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ရေောက်ြံ
ဤသင်ခန််းစာကို လလေ့လာခခင််းခြင်ေ့
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န်
ေ့
က်ခန် ေ့ င် လ

်လပ်မှုမ ာ်းနင်ေ့ ခပည်ေ့နက်

င််း အလိုပ်မ ာ်းကိုလည််း လိုပ်နင
ို ခ
် ွဲေ့သည်။ သလသာ်
ို ေ့
မ ကာမီမာပင်

်က ဉ််း ကပ် သလို ခစာ်းလာ သည်။ ဘယ်အခ န်မာ ပိုမန်အလခခအလန ခပန်လ ာက် သာ်း

မာလွဲဟို ညည််းညူမသည်။ အလခပာင််းအလွဲ မရလသာ အလခခအလန

င် ၃-၄ ပ

် လနခွဲေ့ ပပီ်းလနာက် ပ၍
ို ပင် စ

်ဆင််း ွဲ

လာသည်။ လကာင််းကင်ကို လင်းလမာ ကည်ခေ့ ခင််းခြင်ေ့ အခ န်အမ ာ်းပင
ို ်း် ကို ကိုနဆ
် ို်းလစသည်။ ဘို ာ်းသခင်က ဘာလ ကာင်ေ့
ဒီလို အလခခအလနလ

ခင်ခေ့ ပြုံ

ာလွဲလို ေ့ စဉ််းစာ်းမသည်။ ဘို ာ်းသခင်က ကျွနမ
်

လာ်းဟို ကိုယက
်ေ့ ိုယ်ကို လမ်းမသည်။
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ိုက
ေ့ ို ခ စ်လန

ိုန်း် ၊ ဂရိုစက
ို ် လန

ိုန်း်

ဦ်းလယာဟန်နင်ေ့ လဒေါ်လအ်းခမ
လစ န်

ို ေ့အသင််းလ

နည််းလမ််းလပါင််းစ်းို ခြင်ေ့

ာ်မ ဦ်းလဆာင်သူမ ာ်းသည်လည််း အသင််းသူ၊သာ်းမ ာ်းနင်ေ့ ဆက်သယ်မှု မခပ

ကကြုံ်းစာ်းလနသည်။

အသင််းလ

အဆက်သယ် လိုပ် ကသည်။ မ ာ်းမ ကာမီ အသင််းလူကကီ်း
ာ လဒေါ်လအ်းခမ၏ စ
ိုင်း် ၊

စ်ပ

်လ င်

စီစဉ် လိုက် ကသည်။ လ

စ်ဆင်ေ့

အမ်လထာင်စိုမ ာ်းနင်ေ့

စ်ပါ်း ဦ်းလယာဟန်နင်ေ့ လဒေါ်လအ်းခမသို ေ့အမ်သို ေ့လ ာက်ရ လာခွဲေ့

ိုသည်
Online ဗီဒယ
ီ ိုခြင်ေ့ ခ
ေ့

ာ်မလည််း အပ

ွေ့ဆိုမှု

်စဉ် ေ

်ဆက်၍ အခခာ်းသူမ ာ်းနင်ေ့ လ

ွေ့ဆိုမမ
ှု ာ်း ရလနပပီ်း ခြစ်

စ်ကကမ် အမ်လထာင်စိုအစည််းအလေမ ာ်းကို Online ခြင်ခေ့ ပြုံလိုပ်ပပီ်း က မ််းစာလလေ့လာ န်
စ်ခို

င် အသင််းသာ်း

မပ က် မကက် လမ််းလလ ာက်ထက်ခခင််းက သူအ
ေ့
လ

လူကကီ်းမ ာ်းမ

်ပင
ို ်း် အလခခအလနကို သရသာ်းခွဲေ့ပပီ်း၊ သူမနင်ေ့ သူမကွဲသ
ေ့ လသာသူ
ို ေ့
မ ာ်းကို အကူအညီလပ်းနင
ို မ
် ည်ေ့ နည််း

လမ််း မ ာ်းကို ရာလြခွဲေ့ ကသည်။ သူ
သည်ေ့ အ

ာ်

်

စ်ဦ်းက

ို အလခခအလန ဘယ်လိုပင်ရရ၊ ညလန

က် မည်မ အက ြုံ်းရလစလ ကာင််းကို လခပာခပသည်။ သူ

်ခပြုံအစီအစဉ်မ ာ်းကို live ထို

လဒေါ်လအ်းခမသည် အလခခအလနသစ်

ာသီဥ

ိုင်း်

ို ေ့မခင်အသင််း

်လွှင ်ေ့ န် စီစဉ်ခွဲေ့သည်။ အခ န် ကာလာသည်နင်အ
ေ့ မ

င်လနသာ်း ကလာပပီ်း၊ ဘို ာ်းသခင်က သူ မကိုဂရိုစက
ို ်လ ကာင််း ခစာ်းမလာသည်။

အခ န်ကို လည််း အက ြုံ်း ရစာ ခပန်လည် အသို်းခ

က်လာသည်။

ရဆျားရ ျား ေ် ရများြေ်ျားမ ောျား
1.

ဦ်းလယာဟန်၊ လဒေါ်လအ်းခမနင်ေ့ ဂ ူ်းဇက်
ကြုံလ

ိုသည်
ေ့ Covid-19ကပ်လ ာဂါလ ကာင်ေ့ မည်သလသာ
ို ေ့
ထခိုက်မမ
ှု ာ်း
ေ့

ွေ့ လန ပါသနည််း။

2.

လယာဟန်နင်ေ့ လအ်းခမ

3.

ဤပခို ပင်ဇာ

ို၏
ေ့ အသင််းလ

်လမ််းအ သင်အ
ေ့

ာ်မ အသင််းသာ်းမ ာ်းကို မည်သို ကူ
ို ခ
် ွဲေ့သနည််း။
ေ့ ညီ လပ်းနင

က် အခက်အခွဲခြစ်လစသည်ေ့ အ ာမ ာ်းက အဘယ်နည််း။

2. Covid-19 ဆိို ည်မော အဘယ်ေည်ျား။
Covid 19 လ ာဂါသည် SARS-CoV-2 မ ခြစ်လပေါ်လာသည်ေ့

ကိုရို နာဗိုင်း် က်စ် အသစ်

စ်မ ြုံ်းခြစ်သည်။ ကိုရို နာ

ဗိုင်း် က်စ် အနယ်ေင်ခြစ်လသာ အခခာ်းဗိုင်း် က်စ်မ ာ်းမာ အလအ်းမ၍ ြ ာ်းခခင််းနင်ေ့ အသက်ရှုလမ််းလ ကာင််း
သည်ေ့ လ ာဂါပ်းို မ ာ်း ခြစ် ကသည်။ SARS2 လ ာဂါပ်းို ဟိုလည််း လူသမ ာ်းသည်။ ဤသလသာ
ို ေ့
လ ာဂါပ်းို မ ာ်းသည်
မ ာ်း

င် အမ ာ်းဆို်းလ

သည်။ လဒသ

ွေ့ လလေ့ရပပီ်း လူကိုလည််း ကူ်းစက်နင
ို သ
် ည်။ ယခို Covid-19 သည် ကပ်လ ာဂါဆို်း

စ်ခို၌သာ ခြစ်လပေါ်လနခခင််း မဟို

်ဘွဲ

င် လ

ွေ့
စဆာန်

စ်ခို ခြစ်

စ်ကမဘာလို်းသို ကူ
။ ကူ်းစက် န် အလန် လယ်
ေ့ ်းစက် ပ ွေ့ နလနပါသည်
ေ့

ကူပပီ်း၊ လူအသက်
လည််း ဆို်းရှု ်းလစနင
ို ပ
် ါသည်။
ေ့

ဉောဏ် စမ်ျား ရများြေ်ျားမ ောျား။
လအာက်ပါ လြာ်ခပခ က်မ ာ်းကို ြ
အဆို်း

်ပပီ်း၊ လြာ်ခပခ က်မ ာ်းကို အမန် အမာ်း လ ်းွှ ခ ယ်ပါ။ အလခြမန်မ ာ်းကို ဤသင်ခန််းစာ၏

င် ထည်သ
ေ့ င််းလပ်းထာ်းပါသည်၊ စစ်လဆ်း
1.

ိုက် ကည်ပ
ေ့ ါ။ အလခြမန် မည်မ သရထာ်းပါသနည််း။

Covid 19 ၏ အဓက လ ာဂါလကခဏာမ ာ်းသည် ကိုယ်ပြ
ူ ာ်းခခင််း၊ လည်လခ ာင််း လခခာက်ပပီ်း
လခ ာင််းဆို်းခခင််း၊ အသက်ရှု ခက်ခွဲခခင််း
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ိုခြစ်
ေ့ သည်။

2.

Covid 19 လ ာဂါ လကခဏာ မခပလသာသူမ

စ်ဆင်ေ့ လ ာဂါ ကူ်းဆက်နင
ို ပ
် ါသည်။

3.

အသက်ငယ်လသာ သူမ ာ်းသည် လ ာဂါကူ်းဆက်မှု ခ မည်ကို စ်းို မ်စ ာ မလိုပါ။

4.

Covid 19 ကူ်းစက်မှု ခ သူ

ိုင်း် အသက် ဆို်းရှု ်းသည်။

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
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5.

လ ာဂါ ကူ်းစက်ခခခင် မခ
စ်ဦ်း

6.

န်အ

က် လိုပ်လဆာင် န်လိုအပ်လသာ

စ်ခို

ည််းလသာ နည််းလမ််းမာ

ည််း သီ်းခခာ်း ခွဲလနခခင််းပင်ခြစ်သည်။

လဆ်းရို

က်၍ လဆ်းေါ်း ကိုသမှုခယူခခင််းသည် လ ာဂါ လပ ာက်ကင််းလစ န်အ

က်

စ်ခို

ည််းလသာ

နည််းလမ််း ခြစ်သည်။
7.

လ ာဂါ ကူ်းစက်မက
ှု ို ကာကယ် န်အ

8.

နာလခါင််းစည််း (Mask)

က် သင်သ
ေ့ ာ်းသမီ်းမ ာ်းကို လပွေ့ြက်ခခင််းမ လရာင် ကဉ် မည်။

ပ်ခခင််းသည် လ ာဂါကူ်းစက်ခခင််းမ ကာကယ် န် အထလ ာက်ဆို်းလသာ. နည််းလမ််း

ခြစ်သည်။
9.

ကန်သ
ေ့

်လစာင်ေ့ ကည်လ
ေ့ ူနာအခြစ် သီ်းသန် ခ
ေ့ ွဲထာ်းခ စဉ် ယို ကည်သူ ခ စ်ယာန်မ ာ်းသည် အစဉ်အပမွဲ

ေမ််းလခမာက် လမ်ေ့မည်။ အလခခလနကို လက်ခနင
ို လ
် မ်ေ့မည်။
ရဆျားရ ျား ေ် ရများြေ်ျားမ ောျား
1.

Covid-19 လ ာဂါ နင်ေ့ ပ

်သက်၍ သင်ေ့ ပ

်ေန််းက င်

င် မည်သို လခပာဆ
ို ကပါသနည််း။
ေ့

2.

သင် ယခိုလလေ့လာခွဲေ့သည်ေ့ အခ က်အလက်မ ာ်းနင်ေ့ နှုင််းယဉ်ပါက မည်သို ေ့

ူညီမ၊ှု မ

ူညီမှုမ ာ်းကို လ

ွေ့

သနည််း။

3. ဤ ဗိိုငျား် က်စပ
် ိိုျားအ စ် ည် လူတအောျား
ိို ့်
မည် ိို ထိ
် စပါ ေည်ျား။
့် ြိိုကရ
ရဆျားရ ျား ေ် ရများြေ်ျားမ ောျား
1.

Covid-19 လ ာဂါ ကြုံလ

ွေ့ ခစာ်းလန လသာ အခ န်

င် လူ

သည်
ို ေ့
မည်သို အကူ
အညီမသ
ွဲေ့ လိုမ ြုံ်း ခစာ်း နင
ို ်
ေ့

ပါသနည််း။
2.

Covid-19 လ ာဂါသည် မည်သိုလသာ
စ်းို မ် ထန်လန်
ေ့
ေ့ မှုေ့ မ ာ်း ခြစ်လပေါ်လစပါသနည််း။

3.

Covid-19 လ ာဂါလ ကာင်ေ့ မည်သလသာ
ို ေ့
ဆို်းရှု ်းနစ်နာမှုမ ာ်း ကြုံလ

4.

အခခာ်းသူမ ာ်းနင်ေ့ သီ်းသန်/ေ့ သီ်းခခာ်းခွဲလနခခင််းလ ကာင်ေ့ သင်၌ မည်သလသာ
ို ေ့
ထခိုက်နစ်နာမှုမ ာ်း ကြုံလ

ွေ့ နင
ို ပ
် ါသနည််း။
ွေ့

နင
ို ပ
် ါသနည််း။
အလခြမ ာ်းကို လဆ်းလန်းလစပါ။ လအာက်လြာ်ခပပါ အခ က်မ ာ်းထွဲမ မလြာ်ခပလသ်းလသာ အခ က်မ ာ်းကို လိုအပ်ပါက ခြည်ေ့
စက်လပ်းပါ။
1.

အကူအညီကင်ျားမဲ့်ခြင်ျား။ လခပာဆိုလြာ်ခပခင်ေ့ မ သလိုခစာ်း ။ မမအသက်
ခစာ်း ။ မမ မလမ ာ်လင်ထ
ို လ
် သာ အ ာ
ေ့ ာ်း၊ မထန််းခ ြုံပ်နင

ာကို မထန််းခ ြုံပ်နင
ို လ
် ကာင််း

စ်ခို၏ သာ်းလကာင်ခြစ်

ကမဘာကကီ်းက အဓပပါယ်မရသလို ခစာ်း ။ ဘယ်သူ (သ)ို ေ့ ဘယ်အလ ကာင််းအ ာကို အ
2.

ယ်လို ခ
ေ့ စာ်း ။
ည်ယူ မန််း မသ။

စိိုျား ိ မ် ထိေ်လေ်
ဆို်းရှု ်း နင
ို ခ် ခင််း၊ အလိုပ်အကိုငမ
် ာ်း ပ က်စီ်းသာ်းနင
ို ခ် ခင််း၊ ည် ယ်ခ က်
့် ခြင်
့် ျား။ လူအသက်
ေ့
မ ာ်း ပ က်စီ်းသာ်းနင
ို ခ် ခင််း၊ အလခပာင််းအလွဲမ ာ်း ခြစ်နင
ို ခ် ခင််း၊ အမ်လခပာင််း လနထိုင ် နင
ို ခ် ခင််း၊ ပမ
ို န် အသက်ရင်
မှု ဘ၀ပစ
ို အလခပာင််းအလွဲ ခြစ်သာ်းနင
ို ခ် ခင််း၊ စသည်
Covid-19 ပ်းို ကူ်းဆက် ခထာ်း ပါက သမဟို
ို ေ့
သူမ ာ်း လနထိုငသ
် ည်ေ့ အ ပ်လဒသ
ခခင််း

ိုက
ေ့ ို ကြုံလ

ိုအ
ေ့

က် စ်းို မ် ထန်လန်
ို ပ
် ါသည်။ မမကိုယ်
ေ့ နေ့ င

် Covid-19 လ ာဂါပ်းို အမ ာ်းအခပာ်း ကူ်းစက် ခထာ်း

င် လနထိုငသ
် ူခြစ်ပါက အခခာ်းသူမ ာ်း၏ ခွဲခခာ်းဆက်ဆခခင််းနင်ေ့ မိုန်း်

ွေ့ နင
ို သ
် ည်။ မမကိုယ်
ိုင်း် အ

ီ်း

ိုင ် လသာ်၎င််း၊ မမနင်ေ့ သက်ဆိုငလ
် သာ သူမ ာ်း ြ ာ်းနာလနသည်ေ့

အခါ လဆ်းေါ်း အကူအညီ မ နင
ို မ
် ည်ကို စ်းို မ် ထန်လန်
လန
ေ့
ေ့ ကမည်။ လူ
လိုအပ်သည်ေ့ အ

ိုင ်

ိုသည်
စ်းို မ် လန်ကွဲခခင််း (သ)ို ေ့
ေ့

ာအထ ဂရိုစက
ို ်မှု မခပြုံနင
ို မ
် ည်ကိုလည််း စ်းို မ် ထန်လန်
ို မ
် ည်။
ေ့ နေ့ င

4

3.

ဆံျားို ရံ ျားခြင်ျား။ အလိုပ်အကိုင၊် ပိုမန် ေင်လင၊ လနအမ်၊ မသာ်းစိုန င်ေ့ အ
လ

ွေ့ဆိုန ှု

ူလနထိုငခ် ခင််း စသည်

်ဆက်ခင်န
ေ့ င်ေ့ ဈာပန အခမ််းအနာ်းမ ာ်း ခပြုံလိုပ်ခင်မ
ေ့ ပွဲ မမ

လက်လ

ို ခ
ေ့ စ်ခင်ခမ

ို ဆ
ို သ
် ည်။
ေ့ ို်းရှု ်းနင

်န်းို လသာ သူမ ာ်းကို

် ဆို်းရ်း နင
ို သ
် ည်။ လိုပ်လဆာင် န် စီစဉ်ထာ်းသည်ေ့ အစီအစဉ်မ ာ်း ြ က်သမ််း နင
ို သ
် ည်။ ပမ
ို န်

လှုပ်ရာ်းမှု ဘ၀ပိုစမ ာ်း ဆို်းရှု ်းနင
ို သ
် ည်။
ျားီ ေ် ြ
့် ဲထောျားြံ ခြင်ျား၊ သီ်းသန်ခေ့ ွဲထာ်းခ ခခင််းလ ကာင်ေ့ လူမ ာ်းသည် အထီ်းက န်ခခင််း၊ စ

4.

စ

် ပူပန်ခခင််း၊ စ

်ဆို်း လဒါသထက်ခခင််း၊ လလာင်ပ

မသာ်းစိုေင် အမ ာ်းအခပာ်း နင်ေ့
ခခင််းနင်ေ့ အခ န်

စ်အမ်

ည််း

အခ န်ကာလ လက ာ်လန်သာ်းသည်ေ့
ိုင်း်

င် စ

ိုက
ေ့ ို ကြုံလ

ွေ့ နင
ို သ
် ည်။

င် လနထိုင ် လသာ သူမ ာ်းသည် အလနအထိုင ် က ဉ််း ကပ်

ိုင်း် လနာက်ယက်ခ ခခင််း၊ စသည်ေ့ ခစာ်းခ က်မ ာ်းလည််း ခြစ်လပေါ် နင
ို ပ
် ါသည်။ ထသ
ို လသာ
ို ေ့

ခစာ်း ခ က်မ ာ်းက အာ်းအင်ကိုနခ
် မ််းလစကာ

လူ

်ခ ခခင််း၊ ပ င််း ခခင််းစသည်

်ဆင််း ွဲ ခခင််း၊

်ြစီ်းမှုမ ာ်း ကြုံလ

စ်လနလ
ို ပ
် ါသည်။ သီ်းသန် ခ
ေ့ ို်း လမာပန််းလစနင
ေ့ ွဲထာ်းခ ခခင််း

ိုင ် ဤသလသာ
ို ေ့
ခစာ်းမှုမ ာ်း ဆက်လ က် ခြစ်လပေါ် နင
ို ပ
် ါသည်။

ွေ့ သည်ေ့ အခ န်ကာလခြစ်သည်။ အကူအညီ ကင််းမွဲခေ့ ခင််း၊ စ်းို မ် ထန်လန်
ေ့ ခခင််း၊ ဆို်းရှု ်း

ခခင််း၊နင်ေ့ သီ်းသန် ေ့ ခွဲထာ်းခ ခခင််း စသည်

ိုလေ့ ကာင်ေ့ ခြစ်လပေါ်လသာ စ

ပါသည်။ ဒီလမ
ို ြုံ်းအခ န်မ လန်ခလ
ွဲေ့ သာအခ န်

်ပူပန်မမ
ှု ာ်းလ ကာင်ေ့ လူ

င် ခစာ်းဘူ်းလသာ စ

လပါက်ခခင််းသည် အဩ
ေ့ စ ာ လကာင််းသည်ေ့ အ ာ

စ်ခို မဟို

ိုသည်
စ
ေ့

ဒ
် ဏ် ာ၏ နာက ဉ်မူမ ာ်း စ

်ဒဏ် ာ

ထ
် ွဲ

နင
ို ်

င် ခပန်လပေါ်

လ
် ပ။

ရဆျားရ ျား ေ် ရများြေ်ျားမ ောျား
Covid-19 ကာလအ

င််း သင်အ
ေ့

က် အခက်ခွဲဆို်းအပိုင်း် သည် မည်သည်ေ့ အပိုင်း် ခြစ်ပါသနည််း။

4. စိတဒ် ဏ် ရ ော အြ ိေ်တင် ဘို ောျား ြင်၏ ြ စ်ခြင်ျားရမတတ ောကိို
လအာက်ပါ လက်လ

ွေ့ လိုပ်လဆာင်ခခင််း #1နင်ေ့ #2မ နစ်သက် ာ

စ်ခို သမဟို
ို ေ့

တိ ခြင်ျား
် နစ်ခိုစလို်းလည််း ခပြုံလိုပ်နင
ို ပ
် ါသည်။

လက်ရတလ
ွေ့ ပ
ို ် ရဆောင်ခြင်ျား- ဘို ောျား ြင် ဘယ်ရ ောက်ရေ လဲ။
Convid 19 ကပ်လ ာဂါလ ကာင်ေ့ အခခာ်းသူမ ာ်းအလပေါ် သက်လ ာက်နင
ို သ
် ည် အလခခအလနမ ာ်းကို လဆ်းလန်းလလေ့လာပပီ်း ခြစ်
သည်။ သင်အ
ေ့

က် အခက်ခွဲဆို်းသည် မည်သည်အ
ေ့
ာမ ာ်း ခြစ်သည်ကိုလည််း စဉ််းစာ်း လြာ်ထို

လန လသာ အလခခ အလန
စာ က်အလ
1.

်

ဆ

င် ဘို ာ်းသခင်လမ တ ာလ

စ် က်၊ လဘာလ်ပင်နင်ေ့ လ ာင်စခ
ို ွဲ

မ ာ်း လိုအပ်နင
ို သ
် ည်။

်ပငမ်စာလနပါ။ သင် ဆင််း ွဲ ဒိုကခ ကြုံလ

စာ က်ကို နစ်ပိုင်း် ခြ

်ပါ။

အလသ်းစ

်ခြာခခင််းမခပြုံပွဲ စ

် ခွဲခခမ််းစ

သင်ခ
ေ့ စာ်းမှုကို ထို

ွေ့လန ခ န်

င် ဘို ာ်းသခင်သည် မည်သည်ေ့အ ပ်

စ်ခခမ််းလပေါ်

င် စ
်ထွဲ

်ထွဲ

်ထွဲ

င် ရလနခွဲေ့

င် လပေါ်လာသနည််း။

င် လပေါ်လာလသာ မည်သည်ေ့ ရိုပ်ပိုမဆို လ ်းဆပ
ွဲ ါ။

င် လပေါ်လာသည်အ
ေ့

ိုင်း် သာ လ

်လပ်စာ လ ်းဆပ
ွဲ ါ။

်လြာ်ခခင််း သက်သက်သာခြစ်သည်။ ပိုဆန
ွဲ င
ို သ
် ည်ေ့ စမ််း ည်ကို စမ််းသပ်လနခခင််း မဟို

ပါ။ ဘို ာ်းက လပ ာက်လန

ွေ့

ာ်ကို ခစာ်းနင
ို ် န် အခ န်ယူပါ။

သည်ကို စဉ််းစာ်း ဆင်ခခင် န်ခြစ်သည်။ မည်သလသာ
ို ေ့
ရိုပ်ပိုမ ာ်း စ
2.

်ပပီ်းပပီ။ ယခို ကြုံလ

ယ်လို ခ
ို သ
် ည်။ ကစစမရပါ။ ခစာ်းသည်အ
ေ့
ေ့ စာ်းလကာင််း ခစာ်း နင

်

င
ို ်း်

ပိုဆပ
ွဲ ါ။
3.

လ ာမ ၈်း၃၈-၃၉ ကို ြ

်၍ ဘို ာ်းနင်ေ့ ဆ

အဘယ်လ ကာင်ဆ
ေ့
ာမ ငါ
ေ့ ိုလသာ်မည်သည်အ

်ပငမ်ခ န်ယူပါ။

ိုအာ်း
ကယ
ို ်လ
ေ့

ာ်၏လမ တ ာလ

ာ်နင်မ
ွဲ ကာလစနင
ို ။် လသခခင််း
ေ့ ကမ

ခြစ်လစ၊ အသက် ရင်ခခင််းခြစ်လစ၊ လကာင််းကင် မန်မ ာ်းခြစ်လစ၊ လကာင််းကင်အာဏာပိုင ် ခြစ်လစ၊ ပစစြုံပပန ် အ ာ
ခြစ်လစ၊ အနာဂ

အ
်
ာခြစ်လစ၊- လကာင််းကင်အထက်အ ာခြစ်လစ၊ လခမလအာက်အ ာခြစ်လစ၊ ြန်ဆင််းထာ်း

5

လသာ မည်သည်ေ့ အ ာပင်ခြစ်လစ၊ ငါ
လ

ာ်နင်ေ့ ငါ

အရ
ို ေ့ င် ခ စ်လ

ာ်လယရှု အာ်းခြင်ေ့ ဘို ာ်းသခင်လြာ်ခပလ

ာ်မူလသာ လမ တ ာ

အာ်းမက
ို ေ့
ွဲ မကာလစနင
ို ဟ
် င
ို ါ ဧကန်အမန်သလသာ လ ကာင်ေ့ ည််း။

4.

အခခာ်းစာ က်

စ်ခခမ််း

င် လက်ရအခ န် ဘို ာ်းသခင်ရလနသည်ဟို ခစာ်းလန သည်ေ့ ရိုပ်ပက
ို ို လ ်းဆပ
ွဲ ါ။

5.

သင်လ ်းဆထ
ွဲ ာ်းသည်ေ့ ရိုပ်ပန
ို စ်ပိုကို နှုင််းယဉ်ပါ။ ထရ
ို ိုပ်ပမ
ို ာ်းအာ်း အလ ကာင််းကို အခခာ်း
ရင််းခပလိုပါ ရင််းခပပါ။ ဤဒိုကခဆင််း ွဲ ကြုံလ

ွေ့ ခ န်

စ်လယာက်ကို

င် ဘို ာ်းသခင် မည်သို အလို
ပ်လိုပ်ခွဲေ့လ ကာင််းကို
ေ့

ခပန်လည် ဆင်ခခင်ပါ။

လက်ရတလ
ွေ့ ပ
ို ် ရဆောင်ခြင်ျား- အ က်ရင်ရ ော ရိုပ်ပံို။
ဤလက်လ
1.

ွေ့လိုပ်လဆာင်ခခင််းကို လိုပ်လဆာင် န် အနည််းဆို်း လူနစ်ဦ်း လိုအပ်မည်။
လ ာမ ၈်း၃၈-၃၉ ကို ြ

်၍ ဘို ာ်းနင်ေ့ ဆ

အဘယ်လ ကာင်ဆ
ေ့
ာမ ငါ
ေ့ ိုလသာ်မည်သည်အ

်ပငမ်ခ န်ယူပါ၊ စကာ်းလို်းမ ာ်း၏ အဓပပါယ်မ ာ်းကို ဆင်ခခင်ပါ။

ိုအာ်း
ကယ
ို ်လ
ေ့

ာ်၏လမ တ ာလ

ာ်နင်မ
ွဲ ကာလစနင
ို ။် လသခခင််း
ေ့ ကမ

ခြစ်လစ၊ အသက် ရင်ခခင််းခြစ်လစ၊ လကာင််းကင် မန်မ ာ်းခြစ်လစ၊ လကာင််းကင်အာဏာပိုင ် ခြစ်လစ၊ ပစစြုံပပန ် အ ာ
ခြစ်လစ၊ အနာဂ

်အ ာခြစ်လစ၊- လကာင််းကင်အထက်အ ာခြစ်လစ၊ လခမလအာက်အ ာခြစ်လစ၊ ြန်ဆင််းထာ်း

လသာ မည်သည်ေ့ အ ာပင်ခြစ်လစ၊ ငါ
လ
2.

ာ်နင်ေ့ ငါ

အြွဲွေ့ငယ်အ

အရ
ို ေ့ င် ခ စ်လ

ာ်လယရှု အာ်းခြင်ေ့ ဘို ာ်းသခင်လြာ်ခပလ

အာ်းမက
ို ေ့
ွဲ မကာလစနင
ို ဟ
် င
ို ါ ဧကန်အမန်သလသာ လ ကာင်ေ့ ည််း။
င််းမာ ခြစ်လစ၊ နစ်ဦ်း

အ ာသည် သင်အ
ေ့

စ်ြွဲွေ့ ခြစ်လစ

ွဲ၍ က မ််းခ က်

က် ခန်အာ်းခြစ်လစလ ကာင််း ဆို်းခြ

ခြစ်လစလသာ (အဓပပါယ်ရလသာ) အပင
ို ်း် ကို ခနဓာကိုယ် အစ
3.

ာ်မူလသာ လမ တ ာ

င် လြာ်ခပလသာ အ ာမ ာ်းမ မည်သည်ေ့

်ပါ။ ၁၀ မနစ်ခန် အခ
န်ယူ၍ မမအ
ေ့

က် ခန်အာ်း

်အပိုင်း် မ ာ်း အသို်းခပြုံ၍ သရိုပ်လြာ်ပါ။

သင်ေ့ သရိုပ်လြာ်ထာ်းသည်ေ့ ပသ
ို ဏ္ဍာန်အာ်း အခခာ်းသူမ ာ်းကို လိုပ်လဆာင်ခပသပါ။ သမဟို
ို ေ့

် ဓါ

်ပို သို ေ့

ဗီဒယ
ီ ို ရို က်ထာ်းပပီ်း အနည််းဆို်း စကကန် (၃၀)
ခပသလပ်းပါ။
ေ့
4.

လအာက်ပါ လမ်းခန််းမ ာ်းကို လဆ်းလန်းပါ။
a. အခိုလို သရိုပ်လြာ်သည်ေ့ လလေ့က င်ခ
ေ့ န််း ခပြုံလိုပ်ခခင််းလ ကာင်ေ့ က မ််းစာသည် သင်အ
ေ့

က် ပို၍ ရင််းလင််းမှု

ရလာပါသလာ်း။
b. အထက်ပါ က မ််းခ က်ခြင်ေ့ သင်အ
ေ့

က် နမ်သ
ေ့ မ်မ
ေ့ ှုနင်ေ့ လမ ာ်လင်ခ
ေ့ က်အသစ်မ ာ်း ခြစ်လပေါ်လစပါသလာ်း။

ရင််းခပပါ။

5. Covid-19 ရ ကောင့်် ရ ော စိတဒ် ဏ် ောမ မည် ိို က
ိို မ
် ည်ေည်ျား။
့် ေ်ျားမောရစ င
ရဆျားရ ျား ေ် ရများြေ်ျားမ ောျား
1.

လက်ရ Covid 19၏ ခက်ခွဲလသာ အလခခလန
သင်အ
ေ့

2.

က် အကူအညီ ခြစ်လစ သနည််း။

လက်ရ Covid 19၏ ခက်ခွဲလသာ အလခခလန
သင်အ
ေ့

င် ဆက်လ က်လနထင
ို န
် င
ို ် န် မည်သလသာ
ို ေ့
အ ာမ ာ်းက
င် ဆက်လ က်လနထင
ို န
် င
ို ် န် မည်သလသာ
ို ေ့
အ ာမ ာ်းက

က် အခက်အခွဲ ခြစ်လစသနည််း။

အခ င််းခ င််း လေငလခပာဆိုလစပါ။ လိုအပ်ပါကလအာက်လြာ်ခပပါအခ က်မ ာ်းမ မလြာ်ခပလသ်းလသာ အခ က်မ ာ်းကို ခြည်စ
ေ့ က်
ပါ။
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စိတပ
် ူပေ်ရေ ရ ော အြ ိေ်တင်-


စ

်ဒဏ် ာ ခြစ်လစနင
ို သ
် ည်ေ့ ခက်ခွဲလသာ အလခခအလန

်ခစာ်းမှုမ ာ်းသည် သာမာန်ခြစ်စဉ်သာ ခြစ်လ ကာင််း နာ်းလည်ထာ်းပါ။ သင်ေ့ ခစာ်းမှုမ ာ်းကို

ခစာ်းလန လသာ စ

နာ်းလထာင်လပ်းခခင််း/အသအမ


စ် ပ်ကို င်ဆိုငလ
် န လ ကာင််း နာ်းလည် ထာ်းပါ။ သင်

ခ် ပြုံခခင််းခြင်ထ
ေ့ လ ာက်စာ

သင်၏ ဆို်းရှု ်းမှုမ ာ်းကို စ င််းခပြုံစပ
ို ါ။ ဆို်းရှု ်းမှုမ ာ်းအ

ိုနခပန်
် ေ့ မှုမ ာ်း ခပြုံနင
ို မ
် ည်။

က် ေမ််းနည််းပူလဆ်း ခခင််းသည် သာမာန် ခြစ်စဉ်

စ်ခို

သာခြစ်သည်။


အသက်ရှုလလေ့က င်ခ
ေ့ န််း၊ စ
ကည်ခေ့ ခင််းခြင်ေ့ စ



်ပငမ််းခ မ််းမှုကို လပ်းလစနင
ို သ
် ည် ရှု ခင််းမ ာ်း၊ ပငမ််းခ မ််း

ည်ပငမ်လသာ ရိုပ်ပိုမ ာ်းကို

်ပူပန်မက
ှု ို လလ ာခ
ေ့ ပါ။

မည်သည်ေ့ ခနဓာကိုယ် အစ

်အပိုင်း် မ ာ်းက သင်၏ စ

်ြစီ်းမှုကို ညန်ခပလနသည်ကို သ

ခပြုံပါ။ ထလ
ို န ာမ ာ်းကို

လခြလလ ာေ့ နင
ို ် န် လိုပ်လဆာင်ပါ။


ယို ကည် စ

်ခ လသာ သူ

စ်ဦ်းဦ်းနင်ေ့ သင်ခ
ေ့ စာ်းမှုမ ာ်းကို လေငလခပာဆိုပါ။ သူ

ို ေ့ လခပာဆိုသည်ကိုလည််း

နာ်းလထာင်လပ်းပါ။


သင်ခစာ်းလန သည်ေ့ အ ာမ ာ်းအလ ကာင််းအ ာမ ာ်းနင်ေ့ ပ



ဘို ာ်း၏ ပငမ်သက်ခခင််း အ ပ်၌ ခိုလှုပါ။



ကလလ်းငယ်မ ာ်းနင်ေ့ ဆယ်လက ာ်သက်မ ာ်းကိုလည််း သူ
သရိုပ်လြာ်လစခခင််း သိုမဟို
ေ့

်သက်၍ ဘို ာ်းသခင်ကို ပင်လ
ေ့ င််းစာ လခပာခပပါ။

ို၏
ို ခွဲ ခင််း၊ စာလ ်းသာ်းခခင််း၊
ေ့ နာက င်မှုမ ာ်း ရိုပ်ပဆ

် ြင်ဟ
ေ့ လခပာဆိုလစခခင််း စသည်

ိုခြင်
ေ့ ေ့ လြာ်ထို

် န် ခန်အာ်းလပ်းပါ။ ထို

်လြာ်

လခပာဆိုခ က်မ ာ်းကို နာ်းလထာင်လပ်းပါ။


ဤလ ာဂါနင်ေ့ ပ
လရာင် န် သ

်သက်၍ သထာ်း မည်အ
ေ့
ာမ ာ်း၊ ကြုံလာနင
ို သ
် ည်အ
ေ့ နတာ ယ်နင်ေ့ လိုက်နာ မည်ေ့ လဆာင် န်၊

င််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို ယို ကည်စ

်ခ သည်ေ့ သ

င််းဌာနမ ာ်းမ ယူပါ။

ျားီ ေ်ြ
ဲ ောျားြံ ြ ိေ်တင်-
့် ထ


လူလူခ င််း ထလ

ွေ့ မှု မရလသာ နည််းလမ််းမ ာ်းခြင်ေ့ ဆက်သယ်ခခင််း (ဥပမာ၊ ြိုန်း် ဆက်သယ်ခခင််း၊ ဗီဒယ
ီ ို လခေါ်ဆို

ခခင််းခြင်ေ့ ဆက်သယ်ခခင််း၊ စသည်ခြင်)ေ့


သင်အ
ေ့

က် ခန်အာ်းခြစ်လစသည်ေ့ သမမာက မ််းခ က်မ ာ်းကို အခခာ်းသူမ ာ်းကို လေငလပ်းခခင််း။



အခ န် ဇယာ်းခြစ် လှုပ်ရာ်းအသက်ရင်ခခင််း။



ကာယလလေ့က င်ခ
ို န် အနာ်းယူခခင််း။
ေ့ န််း ခပြုံလိုပ်ခခင််း၊ လလလကာင််း လလသန် ရှု
ေ့ ခခင််း၊ ပမ



မမနစ်သက် ာ အလိုပ်ကို လိုပ်လဆာင်ခခင််း။



အခခာ်းသူမ ာ်းကို အကူအညီလပ်းခခင််း၊ အထူ်းသခြင်ေ့ ဗိုင်း် က်စ်လ ကင်ေ့ ဒိုကခလ ာက်လနသူမ ာ်းကို ကူညလ
ီ ပ်းခခင််း။



အခခာ်း အက ြုံ်းရလသာ လိုပ်လဆာင်မှုမ ာ်းကို လိုပ်လဆာင်ခခင််း။
ရဆျားရ ျား ေ် ရများြေ်ျားမ ောျား
လက်ရအလခခအလန

င် သင်အ
ေ့

က် အက ြုံ်းရလစမည်ေ့ အ ာ

ခြစ်မည်နည််း။
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စ်ခို (သို )န
ေ့ စ်ခို သည် အဘယ်အ ာမ ာ်း

6. ေိဂံိုျားြ ျုပ် ရလ့်က င်ြ့် ေ်ျား
1.

စ

်ပငမ်သက်စာ လနပါ။ စ

ခခင််းလ

်ထွဲ

ာင််း၊ ခ ီ်း လဆာင် အ

င် လသ တ ာ
် စသည်ခြင်ေ့

စ်လို်း သိုမဟို
ေ့

် ပစစည်း် ထည်ေ့ န် လက ာဘို်းအ

်၊ ဇလို၊

စ်ခိုခိုကို ကိုငထ
် ာ်းသည်ဟို ခမင်လယာင် ကည်ေ့ပါ။

မည်သလသာ
ို ေ့
အ ာကို သင်ကိုငလ
် ဆာင်ထာ်းသနည််း။
2.

သင်ထမ််းထာ်း လသာ ေန်ထို
ပါသနည််း။ သင်စ
ထွဲ

3.

်ပူပန်လနသည်ေ့ အ ာ

င် ထည်ေ့ပါ။ သမဟို
ို ေ့

သည်။ ထအ
ို

်မ ာ်းအလ ကာင််း စဉ််းစာ်းပါ။ မည်သလသာအ
ို ေ့
ာမ ာ်းအ

် သင်စ

စ်ခိုစီကို သင်ကိုငထ
် ာ်းသည်ေ့ အ

်ပပ
ူ န်လန သည်ေ့ အ ာ

စ်ခိုစီကို စာ

်အ

က် စ

်ပပ
ူ န် လန

င််းသို ထည်
ေ့ပါ။ စ
ေ့

်ကူ်း

်လပေါ် (သ)ို ေ့ ရိုပ်ပဆ
ို ွဲ၍လည််း

် သာ၍လလ်းလာသည်ဟို ခစာ်း ကည်ပ
ေ့ ါ။

သခင်လယရှု မန်မေ့ ာခွဲေ့သည်ေ့ စကာ်းမ ာ်းကို ဆင်ခခင်ပါ။ မဿွဲ ၆်း၂၅-၃၂။

ထလ
ို ကာင်သ
ို ေ့
ိုသည်ကာ်းသင် သည်
ို ေ့
အဘယ်အ ာကို စာ်းလသာက် ပါမည်နည််းဟို အသက်ရင်လ ်း
ေ့ င် အာ်းငါဆ
အ

က် မစို်း မ် ကနင်။ေ့ အဘယ်အ ာကေ
ို

် ပါမည်နည််းဟိုကိုယခ
် နဓာအ

အစာ်းအလသာက် ထက်လည််းလကာင််း၊ကိုယခ
် နဓာသည်အေ

က် မစို်း မ် ကနင်။ေ့ အသက်သည်

ထ
် က်လည််းလကာင််း ပို၍အလ ်းကကီ်းသည် မဟို

လလာမို်းလကာင််းကင် င် က င်လည်လသာငက်မ ာ်းကို ကည်ေ့ရှု ဆင်ခခင် ကလလာ။ေ့ သူ
နမ ာ်းကမ
ို

မ
် သမ််း၊ က ီမ ာ်း

ထင
ို က် အာ်းလကျွ
ို ေ့
်းလမ်းလ

င် လည််းသိုလလာင်မှု ကမ
ို ခပြုံ။ သို ေ့ ာ

်

သည်
ို ေ့
မ ြုံ်းကမ
ို ကကွဲ၊ လကာက်

င်လကာင််းကင်ဘိုရင်သင် အြ
ို ေ့
သည်

ာ်မူ၏။ သင် ို ေ့ သည်ကာ်းငက်မ ာ်းထက်မ ာ်းစာပို၍ခမ

သ
် ည် မဟို လ
် လာ။-သင်

ို ေ့ င်အဘယ်သူသည်စို်း မ်လ ကာင်ေ့ ကခခင််းအာ်းခြင်မ
ို စ်အနည််းငယ်မ ပို၍ရည်လစနင
ို ် သနည််း။
ေ့ မ၏အသက်ကန
သင် သည်
ို ေ့
အဘယ်လ ကာင်အ
ေ့ ေ

အ
်

က်စို်း မ် လ ကာင်ေ့ ကသနည််း။ လ

ာနင််းပန််းမ ာ်းအဘယ်သို ေ့ ရင်သန်လာ

သည်ကို ကည်ေ့ရှု ဆင်ခခင် ကလလာ။ေ့ ထို ပန််းပင် သည်
ို ေ့
အလိုပ်လည််းမလိုပ်၊ ဗိုင်း် လည််းမငင်၊- သို ေ့ ာ
ခ မ််းသာ ကကယ်ေသည်လ
ေ့ ရာလမိုန ် မင််းကကီ်းပင်လ င် ထပ
ို န််းပင်

စ်ပင်ကသ
ွဲေ့ လ
ို ေ့ ပ လအာင်မေ

သင် အာ်းငါဆ
ို ေ့
ို၏။- ဘို ာ်းသခင်အလပေါ်ယို ကည်က်းို စာ်းမှုနည််း သူ
လ ာက် လသာလ
လပ်းလ

ာ်မူမည်မဟို

မယို ကည် မက်းို စာ်းသူ

ာထွဲ င်ရ၍နက်ခြန်မီ်းထွဲသို ေ့

လ
် လာ။
ို သည်
ထသ
ို စ
ို ေ့ ို်း မ်
ေ့

လ်းို ကို သင် လ
ို ေ့ ိုလ ကာင််း သလ
သင်ေန်ထို

် မည်နည််း ဟိုမစို်း မ် ကနင်။ေ့ - (ဘို ာ်းသခင်ကို

် ကသည်) လကာင််းကင်ဘိုရင် သင် ၏အြသည်
ို ေ့
ထအ
ို
ာ အာ်း

ာ်မူ၏။-

်မ ာ်း ထည်ထ
ေ့ ာ်းသည် အ

်ကို ဘို ာ်းသခင်ထ အပ်နလနသည်ဟို ခမင်လယာင် ကည်ေ့ပါ။ ရိုပ်ပိုဆွဲ

ခခင််းခြင်လ
ို သ
် ည်။ အခို သင်မည်သို ခ
ေ့ ည််း လိုပ်လဆာင်နင
ေ့ စာ်း ပါသနည််း။
5.

သီခ င််း


ဆနဒရပါက သင် မည်သို ခ
ေ့ စာ်းလန လ ကာင််းကို အခခာ်းသူမ ာ်းနင်ေ့ လေင လခပာဆိုပါ။
စ်ပဒ
ို ် အ

ူ

် မဆင် နင
ို ဟ
် ို

ာခမက်မ ြုံ်း ကို ဘို ာ်းသခင်သည် ဤသဆင်
ို ေ့ ယင်လပ်း ပါလ င် သင် အာ်းထ
ို ေ့
ထ
ို က်မက ဆင်ယင်

"ထလ
ို ေ့ ကာင်ေ့ အဘယ်သစာ်းလသာက်
ို ေ့
မည်နည််း၊ အဘယ်သို ေ့ ေ

4.

၊ို ေ့ ယလန ေ့ လ

င် အလန်

က သီဆို၍၊ အခ င််းခ င််း ဆိုလ

ာင််းလပ်းခခင််းခြင်ေ့ အစီစဉ်ကို အဆို်းသ
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်ပါ။

ဉောဏ် စမ်ျား ရများြေ်ျားမ ောျား၏ အရခြေမ ောျား။
1.

မေ်

ည်။

2.

မေ်

ည်။ ဗိုင်း် က်စ်ပ်းို ကူ်းစက်ခ ပပီ်း (၂) ပ

စ်ဦ်း
အ

်အထ လ ာဂါလကခဏာ မခပပွဲလည််း ရလနနင
ို ပ
် ါသည်။

ည််း သီ်းသန် ခ
ို ခ် ခင််းသည် ခက်ခွဲပါသည်။ မခြစ်မလန လ
ေ့ ွဲ၍ လနထင

ွေ့ဆိုမခှု ပြုံ သည်အ
ေ့ ခါ လူအလ

က် နည််းနင
ို ် သလလာက် နည််းလအာင် လလ ာခ
လစနင
ို ပ
် ါ
ေ့ ခခင််းသည် လ ာဂါ ကူ်းစက်ပ ွေ့ နမှုေ့ ကို လလ ာက
ေ့

သည်။ ပညာရင်မ ာ်းက ၃ လပကလန ၆ လပအထ ခာ၍ လနထိုင ် က န် အ ကခပြုံထာ်းပါသည်။
3.

မောျား ည်။ လူငယ်မ ာ်းသည် လ ာဂါပ်းို ကူ်းစက်ခထာ်း ပပီ်းလနာက် ြ ာ်းနာခခင််း မရပွဲ အခခာ်းသူမ ာ်းကို ထပ်
ဆင်ေ့ ကူ်းဆက်လစနင
ို ပ
် ါသည်။ အထူ်းသ

4.

မောျား ည်။ ကူ်းဆက်မှု လ

ာ်လ

အြ ာ်းအနာ မခစာ်း သည်

ထာ်းလို အပ်ပါသည်။

ာ်မ ာ်းမ ာ်း၌ လ ာဂါ ခပင််းထန်မ မလ

ွေ့ ပါ၊ အလအ်းမြ ာ်းခခင််း၊ (သမဟို
ို ေ့

်)

ိုလည်
်း ရနင
ို ပ
် ါသည်။ သလသာ်
ို ေ့
အသက် (၆၅) နစ် အထက် လူကကီ်းမ ာ်း၊ နလို်း
ေ့

လ ာဂါ အခရလနလသာသူမ ာ်း၊ အဆို
ရသူမ ာ်း၊ ဆီ်းခ ြုံရထာ်းသူမ ာ်း

် အာ်းနည််းလသာသူမ ာ်း၊ အသက်ရှု လမ််းလ ကာင််း ဆိုင ် ာ လ ာဂါ အခ

င် လ ာဂါအလခခအလန ခပင််းထန်နင
ို ် ပါသည်။ Covid 19 လ ကာင်ေ့

လူအလခမာက် အခမာ်း လသဆို်း ခခင််းသည် ကူ်းဆက်ခခင််းခ သူမ ာ်းလ ကာင်ေ့ ခြစ်သည်။
5.

မေ်

ည်။ အခ ြုံွေ့သည် လ ာဂါပ်းို ကူ်းစက်ခထာ်း လသာ်လည််း လ ာဂါ လကခဏာ မခပပွဲ ရလန

်သည်။ ထို

အလ ကာင််းလ ကာင်ေ့ လ ာဂါပ်းို လန ာအနသ
င်အခမန် ကူ်းဆက် ပ ွေ့ နလန
ခခင််းခြစ်သည်။
ေ့ ို အလ
ေ့
ေ့
6.

မောျား ည်။ အမ ာ်းစိုသည် လ ာဂါ လေဒနာ မခစာ်း ခခင််း၊ သို မဟို
ေ့

် အလယ်အလ

်ခန်သာ
ေ့ ခစာ်း ခခင််းခြင်ေ့

သက်သာ လပ ာက်ကင််းနင
ို သ
် ည်။ အလခခအလန ဆို်းေါ်းစာ ခစာ်း သူမ ာ်းသည် လဆ်းရို

က်လ ာက် ကိုသ န်

လိုအပ်သည်။
7.

မောျား ည်။ သင်သ
ေ့ ာ်းသမီ်းမ ာ်းကို လမ တ ာခပ မည်။

8.

မောျား ည်။ လ ာဂါကူ်းစက်ခခင််းမ ကာကယ် န် အနည််းဆို်း စကကန် (၂၀)ခန်
ဆပ်
ခပာနင်မ
ေ့
ေ့
ေ့ ကာခဏ လက်လဆ်း
ပါ။ မမ မ က်လို်း၊ ပါ်းစပ်၊ နင်ေ့ နာလခါင််း

ိုကို ထလ

ွေ့ ခခင််းမ လရာင်ပါ။

စ်ဦ်းနင်ေ့

အကာထာ်းပါ။ နာလခါင််းစည််း (Mask)

ပ်ထာ်းခခင််းခြင်ေ့ မ က်နာကိုလက်နင်ေ့ ထလ

စ်ဦ်းအ ကာ်း (၆) လပခန် ေ့
ွေ့ ခခင််းမ လရာင်က ဉ် နင
ို ်

ပပီ်း၊ လ ာဂါကူ်းစက်ခ မှုကို လလ ာက
ို ပ
် ါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် လ ာဂါပ်းို ကူ်းစက် ခထာ်း သူ
ေ့ လစနင
ခြစ်ပါက နာလခါင််းစည််း (Mask)

ပ်ထာ်းခခင််း လ ကာင်ေ့ အခခာ်းသူမ ာ်းကို လ ာဂါ ကူ်းစက်ခခင််းမ ကာကယ်

နင
ို ပ
် ါသည်။ လ ာဂါပ်းို ကူ်းစက်ခထာ်း သူမ ာ်းကို ခပြုံစလ
ို ပ်း လနလသာ က န််းမာလ ်း ေန်ထမ််းမ ာ်းသည် အ ည်
လသ်းခမင်လ
ေ့ သာ နာလခါင််းစည််းမ ာ်းနင်ေ့ ဗိုင်း် က်စ်ပ်းို ကာကယ်လပ်းသည်ေ့ ေ
လဒသ
9.

င််းရ သက်ဆိုင် ာ အာဏာပင
ို မ
် ာ်း ညန် ကာ်းသည်အ
ေ့

မောျား ည်။ ဘို ာ်းသခင်သည် ကျွနလ
်
ပပီ်း၊ လူ

ာ်

ိုင်း် နာလခါင််းစည််းမ ာ်း ေ

ို ေ့ င် ပိုမန် လှုပ်ရာ်းမှု ဘေပစ
ို လအ
ို ပ်သည်။ ဆို်းရ်းမှု မ ာ်းနင်ေ့ စ
် အက င်စ
ေ့ ရို က် ပ က်ခပာ်းခခင််း

်ဆင် ပါမည်။
်ဆင် ပါမည်။

ိုအာ်း
လူမအ
ှု သိုင်း် အေန််းနင်ေ့ လနထိုငသ
် ူမ ာ်းအခြစ် ြန််းဆင််း ထာ်း
ေ့

မှု အမ ြုံ်းမ ြုံ်း ခြစ်လပေါ်လန ခခင််းသည် သာမာန်ခြစ်စဉ်
သမဟို
ို ေ့

်စိုမ ာ်းကို ေ

်ဒဏ် ာမ ာ်းလ ကာင်ေ့ စ

စ်ခိုပင် ခြစ်သည်။ ယို ကည်ခခင််း အာ်းနည််းခခင််း

ိုနေ့ င်ေ့ သက်ဆိုငလ
် သာ လကခဏာမ ာ်း မဟို
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်လပ။

်ခစာ်း

