Burmese
နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ကာကြယ္ေဆးထိုေပး
စာရင္းဇယား
လက္ရွိ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပး စာရင္းဇယားကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည့္

NSW Health (နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ က်န္းမာေရးဌာန) ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တ္ မွာ၊

လူႀကီး ကာကြယ္ေဆးထိုး မွတ္တမ္း ပုံစံ
သင္၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးထားမႈမ်ားကို ေျခရာေကာက္ႏိုင္ေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္
ေကာင္းျပဳႏိုင္သည့္ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထုိး စီမံခန္႔ခြဲေရး မွတ္တမ္း ပုံစံကို

www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule

www.health.nsw.gov.au/immunisation ၌ရရွိႏိုင္ပါသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည့္ေန႔စြဲကို
ေဘးဖယ္အားလပ္ထားပါ

ေနာက္ထပ္အခ်က္အလက္မ်ား

ကာကြယ္ေဆးမ်ားအား အခ်ိန္ကိုက္ထိုးေပးေရးကို ေသခ်ာေစရန္မွာ အေရးႀကီးသည္၊
သို႔အားျဖင့္ ေမြးကင္းစကေလးမ်ားအား ေစာစီးစြာႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး
စိုးရိမ္ရေသာ ေရာဂါဘယမ်ားရရွိျခင္း၏ အလားအလာမ်ားရွိလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

‘Save the Date to Vaccinate’ (ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည့္ေန႔စြဲကို
ေဘးဖယ္အားလပ္ထားပါ) ဖုန္း App သည္ သင့္ကေလး၏ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို
အခ်ိန္မွန္ထိုးေပးရန္ ေသခ်ာမႈရွိေစေရးတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ဖြယ္ရာရွိပါသည္။

NSW Health (နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္
က်န္းမာေရးဌာန) ၏ ဝက္ဘ္ဆိုက္တ္
www.health.nsw.gov.au/immunisation

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ကေလးဘဝ
ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း မွတ္တမ္း ဝက္ဘ္ဆိုက္တ္
www.humanservices.gov.au/customer/services/medicare/
australian-childhood-immunisation-register

ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံအစိုးရ က်န္းမာေရးဌာန၏
ၾသစေၾတးလ်ားႏိုင္ငံ ကိုယ္ခံအားရွိေရးအစီအစဥ္
အသုံးဝင္သည့္အခ်က္အလက္မ်ား၊ သင့္ကေလး သို႔မဟုတ္ ကေလးမ်ားအတြက္

www.immunise.health.gov.au

ကိုယ္ပိုင္အမွတ္သညာ ျပဳလုပ္ထားေသာ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပး စာရင္းဇယားကို
ပုံႏွိပ္ႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းႏွင့္ ဗီဒီယိုမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အသုံးဝင္သည့္အရင္းအျမစ္မ်ားအား

‘ကာကြယ္ေဆးထိုးရမည့္ေန႔စြဲကို ေဘးဖယ္အားလပ္ထားပါ’ ဝက္ဘ္ဆိုက္တ္ တြင္
စူးစမ္းေလ့လာရန္အတြက္ ေအာက္ပါ ဝက္ဘ္ဆိုက္တ္ တြင္ၾကည့္ပါ။

www.immunisation.health.nsw.gov.au

နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ မီးမဖြားမီ
ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး ကာကြယ္ေဆး အစီအစဥ္
www.health.nsw.gov.au/protectnewborns

ကၽြႏု္ပ္၏ ကိုယ္ပိုင္ က်န္းမာေရး
မွတ္တမ္း (စာအုပ္အျပာေရာင္)
သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးျခင္းမ်ားကို
ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ သူနာျပဳမွ မွတ္တမ္းတင္ရန္အတြက္၊
ရက္ခ်ိန္းတစ္ခုစီသို႔ လာေရာက္သည့္အခါတိုင္း၌
သင့္ကေလး၏ စာအုပ္အျပာေရာင္ကို ယူေဆာင္လာရန္
အေရးႀကီးပါသည္။
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ကိုယ္ဝန္
ကိုယ္ဝန္မတည္မီအခ်ိန္မွ
ေမြးဖြားသည့္အခ်ိန္အထိ
ကာကြယ္မႈႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း

သင္ ကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီ
သင္ကိုယ္ဝန္မရွိလာမီ သင္၏ ကာကြယ္ေဆးမ်ားထိုးထားျခင္းမွာ ေနာက္ဆုံးေပၚ
ျပည့္စုံမႈရွိရန္အေရးႀကီးသည္။ အေၾကာင္းမွာ သင္၏ ကိုယ္ခံအားသည္ သင့္ကေလးထံသို႔
ကူးေျပာင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္ ကေလးအား ကာကြယ္ေဆးမထိုးေပးႏိုင္မီ ကေလး
အသက္၏ စဦးပိုင္းအပတ္မ်ားတြင္ ကာကြယ္မႈေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
အခ်ဳိ႕ကူးစက္ေရာဂါမ်ားသည္ သင့္ကိုယ္ဝန္အား အႏၲရာယ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ သင္ကိုယ္ဝန္
မတည္မီ ကာကြယ္ထားျခင္းမွာ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ သင့္ထံ၌ ကာကြယ္မႈ ရွိေနျခင္း၊
မရွိေနျခင္းကို ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္သည္။

ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာႏွင့္ ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါ (MMR)

သင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခိုက္
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ)
ကေလးေမြးဖြားစဥ္အေတာအတြင္း မိမိတို႔၏ ေမြးကင္းစကေလးအား အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ)
ကူးစက္ေရာဂါကို လႊဲေျပာင္းေပးႏိုင္သျဖင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံး၌ ဤေရာဂါ
ရွိျခင္း၊ မရွိျခင္းကို စစ္ေဆးေပးသည္။ အကယ္၍သင့္ထံ၌ ဤေရာဂါရွိလွ်င္ သင္သည္
အထူးကုဆရာဝန္အားေတြ႕ဆုံသင့္ၿပီး သင့္ကေလးအား အင္မ်ဴႏိုဂလိုဘ်ဴလင္
(ေရာဂါကာကြယ္ေသာ ပဋိပစၥည္း) ဟုေခၚေသာ ေဆးဝါးႏွင့္ ကုသေပးရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္၍၊
ေမြးၿပီးေနာက္ခ်က္ခ်င္း အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆးကိုထိုးရန္လိုအပ္သည္။
ဤကုသမႈကိုမျပဳလုပ္ပါက သင့္ကေလးထံ၌ နာတာရွည္ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ)
ေရာဂါကူးစက္မႈ ေပၚေပါက္ႀကီးထြားလာႏိုင္ၿပီး၊ ၎မွတဖန္ အသည္းထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း၊

အကယ္၍သင္သည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အေတာအတြင္း ဝက္သက္၊ ပါးခ်ိတ္ေရာင္နာ

သို႔မဟုတ္ အသည္းကင္ဆာကဲ့သို႔ေသာ ျပင္းထန္စိုးရိမ္ရသည့္ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားဖက္သို႔

သို႔မဟုတ္ ဂ်ိဳက္သိုးေရာဂါကို စြဲကပ္လာပါက သင္၏ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္သည္၊ လမေစ့မီ

ဦးလွည့္သြားႏိုင္သည္။

ေမြးႏိုင္သည္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ကေလးသည္ စိုးရိမ္ရေသာ ေမြးရာပါ ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားျဖင့္
ေမြးဖြားလာႏိုင္သည္။ အကယ္၍သင့္ထံ၌ ကာကြယ္မႈမရွိပါက သင္

ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး (ပရ္တူဆစ္စ)္

ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ ၂၈ ရက္အတြင္း သင္

ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုးေရာဂါကို ကာကြယ္ေရးအတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သူတိုင္းအား

ကိုယ္ဝန္မတည္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ အေကာင္းဆုံးေသာအခ်ိန္မွာ တတိယေျမာက္ သုံးလအပိုင္းအျခား
(၂၈ ပတ္ဆိုလွ်င္ ပိုၿပီး သင့္ေတာ္သည္) တြင္ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ သားအိမ္အတြင္းရွိ

္း
သင့္ကေလး ဖြားျမင္ၿပီးေနာက္ပိုင
မီးဖြားၿပီး ၿပီးျခင္း ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ပုံမွန္ထိုးရာ၌ သင့္ကေလးအား သင္
ႏို႔တိုက္ေနလင့္ကစား သင့္အတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းသည္။ အကယ္၍ သင့္ကိုယ္ဝန္၏
တတိယေျမာက္ သုံးလအပိုင္းအျခား၌ သင္ ကာကြယ္ေဆးမထိုးခဲ့လွ်င္ သင္ ေဆး႐ုံမွ မဆင္းမီ
ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး ကာကြယ္ေဆးကို ထိုးသင့္ပါသည္။
သင့္ကေလးအား ပထမကာကြယ္ေဆးျဖစ္ေသာ အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆးကို
ေမြးၿပီးအခိုက္တြင္ ထိုးေပးရန္အၾကံျပဳအပ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအစီအစဥ္အရ
ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးရန္ က်ေရာက္မည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ သင့္ကေလးသည္ ၆ ပတ္မွ ၈ ပတ္
အရြယ္ေရာက္ေသာအခါတြင္ျဖစ္သည္။
အသည္းေရာင္ ကူးစက္ေရာဂါ (ဘီ) ရွိေနၾကေသာ မိခင္မ်ားမွ ေမြးဖြားၾကေသာ
ေမြးကင္းစကေလးမ်ားသည္ ကာကြယ္မႈရွိေနၾကရန္ ေသခ်ာေစေရးအတြက္
အသည္းေရာင္ေရာဂါ (ဘီ) ကာကြယ္ေဆး ေဆးပတ္ျပည့္ၿပီးေနာက္ ၃ လ
ၾကာျမင့္ၿပီးေသာအခါတြင္ ေသြးေဖာက္စစ္ေဆးရန္လိုအပ္သည္။

NSW Health

(နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္စ္ က်န္းမာေရးဌာန) မွ သင္ႏွင့္ သင့္ဆရာဝန္တို႔အား
သတိေပးႏႈိးေဆာ္စာ ပို႔ႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္။

သင္၏ကေလးထံသို႔ ေရာဂါကာကြယ္ေသာ ပဋိပစၥည္းမ်ား ကူးျဖတ္သြားသည္ႏွင့္အမွ် သင္ႏွင့္

ဗာရီဆဲလာ
(ေရေက်ာက္)
သင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနခ်ိန္
အေတာအတြင္း ေရေက်ာက္ေရာဂါကို
ရရွိပါက ၎သည္

သင့္ကေလးတို႔အား ေရာဂါကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ထားခ်ိန္အေတာအတြင္း ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္
မိခင္ႏွင့္ မေမြးေသးသည့္ ကေလး၊ ႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းပါသည္။
သင္၏ ၾကင္ေဖာ္ၾကင္ဖက္၊ သင့္ကေလး၏အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ ေသြးနီးစပ္မႈရွိရာ အျခားမည္သည့္
ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္သူ လူႀကီးမ်ားမဆို ၿပီးခဲ့ေသာ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း၌ ၾကက္ညႇာေခ်ာင္းဆိုး
ကာကြယ္ေဆးကို မထိုးခဲ့ဘူးလွ်င္၊ သင့္ကေလးမေမြးမီ အနည္းဆုံး ၂ ပတ္ ႀကိဳတင္၍

သင္၏ ကိုယ္ခံအားသည္
သင့္ေမြးကင္းစကေလးထံသို႔ ကူးေျပာင္းသြား
လိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏

ခၽြတ္ယြင္းမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္သည္။

ထိုသူတို႔အား ကာကြယ္ေဆးကိုထိုးၾကရန္ သင့္အေနႏွင့္ ေျပာသင့္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးထားျခင္းမ်ားမွာ အခ်ိန္ႏွင့္

အကယ္၍သင့္ထံ၌ ကာကြယ္မႈမရွိပါက

တုပ္ေကြး (တုပ္ေကြးေရာဂါ)

တေျပးညီ ျပည့္စုံမႈရွိရန္ အေရးႀကီးသည္။

ျပင္းထန္ဆိုးရြားေသာ ေမြးရာပါ

သင္ ကာကြယ္ေဆးထိုးသင့္သည္။
ကာကြယ္ေဆးထိုးၿပီးေနာက္ သင္သည္
၂၈ ရက္အတြင္း ကိုယ္ဝန္မတည္ရန္
ေရွာင္ရွားရမည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ တုပ္ေကြးဖ်ားနာမႈသည္ စိုးရိမ္ရၿပီး လမေစ့မီ သားဖြားျခင္းႏွင့္
ေမြးၿပီးေနာက္ ကိုယ္အေလးခိ်န္ ေလ်ာ့နည္းျခင္းတို႔၏ အလားအလာမ်ား တိုးျမင့္လာသည္။
ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ အေတာအတြင္း တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္
ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းၿပီး ထိေရာက္မႈရွိ၍ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားလုံးအား
ျပင္းျပစြာအၾကံျပဳအပ္ပါသည္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္
တုပ္ေကြးကာကြယ္ေဆးသည္ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး၊ သားအိမ္အတြင္း၌ရွိေသာ
သင့္ကေလးအားကာကြယ္ေပးၿပီး ေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေျခာက္လၾကာျမင့္သည့္အထိလည္း
သင့္ကေလးအား ကာကြယ္ေပးသည္။

