
နော�ာက်ထ်ပ်် အချျက်အ်လက်အ်တွကွ် ်သင့််ဆ်ရာာဝ�န်ှငှ့်် ်တွု�င့်ပ််င့်ပ််ါ သု�မ်ဟု�တွ ်Coronavirus.Utah.gov/Vaccine သု� ် ဝင့်က်ြက်ည့််ပ််ါ။

အသက် ်အသက် ်1212 နှစှ်န်ှငှ့်် ်အထက်ရှ်ှိ� လူမူျား�း�သည် ်ယခုုအခုါ  နှစှ်န်ှငှ့်် ်အထက်ရှ်ှိ� လူမူျား�း�သည် ်ယခုုအခုါ 
COVID-19COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��အတွကွ် ်သတွမှ်ျားတွခ်ု�က်မီ်ျားပါါသည်် က်းက်ယွဆ်ေး��အတွကွ် ်သတွမှ်ျားတွခ်ု�က်မီ်ျားပါါသည် ် 
သင့််က််နောလးများက်ု� က်ာက်ယွ်ပ်ြီးပ်းး က်မာ့က််ပ််နောရာာဂါါက်ု� က်ညူ့်းအဆး�းသတွန်ောပ်းပ်ါ

အသက် ်12 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထက်ရ်ှိှု အရွာယ်မ်ျားအတွကွ် ်Pfizer COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးက်ု� ယ်ချ� ချငွ့််ပ်ြုပ်ုထားသည့်။် က်ာက်ယွ်န်ောဆးသည့် ်ဤအသက်အ်�ပ််စ်�တွငွ့် ်COVID-19 မ ှ

ကြိုက်ုု တွင့်က််ာက်ယွ်မ်အုနောပ််အလ�ွ ်ထနုောရာာက်မ်ရုှိှုသည့်ဟ်ု� လက်န်ောတွွ�စ်မ်းသပ််မမုျားက် ညွှှ�ပ်ြုပ်ပ်ါသည့်။် အမ�ှစ််င့်စ််စ််တွငွ့်၊် က်ာက်ယွ်န်ောဆး ထု�းနှှးထားနောသာ ဓာာတွခ်ျွ�ချ�း်စ်မ်းသပ််မု

တွငွ့် ်ပ်ါဝင့်သ် ူမည့်သ်ကူ်မှ COVID-19 နောကြက်ာင့်် ်က်းူစ်က်ခ်ျးရာမ ုမပြု�စ််လာချ�ပ််ါ။

သင့််တ်ွငွ့် ်သင့််က််နောလးများအတွကွ် ်COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆး ထု�းနှှးပြုချင့်း်နှငှ့်် ်ပ်တွသ်က်၍် နောမးချ�ွး်များ ရှိှုနှု�င့်ပ််ါသည့်။် COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးများနှငှ့်် ်ပ်တွသ်က်၍် နောမးချ�ွး်

များရှိှုပ်ါက် သင့််ဆ်ရာာဝ�န်ှငှ့််တ်ွု�င့်ပ််င့်ပ််ါ။ 

က်းက်ယွဆ်ေး��အဆေး�က်းင့်�် အခု�က်အ်လူက်အ်မှျားန််များ�း�-

သင့််အ်နီ်�န်း�တွငွ့် ်က်းက်ယွဆ်ေး��က်� ုရှှိးဆေး�ွရန်် coronavirus.utah.gov/vaccine သ�ု ် ဝင့်�်က်ည််ပ်ါါ။ 

COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��များ�း�က်� ုလူ�င့်မ်ြများန််စ်းွ 
�န််တွ�ီထတုွလ်ူပ်ုါခ့ုရ်ဆေးသး်လူည်�် ၎င့်�်က် ဆေး��က်င့်�်
ပါါသည်။်

က်ာက်ယွ်န်ောဆးများ၏ တွု�းတွက်မ် ုအပြုမ�န်ှ�ုး်သည့် ်အဆင့််ဆ်င့်် ်တွင့်ပ်ြုပ်မနုှငှ့်် ်မ

လု�အပ််နောသာ လ�ပ််ထး�းများက်ု� ပြု�တွန်ောတွာက်ပ်ြုချင့်း်၏ ရာလဒ်ပ်ြု�စ််ပြီးပ်းး ပြု�တွလ်မ်း

လု�က်ပ်ြုချင့်း် သု�မ်ဟု�တွ ်နော�းက်င့်း်နောရား ကြိုက်ုု တွင့်က််ာက်ယွ်မ်မုျားက်ု� နောရှိှာင့်လ်ှ�

ပြုချင့်း်၏ ရာလဒ် ်မဟု�တွပ််ါ။ က်မာ့အနှှးရ်ှိှု သပု်ံးပ်ည့်ာရှိငှ့်မ်ျားသည့် ်ဤ�ည့်း်ပ်ည့်ာ

အတွကွ် ်ဆယ်စ််�နှစ်ှ်နောက်ျာ်က်တွည့်း်က် လ�ပ််က်ု�င့်လ်ာချ�က်ြက်သည့်။် ထု�န်ောကြက်ာင့်် ်

နော�းက်င့်း်ပြီးပ်းးထနုောရာာက်သ်ည့်် ်က်ာက်ယွ်န်ောဆးက်ု� အလ�ွလ်ျင့်ပ်ြုမ�စ််ာွ ��တ်ွးးနှု�င့််

ပြုချင့်း် ပြု�စ််ပ်ါသည့်။် 

က်းက်ယွဆ်ေး��ထ��ုပြီးပီါ�ဆေးန်းက် ်ဆေး��ထကွ်�်��ု
က်����များ�း�ရှှိ�မြခုင့်�်က် ပုံါမှျားန်် မြ�စ်ပ်ါါသည်။်

လအူများ က်ာက်ယွ်န်ောဆးထု�းပြီးပ်းးနော�ာက် ်မပြုပ်င့်း်ထ�န်ောသာ 

သု�မ်ဟု�တွ ်အတွ�အ်သင့်် ်နောရာာဂါါလက်ခဏာာများ သု�မ်ဟု�တွ ်နော�းထကွ်ဆ်ု�းက်ျုုးများ 

ပြု�စ််ပြုချင့်း်က် သာမ�ပ်ြု�စ််သည့်။် ၎င့်း်က် က်ာက်ယွ်န်ောဆးမာှ အလ�ပ််ပြု�စ််နော�ပြီးပ်းး သင့်််

ချနှာာက်ု�ယ်သ်ည့် ်က်ု�ယ်ခ်ျးအား တွး� ်ပြုပ်�မ်ကု်ု� စ်တွင့်�်�တ်ွးးပြီးပ်းး ဗုို�င့်း်ရာပ််စ််က်ု� တွု�က်ထ်�တွ်

ရာ� ်နောလလ်ာနော�သည့်ဟ်ု� ဆု�လု�ပ်ါသည့်။်

မြပါင့်�်ထန််ဆေးသး ဆေး��ထကွ်�်��ုက်����များ�း�သည် ်က်းက်ယွဆ်ေး��ထ��ုပြီးပီါ�ဆေးန်းက် ်

အလူန်ွ်အများင့်�် မြ�စ်ခ့်ုပါါသည်။် 

COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��များ�း�က်  
သင့််က််� ုCOVID-19 များမြ�စ်ဆ်ေးစ်ပါါ။

COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးများတွငွ့် ်ဗုို�င့်း်ရာပ််စ််အစု်တွအ်ပု်�င့်း် မပ်ါဝင့််

နောသာနောကြက်ာင့်် ်သင့််က််ု� COVID-19 မပြု�စ််နောစ်နှု�င့်ပ််ါ။ က်ာက်ယွ်န်ောဆးသည့် ်

သက်ရ်ှိှုဗုို�င့်း်ရာပ််စ််မဟု�တွန်ောသာနောကြက်ာင့်် ်က်ာက်ယွ်န်ောဆးများမ ှဗုို�င့်း်ရာပ််စ်် ချါချျ

မ ုမပြု�စ််နှု�င့်ပ််ါ။ က်ာက်ယွ်န်ောဆးသည့် ်သင့််က််ု� COVID-19 မ ှက်ာက်ယွ်န်ောပ်း

ပ်ါသည့်၊် ၎င့်း်က် သင့််က််ု� ဗုို�င့်း်ရာပ််စ်် မက်းူစ်က်န်ောစ်ပ်ါ။ 

COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��များ�း�သည် ်က်ဆေးလူ�များ
ရမြခုင့်�် သ�ုမ်ျားဟုတုွ ်က်�ယုဝ်န််ပါ�က်က််�မြခုင့်�်တွ�ုန်ှငှ့် ် ်များ
သက်�်�ငု့်ပ်ါါ။

မည့်သ်ည့်် ်COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးက်မှ က်ု�ယ်ဝ်�မ်ရာနှု�င့်မ် ုသု�မ်ဟု�တွ ်

က်ု�ယ်ဝ်�ပ််ျက်က််ျမ ုပြု�စ််နောစ်နှု�င့်သ်ည့်ဟ်ု� ပြုပ်သသည့်် ်နောဒ်တွာ လး�းဝ မရှိှုပ်ါ။ ဆးူ

ချွ�ပ််ရုို�တွင့်း်နောပ်် ရှိှု အလ�ွန်ောသးင့်ယ်န်ောသာ စ်းူချွ�က်် သားအမ်ု�းရားက်ု� ထု�း

နော�ာက်ပ်ြီးပ်းး နောသးွထကွ်ပ်ြုချင့်း် ပြု�စ််နောစ်နှု�င့်ရ်ာ�မ်ာှလည့်း် ဇီးဝနောဗိုဒ်အရာ မပြု�စ််နှု�င့်ပ််ါ။ 

mRNA သည့် ်က်ွနှ်�ပ််တွု�၏် DNA က်ု� သမ်ုးဆည့်း်ထားသည့်် ်ဆ�လ၏် နှျူ

က်လယု်သု� ် မဝင့်န်ောရာာက်န်ောသာနောကြက်ာင့်် ်mRNA က်ာက်ယွ်န်ောဆးများသည့် ်သင့်် ်

DNA နှငှ့်် ်တွး� ်ပြုပ်�မ် ုမပြုပ်ုပ်ါ သု�မ်ဟု�တွ ်မျုုးရုို� းဗိုးဇီ နောပြုပ်ာင့်း်လ�မမုျား မပြု�စ််နောစ်နှု�င့််

ပ်ါ။
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အ��ပုါါ အခု�က်အ်လူက်မ်ျား�း� မြ�န် ််ဆေးဝမြခုင့်�်သည် ်Davis ခုရို�ုင့်ဆ်ေးက်�းင့်�်၏ ဝန််ဆေး�းင့်မု်ျားများ�း�၊ လူပ်ုါင့်န််�ဆေး�းင့်တ်ွးများ�း� နှငှ့််/်သ�ုမ်ျားဟုတုွ ်ထတုွက််န်ု်များ�း�အတွကွ် ်ဆေးထးက်ခံ်ုခု�က် ်များဟုတုွပ်ါါ။

နော�ာက်ထ်ပ်် အချျက်အ်လက်အ်တွကွ် ်သင့််ဆ်ရာာဝ�န်ှငှ့်် ်တွု�င့်ပ််င့်ပ််ါ သု�မ်ဟု�တွ ်Coronavirus.Utah.gov/Vaccine သု� ် ဝင့်က်ြက်ည့််ပ််ါ။

အသက် ်အသက် ်1212 နှစှ်န်ှငှ့်် ်အထက်ရှ်ှိ� လူမူျား�း�သည် ်ယခုုအခုါ  နှစှ်န်ှငှ့်် ်အထက်ရှ်ှိ� လူမူျား�း�သည် ်ယခုုအခုါ 
COVID-19COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��အတွကွ် ်သတွမှ်ျားတွခ်ု�က်မီ်ျားပါါသည်် က်းက်ယွဆ်ေး��အတွကွ် ်သတွမှ်ျားတွခ်ု�က်မီ်ျားပါါသည် ် 
သင့််က််နောလးများက်ု� က်ာက်ယွ်ပ်ြီးပ်းး က်မာ့က််ပ််နောရာာဂါါက်ု� က်ညူ့်းအဆး�းသတွန်ောပ်းပ်ါ

အသက် ်12 နှစ်ှ်နှငှ့််အ်ထက်ရ်ှိှု အရွာယ်မ်ျားအတွကွ် ်Pfizer COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးက်ု� ယ်ချ� ချငွ့််ပ်ြုပ်ုထားသည့်။် က်ာက်ယွ်န်ောဆးသည့် ်ဤအသက်အ်�ပ််စ်�တွငွ့် ်COVID-19 

မ ှကြိုက်ုု တွင့်က််ာက်ယွ်မ်အုနောပ််အလ�ွ ်ထနုောရာာက်မ်ရုှိှုသည့်ဟ်ု� လက်န်ောတွွ�စ်မ်းသပ််မမုျားက် ညွှှ�ပ်ြုပ်ပ်ါသည့်။် အမ�ှစ််င့်စ််စ််တွငွ့်၊် က်ာက်ယွ်န်ောဆး ထု�းနှှးထားနောသာ ဓာာတွခ်ျွ�ချ�း်

စ်မ်းသပ််မတုွငွ့် ်ပ်ါဝင့်သ် ူမည့်သ်ကူ်မှ COVID-19 နောကြက်ာင့်် ်က်းူစ်က်ခ်ျးရာမ ုမပြု�စ််လာချ�ပ််ါ။

သင့််တ်ွငွ့် ်သင့််က််နောလးများအတွကွ် ်COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆး ထု�းနှှးပြုချင့်း်နှငှ့်် ်ပ်တွသ်က်၍် နောမးချ�ွး်များ ရှိှုနှု�င့်ပ််ါသည့်။် COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးများနှငှ့်် ်ပ်တွသ်က်၍် 

နောမးချ�ွး်များရှိှုပ်ါက် သင့််ဆ်ရာာဝ�န်ှငှ့််တ်ွု�င့်ပ််င့်ပ််ါ။ 

က်းက်ယွဆ်ေး��အဆေး�က်းင့်�် အခု�က်အ်လူက်အ်မှျားန််များ�း�-

သင့််အ်နီ်�န်း�တွငွ့် ်က်းက်ယွဆ်ေး��က်� ုရှှိးဆေး�ွရန်် coronavirus.utah.gov/vaccine သ�ု ် ဝင့်�်က်ည််ပ်ါါ။ 

COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��များ�း�က်� ုလူ�င့်မ်ြများန််စ်းွ 
�န််တွ�ီထတုွလ်ူပ်ုါခ့ုရ်ဆေးသး်လူည်�် ၎င့်�်က် ဆေး��က်င့်�်
ပါါသည်။်

က်ာက်ယွ်န်ောဆးများ၏ တွု�းတွက်မ် ုအပြုမ�န်ှ�ုး်သည့် ်အဆင့််ဆ်င့်် ်တွင့်ပ်ြုပ်မနုှငှ့်် ်မ

လု�အပ််နောသာ လ�ပ််ထး�းများက်ု� ပြု�တွန်ောတွာက်ပ်ြုချင့်း်၏ ရာလဒ်ပ်ြု�စ််ပြီးပ်းး ပြု�တွလ်မ်း

လု�က်ပ်ြုချင့်း် သု�မ်ဟု�တွ ်နော�းက်င့်း်နောရား ကြိုက်ုု တွင့်က််ာက်ယွ်မ်မုျားက်ု� နောရှိှာင့်လ်ှ�

ပြုချင့်း်၏ ရာလဒ် ်မဟု�တွပ််ါ။ က်မာ့အနှှးရ်ှိှု သပု်ံးပ်ည့်ာရှိငှ့်မ်ျားသည့် ်ဤ�ည့်း်ပ်ည့်ာ

အတွကွ် ်ဆယ်စ််�နှစ်ှ်နောက်ျာ်က်တွည့်း်က် လ�ပ််က်ု�င့်လ်ာချ�က်ြက်သည့်။် ထု�န်ောကြက်ာင့်် ်

နော�းက်င့်း်ပြီးပ်းးထနုောရာာက်သ်ည့်် ်က်ာက်ယွ်န်ောဆးက်ု� အလ�ွလ်ျင့်ပ်ြုမ�စ််ာွ ��တ်ွးးနှု�င့််

ပြုချင့်း် ပြု�စ််ပ်ါသည့်။် 

က်းက်ယွဆ်ေး��ထ��ုပြီးပီါ�ဆေးန်းက် ်ဆေး��ထကွ်�်��ု
က်����များ�း�ရှှိ�မြခုင့်�်က် ပုံါမှျားန်် မြ�စ်ပ်ါါသည်။်

လအူများ က်ာက်ယွ်န်ောဆးထု�းပြီးပ်းးနော�ာက် ်မပြုပ်င့်း်ထ�န်ောသာ 

သု�မ်ဟု�တွ ်အတွ�အ်သင့်် ်နောရာာဂါါလက်ခဏာာများ သု�မ်ဟု�တွ ်နော�းထကွ်ဆ်ု�းက်ျုုးများ 

ပြု�စ််ပြုချင့်း်က် သာမ�ပ်ြု�စ််သည့်။် ၎င့်း်က် က်ာက်ယွ်န်ောဆးမာှ အလ�ပ််ပြု�စ််နော�ပြီးပ်းး သင့်််

ချနှာာက်ု�ယ်သ်ည့် ်က်ု�ယ်ခ်ျးအား တွး� ်ပြုပ်�မ်ကု်ု� စ်တွင့်�်�တ်ွးးပြီးပ်းး ဗုို�င့်း်ရာပ််စ််က်ု� တွု�က်ထ်�တွ်

ရာ� ်နောလလ်ာနော�သည့်ဟ်ု� ဆု�လု�ပ်ါသည့်။်

မြပါင့်�်ထန််ဆေးသး ဆေး��ထကွ်�်��ုက်����များ�း�သည် ်က်းက်ယွဆ်ေး��ထ��ုပြီးပီါ�ဆေးန်းက် ်

အလူန်ွ်အများင့်�် မြ�စ်ခ့်ုပါါသည်။် 

COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��များ�း�က်  
သင့််က််� ုCOVID-19 များမြ�စ်ဆ်ေးစ်ပါါ။

COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးများတွငွ့် ်ဗုို�င့်း်ရာပ််စ််အစု်တွအ်ပု်�င့်း် မပ်ါဝင့််

နောသာနောကြက်ာင့်် ်သင့််က််ု� COVID-19 မပြု�စ််နောစ်နှု�င့်ပ််ါ။ က်ာက်ယွ်န်ောဆးသည့် ်

သက်ရ်ှိှုဗုို�င့်း်ရာပ််စ််မဟု�တွန်ောသာနောကြက်ာင့်် ်က်ာက်ယွ်န်ောဆးများမ ှဗုို�င့်း်ရာပ််စ်် ချါချျ

မ ုမပြု�စ််နှု�င့်ပ််ါ။ က်ာက်ယွ်န်ောဆးသည့် ်သင့််က််ု� COVID-19 မ ှက်ာက်ယွ်န်ောပ်း

ပ်ါသည့်၊် ၎င့်း်က် သင့််က််ု� ဗုို�င့်း်ရာပ််စ်် မက်းူစ်က်န်ောစ်ပ်ါ။ 

COVID-19 က်းက်ယွဆ်ေး��များ�း�သည် ်က်ဆေးလူ�များ
ရမြခုင့်�် သ�ုမ်ျားဟုတုွ ်က်�ယုဝ်န််ပါ�က်က််�မြခုင့်�်တွ�ုန်ှငှ့် ် ်များ
သက်�်�ငု့်ပ်ါါ။

မည့်သ်ည့်် ်COVID-19 က်ာက်ယွ်န်ောဆးက်မှ က်ု�ယ်ဝ်�မ်ရာနှု�င့်မ် ုသု�မ်ဟု�တွ ်

က်ု�ယ်ဝ်�ပ််ျက်က််ျမ ုပြု�စ််နောစ်နှု�င့်သ်ည့်ဟ်ု� ပြုပ်သသည့်် ်နောဒ်တွာ လး�းဝ မရှိှုပ်ါ။ ဆးူ

ချွ�ပ််ရုို�တွင့်း်နောပ်် ရှိှု အလ�ွန်ောသးင့်ယ်န်ောသာ စ်းူချွ�က်် သားအမ်ု�းရားက်ု� ထု�း

နော�ာက်ပ်ြီးပ်းး နောသးွထကွ်ပ်ြုချင့်း် ပြု�စ််နောစ်နှု�င့်ရ်ာ�မ်ာှလည့်း် ဇီးဝနောဗိုဒ်အရာ မပြု�စ််နှု�င့်ပ််ါ။ 

mRNA သည့် ်က်ွနှ်�ပ််တွု�၏် DNA က်ု� သမ်ုးဆည့်း်ထားသည့်် ်ဆ�လ၏် နှျူ

က်လယု်သု� ် မဝင့်န်ောရာာက်န်ောသာနောကြက်ာင့်် ်mRNA က်ာက်ယွ်န်ောဆးများသည့် ်သင့်် ်

DNA နှငှ့်် ်တွး� ်ပြုပ်�မ် ုမပြုပ်ုပ်ါ သု�မ်ဟု�တွ ်မျုုးရုို� းဗိုးဇီ နောပြုပ်ာင့်း်လ�မမုျား မပြု�စ််နောစ်နှု�င့််

ပ်ါ။


