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ြျေျှော်ြငျှော်ရပါမသ ညီအေျှော်ကို
လွနြ
ျှော် မသ လမ
ကျွနမ
ျှော်

ျှော်

ွ ှ သငျှော် ညျှော် ြကျှော်ြြ ညျှော်ကို ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်

ို သပါ

ိုရ ဘဝထ မရ ကျှော်ရှလ ြပပီ်း မနှ ကျှော်ယှကျှော်သွ ်းြ

“အကယျှော်၍ ကျွနမ
ျှော်

ျှော်ရ ေွနကျှော် က ်းပျကျှော်မ

ကျှော် သွ ်းြလ ငျှော်မ

ဆကျှော်လွှငမ
ျှော် နအိုန်းျှော် ှ ပါ။” ဟို မရွ ွေ့မခပ ငျှော််းလိုပျှော်သ ်း ညီအေျှော်ကို

ယျှော်။ ြနျှော် ှန်းျှော် ရြကျှော်
ယျှော်။

ငျှော် ှ ခပနျှော်ြျညျှော်ပပီ်း ကျွနျှော်မ
ေျှော်မယ ကျှော်က ကျွနမ
ျှော်

ညီအေျှော်ကို ဤေ အိုပျှော်ငယျှော်မလ်းသညျှော် သင၏
ျှော် အဩဖွယျှော်မက ငျှော််းေွ ကကကကြနင
ို ျှော် ှုအ
ရညျှော်ေ်းမဖ ျှော်ခပထ ်းခြငျှော််းခဖေျှော်ပါ
ော့်လည့်ြီး သငျှော်

ယျှော်။ အြကျှော်အြ ျ ်း၊ ေ

တ

ောငဲ့ခ
့် ံခဲ့ပ ြီးတ

မ

ျှော်လငြ
ျှော် ျကျှော်ကို ရှငျှော်သနျှော်မနမေပါ။

မက ငျှော််းကကီ်းမပ်းခြငျှော််း ျ ်းခဖငျှော်
My Brother SG

ေျှော်မယ ကျှော်

မလ ကသိုပ ကိုဗေျှော်-၁၉ဟ

ျှော်ရ အ ျှော် ကျှော်ေွနက
ျှော် ို
ျှော်ကို မခပ ြဖ်း

ွကျှော် သငက
ျှော် ို

ျှော်ပျကျှော်အ ်းမလျ ခြငျှော််း ျ ်းနှငျှော် မဝဒန

ညျှော််း အထီ်းကျနျှော်မန ှ

ဟို

ျ ်းကို

ျှော်ဘ်းဆိုခြငျှော််းကို သရှထ ်းပါ။

ယျှော်။

မ

ျှော်လငချှော် ြငျှော််းအ ်း ရှငသ
ျှော် နျှော်မနမေပါ
အပ
ရှပါမသ်း

မ

ျှော်လငြ
ျှော် ျကျှော်အ ်းလို်း

မပျ ကျှော်ဆို်းသွ ်းသညျှော်ဟို ထငျှော်ရြျနျှော်

ွငျှော်

ျှော််း လွ

ျှော်လ ျှော််း

ေျှော်ြိုမ

ယျှော်။
မ

ျှော်လငချှော် ြငျှော််း
ဆို်းရှု ်းပါနှင။ျှော်

သငေ
ျှော်

ကျှော် ျ ်း

ျှော်က်းအ ျှော်

ခပနျှော်လညျှော်

ရှငသ
ျှော် နျှော်လ နင
ို ပ
ျှော် ါ
ယျှော်။

အမပါငျှော််းအသငျှော််းအသေျှော် ရှ ပါ။
ျှော်မဆွသေျှော်

ျှော်မဆွမလ ငျှော််း

သငျှော်နင
ှ ျှော် အ

ခဖေျှော်

မနထိုငမ
ျှော် နရမသ

လသေျှော် ျ ်းကို

သငျှော် သမက ငျှော််း
သနင
ို ပ
ျှော် ါ။

သိုမသ ျှော် အ ှ
လေ ျှော််း

ျှော်ရပါ။

ိုင်းျှော် သညျှော်

အ ်းလို်း

ျှော်မဆွဖွွေ့ရမအ ငျှော်။

ေျှော်မယ ကျှော်နင
ှ ျှော်

ေျှော်မယ ကျှော် ဂရိုေိုကျှော်ရမအ ငျှော်။

ယျှော်။

ြျေျှော်ြငျှော်ရသ ျ ်းနှငျှော် ဆကျှော်သယ
ွ ျှော်ပါ။

နကျှော်ခဖနျှော်ထ မေ ငပ
ျှော် ါနှင။ျှော်

ယမနပငျှော်
သငျှော်ြျေျှော်ရမသ သ ျ ်းကို
သ

ိုအ ်း သငျှော် ညျှော်

ြျေျှော်ြငျှော်ခ

ျှော်န်းို မကက ငျှော််း
မခပ လိုကျှော်ပါ။

ည

ွငျှော် မက ငျှော််းမက ငျှော််း ွန ျှော် ွန ျှော် အပျှော်ပါ။

ည

ွငျှော် အပျှော် မပျ ျှော် ခဖေျှော်မနပါသလ ်း။
အပျှော်ယ
(၁) န ရီ

ဝငျှော်ြငျှော်
ွငျှော် ဖိုန်းျှော် ကကညျှော်ခြငျှော််းကို မလျ ပါ။

ညငျှော်သ မသ ဂ
ညမန (၄) န ရီမန ကျှော်ပိုင်းျှော်

မ ောြီးကို န ်းမထ ငျှော်ပါ။
ွငျှော် လကျှော်ဖကျှော်ရညျှော်၊

မက ျှော်ဖီ၊ ေီ်းကရကျှော်နင
ှ ျှော် အရကျှော် ျ ်းကို မရှ ငျှော်ကျငျှော်ပါ။

မနအြျနျှော်
ည

ွငျှော်

ကျှော်

ကျှော်ကကကကမနပါ။

မနအြျနျှော်

ွငျှော် အပျှော် မပျ ျှော်

ကျှော်

ခဖေျှော်မနပါသလ ်း။

ွငျှော်

ကျှော်ကကကက

မနပါ။

မလထီ်းြိုနျှော်
မလကျငြ
ျှော် နျှော််း ျ ်းလိုပျှော်ပါ။

အမကက မလျ
မလကျငြ
ျှော် နျှော််း ျ ်း လိုပျှော်ပါ။

ဒက
ို ျှော်ထို်းပါ။

လ ျှော်လညျှော်သ ျ ်းကို သ

ထ ်းပါ။

လ ျှော်လညျှော်သ ျ ်း သညျှော်
ရ ်းဝငျှော်အဖွွေ့အေညျှော််း ှ
လ ျ ်းဟနျှော်မဆ ငျှော်ပပီ်း

၏

ကိုယျှော်မရ်းအြျကျှော်အလကျှော် ျ ်း မ ်းခ နျှော််းခြငျှော််း
သို ဟို
ဂ

ျှော် ပိုကျှော်ဆ အခ နျှော်/အလွယျှော်ရ ညျှော်ဟို
မပ်းခြငျှော််း ျ ်း ခပ လိုပျှော်နင
ို သ
ျှော် ညျှော်ဟို
ကျွနပ
ျှော်ို ျှော် မလလ

ပါသညျှော်။

လ ျှော်လညျှော်သ ျ ်းကို
သ

ထ ်းပါ။ သ

ိုရ

လှညျှော်ဖျ ်း ှုထ မက ရံြီး ါတေနှင။့်ဲ့

အမ ှ ငျှော်ထက
ို ို

ွန်းျှော် လှနချှော် ြငျှော််း
မပျ ျှော်ေရ မက ငျှော််းမသ
အြိုကျှော်အ

ကေစရ ျှော် ျ ်းသညျှော် ေီေဉ်ထ ်းသလို

ခပနျှော်လညျှော်

ခဖေျှော် လ ပါက မသ ကခဖေျှော်ခြငျှော််း၊
ြျငျှော် ရခဖေျှော်ခြငျှော််း သို ဟို

မ

ျှော်လငြ
ျှော် ျကျှော် ခြငျှော််း

ြေ ်းရနင
ို ပ
ျှော် ါ

ယျှော်။

နျှော် ျ ်းကို

အ ှ

ျှော်

ျှော်ရပါ။

သငျှော်

ိုကို

ျှော်မဆွနင
ှ ျှော်

ေက ်းမခပ ပါ။

အတမှောင့်ထိုကို
င့်
နင
ို ့် ါ

ွနြီး့် လှန့်
ယ့်။

မ

ျှော်လငချှော် ြငျှော််း
ဆို်းရှု ်းပါနှင။ျှော်

သငေ
ျှော်
အသွ ်းအလ ကနျှော်
သ

ျှော်

ျှော်ဓ

ျှော်ကို ကကြိုငမ
ျှော် အ ငျှော်မနပါ။
ြထ ်းရသညျှော် ှ
လွယျှော်ကပါ။

ေ

ိုတဲ့

ော့် ကျွန့်ို ့်

့်ဓော

ို၏
ဲ့

့်မ ောြီးကို ကကံဲ့ခိုငတ
့် အောင့်

တနတနမည့်ဆိုလျှင့်

ကျွန့်ို ့်

ို အ
ဲ့

ူ

ကွ ဖြ
ဖြေ့် ါ

့်တက ော့်
ယ့်။

ွောြီးနင
ို မ
့် ည့်

ကိုရို န မရ ဂါပို်းေ

ငျှော်ခဖေျှော်ပွ ်းြျနျှော် ှ ေ

အ ျ ်းေိုသညျှော် အြနျှော််း ျ ်းအ
ပ

ျှော် မနြကကပါ

ေ

ျှော်အမခြအမနအ

ငျှော်၍ ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်

ို

ကျွနမ
ျှော်

ဖိုန်းျှော် ဆကျှော်ြ

ွင်းျှော် လမပါငျှော််း ျ ်းေွ

ယျှော်။ ထိုအရ သညျှော် ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်
ွကျှော် ထို်းနပျှော်ြျကျှော်

ေျှော်ြို ခဖေျှော်ပါ

ေျှော်မယ ကျှော်သညျှော် ကက ရှညျှော်ေွ

ယျှော်။

အကအညီမ
ေျှော်မယ ကျှော်

ညျှော််း

ယျှော်။ “ညီအေျှော်ကို၊

အရ ျှော််း ွန်းျှော် ကျပျှော်မနပပီ။ ကျွနျှော်မ
မကျ်းဇ်းခပ ၍
အေပိုင်းျှော်

ွငမ
ျှော်

ရှဘ်းခဖေျှော်သွ ်း

ျှော် ြေ ်းနင
ို မ
ျှော်

ေျှော်ြိုြို လိုပျှော်ပါအိုန်းျှော် ။” လို မခပ ပါ
ကျွနျှော်မ

့်ထောြီးလိုက့်ြို ဲ့ကျွနျှော်မ

ျှော် မခပ ြ

ယျှော်။

ယျှော်။
ယျှော်။ ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်

ို ှ ဆကျှော်သွယျှော်က

ို

ျှော်နင
ို သ
ျှော် မလ ကျှော်

ေျှော်မယ ကျှော်နင
ှ ျှော်

ေျှော်မယ ကျှော်

အမထ ကျှော်အပ အကအညီ မပ်းကကရမအ ငျှော်။ ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်

ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်

ယျှော်။

— အို

ို၏

ျှော်မဆွ ျ ်းနှငျှော် အဆကျှော်အသွယျှော် ပျကျှော်
ယျှော်။ သို ှသ လိုအပျှော်လ ြျနျှော်

ွငျှော် ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်

ေျှော်မယ ကျှော် ကညီနင
ို ကျှော် က ှ ခဖေျှော်ပါ

ို အကအညီ မ

ရရငဲ့ဖ့် ခင့်ြီး

ွငျှော်

ယျှော်။

ေျှော်မယ ကျှော်နင
ှ ျှော်

ွကို

ေျှော်ြိုသို

ော ခဖေျှော်ပါ

ငျှော််းြခြငျှော််းသညျှော် ရှကျှော်ေရ
ယျှော်။ အပ

ျှော််း မ

ရှီပွန ျှော် ဖ ရို

ျှော်

ဘဂဂလ ်းမဒရှျှော် နင
ို င
ျှော် ှလ မသ ေငျှော်က ပနင
ို ျှော်ငရှ
မရွ ွေ့မခပ ငျှော််းလိုပျှော်သ ်း

ို
ယျှော်။

ဟို

ျှော်ပါ။

ျှော်လငေ
ျှော် ရ ရှမနပါ

ယျှော်။ ပပီ်းမ

ျှော်ပင ျှော်မေရနျှော် အသကျှော်ရှုမလကျငြ
ျှော် နျှော််းကို လိုပျှော်ဖို

မခပ ခြငျှော််းခဖေျှော်ပါ

ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်

ရှမနသငပ
ျှော် ါ

ယျှော်။

အသကျှော်ခပငျှော််းခပငျှော််းရှု ခြငျှော််းကို ထပျှော်ြါထပျှော်ြါလိုပျှော်ဖို မခပ ြ
ေ

ွွေ့ ရှနင
ို ပ
ျှော် ါ

ေျှော်မယ ကျှော်ကို

ငျှော်လိုရမသ ဖိုန်းျှော် လိုင်းျှော် ျ ်းေွ ကို ဤေ အိုပျှော်ထ

သ ်းေို ျ ်း၊

ဘ်း။

ျှော်လညျှော််း မခပ ေရ ေက ်းလို်း

ယျှော်။ ထိုမန ကျှော် သ ျကျှော်လို်းမ

မ

ျှော်မဆွ

ျှော်မဆွ ှ သအ ်း NGO

NGO ှ သအ ်း ကညီမပ်းြ

မနထိုငမ
ျှော် နရခြငျှော််း၏ အကျ ်းဆကျှော် ျ ်းကို ြေ ်းမနရခြငျှော််းမကက ငျှော်
ကျွနျှော်ပ
ို ျှော်ကို ဖိုန်းျှော် မြေါ်လ ပါ

ယျှော်။ ထို

လွမခပ ငျှော််းမပ်းြ

ို၏

ကက မသ်းြငျှော်ကပ မရွ ွေ့မခပ ငျှော််းလိုပျှော်သ ်း
ညီအေျှော်ကို

ျှော် သကို အ ်းမပ်းပပီ်းမန ကျှော်

ယျှော်။

ရရငပ
ျှော် ါ။ အကအညီမ
ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်ဝ ျှော််းနညျှော််းမန
မ

ပနျှော််းမန

ယျှော်။

အေ ်းအမသ ကျှော်
ပျကျှော်မန

ယျှော်။

ဝို်း။ အကအညီယလိုကျှော်

ယျှော်။

အပျှော် မပျ ျှော်ပါ။

ငျှော််းပါ။
က

ငါလိုပျှော်ြသ ထ ှ အရရငဆ
ျှော် ို်းပါပလ ်း။

၂ပ

ျှော်မ

အကအညီမ

ငျှော် ရှသွ ်းပပီ။
ငျှော််းရငျှော် မက ငျှော််း ယျှော်။

ဒါမပ ယျှော် ငါအ ်းငယျှော်
မပါကျှော်ြျငျှော်ဘ်း။

ပို

ငါလိုပျှော်လိုကျှော် လို ဝ ျှော််းသ လိုကျှော်

။

စိုစိုသပါင််းရမှတ် - (၁)-(၄)မှတ်
အနည််းငယ် စတ်ဓောတ်က ဖခင််း။
(၅)-(၉)မှတ် သပ ောဲ့သ ော
စတ်ဓောတ်က ဖခင််း။
(၁၀)-(၁၄)မှတ် အ

ငဲ့အ
် တငဲ့်

လွန်ခဲ့သ

ော (၂)ပတ်အတွင်း် သအောက်ပါမည်

အသ ောှ က်အယှက် ဖြစ်သစခဲ့ပါ

နည််း။

၁။ ကေစရပျှော် ျ ်း လိုပျှော်မဆ ငျှော်ရ

ွငျှော် ေ

အနညျှော််းငယျှော်သ ရှ

ယျှော်။

စတ်ဓောတ်က ဖခင််း။ (၁၅)-(၁၉)မှတ်

၂။ ေ

အ

၃။ အပျှော်မပျ ျှော်ရနျှော် သို ဟို

ငဲ့အ
် တငဲ့် ဖပင််းထန်သ ော

စတ်ဓောတ်က ဖခင််း။ (၂၀)-(၂၇)မှတ်
ဖပင််းထန်သ ော စတ်ဓောတ်က ဖခင််း။
အကယျှော်၍ သငရ
ျှော် ှ
(၅) ှ

ျှော်ကျခြငျှော််း၊ ေ

ျှော်နင
ှ အ
ျှော် ထကျှော် ခဖေျှော်လ ငျှော်
ျှော်လ ျှော််း

မဝ မပ်းနင
ို ရ
ျှော် နျှော် WhatsApp +65

31385488 သို ဆကျှော်သွယျှော်မပ်းပါ။

အ

ငဲ့ရ
့် မှ

့်

ည့် (၁) မှ (၄)

ွငြီး့် ရရှပပီ်း မန ကျှော်ထပျှော်

ျှော်မဆွဖွွေ့ြျငျှော်ပါက

http://m.me/sgWePals သိုလ ြပါ။

ျှော် မ

ပနျှော််းမနသညျှော်ဟို ြေ ်းရ
ယျှော်။

ယျှော် သို ဟို

်း

ေျှော်မယ ကျှော် သို ဟို

၇။ သ

ငျှော််းေ ဖ

ျှော်ခြငျှော််း သို ဟို

၈။ အခြ ်းသ ျ ်း ှ သ

ျှော်

ို ြေ ်းရ

ယျှော်။

ျှော် အလွနျှော် အပျှော်မန

ျှော် အ ်းအငျှော် အနညျှော််းငယျှော်သ ရှသညျှော်ဟို

ဗ
ီ ီကကညျှော်ခြငျှော််း ကသိုမသ ကေစ ျ ်း

ျှော် ဆနျှော်ကျငျှော်ဘကျှော်အမနခဖငျှော်

မလ ကျှော်သွ ်း လှုပျှော်ရှ ်းမနပပီ်း အလွနျှော် ဂန

၉။ မသသွ ်းလ ငျှော် ိုတကောင့်ြီးမည့်ဟူတ

လို်းဝ

ရက်သပါင််း
မ ော်းစွော

တစ်ဝက်ထက် ပို၍

ရက်သပါင််း

သနတ
ဲ့ ိုင်း် န်း
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ွငျှော် အ ရို ေိုကျှော်ရ

ောမောန့်ထက့် ို၍ အလွနျှော်ပငျှော်

ပင ျှော်ခဖေျှော်မနခြငျှော််း။

ော အတ

ွြီးမ ောြီးရှတနဖခင့်ြီး သို ဟို

ေျှော်နညျှော််းနညျှော််းခဖငျှော် သငျှော်ကိုယျှော်သငျှော် န ကျငျှော်မေမနခြငျှော််း။

0

1

2

3

ပါ်း

ျှော် သငျှော်ဟ

ိုငျှော်နင
ှ ျှော် သငျှော် သ ်းေိုကို ကျရှု်းမေသ

ထ ်း မလ ကျှော်မအ ငျှော် မနှ်းမကွ်းေွ လှုပျှော်ရှ ်းခြငျှော််း သို ဟို

ေက ်းမခပ ခြငျှော််း။ သို ဟို

ယျှော်။

ျှော် အလွနျှော်အကျွေ ်းမနခြငျှော််း။

ျှော် သငျှော်ကိုယျှော်

ေျှော်မယ ကျှော်အခဖေျှော် ြေ ်းရခြငျှော််း။

ျှော်မပျ ျှော်ရွှငျှော် ှု

ျှော်လငျှော်ြျကျှော် ခြငျှော််း

၆။ သငျှော်ကိုယျှော်သငျှော် မက ငျှော််းမကက ငျှော််း ြေ ်းရခြငျှော််း သို ဟို
အရှု ်းသ

ျှော် ေ

ျှော် ကက ကက အပျှော်မနရနျှော် ြကျှော်ြ သို ဟို

ြေ ်း

ြကျှော်ြမနခြငျှော််း။

အကယ့်၍

ျှော်ဝငျှော်ေ ်း ှု သို ဟို

ျှော်ဖေီ်းခြငျှော််း သို ဟို

၄။ မ

ငဲ့က
် ို

မဖြစ်ပါ

၅။ အေ ်းအမသ ကျှော်ပျကျှော်ခြငျှော််း သို ဟို

ျှော်သ ညျှော်

HealthServe အ ်း သငဇ
ျှော်

ျှော်ဓ

ညဲ့ ် ပြဿနာမ ာျားမှ မကကောခဏ

ျှော်

ျှော်

အမက ငျှော််းဆ်းို က ဘ လ။

မဟ်း…..

ညီအေျှော်ကိုမရ သ

ငျှော််းဘ လိုပျှော်မန

သငျှော်ပ

လ။

နျှော် နှ မြါငျှော််းေညျှော််းဟ

ျှော်ဝနျှော််းကျငျှော် ှ လမ

က ကွယျှော် မပ်းပါ

ွကို အမက ငျှော််းဆို်း

ယျှော်။သငပ
ျှော် ါ်းေပျှော် န နှ မြါငျှော််းကို

မသမသြျ ြျ ဖို်းအိုပျှော်ထ ်းမေပါ။
နှ မြါငျှော််းေညျှော််း
အ ျ ်း ျ ်းကို
ေ ျှော််း

ပျှော်ကကညျှော်မန

ပါ။ ငါအ

ွကျှော်

ဘယျှော်အ ျ ်းအေ ်းက အမက ငျှော််းဆို်း
ခဖေျှော် လဆို

ကို သြျငျှော်လို ပါ။

အို….. မက ငျှော််းပါပပီ။

မကျ်းဇ်းပါ ညီအေျှော်ကို။

ငျှော််း ငါ
ဟဟ…
မ

ိုကို နင
ို န
ျှော် င
ို ပ
ျှော် ါဘ်း။
နဂဂမနွမန

နဂဂမနွမန

မရ ကျှော်လ ပပီ။ လ

အ

ိုင်းျှော်

လမ

ကွ ေိုမဝ်းမနကကြျ နျှော် ှ

မေ ငန
ျှော် င
ို ျှော်မ

ငါ

ို အမဆ ငျှော် ှ

အန ်းယမနကက
ပပီ်းမ

ြပျှော်ြွ ြွ

မနထိုငမ
ျှော် ခပ ဆို မနကကပါ
ယျှော်။

ငျှော််း ငါ

ကကလ။

ငျှော်

ဘ်း။

သွ ်းပပီ ညီအေျှော်ကိုမရ။ ငါ
ယျှော် ။

ိုဆီ

က်းနင
ို ပ
ျှော် ါဘ်း။

ွ

ဘယျှော်မရ ကျှော်ကိုန ျှော်

ကိုဗေျှော်-၁၉ က်းေကျှော် ှုကို
ခဖနမ
ျှော် ဝမပ်းဖို မေ ငမ
ျှော်

ွငျှော် …

အခပငျှော်
ခပနျှော်ထွကျှော်လို ရ
မ

ဘ်းလို

ဆိုလို

လ ်း။

ို

ဟို

ျှော်ပါဘ်း ညီအေျှော်ကို၊ ေ

လထိုထ ှ နှငျှော် မဆ ငျှော်မ
က်းေကျှော် ှုနန
ှု ်းျှော် ကျဆငျှော််းလ
ကနသ
ျှော်

ျှော်ြျကျှော်မ

ွ ှ
နအ

ွကိုလညျှော််း

ခဖညျှော််းခဖညျှော််း မခဖမလျ လ
ကိုဗေျှော်-၁၉ ကို အနင
ို ျှော်

ျှော် ပပါန။

ှ ပါ။

ိုကျှော်ကကပါေို။

အ ျှော်သ

ျ ်းကို အသို်းခပ ပပီ်းမန ကျှော်

မရမလ ငျှော််းမပ်းပါ။
သငျှော်ြေ ်းမနရခြငျှော််း ျ ်း သငျှော်၏ အကျ ်းအမကက ငျှော််း ျ ်းကို

HealthServe ှ သြျငျှော်ကက ်းြျငျှော်ပါသညျှော်။ မကျ်းဇ်းခပ ၍
သငဇ
ျှော်

ျှော်မကက ငျှော််းကို မခပ ခပမပ်းပါ။ သို ဟို

ျှော် မ ်းြွန်းျှော် ျ ်း

မ ်းနင
ို ပ
ျှော် ါသညျှော်။

•

သငျှော်သညျှော် ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်

ိုထ ှ

ေျှော်မယ ကျှော်ခဖေျှော်ပါသညျှော်။
ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်

ို သငအ
ျှော် ်း ဂရိုေိုကျှော်ပါ ညျှော်။

HealthServe ၏ Whatsapp နပါ ျှော် ှ
+65 31385488

•

သို ဟို

ျှော် ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်

ို၏ အမဝ်း ှ

ျှော်မဆွဝနျှော်မဆ ငျှော် ှု

ေျှော်မယ ကျှော်နင
ှ ျှော်

ျှော်ဖွွေ့ လိုပါသလ ်း။

bit.ly/hstok2me
ေငျှော်က ပနင
ို င
ျှော် သ ်း
မအ ကျှော်ပါ လငျှော်

ျှော်မဆွ

ွငျှော် ေ ရငျှော််းသွင်းျှော် ပါ။ http:/m.me/sgWePals

အခြ ်း အကအညီခဖေျှော်မေသညျှော် အြျကျှော်အလကျှော် ျ ်း

•

ကိုဗေျှော်-၁၉ အ

ွကျှော်

http://covid19.healthserve.org.sg

•

ကျနျှော််း

မအ ငျှော် မနထိုင်းျှော် ခြငျှော််းအ

https://www.sgmigrant.com

ွကျှော်

ြျေျှော်ြငျှော်ရပါမသ ညီအေျှော်ကို၊
ဤေ အိုပျှော်ငယျှော်မလ်းကို သငျှော်နေ
ှ ျှော်သကျှော် ညျှော်ဟို ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်
မ

ျှော်လငပ
ျှော် ါ

မန ကျှော်ထပျှော် ေ

ကျွနပ
ျှော်ို ျှော်
ို

ယျှော်။
ျှော်ဝငျှော်ေ ်းေရ မက ငျှော််းမသ အသေျှော် ျ ်းကို

သရှရနျှော်နင
ှ ျှော် ကျွ ျှော််းကျငျှော်ပည ရှင ျှော် ျ ်းခဖင ျှော် Facebook Live
ျ ်း

ွင ျှော် သ

ကကညျှော်ရှုရနျှော်အ

ငျှော််းအြျကျှော်လကျှော် ျ ်း မခပ ကက ်းမပ်းခြငျှော််းကို
ွကျှော်

www.facebook.com/mybrothersg. ကို သက ်းဇ်းဖပြု၍
like င
ှ ဲ့် follow လိုပ်ထော်းသပ်းပါ။
My Brother SG

ို၏ Facebook

ခဖေျှော်မသ @MyBrotherSG
like မပ်းပါအိုန်းျှော် ။

ွငျှော်
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