
For event organiser 
 

Name of the event  

Venue  

Date  

 

 
 

ေရာဂါ စစျ္ခငး္ ပညာေပး အစအီစဥ ္မ ားတြင ္ပါဝင ္ေနသူမ ား အတြက္ အကဲ 
ျဖတ္သည့္ စာရြက္ 

 

1. သင့္အသက ္က ိုေျပာျပပါ၊ (တကြကတ္ညး္ျခစမ္တွရ္န)္ 

 ၂၅ ႏွစ္ ေအာက ္

 ၂၅ - ၃၉ 

 ၄၀ - ၄၉ 

 ၅၀ ႏွင့္ အထက ္

 

2. က ား/မ (တကြကတ္ညး္ျခစမ္တွရ္န)္ 

 မ 

 က ား 

 ေျဖရန္ ဆႏၵမရွ ပါ။ 

 

3. ယေန႔ ေဆြးေႏႊးသည့္ မညသ္ည့္ အစ ီအစဥ ္တြင ္ပါ ဝင ္ျခငး္ ရွ သည ္က ို ေဖၚျပပါ။ (တကြကထ္ကမ္န ဲျခစမ္တွ ္

ႏ ိုငသ္ည)္ 

 ရင္သား စစ္ေဆးျခင္း BreastScreen Australia ၾသစေတ းလ  အစအီစဥ။္ 

 ႏ ိုင္ငံလံိုးဆ ိုင္ရာ ဝမ္းဗ ိုက ္ကင္စာ ေရာဂါ စစ ္ေဆး ျခင္း အစီ အစဥ္။ 

 ႏ ိုင္ငံ လံိုးဆ ိုင္ရာ သားအ မ္ေခါင္း စစ္ေဆး ျခင္း အစီ အစဥ္ 

 အထက္ပါ အား လံိုး။ 

 

4. အစ ီအစဥ ္အား လံိုး အေပၚ ေက နပမ္ွွဳ မညမ္ ွ ရွ  သနညး္။ (တကြကတ္ညး္ျခစမ္တွရ္န)္ 

 အေတာ္က ို ေက နပသ္ည္။ 

 အေတာ္အတန ္ေက နပသ္ည္။ 

 ေတာ္ရံို ေလာက ္သာေက နပ္သည္။ 

 လံိုးဝ မေက နပ္ပါ။ 

 



For event organiser 
 

Name of the event  

Venue  

Date  

 

5. ၎ျပွဳလိုပသ္ည့္ အစ ီအစဥေ္ၾကာင့္ သင့္ အေနျဖင့္ ကငစ္ာ ေရာဂါစစေ္ဆး မွွဳ အေၾကာငး္ မညမ္ ွတ ိုးလာ သနညး္။ 

(တကြကတ္ညး္ျခစမ္တွရ္န)္ 

 အမ ားႀကးီ တ ိုးလာ သည္။ 

 အနည္း ငယတ္ ိုးလာ သည္။ 

 တ ိုးတက္မွွဳ မရွ ပါ။ 

 

6. ကငစ္ာ ေရာဂါ က ို ေစာစးီစြာ ေတြ႕ရွ လ ွင ္ေအာငျ္မငစ္ြာကိုသ ႏ ိုင ္သည ္က ို မည ္မ ွ ယံိုၾကညျ္ခငး္ရွ  သနညး္။ 

(တကြကတ္ညး္ျခစမ္တွရ္န)္ 

 အေတာ္က ို ယံိုၾကည္မွွဳ ရွ  သည္။ 

 ေတာ္ရံို ေလာကေ္တာ့ ယံိုၾကည္မွွဳ ရွ  သည္။ 

 လံိုးဝ ယံိုၾကည ္ျခင္း မရွ ပါ။ 

 

7. ဒ ီအစ ီအစဥ ္က ို တက ္ေရာကဖ္ ို႔ မ သားစိုမ ား မ တေ္ဆြမ ား က ို မည ္မ ွ အား ေပး တ ိုကတ္ြနး္ မည ္နညး္။ 

 အမ ားဆံိုး တ ိုကတ္ြန္း မည္။ 

 အေတာ္ေလးေတာ့ တ ိုကတ္ြန္း မည္။ 

 လံိုးဝ မတ ိုကတ္ြန္း ပါ။ 

 

8. မညသ္ည့္ ပညာေပး အစ ီအစဥ ္က ို ေနာကထ္ပ ္ပ ို၍ သ လ ို ပါ သနညး္။ (တကြကထ္ကမ္န ဲျခစမ္တွ ္ႏ ိုငသ္ည)္ 

 ရင္သားစစ္ေဆးျခင္း အစီ အစဥ္။ 

 ႏ ိုင္ငံလံိုးဆ ိုင္ရာ ဝမ္းဗ ိုက ္ကင္စာ ေရာဂါ စစ္ေဆး ျခင္း အစီ အစဥ္။ 

 ႏ ိုင္ငံလံိုးဆ ိုင္ရာ သားအ မ္ေခါင္း စစ္ေဆး ျခင္း အစီ အစဥ္။ 

 တခိုမွ စ တ္မဝင္စားပါ။ 

 


