
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jennifer Wolf၊ MPH သည ်ေဒသခံတိငုး်ရငး်သား အြမငမ်ျားမှ အ�ကြံပုချကမ်ျားကိ ုအေလးအနကဆ်ိသုည့် Project 

Mosaic LLC ၏ ပုိင�ှ်င�်ငှ့ ်တည်ေထာငသ် ူြဖစ်သည်။ ၎ငး်တို၏့ အ�ကေံပးနညး်လမ်းများ�ငှ့ ်မဟာဗျူဟာ စီစဉ်ြခငး်၊ 

COVID-19 ဆကသ်ယွ၊် ဆက်ဆေံရး�ငှ့ ်တန်ဖုိးများ အေြခြပု ေခါငး်ေဆာငမ်�အပုိငး်က 7 R’s ကိ ုေပါငး်စညး်ေပးသည-် 

ေလးစားမ�၊ ဆက်ဆေံရးများ၊ တာဝန်သမိ�၊ အေ�ကာငး်ရငး်၊ အြပန်အလန်ှအေပးအယ၊ူ ဒဏ်ခံ�ိငုမ်��ငှ့ ်ေတာ်လန်ှမ�။ 

Jennifer သည ်အေမရိကန် အ�ိ�ယိ ကျန်းမာေရး COVID-19 ဆကသ်ယွဆ်ကဆ်ေံရး အ�ကေံပးဘတုအ်ဖဲွ�အတကွ ်

John Hopkins Center တငွ ်ပါဝင�်ပီး၊ Denver (ဒန်ဗာ) အ�ိ�ယိ ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်မိသားစု ဝန်ေဆာငမ်�များ၊ Rocky 

Mountain Indian Chamber of Commerce �ငှ့ ်North American Indigenous Games အတကွ ်

ပေရာဂျကမ်ျားစွာကိ ုဦးေဆာင ်သိုမ့ဟတု ်ပူးတွေဲဆာငရွ်ကခ့ဲ်သည်။ 

 

ယံမှုတြ်ခငး်- ေဆး�ုံ သိုမ့ဟတု ်ေဆးခန်းတငွ ်စစ်ေဆးမ� ခံယပူါက၊ အဒဲကီေန COVID-19 ကးူစက�်ိငုပ်ါသလား။ 

 
ြဖစရ်ပ်မှန်- ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ စတငခ်ျိန်တန်ုးက သင၏် ဆရာဝန်�ငှ့ ်သာွးေရာကြ်ပသလ�င ်ေရာဂါကးူစက�်ိငုေ်ြခ�ိှ�ိငုသ်ည်ဟ ု

သငစ်ိုးရိမ်ေကာငး် စိုးရိမ်ခ့ဲပါမည်။ ေဆး�ုံများသည် သာမန် ကန်ုစံုဆိငု ်သိုမ့ဟတု ်စားေသာကဆ်ိငုထ်က ်ပုိေဘးကငး်ပါသည။် 

ေဆး�ုံများ�ငှ့ ်ေဆးခန်းများတငွ ်လံေုလာကေ်သာ ေဘးကငး်ေရး လပ်ုေဆာငခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်က�်ကပါသည။် 

ကျန်းမာေရးေစာင့ေ်�ှာကမ်� ဝန်ထမ်းများသည ်အြမင့မ်ားဆံးုေသာ ေဘးကငး်ေရး ေဆာငရွ်က်ချက်များ ြပုလပ်ုေသာေ�ကာင့ ်

၎ငး်ေနရာများတငွ ်အမှန်တကယပ်င ်သငပုိ်ေဘးကငး်ပါမည်။1 

 

 

 

 

ယံမှုတြ်ခငး်- က��်ပ်ုက အရွယစ်ံုအမ်ိတငွ ်ေနထိငုပ်ါသည်၊ ေဘးကငး်ေရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ြပုလပ်ုရန် မလိအုပ်ပါ။ 

ြဖစရ်ပ်မှန်- အရွယစ်ံု�ိှေသာ အမ်ိေထာငစု်များတငွ ်COVID-19 အတကွ ်အထးူလိအုပ်ချကမ်ျား �ိှသည်။ က��်ပ်ုတို၏့ မိသားစုဝငမ်ျား 

�ှငသ်န်ေနထိငုေ်�ကာငး် ေသချာေစဖုိ ့အပုိေဆာငး် �ကို တငက်ာကယွမ်�များ ြပုလပ်ုရပါမည်။ 

 
1 

Cabotaje၊ Angela။ “COVID-19 ယံုမှတမ်�များ မှားယွငး်ေ�ကာငး် ဖွင့ခ်ျြခငး်။” UW Medicine ၏ Right as Rain၊ 19 ရက်၊ ေအာက်တိဘုာ၊ 2020၊ 

rightasrain.uwmedicine.org/well/health/covid-myths-debunked. 

COVID-19 ကိ ု�ှာေဖွြခငး်- 
 

 
 

P R O J E C T  M O S A I C  L L C  ၏  

ပ ိ ု င ်ဆ ိ ု င ် � ှ င ့ ်  တည ်ေထာင ်သ ူ  

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

အချငး်ချငး် အထးူသြဖင့ ်လ�ူကးီများ�ငှ့ ်ကေလးငယမ်ျားကိ ုြပုစုေစာင့ေ်�ှာကြ်ခငး်က 

မ�ိှမြဖစ ်လိအုပ်ပါသည။် ေအာကပ်ါတိုမှ့ာ အရွယစ်ံု အမ်ိေထာငစ်ုတငွ ်COVID-19 ကိ ု

�ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်ကေ်သာ အချကအ်လကမ်ျား ြဖစ်သည။် 
 
 
 

 
 

COVID-19 ြဖစပ်ါက ြပငး်ထန်ေသာ ထပ်တိးုေရာဂါသစမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေသဆံးုမ� 

ြဖစ�်ိငုေ်ြခများသည့ ်အြခားလမူျား�ငှ့ ်အနညး်ဆံးု 6 ေပခွာ၍ ေနပါ။ 

အြခား ကျန်းမာေရး ြပဿနာများ�ိှသည့် အသက�်ကးီေသာ လ�ူကးီများ�ငှ့ ်လအူများသည ်

အ��ရာယြ်ဖစ်�ိငုေ်ြခများပါသည။် 

သာမုိမီတာ၊ �ာှေခါငး်စညး်များ၊ သန ့်�ှငး်ေရးအဝတမ်ျား၊ တစ်�ှူးများ၊ ဆပ်ြပာ၊ 

လကသ်န ့်ေဆးရည်၊ ေဆးဝါးများ�ငှ့ ်ကေလးများအတကွ ်အေရးေပါ် အဆကအ်သယွ ်

အချကအ်လကက်ဲသ့ို ့ တစ်စံုတစေ်ယာက ်ဖျားနာလ�ငသ်ံးုရန် ပစ�ညး်များ အသင့ထ်ားပါ။ 
 
 

 
 

အမ်ိေထာငစု်တငွး် တစစ်ံုတစေ်ယာကက် COVID-19 ြဖစလ်�င ်ဘာလပ်ုရမလ။ဲ 

အေရးေပါ် ြဖစရ်ပ်တိငုး်အတကွပ်င ်သင့အ်မ်ိတငွး်�ိှ တစ်စံုတစ်ေယာက ်

COVID-19 ြဖစ်လ�င ်အစီအစဉ် �ိှထားရန်မှာ အေရး�ကးီပါသည။် 
 
 

 
 

ကးူစကထ်ားသကူိ ုအချိန်တိငုး် �ာှေခါငး်စညး် ဝတခ်ိုငး်ပါ။ 

ြဖစ�်ိငုပ်ါက ကးူစကခ်ံထားရသသူည ်သးီြခား သန ့်စငခ်န်းကိ ုအသံးုြပုသင့ပ်ါသည။် 

ဧည့်သညမ်ျားကိ ုေ�ှာငပ်ါ။ 
 

 

 

2 
အရွယ်စံ ုအမ်ိေထာငစု်များတငွ ်ေဘးကငး်စွာ ေနထိငုြ်ခငး်။ ေနာက်ဆံုးအဆင့ ်ေကျာက်ကပ် ေရာဂါ အမျိုးသား 

ည��ိ�ငိး်ေဆာငရွ်က်ေရး စငတ်ာ၊ 2020၊ esrdncc.org/globalassets/covid-19/stayingsafemultigen508.pdf. 

အရွယစ်ံုအမ်ိေထာငစ်ုတငွ ်

ေနထိငုြ်ခငး် 

 

 

စတင�်ိငု်
ေစရန်

 



 

 

 

 

 

 

Susanna (သမူ/သမူ၏) သည ်ကိရီုးယားလမူျိုး ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်မိူဘများ၏ ဂုဏ်ယရူေသာ 

သမီးတစဦ်း ြဖစသ်ည။် 

 သမူသည ်Colorado (ေကာ်လိရုာဒိ)ု တငွ ်ေမွးဖွား�ကးီြပငး်ခဲ့�ပီး ကျန်းမာေရး မူဝါဒ�ငှ့ ်

တန်းတညူီေရးဆိငုရ်ာ ကမ�ာလံးုဆိငုရ်ာ ကျန်းမာေရး သေုတသတီစဦ်း ြဖစ်သည။် Susanna သည ်

ေြခလျငခ်ရီးထကွြ်ခငး်၊ ခရီးသာွးြခငး်�ငှ့ ်သမူ၏ေခွးေလး Korra �ငှ့ ်ေဆာ့ကစားြခငး်တိုက့ိ ု

�စှ်သကပ်ါသည။် 
 

 

အေမး�ငှ့ ်အေြဖ။ 

ေမးခွန်း- COVID-19 �ငှ့ ်ပတသ်က်�ပီး သင၏် လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်တငွ ်�ကံု ေတွ�ေနရသည့် အ�ကီးမားဆံုး အယူအဆလွမှဲားမ�က ဘာလ။ဲ 

အေြဖ- COVID-19 သည ်တ�ုတ�်ိငုင်မှံ စတငက်းူစကလ်ာေသာေ�ကာင့ ်အေတာ်ေလး ကဲရဲ့သ့မုတခံ်ရသည်။ ၎ငး်�ငှ့ ်ပတသ်က၍် �ိငုင်ေံရး 

ေလလံးုများက အာ�ှ�ယွဖွ်ား လစုူများအေပါ် �ိှရငး်စွ ဲအ��ရာယမ်ျားကိသုာ ပုိဆိးုရွားလာေစခ့ဲသည်။ အဆိပုါ လမူျိုးေရး တိကုခုိ်ကမ်�များက 

အသစြ်ဖစ�်ပီး အနညး်ငယသ်ာဆိုတာက အဆိးုရွားဆံးု အထငမှ်ားမ�ြဖစ်သည်၊ တကယေ်တာ့ အဆိပုါ တိကုခုိ်ကမ်�များက အ�မဲ�ိှေနခ့ဲ�ပီး 

ပုိ၍ပင ်ဆိးုလာခ့ဲသည်။ ၎ငး်က အာ�ှလမူျိုးများ�ငှ့ ်အာ�ှ အေမရိကန်များ၏ အသကဘ်ဝများကိ ုစိတပုိ်ငး်၊ �ုပ်ပုိငး်�ငှ့ ်

စိတခံ်စားချကပုိ်ငး်တငွ ်အပျကသ်ေဘာြဖင့ ်ထခုိိကေ်စခ့ဲသည်။ 

ေမးခွန်း- သင၏် လမူ�အသိငုး်အဝုိငး်�ိှ လအူများက ယခုအချိန်အတငွး် လပ်ုပုိငခွ်င့က်ိ ုဘယလ်ိ�ှုာေတွ� �ိငုပ်ါသလ။ဲ 

အေြဖ- လမူ�အသိငုး်အဝုိငး် အဖဲွ�ဝငမ်ျား အထးူသးီသန ့် ရငဆ်ိငုေ်နရသည့ ်အခကအ်ခဲများကိ ုေဖာ်ြပရန် အခွင့အ်ေရးေပးြခငး်ြဖင့ ်၎ငး်တို ့ လိအုပ်သည့ ်

အေထာကအ်ပ့ံအတကွ ်ဦးေဆာငလ်ပ်ုကိငုရ်န် ခွင့ြ်ပုြခငး်။ အာ�ိှမဟတုသ်ည့ ်လထူမုျားထမှံ ကာကယွမ်��ငှ့ ်စိတပ်ါဝငစ်ားေသာ 

အ�ကေံပးမ�ကိလုညး် လိအုပ်ပါသည်။ 
 

ေမးခွန်း- ဆရာဝန်များ သငတ်ို၏့ လမူ�အသိငုး်အဝိုငး်များကို နားမေထာငဟ် ု၎ငး်တို ့ ခံစားရပါက ၎ငး်တို ့ ေမးြမန်း�ိငုသ်ည့် အဓိက ေမးခွန်းများမှာ 

အဘယန်ည်း။ 

အေြဖ- က��်ပ်ု၏ လမူ�အသိငုး်အဝုိငး်�ိှ လမူျားသည် ၎ငး်တိုက့ ဆရာဝန်များ�ငှ့ ်စကားေြပာဆိေုနရသလိ ုခံစားရေစဖုိ ့ေကာငး်မွန်ေသာ ဘာသာြပန်ဆိမု� 

ရငး်ြမစ်များ အေြခခံအားြဖင့ ်လိအုပ်သညဟ် ုထငပ်ါသည်။ 

 
ေမးခွန်း- COVID-19 ကိ ု�ှာေဖွြခငး်�ငှ့ ်ပတသ်က်၍ သင့လ်မူ�အသိငုး်အဝိုငး်အတကွ် ဘယ်လိ ုအ�ကံေပးလိုပါသလဲ။ 

အေြဖ- ပွင့လ်ငး်စွာ ဆက်သယွ်ေြပာဆို�ပီး အတတ�်ိငုဆ်ံုး အလိုက်သင့ေ်ဆာငရွ်က်�ိငုစ်ေရွ � က��်ပ်ုတို ့ အတတူကွ ြဖတေ်ကျာ်သာွး�ိငုမှ်ာပါ။ 

အ��ရာယ်အေ�ကာငး်�ငှ့ ်ဘယ်သေူတကွ အဆငေ်ြပေနေ�ကာငး် စကားဝိုငး် ေြပာဆိုရန်မှာ အချိန်�ကာ�ပီး အားစိုက်ရပါသည်။ သင၏် 

ေဘးကငး်ေရး�ငှ့ ်ကျန်းမာေရးသည် အဖုိးတန်�ပီး၊ အဆိုပါ စိုးရိမ်မ�များကို ေြပာြပရန်မှာ အဆငေ်ြပပါသည်. 

ေမးခွန်း- လူတိငုး် မြပတေ်စာင့�်ကည့်သင့သ်ည့် စိတခ်ျရေသာ COVID-19 ရငး်ြမစ်အချို �က ဘာြဖစ်မလ။ဲ 

အေြဖ- ၎ငး်တို၏့ ေဒသ��ရ ဝတြ်ပုဆေုတာငး်ခန်းများ (အသငး်ေတာ်များ၊ ဘရုားေကျာငး်များ၊ အစ�ိှသည်တို)့ �ငှ့ ်လထူ ုကျန်းမာေရးဌာနများ။ 

 
လူမ �အသ ိ ုင ် းအ

ဝ ိ ု င ် းအဖ ွ ဲ � ဝင ်  

သင့ေ်တာငး်ဆိမု�များကိ ုေဖာ်ြပပါ 
ယခုအချိန်တငွ ်သင့က်ိယုသ်င ်ဘယလ်ိေုထာကခံ်ေြပာမလ။ဲ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ကးူစကထ်ားသ�ူငှ့ ်အပ်ိခန်းကိ ုအတမူ�သံးုရန်လိအုပ်ပါက- 
ြဖစ်�ိငုလ်�င ်ြပတငး်ဖွင့ထ်ားပါ။ 

ြဖစ�်ိငုလ်�င ်အပ်ိယာများ�ကား အနညး်ဆံးု 6 ေပ ခွာထားပါ။ မြဖစ�်ိငုပ်ါက ေြခရငး်ေခါငး်ရငး် အပ်ိပါ။ 

ကးူစကထ်ားသ၏ူ အပ်ိယာ�ငှ့ ် ြခားထားရန် လိကုက်ာ ကာထားပါ သိုမ့ဟတု ် ဂွမ်းကပ်တစခု် သိုမ့ဟတု ်

အမ်ိယာခငး်�ကးီ ချထားပါ။ 

�ုပ်ပုံများအသံးုြပု၍ COVID-19 အေ�ကာငး် အချကအ်လက်များကိ ုမ�ေဝ�ပီး၊ COVID-19 ၏ 

အ��ရာယမ်ျား�ငှ့ ်ေရာဂါလက�ဏာများအေ�ကာငး် ေဆးွေ�းွေသာအခါ လိတုိ�ှုငး် စာသားများ သံးုပါ။ 

သင့မိ်သားစု�ငှ့ ်�ကို တငက်ာကယွေ်ရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျား ေလက့ျင့ပ်ါ 

ယခုအချိန်အတငွး် သက�်ကးီရွယအ်ိမုျားအတကွ ်စတိပုိ်ငး်�ငှ့ ်�ုပ်ပုိငး်ဆိငုရ်ာ ကျန်းမာေရးမှာ 

အေရး�ကးီပါသည။် မိသားစုဝငမ်ျားအား FaceTime သိုမ့ဟတု ်ဗီဒယီိခုျတမ်ျားြဖင့ ်ဗာကျူရယ ်

စုေဝးေတွ�ဆံခုိုငး်ပါ။ သင့မိ်သားစု �ငှ့/်သိုမ့ဟတု ်လမူ�အသိငုး်အဝန်း�ိှ သက�်ကးီရွယအ်ိမုျားအား သင၏် 

ဗာကျူရယ ်စုေဝးေတွ�ဆံမု�များအတကွ ်လိအုပ်သည့ ်နညး်ပညာအသံးုြပုနညး်ကိ ုသင�်ကားေပးရန်လညး် 

ယခုအချိန်ကိ ုအသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် 

စတိခ်ျရသည့ ်ရငး်ြမစမ်ျားမှ COVID-19 ဆိငုရ်ာ အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေသချာမ�ေဝပါ။ 

အများ�ငှ့ ်ခပ်ခွာခွာေနြခငး်�ငှ့ ်အသာွးအလာကန ့်သတ၍်ေနြခငး်သည ်သက�်ကးီသမူျားအတကွ ်

သးီသန ့်ေနေရး အေတွ�အ�ကံု များ ြဖစသ်ည်။ COVID ြဖစ်ေနစဉ်အတငွး် စကားဝှက ်ပေဟဠမိျား၊ 

လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်၊ စာအပ်ုဖတြ်ခငး်များ�ငှ့ ်မဂ�ဇငး်များဖတြ်ခငး်ကဲသ့ို ့ လုပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားြဖင့ ်

သက�်ကးီရွယအ်ိ ုကျန်းမာ�ကံ့ခုိငေ်ရးအတကွ ်တိကု်တန်ွးအားေပး�ပီး၊ COVID-19 

ေနာကဆ်ံးုရသတငး်များ�ငှ့ ်အချကအ်လကမ်ျားကိ ုတစ်ေနလ့�င ်1-2 နာရီသာ ဖတ�်�ရန် ကန ့်သတြ်ခငး်တို ့ 

လပ်ုေဆာငပ်ါ။ 

ကးူစကထ်ားသ�ူငှ့ ်သန ့်စငခ်န်းကိ ုအတမူ�သံးုရန်လိအုပ်ပါက- 
ကးူစကခံ်ထားရသသူည ်ထေိတွ� မ�များသည့ ်မျက�်ာှြပငမ်ျားကိ ုအသံးုြပု�ပီးေနာက ်သန ့်�ှငး်�ပီး 

ပုိးသတရ်မည။် ၎ငး်မှာ မြဖစ�်ိငုပ်ါက ထိုေ့နာက ်သန ့်�ှငး်ေရး ြပုလပ်ုသကူ- 

 

အြပငဘ်က ်တခံါး�ငှ့ ်ြပတငး်များကိ ုဖွင့�်ပီး၊ သန ့်စငခ်န်း ေလဝငထ်ကွ ်ပန်ကာ �ိှပါက ၎ငး်ကိ ုဖွင့ပ်ါ။ 

ကေလးများ�ငှ့ေ်ဝးရာတငွ ် သန ့်�ှငး်ေရး ထတုက်န်ုများကိ ု သမ်ိးဆညး်ြခငး် အပါအဝင ် ပုိးသတေ်ဆးများကိ ု

ေသချာ ေဘးကငး်စွာ သိေုလာှငပ်ါ။ 

Denver (ဒန်ဗာ) အ�ိ�ယိ ကျန်းမာေရး�ငှ့ ်မိသားစု 

ဝန်ေဆာငမ်�များ Denver (ဒန်ဗာ) အ�ိ�ယိ မိသားစု 
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John Hopkins Center for American Indian Health Project Mosaic LLC 
အာ�ှပစဖိိတ ်ဖံွ� �ဖိုးတိးုတကေ်ရး စငတ်ာ 
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“မျိုး�ယွ်စု အသံးုြပုမ�အတကွ ်ဖန်တးီေရးသားထားသည့ ်COVID-19 အချက်အလက်များ” မျိုး�ယွ်စု အသံးုြပုမ�အတကွ ်

ဖန်တးီေရးသားထားသည့ ်COVID-19 အချက်အလကမ်ျား | အေမရိကန် အ�ိ�ယိ ကျန်းမာေရးအတကွ ်

စငတ်ာ၊ 2020၊ caih.jhu.edu/news/covid19။ 
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