အ ောရိမ်းျ် ဂ ျ်အကောငျ်တက
ီ ကိဗ
ို စျ်-၁၉ နပတျ်
ို ပ
ျ် ါတယျ်
ဲ့ သကျ်ပပီ်း အနောကျ်ဆ်းို သတငျ််းကိို မျှအေလိက
HILLSBOROUGH, N.C Jan. 25, 2021 - အ ောရိမျ််းဂ ျ်အကောငျ်တီ က နျ််းမောအရ်းဌောနဟော ပထမ ကကိမျ် သွင်းျ် ရမယျ်ဲ့
ကိဗ
ို စျ်-၁၉ ကောကွယအ
ျ် ဆ်း ခွတမျ််းကိို NCDHHS မှ မရရှိသညျ်မှော သ်းို ပတျ် ထိ ရှိသောွ ်းပါပပီ။
ပထမ ကကိမျ် ထိ်းို ရမယျ်ဲ့ ကောကွယအ
ျ် ဆ်း ခွတမျ််းမရ အသ်းတောက၊ ပထမ ကကိမျ် ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ပပီ်းသွော်းတဲ့
ပပညျ်သအ
ူ တွ တွကျ် ဒိုတယ
ိ
ကကိမျ် ကောကွယအ
ျ် ဆ်း ဆကျ်ထ်းိို နိင
ို မ
ျ် ှု အပေါ်

က ိ ်းသကျ်အရောကျ်မှု၊ သိမဟို
ို ဲ့ တျ်

အနှောငျ်အ
ျ် ါဘူ်း။
ဲ့ နှ်းအစမှု ရှိမှော မဟိုတပ
အ ောရိမ်းျ် ဂ ျ်အကောငျ်တီ က နျ််းမောအရ်းဌောနမှ ပထမ ကကိမျ် ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ပပီ်း သွော်းတဲ့ သူအတွကိို ဒိုတယ
ိ
ကကိမျ်
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို နိင
ို ရ
ျ် နျ် သငျ်အ
ို ဲ့ တျ်
ဲ့ တောျ်တဲ့ ခ ိန ျ် တွင်းျ် ဖိုန်းျ် သိမဟို

်းီ အမ်းလျ်က တဆငျ်ဲ့ ဆကျ်သယ
ွ အ
ျ် ပ်းမှော

ပဖစျ်ပါတယျ်။
ဖိုန်းျ် အခေါ်ဆမ
ိို ှုအတွ မ ော်းအနတောအ ကောငျ်၊ဲ့ သငျ်ရ
ိ
ဲ့ ဒိုဲ့ တယ

ကကိမျ်အဆ်းထိ်းို ရနျ် ခ ိန်းျ် ခ ကျ်မှု တွကျ် အက ်းဇူ်းပပ ၍

က နျ််းမောအရ်းဌောနကိို မဆကျ်သယ
ွ ပ
ျ် ါနှင။ျ်ဲ့
“၂၀၂၁ ဇနျ်နေါရီလ ၂၄ ရကျ်အနမှဲ့ ော၊ ပထမ ကကိမျ် ထိ်းို ရမယျ်ဲ့ ကောကွယအ
ျ် ဆ်း ော်းလ်းို ကိုနသ
ျ် ောွ ်းပပီ်း၊ ပပညျ်နယျ်ကအန
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းအတွကိို ဘယျ် ခ ိနျ် ပပနျ်ရနိင
ို မ
ျ် လ မသိအသ်းပါဘူ်း” ဆိပို ပီ်း အ ောရိမျ််းဂ ျ်အကောငျ်တီ
က နျ််းမောအရ်းဒါရိိုကတ
ျ် ော၊ Quintana Stewart မှ အပပောခပ
ဲ့ ါတယျ်။
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းအထောကျ်ပမ
ဲ့ ှုကိို ကကီ်းကကီ်းမော်းမော်း တိ်းို ပမြှငျ်မ
ဲ့ ှု မရှိအသ်းမခ ငျ််း၊

ဆငျ်ဲ့ ၁ န ဲ့ ဆငျ်ဲ့ ၂

တွကျ်

ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို အပ်းမှုပပီ်းစီ်းဖိို ဲ့ ပတျ်နင
ှ ခ
ျ်ဲ့ ီ သိမဟို
ို ဲ့ တျ် လနှငခ
ျ်ဲ့ ီ ကောနိင
ို ပ
ျ် ါအသ်းတယျ်။ ဒီလိို ကော်းရတောက
ကျွနအ
ျ် တောျ်တိို ပပညျ်
သအ
ူ တွ တွကျ်
ဲ့
ကျွနအ
ျ် တောျ်တလညျ်
ိို ဲ့
်း သငျ်တန
ိို ဲ့ ထပျ်
ဲ့ တူ

ော်းမရပဖစျ်မိအစနိင
ို လ
ျ် မ
ိ ျ်ဲ့မယျ်ဆတ
ိို ော ကျွနအ
ျ် တောျ်တိို နော်းလညျ်
ပပီ်း၊
ဲ့
ော်းမရ ပဖစျ်မိပါတယျ်။

လကျ်ရိှ က နျ််းမောအရ်းဌောနက က နျ််းမောအရ်း ေနျ်ထမျ််းအတွ၊ အရရှညက
ျ် နျ််းမောအရ်း အစောငျ်အ
ဲ့ ရှောကျ်မှု အ ောကျ်မှော
အနထိင
ို အ
ျ် နရတဲ့ ပပညျ်သအ
ူ တွ၊ ဒီလိို အစောငျ်အ
ဲ့ ရှောကျ်မှု အပ်းအနတဲ့ ေနျ်ထမျ််းအတွ၊
သကျ်ကကီ်းရွ ယျ် ိုအ
ိ တွ တွကျ် ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို အပ်းရနျ်
အပမောကျ်ကယျ်ရို ိလင
ိို ်းျ် နော်းမှော
အ ောရိမ်းျ် ဂ ျ်အကောငျ်တမ
ီ ှော

သကျ် ၆၅ နှစျ်နင
ှ ျ်ဲ့
သကျ် ၆၅ နှစျ်နင
ှ ျ်ဲ့

ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ် ေနျ်အဆောငျ်မှုအပ်းအနတဲ့

သကျ် ၆၅ နှစျ်န ဲ့ ထကျ်ရိတ
ှ ဲ့

ခ ိနဇ
ျ် ယော်း ဆွအပ်းအနပါတယျ် (

ဆငျ်ဲ့ ၁ နှင ျ်ဲ့ ၂)။

ထကျ်ရိတ
ှ ဲ့ ပပညျ်သအ
ူ တွ ၁.၆ သနျ််း ရှိပါတယျ်။
ထကျ်ရိတ
ှ ဲ့ ပပညျ်သအ
ူ တွ ၂၂,၀၀၀ ခနျ်ရှဲ့ ိပါတယျ်။
ပခော်း

ဖွွဲ့ စညျ််းမ ော်း

ကောကွယအ
ျ် ဆ်းကိို အ ောရိမျ််းဂ ျ်အကောငျ်တီ သိမဟို
ို ဲ့ တျ် က နျ််းမောအရ်းေနျ်အဆောငျ်မှုအပ်းအနတဲ့
ပခော်း ဖွွဲ့ စညျ််းအတွထက ရနိင
ို ပ
ျ် ါတယျ်။ ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရမယျ်ဲ့ ဆငျ်အ
ဲ့ တွကိို ပိိုမိိုပမနျ်ဆနျ်အစဖိ၊ို ဲ့
က နျ််းမောအရ်းေနျ်အဆောငျ်မှုအပ်းအနတဲ့

ဖွွဲ့ စညျ််းတစျ်ခန
ို အက
်းဇူ်းပပ ၍ တစျ်ကကိမျ်သော ကကိ တငျ်စောရငျ််းအပ်းထော်းပါ။
ဲ့

လူ မ ော်းကကီ်းကိို စီမနိင
ို ရ
ျ် နျ်န ကောကွ
ယအ
ျ် ဆ်းရရှိနင
ိို မ
ျ် ှု ကိို အစောငျ်ဲ့ ကညျ်န
ဲ့ င
ိို ရ
ျ် နျ်၊ ကကိ တငျ်ခ န
ိ ်းျ် ဆိမ
ို ှု လိို ပျ်ပါတယျ်။
ဲ့
အနောကျ်ပပီ်း ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ် ေနျ်အဆောငျ်မှုအပ်းတဲ့
နှစျ်ကကိမျ်စလ်းို ကိို ထိ်းို ပါ။ ပထမ

ဖွွဲ့ စညျ််းတစျ်ခထ
ို မှောပ ပထမ

ကကိမျ်ထ်းိို ပပီ်းသွော်းရငျ်၊

ပခော်း

ကကိမျ်န ဒို
ိ
ကကိမျ်
ဲ့ တယ

ဖွွဲ့ စညျ််း တစျ်ခန
ို ဒို
ိ
ကကိမျ် ထိ်းို ဖိို ဲ့
ဲ့ တယ

စောရငျ််းမအပ်းပါနှင။ျ်ဲ့
ပခော်း ကောကွယအ
ျ် ဆ်းေနျ်အဆောငျ်မှုအပ်းအနတဲ့
UNC Health – “Get Vaccinated” ဆိတ
ို ဲ့

ဖွွဲ့

စညျ််းအတွန ကကိ
ို နျ် တွကျ် ဲ့ တငျ် ခ ိန်းျ် ဆိရ

ငျ်တောနကျ် စောမ ကျ်နောှ ကိို ေငျ် ကညျ်ပ
ဲ့ ါ သိမဟို
ို ဲ့ တျ် တနလလောအနမှဲ့

အသော ကောအန ဲ့ ကော်း နနကျ် ၈ နောရီမှ ညအန ၅ နောရီ

တွင်းျ် ၉၈၄-၂၁၅-၅၄၈၅ ကိို ဆကျ်သယ
ွ ပ
ျ် ါ။

Piedmont Health Services – “COVID-19 Testing and Vaccination” ဆိတ
ို ဲ့

ငျ်တောနကျ် စောမ ကျ်နောှ ကိို

ေငျ် ကညျ်ပ
ဲ့ ါ သိမဟို
ို ဲ့ တျ် ၉၁၉-၅၄၅-၃၄၅၂ ကိို ဆကျ်သယ
ွ ပ
ျ် ါ။
မ ကောမီ လောမညျ်။ Hillsborough Pharmacy - သူတရ
ိို ဲ့ ဲ့ ငျ်တောနကျ် စောမ ကျ်နောှ ကိို ေငျ် ကညဲ့ပ
ျ် ါ သိမဟို
ို ဲ့ တျ် ၉၁၉၂၄၅-၁၂၁၂ ကိို ဆကျ်သယ
ွ ပ
ျ် ါ။
Duke Health – ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ် စောရငျ််းမှော ပါေငျ်နင
ိို ဖ
ျ် ိို “COVID-19
Vaccines Update” ဆိတ
ို ဲ့
ဲ့
စောမ ကျ်နောှ ကိို ေငျ် ကညျ်ပ
ဲ့ ါ။

ကယျ်၍ သငျ်က Duke MyChart ကိို

ငျ်တောနကျ်

သ်းို ပပ သူ တစျ်အယောကျ်ပဖစျ်ရငျ်၊

အဆ်းထိ်းို ရနျ်ကကိ တငျ်ခ ိန်းျ် ဆိမ
ို ှု ရနိင
ို မ
ျ် ရနိင
ို ျ် သိရိဖ
ှ ိို “Duke
MyChart” ကိို ပိုမှနျ် ေငျ် ကညျ်န
ဲ့ င
ိို ပ
ျ် ါတယျ်။
ဲ့
Cone Health – အစောငျ်အ
Vaccine Information” ဆိတ
ို ဲ့
ဲ့ နရနျ် စောရငျ််းမှော ပါေငျ်ဖိို “COVID-19
ဲ့

ငျ်တောနကျ်

စောမ ကျ်နောှ ကိို ေငျ် ကညျ်ပ
ဲ့ ါ။
Durham Veterans Affairs Health Care System -

ကယျ်၍ သငျ်က စစျ်မှုထမျ််းအဟောငျ််းပဖစျ်ပပီ်း

ကိဗ
ို စျ်က်းူ စကျ်နင
ိို အ
ျ် ပခမ ော်းတယျ်ဆရ
ိို ငျ် သိမဟို
ို ဲ့ တျ် မရှိမပဖစျ်

လိုပျ်ဆငျ််းရမယဲ့ျ် လိုပျ်ငနျ််းမ ိ ်းမှော လိုပျ်ကင
ိို အ
ျ် နတဲ့

စစျ်မှုထမျ််းအဟောငျ််းဆိရ
ို ငျ် ၉၁၉-၂၈၆-၀၄၁၁ ကိို ဆကျ်သယ
ွ ၍
ျ် တောေနျ်ခကိို ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ် ခ ိန်းျ် ဆိအ
ို ပ်းဖိို “၀”
ဲ့
ကိို နှပ
ိ ျ်ပါ။
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းအတွ ဒီထကျ်ပိိုပပီ်း ရရှိလောတဲ့ ခါ VA က စစျ်မှုထမျ််းအဟောငျ််းအတွကိို ဒီထကျ်ပိိုပပီ်း အပ်းနိင
ို ဖ
ျ် ိို ဲ့
ကကိ ်းစော်းမှော ပဖစျ်ပါတယျ်။

ခ ကျ် လကျ်အတွ ပိသ
ို ရ
ိ ိန
ှ င
ိို ဖ
ျ် ိို ေကျ်
ဘဆ
ျ် က
ိို က
ျ် ိို ေငျ် ကညျ်ပ
ဲ့ ါ။ VA မှ တဆငျ်ဲ့
ဲ့

ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို နိင
ို ပျ် ပီပဖစျ်တဲ့ စစျ်မှုထမျ််းအဟောငျ််းအတွရ စောရငျ်
်းကိို ကညျ်န
ဲ့ င
ိို ဖ
ျ် ိို “COVID-19
Vaccine for Highဲ့
ဲ့
Risk Veterans” ဆိတ
ို ဲ့ စောမ ကျ်နောှ ကိို ေငျ် ကညျ်ပ
ဲ့ ါ။
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို အပ်းတဲ့

ဖွွဲ့ စညျ််း တစျ်ခဆ
ို မ
ီ ှောသော စောရငျ််းသွင်းျ် ပပီ်း၊

ဖွွဲ့ စညျ််းအတွ

မ ော်းကကီ်းမှော

စောရငျ််းမအပ်းထော်းပါနှင။ျ်ဲ့
ရိို်းရှင်းျ် စွော စောရငျ််းသွင်းျ် နိင
ို ပျ် ခငျ််း
အ ောရိမ်းျ် ဂ ျ်အကောငျ်တီ က နျ််းမောအရ်းဌောနမှော ကိစစရပျ်အတွကိို ပမနျ်ဆနျ်အခ ောအမွွဲ့အစဖိို စောရငျ်
်းသွင်းျ် ရနျ် လိုပျ်ငနျ််းစဥျ်ကိို
ဲ့
ရိို်းရှင်းျ် စွော စီစဥျ်ထော်းပါတယျ်။

ဆငျ်ဲ့ ၁ နှင ျ်ဲ့ ၂ မှော ပါေငျ်တဲ့ သူအတွက ဒီအဖောငျ်ကိို ပဖညျ်ပဲ့ ခငျ််းပဖငျ်ဲ့

စောရငျ််းသွင်းျ် နိင
ို ပ
ျ် ါတယျ် သိမဟို
ို ဲ့ တျ် ၉၁၉-၉၁၃-၈၀၈၈ ကိို ဆကျ်သယ
ွ န
ျ် င
ိို ပ
ျ် ါတယျ်။
ဆကျ်သယ
ွ အ
ျ် ရ်းစငျ်တောက နနကျ် ၈:၃၀ မှ ညအန ၄:၃၀

ထိ တစျ်ပတျ်ကိို ခိုနစ
ှ ရ
ျ် ကျ် ဖွငပ
ျ်ဲ့ ါတယျ်။

ဆကျ်သယ
ွ အ
ျ် ရ်းစငျ်တော ေနျ်ထမျ််းအတွဟော စပိနဘ
ျ် ောသောစကော်း

ပပငျ်

ပခော်းဘောသောစကော်းအတွနပါ
ဲ့

စောရငျ််းသွင်းျ် နိင
ို ရ
ျ် နျ် ကူညအ
ီ ပ်းဖိို ဲ့ သငျ်ရ
ှ ါတယျ်။
ဲ့ ိပ
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ် စိတေ
ျ် ငျ်စော်းမှုကိို အလဲ့လောအရ်းအဖောငျ်ကိို ပဖညျ်ပဲ့ ပီ်းသွော်းရငျ် သိမဟို
ို ဲ့ တျ် ဖိုန်းျ် ပဖငျ်ဲ့
စောရငျ််းအပ်းပပီ်းသွော်းရငျ်၊ သငျ်က အစောငျ်အ
ိို ဖ
ျ် ိို ဲ့
ဲ့ နသူမ ော်းစောရငျ််းမှော ေငျ်သောွ ်းမှောပဖစျ်ပပီ်း၊ သငျ်ရ
ဲ့ ဲ့ အပခ အနကိို သိနင
ပပနျ်လညျ် ဖိုန်းျ် ဆကျ်တောမ ိ ်း မလိို ပျ်အတောပ
ဲ့ ါဘူ်း။
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ်

ခွင ျ်ဲ့ အရ်းအပေါ်လောတဲ့ ခါ အ ောရိမျ််းဂ ျ်အကောငျ်တေ
ီ နျ်ထမျ််းက သငျ်န ခ
ို ိို သငျ်
က
ဲ့ ိန်းျ် ဆိဖ
ဲ့
ဲ့ ိို

ဆကျ်သယ
ွ လ
ျ် ောနိင
ို ပ
ျ် ါတယျ်။ ဒါအပမဲ့ ဒါက
ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို ရနျ်

ပတျ်ခ ီ သိမဟို
ို ဲ့ တျ် လခ ီ ကောနိင
ို ပ
ျ် ါတယျ်။

ဆငျ်ဲ့ ၁ နှင ျ်ဲ့ ၂ မှော မပါေငျ်အသ်းတဲ့ သူအတွက စောရငျ််းအပ်းသွင်းျ် နိင
ို တ
ျ် ဲ့

ခ ိနအ
ျ် ရောကျ်တဲ့ ထိ

အစောငျ်သ
ဲ့ ငျ်ပ
ဲ့ ါတယျ်။
ကယျ်၍ သငျ်က စောပိခ
ို ဲ့ တ
ိို ိို မလိ
ို ပျ်ပါဘူ်း။ ေနျ်ထမျ််းတစျ်အယောကျ်က
ဲ့ ောမ ိ ်းရှိရငျ်၊ ပပနျ်လညျ် အခေါ်ဆဖ
ဲ့
ဆငျ်အပပတဲ့ ခါ သငျ်က
ဲ့ ိို

ပမနျ်ဆ်းို ပပနျ်လညျ် ဆကျ်သယ
ွ အ
ျ် ပ်းမှော ပဖစျ်ပါတယျ်။

ကိဗ
ို စျ်-၁၉ ကောကွယအ
ျ် ဆ်းကိို အစောငျ်အ
ိို သ
ျ် လ။
ဲ့ နတိုန်းျ် မှော ဘောလိုပျ်နင
ကိဗ
ို စျ်-၁၉ အရောဂါကိို တိက
ို ဖ
ျ် ကျ်ဖိို ကောကွ
ယအ
ျ် ဆ်းက
ဲ့
ဒီကပျ်အရောဂါကိို

အရ်းကကီ်းတဲ့ ကိရိယောတစျ်ခပို ဖစျ်ပါတယျ်။ ဒါအပမဲ့

ဆ်းို တိင
ို သ
ျ် ောွ ်းအစဖိို အ
ောကျ်ပါ အဘ်းကငျ််းအရ်း တွကျ် အဆောငျ်ရွကမ
ျ် ှုအတွကိို လိက
ို န
ျ် ောဖိို ဲ့
ဲ့

အရ်းကကီ်းပါအသ်းတယျ် - နှောအခါငျ််းစညျ််း တပျ်ပါ။

- ပဖစျ်နင
ိို တ
ျ် ဲ့ ခါတိင
ို ်းျ်

ပခော်းသူအတွန ၆
ဲ့ အပ

ကွောမှော အနပါ။

- သငရ
ကိို အဆ်းပါ။
ဲ့ျ် လကျ်
ဲ့
- သငျ်အနမအကောငျ််းပဖစျ်အနလျှင ျ်

မ
ိ ျ်မှော အနပါ။

“ကောကွယအ
ျ် ဆ်းဟော ၂၀၂၁ မှော ကျွနအ
ျ် တောျ်တိို ဲ့ ရငျ်လိို ပပနျ်လညျ်အနထိင
ို န
ျ် င
ိို ဖ
ျ် ိို အမျှ
ဲ့ ောျ်လငျ်ခ
ဲ့ ကျ်အတွ
အပ်းပါတယျ်။ ဒါအပမဲ့

ခို ခ ိနမ
ျ် ှော ကျွနအ
ျ် တောျ်တက
ိို ဲ့ ဒီကပျ်အရောဂါဆိ်းို ကကီ်းရ ဲ့ ခကျ်ခဆ်းို

မ ော်းကကီ်း

ခ ိနန
ျ် ဲ့ နတရောယျ်

ရှိ ဆ်းို ခ ိနမ
ျ် ှော ရှငသ
ျ် နျ်အန ကရပါတယျ်။
ကျွနအ
ျ် တောျ်တိို ဲ့ ော်းလ်းို ကောကွယအ
ျ် ဆ်းထိ်းို နိင
ို တ
ျ် ဲ့ ထိ အက ်းဇူ်းပပ ၍ ကိယ
ို က
ျ်ဲ့ ယ
ိို က
ျ် ိို ကောကွယပ
ျ် ါ” ဆိပို ပီ်း
အ ောရိမ်းျ် ဂ ျ်အကောငျ်တက
ီ နျ််းမောအရ်း ဒါရိိုကတ
ျ် ော၊ Quintana Stewart က အပပောခပ
ဲ့ ါတယျ်။

