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GenV Parent/Guardian Information Statement 

GenV ၏ မိဘ/အပ်ုထန်ိးသဆူိုငရ်ာ အချက်အလက် ထတုြ်ပန်ချက် 

1. GenV (ဗစတ်ိးုရီးယားမျိုးဆကသ်စ)် ရညရွ်ယခ်ျကက် မည်သညန်ညး်။ 
ဗစ်တိုးရီးယားမျိုးဆက် (Generation of Victoria) ၏ အတိုေကာက်စာလံုးြဖစ်သည့် GenV ဆိုသည်မှာ ြပည်နယ်တစ်ခွငလ်ံုး 

သုေတသနေလလ့ာေရး စီမံချက်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ၎ငး်မှ မျိုးဆက်သစ်တစ်ခုလံုး၏ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ချမ်းသာသုခဆိုငရ်ာ 

ြပည့်စုံကံုလံုေသာ အေြခအေနတစ်ရပ်ကို ေပးပါမည်။ 

�စ်ှ�စ်ှေကျာ်ကာလအတွငး်ဗစ်တိုးရီးယား ြပည်နယ်တွင ်ေမွးဖွားေသာ ကေလးငယ်များ အားလံုး�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့မိဘများကို GenV 

တွငပ်ါဝငရ်န ်ဖိတ်ေခါ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ေန�ငှ့ ်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်မိဘများမှာ မည်သူများြဖစ်ေစ သိုမ့ဟုတ ်

မည်သည့်ေနရာတွငေ်နထိငုသ်ည်ြဖစ်ေစ အားလံုးကိုပါဝငေ်စလိုပါသည်။ သင့မိ်သားစုအပါအဝင ်- မိသားစုတိုငး်သည် 

အေရး�ကီးပါသည်။ 

GenV သည် အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များမှ စုေဆာငး်ထား�ငှ့�်ပီးေသာ ေဒတာများ�ငှ့ ်သငေ်ပးထားသည့် အချက်အလက်များကို 

ေပါငး်စပ်ထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အချိနအ်နည်းငယ်သာ ကုနမ်ည့်သေဘာြဖစ်သည်။ 

အနာဂတ်သုေတသနေလလ့ာေရးသည် ��ပ်ေထးွေသာ ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ချမ်းသာသုခဆိုငရ်ာ ေမးခွနး်များအတွက် အေြဖများကို 

က��်ပ်ုတို ့ယေနရ့�ှိ�ိငုသ်ည်ထက် လျငြ်မနစွ်ာ ရ�ှိ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။  

GenV မှ ယေနက့ေလးငယ်များ�ငှ့ ်မိဘများ �ကံုေတွ�ေနရသည့် ြပဿနာများကိ ုတားဆးီကာကွယ်�ိငုမ်ည်၊ 

�ကိုတငမှ်နး်ဆ�ိငုမ်ည်�ငှ့ ်ကုသ�ိငုမ်ည်ဟု က��်ပ်ုတို ့ ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတိုအ့ေန�ငှ့ ်လူတိုငး်အတွက် 

လမေစ့ဘေဲမွးဖွားြခငး်၊ ဓာတ်မတည့်မ�များ၊ စိတ်ကျနး်မာေရးကဲသ့ို ့ ြပဿနာများ ေလျာန့ည်းလာြခငး်ကို ြမငေ်တွ�လိုပါသည်။ 

GenV တွင ်တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ပါဝငြ်ခငး်ြဖင့ ်သငသ်ည် မိသားစုများအားလံုးအတွက် ယခု�ငှ့ ်မနက်ြဖနမှ်ာ ပုိမုိေကာငး်မွနေ်သာ 

အနာဂတ်ကို ကူညီဖနတ်ီးေပး�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။  

2. GenV တငွ ်ပါဝငရ်န် ဖိတေ်ခါ် ြခငး်  
GenV တွင ်ပါဝငရ်န ်သင�်ငှ် ့သင့က်ေလးကို က��်ပ်ုတို ့ ဖိတ်ေခါ်ပါသည်။ GenV တွင ်ပါဝငရ်န ်သင့အ်ေနြဖင့ ်အဆံုးတွင�်ှိေသာ 

သေဘာတူညီချက်ပုံစံကို လက်မှတ်ထိးုေပးရန ်လိုအပ်ပါသည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်သိမ်းဆည်းထားရန ်ဤမှတ်တမ်း�ငှ့ ်

သေဘာတူညီချက်ပုံစံ မိတ� ူတစ်ေစာငက်ို ရ�ှိမည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ကိ ုwww.genv.org.au တွငလ်ည်း ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည်။ 

သငဆ်ံုးြဖတ်ချက်မချမီ သင့အ်ေန�ငှ့ ်အဘယ့်ေ�ကာင် ့GenV ြဖစ်ေပါ်လာသနည်း�ငှ့ ်မည်သည်တို ့ ပါဝငသ်ည်ကို နားလည်ထားရန ်

လိုအပ်ပါသည်။ သင့က်ေလး ေမွးဖွား�ပီးေနာက် GenV ဝနထ်မ်းအဖွဲ�သားတစ်ဦးမှ ေဆး�ံု၌ သင့က်ိ ုလာေတွ�ရန ်ရည်ရွယ်ထား�ပီး - 

၎ငး်တိုမှ့ သင့အ်ား GenV အေ�ကာငး်ကို လူကိုယ်တိုင ်ေြပာြပေပးမည်ြဖစ်သည်။ ေကျးဇူးြပု၍ သငေ်မးြမနး်လိုသမ� 

များများေမးြမနး်ပါ။ 

သင်အ့ေနြဖင့ ်ဤစာတမ်းကို ဖတ်��၍လည်းေကာငး် သိုမ့ဟုတ် www.genv.org.au �ှိ ဗီဒယီိုကို �ကည့်ြခငး်အားြဖင့လ်ည်းေကာငး် 

GenV အေ�ကာငး်ကို ေလလ့ာ�ိငုသ်ည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်က��်ပ်ုတိုထ့ ံgenv@mcri.edu.au မှတစ်ဆင့ ်သိုမ့ဟုတ် 1800 436 888 

(1800 GEN VVV) သို ့ အခမ့ဲဖုနး်ေခါ်ဆို၍လည်း ဆက်သွယ်�ိငုသ်ည်။ သင၏်ေမးခွနး်များကို က��်ပ်ုတို ့ေပျာ်ရ�ငစွ်ာ 

ေြဖဆိုေပးလိုပါသည်။ 

https://genv.org.au/for-parents/parent-guardian-information-statement/
http://www.genv.org.au/
mailto:genv@mcri.edu.au
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3. GenV ဆိသုညမှ်ာ အဘယန်ညး်။ 
GenV ဆိုသည်မှာ ဩစေ�တးလျတွင ်အ�ကီးမားဆံုး ကေလးဘဝသုေတသနေလလ့ာေရး စီမံကိနး်တစ်ခု ြဖစ်သည်။ ၎ငး်မှ 

ကေလးငယ်များ �ကီးထာွးဖွံ� �ဖိုးပုံ၊ လူများ အသက်အရွယ်ရလာပုံ�ငှ့ ်မျိုးဆက်အလိုက် ကျနး်မာေရး ေြပာငး်လဲလာမ� 

အေြခအေနကို ေဖာ်ြပေပးသည်။ ၎ငး်မှ သုေတသီများ၊ ရပ်ရွာအသိုက်အဝနး်များ�ငှ့ ်မူဝါဒေရးဆွဲသူများအား ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်

ချမ်းသာသုခ အတူတကွ တိုးတက်လာေအာင ်ေဆာငရွ်က်ရာတွင ်အေထာကအ်ကူြပုရနအ်တွက် အေြခခံအုတ်ြမစ်များကို 

ဖနတ်ီးေပးပါသည်။ ၎ငး်သည် ပုိမုိေကာငး်မွန�်ပီး ေဘးကငး်လံုြခံုေသာ ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို ြဖစ်ေပါ်ေစ�ပီး က��်ပ်ုတို၏့ 

ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်မိဘများ ေတွ� �ကံုေနရသည့် အေရးအ�ကီးဆံုး ေမးခွနး်အချို�ကို ေြဖဆိုေပးမည်ဟု က��်ပ်ုတို ့ 

ေမ�ာ်လင့ထ်ားပါသည်။ �စ်ှ�စ်ှ�ကာ�ပီးေနာက်တွင ်GenV သို ့ ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်အ�ှံမှ့ ကေလးငယ်ေပါငး် 160,000 ေကျာ်�ငှ့ ်

၎ငး်တို၏့ မိဘများကိ ုဖိတ်�ကား�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ 

သငသ်ေဘာတူပါက GenV ကို လက်မှတ်ေရးထိးုသည့်အချိန�်ငှ့ ်သင့က်ေလး �ကီးြပငး်လာသည့်အချိနတ်ွင ်သင�်ငှ် ့

သင့က်ေလးငယ်ထံမှ အချက်အလက် �ငှ့တ်ိုဖ့တ်အချို� ရယူပါမည်။ ထိုေ့နာက် သင၏်ခွင့ြ်ပုချက်ြဖင့ ်ပုံမှနန်ည်းအတိုငး် 

ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနများမှ ေကာက်ခံထားသည့် အချက်အလက်များ�ငှ့ ်နမူနာများကို က��်ပ်ုတို ့ ထည့်သွငး်သွားပါမည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် 

ဤအချက်အလက်များကိုေနာငအ်နာဂတ်သုေတသနေလလ့ာေရးအတွက် အသံုးြပု�ိငုသ်ည့ ်လံုြခံုေသာ အချက်အလက် 

ဘဏတ်ွင ်သိမ်းထားပါသည်။ ရလဒမ်ျားမှ က��်ပ်ုတို ့ ြပဿနာများကို  ကုသပုံ၊ �ကိုတငခ်န ့မှ်နး်ပုံ�ငှ့ ်

တားဆးီကာကွယ်ပုံတိုက့ိုတိုးတက်ေစမည်ြဖစ်သည်။ ၎ငး်တိုမှ့ မူဝါဒချမှတ်သူများအား ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ် မိသားစုများကို 

ေထာက်ပ့ံေပးရန ်ဆံုးြဖတ်ချက်ေကာငး်များ ချမှတ်�ိငုရ်န ်ကူညီေပးမည်ြဖစ်သည်။ 

ဆိုလိုသည်မှာ GenV အေနြဖင့ ်သင့တ်ိုထ့မှံ အားထတု်မ� အနည်းငယ်သာ ေတာငး်ဆိုရမည်ြဖစ်ေသာ်လည်း မိသားစုများအတွက ်

အဓိပ�ါယ်�ှိေသာ ေြပာငး်လဲမ�ကို ဖနတ်ီးေပးမည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် မိသားစုကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ချမ်းသာသုခကို 

�စ်ှေပါငး်များစွာ ေလလ့ာရန ်ေမ�ာ်လင့ထ်ားပါသည်။ 

GenV ကဲသ့ို ့ အလွန�်ကီးမားေသာ စီမံကိနး်များမှ ကမာ◌္ဘတစ်ဝနး်�ှ ိသက်�ကီးရွယ်အိုများကို ကူညီေပးေနပါသည်။ GenV မှ 

ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်ဗစ်တိုးရီးယား လူငယ်လူရွယ်များအတွက် ဤကဲသ့ို ့ အကျိုးေကျးဇူးများကို ဖနတ်ီးေပးမည်ဟ ုက��်ပ်ုတို ့

ေမ�ာ်လင့ေ်နပါသည်။ 

4. GenV ကိ ုမညသ်�ူကးီ�ကပ်ေနသနညး်။  
GenV ကို မယ်လ်ဘုနး် ကေလးဆိုငရ်ာ ေကျာငး်ပရိဝုဏ ်(Melbourne Children’s Campus) မှ ဦးေဆာငပ်ါသည် (ေတာ်ဝင ်

ကေလးေဆး�ံု (Royal Children’s Hospital) ေဖာငေ်ဒး�ှငး်မှ ပ့ံပုိးသည့ ်မာဒိးုကေလး သုေတသနေလလ့ာေရး အဖွဲ�အစည်း 

(Murdoch Children’s Research Institute) ၊ ေတာ်ဝငက်ေလး ေဆး�ံု�ငှ့ ်မယ်လ်ဘုနး် တက� သိုလ် (University of 

Melbourne)။  

၎ငး်ကိ ုဗစ်တိုးရီးယားအစုိးရ�ငှ့ ်Paul Ramsay ေဖာငေ်ဒး�ှငး်မှ ရနပုံ်ေငေွထာက်ပ့ံေပးပါသည်။ ၎ငး်ကိ ုေထာက်ပ့ံေပးသူမှာ -  

• သငေ်မွးဖွားသည့် ေဆး�ံု�ငှ့ ်ေဒသတွငး် ကေလးေဆး�ံုများ 
• ဗစ်တိုးရီးယား တက� သိုလ်များ�ငှ့ ်သုေတသနေလလ့ာေရး အဖွဲ�အစည်းများ  
• ဗစ်တိုးရီးယား၊ ဩစေ�တးလျ�ငှ့ ်ကမ�ာတစ်ဝနး်မှ ထပ်ိတနး်က�မ်းကျငပ်ညာ�ှငမ်ျား  
• GenV ကိ ုေရးဆွရဲန ်ကူညီေပးခဲ့�ကေသာ ေဒသတွငး်မိသားစုများ�ငှ့ ်ရပ်ရွာအသိုကအ်ဝနး်များ။  

သပိ�ံပညာရပ်ဆိုငရ်ာ ဒါ�ိုက်တာမှာ ကေလးအထးူကုဆရာဝန ်ပါေမာက� Melissa Wake ြဖစ်ပါသည်။ သင့အ်ေန�ငှ့ ်သူမ�ငှ့ ်

ကျနအ်ဖွဲ�သားများအေ�ကာငး်ကို ဤေနရာ တွင ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။  

https://genv.org.au/about-genv/our-team/
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5. GenV တငွ ်ပါဝငရ်န် က��်ပ်ုတိုအ့ား အဘယ့ေ်�ကာင် ့ဖိတ�်ကားပါသနညး်။  
�စ်ှ�စ်ှေကျာ်ကာလအတွငး်ဗစ်တိုးရီးယား ြပည်နယ်တွင ်ေမွးဖွားေသာ ကေလးငယ်များ အားလံုး�ငှ့ ်၎ငး်တို၏့မိဘများကို GenV 

တွငပ်ါဝငရ်န ်ဖိတ်ေခါ်ပါသည်။ သင့က်ေလးသည် ယခုကာလအတွငး် ဗစ်တိုးရီးယားြပည်နယ်တွင ်ေမွးဖွားခဲ့ေသာေ�ကာင့ ်သင့က်ို 

ဖိတ်ေခါ်ရြခငး် ြဖစ်ပါသည်။ 

6. GenV တငွ ်မညသ်ညတ်ို ့ ပါဝငသ်နညး်။  
သငက်ေလးေမွး�ပီးေနာက်မ�ကာမီ အများအားြဖင့ ်ေဆး�ံုတွင ်သင့ဆ်သီို ့ GenV အဖွဲသားတစ်ဉီး လာေရာက်မည် သိုမ့ဟုတ ်

ဆက်သွယ်လာမည်ြဖစ်သည်။ GenV အေန�ငှ့ ်ပါဝငသ်ူများအတွက ်အေ�ကာငး်အရာများကို အလွယ်ကူဆံုး ြပုလုပ်ေပးသွားရန ်

ရည်ရွယ်ထားပါသည်။ လာေရာက်မည့်အချိနသ်ည် 15-20 မိနစ်ခန ့ ်�ကာမည်ြဖစ်သည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် စီမံကိနး်အေ�ကာငး် 

�ှငး်ြပပါမည်၊ သငသ်ည် သင့က်ေလး�ငှ့အ်တူ ပါဝငလ်ိုြခငး်�ှိမ�ှိ ေမးြမနး်၍ သင့က်ို စစ်တမ်းတိုတစ်ခုေပး�ပီး တံေထးွတိုဖ့တ်�ငှ့ ်

အမ်ိတွငး်နမူနာေကာက်ယူရနအ်ထပ်ု ေပးပါမည်။ အေ�ကာငး်အရာတစ်ခုစီ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့် ေနာက်ထပ်အေ�ကာငး်များကို 

ေအာက်တွင�်ကည့်ပါ။ ြဖစ်�ိငုပ်ါက သင့က်ေလး၏ အြခားမိဘတစ်ဦးကိုလည်း ဖိတ်ေခါ်ထားပါသည်။ ၎ငး်ေနာက် GenV သည် 

သင�်ငှ့ ်အဓိကအားြဖင့ ်အးီေမးလ် သိုမ့ဟုတ ်စာေပးပုိ ့ြခငး်ြဖင့ ်ဆက်လက် ဆက်သွယ်သွားမည်ြဖစ်သည်။  

ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်သငသ်ေဘာတသူည်မှာ GenV အေန�ငှ့ ်- 

(1) �ိှေန�ပီးေသာ အချက်အလကမ်ျား�ငှ့ ်နမူနာများကိ ုအတတူက ွယေူဆာငလ်ာ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်တငွ ်ပါဝငသ်ည်မှာ - 
• သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ သင့က်ေလးမေမွးဖွားမီ�ငှ့ ်အနာဂတ်တွင ်ေကာက်ခံသွားမည့် 

အချက်အလက်များ။ ၎ငး်တွင ်သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလး၏ ဖွား၊ ေသဆိုငရ်ာ အချက်အလက်များအြပင ်�ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်
စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး၊ ပညာေရး�ငှ့ ်လူမ�ေရးမှတ်တမ်းများ�ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ အချက်အလက်များ 
ပါဝငသ်ည်။ GenV သည် ဤအချက်အလက်များကို အစုိးရဌာနများ၊ ေကျာငး်များ�ငှ့ ်သူငယ်တနး်ေကျာငး်၊ 
ေဆး�ံုများ၊ ဆရာဝနမ်ျား�ငှ့ ်အြခားပ့ံပုိးေပးသူများထံမှ ရယူ�ိငုသ်ည်။ 

• ေလထညုစ်ညမ်းြခငး်�ငှ့ ်သင့အ်ိမ်အနးီအနား�ှ ိကေလးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များကဲသ့ို ့သင့ ်အနးီဝနး်ကျင�်ငှ့ ်
သက်ဆိုငေ်သာ အချက်အလက်များ။ 

• သင့က်ေလးမေမွးဖွားမီ သင့ထ်ံမှ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�ဌာနများမှ ရယူထားသည့် နမူနာများ�ငှ့ ်အနာဂတ်တွင ်သင ်
သိုမ့ဟုတ် သင့က်ေလးထမှံ ရယူသွားမည့် နမူနာများ။ သငသ်ည် ေသွး သိုမ့ဟုတ် ဆးီစစ်ေဆးမ�တစ်ခု ြပုလုပ်ြခငး် 
သိုမ့ဟုတ် တိုဖ့တ်တစ်ခု ရယူြခငး်တွင ်ကျန�်ှိေနေသာ နမူနာကို ရက်အနည်းငယ်၊ လအနည်းငယ် သိုမ့ဟုတ် 
�စ်ှအနည်းငယ်�ကာ သမ်ိးထားတတ်ပါသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ၎ငး်ကိ ုGenV သို ့လ�ဲေြပာငး်ေပး�ပီး ၎ငး်တိုက့ို ဂ�ုတစုိက ်
ထနိး်သမ်ိးသွားမည်ြဖစ်သည်။ ထိုေ့နာက် များစွာေသာ မိသားစုများ အကျိုး�ှိေစရနအ်တွက ်နမူနာများကို 
သုေတသနေလလ့ာေရးတွင ်အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ 

က��်ပ်ုတို ့မည်သည်တိုက့ို ေကာက်ယူမည်၊ ၎ငး်ကိ ုမည်သူများထမှံ  ေကာက်ယူမည်�ငှ့ ်၎ငး်တိုက့ို မည်သိုအ့သံုးြပုမည်တို�့ငှ့ ်

ပတ်သက်၍ သင့အ်ေနြဖင့ ်genv.org.au/for-parents တွင ်ပုိမုိဖတ်���ိငုပ်ါသည်။ 

(2) သင့က်ိ ုအမ်ိတငွး်နမူနာေကာက်ယရူန် အထပ်ုတစ်ခု ေပးပါမည်။ သငသ်ေဘာတူပါက သငသ်ည် က��်ပ်ုတိုထ့ ံြပနပုိ်မ့ည့် 

နမူနာတစ်ခု သိုမ့ဟုတ် �စ်ှခုစလံုးကို ေကာက်ယူ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်တိုက့ို က��်ပ်ုတိုလ့ာေရာက်မ� သိုမ့ဟုတ် ဆက်သွယ်မ�အဆံုးတွင ်

�ှငး်ြပပါမည်။ အထပ်ုထတဲွင ်ပါဝငမ်ည်မှာ - 

• ကေလးအ�ှးီစတိုဖ့တ်ယူရနပ်စ�ည်းများ - သင ်GenV တွင ်ပါဝင�်ပီးေနာက် မ�ကာမီ သင့က်ေလး၏ အ�ှးီစမှ 

မစငတ်ိုဖ့တ်အနည်းငယ်ကို ယူရပါမည်။ လုပ်ေဆာငပုံ်လုပ်ေဆာငန်ည်းကို က��်ပ်ုတိုလ့ာေရာက်လည်ပတ်မ� သိုမ့ဟုတ် 

https://genv.org.au/for-parents
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ဆက်သွယ်မ�အဆံုးတွင ်�ှငး်ြပပါမည်။ အစာအိမ်က ကျနး်မာေရးအေပါ် မည်သိုသ့က်ေရာက်မ��ှိေ�ကာငး် ေလလ့ာရန ်

နမူနာများကို အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ ကေလးအ�ှးီစတိုဖ့တ်အေ�ကာငး် ဤေနရာတွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။ 

• မိခင�်ိုယ့ူရနပ်စ�ည်းများ - သငသ်ည် မိခင�်ိုတ့ိုက်လ�င ်သိုမ့ဟုတ် သင�်ိုည့�စ်ထတု်၍ တိုက်ေက�းြခငး်ြဖစ်လ�င ်သင ်GenV 

တွင ်ပါဝင�်ပီးေနာက် မ�ကာမီ မိခင�်ိုက့ို လက်ဖက်ရည်ဇွနး်တစ်ဇွနး်ခန ့ ်ယူရပါမည်။ ယငး်မှာ ကေလး�ငှ့ ်မိခင ်

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်အာဟာရဆိုငရ်ာ သုေတသနအတွက် အေထာက်အကူြပုပါသည်။ မိခင�်ိုန့မူနာအေ�ကာငး် ဤေနရာတွင ်
ပုိမုိဖတ်��ပါ။ 

(3) သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလး၏ ကျန်းမာေရး၊ ဖံွ� �ဖိုးမ��ငှ့ခ်ျမ်းသာသခုတိုက့ိ ုေနာကဆ်က်တွေဲလ့လာ�ကည့်��ရန် အခါအားေလျာ်စွာ 

သင�်ငှ့ ်ခဏတာဆကသ်ယွပ်ါ။ ဥပမာ - က��်ပ်ုတိုမှ့ သင့ထ်သံို ့တစ်�စ်ှလ�င ်အ�ကိမ်ေပါငး်များစွာ စာေပးပုိ�့ိငုသ်ည် 

သိုမ့ဟုတ် အးီေမးလ်ပုိ�့ိငုသ်ည်၊ သိုမ့ဟုတ် သင့က်ေလး �ကီးြပငး်လာချိနတ်ွင ်မျက်�ာှချငး်ဆိငု ်ဆနး်စစ်အကဲခတ်ရန ်
ကမ်းလှမ်း�ိငုပ်ါသည်။ သင့အ်ေန�ငှ့ ်ပါဝငမ်ည် မပါဝငမ်ည်ကိ ုမည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆိ ုဆံုးြဖတ်�ိငုသ်ည်။ 

(4) နမူနာများ�ငှ့ ်သတငး်အချက်အလကမ်ျားကိ ုေဘးကငး်လံြုခံုစွာ ရ�ိှြ◌ခငး်၊ သမ်ိးဆည်းြခငး်�ငှ့ ်အသံးုြပုြခငး်။ GenV  ကိ ု

သငေ်ပးေသာ အချက်အလက်များ�ငှ့ ်အထက်ပါအရာများကဲသ့ို ့ဝနေ်ဆာငမ်�များမှ အချက်အလက်များကို က��်ပ်ုတို ့

ေပါငး်စပ်ေပးပါသည်။ ဤနမူနာများ�ငှ့ ်အချက်အလက်များကို ေနာငတ်ွင ်GenV ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ�ငှ့ ်

ကိုက်ညီသည့်  ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ေ်လျာ်ညီစွာ အတည်ြပုထားေသာ သုေတသနေလလ့ာမ�တွင ်အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည် [ေဒတာ 

သမ်ိးဆည်းမ��ငှ့ပ်တ်သက်၍ အပုိငး် 13 �ငှ့ ်14 ကိ ု�ကည့်ပါ]။  

(5) သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးမှာ GenV တငွ ်�ိှေနေ�ကာငး် ဝန်ေဆာငမ်�များကိ ုေြပာြပပါ။  

သင့အ်ေနြဖင့ ်သင၏် သေဘာတညီူမ�ကိ ုေပးမည်၊ မေပးမည်ကိလုည်း ေရွးချယ�်ိငုပ်ါသည် -   

(6) သင�်ငှ် ့သင့က်ေလး၏ ပါးေစာင�်ကားမှ တေံတးွတိုဖ့တ။် တံေတွးတိုဖ့တ်များသည် မျိုးဗီဇဆိုငရ်ာ သုေတသနအပါအဝင ်
ဇီဝေဗဒဆိုငရ်ာ သုေတသနေလ့လာမ� အမျိုးမျိုးကိ ုအေထာက်အကူြပု�ိငုသ်ည်။ ယငး်တွင ်မျိုး�ိုးဗီဇဆိုငရ်ာ 

သုေတသနေလလ့ာေရး ပါဝင�်ိငုသ်ည် - ဤအချကအ်တွက် သင့ထ်မှံ သေဘာတူညီချက ်သးီြခားစီ ေတာငး်ခံသွားမည်။ 

တံေတွးတိုဖ့တ်များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

(7) ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်ဖံွ� �ဖိုးေရးအေပါ် သကေ်ရာကေ်စရန် မျိုး�ုိးဗီဇများ�ငှ့ ် အြခားအေ�ကာငး်အရာများ 

မည်သိုဆ့က်သယွသ်ည်ကိ ုပုိမုိေလ့လာရန်အတကွ ်မျိုး�ုိးဗီဇဆိုငရ်ာ သေုတသနေလလ့ာမ�အတကွ ်နမူနာများ (ဥပမာ 

တေံတးွတိုဖ့တ ်သိုမ့ဟုတ ်ေမွးကငး်စကေလးငယ ်စစ်ေဆးေရးကတ)် ကိ ုအသံးုြပုပါ။ ယငး်မှ သေုတသမီျားအား ဥပမာ - 

မိဘများမှ အေြခအေနများ�ငှ့ ်အ��ရာယ်အေ�ကာငး်အရာများအား ကေလးငယ်များအေပါ် 
မည်သိုလ့က်ဆင့က်မ်းေပးသည်ဟူေသာ ေမးခွနး်သစ်များကို ေြဖဆိုေပးရန ်ကူညီေပး�ိငုသ်ည်။ အနာဂတ်တွင ်
နည်းပညာအသစ်မှ အြခားစစ်ေဆးမ�များကို စွမ်းေဆာငေ်စ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ မျိုး�ိုးဗီဇများ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်
ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

က��်ပ်ု၏ခွင့ြ်ပုချက်ြဖင့ ်မည်ကဲသ့ို ့ အချက်အလက်များကုိ GenV ရယူသွားမည်နည်း။  
နမူနာအချို� မှာ -  

• �ုပ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ�ငှ့ ်စိတ်ပုိငး်ဆိုငရ်ာ ကျနး်မာေရး - ဥပမာ Medicare ၊ ေဆး�ံု မှတ်တမ်းများ၊ 

အာထရာေဆာငး်ကဲသ့ိုဒ့စ်ဂျစ်တယ်စကနမိ်တ� ူများ၊ သင့က်ိုယ်ဝနအ်ေ�ကာငး် ရယူစုေဆာငး်ထားေသာ 

အချက်အလက်များ  

• ပညာေရး - ဥပမာ သင့က်ေလး ပါဝငပ်ါက ေကျာငး်တွင ်အမျိုးသားစာေပ တတ်ေြမာက်မ��ငှ့ ်ကိနး်ဂဏနး် 

အကဲခတ်စစ်ေဆးမ�များ  

• လူမ�ေရး - ဥပမာ မသနစွ်မ်းမ�၊ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး ေထာက်ပ့ံမ�/ လူမ�ဖူလံုေရး၊ အိမ်ရာ၊ တရားမ�တမ�  

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-nappy-swab-and-how-is-it-used
https://www.genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-breastmilk-sample-and-how-is-it-used
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-a-saliva-swab-and-how-is-it-used
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#why-is-genv-interested-in-genes
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• သင့ ်အနးီပတ်ဝနး်ကျင ်အေ�ကာငး် အေထေွထသွတငး် အချက်အလက်များ - ဥပမာ ကေလးေစာင့ေ်�ှာက်ေရး 
တည်ေနရာများ�ငှ့ ်ေလထုညစ်ညမ်းမ�။  

GenV ၏ ေဒတာ ရငး်ြမစ်များအေ�ကာငး် ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်���ပီး �စ်ှစဉ်က��်ပ်ုတို ့ ရ�ှိသည့် ရငး်ြမစ်များ ကိ ု

www.genv.org.au တွင ်�ကည့်ပါ။  

က��်ပ်ု၏ခွင့ြ်ပုချက်ြဖင့ ်မည်သည့ ်ပုံမှနလု်ပ်�ိုးလုပ်စဉ်နမူနာများကုိ GenV ရယူ�ိငုပ်ါသနည်း။  
နမူနာများတွင ်ပါဝငသ်ည်မှာ -  

• ကိုယ်ဝန ်10-12 ပတ ်အချိနတ်ွင ်သင ်ြပုလုပ်ရ�ိငုသ်ည့် ေသွးစစ်ေဆးမ� - အချို�ေသာ အေြခအေနများအတွက် 

သင့က်ေလးကို စစ်ေဆးြခငး်။ 10 ပတ်ေြမာက် စစ်ေဆးမ��ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

• သင့က်ေလး၏ ေမွးကငး်စ စစ်ေဆးေရးကတ် (ေြခဖဝါး အပ်စုိက်ေဖာက်ြခငး်) မှ ေသွးနမူနာ - ကုသ�ိငုေ်သာ 
�ှားပါးအေြခအေနများကို စစ်ေဆးြခငး်။ သငသ်ည် ဩစေ�တးလျတွင ်ေမွးဖွားခဲ့�ပီး သင၏်ကိုယ်ပုိငက်တ်�ှိပါက 
ယငး်ကတ်ကို က��်ပ်ုတို ့�ကည့်��လိုပါသည်။ ေမွးကငး်စကေလး စစ်ေဆးေရးကတ်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်
ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

• ကိုယ်ဝနေ်ဆာငက်ာလအတွငး် သငေ်ပးရ�ိငုသ်ည့ ်အြခားပုံမှနလ်ုပ်�ိုးလုပ်စဉ် နမူနာများ�ငှ့ ်ေ�ှ �ဆက်သွားရန ်သင ်
သိုမ့ဟုတ် သင့က်ေလး ေပးရ�ိငုသ်ည့ ်နမူနာများ။  

GenV ၏ ပုံမှနလု်ပ်�ိုးလုပ်စဉ် နမူနာများအေ�ကာငး်ကုိ ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်���ပီး �စ်ှစဉ်က��်ပ်ုတုိ ့ ရ�ှိသည့ ်

နမူနာများကုိ www.genv.org.au  တွင ်�ကည့်��ပါ။ 

GenV  မှ က��်ပ်ုအား ဆက်သွယ်လာသည့်အခါ မည်သည်တုိ ့ ြဖစ်�ိငုသ်နည်း။  
တစ်�စ်ှလ�င ်ေလး�ကိမ်ခန ့ ်သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလး မည်သိုအ့ေြခအေန�ှိေနသည်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ေနာက်ဆံုးရအချက်အလက်များကို 

ပ့ံပုိေ့ပးရန ်GenV မှ သင့က်ိ ုဖိတ်ေခါ်သွားပါမည်။ ဆက်သွယ်မ�များမှာ 3 မိနစ်မှ မိနစ် 20 ခန ့�်ကား �ကာြမင့�်ိငုသ်ည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်

၎ငး်တိုက့ို ေြဖဆိုမည် မေြဖဆိုမည်ကို အ�ကိမ်တိုငး် ဆံုးြဖတ်ပါ။ ဆက်သွယ်မ�များတွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်မှာ -  

• သငြ်ဖည့်စွက်ရန ်စစ်တမ်းတိုများ�ငှ် ့ေနာက်ဆံုးရအချက်အလက်များ။  
• ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးေရး တိုငး်တာမ�များ။ ၎ငး်တိုတ့ွင ်မှတ်ဉာဏဂိ်မ်းများ၊ အသက်ပုိ�ကီးေသာ ကေလးငယ်များ၏ 

စကားေြပာဆိုမ��ငှ့ ်�လှံုးခုန�်�နး်များကဲသ့ို ့အရာများ ပါဝငသ်ည်။ ဥပမာ - သင့အ်ေန�ငှ့ ်သင့က်ေလးကို 
ဗီဒယီိုအတိုတစ်ခု �ိုက်ယူ�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ် သင ်သိုမ့ဟုတ် သင့က်ေလးသည် သင့ဖ်ုနး်ကဲသ့ို ့အလီက်ထရွနး်နစ် 
ကိရိယာေပါ်မှာ ဂိမ်းတစ်ခ ုကစား�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ ြဖစ်�ိငုသ်မ� တိုတိုတုတ်တုတ်�ငှ့ ်ေပျာ်ရ�ငစ်ရာ ြဖစ်ရမည်။ 
GenV တိုငး်တာမ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

• GenV မှ သတငး်�ငှ့ ်ေနာက်ဆံုးရအချက်အလက်များ။ ၎ငး်တွင ်GenV �ငှ့အ်တူ လုပ်ကိုငေ်နေသာ ေလလ့ာမ�များသို ့
ဖိတ်ေခါ်မ�များ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။  

GenV �ငှ့အ်တ ူလုပ်ကိုငေ်နေသာ ေလလ့ာမ�များအေ�ကာငး် ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

ကေလးငယ်များ �ကီးြပငး်လာေသာအခါ GenV အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များမှာ အဘယ်နည်း။  
အချို�ေသာကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ဖွံ� �ဖိုးေရး တိုငး်တာမ�များကို လူချငး်ေတွ�ဆံု၍သာ လုပ်ေဆာင�်ိငုပ်ါသည်။ ကေလးငယ်များ 

�ကီးြပငး်လာေသာအခါ ဥပမာ ၎ငး်တိုေ့ကျာငး် စတက်ေရာက်ေနသည့်အခါ GenV ကေလးငယ်များအားလံုးသို ့ က��်ပ်ုတို ့ 

သွားေရာက်�ကည့်��ရန ်ေမ�ာ်လင့ထ်ားပါသည်။ ဤသွားေရာက်�ကည့်��မ�များကို က��်ပ်ုတို ့ အစီအစဉ်မေရးဆွရဲေသးပါ။ 

သင့အ်ေနြဖင့ ်ပါဝငမ်ည် မပါဝငမ်ည်ကို မည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆို ဆံုးြဖတ်�ိငုသ်ည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင့က်ိ ုက��်ပ်ုတို ့ 

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-data-does-genv-access-with-my-permission-and-why
http://www.genv.org.au/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-10-week-screen
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-is-the-newborn-screening-card
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-samples-does-genv-access-and-store
http://www.genv.org.au/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-kinds-of-health-and-development-measures-will-genv-send-us
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-work-with-other-studies
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ဆက်သွယ်၍ ရေနသမ� ကာလပတ်လံုး ေကာငး်စွာအသေိပးအေ�ကာငး်�ကားမည်ြဖစ်သည်။ GenV 

သွားေရာက်�ကည့်��မ�များအေ�ကာငး်ကို ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

က��်ပ်ုကေလး�ငှ့ ်က��်ပ်ုမှာ GenV တွင ်ပါဝငေ်�ကာငး် GenV မှ ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ အဘယ်ေ�ကာင့ ်ေြပာြပသနည်း။  
အြခားဝနေ်ဆာငမ်�များမှ GenV ကို ၎ငး်တိုဆ့သီို ့ သငပုံ်မှနသ်ွားေရာက်မ�များအတွငး်  စစ်တမ်းတိုများ သိုမ့ဟုတ ်

အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များြဖင့ ်ကူညီေပး�ိငုသ်ည်။ ဥပမာ - သင့က်ေလးသူနာြပုမှ သင့က်ေလးအား 

ထပ်ေလာငး်အြမငအ်ာ�ံုစစ်ေဆးမ�တစ်ခု ကမ်းလှမ်း�ိငုပ်ါသည်၊ တံု ့ြပနခ်ျက် ေပး�ိငု�်ပီး ရလဒမ်ျားကို မှတ်တမ်းတင�်ိငုသ်ည်။ 

တစ်ခါတစ်ရံတွင ်သငသ်ည် ေြပာငး်ေ��� �ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ ်သင၏်ဆက်သွယ်ေရး အေသးစိတ်အချက်အလက်များ 

ေြပာငး်လဲ�ိငုသ်ည်။ သင ်�တု်ထကွ်လိုေ�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ မသိလ�င ်ဝနေ်ဆာငမ်�များသည် သင၏် ဆက်သွယ်ေရး 

အေသးစိတ်အချက်အလက်အသစ်များ�ငှ့ ်GenV ကို မွမ်းမံ�ိငုပ်ါသည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�များတွင ်သင၏်မိခင�်ငှ့ ်ကေလးကျနး်မာေရး 

သူနာြပု၊ သင၏်ဆရာဝန၊် ေဆး�ံုများ၊ Medicare ၊  Centrelink ၊ သူငယ်တနး်ေကျာငး်များ သိုမ့ဟုတ ်ေကျာငး်များကဲသ့ို ့ 

ကျနး်မာေရး�ငှ့ ်ပညာေရးေထာက်ပ့ံသူများ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။  

က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင၏် သုေတသနေလလ့ာေရးေဒတာများကို ၎ငး်တိုအ့ား မ�ေဝမေပးပါ။ GenV �ငှ့အ်တ ူလုပ်ကိုငေ်နေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်�များကို ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

7. GenV တငွ ်ပါဝငလ်�င ်မညသ်ည့်အကျိုးများ ရ�ိှေစသနည်း။  
GenV မှ သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ေလးအေပါ် တိုက်�ိုက်အကျိုးြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည် သိုမ့ဟုတ ်အကျိုးမြဖစ်ေစ�ိငုပ်ါ။  

သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ေလးမှ စစ်တမ်းများ သိုမ့ဟုတ ်အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များကို ေြဖဆိုသည့်အခါ တံု ့ြပနခ်ျက်များကို က��်ပ်ုတို ့ 

ချက်ချငး်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ ယငး်တိုမှ့ာ အေထာက်အကူြဖစ်ေ�ကာငး် သငေ်တွ�ရ�ိငုသ်ည် (အပုိငး် 11 ကို �ကည့်ပါ)။  

အချိန�်ငှ့အ်မ� GenV မှ ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်မိဘများ�ငှ့ ်သက်ဆိုငေ်သာ အေ�ကာငး်အရာများကို 

ြခံုငံ၍ုအေ�ကာငး်�ကားေပးပါမည်။ GenV မှ ကေလးငယ်�ငှ့ ်မိဘများစွာ၏ ဘဝများကိ ုတိုးတက်ေအာင ်ကူညီေပးမည်ဟု 

က��်ပ်ုတို ့ ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် ဤအေထေွထရွလဒမ်ျားကို သင့အ်ား မ�ေဝေပးသွားမည်ြဖစ်�ပီး သင့အ်တွက် 

အသံုးဝငမ်ည်ဟ ုေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။  

8. GenV ကိ ုက��်ပ်ုတို ့ မညသ်ို ့ ပူးေပါငး်မညန်ညး်။  
သေဘာတူညီချက်ပုံစံတွင ်သငလ်က်မှတ်ေရးထိးု�ပီး ထိနး်သမ်ိးထားရနအ်တွက် သင့အ်ား မိတ� ူတစ်ေစာင ်က��်ပ်ုတို ့ ေပးပါသည်။ 

သငသ်ည် GenV အားလံုး သိုမ့ဟုတ ်အချို�တွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ ြဖစ်�ိငုပ်ါက မိဘ�စ်ှပါးလံုး ပါဝငရ်န ်က��်ပ်ုတို ့ ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ 

သငသ်ည် သငက်ိုယ်တိုငအ်တွက် သေဘာတူညီချက ်ေပးပါသည်။ မိဘ/အုပ်ထိနး်သူတစ်ဦးမှလည်း သင့က်ေလးငယ်အတွက် 

သေဘာတူညီချက ်ေပးပါသည်။  

9. က��်ပ်ုတို ့ မြဖစမ်ေနပါဝငရ်န် လိအုပ်ပါသလား။  
မလိုပါ၊ သင့သ်ေဘာအတိုငး်သာ ြဖစ်သည်။ သင ်မည်သိုပ့ငဆ်ံုးြဖတ်သည်ြဖစ်ေစ ၎ငး်သည် သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ေလး 

ရ�ှိေနသည့် ေစာင့ေ်�ှာက်မ�အေပါ် သက်ေရာက်မ�မ�ှိပါ။ သိုေ့သာ် လူအများအြပား ပါဝငလ်ာသည်�ငှ့အ်မ� GenV ပုိ၍ 

အကျိုး�ှိလာမည်ြဖစ်သည်။ 

  

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#what-other-assessments-might-genv-invite-us-to-do
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-do-services-help-genv-to-collect-information-from-us
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10. ေနာကမှ် က��်ပ်ု၏သေဘာထားကိ ုေြပာငး်၍ရပါလား။  
ရပါသည်၊ သင၏်သေဘာထားကိ ုမည်သည့်အချိနတ်ွငမ်ဆို ေြပာငး်လဲ�ိငုပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတိုက့ို ဖုနး်ဆက်ပါ သိုမ့ဟုတ ်

အးီေမးလ်ပုိပ့ါ သိုမ့ဟုတ ်GenV ဝက်ဘဆ်ိုက သို ့ သွားပါ။ သငသ်ည် သင့ဆ်ံုးြဖတ်ချက်အတွက် အေ�ကာငး်ြပချက်ကို 

က��်ပ်ုတိုအ့ား ေြပာြပရနမ်လိုအပ်ပါ။   

• သငယ်ခု သေဘာတူထားေသာ်လည်း ေနာက်ပုိငး်မှာ �တ်ုထက်ွ�ိငုသ်ည်။ �တ်ုထက်ွြခငး်အေ�ကာငး် ဤေနရာ 
တွင ်ဖတ်��ပါ။  

• သင ်ယခုသေဘာမတူေသာ်လည်း ေနာက်ပုိငး်တွင ်GenV မှာ ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ သိုေ့သာ် GenV အေန�ငှ့ ်

သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးထမှံ ေ�ှ�ကအချက်အလက်များ ရ�ှိမည်မဟုတ်ပါ။ ေနာက်ပုိငး်တွင ်GenV မှာ 
ပါဝငြ်ခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

• သင့က်ေလး�ကီးြပငး်လာေသာအခါ (အသက် 14 �စ်ှမှ 18 �စ်ှခန ့တွ်င)် ၎ငး်တုိတွ့င ်လူ�ကီးများအြဖစ် 

ဆက်လက်ပါဝငရ်န ်အခွင့အ်လမ်းတစ်ခု ရ�ှိပါမည်။ GenV တွင ်ဆက်လက်ပါဝငြ်ခငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ 
ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

11. GenV မှ က��်ပ်ုတို၏့ကျန်းမာေရး�ငှ့ပ်တသ်က၍် တံု ့ြပန်ချက ်ေပးမညလ်ား။  
သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ေလးမှ အကဲြဖတ်စစ်ေဆးမ�များကို ေြဖဆိုသည့်အခါ GenV မှ သင့အ်တွက် အေထာက်အကူြပု�ိငုသ်ည့် 

ရလဒမ်ျား တံု ့ြပနခ်ျက်ကို ချက်ချငး်ေပး�ိငုပ်ါသည်။ ဤမှတ်တမ်းတိုများမှ အရာအားလံုး လမ်းေ�ကာငး်မှနတ်ွင ်�ှိေနေ�ကာငး် 

သိုမ့ဟုတ ်စုိးရိမ်စရာများ�ှိပါက အ�ကံဉာဏရ်ယူရန ်မည်သူဆ့ီသို ့ ချဉ်းကပ်�ိငုသ်ည်ကို အ�ကံေပး�ိငုသ်ည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်

ဤမှတ်တမ်းများကို သင့ဆ်ရာဝနက်ဲသ့ို ့ အြခားသူများ�ငှ် ့မ�ေဝ�ိငုပ်ါသည်။  

ချက်ချငး်တံု ့ြပနခ်ျက်ေပးြခငး်မှတစ်ပါး က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ေလး၏ သိမ်းဆည်းထားေသာ ေဒတာ သိုမ့ဟုတ် 

နမူနာများမှ ေနာက်ပုိငး်မှာ ထုတ်ယူထားေသာ ေဒတာအသစ်ကို သးီြခားမစစ်ေဆးပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ GenV မှ 

ေနာက်ပုိငး်ရလဒမ်ျားကို သင့က်ို ေပးမည်မဟုတ်ပါ။  

ယငး်မှာ -  

• သုေတသနေလလ့ာေရး စစ်ေဆးမ�များကို ပုံမှနအ်ားြဖင့ ်ကုသမ�အတွက် စီစဉ်ထားြခငး် မဟုတ်ေသာေ�ကာင့ ်- 
ဆရာဝနမ်ျားသည် လူနာများကိ ုကုသရန ်စစ်ေဆးမ�အမျိုးမျိုးကို အသံုးြပုမည်ြဖစ်သည်  

• သုေတသနေလလ့ာေရးသည် တစ်ဦးချငး်စီအတွက် ရလဒမ်ျားကိ ုမ�ကည့်ဘ ဲ- အုပ်စုများအတွက်သာ 
�ကည့်ေသာေ�ကာင့ြ်ဖစ်သည်။  

• ယခင�်စ်ှများက ြပုလုပ်ထားေသာ စစ်ေဆးမ�များသည် အေရးမ�ကီးေတာသ့ည့်အတွက် သိုမ့ဟုတ် 
မမှနက်နေ်တာသ့ည့်အတွက် ြဖစ်သည်။  

 

GenV သည် သင့အ်ား က��်ပ်ုတို�့ငှ့အ်တူ ပူးေပါငး်ေဆာငရွ်က်လ�က်ကျင့ဝ်တ်�ငှ့ ်ကိုက်ညီေသာ ေလလ့ာမ�များတွင ်ပါဝငရ်န ်

အနာဂတ်တွင ်အခွင့အ်လမ်းတစ်ခု ေပးသွား�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်တိုမှ့ အပုိေဆာငး်တံု ့ြပနခ်ျက် ေပးရန ်ြဖစ်�ိငုပ်ါသည်။ သင့အ်ေနြဖင့ ်

ပါဝငမ်ည် မပါဝငမ်ည်ကိ ုအ�မဲတမ်း ေရွးချယ်�ိငုသ်ည်။  

GenV သုေတသမီျားအား ေတွ� �ှိချက်များကို ကျယ်ကျယ်ြပန ့ြ်ပန ့ ်ထတု်ြပနေ်�ကညာရန ်က��်ပ်ုတို ့ တိုက်တွနး်ထားပါသည် - 

ဤနည်းြဖင့ ်ဗဟုသုတအသစ်များကို လက်ေတွ�ကျင့သ်ံုးေစ�ိငုမ်ည်ြဖစ်သည်။ GenV မှ ၎ငး်၏ဝက်ဘဆ်ိုဒတ်ွင ်အကျဉ်းချုပ်များကိ ု

တငေ်ပးသွားမည်။ ယငး်မှာ မိဘများအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်မည်ဟု က��်ပ်ုတို ့ ေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ အုပ်စုရလဒမ်ျားကိုသာ 

ထတု်ေဝသည် - တစ်ဦးချငး်ရလဒမ်ျားကို မည်သည့်အခါမ� မထတု်ေဝပါ။  

https://genv.org.au/contact/
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-do-i-leave-genv
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#can-i-join-genv-later
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-my-child-stay-involved-with-genv-as-they-become-an-adult
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12. GenV တငွ ်ပါဝငလ်�င ်မညသ်ည့အ်��ရာယမ်ျား �ိှလာ�ိငုသ်နညး်။  
GenV တွင ်ပါဝငြ်ခငး်သည် သင့အ်ား အ��ရာယ်တစ်စုံတစ်ရာ မြဖစ်ေစပါ သိုမ့ဟုတ ်သင ်သိုမ့ဟုတ ်သင့က်ေလး ရ�ှိေနသည့် 

ေစာင့ေ်�ှာက်မ�ကို မထခိိုက်ေစပါ။ သင၏်ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ�ကိုကာကွယ်ေပးရနအ်တွက် GenV မှာ တငး်�ကပ်�ပီး လံုြခံုေသာ 

စနစ်များ�ှိပါသည်။ ယငး်မှာ ေဒတာ ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ� ကျိုးေပါက်�ိငုမ်ည့ ်အ��ရာယ် အလွနန်ည်းပါးသည်ဟူသည့် 

အဓိပ�ါယ်ြဖစ်သည်။  

GenV တွင ်ပါဝငရ်နအ်တွက် ယံု�ကည်ချက်လိုေ�ကာငး် က��်ပ်ုတို ့ နားလည်ထားပါသည်။ သင့က်ဲသ့ို ့ မိဘများမှ ယံု�ကည်ြခငး်သည် 

ယေန ့ ကူးစက်ေရာဂါ�ငှ့ ်ကငဆ်ာေရာဂါကဲသ့ို ့ နယပ်ယ်များတွင ်ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်လူ�ကီးများကို ကူညီေပး�ိငုသ်ည့ ်

�ှာေဖွေတွ� �ှိမ�များကို ြဖစ်ေစပါသည်။ သင့၏်ယံု�ကည်ချက်ကို ြပနလ်ည်ေပးဆပ်ရနအ်တွက် က��်ပ်ုတို ့ 

�ကိုးစားလုပ်ေဆာငပ်ါမည်။ 

13. GenV မှ က��်ပ်ုတို၏့အချကအ်လကမ်ျားကိ ုမညသ်ို ့�ကည့�်�ေစာင့ေ်�ှာကမ်ညန်ညး်။  
က��်ပ်ုတို၏့ ေဒတာစနစ်များကို GenV အတွက် ရည်ရွယ်၍ ေဆာက်ထားပါသည်။ အခွင့မ်�ှိသူများမှ GenV ၏ စနစ်များကို 

ဝငေ်ရာက်�ကည့်��ရန ်အလွနခ်က်ခဲသည်။ ၎ငး်သည် ဥပေဒ�ငှ့လ်ည်း ဆန ့က်ျငပ်ါသည်။ က��်ပ်ုတိုသ့ည် 

အချက်အလက်များအားလံုးကို လံုြခံုေသာ ပတ်ဝနး်ကျငမ်ျားတွင ်သမ်ိးဆည်း�ပီး ပုံမှနလ်ံုြခံုေရးစစ်ေဆးမ�များ ြပုလုပ်ပါသည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် မည်သူမည်ဝါခွဲြခားေဖာ်ြပ�ိငုေ်သာ အေသးစိတ် အချက်အလက်များ ( ဥပမာ အမည်များ) ကို 

သုေတသမီျားအသံုးြပုသည့် ေဒတာများမှ ဖယ်�ှားြခငး်ြဖင့ ်ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ�ကိုလည်း ကာကွယ်ေပးပါသည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည်  GenV ကို လည်ပတ်ေဆာငရွ်က်ရန ်သင၏် ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များ ( ဥပမာ သင့အ်မည်�ငှ့ ်

ဆက်သွယ်�ိငုမ်ည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်) ကို အသံုးြပုပါမည်။ ယငး်မှာ က��်ပ်ုတို ့ သင�်ငှ့ဆ်က်သွယ်သွားမည့်ပုံစံြဖစ်သည်။ 

က��်ပ်ုတိုသ့ည် အြခားေဒတာအစုများ (အပုိဒ ်6 ) ကို �ကည့်��သည့်အခါ က��်ပ်ုတိုသ့ည် မှနက်နေ်သာ လူ�ငှ့ ်ယှဉ်တွဲမိေ�ကာငး် 

ေသချာေစရန ်ဤအချကအ်လက်ကို အသံုးြပုပါသည်။ က��်ပ်ုတို၏့ ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ�ဆိုငရ်ာ ေကာက်ယူမ� အသေိပးစာ�ငှ့ ်MCRI 

၏ ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ� မူဝါဒအေ�ကာငး် �ကည့်��လိုပါက www.genv.org.au/privacy တွင ်ဝငေ်ရာက်�ကည့်��ပါ။ သငသ်ည် 

ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ� ဥပေဒများအရ သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးအေ�ကာငး်�ငှ့ပ်တ်သက်၍ က��်ပ်ုတို ့ သိမ်းဆည်းထားသည့် 

ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များကို �ကည့်��ခွင့�်ငှ့ ်အမှနြ်ပငဆ်ငခ်ွင့�်ှိပါသည်။ သငသ်ည် ယငး်ကို  GenV ကို ဆက်သွယ်ြခငး်ြဖင့ ်

ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။  

၎ငး်ကိ ုဖယ်�ှားရန ်သငမှ် က��်ပ်ုတိုအ့ား မေြပာပါက က��်ပ်ုတိုသ့ည် သင�်ငှ့ ်သင့က်ေလးေဒတာကို အကန ့အ်သတ်မ�ှ ိ

သမ်ိးဆည်းသွားပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာ GenV သည် �စ်ှေပါငး်များစွာအတွက ်အသစ်�ှာေဖွေတွ� �ှိမ�များကို 

ေထာက်ပ့ံေပး�ိငုသ်ည်။  

Murdoch ကေလးသုေတသနေလလ့ာေရး အဖွဲ�အစည်း (MCRI) ကို ဩစေ�တးလျ�ငှ့ ်ဗစ်တိုးရီးယား 

ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ�ဥပေဒများက စည်းေ�ာှငထ်ားပါသည်။ ၎ငး်သည် ၎ငး်၏ေဒတာ လံုြခံုေရး၊ IT စနစ်များ၊ လုပ်ငနး်စဉ်များ�ငှ့ ်

မူဝါဒများကို ပုံမှန ်မွမ်းမံြပငဆ်ငပ်ါသည်။ သုေတသနရည်ရွယ်ချက်များအတွက် GenV သုေတသန ေဒတာများကိ ု

အြခားလုပ်ပုိငခ်ွင့ရ် ေအဂျငစီ်များမှ ထနိး်သိမ်းသည့် စနစ်များတွငလ်ည်း ထား�ှိ�ိငုမ်ျားသည်။ ယငး်တိုတ့ွင ်

တူညီေသာလံုြခံုေရး�ငှ့ ်ကိုယ်ေရးလံုြခံုမ� အဆင့ ်�ှိ�ကပါသည်။   

GenV ၏ ေဒတာလံုြခံုေရး�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင�်ငှ့ ်သင၏်ကိုယ်ေရးအချက်အလက်များအား ကိုငတ်ွယ်ပုံ�ငှ့ပ်တ်သက်၍  

ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

GenV အေန�ငှ့ ်တည်ေနရာများ၊ ဓာတ်ပုံများ သိုမ့ဟုတ ်GenV တွင ်တစ်စိတ်တစ်ပုိငး် ပါဝငေ်ဆာငရွ်က်သူမှာ 

မည်သူြဖစ်ေ�ကာငး်ကို အရိပ်အ�မက်ေပး�ိငုသ်ည့် မျိုး�ိုးဗီဇဆိုငရ်ာ ေဒတာများကဲသ့ို ့ အချက်အလက်အချို�အတွက် 

အထးူ�ကိုတငက်ာကွယ်ထားပါသည်။ GenV ၏ �ကိုတငက်ာကွယ်မ�များ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ ဤေနရာ တွင ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

https://www.genv.org.au/privacy
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-will-our-data-be-kept-safe-and-secure
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-handle-our-personal-information
https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-take-care-of-information-that-could-identify-participants
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14. သေုတသမီျားသည ်က��်ပ်ုတို၏့ ေဒတာများကိ ုမညသ်ို ့ အသံးုြပုသနညး်။  
GenV ၏ေဒတာများကို ကေလးငယ်များ�ငှ့ ်လူ�ကီးများ ကျနး်မာေရး၊ ဖွံ� �ဖိုးေရး သိုမ့ဟုတ် ချမ်းသာသုခ တိုးတက်လာေစမည့် 

သုေတသနေလလ့ာေရးအတွက် အသံုးြပု�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်ကို ကျင့ဝ်တ်�ငှ့က်ိုက်ညီေသာအတည်ြပုချက်ြဖင့ ်လ�မ်းြခံုထားရမည်။ 

အချိန�်ငှ့အ်မ� သုေတသမီျားသည် ေမးခွနး်သစ်များ�ငှ့ ်အေရး�ကီးေသာ ေမးခွနး်များကို ေြဖဆိုရန ်နည်းလမ်းေပါငး်စုံ�ငှ့ ်

အသံုးြပုသွားပါမည်။ ထိုေ့�ကာင့ ်သင့အ်ချက်အလက်များ၏ တနဖိ်ုးသည် �စ်ှေပါငး်များစွာ ဆက်လက်တိုးတက်လာမည်ြဖစ်သည်။ 

GenV ေဒတာအားလံုးကို လ�ို� ဝှက်စွာ အသံုးြပုထားပါသည်။ GenV တွင ်လံုြခံုေရး�ငှ့ ်၎ငး်၏ေဒတာများကိ ု

အသံုးြပု�ိငုသ်ူများ�ငှ့ပ်တ်သက်၍ တငး်ကျပ်သည့် ဥပေဒများ �ှိပါသည်။ 

အသံုးြပုမ�အတွက် အတည်ြပုြခငး်ကို ေအာက်ပါတိုတ့ွင ်အေြခခံထားပါသည် -  

• သုေတသနေလလ့ာေရးမှ ကျနး်မာေရး၊ ဖွံ� �ဖိုးေရး သိုမ့ဟုတ် ချမ်းသာသုခ တိုးတက်လာေအာင ်ရည်ရွယ်ထားသည်  
• အဆိုြပုထားေသာ ေဒတာအသံုးြပုမ�တွင ်ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ အတည်ြပုချက ်�ှိသည်  

• GenV မှ ေလ�ာက်ထားသူ�ငှ့ ်အသငး်အဖွဲ� သိုမ့ဟုတ် အဖွဲ�အစည်း၏ ေဘးကငး်လံုြခံုမ��ငှ့ ်က�မ်းကျငမ်�ကိ ု
အကဲြဖတ်ပါသည်။  

• နမူနာများ သိုမ့ဟုတ် ေဒတာများကို မည်သူမည်ဝါခွဲြခား�ိငုမ်ည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များ မေဖာ်ြပဘ ဲ

အသံုးြပုထားပါသည် - ထိုေ့�ကာင့ ်ေဒတာအသံုးြပုသူများမှ ထိုအချက်များမှာ သင�်ငှ့သ်က်ဆိုငသ်ည်ကို မသ�ိှိ�ကပါ။  

• အသံုးြပုသူများသည် GenV ၏ သံုးစဲွမ�ဆိုငရ်ာ သတ်မှတ်ချက်များကို သေဘာတူပါသည်။  
အတည်ြပုမ��ငှ့ပ်တ်သက်၍  ဤေနရာတွင◌ ်ပုိမုိဖတ်��ပါ။  

GenV အဖွဲ�သည် GenV ၏ တိုးတက်မ�၊ အရည်အေသွးကို စစ်ေဆးရန�်ငှ့ ်ေဒတာအစုများကို စမ်းသပ်ရန ်သင့ေ်ဒတာများကိုလည်း 

အသံုးြပုပါသည်။ အချို�ေသာေဒတာများ�ငှ့ ်နမူနာများကိ ုဩစေ�တးလျ�ငှ့ ်ကမ�ာတစ်ဝနး်�ှိ အထးူဓာတ်ခွဲခနး်များတွငသ်ာ 

ခွဲြခမ်းစိတ်ြဖာ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်မှာ သုေတသနေလလ့ာေရးတွင ်ြဖစ်ေနကျြဖစ်�ပီး အေရး�ကီးေသာ �ှာေဖွ�ေတွ� �ှိမ�များကို 

ဦးတည်လာေစပါသည်။ တစ်ခါတစ်ရံတွင ်၎ငး်တို၏့ အသံုးြပုမ�ကို ဩစေ�တးလျ�ိငုင် ံြပငပ်�ိငုင်မံျားတွင ်ဥပေဒအရ 

ကာကွယ်ေပးထားသည်။ ၎ငး်တိုမှ့ာ တငး်ကျပ်ေသာ လမ်း��နခ်ျက်များအရ ြဖစ်�ပီး အတည်ြပုြခငး်အတွက် အထက်ပါအတိုငး် 

တူညီေသာဥပေဒများ ြဖစ်သည်။  

သုေတသမီျားမှာ ေဒတာများ�ငှ့ ်လုပ်ကိုငေ်နချိနတ်ွင ်၎ငး်တိုသ့ည် ဓါတ်ခွဲခနး်စစ်ေဆးမ�များမှ သိုမ့ဟုတ ်ေဒတာများကိ ု

နည်းလမ်းသစ်များြဖင့ ်ေပါငး်စပ်ြခငး်ြဖင့ ်ေဒတာသစ်များ မ�ကာခဏ ဖနတ်ီး�ကသည်။ ယငး်တိုက့ို GenV ထတဲွင ်

ြပနထ်ပ်ထည့်ေပးပါသည်။ ၎ငး်မှ ကျနး်မာေရး တိုးတက်လာေစရန ်အခွင့အ်လမ်းများ ပုိ၍ဖနတ်ီးေပးပါသည်။  

စီးပွားြဖစ် ကုမ�ဏမီျားသည် ကျနး်မာေရး၊ ဖွံ� �ဖိုးေရး သိုမ့ဟုတ ်ချမ်းသာသုခကို ြမ�င့တ်င ်ေပးရန ်သုေတသနများအတွက် GenV 

ေဒတာကို အသံုးြပုရန ်ေလ�ာက်ထား�ိငုပ်ါသည်။ ၎ငး်တိုသ့ည် အလားတူ အတည်ြပုစည်းမျဉ်းများ�ငှ့ ်ကိုက်ညီရမည်။  

အချို�ေသာ GenV ပါဝငသ်ူများအေနြဖင့ ်နည်းလမ်းသစ်များကို စစ်ေဆးသည့် သုေတသနေလ့လာေရး စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�များတငွ ်

ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�များအားလံုးသည် ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ အတည်ြပုချက ်လိုအပ်သည်။ နည်းလမ်းသစ်ကို 

ေပးမည့်သူအား အများအားြဖင့ ်အေ�ကေစ့ကိ ုေခါငး်ပနး်လှနသ်ကဲသ့ို ့ ကျပနး်ေရွးချယ်သည်။ 

အချို�ေသာစမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�များတွင ်နည်းလမ်းသစ်ကို ေပးသည့် လူများကိုသာ ပါဝငရ်နအ်တွက် ဆက်သွယ်ထားသည်။ GenV 

ေဒတာများကိ ုနည်းလမ်းသစ်ရ�ှိေသာသူများ�ငှ့ ်နည်းလမ်းသစ်မရ�ှိေသာသူများ၏ ရလဒမ်ျားကို ��ငိး်ယှဉ်ရန ်အသံုးြပု�ိငုသ်ည်။ 

GenV ပါဝငသ်ူများအေနြဖင့ ်ဦးေခါငး်ဒဏ်ရာများ သိုမ့ဟုတ ်အ�ကားအာ�ံု ဆံုး�� းံမ�ကဲသ့ို ့ 

သးီသန ့အ်ေ�ကာငး်အရာများ�ငှ့ပ်တ်သက်သည့ ်ေလလ့ာမ�များတွင ်သိုမ့ဟုတ ်စာရငး်သွငး်မ�များတွင ်ပါဝင�်ိငုသ်ည်။ 

စမ်းသပ်စစ်ေဆးမ�များ သိုမ့ဟုတ ်ေလလ့ာမ�များသည် ကျင့ဝ်တ်ဆိုငရ်ာ အတည်ြပုမ��ငှ့အ်ညီ GenV �ငှ့ ်ေဒတာများမ�ေဝရန ်

သင၏်သေဘာတူချက်ကို ေတာငး်ခံ�ိငုသ်ည်။ ယငး်ကို က��်ပ်ုတို ့ ေထာက်ခံပါသည်။ 

https://genv.org.au/for-parents/more-about-genv-for-parents/#how-does-genv-approve-data-users
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15. ေနာကထ်ပ်ေမးြမန်းစရာ �ိှပါသလား။ စိုးရိမ်စရာတစခ်ခုု �ိှပါသလား။  
GenV ဝက်ဘဆ်ိုဒ ်တွင ်ေမးခွနး်အများအြပားအတွက် အေြဖများ�ှိပါသည်။ ၎ငး်တွင ်ဤအချကအ်လက် ထတု်ြပနခ်ျက်လည်း 

�ှိပါသည်။ 

GenV အဖွဲ�ဝငတ်စ်ဦးထ ံဆက်သွယ်ရနအ်တွက် ေကျးဇူးြပု၍ ဖုနး် 1800 436 888 သို ့ ေခါ်ဆိပုါ၊ genv@mcri.edu.au သို ့ 

အးီေမးလ်ပုိပ့ါ သိုမ့ဟုတ ်က��်ပ်ုတိုက့ို ဝက်ဘဆ်ိုက ်မှတစ်ဆင့ ်ဆက်သွယ်ပါ။  

သင်အ့ေနြဖင့ ်စုိးရိမ်စရာများ သိုမ့ဟုတ ်တိုင�်ကားမ�များ၊ မည်သိုေ့ဆာငရွ်က်မည် သိုမ့ဟုတ ်ပါဝငသ်ူတစ်ဦးအေနြဖင့ ်သင�်ငှ့ ်

သင့က်ေလး၏ အခွင့အ်ေရးများအေ�ကာငး်ကို စီမံကိနး်ဆိုငရ်ာ သးီြခားပုဂ�ိုလ်တစ်ဦး�ငှ့ ်ေဆွးေ�းွ�ိငုသ်ည်။ ေကျးဇူးြပု၍ 

မယ်လ်ဘုနး် ေတာ်ဝငက်ေလးေဆး�ံု (Melbourne’s Royal Children’s Hospital ) �ှိ သုေတသနေလလ့ာေရး ဖွံ� �ဖိုးေရး�ငှ် ့

ကျင့ဝ်တ် ��န�်ကားေရးမ�း ဖုနး် (03) 9345 5044 သိုမ့ဟုတ ်rch.ethics@rch.org.au သို ့ ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

GenV မှာ ပါဝငရ်န် စဉ်းစားေပးသည့်အတကွ ်ေကျးဇူးတငပ်ါသည်။ 

သင့အ်ေနြဖင့ ်GenV မှာ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တငွ ်ပါဝငမ်ည်ဟ ုေမ�ာ်လင့ပ်ါသည်။ 

 

http://www.genv.org.au/
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