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ယဘ ံၣ်ဂ ံၣ်တ ၢ ံၣ် COVID-19 လီီၤီၤႋ ယဘ ံၣ်ဆဲဲးဒ ဲးကသ  ံၣ်ဒဒီၢဧ ီၤႋ 

မ ၢ ၢ့်ၢ်ႋ နၢီ ၢ်ခိဂံၢ ၢ်တတဆီၢလၢတၢ ၢ်ဘ ၢ်ဂ ၢ်အပ ၤက ံ ၢ် အ ိၢ်တယ ံၢ်ဘ ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ တၢ ၢ်ဘ ၢ်ဂ ၢ် 

ကဒါက ၤ COVID-19 ဒီီးတဘ ီသ န   ၢ်လီၤ့ၢ်ႋ ဆ ီးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢလၢခံဘ ီဂီၢ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်ဒသီဒၢဂ ၤထ ီၢ်အဂီၢ ၢ်တက ၢ ၢ့်ၢ်ႋ 

 

ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢဂ ီၤကတၢၢ ံၣ်ဖဲလ ဲံၣ်တခ လ ဲံၣ်ီၤႋ 

COVID-19 ကသ ံၢ်ဒသီဒၢခ လၢ ၢ်တဖ ၢ် ဘ ၢ်တၢ ၢ်အၢ ၢ်လီၤတ ၢ ၢ်လိ ၢ်အၤီခီဖ ိ Health 

Canada လၢတၢ ၢ်ဒသီဒၢတၢ ၢ်ဆ ီးတၢ ၢ်ဆါအဒ ိၢ်ဒ ိၢ်မ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်ခီဖ ိ COVID-19 အဂီၢ ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ 

 

mRNA ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢန   ံၣ် တၢ ံၣ်ဆတီလခဲီဂ ံၣ်အီီၤသ ဧ ီၤႋ 

mRNA ကသ ံၢ်ဒသီဒၢခံကလ  ၢ် (Moderna ဒီီး Pfizer) စ ီးကါစ ီးဖီကဟ ၢ်ပီညါဒီံးသီိး 

သီိးတခါ ဒီီးကသ ံၢ်ဒသီဒၢတဖ ၢ် တၢ ၢ်ဆ ီးဃ  ၢ်ဖ ိ ၢ်အီၤသ တအ ိၢ်ဒီီးတၢ ၢ်လီၤဘ ၢ်ယ ိၢ်လီၤ့ၢ်ႋ 

အကါဒ ိၢ်လၢဘ ၢ်ဆ ီးအီၤခံဘ ီဂီၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဒသီဒၢဂ ၤထ ီၢ်ဒီီးယ ံၢ်ထ ီၢ်အဂီၢ ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ 

 

ယမ ၢ ံၣ်အ ိံၣ်ဒဲီးနီၢ ံၣ်ခဂိ ၢ ံၣ်တတဆီၢထဒီ လီီၤက သဲးတၢ ံၣ်ဆ  ဒဲီး/မ တမ ၢ ံၣ် တၢ ံၣ်ဆ ဲးတၢ ံၣ်ဆ  

အဂ ီၤဂီၤန   ံၣ် ယဆဲဲးဘ ံၣ်ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢသ ဧ ီၤႋ 

သ ့ၢ်ႋ တၢ ၢ်ဆ ီးဘ ၢ်၀ ဒ ၢ် COVID-19 ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ အဖ ၢ ၢ်လၢအကက  ၢ ၢ် ဆ ပ ၤကမ ၢၢ ၢ် 

လၢအ ိၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆ ီးတၢ ၢ်ဆါအကလ  ၢ်ကလ  ၢ် ဒၢ်အမ ၢ ၢ် သီးတၢ ၢ်ဆါ တၢ ၢ်သီးအီံး 

တၢ ၢ်ဆ ံၢ်ဆၢ တၢ ၢ်စ ဆၢခီ ၢ်ဆၢဆါ  ခ စၢ ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်က ီးက  ီးဆီတလ နၢီ ၢ်ခိက ၢ ၢ်ဂီၤဒ  န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ 

တၢ ၢ်ဆ ီးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ ကဒသီဒၢက  ံၢ်တၢ ၢ်ဆါအဒ ိၢ်ဒ ိၢ်မ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်လၢ COVID-19 လၤီ့ၢ်ႋ 

နမ ၢ ၢ်အ ိၢ်ဒီီးတၢ ၢ်သကံ ၢ ၢ် ကတၤိသကိီးတၢ ၢ်ဒီီးနကသ ံၢ်သရ ၢ်တက ၢ ၢ့်ၢ်ႋ 
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ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢ မ ၢ ံၣ်တၢ ံၣ်ပ ီၤဖ ဲဲးဒဲီးတၢ ံၣ်လီီၤဘ ံၣ်ယ ိံၣ်လၢပ ီၤအ ိံၣ်ဒဲီးတၢ ံၣ်တဘ ံၣ်လ ိံၣ်ဒဲီး 

သ   ံၣ်ထ အဂီၢ ံၣ်ဧ ီၤႋ 

COVID-19 ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ တပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီး ထ ိၢ်ဒ ံၢ်ဆဒီ ံၢ် က  လ ၢ်တ  ဂ ၢ်မၤဂၢၢ ၢ်တၢ ၢ်အ ီၢ် 

မ တမ ၢ ၢ် ကသ ံၢ်မၤသတံၢ ၢ်ဃၢ ၢ်တဖ ၢ်ဘ ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ ကသ ံၢ်သရ ၢ်ကက ၢ ၢ်သမံသမိီးဘ ၢ် 

ကသ ံၢ်ဒသီဒၢအတၢ ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်ပ ၢ်ဂီၢ ၢ်တဖ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီးနၤ ဒၢ်သီိးမၤလၤီတံၢ ၢ်၀ လၢအပ ၤဖ  ီးလၢ 

နဂီၢ ၢ်န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ ဖ တၢ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒသီဒၢ၀ံၤ နကဘ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်စ  ၢ်နၤလၢတၢ ၢ်ခီ ၢ်ဆၢထရီီၤ 

တမံၤအဂီၢ ၢ်အစ ၤကတၢၢ ၢ် 15 မံီးနီံးန   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ တၢ ၢ်ခီ ၢ်ဆၢတဖ ၢ်ထရီီၤတမံၤ ဘ ၢ်တၢ ၢ်က စါ 

ယါဘ ါက ံ ၢ်အၤီသ တဘ ီဃလီၤီ့ၢ်ႋ 

 

ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢအတၢ ံၣ်ဒဘိ ံၣ်မီၤဟ ဲးအ ိံၣ်တမ ီၤမ ီၤဧ ီၤႋ 

ပ ၤတနၤီနၤီကဘ ၢ်တၢ ၢ်ဒဘိ ၢ်မၤဟ ီးဖ အကကၢီး ဒၢ်အမ ၢ ၢ် ခိ ၢ်ဆါ လိၤကိၢ ၢ် တၢ ၢ်ဂိၢ ၢ်ဂံ ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ် ဆါဖ ထီးဆ ီးအလၢီ ၢ်န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ ညနီ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဒဘိ ၢ်မၤဟ ီးတဖ ၢ်အ ိၢ်ဖ ဆ ီးကသ ံၢ် 

ခံဘ ီတဘ ီ၀ံၤန   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ တၢ ၢ်ခီ ၢ်ဆၢကယ ံၢ်၀  1 တ ၤ 3 သနီ   ၢ်လီၤ့ၢ်ႋ နအီဘ ၢ်ကသ ံၢ် 

လၢပ  ၤဒ ၢ်၀ ဖ တၢ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒသီဒၢ၀ံၤ လၢကမၤကယါလီၤတၢ ၢ်ဆါက ၢ ၢ်ပန ီၢ်အဂီၢ ၢ် 

သ န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ 

 

ယမ ၢ ံၣ်စ ဲးက ကသ  ံၣ်မ ီၤဘ ဲီး မ တမ ၢ ံၣ် အသီ ဲးန   ံၣ် ဆဲဲးဘ ံၣ်ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢသ ဧ ီၤႋ 

သ ့ၢ်ႋ န  ၢ ၢ်စ ီးကါကသ ံၢ်မ ၤဘ ီီး မ တမ ၢ ၢ် အသီီံးန   ၢ် ဆ ီးကသ ံၢ်ဒသီဒၢသ န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ 
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ဖဲတၢ ံၣ်ဆဲဲးဘ ံၣ်ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢ၀ံၤ ီၤခ ဘ ီလၢ ံၣ် ယက ီၤမီၤဘ ံၣ်တၢ ံၣ်ဖ ဲးတၢ ံၣ်မီၤ "အညနီ ၢ ံၣ်" 

တဖ ံၣ်သ ဧ ီၤႋ 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ပန ီၢ်လၢ ပ ၤလၢဆ ီးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ၀ံၤအလၢပ  ၤ မ ၢ ၢ်၀ ဖ အတၢ ၢ်ဆ ီးဘ ၢ် 

COVID-19 ကသ ံၢ်ဒသီဒၢခံဘ ီတဘ ီပ ၤက ံ ၢ် 2 န ဂီံၢ ၢ်န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ ပ ၤဂီၢ ၢ်မ ၢ ၢ်ဂီၤပၤမ ၢ ၢ်ဆ ီးဘ ၢ် 

ကသ ံၢ်ဒသီဒၢဘ ၢ်ဆ ၢ် ဆ ီးမၤပိ ၢ်ထ  တၢ ၢ်အ ိၢ်စီၤစ ၤယၤံလ ိၢ်သီးဒီီးပ ၤဂၤ အစ ၤကတၢၢ ၢ် 2 

မံီးထၢ ၢ် က ီၤတၢ ၢ်ကီးဘၢမ  ၢ်ဖ အ ိၢ်လၢတၢ ၢ်သ  ၢ်ထ ီၢ်ပ ၤလၢကမ ၢၢ ၢ်အက ါ မ တမ ၢ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်ခ ၢ ဖ နအ ိၢ်စီၤစ ၤယၤံဒီီးပ ၤဂၤတသ အခါဒီီးသ ကဆ နီစ တက ၢ ၢ့်ၢ်ႋ 

 

တၢ ံၣ်ဆဲဲးဘ ံၣ်ကသ  ံၣ်ဒသီဒၢ အတၢ ံၣ်ကဘဲ  ဲးအ ိံၣ်ဒံၣ်လ ဲံၣ်ီၤႋ 

တ ၤပ ၤဂီၢ ၢ်မ ၢ ၢ်ဂီၤပၤဆ ီးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢန   ၢ် COVID-19 ပ ၤဆါတဖ ၢ်စ ၤလီၤ၀  အဃ ိ

ကမ ၢၢ ၢ်ဆ  ၢ်ခ ျ့က ိၤက  တနၤီ မၤကယါလၤီက ံ ၢ်သီးသ  ဒီီးမ ၢ ၢ်၀ ၤတၢ ၢ်မၤတဖ ၢ်အီိးထ ီၢ်က ၤ 

သီးသ န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ တၢ ၢ်အၤံအခီပညမီ ၢ ၢ်၀  ပ၀ ခ လၢ ၢ် က ၤအ ိၢ်မ မၤဘ ၢ်က ၤတၢ ၢ်ဖံီးတၢ ၢ်မၤ 

တဖ ၢ်လၢမၤညနီ ၢ ၢ်အီၤ ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီး- 

o တၢ ၢ်လ ၤအ ိၢ်သကီိးနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်ဟ ံၢ်ဖိဃဖိီတဖ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် တၤံသကိီးတဖ ၢ် လၢတၢ ၢ်သီး 

မ  ၢ်အပ ၤ 

o တၢ ၢ်လ ၤတၢ ၢ်က ၤဟီးလ ိၢ်က   

o တၢ ၢ်လ ၤက ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒ  လၤ တၢ ၢ်မၤမ  ၢ်သီး မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဂ ၤလ ိၢ်က  အမ ီးတဖ ၢ် 

တၢ ၢ်ဆ ီးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ မၤစ ၤလၤီစ ၢ ၢ်ကီီး တၢ ၢ်ကီတၢ ၢ်ခ လၢပဆ  ၢ်ခ ျ့မၤစၢၤက ိၤက   

အဃ ိတၢ ၢ်က ီးက  ီးယါဘ ါတၢ ၢ် ဒီီးတၢ ၢ်က စါယါဘ ါအဂ ၤဂၤတဖ ၢ် မၤဘ ၢ်က ၤသီးသ  

န   ၢ်လၤီ့ၢ်ႋ 
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က ၢ ၢ်အါထ ီၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က ိၤအဂ ၤဂၤဖ  toronto.ca/COVID19 မ တမ ၢ ၢ် ကိီးလတီ စိ Toronto Public 

Health ဖ  416-338-7600 တက ၢ ၢ့်ၢ်ႋ 

http://www.toronto.ca/COVID19



