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COVID-19 အတည့်ပပြုလက စ့် 11/16/2021 တငွ့် ပပင့်ဆင့်ထာေးသည့်  

Burmese 

ချစ်ခင်ရပါသ ော                                            -   

 

                    ရက်တွင် [                                           ]၌ က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ်သရောဂါ ၂၀၁၉ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

နှင ်အတူ လူ ] ကျွန်တတ ်တ  ို့ သင်ယူမှု အသ  င််းအဝ  င််းအသ ကောင််း သလ လောခ  ပါ ည်။  င ်ကသလ်း သရောဂါလကခဏောမျော်း 

မခံစော်းရလျှင်သတောင်မှ COVID-19 ပျံျံ့ နှံ  မှုက ို ထ န််းချျုပ် လိုပ်သ ောင်ရန် ကျွန်ိုပ်တ ို   အ ကံပပျုပါ ည်။  

 

သင့် ုံပ့်န ုံင့်တ   အလ ေးအကက ေးဆံုံေးအ ာမ ာေး -  

• သငို့်ကတ ်းသည် အကကြံပ ြုထ ်းခ  န် သ  ို့မဟ တ်    အ ်ခ  န်တွင် န  တခေါင််းစည််း ဝတ်ထ ်းတကက င််း တသခ   ေါတစ။ 

•  င ်ကသလ်း ည်  ူတ ို  ၏ လက်မျော်းက ိုသ ်းသ ကောသစပါ။  

•  င ်ကသလ်း သနမသကောင််းလျှင် အ မ်တွင်ထော်းပါ။ 

•  င်   ို  မဟိုတ်  င ်ကသလ်းတွင် COVID-19 သရောဂါလကခဏောမျော်းရှ ပါက၊  င ်မူလသစောင ်သရှောက်မှုသပ်း ူက ို သခေါ်  ိုပါ။  

• သငို့်ကတ ်းမ  ်းသည် သတ်မ တ်ခ က်ပ ညို့်မီတသ အခေါ က ကွယ်တ ်းထ  ်းန ြံတကက င််း တသခ   ေါတစ။ သငို့်အနီ်းန ်းရ   

တနရ တစ်ခ က   ရ   ေါ။ 

 

ထိတ ွေွေ့ ခ ဲ့ကြသူတ ွေြိိုအတကြြောင််းကြြော်းမည် - 

က ကွယ်တ ်းအပ ညို့်အဝ ထ  ်းမထ ်းသညို့် မည်သူမ   န င်ို့ တရ ဂေါရ  တကက င််းစမ််းသ ်မှုရ ဒ်ထွက်ထ ်းသူန ငို့် အနီ်းက ် ထ တတွွေ့သူ 

မည်သူမ   ၊ ဗ  င််းရ ်စ်   ်းန ငို့်ထ တတွွေ့မ န  င်ပ ီ်း ၄င််းက   အပခ ်း သူမ  ်းထြံမ  ၁၄ ရက်အထ ၊ အ မ်န ငို့်တဝ်းတနပခင််းက   တရ ဂေါ မကူ်းစက်တစရန် 

ခွွဲထ ်းသညို့်အခ  န်က  ဟ  တခေါ်သည်။ ကွ ရန်တင််းဝင်တ က ဘယ်    ွဲ   တ န ငို့် တ်သက်ပ ီ်း တန က်ထ ် ဖတ်ရှု ေါ။ 

 

က ကွယ်တ ်း အပ ညို့်အဝ ထ  ်းထ ်းသညို့် သ  ို့မဟ တ်  ွန်ခွဲို့တသ  3  အတွင််း COVID-19 ပဖစ်ပ ီ်းမ  တနပ န်တက င််း  သညို့်  ူတ  င််းန ငို့် 

   ်းတတွွေ့ရ ဒ်ရ  ခွဲို့သူန ငို့် အနီ်းက ်ထ တတွွေ့သူမ  ်းသည် တရ ဂေါ ကခဏ မ  ်း       ်း  ပခင််းမရ  သတရွ ွေ့ ကွ ရန်တင််းဝင်ရန် မ   အ ် ေါ။  

 

 

အကယ်၍ သငို့်အ ်းအနီ်းက ် ထ တတွွေ့သူဟ  သတ်မ တ် ေါက၊ [                                                            ] တစ်တယ က်တယ က် 

သ  ို့မဟ တ် က န််းမ တရ်းဌ နက သငို့်က  အတကက င််းကက ်းပ ီ်း၊ တရ ဂေါ မကူ်းစက်တစရန် ခွွဲထ ်းသညို့်အခ  န်က  န ငို့ ်အပခ ်း 

အကကြံပ ြုခ က်မ  ်းအတွက် သတင််းအခ က်အ က်န ငို့်  မ််းညွှန်မှု တ ်း  မို့်မည်။ အကယ်၍ က န််းမ တရ်းဌ နမ  ဖ န််းတခေါ်    ေါက၊ 

ဖ န််းပ န်တပဖ ေါ သ  ို့မဟ တ် ပ န် ည် တခေါ်    ေါ။ 

 

ြျွန်ိုပ် ိို ဲ့၏ သင်ယူတလဲ့လြောတ ်း လူမှုအသိိုြ်အဝိိုင််းြိို တထြောြ်ပ ဲ့ခခင််း   

 

 ူတ  င််း၏ က  ယ်တရ်းက  ယ်တ    င်ရ အခ က်အ က်မ  ်းက   ထ န််းသ မ််းထ ်းရန်အ   ို့င   ကျွန်  ်တ  ို့အတနပဖငို့် ကျွန်  ်တ  ို့ အသင််းအဖွွဲွေ့ထွဲက 

မည်သူက အတည်ပ ြု ူန ပဖစ်သည်    တ က   ထ တ်မတပ  ရ ေါ။ အ ်း ြံ ်းက ဒီဗ  င််းရ ်စ် ကူ်းစက်ခြံရဖ  ို့ အ  ်းအ  ရ  တနပခင််းတကက ငို့် 

ပဖစ် ေါသည်။ အ    ေါ “COVID-19 အတည်ပ ြု ူန မ  ်း” မ   ကျွန်  ်တ  ို့၏ မ တ်တ ွမ  ်း၊ မ သ ်းစ မ  ်းပဖစ်ပ ီ်း ကျွန်  ်တ  ို့က 

န ်း ည်သတဘ တ ေါက်ပ ီ်း ကူညီ ြံို့   ်းတ ်းရမ  ပဖစ် ေါတယ်။ COVID-19 ရ  သူမ  ်းအတနပဖငို့် သက်တသ ငို့်သက်သ မရ  သညို့် 

တရ ဂေါ ကခဏ မ  ်း န ငို့် စ တ်ဖ စီ်းမှုမ  ်းက   မကက ခဏ ခြံစ ်းရတ ို့ရ   ေါသည်။ ၎င််းတ  ို့အတ ေါ် ထင်ပမင်ခ က်တတွတ ်းပခင််း သ  ို့မဟ တ် 

အတင််းအဖ င််းစက ်းတပ  ပခင််းအစ ်း ကွ ရန်တင််းဝင်တနသညို့် အသင််းအဖွွဲွေ့ဝင်မ  ်းက   အကူအညီတ ်း ေါ။ ကျွန်  ်တ  ို့အ ်း ြံ ်းထြံက 

ဖန်တီ်းတ  င်ရွက်ခ က်မ  ်းန ငို့်အတူ ယခ ကွဲို့သ  ို့ စ  ်းရ မ်တကက ငို့်ကကပ ီ်း အတန  ငို့်အယ က်ပဖစ်ရသညို့် က  ကကီ်းက   

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine
https://apps.health.vermont.gov/COVID/faq/#4575
https://apps.health.vermont.gov/COVID/faq/#4575
https://apps.health.vermont.gov/COVID/faq/#4575
https://www.healthvermont.gov/aboutclosecontact#quarantine


  Burmese 

တက  ်ပဖတ်သွ ်းန  င်မည်ပဖစ် ေါသည်။ ကျွန်  ်တ  ို့၏ တက  င််းအသင််းအဖွွဲွေ့၏ က န််းမ တရ်းတ   ်ရွှင်တရ်းအတွက်  ူကကီ်းမင််းတ  ို့၏ 

 ေါဝင်ရင််းန ီ်းတ ်းမှုအတွက် တက ်းဇူ်းတင်ရ   ေါသည်။ 

 

COVID-19 ဆ ုံသည့်မ ာ အဘယ့်ေည့်ေး။ 

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ် အ စ်တစ်ခို ပြစ်သ ော COVID-19  ည် ၂၀၁၉ ခိုနှစ်တွင် ရှောသြွသတွျံ့ ရှ ခ  သ ော အြျော်းသရောဂါတစ်ခို ပြစ် ည်။ 

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ်မျော်း ည် ၎င််း၏မျက်နှောပပင်သပေါ်တွင်  ရြူမျော်းက    ို    ူ်းချွန်မျော်းပါသ ော ဗ ိုင််းရပ်စ် အမျ ျု်းအစော်းတစ်ခိုပြစ် ည်။ 

အသအ်းမ ပခင််း က    ို  သ ော အ က်ရှှူလမ််းသ ကောင််း  ိုင်ရော သရောဂါမျော်းက ို ပြစ်သပေါ်သစသ ော က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ် အမျ ျု်းအစော်းမျော်းစွော ရှ ပါ ည်။ 

COVID-19 ၏သရောဂါလကခဏောမျော်းတွင် -   

• ြျော်းနောပခင််း   ို  မဟိုတ် အသအ်းမ ပခင််း 

• သချောင််း  ို်းပခင််း 

• အ က်ရှှူကျပ်ပခင််း   ို  မဟိုတ် အ က်ရှှူရခက်ခ ပခင််း 

• ပင်ပန််းနွမ််းနယ်ပခင််း 

• ကကက် ော်း   ို  မဟိုတ် ခနဓောက ိုယ်နောကျင်ပခင််း 

• အရ ော   ို  မဟိုတ် အနံ  အ က်  ံို်းရှုံ်းပခင််း 

• လည်သချောင််းနောပခင််း 

• နှောပ တ်ပခင််း   ို  မဟိုတ် နှောရည်ယ ိုပခင််း 

• ပျ ျု ျံ့ ပခင််း   ို  မဟိုတ် သအော အန်ပခင််း 

• ဝမ််းသလျှောပခင််း 

• တခေါင််းက  က်ပခင််း  

 

COVID-19 ဘယ့်  ုံပ ံျံ့ န ံ  သ  ။ 

COVID-19 ကူ်းစက်ထ ်းသညို့်  ူတစ်ဦ်းက တခ  င််း   ်း၊ န  တခ ၊ သီခ င််း   ၊ စက ်းတပ   သ  ို့မဟ တ် အသက်ရ ှူခ  န်တွင် 

အရည်စက်ကတ ်းမ  ်းန ငို့် ဗ  င််းရ ်စ် ေါဝင်တသ  အမှုန်အမ ွှ ်းတ ်းမ  ်းက   ထ တ် ွှတ်   က်သညို့်အခေါ COVID-19   ြံွေ့ န ြံ ို့ ေါသည်။ COVID-

19 ပဖစ်တနသူန ငို့် 6 တ  (သ  ို့မဟ တ် 2 မီတ )  တ် ည်အကွ တွင် ရ  တနသူမ  ်းသည် ကူ်းစက်ခြံရန  င်တပခ အမ  ်း ြံ ်း ပဖစ်သည်။ အ    ေါ 

အရည်စက်ကတ ်းမ  ်း သ  ို့မဟ တ် အမှုန်ကတ ်းမ  ်းက   သင်ရ ှူသွင််းမ ပ ီ်း ၎င််းတ  ို့က သငို့်န  တခေါင််း သ  ို့မဟ တ်  ေါ်းစ ်ထွဲသ  ို့ 

တရ က်သွ ်းတသ အခေါ သ  ို့မဟ တ် သငို့် က်မ  ်းတ ေါ်သ  ို့ တရ က်ပ ီ်းတန က် သငို့်မ က် ြံ ်းမ  ်း၊ န  တခေါင််း သ  ို့မဟ တ်  ေါ်းစ ်န ငို့် 

ထ တတွွေ့တသ အခေါ သင် COVID-19 ပဖစ်န  င် ေါသည်။ 

က ကွယ်တ ်းမ  ်းသည် သငို့်ကတ ်းအ ်း COVID-19 မ  က ကွယ်တ ်းရန် အတက င််း ြံ ်း နည််း မ််းပဖစ်သည်။ သငို့်ကတ ်း 

က ကွယ်တ ်း အပ ညို့်ထ  ်းထ ်းတသ အခေါ၊ ဖ  ်းန န  င်တပခနည််းပ ီ်း အပခ ်း ူမ  ်းထြံ ဗ  င််းရ ်စ်  ြံွေ့ န ြံ ို့န  င်တပခ ည််း နည််း ေါသည်။ COVID-19 

အတွက် သတ်မ တ်ခ က်မီသူတ  င််းသည် က ကွယ်တ ်း ထ  ်းသငို့် ေါသည်။ ၎င််းက အခမွဲို့၊ ပမန် န်ပ ီ်း  ွယ်ကူ ေါသည်။ သငို့်တွင် 

တမ်းခွန််းမ  ်း ရ   ေါက သငို့်ကတ ်း၏ က န််းမ တရ်း တစ ငို့်တရ  က်သူန ငို့် တ ွ်းတနွ်း ေါ သ  ို့မဟ တ် သငို့်အနီ်းန ်းရ   က ကွယ်တ ်းထ  ်းန ြံတ ်းသညို့် 

တနရ က   healthvermont.gov/MyVaccine တွင် ရ   ေါ။ က ကွယ်တ ်းမထ  ်းန  င်သညို့် ကတ ်းမ  ်း အ ေါအဝင်  ူတ  င််းက 

မ မ က  ယ်တ  င်န ငို့် အပခ ်း ူမ  ်းက   က ကွယ်ရန် ကက ြုတင်က ကွယ်တရ်းအ ငို့်မ  ်းက   ပ ြု   ်န  င် ေါသည်။ 

healthvermont.gov/StaySafeVT တွင် တန က်ထ ် တ ို့   ေါ။ 

 

http://www.healthvermont.gov/MyVaccine
http://www.healthvermont.gov/StaySafeVT


  Burmese 

မ ဘမ ာေးန င ့် အုံပ့်ထ ေ့်ေးသူမ ာေးသည့် COVID-19 ပပေ  ့်ပွာေးပခင့်ေးက ုံကာကွယ့် ေ့် မည့်သ ုံ  ကူည န ုံင့်သေည့်ေး။   

•  င ်ကသလ်း ည် သနမသကောင််းလျှင်  ူတ ို  က ိုအ မ်တွင်ထော်းပါ။  

•  င ်အ မ်သထောင်စိုဝင်မျော်း ည်  ပ်ပပောနှင ်သရက ို ံို်း၍ စကက န  ် ၂၀  ကော လက်က ို မ ကောခဏ သ ်းသ ကောပါ။  

•  င ်အ မ်သထောင်စိုဝင် အော်းလံို်း ည် သချောင််း  ို်းနှင ် နှောသချ ည ်အခါ တစ် ျှှူ်း ံို်းပါ   ို  မဟိုတ်  ူတ ို  ၏တံသတောင် စ်ပြင ် 

ြံို်းအိုပ်ထော်းပါ၊ပပ ်းရင် ူတ ို  ၏ လက်မျော်းက ိုသ ်းသ ကောပါ။ 

•  င် ည်လူထူထပ်ရောသနရောတွင် အပခော်းလူမျော်းနှင ် ၆ သပ အကွောအသဝ်းမသနန ိုင်လျှင် နှောသခါင််းစည််း ဝတ် င်ပါ။ 

 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏အသ ုံင့်ေးအဝ ုံင့်ေး  ံုံပခံြုမှု   လစ ေ့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  သည့် က ေ့်ေးမာလ ေး ဦေးစ ေးဌာေန င ့် အ ုံပ့် ုံပ့်လေပါသည့်။ 

• ကျွန်  ်တ  ို့က က န််းမ တရ်းဌ နန ငို့် အနီ်းက ်    ်က  င်တနပ ီ်း ကျွန်  ်တ  ို့၏  ူမှုအသ  က်အဝ  င််းက   တဘ်းကင််းစွ  ရ  တနတစရန် 

၎င််းတ  ို့၏ အကကြံပ ြုခ က်မ  ်းက      က်န တန ေါသည်။ 

• ကျွန်ိုပ်တ ို   ည်ကျန််းမောသရ်း ဦ်းစ ်းဌောန၏လမ််းညွှန်ချက်အတ ိုင််း [                                             ] က ို 

 န  ်ရှင််းသရ်းလိုပ်ပပ ်း ပ ို်း တ်ခ  ပါတယ်။ 

• ြျော်းနောသနသ ော ၀န်ထမ််းမျော်းနှင ် ကသလ်းမျော်းအော်း  ူတ ို  ကျန််းမောလော ည်အထ  လိုပ်ငန််း  ို   ပပန်လောရန် မလ ိုပါ။ 

 

ဗော်းသမောင ်တွင်စမ််း ပ်ပခင််း အသ ကောင််း ပ ိုမ ိုသလ လောပါ။  

 

သ ်းဘက်  ိုင်ရော က ိုယ်သရ်းလံိုပခံျုမှု ဥပသေမျော်းအရ COVID-19 ရှ  ူတစ်ဦ်းချင််း၏နောမည်က ို ကျွန်ိုပ်တ ို   မထိုတ်သြော်ပပန ိုင်သ ကောင််း 

နော်းလည် ည ်အတွက် သကျ်းဇူ်းတင်ပါ ည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   ည် သပပောင််းလ မှုမျော်းနှင ် အ စ်သပပောင််းပခင််းမျော်းက ို  င်နှင ် က်လက်ပပ ်း 

 က် ွယ်ပါမည်။   င်၏ပါ၀င်မှုပြင ် ကျွန်ိုပ်တ ို   ည်  င်၏ကသလ်းမျော်းအတွက် လံိုပခံျုပပ ်း သပျော်စရောသကောင််းသ ော အသတွျံ့အ ကံျုက ို 

ြန်တ ်းသပ်းန ိုင် ည်ဟို ကျွန်ိုပ်တ ို  ယံို ကည်ပါ ည်။   

 

 င်၌သမ်းခွန််းမျော်းရှ ပါက [                                                       ] ပဖင်ို့ ကျွန်ိုပ်ထံ  က် ွယ်ပါ။   

 

သကျ်းဇူ်းအမျော်းကက ်း တင်ပါ ည်၊

 

  

https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19/testing-covid-19
https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19/testing-covid-19
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Template Letter – Confirmed COVID-19 Case in Child Care and School Age 
Camps/Care revised 11/16/21 

 

Dear families/staff/Board:   

 

On XX date we learned about a person in our learning community with Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19) at [school/child care/facility name]. We recommend that you take action to help limit the 

spread of COVID-19, even if your child is not experiencing symptoms. 

 

The most important things you can do:  

• Make sure your child is wearing a mask when recommended or required.  

• Make sure your child is washing their hands.  

• Keep your child home if they are sick. 

• Call your primary care provider if you or your child has symptoms of COVID-19.  

• Make sure that your children get vaccinated when they are eligible.  Find a location near you. 

 

People who may have been exposed will be notified: 

Anyone who is not fully vaccinated and was in close contact with the person who tested positive may 

have been exposed to the virus and will be asked to quarantine, which means staying home and away 

from other people for up to 14 days. Read more about what it means to quarantine.  

 

Anyone who is fully vaccinated and was in close contact with a person who tested positive should get 

tested 5-7 days after their exposure, but they do not need to quarantine unless they develop symptoms.  

 

Anyone who has recovered from COVID-19 within the past 3 months and was in close contact with the 

person who tested positive does not need to quarantine unless they develop symptoms.  

 

If you are identified as someone who may have been exposed, someone from either [name of 

school/child care/facility name] or the Health Department will notify you and will provide information 

and guidance on quarantine and other recommendations. If the Health Department calls, make sure to 

answer the phone or call them back. 

 

Supporting our learning community  

In order to maintain everyone’s privacy, we cannot disclose who in our community has tested positive. 

Remember that we are all at risk of getting this virus. These “COVID-19 cases” are our friends and family, 

and we need to be understanding and supportive. People with COVID-19 often experience 

uncomfortable symptoms and emotional stress. Instead of participating in speculation or gossip, offer to 

help community members who are affected by quarantine. With creative action from all of us, we will 

get through this period of anxiety and disruption. We thank you for your investment in the health and 

wellbeing of our school community. 

 
What is COVID-19? 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/handwashing/when-how-handwashing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.healthvermont.gov/covid-19/vaccine/getting-covid-19-vaccine
https://www.healthvermont.gov/aboutclosecontact#quarantine
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A coronavirus that causes COVID-19, which is an illness that was discovered in 2019. Coronaviruses are a 

type of virus that are named for the crown-like spikes on their surface. There are many kinds of 

coronaviruses including some that cause respiratory illnesses, like the common cold.  The specific 

symptoms of COVID-19 include:   

• Fever or chills 

• Cough 

• Shortness of breath or difficulty breathing 

• Fatigue 

• Muscle or body aches 

• Headache 

• New loss of taste or smell 

• Sore throat 

• Congestion or runny nose 

• Nausea or vomiting 

• Diarrhea 

 

How does COVID-19 spread? 

COVID-19 spreads when a person infected with COVID-19 breathes out droplets and very small 

particles that contain the virus when they cough, sneeze, sing, talk, or breathe. People who are closer 

than 6 feet (or 2 meters) from the person with COVID-19 are most likely to get infected. You can get 

COVID-19 if these droplets or particles are breathed in, land on your eyes nose or mouth, or get on your 

hands, and then you touch your eyes, nose or mouth.  

Vaccines are the best way to protect your child against COVID-19. When your child is fully vaccinated, 

they are much less likely to get sick and less likely to spread the virus to others. Everyone who is eligible 

for the COVID-19 vaccine should get vaccinated. It’s free, quick and easy. Talk with your child’s health 

care provider if you have questions or find a vaccine site near you at healthvermont.gov/MyVaccine. 

Everyone, including children who can’t be vaccinated, can take prevention steps to protect themselves 

and others. Learn more at healthvermont.gov/StaySafeVT.  

How can parents and guardians help prevent COVID-19 from spreading?   

• If your child is sick, keep them home.  

• Make sure members of your household wash their hands often using soap and water for 20 

seconds.  

• Make sure every member of your household covers their coughs and sneezes with a tissue or 

their elbow, and then washes their hands afterwards. 

• Wear a mask in public when you cannot stay 6 feet apart from other people.  

 

We are working with the Health Department to keep our community safe.  

• We are working closely with the Health Department and following their recommendations to 

keep our community safe. 

• We cleaned and disinfected the [facility/school name] per the Health Department guidance. 

• Sick employees and children will not return to work until they are healthy.  

 

http://www.healthvermont.gov/MyVaccine
http://www.healthvermont.gov/StaySafeVT
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Learn more about getting tested in Vermont.  

 

We will continue to communicate changes and updates with you. With your participation, we believe we 

can create a safe and fun experience for your children.   

 

If you have any questions, please feel free to reach out to me at [contact information].   

 

Many thanks, 
 

https://www.healthvermont.gov/response/coronavirus-covid-19/testing-covid-19
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