
စက််တင်ဘ်ာာလ 2021 ခုုနှှစ် © NSW Health.  
SHPN (HP NSW) 210822-3.

မှှတ််တ်မ်ှ�မှ�း�ကုို� သုိမ်ှ�ထားး�ခြ�င်း�်
နေ့့ �က်နေ့လးထိိ့း်နေ့က်ာာင်း်၊ မူူ�ကိ်�နေ့က်ာာင်း်နှှင်� ်နေ့က်ာာင်း်အပ််ခြခုင်း်
တိ�အတက်ွ် သင်�က််နေ့လး၏ က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးမှူတ်တမ်ူးမူာားကုိ် 
ခြပ်သရ့လုိ်အပ််ပ်ါသည်။် မိူဘာမူာားသည် ်(က်နေ့လးအသက်် 14 
နှှစ် မူခြပ်ည်�မီ်ူ) မိူမိူတိ�က်နေ့လးမူာား၏ AIR က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိး
မှူတ်တမ်ူးမိူတူ�ကုိ် နေ့အာက််ပ်ါပုံ်စံမူာားအရ အခုာ ိ့ မ်ူနေ့ရွးနေ့တာင်း်ခံု
နုိှင်ပ််ါသည်။်

•  myGov my.gov.au မှူတ�င်� ်မိူမိူ၏ အွ့လုိ်င်း် မူယ်ဒီ်ီကဲ် 
စာရင်း်ကုိ်အသုံးခြပ်ုပ်ါ  

•  Medicare Express Plus App  (အက််ပ််) 
humanservices.gov.au/individuals/
subjects/express-plus-mobile-apps  
ကုိ်အသုံးခြပ်ုပ်ါ

•  AIR အနေ့ထွိနေ့ထွိစုံစမ်ူးနေ့ရးဖုု့း် 1800 653 809 ကုိ်  
�က််ပ်ါ

မှည်သ်ိည််�နေေရားမှှး ကိုးကွိုယ်န်ေ��  
ထုား��ရာမှည်ေ်ည်�်
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�း ထုိိးနေ့ပ်းနေ့သာနေ့့ရာမူာားမှူာ၊

• အနေ့ထွိနေ့ထွိကု်�ရာဝ့မ်ူာား

• အခုာ�ိ ရပ််ကွ်က််နေ့က်ာင်စီ်မူာား

• အခုာ�ိလမုူူအဖဲ့ုအစည်း် က်ာ့း်မူာနေ့ရးဌာာ့မူာား

သင်�န်ေ့ဒီသတငွ် ်မူည်သ်ည်� ်ဝ့န်ေ့�ာင်မု်ူမူာားရရိှှိနုိှင်သ်ည်ကုိ်် 
မူနေ့သခုာာလှင် ်သင်နှ်ှင်� ်အ့းီ�ုံး ခြပ်ည်သ့်က်ာ့း်မူာနေ့ရးဌာာ့ 
1300 066 055 ကုိ်�က််သွယ်နုိ်ှင်ပ််ါသည်။်  

ကာာကွာယ််််ဆေး�းကုာ� 
အချိိနု်မီ်ီ ထုိုး�းပါါ

NSW Health

သင့််�ကလေး�းင့်ယ်�အားးး 
အားလေးကးင့်�းဆုံးး�း  
ကးကွယ်�လေး�း�ါ

န်ယ််းးဆေး�ာက်ာသ််ဆေး�းလ််စ််ရုိှိ
၉၄% နေကို�း ်ကာဆေးလ်းမီိားအား
ကိုးကွိုယ်န်ေ�� အခြ�ည်�အ်ဝ
ထုား��နေ��ထားး�ပြီး�း� ဖြ�စ််ဖြချိင်းး်ကုာ�
သ်င်းသု််ပါါသ်လ်ား။

Burmese

health.nsw.gov.au/vaccinate
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ကိုးကွိုယ်န်ေ��ထုား��ရာမှည်�ရ်ာက်ိုကုို� 
မှှတ််ထားး��ါ
ကာာကွာယ််ဆေး�းကုာ� အချိိနု်ကု်ာ�က်ာထုိုး�းခြချိင််းးကာ  
သင်း််ကာဆေး�းအား ခြ�င််းးထိုးန်�ု်�းရွွားားဆေးသာ ဆေးရွားာဂါါများိားမှျား 
ကာာကွာယ််ဆေး�းဖုို့�  အဆေးကာာင််းး�း�းန်ည််းးခြဖို့စ််�ါသည််း။

သင့််�ကလေး�း ကာကွယ်�လေး�းထိုးး�းရန်�  
ကျလေးရာက�မည့််�အချိျ းန်�ကး� စစ�လေး�းပါါ 

https://www.my.gov.au/
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps
www.humanservices.gov.au/individuals/subjects/express-plus-mobile-apps


ကိုးကွိုယ်န်ေ��မှ�း�ကုို� ထုား��ရာေ ် 
မှနေ�ှးင်း�န်ေ�ှ��ါ�ှင်း� ်
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းမူာားသည် ်နေ့ဘားက်င်း်စိတ်ခုာရပြီးပီ်း ့ယူ်းနေ့�ာက််သ်နေ့ဝးလစ်် 
က်ာကွ်ယ််န်ေ့�းထုိိး အစီအစဉ်် နှှင်�အ်ညီ် အခုာ ိ့ ကုိ််က််ထုိိးနံှှပ်ါက်  
သင်�က််နေ့လးအား အနေ့က်ာင်း်�ုံးက်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းပ်ါလိမူ�်မူည်။်. 

က်နေ့လးင်ယ်မ်ူာား နေ့ရာဂါါအခြဖုစ်မူာား�ုံး သိ�မူဟုုတ်  
အခြပ်င်း်ထိ့�ုံ်းခြဖုစ်သည်� ်အသက််အရွယ်တ်ငွ် ်၎င်း်တိ�အား  
က်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းခြခုင်း်ကုိ် နေ့သခုာာနေ့စရ့အ်တက်ွ် ထုိိးနံှှနေ့ပ်းနေ့သာ 
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းတုိင်း်၏ အခုာ ိ့ သ်တ်မှူတ်ခုာက််ကုိ်  
က်ွမ်ူးက်ာင်သူ်မူာားက် ဂါရုုတစုိက်် နေ့ရွးခုာယ်က်ြက်ပ်ါသည်။်  

သင်�က််နေ့လး နှှာရည်ယုိ််နေ့့လှင် ်သိ�မူဟုုတ် အနေ့အးမိူနေ့့လှင် ်သ့အား 
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းမူာားကုိ် ထုိိးနေ့ပ်းရ့ ်မူနေ့နှှာင်�န်ေ့နှှးပ်ါနှှင်�။် သင်�က််နေ့လးအား 
တတ်နုိှင်သ်မူှ နေ့စာစီးစွာ က်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းထိားခြခုင်း်ကုိ် နေ့သခုာာနေ့စရ့ ်
အတက်ွ် သင်��်ရာဝ့ ်သိ�မူဟုုတ် သူ့ာခြပ်ုနှှင်� ်နေ့တ့ပ်ါ။

အဘယ်န်ေ�ကိုးင်း� ် 
ကိုးကွိုယ်န်ေ��ထုား��ရာမှည်ေ်ည်�်    
•  က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးခြခုင်း်အားခြဖုင်� ်မိူမိူတိ�၏က်နေ့လးမူာားကုိ်  

ခြပ်င်း်ထိ့�ုိ်းရွားနေ့သာ နေ့ရာဂါါမူာားမှူက်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းနုိှင်ပ််ါသည်။်  

•  က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းသည် ်သင်�က််နေ့လးနှှင်� ် 
သင်�လ်မုူူအဖဲ့ုအစည်း်ကုိ် က်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းပ်ါသည်။်

•  က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းသည် ်က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းခြဖုင်� ်တား�ီးနေ့ပ်းနုိှင်န်ေ့သာ 
ခြပ်င်း်ထိ့�ုိ်းရွားသည်� ်နေ့ရာဂါါမူာားကုိ် ထိိ့း်ခုာုပ််နေ့ပ်းရာတငွ် ်
အနေ့ထိာက််အကူ်ခြပ်ုနေ့ပ်းပ်ါသည်။်

ဘယ်အ်��ေုတ််ငွ်း ် 
ကိုးကွိုယ်န်ေ��ထုား��ရာမှည်ေ်ည်�်
NSW က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးနေ့ပ်းခြခုင်း် အစီအစဉ််အရ၊ က်နေ့လးမူာားကုိ်
နေ့အာက််ပ်ါ အသက််အရွယ်မ်ူာားတငွ် ်နေ့�းထုိိးနေ့ပ်းရမူည်ခ်ြဖုစ်သည်။်

• နေ့မွူးဖွုါးခုါစ

• ၆ ပ်တ်

• ၄ လ

• ၆ လ

• ၁၂ လ

• ၁၈ လ

• ၄ နှှစ်

သင်�က််နေ့လးကုိ် အခုာ ိ့ ကုိ််က််် က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးနေ့ပ်းရ့ ်အနေ့ရး�ကီ်း
သည်�အ်တက်ွ် �ရာဝ့နှ်ှင်�န်ေ့သာလ်ည်း်နေ့က်ာင်း်၊ သူ့ာခြပ်ုနှှင်�်
နေ့သာလ်ည်း်နေ့က်ာင်း် က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးရ့ ်ရက််ခုာ ိ့ း်ယူ်ပြီးပီ်း 
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးရမူည်�ရ်က််ကုိ် မှူတ်ထိားပ်ါ။ 

ကိုးကွိုယ်န်ေ��ထုား��ပြီး�း�နေေးက်ို
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းမူာားသည် ်သင်�က််နေ့လးအား ခြပ်င်း်ထိ့�ုိ်းရွားနေ့သာ  
နေ့ရာဂါါမူာားမှူက်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းရာတငွ် ်နေ့ဘားက်င်း်စိတ်ခုာရ၍ 
အာ့သိင်ရိှ်ှိပ်ါသည်။်  

တစ်ခုါတစ်ရံတငွ်မူ်ူ က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးပြီးပီ်းနေ့့ာက််  
သင်�က််နေ့လးတငွ် ်နေ့�းထုိိးနေ့သာနေ့့ရာ၌ ့ာက်ာင်ခ်ြခုင်း်၊  
နေ့ရာင်ခ်ြခုင်း်နှှင်� ့်ခီြမူ့း်ခြခုင်း်တိ�ကဲ်�သိ�နေ့သာ ည်င်သ်ာသည်� ် 
နေ့ဘားထွိက််�ုိးက်ာ ိုးမူာားကုိ် ခြဖုစ်နေ့စနုိှင်ပ််ါသည်။် 

အက်ယ်၍်သင်သ်ည် ်ခြဖုစ်နုိှင်န်ေ့ခြခုရိှှိနေ့သာ  
နေ့ဘားထွိက််�ုိးက်ာ ိုးမူာားအနေ့ပ်် စုိးရိမ်ူပ်ါက်  
သင်��်ရာဝ့ ်သိ�မူဟုုတ် သူ့ာခြပ်ုနှှင်� ်နေ့တ့ပ်ါ။

ကိုနေ��မှ�း�အတ်က်ွို အ�မ့ှ�  
တ်��်နေကွို�နေရားဂါါ ကိုးကွိုယ်န်ေ�� 
တုပ််နေ့ကွ်းနေ့ရာဂါါ (တုပ််နေ့ကွ်း) က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းသည် ် 
သင်�က််နေ့လး၌ ခြပ်င်း်ထိ့သ်ည်� ်တုပ််နေ့ကွ်းမူခြဖုစ်နေ့စရ့ ် 
အနေ့က်ာင်း်�ုံးနေ့သာ က်ာကွ်ယ်န်ေ့ပ်းမုူခြဖုစ်ပ်ါသည်။်  
တုပ််နေ့ကွ်းက်ာကွ်ယ်န်ေ့�းသည် ်၆ လနှှင်� ်၅ နှှစ်နေ့အာက််အကြက်ား
အရွယ် ်က်နေ့လးမူာားအတက်ွ် အခုမဲူ�ခြဖုစ်ပ်ါသည်။်  
အခြဖုစ်အမူာား�ုံး တုပ််နေ့ကွ်းအမူာ ိုးအစားမူာားကုိ် က်ာကွ်ယ်ရ့် ်
တုပ််နေ့ကွ်းက်ာကွ်ယ်န်ေ့�းကုိ် နှှစ်စဉ််ထုိိးရ့လုိ်အပ််ပ်ါသည်။် 
က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းကုိ် သင် ်က်ာကွ်ယ်န်ေ့�းထုိိးနေ့့က်ာနေ့့ရာတငွ် ် 
ထုိိးနံှှနုိှင်ပ််ါသည်။်

နေ့့ာက််ထိပ်် သိနေ့က်ာင်း်စရာအခုာက််အလက််မူာားကုိ် 
health.nsw.gov.au/flu မှူာ ကြက် ည်�ပ််ါ။ 

သိင်း�က်ိုနေ�� နေဘ�အ�တရားယ်က်ိုင်း�်�ါနေ�
ကိုးကွိုယ်န်ေ��ကုို� အ��ေုကု်ို�က်ိုထုား���ါ 

www.health.nsw.gov.au/flu

