BE COVIDSAFE

COVIDSafe app ကို
အင္စေတာလ္လုပ္ၿပီး
မွတ္ပုံတင္ပါ
1.

COVIDSafe app ကို Apple App Store

2.

သို႔မဟုတ္ Google Play Store မွ

အင္စေတာလ္လပ
ု ၿ္ ပီးၿပီးခ်င္း အဆိပ
ု ါ app ကိဖ
ု င
ြ ၍
့္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွမ
့ံ က
ႈ ုိ ကၽြနပ
ု္ တ
္ ႔ုိ
မည္သတ
႔ုိ ားဆီးနိင
ု ေ
္ ၾကာင္း ဖတ္ရပ
ႈ ါ ၊ ယင္းေနာက္ ကၽြနပ
ု္ ္ ကူညလ
ီ သ
ုိ ည္

ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲၿပီး အင္စေတာလ္လုပ္ပါ။
ဆိသ
ု ည့္ စာတမ္း ‘I want to help’

I want to help

ကို ေရြးပါ။

COVIDSafe မည္သို႔လုပ္ကိုင္သည့္အေၾကာင္း ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ ‘Next’

Next

ကိုေရြးပါ

COVIDSafe app မည္သို႔လုပ္ကိုင္ေၾကာင္း ဘာသာျပန္
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို
www.health.gov.au/COVIDSafe-language တြင္ၾကည့္ပါ

3.

မွတ္ပုံတင္ျခင္းႏွင့္ အခ်က္အလက္သီးျခားရွိမႈအေၾကာင္း ဖတ္ရႈပါ ယင္းေနာက္ ‘Continue’

Continue

ကိုေရြးပါ

သင္ ဘာသာျပန္ထားေသာ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိေရး မူဝါဒကို
www.health.gov.au/covidsafe-privacy တြင္ဖတ္ရႈနိုင္သည္
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4.

သင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကို ေကာက္ယူရန္အတြက္ သင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။ ေအာက္ပါ
မွတ္ပုံတင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ေပးသည့္ ထြက္ဆိုခ်က္ကို ေက်းဇူးျပဳ၍ ဖတ္ရႈပါ။
ကၽြနပ
ု္ သ
္ ည္ ၾသစေၾတးလ်န္း က်န္းမာေရး ဌာနသိ႔ု ေအာက္ပါတိက
႔ု ုိ ေကာက္ယရ
ူ န္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္ ေပးပါသည္•

ကၽြန္ုပ္၏ မွတ္ပုံတင္ အခ်က္အလက္မ်ားအားျဖင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေၿမ က်န္းမာေရး
အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ေရာဂါႏွင့္အထိအေတြ႕ကို ေျခရာခံရွာေဖြနိုင္ေစရန္

•

အျခား COVIDSafe အသုံးျပဳသူမ်ားထံမွ သူတို႔ COVID-19 ေရာဂါရွိေၾကာင္း အေျဖေပၚၿပီးေနာက္
ကၽြန္ုပ္၏ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား
အကယ္၍ သင္၏ မွတပ
္ တ
ံု င္ေရးႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ရ
္ မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေကာက္ယရ
ူ န္ သင္
သေဘာတူလၽွင္ ကၽြနပ
ု္ ္ သေဘာတူသည္ဟဆ
ု ေ
ုိ သာ စာတမ္း ‘I agree’

5.

I agree

ကို ေရြးပါ

မွတ္ပုံတင္ရန္ ေရးသြင္းပါ•

သင့္ နာမည္ (အမည္ဝွက္ကို ေရးနိုင္သည္)

•

သင့္ အသက္အရြယ္ အတန္းအစား

•

သင့္ စာတိုက္နယ္အမွတ္
သင့္ သေဘာတူညခ
ီ ်က္အရ၊ သင့္ မွတပ
္ တ
ံု င္အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည္နယ္ႏင
ွ ့္ အုပခ
္ ်ဳပ္ခန
ံ ယ္ေၿမ က်န္းမာေရး
အရာရွမ
ိ ်ားသည္ အကယ္၍ သင္ ကိရ
ု န
ုိ ာဗိင
ု း္ ရတ္စႏ
္ င
ွ ့္ အထိအေတြ႕ရွခ
ိ လ
့ဲ ၽွင္ သင့အ
္ ား ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ အသုးံ ျပဳပါမည္။
သင့္မွတ္ပုံတင္အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို သင္ ေရးသြင္းၿပီးၿပီးခ်င္း ဆက္လုပ္ပါဟုဆိုသည့္ စာတမ္း

Continue

‘Continue’

6.

ကိုေရြးပါ

သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ ကိုေရးသြင္းၿပီးေနာက္ သင့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို အတည္ျပဳေပးရန္ လၽွို႔ဝွက္နံပါတ္
ရယူပါဟုဆိုသည့္ စာတမ္း ‘Get PIN’

Get PIN

ကိုေရြးပါ

က်န္းမာေရး အရာရွိသည္ အကယ္၍ ေအာက္ပါကိစၥျဖစ္လၽွင္ သင့္အား ဆက္သြယ္ရန္ သင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္ကို
ေခၚပါလိမ့္မည္•

သင္ ေရာဂါရွိေၾကာင္း အေျဖေပၚလၽွင္ သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အပ္ဖ္လုဒ္ (upload) လုပ္ေပးရန္အတြက္
သင့္အား ေျပာဆိုရန္

•

ေရာဂါရွိေၾကာင္း အေျဖေပၚသည့္ COVIDSafe အသုံးျပဳသူ ေနာက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္
အထိအေတြ႕ရွိသူ အျဖစ္ သင္ ေဖာ္ထုတ္ခံရလၽွင္ျဖစ္ၿပီး မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို သင့္အား အႀကံဉာဏ္ေပးရန္
အကယ္၍ သင္ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ ေဆြမ်ိဳးတစ္ဦးအား app ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲရန္ ကူညီေပးေနလၽွင္ သင္
၎သူတို႔၏ ဖုန္းထဲ app ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲယူၿပီး ၎သူတို႔၏ ဖုန္းနံပါတ္ကို app ထဲ ေရးသြင္းပါ။

7.

ယင္းေနာက္ သင္သည္ နံပါတ္- 6 လုံးပါ လၽွို႔ဝွက္နံပါတ္ (PIN) ပါရွိသည့္ အမွာစာကို
လက္ခံရရွိပါမည္။
အဆိုပါ နံပါတ္ 6-လုံးပါ PIN ကိုေရးသြင္းၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳပါဟုဆိုသည့္စာတမ္း
‘Verify’

Verify

ကိုေရြးပါ

အကယ္၍ သင္ PIN ကို မရလၽွင္ ျပန္ပို႔ေပးပါဟုဆိုသည့္ စာတမ္း ‘Resend PIN’
ကိုေရြးပါ
အကယ္၍ မိုးဘိုင္းဖုန္းနံပါတ္မွာ မွားေနလၽွင္ ဤမိုဘိုင္းနံပါတ္ မွားေနသလားဟုဆိုသည့္
စာတမ္း ‘Is this mobile number wrong?’
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8.

ဆက္လုပ္ပါဟုဆိုသည့္ ‘Proceed’

Proceed

ကို Bluetooth®

ႏွင့္ Notifcations ကိုဖြင့္ထားေစရန္ ေရြးပါ။ အကယ္၍ သင္ Notifcations
(အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား) ကိုဖြင့္ထားေစရန္ ေရြးပါက အကယ္၍ COVIDSafe
ပြင့္မေနလၽွင္ သင္ အေၾကာင္းၾကားစာ ရပါလိမ့္မည္။
သင္ ေအာင္ျမင္စြာ မွတ္ပုံတင္ၿပီးၿပီးခ်င္း ဆက္လုပ္ပါဟုဆိုသည့္ ‘Continue’

Continue

ကိုေရြးပါ

Android ဖုန္းစနစ္အတြက္ ဘက္ထရီအစြမ္းကုန္ သုံးျခင္းအား
ပိတ္ထားရန္ သင့္အား ေမးပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ သင့္
ဖုန္းနာမည္ကို ေျပာင္းနိုင္ပါသည္။

9.

သင္ မွတပ
္ တ
ံု င္ၿပီး ခြငျ့္ ပဳခ်က္ ေပးၿပီးျဖစ္လၽွင္ COVIDSafe app ကိဖ
ု င
ြ ထ
့္ ားပါ။ ၎ကို သင့္ app ျမင္လာႊ ေပၚ၌
‘COVIDSafe is active’

COVIDSafe is active

ပြင့္ေနသည္ကို သင္ ျမင္မျမင္ အတည္ျပဳနိုင္သည္။

10. ပြင့္ေနစဥ္ COVIDSafe သည္ သင့္ အနီးအနားရွိ အျခား COVIDSafe အသုံးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္ကို လုံျခဳံစြာ
သိမ္းထားပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကို အကယ္၍ သင္ ေရာဂါရွိေၾကာင္း အေျဖေပၚလၽွင္ သင့္ခြင့္ျပဳခ်က္အရ က်န္းမာေရး
အရာရွိမ်ားသည္ လူမ်ားအား ဆက္သြယ္ရန္ သုံးနိုင္ပါသည္။
ဤအခ်က္အလက္မ်ားမွာ သင့္ဖုန္းထဲ၌ ၂၁ ရက္ရွိေနၿပီး သင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မေပးလၽွင္ ၎တို႔ကို မရယူနိုင္ပါ။
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အကယ္၍ သင္ ေရာဂါရွိေၾကာင္း အေျဖေပၚလၽွင္ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာအေလ်ာက္ အပ္ဖ္လုဒ္
(upload) တင္ေပးျခင္း
11.

အကယ္၍ သင္ ေရာဂါရွိေၾကာင္း အေျဖေပၚလၽွင္ သင့္
ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေျမမွ က်န္းမာေရး
အရာရွိတစ္ဦးသည္ COVIDSafe app က သိမ္းဆည္းထားသည့္
အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူရန္အတြက္ သင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို
ေတာင္းရန္ သင့္အား ဆက္သြယ္ပါမည္။
အဆိပ
ု ါ app မွ၊ က်န္းမာေရး အရာရွတ
ိ စ္ဦး သင့အ
္ ား
ဆက္သယ
ြ ခ
္ သ
့ဲ လားဟုဆသ
ုိ ည့္ ‘Has a health ofcial contacted
you?’

Has a health offcial
contacted you?
ကိုေရြးပါ

သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အပ္ဖ္လုဒ္ (upload) တင္ေပးရန္
သင့္အား က်န္းမာေရးအရာရွိတစ္ဦးက ေမးျမန္းျခင္းကို
ဟုတ္ပါသည္ဟုဆိုေသာ ‘Yes’

Yes

ကို ေရြးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳေပးပါ

အကယ္၍ က်န္းမာေရးအရာရွိက သင့္အား မဆက္သြယ္ေသးလၽွင္ မဟုတ္ပါဟုဆိုေသာ ‘No’

No

ကိုေရြးပါ

သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အပ္ဖလ
္ ဒ
ု ္ (upload) အတင္ခရ
ံ န္အတြက္ သင္ ခြငျ့္ ပဳရန္ လိသ
ု ည္။ သင္ ခြငမ
့္ ျပဳမခ်င္း သင္ႏင
ွ န
့္ းီ နီးကပ္ကပ္
အထိအေတြ႕ရွသ
ိ ည့္ အခ်က္အလက္ကုိ အပ္ဖလ
္ ဒ
ု ္ (upload) တင္ေပးမည္ မဟုတပ
္ ါ။ အကယ္၍ သင္ ခြငျ့္ ပဳလၽွင္ သင္ႏင
ွ န
့္ းီ နီးကပ္ကပ္
အထိအေတြ႕ရွသ
ိ ည့္ အခ်က္အလက္ကုိ အပ္ဖလ
္ ဒ
ု ္ (upload) တင္ေပးၿပီး ဗိင
ု း္ ရတ္စႏ
္ င
ွ ့္ အထိအေတြ႕ရွခ
ိ န
့ဲ င
ုိ သ
္ ည့္ လူမ်ားအား
ဆက္သယ
ြ ရ
္ န္ ျပည္နယ္ သိမ
႔ု ဟုတ္ အုပခ
္ ်ဳပ္ခန
ံ ယ္ေၿမ က်န္းမာေရး အရာရွမ
ိ ်ားထံ ေဝမၽွေပးသည္။
သင္ COVIDSafe အခ်က္အလက္သးီ ျခားရွေ
ိ ရး မူဝါဒ ပိမ
ု ုိ အေသးစိတက
္ ်က်ကို www.health.gov.au/covidsafe-privacy တြငဖ
္ တ္ရန
ႈ င
ုိ သ
္ ည္
အကယ္၍ သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သေဘာအေလ်ာက္ အပ္ဖလ
္ ဒ
ု ္ (upload) တင္ေပးရန္ သေဘာတူလၽွင္ ေအာက္ပါအကြကက
္ ုိ အမွနျ္ ခစ္ပါကၽြနပ
ု္ ္ သေဘာတူသည္ ဆိသ
ု ည့စ
္ ာတမ္း ‘I agree’

12.

I agree

ယင္းေနာက္ ဆက္လပ
ု ပ
္ ါဆိသ
ု ည့္ စာတမ္း ‘Continue’

က်န္းမာေရး အရာရွိသည္ သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အပ္ဖ္လုဒ္ (upload)
တင္ေပးရန္အတြက္ လၽွို႔ဝွက္နံပါတ္ (PIN) ကိုပို႔ေပးပါမည္။
အဆိပ
ု ါ PIN ကိေ
ု ရးသြငး္ ၿပီးေနာက္ ကၽြနပ
ု္ ၏
္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အပ္ဖလ
္ ဒ
ု ္ (upload) တင္ပါ
ဆိသ
ု ည့စ
္ ာတမ္း ‘Upload my information’

ျဖစ္စဥ္ကို အဆုံးသတ္ရန္ ‘Continue’

Upload my information

Continue

ကိေ
ု ရြးပါ

ေရြးပါ။ သင္ ျဖစ္စဥ္ကို

အဆုံးသတ္ၿပီးၿပီးခ်င္း အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အလြန္ လုံျခဳံသည့္ သိမ္းဆည္းစနစ္ထဲ
သိမ္းဆည္းထားပါသည္။
သင့္ ျပည္နယ္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခံနယ္ေၿမ က်န္းမာေရး အရာရွိသည္
သင္ႏွင့္နီးနီးကပ္ကပ္- ၁.၅ မီတာ အတြင္း ၁၅ မိနစ္ သို႔မဟုတ္ ပို၍အထိအေတြ႕ရွိခဲ့သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ အက္ဖ္ app ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ရယူပါလိမ့္မည္။
ဤသို႔ျဖင့္ သင္ႏွင့္နီးနီးကပ္ ရွိခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဗိုင္းရတ္စ္ႏွင့္အထိအေတြ႕ရွိခဲ့နိုင္သူတို႔ကို
ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ က်န္းမာေရး အရာရွိမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳပါမည္။
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Continue

BE COVIDSAFE

13. ကိုရိုနာဗိုင္းရတ္စ္ရွိသည့္ အျခား COVIDSafe app အသုံးျပဳသူႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ အထိအေတြ႕ရွိခဲ့သူအျဖစ္ သင္ ေဖာ္ထုတ္ခံရလၽွင္
က်န္းမာေရး အရာရွိမ်ားသည္ သင့္ကိုလည္း ဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ ဤကိစၥ၌ က်န္းမာေရး အရာရွိသည္ ဗိုင္းရတ္စ္ကို သင္ စစ္ေဆးမႈ
ခံယူရန္ လိုေၾကာင္း သင့္အား အႀကံျပဳနိုင္သည္။

14. သင္သည္ COVIDSafe app ကို သင့္ဖုန္းမွ အခ်ိန္မေရြး ဖ်က္ပစ္နိုင္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သင့္ဖုန္းထဲမွ အားလုံးေသာ COVIDSafe
app အခ်က္အလက္မ်ားကို ဖ်က္ပစ္လိုက္ပါမည္။ လုံျခဳံသည့္ အခ်က္အလက္သိမ္းဆည္းစနစ္ထဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကို
ခ်က္ခ်င္း ဖ်က္ပစ္မည္ မဟုတ္ပါ။ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးက ကမၻာ့ေရာဂါကပ္ေဘးႀကီး ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟု ေၾကညာသည့္အခါ ၎တို႔ကို
ဖ်က္သိမ္းပါမည္။ အကယ္၍ သင့္အခ်က္အလက္မ်ားကို သိမ္းဆည္းစနစ္ထဲမွ ပို၍ျမန္ျမန္ ဖ်က္ပစ္လိုလၽွင္ သင္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏
COVIDSafe အခ်က္အလက္ ဖ်က္သိမ္းေရး ပုံစံကို https://covidsafe-form.service.gov.au/ တြင္ျဖည့္စြက္နိုင္သည္

15. သင့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိေရးကို ဥပေဒျဖင့္ အတင္းအက်ပ္ အကာအကြယ္ေပးထားသည္။ သင့္
ဘာသာစာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ ကိုယ္ေရးသီးျခားရွိေရး မူဝါဒကို www.health.gov.au/covidsafe-privacy တြင္ဖတ္ရႈပါ။
အျခား အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အကူအညီအတြက္ ဖုန္း 1800 020 080 ကိုေခၚပါ။
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