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[  ] 

ခင မင ရ ါက ျော မိဘ/အု  ထိန ်း ူ ခင ဗ ျော- 

[                                      ] နှင   Vermont (ဗျော်းကမျောင  )   န ်းမျောကရ်းဌျောန  ိုယ စျော်း  င နှင  အတူ ကအျော   ါ 

အခ   အလ  မ ျော်း ို  ျွန ု   မျှကေက ်းကန ါ ည ။ 

[                                 ] တွင  [        ] ၌  ိုရိုနျောဗိုင ်းရ  စ  ကရျောဂါ 2019 (COVID-19) ဖြစ ကန ူ

အကက ျောင ်း ို ကလ လျောခ  ရ ါ ည ။ 

 ျွန ု  တို  ၏ အခ   အလ  မ ျော်းက ေါ် အကဖခခံ၍၊  င   ကလ်း ည  [       ] တွင  COVID-19 ဖြစ ကန ည   

လူမ ျော်းနှင   အန္တရာယ်နည််းသ ာ ထိသ  ွေ့ မှု ရှိခ  နုိင  ါ ည ။  င   ကလ်း  အန ်း   ထိကတွွေ့ထျော်း ူဖြစ ကက ျောင ်း 

 င  အျော်း အကက ျောင ်းမက ျော်းထျော်း ကရွွေ့၊  င    ွျောရန တင ်းေင ရန မလိုအ   ါ၊  ုိက ျော   ျော ွယ က ်းထို်းမှု 

အကဖခအကန ို ထည  မစဉ်းစျော်းဘ  COVID-19 ၏ ကရျောဂါလ ခဏျောမ ျော်း (အဂဂလိ  ဘျော ျောဖြင   လင  ခ ) အတွ   

 င   ကလ်း ို  င ကစျောင  က ည  နုိင ကစရန အတွ    င  အျော်း ျွန ု  တို   တိက ်းရန အကရ်းက  ်းပ  ်း ၎င ်းတို  ၏ 

ထိကတွွေ့ ပ  ်းကနျော  5-7 ရ  က ျော စစ က ်းမှုယူရန  စဉ်းစျော်း ါ။

အသ ြေအသန စ်ြုေ  င်  င ်ကသ ်း၌ သရာဂါ ကခဏာ  ို်း ာပါက-  

• င   ကလ်း ည  က ်း ု မှု ခံယူရန မှလွ ၍ အိမ အဖ င  မထွ  ခွျောရ ါ။

• အိမ မှျောကနစဥ အတွင ်း  င   ကလ်း ည  အိမ ကထျောင စုအတွင ်းရှိ အဖချော်းလူမ ျော်း အထူ်း ဖြင   အ   က  ်း ူ

 ုိ  မဟုတ    န ်းမျောကရ်း မက ျောင ်း ူမ ျော်း    ုိက ျော ကရျောဂါ ူ်းစ  နုိင ကဖခမ ျော်း ူ မည  ူနှင  မ ို

ခ  ကေ်းကေ်း   ်း န   ကနရ ါမည ။ အဖချော်းက ျော အိမ  ူအိမ  ျော်းမ ျော်း ည  ကရျောဂါလ ခဏျောမ ျော်း မရှိ ါ 

၎င ်းတို   ည  ကရျောဂါကဖခခ ျု  ကနရန  မလို ါ။ 

•  င   ကလ်း ို  န ်းစစ မှုဖ ျု င   မဖ ျု င    ိနုိင ရန   င   ကလ်း၏   န ်းမျောကရ်း ကစျောင  ကရှျော  က ်း ူထံ 

ြုန ်းဖြင       ွယ  ါ။  င   ကလ်း ည  COVID-19 စစ က ်းမှု ုိ်းကတွွေ့ထျော်းခ   ည   တစ စုံတစ ကယျော  နှင   

အနတရျောယ နည ်းက ျော ထိကတွွေ့ မှု ရှိခ  ကက ျောင ်း  င   ကလ်းအျော်း အ ိက ်း ါ။  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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• စစ က ်းဖခင ်းနှင   က  ျောင ်း ုိ   ဖ န လျောကရ်း ိုင ရျော အက ံဖ ျုခ   မ ျော်းအတွ   ြ ျော်းနျောမှုဖြစ ပ  ်းကနျော   

က  ျောင ်း ုိ   ဖ န လျောကရ်း ို  ို်း ျော်း ါ။  

•  င   ကလ်း ည    န ်းမျောကရ်း ိုင ရျော အကရ်းက ေါ်တစ ခုခု က ံျုကန ါ ၊ 9-1-1  ုိ   ြုန ်းကခေါ် ို ါ  ုိ  မဟုတ  

က ်းရံု ုိ   ွျော်း ါ။  

•  င   ကလ်းတွင    န ်းမျောကရ်းကစျောင  ကရှျော  မှုက ်း ူ မရှိ ါ   င  ဧရိယျောရှိ က ်းခန ်းတစ ခန ်းနှင   

    ွယ ရန  2-1-1  ုိ   ြုန ်းကခေါ် ို ါ။  

က ်းဘ   ိုင ရျော  ိုယ ကရ်းလံုဖခံျုမှု ဥ ကေမ ျော်းအရ COVID-19 ရှိ ူတစ ဦ်းခ င ်း၏နျောမည  ို  ျွန ု  တို   

မထုတ ကြျော ဖ နုိင ကက ျောင ်း နျော်းလည က ်း ည  အတွ   က  ်းဇူ်းတင  ါ ည ။  ျွန ု  တို   ည  ကဖ ျောင ်းလ မှုမ ျော်းနှင   

အကက ျောင ်းအရျောအ စ မ ျော်း ို  င နှင     လ  ပ  ်း     ွယ ကဖ ျောဖ  ါမည ။  

 င ်  င် သမ်းြေ န််းမ ာ်း  ို  မဟု ် စို်းရိမ်မှုမ ာ်းရ ိပါက Vermont (ဗာ်းသမာင ်) က န််းမာသရ်းဌာန ဖုန််း 802-863-

7240 (သရ ်းြေ ယ်စရာ 8) ကို ဖုန််းသြေေါ်ဆိုပါ။ ကနျော  ထ   အခ   အလ   ိ ုဤ  န ်းမျောကရ်းဌျောန 

ေ  (ဘ ) ို  တွင  ြတ ရှုနုိင  ါ ည -www.healthvermont.gov/COVID-19 

က  ်းဇူ်းအမ ျော်းက  ်း တင  ါ ည 

[                                                           ]

https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/CYF_VTBacktoSchoolAfterIllness.pdf
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/CYF_VTBacktoSchoolAfterIllness.pdf
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/CYF_VTBacktoSchoolAfterIllness.pdf
http://www.healthvermont.gov/COVID-19
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[Your name and contact info] 

[Insert Today’s Date] 

Dear parent/guardian: 

I am sharing the following information with you on behalf of [insert school/facility name] and the 

Vermont Department of Health. 

On [insert date], we learned about a person with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) at [insert 

school/facility name].  

Based on our information, your child might have had a low-risk exposure to the person with COVID-19 

on [insert date]. Unless you have been notified that your child is a close contact, they do not need to 

quarantine, but it is important that we bring this to your attention so you can monitor your child for 

symptoms of COVID-19 (link in English), regardless of vaccination status, and consider seeking testing 

5-7 days after their exposure. 

If at any point your child develops symptoms:  

• Your child should not leave home, except to get medical care.  

• While at home, your child should stay apart from other people in the household, especially anyone 

who is at increased risk of getting very sick, like people who are older or have health conditions. 

Other household members do not need to quarantine unless they develop symptoms.  

• Contact your child’s health care provider by phone to find out if your child should be evaluated. Let 

them know your child had a low-risk exposure to someone who was diagnosed with COVID-19.  

• Refer to Return to School Following Illness for recommendations about testing and return to 

school.  

• If your child is having a medical emergency, call 9-1-1 or go to the hospital.  

• If your child doesn’t have a provider, call 2-1-1 to be connected to a clinic in your area.  

Thank you for understanding that, due to medical privacy laws, we are not able to release the names of 

the individuals with COVID-19. We will continue to communicate changes and updates with you.  

Please call the Vermont Department of Health at 802-863-7240 (option 8) if you have questions or 

concerns. More information is available at the Health Department website:  

healthvermont.gov/COVID-19. 

Many thanks, 

[Your name and contact info]

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.healthvermont.gov/sites/default/files/documents/pdf/CYF_VTBacktoSchoolAfterIllness.pdf
http://www.healthvermont.gov/COVID-19
http://www.healthvermont.gov/COVID-19
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