COVID-19 ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢ- တ ့ၣ်လ နကဘ ့ၣ်သ ့ၣ်ညါ
ယလဲၤဆဲဲးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢက

ယကဘ ံၣ်မၤတၢ ံၣ်သ ံၣ်နၤဖဲးသီဒ ံၣ်

သလၢတၢ ံၣ်လီၢ ံၣ်ဖဲ လဲ ?ံၣ်

လဲ ?ံၣ်

နပှၤဟ ့ၣ်လှၤတ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆ ့ၣ်အ ့ၣ်ခ ျ့တ ့ၣ်က ့ၣ်ထွဲ

ကမ ့ၣ်တ ့ၣ်ဆွဲိးကသ ့ၣ်ဒသဒ ကသ ့ၣ်ဒ ိး
လ ့ၣ်ကဝှၤကသ ့ၣ်က ိးတဖ ့ၣ်
တ ့ၣ်ဆွဲိးန ့ၣ်ကသ ့ၣ်ဒသဒ အလ ့ၣ် မတမ ့ၣ်
ပှၤတ၀ ကသ ့ၣ်ဒ ိးတဖ ့ၣ်

ယကကၢဲးဟဲစ ံၣ်တၢ ံၣ်မနၤဖဲ ယ
တၢ ံၣ်ဆဲဲးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတၢ ံၣ်သ ံၣ်နၤဖဲးသီလဲ ံၣ်?
ဘ ့ၣ်သ ့ၣ်သ ့ၣ်တ ့ၣ်ကသက ့ၣ်နှၤတ ့ၣ်လ လ ,့ၣ်
ဘ ့ၣ်ဆ ့ၣ်နတလ ့ၣ်
ဟ ့ၣ်လှၤတ ့ၣ်သ ့ၣ် တဖ ့ၣ်န ့ၣ်ဘ ့ၣ်•

န ့ၣ်ကစ ့ၣ်တ ့ၣ်အ ့ၣ်သိး

•

တ ့ၣ်အ ့ၣ်ကှၤခိးက

•

ပှၤဂ ့ၣ်ဝတ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တ ့ၣ်ဘ န ့ၣ်ဂ ့ၣ်

ကိးနပှၤဟ ့ၣ်လှၤတ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆ ့ၣ်အ ့ၣ်ခ ျ့တ ့ၣ်က ့ၣ်ထွဲ မတမ ့ၣ်
မှၤတ ့ၣ်သ ့ၣ်နှၤဖိးသလ အထ ့ၣ်နိးွဲ အဖခ ့ၣ်
က ့ၣ်ဖွဲပပ ့ၣ်ယွဲှၤသန-vaccinelocator.doh.wa.gov/
မတမ ့ၣ် ကိး 1-800-525-0127, ဝှၤဒိးစ ့ၣ်လှၤ #.
တ ့ၣ်တစ ှၤမှၤစ ှၤအ ့ၣ်လ တ ့ၣ်တွဲက ့ၣ်ထန ့ၣ်တ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ.
တ ့ၣ်အှၤအ ့ၣ်အကလ ့ၣ်ကလ ့ၣ်လှၤ.
နကန ့ၣ်ဟဘ ့ၣ်ဃိးဒိးကသ ့ၣ်ဒ ိးလ တှၤသကိး မတမ ့ၣ်
ပှၤတ၀ ကရ ဖန ့ၣ်လှၤ. သက ့ၣ်အဝွဲသ ့ၣ်လ ကဆွဲိးလှၤမှၤဒ့ၣ်လွဲ ့ၣ်တက ့ၣ်.

ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢဲးအပၤလီၤလၢထဲလဲ ံၣ်?
နဆွဲိးဘ ့ၣ်ကသ ့ၣ်ဒသဒ လ တလ ဟ
့ၣ်
့ၣ်အ
ပှၤဘ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ. တ ့ၣ်တကက ိးဃနှၤတ ့ၣ်အပှၤ
မတမ ့ၣ် မှၤန ့ၣ်ကဒစ
ွဲ ရဘ ့ၣ်န လ
့ၣ် ှၤ.

မၢ ံၣ်ယလ ံၣ်ဆဲးဲ ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢခဖ ၢ ံၣ်တဖ ၢ ံၣ်ဧါ?
ကသ ့ၣ်ဒသဒ တနှၤန ့ၣ်နကဘ ့ၣ်ဆိးွဲ ခဘ န ့ၣ်
လှၤ. တ ့ၣ်အှၤကယ ့ၣ်ခနဃ ့ၣ်ဃ ့ၣ်
ဖွဲနဆွဲိးကသ ့ၣ်ဒသဒ ပွဲှၤပွဲှၤဝှၤအလ ့ၣ်ခ
လ တ ့ၣ်ဒသဒ အါ တက ့ၣ်အဂ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ.
ပှၤတနှၤနှၤကဘ ့ၣ်ဆိးွဲ မှၤဆ ့ၣ်ထ ့ၣ်ကသ ့ၣ်ဒသ
ဒ ဂ ့ၣ်ဘါတဘ ဂ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤီၤႋ

တလ ံၣ်နကဲ U.S.
ထဖကီၢ ံၣ်ဖလၢနကဆဲဲးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢအဂီၢ ံၣ်ဘ န
ံၣ် ံၣ်လၤီ .
အဝဲသ ံၣ်တသကၢ ံၣ်နၤနတၢ ံၣ်န ံၣ်လၤီ အ ဆ
ံၣ် ဲးကီၢ ံၣ်အပတီၢ ံၣ်ဘ န
ံၣ် ံၣ်လၤီ .

Pfizer-BioNTech

ကသ ့ၣ်ဒသဒ 2 ဖ

့ၣ်, စှၤစှၤလ ့ၣ်သိး 21 သ

တၢ ံၣ်ကစဲးနီၢ ံၣ်ကစၢ ံၣ်တၢ ံၣ်ဂၢ ံၣ်ထၢဖ ံၣ်

Moderna

ကသ ့ၣ်ဒသဒ 2 ဖ

့ၣ်, စှၤစှၤလ ့ၣ်သိး 28 သ

ထဲလၢတၢ ံၣ်စဲးကါကမ ၢၢ ံၣ်တၢ ံၣ်အ ံၣ်ဆ ံၣ်အ ံၣ်ခ ျ့တၢ ံၣ်ပည ံၣ်
ကၢ ံၣ်စတဖ ံၣ်အဂီၢ ံၣ်ဧၤန ံၣ်လၤီ .

Johnson & Johnson ကသ ့ၣ်ဒသဒ 1 ဖ

လၢကမၤနၢ ံၣ်အါထီ ံၣ်တၢ ံၣ်ဂၢ ံၣ်တၢ ံၣ်က ၤအဂီ ၢ ံၣ်
ကၢ ံၣ်ဖဲ - COVIDVaccineWA.org မတမ ့ၣ် DOH.WA.GOV/Coronavirus
Call: 1-800-525-0127, ဝှၤဒိး စ ့ၣ်လှၤ #. တ ့ၣ်တစ ှၤမှၤစ ှၤအ ့ၣ်လ တ ့ၣ်တွဲက ့ၣ်ထန ့ၣ်တ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ.

့ၣ်

COVID-19 ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢန ံၣ်
မၤတၢ ံၣ်မနၤလဲ ံၣ်.

ကသ ံၣ်အတၢ ံၣ်ဒဘ ံၣ်တဖ ံၣ်န ံၣ်မၢ ံၣ်တၢ ံၣ်မနၤလဲ ံၣ်?
နကမှၤန ့ၣ်ကသ ့ၣ်အတ ့ၣ်ဒဘ ့ၣ်တဖ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ.

COVID-19 ကသ ့ၣ်ဒသဒ သ ့ၣ်လနန ့ၣ်ခမ ့ၣ်ပ ့ၣ်

လၢနနီၢ ံၣ်ခမၢ ံၣ်ပၢ ံၣ်ဒီတဂၤညါ-

ကသ ့ၣ်ထ ့ၣ်တ ့ၣ်တတဆ ဒသဒ တ ့ၣ်ဆါ
လ နတဆိးကအဂ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ.

•

တ ့ၣ်လှၤဘိးလှၤဘါ

•

တ ့ၣ်ခ ့ၣ်ဆါ

•

ည ့ၣ်ထ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဆါ

•

တ ့ၣ်ဂ ့ၣ်တ ့ၣ်ဂ ့ၣ်

•

တ ့ၣ်လှၤက ့ၣ်

•

တ ့ၣ်သိးကလွဲှၤ တ ့ၣ်အွဲ ့ၣ်ဒိးဘိး

ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတဖ ံၣ်ပၤဖ ဲဲးဧါ?
မ ့ၣ်. တ ့ၣ်မှၤက ့ၣ်ကသ ့ၣ်ဒသဒ တဖ ့ၣ်လ ပှၤအဂှၤအကထကလဲးတဖ ံၣ်
န ့ၣ်လှၤ.
တ ့ၣ်သ ့ၣ်တဖ ့ၣ်အှၤဒိးနွဲ ့ၣ်လ ပှၤဖ ွဲိးလ စ ှၤသွဲ ့ၣ်ကလ ့ၣ်ဒ ့ၣ်အါကလ ့ၣ်

လၢနစအဖီ ခ ံၣ် ဖဲ နဆဲဲးကသ အ
ံၣ် လီၢ ံၣ်•

တ ့ၣ်ဆါ

•

တ ့ၣ်ဂှၤပပြုထ ့ၣ်

•

တ ့ၣ်ညိးထ ့ၣ်

ဒိး ပှၤလ အ ့ၣ်ဒိး တ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆ ့ၣ်အ ့ၣ်ခ ျ့တ ့ၣ်ကတ ့ၣ်ခွဲ ဒ့ၣ်အမ ့ၣ်
တ ့ၣ်ဘ ့ၣ်တလ , တ ့ၣ်ဆ ့ၣ်ဆ , သိးတ ့ၣ်ဆါ, သ ့ၣ်တ ့ၣ်ဆါ, ဒိး HIV
န ့ၣ်လှၤ.

ကသ ့ၣ်ဒသဒ လ ဘ ့ၣ်ဆိးွဲ ခဘ အဂ ့ၣ်,
ဘ ့ၣ်သ ့ၣ်သ ့ၣ်ကသ ့ၣ်အတ ့ၣ်ဒဘ ့ၣ်ကနိး
ဖွဲဆိးွဲ ကသ ့ၣ်ခဘ တဘ ဝှၤအလ ့ၣ်ခန လ
့ၣ် ှၤ.

Department of Health

ကိး 911

(တ ့ၣ်အ ့ၣ်ဆ ့ၣ်အ ့ၣ်ခ ျ့ဝွဲှၤက ှၤ) သမသမိးတ ့ၣ်ပှၤဖ ွဲိး

ဖွဲနမ ့ၣ်အ ့ၣ်ဒိးတ ့ၣ်တဘ ့ၣ်လ ့ၣ်ဒိးသ ့ၣ်တ ့ၣ်ခဆ အခါန ့ၣ်တက ့ၣ်.

တ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ါထဘ

နဆွဲိးလှၤမှၤလ V-safe အဂ ့ၣ်လ ကပ ့ၣ်ဖ ါထ ့ၣ်

လ ကမှၤလှၤတ ့ၣ်တ ့ၣ်လှၤဘ ့ၣ်ယ လ
့ၣ် တ ့ၣ်ပှၤဖ ွဲိး

ကသ ့ၣ်အတ ့ၣ်ဒဘ ့ၣ်တမှၤ လ ့ၣ်လ ့ၣ်သ- vsafe.cdc.gov.

တအ ့ၣ်နတမှၤဘ ့ၣ်န ့ၣ် လှၤ.

မၢ ံၣ်ကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢတခါအၤဂၤနၢ ံၣ်အဂၤတဖ ံၣ်ဧါ?

ဘ ံၣ်မနၤအဃယကကၢဲးဆဲဲးကသ ံၣ်ဒသ
ီ ဒၢလဲ ံၣ်?
မ ့ၣ်လ နဆွဲိးကသ ့ၣ်ဒသဒ အဃ ကမှၤစ ှၤနှၤလ နကအ ့ၣ်ပှၤပှၤဖ ွဲိးဖ ွဲိး

ပဟ ့ၣ်က ့ၣ်၀ွဲဒ ့ၣ် mRNA ကသ ့ၣ်ဒသဒ COVID-19

ဖွဲတ ့ၣ်မှၤဒိး ဟိးလ ့ၣ်ကွဲသကိးဒိးနတှၤသကိးဒိး

တ ့ၣ်ဆါ ဒ့ၣ်အမ ့ၣ် (Pfizer-BioNTech မတမ ့ၣ် Moderna)

ဟ ့ၣ်ဖဃဖကဒိးန ့ၣ်လှၤ.

တဖ ့ၣ် လ ကသ ့ၣ်ဒသဒ ဆွဲိးတဖ

့ၣ်ဂ ့ၣ် Johnson &

Johnson (J&J) အလ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ

ဒိးနတဆါထ ့ၣ်နိးနိးကလွဲ ့ၣ်, ဘ ့ၣ်ထ ့ၣ်တ ့ၣ်ဆါဟ ့ၣ်, မတမ ့ၣ် သလ
COVID-19 အဃ ဘ ့ၣ်န ့ၣ်လှၤ.

နမ ့ၣ်ဘ ့ၣ်သိး ဃထ ဆွဲိး J&J ကသ ့ၣ်ဒသဒ သန ့ၣ်လှၤီၤႋ
တ ့ၣ်ပ ့ၣ်သကိးတ ့ၣ်ဒိးနကသ ့ၣ်သရ ့ၣ်ဘ ့ၣ်ဃိးနတ ့ၣ်ဃထ

အက ွဲတဖ ့ၣ်တက ့ၣ်ီၤႋ

?
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လ ကဃထ ့ၣ်လ ့ၣ်တလ ့ၣ်မအှၤလ အက ့ၣ်ပန ့ၣ်ဒအဂှၤအဂ ့ၣ်, ကိး 1-800-525-0127. ပှၤစိးကါတ ့ၣ်မှၤစ ှၤလ အန ့ၣ်တအ မတမ ့ၣ်
န ့ၣ်ဟတ ့ၣ်ကတဖ ့ၣ်အဂ ့ၣ်, ဝသိးစှၤကိး 711 (Washington Relay) မတမ ့ၣ် ဆ အမ(လ) ဆ civil.rights@doh.wa.gov.

