COVID-19 ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း� - ဖော်�်�စပ်် မှုု နှှ င့်�် ဘေး�းကင်းး�လုံံ�ခြုံ�ံ�မှုု
030321 မြ�န််မာာဘာာသာာစကားး�

ကာာကွွယ်ဆေး
် �းတစ််မျိုး� း�� ဖော်�်�ထုုတ််ခြ�င်းး�က နှှစ််ပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� ကြာ�ာနိုု�င််ပါါသည််။ ယခုုအခါါ ပထမဆုံးး�� ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�က ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ဖြ�စ််ပွား��းစေ�
သော�ာ ဗိုု�င်းး�ရပ််စ််ပိုးး��ကိုု� ရှာာ�ဖွေ�ေတွေ့�့ရှိိ�သည််မှှ တစ််နှစ်
ှ ်မကြာ�ာမီီပင်် ထွွက််ပေါ်�်လာာပါါသည််။ ယင်းး�က ဘယ််လိုု� ဖြ�စ််ပေါ်�်လာာတာာပါါလဲဲ။

ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�က ၄င်းး�တို့့�အားး� စမ်းး�သပ််ပြီး�း� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�/မကင်းး� စစ််ဆေး�းရေး�း အဆင့််များ
� �း�အားး�လုံးး�ကိုု
� � ပြီး�း�စီးး�ခဲ့့�ပြီ�ီဖြ�စ််ကြော��ာင်းး� သိိရှိိ �ရန်် အရေး�းကြီး�း�
ပါါသည််။ မည််သည့်် �အဆင့်�ကိုု
် �မှှ မကျော်�်��ခဲ့့�ပါါ။

ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�က ကာာကွွယ်ဆေး
် �းဆိုု�င််ရာာ သုုတေ�သနတစ််ခုုကိုု� အတည််ပြု�ုရန််အတွွက်် ပုံံ�မှှန်အ
် ဆင့််�များ�း�၊ အစမ်းး�သုံးး��ကြ�ည့်သ
�် ည့််� အဆင့််� သုံးး��ဆင့်၊�်
ဂရုု တစိုု�က်် သုံးး��သပ််မှုု နှှင့်�် အခြား�း� အတည််ပြု�ုချျက််များ�း�အားး�လုံးး��ကိုု� ဖြ�တ််ကျော်�်��ခဲ့့�ပြီး�း� ဖြ�စ််ပါါသည််။

သုုတေ�သန

လ က််တွေ့�့
လေ့�့ လာာမှုု များ�း�

ပြ�န််လည််သုံး�း�သပ်် မှုုများ�း�

အတည််ပြု�ုမှုု များ�း�

ထုုတ််လုုပ််ရေး�း

ဤအကြိ�ိမ််တွင်
ွ ် သုုတေ�သနပြု�ုသူူများ�း�၊ ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု စိုးး��ရ နှှင့်�် ပုုဂ္ဂလိိက
ကုုမ္ပဏီ
ီ �း�အကြား�း� ပူးး�ပေါ�ါင်းး�ဆော�ာင််ရွွက််ခြ�င်းး�က ပုံံ�မှှန်အ
် ချိိ�န််အပိုု�င်းး�အခြား�း�ကိုု� တိုု�စေ�ခဲ့့�
ဂ
ပ များ
ပါါသည််။ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�က ဘာာကြော��ာင့််� ပိုု�ပြီး�း�မြ�န််မြ�န်ပြ် �င််ဆင်ဆော
် �ာင််ရွွက််နိုု�င်ကြော��
်
ာင်းး� အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််အချို့� ့�မှာာ� -

•	သိိပ္ပံံ�ပညာာရှှင််များ�း�က ကြို�ု�ပြီး�း�စတင််မှုု ရှိိ � ထားး�ပါါသည််။ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ဆိုု�င််ရာာ အားး�ထုုတ််မှုက
ု အစော�ာပိုု�င်းး� ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု�င်းး�ရပ််စ်် (အထူးး�သဖြ�င့််� SARS နှှင့်�် MERS
ဗိုု�င်းး�ရပ််စ််များ�း�) အပေါ်�် ကမ္ဘာာ�အနှံ့့�� သုုတေ�သန နှှင့်�် ကာာကွွယ်ဆေး
် �းနည်းး�ပညာာအတွွင်းး� ခေ�တ််ရှေ့�့ �ပြေး��းမှုုများ�း�ပေါ်�်မှှ ထည််ထော�ာင််ထားး�ပါါသည််။

•	ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ရရှိိ �နိုု�င်ခဲ့
် �့ သည််။ တစ််ခါါတစ််ရံံ ၌ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းဆိုု�င််ရာာ လေ့�့လာာမှုုများ�း�အတွွက်် ငွေ�ေကြေး��းရှာာ�ဖွေ�ရ
ေ န်် အချိိ�န််များ�း�စွာာ� လိုု�နိုု�င််ပါါသည််။ ကိုု�ဗစ်် -၁၉

ကာာကွွယ်ဆေး
် �းအတွွက်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု စိုးး��ရက ကာာကွွယ်ဆေး
် �းဆိုု�င််ရာာ အားး�ထုုတ််မှုအ
ု တွွက်် ရန််ပုံံ�ငွေ�ေပေး�းရန်် ငွေ�ေကြေး��းအမြော��ာက််အများ�း� ချျက််ချျင်းး�ပံ့့�ပိုးး��
ပေး�းခဲ့့�သည််။

•	လေ့�့လာာမှုုများ�း�က တစ််ခုုနှှင့်�တစ်
်
်ခုု ထပ််နေေခဲ့့� သည််။ သုုသေ�သနပြု�ုသူူများ�း�က လက််တွေ့�လေ့�့
့
လာာမှုုများ�း�၏ အဆင့််�သုံးး��ဆင့်�လုံး
် း��အတွွက်် တစ််ချိိ�န်တ
် ည်းး�
တွွင်် လူူများ�း� စုုဆော�ာင်းး�ခဲ့့�သည််။ တစ််စိိတ််တစ််ပိုု�င်းး�အနေေဖြ�င့််� ရန််ပုံံ�ငွေ�ေ ပိုု�လျှံံ �ခြ�င်းး�ကြော��ာင့််� လေ့�့လာာရေး�း၏ အဆင့််�သုံးး��ဆင့်�ကိုု�
် တစ််ဆင့်ပြီး�် �း�မှှ နော�ာက််
တစ််ဆင့်အ
�် စား�း တစ််ချိိ�န်တ
် ည်းး�တွွင်် အားး�လုံးး��ကိုု�လည််ပတ််နိုု�င်စွ
် မ်းး�ရှိိ�ခဲ့့�
ွ
သည််။

•	ထုုတ််လုုပ််ရေး�းက စော�ာစီးး�စွာာ� စတင််ခဲ့�့ သည််။ ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု စိုးး��ရထံံမှှ အကူူအညီီနော�ာက််ခံံဖြ�င့််� ထုုတ််လုပ်
ု ်သူူများ�း�သည်် လေ့�့လာာရေး�းများ�း� ဆက််လက််
လုုပ််ဆော�ာင််နေေစဉ်် ကာာကွွယ်ဆေး
် �း ထုုတ််လုပ်
ု ်ခြ�င်းး�နှှင့်�် ထုုတ််ပိုးး��ခြ�င်းး�ကိုု� စတင််ခဲ့့�သည််။

•	အတားး�အဆီးး� နည်းး�ခဲ့့� သည််။ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းအသစ််များ�း�ကိုု� အစား�းအစာာနှှင့်�် ဆေး�းဝါးး� စီီမံံအုပ်
ု ်ချုု�ပ််ရေး�း (FDA) မှှ အရေး�းပေါ်�် အသုံးး��ပြု�ုရန််
အခွွင့်�အာ
် ာဏာာ (EUA) တစ််ခုု အတည််ပြု�ုပေး�းထားး�သည််။ ယင်းး�က ပုံံ�မှှန် ် အတည််ပြု�ုရေး�းလုုပ််ငန်းး�စဉ််ထက်် အချိိ�န်် ပိုု�ပြီး�း�နည်းး�နည််မြ�န်စေ�ပါ
်
ါသည််။

ပြ�ည််ထော�ာင််စုအ
ု ဆင့််�ရှိိ� အုုပ််စုများ
ု �း�က ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�ကိုု� ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရာာတွွင်် ၄င်းး�တို့့� အားး� မည််သည့််အ
� ရာာကမှှ နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�ခြ�င်းး�ကိုု� ခွွင့်�မပြု
် �ုကြ�
ပါါ။ ဥပမာာ FDA က ပြ�န််လည််သုံးး��သပ််ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််ကိုု� လပေါ�ါင်းး�များ�း�စွာာ� မှှ ရက််သတ္တတပတ််များ�း�အထိိ လျှော့�့��ချျရန်် ဝန််ထမ်းး�အမြော��ာက််
အများ�း� ပေါ�ါင်းး�ထည့််�ခဲ့့�သည််။

•	ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�းသည်် ပထမ။ လေ့�့လာာမှုုများ�း�အရ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းသည်် ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ပြီး�း� အလုုပ််လုပ်
ု ်
ကြော��ာင်းး� ပြ�သမှှသာာ ယင်းး�အားး� အတည််ပြု�ုပါါသည််။ လူူများ�း�များ�း� ကာာကွွယ်ဆေး
် �းထိုးး��လာာသည့််အ
� တွွက်် FDA နှှင့်�် ရော�ာဂါါ
ထိိန်းး�ချုု�ပ််ရေး�း စင််တာာများ�း� (CDC) က ကာာကွွယ်ဆေး
် �းအကြော��ာင်းး� အချျက််အလက််ကိုု� စုုဆော�ာင်းး�ပြီး�း� ယင်းး�တို့့� က
ဘယ််လော�ာက််ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� အလုုပ််လုပ်
ု ်သလဲဲဆိုု�သည််ကိုု�လေ့�့လာာမှုု ဆက််လက််လုပ်
ု ်ဆော�ာင််ပါါမည််။

•	လေ့�့လာာနေေသော�ာ ကာာကွွယ်ဆေး
် �းများ�း�က အလုုပ််လုုပ််ပါါသည််။ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ သည်် အလွွန်ကျျ
် ယ််ကျျယ််ပြ�န့်ပြ���န့်
် � ပျံ့့�
် �နှံ့့��နေေ
သော�ာကြော��ာင့််� သိိပ္ပံံ�ပညာာရှှ င်များ
် �း�က ကာာကွွယ်ဆေး
် �းထိုးး��ထားး�သူူ မည််မျှှ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရရှိိ�ခဲ့့�ကြော��ာင်းး�ကိုု� ကာာကွွယ်ဆေး
် �း
မထိုးး��ထားး�သူူ မည််မျှှ နေေမကော�ာင်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�နှှင့်�် ယှှဉ််ပြီး�း� အတော်�်�လေး�းမြ�န််မြ�န် ် ကြ�ည့််�မြ�င်နိုု�င်
် ပါ
် ါသည််။

	ေေ�ေ�သနှှတ အခဲျ��ျကအ်် လုုကမှာ််�� း�း ရှားိ��ိ�� န်် သငေ့်�်� ကာာငတွ််� း�း ဝကဘာ််� ဆ်် ကိုု� ေ်��်� ပ်််�တွွွ�� င်် “ကဗိုု� စ်် - ၁၉ (COVID-19)” ကုိိ�� ရှားာေွ�����ွ��� ပ်ါါ�။

ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�း ဖော်�်�စပ်် မှုု အဆင့််�ဆင့််�
ကာာကွွယ််ဆေး�းဆိုု� င််ရာာ လက်် တွေ့� ့ လေ့�့လာာမှုု များ�း�
ကာာကွွယ််ဆေး�းက ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ကြော��ာင်းး� အချျက်် အလက်် ပြ�န််လည််သုံး�း�သပ်် မှုု
ကာာကွွယ််ဆေး�း ပြု�ုလုုပ်် ခြ�င်းး�

သုုတေ�သန

အခြား�း� ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််

လေ့�့လာာရေး�းများ�း�ပေါ်�်တွွင််
တည််ထော�ာင််ထားး�သည််။

လက်် တွေ့�့ လေ့�့လာာရေး�း အဆင့််� ၁

ကာာကွွယ််ဆေး�းက ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ပါါသလားး�။

လေ့�့ကျျင့််�ဆော�ာင််ရွွက်် မှုုများ�း� (ACIP)

ကြ�ည့််�ရှု�ုခဲ့့� ပြီး�း�

မည််သူူများ�း� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��သင့််�ကြော��ာင်းး�

လက်် တွေ့�့ လေ့�့လာာရေး�း အဆင့််� ၂

FDA က ဒေ�တာာများ�း�ကိုု�

လက်် တွေ့�့ လေ့�့လာာရေး�း အဆင့််� ၃

အသုံးး��ပြု�ုရန်် အရေး�းပေါ်�်

ကာာကွွယ််ဆေး�းက အလုုပ််လုပ်
ု ် ပါါသလားး�။
ကာာကွွယ််ဆေး�းက ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ပြီး�း� ၄င်းး�
လုုပ််ရမည့််�အလုုပ််ကိုု� လုုပ််ပါါသလားး�။

ထုုတ််လုုပ််ခြ�င်း�း

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် မှုုများ�း�

ပြ�န််လည််သုံး�း�သပ်် ချျက််

တိုု�က််တွန်းး�
ွ အကြံ�ံပြု�ုခဲ့့�သည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းကိုု�

နှှင့်�် အတည််ပြု�ုရေး�းများ�း�

ဖြ�စ်် ပေါ်�်နေေစဉ်် ထုုတ််လုပ်
ု ် ရေး�းကိုု�
စော�ာစီးး�စွာာ�စတင််ခဲ့့� သည််။

အသုံးး��ပြု�ုရေး�း အခွွ င့်�အာ
် ာဏာာ
(EUA) ပေး�းခဲ့့�ပါါသည််။

လက််တွေ့�လေ့�့
့
လာာရေး�းအဆင့််�များ�း� တစ််ခုုနှှင့်�တ
် စ််ခုု
ထပ်် နေေခဲ့့� သည််။

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ရေး�း

FDA
ပြ�န််လည််သုံး�း�သပ်် မှုု

အနော�ာက်် ပိုု�င်းး� ပြ�ည််နယ််များ�း� သိိပ္ပံံ�နည်းး�ကျျ

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�း သုံးး��သပ်် မှုုဆိုု�င််ရာာ လုုပ်် ငန်းး�အုုပ်် စုု
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�း နှှင့်�် ထိိရော�ာက််မှုုများ�း�ကိုု�

ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ခဲ့့� သည််။ (အော်�်�ရီီ ဂွွန်၊် ဝါါရှှ င််တန််၊ ကယ််လီီဖိုးး��နီးး�ယားး�၊
နီီဗား�းဒါးး�)

ကျွွန်ုု�ပ််တို့� ့ လေ့�့လာာဖို့့� အများ�း�အပြား�း�ရှိိ�ပါါသေး�းသည််
ကာာကွွယ််ဆေး�းဆိုု�င််ရာာ လေ့�့လာာရေး�းများ�း� ဆက််လက််လုပ်
ု ် ဆော�ာင််နေေပြီး�း� လေ့�့လာာရေး�းများ�း�မှှ ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့� ဘာာသိိရှိိ�သလဲဲဆိုု�သည့််� အမှှန်တ
် ကယ််
ကမ္ဘာ့့��အချျက််အလက််ကိုု� အချိိ�န််တိုု�င်းး�ဖြ�ည့််�ထည့်�နေေပါ
်
ါသည််။ ယနေ့့�အထိိ အချျက််အလက််များ�း�အရ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�သည်် အလွွန် ်

ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ပြီး�း� ထိိရော�ာက််ကြော��ာင်းး�ပြ�သပါါသည််။ ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းနှှင့်�ပတ်
်
်သက််၍ ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�လေ့�့လာာရန််လိုု�အပ်် သည့််� အရာာများ�း�
ရှိိ�နေေပါါသေး�းသည််။
•
•

ကာာကွွယ််ဆေး�းမှှ အကာာအကွွယ််က အချိိ�န််မည််မျှှခံံပါါသလဲဲ။

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သူူများ�း�က ရော�ာဂါါကိုု� အခြား�း�သူူများ�း�ထံံ ဖြ�န့် �နိုု�င််
် ပါါသေး�းသလားး�။

•	ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပိုးး��တွင်
ွ ် ပြော��ာင်းး�လဲဲမှုုများ�း� ဆိုု�သည််က လာာမည််နှှစ််များ�း�အတွွင်းး� ကာာကွွယ််ဆေး�းသစ််များ�း�ကိုု� ဖော်�်�ထုုတ််ရန််လိုု�အပ်် သည််ဟုု ဆိုု�လိုု�ပါါသလားး�။
•	လူူ သန်းး�နှှင့်�ချီီ�
် ပြီး�း� ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�သည််နှင့်
ှ �် ကျွွန်ုု�ပ်် တို့့�လေ့�့လာာသိိရှိိ�လာာမည့််� အခြား�း� ရှား��းပါးး�ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� ရှိိ�ပါါသလားး�။

အကယ််၍ ရှား��းရှား��းပါးး�ပါးး� ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���တစ််ခုု ပေါ်�်လာာပါါက (ဧပြီ�ီလအတွွင်းး� ဂျွွန််ဆန် ် နှှင့်�် ဂျွွန််ဆန် ် တွွင််ဖြ�စ််ပွား��းသကဲ့့�သို့့�) အစီီရင််ခံံ ခြ�င်းး� နှှင့်�်
ပြ�န််လည််သုံးး��သပ်် ရေး�း လုုပ််ငန်းး�စဉ််က ယင်းး�ကိုု� မြ�န််မြ�န် ် ခွဲဲ�ခြား�း�ဖော်�်�ထုုတ််ရန်် နှှင့်�် တုံ့့� ပြ��န််လုပ်
ု ် ဆော�ာင််မှုု လုုပ််ရန်် ခွွ င့်�ပြု် �ုပါါသည််။

ယင်းး�တို့့� အားး�လုံးး��သည်် လေ့�့လာာမှုုများ�း� ပိုု�မိုု�လုုပ််ဆော�ာင််ရန်် လိုု�အပ်် စေ�သည့််� မေး�းခွွ န်းး�ကော�ာင်းး�များ�း� ဖြ�စ််ကြ�သည််။ သို့့�ပါါသော်�်�လည်းး� ယင်းး�တို့့� က
ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ပြီး�း� ထိိရော�ာက််သည့််� ကာာကွွယ််ဆေး�းတစ််ခုုကိုု� လူူအများ�း�အတွွက်် ထုုတ််ပေး�းခြ�င်းး�အားး� နှော�ာ�င့််�နှေး�း�စေ�သည့််�
အကြော��ာင်းး�ပြ�ချျက််များ�း�မဟုုတ််ပါါ။

သင့််�ထံံတွွင်် မေး�းခွွ န်းး�များ�း� နှှ င့်�် ခံံ စား�းချျက်် ရော�ာထွေး�း�မှုု များ�း� ရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််
ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�နှှင့်�် ပတ််သက််၍ နှှင့်�် သင့််�မိိသားး�စုု နှှင့်�် မိိတ််ဆွေ�ေများ�း�အားး� ကိုု�ဗစ်် -၁၉ မှှ ကင်းး�ဝေး�းအော�ာင််ထားး�ရာာတွွင်် မျှော်�်��လင့််�ချျက််ရှိိ� လာာနိုု�င််ပါါသည််။
သင််ကိုု�ယ််တိုု�င်် ကာာကွွယ််ဆေး�းတစ်် မျိုး� း��ထိုးး��ရန််နှှင့်�ပတ်
်
်သက််၍ သင်် စိိတ််ပူူလာာနိုု�င််ပါါသည််။ အကယ််၍ သင််သည်် အသားး�အရော�ာင််ရှိိ�သူူတစ််ဦးးဖြ�စ််ပါါက
သင််၏အသိုု�င်းး�အဝိုု�င်းး�နှှင့်�် ယခင််က ယုံံ�ကြ�ည််မှုု ကျိုးး���ပျျက််ခဲ့့� ရသည့််� ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာစနစ််တစ််ခုုမှှ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� သင်် ယုံံ�ကြ�ည််နိုု�င််မှုု ရှိိ�မရှိိ�
တွေး�း�မိိကော�ာင်းး� တွေး�း�မိိနိုု�င််ပါါသည််။ စိုးး��ရိိမ််ပူူပန်မှု
် ုများ�း�ရှိိ�နေေခြ�င်းး�က နား�းလည််နိုု�င််ဖွွယ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ များ�း�များ�း� ပိုု�လေ့�့လာာပြီး�း� အထော�ာက််အကူူရယူူပါါ •	ထပ်် ဆော�ာင်းး�အချျက််အလက််များ�း�ရရှိိ�ရန်် multco.us/covid-vaccineကိုု� ဝင််ရော�ာက််ကြ�ည့်�ရှု် �ုပါါ။
•

သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့�မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�အားး� ပြော��ာပါါ။ အကယ််၍ သင့််�ထံံတွင်
ွ ် ဆရာာဝန််တစ််ဦးးမရှိိ�ပါါက 2-1-1 သို့့�မဟုုတ်် Multnomah County
Primary Care Clinics: 503-988-5558

•	စိိတ််ခံံစား�းမှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အထော�ာက််အကူူ နှှင့်�် ရင်းး�မြ�စ်် အတွွက်် လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုုရရှိိ�ရန်် အော်�်�ရီီ ဂွွန် ် ပြ�ည််နယ််တစ််ဝှှမ်းး� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�း +
အားး�ကော�ာင်းး�သော�ာ အကူူအညီီဖုုန်းး�လိုု�င်းး�ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ သို့့�မဟုုတ်် သွားး��ရော�ာက််ပါါ။ သင့််�အနေေဖြ�င့််� အကျျပ်် အတည်းး�အတွွင်းး� ရှိိ�နေေဖို့့� မလိုု�အပ်် ပါါ။
1-800-923-HELP (4357), linesforlife.org/obhsl/

