
ミャンマー語 

 

 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ကာကွယ်ဆဆ်းထ ို်းရန ်လိုပ်ဆဆာငပ် ိုအဆင့််မ ာ်း 

 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းခြင််းက ို အြမ ့် ြ ယနူ ိုငပ်ါတယ။် 

ဖမ််းဆ်ီးထ န််းသ မ််းမှုမှ ယာယကီင််းလတွြွ်င့််ခပြုြ က် (ြါလဟီ ို်းမ န််း) ရှ သစူတ ့် ဆနထ ိုငသ်စူာရင််း (ဂ  ်းမင််းဆဟ ာ) မရှ တ ့် န ိုငင် ခြာ်းသာ်းဆတွလည််း ဆဆ်းထ ို်းမှု 

ြ ယနူ ိုငပ်ါတယ။် 

 

 

1. ဆေသနတရ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့ကဆန "「ဆက်ရှုက န ်(ကူပွနက် န)်」(ဆဆ်းထ ို်းရနလ်က်မှတ် (ကူပွနစ်ာရွက်))" န ့် "က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အမ  ြု်းအစာ်းသစ် 

ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းရန ်အသ ဆပ်းစာ" ဆရာကလ်ာပါမယ ်

 

ဆဆ်းထ ို်းရနလ်က်မှတ် လက်ြ ရရှ တ ့် ကာလဟာ မမ ြုွဲ့ ရွာအလ ိုက်၊ အသကအ်ရွယအ်လ ိုက် ကွ ခပာ်းပါတယ။်  

ဆနထ ိုငသ်စူာရင််း မရှ တ ့် န ိုငင် ခြာ်းသာ်းအဆနန ့် မ မ ရ ့်လ ပ်စာက ို အတညခ်ပြုန ိုငတ် ့်အရာက ို ခပမပီ်း ဆနထ ိုငရ်ာ မမ ြုွဲ့ ရွာအိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းရ ို ်းမှာ တ ိုငပ်ငဆ်ဆ်ွးဆန်ွးပါ။ 

 

ဆဆ်းထ ို်းရနလ်က်မှတ် နမူနာ (က ို်းကာ်း-က န််းမာဆရ်းနငှ့််အလိုပ်သမာ်းဆရ်းရာဝနက်ကီ်းဌာန 「コロナワクチンナビ」) 

 

2. ပထမအကက မ် ဆဆ်းထ ို်းမှု ြ ယဖူ ို ့် ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းပါ 

ကာကွယဆ်ဆ်းက ို ၂ ကက မ် ထ ို်းရပါမယ။် အရငဆ် ို်း ပထမအကက မ်အတကွ် ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းပါမယ။် 

 

＜ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းနည််း＞ 

・ဆေသနတရ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့က ဖွင့််ထာ်းတ ့် ဆနရာမှာ ဆဆ်းထ ို်းမယဆ် ိုရင ်- 

ဆေသနတရ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့ ရ ့် ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းတ ့် အငတ်ာနက်စာမ ကန်ာှကဆန ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းပါ။ ေါမှမဟိုတ် ဆေသနတရ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့ ရ ့် 

တယလ်ီဖိုန််းစငတ်ာက ို ဆကသ်ယွ ်စာရင််းဆပ်းပါ။ 

ဆဆ်းထ ို်းရနအ်သ ဆပ်းစာမှာ ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းတ ့် အငတ်ာနက်စာမ က်နာှ လ ပ်စာ URL ၊ QR code န ့် တယလ်ီဖိုန််း စငတ်ာ ဖိုန််းန ပါတ်ဆတွ 

ဆရ်းထာ်းပါတယ။် 

 

・ဆဆ်းကိုသဆရ်းဌာန အသ်ီးသ်ီး (အမမ ခပဆနက  ဆဆ်းရ ိုစသခဖင့််) ဆတွမှာ ဆဆ်းထ ို်းမယဆ် ိုရင ်- 

ဆေသနတရ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့အလ ိုက် ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းနည််း မတတူ ့်အတကွ် အသ ဆပ်းစာန ့် အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့ ရ ့် အငတ်ာနက်စာမ ကန်ာှဆတွက ို 

ကကည့်ရ်ှုပါ။  

 ဆဆ်းကိုသဆရ်းဌာနဆတွက ို (အငတ်ာနက်၊ ေါမှမဟိုတ် တယလ်ဖီိုန််းန ့်) တ ိုကရ် ိုက်ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းနည််းန ့် 

 ဆေသနတရ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းအဖွ ွဲ့ ရ ့် ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းနည််းဆတွ ရှ ပါတယ။် 

 

ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းန ိုငတ် ့် ဆဆ်းကိုသဆရ်းဌာနဆတွက ို ဆအာက်ပါ အငတ်ာနက်စာမ က်နာှဆတွမှာ ရာှဆဖွန ိုငပ်ါတယ။်  

ဂ ပနဘ်ာသာစကာ်း-https://v-sys.mhlw.go.jp/search/ 

အဂဂလ ပ်ဘာသာစကာ်း-https://v-sys.mhlw.go.jp/en/search/ 

ဆဆ်းထ ို်းရနလ်ကမ်တှန် ပါတ် 

(ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းြ  နသ် ို်းရန)် 

ဆဆ်းထ ို်းရန ်

လကမ်တှ် 

https://v-sys.mhlw.go.jp/search/
https://v-sys.mhlw.go.jp/en/search/


ミャンマー語 

 

原稿作成・翻訳：NPO法人 多言語センターFACIL 

https://tcc117.jp/facil/ 
※本活動は一般財団法人寺山財団からの寄付を受けて実施しています。 

 

  ေါ ့်အခပင ်ဆနာက်ပ ိုင််းမှာ လိုပ်ငန််းြွငန် ့် တက်ဆရာက်ဆနတ ့် တကက သ ိုလ်ဆတွမှာလည််း ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမှု ြ ယနူ ိုငဖွ်ယရ်ှ ပါတယ။် 

 

  ※ ၁ ဆနရာထက်ပ ိုမပီ်း ကက ြုတငစ်ာရင််းမဆပ်းဖ ို ့် သတ ခပြုပါ။ 

※ ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းနည််းန ့် လိုပ်ဆဆာငပ် ိုအဆင့််ဆတွ ဆနာက်ပ ိုင််းမှာ ဆခပာင််းလ မှုရှ လာန ိုငပ်ါတယ။်  

 

3. ပထမအကက မ် ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမှု ြ ယပူါ 

ယဆူဆာငသ်ာွ်းရမယ့််အရာမ ာ်း- ဆဆ်းထ ို်းရနလ်က်မှတ်၊ ကာယက ရငှခ်ဖစ်ဆကကာင််း အတညခ်ပြုန ိုငတ် ့် စာရွက်စာတမ််း (ဇ ိုင််းလ  ်းကာ့်ေ ို (ဆနထ ိုငသ် ူ

ကတ်ခပာ်း)၊ န ိုငင် ကူ်းလက်မှတ်၊ မ ိုငန်မ်ဘာ ကာ့်ေ ို (မ ိုငန်မ်ဘာ ကတ်ခပာ်း) စသခဖင့််)  

      က န််းမာဆရ်းဆ ိုငရ်ာ ကက ြုတငဆ်မ်းခမန််းြ က်ဇယာ်း (ဆဆ်းထ ို်းရနလ်က်မှတ်န ့် တစ်ပါတည််း ဆရာကလ်ာမှာခဖစ်လ ို ့် 

ဆရ်းခဖည့်ထ်ာ်းပါ။ နမူနာယနူ ိုငဖ် ို ့် ဘာသာစကာ်းဆပါင််းစ ိုပ ိုစ ဆတကွ ို ဆအာက်ပါ အငတ်ာနက်စာမ ကန်ာှမှာ ဆလ့်လာပါ။) 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html 

 

4. ေိုတ ယအကက မ် ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းဖ ို ့် ကက ြုတင ်စာရင််းဆပ်းပါ 

 

5. ေိုတ ယအကက မ် ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမှု ြ ယပူါ 

 

ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမပီ်းဆနာက် သတ ခပြုရန် 

ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမပီ်းတ ့်အြါ အ ေဆီနရာမှာ ၁၅ မ နစ်ကဆန မ နစ် ၃၀ ဆစာင့််ဆနပါ။ 

 

ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမပီ်းဆနာက် ဆနထ ိုငမ်ဆကာင််းခဖစ်တတ်ပါတယ။် 

ဆဝေနာ ခပင််းထနတ် ့်အြါ၊ ရကအ်တနက်ကာတ ့်အထ  ခပနမ်ဆကာင််းတ ့်အြါဆတွမှာ ဆဆ်းကိုသဆရ်းဌာနန ့် တ ိုငပ်ငဆ်ဆ်ွးဆန်ွးပါ။  

 

ကာကွယဆ်ဆ်းထ ို်းမပီ်းရငလ်ည််း ပါ်းစပ်န ့်နာှဆြါင််းစည််း (မာ့်စ်ြ်) တပ်တာလ ို ကူ်းစက်မှု တာ်းဆ်ီးဆရ်းဆဆာငရွ်က်ြ က်ဆတကွ ို ဆက်မပီ်းလိုပ်ဆဆာငပ်ါ။ 

 

စ ိုစမ််းဆမ်းခမန််းရန် 

ကာကွယဆ်ဆ်းန ့် ပတ်သကတ် ့် အဆခြြ အဆကကာင််းအရာဆတနွ ့် ပတသ်က်မပီ်း- 

က န််းမာဆရ်းန ့် အလိုပ်သမာ်းဆရ်းရာဝနက်ကီ်းဌာန က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် အမ  ြု်းအစာ်းသစ် ကာကွယဆ်ဆ်း တယလ်ီဖိုန််းစငတ်ာ 

0120-761770（အြမ ့်၊ စဆနတနဂဂဆန ွအမ ာ်းခပညသ်အူာ်းလပ်ရက်မ ာ်းလည််း လက်ြ ) 

ဂ ပန၊် အဂဂလ ပ်၊ တရိုတ်၊ က ိုရီ်းယာ်း၊ ဆပေါ်တူဂီ၊ စပ န ်ဘာသာစကာ်းမ ာ်း- 9:00-21:00 

ထ ိုင််း ဘာသာစကာ်း- 9:00-18:00 

ဗီယကန်မ် ဘာသာစကာ်း- 10:00~19:00 

※အစပ ိုင််းမှာ ဂ ပနဘ်ာသာစကာ်းန ့် ဆခပာရပါမယ။် "ဆ်ူးယာ့်ကို-အ ို ရှီတ ့်-ဟ ိုရှီအ  (စကာ်းခပနလ်ိုပ်ဆပ်းဖ ို ့် လ ိုြ ငတ်ယ)်" လ ို ့် ဆခပာပါ။ 

 

ကက ြုတငစ်ာရင််းဆပ်းမှုန ့် ပတ်သက်မပီ်း- ဆနထ ိုငတ် ့် မမ ြုွဲ့ ရွာ အိုပ်ြ ြုပ်ဆရ်းရ ို ်းမှာ တ ိုငပ်ငဆ်ဆ်ွးဆန်ွးပါ။  

 

 

မီှခငမ််း က ို်းကာ်း  

「ワクチン 接種までの流れ 接種予約は」（NHK 新型コロナウイルス特設サイト） 

https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/flow/ 

 

「コロナワクチンナビ」（厚生労働省） 

https://v-sys.mhlw.go.jp/ 

 

「外国人住民向けにコロナワクチン情報発信。多言語コールセンターや 17言語でのお知らせも」 

（Buzz Feed） 

https://www.buzzfeed.com/jp/sumirekotomita/covid-vaccine-1 

 

 

https://tcc117.jp/facil/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_tagengo.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/vaccine/flow/
https://v-sys.mhlw.go.jp/
https://www.buzzfeed.com/jp/sumirekotomita/covid-vaccine-1

