
အာဖရိက အမေရိကန်  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

တတန်ိိုငေ်ှုနငှ  ်

မ ာင မ် ှာကေ်ှု 

ရယနူိိုငေ်ှု
 

 

 

နာတာ ှညမ်ရာဂါ 

 ဟနခ်ျကည်မီှု၊ အာဟာရပြည ်ဝသ ာ အစာားအသ ာက၊် 

ြ ုံမှနသ်  ကျင ခ်နာ်းနငှ  ်အပခာားအရာက    ုံ  သ ာ ကျနာ်းမာသရား 

အပြြုအမူမျာားက  ူတစ်ဦား၏ နာတာရှည် သရာဂါမျာား 

ပြစ်န ုံငသ်ပခအသြေါ်  ကသ်ရာကန် ုံငြ်ါ ည်။ 
  

60% 

 

 

 

 

 

 

15.4% 

လကတ်နီိို/လကတ်ငအ်မေရိ

ကသာား၊ လေူ ိ ားအာားလ ိုား 

7.1% 21.9%  19.5%  11.5% 

Austin/Travis မကာငတ် ီ

ရပ်ရ ာ က န်ားောမရား အ အီ ဉ် 

 

ရြ်ရ ာက ခ  ပခာားသြာ်ထုံတ ်ည  ်ကျနာ်းမာသရား ဦားစာားသြား 

ဧရ ယာ သ ားခုံအသြေါ် အ ာားသြားထာား ည  ်2017 ရြ်ရ ာ 

ကျနာ်းမာသရား အက ပြတမ်ှု (CHA) ရှာသြ သတ ွေ့ ရှ ချကမ်ျာား- 

 

လေူ ိ ားနငှ  ်တိိုငာ်းရငာ်းသာားကကာား သသိာမသာ ခခာားနာားခ ကခ်ဖင  ်

အာဖရိက 

အမေရိကန်  

 

လကတ်ငအ်မေရိက

ေဟိုတသ်ည  ်လခူဖြူ  

ဝငမ်င သည ်မ ာင မ် ှာကေ်ှုရယခူခငာ်းအမပေါ် သကမ်ရာကေ်ှု ိှသည ်

မဖာ်ခပပါ ဝငမ်င  ိှပပီား ကိုန်က  ရိတေ် ာားမကကာင  ်ဆရာဝန်ထ  ေခပသသည  ်အရ ယမ်ရာကပ်ပီားသေူ ာား 
△
 

37% 
သ ာ Travis သကာငတ်ီ၏ $25,000 မအာက ်

ဝငမ်င  ိှသည  ်အရ ယမ်ရာကပ်ပီားသေူ ာားသည် 

$75,000 သကျာ် ဝငသ်င ရှ  ည  ်19% သ ာ 

သေ ခ မျာားနငှ  ်နှု ငာ်းယှဉ်ြါက 

က ုံယ် က် ှုြ်ရှာားမှုမျာား   ုံ  မဟုံတ် 

သ  ကျင ခ်နာ်းမျာားတ င ်မြါဝငက်ကြါ။ 

   21% 
သ ာ Travis သကာငတ်၏ီ $25,000 မအာက ်

ဝငမ်င  ိှသည  ်အရ ယမ်ရာကပ်ပီားသေူ ာားသည ်$75,000 

သကျာ် ဝငသ်င ရှ  ည  ်7% သ ာ သေ ခ မျာားနငှ  ်

နှု ငာ်းယဉှ်ြါက သ ား  ြ်သ ာက ်မူျာားပြစ ်ည။် 

 

မသာ အရ ယမ်ရာကပ်ပီားသေူ ာားသည ်လ န်ခ  မသာ 12 

လအတ ငာ်း ကိုန်က  ရိတမ်ကကာင  ်ဆရာဝန်ထ  ေခပသကကပါ။△ 

အာ ှတိိုကသ်ာား 

$25,000 

မအာက ်

$25,000 ေှ 

$50,000 $75,000 သိို  ေဟိုတ ်

ယငာ်းအထက ်

သ ာ Travis သကာငတ်၏ီ $25,000 မအာက ်

ဝငမ်င  ိှသည  ်အသက ်40 မက ာ် 

အေ ိ ားသေီားေ ာားသည$်75,000 သကျာ် ဝငသ်င ရှ  ည  ်80% 

သ ာ အမျ ြုား မီားမျာားနငှ  ်နှု ငာ်းယဉှ်ြါက ယခငန်စ်ှနစ်ှအတ ငာ်း 

ရင ်ာားဓာတ်မှနရ် ုံကထ်ာားြါ ည။် 

ST_Burmese 

Travis မကာငတ်၏ီ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 တိက် န်ားောမရား 

စ တက်ျနာ်းမာသရားနငှ  ်ကက  ခ ုံငသ်ရားက ုံ ြ ုံသြာ် ည  ်အရာမျာားစ ာရှ  ည။်  

 ငာ်းရ မှု၊ စ တြ် စီားမှု၊ စ တ်ချ ြု ွေ့ယ ငာ်းမှု၊ ခ  ပခာား က်  မှုနငှ  ်

အပခာားအရာမျာားက စ တ်ကျနာ်းမာသရားအသြေါ်  ွှမ်ားမ ုံားန ုံင ်ည။်  

 

 

 

 င အ်ကက ပြြုချကရ်  ုံြါ ည၊် စစ်တမ်ားအကျဉ်ားအာား ဝငက်ကည ရ်န-် 

bit.ly/CHACHIP 
  ုံ  မဟုံတ ်

ဤ QR ကုံေအ်ာား စကနြ်တြ်ါ။

  

သနာကထ်ြ်သ   ာရန-် 

www.austintexas.gov/healthforum 

chachip@austintexas.gov 

 

 

Austin နငှ  ်Travis သကာငတ်အီတ က ်

ဆယမ်က ာ်သက ်ကိိုယဝ်န်သည် ၏ ြျမ်ားမျှနှုနာ်းမာှ 

 
27% 

မီားမြ ာားမီ သစာင သ်ရှာက်မှု 

သနာက်ကျ၍ရသ ာ   ုံ  မဟုံတ် မရရှ သ ာ 

Travis မကာငတ် ိှီ မ ခငမ်ျာား၏ရာခိိုငန် ှုန်ား။*  

 
 150% 

Texas နငှ  ်နှုငိာ်းယဉှ်ပါက Travis 

မကာငတ်တီ င ်ဆာီးပူမညာငာ်းက မရာဂါ 

ခဖ ်နိိုငမ်ခခအကကမ်ားြျငာ်း။† 

 

တစ်  ျှင ်ငါားရကအ်ထက ်စ တ်ကျနာ်းမာသရား မသကာငာ်းဟုံ 

 တငာ်းြ ုံ   ည  ်Travis သကာငတ်ီရှ  

အရ ယသ်ရာကပ်ြီား ူမျာား၏ ရာခ ုံငန် ှုနာ်းမှာ 18.9% 

ပြစ်သ ာ် ညာ်း အာြရ က အသမရ ကန ်မူျ ြုားမျာားကကာားတ င ်

နှုနာ်းထာားမှာ       ပြစ် ည။် 

ပခ ြုင ုံ  ုံရသ ာ် Texas နငှ ယ်ှဉ်ြါက Travis 

သကာငတ်ီရှ  အရ ယ်သရာက်ပြီား ူ 

22% 
 ည ်ဗ ုံက်ကာားသအာင ်သ ာက်သ  ရှ ြါ ည။် 

လငိပိ်ိုငာ်းဆိိုငရ်ာ က န်ားောမရား 

 

ခဖ မ်သာ်လညာ်း အသက ်15 ေှ 17 ကကာား ေိခငေ် ာားကကာားတ င ်

ခခာားနာားခ က ိှ်သည.်..* 

Travis မကာငတ် ိှီ အာဖရိက အမေရိကန် 

ေိခငေ် ာားသည ်လကတ်နီိို/လခူဖြူ 

ေိခငေ် ာားထက ်မပါငေ်ခပည မ်သာ 

ကမလားမေ ားနိိုငမ်ခခ န ှဆ်ပိိုေ ာားနိိုငသ်ည။်* ...မေ ားဖ ာားနှုန်ားေှာ အာဖရိက 

အမေရိကန် 

ေိန်ားကမလားေ ာားခဖ ်သည ်

...မေ ားဖ ာားနှုန်ားေှာ 

လကတ်ငအ်မေရိကေဟိုတ်

သည  ်လခူဖြူ 

ေိန်ားကမလားေ ာားခဖ ်သည ်

…မေ ားဖ ာားနှုန်ားေှာ 

လကတ်နီိို/လကတ်ငအ်မေရိ

ကသာား ေိန်ားကမလားေ ာား 

ခဖ ်သည ်

△ သရာဂါ ထ နာ်းချြုြ်ပခငာ်းနငှ  ် တာား ီားသရား စငတ်ာ (CDC)။ Texas 

အပြြုအမူ  ုံငရ်ာ အနတရာယ်အသကကာငာ်းရငာ်း သစာင က်ကည ်သရား စစ်တမ်ား 

သေတာ။ Atlanta, Georgia- ယူအက်စ် ကျနာ်းမာသရားနငှ  ်  ူ ာား 

ဝနသ် ာငမ်ှုမျာား ဌာန၊ သရာဂါ ထ နာ်းချြုြ်ပခင်ားနငှ  ် တာား ီားသရား စငတ်ာ 

2011-2015။ 

* Texas ပြည်နယ်ကျနာ်းမာသရား ဝနသ် ာငမ်ှုမျာား ဌာန၊ Texas 

ကျနာ်းမာသရားသေတာ- သမ ားရက် (2012-2014)။ 

† TB/HIV/STD ကူားစက်သရာဂါ ပြန  ြ် ာားမှုကာက ယ်သရားနငှ  ် သစာင က်ကည ်သရား 

ဌာနခ  ၊ Texas ပြည်နယ်ကျန်ားမာသရား ဝနသ် ာငမ်ှုမျာား ဌာန 

 ST_Burmese 

http://www.austintexas.gov/healthforum
mailto:chachip@austintexas.gov

