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ချစခ်ငရ်ပါကသ  ည အက ို 
 

သငစ် တပ်ပူငက်နမည ်သ ို ီု့မဟိုတ ်စ တ ်ှုပ်က ်ွးကနမညက် ို ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ သ ပါသည။် 
 

အ မန်ငှီု့ ်အကဝ်းမ ှကနရချ န ်အ ်ူးသ ဖငီု့ ်ကရ ဂါ ပန ီု့ပ် ွ်းကနချ နတ်ငွ ်မလယွက်ပူါ။ 
 

က ိုဗစ-်၁၉ က်ူးစကပ်ျံွှေ့ ပ ွ်း ခင််းက ို က ကယွန် ိုငရ်န ်ဤခကခ်ကဲသ  အချ နအ်တငွ််း 
ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့နငှီု့အ်တတူက ွကကံီု့ကကံီု့ခကံပ်းကသ ကကက ငီု့ ်ကကျ်းဇူ်းတငပ်ါသည်။ 
ကက င််းကက င််းလိုပ်က  င ်န ိုငခ်ဲီု့ပါသည။် သင ်ကက င််းကက င််းလိုပ်က  ငန် ိုငခ်ဲီု့ပါသည။် 
 

ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့သည ်ကန က ်ပ် အ ငီု့အ်သစသ် ို ီု့ ဝငက်ရ ကလ် ပပ   ဖစပ်ါသည။် က်ူးစကန်ှုန််းမ ှ 
ကျ င််းလ ပပ  ဖစပ်ပ ်း မကက ခင ်သငီု့၏် အလိုပ်သ ို ီု့  ပနလ်ွကဲပ်းန ိုငမ်ညဟ်ို ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ 
ကမ  ်လငီု့ပ်ါသည။် 
 

ကန ကလ် မညီု့ ်အပတမ်ျ ်းတငွ ်သငီု့က် ို တ ို ီု့ဖတယ် ူခင််း နငှီု့/်သ ို ီု့ ကသ်ွးစစ ်ခင််းမျ ်း  ပြုလိုပ်ကက င််း 
 ပြုလိုပ်န ိုငပ်ါသည။် 
 

ရလဒအ်က ဖမျ ်းအကပေါ်မတူည၍် လမူျ ်းက ို ကန  ိုငရ်  ကနရ အမျ ြု်းမျ ြု်းသ ို ီု့ 
ယ ယ ကရွွှေ့က ပ င််းကက င််း ကရွွှေ့က ပ င််းမည ်ဖစပ်ါသည။် 
 
ကကံီု့ကကံီု့ခံပါ။ 
 

သငသ်ည ်ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ ကဲ တစ်ကယ က်ပဲ 

 ဖစ်သည။် 
 

ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ သငီု့က် ို ဂ ိုစ ိုက်မှ ပါ။ 



 
ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့၏ န ှကခါင််းစည််းမျ ်းကန ကတ်ွင ်

ကဖ ်ကရွကသ  မျကန် ှမျ ်း ရှ ပါသည။် 
 

သင ်တစ်ကယ ကတ်ည််း အ  ်းကျနမ်ကနပါ။ 
  

ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ အတတူက ွက ိုဗစ်-၁၉ က ို သငန်ငှီု့အ်တ ူ

တ ိုက ်ိုတက်နပါသည။် 
 
 
 
 
 
အကယ၍် ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့   ို်းရငှ််းကသ  စည််းမျဉ်းမျ ်းက ို 
လ ိုကန် ကလ်း ံို ဖငီု့ ်အတတူက ွ

ကက င််းကက င််းမွနမ်ွန ်ကကျ ် ဖတ်သွ ်းန ိုငမ်ည ်

 ဖစ်ပါသည။် 
  

က ိုဗစ်-၁၉ မညသ် ို ီု့ 
က်ူးစကပ်ျံွှေ့ န ှံ ီု့သနည််း။ 



  က ိုဗစ-်၁၉ မညသ် ို ို့ က ူးစကပ်  ျံ့ န   ို့သနညူ်း။ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

က ိုဗစ်-၁၉   ိုသညမ်ှ  အရညအ်စကမ်ျ ်းနငှီု့ ်
ကရ ဂါပ ို်းက်ူးစက ် ်းကသ  မျက်န ှ ပငမ်ျ ်းမှ ငီု့ ်
သငီု့မ်ျကန် ှသ ို ီု့ပျံနှံ ီု့ က်ူးစကက်သ  
ကရ ဂါတစ်မျ ြု်း ဖစ်ပါသည။် 
 

၎င််းသည ်မျ ်းကသ အ ်း ဖငီု့ ်မ ပင််း နပ်ါ။ သ ို ီု့ကသ ်လည််း 
အနည််းငယက်သ လမူျ ်းတငွက်တ ီု့  ပင််း နန် ိုငပ်ါသည။် 
 

အကယ၍် တစ်စံိုတစ်ကယ ကမ်ှ ကချ င််း  ို်း၊ န ှကချ 
သ ို ီု့မဟိုတ ်သငီု့ ် က ိုငမ်ညီု့ ်တစ်ခိုခိုက ို   က ိုင ် ်းခဲီု့မည ်
  ိုလ င ်သငီု့က် ိုလည််း က်ူးစကန် ိုငပ်ါသည။် 

 

၁မ တ -၂ မ တ  
 

ကျွန်ိုပ်က ို ကျွန်ိုပ်မညသ် ို ို့ ကာကယွန် ိုငပ်ါမညန်ညူ်း။ 
 

အစ ်းစ ်းချ နန်ငှီု့ ်အ ပ်ချ နမ်ှလွ၍ဲ န ှကခါင််းစည််းက ို အပမဲတပ် င ် ်းပါ။ 
 မင််းစ ်းချ နမ်ျ ်းအပါအဝင ်အချ နတ် ိုင််း အ ခ ်းသူမျ ်းမှ ၁-၂မ တ  
အက ွအကဝ်းတငွက်နပါ။ 
 

က ိုဗစ်-၁၉ ရှ ကနကသ  တစ်စံိုတစ်ခိုက ို သင ် ခဲီု့မ န ိုငက်သ ကကက ငီု့ ်မကက ခဏ 
သငီု့လ်ကက် ို က ်းကပ်းပါ။ 

 

 

 
 



လမူျ ်းနငှီု့ ်ကဝ်းကဝ်းကန ခင််းက သငီု့က် ို အနတရ ယက်င််းကင််း ဖစ်ကစန ိုငသ်ည။် 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

ဟင််း။ ဒါကပမယီု့ ်ကျွနက်တ ီု့ကနရ မှ  
လအူမျ ်းကက ်း ရှ ကနသည။် 
 

အနတရ ယက်င််းကအ င ်ကျွန်ိုပ်မည်သ ို ီု့ 
ကနရမညန်ည််း။ 
 

  ို်းရငှ််းကသ  စည််းကမ််းမျ ်းက ို လ ိုကန် ပါ။ 
 

သငီု့၏်အဖဲွွှေ့အတငွ််း၌သ  ကနပါ။ 
 

အ ခ ်းအခန််းမျ ်းမှ လမူျ ်းနငှီု့ ်
ကရ ကရ ကန ှကန ှ အကနပါနငှီု့။် 
သူတ ို ီု့မှ လည််း ရှ ကနန ိုငပ်ါသည။်   ို ီု့ကကက ငီု့ ်
သငီု့ ်အခန််းကဖ ်မျ ်းနငှီု့သ် ကနပါ။ 
 

ဤအချ နအ်တငွ််း 
လအူနည််းငယ်နငှီု့သ်  
သင ် ကတွွှေ့  ခင််းက ပ ို၍ 
ကက င််းပါလ မီု့်မည။် 
 



မမူး - ကျွန်ိုပ်က ိုယက်ျွန်ိုပ်န ငို့ ်အခ ာူးသ မ ာူးအာူး မညသ် ို ို့ 
ကာကယွန် ိုငမ်ညန်ညူ်း။ 

  

  

  

 
 

အချ နစ် ရင််းတစ်ခို စ စဉလ ိုကပ်ါ။ သ ို ီု့မှသ  ကလ  ကလ်မ််းကဲီု့သ ို ီု့ကသ  
လအူမျ ်းသံို်းကသ  ကနရ မျ ်းက ို သန ီု့ရ်ငှ််းကရ်းအလှညက်ျက ို လတူ ိုင််း 
လိုပ်က  ငန် ိုငမ်ှ   ဖစ်ပါသည။် 
အခန််းက ိုယစ် ်းလှယန်ငှီု့ ်အ ပ်ကခါင််းက  ငမ်ျ ်းမှ ဦ်းက  ငန် ိုငပ်ါသည။် 

မ မ ကန  ိုငသ်ညီု့အ်ခ
န််းကလဝငက်လ ကွ်
ကက င််းပါကစ။ 
 

ကချ င််း  ို်း 
န ှကချတ ိုင််း 
တစ ်ှု်းတစခ်ိုနငှီု့ ်
အပမအဲိုပ်၍ 

  ို်းပါ။ ကချပါ။ 
 

သံို်းပပ ်းသ ်း တစ ်ှု်းက ို 
အမှု ကပံ်ို်း သဲ ို ီု့ ပစပ်ါ။ 
  ို ီု့ကန က ်

လကက် ်းပါ။ 
 

လက ်ွနဲ ှုတ်
 က ်ခင််း 
မလိုပ်ပါနငှီု့။် 
 

တခံါ်းလကက် ိုငမ်ျ ်းနှ
ငီု့ ်
မ ်းခလိုတမ်ျ ်းကဲီု့သ ို ီု့
ကသ  အ  မျ ်းကသ  
ကနရ မျ ်းက ို 
ပ ို်းသတ်သန ီု့စ်ငပ်ါ။ 
 

တခံါ်းလကက် ိုငမ်ျ ်းနငှီု့ ်
လကရ်မ််းမျ ်းကဲီု့သ ို ီု့ကသ  
လအူမျ ်း  ကသ  
ကနရ မျ ်းက ို က ိုင ်ခင််း၊ 
   ခင််းမျ ်းမ ှ

ကရှ ငက်ျဉပါ။ 
 

သငီု့၏် အမှု ကမ်ျ ်းက ို 
အ မငီု့မ် ှ
ပစခ်ျ ခင််းမလိုပ်ပဲ 
အမှု ကပံ်ို်း သဲ ို ီု့ 
ကသကသချ ချ  စနွ ီု့ပ်စပ်ါ။ 

သငီု့မ်ျကန် ှက ို 
မ  မက ိုငပ်ါနငှီု့။် 



က ိုဗစ-်၁၉သည ်
မေ    ူး န်ူးထတဲငွလ်ညူ်း 
 

က်ူးစကပ်ျံွှေ့ န ှံ ီု့န ိုငပ်ါသည။် 
ကရချ ြု်းခန််းက ို မှနမ်ှန ်က ်းကကက ပါ။ 
 

 
 

မကက ခဏ 

လက်က ်းကပ်းပါ။  
မကက ခဏ လကက် ်းကပ်းပါ။ အစ မစ ်းမှ နငှီု့ ်စ ်းပပ ်းချ န၊် အ မ်သ   
သွ ်းပပ ်းချ နမ်ျ ်းတငွ ်လက်က ်းပါ။ 

 

 

 

အ မ်သ က ်းကနချ နတ်ငွ ်အနည််း ံို်းကတ ီု့ န ှကခါင််းစည််း၊ မျကန် ှက နငှီု့ ်
လကအ် ပ်မျ ်း ဝတ ်ငပ်ါ။ 

တကံတ်ွးက ်ွးပပ ်းတ ိုင််းကေ
စငက် ို ပ် ပ  ဖငီု့က်ရနငှီု့်
က ်းပါ။ 
အသံို်း ပြုပပ ်းတ ိုင််းကရက ်း
ပါ။ 
 

အ မ်သ မျ ်းက ို 
အသံို်း ပြုပပ ်းကန က ်

ကရကလ င််းကပ်းပါ။ 
 

 ဖစ်န ိုငမ်ည ် ိုလ င ်
အ မ်သ ကရ ွဲချချ နတ်ငွ ်
ကရ ဂါက်ူးစက ်ခင််းက ို 
က ကွယရ်နအ်တွက ်
အဖံို်းပ တ ် ်းပါ။ 

တကံတ်ွးက ်ွးပပ ်းတ ိုင််း
ကေစငက် ို ပ် ပ  ဖငီု့်
ကရနငှီု့က် ်းပါ။ 
အသံို်း ပြုပပ ်းတ ိုင််းကရ
က ်းပါ။ 
 

 

 

အ မ်သ မျ ်းက ို 
အသံို်း ပြုပပ ်းကန က ်

ကရကလ င််းကပ်းပါ။ 
 

 ဖစ်န ိုငမ်ည ် ိုလ င ်
အ မ်သ ကရ ွဲချချ နတ်ငွ ်
ကရ ဂါက်ူးစက ်ခင််းက ို 
က ကွယရ်နအ်တွက ်
အဖံို်းပ တ ် ်းပါ။ 

ကရချ ြု်းခန််းအတွင််းတငွက်တ ငမ်ှ န ှကခါင််းစည််း ဝတ ်င ် ်းပါ။ 
 



က န်ူးက န်ူးမာမာ မညသ် ို ို့မနထ ိုငမ်ညန်ညူ်း 
 

က ိုယခ်နဓ  ကျန််းမ ကကံီု့ခ ိုငက်အ ငက်နပါ။ 
 

၁။ ကရမျ ်းမျ ်းကသ ကပ်ါ။ အနည််း ံို်း တစ်ကန ီု့ ၁လ တ -၂လ တ ကသ ကပ်ါ။ 
ကက င််းကက င််းစ ်းပါ။ 
၂။ သငီု့က်န  ိုငရ် ကနရ တငွပဲ် ကပါ ီု့ကပါ ီု့ပါ်းပါ်းကလီု့ကျငီု့ခ်န််းမျ ်း လိုပ်ပါ။ 
 

 
 

  ိုင ်လိုပ် ခင််း 
သံို်းကက မ် ပြုလိုပ်ရန ်

 

 

 
 

ဒ ိုက ် ို်း ခင််း 
သံို်းကက မ် ပြုလိုပ်ရန ်

 
 

က ခတဖက ်ခင််းကပေါ်တငွ ်မှ ခ ို ခင််း 
သံို်းကက မ် ပြုလိုပ်ရန ်

 

 
 

ည က ခေယလ်က ်ေယက် ခ 

ည လက ်တလညှ်ီု့စ    ခင််း  
သံို်းကက မ် ပြုလိုပ်ရန ်

 

၃။  ရ ဝနည် နက်က ်းပါက 

က ်းကသချ ကသ ကပ်ါ။ 
 

က ်းမျ ်း  ပနလ်ည ်ဖညီု့က်ပ်းရနအ်တကွ ်
သငီု့က်ိုမပဏ ၏  ရ ဝနက် ို  က်သွယပ်ါ။ 
သူတ ို ီု့မှ သငီု့ ် သ ို ီု့ ပ ို ီု့က  င ်ကပ်းသငီု့သ်ည။် 



စ တဓ်ာတက် န်ူးမာကက ို့  ိုငမ်အာငမ်နပါ။ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

မ မ ချစ်ခငက်သ သူမျ ်းနငှီု့အ် က်
အသွယလ်ိုပ်ပါ။ 
 ကျွနက်တ တ် ို ီု့အ 

တကွ်သနစွ်မ််း 
ကအ ငက်နကပ်းပါ။ 
 

သ ချင််းန ်းက  င၊် ိုပ်ရငှက်ကညီု့ပ်ါ။ 
 

 ိုကတ င််း(ေိုရ ်းရှ ခ ို်း)ပါ။ 
တရ ်း  ိုငပ်ါ။ 
 

သ ို ီု့ကသ ် အ ခ ်းသူမျ ်းမှ (၁) 

မ တ  အကွ အကဝ်းတငွ ်ကနပါ။ 
 

အ ခ ်းအခန််းမျ ်းမှ လမူျ ်းနငှီု့ ်
ကရ ကရ ကန ှကန ှ မကနပါနငှီု့။် 
 

စ တခ်ျယံိုကကညရ်ကသ  
သတင််းမျ ်းသ  ဖတပ်ါ။ 
  

ကက လ ဟ လမျ ်း 
ကရ ှငရ် ှ်းပါ။ 
ကမ  ်လငီု့ခ်ျက ် ်းပါ။ 
 



ကျွန်ိုပ်ဘာမတ ွသ သငို့သ်လ။ဲ 
 

အကယ၍်   ို မဲှ တစ်ခိုခို သငီု့တ်ငွရ်ှ လ ပါက က ်းကိုသကရ်း စခန််း မှ 
ကစ ကစ လ ငလ် င ်အကအူည ရယရူန ်သ ို ီု့မဟိုတ ်သငီု့အ်က  င၏် 
ကအ ်ပကရတ သ ို ီု့ အ မန ်ံို်း အကကက င််းကက ်းကပ်းရန ်အလနွအ်ကရ်းကက ်းပါသည။် 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

အဖျ ်း တကလ် ိုက၊် ကျလ ိုကသ်ည ်

တစ်ပတက်လ ကအ်    ဖစ်တတ်သည။် 
 

၁ပတ-်၂ပတက်လ က ်

ကချ င််း  ို်းမည။် 
 

ကခါင််းက ိုကမ်ည။် 
 

က ိုယ်လကမ်အ မ
သ  ဖစ်မည။် 
 
လညက်ချ င််းန မည။် 
 

အနံ ီု့မရ။ အရသ မခစံ ်းရ 

 ဖစ်မည။် 
 
န ှရည်ယ ို/ 
န ှကခါင််းပ တမ်ည။် 
 
ကကကသ် ်းမျ ်း 
က ိုက်ခမဲည။် 
 ဝမ််းကလ  မည။် 
 

ကျန််းမ ကရ်း အကအူည ကစ ကစ ရယ ူ ်း ခင််းက သငက် ိုယ်တ ိုငန်ငှီု့ ်
အ ခ ်းသူမျ ်းက ို က ကယွ်ကပ်းပါသည။် 
 



အကယ၍် ကအ ကပ်ါတ ို ီု့က ို ကတွွှေ့ ရှ ပါက အလ ငအ် မန ်အကအူည  ရယရူန ်
အလနွအ်ကရ်းကက ်းသည။် သငီု့အ်က  င၏် ကအ ်ပကရတ က ို အလ နအ် မန ်
 ကသ်ွယပ်ါ။ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

အဖျ ်းကက ်း ခင််း 
 

  ို်း  ို်းရွ ်းရွ ်းအန ်ခင််း။ 
အရညမ်ကသ ကန် ိုငက်တ ီု့ ခင််း

။ 
 

အကကက င််းရင််းမရှ  
ရငေ်ကန်  ခင််း။ 

အသက ်ှုရခက်ခ ဲခင််း။ 
အ ်ူးသ ဖငီု့ ်သ မ နအ်တ ိုင််း 

စက ်းမက ပ န ိုင ်

လမ််းမကလ  ကန် ိုငက်တ ီု့ ခင််း။ 
 



အမမူးမ ာူးမသာ မမူး ွန်ူးမ ာူး 

 
 

  

မမူး - ကျွန်ိုပ်မကကာကသ်ငို့လ်ာူး။ 
 

မကကက ကသ်ငီု့ပ်ါ။ 
ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ သငီု့က် ို ဂ ိုစ ိုကပ်ါသည။် 
သငမ်ှ အကအူည လ ကတ င််းပါက ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့မှ 
အကက င််း ံို်း ကက ြု်းစ ်းက  
ကျန််းမ ကရ်းကစ ငီု့က်ရ ှကမ်ှုက ို ကပ်းပါမည။် 

မကကာမသူး ငက် တ ို ို့ဖတ ်န ငို့/်သ ို ို့ 
မသူွးစစခ် ငူ်း ခပ လိုပ်ထာူး ဲို့ပပ ူး ခဖစပ်ါသည။် 
ထ ို ို့က စစမ ာ မည်သညို့  ်အဓ ပပါယန်ညူ်း။ 
 

ရလဒအ်က ဖမျ ်းမှ မကက ခင ်သငအ်လိုပ်သ ို ီု့ 
 ပနဝ်ငန် ိုငမ်ညလ် ်းဟို က ပ န ိုငမ်ည ်

 ဖစ်သည။် စ တရ်ညှပ်ါ။ ကကံီု့ကကံီု့ခံကပ်းပါ 
ည အစ်က ို။ 
 

မမူး - ပ ိုကဆ်  က စစအတကွ ်ကျွန်ိုပ် 
စ တပ် သငို့လ်ာူး? 
 

မပူသငီု့ပ်ါ။ စငက် ပူ အစ ို်းရမှ 
သငီု့က်ိုနက်ျစရ တမ်ျ ်း အ ်းလံို်းက ို 
ကပ်းကချပါလ မီု့်မည။် 

  

ကျွန်ိုပ်၏အလိုပ်ရငှမ်ှ ကျွန်ိုပ်၏မ သ ်းစို  သ ို ီု့ 
ကျွန်ိုပ်၏ လိုပ်ခလစ မျ ်း 
အကသအချ ကရ ကက်အ င ်ပ ို ီု့ကပ်းပါလ မ်မည။် 
  

ကျွန်ိုပ်သကက်သ ငီု့သ်ကသ်  ကနန ိုငပ်ါပပ ။ 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ရ ဝန ်တစ်ကယ ကစ် မှ အကူအည သွ ်းကတ င််းပါက 
မညသ် ို ီု့ ဖစ်လ မီု့်မညန်ည််း။ ကျွန်ိုပ် ကကက ကသ်ည။် 
 
ကျွန်ိုပ်ကဲီု့သ ို ီု့ပင ်သငီု့က် ိုလည််း အ ခ ်းကနရ တစ်ခိုသ ို ီု့ 
ကရွွှေ့က ပ င််းန ိုငပ်ါသည။် သ ို ီု့မဟိုတ ်သငီု့က် ို 
ပ ိုမ ိုအန ်းကပ် စစ်က ်းကနလ ို ီု့ရမညီု့် ဤကနရ တငွပဲ် 

  ်းလ ိုကန် ိုငပ်ါသည။် သ ို ီု့ကသ ်လည််း မစ ို်းရ မ်ပါနငှီု့။် 
ကျွန်ိုပ်ကက င််းမွနက်သ  အကတွွှေ့အကကြံု်းမျ ်း 
ရရှ ခဲီု့ပါပပ ်း ယခို ကျွန်ိုပ် အ ပညီု့အ်ဝ  ပနလ်ည ်

ကျန််းမ ကနပါပပ ။ 
 

ခပန်လညဆ်ငခ် ငေ်န် မမူး ွန်ူးမ ာူး 
 

၁။ မညသ်ညီု့အ် ်းကပ်းစက ်းက ို သငီု့အ် မ်ရှ  မ သ ်းစိုအ ်း  ပနက် ပ မညန်ည််း။ 
 

၂။ အကယ၍် သငီု့မ် တက် ွတစ်ကယ က ်စ တအ် ်းငယ်ကနပါက သငမ်ညသ် ို ီု့ 
အ ်းကပ်းစက ်းက ပ မညန်ည််း။ 
 

၃။ ဒ ကန ီု့အတွက ်သငက်ကျ်းဇူ်းတငသ်ငီု့က်သ  အရ  (၃) မျ ြု်းက 

ေ ကတ ွဖစ်မညန်ည််း။ 



စငက် ပူန ိုငင်သံ ်း မ တက် ွတစ်ကယ ကန်ငှီု့ ်မ တဖဲွ်ွှေ့ လ ို ီု့ပါသလ ်း။ ကအ ကပ်ါ လငီု့ ်
တငွ ်စ ရင််းသွင််းပါ။ 
http:/m.me/sgWePals 

 
အခ ာူး အက အည ခဖစမ်စသညို့  ်အ  ကအ်လကမ် ာူး 
 

1. က ိုဗစ်-၁၉ အတကွ် 
http://covid19.healthserve.org.sg 

2. ကျန််းမ ကအ င ်ကန  ိုင််း ခင််းအတကွ် 
https://www.sgmigrant.com 

3. Kitesong Global Facebook 

     @kitesongglobal 

4. Project Dorm Facebook 

    @ProjectDorm 

 

သငသ်ည ်ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ မဲှ တစ်ကယ က ်ဖစ်ပါသည။် 
ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ သငီု့အ် ်း ဂ ိုစ ိုကပ်ါမည်။ 

အ ်ူးသ ဖငီု့ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့ အတလူကတ်ွဲလိုပ်က  ငပ်ါက ဤက စစမျ ်း အကက ခင ်

ပပ ်း ံို်းသွ ်းပါလ မီု့်မည။် 
ကရ ဂါပျံွှေ့ ပွ ်း ခင််းက ို က ကွယန် ိုငရ်နအ်တွက ်ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့၏   ို်းရှငက်သ  
စည််းကမ််းမျ ်းက ို လ ိုကန် ပါ။ 
 

သငခ်စံ ်းကနရ ခင််းမျ ်း သင၏် အကျ ြု်းအကကက င််းမျ ်းက ို HealthServe မှ 
သ ချငက်က ်းချငပ်ါသည။် ကကျ်းဇူ်း ပြု၍ သငီု့ဇ် တက်ကက င််းက ို က ပ  ပကပ်းပါ။ 
သ ို ီု့မဟိုတ ်ကမ်းခနွ််းမျ ်း ကမ်းန ိုငပ်ါသည။် 
 

အ မ်သာမ ာူးက ို အသ ိုူးခပ ပပ ူးမနာက ်မေမလာငူ်းမပူးပါ။ 
 

 

x HealthServe ၏ Whatsapp နပံါတမ်ှ  
+65 31384443 

x သ ို ီု့မဟိုတ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့၏ အကဝ်းမှ 
မ တက် ွဝနက်  ငမ်ှု 
bit.ly/hstok2me 

http://covid19.healthserve.org.sg/
https://www.sgmigrant.com/


သငမ်ပါရှ ပဲနငှီု့ ်ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့သည် စငက် ပူဟူ၍  ဖစ်မလ န ိုငပ်ါ။ 
 

 
 

ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့နငှီု့အ်တူ ကျွန်ိုပ်တ ို ီု့န ိုငင်ကံ ို 
တည်က  က်ကပ်းကနကသ ကကက ငီု့ ်ကကျ်းဇူ်းတငပ်ါသည်။ 

ပပ ြုငပဲွ်သ ို ီု့ ဝငပ်ပ ြုငပ်ါ။လူချင််းကဝ်းကဝ်း၊ စ တ်ချင််းန ်းန ်း။ 
 

ဤစ အိုပ်ငယက်လ်းမှ ခနွအ် ်းယူ၍  ိုရယဖူ ို ီု့ အခငွီု့အ်ကရ်းတစ်ခို ရရှ ရန ်ဖနတ် ်းမှု 
တစ်ခို တငသ်ွင််းပါ။ 

ပ ိုမ ို အကသ်းစ တသ် ရှ န ိုငရ်န ်ကအ ကပ်ါတငွ ်စံိုစမ််းန ိုငပ်ါသည။် 
www.kitesong.com/covid19 သ ို ီု့မဟိုတ ်Kitesong Global Facebook page. 



ပါဝငက်ညူ ကပ်းကကသမူျ ်းစ ရင််း 
 

A Kitesong Global Production 
www.kitesong.com 

 

သ ိုပ် ပပံိုကဖ ် ခင််းနငှီု့ ်ဦ်းက  င ်ခင််း။ 
Dr Tam Wai Jia 

 

ကူည ပံီု့ပ ို်းမှုမျ ်း ဖငီု့ ်
Sharon Saik 

Dr Lois Hong 
Dr Darius Beh 

Dr Teoh Hock Luen 
Dr June Koh 

Dr Zubair Amin 
HealthServe 

Woodlands Health Campus (Community Isolation Facility@EXPO) 
Project Call to Love (CLOVE), NUHS 

 

အ ်ူးကကျ်းဇူ်းတငရှ် ပါသည်။ 
A/Prof Malcolm Mahadevan 

Prof Dale Fisher 
Goh Eck Kheng 

Prof Aymeric Lim 
Prof Chong Yap Seng 

Prof Lynette Shek 
Lydia Phoon 
Shaun Lim 
Avelyn Aw 

 
က ပ င််းကရွွှေ့လိုပ်သ ်း ည အစ်က ိုမျ ်းအတွက် အမျ ြု်းမျ ြု်းကသ  ေ သ  ပန ်ခင််းမျ ်းက ို  ဖစ်ကအ င ်လိုပ်ကပ်းခဲီု့ကသ  

မကရမတွက်န ိုငက်သ  လိုပ်အ ်းကပ်းမျ ်းနငှီု့ ်အလှူရှငမ်ျ ်းက ို အ ်ူးပင ်ကကျ်းဇူ်းတငပ်ါသည်။ 
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