၂၀၁၇-၁၈ တြင ္ ၇ တန္း ႏွင ့္ ၁၂ တန္း တက္ရ မည့္ ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ားအတြက ္ အေရးႀက းေသ်ာသတင္း
အအိုက္အအိုဝါ လူထိုက န္း မ်ာေရးဌ်ာန (အအိုက္ဒပအအတ္ခ ္) (Iowa Department of Public Health (IDPH)) သည္ ၇ တန္း ႏွင့္ ၁၂ တန္း တက္ရမည့္
ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ား မျဖစ္မေနထအိုး ရမည့္ က်ာကြယ္ေဆးမ ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႊန္ၾက်ားခ က္အသစ္ကအို ျပ႒်ာန္း ထ်ားပါသည္။ ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ားသည္
၂၀၁၇-၁၈ ေက ်ာင္း ႏွစ္တြင္ ဤစည္း မ ဥ္း မ ်ားကအို လအက
ို ္န်ာရပါမည္။ ထအိုး ရမည့္ ဤက်ာကြယ္ေဆးမ ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သင့္က န္း မ်ာေရးကအို
အဓအကျပဳစိုကိုသေပးသည့္ ဆရ်ာဝန္ကအို ေက းဇူး ျပဳ၍ဆက္သြယ္ပါ။ ျဖစ္ႏအိုင္ပါက ေဆးထအိုး ၿပးေၾက်ာင္း ျဖည့္စြက္ထ်ားသည့္ေဖ်ာင္မ ်ားကအို
ေက ်ာင္း သူန်ာျပဳဆရ်ာမထံသအို ့အျမန္ဆံိုး ပအို ့ေပးပါ။ ယခိုေက ်ာင္း ႏွစ္မကိုန္မ ထအိုေဖ်ာင္မ ်ားကအို ျဖည့္စြက္ၿပးျဖစ္ပါကလည္း
ေက ်ာင္း သအို ့ပအို ့ေပးႏအိုင္ပါသည္။ ေဖ်ာင္မ ်ားကအို မပအို ့ေ ပးမခ င္း ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ား အတန္းတက္ခင
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၇ တန္း တက္မည့္ ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ားသည္ (စက္တင္ဘ်ာ ၁၅၊ ၂၀၀၄ ေန်ာက္ပအိုင္း တြင္ ေမြး ဖြ်ားသူမ ်ား ျဖစ္ပါက) - အသက္ ၁၀ ႏွစ္ျပည့္စဥ္
သအို ့မဟိုတ္ ျပည့္ၿပးေန်ာက္ ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ အေျမွး ေရ်ာင္ေရ်ာဂါ (meningococcal) က်ာကြယ္ေဆး ၁ လံိုး ထအိုး ခဲ့ၿပးျဖစ္လွ င္ ေဆး႐ိုွအန္မပ က္ေအ်ာင္ အသက္ ၁၆ ႏွစ္တြင္ ေဆးေန်ာက္တစ္လံိုး ထအိုး ဖအို ့လအိုပါလအမ့္မည္။



၁၂ တန္း တက္မည့္ ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ားသည္ (စက္တင္ဘ်ာ ၁၅၊ ၁၉၉၉ ေန်ာက္ပအိုင္း တြင္ ေမြး ဖြ်ားသူမ ်ား ျဖစ္ပါက) – ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ
အေျမွး ေရ်ာင္ေရ်ာဂါ က်ာကြယ္ေဆး ၂ လံိုး ထအိုး ရမည္။ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ျပည့္စဥ္ သအို ့မဟိုတ္ ျပည့္ၿပးေန်ာက္ ေဆးတစ္လံိုး ထအိုး ခဲ့ၿပးျဖစ္ပါက
ေဆးတစ္လံိုး သ်ာထအိုး ဖအို ့လအိုမည္။

ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ အေျမွး ေရ်ာင္ေရ်ာဂါသည္ အလြန္စအိုး ရအမ္ရပါသည္။ သင့္ေလ ်ာ္သည့္ ေဆးကိုသမွက
ို အိုရ႐ိုွအေသ်ာ္လည္း ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ
အေျမွး ေရ်ာင္ေရ်ာဂါခံစ်ားရသူ ၁၀-၁၅% ခန္ ့သည္ ေရ်ာဂါေၾက်ာင့္ ေသဆံိုး ရသည္။ ျပန္ေက်ာင္း လ်ာသည့္သူမ ်ားထဲမွ ၂၀% ေသ်ာသူတအို ့သည္
ထ်ာဝရ န်ားမၾက်ားေတ်ာ့ျခင္း ၊ ေျခလက္အဂၤါ ဆံိုး ႐ိုွိုံး ျခင္း ၊ သအို ့မဟိုတ္ ဥးေႏွ်ာက္ထအခအိုက္ျခင္း ကဲ့သအို ့ေသ်ာ ႀကးမ်ားသည့္ဆံိုး ႐ိုံိုွး ထအခအိုက္မွိုတအို ့ကအို
ခံၾကရသည္။ ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ အေျမွး ေရ်ာင္ေရ်ာဂါ က်ာကြယ္ေဆးသည္ အလြန္အႏ ၱရ်ာယ္ကင္း ၿပး ေရ်ာဂါက်ာကြယ္ရ်ာ၌ ၈၅-၁၀၀% အထအ
ထအေရ်ာက္မွို႐ိုွအသည္။ ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ အေျမွး ေရ်ာင္ေရ်ာဂါ က်ာကြယ္ေဆးထအိုး ရမည္ဟူသည့္ ျပ႒်ာန္း ခ က္က ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ား၊
သူငယ္ခ င္း မ ်ား၊ မအသ်ားစိုမ ်ားႏွင့္ လူ ့အသအိုင္း အဝန္း မ ်ားကအို လံိုၿခံဳမွို႐ိုွအေအ်ာင္ ကူညေပးပါလအမ့္မည္။

၂၀၁၇-၁၈ ေက ်ာင္းႏွစတ
္ ြင ္ ၇ တန္း သအို ့မ ဟိုတ ္ ၁၂ တန္း တက္မည့္ေက ်ာင္း သ်ားမ ်ား သင့္တင
ြ ႐ို
္ ပ
ွအ ါက သင့္က န္း မ်ာေရးကအို
အဓအက ျပဳစိုကသ
ို ေပးသည့္ ဆရ်ာဝန္ထံမ ွ ဥးေႏွ်ာက္အ်ာ႐ိုံိုေၾက်ာ အေျမွးေရ်ာင္ေရ်ာဂါ က်ာကြယေ
္ ဆးအေၾက်ာင္း ကအို ေက းဇူးျပဳ၍ စံိုစ မ္းၾကည့္ပါ။
သင့္က န္း မ်ာေရးကအို အဓအကျပဳစိုကိုသေပးသည့္ ဆရ်ာဝန္တစ္ဥး သင့္တြင္ မ႐ိုွအပါက ဆရ်ာဝန္တစ္ဥး႐ိုွ်ာေဖြညႊန္ၾက်ားေပးရန္အတြက္
၅၁၅-၂၄၂-၇၆၁၈ နံပါတ္ကအို ဖိုန္း ေခၚ၍ ေက ်ာင္း သူန်ာျပဳဆရ်ာမ သအို ့မဟိုတ္ ဒအမ္ပအက္စ္ က န္း မ်ာေရးဝန္ေဆ်ာင္မွိုဌ်ာန (DMPS Health
Services Department) ထံ ဆက္သြယ္ပါ။
႐ိုအိုေသေလးစ်ားစြ်ာျဖင့္၊
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