COVID-19 အတွင်ျား မ
ကရ

မ ျား/အိုြ်ထန်ျားသူမ ျားအတွက်

ျားရစ ငျှော့်ရ ှ က်မှုနှငျှော့် ရနွ

Austin အမ ျားပြည်သူ က န်ျားမ ရ ျား(APH) တွင် COVID-19 ကူျားစက်မှုကို ရ
မသ ျားစိုမ ျားကို ရ
ကလ

ျားကင်ျားရစရ ျားအတွက် မ

သီ အရြ ်ခ ီျား
ခ
ျှော့ န်နှငျှော့် ကရ

ေးတင့်

လ ောဂေါ

ျားရစ ငျှော့်ရ ှ က်မှု ဝန်ထမ်ျား၊ ကရ

ဖ ောေးလနသည့် ကလ

ဖ ောေးနာခြင့်ေး၊ လြ ောင့်ေးဆေးခြင့်ေး၊ လြေါင့်ေးကက့်ခြင့်ေး၊
အ သော မ ခြင့်ေး၊ ဝမ့်ေးလ

မ်ျားညွှန်ခ က်
ျားမ ျားနှငျှော့်

မ ျားနှငျှော့် အိုြ်ထန်ျားသမ
ူ ျားအတွက် ရအ က်ြါ အကကြံပြြုခ က်မ ျား ှြါသည်။

ေးလ ောင့်လ ောက့်မှု င့်တောသို့ မသောေးမီ၊ သင့်ကယ့်သင့်နင့် သင့်ကလ

အသက့်ရှူမဝခြင့်ေး၊အသက့်ရှူ ြက့်ခြင့်ေး၊

BURMESE

ေးမ ောေး အမ့်မောလန ပေါမည့်။

ည့်လြ ောင့်ေးနာခြင့်ေး၊ အနို့ သမ
ို့ ဟတ့်

ောခြင့်ေး၊ ြ မ့်ေး မ့်ခြင့်ေး သမ
ို့ ဟတ့် ကကက့်သောေးနာခြင့်ေး ကသို့

ကခဏောမ ောေး မ

လ
့် ဆေးပေါ။

သင့်၏ ကလ

ေးလ ောင့်လ ောက့်မှု

မဘမ ောေးနင့် အပ့်ထန့်ေးသူမ ောေးက မ က့်နာအကောမ ောေးက ဝတ့်ဆင့်ပပီေး

ဝန့်လဆောင့်မှုလပေးသူက ပပေးသည့်
က့်ပလ
ို့ ေး

က့်ပြ
ို့ န့်နင့်

ပ့်ထေးမ ောေးက

မ ျားနှငျှော့် အိုြ်ထန်ျားသူမ ျားအတွက် အကကြံပြြုခ က်မ ျား-

•

အသက့် 6+ န ့်အ ွယက
့် လ

ူမ ောေးနင့် 6 လပြော၍

လန ပေါမည့်။

က့်နာပေါ။

မ

ောကကြိုြ န့်အတင့်ေး အခြောေး

ေးမ ောေးက မ က့်နာအကောမ ောေးက

ဝတ့်ဆင့် မည့်။ အသက့် 2 န ့်လအောက့် ကလ

ေးမ ောေးက

မ က့်နာအကောမ ောေးက မဝတ့် ပေါ။

•

ကလ
ကလ

ေးမ ောေးသည့် အမ့်ကလနမထက့်မီ၊
ေးလ ောင့်လ ောက့်မှု ပရဂ မ့်တင့် ၎င့်ေးတို့ လနြ န့်အတင့်ေးနင့်

အမ့်လ ောက့်သည့်နင့်

•

•

က့်မ ောေးက လဆေးလ ကော ပေါမည့်။

သင့်ကလ

ေးအတက့် တ ့်လနို့တော လနို့

လသောက့်

ောမ ောေးက သင့် ီ ဉ့်ပက လသြ ော ဉ့်ေး ောေးပေါ။ ညလနတင့်ေး

•

ယ့် ော သမ
ို့ ဟတ့်

သင့်ကလ

•

က့်ပပို့ ပီေးလနာက့်

သင့်တင့် မသန့် မ့်ေးခဖ ့်သည့် ကလ

သမ
ို့ ဟတ့် တ ့်လနို့တော မထက့်ြောမီ ခပန့်သေးနင့်လသော

သင့်ကလ

ပ စည့်ေးအောေး

ဆက့်

ေးက ပေးသတ့်လပေးပေါ။

လနို့ ဉ့် မသနို့့် င့်ေးနင့်သည့် အရပ့်မ ောေးက ယူလဆောင့်မ

ေးက

က့်မ ောေးက လဆေးလ ကောပေါ

သမ
ို့ ဟတ့် ပေးသတ့်ပေါ။
ေးမ ောေးက ၎င့်ေးတို့

အပ့်သည့် အကူအညီက

က့် ယူနင့်သည့် နည့်ေး

သင့်၏ ကလ

ောပေါနင့်။

ေးမ ောေး လနပေါက၊

မ့်ေးနင့် ပတ့်သက့်၍ လ

ော န့်

ေးလ ောင့်လ ောက့်လ ေး ဝန့်လဆောင့်မှုလပေးသူနင့်

တင့်ပင့်ပေါ။

•

COVID-19 လနလသော့်
ကလ

ည့်ေး ဗင့်ေး ပ့် ့်

ကခဏောမ ောေး မခပသသည့်

ေးမ ောေးထမ အသက့် 65 န ့် သမ
ို့ ဟတ့် ယင့်ေးထက့်ကကီေးသည့်

ူကကီေးမ ောေးထ လ ောဂေါကူေး က့်နင့်မက
ှု သတခပြိုပေါ။
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