
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ယံမှုတြ်ခငး်- COVID-19 စစ်ေဆးြခငး်အတကွ ်လမူ�ဖူလံေုရး�ငှ့ ်ေ���ေြပာငး်ေနထိငုမ်� အေြခအေနတို ့ 

လိအုပ်ပါသည။် 

ြဖစ်ရပ်မှန်- စစ်ေဆးမ�ခံယြူခငး်က ေ���ေြပာငး်ေနထိငုမ်��ငှ့ ်မသကဆ်ိငုပ်ါ၊ ၎ငး်တိုက့ ဤကဲသ့ို ့ 

ေမးခွန်းတစ်ခုမ� ေမးမည ်မဟတုပ်ါ။ စာရွကစ်ာတမ်းမ�ိှေသာ ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်မူျားသည ်

စစ်ေဆးမ�ခံယ�ူိငု�်ပီး ကျန်းမာေရး အရာ�ိှများက ၎ငး်တို၏့ ေ���ေြပာငး်ေနထိငုမ်� အေြခအေနကိ ု

ေမးြမန်းမည ်မဟတုပ်ါ။ 1
 

 
Denver (ဒန်ဗာ) အများြပည်သကူျန်းမာေရးသည ်Denver (ဒန်ဗာ) �ိှ တည်ေနရာအမျိုးမျိုးတငွ ်အခမ့ဲ 

COVID-19 စစ်ေဆးမ�ကိ ုစီစဉ်ေပးေနပါသည်။ အာမခံ�ငှ့ ်ေ���ေြပာငး်ေနထိငုမ်� အေြခအေန�ငှ့ ်

မသကဆ်ိငုဘ် ဲလတူိငုး်ကိ ုစစ်ေဆးေပးေနပါသည၊် ထိုအ့ြပင ်ရကခ်ျိန်း သိုမ့ဟတု ်

�ကို တငစ်ာရငး်ေပးြခငး် မလိုအပ်ပါ။ 

 
ယံမှုတြ်ခငး်- ေဆး�ုံ သိုမ့ဟတု ်ေဆးခန်းတငွ ်စစ်ေဆးမ� ခံယပူါက၊ အဒဲကီေန COVID-19 ကးူစက�်ိငုပ်ါသလား။ 

ြဖစ်ရပ်မှန်- ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ စတငခ်ျိန်တန်ုးက သင၏် ဆရာဝန်�ငှ့ ်သာွးေရာကြ်ပသလ�င ်ေရာဂါကးူစက�်ိငုေ်ြခ�ိှ�ိငုသ်ည်ဟ ု

သငစ်ိုးရိမ်ေကာငး် စိုးရိမ်ခ့ဲပါမည။် ေဆး�ုံများသည ်သာမန် ကန်ုစံုဆိငု ်သိုမ့ဟတု ်စားေသာကဆ်ိငုထ်က ်ပုိေဘးကငး်ပါသည။် 

ေဆး�ုံများ�ငှ့ ်ေဆးခန်းများတငွ ်လံေုလာကေ်သာ ေဘးကငး်ေရး လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်က�်ကပါသည။် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝန်ထမ်းများသည ်အြမင့မ်ားဆံးုေသာ ေဘးကငး်ေရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ြပုလပ်ုေသာေ�ကာင့ ်

၎ငး်ေနရာများတငွ ်အမှန်တကယပ်င ်သငပုိ်ေဘးကငး်ပါမည။် 2
 

1 
Moreno၊ Graciela။ “လာတ�ီိ ုဘဝ- COVID-19 ေ�ကာင့ ်California (ကယ်လဖုိီးနီးယား) �ိှ 

လာတ�ီိအုများအြပား ေသဆံးုေနရသည်။” ABC30 Fresno၊ KFSN-TV၊ �သဂုတလ် 23 ရက်၊ 2020၊ 

abc30.com/latino-life-coronavirus-latinos-latinos-fresno/6384623/။ 

 
2 

Cabotaje၊ Angela။ “COVID-19 ယံုမှတ်မ�များ မှားယွငး်ေ�ကာငး် ဖွင့ခ်ျြခငး်။” UW Medicine က Right as 

Rain၊ 19 ရက၊် ေအာက်တိဘုာလ 2020 ခု�စ်ှ၊ rightasrain.uwmedicine.org/well/health/covid-

myths-debunked။ 

ယံမှုတမ်�များ မှားယငွး်ေ�ကာငး်ဖွင့ခ်ျြခငး် 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

“က��်ပ်ုေြပာလိသုညမှ်ာ သင့ေ်ရာဂါလက�ဏာများကိ ုေစာင့�်ကည့ရ်န ြဖစသ်ည။် 

ေရာဂါလက�ဏာတစခု်ခု သငခံ်စားရပါက စစေ်ဆးမ� ခံယပူါ �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်ကျန်းမာေရး 

ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသထူ ံဖုန်းေခါ်ဆိပုါ။ သင့တ်ငွ ်ပုိးမေတွ� ရလဒထ်ကွြ်ခငး်က သငအ်ြပငထ်ကွ�်ိငု�်ပီး သငက် 

ပုိးမ�ိှဘ ဲေရာဂါလက�ဏာမြပဟ ုမဆိလုိပုါ။ အထးူသြဖင့ ်သင့တ်ငွ ်ေမွးချငး်များ သိုမ့ဟတု ်

ချစရ်သမူျား သိုမ့ဟတု ်�ိှရငး်စွ ဲေရာဂါေဝဒနာများ�ိှသည့ ်တစစ်ံုတစ်ေယာက�ိှ်ပါက သင့တ်ငွ ်

ပုိးေတွ�ရလဒထ်ကွလ်�င ်လပ်ုရမည့ ်နညး်လမ်းအားလံးုအတိငုး် လပ်ုေဆာငပ်ါ။ ဤေနရာများကိ ု

ဂ�ုတစိုက ်�ှာေဖွရန်မှာ အေရး�ကးီပါသည။် သင့န်ယေ်ြမတငွ ်ရ�ိငုသ်ည့ ်ရငး်ြမစမ်ျားကိ ု

အေကာငး်ဆံးု အသံးုချပါ။” 

 
ဝင�်ကည့်ရန်- https://www.denverpublichealth.org/clinics-services/infectious-disease-clinic/coronavirus-disease-2019/covid19-testing 

သိုမ့ဟတု ်ေနာက်ထပ် အချက်အလက�်ငှ့ ်သင့အ်နီးနား�ိှ စစေ်ဆးေရး ေနရာကိ ု�ှာရန် 303-389-1687 သိုမ့ဟတု ်1-877-462-2911 ကိ ုဖုန်းေခါ်ဆိပုါ။ 
 
 

ယံမှုတြ်ခငး်- က��်ပ်ုက အရွယစ်ံုအမ်ိတငွ ်ေနထိငုပ်ါသည၊် ေဘးကငး်ေရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား 

ြပုလပ်ုရန် မလိအုပ်ပါ။ 
 
 

ြဖစ်ရပ်မှန်- အရွယစ်ံ�ိှုေသာ အမ်ိေထာငစ်ုများတငွ ်COVID-19 အတကွ ်အထးူလိအုပ်ချက်များ �ိှသည။် 

က��်ပ်ုတို၏့ မိသားစုဝငမ်ျား �ှငသ်န်ေနထိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစဖုိ ့အပုိေဆာငး် �ကို တငက်ာကယွမ်�များ 

ြပုလပ်ုရပါမည်။ 

 
COVID-19 ြဖစပ်ါက အြခားလမူျားထက ်ကးူစက�်ိငုေ်ြခပုိြမင့မ်ားသည့ ်

အမ်ိေထာငစု်တငွး်�ိှ ေနထိငုေ်သာ အြခားလမူျား�ငှ့ ်အနညး်ဆံးု 6 ေပခွာ၍ ေနထိငုပ်ါ။ 

အြခား ကျန်းမာေရး ြပဿနာများ�ိှသည့ ်အသက�်ကးီေသာ လ�ူကးီများ�ငှ့ ်လအူများသည ်

အ��ရာယြ်ဖစ�်ိငုေ်ြခများပါသည။် 

 
သာမုိမီတာ၊ �ာှေခါငး်စညး်များ၊ သန ့်�ှငး်ေရးအဝတမ်ျား၊ တစ�ှ်ူးများ၊ ဆပ်ြပာ၊ 

လကသ်န ့်ေဆးရည၊် ေဆးဝါးများ�ငှ့ ်ကေလးများအတကွ ်အေရးေပါ် အဆကအ်သယွ ်

အချကအ်လကက်ဲသ့ို ့ တစစ်ံုတစေ်ယာက ်ဖျားနာလ�ငသ်ံးုရန် ပစ�ညး်များ အသင့ထ်ားပါ။ 

 
ကးူစကထ်ားသ�ူငှ့ ်အပ်ိခန်းကိ ုအတမူ�သံးုရန် လိအုပ်ပါက- 

 

ကးူစကခံ်ထားရသသူည ်ထေိတွ� မ�များသည့ ်မျက�်ာှြပငမ်ျားကိ ုအသံးုြပု�ပီးေနာက ်သန ့်�ှငး်�ပီး ပုိးသတရ်မည။် ၎ငး်မှာ မြဖစ�်ိငုပ်ါက 

ထိုေ့နာက ်သန ့်�ှငး်ေရး ြပုလပ်ုသကူ- 
 

အြပငဘ်က ်တခံါး�ငှ့ ်ြပတငး်များကိ ုဖွင့�်ပီး၊ သန ့်စငခ်န်း ေလဝငထ်ကွ ်ပန်ကာ �ိှပါက ၎ငး်ကိ ုဖွင့ပ်ါ။ 

ကေလးများ�ငှ့ေ်ဝးရာတငွ ်သန ့်�ှငး်ေရး ထတုက်န်ုများကိ ုသမ်ိးဆညး်ြခငး် အပါအဝင ်ပုိးသတေ်ဆးများကိ ုေသချာ ေဘးကငး်စွာ 

သိေုလာှငပ်ါ။ 
 

3 
အရွယ်စံ ုအမ်ိေထာငစု်များတငွ ်ေဘးကငး်စွာ ေနထိငုြ်ခငး်။ ေနာက်ဆံုးအဆင့ ်ေကျာက်ကပ် ေရာဂါ အမျိုးသား 

ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်က်ေရး စငတ်ာ၊ 2020၊ esrdncc.org/globalassets/covid-19/stayingsafemultigen508.pdf. 

 
JUAN ထမှံ အ�ကဉံာဏ်။ 

 

 
 

JUAN MARCADO 
လ ူမ �အသ ိ ု င ် းအဝ ိ ု င ် းအဖ ွ ဲ � ဝ င ်  

http://www.denverpublichealth.org/clinics-services/infectious-disease-clinic/coronavirus-disease-2019/covid19-


 
 
 
 
 
 
 
 

Maggie Gómez သည ်ကျန်းမာေရး တရားမ�တမ�အတကွ ်တိကုဖ်ျကရ်န် ြပညန်ယအ်�ှံ ့ လပ်ုေဆာငေ်နသည့ ်

စညး်�ုံးလ�ံ�ေဆာ်မ�များ�ငှ့ ်လထူ ုမူဝါဒ မဟာဗျူဟာ တစ်ခုြဖစ်သည့ ်Health Progress အတကွ ်စငတ်ာ၏  

ဒတုယိ ဒါ�ုိကတ်ာတစဦ်း ြဖစ်သည်။ Maggie သည ်ြပည်သ ူချိတဆ်ကပ်ါဝငမ်��ငှ့ ်စုေပါငး်ထားေသာ လတွေ်ြမာကေ်စမ��ငှ့ ်

လပ်ုရပ်အတကွ ်အငြ်ပည့်အားြပည့ ်တည်ေဆာကရ်န် အသားအေရာင�ိှ်သည့ ်အမျိုးသမီးများ�ငှ့ ်လမူ�အသိငုး်အဝုိငး်များ 

စုေပါငး်ပါဝငသ်ည့ ်အေြခခံလမူ�အသိကုအ်ဝန်းအတကွ ်သမူ၏ အားအငမ်ျားကိ ုရည်စူးြမ�ုပ်�ှရံငး် 15 �စှ�်ကာ 

အချိန်ကန်ုေစခ့ဲသည်။ 

 

 

အေမး�ငှ့ ်အေြဖ။ 
 

ေမးခွန်း- ယခုအချိန်အတငွး် စိတဓ်ာတြ်မ�င့တ်ငမ်�ကို ဘယ်လိ ု�ှာေတွ� �ိငုပ်ါသလ။ဲ 

အေြဖ- လူအများက ၎ငး်တိုက့ိုယ်တိငု�်ငှ ့ ်၎ငး်တို၏့ မိသားစုများအတကွ် အေကာငး်ဆံးု ဆံးုြဖတခ်ျက်များ ချမှတ�်ိငုေ်စရန် အလိုင့ာှ လူအများ ပါဝငေ်န�ပီး၊ (အြပင ်

သေဘာကျလကခ်ံ/ ယံ�ုကည်/ စိတခ်ျသည့)် အသံးုြပု�ငှ့ေ်န�ပီးြဖစ်သည့ ်လမ်းေ�ကာငး်များမှတဆင့ ်သက်ဆိုင�်ပီး၊ တကိျေသာ အချက်အလက်များ။ PPE၊ 

တိကု�ုိ်က ်ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်မ�၊ သင ်သိုမ့ဟတု ်သင၏် မိသားစုဝင ်ဖျားေနပါက သငက်ိယုတ်ိငုအ်တကွ ်ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကရ်န် အလပ်ုမလာဘ ဲ

လစားေပးခွင့�်ငှ့ ်အလပ်ုတငွး် ေဘးကငး်စွာ�ငှ့ ်ကာကယွမ်��ိှစွာေနြခငး်�ငှ့ ်၎ငး်တို ့ ယံ�ုကည(်�ိငု)်သည့ ်အြခားလမူျား�ငှ့ ်အဖဲွ�အစညး်များ�ငှ့ ်

ချိတဆ်ကမ်�များ အြခားအရာများ အပါအဝင ်၎ငး်တိုက့ိယုတ်ိငုက်ိ ုကာကယွရ်န် ကရိိယာများ�ငှ့ ်ပ့ံပုိးမ�များ။ 

ေမးခွန်း- ဆရာဝန်များက က��်ပ်ုတိုေ့ြပာသည့်အရာများကိ ုနားမေထာငဟ် ုခံစားရပါက က��်ပ်ုတို ့ ေမး�ိငုသ်ည့ ်အဓိက ေမးခွန်းများမှာ အဘယန်ညး်။ 
 

အေြဖ- 

COVID-19 စစ်ေဆးမ��ငှ့ ်ကသုမ�အတကွ ်ဆရာဝန်ထမှံ ေငေွတာငး်ခံလ�ာ ရ�ိှပါက ဘာလပ်ု�ိငုပ်ါသလ။ဲ 

က��်ပ်ုတငွ ်စာရွက်စာတမ်း မ�ိှေသာေ�ကာင့ ်အာမခံ မ�ိှပါ၊ ဘာလပ်ု�ိငုမ်လ၊ဲ ဆရာဝန်ြပသဖုိ ့ဘယက်ို သာွး�ိငုပ်ါသလ။ဲ 

COVID-19 စစ်ေဆးမ� သိုမ့ဟတု ်ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ကသုမ� ခံယြူခငး်က ဂရငး်ကတ ်ရရန် သိုမ့ဟတု ်အတတူကေွနရန် က��်ပ်ု၏ လပ်ု�ိငုစွ်မ်း 

သိုမ့ဟတု ်က��်ပ်ုမိသားစု၏ လပ်ု�ိငုစွ်မ်းအေပါ် သကေ်ရာကမ်��ိှမည်လား။ 

ေမးခွန်း- COVID-19 ကို �ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်က်၍ က��်ပ်ုတိုက့ို ဘယ်လိ ုအ�ကံေပးလိုပါသလဲ။ 
 

အေြဖ- သငဖ်ျားေန�ိငုသ်ည်ဟ ုသငထ်ငပ်ါက သငက်ိယုတ်ိငု ်သိုမ့ဟတု ်သင့မိ်သားစုအတကွ ်ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ေစာင့ေ်�ှာကမ်� ရယဖုိူ ့မ�ကန ့်�ကာပါ�ငှ့။် 

သင့က်ိ ုကညူီရန်�ငှ့ ်သင်အ့ား ေဘးကငး်ကျန်းမာေစရန် ကညူီမည့ ်ပ�ုိဂရမ်များ�ငှ့ ်လအူများ �ိှပါသည်။ ကျန်းမာေရး စနစ်ကိ ု�ှာေဖွြခငး်သည် 

လတူိငုး်အတကွ ်ခကခဲ်�ိငုသ်ည၊် ေမးခွန်းများေမး�ပီး၊ သင�်ငှ့ ်သင့မိ်သားစုအတကွ ်ထိကုတ်န်သည့် အကအူည ီရယပူါ။ သင့ဆ်ရာဝန်၊ သင့အ်လပ်ု�ှငထ် ံ

သင့က်ိယုသ်င ်ေထာကခံ်ေြပာ�ပီး အဆငေ်ြပ ေဘးကငး်စွာေနဖုိ ့လိအုပ်တာကိ ုေတာငး်ရန်မှာ အဆငေ်ြပပါ၊ သင့တ်ငွ ်အခွင့အ်ေရးများလညး် �ိှသည။် 

သငက် ဝန်ထပ်ုဝန်ပုိး မဟတုပ်ါ၊ သင့ဘ်ဝက အေရး�ကးီ�ပီး၊ သငက် ကျန်းမာေဘးကငး်မ��ငှ့ ်ထိကု်တန်ပါသည်။ ယခုအခါ အလန်ွအမငး် 

စိတဖိ်စးီေန�ိငုပ်ါသည်၊ သိုေ့သာ ်သင ်'�ူးေနသည'် မဟတုပ်ါ။ သငက်ိယုတ်ိငုအ်တကွ ်စိတက်ျန်းမာေရး အကအူည ီရယရူန်မှာ အဆငေ်ြပပါသည်၊ 

သိုမှ့သာ သငက် ကျန်းမာ�ိငု�်ပီး၊ သငက်ိယုတ်ိငု�်ငှ့ ်သင့အ်ေပါ် မီှခုိ�ိငုသ်ည့ ်အြခားလမူျားကိ ုဂ�ုစိုက�်ိငုပ်ါသည်။ သင၏် စိတက်ျန်းမာေရးအတကွ ် 

အကအူည ီရယြူခငး်က သင့အ်ား 'အားနညး်'၊ '�ူးသပ်ွ'၊ 'ပျငး်ရိ' သိုမ့ဟတု ်'ဝမ်းနည်း' ေစမည ်မဟတုပ်ါ။ ယခုအချိန်က တကယက်ိ ု

ခကခဲ်ေသာအချိန်ြဖစ�်ပီး၊ စိတဖိ်စးီမ� အလန်ွအမငး်ကိ ုခံစားေနရပါသည်။ 

ေမးခွန်း- က��်ပ်ုတို ့ မြပတေ်စာင့�်ကည့်သင့သ်ည့် စိတခ်ျရေသာ COVID-19 ရငး်ြမစ်အချို �က ဘာြဖစ်မလ။ဲ 
 

အေြဖ- 

သင၏် ေဒသ��ရ ဖကဒ်ရယအ်ရ အရည်အချငး်မီေသာ ကျန်းမာေရး ေဆးခန်း 

သင၏် ေဒသ��ရ အများြပည်သကူျန်းမာေရး ဌာန 

သင၏် ဆရာဝန် သိုမ့ဟတု ်ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်�ေပးသ ူ(သင့တ်ငွ�ိှ်ပါက) 

ေနာက်ကွယ်လုပ်သားများ ရန်ပုံေင ွ
DOLA 
အမ်ိငာှးခ ေထာက်ပ့ံမ� ရန်ပုံေင ွ

211 (အဂင်္လိပ်စကား ေြပာသမူျားက ပုိေကာငး်ေသာ အေတွ�အ�ကံု ရ�ိငုသ်ည)် 

သင့ေ်တာငး်ဆိမု�များကိ ုေဖာ်ြပပါ 
ယခုအချိန်တငွ ်သင့က်ိယုသ်င ်ဘယလ်ိေုထာကခ်ံေြပာမလ။ဲ 

 
ကျန ် း မ ာေရ း  တ ိ ု းတက ်မ �အတ ွက ်  

စင ်တာ၏  ဒ ုတ ိယ  ဒ ါ� ိ ု က ်တာ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ယံမှုတြ်ခငး်- က�န်ေတာ် အဆငေ်ြပပါတယ၊် မိသားစ ုစုေဝးေတွ�ဆံမု�များ 

တကေ်ရာက်တာ၊ အသငး်ေတာ်ဆသီာွးတာနဲ ့ ခရီးသာွးတာ၊ စတာေတ ွလပ်ု�ိငုပ်ါတယ။် 

 

ြဖစ်ရပ်မှန်- ပုိးမေတွ�ရလဒက် လက�ိှ်အချိန်အတကွ ်အေြခအေနသာ ြဖစ�်ပီး၊ ဗုိငး်ရပ်စ်က 

သင့ခ်��ာကိယု်တငွ ်သကဝ်ငလ်�ပ်�ှားေနြခငး် မ�ိှ (သိုမ့ဟတု ်စစ်ေဆးမ� ြပုလပ်ုချိန်တငွ ်ဗုိငး်ရပ်စ ်

လံေုလာကစ်ွာ မ�ိှပါ) ဟ ုဆိလုိသုည။် သင့တ်ငွ ်ကိယုခံ်အား �ိှေနသည ်သိုမ့ဟတု ်စစ်ေဆးမ� 

ြပုလပ်ုချိန်မှစ၍ ကးူစကထ်ားမ�မ�ိှဟ ုမဆိလုိပုါ။ 

 
 

ပုိးမေတွ� စစ်ေဆးမ� ရလဒ ်ထကွလ်�ငပ်င ်က��်ပ်ုတို ့ ကိယုတ်ိငု�်ငှ ့ ်ချစ်ရသမူျားကိ ုကာကယွ်ေပးဖုိ ့တာဝန်�ိှပါေသးသည။် 

�ာှေခါငး်စည်းဝတပ်ါ။ သင�်ငှ့အ်တမူေနသတူိငုး်�ငှ့ ်6 ေပခွာ၍ ခပ်ခွာခွာေနြခငး်၊ မ�ကာခဏ လကေ်ဆးြခငး်�ငှ့ ်မ�ကာခဏထေိလ့�ိှသည့် 

မျက�်ာှြပငမ်ျားကိ ုေနစ့ဉ် သန ့်�ှငး်ြခငး်�ငှ် ့ပုိးသတြ်ခငး်။ လစူုလေူဝး�ကးီများ၊ မလိအုပ်ေသာ ခရီးသာွးမ�တိုက့ိ ုေ�ှာင�်ပီး၊ 

စုေဝးေတွ�ဆံမု�အေသးစားများတငွပ်င ်အထးူသတြိပုပါ။ 

လအူနည်းငယ ်စုေဝးေတွ�ဆံမု�သည ်“ေဘးကငး်မ�” မ�ိှဘ ဲလအူများ�ကးီ�ငှ့ ်စုေဝးေတွ�ဆံမု�တငွက်ဲသ့ ိပုင ်လအူနည်းငယ ်

စုေဝးေတွ�ဆံမု�အတငွး်လည်း ဗုိငး်ရပ်စ ်ကးူစက�်ိငုသ်ည်။ �ာှေခါငး်စည်းများကိ ုအသံးုြပု�ပီး သင�်ငှ့အ်တမူေနသတူိငုး်�ငှ ်ခပ်ခွာခွာေနြခငး်က 

အေကာငး်ဆံးု ြဖစသ်ည်။4 

 
သင့အ်မ်ိ�ိှ တစစ်ံုတစေ်ယာကက် COVID-19 ကးူစကခ်ံရပါက ဘာလပ်ုရမလ။ဲ 
အေရးေပါ်အတကွ ်ကဲသ့ိုပ့င ်သင့အ်မ်ိတငွး်�ိှ တစစ်ံုတစ်ေယာက် COVID-19 ြဖစ်လ�င ်အစီအစဉ် �ိှထားရန်မှာ အသကတ်မ� 

အေရး�ကးီပါသည။် 

 

စတင�်ိငုေ်စရန် အေြခခံ အချကမ်ျား- 
ကးူစကထ်ားသကူိ ုအချိန်တိငုး် �ာှေခါငး်စညး် ဝတခုိ်ငး်ပါ။ 

ြဖစ်�ိငုပ်ါက ကူးစကခံ်ထားရသသူည ်သးီြခား သန ့်စငခ်န်းကိ ုအသံးုြပုသင့ပ်ါသည။် 

ဧည့်သညမ်ျားကိ ုေ�ှာငပ်ါ။ 
 

ကးူစကထ်ားသ�ူငှ့ ်အပ်ိခန်းကိ ုအတမူ�သံးုရန် လိအုပ်ပါက- 
 

• ြဖစ်�ိငုလ်�င ်ြပတငး်ဖွင့ထ်ားပါ။ 

• ြဖစ်�ိငုလ်�င ်အပ်ိယာများ�ကား အနည်းဆံးု 6 ေပ ခွာထားပါ။ ထိသုိုလ့ပ်ုရန် မြဖစ�်ိငုပ်ါက ေြခရငး်ေခါငး်ရငး် အပ်ိပါ။ 

• ဖျားေနသ၏ူ အပ်ိယာ�ငှ့ ်ြခားထားရန် လိကု်ကာ ကာထားပါ သိုမ့ဟတု ်ဂွမ်းကပ်တစ်ခု သိုမ့ဟတု ်အမ်ိယာခငး်�ကးီ ချထားပါ။ 

 

4 Garrison၊ Jimena။ COVID-19 စစေ်ဆးမ��ငှ့ ်ေရာဂါလက�ဏာများ�ငှ့ပ်တသ်က်၍ ေကျာငး်သားများ 

အထငမ်ျားမ�ေနာက်ကွယက် အြဖစမှ်န်များ၊ ASU News၊ 18 ရက၊် စကတ်ငဘ်ာ၊ 2020၊ asunow.asu.edu/20200918-

sun-devil-life-student-misconceptions-covid-19။ 

 
ေမးေလ့�ှ ိေသာ ေမးခွန်းများ 
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