ဆူ မ ိၢ်ပ ိၢ်တဖ ိၢ်, ပှၤက ိၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ တ
ိၢ် ိၢ်တဖ ,ိၢ်
ဒိၢ်နသ ိၢ်ညါတ ိၢ်လံအသိး,ကအပှၤမှၤတ ိၢ်ဖခွဲလ တ
ိၢ် ိၢ်လ ိၢ်ဘ ိၢ်အှၤလ အကဆွဲိး
ဒသဒ အသိးဒိးကသံ ိၢ်ဒသဒ ခံဖ

ိၢ်လ တ
ိၢ် ခ ိးတ ိၢ်မှၤလအကတ ိၢ် 1, 2022 စိးထ ိၢ်န ိၢ်လှၤ.

က ိၢ်စွဲ ိၢ်အပဒ ိၢ်ထိးု ထ ိၢ်၀ွဲဒ ိၢ် Education Worker (Restrictions on Access) Directions (No.
4), လ အဘ ိၢ်တ ိၢ်ထုိးဖ ါရှၤလှၤအှၤလ wa.gov.au အလှၤန ိၢ်လှၤ. Directions
သ ိၢ်တဖ ိၢ်အှၤံ ပ ိၢ်ဃု ိၢ်တ ိၢ်ဆွဲိးကသံ ိၢ်ဒသဒ အတ ိၢ်
လ ိၢ်ဘ ိၢ်တဖ ိၢ်လ ပှၤတမံှၤလ အနု ိၢ်လှၤဆူကအလ ိၢ်အက ွဲတဖ ိၢ်အပူှၤအဂ ိၢ် န ိၢ်လှၤ.
ကဖတဖ ိၢ်တ ၢ်တလ ၢ်ဘ အ
ၢ် ီၤလ အကဆွဲိးဒသဒ အသိးဘ ိၢ်.
မ ိၢ်ပ ိၢ်,ပှၤက ိၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ ိၢ်တ ိၢ်တဖ ိၢ်တ ၢ်တလ ၢ်ဘ အ
ၢ် ီၤလ အကဆွဲိးဒသဒ အ သိးဖွဲ•

တ ိၢ်ဟွဲပ ိၢ်လှၤမတမ ိၢ်ဟွဲအ ိၢ်ကှၤအ၀ွဲသ ိၢ်အဖလ က,

•

တ ိၢ်မု ိၢ်သိးမှၤကလတ ိၢ်လ ကအပူှၤဒိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်ဘ ိၢ်အ ိၢ်အသိး,

•

တ ိၢ်ထ ိၢ်မူိးတခါလ အမ ိၢ်တ ိၢ်ဒိၢ်သိးတ ိၢ်အ ိၢ်ဖ ိၢ်မတမ ိၢ်မ ိၢ်ပ ိၢ်သရ ိၢ်သမါအတ ိၢ် သံက ိၢ်သံဒိး,မတမ ိၢ်

•

ဟွဲန ု ိၢ်လှၤဆူကဖွဲကတထ အ
ိၢ် ဆ ကတ ိၢ်တဖ န
ိၢ် ိၢ်လှၤ.

‘ဒိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်ဘ ိၢ်အ ိၢ်အသိး’ အခပညမ ိၢ်တ ိၢ်ထ ိၢ်တ ိၢ်မှၤလ တ ိၢ်လ ိၢ်လ တဘ ိၢ်အါန ိၢ် တ ိၢ်ကူ ိၢ်ဘ ိၢ်
ကူ ိၢ်သအတ ိၢ်သူ ိၢ်ထ ိၢ်အလ ိၢ်အက ွဲတခါဘ ိၢ်, တဘ ိၢ်အါန ိၢ်တနတ
ံ ဘ ဘ ိၢ်န လ
ိၢ် ှၤ.
မ ိၢ်ပ ိၢ်,ပှၤက ိၢ်ထက
ွဲ ဟုကယ ိၢ်တ ိၢ်တဖ တ
ိၢ် ိၢ်လ ိၢ်ဘ ိၢ်အှၤလ အကဟ ိၢ်ကသံ ိၢ်ဆိးွဲ ဒသဒ
တ ိၢ်ဆါအတ ိၢ်အု ိၢ်သိး(ကသံ ိၢ်အခ ိၢ်ထိးံ တဖ
ဒိးကသံ ိၢ်ခံဖ
•

န
ိၢ် ိၢ်ကဘ ိၢ်ဆိးွဲ အှၤဖွဲ 1 ယနူှၤအါရံှၤ 2022

ိၢ်လ ိၢ်ကဘ ိၢ်ဆိးွဲ အှၤဖွဲ 31 ယနူှၤအါရံှၤ 2022) မတမ ိၢ်တ ိၢ်ပ ွဲပူှၤဖ ွဲိးဖွဲ-

မု ိၢ်သိးမှၤကလတ ိၢ်လ ကအပူှၤအါန ိၢ်တနတ
ံ ဘ (တ ိၢ်အံှၤပ ိၢ်ဃု ိၢ်တ ိၢ်မု ိၢ်သိးမှၤကလ
တ ိၢ်လ ကအတ ိၢ်အ ိၢ်တ ိၢ်အအက ိး, တ ိၢ်ကူတ ိၢ်သိးအက ိးမတမ ိၢ် တှၤဒ ိးပူှၤတ ိၢ်သ
ဖိးသကွဲိးမတမ ိၢ်တ ိၢ်ဂံ ိၢ်တ ိၢ်ဒိးအတ ိၢ်ရွဲ ိၢ်တ ိၢ်က ွဲှၤအပူှၤ),

•

ဖံိးမှၤတ ိၢ်လ တအ ိၢ်ဒိးတ ိၢ်ဟ ိၢ်ဘိးူ လွဲတခါလ ကအပူှၤအါန ိၢ်တနတ
ံ ဘ ,မတမ ိၢ်

•

ပ ိၢ်ဃု ိၢ်ပ ိၢ်ဂ ိၢ်လ တ ိၢ်ရွဲ ိၢ်တ ိၢ်က ွဲှၤလ ကဆ ိၢ်ထအ
ွဲ ှၤအပူှၤဖွဲမ ိၢ်ပ ိၢ်တဖ ိၢ်
အတ ိၢ်ဟွဲထ ိၢ်န ိၢ်တ ိၢ်လ ဘ
ိၢ်
ိၢ်အှၤ(အဒဒိၢ်သိး KindiLink).

တ ိၢ်လ လ ိၢ်မ ိၢ်လံ ိၢ်တက ိၢ်ဒလ တ ိၢ်တူ ိၢ်လ ိၢ်အှၤဒိၢ်တ ိၢ်အု ိၢ်သိးလ COVID-19
အကသံ ိၢ်ဒသဒ မတမ ိၢ်တ ိၢ်ပ ွဲပူှၤဖ ွဲိးအသိး•

တ ိၢ်တွဲလှၤတံ ိၢ်ကွဲိးလှၤအသိးလ အမ ိၢ် COVID-19 အကသံ ိၢ်ဆိးွဲ ဒသဒ လ အ
ဘ ိၢ်တ ိၢ်ထုိးထ ိၢ်ဟ ိၢ်အှၤခဖ Department of Health;

•

COVID-19 အဒံှၤကံ ိၢ်တ ိၢ်လံ ိၢ်အု ိၢ်သိး, လ အဒုိးနွဲ ထ
ိၢ် ဒ
ွဲ ိၢ်န COVID-19
အကသံ ိၢ်ဆိးွဲ ဒသဒ တဖ ိၢ်န ိၢ်လှၤ. Services Australia

အ ိၢ်ဒိးတ ိၢ်ဂ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤဘ ဃ
ိၢ် ိးမ ိၢ်တ ိၢ် ကမှၤန ိၢ်န COVID-19 အဒံှၤကံ ိၢ်တ ိၢ် လံ အ
ိၢ် ု ိၢ်သိး
ဒိၢ်လွဲ ိၢ်န ိၢ်လှၤ.
•

နတ ိၢ်ဆွဲိးကသံ ိၢ်ဒသဒ အတ ိၢ်စံ ိၢ်စှၤအတ ိၢ်ပ ိၢ်ဖ ါ, လ အဒုိးနွဲ ိၢ်ကယွဲ ိၢ်မ ိၢ်ကသံ ိၢ်ဆိးွဲ
ဒသဒ တ ိၢ်ဆါလ နမှၤန ိၢ်တ ိၢ်ဘ ိၢ်ခွဲလ ိၢ်န ိၢ်လှၤ. Services Australia
အ ိၢ်ဒိးတ ိၢ်ဂ ိၢ်တ ိၢ်က ှၤဘ ဃ
ိၢ် ိးမ ိၢ်တ ိၢ် ကမှၤန ိၢ်န COVID-19 အဒံှၤကံ ိၢ်တ ိၢ် လံ အ
ိၢ် ု ိၢ်သိး
ဒိၢ်လွဲ ိၢ်န ိၢ်လှၤ.

•

ထံဂုှၤက ိၢ်ဂှၤ COVID-19 အကသံ ိၢ်ဆိးွဲ ဒသဒ အလံ ိၢ်အု ိၢ်သိးတခါလ အဘ ိၢ်
တ ိၢ်ထုိးထ ိၢ်ဟ ိၢ်အှၤခဖ Commonwealth Government န ိၢ်လှၤ. တ ိၢ်အံှၤဒုိးနွဲ ိၢ် COVID-19
အကသံ ိၢ်ဆိးွဲ ဒသဒ တ ိၢ်ဆါလ အဘ ိၢ်တ ိၢ်ကွဲိးန ိၢ်ဃ အ
ိၢ် ှၤလ Australian Immunisation

•

Register;
တ ိၢ်ဆူိးတ ိၢ်ဆါအတ ိၢ်ဂ ိၢ်အဃအတ ိၢ်ပ ွဲပူှၤဖ ွဲိးလ အဘ ိၢ်တ ိၢ်ထုိးထ ိၢ်ဟ ိၢ်အှၤခဖ Australian
Immunisation Register; မတမ ိၢ်

•

တစ ိၢ်တလ ိၢ်တ ိၢ်ပ ွဲပူှၤဖ ွဲိးလ ဘ ိၢ်တ ိၢ်ဟ ိၢ်လှၤအှၤခဖ WA Chief Health Officer တဖ ိၢ်န ိၢ်လှၤ.

ပဟ ိၢ်လှၤသိးမှၤတ ိၢ်ဆူ ိၢ်ဆူ ိၢ်လ တ ိၢ်ကမှၤလှၤတံ ိၢ်ပကတဖ ိၢ်န ိၢ်မ ိၢ်တ ိၢ်လ ိၢ်လ အပူှၤဖ ွဲိးဒိး COVID-19
န ိၢ်လှၤ. ပဘ ိၢ်တ ိၢ်ဟ ိၢ်လှၤပှၤဒိးတ ိၢ်နွဲ ိၢ်က ွဲလ အအ ိၢ်ဖ ါဆဆ
ံ တ
ံ ခါလ ပ၀ွဲ
ဒ ိၢ်ကိးဂှၤဒွဲိးကဘ ိၢ်မှၤ၀ွဲဒ ိၢ်လ တ ိၢ်ကပ ိၢ်ပကဖတဖ ိၢ်,ပပှၤမှၤသကိးတ ိၢ်တဖ ိၢ်ဒိးပပှၤတ၀
တဖ ိၢ်ပူှၤပူှၤဖ ွဲိးဖ ွဲိးဒိၢ်လွဲ ိၢ်န လ
ိၢ် ှၤ. ဖွဲနမ ိၢ်အ ိၢ်ဒိးတ ိၢ်သံက ိၢ်တမံှၤလ ိၢ်လ ိၢ်,၀ံသိးစူှၤဆွဲိးက ိးဘ ိၢ် 9461 2700
တက ိၢ်.
Parents/carers are to wear a mask while in buildings.
စံိးဘ ိးဘ ိၢ်နှၤလ နတ ိၢ်ဆ ိၢ်ထမ
ွဲ ှၤစ ှၤအဂ ိၢ်လှၤ.

