HWDSB တ ၢ်သမံထမ
ံ ၤက ၢ်ကၠိဖၠိ COVID-19 စရီ
တက
ၢ် ဘ ၢ် မၤလ ပၤအီၤ လ တနံၤ စ ၢ် စ ၢ် တခ ျုးဟ တၤဆူ ကၠိ န ၢ် လၤီ ီၤႋ

1. မ့ၢ ့ၢ်ကဖ
ၠိ ၠိ မ့တမ့ၢ ့ၢ် ပှၤတဂှၤဂှၤလၢဟ ့ၢ်ပှၤဃီပှၤ အၠိ ့ၢ်ဒီးီ တၢ ့ၢ်ဆါက့ၢ ့ၢ်ပနီ ့ၢ်တဖ ့ၢ်လၢလ ့ၢ်တမှၤမှၤဧါ လၠိၤကၠိ ၢ် (နီ ၢ်ခၠိတ ၢ်ကၠိ ၢ်ခ ၢ်အၠိ ၢ်လ 37.8 ဒံ ၢ်ကရံ ၢ်စလစံ ၢ်ယ ၢ်/100.4 ဖရံ ၢ်ဟျုး, တူ ၢ်ဘ ၢ်လ အလၠိၤကၠိ ၢ်ဖ
ပလ ၢ်ဘ ၢ်လ စ)

 ကူျုးလ တဘ ၢ်ဘူနတ
ီ ဘ ီ မတမ ၢ် ကူျုးနျုးထီ ၢ် )ကူျုးအဆ တလီၤတူ ၢ် အါန ၢ်အညီန (ၢ်
 ကသါတလ သါ )ကသါဖ ၢ် ကသါယၠိ ၢ်ယၠိ ၢ်တန (ၢ်
 တအၠိ ၢ်ဒျုးံ လ ထျုးနတ
ီ မံၤ
2. မ့ၢ ့ၢ်ကဖ
ၠိ ၠိ အ ၠိ ့ၢ်ဒီးီ တၢ ့ၢ်ဆါက့ၢ ့ၢ်ပနီ ့ၢ်တဖ ့ၢ်လၢလ ့ၢ်တမှၤမှၤဧါ ကူျုးပယူၤ ကူျုးသီ ၢ်ခံခံလ ကဟျုးတထီ ၢ် မတမ (ၢ် ကသါသီ ၢ်၀ံ၀ံ)
 တ ၢ်ဂၠိ ၢ်ကနၠိျုး
 ကၠိ ၢ်ယူ ၢ်ဘၠိဆါ မတမ ၢ် ယူ ၢ်လီၤတ ၢ်ကီ
 နါဒထံယၤ နါဒဘံျုး မတမ ၢ် နါဒတံ ၢ်ဘျုးံ လ တဘ ၢ်ထဒီျုးတ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်လ အဆ ကတီ ၢ် မတမ (ၢ်
တ ၢ်ကထီ ၢ်သျုး)တ ၢ်ဆူျုးတ ၢ်ဆါအဂၤလ တ ၢ်သ ၢ်ညါအဂ /ၢ်

 အီ ၢ်တ ၢ်ပ ၤတသ ၢ်ညါအရီ ၢ် မတမ ၢ် တန ဘ ၢ်တ ၢ်
 ခၠိ ၢ်ဆါလ တညီန ၢ်ကထီ ၢ်သျုး မတမ ၢ် ဆါယံ ၢ်ထ
 ပံ ၢ်ကဖတ ၢ်ဂ ၢ်တဖ ၢ် ဒၢ်အမ ၢ် သျုးကလၤဘျုးီ ဟ ဖ လူ ဟ ဖ ဆါလ တဘ ၢ်ထဒီျုးတ ၢ်ကထီ ၢ် မတမ ၢ် /
တ ၢ်ဆူျုးတ ၢ်ဆါလ တ ၢ်သ ၢ်ညါအီၤ

 တ ၢ်ဘျုးံ သျုးဒ ၠိ ၢ်ဒ ၠိ ၢ်ကလ ၢ်လ တညီန ၢ်မၤအသျုး )လီၤဘျုးံ ဂံ ၢ်ဘါတအၠိ ၢ်(
 လီၤဃံၤလီၤခူျုးခအံၤခအံၤ
 လၠိၤဆါတကံတကျုးလ တညီန ၢ်ကထီ ၢ်သျုး မတမ ၢ် ဆါယံ ၢ်ထ
 မ ၢ်ခ ံဂီၤ)မ ၢ်ခ ံဂီၤတ ၢ်ဘ ၢ်ဂ ၢ်(
 လ ပၤဖၠိသ ၢ်တဖ ၢ်ဒျုးီ ဖၠိသ ၢ်အၠိ ၢ်ဖ ၢ်သတ
ီ ဖ ၢ်အဂီ ဖၢ် ါလီၤဘါ မတမ ၢ် အီ ၢ်တ ၢ်အီတ ၢ်တန ၢ်  တအၠိ ၢ်ဒျုးံ လ ထျုးနတ
ီ မံၤ

3. မ့ၢ ့ၢ်ကဖ
ၠိ ၠိ လှၤတၢ ့ၢ်က့ှၤဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဆထဂှၤကီၢ ့ၢ်ဂှၤလၢအပှၤက ့ၢ် 14 သီတၢီ ့ၢ်ပှၤ ဆကီၢ(့ၢ် Canada )ခ ၢ )ခနဒ ့ၢ်(
တဘ ီဘ ီဧါါႋ

 မ ၢ်
 တမ ၢ်
4. မ့ၢ ့ၢ်ကဖ
ၠိ ၠိ အ ၠိ ့ၢ်ဘီးတၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဒီးီ ပှၤတဂှၤလၢဘ ့ၢ်သ့ ့ၢ်သ့ ့ၢ် မ့တမ့ၢ ့ၢ် လၢဘ ့ၢ်ဂ ့ၢ်ဒီးီ COVID-19 ဧါါႋ
 မ ၢ်
 တမ ၢ်

5. မ့ၢ ့ၢ်ကဖ
ၠိ ၠိ အ ၠိ ့ၢ်ဘီးတၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဒီးီ ပှၤတဂှၤလၢအဆီးဆါလၢတၢ ့ၢ်သါထီ ့ၢ်သါလီှၤအတၢ ့ၢ်ဆါက့ၢ ့ၢ်ပနီ ့ၢ်တဖ ့ၢ် မ့တမ့ၢ ့ၢ် ပှၤလၢအပှၤ
က ့ၢ်လှၤတၢ ့ၢ်က့ှၤတၢ ့ၢ်ဆ ကီၢ ့ၢ် Canada ခ ၢဖအပှၤက ့ၢ် )ခနဒ ့ၢ်(14 သီတၢီ ့ၢ်ပှၤတဘ ီဘ ီဧါါႋ

 မ ၢ်
 တမ ၢ်
နမ ၢ်စံျုးဆ ဘ တ ၢ်သံက ၢ်တဖ ၢ်လ တမ့ၢ ့ၢ် န ၢ် ကၠိဖၠိဖ ၠိဘ ၢ်တ ၢ်သမံထမ
ံ ၤက ၢ်အီၤဒီျုးန ၢ်လီၤဘ ၢ်ကၠိသလ တနံၤအံၤန ၢ်လီၤီၤႋ ဖအၠိ ၢ်
လ ကၠိအခါ ကၠိဖၠိမ ၢ်စျုးထီ ၢ်တ ၢ်တမ ၢ်ဘ ၢ်အီၤန ၢ် အ၀သ ၢ်ကက ျုးဒျုးသ ၢ်ညါကၠိသရ ၢ်န ၢ်လီၤီၤႋ

နမ့ၢ ့ၢ်စီးဆၢတၢ ့ၢ်သမထမှၤကၢ ့ၢ်အတၢ ့ၢ်သကၢ ့ၢ်တဖ ့ၢ်လၢ မ့ၢ ့ၢ် မ့တမ့ၢ ့ၢ် နမ့ၢ ့ၢ်ဂ့ ၢ ့ၢ်လၠိ ့ၢ်လၢကစီးဆၢဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်သကၢ ့ၢ်တဖ ့ၢ်န ့ ့ၢ် ကဖ
ၠိ ၠိ ကလီှၤ
တ ့ၢ် က ့ၢ်တၢ ့ၢ်သမထမှၤကၢ ့ၢ်အီှၤဒီီးလှၤထီ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ကှၤ့ ကတ
ၠိ သ့ဘ ့ၢ်ဒီးီ နကကၢီးဆီးက ၢဘ ့ၢ် Public Health ဖ )ကမ ၢၢ ့ၢ်ဆ ့ၢ်ခ ျ့(

(905) 974-9848 မ့တမ့ၢ ့ၢ် နဟ ့ၢ်ဖၠိဃဖ
ီ ၠိ အကသ ့ၢ်သရ ့ၢ်လၢတၢ ့ၢ်ဒၠိီးမှၤကၢ ့ၢ်သီးအဂီၢ ့ၢ်တက့ၢ ့ၢ်ါႋ ၀သီးစှၤဆီးက ၢဘ ့ၢ်ကဖ
ၠိ ၠိ အကၠိ
ဒ့ၢ်သီးၠိ ကဘၠိီး ဘ ့ၢ်သ့ ့ၢ်ညါအတၢ ့ၢ်တထီ ့ၢ်ကအ
ၠိ ဂ့ၢ ့ၢ်တက့ၢ ့ၢ်ါႋ ကဖ
ၠိ ၠိ မှၤကၢ ့ၢ်သီးမ့ ၢ ့ၢ်ဖ ါလၢဘ ့ၢ်ဂ ့ၢ်ဒီးီ COVID-19န ့ ့ၢ် နကက
ၠိ သ ့ၢ်မသီး
မ ့ၢ်ဘ ့ၢ်လၢသ့ ့ၢ်ညါဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်မှၤကၢ ့ၢ်လၢပၠိ ့ၢ်ထထီ ့ၢ်သီးအဂ့ၢ ့ၢ်န ့ ့ၢ်လီှၤါႋ

တၢ ့ၢ်ဒီးသ့ ့ၢ်နီ ့ၢ်ထ ီ ့ၢ်အက ဘ ီးဖအၠိ ့ၢ်လၢကအ
ၠိ ခါ


သကဆန
ီ စလ ဆျုးပ ၢ်ဒျုးီ ထခ
ံ အံၤခအံၤအစၤကတ ၢ် 20 စျုးကီျုး



ဆ ၢ်ပ ၢ်ဒျုးီ ထံမ ၢ်တအၠိ ၢ် စူျုးကါသံျုးဂ ၢ်စီဒျုးီ တ ၢ်မၤကဆစ
ီ



ဟျုးဆျုးတ ၢ်ဖီ ၢ်ဘ ၢ်ကၤနမ ၢ်ခ ံ နါဒဒီျုးထျုးခၠိ ၢ်



ဟံျုးဃ ၢ်ဂ ၢ်က ၤတ ၢ်အၠိ ၢ်စီၤစၤယံၤလၠိ ၢ်သျုးဒီျုးပၤဂၤအစၤကတ ၢ် 2 မံထ ၢ် (6 ခီ ၢ်ယီ ၢ်)



ကၠိဖၠိတဖ ၢ်လ 4 တီၤတၤ 12 တီၤ ကဘ ၢ်က ီၤတ ၢ်ကျုးဘ မ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ဒီသဒ မ ၢ် (မတမ ၢ်လ တ ၢ်ပ ပူၤအီၤခီဖ ၠိ
ကၠိခၠိ ၢ်)



ကၠိဖၠိတဖ ၢ်လ ကတီၤဆၠိကၠိ တၤ 3 တီၤ တ ၢ်ဟ ၢ်သဆ ၢ်လ ကက ီၤဘ ၢ်တ ၢ်ကျုးဘ မ ၢ် မတမ ၢ် တ ၢ်ဒီသဒ မ ၢ်



ကူျုးဒီျုးကဆလီၤဆူနဆကၤထီစကဆူျုးဒီျုးတမ ၢ်လ နစပူၤဘ ၢ်



တ ၢ်မ ၢ်တမ ၢ်တလၤနၤန ၢ် ၀ံသျုးစူၤဘၠိျုးဘ ၢ်သ ၢ်ညါပၤဘ ၢ်မဘ
ူ
ၢ်ဒါတက ၢ်

