သက်ကကြီးစ ောင်စ ောက်စ ြီး စေဟောစေထို င်သူမ ောြီးတွင် ကူ ြီး က်ပ နမှုကို
တောြီးဆြီး ေ်အတွ က် အဆင်ဆင်လိုပ် မည် အခ က်စ ခောက်ခ က်

သင်ကို ယ်တို င်၊ သငို့ ် နေထို င်သူအန ေါင််းအန ော်မ ော်း နှ ငို့ ် သငို့ ်အော်း န ောငို့ ်န ှ ောက်န ်းနေသူ အော်းလို ်းတို ို့အော်း
န ်းကင််းနေနအောင် ကူ ညီ န ်းသညို့်အတွ က် သငို့ ်အော်း နက ်းဇူ ်းတင် ေါသည်။ ယခိုအခေါ ၎င််းမှ ော အခက်အခဲ ှ နေပ ီ ်း
ကျွန်ို ်တို ို့အော်းလို ်းအတွ က် အဓက ကို က်ညှန ်းရမညို့်က စ ဖ

်န ကောင််း ကျွန်ို ်တို ို့ ေော်းလည် ေါသည်။

သင်၏ န ်းကင််းလို ခခနရ်းနှ ငို့ ် က ေ််းမောနကောင််းမွ ေ်နရ်းမှ ော ကျွန်ို ်တို ို့၏ အကကီ ်းမော်းဆို ်း ဦ်း ော်းန ်းမှု ဖ

် ေါသည်။

ကျွန်ို ်တို ို့ ခ မှ တ်ထော်းသညို့် အနရ်းယူ လို ်နဆောင်ခ က်မ ော်းမှ ော သငို့ ်အော်း န ်းကင််းလို ခခနေနအောင်ထော်းရေ် ဖ

် ေါသည်။

သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟော နေထို င်သူမ ော်းနှ ငို့ ် ဝေ်ထမ််းမ ော်းကို COVID-19 မှ ကောကွ ယ်န ်းရေ် ကျွန်ို ်တို ို့
လို ်နို င်သညို့်အရောတို င််းကို ကျွန်ို ်တို ို့ ဆက်လက်လို ်ရေ် အနရ်းကကီ ်း ေါသည်။
အကယ်၍ သငို့ ်တွင် ို ်းရမ် ရော တ ်ခိုခို ှ လျှင် သို ို့မဟို တ် သင် သတင််းအခ က်အလက် ို မို လို အ ်လျှင် နက ်းဇူ ်းခ ၍
မသော်း ို ဝင်မ ော်း၊ န ောငို့ ်န ှ ောက်သူမ ော်း သို ို့မဟို တ် ဝေ်ထမ််းမ ော်းနှ ငို့ ် နဖ ောဆို ေါ။ ဤက စ မှော ကျွန်ို ်တို ို့အော်းလို ်းနှ ငို့ ်
သက်ဆို င်သညို့်က စ ဖ

် ေါသည်။

ထ ်ဆငို့ ် အ ို အခ က်အလက်မ ော်းကို health.gov.au ဝက် ်ဆို က်တွင် ရ ှ နို င် ေါသည် သို ို့မဟို တ် သင်
နို င်ငလို ်းဆို င်ရော ကို ရို ေောဗို င််းရတ် ် အကူ အညီ ို ေ််းလို င််း ို ေ််း 1800 020 080 ကို ဆက်နို င် ေါသည်။
ကူ ြီး က်ပ နမှုကို တောြီးဆြီး ေ်အတွ က် အဆင်ဆင်လိုပ် မည် အခ က် စ ခောက်ခ က်
အကယ်၍ သင် စေထို င်မစကောင်ြီး ြ ်လျှင် သင် က ေ်ြီးမောစ ြီး စ ောင်စ ောက်မှု လို ပ်သောြီးကို အသစပြီးပါ

1.

နေထို င်မနကောင််းမှု ၏ မည်သညို့် နရောေေါလကခ ဏောကို မဆို မည်မျှ အန ောို့ ော်း ဖ
န ောငို့ ်န ှ ောက်မှု လို ်သော်းကို သင် နဖ ောဖ ရမည်။ သူ တို ို့သည်
ဖ

်နို င်သလို

ကဲို့ သို ို့ဖ

•
•
•
•
•
•

်သညို့်တို င် သငို့ ် က ေ််းမောနရ်း

်မှု လို ်န ်းနို င်ပ ီ ်း သငို့ ်အော်း COVID-19 အတွ က်

်နဆ်းန ်းနို င် ေါသည်။ COVID-19 နရောေေါလကခ ဏောမ ော်းမှ ော နှ ော ီ ်းအနအ်းမဖခင််း သို ို့မဟို တ် တို ်နကွ ်း

်နို င်ပ ီ ်း ၎င််းတို ို့မှော နအောက် ေါတို ို့ ဖ

်နို င်သည်-

ကို ယ် ူ အ ော်းတက်ဖခင််း
နခ ောင််းဆို ်းဖခင််း
အသက်ရှူ ကျပ်ဖခင််း
လည်နခ ောင််းေောဖခင််း
နခေါင််းကို က်ဖခင််း
အေ ို့ခမရဖခင််း
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•
•
•
•
•
•
•

အရသောခမရဖခင််း
နှ ောရည်ယို ဖခင််း
ကကက်သော်းေောဖခင််း
အဆ ်ေောဖခင််း
ဝမ််းနလ ောဖခင််း
နအောို့အေ်ခ င်

ွ ယ်ဖ

်ဖခင််း/နအောို့အေ်ဖခင််း

ခတွ င််း က်ဖခင််း

COVID-19

်နဆ်းမှု ကို သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟောမ ော်း၏ နေထို င်သူ အော်းလို ်းအတွ က် ရ ှ နို င် ေါသည်။

သင် လက်မ ောြီးကို ပို မေ် စဆြီးစ ကောပါ

2.

သင်သည် သငို့ ်လက်မ ော်းကို အနသအခ ော နဆ်းန ကောရေ် လို အ ်သည်။ သင်သည် အဖခော်း နေထို င်သူမ ော်း၊
ဧညို့်သည်မ ော်း သို ို့မဟို တ် လို ်သော်းမ ော်း တ ်ဦ်းဦ်းနှ ငို့ ် မထနတွ ို့မီ နှငို့ ် ထနတွ ို့ပ ီ ်းနေောက် အပမဲ တမ််း လက်မ ော်းကို
နဆ်းသငို့ ်သည်။ သင် သငို့ ်လက်မ ော်းကို ဆ ်ဖ ောနှ ငို့ ်နရဖ ငို့ ် အေည််းဆို ်း ကက ေ်ို့ ၂၀ ကောနအောင် နဆ်းန ကောသငို့ ်သည်။
အကယ်၍ သငို့ ်လက်မ ော်းမှ ော ဖမင်သောနလောက်နအောင် ည ်ညမ််းမနေလျှင် သင် အရက် ကို အနဖခခထို တ်လို ်ထော်းသညို့် လက် ို ်းသတ်သေို့် င်နဆ်းရည်ကို သို ်းနို င်သည်။
သင်ကို ယ်တို င်နင် ဧည်သည်မ ောြီးအောြီး စ ောင်စ ောက် ခင်ြီး

3.

COVID-19 ကူ ်း က် န
ို့ ှ ို့မှု အန တရောယ်ကို နလျှောို့ခ န ရေ်အတွ က် ကျွန်ို ်တို ို့ သငို့ ်အော်း အ ကခ သည်မှော-

•
•

သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်းကို အကယ်၍ သူ တို ို့ နေထို င်မနကောင််းလျှင် လောနရောက်မလည်ရေ် နဖ ော ေါ

•
•

တ ်ကကမ်လျှင် ဧညို့်သည် နှ ်နယောက်သော နတွ ို့ ေါ

•
•
•

သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်းကို သူ တို ို့၏ လက်မ ော်းအော်း နဆ်းန ကောရေ် သတန ်းပ ီ ်း သူ တို ို့ လက်နဆ်းနို င်သညို့်
တ ်နေရောရောကို သူ တို ို့အော်း ညွှ ေ်ဖ န ်း ေါ
သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်းကို သငို့ ်အခေ််း၊ အဖ င် က်နေရော၊ သို ို့မဟို တ် သငို့ ်နေဟောမှ
သတ်မှတ်န ်းထော်းသညို့်နေရောတွ င် နတွ ို့ ေါ
သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်းကို အမ ော်းသို ်းနေရောမ ော်းတွ င် နတွ ို့ဖခင််းကို န ှ ောင် ကဥ် ေါ
လူ ခ င််း ခ ်ခွောခွ ောနေဖခင််းကို အပမဲ က ငို့ ်သို ်း ေါ (ဤက စ ခက်ခဲန ကောင််း ကျွန်ို ်တို ို့ သ ေါသည် - အထူ ်းသဖ ငို့ ်
နဖမ်းကနလ်းမ ော်းနှ ငို့ ်ဆို လျှင် ခက်ခဲသည်)
သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်းမှ ော လွ ေ်ခဲို့သညို့် 14 ရက်အတွ င််း COVID-19 ှ သူ တ ် ို တ ်နယောက်နှငို့ ် ေီ်းေီ်းက ်က ်
အထအနတွ ို့ မ ှ ခဲို့ န ကောင််း
် ေါ။
သင် စေဟောတွ င် လို က်ေောက င်သို ြီး မည် ဧည်သည်မ ောြီးအတွ က်

4.

ည်ြီးမ ဥ်ြီးမ ောြီးကို သင် သပါသလောြီး။

သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟောမ ော်းသည် ဖ ည်ေယ်နှငို့ ် အို ်ခ ျု ်ခေယ်နဖမ ညွှ ေ် ကော်းခ က်မ ော်းကို လို က်ေောရေ်
လို အ ်သည်။ သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟော တ ်ခို ီ တွင် ဗို င််းရတ် ် ကူ ်း က် ို့နှို့မှုကို တော်းဆီ ်းန ရေ်
ည််းမ ဥ််းမ ော်း ှ သည်။ ဤ ည််းမ ဥ််းမ ော်းကို သင်နှင် သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်း သ ှ ရေ် နသခ ောန

ေါ။ အကယ်၍ သငို့ ်

နေသတွ င် COVID-19 နရောေေါ ှ သူ မ ော်း ှ လောလျှင် ည််းမ ဥ််းမ ော်းကို နဖ ောင််းလဲ နကောင််း နဖ ောင််းလဲ နို င်သည်။
သငို့ ် သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟောသို ို့ ဝင်နရောက်ဖခင််း မခ မီ သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်း လို ်ရေ်လို အ ်မည်မှော-

•

2

သူ တို ို့၏ COVID-19 အန တရောယ်ကို ဝေ်ထမ််းမ ော်းက

်န ရေ်အတွ က် နမ်းခွ ေ််းမ ော်းကို နဖ ဆို ေါ
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•
•

သူ တို ို့တွင် 2020 ခိုနှ ် တို ်နကွ ်းနရောေေါ ကောကွ ယ်နဆ်း ထို ်းထော်းပ ီ ်းန ကောင််း ဖ သ ေါ
ဧညို့်သည်မ ော်းအတွ က် ည််းမ ဥ််းမ ော်းကို လို က်ေောရေ် သန ောတူ ညီ ခ က်န ်း ေါ

သငို့ ် ဧညို့်သည်မ ော်းအော်း သူ တို ို့ မှ ေ်မှေ်ကေ်ကေ် နဖ ကော်းန ်းရေ် နဖ ော ေါ သို ို့မှသော သူ တို ို့အနေဖ ငို့ ် COVID-19
ဗို င််းရတ် ်ကို မနတော်တဆ ကူ ်း က် ို့နှို့န ်းမည် မဟို တ် ေါ။
5.

သင် ခ ်ခင် သူ မ ောြီးနင် အကယ်၍ သူ တို မလောစ ောက်နို င်လျှင် မည်သို အဆက်အသွ ယ် ထောြီး မည်ကို
သင် သ ပါသလောြီး။

သငို့ ် သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟောအနေဖ ငို့ ် သငို့ ်ထလောလည်မညို့် လူ မ ော်းကို နေောက်ထ ် ကေို့်သတ်ရေ်
လို အ ်မညို့် အခ ေ်နရောက် ှ လောနကောင််း န ှ ောက် ှ လောနို င်သည်။ ဥ မော၊ အကယ်၍ သငို့ ် နေဟောတွ င် သို ို့မဟို တ်
နေသတွ င််းေယ်နဖမတွ င် နရောေေါကူ်း က် ို့နှို့မှု ှ ခဲို့ လျှင်ဖ

်သည်။

ကျွန်ို ်တို ို့အနေဖ ငို့ ် သင် အဆက်အသွ ယ်လို ်ထော်းနို င်န ရေ်အတွ က် နသခ ောန ရေ် သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း
နေဟောမ ော်းနှ ငို့ ် နဆွ မ ျု်းမ ော်း အတူ တကွ လို ်ကို င်န ်းရေ် တို က်တွေ််း ေါသည်။ အကယ်၍ သငို့ ် ခ ်ခင်ရသူ မ ော်း
သငို့ ်အော်း မ က်နှောခ င််း-ဆို င် လောနတွ ို့နို င်သညို့်တို င် သငို့ ်အနေဖ ငို့ ် အဆက်အသွ ယ် ှ ထော်းန နို င်သညို့် ေည််းလမ််း
အမ ော်းအဖ ော်း ှ ေါသည်။
ဗွီ ေီယို ို ေ််းနခေါ်မှု မ ော်းကို အသို ်းခ ဖခင််းအော်းဖ ငို့ ် အဆက်အသွ ယ် ှ ထော်း ို ကို ဖ သရေ် သငို့ ် မသော်း ို ဝင်မ ော်း သို ို့မဟို တ်
နေဟော ဝေ်ထမ််းမ ော်းအော်း နမ်း ေါ။ သင် အင်တောေက်ကို မည်သို ို့မည် ို နှ ငို့ ် မည်သညို့်နေရောတွ င် ဆက်သွယ်နို င်န ကောင််း
သူ တို ို့ကို သငို့ ်အော်း ဖ သခို င််း ေါ။
6.

COVID-19 အစ ြီးစပေါ် အစ ခအစေ အစတောအတွ င်ြီး သင် မသောြီး ို နင်အတူ ယောယ စေထို င် ေ်
စတောင်ြီးဆို နို င်စ ကောင်ြီး သင် သ ပါသလောြီး။

သငို့ ်အော်း န ောငို့ ်န ှ ောက်န ်းနို င်သညို့် မသော်း ို နှ ငို့ ်အတူ

တ်ခ လက်ခ န ်းကင််း ွ ော နေနို င်န ကောင််း သင်

ယို ကည်လျှင် သင် အနရ်းန ေါ်ခွ ငို့် ယူ နို င် ေါသည်။ လက် ှ ကမော္ ို့ အနှ ို့နရောေေါကူ်း က် ို့နှို့မှုမှော အနရ်းန ေါ်
အနဖခအနေတ ်ရ ် ဖ

် ေါသည်။ အနရ်းန ေါ်ခွ ငို့်ကို ၂၀၂၁ ခိုနှ ် ဇွ ေ်လ ၃၀ ရက်နေို့အထတို င် ရ ှ နို င် ေါသည်။

သငို့ ် သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟောမှ သင် ခွ ငို့်အလို ှ လျှင် သင်၏ သက်ကကီ ်းန ောငို့ ်န ှ ောက်နရ်း နေဟောနှ ငို့ ်
ကော်းနဖ ောဆို ေါ။
ကျွန်ိုပ်တို သင် အကူ အညကို လို အပ်သည်
COVIDSafe app ကို လို ်းဝ မမသန ောအနလ ောက်လို ်ရေ်ဖ

်သည်။ အက် ် app ကို နေေါင််းလို ေ်ဆွဲဖခင််းဖ ငို့ ်

သင်သည် သငို့ ် မသော်း ို ၊ မတ်နဆွ မ ော်းနှ ငို့ ် အသို င််းအဝို င််းကို ကောကွ ယ်န ်းန ရေ် သင် လို ်နို င်သညို့်
တ ် ို တ ်ခိုဖ

် ေါသည်။ သင် အဖခော်းသူ မ ော်း၏ အသက်မ ော်းကို ကယ်တင်န ်းန နို င်သည်။ သ န တ်းလ ေ််းလူ မ ော်း

ို မို ၍ COVIDSafe app ကို ဆက်သွယ်နလ ကျွန်ို ်တို ို့အနေဖ ငို့ ်ဗို င််းရတ် ်ကို

ို မို ၍ ှ ောနို င်နလ ဖ

် ေါသည်။

အော်းလို ်းနသော သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း၊ ို့ ို ်းရင််းဖမ ်မ ော်းနှ ငို့ ် လမ််းညွှ ေ်တို ို့ကို www.health.gov.au တွ င် ကညို့် ေါ။
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