ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် ရရာဂါ ၂၀၁၉- (COVID-19)
(၀၃/၂၁/၂၀၂၀)
သင် နှင် သငမ
် သာ်းစိုအတွက် သတင််းအချက်အလက်
စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း၊ အခမ််းအနာ်းမျာ်း နှင် ပွွဲကျင််းပရာရနရာမျာ်း
လအသင
ို ်း် အဝိုင်း် အတွက် ရင််းမမစ်မျာ်း
နာမကျန််းမြစ်ရနသမျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက်
ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ရရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) သည် အရေရကန်ပပည်ရ

ာင်စို၏ အစတ်အပိုင်း် ေ ာ်းတွင် လူတစ်ဦ်းေှတစ်ဦ်းသို ို့ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှရသာ
အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််း
ို့

ဆိုငရ
် ာ ရန

ာ်းသညို့် လူတစ်ဦ်းဦ်းနှငို့် အန်းကပ်

ိုငေ
် ရကာင််းေှုတစ်ခိုပြစ်သည်။ COVID-19 ရှရ ကာင််းသ

အနတရာယ်က ပိုေိုပေငို့ေ
် ာ်းပါသည်၊ ဥပော - က န််းောရရ်းဝန်

ရတွျံ့ ခို့သူေ ာ်းအတွက် COVID-19 ကူ်းစက်ခရရန်

ေ််းေ ာ်း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အေ်သာ်းေ ာ်း။ ရရာဂါကူ်းစက်ေညို့်အနတရာယ်ေ ာ်းသညို့် အပခာ်းသူေ ာ်း

ရရာဂါ လက်ရှပပနပ
် ို့ ွာ်းရနရသာဧရယာတစ်ခိုအတွင်း် ရလာရလာလတ်လတ် သွာ်းရရာက်ခို့သူေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် ယင််းဧရယာတွင်း် ရန
ရရာဂါကူ်းစက်ခ

ာ်းရသူတစ်ဦ်း ရခ ာင််းဆို်း သေဟို
ို ို့ တ် နှာရခ ခ န်တွင်

တစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်း အန်းကပ်

ိုငသ
် ူေ ာ်းပြစ် ကသည်။

ွက်လာရသာ အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းတွင်း် ေှ အရည်စက်ေ ာ်းေှတဆငို့် ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်းက

ရတွျံ့သူေ ာ်း (၆ ရပအတွင်း် ) အ ကာ်း အဓကအာ်းပြငို့် ပပနပ
် ို့ ွာ်းပါသည်။ ရရာဂါပို်းရှရနရသာ ေ က်နာှ ပပင် သေဟို
ို ို့ တ် အရာဝတတုကို

ေေ၏ ပါ်းစပ်၊ နှာရခါင််း သေဟို
ို ို့ တ် ေ က်လို်းေ ာ်းကို
အဓကနည််းလေ််းဟို ေ

တွင် COVID-19

ရတွျံ့ေပပ်း

ရတွျံ့ ပခင််းပြငို့် လူတစ်ဦ်းသည် COVID-19 ရရာဂါရရှနင
ို ရ
် ခ ရှနင
ို ပ
် ါရသာ်လည််း ယင််းက ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်း ပ ျံ့ နှသညို့
်
ို့

င်ပါ။

ရအာ်စတင် မပည်သကျန််းမာရရ်းဌာန တမပန်
ို ရ

ာင်ရွက်ချက်

ရအာ်စတင် ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာန က တက်ဆက် ပပည်နယ်က န််းောရရ်းဌာန၊ ကူ်းစက်ရရာဂါ

န််းခ ုပ်ရရ်းစင်တာ (CDC) နှငို့် ရေသနတရ နှငို့် ရေသလို်းဆိုငရ
် ာ

ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာန နှငို့် က န််းောရရ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှုရအဂ င်စေ ာ်း နှငပ
် ပေန်ရပပာင််းလရနရသာ အရပခအရနကို ေ က်ရပခေပပတ်
ို့် ူ်းရပါင််းလက်တွ၍ အလျှငအ
ရစာငို့် ကညို့်ရနပါသည်။ ရအာ်စတင် ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာန (APH) က COVID-19 တပပန်
ို ို့ ရရ်းလှုပ်ရှာ်းေှုေ ာ်းကို ညနှုင််းရဆာင်ရွက်ရန် အဆငို့် ငါ်းဆငို့ပ
် ါ စေကန််း (fivephase plan) တစ်ခိုကို ရြာ်

ိုတ်ပပ်းပြစ်ပါသည်။

•

အဆငို့် ၂ - လူေ ာ်းကို ရရာဂါရှာရြွစစစ်ပခင််း စစ်ရဆ်းေှုေ ာ်း) ဆက်လက်လိုပ်ရဆာင်ပခင််း(

•

အဆငို့် ၃ - ရရာဂါ ရှေရှ အတည်ပပုပခင််း လူလူခ င််း) ကူ်းစက်ပပနပ
် ို့ ွာ်းရစေှုေရှပါ)

•

အဆငို့် ၄ - လူလူခ င််း ကူ်းစက်ေှု အကနအ
် ို့ သတ်ပြငို့ရ
် ှပခင််း အန်းကပ်)

•

အ

င် ၅ - လအသင
ို ်း် အဝိုင်း် အတွင်း် လလချင််း က်းစက်မှု အ

ရတွျံ့ ေှု/ အေ်သာ်းခ င််း

ရတွျံ့ ေှုေ ာ်း(

က်မမပတ်ရမခင်
ှ ်း

လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် တွင်း် ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှေှုို့ ဆိုသည်ေှာ ဧရယာရေသတစ်ခိုအတွင််း လူေ ာ်း ရရာဂါကူ်းစက်ခရပခင််းပြစ်ကာ ေေတြာသာ
ို ို့
ေည်သညို့်ရနရာ နှငို့် ေည်သကူ
ို ို့ ်းစက်ေှန်း်
ို့
ေရသခ ာသူအခ ုျံ့လည််း ပါဝင်ပါသည်။
APH က တရိုတ်ပပည်ေှ ရအာ်စတင်
ကျွေ််းက င်ဝန်

ရာဗစ်သို/ို့ ပပန်လာရသာ ဌာရနပပန်ေ ာ်းအတွက် ရရာဂါလကခဏာရစာငို့် ကညို့်ေှု လိုပ်ရဆာင်ရပ်းပခင််းနှငို့် က န််းောရရ်း ရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှု

ေ််းေ ာ်း၊ စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း၊ ရက ာင််းေ ာ်း နှငို့် အေ ာ်းပပည်သူလူ

ို

ကာကွယ်တာ်းဆ်းရရ်းဆိုငရ
် ာ သတင််းေ ာ်း ပို့ပိုရပ်းပခင််းတပြငို့
ို ို့ ် စွေ််းအာ်းပေငို့်

တပပန်
ို ို့ ညနှုင််းရဆာင်ရွက်ေှု ရရှရစရန် ကျွနပ
်ို ်တ၏
ို ို့ ဌာနလည်ပတ်ရရ်းစင်တာ (Department Operations Center) ကို လှုျံ့ရဆာ်ရပ်းပပ်းပြစ်သည်။ ထအပြင်
အအ ်စတင်ို့
ထရက်ဗစ်စီရင်စအအရေးအြေါ် လြ်ငန်ေးလည်ြတ်အရေးစင်တ (ATCEOC) ကတစ်စတ်တစ်ြင်ေး လှုှုံ့အ
စီစဉ်အရေးအြှုံ့တစ်ြှုံ့ နှငို့် COVID-19 အပြ င်ေးလမှုမျ ေးနှငို့် သက်အရ က်မှုမျ ေးက အ
အြ ်အ

်အြေးပြီေးပြစ်သည်။ တစ်စတ်တစ်ြင်ေးလှုှုံ့အ

ေးအနေးရန် အနစဉ်အတ
ှုံ့
ို့

်မှုအရ (ATCEOC) သည်

မညို့် ြေးတသတင်ေးအချက်စနစ် (JIS) က

င်ထ ေးပြီေးပြစ်သည်။

ပညာရှင် အ ကရပ်းအြွျံ့ တစ်ြှုံ့က ရြ်ရ အသက်အဝန်ေးမှ
ကအလေးသငယ်အရ ဂါမျ ေး၊ အအရေးအြေါ်အ

ရ ဝန် တစ်ဒါဇင်အကျ ်ခနပ် ြငို့
ို့ ် ြါဝင်ြှုံ့စည်ေးထ ေးြါသည်။ ၎င်ေးတတ
ို့ င် ကေးစက်အရ ဂါမျ ေး။

ေးဝါေးနှင်ို့ ကယ်တင်ေးအဂဂ ါ

င်ရ အ

ေးဝါေးစသည်ို့ ကျွမ်ေးကျင်ြည ရှငမ
် ျ ေးနှင်ို့ အ

ငို့ပ် မငို့ြ
် ည နှင်ို့ အစေးရအကျ င်ေးမျ ေးမှ
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ရ ဝန်မျ ေး ြါဝင်သည်။ ဤအြှုံ့သည် လအမျ ေးစအဝေးပခင်ေးမျ ေးအတက် အနတရ ယ်အလ ို့ချအရေးနှငို့် က ကယ်အရေးတနှို့ ငြ
ို့် တ်သက်သညို့် အကကပြြုချက်မျ ေးနှငို့်
လမ်ေးညွှနခ
် ျက်မျ ေးက ကင်တယ်အ

င်ရက်လျက်ရှြါသည်။

သင် နှင ် သင်၏မသာ်းစိုအတွက် သတင််းအချက်အလက်
ရမ်း - COVID-19 ရရာဂါ၏ ရရာဂါလကခဏာသွငမ် ပင်မျာ်းက ဘာရတွပါလွဲ။
ရမြ - COVID-19 ရရာဂါရှရနရသာ လူနာေ ာ်းပပသသညို့် လက်ရှ သွငပ် ပင်လကခဏာေ ာ်းတွင် ြ ာ်းပခင််း၊ ရခ ာင််းဆို်းပခင််း နှငို့် အသက်ရှှူရခက်ပခင််းတို ပါဝင်
သညို့်
ို့
အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းဆိုငရ
် ာ နာေက န််းေှု အရပ ာို့စာ်းေှ အပပင််းစာ်းအ

ပါဝင်ပါသည်။

ရမ်း - ကျွန်ပ
ို ်ထတွင် COVID-19 ရရာဂါသွငမ် ပင်လကခဏာမျာ်း ရှသည်ဟို မမြာသာထင်ပါက ဘာလိုပ်သင်ပါသလွဲ။
ရမြ - က န််းောရရ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှုရပ်းသူေ ာ်းက တိုတ်ရကွ်းနှငအ
ို့် လာ်းတူ ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာရှသူ လူနာေ ာ်းအာ်းလို်းအာ်း ေိုဘိုင်း် အက်ပ်ေ ာ်း အရင်အသို်းပပုရန်
သေဟို
ို ို့ တ် COVID-19 တပပန်
ို ို့ ရရ်းအတွက် သတ်ေှတ်ပပုလိုပ်

ာ်းရသာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ေ ာ်းတွင်း် သို ို့ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုရန် အာ်းရပ်းပါသည်။ သငို့အ
် တွက်

ရဘ်းကင််းလိုပခုရစရန် နှငို့် အဆင်ရပပသက်သာရစရန် တယ်လက န််းောရရ်းဆိုငရ
် ာရင််းပေစ်ေ ာ်း ရရှနင
ို ပ
် ါသည်။
သင်၏ က န််းောရရ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှုရပ်းသူနင
ှ ို့် ခ န််းဆိုေှုတစ်ခို သေဟို
ို ို့ တ် ရဆ်းခန််း၊ အရရ်းရပေါ်ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်းစင်တာ သေဟို
ို ို့ တ် ရဆ်းရို တစ်ခိုတွင်း် သို ို့
ရလျှာက်ဝင်ေသွာ်းေ ရအာက်တွငစ
် ာရင််းရြာ်ပပ

•

ာ်းရသာ ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် အလာ်းတူဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်းကို အသို်းပပုရန် တိုက်တွန်း် အ ကပပုပါသည်။

Baylor Scott & White နှင် တယ်လကျန််းမာရရ်း ဝက်ဘ ် က
ို ် MyBSWHealth. ၄င််းတ၏
ို ို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ သေဟို
ို ို့ တ် အက်ပ်ကို
သင်၏ ေိုဘိုင်း် ကရယာအတွင်း်

ညို့်သွင်း်

ာ်းပါ၊ သင်၏ ြိုန်း် သို ို့ယင််းကိုပရပ်းရန်
ို ို့
88408 သို ို့စာေက်ရဆို့ခ ််ပပခင်
ို ို့ ်းက ပိုရကာင််းပါသည်။ ခ န််းဆိုေှု

ေလိုအပ်ပါ။

•

Ascension နှင် တယ်လကျန််းမာရရ်း။ အက်ပ်ကို ရေါင််း လိုတ် လိုပ်ရန် ၄င််းတ၏ဝက်
ို ို့
ဘ်ဆိုက် တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။ Use the code HOME ကိုတ်ကို
တစ်ကကေ်ဝင်ရရာက်လျှင် ရေေါ်လာ 20 ပြငို့် အသိုပပုပါ၊

ိုအပပင်
ယင််းအတွက် ခ န််းဆိုေှု ေလိုအပ်ပါ။
ို့

•

MDLive မြင် တယ်လကျန််းမာရရ်း။ အခေအ
် စ်ခိုစာရင််းသွင်း် ဝင်ရရာက်ရန် ၄င််းတ၏ဝက်
ို ို့
ဘက်ဆိုက် တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။
ို့ ရကာငို့တ

•

TelaDoc မြင် တယ်လကျန််းမာရရ်း။ အရကာငို့တ
် စ်ခို စာရင််းသွင်း် ရန် သေဟို
ို ို့ တ် ၄င််းတ၏
ို ို့ အက်ပ်ကိုရေါင််းလိုတ် လိုပ်ရန် Visit their website
၄◌င််းတ၏ဝက်
ို ို့
ဘ်ဆိုက် တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။ Teladoc တစ်ခိုအတွင်း် ဝင်ရရာက်ရန် အခရ က်းက သင်၏က န််းောရရ်းစေကန််းအရပေါ်တွင် ေူတည်ပါသည်၊
ရနစဉ်ရစာငို့
ရ
် ရှာက်ရရ်းအတွက် ကိုနက
် စရက်က 49 ရေေါ်လာ
ို့

•

က်နည််းပါသည်။ .

HeyDoc မြင် တယ်လကျန််းမာရရ်း။ အက်ပ်ကို ရေါင််းလိုတ် လိုပ်ရန် ၄င််းတ၏
ို ို့ ဝက်ဘ်ဆိုက် တွင်း် သို ို့ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။ HeyDoc တွင်း်
ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုေှု တစ်ကကေ်လျှင် လူနာအတွက် 10 ရေေါ်လာ နှငို့် 50 ရေေါ်လာအတွင်း် ကိုန ်က ပါသည်။

•

ကာ်းမြငမ် ြတ်ရြာင််း စစ်ရ

်းမခင််း။ ယခိုအခ န်တွင် ကာ်းပြငို့ရ
် ောင််းလာ၍ စစ်ရဆ်းေှုပပုရန်ရတာင််းဆိုခ က် ေပပုလိုပ်ရသ်းပါ။ လက်ရှတွင် ယင််းသရသာ
ို ို့

စစ်ရဆ်းေှုအေ ု်းအစာ်းကို လိုပ်ရန်တိုက်တွန်း် ပခင််းေပပုေ သငို့အ
် ာ်း စစ်ခ စစ်ရဆ်းပပ်း ညွှန ် ကာ်းခ က်ရပ်းရပါေည်။

ဗဟို က န််းောရရ်းရန်ပိုရငွေရ
ှ

ာက်ပို့သညို့် လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း က န််းောရရ်းဌာန က ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် (COVID-19) ရရာဂါနှငအ
ို့
ို့် လာ်းတူ

ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာေ ာ်း ရတွျံ့ ကုခစာ်းရနရရသာ အာေခ

ာ်းရှေှု ေရှသညို့်

ရာဗစ်ရကာင်တသာ်းေ ာ်းအာ်း ဦ်းစာ်းရပ်းရန် ေေယာကျွေ််းက င်သူေ ာ်းပြငို့်

အလိုပ်လိုပ်ကိုငသ
် ညို့် ရဟာို့တ်လိုင်း် တစ်ခို စတင်ေတ်ဆက်ခို့ပါသည်။

•

အာေခ

ာ်းရှေှုေရှပ ဆရာဝန်တစ်ဦ်း အတည်တက ေရှရသ်းသညို့် COVID-19 ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာေ ာ်း ရတွျံ့ ကုခစာ်းရနရသူေ ာ်းအရနပြငို့်

လေ််းညွှနေ
် ာ်းရရှရန် COVID-19 အရရ်းရပေါ်ရဟာို့တ်လိုင်း် ြိုန်း် နပါတ် 512-978-8775 သို ရခေါ်
ို ပ
် ါသည်။ ယရနေှို့ စတင်ပပ်း ရဆ်းြက်ဆိုငရ
် ာ
ို့ ဆိုနင
ကျွေ််းက င်သူေ ာ်းက ြိုန်း် ရခေါ်ဆိုေှုေ ာ်းနှငို့် ဦ်းစာ်းရပ်းရခေါ်ဆိုသူေ ာ်း - အ

ူ်းသပြငို့် အာေခ

ာ်းရှေှု ေရှသူေ ာ်း - ရဆ်းခန််း၊ အလ င်စလိုရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း၊

သေဟို
ို ို့ တ် အရရ်းရပေါ်ဌာနတစ်ခိုသသွ
ို ို့ ာ်းပခင််းအာ်း ကာကွယ်ရန် ၄င််းတအတွ
ို ို့
က် ြိုန်း် ရပြဆိုရပ်းပါေည်။ ယခိုအခ န်တွင် အဆိုပါ အရရ်းရပေါ်ရဟာို့တ်လိုင်း် က နနက်
၈ နာရ- ညရန၅ နာရ အ

ြွငပ
ို့် ါသည်။

မ ေး - ကိုဗစ် ၁၉ (COVID-19) မရောဂါ စစ်မ

ေး ှုကို ည်သပပြုလို
ို ို့
ပ်သနည်ေး။ မအော်စတင်/ထရောဗစ်စီရင်စိုတွင် မနထင
ို သ
် ူ ောေးအတွက် ပပြုလိုပ်မသော စစ်မ

ေး ှု

တစ်စိုတစ်ရောရပါသလောေး။

COVID19 FAQs - Burmese

ရမြ - အအ ်စတင်ရှ တက်

က်ပြည်နယ်ကျန်ေးမ အရေး ဝန်အ

င်မှုဌ န (DSHS) ဓ တ်ခခန်ေးတင် ယခအခါ ကဗစ် ၁၉ (COVID-19) စစ်အ

ပြြုလြ်နင်ပြီပြစ်သည်။ လက်ရှတင် APH ၌ အစ ငို့က် ကညို့်မှုအအ က်ထ ေးရှသညို့် လ တစ်ဦေး သမဟ
ြ၍ ရှအနပြီေး စစ်အ
ို့ တ် ထထက်
ို့
က်လက်လြ်အ

င်အန

ေးသည်အထ

ေးမှုမျ ေး

ပြစ်သည်။ ၎င်ေးတမှို့ အတည်ပြြုထ ေးအသ ပြစ်ရြ်မျ ေးမဟတ်ြါ။

အသက်ရှှူလမ်ေးအကက င်◌ေးရအာက်ပိုင်း် အရ ဂါလကခဏ မျ ေး (ဥြမ အချ င်ေး
အရ ဂါရှ အြမှုမျ ေး (ဥြမ - တြ်အကေးအရ ဂါ) ရှမရှ

ေးပခင်ေး၊ အသက်ရှှူကကြ်ပခင်ေး) ခစ ေးအနရသမျ ေးသည် အပခ ေးပြစ်နင်အချရှသညို့်

ေးပြတ်အြေးမညို့် မမတ၏
် ရှ က်သနှငို့် အ
ို့ ကျန်ေးမ အရေးအစ ငို့အ

အရ ဂါအဓြပါယ်သတ်မှတ်ချက်မျ ေးနှငို့် ကက်ညီအနြါက CDC သမဟ
ို့ တ် Texas DSHS ဓ တ်ခခန်ေးတစ်ခမှ စစ်အ
ရယနင်အရေးအတက် သင်၏အဒသခကျန်ေးမ အရေးအစ ငို့အ
် ရှ က်သသည် အအ ်စတင် ပြည်သကျန်
ို့ ေးမ အရေးဌ နနှငို့် အ
ရမ်း - စစ်ရ

ေးမှုက ပြီေး

်းမှုမျာ်း သမဟို
ို
တ် စိုစမ််းစစ်ရ

ေးအနေးသငို့ြ
် ါသည်။ လန သည်
ေးမှုအတက် ဓ တ်ခစစ်အ

ေးရန် နမန မျ ေး

ေးအနေးတင်ြင်သ ေးမည်ပြစ်သည်။

်းမျာ်း အမပြုခရနရသအရရအတွက်ကို ဘာရ ကာငအ
် စရင်မခပါသလွဲ။

ရမြ - ရအာ်စတင် ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာနက ကူ်းစက်တတ်သညို့်ရရာဂါရှသူ အရယာက် ၈၀ န်းပါ်းကို ရနစဉ်စ
ိုစေ််းစစ်ရဆ်းရနပပ်း ယင််းတို ို့ တွင် လူေ ာ်းအာ်း
ို့
စိုစေ််းစစ်ရဆ်းပခင််းနှငို့် စစ်ရဆ်းေှုေ ာ်းပပုလိုပပ် ခင််းပါဝင်ပါသည်။ အေှုတစ်ခက
ို ရရာဂါရှရ ကာင််းပပပါက
လူ

ို

ပ်ရဆာင််းအခ က်အလက်ေ ာ်းနှငို့် အရသ်းစတ်အခ က်ေ ာ်းကို

ကျွနို််ပ်တနှု
ို ို့ ်းရဆာ်အသရပ်းပါေည်။ COVID – 19 စစ်ရဆ်းေှုနင
ှ ို့် စပ်လ ဉ််းပါက -

•

စစ်ရဆ်းေှုအရရအတွက် နှငို့် စိုစေ််းစစ်ရဆ်းခရသူအရရအတွက်က အလ င်အပေန်ရပပာင််းလရနပါသည်၊ ယင််းတအာ်း
ို ို့
လူ

ို

ိုတ်ပပန်ခ န်တွင်

စိုစိုရပါင််းအရရအတွက်က အခ န်နင
ှ တ
ို့် ရပပ်းည ေပြစ်ရတာို့ပါ။
•

ပိုဂဂလက က န််းောရရ်းဌာနေ ာ်းက ယခိုအခါတွင် ၄င််းတက
ို ို့ ိုယ်ပိုင် စစ်ရဆ်းေှုေ ာ်းကို ပပုလိုပရ
် န ကပါသည်။ စိုစိုရပါင််း စစ်ရဆ်းေှုအရရအတွက်တစ်ခို အတအက
ရရှရန်က ပိုေိုခက်ခပါသည်။

•

အရရအတွက်ကို PUI အရရအတွက်ေ ာ်းကို ေ

ိုတ်ပပန်ရန် DSHS ၏ လေ််းညွှနက
် ို ကျွနို််ပ်တို ို့လိုက်နာရနပါသည်။

•

စ်းပွာ်းပြစ် ဓာတ်ခွခန််းေ ာ်းက ယခိုအခါတွင် အွနလ
် ိုင်း် တွငပ် ြစ်သည်၊ စိုစိုရပါင််းစစ်ရဆ်းေှုအရရအတွက် အတအက ကိုရရှရန် ပို၍ ခက်ခပါသည်။

ရမ်း - COVID-19 ရရာဂါအတွက် ရစာင် ကည်မခင််းခရနရသတစ်ဦ်းဦ်းသည် အမခာ်းသမျာ်းထ နာမကျန််းမှု ပျျံ့ နှရစနင
ို ပ
် ါသလာ်း။
ရမြ - ရစာငို့် ကညို့်ပခင််း ဆိုသည်ေှာ အဆိုပါရရာဂါ ပ ျံ့ နှနို့ င
ို သ
် ညို့်အလာ်းအလာကို ကာကွယ်တာ်းဆ်းရန် ကူ်းစက်ပပနပ
် ို့ ွာ်းရစရသာ ရရာဂါတစ်ခိုနင
ှ ို့်
နာေက န််းေှုေပြစ်ခသ
ို ို့ တ် လူတစ်စိုကို ရရာဂါပြငို့် ေ
ို့ ူ (ရရာဂါလကခဏာေပပခသ
ို့ ူ) တစ်ဦ်း သေဟို

ရတွျံ့ ခသ
ို့ ညို့်အပခာ်းသူေ ာ်း

ရစာငို့် ကညို့်ပခင််းကို ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှရစရသာရရာဂါပ
ို်း၏ ပို်းရေွ်းပေှူသညို့်အခ န်ကာလဟိုရခေါ်သညို့် ပို်း နှငစ
ို့
ို့် တင်

ေှ ခွပခာ်း

ရတွျံ့ ခို့ရသာ်လည််း

ာ်းပခင််းပြစ်သည်။

ရတွျံ့ေသညို့်အခ န်ေှ ရရာဂါလကခဏာပပသညို့်အခ န်

ကာလအရတာအတွင်း် အစဉ်အလာအာ်းပြငို့် ပပုလိုပ်ရြာ်ရဆာင်ပါသည်။ COVID-19 အတွက် ရစာငို့် ကညို့်သညို့်ကာလေှာ ရနာက်ဆို်း

ရတွျံ့ ခို့သညို့်ရက်ေှ ၁၄ ရက်

ပြစ်သည်၊ အဘယ်ရ ကာငို့ဆ
် ိုရသာ် အလာ်းတူ ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ေ ာ်းတွင် ရတွျံ့ ရှရသညို့် အ ကာရှည်ဆို်း ပို်းရေွ်းပေှူရရ်းကာလပြစ်ရသာရ ကာငို့် ပြစ်ပါသည်။ COVID-19
ရရာဂါ ရစာငို့် ကညို့်ေှုေှ လွှတ်ရပ်းခို့ပပ်းသူ တစ်ဦ်းဦ်းသည် အပခာ်းသူေ ာ်း
ပို်းရေွပေှူသညို့်ကာလလအတွင်း် ၄င််းတတွ
ို ို့ င် ရရာဂါလကခဏာေ ာ်း ေရပေါ်

ရရာဂါ ပ ျံ့ နှရစရသာအနတ
ရာယ် ေပပုရတာို့ဟို သတ်ေှတ်ပါသည်၊ အဘယ်ရ ကာငို့ဆ
် ိုရသာ်
ို့
ွန်း် ခို့ရသာရ ကာငို့ပ် ြစ်သည်။

ရမ်း - အချြုျံ့သမျာ်းအရနမြင် မပင််းထန်သည်က်းစက်ရရာဂါရရှရန် အနတရာယ် မမငမ် မငမ
် ာ်းမာ်းရှပါသလာ်း။
ရမြ - ရှပါသည်။ တိုတ်ရကွ်းရရာဂါနှငို့် အလာ်းတူစွာပင် အသက် ၇၀ နှစ် အ

က် ရှသူေ ာ်း နှငသ
ို ို့ တ်/ နှလို်းရရာဂါ၊ ရသွ်းတို်းရရာဂါ၊ နာတာရှည် အဆိုတ်ရရာဂါ၊ နှငို့်
ို့် ေဟို

ဆ်းခ ုရရာဂါကို့သရသာ
ို ို့
ရနာက်ခက န််းောရရ်းအရပခအရနရှသူေ ာ်းသည် COVID-19 ရရာဂါ ပပင််းပပင််း

န်

န် နှငို့် ရနာက်ဆက်တွဆို်းက ု်းေ ာ်း ရရှရန်အနတရာယ်

ပေငို့ပ် ေငို့ေ
် ာ်းော်းရှပါသည်။

ကာကွယ်တာ်း ်းရရ်း င
ို ရ
် ာ သတင််းအချက်အလက်

ရမ်း - အကယ်၍ သင် ြျာ်းနာပါက တိုတရ
် ကွ်းရရာဂါ နှင် COVID-19 တကွဲ
ို သရသာ
ို
နာမကျန််းရရာဂါမျာ်း ပျျံ့ နှမှုကို ကာကွယ်တာ်း ်းရာတွင် ကညရန်
အ

ငမ
် ျာ်းက ဘာရတွပါလွဲ။

ရမြ - ရအာ်စတင် ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာနက နာမကျန််းမြစ်ရနသမျာ်းထမှ အမခာ်းသမျာ်းထသ ို ရရာဂါက်းစက်ပျျံ့ နှမခင််းကိုကာကွယ်ရာတွင် ကညရန်လမ််းညွှန် ကို
ိုတ်ပပန်

ာ်းပါသည်။

•

ရဆ်းဝါ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှု ရယူရန်ေှလွပပ်း အေ်တွငရ
် နပါ -

•

သင်၏ဆရာဝန်

•

သင်၏ ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာေ ာ်းကို ရစာငို့် ကညို့်ပါ

ေသွာ်းရရာက်ေ ကကုတင်ြိုန်း် ရခေါ်ပါ
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•

လူစိုလူရဝ်းရနရာေ ာ်းကို ရရှာင်ရှာ်းပါ - အလိုပ်၊ ရက ာင််း သေဟို
ို ို့ တ် လူစိုလူရဝ်းသညို့် ဧရယာေ ာ်းသို ို့ေသွာ်းပါနှင။ို့်

•

အေ ာ်းသို်းသယ်ယူပရဆာင်
ို ို့
ရရ်းကို ရရှာင်ပါ - အေ ာ်းသို်း သယ်ယူပရဆာင်
ို ို့
ရရ်း၊ အတူေျှရဝကာ်းစ်းပခင််း၊ တက်စ စ်းပခင််းေ ာ်းကို ရရှာင်ပါ။

•

ေေကိုယ်ကို အေ်ရှ အပခာ်းသူေ ာ်း နှငို့် အေ်ရေွ်းတရ စဆာန်ေ ာ်း

•

တစ်ကိုယ်ရည်သို်းပစစည််းေ ာ်း ေျှရဝသ်းို စွပခင််းကို ရရှာင် ကဉ်ပါ

•

သင် ရခ ာင််းဆို်း နှာရခ ပါက အိုပ်ကာ

•

လက်ေ ာ်းကို ေ ကာခဏ ရဆ်းရ ကာပါ

•

အကကေ်ေ ာ်းေ ာ်း

ေှ ခွရနပါ

ာ်းပါ

ရတွျံ့သညို့် ေ က်နာှ ပပင်ေ ာ်းအာ်းလို်းကို ရနစဉ်သန
ရ
် ို့ ှင်း် ပါ
ို့

ရမ်း - မမကိုယ်မမ မည်သ ို ကာကွယ်နင
ို ်ပါသလွဲ။
ရမြ - သငို့အ
် ရနပြငို့် ေေကိုယ်ေေ ရအာက်ပါအတိုင်း် ကာကွယ်နင
ို ပ
် ါသည် -

•

ရန

•

သင်၏ ေ က်လို်းေ ာ်း၊ နှာရခါင််း နှငို့် ပါ်းစပ်တက
ို ို့ ို ေရဆ်းရ ကာ

•

သင်လက်ေ ာ်းကို ဆပ်ပပာ နှငို့် ရရတပြငို့
ို ို့ ် အနည််းဆို်း စကကန ် ၂၀
ကာရအာင် ေ ကာခဏရဆ်းရ ကာရပ်းပါ။ အကယ်၍ ဆပ်ပပာ နှငရ
ို ို့
နင
ို ပ
် ါက
ို့
ို့် ရတေရရှ

ိုငေ
် ရကာင််းပြစ်ရနသူေ ာ်းနှငို့် အန်းကပ်

ရတွျံ့ဆက်ဆပခင််းကို ရရှာင် ကဉ်ပါ။
ာ်းသညို့်လက်ေ ာ်းပြငို့်

ရတွျံ့ ပခင််းေှ ရရှာင် ကဉ်ပါ။

အနည််းဆို်း အရက်ပ ၆၀% ပါဝင်သညို့် အရက်ပ အရပခခ လက် သနရ
် ို့ ှင်း် ရဆ်းတစ်ေ ု်းကို အသို်းပပုပါ။
ရမ်း - လမျာ်းအ ကာ်း မျက်နာှ ြို်းမျာ်း တပ်
ရမြ - CDC က ရန

င်အသ်းို မပြုမခင််းက COVID-19 မှ ကာကွယ်ရာတွင် ကညပါသလာ်း။

ိုငရ
် ကာင််းရနသူေ ာ်းအာ်း COVID-19 အပါအဝင် အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းဆိုငရ
် ာ နာေက န််းေှုေ ာ်းေှ ေေတက
ို ို့ ိုယ်ကို ကာကွယ်ရန် ေ က်နာှ ြို်း

ဝတ်ဆင်ရန် အ ကေပပုပါ။ က န််းောရရ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှုပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ ကျွေ််းက င်သူတစ်ဦ်းေှ အ ကပပုတိုက်တွန်း် ေှသာ ေ က်နာှ ြို်း သင်ဝတ်ဆင်သငို့ပ
် ါသည်။ ေ က်နာှ ြို်းကို
COVID-19 ရရာဂါရှသူေ ာ်း နှင်ို့ ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာပပရနသူေ ာ်း အသို်းပပုသငို့ပ
် ါသည်။ ယင််းသဝတ်
ို ို့ ဆင်ပခင််းသည် အပခာ်းသူေ ာ်း ရရာဂါကူ်းစက်ခရေညို့် အနတရာယ်ေှ
ကာကွယ်ရန်ပြစ်သည်။ ေ က်နာှ ြို်းေ ာ်းအသို်းပပုပခင််းသည် က န််းောရရ်းဝန်

ေ််းေ ာ်း နှငို့် အပခာ်း COVID-19 ရရာဂါ ကူ်းစက်ခ

ာ်းရသူ တစ်ဦ်းအာ်း

အန်းကပ်အရပခအရနေ ာ်းအတွင်း် ပပုစိုရစာငို့ရ
် ရှာက်ရနသူေ ာ်း (အေ်တွင်း် သေဟို
ို ို့ တ် က န််းောရရ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှု အရဆာက်အအိုတစ်ခိုအတွင်း် ) အတွက်လည််း
အလွနတ
် ရာအရရ်းကက်းပါသည်။
ရမ်း - လမှုရရ်းအရာ ခပ်ခွာခွာရနမခင််း

သ
ို ည်မှာ ဘာပါလွဲ။

ရမြ - ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ်က လူေှုရရ်းအရ ခပ်ခွာခွာရနပခင််းအာ်း ေရတာ်တဆ နှငို့် ခဏတပြုတ်ပြတ်သွာ်းပြစ်လာပပုခ န်အရတာအတွင်း် ေှလွပပ်း
လူတစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်းအ ကာ်း အနည််းဆို်းရပခာက်ရပခွာပခာ်းေှုကို
ရရာဂါ

န််းသေ််း

ာ်းပခင််း နှငို့်

န််းခ ုပ်ပခင််းအပြစ် အဓပပါယ်သတ်ေှတ်ပါသည်။

န််းခ ုပ်ရရ်းစင်တာ က လူေှုရရ်းအရခပ်ခွာခွာရနပခင််းအာ်း က ယ်က ယ်ပပနပ် ပန
ို့ ် ို့ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှသညို့် ကေဘာတစ်ဝှေ််းတိုတ်ရကွ်းရရာဂါပြစ်ပွာ်းေှုတစ်ခို ေပြစ်ရအာင်

တာ်းဆ်းရာတွင် ကူညရန်အသို်းပပုသညို့် နည််းဗ ှူဟာတစ်ခိုအပြစ် အဓပပါယ် သတ်ေှတ်ပါသည်။ ဤ ကေဘာတစ်ဝှေ််း တိုတ်ရကွ်းရရာဂါကူ်းစက်ေှုကို တိုက်ြ က်ရန်
ကေဘာနှငခ
ို့် ပပ်းအာ်း
ကူ်းစက်ေှု

ိုတ်ေှုသည် ရဆ်းဝါ်းလိုပ်ငန််း နှငို့် ရဆ်းဝါ်းလိုပ်ငန််းေဟိုတ်သညို့်ြက်တေှ
ို ို့ ကာ်းဝင်စွက်ြက်ေှုေ ာ်းအရပေါ် အာ်း

ာ်းရပါေည်။ လူ

ိုတစ်ဝှေ််း

န််းခ ုပ်ရရ်းဆိုငရ
် ာ လိုပ်ရဆာင်ေှုေ ာ်းတွင် ကေဘာတစ်ဝှေ််း တိုတ်ရကွ်းရရာဂါကူ်းစက်ေှုကို ကနသ
် ို့ တ်ရန် ရဆ်းဝါ်းလိုပ်ငန််းနှငေ
် ညို့် နည််းဗ ှူဟာအေ ု်းေ ု်း
ို့် ဆိုငသ

ပါဝင်ပါသည်။ ယင််းလိုပ်ရဆာင်ေှုေ ာ်းက လူေ ာ်းအာ်း ရရာဂါကူ်းစက်ခ
ရလျှာို့ခ ရပ်းကာ

ာ်းရသူေ ာ်းနှငို့်

ရတွျံ့ေညို့်အခွငအ
် ို်း ပ ျံ့ နှပခင်
ို့် လေ််းကို ရလျှာို့ခ ပခင််းပြငို့် ဗိုင်း် ရပ်စပ
ို့ ်းကို

ခိုက်ခရေညို့် လူဦ်းရရကို နည််းရစပါသည်။

လူေှုရရ်းအရ ခပ်ခွာခွာရနပခင််းသည် လူအသိုင်း် အဝိုင်း် ေှခွ

ိုတ်ပခင််းေဟိုတ်ပါ။ ရိုပပ
် ိုင်း် ဆိုငရ
် ာအရ ခပ်ခွာခွာရနပခင််းသည် ရရာဂါကူ်းစက် ပ ျံ့ နှေှုို့ ကို ကာကွယ်ရာတွင်

အရရ်းပါရသာအပိုင်း် တစ်ခို ပြစ်ပါသည်။

COVID-19 အရ ကာင််း သရကာင််းစရာမျာ်း
ရမ်း - နဗ
ို ယ်ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်

သ
ို ည်မှာ ဘာပါလွဲ။
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ရမြ - နဗ
ို ယ်ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်သည် ယခင်က ရြာ်

ိုတ်ခွပခာ်းေှု ေပပုခရ
ို့ ရသ်းသညို့် ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် အသစ်တစ်ေ ု်းပြစ်သည်။ COVID-19 ကိုပြစ်ရစသညို့်

အဆိုပါဗိုင်း် ရပ်စ်သည် သာေန်အရအ်းေပခင််းနှငို့် အလာ်းတူသညို့် အရပ ာို့စာ်း နာေက န််းေှုေ ု်း ပြစ်ရစရသာ လူေ ာ်းအ ကာ်း အေ ာ်းအပပာ်းလည်ပတ်ပ ျံ့ နှရနသညို့
်
ို့
ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ်ေ ာ်း နှငို့် ေတူညပါ။
ရမ်း - ရအာ်စတင်မမြုျံ့တင
ွ ် ကျွန်ပ
ို ်အရနမြင် ကိုဗစ် ၁၉ (COVID-19) က်းစက်ခရမည် အနတရာယ် ရှပါသလာ်း။
ရမြ - ယခိုအခ န်တွင် အအမရကန်ပြည်အထ င်စ၌ လလချင်ေးကေးစက်ပြနန
် ို့ သညို့
ှ ို့
် အအထ က်အထ ေးမျ ေး တေးပမငို့လ
် အနသညို့်အတက် တက်

က်ပြည်နယ်အတွင်း် ကိုဗစ်

၁၉ (COVID-19) ကူ်းစက်ခရေညို့်အနတရာယ် ပခုငို ကညို့်ပါက ပမငို့တ
် က်လ လျက်ရှြါသည်။
အအ ်စတင်ပြည်သကျန်
် ရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) ရှသည်ဟို
ို့ ေးမ အရေးဌ န APH က ကရို နာဗိုင်း် ရပ်စရ
ရတွျံ့ ရှခို့ပါသည်။

င်ရသူ အေ ာ်းအပပာ်းကို ရအာ်စတင်-

ပ်ရဆာင််းအခ က်အလက်ေ ာ်းရရှရန် www.AustinTexas.gov/COVID19 တက်ဆက်ပပည်နယ်အတွင်း် အတည်ပပု

ရရာဂါရှသူေ ာ်းအရရအတွက်ဆိုငရ
် ာ ရနာက်ဆို်းသတင််းကို သရှလိုပါက Texas

ရာဗစ် ရကာင်တတွင်း်

ာ်းသညို့်

DSHS ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဝင်ရရာက်ရလို့လာပါ။

ရမ်း - COVID-19 မြစ်ရစသည် ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်းက မည်သ ို ပျျံ့ နှပါသလွဲ။
ရမြ - ဗိုင်း် ရပ်က အဓကအာ်းပြငို့် လူတစ်ဦ်းေှတစ်ဦ်းသို ို့ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှသည်
ဟို
ို့
ရပန်းပါ်းအတွင်း် ) ပ ျံ့ နှပါသည်
။ ယင််းက ရလ
ို့
အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းေှ

င်

ာ်းပါသည်။ တစ်ဦ်းနှငတ
်ို့ စ်ဦ်း အန်းကပ်

ိုတွင်း် ေှတဆငို့် ကူ်းစက်ရသာရရာဂါေဟိုတ်ပါ။ ရရာဂါကူ်းစက်ခ

ရတွျံ့သညို့် လူေ ာ်းအ ကာ်း (၆

ာ်းရသူတစ်ဦ်း ရခ ာင််းဆို်း သေဟို
ို ို့ တ် နှာရခ ခ န် တွင်

ိုတ်လွှတ်လိုက်သညို့် အရည်စက်ေ ာ်းေှတဆငို့် အန်းအနာ်းရှသူေ ာ်း၏ ပါ်းစပ်ေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် နှာရခါင််းေ ာ်းရပေါ်သို ို့က ရရာက်သွာ်း နင
ို ပ
် ါသည်

သေဟို
ို ို့ တ် အဆိုတ်တွင်း် သို ို့ရှှူသွင်း် ရကာင််းရှှူသွင်း် လိုက်နင
ို ပ
် ါသည်။ လတစ်ဦ်းမှ တစ်ဦ်းသပျ
ို ျံ့ နှမှု ဆိုသည်ေှာ ရရာဂါကူ်းစက်ခ
(ဥပော- အေ်ရ

ာင်ြက်၊ အခန််းရြာ်၊ ကရလ်း) နှငို့်

ရတွျံ့ရန် အလာ်းအလာေ ာ်းပပာ်းပခင််းဟို ဆိုလိုပါသည်။ ရအာ်စတင်/

ာ်းရသူေ ာ်းက ၄င််းတိုသ
ို့ ရှသူေ ာ်း

ရာဗစ် ရကာင်တတွင် လူတစ်ဦ်းေှတစ်ဦ်းသို ို့

ကူ်းစက်ေှုသက်ရသေ ာ်း ရှရနပါသည်။

ရမ်း - လအသင
ို ်း် အဝိုင်း် တွင်း် ပျျံ့ နှမှု

သ
ို ည်မှာ ဘာပါလွဲ။

ရမြ - လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် တွင်း် ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှေှုို့ ဆိုသည်ေှာ ဧရယာရေသတစ်ခိုအတွင်း် လူေ ာ်း ရရာဂါကူ်းစက်ခရပခင််းပြစ်ကာ ေေတြာသာ
ို ို့
ေည်သညို့်ရနရာ နှငို့်
ို့
ေည်သကူ
ို ို့ ်းစက်ေှန်း် ေရသခ ာသူအခ ုျံ့လည််း ပါဝင်ပါသည်။

ရမ်း - COVID-19 ရရာဂါရှခွဲသ တစ်ဦ်းဦ်းက အမခာ်းသမျာ်းထ နာမကျန််းမှုကို ပျျံ့ နှရစနင
ို ပ
် ါသလာ်း။
ရမြ - COVID-19 ကိုပြစ်ရစရသာ ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်းသည် လူတစ်ဦ်းေှတစ်ဦ်းသို ပ
။ COVID-19 ရရာဂါရ ကာငို့် သသသာသာြ ာ်းနာရနသူတစ်ဦ်းဦ်းအရနပြငို့်
ို့ ျံ့ နှရနပါသည်
ို့
နာေက န််းေှုကို အပခာ်းသူေ ာ်း

ပ ျံ့ နှရစန
င
ို ပ
် ါသည်။ ယင််းအတွက်ရ ကာငို့် CDC က အဆိုပါလူနာေ ာ်းကို ၄င််းတို ို့ပပန်ရနရကာင််းလာပပ်း အပခာ်းသူေ ာ်းသို ို့
ို့

ရရာဂါကူ်းစက်ေှုအနတရာယ် ေပပုနင
ို သ
် ည်အ

၄င််းတို)ို့ ေည်ေျှ နာေက န််းပြစ်သလ ဆိုသညို့်အရပေါ်ေူတည်၍( ရဆ်းရို ေ ာ်းတွင် သေဟို
ို ို့ တ် အေ်တွင် သ်းသနခ
် ို့ ွပခာ်း

ာ်းရန်

တိုက်တွန်း် အ ကပပုပါသည်။
လူတစ်ဦ်း ေည်ေျှ ကာ ကာ သသသာသာ ြ ာ်းနာသည်ဆိုသည်က အေ ု်းေ ု်းကွပပာ်းနင
ို သ
် ညို့်အတွက် လူတစ်ဦ်းဦ်းအာ်း သ်းသနခ
် ို့ ွပခာ်း
အခ န်အရပေါ် ဆို်းပြတ်ခ က်ကို ရရာဂါအရပခအရနတစ်ခိုခ င််းစအရပခခပြငို့် ဆရာဝန်ေ ာ်း၊ ကူ်းစက်ရရာဂါ ကာကွယ်ရရ်း နှငို့်
ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းအရာရှေ ာ်းက ပပုလိုပ်ပါသည်။ ယင််းဆို်းပြတ်ခ က်တွင် အဆိုပါလူနာ၏ ရရာဂါပပင််း
ဓာတ်ခွစေ််းသပ်ေှုအရပြေ ာ်းအပါအဝင် အရပခအရနတစ်ရပ်စ၏ ဝရသသေ ာ်းကို
တစ်စိုတစ်ဦ်းအာ်း သ်းသနခ
် ို့ ွ

ာ်းေှုေှ ပပန်လွှတ်ရပ်းရေညို့်

န််းခ ုပ်ရရ်း ကျွေ််းက င်သူေ ာ်း နှငို့်

န်ေှု၊ နာေက န််းေှု သွငပ် ပင်ေ ာ်း နှင်ို့ လကခဏာေ ာ်း၊ နှင်ို့

ညို့်သွင်း် စဉ််းစာ်းေှု ပါဝင်ပါသည်။

ာ်းေှုေှ ေည်သညို့်အခ န်တွင် ပပန်လွှတ်ရပ်းရန် အိုရကသည်ဆိုသညို့် လက်ရှ CDC လေ််းညွှန ် ကို ရရာဂါပြစ်ပွာ်းသူတစ်ဦ်းခ င််းစ အရပခခပြငို့်

ပပုလိုပ်ပပ်း ရအာက်ပါလိုအပ်ခ က်ေ ာ်းအာ်းလို်း ပပညို့်ေှေှု ပါဝင်ပါသည် -

•

လူနာအရနပြငို့် အြ ာ်းက ရစသညို့် ရဆ်းဝါ်းေ ာ်း အသ်းို ေပပုပ အြ ာ်းေရှပခင််း။

•

လူနာတွင် ရခ ာင််းဆို်းပခင််းအပါအဝင် ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာေ ာ်း ေရှရတာို့ပခင််း။

COVID19 FAQs - Burmese

•

လူနာအရနပြငို့် အနည််းဆို်း ၂၄ နာရပခာ်းပပ်း ဆက်တိုက် စိုရဆာင််းသညို့် အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းနေူနာ အနည််းဆို်း နှစ်ခို တွင် ရရာဂါပို်းေရှရ ကာင််း
စစ်ရဆ်းရတွျံ့ ရှပခင််း။

သ်းသနခ
် ို့ ွပခာ်း

ာ်းေှုေှ လွှတ်ရပ်းလိုက်ရသာသူတစ်ဦ်းသည် အပခာ်းသူေ ာ်းအာ်း ရရာဂါကူ်းစက်ေှုအနတရာယ် ပပုသည်ဟို ေသတ်ေှတ်ပါ။

ထပ်ရ ာင််း သတင််းအချက်အလက်မျာ်း
ရမ်း - COVID-19 နှင် က်စပ်သည် အမည််းစက်ကို ရပ်တန်ရာတွင် လအမျာ်းက မည်သ ို ကညန ိုငပ
် ါသလွဲ။
ရမြ - က န််းောရရ်းအရာရှေ ာ်းက အာရှတိုက်သာ်းေ ာ်းသည် အပခာ်းေည်သေ
ူ ဆို
အ

က် ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် သယ်ရဆာင်ရန်အနတရာယ်ပေငို့ေ
် ာ်းေှုေရှရ ကာင််း

ူ်းရပပာ ကာ်းပါသည်။ ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်းေ ာ်းက သ်းသနလ
် ို့ ူေ ု်းစို သေဟို
ို ို့ တ် တိုင်း် ရင််းသာ်းအိုပ်စိုကို ဦ်းတည်ကူ်းစက်ေှုေပပုဆိုသညို့် အခ က်နင
ှ ို့် COVID-19 က

အေှနတ
် ကယ်အာ်းပြငို့် ေည်သို ပ
ဆိုသည်ကို ရပပာဆိုဆက်သွယ်ပခင််းက ယင််းအေည််းစက်ကို ရပ်တနရ
် ို့ ာတွင် ကူညနင
ို ပ
် ါသည်။
ို့ ျံ့ နှသည်
ို့
ရေ်း - ကျွနပ
်ို ်၏ ရက ာင််း သေဟို
ို ို့ တ် ကျွန်ပ
ို ်ကရလ်း၏ရက ာင််း သမဟို
ို
တ် ရနကရလ်းထန််းဌာန က ပတ်ပါေည်လာ်း။
ရမြ - အေ် သေဟို
ို ို့ တ် စင်တာအရပခပပု ကရလ်း

န််းဌာနေ ာ်းကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ေတ်လ ၂၀ ရက်ေှ စတင်ပပ်း ရနာက်ဆို်းအေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာ ၏ တစ်စတ်တစ်ပိုင်း် အရနပြငို့်

ကနသ
် ို့ နခ
် ို့ က်ေှ ခခင််းခ က်ရပ်းလိုက်ပါသည်။
ပေုျံ့ရတာ်ဝန် Abbott က တက်ဆက်ပပည်နယ်အတွက် ေတ်လ ၂၀ ရက်ရနေှို့ ဧပပလ ၃ ရက်ရနအ
ို့
ယာယပတ်

ာ်းရေည်ဟို ပပင်ဆင်သညို့် အ

ူ်းအဆငို့ပ် ေငို့အ
် ေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာတစ်ခို

သက်ရရာက်သညို့် တက်ဆက်ပပည်နယ်တွင်း် ရှရက ာင််းေ ာ်းအာ်းလို်း

ိုတ်ပပန်ခို့ပါသည်။ ရက ာင််းအိုပ်ကက်းေ ာ်းက အပခာ်း ပညာရရ်းဆိုငရ
် ာ

ရရွ ်းခ ယ်စရာေ ာ်းကို ဆန််းစစ်သို်းသပ်ရန် တက်ဆက်ပပည်နယ် ပညာရရ်းရအဂ င်စနှငို့် လက်တွလိုပ်ကိုငပ
် ါေည်။
သင်၏ကရလ်းအတွက် အခ က်အလက်ရရှရန် ကျွနို််ပ်တ၏
ို ို့ သက်ဆိုငရ
် ာ ခရို င် သေဟို
ို ို့ တ် တကကသိုလ် ဝက်ဘ်ဆိုက်သို ို့ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ K-12 ရကျာင််းခရို ငမ
် ျာ်း

•

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

တကက သလ
ို ်မျာ်း/ရကာလပ်မျာ်း

•

University of Texas

•

St. Edwards University

•

Huston-Tillotson University

•

Concorida University

•

Austin Community College

စ်းပွာ်းရရ်း င
ို ရ
် ာ အခမ််းအနာ်းမျာ်း နှင် ပွွဲကျင််းပရာရနရာမျာ်း
အလိုပ်ခွင ် နှင ် စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းအတွက် စည််းမျဉ်းစည််းကမ််းမျာ်း

COVID19 FAQs - Burmese

စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းအတွက် အမန်ရ ကာ်မငာစာ အသစ်မျာ်း
COVID-19 ပ ျံ့ နှပခင်
် ာ လေ််းညွှနေ
် ာ်း ရပ်းအပ်ရန် အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်ေ ာ်း
ို့ ်းကို ကာကွယ်တာ်းဆ်းရရ်းတွင် ကူညရန် စည််းေ ဉ််းစည််းကေ််းေ ာ်းအတွက် စ်းပွာ်းရရ်းဆိုငရ
ကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ေတ်လ ၂၀ ရက်ရနတွ
ို့ င်

ိုတ်ပပန်လိုက်ပါသည်။

စ်းပွာ်းရရ်း အေ ု်းအစာ်းခွပခာ်းေှုပပဇယာ်း. သ်းပခာ်းစ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်းအရပေါ် အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်း၏ သက်ရရာက်ပိုကို ရကာင််းေွနစ
် ွာနာ်းလည် သရဘာရပါက်ရအာင်
ကူညရန်ဤဇယာ်းကို ကညို့်ရှုပါ။ ဤစည််းေ ဉ််းစည််းကေ််းေ ာ်းက ရပပာင််းလရန်ရှပပ်း စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်းအရနပြငို့် ရနာက်ဆို်းရပေါ်သတင််းေ ာ်းရရှရန်
ပိုေှနစ
် စ်ရဆ်းရနသငို့ပ
် ါသည်။
ရနာက်ဆိုအေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာက “အရရ်းကက်းသညို့်အရပခခအရဆာက်အအို” ေ ာ်းအပြစ် သတ်ေှတ်
ဆက်လက်လည်ပတ်ရန် နှငို့် ဝန်

ာ်းရသာ ရအာက်ပါ ရအဂ င်စေ ာ်းကို ခွပခာ်းရပ်းလက
ို ်ပပ်း ယင််းတို ို့

ေ််းေ ာ်းအာ်း ကာကွယ်ရပ်းရန် ကကုတင်စစ်ခ စစ်ရဆ်းေှုေ ာ်း အရကာင်အ

ည်ရြာ်ရရ်းကို အာ်းရပ်းရန် အေနခ
် ို့ လိုက်ပါသည်-

•

ရငွရ က်းဆိုငရ
် ာ အြွျံ့အစည််းေ ာ်း

•

ဆက်သွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း

•

အရရ်းရပေါ် ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း

•

စွေ််းအင်ဌာန

•

ရလဆပ် အရဆာက်အအိုေ ာ်း နှငို့် လည်ပတ်ေှုေ ာ်းအပါအဝင် သယ်ယူပရဆာင်
ို ို့
ရရ်းစနစ်ေ ာ်း၊ ခရ်းရ

ာက်သွာ်းလာပခင််း နှငို့် ခရ်းရ

ာက်သွာ်းလာရရ်းဆိုငရ
် ာ

အရဆာက်အအိုေ ာ်း

•

ရရနှငို့် ရရဆို်း စနစ်ေ ာ်း။

ရအာက်ပါ အေ ု်းအစာ်းေ ာ်းကို ကနသ
် ို့ တ်ခ က်ေ ာ်းေှ ခခင််းခ က်ရပ်းသညို့်ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်းစာရင််းတွင်
က န််းောသနရ
် ို့ ှင်း် ရရ်းဆိုငရ
် ာ အတိုင်း် အတာေ ာ်းအတိုင်း် လိုက်နာရန် ပပင််းပပင််း

န်

ညို့်လိုက်ပပ်း ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ ခပ်ခွာခွာရနရရ်း နှငို့်

န် အာ်းရပ်းတိုက်တွန်း် လိုက်ပါသည် -

•

ေသာ်းစို အေ် သေဟို
ို ို့ တ် စင်တာ အရပခပပု ကရလ်း

•

တရ စဆာန်ရဆ်းကိုသရရ်း ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း

•

ဆင််းရသူေ ာ်းအတွက် အစာ်းအစာ သေဟို
ို ို့ တ် စာ်းရသာက်ရရ်းအရဆာက်အအိုတစ်ခိုရပ်းအပ်သညို့် အေ်ရပခရာေို့ ခိုလှုရာအေို်းအကာေ ာ်း၊ အေ်ရပခရာေို့

န််းအရဆာက်အအိုေ ာ်း

စခန််းေ ာ်း၊ နှငို့် အပေတ်အစွန်း် အတွက်ေဟိုတ်သညို့် အေ်ရပခရာေို့ ခိုလှုရာအေို်းအကာတစ်ခို၏ အစတ်အပိုင်း် ပြစ်ပြစ်ေပြစ်ပြစ် လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် တွင်း်
ို့
တည်ရ

ာင်

ာ်းေှုေ ာ်း။

ရအာက်ပါခခင််းခ က်ေ ာ်းက ယခင်အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်းအတွင်း် ပါရှခို့ပပ်း အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်အတွင်း် ဆက်လက်လိုပ်ရဆာင်သွာ်းပါေည် -

•

ကိုနစ
် ိုဆိုငစ
် တို်းေ ာ်းနှင်ို့ ရဆ်းဆိုငေ
် ာ်း

•

ရဆ်းရို ေ ာ်း နှငို့် ရဆ်းြက်ဆိုငရ
် ာရို ်းေ ာ်း နှငို့် အရဆာက်အအိုေ ာ်း

•

ေရှေပြစ်ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း ပို့ပ်းို ရပ်းသညို့် အစ်းို ရအရဆာက်အဦ်းေ ာ်း

•

ရက ာင််းေ ာ်းနှငို့် အဆငို့ပ် ေငို့ပ
် ညာသင်ယူရရ်း အြွျံ့အစည််းေ ာ်း။

ယခင် ရအာ်စတင်-

ရာဗစ် ရကာင်တ အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်းရအာက်တွင် ေပတ်ခို့သညို့် ရအာက်ပါ စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်းနှငို့် အြွျံ့အစည််းေ ာ်းအာ်း ပတ်သညို့်

ပပည်နယ်လို်းဆိုငရ
် ာ အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာတစ်ခိုကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ေတ်လ ၁၉ ရက်ရနတွ
ို့ င် ပေုျံ့ရတာ်ဝန်ရို ်းေှ

•

ရက ာင််းေ ာ်း

•

အနှပ်ခန််းေ ာ်း

•

အာ်းကစာ်းခန််းေေ ာ်း

•

အလ င်စလို အရ

ိုတ်ပပန်လိုက်ပါသည် -

ာက်အကူရပ်းအပ်ရန်ေဟိုတ်ပါက လူအိုရို ေ ာ်း၊ ပင်စင်စာ်းဌာနေ ာ်း၊ သေဟို
ို ို့ တ် ရရရှည်ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း အရဆာက်အအိုေ ာ်းသို ို့

သွာ်းရရာက်လည်ပတ်ပခင််းေ ာ်းကို တာ်းပေစ်ပါသည်။
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ပေုျံ့ရတာ်ဝန်ရို်းေှ ေတို်းပေငို့ပ
် ါက ဤ ပပည်နယ်လို်းဆိုငရ
် ာ အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာ သည် ဧပပလ ၃ ရက်ရနအ
ို့

သက်ရရာက်ပါသည်။ ရအာ်စတင် နှငို့်

ရာဗစ်ရကာင်တ

အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်ေ ာ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ေှာ ပေုျံ့ရတာ်ဝန်ေှ ရက ာင််းေ ာ်းရပေါ်တွငခ
် ေှတ်သညို့် ရက ာင််းပတ်ရန်အေနက
် ို့ ို ရိုတ်သေ််းသညို့်အခ န်၌ ၄င််းတသည်
ို ို့
ေေတက
ို ို့ ိုယ်ပိုငဆ
် ို်းပြတ်ခ က်ပြငို့် ပပန်လည်ြွငန
်ို့ င
ို ပ
် ါလေို့်ေည်။
စာ်းရသာက် င
ို မ
် ျာ်း နှင် ဘာ်းမျာ်း
ရအာ်စတင် -

ရာဗစ်ရကာင်တက COVID-19 ကူ်းစက်ပ ျံ့ နှေှုို့ ရနှ်းရကွ်းရစရန်ရည်ရွယ်သညို့် ရက်သတတပတ် ရပခာက်ပတ် ကာ ဘာ်းေ ာ်းကို ပတ်ပပ်း စာ်းရသာက်ဆိုင်

ေ ာ်းအတွင်း် ေှာယူစာ်းရသာက်ေှုေ ာ်းကို ဆိုင်း် ငသ
် ို့ ကာ်ပငာစာတစ်ခို
ို့ ညို့် အေနရ

ိုတ်ပပန်လိုက်ပါသည်။ လူတစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်း ကာ်း

ရတွျံ့ ေှုကို ကနသ
် ို့ တ်ရန်

အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်ရအာက်တွင် အစာ်းအရသာက်ဆိုင် ေ ာ်းအာ်း အေ ာ်းပပည်သူ စာ်းရသာက်သညို့်ဧရယာေ ာ်းကို ပတ်

ာ်းရန် နှငို့် အေ်သဝယ်
ို ို့ ယူသယ်ရဆာင်ရန်၊

အေ်တိုငရ
် ာရရာက် ပရဆာင်
ို ို့
ရန်၊ ကာ်းပြငို့ပ် ြတ်ရောင််း ဝယ်ယူရန်၊ သေဟို
ို ို့ တ် ပလက်ရြာင််းရပေါ်ေှ ပစစည််းယူရန် အေန ် ို့ ိုတ်

ာ်းပါသည်။ တစ်ခ န်တည််းတွင်

ပပည်သူလူ

ို

အေန ် ို့ ိုတ်

ြွငရ
ို့် ပ်း

ာ်းသညို့် အေ ာ်းသို်းဘာ်းေ ာ်းကို ပတ်

ာ်းရန် နှငို့် ဘာ်းပရဝိုဏ်ေ ာ်းရပေါ်တွင် ဝယ်ယူစာ်းရသာက်ရန်ခွငပို့် ပုပခင််းကို တာ်းပေစ်ရန်

ာ်းပါသည်။

ရအာ်စတင် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် Steve Adler နှငို့်

ရာဗစ် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် တရာ်းသူကက်း Sarah Eckhardt တိုက
ို့ ရေွ်းစာ်းအသို်းခ

ာ်းသညို့် အေနသ
် ို့ စ်ေ ာ်း၏

တစ်တစ်ရေသပြစ်သညို့် စာ်းရသာက်ဆိုငေ
် ာ်း နှငို့် ဘာ်းေ ာ်းအာ်း ယာယကနသ
် ို့ တ်ခ က်ေ ာ်းက ေတ်လ ၁၇ ရက် အဂဂ ါရန ို့ေွန်း် တညို့် ၁၂ နာရ ေှ စတင်သက်ရရာက်ပပ်း
အနည််းဆို်း ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ရေလ ၁ ရက်ရန ို့

ဆက်လက်တည်ပါေည်။

ပေု်် ို့ရတာ်ဝန် Greg Abbott က ေတ်လ ၂၀ ရက်ေှ ဧပပလ ၃ ရက်ရန ို့
ပတ်သညို့် တက်ဆက်ပပည်နယ်အတွက် အ

သက်ရရာက်သညို့် ဘာ်းေ ာ်းနှငို့် စာ်းရသာက်ဆိုငေ
် ာ်းရှ ဆိုငတ
် ွင်း် စာ်းရသာက်ရာရနရာ ေ ာ်းကို

ူ်းအဆငို့ပ် ေငို့် အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာတစ်ခိုကိုလည််း

ိုတ်ပပန်လိုက်ပါသည် - စာ်းရသာက်ဆိုငေ
် ာ်းအရနပြငို့်

ဝယ်ယူပပ်းအေ်သသယ်
ို ို့
ရဆာင်သညို့် ရရွ ်းခ ယ်စရာေ ာ်းကို ဆက်လက်ကေ််း လှေ််းနင
ို ပ
် ါသည်။ ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ်က စာ်းရသာက်ဆိုငေ
် ာ်းအတွက်
ကာ်းပြငို့ပ် ြတ်ရောင််းဝယ်ယူေှုအတွက် ကာ်းရပ်နာ်းရန်ရနရာေ ာ်းေလိုအပ်သညို့်အစာ်းအရသာက် ပစ်အပ်လိုပ်ရန် အ

ူ်းဇိုနေ
် ာ်း တည်ရ

ာင်ရန် လိုပ်ရဆာင်ရနပါသည်။

ရယဘိုယျ စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း င
ို ရ
် ာ တက
ို ်တန
ွ ််းအ ကမပြုချက်မျာ်း
ရအာ်စတင် ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာနက Austin Public Health has developed COVID-19 အပါအဝင် အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းဆိုငရ
် ာ ရန
အလိုပ်ခွငတ
် ွင်း်

ရတွျံ့ ေှုကို ကာကွယ်တာ်းဆ်းရာတွင် ကူညနင
ို ေ
် ညို့် လေ််း ညွှန ် ကို ရြာ်

ိုငေ
် ရကာင််းပြစ်ေှုေ ာ်းနှငို့်

ိုတ်ပပ်းပြစ်ပါသည်။

ရအာက်ပါတက
ို ို့ ို သင်ပပုလိုပ်နင
ို ပ
် ါသည် -

•

ပြစ်နင
ို ပ
် ါက ဝန်

•

ရန

ေ််းေ ာ်းအရနပြငို့် တယ်လြိုန်း် ပြငို့် အလိုပ်လိုပ်သငို့သ
် ည်။

ိုငေ
် ရကာင််းပါက အေ်တွငရ
် နရန် ဝန်

ေ််းေ ာ်းအာ်း တိုက်တွန်း် ပပ်း ရန

ိုငေ
် ရကာင််းခွငရ
ို ေ
် ှု
ို့် က်အက ု်းခစာ်းခွငက
ို့် ို လိုအပ်သလိုပပင်ဆင်နင

အပေငို့ဆ
် ို်းရပ်းအပ်ရန်။

•

လိုအပ်သလိုပပင်ဆင်ရရှနင
ို သ
် ညို့် ရန

•

နာေက န််းပြစ်ရနသညို့် ဝန်

•

ပတ်ဝန််းက င် ပိုေှနသ
် နရ
် ို့ ှင်း် ရရ်း လိုပ်ရဆာင်ရန်။

•

ေလိုပ်ေပြစ်ေဟိုတ်သညို့် ဝန်

•

က န််းောသနရ
် ို့ ှင်း် ရရ်းအရလို့အ

•

လူကိုယ်တိုင်တက်ရရာက်ရသညို့် အစည််းအရဝ်းေ ာ်း နှင်ို့ ကွနြ
် ရငို့် အကက်းစာ်းေ ာ်းကို နည််းနင
ို သ
် ေျှနည််းရအာင်လိုပ်ပခင််း သေဟို
ို ို့ တ် ြ က်သေ််းပခင််းေ ာ်း
အပါအဝင် ဝန်

•

ိုငေ
် ရကာင််းခွငရ
ို့် က်ေူဝါေေ ာ်းကို ဆက်လက်

န််းသေ််း

ာ်းရန်။

ေ််းေ ာ်းအတွက် ဆရာဝန်ရဆ်းေှတ်ခ က် ေလအ
ို ပ်ရစရန်။

ေ််းခရ်းသွာ်းလာေှုကို ဆိုင်း် ငရ
ို့ န်။
ရကာင််းကို ပ်ေှငတ
ို့် င်ရန်။

ေ််းေ ာ်းအရနပြငို့် တစ်ဦ်းနှငတ
ို သ
် ေျှနည််းရအာင် ရလျှာို့ခ ရန်။
ို့် စ်ဦ်း လက်တစ်ကေ််းအတွင်း် အလိုပ်လိုပ်ပခင််းကို နည််းနင

အကယ်၍ အရသ်းစာ်းစက် ကရယာ၊ ရအတအေ် (ATM) ရငွ
ကရယာပြငို့လ
် ည်ပတ်သညို့် စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းတစ်ခို သငို့်

ိုတ်စက်ေ ာ်း၊ ဓာတ်ဆဆိုင် ပေို့်ေ ာ်း၊ ရရပန််းေ ာ်း စသညို့် ပပည်သူလူ

အ
ို ေ ာ်းစို

ရတွသ
ျံ့ ညို့်

တွငရ
် ှပါက ယင််းကရယာကို ပိုေှန ် သနရ
် ို့ ှင်း် ရရ်းလိုပ်ပပ်း ပို်းသတ်ပါ။

လထို စိုရဝ်းမခင််းမျာ်း

COVID19 FAQs - Burmese

ပပည်သူလူ

ိုအတွက် ရဘ်းအနတရာယ် ကက်းကက်းော်းော်းရှနင
ို ရ
် သာရ ကာငို့် အခန််းတစ်ခန််းအတွင်း် သေဟို
ို ို့ တ် အပခာ်းက ဉ််းရပောင််းရသာ အရဆာက်အဦ်းတွင်း် သေဟို
ို ို့ တ်

ရလဟာပပင်ရနရာတစ်ခိုအတွင်း် လူ ၁၀ ရယာက်

က်ပိုသညို့် လူ

ို စိုရဝ်းေှုေ ာ်းကို တာ်းပေစ်ပါသည်။ သပါရသာ်
ို ို့
လည််း “အရရ်းကက်းသညို့် အရဆာက်အအိုဌာန”

အရတာ်ေ ာ်းေ ာ်းကို ပေုျံ့ရတာ်၏ အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်းေှ ခခင််းခ က်ရပ်းပါသည်။ ယင််းတတွ
ို ို့ င် ေရှေပြစ်ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်းရပ်းအပ်သညို့် အစို်းရ အရဆာက်အဦ်းေ ာ်း၊
ရက ာင််းေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် ရကာလပ်ေ ာ်း၊ ကိုနစ
် ိုစတို်းဆိုငေ
် ာ်း နှငို့် ရဆ်းဆိုငေ
် ာ်း၊ နှငို့် ရဆ်းရို ေ ာ်း နှငို့် ရဆ်းြက်ဆိုငရ
် ာဌာနေ ာ်း ပါဝင်ပါသည်။ ယင််းသရသာရနရာေ
ို ို့
ာ်းတွင်
“လူေှုရရ်းအရ ခပ်ခွာခွာရနရန်” နှင်ို့ ေ ကာခဏသနရ
် ို့ ှင်း် ရရ်းလိုပ်ရန် ပပင််းပပင််း

ရအာ်စတင် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် Steve Adler နှငို့်
ပြစ်သညို့် လူ
ရက်ရန ို့

န်

န် တိုက်တွန်း် အ ကပပုပါသည်။

ရာဗစ် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် တရာ်းသူကက်း Sarah Eckhardt တိုက
ို့ ရေွ်းစာ်းအသို်းခ

ာ်းသညို့် အေနသ
် ို့ စ်ေ ာ်း၏ တစ်တစ်ရေသ

ိုစိုရဝ်းေှုေ ာ်းအရပေါ် ကနသ
် ို့ တ်ခ က်ေ ာ်းက ေတ်လ ၁၇ ရက် အဂဂ ါရန ို့ေွန်း် တညို့် ၁၂ နာရ ေှ စတင်သက်ရရာက်ပပ်း အနည််းဆို်း ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ရေလ ၁

ဆက်လက်တည်ပါေည်။

တစ်ခ န်တည််းတွင် လူအသ
ိုင်း် အဝန််း၏ “အရရ်းကက်းရသာအရပခခအရဆာက်အအိုေ ာ်း”၏ အစတ်အပိုင်း် ေ ာ်းအာ်း ဆက်လက်လည်ပတ်ရန် အေနရ
် ို့ ပ်း
ို့

ာ်းပါသည်။

ယင််းတို ို့ တွင် ဆက်သွယ်ရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း၊ အရရ်းရပေါ် ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း၊ စွေ််းအင်၊ သယ်ယူပရဆာင်
ို ို့
ရရ်းစနစ်၊ နှငို့် ရရနှငရ
ို့် ရဆို်းစနစ်ေ ာ်း ပါဝင်ပါသည်။ ဝန်
ကာကွယ်ရန် ကကုတင်စစ်ခ စစ်ရဆ်းပခင််းကို အရကာင်အ

ည်ရြာ်ရန် ယင််းဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်းကို အာ်းရပ်းတိုက်တွန်း်

ပေုျံ့ရတာ်ဝန် Greg Abbott ၏ ေတ်လ ၂၀ ရက်ရနေှို့ ဧပပလ ၃ ရက်ရနအ
ို့
လူ

သက်ရရာက်သညို့် အ

ေ််းေ ာ်းအာ်း

ာ်းပါသည်။

ူ်းအဆငို့ပ် ေငို့အ
် ေနရ
် ို့ ကာ်ပငာက လူ ၁၀ ဦ်း

က်ပိုသညို့်

ိုစိုရဝ်းေှုေ ာ်းကိုလည််း တာ်းပေစ်လိုက်ပါသည်။

ကိုန်စိုစတ်းို င
ို မ
် ျာ်း နှင် ရ

်း င
ို ်မျာ်း

ကိုနစ
် ိုစတို်းဆိုငေ
် ာ်း နှငို့် ရဆ်းဆိုငေ
် ာ်းအာ်း ဤအေနရ
် ို့ ကာ်ပငာေ ာ်းေှ ခခင််းခ က်ရပ်းပါသည်။ အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်း၏ ရည်ရွယ်ခ က်ေ ာ်းအတွက် “ကိုနစ
် ိုစတို်းဆိုငေ
် ာ်း” ဟို
ဆိုရာတွင် အစာ်းအစာ

ိုတ်ကိုနပ
် စစည််းေ ာ်း နှငို့် အဓကအေ်သို်းပစစည််းေ ာ်း ရရာင််းခ သညို့် ကိုနရ
် လှာင်ရို (warehouse) စတို်းေ ာ်း၊ ပို်းကက်း (big-box) စတို်းေ ာ်း၊

ဘိုတ်ဂက်စ်ဆိုင် (bodegas)၊ ဓာတ်ဆဆိုငေ
် ာ်း၊ လယ်သော်းရ ်းေ ာ်း ပါဝင်ပါသည်
ကိုနစ
် ိုစတို်းဆိုငေ
် ာ်း နှငို့် ရဆ်းဆိုငေ
် ာ်းအရနပြငို့် ရအာက်ပါတက
ို ို့ ို လိုပ်ရဆာင်ရန် တိုက်တွန်း် ပါသည် -

•

ကာ်းပြငို့ပ် ြတ်ရောင််းဝယ်ယူပခင််း၊ လေ််းရဘ်းပလက်ရြာင််းရပေါ်ေှ ပစစည််းခ /ယူပခင််း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အေ်တိုငရ
် ာရရာက်ပရဆာင်
ို ို့
ရရ်းဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း အသို်းပပုေှု နှငို့်
လိုပ်ရဆာင်နင
ို သ
် ညို့်စွေ််းရည်ကို ပေငို့တ
် င်ရန်။

•

စတို်းဆိုငတ
် စ်ခိုအတွင်း် တစ်ခ န်

•

တစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်း လက်တစ်ကေ််းအတွင်း် အလိုပ်လိုပ်သညို့် ဝန်

•

လက်ရဆ်းနင
ို သ
် ညို့် စွေ််းရည်ေ ာ်း၊ လက်သနစ
် ို့ င်ရဆ်းေ ာ်း နှငို့် တစ်ရှှူ်းေ ာ်း ရပ်းအပ်ရန်။

•

ရကာင်တာစာ်းပွေ ာ်း၊ တခါ်း လက်ကိုငြ
် ိုေ ာ်း နှငို့် လက်ရေ််းေ ာ်းကို့သရသာ
ို ို့

၌ခွငပို့် ပုသညို့် ဝယ်ယူသူအရ်ရအတွက်ကို

န််းခ ုပ်ရန် သေဟို
ို ို့ တ် ကနသ
် ို့ တ်ရန်။

ေ််းအရရအတွက်ကို နည််းနင
ို သ
် ေျှနည််းရစရန်။

ရတွျံ့ ေှုေ ာ်းသညို့်ေ က်နာှ ပပင်ေ ာ်းကို ေ ကာခဏ သနရ
် ို့ ှင်း် ရန်။

ရမ်းရလရမ်းထရှရသာ ရမ်းခွန််းမျာ်း
ရမ်း - လထို စိုရဝ်းမှု

င
ို ရ
် ာအမန် နှင် စာ်းရသာက်

င
ို မ
် ျာ်းနှငဘ
် ာ်းမျာ်း

ရမြ - ရေသတွင်း် ရှ COVID-19 ရရာဂါအစရင်ခေှု ၁၀ဦ်း

ိုငရ
် ာအမန်မျာ်းကို ဘာရ ကာငထ
် တ
ို မ် ပန်ပါသလွဲ။

တို်းလာသပြငို့် ေတ်လ ၁၇ ရက် အဂဂ ါရန ို့ေွန်း် တညို့် ၁၂ နာရ ေှ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် အနည််းဆို်း ရေလ ၁ ရက်ရန ို့

ဆက်လက်တည်ရနေညို့် အေနသ
် ို့ စ်ေ ာ်းကို ရအာ်စတင် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် Steve Adler နှငို့်

ရာဗစ် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် တရာ်းသူကက်း Sarah Eckhardt တက
ို ို့ ရေွ်းစာ်းအသို်းခ

လိုက်ပါသည်။ ရအာ်စတင် ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်း (APH) ေှ ရရာဂါပြစ်ပွာ်းပ ျံ့ နှ ို့ န််းခ ုပ်ပိုရလို့လာသူေ ာ်း နှင်ို့ သူနာပပုေ ာ်းသည် ရေသတွင်း် ရရာဂါရှသည်ဟို
စစ်ရဆ်းရတွျံ့ ရှ

ာ်းသူေ ာ်းနှငို့်

ရတွျံ့ ခို့သညို့်ဟို ယို ကည်ရသညို့် လူရာရပါင််းေ ာ်းစွာကို

ရရာဂါသည်ေ ာ်းအာ်းလို်းသည် ရအာ်စတင်ရအာ်စတင်-

ရတွျံ့သူရနာက်ရယာင်ခေှု ပပုလိုပ်ရနပါသည်။ ယခိုအခ န်အ

ရတွျံ့ ရှရသေျှ

ရာဗစ်ရကာင်တ ပပင်ပသို ို့ခရ်းသွာ်းေှုနင
ှ ို့် ဆက်စပ်ရနသည်

ရာဗစ်ရကာင်တ၏ အေနသ
် ို့ စ်ေ ာ်းသည် ရန

တစ်ဝှေ််းလို်းဆိုငရ
် ာ ခ ဉ််းကပ်ေှုအတိုင်း် လိုက်နာရန် ရရာဂါ

ိုငေ
် ရကာင််းေှု နှငို့် ရသဆို်းေှုကိုရလျှာို့ခ ရန် “လူေှုရရ်းအရ ခပ်ခွာခွာရနပခင််း” အသို်းပပုသညို့် ပပည်သူလူ

ို

န််းခ ုပ်ရရ်းစင်တာေ ာ်း (CDC) ေှ တိုက်တွန်း် အ ကပပုေှုေ ာ်းနှင်ို့ တစ်သာ်းတည််းက ပါသည်။
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ရမ်း - ဘာ်းမျာ်း နှင် စာ်းရသာက် င
ို မ
် ျာ်းအရပေါ်တင
ွ ် ဘာသက်ရရာက်ပါသလွဲ။
ရမြ - အစာ်းအရသာက် ရရာင််းခ သူေ ာ်းအရနပြငို့် အေ ာ်းပပည်သူအာ်းြွငရ
ို့် ပ်း
ပတ်

ာ်းရန် အေန ် ို့ ိုတ်

ာ်းပပ်း တစ်ဦ်းနှငတ
ို့် စ်ဦ်းအ ကာ်း

ာ်းသညို့် စိုရပါင််းစာ်းရသာက်သညို့်ဧရယာေ ာ်းကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ရေလ ၁ ရက်ရန ို့

ရတွျံ့ ေှုကို ကနသ
် ို့ တ်ရန်ေဇိုင်း်

ိုတ်

ာ်းသညို့် အေ်သို ို့

ိုတ်ပို်းယူသွာ်းရန် သေဟို
ို ို့ တ်

ရတွျံ့ ေှုေရှသညို့်

အေ်တိုငရ
် ာရရာက်အစာ်းအစာပရဆာင်
ို ို့
သညို့် ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း ရပ်းအပ်ရန် အာ်းရပ်းတိုက်တွန်း် ပါသည်။
ဝိုင် နှင်ို့ ဘယာ လက်လရရာင််းခ ရန် ပါေစ်ကိုင်

ာ်းသူေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် အရြ ာ်ယေကာေ ု်းစို ရရာင်ခ ရန်ပါေစ်ကိုင်

ရေလ ၁ ရက်ရနအ
ို့

ာ်းသညို့် အေ ာ်းသို်းဘာ်းေ ာ်းကို ပတ်

ပပည်သူလူ

တာ်းပေစ်ရန် အေန ် ို့ ိုတ်

ို

ြွငရ
ို့် ပ်း

ာ်းရန် နှငို့် ဘာ်းပရဝိုဏ်ေ ာ်းရပေါ်တွင် ဝယ်ယူစာ်းရသာက်ရန်ခွငပို့် ပုပခင််းကို

ာ်းပါသည်။

ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ်က ပေုျံ့ရတာ်ဥပရေ၊ အေန၊် ို့ စည််းေ ဉ််း သေဟို
ို ို့ တ် အပခာ်းစည််းကေ််းေ ာ်းပြငို့် ခ ေှတ်
ရက်ရနအ
ို့
ဆိုင်း် ငို့

ဆိုင်း် ငို့

ာ်းသူေ ာ်း (အေ ာ်းအာ်းပြငို့“် ဘာ်းေ ာ်း”) အရနပြငို့် ၂၀၂၀

ာ်းရသာ ရနာက်ဆို်းပတ်ရက်ေ ာ်းအာ်းလို်းကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ရေလ ၁

ာ်းပါသည်။ ယင််းက သင်၏ပိုေှနလ
် ည်ပတ်နင
ို သ
် ညို့် စွေ််းရည် သေဟို
ို ို့ တ် လည်ပတ်နင
ို သ
် ညို့်ဝန်ကို အဆိုပါကာလအရတာအတွင််း

ာ်းသည်ဟို ဆိုလိုပါသည်။

ရမ်း - ဘာကို လထို စိုရဝ်းမှုတစ်ခိုအမြစ် သတ်မှတပ
် ါသလွဲ။
ရမြ - “လူ

ို စိုရဝ်းေှု” တစ်ခိုဆိုသည်ေှာ တစ်ခ န်

တွင် သေဟို
ို ို့ တ် အခန််းတစ်ခို

တွင် သေဟို
ို ို့ တ် ရအာ်ေတိုရယေ်၊ သရရတာ၊ ရိုပ်ရှငရ
် ို ၊ အာ်းကစာ်းကွင်း် (အပပင်

သေဟို
ို ို့ တ် အတွင်း် ြက်)၊ အာ်းကစာ်းရို သေဟို
ို ို့ တ် အခေ််းအနာ်းက င််းပရရ်းစင်တာ၊ အစည််းအရဝ်းခန််းေ၊ ကွနြ
် ရငို့စ
် င်တာ၊ ရကာ်ြဆိုငက် က်းကက်း၊ စာ်းရသာက်ဆိုင်၊
သေဟို
ို ို့ တ် နက
ို ်ကလပ်/ဘာ်း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အပခာ်းအလိုပတ် အတွင်း် ခန််း သေဟို
ို ို့ တ် ရလဟာပပင်ရနရာကို့သရသာ
ို ို့
က ဉ််းရပောင််းသညို့် အပခာ်း အတွင်း် ခန််း သေဟို
ို ို့ တ်
ရလဟာပပင် ရနရာတွင် လူ ၁၀ ဦ်း သေဟို
ို ို့ တ် အ
င်

က် စိုရဝ်းသညို့် အတွင်း် သေဟို
ို ို့ တ် ရလဟာပပင် အခေ််းအနာ်းတစ်ခိုခိုပြစ်ပါသည်။

င်ရှာ်းရှာ်း သရှရန်ေှာ ေဂဂလာရဆာင်ေ ာ်း၊ ဘာသာရရ်းစိုရဝ်းေှုေ ာ်း၊ ပါတေ ာ်း၊ အသိုဘေ ာ်း၊ အာ်းကစာ်းပွေ ာ်း၊ လူေှုရရ်းပွေ ာ်း၊ ကွနြ
် ရငို့ေ
် ာ်း နှငို့် အပခာ်း

ကက်းကက်းော်းော်းစိုရဝ်းေှုေ ာ်း ပါဝင်ပပ်း ယင််းတသာဟို
ို ို့
ကနသ
် ို့ တ်ေ

ာ်းပါ။

ရမ်း - ဘာကို လထို စိုရဝ်းမှုအမြစ် မသတ်မှတပ
် ါသလွဲ။
ရမြ - အဆိုပါအေနေ
် ို့ ာ်းက ရနအခ
န်အရတာအတွင်း် တစ်ခ န်
ို့

တွင် လူ ၁၀ ဦ်းနှငို့် အ

က် ရှေရနသ၍ ေတူညရသာအခ န်ေ ာ်းတွင် လူ ၁၀ ဦ်း သေဟို
ို ို့ တ် အ

က်

ရှနင
ို ေ
် ညို့် အလိုပတ်ရနရာေ ာ်းအာ်း အသို်းပပုေှုကို ေတာ်းပေစ်ပါ။
ယခို

ပ်ခွအပိုေေ
် ှ ကာကွယ်ရပ်း

ာ်းသညို့် စိုရဝ်းေှုတစ်ခိုခိုအတွက် ရအာ်စတင် ပေုျံ့ရတာ်ဝန် နှငို့်

ခပ်ခွာခွာရနပခင််း၊ လက်သနစ
် ို့ င်ရဆ်း နှငို့် တစ်ရှှူ်းေ ာ်း ပို့ပို်းရပ်းပခင််း၊ နှငို့် ပိုေန
ှ ် နှငေ
ို့် ကာခဏ
တွလ က်ပါသညို့် တိုက်တွန်း် အ ကပပုခ က်ေ ာ်းအတိုင်း် လိုက်နာရန် ပပင််းပပင််း

န်

ရာဗစ်ရကာင်တ က န််းောရရ်းအာဏာပိုငေ
် ာ်းက လူေှုရရ်းအရ

ရတွျံ့ရလို့ရှရသာ ေ က်နာှ ပပင်ေ ာ်းကို သနရ
် ို့ ှင်း် ပခင််းအပါအဝင်

န် တိုက်တွန်း် အာ်းရပ်းပါသည်။

ရမ်း - ယင််းက ကရလ်းရစာငရ
် ရှာက်ရရ်း/ရနကရလ်းထန််းဌာမျာ်း သမဟို
ို
တ် ကျွန်ပ
ို ်ကရလ်း၏ရကျာင််းအရပေါ် မည်သသက်
ို
ရရာက်ပါသလွဲ။
ရမြ - ေသာ်းစို အေ် သေဟို
ို ို့ တ် စင်တာအရပခပပု ကရလ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်းဌာနေ ာ်းကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ေတ်လ ၂၀ ရက်ေှစတင်ပပ်း ရနာက်ဆို်းအေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာ ၏
တစ်စတ်တစ်ပိုင်း် အရနပြငို့် ယခိုအခါ ကနသ
် ို့ န်ခို့ က်ေှ ခခင််းခ က်ရပ်း

ာ်းပါသည်။

ပေုျံ့ရတာ်ဝန် Abbott က တက်ဆက်ပပည်နယ်အတွက် ေတ်လ ၂၀ ရက်ရနေှို့ ဧပပလ ၃ ရက်ရနအ
ို့
ယာယပတ်

ာ်းရေည်ဟို ပပင်ဆင်သညို့် အ

ူ်းအဆငို့ပ် ေငို့အ
် ေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာတစ်ခို

သက်ရရာက်သညို့် တက်ဆက်ပပည်နယ်တွင်း် ရှရက ာင််းေ ာ်း အာ်းလို်း

ိုတ်ပပန်ခို့ပါသည်။ ရက ာင််းအိုပ်ကက်းေ ာ်းက အပခာ်း ပညာရရ်းဆိုငရ
် ာ

ရရွ ်းခ ယ်စရာေ ာ်းကို ဆန််းစစ်သို်းသပ်ရန် တက်ဆက်ပပည်နယ် ပညာရရ်းရအဂ င်စနှငို့် လက်တွလိုပ်ကိုငပ
် ါေည်။

ရမ်း - ဤအမန်မျာ်းက ခရ်းရထာက်သာွ ်းလာမခင််းမျာ်းကို မည်သသက်
ို
ရရာက်ပါသလွဲ။
ရမြ - ခရ်းရ
အရနပြငို့် လူ

ာက်သွာ်းလာရရ်း ပို့ပ်းို ရပ်းသူေ ာ်းက ယာဉ်ေ ာ်း နှငို့် ေ ကာခဏ
ိုခရ်းရ

ရတွျံ့သညို့် ေ က်နာှ ပပင်ဧရယာေ ာ်းကို တို်း၍ သနရ
် ို့ ှင်း် ရရ်းလိုပ်ရနပါသည်။ ခရ်းသွာ်းေ ာ်း

ာက်သွာ်းလာရရ်းယာဉ်ေ ာ်းတွင်း် ဝင်ရရာက်သွာ်းလာေှုကိုရလျှာို့ခ ရန် လိုအပ်သညို့် ပြစ်နင
ို ရ
် ခ အတွက် ကကုတင်ပပင်ဆင်

ာ်းသငို့သ
် ည်။
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•

အစအစဉ်ေ ာ်းဆိုငရ
် ာ ရနာက်ဆို်းပတ်သတင််းေ ာ်း နှငို့် ရပပာင််းလေှုေ ာ်း နှငို့် အပခာ်းအခ က်အလက်ေ ာ်းသရှရန် CapMetro ကို ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။

•

ရလယာဉ်ခရ်းစဉ်ေ ာ်း နှငို့် ရလဆပ်လည်ပတ်ေှုေ ာ်းအတွက် အရပပာင််းအလေ ာ်းနှငို့် သက်ဆိုငသ
် ညို့် ရနာက်ဆို်းပတ် အခ က်အလက်ေ ာ်းသရှရန် AustinBergstrom International Airport တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။

ရေ်း - အဆိုပါ အေနေ
် ို့ ာ်းက ကျွနို််ပ်၏ ယို ကည်ကို်းစာ်းရာရနရာတွင်း် စိုရဝ်းေှုေ ာ်းကို တာ်းဆ်းပါသလာ်း။
ရမြ - အကယ်၍ သင် ယို ကည်ကို်းစာ်းရာရနရာက တစ်ခ န်
၁၀ ဦ်း နှငအ
ို့်

တွင် အခန််းတစ်ခန််း

၌ သေဟို
ို ို့ တ် အပခာ်း က ဉ််းရပောင််းရသာ သေဟို
ို ို့ တ် အလိုပတ်ခန််းတစ်ခိုတွင်း် ၌ လူ

က် စိုရဝ်းရစပါက ယခိုအခ န်တွင် ယင််းစိုရဝ်းေှုကို တာ်းပေစ်ပါသည်။

ရမ်း - ရလဟာမပင်ရနရာမျာ်းအာ်း လ ၁၀ ဦ်းအထက် လထိုစိုရဝ်းရာရနရာအရနမြင် တာ်းမမစ်ပါသလာ်း။
ရမြ - ရလဟာပပင် “လူ

ို စိုရဝ်းေှု” ကို က ဉ််းရပောင််းသညို့် ရလဟာပပင်ရနရာေ ာ်းအတွင်း် ပပုလိုပ်ပါက ယခိုအေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်း ရအာက်တွင် တာ်းပေစ်ပါသည်၊

ဆိုလိုသည်ေှာ ပခစည််းရို ်း၊ ရိုပ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ အတာ်းအဆ်း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အပခာ်း တည်ရဆာက်ေှုေ ာ်းပြငို့် ပတ်ဆို ို့ ာ်းသညို့် ရလဟာပပင်ရနရာတစ်ခိုပြစ်ပပ်း လူေ ာ်းက
တစ်ဦ်းနှငတ
ို သ
် ညို့် ရလဟာပပင်ရနရာတစ်ခိုဟို ဆိုလိုပါသည်။
ို့် စ်ဦ်း လက်တစ်ကေ််းအကွာတွင် အခ န်အရတာ် ကာ ကာ ရှရနနင
ရမ်း - ကျွန်ပ
ို ်၏ စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ထခိုက်မပ်း ရနအမ်အရထာက်အပလိုအပ်ပါက ကျွန်ပ
ို ်ဘာလိုပ်သငပ
် ါသလွဲ။
အေ်န်းခ င််း အေ်ယာနှငလ
ူ ို့
ိုင်း် အဝိုင်း် ြွျံ့ ပြု်းတို်းတက်ရရ်း (NHCD) ဌာန က ရနအေ်ခ က်ခ င််းလိုအပ်ေှုေ ာ်းရှရသာ
ို့် အသ
ရ

ခိုက်ခရသညို့် လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် အြွျံ့ဝင်ေ ာ်းအာ်း
ို့

ာက်ပို့ကူညရန် အခ က်အလက်ေ ာ်း နှငို့် လွှရပပာင််းရပ်းေှုေ ာ်း ကေ််းလှေ််းရပ်းရနပါသည် -

•

ရအာ်စတင် အေ်ငာှ ်းေ ာ်း ရကာင်စက အေ်ေှနင
ှ ်

ိုတ်သညို့်လိုပ်ငန််းစဉ်နှငို့် ဆက်စပ်သညို့် တိုငပ
် င်အ ကရပ်းေှု၊ အပငင််းပွာ်းေှုေ ာ်းတွင် ကာ်းဝင်ရပ်းေှု၊

အလိုပ်ရို စည််းရဝ်းပွေ ာ်း ပပ
် ာအရလို့အ
ို့ ို်းရပ်းေှု၊ နှငို့် ခွပခာ်းဆက်ဆသညို့် ရနအေ်ဆိုငရ
တရာ်းေျှတသညို့် ရနအေ်ဆိုငရ
် ာပပဿနာေ ာ်းကို ခွပခာ်းရြာ်

ေ ာ်းကို ရပြရှင်း် ရပ်းရန် သေဟို
ို ို့ တ် နည််းနင
ို သ
် ေျှနည််းရအာင် လိုပ်ရပ်းရန်

ိုတ်ေှုေ ာ်း ပို့ပို်းရပ်းပါသည်။

•

ရအာ်စတင် ၂-၁-၁(Austin 2-1-1) သည် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရ ရရှနင
ို သ
် ညို့် အခေို့ လူေှုရရ်းဝန်ရဆာင်ေှု ရဟာို့တ်လိုင်း် ြိုန်း် နပါတ်တစ်ခို ပြစ်ပါသည်။

•

အန်တ ဘာသာ (Aunt Bertha) သည် အရည်အခ င််းပပညို့်ေှသူေ ာ်းအာ်း အစာ်းအစာ၊ ရနအေ်၊ ခရ်းရ

ာက်သွာ်းလာရရ်း၊ က န််းောရရ်း/ရဆ်းြက်ဆိုငရ
် ာ၊

ပညာရရ်း နှငို့် ဥပရေရရ်းရာအကူအညေ ာ်းပြငို့် တိုက်ဆိုငရ
် ပ်းသညို့် ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခိုပြစ်သည်။

•

အေ်ေှနင
ှ ်

ိုတ်ခရပခင််းအတွက် ဝန်ရဆာင်ေှု ရင််းပေစ်ေ ာ်း (Eviction Service Resources) သည် ဥပရေရရ်းရာ အရ

ရရေ်းအတွက် အရရ်းရပေါ် ခ ်းပေငို့ရ
် ငွေ ာ်း၊ ရရွ ်းလိုကရရွ ်းနင
ို သ
် ညို့် ရနအေ်၊ ယာယ ေိုတယ်ရန
တစ်ခိုတွင်း် ရနရာခ

•

ာက်အပ၊ို့ ငှာ်းရေ််းရန် သေဟို
ို ို့ တ်

ိုငခ
် ွငို့် ရဗာက်ခ ာေ ာ်း၊ သေဟို
ို ို့ တ် ရေသနတရ နာ်းခိုရာအေ်းို အကာ

ာ်းရပ်းေှု နှငဆ
် ညို့် အခ က်အလက်ေ ာ်းပို့ပို်းရပ်းသညို့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြစ်သည်။
ို့် ိုငသ

အလို်းအရင််းရခ ်းရငွအပတ်ခရပခင််း (Avoiding Mortgage Foreclosure) ဝက်ဘက်ဆိုက်က အလို်းအရင််းရခ ်းရငွေ ာ်း ပပန်လည်ရငွရ က်းရ

ာက်ပို့ရပ်းပခင််း

သေဟို
ို ို့ တ် ပပင်ဆင်ပခင််း၊ ရပ်းရခ ရငွပောဏေ ာ်းကို နှေို့်ခ ပခင််း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အပတ်ခရပခင််းေှ ရရှာင် ကဉ်ရန် အပခာ်းရပြရှင်း် ခ က်ေ ာ်း ပပ
ို့ ို်းရပ်းပါသည်။

•

NHCD

တွင် အေ်ရှငေ
် ာ်းအတွက် ရင််းပေစ်ေ ာ်း နှငို့် အေ်ငာှ ်းေ ာ်းအတွက် ရင််းပေစ်ေ ာ်း ရှပါသည်။

ပ်ရဆာင််း ရင််းပေစ်ေ ာ်းကို လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် အတွက် ရင််းပေစ်လေ််းညွှန ် ရပေါ်တွင် ရတွျံ့ ရှနင
ို ပ
် ါသည်။
ို့
ရမ်း - ကျွန်ပ
ို ်၏ စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ရငွရ က်းအရ ထခိုက်ခရမပ်း ရငွရ က်းအရထာက်အပလိုအပ်ပါက ကျွန်ပ
ို ်အရနမြင် ဘာလိုပ်သငပ
် ါသလွဲ။
ရမြ - ရအာ်စတင် စ်းပွာ်းရရ်းြွျံ့ ပြု်းတို်းတက်ရရ်းဌာန က ရရှျံ့လာေညို့်ရက်သတတပတ်ေ ာ်းအတွင်း် ရိုန်း် ကန်ရေည်ဟို ေေြာသာရတွျံ့ ရှနင
ို သ
် ညို့် စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း
အတွက် ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း ကေ််းလှေ််းရပ်းပါသည်။ ယင််းတတွ
ို ို့ င် အခေို့ စ်းပွာ်းရရ်း လေ််းရ ကာင််းရပ်းေှု၊ အရရ်းရပေါ် စေကန််းဆိုငရ
် ာ ရင််းပေစ်ေ ာ်း နှငို့် ေသာ်းစို
စ်းပွာ်းရရ်းရခ ်းရငွပရိုဂရေ်တစ်ခို တပါဝင်
ို ို့
ပါသည်။
အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်နင
ှ ပ
ို့် တ်သက်ပပ်း ရေ်းခွန်း် ေ ာ်းရှရသာ စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်းအရနပြငို့် ရအာ်စတင် ၃-၁-၁- (Austin 3-1-1) အာ်းရခေါ်ဆိုရန် ရတာင််းဆိုပါသည်။
ရအာ်စတင် ပေုျံ့ရတာ်ေှ ရေွ်းစာ်းလိုက်ရသာ အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာသစ်ေ ာ်းက ရအာ်စတင်ဥပရေ၊ အေန၊် ို့ စည််းေ ဉ််း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အပခာ်းစည််းကေ််းေ ာ်း အရ
ရနာက်ဆို်းရက်အာ်းလို်းကို ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ရေလ ၁ ရက်ရနအ
ို့

ဆိုငင
် ရ
ို ို့
အ ကပပု
ို့ ကာင််းလည််း ၄င််းတအာ်း

ိုတ်ပပန်သညို့်

ာ်းပါသည်။

ပ်ရဆာင််း ရင််းပေစ်ေ ာ်းကို လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် အတွက် ရင််းပေစ်လေ််းညွှန ် ရပေါ်တွင် ရတွျံ့ ရှနင
ို ပ
် ါသည်။
ို့
ရမ်း - လအမျာ်းအမပာ်းစိုရဝ်းမခင််းအာ်း ကန်သတ်ချက်က လ ၂၅၀၀ မှ ၂၅၀ သ ို နှင် လ ၁၀ ဦ်းအထ ဘာရ ကာင်

က်လက်ရမပာင််းလွဲရနပါသလွဲ။

COVID19 FAQs - Burmese

ရမြ - ရရာဂါ

န််းခ ုပ်ရရ်းစင်တာေ ာ်းက လူအေ ာ်းအပပာ်း စိုရဝ်းပခင််းေ ာ်း/လူ

ို စိုရဝ်းပခင််းေ ာ်းအရပေါ် အ ကပပုခ က်ေ ာ်း ရပ်းရနပါသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ေတ်လ ၁၅

ရက်ရနေှို့ စတင်ပပ်း ရနာက်လာေညို့် ရက်သတတပတ် ၈ ပတ်အတွင်း် အခေ််းအနာ်းစစဉ်သူေ ာ်းအရနပြငို့် အရေရကန်ပပည်ရ
အ

ာင်စိုတစ်ဝှေ်း် လို်း လူ ၁၀ ဦ်း သေဟို
ို ို့ တ်

က်ပါဝင်သညို့် လူကိုယ်တိုငတ
် က်ရရာက်ရသညို့် ပွေ ာ်းကို ြ က်သေ််းရန် သေဟို
ို ို့ တ် ရနာက်ဆိုတ်ရန် အ ကပပုတိုက်တွန်း်

အရွ ယ်အစာ်းေည်ေျှေဆိုရှသညို့်ပွေ ာ်းအာ်း

ာ်းပါသည်။

ခိုက်လွယ်သူေ ာ်းအာ်းကာကွယ်ရရ်း၊ လက်သနရ
် ို့ ှင်း် ရရ်း၊ နှငို့် လူေှုရရ်းအရ ခပ်ခွာခွာရနရရ်း တအတွ
ို ို့
က်

လေ််းညွှနခ
် က်ေ ာ်းအတိုင်း် လို်က်နာပပ်းလိုပ်ရဆာင်နင
ို ေ
် ှသာ ဆက်လက်က င််းပသငို့ပ
် ါသည်။ တတ်နင
ို သ
် ညို့်အခ န်တွင် အခေ််းအနာ်းစစဉ်သူေ ာ်းအရနပြငို့် ပွေ ာ်းကို
လူကိုယ်တိုငေ
် တက်ရရာက်ပ ေေယာေ ာ်းေှက င််းပေှုသို ို့ရပပာင််းလနင
ို ပ
် ါသည်။
ဤ အ ကပပုတိုက်တွန်း် ခ က်အာ်း လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် သစ်တစ်ခိုအတွင်း် သို ို့ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်းရရာက်ရှေှုကို ရလျှာို့ခ ရန် နှင်ို့ ဗိုင်း် ရပ်စ်ပ်းို ရ ကာငို့်
ို့
လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် တွင်း် ကူ်းစက်ရရာဂါ ပ ျံ့ နှေှုို့ ကိုရနှ်းရကွ်းရစရန် ကကု်းပေ််းေှုတစ်ခိုအပြစ် ပပုလိုပ်
ို့

အ

ခိုက်ခရပပ်းရသာ

ာ်းပါသည်။

ပ
ို ါ အမန်မျာ်းကို မည်သတင်
ို
်းကျပ် ပါမည်လွဲ။

ရအာ်စတင်-

ရာဗစ် အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်ေ ာ်းကို ပငေ််းခ ေ််းရရ်း အရာရှေ ာ်း၊ ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ်ဥပရေဌာနေှ အင်စပက်တာေ ာ်း၊ နှင်ို့ ရအာ်စတင် ေ်းသတ်

ောရှယ်ရို ်းေှ တင််းက ပ်ေှုပပုပါေည်။ အဆိုပါအေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာေ ာ်းကို ခ ု်းရြာက်သူေ ာ်းသည် အေှာ်းလိုပ်သူေ ာ်းပြစ်ပပ်း ေဏ်ရငွရေေါ်လာ ၁၀၀၀ သေဟို
ို ို့ တ် ရ
၁၈၀ ခ သည်အ

ာင် ရက်

အပပစ်ရပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

လအသင
ို ်း် အဝင
ို ်း် အတွက် ရင််းမမစ်မျာ်း
ရရှနင
ို ရ
် သာ ရင််းမမစ်မျာ်း
လူ

ို စိုရဝ်းပခင််း၊ စာ်းရသာက်ဆိုငေ
် ာ်း နှင်ို့ ဘာ်းေ ာ်းအတွက် COVID-19 အေနရ
် ို့ ကာ်ပငာစာအသစ်ေ ာ်းကို အရကာင်အ

ရာဗစ်ရကာင်တက ကနသ
် ို့ တ်ခ က်ေ ာ်းရ ကာင််း အေ ာ်းဆို်း
လူ

ည်ရြာ်ရနသလို ရအာ်စတင်-

ခိုက်ခရနင
ို သ
် ညို့် ဝန်ရဆာင်ေှု၊ အခေ််းအနာ်းေ ာ်း၊ ဂတ နှငို့် အပခာ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်းေှ လူေ ာ်းကို ကူညရန်

ိုအခန််းကဏ္ဍ ဝန်ရဆာင်ေှုအေ ု်းေ ု်း နှငလ
ူ ို့
ိုင်း် အဝိုင်း် နှငို့် စ်းပွာ်းရရ်း ြွျံ့ ပြု်းတို်းတက်ရရ်းေှလက်တွရြာ်ေ ာ်းကို ေ်းရောင််း
ို့် အသ

ို်းပပရနပါသည်။

ပေုျံ့ရတာ်၏ COVID-19 တပပန်
ို ို့ ရဆာင်ရွက်ေှု တစ်စတ်တစ်ရေသအရနပြငို့် ရနအေ်ရာေို့ နည််းဗ ှူဟာ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို ရနအေ်ရာေို့ အရပခအရနရတွျံ့ ကု
ရင်ဆိုငရ
် နရသူေ ာ်းအတွက် အရရ်းပါရသာသတင််းအခ က်အလက်ေ ာ်း ရဝေျှရပ်းရန် ပပန်လည်ရည်ရွယ်ပပုပပင်

ာ်းပါသည်၊

ပ်ရဆာင််း အခ က်အလက်ေ ာ်း ရရှရန်

www.AustinTexas.gov/Homelessness သို ဝင်
ို့ ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။၊
ရအာ်စတင်-

ရာဗစ်ရကာင်တေှ လိုက်နာက ငို့သ
် ို်းရနသညို့် ရနအေ်ရာေို့ ခက
ို ို်းရာရနရာေ ာ်းအတွက် ကာ်းပြတ်လေ််းညွန ် (Interim Guidance for Homeless Shelters)

ကို CDC ေှ ပို့ပို်းရပ်းပါသည်။
ရရမ်း

င
ို ရ
် ာ ဝန်ရ

ာင်မှုမျာ်း

ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ်က သို်းစွသူေ ာ်းအရနပြငို့် ရရေ်းဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်းကို အဆက်အပပတ်ရရှရ ကာင််းရသခ ာရစရန်အဆငို့ေ
် ာ်း ပပုလိုပ်ခို့ပပ်းပြစ်သည်။ ကျွနို််ပ်တ၏
ို ို့
သို်းစွသူေ ာ်းအာ်းလို်းအတွက် လက်ငင််းအရ

ာက်အပို့ေ ာ်း ရရှနင
ို ပ
် ါသည်။ သို်းစ်ွသူ ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း နှငို့် ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ် ရရေ်းဝန်ရဆာင်ေှုဌာနေ ာ်း

အာ်းလို်းအတွက် ရငွရတာင််းခေှုကို စေခနခ
် ို့ ွသညို့် ရအာ်စတင်စွေ််းအင်ဌာနက သို်းစွသူေ ာ်းအရနပြငို့် ၄င််းတ၏
ို ို့ ရရေ်း ရငွရတာင််းခလွှာေ ာ်းပြငို့် လေ််းရ ကာင််းေှန ်
အတိုင်း် ရှရနရအာင်ကူညေညို့် အစအစဉ်အရတာ်ေ ာ်းေ ာ်းကိုလည််း ကေ််းလှေ််းရပ်းပါသည် -

•

ရရွှျံ့ဆိုင်း် ရငွရပ်းရခ ေှုအစအစဉ် - သို်းစွသူေ ာ်းအရနပြငို့် ၄င််းတ၏ရငွ
ို ို့
ရရ်းရ က်းရရ်းလိုအပ်ခ က်ေ ာ်းအတိုင်း် ပပညို့်ေှသညို့် ရရရှည်စေကန််းတစ်ခိုကို ရရေ်းဌာနေှ
ကိုယ်စာ်းလှယ်ေ ာ်းနှငို့် တည်ရ

•

သို်းစွသူ ရ

ာင်ရန်လိုပ်ရနစဉ် ၄င််းတအရနပြငို့
ို ို့
် ရရေ်းဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း အဆက်ေပပတ်ရရှရ ကာင််း ရသခ ာရစပါေည်။

ာက်ပို့ကူညရရ်း အစအစဉ် - ဝင်ရငွကနသ
် ို့ တ်ခ က်ရှရသာ သို်းစွသူေ ာ်း နှငို့် က န််းောရရ်းအရ

ခိုက်လွယ်ေှုရှရသာ သို်းစွသူေ ာ်းအရနပြငို့်

သို်းစွသူေ ာ်းအတွက် ခ က်ခ င််းလက်ငင််း နှငို့် ရရရှည်အတွက် ရရေ်းရငွရတာင််းခလွှာေ ာ်းေှ သက်သာရာရရရ်းအကူအည ရရှနို်င်ပါသည်။
ရအာ်စတင်ပေုျံ့ရတာ် ရရေ်းဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း ရငွရပ်းသွင်း် သညို့်စင်တာ နှစ်ခိုလို်းက ေတ်လ ၁၈ ရက်ရနေှို့ စတင်ပပ်းပတ်ပါသည်။ သို်းစွသူေ ာ်းအရနပြငို့် ၄င််းတ၏
ို ို့
ရရေ်းသို်းစွေှုရငွရတာင််းခလွှာကို ရပ်းနင
ို သ
် ညို့် အပခာ်းနည််းလေ််းေ ာ်းအရ ကာင််း ရလို့လာရန် ဤရနရာတွင် နှပ်ပါ။
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အေ်သို်း နှငို့် စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းလိုပ်ကိုငသ
် ညို့် သို်းစွသူေ ာ်းအရနပြငို့် ေည်သညို့်ရေ်းခွန်း် ေဆိုရှပါက သို်းစွသူရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း ဆက်သွယ်ရန်စင်တာသို ို့ြိုန်း် နပါတ် 512494-9400 တွင် ဆက်သွယ်ရခေါ်ယူနင
ို ပ
် ါသည်။
ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် အရပခအရနရ ကာငို့် ရငွရပ်းရခ ေှုေရရှ ကသညို့် ရအာက်ပါ ကိုေပဏေ ာ်းက သဘာဝဓာတ်ရငွျံ့ ဝန်ရဆာင်ေှုကို ယာယဆိုင်း် ငို့

•

အက်တ်ေစ်
ို ို့ စွေ််းအင် (Atmos Energy)

•

စင်တာပ်ွ်ိုငို့် စွေ််းအင် (CenterPoint Energy)

•

တက်ဆက် ဂက်စ်ဝန်ရဆာင်ေှု (Texas Gas Service)

ာ်းပါသည် -

အင်တာနက် အလှမ််းမှရရှနင
ို မ
် ှု
စပက်

ရေ် လိုင်း် က ယ် (Spectrum broadband) တစ်ခိုတွင် 100 Mbps အ

ဝန်ရဆာင်ေှုအဆငို့တ
် စ်ခိုခိုတွင်း် ေှတ်ပိုေတင်ရရသ်းရသာ K-12 နှင/ို့် သေဟို
ို ို့ တ်

ရကာလပ် ရက ာင််းသာ်း/သူေ ာ်းအတွက် Charter is offering free Spectrum လိုင်း် က ယ် နှငို့် ဝိုငြ
် ိုင် အတွက် ရက် ၆၀ စာကို အလှေ််းေှရရှနင
ို ပ
် ါသည်။ ေှတ်ပိုတင်ရန်
ြိုန်း် နပါတ်1-844-488-8395 ကို ရခေါ်ဆိုပါ။ ရက ာင််းသာ်းပါဝင်သညို့် အေ်ရ
ဝင်ရငွကနသ
် ို့ တ်ခ က်နည််းေှုအတွင်း် အက ု်းဝင်ရသာ အေ်ရ

ာင်စိုသစ်ေ ာ်းအတွက် ေှတ်ပိုတင်ရ က်း လွကတ်ငေ််းပါေည်။

ာင်စိုေ ာ်းအတွက် AT&T အစအစဉ်ေှတဆငို့် တစ်လလျှင် ၁၀ ရေေါ်လာပြငို့် AT&T က အင်တာနက်ရရှရန်

ကေ််းလှေ််းရနပါသည် ။ အက ု်းဝင်နင
ို ေ
် ှုကို နင
ို င
် အဝှေ််း ရက ာင််းရနလည်
စာအစအစဉ် နှငို့် ဦ်းရဆာင်စတင်ေှုတွင်း် ပါဝင်ရသာ အေ်ရ
ို့
ပြနက
် ို့ က်

ာင်စိုေ ာ်းသလည်
ို ို့
်း

ာ်းပါသည်။

ကရလ်းရစာငရ
် ရှာက်ရရ်း အရထာက်အက
လိုပ်အာ်း ရပြရှင်း် ခ က် ကရလ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်းဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း (CCS) က အက ု်းဝင်သညို့်ေသာ်းစိုေ ာ်းအတွက် စရတ်ေျှရပ်း ကရလ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်းနှငို့်
ပတ်သက်သညို့် အခ က်အလက်အခ ုျံ့ကို ြိုန်း် နပါတ် 512-597-7191 တွင်ကူညပို့ပို်းရပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။
အမ်မှ နှငထ
် တ
ို မ
် ခရရစမခင််းမျာ်း
(Travis County Justices of the Peace)
ေနှင်

ရာဗစ်ရကာင်တ ပငေ််းခ ေ််းရရ်းဆိုငရ
် ာ တရာ်းရရ်းရို ်းေ ာ်း တွင် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ် ဧပပလ ၁ ရက်ရနအ
ို့

တည်ပေသညို့်

ိုတ်ရရ်းဆိုငရ
် ာ သတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်းရှရေည်ဟို ညွှနပ် ပသညို့် တည်ဆအေနတ
် ို့ စ်ခိုကို ရ ကာ်ပငာခို့ပါသည်။

ပေုျံ့သာ်းေ ာ်းအာ်းဥပရေရရ်းရာ အရ
ေိုတယ်ရန

ာက်အကူ၊ ရနအေ်ငာှ ်းရေ််းခ နှငို့် ရရေ်းရ က်းေ ာ်းအတွက် အရရ်းရပေါ် ရန်ပိုရငွေ ာ်း၊ အပခာ်းရရွ ်းခ ယ်စရာ ရနအေ်၊ ယာယ

ိုငခ
် ွငို့် ရဗာက်ခ ာေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် ရေသနတရ နာ်းခိုရရနရာတစ်ခတ
ို ွင်း် ရနစရာရရှရရ်း စသပြငို့တ
် ရ
ို ို့

ာက်ပို့ရပ်းရန်(Eviction Resources) နှင်

ိုတ်ေှုဆိုငရ
် ာ

ရင််းပေစ်ေ ာ်း ကို ရရှနင
ို ပ
် ါသည်။
Austin Tenants Council (ရအာ်စတင် အေ်ငာှ ်းေ ာ်းရကာင်စ) က အေ်ေှနင
ှ ်

ိုတ်သညို့်လိုပ်ငန််းစဉ်နှငို့် ဆက်စပ်သညို့် တိုငပ
် င်အ ကရပ်းေှု၊ အပငင််းပွာ်းေှုေ ာ်းတွင်

ကာ်းဝင်ရပ်းေှု၊ အလိုပ်ရို စည််းရဝ်းပွေ ာ်း ပပ
် ာအရလို့အ
ို့ ို်းရပ်းေှု၊ နှငို့် ခွပခာ်းဆက်ဆသညို့် ရနအေ်ဆိုငရ
လိုပ်ရပ်းရန် တရာ်းေျှတသညို့် ရနအေ်ဆိုငရ
် ာပပဿနာေ ာ်းကို ခွပခာ်းရြာ်
ရရာဂါ ကာကွယ်တာ်းဆ်းရာတွင် ကူညပါသည်။ ရကွ်း

ေ ာ်းကို ရပြရှင်း် ရပ်းရန် သေဟို
ို ို့ တ် နည််းနင
ို သ
် ေျှနည််းရအာင်

တ
ို ်ေှုေ ာ်း ပို့ပ်းို ရပ်းပါသည်။

ာ်းရသာ တရတာင်ဆစ်အတွင်း် သေဟို
ို ို့ တ် တစ်ရှှူ်းေ ာ်းအတွင်း် အိုပ်ကာ၍ နှာရခ ပါ ရခ ာင််းဆ်းို ပါ၊

သငို့လ
် က်ေ ာ်းကို စကကန ် ို့၂၀ ကာ ဆပ်ပပာနှငရ
ို ို့ ် ေ ကာခဏရဆ်းရ ကာပါ၊ သငို့ေ
် က်နာှ ကို ေရဆ်းရရသ်းရသာလက်ပြငို့် ေ
ို့် ရတပြငို့

ပါနှင၊ို့်

ိုအပပင်
သင်
ို့

နာေက န််းပြစ်ပါက အေ်တွငရ
် နပါ။
ရနအမ် ချက်ချင််းလိုအပ်မှုမျာ်း
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အေ်န်းခ င််း အေ်ယာနှငလ
ူ ို့
ိုင်း် အဝိုင်း် ြွျံ့ ပြု်းတို်းတက်ရရ်း (NHCD) ဌာန က ရနအေ်ခ က်ခ င််းလိုအပ်ေှုေ ာ်းရှရသာ
ို့် အသ
ရ

ခိုက်ခရသညို့် လူအသ
ိုင်း် အဝိုင်း် အြွျံ့ဝင်ေ ာ်း အာ်း
ို့

ာက်ပို့ကူညရန် အေ်ရှငေ
် ာ်းအတွက် ရင််းပေစ်ေ ာ်း (resources for homeowners) နှငို့် အေ်ငာှ ်းေ ာ်းအတွက် ရင််းပေစ်ေ ာ်း (resources for renters) အပါအဝင်

အခ က်အလက်ေ ာ်း နှင်ို့ လွှရပပာင််းရပ်းေှုေ ာ်း ကေ််းလှေ််းရပ်းရနပါသည်။
အလို်းအရင််းရခ ်းရငွအပတ်ခရေှု ရရှာင် ကဉ်ပခင််း (Avoiding Mortgage Foreclosure) ဝက်ဘက်ဆိုက်က အလို်းအရင််းရခ ်းရငွေ ာ်း ရငွရ က်းပပန်လည် ရ

ာက်ပို့

ရပ်းပခင််း သေဟို
ို ို့ တ် ပပင်ဆင်ရပ်းပခင််း၊ ရပ်းရခ ရငွပောဏေ ာ်းကို နှေို့ခ
် ပခင််း၊ သေဟို
ို ို့ တ် အပတ်ခရပခင််းေှ ရရှာင် ကဉ်ရန် အပခာ်းရပြရှင်း် ခ က်ေ ာ်း ပပ
ို့ ို်းရပ်းပါသည်။

အေ်ငာှ ်းခ ရပ်းရခ ရရ်းဆိုငရ
် ာ အရ

ာက်အပို့ (Rental Payment Assistance ) ဝက်ဘ်ဆိုက်က ငှာ်းရေ််းခ နှငို့် ရရေ်းအသို်းစရတ်ေ ာ်းရပ်းရခ ရာတွင် ကူညရန်ရင််းပေစ်ေ ာ်း

ကေ််းလှေ််းရပ်းပါသည်။
အစာ်းအစာ အရထာက်အပ
ရေသနတရ အစာသိုရလှာင်ခန််းေ ာ်း နှငို့် ရက ာင််းခရို ငေ
် ာ်းက ကျွနို််ပ်တ၏အသ
ို ို့
ိုင်း် အဝိုင်း် အတွင်း် အရရ်းရပေါ် အစာ်းအစာအလှေ််းေှရရှရန် ပို့ပို်းရပ်းရနပါသည်။ အကယ်၍
အစာ်းအစာအရ

ာက်အပို့ သင်လိုအပ်ပါက ရက ်းဇူ်းပပု၍ ြိုန်း် နပါတ် 211 ကိုရခေါ်ဆိုပါ။

လိုပ်အာ်း နှင် စ်းပွာ်းရရ်း ရင််းမမစ်မျာ်း
စ်းပွာ်းရရ်းြွျံ့ ပြု်းတို်းတက်ရရ်းဌာန က ရရှျံ့လာေညို့်ရက်သတတပတ်ေ ာ်းအတွင််း ရိုန်း် ကန်ရေည်ဟို ေေြာသာရတွျံ့ ရှနင
ို သ
် ညို့် စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းေ ာ်း အတွက် ဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်း
ကေ််းလှေ််းရပ်းပါသည်။ ယင််းတတွ
ို ို့ င် အခေို့ စ်းပွာ်းရရ်း လေ််းရ ကာင််းရပ်းေှု၊ အရရ်းရပေါ် စေကန််းဆိုငရ
် ာ ရင််းပေစ်ေ ာ်း နှငို့် ေသာ်းစို စ်းပွာ်းရရ်းရခ ်းရငွပရို ဂရေ်တစ်ခို
တပါဝင်
ို ို့
ပါသည်။
စ်းပွာ်းရရ်း ြွျံ့ ပြု်းတို်းတက်ရရ်းဌာနက ၄င််းတ၏အွ
ို ို့
နလ
် ိုင်း် အရသ်းစာ်းစ်းပွာ်းရရ်းဆိုငရ
် ာ သင်တန််းေ ာ်းအတွက် အခရ က်းေ ာ်းကိုလည််း ရလျှာ်ရပ်းရနပါသည်။
ယင််းအတန််းေ ာ်းေှာ ပိုေန
ှ အ
် ာ်းပြငို့် ၃၅ ရေေါ်လာ ကိုနက
် ပါသည်။ ပေုျံ့သာ်းေ ာ်း နှငို့် စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းရှငေ
် ာ်းအရနပြငို့် ရအာက်ပါ အွနလ
် ိုင်း် အတန််းေ ာ်းေှ တစ်ခိုခိုအတွက်
အခမွဲ ေှတ်ပိုတင် နင
ို ပ
် ါသည် -

•

ဘဇ်အေ် စ်းပွာ်းရရ်း ဦ်းတည်ခ က် (BizAid Business Orientation)

•

စ်းပွာ်းရရ်းစေကန််းတစ်ခို ရရ်းသာ်းပို (How to Write a Business Plan)

•

လူသာ်းရင််းပေစ် အရပခခေ ာ်း (Human Resources Basics)

•

ရ ်းကွက်ရှာရြွရရ်းဆိုငရ
် ာ အရရ်းပါေှုေ ာ်း (Marketing Essentials)

•

အရသ်းစာ်း စ်းပွာ်းရရ်းေှတ်တေ််းသေ််းဆည််းပခင််း (Small Business Recordkeeping)

•

သငို့ရ
် ငွရ က်းစ်းဆင််းေှုကို စေခနခ
် ို့ ွပခင််း (Manage Your Cash Flow)

•

အရသ်းစာ်း စ်းပွာ်းရရ်း စာရင််းကိုင် (Small Business Accounting)

•

နည််းဗ ှူဟာက က ရ ်းနှုန်း် သတ်ေှတ်ပခင််း (Strategic Pricing)

•

အရကာင််းဆို်း ကက်း ကပ်ေှု (Supervisory Excellence)

•

ဘဇ်အို်းပင််း(BizOpen) - စ်းပွာ်းရရ်းဆိုငရ
် ာ ပိုငဆ
် ိုငေ
် ှုလိုအပ်ခ က်ေ ာ်း ဝက်ဘနာ်း (Commercial Property Requirements Webinar)

•

ရအေှ ဇက်အ

သိုရတသန ရေတာအရပခခေ ာ်းပြငို့် သငို့စ
် ်းပွာ်းရရ်းကို တို်းတက်ရစပခင််း (Grow Your Business with A to Z Research Database)

တက်ဆက် လိုပ်အာ်းရကာ်ေစ်ရှင(် Texas Workforce Com mission) သည် အလိုပ်လက်ေို့ အက ု်းခစာ်းခွငေ
ို့် ာ်းကို ရလျှာက်

ာ်းနင
ို ရ
် သာ ရနရာပြစ်ပါသည်။

၄င််းတို ို့ တွင် အဆိုပါလိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ရလျှာက် သငို့အ
် ာ်း လေ််းညွှနရ
် ပ်းရန် အကူအညရသညို့် သခဂန်း် စာတစ်ခိုလည််း ရှပါသည်။
လိုပ်အာ်းရပြရှင်း် ခ က် ပင်ေဧရယာ (Workforce Solutions Capital Area) က အလိုပ်သစ်တစ်ခိုရှာရြွရာတွင် သင်အာ်းကူညနင
ို ပ
် ါသည်။ ၄င််းတအာ်း
ို ို့
ြိုန်း် နပါတ် 512485-3792 တွင် ရခေါ်ဆိုပါ။

COVID19 FAQs - Burmese

ကျန််းမာရရ်းရစာငရ
် ရှာက် ဝန်ရ

ာင်မှုမျာ်း

ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် နှငအ
ို ို့ တ် ရစာငို့ရ
် ရှာက်ပို့ပို်းသူ အတည်တက ေရှသူေ ာ်းအရနပြငို့်
ို့် လာ်းတူသညို့် ရရာဂါသွငပ် ပင်လကခဏာရှရသာ အာေခေရှသူေ ာ်း သေဟို
ရပ်ကွက်လူ

ိုရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း CommUnityCare အာ်း ြိုန်း် နပါတ် 512-978-8775 တွငရ
် ခေါ်ဆိုသငို့ပ
် ါသည်။ CommUnityCare က အဆိုပါသူေ ာ်းအာ်း ြိုန်း် ရပေါ်ေှ

ရစာငို့ရ
် ရှာက်ေှုရပ်းပပ်း သငို့ရ
် တာ်သညို့်ရနရာတစ်ခိုသို ို့ပရပ်းပါေည်
ို ို့
။ ကျွနို်ပ
် ်တသည်
ို ို့
ရရာဂါ
လိုပ်

န််းခ ုပ်ရရ်းစင်တာ (CDC) ၏ အလျှငအ
် ပေန် တပပန်
ို ို့ ရရ်း

ို်းလိုပ်နည််းေ ာ်းကို လိုက်နာပပ်း ဗိုင်း် ရပ်စပ
် ို်း ပ ျံ့ နှပခင်
ို ို့ ာ်းေညို့်အစာ်း အ
ို့ ်းကို ကာကွယ်ရန် ယင််းရနရာသသွ

က်ပါြိုန်း် နပါတ်ကိုရခေါ်ရန် ရစာငို့ရ
် ရှာက်ပို့ပို်းသူ

အတည်တက ေရှရသ်းသူေ ာ်းအာ်း ရတာင််းဆိုပါသည်။
အရထွရထွ ဝန်ရ

ာင်မှုမျာ်း

Austin 2-1-1 သည် တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရ ရရှနင
ို သ
် ညို့် အခေို့ လူေှုဝန်ရဆာင်ေှုအရရ်းရပေါ် ရဟာို့တ်လိုင်း် တစ်ခိုပြစ်ပါသည်။
Austin 3-1-1 သည်

ပ်ရဆာင််းအရ

ာက်အပို့် ို့ေ ာ်းရရှရန် အရ

ရ
ွ

Aunt Bertha သည် အက ု်းဝင်သူေ ာ်းအာ်း အစာ်းအစာ၊ ရနအေ်၊ ခရ်းရ

ွရေ်းခွန်း် ေ ာ်းအာ်းလို်းကို ရပြ ကာ်းရာတွငက
် ူညရပ်းသညို့် ရင််းပေစ်တစ်ခိုပြစ်ပါသည်။
ာက်သွာ်းလာရရ်း၊ က န််းောရရ်း/ရဆ်းြက်ဆိုငရ
် ာ၊ ပညာရရ်း နှငို့် ဥပရေရရ်းရာ

အကူအညေ ာ်းပြငို့် တွြက်ရပ်းသညို့် ဝက်ဘ်ဆိုက်ပြစ်ပါသည်။

နာမကျန််းမြစ်ရနသမျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း
ရရာဂါသွငမ် ပင် လကခဏာမျာ်း
COVID-19 ရှရသာ လူနာေ ာ်း

တွင် ရအာက်ပါသွငပ် ပင်လကခဏာေ ာ်းပါရှသညို့် အသက်ရှှူလေ််းရ ကာင််းဆိုငရ
် ာ ရန

ိုငေ
် ရကာင််းေှု အရပ ာို့စာ်းေှ အပပင််းစာ်းအ

ရှပါသည်

•

ြ ာ်းပခင််း

•

ရခ ာင််းဆို်းပခင််း

•

အသက်ရှှူခက်ပခင််း

တယ်လကျန််းမာရရ်း ဝန်ရ

ာင်မှုမျာ်း

က န််းောရရ်းဝန်ရဆာင်ေှု ပပ
ို ို့ ရဆာင်ရွက်ရရ်း
ို့ ို်းသူေ ာ်းက တိုတ်ရကွ်းရရာဂါနှငအ
ို့် လာ်းတူ သွငပ် ပင်လကခဏာ ရတွျံ့ ကုခစာ်းရနရသူ လူနာေ ာ်းအာ်း COVID-19 တပပန်
အတွက် ပပုလိုပ်

ာ်းပပ်းရသာ ေိုဘိုင်း် အက်ပ်ေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် ဝက်ဘ်ဆိုက်ေ ာ်းကို အရင်အသို်းပပုရန် အာ်းရပ်းတိုက်တွန်း် ရနပါသည်။ သငို့် ရဘ်းကင််းလိုပခုရရ်း နှငို့်

အဆင်ရပပသက်သာရရ်းအတွက် တယ်လက န််းောရရ်း ရင််းပေစ်ေ ာ်းကို ရရှနင
ို ပ
် ါသည်။
သင်၏ က န််းောရရ်းရစာငို့ရ
် ရှာက်ပို့ပို်းသူနင
ှ ို့် ခ န််းဆိုေှုတစ်ခို ေစစဉ်ေ သေဟို
ို ို့ တ် ရဆ်းခန််း၊ အလ င်အပေန် ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်းစင်တာ သေဟို
ို ို့ တ် ရဆ်းရို တစ်ခိုအတွင်း်
လေ််းရလျှာက်ဝင်ေသွာ်းေ ရအာက်ပါတအနက်
ို ို့
ေှ တစ်ခို သေဟို
ို ို့ တ် အလာ်းတူဝန်ရဆာင်ေှုေ ာ်းကို အသို်းပပုရန် သငို့အ
် ာ်း အ ကပပုတိုက်တွန်း် ပါသည်။

•

ရဘလာ စရကာို့တ် အန် ဝှုက် (Baylor Scott & White)

o

၄င််းတ၏
ို ို့ ဝက်ဘက်ဆိုက်ကို ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ သေဟို
ို ို့ တ် သင်၏ေိုဘိုင်း် ကရယာရပေါ်တွင် ၄င််းတို၏
ို့ အက်ပ်ကို

ညို့်ပါ၊ သင်၏ ြိုန်း် သို ို့

ယင််းကိုပရပ်းရန်
ို ို့
88408 တွင် BETTER သို စာေက်
ရဆို့ခ ််ပပါ။
ို ို့ ခ န််းဆိုေှု ေလိုအပ်ပါ။
ို့

•

အဆန််းရှင်း် (Ascension)

o

၄င််းတ၏
ို ို့ ဝက်ဘက်ဆိုက်ကို ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ သေဟို
ို ို့ တ် သင်၏ေိုဘိုင်း် ကရယာရပေါ်တွင် ၄င််းတို၏
ို့ အက်ပ်ကို
တစ်ကကေ်ဝင်ရရာက်လျှင် ရေေါ်လာ 20 ပြငို့် အသို်းပပုပါ၊

•

ညို့်ပါ၊ HOME ကိုတ်ကို

ိုအပပင်
ယင််းအတွက် ခ န််းဆိုေှု ေလိုအပ်ပါ။
ို့

အေ်ေ လိုက်ဗ် (MDLive)
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o
•

အခေို့အရကာငို့တ
် စ်ခိုစာရင််းသွင်း် ဝင်ရရာက်ရန် ၄င််းတ၏ဝက်
ို ို့
ဘက်ဆိုက် တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။

တယ်လ ရေါို့ (TelaDoc)

o

အရကာငို့တ
် စ်ခို စာရင််းသွင်း် ရန် သေဟို
ို ို့ တ် ၄င််းတ၏
ို ို့ အက်ပ်ကိုရေါင််းလိုတ် လိုပ်ရန် ၄င််းတ၏ဝက်
ို ို့
ဘ်ဆိုက်တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။ Teladoc
တစ်ခိုအတွင်း် ဝင်ရရာက်ရန် အခရ က်းက သင်၏က န််းောရရ်းစေကန််းအရပေါ်တွင် ေူတည်ပါသည်၊ ရနစဉ်ရစာငို့
ရ
် ရှာက်ရရ်းအတွက် ကိုနက
် စရက်က
ို့
49 ရေေါ်လာ

•

က်နည််းပါသည်။

ရဟ်းရေါို့ (HeyDoc)

o

အက်ပ်ကို ရေါင််းလိုတ် လိုပ်ရန် ၄င််းတ၏
ို ို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်း် သို ို့ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။ HeyDoc တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုေှု တစ်ကကေ်လျှင်
လူနာအတွက် 10 ရေေါ်လာ နှငို့် 50 ရေေါ်လာအတွင်း် ကိုနက
် ပါသည်။

•

တယ်လ ဗွရို ဟို့လ်သ် (Televero Health)

o

အရရ်းရပေါ်ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်းဆရာဝန်တစ်ဦ်း သေဟို
ို ို့ တ် အပပုအေူဆိုငရ
် ာ က န််းောရရ်းကျွေ််းက င်ပညာရှငတ
် စ်ဦ်းပြငို့် အတိုငပ
် င်ခရန် ၄င််းတ၏
ို ို့
ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်း် ဝင်ရရာက် ကညို့်ရှုပါ။

•

ကာ်းမြတ်မြတ်ရမာင််း စစ်ရ

o

်းမခင််း (Drive-Thru Testing)

ယခိုအခ န်တွင် ရတာင််းဆိုခ က်အရ ကာ်းပြငို့ရ
် ောင််းလာ၍ စစ်ရဆ်းေှု ေပပုလိုပ်ပါ။ လက်ရှတွင် ယင််းသရသာ
ို ို့
စစ်ရဆ်းေှုအေ ု်းအစာ်းကို
လိုပ်ရန်တိုက်တွန်း် ပခင််းေပပုေ သငို့အ
် ာ်း စစ်ခ စစ်ရဆ်းပပ်း ညွှန ် ကာ်းခ က်ရပ်းရပါေည်။

မရှမမြစ် လိုအပ်ချက်မျာ်းကို လက်လှမ််းယမခင််း
အကယ်၍ သင်အ
် ို့ ွ
ို့ ာ်း သ်းသနခ

ာ်းပါက ကိုနစ
် ိုပစစည််းေ ာ်း နှငို့် ရဆ်းဝါ်းေ ာ်းကို့သို ို့ေရှေပြစ်ပစစည််းေ ာ်း အလှေ််းေှရရှြို ို့လိုနင
ို ပ
် ါသည်။ ရအာ်စတင်

ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းဌာနက ကူညရပ်းရန် ရင််းပေစ်ေ ာ်းစာရင််းတစ်ခို ပပုစို

ာ်းပါသည်။

အစာ်းအစာ/ ကိုယ်ရရ်းကိုယ်တာ ပစစည််းမျာ်း

•

အတ်ခ ််အ်းဘ ကာို့ဘ်ဆိုက် (HEB Curbside)

o

အခရ က်း - ပ

ေဆို်းအသို်းပပုသူေ ာ်းအတွက် အခေို့ပြစ်သည်။ ဝန်ရဆာင်ေှုက အခေို့ သေဟို
ို ို့ တ် ၄.၉၅ ရေေါ်လာပြစ်သည်

•

ရဝေါ်လ်ောို့တ် ပစ်အပ် (Walmart Pick-Up)

•

ရြဗာ (Favor)

o
•

အခရ က်း - အေ်တိုငရ
် ာရရာက် ပရဆာင်
ို ို့
ခ ၇.၉၅ ရေေါ်လာပြစ်ပပ်း သ်းသနရ
် ို့ ်းဝယ်ရပ်းခ ၄.၉၅ ရေေါ်လာပြစ်သည်

အင်စတာကာို့တ် (Instacart)

o

အခရ က်း - ပ

ေဆို်းအကကေ် ေှာ ကာ်းေှုအတွက် အခေို့ပရဆာင်
ို ို့
ရပ်းပါသည်၊ ၃၅ ရေေါ်လာ

က်ပိုသညို့် ေှာ ကာ်းပါက ပရဆာင်
ို ို့
ေ ၃.၉၉

ရေေါ်လာပြစ်ပပ်း ၃၅ ရေေါ်လာရအာက်ပြစ်ပါက ပရဆာင်
ို ို့
ခ ၇.၉၉ ရေေါ်လာပြစ်သည် (၄င််းတက
ို ို့ ပစစည််းတစ်ခို၏ ရ ်းနှုန်း် ရပေါ်တွင် ၃% အခရ က်း၊
ဝန်ရဆာင်ခ ၅% နှငို့် ေရို ငဗ
် ာအတွက် အပိုရ က်း ၅% လည််းရကာက်ခပါသည်)
အကယ်၍ သင်က ကာ်းေရောင််းပါက သေဟို
ို ို့ တ် ပစစည််းေ ာ်းကို သွာ်းယူပပ်း သငို့အ
် ေ်သပ
ို ို့ ရဆာင်
ို ို့
ရပ်းနင
ို သ
် ညို့် ေတ်ရဆွ၊ ေသာ်းစို သေဟို
ို ို့ တ် အေ်န်းခ င််းတစ်ဦ်းရှပါက
သေဟို
ို ို့ တ် အစာ်းအစာေ ာ်းဝယ်ယူရန် အကူအညလိုအပ်ပါက ရက ်းဇူ်းပပ၍ ြိုန်း် နပါတ် 512-972-6240 ကို ရခေါ်ဆိုပါ။
ရ

်းဝါ်း

•

ရဝါလ်ဂရင််း (Walgreens)

o
•

က်ပိုပပ်းေှာ ကာ်းပါက အခေို့

စဗွအက်စ် (CVS)

o
•

ပရဆာင်
ို ို့
ခ - ၃၅ ရေေါ်လာ

ပရဆာင်
ို ို့
ခ - COVID-19 ရ ကာငို့် ရနရာအရတာ်ေ ာ်းေ ာ်းက အခရ က်း ရလျှာ်ရပ်းပါသည်။

အတ်ခ ််အ်းဘ (HEB)
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•

ရဝါလ်ောို့တ် (Walmart)

o

အခရ က်း - ပိုေန
ှ ် ပရဆာင်
ို ို့
ေှု (အလိုပ်ရက် ၅-၇ ရက်) အတွက် အခေို့၊ ေှာပပ်း ေိုတယရန ို့ပရဆာင်
ို ို့
ရ က်း ၈ ရေေါ်လာ၊ ညတွင်း် ခ င််း ပရဆာင်
ို ို့
ရ က်း ၁၅
ရေေါ်

အကယ်၍ သင်၏ရဆ်းဆိုင်တွင် အေ်တိုငရ
် ာရရာက်ပရဆာင်
ို ို့
သညို့် ရရွ ်းခ ယ်စရာေရှပါက ၄င််းတို ို့ တွင် ကာ်းပြငို့ပ် ြတ်ရောင််းဝယ်ယူရန် ရနရာတစ်ခို ရှေရှစစ်ပါ။
ရဆ်းဆိုငက
် ို ြိုန်း် ရခေါ်ဆိုပပ်း သင်၏ ရဆ်းဝါ်းပြညို့်တင််းေှုကို အပခာ်းရနရာတစ်ရနရာသို ို့တစ်ကကေ်တစ်ခါ သွာ်းယူရန် လွှရပပာင််းရပ်းနင
ို ် ေရပ်းနင
ို သ
် ရှနင
ို ပ
် ါသည်။
ရငွရ က်း င
ို ရ
် ာ
အခ ုျံ့ဘဏ်ေ ာ်းက ရငွရပ်းရခ ေှုေ ာ်းကို ရရွှျံ့ဆိုင်း် ရပ်းရန် သင်နင
ှ အ
်ို့ တူလိုပ်ရပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။ရေ်းခွန်း် ေ ာ်းရှပါက သင်၏ဘဏ်ကို ရက ်းဇူ်းပပု၍ ဆက်သွယ်ပါ။ အကယ်၍
အပခာ်းရင််းပေစ်ေ ာ်းအတွက် အကူအည သင်လိုခ င်ပါက သင်၏ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းရော်နတာအာ်း လွှရပပာင််းရပ်းရန် ရက ်းဇူ်းပပု၍ ရတာင််းဆိုပါ။
စတ်ပိုင်း် င
ို ရ
် ာ အရထာက်အပ
သင်၏ စတ်ပိုင်း် ဆို ငရ
် ာ လိုအပ်ခ က်ေ ာ်းက အရရ်းပါလှပပ်း သင်သည် စို်းရေ်ပူပန်ရနပါက သေဟို
ို ို့ တ် ဝေ််းနည််းရနပါက အကူအညရှပါသည်။ သင်သည် စို်းရေ်ေှု နှငို့်
ပူပန်ေေ
ှု ာ်း၊ အပ်ရခက်ပခင််းေ ာ်း၊ အလွနအ
် က ှူ်းစာ်းပခင််း သေဟို
ို ို့ တ် ေစာ်းနင
ို ပ် ခင််း၊ သေဟို
ို ို့ တ် ဝေ််းနည််းပပ်း စတ်ဓာတ်က ဆင််းေှု ခစာ်းရနရနင
ို ပ
် ါသည်။ သငို့်
ယင််းတို ို့ ေှ သွငပ် ပင်လကခဏာတစ်ခိုခိုရှပါက ရက ်းဇူ်းပပု၍ ရအာက်ပါတို ို့

တွင်

ဆက်သွယ်ပါ -

•

၂၄ နာရ အင်တဂရယ် ရစာငို့ရ
် ရှာက်ရရ်း (Integral Care) အက ပ်အတည််း အရရ်းရပေါ်ရဟာို့တ်လိုင်း် - 512-472-HELP (4357)

•

စတ်ပိုင်း် ဆိုငရ
် ာ နာေက န််းေှုေ ာ်းအတွက် အေ ု်းသာ်းေဟာေတ် (National Alliance) အကူအညြိုန်း် လိုင်း် - 1-800-950-NAMI (6264) သေဟို
ို ို့ တ် NAMI
အာ်း 741741 တွင် စာေက်ရဆို့ခ ််ပပါ
ို ို့

o
•

တနလဂာရန ို့- ရသာ ကာရန ို့နနက်၁၀်း၀၀ နာရ - ညရန၆်း၀၀ (အရရှျံ့ ပိုင်း် အခ န်)

နင
ို င
် သာ်းေေကိုယ်ကို သတ်ရသေှုကာကွယ်တာ်းဆ်းရရ်း ဘဝအသက် ြိုန်း် လိုင်း် (National Suicide Prevention Lifeline)- 1-800-273-8255

အကယ်၍ သငို့်

တွင်

ပ်ရဆာင််းစတ်ပူစရာေ ာ်း သေဟို
ို ို့ တ် ရေ်းခွန်း် ေ ာ်းရှပပ်း အေှုကိုငေ
် န်ရနဂ ာတစ်ဦ်းနှင်ို့ ရနာက်ဆက်တွလိုက်လိုပါက သင်၏

ပပည်သက
ူ ို့ န််းောရရ်းရော်နတာအာ်း ရက ်းဇူ်းပပု၍ အသရပ်းပါ။
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