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တ ၢ်က ၢ်ဖ တ
ၢ် ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤ
ဘဲရ ၢးစျိာ်(COVID-19) ရၤလီၤအသၢးအဆ ကတီ ျိာ်တ ျိာ်ခီဆ အကါဒ ျိာ်လ လ ျိာ်လ ျိာ်ထူသနူတ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤအါမၤအပၤတ၀ တဖ ျိာ်အဂီ ျိာ်-တ ျိာ် ဆ ကတီ ျိာ် ၂
("တ ျိာ်ရဲ ျိာ်တ ျိာ်က ဲၤ")ဟ ျိာ်လီၤ၀ဲက ျိာ်စတ ျိာ်ဆီ ျိာ်ထဲဆူလ ျိာ်လ ျိာ်ထူသနူတ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤအါမၤဒီၢးတ ျိာ်စူ ျိာ်တ ျိာ်န ျိာ်အတ ျိာ်ကရ ကရ တဖ ျိာ် လ ဘၢးထရယါအပူၤန ျိာ်လီၤ.
တ ျိာ်ရဲ ျိာ်တ ျိာ်က ဲၤအၤမၤလီၤတ ျိာ်၀ဲဒ ျိာ်တ ျိာ်ကရ ကရတဖ ျိာ်ဒသ
ျိာ် ၢးကသခီဆ ၀ဲခ ျိာ်ရန ျိာ်ဘရ
ဲ ၢးစျိာ် (COVID-19) တ ျိာ်ဆါသတတ ျိာ်ဒၢးီ အတ ျိာ် ဘ ျိာ်ဒဘ ျိာ်ထၢးတဖ ျိာ်
လ လ ျိာ်လ ျိာ်ထူသနူတ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤအါမၤဒီၢးတ ျိာ်စူ ျိာ်တ ျိာ်န ျိာ်အါကလ ျိာ်အပၤတ၀ အပူၤတၤလီၤတီၤလီၤဒီၢးလီၤ ဆီဒ ျိာ် တ ျိာ်လ တ ျိာ်ခီဆ တ ျိာ်တၤတ ျိာ်လ အလီၤ
ဆီဒၢးီ တဘ ျိာ်လ ျိာ်ဖၢးဒ၀ဲဒ ျိာ်လ ပ ျိာ်မ ျိာ်ဒၢးီ သၢးစ ျိာ်တဖ ျိာ်တဖ ျိာ်လ အ ဘ ျိာ်ထဲဒၢးီ လ ျိာ်လ ျိာ်ထူသနူဒၢးီ က ျိာ်အါကလ ျိာ် (CALD)အက ါဒျိာ်န ျိာ်အသၢးလ ျိာ်လ ျိာ်ထူသနူ
တ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤဒီၢးတ ျိာ်စူ ျိာ်တ ျိာ်န ျိာ်အါမၤအပၤတ၀ လ အပ ျိာ်ထီ ျိာ်သအ
ီ က ါဘဘ ျိာ်လဲၤခီဖ န ျိာ်လီၤ.မၤစ ျိာ်ကီၢးတ ျိာ်လ တ ျိာ်ကဟ ျိာ်သဆ ျိာ်ထီ ျိာ်တ ျိာ်သူ ျိာ်ထီ ျိာ်က ျိာ်စီ
လ လီ ျိာ်က၀ီၤပၤတ၀ အပ ျိာ်ယဲၤဘ ၢးစဲဒၢးီ တ ျိာ်ကရ ကရတဖ ျိာ်အက ါန ျိာ်လီၤ.

ပျဲၤမျဲၤဃ ၢ်မျဲၤသကုးတ ၢ်အခ ၢ်သ ၢ်တဖ ၢ်
•

လ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမျဲၤအပျဲၤတ၀ လ အသဒုးပ ၢ်ထ ၢ်အသတဖ ၢ်န ၢ်လျဲၤ.

•

လ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမျဲၤ သုးစ ၢ်တခ ၢ်ရ ၢ်မဒုး,မတမ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤလ အါဒ ၢ်တ ၢ်တက ၢ်ဆ ၢ်ထလ ၢ်
လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤအါမျဲၤသုးစ ၢ်န ၢ်လျဲၤ.

•

လ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမျဲၤ ပ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်တခ ၢ်ရ ၢ်မဒုး, မတမ ၢ်တ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤလ အါဒ ၢ်တ ၢ်တက ၢ်ဆ ၢ်ထလ ၢ်လ ျိာ်ထူ
သနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤအါမျဲၤပ ၢ်မ ၢ်တဖ ၢ်န ၢ်လျဲၤ.

တ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤအတ ၢ်ပည က
ၢ် ၢ်စတဖ ၢ်
တ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤအတ ၢ်ပည ၢ်က ၢ်စအခ ၢ်သ ၢ်မ ၢ်၀ဒ ၢ်ပ ျဲၤဃ ၢ်ပျဲၤအန ၢ်ဂ ၢ်အအ ၢ်စျဲၤက ၢ်လ အဒုးန ၢ်

ၢ်ခရ ၢ်န ၢ်

ရ ုးစၢ် (COVID-19) တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်လ

ုးထရယါလ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤ

ဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမျဲၤအပျဲၤတ၀ တဖ ၢ်အက ါ
မျဲၤအါထ ၢ်န ၢ်တဂျဲၤစ ၢ်စ ၢ်လ အကမျဲၤက ၢ်အသုးလ ခ ၢ်ရန ၢ်
လ ကသ ၢ်ဆုးဒသဒ တ ၢ်ဆါအဂ ၢ်ဒုးဆ ၢ်ထ

ရ ုးစၢ်(COVID-19)အဂ ၢ်အန ၢ်ဂ ၢ်ဒုးတ ၢ်ထ ၢ်ဃူ,ဆ ၢ်ထတ ၢ်အ ၢ်ကတ ၢ်ကတျဲၤသုး

ုးထရယါလ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမျဲၤအပျဲၤတ၀ တဖ ၢ်ဒသ
ၢ် ုးအကဆုးဒသ

ဒ အသုးအန ၢ်ဂ ၢ်ဒုးအတ ၢ်ထ ၢ်ဃလ
ူ အအါ
မျဲၤဂျဲၤထ ၢ်တ ၢ်န ၢ်ပ ၢ်ဒုးတ ၢ်လူျဲၤပ ၢ်မျဲၤထ၀ဒ ၢ်

ုးထရယါပဒ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်န ၢ်လျဲၤတဖ ၢ်လ

ုးထရယါလ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤ

ဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အပျဲၤတ၀ တဖ ၢ်အက ါ
သူ ၢ်ထ ၢ်တ ၢ်မျဲၤဃ ၢ်မျဲၤသကုးတ ၢ်လ အဆူ ၢ်တခါဃ ၢ်ဒုးပျဲၤ
သူ ၢ်ထ ၢ်လ ၢ်က၀ျဲၤပျဲၤတ၀ ဖအပ ၢ်ယျဲၤ

ုးထရယါဖလ အ

ုးစတဖ ၢ်အတ ၢ်သတ ၢ်

ဒုးမျဲၤဂျဲၤထ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်ကတ ၢ်ကတျဲၤသုးလ တ ၢ်ကဒုးထ ၢ်ဒါခ ၢ်ရန ၢ်

ၢ်ထဒုးလ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤအါမျဲၤဒုး

ၢ်,တ ၢ်ကရ ကရတဖ ၢ်ဒုးတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအတ ၢ်ဖုးတ ၢ်မျဲၤတဖ ၢ်လ ကဆ ၢ်ထဒသဒ
ရ ုးစၢ်(COVID-19) အတ ၢ်ရျဲၤလျဲၤအသုးလ ခါဆူညါအဂ ၢ်န ၢ်လျဲၤ.
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ရ ုးစၢ်(COVID-19) ရျဲၤလျဲၤအသုးအဆ ကတ ၢ်တ ၢ်ခဆ အကါဒ ၢ်လ လ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤအါမျဲၤအပျဲၤတ၀ တဖ ၢ်အဂ ၢ် တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤတ ၢ်ဂ ၢ်
န ၢ်န ၢ်အလ ၢ်ဒုးသ ၢ်ညါ

တ ၢ်သူ၀ဒ ၢ်က ၢ်စတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤ
က ၢ်စတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအျဲၤတ ၢ်သူအျဲၤလ တ ၢ်ပည ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်အဂ ၢ်သလျဲၤ-

•

တ ်ပၤတ ်ပီၢးတ ်လီ ဒၢ်သုးဒုးဂ ၢ်ဂ ၢ်အူတ ၢ်ဟ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤလ အကါဒ ၢ်(ပ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်တ ၢ်အ),
န ၢ်တဂျဲၤတ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ပူျဲၤဖ ုးပုးလအဒဒၢ်သုးဒုးန ၢ်က ၢ်

မ ၢ်ဒုးကသ ၢ်ထဒုးဒူုးထါစ ,ဒုး

တ ၢ်ဟ ၢ်လျဲၤတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအတ ၢ်ဖုးတ ၢ်မျဲၤ အဒဒၢ်သုးဒုး-

•

တ ်ဟ ်လၤီ တ ်မၤစ ၤအတ ်ဖၢးတ ်မၤ အဒဒၢ်သုးဒုးပၤတ၀ အတ ျိာ်နၥျိာ်လီၤပ ျိာ်ဃၥျိာ်
တ ျိာ်အ ျိာ်ဆူ ျိာ်အ ျိာ်ခ ျ့အတ ျိာ်ဆဲၢးက ၢးဆဲၢးက ဒီၢးတ ျိာ်ကူ ျိာ်ဘ ျိာ်ကူ ျိာ်သဒီၢးတ ျိာ်က ၢးထ၀ဲဒ ျိာ်တ ျိာ်အ ျိာ်ဆူ ျိာ်အ ျိာ်ခ ျ့အတ ျိာ်ကစီ ျိာ်တဖ ျိာ်,ဒီၢး
တ ျိာ်လဲၤထီ ျိာ်တၤလီၤဆူတ ျိာ်လီ ျိာ်တ ျိာ်က ဲဒၢးီ ပၤတ၀ အတ ျိာ်ဆီ ျိာ်ထဲ, လ အပ ျိာ်ဃ ျိာ်တ ျိာ်က ၢးထအတ ျိာ်မၤစ ၤအတ ျိာ်ဖၢးတ ျိာ်မၤတဖ ျိာ်
ဒျိာ်အမ ျိာ်တ ျိာ်ဆီ ျိာ်ထဲမၤစ ၤအက ါတခါန ျိာ်လီၤ

•

တ ်ဟူၢးတ ်ဂဲၤလ အဂၤတဖ ်
ဒၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ ၢ်အျဲၤခဖ ပျဲၤတ၀ တဖ ၢ်ဒုးအ၀သ ၢ်အခ ၢ်စုးတဖ ၢ်ဒုး

ၢ်တ ၢ်တူ ၢ်လ ၢ်အျဲၤခဖ လ ၢ်လ ၢ်ထူသနူတ ၢ်ဆုးတ ၢ်လျဲၤဒုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမျဲၤ

အပျဲၤတ၀ လ တ ၢ်ကဒသဒ လျဲၤအသုးဒၢ်သုးအသတဒုးန ၢ်

ရ ုးစၢ် (COVID-19) အတ ၢ်ဆါဃ ၢ်တဂျဲၤဒုး ဆ ၢ်ထတ ၢ်မျဲၤ က ၢ်ဒုးန ၢ်တ

ၢ်ခ ၢ်ရန ၢ်

ဂျဲၤစ ၢ်စ ၢ်လ တ ၢ်ကလူျဲၤပ ၢ်ထတ ၢ်အ ၢ်ဆူ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ အတ ၢ် န ၢ်လျဲၤတဖ ၢ်,မတမ ၢ်ဃ ၢ်လျဲၤ
19) တ ၢ်လျဲၤပ ျဲၤအတ ၢ်ဂ ၢ်တဖ ၢ် ဒုးတ ၢ်

ၢ်ဒ

ါလျဲၤပျဲၤဂ ၢ်၀ဒုး မ ၢ်က ျဲၤ၀ျဲၤက ၢ်ခ ၢ်ရန ၢ်

ရ ုးစၢ် (COVID-

ၢ်ထုးသညညတဖ ၢ်အဂ ၢ်န ၢ်လျဲၤ.

တ ၢ်ကပတံထ ၢ်အီၤဒၢ်လ ၢ်
လ ျိာ်ပတထီ ျိာ်လ တ ျိာ်ရဲ ျိာ်တ ျိာ်က ဲၤတခါအၤအဂီ ျိာ်ကဘ ျိာ်တ ျိာ်တီ ျိာ်ထီ ျိာ်အၤီ လ လီပ ျိာ်ယဲၤအဖီခ ျိာ်န ျိာ်လီၤ. ၀သုးစူျဲၤမျဲၤန ၢ်သူက ျဲၤ
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤဆူညါအဂ ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်တ ၢ်ရ ၢ်တ ၢ်က ျဲၤအတ ၢ်န ၢ်လျဲၤတဖ ၢ်ဒုးက ျဲၤ

ုးစလ လ ၢ် တခါအျဲၤလ

ုးစလ လအပ ၢ်ယျဲၤအဖခ ၢ်လ ၢ်ပတထ ၢ်အလ ၢ်တက ၢ်ဒအဂ ၢ်မ ၢ်၀

https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19

အၢးထီ ်၀ဲဒ ်ဖဲ- ၂၄ သ လါဖျဲၤအါရျဲၤ ၂၀၂၁
ကကတ ်၀ဲဒ ်ဖဲ- ဟါ ၄ န ၢ်ရ ၢ် မ ၢ်ဖဖုး ၂၈ လါမျဲၤ ၂၀၂၁
လ ျိာ်ပတထီ ျိာ်လ အဟဲတၤစဲၤခမတမ ျိာ်တလ တပဲၤတဖ ျိာ်တ ျိာ်တဆကမ ျိာ်တ ျိာ်လ အဂီ ျိာ်ဘ ျိာ်.

လ တ ၢ်ကဒုးန ၢ်လ ၢ်လ ၢ်တခါအျဲၤလ အက ၢ်အဂျဲၤအဂျဲၤတခါအဂ ၢ်,ကုး

လ
ၢ် တစဆူ 1300 112 755 သူ

ထက ၢ်တ ၢ်ဆ ဃျဲၤဆူညါ တဆအတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအတ ၢ်ဖုးတ ၢ်မျဲၤ 13 36 77 ဖမ ၢ်လ ၢ်

ၢ်အခါ, မတမ ၢ်ဆ

ၢ်
ၢ် အမလၢ်ဆူ

Funding Team, CALD Communities Taskforce <multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au> တက ၢ်.
ၢ်တ ၢ်ဟ ၢ်စဟ ၢ်ကမျဲၤအျဲၤဒုးထုးထ ၢ်ရျဲၤလျဲၤအျဲၤခဖ

ုးထရယါပဒ ၢ် 1 Treasury Place, Melbourne န ၢ်လျဲၤ.
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