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ကျွန််ုပ်ရ ဲ့ ကလ ေးသငူယ်လ ွေက ်ု COVID ကလေ ကာကွေယ်ဖ ်ု ဲ့အ ွေက် ဘာလ ကာငဲ့ ်ကာကွေယလ် ေးထ ်ုေးန  ှံသငဲ့သ်  ။ 

 COVID ဟ  ကလ ေး ငူယ်လတွအတွက် အနတရ ယ်ဖြစ်ပါတယ်။  

o 2021-22 လ  ငေ်းရ  တီွင ်ပထမ   ေး Omicron   ှိုငေ်းအတွငေ်းမှ  ငယ်ရွယ်တ   

ကလ ေး ငူယ်လတွရ   လ ေးရ  တက်လရ က်က  မ  အလရအတွက်ဟ  အရှှိုနအ်ဟ နန်   

ဖမင တ်က်  ွေးခ  ပါတယ်။  

o 2022 ခ နစှ်၊ လမ  28 ရက်အထှို COVID လ က င  ်လ    ေးရတ   အ က် 5 နစှလ်အ က် 

ကလ ေးအလရအတွက်ဟ  442 ဦေး ရှှိုခ  ပါ ည။် 

 COVID လ က င  ်ကလ ေးငယ်လတွရ   လ ေးရ  တက်လရ က်က  မ န   လ    ေးရမ ဟ   ူကကီေးလတနွ   

န  ှိုငေ်းယှဉ်ရင ်အမ  ေးကကီေးနှိုမ ်က လနလပမယ ် ကလ ေး ငူယလ်တဟွ  COVID လ က င  ်အနတရ ယ်ရှှိုလန   

ဖြစ်ပါတယ်။ ကမဘ    ေး ှို ငရ်  ကပ်လရ ဂါလ က င  ် ူကကီေး နေ်းလပါငေ်းမ  ေးစွ ရ   အ က်လတွ    ေးရ  ေးခ  ရပပီေး 

ဖြစ်ပါတယ်။  ူကကီေးအရွယ ်လ    ေးရမ လတွရ   အလရအတွက်ဟ  မလမ  ်မနှေ်းနှို  ငလ်  ကလ်အ င ်

ဖမင မ် ေးခ  တ  အတွက်လ က င  ်ကလ ေး ငူယလ်တွအလပေါ်  ကလ်ရ ကမ် ဟ  ှို ရင ်ညေ်း မ ှို  ခ  ဘေူး ှို   

လဖပ  ှို  မရပါဘေူး။ မှို  ေးစ အလရအတကွ် 400 လက  ရ်   စ ေးပွ လတွလပေါ်က ကလ ေးထှို ငခ်  အဖမင လ်တွန   

ကလ ေးထမငေ်းစ ေးခ  လတမွှ  ထှို ငမ်ယ က်လ ေးလတွဟ  မနကခ်ငေ်းအခ ှိုနလ်တတွှို ငေ်းတွင ်

လပ  က်   ေး  ွေးခ  ရပါပပီ။ 

 ဘယ်ကလ ေး ငူယ်လတွက COVID ကူေးစက်မ လ က င  ်န မက နေ်းဖြစမ် ကှို  ဖပငေ်းဖပငေ်းထနထ်န ်

ခ စ ေးရမယ် ှို   ကျွနလ်တ တ်ှို   မခန  မ်ှနေ်းနှို  င ် ှို  – လ ေးရ  တက်လရ ကက်  လနရတ   ကလ ေး ငူယ်လတွရ   

ထကဝ်ကဟ်  လန က်ခ က နေ်းမ လရေး ချွတ်ယွငေ်းလနဖခငေ်းမရှှိုခ  ဘ  က  ခ လန ကရတ ပါ။  

 အခ အခါ ှို ရင ်ကလ ေးလတွရ   လ    ေးရမ လတကွှို  က ကွယ်လ ေးထှို ေးန ှ ပပီေးလတ   က ကွယ်လပေးနှို ငပ်ါပပီ။   

 ကလ ေးလတကွှို  က ကွယ်လ ေးထှို ေးလပေးဖခငေ်းက  တူှို  ရ   ပ  မနှ ် ပ်ရှို ေး  ပ်စဉ်   ပ်ငနေ်းလတကွှို  လန ကထ်ပ် 

အလန ှကအ်ယှက်မဖြစလ်စဘ  က နေ်းမ လနလစပပီေး လက  ငေ်း ညေ်းပမ လစပါတယ်။  



 

 

COVID ကာကွေယလ် ေးက ကျွေ်လ ာဲ့်ရ ဲ့ကလ ေးအ ွေက် လဘေးကငေ်းရ ဲ့ ာေး။ 

 ဟ တ်က  ၊ COVID-19 က ကွယ်လ ေးလတဟွ  အ က် 5 နစှလ်အ က် ကလ ေးလတအွတကွ် 

လဘေးကငေ်းပါတယ်။  

  က်လတွွေ့လ    စမ်ေး ပ်မ လတမွှ  လမွေးကငေ်းစကလ ေးန   အ က ်5 နစှ်လအ က် ကလ ေးငယ် 9,000 

အထက်န   အ က ်5 နစှ်န   11 နစှ် က ေး ကလ ေး 10  နေ်းလက  ် ပါဝငခ်  ပပီေး COVID အတကွ် 

က ကွယ်လ ေးထှို ေးန ှ လပေးခ  ပါတယ်။  

 က ကွယ်လ ေးလ က င  ်အလပ   စ ေးကလန အ ယ်အ တ်အ င အ်ထှို ယ ယီလ ေးဝါေးတ   ဖပနမ် လတွ 

ဖြစ်နှို  ငပ်ပီေးလတ   ၎ငေ်းတှို  က အနတရ ယ်မရှှိုပါဘေူး။ အ က ်5 နစှလ်အ က် ကလ ေးလတဟွ  

လ ေးထှို ေးန ှ တ  လနရ မှ  ကှို က်ခ တ န   နဖီမနေ်းတ မ ှို ေးဖြစတ်  အဖပင ်အြ  ေးတက်ဖခငေ်း၊ လခါငေ်းကှို က်ဖခငေ်း၊ 

ကတ နက်ယငဖ်ြစဖ်ခငေ်းန   ကကက်  ေးကှို က်ခ မ တှို  ကှို   က  လတွွေ့ ခ  ရပါတယ်။ ဒတီ   ဖပနမ် လတွက 

 င က်လ ေးရ   ကှို ယ်ခ အ ေးစနစ်က လရ ဂါပှို ေးမ   ေးကှို  က ကွယ်ြှို     ပ်လ  ငလ်နတယ် ှို   

 ှို  ှို ဖခငေ်းဖြစပ်ါတယ်။  

 က ကွယ်လ ေးရ   လ ေးဝါေးပမ ဏန   အခ ှိုန ်တမ်ှတခ် က်ကှို  လ လ ခ  ခ   လြ စ်ပ်ထ တ ် ပ်ထ ေးပပီေး 

အ ကအ်ငယ်   ေးကလ ေးလတွအတွက် လဘေးကငေ်းပပီေး ထှိုလရ က်လအ င ်စမ်ေး ပ်ထ ေးပပီေး  ေး 

ဖြစ်ပါတယ်။ လ ေးဝါေးပမ ဏကှို   င က်လ ေးရ   ခနဓ ကှို ယ်အရွယ်အစ ေးအလပေါ်မှ  အလဖခမခ ဘ  

English: Why should I vaccinate my child against COVID?  

 COVID is a risk for young children.  

o Hospitalizations rose sharply in young children during the first Omicron wave 

in winter 2021-22.  

o As of May 28, 2022 there have been 442 COVID deaths in children under the 

age of 5. 

 While the risk of hospitalization and death from COVID is much lower in children 

than adults, children are still at risk from COVID. The global pandemic has taken the 

lives of millions of adults. Just because the number of adult deaths has been 

unimaginably high, however, does not mean the impact to children has been 

insignificant. Over 400 families now have empty high chairs and booster seats at 

their tables each morning. 

 We can’t predict which children will have severe illness from a COVID infection – 

more than half of children who have been hospitalized don’t have any underlying 

medical conditions.  

 We can now prevent the death of children by getting them vaccinated.   

 Vaccinating children can also help keep them healthy and in school, avoiding further 

disruption to their routines.  

 



 

 င က်လ ေးရ   ကှို ယ်ခ အ ေးရင က် က်မ အလပေါ် 

အလဖခခ တ  အတကွ် အ က်အလပေါ်မှ  အလဖခခ ပပီေး ကှို ယ်အလ ေးခ ှိုနအ်လပေါ်မ ှ အလဖခမခ ထ ေးပါ။   

 န ှ  ေးကကက်  ေး လရ ငရ်မ်ေးဖခငေ်းန   န ှ  ေးက  အလဖမ ေးပါေး လရ ငရ်မ်ေးဖခငေ်းတှို  ဟ  ဖြစလ်တ င ဖ်ြစခ်  

က ကွယ်လ ေးရ   လဘေးထွက် ှို ေးက ှို ေးဖြစပ်ပီေး ပမီေးလက ငလ်ပါက်လယ က်  ေးလ ေးလတမွှ  

အထူေး ဖြင လ်တွွေ့ ရှှိုရတတ်ပပီေး အ က် 5 နစှ်လအ က် ကလ ေးလတမွှ  လတွွေ့ ရှှိုရမ ဟ  ( ူကကီေးလတွန   

ပမီေးလက ငလ်ပါကအ်ရွယ် ကလ ေးမ  ေးထက်) နညေ်းပါေးပါတယ်။  က်လတွွေ့လ    စမ်ေး ပ်မ လတမွှ  

ဒ ီှို ဖြစစ်ဉ်လတွ မရှှိုခ  လပမယ ်  က်လတွွေ့အ   ေးဖပ တ  အခါ ဒဖီြစ်လတ င ဖ်ြစ်ခ  လဘေးထကွ ်ှို ေးက ှို ေးကှို  

ကျွမ်ေးက င ်လူတကွလန  က် က်လစ င  ်ကည  ် ွေးမ ှ ဖြစ်ပါတယ်။  

 ကျွနလ်တ တ်ှို  အလနန   အစဉ်အ   ေးဖပ   ွေးတ   လ ေးဝါေး၊ ဗီတ မင၊်  ှို  မဟ တ် အ ဟ ရဖြည စ်ွကလ် ေးဝါေး 

အမ  ေးစ ထကစ် ရင ်COVID-19 က ကွယ်လ ေးလတွရ   လဘေးကငေ်းမ န  ပတ် က်တ   အခ ကအ် က်လတွ 

ပှို မှို ရရှှိုထ ေးပါတယ်။  

 က ကယွ်လ ေးလတကွှို  အ   ေးဖပ ခွင လ်ပေးပပီေးတ   လန ကပ်ှို ငေ်းမှ လတ ငမ်ှ လဘေးကငေ်းမ လစ င  ်ကည လ်ရေး 

စနစ်လတွကလန ဖြစလ်တ င ဖ်ြစခ်  လဘေးထကွ် ှို ေးက ှို ေးလတွ  ှို  မဟ တ် လဘေးကငေ်းမ န   ပတ ်က်တ   

စှို ေးရှိုမပ်ူပနမ် လတအွတကွ် အစဉ်လစ င  ်ကည လ်    လန ကပါတယ်။ 

  
English: Is the COVID vaccine safe for my child?  

 Yes, the COVID-19 vaccines are safe for kids under 5.  

 The clinical trials included more than 9,000 babies and children under 5, and more 

than 10 million children ages 5-11 have been vaccinated against COVID.  

 The vaccine might cause some mild to moderate, temporary reactions that are not 

dangerous. Children under 5 experienced pain and redness at the injection site, 

fever, headaches, chills, and muscle pain. These reactions mean your child’s immune 

system is working to protect them.  

 The dosage and timing of the vaccine has been specifically developed and tested to 

be safe and effective in the youngest kids. The dosage is based on the maturity of 

your child’s immune system, not on the size of your child, which is why it is based on 

age and not weight.   

 The risk of myocarditis and pericarditis, a very rare vaccine side effect that has been 

seen especially in adolescent males, appears to be very low for children under 5 

(lower than for adults and adolescents). There were no cases in the trials, and 

experts will continue to monitor for this rare side effect in real-world use.  

 We have more data on the safety of the COVID-19 vaccines than we will EVER have 

for most medicines, vitamins, or nutritional supplements.  

 Even after vaccines are approved, safety systems are constantly monitoring for any 

rare side effects or safety concerns.  

 



 

 

ကျွေ်လ ာဲ့က်လ ေးအ ွေက ်ကာကွေယ်လ ေးက ်ု ဘယ်မ ာရရ  န ်ုငမ်  ။ 

   မည ရ်က် တတ ပတ်မ ှ ဒ တှိုယအကကှိုမ် လ ေးထှို ေးန ှ မ န  အတူ ပထမရက ်တတ ပတအ်တကွ် 

လ ေးအ   ေးလရ 10  နေ်းကှို  ကနဦေး ပ  ပှို  ေးမ အလနန   ရရှှိုမ ှဖြစပ်ါတယ်။ 

 မှိုဘမ  ေးအလနန    တူှို  ရ  ကလ ေးလတွအတွက် အနေီး   ေးမှ ရှှိုတ   COVID-19 က ကွယ်လ ေးထှို ေးန ှ ရန ်

လရွေးခ ယန်ှို ငတ်  လနရ လတွကှို   ကည ရ် ြှို   အတွက် vaccines.gov ကှို    ွေးလရ က်လ    နှို ငပ်ါတယ်။ 

ဖပညန်ယအ် ေး   ေးကလန ကလ ေးတစဦ်ေးဟ  တစက်ှို ယ်လရက နေ်းမ လရေး လစ င လ်ရ ှက်မ ပ  ပှို  ေး မူရှှိုတ   

အလဖခအလနမ ှဖြစ်လစ၊  ှို လ ှ ငမ်   ှို အပ်ခ က်လတွလ က င  ်အခ ှို ွေ့ ပ  ပှို  ေး မူ  ေးက က ကယွ်လ ေးကှို  

 ှို လ ှ ငြ်ှို   မဖြစ်နှို  ငတ်   အလဖခအလနမှ ဖြစ်လစ က ကယွ်လ ေးမ  ေးကှို  အစှို ေးရက နေ်းမ လရေးဌ နလတမွှ  

ထှို ေးန ှ နှို  ငလ်အ င ်ဖပ   ပ်လပေးလနပါတယ်။ 

ကျွေ်လ ာဲ့်ရ ဲ့ကလ ေးဟာ  ခ ာေး ကာကွေယလ် ေးလ ွေေ ဲ့  စ်ပပ ြိုငေ်က် ညေ်းမ ာ COVID ကာကွေယ်လ ေးက ်ု 

ထ ်ုေးန ှံန ်ုငပ်ါသ ာေး။ 

  ဟ တ်က  ၊ ကလ ေးလတွဟ  တဖခ ေး က ကွယ်လ ေးလတွန   တစပ်ပှို ငန်က်တညေ်းမှ  COVID 

က ကယွ်လ ေးကှို  ထှို ေးန ှ နှို  ငပ်ါတယ်။  

 လမွေးကငေ်းစကလ ေးလတွန   အ က ်5 နစှလ်အ က် ကလ ေး ငူယ်လတွဟ   တူှို  ရ   ကလ ေး ရ ဝန ်ကီှို  

  ွေးလရ က်ဖပ တ  အခါမှ  တစပ်ပှို ငန်က်တညေ်း က ကယွလ် ေးတစမ် ှို ေးထကမ်ကကှို  ထှို ေးန ှ နှို  ငပ်ါတယ်။ 

အ က ဖပ ထ ေးတ   ဒကီ ကယွ်လ ေးလတွဟ  အခ  COVID-19 အပါအဝင ်– အနတရ ယ်ရှှိုတ   လရ ဂါ 14 

မ ှို ေးကလန က ကွယ်လပေးပါတယ်။  

 ကပ်လရ ဂါက  အတွငေ်း ပ  မှနက် ကယွ်လ ေးလတွ မထှို ေးန ှ ခ  ရဘ   ွတ်  ွေးခ  တ   မှို  ေးစ မ  ေးအလနန   

COVID-19 က ကွယ်လ ေးထှို ေးန ှ လပေးြှို  အတွက်  င က်လ ေးရ   က နေ်းမ လရေးလစ င လ်ရှ က်မ  ပ  ပှို  ေး နူ  အတူ 

  ွေးလရ က်လတွွေ့   ဖခငေ်းဟ  မထှို ေးန ှ ရဘ   ွတ်  ွေးခ  တ   က ကွယ်လ ေးလတကွှို  

ဖပန ်ညထ်ှို ေးန ှ ြှို   အတွက် ညေ်း အခ ှိုနလ်က ငေ်းပ ဖြစပ်ါတယ်။   

English: Where can I get the vaccine for my child?   

 An initial supply of 10 million doses will be available the first week with a second 

round of doses available the following week. 

 Parents can visit vaccines.gov to view the nearest available COVID-19 vaccine options 

for their children. All states are ensuring they have vaccines available at public health 

departments in case a child does not have a personal health care provider or in the 

case that some providers are unable to stock the vaccine due to storage 

requirements. 

 



 

 ပ  မနှအ်လဖခခ က နေ်းမ လရေးအတွက် ထှို ေးန ှ ရတ   

က ကယွ်လ ေးလတဟွ  အလမရှိုကနဖ်ပညလ်ထ ငစ် မှ  တစန် ရီ  င ်ပ မ်ေးမ  လနထှို ငမ်လက ငေ်းဖြစ်မ  1,913 

ခ ၊ တစလ်န    င ်လ ေးရ  တက်လရ က်က  မ  2,685 ခ န   တစပ်တ ် င ်အခ ှိုနမ်တနခ်င ်လ    ေးမ  720 ခ ကှို  

က ကယွ်လပေးပါတယ်။ ဒကီ ကွယ်လ ေးလတဟွ  ကျွနလ်တ ်တှို   ကလ ေးလတွန   မှို  ေးစ လတွ 

က နေ်းမ လနလစြှို  အတွက် အလရေးအကကီေး   ေး ကှိုရှိုယ လတအွနကက် တစခ် ပ ဖြစပ်ါတယ်။ 

ကျွေ်လ ာဲ့က်လ ေးသည ်COVID ခဖစပ်ပ ေးသာေး  ်ု ျှင ်COVID ကာကွေယလ် ေးက ်ု ထ ်ုေးန  ှံသငဲ့ပ်ါသ ာေး။ 

  ဟ တ်က  ။ ယခငက်ူေးစကခ် ရမ  ည ်အထူေး ဖြင  ်Omicron က   ှို   အ စဖ်ြစ ်  ည  ်

ဗှို ငေ်းရပ်စမ် ှို ေးကွ မ  ေးလ က င  ်လန က်တစ်ကကှိုမ ်ကူေးစကမ်ခ ရလအ င ်က ကယွမ်လပေးပါ။  

 က ကယွ်လ ေးထှို ေးန ှ ဖခငေ်း ည ်ကူေးစကခ် ရနှို င ်ည  ်အနတရ ယ်မရှှိုဘ  က ကွယ်မ ကှို  

အရှှိုနဖ်မ င တ်ငလ်ပေးပါ ည။်  

  င က်လ ေး ည ်COVID ကူေးစက်ခ ရခ  ပါက လန က်တစ်ကကှိုမ် က ကွယ်လ ေးထှို ေးန ှ မ ကှို  

ဖပ   ပ်ရနအ်တွက် လရ ဂါ ကခဏ မ  ေးစတငခ် ှိုန ် ှို  မဟ တ် လရ ဂါပှို ေးရှှိုလ က ငေ်း စစ်လ ေးလတွွေ့ ရှှိုခ ှိုနမ်ှ 3 

 အထှို အခ ှိုန ်ှို ငေ်းနှို  ငပ်ါ ည။်  င က်လ ေးအတွက် အလက ငေ်း   ေး   ေးဖြတခ် က်ကှို  ခ မတှ်နှို  ငရ်န ်

 င လ်စ င လ်ရှ က်မ ပ  ပှို  ေး နူငှ  ်လ ေွးလနေွးလဖပ  ှို  ကည ပ်ါ။  

 

English: Can my child get a COVID vaccine at the same time as other vaccines?  

 Yes, children can get the COVID vaccine at the same time as other vaccines.  

 Babies and children under 5 often get more than one vaccine at a time when they 

visit their pediatrician. These recommended vaccines provide protection against 14 

dangerous diseases – and now COVID-19 too.  

 Many families missed getting routine vaccines during the pandemic, so making an 

appointment with your child’s healthcare provider to get the COVID-19 vaccine is a 

good time to get caught up on any missed vaccines, too.   

 Routine wellness vaccines prevent an average of 1,913 illnesses per hour, 2,685 

hospitalizations per day, and 720 early deaths per week in the United States. They 

are one of our most important tools for keeping our children and families healthy.  

 

English: Should my child get a COVID vaccine if they’ve already had COVID?  

 Yes. Prior infection does not protect as well against getting infected again, especially 

with the newer virus variants like Omicron.  

 Getting vaccinated provides a boost in protection without the risk that comes with 

infection.  

 If your child was infected with COVID, their next vaccine dose can be delayed 3 

months from when symptoms started or when they tested positive. Talk to your care 

provider to make the best decision for your child.  

 


