ေကျာင်း�ှိ COVID-19 စာလ�ာ

4/4/2022 တွင် ြပင်ဆင်ြဖည့်စွကထ
် ားပါသည်

[

]

ခင်မင်ရပါေသာ မိဘ/အုပ်ထိန်းသူ ခင်ဗျာက��်ုပ်သည် [

] ၏ကိုယ်စား ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်များကို သင်�ှင့်အတူ မ�ေဝြခင်း

ြဖစ်ပါသည်။ က��်ုပ်တထံ
ို ့ [

] သိမဟု
ု ့ တ် Vermont ကျန်းမာေရးဌာနထံ

855-722-7878 သို လွ
့ တ်လပ်စွာ ဖုန်းေခါ်ဆိုပါ။
ဤစာသည် COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများ�ှိေနေသာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူများ �ှင့်/သိမဟု
ု ့ တ် COVID19 ကူးစက်ခံထားရသည်ဟု စစ်ေဆးေတွ� �ှိထားေသာ ေကျာင်းသား၊ေကျာင်းသူ အများအြပား�ှိေနေ�ကာင်း
အသိေပးရန် ြဖစ်ပါသည်။ COVID-19 သည် ေလထဲမှတစ်ဆင့် လူလူချင်း ကူးစက်ေသာ ကူးစက်�ိုင်သည့်
အသက်�ှူလမ်းေ�ကာင်းဆိုင်ရာေရာဂါတစ်ခု ြဖစ်ပါသည်။ လူတစ်ဦးတွင် ေရာဂါလက�ဏာများ မြပသမီ ၎င်းက
ပျံ� �ှသွ
ံ ့ ား�ိုင်ပါသည်။
သင့်ကေလးများ၏ ကာကွယ်ေဆးထိုး�ှံမ� အေြခအေနကို မည်သပင်
ို ့ �ှိေစကာမူ ၎င်းတိတွ
ု ့ င် COVID-19 ေရာဂါ
လက�ဏာများ �ှိ မ�ှိ ေစာင့်�ကည့်ေလ့လာေပးပါ။ သင့်ကေလးသည် ေကျာင်းဆက်တ က်�ိုင်ပါသည်။
သင့်ကေလး စတင်ဖျားနာလာပါက၊ COVID-19 စစ်ေဆးမ�ခံယူရန် အ�ကံြပုပါသည်။
စစ်ေဆးသည့်ေနရာများ�ှင့် အြခား အချက်အ လက်များအား ဤေနရာတွင် ေတွ� �ိုင်ပါသည်။
COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာများတွင် ဖျားြခင်း၊ ေခါင်းကိုက်ြခင်း၊ ချမ်းတုန်ြခင်း၊ ကိုယ်ခ��ာ/�ကက်သားများ
ကိုက်ခဲြခင်း၊ ေချာင်းဆိုးြခင်း၊ �ှာရည်ယိုြခင်း၊ အရသာ �ှင့်/သိမဟု
ု ့ တ် အနံခံ့ အာ�ံု ဆံုး��ံးြခင်း၊
အသက်�ှူမဝြခင်း�ှင့် လည်ေချာင်းနာြခင်းတို ပါဝင်
့
ပါသည်။ လူတစ်ဦးသည် မအီမသာြဖစ်ြခင်း၊ ေအာ့အန်ြခင်း၊
�ှင့် ဝမ်းေလ�ာြခင်းတို ကိ
့ ုလည်း ခံစားရ�ိုင်ပါသည်။
သင့်ကေလးသည် COVID-19 ကူးစက်ခံထားရေ�ကာင်း စစ်ေဆးေတွ� �ှိပါက၊ ၎င်းတိကိ
ု ့ ု အိမ်တွင် 5
ရက်ေနခိုင်းပါ။ ၎င်းတို၏ေရာဂါလက�
့
ဏာများ သက်သာလာ�ပီး အဖျားကျေဆးများမေသာက်ဘဲ အနည်းဆံုး 24
နာရီ�ကာသည် အထိ အဖျားမ�ှိေတာ့ပါက ေကျာင်းြပန်တက်�င
ို ်ပါသည်။ သင့်ကေလးအတွက် COVID-19
ကုသမ�တစ်ခုခုကို အ�ကံြပုေထာက်ခံြခင်း�ှိမ�ှိ သိရန် သင်၏ ကျန်းမာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ� ပံ့ပိုးေပးသူကို
ေမးြမန်းပါ။
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ဤသည်တမှ
ို ့ ာသင်၏မိသားစု�ှင့် အြခားသူများကို ဤအချိန်ကာလအတွင်းတွင် ကျန်းမာေနေစသည့်
နည်းလမ်းအချို� ြဖစ်ပါသည်•

COVID-19 ကာကွယ်ေဆးထိုး�ှံမ�� ှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်�င
ှ ့်တစ်ေြပးညီ သိေအာင်ေနပါ။

•

ေရာဂါလက�ဏာများ ေပါ်လာသည့်အခါ COVID-19 စစ်ေဆးမ� ရယူပါ၊ စစ်ေဆးသည့်ေနရာများ�ှင့်
အြခားေသာ အချက်အလက်များကို ဤေနရာတွင် ေတွ� �ိုင်ပါသည်။

•

သင့်ကေလး ေနမေကာင်းပါက၊ ၎င်းတိကိ
ု ့ ု ေကျာင်းမတက်ေစဘဲ အိမ်တွင်ေနခိုင်းပါ။

•

ေချာင်းဆိုးပါက ဖံုးကာထားကာ ၎င်းတိ၏လက်
ု့
များကို ေဆးေ�ကာရန် သင့်ကေလးကို တိုက်တွန်းပါ။

•

အထူးသြဖင့် သင်�ှင့်အတူေနေသာ/အတူအချိန်ကုန်ေသာ တစ်စံုတစ်ဦးက ကိုယ်ခံအားနည်းေနပါက
သိမဟု
ု ့ တ် COVID-19 ေ�ကာင့် အလွန်အမင်း ဖျားနာ�ိုင်ေချ�ှိပါက၊ အခန်းတွင်းေနရာများ၌
�ှာေခါင်းစည်း ဝတ်ဆင်ထားြခင်းကို စဉ်းစားပါ။

COVID-19 �ှင့်ပတ်သက်သည့် ပိုမိုေသာအချက်အလက်များအတွက်၊ Vermont ကျန်းမာေရးဌာနထံ 802-8637240 သို ဆက်
့
သွယ်ပါ။
အကူအညီြဖစ်ေစသည့်လင့်ခ်များ•

CDC Covid-19 အချက်အလက်စာရွ က်

•

သင့်တွင်ပိုးေတွ� �ှိေ�ကာင်း စစ်ေဆးမ�ရလဒ်အတွက် Vermont ကျန်းမာေရးဌာန လမ်း��နခ
် ျက်

•

COVID-19 ကာကွယ်ေဆး သိမဟု
ု ့ တ် အားြမ�င့်တင်ေဆး ထိုး�ှံြခင်း

•

စစ်ေဆးသည့်ေနရာများ�ှင့် အြခားအချက်အလက်များ

COVID-19 at School Letter

Updated 4/4/2022

[Insert Today’s Date]

Dear Parent/Guardian:
I am sharing the following information with you on behalf of [insert school name]. Please feel free to call
us at [SCHOOL NURSE PHONE NUMBER] or the Vermont Department of Health at 855-722-7878.
This letter is to inform you that there are several students with symptoms of COVID-19 and/or who have
tested positive for COVID-19. COVID-19 is a contagious respiratory disease that is spread person-toperson through the air. It can be spread before a person shows symptoms.
Please monitor your child for symptoms of COVID-19, regardless of their vaccination status. Your child
may continue to go to school. If your child starts to feel sick, it is recommended that they test for
COVID-19. Testing locations and other information can be found here.
Symptoms of COVID-19 include fever, headache, chills, body/muscle aches, cough, runny nose, loss of
taste and/or smell, shortness of breath and sore throat. A person may also experience nausea, vomiting,
and diarrhea.
If your child tests positive for COVID-19, keep them home for 5 days. They may return to school if their
symptoms have improved and they have had no fever for at least 24 hours without the use of medicine
that reduces fevers. You may ask your healthcare provider to see if any treatment for COVID-19 is
recommended for your child.
Here are some ways to keep your family and others healthy during this time:
•
•
•
•
•

Stay up to date on COVID-19 vaccination.
Get a test for COVID-19 when symptoms occur; testing locations and other information can be
found here.
If your child is sick, keep them home from school.
Encourage your child to cover any cough and to wash their hands.
Consider masking in indoor spaces, especially if someone you live/spend time with is
immunocompromised or is more likely to get very sick with COVID-19.

For more information on COVID-19, contact the Vermont Department of Health at 802-863-7240.

Helpful links:
•
•
•
•

CDC Covid-19 Fact Sheet
Vermont Department of Health guidance for if you test positive
Getting the COVID-19 vaccine or booster
Testing locations and other information

