ကလ

ေးမ ေးအတွက် COVID-19

က ကွယ်လ

ေးမ ေးနှင် ပတ်သက်၍

သင်သိထ ေးရမည် အရ မ ေး
1. COVID-19 က ကွယ်လ

ေးမ ေးသည် သင်အ ေး အမှန်တကယ်

မဖ ေးန လေဘဲ သင်ခနဓ ကိိုယ်အ ေး COVID-19 တိိုက်ထိုတ်နည်ေးကိို
သင်ကက ေးလပေးသည်။
COVID-19 က ကွယ်လ

ေးမ ေးသည် ကျွန်ိုပ်တိို၏ကိိုယ်ခံအ ေးေနေ်က COVID-19 ဗိိုင်ေးရပ်ကိို သိရှိပပေး

တိိုက်ထိုတ်နိိုင်လေဖိအတွ
ို
က် ဗိိုင်ေးရပ်၏ ပပြုမူ

ိုပ်လ

င်ပံိုကိို သိန ေး

ည်လေပါသည်။ ၎င်ေးတိိုက ကျွန်ိုပ်တိိုကိို

က ကွယ်ရန် ကျွန်ိုပ်တိို၏ ခနဓ ကိိုယ်အ ေး ပဋိပေစည ်ေးမ ေးဟိုလခေါ်သည ် လရ ဂါတေ်ခိုေအ
ပပြု

ိုပ်လပေးရန် သင်ကက ေးလပေးသည်။ COVID-19 က ကွယ်လ

2. COVID-19 က ကွယ်လ
ကလ
လ

ိိုက် ပရိိုတင်ေးမ ေး

ေးမ ေးက ကျွန်ိုပ်တိိုကိို COVID-19 မပဖေ်လေပါ။

ေးမ ေးသည် အသက် 12-15 နှေ်အရွ ယ်

ေးမ ေးအတွက် လဘေးကင်ေးပပေး ထိလရ က်သည်ဟို
မှုမ ေးက ပပသပါသည်။
Burmsese

အလမရိကန်ပပည်လထ င်ေိုတွင် ရနိိုင်ပါသည ် COVID-19 က ကွယ်လ

ေးအ ေး

ပပြု

ေးဝါေးကွပ်ကဲလရေးက အလရေးလပေါ်

ိုပ်ထ ေးပပေး အလမရိကန်ပပည်လထ င်ေို၏ အေ ေးအလသ က်နှင် လ

အသံိုေးပပြုရန် အတည်ပပြုထ ေးသည်။ ၎င်ေးတိိုအ ေး
ိိုင်ရ နှင်

ံိုေးကိို ဓ တ်ခွဲခန်ေးေမ်ေးသပ်မှုမ ေး

ံိုေးကိို နိိုင်ငံလတ ်နှင် ဤဗ ေးလမ င် (Vermont) ရှိ လ

ေးဘက်

ူထိုက န်ေးမ လရေး ကျွမ်ေးက င်သူမ ေးက အကကံပပြုထ ေးပပေး ပဖေ်သည်။

အသက် 12-15 အရွ ယ် ကလ

ေးမ ေးအကက ေး Pfizer က ကွယ်လ

အသက်အိုပ်ေိုအတွက် က ကွယ်လ

ေး၏

က်လတွွေ့ေမ်ေးသပ်မှုမ ေးအရ အ

ိိုပါ

ေးမှ လဘေးကင်ေးပပေး ထိလရ က်လကက င်ေး ပပသထ ေးသည်။ ဓ တ်ခွဲခန်ေး

ေမ်ေးသပ်မှုမ ေးအတွင်ေး Pfizer က ကွယ်လ

ေးထိိုေးခဲသည ် ကလ

ေးတေ်ဦေးကမျှ COVID-19 လကက င် ဖ ေးန ခဲပခင်ေး

မရှိခဲပါ။
အသက် 6 နှေ်အရွ ယ် ကလ

ေးငယ်မ ေးကက ေး Pfizer က ကွယ်လ

ယခိုေတင်လနပပေး လန က်ထပ်အခ က်အ

က်မ ေးကိို မကက မရရှိပါမည်။

3. COVID-19 အတွက် က ကွယ်လ
(Vermont) ကလ

ေး၏ ဓ တ်ခွဲခန်ေးေမ်ေးသပ်မှုမ ေးကိို

ေး ထိိုေးနှံပခင်ေးက ဗ ေးလမ င်

ေးမ ေးအတွက် တကယ် အက ိြုေးလက ေးဇူေး

ရရှိလေပါသည်။
လမ

2021 အရ၊ ကမ္ ကပ်လရ ဂါ ေတင်ခ ိန်မှေ၍ ဗ ေးလမ င် (Vermont) ကလ

COVID-19 ပိိုေးလတွွေ့ရ

ဒ်ထွက်ခဲပပေး ကျွန်ိုပ်တိို၏ ကလ

ေးမ ေး၊ မိသ ေးေိုမ ေး၊ ကလ

ေး 4,000 လက ်သည်
ေးလေ င်လရှ က်လရေး

ပရိိုဂရမ်မ ေးနှင် လက င်ေးမ ေးအလပေါ် ကကေးမ ေးလသ သက်လရ က်မှု ရှိခဲသည်။ ကျွန်ိုပ်တိို၏ ကလ
က ကွယ်လ

ေး ထိိုေးလပေးပခင်ေးက ၎င်ေးတိိုကိို လဘေးကင်ေးက န်ေးမ လေပပေး ကျွန်ိုပ်တိို၏

ေးမ ေးကိို

ူမှုအသိိုင်ေးအဝန်ေးအတွင်ေး

COVID-19 ကူေးေက်မှုကိို ရပ်တန်လေပါမည်။
က ကွယ်လ

ေးထိိုေးနှံပခင်ေးက ဗ ေးလမ င် (Vermont) ကလ

၎င်ေးတိိုက ေိိုေးရိမ်ေရ မ

ေးမ ေး လ

ိိုဘဲ ၎င်ေးတိို၏ တပခ ေး က ကွယ်လ

ဗ ေးလမ င် (Vermont) ပပင်ပရှိ မိသ ေးေိုထံ သွ ေး

ကေ ေးနိိုင်လေဖိို

ွတ်

ေးထိိုေးထ ေးလသ သူငယ်ခ င်ေးမ ေး

ပ်ခွင်ပိိုလပေးပါသည်။
သွ ေးလတွွေ့ နိိုင်ပ ြီး

ည်နိိုင်သည်အပပင် COVID-19 ရှိသည ် တေ်ေံိုတေ်လယ က်နှင်

အနေးကပ်ထိလတွွေ့သူဟို သိရပါက ကွ ရန်တင်ေးဝင်ရမှုကိို လက ်သွ ေးနိိုင်သည်။

Burmese

ယ်ေိုနေ
ှ ်မ ေးေွ သိုလတသန ပပြု

4.

က ကွယ်လ

ေးမ ေးကိို ဖန်တေးထိုတ်

COVID-19 ဗိိုင်ေးရပ်ကိိုယ်တိိုင်က အသေ်ပဖေ်လသ ်
ဤကဲသိို ဗိိုင်ေးရပ်အမ ိြုေးအေ ေးမ ေးကိို လ

ိုပ်ပပေးလန က် COVID-19
ိုပ်ခဲသည်။

ည်ေး သိပပံပည ရှင်မ ေးသည် ကိိုရို န
ိ ဗိိုင်ေးရပ်ဟိုသိကကသည ်
ခဲကကသည်။ COVID-19 ကိို ရှ လဖွလတွွေ့ ရှိခဲလသ ်

ကမ္ အနှရှ
ံ ိ သိုလတသမ ေးက ဤကိိုရို န
ိ ဗိိုင်ေးရပ်အသေ်ကိို ဖယ်ရ ှ ေးလရေး

ည်ေး

ိိုသည ် ရည်မှန်ေးခ က်အလပေါ်သ

အ ရံိုေိိုက်ခဲကကသည်။ ကမ္ အနှမှ
ံ လငွလကကေးလထ က်ပံမှုမ ေးေွ ပဖင် ဤကဲသိို ကမ္ အနှံ ကကိြုေးပမ်ေးမှုက
လဘေးကင်ေးပပေး ထိလရ က်လသ က ကွယ်လ

ေးမ ေးပဖင် လန က်

ံိုေးအ

င်သိို လရ က်ရ ှိလေခဲပါသည်။

5. အသက် 12-15 အရွ ယ်ကလ

ေးမ ေးတွင် တပခ ေး အသက်

အိုပ်ေိုမ ေးကဲသိိုပင် လဘေးထွက်

ိိုေးက ိြုေးမ ေး ခံေ ေးရတတ်ပါသည်။

အသက် 12-15 အရွ ယ် ကလ
လဘေးထွက်

ိိုေးက ိြုေးမ ေး ရှိပါသည်။ အပဖေ်အမ ေး

•

က ကွယ်လ

•

ကိိုယ်ပူပခင်ေး

•

ခ မ်ေးေိမ်ပခင်ေး

•

ပင်ပန်ေးနွမ်ေး

ေးထိိုေးသည ်

ိုပ်ငန်ေးလ

ံိုေး လဘေးထွက်

ေးတူ

ိိုေးက ိြုေးမှ -

က်လမ င်ေးတွင် န က င်မှု

ပခင်ေး

COVID-19 က ကွယ်လ
တည်လ

ေးမ ေးတွင် ငယ်ရွ ယ်လသ အရွ ယ်လရ က်ပပေးသူမ ေးကဲသိို အ

ေးမ ေးမှ လဘေးထွက်

ိိုေးက ိြုေးမ ေးသည် သင်ခနဓ ကိိုယ်က COVD-19 အတွက် က ကွယ်မှု

က်လပေးလကက င်ေး ပပသသည ် သ မန်
င်တ မ ေးကိို ထိခိိုက်နိိုင်လသ ်

ူအခ ိြု ွေ့တွင် လဘေးထွက်

ိိုေးက ိြုေး

ူအခ ိြု ွေ့တွင်သ က ကွယ်လ

ကခဏ မ ေး ပဖေ်သည်။ လဘေးထွက်

ည်ေး ရက်အနည်ေးငယ်အတွင်ေး လပ က်ကွယ်သွ ေးပါမည်။

ံိုေးဝမရှိပါ။

ေးနှင် ဓ တ်မတည ်၍ တံိုပပန်မှု ရှိခဲလသ ်

လဘေးကင်ေးေွ ရှိလနလေရန် COVID-19 က ကွယ်လ
လေ င်ကကည ်နိိုင်လေရန် လ

ိိုေးက ိြုေးအခ ိြု ွေ့က လနေဉ်

ည်ေး၊ ယင်ေးမှ အ

ွန်ပဖေ်ခဲပါသည်။

ေးထိိုေးနှံသူတိိုင်ေးအ ေး ေိိုေးရိမ်ဖ ွယ်ရ တံိုပပန်မှုမ ေးအတွက်

ေးခန်ေးတွင် ခဏကက လအ င် (ပံိုမှန်အ ေးပဖင် ၁၅ မိနေ်) လနလေပါသည်။
Burmese

6. သင်ကလ
သင်ကလ

ေး၏ COVID-19 က ကွယ်လ
ေးကိို အသင်ပဖေ်လနသ

ေး ထိိုေးနှံရန်

ိို ခံေ ေးနိင
ို ်လေရန်

ကူညလပေးနိင
ို ်သည်။
မိဘမ ေးက ကလ
ရှိလနပါသည်။ ကလ

ေးမ ေးကိို က ကွယ်လ
ေးမ ေး က ကွယ်လ

ေးအတွက် အသင်ပဖေ်လနလေရန် အလရေးပါလသ ကဏ္ဍတွင်
ေးထိိုေးသည ်အခါ ပဖေ်တတ်သည ်အရ မ ေးအလကက င်ေးနှင်

လန က်ပိိုင်ေးရက်မ ေးတွင် ပဖေ်တတ်သည ်အရ မ ေးအလကက င်ေး ၎င်ေးတိိုကိို လပပ ပပနိိုင်သည်။ က ကွယ်လ

ေး

ထိိုေးနှံပပေးလန က်တေ်ရက် သိမဟို
ို
တ် နှေ်ရက်အထိ အနည်ေးငယ် ဖ ေးလနနိိုင်ပါသည်၊ သိလသ
ို
် အကက ကကေး
ပဖေ်လနမည် မဟိုတ်ပါ။
က ကွယ်လ

ေးက ၎င်ေးတိို၏ ခနဓ ကိိုယ်အ ေး COVID-19 ဗိိုင်ေးရပ် တိိုက်ထိုတ်နည်ေးကိို သင်ကက ေးလပေးပံိုနှင်

က ကွယ်လ

ေးထိိုေးပခင်ေးပဖင် ၎င်ေးတိိုက ပတ်ဝန်ေးက င်ရှိ

ူမ ေးကိို က ကွယ်လပေးလကက င်ေး လ

မိဘမ ေးအတွက် လန က်ထပ် အခ က်အ
•

COVID-19 က ကွယ်လ

ွေးလနွေးလပပ ပပလပေးပါ။

က်-

ေးထိိုေးပခင်ေး (ဗ ေးလမ င် (Vermont) က န်ေးမ လရေးဌ န)-

www.healthvermont.gov/MyVaccine
•

COVID-19 က ကွယ်လ
(အလမရိကန် ကလ

ေး

ေးလကက လထ က်လန က်ခံ သိပပံသိုလတသန - မိဘ လမေးလ

ရှိသည ်လမေးခွန်ေးမ ေး

ရ ဝန်မ ေး၏ အကယ်ဒမ)- www.healthychildren.org/English/health-

issues/conditions/COVID-19/Pages/The-Science-Behind-the-COVID-19-Vaccine-ParentFAQs.aspx
•

COVID-19 က ကွယ်လ

ေးမ ေး

ိုပ်လ

င်ပံိုကိို န ေး

ည်ပခင်ေး (လရ ဂါထိန်ေးခ ြုပ်လရေးနှင်

ကကိြုတင်က ကွယ်လရေးအတွက် ေင်တ မ ေး)- www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html

Burmsese
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