
ត�ើអ្ើជាលទ្ធផលអវជិ្ជមាន?
លទ្ធផលអវជិ្ជមានននការពិនិត្យឆែកម�ើលមានន័យថា ទារករបស់អ្នក�ិនបាន 
មេរកម�ើញមានជំងឺណា�ួយម�ើយ ក្ននុងចំមណា�ជំងឺទំាងឡាយឆែលមេបាន 
ពិនិត្យឆែកម�ើលមោះ។ វាកម�ម�ើញមានណាស់ ឆែលអាចមកើតមានលទ្ធផល 
អវជិ្ជមាន�ិនពិត ក្ននុងករណើ ឆែលទារកមានការពិនិត្យឆែកម�ើលធ�្មតា ក៏ប៉នុឆនតែ មកើតមានមោេសញ្ញា ននជំងឺណា�ួយ ក្ននុងចំមណា�ជំងឺទំាងឡាយមៅមពល 
មមកាយៗ�ក។ ការមនះមកើតម�ើង�ួយ មៅក្ននុង១០០,០០០ករណើ ។

ត�ើអ្ើជាលទ្ធផលវជិ្ជមាន?
លទ្ធផលវជិ្ជមានននការពិនិត្យឆែលម�ើល ពនុំមានន័យថាទារករបស់អ្នកមាន 
អាការៈជំងឺជាក់លាក់ណា�ួយម�ើយ។ ការពិនិត្យឆែកម�ើលទារកមទើបនឹងមកើត  
េឺមែើ�្ើសមាគា ល់ឲ្យបានែឹងទារកឆែលមានការមកើនម�ើងនូវ “ហានិភ័យ” ននជំងឺ 
ណា�ួយ។ ការមធវើមតសតែបឆនថែ�មទៀតេឺមតរូវការជាចំាបាច់មែើ�្ើបញ្្ជ ក់លទ្ធផល។  
ទារកឆែលមានលទ្ធផលវជិ្ជមានពើការពិនិត្យឆែកម�ើល នឹងមតរូវមេមប�ូលយក 
សំណាកឈា�បឆនថែ�មទៀត។ មបសិនមបើការពិនិត្យឆែកម�ើលមលើកមមកាយ ក៏ជា 
លទ្ធផលវជិ្ជមានឆែរមោះ ទារករបស់អ្នកនឹងមតរូវបានមេបញ្ជូនមៅមេរូមពទ្យឯក 
មទស។

ការត្្ើត�ស្ត DNA
ការមជាះឈា�ទារកមទើបនឹងមកើតមែើ�្ើពិនិត្យឆែករកម�ើលជំងឺ ពាក់ព័ន្ធនឹងការ  
មធវើមតសតែជើវៈេើ�ើ �ិនឆ�នមធវើមតសតែ DNA មទ។ មទាះជាយ៉ងណាក៏មោយ  
មបមាណជា�ួយភាេរយននទារកឆែលទទួលការមធវើមតសតែជើវៈេើ�ើ នឹងបង្ហា ញ 
ហានិភ័យននមោេមានជាតិស្ិត ឬជំងឺវបិតតែិអនុកសនុើតក�្មអាសនុើតខ្លា ញ់ ឆែល 
បោទា ប់�កនឹងមតរូវមធវើមតសតែ DNA។ ពនុំមានការមធវើមតសតែ DNA មតរូវបានមធវើម�ើង 
មលើសំណាកណា�ួយមផសេងមទៀតម�ើយ។

ការពិនិ�្យរកត�ើលជំងឺតលើកត្កាយ
មបសិនមបើអ្នកសមម�ចចិតតែ�ិនឲ្យមេពិនិត្យឆែកម�ើលទារករបស់អ្នក ម�ើយអ្នក 
ផ្លា ស់បតែូរេំនិតមៅមពលមមកាយ សូ�ពិមមរះជា�ួយ 
មវជ្ជបណិ្តមបចំាមេរួសាររបស់អ្នក។ មវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នក 
នឹងមរៀបចំការមធវើមតសតែមតឹ�មតរូវសមមាប់ 
ទារករបស់អ្នក។

ព័�៌មានបននថែ�អំពើការពិនិ�្យនែកត�ើល
សុវ�ថែិភាពននដំត�ើ រការពិនិ�្យនែកត�ើល
ការពិនិត្យឆែកម�ើលេឺមធវើម�ើងមោយឆាប់រ�័ស ម�ើយមានសនុវតថែិភាព។ មោយសារឆតការមជាះឈា�ឆកងមជើងបណាតែ លឲ្យឆស្កោច់រឆ�កតូច មានការមបឈ��នុខ 
តិចតួចននការែលាងម�មោេ។ ែ្មប ឬេិលាននុបោឋា កឆែលមប�ូលសំណាកមនះ នឹងមមបើមមសា�នែ ម�ើយសម្ាតឆកងមជើង �នុនមពលមធវើមតសតែ។ អ្នកមបឆ�លជាចង់បំមៅ ឬពរ 
ទារករបស់អ្នកក្ននុងអំ�នុងការមធវើមតសតែមនះ មោយម�តនុថាការមជាះឈា�ឆកងមជើងអាចបណាដា លឲ្យទារករបស់អ្នក�ិនមសរួលខលាួនបនតែិចបនតែួច។

ដំត�ើ ការតជាះឈា�ទារកតទើបនឹងតកើ� តដើ� ើ្ពិនិ�្យនែករកត�ើលជំងឺ

លទ្ធផល 
វជិ្ជមាន

លទ្ធផល 
វជិ្ជមាន

៤៨-៧២តមាោ ង

លទ្ធផលអវជិ្ជមាន

លទ្ធផលអវជិ្ជមាន

ការរកសាទុក 
អប្បរមា 

២ឆ្នាំ  - ១៨ឆ្នាំទារកតកើ��ក

ការយល់្ព�របស់ឳពុកមា្ត យ 
ស្មាប់ការពិនិ�្យនែកត�ើល

តសនាើបននថែ� កូនតសៀវតៅការតជាះឈា�ទារកតទើបនឹងតកើ�តដើ� ើ្ 
ពិនិ�្យរកត�ើលជំងឺ ពើមបព័នឋាមស្នើទម�ង់ឆបបបទ និងកូនមសៀវមៅ រែឋា NSW ។ 

មបាះពនុ�្ពផសាយមោយ៖
73 Miller Street, North Sydney, NSW 2060  

Locked Mail Bag 961, North Sydney 2059 

ទូរស័ពទា៖ 61-2-9391 9000

www.health.nsw.gov.au 
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ព័�៌មានបននថែ�
សមមាប់ព័ត៌មានបឆនថែ�អំពើក�្មវធិើពិនិត្យឆែកម�ើលទារកមទើបនឹងមកើត រែឋា NSW: 
សូ�ចូលម�ើលវ នុបិនសក�្មវធិើ ម�ើយម�ើលវឌីើអូមៅមតង់  

https://www.schn.health.nsw.gov.au/find-a-service/
laboratory-services/newborn-screening 

ឬវ នុបិនសបណាតែ ញ�នទាើរមពទ្យកនុមារ ទើមក រុងសើនុែនើយ (Sydney Children’s 
Hospital Network)  https://www.schn.health.nsw.gov.au/

មមជើសមរសី Find a service’, (ឆសវងរកមសវា) ម�ើយចូលមៅ ‘NSW Newborn  
Screening Program’ (ក�្មវធិើពិនិត្យឆែកម�ើលទារកមទើបនឹងមកើត រែឋា NSW)។

ក�្មវិ្ ើពិនិ�្យនែកត�ើលទារកតទើបនឹងតកើ�

អាសយោឋា ន៖ Locked bag 4001, 

Wentworthville, NSW 2145 

ទូរស័ពទា៖ 61-2-98453659 

អនុើម�៉ល៖ NSWH-newbornscreening@health.nsw.gov.au

្បការសំខាន់៖ សូ�រកសាទនុកព័ត៌មានមនះសមមាប់រយៈមពលបើឆខ បោទា ប់ពើ  
ទារករបស់អ្នកមកើត�ក។ អ្នកអាចទទួលបានការមស្នើសនុំមធវើមតសតែមនះម�ើង  
វញិ ឬមវជ្ជបណិ្ត ឬែ្មបរបស់អ្នកអាចនឹងមតរូវការតា�ោនលទ្ធផលមតសតែ  
ទារករបស់អ្នក មោយមធវើការមសើនុបអមងកេតបឆនថែ�មទៀត។

ែ្មប / គិលានុ 
បដ្ឋា កត្្ើការ 

ពិនិ�្យនែកត�ើល

ប័�្ណតផញើតៅ�ន្ើរ 
ពិតោ្ន៍តដើ� ើ្ 

ត្្ើត�ស្ត

ែ្មប / គិលានុ 
បដ្ឋា កតរៀបចំ 
ការត្្ើត�ស្ត 
ត�ើងវញិ បញ្ជូនតៅ 

្គរូតពទ្យ 
ឯកតទស

ការតជាះឈា�ទារក 
តទើបនឹងតកើ�តដើ� ើ្ 
ពិនិ�្យរកត�ើលជំងឺ

Khmer

ការត្្ើត�ស្តតដើ� ើ្ 
ការពារទារករបស់អនាក

ការត្្ើតោគវនិិច្័យដំណាក់កាលដំបូង 
គឺមានោរសំខាន់ចំតពាះសុខភាព  
និងសុខុមាលភាពទារករបស់អនាក 

នាតពលអនាគ�



ការតជាះឈា�ទារកតទើបនឹងតកើ�តដើ� ើ្ពិនិ�្យនែករកត�ើលជំងឺ គឺជាការត្្ើ  
ត�ស្តឈា�ឥ�គិ�ន ល្ៃផ្តល់ជូនតរៀងោល់ទារកតទើបនឹងតកើ� កនាុងរដឋា NSW  និងនដនដើ ACT។ ការត្្ើត�ស្តឈា�តនះគឺតដើ� ើ្នែកត�ើលឲ្យបានដឹងន្កង
តលាទារករបស់អនាកអាចតកើ��កមានោថែ នភាពតោគណា�ួយ។
មបសិនមបើទារករបស់អ្នក�ិនបានទទួលការពិនិត្យឆែកម�ើលមៅមពលមកើត�ក ម�ើយមាន 
ជំងឺ�ួយ ក្ននុងចំមណា�ជំងឺជាមមចើនឆែលមេកំពនុងពិនិត្យរកម�ើញ មោះការលូតលាស់របស់ ទារកអាចមតរូវបានរងផលប៉ះពាល់រចួមៅម�ើយ �កទល់នឹងមពលឆែលមោេសញ្ញា មលច 
ម�ើង។ ខណៈឆែលទារកនឹងមតរូវបានផដាល់ការពយាបាល ភាពធំធាត់ និងការលូតលាស់ 
របស់វាអាចមតរូវបានរងផលប៉ះពាល់រចួមៅម�ើយ។ ជំងឺ�ួយចំនួនឆែលមតរូវបានពិនិត្យរក 
ម�ើល អាចេំោ�កំឆ�ងែល់អាយនុជើវតិ មបសិនមបើការពយាបាលមតរូវបានពនយារមពល។ 
ការពិនិត្យឆែកម�ើល និងការរកម�ើញជំងឺដំណាក់កាលដំបូង មានន័យថាការពយា 
បាលអាចចាប់ម ត្ើ�បាន�ុនមពល។

តេ�ុអ្ើការពិនិ�្យ 
រកត�ើលជំងឺ 
វាមានោរសំខាន់

មពលណាការពិនិត្យឆែកម�ើលមកើតមានម�ើង
មៅមពលទារករបស់អ្នកមានអាយនុរវាងពើរ មៅបើន ង្ៃ (មពាលេឺក្ននុងអាយនុចមោលា ះ៤៨  
មៅ៧២មម៉ាង) ទារករបស់អ្នកនឹងមានការមធវើមតសតែមនះ។ ែ្មប ឬេិលាននុបោឋា កនឹង 
មជាះឈា�ឆកងមជើងរបស់ទារក ជា�ួយ�្ជនុលមជាះឈា� (�្ជនុលពិមសស�ួយ) ម�ើយ

 នឹងមប�ូលឈា�ពើរបើែំណក់បនតែក់ោក់មលើប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើល។ បោទា ប់�ក មេ 
នឹងមផញើប័ណ្ណមនះមៅ�នទាើរពិមសាធន៍កណាតែ ល មែើ�្ើមរៀបចំែំមណើ រការពិនិត្យឆែករក 
ម�ើលជំងឺ។

ការយល់្ព�ស្មាប់ការពិនិ�្យនែករកត�ើលជំងឺ
�នុនមពលមេយកសំណាកឈា� អ្នកមតរូវផតែល់ជូន NSW Health នូវទម�ង់ឆបបបទ 
យល់មព�របស់អ្នកឆែលបានចនុះ�តថែមលខ្ ចំមពាះការពិនិត្យឆែករកម�ើលជំងឺ។  
មានឆផ្នកអំពើការយល់មព�មៅមលើប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើល (សូ�ម�ើលខ្ងមមកា�)  
ឆែលអ្នកនឹងមតរូវបានមេមស្នើសនុំឲ្យចនុះ�តថែមលខ្ មបសិនមបើអ្នកចង់ឲ្យមានការពិនិត្យ 
ឆែកម�ើល។

បបសិនមបើអ្នកមបជើសមរើស�ិនឲ្យមេពិនិត្យឆែកម�ើលទារករបស់អ្នកមេ
មបសិនមបើអ្នកមមជើសមរសី�ិនឲ្យមេពិនិត្យឆែកម�ើលទារករបស់អ្នកមទ អ្នកនឹងមតរូវបានមេ 
មស្នើឲ្យចនុះ�តថែមលខ្មលើ ទម�ង់ឆបបបទបែិមសធការពិនិត្យឆែកម�ើលោច់មោយឆ�ក 
�ួយ។ ប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើលរបស់ទារកអ្នក នឹងមៅឆតមេមផញើមៅ�នទាើរពិមសាធន៍ ជា�ួយ 
នឹងទម�ង់ឆបបបទបែិមសធឆែលបានបំមពញម�ើយ។ បបសិនមបើអ្នកសមប�ចចិតត�ិនឲ្យ 
មេពិនិត្យឆែកម�ើលទារករបស់អ្នកមេ មយើងសូ�ឆែនំាអ្នកជបមាបមេជ្ជបែិ្តបេរួសារ  
របស់អ្នក និងេិលានុបដ្ឋា កសុខភាពកូន និងបេរួសាររបស់អ្នកឲ្យមេបានដឹងថាទារក 
របស់អ្នក�ិនបានេេួលការពិនិត្យឆែកម�ើលមេ។

បន្ាប់ពើការពិនិ�្យនែករកត�ើលជំងឺ 
បបសិនមបើលេ្ធ្លននការពិនិត្យឆែកម�ើលវាធ�្មតាមេ 
មេនឹង�ិនទាក់េង�កអ្នកម�ើយ។

មបសិនមបើការពិនិត្យឆែកម�ើលមតរូវមធវើម�ើងវញិ ែ្មប ឬេិលាននុបោឋា កសនុខភាពកូន និង 
មេរួសាររបស់អ្នកនឹងមរៀបចំការពិនិត្យឆែកម�ើលមនះ។ មានម�តនុផល�ួយចំនួនឆែលមេ 
អាចទាក់ទង�កអ្នក៖ 

1. �នទាើរពិមសាធន៍អាចមតរូវការសំណាកឈា�ម�ើងវញិ។

2.  មបសិនមបើមេជូនែំណឹងអ្នកថា ទារករបស់អ្នកមានលទ្ធផលពិនិត្យឆែកម�ើលខនុសពើធ�្ម
តា មេនឹងមប�ូលយក ម�ើយមធវើមតសតែសំណាកឈា�បឆនថែ�មទៀត។

មបសិនមបើបោទា ប់ពើការមធវើមតសតែបឆនថែ�មលើសំណាកឈា�របស់ទារកអ្នក មៅឆតមានភាព 
វជិ្ជមានសមមាប់ជំងឺណា�ួយ ក្ននុងចំមណា�ជំងឺទំាងឡាយ មេនឹងបញ្ជូនអ្នកមៅមេរូមពទ្យ

 ឯកមទស។

ការរកសាទុកប័�្ណពិនិ�្យនែកត�ើល
ប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើលមតរូវបានមេរកសាទនុកក្ននុងទើកឆនលាងឆែលមានសនុវតថែិភាព ម�ើយចាក់ មសាជាប់មេប់មពលមវលាជានិច្ច។ សិទ្ធិមមបើមបាស់ប័ណ្ណឆែលបានរកសាទនុក មតរូវបានមេប់ 
មេង និងការពារយ៉ងតឹងរ នុងឹមោយចបាប់រែឋា។

�នទាើរពិមសាធន៍នឹងរកសាប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើលរបស់ទារកអ្នក សមមាប់រយៈមពលពើរឆា្នំ   
ក្ននុងមរលបំណងធាោេនុណភាព និងការពិនិត្យបញ្្ជ ក់។ បោទា ប់ពើពើរឆា្នំ មមកាយ�កអ្នក អាចមស្នើសនុំឲ្យមេបញ្ជូនប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើលរបស់ទារកអ្នក �កឲ្យអ្នកវញិ ឬបំផ្លា ញវា មចាល មបសិនមបើអ្នកឆលងចង់ឲ្យមេរកសាទនុកវា។ មបសិនមបើអ្នកសបបាយចិតតែនឹងឲ្យមេ 
រកសាទនុកប័ណ្ណពិនិត្យឆែកម�ើល �នទាើរពិមសាធន៍នឹងរកសាទនុកវាសមមាប់រយៈមពល១៨ឆា្នំ ។  
អាយនុមសបចបាប់ននការយល់មព�េឺអាយនុ១៨ឆា្នំ  ែូមច្នះមៅមពលឆែលកូនរបស់អ្នកចូល 
វយ័១៨ឆា្នំ  ប័ណ្ណមនះមតរូវបានមេបំផ្លា ញមចាលមៅមពលមោះ មោយម�តនុថាពួកមេ�ិន 
បានយល់មព�ចំមពាះការមធវើមតសតែមនះម�ើយ។

អ្នកណាខ្លះអាចមានសិេ្ធិមបបើបបាស់ប័ែ្ណមនលះ
ប័ណ្ណរបស់ទារកអ្នកនឹងមតរូវបានមេមមបើមបាស់ប៉នុមណា្ណ ះ៖ 

•  ក្ននុងករណើ មេឆណោំឲ្យមធវើមតសតែឆបបេលាើនិកបឆនថែ�មទៀត សមមាប់ទារករបស់អ្នក

•  មោយ�នទាើរពិមសាធន៍ ក្ននុងមរលបំណងមតរួតពិនិត្យេនុណភាព និងការពិនិត្យបញ្្ជ ក់

•   សមមាប់ការមសាវមជាវឆផ្នកសនុខភាព ឆែលបានអននុ�័តមោយមានមក�សើលធ�៌  
ឆែលមេយកមចញនូវោល់ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលាួនទំាងអស់ មែើ�្ើកនុំឲ្យមេសមាគា ល់ែឹងពើ ទារករបស់អ្នក

•  មោយែើការតនុលាការ

•  មោយអ្នកមធវើសពវភិាេ។

ការពិនិ�្យនែករកត�ើលជំងឺជាក់លាក់
ក�្មវធិើការមជាះឈា�ទារកមទើបនឹងមកើតមែើ�្ើពិនិត្យឆែករកម�ើលជំងឺ ពិនិត្យឆែក 
ទារកមបឆ�លជា១០០,០០០ោក់ក្ននុង�ួយឆា្នំ  មែើ�្ើរកម�ើលជំងឺចំនួន២៥�នុខ។ 
ពើមពល�ួយមៅមពល�ួយ ជំងឺវបិតតែិបឆនថែ�មទៀតនឹងមតរូវបានោក់បឆនថែ� ឬែក 
មចញពើក�្មវធិើពិនិត្យឆែករកម�ើលជំងឺ។ ខ្ងមមកា�មនះ េឺជាជំងឺវបិតតែិឆែលមតរូវ 
បានមធវើមោេវនិិច្័យទូមៅបំផនុត៖

ជំងឺកង្ះសក�្មទើរ ៉អុូើ�ពើកំត�ើ �ដំបូង
(Primary congenital hypothyroidism)
•  អវតតែមាន ឬការកមកើតខនុសមបមកតើ ឬ�នុខង្រននមកមពញទើរ ៉អូនុ ើត មធវើឲ្យប៉ះពាល់ 
   ែល់ការលូតលាស់ ម�ើយបណាតែ លឲ្យមានពិការភាពឆផ្នកសតិបញ្ញា  មបសិន 
   មបើ�ិនបានពយាបាល។
•  ទារកមបឆ�លជា៤០ោក់ក្ននុង�ួយឆា្នំ  មតរូវបានមធវើមោេវនិិច្័យរកម�ើញជំងឺ។
•  ការពយាបាលេឺមតរូវឲ្យថា្នំ ជា�ួយអរ�ូ៉នទើរ ៉អូនុ ើត។

តោគមានជា�ិសិ្� (Cystic Fibrosis)
•  ឆ�សេនឆែល�ិនែំមណើ រការ បណាតែ លឲ្យមកើតមានទឹករអិំលខ្ប់ក្ននុងសរោីងគាមផសេងៗ    រ្ន មពញទូទំាងោងកាយ ម�ើយបណាតែ លឲ្យមានការែលាងម�មោេធងៃន់ធងៃរែល់មែើ� 
   មទ រូង និង�ិនអាចលូតលាស់បាន មបសិនមបើ�ិនបានពយាបាល។
•  ទារកមបឆ�លជា៣០ោក់ក្ននុង�ួយឆា្នំ  មតរូវបានមធវើមោេវនិិច្័យរកម�ើញជំងឺ។
•  អ្នកឆែលមានមោេមានជាតិស្ិត មានសនុខភាពលម្បមសើរម�ើងវញិ មបសិនមបើ 
   ពួកមេចាប់មផតែើ�ការពយាបាលឆាប់។

ជំងឺ Phenylketonuria (PKU)
•  ោងកាយ�ិនអាចបំឆបកអាសនុើែអា�ើណូ phenylalanine ឆែលចំាបាច់ ម�ើយ 
   អាចោំឲ្យមានពិការភាពឆផ្នកសតិបញ្ញា ធងៃន់ធងៃរ មបសិនមបើ�ិនបានពយាបាល។
•  ទារកមបឆ�លជា១០ោក់ក្ននុង�ួយឆា្នំ  មតរូវបានមធវើមោេវនិិច្័យរកម�ើញជំងឺ។
•  ការពយាបាលជំងឺ PKU េឺរបបអាហារមានសារធាតនុ phenylalanine  កម�ិត 
   ទាបឆែលចាប់មផតែើ�ក្ននុងរយៈមពលពើរ មៅបើសប្តែ �៍ែំបូងននជើវតិរបស់ទារក។

ជំងឺកង្ះ Medium Chain Acyl CoA Dehydrogenase (MCAD):
•  អស�តថែភាពននោងកាយក្ននុងការបំឆបកជាតិខ្លា ញ់។ មបសិនមបើ�ិនបានពយាបាល    វាអាចេំោ�កំឆ�ងែល់អាយនុជើវតិ ក្ននុងអំ�នុងមពលមានជំងឺទូមៅននកនុមារភាព។
•  ទារកមបឆ�លជា៦-៨ោក់ក្ននុង�ួយឆា្នំ  មតរូវបានមធវើមោេវនិិច្័យរកម�ើញជំងឺ។
•  ការពយាបាលទាក់ទិននឹងការបង្កេ រការពារបឆនថែ� ក្ននុងអំ�នុងមពលមានជំងឺមផសេងៗ 

    មែើ�្ើធាោថា កនុមារទទួលបានអាហារឆែលមានថា�ពលមេប់មរន់។

ជំងឺតេើ�្កតពញនក្រ�ំរងតនា�ពើកំត�ើ �  
(Congenital Adrenal Hyperplasia)
•  ឆកឆមបស�តថែភាពននមកមពញឆក្រតំរងមោ� មែើ�្ើផលិតអរ�ូ៉នឆែលអាចប៉ះពាល់ែល់ 

ការរលំាយអាហាររបស់ទារក ការមែលាើយតបមៅនឹងម�មោេ ស�តថែភាពក្ននុងការកំណត់ កម�ិតអំបិល និងចរកិលក្ខណៈមភទ។
•  ទារកមបឆ�ល៦-៧ោក់ក្ននុង�ួយឆា្នំ  មតរូវបានមធវើមោេវនិិច្័យរកម�ើញជំងឺ។
•  ការពយាបាលេឺតា�រយៈថា្នំ  ែូចជាការជំនួសអ័រ�ូ៉ន និងការជំនួសអំបិល។

ជំងឺវបិ�ិ្ក្�តផសេងៗតទៀ�
•  មានជំងឺវបិតកេិកម�មផសេងៗមទៀតឆែលអាចប៉ះពាល់ែល់ទារក៖ មបឆ�ល២០ោក់ក្ននុង 

�ួយឆា្នំ  មតរូវបានមធវើមោេវនិិច្័យមោយក�្មវធិើពិនិត្យឆែកម�ើលទារកមទើបនឹងមកើត រែឋា 
NSW។

គូសសញ្ញា ើ្ក ‘បាទ/ចាស៎’  ឬ ‘តទ’:
1.  យល់មព�ឲ្យមេពិនិត្យឆែកម�ើលទារក 

របស់អ្នក។
2. យល់មព�ឲ្យមេរកសាទនុកប័ណ្ណពិនិត្យឆែក 
    ម�ើលសមមាប់រយៈមពលជាង២ឆា្នំ ។
3.  យល់មព�ឲ្យមេមមបើមបាស់ប័ណ្ណមនះ 

សមមាប់ការមសាវមជាវឆផ្នកសនុខភាព  
ក្ននុងករណើ ព័ត៌មានផ្ទា ល់ខលាួនមតរូវបានមេ

 យកមចញ។

អនាកអាចត្ជើសតរើសនិយាយថា បាទ/ចាស៎ ចំតពាះចំ�ុចទើ�ួយ  
និង តទ តៅនឹងពើរចំ�ុចតផសេងតទៀ� ្បសិនតបើអនាកចង់។

ការយល់បព�មលើប័ែ្ណពិនិត្យឆែកម�ើល

ចុះេ�ថែតលខាតៅកននលៃងតនះ


