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OFFICIAL 

တ ၢ်က  ၢ်ဖ   ၢ်တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤ 

ဘရဲ ၢးစျိာ်(COVID-19) ရၤလီၤအသၢးအဆ  ကတီ ျိာ်တ ျိာ်ခီဆ အကါဒ  ျိာ်လ လ  ျိာ်လ ျိာ်ထူသနတူ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤအါမ ၤအပ ၤတ၀ တဖ ျိာ်အဂီ ျိာ်-တ ျိာ် ဆ ကတီ ျိာ် ၂ 

("တ ျိာ်ရဲ ျိာ်တ ျိာ်က ဲၤ")ဟ  ျိာ်လီၤ၀ဲက   ျိာ်စ တ ျိာ်ဆီ ျိာ်ထ ဲဆူလ  ျိာ်လ ျိာ်ထူသနတူ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤအါမ ၤဒၢီးတ ျိာ်စူ ျိာ်တ ျိာ်န ျိာ်အတ ျိာ်ကရ ကရ  တဖ ျိာ် လ ဘ ၢးထ ရ ယါအပူၤန   ျိာ်လီၤ. 

တ ျိာ်ရဲ ျိာ်တ ျိာ်က ဲၤအ ၤမၤလီၤတ  ျိာ်၀ဲဒ ျိာ်တ ျိာ်ကရ ကရ တဖ ျိာ်ဒျိာ်သ ၢးကသ ခီဆ ၀ဲခ  ျိာ်ရ န ျိာ်ဘရဲ ၢးစျိာ် (COVID-19) တ ျိာ်ဆါသတတ  ျိာ်ဒၢီး အတ ျိာ် ဘ ျိာ်ဒ ဘ ျိာ်ထ ၢးတဖ ျိာ် 

လ လ  ျိာ်လ ျိာ်ထူသနတူ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤအါမ ၤဒၢီးတ ျိာ်စူ ျိာ်တ ျိာ်န ျိာ်အါကလ  ျိာ်အပ ၤတ၀ အပူၤတ ၤလီၤတီၤလီၤဒၢီးလီၤ ဆီဒ ျိာ် တ ျိာ်လ တ ျိာ်ခီဆ တ ျိာ်တၤတ ျိာ်လ အလီၤ 

ဆီဒၢီးတဘ ျိာ်လ  ျိာ်ဖ ၢးဒ  ၀ဲဒ ျိာ်လ  ပ  ျိာ်မ  ျိာ်ဒၢီးသၢးစ ျိာ်တဖ ျိာ်တဖ ျိာ်လ အ ဘ ျိာ်ထ ဲဒၢီး လ  ျိာ်လ ျိာ်ထူသနဒူၢီးက   ျိာ်အါကလ  ျိာ် (CALD)အက ါဒျိာ်န   ျိာ်အသ ၢးလ  ျိာ်လ ျိာ်ထူသန ူ

တ ျိာ်ဆဲၢးတ ျိာ်လၤဒၢီးတ ျိာ်စူ ျိာ်တ ျိာ်န ျိာ်အါမ ၤအပ ၤတ၀ လ အပ  ျိာ်ထီ ျိာ်သအီက ါဘဘ ျိာ်လဲၤခီဖ  န   ျိာ်လီၤ.မၤစ  ျိာ်ကီၢးတ ျိာ်လ တ ျိာ်ကဟ  ျိာ်သဆ ျိာ်ထီ ျိာ်တ ျိာ်သူ ျိာ်ထီ ျိာ်က  ျိာ်စီ

လ လီ ျိာ်က၀ီၤပ ၤတ၀ အပ  ျိာ်ယဲၤဘ ၢးစဲဒၢီးတ ျိာ်ကရ ကရ တဖ ျိာ်အက ါန   ျိာ်လီၤ.  

ပ ျဲၤမျဲၤဃ  ၢ်မျဲၤသက ုးတ ၢ်အခ  ၢ်သ  ၢ်တဖ ၢ် 

• လ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမ ျဲၤအပ ျဲၤတ၀ လ အသ ဒ ုးပ  ၢ်ထ  ၢ်အသ တဖ ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ.  

• လ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမ ျဲၤ သုးစ ၢ်တ ခ  ၢ်ရ  ၢ်မ ဒ ုး,မ တမ  ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်က  ျဲၤလ အါဒ ၢ်တ ၢ်တက  ၢ်ဆ  ၢ်ထ  လ  ၢ် 

လ  ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤအါမ ျဲၤသုးစ ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ.  

• လ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမ ျဲၤ ပ  ၢ်မ  ၢ်တဖ ၢ်တ ခ  ၢ်ရ  ၢ်မ ဒ ုး, မ တမ  ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်က  ျဲၤလ အါဒ ၢ်တ ၢ်တက  ၢ်ဆ  ၢ်ထ  လ  ၢ်လ ျိာ်ထူ 

သနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤအါမ ျဲၤပ  ၢ်မ  ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ.  

တ ၢ်တ  ၢ်က  ျဲၤအတ ၢ်ပည  ၢ်က  ၢ်စ တဖ ၢ် 

တ ၢ်တ  ၢ်က  ျဲၤအတ ၢ်ပည  ၢ်က  ၢ်စ အခ  ၢ်သ  ၢ်မ  ၢ်၀ ဒ ၢ်- 

ပ ျဲၤဃ ၢ်ပ ျဲၤအန  ၢ်ဂ  ၢ်အအ  ၢ်စ ျဲၤက  ၢ်လ အဒ ုးန   ၢ်  ၢ်ခ ရ  ၢ်န ၢ်  ရ ုးစၢ် (COVID-19) တ ၢ်ဆါအဃ ၢ်လ   ုးထ ရ ယါလ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤ 

ဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမ ျဲၤအပ ျဲၤတ၀ တဖ ၢ်အက ါ 

မျဲၤအါထ  ၢ်န  ၢ်တဂျဲၤစ  ၢ်စ  ၢ်လ အကမျဲၤက  ၢ်အသုးလ ခ  ၢ်ရ န ၢ်  ရ ုးစၢ်(COVID-19)အဂ  ၢ်အန  ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ုးတ ၢ်ထ  ၢ်ဃူ,ဆ  ၢ်ထ  တ ၢ်အ  ၢ်ကတ  ၢ်ကတ ျဲၤသုး 

လ ကသ  ၢ်ဆ ုးဒ သဒ တ ၢ်ဆါအဂ  ၢ်ဒ ုးဆ  ၢ်ထ    ုးထ ရ ယါလ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမ ျဲၤအပ ျဲၤတ၀ တဖ ၢ်ဒၢ်သ ုးအကဆ ုးဒ သ

ဒ အသုးအန  ၢ်ဂ  ၢ်ဒ ုးအတ ၢ်ထ  ၢ်ဃလူ အအါ  

မျဲၤဂ ျဲၤထ  ၢ်တ ၢ်န ၢ်ပ  ၢ်ဒ ုးတ ၢ်လူျဲၤပ  ၢ်မျဲၤထ  ၀ ဒ ၢ်  ုးထ ရ ယါပဒ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်ဆူ ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်န  ၢ်လ ျဲၤတဖ ၢ်လ   ုးထ ရ ယါလ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤ

ဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အပ ျဲၤတ၀ တဖ ၢ်အက ါ 

သူ ၢ်ထ  ၢ်တ ၢ်မျဲၤဃ  ၢ်မျဲၤသက ုးတ ၢ်လ အဆူ ၢ်တခါဃ  ၢ်ဒ ုးပ ျဲၤ  ုးထ ရ ယါဖ လ အ  ၢ်ထ  ဒ ုးလ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤအါမ ျဲၤဒ ုး 

သူ ၢ်ထ  ၢ်လ  ၢ်က၀ ျဲၤပ ျဲၤတ၀ ဖ အပ  ၢ်ယ ျဲၤ  ုးစ တဖ ၢ်အတ ၢ်သ တ ၢ်  ၢ်,တ ၢ်ကရ ကရ တဖ ၢ်ဒ ုးတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအတ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မျဲၤတဖ ၢ်လ ကဆ  ၢ်ထ  ဒ သဒ 

ဒ ုးမျဲၤဂ ျဲၤထ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်ကတ  ၢ်ကတ ျဲၤသုးလ တ ၢ်ကဒ ုးထ  ၢ်ဒါခ  ၢ်ရ န ၢ်  ရ ုးစၢ်(COVID-19) အတ ၢ်ရျဲၤလ ျဲၤအသုးလ ခါဆူညါအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ.  
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တ ၢ်သ၀ူ ဒ ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤ  

က   ၢ်စ တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအ ျဲၤတ ၢ်သူအ ျဲၤလ တ ၢ်ပည  ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်အဂ  ၢ်သ လ ျဲၤ- 

• တ ပ်  ၤတ ပီ်ၢးတ လ် ီဒၢ်သ ုးဒ ုး- 

ဂ  ၢ်ဂ  ၢ်အူတ ၢ်ဟ  ၢ်မျဲၤစ ျဲၤလ အကါဒ  ၢ်(ပ ၢ်ဃ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်တ ၢ်အ ), 

န  ၢ်တဂျဲၤတ ၢ်အ  ၢ်ဆူ ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့အတ ၢ်ပူျဲၤဖ  ုးပ ုးလ အဒ ဒၢ်သ ုးဒ ုးန  ၢ်က   ၢ်  မ  ၢ်ဒ ုးကသ  ၢ်ထ ဒ ုးဒုူးထ ါစ ,ဒ ုး 

တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ျဲၤတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအတ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မျဲၤ အဒ ဒၢ်သ ုးဒ ုး- 

• တ ဟ်  ်လၤီတ မ်ၤစ ၤအတ ဖ် ၢးတ မ်ၤ အဒ ဒၢ်သ ုးဒ ုး- 

 ပ ၤတ၀ အတ ျိာ်န ၥျိာ်လီၤပ ျိာ်ဃ ၥျိာ် 

တ ျိာ်အ  ျိာ်ဆူ ျိာ်အ  ျိာ်ခ ျ့အတ ျိာ်ဆဲၢးက  ၢးဆဲၢးက  ဒၢီးတ ျိာ်ကူ ျိာ်ဘ ျိာ်ကူ ျိာ်သ ဒၢီးတ ျိာ်က  ၢးထ ၀ဲဒ ျိာ်တ ျိာ်အ  ျိာ်ဆူ ျိာ်အ  ျိာ်ခ ျ့အတ ျိာ်ကစီ ျိာ်တဖ ျိာ်,ဒၢီး  

တ ျိာ်လဲၤထီ ျိာ်တ ၤလီၤဆူတ ျိာ်လီ ျိာ်တ ျိာ်က ဲဒၢီးပ ၤတ၀ အတ ျိာ်ဆီ ျိာ်ထ ဲ, လ အပ ျိာ်ဃ  ျိာ်တ ျိာ်က  ၢးထ အတ ျိာ်မၤစ ၤအတ ျိာ်ဖ ၢးတ ျိာ်မၤတဖ ျိာ် 

ဒျိာ်အမ  ျိာ်တ ျိာ်ဆီ ျိာ်ထ ဲမၤစ ၤအက ါတခါန   ျိာ်လီၤ  

• တ ဟ်ၢူးတ ဂဲ်ၤလ အဂၤတဖ ် 

ဒၢ်တ ၢ်ပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်အ ျဲၤခ ဖ  ပ ျဲၤတ၀ တဖ ၢ်ဒ ုးအ၀ သ  ၢ်အခ  ၢ်စုးတဖ ၢ်ဒ ုး  ၢ်တ ၢ်တူ ၢ်လ  ၢ်အ ျဲၤခ ဖ  လ  ၢ်လ ၢ်ထူသနတူ ၢ်ဆ ုးတ ၢ်လျဲၤဒ ုးတ ၢ်စူ ၢ်တ ၢ်န ၢ်အါမ ျဲၤ

အပ ျဲၤတ၀ လ တ ၢ်ကဒ သဒ လ ျဲၤအသုးဒၢ်သ ုးအသ တဒ ုးန   ၢ်  ၢ်ခ  ၢ်ရ န ၢ်  ရ ုးစၢ် (COVID-19) အတ ၢ်ဆါဃ ၢ်တဂ ျဲၤဒ ုး ဆ  ၢ်ထ  တ ၢ်မျဲၤ က  ၢ်ဒ ုးန  ၢ်တ 

ဂျဲၤစ  ၢ်စ  ၢ်လ တ ၢ်ကလူျဲၤပ  ၢ်ထ  တ ၢ်အ  ၢ်ဆူ ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ အတ ၢ် န  ၢ်လ ျဲၤတဖ ၢ်,မ တမ  ၢ်ဃ  ၢ်လ ျဲၤ  ါလ ျဲၤပ ျဲၤဂ  ၢ်၀ ဒ ုး မ  ၢ်က  ျဲၤ၀ ျဲၤက  ၢ်ခ  ၢ်ရ န ၢ်  ရ ုးစၢ် (COVID-

19) တ ၢ်လ ျဲၤပ  ျဲၤအတ ၢ်ဂ  ၢ်တဖ ၢ် ဒ ုးတ ၢ်  ၢ်ဒ    ၢ်ထ ုးသ ည ည တဖ ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ.  

တ ၢ်ကပတထံ  ၢ်အ ီၤဒၢ်လ  ၢ်  

လ  ျိာ်ပတ ထီ ျိာ်လ တ ျိာ်ရဲ ျိာ်တ ျိာ်က ဲၤတခါအ ၤအဂီ ျိာ်ကဘ ျိာ်တ ျိာ်တီ ျိာ်ထီ ျိာ်အၤီလ လီပ  ျိာ်ယဲၤအဖီခ  ျိာ်န   ျိာ်လီၤ. ၀ သုးစူျဲၤမျဲၤန   ၢ်သူက  ျဲၤ  ုးစ လ  လ ၢ် တခါအ ျဲၤလ  

တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤဆူညါအဂ  ၢ်ပ ၢ်ဃ  ၢ်တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤအတ ၢ်န  ၢ်လ ျဲၤတဖ ၢ်ဒ ုးက  ျဲၤ  ုးစ လ လ အပ  ၢ်ယ ျဲၤအဖ ခ  ၢ်လ  ၢ်ပတ ထ  ၢ်အလ  ၢ်တက   ၢ်ဒ အဂ  ၢ်မ  ၢ်၀  

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

အ ၢးထ ီ်၀ဲဒ ်ဖဲ- ၂၄ သ  လါဖ ျဲၤအါရ ျဲၤ ၂၀၂၁ 

ကကတ  ၀်ဲဒ ်ဖဲ- ဟါ ၄ န ၢ်ရ  ၢ် မ  ၢ်ဖ ဖုး ၂၈ လါမ ျဲၤ ၂၀၂၁ 

လ  ျိာ်ပတ ထီ ျိာ်လ အဟဲတ ၤစဲၤခ မ တမ  ျိာ်တလ  တပ ဲၤတဖ ျိာ်တ ျိာ်တဆ ကမ  ျိာ်တ ျိာ်လ အဂီ ျိာ်ဘ ျိာ်. 

လ တ ၢ်ကဒ ုးန   ၢ်လ  ၢ်လ  ၢ်တခါအ ျဲၤလ အက  ၢ်အဂ ျဲၤအဂျဲၤတခါအဂ  ၢ်,က ုး  ၢ်လ တ စ ဆ ူ1300 112 755 သ ူ ၢ် 

ထ က  ၢ်တ ၢ်ဆ  ဃ ျဲၤဆူညါ တဆ အတ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤအတ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မျဲၤ 13 36 77 ဖ မ  ၢ်လ  ၢ်  ၢ်အခါ, မ တမ  ၢ်ဆ    ၢ် အ မ လၢ်ဆူ 

Funding Team, CALD Communities Taskforce <multicultural.covid.taskforce@dffh.vic.gov.au> တက  ၢ်.  

  ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်စ ဟ  ၢ်ကမ ျဲၤအ ျဲၤဒ ုးထ ုးထ  ၢ်ရျဲၤလ ျဲၤအ ျဲၤခ ဖ    ုးထ ရ ယါပဒ  ၢ် 1 Treasury Place, Melbourne န   ၢ်လ ျဲၤ.  
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<https://www.vic.gov.au/priority-response-multicultural-communities-during-coronavirus-covid-19> 
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