
 

 Burmese (မြနြ်ာ) - Coronavirus (COVID-19): Hotlines for available support – Information for Queenslanders  

Burmese (မြနြ်ာ) 

ရန ိုငသ် ော သ ောက်ပ ံ့မှု  

ရန ိုငသ် ော သ ောက်ပ ံ့မှု - 

က ိုဗစ်-19 မြည်သ ူ့ကျန််းြာရ ်းနငှ်ူ့ြတ်သက်၍ ရြ်းမြန််းစ ာြျာ်းရှ ြါက ကငွ််းစလန််း ကျန််းြာရ ်းဌာနသ ို ူ့ 134 က ိုဗစ် (13 

42 68) မြင်ူ့ ြိုန််းရ ေါ်ဆ ိုန ိုငြ်ါသည်။ သ တ ို ူ့က သငဘ်ာလိုြ် ြလဲ ရမြာမြြါလ ြူ့်ြည်။ စကာ်းမြနတ်စ်ရ ာကလ် ိုအြ်လျှင ်

သငြ်ိုန််းဆက် ျ နတ်ွင ်စကာ်းမြနတ်စ်ရ ာက်လ ိုရ ကာင််း ရတာင််းဆ ိုြါ။ ဒါဟာအ ြဲူ့ မြစ်ြါတ ။်  

စ တပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ော ကျန််းမောသရ်းနငှ်ံ့ က ိုယ်ပ ိုင််းဆ ိုငရ်ော ချမ််း ောသရ်းအတက်ွ အသ ောက်အပ ံ့လ ိုင််း 

က ိုဗစ်-19 အရမ အရန နငှူ့ ် ငဆ် ိုင ်န ်အ က်အ ဲြျာ်းရှ ရနလျှင ် ဉ်ရကျ်းြှုရြါင််းစ ို  ျ တ်ဆကြ်ှု ထ  1300-079-020 သ ို ူ့ 

ြိုန််းဆက်ြါ။ သငဘ်ာသာစကာ်းြ ူ့ြ ို်းြှုလ ိုအြ်လျှငစ်ကာ်းမြနက် ိုရတာင််းြါ။ 

ဖိုန််းန ပါတ ် ဖိုန််းသခေါ်ရ ည်ံ့ အသ ကောင််းအရင််း 

 

ဝန်သဆောငမ်ှု 

ရန ိုင ်ည်ံ့အချ န် 

 ငဘ်ော ောစကော်းပ ံ့ပ ို်းမှုလ ိုအပ်လျှငစ်ကော်းပပနက် ိုသတောင််းပါ။ ဒါဟောအခမ ံ့ ပဖစ်ပါတယ်။   

000 အရ ်းရြေါ်အက အညအီတကွ်  ရန ူ့တ ိုင််း အ ျ နတ် ိုင််း 

(တစ် က်လျှင ်24 နာ ီ၊ 

တစ်ြတလ်ျှင ်7  က်) 

 (1300 64 22 55) 

1300 MH CALL 

လ ထိုစ တက်ျန််းြာရ ်း ဝနရ်ဆာငြ်ှုက ို     န ် ရန ူ့တ ိုင််း အ ျ နတ် ိုင််း 

(တစ် က်လျှင ်24 နာ ီ၊ 

တစ်ြတလ်ျှင ်7  က်) 

1800 188 189 

(ကွင််းစလန််း လူမျ  ်းသပါင််းစ ို 

စ တက်ျန််းမောသရ်း စငတ်ော) 

ရ ာဂါသတ်ြှတ် ျကန်ငှ်ူ့ ကိုသ န ်လ ိုအြ် ျက်ြျာ်းက ို 

သတ်ြှတ် နအ်တကွ ် ဉ်ရကျ်းြှုနငှ်ူ့ က ိုက်ညသီည်ူ့ 

စ တက်ျန််းြာရ ်း စ စစ် ျကက် ို    လ ိုလျှငမ်ြစ်ရစ၊ အြျာ်းသ ို်း 

စ တက်ျန််းြာရ ်း ရစာင်ူ့ရရှာက်ြှုက ို အသ ို်းမြြုလ ိုလျှငမ်ြစ်ရစ။  

 

  တနလလာရန ူ့ြှ 

ရသာ ကာရန ူ့အထ ၊ န နက ်

8:30 ြှ ညရန 4:30 အထ  

ြွင်ူ့သည်   

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််း ြ်စ် (က ိုဗစ်-19): အက အညီ န ိုငသ်ည်ူ့ အရ ်းရြေါ်ြိုန််းလ ိုင််း 

ကွင််းစလန််းတွင ်ရနထ ိုငရ်သာ မြည်သ ြျာ်းအတွက် သတင််းအ ျက်အလက်ြျာ်း 
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1300 079 020 

(ဘော ောစကော်းမျ  ်းစ ိုပဖင်ံ့ 

ဆက ်ယွရ်န်ဖိုန််း) 

 

သငသ်ည ်က ိုဗစ်-19 အရမ အရနက ို  ငဆ် ိုင ်န ် က် ရဲနြါက  

 

ရ ို်းြငွ်ူ့ က်ြျာ်းသာ 

(တနလလာရန ူ့ - 

ရသာ ကာရန ူ့)  

134 COVID (13 42 68) 

(ကွင််းစလန််း 

ကျန််းမောသရ်းဌောန) 

က ိုဗစ်-19 မြည်ူ့သ ကျန််းြာရ ်း 

ညွှန ်ကာ်း ျက်ြျာ်းနငှ်ူ့ြတသ်က်၍ ရြ်းမြန််းစ ာြျာ်းအတကွ်  

ရန ူ့တ ိုင််း အ ျ နတ် ိုင််း 

(တစ် က်လျှင ်24 နာ ီ၊ 

တစ်ြတလ်ျှင ်7  က်) 

1800173349 

(ရပ်ရွောနောလန် သူရ်း 

အသရ်းသပေါ်ဖိုန််းလ ိုင််း) 

အက ်၍ သငသ်ည် 

အသာွ်းအလာကန် ူ့သတရ်နထ ိုငသ် မြစ်ြါက အစာ်းအရသာက်၊ 

ရဆ်းဝါ်း သ ို ူ့ြဟိုတ ်အမ ာ်း ြရှ ြမြစ်လ ိုအြ်သည်ြျာ်းအတကွ ်

အက အညီ   ြါ။  

ရန ူ့တ ိုင််း အ ျ နတ် ိုင််း 

(တစ် က်လျှင ်24 နာ ီ၊ 

တစ်ြတလ်ျှင ်7  က်) 

 

သငျသညျ ဘာသာြွနျထာ်းရသာ က ိုဗဈ-၁၉ အ ကကျအလကျမြာ်းက ို www.qld.gov.au/health/conditions/health-

alerts/coronavirus-covid-19/support-and-resources/translated-resources.  အရသ်းစ တကက ြု 

www.health.qld.gov.au တှင လညည်းသငရရှာန ိုင သညည။ 
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