
က ိုဗစ-်19 ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေး / MyIR Mobile ဆမေးဆ ေ့ဆမေးထရ  ဆ ာဆမေးခွန်ေးမ ာေး 

 

ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေး   ိုတာဘာ ဲ။ 

 Vax Card (ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေး) ဆ ိုသည်မ ှာ သင၏် က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးပ  ေးဆ ကာငေ်း တရာေးဝငမ်ှတ်တမ်ေး တစ်ခု ပြစ် ါသည်။ 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးခ  နတွ်င ်Center for Diseases Control and Prevention (CDC, ဆရာဂါကာကွယ်ထ နေ်းခ ျု ်ဆရေးစင်တာ) ထံမ  သင ်က ိုဗစ်-19 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးသည ် ရက်စွွဲ(မ ာေး) နငှ  ်ကာကွယ်ဆ ေးအမ  ျုေးအစာေး ါသည ် ကဒ်ပ ာေးတစ်ခုက ု လက်ခံရရှ  ါလ မ ််မည်။ ကဒပ် ှာြားတစ်ခိုက ို 

လက်ခံမရရ   ါက သ ို ို့မဟိုတ် ပ  ှာက်သွှာြား ါက သငသ်ည် ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပ  ြားပ ကှာငြ်ား သက်ပသပ ရန် အပခှာြားနည်ြားလမ်ြားမ ှာြား ရ   ါပသြားသည် (ဆအာက် ါ 

ဆမေးခွနေ်း နငှ  ်အဆပြမ ာေးက ု  ကည ် ါ) 

 

တရာေးဝင ်ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးမ တ်တမ်ေးတစ်ခို  ို ေ့ ဘယ်အရာဆတကွ ို  တ်မ တ ် ဲ။ 

ပအှာက် ါတ ို ို့မ ှာ တရှာြားဝင ်ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားမ တ်တမ်ြားမ ှာြား၏ ဥ မှာမ ှာြား ပြစ် ါသည်။ ။ 

 

• တစ်သက်တှာ ကှာကွယ်ပဆြား မ တ်တမ်ြား/CDC က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေး 

• ဝါရ ငတ်န ်ပ ည်နယ် Immunization Information (ကာကွယ်ဆ ေး အခ က်အလက်) စနစ် မ  ထိုတ်ထှာြားပသှာမ တ်တမ်ြား 

• MyIR (အဂဂလ  ်လ ုသာ) မှ ထုတ်ထာေးဆသာမှတ်တမ်ေး (စခရငဆ်ရှာ  သ ု  မဟုတ် ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးပ  ေး အဆပခအဆန လက်မှတ်) 

• My IR မ ိုဘ ိုငြ်ားလ် (အဂဂလ  ်လ ုသာ) မှ က ုဗစ်-19 က်ှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပ  ြား အပပခအပန လက်မ တ် 

• အတည်ပ ြုထှာြားပသှာ အ လက်ထပရှာနစ် က နြ်ားမှာပရြား မ တ်တမ်ြား မ  ထိုတ်ထှာြားပသှာ မ တ်တမ်ြား သငို့ ်က နြ်ားမှာပရြား ပစှာငို့ပ်ရ ှာက်သူထံမ  

 

သငို့က် ိုယ်သငို့လ်ို ်ထှာြားပသှာ ကှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြားက ို တရှာြားဝငမ် တ်တမ်ြားတစ်ခိုအပနပြငို့ ်လက်ခံလ မို့်မည် မဟိုတ် ါ။ တရာေးဝငမ်ှတ်တမ်ေးမ ာေးမှာ 

ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးခ  နတွ်င ်သင  ်က နေ်းမာဆရေး ဆစာင ဆ်ရှာက်သူထံမှ သ ု  မဟုတ် အထက်တွင ်ဆြာ်ပ ထာေးဆသာ MyIR ဝနပ်ဆှာငမ်ှု ပ ေါ်တယ်လ်ထံမ  

ရရ  ပသှာအတည်ပ ြုထှာြားပသှာ က နြ်ားမှာပရြား အပထှာက်အထှာြားမ ှာြား ပြစ ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ို ်၏ ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေးက ို ဘယ်  ို   မ်ေး ည်ေးရမ ဲ။ 

သငို့ ်ကှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြားက ို လံိုပခံြုပသှာပနရှာတွင ်သ မ်ြားဆည်ြားထှာြားသငို့ ်ါသည်။ ၎ငြ်ားက ို သငို့ ်ပမွြားစှာရငြ်ား သ ို ို့မဟိုတ် န ိုငင်ံကူြားလက်မ တ် က ို့သ ို ို့ 

သပဘှာထှာြား ါ။ ၎ငေ်းက ု ဓာတ် ံုရ ုက်ပ  ေး မ တတ ူက ု (မူရငေ်းက ုမဟုတ်)  လတ်စတစ်ဆလာငေ်းထာေးန ငု ်ါသည် သ ု  မဟုတ် သင တွ်င ်

မ တတ ူရှ ဆနဆ ကာငေ်းပသခ ှာပစပသှာ အပခှာြားနည်ြားလမ်ြားက ို အသံိုြားပ ြုန ိုင ်ါသည်။ 

 

သငို့ ်ကှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြားက ို သ မ်ြားဆည်ြားရန ်အ ကံဉှာဏ်မ ှာြားက ို   ိုမ ိုသ ရ  ရန ်မ တ်ပဆွမ ှာြား န ငို့ ်မ သှာြားစိုမ ှာြားက ို မျှပဝ ါ။ သငို့်ဘှာသှာစကှာြား န ငို့ ်

လက်ကမ်ြားစှာပစှာငက် ို  ကညို့်ရန ်ကလစ်လို ် ါ။ ။ (လက်ရှ တွင ်အင်္ဂလ  ် န ငို့ ်စ  န)် လ ိုသှာ ရန ိုင ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ို ်၏ ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေးက ို ဘာဆ ကာငေ့ ်  မ်ေးထာေးဖ ို ေ့   ိုတာ ဲ။ 

သငသ်ည် က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးပ  ေးဆ ကာငေ်း ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေးပြင  ်သက်ဆသအလွယ်တကူပ န ငု ်ါသည်။ ခရ ေးသွာေးရန်၊ အခ  ျု ျို့ဆသာ 

 ွွဲလမ်ေးသဘင်က ုတက်ရန် နငှ  ်ဆနာငတွ်င ်အာေးပြည ်  ပ််ြားထ ိုြားရန ်အခ က်အလက်မ ှာြားထညို့်ရန ်ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပ  ြားပ ကှာငြ်ား သက်ပသက ို 

လ ိုအ ်န ိုင ်ါသည်။ 

 

ကှာကွယ်ပဆြားအပ ညို့်ထ ိုြားပ  ြားပ ကှာငြ်ားသက်ပသပ န ိုငပ်သှာ သူမ ှာြားက ို ယခိုအခ  န်တွင ်ဝါရ ငတ်န ်လို ်ငနြ်ားမ ှာြားက မက်လံိုြားမ ှာြား 

ပ ြားပန က ါသည်။ မက်လုံေးမ ာေးတွင ်ဆလ ာ ဆ ေးမ ာေး၊ အခမွဲ  စစည်ေးမ ာေး သ ် ို် ို့မဟိုတ်  ွ လမ်ြားသဘငတွ်င ်  ိုပကှာငြ်ားပသှာ ပနရှာမ ှာြား 

စသည်တ ို ို့ ါဝင ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ို ်ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးခ  န်တငွ ်ကာကွယ်ဆ ေးကဒပ် ာေးတစ်ခိုက ို မရရ  ခဲေ့ ါက ဘာ ို ်ရမ ဲ။ 

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf


သငသ်ည် က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေး(မ ာေး)က ုထ ုေးခံခ  န်တွင ်ကာကွယ်ဆ ေးကဒပ် ာေး တစ်ခုက ု မရရှ ခွဲ  ါက သင ်က ု ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးဆ ေးသူက ု 

 က်သွယ် ါ။ သင၏် က ုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေး မှတ်တမ်ေးက ု အွနလ် ုငေ်းဆ ေါ်တွင ်တွင ်www.MyIRMobile.com (အင််  င်္လ  ်လ ိုသှာ) ဝင ်ကညို့်ပ  ြား အခမ ို့ 

အပကှာငို့တ်စ်ခို ြနတ် ြားန ိုင ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ို ်၏ ကာကွယ်ဆ ေး ကဒပ် ာေး ဆ  ာက် ာွေး ါက ဘာ ို ်ရမ ဲ။ 

သငို့က်ှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြားက ို ပ  ှာက်သွှာြားလျှင ်သငို့က် နြ်ားမှာပရြား ပစှာငို့ပ်ရ ှာက်သူ သ ို ို့မဟိုတ် www.MyIRMobile.com တွင ်အခမ ို့ အပကှာငို့တ်စ်ခိုက ို 

(အဂဂလ  ်လ ုသာ) ြန်တ ြားပ  ြား က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးပ  ေးဆ ကာငေ်း တရာေးဝင်သက်ဆသတစ်ခုက ု ရယူန ငု ်ါသည်။ 

 

MyIR Mobile   ိုတာ ဘာ ဲ ။ 

MyIR Mobile ဆ ိုသည်မ ှာ လူမ ှာြားက ို ၎ငြ်ားတ ို ို့၏ ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားမ တ်တမ်ြားအပပခအပနမ ှာြားက ို တရှာြားဝင ်ဝင ်ကညို့်န ိုငပ်စပသှာ အငတ်ှာနက်-

အဆပခခံသည ် ဆ ေါ်တယ်လ်တစ်ခု ပြစ် ါသည်။ www.MyIRMobile.com တွင ်အပကှာငို့တ်စ်ခိုက ို (အဂဂလ  ်လ ုသာ) အခမ ို့ ြနတ် ြားန ိုင ်ါသည်။ 

 

MyIR Mobile သည် လက်ရ  တွင ်အင်္ဂလ  ်လ ိုသှာ ရန ိုငပ် ကှာငြ်ား သတ ပ ြု ါ။ ဘှာသှာစကှာြားအပထှာက်အ ံို့ သ ို ို့မဟိုတ် သငို့မ် တ်တမ်ြားမ ှာြားက ို ရယူရန် 

ထ ်ပဆှာငြ်ားအကူအည  ရယူလ ို ါက ဝါရ င်တနပ် ည်နယ် Office of Immunization and Child Profile(ကာကွယ်ဆ ေး နငှ  ်ကဆလေး  ရ ုြ ုငေ်းလ်) ရံိုြား ထံသ ို ို့ 

 ံိုမ န ်ရံိုြားြွငို့ခ်  န်တွင ်(360) 236-3595 သ ု  မဟုတ် waiisrecords@doh.wa.gov သ ို ို့ အ ြားပမြားလ်ပ ြား  ို ို့ ဆက်သွယ်န ိုင ်ါသည်။ 

 

ကျွန်ို ်ကဆ ေး၏ က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေး မ တ်တမ်ေးက ို ဘယ်  ို ရယူရမ ဲ။ 

သငို့က်ပလြားက ို ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားခ  နတွ်င ်၎ငြ်ားက ိုယ်  ိုင ်CDC ကှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြားတစ်ခိုစ က ို ရရ   ါလ မို့်မည်။ သငို့်ကဒပ် ှာြားက ို 

သ မ်ြားဆည်ြားသညို့် ံိုစံအတ ိုငြ်ား ကပလြားမ ှာြား၏ ကဒပ် ှာြားက ို ၎ငြ်ားတ ို ို့အတွက် သ မ်ြားဆည်ြားပ ြားထှာြားသငို့ ်ါသည်။ အထက်တွင ်သ ိုပလ ှာငန် ိုငပ်သှာ  ံိုစံစှာရငြ်ားက ို 

 ကညို့် ါ။ 

 

သငို့က်ပလြားတွင ်CDC ကှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြား မရ   ါက ၎ငြ်ား၏ ကပလြားဆရှာဝန ်သ ို ို့မဟိုတ် ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပ ြားသူထံမ  တရှာြားဝင ်မ တတ ူတစ်စံိုက ို 

ရယူန ိုင ်ါသည်။ www.MyIRMobile.com တွင ်မ သှာြားစှာအပကှာငို့်တစ်ခိုက ို (အဂဂလ  ်လ ုသာ) ြန်တ ေးပ  ေး သင ်ကဆလေး၏  ရ ုြ ုငေ်းလ်က ု သင ထ်ံတွင ်

ထည ်သွငေ်းန ငု ်ါသည်။ 

 

ဝါရ ငတ်န်ပ ည်နယ် ပ ည် တငွ ်ကာကွယ်ဆ ေးထ ိုေးခဲေ့ ါက ဘာ က်ပဖစ်မ ဲ။ 

ဝါရ ငတ်နပ် ည်နယ်အတွငြ်ား ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပခငြ်ားမဟိုတ် ါက သငို့်ကှာကွယ်ပဆြား မ တ်တမ်ြားမ ှာြားသည် MyIR Mobile တွင ်ရ  လ မို့်မည် မဟိုတ် ါ။ 

သငို့တွ်င ်က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေးထ ုေးပ  ေးဆ ကာငေ်း သက်ဆသပ န ငုရ်နအ်တွက် သင  ်က နေ်းမာဆရေးဆစာင ဆ်ရှာက်သူထံမှ CDC ကှာကွယ်ပဆြား ကဒပ် ှာြား 

သ ို ို့မဟိုတ် အပခှာြား အတည်ပ ြုထှာြားပသှာ မ တ်တမ်ြားက ို ရယူထှာြား ါ။ 

 

အကယ်၍သငသ်ည် အပမရ ကအတွငြ်ားတွင ်ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားခ ို့ပခငြ်ားမဟိုတ် ါက ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားခ ို့သညို့်န ိုငင်မံ  ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပ  ြားပ ကှာငြ်ား 

တရှာြားဝင ်အပထှာက်အထှာြားတစ်ခိုခိုက ို ယူပဆှာငလ်ှာ ါ။ 

 

ကျွန်ို ်   ို ေ့မဟိုတ ်ကျွန်ို ်၏ မ  ာေးစို အတွက် ကာကွယ်ဆ ေးမ တတ်မ်ေး (က ိုဗစ်-19 ကာကွယ်ဆ ေးအတကွ် ာ မက ညေ့်)အာေး  ိုေးက ို ဘယ်  ိုရယူရမ ဲ။ 

သင ်သ ို ို့မဟိုတ် သငို့မ် သှာြားစိုဝငမ် ှာြားအတွက် ကှာကွယ်ပဆြားမ တ်တမ်ြားအပ ညို့်အစံိုက ို ရယူရန ်သင်၏ အဓ ကက နြ်ားမှာပရြားပစှာငို့ပ်ရ ှာက်သူက ို ဆက်သွယ် ါ 

သ ို ို့မဟိုတ် wa.MyIR.net တွင ်အပကှာငို့်တစ်ခို ြန်တ ြား ါ။ (အဂဂလ  ်လ ုသာ). 

 

သငို့ ်မ တ်တမ်ြားက ို ရယူရန် ဘှာသှာစကှာြား အပထှာက်အ ံို့ သ ို ို့မဟိုတ် ထ ်ပဆှာင်အကူအည မ ှာြား လ ိုအ ် ါက ဝါရ င်တနပ် ည်နယ် ကှာကွယ်ပဆြားထ ိုြားပခငြ်ား 

န ငို့ ်ကပလြား  ရ ိုြ ိုငြ်ားလ် ရံိုြား (Office of Immunization and Child Profile) က ို  ံိုမ န ်ရံိုြားြွငို့ရ်က်တွင ်360-236-3595 ထံြုနေ်း က် ါ သ ု  မဟုတ် 

waiisrecords@doh.wa.gov သ ို ို့ အ ြားပမြားလ်ပ ြား  ို ို့ ါ။ 

http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov
http://www.myirmobile.com/
https://wa.myir.net/rorl?next=/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov
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ဤစာရွက ်စာတမ ်ာေးက   ျု အ ခာာေး သာမတ ်ပ င  ်သတာင ာ်ေး ျ ျ ျ ျရုန  အ်တွက  ်1 -800-525-0127 သ   ျု သဆခေါ် ျ ျ ျ ျုဆ ါ။ 

နာာေးမကကာာေး သ   ျု မဟ တု  ်အကကာာေးအာရံျ ျုခ ျ ျ ျ ျုျွဆျျ  ယွင ာ်ေးသူမ ာာေးအတွက  ်711(Washington Relay က   ျု 

ပျျ ျုန  ာ်ေး က ်ဆ ါ (အဂဂလ    ်))သ   ျုမဟ ုတ  ်civil.rights@doh.wa.gov က   ျု အ ျာျေးသမာေးလ ်သ ာေး    ျုဆ ါ။ 

 

https://www.dshs.wa.gov/altsa/odhh/telecommunication-relay-services
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

