
Burmese: Videos and guides to talking to kids about COVID-19 

စိတရ် ောဂါပညောရှငမ် ောျားသည် မိသောျားစုမ ောျားအောျား COVID-19 အရ  ောငျ်ားရ ပောဆို န်နငှ  ်ရ ောဂါ ြစ်ပွောျားစဉ်အတငွျ်ား 

ရ ျား ငျ်ားစွောရနထိငု ်န ် ူညနီိငုြုိ်   ဗီဒယုိီမ ောျားနငှ  ်ပညောရ ျားဆိငု ်ော အ ငျ်ားအ မစ်မ ောျား ုိရပျားသည ်

Dallas ISD ၏ စိတ်ပိိုင််းဆိိုငရ်ာနငှ  ်လူမှုရရ်း ၀နရ်ဆာငမ်ှုအဖ  ွဲ့မ ာ်းသည် မိသာ်းစိုမ ာ်းအာ်း COVID-19 နငှ  ်သက်ဆိိုငသ်ည  ်

အသက်အရ ယ်မရရ ်းရက ာင််းသာ်းမ ာ်းနငှ  ်ရ ပာဆိိုရဆ ်းရန ်းရနက်ညူီဖိို   ပညာရရ်းဆိိုငရ်ာအရင််းအ မစ်မ ာ်းကိို အတတူက  

စိုစည််းထာ်းသည်။ ဤဗ ီဒယီိိုမ ာ်း၊ လမ််းညွှနခ် က်မ ာ်းနငှ  ်အ နလ်ိိုင််းအရာမ ာ်းသည ်ကရလ်းမှ ဆယ်ရက ာ်သက်အရ ယအ်ထိ 

သင ရ်တာ်ပပီ်း ဗိိုင််းရပ်စ်၊ ၎င််းပ  ွဲ့ နှ  ပ ို၊ ရရာဂါက်ူးစက် ခင််းနငှ  ်ပ  ွဲ့ နှ   ခင််းမှ ကာက ယ်သည ်အရလ အက င မ် ာ်း 

မည်သိို  က င သ် ို်းပ ိုနငှ  ်ရရာဂါ ဖစ်ပ ာ်းစဉ်အတ င််း စိို်းရိမ်ပူပနမ်ှုမ ာ်းကိို မည်သိို   ရရှာငရ်ှာ်းရပ ိုတိို  အတ က် သင ့််ရတာ်သည်။  

  
ရက ာင််းမ ာ်းပိတ်ထာ်းရသည ်အရ ကာင််းရင််း၊ အဘယ်ရ ကာင သူ်တိို   အိမ်တ ငရ်န၊ လက်ရဆ်းနငှ  ်Coronavirus န   ရ ်းက ာရန ်

အက ာအရ ်းကိိုထိန််းသိမ််းဖိို   ငယရ် ယ်ရသာရက ာင််းသာ်းမ ာ်းကိို နာ်းလညရ်န ်ကညူီ ခင််းသည် စိနရ်ခေါ်မှုတစ်ရပ် ဖစ်နိိုငသ်ည။် 

ဂ ျူလီယာ ခူတ်၏ "The Yucky Bug" ဆိိုသည  ်ဗဒီယီိိုသည ်ကရလ်း၏ရှုရထာင မှ် coronavirus ကိို   ရှင််း ပရသာ 

ဗီဒယီိိုတိို ဖစ်သည်။ 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD9KNhmOCV4&fbclid=IwAR1kwR2SQ8RLpd6n6QQtY9MX5MNjZcpUa-

ig1d0Zzk8IsOB7YKRqCRbX9u4 

 

DC ရှ ိFox 5 မှထိုတ်လိုပ်ရသာ ဂီတနငှ သ်က် ငက်ာတ န််းနငှ အ်တူ ဤဆရာ နမ် ာ်း၏ ရက်ပ် (Rap) သီခ င််းက coronavirus 

မှ မည်သိို  လ ို ခ ြုံရမည်ကိို ကရလ်းမ ာ်းအာ်း ပသသည်။ 

https://www.youtube.com/watch?v=2DI0NhJrXTI&fbclid=IwAR1TlFGHrvx7zlnIbaS6CH4X2i5eUzxaFL8hSS

3ncwJt-bTmW6tQctDavQ8 

 

KERA-TV သည ်မိဘတိို  ၏ ငယရ် ယ်ရသာကရလ်းငယ်မ ာ်းအာ်း coronavirus အရ ကာင််း့်ရ ပာ ပနိိုငရ်နန်ငှ  ်

အ ခာ်းသူမ ာ်းထ ပ  ွဲ့ နှ   ခင််းမှ ရရှာငရ်ှာ်းရနန်ငှ  ်လ ို ခ ြုံစ ာ့်ရနရန ်ဘာလိုပ်ရမလ ဆိိုတာကိို ကညူီရပ်းနိိုငသ်ည ် 

မိဘအရင််းအ မစ်မ ာ်း စာမ က်နာှတစ်ခိုကိို  ပြုံလိုပ်ထာ်းသည်။ အရင််းအ မစ်ရှာရဖ ရန ်

https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-

coronavirus?fbclid=IwAR2eljF85_UhXXEtcsdB9RqtopbxFX6yPDDmeHMEddPgklkLize2IzgF0C4   

 

စတိုတထ (၄)တန််းမှအထက ်ရက ာင််းသာ်းမ ာ်းအာ်း COVID-19 ကိို ရှင််း ပရန ်အကအူညီရတာင််းရနရသာ မိဘမ ာ်းသည်  

ခ ီကာဂိို တကက သိိုလ်မှ ဆရာ၀နပ်ါ၀ငရ်သာ ဤ YouTube ဗီဒယီိိုမှ ကကိြုံတငက်ာက ယ်ရရ်း၊ န်ီးကပ်စ ာမရနရ ခင််းနငှ  ်

ဗိိုင််းရပ်စ် ပန  ပ် ာ်းမှုကိို မည်သိို  တာ်းဆီ်းနိိုငသ်ည်စသည ် အ က  ပြုံခ က်မ ာ်းကိို ရနိိုငသ်ည်။  

https://www.youtube.com/watch?v=vevlVLJk72w 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZD9KNhmOCV4&fbclid=IwAR1kwR2SQ8RLpd6n6QQtY9MX5MNjZcpUa-ig1d0Zzk8IsOB7YKRqCRbX9u4
https://www.youtube.com/watch?v=ZD9KNhmOCV4&fbclid=IwAR1kwR2SQ8RLpd6n6QQtY9MX5MNjZcpUa-ig1d0Zzk8IsOB7YKRqCRbX9u4
https://www.youtube.com/watch?v=2DI0NhJrXTI&fbclid=IwAR1TlFGHrvx7zlnIbaS6CH4X2i5eUzxaFL8hSS3ncwJt-bTmW6tQctDavQ8
https://www.youtube.com/watch?v=2DI0NhJrXTI&fbclid=IwAR1TlFGHrvx7zlnIbaS6CH4X2i5eUzxaFL8hSS3ncwJt-bTmW6tQctDavQ8
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus?fbclid=IwAR2eljF85_UhXXEtcsdB9RqtopbxFX6yPDDmeHMEddPgklkLize2IzgF0C4
https://www.pbs.org/parents/thrive/how-to-talk-to-your-kids-about-coronavirus?fbclid=IwAR2eljF85_UhXXEtcsdB9RqtopbxFX6yPDDmeHMEddPgklkLize2IzgF0C4
https://www.youtube.com/watch?v=vevlVLJk72w


Burmese: Videos and guides to talking to kids about COVID-19 

Brainpop ၏ ကာတ န််းတစ်ခိုသည ်Coronavirus ၏ အနတရာယ်မ ာ်း၊ ဗိိုင််းရပ်စ်မ ာ်းပ  ွဲ့ နှ   ခင််း၊ န်ီးကပ်စ ာ့်မရနရ ခင််းနငှ  ်

လက်ရဆ်း ခင််း၊ ကရလ်းမ ာ်းက သတင််းအခ ကအ်လက်ရကာင််းရကာင််းရရှိ ခင််းနငှ  ်စိို်းရိမ် ခင််းမှရရှာငရ်ှာ်းနိိုငပ် ိုတိို  ကိို 

ရှင််း ပသည်။      

https://www.brainpop.com/health/diseasesinjuriesandconditions/coronavirus/?fbclid=IwAR0nHcjCN8vZ
MQBkXaUhswE1qq2I-8SRYxvl10OfPWhdPUDumkEtFPkosFc 
 

စိတ်က န််းမာရရ်း နိိုငင် လ ို်းဆိိုငရ်ာ မဟာမိတ်အဖ  ွဲ့ National Alliance on Mental Illness (NAMI) - နိိုငင် လ ို်းဆိိုငရ်ာ 

စိတ်က န််းမာရရ်း  မြှင တ်ငရ်ရ်းအဖ  ွဲ့အစည််း - က စိတ်ရရာဂါရှိသူမ ာ်းအတ က ်၀နရ်ဆာငမ်ှုအမ ြိုံ်းမ ိြုံ်းကိိုရပ်းသည်။ NAMI 

 က်ဘ်စာမ က်နာှတ င ်ဤ လီမ ် (link) သည ်၎င််း၏ အ နလ်ိိုင််းအကူအညီရပ်းအဖ  ွဲ့၊ မိမိကိိုယ်ကိိုသတ်ရသမှုကာက ယ် ခင််း 

ဖိုန််း၊ သငတ်န််းနငှ  ်အ ခာ်း ကိုသမှု အရင််းအ မစ်မ ာ်း https://namitexas.org/online-support-groups/ 
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