
အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV) ကာာကီာယ််ဆေး�း

အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ ဆိို�သည််မှာာ� အိဘယ််နည််�၊ မှာည််က့ဲ့�သိ�  ပီ် ��နှံ့ာ��သနည််�။  
အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီအိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV) �ိ�သည််မှာာာ အိမှာ်�ိးသားမှာ်ားဆေး�ာ အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ားကိာ�ပီါ  �ိ�သည််မှာာာ အိမှာ်�ိးသားမှာ်ားဆေး�ာ အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ားကိာ�ပီါ  
ထိိခိျ်�က်ာဆေး�ဆေးသာ အိမှာ်ားအိားဖြ�င့်် ်ဆေးတ့်�သည််် ဗိွီ�င့်း်�ပ်ီ�် ဆေး�ာဂါါပိီ�းဖြ��်သည််။ထိိခိျ်�က်ာဆေး�ဆေးသာ အိမှာ်ားအိားဖြ�င့်် ်ဆေးတ့်�သည််် ဗိွီ�င့်း်�ပ်ီ�် ဆေး�ာဂါါပိီ�းဖြ��်သည််။ HPV 
သည်် ထိိ�ဆေး�ာဂါါပိီ�းရှိာ ိသနူှာင့်် ်လိိင့်�်က်ာ�ံခိျ်�က်ာ လိိင့်အ်ိဂါါ ါချ််င့်း် ထိိဆေးတ့်ခြဖြချ်င့်း်မှာာတ်�င့်် ်သည်် ထိိ�ဆေး�ာဂါါပိီ�းရှိာ ိသနူှာင့်် ်လိိင့်�်က်ာ�ံခိျ်�က်ာ လိိင့်အ်ိဂါါ ါချ််င့်း် ထိိဆေးတ့်ခြဖြချ်င့်း်မှာာတ်�င့်် ်
ကားူ�က်ာသည််။ ဗိွီ�င့်း်�ပ်ီ�်ပိီ�းသည်် အိဆေး�ဖြပီားရှိာ ိ ဆေးသးင့်ယ််ဆေးသာ ကြားကာားလိပ်ီသည်််ကားူ�က်ာသည််။ ဗိွီ�င့်း်�ပ်ီ�်ပိီ�းသည်် အိဆေး�ဖြပီားရှိာ ိ ဆေးသးင့်ယ််ဆေးသာ ကြားကာားလိပ်ီသည်််
ဆေးေ�ာမှာ်ားမှာာ တ်�င့်် ်ပီ် ံ�ပီီားသည််။ အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီသည်် ဆေးသီး သိ� မှာဟု�တ်် ချ်နှာာကိာ�ယ််ရှိာ ိ ဆေးေ�ာမှာ်ားမှာာ တ်�င့်် ်ပီ် ံ�ပီီားသည််။ အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီသည်် ဆေးသီး သိ� မှာဟု�တ်် ချ်နှာာကိာ�ယ််ရှိာ ိ 
အိဖြချ်ားအိ� ည််မှာ်ားမှာာတ်�င့်် ်ပီ် ံ�နှာ�ံမှာမုှာရှိာ ိပီါ။ သဆေးနှာတ်ား�ီးသည်််အိ�ီပ်ီအိဖြချ်ားအိ� ည််မှာ်ားမှာာတ်�င့်် ်ပီ် ံ�နှာ�ံမှာမုှာရှိာ ိပီါ။ သဆေးနှာတ်ား�ီးသည်််အိ�ီပ်ီ (condom) 
သည်် လိိင့်အ်ိဂါါ ါဇာာတ််အိဆေး�ဖြပီား အိားလံိ�းကိာ� မှာ�ံ�းအိ�ပ်ီသဖြ�င့်် ်ကာာကီာယ််မှာကိုာ� သည်် လိိင့်အ်ိဂါါ ါဇာာတ််အိဆေး�ဖြပီား အိားလံိ�းကိာ� မှာ�ံ�းအိ�ပ်ီသဖြ�င့်် ်ကာာကီာယ််မှာကိုာ� 
တ်�်�ိတ််တ်�်ဆေး�သသာဆေးပီးသည််။             တ်�်�ိတ််တ်�်ဆေး�သသာဆေးပီးသည််။             

လိိင့်တ််က်ာကြွကာ�ီာ�က်ာ�ံကြားကာသ ူအိမှာ်ား��သည်် သတိူ်� ၏ဘဝတ်�်ချ််ေိခ်ျ််ေိမ်ှာာာ  လိိင့်တ််က်ာကြွကာ�ီာ�က်ာ�ံကြားကာသ ူအိမှာ်ား��သည်် သတိူ်� ၏ဘဝတ်�်ချ််ေိခ်ျ််ေိမ်ှာာာ  
လိိင့်အ်ိဂါါ ါတ်ငီ့် ်အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီဆေး�ာဂါါပိီ�း ကားူ�က်ာမှာဖုြ��်နှိ�င့်သ်ည််။ အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ ရှိာ ိသည််် လိိင့်အ်ိဂါါ ါတ်ငီ့် ်အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီဆေး�ာဂါါပိီ�း ကားူ�က်ာမှာဖုြ��်နှိ�င့်သ်ည််။ အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ ရှိာ ိသည််် 
လိအူိမှာ်ား��မှာာာ ချ်နှာာကိာ�ယ််ကာ သဘာဝအိဆေးလိ်ာက်ာ ဆေး�ာဂါါပိီ�း ကားူ�က်ာမှာကိုာ�  လိအူိမှာ်ား��မှာာာ ချ်နှာာကိာ�ယ််ကာ သဘာဝအိဆေးလိ်ာက်ာ ဆေး�ာဂါါပိီ�း ကားူ�က်ာမှာကိုာ�  
ပံီ�မှာာေအ်ိားဖြ�င့်် ်ရှိာင့်း်လိင့်း်လိိ�က်ာပြီးပီီးဆေးောက်ာ ဆေး�ာဂါါလိကာခဏာာ မှာရှိာ ိဆေးတ်ာဆ်ေးသာ်လိည််း ပံီ�မှာာေအ်ိားဖြ�င့်် ်ရှိာင့်း်လိင့်း်လိိ�က်ာပြီးပီီးဆေးောက်ာ ဆေး�ာဂါါလိကာခဏာာ မှာရှိာ ိဆေးတ်ာဆ်ေးသာ်လိည််း 
တ်�်ချ်ါတ်�်�ံတ်ငီ့် ်ဆေးအိာက်ာပီါတိ်� အိပီါအိဝင့်ဖ်ြ��်ဆေးသာ ဖြပီင့်း်ထိေ�ိ်�း�ီားသည်််  တ်�်ချ်ါတ်�်�ံတ်ငီ့် ်ဆေးအိာက်ာပီါတိ်� အိပီါအိဝင့်ဖ်ြ��်ဆေးသာ ဖြပီင့်း်ထိေ�ိ်�း�ီားသည်််  
ောမှာကာ်ေး်မှာကိုာ� ဖြ��်ဆေး�နှိ�င့်သ်ည််။ောမှာကာ်ေး်မှာကိုာ� ဖြ��်ဆေး�နှိ�င့်သ်ည််။

• သားအိိမ်ှာလိည််တံ်ကာင့်�်ာ ဆေး�ာဂါါ အိားလံိ�းေးီပီါးသားအိိမ်ှာလိည််တံ်ကာင့်�်ာ ဆေး�ာဂါါ အိားလံိ�းေးီပီါး

• �အိိ�ဝ ကာင့်�်ာ၏ �အိိ�ဝ ကာင့်�်ာ၏ 90 %

• အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ား၏ သားအိိမ်ှာလိမ်ှားဆေးကြားကာာင့်း် ကာင့်�်ာ၏အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ား၏ သားအိိမ်ှာလိမ်ှားဆေးကြားကာာင့်း် ကာင့်�်ာ၏ 65 %

• လိည််ဆေးချ််ာင့်း်အိဆေးောက်ာဘက်ာ ကာင့်�်ာမှာ်ား၏ လိည််ဆေးချ််ာင့်း်အိဆေးောက်ာဘက်ာ ကာင့်�်ာမှာ်ား၏ 60 %

• အိမှာ်�ိးသမီှားအိဂါါ ါဇာာတ််အိဝ ကာင့်�်ာမှာ်ား၏အိမှာ်�ိးသမီှားအိဂါါ ါဇာာတ််အိဝ ကာင့်�်ာမှာ်ား၏ 50 %

• ဆေးယ်ာကာ်ာ်းလိိင့်တံ်် ကာင့်�်ာမှာ်ား၏ဆေးယ်ာကာ်ာ်းလိိင့်တံ်် ကာင့်�်ာမှာ်ား၏ 35 %

• လိိင့်အ်ိဂါါ ါ၌ ကြွကာက်ာနှိ� မှာ်ား ဆေးပီ်ဆေးပီါက်ာ�မှာ ုအိားလံိ�းေးီပီါးတိ်� ဖြဖြ��်သည််။လိိင့်အ်ိဂါါ ါ၌ ကြွကာက်ာနှိ� မှာ်ား ဆေးပီ်ဆေးပီါက်ာ�မှာ ုအိားလံိ�းေးီပီါးတိ်� ဖြဖြ��်သည််။

အိမှာ်�ိးသားမှာ်ားအိား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်လိိင့်အ်ိဂါါ ါ ကြွကာက်ာနှိ� မှာ်ားနှာင့်် ်အိမှာ်�ိးသားမှာ်ားအိား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်လိိင့်အ်ိဂါါ ါ ကြွကာက်ာနှိ� မှာ်ားနှာင့်် ်
အိမှာ်�ိးသားတ်ငီ့်ဖ်ြ��်ဆေးသာ ကာင့်�်ာမှာ်ားကိာ� တ်ား�ီးဆေးပီးလိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီီး၊ အိဆေး�းကြီးကီားအိမှာ်�ိးသားတ်ငီ့်ဖ်ြ��်ဆေးသာ ကာင့်�်ာမှာ်ားကိာ� တ်ား�ီးဆေးပီးလိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီီး၊ အိဆေး�းကြီးကီား
သည််မှာာာ ၎င့်း်သည်် အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ား၌ သားအိိမ်ှာလိည််တံ် ကာင့်�်ာဖြ��်ဖြချ်င့်း်ကိာ� သည််မှာာာ ၎င့်း်သည်် အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ား၌ သားအိိမ်ှာလိည််တံ် ကာင့်�်ာဖြ��်ဖြချ်င့်း်ကိာ� 
တ်ား�ီး�ာတ်ငီ့်လ်ိည််း အိဆေးထိာက်ာအိကာဖူြပီ�ဆေးပီးလိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်သည််။  တ်ား�ီး�ာတ်ငီ့်လ်ိည််း အိဆေးထိာက်ာအိကာဖူြပီ�ဆေးပီးလိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်သည််။  

ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�မှာ်��သည်် မှာည််သိ� အိလု�ပ်ီလု�ပ်ီသနည််�။
ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားသည်် အိချ််�ိဆေးသာ ဆေး�ာဂါါကားူ�က်ာမှာမုှာ်ားအိား တိ်�က်ာ�်က်ာ�ေ ် ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားသည်် အိချ််�ိဆေးသာ ဆေး�ာဂါါကားူ�က်ာမှာမုှာ်ားအိား တိ်�က်ာ�်က်ာ�ေ ် 
ချ်နှာာကိာ�ယ််၏ ဆေး�ာဂါါချ်�ခံျ်ကာာကီာယ််မှာ�ုေ�်ကိာ� အိ�ပီ်�ိးဆေးပီးလိိ�က်ာသည််။ ကာာကီာယ််ဆေး�းချ်နှာာကိာ�ယ််၏ ဆေး�ာဂါါချ်�ခံျ်ကာာကီာယ််မှာ�ုေ�်ကိာ� အိ�ပီ်�ိးဆေးပီးလိိ�က်ာသည််။ ကာာကီာယ််ဆေး�း
ထိိ�းထိားသသူည်် ထိိ�ဆေး�ာဂါါကားူ�က်ာမှာမုှာ်ားရှိာ ိလိာလိှင့် ်သတိူ်� ၏ ဆေး�ာဂါါချ်�ခံျ်ကာာကီာယ််မှာုထိိ�းထိားသသူည်် ထိိ�ဆေး�ာဂါါကားူ�က်ာမှာမုှာ်ားရှိာ ိလိာလိှင့် ်သတိူ်� ၏ ဆေး�ာဂါါချ်�ခံျ်ကာာကီာယ််မှာု
�ေ�်ကာ ပိီ�မိှာ�ထိိဆေး�ာက်ာ�ီာ တံ်� ဖြဖြပီေန်ှိ�င့်ပ်ြီးပီီး ဆေး�ာဂါါကြီးကီားထီိားလိာဖြချ်င့်း်ကိာ� တ်ား�ီးသည််၊ �ေ�်ကာ ပိီ�မိှာ�ထိိဆေး�ာက်ာ�ီာ တံ်� ဖြဖြပီေန်ှိ�င့်ပ်ြီးပီီး ဆေး�ာဂါါကြီးကီားထီိားလိာဖြချ်င့်း်ကိာ� တ်ား�ီးသည််၊ 
သိ� မှာဟု�တ်် ဆေး�ာဂါါ၏ဖြပီင့်း်ထိေမ်ှာကိုာ� လီိေ�ီ်ာပီင့် ်ဆေးလိ်ာက်ာ်ဆေး�သည််။ သိ� မှာဟု�တ်် ဆေး�ာဂါါ၏ဖြပီင့်း်ထိေမ်ှာကိုာ� လီိေ�ီ်ာပီင့် ်ဆေးလိ်ာက်ာ်ဆေး�သည််။ 

မှာည််သည်�်ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ကိဲ့� အိသ���ပြုပီုရလိုမှာ�်မှာည််နည််�။
HPV အိမှာ်�ိးအိ�ားအိမှာ်�ိးအိ�ား 9 မှာ်�ိးမှာ်�ိး (6၊၊ 11၊၊ 16၊၊ 18၊၊ 31၊၊ 33၊၊ 45၊၊ 52 နှာင့်််နှာင့်် ်58) ကိာ�  ကိာ�  
ကာာကီာယ််ဆေးပီးဆေးသာကာာကီာယ််ဆေးပီးဆေးသာ HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းတ်�်မှာ်�ိးထိိ�းနှာဆံေးပီးလိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်သည််။ကာာကီာယ််ဆေး�းတ်�်မှာ်�ိးထိိ�းနှာဆံေးပီးလိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်သည််။    

ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီ၏ကဲ့ဆေးလု�သည်် HPV ဆေးဆို�ထိိုး��ပီတ်် ပီမှာ�ဏ  
မှာည််မှာှလို�အိပ်ီမှာည််နည််�။
ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ေ ်လိမ်ှားညှွှေခ်ျ််က်ာမှာ်ားအိ� ဆေးလိာဆေးလိာ�ယ််တ်ငီ့််ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ေ ်လိမ်ှားညှွှေခ်ျ််က်ာမှာ်ားအိ� ဆေးလိာဆေးလိာ�ယ််တ်ငီ့် ် HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ�  
6 လိ ဖြချ်ားပြီးပီီး နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာထိိ�း�ေ ်အိကြားကံာဖြပီ�ထိားသည််။  လိ ဖြချ်ားပြီးပီီး နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာထိိ�း�ေ ်အိကြားကံာဖြပီ�ထိားသည််။ HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း   ကာာကီာယ််ဆေး�း  
တ်�်ကြီးကိာမ်ှာထိိ�းဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ် လံိ�ဆေးလိာက်ာဆေးသာ ကာာကီာယ််မှာ ုဆေးပီးနှိ�င့်�ီ်ယ််ရှိာ ိဆေးကြားကာာင့်း်ကိာ� တ်�်ကြီးကိာမ်ှာထိိ�းဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ် လံိ�ဆေးလိာက်ာဆေးသာ ကာာကီာယ််မှာ ုဆေးပီးနှိ�င့်�ီ်ယ််ရှိာ ိဆေးကြားကာာင့်း်ကိာ� 
နှိ�င့်င့််တံ်ကာာ အိဆေးထိာက်ာအိထိားမှာ်ားအိ� သိရှိာ ိထိားပီါသည််။ လိက်ာရှိာိ ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ေ ်နှိ�င့်င့််တံ်ကာာ အိဆေးထိာက်ာအိထိားမှာ်ားအိ� သိရှိာ ိထိားပီါသည််။ လိက်ာရှိာိ ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ေ ်
အိကြားကံာဖြပီ�ချ််က်ာမှာ်ားအိ� အိကြားကံာဖြပီ�ချ််က်ာမှာ်ားအိ� HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာမှာာ တ်�်ကြီးကိာမ်ှာသိ�  ဆေးဖြပီာင့်း်လဲိ၍  ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာမှာာ တ်�်ကြီးကိာမ်ှာသိ�  ဆေးဖြပီာင့်း်လဲိ၍ 
ဆေးလိှာပ်ြီးပီီးထိိ�းနှာခိံျ်�င့်း်ခ်ဲျ်ပီါကာ သင့််အ်ိား ဆေးလိှာပ်ြီးပီီးထိိ�းနှာခိံျ်�င့်း်ခ်ဲျ်ပီါကာ သင့််အ်ိား NSW Health မှာာ �က်ာသီယ််ပီါလိိမ််ှာမှာည််။ မှာာ �က်ာသီယ််ပီါလိိမ််ှာမှာည််။

*အိချ််�ိဆေးသာ အိ�ီယ််ဆေး�ာက်ာ� လိငူ့်ယ််မှာ်ားအိား အိချ််�ိဆေးသာ အိ�ီယ််ဆေး�ာက်ာ� လိငူ့်ယ််မှာ်ားအိား HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း ဆေး�းထိိ�းပီတ်် ကာာကီာယ််ဆေး�း ဆေး�းထိိ�းပီတ််
ပီမှာာဏာ ပီမှာာဏာ 3 ချ်��ာ အိ�ီအိ�ဉ််အိ� ထိိ�းနှာဆံေးပီး�ေ ်အိကြားကံာဖြပီ�ထိား�ဲဖြ��်ပြီးပီီး နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာဆေးဖြမှာာက်ာ  ချ်��ာ အိ�ီအိ�ဉ််အိ� ထိိ�းနှာဆံေးပီး�ေ ်အိကြားကံာဖြပီ�ထိား�ဲဖြ��်ပြီးပီီး နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာဆေးဖြမှာာက်ာ 
ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� ထိိ�းနှာ၍ံ အိေည််း�ံ�း ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� ထိိ�းနှာ၍ံ အိေည််း�ံ�း 4 လိ ဖြချ်ားပြီးပီီးဆေးောက်ာ သံ�းကြီးကိာမ်ှာဆေးဖြမှာာက်ာ  လိ ဖြချ်ားပြီးပီီးဆေးောက်ာ သံ�းကြီးကိာမ်ှာဆေးဖြမှာာက်ာ 
ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� သတိူ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေထံ်ိ၌ ထိိ�းနှာ�ံေ ် ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� သတိူ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေထံ်ိ၌ ထိိ�းနှာ�ံေ ် 
�ီ�ဉ််သင့််က်ြားကာသည််။ ၎င့်း်တ်ငီ့် ်မှာည််သည််် �ီ�ဉ််သင့််က်ြားကာသည််။ ၎င့်း်တ်ငီ့် ်မှာည််သည််် HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ�ိ�၏ ပီထိမှာအိကြီးကိာမ်ှာ  ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ�ိ�၏ ပီထိမှာအိကြီးကိာမ်ှာ 
ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� အိသက်ာ ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� အိသက်ာ 15 နှာ�် သိ� မှာဟု�တ်် ၎င့်း်အိထိက်ာတ်ငီ့် ်ထိိ�းနှာခ်ဲံျ်ကြားကာသ ူ နှာ�် သိ� မှာဟု�တ်် ၎င့်း်အိထိက်ာတ်ငီ့် ်ထိိ�းနှာခ်ဲံျ်ကြားကာသ ူ
ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ား ပီါဝင့်သ်ည််။ ကိာ�ယ််ခံျ်အိား ချ််�ိတဲ်မ်ှာရုှိာ ိသည််ဟု� သတ််မှာာတ််ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ား ပီါဝင့်သ်ည််။ ကိာ�ယ််ခံျ်အိား ချ််�ိတဲ်မ်ှာရုှိာ ိသည််ဟု� သတ််မှာာတ််
ခံျ်ကြားကာ�သည််် ကိာ�ယ််ခံျ်အိား�ေ�် သိသိသာသာ ချ်ွတ််ယီ်င့်း်မှာရုှိာ ိကြားကာသမူှာ်ား �ိ�လိိ�သည််ခံျ်ကြားကာ�သည််် ကိာ�ယ််ခံျ်အိား�ေ�် သိသိသာသာ ချ်ွတ််ယီ်င့်း်မှာရုှိာ ိကြားကာသမူှာ်ား �ိ�လိိ�သည််
မှာာာ မှာာာ (B lymphocyte ဖြပီေ�်ည််�ဲလ်ိ ပီဋိိပီ�စည််းနှာင့်် ်ဖြပီေ�်ည််�ဲလ်ိ ပီဋိိပီ�စည််းနှာင့်် ်T lymphocyte ဖြပီေ�်ည််�ဲဖြပီေ�်ည််�ဲ
လ်ိ၏ အိဖြပီည်််အိဝ သိ� မှာဟု�တ်် တ်�်�ိတ််တ်�်ပိီ�င့်း် ချ််�ိတဲ်မ်ှာမုှာ်ားလ်ိ၏ အိဖြပီည်််အိဝ သိ� မှာဟု�တ်် တ်�်�ိတ််တ်�်ပိီ�င့်း် ချ််�ိတဲ်မ်ှာမုှာ်ား)၊ ၊ HPV ကားူ�က်ာမှာ၊ု  ကားူ�က်ာမှာ၊ု 
အိနှတ�ာယ််ဖြပီ�နှိ�င့်သ်ည်််ဆေး�ာဂါါ၊ ကိာ�ယ််အိဂါါ ါ အိ�ားထိိ�းကာ�ဖြချ်င့်း်၊ သိ� မှာဟု�တ်် အိနှတ�ာယ််ဖြပီ�နှိ�င့်သ်ည်််ဆေး�ာဂါါ၊ ကိာ�ယ််အိဂါါ ါ အိ�ားထိိ�းကာ�ဖြချ်င့်း်၊ သိ� မှာဟု�တ်် (သ�က်ာ�ီက်ာ သ�က်ာ�ီက်ာ 
မှာရှိာ ိဖြချ်င့်း် မှာရှိာ ိဖြချ်င့်း် asplenia သိ� မှာဟု�တ်် သ�က်ာ�ီက်ာ အိားေည််းဖြချ်င့်း်  သိ� မှာဟု�တ်် သ�က်ာ�ီက်ာ အိားေည််းဖြချ်င့်း် hyposplenia တိ်� ကိာ�  တိ်� ကိာ� 
ခြွချ်င့်း်ချ််ေပ်ြီးပီီးခြွချ်င့်း်ချ််ေပ်ြီးပီီး) ကိာ�ယ််ခံျ်အိားကိာ� သိသိသာသာ ယ်�တ််ဆေး�ဆေးသာ ကာ�သမှာကိုာ� ခံျ်ယ်ဆူေးေကြားကာ ကိာ�ယ််ခံျ်အိားကိာ� သိသိသာသာ ယ်�တ််ဆေး�ဆေးသာ ကာ�သမှာကိုာ� ခံျ်ယ်ဆူေးေကြားကာ
သ ူဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ား သည်် သ ူဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ား သည်် HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း  ကာာကီာယ််ဆေး�း HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း  ကာာကီာယ််ဆေး�း 
ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာ ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာ 3 ချ်��ာ အိ�ီအိ�ဉ််အိ� သတိူ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေ် ချ်��ာ အိ�ီအိ�ဉ််အိ� သတိူ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေ်
ထံိ၌ ထိိ�းနှာ�ံေ ်အိကြားကံာဖြပီ�တိ်�က်ာတ်ေီး် ထိားပီါသည််။ထံိ၌ ထိိ�းနှာ�ံေ ်အိကြားကံာဖြပီ�တိ်�က်ာတ်ေီး် ထိားပီါသည််။

ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�် ကာ်ေး်မှာာဆေး�း အိ�ဲ့အိ�ည််းသည်် ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�် ကာ်ေး်မှာာဆေး�း အိ�ဲ့အိ�ည််းသည်် 
နှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ် ကာ်ေး်မှာာဆေး�းနှာင့်် ်ဆေး�းဘက်ာ�ိ�င့်�်ာ သ�ဆေးတ်သေနှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ် ကာ်ေး်မှာာဆေး�းနှာင့်် ်ဆေး�းဘက်ာ�ိ�င့်�်ာ သ�ဆေးတ်သေ
ဆေးကာာင့်�ီ်မှာာ အိ�ီယ််ဆေး�ာက်ာကြားကာသမူှာ်ားအိတ်က်ီာ အိကြားကံာဖြပီ�ထိားဆေးသာ ဆေးကာာင့်�ီ်မှာာ အိ�ီယ််ဆေး�ာက်ာကြားကာသမူှာ်ားအိတ်က်ီာ အိကြားကံာဖြပီ�ထိားဆေးသာ 
ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း် ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်အိ�ီအိ�ဉ််ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း် ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်အိ�ီအိ�ဉ််
အိ� ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးပီါသည််။ မိှာဘ သိ� မှာဟု�တ်် အိ�ပ်ီထိိေး်သ၏ူ အိ� ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးပီါသည််။ မိှာဘ သိ� မှာဟု�တ်် အိ�ပ်ီထိိေး်သ၏ူ 
လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�းထိားဆေးသာ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာကိာ� တ်င့်ဖ်ြပီ�မှာည််။လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�းထိားဆေးသာ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာကိာ� တ်င့်ဖ်ြပီ�မှာည််။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
• ဤအိချ််က်ာအိလိက်ာ�ာဆေး�ာင့်ကိ်ာ� ဆေးသချ််ာ�ီာ�တ််ရုှုပီါ။ ဤအိချ််က်ာအိလိက်ာ�ာဆေး�ာင့်ကိ်ာ� ဆေးသချ််ာ�ီာ�တ််ရုှုပီါ။   

• အိကာယ််၍ သင့််က်ာဆေးလိးအိား အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီအိကာယ််၍ သင့််က်ာဆေးလိးအိား အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV) မှာာ ကာာကီာယ််ဆေးပီးမှာာ ကာာကီာယ််ဆေးပီး
�ေအ်ိတ်က်ီာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးဆေး�လိိ�ပီါကာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း�ေ ်�ေအ်ိတ်က်ီာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးဆေး�လိိ�ပီါကာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း�ေ ်
သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ ပံီ��ံကိာ� ဖြ�ည်််�ီက်ာပြီးပီီး၊ လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�းထိားဆေးသာ ၎င့်း်သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ ပံီ��ံကိာ� ဖြ�ည်််�ီက်ာပြီးပီီး၊ လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�းထိားဆေးသာ ၎င့်း်
ပံီ��ံကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း်သိ� ဖြဖြပီေပိ်ီ� �ေ ်သင့််က်ာဆေးလိးအိား ဆေးပီးလိိ�က်ာပီါ။  ပံီ��ံကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း်သိ� ဖြဖြပီေပိ်ီ� �ေ ်သင့််က်ာဆေးလိးအိား ဆေးပီးလိိ�က်ာပီါ။      

• အိကာယ််၍ သင့််က်ာဆေးလိးအိား အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ အိကာယ််၍ သင့််က်ာဆေးလိးအိား အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV) ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� မထိုးး��မထိုးး��
ပေး��ပေး�ပေး��ပေး�လိိ�ပီါကာ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ ပံီ��ံကိာ� လိိ�ပီါကာ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ ပံီ��ံကိာ� မဖြ�ည့််��ွက်�မဖြ�ည့််��ွက်�ပီါနှာင့််၊်  ပီါနှာင့််၊်  
ဖြပီေလ်ိည််း ဖြပီေလ်ိည််း မ�း��ါနှှင့််�မ�း��ါနှှင့််�။။

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

Human papillomavirus (HPV) vaccine



မှာည််သူတိ်�အိ�� ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ထိိုး��ဆေးပီ�သင့်�်သနည််�။
အိသက်ာအိသက်ာ 12 နှာ�်နှာင့်််နှာ�်နှာင့်် ်15 နှာ�်ဆေးအိာက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ နှာ�်ဆေးအိာက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ Intensive English Centres 
((အိဂါါလိိပ်ီ�ာကိာ� ကြားကာပ်ီကြားကာပ်ီမှာတ််မှာတ်် သင့်ဆ်ေးပီးဆေးသာဌာာေမှာ်ားအိဂါါလိိပ်ီ�ာကိာ� ကြားကာပ်ီကြားကာပ်ီမှာတ််မှာတ်် သင့်ဆ်ေးပီးဆေးသာဌာာေမှာ်ား)) မှာာ ဆေးကာ်ာင့်း်သူ မှာာ ဆေးကာ်ာင့်း်သူ
ဆေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားအိားလံိ�းကိာ�ဆေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားအိားလံိ�းကိာ� HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကာာကီာယ််ဆေး�း ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာ 2 ချ်�  ချ်�  
ထိိ�းဆေးပီးသင့််သ်ည််။ထိိ�းဆေးပီးသင့််သ်ည််။ 15 နှာ�် နှာင့်် ်၎င့်း်အိထိက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားနှာ�် နှာင့်် ်၎င့်း်အိထိက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သား
မှာ်ားအိားလံိ�းနှာင့်် ်ကိာ�ယ််ခံျ်အိား�ေ�် သိသိသာသာ ချ်ွတ််ယီ်င့်း်မှာရုှိာ ိိ ကြားကာသမူှာ်ား မှာ်ားအိားလံိ�းနှာင့်် ်ကိာ�ယ််ခံျ်အိား�ေ�် သိသိသာသာ ချ်ွတ််ယီ်င့်း်မှာရုှိာ ိိ ကြားကာသမူှာ်ား 
((‘‘ကာွနှ်�ပ်ီ၏ကာဆေးလိးသည်် ‘‘ကာွနှ်�ပ်ီ၏ကာဆေးလိးသည်် HPV ဆေး�းထိိ�းပီတ်် ပီမှာာဏာ မှာည််မှာှလိိ�အိပ်ီမှာည််ေည််း။”   ဆေး�းထိိ�းပီတ်် ပီမှာာဏာ မှာည််မှာှလိိ�အိပ်ီမှာည််ေည််း။”  
၏ ဆေးဖြ�ကြားကာားချ််က်ာ၌ကြားကာည်််ပီါ၏ ဆေးဖြ�ကြားကာားချ််က်ာ၌ကြားကာည်််ပီါ)) အိား အိား HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာ ကာာကီာယ််ဆေး�း ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာ 3 ချ်�  ချ်�  
ထိိ�းဆေးပီး၍ နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာဆေးဖြမှာာက်ာထိိ�းနှာကံာာ အိေည််း�ံ�းထိိ�းဆေးပီး၍ နှာ�်ကြီးကိာမ်ှာဆေးဖြမှာာက်ာထိိ�းနှာကံာာ အိေည််း�ံ�း 4 လိ ဖြချ်ားပြီးပီီးဆေးောက်ာ သံ�းကြီးကိာမ်ှာလိ ဖြချ်ားပြီးပီီးဆေးောက်ာ သံ�းကြီးကိာမ်ှာ
ဆေးဖြမှာာက်ာ ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� သတိူ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေထံ်ိ၌  ဆေးဖြမှာာက်ာ ဆေး�းထိိ�းပီတ််ပီမှာာဏာကိာ� သတိူ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေထံ်ိ၌  
ထိိ�းနှာ�ံေ ်�ီ�ဉ််သင့််က်ြားကာသည််။ ဆေးောက်ာထိပ်ီအိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားအိတ်က်ီာ သင့်၏် ထိိ�းနှာ�ံေ ်�ီ�ဉ််သင့််က်ြားကာသည််။ ဆေးောက်ာထိပ်ီအိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားအိတ်က်ီာ သင့်၏် 
ဆေး�သခံျ် လိထူိ�ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ�ိတ််အိားဆေး�သခံျ် လိထူိ�ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ�ိတ််အိား 1300 066 055 ၌ ��ေး်�က်ာပီါ။ ၌ ��ေး်�က်ာပီါ။ 

မှာည််သူတိ်�အိ�� ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို� မှာထိိုး��ဆေးပီ�သင့်�်သနည််�။ 
HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ဆေးအိာက်ာပီါလိမူှာ်ားအိား မှာထိိ�းနှာဆံေးပီးသင့််ပ်ီါ ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ဆေးအိာက်ာပီါလိမူှာ်ားအိား မှာထိိ�းနှာဆံေးပီးသင့််ပ်ီါ --  

• ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေသ၊ူ သိ� မှာဟု�တ်် ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေနှိ�င့်သ်ူကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေသ၊ူ သိ� မှာဟု�တ်် ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေနှိ�င့်သ်ူ

• ယ်ချ်င့်က်ာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းပြီးပီီးဆေးောက်ာပိီ�င့်း်တ်ငီ့် ် ယ်ချ်င့်က်ာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းပြီးပီီးဆေးောက်ာပိီ�င့်း်တ်ငီ့် ်anaphylaxis ((ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်�  ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်�  
ဖြပီေမ်ှာ ုလီိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်ဖြပီေမ်ှာ ုလီိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်)) ဖြ��်ခ်ဲျ်ဘးူကြားကာသမူှာ်ား ဖြ��်ခ်ဲျ်ဘးူကြားကာသမူှာ်ား

• ကာာကီာယ််ဆေး�းတ်ငီ့်ပ်ီါဝင့်ဆ်ေးသာ မှာည််သည်််အိ�ိတ််အိပိီ��င့််း်မှာ်ားဆေးကြားကာာင့််မ်ှာ�ိ�  ကာာကီာယ််ဆေး�းတ်ငီ့်ပ်ီါဝင့်ဆ်ေးသာ မှာည််သည်််အိ�ိတ််အိပိီ��င့််း်မှာ်ားဆေးကြားကာာင့််မ်ှာ�ိ� 
anaphylaxis ((ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း် တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာလီုိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း် တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာလီုိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်)) ဖြ��်ခ်ဲျ်ဘးူကြားကာသမူှာ်ားတိ်� ဖြဖြ��် ဖြ��်ခ်ဲျ်ဘးူကြားကာသမူှာ်ားတိ်� ဖြဖြ��်
ပီါသည်် ပီါသည်် ((ဆေးအိာက်ာတ်ငီ့် ်�ာ�င့်း်ဆေး�ာ်ဖြပီထိားသည််ဆေးအိာက်ာတ်ငီ့် ်�ာ�င့်း်ဆေး�ာ်ဖြပီထိားသည််))။။

• တ်ဆေး�း တ်ဆေး�း (yeast) ဆေးကြားကာာင့်််ဆေးကြားကာာင့်် ်anaphylaxis ((ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာ ုလီိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာ ုလီိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်))  
ဖြ��်�ဉ််ရှိာ ိကြားကာသမူှာ်ားတိ်� ဖြဖြ��်ပီါသည််။ဖြ��်�ဉ််ရှိာ ိကြားကာသမူှာ်ားတိ်� ဖြဖြ��်ပီါသည််။

ဤကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�သည်် မှာည််မှာှထိိုးဆေးရ�က်ဲ့မုှာ ရှိာိသနည််�။  
ဤကာာကီာယ််ဆေး�းသည်် အိမှာ်�ိးသမီ်ှားမှာ်ား၌ ဖြ��်ဆေး�ဆေးသာ သားအိိမ်ှာလိည််တံ်ကာင့်�်ာဤကာာကီာယ််ဆေး�းသည်် အိမှာ်�ိးသမီ်ှားမှာ်ား၌ ဖြ��်ဆေး�ဆေးသာ သားအိိမ်ှာလိည််တံ်ကာင့်�်ာ
မှာ်ား၏ မှာ်ား၏ 90 % ဆေးကာ်ာ်ကိာ� ဖြ��်ဆေးပီ်ဆေး�ဆေးသာ အိနှတ�ာယ််ကြီးကီားမှာားသည်််ဆေးကာ်ာ်ကိာ� ဖြ��်ဆေးပီ်ဆေး�ဆေးသာ အိနှတ�ာယ််ကြီးကီားမှာားသည််် HPV အိမှာ်�ိးအိ�ားအိမှာ်�ိးအိ�ား
မှာ်ားကိာ� ကာာကီာယ််ဆေးပီးပြီးပီီး အိမှာ်�ိးသားမှာ်ား၌ ဖြ��်ဆေး�ဆေးသာ ဆေးောက်ာထိပ်ီမှာ်ားကိာ� ကာာကီာယ််ဆေးပီးပြီးပီီး အိမှာ်�ိးသားမှာ်ား၌ ဖြ��်ဆေး�ဆေးသာ ဆေးောက်ာထိပ်ီ HPV အိမှာ်�ိးအိမှာ်�ိး
အိ�ားမှာ်ားကိာ�လိည််း ကာာကီာယ််ဆေးပီးသည််။  အိ�ားမှာ်ားကိာ�လိည််း ကာာကီာယ််ဆေးပီးသည််။  

ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ထိိ�းနှာပံြီးပီီးဆေးောက်ာ ၎င့်း်သည််ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ထိိ�းနှာပံြီးပီီးဆေးောက်ာ ၎င့်း်သည်် 10 နှာ�်ထိက်ာဆေးကာ်ာ်လီိေသ်ည််် ကာာလိနှာ�်ထိက်ာဆေးကာ်ာ်လီိေသ်ည််် ကာာလိ
အိပိီ�င့်း်အိဖြချ်ားအိတ်က်ီာ �ာခိျ်�င့်န်ှာ�ေး်ဖြပီ ည်််ေးီပီါး အိကာာအိကီာယ်် ဆေးပီးထိားနှိ�င့်�ဲ်အိပိီ�င့်း်အိဖြချ်ားအိတ်က်ီာ �ာခိျ်�င့်န်ှာ�ေး်ဖြပီ ည်််ေးီပီါး အိကာာအိကီာယ်် ဆေးပီးထိားနှိ�င့်�ဲ်
ဖြ��်ဆေးကြားကာာင့်း်ကိာ� ဆေးောက်ာ�ံ�းသ�ဆေးတ်သေဖြပီ�ဖြချ်င့်း်အိ� သိရှိာ ိ�ပီါသည််။  ဖြ��်ဆေးကြားကာာင့်း်ကိာ� ဆေးောက်ာ�ံ�းသ�ဆေးတ်သေဖြပီ�ဖြချ်င့်း်အိ� သိရှိာ ိ�ပီါသည််။  
သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း်ကာင့်�်ာသည်် အိမှာ်ားအိားဖြ�င့်််သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း်ကာင့်�်ာသည်် အိမှာ်ားအိားဖြ�င့်် ်10 နှာ�်နှာင့်် ်၎င့်း်အိထိက်ာတ်ငီ့် ်ဖြ��်တ်တ််နှာ�်နှာင့်် ်၎င့်း်အိထိက်ာတ်ငီ့် ်ဖြ��်တ်တ််
သဖြ�င့်် ်သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း်ကာင့်�်ာကိာ� ဆေးလိ်ာက်ာ်ဆေး�ဆေးသာ ကာာကီာယ််ဆေး�း၏အိာေသိင့််သဖြ�င့်် ်သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း်ကာင့်�်ာကိာ� ဆေးလိ်ာက်ာ်ဆေး�ဆေးသာ ကာာကီာယ််ဆေး�း၏အိာေသိင့််
သည်် အိချ််ေိအ်ိတ်ေက်ြားကာာအိတ်က်ီာ သိသာထိင့်ရ်ှိာားလိိမ််ှာမှာည််မှာဟု�တ််ပီါ။ သည်် အိချ််ေိအ်ိတ်ေက်ြားကာာအိတ်က်ီာ သိသာထိင့်ရ်ှိာားလိိမ််ှာမှာည််မှာဟု�တ််ပီါ။ 

သိ� ဆေးသာ်လိည််း သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း်ကာင့်�်ာသိ� ဆေးသာ်လိည််း သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း်ကာင့်�်ာ 75% ေးီပီါးအိတ်က်ီာ တ်�ားခံျ်ဖြ��်ဆေးသာ  ေးီပီါးအိတ်က်ီာ တ်�ားခံျ်ဖြ��်ဆေးသာ  
အိိပ်ီချ်် ်အိိပ်ီချ််-်-ဗီီွီဗီီွီ--ပီီ အိမှာ်�ိးအိ�ားမှာ်ားပီီ အိမှာ်�ိးအိ�ားမှာ်ား 77% ဆေးလိ်ာက်ာ်မှာရုှိာ ိခ်ဲျ်ပီါသည််။ ဆေးလိ်ာက်ာ်မှာရုှိာ ိခ်ဲျ်ပီါသည််။ 

ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီ၏ ကဲ့ဆေးလု� အိသက်ဲ့ ပိီ�ကြီးကီဲ့�လု�သည််အိထိိုး ဆေး��င့်�်ဆိို�င့််�လို�ပီါကဲ့ 
ဘ�ပြု��်မှာည််နည််�။ 
အိ�ီယ််ဆေး�ာက်ာ� လိငူ့်ယ််မှာ်ား လိိင့်�ိ်တ်် မှာထိကြွကာဆေးသးမီှာ သတိူ်� အိားအိ�ီယ််ဆေး�ာက်ာ� လိငူ့်ယ််မှာ်ား လိိင့်�ိ်တ်် မှာထိကြွကာဆေးသးမီှာ သတိူ်� အိား HPV 
ကာာကီာယ််ဆေး�း ထိိ�းဆေးပီးလိှင့် ်အိထိိဆေး�ာက်ာ�ံ�းဖြ��်သည််။ သင့််က်ာဆေးလိးသည််  ကာာကီာယ််ဆေး�း ထိိ�းဆေးပီးလိှင့် ်အိထိိဆေး�ာက်ာ�ံ�းဖြ��်သည််။ သင့််က်ာဆေးလိးသည််  
အိဂါါလိိပ်ီ�ာ အိထိးူသင့်က်ြားကာားဆေးပီးဆေး�းဌာာေ သိ� မှာဟု�တ််အိဂါါလိိပ်ီ�ာ အိထိးူသင့်က်ြားကာားဆေးပီးဆေး�းဌာာေ သိ� မှာဟု�တ်် 7 တ်ေး်၌ ပီည်ာသင့်ဆ်ေးေ�ဉ််  တ်ေး်၌ ပီည်ာသင့်ဆ်ေးေ�ဉ််  
သင့်က်ာ မှာလူိ သဆေးဘာတ်ခီူျ်င့််ဖ်ြပီ�ပံီ��ံကိာ� ဖြပီေပိ်ီ� မှာာသာ ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း်၌  သင့်က်ာ မှာလူိ သဆေးဘာတ်ခီူျ်င့််ဖ်ြပီ�ပံီ��ံကိာ� ဖြပီေပိ်ီ� မှာာသာ ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း်၌  
ထိိ�းဆေးပီးမှာည််ဖြ��်သည််။ အိကာယ််၍သင့်သ်ည်် သင့််က်ာဆေးလိး ပိီ�ကြီးကီားလိာသည််အိထိိ ထိိ�းဆေးပီးမှာည််ဖြ��်သည််။ အိကာယ််၍သင့်သ်ည်် သင့််က်ာဆေးလိး ပိီ�ကြီးကီားလိာသည််အိထိိ 
ဆေး�ာင့််�ိ်�င့်း်လိိ�လိှင့် ်သင့်၏် အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေန်ှာင့်် ်အိ�ီအိ�ဉ််လိ�ပ်ီ�ေ ်ဆေး�ာင့််�ိ်�င့်း်လိိ�လိှင့် ်သင့်၏် အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေန်ှာင့်် ်အိ�ီအိ�ဉ််လိ�ပ်ီ�ေ ်
လိိ�အိပ်ီပီါလိိမ််ှာမှာည််။လိိ�အိပ်ီပီါလိိမ််ှာမှာည််။

ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�အိတ်င်ီ့်�၌ မှာည််သည်�် အိပြု�ည်�်ပီ�စည််�မှာ်��ပီါရှိာိသနည််�။
ဤကာာကီာယ််ဆေး�းတ်ငီ့် ်တ်ဆေး�းဤကာာကီာယ််ဆေး�းတ်ငီ့် ်တ်ဆေး�း (yeast)၊ အိလိမီူှာေယီ်မ်ှာ အိက်ာဂါ်�ဗွီေ ် ်၊ အိလိမီူှာေယီ်မ်ှာ အိက်ာဂါ်�ဗွီေ ် ်(aluminium 
adjuvant)၊ �ိ��ီယ်မ်ှာ ကာလိိ�ရိှု�က်ာ ၊ �ိ��ီယ်မ်ှာ ကာလိိ�ရိှု�က်ာ (sodium chloride)၊ အိယ််လ်ိ၊ အိယ််လ်ိ--ဟု�်�တ်�င့်း်ဟု�်�တ်�င့်း် 
(L-histidine)၊ ပိီ�လီိဆေး�ာ်ဆေးဘ်တ်််၊ ပိီ�လီိဆေး�ာ်ဆေးဘ်တ််် (polysorbate) နှာင့်် ်�ိ��ီယ်မ်ှာ ဘိ��ိတ််နှာင့်် ်�ိ��ီယ်မ်ှာ ဘိ��ိတ်် (sodium 
borate) မှာ်ားပီါဝင့်က်ြားကာသည််။ ဤအိဖြ� ည်််ပီ�စည််းမှာ်ားကိာ� ကာာကီာယ််ဆေး�းအိား အိ�ီမ်ှားမှာ်ားပီါဝင့်က်ြားကာသည််။ ဤအိဖြ� ည်််ပီ�စည််းမှာ်ားကိာ� ကာာကီာယ််ဆေး�းအိား အိ�ီမ်ှား
ရှိာ ိဆေး�ဆေး�းတ်ငီ့် ်ဆေးထိာက်ာကာမူှာအုိဖြ��်ဆေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ တ်ာရှိာည််ခံျ်ဆေး��ေ ်အိတ်က်ီာရှိာိဆေး�ဆေး�းတ်ငီ့် ်ဆေးထိာက်ာကာမူှာအုိဖြ��်ဆေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ တ်ာရှိာည််ခံျ်ဆေး��ေ ်အိတ်က်ီာ
ဆေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားတ်ငီ့် ်ပီမှာာဏာအိားဖြ�င့်် ်အိလီိေအ်ိေည််းင့်ယ််မှာှဆေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားတ်ငီ့် ်ပီမှာာဏာအိားဖြ�င့်် ်အိလီိေအ်ိေည််းင့်ယ််မှာှ
သာ ထိည်််ထိားဖြချ်င့်း်ဖြ��်သည််။ သာ ထိည်််ထိားဖြချ်င့်း်ဖြ��်သည််။ 

ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�မှာ်��သည်် မှာည််မှာှ ဆေးဘ�အိနှံ့တရ�ယ််ကဲ့င့််�သနည််�။
ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ားရှိာ ိ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားသည်် အိလီိေဆ်ေးဘးအိနှတ�ာယ််ကာင့်း်ပြီးပီီး  ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ားရှိာ ိ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားသည်် အိလီိေဆ်ေးဘးအိနှတ�ာယ််ကာင့်း်ပြီးပီီး  
ကာ�ထံိ�း�ိ�င့်�်ာ ကာ�ေ�်ည််မှာ်ား အိ�ပ်ီချ််�ပ်ီဆေး�းအိ�ဲ့ ကာ�ထံိ�း�ိ�င့်�်ာ ကာ�ေ�်ည််မှာ်ား အိ�ပ်ီချ််�ပ်ီဆေး�းအိ�ဲ့ (TGA) မှာာ သံ�း�ဲီ�ေအ်ိတ်က်ီာ   မှာာ သံ�း�ဲီ�ေအ်ိတ်က်ီာ  
ခီျ်င့််မ်ှာဖြပီ�မီှာ အိလီိေတ််င့်း်ကာ်ပ်ီဆေးသာ ဆေးဘးအိနှတ�ာယ််ကာင့်း်ဆေးကြားကာာင့်း် �မ်ှားသပ်ီချ််က်ာကိာ� ခီျ်င့််မ်ှာဖြပီ�မီှာ အိလီိေတ််င့်း်ကာ်ပ်ီဆေးသာ ဆေးဘးအိနှတ�ာယ််ကာင့်း်ဆေးကြားကာာင့်း် �မ်ှားသပ်ီချ််က်ာကိာ� 
ဖြ�တ််ဆေးကာ်ာ်�သည််။ ထိိ� အိဖြပီင့် ်ကာ�ထံိ�း�ိ�င့်�်ာ ကာ�ေ�်ည််မှာ်ား အိ�ပ်ီချ််�ပ်ီဆေး�းအိ�ဲ့သည်် ဖြ�တ််ဆေးကာ်ာ်�သည််။ ထိိ� အိဖြပီင့် ်ကာ�ထံိ�း�ိ�င့်�်ာ ကာ�ေ�်ည််မှာ်ား အိ�ပ်ီချ််�ပ်ီဆေး�းအိ�ဲ့သည်် 
ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ား �တ်င့်အ်ိသံ�းဖြပီ�သည််နှာင့််အ်ိမှာှ ၄င့်း်တိ်� ၏ ဆေးဘးအိနှတ�ာယ်် ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ား �တ်င့်အ်ိသံ�းဖြပီ�သည််နှာင့််အ်ိမှာှ ၄င့်း်တိ်� ၏ ဆေးဘးအိနှတ�ာယ်် 
ကာင့်း်ရှိာင့်း်မှာကိုာ� ကာင့်း်ရှိာင့်း်မှာကိုာ� TGA ကာ ဆေး�ာင့််က်ြားကာပ်ီကြားကာည်််ရှုရှုုလိ်က်ာရှိာ ိသည််။ ကာ ဆေး�ာင့််က်ြားကာပ်ီကြားကာည်််ရှုရှုုလိ်က်ာရှိာ ိသည််။

ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�၏ ဆေးဘ�ထီိုးက်ဲ့ဆိို��ကဲ့် ို�မှာ်��ကဲ့�� အိဘယ််နည််�။  
ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ားမှာာာ သာမှာေအ်ိားဖြ�င့်် ်အိသင့််အ်ိတ်င့််သ်ာရှိာ ိပြီးပီီး ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ားမှာာာ သာမှာေအ်ိားဖြ�င့်် ်အိသင့််အ်ိတ်င့််သ်ာရှိာ ိပြီးပီီး 
မှာ်ားဆေးသာအိားဖြ�င့်် ်ဆေး�းထိိ�းသည်််ဆေးေ�ာ၌ ောကာ်င့်ဖ်ြချ်င့်း်၊ ဆေး�ာင့်ကိ်ာ�င့်း်ဖြချ်င့်း်နှာင့်် ်ေဖီြမှာေး်မှာ်ားဆေးသာအိားဖြ�င့်် ်ဆေး�းထိိ�းသည်််ဆေးေ�ာ၌ ောကာ်င့်ဖ်ြချ်င့်း်၊ ဆေး�ာင့်ကိ်ာ�င့်း်ဖြချ်င့်း်နှာင့်် ်ေဖီြမှာေး်
ဖြချ်င့်း်တိ်� ပီါဝင့်သ်ည််။ ဖြပီင့်း်ထိေဆ်ေးသာ ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ားမှာာာ အိလီိေရ်ှိာားပီါးသည််။ဖြချ်င့်း်တိ်� ပီါဝင့်သ်ည််။ ဖြပီင့်း်ထိေဆ်ေးသာ ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ားမှာာာ အိလီိေရ်ှိာားပီါးသည််။ 
HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းနှာခံံျ်� ပြီးပီီးဆေးောက်ာ မှာ်ားမှာကြားကာာမီှာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းနှာခံံျ်� ပြီးပီီးဆေးောက်ာ မှာ်ားမှာကြားကာာမီှာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သား
မှာ်ား၏မှာ်ား၏ 9% ၌ ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိး အိသင့််အ်ိတ်င့််သ်ာဖြ��်ခိျ်�က်ာ၌ ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိး အိသင့််အ်ိတ်င့််သ်ာဖြ��်ခိျ်�က်ာ 0.4% သာ ဆေး�းကာ�သာ ဆေး�းကာ�
ဆေးပီး�ေ ်လိိ�အိပ်ီခ်ဲျ်ဆေးကြားကာာင့်း်ကိာ� ကာွနှ်�ပ်ီတိ်�  �က်ာသီယ််ခ်ဲျ်ဆေးသာ ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�်  ဆေးပီး�ေ ်လိိ�အိပ်ီခ်ဲျ်ဆေးကြားကာာင့်း်ကိာ� ကာွနှ်�ပ်ီတိ်�  �က်ာသီယ််ခ်ဲျ်ဆေးသာ ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�်  
မိှာဘမှာ်ားကာ တ်င့်ဖ်ြပီကြားကာပီါသည််။ ကာာကီာယ််ဆေး�းနှာင့်် ်ပီတ််သက်ာသည််် ဆေးဘးထီိက်ာမိှာဘမှာ်ားကာ တ်င့်ဖ်ြပီကြားကာပီါသည််။ ကာာကီာယ််ဆေး�းနှာင့်် ်ပီတ််သက်ာသည််် ဆေးဘးထီိက်ာ
�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ား၏ ဆေးောက်ာထိပ်ီ သိဆေးကာာင့်း်��ာမှာ်ားကိာ��ိ�းကာ်�ိးမှာ်ား၏ ဆေးောက်ာထိပ်ီ သိဆေးကာာင့်း်��ာမှာ်ားကိာ� Consumer Medicine 
Information (CMI) ((သံ�း�ဲီသမူှာ်ားအိတ်က်ီာ ဆေး�းဝါး�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားသံ�း�ဲီသမူှာ်ားအိတ်က်ီာ ဆေး�းဝါး�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ား))  
ပီါရှိာ ိဆေးသာ ပီါရှိာ ိဆေးသာ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ �ယ်နူှိ�င့်ပ်ီါသည််။  ၌ �ယ်နူှိ�င့်ပ်ီါသည််။ 
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းပြီးပီီးဆေးောက်ာ ဖြ��်လိာဆေးသာ ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ားအိဆေးပီ် �ိ�း�ိမ်ှာကြားကာကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းပြီးပီီးဆေးောက်ာ ဖြ��်လိာဆေးသာ ဆေးဘးထီိက်ာ�ိ�းကာ်�ိးမှာ်ားအိဆေးပီ် �ိ�း�ိမ်ှာကြားကာ
ဆေးသာ မိှာဘမှာ်ားသည်် မိှာမိှာတိ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေအ်ိား �က်ာသီယ််သင့််ပ်ြီးပီီး  ဆေးသာ မိှာဘမှာ်ားသည်် မိှာမိှာတိ်� ၏ အိဆေးထီိဆေးထီိဆေး�ာဂါါကာ���ာဝေအ်ိား �က်ာသီယ််သင့််ပ်ြီးပီီး  
��ာဝေက်ာလိည််း ဆေး�သခံျ် လိထူိ�ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ�ိတ််ကိာ� သတ်င့်း်ပိီ� သင့််သ်ည််။ ��ာဝေက်ာလိည််း ဆေး�သခံျ် လိထူိ�ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ�ိတ််ကိာ� သတ်င့်း်ပိီ� သင့််သ်ည််။ 

ချ်နှံ့ာ�ကိဲ့�ယ််တ်င်ီ့်�တ်�� ပြပြုပီနမု်ှာလုနီက့်ဲ့ပြုချ်င့််� ဆိို�သည််မှာာ� အိဘယ််နည််�။
ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာလီုိေကဲ်ာဖြချ်င့်း် ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာလီုိေကဲ်ာဖြချ်င့်း် (Anaphylaxis) �ိ�သည််မှာာာ ဖြပီင့်း်ထိေဆ်ေးသာ  �ိ�သည််မှာာာ ဖြပီင့်း်ထိေဆ်ေးသာ 
ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာဖုြ��်ပြီးပီီး လိ်င့်ဖ်ြမှာေ�ီ်ာမှာကာ�သပီါကာ သတိ်ဆေးမ်ှာဖြချ်င့်း်နှာင့်် ် ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာဖုြ��်ပြီးပီီး လိ်င့်ဖ်ြမှာေ�ီ်ာမှာကာ�သပီါကာ သတိ်ဆေးမ်ှာဖြချ်င့်း်နှာင့်် ် 
ဆေးသ�ံ�းဖြချ်င့်း် ဖြ��်နှိ�င့်သ်ည််။ ဆေးသ�ံ�းဖြချ်င့်း် ဖြ��်နှိ�င့်သ်ည််။ မည့်�သည့််�က်းကွ်ယ်�ပေး��မ� း��မ�း� အထိုးး��ခံျရပြီး�း�ပေး�းက်� မည့်�သည့််�က်းကွ်ယ်�ပေး��မ� း��မ�း� အထိုးး��ခံျရပြီး�း�ပေး�းက်� 
ဤဖြ���ရ��မ� း�� ဖြ���ဖြချင့်��မှး ဤဖြ���ရ��မ� း�� ဖြ���ဖြချင့်��မှး လွ���ွးရှှားး��ါ� လွ���ွးရှှားး��ါ� သည့်�။သည့်�။ ဆေးကာ်ာင့်း်၌ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း ဆေးကာ်ာင့်း်၌ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း
ဆေးပီးဆေးသာ သေူာဖြပီ�မှာ်ားသည်် ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာ ုလီိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်ကိာ� ကာ�သ�ေ ် ဆေးပီးဆေးသာ သေူာဖြပီ�မှာ်ားသည်် ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တံ်� ဖြဖြပီေမ်ှာ ုလီိေကဲ်ာဖြချ်င့်း်ကိာ� ကာ�သ�ေ ် 
ဖြပီည်််�ံ��ီာ သင့်က်ြားကာားဆေးလ်ိကာ်င့််ထ်ိားကြားကာသည််။ဖြပီည်််�ံ��ီာ သင့်က်ြားကာားဆေးလ်ိကာ်င့််ထ်ိားကြားကာသည််။

ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီ၏သမီှာ�၌သ��အိိမ်ှာလုည််တ်� ကဲ့င့််ဆို� ရှိာိ၊ မှာရှိာိ ��်ဆေးဆို�ရန ်လို�အိပ်ီ
လိုမှာ�်ဦး�မှာည််လု��။
လိိ�အိပ်ီပီါမှာည််။လိိ�အိပ်ီပီါမှာည််။ HPV ကာာကီာယ််ဆေး�းသည်် သားအိိမ်ှာကာင့်�်ာ ဖြ��်ဆေး�နှိ�င့်ဆ်ေးသာကာာကီာယ််ဆေး�းသည်် သားအိိမ်ှာကာင့်�်ာ ဖြ��်ဆေး�နှိ�င့်ဆ်ေးသာ HPV 
အိမှာ်�ိးအိ�ားမှာ်ားအိားလံိ�းကိာ� မှာကာာကီာယ််ဆေးပီးနှိ�င့်သ်ဖြ�င့်် ်ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းထိားသည််် အိမှာ်�ိးအိ�ားမှာ်ားအိားလံိ�းကိာ� မှာကာာကီာယ််ဆေးပီးနှိ�င့်သ်ဖြ�င့်် ်ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းထိားသည််် 
အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ား၌ အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ား၌ ((ယ်ချ်င့်က်ာ ပ်ဲီပ်ီ �မီှားယ်ားယ်ချ်င့်က်ာ ပ်ဲီပ်ီ �မီှားယ်ား Pap smear ဟု�ဆေးချ််သည်််ဟု�ဆေးချ််သည်််)) သားအိိမ်ှာ သားအိိမ်ှာ
လိည််တံ် ကာင့်�်ာ ရှိာ ိ၊ မှာရှိာ ိ ကိာ� ပံီ�မှာာေ ်��်ဆေး�း�ေ ်အိဆေး�းကြီးကီား�ဲဖြ��်ပီါသည််။လိည််တံ် ကာင့်�်ာ ရှိာ ိ၊ မှာရှိာ ိ ကိာ� ပံီ�မှာာေ ်��်ဆေး�း�ေ ်အိဆေး�းကြီးကီား�ဲဖြ��်ပီါသည််။ 

HPV ကာာကီာယ််ဆေး�း ထိိ�းထိားပြီးပီီးသားဖြ��်ဆေး�၊မှာဖြ��်ဆေး� တ်က်ာတ်က်ာကြွကာကြွကာ  ကာာကီာယ််ဆေး�း ထိိ�းထိားပြီးပီီးသားဖြ��်ဆေး�၊မှာဖြ��်ဆေး� တ်က်ာတ်က်ာကြွကာကြွကာ  
ကာာမှာ�က်ာ�ံဆေးေခ်ဲျ်ဘးူသည််် အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ားအိားလံိ�းအိဆေးေနှာင့်် ်အိသက်ာကာာမှာ�က်ာ�ံဆေးေခ်ဲျ်ဘးူသည််် အိမှာ်�ိးသမီှားမှာ်ားအိားလံိ�းအိဆေးေနှာင့်် ်အိသက်ာ 25 နှာ�်  နှာ�်  

NSW Health Human papillomavirus (HPV) vaccine စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ 2

http://www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination


မှာာ�တ်င့်၍် သားအိိမ်ှာလိည််တံ် ကာင့်�်ာ ရှိာ ိ၊ မှာရှိာ ိ ��်ဆေး�းမှာကိုာ�မှာာ�တ်င့်၍် သားအိိမ်ှာလိည််တံ် ကာင့်�်ာ ရှိာ ိ၊ မှာရှိာ ိ ��်ဆေး�းမှာကိုာ� 5 နှာ�်တ်�်ကြီးကိာမ်ှာကာ် နှာ�်တ်�်ကြီးကိာမ်ှာကာ် 
��်ဆေး�းသင့််က်ြားကာသည််။��်ဆေး�းသင့််က်ြားကာသည််။

အိကဲ့ယ််၍ ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီ၏ကဲ့ဆေးလု�တ်င်ီ့် ရင့််ကဲ့်ပ်ီဆေးရ�ဂါါရှိာိပြီးပီီ� ဆေးကဲ့�်တီ်ဆို�န�် 
(cortisone) သိ� မှာဟု�တ်် ပီရက်ဲ့နဆီို�န�် (prednisone) ကိဲ့� ရှူ�ူဆေးဆို�ပြု�င့်�် 
ရှူ�ူဆေးနရပီါကဲ့ ဘ�ပြု��်မှာည််နည််�။ 
�င့်က်ာ်ပ်ီဆေး�ာဂါါရှိာ ိသ ူမှာည််သည်််ဆေး�းကိာ�သံ�းဆေးေဆေး�ကာာမှာ ူကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� �င့်က်ာ်ပ်ီဆေး�ာဂါါရှိာ ိသ ူမှာည််သည်််ဆေး�းကိာ�သံ�းဆေးေဆေး�ကာာမှာ ူကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� 
ဆေးဘးအိနှတ�ာယ််ကာင့်း်�ီာ ထိိ�းနှိ�င့်သ်ည််။ဆေးဘးအိနှတ�ာယ််ကာင့်း်�ီာ ထိိ�းနှိ�င့်သ်ည််။

ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ထိိုး��ရန ်မှာည််သူကဲ့ သဆေးဘ�တ်နူှံ့ိ�င့််ပြီးပီီ�  
သဆေးဘ�တ်ညီူ်ချ််က်ဲ့ကိဲ့�ဆေးရ� �� ပ်ီသိမ်ှာ�နှံ့ိ�င့််သည််လု��။
အိသက်ာ အိသက်ာ 18 နှာ�်ဆေးအိာက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားအိား  နှာ�်ဆေးအိာက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားအိား 
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း�ေ ်မိှာဘမှာ်ားကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း�ေ ်မိှာဘမှာ်ား/အိ�ပ်ီထိိေး်သမူှာ်ားကာသာ သဆေးဘာတ်ခီူျ်င့််ဖ်ြပီ�အိ�ပ်ီထိိေး်သမူှာ်ားကာသာ သဆေးဘာတ်ခီူျ်င့််ဖ်ြပီ�
နှိ�င့်သ်ည််။ အိသက်ာ နှိ�င့်သ်ည််။ အိသက်ာ 18 နှာ�်အိထိက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားကာ  နှာ�်အိထိက်ာအိ�ီယ််ရှိာိဆေးသာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားကာ 
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း�ေ ်မိှာမိှာတိ်� ဘာသာ သဆေးဘာတ်ခီူျ်င့််ဖ်ြပီ�နှိ�င့်ပ်ြီးပီီး သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�း�ေ ်မိှာမိှာတိ်� ဘာသာ သဆေးဘာတ်ခီူျ်င့််ဖ်ြပီ�နှိ�င့်ပ်ြီးပီီး သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ 
ပံီ��ံကိာ� ဖြ�ည်််�ီက်ာကာာ ‘မိှာဘပံီ��ံကိာ� ဖြ�ည်််�ီက်ာကာာ ‘မိှာဘ/အိ�ပ်ီထိိေး်သ’ူ ဟု�ဆေး�ာ်ဖြပီထိားသည်််ဆေးေ�ာတ်ငီ့် ် အိ�ပ်ီထိိေး်သ’ူ ဟု�ဆေး�ာ်ဖြပီထိားသည်််ဆေးေ�ာတ်ငီ့် ် 
လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�း�မှာည််။ လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�း�မှာည််။ 

သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာအိား ရှု� ပ်ီသိမ်ှားသည််် အိဆေးကြားကာာင့်း်ကြားကာား�ာကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း်သိ�   သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာအိား ရှု� ပ်ီသိမ်ှားသည််် အိဆေးကြားကာာင့်း်ကြားကာား�ာကိာ� ဆေးကာ်ာင့်း်သိ�   
တ်င့်ဖ်ြပီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့််ဆ်ေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာအိား ရှု� ပ်ီသိမ်ှား�ေ ်တ်င့်ဖ်ြပီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့််ဆ်ေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာအိား ရှု� ပ်ီသိမ်ှား�ေ ်
ဆေးကာ်ာင့်း်သိ�  ��ေး်�က်ာဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့််ဆ်ေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာအိား ဆေးကာ်ာင့်း်သိ�  ��ေး်�က်ာဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့််ဆ်ေးသာ်လိည််းဆေးကာာင့်း်၊ သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာအိား 
မှာည််သည်််အိချ််ေိ၌်မှာ�ိ� ရှု� ပ်ီသိမ်ှားနှိ�င့်ပ်ီါသည််။မှာည််သည်််အိချ််ေိ၌်မှာ�ိ� ရှု� ပ်ီသိမ်ှားနှိ�င့်ပ်ီါသည််။

ကိဲ့�ယ််ဝနရ်ှိာိဆေးနဆေးသ� သိ� မှာဟု�တ်် ကိဲ့�ယ််ဝနရ်ှိာိနှံ့ိ�င့််သည််ဟု� ထိုးင့််ဆေးနဆေးသ� 
ဆေးကဲ့်�င့််�သူကိဲ့� ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ထိိုး��ဆေးပီ�သင့်�်ပီါသလု��။ 
မှာထိိ�းဆေးပီးသင့််ပ်ီါ။ ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေဆေးသာ သိ� မှာဟု�တ်် ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိနှိ�င့်သ်ည််ဟု� ထိင့်ဆ်ေးေဆေးသာ မှာထိိ�းဆေးပီးသင့််ပ်ီါ။ ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေဆေးသာ သိ� မှာဟု�တ်် ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိနှိ�င့်သ်ည််ဟု� ထိင့်ဆ်ေးေဆေးသာ 
မှာည််သည််် ဆေးကာ်ာင့်း်သအူိားမှာ�ိ� ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာထိိ�းဆေးပီးသင့််ပ်ီါ။ ဆေးကာ်ာင့်း်၌  မှာည််သည််် ဆေးကာ်ာင့်း်သအူိားမှာ�ိ� ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာထိိ�းဆေးပီးသင့််ပ်ီါ။ ဆေးကာ်ာင့်း်၌  
ဆေး�းဆေးပီးချ်ေး်ဆေးေ ်တွတ်ီင့််ဆေး�းဆေးပီးချ်ေး်ဆေးေ ်တွတ်ီင့် ်ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာည််် သေူာဖြပီ�သည်် ဆေးကာ်ာင့်း်သမူှာ်ားအိား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာည််် သေူာဖြပီ�သည်် ဆေးကာ်ာင့်း်သမူှာ်ားအိား    
ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေသလိား သိ� မှာဟု�တ်် ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိနှိ�င့်သ်လိားကိာ� ဆေးမှားဖြမှာေး်လိိမ််ှာမှာည််။ ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိဆေးေသလိား သိ� မှာဟု�တ်် ကိာ�ယ််ဝေရ်ှိာ ိနှိ�င့်သ်လိားကိာ� ဆေးမှားဖြမှာေး်လိိမ််ှာမှာည််။ 
အိကာယ််၍ ဆေးကာ်ာင့်း်သသူည်် ရှိာ ိပီါသည််ဟု� ဆေးဖြ�ပီါကာ သမူှာကိာ� ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီးအိကာယ််၍ ဆေးကာ်ာင့်း်သသူည်် ရှိာ ိပီါသည််ဟု� ဆေးဖြ�ပီါကာ သမူှာကိာ� ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီး
မှာည််မှာဟု�တ််ပီါ။ ဆေးကာ်ာင့်း်သအူိား သမူှာ၏ မိှာဘမှာည််မှာဟု�တ််ပီါ။ ဆေးကာ်ာင့်း်သအူိား သမူှာ၏ မိှာဘ/အိ�ပ်ီထိိေး်သနူှာင့်် ်ချ််က်ာချ််င့်း် တိ်�င့်ပ်ီင့််အိ�ပ်ီထိိေး်သနူှာင့်် ်ချ််က်ာချ််င့်း် တိ်�င့်ပ်ီင့််
ဆေး�ီးဆေးနှးီ�ေန်ှာင့်် ်ကာ်ေး်မှာာဆေး�း�ိ�င့်�်ာအိကာအူိညီ် �ယ်�ူေ ်တိ်�က်ာတ်ေီး်လိိမ််ှာမှာည််။ ဆေး�ီးဆေးနှးီ�ေန်ှာင့်် ်ကာ်ေး်မှာာဆေး�း�ိ�င့်�်ာအိကာအူိညီ် �ယ်�ူေ ်တိ်�က်ာတ်ေီး်လိိမ််ှာမှာည််။ 
အိကြားကံာဉာာဏ်ာ၊ အိဆေးထိာက်ာအိကာနူှာင့်် ်ညှွှေက်ြားကာားချ််က်ာဆေးပီးမှာည််် ကာ်ေး်မှာာဆေး�း�ိ�င့်�်ာ အိကြားကံာဉာာဏ်ာ၊ အိဆေးထိာက်ာအိကာနူှာင့်် ်ညှွှေက်ြားကာားချ််က်ာဆေးပီးမှာည််် ကာ်ေး်မှာာဆေး�း�ိ�င့်�်ာ 
�ည််ညှွှေး်ဆေးပီးသည်််ဝေဆ်ေး�ာင့်မ်ှာ၏ု �က်ာသီယ််�ေအ်ိဆေးသး�ိတ််ကိာ�လိည််း သမူှာကိာ�  �ည််ညှွှေး်ဆေးပီးသည်််ဝေဆ်ေး�ာင့်မ်ှာ၏ု �က်ာသီယ််�ေအ်ိဆေးသး�ိတ််ကိာ�လိည််း သမူှာကိာ�  
ဆေးပီးလိိမ််ှာမှာည််။       ဆေးပီးလိိမ််ှာမှာည််။       

အိကဲ့ယ််၍ သူန�ပြုပီုမှာ်�� ဆေးကဲ့်�င့််�သိ� လု�ဆေးရ�က်ဲ့ဆေးသ�ဆေးန �တွတ်ီင့်် 
ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီ၏ကဲ့ဆေးလု�သည်် �်��န�မုှာဆေး�ကဲ့�င့်�် သိ� မှာဟု�တ််  
ဆေးကဲ့်�င့််�ပီ်က်ဲ့ပြုချ်င့််�ဆေး�ကဲ့�င့်�် ဆေးကဲ့်�င့််�တ်င်ီ့် ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ထိိုး��ရန ် 
လုတ်ီ်သီ��လုှင့်် ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီဘ�လု�ပ်ီနှံ့ိ�င့််သနည််�။  
သင့်သ်ည်် သင့်် ်ဆေး�သခံျ်��ာဝေအ်ိား �က်ာသီယ််ပြီးပီီး သင့််က်ာဆေးလိးအိား သင့်သ်ည်် သင့်် ်ဆေး�သခံျ်��ာဝေအ်ိား �က်ာသီယ််ပြီးပီီး သင့််က်ာဆေးလိးအိား 
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီး�ေ ်�ီ�ဉ််သင့််ပ်ီါသည််။ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဆေးပီး�ေ ်�ီ�ဉ််သင့််ပ်ီါသည််။

ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ထိိုး��မှာာတ််တ်မ်ှာ�မှာ်��ကိဲ့� ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီမှာည််က့ဲ့�သိ�  ရယူ်နှံ့ိ�င့််မှာည််နည််�။   
သင့််က်ာဆေးလိး၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားထိိ�းထိားဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ�  သင့််က်ာဆေးလိး၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားထိိ�းထိားဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ�  
ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််ပံီ�တ်င့်�်ာ�င့်း် ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််ပံီ�တ်င့်�်ာ�င့်း် (AIR) အိတ်ငီ့်း်သိ�   အိတ်ငီ့်း်သိ�  
ထိည်််သီင့်း်ဆေးပီးပီါမှာည်် ဤသိ� ဖြဖြပီ�လိ�ပ်ီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်၎င့်း်ကိာ� သင့််က်ာဆေးလိး၏  ထိည်််သီင့်း်ဆေးပီးပီါမှာည်် ဤသိ� ဖြဖြပီ�လိ�ပ်ီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်၎င့်း်ကိာ� သင့််က်ာဆေးလိး၏  
လိက်ာရှိာိကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးနှိ�င့်ပ်ီါမှာည််။လိက်ာရှိာိကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးနှိ�င့်ပ်ီါမှာည််။
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သင့််က်ာဆေးလိး၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားထိိ�းထိားဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ�  သင့််က်ာဆေးလိး၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းမှာ်ားထိိ�းထိားဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ�  
ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််ပံီ�တ်င့်�်ာ�င့်း်ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််ပံီ�တ်င့်�်ာ�င့်း်  (AIR)  အိတ်ငီ့်း်သိ�   အိတ်ငီ့်း်သိ�   
ထိည်််သီင့်း်ဆေးပီးပီါမှာည်် ဤသိ� ဖြဖြပီ�လိ�ပ်ီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်၎င့်း်ကိာ� သင့််က်ာဆေးလိး၏ လိက်ာရှိာိထိည်််သီင့်း်ဆေးပီးပီါမှာည်် ဤသိ� ဖြဖြပီ�လိ�ပ်ီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်၎င့်း်ကိာ� သင့််က်ာဆေးလိး၏ လိက်ာရှိာိ
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးနှိ�င့်ပ်ီါမှာည််။ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးနှိ�င့်ပ်ီါမှာည််။

မိှာဘမှာ်ားသည်် မိှာမိှာကာဆေးလိး အိသက်ာ မိှာဘမှာ်ားသည်် မိှာမိှာကာဆေးလိး အိသက်ာ 14 နှာ�်အိ�ီယ််ဖြပီည်််သည််အိထိိ မှာည််သည််် နှာ�်အိ�ီယ််ဖြပီည်််သည််အိထိိ မှာည််သည်််
အိချ််ေိ၌်မှာ�ိ� ကာဆေးလိး၏ အိချ််ေိ၌်မှာ�ိ� ကာဆေးလိး၏ AIR ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှား ထိ�တ််ဖြပီေခ်ျ််က်ာမိှာတ်တ �ကိာ�   ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှား ထိ�တ််ဖြပီေခ်ျ််က်ာမိှာတ်တ �ကိာ�  
ဆေးတ်ာင့်း်ခံျ်နှိ�င့်ပ်ြီးပီီး အိသက်ာ ဆေးတ်ာင့်း်ခံျ်နှိ�င့်ပ်ြီးပီီး အိသက်ာ 14 နှာ�်အိထိက်ာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားမှာာာ   နှာ�်အိထိက်ာ ဆေးကာ်ာင့်း်သဆူေးကာ်ာင့်း်သားမှာ်ားမှာာာ  
မိှာမိှာတိ်� ၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�မှာာတ််တ်မ်ှား ထိ�တ််ဖြပီေခ်ျ််က်ာမိှာတ်တ �ကိာ� ဆေးအိာက်ာပီါအိတိ်�င့်း် မိှာမိှာတိ်� ၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�မှာာတ််တ်မ်ှား ထိ�တ််ဖြပီေခ်ျ််က်ာမိှာတ်တ �ကိာ� ဆေးအိာက်ာပီါအိတိ်�င့်း် 
ဆေးတ်ာင့်း်ခံျ်နှိ�င့်ပ်ီါသည််။ဆေးတ်ာင့်း်ခံျ်နှိ�င့်ပ်ီါသည််။

• myGov my.gov.au/ အိက်ာပ်ီ အိက်ာပ်ီ Medicare အီိေလိ်ိ�င့်း်�ာ�င့်း်ကိာ�   အီိေလိ်ိ�င့်း်�ာ�င့်း်ကိာ�  
အိသံ�းဖြပီ�ဖြချ်င့်း် အိသံ�းဖြပီ�ဖြချ်င့်း် 

• Medicare Express Plus App အက္ပ္္အက္ပ္္ www.humanservices.gov.au/
individuals/subjects/express-plus-mobile-apps ကိာ� အိသံ�းဖြပီ�ဖြချ်င့်း်    ကိာ� အိသံ�းဖြပီ�ဖြချ်င့်း်    

• AIR  အိဆေးထီိဆေးထီိ�ံ��မ်ှားဆေး�း��ေး်လိိ�င့်း်အိဆေးထီိဆေးထီိ�ံ��မ်ှားဆေး�း��ေး်လိိ�င့်း်  1800 653 809  ကိာ�  ကိာ�  
��ေး်�က်ာဖြချ်င့်း်တိ်� ဖြဖြ��်ပီါသည််။��ေး်�က်ာဖြချ်င့်း်တိ်� ဖြဖြ��်ပီါသည််။

ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ီကဲ့ဆေးလု�၏ သတ်င့််�အိချ််က်ဲ့အိလုက်ဲ့ကဲ့ ဘ�ပြု��်သီ��မှာလ့ု။   
သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာပံီ��ံတ်ငီ့် ်သင့်ဆ်ေးပီးသည်််အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားသည်် သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာပံီ��ံတ်ငီ့် ်သင့်ဆ်ေးပီးသည်််အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားသည်် 
ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�်နှာင့်် ်နှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ်ဥပီဆေး�တ်ငီ့်ပ်ီါဝင့်ဆ်ေးသာ တ်င့်း်ကာ်ပ်ီသည််် ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�်နှာင့်် ်နှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ်ဥပီဆေး�တ်ငီ့်ပ်ီါဝင့်ဆ်ေးသာ တ်င့်း်ကာ်ပ်ီသည််် 
လိှ�ိဝာက်ာမှာနုှာင့်် ်ကိာ�ယ််ဆေး�းလီိတ််လိပ်ီခီျ်င့််က်ာာကီာယ််ဆေးပီးမှာမုှာ်ားဆေးအိာက်ာတ်ငီ့် ် လိှ�ိဝာက်ာမှာနုှာင့်် ်ကိာ�ယ််ဆေး�းလီိတ််လိပ်ီခီျ်င့််က်ာာကီာယ််ဆေးပီးမှာမုှာ်ားဆေးအိာက်ာတ်ငီ့် ် 
အိကာ်�ံးဝင့်သ်ည်် အိကာ်�ံးဝင့်သ်ည်် (ပီးူတ်ီဲပီါရှိာ ိဆေးသာ ကိာ�ယ််ဆေး�းလီိတ််လိပ်ီခီျ်င့်် ်ဆေးကြားကာဖြင့်ာ�ာတ်မ်ှား၌ ပီးူတ်ီဲပီါရှိာ ိဆေးသာ ကိာ�ယ််ဆေး�းလီိတ််လိပ်ီခီျ်င့်် ်ဆေးကြားကာဖြင့်ာ�ာတ်မ်ှား၌ 
ကြားကာည်််ပီါကြားကာည်််ပီါ)။ သတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ� ေယ်းူဆေး�ာက်ာဆေးဝးလ်ိ�် ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ။ သတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ� ေယ်းူဆေး�ာက်ာဆေးဝးလ်ိ�် ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ  
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှား၌ ထိည်််သီင့်း်လိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီီး ထိိ�ဆေးောက်ာတ်ငီ့် ် ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းမှာာတ််တ်မ်ှား၌ ထိည်််သီင့်း်လိိမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီီး ထိိ�ဆေးောက်ာတ်ငီ့် ် 
သင့််က်ာဆေးလိး၏ လိက်ာရှိာိ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ် သင့််က်ာဆေးလိး၏ လိက်ာရှိာိ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ် 
ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီး�ေအ်ိတ်က်ီာ ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီး�ေအ်ိတ်က်ီာ Australian Immunisation Register (AIR)  
(ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််ပံီ�တ်င့်�်ာ�င့်း်ကြားသ�ဆေးကြားတ်းလိ်ား ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာ မှာာတ််ပံီ�တ်င့်�်ာ�င့်း်) ၌   ၌  
ထိည်််သီင့်း်ဆေးပီးမှာည််ဖြ��်သည််၊ ထိိ�သိ� လိ�ပ်ီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်သင့််က်ာဆေးလိး၏  ထိည်််သီင့်း်ဆေးပီးမှာည််ဖြ��်သည််၊ ထိိ�သိ� လိ�ပ်ီဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်သင့််က်ာဆေးလိး၏  
လိက်ာရှိာိကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာမှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးနှိ�င့်မ်ှာည််ဖြ��်ကာာ  လိက်ာရှိာိကာာကီာယ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်�ိ�င့်�်ာမှာာတ််တ်မ်ှားနှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးနှိ�င့်မ်ှာည််ဖြ��်ကာာ  
MyGov တ်ငီ့် ်ကြားကာည်််ရှုရှုုနှိ�င့်မ်ှာည််ဖြ��်ပီါသည််။    တ်ငီ့် ်ကြားကာည်််ရှုရှုုနှိ�င့်မ်ှာည််ဖြ��်ပီါသည််။   

HPV က်းကွ်ယ်�ပေး��ထိုးး��နံှှခံျကြက်မည့််� ပေးက်�းင့်��သူမ�း�သည့်�က်းကွ်ယ်�ပေး��ထိုးး��နံှှခံျကြက်မည့််� ပေးက်�းင့်��သူမ�း�သည့်� သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ  သဆေးဘာတ်ညီူ်ချ််က်ာ 
ပံီ��ံကိာ� လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်အိောဂါတ််တ်ငီ့််ပံီ��ံကိာ� လိက်ာမှာာတ််ဆေး�းထိိ�းဖြချ်င့်း်အိားဖြ�င့်် ်အိောဂါတ််တ်ငီ့် ်National Cervical 
Screening Program Register ((နှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ် သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း် ကာင့်�်ာ  နှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ် သားအိိမ်ှာဆေးချ်ါင့်း် ကာင့်�်ာ  
��်ဆေး�းဆေး�း အိ�ီအိ�ဉ််မှာာတ််တ်မ်ှားမှာ်ား��်ဆေး�းဆေး�း အိ�ီအိ�ဉ််မှာာတ််တ်မ်ှားမှာ်ား)) နှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာ�ေအ်ိတ်က်ီာ   နှာင့်် ်ချ််တ်ိ်�က်ာ�ေအ်ိတ်က်ီာ  
မိှာမိှာတိ်� ၏ကာဆေးလိး၏ ကာ်ေး်မှာာဆေး�း�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ�  မိှာမိှာတိ်� ၏ကာဆေးလိး၏ ကာ်ေး်မှာာဆေး�း�ိ�င့်�်ာ အိချ််က်ာအိလိက်ာမှာ်ားကိာ�  
�ီင့််ဟ်ုထိ�တ််ဆေး�ာ်�ေ ်၎င့်း်တိ်� အိဆေးေနှာင့်် ်သဆေးဘာတ်ညီူ်ဖြချ်င့်း်ဖြ��်သည််။�ီင့််ဟ်ုထိ�တ််ဆေး�ာ်�ေ ်၎င့်း်တိ်� အိဆေးေနှာင့်် ်သဆေးဘာတ်ညီူ်ဖြချ်င့်း်ဖြ��်သည််။

ဆေးကဲ့်�င့််�၌ ကဲ့�ကီဲ့ယ််ဆေးဆို�ထိိုး��ဆေးပီ�ပြုချ်င့််�နှံ့ာင့်�် ပီတ််သက်ဲ့သည်�် သတ်င့််�
အိချ််က်ဲ့အိလုက်ဲ့ကိဲ့� ပိီ�မိှာ�ရရန ်မှာည််သည်�်ဆေးနရ�တ်င်ီ့် ရှိာ�ရမှာည််နည််�။
သတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလိက်ာ ပိီ�မိှာ��နှိ�င့်သ်ည််် ေည််းလိမ်ှားမှာ်ားမှာာာသတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလိက်ာ ပိီ�မိှာ��နှိ�င့်သ်ည််် ေည််းလိမ်ှားမှာ်ားမှာာာ

• ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�် ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ၏ ဝက်ာဘ်�ိ�က်ာတ်် ေယ်းူဆေး�ာက်ာသ်ဆေးဝးလ်ိ�် ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ၏ ဝက်ာဘ်�ိ�က်ာတ်် 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ ကြားကာည်််ရှုရှုုဖြချ်င့်း်၌ ကြားကာည်််ရှုရှုုဖြချ်င့်း်

• သင့်၏် ဆေး�သခံျ် ဖြပီည််သ့ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ �ိတ််ကိာ� ��ေး် သင့်၏် ဆေး�သခံျ် ဖြပီည််သ့ကာ်ေး်မှာာဆေး�းဌာာေ �ိတ််ကိာ� ��ေး် 1300 066 055 ၌   ၌  
�က်ာသီယ််ဖြချ်င့်း်တိ်� ဖြဖြ��်ပီါသည််။�က်ာသီယ််ဖြချ်င့်း်တိ်� ဖြဖြ��်ပီါသည််။

https://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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အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV)   
ကာာကီာယ််ဆေး�းထိိုး�းခံျ်ရန်အ်ိတီ်က်ာ သဆေး�ာတူ်ညီခီျ််က်ာ
မိိဘ/အုပ်ု်ထိိန်း�်သူူ ဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အိန်က်ာ သိူ� မိဟုတ်ု် အိပြာပီာဆေးရာင်် ဘောဘာပ်င််ကုိ် သူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�း�ဖြ�င််် ဘောရ�ပ်ါ။
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အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV) ကာာကီာယ််ဆေး�း၏ အိကာ်�ိးဆေးကာ်းဇူးးးများ်ားနှှင့်် ်ဖြ�စ််နှိ�င့်�ီ်ယ််  
ဆေး�းထီွက်ာ�ိ�းကာ်�ိးများ်ားအိဆေး�ကာာင့်း် ဆေး�ာ်ဖြပီထွားသည့်််  
သတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလက်ာကိာ� ကာွနှ်�ပ်ီအိဆေးေဖြ�င့်် ်�တ််ရုှုေားလည့််ပြီးပီီး ဖြ�စ််သည့််။

ကာွနှ်�ပ်ီသည့်် အိထွက်ာတ်ငီ့် ်အိများည့််ဆေး�် ဖြပီထွားဆေးသာ ကာွနှ်�ပ်ီ၏ကာဆေးလးသည့််  
ဆေး�းထိွ�းပီတ်် နှှစ််ကြိကိာမ်ျားထိွ�းရများည့််် အိိတ််ချ််ပီ်ီဗီီွီ (HPV) ကာာကီာယ််ဆေး�းကိာ� အိထိွ�းခံျ်ရေနှ်ှင့်် ် 
သးများ၏ ကာ်ေး်များာဆေးရး သတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလက်ာများ်ားကိာ� National Cervical Screening  
Program Register (နှိ�င့်င့််ဆံေးတ်ာ် သားအိိမ်ျားဆေးချ်ါင့်း် စ်စ််ဆေး�းဆေးပီးဆေးရး အိစီ်အိစ်ဉ််�ိ�င့်ရ်ာ 
မှျားတ််တ်မ်ျားး) နှှင့်် ်အိောဂတ််တ်ငီ့် ်ချ််တ်ိ်�က်ာဆေးပီးရေ ်သဆေး�ာတ်းညီ့်ပီါသည့််။

1. ဆေးကာ်ာင််းသား၏ အိဆေးသးစိိတ်် အိချ််က်ာအိလက်ာများ်ား

2. ဆေး�သနှှင်််ပီတ််သက်ာဆေးသာဇာာတိ် အိဆေးန်အိထိုးား

3. သင််၏ အိဆေးသးစိိတ်် အိချ််က်ာအိလက်ာများ်ား - မိျား� သိ�များဟု�တ်် တ်ရားဝင််အိ�ပ်ီထိိုးန်း်သူ

များ်�ိးရိှု� းအိများည့််

ကာင့်ပီ်ီေး်တ်ပ်ီအိများည့််

ဆေးမီျားးဆေးေသ်ကာက ရာဇ်ူး

သိရိှှိသများှအိားလံ�းဆေးပီ် အိဆေးဖြချ်ခံျ်၍ ကာွနှ်�ပ်ီအိဆေးလးအိေက်ာ ဆေးဖြပီာသည့််မှျားာ 
ကာွနှ်�ပ်ီ၏ကာဆေးလးသည့််
1. များည့််သည့်််ကာာကီာယ််ဆေး�းများ�ိ� ဆေးသာက်ာသံ�းပြီးပီီးဆေးောက်ာ  

ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း်တ်�ေ ်ပ်ြဖြပီေမ်ျား ုလီေကဲ်ာဖြချ်င့်း် များဖြ�စ််�းးပီါ။
2. ပီးးတ်ီဲထွည့်််ထွားသည့််် မိျား�များ်ားအိတ်က်ီာ သတ်င့်း်အိချ််က်ာအိလက်ာများ်ား  

 စ်ာဆေးစ်ာင့်တ််ငီ့် ်ဆေး�ာ်ဖြပီထွားဆေးသာ များည့််သည့်််ကာာကီာယ််ဆေး�း  အိစိ်တ််အိပိီ�င့်း်
များ်ားနှှင့််မှ်ျား ချ်နှာာကိာ�ယ််တ်ငီ့်း် တ်�ေ ်ပ်ြဖြပီေမ်ျား ုလီေကဲ်ာလီယ််ဖြချ်င့်း်များ်�ိး များရိှှိပီါ။ 

3. ကိာ�ယ််ဝေမ်ျားရိှှိပီါ။
မိျား�/အိ�ပ်ီထိွေး်သး အိများည့်် (ဥပီများာ. JOHN SMITH)

အိိမ်ျားလိပ်ီစ်ာ (ဥပီများာ. 5 SMITH LANE)

ရပ်ီကီာက်ာ

မိျား��ိ�င့်း် ေပံီါတ််

မိျား�/အိ�ပ်ီထိွေး်သး၏ လက်ာမှျားတ်် ရက်ာစဲီ်

�က်ာသီယ််ရေ ်အိဆေးကာာင့်း်�ံ�း အိဖြချ်ားေပံီါတ််််  
(ဆေး�သေပံီါတ််ကိာ� ထွည့်််သီင့်း်ပီါ၊ ဥပီများာ၊ 02)

စ်ာပိီ� သဆေးကာေတ်

ဆေးကာ်ာင့်း်၏အိများည့််

များယ််�ီကဲာ (Medicare) အိမှျားတ််

များဟု�တ််ပီါ
ဆေးရှှိးပီဆေးဝသဏီီကာဆေးေဆေးသာ 
တိ်�င့်း်ရင့်း်သား   
(Aboriginal) ဖြ�စ််သည့််

ဆေးတ်ာရက်ာစ်် ဆေးရလက်ာ�ကာားကာွေး်သား 
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ််သည့််

ဆေးရှှိးပီဆေးဝသဏီီကာဆေးေဆေးသာ တိ်�င့်း်ရင့်း်သား 
 နှှင့်် ်ဆေးတ်ာရက်ာစ်် ဆေးရလက်ာ�ကာားကာွေး်သား 
 နှှစ််ချ်�လံ�း ဖြ�စ််သည့််

များယ််�ီကဲာ (Medicare) ကာတ််  
ဆေးပီ်ရိှှိ  သင့််က်ာဆေးလး၏ အိများည့််  
ဆေး�းေားမှျား ေပံီါတ််

လိင့််
ကာ်ား များ

တိ်ကာ်စီ်ာ များသတ််မှျားတ််ထွားပီါ/
လိင့်စိ််တ်် နှှစ််များ်�ိးလံ�းရိှှိသည့််/
သတ််မှျားတ််ချ််က်ာ များရိှှိပီါ

အိတ်ေး်

သင််က်ာဆေးလးတီ်င်် သင််စိိ�းရိမ်ျားရဆေးသာ ချ်နှာာကိာ�ယ််တီ်င််းတ်�န် ်ပ်ြပြာပီန်မု်ျား ပြာ�စ်ိဆေးပီ်ပီါကာ ဆေး�သခံျ်�ရာဝန်ကိ်ာ� အိဆေး�ကာာင််း�ကာားပီါ။

သင််က်ာဆေးလးတီ်င်် သင််စိိ�းရိမ်ျားရဆေးသာ ချ်နှာာကိာ�ယ််တီ်င််းတ်�န် ်ပ်ြပြာပီန်မု်ျား ပြာ�စ်ိဆေးပီ်ပီါကာ ဆေး�သခံျ်�ရာဝန်ကိ်ာ� အိဆေး�ကာာင််း�ကာားပီါ။

Burmese

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ််တ်မ်ျားးကိာ� သိမ်ျားး�ည့််းထွားပီါ၊ ဆေးောင့်တ််စ််ချ််ေိတ််ငီ့် ်လိ�အိပ်ီလာ

နှိ�င့်သ်ည့််။

•  သင့််က်ာဆေးလး၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းများ်ား�ိ�င့်ရ်ာ အိချ််က်ာအိလက်ာ
များ်ားကိာ� Australian Immunisation Register (AIR) သိ�  
အိလိ�အိဆေးလ်ာက်ာ တ်င့်ပိ်ီ� ပီါများည့််။ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိွ�းဆေးပီးသည့််် ရက်ာစဲီ်
အိဆေး�ကာာင့်း်ကိာ� သင့််အ်ိဆေးထီွဆေးထီွကာ��ရာဝေအ်ိား အိဆေး�ကာာင့်း်�ကာားရေ်
မှျားာ သင့််�်နှဒသက်ာသက်ာဖြ�စ််ပီါသည့််။

•  ောကာ်င့်မ်ျားဆုေးလ်ာပ်ီါးဆေးစ်ရေ ်ဆေး�းထိွ�းထွားသည့်််ဆေးေရာ ဆေးပီ်တ်ငီ့် ်စိ်�စီ်တ််
ဆေးအိးဖြများဆေးသာ အိဝတ််ကိာ�တ်င့်ပ်ီါ။

•  ောကာ်င့်မ်ျားသုက်ာသာဆေးစ်ရေ ်ပီါရာစီ်တ်ဆေးများာ (Paracetamol) ဆေးသာက်ာပီါ။

•  အိရည့််များ်ားများ်ားဆေးသာက်ာသံ�းပီါ။

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ််တ်မ်ျားးကိာ� သိမ်ျားး�ည့််းထွားပီါ၊ ဆေးောင့်တ််စ််ချ််ေိတ််ငီ့် ်လိ�အိပ်ီလာ

နှိ�င့်သ်ည့််။

•  သင့််က်ာဆေးလး၏ ကာာကီာယ််ဆေး�းများ်ား�ိ�င့်ရ်ာ အိချ််က်ာအိလက်ာ
များ်ားကိာ� Australian Immunisation Register (AIR) သိ�  
အိလိ�အိဆေးလ်ာက်ာ တ်င့်ပိ်ီ� ပီါများည့််။ ကာာကီာယ််ဆေး�းထိွ�းဆေးပီးသည့််် ရက်ာစဲီ်
အိဆေး�ကာာင့်း်ကိာ� သင့််အ်ိဆေးထီွဆေးထီွကာ��ရာဝေအ်ိား အိဆေး�ကာာင့်း်�ကာားရေ်
မှျားာ သင့််�်နှဒသက်ာသက်ာဖြ�စ််ပီါသည့််။

•  ောကာ်င့်မ်ျားဆုေးလ်ာပ်ီါးဆေးစ်ရေ ်ဆေး�းထိွ�းထွားသည့်််ဆေးေရာ ဆေးပီ်တ်ငီ့် ်စိ်�စီ်တ််
ဆေးအိးဖြများဆေးသာ အိဝတ််ကိာ�တ်င့်ပ်ီါ။

•  ောကာ်င့်မ်ျားသုက်ာသာဆေးစ်ရေ ်ပီါရာစီ်တ်ဆေးများာ (Paracetamol) ဆေးသာက်ာပီါ။

•  အိရည့််များ်ားများ်ားဆေးသာက်ာသံ�းပီါ။

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။
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အိုတ််ခဲ့်ပ််းဗွွီး (HPV) 
က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ� မိျား�/အိ�ပ်ီထိိုးန်း်သူ အိုတ််ခဲ့်ပ််းဗွွီး (HPV) က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

အိုတ််ခဲ့်ပ််းဗွွီး (HPV) က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

အိုတ််ခဲ့်ပ််းဗွွီး (HPV) က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဆေးကာ်ာင််းသားအိများညီ ်(ဥပီများာ. JANE SMITH)

ဆေးကာ်ာင််းသားအိများညီ ်(ဥပီများာ. JANE SMITH)

ဆေးကာ်ာင််းသားအိများညီ ်(ဥပီများာ. JANE SMITH)

ကာာကီာယ််ဆေး�းထိွ�းချ််ေိ ်(၄ ောရီ)

ကာာကီာယ််ဆေး�းထိွ�းချ််ေိ ်(၄ ောရီ)

သးောဖြပီ�၏ လက်ာမှျားတ််

သးောဖြပီ�၏ လက်ာမှျားတ််

ရက်ာစဲီ်

ရက်ာစဲီ်

ကာာကီာယ််ဆေး�းအိသ�တ််ေပံီါတ််

ကာာကီာယ််ဆေး�းအိသ�တ််ေပံီါတ််

�ယ််

ည့်ာ

�ယ််

ည့်ာ

မိျား�/အိ�ပ်ီထိွေး်သး ဖြ�ည့်််စီ်က်ာရေ။် 

မိျား�/အိ�ပ်ီထိွေး်သး ဖြ�ည့်််စီ်က်ာရေ။် 

မိျား�/အိ�ပ်ီထိွေး်သး ဖြ�ည့်််စီ်က်ာရေ။် 

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

သူန်ာပြာပီု၏ မှျားတ််စိ� 

ကာာကီာယ််ဆေး�းထိွ�းချ််ေိ ်(၄ ောရီ)

ကာာကီာယ််ဆေး�းထိွ�းချ််ေိ ်(၄ ောရီ)

သးောဖြပီ�၏ လက်ာမှျားတ််

သးောဖြပီ�၏ လက်ာမှျားတ််

ရက်ာစဲီ်

ရက်ာစဲီ်

ကာာကီာယ််ဆေး�းအိသ�တ််ေပံီါတ််

ကာာကီာယ််ဆေး�းအိသ�တ််ေပံီါတ််

�ယ််

ည့်ာ

�ယ််

ည့်ာ

က်ာကွ်ယ််ဘော��မိထုိိ�ဖြခဲ့င််�၏ အုဘော�က်ာင််�ရင််�

လာဆေးရာက်ာရေပ်ီ်က်ာကီာက်ာဖြချ်င့်း်
ဖြင့်င့်း်�ိ�ဖြချ်င့်း်
ဆေးေများဆေးကာာင့်း်ဖြချ်င့်း်
လက်ာမှျားတ််များပီါရိှှိဖြချ်င့်း် 
သဆေး�ာတ်းညီ့်ချ််က်ာ ရှု� ပ်ီသိမ်ျားးဖြချ်င့်း်
အိဖြချ်ား

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

လက်ာဆေးများာင််း

လက်ာဆေးများာင််း

လက်ာဆေးများာင််း

လက်ာဆေးများာင််း ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။



NSW Health  Burmese မိိဘမိ�း�အတွွက်် အချ�က််အလက််မိ�း� စားစောစားင််  

ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ 
(dTpa) �ာ�ွယ််မေးဆုံး 

နာယ်းးမေးဆုံာ�်သ််မေး�းလ််စ်် �ာနား်�ာမေး�း အဖ့ွဲ့�အစ်ည်ှားသ်ည်ှာ နာယ်းးမေးဆုံာ�်သ််မေး�းလ််စ်် �ာနား်�ာမေး�း အဖ့ွဲ့�အစ်ည်ှားသ်ည်ှာ 
နှ့�င်င််မံေး�ာ် �ာနား်�ာမေး�းနှှင်် ်မေးဆုံးဘ�်ဆ့ုံ�င်�်ာ သ်�မေး�သ်နာနှ့�င်င််မံေး�ာ် �ာနား်�ာမေး�းနှှင်် ်မေးဆုံးဘ�်ဆ့ုံ�င်�်ာ သ်�မေး�သ်နာ
မေး�ာင်စီ််�ှ အ�ွယ််မေး�ာ�်ကြ�သ်း�ာားအ��်ွ အကြ�ံပြု�ုထားားမေးသ်ာ မေး�ာင်စီ််�ှ အ�ွယ််မေး�ာ�်ကြ�သ်း�ာားအ��်ွ အကြ�ံပြု�ုထားားမေးသ်ာ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာား�့� မေး�ာာင်း် �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်အစီ်အစ်ဉ််�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာား�့� မေး�ာာင်း် �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်အစီ်အစ်ဉ််
အ� မေးဆုံးထ့ား�းမေး�း�ါသ်ည်ှာ။ �့ဘ သ့်� �ဟု��် အ��်ထ့ားနား်သ်း၏ အ� မေးဆုံးထ့ား�းမေး�း�ါသ်ည်ှာ။ �့ဘ သ့်� �ဟု��် အ��်ထ့ားနား်သ်း၏ 
လ်�်�ှ�်မေး�းထ့ား�းထားားမေးသ်ာ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်�့� �င်ပ်ြု���ည်ှာ။လ်�်�ှ�်မေး�းထ့ား�းထားားမေးသ်ာ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်�့� �င်ပ်ြု���ည်ှာ။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
•  ဤအခိုာ�်အလ်�်စ်ာမေးစ်ာင်�့်� မေးသ်ခိုာာစွ်ာဖွဲ့�်ရုှု�ါ။ ဤအခိုာ�်အလ်�်စ်ာမေးစ်ာင်�့်� မေးသ်ခိုာာစွ်ာဖွဲ့�်ရုှု�ါ။   
•  အ�ယ််၍ သ်င််�်မေးလ်းအား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်အ�ယ််၍ သ်င််�်မေးလ်းအား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်

ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�့� �ှ �ာ�ွယ််မေး�း�နာအ်��်ွ ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�့� �ှ �ာ�ွယ််မေး�း�နာအ်��်ွ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းမေး�းမေးစ်လ့်��ါ� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�နာ ်သ်မေးဘာ�း�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းမေး�းမေးစ်လ့်��ါ� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�နာ ်သ်မေးဘာ�း
ညီှာခိုာ�် �ံ�စံ်�့� ပြုဖွဲ့ည််ှာစွ်�်ပြီး�ီး၊ လ်�်�ှ�်မေး�းထ့ား�းထားားမေးသ်ာ ၎င်း်�ံ�စံ်�့� ညီှာခိုာ�် �ံ�စံ်�့� ပြုဖွဲ့ည််ှာစွ်�်ပြီး�ီး၊ လ်�်�ှ�်မေး�းထ့ား�းထားားမေးသ်ာ ၎င်း်�ံ�စံ်�့� 
မေး�ာာင်း်သ့်� ပြပြု�နာ�့်� �နာ ်သ်င််�်မေးလ်းအား မေး�းလ့်��်�ါ။မေး�ာာင်း်သ့်� ပြပြု�နာ�့်� �နာ ်သ်င််�်မေးလ်းအား မေး�းလ့်��်�ါ။

•  အ�ယ််၍ သ်င််�်မေးလ်းအား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်အ�ယ််၍ သ်င််�်မေးလ်းအား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်
ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာား�့� ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာား�့� မိထိိုး��စော��စောစာမိထိိုး��စော��စောစာလ့်�လ့်�
�ါ� သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�် �ံ�စံ်�့� �ါ� သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�် �ံ�စံ်�့� မိဖြ�ည့််စွ်ာက််မိဖြ�ည့််စွ်ာက််�ါနှှင််၊် ပြု�နာလ််ည်ှား �ါနှှင််၊် ပြု�နာလ််ည်ှား မိ�ိ��ါနှှင်််မိ�ိ��ါနှှင််။်။

ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င််မေး�ာဂါါနှှင််် ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင််းဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ ဆ့ုံ�သည်ှာ�ှာ 
အဘယ််နာည်ှား။  
ဆံုံ�ဆိုံ� နားသည့် ်ဆံုံ�ဆိုံ� နားသည့် ်�းးစ်�်��်ပြီး�ီး အသ်�်အနှတ�ာယ်် ပြုဖွဲ့စ််မေးစ်��်မေးသ်ာ ဘ�်�ီး�းးစ်�်��်ပြီး�ီး အသ်�်အနှတ�ာယ်် ပြုဖွဲ့စ််မေးစ်��်မေးသ်ာ ဘ�်�ီး
�ီးယ်ားမေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ၄င်း်� အသ်�်ရူှု လွ်နာစွ််ာခို�်ခို�ပြုခိုင်း်၊ နှှလံ်�းခို�နာ�်�်ပြုခိုင်း်နှှင်် ်�ီးယ်ားမေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ၄င်း်� အသ်�်ရူှု လွ်နာစွ််ာခို�်ခို�ပြုခိုင်း်၊ နှှလံ်�းခို�နာ�်�်ပြုခိုင်း်နှှင်် ်
အာရံှု�မေးကြ�ာ�ာ�်စီ်းပြုခိုင်း်�့� �့� ပြုဖွဲ့စ််မေးစ်နှ့�င်သ််ည်ှာ။အာရံှု�မေးကြ�ာ�ာ�်စီ်းပြုခိုင်း်�့� �့� ပြုဖွဲ့စ််မေးစ်နှ့�င်သ််ည်ှာ။

စောမိ�ခိျ�င််စော�းဂါါသည့််စောမိ�ခိျ�င််စော�းဂါါသည့် ်ပြု�င်း်ထားနာ၍် �ံဖွဲ့နာ�ံ်ခိုါ မေးသ်မေးစ်နှ့�င်မ်ေးသ်ာ အာရံှု�မေးကြ�ာအဖ့ွဲ့� ပြု�င်း်ထားနာ၍် �ံဖွဲ့နာ�ံ်ခိုါ မေးသ်မေးစ်နှ့�င်မ်ေးသ်ာ အာရံှု�မေးကြ�ာအဖ့ွဲ့�
အစ်ည်ှား�ငွ်ပ်ြုဖွဲ့စ််သ်ည််ှာ မေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််သ်ည်ှာ။ မေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််သ်းအမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်ပြု�င်း်ထားနာ၍် အစ်ည်ှား�ငွ်ပ်ြုဖွဲ့စ််သ်ည််ှာ မေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််သ်ည်ှာ။ မေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််သ်းအမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်ပြု�င်း်ထားနာ၍် 
နာာ�ာင်မ်ေးသ်ာ ကြွ��်��်ပြုခိုင်း်၊ ��်ပြုခိုင်း်နှှင်် ်မေး�း�ာား�င်း်�ာစွ်ာ မေးစ််သွ်ားပြုခိုင်း်နာာ�ာင်မ်ေးသ်ာ ကြွ��်��်ပြုခိုင်း်၊ ��်ပြုခိုင်း်နှှင်် ်မေး�း�ာား�င်း်�ာစွ်ာ မေးစ််သွ်ားပြုခိုင်း်
�့� �့� ခံိုစ်ား�သ်ည်ှာ။ မေးနာာ�်ဆုံ�်�ွ�မေး�ာဂါါ�ာား�ငွ် ်အဆုံ��်အမေးအး�့ပြုခိုင်း်၊ �့� �့� ခံိုစ်ား�သ်ည်ှာ။ မေးနာာ�်ဆုံ�်�ွ�မေး�ာဂါါ�ာား�ငွ် ်အဆုံ��်အမေးအး�့ပြုခိုင်း်၊ 
(အမေးကြ�ာဆွုံ�ပြုခိုင်း်�ာားမေးကြ�ာင်််အမေးကြ�ာဆွုံ�ပြုခိုင်း်�ာားမေးကြ�ာင််)် အရ့ှု� း�ာား�ာ ့ုးပြုခိုင်း်၊ အသ်�်ရူှုလ်�်းမေးကြ�ာင်း်  အရ့ှု� း�ာား�ာ ့ုးပြုခိုင်း်၊ အသ်�်ရူှုလ်�်းမေးကြ�ာင်း် 
ခိုာ�့ယွ်င်း်ပြုခိုင်း်နှှင်် ်နှှလံ်�း��်ပြုခိုင်း်�့� �ါ�င်�်ါသ်ည်ှာ။  ခိုာ�့ယွ်င်း်ပြုခိုင်း်နှှင်် ်နှှလံ်�း��်ပြုခိုင်း်�့� �ါ�င်�်ါသ်ည်ှာ။  

ကြက်က််ည့်ားစောချ�းင််�ဆိုံ��စော�းဂါါကြက်က််ည့်ားစောချ�းင််�ဆိုံ��စော�းဂါါ  (Whooping Cough) သ်ည်ှာ အလွ်နာ�်းးစ်�် သ်ည်ှာ အလွ်နာ�်းးစ်�်
လွ်ယ််မေးသ်ာ ဘ�်�ီး�ီးယ်ားမေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ၄င်း်��ကြ�ာခိုဏ မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းလွ်ယ််မေးသ်ာ ဘ�်�ီး�ီးယ်ားမေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ၄င်း်��ကြ�ာခိုဏ မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�း
မေးစ်သ်ည်ှာ။ အ�ွယ််မေး�ာ�်စ်နှှင်် ်လ်းကြီး�ီး�ာားအမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းပြုခိုင်း် မေးစ်သ်ည်ှာ။ အ�ွယ််မေး�ာ�်စ်နှှင်် ်လ်းကြီး�ီး�ာားအမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းပြုခိုင်း် 
အမေးနှှာင််အ်ယှ်�်�့� အမေးနှှာင််အ်ယှ်�်�့� 3 လ်အထ့ား ခံိုစ်ား�နှ့�င်သ််ည်ှာ။ ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ �ကြ�ာခိုဏ  လ်အထ့ား ခံိုစ်ား�နှ့�င်သ််ည်ှာ။ ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ �ကြ�ာခိုဏ 
မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းပြုခိုင်း်� မေးအာအ်နာပ်ြုခိုင်း်၊ နာရ့ံှု� းအ�်ပြုခိုင်း်၊ မေးသွ်းမေးကြ�ာ�ှင်�်ာား မေး�ါ�်�ွ�မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းပြုခိုင်း်� မေးအာအ်နာပ်ြုခိုင်း်၊ နာရ့ံှု� းအ�်ပြုခိုင်း်၊ မေးသွ်းမေးကြ�ာ�ှင်�်ာား မေး�ါ�်�ွ�
ပြုခိုင်း်နှှင်် ်အး�ာပြုခိုင်း်�့� �့� ပြုဖွဲ့စ််မေးစ်နှ့�င်သ််ည်ှာ။ �မေးလ်းင်ယ််�ာား၌ ပြုဖွဲ့စ််�ွားမေးသ်ာ ပြုခိုင်း်နှှင်် ်အး�ာပြုခိုင်း်�့� �့� ပြုဖွဲ့စ််မေးစ်နှ့�င်သ််ည်ှာ။ �မေးလ်းင်ယ််�ာား၌ ပြုဖွဲ့စ််�ွားမေးသ်ာ 
မေးနာာ�်ဆုံ�်ဆုံင််�ွ်ားမေး�ာဂါါ�ာား�ငွ် ်အဆုံ��်မေး�ာင်မ်ေး�ာဂါါ၊ မေးလ်သ်င်�်�နား်ပြုဖွဲ့�်မေးနာာ�်ဆုံ�်ဆုံင််�ွ်ားမေး�ာဂါါ�ာား�ငွ် ်အဆုံ��်မေး�ာင်မ်ေး�ာဂါါ၊ မေးလ်သ်င်�်�နား်ပြုဖွဲ့�်
ပြုခိုင်း်နှှင်် ်ဦးးမေးနှှာ�်�ာ�်စီ်းပြုခိုင်း် ပြုခိုင်း်နှှင်် ်ဦးးမေးနှှာ�်�ာ�်စီ်းပြုခိုင်း် hypoxic encephalopathy (မေးအာ�်ဆီုံမေးအာ�်ဆီုံ

ဂါာင်မ်ေးလ်ာာန်ာည်ှား�မုေးကြ�ာင်် ်ဦးးမေးနှှာ�်၏လ်��်င်နား် ယ့်�ယွ်င်း်သ်ည််ှာမေး�ာဂါါဂါာင်မ်ေးလ်ာာန်ာည်ှား�မုေးကြ�ာင်် ်ဦးးမေးနှှာ�်၏လ်��်င်နား် ယ့်�ယွ်င်း်သ်ည််ှာမေး�ာဂါါ) �့� �ါ�င်က်ြ� �့� �ါ�င်က်ြ�
�ါသ်ည်ှာ။�ါသ်ည်ှာ။

ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င််မေး�ာဂါါနှှင််် ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင််းဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�ာား� 
�ည်ှာသ့�  ပျံ့ာ�ံနှှ�ံသနာည်ှား။ 
ဆံုံ�ဆိုံ� နားဆံုံ�ဆိုံ� နား ဘ�်�ီး�ီးယ်ားသ်ည်ှာ မေး�ာဂါါရ့ှှိမေးနာသ်း၏ �ါးစ်�်၊ နှှာမေးခိုါင်း်၊ လ်ည်ှာမေးခိုာာင်း် ဘ�်�ီး�ီးယ်ားသ်ည်ှာ မေး�ာဂါါရ့ှှိမေးနာသ်း၏ �ါးစ်�်၊ နှှာမေးခိုါင်း်၊ လ်ည်ှာမေးခိုာာင်း်
နှှင်် ်အမေး�ပြု�ားမေး�်�ငွ် ်မေးနာနှ့�င်သ််ည်ှာ။ မေး�ာဂါါရ့ှှိမေးနာသ်း� မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�း သ့်� �ဟု��် နှှင်် ်အမေး�ပြု�ားမေး�်�ငွ် ်မေးနာနှ့�င်သ််ည်ှာ။ မေး�ာဂါါရ့ှှိမေးနာသ်း� မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�း သ့်� �ဟု��် 
နှှာမေးခိုာအပြီး�ီး လ်း�့� � ဘ�်�ီး�ီးယ်ား�့� ရှူရှုူရှူရှုု့�်ပြုခိုင်း်�ှ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ�့� �ရ့ှှိနှ့�င်သ််ည်ှာ။ နှှာမေးခိုာအပြီး�ီး လ်း�့� � ဘ�်�ီး�ီးယ်ား�့� ရှူရှုူရှူရှုု့�်ပြုခိုင်း်�ှ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ�့� �ရ့ှှိနှ့�င်သ််ည်ှာ။ 
မေး�ာဂါါရ့ှှိမေးနာသ်း၏ �ါးစ်�်၊ နှှာမေးခိုါင်း်၊ လ်ည်ှာမေးခိုာာင်း်နှှင်် ်အမေး�ပြု�ား�့� �ှ ထား��်မေး�ာဂါါရ့ှှိမေးနာသ်း၏ �ါးစ်�်၊ နှှာမေးခိုါင်း်၊ လ်ည်ှာမေးခိုာာင်း်နှှင်် ်အမေး�ပြု�ား�့� �ှ ထား��်
လ်ငှ််လ့််��်မေးသ်ာ အ�ာ��ုု�ာားနှှင်် ်နားီ��်စွ်ာမေးနာပြုခိုင်း်�ှလ်ည်ှား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ�့� �ရ့ှှိလ်ငှ််လ့််��်မေးသ်ာ အ�ာ��ုု�ာားနှှင်် ်နားီ��်စွ်ာမေးနာပြုခိုင်း်�ှလ်ည်ှား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ�့� �ရ့ှှိ
နှ့�င်သ််ည်ှာ။နှ့�င်သ််ည်ှာ။

စောမိ�ခိျ�င််စော�းဂါါသည့် ်စောမိ�ခိျ�င််စော�းဂါါသည့် ်မေးပြု�ကြီး�ီး�ငွ်မ်ေး�့နှ့�င်မ်ေးသ်ာ ဘ�်�ီး�ီးယ်ား မေး�ာဂါါ�့�းမေးကြ�ာင်််မေးပြု�ကြီး�ီး�ငွ်မ်ေး�့နှ့�င်မ်ေးသ်ာ ဘ�်�ီး�ီးယ်ား မေး�ာဂါါ�့�းမေးကြ�ာင်််
ပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ကြီး�ီး�ားမေးသ်ာ သ့်� �ဟု��် မေးသ်းင်ယ််မေးသ်ာ ထ့ားခ့ို��်��ုာား ပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ကြီး�ီး�ားမေးသ်ာ သ့်� �ဟု��် မေးသ်းင်ယ််မေးသ်ာ ထ့ားခ့ို��်��ုာား (�စ််ခိုါ�စ််�ံ၌ �စ််ခိုါ�စ််�ံ၌ 
မေးပြု�ကြီး�ီး၊ ဖွဲ့�နာ�်နုာ ် ်သ့်� �ဟု��် မေးနာာ�်မေးခိုားပြုဖွဲ့င်် ်မေး��ာမံေးနာမေးသ်ာ အမေး�ပြု�ားမေး�်ရ့ှှိ သ်�့မေးပြု�ကြီး�ီး၊ ဖွဲ့�နာ�်နုာ ် ်သ့်� �ဟု��် မေးနာာ�်မေးခိုားပြုဖွဲ့င်် ်မေး��ာမံေးနာမေးသ်ာ အမေး�ပြု�ားမေး�်ရ့ှှိ သ်�့
��း�့နှ့�င်မ်ေးသ်ာ မေးသ်းင်ယ််သ်ည််ှာရှှိ�ာ�ာား��း�့နှ့�င်မ်ေးသ်ာ မေးသ်းင်ယ််သ်ည််ှာရှှိ�ာ�ာား) ပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီးမေးနာာ�် မေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််�ွားနှ့�င်ဖွ်ွဲ့ယ််ရ့ှှိ ပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီးမေးနာာ�် မေး�ာဂါါပြုဖွဲ့စ််�ွားနှ့�င်ဖွ်ွဲ့ယ််ရ့ှှိ
သ်ည်ှာ။သ်ည်ှာ။

ကြက်က််ည့်ားစောချ�းင််�ဆိုံ��စော�းဂါါသည့််ကြက်က််ည့်ားစောချ�းင််�ဆိုံ��စော�းဂါါသည့် ်အပြုခိုားသ်း�ာားထံားသ့်�  မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�း�ာ�ှ သ့်� �ဟု��်  အပြုခိုားသ်း�ာားထံားသ့်�  မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�း�ာ�ှ သ့်� �ဟု��် 
နှှာမေးခိုာ�ာ�ှ ထွား�်လ်ာမေးသ်ာ အစ်�်င်ယ််�ာား�ှ�ဆုံင်် ်�ာ ံ�နှှ�ံသ်ည်ှာ။ ���သ်ဘ� ထားားနှှာမေးခိုာ�ာ�ှ ထွား�်လ်ာမေးသ်ာ အစ်�်င်ယ််�ာား�ှ�ဆုံင်် ်�ာ ံ�နှှ�ံသ်ည်ှာ။ ���သ်ဘ� ထားား
�ါ� ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါရ့ှှိသ်း အမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်စ်�င် ်မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းခိုာန့ာ�ှ် �ါ� ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါရ့ှှိသ်း အမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်စ်�င် ်မေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းခိုာန့ာ�ှ် 3 ��် ��်
�့�င်သ််ည်ှာအထ့ား အပြုခိုားသ်း�ာားထံားသ့်�  မေး�ာဂါါ�ာ ံ��ွားမေးစ်နှ့�င်သ််ည်ှာ။�့�င်သ််ည်ှာအထ့ား အပြုခိုားသ်း�ာားထံားသ့်�  မေး�ာဂါါ�ာ ံ��ွားမေးစ်နှ့�င်သ််ည်ှာ။

�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားသည်ှာ �ည်ှာသ့� အလု�ပ်ျံ့လု�ပ်ျံ့သနာည်ှား။
�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားသ်ည်ှာ အခိုာ�့မေးသ်ာ မေး�ာဂါါ�းးစ်�်��ုာားအား �့��်ဖွဲ့ာ�်�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားသ်ည်ှာ အခိုာ�့မေးသ်ာ မေး�ာဂါါ�းးစ်�်��ုာားအား �့��်ဖွဲ့ာ�်
�နာ ်ခိုနှာာ�့�ယ််၏ မေး�ာဂါါခို�ခံို�ာ�ွယ််�စု်နာစ််�့� အစ်�ာ ့ုးမေး�းလ့်��်သ်ည်ှာ။ �နာ ်ခိုနှာာ�့�ယ််၏ မေး�ာဂါါခို�ခံို�ာ�ွယ််�စု်နာစ််�့� အစ်�ာ ့ုးမေး�းလ့်��်သ်ည်ှာ။ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းထားားသ်းသ်ည်ှာ ထ့ား�မေး�ာဂါါ�းးစ်�်��ုာားရ့ှှိလ်ာလ်ှင် ်သ်း�့� ၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းထားားသ်းသ်ည်ှာ ထ့ား�မေး�ာဂါါ�းးစ်�်��ုာားရ့ှှိလ်ာလ်ှင် ်သ်း�့� ၏ 
မေး�ာဂါါခို�ခံို�ာ�ွယ််�စု်နာစ််� �့��့�ထ့ားမေး�ာ�်စွ်ာ �ံ� ပြပြု�နာန်ှ့�င်ပ်ြီး�ီး မေး�ာဂါါကြီး�ီးထွားားလ်ာမေး�ာဂါါခို�ခံို�ာ�ွယ််�စု်နာစ််� �့��့�ထ့ားမေး�ာ�်စွ်ာ �ံ� ပြပြု�နာန်ှ့�င်ပ်ြီး�ီး မေး�ာဂါါကြီး�ီးထွားားလ်ာ
ပြုခိုင်း်�့� �ားဆီုံးသ်ည်ှာ၊ သ့်� �ဟု��် မေး�ာဂါါ၏ပြု�င်း်ထားနာ�်�့ု� လွ်နာစွ််ာ�င် ်မေးလ်ာာ�်ာပြုခိုင်း်�့� �ားဆီုံးသ်ည်ှာ၊ သ့်� �ဟု��် မေး�ာဂါါ၏ပြု�င်း်ထားနာ�်�့ု� လွ်နာစွ််ာ�င် ်မေးလ်ာာ�်ာ
မေးစ်သ်ည်ှာ။ မေးစ်သ်ည်ှာ။ 

�ာ�ွယ််မေးဆုံးသည်ှာ ဘယ််မေးလုာ�်အထ့ိ ထ့ိမေး�ာ�်�ုရ့ှှိသနာည်ှား။ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးသ်ည်ှာ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါ�့� အား �ားဆီုံမေး�း�ာ၌ အလွ်နာ်�ာ�ွယ််မေးဆုံးသ်ည်ှာ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါ�့� အား �ားဆီုံမေး�း�ာ၌ အလွ်နာ်
ထ့ားမေး�ာ�်�ရ့ှုှိပြီး�ီး ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါအား �ားဆီုံမေး�း�ာ၌ ထ့ားမေး�ာ�်�ရ့ှုှိပြီး�ီး ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါအား �ားဆီုံမေး�း�ာ၌ 80% ခိုနာ ် ် ခိုနာ ် ်
ထ့ားမေး�ာ�်�ရ့ှုှိ�ါသ်ည်ှာ။ထ့ားမေး�ာ�်�ရ့ှုှိ�ါသ်ည်ှာ။

�ွနှ်�ပ်ျံ့၏�မေးလုးအား �ာ�ွယ််မေးပျံ့း�နာ ်�ာ�ွယ််မေးဆုံး  
မေးဆုံးပျံ့တ််ပျံ့�ာဏ �ည်ှာ�ှလ့ု�အပ်ျံ့သနာည်ှား။
လ်းလ်ားမေးပြု�ာ�်မေးသ်ာအ�ွယ်် မေး�ာ�်သ်ည်ှာအထ့ား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်နှ်ှင်် ်လ်းလ်ားမေးပြု�ာ�်မေးသ်ာအ�ွယ်် မေး�ာ�်သ်ည်ှာအထ့ား ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်နှ်ှင်် ်
ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�ာား�့� �ာ�ွယ််�ားဆီုံး�နာအ်��်ွ ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�ာား�့� �ာ�ွယ််�ားဆီုံး�နာအ်��်ွ dTpa  
�ာ�ွယ််မေးဆုံး မေးဆုံး��်��ာဏ�စ််ခို��့� လ့်�အ�်�ါသ်ည်ှာ။�ာ�ွယ််မေးဆုံး မေးဆုံး��်��ာဏ�စ််ခို��့� လ့်�အ�်�ါသ်ည်ှာ။

Diphtheria, tetanus and pertussis (dTpa) vaccine



�ည်ှာသူတ့်�အား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိ�းမေးပျံ့းသင်််သနာည်ှား။
အ�ွယ််မေး�ာ�်စ် လ်းင်ယ််�ာားအားလံ်�း ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်အ�ွယ််မေး�ာ�်စ် လ်းင်ယ််�ာားအားလံ်�း ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်
ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�့� �ှ �ာ�ွယ််��ု�နာ ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�့� �ှ �ာ�ွယ််��ု�နာ ်dTpa �ာ�ွယ််မေးဆုံး   �ာ�ွယ််မေးဆုံး  
မေးဆုံး��်��ာဏ�စ််ခို��့� ထ့ား�းသ်င််က်ြ�သ်ည်ှာ။ ဤအားပြု�ာင််မ်ေး�း �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့�  မေးဆုံး��်��ာဏ�စ််ခို��့� ထ့ား�းသ်င််က်ြ�သ်ည်ှာ။ ဤအားပြု�ာင််မ်ေး�း �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့�  
�မေးလ်းဘ��ငွ် ်ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ�မေးလ်းဘ��ငွ် ်ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ
�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားအား ယ်ခိုင်�် ထ့ား�းနှှခံို�်ပြီး�ီးမေးနာာ�် လ်းကြီး�ီးဘ��ငွ် ်�့�ယ််ခံို�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားအား ယ်ခိုင်�် ထ့ား�းနှှခံို�်ပြီး�ီးမေးနာာ�် လ်းကြီး�ီးဘ��ငွ် ်�့�ယ််ခံို
အား�့� ဆုံ�်လ်�်ထ့ားနား်သ့်�်းသွ်ားနှ့�င်�်နာအ်��်ွ ��ခိုာလ့်�အ�်�ါသ်ည်ှာ။ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ အား�့� ဆုံ�်လ်�်ထ့ားနား်သ့်�်းသွ်ားနှ့�င်�်နာအ်��်ွ ��ခိုာလ့်�အ�်�ါသ်ည်ှာ။ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ 
မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါ �ာ�ွယ််မေးဆုံး မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါ �ာ�ွယ််မေးဆုံး (ADT) �့� ယ်ခိုင်�် ထ့ား�းခို�်ဘးးမေးသ်ာ မေး�ာာင်း်သ်း �့� ယ်ခိုင်�် ထ့ား�းခို�်ဘးးမေးသ်ာ မေး�ာာင်း်သ်း
မေး�ာာင်း်သ်ား�ာားသ်ည်ှာ ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါအား �ာ�ွယ််�နာအ်��်ွမေး�ာာင်း်သ်ား�ာားသ်ည်ှာ ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါအား �ာ�ွယ််�နာအ်��်ွ
လ်ည်ှား လ်ည်ှား dTpa �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� ထ့ား�းနှ့�င်သ််ည်ှာ။ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� ထ့ား�းနှ့�င်သ််ည်ှာ။

�ည်ှာသူတ့်�အား �ာ�ွယ််မေးဆုံး �ထ့ိ�းမေးပျံ့းသင်််သနာည်ှား။ 
ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့�  ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့�  
�ထ့့ား�းမေး�းသ်င််သ််း�ာား�ှာ�ထ့့ား�းမေး�းသ်င််သ််း�ာား�ှာ

• ယ်ခိုင်�် �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြီး�ီးမေးနာာ�်�့�င်း်�ငွ် ် ယ်ခိုင်�် �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြီး�ီးမေးနာာ�်�့�င်း်�ငွ် ်anaphylaxis  (ခိုနှာာ�့�ယ််ခိုနှာာ�့�ယ််
�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�် ုလွ်နာ�်�ပြုခိုင်း်�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�် ုလွ်နာ�်�ပြုခိုင်း်) ပြုဖွဲ့စ််ခို�်ဘးးကြ�သ်း�ာား ပြုဖွဲ့စ််ခို�်ဘးးကြ�သ်း�ာား

• �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ငွ်�်ါ�င်မ်ေးသ်ာ �ည်ှာသ်ည််ှာအစ့်�်အ�့�င်း်�ဆ့ုံ�မေးကြ�ာင််�်ဆ့ုံ� �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ငွ်�်ါ�င်မ်ေးသ်ာ �ည်ှာသ်ည််ှာအစ့်�်အ�့�င်း်�ဆ့ုံ�မေးကြ�ာင််�်ဆ့ုံ� 
anaphylaxis (ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်လွု်နာ�်�ပြုခိုင်း်ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်လွု်နာ�်�ပြုခိုင်း်) ပြုဖွဲ့စ််ခို�်ဘးးကြ�သ်း�ာား  ပြုဖွဲ့စ််ခို�်ဘးးကြ�သ်း�ာား 
(�စ််ဖွဲ့�်စ်ာ�ာ�်နှှာ၌ စ်ာ�င်း်မေးဖွဲ့ာ်ပြု�ထားားသ်ည်ှာ�စ််ဖွဲ့�်စ်ာ�ာ�်နှှာ၌ စ်ာ�င်း်မေးဖွဲ့ာ်ပြု�ထားားသ်ည်ှာ)

�ွနှ်�ပ်ျံ့၏�မေးလုး အသ�်ပ့ျံ့�ကြီး�းးလုာသည်ှာအထ့ိ မေး�ာင်််ဆ့ုံ�င််း�နာ ်
�ွနှ်�ပ်ျံ့အမေးနာနှှင််် ပ့ျံ့�ပြီးပျံ့းးလ့ု�လုားပျံ့ါ� ဘာဖြ��်�ည်ှာနာည်ှား။
dTpa �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� သ်င််�်မေးလ်း� အဂါဂလ့်�်စ်ာ အထားးးသ်င်က်ြ�ားမေး�းမေး�း�ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� သ်င််�်မေးလ်း� အဂါဂလ့်�်စ်ာ အထားးးသ်င်က်ြ�ားမေး�းမေး�း
ဌာာနာ၌ သ့်� �ဟု��်ဌာာနာ၌ သ့်� �ဟု��် 7 �နား် ��်မေးနာစ်ဉ်် သ်င်သ််ည်ှာ သ်မေးဘာ�း�ံ�စံ်�့� လ်�်�ှ�်�နား် ��်မေးနာစ်ဉ်် သ်င်သ််ည်ှာ သ်မေးဘာ�း�ံ�စံ်�့� လ်�်�ှ�်
မေး�းထ့ား�း၍ မေး�ာာင်း်�့�ပြု�နာ�့်� �ှသ်ာ မေး�ာာင်း်၌ထ့ား�းမေး�းနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။ အ�ယ််၍ မေး�းထ့ား�း၍ မေး�ာာင်း်�့�ပြု�နာ�့်� �ှသ်ာ မေး�ာာင်း်၌ထ့ား�းမေး�းနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။ အ�ယ််၍ 
သ်င်သ််ည်ှာ သ်င််�်မေးလ်း�့��က်ြီး�ီးလ်ာသ်ည်ှာအထ့ား မေးစ်ာင််ဆ့်ုံ�င်း်လ့်�လ်ှင် ်သ်င်၏် သ်င်သ််ည်ှာ သ်င််�်မေးလ်း�့��က်ြီး�ီးလ်ာသ်ည်ှာအထ့ား မေးစ်ာင််ဆ့်ုံ�င်း်လ့်�လ်ှင် ်သ်င်၏် 
အမေးထွားမေးထွားမေး�ာဂါါ��ဆုံ�ာ�နာနှ်ှင်် ်အစီ်အစ်ဉ််လ်��်�နာ ်လ့်�အ�်�ါလ့်�််�ည်ှာ။အမေးထွားမေးထွားမေး�ာဂါါ��ဆုံ�ာ�နာနှ်ှင်် ်အစီ်အစ်ဉ််လ်��်�နာ ်လ့်�အ�်�ါလ့်�််�ည်ှာ။

�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားသည်ှာ �ည်ှာ�ှ မေးဘးအနှတ�ာယ််�င််းသနာည်ှား။
ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာားရ့ှှိ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားသ်ည်ှာ အလွ်နာမ်ေးဘးအနှတ�ာယ််�င်း်ပြီး�ီး  ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာားရ့ှှိ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားသ်ည်ှာ အလွ်နာမ်ေးဘးအနှတ�ာယ််�င်း်ပြီး�ီး  
��ထံား�းဆ့ုံ�င်�်ာ ��နာစ််ည်ှာ�ာား အ��်ခိုာု�်မေး�းအဖ့ွဲ့� ��ထံား�းဆ့ုံ�င်�်ာ ��နာစ််ည်ှာ�ာား အ��်ခိုာု�်မေး�းအဖ့ွဲ့� (TGA) �ှ သံ်�းစွ်��နာအ်��်ွ   �ှ သံ်�းစွ်��နာအ်��်ွ  
ခွိုင််�်ပြု�ု�ီ အလွ်နာ�်င်း်�ာ�်မေးသ်ာ မေးဘးအနှတ�ာယ််�င်း်မေးကြ�ာင်း် စ်�်းသ်�်ခိုာ�်�့� ခွိုင််�်ပြု�ု�ီ အလွ်နာ�်င်း်�ာ�်မေးသ်ာ မေးဘးအနှတ�ာယ််�င်း်မေးကြ�ာင်း် စ်�်းသ်�်ခိုာ�်�့� 
ပြုဖွဲ့�်မေး�ာာ်�သ်ည်ှာ။ ထ့ား� အပြု�င် ်��ထံား�းဆ့ုံ�င်�်ာ ��နာစ််ည်ှာ�ာား အ��်ခိုာု�်မေး�းအဖ့ွဲ့�သ်ည်ှာ ပြုဖွဲ့�်မေး�ာာ်�သ်ည်ှာ။ ထ့ား� အပြု�င် ်��ထံား�းဆ့ုံ�င်�်ာ ��နာစ််ည်ှာ�ာား အ��်ခိုာု�်မေး�းအဖ့ွဲ့�သ်ည်ှာ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာား စ်�င်အ်သံ်�းပြု�ုသ်ည်ှာနှှင််အ်�ှ ၄င်း်�့� ၏ မေးဘးအနှတ�ာယ်် �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာား စ်�င်အ်သံ်�းပြု�ုသ်ည်ှာနှှင််အ်�ှ ၄င်း်�့� ၏ မေးဘးအနှတ�ာယ်် 
�င်း်ရှှိင်း်��့ု� �င်း်ရှှိင်း်��့ု� TGA � မေးစ်ာင််က်ြ��်ကြ�ည််ှာရှူရှုုလ်ာ�်ရ့ှှိသ်ည်ှာ။ � မေးစ်ာင််က်ြ��်ကြ�ည််ှာရှူရှုုလ်ာ�်ရ့ှှိသ်ည်ှာ။

�ာ�ွယ််မေးဆုံးအတ်င်ွ်း၌ �ည်ှာသည််ှာ အဖြ�ည််ှာပျံ့�စည်ှား�ာားပျံ့ါရ့ှှိ
သနာည်ှား။   
ဤ�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ငွ် ်အလ်း�ီနာယီ်�် ဟ့ု��်ဒမေး�ာဆ့ုံ�ဒ် ဤ�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ငွ် ်အလ်း�ီနာယီ်�် ဟ့ု��်ဒမေး�ာဆ့ုံ�ဒ် (aluminium 
hydroxide) နှှင်် ်မေးဖွဲ့ာစ်််ဖ့ွဲ့�်  နှှင်် ်မေးဖွဲ့ာစ်််ဖ့ွဲ့�် (phosphate)၊ မေးဖွဲ့ာ်�လ််ဒီဟ့ု��်ဒ် ၊ မေးဖွဲ့ာ်�လ််ဒီဟ့ု��်ဒ် 
(formaldehyde)၊ �့�လီ်မေးဆုံာဘ့�် ၊ �့�လီ်မေးဆုံာဘ့�် 80 (polysorbate 80) နှှင်် ် နှှင်် ်
ဂါလ့်�င်ဆ်ုံင်း်နာ ်ဂါလ့်�င်ဆ်ုံင်း်နာ ်(glycine) �့� ၏ အစ်အနာ�ာား�ါ�င်က်ြ�ပြီး�ီး �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့�  �့� ၏ အစ်အနာ�ာား�ါ�င်က်ြ�ပြီး�ီး �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� 
ထား��်လ်��်စ်ဉ််် �ဲ �နှာွး�့ရရှူစ်ာာနာ�ှ်ထွား�်မေးသ်ာ�စ်စည်ှား�ာားနှှင်် ်ထ့ားမေး�့မှု�ုရ့ှှိခို�်�ါသ်ည်ှာ။ထား��်လ်��်စ်ဉ််် �ဲ �နှာွး�့ရရှူစ်ာာနာ�ှ်ထွား�်မေးသ်ာ�စ်စည်ှား�ာားနှှင်် ်ထ့ားမေး�့မှု�ုရ့ှှိခို�်�ါသ်ည်ှာ။

�ာ�ွယ််မေးဆုံး၏ မေးဘးထွိ�်ဆ့ုံ�း�ာ�့း�ာား�ား အဘယ််နာည်ှား။  
မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး�ာား�ှာ သ်ာ�နာအ်ားပြုဖွဲ့င်် ်အသ်င််အ်�င််သ််ာရ့ှှိပြီး�ီး မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး�ာား�ှာ သ်ာ�နာအ်ားပြုဖွဲ့င်် ်အသ်င််အ်�င််သ််ာရ့ှှိပြီး�ီး 
�ာားမေးသ်ာအားပြုဖွဲ့င်် ်မေးဆုံးထ့ား�းသ်ည််ှာမေးနာ�ာ၌ နာပီြု�နား်ပြုခိုင်း်၊ နာာ�ာင်ပ်ြုခိုင်း်၊ မေး�ာင်�့်�င်း်�ာားမေးသ်ာအားပြုဖွဲ့င်် ်မေးဆုံးထ့ား�းသ်ည််ှာမေးနာ�ာ၌ နာပီြု�နား်ပြုခိုင်း်၊ နာာ�ာင်ပ်ြုခိုင်း်၊ မေး�ာင်�့်�င်း်
ပြုခိုင်း်နှှင်် ်ဖွဲ့ာားနာာပြုခိုင်း်�့� �ါ�င်သ််ည်ှာ။ ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး�ာား�ှာ  ပြုခိုင်း်နှှင်် ်ဖွဲ့ာားနာာပြုခိုင်း်�့� �ါ�င်သ််ည်ှာ။ ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး�ာား�ှာ  
အလွ်နာရှ်ှိား�ါးသ်ည်ှာ။ �ာ�ွယ််မေးဆုံးနှှင်် ်��်သ်�်သ်ည််ှာ မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး အလွ်နာရှ်ှိား�ါးသ်ည်ှာ။ �ာ�ွယ််မေးဆုံးနှှင်် ်��်သ်�်သ်ည််ှာ မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး 
�ာား၏ မေးနာာ�်ထား�် သ့်မေး�ာင်း်စ်�ာ�ာား�့� �ာား၏ မေးနာာ�်ထား�် သ့်မေး�ာင်း်စ်�ာ�ာား�့� Consumer Medicine 
Information (CMI) (သံ်�းစွ်�သ်း�ာားအ��်ွ မေးဆုံး�ါးဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ်�်သံ်�းစွ်�သ်း�ာားအ��်ွ မေးဆုံး�ါးဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ်�်
�ာား�ာား) �ါရ့ှှိမေးသ်ာ  �ါရ့ှှိမေးသ်ာ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌   ၌  
�ယ်းနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြီး�ီးမေးနာာ�် ပြုဖွဲ့စ််လ်ာမေးသ်ာ မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး�ယ်းနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြီး�ီးမေးနာာ�် ပြုဖွဲ့စ််လ်ာမေးသ်ာ မေးဘးထွား�်ဆ့ုံ�း�ာ ့ုး
�ာားအမေး�် စ့်�း�့�်ကြ�မေးသ်ာ �့ဘ�ာားသ်ည်ှာ �့�့�့� ၏ အမေးထွားမေးထွားမေး�ာဂါါ��ဆုံ�ာ�နာ်�ာားအမေး�် စ့်�း�့�်ကြ�မေးသ်ာ �့ဘ�ာားသ်ည်ှာ �့�့�့� ၏ အမေးထွားမေးထွားမေး�ာဂါါ��ဆုံ�ာ�နာ်
အား ဆုံ�်သွ်ယ််သ်င််ပ်ြီး�ီး ဆုံ�ာ�နာလ််ည်ှား မေးဒသ်ခံို လ်းထား��ာနား်�ာမေး�းဌာာနာစ့်�်�့�  အား ဆုံ�်သွ်ယ််သ်င််ပ်ြီး�ီး ဆုံ�ာ�နာလ််ည်ှား မေးဒသ်ခံို လ်းထား��ာနား်�ာမေး�းဌာာနာစ့်�်�့�  
သ်�င်း်�့� သ်င််သ််ည်ှာ။ သ်�င်း်�့� သ်င််သ််ည်ှာ။ 

ခိုနှာာ�့�ယ််တ်င်ွ်းတံ်� ပြဖြပျံ့နာ�ု်လုနွာ�ဲ်ဖြခိုင််း ဆ့ုံ�သည်ှာ�ှာ အဘယ််နာည်ှား။
ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်လွု်နာ�်�ပြုခိုင်း် ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်လွု်နာ�်�ပြုခိုင်း် (Anaphylaxis) ဆ့ုံ�သ်ည်ှာ�ှာ ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ  ဆ့ုံ�သ်ည်ှာ�ှာ ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ 
ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်ပုြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး လ်ာင်ပ်ြု�နာစွ််ာ���သ်�ါ� သ်�့မေး�်ပြုခိုင်း်နှှင်် ် ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်ပုြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး လ်ာင်ပ်ြု�နာစွ််ာ���သ်�ါ� သ်�့မေး�်ပြုခိုင်း်နှှင်် ် 
မေးသ်ဆံုံ�းပြုခိုင်း် ပြုဖွဲ့စ််နှ့�င်သ််ည်ှာ။ မေးသ်ဆံုံ�းပြုခိုင်း် ပြုဖွဲ့စ််နှ့�င်သ််ည်ှာ။ မိည့်သ်ည့််က််းကွ်ယ််စောဆုံ�မိ��ိ�မိဆိုံ� အထိိုး��ခံျ�မိည့်သ်ည့််က််းကွ်ယ််စောဆုံ�မိ��ိ�မိဆိုံ� အထိိုး��ခံျ�
ပြီး�း�စောနားက်် ဤဖြ�စ်ာ��်မိ��ိ� ဖြ�စ်ာဖြချင််�မှိး ပြီး�း�စောနားက်် ဤဖြ�စ်ာ��်မိ��ိ� ဖြ�စ်ာဖြချင််�မှိး လွနာစွ်ားရှှားး��ါ� လွနာစွ်ားရှှားး��ါ� သည့်။်သည့်။် မေး�ာာင်း်၌  မေး�ာာင်း်၌ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းမေး�းမေးသ်ာ သ်းနာာပြု�ု�ာားသ်ည်ှာ ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�် ု �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းမေး�းမေးသ်ာ သ်းနာာပြု�ု�ာားသ်ည်ှာ ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�် ု 
လွ်နာ�်�ပြုခိုင်း်�့� ��သ်�နာ ်ပြု�ည််ှာစံ်�စွ်ာ သ်င်က်ြ�ားမေးလ််�ာင််ထ်ားားကြ�သ်ည်ှာ။လွ်နာ�်�ပြုခိုင်း်�့� ��သ်�နာ ်ပြု�ည််ှာစံ်�စွ်ာ သ်င်က်ြ�ားမေးလ််�ာင််ထ်ားားကြ�သ်ည်ှာ။

အ�ယ််၍ �ွနှ်�ပ်ျံ့၏�မေးလုးအမေးနာဖြ�င််် �မေးလုးဘဝ� ယ်ခိုင််  
ထိ��်ပျံ့ယ််အင််တ်းဂါာင်် (Triple Antigen) သ့� �ဟု�တ်် ဒီးတ်းပျံ့း 
(DTP) �ာ�ွယ််မေးဆုံးနှှင််် ပျံ့တ််သ�်၍ ဖြပျံ့င််းထိနာမ်ေးသာ  
ခိုနှာာ�့�ယ််တ်င်ွ်းတံ်� ပြဖြပျံ့နာ�ု် ဖြ��်မေးပျံ့်�ူးပျံ့ါ� ဘာဖြ��်�ည်ှာနာည်ှား။ 
အ�ယ််၍ သ်င််�်မေးလ်းအမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်ယ်ခိုင်�်ာ�ွယ််မေးဆုံးနှှင််�်�်သ်�်၍ ခိုာ�်ခိုာင်း် အ�ယ််၍ သ်င််�်မေးလ်းအမေးနာပြုဖွဲ့င်် ်ယ်ခိုင်�်ာ�ွယ််မေးဆုံးနှှင််�်�်သ်�်၍ ခိုာ�်ခိုာင်း် 
ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ �ံ� ပြပြု�နာ�် ုသ့်� �ဟု��် ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်လွု်နာ�်�ပြုခိုင်း်  ပြု�င်း်ထားနာမ်ေးသ်ာ �ံ� ပြပြု�နာ�် ုသ့်� �ဟု��် ခိုနှာာ�့�ယ််�ငွ်း်�ံ� ပြပြု�နာ�်လွု်နာ�်�ပြုခိုင်း်  
�ပြုဖွဲ့စ််မေး�်�ါ� ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ �ပြုဖွဲ့စ််မေး�်�ါ� ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ (dTpa) 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းခံိုပြုခိုင်း်သ်ည်ှာ သ်င််�်မေးလ်းအ��်ွ အနှတ�ာယ််�င်း်�ါသ်ည်ှာ။  �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းခံိုပြုခိုင်း်သ်ည်ှာ သ်င််�်မေးလ်းအ��်ွ အနှတ�ာယ််�င်း်�ါသ်ည်ှာ။  

အ�ယ််၍ �ွနှ်�ပ်ျံ့၏�မေးလုးတ်င်ွ် �င််�ာပ်ျံ့မေး�ာဂါါရ့ှှိပြီးပျံ့းး  
မေး�ာ်တ်းဆုံ�နား် (cortisone) သ့� �ဟု�တ်် ပျံ့��်နားဆုံ�နား် 
(prednisone) �့� ရှူ�ူမေးဆုံးဖြ�င််် ရှူ�ူမေးနာ�ပျံ့ါ� ဘာဖြ��်�ည်ှာနာည်ှား။ 
�င်�်ာ�်မေး�ာဂါါရ့ှှိသ်း �ည်ှာသ်ည််ှာမေးဆုံး�့�သံ်�းမေးနာမေးစ်�ာ�း ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ် �င်�်ာ�်မေး�ာဂါါရ့ှှိသ်း �ည်ှာသ်ည််ှာမေးဆုံး�့�သံ်�းမေးနာမေးစ်�ာ�း ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ် 
ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ (dTpa) �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� မေးဘးအနှတ�ာယ််�င်း်စွ်ာ  �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� မေးဘးအနှတ�ာယ််�င်း်စွ်ာ 
ထ့ား�းနှ့�င်သ််ည်ှာ။ထ့ား�းနှ့�င်သ််ည်ှာ။
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�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိ�း�နာ ်�ည်ှာသူ� သမေးဘာတ်နူှ့�င််ပြီးပျံ့းး  
သမေးဘာတ်ညူှားခိုာ�်�့�မေး�ာ �� ပ်ျံ့သ့�်းနှ့�င််သည်ှာလုား။
အသ်�် အသ်�် 18 နှှစ််မေးအာ�်အ�ွယ််ရ့ှှိမေးသ်ာ မေး�ာာင်း်သ်းမေး�ာာင်း်သ်ား�ာားအား  နှှစ််မေးအာ�်အ�ွယ််ရ့ှှိမေးသ်ာ မေး�ာာင်း်သ်းမေး�ာာင်း်သ်ား�ာားအား 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�နာ ်�့ဘ�ာား�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�နာ ်�့ဘ�ာား/အ��်ထ့ားနား်သ်း�ာား�သ်ာ သ်မေးဘာ�းခွိုင််ပ်ြု�ုအ��်ထ့ားနား်သ်း�ာား�သ်ာ သ်မေးဘာ�းခွိုင််ပ်ြု�ု
နှ့�င်သ််ည်ှာ။ အသ်�် နှ့�င်သ််ည်ှာ။ အသ်�် 18 နှှစ််အထား�်အ�ွယ််ရ့ှှိမေးသ်ာ မေး�ာာင်း်သ်းမေး�ာာင်း်သ်ား�ာား နှှစ််အထား�်အ�ွယ််ရ့ှှိမေးသ်ာ မေး�ာာင်း်သ်းမေး�ာာင်း်သ်ား�ာား
� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�နာ ်�့�့�့� ဘာသ်ာ သ်မေးဘာ�းခွိုင််ပ်ြု�ုနှ့�င်ပ်ြီး�ီး သ်မေးဘာ�းညီှာ� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�နာ ်�့�့�့� ဘာသ်ာ သ်မေးဘာ�းခွိုင််ပ်ြု�ုနှ့�င်ပ်ြီး�ီး သ်မေးဘာ�းညီှာ
ခိုာ�်�ံ�စံ်�့� ပြုဖွဲ့ည််ှာစွ်�်�ာ ‘�့ဘခိုာ�်�ံ�စံ်�့� ပြုဖွဲ့ည််ှာစွ်�်�ာ ‘�့ဘ/အ��်ထ့ားနား်သ်း’ ဟု�မေးဖွဲ့ာ်ပြု�ထားားသ်ည််ှာမေးနာ�ာ�ငွ် ် အ��်ထ့ားနား်သ်း’ ဟု�မေးဖွဲ့ာ်ပြု�ထားားသ်ည််ှာမေးနာ�ာ�ငွ် ် 
လ်�်�ှ�်မေး�းထ့ား�း��ည်ှာ။ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်အား ရှု� �်သ့်�်းသ်ည််ှာ လ်�်�ှ�်မေး�းထ့ား�း��ည်ှာ။ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်အား ရှု� �်သ့်�်းသ်ည််ှာ 
အမေးကြ�ာင်း်ကြ�ားစ်ာ�့� မေး�ာာင်း်သ့်�  �င်ပ်ြု�ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င််မ်ေးသ်ာ်လ်ည်ှားမေး�ာင်း်၊ အမေးကြ�ာင်း်ကြ�ားစ်ာ�့� မေး�ာာင်း်သ့်�  �င်ပ်ြု�ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င််မ်ေးသ်ာ်လ်ည်ှားမေး�ာင်း်၊ 
သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်အား ရှု� �်သ့်�်း�နာ ်မေး�ာာင်း်သ့်�  ဖွဲ့�နား်ဆုံ�်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်််သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်အား ရှု� �်သ့်�်း�နာ ်မေး�ာာင်း်သ့်�  ဖွဲ့�နား်ဆုံ�်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်််
မေးသ်ာ်လ်ည်ှားမေး�ာင်း်၊ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်အား �ည်ှာသ်ည််ှာအခိုာန့ာ၌်�ဆ့ုံ�  မေးသ်ာ်လ်ည်ှားမေး�ာင်း်၊ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်အား �ည်ှာသ်ည််ှာအခိုာန့ာ၌်�ဆ့ုံ�  
ရှု� �်သ့်�်းနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။ရှု��်သ့်�်းနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။

�့�ယ််ဝနာရ့ှ်ှိမေးနာမေးသာ သ့� �ဟု�တ်် �့�ယ််ဝနာရ့ှ်ှိနှ့�င််သည်ှာဟု� ထိင််မေးနာမေးသာ 
မေး�ာာင််းသူ�့� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိ�းမေးပျံ့းသင်််ပျံ့ါသလုား။ 
�ထ့ား�းမေး�းသ်င််�်ါ။ �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိမေးနာမေးသ်ာ သ့်� �ဟု��် �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိနှ့�င်သ််ည်ှာဟု� ထားင်မ်ေးနာ�ထ့ား�းမေး�းသ်င််�်ါ။ �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိမေးနာမေးသ်ာ သ့်� �ဟု��် �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိနှ့�င်သ််ည်ှာဟု� ထားင်မ်ေးနာ
မေးသ်ာ �ည်ှာသ်ည််ှာ မေး�ာာင်း်သ်းအား�ဆ့ုံ� �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ထ့ား�းမေး�းသ်င််�်ါ။ မေး�ာာင်း်မေးသ်ာ �ည်ှာသ်ည််ှာ မေး�ာာင်း်သ်းအား�ဆ့ုံ� �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ထ့ား�းမေး�းသ်င််�်ါ။ မေး�ာာင်း်
မေးဆုံးမေး�းခိုနား်မေးနာ ်တွ�ငွ် ်�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ည််ှာ သ်းနာာပြု�ုသ်ည်ှာ မေး�ာာင်း်သ်း�ာားအားမေးဆုံးမေး�းခိုနား်မေးနာ ်တွ�ငွ် ်�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ည််ှာ သ်းနာာပြု�ုသ်ည်ှာ မေး�ာာင်း်သ်း�ာားအား    
�့�ယ််�နာရ့ှ်ှိမေးနာသ်လ်ား သ့်� �ဟု��် �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိနှ့�င်သ််လ်ား�့� မေး�းပြု�နား်လ့်�််�ည်ှာ။ �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိမေးနာသ်လ်ား သ့်� �ဟု��် �့�ယ််�နာရ့ှ်ှိနှ့�င်သ််လ်ား�့� မေး�းပြု�နား်လ့်�််�ည်ှာ။ 
အ�ယ််၍ မေး�ာာင်း်သ်းသ်ည်ှာ ရ့ှှိ�ါသ်ည်ှာဟု� မေးပြုဖွဲ့�ါ� သ်း��့� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းအ�ယ််၍ မေး�ာာင်း်သ်းသ်ည်ှာ ရ့ှှိ�ါသ်ည်ှာဟု� မေးပြုဖွဲ့�ါ� သ်း��့� �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း
မေး�း�ည်ှာ�ဟု��်�ါ။ မေး�ာာင်း်သ်းအား သ်း�၏ �့ဘမေး�း�ည်ှာ�ဟု��်�ါ။ မေး�ာာင်း်သ်းအား သ်း�၏ �့ဘ/အ��်ထ့ားနား်သ်းနှှင်် ်ခိုာ�်ခိုာင်း် အ��်ထ့ားနား်သ်းနှှင်် ်ခိုာ�်ခိုာင်း် 
�့�င်�်င်မ်ေးဆွုံးမေးနှးွ�နာနှ်ှင်် ်�ာနား်�ာမေး�းဆ့ုံ�င်�်ာအ�းအညီှာ �ယ်း�နာ ်�့��်�နွား်�့�င်�်င်မ်ေးဆွုံးမေးနှးွ�နာနှ်ှင်် ်�ာနား်�ာမေး�းဆ့ုံ�င်�်ာအ�းအညီှာ �ယ်း�နာ ်�့��်�နွား်
လ့်�််�ည်ှာ။ အကြ�ံဉာာဏ်၊ အမေးထားာ�်အ�းနှှင်် ်ညှွှနာက်ြ�ားခိုာ�်မေး�း�ည််ှာ  လ့်�််�ည်ှာ။ အကြ�ံဉာာဏ်၊ အမေးထားာ�်အ�းနှှင်် ်ညှွှနာက်ြ�ားခိုာ�်မေး�း�ည််ှာ  
�ာနား်�ာမေး�းဆ့ုံ�င်�်ာ �ည်ှာညှွှနား်မေး�းသ်ည််ှာ�နာမ်ေးဆုံာင်�်၏ု ဆုံ�်သွ်ယ််�နာ်�ာနား်�ာမေး�းဆ့ုံ�င်�်ာ �ည်ှာညှွှနား်မေး�းသ်ည််ှာ�နာမ်ေးဆုံာင်�်၏ု ဆုံ�်သွ်ယ််�နာ်
အမေးသ်းစ့်�်�့�လ်ည်ှား သ်း��့� မေး�းလ့်�််�ည်ှာ။အမေးသ်းစ့်�်�့�လ်ည်ှား သ်း��့� မေး�းလ့်�််�ည်ှာ။

အ�ယ််၍ သူနာာဖြပျံ့��ာား မေး�ာာင််းသ့� လုာမေး�ာ�်မေးသာမေးနာ ်တွတ်ွင်် 
�ွနှ်�ပ်ျံ့၏�မေးလုးသည်ှာ �ာားနာာ�ုမေးကြ�ာင််် သ့� �ဟု�တ််  
မေး�ာာင််းပျံ့ာ�်ဖြခိုင််းမေးကြ�ာင််် မေး�ာာင််းတ်င်ွ် �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိ�း�နာ ်
လုတ်ွ်သွားလုှင်် �ွနှ်�ပ်ျံ့ဘာလု�ပ်ျံ့နှ့�င််သနာည်ှား။  
သ်င်သ််ည်ှာ သ်င်် ်မေးဒသ်ခံိုဆုံ�ာ�နာအ်ား ဆုံ�်သွ်ယ််ပြီး�ီး သ်င််�်မေးလ်းအား သ်င်သ််ည်ှာ သ်င်် ်မေးဒသ်ခံိုဆုံ�ာ�နာအ်ား ဆုံ�်သွ်ယ််ပြီး�ီး သ်င််�်မေးလ်းအား 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းမေး�း�နာ ်စီ်စ်ဉ််သ်င််�်ါသ်ည်ှာ။�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းမေး�း�နာ ်စီ်စ်ဉ််သ်င််�်ါသ်ည်ှာ။

�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိ�း�ှတ််တ်�်း�ာား�့� �ွနှ်�ပ်ျံ့�ည်ှာ�်ဲသ့�   
�ယူ်နှ့�င််�ည်ှာနာည်ှား။   
သ်င််�်မေးလ်း၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားထ့ား�းထားားပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ်�်�ာား�့� သ်င််�်မေးလ်း၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားထ့ား�းထားားပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ်�်�ာား�့� 
ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်�ံ��င်စ််ာ�င်း် ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်�ံ��င်စ််ာ�င်း် (AIR)    
အ�ငွ်း်သ့်�  ထားည််ှာသွ်င်း်မေး�း�ါ�ည်ှာ ဤသ့်� ပြပြု�ုလ်��်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်် ်၎င်း်�့�  အ�ငွ်း်သ့်�  ထားည််ှာသွ်င်း်မေး�း�ါ�ည်ှာ ဤသ့်� ပြပြု�ုလ်��်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်် ်၎င်း်�့�  
သ်င််�်မေးလ်း၏ လ်�်ရ့ှှိ�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်းနှှင်် ်ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�းနှ့�င်�်ါ�ည်ှာ။သ်င််�်မေးလ်း၏ လ်�်ရ့ှှိ�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်းနှှင်် ်ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�းနှ့�င်�်ါ�ည်ှာ။

သ်င််�်မေးလ်း၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားထ့ား�းထားားပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ်�်�ာား�့� သ်င််�်မေးလ်း၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားထ့ား�းထားားပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ်�်�ာား�့� 
ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်�ံ��င်စ််ာ�င်း်ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်�ံ��င်စ််ာ�င်း်  (AIR)    
အ�ငွ်း်သ့်�  ထားည််ှာသွ်င်း်မေး�း�ါ�ည်ှာ ဤသ့်� ပြပြု�ုလ်��်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်် ်၎င်း်�့�  အ�ငွ်း်သ့်�  ထားည််ှာသွ်င်း်မေး�း�ါ�ည်ှာ ဤသ့်� ပြပြု�ုလ်��်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်် ်၎င်း်�့�  
သ်င််�်မေးလ်း၏ လ်�်ရ့ှှိ�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်းနှှင်် ်ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�းနှ့�င်�်ါ�ည်ှာ။သ်င််�်မေးလ်း၏ လ်�်ရ့ှှိ�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်းနှှင်် ်ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�းနှ့�င်�်ါ�ည်ှာ။
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�့ဘ�ာားသ်ည်ှာ �့�့�မေးလ်း အသ်�် �့ဘ�ာားသ်ည်ှာ �့�့�မေးလ်း အသ်�် 14 နှှစ််အ�ွယ််ပြု�ည််ှာသ်ည်ှာအထ့ား �ည်ှာသ်ည််ှာ နှှစ််အ�ွယ််ပြု�ည််ှာသ်ည်ှာအထ့ား �ည်ှာသ်ည််ှာ
အခိုာန့ာ၌်�ဆ့ုံ� �မေးလ်း၏ အခိုာန့ာ၌်�ဆ့ုံ� �မေးလ်း၏ AIR �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်း ထား��်ပြု�နာခ်ိုာ�်�့�တ ��့�   �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်း ထား��်ပြု�နာခ်ိုာ�်�့�တ ��့�  
မေး�ာင်း်ခံိုနှ့�င်ပ်ြီး�ီး အသ်�် မေး�ာင်း်ခံိုနှ့�င်ပ်ြီး�ီး အသ်�် 14 နှှစ််အထား�် မေး�ာာင်း်သ်းမေး�ာာင်း်သ်ား�ာား�ှာ   နှှစ််အထား�် မေး�ာာင်း်သ်းမေး�ာာင်း်သ်ား�ာား�ှာ  
�့�့�့� ၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား��ှ�်��်း ထား��်ပြု�နာခ်ိုာ�်�့�တ ��့� မေးအာ�်�ါအ�့�င်း် �့�့�့� ၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား��ှ�်��်း ထား��်ပြု�နာခ်ိုာ�်�့�တ ��့� မေးအာ�်�ါအ�့�င်း် 
မေး�ာင်း်ခံိုနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။မေး�ာင်း်ခံိုနှ့�င်�်ါသ်ည်ှာ။

• myGov my.gov.au/ အ�်�် အ�်�် Medicare အွနာလ့််�င်း်စ်ာ�င်း်�့�   အွနာလ့််�င်း်စ်ာ�င်း်�့�  
အသံ်�းပြု�ုပြုခိုင်း် အသံ်�းပြု�ုပြုခိုင်း် 

• Medicare Express Plus App အက္ပ္္အက္ပ္္ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps �့�  �့� 
အသံ်�းပြု�ုပြုခိုင်း်   အသံ်�းပြု�ုပြုခိုင်း်    

• AIR  အမေးထွားမေးထွားစံ်�စ်�်းမေး�းဖွဲ့�နား်လ့်�င်း်အမေးထွားမေးထွားစံ်�စ်�်းမေး�းဖွဲ့�နား်လ့်�င်း်  1800 653 809  �့�  �့�  
ဖွဲ့�နား်ဆုံ�်ပြုခိုင်း်�့� ပြပြုဖွဲ့စ််�ါသ်ည်ှာ။ဖွဲ့�နား်ဆုံ�်ပြုခိုင်း်�့� ပြပြုဖွဲ့စ််�ါသ်ည်ှာ။

�ွနှ်�ပ်ျံ့�မေးလုး၏ သတ်င််းအခိုာ�်အလု�်� ဘာဖြ��်သွား�လဲု။   
သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်�ံ�စံ်�ငွ် ်သ်င်မ်ေး�းသ်ည််ှာအခိုာ�်အလ်�်�ာားသ်ည်ှာ သ်မေးဘာ�းညီှာခိုာ�်�ံ�စံ်�ငွ် ်သ်င်မ်ေး�းသ်ည််ှာအခိုာ�်အလ်�်�ာားသ်ည်ှာ 
နာယ်းးမေးဆုံာ�်သ််မေး�းလ််စ််နှှင်် ်နှ့�င်င််မံေး�ာ်ဥ�မေးဒ�ငွ်�်ါ�င်မ်ေးသ်ာ �င်း်�ာ�်သ်ည််ှာ နာယ်းးမေးဆုံာ�်သ််မေး�းလ််စ််နှှင်် ်နှ့�င်င််မံေး�ာ်ဥ�မေးဒ�ငွ်�်ါ�င်မ်ေးသ်ာ �င်း်�ာ�်သ်ည််ှာ 
လ်ှ�့�ှ�်�နှုှင်် ်�့�ယ််မေး�းလွ်�်လ်�်ခွိုင််�်ာ�ွယ််မေး�း��ုာားမေးအာ�်�ငွ် ် လ်ှ�့�ှ�်�နှုှင်် ်�့�ယ််မေး�းလွ်�်လ်�်ခွိုင််�်ာ�ွယ််မေး�း��ုာားမေးအာ�်�ငွ် ် 
အ�ာ ံုး�င်သ််ည်ှာ အ�ာ ံုး�င်သ််ည်ှာ (�းး�ွ��ါရ့ှှိမေးသ်ာ �့�ယ််မေး�းလွ်�်လ်�်ခွိုင်် ်မေးကြ�ပြုင်ာစ်ာ��်း၌ �းး�ွ��ါရ့ှှိမေးသ်ာ �့�ယ််မေး�းလွ်�်လ်�်ခွိုင်် ်မေးကြ�ပြုင်ာစ်ာ��်း၌ 
ကြ�ည််ှာ�ါကြ�ည််ှာ�ါ)။ သ်�င်း်အခိုာ�်အလ်�်�ာား�့� နာယ်းးမေးဆုံာ�်မေး�းလ််စ်် �ာနား်�ာမေး�းဌာာနာ ။ သ်�င်း်အခိုာ�်အလ်�်�ာား�့� နာယ်းးမေးဆုံာ�်မေး�းလ််စ်် �ာနား်�ာမေး�းဌာာနာ 
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်း၌ ထားည််ှာသွ်င်း်လ့်�််�ည်ှာပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ထ့ား�မေးနာာ�်�ငွ် ် �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�း�ှ�်��်း၌ ထားည််ှာသွ်င်း်လ့်�််�ည်ှာပြုဖွဲ့စ််ပြီး�ီး ထ့ား�မေးနာာ�်�ငွ် ် 
သ်င််�်မေးလ်း၏ လ်�်ရ့ှှိ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်��်းနှှင်် ် သ်င််�်မေးလ်း၏ လ်�်ရ့ှှိ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်��်းနှှင်် ် 
ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�း�နာအ်��်ွ ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�း�နာအ်��်ွ Australian Immunisation Register (AIR) 
(ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်�ံ��င်စ််ာ�င်း်ကြသ်စ်မေးကြ�းလ်ာား �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ �ှ�်�ံ��င်စ််ာ�င်း်) ၌   ၌  
ထားည််ှာသွ်င်း်မေး�း�ည်ှာပြုဖွဲ့စ််သ်ည်ှာ၊ ထ့ား�သ့်� လ်��်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်် ်သ်င််�်မေးလ်း၏  ထားည််ှာသွ်င်း်မေး�း�ည်ှာပြုဖွဲ့စ််သ်ည်ှာ၊ ထ့ား�သ့်� လ်��်ပြုခိုင်း်အားပြုဖွဲ့င်် ်သ်င််�်မေးလ်း၏  
လ်�်ရ့ှှိ�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ�ှ�်��်းနှှင်် ်ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�းနှ့�င်�်ည်ှာပြုဖွဲ့စ််�ာ  လ်�်ရ့ှှိ�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ား�းပြုခိုင်း်ဆ့ုံ�င်�်ာ�ှ�်��်းနှှင်် ်ခိုာ�့်ဆုံ�်မေး�းနှ့�င်�်ည်ှာပြုဖွဲ့စ််�ာ  
MyGov �ငွ် ်ကြ�ည််ှာရှူရှုုနှ့�င်�်ည်ှာပြုဖွဲ့စ််�ါသ်ည်ှာ။    �ငွ် ်ကြ�ည််ှာရှူရှုုနှ့�င်�်ည်ှာပြုဖွဲ့စ််�ါသ်ည်ှာ။   

မေး�ာာင််း၌ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိ�းမေးပျံ့းဖြခိုင််းနှှင််် ပျံ့တ််သ�်သည််ှာ သတ်င််း
အခိုာ�်အလု�်�့� ပ့ျံ့��့���နာ ်�ည်ှာသည််ှာမေးနာ�ာတ်င်ွ် ရှှိာ��ည်ှာနာည်ှား။
သ်�င်း်အခိုာ�်အလ်�် �့��့��နှ့�င်သ််ည််ှာ နာည်ှားလ်�်း�ာား�ှာသ်�င်း်အခိုာ�်အလ်�် �့��့��နှ့�င်သ််ည််ှာ နာည်ှားလ်�်း�ာား�ှာ

• နာယ်းးမေးဆုံာ�်သ််မေး�းလ််စ်် �ာနား်�ာမေး�းဌာာနာ၏ ��်ဘ်ဆ့ုံ��်�် နာယ်းးမေးဆုံာ�်သ််မေး�းလ််စ်် �ာနား်�ာမေး�းဌာာနာ၏ ��်ဘ်ဆ့ုံ��်�် 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ ကြ�ည််ှာရှူရှုုပြုခိုင်း်၌ ကြ�ည််ှာရှူရှုုပြုခိုင်း်

• သ်င်၏် မေးဒသ်ခံို ပြု�ည်ှာသ့်�ာနား်�ာမေး�းဌာာနာ စ့်�်�့� ဖွဲ့�နား် သ်င်၏် မေးဒသ်ခံို ပြု�ည်ှာသ့်�ာနား်�ာမေး�းဌာာနာ စ့်�်�့� ဖွဲ့�နား် 1300 066 055 ၌  ၌ 
ဆုံ�်သွ်ယ််ပြုခိုင်း် ဆုံ�်သွ်ယ််ပြုခိုင်း် 

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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ဆံုံ�ဆ့ုံ�နာာ၊ မေး�းခ့ို�င််မေး�ာဂါါနှှင််် ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင််းဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ
(dTpa)  �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ိုး�းခံို�နာအ်တွွ�် သမေး�ာတူွညှာခီိုာ�်

ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ (dTpa) 
�ာ�ွယ််မေးဆုံး၏ အ�ာ�့းမေး�ားဇူးးး�ာားနှှင်် ်ဖြ�စ််နှ့�င်�ွ်ယ်် မေး�းထွွ�်ဆ့ုံ�း�ာ�့း�ာား
အမေးကြ�ာင်း် မေး�ာ်ဖြ�ထွားသည််ှာ သတင်း်အခိုာ�်အလ�်�့� �ွနှ်��်အမေးနာဖြ�င်် ် 
�တ်ရုှုနာားလည်ှာပြီး�းး ဖြ�စ််သည်ှာ။

အထွ�်တငွ် ်နာာ�ည်ှာညှွှနား်ထွားသည််ှာ �ွနှ်��်၏�မေးလးအမေးနာဖြ�င်် ် 
တစ််ကြိ�့�်ထ့ွ�း��ည််ှာ ဆံုံ�ဆ့ုံ� နာာ၊ မေး�းခ့ို�င်မ်ေး�ာဂါါနှှင်် ်ကြ��်ညှာာာမေးခိုာာင်း်ဆ့ုံ�းမေး�ာဂါါ 
(dTpa) �ာ�ွယ််မေးဆုံး�့� ခံိုယ်း�နာ ်�ွနှ်��်သမေး�ာတးညှား�ါသည်ှာ။  

220728-2-3

Burmese

1. မေး�ာာင််းသား၏ အမေးသးစ့ိတ်ွ အခိုာ�်အလ�်�ာား

2. မေး�သနှှင်််ပတ်ွသ�်မေးသာဇာာတ့ွ အမေးနာအထိုးား

3. သင််၏ အမေးသးစ့ိတ်ွ အခိုာ�်အလ�်�ာား - �့� သ့��ဟု�တ်ွ တွ�ားဝင််အ�ပ်ထ့ိုးနား်သူ

�ာ�့းရ့ှု� းအ�ည်ှာ

�င်�ွ်နား်တ�်အ�ည်ှာ

မေး�ွးမေးနာသ်�က �ာဇ်ူး

သ့ရ့ှှိသ�ှအားလံ�းမေး�် အမေးဖြခိုခံို၍ �ွနှ်��်အမေးလးအနာ�် မေးဖြ�ာသည်ှာ�ှာ 
�ွနှ်��်၏�မေးလးသည်ှာ
1. �ည်ှာသည််ှာ�ာ�ွယ််မေးဆုံး�ဆ့ုံ� မေးသာ�်သံ�းပြီး�းးမေးနာာ�်  

ခိုနှာာ�့�ယ််တငွ်း်တ�နာ ်ပ်ြဖြ�နာ�် ုလွနာ�ဲ်ဖြခိုင်း် �ဖြ�စ််�းး�ါ။
2. �းးတွဲထွည််ှာထွားသည််ှာ �့��ာားအတ�်ွ သတင်း်အခိုာ�်အလ�်�ာား

 စ်ာမေးစ်ာင်တ်ငွ် ်မေး�ာ်ဖြ�ထွားမေးသာ �ည်ှာသည််ှာ�ာ�ွယ််မေးဆုံး  အစ့်တ်အ�့�င်း်
�ာားနှှင််�ှ် ခိုနှာာ�့�ယ််တငွ်း် တ�နာ ်ပ်ြဖြ�နာ�် ုလွနာ�ဲ်လွယ််ဖြခိုင်း်�ာ�့း �ရ့ှှိ�ါ။ 

3. �့�ယ််ဝနာ�်ရ့ှှိ�ါ။
�့�/အ��်ထ့ွနား်သး အ�ည်ှာ (ဥ��ာ. JOHN SMITH)

အ့�်လ့�်စ်ာ (ဥ��ာ. 5 SMITH LANE)

��်�ွ�်

�့��့�င်း် နာ�ံါတ်

�့�/အ��်ထ့ွနား်သး၏ လ�်�ှတ် ��်စဲွ်

ဆုံ�်သွယ််�နာ ်အမေး�ာင်း်ဆံုံ�း အဖြခိုားနာ�ံါတ်််  
(မေး�သနာ�ံါတ်�့� ထွည််ှာသွင်း်�ါ၊ ဥ��ာ၊ 02)

စ်ာ�့� သမေး�ေတ

မေး�ာာင်း်၏အ�ည်ှာ

�ယ််�း�ဲ (Medicare) အ�ှတ်

�ဟု�တ်�ါ
မေးရှှိး�မေးဝသဏီး�မေးနာမေးသာ 
တ့�င်း်�င်း်သား   
(Aboriginal) ဖြ�စ််သည်ှာ

မေးတာ��်စ်် မေး�လ�်ကြ�ား�ွနား်သား
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ််သညှာ်

မေးရှှိး�မေးဝသဏီး�မေးနာမေးသာ တ့�င်း်�င်း်သား
 နှှင်် ်မေးတာ��်စ်် မေး�လ�်ကြ�ား�ွနား်သား
 နှှစ််ခို�လံ�း ဖြ�စ််သည်ှာ

�ယ််�း�ဲ (Medicare) �တ်
မေး�်ရ့ှှိ  သင််�်မေးလး၏ အ�ည်ှာ  
မေး�းနာား�ှ နာ�ံါတ်

လ့င််
�ာား �

မိိဘ/အုပ်ု်ထိိန်း�်သူူ ဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အနာ�် သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာပာမေး�ာင်် ဘောဘာပ်င််ကုိ် သူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�း�ဖြ�င််် ဘောရ�ပ်ါ။

တ့�ာစွ်ာ �သတ်�ှတ်ထွား�ါ/
လ့င်စ့််တ် နှှစ််�ာ�့းလံ�းရ့ှှိသည်ှာ/
သတ်�ှတ်ခိုာ�် �ရ့ှှိ�ါ

အတနား်

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။



02

dTpa က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ� 
�့�/အ�ပ်ထ့ိုးနား်သူ �းု�ိ� န်းာ၊ ဘောမိ�ခုိိုင််ဘောရာဂါါနှှင်််  
ကြက်က််ည့်ာာဘောခိုာာင််��ုိ�ဘောရာဂါါ (dTpa)  က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ� 

dTpa က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ� 

မေး�ာာင််းသားအ�ညှာ ်(ဥ��ာ. JANE SMITH) မေး�ာာင််းသားအ�ညှာ ်(ဥ��ာ. JANE SMITH)

လ�်မေး�ာင််း
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ွ�းခိုာန့ာ ်(၄ နာာ�း)

သးနာာဖြ��၏ လ�်�ှတ် ��်စဲွ်

:

/

�ာ�ွယ််မေးဆုံးအသ�တ်နာ�ံါတ်�ယ််

ညှာာ

�့�/အ��်ထ့ွနား်သး ဖြ�ည််ှာစွ်�်�နာ။် �့�/အ��်ထ့ွနား်သး ဖြ�ည််ှာစွ်�်�နာ။် 

ရုံးးု �သူးု�အုတ်ှက်ာသူာ

02/

သူနာာပြာပု၏ �ှတ်ွစိ� 

လ�်မေး�ာင််း
�ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ွ�းခိုာန့ာ ်(၄ နာာ�း)

သးနာာဖြ��၏ လ�်�ှတ် ��်စဲွ်

:
�ာ�ွယ််မေးဆုံးအသ�တ်နာ�ံါတ်�ယ််

ညှာာ

က်ာကွ်ယ််ဘော��မိထုိိ�ဖြခိုင််�၏ အုဘောကြက်ာင််�ရင််�
လာမေး�ာ�်�နာ�်ာ�်�ွ�်ဖြခိုင်း်
ဖြင်င်း်ဆ့ုံ�ဖြခိုင်း်
မေးနာ�မေး�ာင်း်ဖြခိုင်း်
လ�်�ှတ်��ါရ့ှှိဖြခိုင်း် 
သမေး�ာတးညှားခိုာ�် ရှု� �်သ့�်းဖြခိုင်း်
အဖြခိုား

ရုံးးု �သူးု�အုတ်ှက်ာသူာ

သင််�်မေးလးတွွင်် သင််စ့ိ�း�့�်�မေးသာ ခိုနှာာ�့�ယ််တွွင််းတွ�နာ ်ပ်ြပြာပနာ�ု် ပြာ�စ်ိမေးပ်ပါ� မေး�သခံိုဆုံ�ာဝနာ�့်� အမေးကြ�ာင််းကြ�ားပါ။

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲိုဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤ�ှတ်တ�်း�့� သ့�်းဆုံည်ှားထွား�ါ၊ မေးနာာင်တ်စ််ခိုာန့ာတ်ငွ် ်လ့�အ�်လာ

နှ့�င်သ်ည်ှာ။

•  သင််�်မေးလး၏ �ာ�ွယ််မေးဆုံး�ာားဆ့ုံ�င်�်ာ အခိုာ�်အလ�်
�ာား�့� Australian Immunisation Register (AIR) သ့�  
အလ့�အမေးလာာ�် တင်�့်� �ါ�ည်ှာ။ �ာ�ွယ််မေးဆုံးထ့ွ�းမေး�းသည််ှာ ��်စဲွ်
အမေးကြ�ာင်း်�့� သင််အ်မေးထွွမေးထွွ��ဆုံ�ာဝနာအ်ား အမေးကြ�ာင်း်ကြ�ား�နာ်
�ှာ သင််ဆ်ုံနှဒသ�်သ�်ဖြ�စ််�ါသည်ှာ။

•  နာာ�ာင်�်မုေးလာာ�်ါးမေးစ်�နာ ်မေးဆုံးထ့ွ�းထွားသည််ှာမေးနာ�ာ မေး�်တငွ် ်စ့်�စွ်တ်
မေးအးဖြ�မေးသာ အဝတ်�့�တင်�်ါ။

•  နာာ�ာင်�်သု�်သာမေးစ်�နာ ်�ါ�ာစ်းတမေး�ာ (Paracetamol) မေးသာ�်�ါ။

•  အ�ည်ှာ�ာား�ာားမေးသာ�်သံ�း�ါ။

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။



ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း

ရေ�ရေ�ာ��် ဆုို�သည််မှာာ� အဘယ််နည််�။
ရေ�ရေ�ာ��်သည်် အလွွန်�်းးစ�်လွွယ််သည််် ရေ��ဂါါဖြ�စ်ပြီး�းး ဗ�ယ််စဲလွ�ဇုို�စတာ�ရေ�ရေ�ာ��်သည်် အလွွန်�်းးစ�်လွွယ််သည််် ရေ��ဂါါဖြ�စ်ပြီး�းး ဗ�ယ််စဲလွ�ဇုို�စတာ�  
(varicella-zoster) ဗု�င်းး်��်စ် ရေ���င်း် ်ဖြ�စ်�သည််။ ဤရေ��ဂါါသည်် ဗု�င်းး်��်စ် ရေ���င်း် ်ဖြ�စ်�သည််။ ဤရေ��ဂါါသည်် 
�ာန်း်မာ�ရေသ� �ရေလွးမာာ�းတာငွ်း ်မာာ�းရေသ�အ�းဖြ�င်း် ်တုာ�ရေတာ�င်းး်၍  �ာန်း်မာ�ရေသ� �ရေလွးမာာ�းတာငွ်း ်မာာ�းရေသ�အ�းဖြ�င်း် ်တုာ�ရေတာ�င်းး်၍  
အသင်း်အ်တာင်း်သ်� ဖြ�င်းး်ထန်တ်ာတ်ာပြီး�းး အ�ာ�းအန်ည််းင်းယ််တာ�်ဖြ�င်းး်၊  အသင်း်အ်တာင်း်သ်� ဖြ�င်းး်ထန်တ်ာတ်ာပြီး�းး အ�ာ�းအန်ည််းင်းယ််တာ�်ဖြ�င်းး်၊  
နှာာ�ရေစးဖြ�င်းး်၊ မာအးမာသ�ဖြ�စ်ဖြ�င်းး်နှာာင်း် ်အရေ� ဖြ��းအ��အ�ုမ််ာ တုာ� မာာတာ�င်း် ် နှာာ�ရေစးဖြ�င်းး်၊ မာအးမာသ�ဖြ�စ်ဖြ�င်းး်နှာာင်း် ်အရေ� ဖြ��းအ��အ�ုမ််ာ တုာ� မာာတာ�င်း် ် 
ရေ���ည််��မာာ�းဖြ�စ်ဖြ�င်းး် စသည်််လွ�ခဏာ�မာာ�း ဖြ�ရေလ်ွရှိာ ုသည််။ သု� ရေသ�်  ရေ���ည််��မာာ�းဖြ�စ်ဖြ�င်းး် စသည်််လွ�ခဏာ�မာာ�း ဖြ�ရေလ်ွရှိာ ုသည််။ သု� ရေသ�်  
ဤရေ��ဂါါသည်် လွးကြီး�းးမာာ�းတာငွ်း ်�ု�၍ ဖြ�င်းး်ထန်တ်ာတ်ာပြီး�းး ရေ��ဂါါ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ား�ု� ဤရေ��ဂါါသည်် လွးကြီး�းးမာာ�းတာငွ်း ်�ု�၍ ဖြ�င်းး်ထန်တ်ာတ်ာပြီး�းး ရေ��ဂါါ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ား�ု� 
�ာ�ုးနှာာမ်ုာထ�း�ံရေန်�သးမာာ�းအတာ�်ွမား အလွွန်ဖ်ြ�င်းး်ထန်န်ှာု�င်း�်� ရေသရေစရေလွ��်သည််် �ာ�ုးနှာာမ်ုာထ�း�ံရေန်�သးမာာ�းအတာ�်ွမား အလွွန်ဖ်ြ�င်းး်ထန်န်ှာု�င်း�်� ရေသရေစရေလွ��်သည််် 
န်�မာ�ာန်း်မာမုာာ�ုး�ု� ��ံ�ရေတ့ာ�နှာု�င်းသ်ည််။ ဖြ�စ်�ွ�းမာရုေ�ါင်းး်န်�မာ�ာန်း်မာမုာာ�ုး�ု� ��ံ�ရေတ့ာ�နှာု�င်းသ်ည််။ ဖြ�စ်�ွ�းမာရုေ�ါင်းး် 4000 အန်�်  အန်�်  
တာစ်��တာငွ်း ်ကြွ��်သ�းလွ�်ုရှိာ�းနှာု�င်းမ်ာ ုရု�တ်ာတာ��်ရေသသွ�းဖြ�င်းး်တာစ်��တာငွ်း ်ကြွ��်သ�းလွ�်ုရှိာ�းနှာု�င်းမ်ာ ုရု�တ်ာတာ��်ရေသသွ�းဖြ�င်းး် (acute 
cerebellar ataxia - ဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ� ဦးးရေနှာာ��်�ု�င်း�်� ဟန်�်ာ�်မာည်းမာုဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ� ဦးးရေနှာာ��်�ု�င်း�်� ဟန်�်ာ�်မာည်းမာ)ု) �ု�  �ု� 
��ံ�ရေတ့ာ�လုွမ််ာမာည််ဖြ�စ်ပြီး�းး လွးန်���ံ�ရေတ့ာ�လုွမ််ာမာည််ဖြ�စ်ပြီး�းး လွးန်� 100,000 တာငွ်း ်တာစ်ဦးး၌ ဦးးရေနှာာ��်ရေ��င်း�်မ်ားတာငွ်း ်တာစ်ဦးး၌ ဦးးရေနှာာ��်ရေ��င်း�်မ်ား
ဖြ�င်းး်ဖြ�င်းး် (encephalitis) ဖြ�စ်လုွမ််ာမာည််။ �ု�ယ််ဝန်ရ်ေ��င်းစ်ဉ််တာငွ်း ်ရေ��ဂါါဖြ�စ်�ါ� ဖြ�စ်လုွမ််ာမာည််။ �ု�ယ််ဝန်ရ်ေ��င်းစ်ဉ််တာငွ်း ်ရေ��ဂါါဖြ�စ်�ါ� 
�ရေလွး၌ အရေ� ဖြ��းတာငွ်း ်အမာ��ွတ်ာဖြ�စ်ဖြ�င်းး်နှာာင်း် ်ရေဖြ�လွ�်အဂါါ ါ �ွတ်ာယွ်င်းး်မာမုာာ�း�ရေလွး၌ အရေ� ဖြ��းတာငွ်း ်အမာ��ွတ်ာဖြ�စ်ဖြ�င်းး်နှာာင်း် ်ရေဖြ�လွ�်အဂါါ ါ �ွတ်ာယွ်င်းး်မာမုာာ�း
အ�ါအဝင်းဖ်ြ�စ်ရေသ� ရေမွား���ါ �ံ�မာာန်မ်ာဟ�တ်ာဖြ�င်းး်မာာ�း ဖြ�စ်ရေ�် နှာု�င်းသ်ည််။အ�ါအဝင်းဖ်ြ�စ်ရေသ� ရေမွား���ါ �ံ�မာာန်မ်ာဟ�တ်ာဖြ�င်းး်မာာ�း ဖြ�စ်ရေ�် နှာု�င်းသ်ည််။  

ရေ�ရေ�ာ��်ရေ��ဂါါ� မှာည််သု� ပျံ့ာ ��နှံံ့ာ���သနည််�။
ရေ��ဂါါဖြ�စ်သည််် အရေစ��ု�င်းး်တာငွ်း ်ရေ�ာ�င်းး်�ု�းဖြ�င်းး်မာာတာ�င်း် ်ဗု�င်းး်��်စ်�ု�း ရေ��ဂါါဖြ�စ်သည််် အရေစ��ု�င်းး်တာငွ်း ်ရေ�ာ�င်းး်�ု�းဖြ�င်းး်မာာတာ�င်း် ်ဗု�င်းး်��်စ်�ု�း 
�ာ ံ�နှာာ�ံသည််။ ရေ��ဂါါဖြ�စ်သည််် ရေနှာာ�င်းး်�ု�င်းး်��လွတာငွ်း ်ဗု�င်းး်��်စ်�ု�းသည််  �ာ ံ�နှာာ�ံသည််။ ရေ��ဂါါဖြ�စ်သည််် ရေနှာာ�င်းး်�ု�င်းး်��လွတာငွ်း ်ဗု�င်းး်��်စ်�ု�းသည််  
အ�ည််��ည််��ရှိာ ု အ�ည််မာာ�း�ု� တုာ��်ရုု��်ထုရေတ့ာ��မာာ �ာ ံ�နှာာ�ံသည််။  အ�ည််��ည််��ရှိာ ု အ�ည််မာာ�း�ု� တုာ��်ရုု��်ထုရေတ့ာ��မာာ �ာ ံ�နှာာ�ံသည််။  
ယ်�င်းဘ်ယ််တာ�န်း်�မာာ ရေ�ရေ�ာ��်ရေ��ဂါါ မာဖြ�စ်�းးသးမာာ�းနှာာင်း် ်���ွယ််ရေ�း  ယ်�င်းဘ်ယ််တာ�န်း်�မာာ ရေ�ရေ�ာ��်ရေ��ဂါါ မာဖြ�စ်�းးသးမာာ�းနှာာင်း် ်���ွယ််ရေ�း  
မာထု�း�ရေသးသးမာာ�းအတာ�်ွ ဤရေ��ဂါါသည်် အလွွန်�်းးစ�်လွွယ််သည်််  မာထု�း�ရေသးသးမာာ�းအတာ�်ွ ဤရေ��ဂါါသည်် အလွွန်�်းးစ�်လွွယ််သည်််  
ရေ��ဂါါဖြ�စ်သည််။ အ��အ�ုမ််ာမာာ�း မာထွ�်�င်း ်တာစ်��် သု� မာဟ�တ်ာ နှာာစ်��်  ရေ��ဂါါဖြ�စ်သည််။ အ��အ�ုမ််ာမာာ�း မာထွ�်�င်း ်တာစ်��် သု� မာဟ�တ်ာ နှာာစ်��်  
((နှာာ�ရေစးသည််် အ�င်း်အ်တာငွ်းး်နှာာ�ရေစးသည််် အ�င်း်အ်တာငွ်းး်)) � စတာင်း၍် ထွ�်ပြီး�းး  � စတာင်း၍် ထွ�်ပြီး�းး ((အ�ည််��ည််��မာာ�းတာငွ်း ် အ�ည််��ည််��မာာ�းတာငွ်း ် 
အန်�ရေ�းမာာ�း ဖြ�စ်ရေ�်အပြီး�းးအန်�ရေ�းမာာ�း ဖြ�စ်ရေ�်အပြီး�းး)) င်းါး��်���အထု ရေ��ဂါါ�ာ ံ��ွ�း   င်းါး��်���အထု ရေ��ဂါါ�ာ ံ��ွ�း  
�းးစ�်ရေစနှာု�င်းသ်ည််။ �းးစ�်ရေစနှာု�င်းသ်ည််။ 

���ွယ််ရေဆို�မှာာ��သည်် မှာည််သု� အလု�ပ်ျံ့လု�ပ်ျံ့သနည််�။
���ွယ််ရေ�းမာာ�းသည်် အ�ာ�ုရေသ� ရေ��ဂါါ�းးစ�်မာမုာာ�းအ�း တုာ��်�ာ�်�န် ် ���ွယ််ရေ�းမာာ�းသည်် အ�ာ�ုရေသ� ရေ��ဂါါ�းးစ�်မာမုာာ�းအ�း တုာ��်�ာ�်�န် ် 
�နှာာ��ု�ယ််၏ ရေ��ဂါါ���ံ���ွယ််မာစုန်စ်�ု� အစ�ာ�ုးရေ�းလုွ��်သည််။ �နှာာ��ု�ယ််၏ ရေ��ဂါါ���ံ���ွယ််မာစုန်စ်�ု� အစ�ာ�ုးရေ�းလုွ��်သည််။ 
���ွယ််ရေ�းထု�းထ�းသးသည်် ထု�ရေ��ဂါါ�းးစ�်မာမုာာ�းရှိာ ုလွ�လွှင်း ်သးတုာ� ၏ ���ွယ််ရေ�းထု�းထ�းသးသည်် ထု�ရေ��ဂါါ�းးစ�်မာမုာာ�းရှိာ ုလွ�လွှင်း ်သးတုာ� ၏ 
ရေ��ဂါါ���ံ���ွယ််မာစုန်စ်� �ု�မုာ�ထုရေ���်စွ� တံာ� ပြဖြ�န်န်ှာု�င်းပ်ြီး�းး ရေ��ဂါါကြီး�းးထွ�းလွ�ရေ��ဂါါ���ံ���ွယ််မာစုန်စ်� �ု�မုာ�ထုရေ���်စွ� တံာ� ပြဖြ�န်န်ှာု�င်းပ်ြီး�းး ရေ��ဂါါကြီး�းးထွ�းလွ�
ဖြ�င်းး်�ု� တာ�း�းးသည််၊ သု� မာဟ�တ်ာ ရေ��ဂါါ၏ဖြ�င်းး်ထန်မ်ာ�ုု� လွွန်စွ်��င်း ် ဖြ�င်းး်�ု� တာ�း�းးသည််၊ သု� မာဟ�တ်ာ ရေ��ဂါါ၏ဖြ�င်းး်ထန်မ်ာ�ုု� လွွန်စွ်��င်း ် 
ရေလွာ��်ာရေစသည််။ ရေလွာ��်ာရေစသည််။ 

ဤ���ွယ််ရေဆို�သည်် မှာည််မှာှထုိရေ���်မုှာ ရှိာုသနည််�။
ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း၏ ရေ�း�တ်ာ�မာ�ဏာ တာစ်��သည်် ရေ�ရေ�ာ��်�ု� ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း၏ ရေ�း�တ်ာ�မာ�ဏာ တာစ်��သည်် ရေ�ရေ�ာ��်�ု� 
တာ�း�းး��၌တာ�း�းး��၌ 80 မာာမာာ 85% အထု ထုရေ���်မာရုှိာ ုပြီး�းး �ု�း�ွ�းဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ�  အထု ထုရေ���်မာရုှိာ ုပြီး�းး �ု�း�ွ�းဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ�  
ရေ��ဂါါမာာ�းမာာ ���ွယ််ရေ�း��၌လွည််း အလွွန်ထု်ရေ���်မာရုှိာ ုသည််။     ရေ��ဂါါမာာ�းမာာ ���ွယ််ရေ�း��၌လွည််း အလွွန်ထု်ရေ���်မာရုှိာ ုသည််။     

မှာည််သူတုို့�အ�� ���ွယ််ရေဆို�ထုိ��ရေပျံ့�သင့်််သနည််�။
အသ�်အသ�် 14 နှာာစ် အ�ွယ််အထုရှိာု��ရေသ� �ည်�သင်း�်��းရေန်သးမာာ�း ယ်�င်း�် နှာာစ် အ�ွယ််အထုရှိာု��ရေသ� �ည်�သင်း�်��းရေန်သးမာာ�း ယ်�င်း�် 
((အမာာ�းအ�းဖြ�င်း််အမာာ�းအ�းဖြ�င်း် ်18 လွအ�ွယ််တာငွ်း်လွအ�ွယ််တာငွ်း)်)  ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းဆေး�းခ့ဲ့�ပြီး�းးမဖြ�စ််လျှှင််၊ ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းဆေး�းခ့ဲ့�ပြီး�းးမဖြ�စ််လျှှင််၊ 
သို့း�မဟု�တ်် ဆေး�ဆေးကာာာက်ာဆေး�ာဂါါ မဖြ�စ််ခ့ဲ့�ဘူးးးလျှှင််သို့း�မဟု�တ်် ဆေး�ဆေးကာာာက်ာဆေး�ာဂါါ မဖြ�စ််ခ့ဲ့�ဘူးးးလျှှင်် ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း  ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း 
ရေ�း�တ်ာ�မာ�ဏာ တာစ်���ု� ထု�းရေ�း�န်လု်ွ�အ�်သည််။ အသ�်ရေ�း�တ်ာ�မာ�ဏာ တာစ်���ု� ထု�းရေ�း�န်လု်ွ�အ�်သည််။ အသ�် 14 နှာာစ် အ�ွယ််နှာာင်း် ်နှာာစ် အ�ွယ််နှာာင်း် ်
၎င်းး်အထ�်ရှိာုရေသ� ရေ�ာ�င်းး်သးရေ�ာ�င်းး်သ�းမာာ�းသည်် သးတုာ� ၏ ���ဝန်ထံ်၌ ၎င်းး်အထ�်ရှိာုရေသ� ရေ�ာ�င်းး်သးရေ�ာ�င်းး်သ�းမာာ�းသည်် သးတုာ� ၏ ���ဝန်ထံ်၌ 
အန်ည််း�ံ�းအန်ည််း�ံ�း 1 လွ မာာလွ မာာ 2 လွ ဖြ��းပြီး�းး ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း ရေ�း�တ်ာ�မာ�ဏာ လွ ဖြ��းပြီး�းး ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း ရေ�း�တ်ာ�မာ�ဏာ 
နှာာစ်���ု� ထု�း�န်လု်ွ�အ�်သည််။နှာာစ်���ု� ထု�း�န်လု်ွ�အ�်သည််။

မှာည််သူတုို့�အ�� ���ွယ််ရေဆို� မှာထုိ��ရေပျံ့�သင့်််သနည််�။ 
ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း�ု� မာထု�းရေ�းသင်း်သ်းမာာ�းမာာ�ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း�ု� မာထု�းရေ�းသင်း်သ်းမာာ�းမာာ�

•  ယ်�င်း ်ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�းထု�းပြီး�းးရေန်��်�ု�င်းး်တာငွ်း်ယ်�င်း ်ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�းထု�းပြီး�းးရေန်��်�ု�င်းး်တာငွ်း ်anaphylaxis 
((�နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ�  ဖြ�န်မ်ာလွုွန်�ဲ်ဖြ�င်းး်�နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ�  ဖြ�န်မ်ာလွုွန်�ဲ်ဖြ�င်းး်)) ဖြ�စ်�်ဲဘးး��သးမာာ�း ဖြ�စ်�်ဲဘးး��သးမာာ�း

• ���ွယ််ရေ�းတာငွ်း�်ါဝင်းရ်ေသ� မာည််သည်််အစုတ်ာအ�ု��င််းး်မာ�ု�ရေ���င်း်မ်ာ�ု� ���ွယ််ရေ�းတာငွ်း�်ါဝင်းရ်ေသ� မာည််သည်််အစုတ်ာအ�ု��င််းး်မာ�ု�ရေ���င်း်မ်ာ�ု� 
anaphylaxis ((�နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ�  ဖြ�န်မ်ာလွုွန်�ဲ်ဖြ�င်းး်�နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ�  ဖြ�န်မ်ာလွုွန်�ဲ်ဖြ�င်းး်)) ဖြ�စ်�်ဲဘးး��သးမာာ�း  ဖြ�စ်�်ဲဘးး��သးမာာ�း 
((တာစ်��်စ�မာာ�်နှာာ�၌ စ��င်းး်ရေ��်ဖြ�ထ�းသည််တာစ်��်စ�မာာ�်နှာာ�၌ စ��င်းး်ရေ��်ဖြ�ထ�းသည််))

န်ယ်းးရေ���်သ်ရေဝးလ်ွစ် �ာန်း်မာ�ရေ�း အ�ဲ့အစည််းသည်် န်ယ်းးရေ���်သ်ရေဝးလ်ွစ် �ာန်း်မာ�ရေ�း အ�ဲ့အစည််းသည်် 
နှာု�င်းင််းရံေတာ�် �ာန်း်မာ�ရေ�းနှာာင်း် ်ရေ�းဘ�်�ု�င်း�်� သ�ရေတာသန်နှာု�င်းင််းရံေတာ�် �ာန်း်မာ�ရေ�းနှာာင်း် ်ရေ�းဘ�်�ု�င်း�်� သ�ရေတာသန်
ရေ��င်းစ်းမာာ အ�ွယ််ရေ���်��သးမာာ�းအတာ�်ွ အ��ံဖြ��ထ�းရေသ� ရေ��င်းစ်းမာာ အ�ွယ််ရေ���်��သးမာာ�းအတာ�်ွ အ��ံဖြ��ထ�းရေသ� 
���ွယ််ရေ�းမာာ�း�ု� ရေ�ာ�င်းး် ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်အစးအစဉ််���ွယ််ရေ�းမာာ�း�ု� ရေ�ာ�င်းး် ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်အစးအစဉ််
အ� ရေ�းထု�းရေ�း�ါသည််။ မုာဘ သု� မာဟ�တ်ာ အ��်ထုန်း်သး၏ အ� ရေ�းထု�းရေ�း�ါသည််။ မုာဘ သု� မာဟ�တ်ာ အ��်ထုန်း်သး၏ 
လွ�်မာာတ်ာရေ�းထု�းထ�းရေသ� သရေဘ�တားည်း�ာ�်�ု� တာင်းဖ်ြ��မာည််။လွ�်မာာတ်ာရေ�းထု�းထ�းရေသ� သရေဘ�တားည်း�ာ�်�ု� တာင်းဖ်ြ��မာည််။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
• ဤအ�ာ�်အလွ�်စ�ရေစ�င်း�ု်� ရေသ�ာ�စွ��တ်ာရုု�ါ။ ဤအ�ာ�်အလွ�်စ�ရေစ�င်း�ု်� ရေသ�ာ�စွ��တ်ာရုု�ါ။   
• အ�ယ််၍ သင်း်�်ရေလွးအ�း ရေ�ရေ�ာ��်ရေ��ဂါါမာာ ���ွယ််ရေ�း�န််အ�ယ််၍ သင်း်�်ရေလွးအ�း ရေ�ရေ�ာ��်ရေ��ဂါါမာာ ���ွယ််ရေ�း�န််

အတာ�်ွ ���ွယ််ရေ�းထု�းရေ�းရေစလုွ��ါ� ���ွယ််ရေ�းထု�း�န် ်အတာ�်ွ ���ွယ််ရေ�းထု�းရေ�းရေစလုွ��ါ� ���ွယ််ရေ�းထု�း�န် ်
သရေဘ�တားည်း�ာ�် �ံ�စံ�ု� ဖြ�ည်််စွ�်ပြီး�းး၊ လွ�်မာာတ်ာရေ�းထု�းထ�းရေသ� သရေဘ�တားည်း�ာ�် �ံ�စံ�ု� ဖြ�ည်််စွ�်ပြီး�းး၊ လွ�်မာာတ်ာရေ�းထု�းထ�းရေသ� 
၎င်းး်�ံ�စံ�ု� ရေ�ာ�င်းး်သု� ပြဖြ�န်�ု်� �န် ်သင်း်�်ရေလွးအ�း ရေ�းလုွ��်�ါ။     ၎င်းး်�ံ�စံ�ု� ရေ�ာ�င်းး်သု� ပြဖြ�န်�ု်� �န် ်သင်း်�်ရေလွးအ�း ရေ�းလုွ��်�ါ။     

• အ�ယ််၍ သင်း်�်ရေလွးအ�း ရေ�ရေ�ာ��်���ွယ််ရေ�း�ု�   အ�ယ််၍ သင်း်�်ရေလွးအ�း ရေ�ရေ�ာ��်���ွယ််ရေ�း�ု�  
မထိုးး�းဆေး�းဆေးစ်မထိုးး�းဆေး�းဆေးစ်လုွ��ါ� သရေဘ�တားည်း�ာ�် �ံ�စံ�ု� လုွ��ါ� သရေဘ�တားည်း�ာ�် �ံ�စံ�ု� မဖြ�ည့်�စွ််က်ာမဖြ�ည့်�စွ််က်ာ�ါနှာာင်း်၊်  �ါနှာာင်း်၊်  
ဖြ�န်လ်ွည််း ဖြ�န်လ်ွည််း မ�း��ါနှှင်�်မ�း��ါနှှင်�်။။

NSW Health  Burmese မးဘူးမာားအတွ်က်ာ အခဲ့ာက်ာအလျှက်ာမာား စ်ာဆေးစ်ာင်် 

Varicella (chickenpox) vaccine



• �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုရေန်��သးမာာ�း  �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုရေန်��သးမာာ�း ((���ွယ််ရေ�းထု�းပြီး�းး ���ွယ််ရေ�းထု�းပြီး�းး 28 ��်���သည််အထု ��်���သည််အထု 
�ု�ယ််ဝန်ရ်ေ��င်းဖ်ြ�င်းး်�ု� ရေရှိာ�င်း�်� ဉ််သင်း်သ်ည််�ု�ယ််ဝန်ရ်ေ��င်းဖ်ြ�င်းး်�ု� ရေရှိာ�င်း�်� ဉ််သင်း်သ်ည််))  

• လွွန်�်ဲ်သည််် လွွန်�်ဲ်သည််် 12 လွ အတာငွ်းး် ရေသွးသွင်းး်�်ဲ��သးမာာ�း လွ အတာငွ်းး် ရေသွးသွင်းး်�်ဲ��သးမာာ�း // အင်းမ်ာာ�နှာု�ဂါလုွ�ဘာ�လွင်း် အင်းမ်ာာ�နှာု�ဂါလုွ�ဘာ�လွင်း ်
(immunoglobulin) ထု�း�်ဲ��သးမာာ�း ထု�း�်ဲ��သးမာာ�း 

• လွွန်�်ဲ်ရေသ� လွွန်�်ဲ်ရေသ� 4 �တ်ာ အတာငွ်းး် သ�်ရှိာုအဏာ�ဇိုးဝရု� �််�ါသည််် ���ွယ််ရေ�း  �တ်ာ အတာငွ်းး် သ�်ရှိာုအဏာ�ဇိုးဝရု� �််�ါသည််် ���ွယ််ရေ�း  
ထု�း�်ဲ��သးမာာ�း ထု�း�်ဲ��သးမာာ�း ((ဥ�မာ�ဥ�မာ� MMR ((ဝ�်သ�်၊ �ါး�ာတ်ုာရေ��င်းန််�နှာာင်း် ်ဂါာ�ု�်သု�းရေ��ဂါါဝ�်သ�်၊ �ါး�ာတ်ုာရေ��င်းန််�နှာာင်း် ်ဂါာ�ု�်သု�းရေ��ဂါါ))၊၊ 
BCG  ((အ��တ်ာရေ��ဂါါအ��တ်ာရေ��ဂါါ)) သု� မာဟ�တ်ာ အသ�းဝါရေ��ဂါါ သု� မာဟ�တ်ာ အသ�းဝါရေ��ဂါါ (yellow fever)

• ရေ��ဂါါ ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ား ရေလွာ��်ါးရေန်��သးမာာ�း၊ ယ်င်းး်တုာ� မာာ�ရေ��ဂါါ ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ား ရေလွာ��်ါးရေန်��သးမာာ�း၊ ယ်င်းး်တုာ� မာာ�

i.. အု�်�ာ ် အု�်�ာ-်-အု�င်း်အု�င်း-်-ဗွးဗွး//ရေအရေအ--အု�င်း်အု�င်း-်-ဒီးဒီး--အ�်စ် ဖြ�စ်ရေန်��သးမာာ�းအ�်စ် ဖြ�စ်ရေန်��သးမာာ�း

ii. ဓာ�တာ���ထံ�း ဓာ�တာ���ထံ�း (chemotherapy)၊ ဓာ�တ်ာရေ��င်းဖ်ြ�ည််��ထံ�း ၊ ဓာ�တ်ာရေ��င်းဖ်ြ�ည််��ထံ�း (radiation 
therapy) သု� မာဟ�တ်ာ ရေ�း�မာ�ဏာ ကြီး�းးမာ�းသည််် နှာာ�တ်ာမာာသွင်းး်ရေ�း  သု� မာဟ�တ်ာ ရေ�း�မာ�ဏာ ကြီး�းးမာ�းသည််် နှာာ�တ်ာမာာသွင်းး်ရေ�း  
ရေ��်တား�ု�စတား�ုွ��်ရေ��်တား�ု�စတား�ုွ��် (corticosteroids) တုာ� �်ဲသု� ရေသ� ရေ�း�မာ�ဏာ တုာ� �်ဲသု� ရေသ� ရေ�း�မာ�ဏာ 
ကြီး�းးမာ�းသည််် ရေ��ဂါါ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ားအ�း �ာ�ုးနှာာမ်ုာရေ�း�� ��သမာ�ုု�  ကြီး�းးမာ�းသည််် ရေ��ဂါါ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ားအ�း �ာ�ုးနှာာမ်ုာရေ�း�� ��သမာ�ုု�  
�ံယ်းရေန်��သးမာာ�း �ံယ်းရေန်��သးမာာ�း 

iii. သ�းန်�ံည််ကြီး�ုတ်ာမာာ�းတာငွ်း ်အသ�း�ု�ဖြ�စ်ဖြ�င်းး်သ�းန်�ံည််ကြီး�ုတ်ာမာာ�းတာငွ်း ်အသ�း�ု�ဖြ�စ်ဖြ�င်းး် (lymphoma) ၊  ၊  
ရေသွး�င်း�်� ရေ��ဂါါ ရေသွး�င်း�်� ရေ��ဂါါ (leukaemia) သု� မာဟ�တ်ာ အနှာတ��ယ််ရေ�းနှာု�င်းသ်ည််် သု� မာဟ�တ်ာ အနှာတ��ယ််ရေ�းနှာု�င်းသ်ည််် 
အရေထွရေထွအန်�ရေ��ဂါါတုာ�  �ါဝင်းရ်ေသ� ရေ��ဂါါ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ားအ�း  အရေထွရေထွအန်�ရေ��ဂါါတုာ�  �ါဝင်းရ်ေသ� ရေ��ဂါါ���ံနှာု�င်းစွ်မ်ားအ�း  
ထု�ု��်မာရုေ��ဂါါ�ု� ဖြ�င်းး်ထန်စွ်� �ံစ�းရေန်���သးမာာ�းတုာ� ပြဖြ�စ်��သည််။ထု�ု��်မာရုေ��ဂါါ�ု� ဖြ�င်းး်ထန်စွ်� �ံစ�းရေန်���သးမာာ�းတုာ� ပြဖြ�စ်��သည််။

ခနှံံ့ာ��ု�ယ််တို့င်ွ့်�တို့�� ပြ�ပျံ့နမု်ှာလုနွ�ဲ်�ခင့််� ဆုို�သည််မှာာ� အဘယ််နည််�။
�နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ� ပြဖြ�န်မ်ာလွုွန်�ဲ်ဖြ�င်းး် �နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ� ပြဖြ�န်မ်ာလွုွန်�ဲ်ဖြ�င်းး် (Anaphylaxis) �ု�သည််မာာ� ဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ�  �ု�သည််မာာ� ဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ� 
�နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ� ပြဖြ�န်မ်ာဖုြ�စ်ပြီး�းး လွာင်းဖ်ြမာန်စွ်�မာ��သ�ါ� သတုာရေမ်ာဖြ�င်းး်နှာာင်း် ် �နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ� ပြဖြ�န်မ်ာဖုြ�စ်ပြီး�းး လွာင်းဖ်ြမာန်စွ်�မာ��သ�ါ� သတုာရေမ်ာဖြ�င်းး်နှာာင်း် ် 
ရေသ�ံ�းဖြ�င်းး် ဖြ�စ်နှာု�င်းသ်ည််။ ရေသ�ံ�းဖြ�င်းး် ဖြ�စ်နှာု�င်းသ်ည််။ မည့်သ်ို့ည့်�က်ာာကွာယ််ဆေး�းမာ း�းမ�း� အထိုးး�းခံဲ့�မည့်သ်ို့ည့်�က်ာာကွာယ််ဆေး�းမာ း�းမ�း� အထိုးး�းခံဲ့�
ပြီး�းးဆေး�ာက်ာ ဤဖြ�စ််��်မာ း�း ဖြ�စ််ဖြခဲ့င််းမှာ ပြီး�းးဆေး�ာက်ာ ဤဖြ�စ််��်မာ း�း ဖြ�စ််ဖြခဲ့င််းမှာ လွျှ�စွ််ာရှှားား�ါး လွျှ�စွ််ာရှှားား�ါး သို့ည့်။်သို့ည့်။် ရေ�ာ�င်းး်၌  ရေ�ာ�င်းး်၌ 
���ွယ််ရေ�းထု�းရေ�းရေသ� သးန်�ဖြ��မာာ�းသည်် �နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ� ပြဖြ�န်မ်ာ ု ���ွယ််ရေ�းထု�းရေ�းရေသ� သးန်�ဖြ��မာာ�းသည်် �နှာာ��ု�ယ််တာငွ်းး်တံာ� ပြဖြ�န်မ်ာ ု 
လွွန်�ဲ်ဖြ�င်းး်�ု� ��သ�န် ်ဖြ�ည်််စံ�စွ� သင်း�်��းရေလ်ွ�ာင်း်ထ်�း��သည််။လွွန်�ဲ်ဖြ�င်းး်�ု� ��သ�န် ်ဖြ�ည်််စံ�စွ� သင်း�်��းရေလ်ွ�ာင်း်ထ်�း��သည််။

အ�ယ််၍ �ွနှံံ့်�ပ်ျံ့တို့င်ွ့် မှာာတ်ို့တို့မ်ှာ�မှာာ��မှာရှိာုပျံ့ါ� သု� မှာဟု�တ်ို့ 
�ွနှံံ့်�ပ်ျံ့၏�ရေလု�အရေန��င့််် ရေ�ရေ�ာ��် ��စ််ရေပျံ့် ခ်ဲ�ူ�ပြီပီျံ့လု�� 
သု� မှာဟု�တ်ို့ ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေဆို� ထုိ��ပြီပီျံ့�ပြီပီျံ့လု���ု�  
မှာမှာာတ်ို့မုှာပျံ့ါ� ဘ�လု�ပ်ျံ့�မှာည််နည််�။ 
အ�ယ််၍ ရေ�ရေ�ာ��်နှာာင်း် ်�တ်ာသ�်ရေသ� ရေန်��်�ံမာာတ်ာတာမ်ားမာာ�းအ�း  အ�ယ််၍ ရေ�ရေ�ာ��်နှာာင်း် ်�တ်ာသ�်ရေသ� ရေန်��်�ံမာာတ်ာတာမ်ားမာာ�းအ�း  
မာသုရှိာ ု�ါ� သု� မာဟ�တ်ာ ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း�ု� ယ်�င်း�် ထု�း�းးရေ���င်းး်  မာသုရှိာ ု�ါ� သု� မာဟ�တ်ာ ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း�ု� ယ်�င်း�် ထု�း�းးရေ���င်းး်  
အရေထ��်အထ�း မာရှိာ ု�ါ� �ရေလွးနှာာင်း် ်လွးကြီး�းးမာာ�းအ�း ရေ�ရေ�ာ��် အရေထ��်အထ�း မာရှိာ ု�ါ� �ရေလွးနှာာင်း် ်လွးကြီး�းးမာာ�းအ�း ရေ�ရေ�ာ��် 
���ွယ််ရေ�း�ု� ရေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်စွ� ထု�းရေ�းနှာု�င်း�်ါသည််။  ���ွယ််ရေ�း�ု� ရေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်စွ� ထု�းရေ�းနှာု�င်း�်ါသည််။  

ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေဆို�တို့င်ွ့် မှာည််သည်််အ��ည်််ပျံ့စ်စည််�မှာာ��ပျံ့ါဝင့််
သနည််�။
ဤ���ွယ််ရေ�းတာငွ်း ်သ���း ဤ���ွယ််ရေ�းတာငွ်း ်သ���း ((�းး�ရုု� �စ်�းး�ရုု� �စ်)) (sucrose)၊ ဟု��်ဒီရုု�လုွ��်စ် ၊ ဟု��်ဒီရုု�လုွ��်စ် 
ဝ�်၏ ဂါာယ််လွတာင်း ်ဝ�်၏ ဂါာယ််လွတာင်း ်((ဝ�်မာာ�ယ်း၍ ရေ�ရေ��ထ�းရေသ� ရေစး�ာစ်သည်််အ��တာစ်မာာ�ုးဝ�်မာာ�ယ်း၍ ရေ�ရေ��ထ�းရေသ� ရေစး�ာစ်သည်််အ��တာစ်မာာ�ုး))    
(hydrolysed porcine gelatin)၊ ယ်း�းးယ်�းဓာ�တ်ာ၊ ယ်း�းးယ်�းဓာ�တ်ာ (urea) ၊ မုာ�နှာု��ု�ဒီးယ်မ်ာ ၊ မုာ�နှာု��ု�ဒီးယ်မ်ာ 
ဂါလွးတာ�မုာတ်ာ ဂါလွးတာ�မုာတ်ာ (monosodium glutamate)၊၊ MRC-5 �လွ��်စည််း၏ �လွ��်စည််း၏ 
အကြွ�င်းး်အ�ာန် ်အန်ယ််အနှာာစ်�ါဝင်း�်စစည််းမာာ�း၊ န်းယု်�မုာ�င်းစ်င်း ်�ဋုိဇိုးဝရေ�းအကြွ�င်းး်အ�ာန် ်အန်ယ််အနှာာစ်�ါဝင်း�်စစည််းမာာ�း၊ န်းယု်�မုာ�င်းစ်င်း ်�ဋုိဇိုးဝရေ�း 
(neomycin) ၏ အစအန်မာာ�းနှာာင်း် ်�ွနဲှာ�ွးတုာရစ္ဆာစာ�န်၏် ရေသွး� ည််�� ည််၏ အစအန်မာာ�းနှာာင်း် ်�ွနဲှာ�ွးတုာရစ္ဆာစာ�န်၏် ရေသွး� ည််�� ည်် (bovine 
serum) မာာ�း�ါဝင်း�်�သည််။ ဤအဖြ�ည်််�စစည််းမာာ�း�ု� ���ွယ််ရေ�းအ�း မာာ�း�ါဝင်း�်�သည််။ ဤအဖြ�ည်််�စစည််းမာာ�း�ု� ���ွယ််ရေ�းအ�း 
အစွမ်ားရှိာ ုရေစရေ�းတာငွ်း ်ရေထ��်�းမာအုဖြ�စ်ရေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ တာ�ရှိာည််�ံရေစ�န််အစွမ်ားရှိာ ုရေစရေ�းတာငွ်း ်ရေထ��်�းမာအုဖြ�စ်ရေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ တာ�ရှိာည််�ံရေစ�န််
အတာ�်ွရေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ ���ွယ််ရေ�းမာာ�းတာငွ်း ်�မာ�ဏာအ�းဖြ�င်း် ်အလွွန််အတာ�်ွရေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ ���ွယ််ရေ�းမာာ�းတာငွ်း ်�မာ�ဏာအ�းဖြ�င်း် ်အလွွန််
အန်ည််းင်းယ််မာှသ� ထည်််ထ�းဖြ�င်းး်ဖြ�စ်သည််။ ���ွယ််ရေ�း�ု� ထ�တ်ာလွ��်စဉ််  အန်ည််းင်းယ််မာှသ� ထည်််ထ�းဖြ�င်းး်ဖြ�စ်သည််။ ���ွယ််ရေ�း�ု� ထ�တ်ာလွ��်စဉ််  
�ွနဲှာ�ွးတုာရစ္ဆာစာ�န်မ်ာာထွ�်ရေသ��စစည််းမာာ�းနှာာင်း် ်ထုရေတ့ာမှုမာုရှိာ ု�်ဲ�ါသည််။ �ွနဲှာ�ွးတုာရစ္ဆာစာ�န်မ်ာာထွ�်ရေသ��စစည််းမာာ�းနှာာင်း် ်ထုရေတ့ာမှုမာုရှိာ ု�်ဲ�ါသည််။ 

���ွယ််ရေဆို�မှာာ��သည်် မှာည််မှာှ ရေဘ�အနှံံ့တ��ယ််�င့််�သနည််�။
�သစရေ�တားလွာ�းရှိာ ု ���ွယ််ရေ�းမာာ�းသည်် အလွွန်ရ်ေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်ပြီး�းး  �သစရေ�တားလွာ�းရှိာ ု ���ွယ််ရေ�းမာာ�းသည်် အလွွန်ရ်ေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်ပြီး�းး  
��ထံ�း�ု�င်း�်� ��န်စ်ည််မာာ�း အ��်�ာ��်ရေ�းအ�ဲ့ ��ထံ�း�ု�င်း�်� ��န်စ်ည််မာာ�း အ��်�ာ��်ရေ�းအ�ဲ့ (TGA) မာာ သံ�းစဲွ�န်အ်တာ�်ွ   မာာ သံ�းစဲွ�န်အ်တာ�်ွ  
�ွင်း်မ်ာဖြ��မား အလွွန်တ်ာင်းး်�ာ�်ရေသ� ရေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်ရေ���င်းး် စမ်ားသ�်�ာ�်�ု� �ွင်း်မ်ာဖြ��မား အလွွန်တ်ာင်းး်�ာ�်ရေသ� ရေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်ရေ���င်းး် စမ်ားသ�်�ာ�်�ု� 
ဖြ�တ်ာရေ�ာ�်�သည််။ ထု� အဖြ�င်း ်��ထံ�း�ု�င်း�်� ��န်စ်ည််မာာ�း အ��်�ာ��်ရေ�းအ�ဲ့သည်် ဖြ�တ်ာရေ�ာ�်�သည််။ ထု� အဖြ�င်း ်��ထံ�း�ု�င်း�်� ��န်စ်ည််မာာ�း အ��်�ာ��်ရေ�းအ�ဲ့သည်် 
���ွယ််ရေ�းမာာ�း စတာင်းအ်သံ�းဖြ��သည််နှာာင်း်အ်မာှ ၄င်းး်တုာ� ၏ ရေဘးအနှာတ��ယ်် ���ွယ််ရေ�းမာာ�း စတာင်းအ်သံ�းဖြ��သည််နှာာင်း်အ်မာှ ၄င်းး်တုာ� ၏ ရေဘးအနှာတ��ယ်် 
�င်းး်ရှိာင်းး်မာ�ုု� �င်းး်ရှိာင်းး်မာ�ုု� TGA � ရေစ�င်း်�်��်��ည်််စ္ဆာရုုလွာ�်ရှိာ ုသည််။ � ရေစ�င်း်�်��်��ည်််စ္ဆာရုုလွာ�်ရှိာ ုသည််။

ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေဆို�၏ ရေဘ�ထွိ�်ဆုို���ာ�ု�မှာာ�����  
အဘယ််နည််�။
ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာာ�းမာာ� သ�မာန်အ်�းဖြ�င်း် ်အသင်း်အ်တာင်း်သ်�ရှိာ ုပြီး�းး ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာာ�းမာာ� သ�မာန်အ်�းဖြ�င်း် ်အသင်း်အ်တာင်း်သ်�ရှိာ ုပြီး�းး 
မာာ�းရေသ�အ�းဖြ�င်း် ်ရေ�းထု�းသည်််ရေန်��၌ န်းဖြမာန်း်ဖြ�င်းး်၊ န်��ာင်းဖ်ြ�င်းး်၊ ရေ��င်း�ု်�င်းး်မာာ�းရေသ�အ�းဖြ�င်း် ်ရေ�းထု�းသည်််ရေန်��၌ န်းဖြမာန်း်ဖြ�င်းး်၊ န်��ာင်းဖ်ြ�င်းး်၊ ရေ��င်း�ု်�င်းး်
ဖြ�င်းး်နှာာင်း် ်�ာ�းန်�ဖြ�င်းး်တုာ� �ါဝင်းသ်ည််။ ဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ� ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာာ�းမာာ�  ဖြ�င်းး်နှာာင်း် ်�ာ�းန်�ဖြ�င်းး်တုာ� �ါဝင်းသ်ည််။ ဖြ�င်းး်ထန်ရ်ေသ� ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုးမာာ�းမာာ�  
အလွွန်ရ်ှိာ�း�ါးသည််။ ���ွယ််ရေ�းနှာာင်း် ်�တ်ာသ�်သည််် ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုး အလွွန်ရ်ှိာ�း�ါးသည််။ ���ွယ််ရေ�းနှာာင်း် ်�တ်ာသ�်သည််် ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုး 
မာာ�း၏ ရေန်��်ထ�် သုရေ��င်းး်စ��မာာ�း�ု� မာာ�း၏ ရေန်��်ထ�် သုရေ��င်းး်စ��မာာ�း�ု� Consumer Medicine 
Information (CMI) (သံ�းစဲွသးမာာ�းအတာ�်ွ ရေ�းဝါး�ု�င်း�်� အ�ာ�်အလွ�်သံ�းစဲွသးမာာ�းအတာ�်ွ ရေ�းဝါး�ု�င်း�်� အ�ာ�်အလွ�်
မာာ�းမာာ�း) �ါရှိာ ုရေသ�  �ါရှိာ ုရေသ� www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌   ၌  
�ယ်းနှာု�င်း�်ါသည််။ ���ွယ််ရေ�းထု�းပြီး�းးရေန်��် ဖြ�စ်လွ�ရေသ� ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုး�ယ်းနှာု�င်း�်ါသည််။ ���ွယ််ရေ�းထု�းပြီး�းးရေန်��် ဖြ�စ်လွ�ရေသ� ရေဘးထွ�်�ု�း�ာ�ုး
မာာ�းအရေ�် စု�း�ုမ်ာ��ရေသ� မုာဘမာာ�းသည်် မုာမုာတုာ� ၏ အရေထွရေထွရေ��ဂါါ�����ဝန််မာာ�းအရေ�် စု�း�ုမ်ာ��ရေသ� မုာဘမာာ�းသည်် မုာမုာတုာ� ၏ အရေထွရေထွရေ��ဂါါ�����ဝန််
အ�း ��်သွယ််သင်း်ပ်ြီး�းး ���ဝန်လ်ွည််း ရေဒီသ�ံ လွးထ��ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န်စုတ်ာ�ု�  အ�း ��်သွယ််သင်း်ပ်ြီး�းး ���ဝန်လ်ွည််း ရေဒီသ�ံ လွးထ��ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န်စုတ်ာ�ု�  
သတာင်းး်�ု� သင်း်သ်ည််။ သတာင်းး်�ု� သင်း်သ်ည််။ 
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�ု�ယ််ဝနရ်ှိာုရေနရေသ� သု� မှာဟု�တ်ို့ �ု�ယ််ဝနရ်ှိာုနှံံ့ု�င့််သည််ဟု� ထိင့််ရေနရေသ� 
ရေ�ာ�င့််�သူ�ု� ���ွယ််ရေဆို�ထုိ��ရေပျံ့�သင့်််ပျံ့ါသလု��။ 
မာထု�းရေ�းသင်း်�်ါ။ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုရေန်ရေသ� သု� မာဟ�တ်ာ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုနှာု�င်းသ်ည််ဟ� ထင်းရ်ေန်မာထု�းရေ�းသင်း်�်ါ။ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုရေန်ရေသ� သု� မာဟ�တ်ာ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုနှာု�င်းသ်ည််ဟ� ထင်းရ်ေန်
ရေသ� မာည််သည််် ရေ�ာ�င်းး်သးအ�းမာ�ု� ���ွယ််ရေ�းမာထု�းရေ�းသင်း်�်ါ။ ရေ�ာ�င်းး်ရေသ� မာည််သည််် ရေ�ာ�င်းး်သးအ�းမာ�ု� ���ွယ််ရေ�းမာထု�းရေ�းသင်း်�်ါ။ ရေ�ာ�င်းး်
ရေ�းရေ�း�န်း်ရေန် ်တွတွာင်း ်���ွယ််ရေ�းထု�းမာည််် သးန်�ဖြ��သည်် ရေ�ာ�င်းး်သးမာာ�းအ�းရေ�းရေ�း�န်း်ရေန် ်တွတွာင်း ်���ွယ််ရေ�းထု�းမာည််် သးန်�ဖြ��သည်် ရေ�ာ�င်းး်သးမာာ�းအ�း    
�ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုရေန်သလွ�း သု� မာဟ�တ်ာ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုနှာု�င်းသ်လွ�း�ု� ရေမားဖြမာန်း်လုွမ််ာမာည််။ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုရေန်သလွ�း သု� မာဟ�တ်ာ �ု�ယ််ဝန်ရ်ှိာ ုနှာု�င်းသ်လွ�း�ု� ရေမားဖြမာန်း်လုွမ််ာမာည််။ 
အ�ယ််၍ ရေ�ာ�င်းး်သးသည်် ရှိာ ု�ါသည််ဟ� ရေဖြ��ါ� သးမာ�ု� ���ွယ််ရေ�းထု�းအ�ယ််၍ ရေ�ာ�င်းး်သးသည်် ရှိာ ု�ါသည််ဟ� ရေဖြ��ါ� သးမာ�ု� ���ွယ််ရေ�းထု�း
ရေ�းမာည််မာဟ�တ်ာ�ါ။ ရေ�ာ�င်းး်သးအ�း သးမာ၏ မုာဘရေ�းမာည််မာဟ�တ်ာ�ါ။ ရေ�ာ�င်းး်သးအ�း သးမာ၏ မုာဘ/အ��်ထုန်း်သးနှာာင်း် ်�ာ�်�ာင်းး် အ��်ထုန်း်သးနှာာင်း် ်�ာ�်�ာင်းး် 
တုာ�င်း�်င်းရ်ေ�ွးရေနှားွ�န်န်ှာာင်း် ်�ာန်း်မာ�ရေ�း�ု�င်း�်�အ�းအည်း �ယ်း�န် ်တုာ��်တာနွ်း်တုာ�င်း�်င်းရ်ေ�ွးရေနှားွ�န်န်ှာာင်း် ်�ာန်း်မာ�ရေ�း�ု�င်း�်�အ�းအည်း �ယ်း�န် ်တုာ��်တာနွ်း်
လုွမ််ာမာည််။ အ��ံဉာ�ဏ်ာ၊ အရေထ��်အ�းနှာာင်း် ်ညှွှန်�်��း�ာ�်ရေ�းမာည်််  လုွမ််ာမာည််။ အ��ံဉာ�ဏ်ာ၊ အရေထ��်အ�းနှာာင်း် ်ညှွှန်�်��း�ာ�်ရေ�းမာည်််  
�ာန်း်မာ�ရေ�း�ု�င်း�်� �ည််ညှွှန်း်ရေ�းသည်််ဝန်ရ်ေ��င်းမ်ာ၏ု ��်သွယ််�န််�ာန်း်မာ�ရေ�း�ု�င်း�်� �ည််ညှွှန်း်ရေ�းသည်််ဝန်ရ်ေ��င်းမ်ာ၏ု ��်သွယ််�န််
အရေသးစုတ်ာ�ု�လွည််း သးမာ�ု� ရေ�းလုွမ််ာမာည််။အရေသးစုတ်ာ�ု�လွည််း သးမာ�ု� ရေ�းလုွမ််ာမာည််။

ဆေး�ဆေးကာာာက်ာ ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းထိုးားခ့ဲ့�ကြကာဆေးသို့ာ ဆေးကာာာင််းသို့းမာားသို့ည့် ်ဆေး�ဆေးကာာာက်ာ ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းထိုးားခ့ဲ့�ကြကာဆေးသို့ာ ဆေးကာာာင််းသို့းမာားသို့ည့် ်
ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းပြီး�းးဆေး�ာက်ာ ကာာကွာယ််ဆေး�းထိုးး�းပြီး�းးဆေး�ာက်ာ 28 �က်ာအတွ်င််း ကား�ယ််ဝ�မ်ဆေး�ာင််သို့င်�်ကြကာ�ါ။�က်ာအတွ်င််း ကား�ယ််ဝ�မ်ဆေး�ာင််သို့င်�်ကြကာ�ါ။

အ�ယ််၍ �ွနှံံ့်�ပ်ျံ့၏�ရေလု�တို့င်ွ့် �င့််�ာပ်ျံ့ရေ��ဂါါရှိာုပြီပီျံ့�  
ရေ��်တီို့ဆို�န�် (cortisone) သု� မှာဟု�တ်ို့ ပျံ့��်နဆီို�န�် 
(prednisone) �ု� ရှူ�ူရေဆို���င့််် ရှူ�ူရေန�ပျံ့ါ� ဘ���စ််မှာည််နည််�။ 
�င်း�်ာ�်ရေ��ဂါါရှိာ ုသး မာည််သည်််ရေ�း�ု�သံ�းရေန်ရေစ��မား ရေ�ရေ�ာ��် �င်း�်ာ�်ရေ��ဂါါရှိာ ုသး မာည််သည်််ရေ�း�ု�သံ�းရေန်ရေစ��မား ရေ�ရေ�ာ��် 
���ွယ််ရေ�း�ု� ရေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်စွ� ထု�းနှာု�င်းသ်ည််။���ွယ််ရေ�း�ု� ရေဘးအနှာတ��ယ််�င်းး်စွ� ထု�းနှာု�င်းသ်ည််။

�ွနှံံ့်�ပ်ျံ့၏ သရေဘ�တို့ညီူ်ခာ�်�ု� �� ပ်ျံ့သုမ်ှာ�နှံံ့ု�င့််သည််လု��။
သရေဘ�တားည်း�ာ�်အ�း ရု� �်သုမ်ားသည််် အရေ���င်းး်���းစ��ု� ရေ�ာ�င်းး်သု�   သရေဘ�တားည်း�ာ�်အ�း ရု� �်သုမ်ားသည််် အရေ���င်းး်���းစ��ု� ရေ�ာ�င်းး်သု�   
တာင်းဖ်ြ�ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း်ရ်ေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ သရေဘ�တားည်း�ာ�်အ�း ရု� �်သုမ်ား�န် ်တာင်းဖ်ြ�ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း်ရ်ေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ သရေဘ�တားည်း�ာ�်အ�း ရု� �်သုမ်ား�န် ်
ရေ�ာ�င်းး်သု�  ��န်း်��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း်ရ်ေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ သရေဘ�တားည်း�ာ�်အ�း ရေ�ာ�င်းး်သု�  ��န်း်��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း်ရ်ေသ�်လွည််းရေ��င်းး်၊ သရေဘ�တားည်း�ာ�်အ�း 
မာည််သည်််အ�ာနု်၌်မာ�ု� ရု� �်သုမ်ားနှာု�င်း�်ါသည််။ မာည််သည်််အ�ာနု်၌်မာ�ု� ရု� �်သုမ်ားနှာု�င်း�်ါသည််။ 

အ�ယ််၍ သူန��ပျံ့�မှာာ�� ရေ�ာ�င့််�သု� လု�ရေ���်ရေသ�ရေန ်တွတို့ွင့်် 
�ွနှံံ့်�ပ်ျံ့၏�ရေလု�သည်် �ာ��န�မုှာရေ���င့််် သု� မှာဟု�တ်ို့ ရေ�ာ�င့််�ပျံ့ာ�်
�ခင့််�ရေ���င့််် ရေ�ာ�င့််�တို့င်ွ့် ���ွယ််ရေဆို�ထုိ���န ်လုတ်ွို့သွ��လုှင့်် 
�ွနှံံ့်�ပ်ျံ့ ဘ�လု�ပ်ျံ့�မှာည််နည််�။  
သင်းသ်ည်် သင်း် ်ရေဒီသ�ံ���ဝန်အ်�း ��်သွယ််ပြီး�းး သင်း်�်ရေလွးအ�း သင်းသ်ည်် သင်း် ်ရေဒီသ�ံ���ဝန်အ်�း ��်သွယ််ပြီး�းး သင်း်�်ရေလွးအ�း 
���ွယ််ရေ�းထု�းရေ�း�န် ်စးစဉ််သင်း်�်ါသည််။���ွယ််ရေ�းထု�းရေ�း�န် ်စးစဉ််သင်း်�်ါသည််။

���ွယ််ရေဆို�ထုိ��မှာာတ်ို့တို့မ်ှာ�မှာာ���ု� �ွနှံံ့်�ပ်ျံ့မှာည််�်ဲသု�   
�ယူ်နှံံ့ု�င့််မှာည််နည််�။   
သင်း်�်ရေလွး၏ ���ွယ််ရေ�းမာာ�းထု�းထ�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� အ�ာ�်အလွ�်မာာ�း�ု� သင်း်�်ရေလွး၏ ���ွယ််ရေ�းမာာ�းထု�းထ�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� အ�ာ�်အလွ�်မာာ�း�ု� 
�သစရေ�တားလွာ�း ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာ�ံ�တာင်းစ်��င်းး် �သစရေ�တားလွာ�း ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာ�ံ�တာင်းစ်��င်းး် (AIR)    
အတာငွ်းး်သု�  ထည်််သွင်းး်ရေ�း�ါမာည်် ဤသု� ပြဖြ��လွ��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း် ်၎င်းး်�ု�  အတာငွ်းး်သု�  ထည်််သွင်းး်ရေ�း�ါမာည်် ဤသု� ပြဖြ��လွ��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း် ်၎င်းး်�ု�  
သင်း်�်ရေလွး၏ လွ�်ရှိာု���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ်�ာတ်ုာ��်ရေ�းနှာု�င်း�်ါမာည််။သင်း်�်ရေလွး၏ လွ�်ရှိာု���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ်�ာတ်ုာ��်ရေ�းနှာု�င်း�်ါမာည််။
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သင်း်�်ရေလွး၏ ���ွယ််ရေ�းမာာ�းထု�းထ�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� အ�ာ�်အလွ�်မာာ�း�ု� သင်း်�်ရေလွး၏ ���ွယ််ရေ�းမာာ�းထု�းထ�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� အ�ာ�်အလွ�်မာာ�း�ု� 
�သစရေ�တားလွာ�း ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာ�ံ�တာင်းစ်��င်းး်�သစရေ�တားလွာ�း ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာ�ံ�တာင်းစ်��င်းး်  (AIR)    
အတာငွ်းး်သု�  ထည်််သွင်းး်ရေ�း�ါမာည်် ဤသု� ပြဖြ��လွ��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း် ်၎င်းး်�ု�  အတာငွ်းး်သု�  ထည်််သွင်းး်ရေ�း�ါမာည်် ဤသု� ပြဖြ��လွ��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း် ်၎င်းး်�ု�  
သင်း်�်ရေလွး၏ လွ�်ရှိာု���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ်�ာတ်ုာ��်ရေ�းနှာု�င်း�်ါမာည််။သင်း်�်ရေလွး၏ လွ�်ရှိာု���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ်�ာတ်ုာ��်ရေ�းနှာု�င်း�်ါမာည််။

မုာဘမာာ�းသည်် မုာမုာ�ရေလွး အသ�် မုာဘမာာ�းသည်် မုာမုာ�ရေလွး အသ�် 14 နှာာစ်အ�ွယ််ဖြ�ည်််သည််အထု မာည််သည််် နှာာစ်အ�ွယ််ဖြ�ည်််သည််အထု မာည််သည်််
အ�ာနု်၌်မာ�ု� �ရေလွး၏ အ�ာနု်၌်မာ�ု� �ရေလွး၏ AIR ���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ား ထ�တ်ာဖြ�န်�်ာ�်မုာတာတ ��ု�   ���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ား ထ�တ်ာဖြ�န်�်ာ�်မုာတာတ ��ု�  
ရေတာ�င်းး်�ံနှာု�င်းပ်ြီး�းး အသ�် ရေတာ�င်းး်�ံနှာု�င်းပ်ြီး�းး အသ�် 14 နှာာစ်အထ�် ရေ�ာ�င်းး်သးရေ�ာ�င်းး်သ�းမာာ�းမာာ�   နှာာစ်အထ�် ရေ�ာ�င်းး်သးရေ�ာ�င်းး်သ�းမာာ�းမာာ�  
မုာမုာတုာ� ၏ ���ွယ််ရေ�းထု�မာာတ်ာတာမ်ား ထ�တ်ာဖြ�န်�်ာ�်မုာတာတ ��ု� ရေအ��်�ါအတုာ�င်းး် မုာမုာတုာ� ၏ ���ွယ််ရေ�းထု�မာာတ်ာတာမ်ား ထ�တ်ာဖြ�န်�်ာ�်မုာတာတ ��ု� ရေအ��်�ါအတုာ�င်းး် 
ရေတာ�င်းး်�ံနှာု�င်း�်ါသည််။ရေတာ�င်းး်�ံနှာု�င်း�်ါသည််။

• myGov my.gov.au/ အ�်�် အ�်�် Medicare အွန်လု်ွ�င်းး်စ��င်းး်�ု�   အွန်လု်ွ�င်းး်စ��င်းး်�ု�  
အသံ�းဖြ��ဖြ�င်းး် အသံ�းဖြ��ဖြ�င်းး် 

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

• AIR  အရေထွရေထွစံ�စမ်ားရေ�း��န်း်လုွ�င်းး်အရေထွရေထွစံ�စမ်ားရေ�း��န်း်လုွ�င်းး်  1800 653 809  �ု�  �ု�  
��န်း်��်ဖြ�င်းး်တုာ� ပြဖြ�စ်�ါသည််။��န်း်��်ဖြ�င်းး်တုာ� ပြဖြ�စ်�ါသည််။

�ွနှံံ့်�ပ်ျံ့�ရေလု�၏ သတို့င့််�အခာ�်အလု�်� ဘ���စ််သွ��မှာလဲု။   
သရေဘ�တားည်း�ာ�်�ံ�စံတာငွ်း ်သင်းရ်ေ�းသည်််အ�ာ�်အလွ�်မာာ�းသည်် သရေဘ�တားည်း�ာ�်�ံ�စံတာငွ်း ်သင်းရ်ေ�းသည်််အ�ာ�်အလွ�်မာာ�းသည်် 
န်ယ်းးရေ���်သ်ရေဝးလ်ွစ်နှာာင်း် ်နှာု�င်းင််းရံေတာ�်ဥ�ရေဒီတာငွ်း�်ါဝင်းရ်ေသ� တာင်းး်�ာ�်သည််် န်ယ်းးရေ���်သ်ရေဝးလ်ွစ်နှာာင်း် ်နှာု�င်းင််းရံေတာ�်ဥ�ရေဒီတာငွ်း�်ါဝင်းရ်ေသ� တာင်းး်�ာ�်သည််် 
လွှ�ုဝာ�်မာနုှာာင်း် ်�ု�ယ််ရေ�းလွွတ်ာလွ�်�ွင်း်�်��ွယ််ရေ�းမာမုာာ�းရေအ��်တာငွ်း ် လွှ�ုဝာ�်မာနုှာာင်း် ်�ု�ယ််ရေ�းလွွတ်ာလွ�်�ွင်း်�်��ွယ််ရေ�းမာမုာာ�းရေအ��်တာငွ်း ် 
အ�ာ�ံးဝင်းသ်ည်် အ�ာ�ံးဝင်းသ်ည်် (�းးတာွဲ�ါရှိာ ုရေသ� �ု�ယ််ရေ�းလွွတ်ာလွ�်�ွင်း် ်ရေ��ဖြင်း�စ�တာမ်ား၌ �းးတာွဲ�ါရှိာ ုရေသ� �ု�ယ််ရေ�းလွွတ်ာလွ�်�ွင်း် ်ရေ��ဖြင်း�စ�တာမ်ား၌ 
��ည်််�ါ��ည်််�ါ)။ သတာင်းး်အ�ာ�်အလွ�်မာာ�း�ု� န်ယ်းးရေ���်ရေဝးလ်ွစ် �ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န်။ သတာင်းး်အ�ာ�်အလွ�်မာာ�း�ု� န်ယ်းးရေ���်ရေဝးလ်ွစ် �ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န်  
���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ား၌ ထည်််သွင်းး်လုွမ််ာမာည််ဖြ�စ်ပြီး�းး ထု�ရေန်��်တာငွ်း ် ���ွယ််ရေ�းထု�းမာာတ်ာတာမ်ား၌ ထည်််သွင်းး်လုွမ််ာမာည််ဖြ�စ်ပြီး�းး ထု�ရေန်��်တာငွ်း ် 
သင်း်�်ရေလွး၏ လွ�်ရှိာု ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ် သင်း်�်ရေလွး၏ လွ�်ရှိာု ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ် 
�ာတ်ုာ��်ရေ�း�န်အ်တာ�်ွ �ာတ်ုာ��်ရေ�း�န်အ်တာ�်ွ Australian Immunisation Register (AIR) 
(�သစရေ�တားလွာ�း ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာ�ံ�တာင်းစ်��င်းး်�သစရေ�တားလွာ�း ���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်� မာာတ်ာ�ံ�တာင်းစ်��င်းး်) ၌   ၌  
ထည်််သွင်းး်ရေ�းမာည််ဖြ�စ်သည််၊ ထု�သု� လွ��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း် ်သင်း်�်ရေလွး၏  ထည်််သွင်းး်ရေ�းမာည််ဖြ�စ်သည််၊ ထု�သု� လွ��်ဖြ�င်းး်အ�းဖြ�င်း် ်သင်း်�်ရေလွး၏  
လွ�်ရှိာု���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်�မာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ်�ာတ်ုာ��်ရေ�းနှာု�င်းမ်ာည််ဖြ�စ်��  လွ�်ရှိာု���ွယ််ရေ�းထု�းဖြ�င်းး်�ု�င်း�်�မာာတ်ာတာမ်ားနှာာင်း် ်�ာတ်ုာ��်ရေ�းနှာု�င်းမ်ာည််ဖြ�စ်��  
MyGov တာငွ်း ်��ည်််စ္ဆာရုုနှာု�င်းမ်ာည််ဖြ�စ်�ါသည််။    တာငွ်း ်��ည်််စ္ဆာရုုနှာု�င်းမ်ာည််ဖြ�စ်�ါသည််။   

ရေ�ာ�င့််�၌ ���ွယ််ရေဆို�ထုိ��ရေပျံ့��ခင့််�နှံံ့ာင့််် ပျံ့တ်ို့သ�်သည််် သတို့င့််�
အခာ�်အလု�်�ု� ပုျံ့�မုှာ���န ်မှာည််သည်််ရေန��တို့င်ွ့် ရှိာ��မှာည််နည််�။
သတာင်းး်အ�ာ�်အလွ�် �ု�မုာ��နှာု�င်းသ်ည််် န်ည််းလွမ်ားမာာ�းမာာ�သတာင်းး်အ�ာ�်အလွ�် �ု�မုာ��နှာု�င်းသ်ည််် န်ည််းလွမ်ားမာာ�းမာာ�

• န်ယ်းးရေ���်သ်ရေဝးလ်ွစ် �ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န်၏ ဝ�်ဘ်�ု��်တ်ာ န်ယ်းးရေ���်သ်ရေဝးလ်ွစ် �ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န်၏ ဝ�်ဘ်�ု��်တ်ာ 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ ��ည်််စ္ဆာရုုဖြ�င်းး်၌ ��ည်််စ္ဆာရုုဖြ�င်းး်

• သင်း၏် ရေဒီသ�ံ ဖြ�ည််သ့�ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န် စုတ်ာ�ု� ��န်း် သင်း၏် ရေဒီသ�ံ ဖြ�ည််သ့�ာန်း်မာ�ရေ�းဌာ�န် စုတ်ာ�ု� ��န်း် 1300 066 055 ၌  ၌ 
��်သွယ််ဖြ�င်းး် ��်သွယ််ဖြ�င်းး် 

https://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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ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�းထိုးး�းခံံ�န်အ်တွွ�်  သရေ��တူွညီခီံာ�်
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ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း၏ အ�ာ ��းရေ�ားဇူးးးများာ�းနှှင့်် ်ဖြ�စ််နှ��င့်�ွ်ယ််  
ရေ�းထွွ�်���း�ာ ��းများာ�းအရေ���င့်း် ရေ��်ဖြ�ထွ�းသည့်််  
သတင့်း်အချာ�်အလ�်��� �ွနှ်��်အရေေဖြ�င့်် ်�တ်ရုှုေ�းလည့််ပြီး�းး ဖြ�စ််သည့််။

အထွ�်တငွ့် ်ေ�များည့််ညှွှေး်ထွ�းသည့််် �ွနှ်��်၏�ရေလးအရေေဖြ�င့်် ် 
တစ််ကြိ��မ်ျားထွ��း�များည့််် ရေ�ရေ�ာ��် ���ွယ််ရေ�း��� ခံျယ်း�ေ ်�ှနှ်��်
သရေ��တးည့်း�ါသည့််။

1. ရေ�ာ�င််းးသ�း၏ အရေသးစိးတ်ွ အခံာ�်အလ�်များာ�း

2. ရေ�သနှှင်််းပတ်ွသ�်ရေသ�ဇာ�တွး အရေန်အထိုး�း

3. သင််း၏ အရေသးစိးတ်ွ အခံာ�်အလ�်များာ�း - များး� သး�များဟု�တ်ွ တွ��းဝင််းအ�ပ်ထိုးးန်း်သူ

များာ ��းရှု�� းအများည့််

�င့်�ွ်ေး်တ�်အများည့််

ရေမွျားးရေေသ်�က ��ဇ်ူး

သ�ရှှိ�သများှအ�းလံ�းရေ�် အရေဖြချခံျ၍ �ွနှ်��်အရေလးအေ�် ရေဖြ��သည့််မှျား� 
�ွနှ်��်၏�ရေလးသည့််
1. များည့််သည့်််���ွယ််ရေ�းများ��� ရေသ��်သံ�းပြီး�းးရေေ��်  

ချနှာ����ယ််တငွ့်း်တ�ေ ်ပ်ြဖြ�ေမ်ျား ုလွေ�ဲ်ဖြချင့်း် များဖြ�စ််�းး�ါ။
2. �းးတွဲထွည့်််ထွ�းသည့််် များ��များာ�းအတ�်ွ သတင့်း်အချာ�်အလ�်များာ�း  

 စ်�ရေစ်�င့်တ်ငွ့် ်ရေ��်ဖြ�ထွ�းရေသ� များည့််သည့်််���ွယ််ရေ�း  အစ်�တ်အ���င့်း်
များာ�းနှှင့််မှ်ျား ချနှာ����ယ််တငွ့်း် တ�ေ ်ပ်ြဖြ�ေမ်ျား ုလွေ�ဲ်လွယ််ဖြချင့်း်များာ ��း များရှှိ��ါ။ 

3. ���ယ််ဝေမ်ျားရှှိ��ါ။များ��/အ��်ထွ�ေး်သး အများည့်် (ဥ�များ�. JOHN SMITH)

အ�မ်ျားလ��်စ်� (ဥ�များ�. 5 SMITH LANE)

��်�ွ�်

များ���� �င့်း် ေ�ံါတ်

များ��/အ��်ထွ�ေး်သး၏ လ�်မှျားတ် ��်စဲွ်

��်သွယ််�ေ ်အရေ��င့်း်�ံ�း အဖြချ�းေ�ံါတ်််  
(ရေ�သေ�ံါတ်��� ထွည့်််သွင့်း်�ါ၊ ဥ�များ�၊ 02)

စ်���� သရေ�ေတ

ရေ�ာ�င့်း်၏အများည့််

များယ််�း�ဲ (Medicare) အမှျားတ်

များဟု�တ်�ါ
ရေရှှိး�ရေဝသဏီး�ရေေရေသ� 
တ��င့်း်�င့်း်သ�း   
(Aboriginal) ဖြ�စ််သည့််

ရေတ���်စ်် ရေ�လ�်���း�ွေး်သ�း 
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ််သည့််

ရေရှှိး�ရေဝသဏီး�ရေေရေသ� တ��င့်း်�င့်း်သ�း 
 နှှင့်် ်ရေတ���်စ်် ရေ�လ�်���း�ွေး်သ�း 
 နှှစ််ချ�လံ�း ဖြ�စ််သည့််

များယ််�း�ဲ (Medicare) �တ်  
ရေ�်ရှှိ�  သင့််�်ရေလး၏ အများည့််  
ရေ�းေ�းမှျား ေ�ံါတ်

လ�င့််
�ာ�း များ

မိိဘ/အုပ်ု်ထိိန်း�်သူူ ဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အန်�် သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာပ�ရေ��င််း ဘောဘာပ်င််ကုိ် သူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�း�ဖြ�င််် ဘောရ�ပ်ါ။

တ��ာစွ်� များသတ်မှျားတ်ထွ�း�ါ/
လ�င့်စ််�တ် နှှစ််များာ ��းလံ�းရှှိ�သည့််/
သတ်မှျားတ်ချာ�် များရှှိ��ါ

အတေး်

Burmese

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။



က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ်တမ်ျားး��� သ�မ်ျားး�ည့််းထွ�း�ါ၊ ရေေ�င့်တ်စ််ချာ �ေတ်ငွ့် ်လ��အ�်လ�

နှ��င့်သ်ည့််။

•  သင့််�်ရေလး၏ ���ွယ််ရေ�းများာ�း���င့်�်� အချာ�်အလ�်
များာ�း��� Australian Immunisation Register (AIR) သ��  
အလ��အရေလာ��် တင့်�်�� �ါများည့််။ ���ွယ််ရေ�းထွ��းရေ�းသည့််် ��်စဲွ်
အရေ���င့်း်��� သင့််အ်ရေထွွရေထွွ�����ဝေအ်�း အရေ���င့်း်���း�ေ်
မှျား� သင့််�်နှဒသ�်သ�်ဖြ�စ််�ါသည့််။

•  ေ��ာင့်မ်ျားရုေလာ��်ါးရေစ်�ေ ်ရေ�းထွ��းထွ�းသည့်််ရေေ�� ရေ�်တငွ့် ်စ်��စွ်တ်
ရေအးဖြများရေသ� အဝတ်���တင့်�်ါ။

•  ေ��ာင့်မ်ျားသု�်သ�ရေစ်�ေ ်�ါ��စ်းတရေများ� (Paracetamol) ရေသ��်�ါ။

•  အ�ည့််များာ�းများာ�းရေသ��်သံ�း�ါ။

02/ 02

ဘောရဘောက်ာာက်် က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ� များး�/အ�ပ်ထိုးးန်း်သူ ဘောရဘောက်ာာက်် က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ဘောရဘောက်ာာက်် က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ရေ�ာ�င််းးသ�းအများညီ ်(ဥ�များ�. JANE SMITH)

သူန်�ပြာပု၏ မှျားတ်ွစိ� 

လ�်ရေများ�င််းး
���ွယ််ရေ�းထွ��းချာ �ေ ်(၄ ေ��း)

သးေ�ဖြ��၏ လ�်မှျားတ် ��်စဲွ်

:
���ွယ််ရေ�းအသ�တ်ေ�ံါတ်�ယ််

ည့်�

က်ာကွ်ယ််ဘော��မိထုိိ�ဖြခဲ့င််�၏ အုဘော�က်ာင််�ရင််�
လ�ရေ���်�ေ�်ာ�်�ွ�်ဖြချင့်း်
ဖြင့်င့်း်���ဖြချင့်း်
ရေေများရေ��င့်း်ဖြချင့်း်
လ�်မှျားတ်များ�ါရှှိ�ဖြချင့်း် 
သရေ��တးည့်းချာ�် ရှု� �်သ�မ်ျားးဖြချင့်း်
အဖြချ�း

များ��/အ��်ထွ�ေး်သး ဖြ�ည့်််စွ်�်�ေ။် 

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ရေ�ာ�င််းးသ�းအများညီ ်(ဥ�များ�. JANE SMITH)

လ�်ရေများ�င််းး
���ွယ််ရေ�းထွ��းချာ �ေ ်(၄ ေ��း)

သးေ�ဖြ��၏ လ�်မှျားတ် ��်စဲွ်

:

/

���ွယ််ရေ�းအသ�တ်ေ�ံါတ်�ယ််

ည့်�

များ��/အ��်ထွ�ေး်သး ဖြ�ည့်််စွ်�်�ေ။် 

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

သင်း်�်ရေလးတွွင််း သင််းစိး�း�းမ်ျား�ရေသ� ခံနှာ��း�ယ််တွွင််းးတွ�န် ်ပ်ြပြာပန်မု်ျား ပြာ�စ်ိရေပ်ပါ� ရေ�သခံံ���ဝန်�်း� အရေ���င််းး���းပါ။

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။



အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��

အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ဆုို�သည်းးမှာာာ အဘီယ်းနည်းး�။  
အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ �ု�သည်းးမှာာာ ဗုို�င်း��ပ်းစ်းရော�ကာာင််းဖြ�စ်းသည််းး အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ �ု�သည်းးမှာာာ ဗုို�င်း��ပ်းစ်းရော�ကာာင််းဖြ�စ်းသည််းး 
ရော�ာဂါါဖြ�စ်းပြီးပီ်� အ��ာ�တကားဖြ�င်း�၊ အသာ�နှာင််းမှာ�ကားလုံးး��မှာ�ာ�ဝါါဖြ�င်း� နှာင််း ရောယ်ဘီ�ယ်�ရော�ာဂါါဖြ�စ်းပြီးပီ်� အ��ာ�တကားဖြ�င်း�၊ အသာ�နှာင််းမှာ�ကားလုံးး��မှာ�ာ�ဝါါဖြ�င်း� နှာင််း ရောယ်ဘီ�ယ်�
အာ�ဖြ�င််း မှာအီမှာသာဖြ�စ်းဖြ�င်း� စ်သည််းး လုံးကာခဏာာမှာ�ာ�ဖြပ်ပြီးပီ်� အသည်းး��ွတးရော�ာဂါါ အာ�ဖြ�င််း မှာအီမှာသာဖြ�စ်းဖြ�င်း� စ်သည််းး လုံးကာခဏာာမှာ�ာ�ဖြပ်ပြီးပီ်� အသည်းး��ွတးရော�ာဂါါ 
သု� မှာဟု�တး အသည်းး�ကာင်း�ာကုာ� ဖြ�စ်းရောပ််ရောစ်နှု�င်းသည်းး။ အ���ုရောသာသမူှာ�ာ�သု� မှာဟု�တး အသည်းး�ကာင်း�ာကုာ� ဖြ�စ်းရောပ််ရောစ်နှု�င်းသည်းး။ အ���ုရောသာသမူှာ�ာ�
အရောေဖြ�င််း အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ဖြ�စ်းရောေသည်းးကုာ� သတုမှာမှာမုူှာဘဲီ အရောေဖြ�င််း အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ဖြ�စ်းရောေသည်းးကုာ� သတုမှာမှာမုူှာဘဲီ 
ဖြ�စ်းတတးသည်းး။ ထုို�သမူှာ�ာ�ကာ ရော�ာဂါါကုာ� မှာသုရှိာ ုဘဲီ ပ်� း�ပွ်ာ�ရောစ်နှုု�င်းသည်းး။ ဖြ�စ်းတတးသည်းး။ ထုို�သမူှာ�ာ�ကာ ရော�ာဂါါကုာ� မှာသုရှိာ ုဘဲီ ပ်� း�ပွ်ာ�ရောစ်နှုု�င်းသည်းး။ 

အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ က မှာည်းးသု�  ပျံ့့ ��နှံ့ာ��သနည်းး�။ 
• ရော�ာဂါါရှိာ ုသမုူှာ�င်းမှာာ သမူှာ၏ ကာရောလုံး�င်ယ်းကုာ� ရောမွှာ��ွာ���ေုး နှာင််း နှု� ���ုတု�ကားရောကား�ဖြ�င်း�ရော�ာဂါါရှိာ ုသမုူှာ�င်းမှာာ သမူှာ၏ ကာရောလုံး�င်ယ်းကုာ� ရောမွှာ��ွာ���ေုး နှာင််း နှု� ���ုတု�ကားရောကား�ဖြ�င်း�

• ကာရောလုံး�အ��င်း���င်း�၊ မှာ�ာ�ရောသာအာ�ဖြ�င််း ရောပ်ါကားပြီးပဲ်ရောေသည််းး အောနှာင််း  ကာရောလုံး�အ��င်း���င်း�၊ မှာ�ာ�ရောသာအာ�ဖြ�င််း ရောပ်ါကားပြီးပဲ်ရောေသည််းး အောနှာင််း  
ထုို�ု�ကားဒဏား�ာ��င်း� ထုိုရောတ့မုှာဖြ�င်း� ထုို�ု�ကားဒဏား�ာ��င်း� ထုိုရောတ့မုှာဖြ�င်း� 

• မှာလုံးး�ဖြ�း�သည််းး လုုံးင်း�ကား�းမှာုမှာလုံးး�ဖြ�း�သည််းး လုုံးင်း�ကား�းမှာု

• အပ်းစ်�ူသည််းး ဒဏား�ာအပ်းစ်�ူသည််းး ဒဏား�ာ

• ပု်��မှာသတးထိုာ�သည််းး ကုာ�ုယ်ာနှာင််း ရော��မှာင်းရော�ကာာင်းထုို��ဖြ�င်း� သု� မှာဟု�တး  ပု်��မှာသတးထိုာ�သည််းး ကုာ�ုယ်ာနှာင််း ရော��မှာင်းရော�ကာာင်းထုို��ဖြ�င်း� သု� မှာဟု�တး  
�နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း အရောပ်ါကားရော�ာကားဖြ�င်း��နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း အရောပ်ါကားရော�ာကားဖြ�င်း�

• ရော��ထုို��ကုာ�ုယ်ာကုာ� အတတူသူး��စဲွ်ဖြ�င်း� ရော��ထုို��ကုာ�ုယ်ာကုာ� အတတူသူး��စဲွ်ဖြ�င်း� 

ကာကွယ်းရောဆို�မှာ့ာ�သည်းး မှာည်းးသု� အလု�ပျံ့းလု�ပျံ့းသနည်းး�။
ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�သည်းး အ���ုရောသာ ရော�ာဂါါကာ�ူစ်ကားမှာမုှာ�ာ�အာ� တု�ကား��ကားကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�သည်းး အ���ုရောသာ ရော�ာဂါါကာ�ူစ်ကားမှာမုှာ�ာ�အာ� တု�ကား��ကား
�ေး �နှာာကုာ�ယ်း၏ ရော�ာဂါါ���းကာာကွာယ်းမှာစု်ေစ်းကုာ� အစ်ပ်��ု�ရောပ်�လုုံး�ကားသည်းး။ �ေး �နှာာကုာ�ယ်း၏ ရော�ာဂါါ���းကာာကွာယ်းမှာစု်ေစ်းကုာ� အစ်ပ်��ု�ရောပ်�လုုံး�ကားသည်းး။ 
ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ထိုာ�သသူည်းး ထုို�ရော�ာဂါါကာ�ူစ်ကားမှာမုှာ�ာ�ရှိာ ုလုံးာလုံးှင်း သတုူ� ၏ ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ထိုာ�သသူည်းး ထုို�ရော�ာဂါါကာ�ူစ်ကားမှာမုှာ�ာ�ရှိာ ုလုံးာလုံးှင်း သတုူ� ၏ 
ရော�ာဂါါ���းကာာကွာယ်းမှာစု်ေစ်းကာ ပု်�မုှာ�ထုိုရော�ာကားစွ်ာ တး� ပြဖြပ်ေးနှု�င်းပြီးပီ်� ရော�ာဂါါကြီးကီာ�ထွိုာ�လုံးာရော�ာဂါါ���းကာာကွာယ်းမှာစု်ေစ်းကာ ပု်�မုှာ�ထုိုရော�ာကားစွ်ာ တး� ပြဖြပ်ေးနှု�င်းပြီးပီ်� ရော�ာဂါါကြီးကီာ�ထွိုာ�လုံးာ
ဖြ�င်း�ကုာ� တာ��ီ�သည်းး၊ သု� မှာဟု�တး ရော�ာဂါါ၏ဖြပ်င်း�ထိုေးမှာကုုာ� လွုံးေးစွ်ာပ်င်း  ဖြ�င်း�ကုာ� တာ��ီ�သည်းး၊ သု� မှာဟု�တး ရော�ာဂါါ၏ဖြပ်င်း�ထိုေးမှာကုုာ� လွုံးေးစွ်ာပ်င်း  
ရောလုံး�ာက်ာ�ရောစ်သည်းး။ ရောလုံး�ာက်ာ�ရောစ်သည်းး။ 

ကာကွယ်းရောဆို�သည်းး ဘီယ်းရောလုာကးအထုိ ထုိရော�ာကးမုှာရှိာုသနည်းး�။ 
အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��သည်းး အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ  အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��သည်းး အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ  
ဘီီ ရော�ာဂါါကုာ� ကာာကွာယ်း�ာတငွ်း အလွုံးေးထုိုရော�ာကားမှာရုှိာ ုသည်းး။ဘီီ ရော�ာဂါါကုာ� ကာာကွာယ်း�ာတငွ်း အလွုံးေးထုိုရော�ာကားမှာရုှိာ ုသည်းး။

ဤရောဆို�ထုိ��ပျံ့တ်းကု� ဘီယ်းနှံ့ာစ်းကြိကုမှားထုိ���နးလုု�အပျံ့းသနည်းး�။  
အဂါဂလုုံးပ်းစ်ာ အထို�ူသင်း�ကာာ�ရောပ်�ရော��ဌာာေမှာ�ာ�တငွ်း အသည်းး�ရော�ာင်းအဂါဂလုုံးပ်းစ်ာ အထို�ူသင်း�ကာာ�ရောပ်�ရော��ဌာာေမှာ�ာ�တငွ်း အသည်းး�ရော�ာင်း
အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ရော��ထုို��ပ်တး နှာစ်းကြီးကုာမှားထုို���မှာည်းးဖြ�စ်းပြီးပီ်� အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ရော��ထုို��ပ်တး နှာစ်းကြီးကုာမှားထုို���မှာည်းးဖြ�စ်းပြီးပီ်� 
ဒ�တုယ်အကြီးကုာမှား ထုို��ရော��ကုာ� ပ်ထိုမှာအကြီးကုာမှားအပြီးပီ်�ဒ�တုယ်အကြီးကုာမှား ထုို��ရော��ကုာ� ပ်ထိုမှာအကြီးကုာမှားအပြီးပီ်� 4 လုံး မှာာလုံး မှာာ 6 လုံး အ�ကာာတငွ်း  လုံး အ�ကာာတငွ်း  
ထုို��ရောပ်�မှာည်းး။ ထုို��ရောပ်�မှာည်းး။ 

အကယ်း၍ ကွနှံ့း�ပျံ့း၏ကရောလု� အရောနဖြ�င််း အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ 
ဘီီ ကာကွယ်းရောဆို�ကု� တ်စ်းးကြိကုမှားသာထုိ��ခံ�ပျံ့ါက  
အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ရော�ာဂါါကု� ကာကွယ်းဦး�မှာည်းးလုာ�။
မှာကာာကွာယ်းရောပ်�ပ်ါ။ မှာကာာကွာယ်းရောပ်�ပ်ါ။ ((အသကားအသကား 11 နှာစ်းမှာာ နှာစ်းမှာာ 15 နှာစ်းအ�ွယ်းရှိာ ုနှာစ်းအ�ွယ်းရှိာ ု)) ကြီးကီာ�ရောကာာင်းဝါင်းစ်ကာရောလုံး� ကြီးကီာ�ရောကာာင်းဝါင်းစ်ကာရောလုံး�
မှာ�ာ�အရောေဖြ�င််း အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီရော�ာဂါါကုာ� ကာာကွာယ်း�ေး  မှာ�ာ�အရောေဖြ�င််း အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီရော�ာဂါါကုာ� ကာာကွာယ်း�ေး  
လုံးကူြီးကီာ�ရော��ပ်မှာာဏာကုာ� နှာစ်းကြီးကုာမှားထုို���ေးလုုံး�အပ်းသည်းး။လုံးကူြီးကီာ�ရော��ပ်မှာာဏာကုာ� နှာစ်းကြီးကုာမှားထုို���ေးလုုံး�အပ်းသည်းး။

မှာည်းးသူတု်�အာ� ကာကွယ်းရောဆို�ထုိ��ရောပျံ့�သင််းသနည်းး�။
အကာယ်း၍ င်ယ်းစ်ဉ်းကာရောလုံး�ဘီဝါကာ ကာာကွာယ်းရော��မှာထုို���်ဲ��ူပ်ါကာ အကာယ်း၍ င်ယ်းစ်ဉ်းကာရောလုံး�ဘီဝါကာ ကာာကွာယ်းရော��မှာထုို���်ဲ��ူပ်ါကာ အသက််အသက််  
11 နှှစ်် နှှင့်််နှှစ်် နှှင့််် 15 နှှစ်် အရွွယ််အကြားက်း�ရှှိ� နှှစ်် အရွွယ််အကြားက်း�ရှှိ� ပ်ည်းာသင်း�ကာာ�ရောေသအူာ�လုံးး��အရောေဖြ�င််း  ပ်ည်းာသင်း�ကာာ�ရောေသအူာ�လုံးး��အရောေဖြ�င််း  
လူူကြီးက်း�များ�း�ထိုး���နှှ�ရွသည့်် ်လူူကြီးက်း�များ�း�ထိုး���နှှ�ရွသည့်် ်အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီရော�ာဂါါ ကာာကွာယ်းရော�� အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီရော�ာဂါါ ကာာကွာယ်းရော�� 
ဆေး��ပတ််ပများးဏဆေး��ပတ််ပများးဏ 2 ခု�က်��ခု�က်�� ထုို���းသင််းသည်းး။  ထုို���းသင််းသည်းး။ 

အသက််အသက်် 16 နှှစ််အရွွယ််နှှင့််် ၎င့််�အထိုးက််ရှှိ�နှှစ််အရွွယ််နှှင့််် ၎င့််�အထိုးက််ရှှိ� ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�သည်းး  ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�သည်းး 
က်ဆေးလူ�များ�း�ထိုး���နှှ�ရွသည့်် ်ဆေး��ပတ််ပများးဏက်ဆေးလူ�များ�း�ထိုး���နှှ�ရွသည့်် ်ဆေး��ပတ််ပများးဏ သး����ကုာ� ထုို��နှားသင််းပ်ါသည်းး။   သး����ကုာ� ထုို��နှားသင််းပ်ါသည်းး။  
ပ်ထိုမှာ ရော��ပ်တးပ်မှာာဏာပ်ထိုမှာ ရော��ပ်တးပ်မှာာဏာ 2 ��ကုာ� ရောကာ�ာင်း�၌ ထုို��နှားရောပ်�နှု�င်း၍  ��ကုာ� ရောကာ�ာင်း�၌ ထုို��နှားရောပ်�နှု�င်း၍  
ကာ�ေးရော��ပ်တးပ်မှာာဏာမှာ�ာ�ကုာ� အပြီးပီ်�ဖြပ်တးထုို��နှား�ေး ညှွှေး�ကာာ�စ်ာကုာ� ၎င်း�တု� ၏ ကာ�ေးရော��ပ်တးပ်မှာာဏာမှာ�ာ�ကုာ� အပြီးပီ်�ဖြပ်တးထုို��နှား�ေး ညှွှေး�ကာာ�စ်ာကုာ� ၎င်း�တု� ၏ 
အရောထွိုရောထွိုရော�ာဂါါကာ���ာဝါေးထိုးသု�  ယ်ရူော�ာင်းသွာ��ေး ထို�တးရောပ်�ပ်ါလုုံးမ်ှားမှာည်းး။အရောထွိုရောထွိုရော�ာဂါါကာ���ာဝါေးထိုးသု�  ယ်ရူော�ာင်းသွာ��ေး ထို�တးရောပ်�ပ်ါလုုံးမ်ှားမှာည်းး။

ေယ်�ူရော�ာကားသးရောဝါ�လုံးးစ်း ကာ�ေး�မှာာရော�� အ�ဲ့အစ်ည်းး�သည်းး ေယ်�ူရော�ာကားသးရောဝါ�လုံးးစ်း ကာ�ေး�မှာာရော�� အ�ဲ့အစ်ည်းး�သည်းး 
နှု�င်းင်းရောတား ကာ�ေး�မှာာရော��နှာင််း ရော��ဘီကား�ု�င်း�ာ သ�ရောတသေနှု�င်းင်းရောတား ကာ�ေး�မှာာရော��နှာင််း ရော��ဘီကား�ု�င်း�ာ သ�ရောတသေ
ရောကာာင်းစီ်မှာာ အ�ွယ်းရော�ာကား�ကာသမူှာ�ာ�အတကွား အ�ကားဖြပ်�ထိုာ�ရောသာ ရောကာာင်းစီ်မှာာ အ�ွယ်းရော�ာကား�ကာသမူှာ�ာ�အတကွား အ�ကားဖြပ်�ထိုာ�ရောသာ 
ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�ကုာ� ရောကာ�ာင်း� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း�အစီ်အစ်ဉ်းကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�ကုာ� ရောကာ�ာင်း� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း�အစီ်အစ်ဉ်း
အ� ရော��ထုို��ရောပ်�ပ်ါသည်းး။ မုှာဘီ သု� မှာဟု�တး အ�ပ်းထုိုေး�သ၏ူ အ� ရော��ထုို��ရောပ်�ပ်ါသည်းး။ မုှာဘီ သု� မှာဟု�တး အ�ပ်းထုိုေး�သ၏ူ 
လုံးကားမှာာတးရော��ထုို��ထိုာ�ရောသာ သရောဘီာတညီူ်း��ကားကုာ� တင်းဖြပ်�မှာည်းး။လုံးကားမှာာတးရော��ထုို��ထိုာ�ရောသာ သရောဘီာတညီူ်း��ကားကုာ� တင်းဖြပ်�မှာည်းး။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
• ဤအ��ကားအလုံးကားစ်ာရောစ်ာင်းကုာ� ရောသ��ာစွ်ာ�တးရုှုပ်ါ။ ဤအ��ကားအလုံးကားစ်ာရောစ်ာင်းကုာ� ရောသ��ာစွ်ာ�တးရုှုပ်ါ။   
• အကာယ်း၍ သင််းကာရောလုံး�အာ� အသည်းး�ရော�ာင်း အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ အကာယ်း၍ သင််းကာရောလုံး�အာ� အသည်းး�ရော�ာင်း အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ 

မှာာ ကာာကွာယ်းရောပ်��ေးအတကွား ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ရောပ်�ရောစ်လုုံး�ပ်ါကာ မှာာ ကာာကွာယ်းရောပ်��ေးအတကွား ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ရောပ်�ရောစ်လုုံး�ပ်ါကာ 
ကာာကွာယ်းရော��ထုို���ေး သရောဘီာတညီူ်း��ကား ပ်း�စ်းကုာ� ဖြ�ည််းးစွ်ကားပြီးပီ်�၊ ကာာကွာယ်းရော��ထုို���ေး သရောဘီာတညီူ်း��ကား ပ်း�စ်းကုာ� ဖြ�ည််းးစွ်ကားပြီးပီ်�၊ 
လုံးကားမှာာတးရော��ထုို��ထိုာ�ရောသာ ၎င်း�ပ်း�စ်းကုာ� ရောကာ�ာင်း�သု� ပြဖြပ်ေးပု်� �ေး သင််းလုံးကားမှာာတးရော��ထုို��ထိုာ�ရောသာ ၎င်း�ပ်း�စ်းကုာ� ရောကာ�ာင်း�သု� ပြဖြပ်ေးပု်� �ေး သင််း
ကာရောလုံး�အာ� ရောပ်�လုုံး�ကားပ်ါ။ ကာရောလုံး�အာ� ရောပ်�လုုံး�ကားပ်ါ။ 

• အကာယ်း၍ သင််းကာရောလုံး�အာ� အသည်းး�ရော�ာင်း အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ အကာယ်း၍ သင််းကာရောလုံး�အာ� အသည်းး�ရော�ာင်း အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ 
ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� များထိုး���ဆေးပ�ဆေးစ်များထိုး���ဆေးပ�ဆေးစ်လုုံး�ပ်ါကာ သရောဘီာတညီူ်း��ကား ပ်း�စ်းကုာ� လုုံး�ပ်ါကာ သရောဘီာတညီူ်း��ကား ပ်း�စ်းကုာ� 
များဖြ�ည့််စွ််က််များဖြ�ည့််စွ််က််ပ်ါနှာင််း၊ ဖြပ်ေးလုံးည်းး� ပ်ါနှာင််း၊ ဖြပ်ေးလုံးည်းး� များပ��ပါနှှင့်််များပ��ပါနှှင့်််။  ။     

NSW Health  Burmese များ�ဘများ�း�အတွ်က်် အခု�က််အလူက််များ�း� စ်းဆေးစ်းင့်် 

Hepatitis B vaccine



မှာည်းးသူတု်�အာ� ကာကွယ်းရောဆို� မှာထုိ��ရောပျံ့�သင််းသနည်းး�။ 
အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� မှာထုို��ရောပ်�သင််းသမူှာ�ာ�မှာာာအသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� မှာထုို��ရောပ်�သင််းသမူှာ�ာ�မှာာာ

• ယ်�င်းကာာကွာယ်းရော��ထုို��ပြီးပီ်�စ်ဉ်းကာ �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာလွုုံးေးကဲာဖြ�င်း�  ယ်�င်းကာာကွာယ်းရော��ထုို��ပြီးပီ်�စ်ဉ်းကာ �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာလွုုံးေးကဲာဖြ�င်း�  
ဖြ�စ်း�်ဲဘီ�ူ�ကာသမူှာ�ာ�ဖြ�စ်း�်ဲဘီ�ူ�ကာသမူှာ�ာ�

•  ကာာကွာယ်းရော��တငွ်းပ်ါဝါင်းရောသာ မှာည်းးသည််းးအစု်တးအပု်�င်း�မှာ�ု�နှာင််း  ကာာကွာယ်းရော��တငွ်းပ်ါဝါင်းရောသာ မှာည်းးသည််းးအစု်တးအပု်�င်း�မှာ�ု�နှာင််း  
�နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာလွုုံးေးကဲာဖြ�င်း� ဖြ�စ်း�်ဲဘီ�ူ�ကာသမူှာ�ာ� �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာလွုုံးေးကဲာဖြ�င်း� ဖြ�စ်း�်ဲဘီ�ူ�ကာသမူှာ�ာ� ((တစ်း�ကားစ်ာမှာ�ကားနှာာ၌ တစ်း�ကားစ်ာမှာ�ကားနှာာ၌ 
စ်ာ�င်း�ရော�ားဖြပ်ထိုာ�သည်းးစ်ာ�င်း�ရော�ားဖြပ်ထိုာ�သည်းး))

•  ကုာ�ယ်းဝါေးရော�ာင်းမှာ�ာ�တု� ပြဖြ�စ်း�ကာပ်ါသည်းး။ ကုာ�ယ်းဝါေးရော�ာင်းမှာ�ာ�တု� ပြဖြ�စ်း�ကာပ်ါသည်းး။

ကာကွယ်းရောဆို�မှာ့ာ�သည်းး မှာည်းးမှာှ ရောဘီ�အနှံ့တ�ာယ်းကင်း�သနည်းး�။
�သစ်ရော�တ�လုံး�ာ�ရှိာ ု ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�သည်းး အလွုံးေးရောဘီ�အနှတ�ာယ်းကာင်း�ပြီးပီ်�  �သစ်ရော�တ�လုံး�ာ�ရှိာ ု ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�သည်းး အလွုံးေးရောဘီ�အနှတ�ာယ်းကာင်း�ပြီးပီ်�  
ကာ�ထိုး���ု�င်း�ာ ကာ�ေးစ်ည်းးမှာ�ာ� အ�ပ်း���ပ်းရော��အ�ဲ့ ကာ�ထိုး���ု�င်း�ာ ကာ�ေးစ်ည်းးမှာ�ာ� အ�ပ်း���ပ်းရော��အ�ဲ့ (TGA) မှာာ သး��စဲွ်�ေးအတကွား   မှာာ သး��စဲွ်�ေးအတကွား  
�ွင််းမှာဖြပ်�မီှာ အလွုံးေးတင်း�ကာ�ပ်းရောသာ ရောဘီ�အနှတ�ာယ်းကာင်း�ရော�ကာာင်း� စ်မှား�သပ်း��ကားကုာ� �ွင််းမှာဖြပ်�မီှာ အလွုံးေးတင်း�ကာ�ပ်းရောသာ ရောဘီ�အနှတ�ာယ်းကာင်း�ရော�ကာာင်း� စ်မှား�သပ်း��ကားကုာ� 
ဖြ�တးရောကာ�ား�သည်းး။ ထုို� အဖြပ်င်း ကာ�ထိုး���ု�င်း�ာ ကာ�ေးစ်ည်းးမှာ�ာ� အ�ပ်း���ပ်းရော��အ�ဲ့သည်းး ဖြ�တးရောကာ�ား�သည်းး။ ထုို� အဖြပ်င်း ကာ�ထိုး���ု�င်း�ာ ကာ�ေးစ်ည်းးမှာ�ာ� အ�ပ်း���ပ်းရော��အ�ဲ့သည်းး 
ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ� စ်တင်းအသး��ဖြပ်�သည်းးနှာင််းအမှာှ ၄င်း�တု� ၏ ရောဘီ�အနှတ�ာယ်း ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ� စ်တင်းအသး��ဖြပ်�သည်းးနှာင််းအမှာှ ၄င်း�တု� ၏ ရောဘီ�အနှတ�ာယ်း 
ကာင်း�ရှိာင်း�မှာကုုာ� ကာင်း�ရှိာင်း�မှာကုုာ� TGA ကာ ရောစ်ာင််း�ကာပ်း�ကာည််းးရှုရှုုလုံး�ကားရှိာ ုသည်းး။ ကာ ရောစ်ာင််း�ကာပ်း�ကာည််းးရှုရှုုလုံး�ကားရှိာ ုသည်းး။

အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာကွယ်းရောဆို�တ်ငွ်း  
မှာည်းးသည််းးအဖြ�ည််းးပျံ့စ်စည်းး�မှာ့ာ� ပျံ့ါဝါင်းသနည်းး�။ 
ဤကာာကွာယ်းရော��တငွ်း ကာာကွာယ်းရော��အလုံး�ပ်းလုံး�ပ်း�ာ၌ အရောထိုာကားအကာဖူြပ်��ေး ဤကာာကွာယ်းရော��တငွ်း ကာာကွာယ်းရော��အလုံး�ပ်းလုံး�ပ်း�ာ၌ အရောထိုာကားအကာဖူြပ်��ေး 
အလုံးမီူှာေယီ်မှား ဟုု�ကားဒရော�ာ�ု�ဒးအလုံးမီူှာေယီ်မှား ဟုု�ကားဒရော�ာ�ု�ဒး (aluminium hydroxide) ပ်ါဝါင်းပြီးပီ်� တရော�� ပ်ါဝါင်းပြီးပီ်� တရော�� 
အသာ�ဓာာတးမှာ�ာ� ပ်ါဝါင်းနှု�င်း�ွယ်း�ာရှိာ ုကာာ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ထို�တးလုံး�ပ်းစ်ဉ်း  အသာ�ဓာာတးမှာ�ာ� ပ်ါဝါင်းနှု�င်း�ွယ်း�ာရှိာ ုကာာ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ထို�တးလုံး�ပ်းစ်ဉ်း  
ကားနဲှာွ�တုရရှုစ်ာာေးမှာာထွိုကားရောသာပ်စ်စည်းး�မှာ�ာ�နှာင််း ထုိုရောတ့မှုမှာုရှိာ ု�်ဲပ်ါသည်းး။ကားနဲှာွ�တုရရှုစ်ာာေးမှာာထွိုကားရောသာပ်စ်စည်းး�မှာ�ာ�နှာင််း ထုိုရောတ့မှုမှာုရှိာ ု�်ဲပ်ါသည်းး။

အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာကွယ်းရောဆို�၏  
ရောဘီ�ထွိကးဆုို��က့�ု�မှာ့ာ�ကာ� အဘီယ်းနည်းး�။
ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု�မှာ�ာ�မှာာာ သာမှာေးအာ�ဖြ�င််း အသင််းအတင််းသာရှိာ ုပြီးပီ်� ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု�မှာ�ာ�မှာာာ သာမှာေးအာ�ဖြ�င််း အသင််းအတင််းသာရှိာ ုပြီးပီ်� 
မှာ�ာ�ရောသာအာ�ဖြ�င််း ရော��ထုို��သည််းးရောေ�ာ၌ ေဖီြမှာေး�ဖြ�င်း�၊ ောကာ�င်းဖြ�င်း�၊ ရော�ာင်းကုာ�င်း�မှာ�ာ�ရောသာအာ�ဖြ�င််း ရော��ထုို��သည််းးရောေ�ာ၌ ေဖီြမှာေး�ဖြ�င်း�၊ ောကာ�င်းဖြ�င်း�၊ ရော�ာင်းကုာ�င်း�
ဖြ�င်း�နှာင််း ��ာ�ောဖြ�င်း�တု� ပ်ါဝါင်းသည်းး။ ဖြပ်င်း�ထိုေးရောသာ ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု�မှာ�ာ�မှာာာ  ဖြ�င်း�နှာင််း ��ာ�ောဖြ�င်း�တု� ပ်ါဝါင်းသည်းး။ ဖြပ်င်း�ထိုေးရောသာ ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု�မှာ�ာ�မှာာာ  
အလွုံးေးရှိာာ�ပ်ါ�သည်းး။ ကာာကွာယ်းရော��နှာင််း ပ်တးသကားသည််းး ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု� အလွုံးေးရှိာာ�ပ်ါ�သည်းး။ ကာာကွာယ်းရော��နှာင််း ပ်တးသကားသည််းး ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု� 
မှာ�ာ�၏ ရောောကားထိုပ်း သုရောကာာင်း�စ်�ာမှာ�ာ�ကုာ� မှာ�ာ�၏ ရောောကားထိုပ်း သုရောကာာင်း�စ်�ာမှာ�ာ�ကုာ� Consumer Medicine 
Information (CMI) (သး��စဲွ်သမူှာ�ာ�အတကွား ရော��ဝါါ��ု�င်း�ာ အ��ကားအလုံးကားသး��စဲွ်သမူှာ�ာ�အတကွား ရော��ဝါါ��ု�င်း�ာ အ��ကားအလုံးကား
မှာ�ာ�မှာ�ာ�) ပ်ါရှိာ ုရောသာ  ပ်ါရှိာ ုရောသာ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌   ၌  
�ယ်နူှု�င်းပ်ါသည်းး။ ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ပြီးပီ်�ရောောကား ဖြ�စ်းလုံးာရောသာ ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု��ယ်နူှု�င်းပ်ါသည်းး။ ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ပြီးပီ်�ရောောကား ဖြ�စ်းလုံးာရောသာ ရောဘီ�ထွိုကား�ု��ကာ��ု�
မှာ�ာ�အရောပ်် စု်���ုမှား�ကာရောသာ မုှာဘီမှာ�ာ�သည်းး မုှာမုှာတု� ၏ အရောထွိုရောထွိုရော�ာဂါါကာ���ာဝါေးမှာ�ာ�အရောပ်် စု်���ုမှား�ကာရောသာ မုှာဘီမှာ�ာ�သည်းး မုှာမုှာတု� ၏ အရောထွိုရောထွိုရော�ာဂါါကာ���ာဝါေး
အာ� �ကားသွယ်းသင််းပြီးပီ်� ��ာဝါေးလုံးည်းး� ရောဒသ�း လုံးထူို�ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေစု်တးကုာ�  အာ� �ကားသွယ်းသင််းပြီးပီ်� ��ာဝါေးလုံးည်းး� ရောဒသ�း လုံးထူို�ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေစု်တးကုာ�  
သတင်း�ပု်� သင််းသည်းး။ သတင်း�ပု်� သင််းသည်းး။ 

ခံနှံ့ာာကု�ယ်းတ်ငွ်း�တ်�� ပြဖြပျံ့နးမုှာလုနွးကဲဖြခံင်း� ဆုို�သည်းးမှာာာ အဘီယ်းနည်းး�။
�နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာလွုုံးေးကဲာဖြ�င်း� �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာလွုုံးေးကဲာဖြ�င်း� (Anaphylaxis) �ု�သည်းးမှာာာ ဖြပ်င်း�ထိုေးရောသာ  �ု�သည်းးမှာာာ ဖြပ်င်း�ထိုေးရောသာ 
�နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာဖုြ�စ်းပြီးပီ်� လုံး�င်းဖြမှာေးစွ်ာမှာကာ�သပ်ါကာ သတုရောမ်ှာဖြ�င်း�နှာင််း  �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာဖုြ�စ်းပြီးပီ်� လုံး�င်းဖြမှာေးစွ်ာမှာကာ�သပ်ါကာ သတုရောမ်ှာဖြ�င်း�နှာင််း  
ရောသ�း��ဖြ�င်း� ဖြ�စ်းနှု�င်းသည်းး။ ရောသ�း��ဖြ�င်း� ဖြ�စ်းနှု�င်းသည်းး။ များည့်သ်ည့််က််းကွ်ယ််ဆေး��များ� ���များ��� အထိုး���ခု�ရွများည့်သ်ည့််က််းကွ်ယ််ဆေး��များ� ���များ��� အထိုး���ခု�ရွ
ပြီးပး�ဆေး�းက်် ဤဖြ�စ််ရွပ်များ� ��� ဖြ�စ််ဖြခုင့််�မှျားး ပြီးပး�ဆေး�းက်် ဤဖြ�စ််ရွပ်များ� ��� ဖြ�စ််ဖြခုင့််�မှျားး လွူ�စွ််းရှှိး�ပါ� လွူ�စွ််းရှှိး�ပါ� သည့်။်သည့်။် ရောကာ�ာင်း�၌  ရောကာ�ာင်း�၌ 
ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ရောပ်�ရောသာ သေူာဖြပ်�မှာ�ာ�သည်းး �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာ ု ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ရောပ်�ရောသာ သေူာဖြပ်�မှာ�ာ�သည်းး �နှာာကုာ�ယ်းတငွ်း�တး� ပြဖြပ်ေးမှာ ု 
လွုံးေးကဲာဖြ�င်း�ကုာ� ကာ�သ�ေး ဖြပ်ည််းးစ်း�စွ်ာ သင်း�ကာာ�ရောလ်ုံးကာ�င််းထိုာ��ကာသည်းး။လွုံးေးကဲာဖြ�င်း�ကုာ� ကာ�သ�ေး ဖြပ်ည််းးစ်း�စွ်ာ သင်း�ကာာ�ရောလ်ုံးကာ�င််းထိုာ��ကာသည်းး။

အကယ်း၍ ကွနှံ့း�ပျံ့းတ်ငွ်း မှာာတ်းတ်မှား�မှာ့ာ�မှာရှိာုပျံ့ါက သု� မှာဟု�တ်း 
ကွနှံ့း�ပျံ့း၏ကရောလု�အရောနဖြ�င််း အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ 
ကာကွယ်းရောဆို�ကု� ထုိ���ူ�သလုာ� မှာမှာာတ်းမုှာပျံ့ါက ဘီာလု�ပျံ့း�မှာည်းးနည်းး�။ 
သင််းကာရောလုံး� အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ�  သင််းကာရောလုံး� အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ�  
ရောောကားတစ်းရော�ါကား �းယ်ဖူြ�င်း�သည်းး အနှတ�ာယ်းကာင်း�ပ်ါသည်းး။ရောောကားတစ်းရော�ါကား �းယ်ဖူြ�င်း�သည်းး အနှတ�ာယ်းကာင်း�ပ်ါသည်းး။

ကွနှံ့း�ပျံ့း၏ကရောလု�က Hib ကာကွယ်းရောဆို�ကု� ထုိ��ပြီးပီျံ့�ဖြ�စ်းသည်းး။  
ဤရောဆို�က ကွနှံ့း�ပျံ့း၏ကရောလု�ကု� အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါရော�ာဂါါ 
ဘီီ မှာာ ကာကွယ်းရောပျံ့�မှာည်းးလုာ�။ 
မှာကာာကွာယ်းရောပ်�ပ်ါ။မှာကာာကွာယ်းရောပ်�ပ်ါ။ Hib ကာာကွာယ်းရော��သည်းး ရောဟုမုှာ�ရော��လုံးပ်းစ်း အင်း�လုံးအူင်းရော�� ကာာကွာယ်းရော��သည်းး ရောဟုမုှာ�ရော��လုံးပ်းစ်း အင်း�လုံးအူင်းရော�� 
အမှာ��ု�အစ်ာ�အမှာ��ု�အစ်ာ�--ဘီီဘီီ (Haemophilus influenzae type b) ကာ�ူစ်ကားမှာကုုာ�သာ  ကာ�ူစ်ကားမှာကုုာ�သာ  
ကာာကွာယ်းရောပ်�ပြီးပီ်�ကာာကွာယ်းရောပ်�ပြီးပီ်� 6 ပ်တး၊ပ်တး၊ 4 လုံး၊လုံး၊ 6 လုံး နှာင််းလုံး နှာင််း 18 လုံး အ�ွယ်း၌ ကာရောလုံး�မှာ�ာ�ကုာ�  လုံး အ�ွယ်း၌ ကာရောလုံး�မှာ�ာ�ကုာ�  
ထုို��ရောပ်�ရောသာရော��ဖြ�စ်းသည်းး။ ထုို�ကာာကွာယ်းရော��သည်းး သင််းကာရောလုံး�ကုာ�  ထုို��ရောပ်�ရောသာရော��ဖြ�စ်းသည်းး။ ထုို�ကာာကွာယ်းရော��သည်းး သင််းကာရောလုံး�ကုာ�  
အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီရော�ာဂါါဘီီမှာာ ကာာကွာယ်းရောပ်�လုုံးမ်ှားမှာည်းးမှာဟု�တးပ်ါ။အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီရော�ာဂါါဘီီမှာာ ကာာကွာယ်းရောပ်�လုုံးမ်ှားမှာည်းးမှာဟု�တးပ်ါ။

ကု�ယ်းဝါနးရှိာုရောနရောသာ သု� မှာဟု�တ်း ကု�ယ်းဝါနးရှိာုနှံ့ု�င်းသည်းးဟု� ထိင်းရောနရောသာ 
ရောက့ာင်း�သူကု� ကာကွယ်းရောဆို�ထုိ��ရောပျံ့�သင််းပျံ့ါသလုာ�။ 
မှာထုို��ရောပ်�သင််းပ်ါ။ ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုရောေရောသာ သု� မှာဟု�တး ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုနှု�င်းသည်းးဟု� ထိုင်းရောေမှာထုို��ရောပ်�သင််းပ်ါ။ ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုရောေရောသာ သု� မှာဟု�တး ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုနှု�င်းသည်းးဟု� ထိုင်းရောေ
ရောသာ မှာည်းးသည််းး ရောကာ�ာင်း�သအူာ�မှာ�ု� ကာာကွာယ်းရော��မှာထုို��ရောပ်�သင််းပ်ါ။ ရောကာ�ာင်း�ရောသာ မှာည်းးသည််းး ရောကာ�ာင်း�သအူာ�မှာ�ု� ကာာကွာယ်းရော��မှာထုို��ရောပ်�သင််းပ်ါ။ ရောကာ�ာင်း�
ရော��ရောပ်��ေး�ရောေ ်တွတငွ်း ကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာည််းး သေူာဖြပ်�သည်းး ရောကာ�ာင်း�သမူှာ�ာ�အာ�ရော��ရောပ်��ေး�ရောေ ်တွတငွ်း ကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာည််းး သေူာဖြပ်�သည်းး ရောကာ�ာင်း�သမူှာ�ာ�အာ�    
ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုရောေသလုံးာ� သု� မှာဟု�တး ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုနှု�င်းသလုံးာ�ကုာ� ရောမှာ�ဖြမှာေး�လုုံးမ်ှားမှာည်းး။ ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုရောေသလုံးာ� သု� မှာဟု�တး ကုာ�ယ်းဝါေးရှိာ ုနှု�င်းသလုံးာ�ကုာ� ရောမှာ�ဖြမှာေး�လုုံးမ်ှားမှာည်းး။ 
အကာယ်း၍ ရောကာ�ာင်း�သသူည်းး ရှိာ ုပ်ါသည်းးဟု� ရောဖြ�ပ်ါကာ သမူှာကုာ� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��အကာယ်း၍ ရောကာ�ာင်း�သသူည်းး ရှိာ ုပ်ါသည်းးဟု� ရောဖြ�ပ်ါကာ သမူှာကုာ� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��
ရောပ်�မှာည်းးမှာဟု�တးပ်ါ။ ရောကာ�ာင်း�သအူာ� သမူှာ၏ မုှာဘီရောပ်�မှာည်းးမှာဟု�တးပ်ါ။ ရောကာ�ာင်း�သအူာ� သမူှာ၏ မုှာဘီ/အ�ပ်းထုိုေး�သနူှာင််း ��ကား��င်း� အ�ပ်းထုိုေး�သနူှာင််း ��ကား��င်း� 
တု�င်းပ်င်းရော�ွ�ရောနှ�ွ�ေးနှာင််း ကာ�ေး�မှာာရော���ု�င်း�ာအကာအူညီ်း �ယ်�ူေး တု�ကားတေွး�တု�င်းပ်င်းရော�ွ�ရောနှ�ွ�ေးနှာင််း ကာ�ေး�မှာာရော���ု�င်း�ာအကာအူညီ်း �ယ်�ူေး တု�ကားတေွး�
လုုံးမ်ှားမှာည်းး။ အ�ကားဉာာဏား၊ အရောထိုာကားအကာနူှာင််း ညှွှေး�ကာာ���ကားရောပ်�မှာည််းး  လုုံးမ်ှားမှာည်းး။ အ�ကားဉာာဏား၊ အရောထိုာကားအကာနူှာင််း ညှွှေး�ကာာ���ကားရောပ်�မှာည််းး  
ကာ�ေး�မှာာရော���ု�င်း�ာ �ည်းးညှွှေး�ရောပ်�သည််းးဝါေးရော�ာင်းမှာ၏ု �ကားသွယ်း�ေးကာ�ေး�မှာာရော���ု�င်း�ာ �ည်းးညှွှေး�ရောပ်�သည််းးဝါေးရော�ာင်းမှာ၏ု �ကားသွယ်း�ေး
အရောသ�စု်တးကုာ�လုံးည်းး� သမူှာကုာ� ရောပ်�လုုံးမ်ှားမှာည်းး။အရောသ�စု်တးကုာ�လုံးည်းး� သမူှာကုာ� ရောပ်�လုုံးမ်ှားမှာည်းး။

အကယ်း၍ ကွနှံ့း�ပျံ့း၏ကရောလု�တ်ငွ်း �င်းက့ပျံ့းရော�ာဂါါရှိာုပြီးပီျံ့�  
ရောကားတီ်ဆို�နး� (cortisone) သု� မှာဟု�တ်း ပျံ့�ကးနဆီို�နး� 
(prednisone) ကု� ရှူ�ူရောဆို�ဖြ�င််း ရှူ�ူရောန�ပျံ့ါက ဘီာဖြ�စ်းမှာည်းးနည်းး�။ 
�င်းကာ�ပ်းရော�ာဂါါရှိာ ုသ ူမှာည်းးသည််းးရော��ကုာ�သး��ရောေရောစ်ကာာမှာ ူအသည်းး�ရော�ာင်း�င်းကာ�ပ်းရော�ာဂါါရှိာ ုသ ူမှာည်းးသည််းးရော��ကုာ�သး��ရောေရောစ်ကာာမှာ ူအသည်းး�ရော�ာင်း
အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ရောဘီ�အနှတ�ာယ်းကာင်း�စွ်ာ ထုို��နှု�င်းသည်းး။အသာ�ဝါါရော�ာဂါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကုာ� ရောဘီ�အနှတ�ာယ်းကာင်း�စွ်ာ ထုို��နှု�င်းသည်းး။
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ကာကွယ်းရောဆို�ထုိ���နး မှာည်းးသူက သရောဘီာတ်နူှံ့ု�င်းပြီးပီျံ့�  
သရောဘီာတ်ညီူ်းခံ့ကးကု�ရော�ာ ��ပျံ့းသုမှား�နှံ့ု�င်းသည်းးလုာ�။
အသကား အသကား 18 နှာစ်းရောအာကားအ�ွယ်းရှိာ ုရောသာ ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�အာ�  နှာစ်းရောအာကားအ�ွယ်းရှိာ ုရောသာ ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�အာ� 
ကာာကွာယ်းရော��ထုို���ေး မုှာဘီမှာ�ာ�ကာာကွာယ်းရော��ထုို���ေး မုှာဘီမှာ�ာ�/အ�ပ်းထုိုေး�သမူှာ�ာ�ကာသာ သရောဘီာတ�ွူင််းဖြပ်�အ�ပ်းထုိုေး�သမူှာ�ာ�ကာသာ သရောဘီာတ�ွူင််းဖြပ်�
နှု�င်းသည်းး။ အသကား နှု�င်းသည်းး။ အသကား 18 နှာစ်းအထိုကားအ�ွယ်းရှိာ ုရောသာ ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ� နှာစ်းအထိုကားအ�ွယ်းရှိာ ုရောသာ ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�
ကာ ကာာကွာယ်းရော��ထုို���ေး မုှာမုှာတု� ဘီာသာ သရောဘီာတ�ွူင််းဖြပ်�နှု�င်းပြီးပီ်� သရောဘီာတညီူ်းကာ ကာာကွာယ်းရော��ထုို���ေး မုှာမုှာတု� ဘီာသာ သရောဘီာတ�ွူင််းဖြပ်�နှု�င်းပြီးပီ်� သရောဘီာတညီူ်း
��ကားပ်း�စ်းကုာ� ဖြ�ည််းးစွ်ကားကာာ ‘မုှာဘီ��ကားပ်း�စ်းကုာ� ဖြ�ည််းးစွ်ကားကာာ ‘မုှာဘီ/အ�ပ်းထုိုေး�သ’ူ ဟု�ရော�ားဖြပ်ထိုာ�သည််းးရောေ�ာတငွ်း  အ�ပ်းထုိုေး�သ’ူ ဟု�ရော�ားဖြပ်ထိုာ�သည််းးရောေ�ာတငွ်း  
လုံးကားမှာာတးရော��ထုို���မှာည်းး။ သရောဘီာတညီူ်း��ကားအာ� ရှု�ပ်းသုမှား�သည််းး လုံးကားမှာာတးရော��ထုို���မှာည်းး။ သရောဘီာတညီူ်း��ကားအာ� ရှု�ပ်းသုမှား�သည််းး 
အရော�ကာာင်း��ကာာ�စ်ာကုာ� ရောကာ�ာင်း�သု�  တင်းဖြပ်ဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််းရောသားလုံးည်းး�ရောကာာင်း�၊ အရော�ကာာင်း��ကာာ�စ်ာကုာ� ရောကာ�ာင်း�သု�  တင်းဖြပ်ဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််းရောသားလုံးည်းး�ရောကာာင်း�၊ 
သရောဘီာတညီူ်း��ကားအာ� ရှု�ပ်းသုမှား��ေး ရောကာ�ာင်း�သု�  ��ေး��ကားဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််းသရောဘီာတညီူ်း��ကားအာ� ရှု�ပ်းသုမှား��ေး ရောကာ�ာင်း�သု�  ��ေး��ကားဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််း
ရောသားလုံးည်းး�ရောကာာင်း�၊ သရောဘီာတညီူ်း��ကားအာ� မှာည်းးသည််းးအ��ေုး၌မှာ�ု�  ရောသားလုံးည်းး�ရောကာာင်း�၊ သရောဘီာတညီူ်း��ကားအာ� မှာည်းးသည််းးအ��ေုး၌မှာ�ု�  
ရှု�ပ်းသုမှား�နှု�င်းပ်ါသည်းး။ရှု�ပ်းသုမှား�နှု�င်းပ်ါသည်းး။

အကယ်း၍ သူနာဖြပျံ့�မှာ့ာ� ရောက့ာင်း�သု� လုာရော�ာကးရောသာရောန ်တွတ်ွင်း 
ကွနှံ့း�ပျံ့း၏ကရောလု�သည်းး �့ာ�နာမုှာရော�ကာင််း သု� မှာဟု�တ်း  
ရောက့ာင်း�ပျံ့့ကးဖြခံင်း�ရော�ကာင််း ရောက့ာင်း�တ်ငွ်း ကာကွယ်းရောဆို�ထုိ���နး 
လုတွ်းသွာ�လုှင်း ကွနှံ့း�ပျံ့းဘီာလု�ပျံ့းနှံ့ု�င်းသနည်းး�။  
သင်းသည်းး သင််း ရောဒသ�း��ာဝါေးအာ� �ကားသွယ်းပြီးပီ်� သင််းကာရောလုံး�အာ� သင်းသည်းး သင််း ရောဒသ�း��ာဝါေးအာ� �ကားသွယ်းပြီးပီ်� သင််းကာရောလုံး�အာ� 
ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ရောပ်��ေး စီ်စ်ဉ်းသင််းပ်ါသည်းး။ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ရောပ်��ေး စီ်စ်ဉ်းသင််းပ်ါသည်းး။

ကာကွယ်းရောဆို�ထုိ��မှာာတ်းတ်မှား�မှာ့ာ�ကု� ကွနှံ့း�ပျံ့းမှာည်းးက်ဲသု�   
�ယူ်နှံ့ု�င်းမှာည်းးနည်းး�။   
သင််းကာရောလုံး�၏ ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�ထုို��ထိုာ�ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ အ��ကားအလုံးကားမှာ�ာ�ကုာ� သင််းကာရောလုံး�၏ ကာာကွာယ်းရော��မှာ�ာ�ထုို��ထိုာ�ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ အ��ကားအလုံးကားမှာ�ာ�ကုာ� 
�သစ်ရော�တ�လုံး�ာ� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ မှာာတးပ်း�တင်းစ်ာ�င်း� �သစ်ရော�တ�လုံး�ာ� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ မှာာတးပ်း�တင်းစ်ာ�င်း� (AIR)    
အတငွ်း�သု�  ထိုည််းးသွင်း�ရောပ်�ပ်ါမှာည်းး ဤသု� ပြဖြပ်�လုံး�ပ်းဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််း ၎င်း�ကုာ�  အတငွ်း�သု�  ထိုည််းးသွင်း�ရောပ်�ပ်ါမှာည်းး ဤသု� ပြဖြပ်�လုံး�ပ်းဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််း ၎င်း�ကုာ�  
သင််းကာရောလုံး�၏ လုံးကားရှိာ ုကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာာတးတမှား�နှာင််း ��တုး�ကားရောပ်�နှု�င်းပ်ါမှာည်းး။သင််းကာရောလုံး�၏ လုံးကားရှိာ ုကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာာတးတမှား�နှာင််း ��တုး�ကားရောပ်�နှု�င်းပ်ါမှာည်းး။

မုှာဘီမှာ�ာ�သည်းး မုှာမုှာကာရောလုံး� အသကား မုှာဘီမှာ�ာ�သည်းး မုှာမုှာကာရောလုံး� အသကား 14 နှာစ်းအ�ွယ်းဖြပ်ည််းးသည်းးအထုို မှာည်းးသည််းး နှာစ်းအ�ွယ်းဖြပ်ည််းးသည်းးအထုို မှာည်းးသည််းး
အ��ေုး၌မှာ�ု� ကာရောလုံး�၏ အ��ေုး၌မှာ�ု� ကာရောလုံး�၏ AIR ကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာာတးတမှား� ထို�တးဖြပ်ေး��ကားမုှာတတ �ကုာ�   ကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာာတးတမှား� ထို�တးဖြပ်ေး��ကားမုှာတတ �ကုာ�  
ရောတာင်း��းနှု�င်းပြီးပီ်� အသကား ရောတာင်း��းနှု�င်းပြီးပီ်� အသကား 14 နှာစ်းအထိုကား ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�မှာာာ   နှာစ်းအထိုကား ရောကာ�ာင်း�သရူောကာ�ာင်း�သာ�မှာ�ာ�မှာာာ  
မုှာမုှာတု� ၏ ကာာကွာယ်းရော��ထုို�မှာာတးတမှား� ထို�တးဖြပ်ေး��ကားမုှာတတ �ကုာ� ရောအာကားပ်ါအတု�င်း� မုှာမုှာတု� ၏ ကာာကွာယ်းရော��ထုို�မှာာတးတမှား� ထို�တးဖြပ်ေး��ကားမုှာတတ �ကုာ� ရောအာကားပ်ါအတု�င်း� 
ရောတာင်း��းနှု�င်းပ်ါသည်းး။ရောတာင်း��းနှု�င်းပ်ါသည်းး။

• myGov my.gov.au/ အကားပ်း အကားပ်း Medicare အွေးလုုံး�င်း�စ်ာ�င်း�ကုာ�   အွေးလုုံး�င်း�စ်ာ�င်း�ကုာ�  
အသး��ဖြပ်�ဖြ�င်း� အသး��ဖြပ်�ဖြ�င်း� 

• Medicare Express Plus App အက္ပ္္အက္ပ္္ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps ကုာ�  ကုာ� 
အသး��ဖြပ်�ဖြ�င်း�   အသး��ဖြပ်�ဖြ�င်း�    

• AIR  အရောထွိုရောထွိုစ်း�စ်မှား�ရော����ေး�လုုံး�င်း�အရောထွိုရောထွိုစ်း�စ်မှား�ရော����ေး�လုုံး�င်း�  1800 653 809  ကုာ�  ကုာ�  
��ေး��ကားဖြ�င်း�တု� ပြဖြ�စ်းပ်ါသည်းး။��ေး��ကားဖြ�င်း�တု� ပြဖြ�စ်းပ်ါသည်းး။

ကွနှံ့း�ပျံ့းကရောလု�၏ သတ်င်း�အခံ့ကးအလုကးက ဘီာဖြ�စ်းသွာ�မှာလဲု။   
သရောဘီာတညီူ်း��ကားပ်း�စ်းတငွ်း သင်းရောပ်�သည််းးအ��ကားအလုံးကားမှာ�ာ�သည်းး သရောဘီာတညီူ်း��ကားပ်း�စ်းတငွ်း သင်းရောပ်�သည််းးအ��ကားအလုံးကားမှာ�ာ�သည်းး 
ေယ်�ူရော�ာကားသးရောဝါ�လုံးးစ်းနှာင််း နှု�င်းင်းရောတားဥပ်ရောဒတငွ်းပ်ါဝါင်းရောသာ တင်း�ကာ�ပ်းသည််းး ေယ်�ူရော�ာကားသးရောဝါ�လုံးးစ်းနှာင််း နှု�င်းင်းရောတားဥပ်ရောဒတငွ်းပ်ါဝါင်းရောသာ တင်း�ကာ�ပ်းသည််းး 
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လုံးှ�ုဝါာကားမှာနုှာင််း ကုာ�ယ်းရော��လွုံးတးလုံးပ်း�ွင််းကာာကွာယ်းရောပ်�မှာမုှာ�ာ�ရောအာကားတငွ်း  လုံးှ�ုဝါာကားမှာနုှာင််း ကုာ�ယ်းရော��လွုံးတးလုံးပ်း�ွင််းကာာကွာယ်းရောပ်�မှာမုှာ�ာ�ရောအာကားတငွ်း  
အကာ� း��ဝါင်းသည်းး အကာ� း��ဝါင်းသည်းး (ပ်�ူတွဲပ်ါရှိာ ုရောသာ ကုာ�ယ်းရော��လွုံးတးလုံးပ်း�ွင််း ရော�ကာဖြင်ာစ်ာတမှား�၌ ပ်�ူတွဲပ်ါရှိာ ုရောသာ ကုာ�ယ်းရော��လွုံးတးလုံးပ်း�ွင််း ရော�ကာဖြင်ာစ်ာတမှား�၌ 
�ကာည််းးပ်ါ�ကာည််းးပ်ါ)။ သတင်း�အ��ကားအလုံးကားမှာ�ာ�ကုာ� ေယ်�ူရော�ာကားရောဝါ�လုံးးစ်း ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေ။ သတင်း�အ��ကားအလုံးကားမှာ�ာ�ကုာ� ေယ်�ူရော�ာကားရောဝါ�လုံးးစ်း ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေ  
ကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာာတးတမှား�၌ ထိုည််းးသွင်း�လုုံးမ်ှားမှာည်းးဖြ�စ်းပြီးပီ်� ထုို�ရောောကားတငွ်း  ကာာကွာယ်းရော��ထုို��မှာာတးတမှား�၌ ထိုည််းးသွင်း�လုုံးမ်ှားမှာည်းးဖြ�စ်းပြီးပီ်� ထုို�ရောောကားတငွ်း  
သင််းကာရောလုံး�၏ လုံးကားရှိာ ု ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ မှာာတးတမှား�နှာင််း  သင််းကာရောလုံး�၏ လုံးကားရှိာ ု ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ မှာာတးတမှား�နှာင််း  
��တုး�ကားရောပ်��ေးအတကွား ��တုး�ကားရောပ်��ေးအတကွား Australian Immunisation Register (AIR) 
(�သစ်ရော�တ�လုံး�ာ� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ မှာာတးပ်း�တင်းစ်ာ�င်း��သစ်ရော�တ�လုံး�ာ� ကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာ မှာာတးပ်း�တင်းစ်ာ�င်း�) ၌   ၌  
ထိုည််းးသွင်း�ရောပ်�မှာည်းးဖြ�စ်းသည်းး၊ ထုို�သု� လုံး�ပ်းဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််း သင််းကာရောလုံး�၏  ထိုည််းးသွင်း�ရောပ်�မှာည်းးဖြ�စ်းသည်းး၊ ထုို�သု� လုံး�ပ်းဖြ�င်း�အာ�ဖြ�င််း သင််းကာရောလုံး�၏  
လုံးကားရှိာ ုကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာမှာာတးတမှား�နှာင််း ��တုး�ကားရောပ်�နှု�င်းမှာည်းးဖြ�စ်းကာာ  လုံးကားရှိာ ုကာာကွာယ်းရော��ထုို��ဖြ�င်း��ု�င်း�ာမှာာတးတမှား�နှာင််း ��တုး�ကားရောပ်�နှု�င်းမှာည်းးဖြ�စ်းကာာ  
MyGov တငွ်း �ကာည််းးရှုရှုုနှု�င်းမှာည်းးဖြ�စ်းပ်ါသည်းး။    တငွ်း �ကာည််းးရှုရှုုနှု�င်းမှာည်းးဖြ�စ်းပ်ါသည်းး။   

ရောက့ာင်း�၌ ကာကွယ်းရောဆို�ထုိ��ရောပျံ့�ဖြခံင်း�နှံ့ာင််း ပျံ့တ်းသကးသည််းး သတ်င်း�
အခံ့ကးအလုကးကု� ပုျံ့�မုှာ���နး မှာည်းးသည််းးရောန�ာတ်ငွ်း ရှိာာ�မှာည်းးနည်းး�။
သတင်း�အ��ကားအလုံးကား ပု်�မုှာ��နှု�င်းသည််းး ေည်းး�လုံးမှား�မှာ�ာ�မှာာာသတင်း�အ��ကားအလုံးကား ပု်�မုှာ��နှု�င်းသည််းး ေည်းး�လုံးမှား�မှာ�ာ�မှာာာ

• ေယ်�ူရော�ာကားသးရောဝါ�လုံးးစ်း ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေ၏ ဝါကားဘီး�ု�ကားတး ေယ်�ူရော�ာကားသးရောဝါ�လုံးးစ်း ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေ၏ ဝါကားဘီး�ု�ကားတး 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ �ကာည််းးရှုရှုုဖြ�င်း�၌ �ကာည််းးရှုရှုုဖြ�င်း�

• သင်း၏ ရောဒသ�း ဖြပ်ည်းးသ့ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေ စု်တးကုာ� ��ေး� သင်း၏ ရောဒသ�း ဖြပ်ည်းးသ့ကာ�ေး�မှာာရော��ဌာာေ စု်တးကုာ� ��ေး� 1300 066 055 ၌  ၌ 
�ကားသွယ်းဖြ�င်း� �ကားသွယ်းဖြ�င်း� 

https://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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အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ထိုးး��
ခံံ�န်းအတွွကား သရောဘီာတူွည်းခီံျကား
မိိဘ/အုပ်ု်ထိိန်း�်သူူ ဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အန်ကား သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာ�ာရော�ာင်း ဘောဘာပ်င််ကုိ် သူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�း�ဖြ�င််် ဘောရ�ပ်ါ။

220729-2-3

သင််းကာရော��တွွင်း သင်းစိုးး���းမ်း�ရောသာ ခံန္ဓာာာကား�ယ်းတွွင်း�တွ�န် ်းပြပြာ�န်းမု် ပြာ�စိုးးရော�်�ါကာ ရော�သခံံ��ာဝါန်းကား� အရော�ကာာင်း��ကာာ��ါ။

သင််းကာရော��တွွင်း သင်းစိုးး���းမ်း�ရောသာ ခံန္ဓာာာကား�ယ်းတွွင်း�တွ�န် ်းပြပြာ�န်းမု် ပြာ�စိုးးရော�်�ါကာ ရော�သခံံ��ာဝါန်းကား� အရော�ကာာင်း��ကာာ��ါ။

Burmese

အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��၏ အကား ���ရောကား�ဇူးး�များးာ�နှှင််း  
ဖြ�စ်းနှ��င်း�ွယ်း ရောဘီ�ထွွကား����ကား ���များးာ�အရော�ကာာင်း� ရော�ားဖြ�ထွာ�သည််းး  
သတင်း�အချးကားအလကားကာ�� ကာွနှး��းအရောေဖြ�င််း �တးရုှုော�လည်းးပြီး�ီ� ဖြ�စ်းသည်းး။

အထွကားတငွ်း ောများည်းးညှွှေး�ထွာ�သည််းး ကာွနှး��း၏ကာရောလ�အရောေဖြ�င််း  
နှှစ်းကြိကာ�များးထွ����များည််းး အသည်းး�ရော�ာင်းအသာ�ဝါါ ဘီီ ကာာကွာယ်းရော��ကာ��  
ခံျယ်း�ေး ကာွနှး��းသရောဘီာတးညီ်း�ါသည်းး။

1. ရောကာျာင်း�သာ�၏ အရောသ�စိုးးတွး အခံျကားအ�ကားမ်ျာ�

2. ရော�သနှ္ဓာင််း�တွးသကားရောသာဇာာတွး အရောန်အထိုးာ�

3. သင်း၏ အရောသ�စိုးးတွး အခံျကားအ�ကားမ်ျာ� - မ်းဘီ သး�မ်ဟု�တွး တွ�ာ�ဝါင်းအ��းထိုးးန်း�သူ

များး ���ရှု�� �အများည်းး

ကာင်း�ွေး�တ�းအများည်းး

ရောမွျား�ရောေသ်ကာက �ာဇူးး

သ�ရှှိ�သများှအာ�လံ��ရော�် အရောဖြချခံျ၍ ကာွနှး��းအရောလ�အေကား ရောဖြ�ာသည်းးမှျားာ 
ကာွနှး��း၏ကာရောလ�သည်းး
1. များည်းးသည််းးကာာကွာယ်းရော��များ��� ရောသာကားသံ��ပြီး�ီ�ရောောကား  

ချနှာာကာ��ယ်းတငွ်း�တ�ေ ်းပြဖြ�ေးများ ုလွေးကဲာဖြချင်း� များဖြ�စ်း�း��ါ။
2. �း�တွဲထွည််းးထွာ�သည််းး များ�ဘီများးာ�အတကွား သတင်း�အချးကားအလကားများးာ�

 စ်ာရောစ်ာင်းတငွ်း ရော�ားဖြ�ထွာ�ရောသာ များည်းးသည််းးကာာကွာယ်းရော��  အစ်�တးအ���င်း�
များးာ�နှှင််းမှျား ချနှာာကာ��ယ်းတငွ်း� တ�ေ ်းပြဖြ�ေးများ ုလွေးကဲာလွယ်းဖြချင်း�များး ��� များရှှိ��ါ။ 

3. ကာ��ယ်းဝါေးများရှှိ��ါ။များ�ဘီ/အ��းထွ�ေး�သး အများည်းး (ဥ�များာ. JOHN SMITH)

အ�များးလ��းစ်ာ (ဥ�များာ. 5 SMITH LANE)

��းကွာကား

များ� �ဘီ� �င်း� ေ�ံါတး

များ�ဘီ/အ��းထွ�ေး�သး၏ လကားမှျားတး �ကားစဲွ်

�ကားသွယ်း�ေး အရောကာာင်း��ံ�� အဖြချာ�ေ�ံါတးးး  
(ရော�သေ�ံါတးကာ�� ထွည််းးသွင်း��ါ၊ ဥ�များာ၊ 02)

စ်ာ��� သရောကာေတ

ရောကားာင်း�၏အများည်းး

များယ်း�ီကဲာ (Medicare) အမှျားတး

များဟု�တး�ါ
ရောရှှိ��ရောဝါသဏီီကာရောေရောသာ 
တ��င်း��င်း�သာ�   
(Aboriginal) ဖြ�စ်းသည်းး

ရောတာ�ကားစ်း ရော�လကား�ကာာ�ကာွေး�သာ� 
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ်းသည်းး

ရောရှှိ��ရောဝါသဏီီကာရောေရောသာ တ��င်း��င်း�သာ� 
 နှှင််း ရောတာ�ကားစ်း ရော�လကား�ကာာ�ကာွေး�သာ� 
 နှှစ်းချ�လံ�� ဖြ�စ်းသည်းး

များယ်း�ီကဲာ (Medicare) ကာတး
ရော�်ရှှိ�  သင််းကာရောလ�၏ အများည်းး  
ရောဘီ�ော�မှျား ေ�ံါတး

လ�င်း
ကားာ� များ

တ�ကားစွ်ာ များသတးမှျားတးထွာ��ါ/
လ�င်းစ်�တး နှှစ်းများး ���လံ��ရှှိ�သည်းး/
သတးမှျားတးချးကား များရှှိ��ါ

အတေး�

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။• ဤမှျားတးတများး�ကာ�� သ�များး��ည်းး�ထွာ��ါ၊ ရောောင်းတစ်းချး �ေးတငွ်း လ��အ�းလာ

နှ��င်းသည်းး။

• သင််းကာရောလ�၏ ကာာကွာယ်းရော��များးာ����င်း�ာ အချးကားအလကား
များးာ�ကာ�� Australian Immunisation Register (AIR) သ��
အလ��အရောလးာကား တင်း��� �ါများည်းး။ ကာာကွာယ်းရော��ထွ���ရော��သည််းး �ကားစဲွ်
အရော�ကာာင်း�ကာ�� သင််းအရောထွွရောထွွကာ���ာဝါေးအာ� အရော�ကာာင်း��ကာာ��ေး
မှျားာ သင််း�နှဒသကားသကားဖြ�စ်း�ါသည်းး။

• ောကားင်းများရုောလးာ�်ါ�ရောစ်�ေး ရော��ထွ���ထွာ�သည််းးရောေ�ာ ရော�်တငွ်း စ်� �စွ်တး
ရောအ�ဖြများရောသာ အဝါတးကာ��တင်း�ါ။

• ောကားင်းများသုကားသာရောစ်�ေး �ါ�ာစီ်တရောများာ (Paracetamol) ရောသာကား�ါ။

• အ�ည်းးများးာ�များးာ�ရောသာကားသံ���ါ။

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။• ဤမှျားတးတများး�ကာ�� သ�များး��ည်းး�ထွာ��ါ၊ ရောောင်းတစ်းချး �ေးတငွ်း လ��အ�းလာ

နှ��င်းသည်းး။

• သင််းကာရောလ�၏ ကာာကွာယ်းရော��များးာ����င်း�ာ အချးကားအလကား
များးာ�ကာ�� Australian Immunisation Register (AIR) သ��
အလ��အရောလးာကား တင်း��� �ါများည်းး။ ကာာကွာယ်းရော��ထွ���ရော��သည််းး �ကားစဲွ်
အရော�ကာာင်း�ကာ�� သင််းအရောထွွရောထွွကာ���ာဝါေးအာ� အရော�ကာာင်း��ကာာ��ေး
မှျားာ သင််း�နှဒသကားသကားဖြ�စ်း�ါသည်းး။

• ောကားင်းများရုောလးာ�်ါ�ရောစ်�ေး ရော��ထွ���ထွာ�သည််းးရောေ�ာ ရော�်တငွ်း စ်� �စွ်တး
ရောအ�ဖြများရောသာ အဝါတးကာ��တင်း�ါ။

• ောကားင်းများသုကားသာရောစ်�ေး �ါ�ာစီ်တရောများာ (Paracetamol) ရောသာကား�ါ။

• အ�ည်းးများးာ�များးာ�ရောသာကားသံ���ါ။

ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။
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အုသူည့််�ဘောရာင််အုသူာ�ဝါါ ဘး 
က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

မ်းဘီ/အ��းထိုးးန်း�သူ      
အုသူည့််�ဘောရာင််အုသူာ�ဝါါ ဘး က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

အုသူည့််�ဘောရာင််အုသူာ�ဝါါ ဘး က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ� ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ရောကာျာင်း�သာ�အမ်ည်းး (ဥ�များာ. JANE SMITH) ရောကာျာင်း�သာ�အမ်ည်းး (ဥ�များာ. JANE SMITH)

သူန်ာပြာ�ု၏ မှ်တွးစိုး� 

ကာာကွာယ်းရော��ထွ���ချး �ေး (၄ ော�ီ)

ကာာကွာယ်းရော��ထွ���ချး �ေး (၄ ော�ီ)

ကာာကွာယ်းရော��ထွ���ချး �ေး (၄ ော�ီ)

သးောဖြ��၏ လကားမှျားတး

သးောဖြ��၏ လကားမှျားတး

သးောဖြ��၏ လကားမှျားတး
�ကားစဲွ်

�ကားစဲွ်

�ကားစဲွ်

ကာာကွာယ်းရော��အသ�တးေ�ံါတး

ကာာကွာယ်းရော��အသ�တးေ�ံါတး

ကာာကွာယ်းရော��အသ�တးေ�ံါတးဘီယ်း

ည်းာ

ဘီယ်း

ည်းာ

ဘီယ်း

ည်းာ

က်ာကွ်ယ််ဘော��မိထုိိ�ဖြခဲ့င််�၏ အုဘော�က်ာင််�ရင််�

လာရော�ာကား�ေး�းကားကွာကားဖြချင်း�
ဖြင်င်း����ဖြချင်း�
ရောေများရောကာာင်း�ဖြချင်း�
လကားမှျားတးများ�ါရှှိ�ဖြချင်း� 
သရောဘီာတးညီ်းချးကား ရှု��းသ�များး�ဖြချင်း�
အဖြချာ�

များ�ဘီ/အ��းထွ�ေး�သး ဖြ�ည််းးစွ်ကား�ေး။ များ�ဘီ/အ��းထွ�ေး�သး ဖြ�ည််းးစွ်ကား�ေး။ 

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ကာာကွာယ်းရော��ထွ���ချး �ေး (၄ ော�ီ)

သးောဖြ��၏ လကားမှျားတး �ကားစဲွ်

ကာာကွာယ်းရော��အသ�တးေ�ံါတးဘီယ်း

ည်းာ

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ရောကာျာင်း�သာ�အမ်ည်းး (ဥ�များာ. JANE SMITH)

များ�ဘီ/အ��းထွ�ေး�သး ဖြ�ည််းးစွ်ကား�ေး။ 

အုသူည့််�ဘောရာင််အုသူာ�ဝါါ ဘး က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

�ကားရောမ်ာင်း�

�ကားရောမ်ာင်း�

�ကားရောမ်ာင်း�

�ကားရောမ်ာင်း� ဥပမာာသာာလျှှင်် 

ဖြ�စ််သာည််

အင်္ဂဂလိိပ််ဘာာသာာဖြ�င့််် ရေး�းထားားရေးသာာ 

သာရေးဘာာတူူညီခီျျက််ပံ်�စံံကိ်� ဖြ�ည်ီစွ်ံက််ပ်ါ။



ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုး (MMR) 
က်ာကွ်ယ််ရော��

ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင််နာာနှှင််် ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုး ဆို��သည််မှှာာ  
အဘယ််နာည််�။ 
ဝက််သက််ဝက််သက််သည်် အလွွနာက််း�စက််လွွယ််သည််် ဗို� �င်�်�က််စ်ပါး��� ဖြ�စ်ပြီးပါးး� ၎င်�်က် သည်် အလွွနာက််း�စက််လွွယ််သည််် ဗို� �င်�်�က််စ်ပါး��� ဖြ�စ်ပြီးပါးး� ၎င်�်က် 
အ�ိာ�တ်က််ဖြချိင်�်၊ ရောချိိာင်�်����ဖြချိင်�်နှှင်် ်အ��အပါး�မ့်််ထွွက််ဖြချိင်�်တ်�� က်�� ဖြ�စ်ရောပါး်အ�ိာ�တ်က််ဖြချိင်�်၊ ရောချိိာင်�်����ဖြချိင်�်နှှင်် ်အ��အပါး�မ့်််ထွွက််ဖြချိင်�်တ်�� က်�� ဖြ�စ်ရောပါး်
ရောစသည််။ မ့်ကြာက်ာချိဏဖြ�စ်တ်တ််ရောသာ ရောနာာက််�က််�င််ပွ်ါးာ�ရော�ာဂျိုးမ့်ိာ�၌ ရောစသည််။ မ့်ကြာက်ာချိဏဖြ�စ်တ်တ််ရောသာ ရောနာာက််�က််�င််ပွ်ါးာ�ရော�ာဂျိုးမ့်ိာ�၌ 
အ��တ််ရော�ာင်ရ်ော�ာဂျိုး၊ ဝမ့််�ရောလွာာရော�ာဂျိုး နှှင်် ်နာာ�၏အလွယ််ပါး��င်�်တ်ငွ် ်ရော�ာဂျိုးပါး���ဝင််အ��တ််ရော�ာင်ရ်ော�ာဂျိုး၊ ဝမ့််�ရောလွာာရော�ာဂျိုး နှှင်် ်နာာ�၏အလွယ််ပါး��င်�်တ်ငွ် ်ရော�ာဂျိုးပါး���ဝင််
ဖြချိင်�် တ်�� ပါးးဝင်ပ်ါးးသည််။ ဦး�ရောနှှာက််ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်မှ့်ာ ဖြ�စ်ပွါးာ�မ့်ရုောပါးးင်�်ဖြချိင်�် တ်�� ပါးးဝင်ပ်ါးးသည််။ ဦး�ရောနှှာက််ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်မှ့်ာ ဖြ�စ်ပွါးာ�မ့်ရုောပါးးင်�် 1000 တ်ငွ််တ်ငွ် ်
1 ချိ�ချိနာ ်ဖ်ြဖြ�စ်တ်တ််ပြီးပါးး� ယ်င်�်ရောဝဒနာာသည််မ့်ိာ�၏ချိ�ချိနာ ်ဖ်ြဖြ�စ်တ်တ််ပြီးပါးး� ယ်င်�်ရောဝဒနာာသည််မ့်ိာ�၏ 10 မှ့်မှ့်15% သည်် ရောသ�း��ကြာက်၍ သည်် ရောသ�း��ကြာက်၍ 
အရောဖြမ့်ာက််အဖြမ့်ာ�တ်ငွ် ်အပြီးပါးး�တ်��င် ်ဦး�ရောနှှာက််ပါးိက််စး�မ့် ုဖြ�စ်ရောပါး်ပါးးသည််။အရောဖြမ့်ာက််အဖြမ့်ာ�တ်ငွ် ်အပြီးပါးး�တ်��င် ်ဦး�ရောနှှာက််ပါးိက််စး�မ့် ုဖြ�စ်ရောပါး်ပါးးသည််။ 

ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင််နာာပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင််နာာသည်် က်း�စက််လွွယ််သည်််ရော�ာဂျိုး ဖြ�စ်ပြီးပါးး� ၎င်�်သည်် သည်် က်း�စက််လွွယ််သည်််ရော�ာဂျိုး ဖြ�စ်ပြီးပါးး� ၎င်�်သည်် 
လွည််ပါးင်�် အက်ိ �တ််မ့်ိာ�လွည််ပါးင်�် အက်ိ �တ််မ့်ိာ� (glands) က်�� ရော�ာင်�်မ့််�ရောစ၍ အ�ိာ�လွည််�တ်က််က်�� ရော�ာင်�်မ့််�ရောစ၍ အ�ိာ�လွည််�တ်က််
ရောစသည််။ ရော�ာဂျိုးသည််မ့်ိာ�၏ ရောစသည််။ ရော�ာဂျိုးသည််မ့်ိာ�၏ 10% ချိနာ ်ဖ်ြ၌ ဦး�ရောနှှာက််နှှင်် ်ရောက်ိာရိုး�� �အာရိုးး�ရောကြာက်ာချိနာ ်ဖ်ြ၌ ဦး�ရောနှှာက််နှှင်် ်ရောက်ိာရိုး�� �အာရိုးး�ရောကြာက်ာ
တ်�� ၏ ပါးတ််ပါးတ််လွည််ရှှိ� အရောဖြမ့်း�ပါးး�မ့်ိာ� တ်�� ၏ ပါးတ််ပါးတ််လွည််ရှှိ� အရောဖြမ့်း�ပါးး�မ့်ိာ� ((ဦး�ရောနှှာက််�း��ရောဖြမ့်း�ဦး�ရောနှှာက််�း��ရောဖြမ့်း� ရော�ာင်ဖ်ြချိင်�်���င်�်ာ ရော�ာင်ဖ်ြချိင်�်���င်�်ာ 
အမှ့်တ််သည်ာနှှင်် ်လွက်ခဏာမ့်ိာ�အမှ့်တ််သည်ာနှှင်် ်လွက်ခဏာမ့်ိာ�)) ရော�ာင်�်မ့််�လွာလွ�မ့်််မ့်ည််ဖြ�စ်ပြီးပါးး�၊ အ�ွယ််ရော�ာက်် ရော�ာင်�်မ့််�လွာလွ�မ့်််မ့်ည််ဖြ�စ်ပြီးပါးး�၊ အ�ွယ််ရော�ာက််
ပြီးပါးး�ရောသာ ရောယ်ာက််ိာ�မ့်ိာ�၏ပြီးပါးး�ရောသာ ရောယ်ာက််ိာ�မ့်ိာ�၏ 15 မှ့်မှ့် 30% တ်�� ၌၌တ်�� ၌၌ orchitis ((ရောဝှ�ရောစ် ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်ရောဝှ�ရောစ် ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်) ) 
ဖြ�စ်လွ�မ့်််မ့်ည််။ က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင်သ်က််တ်မ့််�က်ာလွ၏ ပါးထွမ့်ဖြ�စ်လွ�မ့်််မ့်ည််။ က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင်သ်က််တ်မ့််�က်ာလွ၏ ပါးထွမ့် 12 ပါးတ််တ်ငွ် ်ပါးး�ချိိ �တ််ပါးတ််တ်ငွ် ်ပါးး�ချိိ �တ််
ရော�ာင်န်ာာရော�ာဂျိုး က်း�စက််လွာင် ်အလွ��အရောလွိာက်် က်��ယ််ဝနာပ်ါးိက််က်ိရောက်ာင်�်  ရော�ာင်န်ာာရော�ာဂျိုး က်း�စက််လွာင် ်အလွ��အရောလွိာက်် က်��ယ််ဝနာပ်ါးိက််က်ိရောက်ာင်�်  
ပါးိက််က်ိနှ��င်ပ်ါးးသည််။ပါးိက််က်ိနှ��င်ပ်ါးးသည််။

ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုး  ((ဂျိုိာမ့်နာဝ်က််သက််ဂျိုိာမ့်နာဝ်က််သက််)) သည်် က်း�စက််တ်တ််သည််် ဗို��င်�်�က််စ်ရော�ာဂျိုး  သည်် က်း�စက််တ်တ််သည််် ဗို��င်�်�က််စ်ရော�ာဂျိုး 
ဖြ�စ်ပြီးပါးး� အ��အပါး�မ့်််ထွွက််ဖြချိင်�်၊ အ�ိာ�တ်က််ဖြချိင်�်နှှင်် ်အက်ိ �တ််မ့်ိာ� ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်တ်��   ဖြ�စ်ပြီးပါးး� အ��အပါး�မ့်််ထွွက််ဖြချိင်�်၊ အ�ိာ�တ်က််ဖြချိင်�်နှှင်် ်အက်ိ �တ််မ့်ိာ� ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်တ်��   
ဖြ�စ်ရောပါး်ရောစသည််။ ဤရော�ာဂျိုးက်း�စက််ထွာ�သည််် က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင် ်အမ့်ိ ���သမ့်း�ဖြ�စ်ရောပါး်ရောစသည််။ ဤရော�ာဂျိုးက်း�စက််ထွာ�သည််် က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင် ်အမ့်ိ ���သမ့်း�
မ့်ိာ�၏ က်ရောလွ�မ့်ိာ�တ်ငွ် ်�����ွာ�ရောသာ မ့်းမ့်မှ့်နာမ့််မု့်ိာ� ဖြ�စ်ရောပါး်ရောစသည််။  မ့်ိာ�၏ က်ရောလွ�မ့်ိာ�တ်ငွ် ်�����ွာ�ရောသာ မ့်းမ့်မှ့်နာမ့််မု့်ိာ� ဖြ�စ်ရောပါး်ရောစသည််။  
သရောနှ�တ်ည််ပြီးပါးး� ပါးထွမ့်သရောနှ�တ်ည််ပြီးပါးး� ပါးထွမ့် 12 ပါးတ်် အတ်ငွ်�် ရော�ာဂျိုးက်း�စက််ချိး�သည််် က်ရောလွ�မ့်ိာ�၏ပါးတ်် အတ်ငွ်�် ရော�ာဂျိုးက်း�စက််ချိး�သည််် က်ရောလွ�မ့်ိာ�၏ 
90% အထွ�မှ့်ာ ဉာာဏ်စွမ့််�ချိိ ��တ့်မ့််၊ု နာာ�ပါးင်�်ဖြချိင်�်၊ မ့်ိက််စ�က်နာ�်ဖြချိင်�်၊ သ�� မ့်ဟု�တ်် အထွ�မှ့်ာ ဉာာဏ်စွမ့််�ချိိ ��တ့်မ့််၊ု နာာ�ပါးင်�်ဖြချိင်�်၊ မ့်ိက််စ�က်နာ�်ဖြချိင်�်၊ သ�� မ့်ဟု�တ်် 
နှှလွး��ချိွတ််ယွ်င်�်ဖြချိင်�်တ်�� ပါးးဝင်က်ြာက်ရောသာ ကြီးက်း�မ့်ာ�သည််် ရောမွ့်��ာပါးးမ့်းမ့်မှ့်နာဖ်ြချိင်�်မ့်ိ ���  နှှလွး��ချိွတ််ယွ်င်�်ဖြချိင်�်တ်�� ပါးးဝင်က်ြာက်ရောသာ ကြီးက်း�မ့်ာ�သည််် ရောမွ့်��ာပါးးမ့်းမ့်မှ့်နာဖ်ြချိင်�်မ့်ိ ���  
ဖြ�စ်လွ�မ့်််မ့်ည််။ဖြ�စ်လွ�မ့်််မ့်ည််။

ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင််နာာနှှင််် ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးတ်��က်  
မှာည််သ�� ပါးိ ��နှှ���သနာည််�။ 
ဤဗို��င်�်�က််စ်ပါး���မ့်ိာ�သည်် ရောချိိာင်�်����ဖြချိင်�်နှှင်် ်နှှာရောချိိဖြချိင်�်တ်�� မှ့်တ်�င်် ်ပါးိ း�နှှ�းသည််။ ဤဗို��င်�်�က််စ်ပါး���မ့်ိာ�သည်် ရောချိိာင်�်����ဖြချိင်�်နှှင်် ်နှှာရောချိိဖြချိင်�်တ်�� မှ့်တ်�င်် ်ပါးိ း�နှှ�းသည််။ 
ဝက််သက််သည်် လွးသာ�တ်�� တွတ်ွင်ဖ်ြ�စ်ရောသာ ရော�ာဂျိုးမ့်ိာ�တ်ငွ် ်ပါးိ း�နှှ�းမ့် ုအလွွယ််က်း�း�� ဝက််သက််သည်် လွးသာ�တ်�� တွတ်ွင်ဖ်ြ�စ်ရောသာ ရော�ာဂျိုးမ့်ိာ�တ်ငွ် ်ပါးိ း�နှှ�းမ့် ုအလွွယ််က်း�း�� 
ရော�ာဂျိုးမ့်ိာ�၌ တ်စ်ချိ�အပါးးအဝင်ဖ်ြ�စ်သည််။ ဝက််သက််ရောပါးးက််ရောနာသး တ်စ််ဦး�နှှင်် ် ရော�ာဂျိုးမ့်ိာ�၌ တ်စ်ချိ�အပါးးအဝင်ဖ်ြ�စ်သည််။ ဝက််သက််ရောပါးးက််ရောနာသး တ်စ််ဦး�နှှင်် ် 
တ်စ်ချိနာ�်ထ့ွတ်ငွ် ်အတ်းရှှိ�ရောနာဖြချိင်�်သည််ပါးင်လ်ွာင် ်ရော�ာဂျိုးက်း�ရောစနှ��င်သ်ည််။တ်စ်ချိနာ�်ထ့ွတ်ငွ် ်အတ်းရှှိ�ရောနာဖြချိင်�်သည််ပါးင်လ်ွာင် ်ရော�ာဂျိုးက်း�ရောစနှ��င်သ်ည််။

က်ာကွ်ယ််ရောဆို�မှာိာ�သည်် မှာည််သ�� အလု�ပ်ါးလု�ပ်ါးသနာည််�။
က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�သည်် အချိိ ��ရောသာ ရော�ာဂျိုးက်း�စက််မ့်မု့်ိာ�အာ� တ်��က််�ိက််က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�သည်် အချိိ ��ရောသာ ရော�ာဂျိုးက်း�စက််မ့်မု့်ိာ�အာ� တ်��က််�ိက််
�နာ ်ချိနှ�ာက်��ယ််၏ ရော�ာဂျိုးချိ�ချိးက်ာကွ်ယ််မ့်စုနာစ်က်�� အစပါးိ ���ရောပါး�လွ��က််သည််။ �နာ ်ချိနှ�ာက်��ယ််၏ ရော�ာဂျိုးချိ�ချိးက်ာကွ်ယ််မ့်စုနာစ်က်�� အစပါးိ ���ရောပါး�လွ��က််သည််။ 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ထွာ�သးသည်် ထွ��ရော�ာဂျိုးက်း�စက််မ့်မု့်ိာ�ရှှိ�လွာလွာင် ်သးတ်�� ၏ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ထွာ�သးသည်် ထွ��ရော�ာဂျိုးက်း�စက််မ့်မု့်ိာ�ရှှိ�လွာလွာင် ်သးတ်�� ၏ 
ရော�ာဂျိုးချိ�ချိးက်ာကွ်ယ််မ့်စုနာစ်က် ပါး��မ့်� �ထွ�ရော�ာက််စွာ တ်း� ၌ဖြပါးနာန်ှ��င်ပ်ြီးပါးး� ရော�ာဂျိုးကြီးက်း�ထွွာ�လွာရော�ာဂျိုးချိ�ချိးက်ာကွ်ယ််မ့်စုနာစ်က် ပါး��မ့်� �ထွ�ရော�ာက််စွာ တ်း� ၌ဖြပါးနာန်ှ��င်ပ်ြီးပါးး� ရော�ာဂျိုးကြီးက်း�ထွွာ�လွာ
ဖြချိင်�်က်�� တ်ာ��း�သည််၊ သ�� မ့်ဟု�တ်် ရော�ာဂျိုး၏ဖြပါးင်�်ထွနာမ့််ကု်� � လွွနာစွ်ာပါးင် ်ရောလွိာက််ိဖြချိင်�်က်�� တ်ာ��း�သည််၊ သ�� မ့်ဟု�တ်် ရော�ာဂျိုး၏ဖြပါးင်�်ထွနာမ့််ကု်� � လွွနာစွ်ာပါးင် ်ရောလွိာက််ိ
ရောစသည််။ ရောစသည််။ 

က်ာကွ်ယ််ရောဆို�သည်် ဘယ််ရောလုာက််အထိ� ထိ�ရော�ာက််မုှာရှှိ�သနာည််�။
MMR က်ာကွ်ယ််ရော��သည်် ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ် က်ာကွ်ယ််ရော��သည်် ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ် 
ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးတ်�� က်�� က်ာကွ်ယ််ရောပါး��ာတ်ငွ် ်အလွွနာထ်ွ�ရော�ာက််သည််။ ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးတ်�� က်�� က်ာကွ်ယ််ရောပါး��ာတ်ငွ် ်အလွွနာထ်ွ�ရော�ာက််သည််။ 

မှာည််သူတ်��အာ� က်ာကွ်ယ််ရောဆို�ထိ���ရောပါး�သင်််သနာည််�။
အ�ွယ််ရော�ာက််စဖြ�စ်သးမ့်ိာ� ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးက်�� အ�ွယ််ရော�ာက််စဖြ�စ်သးမ့်ိာ� ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးက်�� 
အဖြပါးည်််အဝ က်ာကွ်ယ််နှ��င်�်နာ ်ယ်ချိင်က်် က်ာကွ်ယ််ရော��နှှစ်ကြီးက်�မ့်် မ့်ထွ����ရောသ�ပါးးက်အဖြပါးည်််အဝ က်ာကွ်ယ််နှ��င်�်နာ ်ယ်ချိင်က်် က်ာကွ်ယ််ရော��နှှစ်ကြီးက်�မ့်် မ့်ထွ����ရောသ�ပါးးက် 
MMR က်ာကွ်ယ််ရော��က်�� နှှစ်ကြီးက်�မ့််ထွ����နာ ်အကြာက်းဖြပါး�အပ်ါးပါးးသည််။ က်ာကွ်ယ််ရော��က်�� နှှစ်ကြီးက်�မ့််ထွ����နာ ်အကြာက်းဖြပါး�အပ်ါးပါးးသည််။ 

မှာည််သူတ်��အာ� က်ာကွ်ယ််ရောဆို� မှာထိ���ရောပါး�သင်််သနာည််�။ 
MMR က်ာကွ်ယ််ရော��က်�� မ့်ထွ���ရောပါး�သင််သ်းမ့်ိာ�မှ့်ာက်ာကွ်ယ််ရော��က်�� မ့်ထွ���ရောပါး�သင််သ်းမ့်ိာ�မှ့်ာ

• ယ်ချိင်က်် ယ်ချိင်က်် MMR က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ပြီးပါးး�ရောနာာက််ပါး��င်�်တ်ငွ််က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ပြီးပါးး�ရောနာာက််ပါး��င်�်တ်ငွ် ်anaphylaxis ((အယ််အယ််
နာာ�းလွက််က််စစ်စ် နာာ�းလွက််က််စစ်စ် -- ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း�  ဖြပါးနာမ့််လွုွနာက့််ဖြချိင်�် ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း�  ဖြပါးနာမ့််လွုွနာက့််ဖြချိင်�်)) ဖြ�စ်ခ့်ျိဘူးး�ကြာက်သးမ့်ိာ� ဖြ�စ်ခ့်ျိဘူးး�ကြာက်သးမ့်ိာ�

• က်ာကွ်ယ််ရော��တ်ငွ်ပ်ါးးဝင်ရ်ောသာ မ့်ည််သည်််အစ�တ််အပါး��င်�်မ့်���ရောကြာက်ာင််မ့််��� က်ာကွ်ယ််ရော��တ်ငွ်ပ်ါးးဝင်ရ်ောသာ မ့်ည််သည်််အစ�တ််အပါး��င်�်မ့်���ရောကြာက်ာင််မ့််��� 
anaphylaxis ဖြ�စ်ခ့်ျိဘူးး�ကြာက်သးမ့်ိာ� ဖြ�စ်ခ့်ျိဘူးး�ကြာက်သးမ့်ိာ� ((ရောနာာက််စာမ့်ိက််နှှာ၌ စာ�င်�်ရော�ာ်ဖြပါးထွာ�ရောနာာက််စာမ့်ိက််နှှာ၌ စာ�င်�်ရော�ာ်ဖြပါးထွာ�
ပါးးသည််ပါးးသည််))

နာယ်း�ရော�ာက််သ်ရောဝ�လ်ွစ် က်ိနာ�်မ့်ာရော�� အ�့့အစည််�သည်် နာယ်း�ရော�ာက််သ်ရောဝ�လ်ွစ် က်ိနာ�်မ့်ာရော�� အ�့့အစည််�သည်် 
နှ��င်င််းရောတ်ာ် က်ိနာ�်မ့်ာရော��နှှင်် ်ရော��ဘူးက််���င်�်ာ သ�ရောတ်သနာနှ��င်င််းရောတ်ာ် က်ိနာ�်မ့်ာရော��နှှင်် ်ရော��ဘူးက််���င်�်ာ သ�ရောတ်သနာ
ရောက်ာင်စ်းမှ့် အ�ွယ််ရော�ာက််ကြာက်သးမ့်ိာ�အတ်က်ွ် အကြာက်းဖြပါး�ထွာ�ရောသာ ရောက်ာင်စ်းမှ့် အ�ွယ််ရော�ာက််ကြာက်သးမ့်ိာ�အတ်က်ွ် အကြာက်းဖြပါး�ထွာ�ရောသာ 
က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�က်�� ရောက်ိာင်�် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်အစးအစဉ််က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�က်�� ရောက်ိာင်�် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်အစးအစဉ််
အ� ရော��ထွ���ရောပါး�ပါးးသည််။ မ့်�ဘူး သ�� မ့်ဟု�တ်် အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး၏ အ� ရော��ထွ���ရောပါး�ပါးးသည််။ မ့်�ဘူး သ�� မ့်ဟု�တ်် အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး၏ 
လွက််မှ့်တ််ရော��ထွ���ထွာ�ရောသာ သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််က်�� တ်င်ဖ်ြပါး�မ့်ည််။လွက််မှ့်တ််ရော��ထွ���ထွာ�ရောသာ သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််က်�� တ်င်ဖ်ြပါး�မ့်ည််။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
• ဤအချိိက််အလွက််စာရောစာင်က််�� ရောသချိိာစွာ�တ််ရုိုးပါးး။ ဤအချိိက််အလွက််စာရောစာင်က််�� ရောသချိိာစွာ�တ််ရုိုးပါးး။   
• အက်ယ််၍ သင််က််ရောလွ�အာ� ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်အက်ယ််၍ သင််က််ရောလွ�အာ� ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်

ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးတ်�� မှ့် က်ာကွ်ယ််ရောပါး��နာအ်တ်က်ွ် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး�ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးတ်�� မှ့် က်ာကွ်ယ််ရောပါး��နာအ်တ်က်ွ် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး�
ရောစလွ��ပါးးက် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ����နာ ်သရောဘူးာတ်းည်းချိိက်် ပါးး�စးက်��  ရောစလွ��ပါးးက် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ����နာ ်သရောဘူးာတ်းည်းချိိက်် ပါးး�စးက်��  
ဖြ�ည်််စွက််ပြီးပါးး�၊ လွက််မှ့်တ််ရော��ထွ���ထွာ�ရောသာ ၎င်�်ပါးး�စးက်��  ဖြ�ည်််စွက််ပြီးပါးး�၊ လွက််မှ့်တ််ရော��ထွ���ထွာ�ရောသာ ၎င်�်ပါးး�စးက်��  
ရောက်ိာင်�်သ�� ၌ဖြပါးနာပ်ါး�� �နာ ်သင််က််ရောလွ�အာ� ရောပါး�လွ��က််ပါးး။   ရောက်ိာင်�်သ�� ၌ဖြပါးနာပ်ါး�� �နာ ်သင််က််ရောလွ�အာ� ရောပါး�လွ��က််ပါးး။   

• အက်ယ််၍ သင််က််ရောလွ�အာ� ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်  အက်ယ််၍ သင််က််ရောလွ�အာ� ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ် 
ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးက်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�က်�� ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးက်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�က်�� မထိုး���ရောပါး�ရော�မထိုး���ရောပါး�ရော�လွ��ပါးးက် လွ��ပါးးက် 
သရောဘူးာတ်းည်းချိိက်် ပါးး�စးက်�� သရောဘူးာတ်းည်းချိိက်် ပါးး�စးက်�� မဖြ�ည့််�ွ်က််မဖြ�ည့််�ွ်က််ပါးးနှှင််၊် ဖြပါးနာလ်ွည််� ပါးးနှှင််၊် ဖြပါးနာလ်ွည််� မပါး��ပါးးနှှင်််မပါး��ပါးးနှှင်််။။

NSW Health  Burmese မ�ဘမိာ�အတွ်က်် အချိိက််အလက််မိာ� �ာရော�ာင်် 

Measles, mumps and rubella (MMR) vaccine



• က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာကြာက်သးမ့်ိာ� က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာကြာက်သးမ့်ိာ� ((က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ပြီးပါးး�က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ပြီးပါးး� 28 �က််ကြာက်ာသည််အထွ�  �က််ကြာက်ာသည််အထွ� 
က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင်ဖ်ြချိင်�်က်�� ရောရှှိာင်က်ြာက်ဉ််သင််သ်ည််က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင်ဖ်ြချိင်�်က်�� ရောရှှိာင်က်ြာက်ဉ််သင််သ်ည််))

• လွွနာခ့််ျိရောသာလွွနာခ့််ျိရောသာ 4 ပါးတ်် အတ်ငွ်�် သက််ရှှိ�အဏ�ဇီးဝရိုး� ပ််ါးပါးးသည််် က်ာကွ်ယ််ရော��  ပါးတ်် အတ်ငွ်�် သက််ရှှိ�အဏ�ဇီးဝရိုး� ပ််ါးပါးးသည််် က်ာကွ်ယ််ရော��  
ထွ���ခ့်ျိကြာက်သးမ့်ိာ� ဥပါးမ့်ာ ဗိုာ�း�့လ်ွလွာ� ထွ���ခ့်ျိကြာက်သးမ့်ိာ� ဥပါးမ့်ာ ဗိုာ�း�့လ်ွလွာ� ((ရော�ရောက်ိာက််ရော�ရောက်ိာက််))၊၊ BCG ((အ��တ််နာာအ��တ််နာာ
ရော�ာဂျိုးရော�ာဂျိုး)) သ�� မ့်ဟု�တ်် င်နာ�်ဝးအ�ိာ�ရော�ာဂျိုး  သ�� မ့်ဟု�တ်် င်နာ�်ဝးအ�ိာ�ရော�ာဂျိုး (yellow fever)

• လွွနာခ့််ျိသည််် တ်စ်နှှစ်အတ်ငွ်�် ရောသွ�သွင်�်ခ့်ျိကြာက်သးမ့်ိာ� လွွနာခ့််ျိသည််် တ်စ်နှှစ်အတ်ငွ်�် ရောသွ�သွင်�်ခ့်ျိကြာက်သးမ့်ိာ� // အင်မ့််ိ�နှ��ဂျိုလွ��ဘူးိ�လွင် ် အင်မ့််ိ�နှ��ဂျိုလွ��ဘူးိ�လွင် ်
(immunoglobulin) ((ရော�ာဂျိုးပါး���က်ာကွ်ယ််ရော��ပါးစစည််�ရော�ာဂျိုးပါး���က်ာကွ်ယ််ရော��ပါးစစည််�)) ရော��ထွ���ခ့်ျိကြာက်သးမ့်ိာ�  ရော��ထွ���ခ့်ျိကြာက်သးမ့်ိာ� 

•• ရော�ာဂျိုး ချိ�ချိးနှ��င်စွ်မ့််� ရောလွိာပ်ါးး�ရောနာကြာက်သးမ့်ိာ�၊ ယ်င်�်တ်�� မှ့်ာ ရော�ာဂျိုး ချိ�ချိးနှ��င်စွ်မ့််� ရောလွိာပ်ါးး�ရောနာကြာက်သးမ့်ိာ�၊ ယ်င်�်တ်�� မှ့်ာ

(i) အ�ပ်ါးချိိ ်အ�ပ်ါးချိိ-်-အ��င််အ� �င်-်-ဗွိုးဗွိုး//ရောအရောအ--အ��င််အ� �င်-်-ဒးဒး--အက််စ် အက််စ် ((က်��ယ််ချိးစွမ့််�အာ�က်ိရော�ာဂျိုးပါး���က်��ယ််ချိးစွမ့််�အာ�က်ိရော�ာဂျိုးပါး���//ရော�ာဂျိုးရော�ာဂျိုး))  
ရှှိ�ကြာက်သးမ့်ိာ�ရှှိ�ကြာက်သးမ့်ိာ�  

(ii) ရောက်ာ်တ်းက်��စတ်း�ွ��က််ရောက်ာ်တ်းက်��စတ်း�ွ��က်် (corticosteroids) ((ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်နှှင်် ် ရော�ာင်�်မ့််�ဖြချိင်�်နှှင်် ် 
ဓာာတ််မ့်တ်ည်််ဖြချိင်�်တ်�� က်�� က်�စာ�ရောပါး�ရောသာ ဓာာတ်�ဖြဒပ်ါးရောပါးးင်�်တ်စ်မ့်ိ ���ဓာာတ််မ့်တ်ည်််ဖြချိင်�်တ်�� က်�� က်�စာ�ရောပါး�ရောသာ ဓာာတ်�ဖြဒပ်ါးရောပါးးင်�်တ်စ်မ့်ိ ���)) က်��   က်��  
နှှ�တ််ပါး��င်�်အ� ရော��ပါးတ််ပါးမ့်ာဏကြီးက်း�မ့်ာ�စွာ ရောသာက််သး��ရောနာသးမ့်ိာ�နှှ�တ််ပါး��င်�်အ� ရော��ပါးတ််ပါးမ့်ာဏကြီးက်း�မ့်ာ�စွာ ရောသာက််သး��ရောနာသးမ့်ိာ�

(iii) ကြီးက်း�မ့်ာ�ရောသာရော��ပါးတ််ပါးမ့်ာဏအ� ချိနှ�ာက်��ယ််တ်စ်ချိ�လွး��  ကြီးက်း�မ့်ာ�ရောသာရော��ပါးတ််ပါးမ့်ာဏအ� ချိနှ�ာက်��ယ််တ်စ်ချိ�လွး��  
ရော�ာဂျိုးချိ�ချိးနှ��င်စွ်မ့််�က်�� ချိိ ���နှှ�မ့််ရောသာ က်�သမ့် ုဖြပါး�ရောနာကြာက်သးမ့်ိာ�၊  ရော�ာဂျိုးချိ�ချိးနှ��င်စွ်မ့််�က်�� ချိိ ���နှှ�မ့််ရောသာ က်�သမ့် ုဖြပါး�ရောနာကြာက်သးမ့်ိာ�၊  
အရောထွွရောထွွဓာာတ််ရော�ာင်ဖ်ြချိည််အရောထွွရောထွွဓာာတ််ရော�ာင်ဖ်ြချိည်် (general radiation) သ�� မ့်ဟု�တ်် သ�� မ့်ဟု�တ်် 
ဓာာတ််မှ့်နာရ်ော�ာင်ဖ်ြချိည်် ဓာာတ််မှ့်နာရ်ော�ာင်ဖ်ြချိည်် (x-ray) သး�� က်�သမ့်မု့်ိာ�က်�� ချိးယ်းရောနာကြာက်သးမ့်ိာ�သး�� က်�သမ့်မု့်ိာ�က်�� ချိးယ်းရောနာကြာက်သးမ့်ိာ�

(iv) သာ�နား�ည််ကြီးက်�တ််မ့်ိာ�တ်ငွ် ်အသာ�ပါး��တ်က််ဖြချိင်�်သာ�နား�ည််ကြီးက်�တ််မ့်ိာ�တ်ငွ် ်အသာ�ပါး��တ်က််ဖြချိင်�် (lymphoma)၊ ရောသွ�ဖြ��ဥ ၊ ရောသွ�ဖြ��ဥ 
အလွွနာအ်မ့်င်�်မ့်ိာ�သည််် ရော�ာဂျိုးအလွွနာအ်မ့်င်�်မ့်ိာ�သည််် ရော�ာဂျိုး (leukaemia) နှှင်် ်ရောဟုာဂ်ျိုိက််င်ရ်ော�ာဂျိုးနှှင်် ်ရောဟုာဂ်ျိုိက််င်ရ်ော�ာဂျိုး 
(Hodgkin’s disease) ((က်��ယ််ချိးစွမ့််�အာ�စနာစ် က်လွာပ်ါးစည််�အ�င််တ််ငွ် ် က်��ယ််ချိးစွမ့််�အာ�စနာစ် က်လွာပ်ါးစည််�အ�င််တ််ငွ် ် 
ဖြ�စ်ပွါးာ�ရောသာ က်င်�်ာရော�ာဂျိုးဖြ�စ်ပွါးာ�ရောသာ က်င်�်ာရော�ာဂျိုး)) စသည််တ်��  အပါးးအဝင်ဖ်ြ�စ်ရောသာ �ယ််တ်းက် စသည််တ်��  အပါးးအဝင်ဖ်ြ�စ်ရောသာ �ယ််တ်းက်
ယ်းလွ��အင်ဒ်� �သး�လွး��ယ်် စနာစ်ယ်းလွ��အင်ဒ်� �သး�လွး��ယ်် စနာစ် (reticuloendothelial system) ((က်��ယ််က်��ယ််
ချိးစွမ့််�အာ�စနာစ်၏ က်လွာပ်ါးစည််�တ်စ်မ့်ိ ���ချိးစွမ့််�အာ�စနာစ်၏ က်လွာပ်ါးစည််�တ်စ်မ့်ိ ���)) ၏ အနှတ�ာယ််ရောပါး�နှ��င်ရ်ောသာ ၏ အနှတ�ာယ််ရောပါး�နှ��င်ရ်ောသာ
အရောဖြချိအရောနာမ့်ိာ�က်�� ချိးစာ�ရောနာကြာက်�သးမ့်ိာ�တ်�� ၌ဖြ�စ်ပါးးသည််။အရောဖြချိအရောနာမ့်ိာ�က်�� ချိးစာ�ရောနာကြာက်�သးမ့်ိာ�တ်�� ၌ဖြ�စ်ပါးးသည််။

MMR က်ာကွ်ယ််ရောဆို� ၌ မှာည််သည််် အဖြ�ည်််ပါးစ္စစည််�မှာိာ�  
ပါးးဝင််သနာည််�။    
MMR က်ာကွ်ယ််ရော��တ်ငွ််က်ာကွ်ယ််ရော��တ်ငွ် ်lactose ((လွက််က််တ်�� စ်လွက််က််တ်�� စ်))၊၊ neomycin  
((နားယ်��မ့်� �င်စ်င်န်ာ်နားယ်��မ့်� �င်စ်င်န်ာ)်)၊ ၊ sorbitol ((ရော�ာ်�်ဘူးးရောတ်ာ်လ်ွရော�ာ်�်ဘူးးရောတ်ာ်လ်ွ)) နှှင််် နှှင်် ်mannitol  ((မ့်ယ််နားရောတ်ာ်လ်ွမ့်ယ််နားရောတ်ာ်လ်ွ))  
မ့်ိာ�ပါးးဝင်က်ြာက်သည််။ ဤအဖြ� ည်််ပါးစစည််�မ့်ိာ�အာ� က်ာကွ်ယ််ရော��အာ�  မ့်ိာ�ပါးးဝင်က်ြာက်သည််။ ဤအဖြ� ည်််ပါးစစည််�မ့်ိာ�အာ� က်ာကွ်ယ််ရော��အာ�  
အစွမ့််�ရှှိ�ရောစရော��တ်ငွ် ်အရောထွာက််အက်းဖြပါး ���နာအ်တ်က်ွ် သ�� မ့်ဟု�တ်် က်ာကွ်ယ််အစွမ့််�ရှှိ�ရောစရော��တ်ငွ် ်အရောထွာက််အက်းဖြပါး ���နာအ်တ်က်ွ် သ�� မ့်ဟု�တ်် က်ာကွ်ယ််
ထွ���ရော��အာ� တ်ာရှှိ ည််ချိးရော��အတ်က်ွ် ပါးမ့်ာဏအာ�ဖြ�င်် ်အလွွနာအ်နာည််�င်ယ််မ့်ာသာ ထွ���ရော��အာ� တ်ာရှှိ ည််ချိးရော��အတ်က်ွ် ပါးမ့်ာဏအာ�ဖြ�င်် ်အလွွနာအ်နာည််�င်ယ််မ့်ာသာ 
ထွည်််သွင်�်ရောပါး�ထွာ�ဖြချိင်�်ဖြ�စ်ပါးးသည််။     ထွည်််သွင်�်ရောပါး�ထွာ�ဖြချိင်�်ဖြ�စ်ပါးးသည််။     

က်ာကွ်ယ််ရောဆို�မှာိာ�သည်် မှာည််မှာှ ရောဘ�အနှတ�ာယ််က်င််�သနာည််�။
ကြာသစရောကြာတ်�လွိာ�ရှှိ� က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�သည်် အလွွနာရ်ောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်ပြီးပါးး�  ကြာသစရောကြာတ်�လွိာ�ရှှိ� က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�သည်် အလွွနာရ်ောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်ပြီးပါးး�  
က်�ထွး�����င်�်ာ က်�နာစ်ည််မ့်ိာ� အ�ပ်ါးချိိ�ပ်ါးရော��အ�့့ က်�ထွး�����င်�်ာ က်�နာစ်ည််မ့်ိာ� အ�ပ်ါးချိိ�ပ်ါးရော��အ�့့ (TGA) မှ့် သး��စ့ွ�နာအ်တ်က်ွ်   မှ့် သး��စ့ွ�နာအ်တ်က်ွ်  
ခွျိင််မ့််ဖြပါး�မ့်း အလွွနာတ််င်�်က်ိပ်ါးရောသာ ရောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်ရောကြာက်ာင်�် စမ့််�သပ်ါးချိိက််က်�� ခွျိင််မ့််ဖြပါး�မ့်း အလွွနာတ််င်�်က်ိပ်ါးရောသာ ရောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်ရောကြာက်ာင်�် စမ့််�သပ်ါးချိိက််က်�� 
ဖြ�တ််ရောက်ိာ်�သည််။ ထွ�� အဖြပါးင် ်က်�ထွး�����င်�်ာ က်�နာစ်ည််မ့်ိာ� အ�ပ်ါးချိိ�ပ်ါးရော��အ�့့သည်် ဖြ�တ််ရောက်ိာ်�သည််။ ထွ�� အဖြပါးင် ်က်�ထွး�����င်�်ာ က်�နာစ်ည််မ့်ိာ� အ�ပ်ါးချိိ�ပ်ါးရော��အ�့့သည်် 
က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ� စတ်င်အ်သး��ဖြပါး�သည််နှှင််အ်မ့်ာ ၄င်�်တ်�� ၏ ရောဘူး�အနှတ�ာယ်် က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ� စတ်င်အ်သး��ဖြပါး�သည််နှှင််အ်မ့်ာ ၄င်�်တ်�� ၏ ရောဘူး�အနှတ�ာယ်် 
က်င်�်ရှှိင်�်မ့်ကု်� � က်င်�်ရှှိင်�်မ့်ကု်� � TGA က် ရောစာင််က်ြာက်ပ်ါးကြာက်ည်််ရှုရိုးုလွိက််ရှှိ�သည််။ က် ရောစာင််က်ြာက်ပ်ါးကြာက်ည်််ရှုရိုးုလွိက််ရှှိ�သည််။

MMR က်ာကွ်ယ််ရောဆို�၏ ရောဘ�ထွိက််ဆို���က်ိ ���မှာိာ�က်ာ�  
အဘယ််နာည််�။ 
MMR က်ာကွ်ယ််ရော��သည်် ထွ�ရော�ာက််မ့်ရှုှိ�၍၊ ရောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်ပြီးပါးး� လွးမ့်ိာ�မှ့်  က်ာကွ်ယ််ရော��သည်် ထွ�ရော�ာက််မ့်ရှုှိ�၍၊ ရောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်ပြီးပါးး� လွးမ့်ိာ�မှ့်  
ရောက်ာင်�်မွ့်နာစွ်ာ ချိးနှ��င်�်ည််ရှှိ�သည််် ရော��ဖြ�စ်သည််။ရောက်ာင်�်မွ့်နာစွ်ာ ချိးနှ��င်�်ည််ရှှိ�သည််် ရော��ဖြ�စ်သည််။ MMR က်ာကွ်ယ််ရော��၏  က်ာကွ်ယ််ရော��၏  
ရောဘူး�ထွွက််����က်ိ ���မ့်ိာ�မှ့်ာ သာမ့်နာအ်ာ�ဖြ�င်် ်အသင််အ်တ်င််သ်ာရှှိ�ပြီးပါးး� မ့်အးမ့်သာဖြ�စ်ရောဘူး�ထွွက််����က်ိ ���မ့်ိာ�မှ့်ာ သာမ့်နာအ်ာ�ဖြ�င်် ်အသင််အ်တ်င််သ်ာရှှိ�ပြီးပါးး� မ့်အးမ့်သာဖြ�စ်
ရောနာ�ဖြချိင်�်၊ အ�ိာ�တ်က််ဖြချိင်�် နှှင်််ရောနာ�ဖြချိင်�်၊ အ�ိာ�တ်က််ဖြချိင်�် နှှင််/်/ သ�� မ့်ဟု�တ်် အ��အပါး�မ့်််ထွွက််ဖြချိင်�်   သ�� မ့်ဟု�တ်် အ��အပါး�မ့်််ထွွက််ဖြချိင်�်  
((၎င်�်သည်် မ့်က်း�စက််နှ��င်ဖ်ြချိင်�်မ့်ရှှိ�ဘ့ူး၎င်�်သည်် မ့်က်း�စက််နှ��င်ဖ်ြချိင်�်မ့်ရှှိ�ဘ့ူး MMR ထွ���ပြီးပါးး�ထွ���ပြီးပါးး� 5 �က််မှ့်သည်် �က််မှ့်သည်် 12 �က်် �က်် 
ရောနာာက််ပါး��င်�် ရောပါး်ရောပါးးက််ရောက်ာင်�်ရောပါး်ရောပါးးက််နှ��င်သ်ည််ရောနာာက််ပါး��င်�် ရောပါး်ရောပါးးက််ရောက်ာင်�်ရောပါး်ရောပါးးက််နှ��င်သ်ည််))တ်��  ဖြ�စ်ရောက်ာင်�်ဖြ�စ်နှ��င်သ်ည််။တ်��  ဖြ�စ်ရောက်ာင်�်ဖြ�စ်နှ��င်သ်ည််။ 
anaphylaxis ((အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�က်�� ရောအာက််တ်ငွ်က်ြာက်ည်််ပါးးအချိိက််အလွက််မ့်ိာ�က်�� ရောအာက််တ်ငွ်က်ြာက်ည်််ပါးး))၊ ချိဏပါးနာ�်ဖြ�စ်၊ ချိဏပါးနာ�်ဖြ�စ်
ရောသာ ရောသွ�ဖြ��ဥအ�ည််ကြာက်ည််ထွ�တ််ရောပါး�သည််် အက်ိ �တ််ရော�ာင်ရ်ော�ာဂျိုးရောသာ ရောသွ�ဖြ��ဥအ�ည််ကြာက်ည််ထွ�တ််ရောပါး�သည််် အက်ိ �တ််ရော�ာင်ရ်ော�ာဂျိုး (transient 
lymphadenopathy - ယ်ာယ်း လွင််�််�း ဒးရောနာာ်ပါးသးယ်ာယ်း လွင််�််�း ဒးရောနာာ်ပါးသး))၊ အ�စ်အဖြမ့်စ်နာာက်ိင်ဖ်ြချိင်�်၊ အ�စ်အဖြမ့်စ်နာာက်ိင်ဖ်ြချိင်�် 
(arthralgia အာ�် သ�ာလ်ွ ဂျိုိ းယ်ာအာ�် သ�ာလ်ွ ဂျိုိ းယ်ာ)) နှှင််် နှှင်် ်thrombocytopenia  
((သရော�ာ်မ့််ဘူး�� ���င်တ််� � ပါးး�နား�ယ်ာ�သရော�ာ်မ့််ဘူး�� ���င်တ််� � ပါးး�နား�ယ်ာ�))  ((ထွ�ချိ��က််ပွါးနာ�်ပ့်ါး�နာနှ်ှင်် ်ရောသွ�ထွွက််�နာအ်လွာ�အလွာ ထွ�ချိ��က််ပွါးနာ�်ပ့်ါး�နာနှ်ှင်် ်ရောသွ�ထွွက််�နာအ်လွာ�အလွာ 
ကြီးက်း�မ့်ာ�လွာဖြချိင်�်ကြီးက်း�မ့်ာ�လွာဖြချိင်�်)) တ်��  ပါးးဝင်သ်ည််် ဖြပါးင်�်ထွနာရ်ောသာ ရောဘူး�ထွွက််����က်ိ ���မ့်ိာ�မှ့်ာ   တ်��  ပါးးဝင်သ်ည််် ဖြပါးင်�်ထွနာရ်ောသာ ရောဘူး�ထွွက််����က်ိ ���မ့်ိာ�မှ့်ာ  
အလွွနာရှ်ှိာ�ပါးး�သည််။ က်ာကွ်ယ််ရော��နှှင်် ်ပါးတ််သက််သည််် ရောဘူး�ထွွက်် အလွွနာရှ်ှိာ�ပါးး�သည််။ က်ာကွ်ယ််ရော��နှှင်် ်ပါးတ််သက််သည််် ရောဘူး�ထွွက်် 
����က်ိ ���မ့်ိာ�၏ ရောနာာက််ထွပ်ါး သ�ရောက်ာင်�်စ�ာမ့်ိာ�က်������က်ိ ���မ့်ိာ�၏ ရောနာာက််ထွပ်ါး သ�ရောက်ာင်�်စ�ာမ့်ိာ�က်�� Consumer Medicine 
Information (CMI) ((သး��စ့ွသးမ့်ိာ�အတ်က်ွ် ရော��ဝး����င်�်ာ အချိိက််အလွက််သး��စ့ွသးမ့်ိာ�အတ်က်ွ် ရော��ဝး����င်�်ာ အချိိက််အလွက််
မ့်ိာ�မ့်ိာ�)) ပါးးရှှိ�ရောသာ  ပါးးရှှိ�ရောသာ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌   ၌  
�ယ်းနှ��င်ပ်ါးးသည််။ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ပြီးပါးး�ရောနာာက်် ဖြ�စ်လွာရောသာ ရောဘူး�ထွွက််����က်ိ ����ယ်းနှ��င်ပ်ါးးသည််။ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ပြီးပါးး�ရောနာာက်် ဖြ�စ်လွာရောသာ ရောဘူး�ထွွက််����က်ိ ���
မ့်ိာ�အရောပါး် စ�����မ့််ကြာက်ရောသာ မ့်�ဘူးမ့်ိာ�သည်် မ့်�မ့်�တ်�� ၏ အရောထွွရောထွွရော�ာဂျိုးက်���ာဝနာ်မ့်ိာ�အရောပါး် စ�����မ့််ကြာက်ရောသာ မ့်�ဘူးမ့်ိာ�သည်် မ့်�မ့်�တ်�� ၏ အရောထွွရောထွွရော�ာဂျိုးက်���ာဝနာ်
အာ� �က််သွယ််သင််ပ်ြီးပါးး� ��ာဝနာက််လွည််� ရောဒသချိး လွးထွ�က်ိနာ�်မ့်ာရော��အာ� �က််သွယ််သင််ပ်ြီးပါးး� ��ာဝနာက််လွည််� ရောဒသချိး လွးထွ�က်ိနာ�်မ့်ာရော��
ဌာာနာစ�တ််က်�� သတ်င်�်ပါး�� သင််သ်ည််။ ဌာာနာစ�တ််က်�� သတ်င်�်ပါး�� သင််သ်ည််။ 

ချိနှာာက်��ယ််တ်င်ွ်�တ်�� ပြဖြပါးနာမု်ှာလုနွာကဲ််ဖြချိင််� ဆို��သည််မှှာာ အဘယ််နာည််�။
ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း� ၌ဖြပါးနာမ့််လွုွနာက့််ဖြချိင်�် ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း� ၌ဖြပါးနာမ့််လွုွနာက့််ဖြချိင်�် (Anaphylaxis) ���သည််မှ့်ာ ဖြပါးင်�်ထွနာရ်ောသာ  ���သည််မှ့်ာ ဖြပါးင်�်ထွနာရ်ောသာ 
ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း� ၌ဖြပါးနာမ့််ဖုြ�စ်ပြီးပါးး� လွိင်ဖ်ြမ့်နာစွ်ာမ့်က်�သပါးးက် သတ်�ရောမ့််ဖြချိင်�်နှှင်် ် ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း� ၌ဖြပါးနာမ့််ဖုြ�စ်ပြီးပါးး� လွိင်ဖ်ြမ့်နာစွ်ာမ့်က်�သပါးးက် သတ်�ရောမ့််ဖြချိင်�်နှှင်် ် 
ရောသ�း��ဖြချိင်�် ဖြ�စ်နှ��င်သ်ည််။ ရောသ�း��ဖြချိင်�် ဖြ�စ်နှ��င်သ်ည််။ မည့်သ်ည့််က််ာကွ်ယ််ရော��မိ ���မ��� အထိုး���ခံျိ�မည့်သ်ည့််က််ာကွ်ယ််ရော��မိ ���မ��� အထိုး���ခံျိ�
ပြီးပါးး�ရောနာာက်် ဤဖြ��်�ပ်ါးမိ ��� ဖြ��်ဖြချိင််�မှာ ပြီးပါးး�ရောနာာက်် ဤဖြ��်�ပ်ါးမိ ��� ဖြ��်ဖြချိင််�မှာ လွနာ�ွ်ာရှှားာ�ပါးး� လွနာ�ွ်ာရှှားာ�ပါးး� သည့်။်သည့်။် ရောက်ိာင်�်၌  ရောက်ိာင်�်၌ 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး�ရောသာ သးနာာဖြပါး�မ့်ိာ�သည်် ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း� ၌ဖြပါးနာမ့်် ု က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး�ရောသာ သးနာာဖြပါး�မ့်ိာ�သည်် ချိနှ�ာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်း� ၌ဖြပါးနာမ့်် ု 
လွွနာက့််ဖြချိင်�်က်�� က်�သ�နာ ်ဖြပါးည်််စး�စွာ သင်က်ြာက်ာ�ရောလ်ွက်ိင််ထ်ွာ�ကြာက်သည််။လွွနာက့််ဖြချိင်�်က်�� က်�သ�နာ ်ဖြပါးည်််စး�စွာ သင်က်ြာက်ာ�ရောလ်ွက်ိင််ထ်ွာ�ကြာက်သည််။

က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာရောသာ သ�� မှာဟု�တ်် က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�နှ��င််သည််ဟု� ထိင််ရောနာရောသာ 
ရောက်ိာင််�သူက်�� က်ာကွ်ယ််ရောဆို�ထိ���ရောပါး�သင်််ပါးးသလုာ�။ 
မ့်ထွ���ရောပါး�သင််ပ်ါးး။ က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာရောသာ သ�� မ့်ဟု�တ်် က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�နှ��င်သ်ည််ဟု� ထွင်ရ်ောနာမ့်ထွ���ရောပါး�သင််ပ်ါးး။ က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာရောသာ သ�� မ့်ဟု�တ်် က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�နှ��င်သ်ည််ဟု� ထွင်ရ်ောနာ
ရောသာ မ့်ည််သည််် ရောက်ိာင်�်သးအာ�မ့်��� က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ထွ���ရောပါး�သင််ပ်ါးး။ ရောက်ိာင်�်ရောသာ မ့်ည််သည််် ရောက်ိာင်�်သးအာ�မ့်��� က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ထွ���ရောပါး�သင််ပ်ါးး။ ရောက်ိာင်�်
ရော��ရောပါး�ချိနာ�်ရောနာ ်ဖြတ်ငွ် ်က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မ့်ည််် သးနာာဖြပါး�သည်် ရောက်ိာင်�်သးမ့်ိာ�အာ�ရော��ရောပါး�ချိနာ�်ရောနာ ်ဖြတ်ငွ် ်က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မ့်ည််် သးနာာဖြပါး�သည်် ရောက်ိာင်�်သးမ့်ိာ�အာ�    
က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာသလွာ� သ�� မ့်ဟု�တ်် က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�နှ��င်သ်လွာ�က်�� ရောမ့်�ဖြမ့်နာ�်လွ�မ့်််မ့်ည််။ က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�ရောနာသလွာ� သ�� မ့်ဟု�တ်် က်��ယ််ဝနာရှ်ှိ�နှ��င်သ်လွာ�က်�� ရောမ့်�ဖြမ့်နာ�်လွ�မ့်််မ့်ည််။ 
အက်ယ််၍ ရောက်ိာင်�်သးသည်် ရှှိ�ပါးးသည််ဟု� ရောဖြ�ပါးးက် သးမ့်က်�� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���အက်ယ််၍ ရောက်ိာင်�်သးသည်် ရှှိ�ပါးးသည််ဟု� ရောဖြ�ပါးးက် သးမ့်က်�� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���
ရောပါး�မ့်ည််မ့်ဟု�တ််ပါးး။ ရောက်ိာင်�်သးအာ� သးမ့်၏ မ့်�ဘူးရောပါး�မ့်ည််မ့်ဟု�တ််ပါးး။ ရောက်ိာင်�်သးအာ� သးမ့်၏ မ့်�ဘူး/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သးနှှင်် ်ချိိက််ချိိင်�် အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သးနှှင်် ်ချိိက််ချိိင်�် 
တ်��င်ပ်ါးင်ရ်ော�ွ�ရောနှ�ွ�နာနှ်ှင်် ်က်ိနာ�်မ့်ာရော�����င်�်ာအက်းအည်း �ယ်း�နာ ်တ်��က််တ်နွာ�်တ်��င်ပ်ါးင်ရ်ော�ွ�ရောနှ�ွ�နာနှ်ှင်် ်က်ိနာ�်မ့်ာရော�����င်�်ာအက်းအည်း �ယ်း�နာ ်တ်��က််တ်နွာ�်
လွ�မ့်််မ့်ည််။ အကြာက်းဉာာဏ်၊ အရောထွာက််အက်းနှှင်် ်ညှွှနာက်ြာက်ာ�ချိိက််ရောပါး�မ့်ည်််  လွ�မ့်််မ့်ည််။ အကြာက်းဉာာဏ်၊ အရောထွာက််အက်းနှှင်် ်ညှွှနာက်ြာက်ာ�ချိိက််ရောပါး�မ့်ည်််  
က်ိနာ�်မ့်ာရော�����င်�်ာ �ည််ညှွှနာ�်ရောပါး�သည်််ဝနာရ်ော�ာင်မ့််၏ု �က််သွယ််�နာ်က်ိနာ�်မ့်ာရော�����င်�်ာ �ည််ညှွှနာ�်ရောပါး�သည်််ဝနာရ်ော�ာင်မ့််၏ု �က််သွယ််�နာ်
အရောသ�စ�တ််က်��လွည််� သးမ့်က်�� ရောပါး�လွ�မ့်််မ့်ည််။အရောသ�စ�တ််က်��လွည််� သးမ့်က်�� ရောပါး�လွ�မ့်််မ့်ည််။

က်ာကွ်ယ််ရော��ထိုး���ထိုးာ�ခ့်ျိကြက်ရောသာ ရောက်ိာင််�သူမိာ�သည့််က်ာကွ်ယ််ရော��ထိုး���ထိုးာ�ခ့်ျိကြက်ရောသာ ရောက်ိာင််�သူမိာ�သည့် ်MMR  
က်ာကွ်ယ််ရော��ထိုး���ပြီးပါးး�ရောနာာက််က်ာကွ်ယ််ရော��ထိုး���ပြီးပါးး�ရောနာာက်် 28 �က််အတွ်င််� က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင််ဖြချိင််�က်�� �က််အတွ်င််� က်��ယ််ဝနာရ်ော�ာင််ဖြချိင််�က်�� 
ရောရှှားာင််ကြက်ဉ််သင်််ကြက်သည့်။်ရောရှှားာင််ကြက်ဉ််သင်််ကြက်သည့်။်

NSW Health Measles, mumps and rubella (mmr) vaccine စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ 2
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အက်ယ််၍ က်ွနှ်�ပ်ါး၏က်ရောလု�တ်င်ွ် �င််က်ိပ်ါးရော�ာဂျိုးရှှိ�ပြီးပါးး�  
ရောက်ာ်တ်းဆို�နာ�် (cortisone) သ�� မှာဟု�တ်် ပါး�က််နားဆို�နာ�် 
(prednisone) က်�� ရှူ�ူရောဆို�ဖြ�င််် ရှူ�ူရောနာ�ပါးးက် ဘာဖြ�စ်္စမှာည််နာည််�။ 
�င်က််ိပ်ါးရော�ာဂျိုးရှှိ�သး မ့်ည််သည်််ရော��က်��သး��ရောနာရောစက်ာမ့်း ဝက််သက််၊  �င်က််ိပ်ါးရော�ာဂျိုးရှှိ�သး မ့်ည််သည်််ရော��က်��သး��ရောနာရောစက်ာမ့်း ဝက််သက််၊  
ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုးပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုး (MMR) က်ာကွ်ယ််ရော��က်��  က်ာကွ်ယ််ရော��က်��  
ရောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်စွာ ထွ���နှ��င်သ်ည််။ရောဘူး�အနှတ�ာယ််က်င်�်စွာ ထွ���နှ��င်သ်ည််။

က်ာကွ်ယ််ရောဆို�ထိ����နာ ်မှာည််သူက် သရောဘာတ်နူှ��င််ပြီးပါးး�  
သရောဘာတ်ညူ်းချိိက််က်��ရော�ာ �� ပ်ါးသ�မ်ှာ�နှ��င််သည််လုာ�။
အသက်် အသက်် 18 နှှစ်ရောအာက််အ�ွယ််ရှှိ�ရောသာ ရောက်ိာင်�်သးရောက်ိာင်�်သာ�မ့်ိာ�အာ�  နှှစ်ရောအာက််အ�ွယ််ရှှိ�ရောသာ ရောက်ိာင်�်သးရောက်ိာင်�်သာ�မ့်ိာ�အာ� 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ����နာ ်မ့်�ဘူးမ့်ိာ�က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ����နာ ်မ့်�ဘူးမ့်ိာ�/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သးမ့်ိာ�က်သာ သရောဘူးာတ်းခွျိင််ဖ်ြပါး�အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သးမ့်ိာ�က်သာ သရောဘူးာတ်းခွျိင််ဖ်ြပါး�
နှ��င်သ်ည််။ အသက်် နှ��င်သ်ည််။ အသက်် 18 နှှစ်အထွက််အ�ွယ််ရှှိ�ရောသာ ရောက်ိာင်�်သးရောက်ိာင်�်သာ�မ့်ိာ� နှှစ်အထွက််အ�ွယ််ရှှိ�ရောသာ ရောက်ိာင်�်သးရောက်ိာင်�်သာ�မ့်ိာ�
က် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ����နာ ်မ့်�မ့်�တ်�� ဘူးာသာ သရောဘူးာတ်းခွျိင််ဖ်ြပါး�နှ��င်ပ်ြီးပါးး� သရောဘူးာတ်းည်းက် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ����နာ ်မ့်�မ့်�တ်�� ဘူးာသာ သရောဘူးာတ်းခွျိင််ဖ်ြပါး�နှ��င်ပ်ြီးပါးး� သရောဘူးာတ်းည်း
ချိိက််ပါးး�စးက်�� ဖြ�ည်််စွက််က်ာ ‘မ့်�ဘူးချိိက််ပါးး�စးက်�� ဖြ�ည်််စွက််က်ာ ‘မ့်�ဘူး/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး’ ဟု�ရော�ာ်ဖြပါးထွာ�သည်််ရောနာ�ာတ်ငွ် ် အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး’ ဟု�ရော�ာ်ဖြပါးထွာ�သည်််ရောနာ�ာတ်ငွ် ် 
လွက််မှ့်တ််ရော��ထွ����မ့်ည််။ သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််အာ� ရိုး� ပ်ါးသ�မ့််�သည််် လွက််မှ့်တ််ရော��ထွ����မ့်ည််။ သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််အာ� ရိုး� ပ်ါးသ�မ့််�သည််် 
အရောကြာက်ာင်�်ကြာက်ာ�စာက်�� ရောက်ိာင်�်သ��  တ်င်ဖ်ြပါးဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င််ရ်ောသာ်လွည််�ရောက်ာင်�်၊ အရောကြာက်ာင်�်ကြာက်ာ�စာက်�� ရောက်ိာင်�်သ��  တ်င်ဖ်ြပါးဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င််ရ်ောသာ်လွည််�ရောက်ာင်�်၊ 
သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််အာ� ရိုး� ပ်ါးသ�မ့််��နာ ်ရောက်ိာင်�်သ��  ��နာ�်�က််ဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င်််သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််အာ� ရိုး� ပ်ါးသ�မ့််��နာ ်ရောက်ိာင်�်သ��  ��နာ�်�က််ဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င်််
ရောသာ်လွည််�ရောက်ာင်�်၊ သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််အာ� မ့်ည််သည်််အချိိ �နာ၌်မ့်���  ရောသာ်လွည််�ရောက်ာင်�်၊ သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််အာ� မ့်ည််သည်််အချိိ �နာ၌်မ့်���  
ရိုး� ပ်ါးသ�မ့််�နှ��င်ပ်ါးးသည််။ရိုး�ပ်ါးသ�မ့််�နှ��င်ပ်ါးးသည််။

က်ာကွ်ယ််ရောဆို�ထိ���မှှာတ််တ်မ်ှာ�မှာိာ�က်�� က်ွနှ်�ပ်ါးမှာည််က်ဲ်သ��   
�ယူ်နှ��င််မှာည််နာည််�။   
သင််က််ရောလွ�၏ က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�ထွ���ထွာ�ဖြချိင်�်���င်�်ာ အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�က်�� သင််က််ရောလွ�၏ က်ာကွ်ယ််ရော��မ့်ိာ�ထွ���ထွာ�ဖြချိင်�်���င်�်ာ အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�က်�� 
ကြာသစရောကြာတ်�လွိာ� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာ မှ့်တ််ပါးး�တ်င်စ်ာ�င်�် ကြာသစရောကြာတ်�လွိာ� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာ မှ့်တ််ပါးး�တ်င်စ်ာ�င်�် (AIR)    
အတ်ငွ်�်သ��  ထွည်််သွင်�်ရောပါး�ပါးးမ့်ည်် ဤသ�� ၌ဖြပါး�လွ�ပ်ါးဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င်် ်၎င်�်က်��  အတ်ငွ်�်သ��  ထွည်််သွင်�်ရောပါး�ပါးးမ့်ည်် ဤသ�� ၌ဖြပါး�လွ�ပ်ါးဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င်် ်၎င်�်က်��  
သင််က််ရောလွ�၏ လွက််ရှှိ�က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မှ့်တ််တ်မ့််�နှှင်် ်ချိိ �တ််�က််ရောပါး�နှ��င်ပ်ါးးမ့်ည််။သင််က််ရောလွ�၏ လွက််ရှှိ�က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မှ့်တ််တ်မ့််�နှှင်် ်ချိိ �တ််�က််ရောပါး�နှ��င်ပ်ါးးမ့်ည််။

မ့်�ဘူးမ့်ိာ�သည်် မ့်�မ့်�က်ရောလွ� အသက်် မ့်�ဘူးမ့်ိာ�သည်် မ့်�မ့်�က်ရောလွ� အသက်် 14 နှှစ်အ�ွယ််ဖြပါးည်််သည််အထွ� မ့်ည််သည််် နှှစ်အ�ွယ််ဖြပါးည်််သည််အထွ� မ့်ည််သည်််
အချိိ �နာ၌်မ့်��� က်ရောလွ�၏ အချိိ �နာ၌်မ့်��� က်ရောလွ�၏ AIR က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မှ့်တ််တ်မ့််� ထွ�တ််ဖြပါးနာခ်ျိိက််မ့်�တ်တ �က်��   က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မှ့်တ််တ်မ့််� ထွ�တ််ဖြပါးနာခ်ျိိက််မ့်�တ်တ �က်��  
ရောတ်ာင်�်ချိးနှ��င်ပ်ြီးပါးး� အသက်် ရောတ်ာင်�်ချိးနှ��င်ပ်ြီးပါးး� အသက်် 14 နှှစ်အထွက်် ရောက်ိာင်�်သးရောက်ိာင်�်သာ�မ့်ိာ�မှ့်ာ   နှှစ်အထွက်် ရောက်ိာင်�်သးရောက်ိာင်�်သာ�မ့်ိာ�မှ့်ာ  
မ့်�မ့်�တ်�� ၏ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ��မှ့်တ််တ်မ့််� ထွ�တ််ဖြပါးနာခ်ျိိက််မ့်�တ်တ �က်�� ရောအာက််ပါးးအတ်��င်�် မ့်�မ့်�တ်�� ၏ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ��မှ့်တ််တ်မ့််� ထွ�တ််ဖြပါးနာခ်ျိိက််မ့်�တ်တ �က်�� ရောအာက််ပါးးအတ်��င်�် 
ရောတ်ာင်�်ချိးနှ��င်ပ်ါးးသည််။ရောတ်ာင်�်ချိးနှ��င်ပ်ါးးသည််။

• myGov my.gov.au/ အက််ပ်ါး အက််ပ်ါး Medicare အွနာလ်ွ��င်�်စာ�င်�်က်��   အွနာလ်ွ��င်�်စာ�င်�်က်��  
အသး��ဖြပါး�ဖြချိင်�် အသး��ဖြပါး�ဖြချိင်�် 

• Medicare Express Plus App အက္ပ္္အက္ပ္္ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps က်��  က်�� 
အသး��ဖြပါး�ဖြချိင်�်   အသး��ဖြပါး�ဖြချိင်�်    

• AIR  အရောထွွရောထွွစး�စမ့််�ရော����နာ�်လွ��င်�်အရောထွွရောထွွစး�စမ့််�ရော����နာ�်လွ��င်�်  1800 653 809  က်��  က်��  
��နာ�်�က််ဖြချိင်�်တ်�� ၌ဖြ�စ်ပါးးသည််။��နာ�်�က််ဖြချိင်�်တ်�� ၌ဖြ�စ်ပါးးသည််။

NSW Health Measles, mumps and rubella (mmr) vaccine စာမ်က္ႏွာစာမ်က္ႏွာ 3

September 2022 © NSW Ministry of Health. SHPN (HP NSW) 220731-1-3

အက်ယ််၍ သူနာာဖြပါး�မှာိာ� ရောက်ိာင််�သ�� လုာရော�ာက််ရောသာရောနာ ်တွတ်ွင်် 
က်ွနှ်�ပ်ါး၏က်ရောလု�သည်် �ိာ�နာာမုှာရော�က်ာင််် သ�� မှာဟု�တ်် ရောက်ိာင််�ပါးိက််
ဖြချိင််�ရော�က်ာင််် ရောက်ိာင််�တ်င်ွ် က်ာကွ်ယ််ရောဆို�ထိ����နာ ်လုတ်ွ်သွာ�လုှင်် 
က်ွနှ်�ပ်ါး ဘာလု�ပ်ါး�မှာည််နာည််�။  
သင်သ်ည်် သင်် ်ရောဒသချိး��ာဝနာအ်ာ� �က််သွယ််ပြီးပါးး� သင််က််ရောလွ�အာ� သင်သ်ည်် သင်် ်ရောဒသချိး��ာဝနာအ်ာ� �က််သွယ််ပြီးပါးး� သင််က််ရောလွ�အာ� 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး��နာ ်စးစဉ််သင််ပ်ါးးသည််။က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး��နာ ်စးစဉ််သင််ပ်ါးးသည််။

က်ွနှ်�ပ်ါးက်ရောလု�၏ သတ်င််�အချိိက််အလုက််က် ဘာဖြ�စ်္စသွာ�မှာလဲု။   
သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််ပါးး�စးတ်ငွ် ်သင်ရ်ောပါး�သည်််အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�သည်် သရောဘူးာတ်းည်းချိိက််ပါးး�စးတ်ငွ် ်သင်ရ်ောပါး�သည်််အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�သည်် 
နာယ်း�ရော�ာက််သ်ရောဝ�လ်ွစ်နှှင်် ်နှ��င်င််းရောတ်ာ်ဥပါးရောဒတ်ငွ်ပ်ါးးဝင်ရ်ောသာ တ်င်�်က်ိပ်ါးသည််် နာယ်း�ရော�ာက််သ်ရောဝ�လ်ွစ်နှှင်် ်နှ��င်င််းရောတ်ာ်ဥပါးရောဒတ်ငွ်ပ်ါးးဝင်ရ်ောသာ တ်င်�်က်ိပ်ါးသည််် 
လွာ ��ဝှက််မ့်နှုှင်် ်က်��ယ််ရော��လွွတ််လွပ်ါးခွျိင််က််ာကွ်ယ််ရောပါး�မ့်မု့်ိာ�ရောအာက််တ်ငွ် ် လွာ ��ဝှက််မ့်နှုှင်် ်က်��ယ််ရော��လွွတ််လွပ်ါးခွျိင််က််ာကွ်ယ််ရောပါး�မ့်မု့်ိာ�ရောအာက််တ်ငွ် ် 
အက်ိ း��ဝင်သ်ည်် အက်ိ း��ဝင်သ်ည်် (ပါးး�တ်ွ့ပါးးရှှိ�ရောသာ က်��ယ််ရော��လွွတ််လွပ်ါးခွျိင်် ်ရောကြာက်ဖြင်ာစာတ်မ့််�၌ ပါးး�တ်ွ့ပါးးရှှိ�ရောသာ က်��ယ််ရော��လွွတ််လွပ်ါးခွျိင်် ်ရောကြာက်ဖြင်ာစာတ်မ့််�၌ 
ကြာက်ည်််ပါးးကြာက်ည်််ပါးး)။ သတ်င်�်အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�က်�� နာယ်း�ရော�ာက််ရောဝ�လ်ွစ် က်ိနာ�်မ့်ာရော��ဌာာနာ ။ သတ်င်�်အချိိက််အလွက််မ့်ိာ�က်�� နာယ်း�ရော�ာက််ရောဝ�လ်ွစ် က်ိနာ�်မ့်ာရော��ဌာာနာ 
က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မှ့်တ််တ်မ့််�၌ ထွည်််သွင်�်လွ�မ့်််မ့်ည််ဖြ�စ်ပြီးပါးး� ထွ��ရောနာာက််တ်ငွ် ် က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���မှ့်တ််တ်မ့််�၌ ထွည်််သွင်�်လွ�မ့်််မ့်ည််ဖြ�စ်ပြီးပါးး� ထွ��ရောနာာက််တ်ငွ် ် 
သင််က််ရောလွ�၏ လွက််ရှှိ� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာ မှ့်တ််တ်မ့််�နှှင်် ် သင််က််ရောလွ�၏ လွက််ရှှိ� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာ မှ့်တ််တ်မ့််�နှှင်် ် 
ချိိ �တ််�က််ရောပါး��နာအ်တ်က်ွ် ချိိ �တ််�က််ရောပါး��နာအ်တ်က်ွ် Australian Immunisation Register (AIR) 
(ကြာသစရောကြာတ်�လွိာ� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာ မှ့်တ််ပါးး�တ်င်စ်ာ�င်�်ကြာသစရောကြာတ်�လွိာ� က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာ မှ့်တ််ပါးး�တ်င်စ်ာ�င်�်) ၌   ၌  
ထွည်််သွင်�်ရောပါး�မ့်ည််ဖြ�စ်သည််၊ ထွ��သ�� လွ�ပ်ါးဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င်် ်သင််က််ရောလွ�၏  ထွည်််သွင်�်ရောပါး�မ့်ည််ဖြ�စ်သည််၊ ထွ��သ�� လွ�ပ်ါးဖြချိင်�်အာ�ဖြ�င်် ်သင််က််ရောလွ�၏  
လွက််ရှှိ�က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာမှ့်တ််တ်မ့််�နှှင်် ်ချိိ �တ််�က််ရောပါး�နှ��င်မ့််ည််ဖြ�စ်က်ာ  လွက််ရှှိ�က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ဖြချိင်�်���င်�်ာမှ့်တ််တ်မ့််�နှှင်် ်ချိိ �တ််�က််ရောပါး�နှ��င်မ့််ည််ဖြ�စ်က်ာ  
MyGov တ်ငွ် ်ကြာက်ည်််ရှုရိုးုနှ��င်မ့််ည််ဖြ�စ်ပါးးသည််။    တ်ငွ် ်ကြာက်ည်််ရှုရိုးုနှ��င်မ့််ည််ဖြ�စ်ပါးးသည််။   

ရောက်ိာင််�၌ က်ာကွ်ယ််ရောဆို�ထိ���ရောပါး�ဖြချိင််�နှှင််် ပါးတ််သက််သည််် သတ်င််�
အချိိက််အလုက််က်�� ပါး��မှာ����နာ ်မှာည််သည်််ရောနာ�ာတ်င်ွ် ရှှိာ�မှာည််နာည််�။
သတ်င်�်အချိိက််အလွက်် ပါး��မ့်� ��နှ��င်သ်ည််် နာည််�လွမ့််�မ့်ိာ�မှ့်ာသတ်င်�်အချိိက််အလွက်် ပါး��မ့်� ��နှ��င်သ်ည််် နာည််�လွမ့််�မ့်ိာ�မှ့်ာ

• နာယ်း�ရော�ာက််သ်ရောဝ�လ်ွစ် က်ိနာ�်မ့်ာရော��ဌာာနာ၏ ဝက််ဘ်ူး���က််တ်် နာယ်း�ရော�ာက််သ်ရောဝ�လ်ွစ် က်ိနာ�်မ့်ာရော��ဌာာနာ၏ ဝက််ဘ်ူး���က််တ်် 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ ကြာက်ည်််ရှုရိုးုဖြချိင်�်၌ ကြာက်ည်််ရှုရိုးုဖြချိင်�်

• သင်၏် ရောဒသချိး ဖြပါးည််သ့က်ိနာ�်မ့်ာရော��ဌာာနာ စ�တ််က်�� ��နာ�် သင်၏် ရောဒသချိး ဖြပါးည််သ့က်ိနာ�်မ့်ာရော��ဌာာနာ စ�တ််က်�� ��နာ�် 1300 066 055 ၌  ၌ 
�က််သွယ််ဖြချိင်�် �က််သွယ််ဖြချိင်�် 

https://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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ဝက််သက််၊ ပါး�းချိိ �တ််ရော�ာင််နာာနှှင််် ဂျိုိ ��က််သ��းရော�ာဂျို� (MMR) 
 က်ာကွ်ယ််ရော�းထိုး��းခံျိ�နာအ်တွ်က်် သရော�ာတူ်ညီခီျိိက်် 

220731-2-3

မိိဘ/အုပ်ု်ထိိန်း�်သူူ ဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အနာက်် သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာပါးာရော�ာင်် ဘောဘာပ်င််ကုိ် သူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�း�ဖြ�င််် ဘောရ�ပ်ါ။

ဝက််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုး (MMR) 
က်ာကွ်ယ််ရော��၏ အက်ိ ���ရောက်ိ�ဇူးး�များိာ�နှှင်် ်ဖြ�စ််နှ��င်�ွ်ယ််  
ရော��ထွွက််����က်ိ ���များိာ�အရော�က်ာင်�် ရော�ာ်ဖြပါးထွာ�သည့်််  
သတ်င်�်အချိိက််အလက််က်�� က်ွနှ်�ပ်ါးအရောနာဖြ�င်် ်�တ််ရုှုနာာ�လည့််ပြီးပါးး� ဖြ�စ််သည့််။

အထွက််တ်ငွ် ်နာာများည့််ညှွှနာ�်ထွာ�သည့််် က်ွနှ်�ပ်ါး၏က်ရောလ�အရောနာဖြ�င်် ် 
၀က််သက််၊ ပါးး�ချိိ �တ််ရော�ာင်န်ာာနှှင်် ်ဂျိုိ ��က််သ���ရော�ာဂျိုး (MMR)  
က်ာကွ်ယ််ရော��က်�� နှှစ််ကြိက်�မ်ျား ခံျိယ်း�နာ ်က်ွနှ်�ပ်ါးသရော�ာတ်းည့်းပါးးသည့််။

1. ရောက်ိာင််းသား၏ အရောသးစိ�တ်် အချိိက််အလက််များိား

2. ရော�သနှှင်််ပါးတ််သက််ရောသာဇာာတ်� အရောနာအထိုးား

3. သင််၏ အရောသးစိ�တ်် အချိိက််အလက််များိား - များ�� သ��များဟု�တ်် တ်�ားဝင််အ�ပ်ါးထိုး�နား်သူ

များိ ���ရှု�� �အများည့််

က်င်ပွ်ါးနာ�်တ်ပ်ါးအများည့််

ရောမွျား�ရောနာသ်က်က �ာဇ်ူး

သ�ရှှိ�သများှအာ�လံ��ရောပါး် အရောဖြချိခံျိ၍ က်ွနှ်�ပ်ါးအရောလ�အနာက်် ရောဖြပါးာသည့််မှျားာ 
က်ွနှ်�ပ်ါး၏က်ရောလ�သည့််
1. များည့််သည့်််က်ာကွ်ယ််ရော��များ��� ရောသာက််သံ��ပြီးပါးး�ရောနာာက််  

ချိနှာာက်��ယ််တ်ငွ်�်တ်�နာ ်ပ်ြဖြပါးနာမ်ျား ုလွနာကဲ််ဖြချိင်�် များဖြ�စ််�း�ပါးး။
2. ပါးး�တ်ွဲထွည့်််ထွာ�သည့််် များ��များိာ�အတ်က်ွ် သတ်င်�်အချိိက််အလက််များိာ�  

 စ်ာရောစ်ာင်တ််ငွ် ်ရော�ာ်ဖြပါးထွာ�ရောသာ များည့််သည့်််က်ာကွ်ယ််ရော��  အစ်�တ််အပါး��င်�်
များိာ�နှှင််မှ်ျား ချိနှာာက်��ယ််တ်ငွ်�် တ်�နာ ်ပ်ြဖြပါးနာမ်ျား ုလွနာကဲ််လွယ််ဖြချိင်�်များိ ��� များရှှိ�ပါးး။ 

3. က်��ယ််ဝနာမ်ျားရှှိ�ပါးး။
များ��/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး အများည့်် (ဥပါးများာ. JOHN SMITH)

အ�မ်ျားလ�ပ်ါးစ်ာ (ဥပါးများာ. 5 SMITH LANE)

�ပ်ါးကွ်က််

များ���� �င်�် နာပံါးးတ််

များ��/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး၏ လက််မှျားတ်် �က််စဲွ်

�က််သွယ််�နာ ်အရောက်ာင်�်�ံ�� အဖြချိာ�နာပံါးးတ််််  
(ရော�သနာပံါးးတ််က်�� ထွည့်််သွင်�်ပါးး၊ ဥပါးများာ၊ 02)

စ်ာပါး�� သရောက်ေတ်

ရောက်ိာင်�်၏အများည့််

များယ််�းကဲ် (Medicare) အမှျားတ််

များဟု�တ််ပါးး
ရောရှှိ�ပါးရောဝသဏီးက်ရောနာရောသာ 
တ်��င်�်�င်�်သာ�   
(Aboriginal) ဖြ�စ််သည့််

ရောတ်ာ�က််စ်် ရော�လက််�က်ာ�က်ွနာ�်သာ� 
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ််သည့််

ရောရှှိ�ပါးရောဝသဏီးက်ရောနာရောသာ တ်��င်�်�င်�်သာ� 
 နှှင်် ်ရောတ်ာ�က််စ်် ရော�လက််�က်ာ�က်ွနာ�်သာ� 
 နှှစ််ချိ�လံ�� ဖြ�စ််သည့််

များယ််�းကဲ် (Medicare) က်တ််  
ရောပါး်ရှှိ�  သင််က််ရောလ�၏ အများည့််  
ရော��နာာ�မှျား နာပံါးးတ််

လ�င််
က်ိာ� များ

တ်�က်ိစွ်ာ များသတ််မှျားတ််ထွာ�ပါးး/
လ�င်စ််�တ်် နှှစ််များိ ���လံ��ရှှိ�သည့််/
သတ််မှျားတ််ချိိက်် များရှှိ�ပါးး

အတ်နာ�်

သင််က််ရောလးတွ်င်် သင််စိ��း��မ်ျား�ရောသာ ချိနှာာက်��ယ််တွ်င််းတ်�နာ ်ပ်ြပြာပါးနာမု်ျား ပြာ�စ်ိရောပါး်ပါး�က် ရော�သခံျိ��ာဝနာက််�� အရော�က်ာင််း�က်ားပါး�။

Burmese

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ််တ်မ်ျား�က်�� သ�မ်ျား��ည့််�ထွာ�ပါးး၊ ရောနာာင်တ််စ််ချိိ �နာတ််ငွ် ်လ��အပ်ါးလာ

နှ��င်သ်ည့််။

•  သင််က််ရောလ�၏ က်ာကွ်ယ််ရော��များိာ����င်�်ာ အချိိက််အလက််
များိာ�က်�� Australian Immunisation Register (AIR) သ��  
အလ��အရောလိာက်် တ်င်ပ်ါး�� ပါးးများည့််။ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး�သည့််် �က််စဲွ်
အရော�က်ာင်�်က်�� သင််အ်ရောထွွရောထွွက်���ာဝနာအ်ာ� အရော�က်ာင်�်�က်ာ��နာ်
မှျားာ သင််�်နှဒသက််သက််ဖြ�စ််ပါးးသည့််။

•  နာာက်ိင်မ်ျားရုောလိာပ်ါးး�ရောစ်�နာ ်ရော��ထွ���ထွာ�သည့်််ရောနာ�ာ ရောပါး်တ်ငွ် ်စ်��စွ်တ််
ရောအ�ဖြများရောသာ အဝတ််က်��တ်င်ပ်ါးး။

•  နာာက်ိင်မ်ျားသုက််သာရောစ်�နာ ်ပါးး�ာစ်းတ်ရောများာ (Paracetamol) ရောသာက််ပါးး။

•  အ�ည့််များိာ�များိာ�ရောသာက််သံ��ပါးး။

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ််တ်မ်ျား�က်�� သ�မ်ျား��ည့််�ထွာ�ပါးး၊ ရောနာာင်တ််စ််ချိိ �နာတ််ငွ် ်လ��အပ်ါးလာ

နှ��င်သ်ည့််။

•  သင််က််ရောလ�၏ က်ာကွ်ယ််ရော��များိာ����င်�်ာ အချိိက််အလက််
များိာ�က်�� Australian Immunisation Register (AIR) သ��  
အလ��အရောလိာက်် တ်င်ပ်ါး�� ပါးးများည့််။ က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ရောပါး�သည့််် �က််စဲွ်
အရော�က်ာင်�်က်�� သင််အ်ရောထွွရောထွွက်���ာဝနာအ်ာ� အရော�က်ာင်�်�က်ာ��နာ်
မှျားာ သင််�်နှဒသက််သက််ဖြ�စ််ပါးးသည့််။

•  နာာက်ိင်မ်ျားရုောလိာပ်ါးး�ရောစ်�နာ ်ရော��ထွ���ထွာ�သည့်််ရောနာ�ာ ရောပါး်တ်ငွ် ်စ်��စွ်တ််
ရောအ�ဖြများရောသာ အဝတ််က်��တ်င်ပ်ါးး။

•  နာာက်ိင်မ်ျားသုက််သာရောစ်�နာ ်ပါးး�ာစ်းတ်ရောများာ (Paracetamol) ရောသာက််ပါးး။

•  အ�ည့််များိာ�များိာ�ရောသာက််သံ��ပါးး။

သင်််က်ရောလးတွ်င်် သင််စိ��း��မ်ျား�ရောသာ ချိနှာာက်��ယ််တွ်င််းတ်�နာ ်ပ်ြပြာပါးနာမု်ျား ပြာ�စ်ိရောပါး်ပါး�က် ရော�သခံျိ��ာဝနာက််�� အရော�က်ာင််း�က်ားပါး�။

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။
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MMR က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�
များ��/အ�ပ်ါးထိုး�နား်သူ ဝက််သူက််၊ ပ်ါ�ခဲ့ိတ်ိ်ဘောရာင််န်းာနှှင််် ဂျိုိ�ိက််သုိူ�ဘောရာဂျိုါ (MMR) 
 က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�  

MMR က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

MMR က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ရောက်ိာင််းသားအများညီ ်(ဥပါးများာ. JANE SMITH) ရောက်ိာင််းသားအများညီ ်(ဥပါးများာ. JANE SMITH)

ရောက်ိာင််းသားအများညီ ်(ဥပါးများာ. JANE SMITH)

လက််ရောများာင််း

လက််ရောများာင််း

က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ချိိ �နာ ်(၄ နာာ�း)

က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ချိိ �နာ ်(၄ နာာ�း)

သးနာာဖြပါး�၏ လက််မှျားတ််

သးနာာဖြပါး�၏ လက််မှျားတ််

�က််စဲွ်

�က််စဲွ်

:

:

က်ာကွ်ယ််ရော��အသ�တ််နာပံါးးတ််

က်ာကွ်ယ််ရော��အသ�တ််နာပံါးးတ််

�ယ််

ည့်ာ

�ယ််

ည့်ာ

များ��/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး ဖြ�ည့်််စွ်က််�နာ။် များ��/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး ဖြ�ည့်််စွ်က််�နာ။် 

များ��/အ�ပ်ါးထွ�နာ�်သး ဖြ�ည့်််စွ်က််�နာ။်

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

သူနာာပြာပါး�၏ မှျားတ််စိ� 

လက််ရောများာင််း

လက််ရောများာင််း

က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ချိိ �နာ ်(၄ နာာ�း)

က်ာကွ်ယ််ရော��ထွ���ချိိ �နာ ်(၄ နာာ�း)

သးနာာဖြပါး�၏ လက််မှျားတ််

သးနာာဖြပါး�၏ လက််မှျားတ််

�က််စဲွ်

�က််စဲွ်

က်ာကွ်ယ််ရော��အသ�တ််နာပံါးးတ််

က်ာကွ်ယ််ရော��အသ�တ််နာပံါးးတ််

�ယ််

ည့်ာ

�ယ််

ည့်ာ

က်ာကွ်ယ််ဘော��မိထုိိ�ဖြခဲ့င််�၏ အုဘော�က်ာင််�ရင််�

လာရော�ာက််�နာပ်ါးိက််ကွ်က််ဖြချိင်�်
ဖြင်င်�်���ဖြချိင်�်
ရောနာများရောက်ာင်�်ဖြချိင်�်
လက််မှျားတ််များပါးးရှှိ�ဖြချိင်�် 
သရော�ာတ်းည့်းချိိက်် ရှု� ပ်ါးသ�မ်ျား�ဖြချိင်�်
အဖြချိာ�

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။



ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါ ကာာကွာယ်ိုရော�း  

ပုို�လီီယုို� ရော�ာဂါါ (ပုို�လီီယုို� မုို�င််လုီ�င််တစ််စ််) ဆုို�သည််မိုာာ ဘာာလဲီ။ 
ပုို�လီီယုို� ပုို�လီီယုို� ((အရော�ကာာရော�ရော�ာဂါါအရော�ကာာရော�ရော�ာဂါါ))�ု��ည််မှာာာ ကုာ�ယ်ိုလီက်ာအဂါါ ါရော�ရော�၍ အ�က်ာ�ု��ည််မှာာာ ကုာ�ယ်ိုလီက်ာအဂါါ ါရော�ရော�၍ အ�က်ာ
ရော��း�းရော�နိုု�င်�်ည််် ပုို�လီီယုို� ဗုို�င်း်�ပ်ို�် ရော�ာဂါါပုို�းရော�ကာာင််ဖ်ြ��်ရောပို်�ရော�ာ ဗုို�င်း်�ပ်ို�် ရော��း�းရော�နိုု�င်�်ည််် ပုို�လီီယုို� ဗုို�င်း်�ပ်ို�် ရော�ာဂါါပုို�းရော�ကာာင််ဖ်ြ��်ရောပို်�ရော�ာ ဗုို�င်း်�ပ်ို�် 
ကားး�က်ာရော�ာဂါါဖြ��်�ည််။ ပုို�လီီယုို� ကားး�က်ာထားား�ည််် လီးအမှာ�ား��၌ ရော�ာဂါါ ကားး�က်ာရော�ာဂါါဖြ��်�ည််။ ပုို�လီီယုို� ကားး�က်ာထားား�ည််် လီးအမှာ�ား��၌ ရော�ာဂါါ 
လီကာခဏာာ တ�်�း�တ�်�ာမှာှ မှာရှိာ ုပိုါ။ ရော�ာဂါါကားး�က်ာခံး��ည််် လီးမှာ�ား၏ လီကာခဏာာ တ�်�း�တ�်�ာမှာှ မှာရှိာ ုပိုါ။ ရော�ာဂါါကားး�က်ာခံး��ည််် လီးမှာ�ား၏ 10% ခံန့် ်၌်၌ ခံန့် ်၌်၌ 
အရော�းမှာပိုါလီာရော�ာ န့်ာမှာကာ�န့်း်မှာဖုြ��်ပြီးပီိုး၊ ကုာ�ယ်ိုပိုးဖြခံင်း်၊ ရောခံါင်း်ကုာ�က်ာဖြခံင်း်၊ ရောလီးတ့�အရော�းမှာပိုါလီာရော�ာ န့်ာမှာကာ�န့်း်မှာဖုြ��်ပြီးပီိုး၊ ကုာ�ယ်ိုပိုးဖြခံင်း်၊ ရောခံါင်း်ကုာ�က်ာဖြခံင်း်၊ ရောလီးတ့�
ဖြခံင်း်၊ ပို��ုတက်ာဖြခံင်း် နိုာင်် ်ရောအာအ်းဖြခံင်း်တု� ဖြဖြ��်�ည််။ ဤလီးမှာ�ား၏ အမှာ�ား���ည်် ဖြခံင်း်၊ ပို��ုတက်ာဖြခံင်း် နိုာင်် ်ရောအာအ်းဖြခံင်း်တု� ဖြဖြ��်�ည််။ ဤလီးမှာ�ား၏ အမှာ�ား���ည်် 
လီး�းဝ ဖြပိုန့်လ်ီည််ရောကာာင်း်မွှာန့်�ွ်ား�ကာရော�ာ်လီည််း၊ လီး�းဝ ဖြပိုန့်လ်ီည််ရောကာာင်း်မွှာန့်�ွ်ား�ကာရော�ာ်လီည််း၊ 2% ခံန့် ်�်ည်် ဦးးရောနိုာာက်ာ အတငွ်း်ခံန့် ်�်ည်် ဦးးရောနိုာာက်ာ အတငွ်း်
မှာ�က်ာနိုာာဖြပိုင် ်ရော�ာင်�်မ်ှားမှာရုော�ကာာင်် ်ခံါး �ု� မှာဟု�တ် ဇက်ာ ရောတာင််တ်င်း်ဖြခံင်း်နိုာင််အ်တး မှာ�က်ာနိုာာဖြပိုင် ်ရော�ာင်�်မ်ှားမှာရုော�ကာာင်် ်ခံါး �ု� မှာဟု�တ် ဇက်ာ ရောတာင််တ်င်း်ဖြခံင်း်နိုာင််အ်တး 
ကြွကာက်ာ�ား န့်ာကာ�င်ဖ်ြခံင်း်ကုာ� ဖြပိုင်း်ထားန့်�ွ်ာ ခံး�ား��ည််။ကြွကာက်ာ�ား န့်ာကာ�င်ဖ်ြခံင်း်ကုာ� ဖြပိုင်း်ထားန့်�ွ်ာ ခံး�ား��ည််။ 1% ရောအာက်ာရောလီ�ာန့််ည််းရောအာက်ာရောလီ�ာန့််ည််း
ရော�ာ ရော�ာဂါါ ကားး�က်ာခံး��ည််် လီးမှာ�ားတငွ် ်ရောဖြခံလီက်ာအဂါါ ါမှာ�ား၊ ရောခံါင်း် နိုာင်် ်ဇက်ာရော�ာ ရော�ာဂါါ ကားး�က်ာခံး��ည််် လီးမှာ�ားတငွ် ်ရောဖြခံလီက်ာအဂါါ ါမှာ�ား၊ ရောခံါင်း် နိုာင်် ်ဇက်ာ
ပုို�င်း်�ု�င်�်ာ ကြွကာက်ာ�ားမှာ�ား၊ အ�က်ာရူှူ�ာ၌ အ�း�းဖြပိုု�ရော�ာ ကြွကာက်ာ�ားမှာ�ားပုို�င်း်�ု�င်�်ာ ကြွကာက်ာ�ားမှာ�ား၊ အ�က်ာရူှူ�ာ၌ အ�း�းဖြပိုု�ရော�ာ ကြွကာက်ာ�ားမှာ�ား
အား ထုားခုံ�က်ာရော�နိုု�င်�်ည််် အား ထုားခုံ�က်ာရော�နိုု�င်�်ည််် acute flaccid paralysis ((ဖြပိုင်း်ထားန့်၍် နိုး�န့်��်ည််် ဖြပိုင်း်ထားန့်၍် နိုး�န့်��်ည််် 
ကုာ�ယ်ိုလီက်ာအဂါါ ါရော� ရော�ာဂါါကုာ�ယ်ိုလီက်ာအဂါါ ါရော� ရော�ာဂါါ)) ဟု�ရောခံ်ရော�ာ �ု�း�ွားဖြပိုင်း်ထားန့်�်ည််် အင်အ်ားခံ�နု့်� ်၌မှာု  ဟု�ရောခံ်ရော�ာ �ု�း�ွားဖြပိုင်း်ထားန့်�်ည််် အင်အ်ားခံ�နု့်� ်၌မှာု 
ရောပို်ရောပိုါက်ာရော�နိုု�င်�်ည််။     ရောပို်ရောပိုါက်ာရော�နိုု�င်�်ည််။     

ပုို�လီီယုို� ရော�ာါဂါါ မိုည််ကဲဲ့�သု�  ပို့ ��နှံ့ာ��သလဲီ။  
ပုို�လီီယုို��ည်် ထုား�ရော�ာဂါါရှိာ ု�းတ�်ဦးးနိုာင်် ်အန့်းီကာပ်ိုထုားရောတ့မှုမှာုရှိာ ုပြီးပီိုး ထုား��းထားးမှာာ အလွီန့််ပုို�လီီယုို��ည်် ထုား�ရော�ာဂါါရှိာ ု�းတ�်ဦးးနိုာင်် ်အန့်းီကာပ်ိုထုားရောတ့မှုမှာုရှိာ ုပြီးပီိုး ထုား��းထားးမှာာ အလွီန့််
န့်ည််းပိုါးရော�ာ ပိုမှာာဏာရှိာု�ည််် မှာ�င် ်န့်ည််းပိုါးရော�ာ ပိုမှာာဏာရှိာု�ည််် မှာ�င် ်((ဥပိုမှာာ ရော� မှာရော�းထားားရော�ာ လီက်ာမှာ�ားဥပိုမှာာ ရော� မှာရော�းထားားရော�ာ လီက်ာမှာ�ား))  
�ု� မှာဟု�တ် တးရောတးွမှာာတ�င်် ်ပို� း�နိုာ�း�ည််။ ပုို�လီီယုို� ရော�ာဂါါပုို�း�ည်် ကုာ�ယ်ိုခံနိုာာ�ု� မှာဟု�တ် တးရောတးွမှာာတ�င်် ်ပို� း�နိုာ�း�ည််။ ပုို�လီီယုို� ရော�ာဂါါပုို�း�ည်် ကုာ�ယ်ိုခံနိုာာ
အတငွ်း်�ု�  နိုာာရောခံါင်း် �ု� မှာဟု�တ် ပိုါး�ပ်ိုမှာာတ�င်် ်ဝင်ရ်ော�ာက်ာပြီးပီိုး ကားး�က်ာရော�ာဂါါအတငွ်း်�ု�  နိုာာရောခံါင်း် �ု� မှာဟု�တ် ပိုါး�ပ်ိုမှာာတ�င်် ်ဝင်ရ်ော�ာက်ာပြီးပီိုး ကားး�က်ာရော�ာဂါါ
�ည်် အးအတငွ်း်၌ �တင်�်ည််။ ထုား�ရောန့်ာက်ာတငွ် ်၎င်း်�ည်် ရော�ွးလီမ်ှားရော�ကာာင်း်�ည်် အးအတငွ်း်၌ �တင်�်ည််။ ထုား�ရောန့်ာက်ာတငွ် ်၎င်း်�ည်် ရော�ွးလီမ်ှားရော�ကာာင်း်
အထား��ု�  ဝင်ရ်ော�ာက်ာ၍ အာရှူး�ရော�ကာာ�န့်�်အပိုါအဝင် ်ကုာ�ယ်ိုခံနိုာာ၏အဖြခံားအထား��ု�  ဝင်ရ်ော�ာက်ာ၍ အာရှူး�ရော�ကာာ�န့်�်အပိုါအဝင် ်ကုာ�ယ်ိုခံနိုာာ၏အဖြခံား
အ�ုတ်အပုို�င်း်မှာ�ား�ု�  �ယ်ိုရော�ာင်ခ်ံး��ည််။ ရော�ာဂါါဖြ��်ရောပို်မှာမုှာ�ား�ည််  အ�ုတ်အပုို�င်း်မှာ�ား�ု�  �ယ်ိုရော�ာင်ခ်ံး��ည််။ ရော�ာဂါါဖြ��်ရောပို်မှာမုှာ�ား�ည််  
ရော�ာဂါါလီကာခဏာာမှာ�ား မှာရောပို် မီှာရော�ာဂါါလီကာခဏာာမှာ�ား မှာရောပို် မီှာ 10 �က်ာ ရော�ာ၍လီည််းရောကာာင်း်၊ ရောပို် ပြီးပီိုးရောန့်ာက်ာ�က်ာ ရော�ာ၍လီည််းရောကာာင်း်၊ ရောပို် ပြီးပီိုးရောန့်ာက်ာ 10 
�က်ာတငွ်လ်ီည််းရောကာာင်း်၊ အဖြ��်အမှာ�ား�း�း ဖြ��်�ည််။ �က်ာတငွ်လ်ီည််းရောကာာင်း်၊ အဖြ��်အမှာ�ား�း�း ဖြ��်�ည််။  

ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးမို့ားသည်် မိုည််သု� အလီ�ပ်ိုလီ�ပ်ိုသနည််း။
ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ား�ည်် အခံ��ုရော�ာ ရော�ာဂါါကားး�က်ာမှာမုှာ�ားအား တု�က်ာ��က်ာကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ား�ည်် အခံ��ုရော�ာ ရော�ာဂါါကားး�က်ာမှာမုှာ�ားအား တု�က်ာ��က်ာ
�န့် ်ခံနိုာာကုာ�ယ်ို၏ ရော�ာဂါါခံ�ခံးကာာကွာယ်ိုမှာ�ုန့်�်ကုာ� အ�ပို� ုုးရောပိုးလုီ�က်ာ�ည််။ �န့် ်ခံနိုာာကုာ�ယ်ို၏ ရော�ာဂါါခံ�ခံးကာာကွာယ်ိုမှာ�ုန့်�်ကုာ� အ�ပို� ုုးရောပိုးလုီ�က်ာ�ည််။ 
ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းထားား�း�ည်် ထုား�ရော�ာဂါါကားး�က်ာမှာမုှာ�ားရှိာ ုလီာလီှင် ်�းတု� ၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းထားား�း�ည်် ထုား�ရော�ာဂါါကားး�က်ာမှာမုှာ�ားရှိာ ုလီာလီှင် ်�းတု� ၏ 
ရော�ာဂါါခံ�ခံးကာာကွာယ်ိုမှာ�ုန့်�်ကာ ပုို�မုှာ�ထုားရော�ာက်ာ�ွာ တး� ဖြဖြပိုန့်န်ိုု�င်ပ်ြီးပီိုး ရော�ာဂါါကြီးကီားထွားားလီာရော�ာဂါါခံ�ခံးကာာကွာယ်ိုမှာ�ုန့်�်ကာ ပုို�မုှာ�ထုားရော�ာက်ာ�ွာ တး� ဖြဖြပိုန့်န်ိုု�င်ပ်ြီးပီိုး ရော�ာဂါါကြီးကီားထွားားလီာ
ဖြခံင်း်ကုာ� တား�ီး�ည််၊ �ု� မှာဟု�တ် ရော�ာဂါါ၏ဖြပိုင်း်ထားန့်မ်ှာကုုာ� လွီန့်�ွ်ာပိုင် ်ရောလီ�ာက်ာ�ဖြခံင်း်ကုာ� တား�ီး�ည််၊ �ု� မှာဟု�တ် ရော�ာဂါါ၏ဖြပိုင်း်ထားန့်မ်ှာကုုာ� လွီန့်�ွ်ာပိုင် ်ရောလီ�ာက်ာ�
ရော��ည််။ ရော��ည််။ 

ပုို�လီီယုို� ရော�ာဂါါ ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုး မိုည််မိုှ ထုိရော�ာက်ဲ့မုိုရှိာုသလဲီ။
ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�း၏ ပိုဏာာမှာရော�ာက်ာ ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�း၏ ပိုဏာာမှာရော�ာက်ာ ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ 3 ခံ��ည််  ခံ��ည််  
ရော�ာဂါါကုာ�နိုာမ်ုှာန့်င်း်�ာ၌ အန့်ည််း�း�းရော�ာဂါါကုာ�နိုာမ်ုှာန့်င်း်�ာ၌ အန့်ည််း�း�း 99% ထုားရော�ာက်ာမှာရုှိာ ု�ည််။ထုားရော�ာက်ာမှာရုှိာ ု�ည််။

မိုည််သူတု�အား ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးထုိ�းရောပိုးသင်�်သနည််း။
ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�း၏ ပိုဏာာမှာ ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�း၏ ပိုဏာာမှာ ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ ((အန့်ည််း�း�းအန့်ည််း�း�း 4 ပိုတ်ဖြခံားပြီးပီိုး ပိုတ်ဖြခံားပြီးပီိုး 
ထုား�း��ည််် ကာာကွာယ်ိုရော�း ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာထုား�း��ည််် ကာာကွာယ်ိုရော�း ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ 3 ခံ�ခံ�)) မှာထုား�းနိုားခံ�်ရော�ာ   မှာထုား�းနိုားခံ�်ရော�ာ  
ရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ား အရောန့်နိုာင်် ်ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�င််�်ကာ�ည််။ ရောကာ�ာင်း်�ားရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ား အရောန့်နိုာင်် ်ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�င််�်ကာ�ည််။ ရောကာ�ာင်း်�ား
အမှာ�ား���ည်် ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�း ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ အန့်ည််း�း�း တ�်ခံ�  အမှာ�ား���ည်် ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�း ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ အန့်ည််း�း�း တ�်ခံ�  
ထုား�းနိုားထားားပြီးပီိုးလုီမ််ှာမှာည််ဖြ��်�ဖြ�င််၊် ၎င်း်တု� အား အဂါါလုီပ်ို�ာ အထားးး�င်ဌ်ာာန့်မှာ�ားထုား�းနိုားထားားပြီးပီိုးလုီမ််ှာမှာည််ဖြ��်�ဖြ�င််၊် ၎င်း်တု� အား အဂါါလုီပ်ို�ာ အထားးး�င်ဌ်ာာန့်မှာ�ား
တငွ် ်ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာတငွ် ်ရော�းပိုတ်ပိုမှာာဏာ 2 ခံ�အထုား ထုား�းနိုားရောပိုးလုီမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီိုး တတုယို ရော�းပိုတ်ခံ�အထုား ထုား�းနိုားရောပိုးလုီမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီိုး တတုယို ရော�းပိုတ်
ပိုမှာာဏာကုာ� ထုား�းနိုား�န့်အ်တက်ွာ လုီ�အပ်ိုခံ�်ပိုါကာ၊ မုှာမုှာတု� ၏ ရော��ခံး��ာဝန့်ထ်ားး�ု�   ပိုမှာာဏာကုာ� ထုား�းနိုား�န့်အ်တက်ွာ လုီ�အပ်ိုခံ�်ပိုါကာ၊ မုှာမုှာတု� ၏ ရော��ခံး��ာဝန့်ထ်ားး�ု�   
�ွား�န့် ်မုှာဘမှာ�ားအား အရော�ကာာင်း်�ကာားပိုါလုီမ််ှာမှာည််။�ွား�န့် ်မုှာဘမှာ�ားအား အရော�ကာာင်း်�ကာားပိုါလုီမ််ှာမှာည််။

မိုည််သူတု�အား ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုး မိုထုိ�းရောပိုးသင်�်သနည််း။ 
ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� မှာထုား�းရောပိုး�င််�်းမှာ�ားမှာာာ ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� မှာထုား�းရောပိုး�င််�်းမှာ�ားမှာာာ --

• ယိုခံင်က်ာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းပြီးပီိုးရောန့်ာက်ာပုို�င်း်တငွ််ယိုခံင်က်ာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းပြီးပီိုးရောန့်ာက်ာပုို�င်း်တငွ် ်anaphylaxis  
((ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာ ုလွီန့်က်ာ�ဖြခံင်း်ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာ ုလွီန့်က်ာ�ဖြခံင်း်)) ဖြ��်ခံ�်ဘးး�ကာ�းမှာ�ား ဖြ��်ခံ�်ဘးး�ကာ�းမှာ�ား

• ကာာကွာယ်ိုရော�းတငွ်ပ်ိုါဝင်ရ်ော�ာ မှာည််�ည်််အ�ုတ်အပုို��င််း်မှာ�ု�ရော�ကာာင််မ်ှာ�ု� ကာာကွာယ်ိုရော�းတငွ်ပ်ိုါဝင်ရ်ော�ာ မှာည််�ည်််အ�ုတ်အပုို��င််း်မှာ�ု�ရော�ကာာင််မ်ှာ�ု� 
anaphylaxis ((ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာလွုီန့်က်ာ�ဖြခံင်း်ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာလွုီန့်က်ာ�ဖြခံင်း်)) ဖြ��်ခံ�်ဘးး�ကာ�းမှာ�ား  ဖြ��်ခံ�်ဘးး�ကာ�းမှာ�ား 
((တ�်�က်ာ�ာမှာ�က်ာနိုာာ၌ �ာ�င်း်ရော�ာ်ဖြပိုထားား�ည််တ�်�က်ာ�ာမှာ�က်ာနိုာာ၌ �ာ�င်း်ရော�ာ်ဖြပိုထားား�ည််))

န့်ယိုးးရော�ာက်ာ�်ရောဝးလ်ီ�် ကာ�န့်း်မှာာရော�း အ�့�အ�ည််း�ည်် န့်ယိုးးရော�ာက်ာ�်ရောဝးလ်ီ�် ကာ�န့်း်မှာာရော�း အ�့�အ�ည််း�ည်် 
နိုု�င်င််းရောတာ် ကာ�န့်း်မှာာရော�းနိုာင်် ်ရော�းဘက်ာ�ု�င်�်ာ ��ရောတ�န့်နိုု�င်င််းရောတာ် ကာ�န့်း်မှာာရော�းနိုာင်် ်ရော�းဘက်ာ�ု�င်�်ာ ��ရောတ�န့်
ရောကာာင်�ီ်မှာာ အ�ွယ်ိုရော�ာက်ာ�ကာ�းမှာ�ားအတက်ွာ အ�ကားဖြပိုုထားားရော�ာ ရောကာာင်�ီ်မှာာ အ�ွယ်ိုရော�ာက်ာ�ကာ�းမှာ�ားအတက်ွာ အ�ကားဖြပိုုထားားရော�ာ 
ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ားကုာ� ရောကာ�ာင်း် ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်အ�ီအ�ဉ််ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ားကုာ� ရောကာ�ာင်း် ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်အ�ီအ�ဉ််
အ� ရော�းထုား�းရောပိုးပိုါ�ည််။ မုှာဘ �ု� မှာဟု�တ် အ�ပ်ိုထုားန့်း်�း၏ အ� ရော�းထုား�းရောပိုးပိုါ�ည််။ မုှာဘ �ု� မှာဟု�တ် အ�ပ်ိုထုားန့်း်�း၏ 
လီက်ာမှာာတ်ရော�းထုား�းထားားရော�ာ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာကုာ� တင်ဖ်ြပို�မှာည််။လီက်ာမှာာတ်ရော�းထုား�းထားားရော�ာ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာကုာ� တင်ဖ်ြပို�မှာည််။

သင််၏ နော�ာက််ထပ််နော�ေလှှမ််း�မ်း�ာ�
• ဤအခံ�က်ာအလီက်ာ�ာရော�ာင်ကု်ာ� ရော�ခံ�ာ�ွာ�တ်ရုှူပိုါ။  ဤအခံ�က်ာအလီက်ာ�ာရော�ာင်ကု်ာ� ရော�ခံ�ာ�ွာ�တ်ရုှူပိုါ။  

• အကာယ်ို၍ �င််က်ာရောလီးအား ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါမှာာ ကာာကွာယ်ိုရောပိုး�န့်် အကာယ်ို၍ �င််က်ာရောလီးအား ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါမှာာ ကာာကွာယ်ိုရောပိုး�န့််
အတက်ွာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းရောပိုးရော�လုီ�ပိုါကာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�န့် ်အတက်ွာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းရောပိုးရော�လုီ�ပိုါကာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�န့် ်
�ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာ ပိုး��းကုာ� ဖြ�ည်််�ွက်ာပြီးပီိုး၊ လီက်ာမှာာတ်ရော�းထုား�းထားားရော�ာ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာ ပိုး��းကုာ� ဖြ�ည်််�ွက်ာပြီးပီိုး၊ လီက်ာမှာာတ်ရော�းထုား�းထားားရော�ာ 
၎င်း်ပိုး��းကုာ� ရောကာ�ာင်း်�ု� ဖြဖြပိုန့်ပု်ို� �န့် ်�င််က်ာရောလီးအား ရောပိုးလုီ�က်ာပိုါ။    ၎င်း်ပိုး��းကုာ� ရောကာ�ာင်း်�ု� ဖြဖြပိုန့်ပု်ို� �န့် ်�င််က်ာရောလီးအား ရောပိုးလုီ�က်ာပိုါ။    

• အကာယ်ို၍ �င််က်ာရောလီးအား ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ�   အကာယ်ို၍ �င််က်ာရောလီးအား ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ�  
မထိုးး��ပေး��ပေး�မထိုးး��ပေး��ပေး�လုီ�ပိုါကာ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာ ပိုး��းကုာ� လုီ�ပိုါကာ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာ ပိုး��းကုာ� မဖြ�ည့််��ွက်�မဖြ�ည့််��ွက်�ပိုါနိုာင််၊်  ပိုါနိုာင််၊်  
ဖြပိုန့်လ်ီည််း ဖြပိုန့်လ်ီည််း မ�း��ါနှှင့််�မ�း��ါနှှင့််�။။

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

Polio vaccine



ခနှံ့ာာကုဲ့�ယ်ိုတင်ွ်းတ�� ပြ�ပိုနမု်ိုလီနွကဲ်ဲ့�ခင််း ဆုို�သည််မိုာာ အဘာယ်ိုနည််း။
ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာလွုီန့်က်ာ�ဖြခံင်း် ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာလွုီန့်က်ာ�ဖြခံင်း် (Anaphylaxis) �ု��ည််မှာာာ ဖြပိုင်း်ထားန့်ရ်ော�ာ  �ု��ည််မှာာာ ဖြပိုင်း်ထားန့်ရ်ော�ာ 
ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာဖုြ��်ပြီးပီိုး လီ�င်ဖ်ြမှာန့်�ွ်ာမှာကာ��ပိုါကာ �တုရောမ်ှာဖြခံင်း်နိုာင်် ် ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာဖုြ��်ပြီးပီိုး လီ�င်ဖ်ြမှာန့်�ွ်ာမှာကာ��ပိုါကာ �တုရောမ်ှာဖြခံင်း်နိုာင်် ် 
ရော��း�းဖြခံင်း် ဖြ��်နိုု�င်�်ည််။ ရော��း�းဖြခံင်း် ဖြ��်နိုု�င်�်ည််။ 

မည့်�သည့််�က်းကွ်ယ်�ပေး��မ� း��မ�း� အထိုးး��ခံျရပြီး�း�ပေး�းက်� ဤဖြ���ရ��မ� း��  မည့်�သည့််�က်းကွ်ယ်�ပေး��မ� း��မ�း� အထိုးး��ခံျရပြီး�း�ပေး�းက်� ဤဖြ���ရ��မ� း��  
ဖြ���ဖြချင့်��မှး ဖြ���ဖြချင့်��မှး လွ���ွးရှှားး��ါ� လွ���ွးရှှားး��ါ� သည့်�။သည့်�။ ရောကာ�ာင်း်၌ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းရောပိုးရော�ာ   ရောကာ�ာင်း်၌ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းရောပိုးရော�ာ  
�းန့်ာဖြပိုုမှာ�ား�ည်် ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာ ုလွီန့်က်ာ�ဖြခံင်း်ကုာ� ကာ���န့် ်ဖြပိုည်််�း��ွာ  �းန့်ာဖြပိုုမှာ�ား�ည်် ခံနိုာာကုာ�ယ်ိုတငွ်း်တး� ဖြဖြပိုန့်မ်ှာ ုလွီန့်က်ာ�ဖြခံင်း်ကုာ� ကာ���န့် ်ဖြပိုည်််�း��ွာ  
�င်�်ကာားရောလ်ီကာ�င််ထ်ားား�ကာ�ည််။�င်�်ကာားရောလ်ီကာ�င််ထ်ားား�ကာ�ည််။

အကဲ့ယ်ို၍ ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ိုထိ�၌ မိုာတ်တမ်ိုးမို့ား မိုရှိာုလီှင်် သု� မိုဟု�တ် 
ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ို၏ကဲ့ရောလီးသည်် ပုို�လီီယုို� ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုး ထုိ�းနှံ့ာ�ထိားပြီးပီိုးသား
��စ််သည််ကုဲ့� မိုမိုာတ်မုိုလီှင််၊ ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ို ဘာာလီ�ပ်ိုသင်�်သလဲီ။
ကာရောလီးမှာ�ား နိုာင်် ်လီးကြီးကီားမှာ�ား၌ ယိုခံင်တ်း�းကာ ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းခံ�်ဘးး�ည််် ကာရောလီးမှာ�ား နိုာင်် ်လီးကြီးကီားမှာ�ား၌ ယိုခံင်တ်း�းကာ ပုို�လီီယုို� ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းခံ�်ဘးး�ည််် 
အရောထားာက်ာအထားားမှာရှိာုလီှင် ်ယိုင်း်ကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ရောဘးကာင်း်�ွာ  အရောထားာက်ာအထားားမှာရှိာုလီှင် ်ယိုင်း်ကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ရောဘးကာင်း်�ွာ  
ထုား�းနိုားနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။ထုား�းနိုားနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။

ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးအတင်ွ်း၌ မိုည််သည်�်  
အ��ည်�်ပိုစ်စည််းမို့ားပိုါရှိာုသနည််း။
ဤကာာကွာယ်ိုရော�းတငွ််ဤကာာကွာယ်ိုရော�းတငွ် ်phenoxyethanol �ီရောန့်ာက်ာ�ီ အီ�ရောန့်ာလ်ီ၊�ီရောန့်ာက်ာ�ီ အီ�ရောန့်ာလ်ီ၊ 
formaldehyde ရော�ာ်မှာလ်ီ�ီဟုု�က်ာ�်၊ ရော�ာ်မှာလ်ီ�ီဟုု�က်ာ�်၊ polysorbate 80 ရောပို်လီီရော�ာ်ဘုတ်ရောပို်လီီရော�ာ်ဘုတ် 
80 အဖြပိုင်၊်အဖြပိုင်၊် neomycin န့်ယုီို�မုှာ�င်�်င်၊် န့်ယုီို�မုှာ�င်�်င်၊် streptomycin ��တက်ာပ်ိုတု� မုှာ�င်�်င်၊် ��တက်ာပ်ိုတု� မုှာ�င်�်င်၊် 
polymyxin B ရောပို်လီီမုှာ�က်ာက်ာ�င််ရောပို်လီီမုှာ�က်ာက်ာ�င်-်-ဘီ နိုာင်််ဘီ နိုာင်် ်bovine serum albumin  
ကာဲ �နိုာွးတုရစ္ဆာ�ာာန့်၏် ရော�ွး�ည််�ကာည်် အ�ားဓာာတ်တု� ၏ ပိုမှာာဏာ�ု�း�ဉ််းမှာှ  ကာဲ �နိုာွးတုရစ္ဆာ�ာာန့်၏် ရော�ွး�ည််�ကာည်် အ�ားဓာာတ်တု� ၏ ပိုမှာာဏာ�ု�း�ဉ််းမှာှ  
မှာ�ားပိုါဝင်�်ကာ�ည််။ မှာ�ားပိုါဝင်�်ကာ�ည််။ 

ဤအဖြ�ည်််ပို�စည််းမှာ�ားကုာ� ကာာကွာယ်ိုရော�းအား အ�ွမ်ှားရှိာ ုရော�ရော�းတငွ် ် ဤအဖြ�ည်််ပို�စည််းမှာ�ားကုာ� ကာာကွာယ်ိုရော�းအား အ�ွမ်ှားရှိာ ုရော�ရော�းတငွ် ် 
ရောထားာက်ာကားမှာအုဖြ��်ရော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ တာရှိာ  ည််ခံးရော��န့် ်အတက်ွာရောထားာက်ာကားမှာအုဖြ��်ရော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ တာရှိာ  ည််ခံးရော��န့် ်အတက်ွာ
ရော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ားတငွ် ်ပိုမှာာဏာအားဖြ�င်် ် ရော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ားတငွ် ်ပိုမှာာဏာအားဖြ�င်် ် 
အလွီန့်အ်န့်ည််းင်ယ်ိုမှာှ�ာ ထားည်််ထားားဖြခံင်း်ဖြ��်�ည််။အလွီန့်အ်န့်ည််းင်ယ်ိုမှာှ�ာ ထားည်််ထားားဖြခံင်း်ဖြ��်�ည််။

ကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ထား�တ်လီ�ပ်ို�ဉ်် ကာဲ �နိုာွးတုရစ္ဆာ�ာာန့်မ်ှာာထွားက်ာရော�ာပို�စည််းမှာ�ားနိုာင်် ် ကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ထား�တ်လီ�ပ်ို�ဉ်် ကာဲ �နိုာွးတုရစ္ဆာ�ာာန့်မ်ှာာထွားက်ာရော�ာပို�စည််းမှာ�ားနိုာင်် ် 
ထုားရောတ့မှုမှာုရှိာ ုခံ�်ပိုါ�ည််။ထုားရောတ့မှုမှာုရှိာ ုခံ�်ပိုါ�ည််။

ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးမို့ားသည်် မိုည််မိုှ ရောဘားအနှံ့တ�ာယ်ိုကဲ့င််းသနည််း။
���ရော�တးလီ�ားရှိာ ု ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ား�ည်် အလွီန့်ရ်ောဘးအနိုတ�ာယ်ိုကာင်း်ပြီးပီိုး  ���ရော�တးလီ�ားရှိာ ု ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ား�ည်် အလွီန့်ရ်ောဘးအနိုတ�ာယ်ိုကာင်း်ပြီးပီိုး  
ကာ�ထားး�း�ု�င်�်ာ ကာ�န့်�်ည််မှာ�ား အ�ပ်ိုခံ�ုပ်ိုရော�းအ�့� ကာ�ထားး�း�ု�င်�်ာ ကာ�န့်�်ည််မှာ�ား အ�ပ်ိုခံ�ုပ်ိုရော�းအ�့� (TGA) မှာာ �း�း�ွ��န့်အ်တက်ွာ   မှာာ �း�း�ွ��န့်အ်တက်ွာ  
ခွံင််မ်ှာဖြပိုုမီှာ အလွီန့်တ်င်း်ကာ�ပ်ိုရော�ာ ရောဘးအနိုတ�ာယ်ိုကာင်း်ရော�ကာာင်း် �မ်ှား�ပ်ိုခံ�က်ာကုာ� ခွံင််မ်ှာဖြပိုုမီှာ အလွီန့်တ်င်း်ကာ�ပ်ိုရော�ာ ရောဘးအနိုတ�ာယ်ိုကာင်း်ရော�ကာာင်း် �မ်ှား�ပ်ိုခံ�က်ာကုာ� 
ဖြ�တ်ရောကာ�ာ်��ည််။ ထုား� အဖြပိုင် ်ကာ�ထားး�း�ု�င်�်ာ ကာ�န့်�်ည််မှာ�ား အ�ပ်ိုခံ�ုပ်ိုရော�းအ�့��ည်် ဖြ�တ်ရောကာ�ာ်��ည််။ ထုား� အဖြပိုင် ်ကာ�ထားး�း�ု�င်�်ာ ကာ�န့်�်ည််မှာ�ား အ�ပ်ိုခံ�ုပ်ိုရော�းအ�့��ည်် 
ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ား �တင်အ်�း�းဖြပိုု�ည််နိုာင််အ်မှာှ ၄င်း်တု� ၏ ရောဘးအနိုတ�ာယ်ို ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ား �တင်အ်�း�းဖြပိုု�ည််နိုာင််အ်မှာှ ၄င်း်တု� ၏ ရောဘးအနိုတ�ာယ်ို 
ကာင်း်ရှိာင်း်မှာကုုာ� ကာင်း်ရှိာင်း်မှာကုုာ� TGA ကာ ရော�ာင််�်ကာပ်ို�ကာည်််စ္ဆာရှူုလီ�က်ာရှိာ ု�ည််။ ကာ ရော�ာင််�်ကာပ်ို�ကာည်််စ္ဆာရှူုလီ�က်ာရှိာ ု�ည််။

ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုး၏ ရောဘားထွိက်ဲ့ဆုို�းကဲ့့�ုးမို့ားကဲ့ား  
အဘာယ်ိုနည််း။
ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုးမှာ�ားမှာာာ �ာမှာန့်အ်ားဖြ�င်် ်အ�င််အ်တင််�်ာရှိာ ုပြီးပီိုး ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုးမှာ�ားမှာာာ �ာမှာန့်အ်ားဖြ�င်် ်အ�င််အ်တင််�်ာရှိာ ုပြီးပီိုး 
မှာ�ားရော�ာအားဖြ�င်် ်ရော�းထုား�း�ည်််ရောန့်�ာ၌ န့်ဖီြမှာန့်း်ဖြခံင်း်၊ န့်ာကာ�င်ဖ်ြခံင်း်၊ ရော�ာင်ကု်ာ�င်း်မှာ�ားရော�ာအားဖြ�င်် ်ရော�းထုား�း�ည်််ရောန့်�ာ၌ န့်ဖီြမှာန့်း်ဖြခံင်း်၊ န့်ာကာ�င်ဖ်ြခံင်း်၊ ရော�ာင်ကု်ာ�င်း်
ဖြခံင်း်နိုာင်် ်��ားန့်ာဖြခံင်း်တု� ပိုါဝင်�်ည််။ ဖြပိုင်း်ထားန့်ရ်ော�ာ ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုးမှာ�ားမှာာာ  ဖြခံင်း်နိုာင်် ်��ားန့်ာဖြခံင်း်တု� ပိုါဝင်�်ည််။ ဖြပိုင်း်ထားန့်ရ်ော�ာ ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုးမှာ�ားမှာာာ  
အလွီန့်ရ်ှိာားပိုါး�ည််။ ကာာကွာယ်ိုရော�းနိုာင်် ်ပိုတ်�က်ာ�ည််် ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုး အလွီန့်ရ်ှိာားပိုါး�ည််။ ကာာကွာယ်ိုရော�းနိုာင်် ်ပိုတ်�က်ာ�ည််် ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုး 
မှာ�ား၏ ရောန့်ာက်ာထားပ်ို �ုရောကာာင်း်��ာမှာ�ားကုာ� မှာ�ား၏ ရောန့်ာက်ာထားပ်ို �ုရောကာာင်း်��ာမှာ�ားကုာ� Consumer Medicine 
Information (CMI) (�း�း�ွ��းမှာ�ားအတက်ွာ ရော�းဝါး�ု�င်�်ာ အခံ�က်ာအလီက်ာ�း�း�ွ��းမှာ�ားအတက်ွာ ရော�းဝါး�ု�င်�်ာ အခံ�က်ာအလီက်ာ
မှာ�ားမှာ�ား) ပိုါရှိာ ုရော�ာ  ပိုါရှိာ ုရော�ာ www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌   ၌  
�ယိုးနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းပြီးပီိုးရောန့်ာက်ာ ဖြ��်လီာရော�ာ ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုး�ယိုးနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းပြီးပီိုးရောန့်ာက်ာ ဖြ��်လီာရော�ာ ရောဘးထွားက်ာ�ု�းကာ� ုုး
မှာ�ားအရောပို် �ု�း�ုမ်ှာ�ကာရော�ာ မုှာဘမှာ�ား�ည်် မုှာမုှာတု� ၏ အရောထွားရောထွားရော�ာဂါါကာ���ာဝန့််မှာ�ားအရောပို် �ု�း�ုမ်ှာ�ကာရော�ာ မုှာဘမှာ�ား�ည်် မုှာမုှာတု� ၏ အရောထွားရောထွားရော�ာဂါါကာ���ာဝန့််
အား �က်ာ�ွယ်ို�င််ပ်ြီးပီိုး ��ာဝန့်လ်ီည််း ရော��ခံး လီးထား�ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့်�ုတ်ကုာ�  အား �က်ာ�ွယ်ို�င််ပ်ြီးပီိုး ��ာဝန့်လ်ီည််း ရော��ခံး လီးထား�ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့်�ုတ်ကုာ�  
�တင်း်ပုို� �င််�်ည််။ �တင်း်ပုို� �င််�်ည််။ 

ကုဲ့�ယ်ိုဝနရ်ှိာုရောနရောသာ သု� မိုဟု�တ် ကုဲ့�ယ်ိုဝနရ်ှိာုနှံ့ု�င််သည််ဟု� ထိင််ရောနရောသာ 
ရောကဲ့့ာင််းသူကုဲ့� ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးထုိ�းရောပိုးသင်�်ပိုါသလီား။ 
မှာထုား�းရောပိုး�င််ပ်ိုါ။ ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုရောန့်ရော�ာ �ု� မှာဟု�တ် ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုနိုု�င်�်ည််ဟု� ထားင်ရ်ောန့်မှာထုား�းရောပိုး�င််ပ်ိုါ။ ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုရောန့်ရော�ာ �ု� မှာဟု�တ် ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုနိုု�င်�်ည််ဟု� ထားင်ရ်ောန့်
ရော�ာ မှာည််�ည််် ရောကာ�ာင်း်�းအားမှာ�ု� ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာထုား�းရောပိုး�င််ပ်ိုါ။ ရောကာ�ာင်း်ရော�ာ မှာည််�ည််် ရောကာ�ာင်း်�းအားမှာ�ု� ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာထုား�းရောပိုး�င််ပ်ိုါ။ ရောကာ�ာင်း်
ရော�းရောပိုးခံန့်း်ရောန့် ်၌တငွ် ်ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာည််် �းန့်ာဖြပိုု�ည်် ရောကာ�ာင်း်�းမှာ�ားအားရော�းရောပိုးခံန့်း်ရောန့် ်၌တငွ် ်ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာည််် �းန့်ာဖြပိုု�ည်် ရောကာ�ာင်း်�းမှာ�ားအား    
ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုရောန့်�လီား �ု� မှာဟု�တ် ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုနိုု�င်�်လီားကုာ� ရောမှားဖြမှာန့်း်လုီမ််ှာမှာည််။ ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုရောန့်�လီား �ု� မှာဟု�တ် ကုာ�ယ်ိုဝန့်ရ်ှိာ ုနိုု�င်�်လီားကုာ� ရောမှားဖြမှာန့်း်လုီမ််ှာမှာည််။ 
အကာယ်ို၍ ရောကာ�ာင်း်�း�ည်် ရှိာ ုပိုါ�ည််ဟု� ရောဖြ�ပိုါကာ �းမှာကုာ� ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းအကာယ်ို၍ ရောကာ�ာင်း်�း�ည်် ရှိာ ုပိုါ�ည််ဟု� ရောဖြ�ပိုါကာ �းမှာကုာ� ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း
ရောပိုးမှာည််မှာဟု�တ်ပိုါ။ ရောကာ�ာင်း်�းအား �းမှာ၏ မုှာဘရောပိုးမှာည််မှာဟု�တ်ပိုါ။ ရောကာ�ာင်း်�းအား �းမှာ၏ မုှာဘ/အ�ပ်ိုထုားန့်း်�းနိုာင်် ်ခံ�က်ာခံ�င်း် အ�ပ်ိုထုားန့်း်�းနိုာင်် ်ခံ�က်ာခံ�င်း် 
တု�င်ပ်ိုင်ရ်ော�ွးရောနိုးွ�န့်န်ိုာင်် ်ကာ�န့်း်မှာာရော�း�ု�င်�်ာအကားအညီ် �ယိုး�န့် ်တု�က်ာတနွ့်း်တု�င်ပ်ိုင်ရ်ော�ွးရောနိုးွ�န့်န်ိုာင်် ်ကာ�န့်း်မှာာရော�း�ု�င်�်ာအကားအညီ် �ယိုး�န့် ်တု�က်ာတနွ့်း်
လုီမ််ှာမှာည််။ အ�ကားဉာာဏ်ာ၊ အရောထားာက်ာအကားနိုာင်် ်ညှွှန့်�်ကာားခံ�က်ာရောပိုးမှာည်််  လုီမ််ှာမှာည််။ အ�ကားဉာာဏ်ာ၊ အရောထားာက်ာအကားနိုာင်် ်ညှွှန့်�်ကာားခံ�က်ာရောပိုးမှာည်််  
ကာ�န့်း်မှာာရော�း�ု�င်�်ာ �ည််ညှွှန့်း်ရောပိုး�ည်််ဝန့်ရ်ော�ာင်မ်ှာ၏ု �က်ာ�ွယ်ို�န့််ကာ�န့်း်မှာာရော�း�ု�င်�်ာ �ည််ညှွှန့်း်ရောပိုး�ည်််ဝန့်ရ်ော�ာင်မ်ှာ၏ု �က်ာ�ွယ်ို�န့််
အရော�း�ုတ်ကုာ�လီည််း �းမှာကုာ� ရောပိုးလုီမ််ှာမှာည််။အရော�း�ုတ်ကုာ�လီည််း �းမှာကုာ� ရောပိုးလုီမ််ှာမှာည််။

အကဲ့ယ်ို၍ ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ို၏ကဲ့ရောလီးတင်ွ် �င််ကဲ့့ပ်ိုရော�ာဂါါရှိာုပြီးပီိုး  
ရောကဲ့ာ်တီဆို�နး် (cortisone) သု� မိုဟု�တ် ပို�က်ဲ့နဆီို�နး် 
(prednisone) ကုဲ့� ရှူ�ူရောဆိုး��င်�် ရှူ�ူရောန�ပိုါကဲ့ ဘာာ��စ််မိုည််နည််း။ 
�င်က်ာ�ပ်ိုရော�ာဂါါရှိာ ု�း မှာည််�ည်််ရော�းကုာ��း�းရောန့်ရော�ကာာမှား ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါ �င်က်ာ�ပ်ိုရော�ာဂါါရှိာ ု�း မှာည််�ည်််ရော�းကုာ��း�းရောန့်ရော�ကာာမှား ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါ 
ကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ရောဘးအနိုတ�ာယ်ိုကာင်း်�ွာ ထုား�းနိုု�င်�်ည််။ကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ရောဘးအနိုတ�ာယ်ိုကာင်း်�ွာ ထုား�းနိုု�င်�်ည််။

ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးထုိ�း�န ်မိုည််သူကဲ့ သရောဘာာတနူှံ့ု�င််ပြီးပီိုး  
သရောဘာာတညီူ်ခ့က်ဲ့ကုဲ့�ရော�ာ �� ပ်ိုသုမ်ိုးနှံ့ု�င််သည််လီား။
အ�က်ာ အ�က်ာ 18 နိုာ�်ရောအာက်ာအ�ွယ်ိုရှိာုရော�ာ ရောကာ�ာင်း်�းရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ားအား  နိုာ�်ရောအာက်ာအ�ွယ်ိုရှိာုရော�ာ ရောကာ�ာင်း်�းရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ားအား 
ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�န့် ်မုှာဘမှာ�ားကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�န့် ်မုှာဘမှာ�ား/အ�ပ်ိုထုားန့်း်�းမှာ�ားကာ�ာ �ရောဘာတးခွံင််ဖ်ြပိုုအ�ပ်ိုထုားန့်း်�းမှာ�ားကာ�ာ �ရောဘာတးခွံင််ဖ်ြပိုု
နိုု�င်�်ည််။ အ�က်ာ နိုု�င်�်ည််။ အ�က်ာ 18 နိုာ�်အထားက်ာအ�ွယ်ိုရှိာုရော�ာ ရောကာ�ာင်း်�းရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ား နိုာ�်အထားက်ာအ�ွယ်ိုရှိာုရော�ာ ရောကာ�ာင်း်�းရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ား
ကာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�န့် ်မုှာမုှာတု� ဘာ�ာ �ရောဘာတးခွံင််ဖ်ြပိုုနိုု�င်ပ်ြီးပီိုး �ရောဘာတးညီ်ကာ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�း�န့် ်မုှာမုှာတု� ဘာ�ာ �ရောဘာတးခွံင််ဖ်ြပိုုနိုု�င်ပ်ြီးပီိုး �ရောဘာတးညီ်
ခံ�က်ာပိုး��းကုာ� ဖြ�ည်််�ွက်ာကာာ ‘မုှာဘခံ�က်ာပိုး��းကုာ� ဖြ�ည်််�ွက်ာကာာ ‘မုှာဘ/အ�ပ်ိုထုားန့်း်�း’ ဟု�ရော�ာ်ဖြပိုထားား�ည်််ရောန့်�ာတငွ် ် အ�ပ်ိုထုားန့်း်�း’ ဟု�ရော�ာ်ဖြပိုထားား�ည်််ရောန့်�ာတငွ် ် 
လီက်ာမှာာတ်ရော�းထုား�း�မှာည််။ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာအား ရှူ� ပ်ို�ုမ်ှား�ည််် လီက်ာမှာာတ်ရော�းထုား�း�မှာည််။ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာအား ရှူ� ပ်ို�ုမ်ှား�ည််် 
အရော�ကာာင်း်�ကာား�ာကုာ� ရောကာ�ာင်း်�ု�  တင်ဖ်ြပိုဖြခံင်း်အားဖြ�င််ရ်ော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ အရော�ကာာင်း်�ကာား�ာကုာ� ရောကာ�ာင်း်�ု�  တင်ဖ်ြပိုဖြခံင်း်အားဖြ�င််ရ်ော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ 
�ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာအား ရှူ� ပ်ို�ုမ်ှား�န့် ်ရောကာ�ာင်း်�ု�  ��န့်း်�က်ာဖြခံင်း်အားဖြ�င်််�ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာအား ရှူ� ပ်ို�ုမ်ှား�န့် ်ရောကာ�ာင်း်�ု�  ��န့်း်�က်ာဖြခံင်း်အားဖြ�င်််
ရော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာအား မှာည််�ည်််အခံ�နု့်၌်မှာ�ု�  ရော�ာ်လီည််းရောကာာင်း်၊ �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာအား မှာည််�ည်််အခံ�နု့်၌်မှာ�ု�  
ရှူ� ပ်ို�ုမ်ှားနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။ရှူ�ပ်ို�ုမ်ှားနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။
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ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးထုိ�းမိုာတ်တမ်ိုးမို့ားကုဲ့� ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ိုမိုည််ကဲဲ့�သု�   
�ယူိုနှံ့ု�င််မိုည််နည််း။   
�င််က်ာရောလီး၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ားထုား�းထားားဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ အခံ�က်ာအလီက်ာမှာ�ားကုာ� �င််က်ာရောလီး၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းမှာ�ားထုား�းထားားဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ အခံ�က်ာအလီက်ာမှာ�ားကုာ� 
���ရော�တးလီ�ား ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ မှာာတ်ပိုး�တင်�်ာ�င်း် ���ရော�တးလီ�ား ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ မှာာတ်ပိုး�တင်�်ာ�င်း် (AIR)    
အတငွ်း်�ု�  ထားည်််�ွင်း်ရောပိုးပိုါမှာည်် ဤ�ု� ဖြဖြပိုုလီ�ပ်ိုဖြခံင်း်အားဖြ�င်် ်၎င်း်ကုာ�  အတငွ်း်�ု�  ထားည်််�ွင်း်ရောပိုးပိုါမှာည်် ဤ�ု� ဖြဖြပိုုလီ�ပ်ိုဖြခံင်း်အားဖြ�င်် ်၎င်း်ကုာ�  
�င််က်ာရောလီး၏ လီက်ာရှိာုကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာာတ်တမ်ှားနိုာင်် ်ခံ�တ်ု�က်ာရောပိုးနိုု�င်ပ်ိုါမှာည််။�င််က်ာရောလီး၏ လီက်ာရှိာုကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာာတ်တမ်ှားနိုာင်် ်ခံ�တ်ု�က်ာရောပိုးနိုု�င်ပ်ိုါမှာည််။

မုှာဘမှာ�ား�ည်် မုှာမုှာကာရောလီး အ�က်ာ မုှာဘမှာ�ား�ည်် မုှာမုှာကာရောလီး အ�က်ာ 14 နိုာ�်အ�ွယ်ိုဖြပိုည်််�ည််အထုား မှာည််�ည််် နိုာ�်အ�ွယ်ိုဖြပိုည်််�ည််အထုား မှာည််�ည်််
အခံ�နု့်၌်မှာ�ု� ကာရောလီး၏ အခံ�နု့်၌်မှာ�ု� ကာရောလီး၏ AIR ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာာတ်တမ်ှား ထား�တ်ဖြပိုန့်ခ်ံ�က်ာမုှာတတ �ကုာ�   ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာာတ်တမ်ှား ထား�တ်ဖြပိုန့်ခ်ံ�က်ာမုှာတတ �ကုာ�  
ရောတာင်း်ခံးနိုု�င်ပ်ြီးပီိုး အ�က်ာ ရောတာင်း်ခံးနိုု�င်ပ်ြီးပီိုး အ�က်ာ 14 နိုာ�်အထားက်ာ ရောကာ�ာင်း်�းရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ားမှာာာ   နိုာ�်အထားက်ာ ရောကာ�ာင်း်�းရောကာ�ာင်း်�ားမှာ�ားမှာာာ  
မုှာမုှာတု� ၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�မှာာတ်တမ်ှား ထား�တ်ဖြပိုန့်ခ်ံ�က်ာမုှာတတ �ကုာ� ရောအာက်ာပိုါအတု�င်း် မုှာမုှာတု� ၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�မှာာတ်တမ်ှား ထား�တ်ဖြပိုန့်ခ်ံ�က်ာမုှာတတ �ကုာ� ရောအာက်ာပိုါအတု�င်း် 
ရောတာင်း်ခံးနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။ရောတာင်း်ခံးနိုု�င်ပ်ိုါ�ည််။

• myGov my.gov.au/ အက်ာပ်ို အက်ာပ်ို Medicare အွန့်လု်ီ�င်း်�ာ�င်း်ကုာ�   အွန့်လု်ီ�င်း်�ာ�င်း်ကုာ�  
အ�း�းဖြပိုုဖြခံင်း် အ�း�းဖြပိုုဖြခံင်း် 

• Medicare Express Plus App အက္ပ္္အက္ပ္္ www.humanservices.
gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps ကုာ�  ကုာ� 
အ�း�းဖြပိုုဖြခံင်း်   အ�း�းဖြပိုုဖြခံင်း်    

• AIR  အရောထွားရောထွား�း��မ်ှားရော�း��န့်း်လုီ�င်း်အရောထွားရောထွား�း��မ်ှားရော�း��န့်း်လုီ�င်း်  1800 653 809  ကုာ�  ကုာ�  
��န့်း်�က်ာဖြခံင်း်တု� ဖြဖြ��်ပိုါ�ည််။��န့်း်�က်ာဖြခံင်း်တု� ဖြဖြ��်ပိုါ�ည််။

အကဲ့ယ်ို၍ သူနာ�ပို�မို့ား ရောကဲ့့ာင််းသု� လီာရော�ာက်ဲ့ရောသာရောန �တွတွင်် 
ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ို၏ကဲ့ရောလီးသည်် �့ားနာမုိုရော�ကဲ့ာင်�် သု� မိုဟု�တ် ရောကဲ့့ာင််းပို့က်ဲ့
�ခင််းရော�ကဲ့ာင်�် ရောကဲ့့ာင််းတင်ွ် ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးထုိ�း�န ်လီတ်ွသွားလီှင်် 
ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ို ဘာာလီ�ပ်ို�မိုည််နည််း။  
�င်�်ည်် �င်် ်ရော��ခံး��ာဝန့်အ်ား �က်ာ�ွယ်ိုပြီးပီိုး �င််က်ာရောလီးအား �င်�်ည်် �င်် ်ရော��ခံး��ာဝန့်အ်ား �က်ာ�ွယ်ိုပြီးပီိုး �င််က်ာရောလီးအား 
ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းရောပိုး�န့် ်�ီ�ဉ််�င််ပ်ိုါ�ည််။ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းရောပိုး�န့် ်�ီ�ဉ််�င််ပ်ိုါ�ည််။
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ကဲ့ွနှံ့်�ပ်ိုကဲ့ရောလီး၏ သတင််းအခ့က်ဲ့အလီက်ဲ့ကဲ့ ဘာာ��စ််သွားမိုလဲီ။   
�ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာပိုး��းတငွ် ်�င်ရ်ောပိုး�ည်််အခံ�က်ာအလီက်ာမှာ�ား�ည်် �ရောဘာတးညီ်ခံ�က်ာပိုး��းတငွ် ်�င်ရ်ောပိုး�ည်််အခံ�က်ာအလီက်ာမှာ�ား�ည်် 
န့်ယိုးးရော�ာက်ာ�်ရောဝးလ်ီ�်နိုာင်် ်နိုု�င်င််းရောတာ်ဥပိုရော�တငွ်ပ်ိုါဝင်ရ်ော�ာ တင်း်ကာ�ပ်ို�ည််် န့်ယိုးးရော�ာက်ာ�်ရောဝးလ်ီ�်နိုာင်် ်နိုု�င်င််းရောတာ်ဥပိုရော�တငွ်ပ်ိုါဝင်ရ်ော�ာ တင်း်ကာ�ပ်ို�ည််် 
လီှ�ုဝာက်ာမှာနုိုာင်် ်ကုာ�ယ်ိုရော�းလွီတ်လီပ်ိုခွံင််က်ာာကွာယ်ိုရောပိုးမှာမုှာ�ားရောအာက်ာတငွ် ် လီှ�ုဝာက်ာမှာနုိုာင်် ်ကုာ�ယ်ိုရော�းလွီတ်လီပ်ိုခွံင််က်ာာကွာယ်ိုရောပိုးမှာမုှာ�ားရောအာက်ာတငွ် ် 
အကာ� းုးဝင်�်ည်် အကာ� းုးဝင်�်ည်် (ပိုးးတွ�ပိုါရှိာ ုရော�ာ ကုာ�ယ်ိုရော�းလွီတ်လီပ်ိုခွံင်် ်ရော�ကာဖြင်ာ�ာတမ်ှား၌ ပိုးးတွ�ပိုါရှိာ ုရော�ာ ကုာ�ယ်ိုရော�းလွီတ်လီပ်ိုခွံင်် ်ရော�ကာဖြင်ာ�ာတမ်ှား၌ 
�ကာည်််ပိုါ�ကာည်််ပိုါ)။ �တင်း်အခံ�က်ာအလီက်ာမှာ�ားကုာ� န့်ယိုးးရော�ာက်ာရောဝးလ်ီ�် ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့်။ �တင်း်အခံ�က်ာအလီက်ာမှာ�ားကုာ� န့်ယိုးးရော�ာက်ာရောဝးလ်ီ�် ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့်  
ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာာတ်တမ်ှား၌ ထားည်််�ွင်း်လုီမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီိုး ထုား�ရောန့်ာက်ာတငွ် ် ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းမှာာတ်တမ်ှား၌ ထားည်််�ွင်း်လုီမ််ှာမှာည််ဖြ��်ပြီးပီိုး ထုား�ရောန့်ာက်ာတငွ် ် 
�င််က်ာရောလီး၏ လီက်ာရှိာု ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ မှာာတ်တမ်ှားနိုာင်် ် �င််က်ာရောလီး၏ လီက်ာရှိာု ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ မှာာတ်တမ်ှားနိုာင်် ် 
ခံ�တ်ု�က်ာရောပိုး�န့်အ်တက်ွာ ခံ�တ်ု�က်ာရောပိုး�န့်အ်တက်ွာ Australian Immunisation Register (AIR) 
(���ရော�တးလီ�ား ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ မှာာတ်ပိုး�တင်�်ာ�င်း်���ရော�တးလီ�ား ကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာ မှာာတ်ပိုး�တင်�်ာ�င်း်) ၌   ၌  
ထားည်််�ွင်း်ရောပိုးမှာည််ဖြ��်�ည််၊ ထုား��ု� လီ�ပ်ိုဖြခံင်း်အားဖြ�င်် ်�င််က်ာရောလီး၏  ထားည်််�ွင်း်ရောပိုးမှာည််ဖြ��်�ည််၊ ထုား��ု� လီ�ပ်ိုဖြခံင်း်အားဖြ�င်် ်�င််က်ာရောလီး၏  
လီက်ာရှိာုကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာမှာာတ်တမ်ှားနိုာင်် ်ခံ�တ်ု�က်ာရောပိုးနိုု�င်မ်ှာည််ဖြ��်ကာာ  လီက်ာရှိာုကာာကွာယ်ိုရော�းထုား�းဖြခံင်း်�ု�င်�်ာမှာာတ်တမ်ှားနိုာင်် ်ခံ�တ်ု�က်ာရောပိုးနိုု�င်မ်ှာည််ဖြ��်ကာာ  
MyGov တငွ် ်�ကာည်််စ္ဆာရှူုနိုု�င်မ်ှာည််ဖြ��်ပိုါ�ည််။    တငွ် ်�ကာည်််စ္ဆာရှူုနိုု�င်မ်ှာည််ဖြ��်ပိုါ�ည််။   

ရောကဲ့့ာင််း၌ ကဲ့ာကွဲ့ယ်ိုရောဆိုးထုိ�းရောပိုး�ခင််းနှံ့ာင်�် ပိုတ်သက်ဲ့သည်�် သတင််း
အခ့က်ဲ့အလီက်ဲ့ကုဲ့� ပုို�မုို���န ်မိုည််သည်�်ရောန�ာတင်ွ် ရှိာာ�မိုည််နည််း။
�တင်း်အခံ�က်ာအလီက်ာ ပုို�မုှာ��နိုု�င်�်ည််် န့်ည််းလီမ်ှားမှာ�ားမှာာာ�တင်း်အခံ�က်ာအလီက်ာ ပုို�မုှာ��နိုု�င်�်ည််် န့်ည််းလီမ်ှားမှာ�ားမှာာာ

• န့်ယိုးးရော�ာက်ာ�်ရောဝးလ်ီ�် ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့်၏ ဝက်ာဘ်�ု�က်ာတ် န့်ယိုးးရော�ာက်ာ�်ရောဝးလ်ီ�် ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့်၏ ဝက်ာဘ်�ု�က်ာတ် 
www.health.nsw.gov.au/schoolvaccination ၌ �ကာည်််စ္ဆာရှူုဖြခံင်း်၌ �ကာည်််စ္ဆာရှူုဖြခံင်း်

• �င်၏် ရော��ခံး ဖြပိုည််�့ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့် �ုတ်ကုာ� ��န့်း် �င်၏် ရော��ခံး ဖြပိုည််�့ကာ�န့်း်မှာာရော�းဌာာန့် �ုတ်ကုာ� ��န့်း် 1300 066 055 ၌  ၌ 
�က်ာ�ွယ်ိုဖြခံင်း် �က်ာ�ွယ်ိုဖြခံင်း် 

https://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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ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�းထုိုး�းခံံ�န်အ်တွွက်ာ  သရော�ာတူွညီခီံျက်ာ
မိိဘ/အုပ်ု်ထိိန်း�်သူူ ဖြ�ည့်််စွွက််ရန်း။် အန်က်ာ သိူ� မိဟုတ်ု် အပြာပိုာရော�ာင်် ဘောဘာပ်င််ကုိ် သူးု�ပြီးပ်း� စွာလုံးး�ုကြီး�း�ဖြ�င််် ဘောရ�ပ်ါ။

220732-2-3

ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�း၏ အကား�ုးရောကားးဇူးးးများးားနှှင့်် ်ဖြ�စ််နှု�င့်�ွ်ယ်ို  
ရော�းထွွက်ာ�ု�းကား�ုးများးားအရော�ကာာင့်း် ရော�ာ်ဖြပိုထွားသည့်််  
သတင့်း်အချးက်ာအလီက်ာကုာ� ကာွနှ်�ပ်ိုအရောေဖြ�င့်် ်�တ်ရုှုေားလီည့််ပြီးပီိုး ဖြ�စ််သည့််။

အထွက်ာတငွ့် ်ောများည့််ညှွှေး်ထွားသည့််် ကာွနှ်�ပ်ို၏ကာရောလီးအရောေဖြ�င့်် ် 
နှှစ််ကြိကုာမ်ျားထုွ�း�များည့််် ပုို�လီီယုို�ရော�ာဂါါကာာကွာယ်ိုရော�းကုာ� ခံျယိုး�ေ ် 
ကာွနှ်�ပ်ိုသရော�ာတးညီ့်ပိုါသည့််။

1. ရောကာျာင််းသား၏ အရောသးစုိတ်ွ အခံျက်ာအလီက်ာများျား

2. ရော�သနှှင်််ပိုတ်ွသက်ာရောသာဇာာတုွ အရောန်အထိုးား

3. သင််၏ အရောသးစုိတ်ွ အခံျက်ာအလီက်ာများျား - မုျား� သု�များဟု�တ်ွ တွ�ားဝင််အ�ပ်ိုထုိုးန်း်သူ

များး�ုးရုှု� းအများည့််

ကာင့်ပွ်ိုေး်တပ်ိုအများည့််

ရောမွျားးရောေသ်ကာက �ာဇ်ူး

သုရုှှိသများှအားလံီ�းရောပို် အရောဖြချခံျ၍ ကာွနှ်�ပ်ိုအရောလီးအေက်ာ ရောဖြပိုာသည့််မှျားာ 
ကာွနှ်�ပ်ို၏ကာရောလီးသည့််
1. များည့််သည့်််ကာာကွာယ်ိုရော�းများ�ု� ရောသာက်ာသံ�းပြီးပီိုးရောောက်ာ  

ချနှာာကုာ�ယ်ိုတငွ့်း်တ�ေ ်ပ်ြဖြပိုေမ်ျား ုလွီေကဲ်ာဖြချင့်း် များဖြ�စ််�းးပိုါ။
2. ပိုးးတွဲထွည့်််ထွားသည့််် မုျား�များးားအတက်ွာ သတင့်း်အချးက်ာအလီက်ာများးား  

 စ်ာရောစ်ာင့်တ်ငွ့် ်ရော�ာ်ဖြပိုထွားရောသာ များည့််သည့်််ကာာကွာယ်ိုရော�း  အစု်တ်အပုို�င့်း်
များးားနှှင့််မှ်ျား ချနှာာကုာ�ယ်ိုတငွ့်း် တ�ေ ်ပ်ြဖြပိုေမ်ျား ုလွီေကဲ်ာလွီယ်ိုဖြချင့်း်များး�ုး များရုှှိပိုါ။ 

3. ကုာ�ယ်ိုဝေမ်ျားရုှှိပိုါ။မုျား�/အ�ပ်ိုထုွေး်သး အများည့်် (ဥပိုများာ. JOHN SMITH)

အုမ်ျားလုီပ်ိုစ်ာ (ဥပိုများာ. 5 SMITH LANE)

�ပ်ိုကွာက်ာ

မုျား��ု�င့်း် ေပံိုါတ်

မုျား�/အ�ပ်ိုထုွေး်သး၏ လီက်ာမှျားတ် �က်ာစဲွ်

�က်ာသွယ်ို�ေ ်အရောကာာင့်း်�ံ�း အဖြချားေပံိုါတ်််  
(ရော�သေပံိုါတ်ကုာ� ထွည့်််သွင့်း်ပိုါ၊ ဥပိုများာ၊ 02)

စ်ာပုို� သရောကာေတ

ရောကားာင့်း်၏အများည့််

များယ်ို�ီကဲာ (Medicare) အမှျားတ်

များဟု�တ်ပိုါ
ရောရှှိးပိုရောဝသဏီီကာရောေရောသာ 
တု�င့်း်�င့်း်သား   
(Aboriginal) ဖြ�စ််သည့််

ရောတာ�က်ာစ်် ရော�လီက်ာ�ကာားကာွေး်သား 
 (Torres Strait Islander) ဖြ�စ််သည့််

ရောရှှိးပိုရောဝသဏီီကာရောေရောသာ တု�င့်း်�င့်း်သား 
 နှှင့်် ်ရောတာ�က်ာစ်် ရော�လီက်ာ�ကာားကာွေး်သား 
 နှှစ််ချ�လံီ�း ဖြ�စ််သည့််

များယ်ို�ီကဲာ (Medicare) ကာတ်  
ရောပို်ရုှှိ  သင့််က်ာရောလီး၏ အများည့််  
ရော�းေားမှျား ေပံိုါတ်

လုီင့််
ကားား များ

တုကားစွ်ာ များသတ်မှျားတ်ထွားပိုါ/
လုီင့်စု််တ် နှှစ််များး�ုးလံီ�းရုှှိသည့််/
သတ်မှျားတ်ချးက်ာ များရုှှိပိုါ

အတေး်

သင််က်ာရောလီးတွွင်် သင််စုိ�း�ုမ်ျား�ရောသာ ခံနှာာကုာ�ယ်ိုတွွင််းတွ�န် ်ပ်ြပြာပိုန်မု်ျား ပြာ�စ်ိရောပို်ပိုါကာ ရော�သခံံ��ာဝန်ကု်ာ� အရော�ကာာင််း�ကာားပိုါ။

သင််က်ာရောလီးတွွင်် သင််စုိ�း�ုမ်ျား�ရောသာ ခံနှာာကုာ�ယ်ိုတွွင််းတွ�န် ်ပ်ြပြာပိုန်မု်ျား ပြာ�စ်ိရောပို်ပိုါကာ ရော�သခံံ��ာဝန်ကု်ာ� အရော�ကာာင််း�ကာားပိုါ။

Burmese

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ်တမ်ျားးကုာ� သုမ်ျားး�ည့််းထွားပိုါ၊ ရောောင့်တ်စ််ချးေုတ်ငွ့် ်လုီ�အပ်ိုလီာ

နှု�င့်သ်ည့််။

•  သင့််က်ာရောလီး၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းများးား�ု�င့်�်ာ အချးက်ာအလီက်ာ
များးားကုာ� Australian Immunisation Register (AIR) သု�  
အလုီ�အရောလီးာက်ာ တင့်ပု်ို� ပိုါများည့််။ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုွ�းရောပိုးသည့််် �က်ာစဲွ်
အရော�ကာာင့်း်ကုာ� သင့််အ်ရောထွွရောထွွကာ���ာဝေအ်ား အရော�ကာာင့်း်�ကာား�ေ်
မှျားာ သင့််�်နှဒသက်ာသက်ာဖြ�စ််ပိုါသည့််။

•  ောကားင့်မ်ျားရုောလီးာပ်ိုါးရောစ်�ေ ်ရော�းထုွ�းထွားသည့်််ရောေ�ာ ရောပို်တငွ့် ်စု်�စွ်တ်
ရောအးဖြများရောသာ အဝတ်ကုာ�တင့်ပ်ိုါ။

•  ောကားင့်မ်ျားသုက်ာသာရောစ်�ေ ်ပိုါ�ာစီ်တရောများာ (Paracetamol) ရောသာက်ာပိုါ။

•  အ�ည့််များးားများးားရောသာက်ာသံ�းပိုါ။

က်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ�ပြီးပ်း� ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး အုက်ယ််၍ ဘော��ထုိိ�ခ်ဲဲ့ဘောသူာဘောန်းရာတ်င်ွ် 
ဘောန်းရာတ်င်ွ်� တ်နု်း ်ပ်ြဖြပ်န်းမု်ိ ဖြ�စ်ွဘောပ််ပ်ါက်  
ဘာလုံးပ်ု်ရမိလဲုံး။•  ဤမှျားတ်တမ်ျားးကုာ� သုမ်ျားး�ည့််းထွားပိုါ၊ ရောောင့်တ်စ််ချးေုတ်ငွ့် ်လုီ�အပ်ိုလီာ

နှု�င့်သ်ည့််။

•  သင့််က်ာရောလီး၏ ကာာကွာယ်ိုရော�းများးား�ု�င့်�်ာ အချးက်ာအလီက်ာ
များးားကုာ� Australian Immunisation Register (AIR) သု�  
အလုီ�အရောလီးာက်ာ တင့်ပု်ို� ပိုါများည့််။ ကာာကွာယ်ိုရော�းထုွ�းရောပိုးသည့််် �က်ာစဲွ်
အရော�ကာာင့်း်ကုာ� သင့််အ်ရောထွွရောထွွကာ���ာဝေအ်ား အရော�ကာာင့်း်�ကာား�ေ်
မှျားာ သင့််�်နှဒသက်ာသက်ာဖြ�စ််ပိုါသည့််။

•  ောကားင့်မ်ျားရုောလီးာပ်ိုါးရောစ်�ေ ်ရော�းထုွ�းထွားသည့်််ရောေ�ာ ရောပို်တငွ့် ်စု်�စွ်တ်
ရောအးဖြများရောသာ အဝတ်ကုာ�တင့်ပ်ိုါ။

•  ောကားင့်မ်ျားသုက်ာသာရောစ်�ေ ်ပိုါ�ာစီ်တရောများာ (Paracetamol) ရောသာက်ာပိုါ။

•  အ�ည့််များးားများးားရောသာက်ာသံ�းပိုါ။

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။
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ပုိ်လုံးးယုိ်ဘောရာဂါါက်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� 
မှိတ််တ်မ်ိ�

မုျား�/အ�ပ်ိုထုိုးန်း်သ ပုိ်လုံးးယုိ်ဘောရာဂါါက်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ပုိ်လုံးးယုိ်ဘောရာဂါါက်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ပုိ်လုံးးယုိ်ဘောရာဂါါက်ာကွ်ယ််ဘော��ထုိိ� မှိတ််တ်မ်ိ�

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ရောကာျာင််းသားအများညီ ်(ဥပိုများာ. JANE SMITH)

ရောကာျာင််းသားအများညီ ်(ဥပိုများာ. JANE SMITH)

လီက်ာရောများာင််း

လီက်ာရောများာင််း

ကာာကွာယ်ိုရော�းထုွ�းချးေု ်(၄ ော�ီ)

ကာာကွာယ်ိုရော�းထုွ�းချးေု ်(၄ ော�ီ)

သးောဖြပို�၏ လီက်ာမှျားတ်  s

သးောဖြပို�၏ လီက်ာမှျားတ်

�က်ာစဲွ်

�က်ာစဲွ်

:

/

ကာာကွာယ်ိုရော�းအသ�တ်ေပံိုါတ်

ကာာကွာယ်ိုရော�းအသ�တ်ေပံိုါတ်

�ယ်ို

ည့်ာ

�ယ်ို

ည့်ာ

မုျား�/အ�ပ်ိုထုွေး်သး ဖြ�ည့်််စွ်က်ာ�ေ။် 
မုျား�/အ�ပ်ိုထုွေး်သး ဖြ�ည့်််စွ်က်ာ�ေ။် 

မုျား�/အ�ပ်ိုထုွေး်သး ဖြ�ည့်််စွ်က်ာ�ေ။် 

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ပ်ထိမိဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

ဒုတို်ယ်ဘော��ထုိိ�ဖြခဲ့င််�

သူန်ာပြာပိုု၏ မှျားတ်ွစိ� 

လီက်ာရောများာင််း

လီက်ာရောများာင််း

ကာာကွာယ်ိုရော�းထုွ�းချးေု ်(၄ ော�ီ)

ကာာကွာယ်ိုရော�းထုွ�းချးေု ်(၄ ော�ီ)

သးောဖြပို�၏ လီက်ာမှျားတ်

သးောဖြပို�၏ လီက်ာမှျားတ်

�က်ာစဲွ်

�က်ာစဲွ်

ကာာကွာယ်ိုရော�းအသ�တ်ေပံိုါတ်

ကာာကွာယ်ိုရော�းအသ�တ်ေပံိုါတ်

�ယ်ို

ည့်ာ

�ယ်ို

ည့်ာ

က်ာကွ်ယ််ဘော��မိထုိိ�ဖြခဲ့င််�၏ အုဘော�က်ာင််�ရင််�

လီာရော�ာက်ာ�ေပ်ိုးက်ာကွာက်ာဖြချင့်း်
ဖြင့်င့်း်�ု�ဖြချင့်း်
ရောေများရောကာာင့်း်ဖြချင့်း်
လီက်ာမှျားတ်များပိုါရုှှိဖြချင့်း် 
သရော�ာတးညီ့်ချးက်ာ ရှု� ပ်ိုသုမ်ျားးဖြချင့်း်
အဖြချား

ရုံးးု �သူးု�အုတ်က်ွ်သူာ

ရောကာျာင််းသားအများညီ ်(ဥပိုများာ. JANE SMITH)

ဥပမာသာလွ်င္ 

ျဖစ္သည္

အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးထားေသာ 

သေဘာတူညီခ်က္ပံုစံကို ျဖည့္စြက္ပါ။



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။
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