ညီန ုၢ်တ ုၢ်သံက ုၢ်ဘ ုၢ်ဃးဒီး COVID-19
အကသံ ုၢ်ဆး ဒီသဒ တဖ ုၢ်
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤတခါအျိၤအမ ၢ်အတီ၀ဲဒ ၢ်တျိၤလီျိၤလ ၁၃ သီ အီီးကထဘ ၢ် ၂၀၂၁ န ၢ်လီျိၤ.

ဘ ုၢ်မနုၤအဃိယကက းဆး၀ဒ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ န ုၢ်လ ုၢ်.
COVID-19 ကဲထီ ၢ် တ ၢ်ဆီးတ ၢ်ဆါလ အဒ ၢ်အမ ၢ်တခါသလီျိၤ. လီျိၤဆီဒ ၢ်တ ၢ်ကဲတ ၢ်လီျိၤပ ျိၤလ ပျိၤလ အဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထီးသညီညီတဖ ၢ်လ
အအ ၢ်လ ပပျိၤတ၀ ပျိၤတဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်မျိၤန ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ အျိၤမ ၢ်က ဲအဂျိၤကတ ၢ်တဘလ တ ၢ်ကဒီသဒ လီျိၤနသီးဒီီးနပျိၤတ၀ လ
အကဆီးဆါထီ ၢ်ဒ ၢ်ဒ ၢ်ကလဲ ၢ်ဒီးီ ကသဘ ၢ်အသီးလ COVID-19 အဃန ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်အ ၢ်သီးလ အဆတဖ ၢ်ဒီးနဲ ၢ်ဖ ါ၀ဲဒ ၢ်လ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ အျိၤမျိၤစ ျိၤမျိၤစျိၤလီျိၤတ ၢ်ဆါအဃ ၢ်အတ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီး န ၢ်လီျိၤ.
ခီဖ တ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ သီးအဃ, ပမျိၤကဘ လီျိၤတ ၢ်ဆါအဃ ၢ်အတ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီးအျိၤသလီျိၤ.
COVID-19 ဆီတလဲတ ၢ်လပတ ၢ်အ ၢ်မအ ၢ်ဂဲျိၤအက ျိၤအက ၢ်န ၢ်လီျိၤ. ဖဲပျိၤအါဒအါဂျိၤမ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ အသီးအခါ, COVID-19 အတ ၢ်ရျိၤလီျိၤ
အသီးအတ ၢ်ကဲထီ ၢ်ကစျိၤလီျိၤ၀ဲဒ ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ မုၤတ ုၢ်ဒုၢ်လ ုၢ်.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ မျိၤတ ၢ်ဒၢ်သီးဒ ၢ်ဒီးီ ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါလ အဂျိၤတဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၢ် သ ၢ်လပျိၤတဂျိၤအ
နီ ၢ်ခလ အကက ၢ်နီ ၢ်ဒီးီ ဒီးထီဒါတ ၢ်ဆါအဃ ၢ်လ အဒီးကဲထီ ၢ်တ ၢ်ဆီးတ ၢ်ဆါလီျိၤ. ကသ ၢ်ဆဲီးအျိၤတဟ ၢ်နျိၤဒီီးတ ၢ်ဆီးတ ၢ်ဆါဘ ၢ်. COVID-19
အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါမျိၤစ ျိၤ နီ ၢ်ခဒၢ်သီးအကက ၢ်နီ ၢ်ဒီီးဒီးထီဒါဘဲရ ီးစၢ်လ အဒီးကဲထီ ၢ် COVID-19 န ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ န ုၢ်အပုၤဖ းဧါ.
တ ၢ်ကစါယါဘ ါအပီီးအလီတဖ ၢ်အတ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲျိၤပ ဆ (Therapeutic Goods Administration (TGA)) န ၢ်မ ၢ်၀ဲဒ ၢ်ပျိၤစဲအ ၢ်ဖတ
ဖ ၢ်ဒီးီ ကသ ၢ်ကသီအပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ တဖ ၢ်လ အပ ၢ်လီျိၤတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီတ ၢ်ဘ ဒီီးဟ ၢ်၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ပ ဲ လ ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ,ကသ ၢ်ကသီဒီးီ ကသ ၢ်
ကသီအပီီးအလီလ တ ၢ်သအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤခဲလ ၢ်အဂီ ၢ်လီျိၤ. TGA သမသမီး၀ဲဒ ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ခဲလ ၢ်
အက ၢ်အစီ,အတ ၢ်ပျိၤဖ ဲီးဒီီးအတ ၢ်တျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤအဂီ ၢ်တ ခ ီးအဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲလ တ ၢ်ကသအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤန ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အျိၤမ ၢ်
က ျိၤက ၢ်တခါဃီလ ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ခဲ လ ၢ်ဘ ၢ်မျိၤခီဖ ၀ဲဒ ၢ်လ အီီးစတတလယါအပျိၤန ၢ်လီျိၤ.
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ကသ ၢ်ကသီအပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ လ အအ ၢ်လ TGA မျိၤတ ၢ်သမသမီး၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ခဲလ ၢ်လ တ ၢ်ကမျိၤလီျိၤတ ၢ် ကသ ၢ်အတ ၢ် ပျိၤဖ ဲီးဆ
ညါန ၢ်လီျိၤ. ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်အီျိၤဒီီးတ ၢ်ပ ဲထဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကသအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤ ထဲဒ ၢ်ဖဲတ ၢ်သမသမီးအီျိၤဒီီးဟ ၢ်အီျိၤဒီီး
တ ၢ်ပ ဲဒီးီ နဲ ၢ်ဖ ါ၀ဲဒ ၢ်လ အတ ၢ်န ၢ်ဘ ီးန ၢ်ဖ ၢ်အျိၤအ ၢ်အါန ၢ်အတ ၢ်လီျိၤပ ျိၤတဖ ၢ် အခါန ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ တ ုၢ်ထးထီ ုၢ်အုၤီ ခ ျ့က ုၢ်ဆးိ ဧါ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ န ၢ်တ ၢ်မျိၤအ ၢ်ထီ ၢ်အီျိၤလ အကပျိၤဖ ဲီးဒီီးတျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. အကအ ၢ်ဖ ါဒၢ်အဘ ၢ်တ ၢ်ထီး ထီ ၢ်
အီျိၤခ ျ့သဒီး,သန ၢ်ကပျိၤဃသ ၢ်ညါမျိၤလတ ၢ်တဖ ၢ်လ အအ ၢ်လ ဟီ ၢ်ခ ၢ်တ ၢ်လီ ၢ် ၀ီး၀ီးမျိၤတ ၢ်လတ ၢ်ဆ ၢ်ဆ ၢ်ကလဲ ၢ်လ တ ၢ်ကဒီးကဲထီ ၢ်
COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ စီးထီ ၢ်လ တ ၢ်ဆါသတတ ၢ်ကဲထီ ၢ်သီသီအခါလျိၤလျိၤလီျိၤ. တ ၢ်က ျိၤတမျိၤဃီလ တ ၢ်ထီးထီ ၢ်က သ ၢ်ဒသ
ီ ဒ
လ အဂျိၤန ၢ် ဘ ၢ်တ ၢ်လျိၤပ ၢ်မျိၤထဲအီျိၤလီျိၤ,တ ၢ်တလဲျိၤကပ ၢ်က ၢ်အပတီ ၢ်နီတခါဘ ၢ်.
COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အပျိၤဖ ဲီးဒီီးတျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဒီးကဲထီ ၢ်အီျိၤခ ျ့ခ ျ့ မ ၢ်လ •

က ၢ်စတ ၢ်မျိၤစ ျိၤလ အဒ ၢ်အအါတခါတ ၢ်ဘ လီျိၤအီျိၤလ တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါမျိၤလဒီီးတ ၢ်ထီးထီ ၢ်ရျိၤလီျိၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ

•

စဲီးဖီကဟ ၢ်လ အသီအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်န ၢ်မျိၤစ ျိၤမျိၤခ ျ့ထီ ၢ်တ ၢ်ဒီးအ ၢ်ထီ ၢ်အျိၤန ၢ်လျိၤီ

•

ပျိၤဃသ ၢ်ညါမျိၤလတ ၢ်ဖတဖ ၢ်,စဲအ ၢ်ဖဒီီးပျိၤထီးထီ ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်လ အအ ၢ်လ ဟီ ၢ်ခ ၢ်တ ၢ်လီ ၢ်၀ီး၀ီးန ၢ်မျိၤသကီးတ ၢ်တပျိၤဃီလီျိၤ

•

တ ၢ်မျိၤအပတီ ၢ်လ အမ ၢ်ကသ ၢ်ကသီအတ ၢ်မျိၤက ၢ်ဒီီးတ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲအက ျိၤအက ၢ်တနီျိၤန ၢ်ကဲထီ ၢ်အသီးလ တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်
တခါဃီ,လ တပ တီ ၢ်၀ျိၤဖီးတပတီ ၢ်အလီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အျိၤဟ ၢ်ပျိၤဒီီးခဲီးယ ၢ်လ တ ၢ်ကမျိၤန ၢ်ဘ ၢ်ကသ ၢ် လ အ ဆအခ ျ့ န ၢ်လီျိၤ.

တ ၢ်အျိၤဟ ၢ်ပျိၤဒီီးတ ၢ်မျိၤန ၢ်သတ ၢ်အခဲီးအယ ၢ်လ ကသ ၢ်ဒီသဒ အဂီ ၢ်တသဖဲအသန ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ ပုၤဒုၢ်လ ုၢ်.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါသ ၢ်လ၀ဲဒ ၢ်နမ ၢ်ပ ၢ်လ အကက ၢ်နီ ၢ်ဒီးီ ဒီးထီဒါ၀ဲဒ ၢ် ဘဲရ ီးစၢ်လ အဒီးကဲထီ ၢ် COVID-19 အန ၢ်လီျိၤ.
ကသ ၢ်အျိၤ တအ ၢ်ဒီးီ COVID-19 ဘ ၢ်. နမျိၤန ၢ် COVID-19 ခီဖ တ ၢ်ဆဲီး၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတခါအျိၤအဃန ၢ်တသဘ ၢ်.
ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ
တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်မ ၢ်က ျိၤက ၢ်ပျိၤဖ ဲီးတဘလ တ ၢ်ကသ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ ထီဒါ၀ဲဒ ၢ်ဘဲရ ီးစၢ်လ မ ၢ်ပ ၢ်အပျိၤလ တဒီးကဲထီ ၢ်တ ၢ်ဆီးတ ၢ်ဆါဘ ၢ်
န ၢ်လီျိၤ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါလ တ ၢ်ဟ ၢ်လီျိၤတ ၢ်ပ ဲလ တ ၢ်ကသအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤနဲ ၢ်ဖ ါ၀ဲဒ ၢ်လ အမ ၢ်ကသ ၢ်လ
အဂျိၤဒ ၢ်မီးလ အကဒီသဒ ထီဒါ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ဆီးတ ၢ်ဆါအဒ ၢ်အမ ၢ်,တ ၢ်ဘ ၢ်လဲျိၤထီ ၢ်တ ၢ်ဆါဟ ၢ်ဒီးီ တ ၢ်သတ ၢ်ပ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
နကတျိၤတ ၢ်ဒီီးနကသ ၢ်သရ ၢ်ဘ ၢ်ဃီး COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါန ၢ်သ၀ဲဒ ၢ်ဒီးီ ဘ ၢ်မနျိၤအဃကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအျိၤ
မ ၢ်တ ၢ်အကါဒ ၢ်လ တ ၢ်ကပ ၢ်ပျိၤတ၀ ပျိၤပျိၤဖ ဲီးဖ ဲီးဒီီးဆ ၢ်ဆ ၢ်ခ ျ့ခ ျ့လဲ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

ကသံ ုၢ်အတ ုၢ်မုၤဘ ုၢ်ဒဘ
ိ
ထ
ုၢ် းံ လ ကအိ ုၢ်ထ ီ ုၢ်လ COVID-19
အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါလ ယကလိ ုၢ်က ုၢ်လ ုၢ်ပ ုၢ်အုၤီ မ ုၢ်မနုၤလ ုၢ်.
ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါခဲလ ၢ်န ၢ်အ ၢ်ဒီးီ ကသ ၢ်အတ ၢ်ဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထီးတနီျိၤလီျိၤ. တ ၢ်ဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထီးသ ၢ်တဖ ၢ်အျိၤညီန ၢ်မ ၢ်ဒ ၢ်စ ၢ်စ ၢ်ဖဒီီးယ ၢ်ဒ ၢ်
ထဲစျိၤက ၢ်သီန ၢ်လီျိၤ.
ကသ ၢ်အတ ၢ်မျိၤဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထီးလ အကဲထီ ၢ်သပ ၢ်ဃ ၢ်•

တ ၢ်ဆဲီးကသ ၢ်၀ျိၤအလီ ၢ်ခစဒ ၢ်ဆါ

•

တ ၢ်လျိၤက ၢ်
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•

ည ၢ်ယ ၢ်ဆါ

•

ခ ၢ်သ ၢ်ဃဆါ.

ဖဲနမ ၢ်အ ၢ်ဒီးီ တ ၢ်သက ၢ်တမျိၤလ ၢ်လ ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်ယ ၢ်တခါခါဖဲဆဲီး၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါ၀ျိၤအလီ ၢ်ခအခါ,ဆဲီးက ီးဘ ၢ်နကသ ၢ်ဆဲီးဒီ
သဒ တ ၢ်ဆါအတ ၢ်ဆါဟ ၢ်ဖမတမ ၢ်ကသ ၢ်သရ ၢ်တက ၢ်.
Vaxzevria (AstraZeneca) အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါဒီီးတ ၢ်ဆါလ တညီန ၢ်ကဲထီ ၢ်အသီးအဘ ၢ်စ ျိၤန ၢ်အတ ၢ်ဘ ၢ်ထဲလ ၢ်အသီး
အ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အျိၤပ ၢ်ဃ ၢ်သ ၢ်က ၢ်လ ၢ်ထီ ၢ်အသီးဒီီးသ ၢ်အဖ

ၢ်အပတီ ၢ်စျိၤလီျိၤန ၢ်လီျိၤ. ဖီးအါထီ ၢ်ဘ ၢ်ဃီးတ ၢ်ဂ ၢ်တခါအျိၤဖဲ-

https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ုၢ်မုၤစုၤလီုၤတ ုၢ်ဆါအဃ ုၢ်အတ ုၢ်ရုၤလီုၤအသးဧါ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အျိၤတျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤဒ ၢ်ဒ ၢ်လ အတ ၢ်မျိၤစ ျိၤဒီသဒ နျိၤလ နကဆီးဆါဒီ ၢ်ဒ ၢ်,လဲျိၤဘ ၢ်ဆတ ၢ်ဆါဟ ၢ်မတမ ၢ်
ဘ ၢ်လ COVID-19 အဃန ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အ ၢ်သီးလ အဆတဖ ၢ်ဒီးနဲ ၢ်ဖ ါ၀ဲဒ ၢ်လ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ အျိၤမျိၤစ ျိၤမျိၤစျိၤလီျိၤ
တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်အတ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီး န ၢ်လီျိၤ. ခီဖ တ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ သီးအဃ, ပမျိၤကဘ လီျိၤတ ၢ်ဆါအဃ ၢ်အတ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီးအျိၤသလီျိၤ.
ကသ ၢ်ကသီအတ ၢ်အ ၢ်သီးတဖ ၢ်တဲ၀ဲဒ ၢ်လ ဖဲပျိၤတဂျိၤလ အဆီးဆါထီ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ COVID-19 ဖဲအဆဲီးဒီသဒ အသီး၀ျိၤအလီ ၢ်ခန ၢ်,
အတ ၢ်အ ၢ်သီးစျိၤ၀ဲဒ ၢ်လ အကမျိၤဆီးမျိၤဆါပျိၤအဂျိၤဖဲမ ၢ်ထ ၢ်သတတီျိၤဒီီးပျိၤတဂျိၤလ အတဆဲီးဒီသဒ အသီးဘ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါတဖ မ
ုၢ် ုၤဘ ုၢ်ဒဘ
ိ
ထ
ုၢ် းံ တ ုၢ်ဒ ထီ ုၢ်မတမ ုၢ်တ ုၢ်ဒးအီ ုၢ်န ုၢ်န ဧ
ုၢ် ါ.
ဖဲနမ ၢ်ဒ ,ဒီးအီ ၢ်ဖန ၢ်မတမ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲျိၤပ ၢ်လ တ ၢ်ကဒ ထီ ၢ်န ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ နကမျိၤန ၢ် Comirnaty (Pfizer) မတမ ၢ် Spikevax
(Moderna) COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်ဃသ ၢ်ညါလ ဟီ ၢ်ခ ၢ်တ ၢ်လီ ၢ်၀ီး၀ီးဒီးနဲ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ Pfizer ဒီီး Moderna အက
သ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၢ် အျိၤပျိၤဖ ဲီး၀ဲဒ ၢ်လ ပ ၢ်မ ၢ်လ အဒ ဒီီးဒီးအီ ၢ်အဖန ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီျိၤ.
ဖဲနမ ၢ်ဒီးန ၢ်ဘ ၢ် COVID-19,တ ၢ်လီျိၤပ ျိၤကအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ နျိၤဒီီးနဖလ တအ ၢ်ဖ ဲ ၢ်ထီ ၢ်ဒီးဘ ၢ်အဂီ ၢ်န ၢ်သလီျိၤ,တ ၢ်ဒၢ်သီး•

တ ၢ်လီျိၤပ ျိၤအဒ ၢ်အမ ၢ်လ နကဘ ၢ်လဲျိၤဆတ ၢ်ဆါဟ ၢ်

•

တ ၢ်အ ၢ်သီးအါထီ ၢ်တစဲီးဖလ နကအ ၢ်ဖ ဲ ၢ်နဖဆဒီီးဖသ ၢ်ကဘ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ဆါဟ ၢ်

•

တ ၢ်အ ၢ်သီးအ ၢ်အါထီ ၢ်တစဲီးလ ဖသ ၢ်သလ ဟ ဖ ပျိၤ(အ ၢ်ဖ ဲ ၢ်ဖလ အသန ၢ်လီျိၤ).

တ ၢ်မျိၤန ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်တခါလ ၢ်လ ၢ်ဖဲဒ ထီ ၢ်အခါမ ၢ်က ျိၤက ၢ်အဂျိၤကတ ၢ် တဘလ တ ၢ် ကမျိၤစျိၤလီျိၤတ ၢ်
လီျိၤပ ျိၤတဖ ၢ်အျိၤန ၢ်လျိၤီ .
ဖဲနမ ၢ်ဒီးအီ ၢ်ဖန ၢ်ဒီီးမျိၤန ၢ်၀ဲဒ ၢ် Pfizer မတမ ၢ် Moderna အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ မ ၢ်တသဘ ၢ်အခါ, နဆကမ ၢ်ထီ ၢ်လ တ ၢ်ကဆဲီး၀ဲဒ ၢ်
AstraZeneca သ၀ဲ,ဖဲတ ၢ်န ၢ် ဘ ီးန ၢ်ဖ ၢ်အျိၤကအါန ၢ်အျိၤတ ၢ်လီျိၤပ ျိၤလ အကကဲထီ ၢ်ခီဖ ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အျိၤန ၢ်လီျိၤ. နဒီးန ၢ်ဘ ၢ်ကသ ၢ်ဒီ
သဒ ဖဲလဲ ၢ်တခါလဲ ၢ် န ၢ်အတီးတ အ ၢ်ဘ ၢ်,နတလ ၢ်ပ ၢ်ကတီ ၢ်တ ၢ်ဒီးအီ ၢ်နဖဆီးအန ၢ်လ ညါဘ ၢ်.
လ တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဆညါဘ ၢ်ဃီး COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အတ ၢ်ပျိၤဖ ဲီးဖဲဒ ထီ ၢ်အခါမတမ ၢ်ဒီးအီ ၢ်န ၢ်အခါ ,ကတျိၤတ ၢ်ဒီီးနကသ ၢ်
သရ ၢ်တက ၢ်. တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျိၤဆညါတ ၢ်ထ ၢ်န ၢ်အီျိၤသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲ www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19vaccines-other-languages န ၢ်လီျိၤ.

www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
COVID-19 Vaccines: common questions - 16102021 - Karen

3

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ ဒးကထီ ုၢ်တ ုၢ်တ ုၢ်ဖိသဧါ.
စဲအ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်သီးလ အဒီးနဲ ၢ်ဖ ါ COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၢ်ဒီးကဲထီ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်ဖမတမ ၢ်ဖီသလ ပ ၢ်မ ၢ်ဒီီးပ ၢ်ခါအက ါန ၢ်တ အ ၢ်ဘ ၢ်.
မတမ ၢ်ဘ ၢ်လ ကသ ၢ်ဒီသဒ လ တ ၢ်သအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤတဖ ၢ်န ၢ်အပျိၤဖ ဲီးဒီီးအတျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤန ၢ် TGA တမ ၢ်ကဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲဘ ၢ်.
အခီပညီန ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ အမျိၤဘ ၢ်ဒပ ၢ်မ ၢ်ဒီီးပ ၢ်ခါအတ ၢ်ဖတခီ TGA တဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲဘ ၢ်. COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ TGA
ဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲတဖ ၢ်တ ၢ်မျိၤလမျိၤဒီးတဖ ၢ်တထ ၢ်န ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ အမျိၤဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထီးမ ၢ်ခါခ သ ၢ်န ၢ်ဘ ၢ်.

မ ုၢ်မတုၤမုၤန ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါသတဂုၤလ ုၢ်.
ပျိၤကီးဂျိၤဒဲီးလ အသီးအ ၢ်၁၂န ၢ်ဆအဖီခ ၢ်လ အအ ၢ်လ အီီးစတတလယါအပျိၤမျိၤန ၢ်ကလီ၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါသလီျိၤ. ဖဲနမ ၢ်
မျိၤန ၢ်နကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါလ ပဒ ၢ်အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအတ ၢ်ဆါဟ ၢ်ဖန န
ၢ် တလ ၢ်ဘ ၢ်မဲဒီးခဲရၢ်အကီးဘ ၢ်. နထ ၢ်န ၢ်ကသ ၢ်
ဒ ီးဖတဖ

ၢ်ဒီးီ မျိၤန ၢ်တ ၢ်သ ၢ်နျိၤဖီးသီလ COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ အဂီ ၢ်ခီဖ တ ၢ်သကသ ၢ်ဒီသဒ တ ၢ်ဆါ ဟ ၢ်ဖအတ ၢ်ဃတ ၢ်

https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/ န ၢ်တက ၢ်.

မ ုၢ်ဖိသ ုၢ်တဖ မ
ုၢ် ုၤန ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါသဧါ.
ဖသ ၢ်အသီးအ ၢ် ၁၂ န ၢ်ဒီးီ ဆအဖီခ ၢ်န ၢ်မျိၤန ၢ် Pfizer မတမ ၢ် Moderna COVID-19 အကသ ၢ်ဒီသဒ သလီျိၤ.
အီီးစတတလယါတ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ ကသ ၢ်ကသီအပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ တဖ ၢ်, အီီးစတတလယါတ ၢ်သတ ၢ်ဘ ၢ်လီျိၤဆီအတ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်ဖီးအကရ လ
ၢ်
တ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ ကသ ၢ်ကသီ(ATAGI),ဟ ၢ်က ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ ဖသ ၢ်အသီး၁၂ ဒီီးဆအဖီခ ၢ်တ ၢ်ကဘ ၢ်ဟ ၢ်အီျိၤဒီီး Pfizer မတမ ၢ် Moderna
အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ တဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
လ တ ၢ်ကဃသ ၢ်ညါအါထီ ၢ်တ ၢ်လ အဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ နဂီ ၢ်ဒီီးနဟ ၢ်ဖဃီဖအဂီ ၢ်န ၢ်,ကတျိၤတ ၢ်ဒီီးနကသ ၢ်သရ ၢ်တက ၢ်.

မ ုၢ်ယလိ ုၢ်ဘ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးခံဖ

ုၢ်ဧါ. လ အကမုၤတ ုၢ်အဂီ ုၢ်ကသံ ုၢ်ခံဖ

ုၢ်လ ုၢ်အုၤံ ကဘ ုၢ်မ ုၢ်

COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးတက လ ုၢ်ဃီဧါ.
မ ၢ်လီျိၤ. ကသ ၢ်ကသီအပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ လ ATAGI စီး၀ဲဒ ၢ်လ အဂျိၤကတ ၢ်န ၢ်တ ၢ်ကမျိၤန ၢ်ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ခဖ

ၢ်လ အကလ ၢ်တမျိၤဃီ န ၢ်လီျိၤ.

တ ၢ်အျိၤမ ၢ်စ ၢ်ကီီးတ ၢ်လ TGA ဟ ၢ်လီျိၤတ ၢ်ဘ အတ ၢ်ပ ဲန ၢ်လီျိၤ.
ပျိၤတဂျိၤလ အဆဲီးန ၢ်နျိၤဒီီးကသ ၢ်ဒီသဒ ကဒီးသ ၢ်ညါနျိၤဒီီးကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ လ နဒီးန ၢ်ဘ ၢ်အီျိၤအကလ ၢ်ဒီးီ ကတဲဘ ၢ်နျိၤတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်လ နတက ီး
မျိၤန ၢ်နကသ ၢ်ခဖ

ၢ်တဖ

ၢ်လ အခါဖဲလဲ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ်ယကလိ ုၢ်ဘ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒသဖ

ုၢ်တဖ

ုၢ်ဧါ.

အီီးစတတလယါတ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ သီးဒီီးကသ ၢ်အပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ , ATAGI ဟ ၢ်က ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ ပျိၤလ အသီးအ ၢ် ၁၂ န ၢ်ဒီးီ ဆအဖီ ခ ၢ်
လ အအ ၢ်ဒီးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအသနလ အစ ၢ်ဒ ၢ်ဒ ၢ်မ ၢ်မ ၢ် ကဆဲီး၀ဲဒ ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဒီသဒ သ ဖ

ၢ်တဖ

ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

ပျိၤလ အအ ၢ်ဒီးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအသနလ အစ ၢ်ဒ ၢ်ဒ ၢ်မ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်မ ၢ်ပျိၤလ အအ ၢ်ဒီီးဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအပတီ ၢ်လ အဖ ၢ်ဒ ၢ်န ၢ်ပျိၤအဂျိၤတဖ ၢ်
န ၢ်လီျိၤ. အ၀ဲသ ၢ်လ ၢ်ပျိၤကသ ၢ်သ ဖ

ၢ်တဖ

ၢ်လ အကမျိၤန ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ တမျိၤဃီဒီီးပျိၤလ အလ ၢ်ဘ ၢ်ထဲဒ ၢ်ကသ ၢ်ခဖ
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ပျိၤလ အတက ီးဘ ၢ်တျိၤထီ ၢ်ထီ ၢ်ဘီးတဖ ၢ်တက ီးမျိၤန ၢ်အကသ ၢ်သ ဖ

ၢ်တဖ

ၢ်ဖဲဆဲီးကသ ၢ် COVID-19 ခဖ

ၢ်တဖ

ၢ်၀ျိၤ၀ဲဒ ၢ်

ခလါဒီီးဃလါအဘ ၢ်စ ျိၤန ၢ်လီျိၤ.
ပျိၤလ တမ ၢ်ပျိၤအ ၢ်ဒီးီ ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအသနလ အစ ၢ်ဒ ၢ်ဒ ၢ်မ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်လ ကတီ ၢ်အျိၤတလ ၢ်ဘ ၢ်ဒီး၀ဲဒ ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ
သဖ

ၢ်တဖ

ၢ်န ၢ်ဘ ၢ်,တ ၢ်အျိၤမ ၢ်လ အ၀ဲသ ၢ်အ ၢ်ဒီးီ တ ၢ်ဒီသဒ အလ အပဲျိၤလ ကသ ၢ်ခဖ

ၢ်အအ ၢ်အဃန ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ်ယမုၤန ုၢ်ပ ုၢ်ယ COVID-19 ကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါအကသံ ုၢ်ဆးအဂီ ုၢ်တ ုၢ်သ ုၢ်နံုၤဖးသီကသလ က ဒုၢ်လ ုၢ်.
နက ၢ်ဃကသ ၢ်ဒ ီးဖတဖ

ၢ်ဒီးီ မျိၤန ၢ်တ ၢ်သ ၢ်နျိၤဖီးသီလ COVID-19 အကသ ၢ်ဒီသဒ တခါအဂီ ၢ်ခီဖ တ ၢ်သတ ၢ်ဃကသ ၢ်ဒီသဒ အကသ ၢ်ဒ ီး

ဖဲ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au
နကတျိၤတ ၢ်ဒီီးနကသ ၢ်သရ ၢ်မတမ ၢ်ပျိၤတ၀ တ ၢ်ဆါကသ ၢ်က ီးလ အပ ၢ်ဃ ၢ်ပ ၢ်ဂီ ၢ်ဘ ၢ်ဃီးတ ၢ်သ ၢ်နျိၤဖီးသီလ နကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအ
ဂီ ၢ်သစ ၢ်ကီီးလီျိၤ.

COVID-19 ကသံ ဒ
ုၢ် သ
ီ ဒ အံုၤလ အီးစကတလယါအပုၤန ုၢ်တ ုၢ်ကဘ ုၢ်ဆးအီုၤမ ုၢ်တဆးအိ ုၢ်တသဘ ဧ
ုၢ် ါ.
တမ ၢ်ဘ ၢ်,တ ၢ်ဆဲီး COVID-19 န ၢ်မ ၢ်တ ၢ်မ ၢ်သီးမျိၤကလီန ၢ်လီျိၤ. ဖဲပျိၤတဂျိၤမ ၢ်အဲ ၢ်ဒီးဃထ လ အကဆဲီး COVID-19 ကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ န ၢ်
အဃထ ဆဲီး၀ဲဒ ၢ်သလီျိၤ. ဖဲနမ ၢ်တဆဲီး COVID-19ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအခါတ ၢ်တဃနျိၤဒီီးစအီ ၢ်လီးဘ ၢ်.
တ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ သီးဒီီး COVID-19 န ၢ်မ ၢ်တ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တခါလ ပျိၤလ အဖီးမျိၤတ ၢ်လ သီးပ ၢ်တ ၢ်က ၢ်ထဲကဟကယ ၢ်အလီ ၢ်တဖ ၢ်အဂီ ၢ်လီျိၤ.
ကီ ၢ်စဲ ၢ်ဒီီးဟီ ၢ်က၀ီျိၤဒ ၢ်တနီျိၤအ ၢ်ဒီးီ အ၀ဲသ ၢ်အနီ ၢ်ကစ ၢ်တ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ သီးအတ ၢ်လ ၢ်ဘ ၢ်တဖ ၢ်စ ၢ်ကီီးလီျိၤ.တ ၢ်က ၢ်ကပ ၢ်န ၢ်တ ၢ်တဖ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်
လီျိၤဃ ၢ်အီျိၤလ ပျိၤလ အဆဲီးဒီသဒ အသီးတသတဖ ၢ်မ ၢ်လ ကသ ၢ်ကသီအတ ၢ်အ ၢ်သီးတဖ ၢ်အဃန ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ်ယဆး၀ဒ ုၢ်ကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တခါခါလ အအိ ုၢ်ဟလ ထံကီ ုၢ်အဂုၤန ုၢ်သဧါ.
ပျိၤလ အီီးစတတလယါတဖ ၢ်မျိၤန ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ ထဲဒ ၢ်လ အဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်အီျိၤဒီီးတ ၢ်ပ ဲခီဖ အီီးစတတလယါ အ TGA
တ ၢ်ကသအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤအဂီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါသ ၢ်တဖ ၢ်အျိၤကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်စ ၢ်ကီီးအီျိၤဒီီးတ ၢ်ပ ဲလ တ ၢ် က
သအီျိၤလ ထကီ ၢ်အဂျိၤန ၢ်လီျိၤ. နတတက ီးက ဲီးစ ီးပျိၤန ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ လ လီပ ၢ်ယဲျိၤအဖီခ ၢ်ဘ ၢ်,မ ၢ်လ ကသ ၢ်ဆဲီး ဒီသ
ဒ တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်အျိၤအတ ၢ်အ ၢ်သီးအါလ အတပျိၤဖ ဲီးဘ ၢ်မတမ ၢ်အယီ ၢ်အဘ ၢ်သ၀ဲဒ ၢ်အဃန ၢ်လီျိၤ.

တဘ ီဖယဆးကသံ ုၢ်ဒသ
ီ ဒ တ ုၢ်ဆါမ ုၢ်၀ံုၤအလီ ုၢ်ခံန ုၢ်,မ ုၢ်ယကလိ ုၢ်မုၤဘ ုၢ်ဒးံ တ ုၢ်ပလီ ုၢ်ပဒီလ အဂုၤဒုၢ်သးိ တ ုၢ်ကပ ုၢ်က
တီ ုၢ် COVID-19 အတ ုၢ် ဆါအတ ုၢ်ရုၤလီုၤအသးန ုၢ်ဧါ.
ဖဲနဆဲီး၀ဲဒ ၢ်နကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါ၀ျိၤအလီ ၢ်ခ,တ ၢ်အျိၤအကါဒ ၢ်ဒီး၀ဲဒ ၢ်လ နကမျိၤတ ၢ်ပျိၤဖ ဲီးအတ ၢ်ဖီးတ ၢ်မျိၤတဖ ၢ်ဆညါလ တ ၢ်ကပ ၢ်
ကတီ ၢ် COVID-19 အတ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီးဆညါန ၢ်လီျိၤ.
အ ၢ်ဆီးဘ ၢ်တ ၢ်ဒ ၢ်စ ျိၤအယျိၤ 1.5 မထ ဒ
ၢ် ီီးပျိၤအဂျိၤ,သကဆီနစတဖ ၢ်ခဲအျိၤခဲအျိၤဒီီးဆီးပ ၢ်ဒီးီ ထ,အ ၢ်ဘ ၢ်လ ဟ ၢ်ဖဲနဆီးဆါအခါ,မျိၤက ၢ်
သီးလ COVID-19 အဂီ ၢ်ဒီီးဖ ီ ၢ်ဘ ၢ်န ီ ၢ်က ၢ်ဘ မဲ ၢ်တခါဖဲအလီ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်န ၢ်တက ၢ်.

ပုၤလ အမုၤန ုၢ်တ ုၢ်ဘ ုၢ် COVID-19 တဖ ုၢ်လိ ုၢ်ဆး၀ဒ ုၢ်ကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါဒံးဧါ.
ပျိၤလ အအ ၢ်ဒီးီ COVID-19 ဒီီးမ ၢ်ဘ ါကျိၤအခါဒ ၢ်လဲ ၢ်န ၢ်တက ီးဆဲီးဒီသဒ အသီးန ၢ်လီျိၤ.မ ၢ်လ ဘဲရ ီးစၢ်လ အဒီးကဲထီ ၢ် COVID-19 န ၢ်မ ၢ်
ဘဲရ ီးစၢ်အသီဒီီး ပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ တဖ ၢ်တသ ၢ်ညါ၀ဲဒ ၢ်လ နဆ ၢ်ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါခီဆ တ ၢ်ဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ ၢ်ကသကန ၢ်ထဲလဲ ၢ်န ၢ်တ ၢ် တသ ၢ်ညါ
အီျိၤဘ ၢ်. တ ၢ်အ ၢ်သီးအ ၢ်အါလ တ ၢ်ဒီသဒ ထီဒါတ ၢ်ဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီးတ ၢ်ဆါအဃ ၢ်ကစျိၤလီျိၤ၀ဲဒ ၢ်ဖဲတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်ယ ၢ်ထီ ၢ်၀ဲဒ ၢ် အခါန ၢ်လီျိၤ.
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အဃတ ၢ်အျိၤအဂ ၢ်အခ ီးဘ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကဆဲီးဒီသဒ သီးလ တ ၢ်ကမျိၤဆ ၢ်ထီ ၢ်ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါဒီီးမျိၤလီျိၤတ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ အယ ၢ်
အျိၤယ ၢ်ဒ ၢ်ထီ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ်တိးကျ့အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါဒီသဒ ယုၤဒီး COVID-19 သဧါ.
Influenza (တီးကျ့) ဒီီး COVID-19 ခမျိၤလ ၢ်န ၢ်မ ၢ်ဘဲရ ီးစၢ်တဖ ၢ်,ဘ ၢ်ဆ ၢ်တဒၢ်သီးလ ၢ်အသီးဘ ၢ်. တီးကျ့အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်န ၢ်တ
ဟ ၢ်ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါလ တ ၢ်ကဒီသဒ သီးလ COVID-19 န ၢ်ဘ ၢ်.
COVID-19 အသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဒီသဒ ၀ဲဒ ၢ်တီးကျ့အတ ၢ်ဆါန ၢ်ဘ ၢ်. တ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်ကမျိၤန ၢ်တီးကျ့ဒီီး COVID-19
အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါခမျိၤလ ၢ်န ၢ်လီျိၤ,သန ၢ်ကန ၢ် သ ၢ်န ီ ၢ်ထီ ၢ် နကလ ၢ်ပ ၢ်လီျိၤဆီတ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်အဘ ၢ်စ ျိၤ ၇ သီလ တ ၢ်ကဆဲီး
တီးကျ့ဒီးီ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တခါလ ၢ်လ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ်ယကက းအီ၀ဒ ုၢ်ကသံ ုၢ်မုၤဘလီုၤသ ံ ုၢ်တခ းတ ုၢ်ဆး၀ဒ ုၢ် AstraZeneca အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါအဂီ ုၢ်ဧါ.
တလ ၢ်ဘ ၢ်. တ ၢ်တလ ၢ်အီကသ ၢ်မျိၤဘလီျိၤသ ၢ်တခ ီးနဆဲီး၀ဲဒ ၢ်နကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါန ၢ်ဘ ၢ်.
နတက ီးအီ၀ဲဒ ၢ်ကသ ၢ်လ နဘ ၢ်အီအီျိၤတဖ ၢ်ဆညါမတမ ၢ်ဘ ၢ်လ နကသ ၢ်သရ ၢ်ဟ ၢ်က ၢ်နျိၤလ နကဘ ၢ်ပ ၢ်ပတ ၢ်အီျိၤအခါန ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါတဖ မ
ုၢ် ုၤတ ုၢ်ဖ COVID-19 ဆီတလအသးအခါန ုၢ်ဧါ.
ဘဲရ ီးစၢ်အဃ ၢ်ခဲလ ၢ်န ၢ်ဆီတလဲအသီးဒၢ်တ ၢ်ဆ ကတီ ၢ်လဲျိၤပျိၤက ၢ်အသီးလီျိၤ. တ ၢ်အျိၤမ ၢ်တ ၢ်အဃ ၢ်ပ ၢ်လဲအသီးန ၢ်လီျိၤ. စဲအ ၢ်အတ ၢ်အ ၢ်သီး
လ အလဲျိၤတ ၢ်ဆညါနဲ ၢ်ဖ ါ၀ဲဒ ၢ်လ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်ကတျိၤလီျိၤတီျိၤလီျိၤဒီး၀ဲဒ ၢ်အကထီဒါ COVID-19
လ အကပ ၢ်လဲအသီးဆညါတဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်ကစါယါဘ ါဂ ၢ်၀ီပီီးလီတ ၢ်ဖတ ၢ်လျိၤအတ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲျိၤပ ဆ ကက ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်တခါအျိၤဘီးဘီးဒၢ်
တ ၢ်လ အဘ ၢ်ထဲဒီီးတ ၢ်လ အ၀ဲသ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲဒီီးတ ၢ်က ၢ်ဟ ၢ်အတ ၢ်မျိၤအက ျိၤအက ၢ်တဖ ၢ်အသီးန ၢ်လီျိၤ.
တ ၢ်အျိၤဘ ၢ်တဘ ၢ်ပျိၤကမ ၢ်တဖ ၢ်ကလ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဆဲီးဆ ၢ်ထီ ၢ်န ၢ်အီျိၤဒီီးကသ ၢ်,အလီျိၤဂ ၢ်ဒၢ်သီးဒီီးခ ၢ်အ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်ဆါဒီီးတ ၢ်ကီးဖီးထီအကသ ၢ်
ဒီသဒ န ၢ်လီျိၤ. တ ၢ်အျိၤအခီပညီမ ၢ်၀ဲပကလ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ ပသီးအသီတဘ ီလီျိၤ,ဒၢ်သီးဒီီးပဆဲီးဒီသဒ ပသီးလ တီး ကျ့တ ၢ်ဆါအဂီ ၢ်တန ၢ်တဘ ီ
န ၢ်လီျိၤ. ပျိၤဃသ ၢ်ညါမျိၤလတ ၢ်တဖ ၢ်ဃထသ ၢ်ညါတ ၢ်ဂ ၢ်တခါအျိၤ ဆ ညါန ၢ်လျိၤီ .
မ ၢ်နကလ ၢ်ဘ ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးမျိၤဆ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ဆညါဧါတလ ၢ်ဘ ၢ်လဲ ၢ်န ၢ်,အဒဒၢ်သီးမ ၢ်တ ၢ်ကလ ၢ်ဆဲီးဆ ၢ်ထီ ၢ်ကဒါ COVID-19 အကသ ၢ်
ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်တန ၢ်တဘ ီအဂ ၢ်န ၢ်ကဘ ၢ်တ ၢ်ဆ တဲ ၢ်အီျိၤခီဖ ကသ ၢ်ကသီအတ ၢ်မျိၤက ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. မ ၢ် COVID-19 အကသ ၢ်
ဆဲီးဆ ၢ်ထီ ၢ်အျိၤမ ၢ်တ ၢ်ကလ ၢ်ဘ ၢ်အီျိၤဧါဒီီးမ ၢ်တ ၢ်ကလ ၢ်ဘ ၢ်အီျိၤထဲလဲ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်နကသ ၢ်သရ ၢ်ရဲပီးနျိၤလ ခါလ အကဟဲန ၢ် သ၀ဲလီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါကဆီတလယ တ ုၢ်လီုၤစ ုၤလီုၤသ ုၢ်အဂံ ုၢ်ထံးအတ ုၢ်ဂ ုၢ်မတမ ုၢ်DNA ဧါ.
တဆီတလဲဘ ၢ်. COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဆီတလဲနတ ၢ်လီျိၤစ ျိၤလီျိၤသဲ ၢ်အဂ ၢ်ထီးအတ ၢ်ဂ ၢ်မတမ ၢ် DNA ဘ ၢ်.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတနီျိၤန ၢ်သ၀ဲဒ ၢ် Messenger RNA (mRNA) အကအခီဖလ တ ၢ်ကနဲ ၢ်၀ဲဒ ၢ်နနီ ၢ်ခလ ဒၢ်သီး
အကမျိၤ၀ဲဒ ၢ်ဂ ၢ်တတီဆ တ ၢ်ဆါအသနအတ ၢ်ခီဆ ထီဒါ COVID-19 န ၢ်လီျိၤ. ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအျိၤတဟ ၢ်နျိၤဒီီး COVID-19 ဘ ၢ်.
DNA မ ၢ်မီ ၢ်လ ၢ်ခရအကလ ၢ်လ အလီျိၤဆီ၀ဲဒ ၢ်ဒီးီ RNA လ အအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ mRNA အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ အပျိၤန ၢ်လီျိၤ. mRNA တမျိၤ၀ဲဒ ၢ်
ဘ ၢ်ဒန DNA နီတမျိၤဘ ၢ်ဒီးီ အလီျိၤပ ၢ်အသီးဖဲအန ၢ်လီျိၤဆနမ ၢ်ပ ၢ်အပျိၤအခါန ၢ်လီျိၤ.
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မ ုၢ်ကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါအံုၤကထ ဖိ ုၢ်၀ဒ ုၢ်ယတ ုၢ်လီုၤစ ုၤလီုၤသ ုၢ်အဂံ ုၢ်ထံးအတ ုၢ်ဂ ုၢ်မတမ ုၢ် DNA ဧါ.
တထ ၀ဲဘ ၢ်. ဖဲနမျိၤန ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအခါ,ကသ ၢ်လဲျိၤန ၢ်ဆနမ ၢ်ပ ၢ်အပျိၤညီန ၢ်တ ၢ်ကဆဲီးန ၢ်လီျိၤဆ နယ ၢ်ည ၢ်လ အအ ၢ်လ န
စဒ ၢ်အဖီခ ၢ်တကပျိၤန ၢ်လီျိၤ. COVID-19
အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်န ၢ်လ အီီးစတတလယါအပျိၤတ ၢ်ဟ ၢ်လီျိၤအီျိၤခီဖ တ ၢ်ဆဲီးန ၢ်ကသ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
လီျိၤစ ျိၤလီျိၤသဲ ၢ်အဂ ၢ်ထီးအတ ၢ်ဂ ၢ်မတမ ၢ်DNA န ၢ်တ ၢ်တဟီးန ၢ်အီျိၤခီဖ တ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ သီးလ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါ
အဃန ၢ်ဘ ၢ်.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါတဖ ဘ
ုၢ် းစယုၤဒီးအထ ုၢ်နးဧါ.
တဘ ီးစဲဘ ၢ်, COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဘ ီးစဲ-ဘ ီးစဲ-နျိၤဒီီးအထ ၢ်နီးဲ တသဘ ၢ်. ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအျိၤမ ၢ်ကသ ၢ်
ကသီအပီီးအလီဒီးီ တမ ၢ်ဒျိၤက ၢ်တ ၢ်ဘ ၢ်.

COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါအိ ုၢ်ဒးီ ခံးဖုၢ်ဆးံ ကိ ုၢ်ဖိ (microchips)မတမ ုၢ်စးဖီက ဟ ုၢ်လ တ ုၢ်လုၤက ုၢ်
ဟ ုၢ်တ ုၢ်န ုၢ်ဧါ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးခဲလ ၢ်န ၢ်တအ ၢ်ဒီီးခီ ၢ်ဖၠူထ ၢ်စီီးဖၢ်၀ဲလၢ်(software) မတမ ၢ် microchips လ အပျိၤဘ .ၢ် အ၀ဲသ ၢ်က ၢ်နီ ၢ်ပျိၤတဂျိၤ
န ၢ်အ ၢ်လ တ ၢ်လီ ၢ်ဖဲလဲ ၢ်န ၢ်တသဘ ၢ်.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါဟ ုၢ်ယုၤဒီး COVID-19 သဧါ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါလ အန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ဲလ အီီးစတတလယါအပျိၤခဲလ ၢ်န ၢ်တအ ၢ်ဒီီးဘဲရ ီးစၢ်အသမတဖ ၢ်အဃ ဒီးကဲထီ ၢ်
COVID-19 တသဘ ၢ်. တ ၢ်အျိၤအခီပညီမ ၢ်၀ဲ COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဒီးကဲထီ န
ၢ် ၢ်နျိၤလ နကဆီးဆါထီ ၢ်ဒီးီ COVID-19
န ၢ်တသဘ ၢ်ဒီးီ ကသ ၢ်ဒီသဒ အျိၤတဒီးကဲထီ ၢ်တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်လ အဘ ၢ်ကဘ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်သလ အကရျိၤလီျိၤအသီးအဂီ ၢ်န ၢ်တသဘ ၢ်.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအတ ၢ်မျိၤဘ ၢ်ဒဘ ၢ်ထီးတနီျိၤလ အမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သီး တ ၢ်လျိၤက ၢ်,ယ ၢ်ည ၢ်ဆါဒီီးတ ၢ်လီျိၤဘီးလီျိၤတီျိၤတဖ ၢ်
န ၢ်လီျိၤဂ ၢ်ဒသ
ၢ် ီးဒီီး COVID-19 အတ ၢ်ဆါပနီ ၢ်န ၢ်သလီျိၤ. တ ၢ်ဆါအပနီ ၢ်သ ၢ်တဖ ၢ်အျိၤမ ၢ်ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအတ ၢ်ခီဆ လ အညီန ၢ်မျိၤ
အသီးန ၢ်လီျိၤ. အ၀ဲသ ၢ်မ ၢ်တ ၢ်အပနီ ၢ်လ ကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ အျိၤမျိၤတ ၢ်ဒီီးနီ ၢ်ခအျိၤသ ၢ်ထီ ၢ်တ ၢ်ဒီသဒ ထီဒါ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ
တ ၢ်ဆါသ၀ဲဒ ၢ် န ၢ်လီျိၤ.

မ ုၢ် COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါပ ုၢ်ဃ ုၢ်ဆ ုၢ်ဖိကီ ုၢ်ဖိအပီးအလီတဖ ုၢ်ဧါ.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါလ တ ၢ်ဟ ၢ်တ ၢ်ပ ဲလ တ ၢ်ကသအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤတပ ၢ်ဃ ၢ်၀ဲဒ ၢ်ဆ ၢ်ဖကီ ၢ်ဖ , တ ၢ်ဖီးတ ၢ်
ည ၢ်မတမ ၢ်တ ၢ်အဒ ၢ်အပီီးအလီနတ
ီ မျိၤဘ ၢ်.

လ COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါအဖီခိ ုၢ်တ ုၢ်ဘ ုၢ်တ ုၢ်ဆါအခိ ုၢ်အန ုၢ်တဖ ုၢ်အတ ုၢ်ထံ ုၢ်အ ိ ုၢ်ဒလ
ုၢ်
ုၢ်.
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးလ တ ၢ်ဟ ၢ်အီျိၤတ ၢ်ပ ဲလ တ ၢ်ကသအီျိၤလ အီီးစတတလယါအပျိၤန ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်အီျိၤဒီီးတ ၢ်ပ ဲလ တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဘါ
အခ ၢ်အန ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ.
ဖဲ 22 သီဒ ၢ်စဲဘ ၢ် ၂၀၂၀ န ၢ်, Vatican ထီးထီ ၢ်ရျိၤလီျိၤကမ ၢ်အဂီ ၢ်တ ၢ်ဘီးဘ ၢ်သ ၢ်ညါတခါလ အတ ၢ်ဆီ ၢ်ထဲတ ၢ်သ၀ဲဒ ၢ် COVID-19
အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. နဖီး၀ဲဒ ၢ် Vatican အလ ၢ်ဘီးဘ ၢ်သ ၢ်ညါတခါအျိၤသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲ https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccinianticovid_en.html
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Australian Fatwa Council ထီးထီ ၢ်၀ဲဒ ၢ် COVID-19 Vaccine Fatwa ဖဲ ၁၁ သီ ဖျိၤတဘၠူျိၤအါရျိၤ ၂၀၂၁ န ၢ်လီျိၤ. Fatwa န ၢ်တ ၢ်ထီးထီ ၢ်
အီျိၤဖဲတ ၢ်ဃသ ၢ်ညါဒီီးတ ၢ်တဲသကီး COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးတဖ ၢ်အဂ ၢ်အက ျိၤဒီီးမျိၤစလ ၢ်အကသ ၢ်သရ ၢ်တဖ ၢ်ဒီးီ ကသ ၢ်ကသီအပျိၤစဲ ၢ်
နီျိၤလ တ ၢ်န ၢ်အီျိၤသတဖ ၢ်၀ျိၤအလီ ၢ်ခန ၢ်လီျိၤ. Fatwa ဟ ၢ်က ၀
ၢ် ဲဒ ၢ်အီီးစတတလယါ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါအျိၤအ ၢ်စလ ၢ်
မီးတၢ်အတ ၢ်သ ၢ်တ ၢ်သီဟ ၢ်အီျိၤဒီီးတ ၢ်ပ ဲသလီျိၤ. နဖ၀ဲဒ ၢ် Australian Fatwa Council အ COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ Fatwa
အျိၤသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲ- https://www.anic.org.au/fatwa-council/
Great Synagogue Sydney ထီးထီ ၢ်ရျိၤလီျိၤ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်စ ၢ်တတဲလီျိၤတခါဖဲ ၂၇ သီ လါဖျိၤတဘၠူျိၤအါရျိၤ ၂၀၂၁ န ၢ်လ တ ၢ်ဆီ ၢ်ထဲတ ၢ်သ
COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါတဖ ၢ်န ၢ်လီျိၤ. နဖီး၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်စ ၢ်တတဲလီျိၤတခါအျိၤသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲhttps://www.greatsynagogue.org.au/rabbiscorner.html
အီီးစတတလယါအ ၢ်စလါမီးကသ ၢ်ကသီအကရ ၢ် (Australian Islamic Medical Association) ထီးထီ ၢ်ရျိၤလီျိၤ၀ဲဒ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါ တဘ ၢ်
လ အဘ ၢ်ဃီးဒီီး COVID-19 အကသ ၢ်ဒသ
ီ ဒ ဖဲ ၁၃ သီအီီးကီး ၂၀၂၁ န ၢ်လီျိၤ. နထ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါတခါအျိၤသ၀ဲဒ ၢ်ဖဲhttps://aimamed.com.au/feature-content/

ဖယမ ုၢ်အိ ုၢ်ဒးီ တ ုၢ်သံက ုၢ်ဘ ုၢ်ဃးဒီး COVID-19 အကသံ ုၢ်ဆးဒီသဒ တ ုၢ်ဆါတဖ ုၢ်အခါန ုၢ်မ ုၢ်ယသံက ုၢ်မတုၤ
သလ ုၢ်.
ဖဲနမ ၢ်ကအဲ ၢ်ဒီးကတျိၤသကီးတ ၢ်ဒီီးပျိၤတဂျိၤလ အဘ ၢ်ဃီးဒီီး COVID-19 အကသ ၢ်ဆဲီးဒီသဒ တ ၢ်ဆါန ၢ်, ကီးဘ ၢ် National Coronavirus
Helpline လ 1800 020 080 န ၢ်တက ၢ်. လီက ျိၤအျိၤအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်တသီ ၂၄ န ၢ်ရ ၢ်လီျိၤ. လ တ ၢ်ကတျိၤက ီးထအတ ၢ်မျိၤ စ ျိၤအ
တ ၢ်ဖီးတ ၢ်မျိၤတဖ ၢ်အဂီ ၢ်ကီးဘ ၢ် 131 450 တက ၢ်.
နမျိၤလန ၢ်အါထီ ၢ်လ တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အ၀ဲျိၤက ျိၤ (Department of Health) အပ ၢ်ယဲျိၤဘ ီးစဲအလျိၤလ အအ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ က ၢ် ၆၃ က ၢ်
www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages န သ
ၢ် လီျိၤ.
နကတျိၤတ ၢ်ဒီီးနကသ ၢ်သရ ၢ်မတမ ၢ်နလီ ၢ်က၀ီျိၤတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့တ ၢ်က ၢ်ထဲကဟကယ ၢ်အပျိၤစဲ ၢ်နျိၤီ သ၀ဲလီျိၤ.
တ ၢ်အျိၤအကါဒ ၢ်၀ဲဒ ၢ်လ တ ၢ်မျိၤသ ၢ်ညါသီးခီဖ ဂ ၢ်ထီးလ အဖ ီးသဲစီးဒီီးတ ၢ်န ၢ်န ၢ်အီျိၤသတဖ ၢ်လ အဒမ ၢ်တ ၢ်ဒၢ်သီး တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အ၀ဲျိၤ
က ျိၤမတမ ၢ် တ ၢ်ကစါယါဘ ါအပီီးအလီတဖ ၢ်အတ ၢ်ရဲ ၢ်က ဲျိၤပ ဆ (Therapeutic Goods Administration)န ၢ်လီျိၤ.
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