
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY �့�ွယ််ကော့�း  

ဦးးနှော�ာ�က််အနှော��းး �ာင့််် နှောက်ာ�ရိုးး� းအ�ရံိုး�နှော�က်� နှော��င့််��်းနှော��ဂါါ
ဆိုး�သည််�ာ� ဘာ�လဲဲ။
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ််မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် (meningococcal - ဦးးကော့�ာ့�်အကော့�မးး �ာင်� ်ကော့�ာ့ရုိုး� းဦးးကော့�ာ့�်အကော့�မးး �ာင်� ်ကော့�ာ့ရုိုး� း
အ့ရံိုး�ကော့��့ ကော့�့င်�်မ်းကော့�့ဂိုါအ့ရံိုး�ကော့��့ ကော့�့င်�်မ်းကော့�့ဂိုါ)) ကော့�့ဂိုါ သည်် ရှားာ့းရှားာ့းပါးါးပါးါး �းးစ�်ကော့�့ဂိုါတစ်ခု� ကော့�့ဂိုါ သည်် ရှားာ့းရှားာ့းပါးါးပါးါး �းးစ�်ကော့�့ဂိုါတစ်ခု�
��စ်သည််၊ သု� ကော့သ့်လ်ည််း မယ််နင်ဂ်ိုာ�ုင်း်တစ်စ်��စ်သည််၊ သု� ကော့သ့်လ်ည််း မယ််နင်ဂ်ိုာ�ုင်း်တစ်စ် (meningitis) ((ဦးးကော့�ာ့�်အတငွ်း်ဦးးကော့�ာ့�်အတငွ်း်
မာ�်�ာ့�ပါးင် ်�ာင်� ်ကော့�ာ့ရုိုး� းအ့ရံိုး� ကြိုး�ု�းတု� အ့း ကော့�့င်�်မ်းကော့စမုမာ�်�ာ့�ပါးင် ်�ာင်� ်ကော့�ာ့ရုိုး� းအ့ရံိုး� ကြိုး�ု�းတု� အ့း ကော့�့င်�်မ်းကော့စမ)ု) �ာင်�် �ာင်�/်/သု� မဟု�တ်  သု� မဟု�တ်  
�့�ပ်ါးတီစီးမီးယ့်း�့�ပ်ါးတီစီးမီးယ့်း (septicaemia)  ((ကော့သွးအ�ုပ်ါးတ�်ကော့�့ဂိုါကော့သွးအ�ုပ်ါးတ�်ကော့�့ဂိုါ)) �ု� အမာ့းအ့း��င်�် �ု� အမာ့းအ့း��င်� ် 
��စ်လ့်ကော့စ�ု�င်က်ော့သ့ �ပါးင်း်ထနသ်ည်�် �းးစ�်ကော့�့ဂိုါတစ်ခု���စ်သည််။  ��စ်လ့်ကော့စ�ု�င်က်ော့သ့ �ပါးင်း်ထနသ်ည်�် �းးစ�်ကော့�့ဂိုါတစ်ခု���စ်သည််။  
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ကော့�့ဂိုါ၏ လ်�ခဏာ့မာ့းမာ့ တစ်သီးတစ်�ခု့း��စ်�ု�င်�ွ်ယ််မရှားာ ုမယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ကော့�့ဂိုါ၏ လ်�ခဏာ့မာ့းမာ့ တစ်သီးတစ်�ခု့း��စ်�ု�င်�ွ်ယ််မရှားာ ု
ကော့သ့်လ်ည််း၊ ၎င်း်တငွ် ်ရိုး�တ်တ��် အ�ာ့းတ�်လ့်�ခုင်း်၊ ကော့ခုါင်း်�ု��်�ခုင်း်၊ ဇ�်ကော့သ့်လ်ည််း၊ ၎င်း်တငွ် ်ရိုး�တ်တ��် အ�ာ့းတ�်လ့်�ခုင်း်၊ ကော့ခုါင်း်�ု��်�ခုင်း်၊ ဇ�်
ကော့တ့င်�တ်င်း်�ခုင်း်၊ အ�စ်အ�မစ်�ု��်ခ့ု�ခုင်း်၊ ခု�မ်းနကီော့�့င် ်အစ�်အကော့�ပါး့�်ကော့တ့င်�တ်င်း်�ခုင်း်၊ အ�စ်အ�မစ်�ု��်ခ့ု�ခုင်း်၊ ခု�မ်းနကီော့�့င် ်အစ�်အကော့�ပါး့�်
မာ့းရှားာ ုကော့သ့ အင်�်ပါးင် ်သု� မဟု�တ် အတငွ်း်ကော့��ဒဏ်ာ�့မာ့းအ�ပါးင်၊် ကော့တ့�်ပါးကော့သ့ မာ့းရှားာ ုကော့သ့ အင်�်ပါးင် ်သု� မဟု�တ် အတငွ်း်ကော့��ဒဏ်ာ�့မာ့းအ�ပါးင်၊် ကော့တ့�်ပါးကော့သ့ 
အလ်င်း်ကော့�့င်�ု်� မ�ာစ်မြို့မု��ခုင်း်၊ ပါးာ�ုတ�်�ခုင်း် �ာင်� ်ကော့အ့�အန�်ခုင်း်တု�  ပါးါဝင််အလ်င်း်ကော့�့င်�ု်� မ�ာစ်မြို့မု��ခုင်း်၊ ပါးာ�ုတ�်�ခုင်း် �ာင်� ်ကော့အ့�အန�်ခုင်း်တု�  ပါးါဝင််
�ု�င်သ်ည််။ သင်�က်ော့လ်ာ့်�့ ပါးဋုိဇီဝကော့�း�ာင်� ်��သကော့ပါးးလ်င်��်စ့း၊ မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် �ု�င်သ်ည််။ သင်�က်ော့လ်ာ့်�့ ပါးဋုိဇီဝကော့�း�ာင်� ်��သကော့ပါးးလ်င်��်စ့း၊ မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် 
�းးစ�်ကော့�့ဂိုါရှားာ ုသး�းးစ�်ကော့�့ဂိုါရှားာ ုသး 10 �့ခုု�င်�်ာ�နး်အထုသည်် ကော့သ�ံ�း�ု�င်မ်ြို့ပီါးး၊ မကော့သဘ့ဲ  �့ခုု�င်�်ာ�နး်အထုသည်် ကော့သ�ံ�း�ု�င်မ်ြို့ပီါးး၊ မကော့သဘ့ဲ  
�ာန�်စ်သးမာ့း၌ ကော့�ရှားာည််�့လ်တငွ် ်�င်�ပွ်ါး့းကော့�့ဂိုါမာ့း ��စ်လ့်�ု�င်�ွ်ယ််ရှားာ ုသည််။   �ာန�်စ်သးမာ့း၌ ကော့�ရှားာည််�့လ်တငွ် ်�င်�ပွ်ါး့းကော့�့ဂိုါမာ့း ��စ်လ့်�ု�င်�ွ်ယ််ရှားာ ုသည််။   

�ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ နှော��ဂါါ �ည််က်ဲ်သး�  ပျံ့ာ�ံ�ာ�ံသလဲဲ။
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ဘဲ�်တီး�ီးယ့်းပုါး�းသည်် �ာ့ကော့ခုါင်း် �ာင်� ်အ့ကော့ခုါင်အ်ကော့န့�်ရှားာ ု မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ဘဲ�်တီး�ီးယ့်းပုါး�းသည်် �ာ့ကော့ခုါင်း် �ာင်� ်အ့ကော့ခုါင်အ်ကော့န့�်ရှားာ ု 
တံကော့တးွမာတ�င်� ်လ်းမာ့းအ��့း �းးလ်းးပါးာ ံ��ာ�ံသည််။ ကော့�့ဂိုါ�းးစ�်�နမ်ာ့ ယ်င်း်တံကော့တးွမာတ�င်� ်လ်းမာ့းအ��့း �းးလ်းးပါးာ ံ��ာ�ံသည််။ ကော့�့ဂိုါ�းးစ�်�နမ်ာ့ ယ်င်း်
ဘဲ�်တီး�ီးယ့်းပုါး�းအ့း သယ််ကော့�့င်ထ့်းကော့သ့်�င့်းလ်ည််း၊ သ့မနအ့်း��င်� ်လံ်�းဝဘဲ�်တီး�ီးယ့်းပုါး�းအ့း သယ််ကော့�့င်ထ့်းကော့သ့်�င့်းလ်ည််း၊ သ့မနအ့်း��င်� ်လံ်�းဝ

ကော့နထု�င်က်ော့�့င်း်ကော့နသးတစ်ဦးး�ာင်� ်နးီနးီ�ပ်ါး�ပ်ါးကော့န၍ အခုာနု�်�့�မင်�စွ့် ထုကော့တ့မှုမုရှားာ ုကော့နထု�င်က်ော့�့င်း်ကော့နသးတစ်ဦးး�ာင်� ်နးီနးီ�ပ်ါး�ပ်ါးကော့န၍ အခုာနု�်�့�မင်�စွ့် ထုကော့တ့မှုမုရှားာ ု
�န ်ကော့ယ်ဘဲ�ယ်ာအ့း��င်� ်လု်�အပ်ါးသည််။ “နးီနးီ�ပ်ါး�ပ်ါးကော့န၍ အခုာနု�်�့�မင်�စွ့်  �န ်ကော့ယ်ဘဲ�ယ်ာအ့း��င်� ်လု်�အပ်ါးသည််။ “နးီနးီ�ပ်ါး�ပ်ါးကော့န၍ အခုာနု�်�့�မင်�စွ့်  
ထုကော့တ့မှုမုရှားာ ု�ခုင်း်” ၏ ဥပါးမ့တစ်ခု�မာ့ အုမ်ကော့ထ့င်စ်�တစ်ခု�တည််း၌ အတးကော့နထု�င်�်ခုင်း်ထုကော့တ့မှုမုရှားာ ု�ခုင်း်” ၏ ဥပါးမ့တစ်ခု�မာ့ အုမ်ကော့ထ့င်စ်�တစ်ခု�တည််း၌ အတးကော့နထု�င်�်ခုင်း်  
သု� မဟု�တ် တစ်�င်း်တစ်�ားီ သု� မဟု�တ် တစ်�င်း်တစ်�ားီ ((အ့းပါးါးတ�အ့းပါးါးတ�)) �ာ�တ်ခုမ်း��င်� ်နမ်း�ခုင်း်��စ်သည််။   �ာ�တ်ခုမ်း��င်� ်နမ်း�ခုင်း်��စ်သည််။  
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ဘဲ�်တီး�ီးယ့်းပုါး�းသည်် လ်းတစ်ဦးး�ာင်�တ်စ်ဦးးအ��့း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ဘဲ�်တီး�ီးယ့်းပုါး�းသည်် လ်းတစ်ဦးး�ာင်�တ်စ်ဦးးအ��့း 
လွ်ယ််�းစွ့ �းးလ်းးပါးာ ံ��ာ�ံ�ခုင်း် မရှားာ ုသည်�်အ�ပါးင် ်လ့်ခု�ာ့ �ု�ယ််၏�ပါးင်ပ်ါး၌လ်ည််း လွ်ယ််�းစွ့ �းးလ်းးပါးာ ံ��ာ�ံ�ခုင်း် မရှားာ ုသည်�်အ�ပါးင် ်လ့်ခု�ာ့ �ု�ယ််၏�ပါးင်ပ်ါး၌လ်ည််း 
ကော့�့င်း်စွ့ မရှားာင်သ်န�်ု�င်ပ်ါးါ။ကော့�့င်း်စွ့ မရှားာင်သ်န�်ု�င်ပ်ါးါ။

က်�ကွ်ယ််နှောဆိုး�ာ�းသည်် �ည််သး� အလဲ�ပ်ျံ့လဲ�ပ်ျံ့သနည််း။
�့�ွယ််ကော့�းမာ့းသည်် အခုာ�ုကော့သ့ ကော့�့ဂိုါ�းးစ�်မမုာ့းအ့း တု��်�ာ�်�န ် �့�ွယ််ကော့�းမာ့းသည်် အခုာ�ုကော့သ့ ကော့�့ဂိုါ�းးစ�်မမုာ့းအ့း တု��်�ာ�်�န ် 
ခု�ာ့ �ု�ယ််၏ ကော့�့ဂိုါခု�ခံု�့�ွယ််မစုနစ်�ု� အစပါးာ�ုးကော့ပါးးလု်��်သည််။ ခု�ာ့ �ု�ယ််၏ ကော့�့ဂိုါခု�ခံု�့�ွယ််မစုနစ်�ု� အစပါးာ�ုးကော့ပါးးလု်��်သည််။ 
�့�ွယ််ကော့�းထု�းထ့းသးသည်် ထု�ကော့�့ဂိုါ�းးစ�်မမုာ့းရှားာ ုလ့်လ်ှင် ်သးတု� ၏ �့�ွယ််ကော့�းထု�းထ့းသးသည်် ထု�ကော့�့ဂိုါ�းးစ�်မမုာ့းရှားာ ုလ့်လ်ှင် ်သးတု� ၏ 
ကော့�့ဂိုါခု�ခံု�့�ွယ််မစုနစ်� ပုါး�မု�ထုကော့�့�်စွ့ တံ� ပြ�ပါးန�်ု�င်မ်ြို့ပီါးး ကော့�့ဂိုါကြိုး�ီးထွ့းလ့်ကော့�့ဂိုါခု�ခံု�့�ွယ််မစုနစ်� ပုါး�မု�ထုကော့�့�်စွ့ တံ� ပြ�ပါးန�်ု�င်မ်ြို့ပီါးး ကော့�့ဂိုါကြိုး�ီးထွ့းလ့်
�ခုင်း်�ု� တ့း�ီးသည််၊ သု� မဟု�တ် ကော့�့ဂိုါ၏�ပါးင်း်ထနမ်�ုု� လွ်နစွ့်ပါးင် ်ကော့လ်ာ့��ာ�ခုင်း်�ု� တ့း�ီးသည််၊ သု� မဟု�တ် ကော့�့ဂိုါ၏�ပါးင်း်ထနမ်�ုု� လွ်နစွ့်ပါးင် ်ကော့လ်ာ့��ာ
ကော့စသည််။ ကော့စသည််။ 

�ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ ACWY နှော��ဂါါ က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးသည်် �ည််�ှ 
အက်ာ း�းထိးနှော��က််�ုရှိားသလဲဲ။
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ််မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY တွ့စပ်ါး�့�ွယ််ကော့�း တစ်ကြိုး�ုမ်ထု�း ကော့�းပါးတ်တွ့စပ်ါး�့�ွယ််ကော့�း တစ်ကြိုး�ုမ်ထု�း ကော့�းပါးတ်
ပါးမ့ဏာသည်် ဤကော့လ်းခု�ကော့သ့ ကော့�့ဂိုါအမာ�ုးအစ့းမာ့းအ့း �့�ွယ််တ့း�ီးပါးမ့ဏာသည်် ဤကော့လ်းခု�ကော့သ့ ကော့�့ဂိုါအမာ�ုးအစ့းမာ့းအ့း �့�ွယ််တ့း�ီး
�့တငွ် ်အ�ာ�ုးထုကော့�့�်မ ုအလွ်နရ်ှားာ ုသည််။ ဤ�့�ွယ််ကော့�းသည်် မယ််နင်ဂု်ို� �့တငွ် ်အ�ာ�ုးထုကော့�့�်မ ုအလွ်နရ်ှားာ ုသည််။ ဤ�့�ွယ််ကော့�းသည်် မယ််နင်ဂု်ို� 
ကော့�့��လ််ကော့�့��လ်် B ကော့�့ဂိုါအမာ�ုးအစ့း�ု� မ�့�ွယ််ကော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါ။ကော့�့ဂိုါအမာ�ုးအစ့း�ု� မ�့�ွယ််ကော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါ။

ဤအစီီအစီဉ််အ� �ည််သ့အ�း က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�းနှောပျံ့းသင့်််သလဲဲ။
အလ်ယ််တနး်ကော့�ာ့င်း် တ�်ကော့န��ကော့သ့အလ်ယ််တနး်ကော့�ာ့င်း် တ�်ကော့န��ကော့သ့ 10 တနး် ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့းမာ့းတနး် ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့းမာ့း
အ့းလံ်�း၊ အဂိုဂလု်ပ်ါးစ့အထးးသင်ဌ်ာ့နမာ့း�ု� တ�်ကော့�့�်ကော့န��ကော့သ့အ့းလံ်�း၊ အဂိုဂလု်ပ်ါးစ့အထးးသင်ဌ်ာ့နမာ့း�ု� တ�်ကော့�့�်ကော့န��ကော့သ့  
15 �ာစ်မာ�ာစ်မာ 19 �ာစ်အ�ွယ်် ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့းမာ့းအ့းလံ်�းတု� �ု�  �ာစ်အ�ွယ်် ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့းမာ့းအ့းလံ်�းတု� �ု�  
မယ််နင်ဂု်ို�ကော့�့��လ်် ကော့သွး�ည််��ည််အ�ပ်ါးစ�မယ််နင်ဂု်ို�ကော့�့��လ်် ကော့သွး�ည််��ည််အ�ပ်ါးစ� A၊၊ C၊၊ W �ာင်�်�ာင်� ်Y ကော့�့ဂိုါမာ့းမာ  ကော့�့ဂိုါမာ့းမာ  
�့�ွယ််ကော့ပါးး�န ်�့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးသင်�သ်ည််။�့�ွယ််ကော့ပါးး�န ်�့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးသင်�သ်ည််။

�ည််သူတို့း�အ�း က်�ကွ်ယ််နှောဆိုး �ထိး�းနှောပျံ့းသင့်််သနည််း။ 
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY �့�ွယ််ကော့�း�ု� ကော့အ့�်ပါးါတု� ကော့��့င်� ်�့�ွယ််ကော့�း�ု� ကော့အ့�်ပါးါတု� ကော့��့င်� ်
anaphylaxis ((ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ�  �ပါးနမ် ုလွ်န�့်�ခုင်း်ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ�  �ပါးနမ် ုလွ်န�့်�ခုင်း်)) ��စ်ခ့ု�ဘဲးး��သးမာ့းအ့း  ��စ်ခ့ု�ဘဲးး��သးမာ့းအ့း 
မထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။မထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။

• ယ်ခုင်�် မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း ကော့�းထု�းပါးတ် ပါးမ့ဏာ ယ်ခုင်�် မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း ကော့�းထု�းပါးတ် ပါးမ့ဏာ 
ထု�း�ာခ့ံု�မြို့ပီါးးကော့န့�် ��စ်��ခုင်း်ထု�း�ာခ့ံု�မြို့ပီါးးကော့န့�် ��စ်��ခုင်း်

•  �့�ွယ််ကော့�း အစုတ်အပုါး�င်း် တစ်စံ�တစ်�့ကော့��့င်� ်��စ်��ခုင်း်တု� ပြ��စ်သည််။  �့�ွယ််ကော့�း အစုတ်အပုါး�င်း် တစ်စံ�တစ်�့ကော့��့င်� ်��စ်��ခုင်း်တု� ပြ��စ်သည််။ 
((ကော့အ့�်တငွ် ်စ့�င်း်ကော့�့်�ပါးထ့းသည််ကော့အ့�်တငွ် ်စ့�င်း်ကော့�့်�ပါးထ့းသည််))

Diphtheria toxoid ((�ံ��ု� န့အတ�်ွ အ�ုပ်ါးကော့��ထ့းကော့သ့ �့�ွယ််ကော့�း�ံ��ု� န့အတ�်ွ အ�ုပ်ါးကော့��ထ့းကော့သ့ �့�ွယ််ကော့�း))  
အ့း အလွ်နအ်မင်း် ဒဏ်ာမခံု�ု�င်သ်းမာ့း�ု�လ်ည််း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ််အ့း အလွ်နအ်မင်း် ဒဏ်ာမခံု�ု�င်သ်းမာ့း�ု�လ်ည််း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY 
ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း�ု� မထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း�ု� မထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။

 

နယ်းးကော့�့�်သ်ကော့ဝးလ််စ် �ာနး်မ့ကော့�း အ�့့အစည််းသည်် နယ်းးကော့�့�်သ်ကော့ဝးလ််စ် �ာနး်မ့ကော့�း အ�့့အစည််းသည်် 
�ု�င်င််ကံော့တ့် �ာနး်မ့ကော့�း�ာင်� ်ကော့�းဘဲ�်�ု�င်�့် သ�ကော့တသန�ု�င်င််ကံော့တ့် �ာနး်မ့ကော့�း�ာင်� ်ကော့�းဘဲ�်�ု�င်�့် သ�ကော့တသန
ကော့�့င်စီ်မာ အ�ွယ််ကော့�့�်��သးမာ့းအတ�်ွ အ��ံ�ပါး�ထ့းကော့သ့ ကော့�့င်စီ်မာ အ�ွယ််ကော့�့�်��သးမာ့းအတ�်ွ အ��ံ�ပါး�ထ့းကော့သ့ 
�့�ွယ််ကော့�းမာ့း�ု� ကော့�ာ့င်း် �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်အစီအစဉ််�့�ွယ််ကော့�းမာ့း�ု� ကော့�ာ့င်း် �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်အစီအစဉ််
အ� ကော့�းထု�းကော့ပါးးပါးါသည််။ မုဘဲ သု� မဟု�တ် အ�ပ်ါးထုနး်သး၏ အ� ကော့�းထု�းကော့ပါးးပါးါသည််။ မုဘဲ သု� မဟု�တ် အ�ပ်ါးထုနး်သး၏ 
လ်�်မာတ်ကော့�းထု�းထ့းကော့သ့ သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်�ု� တင်�်ပါး�မည််။လ်�်မာတ်ကော့�းထု�းထ့းကော့သ့ သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်�ု� တင်�်ပါး�မည််။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
• ဤအခုာ�်အလ်�်စ့ကော့စ့င်�ု်� ကော့သခုာ့စွ့�တ်ရုိုးပါးါ။ ဤအခုာ�်အလ်�်စ့ကော့စ့င်�ု်� ကော့သခုာ့စွ့�တ်ရုိုးပါးါ။   
• အ�ယ််၍ သင်��်ကော့လ်းအ့း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် အ�ယ််၍ သင်��်ကော့လ်းအ့း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY    

ကော့�့ဂိုါမာ �့�ွယ််ကော့ပါးး�နအ်တ�်ွ �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးကော့စလု်�ပါးါ�  ကော့�့ဂိုါမာ �့�ွယ််ကော့ပါးး�နအ်တ�်ွ �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးကော့စလု်�ပါးါ�  
�့�ွယ််ကော့�းထု�း�န ်သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�် ပံါး�စံ�ု� ��ည်�်စွ�်မြို့ပီါးး၊ �့�ွယ််ကော့�းထု�း�န ်သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�် ပံါး�စံ�ု� ��ည်�်စွ�်မြို့ပီါးး၊ 
လ်�်မာတ်ကော့�းထု�းထ့းကော့သ့ ၎င်း်ပံါး�စံ�ု� ကော့�ာ့င်း်သု� ပြ�ပါးနပု်ါး� �န ် လ်�်မာတ်ကော့�းထု�းထ့းကော့သ့ ၎င်း်ပံါး�စံ�ု� ကော့�ာ့င်း်သု� ပြ�ပါးနပု်ါး� �န ် 
သင်��်ကော့လ်းအ့း ကော့ပါးးလု်��်ပါးါ။  သင်��်ကော့လ်းအ့း ကော့ပါးးလု်��်ပါးါ။  

• အ�ယ််၍ သင်��်ကော့လ်းအ့း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် အ�ယ််၍ သင်��်ကော့လ်းအ့း မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY  
ကော့�့ဂိုါ�့�ွယ််ကော့�း�ု� ကော့�့ဂိုါ�့�ွယ််ကော့�း�ု� မထိုးး��ပေး��ပေး�မထိုးး��ပေး��ပေး�လု်�ပါးါ� သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်  လု်�ပါးါ� သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်  
ပံါး�စံ�ု� ပံါး�စံ�ု� မဖြ�ည့််��ွက်�မဖြ�ည့််��ွက်�ပါးါ�ာင်�၊် �ပါးနလ််ည််း ပါးါ�ာင်�၊် �ပါးနလ််ည််း မ�း��ါနှှင့််�မ�း��ါနှှင့််�။။

NSW Health  Burmese မးဘမ�း�အတွွက်� အချ�က်�အလက်�မ�း� �းပေး�းင့်� 

Meningococcal ACWY vaccination



ခ�ာ�က်း�ယ််တို့င်ွ့်းတံို့� ပြ�ပျံ့န�ု်လဲနွကဲ််�ခင့််း ဆိုး�သည််�ာ� အဘာယ််နည််း။
ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ� ပြ�ပါးနမ်လွု်န�့်�ခုင်း် ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ� ပြ�ပါးနမ်လွု်န�့်�ခုင်း် (Anaphylaxis) �ု�သည််မာ့ �ပါးင်း်ထနက်ော့သ့  �ု�သည််မာ့ �ပါးင်း်ထနက်ော့သ့ 
ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ� ပြ�ပါးနမ်�ု�စ်မြို့ပီါးး လ်ာင်�်မနစွ့်မ��သပါးါ� သတုကော့မ��ခုင်း်�ာင်� ် ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ� ပြ�ပါးနမ်�ု�စ်မြို့ပီါးး လ်ာင်�်မနစွ့်မ��သပါးါ� သတုကော့မ��ခုင်း်�ာင်� ် 
ကော့သ�ံ�း�ခုင်း် ��စ်�ု�င်သ်ည််။ ကော့သ�ံ�း�ခုင်း် ��စ်�ု�င်သ်ည််။ 

မည်သ်ည််က်ာာကွာယ််ဆေး�းမ� း�းမ�း� အထိုးး�းခံံရပြီး�းးဆေး�ာက်ာ ဤဖြ�စ််ရ�်မ� း�း  မည်သ်ည််က်ာာကွာယ််ဆေး�းမ� း�းမ�း� အထိုးး�းခံံရပြီး�းးဆေး�ာက်ာ ဤဖြ�စ််ရ�်မ� း�း  
ဖြ�စ််ဖြခံင််းးမာာ လွွ�စွ််ာရှားာ ား��း သည်။်ဖြ�စ််ဖြခံင််းးမာာ လွွ�စွ််ာရှားာ ား��း သည်။် ကော့�ာ့င်း်၌ �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးကော့သ့  ကော့�ာ့င်း်၌ �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးကော့သ့ 
သးန့�ပါး�မာ့းသည်် ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ� ပြ�ပါးနမ် ုလွ်န�့်�ခုင်း်�ု� ��သ�န ်�ပါးည်�်စံ�စွ့ သးန့�ပါး�မာ့းသည်် ခု�ာ့ �ု�ယ််တငွ်း်တံ� ပြ�ပါးနမ် ုလွ်န�့်�ခုင်း်�ု� ��သ�န ်�ပါးည်�်စံ�စွ့ 
သင်�်�့းကော့လ်��ာင်�ထ့်း��သည််။သင်�်�့းကော့လ်��ာင်�ထ့်း��သည််။

က်ွ�်�ပ်ျံ့၏က်နှောလဲးအ�း �ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ ACWY နှော��ဂါါ 
က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးက်း� ထိး�း�ာခ်ဲံနှောပျံ့းပြီးပီျံ့းပြီးပီျံ့ �ဟု�တ်ို့လဲ�း။
အသ�်အသ�် 12 လ် အ�ွယ််�ကော့လ်းမာ့းအတ�်ွ မယ််နင်ဂု်ို�ကော့�့��လ်် လ် အ�ွယ််�ကော့လ်းမာ့းအတ�်ွ မယ််နင်ဂု်ို�ကော့�့��လ်် ACWY 
ကော့�့ဂိုါ�့�ွယ််ကော့�း�ု� �ု�င်င််ကံော့တ့်�့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့�းအစီအစဉ််၌ ဇးလု်�င်လ််ကော့�့ဂိုါ�့�ွယ််ကော့�း�ု� �ု�င်င််ကံော့တ့်�့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့�းအစီအစဉ််၌ ဇးလု်�င်လ်် 
2018 ခု��ာစ်မာစတင်၍် ထည်�်သွင်း်လု်��်ပါးါမြို့ပီါး။ သင်��်ကော့လ်းသည်် မယ််နင်ဂု်ို�ခု��ာစ်မာစတင်၍် ထည်�်သွင်း်လု်��်ပါးါမြို့ပီါး။ သင်��်ကော့လ်းသည်် မယ််နင်ဂု်ို�
ကော့�့��လ််ကော့�့��လ်် C ကော့�့ဂိုါ�ု�သ့ �့�ွယ််ကော့ပါးးသည်�် မယ််နင်ဂု်ို�ကော့�့��လ််ကော့�့ဂိုါ�ု�သ့ �့�ွယ််ကော့ပါးးသည်�် မယ််နင်ဂု်ို�ကော့�့��လ်် C 
�့�ွယ််ကော့�း�ု� ယ်ခုင်�် ထု�း�ာခ့ံု�ဘဲးး�ွယ််ရှားာ ုမည််။�့�ွယ််ကော့�း�ု� ယ်ခုင်�် ထု�း�ာခ့ံု�ဘဲးး�ွယ််ရှားာ ုမည််။

သတ်မာတ်ထ့းကော့သ့ ကော့�့ဂိုါ�ပါးဿန့မာ့း သတ်မာတ်ထ့းကော့သ့ ကော့�့ဂိုါ�ပါးဿန့မာ့း ((ဥပါးမ့၊ သ��်�ွ�် မရှားာ ု�ခုင်း် သု� မဟု�တ် ဥပါးမ့၊ သ��်�ွ�် မရှားာ ု�ခုင်း် သု� မဟု�တ် 
�ု�ယ််ခံုအ့း ခုာ�ုတ့��ခုင်း်�ု�ယ််ခံုအ့း ခုာ�ုတ့��ခုင်း်)) ရှားာ ု��ကော့သ့ ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့း အနည််းစ�အ့း   ရှားာ ု��ကော့သ့ ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့း အနည််းစ�အ့း  
ဤ�့�ွယ််ကော့�း�ု� ယ်ခုင်�် ထု�း�ာကံော့ပါးးခ့ု��ွယ််ရှားာ ုမည််။ အ�ယ််၍ ထု�သု� ပြ��စ်လ်ှင်၊် ဤ�့�ွယ််ကော့�း�ု� ယ်ခုင်�် ထု�း�ာကံော့ပါးးခ့ု��ွယ််ရှားာ ုမည််။ အ�ယ််၍ ထု�သု� ပြ��စ်လ်ှင်၊် 
သင်��်ကော့လ်းအ့း အ့း�မးင်�က်ော့ပါးးကော့�းထု�း�န ်အခုာနု�်ာမြို့ပီါး��စ်ပါးါ�၊ ကော့�ားဇးး�ပါး�၍ သင်��်ကော့လ်းအ့း အ့း�မးင်�က်ော့ပါးးကော့�းထု�း�န ်အခုာနု�်ာမြို့ပီါး��စ်ပါးါ�၊ ကော့�ားဇးး�ပါး�၍ 
သင်� ်မုသ့းစ� ��့ဝန ်သု� မဟု�တ် အထးး�� ��့ဝန�်ာင်� ်တု�င်ပ်ါးင်က်ော့�ွးကော့�းွပါးါ။ သင်� ်မုသ့းစ� ��့ဝန ်သု� မဟု�တ် အထးး�� ��့ဝန�်ာင်� ်တု�င်ပ်ါးင်က်ော့�ွးကော့�းွပါးါ။ 

က်ွ�်�ပ်ျံ့၏က်နှောလဲးသည်် �ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ C နှော��ဂါါ 
က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�းပြီးပီျံ့းသ�း��စ်ီသည််။ �ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ 
ACWY နှော��ဂါါ က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးက်း� ထိး�း�ာလံဲှင့််  
နှောဘားအ�တ��ယ််က်င့််း�ည််လဲ�း။
�ကော့လ်းအမာ့းစ�သည်် �ကော့လ်းသးင်ယ််ဘဲဝတငွ် ်မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် �ကော့လ်းအမာ့းစ�သည်် �ကော့လ်းသးင်ယ််ဘဲဝတငွ် ်မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် C ကော့�့ဂိုါ ကော့�့ဂိုါ 
�့�ွယ််ကော့�း�ု� ထု�း�ာခံံုခ့ု�မြို့ပီါးးသ့း��စ်မည််။ �့�ွယ််ကော့�း�ု� ထု�း�ာခံံုခ့ု�မြို့ပီါးးသ့း��စ်မည််။ 

အခုာ�ု�ု�င်င််မံာ့း၌ ကြိုး�ီးကော့�့င်ဝ်င်အ်�ွယ််တငွ် ်အ့း�မးင်�က်ော့ပါးးကော့�း ထု�းကော့ပါးး�န ်အခုာ�ု�ု�င်င််မံာ့း၌ ကြိုး�ီးကော့�့င်ဝ်င်အ်�ွယ််တငွ် ်အ့း�မးင်�က်ော့ပါးးကော့�း ထု�းကော့ပါးး�န ်
အ��ံ�ပါး��� မြို့ပီါးး၊ ဤ အ��ံ�ပါး��� မြို့ပီါးး၊ ဤ ACWY ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�းသည်် မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ််ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�းသည်် မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် 
C ကော့�့ဂိုါ�ု� �့�ွယ််�နအ်တ�်ွ အ့း�မးင်�က်ော့ပါးးကော့�း၏ ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာ  ကော့�့ဂိုါ�ု� �့�ွယ််�နအ်တ�်ွ အ့း�မးင်�က်ော့ပါးးကော့�း၏ ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာ  
��စ်လု်မ�်မည်�်အ�ပါးင်၊်��စ်လု်မ�်မည်�်အ�ပါးင်၊် A၊၊ W �ာင်�်�ာင်� ်Y အမာ�ုးအစ့းမာ့းတု� အ့းလ်ည််း �့�ွယ််ကော့ပါးးအမာ�ုးအစ့းမာ့းတု� အ့းလ်ည််း �့�ွယ််ကော့ပါးး
လု်မ�်မည််။ အခုာ�ု�ကော့လ်းမာ့းသည််လု်မ�်မည််။ အခုာ�ု�ကော့လ်းမာ့းသည်် No Jab, No Pay ((�့�ွယ််ကော့�းမထု�းခံု�့�ွယ််ကော့�းမထု�းခံု
လ်ှင် ်ကော့ထ့�်ပံါး�ကော့��းမ� ဟုးကော့သ့ မးဝါဒလ်ှင် ်ကော့ထ့�်ပံါး�ကော့��းမ� ဟုးကော့သ့ မးဝါဒ)) အတု�င်း် အမီလု်��် �့�ွယ််ကော့�း အတု�င်း် အမီလု်��် �့�ွယ််ကော့�း
ထု�း�ခုင်း် အစီအစဉ််၏ အစုတ်အပုါး�င်း်အ��စ်၊ထု�း�ခုင်း် အစီအစဉ််၏ အစုတ်အပုါး�င်း်အ��စ်၊ 2015 မာမာ 2018 ခု��ာစ်အထု  ခု��ာစ်အထု  
မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ််မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် C ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာတစ်ခု��ု� ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာတစ်ခု��ု� 
ထု�း�ာခံံုခ့ု�မြို့ပီါးးသ့း��စ်မည််။ ယ်ခု�အခုါ၌ မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ််ထု�း�ာခံံုခ့ု�မြို့ပီါးးသ့း��စ်မည််။ ယ်ခု�အခုါ၌ မယ််နင်ဂု်ို� ကော့�့��လ်် ACWY ကော့�့ဂိုါ ကော့�့ဂိုါ 
�့�ွယ််ကော့�း ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာတစ်ခု��ု� ထု�း�နမ်ာ့ ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်�့�ွယ််ကော့�း ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာတစ်ခု��ု� ထု�း�နမ်ာ့ ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်
ပါးါသည််။ ကော့�့ဂိုါအမာ�ုးအစ့းမာ့းအ့းလံ်�း�ု� အကော့�့င်း်�ံ�းကော့သ့နည််း��င်� ် ပါးါသည််။ ကော့�့ဂိုါအမာ�ုးအစ့းမာ့းအ့းလံ်�း�ု� အကော့�့င်း်�ံ�းကော့သ့နည််း��င်� ် 
�့�ွယ််�နအ်တ�်ွ ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာ တစ်ခု��ာင်�တ်စ်ခု�အ��့း အနည််း�ံ�း�့�ွယ််�နအ်တ�်ွ ကော့�းပါးတ်ပါးမ့ဏာ တစ်ခု��ာင်�တ်စ်ခု�အ��့း အနည််း�ံ�း  
4 ပါးတ်�ခု့း၍ အခုာနုက်ော့ပါးးလ်ှင် ်ပုါး�မြို့ပီါးး သင်�က်ော့လ်ာ့်ပါးါသည််။ပါးတ်�ခု့း၍ အခုာနုက်ော့ပါးးလ်ှင် ်ပုါး�မြို့ပီါးး သင်�က်ော့လ်ာ့်ပါးါသည််။

သင့်််အနှောန�ာင့််် ဤက်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�း�န ်လဲး�အပ်ျံ့�း�င့််နှောသ�  
အ�ခ�း ဘာ�အနှော�က်�င့််းအ���ာ�း ရှိားနှောသးသလဲဲ။
ဤ�့�ွယ််ကော့�း�ု� ဟုဂိုာ ်ဘဲ��့း�းး ခု�ီးသည််မာ့းအပါးါအဝင်၊် မယ််နင်ဂု်ို�  ဤ�့�ွယ််ကော့�း�ု� ဟုဂိုာ ်ဘဲ��့း�းး ခု�ီးသည််မာ့းအပါးါအဝင်၊် မယ််နင်ဂု်ို�  
ကော့�့��လ်် ကော့�့ဂိုါ�ာင်� ်ထုကော့တ့�ု�င်သ်ည်�် အ�တ�့ယ်် ပုါး�မု�ကြိုး�ီးမ့းသည်�်အ�ပ်ါးကော့ဒသကော့�့��လ်် ကော့�့ဂိုါ�ာင်� ်ထုကော့တ့�ု�င်သ်ည်�် အ�တ�့ယ်် ပုါး�မု�ကြိုး�ီးမ့းသည်�်အ�ပ်ါးကော့ဒသ
မာ့းသု�  ခု�ီးထွ�်�န ်စီစဉ််ကော့န��သးမာ့းအ့းလ်ည််း အ��ံ�ပါး�တု��်တနွး်အပ်ါးမာ့းသု�  ခု�ီးထွ�်�န ်စီစဉ််ကော့န��သးမာ့းအ့းလ်ည််း အ��ံ�ပါး�တု��်တနွး်အပ်ါး
ပါးါသည််။ ဤ�့�ွယ််ကော့�း�ု� အဏာ�ဇီဝကော့�ဒ�ု�င်�့် ဓာ့တ်ခ့ွုခုနး်၌ အလ်�ပ်ါးလ်�ပ်ါးပါးါသည််။ ဤ�့�ွယ််ကော့�း�ု� အဏာ�ဇီဝကော့�ဒ�ု�င်�့် ဓာ့တ်ခ့ွုခုနး်၌ အလ်�ပ်ါးလ်�ပ်ါး
��သးမာ့း�့�သု� ကော့သ့ သတ်သတ်မာတ်မာတ် အလ်�ပ်ါးအ�ု�င်လ််�ပ်ါးကော့န��သးမာ့း �ာင်� ်��သးမာ့း�့�သု� ကော့သ့ သတ်သတ်မာတ်မာတ် အလ်�ပ်ါးအ�ု�င်လ််�ပ်ါးကော့န��သးမာ့း �ာင်� ်
သ��်�ွ�် မရှားာ ုု �ခုင်း်�့�သု� ကော့သ့ သတ်သတ်မာတ်မာတ် ကော့�းပုါး�င်း်�ု�င်�့် �ပါးဿန့ရှားာုသ��်�ွ�် မရှားာ ုု �ခုင်း်�့�သု� ကော့သ့ သတ်သတ်မာတ်မာတ် ကော့�းပုါး�င်း်�ု�င်�့် �ပါးဿန့ရှားာု
သးမာ့းအ့းလ်ည််း အ��ံ�ပါး�အပ်ါးတု��်တနွး်အပ်ါးပါးါသည််။  မရှားာ ုသးမာ့းအ့းလ်ည််း အ��ံ�ပါး�အပ်ါးတု��်တနွး်အပ်ါးပါးါသည််။  မရှားာ ု

�ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ ACWY နှော��ဂါါက်�ကွ်ယ််နှောဆိုးအတို့င်ွ့်း၌  
�ည််သည််် အ��ည်််ပျံ့စီစည််း�ာ�းပျံ့ါရှိားသလဲဲ။
�့�ွယ််ကော့�းတငွ် ်�့�ွယ််ကော့�းတငွ် ်sucrose �းး�ရုိုး� �စ်၊ �းး�ရုိုး� �စ်၊ trometamol ကြိုးတု�မီတ့ကော့မ့လ််  ကြိုးတု�မီတ့ကော့မ့လ််  
�ာင်�်�ာင်� ်sodium chloride �ု�ဒီယ်မ် �လု်�ရုိုး� ဒ်တု�  ပါးါ�ု�င်�ွ်ယ််ရှားာ ုသည််။  �ု�ဒီယ်မ် �လု်�ရုိုး� ဒ်တု�  ပါးါ�ု�င်�ွ်ယ််ရှားာ ုသည််။  
အ��ည်�်ပါးစစည််းမာ့း�ု� �့�ွယ််ကော့�းအ့း အစွမ်းရှားာ ုကော့စကော့�းတငွ် ် အ��ည်�်ပါးစစည််းမာ့း�ု� �့�ွယ််ကော့�းအ့း အစွမ်းရှားာ ုကော့စကော့�းတငွ် ် 
ကော့ထ့�်�းမအု��စ်ကော့သ့်လ်ည််းကော့�့င်း်၊ တ့ရှားာ  ည််ခံုကော့စ�နအ်တ�်ွကော့ထ့�်�းမအု��စ်ကော့သ့်လ်ည််းကော့�့င်း်၊ တ့ရှားာ  ည််ခံုကော့စ�နအ်တ�်ွ
ကော့သ့်လ်ည််းကော့�့င်း်၊ �့�ွယ််ကော့�းမာ့းတငွ် ်ပါးမ့ဏာအ့း��င်� ် ကော့သ့်လ်ည််းကော့�့င်း်၊ �့�ွယ််ကော့�းမာ့းတငွ် ်ပါးမ့ဏာအ့း��င်� ် 
အလွ်နအ်နည််းင်ယ််မှသ့ ထည်�်ထ့း�ခုင်း်��စ်သည််။အလွ်နအ်နည််းင်ယ််မှသ့ ထည်�်ထ့း�ခုင်း်��စ်သည််။

က်�ကွ်ယ််နှောဆိုး�ာ�းသည်် �ည််�ှ နှောဘားအ�တ��ယ််က်င့််းသနည််း။
�သစကော့�တးလ်ာ့းရှားာ ု �့�ွယ််ကော့�းမာ့းသည်် အလွ်နက်ော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်မြို့ပီါးး  �သစကော့�တးလ်ာ့းရှားာ ု �့�ွယ််ကော့�းမာ့းသည်် အလွ်နက်ော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်မြို့ပီါးး  
��ထံ�း�ု�င်�့် ��နစ်ည််မာ့း အ�ပ်ါးခုာ�ပ်ါးကော့�းအ�့့ ��ထံ�း�ု�င်�့် ��နစ်ည််မာ့း အ�ပ်ါးခုာ�ပ်ါးကော့�းအ�့့ (TGA) မာ သံ�းစ့ွ�နအ်တ�်ွ   မာ သံ�းစ့ွ�နအ်တ�်ွ  
ခွုင်�မ်�ပါး�မီ အလွ်နတ်င်း်�ာပ်ါးကော့သ့ ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်ကော့��့င်း် စမ်းသပ်ါးခုာ�်�ု� ခွုင်�မ်�ပါး�မီ အလွ်နတ်င်း်�ာပ်ါးကော့သ့ ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်ကော့��့င်း် စမ်းသပ်ါးခုာ�်�ု� 
��တ်ကော့�ာ့်�သည််။ ထု� အ�ပါးင် ်��ထံ�း�ု�င်�့် ��နစ်ည််မာ့း အ�ပ်ါးခုာ�ပ်ါးကော့�းအ�့့သည်် ��တ်ကော့�ာ့်�သည််။ ထု� အ�ပါးင် ်��ထံ�း�ု�င်�့် ��နစ်ည််မာ့း အ�ပ်ါးခုာ�ပ်ါးကော့�းအ�့့သည်် 
�့�ွယ််ကော့�းမာ့း စတင်အ်သံ�း�ပါး�သည််�ာင်�အ်မှ ၄င်း်တု� ၏ ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ်် �့�ွယ််ကော့�းမာ့း စတင်အ်သံ�း�ပါး�သည််�ာင်�အ်မှ ၄င်း်တု� ၏ ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ်် 
�င်း်ရှားာင်း်မ�ုု� �င်း်ရှားာင်း်မ�ုု� TGA � ကော့စ့င်��်�ပ်ါး��ည်�်ရှုရိုးုလ်ာ�်ရှားာ ုသည််။ � ကော့စ့င်��်�ပ်ါး��ည်�်ရှုရိုးုလ်ာ�်ရှားာ ုသည််။

�ယ််နင့််ဂါး� နှောက်�က််လ်ဲ ACWY နှော��ဂါါက်�ကွ်ယ််နှောဆိုး၏  
နှောဘားထွိက််ဆိုး�းက်ာ း�း�ာ�းက်�း ဘာ�လဲဲ။
ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာ့းမာ့ သ့မနအ့်း��င်� ်အသင်�အ်တင်�သ့်ရှားာ ုမြို့ပီါးး ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာ့းမာ့ သ့မနအ့်း��င်� ်အသင်�အ်တင်�သ့်ရှားာ ုမြို့ပီါးး 
မာ့းကော့သ့အ့း��င်� ်ကော့ခုါင်း်�ု��်�ခုင်း်၊ မးးကော့ဝ�ခုင်း် သု� မဟု�တ် န့�ာင်�်ခုင်း်၊  မာ့းကော့သ့အ့း��င်� ်ကော့ခုါင်း်�ု��်�ခုင်း်၊ မးးကော့ဝ�ခုင်း် သု� မဟု�တ် န့�ာင်�်ခုင်း်၊  
ကော့�့င်�ု်�င်း်�ခုင်း် �ာင်� ်န�ီမနး်�ခုင်း်တု� ပါးါဝင်သ်ည််။ ကော့�းထု�းခ့ု�ကော့သ့ကော့န�့တငွ် ် ကော့�့င်�ု်�င်း်�ခုင်း် �ာင်� ်န�ီမနး်�ခုင်း်တု� ပါးါဝင်သ်ည််။ ကော့�းထု�းခ့ု�ကော့သ့ကော့န�့တငွ် ် 
ဓာ့တ်မတည်�်�ခုင်း်မာ့းသည်် သ့မနအ့်း��င်�်ဓာ့တ်မတည်�်�ခုင်း်မာ့းသည်် သ့မနအ့်း��င်� ်2 ��်မာ��်မာ 3 ��်အတငွ်း်  ��်အတငွ်း်  
ကော့ပါးာ့�်�င်း်သွ့းတတ်ပါးါသည််။ �ပါးင်း်ထနက်ော့သ့ ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာ့းမာ့  ကော့ပါးာ့�်�င်း်သွ့းတတ်ပါးါသည််။ �ပါးင်း်ထနက်ော့သ့ ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာ့းမာ့  
အလွ်နရ်ှားာ့းပါးါးသည််။ �့�ွယ််ကော့�း�ာင်� ်ပါးတ်သ�်သည်�် ကော့ဘဲးထွ�်�ု�းအလွ်နရ်ှားာ့းပါးါးသည််။ �့�ွယ််ကော့�း�ာင်� ်ပါးတ်သ�်သည်�် ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း
�ာ�ုးမာ့း၏ ကော့န့�်ထပ်ါး သုကော့�့င်း်စ�့မာ့း�ု��ာ�ုးမာ့း၏ ကော့န့�်ထပ်ါး သုကော့�့င်း်စ�့မာ့း�ု� Consumer Medicine 
Information (CMI) (သံ�းစ့ွသးမာ့းအတ�်ွ ကော့�းဝါး�ု�င်�့် အခုာ�်အလ်�်သံ�းစ့ွသးမာ့းအတ�်ွ ကော့�းဝါး�ု�င်�့် အခုာ�်အလ်�်
မာ့းမာ့း)) ပါးါရှားာ ုကော့သ့ ပါးါရှားာ ုကော့သ့ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌  ၌  
�ယ်း�ု�င်ပ်ါးါသည််။ �ယ်း�ု�င်ပ်ါးါသည််။ 

�့�ွယ််ကော့�းထု�းမြို့ပီါးးကော့န့�် ��စ်လ့်ကော့သ့ ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာ့းအကော့ပါး်  �့�ွယ််ကော့�းထု�းမြို့ပီါးးကော့န့�် ��စ်လ့်ကော့သ့ ကော့ဘဲးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာ့းအကော့ပါး်  
စု�း�ုမ်��ကော့သ့ မုဘဲမာ့းသည်် မုမုတု� ၏ အကော့ထွကော့ထွကော့�့ဂိုါ����့ဝနအ့်း  စု�း�ုမ်��ကော့သ့ မုဘဲမာ့းသည်် မုမုတု� ၏ အကော့ထွကော့ထွကော့�့ဂိုါ����့ဝနအ့်း  
��်သွယ််သင်�မ်ြို့ပီါးး ��့ဝန�်လ်ည််း ကော့ဒသခံု လ်းထ��ာနး်မ့ကော့�းဌာ့နစုတ်�ု� ��်သွယ််သင်�မ်ြို့ပီါးး ��့ဝန�်လ်ည််း ကော့ဒသခံု လ်းထ��ာနး်မ့ကော့�းဌာ့နစုတ်�ု� 
သတင်း်ပုါး� သင်�သ်ည််။ သတင်း်ပုါး� သင်�သ်ည််။ 
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က်း�ယ််ဝနရ်ှိားနှောနနှောသ� သး� �ဟု�တ်ို့ က်း�ယ််ဝနရ်ှိား�း�င့််သည််ဟု� ထိင့််နှောနနှောသ� 
နှောက်ာ�င့််းသူက်း� က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�းနှောပျံ့းသင့်််ပျံ့ါသလဲ�း။ 
မထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။ �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ုကော့နကော့သ့ သု� မဟု�တ် �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ု�ု�င်သ်ည််ဟု� ထင်က်ော့နမထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။ �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ုကော့နကော့သ့ သု� မဟု�တ် �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ု�ု�င်သ်ည််ဟု� ထင်က်ော့န
ကော့သ့ မည််သည်�် ကော့�ာ့င်း်သးအ့းမ�ု� �့�ွယ််ကော့�းမထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။ ကော့�ာ့င်း်ကော့သ့ မည််သည်�် ကော့�ာ့င်း်သးအ့းမ�ု� �့�ွယ််ကော့�းမထု�းကော့ပါးးသင်�ပ်ါးါ။ ကော့�ာ့င်း်
ကော့�းကော့ပါးးခုနး်ကော့န �တွတွင် ်�့�ွယ််ကော့�းထု�းမည်� ်သးန့�ပါး�သည်် ကော့�ာ့င်း်သးမာ့းအ့းကော့�းကော့ပါးးခုနး်ကော့န �တွတွင် ်�့�ွယ််ကော့�းထု�းမည်� ်သးန့�ပါး�သည်် ကော့�ာ့င်း်သးမာ့းအ့း    
�ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ုကော့နသလ့်း သု� မဟု�တ် �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ု�ု�င်သ်လ့်း�ု� ကော့မး�မနး်လု်မ�်မည််။ �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ုကော့နသလ့်း သု� မဟု�တ် �ု�ယ််ဝနရ်ှားာ ု�ု�င်သ်လ့်း�ု� ကော့မး�မနး်လု်မ�်မည််။ 
အ�ယ််၍ ကော့�ာ့င်း်သးသည်် ရှားာ ုပါးါသည််ဟု� ကော့��ပါးါ� သးမ�ု� �့�ွယ််ကော့�းထု�းအ�ယ််၍ ကော့�ာ့င်း်သးသည်် ရှားာ ုပါးါသည််ဟု� ကော့��ပါးါ� သးမ�ု� �့�ွယ််ကော့�းထု�း
ကော့ပါးးမည််မဟု�တ်ပါးါ။ ကော့�ာ့င်း်သးအ့း သးမ၏ မုဘဲကော့ပါးးမည််မဟု�တ်ပါးါ။ ကော့�ာ့င်း်သးအ့း သးမ၏ မုဘဲ/အ�ပ်ါးထုနး်သး�ာင်� ်ခုာ�်ခုာင်း် အ�ပ်ါးထုနး်သး�ာင်� ်ခုာ�်ခုာင်း် 
တု�င်ပ်ါးင်က်ော့�ွးကော့�းွ�န�်ာင်� ်�ာနး်မ့ကော့�း�ု�င်�့်အ�းအညီ် �ယ်း�န ်တု��်တနွး်တု�င်ပ်ါးင်က်ော့�ွးကော့�းွ�န�်ာင်� ်�ာနး်မ့ကော့�း�ု�င်�့်အ�းအညီ် �ယ်း�န ်တု��်တနွး်
လု်မ�်မည််။ အ��ံဉာ့ဏ်ာ၊ အကော့ထ့�်အ�း�ာင်� ်ညှွှန�်�့းခုာ�်ကော့ပါးးမည်�်  လု်မ�်မည််။ အ��ံဉာ့ဏ်ာ၊ အကော့ထ့�်အ�း�ာင်� ်ညှွှန�်�့းခုာ�်ကော့ပါးးမည်�်  
�ာနး်မ့ကော့�း�ု�င်�့် �ည််ညှွှနး်ကော့ပါးးသည်�်ဝနက်ော့�့င်မ်၏ု ��်သွယ််�န်�ာနး်မ့ကော့�း�ု�င်�့် �ည််ညှွှနး်ကော့ပါးးသည်�်ဝနက်ော့�့င်မ်၏ု ��်သွယ််�န်
အကော့သးစုတ်�ု�လ်ည််း သးမ�ု� ကော့ပါးးလု်မ�်မည််။အကော့သးစုတ်�ု�လ်ည််း သးမ�ု� ကော့ပါးးလု်မ�်မည််။

အက်ယ််၍ က်ွ�်�ပ်ျံ့၏က်နှောလဲးတို့င်ွ့် �င့််က်ာပ်ျံ့နှော��ဂါါရှိားပြီးပီျံ့း  
နှောက်�်တီို့ဆို�နး် (cortisone) သး� �ဟု�တ်ို့ ပျံ့�က််နဆီို�နး် 
(prednisone) က်း� ရှူရိုးူနှောဆိုး��င့််် ရှူရိုးူနှောန�ပျံ့ါက် ဘာ���စ်ီ�ည််နည််း။ 
�င်�်ာပ်ါးကော့�့ဂိုါရှားာ ုသးအကော့န�ာင်� ်မည််သည်�်ကော့�း�ု�သံ�းကော့နကော့စ�့မး မယ််နင်ဂု်ို�  �င်�်ာပ်ါးကော့�့ဂိုါရှားာ ုသးအကော့န�ာင်� ်မည််သည်�်ကော့�း�ု�သံ�းကော့နကော့စ�့မး မယ််နင်ဂု်ို�  
ကော့�့��လ်် ကော့�့��လ်် ACWY ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း�ု� ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်စွ့  ကော့�့ဂိုါ �့�ွယ််ကော့�း�ု� ကော့ဘဲးအ�တ�့ယ််�င်း်စွ့  
ထု�း�ု�င်သ်ည််။ထု�း�ု�င်သ်ည််။

က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�း�န ်�ည််သူက် သနှောဘာ�တို့�ူး�င့််ပြီးပီျံ့း  
သနှောဘာ�တို့ညီူ်ခာက််က်း�နှော�� ရိုး� ပ်ျံ့သး�်း�း�င့််သည််လဲ�း။
သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်�ု� ရိုး� ပ်ါးသုမ်း�နအ်တ�်ွ အကော့��့င်း်��့းစ့�ု� ကော့�ာ့င်း်သု�  သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်�ု� ရိုး� ပ်ါးသုမ်း�နအ်တ�်ွ အကော့��့င်း်��့းစ့�ု� ကော့�ာ့င်း်သု�  
ပုါး� ပြ၍��စ်ကော့စ၊ ကော့�ာ့င်း်�ု� ��နး်��်၍��စ်ကော့စ၊ အခုာနုမ်ကော့�ွး ရိုး� ပ်ါးသုမ်း�ု�င်ပ်ါးါသည််။  ပုါး� ပြ၍��စ်ကော့စ၊ ကော့�ာ့င်း်�ု� ��နး်��်၍��စ်ကော့စ၊ အခုာနုမ်ကော့�ွး ရိုး� ပ်ါးသုမ်း�ု�င်ပ်ါးါသည််။  
အွနလု််�င်း်အ� သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�် ရိုး� ပ်ါးသုမ်း�ခုင်း်�ု� အွနလု််�င်း်အ� သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�် ရိုး� ပ်ါးသုမ်း�ခုင်း်�ု� nswhealth.service-
now.com/school ၌ ကော့တ့ရှားာ ု�ု�င်ပ်ါးါသည််။ ၌ ကော့တ့ရှားာ ု�ု�င်ပ်ါးါသည််။

အက်ယ််၍ သူန��ပျံ့��ာ�း နှောက်ာ�င့််းသး� လဲ�နှော��က််နှောသ�နှောန ်တွတို့ွင့်် 
က်ွ�်�ပ်ျံ့၏က်နှောလဲးသည်် �ာ�းန��ုနှော�က်�င့််် သး� �ဟု�တ်ို့  
နှောက်ာ�င့််းပျံ့ာက််�ခင့််းနှော�က်�င့််် နှောက်ာ�င့််းတို့င်ွ့် က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�း�န ်
လဲတ်ွို့သွ�းလဲှင့်် က်ွ�်�ပ်ျံ့ ဘာ�လဲ�ပ်ျံ့��ည််လဲဲ။  
ကော့�ာ့င်း်စ့သင်�်ာစ်အကော့တ့အတငွ်း် သင်��်ကော့လ်းအ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးး�န ်ကော့�ာ့င်း်စ့သင်�်ာစ်အကော့တ့အတငွ်း် သင်��်ကော့လ်းအ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးး�န ်
အတတ်�ု�င်�ံ်�း ကြိုး�ု�းစ့းအ့းထ�တ်ပါးါမည််။ အ�ယ််၍ ဤသု� ကော့�့င်�ွ်�်ကော့ပါးး�နမ်အတတ်�ု�င်�ံ်�း ကြိုး�ု�းစ့းအ့းထ�တ်ပါးါမည််။ အ�ယ််၍ ဤသု� ကော့�့င်�ွ်�်ကော့ပါးး�နမ်
��စ်�ု�င်ပ်ါးါ� သင်�အ့်း အမီလု်��် �့�ွယ််ကော့�းထု�း�န ်စီစဉ််ကော့ပါးးမည်�်�ုစစမာ့း�ု� ��စ်�ု�င်ပ်ါးါ� သင်�အ့်း အမီလု်��် �့�ွယ််ကော့�းထု�း�န ်စီစဉ််ကော့ပါးးမည်�်�ုစစမာ့း�ု� 
အကော့��့င်း်��့းပါးါလု်မ�်မည််။အကော့��့င်း်��့းပါးါလု်မ�်မည််။

အ�ခု့းနည််းတစ်ခု�မာ့ သင်�က်ော့ဒသခံု အကော့ထွကော့ထွကော့�့ဂိုါ����့ဝန�်ာင်� ် အ�ခု့းနည််းတစ်ခု�မာ့ သင်�က်ော့ဒသခံု အကော့ထွကော့ထွကော့�့ဂိုါ����့ဝန�်ာင်� ် 
ကော့�းအကော့�့င်း်�ု�င် ်အကော့�ခု�ပါး� �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးသးမာ့း� အ့း�မးင်�ထု်�းကော့ပါးး ကော့�းအကော့�့င်း်�ု�င် ်အကော့�ခု�ပါး� �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးသးမာ့း� အ့း�မးင်�ထု်�းကော့ပါးး 
�့�ွယ််ကော့�း�ု� အခုမ့� ထု�း�ာကံော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါသည််။ ကော့�ားဇးး�ပါး�၍ သတုခုာပ်ါး�မည််မာ့ �့�ွယ််ကော့�း�ု� အခုမ့� ထု�း�ာကံော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါသည််။ ကော့�ားဇးး�ပါး�၍ သတုခုာပ်ါး�မည််မာ့ 
အကော့ထွကော့ထွကော့�့ဂိုါ����့ဝန�်ာင်� ်ကော့�းအကော့�့င်း်�ု�င် ်အကော့�ခု�ပါး�  အကော့ထွကော့ထွကော့�့ဂိုါ����့ဝန�်ာင်� ်ကော့�းအကော့�့င်း်�ု�င် ်အကော့�ခု�ပါး�  
�့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးသးမာ့းသည်် တု�င်ပ်ါးင်က်ော့�ွးကော့�းွခု သု� မဟု�တ်  �့�ွယ််ကော့�းထု�းကော့ပါးးသးမာ့းသည်် တု�င်ပ်ါးင်က်ော့�ွးကော့�းွခု သု� မဟု�တ်  
စီမံခုန �တ်ွခုွ့ကော့��း�ု� ကော့တ့င်း်ခံု�ု�င်�ွ်ယ််ရှားာ ုကော့ပါးမည််။စီမံခုန �တ်ွခုွ့ကော့��း�ု� ကော့တ့င်း်ခံု�ု�င်�ွ်ယ််ရှားာ ုကော့ပါးမည််။
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က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�း�ာတ်ို့တို့�်း�ာ�းက်း� က်ွ�်�ပ်ျံ့�ည််က်ဲ်သး�   
�ယူ်�း�င့််�ည််နည််း။   
သင်��်ကော့လ်း၏ �့�ွယ််ကော့�းမာ့းထု�းထ့း�ခုင်း်�ု�င်�့် အခုာ�်အလ်�်မာ့း�ု� သင်��်ကော့လ်း၏ �့�ွယ််ကော့�းမာ့းထု�းထ့း�ခုင်း်�ု�င်�့် အခုာ�်အလ်�်မာ့း�ု� 
�သစကော့�တးလ်ာ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်ပံါး�တင်စ့်�င်း် �သစကော့�တးလ်ာ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်ပံါး�တင်စ့်�င်း် (AIR)    
အတငွ်း်သု�  ထည်�်သွင်း်ကော့ပါးးပါးါမည်် ဤသု� ပြ�ပါး�လ်�ပ်ါး�ခုင်း်အ့း��င်� ်၎င်း်�ု�  အတငွ်း်သု�  ထည်�်သွင်း်ကော့ပါးးပါးါမည်် ဤသု� ပြ�ပါး�လ်�ပ်ါး�ခုင်း်အ့း��င်� ်၎င်း်�ု�  
သင်��်ကော့လ်း၏ လ်�်ရှားာု�့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း�ာင်� ်ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါမည််။သင်��်ကော့လ်း၏ လ်�်ရှားာု�့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း�ာင်� ်ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါမည််။

သင်��်ကော့လ်း၏ �့�ွယ််ကော့�းမာ့းထု�းထ့း�ခုင်း်�ု�င်�့် အခုာ�်အလ်�်မာ့း�ု� သင်��်ကော့လ်း၏ �့�ွယ််ကော့�းမာ့းထု�းထ့း�ခုင်း်�ု�င်�့် အခုာ�်အလ်�်မာ့း�ု� 
�သစကော့�တးလ်ာ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်ပံါး�တင်စ့်�င်း်�သစကော့�တးလ်ာ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်ပံါး�တင်စ့်�င်း်  (AIR)    
အတငွ်း်သု�  ထည်�်သွင်း်ကော့ပါးးပါးါမည်် ဤသု� ပြ�ပါး�လ်�ပ်ါး�ခုင်း်အ့း��င်� ်၎င်း်�ု�  အတငွ်း်သု�  ထည်�်သွင်း်ကော့ပါးးပါးါမည်် ဤသု� ပြ�ပါး�လ်�ပ်ါး�ခုင်း်အ့း��င်� ်၎င်း်�ု�  
သင်��်ကော့လ်း၏ လ်�်ရှားာု�့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း�ာင်� ်ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါမည််။သင်��်ကော့လ်း၏ လ်�်ရှားာု�့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း�ာင်� ်ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�ု�င်ပ်ါးါမည််။

မုဘဲမာ့းသည်် မုမု�ကော့လ်း အသ�် မုဘဲမာ့းသည်် မုမု�ကော့လ်း အသ�် 14 �ာစ်အ�ွယ််�ပါးည်�်သည််အထု မည််သည်�် �ာစ်အ�ွယ််�ပါးည်�်သည််အထု မည််သည်�်
အခုာနု၌်မ�ု� �ကော့လ်း၏ အခုာနု၌်မ�ု� �ကော့လ်း၏ AIR �့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း ထ�တ်�ပါးနခ်ုာ�်မုတတ ��ု�   �့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း ထ�တ်�ပါးနခ်ုာ�်မုတတ ��ု�  
ကော့တ့င်း်ခံု�ု�င်မ်ြို့ပီါးး အသ�် ကော့တ့င်း်ခံု�ု�င်မ်ြို့ပီါးး အသ�် 14 �ာစ်အထ�် ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့းမာ့းမာ့   �ာစ်အထ�် ကော့�ာ့င်း်သးကော့�ာ့င်း်သ့းမာ့းမာ့  
မုမုတု� ၏ �့�ွယ််ကော့�းထု�မာတ်တမ်း ထ�တ်�ပါးနခ်ုာ�်မုတတ ��ု� ကော့အ့�်ပါးါအတု�င်း် မုမုတု� ၏ �့�ွယ််ကော့�းထု�မာတ်တမ်း ထ�တ်�ပါးနခ်ုာ�်မုတတ ��ု� ကော့အ့�်ပါးါအတု�င်း် 
ကော့တ့င်း်ခံု�ု�င်ပ်ါးါသည််။ကော့တ့င်း်ခံု�ု�င်ပ်ါးါသည််။

• myGov my.gov.au/ အ�်ပ်ါး အ�်ပ်ါး Medicare အွနလု််�င်း်စ့�င်း်�ု�   အွနလု််�င်း်စ့�င်း်�ု�  
အသံ�း�ပါး��ခုင်း် အသံ�း�ပါး��ခုင်း် 

• Medicare Express Plus App အက္ပ္္အက္ပ္္ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps �ု�  �ု� 
အသံ�း�ပါး��ခုင်း်   အသံ�း�ပါး��ခုင်း်    

• AIR  အကော့ထွကော့ထွစံ�စမ်းကော့�း��နး်လု်�င်း်အကော့ထွကော့ထွစံ�စမ်းကော့�း��နး်လု်�င်း်  1800 653 809  �ု�  �ု�  
��နး်��်�ခုင်း်တု� ပြ��စ်ပါးါသည််။  ��နး်��်�ခုင်း်တု� ပြ��စ်ပါးါသည််။  

က်ွ�်�ပ်ျံ့က်နှောလဲး၏ သတို့င့််းအခာက််အလဲက််က် ဘာ���စ်ီသွ�း�လဲဲ။   
သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်ပံါး�စံတငွ် ်သင်က်ော့ပါးးသည်�်အခုာ�်အလ်�်မာ့းသည်် သကော့ဘဲ့တးညီ်ခုာ�်ပံါး�စံတငွ် ်သင်က်ော့ပါးးသည်�်အခုာ�်အလ်�်မာ့းသည်် 
နယ်းးကော့�့�်သ်ကော့ဝးလ််စ်�ာင်� ်�ု�င်င််ကံော့တ့်ဥပါးကော့ဒတငွ်ပ်ါးါဝင်က်ော့သ့ တင်း်�ာပ်ါးသည်�် နယ်းးကော့�့�်သ်ကော့ဝးလ််စ်�ာင်� ်�ု�င်င််ကံော့တ့်ဥပါးကော့ဒတငွ်ပ်ါးါဝင်က်ော့သ့ တင်း်�ာပ်ါးသည်�် 
လ်ှ�ုဝာ�်မ�ုာင်� ်�ု�ယ််ကော့�းလွ်တ်လ်ပ်ါးခွုင်��့်�ွယ််ကော့ပါးးမမုာ့းကော့အ့�်တငွ် ် လ်ှ�ုဝာ�်မ�ုာင်� ်�ု�ယ််ကော့�းလွ်တ်လ်ပ်ါးခွုင်��့်�ွယ််ကော့ပါးးမမုာ့းကော့အ့�်တငွ် ် 
အ�ာ�ံးဝင်သ်ည်် အ�ာ�ံးဝင်သ်ည်် (ပါးးးတွ့ပါးါရှားာ ုကော့သ့ �ု�ယ််ကော့�းလွ်တ်လ်ပ်ါးခွုင်� ်ကော့���င့်စ့တမ်း၌ ပါးးးတွ့ပါးါရှားာ ုကော့သ့ �ု�ယ််ကော့�းလွ်တ်လ်ပ်ါးခွုင်� ်ကော့���င့်စ့တမ်း၌ 
��ည်�်ပါးါ��ည်�်ပါးါ)။ သတင်း်အခုာ�်အလ်�်မာ့း�ု� နယ်းးကော့�့�်ကော့ဝးလ််စ် �ာနး်မ့ကော့�းဌာ့န။ သတင်း်အခုာ�်အလ်�်မာ့း�ု� နယ်းးကော့�့�်ကော့ဝးလ််စ် �ာနး်မ့ကော့�းဌာ့န  
�့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း၌ ထည်�်သွင်း်လု်မ�်မည််��စ်မြို့ပီါးး ထု�ကော့န့�်တငွ် ် �့�ွယ််ကော့�းထု�းမာတ်တမ်း၌ ထည်�်သွင်း်လု်မ�်မည််��စ်မြို့ပီါးး ထု�ကော့န့�်တငွ် ် 
သင်��်ကော့လ်း၏ လ်�်ရှားာု �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်တမ်း�ာင်� ် သင်��်ကော့လ်း၏ လ်�်ရှားာု �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်တမ်း�ာင်� ် 
ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�နအ်တ�်ွ ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�နအ်တ�်ွ Australian Immunisation Register (AIR) 
(�သစကော့�တးလ်ာ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်ပံါး�တင်စ့်�င်း်�သစကော့�တးလ်ာ့း �့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့် မာတ်ပံါး�တင်စ့်�င်း်) ၌   ၌  
ထည်�်သွင်း်ကော့ပါးးမည််��စ်သည််၊ ထု�သု� လ်�ပ်ါး�ခုင်း်အ့း��င်� ်သင်��်ကော့လ်း၏  ထည်�်သွင်း်ကော့ပါးးမည််��စ်သည််၊ ထု�သု� လ်�ပ်ါး�ခုင်း်အ့း��င်� ်သင်��်ကော့လ်း၏  
လ်�်ရှားာု�့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့်မာတ်တမ်း�ာင်� ်ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�ု�င်မ်ည််��စ်�့  လ်�်ရှားာု�့�ွယ််ကော့�းထု�း�ခုင်း်�ု�င်�့်မာတ်တမ်း�ာင်� ်ခုာတ်ု��်ကော့ပါးး�ု�င်မ်ည််��စ်�့  
MyGov တငွ် ်��ည်�်ရှုရိုးု�ု�င်မ်ည််��စ်ပါးါသည််။    တငွ် ်��ည်�်ရှုရိုးု�ု�င်မ်ည််��စ်ပါးါသည််။   

နှောက်ာ�င့််း၌ က်�ကွ်ယ််နှောဆိုးထိး�းနှောပျံ့း�ခင့််း�ာင့််် ပျံ့တ်ို့သက််သည််် သတို့င့််း
အခာက််အလဲက််က်း� ပျံ့း��း���န ်�ည််သည်််နှောန��တို့င်ွ့် ရှိာ���ည််နည််း။
သတင်း်အခုာ�်အလ်�် ပုါး�မု���ု�င်သ်ည်�် နည််းလ်မ်းမာ့းမာ့သတင်း်အခုာ�်အလ်�် ပုါး�မု���ု�င်သ်ည်�် နည််းလ်မ်းမာ့းမာ့

• နယ်းးကော့�့�်သ်ကော့ဝးလ််စ် �ာနး်မ့ကော့�းဌာ့န၏ ဝ�်ဘ်ဲ�ု��်တ် နယ်းးကော့�့�်သ်ကော့ဝးလ််စ် �ာနး်မ့ကော့�းဌာ့န၏ ဝ�်ဘ်ဲ�ု��်တ် 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ ��ည်�်ရှုရိုးု�ခုင်း်၌ ��ည်�်ရှုရိုးု�ခုင်း်

• သင်၏် ကော့ဒသခံု �ပါးည််သ့�ာနး်မ့ကော့�းဌာ့န စုတ်�ု� ��နး် သင်၏် ကော့ဒသခံု �ပါးည််သ့�ာနး်မ့ကော့�းဌာ့န စုတ်�ု� ��နး် 1300 066 055 ၌  ၌ 
��်သွယ််�ခုင်း်တု� ပြ��စ်ပါးါသည််။��်သွယ််�ခုင်း်တု� ပြ��စ်ပါးါသည််။

NSW Health Meningococcal ACWY vaccination စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ 3

http://nswhealth.service-now.com/school
http://nswhealth.service-now.com/school
http://my.gov.au/
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination
http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination 
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မယ််နင််ဂုို� ကော့�့��လ်် ACWY   
ကော့�့ဂိုါ�့�ွယ််ကော့�းထုိုး�းခံံ�နအ်တွွ�် သကော့�့တူွညီခီံျ�်

မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အန�် သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာ�့ကော့�့င်် ဘောဘာပ်င်ကိ်် ုသူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�ီးဖြ�င်် ်ဘောရ�ပ်ါ။

မိယ််န်းင်ဂိ်ို ုဘောက်ာက််လ်ုံး ACWY က်ာကွ်ယ််ဘော��၏ အုက်း�ိ�ဘောက်း�ဇူး�ူမိးာ�  နှှင်် ်
ဖြ�စ်ွနှိငု်�ွ်ယ်် ဘောဘ�ထွိက််�ုိ�က်း�ိ�မိးာ�အုဘော�က်ာင်�် ဘော�ာ်ဖြပ်ထိာ�သူည့််် သူတ်င်�်
အုချးက််အုလုံးက််ကိ် ုက်ွနှ်ပ်ု်အုဘောန်းဖြ�င်် ်�တ််ရုှုန်းာ�လုံးည့််ပြီးပ်း� ဖြ�စ်ွသူည့််။

အုထိက််တ်ငွ် ်န်းာမိည့််ညှွှန်း�်ထိာ�သူည့််် က်ွနှ်ပ်ု်၏က်ဘောလုံး�အုဘောန်းဖြ�င်် ် 
ဘော��ပ်တ််ပ်မိာဏ တ်စ်ွကြိကိ်မ်ိထုိိ�ရမိည့််် မိယ််န်းင်ဂိ်ို ုဘောက်ာက််လ်ုံး ACWY  
ဘောရာဂိုါက်ာကွ်ယ််ဘော��ကိ် ုချးယ်ရူန်း ်က်ွနှ်ပ်ု်သူဘောဘာတ်ညူ့်းပ်ါသူည့််။

1. ကော့�ျ့င််းသ့း၏ အကော့သးစုိတ်ွ အခံျ�်အလ်�်မျ့း

2. ကော့�သနှှင်�်�တ်ွသ�်ကော့သ့ဇာ့တုွ အကော့နအထိုး့း

3. သင််၏ အကော့သးစုိတ်ွ အခံျ�်အလ်�်မျ့း - မု� သု�မဟု�တ်ွ တွ�့းဝင််အ��်ထုိုးနး်သူ

မိး�ိ�ရုိှု�အုမိည့််

က်င်ပွ််န်း�်တ်ပ််အုမိည့််

ဘောမွိ�ဘောန်းသ်ူက်က ရာဇ်ူး

သိူရိှှိသူမိှအုာ�လုံးး�ုဘောပ်် အုဘောဖြချချး၍ က်ွနှ်ပ်ု်အုဘောလုံး�အုန်းက်် ဘောဖြပ်ာသူည့််မှိာ 
က်ွနှ်ပ်ု်၏က်ဘောလုံး�သူည့််
1. မိည့််သူည့်််က်ာကွ်ယ််ဘော��မိ�ုိ ဘောသူာက််သူး�ုပြီးပ်း�ဘောန်းာက််  

ချနှာာကိ်ယ်ု်တ်ငွ်�်တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမ်ိ ုလွုံးန်းကဲ််ဖြချင်�် မိဖြ�စ်ွ��ူပ်ါ။
2. ပ်�ူတ်ွဲထိည့်််ထိာ�သူည့််် မိိဘမိးာ�အုတ်က်ွ် သူတ်င်�်အုချးက််အုလုံးက််မိးာ�  

 စွာဘောစွာင်တ််ငွ် ်ဘော�ာ်ဖြပ်ထိာ�ဘောသူာ မိည့််သူည့်််က်ာကွ်ယ််ဘော��  အုစိွတ််အုပိ်ငု်�်
မိးာ�နှှင််မှ်ိ ချနှာာကိ်ယ်ု်တ်ငွ်�် တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမ်ိ ုလွုံးန်းကဲ််လွုံးယ််ဖြချင်�်မိး�ိ� မိရိှှိပ်ါ။ 

3. ကိ်ယ်ု်ဝန်းမ်ိရိှှိပ်ါ။မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူအုမိည့်် (ဥပ်မိာ. JOHN SMITH)

အိုမ်ိလိုံးပ််စွာ (ဥပ်မိာ. 5 SMITH LANE)

ရပ််ကွ်က််

မိိဘိုငု်�် န်းးပ်ါတ််

မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ၏ူ လုံးက််မှိတ်် ရက််စဲွွ

�က််သွူယ််ရန်း ်အုဘောက်ာင်�်�းု� အုဖြချာ�န်းးပ်ါတ််််  
(ဘော�သူန်းးပ်ါတ််ကိ် ုထိည့်််သွူင်�်ပ်ါ၊ ဥပ်မိာ၊ 02)

စွာပိ်� သူဘောက်ေတ်

ဘောက်းာင်�်၏အုမိည့််

မိယ််�းကဲ် (Medicare) အုမှိတ််

မိဟုတ်ု်ပ်ါ
ဘောရှှိ�ပ်ဘောဝသူဏးက်ဘောန်းဘောသူာ 
တိ်ငု်�်ရင်�်သူာ�   
(Aboriginal) ဖြ�စ်ွသူည့််

ဘောတ်ာရက််စ်ွ ဘောရလုံးက််�က်ာ�က်ွန်း�်သူာ� 
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ်ွသူည့််

ဘောရှှိ�ပ်ဘောဝသူဏးက်ဘောန်းဘောသူာ တိ်ငု်�်ရင်�်သူာ� 
 နှှင်် ်ဘောတ်ာရက််စ်ွ ဘောရလုံးက််�က်ာ�က်ွန်း�်သူာ� 
 နှှစ်ွခုျလုံးး�ု ဖြ�စ်ွသူည့််

မိယ််�းကဲ် (Medicare) က်တ်် ဘောပ််ရိှှိ  
သူင််က််ဘောလုံး�၏ အုမိည့်် ဘောဘ�န်းာ�မှိ န်းးပ်ါတ််

လိုံးင််
က်းာ� မိ
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တိ်က်းစွွာ မိသူတ််မှိတ််ထိာ�ပ်ါ/
လိုံးင်စိ်ွတ်် နှှစ်ွမိး�ိ�လုံးး�ုရိှှိသူည့််/
သူတ််မှိတ််ချးက်် မိရိှှိပ်ါ

အုတ်န်း�်

Burmese

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။



ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းပြီး�းး ဘာာလု��်ရမလဲု အကာယ််၍ ဆေး�းထိုးး�းခဲဲ့�ဆေး�ာဆေးေရာတွင်ွ် 
ဆေးေရာတွင်ွ်း တွ�ေ �ပ်ြ��ေမု် ��စ််ဆေး�်�ါကာ  
ဘာာလု��်ရမလဲု။•  ဤမှိတ််တ်မ်ိ�ကိ် ုသိူမ်ိ��ည့််�ထိာ�ပ်ါ၊ ဘောန်းာင်တ််စ်ွချးနိ်းတ််ငွ် ် 

လိုံးအုုပ််လုံးာနှိငု်သ်ူည့််။

•  သူင််က််ဘောလုံး�၏ က်ာကွ်ယ််ဘော��မိးာ��ုိင်ရ်ာ အုချးက််အုလုံးက််မိးာ�ကိ် ု 
Australian Immunisation Register (AIR) သိူ�  
အုလိုံးအုုဘောလုံးးာက်် တ်င်ပိ််� ပ်ါမိည့််။ က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ဘောပ်�သူည့်််  
ရက််စဲွွအုဘော�က်ာင်�်ကိ် ုသူင််အ်ုဘောထွိဘောထွိက်�ုရာဝန်းအ်ုာ� 
အုဘော�က်ာင်�်�က်ာ�ရန်းမှ်ိာ သူင််�်နှဒသူက််သူက််ဖြ�စ်ွပ်ါသူည့််။

•  န်းာက်းင်မ်ိဘုောလုံးးာပ််ါ�ဘောစွရန်း ်ဘော��ထုိိ�ထိာ�သူည့်််ဘောန်းရာ ဘောပ််တ်ငွ် ် 
စိွစွုွတ််ဘောအု�ဖြမိဘောသူာ အုဝတ််ကိ်တု်င်ပ််ါ။

•  န်းာက်းင်မ်ိသုူက််သူာဘောစွရန်း ်ပ်ါရာစွးတ်ဘောမိာ (Paracetamol) ဘောသူာက််ပ်ါ။

•  အုရည့််မိးာ�မိးာ�ဘောသူာက််သူးု�ပ်ါ။
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မယ််ေင််ဂိုး� ဆေးကာာ�ကာလ်ု ACWY  
ဆေးရာဂိုါကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�း မှတ်ွတွမ်း မု�/အ��်ထုိုးနး်သူ မယ််ေင််ဂိုး� ဆေးကာာ�ကာလ်ု ACWY ဆေးရာဂိုါကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�း မှတ်ွတွမ်း

မယ််ေင််ဂိုး� ဆေးကာာ�ကာလ်ု ACWY ဆေးရာဂိုါကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�း မှတ်ွတွမ်း

ကော့�ျ့င််းသ့းအမညီ ်(ဥပ်မိာ. JANE SMITH)

သူန့ပြာ�ု၏ မှတ်ွစိ� 

လ်�်ကော့မ့င််း
က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ချးနိ်း ်(၄ န်းာရး)

သူနူ်းာဖြပ်�၏ လုံးက််မှိတ်် ရက််စဲွွ

:
က်ာကွ်ယ််ဘော��အုသုူတ််န်းးပ်ါတ််ဘယ််

ည့်ာ

ကာာကွာယ််ဆေး�းမထိုးး�း�ခဲ့င််း၏ အဆေး�ကာာင််းရင််း
လုံးာဘောရာက််ရန်းပ််းက််ကွ်က််ဖြချင်�်
ဖြင်င်�်�ုိဖြချင်�်
ဘောန်းမိဘောက်ာင်�်ဖြချင်�်
လုံးက််မှိတ််မိပ်ါရိှှိဖြချင်�် 
သူဘောဘာတ်ညူ့်းချးက်် ရုှုပ််သိူမ်ိ�ဖြချင်�်
အုဖြချာ�

မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် 

ရှုးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ကော့�ျ့င််းသ့းအမညီ ်(ဥပ်မိာ. JANE SMITH)

လ်�်ကော့မ့င််း
က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ချးနိ်း ်(၄ န်းာရး)

သူနူ်းာဖြပ်�၏ လုံးက််မှိတ်် ရက််စဲွွ

:
က်ာကွ်ယ််ဘော��အုသုူတ််န်းးပ်ါတ််ဘယ််

ည့်ာ

မိိဘ/အုုပ််ထိိန်း�်သူ ူဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် 

ရှုးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

သင်��်ကော့လ်းတွွင်် သင််စုိ�း�ုမ်�ကော့သ့ ခံနှာ့ �ု�ယ််တွွင််းတွ�န �ပ်ြပြာ�နမု် ပြာ�စ်ိကော့�်�ါ� ကော့�သခံံ��့ဝန�ု်� အကော့��့င််း��့း�ါ။

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။



ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့�၏ တို့ာဝန်မုျား�ာ�
ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သညု် သင်၏ု က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သညု် သင်၏ု က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ
အချျကုျွအလကုျွများျားအား က့ျွ�ယု်ရေး�းလွတုို့လပု်ခွျင်် ု အချျကုျွအလကုျွများျားအား က့ျွ�ယု်ရေး�းလွတုို့လပု်ခွျင်် ု 
ဥပ်ရေး�အ� က့ျွ�င်တုို့ယုွ်စီီ�င်�ုန််ု ုတို့ာဝန််ခံုျယ်ထူားားပ်ါသညု်။ ဥပ်ရေး�အ� က့ျွ�င်တုို့ယုွ်စီီ�င်�ုန််ု ုတို့ာဝန််ခံုျယ်ထူားားပ်ါသညု်။ 

ဤရေး�ကျွငြာင်ာစီာတို့မုျားး၌ သင်နှု်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ ဤရေး�ကျွငြာင်ာစီာတို့မုျားး၌ သင်နှု်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ 
က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား 
များညု်သ့� များညု်ပံ်�နှ်ုင်် ုများညု်သညု််အတို့ကုွျွရေး�ကျွာင်် ုရေးကျွာကုျွခံျများညု်သ့� များညု်ပံ်�နှ်ုင်် ုများညု်သညု််အတို့ကုွျွရေး�ကျွာင်် ုရေးကျွာကုျွခံျ
�ရေး�ကျွာင်းု၊ သင််အုချျကုျွအလကုျွများျားအား သင် ု�ရေး�ကျွာင်းု၊ သင််အုချျကုျွအလကုျွများျားအား သင် ု
များညု်သ့� များညု်ပံ်� �ယ်နူ်ု့�င်ရုေး�ကျွာင်းုနှ်ုင်် ုသင််အုချျကုျွအလကုျွများညု်သ့� များညု်ပံ်� �ယ်နူ်ု့�င်ရုေး�ကျွာင်းုနှ်ုင်် ုသင််အုချျကုျွအလကုျွ
များျားအား န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ လထူား�ကျွျန််းုများာရေး�းများျားအား န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ လထူား�ကျွျန််းုများာရေး�း
အဖ့ွဲ့�အစီညု်းအတို့ငွ်းု များညု်ကျွ�်သ့�  အသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်အဖ့ွဲ့�အစီညု်းအတို့ငွ်းု များညု်ကျွ�်သ့�  အသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်
ရ့ှှိရေး�ကျွာင်းု သ့� များဟု�တုို့ အငြာချားအဖ့ွဲ့�အစီညု်းများျားအား ရ့ှှိရေး�ကျွာင်းု သ့� များဟု�တုို့ အငြာချားအဖ့ွဲ့�အစီညု်းများျားအား 
ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုုများညု်ငြာဖွဲ့စုီရေး�ကျွာင်းုတ့ို့� က့ျွ� ရှှိင်းုငြာပ်ထားားထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုုများညု်ငြာဖွဲ့စုီရေး�ကျွာင်းုတ့ို့� က့ျွ� ရှှိင်းုငြာပ်ထားား
ပ်ါသညု်။ သင်၏ု က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ အချျကုျွအလကုျွပ်ါသညု်။ သင်၏ု က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ အချျကုျွအလကုျွ
များျား၌ သင်နှု်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလးတ့ို့� ၏ က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ များျား၌ သင်နှု်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလးတ့ို့� ၏ က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ 
အချျကုျွအလကုျွများျားနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ ကျွာကွျွယု်ရေး�းအချျကုျွအလကုျွများျားနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ ကျွာကွျွယု်ရေး�း
ထ့ား�းငြာချင်းုနှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွသညု်် က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ ထ့ား�းငြာချင်းုနှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွသညု်် က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ 
အချျကုျွအလကုျွများျား ပ်ါဝင်သုညု်။အချျကုျွအလကုျွများျား ပ်ါဝင်သုညု်။

ကောကျွာကုျွယူူခြ�ငု်း�
သင််ကုျွရေးလးက့ျွ� သင််ရုေးလျာုရေးသာ ကျွာကွျွယု်ရေး�းသင််ကုျွရေးလးက့ျွ� သင််ရုေးလျာုရေးသာ ကျွာကွျွယု်ရေး�း
ဝန််ရုေး�ာင်မုျားမုျားျား ရေးပ်းန်ု့�င်�ုန်် ုက့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ သတို့င်းုဝန််ရုေး�ာင်မုျားမုျားျား ရေးပ်းန်ု့�င်�ုန်် ုက့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ သတို့င်းု
အချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ� ရေးကျွာကုျွယ်ငူြာချင်းုငြာဖွဲ့စုီသညု်။ အချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ� ရေးကျွာကုျွယ်ငူြာချင်းုငြာဖွဲ့စုီသညု်။ 

သင််ကုျွရေးလး၏ ကျွာကွျွယု်ရေး�းထ့ား�းငြာချင်းုနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ ကျွာကွျွယု်ရေး�းထ့ား�းငြာချင်းုနှ်ုင်် ု
ကျွာကွျွယု်ရေး�းဝန််ရုေး�ာင်မုျားမုျားျားက့ျွ� စီီမံျားချန်် ်ခုွဲချွ��န်် ုသကုျွ�့�င်ုကျွာကွျွယု်ရေး�းဝန််ရုေး�ာင်မုျားမုျားျားက့ျွ� စီီမံျားချန်် ်ခုွဲချွ��န်် ုသကုျွ�့�င်ု
လ့�အပု်ရေးသာ သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ�သာ လ့�အပု်ရေးသာ သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ�သာ 
ရေးကျွာကုျွယ်သူညု်။ရေးကျွာကုျွယ်သူညု်။

ငြာဖွဲ့စုီန်ု့�င်သုများှအရေးငြာချအရေးန််တို့ငွ် ုသတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွငြာဖွဲ့စုီန်ု့�င်သုများှအရေးငြာချအရေးန််တို့ငွ် ုသတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွ
က့ျွ� သင်နှု်ုင််သုင််ကုျွရေးလးထံားမှျားသာ တ့ို့�ကုျွရ့ို�ကုျွရေးကျွာကုျွယ်ူက့ျွ� သင်နှု်ုင််သုင််ကုျွရေးလးထံားမှျားသာ တ့ို့�ကုျွရ့ို�ကုျွရေးကျွာကုျွယ်ူ
သညု်။ သင််ကုျွရေးလး၏ရေးကျွျာင်းုနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလးက့ျွ�ကျွ�သသညု်။ သင််ကုျွရေးလး၏ရေးကျွျာင်းုနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလးက့ျွ�ကျွ�သ
ဖွဲ့းူရေးသာ အငြာချားကျွျန််းုများာရေး�းပ်ည်ာရှှိင်မုျားျားထံားမှျား သတို့င်းုဖွဲ့းူရေးသာ အငြာချားကျွျန််းုများာရေး�းပ်ည်ာရှှိင်မုျားျားထံားမှျား သတို့င်းု
အချျကုျွအလကုျွက့ျွ� ရေးကျွာကုျွယ်ငူြာချင်းုများျ ့ုး ရ့ှှိန်ု့�င်သုညု်။ အချျကုျွအလကုျွက့ျွ� ရေးကျွာကုျွယ်ငူြာချင်းုများျ ့ုး ရ့ှှိန်ု့�င်သုညု်။ 
အရေး�းရေးပ််အချျန့််တုို့ငွ် ုအငြာချားမ့ျားသားစီ�ဝင်၊ု သငူ်ယု်ချျင်းု၊ အရေး�းရေးပ််အချျန့််တုို့ငွ် ုအငြာချားမ့ျားသားစီ�ဝင်၊ု သငူ်ယု်ချျင်းု၊ 
ရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွသ ူသ့� များဟု�တုို့ ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သင််ကုျွရေးလးက့ျွ� ရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွသ ူသ့� များဟု�တုို့ ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သင််ကုျွရေးလးက့ျွ� 
အရေးကျွာင်းု�ံ�းရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွများရုေးပ်း�န်် ုကျွညီူ်န်ု့�င်သုညု်် အရေးကျွာင်းု�ံ�းရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွများရုေးပ်း�န်် ုကျွညီူ်န်ု့�င်သုညု်် 
အငြာချားသထံူားမှျား သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွက့ျွ� ရေးကျွာကုျွယ်ူအငြာချားသထံူားမှျား သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွက့ျွ� ရေးကျွာကုျွယ်ူ
ငြာချင်းုများျ ့ုးလညု်း ငြာဖွဲ့စုီန်ု့�င်သုညု်။ငြာချင်းုများျ ့ုးလညု်း ငြာဖွဲ့စုီန်ု့�င်သုညု်။

ကောကျွာကုျွယူူသညု့်် သတို့ငု်း�
အ��ကုျွအလကုျွ၏ လံ�ခြ�ံ�မုျား 
ပ်�ဂ္ဂဂလ့ကျွ သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ� ပံ်�စံီအများျ ့ုးများျ ့ုးပ်�ဂ္ဂဂလ့ကျွ သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ� ပံ်�စံီအများျ ့ုးများျ ့ုး
အဖံွဲ့�ဖံွဲ့� အ�သ့မုျားး�ညု်းထားားန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိသညု်။ အများျား�ံ�း အဖံွဲ့�ဖံွဲ့� အ�သ့မုျားး�ညု်းထားားန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိသညု်။ အများျား�ံ�း 
ငြာဖွဲ့စုီရေးလ်ရ့ှှိသညု်မှျားာ သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ�  ငြာဖွဲ့စုီရေးလ်ရ့ှှိသညု်မှျားာ သတို့င်းုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ�  
စီကူျွ�ပံ်�စံီအ� ကျွျန််းုများာရေး�းမှျားတုို့တို့မုျားး နှ်ုင််ုစီကူျွ�ပံ်�စံီအ� ကျွျန််းုများာရေး�းမှျားတုို့တို့မုျားး နှ်ုင််/ု/သ့� များဟု�တုို့ သ့� များဟု�တုို့ 
လံ�ငြာခံျုရေးသာ ကွျွန််ငုြာပ်�တို့ာ အချျကုျွအလကုျွဘဏု်၏  လံ�ငြာခံျုရေးသာ ကွျွန််ငုြာပ်�တို့ာ အချျကုျွအလကုျွဘဏု်၏  
အစ့ီတုုို့အပ့်�င်းုငြာဖွဲ့စုီရေးသာ အီလကုျွထား�ွန််နု််စုီ ကျွျန််းုများာရေး�းအစ့ီတုုို့အပ့်�င်းုငြာဖွဲ့စုီရေးသာ အီလကုျွထား�ွန််နု််စုီ ကျွျန််းုများာရေး�း
မှျားတုို့တို့မုျားး အငြာဖွဲ့စုီ သ့မုျားး�ညု်းထားားငြာချင်းုပ်င်ငုြာဖွဲ့စုီသညု်။ မှျားတုို့တို့မုျားး အငြာဖွဲ့စုီ သ့မုျားး�ညု်းထားားငြာချင်းုပ်င်ငုြာဖွဲ့စုီသညု်။ 
ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သညု် သင်၏ု အချျကုျွအလကုျွများျား  ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� သညု် သင်၏ု အချျကုျွအလကုျွများျား  
များရေးပ်ျာကုျွ�ံ�း�န််၊ု အခွျင််အုာဏ်ာများရ့ှှိဘ� များသံ�းစွီ�များရေးပ်ျာကုျွ�ံ�း�န််၊ု အခွျင််အုာဏ်ာများရ့ှှိဘ� များသံ�းစွီ�
�န််နှု်ုင်် ုအလွ�သံ�းစီား များလ�ပု်ခံျ��န််တ့ုို့� အလ့� ငှ်ာ �န််နှု်ုင်် ုအလွ�သံ�းစီား များလ�ပု်ခံျ��န််တ့ုို့� အလ့� ငှ်ာ 
က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျား၏ ထားားသ့�များပံု်�စံီ က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျား၏ ထားားသ့�များပံု်�စံီ 
အစီားစီားက့ျွ� လံ�ငြာခံျုသ့�သ့ပု်စွီာ သ့မုျားး�ညု်းထားားငြာချင်းုနှ်ုင်် ုအစီားစီားက့ျွ� လံ�ငြာခံျုသ့�သ့ပု်စွီာ သ့မုျားး�ညု်းထားားငြာချင်းုနှ်ုင်် ု
ပ်တုို့သကုျွသညု်် တို့င်းု�ကျွပု်ရေးသာ စီညု်းများျဉု်းးစီညု်းကျွမုျားးပ်တုို့သကုျွသညု်် တို့င်းု�ကျွပု်ရေးသာ စီညု်းများျဉု်းးစီညု်းကျွမုျားး
များျားနှ်ုင်် ုများဝူါ�များျားက့ျွ� လ့�ကုျွန််ာပ်ါသညု်။များျားနှ်ုင်် ုများဝူါ�များျားက့ျွ� လ့�ကုျွန််ာပ်ါသညု်။

က့ျွ�ယုူပ့်�ငု်း သး�သန် ်လုွလွတုို့လပု်�ွင်း်ု  
ကော�ကျွခြင်းာစာာတို့မုျား�  
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စုီ စုီစုီ စုီ



အသံ��ခြပ်�ခြ�ငု်း�နှ်ုင်း်ု ထု�တုို့ကော�ာုခြပ်သခြ�ငု်း�
သင််အုား သင််ရုေးလျာုစွီာ ငြာပ်ုစီ�ရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွရေးပ်း�န််နှု်ုင်် ု သင််အုား သင််ရုေးလျာုစွီာ ငြာပ်ုစီ�ရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွရေးပ်း�န််နှု်ုင်် ု 
ကျွ�သရေးပ်း�န််တ့ုို့� အတို့ကုွျွ သင် ုသ့� များဟု�တုို့ သင််ကုျွရေးလး၏ ကျွ�သရေးပ်း�န််တ့ုို့� အတို့ကုွျွ သင် ုသ့� များဟု�တုို့ သင််ကုျွရေးလး၏ 

က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား န််ယ်းူက့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား န််ယ်းူ
ရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ လထူား�ကျွျန််းုများာရေး�းအဖ့ွဲ့�အစီညု်းမှျား ရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ လထူား�ကျွျန််းုများာရေး�းအဖ့ွဲ့�အစီညု်းမှျား 
အသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု် သ့� များဟု�တုို့ ငြာပ်င်ပု်သ့�  ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ုအသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု် သ့� များဟု�တုို့ ငြာပ်င်ပု်သ့�  ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ု
ဟုရေးပ်းန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု်။ ဥပ်များာ သင်၏ုအချျကုျွအလကုျွများျားဟုရေးပ်းန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု်။ ဥပ်များာ သင်၏ုအချျကုျွအလကုျွများျား
က့ျွ� သင််အုရေးထွားရေးထွားရေး�ာဂ္ဂါကျွ���ာဝန််၊ု သင််ကုျွရေးလး၏ က့ျွ� သင််အုရေးထွားရေးထွားရေး�ာဂ္ဂါကျွ���ာဝန််၊ု သင််ကုျွရေးလး၏ 
အရေးထွားရေးထွားရေး�ာဂ္ဂါကျွ���ာဝန််၊ု ရေး�းကျွ�သရေးပ်းရေးန််ရေးသာ အရေးထွားရေးထွားရေး�ာဂ္ဂါကျွ���ာဝန််၊ု ရေး�းကျွ�သရေးပ်းရေးန််ရေးသာ 
အငြာချားကျွျန််မုျားာရေး�းအဖ့ွဲ့�အစီညု်း သ့� များဟု�တုို့ ရေး�းရံို� ၊  အငြာချားကျွျန််မုျားာရေး�းအဖ့ွဲ့�အစီညု်း သ့� များဟု�တုို့ ရေး�းရံို� ၊  
န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ လနူ််ာတို့င်ကုျွားအဖ့ွဲ့�အစီညု်း၊ န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ လနူ််ာတို့င်ကုျွားအဖ့ွဲ့�အစီညု်း၊ 
လဲ�ရေးငြာပ်ာင်းု�ညု်ညဲွှန််းုရေးပ်း�န််အုတို့ကုွျွ အထားးူကျွ�၊ သ့� များဟု�တုို့ လဲ�ရေးငြာပ်ာင်းု�ညု်ညဲွှန််းုရေးပ်း�န််အုတို့ကုွျွ အထားးူကျွ�၊ သ့� များဟု�တုို့ 
ရေး�ာဂ္ဂါစီစုီရေး�းစီသညု်တ့ို့� အတို့ကုွျွ အသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိရေး�ာဂ္ဂါစီစုီရေး�းစီသညု်တ့ို့� အတို့ကုွျွ အသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိ
များညု် သ့� များဟု�တုို့ ၎င်းုတ့ို့� အား ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုုရေးပ်းန်ု့�င်ုများညု် သ့� များဟု�တုို့ ၎င်းုတ့ို့� အား ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုုရေးပ်းန်ု့�င်ု
ဖွွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု်။ န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ ကျွျန််းုများာရေး�းဖွွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု်။ န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ ကျွျန််းုများာရေး�း
အဖ့ွဲ့�အစီညု်း လ�ပု်င်န််းုလညု်ပ်တုို့များ ု�ညု်�ွယု်ချျကုျွအဖ့ွဲ့�အစီညု်း လ�ပု်င်န််းုလညု်ပ်တုို့များ ု�ညု်�ွယု်ချျကုျွ
အတို့ကုွျွအငြာပ်င် ု�န််ပံု်�ရေးင်ထွား�တုို့ရေးပ်းငြာချင်းု၊ ကြိုက့ျွုတို့င်စီုီမံျားအတို့ကုွျွအငြာပ်င် ု�န််ပံု်�ရေးင်ထွား�တုို့ရေးပ်းငြာချင်းု၊ ကြိုက့ျွုတို့င်စီုီမံျား
ငြာချင်းု၊ လံ�ငြာခံျုရေး�း၊ အ�ညု်အရေးသွး တ့ို့�ငြာများငှ််ရုေးပ်းရေး�းက့ျွစီစတ့ို့�ငြာချင်းု၊ လံ�ငြာခံျုရေး�း၊ အ�ညု်အရေးသွး တ့ို့�ငြာများငှ််ရုေးပ်းရေး�းက့ျွစီစတ့ို့�
အပ်ါအဝင် ုကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� ၏လနူ််ာများျားအား ရေး�းကျွ�သရေးပ်းအပ်ါအဝင် ုကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� ၏လနူ််ာများျားအား ရေး�းကျွ�သရေးပ်း
ငြာချင်းုတ့ို့� နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွရေးသာ�ညု်�ွယု်ချျကုျွများျားအတို့ကုွျွငြာချင်းုတ့ို့� နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွရေးသာ�ညု်�ွယု်ချျကုျွများျားအတို့ကုွျွ
လညု်း က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား လညု်း က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား 
အသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု် သ့� များဟု�တုို့ ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုုရေးပ်းအသံ�းငြာပ်ုန်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု် သ့� များဟု�တုို့ ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုုရေးပ်း
န်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု်။န်ု့�င်ဖွုွဲ့ယု်ရ့ှှိများညု်။

က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား 
အရေး�ကျွာင်းု�ကျွား အစီီ�င်ခံုျ�များညု်် ရေး�ာဂ္ဂါများျားနှ်ုင်် ုစီပု်�့�င်ုအရေး�ကျွာင်းု�ကျွား အစီီ�င်ခံုျ�များညု်် ရေး�ာဂ္ဂါများျားနှ်ုင်် ုစီပု်�့�င်ု
�ာ ဥပ်ရေး�များျားအား လ့�ကုျွန််ာ�န််အုတို့ကုွျွလညု်းရေးကျွာင်းု၊ �ာ ဥပ်ရေး�များျားအား လ့�ကုျွန််ာ�န််အုတို့ကုွျွလညု်းရေးကျွာင်းု၊ 
များယု်�ီကျွ��့�င်�ုာ အရေးသးစ့ီတုို့များျားနှ်ုင်် ုကျွာကွျွယု်ရေး�းများယု်�ီကျွ��့�င်�ုာ အရေးသးစ့ီတုို့များျားနှ်ုင်် ုကျွာကွျွယု်ရေး�း
ထ့ား�းငြာချင်းု�့�င်�ုာ စီာ�င်းုဇယ်ားများျားက့ျွ� တို့င်ငုြာပ်�န််အုတို့ကုွျွထ့ား�းငြာချင်းု�့�င်�ုာ စီာ�င်းုဇယ်ားများျားက့ျွ� တို့င်ငုြာပ်�န််အုတို့ကုွျွ
လညု်းရေးကျွာင်းု၊ ငြာပ်ညု်န််ယု်နှ်ုင်် ုဗဟ့ု�အစ့ီ�း�တ့ို့� က့ျွ� များငြာဖွဲ့စုီများရေးန်် လညု်းရေးကျွာင်းု၊ ငြာပ်ညု်န််ယု်နှ်ုင်် ုဗဟ့ု�အစ့ီ�း�တ့ို့� က့ျွ� များငြာဖွဲ့စုီများရေးန်် 
ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုု�ပ်ါများညု်။ ထား�တုို့ရေးဖွဲ့ာုဖွွဲ့င််ဟုု�ပ်ါများညု်။ 

ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� ကျွ ဝန််ရုေး�ာင်မုျား�ုသ ူရေးကျွျန််ပု်နှ်ုစုီသကုျွများရ့ှုှိငြာချင်းုကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� ကျွ ဝန််ရုေး�ာင်မုျား�ုသ ူရေးကျွျန််ပု်နှ်ုစုီသကုျွများရ့ှုှိငြာချင်းု
�့�င်�ုာ ရေးလ်လာ�န််းုစီစုီချျကုျွများျားနှ်ုင်် ုကျွာကွျွယု်ရေး�း၏ �့�င်�ုာ ရေးလ်လာ�န််းုစီစုီချျကုျွများျားနှ်ုင်် ုကျွာကွျွယု်ရေး�း၏ 
ရေးဘးအန်ုတ�ာယု်ကျွင်းုများက့ုျွ� ရေးစီာင််�ုကျွပု်�ကျွညု််ရှုရိုုငြာချင်းုရေးဘးအန်ုတ�ာယု်ကျွင်းုများက့ုျွ� ရေးစီာင််�ုကျွပု်�ကျွညု််ရှုရိုုငြာချင်းု
တ့ို့� ဖြငြာဖွဲ့င််ပု်တုို့သကုျွ၍ သင််အုား�ကုျွသွယု်�န််အုတို့ကုွျွ တ့ို့� ဖြငြာဖွဲ့င််ပု်တုို့သကုျွ၍ သင််အုား�ကုျွသွယု်�န််အုတို့ကုွျွ 
သင်၏ုက့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ�သင်၏ုက့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ�
လညု်း အသံ�းငြာပ်ုရေးကျွာင်းုငြာပ်ုန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ၎င်းု၌ပ်ါဝင်�ုန််မှုျားာ လညု်း အသံ�းငြာပ်ုရေးကျွာင်းုငြာပ်ုန်ု့�င်ပု်ါသညု်။ ၎င်းု၌ပ်ါဝင်�ုန််မှုျားာ 
မ့ျားမ့ျား၏သရေးဘာ�န်ုဒအရေးလျာကုျွသာငြာဖွဲ့စုီပြီးပီ်း၊ များပ်ါဝင်ဘု�ရေးန််မ့ျားမ့ျား၏သရေးဘာ�န်ုဒအရေးလျာကုျွသာငြာဖွဲ့စုီပြီးပီ်း၊ များပ်ါဝင်ဘု�ရေးန််
ပ်ါကျွလညု်း သင်�ုရ့ှှိရေးန််သညု်် ကျွျန််းုများာရေး�းရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွများုပ်ါကျွလညု်း သင်�ုရ့ှှိရေးန််သညု်် ကျွျန််းုများာရေး�းရေးစီာင််ရုေးရှှိာကုျွများု
အရေးပ်် ထ့ားခ့ျ�ကုျွများရ့ှုှိလ့မု်ျားများညု်များဟု�တုို့ပ်ါ။ အရေးပ်် ထ့ားခ့ျ�ကုျွများရ့ှုှိလ့မု်ျားများညု်များဟု�တုို့ပ်ါ။ 

သင်း်ုသတို့ငု်း�အ��ကုျွအလကုျွ ရယူူခြ�ငု်း�
ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� တွတို့ွင်ရ့ှုှိရေးသာ သင် ုနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ သတို့င်းုကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� တွတို့ွင်ရ့ှုှိရေးသာ သင် ုနှ်ုင်် ုသင််ကုျွရေးလး၏ သတို့င်းု
အချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ� �ယ်လ့ူ�ပ်ါကျွ သင််တုို့ငွ် ုအချျကုျွအလကုျွများျားက့ျွ� �ယ်လ့ူ�ပ်ါကျွ သင််တုို့ငွ် ု
ပ်န််�ုကျွားန်ု့�င်ခွုျင်် ုရ့ှှိသညု်။ သင်၏ု ပ်�ဂ္ဂဂလ့ကျွ သတို့င်းုပ်န််�ုကျွားန်ု့�င်ခွုျင်် ုရ့ှှိသညု်။ သင်၏ု ပ်�ဂ္ဂဂလ့ကျွ သတို့င်းု
အချျကုျွအလကုျွ သ့� များဟု�တုို့ ရေး�းဘကုျွ�့�င်�ုာအချျကုျွအလကုျွ သ့� များဟု�တုို့ ရေး�းဘကုျွ�့�င်�ုာ
မှျားတုို့တို့မုျားး၏ မ့ျားတို့တ �များျားက့ျွ� ရေးတို့ာင်းုခံျသညု််အချါတို့ငွ် ု မှျားတုို့တို့မုျားး၏ မ့ျားတို့တ �များျားက့ျွ� ရေးတို့ာင်းုခံျသညု််အချါတို့ငွ် ု 
သင််က့ုျွ� အဖ့ွဲ့�းအချ ရေးတို့ာင်းုခံျန်ု့�င်သုညု်။သင််က့ုျွ� အဖ့ွဲ့�းအချ ရေးတို့ာင်းုခံျန်ု့�င်သုညု်။

ကောန်ာကုျွထုပု်သ့ကောကျွာငု်း�စာရာ 
အ��ကုျွအလကုျွများ�ာ�နှ်ုင်း်ု ကျွွန်ုု�ပု်တ့ို့� က့ျွ� 
ဆကုျွသွယုူခြ�ငု်း�
သင်၏ု က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား သင်၏ု က့ျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာအချျကုျွအလကုျွများျားအား 
များညု်ကျွ�်သ့�  စီီမံျားချန်် ်ခုွဲချွ�ပံ်�နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွသညု်် ရေးန််ာကုျွထားပု်များညု်ကျွ�်သ့�  စီီမံျားချန်် ်ခုွဲချွ�ပံ်�နှ်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွသညု်် ရေးန််ာကုျွထားပု်
အချျကုျွအလကုျွများျားအတို့ကုွျွ န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ အချျကုျွအလကုျွများျားအတို့ကုွျွ န််ယ်းူရေး�ာကုျွသုရေးဝးလုစုီ 
ကျွျန််းုများာရေး�းအဖ့ွဲ့�အစီညု်း က့ျွ�ယု်ရေး�းလွတုို့လပု်ခွျင််�့ု�င်�ုာ ကျွျန််းုများာရေး�းအဖ့ွဲ့�အစီညု်း က့ျွ�ယု်ရေး�းလွတုို့လပု်ခွျင််�့ု�င်�ုာ 
ကျွျန််မုျားာရေး�း အချျကုျွအလကုျွ လကုျွစွီ�စီာရေးစီာင် ု ကျွျန််မုျားာရေး�း အချျကုျွအလကုျွ လကုျွစွီ�စီာရေးစီာင် ု 
www.health.nsw.gov.au/patients/
privacy ၌�ကျွညု််ပ်ါ။ ၌�ကျွညု််ပ်ါ။

အကျွယု်၍သင််ထံုား၌ သင််က့ုျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ သတို့င်းုအကျွယု်၍သင််ထံုား၌ သင််က့ုျွ�ယု်ရေး�းက့ျွ�ယု်တို့ာ သတို့င်းု
အချျကုျွအလကုျွများျား၏ လံ�ငြာခံျုများနှု်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွပြီးပီ်း  အချျကုျွအလကုျွများျား၏ လံ�ငြာခံျုများနှု်ုင်် ုပ်တုို့သကုျွပြီးပီ်း  
ရေးများးငြာများန််းု�န်် ုသ့� များဟု�တုို့ တ့ို့�င်�ုကျွား�န်် ုရ့ှှိပ်ါကျွ ရေးများးငြာများန််းု�န်် ုသ့� များဟု�တုို့ တ့ို့�င်�ုကျွား�န်် ုရ့ှှိပ်ါကျွ 
သင်၏ု ရေး�သခံျ လထူား�ကျွျန််းုများာရေး�းဌာာန််စ့ီတုုို့အား သင်၏ု ရေး�သခံျ လထူား�ကျွျန််းုများာရေး�းဌာာန််စ့ီတုုို့အား 
1300 066 055 တို့ငွ်�ုကုျွသွယု်ပ်ါ။ တို့ငွ်�ုကုျွသွယု်ပ်ါ။

October 2022 © NSW Health. SHPN (HP NSW) 220726-P-3

Privacy Statement                                                                                                                                              NSW Health

http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy
http://www.health.nsw.gov.au/patients/privacy



