
ခငမ်ငရ်ပါသ ော မိဘမ ောျား/သ ောင သ်  ောက် မူ ောျား- 

 ငတ်ိို    ိ ိပပ ျားဖြ ် ည အ်တိိုငျ်ား သက ောငျ်ားဝနထ်မ်ျားမ ောျားအောျားလ ိုျား ည ်2022 ခိုန  ်၊ 

 ော ငန်  ်ဝက်ကောလ 1 မ တငမ်  ကောကွယ်သ ျားန  ်ကကိမ်ထိိုျားန  ထောျားရန ်လိိုအပ်ပါ ည။် 

ဖပညန်ယ်အ ိိုျားရက Education Worker (Restrictions on Access) Directions (No. 

4)(ပညောသရျားလိုပ် ောျား (အ  ိုျားဖပြုဖခငျ်ားန င  ်ပ်လ ဉျား ည  ်ကန   ်တ်ခ က်မ ောျား) ညွှနက်ကောျားခ က်မ ောျား 

(န ပါတ် 4)), ကိို ထိုတ်ဖပနခ်  ပပ ျား wa.gov.au တွင ်သြော်ဖပထောျားပါ ည။် ဤ Directions 

(ညွနက်ကောျားခ က်မ ောျား) တငွ ်သက ောငျ်ားနယ်မ ြေြေ  ျားအတငွျ်ား ိို   ဝငသ်ရောက်မည  ်ဧည  ်ညမ် ောျား ည ်

ကောကွယ်သ ျားထိိုျားန  ထောျားရန ်လိိုအပ် ညဟ်ို ပါ  ိပါ ည။် 

သက ောငျ်ား ောျားမ ောျားမ ော မဖြစမ်နေကောကွယ်သ ျားထိိုျားန  ရန ်မလ ိုအပ်ပါ။ 

သအောက်ပါတိို  ဖြ ်လျှင ်မဘိမ ောျား/ သ ောင သ်  ောက် မူ ောျားမ ော မဖြစမ်နေ ကောကယွသ် ျားထိိုျားန  ရန ်

မလ ိုအပ်ပါ - 

• မိမိတိို  ၏ကသလျားကိို သက ောငျ်ားပိို   သက ောငျ်ားကကိြုလိုပ်ဖခငျ်ား၊ 

•   ျားဖခောျားကိ စအသနဖြင  ်သက ောငျ်ားတငွ ်လိုပ်အောျားလောသပျားဖခငျ်ား၊ 

•  ညျ်ားသဝျားဖခငျ်ား  ိို  မဟိုတ် မိဘ ရောအငတ်ောဗ  ျားတ ်ခိုက   ိို   ပွ တ ်ခိုတက်သရောကဖ်ခငျ်ား၊ 

 ိို  မဟိုတ ်

• သက ောငျ်ား ငျ်ားခ ိနသ်နောက်ပိိုငျ်ား သက ောငျ်ားထ  ိို  ဝငဖ်ခငျ်ား။ 

‘  ျားဖခောျားကိ စအသနဖြင ’်  ိို ညမ် ော တ ်ပတ်လျှင ်တ ်ကကိမ်ထက်မပိိုဘ  

ပညောသရျားအသ ောက်အအ ိုတ ်ခိုထက်မပိိုသ ောသနရော ိို   လောသရောက်ဖခငျ်ားဖြ ် ည။် 

မိဘမ ောျား/သ ောင သ်  ောက် မူ ောျား ည ်သအောက်ပါတိို  ဖြ ်လျှင ်ကောကွယ်သ ျားထိိုျားန  ပပ ျားသကကောငျ်ား 

အသထောက်အထောျား (တ ်ကကိမ်တညျ်ားထိိုျားန  ရ ည က်ောကွယ်သ ျားဖြ ်လျှင ်2022 ခိုန  ် ဇနန်ဝါရ လ 1 

ရက်သန  မ  ပပ ျား န  ်ကကိမ်ထိိုျားန  ရ ည  ်ကောကွယ်သ ျားဖြ ်လျှင ်2022 ခိုန   ်ဇနန်ဝါရ လ 31 ရက်သန  မ  

 တငမ်ည)်  ိို  မဟိုတ် ကငျ်ားလွတ်ခွင  ်လ ိုအပ်ပါမည ်- 

• တ ်ပတ်လျှင ်တ ်ကကိမ်ထက်ပိို၍ သက ောငျ်ားတွင ်လိုပ်အောျားသပျားဖခငျ်ား (ယငျ်ားတငွ ်

သက ောငျ်ားကနတ်ငျ်ား၊ ယူန သြောငျ်ား တိိုျား  ိို  မဟိုတ်  ော ငခ်နျ်ားတငွျ်ား  ောသပ  ိို  မဟိုတ ်ဂဏနျ်ား ခ္ ော 

အ  အ ဉတွင ်လိုပ်အောျားသပျားဖခငျ်ားမ ောျား ပါဝင ်ည)်၊ 

• တ ်ပတ်လျှင ်တ ်ကကိမ်ထက်ပိို၍ သက ောငျ်ား  ိ လ ောမ  ဝနထ်မ်ျားအဖြ ် အလိုပ်လိုပ်သပျားဖခငျ်ား၊ 

 ိို  မဟိုတ ် 

• မိဘတက်သရောက်ရန ်လိိုအပ်သ ော သက ောငျ်ား  ိ သထောကခ် သရျား အ  အ ဉတ ်ခိုတငွ ်

တက်သရောက်ဖခငျ်ား (ဥပမော KindiLink)။ 

သအောက်ပါပ ို  မ ောျားမ ော လကခ် နိိုငသ် ော COVID-19 ကောကွယ်သ ျားထိိုျားန  ပပ ျားသကကောငျ်ား 

အသထောက်အထောျားပ ို    ိို  မဟိုတ် ကငျ်ားလွတ်ခွင ပ် ို  မ ောျား ဖြ ် ည ်- 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.wa.gov.au/government/publications/education-worker-restrictions-access-directions-no-4__;!!MiK4Rck!F7u-isgMYjms7gceOoYKW3ql9tmTC7SXfUMrrVUOm40ytuBeKlLZfCyOEmEo5BCJh6Y$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.wa.gov.au/government/publications/education-worker-restrictions-access-directions-no-4__;!!MiK4Rck!F7u-isgMYjms7gceOoYKW3ql9tmTC7SXfUMrrVUOm40ytuBeKlLZfCyOEmEo5BCJh6Y$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.wa.gov.au/government/publications/education-worker-restrictions-access-directions-no-4__;!!MiK4Rck!F7u-isgMYjms7gceOoYKW3ql9tmTC7SXfUMrrVUOm40ytuBeKlLZfCyOEmEo5BCJh6Y$


• Department of Health (က နျ်ားမောသရျားဦျား  ျားဌောန) မ  ထိုတ်သပျားသ ော COVID-19 

ကောကွယ်သ ျားထိိုျားန  ပပ ျားသကကောငျ်ား  ောဖြင သ်ရျား ောျားထောျား ည  ်အတညဖ်ပြု ော၊ 

•  င၏် COVID-19 ကောကယွ်သ ျားထိိုျားန  မှုမ ောျားကိို ော သြော်ဖပထောျား ည  ်COVID-19 ဒ ်ဂ  ်တယ် 

သထောက်ခ ခ က်လက်မ တ်။ Services Australia (ဩ သကတျားလ  ဝနသ် ောငမ်ှုမ ောျား) တွင ် င၏် 

COVID-19 ဒ ်ဂ  ်တယ် သထောက်ခ ခ က်လက်မ တ် မည ်ိို  ရယူရမည ်န င ပ်တ် က် ည  ်

အခ က်အလက်မ ောျား  ိပါ ည။် 

•  ငထ်ိိုျားန  ထောျား ည  ်ကောကယွ်သ ျားမ ောျားအောျားလ ိုျားကိို သြော်ဖပထောျား ည  ် င၏် 

ကောကွယ်သ ျားထိိုျားမ တ်တမ်ျားသြော်ဖပခ က်။ Services Australia တွင ်

 င၏်ကောကွယ်သ ျားထိိုျားမ တ်တမ်ျားသြော်ဖပခ က် မည ်ိို  ရယူရမည ် န င ပ်တ် က် ည  ်

အခ က်အလက်မ ောျား  ိပါ ည။် 

• Commonwealth Government (ဩ သကတျားလ အ ိိုျားရ) မ  ထိုတ်သပျား ည  ်နိိုငင် တကော COVID-

19 ကောကွယ်သ ျားထိိုျားန  ပပ ျားသကကောငျ်ား သထောက်ခ ခ က်လက်မ တ်။ ယငျ်ားမ  Australian 

Immunisation Register (ဩ သကတျားလ  ကောကယွ်သ ျားထိိုျားမ တ်တမ်ျား) တွင ်

မ တ်တမ်ျားတငထ်ောျားသ ော COVID-19 ကောကယွ်သ ျားထိိုျားန  မှုကိို ဖပ ပါမည။် 

• Australian Immunisation Register မ  ထိုတ်သပျားသ ော သ ျားဘက် ိိုငရ်ော ကငျ်ားလတွ်ခွင ၊် 

 ိို  မဟိုတ ်

• WA Chief Health Officer (က နျ်ားမောသရျားအရော  ိခ ြုပ်)မ  ခွင ဖ်ပြုထောျားသ ော ယောယ ကငျ်ားလွတ်ခွင ။် 

ကျွန်ိုပ်တိို   ည ်ကျွန်ိုပ်တိို  သက ောငျ်ားအောျား COVID-19 ကငျ်ားသဝျားသ ော သနရောတ ်ခိုဖြ ်သအောင ်

သ ခ ောဖပြုလိုပ် ေွာျားမညဟ်ို  နနဋိ္ဌောနခ် မ တ်ထောျားပါ ည။် ကျွန်ိုပ်တိို  ကိို သက ောငျ်ား ောျားမ ောျား၊ 

လိုပ်သြော်ကိိုငြ်က်မ ောျားန င  ်ကျွန်ိုပ်တိို  ၏ ရပ်ရွောအ ိိုကအ်ဝနျ်ားမ ောျားကိို သဘျားကငျ်ားလ ိုဖခ ြုသအောငထ်ောျားရန ်

ကျွန်ိုပ်တိို  အောျားလ ိုျား လိုပ်သ ောငရ်န ်လိိုအပ် ည  ်  ငျ်ားလငျ်ားသ ော ညနွက်ကောျားခ က်မ ောျား 

သပျားထောျားပပ ျားဖြ ်ပါ ည။်  င တ်ွင ်သများဖမနျ်ား ရောမ ောျား  ိပါက သက ျားဇူျားဖပြု၍ 9461 2700  ိို   

 က် ယွ်ပါ။ 

Parents/carers must wear a mask while in buildings. 

 

 င၏် ပ  ပိိုျားသပျားမှုအတွက် သက ျားဇူျားတငပ်ါ ည။် 

https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fcovid-19-digital-certificate-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208279116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VJWd3bM4bwII%2F6fk9sRXMliOgtwvXlHv1HBCmx%2FUBo%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fcovid-19-digital-certificate-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208279116%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=1VJWd3bM4bwII%2F6fk9sRXMliOgtwvXlHv1HBCmx%2FUBo%3D&reserved=0
https://aus01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.servicesaustralia.gov.au%2Findividuals%2Fsubjects%2Fgetting-help-during-coronavirus-covid-19%2Fcovid-19-vaccinations%2Fwhat-types-proof-there-are%2Fimmunisation-history-statement-proof&data=04%7C01%7Cjenna.hardie%40education.wa.edu.au%7C82eb84793b6e46e368d408d9b9ee7cf6%7Ce08016f9d1fd4cbb83b0b76eb4361627%7C0%7C0%7C637745256208289071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=fQrSYDxdavpIzMgMwngap0H6GsY4W%2Bfub0f25IWOuBg%3D&reserved=0

