Burmese / မြ�န််မာာ

အချျက်် အလက််
စာာစော�ာင််

အကယ််၍ ကိုု�ဗစ်် -၁၉ ရှိိ�နေေပါါက
မဲဲဆန္ဒ ဒ ပေး�းခြ�င်းး�
BE COVIDSAFE

အကယ််၍ သင််သည်် ကိုု�ဗစ််-၁၉ ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ့�့ရပြီး�း� မဲဲဆန္ဒဒ ပေး�းသည့််�နေ့့�တွ�ွင်် သီးး�သန့်�ခွဲ�ဲ် �နေေရမည််ဖြ�စ််ပါါက

သင််သည်် မေေလ 21 ရက််နေ့့�စနေေနေ့့�တွ�ွင်် 2022 ခုုနှှစ်် ပြ�ည််ထော�ာင််စုု ရွေး�း �ကော�ာက််ပွဲ�ဲအတွွက်် မဲဲဆန္ဒဒ

ပေး�းသည့််�နေေရာာတွွင်် မဲဲပေး�းခွွင့််ရှိ
� ိ�မည်မ
် ဟုုတ််ပါါ။

မေ�လ 13 ရက်် သော�ာကြာ�ာနေ့့�ဒေေသစံံတော်�်�ချိိ�န်် ညနေေ 6.00 နာာရီီ နော�ာက််ပိုု�င်း�း တွွင်် ကိုု�ဗစ််-19 ရော�ာဂါါပိုးး��
တွေ့�့ရသူူများ�း�အတွွက်် တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြ�င့််� မဲဲပေး�းခြ�င်းး�ကိုု� မေ�လ 19 ရက်် ကြာ�ာသာာပတေး�းနေ့့�မှှ မေေလ 21

ရက််နေ့့�စနေေနေ့့�အထိိ ပြု�ုလုုပ််နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

အကယ််၍ သင််သည်် အနီးး�ကပ််ထိိတွေ့�့ခဲ့့�သူူဖြ�စ််ပြီး�း� ရော�ာဂါါလက္ခခဏာာများ�း�မတွေ့�့ရပါါက သင််သည််

သီးး�သန့်�ခွဲ�ဲ် �နေေရန်် မလိုုအ
� ပ််ပါါ၊ မဲဲဆန္ဒဒ ပေး�းသည့််�နေေရာာကိုု� ကိုု�ယ််တိုုင်
� သွားး�
် �ရော�ာက်် မဲဲပေး�းနိုုင်
� ပါ
် ါသည််။

တယ််လီဖု
ီ ု န်း�း ဖြ�င့််� မဲဲ ပေး�းနည်းး�
   
မှှတ််ပုံံ�တင််ခြ�င်းး�

1

• ကိုု�ဗစ််-၁၉ ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ့�့ရကြော��ာင်းး� အထော�ာက််အထားး� စုုဆော�ာင်းး�ပါါ။
ဖြ�စ််သင့််သ
� ည့််အ
� ချျက််များ�း�မှာာ� -

○ အကယ််၍ PCR ဖြ�စ််ပါါက – (ဖြ�စ််နိုင်ု� လျှ
် ှင််) စမ်းး�သပ််စစ််ဆေး�းမှုု ပြု�ုလုုပ််
သည့့်�နေေရာာ၊ ရော�ာဂါါပိုးး��ရှိိ�ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ုသည့််� နေ့့�စွဲ�ဲ�၊ အချိိ�န််နှှင့်�် သင့််�

ကျျန်းး�မာာရေး�း ပညာာရှှင််၏ ရည််ညွှှန်းး�နံံပတ််

○ အကယ််၍ ခန္ဓာာ�ကိုု�ယ််တွွင်် ရော�ာဂါါဘယဖြ�စ််စေေသည့််� ပဋိိလှုံ့့�ပစ္စည်းး
စ �ကိုု�
ု� လျှ
် ှင််)၊ ရော�ာဂါါပိုးး��ရှိိ�
အမြ�န််စမ်းး�သပ််မှုု (RAT) – တံံဆိိပ််နှှင့်�် အမှှတ််စဉ်် (ဖြ�စ််နိုင်
ကြော��ာင်းး� အတည််ပြု�ုသည့််� နေ့့�စွဲ�ဲ�၊ အချိိ�န််နှှင့်�် သင့််�ကျျန်းး�မာာရေး�း ပညာာရှှင််ထံံမှှ
ု� လျှ
် ှင််)
သင်် ရော�ာဂါါပိုးး��ရှိိ�ကြော��ာင်းး� မှှတ််ပုံံ�တင်သ
် ည့််� ရည််ညွှှန်းး�နံံပတ်် (ဖြ�စ််နိုင်

• 1800 413 960 ကိုု�ဆက််သွွ ယ််ပြီး�း� နည်းး�လမ်းး� 1 ကိုု� ရွေး�း �ချျယ််ပါါ။

သင့််� ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာသည့့်�စကားး�ပြ�န််ကိုု� သင်် တော�ာင်းး�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။ ဖုုန်းး�ဆက််
ချိိ�န််တွွင်် သင့််�တွွင်် ကိုု�ဗစ််-၁၉ ရော�ာဂါါပိုးး��တွေ့�့ရပြီး�း� သီးး�သန့်�ခွဲ�ဲ် �နေေရန်် လိုုအ
� ပ််သူူဖြ�စ််

သည့််အ
� တွွက်် မဲဲရုံံ� သို့့� မလာာနိုုင်
� ကြော
် ��ာင်းး� အတည််ပြု�ု ပြော��ာခိုု�င်း�း လိိမ့််�မည််

ဖြ�စ််သည့််အ
� တွွက်် သင့််� အထော�ာက််အထားး�များ�း�ကိုု� အဆင််သင့််� လုုပ််ထားး�ပါါ။

22-1681

• သင့််�ထံံ ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ၈ လုံးး��ပါါသော�ာ တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒ ပေး�းသည့််�

မှှတ််ပုံံ�တင်အ
် မှှတ််နှှင့်�် သင့််အ
� တွွက်် လုံံခြုံ�
� ံ� စိိတ််ချျရသော�ာ ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ၆ လုံးး��ပါါ

PIN နံံပတ််ကိုု� SMS သို့့� မဟုုတ်် အီးး �မေး�းလ််ဖြ�င့််� ပို့့�ပေး�းပါါမည််။ သင်် မဲဲပေး�းရန််
ဖုုန်းး�ဆက််သည့််အ
� ခါါ ၎င်းး�တို့့� ကိုု� အသုံးး��ပြု�ုရပါါမည််။

   မဲဲ ပေး�းခြ�င်းး�
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တယ််လီဖု
ီ ု န်း�း ဖြ�င့််� အဆက််အသွွယ်ရ
် ရန်် စော�ာင့််�ဆို�င်းး
ု �ရသည့််အ
� ချိိ �န််

ကြာ�ာမြ�င့့်�နိုု�င််ပါါသည််။

• သင့််� မဲဲဆန္ဒဒနယ််မှှ မဲဲဆန္ဒဒစာာရွွက််များ�း�၏ ပုံံ�ကိုု� ကြ�ည့််�ရန်် သင့််� SMS သို့့� မဟုုတ််
အီးး �မေး�းလ််တွွင်ရှိ
် ိ�သော�ာ ချိိ�တ််ဆက််ရမည့််�နေေရာာ (link) ကိုု� ကြ�ည့််�ပါါ။

• သင့််� ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ၈ လုံးး��ပါါ မှှတ််ပုံံ�တင်နံ် ပတ်
ံ ်၊ PIN နှှင့််� သင့််� ဆန္ဒဒအလျော�ာ�က််
ရွေး�း �ချျယ််လိုုမှု
� ုများ�း�ကိုု� အဆင််သင့််� လုုပ််ထားး�ပါါ။

• 1800 413 960 ကိုု�ဆက််သွွ ယ််ပြီး�း� နည်းး�လမ်းး� 2 ကိုု� ရွေး�း �ချျယ််ပါါ။

သင့််� ဘာာသာာစကားး� ပြော��ာသည့့်�စကားး�ပြ�န််ကိုု� သင်် တော�ာင်းး�နိုုင်
� ပါ
် ါသည််။
တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြေ�ေသူူက သင့််�အားး� –

○ သင်် တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြ�င့််� မဲဲဆန္ဒဒပေး�းခွွင့်�် ရှိိ�ရသည့််အ
� ကြော��ာင်းး�ကိုု�

နော�ာက််ထပ််တစ််ကြိ�ိမ်် ထပ််မံံ အတည််ပြု�ု ပြော��ာခိုု�င်း�း ပါါလိိမ့််�မည်။်

○ သင့််� ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ၈ လုံးး��ပါါ မှှတ််ပုံံ�တင်နံ် ပတ်
ံ ်နှှင့်�် ကိိန်းး�ဂဏန်းး� ၆ လုံးး��ပါါ PIN
နံံပတ််ကိုု�မေး�းမည်။် (သင့််အ
� မည််၊ သို့့� မဟုုတ်် နေေရပ််လိိပ််စာာကိုု� မပေး�းပါါနှှင့််�
သို့့� မှှသာာ သင့််�မဲဲ သည်် လျို့့��ဝှှက််စွာာ� ရှိိ�နေေပါါလိိမ့််�မည်)် ။

○ သင့််� မဲဲစာာရွွက််များ�း�၏ပုံံ�ရိိပ််သည်် သင့််�ရှေ့�့ �မှော�ာ�က်် ရှိိ�နေေကြော��ာင်းး�
အတည််ပြု�ုခိုု�င်း�း မည််။

○ သင့််� မဲဲဆန္ဒဒကိုု� ဖုုန်းး�ဖြေ�ေသူူက မည််သို့့�မည်ပုံ
် ံ� မှှတ််တမ်းး�တင််ရမည်ကို
် ု�
ဖော်�်�ပြ�ခိုု�င်း�း မည််။

○ တယ််လီီဖုုန်းး�မချျမီီ ဤနည်းး�မှာာ� သင်် မဲဲဆန္ဒဒပေး�းလိုုသော�
� ာ နည်းး�ဖြ�စ််ကြော��ာင်းး�
အတည််ပြု�ုခိုု�င်း�း မည််။

အလုုပ််ချိိ �န််များ�း�
အွွန်လို
် �င်းး
ု � စာာရင်းး�သွွင်းး�ခြ�င်းး�
ဖွွင့််�ချိိ�န််

ဗုုဒ္ဓဓဟူးး�နေ့့�မေ�လ 18 ရက််နေ့့�

ဩစတြေး��းလျားး��နိုုင်
� ငံ
် ံ အရှေ့�့�ပိုု�င်း�း စံံတော်�်�ချိိ�န်် ညနေေ 6.01 နာာရီီ

ပိိတ််ချိိ�န််

စနေေနေ့့�မေေလ 21 ရက််နေ့့�

ဩစတြေး��းလျားး��နိုုင်
� ငံ
် ံ အရှေ့�့�ပိုု�င်း�း စံံတော်�်�ချိိ�န်် ညနေေ 4.00 နာာရီီ

တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြ�င့််�

ကြာ�ာသာာပတေး�းနေ့့�မေေလ 19 ရက််နေ့့�

ဒေ�သစံံတော်�်�ချိိ�န်် နံံနက်် 8.30 နာာရီီမှှ ညနေေ 5.30 နာာရီီအထိိ

သော�ာကြာ�ာနေ့့�မေေလ 20 ရက််နေ့့�

ဒေ�သစံံတော်�်�ချိိ�န်် နံံနက်် 8.30 နာာရီီမှှ ညနေေ 5.30 နာာရီီအထိိ

စနေေနေ့့�မေေလ 21 ရက််နေ့့�

ဒေ�သစံံတော်�်�ချိိ�န်် နံံနက်် 8.00 နာာရီီမှှ ညနေေ 4.00 နာာရီီအထိိ

ကြာ�ာသာာပတေး�းနေ့့�မေေလ 19 ရက််နေ့့�

ဒေ�သစံံတော်�်�ချိိ�န်် နံံနက်် 8.30 နာာရီီမှှ ညနေေ 5.30 နာာရီီအထိိ

သော�ာကြာ�ာနေ့့�မေေလ 20 ရက််နေ့့�

ဒေ�သစံံတော်�်�ချိိ�န်် နံံနက်် 8.30 နာာရီီမှှ ညနေေ 6.00 နာာရီီအထိိ

စနေေနေ့့�မေေလ 21 ရက််နေ့့�

ဒေ�သစံံတော်�်�ချိိ�န်် နံံနက်် 8.00 နာာရီီမှှ ညနေေ 6.00 နာာရီီအထိိ

စာာရင်းး�သွွင်းး�ခြ�င်းး�

တယ််လီီဖုုန်းး�ဖြ�င့််� မဲဲ ဆန္ဒဒ
ပေး�းခြ�င်းး�

စနေေနေ့့�မေေလ 21 ရက််နေ့့�ညနေေ 6.00 နာာရီီတွွင်် မဲဲရုံံ� များ�း� ပိိတ််သော်�်�လည်းး� အကယ််၍သင််သည်် မဲဲပေး�းရန်် စာာရင်းး�သွွင်းး�ထားး�ပြီး�း� ဖုုန်းး�ဖြ�င့််� မဲဲပေး�းရန််

စော�ာင့််�ဆိုု�င်း�း နေေရလျှှင််လည်းး� မဲဲပေး�းနိုုင်
� စွွမ်းး
် � ရှိိ�မြဲ�ဲ ရှိိ�နေေမည််။

သင့််� မဲဲ ဆန္ဒဒ ပေး�းခြ�င်းး�တွွင်် လုံံ�ခြုံ�ံ�သိုု�သိိပ််မှုု ရှိိ�ပါါသည််။
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