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

 COVID ဟာ ကလလဲးသ ငယံၣ်လတ အတ ကံၣ် အနတရာယံၣ်ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။  

o 2021-22 လဆာငံၣ်ဲးရာသတီ ငံၣ် ပထမဆ  ဲး Omicron လ ိငံၣ်ဲးအတ ငံၣ်ဲးမ ာ ငယံၣ်ရ ယံၣ်တ ဲ့ ကလလဲးသ ငယံၣ် 

လတ ရ ဲ့ လဆဲးရ  တကံၣ်လရာကံၣ်က သမ  အလရအတ ကံၣ်ဟာ အရ နိံၣ်အဟ နံၣ်န ဲ့ ဖမငဲ့ံၣ်တကံၣ်သ ာဲးခ ဲ့ပါတယံၣ်။  

o 2022 ခ န  စံၣ်၊ လမလ 28 ရကံၣ်အထိ COVID လ ကာငဲ့ံၣ် လသဆ  ဲးရတ ဲ့ အသကံၣ် 5 န စံၣ်လအာကံၣ် 

ကလလဲးအလရအတ ကံၣ်ဟာ 442 ဦဲး ရ ခိ ဲ့ပါသညံၣ်။ 

 COVID လ ကာငဲ့ံၣ် ကလလဲးငယံၣ်လတ ရ ဲ့ လဆဲးရ  တကံၣ်လရာကံၣ်က သမ န ဲ့ လသဆ  ဲးရမ ဟာ လ ကကီဲးလတ ရ ဲ့ 

န ငိ ံၣ်ဲးယ ဉ်ရငံၣ် အမျာဲးကကီဲးနမိဲ့ံၣ်ကျလနလပမယဲ့ံၣ် ကလလဲးသ ငယံၣ်လတ ဟာ COVID လ ကာငဲ့ံၣ် အနတရာယံၣ်ရ လိနဆ  

ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။ ကမဘာလ  ဲးဆိ ငံၣ်ရာ ကပံၣ်လရာဂါလ ကာငဲ့ံၣ် လ ကကီဲးသနံၣ်ဲးလပါငံၣ်ဲးမျာဲးစ ာရ ဲ့ အသကံၣ်လတ  ဆ  ဲးရ  ဲးခ ဲ့ရပပီဲး 

ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။ လ ကကီဲးအရ ယံၣ် လသဆ  ဲးရမ လတ ရ ဲ့ အလရအတ ကံၣ်ဟာ မလမ ာံၣ်မ နံၣ်ဲးနိ  ငံၣ်လလာကံၣ်လအာငံၣ် 

ဖမငဲ့ံၣ်မာဲးခ ဲ့တ ဲ့အတ ကံၣ်လ ကာငဲ့ံၣ် ကလလဲးသ ငယံၣ်လတ အလပေါ် သကံၣ်လရာကံၣ်မ ဟာဆိ ရငံၣ်လညံၣ်ဲး မသသိာခ ဲ့ဘ ဲးလိ ဲ့ 

လဖပာလိ ဲ့မရပါဘ ဲး။ မသိာဲးစ အလရအတ ကံၣ် 400 လကျာံၣ်ရ ဲ့ စာဲးပ  လတ လပေါ်က ကလလဲးထိ ငံၣ်ခ  အဖမငဲ့ံၣ်လတ န ဲ့ 

ကလလဲးထမငံၣ်ဲးစာဲးခ  လတ မ ာ ထိ ငံၣ်မယဲ့ံၣ်ကလလဲးလတ ဟာ မနကံၣ်ခငံၣ်ဲးအချိနံၣ်လတ တိ ငံၣ်ဲးတ ငံၣ် လပျာကံၣ်ဆ  ဲးသ ာဲးခ ဲ့ 

ရပါပပီ။ 

 ဘယံၣ်ကလလဲးသ ငယံၣ်လတ က COVID က ဲးစကံၣ်မ လ ကာငဲ့ံၣ် နာမကျနံၣ်ဲးဖဖစံၣ်မ ကိ  ဖပငံၣ်ဲးဖပငံၣ်ဲးထနံၣ်ထနံၣ် 

ခ စာဲးရမယံၣ်လိ ဲ့ ကျွနံၣ်လတာံၣ်တိ ဲ့ မခန ဲ့ံၣ်မ နံၣ်ဲးနိ  ငံၣ်သလိ  – လဆဲးရ  တကံၣ်လရာကံၣ်က သလနရတ ဲ့ ကလလဲးသ ငယံၣ်လတ ရ ဲ့ 

ထကံၣ်ဝကံၣ်ဟာ လနာကံၣ်ခ ကျနံၣ်ဲးမာလရဲး ချွတံၣ်ယ ငံၣ်ဲးလနဖခငံၣ်ဲးမရ ခိ ဲ့ဘ  က သခ လန ကရတာပါ။  

 အခ အခါဆိ ရငံၣ် ကလလဲးလတ ရ ဲ့ လသဆ  ဲးရမ လတ ကိ  ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးန   ပပီဲးလတာဲ့ ကာက ယံၣ်လပဲးနိ ငံၣ်ပါပပီ။   

 ကလလဲးလတ ကိ  ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးလပဲးဖခငံၣ်ဲးက သ တိ ဲ့ရ ဲ့ ပ  မ နံၣ်လ ပံၣ်ရိ ဲးလ ပံၣ်စဉ် လ ပံၣ်ငနံၣ်ဲးလတ ကိ  လနာကံၣ်ထပံၣ် 

အလန ာငဲ့ံၣ်အယ ကံၣ်မဖဖစံၣ်လစဘ  ကျနံၣ်ဲးမာလနလစပပီဲး လကျာငံၣ်ဲးလညံၣ်ဲးပမ လစပါတယံၣ်။  



 

 

COVID ကာကွေယလ် ေးက ကျွေ်လ ာဲ့်ရ ဲ့ကလ ေးအ ွေက် လဘေးကငေ်းရ ဲ့ ာေး။ 

 ဟ တံၣ်က ဲ့၊ COVID-19 ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ ဟာ အသကံၣ် 5 န စံၣ်လအာကံၣ် ကလလဲးလတ အတ ကံၣ် လဘဲးကငံၣ်ဲးပါ 

တယံၣ်။  

 လကံၣ်လတ ွေ့လလဲ့လာစမံၣ်ဲးသပံၣ်မ လတ မ ာ လမ ဲးကငံၣ်ဲးစကလလဲးန ဲ့ အသကံၣ် 5 န စံၣ်လအာကံၣ် ကလလဲးငယံၣ် 9,000 

အထကံၣ်န ဲ့ အသကံၣ် 5 န စံၣ်န ဲ့ 11 န စံၣ် ကာဲး ကလလဲး 10 သနံၣ်ဲးလကျာံၣ် ပါဝငံၣ်ခ ဲ့ပပီဲး COVID အတ ကံၣ် 

ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးန   လပဲးခ ဲ့ပါတယံၣ်။  

 ကာက ယံၣ်လဆဲးလ ကာငဲ့ံၣ် အလပျာဲ့စာဲးကလန အလယံၣ်အလတံၣ်အဆငဲ့ံၣ်အထိ ယာယီလဆဲးဝါဲးတ  ဲ့ဖပနံၣ်မ လတ  

ဖဖစံၣ်နိ  ငံၣ်ပပီဲးလတာဲ့ ၎ငံၣ်ဲးတိ ဲ့က အနတရာယံၣ်မရ ပိါဘ ဲး။ အသကံၣ် 5 န စံၣ်လအာကံၣ် ကလလဲးလတ ဟာ လဆဲးထိ ဲးန   တ ဲ့ 

လနရာမ ာ ကိ ကံၣ်ခ တာန ဲ့ နဖီမနံၣ်ဲးတာမျ ိဲးဖဖစံၣ်တ ဲ့အဖပငံၣ် အဖျာဲးတကံၣ်ဖခငံၣ်ဲး၊ လခါငံၣ်ဲးကိ ကံၣ်ဖခငံၣ်ဲး၊ ကတ နံၣ်ကယငံၣ် 

ဖဖစံၣ်ဖခငံၣ်ဲးန ဲ့ ကကကံၣ်သာဲးကိ ကံၣ်ခ မ တိ ဲ့ကိ   က  လတ ွေ့ ခ ဲ့ရပါတယံၣ်။ ဒတီ  ဲ့ဖပနံၣ်မ လတ က သငဲ့ံၣ်ကလလဲးရ ဲ့ ကိ ယံၣ်ခ အာဲး 

စနစံၣ်က လရာဂါပိ ဲးမ  ာဲးကိ  ကာက ယံၣ်ဖိ ဲ့ လ ပံၣ်လဆာငံၣ်လနတယံၣ်လိ ဲ့ ဆိ လိ ဖခငံၣ်ဲးဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။  

 ကာက ယံၣ်လဆဲးရ ဲ့ လဆဲးဝါဲးပမာဏန ဲ့ အချိနံၣ်သတံၣ်မ တံၣ်ချကံၣ်ကိ  လသလသချာချာ လဖာံၣ်စပံၣ်ထ တံၣ်လ ပံၣ်ထာဲးပပီဲး 

အသကံၣ်အငယံၣ်ဆ  ဲးကလလဲးလတ အတ ကံၣ် လဘဲးကငံၣ်ဲးပပီဲး ထိလရာကံၣ်လအာငံၣ် စမံၣ်ဲးသပံၣ်ထာဲးပပီဲးသာဲး  

 
 

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.  

 



 

 

ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။ လဆဲးဝါဲးပမာဏကိ  သငဲ့ံၣ်ကလလဲးရ ဲ့ ခနဓာကိ ယံၣ်အရ ယံၣ်အစာဲးအလပေါ်မ ာ အလဖခမခ ဘ  သငဲ့ံၣ် 

ကလလဲးရ ဲ့ ကိ ယံၣ်ခ အာဲးရငဲ့ံၣ်ကျကံၣ်မ အလပေါ် အလဖခခ တ ဲ့အတ ကံၣ် အသကံၣ်အလပေါ်မ ာ အလဖခခ ပပီဲး ကိ ယံၣ်အလလဲး 

ချိနံၣ်အလပေါ်မ ာ အလဖခမခ ထာဲးပါ။   

 န လ  ဲးကကကံၣ်သာဲးလရာငံၣ်ရမံၣ်ဲးဖခငံၣ်ဲးန ဲ့ န လ  ဲးကာအလဖမ ဲးပါဲး လရာငံၣ်ရမံၣ်ဲးဖခငံၣ်ဲးတိ ဲ့ဟာ ဖဖစံၣ်လတာငဲ့ံၣ်ဖဖစံၣ်ခ  ကာက ယံၣ် 

လဆဲးရ ဲ့ လဘဲးထ ကံၣ်ဆိ ဲးကျိ ဲးဖဖစံၣ်ပပီဲး ပမီဲးလကာငံၣ်လပါကံၣ်လယာကံၣ်ျာဲးလလဲးလတ မ ာ အထ ဲးသဖဖငဲ့ံၣ်လတ ွေ့ ရ ိရတတံၣ် 

ပပီဲး အသကံၣ် 5 န စံၣ်လအာကံၣ် ကလလဲးလတ မ ာ လတ ွေ့ ရ ိရမ ဟာ (လ ကကီဲးလတ န ဲ့ ပမီဲးလကာငံၣ်လပါကံၣ်အရ ယံၣ် 

ကလလဲးမျာဲးထကံၣ်) နညံၣ်ဲးပါဲးပါတယံၣ်။ လကံၣ်လတ ွေ့လလဲ့လာစမံၣ်ဲးသပံၣ်မ လတ မ ာ ဒလိီ ဖဖစံၣ်စဉ်လတ  မရ ိခ ဲ့လပမယဲ့ံၣ် 

လကံၣ်လတ ွေ့အသ  ဲးဖပ တ ဲ့အခါ ဒဖီဖစံၣ်လတာငဲ့ံၣ်ဖဖစံၣ်ခ  လဘဲးထ ကံၣ်ဆိ ဲးကျိ ဲးကိ  ကျွမံၣ်ဲးကျငံၣ်သ လတ ကလန ဆကံၣ်လကံၣ် 

လစာငဲ့ံၣ် ကညဲ့ံၣ်သ ာဲးမ ာ ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။  

 ကျွနံၣ်လတာံၣ်တိ ဲ့အလနန ဲ့ အစဉ်အသ  ဲးဖပ သ ာဲးတ ဲ့ လဆဲးဝါဲး၊ ဗီတာမငံၣ်၊ သိ ဲ့မဟ တံၣ် အာဟာရဖဖညဲ့ံၣ်စ ကံၣ်လဆဲးဝါဲး 

အမျာဲးစ ထကံၣ်စာရငံၣ် COVID-19 ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ ရ ဲ့ လဘဲးကငံၣ်ဲးမ န ဲ့ပတံၣ်သကံၣ်တ ဲ့ အချကံၣ်အလကံၣ်လတ  

ပိ မိ ရရ ိထာဲးပါတယံၣ်။  

 ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ ကိ  အသ  ဲးဖပ ခ ငဲ့ံၣ်လပဲးပပီဲးတ ဲ့ လနာကံၣ်ပိ ငံၣ်ဲးမ ာလတာငံၣ်မ  လဘဲးကငံၣ်ဲးမ လစာငဲ့ံၣ် ကညဲ့ံၣ်လရဲး စနစံၣ် 

လတ ကလန ဖဖစံၣ်လတာငဲ့ံၣ်ဖဖစံၣ်ခ  လဘဲးထ ကံၣ်ဆိ ဲးကျ ိဲးလတ  သိ ဲ့မဟ တံၣ် လဘဲးကငံၣ်ဲးမ န ဲ့ပတံၣ်သကံၣ်တ ဲ့ စိ ဲးရိမံၣ်ပ ပနံၣ် 

မ လတ အတ ကံၣ် အစဉ်လစာငဲ့ံၣ် ကညဲ့ံၣ်လလဲ့လာလန ကပါတယံၣ်။ 

  
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  ။ 

 လာမညဲ့ံၣ်ရကံၣ်သတတ ပတံၣ်မ ာ ဒ တိယအကကိမံၣ် လဆဲးထိ ဲးန   မ န ဲ့အတ  ပထမရကံၣ်သတတ ပတံၣ်အတ ကံၣ် လဆဲးအလ  ဲး 

လရ 10 သနံၣ်ဲးကိ  ကနဦဲး ပ ဲ့ပိ ဲးမ အလနန ဲ့ ရရ မိ ာဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။ 

 မိဘမျာဲးအလနန ဲ့ သ တိ ဲ့ရ ဲ့ကလလဲးလတ အတ ကံၣ် အနဲီးဆ  ဲးမ ာရ ိတ ဲ့ COVID-19 ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးန   ရနံၣ် 

လရ ဲးချယံၣ်နိ ငံၣ်တ ဲ့လနရာလတ ကိ   ကညဲ့ံၣ်ရ ဖိ ဲ့အတ ကံၣ် vaccines.gov ကိ  သ ာဲးလရာကံၣ်လလဲ့လာနိ ငံၣ်ပါတယံၣ်။ 

ဖပညံၣ်နယံၣ်အာဲးလ  ဲးကလန ကလလဲးတစံၣ်ဦဲးဟာ တစံၣ်ကိ ယံၣ်လရကျနံၣ်ဲးမာလရဲး လစာငဲ့ံၣ်လရ ာကံၣ်မ ပ ဲ့ပိ ဲးသ မရ ိတ ဲ့ 

အလဖခအလနမ ာဖဖစံၣ်လစ၊ သိ လလ ာငံၣ်မ  လိ အပံၣ်ချကံၣ်လတ လ ကာငဲ့ံၣ် အချိ ွေ့ ပ ဲ့ပိ ဲးသ မျာဲးက ကာက ယံၣ်လဆဲးကိ  

သိ လလ ာငံၣ်ဖိ ဲ့မဖဖစံၣ်နိ  ငံၣ်တ ဲ့ အလဖခအလနမ ာဖဖစံၣ်လစ ကာက ယံၣ်လဆဲးမျာဲးကိ  အစိ ဲးရကျနံၣ်ဲးမာလရဲးဌာနလတ မ ာ 

ထိ ဲးန   နိ  ငံၣ်လအာငံၣ် ဖပ လ ပံၣ်လပဲးလနပါတယံၣ်။ 

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

ထ ်ုေးန ှံန ်ုငပ်ါသ ာေး။ 

  ဟ တံၣ်က ဲ့၊ ကလလဲးလတ ဟာ တဖခာဲး ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ န ဲ့ တစံၣ်ပပိ ငံၣ်နကံၣ်တညံၣ်ဲးမ ာ COVID 

ကာက ယံၣ်လဆဲးကိ  ထိ ဲးန   နိ  ငံၣ်ပါတယံၣ်။  

 လမ ဲးကငံၣ်ဲးစကလလဲးလတ န ဲ့ အသကံၣ် 5 န စံၣ်လအာကံၣ် ကလလဲးသ ငယံၣ်လတ ဟာ သ တိ ဲ့ရ ဲ့ ကလလဲးဆရာဝနံၣ်ဆကီိ  

သ ာဲးလရာကံၣ်ဖပသတ ဲ့အခါမ ာ တစံၣ်ပပိ ငံၣ်နကံၣ်တညံၣ်ဲး ကာက ယံၣ်လဆဲးတစံၣ်မျ ိဲးထကံၣ်မကကိ  ထိ ဲးန   နိ  ငံၣ်ပါတယံၣ်။ 

အ က ဖပ ထာဲးတ ဲ့ ဒကီာက ယံၣ်လဆဲးလတ ဟာ အခ  COVID-19 အပါအဝငံၣ် – အနတရာယံၣ်ရ တိ ဲ့ လရာဂါ 14 

မျ ိဲးကလန ကာက ယံၣ်လပဲးပါတယံၣ်။  

 ကပံၣ်လရာဂါကာလအတ ငံၣ်ဲး ပ  မ နံၣ်ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ  မထိ ဲးန   ခ ဲ့ရဘ  လ တံၣ်သ ာဲးခ ဲ့တ ဲ့ မသိာဲးစ မျာဲးအလနန ဲ့ 

COVID-19 ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးန   လပဲးဖိ ဲ့အတ ကံၣ် သငဲ့ံၣ်ကလလဲးရ ဲ့ ကျနံၣ်ဲးမာလရဲးလစာငဲ့ံၣ်လရ ာကံၣ်မ  ပ ဲ့ပိ ဲးသ န ဲ့အတ  

သ ာဲးလရာကံၣ်လတ ွေ့ဆ  ဖခငံၣ်ဲးဟာ မထိ ဲးန   ရဘ  လ တံၣ်သ ာဲးခ ဲ့တ ဲ့ ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ ကိ  ဖပနံၣ်လညံၣ်ထိ ဲးန   ဖိ ဲ့အတ ကံၣ် 

လညံၣ်ဲး အချိနံၣ်လကာငံၣ်ဲးပ ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။   

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  မ နံၣ်အလဖခခ ကျနံၣ်ဲးမာလရဲးအတ ကံၣ် ထိ ဲးန   ရတ ဲ့ ကာက ယံၣ်လဆဲးလတ ဟာ အလမရိကနံၣ်ဖပညံၣ်လထာငံၣ်စ မ ာ 

တစံၣ်နာရလီ ငံၣ် ပျမံၣ်ဲးမ  လနထိ ငံၣ်မလကာငံၣ်ဲးဖဖစံၣ်မ  1,913 ခ ၊ တစံၣ်လန ဲ့လ ငံၣ် လဆဲးရ  တကံၣ်လရာကံၣ်က သမ  2,685 

ခ န ဲ့ တစံၣ်ပတံၣ်လ ငံၣ် အချနိံၣ်မတနံၣ်ခငံၣ် လသဆ  ဲးမ  720 ခ ကိ  ကာက ယံၣ်လပဲးပါတယံၣ်။ ဒကီာက ယံၣ်လဆဲးလတ ဟာ 

ကျွနံၣ်လတာံၣ်တိ ဲ့ ကလလဲးလတ န ဲ့ မသိာဲးစ လတ  ကျနံၣ်ဲးမာလနလစဖိ ဲ့အတ ကံၣ် အလရဲးအကကီဲးဆ  ဲး 

ကိရိယာလတ အနကံၣ် က တစံၣ်ခ ပ ဖဖစံၣ်ပါတယံၣ်။ 

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

  ဟ တံၣ်က ဲ့။ ယခငံၣ်က ဲးစကံၣ်ခ ရမ သညံၣ် အထ ဲးသဖဖငဲ့ံၣ် Omicron က ဲ့သိ ဲ့ အသစံၣ်ဖဖစံၣ်လာသညဲ့ံၣ် ဗိ ငံၣ်ဲးရပံၣ်စံၣ် 

မျ ိဲးက  မျာဲးလ ကာငဲ့ံၣ် လနာကံၣ်တစံၣ်ကကိမံၣ် က ဲးစကံၣ်မခ ရလအာငံၣ် ကာက ယံၣ်မလပဲးပါ။  

 ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးန   ဖခငံၣ်ဲးသညံၣ် က ဲးစကံၣ်ခ ရနိ ငံၣ်သညဲ့ံၣ် အနတရာယံၣ်မရ ိဘ  ကာက ယံၣ်မ ကိ  အရ ိနံၣ်ဖမ ငဲ့ံၣ်တငံၣ်လပဲး 

ပါသညံၣ်။  

 သငဲ့ံၣ်ကလလဲးသညံၣ် COVID က ဲးစကံၣ်ခ ရခ ဲ့ပါက လနာကံၣ်တစံၣ်ကကိမံၣ် ကာက ယံၣ်လဆဲးထိ ဲးန   မ ကိ  ဖပ လ ပံၣ်ရနံၣ်အ 

တ ကံၣ် လရာဂါလကခဏာမျာဲးစတငံၣ်ချနိံၣ် သိ ဲ့မဟ တံၣ် လရာဂါပိ ဲးရ ိလ ကာငံၣ်ဲး စစံၣ်လဆဲးလတ ွေ့ ရ ခိျနိံၣ်မ  3 လအထိ 

အချနိံၣ်ဆိ ငံၣ်ဲးနိ  ငံၣ်ပါသညံၣ်။ သငဲ့ံၣ်ကလလဲးအတ ကံၣ် အလကာငံၣ်ဲးဆ  ဲးဆ  ဲးဖဖတံၣ်ချကံၣ်ကိ  ချမ တံၣ်နိ ငံၣ်ရနံၣ် သငဲ့ံၣ်လစာငဲ့ံၣ် 

လရ ာကံၣ်မ ပ ဲ့ပိ ဲးသ န  ငဲ့ံၣ် လဆ ဲးလန ဲးလဖပာဆိ  ကညဲ့ံၣ်ပါ။  

 

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.  

 


