သင့် ဆရာဝန့် ရက့်ခ ျိန့််းမ ာ်းကျိို တက့်ရရာက့်ရပ်းပါ
ကျိို ရျိို နာဗျိို င််းရတ်စ် ကာလအတွ င််း သင် ပို မှန် ဆဆ်းဘက်ဆျိိုင်ရာ ရက်ခ ျိန််းမ ာ်းကျိို တက်ဆရာက်ရန်
အဆရ်းကက်းပါသည်၊ အထ်းသဖြင် သင်တွင် နာတာရှည် သျိို မဟို တ် ရှျိရင််းစွွဲ ဆရာဂါရှျိလျှင်ဖြစ်ပါသည်။
သင် က န််းမာဆရ်း ကို သဆပ်းသနှ င်ဆတွ ရန် ဆဘ်းကင််းလို ခခပါဆသ်းသည်။ သင် သင်ရက်ခ ျိန််းသျိို
သွ ာ်းသည်အခါ သတျိို သင်အာ်း ညွှ န်ကကာ်းသည် ညွှ န်ကကာ်းခ က်မ ာ်းကျိို လျိို က်နာပါ။ ၎င််းတွ င် နှ ာဆခါင််းစည််း
ဝတ်ဖခင််း (သင် ဆဆ်းခန််းသည် သင်အာ်း နှ ာဆခါင််းစည််း ဆပ်းနျိို င်သည်) ၊ ဆရာက်ရှျိသည်အခါနှ င် သ်းဖခာ်း
ဆနရာအတွ င််း ဝင်ဆရာက်သည်အခါ သင်လက်မ ာ်းကျိို ပျိို ်းသတ်သန် စင်ဖခင််းတျိို ပါဝင်နျိိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်တွင် COVID-19 ဆရာဂါလကခ ဏာမ ာ်းရှျိလျှင် သင် ရက်ခ ျိန််းဆတာင််းဆနသည်အခါ သင်
က န််းမာဆရ်း ကို သဆပ်းသကျိို အသျိ ဆပ်းပါ။ လတ်တဆလာ ခရ်းထွ က်မှု တစ်ခိုခို အဆကကာင််းကျိို လည််း
သတျိို အာ်း ဆဖပာပါ သျိို မဟိုတ် သင်တွင် COVID-19 ရှျိသတစ်စို တစ်ဆယာက်နှင် အထျိ အဆတွ ရှျိခွဲလျှင်လည််း
သတျိို အာ်း ဆဖပာပါ။ ရက်ခ ျိန််းသျိို နှ ာဆခါင််းစည််းတပ်သွာ်းပါ၊ အဖခာ်းသမ ာ်းမှ တစ်ခ ျိန်လို ်း အနည််းဆို ်း ၁.၅
မတာ အကွ ာအဆဝ်းတွ င်ဆနရန် သတျိ ထာ်းပါ။ သင် ဆခ ာင််းဆျိို ဖခင််းမ ာ်းနှ င် နှ ာဆခ ဖခင််းမ ာ်းကျိို သင်
တဆတာင်ဆကွ ်းဖြင် ြို ်း၍လို ပ်ပါ။
တယ့်လီ-က န့််းမာရရ်း ရက့်ခ ျိန့််းမ ာ်း
တယ်လ-က န််းမာဆရ်း ရက်ခ ျိန််းမ ာ်းမှာ ြိုန််း သျိို မဟို တ် ဗွ ဒယျိို ြိုန််းဖြင် ဆဆာက်ရွက်သည် က န််းမာဆရ်း
ဆစာင်ဆရှာက်မှု ဆဆွ ်းဆနွ်းဖခင််းမ ာ်းဖြစ်သည်။ ၎င််းတျိို သည် သင်အာ်း အျိ မ်မှအဖပင်ထွက်လာရန် မလျိို အပ်ဘွဲ
ြိုန််းဆခေါ်၍ သင်ဆရာဝန်နှင် စကာ်းဆဖပာဆျိို ဆစနျိို င်သည်။ သင်အဆနဖြင် အထ်း ကျိ ရျိယာတစ်ခိုခို မလျိို အပ်ပါ၊
သင်သည် ြိုန််းဖြင်ဖြစ်ဆစ သျိို မဟိုတ် ကွ န်ပ ျူတာဖြင်ဖြစ်ဆစ သို ်းနျိို င်ပါသည်။ သင်နှင် သင်
ဆဆ်းကို သဆပ်းသသည် သင်လျိိုအပ်ခ က်မ ာ်းအတွ က် အဆကာင််းဆို ်း စနစ်ကျိို သို ်းရန် ဆို ်းဖြတ်ပါမည်။
ဆရာဝန်မ ာ်း၊ သနာခပမ ာ်းနှ င် စျိ တ်ပျိိုင််းဆျိို င်ရာ က န််းမာဆရ်း အတတ်ပညာရှင်မ ာ်းသည် တယ်လက န််းမာဆရ်း ရက်ခ ျိန််းမ ာ်းကျိို လို ပ်နျိိုင်သည်။ တယ်လ-က န််းမာဆရ်း ဝန်ဆဆာင်မှုမ ာ်းကျိို မက်ဒကွဲ
ကတ်ဖပာ်းရှျိသ မည်သမဆျိို သို ်းရန်ရပါသည်။ သင်ဆရာဝန်သည် သင်အာ်း တယ်လ-က န််းမာဆရ်း
ဆဆွ ်းဆနွ်းရာမှတစ်ဆင် ဆဆ်းညွှ န််းစာကျိို လည််း ဆပ်းနျိို င်ပါသည်။
သင်၏ တယ်လ-က န််းမာဆရ်း ရက်ခ ျိန််းအတွ င််း သင်ဆရာဝန်သည် သင်အာ်း ဆဆ်းညွှ န််းစာ
ဆပ်းရန်လျိိုအပ်ဆကာင််း လျိို အပ်နျိိုင်သည်။ သင်၏ တယ်လ-က န််းမာဆရ်း ဆဆွ ်းဆနွ်းမှု ပပ်းဆို ်းပပ်းဆနာက်
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သင်ဆရာဝန်သည် သင်အာ်း စာရွက်ဖြင် ဆဆ်းညွှ န််းစာ ဆပ်းနျိို င်သည် သျိို မဟို တ် လျှပ်စစ်နည််းဖြင်
ဆဆ်းညွှ န််းစာ မျိ တတျူကျိို သင်အကကျိ က် ဆဆ်းအဆရာင််းဆျိို င်သျိို ပျိို ဆပ်းနျိို င်သည်။

ရဆ်းဝါ်း အျိ မ့်အရရာက့်ပျိိုရပ်းခခင့််း
သင်ဆဆ်းဝါ်းမ ာ်းကျိို သင်အျိမ်အဆရာက် ပျိို ဆပ်းရန် သင် ရနျိို င်သည်။ အျိ မ်အဆရာက်ပျိိုဆပ်းဖခင််းသည်
ဆကာင််းဆသာ နည််းလမ််းတစ်ခိုဖြစ်ပါသည်၊ အကယ်၍ သင် အထျိ အဆတွ မွဲ အထ်းက န်ဆန ဆနရလျှင်၊ သင်
ဖပင််းထန်သည် ဆရာဂါရရန် ပျိို မျိို ထျိ ချိိုက်လွယ်လျှင် သျိို မဟို တ် အျိ မ်၌ဆနလျိို လျှင် ဖြစ်ပါသည်။
သင် စျိ တ်ကကျိ က် ဆဆ်းအဆရာင််းဆျိို င်ကျိို အကယ်၍ သတျိို အျိ မ်အဆရာက်ပျိိုသည် ဟို တ်မဟို တ်် နှ င် သတျိို တွ င်
ဆဆ်းဝါ်း ဆျိို င်၌အသင် ရှျိသည် ဟို တ်မဟိုတ် သျိ ရှျိရန် ြို န််းဆခေါ်ပါ သျိို မဟို တ် သတျိို ၏ ဝက်ဘ်ဆျိိုက်တွင်
စစ်ဆဆ်းပါ။ သင်သည် အွ န်လျိိုင််းမှတစ်ဆင် သျိို မဟို တ် ြိုန််းဆပေါ်မှဆန၍ ဆဆ်းကျိို မှာနျိို င်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်တွင် စာရွက်ဖြင် ဆဆ်းညွှ န််းစာရှျိလျှင် စာတျိို က်ဖြင် ဆဆ်းအဆရာင််းဆျိို င်သျိို သတျိို ဆဆ်း
မပျိို ဆပ်းမ ဆဆ်းညွှ န််းစာကျိို ပျိို ရမည် သျိို မဟိုတ် တစ်စို တစ်ဆယာက်အာ်း ပျိို ချိို င််းရမည်။
အကယ်၍ သင်ဆရာဝန်သည် လျှပ်စစ်နည််းဖြင် ဆဆ်းညွှ န််းစာ မျိ တတျူကျိို ပျိို ခွဲ လျှင် ဆဆ်းအဆရာင််းဆျိို င်သည်
ဆဆ်းညွှ န််းစာပါ လျိ ပ်စာအတျိို င််း ဆဆ်းကျိို ပျိို ဆပ်းပါမည်။

စျိ တ့်ပျိိုင့််းဆျိို င့်ရာ က န့််းမာရရ်းအတွ က့် အကူ အညီ
ကျိို ရျိို နာဗျိို င််းရတ်စ်သည် ကျွနို ်ပ်တျိို ဆနထျိို င်သည် နည််းလမ််းနှ င် ကျွနို ်ပ်တျိို ခ စ်ခင်ရသမ ာ်းနှ င်
အတဆနရသည်နည််းလမ််းကျိို ဆဖပာင််းလွဲ ဆပ်းလ က်ရှျိသည်။
ကမ္ာဆရာဂါကပ်ဆဘ်းကက်းသည် လာမည်လဆပါင််းမ ာ်းစွ ာ ကျွနို ်ပ်တျိိုနှ င်အတ ရှျိဆနမည်ဖြစ်ပပ်း ကျွနို ်ပ်တျိိုသည်
ကျွနို ်ပ်တျိို၏ ရို ပ်ပျိိုင််းဆျိို င်ရာ က န််းမာဆရ်းကွဲ သျိို ကျွနို ်ပ်တျိို၏ စျိ တ်ပျိိုင််းဆျိို င်ရာ က န််းမာဆရ်းကျိို လည််း
ဂရို စျိို က်ရန် ကျွနို ်ပ်တျိို သတျိ ခပရမည်ဖြစ်ဆကကာင််း အဆရ်းကက်းပါသည်။
သင် မျိ တ်ဆဆွ မ ာ်း၊ မျိ သာ်းစို၊ နှ င် အသျိို င််းအဝျိို င််းတျိို အာ်း ြိုန််း သျိို မဟို တ် အင်တာနက်မှတစ်ဆင်
အဆက်အသွ ယ်လိုပ်ရင််းဆနပါ။
အကယ်၍ သင် စျိ တ်ဆသာကဆရာက်ဆနလျှင်၊ ဝမ််းနည််းဆနလျှင်၊ ဆမာပန််း၊ စျိ တ်လှုပ်ရှာ်း သျိို မဟို တ်
စျိ တ်ဆျိို်းဆနလျှင် ၎င််းမှာ ဖြစ်တတ်ဆကကာင််း သျိ ရှျိထာ်းပပ်း အကအညဆတာင််းရန် မဆကကာက်ပါနှ င်။
COVID-19 နှ င့်ပတ့်သက့်သည့် အခ က့်အလက့် အပျိို မ ာ်း
တရာ်းဝင် သတင််းရရာဇာစ်ဖမစ်မ ာ်းမှတစ်ဆင် သတင််းသျိ ရှျိဆနရန် အဆရ်းကက်းပါသည်။ ဝက်ဘ်ဆျိိုက်
australia.gov.au တင င်ကကည်ပါ၊ အမ ျိ ်းသာ်း ကျိို ရျိို နာဗျိို င််းရတ်စ် အကအည ြို န််းလျိို င််း 1800 020 080 ကျိို
ဆက်ပါ သျိို မဟိုတ် ဘာသာဖပန် နှ င် စကာ်းဖပန် ဌာန ြို န််း 131 450 ကျိို ဆက်ပါ။
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