
 

 

Karen (ကညီက   ျိာ်)
 

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိျိၤအ ျိၤမ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်အခဲအ ျိၤဖဲလါအ ီးကထိဘ  ၢ် 2022 န   ၢ်လ ျိၤ

 

 

ကသ  ံၣ်ကသတီ ံၣ်ကဟုကယ ံၣ် 

လၢ COVID-19တၢ ျိာ်ဆါအဂီၢ ျိာ် 
 
 

 

ပ ှၤအါတက  ံၣ်ပ ဆ  က  ံၣ် COVID-19 ဖဲဟ  ံၣ်သ န   ံၣ်လီှၤ. 

ပ ှၤတနှီၤဖ ါလ ကဆ ိးက ထီ ံၣ်နိးနိးကလဲ ံၣ်ဒိီး COVID-19,  နမ  ံၣ်ကဲထီ  

COVID-19 ်အဃိဒ ီးနက  ီးဆ ီးက ိီးဆူနကသ  ်သရ ် GP မ တမ  ံၣ်ထ ကီ ံၣ် 

Coronavirus တ ံၣ်မှၤစ ှၤလီတဲစ  ဖဲ 1800 020 080 နမ မ  ံၣ်ပ ှၤလ : 

• အသိးအ  ံၣ် 65 န  ံၣ်ဆအူဖီခ  ံၣ် 

• မ  ံၣ်အ  ံၣ်ဟုိးအ  ံၣ်သိး 

• န ီ ံၣ်ခ ဂ  ံၣ်ဘါက က ဲ ံၣ် 

• အ  ံၣ်ဒိီးဆ ူံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်ဂ  ံၣ်ကီတဖ ံၣ်,ဒံၣ်အမ  ံၣ် 

သိးဖ   ံၣ်တ ံၣ်ဆါ,ဆ  ံၣ်ဆ တ ံၣ်ဆါ မ တမ  ံၣ် 

ခဲစ  ံၣ်တ ံၣ်ဆါတဖ ံၣ်န   ံၣ်လီှၤ ။ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

နဆဲိးက  ိးနဆဲ  ထ ကီ ံၣ် Coronavirus တ ံၣ်မှၤစ ှၤလီတဲစ ဖဲ 1800 

020 080 က ိးဆ ကတီ ံၣ်ဒိဲးသ ဝဲလီှၤ  

က ိးဆ ကတီ ံၣ်ဒိဲးသ ဝဲလီှၤ . စ  ံၣ်လီှၤန ီံၣ်ဂ  ံၣ် 8 

လ နကဒ ိးန   ံၣ်ပ ှၤကတ ှၤက   ံၣ်ထ တ ံၣ် တဂှၤအဂီ ံၣ်တက  ံၣ်. 

ပ ှၤတဂှၤလ တ ံၣ်မှၤစ ှၤလီတဲစ အပူှၤ 

ကတဲပ ိးန   ံၣ်နှၤဆ ူံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်ကဟုကယ ံၣ်အကလု ံၣ်လ နဂီ ံၣ်,ဒ ိးသန  ှၤထ ီံၣ်

သိးလ နတ ံၣ်ဆါအပန ီံၣ်ဒိီးတ ံၣ်ကူစါယါဘ ါတ ံၣ်အ  ံၣ်သိးအဂုှၤအဂှၤတ

ဖ ံၣ်အဂီ ံၣ်န   ံၣ်လီှၤ 

 

1. အ  ျိာ်မ  ျိာ်ထ ီျိာ်လၢဟ  ျိာ်ပ ူၤ 
နတ ံၣ်ဆါအပန ီံၣ်မ  ံၣ်စ ံၣ်အဃ သတိးဒိီးနက  ံၣ်ထ ဲလီှၤနသိးလ ဟ  ံၣ်လ ဃသီ 

ဝဲလီှၤ . 

2. ကသ  ျိာ်ကသတီၢ ျိာ်ကဟ ကယ ျိာ်လၢဟ  ျိာ်ဃီခီဖ  ကသ  ျိာ်သရ ျိာ်တဂူၤအ

အ  ျိာ် 
နအ  ံၣ်မု ံၣ်နကဲစီဒလီ နကအ  ံၣ်လ ဟ  ံၣ်ဃီအပူှၤအဂီ ံၣ်,ဘ ံၣ်ဆ ံၣ်မ  ံၣ်လ နတ ံၣ်

ဆါအပန ီံၣ်မ တမ  ံၣ်နတ ံၣ်အ  ံၣ်ဆူ ံၣ်အ  ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်အ  ံၣ်သိး အဂုှၤအဂှၤအဃ  

ကသ  ံၣ်သရ ံၣ် GP ကက  ံၣ်ထ ဲနှၤခဖီ  လ လီတဲစ န   ံၣ်လီှၤ  

အလီ ံၣ်အ  ံၣ်လ နကဆဲိးက  ိးဒိီးအဝဲသ  ံၣ်လ နကဆဲိးက  ိးလီတဲစ  မ တမ  ံၣ် 

တ ံၣ်က  ံၣ်ထဲခဖီ  တ ံၣ်ဂီှၤမူတ ံၣ်ထ  ံၣ်လ  ံၣ်အ  ံၣ်သက ိးန   ံၣ်လီှၤ . 

ကသ  ၢ်သရ ၢ်ကဆ တဲ ၢ်လ မ  ၢ်နလိ ၢ်ဘ ၢ် COVID-19 

ကသ  ၢ်ကသ ဧါန   ၢ်လ ျိၤ 

3. ကသ  ျိာ်ကသတီၢ ျိာ်ကဟ ကယ ျိာ်လၢဟ  ျိာ်ခီဖ  တၢ ျိာ်ဆါဟ  ျိာ် 
ပ ှၤစ ှၤဂှၤကလ  ံၣ်ဘ ံၣ်ဝဲတ ံၣ်က  ံၣ်ထ ဲခဖီ  လီတဲစ လ တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ် 

ပ ှၤမှၤတ ံၣ်ဖ တဖ ံၣ်အအ  ံၣ်လီှၤ  Queensland ဆူ ံၣ်ခ ျ့ 

ကဆဲိးက  ိးက ှၤနှၤတဘ ဃီီလ 24 

န ံၣ်ရ  ံၣ်အတီ ံၣ်ပူှၤလ ကသုိးက ဲှၤတ ံၣ်တဖ ံၣ်အ ှၤအဂီ ံၣ်လီှၤ. 

အဝဲသ  ံၣ်ကဆ  န   ံၣ်နှၤတ ံၣ်အပီိးအလီလ ကမှၤစ ှၤနှၤလ နကမှၤက  ံၣ်တ ံၣ်ဆါ

အပန ီံၣ်ဒိီးကသ  ံၣ်ကသအီဂီ ံၣ်န   ံၣ်လီှၤ . 

4. လ ူၤဆ တၢ ျိာ်ဆါဟ  ျိာ်တက ၢ ျိာ်. 
နတ ံၣ်ဆါအပန ီံၣ်မ  ံၣ်နိးထ ီံၣ်ဝဲဒိီးနကဘ ံၣ်လဲှၤဆူတ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်လီှၤ . 

ထ ကီ ံၣ် Coronavirus 

တ ံၣ်မှၤစ ှၤလီတဲစ ကဘ ိးစိးန   ံၣ်နှၤဒိီးသ လ  ံၣ်တီ ံၣ်ပ ှၤဆါ 000န   ံၣ်လီှၤ 

က ိးသ လ  ျိာ်တပီ ူၤဆါဖ  000 တဘ ဃီီ, ဖ နမ ၢ ျိာ်- 

• ကသါတဘ ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်စီး, ဖအဲဟီးဝ ျိၤဝ ျိၤလ ဟ  ၢ်အခါဒ ၢ်လဲ ၢ် 

• သိးနါပ  ံၣ်ဆါယ  ံၣ်ဝဲအါန   ံၣ် 10 မ ိးန ိး(စ) 

• ကုိးလီှၤလ အသ   ံၣ် 

• ခ  ံၣ်မူှၤမ တမ  ံၣ်ခ  ံၣ်တမု ံၣ်(နကသိးပ ှၤန ီံၣ်သိးဒိီးလီှၤဃ  ံၣ်ဝဲ) 

• က  ံၣ်ထ ဲလီှၤနသိးဒ ံၣ်နတဲသ  
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Stay informed at www.health.qld.gov.au 

ပ ူၤလၢအဘ ျိာ်တၢ ျိာ်ဆါခ လၢ ျိာ်န   ျိာ်,အကါဒ  ျိာ်လၢကဆ ိးက  ိး

ကသ  ျိာ်သရ ျိာ်တဂူၤ()မ တမ ၢ ျိာ်တၢ ျိာ်မူၤစၢူၤလီတ ဆ ဖ အတ ၢ ျိာ်

ဘ ျိာ်ဝ တၢ ျိာ်ဆါအပန ီျိာ်နိးထ ီျိာ်အခါဒျိာ်သ ိးကဒ ိးန  ၢ ျိာ်ဆ  ျိာ်ခ ျ့တၢ ျိာ်

က စါယါဘ ါန   ျိာ်လီူၤ  

ပ ူၤခ လၢ ျိာ်ကကၢိးဃ ဒ ိးန  ၢ ျိာ်တၢ ျိာ်မူၤစၢူၤဖ အဝ သ  ျိာ်အတၢ ျိာ်ဆါပ

နီ ျိာ် တလီူၤစၢ ျိာ်လီူၤလၢ သအီတီၢ ျိာ်ပ ူၤ မ တမ ၢ ျိာ် 

မ ၢ ျိာ်ဆ ိးက နိးနိးက  ိးက  အခါန   ျိာ်လီူၤ  
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Karen (ကညီက   ျိာ်)
တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိျိၤအ ျိၤမ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်အခဲအ ျိၤဖဲလါအ ီးကထိဘ  ၢ် 2022 န   ၢ်လ ျိၤ

 
 
 
 

တဲဘ ံၣ်ပ ှၤလ လီတဲစ အဖခီ  ံၣ်လ နအ  ံၣ်ဒိီး COVID-19. 

ဃ ပ ှၤတဲက  ိးထ တ ံၣ်ဖဲနမ  ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်တဂှၤအခါန   ံၣ်တက  ံၣ်. 

ပ ှၤတဂှၤလ ံၣ်လ ံၣ်က ိး သ လ  ံၣ်တီပ ှၤဆါသ လီှၤ. မ  ံၣ်တ ံၣ်မှၤအကလီလ  

Queensland အပူှၤလီှၤ. 

တ ံၣ်က ိးသ လ  ံၣ်တီပ ှၤဆါမှၤပူှၤဖ ဲိးနသိးသမူသ လီှၤ. 

နမ  ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်လ နကအ  ံၣ်လ တ ံၣ်ဆါဟ  ံၣ်အပူှၤလ ကဘ ါက ှၤလ  

COVID-19 န   ံၣ်, 

ကလ  ံၣ်ပ ှၤတဂှၤဂှၤက  ံၣ်ထ ဲနဟ  ံၣ်ဖ ဃဖီ ဖဲဟ  ံၣ်န   ံၣ်လီှၤ. 

နက ိးတ ှၤသက ိး, ဘူိးတ  ံၣ် မ တမ  ံၣ် ပ ှၤတ၀ ကရ ဖ လ နန ံၣ်န   ံၣ်အီှၤ 

လ ကက  ံၣ်ထ ဲနဖ သ န   ံၣ်လီှၤ. 

 

  COVID-19 တ ၢ်ကူစါယါဘ ါ 

COVID-19 

တ ၢ်ကူစါယါဘ ါတဖ ၢ်အ ိၢ်ပ ျိၤလ တ ၢ်လ ျိၤဘ ၢ်ယိ ၢ်အါလ ကဆိီးက ထ  ၢ် 

နီးနီးကလဲ ၢ်အဂ  ၢ်လ ျိၤ. တ ၢ်ကူစါယါဘ ါတဖ ၢ်န   ၢ်မ  ၢ် ကသ  ၢ်ဖ  ၢ်ဖ   ၢ် 

မ တမ  ၢ် ကသ  ၢ်ဖ  ၢ်ဖ   ၢ်ဖ   ၢ်လ နယူ ၢ်န  ၢ်လ ျိၤသ န   ၢ်လ ျိၤ. 

ကသ  ၢ်ကသ တဖ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ျိၤအ ျိၤ ခ ဖ ိတ ၢ်သ  ကသ  ၢ်လ နစ အပူျိၤ 

ဖဲနဒီိးန   ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်က  ၢ်ထ ဲလ တ ၢ်ဆါဟ  ၢ်အပူျိၤန   ၢ်လ ျိၤ. 

 

ကသ  ၢ်သရ ၢ်ဟ  ၢ်နျိၤကသ  ၢ်တ ၢ်န ဲၢ်လ ျိၤလ  တ ၢ်ယါဘ ါ COVID-19 

အဂ  ၢ်ဖဲနမ  ၢ်ဘ ၢ်ဒ ီး COVID-19 

ဒ ီးဖဲတ ၢ်အ ျိၤမ  ၢ်တ ၢ်ယါဘ ါအဘ ၢ်လ နဂ  ၢ်အခါန   ၢ်လ ျိၤ. 

နကကဲဘ  ီးလ တ ၢ်ကူစါယါဘ ါတဖ ၢ်အ ျိၤအဂ  ၢ် 

ဖဲနမ  ၢ်အ ိၢ်ဒ ီးတ ၢ်အ ိၢ်ဆူ ၢ်အိ ၢ်ခ ျ့ တ ၢ်အိ ၢ်သီးလ အနီး မ တမ  ၢ် နသီးအ ိၢ် 

70 န  ၢ် မ တမ  ၢ် ဆူအဖ ခ ိၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. 

 

နလ  ၢ်စးထ  ၢ်တ ၢ်ယါဘ ါလ တ ၢ်မၤက  ၢ်သးဒ းအစ ဖ ါလ အ  ၢ်ဒ းတ ၢ်ဆါ

ဃ ၢ်ဒ း COVID-19 မ့တမ့ ၢ် အ  ၢ်ထ  ၢ်ဒ းတ ၢ်ဆါပန  ၢ်တဖ ၢ်အခါန ့ၢ်လ ၤ. 

လ ကမျိၤန   ၢ်တ ၢ်ယါဘ ါအဂ  ၢ်, နလိ ၢ်ဘ ၢ်- 

• RAT မ တမ  ၢ် PCR တ ၢ်မျိၤက  ၢ်အစ လ အိ ၢ်ဒ ီးတ ၢ်ဆါ 

• ကသ  ၢ်သရ ၢ်တ ၢ်န ဲၢ်လ ျိၤလ  န GP 

အိ ၢ်လ တ ၢ်ကဟ  ၢ်လ ျိၤဆူနကသ  ၢ်က ီး 

• လ ကဃ က  ၢ်ကသ  ၢ်က ီးလ အ ိၢ်ဒ ီး COVID-19 

ကသ  ၢ်ကသ တဖ ၢ်

 

တၢ ျိာ်လီၢ ျိာ်တၢ ျိာ်က  လၢကမူၤန  ၢ ျိာ်တၢ ျိာ်မူၤစၢူၤ 

နမ  ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်မျိၤစ ျိၤလ နကအ ီးက  ၢ်ထ ဲနတ ၢ်ဆါအပန  ၢ်တဖ ၢ်လ ဟ  ၢ်

လ ဃ  , မ တမ  ၢ် နမ  ၢ်လိ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်ကူ ၢ်ဟ  ၢ်ဖီး 

ဘ ၢ်ဃီးဒ ီးကသ  ၢ်ကသ တ ၢ်က  ၢ်ထ ဲလ  COVID-19 အဂ  ၢ်န   ၢ်, ကိီး 

ထ လ  ၢ်က  ၢ်ပူျိၤ Coronavirus တ ၢ်တိစ ျိၤမျိၤစ ျိၤလ တဲစိ (National 

Coronavirus Helpline)ဖဲ 1800 020 080 တက  ၢ်. စ  ၢ်လ ျိၤန  ၢ်ဂ  ၢ် 8 

လ နကဒီိးန   ၢ်ပ ျိၤကတိျိၤက ိ ၢ်ထ တ ၢ်အဂ  ၢ်တက  ၢ်. 

နကဘ ၢ်အ ိၢ်ခိီးတ ၢ်စ ျိၤမ ီးန ီးလ  ကဘ ီးစဲအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျိၤ. ဝ သီးစူျိၤအိ ၢ်ခိီးတ ၢ်, 

ဒ ီးနကဒီိးန   ၢ်တ ၢ်အ ီးထ ကဲ  ၢ်ထ ဲနျိၤန   ၢ်လ ျိၤ. 

နမ  ံၣ်သိးအ  ံၣ်ကတ ှၤတ ံၣ်ဒိီးနိး(စ)က  ံၣ်ပ ှၤဆါဒိီး,ဆဲိးက  ိးဆူ13 

ဆူ ံၣ်ခ ျ့13 43 25 84 ဒိီးစ  ံၣ်လီှၤ န ီံၣ်ဂ  ံၣ် 1 

လ ဆူ ံၣ်ခ ျ့တ ံၣ်ဟ  ံၣ်ကူ ံၣ်ဟ  ံၣ်ဖိးဘ ံၣ်ထ ဲဒိီး COVID-19 

တ ံၣ်ဆါအဂ  ံၣ်န   ံၣ်တက  ံၣ် 

လ နကတီ ံၣ်ထ ီံၣ် RAT 

တ ံၣ်မှၤက  ံၣ်အစ လ နအ  ံၣ်ဒိီးတ ံၣ်ဆါ,လ နကဟ  ံၣ်ဆ ပ ံၣ်နမ ှၤလ 

တ ံၣ်ဆဲိးကသ  ံၣ်ဒတီဒ တ ံၣ်ဆါ,မ တမ  ံၣ်လ တ ံၣ်ဂ  ံၣ်တ ံၣ်က  ှၤလ အ

ဘ ံၣ်ထ ဲဒိီး COVID-19 တ ံၣ်တတီဃ ံၣ်တ ံၣ်ဆါအဂီ ံၣ် 

နမ  ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်မှၤစ ှၤဒိီး 134 COVID 13 42 68တက  ံၣ်. 

နမ  ံၣ်လ  ံၣ်ဘ ံၣ်တ ံၣ်မှၤစ ှၤလ တ ံၣ်အီ ံၣ်တ ံၣ်အီ,ကသ  ံၣ်ကသီဒိီးတ ံၣ်ဟ  ံၣ်မှၤစ ှၤ

အဂုှၤအဂှၤတဖ ံၣ်အဃ ဒိီး,နဆဲိးက  ိးဆူ တ ံၣ်ဒိုးအ  ံၣ်ဆူ ံၣ်ထီ ံၣ်ပ ှၤအတဝ  

အလီတဲစ  ဖ1ဲ800 173 349န   ံၣ်သ ဝဲလီှၤ . 

နမ  ံၣ်အ  ံၣ်ဒိီးတ ံၣ်ဘ ံၣ်ယ  ံၣ်ဘ ံၣ်ဘီ,မ တမ  ံၣ်နတု ံၣ်တ ံၣ်က  ံၣ်ဆ  ံၣ်မဲ ံၣ်တ ံၣ်ကီခဲဝဲ,အ

ဃ န   ံၣ် နဆဲိးက  ိးဆူ တ ံၣ်ဆဲိးတ ံၣ်လှၤအါမ ှၤအါကလု ံၣ်တ ံၣ်ဆဲိး က  ဆဲိးက  ိးဖဲ 

1300 079 020 ဒိီး 

ကတ ှၤသက ိးတ ံၣ်ဒိီးပ ှၤတဂှၤဂှၤလ တ ံၣ်ကတ ှၤက   ံၣ်က  ံၣ်ဒံၣ်သ ိးသ ိးဒိီးနှၤသ ဝဲ

လီှၤ. 

လ ဂ  ံၣ်ဂီ ံၣ်အအူကတီ ံၣ်အပူှၤန   ံၣ်, 

ထဘီ က ိးသ လ  ံၣ်တီပ ှၤဆါ ဖဲ 000. 

 
တ ံၣ်အ ှၤကလီလ နကဃ ထီ ံၣ်ပ ှၤတဲက  ိး

ထ တ ံၣ်ဖဲတ ံၣ်က ိးတ ံၣ်မှၤစ ှၤတဖ ံၣ်အ ှၤအ

ခါန   ံၣ်လီှၤ.
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   Stay informed at www.health.qld.gov.au 

SC
2

2
0

0
0

8
1 

O
ct

 2
02

2 
  

https://bsphn.org.au/support/in-our-communities/multicultural-communities/#use-of-an-ambulance
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/exposed-to-covid/covid-testing-in-queensland
https://www.findapharmacy.com.au/home/oral-treatments
http://www.health.qld.gov.au/

