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  ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးန ှံခှံလ ိုကပ်ါ။ 

 သင စ်မတဖ်ိုန်ေးက ို ရယပူါ။ 

v-safe ဖဖင  ်စတငလ် ိုကပ်ါ။ 

COVID-19 ကာကွယဆ် ေး ထ ိုေးပပ ေးဆနာက် 

ဆ ေးထက်ွ  ိုေးက   ေးမ ာေးန င  ်ပတသ်က်၍ 

CDC က ို ဆဖပာဖပရန် သင စ်မတဖ်ိုန်ေးက ို 

သှံိုေးပါ။ သငက် ဒိုတ ယအကက မ် 

ကာကွယဆ် ေးထ ိုေးရန် လ ိုအပ်ပါကလည်ေး 

ရရ  ပါမည်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးပ  ေးဆ ာ

က် ကျ ်ေးမာဆ ေး 

စစ်ဆ ေးက   ယာ 

 

 

v-safe   ိုတာက  ာလ။ဲ 

V-safe သည် သငက် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေး ပ  ေးဆ ာက် သ ေးသ   ်ကျ ေ်းမာဆ ေး ဆမေးမမ ေ်းမှုမျာေး 

မ ြုလ  ်   ်စာတ   မက်ဆ  ချ်    မခငေ်းနငှ်  ဝဘစ်စ်တမ်ေးမျာေးက   အသ  ေးမ ြုသည ် စမတ်ဖ  ေ်းအဆမခမ ြု 

က   ယာတစ်ခ  မဖစ်သည်။ v-safe, မဖင  ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးပ  ေးဆ ာက် သင တွ်င ်

ဆဘေးထွက်   ေးကျ ြုေးမျာေး ရှ ၊ မရှ  CDC က   သငမ်မ  ် စွ်ာ ဆမ ာမ န  င ်ါသည်။ သင အ်ဆမဖမျာေးဆ ေါ်မူတည်၍ 

CDC မှ တစ်စ  တစ်ဆယာက်သည် သင အ်ာေး ဆမေးမမ ေ်း   ်ဖ  ေ်းဆခေါ်   န  င ်ါသည်။ ထ   အမ င ်v-safe သည် 

သငက် ဒ တ ယဆမမာက် COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ထ  ေး   ်လ  အ ် ါက သင အ်ာေး သတ ဆ ေး ါမည်။ 

CDC ၏ v-safe တငွ ်သင၏်  ါဝငမ်ှုက မတူကွွဲမ ာေးမှုက   မဖစ်ဆစပ  ေး COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးမျာေးက   

ဆဘေးကငေ်းဆစန  င ်ါသည်။ 

 ယလ် ို ပါဝငဆ် ာငရွ်ကန် ိုငပ်ါသလ။ဲ  

သင ်COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေး ထ  ေးပ  ေးသည်နငှ  ်သင စ်မတ်ဖ  ေ်းက   အသ  ေးမ ြု၍ v-safe တွင ်

စာ ငေ်းသွငေ်းန  ငသ်ည်။  ါဝငဆ် ာင ွ်က်မှုမှာ  နဒအဆလျာက်မဖစ်ပ  ေး အချ  မ်ဆ ွေး နှုတ်ထွက်န  ငသ်ည်။ 

ဆဒသစ ဆတာ်ချ   ်ဆ  လယ် 2  ာ  ခ  တွ်င ်v-safe ထ မှ စာတ   မက်ဆ  ချ်က   လက်ခ  ရှ  ါမည်။ 

နှုတ်ထွက်   ်v-safe က သင ထ်  မက်ဆ  ချ်    သည ်အခါ “STOP” ဟူ၍သာ စာရ  က်     ါ။ “START” ဟ  

စာမ  ရ်  က်    ၍လည်ေး v-safe က   စတငန်  ငသ်ည်။ 

v-safe ဆမေးဖမန်ေးမှုမ ာေး  ယဆ်လာကက်ကာရ ညခ်ှံပါသလ။ဲ 

သင က်ာကွယ်ဆ ေးထ  ေးပ  ေးဆ ာက်  ထမအ တအ်တွငေ်း v-safe သည် သငဆ် ထ  ငဆ်ကာငေ်း ါသလာေး 

ဆမေးမမ ေ်း၍ ဆ  စဉ်သင ထ်  စာတ   မက်ဆ  ချ်တစ်ဆစာင ်ဆ ေး     ါမည်။ ထ   ဆ ာက် သငသ်ည် 5  တ်အထ  

တစ် တ်လျှင ်အ ည်ေး   ေး တစ်ကက မ် ဆမေးမမ ေ်းမှု မက်ဆ  ချ်မျာေးက    ရှ  ါမည်။ v-safe က ဆမေးမမ ေ်းသည ် 

ဆမေးခွ ေ်းမျာေးက   ဆမဖ      ်5 မ  စ်ဆအာက်သာ ကကာမမင  ်ါမည်။ ကာကယွ်ဆ ေး ဒ တ ယအကက မ်ထ  ေးနှ    ်

လ  အ ် ါက သင၏် ဒ တ ယအကက မ် ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးနှ မှု အဆတွွေ့အကက ြုက  လည်ေး မျှဆဝန  ငဆ်စ   ်6  တ ်

ဆမေးမမ ေ်းမှုလ  ်င ေ်းစဉ် အသစ်က   v-safe က       ေးဆ ေး ါမည်။ သင၏် ဆ ာက်   ေးအကက မ် 

ဆမေးမမ ေ်းပ  ေးဆ ာက် ဆမေးမမ ေ်းမှု 3၊ 6 နငှ  ်12 လက  လည်ေး လက်ခ  ရှ  ါမည်။ 

ကျွန်ိုပ်၏ က န်ေးမာဆရေး အခ ကအ်လကမ် ာေးမ ာ ဆ ေးကငေ်းပါသလာေး။ 

ထ  ေး  ါမည်။ သင က်  ယ်ဆ ေးအချက်အလက်မျာေးမှာ လျှ ြုွေ့ ဝှက်စွာရှ ဆ ပ  ေး သ ေးသ  မ်ဖစ်ဆ ဆစ   ်v-safe 

တွင ်၎ငေ်းတ   က   ကာကွယ်ဆ ေးထာေး ါသည်။* 

 

* CDC၊ FDA နငှ  ်အမခာေး ဖက်ဒ ယ် ဆအဂျငစ် မျာေးက စ မ ခ  ခွ်ွဲသည ် လက်ရှ  အချက်အလက်မျာေးက   v-safe က 

အသ  ေးမ ြုသည ် အတ  ငေ်းအတာအထ  စ စ်မျာေးသည် ဆဒတာ၏ အထ ခ  က်မခ န  ငမ်ှု  မာဏအတကွ ်သင ဆ်လျာ်ဆသာ 

တငေ်းကျ ်သည ် လ  မခ ြုဆ ေး စ မ ချက်မျာေးက   အသ  ေးမ ြု ါသည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

သင စ်မတဖ်ိုန်ေး  ဆရာငဇ်ာဖဖင  ်

vsafe.cdc.gov တငွ ်အဆကာင ဖွ်င ပ်ါ 

သ ို  မဟိုတ ်

သင စ်မတဖ်ိုန်ေး၏  

ကငမ်ရာက ို ဤကိုဒသ် ို   ခ  န်ထာေးပါ 

 
 

ကာကွယ်ဆ ေးထ  ေးပ  ေးဆ ာက် 

ကျ ေ်းမာဆ ေး စစ်ဆ ေးက   ယာ 

http://vsafe.cdc.gov/


v-safe က ို စာရငေ်းသငွေ်းပပ ေး အသှံိုေးဖပ နညေ်း 

သင် စမတဖ်  ေ်းနငှ  ်သငလ်က်ခ  ရှ သည  ်COVID-19 အဆကကာငေ်း အချက်အလက်မျာေးက   လ  အ ် ါမည်။ ဤအချက်အလက်မျာေးက   သင၏် ကာကွယ်ဆ ေး မှတတ်မ်ေးကဒတ်ွင ်

ဆတွွေ့ ရှ န  ငသ်ည်၊ သင က်တက်   ရှာမဆတွွေ့ န  င ်ါက သင၏် ကျ ေ်းမာဆ ေးဆစာင ဆ်ရှာက်မှုဆ ေးသူထ   က်သွယ် ါ။ 

စာရငေ်းသငွေ်းရန် 

1. ဆအာက် ါ ဆ ွေးချယ်စ ာမျာေးအ က် တစ်ခ က   အသ  ေးမ ြု၍ v-safe ဝဘ ်  ကသ်    သွာေး ါ- 

 
2. လမ်ေးညွှ ခ်ျက်မျာေးက   ဖတ် ါ။ Get Started (စတငလ် ိုက်ရဆအာင)်က   နှ  ် ါ။ 

3. သင အ်မည်၊ မ  ဘ  ငေ်းဖ  ေ်း   ါတ်နငှ  ်အမခာေးဆတာငေ်း   ဆသာ အချက်အလက်မျာေးက   ထည ်သွငေ်း ါ။ Register (စာရငေ်းသငွေ်းမည်) က   နှ  ် ါ။ 

4. သင စ်မတဖ်  ေ်းတငွ ်အတည်မ ြုက ဒန်ငှ အ်တူ စာတ   မက်ဆ  ချကတ်စ်ဆစာငက်    ရှ  ါမည်။ က ဒက်   v-safe တွင ်ထည ်သငွေ်းပ  ေး Verify (အတည်ဖပ မည်) က   နှ  ် ါ။ 

5. စခ င၏် အဆ ေါ်   ေးတွင ်Enter vaccine information (ကာကယွဆ် ေး အခ က်အလက် ထည ်ပါ) က   နှ  ် ါ။ 

6. ဘယ်လ   COVID-19 ကာကွယ်ဆ ေးက   ထ  ေးခွဲ ဆကကာငေ်း ဆ ွေး ါ (သင၏် ကာကွယ်ဆ ေး မှတတ်မ်ေးကဒတ်ွင ်ဆတွွေ့ ရှ န  ငသ်ည်၊ သင က်တက်   ရာှမဆတွွေ့ န  င ်ါက သင၏် 

ကျ ေ်းမာဆ ေးဆစာင ဆ်ရှာက်မှုဆ ေးသူထ   က်သွယ် ါ)။ ထ   ဆ ာက ်သငက်ာကွယ်ဆ ေးထ  ေးခ ခွဲ သည ်  က်စွွဲက   ထည ်သွငေ်း ါ။ Next (ဆနာက်ထပ်) က   နှ  ် ါ။ 

7. သင၏် ကာကွယ်ဆ ေး အချက်အလကမ်ျာေးက   မ  လ်ည်ဖတရ်ှု ါ။ မှ က်  ်ါက Submit (တငဖ်ပမည်) က   နှ  ် ါ။ မမှ  ်ါက Go Back (ဆနာက်ဖပန်သာွေးမည်) က   နှ  ် ါ။ 

8. ဂိုဏ်ယပူါတယ။် အာေးလှံိုေးအသင ပ်ါပဲ။ သင၏် စာ ငေ်းသွငေ်းမှုက   ဆဒသစ ဆတာ်ချ   ်ဆ  လယ် 2  ာ  မတ  ငမ်  ပ  ေးစ ေး ါက v-safe သည် သင၏် က ဦေး ကျ ေ်းမာဆ ေး 

ဆမေးမမ ေ်းမှုမျာေးက   အ    ါဆ   ဆ  လယ် 2  ာ  ဝ ေ်းကျငတ်ွင ်စတင ်ါမည်။ ဆ  လယ် 2  ာ  ဆ ာက်   ငေ်း စာ ငေ်းသွငေ်း ါက v-safe သည် သင၏် က ဦေး ကျ ေ်းမာဆ ေး 

ဆမေးမမ ေ်းမှုက   သငစ်ာ ငေ်းဆ ေးသွငေ်းပ  ေးဆ ာက် ချက်ချငေ်း စတငဆ် ေး ါမည်၊ လမ်ေးညွှ ခ်ျက်မျာေးက   လ  က် ာဆ ေး ါ။ 

ဆ ာက်တစ်ကက မ် ဆမေးမမ ေ်းချ   ်ဆဒသစ ဆတာ်ချ   ်ဆ  လယ် 2  ာ   ဆ ာက်ဆသာအခါ v-safe မှ စာတ  မက်ဆ  ချ် သတ ဆ ေးချက်က   လက်ခ  ရှ  ါမည်။ ဆမေးမမ ေ်းမှုက   စတင ်  ်

စာတ  မက်ဆ  ချ် ါ လင ခ််က   နှ  ် ါ။ 

v-safe က န်ေးမာဆရေး ဆမေးဖမန်ေးမှုက ို အပပ ေးသတပ်ါ 

1. သင စ်မတဖ်  ေ်းတငွ ်v-safe ဆမေးမမ ေ်းမှု စာတ   မက်ဆ  ချ်က    ရှ ဆသာအခါ အသင မ်ဖစ်ဆသာအခါ လင ခ််က   နှ  ် ါ။ 

2. ဆမေးမမ ေ်းမှုက   အပ  ေးသတ်   ်ညွှ က်ကာေးချက်မျာေးအတ  ငေ်း လ  ်ဆ ာင ်ါ။ 

ဖပဿနာဆဖဖရ ငေ်းဖခငေ်း 

ဆန ာင ယ် က်ခှံရပါက ဖပန်လာပပ ေး ဆမေးဖမန်ေးမှုက ို  

 ယလ် ို အပပ ေးသတရ်မလ။ဲ 

▪ မ  လ်ည်စတင ် န်ငှ်  သင ဆ်မေးမမ ေ်းမှုက   အပ  ေးသတ်   ်စာတ   မက်ဆ  ချ် 

သတ ဆ ေးချက် ါ လင ခ််က   နှ  ် ါ။ 

v-safe အတက်ွ အကူအည လ ိုပါသလာေး။ 

800-CDC-INFO (800-232-4636) က   ဖ  ေ်းဆခေါ်    ါ 

TTY 888-232-6348 

တစ် တ ်7  က်၊ 24  ာ   ဖွင သ်ည ်

ဝငက်ကည ်   ်www.cdc.gov/vsafe  

ဒိုတ ယဆဖမာက် COVID-19 ကာကွယဆ် ေး ထ ိုေးပပ ေးဆနာက်  

ကျွန်ိုပ်၏ ကာကွယဆ် ေး အခ က်အလက်က ို  ယလ် ို အပ်ဒ တလ်ိုပ်ရမလ။ဲ 

▪ V-safe သည် သင၏် ဒ တ ယဆမမာက် ထ  ေးဆ ေး အချက်အလက်က   အ ်ဒ တ်လ  ်   ်

သင အ်ာေး အလ  အဆလျာက် ဆမေးမမ ေ်း ါမည်။ ညွှ က်ကာေးချက်မျာေးအတ  ငေ်းသာ 

ဆ ာင ွ်က် ါ။ 

  

 

သင စ်မတဖ်ိုန်ေး၏  ဆရာငဇ်ာက ို 

အသှံိုေးဖပ ပပ ေး 

vsafe.cdc.gov သ ို   သာွေးပါ 

သင စ်မတဖ်ိုန်ေး၏ ကငမ်ရာက ို 

ဤကိုဒသ် ို   ခ  န်ထာေးပါ 

သ ို  မဟိုတ ်

http://www.cdc.gov/vsafe
http://vsafe.cdc.gov/
http://vsafe.cdc.gov/

