ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�း အလုုပ််လုုပ််ပုံံ�
၀၇၂၂၂၁မြ�န််မာာဘာာသာာစ

ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က သင့််�အားး� နာာမကျျန်းး�မဖြ�စ်် အော�ာင်် ကာာကွွယ််ပေး�းပါါသည််
ဒေ�သန္တတရ၊ ဒေ�သဆိုု� င််ရာာ နှှင့််� နို�ုင််ငံံတော်�် ကျျန်းး�မာ
�
ာရေး�းဆိုု� င််ရာာ ကျွွမ်းး�ကျျင််သူူ များ�း�က ကိုု�ဗစ်် - ၁၉

 ကိုု� ဆန့်ကျျ
� ် င််သည့်် ကာ
� ာကွွယ််ဆေး�းတစ််မျိုး� း�� ထိုးး��ရန်် တိုု�က််တွွန်းး�အကြံ�ံ ပြု�ုပါါသည််။ ယခုုလက််ရှိိ�တွွင်် 
အမေ�ရိိကန််ပြ�ည််ထော�ာင််စုုအတွွင်းး� အတည််ပြု�ုထားး�သည့််� ကာာကွွယ််ဆေး�း ၃ မျိုး� း��ရှိိ�ပါါသည်် - ဖိုု�က််ဇာာ/

ဘိုု�င််အိုု အ
� န််တက််ခ်် (Pfizer/BioNTech)၊ မိုု�ဒါးး�နား�း (Moderna) နှှင့်� ဂျွ
် ွန််ဆန််နှှင့်�ဂျွ
် ွန််ဆန်် (Johnson & Johnson)။
ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ်် တစ််မျိုး� း��တည်းး�ကိုု� တိုုက််ခိုု
�
� က််ရန်် ကာာကွွယ််ဆေး�း တစ််မျိုး� း��ထက််ပိုု�ရှိိ�ခြ�င်းး�က ပုံံ�မှှန််ဖြ�စ််ပါါသည််။

အဆိုု�ပါါကာာကွွယ််ဆေး�းတစ််မျိုး� း��စီီသည်် ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကြော��ာင့််� ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််နာာမကျျန်းး�မှုု သို့့�မဟုုတ်် သေ�ဆုံးး��မှုုကိုု�
ကာာကွွယ််ရာာတွွင်် ဘေး�းကင်းး�ပြီး�း � ထိိရော�ာက််မှုုရှိိ�ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ုခဲ့့�ပြီး�း �ဖြ�စ််သည််။

ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ ကျွွမ်းး �ကျျင််သူူများ�း�က ကာာကွွယ််ဆေး�းက သင့််�အားး� မည််မျှှကြာ�ာကြာ�ာ ကာာကွွယ််ပေး�းကြော��ာင်းး�
နှှင့်� ် သင််မှှ ကိုု�ဗစ်် -၁၉ ဖြ�န့်ဖြူး� ��း
် �မှုုကိုု� ရပ််တန့် �ပေး�းမှုု
်
ရှိိ�မရှိိ� လေ့�့လာာနေေဆဲဲ ဖြ�စ််ပါါသည််။ နေ့့�တစ််ဓူူဝ

ကာာကွွယ််တားး�ဆီးး�မှုုများ�း� အသုံးး��ပြု�ုခြ�င်းး�ကိုု� ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�ရပ််တန့် �နိုု�် င််သည််အထိိ လူူအလုံံအ
� လော�ာက်် 

ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း �ရန်် အချိိ�န််အနည်းး�ငယ််ကြာ�ာမည််ဖြ�စ််ပါါသည််။ သင်် ကာာကွွယ််ဆေး�းတစ််ခုု ရရှိိ � ပြီး�း�သည့််တိုု
� �င်် 
ဆက််လက်် ၍ သင့််�လက််များ�း�ကိုု� ဆေး�းကြော��ာခြ�င်းး�၊ မျျက််နှာာ�ဖုံးး� �ဝတ််ဆင််ခြ�င်းး�၊ ကိုု�ယ််လက််ခွာာ�ထားး�ကြော��ာင်းး� 
စော�ာင့််�ကြ�ည့််ခြ�င်းး�
�
၊ နှှင့််� လူူစုုဝေး�းရာာတွွင်် လူူ နည်းး�နည်းး�နှှင့်�် အချိိ �န််တိုု�တိုု�လုုပ််ခြ�င်းး�ကိုု� ထိိန်းး�သိိမ်းး�ထားး�ပါါ။

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က လုုပ််ဆော�ာင််သည့််အ
� ရာာ
•

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က မလုုပ််ဆော�ာင််သည့််အ
� ရာာ

၄င်းး�တို့့� က သင့််�ကိုု�ယ််ခန္ဓာာ�အားး� ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါဖြ�စ််စေ�သည့်် �

•

ဖိုု�က််ဇာာ နှှင့်� မိုု
် �ဒါးး�နား�း ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�တွွင်် သတင်းး�ပို့့� မျိုး� း��ရိုးး� �ဗီီ ဇ

•

တပ််ဆင််ပုံံ�လမ်းး �ညွှှန်် လက််စွဲဲ�တစ််ခုုနှှင့်� ် အလားး�တူူပါါသည််။

•

ည့််� ပရိုု� တိိန်း�း တစ််မျိုး� း��နှှင့်� ် အလားး�တူူသော�ာ အန္တတရာာယ််မပြု�ုသည့််� 

ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ကာာကွွယ််ဆေး�း အတွွင်းး� ဘာာပါါဝင််ပါါသလဲဲ။

ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု� င်းး�ရပ််စ််ပိုးး� �ကိုု� တိုု�က််ခိုု� က််ရန်် သင််ကြား�း�ပေး�းသည််။
•

ပရိုု� တိိန်း�း တစ််မျိုး� း�� မည််သို့့� ထုုတ််လုုပ််ပုံံ�အကြော��ာင်းး� သင််ကြား�း�ပေး�းသည််။

ဖိုု�က််ဇာာ နှှင့်� ် မိုု�ဒါးး�နား�း ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�တွွင််သင််၏ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�ာ အတွွင်းး�

ဆဲဲ လ််လ််များ�း� နှှင့်� ပ
် ဋိိပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� ဖန််တီးး�ပေး�းသည််။

အခြား�း�ပါါဝင််ပစ္စစည်းး�များ�း� - အမ််အာာရ််အန််အေ�အားး� အလွွန််အကျူးး��များ�း�ပြား�း�သည်် 

ဂျွွန််ဆန််နှှင့်�ဂျွ
် ွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် ဗိုု�င််ရပ်် စ််ဗက််တာာ (viral
vector) ပါါဝင််သည့််� ကာာကွွယ််ဆေ�တစ််မျိုး� း�� ဖြ�စ််ပါါသည််။ ၄င်းး�

အမ််အာာရ််အန််အေ� အလုုပ််လုုပ််ရာာတွွင်် ကူူညီီပေး�းရန်် အမ််အာာရ််အန််အေ� နှှင့်� ်
အက််ဆစ််ဓာာတ််၊ ဆားး�ဓာာတ်် နှှင့်� ် သကြား�း�ဓာာတ်် တို့့� မှှ ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် 

အဆီီ ဓာာတ််များ�း�၊ ပိုု�တက််ဆီီယမ််၊ အော်�်�ဂဲဲနစ်် ကွွန််ပေါ�ါင်းး�များ�း� ပါါဝင််ပါါသည််။

တွွင်် သာာမန််အအေး�းမိိခြ�င်းး�ဖြ�စ််စေ�သော�ာ ဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််မိိသားး�စုုတစ််ခုုမှှ

ဂျွွန််ဆန််နှှင့်�ဂျွ
် ွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�တွွင်် ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ််မှှ အချျက််အလက််

ကာာကွွယ််ဆေး�းအတွွင်းး�ရှိိ� အဒီီနိုုဗို
� ု�င်းး�ရပ်် စ််က ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််၏

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ကိုု� တည််မြဲ�ဲအော�ာင်် 

အန္တတရာာယ််မရှိိ� သည့််� အဒီီနိုုဗို
� ု�င်းး�ရပ်် (adenovirus) ပါါဝင််ပါါသည််။

အချွွန််အတက်် စပိုု�က်် ပရိုု� တိိန်း�း (spike protein) မှှ မျိုး� း��ရိုးး� �ဗီီ ဇတစ််ခုုကိုု�
သယ််ထားး�ပါါသည််။ ယင်းး�က သင့််�ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�အားး
� ကိုု�ဗစ်် - ၁၉
ာ
ရော�ာဂါါဖြ�စ််စေ�သည့််� ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပိုးး��ကိုု� တိုုက််ခိုု
�
� က််ရန်် 

သင််ကြား�း�ပေး�းသည််။
•

ထို့့� အပြ�င်် ယင်းး�တို့့� က သားး�မြုံ�ံ �ခြ�င်းး� မဖြ�စ််စေ�နို�ုင််ပါါ။

သင််၏ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�က 
အဆိုု�ပါါ ပရိုု� တိိန်း�း ကိုု� တုံ့့�ပြ��န််ပြီး�း � ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ််စ််ကိုု�
ာ
မှှတ််မိိသိိရှိိ�ကာာ တိုု�က််ထုုတ််နိုုင််
� သည့််� ရော�ာဂါါကိုု�တိုုက််ခိုု
�
� က််သော�ာ
•

၄င်းး�တို့့� က သင််၏ ဒီီအန််အေ� (DNA) သို့့� မဟုုတ်် မျိုး� း��ရိုးး� �ဗီီ ဇဆိုု�င််ရာာ

ပစ္စစည်းး�များ�း�ကိုု� မပြော��ာင်းး�လဲဲစေ�ပါါ။

အာာရ််အန််အေ� (mRNA) ပါါဝင််ပါါသည််။ mRNA သည်် 

ယင်းး�က သင််၏ကိုု�ယ််ခန္ဓာ�အားး
� ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ်် စ််ပေါ်�်တွွင််ရှိိ� သ
ာ

၄င်းး�တို့့� အထဲဲတွင်် 
ွ ကိုု�ရို� ု နာာဗိုု�င်းး�ရပ််စ််ပိုးး�� မပါါရှိိ � သည့််အ
� တွွက်် သင့််�အားး�

ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ ရော�ာဂါါ မပေး�းနို�ုင််ပါါ။

ပါါသည့််� ပြ�င််ဆင််မွွမ်းး�မံံ ထားး�သော�ာ အဒီီနိုုဗို
� ု�င်းး�ရပ််စ်် တစ််ခုုရှိိ�ပါါသည််။ ၄င်းး�တို့့� တွ�င်် 
ွ
ထိိန်းး�သိိမ်းး �ရာာတွွင်် ကူူညီီပေး�းသည့််� ပါါဝင််
ပစ္စစည်းး�များ�း� - ဆားး�၊ သကြား�း�၊ နှှင့်� ် အခြား�း�
အော်�်�ဂဲဲနစ်် ကွွန််ပေါ�ါင်းး�များ�း�လည်းး� ပါါဝင််
ပါါသည််။

မည််သည့််ကာ
� ာကွွယ််ဆေး�းအမျိုး� း��စား�းကိုု� သင််ရရှိိ � ပါါစေ�

ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ထဲဲတွင်် 
ွ ဥများ�း�၊ အစာာ

သင့််�အားး�ကာာကွွယ််ပေး�းရန်် အဆင််သင့််�ရှိိ�ပါါလိိမ့််� မည််။

တက််စ်် ခေါ်�် ရာာဘာာ၊ ဝက််သားး� သို့့� မဟုုတ်် 

သင့််�ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််က အနာာဂတ််တွွင်် ကိုု�ရိုု�နာာဗိုု� င်းး�ရပ််စ််ပိုးး� �ကိုု� တွေ့�ရှိ
့ ိ � ပါါက 

မပုုပ််အော�ာင််ထည့််�သည့််�အရာာများ�း�၊ လေး�း
အခြား�း� တိိရိိစ္ဆာ��န််ထွ
ာ
ွက််ပစ္စစည်းး�များ�း�

သို့့� မဟုုတ်် သန္ဓေ�ေသားး�ဆဲဲ လ််များ�း� မပါါဝင််
ပါါ။

အဆိုပါ ကာကွယ်ဆေးများကို မည်သူများ ရရှိနိုင်ပါသလဲ။
ဆယ််ကျော်�်��သက််အရွွ ယ််များ�း�နှှင့်� ် အရွွ ယ််ရော�ာက််ပြီး�း �သူူ များ�း� အသက်် 12 နှှစ််
နှှင့်အထက််
�်
။ (Pfizer)။

•
•

အရွွ ယ််ရော�ာက််ပြီး�း �သူူ အသက်် ၁၈ နှှစ်် နှှင့်� ် အထက်် (Johnson &
Johnson)

•

အကယ််၍ အော�ာက််ပါါတို့့� ရှိိ�ပါါက သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့� မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�
အားး� ပြော��ာပါါ •
•

ကိုု�ယ််ဝန််ရှိိ�နေေခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် ကလေး�းနို့့� တိုု�က််ကျွေး�း�နေေခြ�င်းး�၊
သို့့� မဟုုတ််
ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဓာာတ််မတည့််�မှုုတစ််ခုုခုုရှိိ�ခြ�င်းး�

အသက်် 12 နှှစ််အော�ာက်် ကလေး�းငယ််များ�း�အတွွ က်် ကာာကွွ ယ််ဆေး�းကိုု� သိိပ္ပံ�ပညာ
ာ
ံ
ရှှ င််များ�း�က လုုပ််ကိုု�င််ဖန််တီးး�နေေဆဲဲ  ဖြ�စ််ပါါသည််။

ဘေး�းထွွက််ဆိုးး� �ကျိုးး���များ�း�
ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��အပြီး�း �တွွင်် လူအ
ူ တော်�်�များ�း�များ�း�က ခပ််ပျော့�့��ပျော့�့�� ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း� တွေ့�့ကြုံ��ံ�ခံံ စား�းရသည််။ ယင်းး�က သင််၏ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််သည်် ၄င်းး�
လုုပ််ဆော�ာင််ရမည့််� အလုုပ်် - ရော�ာဂါါကိုု� ဆန့် �ကျျင််၍
်
အကာာအကွွယ််တည််ဆော�ာက််ခြ�င်းး�ကိုု� လုုပ််ဆော�ာင််နေေကြော��ာင်းး�ပြ�သည့််� လက္ခခဏာာတစ််ခုုဖြ�စ််ပါါသည််။
ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ� သည့််� ဘေး�းထွွက််ဆိုးး��ကျိုးး���များ�း�ထဲဲတွင်် ကာ
ွ
ာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ထားး�သည့််�နေေရာာ၌ နာာကျျင််ခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် နီီရဲဲခြ�င်းး�၊ ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�၊

•

ပင််ပန်းး�နွွမ်းး�နယ််ခြ�င်းး�၊ နှှင့်�/် သို့့� မဟုုတ်် အဖျား�း�ငွေ့�့ငွေ့�ရှိ
့ ိ�ခြ�င်းး� (၁၀၀.၄ ဒီီဂရီီ ဖာာရင််ဟိုု�က်် အော�ာက််) တို့့�  ပါါဝင််ပါါသည််။ အဆိုု�ပါါ သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ�း�သည်် ဒုုတိိ
ယအကြိ�ိမ််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း �နော�ာက််ပိုု�င်းး�၌ ပိုု�ဖြ�စ််လေ့�့ရှိိ� သည််။

အဆိုု�ပါါ သွွင််ပြ�င််လက္ခခဏာာများ�း�က ရက််အနည်းး�ငယ််အတွွင်းး� ၄င်းး�တို့့� ဖာာသာာ ပျော�ာ�က််ကင်းး�သွားး��လေ့�့ရှိိ�ပါါသည််။ အကယ််၍ မပျော�ာ�က််ကင်းး�ပါါက 

•

သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့� မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�ကိုု� ဖုုန်း�း ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။

ရှား��းပါး�းသော်�်�လည်းး� ပြ�င်းး�ထန််သည့်် � ပြ�ဿနာာများ�း�
ယင်းး�သို့့� ဖြ��စ်် သည််မှာာ� ရှား��းပါါသည််၊ သို့့� သော်�်� အချို့� ့�လူူများ�း�တွွင်် ကာာကွွယ််ဆေး�းအပေါ်�် ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဓာာတ််မတည့််�သည့််� တုံ့့�ပြ��န််မှုုတစ််ခုု ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။ အဆိုု�ပါါ
လူူများ�း�အားး�လုံးး��သည်် ဆေး�းဝါးး�စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််ကူူညီီမှုု ချျက််ချျင်းး�ရရှိိ�ခဲ့့�ကြ�သည််။
•

အဆိုု�ပါါ ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�ထိုးး��ကြ�သူူအားး�လုံးး��အနေေဖြ�င့််� ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း �နော�ာက်် ၁၅ မိိနစ်် စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ရ
် ပါါမည််၊ သို့့� မှှသာာ ၄င်းး�တို့့�  တုံ့့� ပြ��န််မှုုတစ််ခုုရရှိိ�ပါါက 

ဆေး�းဝန််ထမ်းး �များ�း�မှှ ကူူညီီပေး�းနိုုင််ပါ
� ါသည််။
•

အကယ််၍ သင့််�ထံံ၌ အတိိတ််တွွင်် ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် ဓာာတ််မတည့််�သည့််� တုံ့့�ပြ��န််မှုုတစ််ခုု ရရှိိ�ခဲ့့�ပါါက သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့� မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�နှှင့်� ပြော��
်
ာဆိုု�ပါါ။

ဂျွွန််ဆန်် နှှင့်� ဂျွ
် ွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် အလွွန််ရှား��းပါးး�သော်�်�လည်းး� ပြ�င်းး�ထန််သည့််� သွေး�း�ခဲဲစေ�သော�ာ မူူမမှှန််မှုတ
ု စ််ခုုနှှင့်� ဆက််စ
်
ပ််နေေနိုု�င််ပါါသည််။ ထပ််ဆော�ာင်းး�

လေ့�့လာာမှုုများ�း�အပြီး�း�တွွင်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု နှှင့်� ် ပြ�ည််နယ်် ကျျန်း�း မာာရေး�းအရာာရှိိ�များ�း�က ဂျွွန််ဆန်် နှှင့်� ဂျွ
် ွန််ဆန်် (J&J) ကာာကွွယ််ဆေး�းသည်် သုံးး��စွဲဲ�ရန််ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�သည််ဟုု 
ဆုံးး��ဖြ�တ််လိုု�က််ပါါသည််။

အကယ််၍ သင််သည်် ဂျွွန််ဆန််နှှင့်�ဂျွ
် ွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းရရှိိ�ပါါက သင််ဆေး�းထိုးး��ပြီး�း�နော�ာက်် သုံးး��ပတ််ကြာ�ာသည််အထိိ အဆိုုပါ
� ါရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�ရှိိ�မရှိိ� သင့််ကို
� ုယ််
� သင်် 
စော�ာင့််�ကြ�ည့်�ပါ
် ါ။

•

ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် စွဲဲ�စွဲဲ�မြဲ�ဲ မြဲ�ဲ ခေါ�ါင်းး�ကိုု�က််ခြ�င်းး�

ခြေ�ေထော�ာက််ရော�ာင််ခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် နာာခြ�င်းး�

•

အမြ�င်် ဝေ�ဝါးး�ခြ�င်းး�

အသက််ရှူူ ရ ခက််ခဲဲ ခြ�င်းး�

•

•

•

ရင််ဘတ််အော�ာင့််�ခြ�င်းး� နှှင့်� ဆိုးး
် ��ဆိုးး��ရွား��းရွား��း ဗိုု�င််နာာခြ�င်းး�

အလွွယ််တကူူ သွေး�း�ခြ�ည််ဥခြ�င်းး� သို့့� မဟုုတ်် ဆေး�းမထိုးး��ထားး�သည့််�နေေရာာရှိိ� 

•

အလိုု�လိုုပျော�ာ�က််
�
မသွားး��သော�ာ ပြ�င်းး�ပြ�င်းး�ထန််ထန်် 

အရေ�ပြား�း�အော�ာက််တွွင်် အနီီရော�ာင်် သွေး�း�အစက််အပြော��ာက််ငယ််များ�း�ရှိိ�ခြ�င်းး�

အကယ််၍ သင့််�ထံံတွင်် 
ွ အဆိုု�ပါါရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မှှ တစ််ခုုခုုရှိိ�ပါါက  911 ကိုု�ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ သို့့� မဟုုတ်် ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုု ရှာာ�ယူူပါါ။ သင််သည်် ဂျွွန််ဆန်် 
နှှင့်� ဂျွ
် ွန််ဆန်် ကာာကွွယ််ဆေး�းထိုးး��ခဲ့့�ကြော��ာင်းး� ဆေး�းဝါးး�ပံ့့�ပိုးး��သူူကိုု� ပြော��ာပြ�ရန််  အရေး�းကြီး�း�ပါါသည််၊ သို့့� မှှသာာ ၄င်းး�တို့့� က  သင့််�အားး� ချျက််ချျင်းး�လက််ငင်းး� မှှန််ကန််စွာာ� 
စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််မှုုပေး�းနိုုင််ပါ
� ါသည််။

အကယ််၍ သင့််�ထံံတွွင်် မေး�းခွွ န်းး�များ�း�ရှိိ�ပါါက သို့့� မဟုုတ်် ရော�ာထွေး�း�ခံံ စား�းမှုု များ�း�ရှိိ�ပါါက အထော�ာက်် အကူူ ရရှိိ�နိုု�င််ပါါသည််
ကာာကွွယ််ဆေး�းများ�း�က ကျွွနု််��ပ််တို့့� ဂရုုစိုု�က််စော�ာင့််�ရှော�ာ�က််သူူများ�း� အနား�းပတ််လည််တွွင်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�ပြ��န််နေေနိုုင််ချေ
� �ေရှိိ�အော�ာင်် လုုပ််ပေး�းမည််ဟုု သင်် 

မျှော်�်��လင့််�ခံံစား�းနိုုင််ပါ
� ါသည််။ သင်် စိိတ််လှုုပ််ရှား��းမှုု ခံံစား�းရကော�ာင်းး� ခံံ စား�းရနိုု�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�ည််နိုုင််မှု
� ု

ရှိိ� မရှိိ� တွေး�း�မိိကော�ာင်းး� တွေး�း�မိိနိုု�င််ပါါသည််။ အတိိတ်် နှှင့်� ပစ္စုု
်
�ပ္ပပန််ကာာလတွွင်းး� ဆေး�းဖက််ဆိုု�င််ရာာ လူူမျိုး� း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား�း�မှုုရှိိ�သည််မှာာ� အမှှန််ဖြ�စ််ပါါသည််။
စိုးး��ရိိမ််ပူူပန််မှုုများ�း�ရှိိ�နေေခြ�င်းး�က နား�းလည််နိုု�င််ဖွွယ််ဖြ�စ််ပါါသည််။ များ�း�များ�း� ပိုု� လေ့�့လာာပြီး�း� အထော�ာက််အကူူ ရယူူပါါ •

သင််၏ဆရာာဝန်် သို့့� မဟုုတ်် ဆေး�းခန်းး�အားး� ပြော��ာပါါ။ သင့််�ထံံတွင်် ဆရာ
ွ
ာဝန််တစ််ဦးးမရှိိ�ပါါက ကူူညီီရှာာ�ဖွေ�ေပေး�းရန််အတွွက်် 2-1-1 ကိုု� နှိိ�ပ််ခြ�င်းး�ဖြ�င့််� 211 ကိုု�

သို့့� မဟုုတ်် ဖုုန််နံံပါါတ်် 1-866-698-6155 ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။
•

အကယ််၍ လူူမျိုး� း��ရေး�းခွဲဲ�ခြား�း�မှုုကြော��ာင့််� သင့််�အနေေဖြ�င့််� စိိတ််ပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ စိိတ််ခံံ စား�းမှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ ထိိခိုု� က််ခံံခဲ့့� ရပါါက အော်�်�ရီီ ဂွွန်် ပြ�ည််နယ််တစ််ဝှှမ်းး�

လူူမျိုး� း��ရေး�း တန်းး�တူူညီီမျှှရေး�း အထော�ာက််အကူူလိုုင်း
� း�ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ - 503-575-3764 | linesforlife.org/racial-equity-support-line
•

စိိတ််ခံံ စား�းမှုုပိုု�င်းး�ဆိုု�င််ရာာ အထော�ာက််အကူူ နှှင့်� ် ရင်းး�မြ�စ်် အတွွက်် လွဲဲ�ပြော��ာင်းး�မှုုရရှိိ� ရန်် အော်�်�ရီီ ဂွွန်် ပြ�ည််နယ််တစ််ဝှှမ်းး� ဘေး�းအန္တတရာာယ််ကင်းး�ရှှ င်းး�ရေး�း +

ကြံ့�့�ခိုု� င််သန််စွွမ်းး�ရေး�း အကူူအညီီဖုုန်း�း လိုု�င်းး�ကိုု� ခေါ်�်ဆိုု�ပါါ။ သင့််�အနေေဖြ�င့််� အကျျပ််အတည်းး�အတွွင်းး� ရှိိ�နေေဖို့့� မလိုု�အပ််ပါါ။ 1-800-923-HELP (4357) |
linesforlife.org/obhsl/

ဒေေသန္တတ ရ အချျက််အလက််များ�း ရရှိိရန်် သင့််�ကော�ာင််တီီ ဝက််ဘ််ဆိုက််
ု� ပေါ်�်တွွ င်် “ကိုု�ဗစ်် - ၁၉ (COVID-19)” ကိုု� ရှာာဖွေေ�ပါါ။

