ကလ
ဘယ်

ေးမ ေး၏ COVID-19 က ကွယလ
်
ရ ရမ

ေးထေးနခှံ ြင်ေး င်ရ အြ က်အ

က်မ ေးက

ဲ (၅ နစ်မ ၁၁ နစ်အထ)

➢ ဒါက ဘယ်သအတွ
က်
ူ့

ဲ

ဤအရင်းအမြစသည ရ ရ
ွှေ့ မ ြောင်းရေထင
ို သူြ ြော်းနှင ဒိုက္ခသည ရေြောက္ခံြ ြော်းြှလြောပ ်း
အသက္ 5 နှစ နှင 11 နှစကက္ြော်း က္ရလ်းြ ြော်းရှသည ြဘြ ြော်းအတွက္ အဓက္
ဖေတ်းရ ်းထြော်း ါသည။ အလို သြြော်းြ ြော်းနှင ရ ရွ ြောတွင်း ညြောရ ်းဆရြောြ ြော်းက္သို
သက္ဆိုငသူြ ြော်းသညလည်း ဤအရင်းအမြစြှ အက္ ်းရက္ ်းဇူ်းြ ြော်း
ရရှနင
ို ြညမဖစ ါသည။
➢ ရည်ရွယ်ြ က်မ ေး
ဤအခ က္အလက္စြောရွ က္သည က္ရလ်းြ ြော်း၏ COVID-19
က္ြောက္ွယရဆ်းထ်းို နှမံ ခင်းအရကက္ြောင်း ိုြိုသရှလိုရသြော
ရ ွှေ့ရမ ြောင်းရေထင
ို သူြဘြ ြော်းအတွက္ ရအြောက္ ါအခ က္ြ ြော်းမဖင
သတင်းအခ က္အလက္ရှြောရဖွြှုလို ငေ်းစဉ်က္ို ရခ ြောရြွွှေ့ရစရေ ရညရွ ယသည
- အစို်းရဝဘဆိုက္၊ ငြြဒယြောနှင CENTRELINK ဝဘဆိုက္စသညက္သရသြော
ို
ယံိုကက္ညစတခ ရသည ြဒယြော လက္ရဖြောင်းြ ြော်းနှင အရင်းအမြစြ ြော်းြှ
အခ က္အလက္ြ ြော်းက္ို စိုစည်းမခင်း၊
- သတင်းအခ က္အလက္ြ ြော်း လက္လှြ်းြရရှရစရေ လငခြ ြော်းနှင ေည်းလြ်းြ ြော်း
ံ ို်းရ ်းမခင်း၊
- ရ ရွ ြောအသင
ို ်းအဝိုင်းအဖွဝ
ွှေ့ ငြ ြော်း၏ လိုအ ရသြော အခ က္အလက္အြ ်းြ ်းက္ို
အရမခခံ၍ က္ဏ္ဍြ ြော်းစွြောတွင အခ က္အလက္ြ ြော်းက္ို ခွရဝရ ်းမခင်း။
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➢ အသှံေးခ ြုနည်ေး
ရ ွှေ့ရမ ြောင်းရေထင
ို သူြဘြ ြော်းသည က္ရလ်းြ ြော်း၏ COVID-19
က္ြောက္ွယရဆ်းြ ြော်းနှင တသက္သည အခ က္အလက္အြော်းလံို်းက္ို
ရင်းနှ်းေြော်းလညရေ သတင်းအခ က္အလက္ဖိုငက္ို အသံ်းို မ နင
ို ါသည သြဟို
ို
တ
သငက္ သ်းသေ အရကက္ြောင်းအရြော1တစခိုနင
ှ ဆက္စ ရသြော အခ က္အလက္ြ ြော်းက္ို
ရှြောရဖွရေ ါက္ သတင်းအခ က္အလက္ဖိုင၏ သက္ဆိုငရြောက္ဏ္ဍသသွ
ို ြော်း၍
ရှြောရဖွနင
ို ါသည။.

➢ ရရနင်လသ က ကွယလ
်
ေးအမ ြုေးအစ ေးမ ေးနင်ူ့ င်သညူ့ ် အြ က်အ
•

က်မ ေး

အသက္ 5 နှစြှ 11 နှစကက္ြော်း က္ရလ်းြ ြော်းသည COVID-19
က္ြောက္ွယရဆ်းြ ြော်း အဘယရကက္ြောင ထ်းို နှသ
ံ င ါသလ (ဘြောသြောစက္ြော်း 70
ရက္ ြောမဖင )
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-covid-19-vaccines-for-children-and-teenagersinformation-for-parents-and-guardians-other-languages

•

က္ရလ်းြ ြော်း၏ COVID-19 က္ြောက္ွယရဆ်းအတွက္ ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို
အခ က္အလက္စြောရွ က္ြ ြော်းနှင အရြ်းအရမဖြ ြော်း (ရ ရွ ြောသံ်းို ဘြောသြောစက္ြော်း
57 ြ ်းမဖင ရနင
ို သည)https://www.nsw.gov.au/covid-19/vaccination/getvaccinated/vaccination-for-5-11-years-old

1

လ ငမြေစွြောရမ ြောင်းလရေရသြော COVID-19 ြူဝါဒြ ြော်းနှင အခ က္အလက္ြ ြော်းရကက္ြောင

အရင်းအမြစက္ို အပ ်းသတပ ်းသညနှင ဝဘစြောြ က္နှြောြ ြော်းသည
တရြော်းဝငရတြောြညြဟိုတ ါ။ ရက္ ်းဇူ်းမ ၍ အသံ်းို ြမ ြ စစကက္ည ါ။
2

•

ဗစတို်းရ်းယြော်းက္ ေ်းြြောရရ်းဌြောေြှ ံ ို်းရ ်းသည အသက္ 5 နှစြှ 11
နှစကက္ြော်း က္ရလ်းြ ြော်းအတွက္ COVID-19 က္ြောက္ွယရဆ်းအရကက္ြောင်း
ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို အခ က္အလက္ြ ြော်းhttps://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-informationchildren-and-teenagers
ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို ဝဘစြောြ က္နှြော ၁၅ ခိုရှပ ်း သငနှစသက္ရြော
ဘြောသြောစက္ြော်းအြညက္ို နှ မခင်းမဖင ၎င်းတိုက္ို
ဝငရရြောက္ကက္ည ှု နင
ို ါသည။

•

က္ရလ်းြ ြော်း၏ က္ြောက္ွယရဆ်းထ်းို နှမံ ခင်းအ ါအဝင COVID-19
က္ြောက္ွယရဆ်းြ ြော်းအရကက္ြောင်း ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို အခ က္အလက္ြ ြော်းhttps://www.coronavirus.vic.gov.au/translated-informationabout-coronavirus-covid-19
(ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို အခ က္အလက္ြ ြော်း ရှြောရဖွရေအတွက္ ရက္ ်းဇူ်းမ ၍
သငနှစသက္ရြောဘြောသြောစက္ြော်းက္ို နှ ပ ်းရေြောက္
ရရှနင
ို ရသြောအခ က္အလက္အြော်းလံို်းက္ိုကက္ည ှု ရေ “COVID-19
က္ြောက္ွယရဆ်း”က္ို ရရွ ်းခ ယ ါ။)

•

ဩစရကတ်းလ က္ ေ်းြြောရရ်းဌြောေြှ ံ ို်းရ ်းထြော်းသည က္ြောက္ွယရဆ်းြ ြော်း၏
လို ရဆြောင ံို၊ ၎င်းတို၏ထရရြောက္ြှု၊ ရဘ်းထွက္ဆို်းက္ ်းြ ြော်းနှင
အသံ်းို မ နင
ို သူြ ြော်းအ ါအဝင က္ြောက္ွယရဆ်းအြ ်းအစြော်း
အြ ်းြ ်းအရကက္ြောင်း ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို အခ က္အလက္ြ ြော်းhttps://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19vaccines/translations
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သငအလိုရှရသြော ဘြောသြောစက္ြော်းအြညက္ို နှ မခင်းမဖင ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို
စြောြ က္နှြောသို ဝငရရြောက္ကက္ည ှု ါ။
အသက္ 5 နှစြှ 11 နှစကက္ြော်း က္ရလ်းြ ြော်းအတွက္ ရဆ်း ြြောဏ

•

(ဘြောသြောစက္ြော်း 70 ရက္ ြောမဖင)https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-social-dosage-for-children-aged-5-to-11-yearsother-languages

➢ သငက
်ူ့ လ
ရမ

ေးမ ေးအတွက် COVID-19 က ကွယလ
်
ေး ဘယ်

ကကြုတင်ရက်ြ န်ေးယ

ဲ
•

ြညသညရေရြောတွင ြညသကက္
ို တငစြောရင်းရ ်းရြလ (ဗစတို်းရ်းယြော်း
က္ ေ်းြြောရရ်းဌြောေြှ အင်္ဂလ ဘြောသြောမဖင ရဖြောမ ထြော်းရသြော
ရယဘိုယ အခ က္အလက္ြ ြော်း)https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-centres
အခ က္အလက္ြ ြော်းက္ို ရ ရွ ြောသံ်းို ဘြောသြောစက္ြော်း 15 ြ ်းမဖင ရရှနင
ို ပ ်း
ဤရေရြောတွင ဝငရရြောက္ကက္ည ှု နင
ို ါသည
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-informationchildren-and-teenagers

•

ြသေစွြ်းက္ရလ်းြ ြော်းနှင အထူ်းလိုအ ခ က္ရှသူ က္ရလ်းြ ြော်းအတွက္
(ဗစတို်းရ်းယြော်း က္ ေ်းြြောရရ်းဌြောေြှ အင်္ဂလ ဘြောသြောမဖင ရဖြောမ ထြော်းရသြော
ရယဘိုယ အခ က္အလက္ြ ြော်း-

https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-informationpeople-disability
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ြသေစွြ်း သြဟို
ို
တ ရရြောင်္ါအခံရှရသြော က္ရလ်းြ ြော်းသည "အြတွင
က္ြောက္ွယရဆ်းထ်းို မခင်း" က္ို ရယူနင
ို ါသည
(ရယဘိုယ အခ က္အလက္ြ ြော်းက္ို အင်္ဂလ ဘြောသြောမဖင ရဖြောမ ထြော်းသည) https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-home
သငက
်ူ့ လ

ေးအတွက် အမ်တင
ွ ် က ကွယလ
်

ေးထေးရက်ြ န်ေးက

ကကြုတင်စ ရင်ေးသွငေး် ရန် 1800 675 398 က ဖန်ေးလြေါ်
(အြမဲူ့စက ေးခ န်ဝန်လ

ါ

င်မှု ရယအတွက် သည (0) ကန ် ါ) သမဟ
ူ့ တ်

၎င်ေးတ၏အက
အညီက ရယရန် မသန်စွမ်ေးသမ ေး
ူ့

င်ရ

က်သယ
ွ လ
် ရေးအရ ရထှံ DLOcoordinator@dhhs.vic.gov.au ခဖင်ူ့
က်သယ
ွ ် ါ။
•

အသက္ 5 နှစြှ 11 နှစကက္ြော်း က္ရလ်းြ ြော်း၏ ြဘြ ြော်းနှင
အို ထေ်းသူြ ြော်းအတွက္ Pfizer က္ြောက္ွယရဆ်းဆိုငရြော ဘြောသြောစက္ြော်းသံ်းို
အခ က္အလက္နှင သရဘြောတူညခ က္ ံိုစံ (ဘြောသြောစက္ြော်း 70 ရက္ ြောမဖင ) https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-pfizer-information-and-consent-form-for-parentsand-guardians-of-children-aged-5-to-11-years-other-languages

•

အသက္ 6 နှစြှ 11 နှစကက္ြော်း က္ရလ်းြ ြော်း၏ ြဘြ ြော်းနှင
အို ထေ်းသူြ ြော်းအတွက္ Moderna က္ြောက္ွယရဆ်းဆိုငရြော
အခ က္အလက္နှင သရဘြောတူညခ က္ ံိုစံ (ဘြောသြောစက္ြော်း 70 ရက္ ြောမဖင) https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-moderna-information-and-consent-form-forparents-and-guardians-of-children-aged-6-to-11-years-otherlanguages
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➢ ကလ
•

ေးမ ေးအတွက် က ကွယလ
်

ေးထေးရန် ခ င် င်ခြင်ေး

COVID-19 က္ြောက္ွယရဆ်းြ ြော်းအရကက္ြောင်း က္ရလ်းြ ြော်းအြော်း ရမ ြောမ ေည်း
(ဘြောသြောစက္ြော်း 70 ရက္ ြောမဖင)
https://www.health.gov.au/resources/translated/covid-19vaccination-how-to-speak-to-kids-about-covid-19-vaccinesother-languages
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