျပင္းထန္ၿပ း  ေမမ ာ္လင့္မထ းသည့္  အမ  းအ းျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္႐မ ေသ  အေျခအေနတစရ္ပ္ျဖစသ္ည္၊ ၎က်ို  ခ ကခ္ င္း 
အေရးယူေဆာင႐္ြက္ရန္ လ်ိုအပသ္ည္။  ယင္း  ို႔ ြင ္အသက၊္ က န္းမာေရး ႏမင့္/သ ို႔မဟို  ္အေဆာက္အအံို၊ပစၥည္း  ို႔အ ြက္ ေဘးအႏၲရာယ္႐မ ျခင္း  ို႔ပါဝငသ္ည္။ 
အေရးေပၚအေျခအေန၏ အခ  ်ိဳ႕ေသာ ဥပမာမ ားမမာ ေအာကပ္ါအခ ကမ္ ား ပါဝငပ္ါသည္ - 

 
• ေလေၾကာင္း၊ ရထား သ ို႔မဟို ္ ေရေၾကာင္းႏမင့္ဆ ိုငေ္သာ 

မေ ာ္ ဆ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ ား 
• အစားအစာ သ ို႔မဟို ္ ေဆးႏမင့္ ဓာ ္မ ည့္ျခင္းေၾကာင့္ 

အသက္႐မ ရန ္ခက္ခဲျခင္း  
• ေသြးထြက္ျခင္း (အႀက းအက ယ)္ 
• အသက္႐မ ရန ္ခက္ခဲျခင္း (ဥပမာ၊ ျပင္းထနေ္သာ 

ရငက္ ပ္ပန္းနာ ေရာဂါ)  
• ေသြးခ  ်ိဳဆ းခ  ်ိဳ နည္းျခင္း (သ  လစ္ျခင္း/ 

စ်ိတရ္ႈပ္ေထြးေနျခင္း/ထူးထူးျခားျခား ျပ်ိဳမူေနျခင္း)  
• မူးယစ္ေဆးဝါး အလြန္အကြ ံသံိုးစြမဲႈ  
• ေရနစ္ျခင္း 
• လမ ပ္စစ္ဓာ လ္ ိုက္ျခင္း/အပေူလာင္ျခငး္/စက္မႈလိုပင္န္း 

ဆ ိုငရ္ာ မေ ာ္ ဆ ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာရျခင္းမ ား 
• ေပါကက္ြမဲႈ သ ို႔မဟို ္ ဗံိုးႏမင့္ပ သ္က္ေသာ ျဖစ္ရပမ္ ား  

• ႏမလံိုးေဖာက္ျပနမ္ႈ (ျဖစ္ေနေၾကာင္း သသံယ႐မ သည္) 
• (ျပင္းထနေ္သာ ထ ခ ိုက္ ဒဏ္ရာရျခင္း သ ို႔မဟို ္ 

ယာဥေ္ၾကာပ  ္ဆ ို႔မႈ ျပႆနာ ျဖစေ္စသည့္) လမ္းေပၚ 
မေ ာ္ ဆ ယာဥ ္ ိုက္မႈမ ား  

• ဝမ္းဗ ိုက္ေအာင့္ျခင္း (ျပင္းျပင္းထနထ္န္) 
• ေလသင ္ိုန္းျဖ ္ျခင္း (ျဖစေ္နေၾကာင္း သသံယ႐မ သည္)   
• ပ  မ္ ိၫမပ္မ ေနေသာသ(ူမ ား)    
• က်ိယု္စ  ္ဒဏ္သင့္ျခင္း (ထ ခ ိုက္ဒဏ္ရာရျခင္း)  
• သ  လစ္ေနေသာသူ  
• ရကစ္က္ၾကမ္းၾက်ိဳ ္မႈ (လက္ေရ က္မႈႈ/ခ ိုက္ရန္ျဖစပ္ြားျခင္း/ 

မ သားစိုအ ြင္း အၾကမ္းဖကမ္ႈျဖစရ္ပ)္   
• အသက္၊ သ ို႔မဟို ္  အေဆာက္အအံို၊ပစၥည္း  ို႔အ း  

ေဘးအႏၲရာယ္႐မ ေသာ မ းေလာငမ္ႈ 
• ေဘးအႏၲရာယ္႐မ ေသာ ပစၥည္းမ ားႏမင့္ ပ သ္ကသ္ည့္ 

ျဖစ္ရပမ္ ား   ို႔ျဖစ္ပါသည္။ 
 
မညသ္ည့္အခ ်ိနတ္ြင ္ဖနုး္သိုညသံိုးလံိုးက ို ေခၚရမည ္

 
သင္ ဖုန္းသိုညသံိုးလံိုးက ိုေခၚသည့္အခါ  Telstra မမ သင္ မညသ္ည့္ ဝန္ေဆာငမ္ႈလ ိုအပေ္ၾကာင္း - ရ ဲပဖ္ြ႕ဲလား၊ မ းသ လ္ား၊ သ ို႔မဟို ္ လနူာ ငယ္ ဥလ္ားဆ ိုသညက္ ို 
သင့္အ း ေမးပါလ မ့္မည။္  

 
အကယ္၍ သင္ ဗစ ္ ိုးရ းယားျပညန္ယအ္ ြင္းမမ ဖနု္းေခၚဆ ိုျခင္းျဖစလ္မ င္ သင့္က ို ESTA ၏ အေရးေပၚ ဆကသ္ြယ္ေရး ကြပက္မဲႈဌာနမ ားထမဲမ  စခ္ိုခိုႏမင့္ 
ခ   ဆ္က္ေပးပါလ မ့္မည။္   

 
ESTA မမ ဖိုန္းလက္ခသံကူ ေ႐မးဦးစြာ ေမးလ မ့္မညမ္မာ - 

 
သင္ မည္သည့္ေနရ တြင္ ရ ဲပ္ဖြ႕ဲ၊ မ းသ  ္သ ို႔မဟို ္ လူနာ ငယ္ ဥ္ လ ိုအပ္ပါသလ။ဲ   

 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
ဆက္ၿပ းေမးမည္မမာ - 

 
သင့္ရဲ႕ အေရးေပၚအေျခအေနက ဘာလဲ။  

 
ESTA မမ ဖိုန္းလက္ခသံကူ သင္ မညသ္ည့္ေနရာတြင္ အကူအည  လ ိုအပေ္နေၾကာင္းႏမင့္ မညသ္ည့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆ ိုသညက္ ို သ သညႏ္မင့္  စ္ၿပ ်ိဳင္နက္ ESTA မမ 
အကူအည ေစလႊ သ္ထူ ံကြနပ္   ာျဖင့္ အေထာက္အကူျပ်ိဳသည့္ ေစလႊ ္ျခင္း (Computer-aided dispatch) (CAD) မမ စဆ္င့္ အေသးစ  ္အခ က္အလက္မ ားက်ို  
အေၾကာင္းၾကားေပးပါသည္။ ယင္းေန က္  ရဲ ပ္ဖြ႕ဲ၊ မ းသ ္ သ ို႔မဟို ္ လူနာ ငယ္ ဥ္  ို႔က ို သကဆ္ ိုငရ္ာေနရာသ ို႔ ေစလႊ ေ္ပးရန္ ဤအေသးစ   ္
အခ က္အလက္မ ားက်ို အသံိုးျပ်ိဳပါသည။္  
 
ဖိုန္းလကခ္သံကူ သင့္အ း ေမးခြန္းမ ား ဆက္လက္ၿပ း ေမးပါလ မ့္မည။္ ဤသ ို႔ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခ   ံို႔ျပန္မႈက်ို ေႏမာင့္ေႏမးေစမည္ မဟတု္ပါ။  
ဤသ ို႔ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ အေရးေပၚအေျခအေနဆ ိုငရ္ာ ေနာက္ထပ္ ပစၥည္းက ရ ယာမ ား လ ိုအပ္၊ မလ ိုအပ္ (ဥပမာ၊ ပ  မ္ ၊ိၫမပ္မ ေနေသာသ ူအ ြက္ ကယဆ္ယ္ေရးအဖြ႕ဲ) 
သ ို႔မဟို ္ လူနာသည ္အေရးေပၚအေျခအေနဆ ိုငရ္ာ ဝန္ေဆာငမ္ႈမ ား ေရာကလ္ာရန္ ေစာင့္ေနသည့္အခ  န္ ြင ္ေ႐မးဦးသူနာျပ်ိဳစိုျခင္း လ ိုအပ၊္ မလ ိုအပ ္ ို႔က ို ဆံိုးျဖ ္ရန္ 
အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါလ မ့္မည။္    
 
ဖိုနး္က ို ဆကလ္ကၿ္ပ း က ိုငထ္ားပါ – ဖိုနး္လကခ္သံကူ သင့္က ို မေျပာမခ ငး္ ဖိုနး္က ို မခ လ ိုကပ္ါႏမင့္။  
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