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သင်၏လူမ ျိုးစု အဖွွဲ့ အစည်ျိုးအတွငျိုး် သု ပြန်
ို့ လည်၀င်ရ ောက်ပြင်ျိုး
၁၄ က် ကကော သျိုး ပြောျိုး ထောျိုးရ ပြျိုး သမဟု
ု ို့ တ် ရ ောဂါ ရပြြ ြ် ြံ ထောျိုး ပြျိုး ရနမရကောင်ျိုး သည်ို့ ရ ော ဂါ လကခဏော
မ ောျိုး မ ပြ ရတောို့ သည်ို့ သူ မ ောျိုး ကု အလုြ် ြွင။် ရက ောင်ျိုး။ တကကသလ
ု ။် အမ ောျိုးပြည် သူ ဆင
ု ် ောရန ောမ ောျိုး ကု
သွောျိုး ရ ောက် ပြင်ျိုး နင်ို့ အမ ောျိုးပြည် သူ ြု ို့ ရဆောင်ရ ျိုး မ ောျိုးကု အသံျိုးု ပြ ပြင်ျိုး စသည်ို့ ၄င်ျိုး တ၏
ု ို့ ြံမ
ု န် ရနစဥ်
ို့
ရဆောင် ွ က် ြ က် မ ောျိုး ပြန် လည် လုြ်ရဆောင် န် ြွင ်ို့ ပြ သည်။
ရ ောဂါ မ ကင်ျိုး ရ၀ျိုး န် သန်စင်
ို့ ရ ျိုး အရလို့ အက င်ို့ ရကောင်ျိုး မ ောျိုး ဆက်လက် လုြ် ရဆောင် မည်။ ရအောက် ြါ
အကကံဥောဏ် မ ောျိုးကု ရက ျိုးဇူျိုး ပြ ၍ လက
ု ် နောြါ။
ကသစ ရကတျိုးလ အစုျိုး က ကရ
ု ု နော ဗုငျိုး် ြ် ပဖစ် ြွောျိုး ရနစဥ် အမ ောျိုးပြည် သူ ရ

ျိုးအနတ ောယ် ကင်ျိုး ရ ျိုး အတွက်

ဆက်လက် ပြျိုး သတ ထောျိုး ရဆောင် ွ က် ရနမည် ပဖစ် ြါသည်။ အဆြ
ု ါ ရဆောင် ွ က် မှု မ ောျိုးကု
www.health.gov.au တွင ် ကကည်ြ
ို့ ါ။

သျိုးပြောျိုးထောျိုးရပြျိုး သမဟု
ု ို့ တ်ရ ောဂါရပြြ ြ်ြံထောျိုး ပြျိုး ရနောက်ရနမရကောင်ျိုး
ပဖစ်သည်အ
ို့ ြါ

ောလုြ်သင်ြ
ို့ ါသလ။

ကရ
ု ု နော ဗုငျိုး် ြ် က စုျိုး မ် စ ောပဖစ်ရသော် လည်ျိုး ဖ ောျိုးပြင်ျိုး. ရြ ောင်ျိုးဆျိုးု ပြင်ျိုး ။ လည် ရြ ောင်ျိုး နော ပြင်ျိုး သမဟု
ု ို့ တ်
ရမောြန်ျိုးပြင်ျိုး ရ ောဂါ လကခဏော ကု ပြသ ရန သူ အမ ောျိုး စု မော ကု ရု နော ဗုငျိုး် ြ် မဟုတ် ြ အ ရအျိုးမ ပြင်ျိုး
သမဟု
ု ို့ တ် အပြောျိုး အသက် ရှု လမ်ျိုး ရကကောင်ျိုး ဆင
ု ် ော ရ ောဂါ တြုြု ကု ြံစောျိုးရန သူ ပဖစ် နင
ု ် ရကကောင်ျိုး သတပြ န်
အရ ျိုးကကျိုးြါသည်။
သရသော်
ု ို့
အကယ် ၍ သင်က သျိုးပြောျိုး ထောျိုးရ မှု ပြျိုး ဆံျိုးု ပြျိုး မကကောြင် ရ ောဂါ လကခ ဏော မ ောျိုး ပြသလောြါက သင်၏
မသောျိုးစုဆ ော၀န် နင်ို့ ရတွြ
ွဲ့ ါ။ ဆ ော၀န် က သင်ရနရကောင်ျိုး န်

ောဆက် လုြ် မည် နင်ို့ ရဆျိုး

က် ဆင
ု ် ော အ

လအ
ု ြ် ြါက ကရ
ု ု နောဗုငျိုး် ြ် အြါအ၀င် အသက် ရှု လမ်ျိုးရကကောင်ျိုး ဆင
ု ် ော ရ ောဂါ မ ောျိုး အတွက် စစ် ရဆျိုးမှု မ ောျိုး
ပြ လုြ် န် အကကံပြ နင
ု ် သည်။

COVID-19 ပြန်ြွို့ ောျိုး မှု မကောကွယ် န်

ယ် လက
ု ည
ူ
မည်နည်ျိုး။

ဗုငျိုး် ြ် အမ ောျိုးစု အတွက် အ ရကောင်ျိုး ဆံျိုးု အကောအကွယ် မော နောရြ ပြင်ျိုး/ရြ ောင်ျိုးဆျိုးု ပြင်ျိုး တွင ် သန်ရို့ င်ျိုး မူကု
ရကောင်ျိုးမန
ွ ရ
် အောင်ရလို့က င်ြ
ို့ ါ။ သင်ို့ အ ရန ပဖင်ို့


ဆြ်ပြော နင်ို့ ရ ပဖင်ို့ လက် ကု မကကော ြဏ ရဆျိုးြါ။ အစောမစောျိုးြင် ။ အစော စောျိုးပြျိုး နင်ို့ အမ်သော သွောျိုး ပြျိုး
ရနောက်
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ရြ ောင်ျိုး ဆျိုးု ပြင်ျိုး နင်ို့ နော ရြ ပြင်ျိုး အတွက် ကော ထောျိုးြါ။ တစ်ရှု ျိုး ကု ရသြ ော စွနြစ်
် ို့ ြါ။ အ က် ြါ ရသော
လက် ရဆျိုး ည် ကု သံျိုးု ြါ။



ရနရမကောင်ျိုးပဖစ်ရနြါက အပြောျိုး သူမ ောျိုး နင်ို့ အထအ ရတွွဲ့ မလုြ် ( လူမ ောျိုးနင်ို့ ၁.၅ မတော ပြောျိုး ပြျိုး ရနြါ)

အရထောက်အကူရြျိုးရ ျိုး၀န်ရဆောင်မမ
ှု ောျိုး
အမ် တွငျိုး် သျိုး ပြောျိုး ထောျိုးရ မှု သမဟု
ု ို့ တ် ရ ောဂါ ရပြြ ြ် ြံ အြ န် ကောလမ ောျိုး သည် စတ်ဖစျိုး မှုမ ောျိုး ပဖစ် နင
ု ် ပြျိုး
သင်ို့ အတွက် စုျိုး မ် မှု မ ောျိုး ပဖစ် ရစ နင
ု ် သည်။ ရကောင်ဆယ်လော သမဟု
ု ို့ တ် အ ပြောျိုး စတ် က န်ျိုးမောရ ျိုး ြညောရင်
မ ောျိုး အြါအ၀င် အထ

ောက်အကူထ ေးထ ေး၀န်ထ

ောင်မှု မ ောျိုး ရ နင
ု ် သည်။

Head to Health – www.headtohealth.gov.au
Head to Health က စတ်ြ ရသော ကသစရကတျိုးလ စတ်က န်ျိုးမောရ ျိုး အွန ် လင
ု ျိုး် နင်ို့ ဖုနျိုး် အ ရထောက်အကူပြ ။
အ င်ျိုးအပမစ်မ ောျိုး။ ကုသမှု နည်ျိုးလမ်ျိုးမ ောျိုး ကု ဆက် သွယ် ရြျိုး သည်။ ဤ အသံျိုးု ၀င် ရသော ၀က်ဆဒ
ု ် တွင ်
အွနလ
် င
ု ျိုး် ြရု ဂ မ် မ ောျိုး နင်ို့ ရဆွျိုးရနွျိုး ြွ မ ောျိုး သောမက ဒစ်ဂ စ်တယ် အြ က်အလက် အ င်ျိုးအပမစ် မ ောျိုး
လည်ျိုးရသည်။
(Search Resources) အ င်ျိုးအပမစ် မ ောျိုး ရော ရဖွ ပြင်ျိုး စောမ က်နော ကသ
ု ျိုးံု ပြျိုး သင်အ
ု ို့ တ် အပြောျိုး
ို့ တွက် သမဟု
သူတဥျိုး အတွက် ပဖစ်ရစ စတ်က န်ျိုးမောရ ျိုး ဆင
ု ် ောအမ ျိုးမ ျိုး ရသော အ င်ျိုးအပမစ် မ ောျိုး နင်ို့ ၀န်ရဆောင် မှု မ ောျိုးကု
အကူအည ရတောင်ျိုး နင
ု သ
် ည်။ မည်သည်ို့ ရန ော က စတင် မည် ကု သင်မသြါက “Sam the Chatbot” မ စနင
ု ်
သည်။ Sam က သင် ၏ လအ
ု ြ် ြ က် နင်ို့ အရကောင်ျိုး ဆံျိုးု ကက
ု ် ည သည်ို့ အြ က် အလက် နင်ို့ ၀န်ရဆောင်မှုမ ောျိုးကု
ရထောက် ြံ ြံို့ြုျိုး ရြျိုးသောွ ျိုး မည်။
အထ
အထ

ောက်အကူထ ေးထ ေး၀န်ထ

ောင်မှု အြ ွဲ့ ကု ရအောက်တင
ွ ် ကကည်ြ
ို့ ါ။

ောက်အကူထ ေးထ ေး၀န်ထ ောင်မှုမ ောေး

Lifeline

13 11 14

lifeline.org.au

Beyond Blue

1300 224 636

beyondblue.org.au/forums

MensLine Australia

1300 789 978

mensline.org.au

Kids Helpline

1800 551 800

kidshelpline.com.au

headspace

1800 650 890

headspace.org.au

ReachOut

au.reachout.com

Life in Mind

lifeinmindaustralia.com.au

SANE forums

saneforums.org

ိိုမိိုသရ
ိ ိလိို ါက။
ရနောက်ဆျိုးံု အကကံဥောဏ် အြ က်အလက် မ ောျိုး နင်ို့ အ င်ျိုးအပမစ် မ ောျိုး အတွက် www.health.gov.au ကု သွောျိုးြါ။
(National Coronavirus Health Information Line) အမ ျိုးသောျိုး ကရ
ု ု နော ဗုငျိုး် ြ် က န်ျိုးမောရ ျိုး အြ က်အလက်
မ ောျိုး ဖုနျိုး် လင
ု ျိုး် ကု 1800 020 080 တွင ် ရြေါ်ြါ။ ၄င်ျိုးက တရန ၂၄
ု ်ြါသည်။
ို့ နော တြတ် ၇ က် အလုြ်လြ
ောသောပြန် သမဟု
ု ို့ တ် စကောျိုးပြန် ၀န် ရဆောင်မှု အတွက် လအ
ု ြ်ြါက 131 450 ကု ရြေါ်ြါ။
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သင်၏ ပြည် နယ် သမ
ု ဟုတ် ရဒသ ဆင
ု ် ော အမ ောျိုးပြည်သူ က န်ျိုးမော ရ ျိုး ရအ ဂ င်စ ဖုနျိုး် နံြါတ် မ ောျိုး ကု
www.health.gov.au/state-territory-contacts တွင ် ရနင
ု သ
် ည်။
သင်၏က န်ျိုးမောရ ျိုးအတွက် စုျိုး မ်မူ ရြါက ဆ ော၀န် နင်ို့ ရပြော ဆြ
ု ါ။
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