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COVID-19 ကမ္ာာ့ကပ်ရ ာဂါ ဖြစ်ပ ာွားရေ၍ မိဘအချ ိျို့က ၎င်ွားတိ ို့၏ ကရ ွားမျာွားကိ  သင်ယရူ ာ့ ာရ ွား "ရပါ ာ့ဒ်" မျာွားန ငာ့် 

ချတိ်ဆက်သင်ကကာွားရစပါသည်။ ဤရပါ ာ့ဒ်မျာွားသည် ရြာ်ဖပပ ါတိ ို့အကေိ်ု့အသတ်မ  ိ အပါအဝင် ေည်ွား မ်ွားမျ ိွားစ    ိ အပ်ပါသည်- 

• လွယက်ူအ င်လ  လစလသာ လ  ေ့ဒ်မ ာေး- ရ ာက်ခ ချက်  ဆ ာဖြစ်နိ င် သိ ို့မဟ တ ်မဖြစ်နိ င်သညာ့် 

ည ိနိှိုင်ွားရဆာင် ွက်ရပွားသူသည် ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ယူရ ာ့ ာရ ွား   ပ်ရဆာင်ချက်မျာွားကိ  ကရ ွားမျာွား 

သင်ယူရေစဉ် ကက ွားကကပ်ရပွားပပ ွား ကူည ရပွားပါသည်။  

•  ူေးတွွဲလ ာင် ွက်မှုမ ာေး- မိသာွားစ  တစ်စ  သိ ို့မဟ တ ်တစ်စ အ က်မ  မိဘမျာွားသည် ကရ ွားမျာွား၏ 

အရဝွားရ ာက်သင်ယူရ ွားအတ က် ၎င်ွားတိ ို့၏ အိမ်မျာွားတ င် အ  ညာ့်ကျ  က်ခ စ စဉ်ရပွားပါသည်။  

• လက ာင်ေးငယ်မ ာေး- ရ ာက်ခ ချက်  ဆ ာမျာွားက ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ရိ ွားကိ  အသ  ွားဖပ ၍ သမာွားရိ ွားကျရကျာင်ွားတ င် 

ရကျာင်ွားမတက်နိ င်သညာ့် ကရ ွားမျာွားကိ  သင်ကကာွားရပွားသည်။  

• မ သာေးစု၊ သူငယ်ခ င်ေးနှငေ့် အ မ်ေ ေးခ ငေ်း လစာငေ့်လ ှာက်မှု- တစ်ရေို့တာအတ င်ွား မိသာွားစ တစ်စ  သိ ို့မဟ တ် တစ်စ အ က်မ  

ရကျာင်ွားရေအ ွယ်ကရ ွားမျာွားအတ က် ရစာငာ့်ရ  ာက် ေ် မိသာွားစ ဝင၊် သူငယ်ချင်ွား သိ ို့မဟ တ် အိမ်ေ ွားချင်ွားန ငာ့် သမာွားရိ ွားကျ 

ရစာငာ့်ရ  ာက်မှို အစ အစဉ်။ 

•   ် ွာ သင်ယလူလေ့လာလ ေး လေ ာမ ာေး- အရဝွားရ ာက် ပိ ို့ချချေိ်မျာွားအတ င်ွား ရကျာင်ွားသာွားမျာွားအတ က်  ူကိ ယ်တိ င် 

ပ ာ့ပိ ွားမှိုရပွားသညာ့်  ပ် ွာအြ  ျို့အစည်ွားမျာွား၊ မိဘမျာွားအြ  ျို့၊ ယ  ကကည်မှိုအရဖခခ  အြ  ျို့အစည်ွားမျာွား သိ ို့မဟ တ် အမျာွားဖပည်သူ 

အသင်ွားအြ  ျို့မျာွားက ရဆာင် ွက်ရပွားသည်။  

ရကျာင်ွားဖပေ်တက်ရေသညာ့် ကရ ွားမျာွားဆိ င် ာ COVID-19 ကျေ်ွားမာရ ွား စိ ွား ိမ်မှိုမျာွားန ငာ့် အ ာွားတူပင် 

သင်ယူရ ာ့ ာရ ွားရပါ ာ့ဒ်မျာွားအတ က် ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့် ရဘွားကင်ွားရ ွား စဉ်ွားစာွားချက်မျာွား   ိပါသည်။ Austin အမျာွားဖပည်သူ 

ကျေ်ွားမာရ ွားက ရပါ ာ့ဒ်ကိ   က်ခ ရဆာင် ွက်ရပွားရေသညာ့် မည်သူမဆိ အာွား အရသွားစိတ ်ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့် ရဘွားကင်ွားရ ွား အစ အစဉ် 

အရသွားစိတ်ကိ  ရြာ်ဖပရပွားရစ ိ ပါသည်။  က်ခ ရဆာင် ွက်သူက COVID-19 ကူွားစက်မှိုကိ  တာွားဆ ွား ေ်န ငာ့် ရကျာင်ွားသာွားမျာွား 

ရဘွားကင်ွားရ ွားအတ က် အဆငာ့်ဆငာ့်   ပ်ရဆာာင် မည်။ ရပါ ာ့ဒ်မျာွားတ င် COVID-19 ၏ ရဘွားအနတ ာယ်ကိ  ရ  ာာ့ချ ေ်မ ာ မဖြစ်နိ င်ပါ။ 

ရပါ ာ့ဒ်အတ င်ွား  ိ  ူတစ်ဦွား သိ ို့မဟ တ် တစ်ဦွားအ က်က COVID-19 ဖြစ်နိ င်ရဖခ  ိ၍ ကကိ တင်စ စဉ် မည်။  

  

လ ာ်    တ ုို့က ု လ   ှငေ်းလ ေးသညေ့် COVID-19 က ေ်ေးမာလ ေးနှငေ့် လ ေးကင်ေးလ ေး အစ အစဉ် သငေ့်တွင ်

 ှ   သလာေး။ 

1. အ မ်တွင် လ ာဂ လကခဏာမ ာေး  ှာလ ွစစ်လ ေး ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် Austin အမျာွားဖပည်သူ ကျေ်ွားမာရ ွား (APH) 

ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 17 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 ရပါ ာ့ဒ်ပါဝင်ရဆာင် ွက်သူ တစ်ဦွားစ သည် ရပါ ာ့ဒ်န ငာ့် ရေို့စဉ် မချတိ်ဆက်မ  အိမ်တ င် COVID-19 ရ ာဂါ ကခဏာမျာွားန ငာ့် 

 ိရတ ျို့မှိုအတ က် စစ်ရဆွားပါ ေ် APH က အကက ဖပ ပါသည်။ 

2. မ က်နှှာ အကာအကွယမ် ာေး  (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 14-16 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

BURME SE 
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 Austin ကျေ်ွားမာရ ွား အာဏာပိ င် စည်ွားမျဉ်ွားမျာွားအ  အသက် 10 န စှန် င်ာ့ အ က် ူမျာွားက ၎င်ွားတိ ို့၏ ရေအိမ် ဖပငပ်သိ ို့ 

  က်ချေိ်တိ င်ွားတ င် န ှာရခါင်ွားစည်ွားကိ  ဝတ်ဆင် မည်။  

 APH သည် အသက် 2 န စ်န ငာ့် အ က် ကရ ွားမျာွားအာွား မျက်န ှာအကာအက ယမ်ျာွားကိ  ဝတ်ဆင်ပါ ေ် အကက ဖပ ပါသည်။  

3. ရု ်  ုင်ေး  ုင် ာ ခ ်ခွာခွာလေ ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 13 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 သင်၏ အခေ်ွားတ င်ွားန ငာ့် ဖပငပ်ရေ ာမျာွားသည် ပါဝင်သူမျာွားအရေဖြငာ့ ်တစ်ဦွားန ငာ့်တစ်ဦွား 6 ရပခ ာ၍ရေနိ င် ေ် 

   ရ ာက်သညာ့်ရေ ာဖြစ်ရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။  

4. က ေ်ေးမာလ ေးနှငေ့်ည ညွတ်လသာ လက်သေ်ို့ ှင်ေးလ ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 12 ကိ  

ကကညာ့်ပါ။) 

 သငာ့်တ င် ကရ ွားမျာွား အသ  ွားဖပ နိ င်သညာ့် ဆပ်ဖပာ၊  က်သေ်ို့ရဆွား ည်၊ န ငာ့် တစ်ရ  ွားမျာွား အ   အရ ာက်  ိရေရကကာင်ွား 

ရသချာပါရစ။  

 ပါဝင်သူမျာွားအတ က် တစ်ရေို့တာ  ိ အရ ွားအကက ွားဆ  ွားအချေိ်မျာွားတ င်  က်မျာွားကိ  မကကာခဏရဆွား ေ် အစ အစဉ်။  

5. သေ်ို့ ှင်ေးလ ေးလု ် ခင်ေးနှငေ့်   ုေးသတ် ခင်ေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတ က်  APH ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 19 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 ရြာဖ်ပပါတိ ို့အတ က် တိ ွားဖမ ငာ့် ာွားရသာ ပ  မ ေ် သေ်ို့  င်ွားရ ွား  ပ်ဖခင်ွားန ငာ့် ပိ ွားသတဖ်ခင်ွားအတ က် စ စဉ်သတ်မ တ်ချက် 

ဖပ   ပ်ပါ- 

 ရပါ ာ့ဒ်တ င်အသ  ွားဖပ ရသာ အ ိအကိ င်မျာွားသညာ့် မျက်န ှာဖပင်မျာွားန ငာ့် ရေ ာမျာွား 

 မ ရဝသ  ွားစ   မညာ့် အရ ပ်မျာွားန ငာ့် ပ ာ့ပိ ွား ာွားရသာပစစည်ွားမျာွား  

 တစ်စ  တစ်ဦွား ရေမရကာင်ွားဖြစ် ာပါက သေ်ို့  င်ွားရ ွား  ပ်ဖခင်ွားန ငာ့် ပိ ွားသတ်ဖခင်ွားဆိ င် ာ CDC  မ်ွားညွှေ်ကိ   ိ က်ေှာပါ။ 

 EPA ပိ ွားသတဖ်ခင်ွားစ နှိုေ်ွားမျာွားန ငာ့် ကိ က်ည ရသာ   တ်က ေ်မျာွားကိ  သ  ွားပါ။ 

 သေ်ို့  င်ွားရ ွား  ပ်သညာ့်ပစစည်ွားမျာွားကိ  ကရ ွားမျာွားအေ ွားတ င် အသ  ွားမဖပ သငာ့်ဘ ၊ အ ွယ်ရ ာက်ပပ ွားသူမျာွားသည် 

ကရ ွားမျာွား သိ ို့မဟ တ် ၎င်ွားတိ ို့ကိ ယ်တိ င် အဆိပ်ဖြစ်ရစသညာ့်အရင ျို့မျာွားကိ  ရ  ရိှိုက်မိဖခင်ွားမ  တာွားဆ ွား ေ် 

 ိ ပစစည်ွားမျာွားကိ သ  ွားသညာ့်အခါ    ရ ာက်ရသာ ရ ဝင်ရ   က်  ိရေရကကာင်ွား ရသချာရအာင် 

  ပ်ရဆာင်သငာ့်ပါသည်။   

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
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9/4/2020  စာမျက်န ှာ 7 ၏ 3 

 

6. အစာေးအစာမ ာေးနှငေ့် သွာေးလ စာမ ာေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်န ှာ 24-25 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 ဖြစ ်န  ိုင်ပါ က ၊ ကရ ွားမျာွားကိ  ၎င်ွားတိ ို့၏ ကိ ယ်ပိ င် အစာွားအစာ၊ ပေ်ွားကေ်ခ က်ရယာက်မျာွား၊ န ငာ့် ဖပေ်ဖြညာ့်သ  ွားနိ င်ရသာ 

ရ ဘူွားမျာွားကိ  ယူရဆာင် ာပါရစ။  

 လက ်ခံကျင်ွားပသူက တည်ခငွ်ားရပွားသညာ့် သ ာွားရ စာမျာွား သိ ို့မဟ တ် အစာွားအစာမျာွားကိ  ကိ ယ်တိ င်တည်ခင်ွား ရသာ 

ဘူရြွား သိ ို့မဟ တ် မသိာွားစ စတိ င် ် က် တစ်ဦွားချင်ွားအ ိ က် ပေ်ွားကေ်   ညာ့်ရပွားပါ သိ ို့မဟ တ်   ပ်ပိ ွားရပွားပါ။ 

တစ်ခါသ  ွား ပေ်ွားကေ်မျာွား၊ ခ က်မျာွား၊ န ငာ့် မ ွားြိ ရချာင်သ  ွားပစစည်ွားမျာွားကိ  သ  ွားပါ။  

 အစာစာွားစဉ်တ င် ကရ ွားမျာွားသည် တစ်ဦွားန ငာ့်တစ်ဦွား အေည်ွားဆ  ွား 6 ရပက ာရကကာင်ွား ရသချာရအာင်  ပ်ပါ။  

7. COVID နှငေ့် င်တူလသာ လ ာဂ လကခဏာ(မ ာေး)  ှ လေသူ တစ်ဦေးခ ငေ်းစ နှငေ့် သ ေး ခာေးခွွဲလေ ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH 

ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်န ှာ 31 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 သ ွားဖခာွားခ  ရေရေသညာ့် COVID-19 ရ ာဂါ ကခဏာမျာွားဖပသရေသူ 

တစ်ဦွားချင်ွားစ အတ က် သ ွားဖခာွားဧ ိယာ သတ်မ တ် ာွား  ိပါ။  

 အချေိ်ခဏတာအတ င်ွား အ ွယ်ရ ာက်ပပ ွားသမူျာွား၏ ဖမငက် င်ွားအတ င်ွားတ င် 

ပခိမ်ွားရဖခာက်မှိုမ  ိသညာ့် ပ  စ ဖြငာ့် ကရ ွားမျာွားကိ  သ ွားဖခာွားခ   ာွားရကကာင်ွား 

ရသချာရစ ေ် သငာ့်ရ ျာ်ရသာ ရဘွားစ ွား ေ်ကာေည်ွား မ်ွားမျာွားကိ  ချမ တ်ပါ။  

 ၎င်ွားတိ ို့၏ကရ ွားတ င် ရ ာဂါ ကခဏာမျာွား ဖပသရေပါက ကရ ွားကိ   ျင်ဖမေ်စ ာ 

 ာကကိ ကာ အိမ်သိ ို့ရခေါ်သ ာွားနိ င် ေ်အတ က် မိဘမျာွားကိ  ချက်ဖခင်ွားအသိရပွားပါ။  

 အသ  ွားဖပ ချေိ်မျာွားကကာွားတ င် CDC သေ်ို့  င်ွားရ ွား  ပ်ဖခင်ွားန ငာ့် ပိ ွားသတ်ဖခင်ွား  မ်ွားညွှေ်ချက်မျာွား အ  

သ ွားဖခာွားခ  ရေသညာ့်ဧ ိယာကိ  သေ်ို့  င်ွားရ ွား  ပ်သငာ့်ပါသည်။  

8. COVID-19 လ  ေ့စတစ်  စ်စဉ် (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် Austin မျာွားဖပည်သူကျေ်ွားမာရ ွား ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်န ှာ 34-

36 န ငာ့် 39 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 ေ ွားကပ်ရသာ  ိစပ်မှိုမျာွားဆိ သည်မ ာ ြျာွားေှာသူကိ  သ ွားဖခာွားခ   ာွားဖခငွ်ား စတင်ချေိ်အ ိ  ိ သူသည် စတင်ကာ 

ြျာွားေှာ ာဖခင်ွားမျ ိွားမဖြစ်မ  48 ေှာ  အတ င်ွား အေည်ွားဆ  ွား 15 မိေစ်ကကာရအာင် COVID-19 ကူွားစက်ခ  ာွား သူန ငာ့် 6 

ရပအတ င်ွားတ င်   ိရေခ ာ့သူမျာွား ဖြစ်ပါသည်။ 

 COVID-19 ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်ရေရသာ ရပါ ာ့ဒ်တ င် ပါဝင်သူမျာွားသည် CDC ၏ သ ွားဖခာွားခ  ရေဖခင်ွား မ်ွားညွှေ်ချက်ကိ  

 ိ က်ေှာသငာ့်ပါသည်။  

  ိ သူန ငာ့် ေ ွားကပ်ရသာ ိရတ ျို့မှို  ိခ ာ့သူမျာွားကိ  ချက်ဖခင်ွား ခ  ဖခာွားရြာ်  တ်ကာ 

 ိရတ ျို့မှိုဖြစ်နိ င်ရဖခ  ိသညာ့် ၎င်ွားတိ ို့၏မိသာွားစ မျာွားကိ  အသိရပွားပါ။  

 ေ ွားကပ်ရသာ ိရတ ျို့မှို  ိသူမျာွားကိ  ကူွားစက်ခ  ာွား သူန ငာ့် ၎င်ွားတိ ို့ 

ရေှာက်ဆ  ွား ိရတ ျို့ခ ာ့သညာ့်အချေိ်မ စကာ 14  က်ကကာရအာင် 

ရ ောဂါရဖခချ ပ်ဖြငာ့်ရေ ေ် အကက ဖပ သငာ့်ပါသည်။ 

ေ ွားကပ်ရသာ ိရတ ျို့မှို  ိသူမျာွားသည် 14  က် ရ ာဂါရဖခချ ပ်ကာ  

ပပ ွားဆ  ွားသ ာွားသညာ့်အချေိ်အ ိ ရပါ ာ့ဒ်    ာရ ာက်ဖခင်ွားမဖပ သငာ့်ပါ။  

 APH သည် ရပါ ာ့ဒ်  ိမိသာွားစ မျာွားကိ  အိမ်ရ ာင်စ ဝင်တစ်ဦွားဦွားသည် COVID-19 

ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်သ ာွားပါက ရပါ ာ့ဒ်လ က ်ခံကျင်ွားပသူ   အသိရပွား ေ ်

အကက ဖပ  ာွားပါသည်။ APH သည် လက ်ခကံျင်ွားပသူကိ  

COVID-19 

စစ်ဆ ေးခြငေ်းနငှ ပ်တ်

သက်၍ 

ဤဆေရာတွင ်

စ ေးစမ်ေးရှာဆ ွပါ။ 

COVID-19 ရကကာငာ့် 

မိမိဘာသာ 

သ ွားဖခာွားခ  မရေနိ င်သူမျာွားအ

တ က် သ ွားဖခာွားခ  ရေဖခင်ွား 

အရဆာက်အအ    ိ 

အခမ ာ့ရေ ာ ိ င်ခင်ွားန ငာ့်ပ

တ်သက်၍ ဤရေ ာ” တ င် 

  ာရြ ပါ။ 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/isolation.html
http://austintexas.gov/covid-testinfo
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
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 ိရတ ျို့မှိုဖြစ်နိ င်ရဖခ  ိသညာ့် အဖခာွားမိသာွားစ မျာွား   ချက်ဖခင်ွားအသိရပွား ေ် အကက ဖပ  ာွားပါသည်။ 

 

ထ ု က ေ်ေးမာလ ေးနှငေ့ ်လ ေးကင်ေးလ ေးအ ငေ့မ် ာေးနှငေ့ ်တ်သက်၍ သငစ်ဉ်ေးစာေးထာေးသညေ့်အ ာ  ှ   သလာေး။ 

1. လလေ့က င်ေ့သင်ကကာေး ခငေ်းနှငေ့် လ ေးကင်ေးလံုခခံြုံလ ေး  

 မည်သညာ့် ကိ ယ် ိ က်ရ ာက်အဖပစ်ရပွားမှိုကိ မ     ွားဝအသ  ွားမဖပ ပါန ငာ့်။ အဖပ သရဘာရဆာင်သညာ့် 

ရကာင်ွားမ ေ်ရသာအဖပ အမူ ရ ာက်ကူမှိုမျ ိွားကိ  အသ  ွားဖပ ပါ။ ကရ ွားမျာွားအရေဖြငာ့် ၎င်ွားတိ ို့၏အဖပ အမူကိ ရဖပာင်ွား   ေ် 

 ိ အပ်သညာ့်အခါ ကရ ွားမျာွားကိ   မ်ွားညွှေ်ရပွားပါ။ မသငာ့်ရ ျာ်ရသာအဖပ အမူကိ  တည ် ငင မ်စ  ောဖြငာ့် တ  ို့ဖပေ်ပါ။ 

 ိ ဝဘ်ဆိ က်မျာွား  ိ အကက ဉာဏ်မျာွားန ငာ့် ရ ာ့ကျငာ့်သင်ကကာွားမှိုတိ ို့ကိ  ကကညာ့်ပါ- အသိ  ိရသာ အဖပစ်ရပွားမှို န ငာ့် P သ  ွား   ွား 

အဖပ သရဘာရဆာင်ရသာ အ ပ် ိေ်ွားမှို ပရိ ဂ မ်။  

 CPR န ငာ့် ရ  ွားဦွားသူေှာဖပ စ ေည်ွားတိ ို့တ င်  က်  ိ ရ ာ့ကျငာ့်သင်ကကာွားရေမှို/ အသိအမ တ်ဖပ  က်မ တ်တိ ို့   ိ ာွားပါရစ 

 ရ  ွားဦွားသူေှာဖပ ရသတတာ အဆင်သငာ့်  ိရေပါရစ။  

 Texas A&M AgriLife Extension က ရပွားစ မ်ွားရသာ ရြာ်ဖပပါသင်ခေ်ွားစာကိ   ယူပါ- COVID-19 ဖြစ်ရေစဉ်အတ င်ွား 

ကူွားစက်မှို ိေ်ွားချ ပ်ရ ွားအတ က် အ ူွားစဉ်ွားစာွားြ ယ ်ာမျာွား။   

 ကမ္ာတစ်ဝ မ်ွား  ိကရ ွားမျာွား၏ ရဘွားကင်ွား   ခခ  မှို ဝဘ်ဆိ က်  မ  ရဘွားကင်ွား   ခခ  ရ ွားအကက ဉာဏ်မျာွားကိ  

ဖပေ် ည်ဆေ်ွားစစ်ပါ။ 

 ဖပစ်မှိုက င််းရ က ောင််း ရေှာက်ခ စစ်ရဆွားမှို  ပ်ရဆာင်ကာ လက ်ခံကျင်ွားပသူ၏အမိ်  ိ အဖခာွားရသာ 

အ ွယ်ရ ာက်ပပ ွားသူမျာွားအာွား   ွားကိ  ရေှာက်ခ စစ်ရဆွားမှို   ပ်ရဆာင်ပါ။  

 သငာ့်တ င် ကရ ွားတစ်ဦွားချင်ွားစ အတ က် မိဘမျာွား/အ ပ် ိေ်ွားသမူျာွားအတ က် ဆက်သ ယ ်ေ်အချက်အ က်မျာွားန ငာ့် အ ေ် 

အရ ွားရပေါ်အဆက်အသ ယ်တိ ို့   ိ ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။ 

 ဓာတ်မတညာ့်မှိုမျာွားန ငာ့် ရဆွားဝါွားမျာွားက ာ့သိ ို့ရသာ ၎င်ွားတိ ို့၏ကရ ွားမျာွားန ငာ့်ပတ်သက်သညာ့် 

အရ ွားကက ွားအချက်အ က်မျာွားကိ  မိဘမျာွား  မ  ရတာင်ွားဆိ  ာွားပါ။  

 ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်ရ ွားဆိ င် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားအတ က် Texas ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့်  ူသာွား ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား၏ 

အေည်ွားဆ  ွားရသာစ နှိုေ်ွားမျာွားကိ  ဖပေ် ည်ဆေ်ွားစစ်ကာ  ိ က်ေှာပါ။ 

2.  တ်ဝေ်ေးက င ် ုင် ာ လ ေးကင်ေးလံုခခံြုံမှု  

 သင်၏အိမ်တ င်  က်ေက်ခ ယမ်ွားမျာွား  ိပါက၊ ကရ ွားမျာွားမယူနိ င်ရစ ေ် ၎င်ွားတိ ို့ကိ  ရသာာ့ခတ်၍ သိမ်ွားဆည်ွား ာွားပါ။ 

ခ ယမ်ွားမျာွားန ငာ့်  က်ေက်မျာွားကိ  သ ွားဖခာွားစ  သိမ်ွားဆည်ွား ာွားသငာ့်ပါသည်။   

 သငာ့်အိမ်  ိ မ ွားခိ ွားရင ျို့ရ ာက်  မ်ွားရ ွားကိ ိယာမျာွားမ ာ ရကာင်ွားမ ေ်စ ာ အ  ပ်  ပ်ရဆာင်ရေရကကာင်ွား ရသချာရစ ေ် 

စစ်ရဆွားပါ။  

 မ ွားရ ာင်မှို သိ ို့မဟ တ် အဖခာွားအရ ွားရပေါ်ကိစစ ပ်တ င် အသ  ွားဖပ  ေ် ကရ ွားမျာွားသည် အ ျင်ဖမေ်ဆ  ွားရသာ 

စ ေ်ို့ခ ာ  က်ရဖပွားဖခင်ွား မ်ွားရကကာင်ွားမျာွားကိ  သိ  ိ ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။   

 သေ်ို့  င်ွားရ ွား  ပ်သညာ့်ပစစည်ွားမျာွား၊ ဓာတ ပစစည်ွားမျာွား၊ န ငာ့် ရဆွားဝါွားမျာွားကိ  ကရ ွားမျာွား က်  မ်ွားမမ နိ င်ရသာရေ ာတ င် 

ရသချာစ ာသိမ်ွားဆည်ွား ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။  

 ရ ကေ် သိ ို့မဟ တ ်အဖခာွားရသာ ရ   ိသည်ာ့ရေ ာမျ ိွား   ိရေပါက၊ ၎င်ွားကိ  အကာကာ ာွားပပ ွား ဂိတ်တ ခါွားကိ  

ရသာာ့ခတ် ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။ အ ွယ်ရ ာက်ပပ ွားသူတစ်ဦွားမပါဘ  ကရ ွားမျာွားကိ  ရ အေ ွားသိ ို့ 

https://consciousdiscipline.com/
https://www.triplep-parenting.com/us/about-triple-p/what-is-triple-p/
https://www.triplep-parenting.com/us/about-triple-p/what-is-triple-p/
https://agrilifelearn.tamu.edu/product?catalog=COFS-256
https://agrilifelearn.tamu.edu/product?catalog=COFS-256
https://www.safekids.org/
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
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သ ာွားခ ငာ့်မရပွားပါန ငာ့်။ ကရ ွားမျာွားသည် ရ   ိရသာရေ ာတ င် သိ ို့မဟ တ ် ိ ရေ ာ၌   ိရေသညာ့်အခါ 

အ ွယ်ရ ာက်ပပ ွားသူတစ်ဦွားက အချေိ်တိ င်ွား ရစာငာ့်ကကညာ့်ရေ ပါမည်။ ရ န ငာ့်ဆိ င်ရသာ ရဘွားကင်ွားရ ွားအကက ဉာဏ်မျာွားကိ  

 ိ က်ေှာပါ။  

3. လ  ေ့ဒ် ှ  မ သာေးစုမ ာေး 

 သင်သည် ရပါ ာ့ဒ်  ိ အဖခာွားမိသာွားစ မျာွားန ငာ့် ကရ ွားမျာွားကိ  သိပါသ ာွား။  

 ရပါ ာ့ဒ်တ င်ပါဝင်ရေနိ င်သညာ့် မိသာွားစ မျာွားကိ  ၎င်ွားတိ ို့အရေဖြငာ့် COVID-19 ကူွားစက်ခ  ဖခင်ွားမ  ရ  ာင်  ာွား ေ် 

  ပ်ရဆာင်သငာ့်သညာ့် အဆငာ့်မျာွားန ငာ့်ပတ်သက်၍ ရဖပာဆိ ပါ။ ဥပမာ၊ ၎င်ွားတိ ို့သည် မျက်န ှာအကာအက ယမ်ျာွား 

အသ  ွားဖပ ဖခင်ွား၊ ခနဓှာကိ ယ်ဖခင်ွား ခပ်ခ ာခ ာရေဖခင်ွား၊ ကက ွားမာွားသညာ့်  ူစ  ူရဝွားမျာွားကိ  ရ  ာင်ကကဉ်ဖခင်ွား၊ န ငာ့် မ ိ အပ်ရသာ 

အဖပင်  က်ဖခင်ွားမျာွားကိ  ရ  ာင်ကကဉ်ဖခင်ွားတိ ို့ကိ  ဖပ   ပ် ပါမည် ာွား။  

 မိသာွားစ အာွား   ွားသည် ၎င်ွားတိ ို့ကိ ယ်တိ င်န ငာ့် ရပါ ာ့ဒ်ကိ ကာက ယ ်ေ်   ပ်ရဆာင် မညာ့်အဆငာ့်မျာွားရပေါ်တ င် 

သရဘာတူည ရကကာင်ွား ရသချာရအာင်  ပ်ပါ။  

 COVID-19 ပျ ျို့န  ို့မှိုအနတ ာယ်ကိ  ရ  ာာ့ချ ေ်အတ က် ရပါ ာ့ဒ်အ ွယ်အစာွားကိ  အေည်ွားငယ်ရသာ တည်ပငိမ်သညာ့် 

ကရ ွားငယ်မျာွားန ငာ့် အ ွယ်ရ ာက်ပပ ွားသူမျာွား အြ  ျို့ အဖြစ် ကေ်ို့သတ်ပါ။  

 Austin ကျေ်ွားမာရ ွားအာဏာပိ င်စည်ွားကမ်ွားမျာွားအ ၊   ူ10 ဦွား က်ပိ ၍ အတူတက စ စည်ွားရေဖခင်ွား မဖပ  ပါ။  

4. အနတ ာယ် မငေ့်မာေးသူမ ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ်  မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်န ှာ 10-11 ကိ  ကကညာ့်ပါ။) 

 မိသာွားစ မျာွားကိ  ရပါ ာ့ဒ်  ိ ၎င်ွားတိ ို့၏အိမ်ရ ာင်စ   ိ တစ်စ  တစ်ဦွားသည် COVID-19 ရကကာငာ့် ဖမငာ့်မာွားရသာ 

အဖပင်ွားအ ေ်ြျာွားေှာမှိုအနတ ာယ် ဖြစ်နိ င်သညာ့်အရဖခအရေမျ ိွား ဖြစ်ရစဖခင်ွားသည်  ိ သိ ို့ရသာအနတ ာယ်ဖြစ်နိ င်ရဖခ 

ပိ မိ ဖမငာ့်မာွားရစနိ င်ရကကာင်ွားကိ  အသိရပွားပါ။  

5.   င ်တွင်လေသညေ့်အခ  ေ် 

 ဖြစ်နိ င်သညာ့်အခါတိ င်ွားတ င်၊ အနတ ာယ်ကိ ရ  ာာ့ချ ေ် သင်ခေ်ွားစာမျာွား၊ အစာစာွားချေိ်မျာွား၊ န ငာ့် ကစာွားချေိ်တိ ို့ကိ  ဖပငပ်တ င် 

  ပ်ရဆာင်ပါ။   

 ဖြစ်နိ င်ပါက၊ အ ိပ် ရသာ သိ ို့မဟ တ ်အကာ  ိရသာ ဧ ိယာမျာွားတ င် ဖပင်ပ ှိုပ်  ာွားမှိုမျာွားကိ    ပ်ရဆာင်ပါ။  

 ကရ ွားမျာွားသည် ဖပငပ် ှိုပ်  ာွားမှိုမျာွားအတ က် ရေရ ာင်ခ  ိမ်ွားရဆွားကိ  ပ  မ ေ် ိမ်ွားဖခငွ်ား၊  ပ် ိမ်ွားဖခင်ွားမျ ိွား ဖပ   ပ်ပပ ွား၊ 

Texas အပူချေိ်တ င် ရ ဓာတ်ဖပညာ့်ဝရေရစ ေ် ရ မျာွားမျာွားရသာက်ရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။ 

 APH သည် ပါဝင်သူမျာွားအရေဖြငာ့် ဖပငပ်တ င်  ိရေစဉ်တ င် မျက်န ှာအကာအက ယ်မျာွားကိ  ဝတ်ဆင် ေ် 

အကက ဖပ  ာွားပါသည်။ ကရ ွားမျာွားသည် ကိ ယ် က်ကက ာ့ခိ င်ရ ွား ှိုပ်  ာွားမှိုကိ  ဖပငပ်တ င်  ပ်ရဆာင်ရေသညာ့်အခါ 

၎င်ွားတိ ို့သည် 6 ရပခ ာ၍ရေနိ င်ပါက န ှာရခါင်ွားစည်ွားမျာွားကိ  ြယ်  ာွား ာွားနိ င်ပါသည်။    

 အခေ်ွားတ င်ွားန ငာ့် ဖပငပ်တ င် ပ ို်းမ  ော်း ၊  အြျ က ်ရက ော င်မျ ော်းကိ   ိေ်ွားချ ပ် ေ် အဆငာ့်မျာွားကိ   ိ က်ေှာပါ။  

 ဖပငပ်ရေ ာမျာွားကိ  ရကာင်ွားမ ေ်စ ာ  ိေ်ွားသမိ်ွား ာွား  ိပါ။ ကရ ွားမျာွားအသ  ွားမဖပ မ တ င် ဖပင်ပရေ ာကိ  ရေို့စဉ်စစ်ရဆွားကာ 

အနတ ာယ်သတိဖပ စ ာမျာွားကိ  ြယ်  ာွားပါ။  

6. သယ်ယူ  ုို့လ ာင်လ ေး  

 APH သည် မိသာွားစ မျာွားအရေဖြငာ့် ၎င်ွားတိ ို့ကရ ွား(မျာွား) ကိ  အကကိ အပိ ို့  ပ်ပပ ွား ရပါ ာ့ဒ်လက ်ခံကျင်ွားပသူမျာွားသည် 

ကရ ွားမျာွားကိ  ပိ ို့ရဆာင်ရပွားမှို မ  ပ် ေ် အကက ဖပ  ာွားပါသည်။  

 လက ်ခံကျင်ွားပသူမျာွားက ကရ ွားမျာွားကိ  ပိ ို့ရဆာင်ရပွားမည်ဆိ ပါက၊ သင်သည် ရဘွားကင်ွား   ခခ  စ ာ  ိ သိ ို့  ပ်ရဆာင်ပပ ွား 

ဥပရဒ ကိ  သိ  ိရကကာင်ွား ရသချာပါရစ (သငာ့်တ င်  က်  ိ ယာဉ်ရမာင်ွား ိ င်စင်၊    ရ ာက်ရသာ  ိ င်ခ  ခါွားပတ်မျာွား၊ 

https://www.colinshope.org/water-safety-resources/water-safety-tips/
https://www.colinshope.org/water-safety-resources/water-safety-tips/
https://www.austintexas.gov/sites/default/files/files/Health/8-14-20-Emergency-Rules-Adoption-Notice-Health-Authority-Rules.pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.dps.texas.gov/director_staff/public_information/carseat.htm
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သင်ရစာငာ့်ရ  ာက်ရပွားရေရသာကရ ွားမျာွားအတ က် ရကာင်ွားမ ေ်စ ာ တပ်ဆင် ာွားရသာ ကာွား ိ င်ခ  မျာွားန ငာ့် 

တ ေ်ွားတင်ရပွားသညာ့် ိ င်ခ  မျာွား၊ အသက် 13 န စ်ရအာက်ကရ ွားမျာွားအတ က် ကာွားရေှာက်ခေ်ွား  ိ စ ွားေင်ွား ာရေ ာ၊ 

စသည်တိ ို့)။  

ကလလေးလစာငေ့်လ ှာကလ် ေး စညေ်းမ ဉ်ေးမ ာေး  ုင် ာ အခ က်အလက်မ ာေး 

Texas ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့်  ူသာွားဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွားဆိ င် ာ ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်ရ ွား စည်ွားမျဉ်ွားမျာွား (CCR) သည် 

ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်ရ ွား ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားကိ  စည်ွားကမ်ွားချမ တ်ဖခင်ွားန ငာ့် အသိပညာရပွားဖခင်ွားဖြငာ့် ကရ ွားမျာွားကိ  

ကာက ယရ်ပွားပါသည်။ CCR တာဝေ်ဝတတ ာွားမျာွားတ င် ပါဝင်သည်မ ာ- 

• ရစာငာ့်ရ  ာက်ရပွားရေရသာကရ ွားမျာွား၏ ကျေ်ွားမာရ ွား၊ ရဘွားကင်ွား   ခခ  ရ ွား၊ န ငာ့် ရေ ိ င်ရကာင်ွားမှိုတိ ို့ကိ  ကာက ယရ်ပွား ေ် 

ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဆိ င် ာ ရဆာင် ွက်ချက်မျာွားန ငာ့် ကရ ွား-ရေ ာချ ာွားဖခင်ွား ရအဂျင်စ မျာွားအာွား   ွားကိ  

စည်ွားကမ်ွား ိေ်ွားသမိ်ွားဖခင်ွား။  

• ဖပည်ေယ ် ိ င်စင်ရ  ာက် ာွားဖခင်ွား စ နှိုေ်ွားမျာွား၊ စည်ွားကမ်ွားမျာွားန ငာ့် ဥပရဒမျာွားကိ  ိ က်ေှာမှိုအတ က် ရဆာင် ွက်ချက်မျာွားန ငာ့် 

ရအဂျင်စ မျာွားကိ  ခ ငာ့်ဖပ ရပွားဖခင်ွားန ငာ့် ရစာငာ့်ကကညာ့်ဖခင်ွား။  

• ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဆိ င် ာ အေည်ွားဆ  ွားစ နှိုေ်ွားမျာွားန ငာ့် ရေ ိ င်မှိုဆိ င် ာ ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှို ရဆာင် ွက်ချက်မျာွားကိ  

ချ ိွားရြာက်သည်ဟ  စ ပ်စ   ာွားရသာ တိ င်ကကာွားချက်မျာွားကိ  စ  စမ်ွားစစ်ရဆွားဖခငွ်ား။  

• ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုန ငာ့် ရေ ိ င်မှိုဆိ င် ာ ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှို ရဆာင် ွက်ချက်မျာွား၏ ရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဆိ င် ာ 

အေည်ွားဆ  ွားစ နှိုေ်ွားမျာွားကိ  တိတိကျကျ ိ က်ေှာပ   အပါအဝင် ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုန ငာ့်ပတ်သက်ရသာ မိဘမျာွားန ငာ့် 

အမျာွားဖပည်သူ   အသိရပွားဖခင်ွား။  

•  ိ င်စင်ရ  ာက် ာွားဖခင်ွား၏ အေည်ွားဆ  ွားစ နှိုေ်ွားမျာွား၊ စည်ွားကမ်ွားမျာွား၊ န ငာ့် ဥပရဒမျာွားန ငာ့် ကိ က်ည ရအာင်  ပ် ာတ င် 

ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဆိ င် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွား   ေည်ွားပညာဆိ င် ာအကူအည  ရပွားစ မ်ွားဖခင်ွား။ 

အ မ်မ ာေး ှ  ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်မှု 

ရစာငာ့်ရ  ာက်ရပွားသူန ငာ့် ဆက်စပ်ရေသညာ့်ကရ ွားမျာွား မပါဝင်ရသာ သ  ွားဦွား သိ ို့မဟ တ ် ိ ို့ က်ေည်ွားသညာ့် ကရ ွားမျာွားအတ က် 

ရပွားရ ျာ်ဖခင်ွားအတ က် ၎င်ွားတိ ို့၏အိမ်တ င် ပ  မ ေ်ရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဖြညာ့်ဆည်ွားရပွားရသာ မိသာွားစ အိမ်သည် CCR န ငာ့်ပတ်သက်ရသာ 

စာ ငေ်းသွင်ေးထာေးသညေ့်မ သာေးစုအ မ် ဖြစ် ာ ပါမည်။ ရစာငာ့်ရ  ာက်ရပွားသူန ငာ့် ဆက်စပ်ရေသညာ့်ကရ ွားမျာွား မပါဝင်ရသာ ရ ွားဦွား 

သိ ို့မဟ တ်  ိ ို့ က်ပိ သညာ့် ကရ ွားမျာွားအတ က် ရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဖြညာ့်ဆည်ွားရပွားရသာ မိသာွားစ အိမ်သည် CCR န ငာ့်ပတ်သက်ရသာ 

မှတ် ံုတင်ထာေးသညေ့် ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်မှု  ုင် ာ အ မ် ဖြစ် ာ ပါမည်။   

ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဆိ င် ာ အိမ် ဖြစ် ာဖခင်ွားန ငာ့်ဆိ င်ရသာ အချက်အ က်မျာွားအတ က် CCR ဝဘ်ဆိ က်   သ ာွားရ ာက်ပါ။ 

သင်သည်  ိ င်စင်၊ မ တ်ပ  တင်ဖခင်ွား၊ သိ ို့မဟ တ ်စာ ငွ်ားသ င်ွားဖခင်ွားကိ    ာရြ  ယူ ိ ပါက ပိ မိ ရသာအချက်အ က်မျာွားအတ က် CCR 

ဝဘ်ဆိ က်ရပေါ်  ိ  ိ င်စင် ယူဖခင်ွားဆိ င် ာ  ိ အပ်ချက်မျာွားကိ  ကကညာ့်ပါ။ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားသည် ြ ငာ့်  စ်မှိုစတင်သညာ့်ရေို့မ  

သ  ွားပတ်အတ င်ွား စာ ငွ်ားသ င်ွားဖခင်ွား၊ မ တ်ပ  တင်ဖခင်ွား၊ သိ ို့မဟ တ ် ိ င်စင်ကိ     ိ ပါမည်။  

သင်၏အိမ်တ င် ရပါ ာ့ဒ်ကိ လက ်ခံကျင်ွားပ ိ ပပ ွား  က်  ိတ င် ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှို  ိ င်စင် မ  ိ ာွားပါက၊ 

 ိေ်ွားချ ပ်မ ာွားရသာရဆာင် ွက်ချက်မျာွားယူေစ်   unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us သိ ို့ ဆက်သ ယ်ပါ။  ိ င်စင်၊ 

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/become-a-child-care-home-provider
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/become-a-child-care-home-provider
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/become-a-child-care-home-provider
mailto:unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us
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မ တ်ပ  တင်ဖခင်ွား၊ သိ ို့မဟ တ ်စာ င်ွားသ င်ွားဖခင်ွားအစာွား၊ ချေ်  ပ်မှိုအတ က် ရ  ာက် ာွား ိ ရသာ ဖြစ်နိ င်ရဖခ  ိသညာ့် 

ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားအတ က်၊  ိေ်ွားချ ပ်မ ာွားရသာရဆာင် ွက်ချက်ယေူစ်   unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us သိ ို့ 

ဆက်သ ယပ်ါ။  

 

အလု ် ှင်က ုအလ ခခံလသာ ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်မှု 

ရြာဖ်ပပါန ငာ့် ကိ က်ည ပါက အရသွားစာွားအ  ပ်  င်ကိ အရဖခခ ရသာ ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှို ရဆာင် ွက်ချက်မျ ိွား   ိနိ င်ပါသည်- 

• အ  ပ်  င်၏ အရဆာက်အအ  မျာွားတ င် တည်  ိသည်။  

• အရယာက် 100 မဖပညာ့်ရသာ အချေိ်ဖပညာ့်ဝေ် မ်ွားမျာွားကိ  အ  ပ်ခေ်ို့အပ် ာွားသည်။  

• အ  ပ်  င်၏ ဝေ် မ်ွားမျာွား၏ 12 ဦွားအ ိရသာ ကရ ွားမျာွားအတ က် ရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုန ငာ့် ကက ွားကကပ်မှိုကိ  ဖြညာ့်ဆည်ွားရပွားသည်။  

စ ွားပ ာွားရ ွား  ပ်ငေ်ွားအရေဖြငာ့် အ က်တ င်အဓိပပါယ်သတ်မ တ် ာွားသည် က် ရကျာ်  ေ်၍ ၎င်ွားတိ ို့၏ဝေ် မ်ွားမျာွားအတ က် 

ကရ ွားရစာငာ့်ရ  ာက်မှို/သင်ယူရ ာ့ ာရ ွား ရပါ ာ့ဒ်ကိ  ရပွားစ မ်ွား ိ ပါက၊ ၎င်ွားတိ ို့သည်  ိ င်စင် ယူ ေ် (အေည်ွားဆ  ွားစ နှိုေ်ွားမျာွားကိ  

 ိ က်ေှာ ေ်)  ိ အပ်ပါ ိမာ့်မည် သိ ို့မဟ တ် ချေ်  ပ်မှိုအတ က် အတည်ဖပ ချက် ယူ ေ်အတ က် ကကိ ွားစာွား  ပ်ရဆာင် ေ် 

 ိ အပ်ပါ ိမာ့်မည် (ချေ်  ပ်ရသာရဆာင် ွက်ချက်မျာွားသည် အေည်ွားဆ  ွားစ နှိုေ်ွားမျာွားကိ   ိ က်ေှာ ေ် မ ိ ပါ)။ 

ရေှာက်ခ စစ်ရဆွားမှို 

ရစာငာ့်ရ  ာက်ရပွားသူမျာွားသည် 1-800-645-7549    ြ ေ်ွားရခေါ်ဆိ ဖခင်ွားဖြငာ့် CCR   မ တစ်ဆငာ့် ရေှာက်ခ စစ်ရဆွားမှိုမျာွားကိ  

ပပ ွားစ ွားရအာင်  ပ်ရဆာင် ေ်  ိ အပ်ပါသည်။ ရေှာက်ခ စစ်ရဆွားမှို  ဒ်မျာွားသည် အေည်ွားဆ  ွား အချေိ်န စ်ပတ် ကကာဖမငာ့်နိ င်ပါသည်။  

ခွငေ့်  ြုံ ခင်ေး 

ရေ ိ င် ာရေ ာတ င်၊ သိ ို့မဟ တ် ရေ ိ င် ာရေ ာမဟ တ်ရသာ အရဆာက်အအ  တ င်၊ ရဖခာက်ဦွား က်ပိ ရသာ ူမျာွားအတ က် 

ရစာငာ့်ရ  ာက်မှိုဆိ င် ာ စ စဉ်ရပွားမှိုမျာွားသည် အရကာင်အ ည်ရြာရ်ဆာင် ွက်မှိုဆိ င် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား  မ  အတည်ဖပ  ေ် 

 ိ အပ်ပါမည်။  ပ်တိ ွားအချက်အ က်မျာွားအတ က်၊ အရကာင်အ ည်ရြာ်ရဆာင် ွက်မှိုဆိ င် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား   512-974-6370 

သိ ို့ သိ ို့မဟ တ ်dsddsc@austintexas.gov သိ ို့ ဆက်သ ယ်ရပွားပါ။ 

mailto:unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us
mailto:dsddsc@austintexas.gov

