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အာရှ ပစိဖိတ ်

ကိိုဗစ်-၁၉ လျှပ်တပပက် သဘ ာထာားအပြင ်စစ်တြ်ား 

ပါဝငသ်ူမ  ျားအတွက် အကကြံပပြုထ ျားသသ  စ အသ ျားအသ ျား - 

ကကက်သပြေနအီဖွ ွဲ့ နှင  ်  ___________________ မှ က ိုဗစ်-၁၉ အသကက ငျ်ား သငသ် ရှ ပပီျားသသ ၊ သ ရှ လ ိုသသျားသသ  အ  မ  ျားအသကက ငျ်ား န ျားလည်လ ိုပါသည်။  

ဤစစ်တမ်ျားသည် မ နစ် ၂၀ ြေန  က်က ပမင ်မည်ပဖစ်ပပီျား က နျ်ားမ သ ျားနငှ  ်ဆက်သွယ်သ ျားဆ ိုင ်  သများြွေနျ်ားမ  ျား ပါဝငပ်ါသည်။ သင၏် အသပဖမ  ျားက က ိုဗစ်-၁၉ 

အ ျား ကျွန်ိုပ်တ ို   တိုန  ပ်ပနသ်ည ်နည်ျားလမ်ျား ပ ိုမ ိုသက ငျ်ားမွနလ် သအ င ်ကူညီသပျားပါလ မ ်မည်။ 

ပါဝငသ်ည ်အတွက် သက ျားဇူျားတငရှ် ပါသည်။  

အွနလ် ိုငျ်ားစစ်တမ်ျားအတွက် - အပပတ်အသတ က်ရှ ဘ  အပပီျားပဖည ်စွက်န ိုငြ်ေ  နတွ်င ်စစ်တမ်ျားစတငပ်ပြုလိုပ်န ိုငပ်ါပပီ။ အ ရြံိုမပ က်သစ န ်သက ျားဇူျားပပြု၍ 

အပြေ ျားသသ  ပရ ိုဂ မ်မ  ျား (ြေ က်တင ်သ ို  မဟိုတ် အီျားသများလ်) က ို ပ တ်ထ ားပါ။   

သန က်ထပ် သတငျ်ားအြေ က်အလက်မ  ျား - 

1. ဤစစ်တမ်ျားက အမည်မသ ပဖစ်သပဖင  ်သင ်န မည် သ ို  မဟိုတ် သန ပ်လ ပ်စ က ို မသများပါ။ သငန်ငှ  ်အပြေ ျားမ  ျားစွ သသ  ပါဝငသ်ူမ  ျားထြံမှ  ရှ သသ  

အသပဖမ  ျားက ို စိုစည်ျားပပီျား လြံိုပြေြံြုစွ ထ နျ်ားသ မ်ျားထ ျားပါမည်။ ကျွန်ိုပ်တ ို   သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်တ ို  ၏ ပါတန အဖွ ွဲ့အစည်ျားမ  ျားသည် တစ်ြေ  နတွ်င ်

ဤအသပဖမ  ျားက ို အသြံိုျားပပြုန ိုငပ်ါသည်၊ သ ို    တွင ်သင်သပဖဆ ိုထ ျားသည ် အသပဖမ  ျားဖြစ်သည်ဟု မည်သူကမျှ ြွေ ပြေ ျားသိရ ိနိငုမ်ည်မဟိုတ်ပါ။  

2. သင အ်သနပဖင  ်မည်သည ်အြေ  နတွ်ငမ်ဆ ို အသကက ငျ်ားပပြေ က်မရှ ဘ  သပဖဆ ိုမှုက ို  ပ်ဆ ိုငျ်ားန ိုငပ်ါသည်။ 

ကျွန်ိုပ်တ ို  အ ျား ဆက်သွယ်န ိုငမ်ည ်နည်ျားလမ်ျား 

တ ဝနဝ်တတ   ျား - 

XXX 

 

သများြွေနျ်ားအြေ  ြု ွဲ့က ိုသပဖဆ ို န ်သသဘ တူပါသလ ျား။  

သသဘ တူပါသည် 

သသဘ မတူပါ (စစ်တမ်ျားပ တ်သည်) 

 

လမ်ျားညွှနြ်ေ က် - ဆနျ်ားစစ်ြေ က်အ ျားလြံိုျားတွင ်သအ က်ပါသများြွေနျ်ားမ  ျားထည ်သွငျ်ားပါ။  

သန က်ဆက်တွ တွင ်အသကက ငျ်ားအ  နငှ  ်ဆင ပွ် ျားအြေ က်အလက်အသပေါ်မူတည်၍ သငထ်ည ်သွငျ်ားန ိုငသ်သ  သများြွေနျ်ားမ  ျားက ို စ  ငျ်ားပပြုစုထ ျားသည်။ 

ပူျားတွ ပါရှ သသ  လမ်ျားညွှန်ြေ က်မှတ်စို "ဆနျ်ားစစ်ြေ က်မ  ျားက ို အဝ ားဝ  က် ပပြုလိုပ်ပ ု" က ိုကကည ်ပါ။ 

လူဦားဘေဆိိုငေ်ာြ ာား  

န ပါတ် သများြွေနျ်ားမ  ျား  သပဖဆ ိုပြံို  

1.  မည်သည ်သန  တွင ်သနထ ိုငပ်ါသလ ။ 

 

ပမ ြု ွဲ့  

ပပည်နယ်၊ ြေရ ိုင ် 
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သေသနတ အိုပ်ြေ ြုပ်မှု သအ က်ရှ ပမ ြု ွဲ့ 

2.  မည်သည ်လ ငအ်မ  ြုျားအစ ျားပဖင  ်သဖ ်ပပမလ ။ € က  ျား 

€ မ 

€ အပြေ ျား 

€ မသဖ ်ပပလ ိုပါ 

3.  မည်သည ်အသက်အပ ိုငျ်ားအပြေ ျားတွင ်ပါဝငသ်လ ။  
 

၁၂ နစ်ှ သအ က် 

၁၃-၁၇ နစ်ှ 

၁၈-၂၉ နစ်ှ 

၃၀-၃၉ နစ်ှ 

၄၀-၄၉ နစ်ှ 

၅၀-၅၉ နစ်ှ 

၆၀-၆၉ နစ်ှ 

၇၀-၇၉ နစ်ှ 

၈၀ နစ်ှအထက် 

 

4.  
သက ျားဇူျားပပြု၍ သင သ်က  ငျ်ားပည သ ျားအသကက ငျ်ား 

အသသျားစ တ်က ိုသဖ ်ပပပါ 

 

၉ နစ်ှသအ က် သက  ငျ်ားပည သ ျား 

၉ နစ်ှအထိ သက  ငျ်ားပည သ ျား 

အနည်ျားဆြံိုျား ၁၀ နစ်ှ (တကကသ ိုလ်ဝငြွ်ေင  ်အ ည်အြေ ငျ်ားမရှ ) 

အနည်ျားဆြံိုျား ၁၀ နစ်ှ (တကကသ ိုလ်ဝငြွ်ေင  ်အ ည်အြေ ငျ်ားရှ ) 

5.  
အ မ်တွင ်မည်သည ်ဘ သ စက ျားက ို အဓ ကသပပ ပါသလ ။ အထက်မှ သအ က်သ ို   ဆွ ြေ ကကည ်ရှု န ်အသကက ငျ်ားအ   - 

အ ရှပစ ဖ တ်ဘ သ စက ျား နငှ  ်အပြေ ျားသ ွျားြေ ယ်စ  မ  ျား။ 

ဗဟိုသိုတ နငှ  ်က င သ် ိုားြှုအဘလ အထြ ာား  

6.  
က ိုဗစ်-၁၉ အသကက ငျ်ား ကက ျားဖူျားပါသလ ျား။ 

(အသပဖတစ်ြေိုက ိုသ ွျားပါ) 

 

မကက ားြ ားပါ သ ို  မဟိုတ် မသ ပါ သန က်တွငသ်ဖ ်ပပ န ်

စစ်ြေ သပျားသည ်အ   ပါသည် 

€ ကက ားြ ားပါသည်  

€ မကက ားြ ားပါ 

€ မသ ပါ 



 

   
 

3 
   
 

က ိုဗစ်-၁၉ သည်  က ိုရ ိုန ဗ ိုငျ်ား ပ်စ် မ  ြုျားစ တ်အသစ်တစ်မ  ြုျားမှ 

ပဖစ်သပေါ်လ ာ သ  ဂါတစ်မ  ြုျားပဖစ်သည်။ "က ို"သည် က ိုရ ိုန ၊ "ဗီ"သည် 

ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်၊ "ေ"ီသည် သ  ဂါက ို က ိုယ်စ ျားပပြုသည်။ ယြေငက်၊ 

ဤသ  ဂါက ို "၂၀၁၉ န ိုဗယ်က ိုရ ိုန ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်" သ ို  မဟိုတ် "၂၀၁၉-

အငန်က် ိုဗီ" ဟိုသဖ ်ပပသည်။ က ိုဗစ်-၁၉ ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်သည် 

ဆ ိုျား ွ ျားပပငျ်ားထနသ်ည ် အသက်ရှှူလမ်ျားသကက ငျ်ားဆ ိုင ်  သ  ဂါ 

လကခဏ စို (SARS) နငှ်  ရ ိုျားရ ို ျားအသအျားမ ပြေငျ်ားတြေ  ြု ွဲ့ နငှ  ်ဆက်စပ်သန 

သသ  ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်အသစ်တစ်မ  ြုျားပဖစ်သည်။ န ိုဗယ်က ိုရ ိုန ဗ ိုငျ်ား ပ်စ် 

သကက င  ်ပဖစ်သသ  အသက်ရှုလမ်ျားသကက ငျ်ား ဆ ိုင ် သ  ဂါ 

က ယ်က ယ်ပပန  ပ်ပန   ်ကူျားစက်ပ ြံွဲ့ နှြံ  မှုရှ သနပါသည်။ ဤဗ ိုငျ်ား ပ်စ်က ို 

၂၀၁၉ ြေိုနှစ်တွင ်တရိုတ်န ိုငင်ြံ၌ ပထမဆြံိုျားရှ သဖွသတွွဲ့ ရှ ြေ  ပပီျားသန က် 

တစ်ကမဘ လြံိုျားသ ို   ပ  ျံ့ န  ှံ့ြေ  ပါသည်။ [န ိုငင်ြံအမည်ထည ်ပါ]အပါအဝင ်

န ိုဗယ် က ိုရ ိုန ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်နငှ ဆ်က်စပ်မှုရှ သသ  အတည်ပပြုလူန  

သထ ငြ်ေ ီရှ ပပီျား သသဆြံိုျားမှု အမ  ျားအပပ ျားရှ ပါသည်။ အ ငျ်ားအပမစ်မ  ျား 

- WHO, UNICEF, IFRC 

7.  က ိုဗစ်-၁၉ သည် မည်မျှအနတ  ယ်ရှ ပါသလ ။ (တစ်ြေိုသ ွျားပါ) € အလွန ်အနတ  ယ်ရှ သည် 

€ အနည်ျားငယ် အနတ  ယ်ရှ သည်  

€ အနတ  ယ် မရှ ပါ  

€ မသ ပါ 

8.  က ိုဗစ်-၁၉ မည်သ ို   ပပန  ပွ် ျားသလ ။  (အသပဖတစ်ြေို သ ို  မဟိုတ် 

တစ်ြေိုထက်ပ ိုသ ွျားပါ) 

€ သသွျားသွငျ်ားပြေငျ်ား 

€ ကူျားစက်ြေြံ ထ ားသူမ  ျားထြံမှ အ ည်စက်မ  ျား 

€ သလထ မှ 

€ ကူျားစက်ြေြံထ ျား သသ  လူ/တ  စဆ နမ်  ျားနငှ်  တ ိုက်ရ ိုက်ထ သတွွဲ့ ပြေငျ်ား 

€ ညစ်ညမ်ျားသသ  အ  ဝတထ ြုမ  ျား သ ို  မဟိုတ် မ က်နှ ပပငမ်  ျားက ို 

ထ သတွွဲ့ ပြေငျ်ား  

€ ပြေငက် ိုက်ပြေငျ်ားမ  ျား  

€ မသန  ရှ်ငျ်ားသသ အစ ျားအသသ က်မ  ျား စ ျားသသ က်ပြေငျ်ား 

€ မသန  ရှ်ငျ်ားသသ သ  သသ က်သြံိုျားပြေငျ်ား 

€ မသ ပါ  

 

9.  သငန်ငှ  ်သင မ် သ စိုမ  ျားသည် က ိုဗစ်-၁၉ မှ မည်သ ို   

က ကွယ်ကကသလ ။ (အသပဖတစ်ြေို သ ို  မဟိုတ် တစ်ြေိုထက်ပ ိုသ ွျားပါ) 

 

အ က် ၇၀ % နှုနျ်ားပါဝငသ်ည ် လက်သဆျား ည် သ ို  မဟိုတ် 

ဆပ်ပပ နငှ သ် က ို အသြံိုျားပပြုပပီျား စကက န   ်၂၀ ြေန   ်လက်မ  ျားက ို 

ပြံိုမှနသ်ဆျားသကက ပါ။ 
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ဤသများြွေနျ်ားပပီျားလျှင ်သဖ ်ပပ န ်စစ်ြေ သည ်အ  က ို ထည ်ပါ။  

သငန်ငှ သ်င မ် သ ျားစိုအ ျား က ိုဗစ်-၁၉ မှ က ကွယ် န ်ပပြုလိုပ်န ိုငသ်ည ် 

အ  မ  ျား။ 

a. သင လ်က်ြ ာားကိို ြကကာခဏဘဆားဘကကာပါ 

သင လ်က်မ  ျားက ို အ က်ပါသည ် လက်သဆျား ည်မ  ျားနငှ  ်သန  စ်ငပ်ါ 

သ ို  မဟိုတ် ဆပ်ပပ နှင သ် ပဖင  ်ပြံိုမှန ်နငှ  ်သသသသြေ  ြေ   

သဆျားသကက ပါ။ 

ဘ သကက င် ပါလ ။ လက်က ို ဆပ်ပပ နငှ  ်သ  သ ို  မဟိုတ် 

အ က်ပါဝငသ်ည်  လက်သဆျား ည်ပဖင  ်သဆျားသကက ပြေငျ်ားသည် 

သင လ်က်သပေါ်တွင်ရှ သနန ိုငသ်ည ် ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပ ိုျားမ  ျားက ို သသသစသည် 

b. လူြှုဘေားအေ ခပ်ခ ာခ ာဘေပါ 

သငန်ငှ  ်သြေ  ငျ်ားဆ ိုျား သ ို  မဟိုတ် န ှသြေ သနသူကက ျား အနည်ျားဆြံိုျား ၁ မီတ  

(၃ သပ) အကွ သနပါ။ 

ဘ သကက င် ပါလ ။ တစ်ဦျားတစ်သယ က်မှ သြေ  ငျ်ားဆ ိုျား သ ို  မဟိုတ် 

န ှသြေ သည ်အြေါ ၎ငျ်ားတ ို  ၏ န ှသြေါငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ပါျားစပ်ထ မှ ဗ ိုငျ်ား ပ်စ် 

ပါဝငန် ိုငသ်ည ် အ ည်စက်မ  ျား ပဖနျ်ားသလ ိုထွက်လ ပါသည်။ သငန်ှင  ်

အလွနန်ျီားကပ်သနပါက အ ည်စက်မ  ျားက ို ရှှူမ န ိုငပ်ပီျား 

ထ ိုသြေ  ငျ်ားဆ ိုျားသနသူတွင ်သ  ဂါရှ ထ ျားပါက က ိုဗစ်-၁၉ ဗ ိုငျ်ား ပ်စ် 

ပါရှ လ န ိုငပ်ါသည်။ 

c. ြ က်လ ိုား၊ နာှဘခါငာ်း နငှ  ်ပါားစပ်ြ ာားကိို ထဘိတ ွေ့ ပခငာ်းြှ 

ဘရှာငက်ကဉ်ပါ 

ဘ သကက င် ပါလ ။ လက်မ  ျားက မ က်နှ ပပင ်သတ ်သတ ်မ  ျားမ  ျားက ို 

ထိမ ပပီျား ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပ ိုျားမ  ျားက ို သယ်သဆ ငထ် ားန ိုငပ်ါသည်။ 

တစ်ြေါညစ်ညမ်ျားသွ ျားပပ ားပါက လက်မ  ျားမှတဆင  ်သင မ် က်လြံိုျား၊ 

န ှသြေါငျ်ား သ ို  မဟိုတ် ပါျားစပ်သ ို   ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပ ိုျား ကူျားသ  ားန ိုငပ်ါသည်။ 

ထ ိုမှတဆင  ်ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပ ိုျားသည် သင ြ်ေနဓ က ိုယ်ထ ဝငသ်  က်က  

န မက နျ်ားပဖစ်သစန ိုင်ပါသည်။ 

d. အသက်ရှှူလြ်ားဘကကာငာ်းဆိိုငေ်ာ သေ  ်ရှငာ်းမှုပပြုလိုပ်ပါ 

သငန်ငှ  ်သင အ်နျီားန ျားရှ လူမ  ျားက သက ငျ်ားမွန်သသ  အသက်ရှှူ 

လမ်ျားသကက ငျ်ားဆ ိုင ်  သန  ်ရှငျ်ားမှုပပြုသကက ငျ်ား သသြေ  ပါဝစ။ 

ဆ ိုလ ိုသည်မှ  သင ်သြေ  ငျ်ားဆ ိုျား သ ို  မဟိုတ် န ှသြေ သည ်အြေါ 

တြံသတ ငဆ်စ် သ ို  မဟိုတ် တစ်ရှှူျားပဖင  ်သင ပ်ါျားစပ်နငှ  ်န ှသြေါငျ်ားက ို 

€ သြေ  ငျ်ားဆ ိုျား သ ို  မဟိုတ် န ှသြေ သည ်အြေါ ပါျားစပ်နငှ  ်န ှသြေါငျ်ားက ို 

ဖြံိုျားအိုပ်ထ ျားပါ 

€ ဖ  ျားန သူမ  ျား၊ သြေ  ငျ်ားဆ ိုျားသူမ  ျားနငှ  ်အနျီားကပ်ထ သတွွဲ့ ပြေငျ်ားမှ 

သရှ ငက်ကဉ်ပါ 

€ မ က်လြံိုျား၊ န ှသြေါငျ်ားနငှ  ်ပါျားစပ်တ ို  က ို ထ သတွွဲ့ ပြေငျ်ားမှ သရှ ငက်ကဉ်ပါ   

အသ ျားနငှ  ်ဥမ  ျားက ို သသသသြေ  ြေ   ြေ က်ပပြုတ်ပါ 

€ သက်ရှ  တ   စဆ နမ်  ျား၊ တ   စဆ နမ်  ျားနငှ  ်ထ သတွွဲ့ မှုရှ သသ  

မ က်န ှပပငမ်  ျားနငှ  ်အက အကွယ်မရှ ဘ  တ ိုက်ရ ိုက်ထ သတွွဲ့ ပြေငျ်ားက ို 

သရှ ငက်ကဉ်ပါ 

€ သနအ မ် အတွငျ်ား၌သနပါ  

€ က ိုဗစ်-၁၉ ပပန  ပွ် ျားမှုက ို က ကွယ် န ်န ိုငင်ြံအတွငျ်ားရှ  

အ ဏ ပ ိုငမ်  ျား၏ အကကြံပပြုြေ က်မ  ျားက ို လ ိုက်န ပါ 

€ တ ိုငျ်ား ငျ်ားသဆျားမ  ျားက ို အသြံိုျားပပြုပါ 

€ မ က်န ှဖြံိုျားတစ်ြေို အသြံိုျားပပြုပါ 

€ မသ ပါ 

€ အပြေ ျား 
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ဖြံိုျားအိုပ်ထ ျားပါ။ ထ ို  သန က် အသြံိုျားပပြုပပီျားသသ  တစ်ရှှူျားက ို 

ြေ က်ြေ ငျ်ားစွန  ပ်စ်ပါ။ 

ဘ သကက င် ပါလ ။ အ ည်စက်မ  ျားက ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပ ိုျားက ို ပပန  ပွ် ျား 

သစသည်။ သက ငျ်ားမွနသ်သ  အသက်ရှှူလမ်ျားသကက ငျ်ားဆ ိုင ်  

သန  ရှ်ငျ်ားမှုပပြုပြေငျ်ားပဖင  ်သင အ်နျီားန ျားရှ သူမ  ျားက ို အသအျားမ ပြေငျ်ား၊ 

တိုပ်သကွျားနငှ  ်က ိုဗစ်-၁၉ စသည ် ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်ပ ိုျားမ  ျားမှ  သင ်

က ကွယ်သပျားပါသည် 

e. ဖ ာားပခငာ်း၊ ဘခ ာငာ်းဆိိုားပခငာ်း၊ အသက်ရှှူခက်ခဲပခငာ်း 

ပဖစ်ပါက ဘဆာလ ငစ် ာ ဘဆားဝါားဘစာင ဘ်ရှာက်ြှု 

ရှာဘဖ ပါ 

သနမသက ငျ်ားသည်ဟို ြေြံစ ျား ပါက အ မ်တွင်သနပါ။ ဖ  ျားပြေငျ်ား၊ 

သြေ  ငျ်ားဆ ိုျားပြေငျ်ား၊ အသက်ရှှူြေက်ြေ ပြေငျ်ားပဖစ်ပါက သဆ လ ငစွ်  

သဆျားဝါျားသစ င သ်ရှ က်မှု ရှ ယူပပီျား မသွ ျားမီ ကက ြုဖိုနျ်ားဆက်ပါ။ 

သေသတွငျ်ား က နျ်ားမ သ ျားဆ ိုင ် အ ဏ ပ ိုင၏် ညွှနက်က ျားြေ က်မ  ျားက ို 

လ ိုက်န ပါ။ 

ဘ သကက င် ပါလ ။ သင ်သေသတွငျ်ားရှ  အသပြေအသနမ  ျားနငှ  ်ပတ်သက်၍ 

န ိုငင်ြံပ ိုငန်ငှ  ်သေသပ ိုင ်အဖွ ွဲ့အစည်ျားမ  ျားတွင ်သန က်ဆြံိုျားသပေါ်သတငျ်ား 

အြေ က်အလက်မ  ျား ရှ မည်ပဖစ်သည်။ ကက ြုတငဖ်ိုနျ်ားသြေေါ်ဆ ိုပြေငျ်ားက 

က နျ်ားမ သ ျားသစ င သ်ရှ က်မှုသပျားသူအ ျား သင အ်တွက် အမှနတ်ကယ် 

လ ိုအပ်သည ် က နျ်ားမ သ ျားဌ နသ ို   လ ငပ်မနစွ်  လမ်ျားညွှန်န ိုငမ်ည် 

ပဖစ်သည်။ ၎ငျ်ားက သင အ် ျားက ကွယ်သပျားမည်ပဖစ်ပပီျား ဗ ိုငျ်ား ပ်စ်နှင  ်

အပြေ ျား ကူျားစက်မှုမ  ျား ပပန  ပွ် ျားပြေငျ်ားမှလည်ျား က ကွယ်သပျားမည် 

ပဖစ်သည်။ 

f. သတငာ်း ြပပတေ်ယပူပ ား က ေ်ားြာဘေားဘစာင ဘ်ရှာက်ြှု 

ဘပားသကူ ဘပားသည ် အကက ဉာဏ်ကိို လိိုက်ောပါ။ 

က ိုဗစ်-၁၉ နငှ ပ်တ်သက်သည ် သန က်ဆြံိုျားသပေါ်တ ိုျားတက်မှုမ  ျား 

အသကက ငျ်ား သတငျ်ားမပပတ် ယူပါ။ က နျ်ားမ သ ျားသစ င ်သရှ က်မှု 

သပျားသူ၊ န ိုငင်ြံပ ိုငန်ငှ  ်သေသပ ိုင ်က နျ်ားမ သ ျားအဖွ ွဲ့အစည်ျား သ ို  မဟိုတ် 

သင အ်လိုပ်ရှငက် သင က် ိုယ်က ို နငှ  ်အပြေ ျားသူမ  ျားက ို က ိုဗစ်-၁၉ မှ 

မည်သ ို  က ကွယ်န ိုငသ်ကက ငျ်ား သပျားသည ်အကကြံဉ ဏ်က ို လ ိုက်န ပါ။ 

ဘ သကက င် ပါလ ။ န ိုငင်ြံပ ိုင်နငှ  ်သေသပ ိုငအ်ဖွ ွဲ့အစည်ျားမ  ျားတွင ်

သင သ်ေသတွငျ်ား က ိုဗစ်-၁၉ ပပန  ပွ် ျားပြေငျ်ားရှ ၊မရှ  သန က်ဆြံိုျား  

သတငျ်ားမ  ျား ရှ မည်ပဖစ်သည်။ ၎ငျ်ားတ ို  က သင သ်ေသတွငျ်ား 

က ကွယ်မှုမ  ျားပပြုန ိုင် နအ်တွက် မည်သည ်အ  မ  ျား ပပြုလိုပ်သင  ်

သကက ငျ်ားက ို အသက ငျ်ားဆြံိုျား အကကြံသပျားန ိုငသ်ည ်သူမ  ျားပဖစ်သည်။ 

အ ငျ်ားအပမစ်မ  ျား - WHO, UNICEF, IFRC 
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10.  
အက ပ်အတည်ျားက လတွင ်သကက က် ွြံွဲ့ မှုနငှ  ်စ ိုျား  မ်မှုမ  ျား 

ရှ တတ်သည်။ ယြေို က ိုဗစ်-၁၉ နငှ ပ်တ်သက်၍ သင အ်တွက် 

အစ ိုျား  မ် ဆြံိုျားအ   သြံိုျားြေိုက ဘ လ  သ ပါ သစ။ 

အြေ က်တစ်ြေိုစီအတွက်၊ သက ျားဇူျားပပြု၍ (ဘယ်သတ  မှ စ တ်မပူ၊ 

စ တ်မပူသသလ က်ရှ ၊ မကက ြေဏ စ တ်ပူ) စသည ် စသကျားမ  ျား က ို 

အသြံိုျားပပြုပါ။ 

 

ကျွန်ိုပ်ြေ စ်ြေငသ်ူတစ်စြံိုတစ်သယ က်က ို ဆြံိုျားရှု ြံျား ပြေငျ်ား  

က နျ်ားမ သ ျားစနစ် မန ိုငမ်နငျ်ားပဖစ်ပြေငျ်ား 

သက  ငျ်ားမ  ျားပ တ်ပြေငျ်ား 

ကိုမပဏီငယ်မ  ျား ပ တ်သ မ်ျားပြေငျ်ား 

စီျားပွ ျားသ ျားက ဆငျ်ားပြေငျ်ား 

အစ ျားအသသ က်သထ က်ပြံ မှုက ို အကန  အ်သတ်ပဖင သ်  

အလှမ်ျားမီှ ရှ ပြေငျ်ား 

လူထို ဆူပူထကကပြေငျ်ား 

ဖ  ျားန ပြေငျ်ား  

အလိုပ်အက ိုင ်ဆြံိုျားရှု ြံျားပြေငျ်ား 

အပြေ ျား- ____  

 

11.  သင လူ်မှုအဖွ ွဲ့အစည်ျားတွငျ်ား က ိုဗစ်-၁၉ ပ ြံွဲ့ နှြံ  သစပြေငျ်ားအတွက် 

အဖွ ွဲ့တစ်စိုက တ ဝနရှ် သည်ဟို သငထ်ငပ်ါသလ ျား။ 

€ ထငပ်ါသည် 

€ အနည်ျားငယ် ထငသ်ည် 

€ မထငပ်ါ 

12.  (အနည်ျားငယ်ထငသ်ည် သ ို  မဟိုတ် ထငပ်ါသည်ဟို သပဖပါက၊ 

စစ်တမ်ျားက ဆက်သများသင သ်ည်မှ )  

က ိုဗစ်-၁၉က ို ပ ြံွဲ့ နှြံ  သစပြေငျ်ားအတွက် မည်သည ်အဖွ ွဲ့က 

တ ဝန်ရှ သည်ဟို သငထ်ငပ်ါသလ ။ 

€ ဖွင ပ်ပ ားဝမားသညှံ့် သများြွေနျ်ား  

အေငာ်းအပြစ်ြ ာားကိို ယ ိုကကည်ပါ / သတငာ်းအခ က်အလက် လြ်ားဘကကာငာ်းြ ာား 

13.  က ိုဗစ်-၁၉နငှ  ်ပတ်သက်၍ မည်သ ို  သသ  သတငျ်ားအြေ က်အလက် 

မ  ြုျားက ို သငလ်က်ြေြံ ရှ ပါသလ ။ (အသပဖတစ်ြေို သ ို  မဟိုတ် 

တစ်ြေိုထက်ပ ိုသ ွျားပါ)  

 

 

 

 

€ က ိုဗစ်-၁၉ မှ သင က် ိုယ်က ို မည်သ ို  က ကွယ်မလ  

€ က ိုဗစ်-၁၉၏ သ  ဂါလကခဏ မ  ျား   

€ က ိုဗစ်-၁၉ မည်သ ို   ပပန  ပွ် ျားပါသလ  

€  က ိုဗစ်-၁၉ ဝ  ဂါလကခဏ မ  ျားရှ ပါက ဘ လိုပ် ပါမလ  

€ က ိုဗစ်-၁၉ အနတ  ယ်မ  ျားနငှ  ်သန က်ဆက်တွ ဆ ိုျားက  ြုျားမ  ျား 

€ အပြေ ျား - ______________________ 

€  

14.  
က ိုဗစ်-၁၉နငှ  ်ပတ်သက်သည ် သတငျ်ား ရှ  န ်သအ က်ပါ 

သတငျ်ားအ ငျ်ားအပမစ်မ  ျားက ို ဘယ်နစ်ှကကိမ် အသြံိုျားပပြုသလ ။  

တယ်လီသဗျားရှငျ်ား  
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အြေ က်တစ်ြေိုစီအတွက်၊ သက ျားဇူျားပပြု၍ (ဘယ်သတ  မှ ၊ 

မရှ သသလ က်၊ တစ်ြေါတစ်သလ၊ မကက ြေဏ၊ အပမ တမ်ျား) စသည  ်

စသကျားမ  ျား က ို အသြံိုျားပပြုပါ။    

ပြံိုနှ ပ် သတငျ်ားစ မ  ျား 

မ သ ျားစို၊ သူငယ်ြေ ငျ်ားမ  ျားနငှ  ်စက ျားသပပ ပြေငျ်ား 

ဝက်ဘ်ဆ ိုေ ်သ ို  မဟိုတ် အွနလ် ိုငျ်ားသတငျ်ားစ မ က်န ှမ  ျား  

လူမှုမီေယီ  (ဥပမ  သဖ စ်ဘွတ်ြ်ေ၊ တွစ်တ ၊ ယူက ြု၊ ဝတ်စ်အက်ပ်၊ 

လ ိုငျ်ား) 

အြေ က်အလက်ရှ သဖွ   (ဥပမ  - ဂူဂယ်လ်) 

သ ေယီ ိုအသြံလွှင ဌ် နမ  ျား 

လူထိုက နျ်ားမ သ ျားဝနထ်မ်ျားမ  ျား  

လူမှုအဖွ ွဲ့အစည်ျား သ ို  မဟိုတ် ဘ သ သ ျား သြေါငျ်ားသဆ ငမ်  ျား 

တ ိုငျ်ား ငျ်ားသဆျားဆ  မ  ျား  

လက်သည်မ  ျား 

ကကက်သပြေန ီသစတန  ဝနထ်မ်ျားမ  ျား 

က နျ်ားမ သ ျားနငှ  ်အ ျားကစ ျား ၀နက်ကီျားဌ န 

ယူနဆီက်ဖ် (UNICEF) 

ကမဘ  က နျ်ားမ သ ျားအဖွ ွဲ့အစည်ျား (WHO)  

အပြေ ျားအ ငျ်ားအပမစ်မ  ျား၊ အတ အက သပပ  လျှင ်_____ 

 

15.  
က ိုဗစ်-၁၉နငှ ပ်တ်သက်၍ အစီ ငြ်ေြံ  တွင ်

သအ က်ပါသတငျ်ားအ ငျ်ားအပမစ်မ  ျားအသပေါ် သငမ်ည်မျှ 

ယြံိုကကည်မှုရှ သလ ။ 

အြေ က်တစ်ြေိုစီအတွက်၊ သက ျားဇူျားပပြု၍ (အနည်ျားငယ်သ ယြံိုသည်၊ 

အသတ ်အသင ယ်ြံိုသည်၊ အလွနယ်ြံိုသည်) စသည ် စသကျားမ  ျားက ို 

အသြံိုျားပပြုပါ။    

တယ်လီသဗျားရှငျ်ား  

ပြံိုနှ ပ် သတငျ်ားစ မ  ျား 

မ သ ျားစို၊ သူငယ်ြေ ငျ်ားမ  ျားနငှ  ်စက ျားသပပ ပြေငျ်ား 

ဝက်ဘ်ဆ ိုေ ်သ ို  မဟိုတ် အွနလ် ိုငျ်ား သတငျ်ားစ မ က်န ှမ  ျား  

လူမှုမီေယီ  (ဥပမ  သဖ စ်ဘွတ်ြ်ေ၊ တွစ်တ ၊ ယူက ြု၊ ဝတ်စ်အက်ပ်၊ 

လ ိုငျ်ား) 

အြေ က်အလက်ရှ သဖွ   (ဥပမ  - ဂူဂယ်လ်) 

သ ေယီ ို အသြံလွှင ဌ် နမ  ျား 

လူထို က နျ်ားမ သ ျားဝနထ်မ်ျားမ  ျား  

လူမှု အဖွ ွဲ့အစည်ျား သ ို  မဟိုတ် ဘ သ သ ျား သြေါငျ်ားသဆ ငမ်  ျား 

တ ိုငျ်ား ငျ်ားသဆျားဆ  မ  ျား  

လက်သည်မ  ျား 
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ကကက်သပြေန ီသစတန  ဝနထ်မ်ျားမ  ျား 

က နျ်ားမ သ ျားနငှ  ်အ ျားကစ ျား ၀နက်ကီျားဌ န 

ယူနဆီက်ဖ် (UNICEF) 

ကမဘ  က နျ်ားမ သ ျားအဖွ ွဲ့အစည်ျား (WHO)  

အပြေ ျားအ ငျ်ားအပမစ်မ  ျား၊ အတ အက သပပ  လျှင ်_____ 

 

16.  
ယြေို မည်သည  ်သတငျ်ားအြေ က်အလက်မ  ြုျားက ို သငလ် ိုအပ်ပါလ ။ 

(အသပဖတစ်ြေို သ ို  မဟိုတ် တစ်ြေိုထက်ပ ိုသ ွျားပါ) 

 

က ိုဗစ်-၁၉၏ သ  ဂါလကခဏ မ  ျား 

အပြေ ျားသူမ  ျား မည်သ ို  လ ိုက်သလ  ညီသထွပဖစ်သအ င်သနသကက ငျ်ား 

က ိုယ်သတွွဲ့ ပဖစ် ပ်မ  ျား 

က ိုဗစ်-၁၉ က ကွယ်သဆျားအသစ် 

တ ိုျားတက်မှုနငှ ပ်တ်သက်သည ်သတငျ်ား 

က ိုဗစ်-၁၉ ကိုသနည်ျား တ ိုျားတက်မှုနငှ  ်ပတ်သက်သည ်သတငျ်ား 

€ ကျွန်ိုပ်၏န ိုငင်ြံတွင ်သ  ဂါပပန  ပွ် ျားပြေငျ်ားက ို ဘယ်လ ိုက ကွယ်န ိုငမ်လ   

€ အနတ  ယ်ရှ သသ  အိုပ်စိုတွငျ်ားသ  က်သနသူမ  ျားက ို 

မည်သ ို  သစ င သ်ရှ က်သပျားန ိုငသ်လ  

€ ကျွန်ိုပ် သ ို  မဟိုတ် ကျွန်ိုပ်၏မ သ ျားစိုဝင်တစ်ဦျား 

သ  ဂါလကခဏ မ  ျားရှ ပါက ဘ ပပြုလိုပ်န ိုငသ်လ  

€ ကျွန်ိုပ်ကသလျားငယ်မ  ျား၏ သက  ငျ်ားပည သ ျားက ို အသက ငျ်ားဆြံိုျား 

မည်သ ို  သစ င သ်ရှ က်န ိုငသ်လ  

€ ြေ ီျားသွ ျားကန  သ်တ်ြေ က်မ  ျားနငှ  ်ပတ်သက်သမျှ အသသျားစ တ် 

€ [*] ဟိုတ်ပါသည်  

€ [*] မဟိုတ်ပါ  

€ အပြေ ျား၊ သက ျားဇူျားပပြု၍ သဖ ်ပပပါ … 

 

17.  က ိုဗစ်-၁၉ နငှ  ်ပတ်သက်သည ် သတငျ်ား မှနက်နမ်ှု ရှ ၊မရှ  

ဆြံိုျားပဖတ်  တွင ်ြေက်ြေ သည်ဟို သငထ်ငပ်ါသလ ျား။  

ဥပမ အ ျားပဖင ၊် သ  ဂါက ို က ကွယ် န ်သ ို  မဟိုတ် 

[ဖွင ပ်ပ ားဝမားသညှံ့် ဝမားြွေနျ်ား] 
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ပပနလ်ည်သက်သ လ  န ်နည်ျားလမ်ျားမ  ျားနငှ ပ်တ်သက်သည ် 

သတငျ်ား။  

ထငလ်ျှင၊် သင အ်သနပဖင  ်ဥပမ တြေ  ြု ွဲ့သပျားန ိုင်မလ ျား- 

ပါဝငလ်ိုပ်ဘဆာငခ် က်/ဆက်ဆ ဘေားြ ာား 

18.  က ိုဗစ်-၁၉ နငှ ပ်တ်သက်သည ် သင စ် ိုျား  မ်မှုမ  ျား နငှ  ်

မှတ်ြေ က်မ  ျားအသပေါ် ကျွန်ိုပ်တ ို  မှ တြံို  ပပနသ်ပျားလ ိုပါက သင အ် ျား 

မည်သ ို   ဆက်သွယ်လ သစလ ိုပါသလ ။ 

€ ဖိုနျ်ားသြေေါ်ဆ ိုပြေငျ်ား 

€ စ သပျားပ ို  ပြေငျ်ား 

€ သဖ စ်ဘွတ် မှ စက ျားသပပ ပြေငျ်ား 

€ မက်ဆနဂ်   အဖွ ွဲ့ (လ ိုငျ်ား၊ ဝတ်စ်အက်ပ်) 

€ အီျားသများလ် 

€ အပြေ ျား (သဖ ်ပပပါ) 

19.  သ  ဂါနငှ ပ်တ်သက်၍ ပ ိုမ ိုသက ငျ်ားမွနသ်သ  ဝဖပ ဆုိဆက်သွယ်မှု 

ပပြုလိုပ်န ိုင ်နအ်တွက် အကကြံပပြုလ ိုသည်မ  ျား ရှ ပါသလ ျား။  

€ ဖွငှံ့ပ်ပ ားဝမားသညှံ့် သများြွေနျ်ား 

20.  သ  ဂါပ ြံွဲ့ နှြံ  ပြေငျ်ားက ိုက ကွယ်န ိုငသ်ည ် သ ို  မဟိုတ် ၎ငျ်ား၏အက  ြုျား 

သက်သ  က်မှုမ  ျားက ို တြံို  ပပန်န ိုငသ်ည ် လူထိုလိုပ်သဆ ငြ်ေ က်မ  ျား 

အတွက် အကကြံပပြုလ ိုသည်မ  ျား ရှ ပါသလ ျား။ 

€ ဖွငှံ့ပ်ပ ားဝမားသညှံ့် သများြွေနျ်ား 

21.  ကကက်သပြေနအီသနပဖင  ်က ိုဗစ်-၁၉ နငှ  ်ပတ်သက်သည ် 

သတငျ်ားသပျား  တွင ်တ ိုျားတက်သအ ငပ်ပြုလိုပ်န ိုငသ်ည ်အ  မ  ျား 

ရှ ပါသလ ျား။  

(အဖွင စ်က ားလ ုားဖြငှံ့-်အဆ ုားသတ်သညှံ့် သများြွေနျ်ား) 

 

22.  စစ်တမ်ျားပပီျားဆြံိုျားသည်   
သက ျားဇူျားအမ  ျားကကီျားတငပ်ါတယ်။ 

သင၏် အသပဖမ  ျားက အသြံိုျားဝငပ်ပီျား အြေ  နန်ငှ တ်သပပျားညီသသ  က ိုဗစ်-

၁၉ နငှ  ်ပတ်သက်သည ် သတငျ်ားမ  ျား အ ျားလြံိုျား ရှ  န ်

ကူညီသပျားပါလ မ ်မည်။ 

က ိုဗစ်-၁၉နငှ ပ်တ်သက်သည ် သတငျ်ားမ  ျားအတွက်သက ျားဇူျားပပြု၍ 

သအ က်ပါဝက်ဘ်ဆ ိုေ်မ  ျားသ ို   သွ ျားသ  က်ပါ-   

XXX သင အ်သကက ငျ်ားအ  တွင ်ယြံိုကကည်န ိုငသ်သ အ ငျ်ားအပမစ်မ  ျား။  

ဤစစ်တမ်ျားနငှ ပ်တ်သက်၍ သများပမနျ်ားလ ိုပါက၊ သက ျားဇူျားပပြု၍ XX သ ို   

ဆက်သွယ်ပါ။  

သင အ်သပဖမ  ျားအ ျား တငသ်ွငျ်ား န ်သရှွဲ့ဆက်ပါ က ို နှ ပ်ပါ။ 
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သန က်ဆက်တွ  - သပဖလ ိုက သပဖန ိုင်သသ  သများြွေနျ်ားမ  ျားစ  ငျ်ား   

လူဦားဘေဆိိုငေ်ာ  

နြံပါတ် သများြွေနျ်ားမ  ျား အသပဖမ  ျား 

23.  အငတ် ဗ ှူျားသပဖဆ ိုသူ၏ 

အလိုပ်အက ိုင-် 

€ သန  စ ျားအလိုပ် 

€ က ိုယ်ပ ိုငစီ်ျားပွ ျားသ ျား 

€ အလိုပ်ထွက်ထ ျားပပီျား အလိုပ်ရှ သနသည် 

€ အလိုပ်ထွက်ထ ျားသသ ်လည်ျား လတ်တသလ အလိုပ်မရှ သနပါ 

€ အ မ်ရှငမ် 

€ သက  ငျ်ားသ ျား 

€ စစ်တပ် 

€ အပင မ်ျားစ ျား 

€ အလိုပ်မလိုပ်န ိုင် 

ဗဟိုသိုတ  

နြံပါတ် သများြွေနျ်ားမ  ျား အသပဖမ  ျား 

24.  က ိုဗစ်-၁၉ ၏ အဓ က 

သ  ဂါလကခဏ မ  ျားက 

ဘ သတွပါလ ။ (အသပဖတစ်ြေို 

သ ို  မဟိုတ် တစ်ြေိုထက် 

ပ ိုသ ွျားပါ) 

ဖ  ျားပြေငျ်ား 

သြေ  ငျ်ားဆ ိုျားပြေငျ်ား 

အသက်ရှှူ ြေက်ပြေငျ်ား 

လည်သြေ  ငျ်ားန ပြေငျ်ား  

ကကက်သ ျားန က ငပ်ြေငျ်ား 

သြေါငျ်ားက ိုက်ပြေငျ်ား  

ဝမ်ျားသလျှ ပြေငျ်ား 

သ  ဂါလကခဏ  မပပပြေငျ်ား [သ  ဂါလကခဏ မ  ျား မပပပြေငျ်ား]  

အပြေ ျား- _______________________ 

မသ ပါ 

25.  သင တွ်င ်က ိုဗစ် - ၁၉ 

ပဖစ်န ိုငသ်ည ် သ မနထ်က် 

ပ ိုသည  ်အသပြေအသနရှ သည်ဟို 

သငထ်ငပ်ါသလ ျား။ 

(တစ်ြေိုသ ွျားပါ) 

€ ထငပ်ါသည် 

€ မထငပ်ါ 

€ မသ ပါ 
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26.  သင လူ်မှုအဖွ ွဲ့အစည်ျားတွငျ်ား 

က ိုဗစ်-၁၉ ကူျားစက်မှုက ို 

က ကွယ် န ်

အသ ျားကကီျားသည်ဟို 

သငထ်ငပ်ါသလ ျား။ 

(တစ်ြေိုသ ွျားပါ) 

€ ထငပ်ါသည် 

€ မထငပ်ါ 

€ အနည်ျားငယ် 

€ မသ ပါ 

 

27.  သင ်သ ို  မဟိုတ် သင မ် သ ျားစို 

ထ မှ တစ်စြံိုတစ်ဦျားတွင ်က ိုဗစ်-

၁၉ သ  ဂါလကခဏ မ  ျားရှ ပါ

က သငဘ် လိုပ်ပါသလ ။ 

(အသပဖတစ်ြေို သ ို  မဟိုတ် 

တစ်ြေိုထက်ပ ိုသ ွျားပါ)  

 

€ အသတွွဲ့အကကြံြုပ ိုရှ သသ  သဆွမ  ြုျားအ ျား မည်သ ို  ပပြုလိုပ် မည်က ို သများပမနျ်ားပါသည်  

€ သဆျားရြံို သ ို  မဟိုတ် က နျ်ားမ သ ျားဌ နသ ို   သွ ျားပါသည် 

€ အ မ်အနျီားန ျားရှ  သူန ပပြုထြံ သွ ျားသ  က်ပါသည် 

€ သ ျားတွင ်သဆျားဝယ်ယူပါသည်  

€ တ ိုငျ်ား ငျ်ားသဆျားဆ  ထြံ သွ ျားပါသည်  

€ ြွေ ပြေ ျားသစ င က်ကည ်ပပီျား သနထ ိုငပ်ါသည် 

€ အပြေ ျား - __________________________________ 

28.  သ မနတ်ိုတ်သကွျားသ  ဂါ 

 ရှ ပါက သင ်

ဘ လိုပ်သလ ရှ သလ ။ (၂ ြေို 

ထက်ပ ို၍ သ ွျားြေ ယ်ပါ) 

 

ဘ မှမလိုပ်ပါ သနပမ အတ ိုငျ်ားသနထ ိုငပ်ပီျား မ  ျားမကက မီတွင ်အဖ  ျားသပ  က်သွ ျားသည်  

အပြေ ျားသူမ  ျားအ ျား မကူျားစက်သစ န ်အ မ်တွငသ်နသည် 

မ က်န ှဖြံိုျားတပ်သည် 

ပပနလ်ည်သက်သ လ သည်အထ  သ သနျွားကကမ်ျားသသ က်သည်  

အ မ်နျီားန ျားြေ ငျ်ားမ  ျားထြံမှ အကကြံဉ ဏ် ယူသည် 

သေသတွငျ်ားကိုသသပျားသူမ  ျားထြံမှ အကကြံဉ ဏ် ယူသည်  

က နျ်ားမ သ ျားစငတ် သ ို   သွ ျားသ  က်သည် 

အပြေ ျား-_________________________ 

29.  က ိုဗစ်-၁၉ မပဖစ်မီ 

အသအျားမ ပြေငျ်ား နငှ  ်အပြေ ျား 

သ  ဂါမ  ားနငှ  ်ပတ်သက်သည  ်

သတငျ်ားမ  ျားက ို မည်သုိ ှံ့ 

 ယူြေ  သလ ။ (အသပဖတစ်ြေို 

သ ို  မဟိုတ် တစ်ြေိုထက် 

ပ ို၍သ ွျားပါ) 

 

တယ်လီသဗျားရှငျ်ား  

ပြံိုနှ ပ် သတငျ်ားစ မ  ျား 

မ သ ျားစို၊ သူငယ်ြေ ငျ်ားမ  ျားနငှ  ်စက ျားသပပ ပြေငျ်ား 

ဝက်ဘ်ဆ ိုေ ်သ ို  မဟိုတ် အွနလ် ိုငျ်ားသတငျ်ားစ မ က်န ှမ  ျား  

လူမှုမီေယီ  (ဥပမ  သဖ စ်ဘွတ်ြ်ေ၊ တွစ်တ ၊ ယူက ြု၊ ဝတ်စ်အက်ပ်၊ လ ိုငျ်ား) 

အြေ က်အလက် ရှ သဖွသညှံ့်ဝန   (ဥပမ  - ဂူဂယ်လ်) 

သ ေယီ ို အသြံလွှင ဌ် နမ  ျား  

လူထို က နျ်ားမ သ ျားဝနထ်မ်ျားမ  ျား  
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လူမှု အဖွ ွဲ့အစည်ျား သ ို  မဟိုတ် ဘ သ သ ျား သြေါငျ်ားသဆ ငမ်  ျား 

တ ိုငျ်ား ငျ်ားသဆျားဆ  မ  ျား  

လက်သည်မ  ျား 

ကကက်သပြေန ီသစတန  ဝနထ်မ်ျားမ  ျား 

က နျ်ားမ သ ျားနငှ  ်အ ျားကစ ျား ၀နက်ကီျားဌ န 

ယူနဆီက်ဖ် (UNICEF) 

ကမဘ  က နျ်ားမ သ ျားအဖွ ွဲ့အစည်ျား (WHO)  

€ အပြေ ျားအ ငျ်ားအပမစ်မ  ျား၊ အတ အက သပပ  လျှင ်_____ 

30.  
စ ပဖင  ်သ ျားသ ျားထ ျားသသ  

သတငျ်ားအြေ က်အလက်မ  ျားက ို 

မည်သည ်ဘ သ စက ျားပဖင  ်

 ယူလ ိုပါသလ ။  

 

ဖွငှံ့ပ်ပ ားဝမားသညှံ့် စ လြံိုျားမ  ြုျားပဖင အ်ဆြံိုျားသတ်သည ် သများြွေနျ်ားမ  ျား 

31.  
နှုတ်ပဖင  ်ပဖန  ်သဝသသ  

သတငျ်ားအြေ က်အလက်မ  ျားက ို 

မည်သည ်ဘ သ စက ျားပဖင  ်

 ယူလ ိုပါသလ ။  

ဖွငှံ့ပ်ပ ားဝမားသညှံ့် စ လြံိုျားမ  ြုျားပဖင အ်ဆြံိုျားသတ်သည ် သများြွေနျ်ားမ  ျား 

 

 


