
 
 
 
 

 

အသက် ၁၂ နစှ်အထက်ရှှိပ  ြီး COVID-19 ကာကယွ်ဆ ြီး မထှိ ြီးရဆသြီးဆသာသူမ ာြီးအတွက ်

အခမ ဲ့ထှိ ြီးနှိ ငမ်ှာဖြစ ်ါ သည်။ ကျွန်  ်တှိ ို့၏ အသှိ င်ြီးအဝှိ င်ြီးလထူ  နှငဲ့ ်မှိသာြီးစ မ ာြီးကှိ  COVID ဆရာဂါကူြီးစက်ဖခင်ြီးမှ 

ကာကွယ်နှိ င်ရန်  Calhoun County ဖ ည်သူူ့က န်ြီးမာဆရြီးဦြီးစ ြီးဌာန (CCPHD) နှငဲ့ ်Grace Health တှိ ို့သည် 

BCPS ဆက ာငြ်ီးရှှိရာ ဆနရာမ ာြီးသှိ ို့ လာမညဲ့ ်ရကသ်တတ တတ်ွင် ကာကယွ်ဆ ြီးထှိ ြီးရန် အခွငဲ့်အလမြ်ီးမ ာြီး 

ဆ ြီးမာှဖြစ ်ါသည်။  

● အင်္ဂါဆနို့၊ ဇလူှိ င ်၂၇ ရက-် ညဆန (၃ မ ှ၆) နာရ ။ Northwestern အလယတ်န်ြီးဆက ာင်ြီး  (လှိ ်စာ- 176 

Limit St.) 

○ CCPHD မ ှအသက် ၁၂ နှစက်ဆလြီးမ ာြီးအတကွ်  Pfizer ကာကွယဆ် ြီးကှိ  

အသ  ြီးဖ ြုရန်ကမြ်ီးလမှ်ြီး ထာြီးပ  ြီး၊ အသက ်၁၈ နှစအ်ထကရှ်ှိသူမ ာြီးအတကွ် Johnson & 

Johnson ကာကွယဆ် ြီးကှိ  ဆတာဲ့ထှိ ြီးမညဲ့သ်ူ၏ ဆတာငြ်ီး ှိ ခ က်အရ 

ထှိ ြီးဆ ြီးသွာြီးမှာဖြစ ်ါသည်။   

● ကကာသ ဆတြီး၊ ဇလူှိ င ်၂၉ ရက၊် န နက် (၁၀ မ ှညဆန ၆) နာရ  - Battle Creek Central 

အထက်တနြ်ီးဆက ာင်ြီး (United Way နငှဲ့် Champion 

St.အကကာြီးမှာတည်ရှှိဆသာအဆ ာက်အအ  ၏အဖ ငြ်က်)  က န်ြီးမာဆရြီးနှငဲ့ည် ညွှတဆ်သာ လူဆနမှု 

Healthy Living Carnival ဖ ြုလ  စ်ဉ်၌ ရရှှိမှာဖြစသ်ည်။  

○ Grace Health အဆနဖြငဲ့် ကာယကစာြီးသမာြီးမ ာြီး၊ 

အကကာြီးအာရ  နငှဲ့်အဖမငအ်ာရ  စစ်ဆ ြီးသူမ ာြီး၊  ွ ဆတာ်နှငဲ့ ်ှိ င်ဆသာဂှိမ်ြီးကစာြီးသူမ ာြီး၊ 

အခမ ဲ့အစာအစာလာယသူူမ ာြီးမှ အသက် ၁၂ နှငဲ့် အထက ်ရှှိသူ အာြီးလ  ြီးကှိ  Pfizer 

ကာကွယဆ် ြီးထှိ ြီးရန် ကမြ်ီးလှမ်ြီးထာြီး ါသည်။  

● အင်္ဂါဆနို့၊ ဩဂ တလ် ၁၇ ရက-် ညဆန (၃ မ ှ၆) နာရ ။ Northwestern အလယ်တန်ြီးဆက ာင်ြီး  (လှိ စ်ာ- 

176 Limit St.) 

○ CCPHD မ ှအသက် ၁၂ နှစက်ဆလြီးမ ာြီးအတကွ်  Pfizer ကာကွယဆ် ြီးကှိ  

အသ  ြီးဖ ြုရန်ကမြ်ီးလမှ်ြီး ထာြီးပ  ြီး၊ အသက ်၁၈ နှစအ်ထကရှ်ှိသူမ ာြီးအတကွ် Johnson & 

Johnson ကာကွယဆ် ြီးကှိ  ဆတာဲ့ထှိ ြီးမညဲ့သ်ူ၏ ဆတာငြ်ီး ှိ ခ က်အရ 

ထှိ ြီးဆ ြီးသွာြီးမှာဖြစ ်ါသည်။   

● CCPHD လှိ စ်ာ - 190 E Michigan Avenue ၌လညြ်ီး အခမ ဲ့ ကာကယွ်ဆ ြီးထှိ ြီးဖခင်ြီးကှိ  တနင်ြီးလာ မှ 

ကကာသ ဆတြီးဆနို့ အတွင်ြီး န နက် (၇ မ ှ၁၂း၃၀)နာရ  နှငဲ့ ်ညဆန (၁ မ ှ၄း၃၀)နာရ  အထှိ။ 

ဆသာကကာဆနို့တငွ် န နက် (၈ မ ှ၁၂)နာရ အထှိ၊ ရက်ခ ှိန်ြီးယပူ  ြီး ထှိ ြီးနှိ င် ါသည်။ ရက်ခ ှိန်ြီးယူမည် ှိ  ါက 

ဤြ န်ြီးန  ါတ် 269-969-6363 ကှိ ဆခေါ်ယူနှိ င ်ါသည်။  

https://fb.me/e/12OYAR5K0


 
 
 
 

ကျွန်  ်တှိ ို့သည် ၂၀၂၁-၂၂  ညာသင်နှစ်အတကွ် အစ အစဉ်မ ာြီးအပ  ြီးသတ်နှိ င်ရန် ဆ ာင်ရွကလ်ျှက်ရှှိ ါသည။် 

ဤအစ အစဉက်ှိ   ညာဆရြီးဘ တ်အြွ ွဲ့သှိ ို့ မတင်ဖ ရဆသြီးဆသာလ်ည်ြီး ကျွန်  ်တှိ ို့၏ ဦြီးစာြီးဆ ြီးအရာမာှ BCPS 

ဆက ာင်ြီးသာြီးအာြီးလ  ြီးအတကွ် မကကာဆသြီးမ က ထ တ်ဖ နထ်ာြီးဆသာ လမြ်ီးညွှန်ခ က် guidance from the 

American Academy of Pediatrics (AAP) အတှိ ငြ်ီး လာမညဲ့ ်fall တငွ် အခ ှိန်ဖ ညဲ့ဖ်ြငဲ့် လကူှိ ယ်တှိ င် 

ဆက ာင်ြီးသှိ ို့ လ  ပခြုြုံစာွ တက်နှိ ငရ်န်ဖြစသ်ည။်  

 

ကျွန်  ်တှိ ို့၏ လထူ အသှိ င်ြီးအဝှိ င်ြီးအတငွ်ြီး ဗှိ ငြ်ီးရ ်စ ်  ဲ့နှ ူ့မှု ဆနှြီးဆကွြီးဆစရန်၊ စာသင်နစှ် မစတင်မ အခ ှိနတ်ွင ်

COVID-19 ကာကယွဆ် ြီးထှိ ြီးထာြီးကက ါရန ်ဆက ာငြ်ီးသာြီးမ ာြီးကှိ  တှိ ကတ်နွြ်ီးလှိ  ါသည။် သှိ ို့မသှာ ကျွန်  တ်ှိ ို့သည ်

ဆဘြီးကငြ်ီးလ  ပခြုြုံစာွ ဆက ာငြ်ီးတကန်ှိ ငက်ကမည ်ဖြစ ်ါသည။် အကယ်၍ သငဲ့အ်ဆနဖြငဲ့ ်သငဲ့်မှိသာြီးစ အတကွ် 

ကာကွယဆ် ြီးထှိ ြီးမညဟ်     ြီးဖြတ်၍ဆသာ၎်င်ြီး၊ သှိလှိ ဆသာဆမြီးခွန်ြီးရှှိ၍ဆသာ်၎င်ြီး သငဲ့်ရ ွဲ့ မှိသာြီးစ  ရာဝန် 

ထ  က်သယွ ်ါ။  

 

ကာကွယဆ် ြီးနငှဲ့် တသ်က၍် ဆမြီးဆလဲ့ဆမြီးထရှှိဆသာ ဆမြီးခွန်ြီးမ ာြီးအတကွ်  ှိ မှိ သှိရှှိလှိ  ါက ဤဆနရာ  

allincalhoun.org ၌၎င်ြီး သှိ ို့မဟ တ် သှိလှိ ဆသာဆမြီးခွန်ြီးရှှိ ါက Calhoun County ဖ ည်သူူ့က န်ြီးမာဆရြီးဌာန 

သှိ ို့၎င်ြီး ဤြ န်ြီးန  ါတ ်269-969-6370 တငွ်ဆခေါ် ှိ ဆမြီးဖမန်ြီးနှိ င် ါသည်။  

 

 

 

 
 

https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2021/american-academy-of-pediatrics-updates-recommendations-for-opening-schools-in-fall-2021/?fbclid=IwAR3Qikwa2gBkOta2Wm4s0ITi4OeqcZQAxQc6_pCC_7Wxrc2NnRYdHb73huM
https://services.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2021/american-academy-of-pediatrics-updates-recommendations-for-opening-schools-in-fall-2021/?fbclid=IwAR3Qikwa2gBkOta2Wm4s0ITi4OeqcZQAxQc6_pCC_7Wxrc2NnRYdHb73huM
http://allincalhoun.org/

