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COVID smart measures for schools

Information for families

COVID ေရာဂါ ဆိုင္ ရာ အတြက္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား။
မိသားစုမ်ား အတြက္ အခ်က္အလက္
ေက်ာင္းခန္းတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ား အတူ တကြ ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ ရယူ ႏိုင္မွဳ သည္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳ အတြက္ အေကာင္း ဆံုး ျဖစ္သည္ ကို ကြ်န္ပ္တို႔ လက္ ခံ 
ပါသည္။ အခုလာ မည့္ စာသင္ႏွစ္ ၏ တတိယ ပိုင္း တြင္ စီမံ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္မ်ားဆက္လက္ အေကာင္ အထည္ေဖၚရာတြင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး  
တစိုက္မတ္မတ္ႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာမွဳ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခ အေန ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္သြားမည္။

ေနမေကာင္းလွ်င္အိမ္တြင္ေနပါ
• သင့္ကေလး ေနမေကာင္းပါက အိမ္တြင္ ထားရမည္။ ကေလးမ်ားတြင္ COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသေနပါက COVID-19 စစ္ေဆးမႈ (PCR သို႔မဟု

တ္ RAT) ျပဳလုပ္ၿပီး NSW အစိုးရက ထုတ္ျပန္ထားေသာ COVID-19 ေရာဂါကို အိမ္တြင္ ေဘးကင္းစြာ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား(managing 
COVID-19 safely at home)ကို လိုက္နာသင့္သည္ ။

• သင့္ကေလးသည္ ေရာဂါလကၡဏာ ကင္းစင္မွသာ ေက်ာင္းျပန္တက္သင့္သည္။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
• COVID-19 ေရာဂါႏွင့္ အျခားဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေရာဂါမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္းသည္ သင္ကိုယ္တိုင္၊ သင့္မိသားစုႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကို 

ကာကြယ္ရန္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခင္းသည္ ဖ်ားနာမႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္ သင့္ကိုယ္ခံအားစနစ္အား  
အေထာက္အကူျပဳသည့္ ေဘးကင္းၿပီး ထိေရာက္ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

• ေက်ာင္းသို႔တက္ေရာက္ခြင့္ရွိေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏က်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံျခ
င္းကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

• အထူးေက်ာင္းမ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးသည္ (schools for specific purposes (SSPs)) COVID-19 ကာကြယ္ေဆးႏွစ ္
ႀကိမ္ထိုးထားရန္ လိုအပ္သည္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္မသင့္ေသာ က်န္းမာေရးအေျခအေနဆိုင္ရာ ေဆးမွတ္တမ္းအမွန္ကို ရယူထားရန္လိုအပ္ပါ
သည္။

လ်င္ျမန္စြာ အင္တာဂ်င္ စမ္း သပ္ျခင္း။
• သင့္ကေလးတြင္ COVID-19 ေရာဂါလကၡဏာမ်ား ျပသေနပါက အင္တီဂ်င္အျမန္စစ္ေဆးမႈ (Rapid antigen tests (RATs)) ကုိ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

• COVID-19 ေရာဂါပိုးေတြ႕႐ွိသည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ NSW က်န္းမာေရးဌာနထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီရယူႏို
င္ရန္ မိမိတို႔ ေက်ာင္းသို႔ အေၾကာင္းၾကားၿပီး ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိသည့္ေဆးစစ္ခ်က္မ်ားကို Service NSW သို႔ စာရင္းသြင္းရန္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

• ေရာဂါျဖစ္ပြားခ်ိန္တြင္ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ Rapid Antigen Tests မ်ားကို အရန္အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားမည္ ျဖစ္သည္။

က်န္းမာေရး အတြက္ သန္႔ ရွင္းျခင္း
• ေက်ာင္းသား မ်ား အား လံုး လက္မ်ား ကို ဆပ္ျပာ ႏွင့္ ေရ ႏွင့္ ေဆး ရန္။ လို အပ္ လွ်င္ လို အပ္ သလို  အကာအကြယ္ေပး ကရိယာ မ်ား ကို အသံုး ျပဳ ရန္။ 

• ေက်ာင္းမ်ား တြင္ လည္း တုိးႁမွင့္ သန္႔ ရွင္းေရး မ်ား -- လူ အမ်ား ထိ ကိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ား ျဖစ္ သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ တံခါးလက္ကုိင္မ်ား၊ ေလာ္ကယ္မ်ား၊ 
မီးခလုပ္မ်ား၊ ေလွကား လက္ကိုင္ တန္း မ်ား ကို သန္႔ရွင္းေရး ပို မို တိုး လုပ္ မည္။ 

ေလဝင္ေလထြက္
• ေလေကာင္း ေလသန္႔ သည္ ေလဝင္ေလထြက္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္ၿပီး ေရာဂါ ကူးစက္မႈ အႏၲ႐ယ္ ကို အနည္း ဆံုး ျဖစ္ ေစ သည္။ 

• ပူေႏြးေသာလမ်ားတြင္ အပူခ်ိန္ကိုထိန္းညႇိရန္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစေသာ နည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အတူ အေအးေပးစနစ္ကို အသုံးျပဳသြားမည္ ျဖစ္သည္။

• ျပည္သူ႔ စာသင္ေက်ာင္းတြင္း ရွိ ေန ရာမ်ားတြင္ လို အပ္ သည့္ ေလေကာင္း ေလသန္႔ ရရွိ ရန္ ေလဝင္ေလထြက္ ေကာင္း ေစ ရန္ ႏွင့္ ေလ ကို သန္႔ ေစ  
သည့္ ကရိယာ မ်ား ကို ပါ အသံုး ခ် ၍ စီစစ္ ေဆာင္ ရြက္ ထား ပါသည္။ 

• ျဖစ္ႏိုင္သ၍ ေလဟာ ဟင္းလင္း ျပင္မ်ား ကို အသံုးခ် သြား ဖို႕ ဆက္လက္ အား ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။
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မ်က္ႏွာဖံုး
• ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ အခန္းအတြင္း ႏွင့္/သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခပ္ခြာခြာေနရန္  

မျဖစ္ႏိုင္သည့္အခါႏွင့္ COVID-19 ေရာဂါျဖစ္ခဲ့ဖူးပါက  ႏွာေခါင္းစည္းဝတ္ဆင္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

• COVID-19 ကူးစက္ခံရပါက ေရာဂါျပင္းထန္ေျခပိုမ်ားေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေပးရသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္  
အျခားအလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ အထူးေက်ာင္းမ်ား၊ အေထာက္အကူေပးေရးဌာနမ်ား သို႔မဟုတ္ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္တိုင္း ႏွာေခါင္းစည္းဝတ္ဆင္ရန္ 
လိုအပ္ပါသည္။

ျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ား
• ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ကာကြယ္ေဆးထိုးသည့္အေျခအေန မည္သို႔ပင္႐ွိေစကာမူ ေက်ာင္းအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

• ေက်ာင္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းျဖန္႔ေဝျခင္းအတြက္ အႏၲရာယ္မ်ားေသာ အေျခအေနအခ်ိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ထိေ
တြ႕ဆက္ဆံေနၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရေသာ က်န္းမာေရးမိတ္ဖက္မ်ားသည္ ႏွာေခါင္းစည္းမ်ား  
ဝတ္ဆင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား
• က်န္းမာေရး ႏွင့္ လံုျခံဳေရး အႏၲရယ္ မ်ား စီစစ္ ဖို႔ စီမံခ်က္မ်ား ကို လွဳပ္ရွားမွဳ မ်ား၊ ညအိပ္ ေလ့လာေရး ခရီး စဥ္မ်ား၊ စခန္းဖြင့္ျခင္းမ်ား တြင္ ပါဝင္ေအာင္  

ထည့္ သြင္းထား မည္။ 

• မိဘမ်ား အုပ္ထိန္းသူမ်ား ကို အႏၲရယ္ အလား အလာ မ်ား ရွိ မည္ ဆို လွ်င္ ႀကိဳတင္ အသိ ေပးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၎ တို႔ က လွဳပ္ရွား မွဳ အခ်ိဳ႕ အတြက္ ခြင့္ ျပဳ  
ခ်က္ေပး ရန္ ဆံုး ျဖတ္ ရ မည္ ျဖစ္သည္။

ေဒသ အေျခ အေန မ်ား ကို တံု႔ျပန္ျခင္း။
• ေဒသ အေျခ အေန မ်ား ႏွင့္ ေရာဂါ  ျပန္႔ပြါးမွဳ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ပါက ေက်ာင္း မ်ား သည္ က်န္းမာေရး ဌါန ၏  ဝန္ထမ္းမ်ား အႏၲရယ္ကင္း လံုျခံဳ စိတ္ခ် ေရး 

မ်ား ကို စီမံခန္႔ ခြဲ သည့္ အဖြဲ႔ မ်ား ႏွင့္ အ တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ သြားမည္။ 

• အခ်ိဳ႔ ကိစၥ မ်ားတြင္ ေက်ာင္း မ်ား သည္ ကန္႔သတ္ ခ်ိန္ျဖင့္ ေရာဂါ ပိုး ကူးစက္ ျပန္႔ ပြါးမွဳ ရပ္တန္႔သြား ေစ ရန္ ေက်ာင္းလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ကို ေခတၱ ရပ္တန႔္ျခင္း၊ 
မ်က္ႏွာဖံုး မ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ မလိုအပ္ ေသး သည့္ လွဳပ္ ရွား မွဳ မ်ား ကို ရက္ ေရြ႕ ဆိုင္းျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ အဖြ႕ဲမ်ား ကို အေဝး သင္ ျပဳ လုပ္ ျခင္း မ်ား ကို ျပဳ  
လုပ္သြားမည္။ 

အေဝးမွ သင္ယူျခင္း
• ေက်ာင္းမ်ားအေနျဖင့္ အေဝးမွ သင္ယူလိုေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီရန္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္၊ လမ္းၫႊန္ႏွင့္ ပုံႏွိပ္ထားေသာ သင္ယူမႈအရင္းအျမစ္

မ်ားကို ဆက္လက္သုံးစြဲခြင့္႐ွိသည္။

တယ္လီဖံုး စကားျပန္ ဝန္ေဆာင္ မွဳ
ေနာက္ထပ္ အ အေၾကာင္း အရာ မ်ား သိ လို ပါက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကိုဆက္သြယ္ပါ။ စကားျပန္ အကူ အညီ လို အပ္ လွ်င္ စကားျပန္ ဌါန 131 450 ကို  
ဆက္သြယ္ ၿပီး ျမန္မာ စကားျပန္ ကို ေတာင္း ပါ။ေအာ္ပေရတာ ကို ေခၚလို တဲ့ နံပါတ္ ေပးၿပီး၊ ေအာ္ပေရတာ က စကားျပန္ ကို ေခၚ ၍ သင့္ အားစကားေျပာရန္ 
အကူ အညီေပးမည္။  သင့္ ကို ဤ ဝန္ေဆာင္မွဳ အတြက္ အခ အေၾကးယူမည္ မဟုတ္ပါ။ 

NSW ျပည္နယ္ အစိုးရ သည္ ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္း ဝန္ထမ္း မ်ား ၏ ေဘးကင္း လံုျခံဳ ေရး ကို  
ဦးစားေပးၿပီး ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကို မုခ် ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ သည္။

education.nsw.gov.au Burmese 2


