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Coronavirus (COVID-19) Notice 

 

ခရိိန ၣ်တ ၣ်ဆါ- COVID-19 

ဒၣ်သိိးတ ၣ်ဆတူ ၣ်ဆါကပတ ုၤအ၈ီၢ်  ၣ်ပကဘ ၣ်ဒ ိးသဒ အ ုၤဒၣ်လ  ၣ် 

M.R.C အဝ အုံၤတ ၣ်လ အဒ ိၣ်ကတ  ၣ်လ အ၈ီၢ်  ၣ်န   ၣ်မ  ၣ်ဒၣ်သိိးဒ ိးတ ၣ်ဘ ၣ်ယ ိၣ်ကလ ုၤစ ုၤကံွ  ွ  ွၣ်ဝ လ ပ၈ီၢ်  ၣ်ဒ ိးလ ပ၈ီၢ်  ၣ် 

ပအ ိၣ်စ  ၣ်က ိးဒ ိးတ ၣ်ဘ ၣ်ယ ိၣ်ဘ ၣ်ဘ ွ  လ ုၤလ ုၤဆ ဆ ဘ ၣ်ဃိးလ ပ ုၤသ ူၣ်က သိးပ  ၣ်,ပ  ၣ်လ က  ၣ်၈ီၢ် ုၤတလ ပ  ဒ ိးပ  ၣ်လ အလ ိၣ်

ဘ ၣ်တ ၣ်မုၤစ ုၤလ ုၤလ ုၤဆ ဆ လ ပိ ၣ်မ  ၣ်သ  ၣ်တမ ၣ်ဒ ိးဖိလုံၤသ  ၣ်တဖ ၣ်လ ုၤ ွၣ် 

မ လ ခရိိန ၣ်တ ၣ်ဆါန   ၣ်ဘ ၣ်ကဘူ ၣ်ဂုၤဒ ိးတ၈ီၢ်ုၤအဃပိကဘ ၣ်မုၤလ ုၤစ ုၤက  ံၣ်တ ၣ်ထ ံၣ်လ ိၣ်သိးမ  ၣ်ဒ ိးဝ ုၤကိွ  ွုၤအဂ  ၣ်သ  ၣ်

တဖ ၣ်လ ုၤ 

စိးထ  ၣ်ခ အုံၤဒ ိးဆညူါပကက ိးကတုိၤလ ိၣ်သိးဒ ိးပ ုၤဘ ၣ်မူဘ ၣ်ဒါလ လ တ စိပူုၤန   ၣ်လ ုၤ, 

အဝ အုံၤမ  ၣ်တ ၣ်ဘ ံၣ်တ ၣ်ဘ အဂ ုၤကတ  ၣ်လ ပ၈ီၢ်  ၣ်ဒ ိးလ ပ၈ီၢ်  ၣ်ဒ ိးလ ပ ုၤမုၤတ ၣ်ဖိအ၈ီၢ်  ၣ်လ ုၤ 

၈ီၢ်  ၣ်ဝ  ၣ်အူတ ၣ်ဂ  ၣ်မ  ၣ်ဟ အ ိၣ်ထ  ၣ်သတ ူၣ်ကလ ၣ်န   ၣ်ပအ ိၣ်ဒ ိးပ ုၤလ တ ၣ်အ ိၣ်သိးအဖ ခ ိၣ်ပကက ိးဆ  လ ၈ီၢ်  ၣ်ခ  ၣ်အူဝံုၤက ိုၤလ ုၤ,

မ  ၣ်မ  ၣ်ပ ုၤလ အဟိးက  ၣ်ထ  ပ ုၤလ ဟ  ၣ်ဝ ုၤက ိုၤန   ၣ်တ ၣ်မုၤအ ိၣ်ဂ  ၣ်က  ုၤဝ လ ုၤ 

တ ၣ်ထ ံၣ်လ ိၣ်သကိိးသိးန   ၣ်ဘ ၣ်တ ၣ်ပတ  ၣ်က  ံၣ်ဃ  ၣ်စ  ၣ်က ိးဒ ိးက ုၤလုၤဝါတ ုၤဒ ိးဘ ူၣ်ပ  လ အကလ  ၣ်တ ၣ်ဆ ိးတ ၣ်လုၤထသူ

နုၤဘ ၣ်တ ၣ်ဆ ၣ်တ ၣ်အ ိၣ်သိးမ  ၣ်ဂ ုၤထ  ၣ်န   ၣ်ပကသ ိးက  ုၤက ုၤန   ၣ်လ ုၤ 

Naracoorte ဒ ိး   Bordertown 

အ၈ူီၢ်န   ၣ်စံိးထ  ၣ်ပံ ၣ်ဝ မ  ၣ်သ န  ုၤလါအ ဖဖ  ၣ်တဆယံ  ၣ်သ ဒ ိးပ ုၤတဝ အ၈ူီၢ်န   ၣ်ဘ ၣ်ဆ ိးက ိုၤလ ိၣ်သိးလ ုၤတ စိအပူန   ၣ်လ ုၤ 

ပ ုၤလ အ ိၣ်လ  Naracoorte 

သ  ၣ်တဖ ၣ်တ ၣ်တ ၣ်ဂ  ၣ်အရ  ဒ ိၣ်မ  ၣ်အ ိၣ်ထ  ၣ်ဘ ၣ်ဖ ဒ ိးမ  ၣ်ဘ ၣ်ထ ံၣ်လ ိၣ်သိးသကိိးမ  ၣ်န   ၣ်လ ုၤဘ ၣ်ဆအူ၈ူီၢ်န   ၣ်တက  ၣ် 

Adelaide,Salisbury, Mt.Gambier ဒ ိး Murry Bridge 

ဒ ိးအဂုၤန   ၣ်တ ၣ်လ  ၣ်လ အလ ုၤဆ ဆ အ၈ူီၢ်တဖ ၣ်န   ၣ်ကဆ ိးထ ံၣ်လ ိၣ်အ ိၣ်သကိိးလ ိၣ်သိးလ မ  ၣ်သကိိးမ  ၣ်,ဘ ၣ်ဆ ၣ်သန ၣ်

က ပ တဝ အ၈ူီၢ်န   ၣ်ကဘ ၣ်ဆ ိးက ုၤလ ိၣ်သိးလ လ တ စိအပူုၤလ ုၤ 
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ဘ ၣ်ဃိးတ ၣ်ဆ ိးက ိုၤလ ိၣ်သိးလ လ တ စိန   ၣ်စိးထ  ၣ်ဖ မ  ၣ်သ န  ုၤလါအ ဖဖ  ၣ်တဆယံ  ၣ်သ အန  ုၤတန န   ၣ်အ ိၣ်ဝ ယ  ၣ်သ ဒ ိးန   ၣ်ရံ ၣ်

မ  ၣ်တလ က ဒံ ိး၈ီၢ်  ၣ်အူမ  ၣ်အ ိၣ်ထ  ၣ်ဘ ၣ်ဖ ိးန   ၣ်အတ ၣ်မုၤစ ုၤအ ိၣ်န   ၣ်လ ုၤ 

ဝံသိးစူုၤဆ ိးက ိုၤပ လ လ တ စိအပူဖ နလ ိၣ်ဘ ၣ်မ  ၣ်သကိိးမ  ၣ်အတ ၣ်မုၤစ ုၤဘ ၣ်ဃိးဒ ိးဂ  ၣ်ပဝ  ၣ်အူတ ၣ်ဟ  ၣ်က ူၣ်ဟ  ၣ်ဖိးဒ ိး

က ိ ၣ်စ တ ၣ်မုၤစ ုၤဒ ိးဟ ံၣ်ဖိဃ ဖိအတ ၣ်ကဟ ကယ ၣ်,က  ၣ်ထ  ဖိသ ၣ်,ပ ုၤသ ူၣ်က သိးပ  ၣ်မ တမ  ၣ်ဟ ံၣ်ဖိဃ ဖိအစ ုၤအသ   ၣ်လ 

က  ၣ်၈ီၢ် ုၤတလ ပ  သ  ၣ်တဖ ၣ်န   ၣ်မကက ိးဘ ၣ်ဒ ိးသဒ အ ုၤလ ုၤ 

န   ၣ်ကဆ ိးမုၤမုၤသကိိးတ ၣ်ဒ ိးနုၤ,နဟ ံၣ်ဖိဃ ဖိမ  ၣ်ဂ  ၣ်,လ ပ ုၤမုၤတ ၣ်ဟ ံၣ်ဖိဃ ဖိအက ါမ  ၣ်ဂ ုၤ,တ ၣ်လ နလ ိၣ်ဘ ၣ်သ တဖ ၣ်ပ

တလူ ၣ်မုၤလ အဂ ုၤလ ုၤ, 

အကဆ ိးမလ ုၤတ  ၣ်လ ုၤဆ ိးတသ ဖ အသ လ နကပူုၤဒ ိးတ ၣ်အ ိၣ်ဆ ူၣ်အ ိၣ်ခ ျ့,လ နဟ ံၣ်ဖိဃ ဖိမ  ၣ်ဂ ုၤဒ ိးတ ၣ်ကရုၤကရိက

ဟ  ၣ်န  ုၤတ ၣ်ကစ  ၣ်လ တ ၣ်ဆ ကတ  ၣ်အဝ န   ၣ်အပူုၤဒၣ်သိိးပ ုၤတဝ ကဒကိန   ၣ်ဘ ၣ်ပဒ ိၣ်ပပ  ၣ်အတ ၣ်န  ၣ်လ ိၣ်ပ ၣ်ဖ ါဒ  နကပူိး

ဖ  ိးဒ ိးတ ၣ်အဆိ ူၣ်အခိ ျ့အ၈ီၢ်  ၣ်လ ုၤ 

Eugenia Tsoulis OAM 
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