
 

ကက ျောင််းသျော်းတစက် ျောက် COVID-19 ကရျောဂါမက ်းစကက်စရန် သ ်းသန  ်ထျော်းခြင််း & သ ်းခြျော်းကနခြင််း 

နငှ ဆ် ိုငက်သျော သက ျောတ ည ြ က်။  

ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၂  

အကရ်းကက ်းကသျော အဓ ပ္ပျော ်ဖွင ဆ် ိုြ က်မ ျော်း 

ရရောဂါမက ူးစက်ရစရန ်

သီူးသန  ထ်ောူး ခြငူ်း ဆ ိုသည်မ ော 

COVID-19 န္ င  ်ထ ရ  ွေ့ ဖ ူးသ  သည် 

ရရောဂါခြန  ြ် ောူးမှု မ  ကောက ယ်ရန ်

အ  က် အ မ်န္ င  ်အခြောူးသ မ ောူးန္ င  ်

ြြ်ရဝူး ရဝူးရနသင  ်သည်ဟို 

အဓ ြပောယ်ရြါသည်။  

သီူးခြောူးရနခြငူ်း ဆ ိုသည်မ ော လ  စ်ဦူး 

သည ်COVID-19 ရရောဂါ ရ  ရ ကောငူ်း 

စစ်ရဆူးရ  ွေ့ ရ   ရပြီူး ရနောက်၊ ရရောဂါြ ိုူး 

စစ်ရဆူးရသေ်ာလည်ူး က ူးစက်မှု မရ  ရသော 

အခြောူးအ မ်ရထောင ်မ သောူးစိုမ ောူးန္ င ် 

ရဝူးရော  င ်သီူးခြောူး ရနသင  ်သည်ဟို 

အဓ ြပောယ်ရြါသည်။   

အခြည ်အဝကောက ယ်ရဆူးထ ိုူးခြငူ်း ဆ ိုသည်မ ော 

လ  စ်ဦူးသည် Moderna/Pfizer 

ကောက ယ်ရဆူး က ို န္ စ်ြ ်အက ော  င ်

န္ စ်ကက မ်ထ ိုူးပြီူးခြငူ်း သ ို  မဟို ် Johnson & 

Johnson ကောက ယ်ရဆူး 

 စ်ကက မ်ထ ိုူးပြီူးခြငူ်းက ို အခြည ်အဝကောက ယ် 

ရဆူးထ ိုူးခြငူ်းဟို အဓ ြပောယ်ရြါသည်။  

ထ ရ  ွေ့ ခြငူ်း ဆ ိုသည်မ ော လ  စ်ဦူးသည် 

COVID-19 ရရောဂါက ူးစက်ြံထောူးရသ န္ င  ်

နူီးကြ်စ ော ထ ရ  ွေ့ မှုရ  ရနသည်ဟို ဆ ိုလ ို 

သည်။ အနူီးကြ်ထ ရ  ွေ့ မှုဆ ိုသည်မ ော ၂၄ နောရီ 

အ  ငူ်း၊ ၆ ရြထက်နည်ူးရသော အက ောအရဝူး 

  င ်မ က်န္ ောဖံိုူး အသံိုူးမခြြု ရသောသ န္ င  ်၁၅ 

မ နစ် ြန   ်ထ ရ  ွေ့ ဆက်ဆံခြငူ်း က ိုဆ ိုလ ိုသည်။  

 

အက ်၍ ကက ျောင််းသျော်းအကနခဖင  ်COVID-19 ကရျောဂါက ်းစက်ြံရပပ္ ်း ထ ိုကက ျောင််းသျော်းသည် ကျောကွ ်ကဆ်းထ ို်းပပ္ ်း ခြင််း သ ို  မဟိုတ ်ကျောကွ ်ကဆ်း မထ ို်းရကသ်းပ္ါက- 

ကက ျောင််းသျော်းတငွ ်COVID-19 ကရျောဂါလကခဏရှ လျှင ် ကက ျောင််းသျော်းတငွ ်ကရျောဂါလကခဏ မခပ္လျှင ်  

ကက ျောင််းသျော်းက ို သ ်းခြျော်းြွွဲထျော်း ရပ္ါမည်။ 

ရက ူးဇ ူးခြြု၍ သင အ်ရနခဖင  ်ရရောဂါက ူးစက်ြံရြါက သင က်ရလူး က်ရရောက်ရသော 

စောသငရ်က ောငူ်း ၏ ရံိုူးသ ို  အရ ကောငူ်း ကောူးရြူးြါ။ ရရောဂါလကခဏ စ ငခ်ြငူ်းမ  ၁၀ ရက် 

( အကယ်၍ က ူးစက်ြံရ မှုစစ်ရဆူးခြငူ်းရ  ပြီူးမ  ရရောဂါလကခဏစ ငြ်  လျှင)် သီူးခြောူး 

ြ  ရနြါ။ အကယ်၍ ရရောဂါလကခဏ မ ောူးရြ ောက်ကငူ်းပြီူး ၆ ရက်ရခမောက်ရန    င ်

စစ်ရဆူးမှု အန္ို ်လကခဏရရ  ြါက ရက ောငူ်းခြန ် က်န္ ိုင်ြါသည်။  

 
 ကက ျောင််းသျော်းက ို သ ်းခြျော်းြွွဲထျော်း ရပ္ါမည်။  

ရက ူးဇ ူးခြြု၍ သင အ်ရနခဖင  ်ရရောဂါက ူးစက်ြံရြါက 

သင က်ရလူး က်ရရောက်သည ် စောသင ်ရက ောငူ်း၏ ရံိုူးြနူ်းသ ို   

အရ ကောငူ်း ကောူးရြူးရစလ ိုြါသည်။ က ူးစက်ြံရသည်ဟို စစ်ရဆူးသ  ရ   

ပြီူးရနောက် ၁၀ ရက်အထ  သီူးခြောူးြ  ထောူးရြါမည်။ အကယ်၍ 

ရရောဂါလကခဏမ ောူးရြ ောက်ကငူ်း ပြီူး ၆ ရက်ရခမောက်ရန    င ်စစ်ရဆူးမှု 

အန္ို ်လကခဏရရ  ြါက ရက ောငူ်းခြန ်က်န္ ိုင်ြါသည်။   

 

ß အကယ်၍ ရရောဂါလကခဏဆက်လက်ခဖစ်ြ ောူးရနြါက၊ 

ဘယ်ဘက်အက က်ရ   လမ်ူးညွှန ်ြ က်အ  ိုငူ်း လ ိုက်နောြါ။  

 

အက ်၍ ကက ျောင််းသျော်းသည် COVID-19 က ်းစက်ြံရသ နငှ  ်ထ ကတွွေ့ မှုရှ ပပ္ ်း- ကျောကွ ်ကဆ်း အခပ္ည ်ထ ို်းထျော်းလျှင ် 

ကက ျောင််းသျော်းတငွ ်COVID-19 ကရျောဂါလကခဏရှ လျှင ် ကက ျောင််းသျော်းသည် ကရျောဂါလကခဏ မခပ္လျှင ် 

ကက ျောင််းသျော်းသည ်ကရျောဂါ မက ်းစက်ကစရန် သ ်းသန  ် ရပ္ါမည်။  

ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားစတငခ်ြငျ်ားမှ 10  က်္ကက္ော လိုြ်ရြါမည်။  

(ထိရတ ွေ့သည ် က်္စ ွဲပ  ျားရ ောက်္ ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား စတငလ်ောရသေ်ာလည်ျား)။ 

ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား သက်္သောသ ောျား ါက္ ရ ောဂါလက္ခဏော မ ောျား စတငပ်  ျားရ ောက်္ 6 

 က်္ရခမောက်္ရ  တ င ်စစ်ရဆူးမှု အန္ို ်လကခဏရရ  ြါက ရက ောငူ်းခြန ်က် န္ ိုင်ြါသည်။   

 
ကက ျောင််းသျော်းသည် ကက ျောင််းတက်န ိုငသ်ည်။  

ရရောဂါလကခဏခြ မခြ ဆက်လက်ရစောင  ်ကည ်ရနရြါမည်။  

 

 ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားရ ေါ်လော ါက္ ဘယ်ဘက်္အက္ က်္ရိှ 

လမ်ျားညွှ ြ် က်္မ ောျားကိ္ို လိိုက်္ ော ါ။ 

 

အက ်၍ ကျောကွ ်ကဆ်း မထ ို်းကသျော ကက ျောင််းသျော်းသည် COVID-19 က ်းစက်သ နငှ  ်ထ ကတွွေ့ မှုရှ ပ္ါက  

ကက ျောင််းသျော်းသည် COVID-19 လကခဏရှ လျှင ် ကက ျောင််းသျော်းတငွ ်ကရျောဂါလကခဏ မကဖျ်ောခပ္ပ္ါက  

ကက ျောင််းသျော်းသည် ကရျောဂါ မက ်းစက်ကစရန် သ ်းသန  ် ရပ္ါမည်။ 

ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားစတငခ်ြငျ်ားမှ 10  က်္ကက္ော လိုြ်ရြါမည်။  

(ထိရတ ွေ့သည ် က်္စ ွဲပ  ျားရ ောက်္ ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား စတငလ်ောရသေ်ာလည်ျား)။ 

ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား သက်္သောသ ောျား ါက္ ရ ောဂါလက္ခဏော မ ောျား စတငပ်  ျားရ ောက်္ 6 

 က်္ရခမောက်္ရ  တ င ်စစ်ရဆူးမှု အန္ို ်လကခဏရရ  ြါက ရက ောငူ်းခြန ်က် န္ ိုင်ြါသည်။   

 
ကက ျောင််းသျော်းသည် ကရျောဂါ မက ်းစက်ကစရန် သ ်းသန  ် ရပ္ါမည်။  

ထ ရ  ွေ့ မှု စ ငသ်ည ်ရန  မ  ၁၀ ရက် လိုြ်ရြါမည်။ ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျား 

သက်္သောသ ောျား ါက္ ရ ောဂါလက္ခဏော မ ောျား စတငပ်  ျားရ ောက်္ 6 

 က်္ရခမောက်္ရ  တ င ်စစ်ရဆူးမှု အန္ို ်လကခဏရရ  ြါက 

ရက ောငူ်းခြန ်က် န္ ိုင်ြါသည်။   

   

 ရ ောဂါလက္ခဏောမ ောျားရ ေါ်လော ါက္ ဘယ်ဘက်္အက္ က်္ရိှ 

လမ်ျားညွှ ြ် က်္မ ောျားကိ္ို လိိုက်္ ော ါ။ 

 

ပ္ ိုမ ိုသ ရှ လ ိုပ္ါက battlecreekpublicschools.org/healthupdates သ ို   ကလ လျောန ိုငပ်္ါသည်။ 


