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ပထမျိုးအားသ�တွ�ဟု�ဆေးချ်ဆေးသး ပထမျိုး�း�� COVID-19 ကွဲးကဲွဲယ်�ဆေး��မျိုး�း�ကွဲး� မူျိုးရွင့်�� COVID-19 မျိုး� း��ကဲွဲ�မျိုး�း� ကူွဲ�စာကွဲ�မျိုးချးရွဆေးအားးင့်� ကွဲးကဲွဲယ်�ရွ��
အားတွကဲွဲ� တီွထဲင့်����တီွ�ချ�်သည့်�။ ပထမျိုး�း�� အားး�မြှမျိုးငှ့််�ကွဲးကဲွဲယ်�ဆေး��သည့်� COVID-19 ကူွဲ�စာကွဲ�မုျိုးရှှိးလးလှင့်� ချနှားကွဲး�ယ်�ကွဲး� ကြိုကွဲး�တွင့်�မြှပင့်��င့်�ရွ��
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COVID-19 အားး�မြှ�ှင့််�
ကားကွာယ်�ဆေး����း�ကား� ယ်��အား�ါ
အား��့် ထး��နံှံ�ရရံှိးနှံး�င့်�ပ် ါပြီးပ်း။

NCRN ကူွဲညီ့်ပး်ပး��ဆေးရွ�ကွဲး� အားသး��မြှပ�ပြီးပီ� သင့််�ရွကွဲ�ချ� း���ကွဲး� စီာစာဉ်�ပါ သင့််�အား��ီအား�း�ရှှိး
ကွဲးကဲွဲယ်�ဆေး��ထး��နှှးဆေးပ�သည့််� ဆေး�ရွးမျိုး�း�ကွဲး� ရှှိးဆေး�ဲရွ�� Finder သး� မျိုးဟု�တွ�
1-877-904-5097 သး�  �����ဆေးချ်�း�ပါ။
This publication is supported by the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of 
Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $5,793,548 with 100% 
percent funded by CDC/HHS. The contents are those of the author(s) and do not necessarily represent the 
official views of, nor an endorsement, by CDC/HHS, or the U.S. Government.

11/01/2022 တွငဲ့်� ဆေး�းကွဲ��း��အားပ�ဒုးတွ�လ�ပ�ချ�်သည့်�

ASIAN & PACIFIC ISLANDER
AMERICAN HEALTH FORUM

APIA

ကွဲ�သမုျိုး
ပထမျိုးအားသ�တွ�

+
ဒု�တွးယ်အားကြိုကွဲးမျိုး� အားး�မြှမှျိုးင့်�်
ကွဲးကဲွဲယ်�ဆေး��

ကွဲ�သမုျိုး
ပထမျိုးအားသ�တွ�

+
ဒု�တွးယ်အားကြိုကွဲးမျိုး� အားး�မြှမှျိုးင့်�်
ကွဲးကဲွဲယ်�ဆေး��

(Pfizer သ� းမျိုးဟု�တွ� Moderna မှျိုး)(Pfizer သ� းမျိုးဟု�တွ� Moderna မှျိုး)(Pfizer သ� းမျိုးဟု�တွ� Moderna မှျိုး)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11747:cdc%20up%20to%20date%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources
https://ncrn.msm.edu/s/find-your-state-resources

