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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 တိုးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေရး တစိုက္မတ္မတ္ႏွင့္ သင္ၾကားေလ့လာမွဳ ေကာင္းမြန္သည့္ အေျခ အေန ျဖစ္ေအာင္စီစဥ္သြားမည္။

ေနမေကာင္းလွ်င္အိမ္တြင္ေနပါ
•

သင့္ကေလး ေနထိုင္မေကာင္းလွ်င္ အိမ္တြင္ထား ရမည္။ ၎တို႔ အေနျဖင့္ COVID-19 ေရာဂါ အနည္း ငယ္သာ ျပလွ်င္၊ COVID ေရာဂါ
ရွိမရွိ စစ္ေဆး ၍ သီးသန္႔ ေနရမည္။

•

သင့္ကေလး က ေရာဂါ မရွိ ေၾကာင္း ရလဒ္ စစ္ေဆး ရရွိ ၿပီးျဖစ္သည့္ အျပင္၊ေရာဂါ လကၡဏာ မ်ား လည္း ကင္းရွင္း မွ သာ လွ်င္ ေက်ာင္း
သို႔ ျပန္ပို႔ ႏိုင္ သည္။

•

သင့္ကေလး က COVID-19 ေရာဂါ ရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ ရွိလွ်င္၊ ၎ ရလဒ္ ကို Service NSW မွာ မွတ္ပံုတင္ပါ။ ၿပီးလွ်င္ (၇) ရက္သီးသန္႔ ေန
၍ NSW ျပည္နယ္ က်န္းမာ ေရး ဌါန လမ္းၫႊန္ အတိုင္း လိုက္ နာပါ။

ကာကြယ္ေဆးထိုးျခင္း
•

COVID-19 ေရာဂါ ႏွင့္ တုပ္ေကြးေရာဂါ ကာကြယ္ထိုး ေဆး မ်ား သည္ သင္ ႏွင့္ သင့္ မိသားစုအသိုင္း အဝိုင္း ကို အကာ အကြယ္
အေကာင္းဆံုး ေပးႏိုင္ သည့္ နည္း လမ္းျဖစ္သည္။ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္းသည္ သင့္ ကိုယ္ခံအား စနစ္ ကို ဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ မ်ား တိုက္
ဖ်က္ ရာတြင္ အေထာက္ အကူ ျဖစ္ေစ ၿပီး၊ ေဘးကင္း ၍ ထိ ေရာက္ ေသာ နည္းလမ္းျဖစ္သည္။

•

အရည္ အခ်င္း ျပည့္ သည့္ အဓိက ေက်ာင္း မ်ားမွ ဝန္ ထမ္း မ်ား သည္၊ မိမိ တို႔ႏွင့္အတူ ေက်ာင္းသား မ်ား အကာအကြယ္ ရရန္ အသစ္
ျဖစ္ေပၚ လာ သည့္ ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ အေၾကာင္း အရာ မ်ား ကို သိရွိ ေန ႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္းပါသည္။
ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား ျပင္းထန္ ေသာ COVID-19 ေရာဂါ မွ အႏၲရယ္ ကာကြယ္မွဳ ရွိ ေစ ရန္၊ ေက်ာင္းတြင္း အလုပ္လုပ္ ကိုင္ ေသာ
ဝန္ ထမ္း မ်ား အား လံုး အနဲ ဆံုး COVID-19 ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ၂ ႀကိမ္ ထိုးၿပီး ျဖစ္ ရ မည္။

အနီးကပ္ ထိေတြ႕မွဳ ရွိသူမ်ား
•

ေရာဂါ ရွိ သူ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရွိ ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သား မ်ား သည္ COVID-19 ေရာဂါ ကင္းစင္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ျခင္း ကို ၅ ရက္ ျပဳ
လုပ္ ၿပီး မွ ေက်ာင္းျပန္ တက္ ႏိုင္ သည္။

•

အလယ္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္း သား မ်ား သည္ မုန္႔စားဆင္း ခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ ခ်ိန္ မွ လြဲ၍ ေက်ာင္း ခန္းတြင္း မ်ား
တြင္ မ်က္ႏွာ ဖံုး တပ္ ရ မည္။ မူလ တန္းေက်ာင္း သူ ေက်ာင္းသား မ်ား သည္ မုန္႔ စား ဆင္း ခ်ိန္ သို႕မဟုတ္ ေလ့က်င့္ခန္း လုပ္ခ်ိန္ မွ လြဲ ၍
ေက်ာင္း ခန္း တြင္းမ်ား တြင္ မ်က္ႏွာ ဖံုး တပ္ ရန္ အၾကံျပဳ ထား သည္။

•

ေရာဂါ ရွိ သူ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရွိ ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သား မ်ား သည္၊ မည္ သည့္ ညအိပ္ ေလ့လာ ေရးခရီး စဥ္မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္းသား
စခန္း မ်ား သို႔ လိုက္ ပါ ခြင့္ မ ရွိပါ။

•

အထူးဖြင့္ ထား ေသာ ေက်ာင္း မွ လိုအပ္ခ်က္ ရွိ သည့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ ၎ တို႔ ကို အေထာက္ အကူ ျပဳ သည့္ အတန္း
မ်ား ကို တက္ သည့္ ေက်ာင္း သား မ်ား သည္ ေရာဂါ ရွိ သူ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရွိ ခဲ့သည့္ ေက်ာင္း သား ျဖစ္ ခဲ့ေသာ္ ၎ တို႔ အား
သီး သန္႔ ခြဲ၍ စာသင္ယူ ျခင္း ျပဳ လုပ္ ရန္ အေထာက္ အကူ ေပး မည္။
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လ်င္ျမန္စြာ အင္တာဂ်င္ စမ္း သပ္ျခင္း။
•

သင့္ ကေလး က COVID-19 ေရာဂါ လကၡဏာ မ်ား အနည္း ငယ္ ျပလွ်င္ ေတာင္မွ လ်င္ ျမန္စြာ အင္တာ ဂ်င္ စမ္း သပ္ ျခင္း ကို ျပဳ လုပ္
ေပး ပါ။ ေရာဂါ ရွိ သူ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရွိ ခဲ့ လွ်င္ ေန႔စဥ္ စမ္း သပ္ ပါ။

•

သင့္ ကေလး က COVID-19 ေရာဂါ ရွိ လွ်င္ သီးသန္႔ ေန ရ မည့္ သတ္မွတ္ ရက္ ကုန္ ဆံုး ၿပီး ေရာဂါ လကၡဏာ မျပ ေတာ့မွ သာ လွ်င္
ေက်ာင္း တက္ ႏိုင္သည္။ အင္တီဂ်င္ စစ္ေဆး သည့္ ရ လဒ္ တြင္ ေရာ ဂါ ရွိ ေၾကာင္းေတြ႕ ရွိ ပါက Service NSW မွာ မွတ္ပံုတင္ပါ။

•

သင့္ကေလး က ေရာဂါ မ ရွိ ေၾကာင္း ရလဒ္ ရၿပီး၊ ေရာဂါ လကၡဏာ မ်ား ရွိေန ေသးလွ်င္ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ မရွိပါ။

•

ေက်ာင္း ရဲ႕ တတိယ ႏွစ္ပိုင္း မွာ ေက်ာင္း သား မ်ား ႏွင့္ ေက်ာင္း ဝန္ ထမ္း အား လံုး ကို အင္တာဂ်င္ အျမန္ စစ္ေဆး ကရိယာ မ်ား ၅ စံု စီ
ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသင္တန္းေက်ာင္း မ်ား မွ ေက်ာင္း သား ႏွင့္ ဝန္ထမ္း အား လံုး ကို ၅စံု ပါဝင္ တဲ့ အမ်ိဳးစံု တဲ့ အစံု ၂ စံု စီ ကို
စာသင္ႏွစ္ တတိယ ပိုင္း အစ မွာ ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

•

ေက်ာင္း မ်ား သည္ လည္း လ်င္ျမန္စြာ အင္တီဂ်င္ စမ္း သပ္ ကရိယာမ်ား ကို ေက်ာင္း မ်ား တြင္ အရံသင့္ အပို ေဆာင္ ထား မည္ ျဖစ္ၿပီး၊
အခါ အားေလွ်ာ္စြာ စစ္ေဆး ျခင္း ႏွင့္ ေရာဂါ အမွတ္ မထင္ တိုးပြါး လာ မည္ ဆိုလွ်င္ စမ္း စစ္ ႏိုင္ ရန္ ထား ေပး မည္ ျ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 တိုးႁမွင့္ သန္႔ ရွင္းေရး မ်ား -- လူ အမ်ား ထိ ကိုင္ သည့္ ေန ရာ မ်ား ျဖစ္ သည့္ မ်က္ႏွာျပင္မ်ား၊ တံခါးလက္ကိုင္မ်ား၊
ေ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။

•

ေအးေသာလမ်ား တြင္ ေလေႏြးဓါတ္ ကို အသံုး ခ် ရာတြင္ ေလဝင္ေလထြက္ ေလသန္႔ေကာင္း မ်ားး ပါ မွ်သံုး ဖို႔ လို အပ္ ပါသည္။

•

ျ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။

မ်က္ႏွာဖံုး
•

အဓိကက် သည့္ ေက်ာင္း မ်ား တြင္ မ်က္ႏွာဖံုး မ်ား ကို အတတ္ ႏိုင္ ဆံုး တပ္ ဆင္ထား ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္သား ႏွင့္ ဝန္ထမ္း အား
လံုး ကို အား ေပး ပါသည္။ ေလဝင္ေလထြက္၊ ေလေကာင္းေလသန္႔ နည္းပါးသည့္ ေန ရာ၊ ေက်ာင္းခန္းတြင္း ႏွင့္ တဦး ႏွင့္ တဦး ခတ္ ခြါခြါ
မေန ႏိုင္ သည့္ ေန ရာမ်ိဳး တြင္ မ်က္ႏွာ ဖံုး မ်ား တပ္ ဆင္ ရန္ တိုက္တြန္း သည္။

•

COVID-19 ေရာဂါ ကူးစက္မွဳ မွ ေရာဂါ ဆိုးဝါး လာ ႏိုင္ သည့္ ေက်ာင္း သား မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံ ရန္ လို အပ္ သည့္ ဝန္ထမ္း အား လံုး
မ်က္ႏွာ ဖံုး တပ္ ရန္ လို အပ္ သည္။

•

ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံ ရန္ လို အပ္ သည့္ ျပင္ပ မွ ဧည့္သည္မ်ား အား တိုက္တြန္းသည္။ ေရာဂါ ကူးစက္မွဳ မွ ေရာဂါ ဆိုးဝါး လာ
ႏိုင္ သည့္ ေက်ာင္း သား မ်ား ႏွင့္ ဆက္ဆံ ရန္ လို အပ္ သည့္ အျပင္ ဧည့္သည္မ်ား အား လံုး မ်က္ႏွာ ဖံုး တပ္ ရန္ လို အပ္ သည္။

•

စာသင္ခန္း တြင္း ေက်ာင္းတက္ ရ ေသာ ၇ တန္း ႏွင့္ အထက္ေက်ာင္းသား မ်ား မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ ရန္ လို အပ္ ၿပီး အတန္း ငယ္ မ်ား ကို
လည္း မ်က္ႏွာ ဖံုး တပ္ ဆင္ ရန္ အား ေပး သည္။

•

COVID-19.ေရာဂါ ရရွိ ခဲ့ ေသာ ေက်ာင္း သား မ်ား အား လံုး ေရာဂါ ကင္း ၿပီး ေနာက္ ၃ ရက္ အထိ မ်က္ႏွာဖံုး ကို ဆက္ လက္ တပ္
ဆင္ထား ရန္ တိုက္တြန္းသည္။
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ျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ား
•

ျပင္ပ ဧည့္သည္မ်ား ကာကြယ္ေဆး ထိုးျခင္း မည္ သည့္ အဆင့္ တြင္ ရွိ ေန ကာမူ၊ ေက်ာင္းသို႔ လာ ခြင့္ ရွိ သည္။

•

ျပင္ပမွ ဝင္ ေရာက္လာ သည့္ ဧည့္ သည္ တိုင္း ကို မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ ရန္ အားေပး သည္။ အထူး သျဖင့္ ေက်ာင္း ခန္း တြင္း၊ ခပ္ ခြါခြါ ေန ရန္
ခက္ ခဲ သည့္ ေန ရာ ႏွင့္ ေက်ာင္း သား မ်ား ႏွင့္ ဆက္ ဆံ ရန္ လို အပ္ သည့္ ေန ရာ မ်ား တြင္ မ်က္ႏွာ ဖံုး တပ္ ထား ရန္ အားေပး သည္။

•

အထူးကိစၥ ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အေထာက္အကူ ေပး သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ေစ၊ ေက်ာင္း သို႔ လာ ရ သည့္ ျပင္ပမွ ဧည့္ သည္မ်ား လုပ္အား
ေပးမ်ား၊ အလုပ္သမား မ်ား သည္၊ ေက်ာင္းသား မ်ား ႏွင့္ တိုက္ ႐ိုက္ အဆက္ အသြယ္ ျပဳ ရမည္ ဆို လွ်င္ မ်က္ႏွာ ဖံုး မ်ား တပ္ ရမည္။

•

ျပင္ပဧည့္သည္ မ်ား ေရာဂါ ရွိသူ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရွိ လွ်င္ ေက်ာင္း ကို အသိေပး ၿပီး၊ ေက်ာင္းခန္းတြင္း မ်က္ႏွာဖံုး တပ္ျခင္း ႏွင့္ ခ်
မွတ္ ထား သည့္ လမ္းၫႊန္မ်ား ကို လိုက္နာ ရမည္။ ျပင္ပဧည့္သည္ မ်ား ေရာဂါ ရွိသူ ႏွင့္ အနီးကပ္ ထိ ေတြ႕မွဳ ရွိ ခဲ့ လွ်င္ အထူးကိစၥမ်ား
အတြက္ ေက်ာင္းသို႔ လာခြင့္ မ ရွိပါ။

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
•

ပညာေရး ဌါန သည္ အေဝးမွ သင္ယူ လို ေသာ ေက်ာင္းသား မ်ား အား ပ႔ံပိုး ကူ ညီ ရန္အတြက္ ဒီဂ်စ္တယ္ သင္ယူမွဳ အရင္း အျမစ္မ်ား
ကိုဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလ်က္ရွိ သည္။

အေၾကာင္းအရာမ်ား ပိုမိုသိလိုပါ က -- education.nsw.gov.au/covid-19/advice-for-families

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။
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