
COVID19 FAQs - Burmese 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ ်ရရာဂါ ၂၀၁၉- (COVID-19) 

(၀၄/၀၉/၂၀၂၀) 

 

သင ်နငှ  ်သင မ် သာ်းစိုအတက်ွ သတင််းအချက်အလက် 

အ မ်တငွရ်နရန် အမ န  ်ရ ကာ်ငငာဆ ိုငရ်ာ အချက်အလက် 

လ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတက်ွ ရင််းငမစ်မျာ်း 

နာမကျန််းငြစ်ရနသ မျာ်းအတက်ွ သတင််းအချက်အလက် 

စ ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း နငှ  ်စက်မှုလက်မှုလိုပ်ငန််းမျာ်းအတက်ွ အချက်အလက် 

ခရ ်းသာွ်းမျာ်း နငှ  ်ရလယာဉ်ပျျံမျာ်းအတက်ွ အချက်အလက်မျာ်း 

 

ယခု ဒက်ရ ်ဘုတ်က ု ယန ေ့ ညန  ၄  ာရီ မ  နဒတာမ ာျားက ု အသ ုျားပ ြု၍ န ေ့စဉ် ညန  ၆  ာရီတွင ်ပ ငဆ်င ်ါမည်။ 

 

နများခွ ျ်ားမ ာျားရ   ါက ဖု ျ်ား   ါတ် 3-1-1 (512-974-2000) က ုနခေါ်ဆ ု ါ သ ု ေ့မဟုတ် ဤပံုံစံက ုံ ဖြည ့်ပါ။ 

 

ယခု နအာ်စတင-်ထရာဗစ်နကာငတ်ီ နဒတာမ ာျားက ု န ေ့စဉ် ပ ငဆ်င ်ါမည်။ တကကဆက် ပ ည် ယ်အတွက ်နရာဂါပဖစ် ွာျားမှု အနရအတွက်က ု ကကညေ့်ရှုလ ု ါက တကကဆက့် 

DSHS တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။   

 

က ုရ ု ာဗ ုငျ်ားရ ်စ်နရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) သည် အနမရ က ပ် ည်နထာငစု်၏ အစ တ်အ  ုငျ်ားမ ာျားတွင ်လူတစ်ဦျားမ တစ်ဦျားသ ု ေ့ ကူျားစက်   ျံ့ န  ေ့နသာ အသက်ရ ှူလမ်ျားနကကာငျ်ား 

ဆ ုငရ်ာ န ထ ုငမ်နကာငျ်ားမှုတစ်ခုပဖစ်သည်။ COVID-19 ရ  နကကာငျ်ားသ ထာျားသညေ့် လူတစ်ဦျားဦျားန ငေ့ ်အ ျီားက ်ထ နတွျံ့ ခ ေ့သူမ ာျားအတွက် COVID-19 ကူျားစက်ခ ရရ  ်

အနတရာယ်က   ုမ ုပမငေ့မ်ာျား ါသည်၊ ဥ မာ - က  ျ်ားမာနရျားဝ ထ်မ်ျားမ ာျား၊ သ ု ေ့မဟုတ် အ မ်သာျားမ ာျား။ နရာဂါကူျားစက်မညေ့်အနတရာယ်မ ာျားသညေ့် အပခာျားသူမ ာျားထ တွင ်COVID-19 

နရာဂါ လက်ရ  ပ  ေ့ ွ်ာျားန နသာဧရ ယာတစ်ခုအတွငျ်ား နလာနလာလတလ်တ် သွာျားနရာက်ခ ေ့သူမ ာျား သ ု ေ့မဟုတ် ယငျ်ားဧရ ယာတွငျ်ား န ထ ုငသူ်မ ာျားပဖစ်ကကသည်။ 

 

နရာဂါကူျားစက်ခ ထာျားရသူတစ်ဦျား နခ ာငျ်ားဆ ုျား သ ု ေ့မဟုတ် န ာနခ ခ   တ်ွင ်ထွက်လာနသာ အသက်ရ ှူလမ်ျားနကကာငျ်ားတွငျ်ားမ  အရည်စက်မ ာျားမ တဆငေ့ ်ဗ ငုျ်ားရ ်စ်  ုျားက 

တစ်ဦျားန ငေ့တ်စ်ဦျား အ ျီားက ်ထ နတွျံ့သူမ ာျား (၆ န အတွငျ်ား) အကကာျား အဓ ကအာျားပဖငေ့ ်ပ  ေ့ ွ်ာျား ါသည်။ နရာဂါ  ုျားရ  န နသာ မ က်န ာပ င ်သ ု ေ့မဟုတ် အရာဝတတ ြုက ု ထ နတွျံ့မ ပ ီျား 

မ မ ၏  ါျားစ ်၊ န ာနခါငျ်ား သ ု ေ့မဟုတ် မ က်လ ုျားမ ာျားက ု ထ နတွျံ့ ပခငျ်ားပဖငေ့ ်လူတစ်ဦျားသည် COVID-19 နရာဂါရရ  န ငုန်ခ ရ  န ငု ်ါနသာ်လည်ျား ယငျ်ားက ဗ ုငျ်ားရ ်စ်  ုျား    ျံ့ န  ေ့သညေ့် 

အဓ က ည်ျားလမ်ျားဟု မထင ်ါ။ 

 

ရအာ်စတင ်ငပည်သ  ကျန််းမာရရ်းဌာန တျံို  ငပန်ရဆာငရွ်က်ချက် 

 နအာ်စတင ်ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားဌာ  က တက်ဆက ်ပ ည် ယ်က  ျ်ားမာနရျားဌာ ၊ ကူျားစက်နရာဂါ ထ  ျ်ားခ ြု ်နရျားစငတ်ာ (CDC) န ငေ့ ်နဒသနတရ န ငေ့ ်နဒသလ ုျားဆ ုငရ်ာ 

ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားဌာ  န ငေ့ ်က  ျ်ားမာနရျားနစာငေ့န်ရ ာက်မှုနအဂ ငစီ်မ ာျား န ငေ့ ူ်ျားန ါငျ်ားလက်တွ ၍ အလျှငအ်ပမ န်ပ ာငျ်ားလ န နသာ အနပခအန က ု မ က်နပခမပ တ ်

နစာငေ့က်ကညေ့်န  ါသည်။ နအာ်စတင ်ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားဌာ  (APH) က  COVID-19 တ ု ေ့ပ  န်ရျားလှု ်ရ ာျားမှုမ ာျားက ု ည  နှု ငျ်ားနဆာငရွ်က်ရ  ်အဆငေ့ ်ငါျားဆငေ့ ်ါ စီမ က  ျ်ား (five-

phase plan) တစ်ခုက ု နဖာ်ထုတ်ပ ီျားပဖစ် ါသည်။  

 

• အဆငေ့ ်၂ - လူမ ာျားက ု နရာဂါရ ာနဖစွ စစ်ပခငျ်ား )စစ်နဆျားမှုမ ာျား  ဆက်လက်လု ်နဆာငပ်ခငျ်ား(  

• အဆငေ့ ်၃ - နရာဂါ ရ  မရ   အတည်ပ ြုပခငျ်ား )လူလူခ ငျ်ား  ကူျားစက်ပ  ေ့ ွ်ာျားနစမှုမရ   ါ)  

• အဆငေ့ ်၄ - လူလူခ ငျ်ား ကူျားစက်မှု အက ေ့အ်သတ်ပဖငေ့ရ်  ပခငျ်ား )အ ျီားက ်  ထ နတွျံ့ မှု/ အ မ်သာျားခ ငျ်ား ထ နတွျံ့ မှုမ ာျား( 

• အဆင  ်၅ - လ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတငွ််း လ လ ချင််း က ်းစက်မှု အဆက်မငပတရှ် ငခင််း  

လူ ေ့အသ ုငျ်ားအဝ ုငျ်ားတွငျ်ား ကူျားစက်   ျံ့ န  ေ့မှုဆ ုသည်မ ာ ဧရ ယာနဒသတစ်ခုအတွငျ်ား လူမ ာျား နရာဂါကူျားစက်ခ ရပခငျ်ားပဖစ်ကာ မ မ တ ု ေ့ဖာသာ မည်သညေ့်န ရာ န ငေ့ ်မည်သ ု ေ့ကူျားစက်မ  ျ်ား 

မနသခ ာသူအခ  ြုျံ့လည်ျား  ါဝင ်ါသည်။ 

https://www.dshs.texas.gov/news/updates.shtm#coronavirus
https://www.dshs.texas.gov/news/updates.shtm#coronavirus


COVID19 FAQs - Burmese 

APH က တရုတ်ပ ည်မ  နအာ်စတင် /ထရာဗစ်သ ု ေ့  ပ  လ်ာနသာ ဌာန ပ  မ် ာျားအတွက် နရာဂါလကခဏာနစာငေ့က်ကညေ့်မှု လု ်နဆာငန် ျားပခငျ်ားန ငေ့ ်က  ျ်ားမာနရျား နစာငေ့န်ရ ာက်မှု 

ကျွမ်ျားက ငဝ် ထ်မ်ျားမ ာျား၊ စီျား ွာျားနရျားလု ်င ျ်ားမ ာျား၊ နက ာငျ်ားမ ာျား န ငေ့ ်အမ ာျားပ ည်သူလူထုထ  ကာကွယ်တာျားဆီျားနရျားဆ ုငရ်ာ သတငျ်ားမ ာျား   ေ့  ုန ျားပခငျ်ားတ ု ေ့ပဖငေ့ ်စွမ်ျားအာျားပမ ငေ့ ်

တ ု ေ့ပ  ည်  နှု ငျ်ားနဆာငရွ်က်မှု ရရ  နစရ  ်ကျွန် ်ုတ ု ေ့၏ ဌာ လည် တ်နရျားစငတ်ာ (Department Operations Center) က ု လှု ျံ့နဆာ်န ျားပ ီျားပဖစ်သည်။ ထ ု ေ့အပ င ်နအာ်စတင-်

ထရက်ဗစ်စီရငစု်အနရျားန ေါ် လု ်င ျ်ားလည် တ်နရျားစငတ်ာ (ATCEOC) က ုတစ်စ တ်တစ်  ုငျ်ား လှု ျံ့နဆာ်န ျားပ ီျားပဖစ်သည်။ 

 

 ညာရ ငအ်ကက န ျားအဖွ ျံ့ 

 

ပညောရှင့် အကကံရပေးအြွ ွဲ့ တစ်ဖွ ျံ့က ု ရ ်ရွာအသ ုက်အဝ ျ်ားမ  ဆရာဝ  ်တစ်ဒါဇငန်က ာ်ခ ေ့ပ်ဖငေ့ ် ါဝငဖ်ွ ျံ့စည်ျားထာျား ါသည်။ ၎ငျ်ားတ ု ေ့တွင ်ကူျားစက်နရာဂါမ ာျား။ 

ကနလျားသူငယ်နရာဂါမ ာျား၊ အနရျားန ေါ်နဆျားဝါျားန ငေ့ ်က ုယ်တွငျ်ားအဂဂ ါဆ ုငရ်ာနဆျားဝါျားစသည်ေ့ ကျွမ်ျားက င ်ညာရ ငမ် ာျားန ငေ့ ်အဆငေ့ပ်မငေ့ ်ညာန ငေ့ ်အစ ျုားရနက ာငျ်ားမ ာျားမ  

ဆရာဝ မ် ာျား  ါဝငသ်ည်။ ဤအဖွ ျံ့သည် လူအမ ာျားစုနဝျားပခငျ်ားမ ာျားအတွက် အနတရာယ်နလျှာေ့ခ နရျားန ငေ့ ်ကာကွယ်နရျားတ ု ေ့န ငေ့ ်တ်သက်သညေ့် အကက ပ ြုခ က်မ ာျားန ငေ့ ်

လမ်ျားညွှ ခ် က်မ ာျားက ု က ုငတ်ွယ်နဆာငရွ်က်လ ကရ်   ါသည်။ 

အ  ော်စတငော်မ ှိ ြို့အတ ော်ရ ှိ ဌ န   ျား ပှိတော်ခြငော်ျား/ တကော်ဆကော်ခပညော်နယော် ကငော်ျားလတွော်ြွင ော်   ျား   

ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်ရှ  ဌောနအရတော့်  ောေး  ောေးက ုံ ပ တ့်ဆ ုံ  မပ ေးဖြစ့်သည့် (PDF).  ခြ ျား ဌ န   ျားက ပှိတော်နှိိုငော်သလှိို ခပနော်လညော်ျားဖွင ော်နှိိုငော်ပါသခဖင ော် ယြိုစ ရငော်ျားကှိို  ြ ှိနော်န င ော်  ျှ 

ခပ ခပငော်အနပါ ညော်။   

တက့်ဆက့်ဖပည့်နယ့် အစ ုံေး က COVID-19 ရကကောင ့် ထ ခ ုံက့် ှုက ုံ သက့်သောရအောင့်လုံပ့် ောတွင့် ကူည  န့် ကင့်ေးလွတ့်ခွင ့် အရတော့်  ောေး  ောေးက ုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ပါသည့်။. 

မ   ွဲ့ရတော့်ဝန့်ရံုံ ေးက ရန ောတက ရှ မပ ေးဖြစ့်သည ့် လကော်ရ ှိကငော်ျားလတွော်ြွင ော်   ျားန င ော် စပော်လ ဉျားမပ ျား ခပညော်နယော်ရငော်ျားခ စော်   ျား န င ော် သတငော်ျား ြ ကော် လကော်   ျား တကွော် စ ရငော်ျားတစော်ြိုကှိို 

အပျား ပော်ပါသညော်။  

 

__________________________________________________________________ 
 

သင ်နငှ  ်သင၏်မ သာ်းစိုအတကွ် သတင််းအချက်အလက် 

 

မျကန်ာှအကာမျာ်းနငှ ပ်တသ်က်သည ် အချကအ်လကမ်ျာ်း 

COVID-19 ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ   ှုက ုံ ထပ့်ရဆောင့်ေးရနေှးရကွေးရအောင့်လုံပ့် န့်အလ ုံ  ငေှာ ၄င့်ေးတ ုံ  ၏အ  ့်ဖပင့်ပ၌  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့်  လုံပ့် ဖြစ့် 

စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး လုံပ့်ရဆောင့်သည ့်အခ  န့်တွင့် အဝတ့်စ   က့်နေှာကော  ောေး အသံုံေးဖပ  န့် ရအော့်စတင့်-ထ ောဗစ့် ရကောင့်တ က အရထွရထွဖပည့်သူလူထုံအတွက့် 

တ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ခ က့်တစ့်ခုံက ုံ အရကောင့်အထည့်ရြော့်မပ ေးဖြစ့်ပါသည့်။ ယခုံတ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ခ က့်က ရ ောဂါသွင့်ဖပင့်လကခဏော ဖပသည ့် ရ ောဂါသယ့်ရဆောင့်သူ  ောေး ှ 

ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေး ဖြန  ့်ဖခင့်ေးက ုံ ကောကွယ့်တောေးဆ ေး န့် ထပ့်ရဆောင့်ေးကောကွယ့်ရ ေးလုံပ့်ရဆောင့်ခ က့်အတွက့် ရ ောဂါ ထ န့်ေးခ  ပ့်ရ ေး နငှ ့် တောေးဆ ေးကောကွယ့်ရ ေးအတွက့် စင့်တော  ောေး 

(CDC)  ှ ရလောရလောလတ့်လတ့် ရကကဖငောခ  သည ့် န ုံင့်ငရံတော့် တ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ခ က့်တစ့်ခုံအ  ဖြစ့်ပါသည့်။ 

 

 ကကြံဉ ဏော်   ျား 

အဝတ့်စ   က့်နေှာြံုံေးသည့် - 

• ခွင့်က က  ရှ ရနရသော့်လည့်ေး   က့်နေှာရ ေးြက့်တွင့် သက့်ရတောင ့်သက့်သောဖြစ့်ရန  ည့်  

• ခ ည့်ကက  ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် နောေးခ  တ့်ကွင့်ေး  ောေးဖြင ့် ခ  န့်ထောေး  ည့်  

• အဝတ့်စ အလ ော  ောေး  ောေး ပါသင ့်သည့်  

• အကန  ့်အသတ့် ရှ  အသက့်ရှှူန ုံင့် န့် ခွင ့်ဖပ သင ့်သည့်  

• ပ က့်စ ေးဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် ပံုံပ က့်သွောေးဖခင့်ေး ရှ ပ  ရလ ော့်ြွတ့် မပ ေး စက့်ဖြင ့်အရဖခောက်ံခံန ုံင့်ရစသင ့်သည့်  

 

http://austintexas.gov/sites/default/files/2020-03/Closed%20City%20of%20Austin%20Facilities_3_26.pdf
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လကော်အတွြို့ သရိုပော်ခပ ှု   ျား  

ရအောက့်ပါ   က့်နေှာြံုံေး ဒ ဇ ုံင့်ေးပံုံစံ သံုံေးခုံက ုံ ကကည ့်ပါ -  

တ ရ ပော်    ခ နော်ညှပော်မပ ျား ြ  ပော်စရ  လှိိုသည ော်   ကော်န   က   

လ ုံအပ့်ရသော ပစစည့်ေး - တ ရပှ့်၊ ကပ့်ရကကေး  

 

 

ြ  ပော်စရ  လှိိုသည ော် ဘနော်ဒါျားန ျား   ကော်န  စွပော် က   

လ ုံအပ့်ရသော ပစစည့်ေး  ောေး -  န့်ဒါေးနောေး (သ ုံ   ဟုံတ့် ရလေးရထောင ့် အဝတ့်စ)၊ ရကော့်ြ  အနည့်စစ့်၊  ော ောကငွ့်ေး  ောေး (ဆံပင့်စည့်ေး  ောေး)၊ ကပ့်ရကကေး  

၇-၉ လကမ 

၆- ၇ လကမ 

ခဖတော်ပါ 

ြ ညော်ရနော်ကကှိ ျား   ျား ခဖတော်ပါ 

ကကှိ ျား   ျားကှိို 

လညော်ပငော်ျားပတော်လညော်တငွော်ြ 

ညော်ပါ၊ မပ ျားအန ကော် 

အြါငော်ျားထှိပော်တငွော် ြ ညော်ပါ 
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အက ော်ဖ   နညော်စစော်ကှိို ခဖတော်ပါ 

ရခါကထ်ာ်းသည ် ရလ်းရထာင အ်ဝတစ်၏ 

အလယတ်ငွ ်အနည်စစ်က ို ရခါကထ်ည ်ပါ 

ထ ပ်မှ ရခါကခ်ျပါ။ အရငခက ို အရပေါ်သ ို   ရခါကပ်ါ။ 
ကကှိ ျား   ျားကှိို လညော်ပငော်ျားပတော်လညော်တငွော်ြ ညော်ပါ၊ 

မပ ျားအန ကော် အြါငော်ျားထှိပော်တငွော် ြ ညော်ပါ 
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ြ  ပော်ရသည ော်   ကော်န   က   

ပစစည့်ေး  ောေး - ရကော့်တွန့်ပ တ့်စ ရထောင ့် ှန့်စတုံဂံပံုံ ၁၀”x၆” နစှ့်စ၊ သောေး ည့်ကက  ေး (သ ုံ   ဟုံတ့်  ော ောကက  ေးကွင့်ေး  ောေး၊ အပ့်ခ ည့်ကက  ေး  ောေး၊ အဝတ့်ခ ည့်ကက  ေး  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် 

ရခါင့်ေးစည့်ေးကွင့်ေး  ောေး) ၆” နစှ့်စ၊ အပ့် နငှ ့် အပ့်ခ ည့် (သ ုံ   ဟုံတ့် ရ ော့်   ပင့်)၊ ကပ့်ရကကေး၊ အပ့်ခ  ပ့်စက့်   

အဘျားဖကော်   ျားကှိို  လယော်သှိို   အြါကော်မပ ျား 

အ  ကော်တငွော်သငွော်ျားပါ 
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အ ျားအလ အ ျားထရ ှိအသ  အ ျားြွနော်ျား   ျား  

အ ျား - ဘ အကက င ော်  ဝတော်စ   ကော်န   က    ျား ဝတော်ဆငော်ရနော် လှိို ပော်ပါသလ။ဲ ယငော်ျားတှိို  ကှိို  ညော်သည ော် ြ ှိနော်တငွော် ဝတော်ဆငော်သင ော်ပါသလ။ဲ  

ရဖြ - အထူေးသဖြင ့် ရ ောဂါသွင့်ဖပင့်လကခဏော ရပေါ် ပ  ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးအတွက့်  COVID-19 spreads  ည့်သ ုံ   ပ ံွဲ့ နှံ  ပံုံ အရကကောင့်ေး ရဒတောသစ့်  ောေး၏ အလင့်ေးဖပ ှုအတွင့်ေး 

လူ  အသ ုံင့်ေးအဝ ုံင့်ေးအတွင့်ေး ဆက့်လက့်ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ   ှု ှ သက့်ရသ  ောေးဖြင ့် ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောနက လူ  ောေးအရနဖြင ့်  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးနငှ ့်  ရှ  ဖြစ့် 

စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး လုံပ့်ရဆောင့် န့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ရနအ  ့်ထွက့်ခွောခ  န့်တွင့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ နေှာရခါင့်ေး နငှ ့် ပါေးစပ့်က ုံ အုံပ့်ထောေး န့် အဝတ့်စ   က့်နေှာအကော တစ့်ခုံ ဝတ့်ဆင့် န့် 

တ ုံက့်တွန့်ေးအောေးရပေးပါသည့်။ ယင့်ေးက သင့်သည့် ရ ောဂါကူေးစက့်ခံထောေး ရသော့်လည့်ေး သွင့်ဖပင့်လကခဏော  ောေး  ရှ ပါက သင ့်ပတ့်ဝန့်ေးက င့်ရှ သူ  ောေးအောေး ကောကွယ့်ရပေး န့် 

ဖြစ့်ပါသည့်။   

အ ျား -  ဝတော်စ   ကော်န   က    ျားကှိို  ညော်သတူှိို    ဝတော်ဆငော်သင ော်ပါသလ။ဲ  

ရဖြ - အဝတ့်စ   က့်နေှာအကော  ောေးက ုံ အသက့် ၂ နစှ့်ရအောက့် ကရလေးငယ့်  ောေး၊ အသက့်ရှှူ ဖပဿနောရှ သူတစ့်ဦေးဦေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် သတ လစ့်ရနသူ၊  သန့်စွ ့်ေးသူ သ ုံ   ဟုံတ့် 

တစ့်နည့်ေးနည့်ေးဖြင ့်   က့်နေှာအကောက ုံ အကူအည  ပါပ  ြယ့်ရှောေး န့်  တတ့်န ုံင့်သူ  ောေး အရပေါ်တွင့်  ဝတ့်ဆင့်ရပေးသင ့်ပါ၊။  

အ ျား -   ကော်န   က တစော်ြို ဝတော်ဆငော်ထ ျားပါက လ ူ   ျားထြံ    နညော်ျားဆြံိုျား ၆ အပ တငွော်အနရနော် လှိို ပော်ပါအသျားသလ ျား။   

ရဖြ - လ ုံအပ့်ပါသည့်။   က့်နေှာအကော  ောေး ဝတ့်ဆင့်ဖခင့်ေးသည့် A: Yes. Wearing cloth face coverings is an additional public health measure people should 

take to reduce the spread of COVID-19 ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးက ုံ ရလ ော ခ  န့် လူ  ောေး လုံပ့်သင ့်သည ့် ထပ့်ရဆောင့်ေး ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေး လုံပ့်ရဆောင့်ခ က့်တစ့်ခုံဖြစ့်သည့်။ 

သင ့်အရနဖြင ့် သင ့်ရနအ  ့်ဖပင့်ပတွင့် အဖခောေးသူ  ောေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ ခွောမပ ေးရနဖခင့်ေး (က ုံယ့်လက့် ထ ပ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေး)၊  ကကောခဏ လက့်ရဆေး ှု လုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး 

နငှ ့် အဖခောေး ရန  တစ့်ဓူဝ ကောကွယ့်ရ ေးလှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးက ုံ လုံပ့်ရဆောင့်သင ့်ပါရသေးသည့်။ အဝတ့်စ   က့်နေှာအကောက ဝတ့်ဆင့်ထောေးသူအောေး ကောကွယ့်ရပေး န့် 

  ည့် ွယ့်ပါရသော့်လည့်ေး ဝတ့်ဆင့်ထောေးသူထံ ှ အဖခောေးသူ  ောေးထံသ ုံ   ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေး ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးက ုံ ကောကွယ့်ရပေးန ုံင့်ပါသည့်။ 

အ ျား -  ညော်သှိို  အသ   ဝတော်စ   ကော်န   က    ှိ ျား စ ျား   ျားကှိို ဝတော်ဆငော်သင ော်ပါသလ။ဲ  

ရဖြ - အဝတ့်စ   က့်နေှာအကော  ောေးက ုံ အ  ့်သံုံေးပစစည့်ေး  ောေး ှ ဖပ လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့် သ ုံ   ဟုံတ့် အ  ့်ရှ   န့်ဒါေးနောေး  ောေး၊ ပန့်ေးကန့်သုံတ့်သည ့် ပုံဝါ  ောေး၊ တ ရှပ့်အရဟောင့်ေး  ောေး နငှ ့် 

ရခါင့်ေးစည့်ေးပုံဝါ  ောေးက  သ ုံ  ရသော သံုံေးရနက ပစစည့်ေး  ောေး ှ ကုံန့်က စ  တ့်နည့်ေးနည့်ေးဖြင ့် ဖပ လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့်။ ခွ စ တ့်ခန့်ေးသံုံေး   က့်နေှာြံုံေး  ောေး နငှ ့် အန့် ၉၅ (N95) အသက့်ရှှူ 

ပစစည့်ေး  ောေးက ရှောေးပါေးရနမပ ေး က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ထ ့်ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေး ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ော ပထ ဆံုံေး တံုံ  ဖပန့်သူ  ောေးအတွက့် သ ေးသန  ့်ြယ့်ထောေးသင ့်သည့်။   

၁၀ လကမ 

၆ လကမ 

အြါကော်ပါ 

အြါကော်ပါ 

ချျုပ်ပါ ချျုပ်ပါ 

ချျုပ်ပါ 

ချျုပ်ပါ 

အြါကော်ပါ အြါကော်ပါ 

၁/၄ လကမ 

၁/၄ လကမ 

၁/၂ လကမ ၁/၂ လကမ 

ထ  ုံး 

ချျုပ်ပါ 

ချျုပ်ပါ 

မှတဆင် ချ

ည် 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
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အ ျား -   ကော်န    က    ျားကှိို အလျှ ော်ဖွတော်သင ော်ပါသလ ျား သှိို   ဟိုတော်  ခြ ျားတစော်နညော်ျားနညော်ျားခဖင ော် ပြံို  နော် သန  ော်ရ ငော်ျားသင ော်ပါသလ ျား။  

ရဖြ -  ှန့်ပါသည့်။ အသံုံေးဖပ သည ့် အကက  ့်အရ အတွက့်ရပေါ် ူတည့်မပ ေး ယင့်ေးတ ုံ  က ုံ ပံုံ ှန့် ရလ ော့်ြွတ့်သင ့်ပါသည့်။  

အ ျား -  ဝတော်စ   ကော်န   က တစော်ြိုကှိို အဘျား နတရ ယော်ကငော်ျားစွ ခဖင ော်  ညော်သှိို   ပှိိုျားသတော်/သန  ော်ရ ငော်ျား နှိိုငော်ပါသနညော်ျား။  

ရဖြ -   က့်နေှာ အကောတစ့်ခုံက ုံ သင ့်တင ့်စွောရလ ော့်ြွတ့် ောတွင့် အဝတ့်ရလ ော့်စက့်တစ့်ခုံက လံုံရလောက့်ပါသည့်။ အသက့်ရှှူပစစည့်ေး  ောေး အသံုံေးဖပ ပံုံ သရုံပ့်ဖပ ှု နငှ ့် 

ဖပန့်လည့်အသံုံေးဖပ  ှုအတွက့် CDC  ှ လ ့်ေးည န့်ခ က့် ထပ့်ရဆောင့်ေးအရသေးစ တ့်  ောေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နောပါ။ 

အ ျား -  သြံိုျားခပ မပ ျားအသ    ကော်န   က တစော်ြိုကှိို အဘျား နတရ ယော်ကငော်ျားစွ ခဖင ော်  ညော်သှိို   ြျွတော်နှိိုငော်ပါသနညော်ျား။  

ရဖြ - လူ  ောေးအရနဖြင ့်   က့်နေှာအကောက ုံ ချွတ့်ရသောအခ  န့်တွင့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏   က့်လံုံေး  ောေး၊ နေှာရခါင့်ေး နငှ ့် ပါေးစပ့်တ ုံ  က ုံ  ထ ရအောင့် ဂရုံစ ုံက့်သင ့်မပ ေး ချွတ့်မပ ေးရနောက့်တွင့် 

လက့်  ောေးက ုံ ခ က့်ခ င့်ေးရဆေး န့် ဂရုံဖပ သင ့်ပါသည့်။  

 

ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျား န င ော် အက  ငော်ျား   ျားဆှိိုငော်ရ   ြ ကော် လကော်   ျား  

 

အ ျား - ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျားဌ န   ျားသညော် ဤ  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ခဖင ော် သကော်အရ ကော်ြြံရပါသလ ျား။  

အခဖ - ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးဌောန  ောေးအရနဖြင ့်  လုံပ့် ဖြစ့်စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး၊  ရှ  ဖြစ့် အစ ုံေး တောဝန့်ထ ့်ေးရဆောင့် ှု  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးကက ေးသည ့် 

အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံ  ောေးအတကွ့် အလုံပ့်လုံပ့်သည ့်ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအောေး ဝန့်ရဆောင့်ရပေးပါက ၄င့်ေးတ ုံ  အရနဖြင ့် ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်န ုံင့်ပါသည့်။ ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး 

ဌောန  ောေးအရနဖြင ့် အုံပ့်စုံတူကရလေး ၁၀ ရယောက့် သ ုံ   ဟုံတ့် ထ ုံ  ထက့်နည့်ေးရအောင့်ထောေးဖခင့်ေးအောေး  ပ က့်ရစ န့် နငှ ့် အဆ ုံပါ ကရလေးအတူတူက ုံ အုံပ့်စုံတူအတွင့်ေး တူည ရသော 

ရစောင ့်ရရှောက့်သူနငှ ့်အတူ ထောေးရှ  န့် နငှ ့် ကရလေး  ောေးအောေး အုံပ့်စုံတစ့်ခုံ ှတစ့်ခုံ သ ုံ   ဟုံတ့် အုံပ့်စုံ  ောေးအကကောေး  ရဖပောင့်ေး န့် စသည ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးဆ ုံင့် ော 

လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နော ပါ ည့်။  

စ ေးပွောေးရ ေးဆက့်ဆံ ှု  ောေးအတွက့် ရ ေးခွန့်ေး  ောေးအတွက့် အရဖြရှောသည ့် ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးဌောန  ောေးအရနဖြင ့် စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား န င ော် 

စကော် ှုလကော် ှုလိုပော်ငနော်ျား   ျား တကွော်  ြ ကော် လကော်စ   ကော်န   က ုံ က ုံေးကောေးသင ့်ပါသည့်။  

  

အ ျား - အက  ငော်ျား   ျား ပှိတော်ပါ ညော်လ ျား။  

အခဖ - အရဝေးရ ောက့် သင့်ကကောေးရ ေးက ုံ ရခ ောရ ွွဲ့ရအောင့်အောေးရပေးသည ့် ပညောရ ေးအြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေးက ုံ အ  ့်တွင့်ရန- ရ ေးကင့်ေးစွော အလုံပ့်လုံပ့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောရအောက့်တွင့် 

သက့်ရ ောက့်ခံ သည ့်  ရှ  ဖြစ့်လုံပ့်ငန့်ေးဟုံ ယူဆပါသည့်။ ရက ောင့်ေး  ောေးဆ ုံင့် ော ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က်အလကမ် ာျားက ု ခရ ုင ်ဝက်ဘဆ် ုက်တွင ်နတွျံ့ ရ  န ငု ်ါသည်-  

 

K-12 ရကျာင််းခရ ိုငမ်ျာ်း တကကသ ိုလမ်ျာ်း/ရကာလ ပ်မျာ်း 

• Austin ISD  

• Eanes ISD  

• Lake Travis ISD  

• Lago Vista ISD  

• Leander ISD  

• Del Valle ISD  

• Manor ISD  

• Pflugerville ISD  

• Elgin ISD  

• Coupland ISD  

• Round Rock ISD  

• Marble Falls ISD  

• Johnson City ISD  

• Dripping Springs ISD  

• Hays Consolidated ISD  

• University of Texas  

• St. Edwards University   

• Huston-Tillotson University  

• Concorida University  

• Austin Community College   

  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/decontamination-reuse-respirators.html
https://www.austinisd.org/student-health/coronavirus
https://www.eanesisd.net/coronavirus
https://www.ltisdschools.org/Page/3868
http://www.lagovistaisd.net/page/schoolnurse-Home
http://support.leanderisd.org/support/covid-19/
https://www.dvisd.net/coronavirus/
https://www.manorisd.net/Page/5291
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=7656
https://www.elginisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=86&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=5439&PageID=1
https://www.couplandisd.org/
https://roundrockisd.org/coronavirus/
https://www.marblefallsisd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=203&ViewID=ed695a1c-ef13-4546-b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=9089&PageID=1&Comments=true
https://www.jc.txed.net/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.hayscisd.net/
https://www.utexas.edu/
https://www.stedwards.edu/
https://htu.edu/
https://www.concordia.edu/
https://www.austincc.edu/


COVID19 FAQs - Burmese 

 

ထပော်အဆ ငော်ျားရငော်ျားခ စော်   ျား  

အ  ော်စတငော် မ ှိ ြို့အတ ော် - " ှိ ော်တငွော်အနရနော်   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ဆှိိုငော်ရ   ြ ကော် လကော်"  

တကော်ဆကော် က နော်ျား  အရျား န င ော် လသူ ျားအရျားရ  ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား - COVID-19 အကက င ော် ထှိြှိိုကော်ြြံရအသ  လိုပော်ငနော်ျား   ျား တကွော် 

ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော် ှုအပျား ပော်သ ူ  ျားဆှိိုငော်ရ  ဆ အ ျား 

အရ ဂါ ထှိနော်ျားြ  ပော်အရျား န င ော် က ကွယော်အရျားစငော်တ        (CDC) –  သငော်၏ ှိသ ျားစိုကှိို က ကွယော်ပါ   

CDC - ကအလျား   ျားန င ော် ကှိိုရှိိုန  ှိိုငော်ျားရပော်စော်အရ ဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19)  

CDC- အက  ငော်ျား   ျား၊  လိုပော်ြွငော်   ျား န င ော် ရပော်ကွကော် အဆ ကော် ဦျားအနရ    ျား  

CDC - ကအလျား   ျားန င ော် ကှိိုရှိိုန  ှိိုငော်ျားရပော်စော်အရ ဂါ ၂၀၁၉  အကက ငော်ျား အခပ ဆှိိုခြငော်ျား -  ှိဘ   ျား၊ အက  ငော်ျားဝနော်ထ ော်ျား   ျား 

န င ော် ကအလျား   ျားန င ော် လိုပော်လိုပော်အသ   ခြ ျားသ ူ  ျား တကွော် သတငော်ျား   ျား   

CDC -  ဆင ော်ခ င ော် ပည သငော်ကက ျားအရျား  ဖဲွြို့ စညော်ျား   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော် 

 

ရရာဂါသငွင်ပငလ်ကခဏာမျာ်း နငှ  ်စစ်ရဆ်းချကဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလကမ်ျာ်း  

COVID-19 နရာဂါရ  န နသာ လူ ာမ ာျားပ သသညေ့် လက်ရ   သွငပ် ငလ်ကခဏာမ ာျားတွင ်ဖ ာျားပခငျ်ား၊ နခ ာငျ်ားဆ ုျားပခငျ်ား န ငေ့ ်အသက်ရ ှူရခက်ပခငျ်ားတ ု ေ့  ါဝငသ်ညေ့် 

အသက်ရ ှူလမ်ျားနကကာငျ်ားဆ ုငရ်ာ  ာမက  ျ်ားမှု အန  ာေ့စာျားမ  အပ ငျ်ားစာျားအထ  ါဝင ်ါသည်။ အကယ်၍ သငေ့ထ် တွင ်အဆ ု ါသွငပ် ငလ်ကခဏာမ ာျားရ   ါက ကျွနု်  ််တ ု ေ့၏ 

နော က န့်ေးဖြစ့်ရနသူ  ောေးအတွက့် အခ က့်အလက့် ဝက့် ့်စော  က့်နေှာ” က ုံ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။   

  

ရမ်း -  က ိုဗစ် ၁၉ (COVID-19) ရရာဂါ စစ်ရဆ်းမှုက ို မည်သ ို  ငပျုလိုပ်သနည််း။ ရအာ်စတင/်ထရာဗစ်စ ရငစ်ိုတငွ ်ရနထ ိုငသ် မျာ်းအတက်ွ ငပျုလိုပ်ရသာ စစ်ရဆ်းမှု 

တစ်စျံိုတစ်ရာရှ ပါသလာ်း။ 

ရငြ - နအာ်စတငရ်   တက်ဆက်ပ ည် ယ်က  ျ်ားမာနရျား ဝ န်ဆာငမ်ှုဌာ  (DSHS) ဓာတ်ခွ ခ ျ်ားသည်  ုဂဂလ ကဓာတ်ခွ ခ ျ်ားမ ာျားန ငေ့အ်တူ ယခုအခါ က ုဗစ် ၁၉ (COVID-19) 

စစ်နဆျားမှုက ု ပ ီျားဆ ုျားသည်အထ  ပ ြုလု ်န ငုပ် ီပဖစ်သည်။ အကယ်၍ သငသ်ည်  If you are exhibiting COVID-19 ရ ောဂါသွင့်ဖပင့်လကခဏော  ောေး ဖပသရနပါက 

တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေး (တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး နငှ ့် အော ခ ံရှ သူ  ောေးအတွက့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးစော င့်ေးတ့်စခုံက ုံ ဤရန ောတငွ့် ကကည ့်ပါ) သ ုံ   ဟုံတ့် သင့်၏ 

က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးသူအောေး ြုံန့်ေးရခေါ်ဆ ုံဖခင့်ေးဖြင ့် ရဆေးခန့်ေး  ောေး နငှ ့် ရဆေးရံုံ  ောေးတွင့် ရ ောဂါ ပ ံွဲ့ နှံ  ရစ န့် ရရှောင့်ပါ။ သင့်၏ ဆ ောဝန့်က 

အလောေးတူသွင့်ဖပင့်လကခဏော  ောေးရှ ရသော အဖခောေးဖြစ့်န ုံင့်သည ့် ရ ောဂါအ ည့်တပ့် ှု (ဥပ ော - တုံတ့်ရကွေးရ ောဂါ) ရှ  ရှ  စစ့်ရဆေးပါလ   ့် ည့်။   

 

COVID-19 ဟုံ သသံယရှ သည ့် အရဖခအရန  ောေးတွင့် သင့်၏ဆ ောဝန့်က ရြောင့်ပံုံစံတစ့်ခုံ ဖြည ့်ပါလ   ့် ည့်။ ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောနက စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံဖပ  န့် 

သင ့်ရတော့် ရတော့်ဆံုံေးဖြတ့် န့် ရ ေးအနတ ောယ့်  ောေး နငှ ့် ဝ ရသသလကခဏော  ောေးက ုံ ဆန့်ေးစစ့်သံုံေးသပ့် န့် ယင့်ေးအခ က့်အလက့်က ုံ အသံုံေးဖပ ပါလ   ့် ည့်။ စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံ ရှ  န့် 

သင့် အ ည့်အခ င့်ေး ဖပည ့် ှ    ှ  ဆ ုံသည့်က ုံ သင ့်အောေးအသ ရပေး ည့်ဖြစ့်မပ ေး စစ့်ရဆေးရ ေးလုံပ့်သည ့်တည့်ရန ောတစ့်ခုံက ုံ သင ့်အောေး ရပေးပါ ည့်။ ယင့်ေးအခ  န့်အထ  

အ  ့်တွင့်ရနမပ ေး     ြောသော ခွောရနပါ။  

 

 

ရမ်း - အချ ျု ျို့သ မျာ်းအရနငြင  ်ငပင််းထန်သည ်က ်းစက်ရရာဂါရရှ ရန် အနတရာယ ်ငမင င်မင မ်ာ်းမာ်းရှ ပါသလာ်း။  

ရငြ - ရ   ါသည်။ တုတ်နကွျားနရာဂါန ငေ့ ်အလာျားတူစွာ င ်အသက ်၇၀ န စ် အထက် ရ  သူမ ာျား န ငေ့် /သ ု ေ့မဟုတ်  န လ ုျားနရာဂါ၊ နသွျားတ ုျားနရာဂါ၊  ာတာရ ည် အဆုတ်နရာဂါ၊ န ငေ့ ်

ဆီျားခ  ြုနရာဂါက ေ့သ ု ေ့နသာ န ာက်ခ က  ျ်ားမာနရျားအနပခအန ရ  သူမ ာျားသည် COVID-19 နရာဂါ ပ ငျ်ားပ ငျ်ားထ ထ်  ်န ငေ့ ်န ာကဆ်က်တွ ဆ ုျားက  ြုျားမ ာျား ရရ  ရ အ်နတရာယ် 

ပမငေ့ပ်မငေ့မ်ာျားမာျားရ   ါသည်။   

 

ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောနက အန ကော်ြြံက နော်ျား  အရျား အခြ အန   ျားရ ှိသည ော်  သကော်ပှိိုကက ျားသည ော်  ရွယော်အရ ကော်သ ူ  ျား န င ော် လကူက ျား   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော် က ုံ 

ရြော့်ထုံတ့်ထောေးပါသည့်။ 

http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/child-care-provider-survey-operations-impacted-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/talking-with-children.html


COVID19 FAQs - Burmese 

  

 

ကာကယွတ်ာ်းဆ ်းရရ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက် 

 

ရမ်း - အကယ၍် သင ်ြျာ်းနာပါက တိုတရ်ကွ်းရရာဂါ နငှ  ်COVID-19 တ ို  က  သ ို  ရသာ နာမကျန််းရရာဂါမျာ်း ပျျံျို့ နှျံ  မှုက ို ကာကွယတ်ာ်းဆ ်းရာတငွ ်က ည ရန် 

အဆင မ်ျာ်းက ဘာရတပွါလ ။  

ရငြ - နအာ်စတင ်ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားဌာ က နာမကျန််းငြစ်ရနသ မျာ်းထျံမှ အငခာ်းသ မျာ်းထျံသ ို   ရရာဂါက ်းစက်ပျျံျို့ နှျံ  ငခင််းက ိုကာကွယရ်ာတငွ ်က ည ရန်လမ််းညွှန် က ု 

ထုတ်ပ  ထ်ာျား ါသည်။  

• နဆျားဝါျားနစာငေ့န်ရ ာက်မှု ရယူရ မ် လွ ပ ီျား အ မ်တွငန်  ါ  

• သင၏်ဆရာဝ ထ်  မသွာျားနရာက်မီ ကက ြုတငဖ်ု ျ်ားနခေါ် ါ။ အကယ်၍ သင ်အာမခ မထာျားရ   ါက သ ု ေ့မဟုတ် က ဦျားနစာငေ့န်ရ ာက်သညေ့်ဆရာဝ တ်စ်ဦျား မရ  နသျား ါက 

လ ့်ေးည န့်ခ က့် ရှ  န့်  COVID-19 အရ ေးရပေါ် ရဟော တ့်လ ုံင့်ေး 512-978-8775 က ုံ ရခေါ်ဆ ုံပါ။  

• သင၏် နရာဂါသွငပ် ငလ်ကခဏာမ ာျားက ု နစာငေ့က်ကညေ့် ါ   

• မ မ က ုယ်က ု အ မ်ရ   အပခာျားသူမ ာျား န ငေ့ ်အ မ်နမွျားတ ရ စဆာ မ် ာျားထ မ  ခွ န  ါ  

• တစ်က ုယ်နရသ ုျား စစည်ျားမ ာျား မျှနဝသ ုျားစွ ပခငျ်ားက ု နရ ာငက်ကဉ် ါ  

• သင ်နခ ာငျ်ားဆ ုျား န ာနခ  ါက အု ်ကာထာျား ါ  

• လက့်  ောေးက ုံ  ကကောခဏ ရဆေးရကကောပါ  

• အကက  ့်  ောေး  ောေး ထ ရတွွဲ့သည ့်   က့်နေှာဖပင့်  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ ရန  စဉ်သန  ့်ရှင့်ေးပါ 

COVID-19 ရှ သည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ထောေးသည ့် လူနော  ောေးအရနဖြင ့် အဖခောေးသူ  ောေးထံသ ုံ   ဒုံတ ယအဆင ့်ပ ံွဲ့ နှံ   ှု အနတ ောယ့် န   ့်ပါေးသွောေးမပ ဟုံ ထင့် သည့်အထ  အ  ့်တွင့် 

သ ေးဖခောေးခွ ရနသည ့် ကက  တင့်ကောကွယ့် ှု ဆက့်လက့်၍လုံပ့်သင ့်သည့်။   

အန အက ငော်ျားခဖစော်အနသ ူ  ျား တကွော် ထပော်အဆ ငော်ျား ြ ကော် လကော်   ျား ရရ ှိရနော် ဤအနရ တငွော် န ှိပော်ပါ။ 

ရမ်း - မ မ က ိုယမ် မ  မည်သ ို   ကာကွယန် ိုငပ်ါသလ ။ 

  

ရငြ - သငေ့အ်န ပဖငေ့ ်မ မ က ုယ်မ မ  နအာက် ါအတ ုငျ်ား ကာကွယ်န ငု ်ါသည် -  

• န ထ ုငမ်နကာငျ်ားပဖစ်န သူမ ာျားန ငေ့ ်အ ျီားက ်ထ နတွျံ့ဆက်ဆ ပခငျ်ားက ု နရ ာငက်ကဉ် ါ။    

• သင၏် မ က်လ ုျားမ ာျား၊ န ာနခါငျ်ား န ငေ့ ် ါျားစ ်တ ု ေ့က ု မနဆျားနကကာထာျားသညေ့်လက်မ ာျားပဖငေ့ ်ထ နတွျံ့ ပခငျ်ားမ  နရ ာငက်ကဉ် ါ။  

• သငလ်က်မ ာျားက ု ဆ ်ပ ာ န ငေ့ ်နရတ ု ေ့ပဖငေ့ ်အ ည်ျားဆ ုျား စကက  ေ့ ်၂၀ ကကာနအာင ်မကကာခဏနဆျားနကကာန ျား ါ။ အကယ်၍ ဆ ်ပ ာ န ငေ့န်ရတ ု ေ့မရရ  န ငု ်ါက 

အ ည်ျားဆ ုျား အရက်    ၆၀%  ါဝငသ်ညေ့် အရက်   အနပခခ  လက် သ ေ့ရ် ငျ်ားနဆျားတစ်မ  ြုျားက ု အသ ုျားပ ြု ါ။  

 

ရမ်း - လ မှုရရ်းအရာ ခပ်ခွာခွာရနငခင််း ဆ ိုသည်မှာ ဘာပါလ ။ 

ရငြ - နအာ်စတငပ်မ ြုျံ့နတာ်က လူမှုနရျားအရ ခ ်ခွာခွာန ပခငျ်ားအာျား မနတာ်တဆ န ငေ့ ်ခဏတပဖြုတ်ပဖတ်သွာျားပဖတ်လာပ ြုခ   အ်နတာအတွငျ်ားမ လွ ပ ီျား 

လူတစ်ဦျားန ငေ့တ်စ်ဦျားအကကာျား အ ည်ျားဆ ုျားနပခာက်န ခွာပခာျားမှုက ု ထ  ျ်ားသ မ်ျားထာျားပခငျ်ား န ငေ့ ်ထ  ျ်ားခ ြု ်ပခငျ်ား၊ လက်မ ာျားက ု ဆ ်ပ ာန ငေ့န်ရတ ု ေ့ပဖငေ့ ်သ ု ေ့မဟုတ် 

လက်သ ေ့စ်ငန်ဆျားအသ ုျားပ ြုပ ီျား အ ည်ျားဆ ုျား ၂၀ စကက  ေ့ ်ကကောရအောင့် တတ့်န ုံင့်သရလောက့်  ကကောခဏ ရဆေးရကကောဖခင့်ေး၊ ရခ ောင့်ဆ ုံေး နေှာရခ လ င့် အုံပ့်ကောထောေးဖခင့်ေး 

(လက့်ရ ောင့်ေးစ သ ုံ   ဟုံတ့် တံရတောင့်ရကွေးအတွင့်ေး၊ လက့်တွင့်ေးသ ုံ   ဟုံတ့်)၊ အထ   ောေးသည ့်   က့်နေှာဖပင့်  ောေးက ုံ ပံုံ ှန့် သန  ့်ရှင့်ေးဖခင့်ေး နငှ ့် လက့်  ောေးဖြင ့် ထ ဖခင့်ေး အပဖစ် 

အဓ  ပါယ်သတ်မ တ် ါသည်။ 

 

နရာဂါထ  ျ်ားခ ြု ်နရျားန ငေ့ ်ကာကွယ်တာျားဆီျားနရျားစငတ်ာမ ာျား က လူမှုနရျားအရခ ်ခွာခွာန ပခငျ်ားအာျား က ယ်က ယ်ပ  ေ့ပ်  ေ့ ်ကူျားစက်   ျံ့ န  သညေ့် ကမဘာတစ်ဝ မ်ျား 

တုတ်နကွျားက ်နရာဂါပဖစ် ွာျားမှုတစ်ခု မပဖစ်နအာင ်တာျားဆီျားရာတွင ်ကညူီရ အ်သ ုျားပ ြုသညေ့်  ည်ျားဗ ှူဟာတစ်ခုအပဖစ် အဓ  ပါယ ်သတ်မ တ် ါသည်။  

 



COVID19 FAQs - Burmese 

လူမှုနရျားအရ ခ ်ခွာခွာန ပခငျ်ားသည် လူအသ ုငျ်ားအဝ ုငျ်ားမ ခွ ထုတ်ပခငျ်ားမဟုတ် ါ။ ရု ်  ုငျ်ားဆ ုငရ်ာအရ ခ ်ခွာခွာန ပခငျ်ားသည် နရာဂါကူျားစက်    ျံ့ န  ေ့မှုက ု ကာကွယ်ရာတငွ ်

အနရျား ါနသာအ  ုငျ်ားတစ်ခု ပဖစ် ါသည်။ 

 

 တ့်လ ၂၄  က့်ရန  တွင့် ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်ဝန့်က ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့သူမ   ွဲ့သောေး  ောေး အ  ့်တွင့်ရန န့် လ ုံအပ့်ရစသည ့် အ  ့်တွင့်ရန န့် - ရ ေးကင့်ေးစွောအလုံပ့်လုံပ့် န့် 

အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောတစ့်ရစောင့် ထုံတ့်ဖပန့်ခ  သည့်။ ယင့်ေးက  လုံပ့် ဖြစ့် အကုံန့်ပ တ့် ရသော ခ ဖခင့်ေးတစ့်ခုံ  ဟုံတ့်ပါ၊ ထ ုံ  အဖပင့်  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေး နငှ ့် အလုံပ့်  ောေးက ုံ 

ဆက့်လက့်လုံပ့်ခွင ့်ဖပ ပါသည့်။ ဖ င ့်တက့်ရနသည ့် ဂ ပ့်ြ့်လ ုံင့်ေး ဖပန့်ဖပောေးရစ န့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏အ  ့်  ောေး ှ ထွက့်ခွောသူ  ောေးအတွက့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရန န့် ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် 

တ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ပါသည့်။   

အ ျား - လ ူှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျားကှိို  ညော်သှိို   က င ော်သြံိုျားပါသလ။ဲ   

• လူစုံလူရဝေးရန ော  ောေး နငှ ့်  လ ုံအပ့်သည ့် လူထုံစုံရဝေး ှု  ောေးက ုံ ရရှောင့်ရှောေးဖခင့်ေး  

• ရပွွဲ့ြက့်ဖခင့်ေး၊ လက့်ဆွ နှုတ့်ဆက့်ဖခင့်ေး နငှ ့် န ့်ေးရှုတ့်ဖခင့်ေး  ောေးက  သ ုံ  ရသော က ုံယ့်ထ လက့်ရ ောက့် ထ ရတွွဲ့  ှု  ောေးက ုံ ရရှောင့်ရှောေးဖခင့်ေး  

• လူအရဖ ောက့်အ  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် လူအစုံအရဝေး  ောေးက ုံ ရရှောင့်ရှောေးဖခင့်ေး   

• ဖြစ့်န ုံင့်ပါက အ  ့် ှအလုံပ့်လုံပ့်ဖခင့်ေး   

•  လ ုံအပ့်ပ  အ  ောေးသံုံေး သယ့်ယူပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေး အသံုံေးဖပ ဖခင့်ေးက ုံ ရရှောင့်ရေှာေးဖခင့်ေး   

• အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ အကွောအရဝေးရှ ရအောင့် ထ န့်ေးသ  ့်ေးထောေးဖခင့်ေး  

အ ျား - လ ူှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျားက ဘ အကက င ော် အရျားကက ျားပါသလ။ဲ   

CDC ၏အဆ ုံအ  ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေးသည့် ရအောက့်ပါအရဖခအရန ပ့်  ောေးရအောက့်တွင့် ပ ံွဲ့ နှံ  န ုံင့်ပါသည့် -   

• တစ့်ဦေးနငှ ့်တစ့်ဦေး အန ေးကပ့်ထ ရတွွဲ့ရသော လူ  ောေးအကကောေး ( ၆ ရပခန  ့်အတွင့်ေး )၊ 

• ရ ောဂါကူေးစက့်ခံထောေး သူတစ့်ဦေး ရခ ောင့်ေးဆ ုံေး သ ုံ   ဟုံတ့် နေှာရခ ခ  န့်တွင့် ရလထ ရှ  အ ည့်စက့်  ောေး ှတဆင့်။ ယင့်ေးအ ည့်စက့်  ောေးက အန ေးအနောေးရှ သူ  ောေး၏ 

ပါေးစပ့်  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် နေှာရခါင့်ေး  ောေးရပေါ် က ရ ောက့်န ုံင့်သည ့် သ ုံ   ဟုံတ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏အဆုံတ့်  ောေးတွင့်ေးသ ုံ   ရှှူသွင့်ေး  န ုံင့်ရခ ရှ ပါသည့်။  

လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးသည့် ယခုံလ ုံအခ  န့်တွင့် အရ ေးကက ေးပါသည့်၊ အ ယ့်ရကကောင ့်ဆ ုံရသော့် အလယွ့်တက ူကူေးစက့်တတ့်ရသောရ ောဂါတစ့်ခုံဖြစ့်သဖြင ့် 

တစ့်စံုံတစ့်ဦေး ရခ ောင့်ေးဆ ုံေးပါက COVID-19 ပ ုံေးက ုံ ရလထ  ှတဆင ့် အသက့်ရှှူသွင့်ေး  န ုံင့်ပါသည့်။ ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေးက ပ ုံေးဖြင ့်ထ ရတွွဲ့ညစ့်ည ့်ေးရနသည ့် 

  က့်နေှာဖပင့်  ောေး ှတဆင ့်လည့်ေး ပ ံွဲ့ နှံ  န ုံင့်ပါသည့်။   

အ ျား - လ ူှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အန ှု က င ော်ကကြံအနစဉ လှုပော်ရ  ျား ှုတစော်ြိုြို လိုပော်နှိိုငော်ပါသလ ျား။    

သင ့်ရခွေးအောေး လ ့်ေးရလ ောက့်ရပေးဖခင့်ေး၊ ရဆေးသွောေးယူဖခင့်ေး၊ ကုံန့်စံုံပစစည့်ေး  ောေးဝယ့်ယူ န့် အ  ့် ှထွက့်ဖခင့်ေး၊ ရဖပေးဖခင့်ေး၊ သင ့်ဆ ောဝန့်ထံသွောေးဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် အလုံပ့်သ ုံ   

အသွောေးအဖပန့်လုံပ့်ဖခင့်ေး (အကယ့်၍  လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးအဖြစ့် သတ့် ှတ့်ထောေးပါက) တ ုံ  က  သ ုံ  ရသော ရန  စဉ်လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးက ုံ ဆက့်လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့်။ 

အဖပင့်တွင့်ရှ ရနပါက ရက ေးဇူေးဖပ ၍ အဖခောေးသူတစ့်ဦေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ ကွောရအောင့်ထ န့်ေးသ  ့်ေးထောေး န့် သတ  ပါ။ အုံပ့်စုံလ ုံက့် ရဖပေးဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် 

လ ့်ေးရလ ောက့်ဖခင့်ေး  ောေးက လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးက ုံ က င ့်ကကံဖခင့်ေး ဟုံတ့်ပါ။ 

 

COVID-19 အရ ကာင််း သ ရကာင််းစရာမျာ်း 

ရမ်း - န ိုဗယက် ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ဆ ိုသည်မှာ ဘာပါလ ။  

ရငြ - န ဗုယ်က ုရ ု ာဗ ငုျ်ားရ ်စ်သည် ယခငက် နဖာ်ထုတ်ခွ ပခာျားမှု မပ ြုခ ေ့ရနသျားသညေ့် က ုရ ု ာဗ ုငျ်ားရ ်စ် အသစ်တစ်မ  ြုျားပဖစ်သည်။ COVID-19 က ုပဖစ်နစသညေ့် 

အဆ ု ါဗ ုငျ်ားရ ်စ်သည် သာမ အ်နအျားမ ပခငျ်ားန ငေ့ ်အလာျားတူသညေ့် အန  ာေ့စာျား  ာမက  ျ်ားမှုမ  ြုျား ပဖစ်နစနသာ လူမ ာျားအကကာျား အမ ာျားအပ ာျားလည် တ်   ျံ့ န  ေ့န သညေ့် 

က ုရ ု ာဗ ုငျ်ားရ ်စ်မ ာျား န ငေ့ ်မတူညီ ါ။ 

 

ရမ်း - ရအာ်စတငမ်မ ျု ျို့တငွ ်ကျွန်ိုပ်အရနငြင  ်က ိုဗစ် ၁၉ (COVID-19) က ်းစက်ချံရမည ် အနတရာယ ်ရှ ပါသလာ်း။  



COVID19 FAQs - Burmese 

ရငြ - ယခုအခ   တ်ွင ်အနမရ က ပ် ည်နထာငစု်၌ လူလူခ ငျ်ားကူျားစက်ပ  ေ့န်   ေ့သညေ့် အနထာက်အထာျားမ ာျား တ ုျားပမငေ့လ်ာန သညေ့်အတွက် တက်ဆက်ပ ည် ယ်အတွငျ်ား က ုဗစ် 

၁၉ (COVID-19) ကူျားစက်ခ ရမညေ့်အနတရာယ် ပခ ြုင ကုကညေ့် ါက ပမငေ့တ်က်လာလ က်ရ   ါသည်။ 

နအာ်စတငပ် ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားဌာ  APH က က ုရ ု ာဗ ုငျ်ားရ ်စ်နရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) ရ  သည်ဟုထငရ်သူ အမ ာျားအပ ာျားက ု နအာ်စတင-်ထရာဗစ် နကာငတ်ီတွငျ်ား 

နတွျံ့ ရ  ခ ေ့ ါသည်။ ထ ်နဆာငျ်ားအခ က်အလက်မ ာျားရရ  ရ  ်www.AustinTexas.gov/COVID19 တက့်ဆက့်ဖပည့်နယ့်အတွင့်ေး အတည့်ဖပ ထောေးသည ့် 

ရ ောဂါရှ သူ  ောေးအရ အတွက့်ဆ ုံင့် ော ရနောက့်ဆံုံေးသတင့်ေးက ုံ သ ရှ လ ုံပါက Texas DSHS ဝက့် ့်ဆ ုံက့်တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ရလ လောပါ။   

ရမ်း - COVID-19 ငြစ်ရစသည ် ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းက မည်သ ို   ပျျံျို့ နှျံ  ပါသလ ။ 

ရငြ - ဗ ုငျ်ားရ ်က အဓ ကအာျားပဖငေ့ ်လူတစ်ဦျားမ တစ်ဦျားသ ု ေ့ ကူျားစက်   ျံ့ န  ေ့သည်ဟု ထငထ်ာျား ါသည်။ တစ်ဦျားန ငေ့တ်စ်ဦျား အ ျီားက ်ထ နတွျံ့သညေ့် လူမ ာျားအကကာျား (၆ 

န  ျီား ါျားအတွငျ်ား)    ျံ့ န  ေ့ ါသည်။ ယငျ်ားက နလထုတွငျ်ားမ တဆငေ့ ်ကူျားစက်နသာနရာဂါမဟုတ် ါ။ နရာဂါကူျားစက်ခ ထာျားရသူတစ်ဦျား နခ ာငျ်ားဆ ုျား သ ု ေ့မဟုတ် န ာနခ ခ    ်တွင ်

အသက်ရ ှူလမ်ျားနကကာငျ်ားမ  ထုတ်လွှတ်လ ုက်သညေ့် အရည်စက်မ ာျားမ တဆငေ့ ်အ ျီားအ ာျားရ  သူမ ာျား၏  ါျားစ ်မ ာျား သ ု ေ့မဟုတ် န ာနခါငျ်ားမ ာျားန ေါ်သ ု ေ့ က နရာက်သွာျား န ငု ်ါသည် 

သ ု ေ့မဟုတ် အဆုတ်တွငျ်ားသ ု ေ့ ရ ှူသွငျ်ားနကာငျ်ားရ ှူသွငျ်ားလ ုက်န ငု ်ါသည်။ နအာ်စတင/်ထရာဗစ် နကာငတ်ီတွင ်လူတစ်ဦျားမ  တစ်ဦျားသ ု ေ့ ကူျားစက်   ျံ့ န  ေ့သညေ့် 

သက်နသမ ာျားရ   ါသည်။   

 

အ ျား - လထူို ကက ျား ကူျားစကော်ပ ြံြို့ န ြံ   ှုဆှိိုသညော်    ဘ ပါလ။ဲ  

အခဖ - လူထုံအကကောေး ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ   ှုဆ ုံသည့် ှော ၄င့်ေးတ ုံ    ည့်သ ုံ   ည့်ပံုံ သ ုံ   ဟုံတ့်  ည့်သည ့်ရန ောတွင့် ရ ောဂါကူေးစက့်ခံခ   သည့်ဟုံ  ရသခ ောသည ့် အခ   ွဲ့လူ  ောေးအပါအဝင့် 

ဧ  ယောတစ့်ခုံအတွင့်ေး လူအ  ောေး ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေး ကူေးစက့်ခံ ဖခင့်ေးက ုံ ဆ ုံလ ုံပါသည့်။  

 

 ှိ ော်တငွော်အန - အဘျားကငော်ျားစွ  လိုပော်လိုပော်ရနော်   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ဆှိိုငော်ရ   ြ ကော် လကော် 

မ   ွဲ့ရတော့်ဝန့် Steve Adler က ၂၀၂၀ ခုံနစှ့်၊  တ့်လ ၂၄  က့်ရန   ည ၁၁ေး၅၉ နော    ှစတင့်သက့်ရ ောက့်မပ ေး ၂၀၂၀ ခုံနစှ့် ဧမပ လ ၁၃  က့်ရန  အထ  တည့်သည ့် အ  ့်တွင့်ရန - 

ရ ေးကင့်ေးစွောအလုံပ့်လုံပ့် န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောတစ့်ခုံက ုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ပါသည့်။ ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ  တ ောေးသူကက ေး Travis County Judge Sarah Eckhardt နငှ ့် ဝ လ ံဆ ့်စ့် 

ရကောင့်တ  တ ောေးသူကက ေး Bill Gravell တ ုံ  က အလောေးတူ အ  န  ့်  ောေး ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ပါသည့်။ အဆ ုံပါ အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက COVID-19 ထပ့်ရဆောင့်ေး ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးက ုံ 

ကောကွယ့်တောေးဆ ေး န့်  မ   ွဲ့သူမ   ွဲ့သောေး  ောေးအောေး  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေး နငှ ့်  လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောအတွက့် ှလွ မပ ေး အ  ့်တွင့်သောရန န့် လ ုံအပ့်ရစပါသည့်။  

အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက လူအရ အတွက့်  ည့်  စုံရဝေးသည့် က ုံ ထည ့် တွက့်ပ  စောေးရသောက့်ဆ ုံင့်တွင့် အတွင့်ေး/အဖပင့်  ှောယူစောေးရသောက့်ဖခင့်ေး၊  ောေး  ောေးသ ုံ   သွောေးဖခင့်ေး၊ 

ရြ ော့်ရဖြရ ေး ရန ော  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အောေးကစောေးခန့်ေး   ောေး နငှ ့် က ုံယ့်လက့်ကကံ ခ ုံင့်ရ ေးစင့်တော  ောေးသ ုံ  သွောေးဖခင့်ေး အပါအဝင့်  လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး 

နငှ ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးက ုံ တောေးဖ စ့်ပါသည့်။ အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက ကုံန့်စံုံစတ ုံေးဆ ုံင့်၊ ရဆေးဆ ုံင့်သ ုံ   သွောေးဖခင့်ေး၊ စောေးရသောက့်ဆ ုံင့် ှ  ှော၍ အ  ့်သ ုံ  သယ့်ယူဖခင့်ေး၊ 

ရဆေးဝါေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု ခံယူဖခင့်ေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် သင ့် အ  ့်ရ ွေးတ   စဆောန့်အောေး လ ့်ေးရလ ောက့်ရပေးဖခင့်ေးအပါအဝင့်  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးက ုံ ခွင ့်ဖပ ပါသည့်။ 

 လိုပော် ခဖစော်လှုပော်ရ  ျား ှုတငွော် ပါဝငော်အသ  ဥပ     ျား    -  

က နော်ျား  အရျား န င ော် အဘျား နတရ ယော်ကငော်ျားရ ငော်ျားအရျား - က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု၊ အရ ေးရပေါ် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး၊ ရဆေးဝါေးအရထောက့်အပံ   ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် ရဆေးဝါေး  ောေး  ယူဖခင့်ေး၊  

 ရ ှိ ခဖစော်  အထ ကော် ပြံ    ျား န င ော် ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား - ကုံန့်စံုံပစစည့်ေး  ောေး နငှ ့် ဖပင့်ဆင့်မပ ေးသောေး အ  ့်သယ့် န့်အစောေးအစော  ောေး  ယူဖခင့်ေး၊ အ က့်အရ ောင့်ေးစတ ုံေးဆ ုံင့်  ောေး၊ 

အ  ့်ရ ွေးတ   စဆောန့်အစော နငှ ့် အ  ့်တွင့်ရန န့်အတွက့်  ရှ  ဖြစ့် အရထောက့်အပံ   ောေး  ယူဖခင့်ေး။   

 ှိ ော်ခပငော်လှုပော်ရ  ျား ှု န င ော် အလ က င ော်ြနော်ျား - လူတစ့်ဦေးခ င့်ေးစ နငှ ့် အနည့်ေးဆံုံေး ရဖခောက့်ရပ လူ ှုရ ေးအ  ခွောရနဖခင့်ေးက ုံ ထ န့်သ  ့်ေးထောေးန ုံင့်သည့်ဆ ုံပါက လ ့်ေးရလ ောက့်ဖခင့်ေး၊ 

ရတောင့်တက့်ဖခင့်ေး၊ စက့်  ေးစ ေးဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် ရဖပေးဖခင့်ေးက  သ ုံ  ရသော အ  ့်ဖပင့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးတွင့် ရစ စပ့်လုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး  

 လိုပော် ခဖစော်  လိုပော်   ျား န င ော် ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား - လူထုံ က န့်ေး ောရ ေး၊ ရ ေးအနတ ောယ့်ကင့်ေးရှင့်ေးရ ေး နငှ ့်   င့်လန့်ေးခ  ့်ေးရဖ  ရ ေးက ုံ ထ န့်ေးသ  ့်ေးထောေး န့် အရ ေးပါသည ့် 

အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံ  ောေး ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစ န့် လ ုံအပ့်သည ့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအောေးလံုံေးပါဝင့်သည ့်  လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံ 

ရဆောင့် ွက့်ဖခင့်ေး  

http://www.austintexas.gov/COVID19
https://dshs.texas.gov/coronavirus/


COVID19 FAQs - Burmese 

 ခြ ျားသ ူ  ျား  ျား အစ င ော်အရ  ကော်ခြငော်ျား -   သောေးစုံဝင့်၊ အသက့်အ ွယ့်ကက ေးသူ၊ အ ွယ့် ရ ောက့်ရသေးသူ  ောေး၊  ှ ခ ုံရနသူ  ောေး၊  သန့် စွ ့်ေး ှုရှ သူ  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် 

အဖခောေးအ  ့်ရထောင့်စုံတစ့်ခုံအတွင့်ေးရှ  အဖခောေး ထ ခ ုံက့်လွယ့်သူ  ောေးအောေး ရစောင ့်ရရှောက့်ရပေးဖခင့်ေး  

လထူိုက နော်ျား  အရျားဆှိိုငော်ရ    ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ကှိို ဖတော်ရှုပါ  

သငော်သှိဖှိို   လှိို ပော်အသ  ရ   

ဤအ ောသည့် လံုံေးဝ လုံပ့် ဖြစ့် အ  ့်တွင့်ေးရသော ခ ရန ှုတစ့်ခုံ  ဟုံတ့်ရကကောင့်ေးသ ရှ  န့် အရ ေးကက ေးပါသည့်။ ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောနက COVID-19 ပ ံွဲ့ နှံ   ှုက ုံ 

အဖပင့် ရ ောက့်သွောေးရစ န့် ရအော့်စတင့်/ထ ောဗစ့် ရကောင့်တ တငွ့်ေး ရနထ ုံင့်သူ  ောေးအောေးလံုံေးအောေး  လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်ပ  အဖပင့်ထွက့်ဖခင့်ေး  ောေးက ုံ ရရှောင့်ကကဉ်မပ ေး 

တတ့်န ုံင့်သရလောက့် အ  ့်တွင့်ေး၌ရနထ ုံင့် န့် ရတောင့်ေးဆ ုံပါသည့်။   

ကုံန့်စံုံပစစည့်ေး  ောေးဝယ့်ယူ န့်၊ အဖပင့်ထွက့် အရဖပေးက င ့် န့်၊ ရခွေးအောေး လ ့်ေးရလ ောက့်ရပေး န့်၊ ရဆေးဆ ုံင့်တွင့် ရဆေးသွောေးယူ န့်၊ ဆ ောဝန့်ထံသွောေး န့် သ ုံ   ဟုံတ့် အလုံပ့် 

(အကယ့်၍  လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်ထောေးပါက) သ ုံ   အသွောေးအဖပန့်လုံပ့် န့်အတွက့် အ  ့် ှထွက့်ဖခင့်ေးက အဆင့်ရဖပပါရသေးသည့်။  

 လိုပော် ခဖစော်လှုပော်ရ  ျား ှု   ျား သှိို   ဟိုတော် စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျားလိုပော်ရနော် သ ွျားလ  ှု တကွော် ပြံို  နော် ြရ ျားသ ွျားလ အရျားဆှိိုငော်ရ    တော်ပြံိုတငော်စှိစစော်အရျား လှိို ပော်ြ ကော်   ျား ခပငော် 

 ပှိိုအဆ ငော်ျား စ ရွကော်စ တ ော်ျား   ျား  လှိို ပော်ပါ။   

အ ျားအလ အ ျားထရ ှိအသ  အ ျားြွနော်ျား   ျား  

 ှိ ော်တငွော်အန - အဘျားကငော်ျားစွ   လိုပော်လိုပော်   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ဆှိိုငော်ရ  အ ျားအလ အ ျားထရ ှိအသ အ ျားြွနော်ျား   ျား အဖပည ့်အစံုံက ုံ  ရှ  န့် ဤရန ောတငွ့် ရဒါင့်ေးလုံတ့်လုံပ့်ပါ။ 

ဘ အကက င ော်  ှိ ော်တငွော်အနရနော်   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ တစော်ြို ထိုတော်ပါသလ။ဲ  

လူ  ောေးအကကောေး အလွယ့်တက ူကူေးစက့်သည ့် ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေးက လူ  အသ ုံင့်ေးအဝ ုံင့်ေးကကောေး သ သ သောသောကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ   ရနပါသည့်။ ယင့်ေးရ ောဂါပ ုံေးရှ သူအရတော့်  ောေး  ောေး ှော 

သွင့်ဖပင့်လကခဏော  ောေး  ရှ ပါ သ ုံ   ဟုံတ့် သွင့်ဖပင့်လကခဏော အရပ ော စောေးသောရှ ပါသည့်။ သ ုံ  ရသော့်လည့်ေး ၄င့်ေးတ ုံ   ှော ဆ ုံေးဆ ုံေးဝါေးဝါေး ခံစောေး လ င့်ရတောင့် ှ ၄င့်ေးတ ုံ  က 

ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေးက ုံ အလွယ့်တက ူဖြန  ့်န ုံင့်ပါသည့်။ ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်စွ ကပ့်သူအခ   ွဲ့၊ အထူေးသဖြင ့် အသက့် ၆၀ အထက့်ရှ သူ  ောေး၊ က ုံယ့်ခနဓော ခုံခံအောေးစနစ့် အောေးနည့်ေးရနသူ  ောေး၊ နငှ ့် 

က န့်ေး ောရ ေး ဖပဿနောအ    ေး    ေးရှ သူ  ောေးအရနဖြင ့် ဆ ုံေး ွောေးဖပင့်ေးထန့်ရသော ရနောက့်ဆက့်တွ ဆ ုံေးက   ေး  ောေး အဆံုံေးသတ့် ရှ န ုံင့်မပ ေး ရအောက့်ဆ ဂ င့် သ ုံ   ဟုံတ့် 

အသက့်ရှှူအောေးကူ ှု  ောေး က  သ ုံ  ရသော ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ောစွက့်ြက့်ဝင့်ရ ောက့် ှု  ောေး လ ုံအပ့်န ုံင့်ပါသည့်။   

ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ုံေးက အလွန့်လွယ့်ကူစွောကူေးစက့်သည ့်အတွက့်ရကကောင ့် ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက  သ ုံ  ရသော စွက့်ြက့်ဝင့်ရ ောက့် ှု    ေး ရှ ပါက လူအရဖ ောက့်အ  ောေးတွင့် 

က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု  ောေး လ ုံအပ့်န ုံင့်မပ ေး ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ ရဆေးရံုံ စနစ့်က ုံ အလွန့်အကကှူေးအောေးအင့်စ ုံက့်ထုံတ့်  ှု ဖြစ့်ရစပါလ   ့် ည့်။ အဆ ုံေး ွောေးအဖပင့်ေးထန့်ဆံုံေး 

နော က န့်ေးသူ  ောေးအောေး လံုံလံုံရလောက့်ရလောက့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရပေး န့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ထံတွင့် ရဆေးရံုံကုံတင့် သ ုံ   ဟုံတ့် ရဆေးက   ယော အလံုံအရလောက့်ရှ ခ င့် ှ ရှ န ုံင့်ပါသည့်။ 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုစနစ့်ကက ေးအရပေါ် အလနွ့်အ င့်ေးဂယက့် ထရအောင့် ရရှောင့်ကကဉ် န့် ဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ပ ံွဲ့ နှံ   ှုက ုံ ရနေှးရကွေးရစ န့် နငှ ့် “ဖ င ့်တက့်ရနရသော 

ဂ ပ့်ြ့်လ ုံင့်ေး ဖပောေးသွောေးရစ န့်” ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  စွ ့်ေးအောေးရှ သ   လုံပ့်က ုံင့် န့် အလွန့်အရ ေးကက ေးပါသည့်။ အကယ့်၍ ယင့်ေးက ုံ ရအောင့်ဖ င့် ရှ ပါက၊ ဆ ုံလ ုံသည့် ှော COVID-19  ရှ မပ ေး 

နော က န့်ေးဖြစ့်ရနသူ  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့်  ရတော့်တဆ ှုဖြစ့်သူ  ောေး၊ နလှံုံရ ောဂါသည့်  ောေး၊ ရလဖြတ့်သူ  ောေး နငှ ့် အဖခောေး ဖပင့်ေးထန့်သည ့်ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ော အရဖခအရနရှ သူ  ောေး 

အတွက့် အရ ေးရပေါ် က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုလ ုံအပ့်ရနသူ  ောေးအတွက့် က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု  ရှ  ည့်ဆ ုံလ ုံပါသည့်။  

  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ က ဘယော်အလ ကော်ကက ကက  သကော်အရ ကော်   လ။ဲ  

အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက  တ့်လ ၂၄  က့်၊ အဂဂ ါရန   ည ၁၁:၅၉ နော  တွင့် စတင့်သက့်ရ ောက့်ခ  မပ ေး  ဖပင့်ဆင့်ပါက ရအော့်စတင့်နငှ ့်ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ အတွင့်ေး COVID-19 က ုံ 

ဆက့်လက့်အုံပ့်စ ေးထောေး န့်  ဧမပ လ ၁၃  က့်ရန  အထ  ရတောက့်ရလ ောက့်တည့်ပါ ည့်။ 

ဤ  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ကှိို  ညော်သကူ ထိုတော်ခပနော်ြဲ ပါသလ။ဲ တကော်ဆကော်ခပညော်နယော်တစော်ြိုလြံိုျား ဤ  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ခဖင ော် သကော်အရ ကော်ြြံရပါသလ ျား။ 

ရအော့်စတင့်မ   ရတော့်ဝန့် Mayor Steve Adler က ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်အတွက့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောတစ့်ခုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ပါသည့်။ ထ ောဗစ့် နငှ ့် ဝ လ ံရကောင့်တ   ောေး၊ ဆ ဒါ ပါ   ့်ခ့် 

နငှ ့် ရ ောင့်ေးရ ော ခ့် တ ုံ  ကလည့်ေး အလောေးတူ အ  န့်ရကကော့်ဖငောစော  ောေး ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ကကသည့်။ အ  န့်ရကကော့်ဖငောစော  ောေးက တ ောေးစ  င့်ရ ေးဌောနတစ့်ခုံစ အတွင့်ေးသော သက့်ရ ောက့်မပ ေး 

ဖပည့်နယ့်တစ့်ခုံလံုံေးအတွက့်  ဟုံတ့်ပါ။  



COVID19 FAQs - Burmese 

 စ ျား စ  န င ော် အဆျားဝါျားကဲ သှိို  အသ   ရ ှိ ခဖစော် ရ    ျားကှိို ကျွနော်ိုပော် သှိိုအလ  ငော်ထ ျားသင ော်ပါသလ ျား။  

 လုံပ့်သင ့်ပါ။ ကုံန့်စံုံစတ ုံေးဆ ုံင့်  ောေး နငှ ့် ရဆေးဆ ုံင့်  ောေးအောေး  ရှ  ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပ ေး ၄င့်ေးတ ုံ   ှော အလှ ့်ေး ှ ရအောင့် ဆက့်လက့်ြွင ့်ထောေး ပါ ည့်။ 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  က လူထုံအောေး အစောေးအစော နငှ ့် ရဆေးဝါေး  ောေးက ုံ ပံုံ ှန့်ပ ောဏ  ောေးအတ ုံင့်ေး ဝယ့်ယူ န့် တ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့်၊ သ ုံ   ှသော စတ ုံေးဆ ုံင့်  ောေးအရနဖြင ့် ပံုံ ှန့်အရထောက့်အပံ  နငှ ့် 

ကုံန့်ပစစည့်ေး  ောေး ဆက့်လက့်ရပေးအပ့်န ုံင့်ပါသည့်။  

ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျားဌ န   ျားက   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ခဖင ော် သကော်အရ ကော်ြြံရပါသလ ျား။ 

ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးဌောန  ောေးအရနဖြင ့်  လုံပ့် ဖြစ့်စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး၊  ရှ  ဖြစ့် အစ ုံေး တောဝန့်ထ ့်ေးရဆောင့် ှု  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးကက ေးသည ့် 

အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံ  ောေးအတကွ့် အလုံပ့်လုံပ့်သည ့်ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအောေး ဝန့်ရဆောင့်ရပေးပါက ၄င့်ေးတ ုံ  အရနဖြင ့် ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်န ုံင့်ပါသည့်။ ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး 

ဌောန  ောေးအရနဖြင ့် အုံပ့်စုံတူကရလေး ၁၀ ရယောက့် သ ုံ   ဟုံတ့် ထ ုံ  ထက့်နည့်ေးရအောင့်ထောေးဖခင့်ေးအောေး  ပ က့်ရစ န့် နငှ ့် အဆ ုံပါ ကရလေးအတူတူက ုံ အုံပ့်စုံတူအတွင့်ေး တူည ရသော 

ရစောင ့်ရရှောက့်သူနငှ ့်အတူ ထောေးရှ  န့် နငှ ့် ကရလေး  ောေးအောေး အုံပ့်စုံတစ့်ခုံ ှတစ့်ခုံ သ ုံ   ဟုံတ့် အုံပ့်စုံ  ောေးအကကောေး  ရဖပောင့်ေး န့် စသည ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးဆ ုံင့် ော 

လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နော ပါ ည့်။  

 

အက  ငော်ျား   ျား ပှိတော်ပါ ညော်လ ျား။ 

အရဝေးရ ောက့် ပညောသင့်ကကောေးရ ေးက ုံ ရခ ောရ ွွဲ့ရစသည ့် ပညောရ ေးအြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေးအောေး  ရှ  ဖြစ့်စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးဟုံ သတ့် ှတ့်ပါသည့်။ ရက ောင့်ေး  ောေးဆ ုံင့် ော 

သတင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေးက ုံ ရက ောင့်ေးခရ ုံင့် ဝက့် ့်စော  က့်နေှာရပေါ်တွင့် ရတွွဲ့ န ုံင့်ပါသည့်။ 

 ှိတော်အဆသွငူယော်ြ ငော်ျား   ျား န င ော်  ှိသ ျားစို   ျားထြံ ကျွနော်ိုပော် လညော်ပတော်နှိိုငော်ပါသလ ျား။  

လည့်ပတ့်န ုံင့်ပါသည့်-   တ့်ရဆွ  ောေး နငှ ့် သင့်၏အ  ့်ရထောင့်စုံတွင့်ေး ရနထ ုံင့်ကကသည ့်   သောေးစုံ  ောေးထံ လည့်ပတ့်ဖခင့်ေးသည့် ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောဖြင ့် သက့်ရ ောက့် ခံ ပါ။ 

တယ့်လ ြုံန့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေး  ဒ ယော  ောေးသံုံေးမပ ေး လည့်ပတ့်ဖခင့်ေးကလည့်ေး သက့်ရ ောက့် ခံ သည ့်အဖပင့် ထ ုံသ ုံ  လုံပ့် န့် ပ ုံ  ောေး  ောေးတ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့်။    

  သောေးစုံဝင့်၊ သက့်ကက ေး ွယ့်အ ုံ၊ ကရလေးသူငယ့်  ောေး၊  ှ ခ ုံသူ  ောေး၊  သန့်စွ ့်ေး ှုရှ သူ  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေးထ ခ ုံက့်လွယ့်သူ  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေးအ  ့်ရထောင့်စုံတွင့်ေးရှ  

အဖခောေးထ ခ ုံက့်လွယ့်သူ  ောေးက ုံ ရစောင ့်ရရှောက့်ဖခင့်ေးအောေး  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှုတစ့်ခုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပ ေး ယခုံအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောဖြင ့် သက့်ရ ောက့်ဖခင့်ေး  ခံ ပါ။ 

သှိို   ဟိုတော်ပါက  လိုပော် ခဖစော် လှုပော်ရ  ျား ှု   ျား န င ော်  လိုပော် ခဖစော် လိုပော်   ျားလိုပော်ရနော် သှိို   ဟိုတော်  ှိ ော်အထ ငော်စိုတစော်ြို သှိို   ဟိုတော် အနထှိိုငော်ရ အနရ တစော်ြို    ဖဲွြို့ဝငော်   ျား  လွမဲပ ျား 

 ှိ ော်အထ ငော်စိုတစော်ြို သှိို   ဟိုတော် အနထှိိုငော်ရ အနရ တစော်ြိုခပငော်ပတငွော် ခဖစော်အပေါ် ခပ လိုပော်သည ော်  ညော်သည ော်လ ူအရ တကွော် ဆှိိုပါဝငော်အသ  လထူို န င ော် သ ျားသန  ော် လစူိုအဝျား ှု  ျားလြံိုျား- 

 တအူသ   ှိ ော်အထ ငော်စို   ျား သှိို   ဟိုတော် အနထှိိုငော်ရ ယနူစော်   ျားတငွော်အနထှိိုငော်ကကအသ   ှိတော်အဆ ွ  ျားန င ော်  ှိသ ျားစို   ျားစိုအဝျားခြငော်ျား ပါ ဝငော် - ကှိို တ ျားခ စော်ပါသညော်။  

လူတစ့်ဦေး နငှ ့် တစ့်ဦေး ထ ရတွွဲ့ဆက့်ဆံဖခင့်ေးအရ အတွက့်က ုံ ထ န့်ေးခ  ပ့်န ုံင့်ရလ ကူေးစက့် ှုက ုံ ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ   တစ့်ရန ောထ တွင့် အုံပ့်စ ေးထောေး န့် ပ ုံ  ုံရ  ော့်လင ့်န ုံင့်ရလဖြစ့်သည့်။ 

ကျွနော်ိုပော်၏  ှိ ော်အ ွျားတှိရှိ စဆ နော်ကှိို လ ော်ျားအလျှ ကော်ထကွော်အပျားနှိိုငော်ပါသလ ျား သှိို   ဟိုတော် အလ က င ော်ြနော်ျား လိုပော်နှိိုငော်ပါသလ ျား။  

လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့်။ လူတစ့်ဦေးခ င့်ေးစ အရနဖြင ့် လ ့်ေးရလ ောက့်ဖခင့်ေး၊ ရလ က င ့်ခန့်ေးလုံပ့်ဖခင့်ေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အ  ့်ရ ွေးတ   စဆောန့်တစ့်ရကောင့်က ုံ အရပါ  အပါေးသွောေး န့် 

အဖပင့်ရခေါ်ထုံတ့်ဖခင့်ေး တ ုံ  က ုံ အနည့်ေးဆံုံေး ရဖခောက့်ရပ က ုံယ့်ခနဓောခေွာထောေးန ုံင့်သ၍ လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့်။ ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့် ပန့်ေးဖခံ  ောေးက ုံ ဆက့်လက့်ြွင ့်ထောေးပါ ည့်။  

ကျွနော်ိုပော်၏ ဝတော်ခပ ရ အနရ သှိို   သ ွျားနှိိုငော်ပါသလ ျား။ 

သွောေးန ုံင့်ပါသည့်။ အကယ့်၍ ဆုံရတောင့်ေးပွ   ောေးက ုံ အ  ့်တွင့် လုံပ့်၍  ပါက သ ုံ   ဟုံတ့် အရဝေးရ ောက့်  လုံပ့်န ုံင့်ပါက လူထုံရနဖြင ့် ၄င့်ေးတ ုံ   ဝတ့်ဖပ သည ့်ရန ောတွင့် 

စုံရံုံ ေးန ုံင့်ပါသည့်။ အ  ့်ရထောင့်စုံတစ့်ခုံထ  ှ ဟုံတ့်သည ့် အြွ ွဲ့ဝင့်  ောေးဖြင ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏အ  ့်ရန ောဖပင့်ပတွင့် လူအ  ောေး စုံရံုံ ေးသည ့်အရနအထောေးတစ့်ခုံတွင့် အ  ့်တွင့်ရန န့် 

အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော အခန့်ေး (၆) တငွ့်ေး ရြော့်ဖပထောေးသည ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရန  ည ့် လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးအတ ုံင့်ေး ရစောင ့်ကကည ့် လုံပ့်ရဆောင့် ပါ ည့်။ ၂၀၂၀ ခုံနစှ့် ဧမပ လ ၂ 

 က့်တွင့် ထုံတ့်ဖပန့်ခ  သည ့် မ   ွဲ့ရတော့်ဝန့် Abbot ၏ အထူေးအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောရကကောင ့် ယင့်ေးအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက ရဖပောင့်ေးလ သွောေးခ  ပါသည။  

ကျွနော်ိုပော် ပငော် ငော်ျားဆှိိုငော်သှိို   သ ွျားနှိိုငော်ပါသလ ျား။ 



COVID19 FAQs - Burmese 

သွောေးန ုံင့်ပါသည့်။ ပင့် င့်ေးဆ ုံင့်  ောေး၊ အဝတ့်အရဖခောက့်ရလ ော့်သူ  ောေး၊နငှ ့် အဝတ့်ရလ ော့်ဝန့်ရဆောင့် ှုရပေးသူ  ောေးအောေး  လုံပ့် ဖြစ့်စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးဟုံ သတ့် ှတ့်ပါသည့်။ 

သ ုံ  ရသော့် အဖခောေးသူ  ောေးထံ ှ တတ့်န ုံင့်သရလောက့် အရကောင့်ေးဆံုံေး လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရန ှုက ုံ ဆက့်လက့်ထ န့်ေးသ  ့်ေးထောေးမပ ေး သင ့်လက့်  ောေးက ုံ ရဆေးရကကောသင ့်ပါသည့်။  

စ ပှိို   န င ော် ပစစညော်ျားပှိို  သည ော် ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား ဆကော်လကော် လညော်ပတော်ပါ ညော်လ ျား။ 

လည့်ပတ့်ပါ ည့်။ ၄င့်ေးတ ုံ  သည့်  လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးဖြစ့်မပ ေး ကုံ ပဏ  ှ သ ုံ   ဟုံတ့် ဖပည့်ရထောင့်စုံအစ ုံေး  ှ   ပ့်တန  ့်ပါက ဆက့်လက့်၍ လည့်ပတ့်ပါ ည့်။  

ကျွနော်ိုပော်  ျား ြရ ျားသ ွျားရနော် ြွင ော်ခပ ပါသလ ျား။ 

ရဖခက င့်၊ စက့်  ေး၊ စကူတော၊ ရ ော့်ရတော့်ဆ ုံင့်ကယ့်၊ စက့်တပ့်ရ ော့်ရတော့်ယောဉ်၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အ  ောေးသံုံေးသယ့်ယူပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေးတ ုံ  အောေး  လုံပ့် ဖြစ့်လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးလုံပ့်ရဆောင့် န့် 

သ ုံ   ဟုံတ့်  လုံပ့် ဖြစ့်စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်၊ အစ ုံေး ဝန့်ရဆောင့် ှု သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးပါသည ့် အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံတစ့်ခုံအတွင့်ေး အလုံပ့်လုံပ့် န့်သွောေးဖခင့်ေး၊ နငှ ့်  သွောေး ဖြစ့် 

ခ  ေးသွောေး န့် လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးအတွက့်  ည့် ွယ့်ခ က့်  ောေးရှ  ှသော လံုံေးလံုံေးလ ောေးလ ောေးအခွင ့်အောဏောရပေးပါသည့်။    

 သွောေး ဖြစ့် ခ  ေးသွောေးလော ှုတွင့်  လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံတွင့် အလုံပ့်လုံပ့် န့်၊  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှုတစ့်ခုံတွင့် ရစ စပ့်လုံပ့်ရဆောင့် န့်၊ ပညောသင့်ရက ောင့်ေး 

တစ့်ခုံ ှ ထွက့်ခွော န့်၊ ကရလေးအောေး ရတွွဲ့ဆံုံခွင ့်အ  န  ့်တစ့်ခုံက ုံ လ ုံက့်နော န့် က  သ ုံ  ရသော တ ောေးရံုံ ေးအ  န  ့်အ  ခ  ေးသွောေးလောေး ှု နငှ ့် တ ောေးရဟောဆ ော နငှ ့် ၄င့်ေး၏ဝန့်ထ ့်ေးတ ုံ  က 

 ောသောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှုတစ့်ခုံ သတ့် ှတ့်လုံပ့်ရဆောင့် န့်  အရဝေးရ ောက့်ကက ေးကကပ့် န့် သွောေးလောဖခင့်ေးပါဝင့်ပါသည့်။   

တကကသ ုံလ့်ရက ောင့်ေးသောေးရက ောင့်ေးသူ  ောေးအရနဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခေွာရန ှုက ုံ ထ န့်ေးသ  ့်ေးထောေးလ င့် ရရ ွဲ့ရဖပောင့်ေးထွက့်ခွောန ုံင့်မပ ေး ထွက့်ခွော န့်လည့်ေးသင ့်ပါသည့်။  

အ  ောေးသံုံေး သယ့်ယူပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေး စ ေးသူ  ောေး နငှ ့် ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးအတွက့် လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နော  ည့်။ CapMetro 

ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးက ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်ပါ ည့်။ 

o  ြ ှိနော်ဇယ ျား ခပငော်ဆငော် ှု န င ော်  အခပ ငော်ျား လ ဲ  ျား န င ော်  ခြ ျားသတငော်ျား ြ ကော် လကော်   ျားရရ ှိရနော် CapMetro တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

o အလယ ဉပ ြံ  အခပ ငော်ျား လ ဲ  ျားန င ော် အလယ ဉကွငော်ျားလညော်ပတော် ှု   ျား အန ကော်ဆြံိုအပေါ် ြ ကော် လကော်   ျားရရ ှိရနော် Austin-Bergstrom International 

Airport တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။  

 

 ကယော်၍ ကျွနော်ိုပော်၏ ှိ ော်သညော် အဘျား နတရ ယော် ကငော်ျားအသ  ပတော်ဝနော်ျားက ငော်ခဖစော်အနပါက ဘ လိုပော်ရပါ လ။ဲ  

အကယ့်၍ အ  ့်တွင့်ရန ော သင ့်အတွက့် ရ ေးအနတ ောယ့် ကင့်ေးပါက ယခုံအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော အခ  န့်အရတောအတွင့်ေး ရ ေးကင့်ေးသည ့်ရန ောတစ့်ခုံရှောရြွ န့် သင ့်အောေး 

တ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့်။ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ရအောက့်ပါြုံန့်ေးနပံါတ့်  ောေးက ုံ ရခေါ်ဆ ုံပါ -  

ရ ေးအနတ ောယ့်ကင့်ေးရှင့်ေးရ ေး (SAFE) - 512-267-7233 

ရ  ော့်လင ့်ခ က့်  ဟော  တ့် (Hope Alliance) - 800-460-7233 

အ  ့်တွင့်ေးအကက ့်ေးြက့် ှုဆ ုံင့် ော န ုံင့်ငရံတော့် အရ ေးရပေါ်ရဟော တ့်လ ုံင့်ေး (The National Domestic Violence Hotline) - 1-877-863-6338 

 ှိ ော်အခြရ  ဲ  အခြ အန အတွြို့ ကကြံ အနရသ ူ  ျား တကွော် ဤ  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ က  ညော်သှိို   သကော်အရ ကော်ပါသလ။ဲ 

အ  ့်ရဖခ ော    အရဖခအရနရတွွဲ့ ကကံ ရန သူ  ောေးအတွက့် ခ ုံလှုံ ောရန ောအဆင့်သင ့် ရှ  န့်  သက့်ရ ောက့်ပါရသော့်လည့်ေး ခ ုံလှုံစရှော န့် တ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့်။ 

အ  ့် ော   လူထုံအတွက့် အ င့်ေးအဖ စ့်  ောေး ရှ န ုံင့် ှု အဖ င ့်ဆံုံေးဖြစ့်ရစ န့် မ   ွဲ့ရတော့်သည့် ဖပည့်နယ့် နငှ ့် ရဒသနတ  လက့်တွ ရြော့်  ောေးနငှ ့် ဆက့်လက့်လက့်တွ လုံပ့်က ုံင့်ပါ ည့်။ 

ဤ  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ ကှိို  ညော်သှိို   တငော်ျားက ပော်ပါ ညော်လ။ဲ 

ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက ုံတင့်ေးက ပ့် န့် အရကောင့်ေးဆံုံေးနည့်ေးလ ့်ေး ှော လူတစ့်ဦေးခ င့်ေး တောဝန့်ယူတတ့် ှု နငှ ့်  လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည ့် လူတစ့်ဦေးနငှ ့်တစ့်ဦေး 

ထ ရတွွဲ့ဆက့်ဆံဖခင့်ေး  ောေးက ုံ တတ့်န ုံင့်သရလောက့် ရလ ော ခ ဖခင့်ေး ှတဆင ့်ဖြစ့်ပါသည့်။ ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော လ ုံက့်နောန ုံင့်ရစ န့်အတွက့် သင ့်အောေး ပထ ဆံုံေး ပညော န့် နငှ ့် 

ရထောက့်ကူရပေး န့် အောေးထုံတ့် ှု  ောေး ဖပ လုံပ့်ပါ ည့်။ သ ုံ  ရသော့်လည့်ေး လ ုံအပ့်ပါကဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက ုံ မင  ့်ေးခ  ့်ေးရ ေး အ ောရှ   ောေး၊ ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်ဥပရဒဌောန ှ 

https://capmetro.org/
http://austintexas.gov/page/covid-19-information
http://austintexas.gov/page/covid-19-information
https://www.safeaustin.org/get-help/
https://www.hopealliancetx.org/get-help/
https://www.thehotline.org/help/
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အင့်စပက့်တော  ောေး၊ နငှ ့် ရအော့်စတင့်   ေးသတ့်  ောရှယ့်ရံုံ ေး ှ တင့်ေးက ပ့် ှုဖပ ပါ ည့်။ အဆ ုံပါအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော  ောေးက ုံ ခ   ေးရြောက့်သူသည့် အ ှောေးလုံပ့်သူတစ့်ဦေးဖြစ့်မပ ေး 

ဒဏ့်ရငရွဒေါ်လော ၁၀၀၀ သ ုံ   ဟုံတ့် ရထောင့်  က့် ၁၈၀ ခ သည့်အထ  အဖပစ့်ရပေးန ုံင့်ပါသည့်။ 

ကျွနော်ိုပော်၏  ှိ ော်န ျားြ ငော်ျား   ျား ပါတ ပဲွလိုပော်အနကကသညော်။ ကျွနော်ိုပော် ဘ လိုပော်နှိိုငော်ပါသလ။ဲ  

အကယ့်၍ လူစုံလူရဝေး  ောေး သင့်ရတွွဲ့ ရှ ပါက သတင့်ေးပ ုံ   န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ 3-1-1 က ုံ ရခေါ်ဆ ုံပါ။ လ ပ့်စောရပေး န့်  ရ  ပါနငှ ့်။ သ ုံ ှသော ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏အြွ ွဲ့  ောေးက တ ုံင့်ကကောေး ှုက ုံ 

အတည့်ဖပ  န့် လောရ ောက့်န ုံင့်မပ ေး အ  န  ့်အတ ုံင့်ေးလ ုံက့်နောလော န့် လူ ှုအသ ုံင့်ေးအဝ ုံင့်ေးနငှ ့် အတူအလုံပ့်လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့်။  

ကျွနော်ိုပော်က 3-1-1 ကှိို အြေါ်ဆှိိုမပ ျားအန ကော် လ ူ  ျားက   ှိန  ော် တှိိုငော်ျား  လှိိုကော်န အသျားပါက ဘ ခဖစော်ပါ လ။ဲ 

ြုံန့်ေးရခေါ်ဆ ုံ ှုက စနစ့်အတွင့်ေး ရလောဂ့်ဝင့်သွောေးပါသည့်။ ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ထံတွင့် နနံက့် ၇ နော    ှ ည ၁၁ နော  အထ  တ ုံင့်ကကောေး ှု  ောေးအတွက့် ရနောက့်ဆက့်တွ လ ုံက့်သည ့် ကွင့်ေးဆင့်ေး 

စစ့်ရဆေးသူ  ောေးရှ ပါသည့်။  COVID-19 နငှ ့်ဆက့်စပ့်သည ့် ြုံန့်ေးရခေါ်ဆ ုံ ှု  ောေးသည့် ဦေးစောေးရပေးဖြစ့်မပ ေး စစ့်ရဆေးကကည ့်ရှုသူတစ့်ဦေးက ုံ တတ့်န ုံင့်သရလောက့် အဖ န့်ဆံုံေး 

ခ  ှတ့်ရပေးအပ့်ပါ ည့်။  

  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ က လ ူ   ျား အနခဖင ော် ဒဏော်အင ွသှိို   ဟိုတော် အထ ငော်ဒဏော် က ြြံရနှိိုငော်သညော်ဟို ဆှိိုထ ျားသညော်။ လူဘယော်န စော်အယ ကော် ဒဏော်အင ွြ   တော်ြြံရမပ လ ဲ

သှိို   ဟိုတော်  ြ  ပော်ြြံရမပ ျားမပ လ။ဲ   

လက့်ရှ တွင့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  သည ့် လူအ  ောေးအောေး ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောနငှ ့်ပတ့်သက့်မပ ေး ပညောရပေးဖခင့်ေး နငှ ့် သတင့်ေးရပေးဖခင့်ေးအရပေါ် အောရံုံစ ုံက့်ရနပါသည့်။ ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ထံတွင့် 

 ရဖပောဖပန ုံင့်ရလောက့်ရအောင့်  ောေးသည ့် ဆနဒအရလ ောက့် လ ုံက့်နော ှု  ောေး ရှ ရနပါသည့်။  

လကော်ရ ှိ  ှိန  ော်အကက ော်ခင စ အ  ကော်တငွော် ကျွနော်ိုပော်၏ ှိ ော်၌ စစော်အဆျားကကည ော်ရှုသတူစော်ဦျားလကော်ြြံရနော်  နတရ ယော်ကငော်ျားပါရဲ  လ ျား။  

မ   ွဲ့သူမ   ွဲ့သောေး  ောေး နငှ ့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ စစ့်ရဆေးကကည ့်ရှုသူ  ောေးက ုံ ရ ေးအနတ ောယ့်ကင့်ေးရှင့်ေးစွောထောေးန ုံင့် န့် လက့်ငင့်ေး အသက့်အနတ ောယ့် သ ုံ   ဟုံတ့် ရ ေးကင့်ေးလံုံဖခံ ရ ေး 

မခ  ့်ေးရဖခောက့် ှု ရှ ခ  န့်သောခခင့်ေးခ က့်ထောေးမပ ေး လူရှ ရသောရနထ ုံင့်စ ော  ောေး၏ အတွင့်ေးြက့်သ ုံ   စစ့်ရဆေးကကည ့်ရှု ဖခင့်ေးက ုံ ယောယ ဆ ုံင့်ေးငံ ထောေးမပ ေးဖြစ့်သည့်။  

 

လထူို တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား  

 

ပရင ော်ထိုတော်ထ ျားသည ော် စ ရွကော်   ျား  

 ောသောစကောေး    ေးစံုံဖြင ့် အဆ ုံပါ  င့်ေးဖ စ့်  ောေးက ုံ သင့် ပ င ့်ထုံတ့်မပ ေး   ရဝန ုံင့်ပါသည့်။ က ုံဗစ့် -၁၉ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးက ုံ  ပ့်တန  ့် န့် ရအော့်စတင့် မ   ွဲ့ရတော့်နငှ ့် 

ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ ၏ သတင့်ေး  ောေးက ုံ ခ  ွဲ့ကောေးရပေး ောတွင့် ကူည ပါ။  

အရ ဂါ က ကွယော်တ ျားဆ ျားရ တငွော် ကူည အရျား ခဖန  ော်အဝစ ရွကော်   ျား  

ရခ ောင့်ေးဆ ုံေး နေှာရခ  ောတွင့် သင့်၏ တံရတောင့်ဆစ့်ရကွေး သ ုံ   ဟုံတ့် တစ့်ရှုေးဖြင ့် အုံပ့်ကောပါ၊ သင ့်လက့်  ောေးက ုံ ဆပ့်ဖပောနငှ ့်ရ တ ုံ  ဖြင ့် စကက န  ့် ၂၀ ကကောရအောင့်  ကကော ကကော 

ရဆေးရပေးပါ၊ သင ့်  က့်နေှာက ုံ  ရဆေး ရသေးရသောလက့်ဖြင ့်  ထ ရအောင့်ရနမပ ေး သင့်ရနထ ုံင့် ရကောင့်ေးပါက အ  ့်တွင့်သောရနပါ။ 

ယခုံ ဖြန  ့်ရဝစော ွက့်အတွက့် ပ င ့်ထုံတ့်န ုံင့်ရသော ဗောေးရှင့်ေးက ုံ အဂဂလ ပ့် ောသောစကောေး (PDF)၊ စပ န့်  ောသောစကောေး (PDF)၊  ဗ ယက့်န ့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ ရ ုံေးရှင့်ေးရသော 

တရုံတ့် ောသောစကောေး (PDF)၊ ရ ုံေး ော တရုံတ့် ောသောစကောေး (PDF)၊ က ုံေး  ေးယောေး  ောသောစကောေး (PDF)၊ န င ော် ဖ န့် ော  ောသောစကောေး (PDF) တ ုံ  ဖြင ့်  ရှ န ုံင့်ပါသည့်။ 

အဆ ကော်လိုပော်အရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား တကွော် ဆှိိုငော်ျားဘိုတော် -  လိုပော်ြွငော်   ျား  ျားလြံိုျား တကွော် လှိို ပော်ပါသညော်   

လူ ၁၀ ဦေးအထက့်ရှ သည ့် အလုံပ့်ခွင့်  ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် ယင့်ေးဆ ုံင့်ေး ုံတ့်က ုံ ဖ င့်သောသည ့်ရန ောတစ့်ခုံတွင့် တင့်ထောေး န့် လ ုံအပ့်ပါသည့်  

 ဂဂလှိပော် ဘ သ စက ျား ၈.၅ x၁၁ (PDF)၊  ဂဂလှိပော် ဘ သ စက ျား ၈.၅x၁၄ (PDF)၊ စပှိနော် ဘ သ စက ျား ၈.၅.၁၁ (PDF) 

ကှိို စော် - ၁၉ ဆှိိုငော်ရ   ြ ကော် လကော် ခဖန  ော်အဝစ ရွကော်   ျား  

http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer%20Final.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/125420_Hygiene%20Flyer%20Final_Spanish.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_VIE.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_SCH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_SCH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/132020_Hygiene%20Flyer%20Final_TCH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer%20Final_ko.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer%20Final_my.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Construction_Jobsite_Guidelines%20V2%20(8.5x11).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Construction_Jobsite_Guidelines%20V2%20(8.5X14).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Construction_Jobsite_Guidelines%20V2%20Spa.pdf


COVID19 FAQs - Burmese 

အရ   ကန့်ဖပည့်ရထောင့်စုံအတွင့်ေး လူတစ့်ဦေး ှတစ့်ဦေးသ ုံ   ပ ံွဲ့ နှံ  သည ့် သက့်ရသ  ောေး ကက ေး ောေးလောသည့်နငှ ့်အ   တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်တွင့်ေး ဖပည့်သူလူထုံသ ုံ   က ုံဗစ့် - ၁၉  ရှ  န့် 

ဖခံ ငံုံ အနတ ောယ့်က ယခုံအခ  န့်တငွ့် ဖ င ့်တက့်လ က့်ရှ ပါသည့်။ 

ယခုံ ဖြန  ့်ရဝစော ွက့်အတွက့် ပ င့် ထုံတ့်န ုံင့်သည ့် ဗောေးရှင့်ေးက ုံ အဂဂလ ပ့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ စပ န့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ ရ ုံေးရှင့်ေးရသော တရုံတ့် ောသောစကောေး (PDF)၊ 

တရုံတ့်ရ ုံ ေး ော  ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗ ယက့်န ့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ က ုံေး  ေးယောေး  ောသောစကောေး (PDF)၊ အူဒေူး  ောသောစကောေး (PDF)၊ အော ဗ   ောသောစကောေး (PDF)၊ န င ော် 

ဖ န့် ော  ောသောစကောေး (PDF)   ောေးဖြင ့်  ရှ န ုံင့်ပါသည့်။ 

ကှိို စော် -၁၉ အရ ဂါ ကျူားစကော်ပ ြံြို့ န ြံ   ှုကှိို က ကယွော်တ ျားဆ ျားခြငော်ျား (ဂရပော်ဖော်  ြြံိုျားကှိို ခဖန  ော်ခပ ျားအရျားဆှိိုငော်ရ  ခဖန  ော်အဝစ ရွကော်) 

ဂ ပ့်အခံုံေးက ုံ ဖြန  ့်ဖပောေးရအောင့်လုံပ့် ောတွင့် ကူည  န့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခေွာရနဖခင့်ေး အရကကောင့်ေး အသ ရှ  ှုက ုံ က ယ့်ဖပန  ့်ရစမပ ေး ရလ ော့်ကန့်သည ့် တစ့်က ုံယ့်ရ သန  ့်ရှင့်ေးရ ေး 

က င ့်ကကံပါ။  

ယခုံ ဖြန  ့်ရဝစော ွက့်အတွက့် ပ င့် ထုံတ့်န ုံင့်သည ့် ဗောေးရှင့်ေးက ုံ အဂဂလ ပ့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ စပ န့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ ရ ုံေးရှင့်ေးရသော တရုံတ့် ောသောစကောေး (PDF)၊ 

တရုံတ့်ရ ုံ ေး ော  ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗ ယက့်န ့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ ဖ န့် ော  ောသောစကောေး (PDF)၊ က ုံေး  ေးယောေး  ောသောစကောေး (PDF)၊ အူဒေူး  ောသောစကောေး (PDF)၊ န င ော် 

အော ဗ   ောသောစကောေး (PDF) တ ုံ  ဖြင ့်  ရှ န ုံင့်ပါသည့်။ 

 
ရရှ န ိုငရ်သာ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

 

လူထု စုနဝျားပခငျ်ား၊ စာျားနသာက်ဆ ုငမ် ာျား န ငေ့ ်ဘာျားမ ာျားအတွက် COVID-19 အမ  ေ့န်ကကာ်ပငာစာအသစ်မ ာျားက ု အနကာငအ်ထည်နဖာ်န သလ ု နအာ်စတင-်

ထရာဗစ်နကာငတ်ီက က ေ့သ်တ်ခ က်မ ာျားနကကာငျ်ား အမ ာျားဆ ုျားထ ခ ုက်ခ ရန ငုသ်ညေ့် ဝ န်ဆာငမ်ှု၊ အခမ်ျားအ ာျားမ ာျား၊ ဂီတ န ငေ့ ်အပခာျားလု ်င ျ်ားမ ာျားမ  လူမ ာျားက ု ကူညီရ  ်

လူထုအခ ျ်ားကဏ္ဍ ဝ န်ဆာငမ်ှုအမ  ြုျားမ  ြုျား န ငေ့လူ် ေ့အသ ုငျ်ားအဝ ုငျ်ား န ငေ့ ်စီျား ွာျားနရျား ဖွ ျံ့ ပဖ ြုျားတ ုျားတက်နရျားမ လက်တွ နဖာ်မ ာျားက ု မီျားနမာငျ်ားထ ုျားပ န  ါသည်။  

 

 ှိ ော်အခြရ  ဲ    ျား တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား 

ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့် www.AustinTexas.gov/Homelessness တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ 

ယခုံအခ  န့်အခါတွင့် ရအော့်စတင့် မ   ွဲ့ရတော့်က အ  ့်ရဖခ ော   အရဖခအရန ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သူ  ောေးအတွက့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး ဆက့်လက့်ရပေးအပ့်ရနပါသည့်။ HUD က 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ အရ ေးရပေါ် နောေးခ ုံ ောအ  ုံေးအကော  ောေး သော က အ  ့်အရဖပောင့်ေးအလ ကကောေးကောလ ဖြတ့်သန့်ေးရန သူ  ောေး ယောယ ရနထ ုံင့်သည ့် ရန ော  ောေးတွင့် အခ   ွဲ့ရသော 

အတ ုံင့်ေးအတော  ောေး ရန ောတက ခ ထောေးန ုံင့် န့် ထပ့်ရဆောင့်ေး မ   ွဲ့ရတော့်လ ့်ေးည န့်ခ က့်  ောေး ရပေးအပ့်ပါသည့်။    

 

နအာ်စတင-်ထရာဗစ်နကာငတ်ီမ  လ ုက် ာက ငေ့သ် ုျားန သညေ့် န အ မ်ရာမ ေ့ ခ ုက ုျားရာန ရာမ ာျားအတွက် ကကာျားပဖတ်လမ်ျားညွ  ်(Interim Guidance for Homeless Shelters) 

က ု CDC မ    ေ့  ုျားန ျား ါသည်။ 

 

ရရမ ်း ဆ ိုငရ်ာ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

နအာ်စတငပ်မ ြုျံ့နတာ်က သ ုျားစွ သူမ ာျားအန ပဖငေ့ ်နရမီျားဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျားက ု အဆက်အပ တ်ရရ  နကကာငျ်ားနသခ ာနစရ အ်ဆငေ့မ် ာျား ပ ြုလု ်ခ ေ့ပ ီျားပဖစ်သည်။ ကျွနု်  ််တ ု ေ့၏ 

သ ုျားစွ သူမ ာျားအာျားလ ုျားအတွက ်လက်ငငျ်ားအနထာက်အ  ေ့မ ာျား ရရ  န ငု ်ါသည်။ သ ုျားစ ်သူွ နစာငေ့န်ရ ာက်နရျား န ငေ့ ်နအာ်စတငပ်မ ြုျံ့နတာ် နရမီျားဝ န်ဆာငမ်ှုဌာ မ ာျား 

အာျားလ ုျားအတွက် နငနွတာငျ်ားခ မှုက ု စီမ ခ ေ့ခ်ွ သညေ့် နအာ်စတငစွ်မ်ျားအငဌ်ာ က သ ုျားစွ သူမ ာျားအန ပဖငေ့ ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ နရမီျား နငနွတာငျ်ားခ လွှာမ ာျားပဖငေ့ ်လမ်ျားနကကာငျ်ားမ   ်

အတ ုငျ်ားရ  န နအာငက်ူညီမညေ့် အစီအစဉ်အနတာ်မ ာျားမ ာျားက ုလည်ျား ကမ်ျားလ မ်ျားန ျား ါသည် - 

• နရွှျံ့ဆ ုငျ်ား နငနွ ျားနခ မှုအစီအစဉ် - သ ုျားစွ သူမ ာျားအန ပဖငေ့ ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏နငနွရျားနကကျားနရျားလ ုအ ်ခ က်မ ာျားအတ ုငျ်ား ပ ညေ့်မ ီသညေ့် နရရ ည်စီမ က  ျ်ားတစ်ခုက ု နရမီျားဌာ မ  

က ုယ်စာျားလ ယ်မ ာျားန ငေ့ ်တည်နထာငရ် လ်ု ်န စဉ် ၄ငျ်ားတ ု ေ့အန ပဖငေ့ ်နရမီျားဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျား အဆက်မပ တ်ရရ  နကကာငျ်ား နသခ ာနစ ါမည်။  

• သ ုျားစွ သူ နထာက်  ေ့ကူညီနရျား အစီအစဉ် - ဝငန်ငကွ ေ့သ်တ်ခ က်ရ  နသာ သ ုျားစွ သူမ ာျား န ငေ့ ်က  ျ်ားမာနရျားအရ ထ ခ ုက်လွယမ်ှုရ  နသာ သ ုျားစွ သူမ ာျားအန ပဖငေ့ ်

သ ုျားစွ သူမ ာျားအတွက် ခ က်ခ ငျ်ားလက်ငငျ်ား န ငေ့ ်နရရ ည်အတွက ်နရမီျားနငနွတာငျ်ားခ လွှာမ ာျားမ  သက်သာရာရနရျားအကူအညီ ရရ  နု်  င ်ါသည်။ ။  

က ုရ ု ာဗ ုငျ်ားရ ်စ် အနပခအန နကကာငေ့ ်နငနွ ျားနခ မှုမရရ  ကကသညေ့် နအာက် ါ ကုမပဏမီ ာျားက သဘာဝဓာတ်နငွျံ့ ဝ န်ဆာငမ်ှုက ု ယာယီဆ ုငျ်ားင ေ့ထာျား ါသည် -  

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-V5_EN.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_SP.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5%20CH.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V4%20CHT.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V4%20Viet.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_KO.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_UR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_AR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/COVID-19%20flyer-EN_V5_MY.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_SP.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_SC.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_TC.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_VI.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3_my.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3_ko.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_v3_ur.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Hygiene%20Flyer_V3_AR.pdf
http://austintexas.gov/homelessness
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html


COVID19 FAQs - Burmese 

• အက်တ်မ ု ေ့စ် စွမ်ျားအင ်(Atmos Energy) 

• စငတ်ာ  ်ွ် ငုေ့ ်စွမ်ျားအင ်(CenterPoint Energy) 

• တက်ဆက် ဂက်စ်ဝ န်ဆာငမ်ှု (Texas Gas Service) 

ရအော့်စတင့် ရ   ေးစ  တ့် ရပေးရခ  ှုစင့်တော နစှ့်ခုံစလံုံေးက ုံ  တ့်လ ၁၈  က့်ရန   ှ စတင့်ပ တ့်ထောေးပါသည့်။  သံုံေးစွ သူ  ောေးအရနဖြင ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ ရ   ေး ရငရွတောင့်ေးခံလ ော  ောေးက ုံ 

ရပေးန ုံင့်သည ့် အဖခောေးနည့်ေးလ ့်ေး  ောေးအရကကောင့်ေး ပ ုံ  ုံရလ လော န့် ဤရန ောတွင့် နှ ပ့်ပါ။ 

အ  ့်သံုံေး နငှ ့် စ ေးပွောေးရ ေးအ  သံုံေးစွ သူ  ောေးအရနဖြင ့်  ည့်သည ့်ရ ေးခွန့်ေး  ောေး ဆ ုံရှ ပါက သံုံေးစွ သူ ရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး ဆက့်သွယ့် န့် စင့်တောအောေး ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-494-9400 

တွင့် ဆက့်သွယ့်န ုံင့်ပါသည့်။ 

 ှိ ော်န ျားြ ငော်ျား ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား (Neighborhood Services) က အ  ့်ငေှာေး နငှ ့် ရ   ေး အရထောက့်အပံ   ောေး ရပေးအပ့်ရနပါသည့်။ အ  ့်ခ င့်ေးန ေး စင့်တောတစ့်ခုံစ က ုံ 

ဖပည့်သူလူထုံအတွက့်  ြွင ့်ထောေးပါ။ ရြောက့်သည့်  ောေးအရနဖြင ့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-972-5780 အောေး တနလဂောရန   - ရသောကကောရန   နနံက့် ၈ နော   - ရန  လည့် ၁၂ နော   နငှ ့်  ွန့်ေးလွ  

၁ နော   - ညရန ၄ေး၃၀ နော   အထ  ရခေါ်ဆ ုံန ုံင့်ပါသည့်။ အရ ေးရပေါ် အစောေးအစော ပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု ှ အရထောက့်အပံ  ရှ  န့်အတွက့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-972-5133 က ုံ 

ရခေါ်ဆ ုံပါ။   

အငတ်ာနက် နငှ  ်ဒစ်ဂျစ်တယတ်တရ်ငမာက်ရရ်းဆ ိုငရ်ာ ရင််းငမစ်မျာ်း 

ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

ဤရငော်ျားခ စော်စ ရငော်ျားက ကှိို စော် - ၁၉ က ္  ကပော်အရ ဂါ က  ကက ျား အ  ော်စတငော် လထူို တကွော် မ ှိ ြို့အတ ော် န င ော်  အပါငော်ျား ပါ   ျား ဒစော်ဂ စော်တယော်ပည  ထည ော်သငွော်ျားအရျားဆှိိုငော်ရ  

 ြ ကော် လကော်   ျား  ျှအဝအပျားရနော် ဝနော်အဆ ငော် ှုအပျားပါသညော်။ အ  ော်စတငော်၏ မ ှိ ြို့အတ ော်၏ ဒစော်ဂ စော်တယော် စွ ော်ျားအဆ ငော်ပည ရ ငော်  သှိိုငော်ျား ဝှိိုငော်ျား၊ ကှိို စော် - ၁၉ ဆှိိုငော်ရ  

လထူိုရငော်ျားခ စော်စ ရငော်ျားကှိို  ိုပော်စို   ှိ ျား စ ျား ၄ ြိုဖွင ော် ဖဲွြို့စညော်ျားထ ျားပါသညော် -  အထအွထ ွရငော်ျားခ စော်   ျား၊  ငော်တ နကော် ဆ ျား စော် အပျား ပော်သဆူှိိုငော်ရ   ြ ကော် လကော်   ျား၊ 

ကွနော်ခပြူတ  ရရ ှိနှိိုငော် ှု၊ န င ော်  ငော်တ နကော် န င ော်  နွော်လှိိုငော်ျား အလ လ သငော်ယူအရျား ရငော်ျားခ စော်   ျား  သြံိုျားြ  ှု။  

ကရလ်းရစာင ရ်ရှာက်ရရ်း အရထာက်အပျံ  

ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျားလှိို ပော်အသ  ကှိို စော် -၁၉  တငွော်ျား  ရ ှိ ခဖစော်  လိုပော်သ  ျား   ျား တကွော် အရ ြို့တနော်ျား ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော် ှု ရရ ှိအရျားဆှိိုငော်ရ  ကှိရှိယ  - 

 

• အဆ ုံပါ က    ောက ုံ တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် က န့်ေး ောရ ေးနငှ ့် လူသောေးရ ေး ောဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး ရကော့် စ့်ရှင့်က   တ့်ဆက့်ရပေးခ  မပ ေး  ရှ  ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေး လုံပ့်ငန့်ေး 

  ောေးတွင့် ခန  ့်အပ့်ခံထောေး သည ့် အလုံပ့်လုံပ့်ရနသည ့်      ောေးအောေး ဝန့်ရဆောင့်ရပေး န့်  ည့် ွယ့်ပါသည့်။ ယင့်ေးတ ုံ  ထ တွင့် က န့်ေး ောရ ေး ရစောင ့်ရရှောက့် ှုဆ ုံင့် ော 

ကျွ ့်ေးက င့်ပညောရှင့်  ောေး၊ အ င့်ဆံုံေး တံုံ  ဖပန့်သူ  ောေး၊ ကုံန့်စံုံစတ ုံင့်ေးဆ ုံင့် သ ုံ   ဟုံတ့် ရ   ေး ကုံ ပဏ့်တစ့်ခုံ၏ ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး၊ ထ ပ့်ကောေးရ ောင့်ေးသူ  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် 

အဆ ုံပါအက ပ့်အတည့်ေး တံုံ  ဖပန့်သည ့် လုံပ့်ငန့်ေး  ောေး ှ တစ့်ခုံအတွင့်ေး ခန  ့်အပ့်ခံထောေး သူတစ့်ဦေးဦေး ပါဝင့်ပါသည့်။  

• အကကံဉောဏ့်  ောေး - ဝက့် ့်ဆ ုံက့်အတွက့် URL က ုံ ထည ့်သွင့်ေးခ  န့်တွင့် “www”က ုံ ရ ုံက့် ထည ့်ပါနငှ့်။ သင ့်အ  ့် သ ုံ   ဟုံတ့် အလုံပ့်ခွင့်အန ေးရှ  

ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးဌောန ရန ောလွတ့် ရှောရတွွဲ့ န့် စောပ ုံ    သရကဂတဖြင ့် ရေှာပါ။   

 

အလု ်သမာျားအငအ်ာျား နပဖရ ငျ်ားခ က် ပမ ြုျံ့နတာ်ဧရ ယာ၏ ကနလျားနစာငေ့န်ရ ာက်နရျားဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျား (CCS) က အက  ြုျားဝငသ်ညေ့်မ သာျားစုမ ာျားအတွက် စရ တ်မျှန ျား 

ကနလျားနစာငေ့န်ရ ာက်နရျားန ငေ့ ် တသ်က်သညေ့် အခ က်အလက်အခ  ြုျံ့န ျားအ ်ပ ီျား ကူညီန ငု ်ါသည်။ ဖု ျ်ား   ါတ် 512-597-7191 က ုနခေါ်ဆ ု ါ သ ု ေ့မဟုတ် 

providerservices@wfscapitalarea.com သ ု ေ့အီျားနများလ်  ု ေ့ ါ။ 

https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://austinenergy.com/ae/about/news/news-releases/2020/utility-walk-in-payment-centers-closing
https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources
mailto:providersservices@wfscapitalarea.com


COVID19 FAQs - Burmese 

က ုံဗစ့် - ၁၉ ဆ ုံင့် ော ရ ေးခွန့်ေး  ောေး နငှ ့် လူ  ောေး၊ ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး နငှ ့်   သောေးစုံ  ောေးအတွက့် လူ ှုရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး နငှ ့် အရဖခခံလ ုံအပ့်ခ က့် င့်ေးဖ စ့်  ောေးအတွက့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် 2-

1-1 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။   

က ုံဗစ့် - ၁၉ နငှ ့် ဆက့်စပ့်သည ့် ရအော့်စတင့်အတွင့်ေး ရစောစ ေးရသောကရလေး ဝ  င့်ေးဖ စ့်  ောေးအတွက့် Success by 6 portal က ုံ ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

 

ရနအ မ် ချက်ချင််းလ ိုအပ်မှုမျာ်း  

အ မ် ျီားခ ငျ်ား အ မ်ယာန ငေ့လူ် ေ့အသ ုငျ်ားအဝ ုငျ်ား ဖွ ျံ့ ပဖ ြုျားတ ုျားတက်နရျား (NHCD) ဌာ  က ရအောက့်ပါတ ုံ  အပါအဝင့် ရနအ  ့်ခ က့်ခ င့်ေးရထောက့်ပံ  ှုလ ုံအပ့်ရသော ထှိြှိိုကော်ြြံရသည ော် 

လူ   သှိိုငော်ျား ဝှိိုငော်ျား ဖဲွြို့ဝငော်   ျားကှိို အထ ကော်ပြံ ကူည ရနော်  ြ ကော် လကော်   ျား န င ော် လွှအဲခပ ငော်ျား ှု   ျား က ော်ျားလ  ော်ျားအနပါသညော် - 

အန ှိ ော်  န ငော်ြ ြြံရခြငော်ျားကှိို အရ  ငော်ကကဉရနော် န င ော် အနရ အရွှြို့အခပ ငော်ျားြြံရခြငော်ျား   က ကွယော်ရနော်  ြ ကော် လကော် - ဥပရဒရ ေး ော တ ုံင့်ပင့်အကကံရပေး ှု၊ အဖခောေးရ ွေးခ ယ့်စ ော ရနအ  ့်၊ 

အ  ့်ငေှာေး ဖပန့်လည့်ရန ောခ ထောေးရ ေး အရထောက့်အပံ ၊ နငှ ့် အရထောက့်အကူရပေးသည ့်  င့်ေးဖ စ့်  ောေးအတွက့်  င့်ေးဖ စ့်  ောေးစော င့်ေး 

 ှိ ော်င  ျားြအပျားရနော် ကူ ည /  အရျားအပေါ် အငအွကကျား အထ ကော် ပြံ  - ရ   ေးရကကေး  ောေး၊ အ  ့်ငေှာကုံန့်က စ  တ့်  ောေး နငှ ့် အရပါင့်ရင ွရပေးရခ  ှု  ောေးအတွက့် ယောယ ၊ အရ ေးရပေါ် 

ရငရွကကေးအရထောက့်အပံ က ုံ ခ  ေးဖ ြှင ့်ရင ွ ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် ရခ ေးရင ွ ောေးပံုံစံဖြင ့် ရပေးအပ့်သည ့် ရဒသနတ အစ စဉ်  ောေးအတွက့် စော င့်ေးတစ့်ခုံ ရှ ရအောင့် ဖပ လုံပ့်ပါ။    

 ှိ ော်ရ ငော်   ျား၊  အပါငော်ြြံသည ော်  အထ ကော် ပြံ  န င ော် ပှိိုငော်ဆှိိုငော် ှု ြွနော်   ျား တကွော်  ကူ ည  - ယင့်ေးက အ  ့်ပ တ့်သ  ့်ေးခံ  ှုက ုံ ရရှောင့်ကကဉ် န့် ရငရွကကေးဖပန့်လည့်ရထောက့်ပံ  ှု 

 ယူဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် အရပါင့်ခံအရ ကေးက ုံ ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး၊ ရငရွပေးရခ  ှုက ုံ ရလ ော ခ ဖခင့်ေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေးရဖြရှင့်ေးခ က့်  ောေးအတွက့် လ ့်ေးည န့် နငှ ့် အခ က့်အလက့်  ောေး 

က ့်ေးလှ ့်ေးပါသည့်။ ထ ုံ  အဖပင့် အ  ့်ဖခံရဖ ပ ုံင့်ရှင့်  ောေးအောေး အ  ့်ဖခံရဖ ခွန့်  ောေးအတွက့် ရငရွပေးရခ ရ ေး စ  ံက န့်ေးတစ့်ခုံ ခ  ှတ့်ရပေး ှု (သ ုံ   ဟုံတ့် ဖပန့်လည့် ညြှ နှု င့်ေး ှု) 

ရပေးအပ့်ဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် ယောခင့်ေးအ  ့်အတွက့် အခွန့်ကင့်ေးလွတ့်ခွင ့်  ောေး နငှ ့် အသက့် ၆၅ နစှ့် သ ုံ   ဟုံတ့် အထက့် ရှ သူ  ောေး၊  သန့်စွ ့်ေး ှုရှ သူ  ောေး နငှ ့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး 

အတွက့် အ  ့်ဖခံရဖ ခွန့်ရပေး က့် ရရ ွဲ့ဆ ုံင့်ေးရပေးဖခင့်ေး  ောေး က  သ ုံ    ရှ န ုံင့်သည ့်အစ အစဉ်  ောေးအရကကောင့်ေး ပ ုံ  ုံရလ လောသ ရှ  ှု ရပေးအပ့်ပါသည့်။  

အစာ်းအစာ အရထာက်အပျံ   

နဒသနတရ အစာသ ုနလ ာငခ် ျ်ားမ ာျား န ငေ့ ်နက ာငျ်ားခရ ုငမ် ာျားက ကျွနု်  ််တ ု ေ့၏အသ ုငျ်ားအဝ ုငျ်ားအတွငျ်ား အနရျားန ေါ် အစာျားအစာအလ မ်ျားမ ီရရ  ရ  ်  ေ့  ုျားန ျားန  ါသည။် အကယ်၍ 

အစာျားအစာအနထာက်အ  ေ့ သငလ် ုအ ် ါက နက ျားဇူျားပ ြု၍ ဖု ျ်ား   ါတ် 211 က ုနခေါ်ဆ ု ါ သ ု ေ့မဟုတ် Connect ATX တွင့်ေး ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။  

လ ုံအပ့်သည ့်လူ  ောေးအောေး အရ ေးရပေါ် အစောေးအစော အရထောက့်အပံ ရပေးအပ့်သည ့် အြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် ATX  အရျားအပေါ်  စ ျား စ စနစော်   ျား လလဲ ယော်ခြငော်ျား 

က ုအသ ုျားပ ြု၍ ရစတနော ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး နငှ ့် အဖခောေး င့်ေးဖ စ့်  ောေးနငှ ့် အဆက့်အသွယ့် ရှ န ုံင့်ပါသည့်။   

လိုပ်အာ်း နငှ  ်စ ်းပွာ်းရရ်း ရင််းငမစ်မျာ်း  

အဒသနတရ  အထ ကော် ပြံ    ျား  

အ  ော်စတငော် စ ျားပွ ျားအရျား ဖွြံ ြို့ မဖှိ ျားတှိိုျားတကော်အရျားဌ န က လ  ည ော် ရကော်သတတ ပတော်   ျား တငွော်ျား ရိုနော်ျားကနော်ရ ညော်ဟို  ှိ ှိဖ သ  အတွြို့ ရ ှိထ ျားနှိိုငော်သည ော် စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား 

 တကွော် ရနော်ပြံိုအင ွ စ  စဉ   ျား န င ော်  အရျားအပေါ် စ  ြံကှိနော်ျားဆှိိုငော်ရ  ရငော်ျားခ စော်   ျား က ော်ျားလ  ော်ျားအနပါသညော်။  

အရထွရထွ  င့်ေးဖ စ့်  ောေးအတွက့်၊ စ ေးပွောေးရ ေးြွံွဲ့ မြ  ေးတ ုံေးတက့် ှု ဌောန၏  အသျားစ ျားစ ျားပွ ျားအရျား ဌ နြဲွ ကoffers  ြ ဲ  စ ျားပွ ျားအရျားသငော်တနော်ျား ပှိို  ြ  ှု၊  ြ ဲ   နွော်လှိိုငော်ျား 

သငော်တနော်ျား   ျား၊ န င ော်  သှိိုငော်ျား ဝှိိုငော်ျားတငွော်ျားရ ှိ  အပါငော်ျား ပါ   ျားန င ော် ြ ှိတော်ဆကော်အပျား ှု   ျား က ော်ျားလ  ော်ျားအနပါသညော်။  

 လိုပော် ကှိိုငော်ရ  အဖွသ ူ  ျား  လိုပော် ကှိိုငော်ရ  အဖွရ တငွော် ကူည အပျားရနော်  လိုပော်သ  ျား ငော်  ျား အခဖရ ငော်ျားအရျား   ျား မ ှိ ြို့အတ ော်ဧရှိယ  ကှိို ရရ ှိနှိိုငော်ပါသညော်။ ၄ငော်ျားတှိို    ျား 

ဖိုနော်ျားနြံပါတော် 512-485-3792 တငွော် အြေါ်ဆှိိုပါ။ လတော်တအလ  ပွင ော်အနသည ော် လိုပော်   ျား တကွော်  လိုပော်ရ  အဖွသ ူ  ျား စ   ကော်န   လညော်ျား ရ ှိပါသညော်။  

 

https://www.missionbox.com/group/42/successby6atx
http://www.connectatx.org/
https://atxemergencyfoodsystems.trydiscourse.com/


COVID19 FAQs - Burmese 

ခပညော်နယော်  အထ ကော် ပြံ   

တကကဆက် လု ်အာျားနကာ်မစ်ရ င(်Texas Workforce Com mission) သည် အလု ်လက်မ ေ့ အက  ြုျားခ စာျားခွငေ့မ် ာျားက ု နလျှာက်ထာျားန ငုန်သာ န ရာပဖစ် ါသည်။ 

၄ငျ်ားတ ု ေ့ထ တွင ်အဆ ု ါလု ်င ျ်ားစဉ်တစ်နလျှာက် သငေ့အ်ာျား လမ်ျားညွှ န် ျားရ  ်အကူအညီရသညေ့် သခဂ ျ်ားစာတစ်ခုလည်ျား ရ   ါသည်။ 

ခပညော်အထ ငော်စို  အထ ကော် ပြံ   

ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ တွင့်ေးရှ  အရသေးစောေးစ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး နငှ ့် အဖ တ့်အစွန့်ေး ယူသည ့်အြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် ယ ူကော်စော်  အသျားစ ျားစ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား 

 ိုပော်ြ  ပော်အရျားဌ န (SBA) အဘျားဒိုကခ  အထ ကော် ပြံ အြ ျားအင ွတစ့်ခုံ ရလ ောက့်ထောေးန ုံင့်မပ ေး ယင့်ေးက ရ ေးဒုံကခ၏ ထ ခ ုံက့် ှုရကကောင ့်  ရပေးန ုံင့်သည ့် တ ောေးရသ အရ ကေး  ောေး၊ 

လစောရပေးရခ  ှု  ောေး၊ ရပေးရခ  န့်ရှ သည ့် အရကောင ့်  ောေး နငှ ့် အဖခောေး ရငရွတောင့်ေးခံလ ော  ောေးအတွက့် ရဒေါ်လော ၂   လ ံအထ  ရပေးအပ့်ပါသည့်။ 

အရသေးစောေးစ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး နငှ ့် အဖ တ့်အစွန့်ေး ယူသည ့်အြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် အစ အစဉ်အတွင့်ေးပါဝင့် န့် ခွင ့်ဖပ ခ က့်ရပေးထောေးသည ့် 

 ည့်သည ့်ရငရွခ ေးအြွ ွဲ့အစည့်ေး  ဆ ုံထံတွင့် လစ အငြွ ကော်လကော်  တော် က ကွယော်အပျားအရ  စ  စဉ တစ့်ခုံ ရလ ောက့်ထောေးန ုံင့်ပါသည့်။ သင့်၏  ဏ့်က ုံ ြုံန့်ေးရခေါ်ဆ ုံန ုံင့်သလ ုံ 

သင့်၏ဧ  ယောအတွင့်ေး SBA  ှအတည့်ဖပ ထောေးသည ့် ရငရွခ ေးသူ  ောေးက ုံ SBA ၏ အွန့်လ ုံင့်ေး ရငရွခ ေးသူ တ ုံက့်ဆ ုံင့်စစ့်ရဆေးသည ့် က   ယောက ုံ ရေှာရြွန ုံင့်ပါသည့်။ သင့်၏ 

ရဒသဆ ုံင့် ော  အသျားစ ျား စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား ဖွြံ ြို့ မဖှိ ျားတှိိုျားတကော်အရျားစငော်တ  သှိို   ဟိုတော်    ှိ ျားသ  ျား စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျားရ ငော်   ျား စငော်တ  က ုံ ရခေါ်ဆ ုံန ုံင့်မပ ေး ၄င့်ေးတ ုံ  က အခ    

အရထောက့်အပံ  နငှ ့် သင ့်အောေးရငရွခ ေး ည ့်သူထံ လ ့်ေးည န့်ရပေးပါလ   ့် ည့်။ 

ထပော်အဆ ငော်ျား ရငော်ျားခ စော်   ျား 

စ ေးပွောေးရ ေး ြွံွဲ့ မြ  ေးတ ုံေးတက့်ရ ေးဌောနက ရဒသဆ ုံင့် ော၊ ဖပည့်နယ့်၊ ဖပည့်ရထောင့်စုံ နငှ ့် လူထုံ  င့်ေးဖ စ့်  ောေးအတွက့် စော င့်ေးတစ့်ခုံက ုံ  အသျားစ ျားစ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား 

ရငော်ျားခ စော်လ ော်ျားညွှနော်. Filter ရပေါ်တွင့် ဆက့်လက့်ထ န့်ေးသ  ့်ေးထောေးပါသည့်။ က ုံဗစ့် -၁၉ က ္ော  ကပ့်ရ ောဂါရကကောင ့် ထ ခ ုံက့်ခ  သည ့် သင့်၏ စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် 

အဖ တ့်အစွန့်ေး ယူသည ့် အြွ ွဲ့အစည့်ေးအတွက့် လတ့်တရလောအရထောက့်အပံ  ရှောရြွ န့် “ရ ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး” အ ည့်ဖြင ့် စစ့်ခ ပါ။   

သင ့်အရနဖြင ့်  လဒ့်  ောေးက ုံ  အသျားစ ျားစ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား ရငော်ျားခ စော်လ ော်ျားညွှနော် ရပေါ် ှလည့်ေး ရအောက့်ပါ အုံပ့်စုံအ    ေးအစောေး  ောေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နောမပ ေး စစ့်ခ န ုံင့်ပါသည့် - 

အရှ န့်ဖ ြှင ့်ရပေးသူ/သောေးရြောက့်သူ၊ အနုံပညော/ဂ တ၊ စ ေးပွောေးရ ေးလ ့်ေးညွန့် ှု၊ အတူအလုံပ့်တွ လုံပ့် န့်ရန ော  ောေး၊ ရ ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး၊ ပညောရ ေး၊ စွ ့်ေးအင့်၊ 

ရုံပ့်ရှင့်/တယ့်လ ဗွ ေးရှင့်ေး/ဗွ ဒ ယ ုံဂ  ့်ေး  ောေး၊ အစောေးအရသောက့်လုံပ့်ငန့်ေး၊  န့်ပံုံရင၊ွ ခ  ေးဖ ြှင ့် ှု  ောေး၊ သွင့်ေးကုံန့်/ထုံတ့်ကုံန့်၊ ဥပရဒရ ေး ော၊ ကွန့် က့် ဆက့်သွယ့် ှု၊ 

အဖ တ့်အစွန့်ေး ယူသည ့်လုံပ့်ငန့်ေး စတင့်ဖခင့်ေး  ောေး၊ ရ ောလံုံေးပစ့် မပ  င့်ပွ ၊ ဖပန့်လည့်ပတ့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေး၊ သုံရတသန၊ နည့်ေးပညော၊ ကုံန့်သွယ့်ရ ေးအုံပ့်စုံ  ောေး။  

ကျန််းမာရရ်းရစာင ရ်ရှာက် ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

က ုရ ု ာဗ ုငျ်ားရ ်စ် န ငေ့အ်လာျားတူသညေ့ ်နရာဂါသွငပ် ငလ်ကခဏာရ  နသာ အာမခ မရ  သူမ ာျား သ ု ေ့မဟုတ် နစာငေ့န်ရ ာက်  ေ့  ုျားသူ အတည်တက မရ  သူမ ာျားအန ပဖငေ့ ်

ရ ်ကွက်လူထုနစာငေ့န်ရ ာက်နရျား  CommUnityCare အာျား ဖု ျ်ား   ါတ် 512-978-8775 တွငန်ခေါ်ဆ ုသငေ့ ်ါသည်။ CommUnityCare က အဆ  ုါသူမ ာျားအာျား ဖု ျ်ားန ေါ်မ  

နစာငေ့န်ရ ာက်မှုန ျားပ ီျား သငေ့န်တာ်သညေ့်န ရာတစ်ခုသ ု ေ့   ု ေ့န ျား ါမည်။ ကျွနု်  ််တ ု ေ့သည် နရာဂါထ  ျ်ားခ ြု ်နရျားစငတ်ာ (CDC) ၏ အလျှငအ်ပမ  ်တ ု ေ့ပ  န်ရျား 

လု ်ထ ုျားလု ် ည်ျားမ ာျားက ု လ ုက် ာပ ီျား ဗ ုငျ်ားရ ်စ်  ုျား    ျံ့ န  ေ့ပခငျ်ားက ု ကာကွယ်ရ  ်ယငျ်ားန ရာသ ု ေ့သွာျားမညေ့်အစာျား အထက် ါဖု ျ်ား   ါတ်က ုနခေါ်ရ  ်နစာငေ့န်ရ ာက်  ေ့  ုျားသူ 

အတည်တက မရ  နသျားသူမ ာျားအာျား နတာငျ်ားဆ ု ါသည်။  

စစော် ှုထ ော်ျားအဟ ငော်ျား   ျား တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား  

က ုံဗစ့် - ၁၉ တံုံ  ဖပန့် ှုအတွက့် အရ   ကန့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေးရ ေး ော ဌောန 

 ယခုံ ရပေါ်ထွန့်ေးလောရနသည ့် က န့်ေး ောရ ေးအနတ ောယ့်က ုံ  င့်ဆ ုံင့် ခ  န့်အတွင့်ေး စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေးအောေး ကောကွယ့် န့် နငှ ့် ရစောင ့်ရရှောက့် န့် VA က အောေးကက  ေး ောန့်တက့် 

ရှ သည ့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဆ ုံင့် ော တံုံ  ဖပန့် ှုတစ့်ခုံက ုံ အရကောင့်အထည့်ရြော့်ခ  ပါသည့်။  

စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး၏ အ  ့်ရထောင့်ြက့်  ောေး ကွန့် က့် 

 င့်ေးဖ စ့်  ောေးသတ့် ှတ့်ရ ေး နငှ ့် ၄င့်ေးတ ုံ  အတွက့် နငှ ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏  သောေးစုံ  ောေးအတွက့်  င့်ေးဖ စ့်  ောေး နငှ ့် အစ အစဉ်  ောေး သတ့် ှတ့်ဖခင့်ေးတွင့် ရစ စပ့်ရဆောင့် ွက့် န့် တကကဆက့် 

https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
https://communitycaretx.org/
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
https://www.publichealth.va.gov/n-coronavirus/
https://sites.utexas.edu/vsn/
https://sites.utexas.edu/vsn/


COVID19 FAQs - Burmese 

ဖပည့်နယ့်တစ့်ဝှ ့်ေးလံုံေးရှ  စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး၏ အ  ့်ရထောင့်ြက့်  ောေးအတွက့် အွန့်လ ုံင့်ေး နငှ ့် လူက ုံင့်တ ုံင့် ရဆွေးရနေွးစကောေးရဖပောပွ တစ့်ခုံ။ ယရန  အခ  န့်တွင့် VSN သည့် 

တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် တစ့်ဝှ ့်ေးရှ  အ  ့်ရထောင့်ြက့်ရပါင့်ေး ၈၀၀ ရက ော့်သည ့် ကွန့် က့်တစ့်ခုံအဖြစ့် ကက ေးထွောေးလောခ  ပါသည့်။  

 သင့်နောလန့်ဖပန့်ထလောဖခင့်ေးက အရ ေးကက ေးပါသည့် - နောလန့်ဖပန့်ထဖခင့်ေးဆ ုံင့် ော အရယောင့် င့်ေးဖ စ့်  ောေး 

This guide ရဆေးစွ ဖခင့်ေး နငှ ့် စ တ့်က န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး အုံပ့်ခ  ပ့်ရ ေးဌောန ှ လ ့်ေးည န့်က နောလန့်ဖပန့်ထဖခင့်ေးဆ ုံင့် ော အရယောင့်ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးရပေးအပ့်သည ့် 

အြွ ွဲ့အစည့်ေး ရဖ ောက့်  ောေးစွောတ ုံ  အတွက့် လင ့်ခ့်  ောေး   ရဝထောေးပါသည့်။ ယင့်ေးတ ုံ  ထ တွင့် အရယောင့် ၁၂ ဆင ့်ပါ အစည့်ေးအရဝေး  ောေး ှသည့် နောလန့်ဖပန့်ထရ ေးနငှ ့်ဆက့်စပ့်သည ့် 

စကောေးရဖပောခန့်ေး  ောေးအထ ၊ အစည့်ေးအရဝေးတစ့်ခုံ အ  ့်ရှင့်အဖြစ့် ဖပ လုံပ့်ပံုံဆ ုံင့် ော အခ က့်အလက့်  ောေးအတွက့် လင ့်ခ့်  ောေး  ှသည့် တစ့်ဦေးခ င့်ေး 

တ ုံင့်ပင့်အကကံရပေးသည ့်ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအထ   ပါဝင့်ပါသည့်။ 

တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေးအြွ ွဲ့ အက့်ပ့် 

အန့်ေးဒ ွ  က့် က   ယော  ောေးအတွက့် | အက့်ပယ့်လ့် က   ယော  ောေးအတွက့် 

ဤ အခ   ၊ ရ ုံေးရှင့်ေးသည ့် အက့်ပ့်က ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ တပ့် ရတော့် နငှ ့် စစ့် ှုထ ့်ေး  ောေးအောေး ရထောက့်ပံ ကူည သည ့် ဝန့်ရဆောင့် ှုအြွ ွဲ့ဝင့်  ောေး၊ စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး၊ ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ 

  သောေးစုံ  ောေး နငှ ့်  ည့်သည ့် တကကဆက့်သောေး ဆ ုံအတွက့် ဖြစ့်ပါသည့်။ ကကယ့်တစ့်ပွင ့် ဖပည့်နယ့် (Lone Star State) တွင့်ေးရှ  SMVF အတွက့်  ရှ န ုံင့်သည ့် ရဒသနတ ၊ 

ဖပည့်နယ့် နငှ ့် န ုံင့်ငရံတော့်  င့်ေးဖ စ့်  ောေးအရကကောင့်ေး ပ ုံ  ုံရလ လောသင့်ယူ န့် နည့်ေးလ ့်ေးတစ့်ခုံအဖြစ့် ယင့်ေးအောေးအသံုံေးဖပ ပါ။  

 စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး၊ တပ့် ရတော့် အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေး နငှ ့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေးအတွက့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး 

အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေး (Integral Care) က ၄င့်ေး၏ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေးစနစ့်သ ုံ   ရရ ွဲ့ရဖပောင့်ေးလ ုံက့်ပါသည့်။ အဆ ုံပါ VA 

ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအတွက့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေးနငှ ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏  သောေးစုံဝင့်  ောေး အောေးလံုံေး အက ံ ေးဝင့်ခ င့် ှ ဝင့်န ုံင့်ပါသည့်။  ည့်သူ ဆ ုံနငှ ့် အောေးလံုံေးက အင့်တ ဂ ယ့် 

က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး services (Integral Health services) အတွက့် အက ံ ေးဝင့်ပါသည့်။ VA  ှ လ  ရဖပောင့်ေးရပေး ှုတစ့်ခုံ  လ ုံအပ့်ပါ၊ ထ ုံ  အဖပင့် ရငရွပေးရခ န ုံင့်စွ ့်ေး 

ရပေါ် ူ တည့်ပ  ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး  ရှ န ုံင့်မပ ေး ယင့်ေးအောေး  ောသောစကောေး  ောေးစွောဖြင ့် ရပေးအပ့်န ုံင့်ပါသည့် 

၂၄ နော   ခ ပလင့်ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး (Chaplain Services)  

တကကဆက့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု ဗဟ ုံစနစ့်။  ောသောရ ေး နငှ ့် ဂ ုံဏ့်ေးဂဏအြွ ွဲ့  ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် (254) 743-2849 သ ုံ   ဟုံတ့် 

(254) 743-0991 က ုံရခေါ်ဆ ုံ န့် ြ တ့်ရခေါ်ပါသည့်။ 

WoVeN အ    ေးသ  ေး စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး  ောေး ကွန့် က့် 

WoVeN သည့် က ုံဗစ့် -၁၉ ကောလ အတွင့်ေး ယခုံအခါ အခ င့်ေးခ င့်ေး အရယောင့်ရထောက့်ပံ ကူည  ှု (virtual peer support) အုံပ့်စုံ  ောေး က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးပါသည့်။ 

ယင့်ေးအုံပ့်စုံ  ောေးက အပတ့်စဉ် တစ့်ကက  ့်လ င့် ၉၀   နစ့်ဖြင ့် နစှ့်လကကော ရတွွဲ့ဆံုံပါသည့်။ အြွ ွဲ့ဝင့်  ောေးအရနဖြင ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ ဝ  ောေး ှ အဖ င့်ကွ  အရဖ ောက့်အ  ောေးက ုံ   ရဝ န့် 

နငှ ့် တံုံ  ဖပန့်ထင့်ဟပ့် ောတွင့် ကူည  န့် အုံပ့်စုံအစည့်ေးအရဝေးတစ့်ခုံစ က ရခါင့်ေးစဉ်သစ့်တစ့်ခုံအရပေါ် အောရံုံစူေးစ ုံက့်ပါသည့်။ 

စှိတော်က နော်ျား  အရျားဆှိိုငော်ရ  ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား 

အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေး၏ စ တ့်ရ ောဂါအရ ေးရပေါ် ဝန့်ရဆောင့် ှု အပ့်ဒ တ့် - 

အဂဂ ါရန   ှ စတင့်မပ ေး အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး၏ စ တ့်ရ ောဂါ အရ ေးရပေါ် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး (PES) က လောရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ တယ့်လ ြုံန့်ေး နငှ ့် 

တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေးစနစ့်ဖြင ့် ပံ ပ ုံေးရပေးပါ ည့်။   က့်နေှာခ င့်ေးဆ ုံင့် လည့်ပတ့်ဖခင့်ေး  ောေးက လ ုံအပ့်သည ့်အတ ုံင့်ေး ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုဖြင ့်သော ဖြစ့်ပါလ   ့် ည့်။ PES က အရ ေးရပေါ် 

စ တ့်က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု ပံ ပ ုံေးရပေးအပ့်ပါသည့်။ PES က ယခုံအခ  န့်အခါတွင့် လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့် လည့်ပတ့်ဖခင့်ေးက ုံ လက့် ခံပါ။ ြုံန့်ေးဖြင ့်ဝန့်ရဆောင့် ှု နငှ့် 

တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအတွက့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-472-4357 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။ အဂဂလ ပ့် ောသောစကောေးအတွက့် 1 က ုံနှ ပ့်ပါ၊ မပ ေးရနောက့် 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ဝန့်ထ ့်ေးနငှ ့် စကောေးရဖပောဆ ုံ န့် 1 က ုံ ထပ့်နှ ပ့်ပါ။ ြွင ့်ခ  န့်  ောေး - တနလဂောရန   – ရသောကကောရန  ၊ နနံက့် ၈ နော    ှ ည ၁၀ နော  ထ ၊ စရနရန   နငှ ့် ရံုံေးပ တ့် က့်  ောေး၊ နနံက့် 

၁၀ နော    ှည ၈ နော  ထ    

အ ွယ့်ရ ောက့်မပ ေးသူ နငှ ့် ကရလေး  ောေးအတွက့် စ တ့်က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး အပ့်ဒ တ့် -   

အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေး အ ွယ့်ရ ောက့်မပ ေးသူ နငှ ့် ကရလေး စ တ့်က န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှုအ  ောေးစုံက ုံ ယခုံအခါ တယ့်လ ြုံန့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေးစနစ့် 

ဖြင ့် ပံ ပ ုံေးရပေးရနပါသည့်။ တယ့်လ ြုံန့်ေးဖြင ့်ဝန့်ရဆောင့် ှု နငှ ့် တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအတွက့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-472-4357 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။ 

https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/virtual-recovery-resources.pdf
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://apps.apple.com/us/app/texas-veterans-mobile-app/id1472570333
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://integralcare.org/en/military-veteran/
https://www.wovenwomenvets.org/join/enroll-as-group-member/
https://www.wovenwomenvets.org/join/enroll-as-group-member/


COVID19 FAQs - Burmese 

အဂဂလ ပ့် ောသောစကောေးအတွက့် 1 က ုံနှ ပ့်ပါ၊ မပ ေးရနောက့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ဝန့်ထ ့်ေးနငှ ့် စကောေးရဖပောဆ ုံ န့် 4 က ုံ နှ ပ့်ပါ။ ြွင ့်ခ  န့်  ောေး - တနလဂောရန   – ရသောကကောရန  ၊ နနံက့် ၈ နော    ှ 

ညရန ၅ နော  ထ  

၂၄/၇ အက ပ့်အတည့်ေးက ရ ောက့်ခ  န့် အကူအည လ ုံင့်ေး - 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ ၂၄/၇ အက ပ့်အတည့်ေးက ရ ောက့်ခ  န့် အကူအည လ ုံင့်ေးက စ တ့်က န့်ေး ောရ ေး အက ပ့်အတည့်ေး  င့်ဆ ုံင့်ရတွွဲ့ ကကံ ရန သူ  ောေးအောေး တစ့်ပတ့်လ င့် ၇  က့်၊ 

တစ့် က့်လ င့် ၂၄ နော   ခ က့်ခ င့်ေး ရထောက့်ပံ ကူည  ှုရပေးအပ့် န့် ဆက့်လက့်ရှ ရနပါသည့်။ အကူအည အတွက့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-472-4357 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။ 

အဂဂလ ပ့် ောသောစကောေးအတွက့် 1 က ုံနှ ပ့်ပါ၊ မပ ေးရနောက့် အက ပ့်အတည့်ေး အရထောက့်အပံ အတွက့် 1 က ုံ ထပ့်နှ ပ့်ပါ။  

o တယ့်လ ြုံန့်ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု နငှ ့် တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအတွက့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-472-4357 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။ အဂဂလ ပ့် ောသောစကောေး 

အတွက့် 1 က ုံနှ ပ့်ပါ၊ မပ ေးရနောက့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ဝန့်ထ ့်ေးနငှ ့် စကောေးရဖပောဆ ုံ န့် 1 က ုံ ထပ့်နှ ပ့်ပါ။  

o ြွင ့်ခ  န့်  ောေး - တနလဂောရန   – ရသောကကောရန  ၊ နနံက့် ၈ နော    ှ ည ၁၀ နော  ထ ၊ စရနရန   နငှ ့် ရံုံေးပ တ့် က့်  ောေး၊ နနံက့် ၁၀ နော    ှည ၈ နော  ထ   

• အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေး၏ အက ပ့်အတည့်ေး ရှ  ောသ ုံ  လောရ ောက့်သည ့် ရ ွွဲ့လ ောေးအြွ ွဲ့ အပ့်ဒ တ့် -  

•  တ့်လ ၂၄  က့်၊ အဂဂ ါရန   ှစတင့်မပ ေး အင့်တ ဂ ယ့် ရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေး၏ အက ပ့်အတည့်ေး ရှ  ောသ ုံ  လောရ ောက့်သည ့် ရ ွွဲ့လ ောေးအြွ ွဲ့ (MCOT) က 

လောရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ တယ့်လ ြုံန့်ေး နငှ ့် တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေးစနစ့် ှတဆင ့် ရပေးအပ့် ည့်ဖြစ့်မပ ေး   က့်နေှာခ င့်ေးဆ ုံင့် လောရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု  ောေးက ုံ 

လ ုံအပ့်သည ့်အတ ုံင့်ေး ကက  တင့်ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုဖြင ့်သော ရပေးအပ့်ပါ ည့်။ MCOT က လူထုံအတွင့်ေး စ တ့်က န့်ေး ောရ ေး အက ပ့်အတည့်ေးဆ ုံင့် ော ရစောင ့်ရရေှာက့် ှု 

ရပေးအပ့်ပါသည့်။   

အရထရွထ ွဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

Austin 2-1-1 သည် တစ်ရက်လျှင ်၂၄  ာရီ ရရ  န ငုသ်ညေ့် အခမ ေ့ လူမှုဝ န်ဆာငမ်ှုအနရျားန ေါ် နဟာေ့တ်လ ုငျ်ားတစ်ခုပဖစ် ါသည်။  

Austin 3-1-1 သည် ထ ်နဆာငျ်ားအနထာက်အ  ေ့် ေ့မ ာျားရရ  ရ  ်အနထွနထွနများခွ ျ်ားမ ာျားအာျားလ ုျားက ု နပဖကကာျားရာတွငက်ူညီန ျားသညေ့် ရငျ်ားပမစ်တစ်ခုပဖစ် ါသည်။ 

Aunt Bertha သည့် အက ံ ေးဝင့်သူ  ောေးအောေး အစောေးအစော၊ ရနအ  ့်၊ ခ  ေးရထောက့်သွောေးလောရ ေး၊ က န့်ေး ောရ ေး/ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ော၊ ပညောရ ေး နငှ ့် ဥပရဒရ ေး ော 

အကူအည   ောေးဖြင ့် တွ ြက့်ရပေးသည ့် ဝက့် ့်ဆ ုံက့်ဖြစ့်ပါသည့်။  

လှူဒါနော်ျား ှု   ျား  

 

ရအော့်စတင့် ရ ေးဒုံကခကယ့်ဆယ့်ရ ေး ကွန့် က့် (ADRN) က လူထုံထံ ှ တစ့်က ုံယ့်ရ  ကောကွယ့်ရ ေးက   ယော  ောေးအတွက့် စုံရဆောင့်ေးရကောက့်ခ ံန့် ရအော့်စတင့် 

ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေး (APH) နငှ ့် မ   ွဲ့ရတော့် အ  ရဖ လံုံဖခံ ရ ေး နငှ ့် အရ ေးရပေါ် စ  ံခန  ့်ခွ ရ ေး (HSEM) တ ုံ  နငှ ့် ပူေးရပါင့်ေးလက့်တွ ရနပါသည့်။ APH နငှ ့် HSEM တ ုံ  က 

လှူဒါတ့်ေးထောေးသည ့် အရထောက့်အပံ   ောေးက ုံ လ ုံအပ့်ခ က့်နငှ ့်အည  ဖြန  ့်ဖြှူေးရပေးပါ ည့်။ ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့သူ မ   ွဲ့သောေး  ောေးအရနဖြင ့် ရအောက့်ပါအရထောက့်အပံ   ောေး လှူဒါန့်ေး န့် 

အောေးရပေးတ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့် -   

• လက့်သန  ့်စင့်ရဆေး (အ ွယ့်စံုံ) 

•  က့်တ ေး  ေးယောေးသတ့်သည ့် ဆပ့်ဖပော  

• N95   က့်နေှာြံုံေး  ောေး (အသစ့်) 

• ခွ စ တ့်ခန့်ေးသံုံေး   က့်နေှာြံုံေး  ောေး (အသစ့်) 

• စက့် ှုလုံပ့်ငန့်ေးသံုံေး   က့်နေှာြံုံေး  ောေး (N-95 သ ုံ   ဟုံတ့် ြံုံအတွက့်) 

• ပ ုံေးသတ့် န့် သုံတ့်သည ့်အစ  ောေး (အသစ့်)  

•  ော ော ပါသည ့် လက့်အ တ့်  ောေး (Latex-Free Gloves) 

•   က့်လံုံေးကောကွယ့်ရ ေး ရဂေါ်ဂယ့်လ့်   က့် ှန့်  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့်   က့် ှန့်  ောေး (အသစ့်)  

https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/
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•   က့်နေှာ အကော  ောေး (အသစ့်)  

• ကောကွယ့်ရ ေး ဝတ့်ရံုံ  ောေး (ရ  စ   ့်)  

• တစ့်ခါသံုံေး အစောေးအစောလုံပ့်ငန့်ေးသံုံေးအဆင ့် လက့်အ တ့်  ောေး  

• အပူခ  န့်တ ုံင့်ေး က   ယော  ောေး (အသစ့် သော)၊ အထူေးသဖြင ့်  ထ  သည ့် အ    ေးအစောေး  

ADRN သည့် အ  ့်ခ  ပ့်   က့်နေှာြံုံေး  ောေးက ုံလည့်ေး လက့်ခံရနပါသည့်။  

လှူဒါန့်ေး ှု  ောေးက ုံ ADRN ရံုံေးခ  ပ့်  ောေး /HOPE   သောေးစုံ တစ့်ပတ့် စ့်စတ ုံေး (Family Thrift Store)၊ 1122 East 51st Street, Austin 78723 တွင့် တနလဂောရန   ှ စရနရန  အထ  

နနံက့် ၁၀ နော   ှ ညရန ၆ နော  အတွင့်ေး လောရ ောက့် ပ ုံ  ထောေးန ုံင့်ပါသည့်။  

 

 

နာမကျန််းငြစ်ရနသ မျာ်းအတကွ ်သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း  

ရရာဂါသငွင်ပင ်လကခဏာမျာ်း  

 

COVID-19 ရ  နသာ လူ ာမ ာျားထ တွင ်နအာက် ါသွငပ် ငလ်ကခဏာမ ာျား ါရ  သညေ့် အသက်ရ ှူလမ်ျားနကကာငျ်ားဆ ုငရ်ာ န ထ ုငမ်နကာငျ်ားမှု အန  ာေ့စာျားမ  အပ ငျ်ားစာျားအထ  

ရ   ါသည်  

• ဖ ာျားပခငျ်ား 

• နခ ာငျ်ားဆ ုျားပခငျ်ား  

• အသက်ရ ှူခက်ပခငျ်ား 

 လိုပော်သှိို  ခပနော်သ ွျားအရျားဆှိိုငော်ရ  ဝှိအသသ   ျား 

 

အကယ့်၍ သင့်သည့် ရနထ ုံင့် ရကောင့်ေးဖြစ့်ခ  မပ ေး ပ ုံ၍ရကောင့်ေးလောသည့်ဟုံ ခံစောေး ပါက က န့်ေး ောရ ေးလုံပ့်သောေး  ောေးအရနဖြင ့် အလုံပ့်သ ုံ  ဖပန့် ဝင့်   

အရ ဂါထှိနော်ျားြ  ပော်အရျားစငော်တ    ျား    လိုပော်သှိို  ခပနော်သ ွျားအရျားဆှိိုငော်ရ  ဝှိအသသ before အတ ုံင့်ေးလ ုံက့်နောပါ။ အကယ့်၍ သင့်သည့် အ  ့်တွင့် နောလန့်ဖပန့်ထူလောမပ ေး     ြောသော 

သ ေးသန  ့်ခွ ရနခ  ပါက      ြောသော သ ေးသန  ့်ခွ ရနဖခင့်ေးအောေး  ပ့်တန  ့်ပံုံအတွက့် CDC လ ့်ေးည န့်အတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နောပါ။  

အ  ့်တွင့်ရနခ  သည ့် က ုံဗစ့် - ၁၉ ရှ သူ  ောေး (အ  ့်တွင့် သ ေးသန  ့်ခွ ွဲ့ရနခ  သည့်) အရနဖြင ့် အ  ့်တွင့်ေးသ ေးသန  ့်ခွ ရနဖခင့်ေးက ုံ ရအောက့်ပါအရဖခအရန  ောေးရအောက့်တွင့်  ပ့်န ုံင့်ပါသည့် -  

၄င့်ေးတ ုံ  အရနဖြင ့် ရ ောဂါဆက့်လက့်ကူေးစက့်န ုံင့်  ကူေးစက့်န ုံင့်ဆံုံေးဖြတ့် န့် စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံ  ရှ  ည့် ဟုံတ့်ပါက ရအောက့်ပါအခ က့် သံုံေးခ က့် ဖြစ့်ရပေါ် မပ ေးရနောက့် အ  ့် ှ 

ထွက့်ခွောန ုံင့်ပါသည့် -  

• ၄င့်ေးတ ုံ  ထံတွင့် အြ ောေး ၇၂ နော    ရှ ခ  ပါက (ယင့်ေးက အြ ောေးက ရဆေး ရသောက့်ပ  သံုံေး က့်အဖပည ့် အြ ောေး ရှ ဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်)  

န င ော် 

• အဖခောေး ရ ောဂါသွင့်ဖပင့်လကခဏော  ောေး တ ုံေးတက့်လောပါက (ဥပ ော ရခ ောင့်ေးဆ ုံေးဖခင့်ေးနငှ ့် အသက့်ရှှူကကပ့်ဖခင့်ေးတ ုံ   တ ုံေးတက့်လောပါ)၊  

န င ော် 

• ရ ောဂါသွင့်ဖပင့် လကခဏော  ောေး စရပေါ် ခ  သည့် ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၇  က့် ရက ော့်သွောေးမပ ေးရနောက့်။  

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/care-for-someone.html
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တယလ် ကျန််းမာရရ်း ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

က  ျ်ားမာနရျားဝ န်ဆာငမ်ှု   ေ့  ုျားသူမ ာျားက တုတ်နကွျားနရာဂါန ငေ့အ်လာျားတူ သွငပ် ငလ်ကခဏာ နတွျံ့ ကက ြုခ စာျားန ရသူ လူ ာမ ာျားအာျား COVID-19 တ ု ေ့ပ  န်ဆာငရွ်က်နရျား 

အတွက် ပ ြုလု ်ထာျားပ ီျားနသာ မ ုဘ ုငျ်ားအက် ်မ ာျား သ ု ေ့မဟုတ် ဝက်ဘဆ် ုက်မ ာျားက ု အရငအ်သ ုျားပ ြုရ  ်အာျားန ျားတ ုက်တွ ျ်ားန  ါသည်။ သငေ့ ်နဘျားကငျ်ားလ ုပခ ြုနရျား န ငေ့ ်

အဆငန်ပ သက်သာနရျားအတွက် တယ်လီက  ျ်ားမာနရျား ရငျ်ားပမစ်မ ာျားက ု ရရ  န ငု ်ါသည်။  

သင၏် က  ျ်ားမာနရျားနစာငေ့န်ရ ာက်  ေ့  ုျားသူန ငေ့ ်ခ   ျ်ားဆ ုမှုတစ်ခု မစီစဉ်မီ သ ု ေ့မဟုတ် နဆျားခ ျ်ား၊ အလ ငအ်ပမ  ်နစာငေ့န်ရ ာက်နရျားစငတ်ာ သ ု ေ့မဟုတ် နဆျားရ ုတစ်ခုအတွငျ်ား 

လမ်ျားနလျှာက်ဝငမ်သွာျားမီ သငေ့ဆ်ရာဝ ၏်ရ ုျားခ ျ်ားမ  သင၏်က  ျ်ားမာနရျားနစာငေ့န်ရ ာက်မှုန ျားသူန ငေ့ ်တယ်လီက  ျ်ားမာနရျားဆ ငုရ်ာ ခ   ျ်ားဆ ုမှုမ ာျား 

ကမ်ျားလ မ်ျားန ျားန ငုသ်ညေ့်အတွက် အဆ ု ါရ ု ျားန ငေ့ ်စစ်နဆျား ါ နအာက် ါတ ု ေ့အ က်မ  တစ်ခု သ ု ေ့မဟုတ် အလာျားတူဝ န်ဆာငမ်ှုမ ာျားက ု အသ ုျားပ ြုရ  ်သငေ့အ်ာျား 

အကက ပ ြုတ ုက်တွ ျ်ား ါသည်။  

• နဘလာ စနကာေ့တ် အ  ်ဝှု က ်(Baylor Scott & White)  

o ၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ ဝက်ဘက်ဆ ုက်က ု ဝငန်ရာက်ကကညေ့်ရှု ါ သ ု ေ့မဟုတ ်သင၏်မ ုဘ ုငျ်ားက ရ ယာန ေါ်တွင ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ အက် ်က ု ထညေ့် ါ၊ သင၏် ဖု ျ်ားသ ု ေ့ 

ယငျ်ားက ု  ု ေ့န ျားရ  ်88408 တွင ်BETTER သ ု ေ့ စာမက်နဆေ့ခ ်  ု ေ့ ါ။ ခ   ျ်ားဆ မုှု မလ ုအ ် ါ။  

• အဆ ျ်ားရ ငျ်ား (Ascension)  

o ၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ ဝက်ဘက်ဆ ုက်က ု ဝငန်ရာက်ကကညေ့်ရှု ါ သ ု ေ့မဟုတ် သင၏်မ ုဘ ုငျ်ားက ရ ယာန ေါ်တွင ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ အက် ်က ု ထညေ့် ါ၊ HOME ကုတ်က ု 

တစ်ကက မ်ဝငန်ရာက်လျှင ်နဒေါ်လာ 20 ပဖငေ့ ်အသ ုျားပ ြု ါ၊ ထ ု ေ့အပ င ်ယငျ်ားအတွက် ခ   ျ်ားဆ ုမှု မလ ုအ ် ါ။   

• အမ်ဒ ီလ ုက်ဗ် (MDLive)  

o အခမ ေ့အနကာငေ့တ်စ်ခုစာရငျ်ားသွငျ်ားဝငန်ရာက်ရ  ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ဝက်ဘက်ဆ ုက် တွငျ်ား ဝငန်ရာက်ကကညေ့ရ်ှု ါ။ 

• တယ်လီ နဒါ ေ့ (TelaDoc)  

o အနကာငေ့တ်စ်ခ ုစာရငျ်ားသွငျ်ားရ  ်သ ု ေ့မဟုတ် ၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ အက် ်က ုနဒါငျ်ားလုတ် လု ်ရ  ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ဝက်ဘဆ် ုက်တွငျ်ားဝငန်ရာက်ကကညေ့်ရှု ါ။ Teladoc 

တစ်ခုအတွငျ်ားဝငန်ရာက်ရ  ်အခနကကျားက သင၏်က  ျ်ားမာနရျားစီမ က  ျ်ားအန ေါ်တွင ်မူတည် ါသည်၊ န ေ့စဉ်နစာငေ့န်ရ ာက်နရျားအတွက် ကု က် စရ က်က 

49 နဒေါ်လာထက် ည်ျား ါသည်။  

• နဟျားနဒါ ေ့ (HeyDoc)  

o အက် ်က  ုနဒါငျ်ားလုတ ်လု ်ရ  ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ ဝက်ဘဆ် ုက်တွငျ်ားသ ု ေ့ ဝငန်ရာက်ကကညေ့်ရှု ါ။ HeyDoc တွငျ်ား ဝငန်ရာက်ကကညေ့်ရှုမှု တစ်ကက မ်လျှင ်

လူ ာအတွက် 10 နဒေါ်လာ န ငေ့ ်50 နဒေါ်လာအတွငျ်ား ကု က်  ါသည်။  

• တယ်လီ ဗွီရ ု ဟ ေ့လ်သ ်(Televero Health)  

o အနရျားန ေါ်နစာငေ့န်ရ ာက်နရျားဆရာဝ တ်စ်ဦျား သ ု ေ့မဟုတ် အပ ြုအမူဆ ုငရ်ာ က  ျ်ားမာနရျားကျွမ်ျားက င ်ညာရ ငတ်စ်ဦျားပဖငေ့ ်အတ ုင ်ငခ် ရ  ်၄ငျ်ားတ ု ေ့၏ 

ဝက်ဘဆ် ုက်တွငျ်ား ဝငန်ရာက်ကကညေ့်ရှု ါ။  

• ြ  ေး န့်ေး ရဆေးခန့်ေး (Freeman Medical Clinic) 

o လူနောအသစ့်  ောေးနငှ ့် ရှ လက့်စ လူနော  ောေးအောေး တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေး (telehealth)  ှတဆင ့် ကကည ့်ရှု ည ့် ရဒသနတ ရဆေးခန့်ေးတစ့်ခုံဖြစ့်သည့် 

• အရနောက့်ပ ုံင့်ေး ဟ ုံလစ့်တစ့် ရဆေးဝါေးဆ ုံင့် ော (West Holistic Medicine) 

o အရကောင ့်တစ့်ခုံ  ှတ့်ပံုံတင့် န့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ဝက့် ့်ဆ ုံက့်က ုံ ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ ဝင့်ရငစွရကေး အဖ င ့်အလ ုံက့် ကုံန့်က စ  တ့် ရဒေါ်လောော ၀-၇၀ အထ  

ဖြစ့်ပါသည့်။ 

• ဗစ့်ထ   ရဆေးဝါေးဆ ုံင့် ော (Victory Med) 

o  www.victorymed.com တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှု မပ ေး ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုတစ့်ခုံ စ စဉ် န့် “ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုတစ့်ခုံ ကက  တင့် ွတ့်ကင့်ယူပါ (Book an Appointment)” 

ခလုံတ့်က ုံ နှ ပ့်ပါ သ ုံ   ဟုံတ့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-462-3627 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။ က န့်ေး ောရ ေး အော ခံ သ ုံ   ဟုံတ့် ရငသွောေးရပေးရခ  ှုအရပေါ်  ူတည့်မပ ေး  

ကုံန့်က စ  တ့်က ရဒေါ်လော ၁၀-၅၀ ထ ကွ ဖပောေးန ုံင့်ပါသည့်။ လူနော  ောေးအရနဖြင ့် ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုတစ့်ခုံက ုံ ရဒေါ်လော ၁၀၀ ဖြင ့် စ စဉ်န ုံင့်ပါသည့်။  က့်ဒ က  ့် 

ရှ သူ  ောေးက ုံလည့်ေး အခ    လက့်ခံပါသည့်။  

•   ော် ော်ဒ  အဘ ကော်စော် (MD Box)  

https://www.bswhealth.com/Pages/coronavirus-information.aspx
http://austintexas.gov/article/88408&body=BETTER
https://ascensiononlinecare.org/landing.htm
https://www.mdlive.com/coronavirus/
https://www.teladoc.com/coronavirus/
https://heydoc.net/
https://televerohealth.com/coronavirus-consultation/
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.victorymed.com%2F&data=02%7C01%7CAnna.Lassmann%40austintexas.gov%7C02d55ebaad734729f0a208d7d7dc289f%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637215212893621738&sdata=s2v3zkIJtiRJCdF5%2BPjNTAYDLFLjgFjovwyz1edt0Y8%3D&reserved=0
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick


COVID19 FAQs - Burmese 

o လက့်ရှ  အရ ေးအခ င့်ေးက ုံ ရထောက့်ကူရပေးသည ့်အရနဖြင ့် အ ့်ဒ  ရ ောက့်စ့် (MDBox)က လူတ ုံင့်ေးအောေး တယ့်လ က န့်ေး ောရ ေး (telehealth) ဖြင ့် 

က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးသူတစ့်ဦေးဖြင ့် အတ ုံင့်ပင့်ခံရပေး ှုက ုံ ရလ ော ရစ ေးဖြင ့် က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးရနပါသည့်။  

ယခုအခ   တ်ွင ်နတာငျ်ားဆ ုခ က်အရ ကာျားပဖငေ့န်မာငျ်ားလာ၍ စစ်နဆျားမှု မပ ြုလု ် ါ။ လက်ရ  တွင ်ယငျ်ားသ ု ေ့နသာ စစ်နဆျားမှုအမ  ြုျားအစာျားက ု လု ်ရ တ် ုက်တွ ျ်ားပခငျ်ားမပ ြုမီ 

သငေ့အ်ာျား စစ်ခ စစ်နဆျားပ ီျား ညွှ က်ကာျားခ က်န ျားရ ါမည်။ 

   ြြံ ရ ှိသ ူ  ျား တကွော် ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျား  

 

• လထူို တစော်ည တစော်ညွတော်ထ ဲအစ င ော်အရ  ကော်အရျား တယော်လ အဆျားကိုသအရျား (CommUnityCare Telemedicine)  ရရ ှိနှိိုငော် ှု 

o ယခုံအခါတွင့် ရစောင ့်ရရေှာက့် ှု  ောေးက ုံ သင ့်အ  ့် ှ ထွက့်စ ော လ ုံပ  သက့်ရတောင ့်သက့်သောဖြင ့်  ရှ န ုံင့်ပါသည့် —ဖိုနော်ျားခဖင ော် ကကှိ တငော်ြ ှိနော်ျားဆှိို ှု  တဆင ော် 

ယင့်ေးက က ုံဗစ့် - ၁၉ ရ ောဂါ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ   ှုက ုံ က ုံင့်တွယ့် ောတွင့် ကူည ရန င့်ေး ရစောင ့်ရရေှာက့် ှုရကောင့်ေးရကောင့်ေး  န ုံင့်ရသေး န့် ခငွ ့်ဖပ ရပေးပါသည့်။ 

သင့်၏ဆ ောဝန့် သ ုံ    ဟုံတ့် ကုံသ ှုရပေးသူဖြင ့် တယ့်လ ြုံန့်ေးဖြင ့် လည့်ပတ့် ှုတစ့်ခုံ စ စဉ် န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-978-9015 က ုံရခေါ်ဆ ုံပါ။  

•  အရျားတကက ျားလှိို ပော်သ ူ ျား ဦျားစ ျားအပျားကိုသရနော် အဟ  တော်လှိိုငော်ျား (CommUnityCare Triage Hotline)  

o  ဟှိိုက နော်ျား  အရျား   ရနော်ပြံိုအငအွထ ကော်ပြံ သည ော် လထူိုတစော်ည တစော်ညွတော်ထ ဲအစ င ော်အရ  ကော်အရျား က နော်ျား  အရျားစငော်တ    ျား (Central Health-funded 

CommUnityCare Health Centers) launched က က ုံရ ုံနောဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်  (က ုံဗစ့် - ၁၉) နငှ ့်အလောေးတူ ရ ောဂါသွင့်ဖပင့် လကခဏော  ောေး 

ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သည ့် က န့်ေး ောရ ေးအော ခံ ရှ ရသော ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ သောေး  ောေးအတွက့် အရ ေးတကက ေးကုံသ ှုလ ုံအပ့်သူအောေး ဦေးစောေးရပေး န့် 

ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ော ကျွ ့်ေးက င့်ပညောရငှ့်  ောေး ခန  ့်အပ့်ထောေးသည ့် အရ ေးရပေါ် ရဟော တ့်လ ုံင့်ေးတစ့်ခုံက ုံ   တ့်ဆက့်လ ုံက့်ပါသည့်။  

o က န့်ေး ောရ ေး အော ခံ ရှ ပ  အသောေးက မပ ေးသောေးဆ ောဝန့်တစ့်ဦေး ရှ သည ့် က ုံဗစ့် - ၁၉ ရ ောဂါသွင့်ဖပင့်လကခဏော  ောေး ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သူ  ောေးအရနဖြင ့် 

လ ့်ေးည န့် ရှ  န့် အရ ေးရပေါ် ရဟော တ့်လ ုံင့်ေး နပံါတ့် 512-978-8775 က ုံ ရခေါ်ဆ ုံန ုံင့်ပါသည့်။ ယရန   ှစတင့်မပ ေး ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ော ကျွ ့်ေးက င့်ပညောရှင့်  ောေး 

က လူအ  ောေး ရဆေးခန့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးရပေါ်ဌောနသ ုံ   တ ုံက့်ရ ုံက့်သွောေးဖခင့်ေး ှ ကောကွယ့် န့်  ြုံန့်ေး  ောေးနငှ ့် အရ ေးတကက ေးဦေးစောေးရပေးကုံသ ှု  ရှ  န့် 

ရခေါ်ဆ ုံသူ  ောေး- အထူေးသဖြင ့် က န့်ေး ောရ ေးအော ခံ ရှ သူ  ောေး -က ုံ ရဖြဆ ုံရပေးပါလ   ့် ည့်။ ယခုံအခါတွင့် ရဟော တ့်လ ုံင့်ေးက ုံ နနံက့် ၈ နော   ှ ညရန ၅ 

နော  အထ  ရခေါ်ဆ ုံန ုံင့်ပါသည့် 

အရ ဂါပ ြံြို့ န ြံ  ခြငော်ျားကှိို က ကွယော်တ ျားဆ ျားရနော်  ဆင ော်   ျား 

ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောနက Austin Public Health has developed ရနထ ုံင့် ရကောင့်ေးသူ  ောေးထံ ှ အဖခောေးသူ  ောေးထံ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးက ုံ 

တောေးဆ ေးကောကွယ့် ောတွင့် ကူည  န့် လ ့်ေးည န့် (PDF) က ုံ ရြော့်ထုံတ့်ထောေးပါသည့်။ ယငော်ျား  ျား စပ န့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗ ယက့်န ့်  ောသောစကောေး (PDF)၊ ရ ုံေးရှင့်ေးရသော 

တရုံတ့် ောသောစကောေး (PDF)၊ တရုံတ့်ရ ုံ ေး ော  ောသောစကောေး (PDF)၊ က ုံေး  ေးယောေး  ောသောစကောေး (PDF)၊ အူဒေူး  ောသောစကောေး (PDF)၊ ဖ န့် ော  ောသောစကောေး (PDF)၊ န င ော် 

အော ဗ   ောသောစကောေး (PDF) တှိို  ခဖင ော်ရရ ှိအ  ငော် ခပ လိုပော်ထ ျားပါသညော်။ 

• ရဆေးဝါေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု ယူ န့် ှလွ မပ ေး အ  ့်တွင့်ရနပါ  

• သင့်၏ဆ ောဝန့်ထံ  သွောေး   ကက  တင့် ြုံန့်ေးရခေါ်ဆ ုံပါ  

• သင့်၏ ရ ောဂါသွင့်ဖပင့်  ောေးက ုံ ရစောင ့်ကကည ့်ပါ  

• သင ့်က ုံယ့်သင့် အ  ့်ရှ  အဖခောေးသူ  ောေး နငှ ့် တ   စဆောန့်  ောေးထံ ှ သ ေးသန  ့်ခွ ရနပါ  

• တစ့်က ုံယ့်ရ သံုံေးပစစည့်ေး  ောေးက ုံ   ရဝသံုံေးစွ ဖခင့်ေး ှ ရရှောင့်ကကဉ်ပါ  

• သင့် ရခ ောင့်ေးဆ ုံေး နေှာရခ ပါက အုံပ့်ကောထောေးပါ  

• သင ့်လက့်  ောေးက ုံ  ကကော ကကောရဆေးရကကောပါ  

• အထ အရတွွဲ့  ောေးသည ့်   က့်နေှာဖပင့်  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ ရန  စဉ် သန  ့်ရှင့်ေးပါ  

က ုံဗစ့် -၁၉ ရှ သည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ထောေးသည ့် လူနော  ောေးအရနဖြင ့် အဖခခောေးသူ  ောေးထံ တဆင ့်ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ  ရစသည ့်အနတ ောယ့် နည့်ေးပါေးသွောေးမပ ဟုံ ထင့် သည့်အထ  အ  ့်တွင့်ေး 

သ ေးသန  ့်ခွ ရနသည ့် ကက  တင့်သတ ဖပ ကောကွယ့် ှုရအောက့်တွင့် ဆက့်လက့်ရှ ရနသင ့်သည့်။  

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/3.19.20_Unified_Message__Uninsured_V13.docx
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/3.19.20_Unified_Message__Uninsured_V13.docx
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(2).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1(2).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1%20Spanish.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_Vietnamese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_SimplifiedChinese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_SimplifiedChinese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_TraditionalChinese.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_KO.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/MW1059260_Fact%20Sheet%20V1_UR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_my.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Fact%20Sheet%20V1_AR.pdf


COVID19 FAQs - Burmese 

ရက ေးဇူေးဖပ ၍ သင့်၏ အလုံပ့်နောေး က့်  ောေးအရကကောင့်ေး သင ့်အလုံပ့်ရှင့်နငှ ့် ရဖပောဆ ုံပါ။ အခ   ွဲ့ အလုံပ့်ရှင့်  ောေးက သင ့်အောေး အ  ့် ှအလုံပ့်လုံပ့် န့် ခွင ့်ဖပ န ုံင့်ပါသည့်။ အကယ့်၍ 

လ ုံအပ့်ပါက ဆ ောဝန့်၏  ှတ့်ခ က့်ဖြင ့် ထ န့်ေးခ  ပ့်ရ ေးအ  န  ့်စော  ောေးက ုံ အသံုံေးဖပ န ုံင့်ပါသည့်။  

မရှ မငြစ် လ ိုအပ်ချက်မျာ်းက ို လက်လမ်ှ်းယ ငခင််း 

အကယ်၍ သင်ေ့အာျား သျီားသ ေ့ခ်ွ ထာျား ါက ကု စ် ု စစည်ျားမ ာျား န ငေ့ ်နဆျားဝါျားမ ာျားက ေ့သ ု ေ့ မရ  မပဖစ် စစည်ျားမ ာျား အလ မ်ျားမ ီရရ  ဖ ု ေ့ လ ုန ငု ်ါသည်။ နအာ်စတင ်

ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားဌာ က ကူညီန ျားရ  ်ရငျ်ားပမစ်မ ာျားစာရငျ်ားတစ်ခု ပ ြုစုထာျား ါသည်။ 

အစာ်းအစာ/ က ိုယရ်ရ်းက ိုယတ်ာ ပစစည််းမျာ်း  

• အ တ်ခ ်အျီားဘ ီကာေ့ဘဆ် ုက် (HEB Curbside)  

o အခနကကျား -  ထမဆ ုျားအသ ုျားပ ြုသူမ ာျားအတွက် အခမ ေ့ပဖစ်သည်။ ဝ န်ဆာငမ်ှုက အခမ ေ့ သ ု ေ့မဟုတ် ၄.၉၅ နဒေါ်လာပဖစ်သည် 

• နဝေါ်လ်မာေ့တ်  စ်အ ် (Walmart Pick-Up) 

• နဖဗာ (Favor)  

o အခနကကျား - အ မ်တ ုငရ်ာနရာက်   ု ေ့နဆာငခ် ၇.၉၅ နဒေါ်လာပဖစ်ပ ီျား သျီားသ ေ့န် ျားဝယ်န ျားခ ၄.၉၅ နဒေါ်လာပဖစ်သည် 

• အငစ်တာကာေ့တ် (Instacart)  

o အခနကကျား -  ထမဆ ုျားအကက မ် မ ာကကာျားမှုအတွက် အခမ ေ့  ု ေ့နဆာငန် ျား ါသည်၊ ၃၅ နဒေါ်လာထက်  ုသညေ့် မ ာကကာျား ါက   ု ေ့နဆာငမ် ၃.၉၉ 

နဒေါ်လာပဖစ်ပ ီျား ၃၅ နဒေါ်လာနအာက်ပဖစ် ါက   ု ေ့နဆာငခ် ၇.၉၉ နဒေါ်လာပဖစ်သည် (၄ငျ်ားတ ု ေ့က  စစည်ျားတစ်ခု၏ န ျားနှု ျ်ားန ေါ်တွင ်၃% အခနကကျား၊ 

ဝ န်ဆာငခ် ၅% န ငေ့ ်ဒရ ုငဗ်ာအတကွ် အ  ုနကကျား ၅% လည်ျားနကာက်ခ  ါသည်)  

အကယ်၍ သငက် ကာျားမနမာငျ်ား ါက သ ု ေ့မဟုတ်  စစည်ျားမ ာျားက ု သွာျားယူပ ီျား သငေ့အ် မ်သ ု ေ့  ု ေ့နဆာငန် ျားန ငုသ်ညေ့် မ တ်နဆွ၊ မ သာျားစု သ ု ေ့မဟုတ် အ မ် ျီားခ ငျ်ားတစ်ဦျားရ   ါက 

သ ု ေ့မဟုတ် အစာျားအစာမ ာျားဝယ်ယူရ  ်အကူအညီလ ုအ ် ါက နက ျားဇူျားပ ၍ ဖု ျ်ား   ါတ် 512-972-6240 က ု နခေါ်ဆ ု ါ။ 

ရဆ်းဝါ်း 

• နဝါလ်ဂရငျ်ား (Walgreens)  

o   ု ေ့နဆာငခ် - ၃၅ နဒေါ်လာထက်  ုပ ီျားမ ာကကာျား ါက အခမ ေ့  

• စီဗွီအက်စ် (CVS)  

o   ု ေ့နဆာငခ် - COVID-19 နကကာငေ့ ်န ရာအနတာ်မ ာျားမ ာျားက အခနကကျား နလျှာ်န ျား ါသည်။  

• အ တ်ခ ်အျီားဘ ီ(HEB) 

• နဝါလ်မာေ့တ် (Walmart)  

o အခနကကျား -   ုမ   ်  ု ေ့နဆာငမ်ှု (အလ ်ုရက် ၅-၇ ရက်) အတွက ်အခမ ေ့၊ မ ာပ ီျား ဒတု ယန ေ့   ု ေ့နဆာငန်ကကျား ၈ နဒေါ်လာ၊ ညတွငျ်ားခ ငျ်ား   ု ေ့နဆာငန်ကကျား ၁၅ 

နဒေါ် 

အကယ်၍ သင၏်နဆျားဆ ုငတ်ွင ်အ မ်တ ုငရ်ာနရာက်  ု ေ့နဆာငသ်ညေ့် နရွျားခ ယ်စရာမရ   ါက ၄ငျ်ားတ ု ေ့ထ တွင ်ကာျားပဖငေ့ပ်ဖတ်နမာငျ်ားဝယ်ယူရ  ်န ရာတစ်ခု ရ  မရ  စစ် ါ။ 

နဆျားဆ ုငက် ု ဖု ျ်ားနခေါ်ဆ ုပ ီျား သင၏် နဆျားဝါျားပဖညေ့်တငျ်ားမှုက ု အပခာျားန ရာတစ်န ရာသ ု ေ့ တစ်ကက မ်တစ်ခါ သွာျားယူရ  ်လွှ နပ ာငျ်ားန ျားန ငု ်မန ျားန ငုသ် ရ  န ငု ်ါသည်။  

ရငရွ က်းဆ ိုငရ်ာ  

အခ  ြုျံ့ဘဏမ် ာျားက နငနွ ျားနခ မှုမ ာျားက ု နရွှျံ့ဆ ုငျ်ားန ျားရ  ်သငန် ငေ့အ်တူလု ်န ျားန ငု ်ါသည်။နများခွ ျ်ားမ ာျားရ   ါက သင၏်ဘဏက် ု နက ျားဇူျားပ ြု၍ ဆက်သွယ် ါ။ အကယ်၍ 

အပခာျားရငျ်ားပမစ်မ ာျားအတွက် အကူအညီ သငလ် ုခ င ်ါက သင၏်ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားနမာ် တီာအာျား လွှ နပ ာငျ်ားန ျားရ  ်နက ျားဇူျားပ ြု၍ နတာငျ်ားဆ ု ါ။   

စ တပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အရထာက်အပျံ   

https://www.heb.com/static-page/heb-curbside-delivery
https://grocery.walmart.com/?pp=1
https://favordelivery.com/order-delivery/h-e-b-5/
https://www.instacart.com/h-e-b
https://www.walgreens.com/topic/help/shipping_returns_FAQ.jsp
https://www.cvs.com/content/delivery/faq?icid=rxdelivery-tab-faq
https://www.heb.com/static-page/article-template/H-E-B-Pharmacy-Delivery-Service
https://www.walmart.com/cp/pharmacy/5431


COVID19 FAQs - Burmese 

သင၏် စ တ်  ုငျ်ားဆ ုငရ်ာ လ ုအ ်ခ က်မ ာျားက အနရျား ါလ ပ ီျား သငသ်ည် စ ုျားရ မ် ူ  န်  ါက သ ု ေ့မဟုတ် ဝမ်ျား ည်ျားန  ါက အကူအညီရ   ါသည်။ သငသ်ည် စ ုျားရ မ်မှု န ငေ့ ်

 ူ  မ်ှုမ ာျား၊ အ  ်ရခက်ပခငျ်ားမ ာျား၊ အလွ အ်က ှူျားစာျားပခငျ်ား သ ု ေ့မဟုတ် မစာျားန ငုပ်ခငျ်ား၊ သ ု ေ့မဟုတ် ဝမ်ျား ည်ျားပ ီျား စ တ်ဓာတ်က ဆငျ်ားမှု ခ စာျားန ရန ငု ်ါသည်။ သငေ့ထ် တွင ်

ယငျ်ားတ ု ေ့ထ မ  သွငပ် ငလ်ကခဏာတစ်ခုခုရ   ါက နက ျားဇူျားပ ြု၍ နအာက် ါတ ု ေ့ထ  ဆက်သွယ် ါ - 

• ၂၄  ာရီ အငတ်ီဂရယ် နစာငေ့န်ရ ာက်နရျား (Integral Care) အက  ်အတည်ျား အနရျားန ေါ်နဟာေ့တ်လ ုငျ်ား - 512-472-HELP (4357) 

• စ တ်  ုငျ်ားဆ ုငရ်ာ  ာမက  ျ်ားမှုမ ာျားအတွက် အမ  ြုျားသာျားမဟာမ တ် (National Alliance) အကူအညီဖု ျ်ားလ ုငျ်ား - 1-800-950-NAMI (6264) သ ု ေ့မဟုတ် NAMI 

အာျား 741741 တွင ်စာမက်နဆေ့ခ ်  ု ေ့ ါ  

o တ လဂာန ေ့ - နသာကကာန ေ့    က်၁၀ျား၀၀  ာရီ - ညန ၆ျား၀၀ (အနရ ျံ့   ုငျ်ား အခ   )်  

• န ငုင် သာျားမ မ က ုယ်က ု သတ်နသမှုကာကွယ်တာျားဆီျားနရျား ဘဝအသက ်ဖု ျ်ားလ ုငျ်ား(National Suicide Prevention Lifeline)- 1-800-273-8255 

အကယ်၍ သငေ့ထ် တွင ်ထ ်နဆာငျ်ားစ တ် ူစရာမ ာျား သ ု ေ့မဟုတ် နများခွ ျ်ားမ ာျားရ  ပ ီျား အမှုက ုငမ် န် ဂ ာတစ်ဦျားန ငေ့ ်န ာက်ဆက်တွ လ ကု်လ ု ါက သင၏် 

ပ ည်သူ ေ့က  ျ်ားမာနရျားနမာ် တီာအာျား နက ျားဇူျားပ ြု၍ အသ န ျား ါ။  

 

စှိတော်က နော်ျား  အရျား  

 

တကကဆက့် က န့်ေး ောရ ေး နငှ ့် လူသောေးရ ေး ော ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးက က ုံဗစ့် - ၁၉ က ္ော ကပ့်ရ ောဂါကက ေးရကကောင ့် စ တ့်ရသောကရ ောက့် ှ၊ စ တ့်ြ စ ေး ှု သ ုံ   ဟုံတ့် စ တ့်ပ ုံင့်ေးဆ ုံင့် ော 

စ န့်ရခေါ် ှု  ောေးက ုံ ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သည ့် တကကဆက့် ဖပည့်နယ့်သူဖပည့်နယ့်သောေး  ောေးက ုံ ကူည  န့် ၂၄ နော   ၇  က့် (၂၄/၇) ဖပည့်နယ့်တစ့်ဝှ ့်ေး စ တ့်ပ ုံင့်ေးဆ ုံင့် ောက န့်ေး ောရ ေး 

အရထောက့်အပံ  လ ုံင့်ေးက ုံ စတင့်ခ  ပါသည့်။  

အဆ ုံပါ  င့်ေးဖ စ့်အသစ့်က တကကဆက့် ဖပည့်နယ့်သူဖပည့်နယ့်သောေး  ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် က ုံဗစ့် - ၁၉ နငှ ့်ဆက့်စပ့်သည ့် စ တ့်ပ ုံင့်ေးဆ ုံင့် ော က န့်ေး ောရ ေးအရထောက့်အပံ   ောေး 

က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးပါသည့်။ လူအ  ောေးအရနဖြင ့် ခပညော်နယော်တစော်ဝ  ော်ျားလြံိုျားဆှိိုငော်ရ  ကှိို စော် - ၁၉ စှိတော်က နော်ျား  အရျား  အထ ကော် ပြံ လှိိုငော်ျားကှိို တစော်ပတော်လျှငော် ၇ ရကော်၊ တစော်ရကော်လျှငော် ၂၄ 

န ရ ခဖင ော်  အဝျားအြေါ်  ြ ဲ  ခဖင ော် ဖိုနော်ျားနြံပါတော် 833-986-1919 တငွော် အြေါ်ဆှိိုနှိိုငော်ပါသညော်။ 

 

 ှိ ော်အန အဖ  ော်အခဖအရျားဆှိိုငော်ရ  ရငော်ျားခ စော်   ျား  

အ  ော်စတငော် ခပညော်သူ  စ ကကည ော်တှိိုကော်၏  အယ ငော်စ ကကည ော်တှိိုကော် 

ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  စောကကည ့်တ ုံက့်တွင့် “အရယောင့်စောကကည ့်တ ုံက့်” တစ့်ခုံရှ မပ ေး သင့်က ယင့်ေးရန ောတွင့် အ ေးစောအုံပ့်  ောေး၊ အ ေး ရအော့်ဒ ယ ုံစောအုံပ့်  ောေး၊  ဂဂဇင့်ေး  ောေး၊ ရုံပ့်ရှင့်  ောေး 

နငှ ့် ရတေးဂ တ  ောေးက ုံ ရဒါင့်ေးလုံတ့်လုံပ့်ပါက သင့်၏ကွန့်ဖပှူတော သ ုံ   ဟုံတ့်   ုံ  ုံင့်ေးက   ယောရပေါ် ှရနမပ ေး ၂၄/၇ စောြတ့်၊ နောေးရထောင့်၊ ကကည ့်ရှုန ုံင့်ပါသည့်။ 

ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး ရှ  န့်library.austintexas.gov/virtual တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

 ှိ ော်တငွော်ျား အ  ော်စတငော် ISD အလ လ သငော်ယ ူှု  

အ  ့်တွင့်ေး ရအော့်စတင့် ISD ရလ လောသင့်ယူ ှုက ရက ောင့်ေးသောေး/သူ  ောေးအရနဖြင ့်     ြောသော သ ုံ   ဟုံတ့်   သောေးစုံဝင့်  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေး အ ွယ့်ရ ောက့်မပ ေးသူ  ောေးဖြင ့် 

အလုံပ့်လုံပ့်န ုံင့် ည ့် အွန့်လ ုံင့်ေး နငှ ့် ရအော ြ့်လ ုံင့်ေး (အနွ့်လ ုံင့်ေး ဟုံတ့်) လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးအတွက့် အကကံဉောဏ့်အ    ေး    ေး ထည ့်သွင့်ေး န့် ရ ွေးလ ုံကရ ွေးန ုံင့်သည ့်  င့်ေးဖ စ့်  ောေး 

ရပေးအပ့်ပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေး င့်ေးဖ စ့်  ောေးက ုံ ထပ့်ထည ့်ရပေးပါ ည့်၊ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ အခါအောေးရလ ော့်စွော ဖပန့်စစ့်ရဆေးပါ။ အလှ ့်ေး ှ  ရှ  န့်  

https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

UT ဇ ဝ  ှိ ျားကဲွ စငော်တ  

ပယ့်  ဂ င့်ေး သ န့်ေးငကှ့် အ  တစ့်ရကောင့် ရနထ ုံင့်ရနမပ ေး အ ည့်ရဖပောင့် “တောဝါ   န့်ေးကရလေး” ဟုံရခေါ်သည ့် UT ဇ ဝ    ေးကွ  စင့်တောတွင့် UT တောဝါက ုံ ရစောင ့်ကကည ့် န့် 

အခ  န့်ဖပည ့် ရ ုံက့်ကူေးရနသည ့် သ န့်ေးငကှ့်  က့်လံုံေး ကင့်  ော တပ့်ဆင့်ထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် 

biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

ဂူဂယော်လော်  နိုပည  န င ော် ယဉအက ျား ှု 

https://suicidepreventionlifeline.org/chat
https://library.austintexas.gov/virtual
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam


COVID19 FAQs - Burmese 

ဂူဂယ့်လ့် အနုံပညော နငှ ့် ယဉ်ရက ေး ှုဌောနတွင့် ဖပတ ုံက့်  ောေး နငှ ့် အထ  ့်ေးအ ှတ့် နော ည့်ကက ေးရန ော  ောေးက ုံ ၃ ြက့်ဖ င့် (3D) ပံုံစံဖြင ့် စူေးစ ့်ေးရလ လော န့် အရယောင့် 

စုံရဆောင့်ေးထောေး ှုတစ့်ခုံ ရှ ပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် artsandculture.google.com/project/openheritage တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

အ  နော်တယော်ရ ျား အဘျား ငါျားခပတှိိုကော် (Monterrey Bay Aquarium)  

Monterrey Bay Aquarium တွင့် သနတောရက ောက့်တန့်ေး  ောေး၊ ဂ ယ့်လ ငါေး  ောေး နငှ ့် ပင့်ဂွင့်ေး  ောေးအပါအဝင့် သ ုံဒဒ ော အရတွွဲ့အကကံ အ    ေး    ေးက ုံ ကကည ့်ရှု န့် 

အခ  န့်ဖပည ့်ရ ုံက့်ရနသည ့် ကင့်  ော ဆယ့်လံုံေး တပ့်ထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် montereybayaquarium.org/animals/live-cams 

တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

စ စော်သော်ဆှိိုျားန ျားယ ော်ျား နှိိုငော်ငြံအတ ော် တှိရှိ စဆ နော်ရြံို  (Smithsonian National Zoo)  

Smithsonian National Zoo တွင့် က ုံယ့်လံုံေးတ ေး တွင့်ေး ကက့်  ောေး၊ ဖခရသဂ   ောေး၊ ပင့်ဒါအကက ေးကက ေး  ောေး နငှ ့် ဆင့်  ောေးက ုံ ကကည ့်ရှု န့် အခ  န့်ဖပည ့်ရ ုံက့်ရနသည ့် ကင့်  ော 

ရလေးလံုံေး တပ့်ဆင့်ထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် nationalzoo.si.edu/webcams တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

စ စော်သော်ဆှိိုျားန ျားယ ော်ျား နှိိုငော်ငြံအတ ော် သဘ ဝသ ှိိုငော်ျားခပတှိိုကော် (Smithsonian National Museum of Natural History)  

Smithsonian National Museum of Natural History တွင့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ လက့်ရှ ဖပသခ က့်  ောေးအတွက့် အရယောင့်ရလ လောရ ေး ခ  ေး  ောေး (Virtual tours) ရှ ပါသည့်။ 

ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

စ စော်သော်ဆှိိုျားန ျားယ ော်ျား  ငော်စတ က   (Smithsonian Institute)  

Smithsonian Instituteတွင့် ကရလေး  ောေးအတွက့် အွန့်လ ုံင့်ေး  င့်ေးဖ စ့်  ောေး ရှ ပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် www.si.edu/kids တွင့် 

ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

စကှိိုလ ျားစော်တစော် (Scholastic)  

Scholastic က ကရလေး  ောေးအတွက့် အ  ့်တွင့်ေး ရလ လောရ ေးဆ ုံင့် ော  င့်ေးဖ စ့်  ောေး က ့်ေးလှ ့်ေးထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး  ရှ  န့်အတွက့် 

classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။ 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား န င ော် စကော် ှုလကော် ှုလိုပော်ငနော်ျား   ျား တကွော် သတငော်ျား ြ ကော် လကော်   ျား  

 ှိ ော်တငွော်အန – အဘျားကငော်ျားစွ  လိုပော်လိုပော်ရနော်   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ  

အ  ့်တွင့်ရန - ရ ေးကင့်ေးစွောအလုံပ့်လုံပ့် န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောတစ့်ခုံက ုံ ၂၀၂၀ ခုံနစှ့်၊  တ့်လ ၂၄  က့်ရန   ည ၁၁ေး၅၉ နော    ှစတင့်သက့်ရ ောက့်မပ ေး ၂၀၂၀ ခုံနစှ့် ဧမပ လ ၁၃ 

 က့်ရန  အထ  တည့်သည ့် ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ပါသည့်။ ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောအ  COVID-19 ရ ောဂါ ဆက့်လက့်ပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေး ှကောကွယ့် န့်  လုံပ့် ဖြစ့်လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးနငှ ့်  လုံပ့် ဖြစ့် 

စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး ှလွ မပ ေး မ   ွဲ့သူမ   ွဲ့သောေး  ောေးအောေး အ  ့်တွင့်ရန န့် လ ုံအပ့်ရစပါသည့်။   

ယခုံ အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောရအောက့်တွင့်  လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး နငှ ့် လည့်ပတ့် ှု  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ  ပ့်တန  ့်  ည့်။  ရှ  ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး နငှ ့် 

 လုံပ့် ဖြစ့်လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေး ှလွ မပ ေး ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်အတွင့်ေး အရဆောက့်အအံုံတစ့်ခုံရှ သည ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် လည့်ပတ့် ှု  ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် 

အနည့်ေးဆံုံေး အရဖခခံလည့်ပတ့် ှု ှလွ မပ ေး မ   ွဲ့ရတော့်အတွင့်ေးတည့်ရှ ရသော အရဆောက့်အအံုံဌောန  ောေးရှ  လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ  ပ့်တန  ့် န့် လ ုံအပ့်ပါသည့်။ 

စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏အ  ့်  ောေး ှ လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးရဆောင့် ွက့်သည ့် (အ  ့် ှ အလုံပ့်လုံပ့်ဖခင့်ေးက ုံ ဆ ုံလ ုံပါသည့်) ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် 

ကန့်ထရ ုံက့်တော  ောေး သ ေးသန  ့်ပါဝင့်သည ့် လည့်ပတ့် ှု  ောေးက ုံလည့်ေး ဆက့်လုံပ့်န ုံင့်ပါသည့် ။ 

 ရှ  ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးသည့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန  ည ့် လ ုံအပ့်ခ က့်အတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နော ပါ ည့်။  

တငော်ျားက ပော်ခြငော်ျား န င ော် လှိိုကော်န ခြငော်ျား  

အရဖခခံအောရံုံစ ုံက့် ှု ှော ရ ောဂါပ ံွဲ့ နှံ   ှုက ုံ  ပ့်တန  ့် ောတွင့်ကူည  န့် ပညောရပေးဖခင့်ေး၊ ဆနဒအရလ ောက့် လ ုံက့်နောဖခင့်ေးနငှ ့် တစ့်ဦေးခ င့်ေး တောဝန့်ယူဖခင့်ေးတ ုံ  ဖြစ့်သည့်။   

ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့် ဥပရဒ၊   ေးသတ့်နငှ ့်  ဌောနတ ုံသည့် ဤအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက ုံခ   ေးရြောက့်သည ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအရကကောင့်ေး တ ုံင့်ကကောေးခ က့်  ောေးက ုံ တံုံ  ဖပန့်ပါသည့်။ 

ထပ့်တလ လ က ှူေးလွန့်သူ  ောေးအရနဖြင ့် တစ့်ကက  ့်က ှူေးလွန့်တ ုံင့်ေး အဖ င ့်ဆံုံေး ရငဒွဏ့် ရဒေါ်လော ၁၀၀၀ နငှ ့် ရထောင့်ဒဏ့်  က့် ၁၈၀ သ ုံ   ဟုံတ့် နစှ့်ခုံစလံုံေး က ခံ န ုံင့်ပါသည့်။  

https://artsandculture.google.com/project/openheritage
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://nationalzoo.si.edu/webcams
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
http://ttps/naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick
https://www.si.edu/kids
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/if-you-are-sick


COVID19 FAQs - Burmese 

တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် တကကသ ုံလ့် ှ ရနောက့်ဆံုံေးရပေါ် စံဖပရဒတော အ  ရ ောဂါပ ံွဲ့ နှံ  ဖခင့်ေးက ုံ ရလ ော ခ  န့် ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်အရနဖြင ့် ၂၀၂၀ ခုံနစှ့် ရ လ အကုံန့်တွင့် 

လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးက ုံ ၉၀% တ ုံင့်ေးတော သည့်အထ  တ ုံေးဖ ြှင ့် ပါ ည့်။ မ   ွဲ့ရတော့်ရန ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးသည့် ရအော့်စတင့်လူ ှုအသ ုံင့်ေးအဝ ုံင့်ေးထံ ှ 

လ ုံက့်နော ှုအရပေါ်  ူတည့်ပါသည့်။   

စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား၊ စကော် ှုလကော် ှုလိုပော်ငနော်ျား   ျား န င ော် ယငော်ျားသှိို  အသ  လိုပော်  ှိ ျား   ျား တကွော် ညွှနော်ကက ျားြ ကော်  

ရအောက့်ပါ ဇယောေးက စက့် ှုလက့် ှုလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး၊ ယင့်ေးသ ုံ  ရသောစ ေးပွောေးရ ေးအ    ေးအစောေး  ောေး နငှ ့် အထူေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအတွက့် ရှင့်ေးလင့်ေးခ က့်က ုံ တတ့်န ုံင့်သရလောက့် 

အတ ုံင့်ေးအတောအထ  ရပေးအပ့်ပါသည့်။ စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံစ အရနဖြင ့် ရပေးအပ့်ထောေးသည ့် လ ့်ေးည န့်အရပေါ် အရဖခဖပ မပ ေး  ရှ  ဖြစ့်ဟုံသတ့် ှတ့်ရသောအ ော  ောေးက ုံ 

ဆံုံေးဖြတ့် န့် လ ုံအပ့်ပါသည့်။ ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်က ပုံဂဂလ ကစ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအောေး ယခုံအခ  န့်အရတောအတွင့်ေး ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးအရနဖြင ့် 

ဆက့်ြွင ့်သင ့် သင ့် သ ုံ   ဟုံတ့် ပ တ့်ထောေးသင ့် သင ့် ဆ ုံသည ့် ဥပရဒရ ေး ောအကကံဉောဏ့်  ောေး  ရပေးပါ။  

 ဓှိပပါယော်သတော်  တော်ြ ကော်   ျား  

 

 နှိ  ော်ဆြံိုျား  အခြြြံ လိုပော်ငနော်ျားလညော်ပတော် ှု   ျား 

၄င့်ေးတ ုံ  ၏ရနအ  ့် ှ လုံပ့်ရှောေး ှု  ောေး လုံပ့်က ုံင့်ရဆောင့် ွက့်သည ့် (ဆ ုံလ ုံသည့် ှော အ  ့် ှ အလုံပ့်လုံပ့်သည ့်) သ ုံ   ဟုံတ့် ဥပရဒအ   ဖပင့် ဖြစ့်ဖပင့်  ည ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးတွင့်ေး 

ရထောက့်ကူ န့် လ ုံအပ့်ခ  န့်၊ သ ုံ   ဟုံတ့်  ရှ  ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး၊ အစ ုံေး  လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးကက ေးသည ့် အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံက ုံ တ ုံေးဖ ြှင ့် 

လုံပ့်က ုံင့် န့်  ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် ကန့်ထရ ုံက့်တော  ောေး သ ေးဖခောေးရှ သည ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှု  ောေး ဆက့်လက့်လုံပ့်ရဆောင့်န ုံင့်ပါသည့်။  

 ရ ှိ ခဖစော် စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား 

သတ့် ှတ့်ထောေးသည ့်    ှိန  ော်အကက ော်ခင စ  တငွော်ျားရ ှိ  ရ ှိ ခဖစော် စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား (PDF) စော င့်ေးက ုံ ကကည ့်ရှုပါ။ 

 အရျားကက ျားသည ော်  အခြြြံ  အဆ ကော်  ြံို 

ရအော့်စတင့် မ   ွဲ့ရတော့်တွင့်ေးရှ  လံုံဖခံ ရ ေး၊ အစ ုံေး လုံပ့်ငန့်ေး၊ ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေး၊ ရ ေးအနတ ောယ့် ကင့်ေးရှင့်ေးရ ေး နငှ ့် စ ေးပွောေးရ ေးလံုံဖခံ  ှု အတွက့် အသက့်ပါသည ့် ဖပည့်သူပ ုံင့် နငှ ့် 

ပုံဂဂလ က ဌောန  ောေးအောေးလံုံေး။ 

လ ူှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျား 

အဖခောေးသူ  ောေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ အကွောအရဝေးတွင့် ဆက့်ရနပါ။  

 ရ ှိ ခဖစော်  စှိိုျားရ လိုပော်ငနော်ျားအဆ ငော်တ    ျား 

အစ ုံေး  ရအဂ င့်စ   ောေး၏ လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှု  ောေး ဆက့်လက့်ရနရကကောင့်ေး ရသခ ောရစ န့် နငှ ့် ဖပည့်သူလူထုံ၏ က န့်ေး ောရ ေး၊ လံုံဖခံ ရ ေး နငှ ့် က န့်ေး ော  င့်လန့်ေးရ ေး 

ပံ ပ ုံေးရပေးသည ့် ဖပည့်သူလူထုံ နငှ ့် ရအဂ င့်စ   ောေးအောေးလံုံေး၏ က န့်ေး ောရ ေး၊ လံုံဖခံ ရ ေးနငှ ့် က န့်ေး ော  င့်လန့်ေးရ ေး ပံ ပ ုံေးရပေး န့်အတွက့်လ ုံအပ့်သည ့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအောေးလံုံေး။ 

အစ ုံေး အြွ ွဲ့တစ့်ခုံစ အရနဖြင ့် ၄င့်ေး၏  ရှ  ဖြစ့် အစ ုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော  ောေးက ုံ ဆံုံေးဖြတ့်သင ့်မပ ေး ယင့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော  ောေးက ုံ လုံပ့်ရဆောင့် န့် ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး 

နငှ ့်/သ ုံ   ဟုံတ့် ကန့်ထရ ုံက့်တော  ောေးက ုံ ခွ ဖခောေးသတ့် ှတ့်သင ့်ပါသည့်။ တတ့်န ုံင့်သည ့် အတ ုံင့်ေးအတောအထ   ရှ  ဖြစ့် အစ ုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော  ောေးအရနဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ  

ခပ့်ခွောခွောရန န့် လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးဖြင ့် က ုံက့်ည ရအောင့် လုံပ့်ရဆောင့်သင ့်ပါသည့်။   

လ ော်ျားညွှနော် 

 လိုပော်ြွငော် န င ော် စ ပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား   ျား တကွော် လ ူှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျားဆှိိုငော်ရ  လ ော်ျားညွှနော်  

o  လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည ့် ဝန့်ထ ့်ေးခ  ေးသွောေးလောဖခင့်ေးက ုံ ဆ ုံင့်ေးငံ  န့်။  

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Order%2020200324-007%20-%20Stay%20Home%20-%20Work%20Safe.pdf
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o  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးအတွက့် အန ေးကပ့်လုံပ့်ရဆောင့် ှု ရပေးအပ့် န့်လ ုံအပ့်သည့် ှ လွ မပ ေး ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး တစ့်ဦေးနငှ ့်တစ့်ဦေး အကကောေး ရဖခောက့် (၆) 

ရပအတွင့်ေး အလုံပ့်လုံပ့်ဖခင့်ေးက ုံ တောေးဖ စ့်ပါသည့်။ လူက ုံယ့်တ ုံင့်တက့်ရ ောက့် သည ့် အစည့်ေးအရဝေး  ောေး နငှ ့် ကွန့်ြ င ့်  ောေးက ုံ တတ့်န ုံင့်သရလောက့် 

နည့်ေးပါေးရစဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် ြ က့်သ  ့်ေးဖခင့်ေးပါဝင့်ပါသည့်။   

o ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး နော က န့်ေးဖြစ့်ရနပါက အ  ့်တွင့်ရန န့်လ ုံအပ့်ရစမပ ေး နော က န့်ေးခွင ့် အက   ေးခံစောေးခွင ့်  ောေးက ုံ အ  ောေးဆံုံေးရဖပောင့်ေးလ လွယ့်ရအောင့်လုံပ့်ရပေး န့် 

လ ုံအပ့်ပါသည့်။ နော က န့်ေးဖြစ့်ရနရသော ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးက ုံ ဆ ောဝန့် ှတ့်ခ က့်တစ့်ခုံ ပါပ အ  ့်တွင့်ရန န့်ခွင ့်ဖပ ရပေးပါ။  

o လူတစ့်ဦေးနငှ ့်တစ့်ဦေး ထ ရတွွဲ့ဆက့်ဆံဖခင့်ေးက ုံ နည့်ေးန ုံင့်သ  နည့်ေးရစ န့် တယ့်လ ြုံန့်ေးဖြင ့် ဆက့်သွယ့်ရဖပောဆ ုံန ုံင့်သည ့် ရ ွေးခ ယ့်စ ော  ောေးက ုံ အသံုံေးခ ပါ။  

o ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအတွက့် အခ  န့်ဇယောေး  ောေးက ုံ လ  ရဖပောင့်ေးရပေးပါ သ ုံ   ှသော  လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးအတွက့် အန ေးကပ့်လုံပ့်ရဆောင့် ှု 

ရပေးအပ့် န့်လ ုံအပ့်သည့် ှလွ မပ ေး ဝန့်ထ ့်ေးအောေးလံုံေး တစ့်ခ  န့်တည့်ေး၌ တစ့်ရန ောတည့်ေးတွင့်ရှ ရန ည့် ဟုံတ့်ပါ။   

ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျား ဌ န   ျား န င ော် အက  ငော်ျား   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော်  

COVID-19 တံုံ  ဖပန့်ရ ေးကောလအတွင့်ေး ရအော့်စတင့်-ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ အတွင့်ေး လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့်ရနရသော ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအတွက့် လ ့်ေးည န့် နငှ ့် 

တ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ခ က့် အဖပည ့်အစံုံက ုံ ဤရန ောတွင့် ကကည ့်ရှုပါ  

• အကယ့်၍ သင့်၏ကရလေးြ ောေးနောရနပါက ရက ောင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးသ ုံ    သွောေးပါရစနငှ ့်။  

• အကယ့်၍ သင ့်ထံတွင့် နောတောရညှ့်ရ ောဂါအရဖခခံရှ ရသော ကရလေးတစ့်ဦေးရှ ပါက ရက ောင့်ေးနငှ ့် ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးသ ုံ   တက့်ရ ောက့် န့်နငှ ့်ပတ့်သက့်မပ ေး 

သင့် ကရလေး၏ဆ ောဝန့်နငှ ့် တ ုံင့်ပင့်ပါ။  

• တစ့်က ုံယ့် ည့် က န့်ေး ောသန  ့်ရှင့်ေးရ ေးလုံပ့်ရဆောင့် ှု  ောေး (လက့်ရဆေးဖခင့်ေး၊ စသဖြင ့်) နငှ ့်စပ့်လ ဉ်ေးမပ ေး ရက ောင့်ေးသောေးရက ောင့်ေးသူ  ောေး နငှ ့် ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအောေး 

 ကကောခဏ ပညောဖပန့်ရပေးဖခင့်ေး နငှ ့် သင ့်ရတော့်သည ့်ဆ ုံင့်ေး ုံတ့်  ောေး ရထောင့်ထောေးရကကောင့်ေး ရသခ ောရအောင့်လုံပ့်ဖခင့်ေး။  

• ရက ောင့်ေး  ောေး နငှ ့် ကရလေးရစောင ့်ရရေှာက့်ရ ေးဌောန  ောေးအရနဖြင ့် အခန့်ေးအောေးလံုံေးက ုံ လက့်သန  ့်စင့်ရဆေး  ောေး နငှ ့် တစ့်ရှှူေး  ောေးဖြင ့် ဖြည ့်ရပေးထောေးသင ့်သည့်။   

• ဆက့်လက့် သင့်ကကောေး ှု ရှ  န့် အရဝေးရ ောက့်သင့်ကကောေးရ ေး နငှ ့် အွန့်လ ုံင့်ေး ရ ွေးခ ယ့်စ ော  ောေးက ုံ ရှောရြွပါ။ 

• ရက ောင့်ေး  ောေးအရနဖြင ့် မ   ွဲ့ရတော့်တစ့်ဝှ ့်ေး ရက ောင့်ေးပ တ့်ထောေးဖခင့်ေး  ောေးအတွက့် စ  ံက န့်ေးတစ့်ခုံ တည့်ရထောင့်မပ ေး   သောေးစုံ  ောေးအရနဖြင ့်  ရက ောင့်ေးပ တ့်န ုံင့်ရခ  

အတွက့် ဖပင့်ဆင့် ှုအပါအဝင့် အလ ုံက့်သင ့်အလ ောေးသင ့် ဖပင့်ဆင့်ထောေးသင ့်ပါသည့်။ 

• ကရလေး  ောေးအရနဖြင ့် အုံပ့်စုံ တစ့်ခုံ ှတစ့်ခုံသ ုံ    ရဖပောင့်ေးသင ့်ပါ။  

• ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးသူ  ောေးအရနဖြင ့် ကရလေးအုံပ့်စုံတစ့်ခုံတည့်ေးဖြင ့် လံုံေးဝဥဿံုံဆက့်လက့်ရနသင ့်ပါသည့်။  

  

ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျားဌ န   ျား တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား -  

အကယ့်၍ သင့်သည့် အရထောက့်အပံ   ောေးလ ုံအပ့်ရနပါက ဤပြံိုစြံကှိို ခဖည ော်ပါ။ ရအော့်စတင့်-ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ အတွင့်ေး ရှ ရနစဉ် COVID-19 ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး 

ဝောောဝန့်အြွ ွဲ့က သင့်လ ုံအပ့်သည ့် အရထောက့်အပံ   ောေးအောေးလံုံေး သင့် ရှ န ုံင့် ည့်ဟုံ အော  ခံန ုံင့်ပါ၊ ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့် နငှ ့် တောဝန့်အြွ ွဲ့ အရပါင့်ေးအပါ  ောေးက 

ယင့်ေးလ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးဖပည ့် ှ ရအောင့် ကူည ြ ုံ  ကက  ေးစောေး န့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ   လုံပ့်န ုံင့်သရလောက့်လုံပ့်ပါ ည့်။  

ရအော့်စတင့်/ထ ောဗစ့် ရကောင့်တ  COVID-19 ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး တောဝန့်အြွ ွဲ့က ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးအပ့်သူ  ောေးအတွက့် ဝက့် နော တစ့်ခုံက ုံ ၂၅/၃/၂၀၂၀ 

တွင့် အ  ့်ရှင့်အရနဖြင ့် ဖပ လုံပ့်ရပေးခ  ပါသည့်။ ယင့်ေးဝက့် နောရပေါ် ှ ရထောက့်ကူပစစည့်ေး  ောေးက ုံ ရအောက့်ပါရန ော  ောေးတွင့် အလှ ့်ေး ှ   ရှ န ုံင့်ပါသည့် - 

• ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော် ှု အပျား ပော်သ ူ  ျား တကွော် တ ဝနော်က  ဖဲွြို့၏ ၂၅/၃/၂၀၂၀ ဝကော်ဘန ျား ရ အက ဒငော်ျား 

• ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော် ှုအပျား ပော်သ ူ  ျား တကွော် တ ဝနော်က  ဖဲွြို့၏ ၂၅/၃/၂၀၂၀    ဆလှိိုကော်   ျား  

COVID-19 နငှ ့် ဆက့်စပ့်သည ့် ရအော့်စတင့်မ   ွဲ့ရတော့်အတွင့်ေး ရစောစ ေးသည ့်ကရလေး ဝဆ ုံင့် ော အခ က့်အလက့်  ောေး နငှ ့်  င့်ေးဖ စ့်  ောေး ရှ  န့်အတွက့် ရပေါ်တယ့်လ့် ၆ ခုံဖြင ့် 

ရအောင့်ဖ င့် ှု က ုံ ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။  

အလုံပ့်သ ောေးအင့်အောေး ရဖြရှင့်ေးခ က့်  ောေး မ   ွဲ့ရတော့်ဧ  ယော -  ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေးအရကကောင့်ေးဆ ုံင့် ော အရထွရထွ အခ က့်အလက့်  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် ရ ေးခွန့်ေး  ောေးရှ ပါက 

ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံန့်ေးနပံါတ့် (512-597-7191) က ုံ ရခေါ်ဆ ုံပါ သ ုံ   ဟုံတ့် providerservices@wfscapitalarea.com.သ ုံ   အ ေးရ ေးလ့် ပ ုံ  ပါ။ 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Guidance%20and%20Recommendations%20for%20Child%20Care%20Operating%20in%20Austin-Travis%20County_updated%204.1.2020.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Guidance%20and%20Recommendations%20for%20Child%20Care%20Operating%20in%20Austin-Travis%20County_updated%204.1.2020.pdf
http://www.missionbox.com/uwatx/successby6atx
http://www.missionbox.com/uwatx/successby6atx
mailto:providerservices@wfscapitalarea.com


COVID19 FAQs - Burmese 

COVID-19 က လ တငွော်ျား  လိုပော် ခဖစော်  လိုပော်သ  ျား   ျား၏ ကအလျား   ျား တကွော် အစ င ော်အရ  ကော် ှုအပျား ပော်ရနော် တကွော် ဤအဖ ငော်ပြံိုစြံကှိို အက ျားဇူျားခပ ၍ ခဖည ော်ပါ။ 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  က သင့်၏ ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှုအတွက့် စော င့်ေးဖပ စုံထောေးသည ့် အခ က့်အလက့်အတ အက က ုံ ရရှွဲ့တန့်ေး ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး 

 ရှ န ုံင့် ှု ရပေါ်တယ့် (Frontline Child Care Availability Portal) အတွင့်ေး ထုံတ့်ရဝလ ုံရသော့်လည့်ေး ဤပံုံစံသည့် စည့်ေးက ့်ေးဆ ုံင့် ော လ ုံအပ့်ခ က့်တစ့်ခုံ ဟုံတ့်ပါ။ 

ရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးအပ့်သူ အရတော့်  ောေး  ောေးက ရပေါ်တယ့်က ုံအလှ ့်ေး ှ  ယူ ောတွင့် စ န့်ရခေါ် ှု  ောေး  င့်ဆ ုံင့်ခ   သည့်။ ရလော ဂ့်အင့် ဝင့်ခ  န့်၌ အကယ့်၍ သင ့်ထံတွင့် 

ဖပဿနောတစ့်ခုံခုံ  ရ ှိပါက ပထ ဆံုံေးအကက  ့်  ည့်သ ုံ   ရလော ဂ့်အင့်ဝင့် ပံုံဆ ုံင့် ော ည န့်ကကောေးခ က့်  ောေးက ုံ ရတွွဲ့ ရှ  န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ဤလင ော်ြော် အတွင့်ေး ရက ေးဇူေးဖပ ၍ 

ဝင့်ရ ောက့်ကကည ့်ရှုပါ။  

ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု ရပေးအပ့်သူ  ောေးအတွက့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ ဌောန  ောေးအတွင့်ေး တင့် န့် ဖြန  ့်ရဝစော ွက့်  ောေးက ုံ လထူို တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား စ   ကော်န   တွင့် ကကည ့်ရှုပါ။ 

အကယ့်၍ သင့်၏ ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့်ရ ေး စင့်တော  ောေး/အ  ့် နငှ ့်ပတ့်သက့်မပ ေး ရဖပောင့်ေးလ  ှုတစ့်ခုံခုံရှ ပါက ဤအနရ ရ ှိ ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော်အရျား စညော်ျား  ဉျား   ျား 

(လှိိုငော်စငော်ယခူြငော်ျား)တငွော် ြ ကော်ြ ငော်ျား ခပငော်ဆငော်ပါ။ 

•  COVID-19 န င ော်ပတော်သကော်မပ ျား ကအလျားအစ င ော်အရ  ကော် ှု အပျား ပော်သ ူ  ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော်။ 

• ကရလေးရစောင ့်ရရှောက့် ှု ရပေးအပ့်သူ  ောေး၏ COVID-19 နငှ ့်ဆက့်စပ့် ရ ေးခွန့်ေး  ောေးက ုံ  နှိ  ော်ဆြံိုျား  ဆင ော် တနော်ျားဆှိိုငော်ရ  စ တှိိုကော်ပြံိုျား သှိို   msc@hhsc.state.tx.us    

သှိို   ဟိုတော် DSHS ကှိိုရှိိုန  ှိိုငော်ျားရပော်စော် တကွော် ဖိုနော်ျားအြေါ်ဆှိိုအရျားစငော်တ သှိို   ဖိုနော်ျားနြံပါတော်- 1-877-570-9779 တငွော် လ ့်ေးည န့်ရပေးပ ုံ  န ုံင့်ပါသည့်။ 

  

ကိုနော်စြံိုပစစညော်ျားစတှိိုျားဆှိိုငော်   ျား၊ အဆျားဆှိိုငော်   ျား န င ော်  ရကော်အရ ငော်ျားသည ော် စတှိိုျားဆှိိုငော်   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော်  

o စတ ုံေးဆ ုံင့် အတွင့်ေး နငှ ့် အဖပင့်တွင့် တန့်ေးစ ရနသည ့်လ ုံင့်ေးတွင့်ေး ပ့်ရနသူ  ောေးအကကောေး အနည့်ေးဆံုံေးအကွောအရဝေး ၆ ရပ ရှ  န့် လ ုံအပ့်သည ့် ထ န့်ေးခ  ပ့် ှုက ုံ 

တည့်ရထောင့်ပါ။  

o ထ န့်ေးခ  ပ့် ှု  ောေးတွင့်ေး လူတ ုံင့်ေး ရစ ေးဝယ့်သည ့်လှည့်ေးတစ့်ခုံရဆောင့် န့် လ ုံအပ့်ရစဖခင့်ေး နငှ ့် ကက ့်ေးဖပင့်ရပေါ်တွင့် အ ှတ့်အသောေး  ောေးခ ထောေးဖခင့်ေးပါဝင့်မပ ေး 

ယင့်ေးတ ုံ  သောဟုံ ကန  ့်သတ့် ထောေးပါ။  

• လက့်လ ရ ောင့်ခ သည ့်ဆ ုံင့်  ောေးအောေး ရအောက့်ပါတ ုံ  က ုံ လုံပ့်ရဆောင့် န့် အောေးရပေးတ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့် -  

o ကောေးဖြင ့်ဖြတ့်ရ ောင့်ေး ဝယ့်ယူဖခင့်ေး၊ လ ့်ေးရ ေးပလက့်ရြောင့်ေးတွင့် ခ ထောေးရပေးဖခင့်ေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အ  ့်တ ုံင့် ောရ ောက့်ပ ုံ  ရဆောင့်သည ့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး 

အသံုံေးဖပ ဖခင့်ေးက ုံ ဖ ြှင ့်တင့် န့်။ 

o အခ  န့်တစ့်ခ  န့်တွင့် စတ ုံေးဆ ုံင့်တစ့်ခုံအတွင့်ေး ခွင ့်ဖပ သည ့် ရြောက့်သည့်အရ အတွက့်က ုံ ထ န့်ေးခ  ပ့် န့် သ ုံ   ဟုံတ့် ကန  ့်သတ့် န့်။  

o တစ့်ဦေးနငှ ့်တစ့်ဦေး ရဖခောက့် (၆) ရပ အကွောအတွင့်ေး အလုံပ့်လုံပ့်သည ့် ဝန့်ထ ့်ေးအရ အတွက့်က ုံ တတ့်န ုံင့်သရလောက့်ရလ ော ခ  န့်။  

o လက့်ရဆေးန ုံင့်သည ့် စွ ့်ေးရဆောင့် ည့်၊ လက့်သန  ့်စင့်ရဆေး  ောေး နငှ ့် တစ့်ရှှူေး  ောေး ရပေးအပ့် န့်  

o ရကောင့်တောစောေးပွ   ောေး၊ တံခါ လက့်က ုံင့်ြုံ  ောေး နငှ ့် လက့် န့်ေး  ောေးက  သ ုံ  ရသော အထ   ောေးသည ့်   က့်နေှာဖပင့်  ောေးက ုံ  ကကောခဏသန  ့်ရှင့်ေး န့်။  

ကိုနော်စြံိုစတှိိုငော်ျားဆှိိုငော်တငွော် တငော်ထ ျားရနော် တကွော် အဒါငော်ျားလိုတော်ယနူှိိုငော်သည ော် ခဖန  ော်အဝစ ရွကော် 

 လိုပော်ရ ငော်   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော် 

ဆက့်လက့် လည့်ပတ့်ရနရသေးရသော အလုံပ့်ခွင့်  ောေးအတွက့် CDC  ှ တ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ခ က့်  ောေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နောပါ။  

CDC ၏  လိုပော်ြွငော် လ ော်ျားညွှနော် 

 လိုပော်သှိို  ခပနော်လ ရနော် ဝှိအသသ   ျား  

န  က နော်ျားခဖစော်အနသ ူ  ျား တကွော်  ြ ကော် လကော်   ျား စ   ကော်န   ရပေါ်တွင့် အထူေးဖပသထောေးရသော ဝ ရသသ  ောေးက ုံ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ကကည ့်ရှုပါ။ 

 

https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/additional-guidance-covid-19-daycare-operators
mailto:msc@hhsc.state.tx.us
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
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ဝနော်ထ ော်ျား   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော် 

ရအောက့်ပါ ဝ ရသသ  ောေးနငှ ့် က ုံက့်ည မပ ေး     ြောသော ရစောင ့်ကကည ့်ရနပါက အလုံပ့်သ ုံ  ဖပန့် လောဖြစ့်ရအောင့် ရနပါ။  

o က ္ော က န့်ေး ောရ ေး အြွ ွဲ့အစည့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် CDC  ှ “ရ ောဂါထူရဖပောရသောရန ော” တစ့်ခုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်ထောေးရသော ဧ  ယောတစ့်ခုံသ ုံ   သွောေးလောခ  ပါက။  

o ရခ ောင့်ေးဆ ုံေးဖခင့်ေး၊ အသက့်ရှှူ ခက့်ဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် လည့်ရခ ောင့်ေးနောဖခင့်ေး က  သ ုံ  ရသော အသက့်ရှှူလ ့်ေးရကကောင့်ေးဆ ုံင့် ော ကူေးစက့်ရ ောဂါတစ့်ခုံ၏ 

လကခဏော  ောေး နငှ ့် သွင့်ဖပင့်  ောေး သင ့်ထံတွင့်ရှ ပါက။   

o အြ ောေး ၉၉.၆ ဒ ဂ   ြော င့်ဟ ုံက့် ထက့်ဖ င ့်ပါက။  

o လွန့်ခ  ရသော ၁၄  က့်အတငွ့်ေး က ုံဗစ့် - ၁၉ ရှ သည့်ဟုံ အရသအခ ော ရ ောဂါအ ည့်တပ့်ခံထောေး သူတစ့်ဦေးနငှ ့် ထ ရတွွဲ့ ခ  မပ ေး ရ ောဂါ ထ န့်ေးခ  ပ့်ရ ေးနငှ ့် 

ကောကွယ့်တောေးဆ ေးရ ေး စင့်တော  ောေး (CDC)  ှ ဒ ဇ ုံင့်ေးထုံတ့်ထောေးရသော သင ့်ရတော့်သည ့် တစ့်က ုံယ့်ရ  ကောကွယ့်ရ ေး က   ယောတစ့်ခုံ  ဝတ့်ဆင့်ခ  ပါက။  

o သင့်သည့် က ုံဗစ့် -၁၉ အတွက့် စံုံစ ့်ေးစစ့်ရဆေး ှုရအောက့်တွင့်ရှ ပါက သ ုံ   ဟုံတ့် အသက့်ရှှူလ ့်ေးရကကောင့်ေးဆ ုံင့် ော နော က န့်ေးဖြစ့် ှုတစ့်ခုံဖြင ့် 

ရနထ ုံင့် ရကောင့်ေးဖြစ့်ရနပါက။  

 လိုပော်သှိို   ခပနော်လ ရနော် ဝှိအသသ   ျား  

န  က နော်ျားခဖစော်အနသ ူ  ျား တကွော်  ြ ကော် လကော်   ျား စ   ကော်န   ရပေါ်တွင့် အထူေးဖပသထောေးရသော ဝ ရသသ  ောေးက ုံ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ကကည ့်ရှုပါ။ 

စ ျားအသ ကော်ဆှိိုငော်   ျား န င ော် ဘ ျား   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော်  

o အစောေးအရသောက့်ဆ ုံင့်  ောေးအရနဖြင ့် လူထုံသ ုံ  ြွင ့်ရပေးထောေးရသော ဆ ုံင့်တွင့်ေး နငှ ့် ဆ ုံင့်ဖပင့် ရှ  အ  ောေးစောေးရသောက့်သည ့် ဧ  ယော  ောေးက ုံ ပ တ့်ထောေး န့် 

လ ုံအပ့်ပါသည့်။  

o လူတစ့်ဦေးခ င့်ေးစ အကကောေး ထ ရတွွဲ့  ှုက ုံကန  ့်သတ့် န့် အစောေးအရသောက့်ဆ ုံင့်  ောေးအရနဖြင ့် အ  ့်သ ုံ  သယ့်ယူဖခင့်ေး၊ ထ ရတွွဲ့  ှု ရှ သည ့် အ  ့်တ ုံင့် ောရ ောက့် 

ပ ုံ  ရဆောင့်ဖခင့်ေး၊ ကောေးဖြတ့်ရ ောင့်ေး ဝယ့်ယူဖခင့်ေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် လ ့်ေးရ ေး ပလက့်ရြောင့်ေးတွင့် ပစစည့်ေးယူဖခင့်ေး တ ုံ  က ုံ အောေးရပေးသင ့်သည့်။  

o  ောေး  ောေးအောေး ဆ ုံင့်တွင့်ေး နငှ ့် ဆ ုံင့်ဖပင့် အ  ောေးရသောက့်စောေးသည ့်  ောေးရန ော  ောေးက ုံ ပ တ့်ထောေး န့် အ  န  ့်ထုံတ့်ထောေးမပ ေး  ောေးပ ဝုံဏ့်အတွင့်ေး  ှောယူ 

စောေးရသောက့် ှုအောေးခွင ့်ဖပ ဖခင့်ေးက ုံ တောေးဖ စ့်ပါသည့်။   

o ဝင့်ရ ောက့်ယူငင့်ရံုံ နငှ ့် အ  ့်တ ုံင့် ောရ ောက့်ပ ုံ  ရဆောင့်သည ့် ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးဖြင ့် အကူေးအရဖပောင့်ေးလုံပ့်ရနသည ့် ရဒသတွင့်ေးစောေးရသောက့်ဆ ုံင့်  ောေးက ုံ 

ရထောက့်ကူသည ့်အရနဖြင ့် ရအော့်စတင့် သယ့်ယူပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေးက လတူငော်သည ော် ယ ယ ဇိုနော်   ျား တညော်အထ ငော်အနပါသညော်။ စောေးသံုံေးသူ  ောေး 

ယူငင့် န့်အတွက့် ဇုံန့်  ောေး၏တည့်ရန ော  ောေးက ုံ ကကည ့်ရှု န့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏  နွော်လှိိုငော်ျား အခ ပြံို က ုံ ကကည ့်ပါ။  

ရဒါင့်ေးလုံတ့် လုံပ့်န ုံင့်သည ့် ဖြန  ့်ရဝစော ွက့်  ောေးအတွက့် လိုထို တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား က ုံကကည ့်ရှုပါ။  

အဆ ကော်လိုပော်အရျားဆှိိုငော်ရ  စကော် ှုလကော် ှုလိုပော်ငနော်ျား   ျား တကွော် လ ော်ျားညွှနော်  

၂၀၂၀ ခုံနစှ့်၊  တ့်လ ၃၁  က့်ရန  တွင့် မ   ွဲ့ရတော့်ဝန့် Greg Abbott က က ုံဗစ့် - ၁၉ က ္ော ကပ့်ရ ောဂါအခ  န့်အတွင့်ေး အခ   ွဲ့ရသော ကန  ့်သတ့်ခ က့်  ောေးနငှ ့် ခွင ့်ဖပ 

ရသောလှုပ့်ရှောေး ှု  ောေးအတွက့် ဖပည့်နယ့်တစ့်ဝှ ့်ေး တသ တ့်တည့်ေး ခ ဉ်ေးကပ့် ှုတစ့်ခုံရပေးအပ့်သည ့် အထူေး အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော နပံါတ့် No. GA-14 (“အထူေး 

အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော”) က ုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခ  ပါသည့်။  

အ  ့်တွင့်ရန န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောရအောက့်တွင့် ခွင ့်ဖပ သည ့် ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး အ    ေးအစောေး  ောေး 

မ   ွဲ့ရတော့်ဝန့်၏ ၂၀၂၀ ခုံနစှ့်၊  တ့်လ  ၃၁  က့်ရန   အထူေးအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော (No. GA-14) အတွင့်ေး ခွင ့်ဖပ ခ  ရသော ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ ခွင ့်ဖပ ပါသည့်။ 

မ   ွဲ့ရတော့်အရနဖြင ့် စ ေးပွောေးဖြစ့် သ ုံ   ဟုံတ့် လူရနအ  ့် ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး ပရ ောဂ က့်  ောေးက ုံ တောေးဖ စ့် ည့်  ဟုံတ့်ရတော ပါ။   

အဆ ကော်လိုပော်ငနော်ျား လိုပော်ငနော်ျား  ျားလြံိုျား တကွော်  လိုပော်ရ ငော်ဖကော်   လှိို ပော်ြ ကော်   ျား  



COVID19 FAQs - Burmese 

အ  ့်တွင့်ရန န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော၏ ဖပသခ က့် ရအ နငှ ့်    တွင့်ေးရှ  အကွောအရဝေးတစ့်ခုံ ဖခောေးထောေး န့်လ ့်ေးည န့်  ောေး နငှ ့် က န့်ေး ောရ ေးနငှ ့်ရလ ော့်ည ရသော အလုံပ့်ခွင့် 

အရလ အထ ရပေါ် ှ ထပ့်ရဆောင့်ေးမပ ေး  ည့်သည ့်အခ  န့်တစ့်ခုံ ဆ ုံအတွင့်ေး တက့် ကလုံပ့်က ုံင့်သည ့် အလုံပ့်သ ောေး ၁၀ ဦေးအထက့်ရှ သည ့်  မ   ွဲ့ရတော့်အတွင့်ေးရှ  

ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအောေးလံုံေးအတွက့်၊ ဆ ုံက့်တစ့်ခုံလံုံေးအတွက့် တောဝန့်ရှ သူ (“ဆ ုံက့်  န့်ရနဂ ော”) အရနဖြင ့် ရအောက့်ပါတ ုံ  က ုံ လုံပ့်သင ့်ပါသည့် -  

• ဆ ုံက့်အတွင့်ေး ယင့်ေးရန ောတငွ့် အလုံပ့်လုံပ့်ရနသူအောေးလံုံေး နောေးလည့်န ုံင့် ည ့်  ောသောစကောေး  ောေးဖြင ့် ယင့်ေးရန ောတွင့် အလုံပ့်လုံပ့်ရသော အြွ ွဲ့ဝင့်  ောေး၏ 

ပ ောဏအရ အတွက့်  ောေး နငှ ့် အ    ေးအစောေး  ောေးက ုံ ဖပသသည ့် အသ ရပေးခ က့်တစ့်ခုံ နငှ ့် အြွ ွဲ့ဝင့်အရ အတကွ့်  ောေးက ုံ  န့်ရနဂ ော ှ  ည့်သ ုံ   ကန  ့်သတ့်ရနပံုံ နငှ ့် 

အဆ ုံင့်ေး  ောေး လည့်ပတ့်ပံုံဆ ုံင့် ော ဦေးတည့်ခ က့်  ောေးက ုံ တင့်ထောေး  ည့်၊  

• ရန  စဉ်ရန  တ ုံင့်ေး အလုံပ့် စတင့်   အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေးစ ၏ အရထွရထွက န့်ေး ောရ ေးအရဖခအရနအတွက့် အလုံပ့်သ ောေး  ောေး နောေးလည့်သရ ောရပါက့်သည ့် 

အလုံပ့်ခွင့်တွင့်ေး ကက  တင့် စစ့်ခ စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံ လုံပ့်ရဆောင့်ပါ၊  

• ဆ ုံက့်တွင့်ေးရှ  အလုံပ့်သ ောေး ၁၅ ဦေးစ တ ုံင့်ေးအတွက့် ဆပ့်ဖပော သ ုံ   ဟုံတ့် လက့်သန  ့်စင့်ရဆေး ရပေးထောေးသည ့် လက့်ရဆေး န့် ရန ော အနည့်ေးဆံုံေး တစ့်ခုံရှ ရကကောင့်ေး 

ရသခ ောပါရစ။  

• အ  ောေးသံုံေး ရ ရအေးရပေးစက့် အသံုံေးဖပ ဖခင့်ေးက ုံ တောေးဖ စ့်ပါ၊  

•   ရဝသံုံေးစွ သည ့်တန့်ဆောပလော  ောေးက ုံ အသံုံေးဖပ သူ  ောေး တစ့်ဦေးနငှ ့်တစ့်ဦေးအကကောေး ပ ုံေးသတ့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစမပ ေး အ  ောေးပ ုံင့်ဧ  ယော  ောေး (ရန  လည့်စော နငှ ့် 

ရခတတ နောေးသည ့် ဧ  ယော  ောေး၊ တန့်ဆောပလောပံုံေး ယူ င့်ေးစကောေးရဖပောသည ့် ဧ  ယော  ောေး၊ က   ယောစက့်ကက ေး  ောေး၊ စသဖြင ့်)နငှ ့် စုံရပါင့်ေးထ ရတွွဲ့သည ့်ရန ော  ောေး 

(တံခါေးလက့်က ုံင့်ြုံ  ောေး၊ ရကောင့်တောစောေးပွ   ောေး၊ က ေး ုံတ့်  ောေး၊ စသဖြင ့်) တ ုံ  က ုံ တစ့် က့်လ င့် အနည့်ေးဆံုံေး နစှ့်ကက  ့် သန  ့်ရှင့်ေးမပ ေး ပ ုံေးသတ့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစမပ ေး  

• အ  ့်တွင့်ရန န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော၏ အခန့်ေး 6.j. တွင့်ေးရှ  လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရန န့် လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေး၊ အ  ့်တွင့်ရန န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော၏ ဖပသခ က့်    

တွင့်ေးရှ  ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအတွက့် တ ုံက့်တွန့်ေးခ က့်  ောေး၊ နငှ ့် ယခုံ လ ့်ေးည န့်စောတ ့်ေး၏ အခန့်ေး ၃ တွင့်ေးရှ  ဖပဌောန့်ေးခ က့်  ောေး၊ နငှ ့် ခ   ေးရြောက့် ှုတစ့်ခုံခုံအတွက့် 

တ ုံင့်ကကောေး ှု  ောေး တင့်သွင့်ေး န့် အလုံပ့်သ ောေး  ောေးအတွက့် အခ က့်အလက့်  ောေး ရပေးအပ့်သည ့် ယင့်ေးသ ုံ  ရသော ဆ ုံင့်ေး ုံတ့်တစ့်ခုံ၊ အဂဂလ ပ့်  ောသော သ ုံ   ဟုံတ့် စပ န့် 

 ောသောစကောေးဖြင ့်ဆ ုံင့်ေး ုံတ့်တစ့်ခုံက ုံ  ရှ ရအောင့် မ   ွဲ့ရတော့် ှဖပ လုံပ့်ရပေးမပ ေးသည့်နငှ ့်တမပ  င့်နက့် ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအတွက့် ထံုံေးတ ့်ေးစဉ်လောအ  အသ ရပေးခ က့်  ောေး 

တင့်ရပေးသည ့် ဆ ုံက့်တစ့်ခုံတွင့်ေးရှ  အထင့်က  ရန ောတစ့်ခုံ သ ုံ   ဟုံတ့် ရန ော  ောေးတွင့် တင့်ရပေးထောေးပါ။   

အကယ့်၍ ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးခွင့်တစ့်ခုံရှ  အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေးတွင့် က ုံရ ုံနောဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့် ကူေးစက့်ခ  သည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ခ က့်ရှ ခ  ပါက အလုံပ့်ခွင့် စ  ံခန  ့်ခွ ရ ေးအရနဖြင ့် 

ယင့်ေးအလုံပ့်သ ောေးက ုံ အ  ့်သ ုံ   ခ က့်ခ င့်ေးဖပန့်လ တ့်ကော ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောနသ ုံ   အသ ရပေးမပ ေး ယင့်ေးအလုံပ့်သ ောေးနငှ ့် ဆက့်စပ့်သည ့် ရအော့်စတင့် 

ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောန ှ လ ့်ေးည န့်  ောေးအောေးလံုံေးအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နော  ည့်။  

အလုံပ့်ခွင့် န့်ရနဂ ောအရနဖြင ့် အလုံပ့်ခွင့်တွင့်ေးဝင့်ရ ောက့်လောသူ အလုံပ့်သ ောေးတ ုံင့်ေးက လက့် ှတ့်ထ ုံေးဝင့်ရ ောက့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစမပ ေး အကယ့်၍ အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေး 

သည့် က ုံရ ုံနောဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့် ကူေးစက့်ထောေးသည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ခ က့် ရှ ထောေးသူတစ့်ဦေးနငှ ့် အလုံပ့်ခွင့်တစ့်ခုံတွင့်ေး အတူ  ရဝလုံပ့်က ုံင့်ခ  ပါက ယင့်ေးအလုံပ့်သ ောေး  ောေးက ုံ 

ခွ ဖခောေးရြော့်ထုံတ့် န့် နငှ ့် အသ ရပေး န့်  ည့် ွယ့်ခ က့်အတွက့် အလုံပ့်ခွင့်တွင့်ေးဝင့်ရ ောက့်ရသော အလုံပ့်သ ောေးတ ုံင့်ေး၏ ဆက့်သွယ့် န့်လ ပ့်စော နငှ ့် အလုံပ့်သ ောေးစော င့်ေးတစ့်ခုံ 

က ုံသ  ့်ေးဆည့်ေးထောေး  ည့်။ 

ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး စက့် ှုလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး၏ အလုံပ့်ရှင့်  ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် မ   ွဲ့ရတော့်တစ့်ခုံလံုံေး၏ စ ေးပွောေးရ ေးအလံုံေးစံုံအတွက့် အက   ေးရှ ရစ န့် ရအောက့်ပါ အလုံပ့်ခန  ့်အပ့် ှု 

ဆ ုံင့် ော အရလ အထ  ောေးအတ ုံင့်ေး ရစောင ့်ကကည ့်လ ုံက့်နော န့် တ ုံက့်တွန့်ေးအကကံဖပ ပါသည့် - 

• အကယ့်၍ အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေးသည့် အလုံပ့်ခွင့်တွင့်ေး က ုံရ ုံနောဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ရကကောင ့် အလုံပ့်သ ောေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေးသူ  ောေး၏ က န့်ေး ောရ ေးအတွက့် 

 ရ ောက့် ဖြစ့်ရ ောက့်လောရတော  ည ့် က န့်ေး ောရ ေးအနတ ောယ့်တစ့်ခုံရှ သည့်ဟုံ စ တ့်ရစတနောရကောင့်ေးဖြင ့် ယံုံကကည့်မပ ေး အလုံပ့်ဆင့်ေး န့် ဖငင့်ေးဆန့်ပါက ထ ုံသူအရပေါ် 

တန့်ဖပန့်အရ ေးယူ ှု  ဖပ  န့်။ 

• က ုံရ ုံနောဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်နငှ ့် ထ ရတွွဲ့ ခ  န ုံင့်ရခ ရှ ရသောရကကောင ့် ရစောင ့်ကကည ့်ခံခ   ရသော၊ သ ုံ   ဟုံတ့်     ြောသောရစောင ့်ကကည ့် န့် အကကံဖပ ခံခ   ရသော အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေး 

အရပေါ် တန့်ဖပန့်အရ ေးယူ ှု  ဖပ  န့်။  

• က ုံရ ုံနောဗ ုံင့်ေး ပ့်စ့်ရကကောင ့် ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးခွင့်တစ့်ခုံ ပ တ့်ထောေး သည ့်  လဒ့်အရနဖြင ့် ယောယ အောေးလပ့် က့်တစ့်ခုံ ယူထောေးမပ ေး အလုံပ့်လက့်    

အက   ေးခံစောေးခွင ့်  ောေးအတွက့် ြ ုံင့်တင့်သွင့်ေးခ  ရသော အလုံပ့်သ ောေး၏ ရတောင့်ေးဆ ုံ ှုက ုံ  ဖငင့်ေးပါနငှ ့်။ 

အလုံပ့်ခွင့်  ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး ဆ ုံင့်ေး ုံတ့်က ုံ ဖ င့်သောသည ့်တည့်ရန ောတစ့်ခုံတွင့် အဂဂလ ပ့်  ောသောစကောေး နငှ ့် စပ န့်  ောသောစကောေးတ ုံ  ဖြင ့် တင့်ထောေး န့် 

လှိို ပော်ပါသညော်။ ယင့်ေးစော ွက့်စောတ ့်ေး  ောေးက ုံ လထူို တကွော် ရငော်ျားခ စော်   ျား စ   ကော်န   ရပေါ်တွင့် ရဒါင့်ေးလုံတ့်ယူန ုံင့်ပါသည့်။ 



COVID19 FAQs - Burmese 

ပါ စော်တငော်ရနော် တကွော် လ ော်ျားညွှနော် 

မ   ွဲ့ရတော့် ဌောန  ောေးက ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအောေး တယ့်လ ြုံန့်ေးဖြင ့်အလုံပ့်လုံပ့်သည ့် အရဖခအရန  ောေးသ ုံ   ရရ ွဲ့ရဖပောင့်ေးခ  မပ ေး အရဆောက့်အအံုံ  ေးအတွင့်ေး ရလ ော ခ ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးဖြင ့် 

လည့်ပတ့်ရနပါသည့်။ လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့်လောသည ့် သံုံေးစွ သူ  ောေးအတွက့် ဧည ့်ခန့်ေး  ောေးက ုံ ပ တ့်ထောေးမပ ေး ပါ စ့်ရလ ောက့်လ ော  ောေးက ုံ စော သ ုံ   ဟုံတ့် အ ေးရ ေးလ့်ဖြင ့်သော 

လက့်ခံပါ ည့်။  

ဖွြံ ြို့ မဖှိ ျားတှိိုျားတကော်အရျား ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျားဌ န  ှ  ှ ပါ စ့်  ောေးအတွက့်  ၄ငော်ျားတှိို  ၏ ဝကော်ဘော်ဆှိိုကော်အပေါ်   လ ော်ျားညွှနော် တှိိုငော်ျား လှိိုကော်န ပါ။ 

အ  ော်စတငော်  ြ ော်ျား န ျားပဲွ   ျား စငော်တ    ှ ပါ စ့်  ောေးအတွက့် ပြံို  နော်ပါ စော်တငော်သည ော် လိုပော်ငနော်ျားစဉ တှိိုငော်ျား လှိိုကော်န ပါ။  ထျူား  ြ ော်ျား န ျားပဲွ   ျား  ျားလြံိုျားကှိို ၂၀၂၀ ြိုန စော် 

အ လ ၁ ရကော်အန   ထှိ တ ျားခ စော်ထ ျားပါသညော်။ 

ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးဌောန၏ ပတ့်ဝန့်ေးက င့် က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေး ဌောနခွ  (EHSD) က လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့်လောေးရသော သံုံေးစွ သူ  ောေးအတွက့် 

ဧည ့်ခန့်ေး  ောေးက ုံ ပ တ့်ထောေးမပ ေး ပါ စ့်ရလ ောက့်လ ောတင့်ဖခင့်ေးက ုံ စော သ ုံ   ဟုံတ့် အ ေးရ ေးလ့်ဖြင ့်သော လက့်ခံပါ ည့်။ ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ရလ ောက့်လ ော  ောေးက ုံ စော သ ုံ   ဟုံတ့် အ ေးရ ေးလ့်ဖြင ့် 

တင့် န့် တတ့်န ုံင့်သည ့် သံုံေးစွ သူရြောက့်သည့်  ောေးအရနဖြင ့် EHSD က 1520 Rutherford Lane, Building 1 Suite 205, Austin, TX 78754 တွင့် တည့်ရှ သည ့် 

ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ရံုံေးတွင့် ဝန့်ရဆောင့် ှုအတွက့် ခ  န့်ေးဆ ုံခ က့်  ောေးဖပ လုံပ့် န့် လက့်ခံပါ ည့်။ ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုတစ့်ခုံ စ စဉ် န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-978-0300 က ုံ ရခေါ်ဆ ုံပါ။ 

အစောေးအစောလှည ့်လည့်ရ ောင့်ေးခ သည ့် ရစ ေးသည့်ရလ ောက့်လ ော သံုံေးသပ့်ကကည ့်ရှု ှု  ောေးက ယခုံအခါတွင့် အဂဂ ါရန   နငှ ့် ကကောသပရတေးရန   နနံက့် ၇ေး၄၅ နော    ှ ၁၁ေး၀၀ နော   

အထ  ခ  န့်ေးဆ ုံခ က့်ဖြင ့်သော လုံပ့်ပါ ည့်။ လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့်ခ  န့်ေးဆ ုံ ှု  ောေးက ုံ   ရှ န ုံင့်ရတော ပါ။ ခ  န့်ေးဆ ုံ ှုတစ့်ခုံ စ စဉ် န့် ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-978-0300 က ုံ ရခေါ်ဆ ုံပါ။ 

အစောေးအစောလှည ့်လည့်ရ ောင့်ေးခ သည ့် ရစ ေးသည့်  ောေးအောေး ကကည ့်ရှုစစ့်ရဆေးဖခင့်ေးက ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  အရဆောက့်အဦေး၏ ကောေး ပ့်နောေးစခန့်ေးအတွင့်ေး ကက  တင့်ခ  န့်ေးဆ ုံခ က့်ဖြင ့်သော 

ဆက့်လက့်ဖြစ့်ရပေါ်ပါ ည့်။  

ရ ေးခွန့်ေး  ောေး နငှ ့် စ ုံေး   ့်ပူပန့်စ ော  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ အ ေးရ ေးလ့် EHSD.Service@austintexas.gov    တဆင ော် သှိို   ဟိုတော် ဖိုနော်ျားနြံပါတော် (512) 978-0300 သှိို   

ဆကော်သယွော်ခြငော်ျား  ျားခဖင ော် တင့်သွင့်ေးန ုံင့်ပါသည့်။ 

ဆက့်လက့်လုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး နငှ ့် ရငရွခ ဖခင့်ေး  ောေးအတွက့် EHSD ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးက ုံ ရအောက့်ပါလ ပ့်စော  ောေးသ ုံ   စော သ ုံ   ဟုံတ့် အ ေးရ ေးလ့်ဖြင ့် တင့်သွင့်ေးန ုံင့်ပါသည့် - 

o စော - APH EHSD, PO BOX 142529, Austin, TX 78714 

o အ ေးရ ေးလ့် - EHSD.Service@austintexas.gov 

o ရငရွခ  ှုတစ့်ခုံဖပ  န့် လ ုံအပ့်ရသော စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအတွက့် ခ က့်ဒစ့်ကတ့် တစ့်    ေးတည့်ေးဖြင ့်ရငရွခ ဖခင့်ေးဖပ  န့် ကျွန့်ုံပ့်တ ုံ  ၏ ရငရွငှ့်ေးသူက 

သင ့်အောေး ြုံန့်ေးရပေါ် ှဆက့်သွယ့်ပါ ည့်။  

ကျွနော်ိုပော်၏ စ ျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျားကှိို ကူည ရနော်  ညော်သည ော်  အထ ကော် ပြံ    ျား ရရ ှိပါသလ။ဲ  

နအာ်စတင ်စီျား ွာျားနရျားဖွ ျံ့ ပဖ ြုျားတ ုျားတက်နရျားဌာ  (Austin Economic Development Department) က နရ ျံ့လာမညေ့်ရက်သတတ  တ်မ ာျားအတွငျ်ား ရု ျ်ားက ရ်မည်ဟု 

မ မ ဖာသာနတွျံ့ ရ  န ငုသ်ညေ့် စီျား ွာျားနရျားလု ်င ျ်ားမ ာျား အတွက် အငအွကကျားရနော်ပြံိုအင ွ စ  စဉ   ျား န င ော်  အရျားအပေါ် စ  ြံကှိနော်ျားဆှိိုငော်ရ  ရငော်ျားခ စော်   ျား ကမ်ျားလ မ်ျားန ျား ါသည်။  

 

အနထွနထွရငျ်ားပမစ်မ ာျားအတွက် စီျား ွာျားနရျား ဖွ ျံ့ ပဖ ြုျားတ ုျားတက်နရျားဌာ  အနသျားစာျားစီျား ွာျားနရျား ဌာ ခွ  (Small Business division) က   ြ ဲ  စ ျားပွ ျားအရျား လ ော်ျားညွှနော်သငော်တနော်ျား၊ 

 ြ ဲ   နွော်လှိိုငော်ျား တနော်ျား   ျား နငှ ့် လူထုံတွင့်ေးရှ  စ ေးပွောေးရ ေးအရပါင့်ေးအပါ  ောေးနငှ ့် အဆက့်အသွယ့်  ောေး က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးပါသည့် -  

အရသေးစောေးစ ေးပွောေးရ ေး င့်ေးဖ စ့်တစ့်ခုံ (A Small Business Resource) လ ့်ေးည န့် ကလည့်ေး ရဒသနတ ၊ ဖပည့်နယ့် နငှ ့် ဖပည့်ရထောင့်စုံ အြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေး ှ ရှောရြွယူန ုံင့်ရသော 

အကူအည   ောေးနငှ ့် လူထုံအတွက့် င့်ေးဖ စ့်  ောေးက ုံ အုံပ့်စုံအ    ေးအစောေး - အရှ န့်ဖ ြှင ့်ရပေးသူ/သောေးရြောက့်သူ၊ အနုံပညော/ဂ တ၊ စ ေးပွောေးရ ေးလ ့်ေးညွန့် ှု၊ 

အတူအလုံပ့်တွ လုံပ့် န့်ရန ော  ောေး၊ ရ ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး၊ ပညောရ ေး၊ စွ ့်ေးအင့်၊ ရုံပ့်ရှင့်/တယ့်လ ဗွ ေးရှင့်ေး/ဗွ ဒ ယ ုံဂ  ့်ေး  ောေး၊ အစောေးအရသောက့်လုံပ့်ငန့်ေး၊  န့်ပံုံရင၊ွ 

ခ  ေးဖ ြှင ့် ှု  ောေး၊ သွင့်ေးကုံန့်/ထုံတ့်ကုံန့်၊ ဥပရဒရ ေး ော၊ ကွန့် က့် ဆက့်သွယ့် ှု၊ အဖ တ့်အစွန့်ေး ယူသည ့်လုံပ့်ငန့်ေး စတင့်ဖခင့်ေး  ောေး၊ ရ ောလံုံေးပစ့် မပ  င့်ပွ ၊ ဖပန့်လည့်ပတ့်ရ ေး 

လုံပ့်ငန့်ေး၊ သုံရတသန၊ နည့်ေးပညော၊ ကုံန့်သွယ့်ရ ေးအုံပ့်စုံ  ောေး အလ ုံက့် ရပေးအပ့်ပါသည့်။   

https://austintexas.gov/page/dsd-covid-19
http://austintexas.gov/ace
mailto:EHSD.Service@austintexas.gov
mailto:EHSD.Service@austintexas.gov
https://www-draft.austintexas.gov/department/economic-development
http://austintexas.gov/article/www.SmallBizAustin.org%E2%80%AF
http://www.austintexas.gov/page/register-online-classes
http://austintexas.gov/article/www.austintexas.gov/small-business-resources%E2%80%AF


COVID19 FAQs - Burmese 

က ုံဗစ့် -၁၉ က ္ော ကပ့်ရ ောဂါရကကောင ့် ထ ခ ုံက့်ခံခ   သည ့် သင ့်စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးအတွက့် လတ့်တရလောအရထောက့်အပံ က ုံ ရှောရြွ န့် အရသေးစောေးစ ေးပွောေးရ ေး င့်ေးဖ စ့်တစ့်ခုံ (A 

Small Business Resource) လ ့်ေးည န့်အတွင့်ေး “ရ ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး” ဖြင ့် စစ့်ခ ပါ။  

တကက ဆကော်  လိုပော်သ  ျား ငော်  ျား အက ော် စော်ရ ငော် သည့် အလုံပ့်လက့်    အက   ေးခံစောေးခွင ့်  ောေး ရှ  န့် သင့်ရလ ောက့်ထောေးန ုံင့်သည ့် ရန ောဖြစ့်ပါသည့်။ အဆ ုံပါလုံပ့်ငန့်ေးစဉ် 

တရလ ောက့် သင ့်အောေး လ ့်ေးဖပ န့် အကူအည  သည ့် ရလ က င ့်ခန့်ေးတစ့်ခုံလည့်ေး ၄င့်ေးတ ုံ  ထံတွင့် ရှ ပါသည့်။   

Workforce Solutions Capital Area  လိုပော်သ  ျား ငော်  ျား အခဖရ ငော်ျားအရျား မ ှိ ြို့အတ ော်ဧရှိယ  က အလုံပ့်သစ့်ရှောရြွရတွွဲ့ ရှ  န့် သင ့်အောေး ရထောက့်ကူရပေးန ုံင့်ပါသည့်။ 

၄င့်ေးတ ုံ  အောေး ြုံန့်ေးနပံါတ့် 512-485-3792 တွင့် ရခေါ်ဆ ုံပါ။ ခ  တ့်ဆက့် အလုံပ့်ရန ော  ောေးအတွက့် လတ့်တရလော ပွင ့်ရနသည ့်အလုံပ့်  ောေးအတွက့် a Job Seekers page 

 လိုပော်ရ  အဖွသ ူ  ျား တကွော် စ   ကော်န   လည့်ေးရှ ပါသည့်။  

COVID-19 - ြရ ျားသ ွျား   ျား န င ော် အလယ ဉ   ျားဆှိိုငော်ရ   ြ ကော် လကော်   ျား  

 

ြရ ျားသ ွျားခြငော်ျား  

 လုံပ့် ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးကက ေးရသော အရဖခခံလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး လုံပ့်ရဆောင့် သည ့် လအူ  ောေး ခ  ေးသွောေးလောန ုံင့် န့်အတွက့် နငှ ့် ရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေး န့် 

ခ  ေးသွောေးလော သည ့် ရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးသူ  ောေးအတွက့် ရလယောဉ်၊ တကကဆ  နငှ ့် ကောေး  ရဝစ ေးသည ့် အစ အစဉ်  ောေးက ုံ  ရှ  ဖြစ့် လုံပ့်ငန့်ေး  ောေးအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပ ေး  

ယခုံအခ  န့်တွင့် ဆက့်လက့်ြငွ ့်ထောေးန ုံင့်ပါသည့်။  

ြွင ော်ခပ သည ော် ြရ ျားသ ွျားလ  ှု 

 လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု  ောေး၊  ရှ  ဖြစ့် အစ ုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော  ောေး၊  ရှ  ဖြစ့် စ ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး၊ အရ ေးကက ေးသည ့် အရဖခခံလုံပ့်ငန့်ေး  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် အန   ့်ဆံုံေး 

အရဖခခံလည့်ပတ့် ှုဖပ လုံပ့် န့် ခွင ့်ဖပ ထောေးသည ့်အလုံပ့်  ောေးနငှ ့် ဆက့်စပ့် ခ  ေးသွောေးလော ှုအတွက့်သော။   

ခွင ့်ဖပ ရသော ခ  ေးသွောေးလော ှုတွင့်ေး ပါဝင့်သည့် ှော - 

o အသက့်အ ွယ့်ကက ေးသူ  ောေး၊ အ ွယ့် ရ ောက့်ရသေးသူ  ောေး၊  ှ ခ ုံ သူ  ောေး၊  သန့်စွ ့်ေး ှုရှ သူ  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေး ထ ခ ုံက့်လွယ့်သူ  ောေးအောေး 

ရစောင ့်ရရှောက့်ရပေး န့် ခ  ေးသွောေးလော ှု၊  

o အရဝေးရ ောက့် သင့်ယူရ ေးအတွက့် သင့်ရထောက့်ကူပစစည့်ေး  ောေး လက့်ခံ ယူ န့် သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေးဆက့်စပ့်ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအတွက့်  ည့် ွယ့်ခ က့်ဖြင ့် 

ပညောရ ေးအြွ ွဲ့အစည့်ေး  ောေးသ ုံ   သ ုံ   ဟုံတ့်  ှ ခ  ေးသွောေးလော ှု၊  

o တ ောေးစ  င့်စုံဖပင့်ပရှ  ရနအ  ့်ရန ောတစ့်ခုံသ ုံ   သ ုံ   ဟုံတ့်  ှ ခ  ေးသွောေးလော ှု (ဥပ ော - ပ တ့်သွောေးရသော တကကသ ုံလ့်ရက ောင့်ေး ှ အ  ့်သ ုံ  ဖပန့်ဖခင့်ေး)၊  

o တ ောေးဥပရဒတင့်ေးက ပ့်ရ ေး သ ုံ   ဟုံတ့် တ ောေးရံုံ ေးအ  န  ့်  ောေးအတွက့် လ ုံအပ့်သည ့် ခ  ေးသွောေးလော ှု၊   

o  ောသောရ ေးဆ ုံင့် ော ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးအတွက့် အရဝေးရ ောက့် ပ ုံ  ခ  ှု ဖပ လုံပ့် န့်  ည့် ွယ့်ခ က့်အတွက့် သ ုံ   ဟုံတ့် ခ  ေးသွောေးြ ုံ  လ ုံအပ့်သည ့် အဖခောေး 

 ုံ ောေးရက ောင့်ေးအလုံပ့်  ောေးအတွက့်  ုံ ောေးရက ောင့်ေးဝန့်ထ ့်ေး/တ ောေးရဟောဆ ော   ောေးခ  ေးသွောေးလော ှု၊   

o မ   ွဲ့ရတော့်ဖပင့်ပရှ  ၄င့်ေးတ ုံ  ရနထ ုံင့် ော ရန ောသ ုံ   ဖပန့်လောသည ့် မ   ွဲ့သူမ   ွဲ့သောေး ဟုံတ့်သူ  ောေးအတွက့် လ ုံအပ့်သည ့် ခ  ေးသွောေးလော ှု။ လူအ  ောေးအရနဖြင ့် 

ခ  ေး သွောေး   ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ မ   ွဲ့ရတော့်ဖပင့်ပ သယ့်ယူပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေးက ဆက့်လက့်ရှ ရနရသေးရကကောင့်ေး နငှ ့် လုံပ့်ငန့်ေးဆက့်လက့်လုံပ့်ရဆောင့်ရနရသေးရကကောင့်ေး 

ခွ ဖခောေးအတည့်ဖပ  န့် ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် အောေးရပေးတ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့်။  

    ျားခပညော်သသူြံိုျား သယော်ယပူှိို  အဆ ငော်အရျား 

CapMetro သည့် ဖပည့်သူ  က န့်ေး ောရ ေးက ုံ ဖ ြှင ့်တင့် န့် နငှ ့် အစ ုံေး နငှ ့် ရဆေးြက့်ဆ ုံင့် ော အောဏောပ ုံင့်  ောေး ှ အကကံဖပ ထောေးသည ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးနငှ ့် 

လ ုံက့်ရလ ောည ရထွဖြစ့်ရစ န့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ဝန့်ရဆောင့် ှု  ောေးက ုံ ယောယ ရဖပောင့်ေးလ  န့် အရကောင့်အထည့်ရြော့်ရနပါသည့်။   

CapMetro သည့် ဧမပ လတရလ ောက့်လံုံေး သံုံေးစွ သူတ ုံင့်ေးအတွက့် ယောဉ်စ ေးခ အခ    ဖြစ့်ရစ န့် အရကောင့်အထည့်ရြော့်ပါ ည့်။  

http://austintexas.gov/article/www.austintexas.gov/small-business-resources%E2%80%AF
http://austintexas.gov/article/www.austintexas.gov/small-business-resources%E2%80%AF
https://gcc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wfscapitalarea.com%2F&data=02%7C01%7CSara.Henry%40austintexas.gov%7Cd4cde4cc36084c75f78808d7d4f8872e%7C5c5e19f6a6ab4b45b1d0be4608a9a67f%7C0%7C0%7C637212036187837992&sdata=Xa4O%2BNhbTVfhHqURlbQu7ynCYOfL1aitW7T2k0owCq4%3D&reserved=0
http://www.wfscapitalarea.com/Job-Seekers/Jobs-Now
https://capmetro.org/COVID19/#updates


COVID19 FAQs - Burmese 

o  ည့် ှန့်ေးခ က့် ှော ရအော့်ပရ တော  ောေး နငှ ့် စ ေးနင့်ေးသူ  ောေး က ုံယ့်လက့် န ေးန ေးကပ့်ကပ့်ရှ ရနဖခင့်ေး ှ ကောကွယ့်ရပေး န့် နငှ ့် ဝန့်ရဆောင့် ှုက ုံ အသံုံေးဖပ သည ့် 

စ ေးနင့်ေးသူ  ောေး  လုံပ့် ဖြစ့်တောဝန့်  ောေးထ ့်ေးရဆောင့် ောတွင့် ရထောက့်ပံ  န့် ဖြစ့်ပါသည့်။ 

o ယောဉ်စ ေးခ အခ   ဝန့်ရဆောင့် ှု ဖပ လုံပ့်ဖခင့်ေးက စ ေးနင့်ေးသူ  ောေးအောေး ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ လက့် ှတ့်  ောေးက ုံ ဖပသ န့်၊ ရ ောင့်ေးနငှ့်သူအောေး ယောဉ်စ ေးခရပေး န့် သ ုံ   ဟုံတ့် 

ယောဉ်စ ေးခပံုံေးအတွင့်ေး ရငထွည ့် န့် လ ုံအပ့်ခ က့်  ောေးက ုံ ပယ့်ြ က့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခေွာရနဖခင့်ေးက ုံ ကူည ရပေးပါလ   ့် ည့်။ ယင့်ေးက 

ယောဉ်ရပေါ်တက့်ခ  န့်က ုံ ဖ န့်ဆန့်ရစမပ ေး ယောဉ်အဝင့်ဝတွင့် လူ  ောေး ကကပ့်သ ပ့်ရနဖခင့်ေးက ုံ ရလ ော ခ ရပေးပါသည့်။ 

o ယောဉ်စ ေးခ အခ   ကောလက ထပ့်ရဆောင့်ေးစ ေးနင့်ေး ှု  ောေးက ုံ အောေးရပေး န့်  ဆ ုံလ ုံပါ။ စ ေးနင့်ေးသူ  ောေးအောေး အ  ့်တွင့်ရန - ရ ေးကင့်ေးစွော အလုံပ့်လုံပ့် 

ကောလအရတောအတွင့်ေး  လုံပ့် ဖြစ့် ခ  ေး  ောေးအတွက့်သော ပ ုံ  ရဆောင့်ရ ေးက ုံအသံုံေးဖပ  န့် သတ ရပေးပါသည့်။   

o MetroAccess စ ေးနင့်ေးသူ  ောေးအရနဖြင ့် ယောဉ်ရပေါ် တက့်   တ ောေးဝင့်  ှတ့်ပံုံတင့်အ ုံင့်ဒ  တစ့်ခုံဖပသ န့် ဆက့်လက့်လ ုံအပ့်ပါ ည့်။  

• CapMetro ၏ ဝန့်ရဆောင့် ှု ခ  န့်ညြှ ခ က့်  ောေးဖြင ့် အခ  န့်နငှ ့်တရဖပေးည ဖြစ့်ရနရစ န့် CapMetro.org/COVID19  တွင့် ကကည ့်ပါ။ 

ယ ဉ ျှအဝစ ျားသည ော် ဝနော်အဆ ငော် ှု 

Ride Austin က လူထုံ ရ ေးကင့်ေးလံုံဖခံ ရစရ ေးအတွက့် လည့်ပတ့် ှု  ောေးက ုံ ယောယ  ပ့်ဆ ုံင့်ေးထောေးပါသည့်။  

Revel က ၄င့်ေး၏ ယောဉ်အရ အတကွ့်က ုံ ၁၀%. ရလ ော ခ ထောေးပါသည့်။ 

Scoot’s sက ယောဉ်အရ အတွက့် အရတော့်  ောေး  ောေး ရလ ော ခ ထောေးမပ ေး ယင့်ေးတ ုံ  က ုံ အရဖခခံအောေးဖြင ့်  လုံပ့် ဖြစ့် အလုံပ့်သ ောေး  ောေး ခ  ေးသွောေးလောရ ေးက ုံ ကူည ရပေး န့် 

 ောထောေးပါသည့်။ 

Zipcar က ရရှွဲ့လအတွက့် ရအော့်စတင့်အတွင့်ေး ၄င့်ေး၏ လည့်ပတ့် ှု  ောေးက ုံ ရခတတ  ပ့်ထောေးမပ ေး ယောဉ်  ောေးက ုံ ဦေးစောေးရပေးယောဉ်ရကကော ှ ြယ့်ထောေးပါသည့်။   

 အသျားစ ျား သ ွျားလ  ှု   ျား 

 လိုပော် ခဖစော် လှုပော်ရ  ျား ှု   ျား တကွော် ြရ ျားသ ွျားလ ရနော်  အသျားစ ျားသ ွျားလ အရျား ဝနော်အဆ ငော် ှု   ျားကှိို  သြံိုျားခပ ြ ှိနော်တငွော်  ခြ ျားသ ူ  ျားထြံ   ၆+ အပ ထှိနော်ျားသှိ ော်ျားထ ျားမပ ျား 

ြရ ျားတစော်ြါသ ွျားမပ ျားတှိိုငော်ျား သင ော်လကော်   ျားကှိို အဆျားအကက ပါ။   

အ  ော်စတငော် ဘှိိုငော်စကယော် (Austin Bcycle) က  ြ ဲ  အ  ော်စတငော် စကော်ဘ ျားလကော်  တော်   ျား က ုံ အ  ့်တွင့်ရန - ရ ေးကင့်ေးစွော အလုံပ့်လုံပ့် ကောလအရတောအတွင့်ေး  သွောေး ဖြစ့် 

ခ  ေး  ောေးဖပ လုံပ့် သည ့်  ည့်သူ ဆ ုံအတွက့် က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးမပ ေး  စက့်  ေး  ောေး နငှ ့် စက့်  ေးစခန့်ေး  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ သန  ့်ရှင့်ေးလုံပ့်ကော ပ ုံေးသတ့်ရပေးသည ့် အကက  ့်ရ က ုံ 

ဖ ြှင ့်တင့်ရပေးထောေးပါသည့်။  

Bird hasက  လုံပ့် ဖြစ့် အလုံပ့်သ ောေး  ောေး ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ခ  ေးသွောေးလော ှုအတွက့် အသံုံေးဖပ န ုံင့် န့် ယောဉ်အရ အတွက့်အနည့်ေးငယ့် ှ ခ န့်ထောေးမပ ေး ၄င့်ေး၏ ယောဉ်အရ အတွက့်က ုံ 

 တ့်လ ၂၇  က့်ရန   ှစတင့်မပ ေး ရလ ော ခ ထောေးပါသည့်။  

Lyft  က က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့်ရပေးသည ့် အလုံပ့်သ ောေး  ောေး  သွောေး ဖြစ့်ခ  ေးသွောေးလောရ ေး ရခ ောရ ွွဲ့ရစ န့် စကူတော  ောေးက ုံ ရဒသရဆေးရံုံေး  ောေးအန ေး 

ဦေးစောေးရပေးဖြန  ့်က က့်ထောေးပါသည့်။ 

ရအောက့်ပါ ကုံ ပဏ   ောေးက ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှု  ောေးက ုံ ရခတတ ဆ ုံင့်ေးငံ ထောေးမပ ေး ရနောက့်ထပ့်သတ ရပေးခ က့်  ောေး  ရှ သည့်အထ  ယောဉ်  ောေးအောေးလံုံေးက ုံ ဦေးစောေးရပေး 

လ ့်ေးရကကော  ောေး ှ ြယ့်ရှောေးထောေးပါသည့်။ ၄င့်ေးတ ုံ  ထံတွင့် ရအော့်စတင့် ၃-၁-၁ (Austin 3-1-1) ရတောင့်ေးဆ ုံခ က့်  ောေးက ုံ တံုံ  ဖပန့် န့် ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး ရှ ပါရသေးသည့်။ requests. 

o Lime   တ့်လ ၁၇  က့်ရန   ှ စတင့်ပါသည့်  

o Wheels  တ့်လ ၁၉  က့်ရန   ှ စတင့်ပါသည့်  

o Spin 26  တ့်လ ၂၆  က့်ရန   ှ စတင့်ပါသည့် 

o JUMP 27  တ့်လ ၂၇  က့်ရန   ှ စတင့်ပါသည့် 

တကက ဆကော်ခပညော်နယော် ြရ ျားသ ွျားလ ျားအရျား အစ င ော်ကကည ော် ှု   ှိန  ော်အကက ော်ခင စ    ျား  

ရနောက့်ထပ့် အသ ရပေးခ  န့်အထ  တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်တွင့်ေးသ ုံ   ခ  ေးဆံုံေး ှတ့်အရနဖြင ့် ရအောက့်ပါရလဆ ပ့်တစ့်ခုံ ှတဆင ့် ဝင့်ရ ောက့်သူတ ုံင့်ေး - 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/CapMetro.org/COVID19
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• နယူေးရယောက့် (New York) 

• နယူေးဂ ောစ  (New Jersey) 

• ရကော့်နက့်တ ကတ့် (Connecticut) 

• ကယ့်လ ြ ုံေးန ေးယောေး (California) 

• လူဝ စ ယောေးနောေး (Louisiana)  

• ဝါရှင့်တန့် (Washington)  

• အတတလန့်တော မ   ွဲ့ရတော့်၊ ရဂ ော့်ဂ  ယော (City of Atlanta, Georgia) 

• ခ  ကောဂ ုံ မ   ွဲ့ရတော့်၊ အ လ နွ  က့် (City of Chicago, Illinois) 

• ဒ ေးထ ွ  က့်မ   ွဲ့ရတော့်၊  စ့်ရှ ဂန့် (City of Detroit, Michigan) 

•   ုံင့်ယော   မ   ွဲ့ရတော့်၊ ြရလော့်  ဒါ (City of Miami, Florida) 

ထ ုံ  အဖပင့် တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်တွင့်ေးသ ုံ   ရအောက့်ပါရန ော ှ ကုံန့်ေးလ ့်ေးခ  ေးဖြင ့် ဝင့်ရ ောက့်သူ  ည့်သူ ဆ ုံ -  

• လူဝ စ ယောေးနောေး (Louisiana)  

တကက ဆကော်ခပညော်နယော်တငွော်ျားသှိို   ဝငော်အရ ကော်သညော်  ြ ှိနော် သှိို   ဟိုတော် တကက ဆကော်ခပညော်နယော်တငွော်ျား  ဆှိိုပါသအူရ ကော်ရ ှိအနသည ော်က လ  ညော်သညော်က တှိိုသညော်ခဖစော်အစ  ဆှိိုပါရကော်   

၁၄ ရကော်တ က လ တကွော်  ှိ ှိဖ သ  အစ င ော်ကကည ော် ှု  လိုပော် ခဖစော်လိုပော်ရပါ ညော်။  

    ြောသောရစောင ့်ကကည ့် န့် အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစော  ောေးက တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် အရ ေးရပေါ် စ  ံခန  ့်ခွ  ှု ှ ဆံုံေးဖြတ့်ရပေးဖခင့်ေးဖြစ့်န ုံင့်ရသောရကကောင ့် စစ့်ြက့်ဆ ုံင့် ောဝန့်ရဆောင့် ှု၊ 

အရ ေးရပေါ် တံုံ  ဖပန့် ှု၊ က န့်ေး ောရ ေးဆ ုံင့် ော တံုံ  ဖပန့် ှု သ ုံ   ဟုံတ့် အရ ေးကက ေးသည ့် အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံဆ ုံင့် ော လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော  ောေးနငှ ့် ဆက့်စပ့်မပ ေး 

ခ  ေးသွောေးသူ  ောေးအတွက့် အက ံ ေး ဝင့်ပါ။   

ပှိို  အဆ ငော်အထ ကော်ပြံ အပျား ှု   ျား န င ော် ခပဌ နော်ျားတငော်ျားက ပော် ှု   ျား  

တကကဆက့် ဖပည့်နယ့် ဖပည့်သူ  လံုံဖခံ ရ ေးဌောန (DPS) အရနဖြင ့် အဆ ုံပါတည့်ရန ော  ောေး ှ ခ  ေးသွောေး  ောေးအောေး တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်အတွင့်ေး ရနထ ုံင့်စ ော သ ုံ   ဟုံတ့် ဟ ုံတယ့် 

က  သ ုံ  ရသော ရစောင ့်ကကည ့် န့်ရန ောတစ့်ခုံ သတ့် ှတ့်ရပေးထောေး န့် လ ုံအပ့်ပါသည့်။ ခ  ေးသွောေး  ောေးအရနဖြင ့် အ ည့် အဖပည ့်အစံုံ၊ ရ ွေးရန  ၊ အ  ့်လ ပ့်စော၊ တယ့်လ ြုံန့်ေးနပံါတ့် နငှ ့် 

ယောဉ်ရ ောင့်ေးလ ုံင့်စင့် သ ုံ   ဟုံတ့် ပတ့်စ့်ပ ုံ   အခ က့်အလက့်  ောေးလည့်ေး ရပေးအပ့် ပါ ည့်။  

DPS စစ့်သည့်  ောေး၊ သ ုံ   ဟုံတ့် အဖခောေး ခွင ့်ဖပ ထောေးသည ့် မင  ့်ေးခ  ့်ေးရ ေးအ ောရှ   ောေးက ရလဆ ပ့်တွင့် ခ  ေးသွောေးတစ့်ဦေးစ ထံ ှ ဖြည ့်ထောေးသည ့်ရြောင့်ပံုံတစ့်ခုံက ုံ 

ရကောက့်ယူစုံရဆောင့်ေးမပ ေး တကကဆက့်- လူဝ စ ယောေးနောေး နယ့်န   တ့်တရလ ောက့် အထူေးအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောက ုံ တင့်ေးက ပ့်ပါ ည့်။  

၁၄  က့်တော ရစောင ့်ကကည ့်ကောလ အရတောအတွင့်ေး ခ  ေးသွောေး  ောေးအရနဖြင ့် သတ့် ှတ့်ထောေးသည ့် ရစောင ့်ကကည ့် ောရန ောတွင့် က န့်ေး ောရ ေးဌောန ှ ဝန့်ထ ့်ေးတစ့်ဦေး၊ ဆ ောဝန့်၊ 

သ ုံ   ဟုံတ့် က န့်ေး ောရ ေးရစောင ့်ရရှောက့် ှုရပေးသူ  ှလွ မပ ေး ဧည့်သည့်  ောေး လက့်ခံခွင ့် ဖပ ပါ၊ ထ ုံ  အဖပင့်  ည့်သည ့် အ  ောေးပ ုံင့်ရန ော  ောေး ဆ ုံသ ုံ    လည့်ပတ့်သင ့်ပါ။   

DPS အထူေးက ုံယ့်စောေးလှယ့်  ောေးက ခ  ေးသွောေး  ောေး က ုံယ့်တ ုံင့်က ုံယ့်က ရှ ရန ရန အတည့်ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် လ ုံက့်နော ှုရှ  ရှ  စ စစ့် န့် သတ့် ှတ့်ထောေးသည ့် 

ရစောင ့်ကကည ့် ောရန ော  ောေးက ုံ  ရကကဖငောပ  သွောေးရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု  ောေး ဖပ လုံပ့်ပါလ   ့် ည့်။     ြောသော ရစောင ့်ကကည ့် န့် ယခုံအ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောအတ ုံင့်ေး လ ုံက့်နော န့် 

ပ က့်ကွက့် ှုတစ့်ခုံခုံအောေး ရဒေါ်လော ၁၀၀၀ ထက့် ပ ုံသည ့် ဒဏ့်ရငတွစ့်ခုံ၊  က့်ရပါင့်ေး ၁၈၀ ထက့် ရက ော့်သည ့် ကောလတစ့်ခုံအတွက့် ရထောင့်သွင့်ေးအက ဉ်ေးခ ဖခင့်ေး သ ုံ   ဟုံတ့် 

နစှ့်ခုံစလံုံေးဖြင ့် အဖပစ့်ရပေးန ုံင့်သည ့်  ောဇဝတ့် ှု က ှူေးလွန့်ဖခင့်ေးတစ့်ခုံ ဖြစ့်ပါ ည့်။  

ယခုံ အ  န  ့်ရကကော့်ဖငောစောေး  ောေးနငှ ့် ပတ့်သက့်သည ့် ရ ေးခွန့်ေး  ောေးက ုံ DPS အောေး ြုံန့်ေးနပံါတ့် (800) 525-5555 တွင့် လွ ရဖပောင့်ေး ည န့်ရပေးသင ့်ပါသည့်။  

အ  ော်စတငော်- ဘ  ဂော်စအတ  ော် (Austin-Bergstrom)  ခပညော်ခပညော်ဆှိိုငော်ရ  အလဆှိပော်   အလအကက ငော်ျားြရ ျားသ ွျားလ  ှုဆှိိုငော်ရ  ခပငော်ဆငော်ြ ကော်   ျား 

AUS သည့် အရ ေးကက ေးရသော အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပ ေး ရလဆ ပ့်က ုံ ဆက့်လက့်ြွင ့်ထောေးပါသည့်။ ရလဆ ပ့် လည့်ပတ့် ှု  ောေးအတွက့် အခ  န့်နငှ ့် 

တရဖပေးည ဖြစ့်သည ့် အရသေးစ တ့်အခ က့်အလက့်  ောေး ရှ  န့် ရအောက့်ပါ လင ့်ခ့်က ုံ အသံုံေးဖပ ပါ။ 

AUS COVID-19 ဆှိိုငော်ရ  ခပငော်ဆငော်ြ ကော်   ျား 

http://www.austintexas.gov/page/covid-19-information
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၄င့်ေးတ ုံ  ၏ ဆ ုံရှယ့်  ဒ ယော နငှ ့် သ မတ လ ့်ေး က ယ့် (Presidential Boulevard) တရလ ောက့်ရှ  ဒစ့်ဂ စ့်တယ့် ဆ ုံင့်ေး ုံတ့်  ောေးက ုံ ကကည ့်ရှုပါ။ 

အလဆှိပော် သန  ော်ရ ငော်ျားအရျား န င ော်  ှိလလ  သန  ော်ရ ငော်ျားအရျား 

လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးနငှ ့် က ုံက့်ည ရစ န့်၊ ရလဆ ပ့်က အခ  န့်တစ့်ခ  န့်အတွင့်ေး ခ  ေးက   ယောဉ်အတငွ့်ေးရှ  ခ  ေးသွောေးအရ အတွက့်က ုံ ကန  ့်သတ့်ရနပါသည့်။ AUS က 

ယောဉ်  ောေး သန  ့်ရှင့်ေးရအောင့် နငှ ့် သံုံေးစွ သူ  ောေး ရ ေးကင့်ေးရအောင့်ထောေး န့် လုံပ့်က ုံင့်ရနပါသည့်။ ခ  ေးက   ယောဉ်  ောေးက ုံ ပ ုံေးသတ့်ရဆေးဖြင ့် သန  ့်ရှင့်ေးထောေးမပ ေး လက့် န့်ေး  ောေး 

က  သ ုံ  ရသော ထ ရတွွဲ့သည ့် ဧ  ယော  ောေးက ုံ တစ့်ရန  လ င့် အကက  ့်ရပါင့်ေး  ောေးစွော သုံတ့်ရနပါသည့်။ 

ထပ့်ရဆောင့်ေးမပ ေးလည့်ေး ရအောက့်ပါ သန  ့်ရှင့်ေးရ ေး နငှ ့်   လလ ောစနစ့်ဆ ုံင့် ော အောေးထုံတ့် ှု  ောေး ရနသောေးတက ရှ ရနပါသည့် -  

o ခ  ေးသွောေး  ောေးသည ့် ဧ  ယော  ောေး (TSA စစ့်ရဆေးရ ေးပွ  င ့်  ောေးအမပ ေး က  သ ုံ  ) တွင့် အပ ုံ လက့် ပ ုံေးသန  ့်စင့်ရဆေးရပေးထောေးသည ့်ရန ော  ောေး။ 

o အရထွရထွ တစ့်က ုံယ့်ရ သန  ့်ရှင့်ေးရ ေး အရလ အထ  ောေး နငှ ့် လူ ှုရ ေးအ  ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးအရကကောင့်ေး ဆက့်သွယ့်ရဖပောဆ ုံသည ့် ရကကော့်ဖငော 

ဆ ုံင့်ေး ုံတ့်က ုံ တင့်ထောေးမပ ေး ဝန့်ထ ့်ေး  ောေး ှ ဆက့်သွယ့်ရကကဖငောရပေးဖခင့်ေး။  

o အောရံုံစ ုံက့်သည ့်ရန ော ှော က ေးရ ော စ့်  ောေး၊ ပ ုံဒ ယ ့်  ောေး၊ တံခါေးလက့်က ုံင့်  ောေး၊ က ေး ုံတ့်  ောေး၊ လက့် န့်ေး  ောေး၊ ရ ပန့်ေး  ောေး၊ ထ ုံင့်ခံုံ  ောေး နငှ ့် လံုံဖခံ ရ ေးပံုံေး  ောေး 

က  သ ုံ  ရသော “ထ ရတွွဲ့  ှု ဖ င ့် ောေးသည ့်” ဧ  ယော  ောေးက ုံ ပ ုံေးသတ့်ဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။ 

o သန  ့်ရှင့်ေးရ ေးဝန့်ထ ့်ေး  ောေးက ုံ အ  ောေးသံုံေးဧ  ယော  ောေးတွင့် ပ ုံ  ောေး  ောေးခ ထောေးမပ ေး အခ   ွဲ့ရသောအရဖခအရန  ောေးတွင့် တ ုံေးခ  ွဲ့သန  ့်ရှင့်ေးရ ေး 

လုံပ့်ထံုံေးလုံပ့်နည့်ေး  ောေးတွင့်ေး ကူည  န့် အဖခောေးဌောနခွ   ောေး ှ ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးက ုံ ဆွ ရခေါ်ရနပါသည့်။ ဌောန  ောေး ှဝန့်ထ ့်ေး  ောေးထံတွင့် ၄င့်ေးတ ုံ  အလုံပ့်လုံပ့်စဉ် 

အသံုံေးဖပ  န့် ပ ုံေးသတ့်ရဆေးပုံလင့်ေး  ောေး ရှ ပါသည့်။ သန  ့်ရှင့်ေးရ ေးဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအောေးလံုံေးက လက့်အ တ့်  ောေးက ုံလည့်ေး အသံုံေးဖပ မပ ေး ရတောင့်ေးဆ ုံပါက 

  က့်နေှာြံုံေး  ောေးလည့်ေး အလှ ့်ေး ှ  ရှ ပါသည့်။  

o ဧ  ယောတ ုံင့်ေးရှ  ဝန့်ထ ့်ေး  ောေးအောေး လက့်ရဆေးဖခင့်ေး က  သ ုံ  ရသောတစ့်က ုံယ့်ရ  က န့်ေး ောသန  ့်ရှင့်ေးရ ေးရကောင့်ေး က င ့်ကကံ န့်  နငှ ့် လူ ှုရ ေးအ  

ခပ့်ခွောခွောရနရ ေးလုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး၊ ဖြစ့်န ုံင့်ရသော ရန ောတ ုံင့်တ ုံင့်ေးတွင့် ကပ့်လ က့် လူတစ့်ဦေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ ခွောထောေးဖခင့်ေး၊ လူအုံပ့်စုံ 

ကက ေးကက ေး ောေး ောေးရှ သည ့် ဆက့်တင့်  ောေး သ ုံ   ဟုံတ့် စည့်ေးရဝေး ှု  ောေးက ုံ ရရှောင့်ကကဉ် န့် အောေးရပေးတ ုံက့်တွန့်ေးထောေးမပ ေးဖြစ့်သည့်။ ရလရကကောင့်ေးဝန့်ထ ့်ေး  ောေး 

အရနဖြင ့် ရလဆ ပ့်လည့်ပတ့် ှု  ောေးက ုံ ရထောက့်ပံ ရပေး န့် ဝန့်ထ ့်ေး ခပ့်ကက ကက ထောေးရ ေးက ုံ အရကောင့်အထည့်ရြော့်ရနပါသည့်။ ဖြစ့်န ုံင့်ရသောရန ော 

တ ုံင့်ေးတွင့် ရလရကကောင့်ေးဝန့်ထ ့်ေး  ောေးက အ  ့် ှအလုံပ့်လုံပ့်ရနပါသည့်။  

ကျွနော်ိုပော်၏ ြရ ျားသ ွျား စ  စဉ   ျားကှိို အခပ ငော်ျားလလဲှိိုပါက ကျွနော်ိုပော်ဘ လိုပော်ရပါ လ။ဲ 

ရ ောက့်လောရတော  ည ့် ခ  ေးသွောေး အစ အစဉ်တစ့်ခုံခုံနငှ ့် ဆက့်စပ့်မပ ေး စ တ့်ပူပန့် ှုရှ ရသော ခ  ေးသွောေး  ောေးအတွက့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ရလယောဉ်ခ  ေးစဉ်  ောေးက ုံ ဖပန့်လည့်စ စဉ် န့် 

ဖြစ့်န ုံင့်ရခ အရကကောင့်ေး စံုံစ ့်ေးရ ေးဖ န့်ေး န့် ၄င့်ေးတ ုံ  ၏ သက့်ဆ ုံင့် ောရလရကကောင့်ေးလ ုံင့်ေးသ ုံ   ဆက့်သွယ့် န့် အောေးရပေးတ ုံက့်တွန့်ေးပါသည့်။  

 COVID-19 ကှိို တိုန  ော်ခပနော်သည ော် အနခဖင ော် အလအကက ငော်ျားလှိိုငော်ျား   ျားက ဘ အတလွိုပော်အနပါသလ။ဲ  

AUS အပါအဝင့် အခ   ွဲ့ရသော ရလရကကောင့်ေးလ ုံင့်ေး  ောေးက အခ   ွဲ့ရသောရလရကကောင့်ေးဝန့်ရဆောင့် ှုလ ့်ေးရကကောင့်ေး  ောေး၏ အကက  ့်ရ  ရဖပောင့်ေးလ  န့် သ ုံ   ဟုံတ့် ရလ ော ခ  န့် 

ဆံုံေးဖြတ့်ခ က့်  ောေး လုံပ့်ရနပါသည့်။ ရလရကကောင့်ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု အရဖပောင့်ေးအလ   ောေးနငှ ့် စပ့်လ ဉ်ေးသည ့် ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့်  ောေး နငှ ့် ယခုံအခ  န့်အခါတွင့် 

ရလရကကောင့်ေးလ ုံင့်ေး  ောေး လုံပ့်ရဆောင့်ရနသည ့် အဖခောေးရဖခလှ ့်ေး  ောေးနငှ ့် စပ့်လ ဉ်ေးမပ ေး အခ က့်အလက့်  ောေးလ ုံအပ့်ပါက ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ရလရကကောင့်ေးလ ုံင့်ေးက ုံ ဆက့်သွယ့်ပါ။   

 

http://austintexas.gov/department/covid-19-information/travelers-and-flights

