
BURMESE                                   ဒုကၡသည္ ္မ်ားအတြက ္က္န္်ား မာေရ်ားရးုိ္ုရမ လူ ႈာေရ်ားလုု္သမ်ား LGH  ွ Susan Neighbour (စူရန္ ာေနနဘမ) က ျု စုသည္္။  တ္လ ၁၈ ရက္ာေနန႔ ၂၀၂၀ ခုုွႏစ္ 

Burmese ျ န္ မ 

 
   COVID-19 Corona Virus (ကး႐ုးုနမ ဗးိုု်္ားရုစ္ ္ာေရမရာုး်ုား) 

ဤဗးုို္်ားရုစ္္ုးု်ားသည္ က ႓ာေတပ႐႐ိုွ ႏိ႐မးစးငုင္ာံအမ်ားစုတ င္္ွ ႏိိင ေံ႕တွံ အစ႕တွံုဖ႐မးစံ တစအစတ႐မံု႐႐ိ႕တွံုး ာံုိွင္ာံငိ 
ကွံအကစ ံခးစံံ အစုး စ္ညု။႐မ ေ႔ကားစငုက ာ့ံစင်႐မ ုး ္စုုိာံစုး ႐်။ာံ င္စံ အစျုက ာ့ံစင်႐မ က႐မ႔စ်႐မးစွ ႏိိးစငုက ာ့ံစင်႐မ န္မတို႔၏ 
င႐ုး ာံအမင္ာံုာံုကာကာ႔စ ံစုလးုန႔ိုွမုဖ႐မးစံ တစအစတ႐မံတ င္္ွိ ႏိင ငံက႐မု ်ာံတွံ ံစု် စ်ွ ႏိ႐မးစုး ငိ္ုာံ ငိမံုိမတစက႐မးစေတားစ႐ာကစ င္စည 
သို ္

•  ၾကမာေသ်ား မက ုႏးုို္ို ရု္ျခမ်ား ွ ၾသစာေၾတ်ားလ္မ်ားသးုန႔ ရးုက္ာေရမက္လမသလမ်ား္။ 
• ဗးုို္်ားရု္စ္ု းု်ား႐းွသည္ဟ ုအာေျုမခ ရသူတစ္္မ်ား္မ်ားုွႏို္င့္ နမ်ားနမ်ားကု္ကု္ ာေနခခင့္သလမ်ား္။ 

ထးုန႔အျုို ္
သို ္

• ဖ္မ်ားာေနသလမ်ားး ာေခ္မို္်ားရးု်ားး လည္ုို္်ားနမး ကးုယ္လက္ကးုက္ခခး အသက္႐ ႈရ ခက္ခခာေနနုမ်ား အလြန္ုို္ုန္်ားုႏြ ္်ားနယ္ာေနသလမ်ား္။  

အကယ၍္ အထက္ု ာာေ ်ားခြန်္ား ္မ်ားကးု ဟတု္ု ာသညဟ္ ုာေျဖရးခုခင့္လွ္ိုး္ 

တယ္လမဖုန္်ားျဖို္င့္ စကမ်ားျုန္လုု္ာေု်ားသည္င့္ အဖခြ အစည္်ား (TIS)ကး ု131 450 ၌ ဖုန္်ားရက္၍ သို္ာေျုမရးုသည္င့္ နဘမသမစကမ်ား ွမ Burmese 
(နဘမ်ား မ်ားစ္) ဟု ာေျုမုာ္။ ဖုန္်ားကး ုရက္လက္ကးုို္ထမ်ားနုမ်ား စကမ်ားျုန္ကးု ရသည္င့္အခာတြို္ Public Health Line (ျုည္သူန႔ က္န္်ား မာေရ်ား ဖုန္်ားလးုို္်ား) 
1800 671 738 ကး ုဖုန္်ားရက္ရန္ လးုအု္သည္ဟုာေျုမုာ္။ ထးုအခာ၌ ယို္်ားဌမန ွုရုၢး လ္က သို္ာေ႐ ွ ရက္နဘမလုု္ရ ည္ကးု 
ညႊန္ၾကမ်ားုာလး ္င့္ ည္္။ သို္င့္ထ ၌ ဗးုို္်ားရု္စ္ုးု်ား႐းွး  ႐ းွ အထူ်ားစစ္ာေရ်ား ႈတစ္ခုကးု ျု လုု္ရန္ လးုာေကမို္်ားလးုလး ္င့္ ည္ သးုန႔ ဟုတ္ သို္င့္အး ္အတြို္်ား၌    
၂ ုတ္ၾကမ ာေအမို္်ားာေနရန ္လးုအုသ္ည္ဟု သို္င့္အမ်ား ာေျုမာေကမို္်ားာေျုမလး ္င့္ ည္္။   

အကယ္၍သို္င့္အမ်ား  း းကးုယ ္း း သမ်ားသန္န႔ခခြာေနရန္ ာေျုမခ ရုာက ၎ ွမ သို္သည ္သို္င့္အး ္အတြို္်ား၌ာေန၍ 
အျခမ်ားသူ ္မ်ားထ  ွ ာေဝ်ားာေဝ်ားာေနရ ညက္းု ရးုလးုျခို္်ားျဖစ္သည္္။ 

• သို္ အလုု္ကး ု သြမ်ားုႏးုို္ုား ာေက္မို္်ား တက္ုႏးုို္ုား အစမ်ားအစမဝယ္ရန ္ရုးို္ကး ု သြမ်ားုႏးုို္ုား သို္င့္အသးတစ္္မ်ား္မ်ားအမ်ား သို္လးုအု္သည္င့္ 
အစမ်ားအစမုႏွို္င့္ ာေရ်ားဝာ်ား ္မ်ားကးု ဝယ္ျခ ္်ားခးိုု္်ားနုမ်ား သို္င့္တ ခာ်ားာေုာက္၌ ထမ်ားခခင့္ရန္ ာေတမို္်ားခ ု ာ္။ 

• သို္င့္အး ္ထခသးုန႔ ဧည္င့္သည္ ္မ်ားကးု ထးု ၂ ုတ္အတြက္ လမခြို္င့္ ာေု်ားုာုွႏို္င့္္။ 
• ဤအခ း္န္အာေတမအတြို္်ား၌ အျခမ်ား းသမ်ားစုဝို္ ္မ်ားကးု  ခ္က္ျု တ္ာေု်ားုာုႏွို္င့္း ၾကည္င့္႐ ႈာေစမို္င့္ာေ႐ွမက္ျခို္်ား  ျု ုာုႏွို္င့္္။ 
• ယခုအခာ၌ သို္င့္  းတ္ာေရြ ္မ်ား သးုန႔ ဟုတ္  းသမ်ားစုဝို္ ္မ်ား ၾသစာေၾတ်ားလ္မ်ားသးုန႔ ာေရမက္လမခခင့္ုာက ၎တးုန႔သည္ ၎တးုန႔၏ အး ္အတြို္်ား၌  

၂ ုတ္ၾကမာေနရန္ လးုအု္လး ္င့္ ည္္။ ၎တးုန႔၏အး ္ထခသးုန႔  ဝို္ု ာုွႏို္င့္း သးုန႔ာေသမ္ ထုး ၂ ုတ္အခ း္န္ကမလ ကုန္ရ ု်ားသည္အထး ၎တးုန႔အမ်ား 
၎တးုန႔၏ တ ခာ်ားာေုာက္အာေရမက္ အစမ်ားအစမ ုးုန႔ာေု်ားုႏးုို္နုမ်ား ၎တးုန႔ုႏွို္င့္ ဖုန္်ားျဖို္င့္ စကမ်ားာေျုမုႏးုို္ုာသည္္။   

သို္င့္ထ ၌ ဗးုို္်ားရု္စ္ု းု်ား ႐ ွးသည္ျဖစ္ာေစး  ႐ းွသည္ျဖစ္ာေစး ာေအမက္ုာတးုန႔ကးု လုု္ာေရမို္ရန္ အလြန္ုိုအ္ာေရ်ားႀကမ်ားုာသည္္။ 

• သို္၏လက္ကး ုရု္ျုမုႏွို္င့္ ာေရျဖို္င့္ အဖန္ဖန္ာေရ်ားာေၾကမုား အထူ်ားသျဖို္င့္ အစမ်ားအစမကးု  ထးကးုို္ မုႏွို္င့္ အး ္သမ တက္ မုွႏို္င့္ 
တက္နုမ်ားာေနမက္အခ း္န္ျဖစ္သည္္။ အျခမ်ား းသမ်ားစုဝို္ ္မ်ားျဖို္င့္ ုန္်ားကန္ခြက္ာေယမက္ ္မ်ားကးု အတူတကြ  သ ု်ားုာုွႏို္င့္္။ 

• ာေခ္မို္်ားရးု်ားး ုႏွမာေခ္ရမတြို္ သို္င့္တ ာေတမို္ရစ္ အတြို္်ားုးုို္်ား သးုန႔ ဟုတ္ စက ၠဴုုဝာထခသးုန႔ ာေခ္မို္်ားရးု်ားး ုႏွမာေခ္ုာ္။ အကယ္၍ စက ၠဴုုဝာကးု 
သ ု်ားခခင့္လွ္ို္ စက ၠဴုုဝာကး ုအ းႈက္ု ု်ားထခသးုန႔ စြန္န႔ုစ္နုမ်ားာေနမက္ သို္င့္လက္ ္မ်ားကးု ာေရ်ားာေၾကမုာ္။ 

• သို္င့္  မ်ားဖးုခန္်ား ခ ု ္မ်ားုွႏို္င့္ အး ္သမာေရခ း္ ်ားခန္်ားကးု  ၾကမခဏ ရု္ျုမရည္ု ူုူျဖို္င့္ သန္န႔႐ ွို္်ားာေု်ားုာ္။  
• အကယ္၍ သို္င့္ရရမဝန္က သို္င့္အမ်ား  ္က္ုႏွမဖ ု်ား ာေု်ားခခင့္လွ္ို္ ၎ကးု စြု္ရန္ ာေသခ္မုာာေစ္။ 

သို္ တစ္ာေယမက္တည္်ား  ျဖစ္ာေနုား ကၽြန္ တးုန႔ သို္င့္အမ်ား ကူညမလးုုာသည္္။ အကယ္၍ သို္တစ္စ ုတစ္ရမကးု စးု်ားရး ္ုူုန္ာေနလွ္ို္ သးုန႔ ဟုတ္ 
ာေၾကမက္႐ြ  ာေနလွ္ို္ ာေက္်ားကူ်ားျု ၍ ကၽြန္ တးုန႔အမ်ား ဖုန္်ားရက္ုား ကၽြန္ တးုန႔ သို္င့္ဖုန္်ားန ုာတ္ကးု ာေတြ လး ္င့္ ည္ျဖစ္နုမ်ား သို္င့္အမ်ား 
စကမ်ားျုန္ုႏိွု္င့္အတူ ျုန္ာေချုာ ည္္။ 

Launceston (ာေလမ္န္ ရက္စ္တန္) ာေရ်ား႐  ုႀကမ်ား အရက္အသြယ္း Susan (စူရန္) 0409 537 922 ုႏွို္င့္ Janelle (ရ္နယ္လ္) 0488 645 336 

Royal Hobart (႐ းြ ို္ရယ္ ဟးု်ားနဘတ္) ာေရ်ား႐  ုႀကမ်ား္။ Jenny (ရ္ယ္နမ) သးုန႔ ဟုတ္ Grace (ရာေရ်ားစ္) 0448 902 042 

Migrant Resource Centre (ာေ႐ႊ ာေျုမို္်ားာေနထးုို္သူ ္မ်ားရးုို္ရမ ရို္်ားျ စ္ဌမန)း က္န္်ား မာေရ်ားုွႏို္င့္  ုတ္သက္ာေသမ အာေထမက္အု င့္ 6221 0999 

 
ဒုကၡသည္ ္မ်ားအတြက ္က္န္်ား မာေရ်ားရးုိ္ုရမ လူ ႈာေရ်ားလုု္သမ်ား LGH  ွ Susan Neighbour (စူရန္ ာေနနဘမ) က ျု စုသည္္။  တ္လ ၁၈ ရက္ာေနန႔ ၂၀၂၀ ခုုွႏစ္ 

03.2020 

 


