
 

ေကျာငး်သားတစေ်ယာက ်COVID-19 ေရာဂါမက9းစကေ်စရန် 

သးီသန ့်ထားြခငး် & သးီြခားေနြခငး် ABင့ဆ် ိEငေ်သာ သေဘာတ9ညခီျက။်  
ဇ"#ဝါရီလ ၁၈ ရက၊် ၂၀၂၂  

 

အေရး%ကးီေသာ အဓိပ.ာယဖွ်င့ဆ်ိ6ချကမ်ျား 
ေရာဂါမက(းစကေ်စရန ်သးီသန ့ထ်ားြခငး် 

ဆိ7သညမ်9ာ COVID-19 B9င့ ်

ထေိတွE ဖ(းသ(သည ်ေရာဂါြပန ့ပ်ာွးမHမ9 

ကာကယွရ်နအ်တကွ ်အမိ်B9င့ ်

အြခားသ(များB9င့ ်

ခပ်ေဝးေဝးေနသင့သ်ညဟ်7 

အဓိပOာယရ်ပါသည။်  

သးီြခားေနြခငး် ဆိ7သညမ်9ာ လ(တစဦ်းသည ်

COVID-19 ေရာဂါ S9ိေTကာငး် 

စစေ်ဆးေတွE S9ိရUပီး ေနာက၊် 

ေရာဂါပိ7းစစေ်ဆးေသာ်လညး် က(းစကမ်H 

မS9ိေသာအြခားအမိ်ေထာငမ်ိသားစ7များB9င့ ်

ေဝးရာတငွ ်သးီြခား ေနသင့သ်ညဟ်7 

အဓိပOာယရ်ပါသည။်   

အြပည့အ်ဝကာကယွေ်ဆးထိ7းြခငး် ဆိ7သညမ်9ာ 

လ(တစဦ်းသည ်Moderna/Pfizer 

ကာကယွေ်ဆးကိ7 B9စပ်တအ်ကာွတငွ ်

B9စc်ကမိ်ထိ7းUပီးြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်Johnson & 

Johnson ကာကယွေ်ဆး 

တစc်ကမိ်ထိ7းUပီးြခငး်ကိ7 

အြပည့အ်ဝကာကယွေ်ဆးထိ7းြခငး်ဟ7 

အဓိပOာယရ်ပါသည။်  

ထေိတွE ြခငး် ဆိ7သညမ်9ာ လ(တစဦ်းသည ်

COVID-19 ေရာဂါက(းစကခ်ထံားရသ(B9င့ ်

နးီကပ်စာွ ထေိတွE မHS9ိေနသညဟ်7 

ဆိ7လိ7သည။် အနးီကပ်ထေိတွE မHဆိ7သညမ်9ာ 

၂၄ နာရီအတငွး်၊ ၆ ေပထကန်ညး်ေသာ 

အကာွအေဝးတငွ ်၁၅ မိနစ ်ခန ့ ်

ထေိတွEဆကဆ်ြံခငး် ကိ7ဆိ7လိ7သည။်  

 

အကယ၍် ေကျာငး်သားအေနြဖင့ ်COVID-19 ေရာဂါက<းစက်ခံရ@ပီး ထိEေကျာငး်သားသည် ကာကွယေ်ဆးထိEး@ပီး ြခငး် သိEမ့ဟEတ ်ကာကွယေ်ဆး 

မထိEးရေသးပါက-   

ေကျာငး်သားတငွ ်COVID-19 ေရာဂါလက8ဏ:;ိလ=င ် ေကျာငး်သားတငွ ်ေရာဂါလက8ဏ မြပလ=င ်  

ေကျာငး်သားကိA သးီြခားခွဲထား ရပါမည။် 

ေကျးဇ(းြပo၍ သင့အ်ေနြဖင့ ်ေရာဂါက(းစကခ်ရံပါက 

studentservices@battlecreekpublicschools.org သိ7မ့ဟ7တ ်(269) 965-9481 သိ7 ့ 

အေTကာငး်Tကားေပးေစလိ7ပါသည။် ေရာဂါလကqဏ စတငြ်ခငး်မ9 ၁၀ ရက ်( အကယ၍် 

က(းစကခ်ရံမHစစေ်ဆးြခငး်S9ိUပီးမ9 ေရာဂါလကqဏစတငခ်ဲလ့vင)် သးီြခား (Isolate) ခွေဲနပါ။ 

အကယ၍် ေရာဂါလကqဏများေပျာကက်ငး်Uပီး ၆ ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ ်စစေ်ဆးမH 

အB7တလ်ကqဏရS9ိပါက ေကျာငး်ြပနတ်ကB်ိ7ငပ်ါသည။်  

 
 ေကျာငး်သားကိA သးီြခားခွဲထား ရပါမည။်  

ေကျးဇ(းြပo၍ သင့အ်ေနြဖင့ ်ေရာဂါက(းစကခ်ရံပါက 

studentservices@battlecreekpublicschools.org သိ7မ့ဟ7တ ်(269) 965-9481 

သိ7 ့ အေTကာငး်Tကားေပးေစလိ7ပါသည။် က(းစကခ်ရံသညဟ်7 စစေ်ဆးသSိ9ိUပီး ေနာက ်၁၀ 

ရကအ်ထ ိသးီြခားခွထဲားရပါမည။် အကယ၍် ေရာဂါလကqဏများေပျာကက်ငး်Uပီး ၆ 

ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ ်စစေ်ဆးမH အB7တလ်ကqဏရS9ိပါက ေကျာငး်ြပနတ်ကB်ိ7ငပ်ါသည။်   

 
ß အကယ၍် ေရာဂါလကqဏဆကလ်ကြ်ဖစပ်ာွးေနပါက၊ ဘယဘ်ကအ်ကကွS်9ိ 

လမ်း{|နခ်ျကအ်တိ7ငး် လိ7ကန်ာပါ။  

အကယ၍် ေကျာငး်သားသည် COVID-19 က<းစက်ခံရသ<LMင့ ်ထေိတွN မOPMိ@ပီး- ကာကွယေ်ဆး အြပည့်ထိEးထားလRင ် 

ေကျာငး်သားတငွ ်COVID-19 ေရာဂါလက8ဏ:;ိလ=င ် ေကျာငး်သားသည ်ေရာဂါလက8ဏ မြပလ=င ် 

ေကျာငး်သားသည ်ေရာဂါ မကMးစကေ်စရန် သးီသန ့် ရပါမည။်  

ေရာဂါလကqဏာများစတငြ်ခငး်မ9 10 ရကT်ကာ လ7ပ်ရပါမည။်  (ထေိတွEသည့ရ်ကစ်ွUဲပီးေနာက ်

ေရာဂါလကqဏာများ စတငလ်ာေသာ်လညး်)။ ေရာဂါလကqဏာများ သကသ်ာသာွးပါက 

ေရာဂါလကqဏာ များ စတငU်ပီးေနာက ်6 ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ ်စစေ်ဆးမH 

အB7တလ်ကqဏရS9ိပါက ေကျာငး်ြပနတ်က ်Bိ7ငပ်ါသည။်   

 
ေကျာငး်သားသည ်ေကျာငး်တကH်ိAငသ်ည။်  

ေရာဂါလကqဏြပ မြပ ဆကလ်ကေ်စာင့T်ကည့ေ်နရပါမည။်  

 
ß ေရာဂါလကqဏာများေပ�လာပါက ဘယဘ်ကအ်ကကွS်9ိ လမ်း{|နခ်ျကမ်ျားကိ7 

လိ7ကန်ာပါ။ 

အကယ၍် ကာကွယေ်ဆး မထိEးေသာ ေကျာငး်သားသည် COVID-19 က<းစက်သ<LMင့ ်ထေိတွN မOPMိပါက  

ေကျာငး်သားသည ်COVID-19 လက8ဏ:;ိလ=င ် ေကျာငး်သားတငွ ်ေရာဂါလက8ဏ မေဖာ်ြပပါက  

ေကျာငး်သားသည ်ေရာဂါ မကJးစကေ်စရန် သးီသန ့် ရပါမည။် 

ေရာဂါလကqဏာများစတငြ်ခငး်မ9 10 ရကT်ကာ လ7ပ်ရပါမည။်  (ထေိတွEသည့ရ်ကစ်ွUဲပီးေနာက ်

ေရာဂါလကqဏာများ စတငလ်ာေသာ်လညး်)။ ေရာဂါလကqဏာများ သကသ်ာသာွးပါက 

ေရာဂါလကqဏာ များ စတငU်ပီးေနာက ်6 ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ ်စစေ်ဆးမH 

အB7တလ်ကqဏရS9ိပါက ေကျာငး်ြပနတ်က ်Bိ7ငပ်ါသည။်   

 
ေကျာငး်သားသည ်ေရာဂါ မကJးစကေ်စရန် သးီသန ့် ရပါမည။်  

ထေိတွE မH စတငသ်ည့ေ်နမ့9 ၁၀ ရက ်လ7ပ်ရပါမည။် ေရာဂါလကqဏာများ 

သကသ်ာသာွးပါက ေရာဂါလကqဏာ များ စတငU်ပီးေနာက ်6 ရကေ်ြမာကေ်နတ့ငွ ်

စစေ်ဆးမH အB7တလ်ကqဏရS9ိပါက ေကျာငး်ြပနတ်က ်Bိ7ငပ်ါသည။်   

   

ß ေရာဂါလကqဏာများေပ�လာပါက ဘယဘ်ကအ်ကကွS်9ိ လမ်း{|နခ်ျကမ်ျားကိ7 

လိ7ကန်ာပါ။ 

 

ပိEမိEသPိMိလိEပါက battlecreekpublicschools.org/healthupdates သိE ့ ေလ့လာLိEငပ်ါသည်။ 


