
ေ အာက္ပါေ ရာဂါလက္ၡဏာမ ာ်ား  ဖစ ပာ်ားေ နပါက္၊အလပုမသြာာ်ားဲဆရရာန္ခ 
က္္

ခ င္ ်ား  ပပါ။
ေးနထ ိုေမေကာမ္း း ခမ္း ၊ေး

ခါမ္း က ိုက္း ခမး္ ၊ဗ ိုကနား ခမ္

း စသညေ္ာ ။

တယ္လ မီက္ဒရီင္ Telemedicine 

း ဖမ္း  FWMOMCare app 

သးံိုး ၿပီ ၊ဆရာဝန္ ိုဗီဒယီ ိုေးကာလေ္းခၚပါ။

က ိုယအ ပူခ္  န တက္း ခမ္း ၊း း းာရည္ ို

း ခမ္း ၊ေးခာ္မ္း ဆ ို း ခမး္ ၊သ ို႔

မဟိုတ္

လည္ေးခာ္မ္း နား ခမး္ ။*

Telemedicine း ဖမ္း  ၂၄
နာရီီေးဆ ကိုသခံန ိုမ္း ပီ ီေးဆ ကိုသစာ ရ တလ ည္

း မီေးပီး ရပါ*

ေးနေမကာမ္း ပါကသမ၏္အလိုပ္႐ မ္ ို႔မ

ဟိုေတအ ဆာမတာဝနခကံ ိုေအၾကာမး္ ၾကာ 

ၿပီ ေ ရ်ားခန္ ်ားသြာာ်ား  ပပါ။

ထ ိုသ ို႔ေအၾကာမ္း ၾကာ ပါကသမး္  အ

တတက္၄မ္း တ ို႔ေကဆ ခန္း း ပရနရကခ္  န္း 

ယေူးပ ၿပီ ပ ို  
ေးဆာမ္ေးပ ရနာ္ လည္း စီစဥ္

ေးပ ပါမည္။
ေးဒသဆ ိုမရာက္န္း မာေးရ ခန္း Regional Medical Centresမ္ာ သည္ ေးန႔စဥ္

နနံက္ ၉ ၃၀မ ေညန ၅ ၃၀အထ ဖဖမ္း  လ စပါသည္။အမ္ာ 

း ပည္ူရံို ပ တရကေ္ာ တတမလည္း နံ နက္ ၉ ၃၀မ ေးန  လည္ ၁၂ ၃၀ အထ ဖဖမ္း  ပါသည္။

ေညဆ ခန္း မ္ာ မ ာ ေညန ၆နာရီ၃၀မ နစ္ မ ည ၉နာရီ၃၀မ နစ္

အထ ဖဖမ္း  ၿပီ ၊ Space@Tuas Recreation Centre,

Cochrane Recreation Centre, Kaki Bukit Recreation Centre တ ို႔တတမ္႐  ပါသည္။

နာတာ႐ ည္ေးရာဂါမ္ာ း ဖစ္ေးသာေးတသ တ ို ေးရာဂါ၊က ိုလကစတေးရာမ္ာ ေး

သာ

ေးရာဂါ၊ဆ ီခ္  ်ိဳေးရာဂါမ္ာ း ဖစ္ေးနၿပီ 

ေးဆ ကိုနေ္းနပါက၊*

ာ ႔ုမဟတု္

ဤျ ဖန္႔ ဖ  စာသည္
အလိုပမ္ာ မာ္ ၏ကန္္း မာေးရ ေအထာက္
အကအူတတကအ လိုပ္႐ မော္  း မ္း  ေအဆာမ္ေးဒၚမကထ ရီ
တာဝန္႐  သတူ ို႔အာ အသ ေးပ း ဖန္ေေဝထာ ေးသာေး

ၾကား္း မာစား ဖစ္ည္။

သြက္ၽႏ ္ ပ္ု ို႔၏ေ ရႊေ   ပာင္ ်ားအလပုသမာ်ားမ ာ်ားအသြတက္လ မ္ ်ား   ႊန္။

ာ ႔ုမဟတု္

အကအူညလီ ိုပါကသမ္း  အလိုပ္႐ မ္၊သ ို႔

မဟိုေတအ ဆာမတာဝနခကံ ိုေအၾကာမး္ 

ၾကာ ပါ။

၁။ ၂။ 3
၃

သြက္ၽႏ ္ ပ္ု ို႔ာည္အနၱရာယ္က င္ ်ားရန္ေ   

ခ
လမွ္ ်ားတ ငု္ ်ားဂ႐ု  ုက္ရပါမည္။ငင္ ်ားတ ု 
႕မွာေ နေမက္ာင္ ်ားလ ငွ္ေ ရ်ားနါ်ားက္ု

ာခံယ္ူ
ရ္လည္ ်ားေအရ်ားႀက္်ီားပါာည္။

အာက္ရ ရွူလမ္ ်ားေ ၾက္ာင္ ်ားရ ငုရာ  ပ

င္ ်ားထန္ေ ာာေ ရာဂါ
အသြတက္္Regional Medical Centres 

တ ု ို့သြတငက ိုာခံ
ေ ာာအခါေ ရ်ားက္ ုာ်ားရ တအ သြတက္ပွူ 

ရာမလ ပုါ၊

MOM 
က္ာတမရတ ာ်ားေ ာာအေ သြထေ သြထေ ရာဂါ

က္ုေ ရ်ားခန္ ်ား GP

ေ ရ်ားခန္ ်ားမ ာ်ားသြတငလည္ ်ား၊က္ာုမႈခံယ္ူ္  ငု္
ာည္၊

ေ ရ်ားက္ာုခံရန္္က္္အ က္အူ

ညီ ရရ္နည္ ်ားလမ္ ်ားမ ာ်ား။

း ပမ္း ထန္ေးသာအသက္႐ႈလမ္း ေးၾကာမ္း ဆ ိုမရာေးရာဂါ ဉပမာက ိုယပူး ခမ္း ၊ေးခ္ာမ္း ဆ ို း ခမ္း ၊န ာရည္ ိုး ခမ္း တ ို  က ိုခံစာ ေးနေရသာေးရရြႊေေး ပာမ္း အလိုပ္မာ မ္ာ အာ ၊ေးဆ ကိုသစာ ရ တ္
အကိုနအကခ္ံရနေလ ိုဘ၊ဲအခမဲ ကိုေသပ ပါမည္။ဆရာဝန္ ိုး ပသတ ိုမပမခလည္း ေးပ ရနေလ ိုပါ။
သ ိုေ႔သား္ နာတာ႐ ည္း ဖစ္ေးေနသာေးရာဂါက ိုေးဆ ခန္း တတမစစ္ေးဆ ခ၊း ပသစာ ရ တ္း း မ္း  ေးသာက္းံိုး ရန္ေးဆ ဖ ို က ိုေးတာ ေးပ ရပါမည္။း ပမ္း ထန္ေးသာေအး ခေအနအတတက္ေးဆ ကိုသစာ 
ရ တေမာ ၁၄ ေးဒၚလာမ ၁၈ ေးဒၚလာ အထ း ဖစ္း း းိုမၿပီ တာ႐ ည္း ဖစ္ေးေနသာေးရာဂါအတတက္ ကိုသစာ ရ တေမာ
၃၃ ေးဒၚလာမ ၅၅ ေးဒၚလာအထ ေးပ ရန မ္ည္။

* Telemedicine သည္ ေးဒၚမကထ ရီတတမ္ီေးနီေးသာ WP ဝပပါမစ၊္အက္ပတ္ S 

Pass သမာ မ္ာ န မ္း  တကန္း မ နတီအတတမ္း ီေးနီေးသာ ေးဆာကလ ိုပ္ီေးရ ၊ီ

ေးရလိုပငန္း န မ္း  ၊

ကိုနထိုတလ ိုပ္ေးရ တတမလို ပ္ ိုမ္ေးေနသာေးရြႊး  ေးး ပာမ္း အလိုပ္

သမာ မ္ာ အတတက္ာအခမဲ ကိုသီေးပ ပါသည၊္
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