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ဘံၣ်ၢ်တ ၢ်ဃးန ၢ်အုၤလ ပးလလ အဘံၣ်ၢ်တ ၢ်ထးထံၣ်ၢ်အုၤခဖ - WHO; US လ ၢ်ခ ံၣ်ၢ်သးလ တ ၢ်ဖံၣ်ၢ် ဂ ၢ်ဒးတ ၢ်ဒသဒ တ ၢ်ဆါ (US Centers for Disease Control and Prevention) ဒး
အမဲရကုၤအခဲဒမံၣ်ၢ်လ တ ၢ်တဖးဒးသ ံၣ်ၢ်, တ ၢ်သးဘးဒး န ၢ်ခဂ ၢ်တတဆ တ ၢ်ဆါပညါ (American Academy of Allergy, Asthma and Immunology) အအံၣ်ၢ်နံၣ်ၢ်လုၤ. *ကလုၤက ုၤ
အတ ၢ်တဖးဒးသံၣ်ၢ်အတ ၢ်ဆါတဖံၣ်ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်ရံၣ်ၢ်နဲးထးစၢ်တ ၢ်တဖးဒးသံၣ်ၢ် (hay fever), ဒးတ ၢ်တဖးဒးသံၣ်ၢ်တ ၢ်သါဘးနံၣ်ၢ်လ .တ ၢ်ဆါအပနံၣ်ၢ်လ အဂုၤတဖံၣ်ၢ်ပ ၢ် ဃ ၢ် hay fever
လ အပ ၢ်ဃ ၢ်နါစုၤ သးဂ ၢ်ဒးတ ၢ်သးဂ ၢ်ဒးမဲ ၢ်ခ ါအထထံၣ်ၢ်တဖံၣ်ၢ်နံၣ်ၢ်လုၤ.တ ၢ်အုၤကဒံၣ်ၢ်မးလ တ ၢ်ကနုၤဖး COVID-19, တးကျ့ ဒးတ ၢ်ဘံၣ်ၢ်တမ ၢ်အတ ၢ်ဆါအပနံၣ်ၢ်တဖံၣ်ၢ်
အဘ ံၣ်ၢ်စ ုၤနံၣ်ၢ်လုၤ. နမ ၢ်အံၣ်ၢ်ဒး တ ၢ်ဘံၣ်ၢ်ကဘံၣ်ၢ်ဂ ၢ် မတမ ၢ် ကလုၤက ုၤအတ ၢ်ဆါက ၢ်ပနံၣ်ၢ်တဖံၣ်ၢ် လ အမ ၢ်တ ၢ်ဒသ
ၢ် း (တ ၢ်က ၢ်ယ ၢ်ဘဆါ, ခံၣ်ၢ်ဆါ, တ ၢ်က ၢ်ထံၣ်ၢ်, ကသါတလ သါ,
ယ ၢ်ညံၣ်ၢ်ဆါ, ကး မတမ ၢ် နါအံၣ်ၢ်ထယုၤ) အခါတဘံၣ်ၢ်လဲုၤဆတ ၢ်မုၤတဂုၤ. နကဘံၣ်ၢ်အံၣ်ၢ်လုၤဖ ံၣ်ၢ်လုၤဆအသးလ ပုၤဂုၤဒး ကဘံၣ်ၢ်တ ၢ်သမသမးက ၢ်ထအုၤလ ကသံၣ်ၢ်ကသအပုၤ
စဲံၣ်ၢ်နုၤတဖံၣ်ၢ်နံၣ်ၢ်လုၤ. ဘံၣ်ၢ်သံၣ်ၢ်သံၣ်ၢ် နကဘံၣ်ၢ်သမသမးက ၢ်နုၤလ COVID-19 အတ ၢ်မုၤက ၢ်နံၣ်ၢ်လုၤ. တုၤလုၤလ ကသံၣ်ၢ်ကသအပုၤစဲံၣ်ၢ်နုၤတဲနုၤလ နကုၤဆ
တ ၢ်မုၤသလတစမးန ကုၤ ကဒါဆနတ ၢ်မုၤ အလ ၢ်သလုၤ. မုၤလုၤတ ၢ် ပုၤလ နက ၢ်ထဲကဟကယ ၢ်အုၤတဖံၣ်ၢ်တ ၢ်ဒသဒ အုၤဒးပုၤဖ ဲးဝဲနံၣ်ၢ်လုၤ. ပုၤလ အံၣ်ၢ် ဒး တ ၢ်ကသါက ုၤတ ၢ်တဘံၣ်ၢ်
လ ၢ်သံၣ်ၢ်တ ၢ်ဆါ က ၢ်ပနံၣ်ၢ်တဖံၣ်ၢ် ဒၢ်သးဒး (hay fever) ဒးတ ၢ်တဖးဒး သံၣ်ၢ်တ ၢ်သါဘး ကဘံၣ်ၢ်အ ံၣ်ၢ်လ ဟံၣ်ၢ်ဒးမုၤန ၢ် COVID-19
တခဆ ကသံၣ်ၢ်ကသလ အအညန ၢ်တဖံၣ်ၢ်ဘံၣ်ၢ်နံၣ်ၢ်လုၤ.

လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ုၤဆညါလ အဘံၣ်ၢ်ဃးဒး ခီၣ်ၢ်ရနီၣ်ၢ်ဘရ
ဲ ိးစၢ် (COVID-19) နံၣ်ၢ်လဲုၤဘံၣ်ၢ် ဆ health.gov.au လဲုၤအံၣ်ၢ်သကး ဘံၣ်ၢ်
www.health.gov.au/resources/translated မတ မ ၢ်လ တ ၢ်က းထဒး တ ၢ်ကတုၤ က းထအတ ၢ်မုၤစ ုၤအတ ၢ် ဖးတ ၢ်မုၤတ ဖံၣ်ၢ် လ တ ၢ်ကး၀ဲဒံၣ်ၢ် 131 450 နံၣ်ၢ်တက ၢ် .
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