
 

 

တ ၢ်ဂ  ၢ်ခါတကတ  ၢ်အ ံၤ အ  ၢ်ယ ံၤဒ ီး 

တ ီးက ွ့တ ၢ်ဆါအတ ၢ်လ ံၤဘ ၢ်ယ  ၢ်

ဘ ၢ်ဘ တက  ၢ် 

 

ဆ ီးကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ီးက ွ့တ ၢ်ဆါတက  ၢ် 

တ ၢ်ဂ  ၢ်ခါကတ  ၢ်န   ၢ် မ  ၢ်ဝဲတ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါ(တ ိးက ွ့)ကတ  ၢ် လ ပ ှၤဘ ၢ်တ ၢ်ဆါအါ, အဃ နမ  ၢ်ဆဲိးန ဲ

ကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါအခဲအ ှၤန   ၢ် ကမ  ၢ်ဝဲတ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်လ  အဂ ှၤန   ၢ်လ ှၤ. နဆဲိးနကဲသ  ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဆါသ ဖဲ နလ  ၢ်ကဝ ှၤ 

ကသ  ၢ်သရ ၢ်, ပ ှၤအတဝ  ဆ  ၢ်ခ ွ့ကသ  ၢ်ဒ ိး မ တမ  ၢ် ကသ  ၢ်က ိး အအ  ၢ်လ ှၤ. ပ ှၤက ိးဂှၤဒိဲးလ  အသိးအ  ၢ် 6 လါဆ အဖ ခ  ၢ်န   ၢ် 

တ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်လ  ကဆဲိးဝဲ ကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဆါလ ှၤ. 

တ ၢ်ဆ ီးကသ  ၢ်ဒ သဒ အ ံၤ ဘ ၢ်မန ံၤအဃ  အကါဒ  ၢ်လ  ၢ်? 

တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါမ  ၢ်ဝဲ တ ၢ်ဆါလ အဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်  ည ဝဲဒ  ၢ်မိးန   ၢ်လ ှၤ. တ ၢ်ဆါအ ှၤအဃ  ပ ှၤဆ ိးက ဝဲ အါမိးဒ ိး 

တ ၢ်သ ခ သ ပ  ၢ်အ  ၢ်ဝဲ က ိးန  ၢ်ဒိဲးလ ှၤ. 

တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါအ ှၤအဃ  ဖ သ ၢ်ဒ ိး ပ ှၤသ  ၢ်က သိးပ  ၢ်အါဂှၤ ဘ ၢ်ဒ ိးတ ၢ်က စါယါဘ ါလ  တ ၢ်ဆါဟ  ၢ်အပ ှၤလ ှၤ. ဒ ိးအ  ၢ်ထ  ၢ်စ  ၢ်က ိး 

တ ၢ်ဆါနိးက ခဲသ ဝဲလ ှၤ. လ တ ၢ်န   ၢ်အဃ , အကါဒ  ၢ်ဝဲန  ၢ်မိးလ  တ ၢ်ကဒ သဒ တတ ဆ  တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါအ ှၤ ခ ဖ  တ ၢ်မှၤလ ှၤတ  ၢ် 

ဖ သ ၢ်လ  အသိးအ  ၢ် 6 လါဆ  5န  ၢ် ဒ ိးပ ှၤဒ  ၢ်တ  ၢ်ခ  ၢ်ပ ဲှၤလ  အသိးအ  ၢ် 65န  ၢ်အဖ ခ  ၢ် ဒ ိးပ ှၤတဖ ၢ်လ  

အအ  ၢ်ဒ ိးတ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်အလ  ၢ် လ ကဆဲိးဝဲ ကသ  ၢ်ဒ သဒ  တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါန   ၢ်လ ှၤ. 

တ ၢ်ဆဲိးန   ၢ် ဖ သ ၢ်တဖ ၢ်လ  ကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဆါစ  ၢ်က ိး ကဲထ  ၢ်တ ၢ်မှၤစ ှၤလ  တ ၢ်ကဒ ိးပတ  ၢ် တ ၢ်ဆါဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဆ  

ပ ှၤဂှၤအအ  ၢ်န   ၢ်လ ှၤ. 

ကသ  ၢ်ဆ ီးဒ သဒ  COVID-19တ ၢ်ဆါတခ  ကမ  ၢ်ဒၢ်လ  ၢ်? 

ကသ  ၢ်ဆဲိးဒ သဒ COVID-19န   ၢ် ဒ သဒ တတ ဆ ဝဲ တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါတသ ဘ ၢ်! 

နကဘ ၢ်ဆဲိးန ဲကသ  ၢ်ဒ သဒ COVID-19တ ၢ်ဆါ မ တမ  ၢ် ကသ  ၢ်မှၤဆ  ၢ်ထ  ၢ် ကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဆါ အဂ  ၢ်အဘါ 

အန ှၤအသ မ  ၢ်တ ှၤဃ ှၤအဃ သတိးဒ ိး နဆဲိးအ ှၤလ  ကသ  ၢ်ဆဲိးဒ သဒ  တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါ တသ ဃ သ ဝဲလ ှၤ. လ တ ၢ်ကဆဲိး 

ကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဆါခ မ ှၤလ  ၢ်အဂ  ၢ် နမ  ၢ်အ  ၢ်ဒ ိး တ ၢ်သ က  ၢ်တမ ှၤမ ှၤန   ၢ် ကတ ှၤတ  ၢ်ပ  ၢ်တ ၢ်ဒ ိး နကသ  ၢ်သရ ၢ်တက  ၢ်. 

နအ  ၢ်ဆ  ၢ်ထ  ၢ်က ံၤလ  COVID-19တ ၢ်ဆါမ  ၢ်ဝ  အလ  ၢ်ခ  ဒၢ်လ  ၢ်အဆ ကတ  ၢ် နဆ ီးန  ကသ  ၢ်ဒ သဒ  တ ီးက ွ့တ ၢ်ဆါသ ဝ လ  ၢ် 

နမ  ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်ထ  ၢ်က ှၤလ  COVID-19တ ၢ်ဆါတဘ  ဃ  နဆဲိးန ဲကသ  ၢ်ဒ သဒ  တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါသ လ ှၤ. ပစ ိးတ ၢ်ကလ  ၢ် 

ဖဲနအ  ၢ်ဆ  ၢ်ထ  ၢ်က ှၤဒ ိး နဟိးထ  ၢ်ဘ ၢ်လ  တ ၢ်အ  ၢ်လ ှၤဖိးဒ ိးပ ှၤဂှၤအဆ ကတ  ၢ်န   ၢ်လ ှၤ. 

နမ  ၢ်တ  ၢ်ဘ ၢ်နဲ တ ၢ်အပန  ၢ် မ တမ  ၢ် COVID-19တ ၢ်ဆါအပန  ၢ်ဒ ိးအဃ , မ တမ  ၢ် နမ  ၢ်ဆ ိးက (ဒၢ်အမ  ၢ် နအ  ၢ်ဒ ိးတ ၢ်လ ှၤက  ၢ်)အခါန   ၢ်, 

နတကက ိးဆဲိးန ဲကသ  ၢ်ဒ သဒ  တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါဘ ၢ်. 

မ  ၢ်နလ  ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ံၤအါထ  ၢ်ဒ ီးဧါ? 

နမ  ၢ်အ  ၢ်ဒ ိး တ ၢ်သ က  ၢ် တမ ှၤမ ှၤ ဘ ၢ်ဃိးဒ ိး တ ၢ်ဆဲိးကသ  ၢ်ဒ သဒ  တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါအဂ  ၢ်န   ၢ် သ က  ၢ်သ ဒ ိး နကသ  ၢ်သရ ၢ်တက  ၢ်. 

နဆဲိးက  ိးဆ  13 HEALTH  ဖဲ 13 43 25 84 ဒ ိးကတ ှၤတ ၢ်ဒ ိး န ိး(စ)က  ၢ်ပ ှၤဆါသ ဝဲလ ှၤ. 

 အလ  ၢ်မ  ၢ်အ  ၢ်ဒ ိး ဃ နဲ ပ ှၤကတ ှၤက   ၢ်ထ တ ၢ်တဂှၤတက  ၢ်. နဃ ထ  ၢ် သ  ၢ်ညါနဲ ဘ ၢ်ဃိးဒ ိး ကသ  ၢ်ဆဲိးဒ သဒ တ ိးက ွ့တ ၢ်ဆါအဂ  ၢ်,  

ဒ ိးတ ၢ်တ စ ှၤမှၤစ ှၤတဖ ၢ်အဂ  ၢ် လ နက   ၢ်တ ၢ်ကတ ှၤသ ဝဲ, ဖဲအ ှၤလ ှၤ. 
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