ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ်စ် ရရာဂါ ၂၀၁၉- (COVID-19)
(၀၄/၀၉/၂၀၂၀)
သင် နှင် သငမ
် သာ်းစိုအတွက် သတင််းအချက်အလက်
အမ်တင
ွ ရ
် နရန် အမန်ရ ကာ်ငငာဆင
ို ရ
် ာ အချက်အလက်
လအသင
ို ်း် အဝိုင်း် အတွက် ရင််းငမစ်မျာ်း
နာမကျန််းငြစ်ရနသမျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက်
စ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်း နှင် စက်မှုလက်မှုလပ
ို ်ငန််းမျာ်းအတွက် အချက်အလက်
ခရ်းသွာ်းမျာ်း နှင် ရလယာဉ်ပျျံမျာ်းအတွက် အချက်အလက်မျာ်း
ယခု ဒက်ရ်ဘုတ်ကု ယန ညန
၄ ာရီ မ နဒတာမ ာျားကု အသုျားပ ြု၍ န စဉ်
ေ့
ေ့ ညန ၆ ာရီတွင ် ပ င်ဆင် ါမည်။
နများခွ ျား် မ ာျားရ ါက ဖု ျား်

ါတ် 3-1-1 (512-974-2000) ကုနခေါ်ဆု ါ သမဟု
ု ေ့ တ် ဤပံုံစံကုံ ဖြည့်ပါ။

ယခု နအာ်စတင်-ထရာဗစ်နကာင်တီ နဒတာမ ာျားကု န စဉ်
ေ့ ပ င်ဆင် ါမည်။ တကကဆက် ပ ည် ယ်အတွက် နရာဂါပဖစ် ွာျားမှု အနရအတွက်ကု ကကညေ့်ရှုလု ါက တကကဆက့်

DSHS တွင့် ဝင့်ရ

ောက့်ကကည့်ရှုပါ။

ကုရု ာဗုငျား် ရ ်စ်နရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) သည် အနမရက ပ် ည်နထာင်စု၏ အစတ်အ ုငျား် မ ာျားတွင် လူတစ်ဦျားမတစ်ဦျားသု ကူ
အသက်ရှူလမ်ျားနကကာင်ျား
ေ့ ျားစက် ျံ့ နနသာ
ေ့
ဆုငရ
် ာ န ထုငမ
် နကာင်ျားမှုတစ်ခုပဖစ်သည်။ COVID-19 ရနကကာင်ျားသထာျားသညေ့် လူတစ်ဦျားဦျားနငေ့် အ ျားီ က ်ထနတွျံ့ ခေ့သူမ ာျားအတွက် COVID-19 ကူျားစက်ခရရ ်
အနတရာယ်က ုမုပမငေ့မ
် ာျား ါသည်၊ ဥ မာ - က ျား် မာနရျားဝ ထ
် မ်ျားမ ာျား၊ သမဟု
ု ေ့ တ် အမ်သာျားမ ာျား။ နရာဂါကူျားစက်မညေ့်အနတရာယ်မ ာျားသညေ့် အပခာျားသူမ ာျားထတွင် COVID-19
နရာဂါ လက်ရပ

် ေ့ ွာျားန နသာဧရယာတစ်ခုအတွငျား် နလာနလာလတ်လတ် သွာျားနရာက်ခေ့သူမ ာျား သမဟု
ု ေ့ တ် ယင်ျားဧရယာတွငျား် န ထုငသ
် ူမ ာျားပဖစ်ကကသည်။

နရာဂါကူျားစက်ခထာျားရသူတစ်ဦျား နခ ာင်ျားဆုျား သမဟု
ု ေ့ တ် နာနခ ခ တ
် ွင ် ထွက်လာနသာ အသက်ရှူလမ်ျားနကကာင်ျားတွငျား် မ အရည်စက်မ ာျားမတဆငေ့် ဗင
ု ျား် ရ ်စ် ုျားက
တစ်ဦျားနငေ့တ
် စ်ဦျား အ ျားီ က ်ထနတွျံ့သူမ ာျား (၆ န အတွငျား် ) အကကာျား အဓကအာျားပဖငေ့် ပ

် ေ့ ွာျား ါသည်။ နရာဂါ ုျားရန နသာ မ က်နာပ င် သမဟု
ု ေ့ တ် အရာဝတတြုကု ထနတွျံ့မပ ီျား

မမ၏ ါျားစ ်၊ နာနခါင်ျား သမဟု
ု ေ့ တ် မ က်လုျားမ ာျားကု ထနတွျံ့ ပခင်ျားပဖငေ့် လူတစ်ဦျားသည် COVID-19 နရာဂါရရနင
ု န
် ခ ရနင
ု ် ါနသာ်လည်ျား ယင်ျားက ဗုငျား် ရ ်စ် ုျား

ျံ့ နသညေ့
်
ေ့

အဓက ည်ျားလမ်ျားဟု မထင် ါ။
ရအာ်စတင် ငပည်သကျန််းမာရရ်းဌာန တျံငပန်
ို ရဆာင်ရွက်ချက်
နအာ်စတင် ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားဌာ က တက်ဆက် ပ ည် ယ်က ျား် မာနရျားဌာ ၊ ကူျားစက်နရာဂါ ထ ျား် ခ ြု ်နရျားစင်တာ (CDC) နငေ့် နဒသနတရ နငေ့် နဒသလုျားဆုငရ
် ာ
ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားဌာ နငေ့် က ျား် မာနရျားနစာငေ့န
် ရာက်မှုနအဂ င်စီမ ာျား နငေ့် ူျားန ါင်ျားလက်တွ၍ အလျှငအ
် ပမ န
် ပ ာင်ျားလန နသာ အနပခအန ကု မ က်နပခမပ တ်
နစာငေ့က် ကညေ့်န

ါသည်။ နအာ်စတင် ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားဌာ (APH) က COVID-19 တပု ေ့

န
် ရျားလှု ်ရာျားမှုမ ာျားကု ညနှုင်ျားနဆာင်ရွကရ
် ် အဆငေ့် ငါျားဆငေ့် ါ စီမက ျား် (five-

phase plan) တစ်ခုကု နဖာ်ထုတ်ပ ီျားပဖစ် ါသည်။

•

အဆငေ့် ၂ - လူမ ာျားကု နရာဂါရာနဖွစစစ်ပခင်ျား စစ်နဆျားမှုမ ာျား) ဆက်လက်လု ်နဆာင်ပခင်ျား(

•

အဆငေ့် ၃ - နရာဂါ ရမရ အတည်ပ ြုပခင်ျား လူလူခ င်ျား) ကူျားစက်ပ

•

အဆငေ့် ၄ - လူလူခ င်ျား ကူျားစက်မှု အက အ
် ေ့ သတ်ပဖငေ့ရ
် ပခင်ျား အ ျားီ က ်) ထနတွျံ့ မှု/ အမ်သာျားခ င်ျား ထနတွျံ့ မှုမ ာျား(

•

အဆင် ၅ - လအသင
ို ်း် အဝိုင်း် အတွင်း် လလချင််း က်းစက်မှု အဆက်မငပတ်ရှငခင််း

် ေ့ ွာျားနစမှုမရ ါ)

လူအသ
ုငျား် အဝုငျား် တွငျား် ကူျားစက် ျံ့ နမှုေ့ ဆုသည်မာ ဧရယာနဒသတစ်ခုအတွငျား် လူမ ာျား နရာဂါကူျားစက်ခရပခင်ျားပဖစ်ကာ မမတဖာသာ
ု ေ့
မည်သညေ့်န ရာ နငေ့် မည်သကူ
ု ေ့ ျားစက်မ ျား်
ေ့
မနသခ ာသူအခ ြုျံ့လည်ျား ါဝင် ါသည်။

COVID19 FAQs - Burmese

APH က တရုတ်ပ ည်မ နအာ်စတင်ထရာဗစ်သု/ေ့ ပ

လ
် ာနသာ ဌာန ပ

မ
် ာျားအတွက် နရာဂါလကခဏာနစာငေ့က် ကညေ့်မှု လု ်နဆာင်န ျားပခင်ျားနငေ့် က ျား် မာနရျား နစာငေ့န
် ရာက်မှု

ကျွမ်ျားက င်ဝ ထ
် မ်ျားမ ာျား၊ စီျား ွာျားနရျားလု ်င ျား် မ ာျား၊ နက ာင်ျားမ ာျား နငေ့် အမ ာျားပ ည်သူလူထုထ ကာကွယ်တာျားဆီျားနရျားဆုငရ
် ာ သတင်ျားမ ာျား ေ့ ုန ျားပခင်ျားတပဖငေ့
ု ေ့ ် စွမ်ျားအာျားပမငေ့်
တပု ေ့

ည
် နှုင်ျားနဆာင်ရွက်မှု ရရနစရ ် ကျွန်ု ်တ၏
ု ေ့ ဌာ လည် တ်နရျားစင်တာ (Department Operations Center) ကု လှုျံ့နဆာ်န ျားပ ီျားပဖစ်သည်။ ထအပ
ု ေ့
င် နအာ်စတင်-

ထရက်ဗစ်စီရင်စုအနရျားန ေါ် လု ်င ျား် လည် တ်နရျားစင်တာ (ATCEOC) ကုတစ်စတ်တစ် ုငျား် လှုျံ့နဆာ်န ျားပ ီျားပဖစ်သည်။
ညာရင်အကကန ျားအဖွျံ့
ပညောရှင ့် အကကံရပေးအြွွဲ့ တစ်ဖျံ့က
ွ ု ရ ်ရွာအသုက်အဝ ျား် မ ဆရာဝ ် တစ်ဒါဇင်နက ာ်ခ ပ် ဖငေ့
ု ေ့ င ် ကူျားစက်နရာဂါမ ာျား။
ေ့ ် ါဝင်ဖွျံ့စည်ျားထာျား ါသည်။ ၎င်ျားတတွ
ကနလျားသူငယ်နရာဂါမ ာျား၊ အနရျားန ေါ်နဆျားဝါျားနငေ့် ကုယ်တွငျား် အဂဂ ါဆုငရ
် ာနဆျားဝါျားစသည်ေ့ ကျွမ်ျားက င် ညာရင်မ ာျားနငေ့် အဆငေ့ပ် မငေ့် ညာနငေ့် အစျားု ရနက ာင်ျားမ ာျားမ
ဆရာဝ မ
် ာျား ါဝင်သည်။ ဤအဖွသ
ျံ့ ည် လူအမ ာျားစုနဝျားပခင်ျားမ ာျားအတွက် အနတရာယ်နလျှာခ
ု ေ့ ငေ့် တ်သက်သညေ့် အကကပ ြုခ က်မ ာျားနငေ့်
ေ့ နရျားနငေ့် ကာကွယ်နရျားတန
လမ်ျားညွှ ခ
် က်မ ာျားကု ကုငတ
် ွယ်နဆာင်ရွက်လ က်ရ ါသည်။
အ

ော်စတငော်မ ှိ ြို့အတ ော်ရှိ ဌ န

ျား ပှိတခော် ြငော်ျား/ တကော်ဆကော်ခပညော်နယော် ကငော်ျားလွတြ
ော် ွငော်

ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်ရှ ဌောနအရတော့် ောေး ောေးကုံ ပတ့်ဆုံမပေးဖြစ့်သည့် (PDF).

ျား

ခြ ျား ဌ န

ျားက ပှိတန
ော် င
ှိို သ
ော် လှိို ခပနော်လညော်ျားဖွငန
ော် င
ှိို ပ
ော် ါသခဖငော် ယြိုစ ရငော်ျားကှိို

ြ ှိနော်နငော်

ျှ

ခပ ခပငော်အနပါ ညော်။
တက့်ဆက့်ဖပည့်နယ့် အစုံေး က COVID-19 ရကကောင ့် ထခုံက့် ှုကုံ သက့်သောရအောင့်လုံပ့် ောတွင့် ကူည န့် ကင့်ေးလွတ့်ခွင ့် အရတော့် ောေး ောေးကုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခပါသည့်။.
မ ွဲ့ရတော့်ဝန့်ရုံ ံေးက ရန ောတက ရှမပေးဖြစ့်သည့် လကော်ရှိကငော်ျားလွတြ
ော် ွငော်

ျားနငော် စပော်လ ဉျားမပျား ခပညော်နယော်ရငော်ျားခ စော်

ျား နငော် သတငော်ျား ြ ကော် လကော်

ျား တွကော် စ ရငော်ျားတစော်ြိုကှိို

အပျား ပော်ပါသညော်။

__________________________________________________________________
သင် နှင ် သင်၏မသာ်းစိုအတွက် သတင််းအချက်အလက်
မျက်နာှ အကာမျာ်းနှငပ
် တ်သက်သည် အချက်အလက်မျာ်း
COVID-19 ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ ှုကုံ ထပ့်ရဆောင့်ေးရနှေးရကွေးရအောင့်လုံပ့် န့်အလုံငှော ၄င့်ေးတုံ၏အ ့်ဖပင့်ပ၌ လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေး သုံ ဟုံတ့် လုံပ့် ဖြစ့်
စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး လုံပ့်ရဆောင့်သည့်အခ န့်တွင့် အဝတ့်စ

က့်နောှ ကော ောေး အသံုံေးဖပ န့် ရအော့်စတင့်-ထ ောဗစ့် ရကောင့်တက အရထွရထွဖပည့်သူလူထုံအတွက့်

တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အကကံဖပ ခ က့်တစ့်ခက
ုံ ုံ အရကောင့်အထည့်ရြော့်မပေးဖြစ့်ပါသည့်။ ယခုံတက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အကကံဖပ ခ က့်က ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့်လကခဏော ဖပသည့် ရ ောဂါသယ့်ရဆောင့်သူ ောေး ှ
ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေး ဖြနဖ့် ခင့်ေးကုံ ကောကွယ့်တောေးဆေး န့် ထပ့်ရဆောင့်ေးကောကွယ့်ရ ေးလုံပ့်ရဆောင့်ခ က့်အတွက့် ရ ောဂါ ထန့်ေးခ ပ့်ရ ေး နှင ့် တောေးဆေးကောကွယ့်ရ ေးအတွက့် စင့်တော ောေး
(CDC) ှ ရလောရလောလတ့်လတ့် ရကကဖငောခသည့် နင
ုံ င
့် ရ
ံ တော့် တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အကကံဖပ ခ က့်တစ့်ခအ
ုံ
ဖြစ့်ပါသည့်။

ကကြံဉ ဏော်
အဝတ့်စ

ျား

က့်နောှ ြံုံေးသည့် -

•

ခွငက
့် က ရှရနရသော့်လည့်ေး

က့်နောှ ရ

ေးြက့်တွင့် သက့်ရတောငသ
့် က့်သောဖြစ့်ရန

ည့်

•

ခ ည့်ကက ေး ောေး သုံ ဟုံတ့် နောေးခ တ့်ကွငေး့် ောေးဖြင ့် ခ န့်ထောေး

•

အဝတ့်စ အလော ောေး ောေး ပါသငသ
့် ည့်

•

အကနအ
့် သတ့် ရှ အသက့်ရှှူနင
ုံ ့် န့် ခွငဖ့် ပ သငသ
့် ည့်

•

ပ က့်စေးဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် ပံုံပ က့်သွောေးဖခင့်ေး ရှပ ရလ ော့်ြွတ့် မပေး စက့်ဖြငအ
့် ရဖခောက်ံခံနင
ုံ ရ
့် စသငသ
့် ည့်

ည့်
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လကော်အတွြို့ သရိုပော်ခပ ှု
ရအောက့်ပါ

ျား

က့်နောှ ြံုံေး ဒဇုံငေး့် ပံုံစံ သံုံေးခုံကုံ ကကည့်ပါ ခ နော်ညှပော်မပျား ြ ပော်စရ

တရပော်

လှိသ
ို ညော်

ကော်န

က

လုံအပ့်ရသော ပစစည့်ေး - တရှပ့်၊ ကပ့်ရကကေး

၆- ၇ လကမ

ခဖတော်ပါ

ြ ညော်ရနော်ကကှိ ျား

ျား ခဖတော်ပါ

၇-၉ လကမ
ကကှိ ျား

ျားကှိို

လညော်ပငော်ျားပတော်လညော်တင
ွ ြ
ော်
ညော်ပါ၊ မပျားအန ကော်
အြါငော်ျားထှိပော်တင
ွ ော် ြ ညော်ပါ

ြ ပော်စရ

လှိသ
ို ညော် ဘနော်ဒါျားန ျား

လုံအပ့်ရသော ပစစည့်ေး ောေး -

ကော်န စွပော် က

န့်ဒါေးနောေး (သုံ ဟုံတ့် ရလေးရထောင့် အဝတ့်စ)၊ ရကော့်ြ အနည့်စစ့်၊ ော ောကွငေး့် ောေး (ဆံပင့်စည့်ေး ောေး)၊ ကပ့်ရကကေး
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အက ော်ဖ

နညော်စစော်ကှိို ခဖတော်ပါ

ရခါက်ထာ်းသည် ရလ်းရထာငအ
် ဝတ်စ၏
အလယ်တင
ွ ် အနည်စစ်ကို ရခါက်ထည်ပါ
ထပ်မှ ရခါက်ချပါ။ အရငခကို အရပေါ်သ ို ရခါက်ပါ။

ကကှိ ျား

ျားကှိို လညော်ပငော်ျားပတော်လညော်တင
ွ ြ
ော် ညော်ပါ၊
မပျားအန ကော် အြါငော်ျားထှိပော်တင
ွ ော် ြ ညော်ပါ
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အဘျားဖကော်

ျားကှိို

အ

ြ ပော်ရသညော်

ကော်န

လယော်သ ိုှိ အြါကော်မပျား

ကော်တင
ွ သ
ော် င
ွ ျားော် ပါ

က

ပစစည့်ေး ောေး - ရကော့်တွနပ
့် တ့်စ ရထောင့် ှနစ
့် တုံဂံပံုံ ၁၀”x၆” နှစ့်စ၊ သောေး ည့်ကက ေး (သုံ ဟုံတ့် ော ောကက ေးကွငေး့် ောေး၊ အပ့်ခ ည့်ကက ေး ောေး၊ အဝတ့်ခ ည့်ကက ေး ောေး၊ သုံ ဟုံတ့်
ရခါင့်ေးစည့်ေးကွငေး့် ောေး) ၆” နှစ့်စ၊ အပ့် နှင့် အပ့်ခ ည့် (သုံ ဟုံတ့် ရ ော့်

ပင့်)၊ ကပ့်ရကကေး၊ အပ့်ခ ပ့်စက့်
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အြါကော်ပါ
၁/၄ လကမ

ချျုပ်ပါ

၁/၄ လကမ

ချျုပ်ပါ
၁/၂ လကမ

အြါကော်ပါ

၁/၂ လကမ

၆ လကမ
အြါကော်ပါ

၁၀ လကမ

အြါကော်ပါ

ချျုပ်ပါ

ချျုပ်ပါ
ချျုပ်ပါ

မှတဆင်ချ
ည်

ထုံး

ချျုပ်ပါ
အ ျားအလအ ျားထရှိအသ အ ျားြွနော်ျား
အ ျား - ဘ အကက ငော်

ဝတော်စ

ျား

ကော်န

က

ျား ဝတော်ဆငော်ရနော် လှိို ပော်ပါသလဲ။ ယငော်ျားတှိကှိ
ို ို ညော်သညော် ြ ှိနော်တင
ွ ော် ဝတော်ဆငော်သငပ
ော် ါသလဲ။

ရဖြ - အထူေးသဖြင ့် ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့်လကခဏော ရပေါ် ပ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးအတွက့် COVID-19 spreads ည့်သုံ ပ ံွဲ့ နှပံ
ံ ုံ အရကကောင့်ေး ရဒတောသစ့် ောေး၏ အလင့်ေးဖပ ှုအတွငေး့်
လူအသုံငေး့် အဝုံငေး့် အတွငေး့် ဆက့်လက့်ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ ှု ှ သက့်ရသ ောေးဖြင ့် ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောနက လူ ောေးအရနဖြင ့် လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးနှင ့် ရှ ဖြစ့်
စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး လုံပ့်ရဆောင့် န့် ၄င့်ေးတုံ၏ရနအ ့်ထွက့်ခွောခ န့်တင
ွ ့် ၄င့်ေးတုံ၏ နှောရခါင့်ေး နှင ့် ပါေးစပ့်ကုံ အုံပ့်ထောေး န့် အဝတ့်စ

က့်နောှ အကော တစ့်ခုံ ဝတ့်ဆင့် န့်

တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အောေးရပေးပါသည့်။ ယင့်ေးက သင့်သည့် ရ ောဂါကူေးစက့်ခံထောေး ရသော့်လည့်ေး သွငဖ့် ပင့်လကခဏော ောေး ရှပါက သငပ
့် တ့်ဝန့်ေးက င့်ရှသူ ောေးအောေး ကောကွယ့်ရပေး န့်
ဖြစ့်ပါသည့်။
အ ျား -

ဝတော်စ

ကော်န

ရဖြ - အဝတ့်စ
ကော်န

ျားကှိို ညော်သတ
ူ ှိို ဝတော်ဆငော်သငပ
ော် ါသလဲ။

က့်နောှ အကော ောေးကုံ အသက့် ၂ နှစ့်ရအောက့် ကရလေးငယ့် ောေး၊ အသက့်ရှှူ ဖပဿနောရှသူတစ့်ဦေးဦေး၊ သုံ ဟုံတ့် သတလစ့်ရနသူ၊ သန့်စွ ့်ေးသူ သုံ ဟုံတ့်

တစ့်နည့်ေးနည့်ေးဖြင ့်
အ ျား -

က

က့်နောှ အကောကုံ အကူအည ပါပ ြယ့်ရှောေး န့် တတ့်နင
ုံ သ
့် ူ ောေး အရပေါ်တွင့် ဝတ့်ဆင့်ရပေးသငပ
့် ါ၊။

က တစော်ြို ဝတော်ဆငော်ထ ျားပါက လူ

ရဖြ - လုံအပ့်ပါသည့်။

ျားထြံ

နညော်ျားဆြံျားို ၆ အပ တွငအ
ော် နရနော် လှိို ပော်ပါအသျားသလ ျား။

က့်နောှ အကော ောေး ဝတ့်ဆင့်ဖခင့်ေးသည့် A: Yes. Wearing cloth face coverings is an additional public health measure people should

take to reduce the spread of COVID-19 ပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးကုံ ရလ ောခ န့် လူ ောေး လုံပ့်သငသ
့် ည့် ထပ့်ရဆောင့်ေး ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေး လုံပ့်ရဆောင့်ခ က့်တစ့်ခုံဖြစ့်သည့်။
သငအ
့် ရနဖြင ့် သငရ
့် နအ ့်ဖပင့်ပတွင ့် အဖခောေးသူ ောေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ ခွောမပေးရနဖခင့်ေး (ကုံယ့်လက့် ထပ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေး)၊ ကကောခဏ လက့်ရဆေး ှု လုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး
နှင ့် အဖခောေး ရနတစ့်ဓူဝ ကောကွယ့်ရ ေးလှုပ့်ရှောေး ှု ောေးကုံ လုံပ့်ရဆောင့်သငပ
့် ါရသေးသည့်။ အဝတ့်စ

က့်နောှ အကောက ဝတ့်ဆင့်ထောေးသူအောေး ကောကွယရ
့် ပေး န့်

ည့် ွ ယ့်ပါရသော့်လည့်ေး ဝတ့်ဆင့်ထောေးသူထံ ှ အဖခောေးသူ ောေးထံသုံ ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေး ပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးကုံ ကောကွယ့်ရပေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
အ ျား - ညော်သအသ
ိုှိ
ရဖြ - အဝတ့်စ

ဝတော်စ

ကော်န

က

ှိ ျား စ ျား

ျားကှိို ဝတော်ဆငော်သငပ
ော် ါသလဲ။

က့်နောှ အကော ောေးကုံ အ ့်သုံေးံ ပစစည့်ေး ောေး ှ ဖပ လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့် သုံ ဟုံတ့် အ ့်ရှ

န့်ဒါေးနောေး ောေး၊ ပန့်ေးကန့်သုံတ့်သည့် ပုံဝါ ောေး၊ တရှပ့်အရဟောင့်ေး ောေး နှင ့်

ရခါင့်ေးစည့်ေးပုံဝါ ောေးကသုံရသော သံုံေးရနက ပစစည့်ေး ောေး ှ ကုံနက
့် စ တ့်နည့်ေးနည့်ေးဖြင ့် ဖပ လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ခွစတ့်ခန့်ေးသံုံေး

က့်နောှ ြံုံေး ောေး နှင ့် အန့် ၉၅ (N95) အသက့်ရှှူ

ပစစည့်ေး ောေးက ရှောေးပါေးရနမပေး က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ထ ့်ေး ောေး သုံ ဟုံတ့် အဖခောေး ရဆေးြက့်ဆုံင့် ော ပထ ဆံုံေး တံုံဖပန့်သူ ောေးအတွက့် သေးသနြ
့် ယ့်ထောေးသငသ
့် ည့်။
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အ ျား -

ကော်န

က

ျားကှိို အလျှ ော်ဖွတသ
ော် ငပ
ော် ါသလ ျား သှိို ဟိုတော်

ခြ ျားတစော်နညော်ျားနညော်ျားခဖငော် ပြံို နော် သနော်ရငော်ျားသငပ
ော် ါသလ ျား။

ရဖြ - ှနပ
့် ါသည့်။ အသံုံေးဖပ သည့် အကက ့်အရ အတွက့်ရပေါ် ူတည့်မပေး ယင့်ေးတုံကုံ ပံုံ ှန့် ရလ ော့်ြွတ့်သငပ
့် ါသည့်။
အ ျား -

ဝတော်စ

ကော်န

က တစော်ြိုကှိို အဘျား နတရ ယော်ကငော်ျားစွ ခဖငော် ညော်သ ိုှိ ပှိိုျားသတော်/သနော်ရငော်ျား နှိင
ို ပ
ော် ါသနညော်ျား။

ရဖြ -

က့်နောှ အကောတစ့်ခက
ုံ ုံ သငတ
့် ငစ
့် ွောရလ ော့်ြွတ့် ောတွင ့် အဝတ့်ရလ ော့်စက့်တစ့်ခုံက လံုံရလောက့်ပါသည့်။ အသက့်ရှှူပစစည့်ေး ောေး အသံုံေးဖပ ပံုံ သရုံပ့်ဖပ ှု နှင ့်

ဖပန့်လည့်အသံုံေးဖပ ှုအတွက့် CDC ှ လ ့်ေးညန့်ခ က့် ထပ့်ရဆောင့်ေးအရသေးစတ့် ောေးအတုံငေး့် လုံက့်နောပါ။
အ ျား -

သြံျားို ခပ မပျားအသ

ရဖြ - လူ ောေးအရနဖြင ့်

ကော်န

က တစော်ြိုကှိို အဘျား နတရ ယော်ကငော်ျားစွ ခဖငော် ညော်သ ိုှိ ြျွတော်နင
ှိို ပ
ော် ါသနညော်ျား။

က့်နောှ အကောကုံ ချွတ့်ရသောအခ န့်တွင့် ၄င့်ေးတုံ၏

က့်လံုံေး ောေး၊ နှောရခါင့်ေး နှင ့် ပါေးစပ့်တုံကုံ ထရအောင့် ဂရုံစုံက့်သငမ့် ပေး ချွတ့်မပေးရနောက့်တွင့်

လက့် ောေးကုံ ခ က့်ခ င့်ေးရဆေး န့် ဂရုံဖပ သငပ
့် ါသည့်။

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျား နင ော် အက ငော်ျား
အ ျား - ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျားဌ န

ျားဆှိင
ို ရ
ော်

ျားသညော် ဤ

ြ ကော် လကော်

ျား

ှိနော်အကက ော်ခင စ ခဖငော် သကော်အရ ကော်ြြံရပါသလ ျား။

အခဖ - ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးဌောန ောေးအရနဖြင ့် လုံပ့် ဖြစ့်စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး၊ ရှ ဖြစ့် အစုံေး တောဝန့်ထ ့်ေးရဆောင့် ှု ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အရ ေးကကေးသည့်
အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံ ောေးအတွက့် အလုံပ့်လုံပ့်သည့်ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအောေး ဝန့်ရဆောင့်ရပေးပါက ၄င့်ေးတုံအရနဖြင ့် ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး
ဌောန ောေးအရနဖြင ့် အုံပ့်စုံတူကရလေး ၁၀ ရယောက့် သုံ ဟုံတ့် ထုံထက့်နည့်ေးရအောင့်ထောေးဖခင့်ေးအောေး ပ က့်ရစ န့် နှင ့် အဆုံပါ ကရလေးအတူတူကုံ အုံပ့်စုံတူအတွငေး့် တူညရသော
ရစောငရ
့် ရှောက့်သူနင
ှ အ
့် တူ ထောေးရှ န့် နှင ့် ကရလေး ောေးအောေး အုံပ့်စုံတစ့်ခုံ ှတစ့်ခုံ သုံ ဟုံတ့် အုံပ့်စုံ ောေးအကကောေး ရဖပောင့်ေး န့် စသည့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးဆုံင့် ော
လုံအပ့်ခ က့် ောေးအတုံငေး့် လုံက့်နော ပါ ည့်။
စေးပွောေးရ ေးဆက့်ဆံ ှု ောေးအတွက့် ရ ေးခွနေး့် ောေးအတွက့် အရဖြရှောသည့် ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးဌောန ောေးအရနဖြင ့် စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား
စကော် ှုလကော် ှုလပ
ို ော်ငနော်ျား
အ ျား - အက ငော်ျား

ျား တွကော်

ြ ကော် လကော်စ

ျား နငော်

ကော်န ကုံ ကုံေးကောေးသငပ
့် ါသည့်။

ျား ပှိတပ
ော် ါ ညော်လ ျား။

အခဖ - အရဝေးရ ောက့် သင့်ကကောေးရ ေးကုံ ရခ ောရ ွွဲ့ရအောင့်အောေးရပေးသည့် ပညောရ ေးအြွွဲ့အစည့်ေး ောေးကုံ အ ့်တွငရ
့် န- ရ

ေးကင့်ေးစွော အလုံပ့်လုံပ့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောရအောက့်တင
ွ ့်

သက့်ရ ောက့်ခံ သည့် ရှ ဖြစ့်လုံပ့်ငန့်ေးဟုံ ယူဆပါသည့်။ ရက ောင့်ေး ောေးဆုံင့် ော ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က်အလက်မ ာျားကု ခရု င် ဝက်ဘဆ
် ုက်တွင် နတွျံ့ ရနင
ု ် ါသည်-

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

တကကသလ
ို မ
် ျာ်း/ရကာလပ်မျာ်း

•

University of Texas

•

St. Edwards University

•

Huston-Tillotson University

•

Concorida University

•

Austin Community College

COVID19 FAQs - Burmese

ထပော်အဆ ငော်ျားရငော်ျားခ စော်
အ

ျား

ော်စတငော် မ ှိ ြို့အတ ော် - " ှိ ော်တင
ွ အ
ော် နရနော်

တကော်ဆကော် က နော်ျား

ှိနော်အကက ော်ခင စ ဆှိင
ို ရ
ော်

အရျား နငော် လူသ ျားအရျားရ ဝနော်အဆ ငော် ှု

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော် ှုအပျား ပော်သ ူ

ြ ကော် လကော်"

ျား - COVID-19 အကက ငော် ထှိြှိိုကော်ြြံရအသ လိုပော်ငနော်ျား

ျား တွကော်

ျားဆှိင
ို ရ
ော် ဆ အ ျား

အရ ဂါ ထှိနော်ျားြ ပော်အရျား နငော် က ကွယော်အရျားစငော်တ

(CDC) – သငော်၏ ှိသ ျားစိုကှိို က ကွယပ
ော် ါ
CDC - ကအလျား

ျားနငော် ကှိိုရို ှိန

CDC- အက ငော်ျား

ျား၊

CDC - ကအလျား

ျားနငော် ကှိိုရို ှိန

နငော် ကအလျား
CDC -

ှိိုငျားော် ရပော်စော်အရ ဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19)

လိုပော်ြွငော်

ျား နငော် ရပော်ကွကော် အဆ ကော် ဦျားအနရ
ှိိုငျားော် ရပော်စော်အရ ဂါ ၂၀၁၉

ျားနငော် လိုပော်လပ
ို ော်အသ

ခြ ျားသူ

ဆငခော် ငော် ပည သငော်ကက ျားအရျား

အကက ငော်ျား အခပ ဆှိခို ြငော်ျား - ှိဘ

ျား တွကော် သတငော်ျား

ဖွဲြို့ စညော်ျား

ျား
ျား၊ အက ငော်ျားဝနော်ထ ော်ျား

ျား

ျား

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

ရရာဂါသွငင် ပင်လကခဏာမျာ်း နှင ် စစ်ရဆ်းချက်ဆင
ို ရ
် ာ အချက်အလက်မျာ်း
COVID-19 နရာဂါရန နသာ လူ ာမ ာျားပ သသညေ့် လက်ရ သွငပ် င်လကခဏာမ ာျားတွင် ဖ ာျားပခင်ျား၊ နခ ာင်ျားဆုျားပခင်ျား နငေ့် အသက်ရှူရခက်ပခင်ျားတု ေ့ ါဝင်သညေ့်
အသက်ရှူလမ်ျားနကကာင်ျားဆုငရ
် ာ ာမက ျား် မှု အန ာေ့စာျားမ အပ င်ျားစာျားအထ ါဝင် ါသည်။ အကယ်၍ သငေ့ထ
် တွင ် အဆု ါသွငပ် င်လကခဏာမ ာျားရ ါက ကျွန်
ု ် ်တ၏
ု ေ့
နော က န့်ေးဖြစ့်ရနသူ ောေးအတွက့် အခ က့်အလက့် ဝက့်

စ
့် ော က့်နောှ ” ကုံ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။

ရမ်း - ကိုဗစ် ၁၉ (COVID-19) ရရာဂါ စစ်ရဆ်းမှုကို မည်သငပျုလို
ို
ပ်သနည််း။ ရအာ်စတင်/ထရာဗစ်စရင်စိုတင
ွ ် ရနထင
ို သ
် မျာ်းအတွက် ငပျုလိုပ်ရသာ စစ်ရဆ်းမှု
တစ်စျံိုတစ်ရာရှပါသလာ်း။
ရငြ - နအာ်စတင်ရ တက်ဆက်ပ ည် ယ်က ျား် မာနရျား ဝ န
် ဆာင်မှုဌာ (DSHS) ဓာတ်ခွခ ျား် သည် ုဂဂလကဓာတ်ခွခ ျား် မ ာျားနငေ့အ
် တူ ယခုအခါ ကုဗစ် ၁၉ (COVID-19)
စစ်နဆျားမှုကု ပ ီျားဆုျားသည်အထ ပ ြုလု ်နင
ု ပ် ီပဖစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် If you are exhibiting COVID-19 ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့်လကခဏော ောေး ဖပသရနပါက
တယ့်လက န့်ေး ောရ ေး (တယ့်လက န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး နှင ့် အော ခံ ရှသူ ောေးအတွက့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးစော င့်ေးတ့်စခုံကုံ ဤရန ောတွင့် ကကည့်ပါ) သုံ ဟုံတ့် သင့်၏
က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေးသူအောေး ြုံနေး့် ရခေါ်ဆုံဖခင့်ေးဖြင ့် ရဆေးခန့်ေး ောေး နှင ့် ရဆေးရံုံ ောေးတွင့် ရ ောဂါ ပ ံွဲ့ နှရစ
ံ
န့် ရရှောင့်ပါ။ သင့်၏ ဆ ောဝန့်က
အလောေးတူသွငဖ့် ပင့်လကခဏော ောေးရှရသော အဖခောေးဖြစ့်နင
ုံ သ
့် ည့် ရ ောဂါအ ည့်တပ့် ှု (ဥပ ော - တုံတရ
့် ကွေးရ ောဂါ) ရှ ရှ စစ့်ရဆေးပါလ ့် ည့်။
COVID-19 ဟုံ သံသယရှသည့် အရဖခအရန ောေးတွင့် သင့်၏ဆ ောဝန့်က ရြောင့်ပံုံစံတစ့်ခုံ ဖြည့်ပါလ ့် ည့်။ ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောနက စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံဖပ န့်
သငရ
့် တော့် ရတော့်ဆံုံေးဖြတ့် န့် ရ
သင့် အ ည့်အခ င့်ေး ဖပည့် ှ
အ ့်တွငရ
့် နမပေး

ေးအနတ ောယ့် ောေး နှင ့် ဝရသသလကခဏော ောေးကုံ ဆန့်ေးစစ့်သုံေးံ သပ့် န့် ယင့်ေးအခ က့်အလက့်ကုံ အသံုံေးဖပ ပါလ ့် ည့်။ စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံ ရှ န့်

ှ ဆသ
ုံ ည့်ကုံ သငအ
့် ောေးအသရပေး ည့်ဖြစ့်မပေး စစ့်ရဆေးရ ေးလုံပ့်သည့်တည့်ရန ောတစ့်ခုံကုံ သငအ
့် ောေး ရပေးပါ ည့်။ ယင့်ေးအခ န့်အထ

ြောသော ခွောရနပါ။

ရမ်း - အချျုျို့သမျာ်းအရနငြင် ငပင််းထန်သည်က်းစက်ရရာဂါရရှရန် အနတရာယ် ငမငင် မငမ
် ာ်းမာ်းရှပါသလာ်း။
ရငြ - ရ ါသည်။ တုတ်နကွျားနရာဂါနငေ့် အလာျားတူစွာ င် အသက် ၇၀ နစ် အထက် ရသူမ ာျား နငေ့သ
် မဟု
ု ေ့ တ်/ နလုျားနရာဂါ၊ နသွျားတုျားနရာဂါ၊ ာတာရည် အဆုတ်နရာဂါ၊ နငေ့်
ဆီျားခ ြုနရာဂါကသ
ေ့ နသာ
ု ေ့
န ာက်ခက ျား် မာနရျားအနပခအန ရသူမ ာျားသည် COVID-19 နရာဂါ ပ င်ျားပ င်ျားထ ထ
်
် နငေ့် န ာက်ဆက်တွဆုျားက ြုျားမ ာျား ရရရ အ
် နတရာယ်
ပမငေ့ပ် မငေ့မ
် ာျားမာျားရ ါသည်။
ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောနက အန ကော်ြြံက နော်ျား

အရျား အခြ အန

ျားရှိသညော်

သကော်ပှိိုကကျားသညော်

ရွ ယော်အရ ကော်သ ူ

ျား နငော် လူကကျား

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော် ကုံ

ရြော့်ထုံတ့်ထောေးပါသည့်။

COVID19 FAQs - Burmese

ကာကွယတ
် ာ်းဆ်းရရ်းဆင
ို ရ
် ာ သတင််းအချက်အလက်

ရမ်း - အကယ်၍ သင် ြျာ်းနာပါက တိုတရ
် ကွ်းရရာဂါ နှင် COVID-19 တက
ို သရသာ
ို
နာမကျန််းရရာဂါမျာ်း ပျျံျို့ နှမှု
ျံ ကို ကာကွယတ
် ာ်းဆ်းရာတွင် ကညရန်
အဆငမ
် ျာ်းက ဘာရတွပါလ။
ရငြ - နအာ်စတင် ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားဌာ က နာမကျန််းငြစ်ရနသမျာ်းထျံမှ အငခာ်းသမျာ်းထျံသ ို ရရာဂါက်းစက်ပျျံျို့ နှငခင်
ျံ ်းကိုကာကွယရ
် ာတွင် ကညရန်လမ််းညွှန် ကု
ထုတ်ပ

ထ
် ာျား ါသည်။

•

နဆျားဝါျားနစာငေ့န
် ရာက်မှု ရယူရ မ
် လွပ ီျား အမ်တွငန
်

•

သင်၏ဆရာဝ ထ
် မသွာျားနရာက်မီ ကကြုတင်ဖု ျား် နခေါ် ါ။ အကယ်၍ သင် အာမခမထာျားရ ါက သမဟု
ု ေ့ တ် က ဦျားနစာငေ့န
် ရာက်သညေ့်ဆရာဝ တ
် စ်ဦျား မရနသျား ါက

ါ

လ ့်ေးညန့်ခ က့် ရှ န့် COVID-19 အရ ေးရပေါ် ရဟောတ့်လုံငေး့် 512-978-8775 ကုံ ရခေါ်ဆုံပါ။

•

သင်၏ နရာဂါသွငပ် င်လကခဏာမ ာျားကု နစာငေ့က် ကညေ့် ါ

•

မမကုယ်ကု အမ်ရ အပခာျားသူမ ာျား နငေ့် အမ်နမွျားတရ စဆာ မ
် ာျားထမ ခွန

•

တစ်ကုယ်နရသုျား စစည်ျားမ ာျား မျှနဝသုျားစွပခင်ျားကု နရာင်ကကဉ် ါ

•

သင် နခ ာင်ျားဆုျား နာနခ ါက အု ်ကာထာျား ါ

•

လက့် ောေးကုံ ကကောခဏ ရဆေးရကကောပါ

•

အကက ့် ောေး ောေး ထရတွွဲ့သည့်

ါ

က့်နောှ ဖပင့် ောေးအောေးလံုံေးကုံ ရနစဉ်သနရ
့် ှငေး့် ပါ

COVID-19 ရှသည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ထောေးသည့် လူနော ောေးအရနဖြင့် အဖခောေးသူ ောေးထံသုံ ဒုံတယအဆငပ့် ံွဲ့ နှံ ှု အနတ ောယ့် န ့်ပါေးသွောေးမပဟုံ ထင့် သည့်အထ အ ့်တွင့်
သေးဖခောေးခွရနသည့် ကက တင့်ကောကွယ့် ှု ဆက့်လက့်၍လုံပ့်သငသ
့် ည့်။
အန အက ငော်ျားခဖစော်အနသူ

ျား တွကော် ထပော်အဆ ငော်ျား ြ ကော် လကော်

ျား ရရှိရနော် ဤအနရ တွငော် နပ
ှိ ော်ပါ။

ရမ်း - မမကိုယမ
် မ မည်သ ို ကာကွယန
် င
ို ပ
် ါသလ။
ရငြ - သငေ့အ
် န ပဖငေ့် မမကုယ်မမ နအာက် ါအတုငျား် ကာကွယ်နင
ု ် ါသည် -

•

န ထုငမ
် နကာင်ျားပဖစ်န သူမ ာျားနငေ့် အ ျားီ က ်ထနတွျံ့ဆက်ဆပခင်ျားကု နရာင်ကကဉ် ါ။

•

သင်၏ မ က်လုျားမ ာျား၊ နာနခါင်ျား နငေ့် ါျားစ ်တက
ု ေ့ ု မနဆျားနကကာထာျားသညေ့်လက်မ ာျားပဖငေ့် ထနတွျံ့ ပခင်ျားမ နရာင်ကကဉ် ါ။

•

သင်လက်မ ာျားကု ဆ ်ပ ာ နငေ့် နရတပဖငေ့
ု ေ့ ် အ ည်ျားဆုျား စကက ် ၂၀
် ရတမရရ
ု ေ့
နင
ု ် ါက
ေ့ ကကာနအာင် မကကာခဏနဆျားနကကာန ျား ါ။ အကယ်၍ ဆ ်ပ ာ နငေ့န
အ ည်ျားဆုျား အရက်

၆၀% ါဝင်သညေ့် အရက် အနပခခ လက် သ ရ
် ေ့ င်ျားနဆျားတစ်မ ြုျားကု အသုျားပ ြု ါ။

ရမ်း - လမှုရရ်းအရာ ခပ်ခွာခွာရနငခင််း ဆသ
ို ည်မှာ ဘာပါလ။
ရငြ - နအာ်စတင်ပမြုျံ့နတာ်က လူမှုနရျားအရ ခ ်ခွာခွာန ပခင်ျားအာျား မနတာ်တဆ နငေ့် ခဏတပဖြုတ်ပဖတ်သွာျားပဖတ်လာပ ြုခ အ
် နတာအတွငျား် မလွပ ီျား
လူတစ်ဦျားနငေ့တ
် စ်ဦျားအကကာျား အ ည်ျားဆုျားနပခာက်န ခွာပခာျားမှုကု ထ ျား် သမ်ျားထာျားပခင်ျား နငေ့် ထ ျား် ခ ြု ်ပခင်ျား၊ လက်မ ာျားကု ဆ ်ပ ာနငေ့န
် ရတပဖငေ့
ု ေ့ ် သမဟု
ု ေ့ တ်
လက်သ စ
် ေ့ င်နဆျားအသုျားပ ြုပ ီျား အ ည်ျားဆုျား ၂၀ စကက ် ကကောရအောင့်
တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့် ကကောခဏ ရဆေးရကကောဖခင့်ေး၊ ရခ ောင့်ဆုံေး နှောရခ လ င့် အုံပ့်ကောထောေးဖခင့်ေး
ေ့
(လက့်ရ ောင့်ေးစ သုံ ဟုံတ့် တံရတောင့်ရကွေးအတွငေး့် ၊ လက့်တွငေး့် သုံ ဟုံတ့်)၊ အထ ောေးသည့်

က့်နောှ ဖပင့် ောေးကုံ ပံုံ ှန့် သနရ
့် ှငေး့် ဖခင့်ေး နှင ့် လက့် ောေးဖြင ့် ထဖခင့်ေး အပဖစ်

အဓ ပါယ်သတ်မတ် ါသည်။
နရာဂါထ ျား် ခ ြု ်နရျားနငေ့် ကာကွယ်တာျားဆီျားနရျားစင်တာမ ာျား က လူမှုနရျားအရခ ်ခွာခွာန ပခင်ျားအာျား က ယ်က ယ်ပ

ပ် ေ့

် ကူ
ေ့ ျားစက် ျံ့ နသညေ့် ကမဘာတစ်ဝမ်ျား

တုတန
် ကွျားက ်နရာဂါပဖစ် ွာျားမှုတစ်ခု မပဖစ်နအာင် တာျားဆီျားရာတွင် ကူညီရ အ
် သုျားပ ြုသညေ့် ည်ျားဗ ှူဟာတစ်ခုအပဖစ် အဓ ပါယ် သတ်မတ် ါသည်။
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လူမှုနရျားအရ ခ ်ခွာခွာန ပခင်ျားသည် လူအသုငျား် အဝုငျား် မခွထုတ်ပခင်ျားမဟုတ် ါ။ ရု ် ုငျား် ဆုငရ
် ာအရ ခ ်ခွာခွာန ပခင်ျားသည် နရာဂါကူျားစက်

ျံ့ နမှုေ့ ကု ကာကွယ်ရာတွင်

အနရျား ါနသာအ ုငျား် တစ်ခု ပဖစ် ါသည်။
တ့်လ ၂၄ က့်ရနတွင ့် ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်ဝန့်က ရအော့်စတင့်မ ွဲ့သူမ ွဲ့သောေး ောေး အ ့်တွငရ
့် န န့် လအ
ုံ ပ့်ရစသည့် အ ့်တွငရ
့် န န့် - ရ

ေးကင့်ေးစွောအလုံပ့်လုံပ့် န့်

အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောတစ့်ရစောင့် ထုံတ့်ဖပန့်ခသည့်။ ယင့်ေးက လုံပ့် ဖြစ့် အကုံနပ
့် တ့် ရသောခ ဖခင့်ေးတစ့်ခုံ ဟုံတ့်ပါ၊ ထုံအဖပင့် လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေး နှင ့် အလုံပ့် ောေးကုံ
ဆက့်လက့်လုံပ့်ခွငဖ့် ပ ပါသည့်။ ဖ ငတ
့် က့်ရနသည့် ဂ ပ့်ြ့်လုံငေး့် ဖပန့်ဖပောေးရစ န့် ၄င့်ေးတုံ၏အ ့် ောေး ှ ထွက့်ခွောသူ ောေးအတွက့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန န့် ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့်
တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အကကံဖပ ပါသည့်။
အ ျား - လူ ှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျားကှိို ညော်သ ိုှိ က ငသ
ော် ျားိုြံ ပါသလဲ။

•

လူစုံလူရဝေးရန ော ောေး နှင ့် လုံအပ့်သည့် လူထုံစုံရဝေး ှု ောေးကုံ ရရှောင့်ရှောေးဖခင့်ေး

•

ရပွွဲ့ြက့်ဖခင့်ေး၊ လက့်ဆွနှုတ့်ဆက့်ဖခင့်ေး နှင ့် န ့်ေးရှု တ့်ဖခင့်ေး ောေးကသုံရသော ကုံယ့်ထလက့်ရ ောက့် ထရတွွဲ့ ှု ောေးကုံ ရရှောင့်ရှောေးဖခင့်ေး

•

လူအရဖ ောက့်အ ောေး သုံ ဟုံတ့် လူအစုံအရဝေး ောေးကုံ ရရှောင့်ရှောေးဖခင့်ေး

•

ဖြစ့်နင
ုံ ပ
့် ါက အ ့် ှအလုံပ့်လုံပ့်ဖခင့်ေး

•
•

လုံအပ့်ပ အ ောေးသံုံေး သယ့်ယူပုံရဆောင့်ရ ေး အသံုံေးဖပ ဖခင့်ေးကုံ ရရှောင့်ရောှ ေးဖခင့်ေး
အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ အကွောအရဝေးရှရအောင့် ထန့်ေးသ ့်ေးထောေးဖခင့်ေး

အ ျား - လူ ှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျားက ဘ အကက ငော် အရျားကကျားပါသလဲ။
CDC ၏အဆုံအ ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေးသည့် ရအောက့်ပါအရဖခအရန ပ့် ောေးရအောက့်တွင့် ပ ံွဲ့ နှန
ံ င
ုံ ပ
့် ါသည့် -

•

တစ့်ဦေးနှငတ
့် စ့်ဦေး အနေးကပ့်ထရတွွဲ့ရသော လူ ောေးအကကောေး ( ၆ ရပခနအ
့် တွငေး့် )၊

•

ရ ောဂါကူေးစက့်ခံထောေး သူတစ့်ဦေး ရခ ောင့်ေးဆုံေး သုံ ဟုံတ့် နှောရခ ခ န့်တွင့် ရလထရှ အ ည့်စက့် ောေး ှတဆင့်။ ယင့်ေးအ ည့်စက့် ောေးက အနေးအနောေးရှသူ ောေး၏
ပါေးစပ့် ောေး သုံ ဟုံတ့် နှောရခါင့်ေး ောေးရပေါ် က ရ ောက့်နင
ုံ သ
့် ည့် သုံ ဟုံတ့် ၄င့်ေးတုံ၏အဆုံတ့် ောေးတွငေး့် သုံ ရှှူသွငေး့် နင
ုံ ရ
့် ခ ရှပါသည့်။

လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးသည့် ယခုံလုံအခ န့်တွင့် အရ ေးကကေးပါသည့်၊ အ

ယ့်ရကကောငဆ
့် ုံရသော့် အလွယ့်တကူ ကူေးစက့်တတ့်ရသောရ ောဂါတစ့်ခုံဖြစ့်သဖြင ့်

တစ့်စံုံတစ့်ဦေး ရခ ောင့်ေးဆုံေးပါက COVID-19 ပုံေးကုံ ရလထ ှတဆင ့် အသက့်ရှှူသွငေး့် နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေးက ပုံေးဖြငထ
့် ရတွွဲ့ ညစ့်ည ့်ေးရနသည့်
က့်နောှ ဖပင့် ောေး ှတဆငလ
့် ည့်ေး ပ ံွဲ့ နှန
ံ င
ုံ ပ
့် ါသည့်။
အ ျား - လူ ှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အန ှု က ငကော် ကြံအနစဉ လှုပော်ရ ျား ှုတစော်ြိုြို လိုပော်နင
ှိို ပ
ော် ါသလ ျား။
သငရ
့် ခွေးအောေး လ ့်ေးရလ ောက့်ရပေးဖခင့်ေး၊ ရဆေးသွောေးယူဖခင့်ေး၊ ကုံနစ
့် ံုံပစစည့်ေး ောေးဝယ့်ယူ န့် အ ့် ှထွက့်ဖခင့်ေး၊ ရဖပေးဖခင့်ေး၊ သငဆ
့်
ောဝန့်ထံသွောေးဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် အလုံပ့်သုံ
အသွောေးအဖပန့်လုံပ့်ဖခင့်ေး (အကယ့်၍ လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးအဖြစ့် သတ့် ှတ့်ထောေးပါက) တုံကသုံရသော ရနစဉ်လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးကုံ ဆက့်လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
အဖပင့်တွငရ
့် ှရနပါက ရက ေးဇူေးဖပ ၍ အဖခောေးသူတစ့်ဦေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ ကွောရအောင့်ထန့်ေးသ ့်ေးထောေး န့် သတ ပါ။ အုံပ့်စုံလုံက့် ရဖပေးဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့်
လ ့်ေးရလ ောက့်ဖခင့်ေး ောေးက လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးကုံ က ငက့် ကံဖခင့်ေး ဟုံတ့်ပါ။

COVID-19 အရ ကာင််း သရကာင််းစရာမျာ်း
ရမ်း - နဗ
ို ယ်ကိုရို နာဗိုင်း် ရပ်စ် ဆသ
ို ည်မှာ ဘာပါလ။
ရငြ - နဗ
ု ယ်ကုရု ာဗင
ု ျား် ရ ်စ်သည် ယခင်က နဖာ်ထုတ်ခွပခာျားမှု မပ ြုခရ
ေ့ နသျားသညေ့် ကုရု ာဗုငျား် ရ ်စ် အသစ်တစ်မ ြုျားပဖစ်သည်။ COVID-19 ကုပဖစ်နစသညေ့်
အဆု ါဗုငျား် ရ ်စ်သည် သာမ အ
် နအျားမပခင်ျားနငေ့် အလာျားတူသညေ့် အန ာေ့စာျား ာမက ျား် မှုမ ြုျား ပဖစ်နစနသာ လူမ ာျားအကကာျား အမ ာျားအပ ာျားလည် တ် ျံ့ နနေ့ သညေ့်
ကုရု ာဗုငျား် ရ ်စ်မ ာျား နငေ့် မတူညီ ါ။
ရမ်း - ရအာ်စတင်မမျုျို့တင
ွ ် ကျွန်ပ
ို ်အရနငြင် ကိုဗစ် ၁၉ (COVID-19) က်းစက်ချံရမည် အနတရာယ် ရှပါသလာ်း။

COVID19 FAQs - Burmese

ရငြ - ယခုအခ တ
် ွင် အနမရက ပ် ည်နထာင်စု၌ လူလူခ င်ျားကူျားစက်ပ

န
် ေ့ သညေ့
် အနထာက်အထာျားမ ာျား တုျားပမငေ့လ
် ာန သညေ့်အတွက် တက်ဆက်ပ ည် ယ်အတွငျား် ကုဗစ်
ေ့

၁၉ (COVID-19) ကူျားစက်ခရမညေ့်အနတရာယ် ပခြုငကု ကညေ့် ါက ပမငေ့တ
် က်လာလ က်ရ ါသည်။
နအာ်စတင်ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားဌာ APH က ကုရု ာဗုငျား် ရ ်စ်နရာဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) ရသည်ဟုထင်ရသူ အမ ာျားအပ ာျားကု နအာ်စတင်-ထရာဗစ် နကာင်တီတွငျား်
နတွျံ့ ရခေ့ ါသည်။ ထ ်နဆာင်ျားအခ က်အလက်မ ာျားရရရ ် www.AustinTexas.gov/COVID19 တက့်ဆက့်ဖပည့်နယ့်အတွငေး့် အတည့်ဖပ ထောေးသည့်
ရ ောဂါရှသူ ောေးအရ အတွက့်ဆုံင ့် ော ရနောက့်ဆံုံေးသတင့်ေးကုံ သရှလုံပါက Texas

DSHS ဝက့်

ဆ
့် ုံက့်တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ရလလောပါ။

ရမ်း - COVID-19 ငြစ်ရစသည် ဗိုင်း် ရပ်စ်ပို်းက မည်သ ို ပျျံျို့ နှပါသလ
ျံ
။
ရငြ - ဗုငျား် ရ ်က အဓကအာျားပဖငေ့် လူတစ်ဦျားမတစ်ဦျားသု ကူ
ဟု ထင်ထာျား ါသည်။ တစ်ဦျားနငေ့တ
် စ်ဦျား အ ျားီ က ်ထနတွျံ့သညေ့် လူမ ာျားအကကာျား (၆
ေ့ ျားစက် ျံ့ နသည်
ေ့
န

ျားီ ါျားအတွငျား် )

ျံ့ န ေ့ ါသည်။ ယင်ျားက နလထုတွငျား် မတဆငေ့် ကူျားစက်နသာနရာဂါမဟုတ် ါ။ နရာဂါကူျားစက်ခထာျားရသူတစ်ဦျား နခ ာင်ျားဆုျား သမဟု
ု ေ့ တ် နာနခ ခ ် တွင်

အသက်ရှူလမ်ျားနကကာင်ျားမ ထုတ်လွှတ်လုက်သညေ့် အရည်စက်မ ာျားမတဆငေ့် အ ျားီ အ ာျားရသူမ ာျား၏ ါျားစ ်မ ာျား သမဟု
ု ေ့ တ် နာနခါင်ျားမ ာျားန ေါ်သု က
ု ် ါသည်
ေ့ နရာက်သွာျား နင
သမဟု
ု ေ့ တ် အဆုတ်တွငျား် သု ရ
ု ် ါသည်။ နအာ်စတင်/ထရာဗစ် နကာင်တီတွင် လူတစ်ဦျားမ တစ်ဦျားသု ကူ
်
ေ့ ှူသွငျား် နကာင်ျားရှူသွငျား် လုက်နင
ေ့ ျားစက် ျံ့ နသညေ့
ေ့
သက်နသမ ာျားရ ါသည်။
အ ျား - လူထ ို ကက ျား ကူျားစကော်ပ ြံြို့ နြံ ှုဆသ
ိုှိ ညော်

ဘ ပါလဲ။

အခဖ - လူထုံအကကောေး ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ ှုဆုံသည့် ှော ၄င့်ေးတုံ ည့်သုံ ည့်ပံုံ သုံ ဟုံတ့် ည့်သည့်ရန ောတွင့် ရ ောဂါကူေးစက့်ခံခ သည့်ဟုံ ရသခ ောသည့် အခ ွဲ့လူ ောေးအပါအဝင့်
ဧ ယောတစ့်ခုံအတွငေး့် လူအ ောေး ဗင
ုံ ေး့် ပ့်စ့်ပုံေး ကူေးစက့်ခံ ဖခင့်ေးကုံ ဆုံလုံပါသည့်။

ှိ ော်တင
ွ အ
ော် န - အဘျားကငော်ျားစွ

လိုပော်လပ
ို ော်ရနော်

ှိနော်အကက ော်ခင စ ဆှိင
ို ရ
ော်

မ ွဲ့ရတော့်ဝန့် Steve Adler က ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့်၊ တ့်လ ၂၄ က့်ရန ည ၁၁ေး၅၉ နော
ရ

ြ ကော် လကော်
ှ စတင့်သက့်ရ ောက့်မပေး ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့် ဧမပလ ၁၃ က့်ရနအထ တည့်သည့် အ ့်တွငရ
့် န -

ေးကင့်ေးစွောအလုံပ့်လုံပ့် န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောတစ့်ခုံကုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခပါသည့်။ ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ တ ောေးသူကကေး Travis County Judge Sarah Eckhardt နှင ့် ဝလ ံဆ ့်စ့်

ရကောင့်တ တ ောေးသူကကေး Bill Gravell တုံက အလောေးတူ အ န့် ောေး ထုံတ့်ဖပန့်ခပါသည့်။ အဆုံပါ အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောက COVID-19 ထပ့်ရဆောင့်ေး ပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးကုံ
ကောကွယ့်တောေးဆေး န့် မ ွဲ့သူမ ွဲ့သောေး ောေးအောေး လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေး နှင ့် လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောအတွက့် ှလွမပေး အ ့်တွငသ
့် ောရန န့် လုံအပ့်ရစပါသည့်။
အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောက လူအရ အတွက့် ည့် စုံရဝေးသည့် ကုံ ထည့် တွက့်ပ စောေးရသောက့်ဆုံငတ
့် ွင့် အတွငေး့် /အဖပင့် ှောယူစောေးရသောက့်ဖခင့်ေး၊
ရြ ော့်ရဖြရ ေး ရန ော ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အောေးကစောေးခန့်ေး

ောေး ောေးသုံ သွောေးဖခင့်ေး၊

ောေး နှင ့် ကုံယ့်လက့်ကကံခုံငရ
့် ေးစင့်တော ောေးသုံသွောေးဖခင့်ေး အပါအဝင့် လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး

နှင ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးကုံ တောေးဖ စ့်ပါသည့်။ အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောက ကုံနစ
့် ံုံစတုံေးဆုံင၊့် ရဆေးဆုံငသ
့် ုံ သွောေးဖခင့်ေး၊ စောေးရသောက့်ဆုံင့် ှ ှော၍ အ ့်သုံသယ့်ယူဖခင့်ေး၊
ရဆေးဝါေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ခံယူဖခင့်ေး၊ သုံ ဟုံတ့် သင ့် အ ့်ရ ွေးတ စဆောန့်အောေး လ ့်ေးရလ ောက့်ရပေးဖခင့်ေးအပါအဝင့် လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးကုံ ခွငဖ့် ပ ပါသည့်။
လိုပော် ခဖစော်လပ
ှု ော်ရ ျား ှုတင
ွ ော် ပါဝငော်အသ ဥပ
က နော်ျား

ျား

-

အရျား နငော် အဘျား နတရ ယော်ကငော်ျားရငော်ျားအရျား - က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု၊ အရ ေးရပေါ် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး၊ ရဆေးဝါေးအရထောက့်အပံ ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် ရဆေးဝါေး ောေး ယူဖခင့်ေး၊

ရှိ ခဖစော်

အထ ကော် ပြံ

ျား နငော် ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျား - ကုံနစ
့် ံုံပစစည့်ေး ောေး နှင ့် ဖပင့်ဆင့်မပေးသောေး အ ့်သယ့် န့်အစောေးအစော ောေး ယူဖခင့်ေး၊ အ က့်အရ ောင့်ေးစတုံေးဆုံင့် ောေး၊

အ ့်ရ ွေးတ စဆောန့်အစော နှင ့် အ ့်တွငရ
့် န န့်အတွက့် ရှ ဖြစ့် အရထောက့်အပံ ောေး ယူဖခင့်ေး။
ှိ ော်ခပငော်လပ
ှု ော်ရ ျား ှု နငော် အလက ငြ
ော် နော်ျား - လူတစ့်ဦေးခ င့်ေးစနှင ့် အနည့်ေးဆံုံေး ရဖခောက့်ရပ လူ ှုရ ေးအ ခွောရနဖခင့်ေးကုံ ထန့်သ ့်ေးထောေးနင
ုံ သ
့် ည့်ဆုံပါက လ ့်ေးရလ ောက့်ဖခင့်ေး၊
ရတောင့်တက့်ဖခင့်ေး၊ စက့်
လိုပော် ခဖစော်

လိုပော်

ေးစေးဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် ရဖပေးဖခင့်ေးကသုံရသော အ ့်ဖပင့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးတွင့် ရစစပ့်လုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး
ျား နငော် ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျား - လူထုံ က န့်ေး ောရ ေး၊ ရ

ေးအနတ ောယ့်ကင့်ေးရှငေး့် ရ ေး နှင ့် င့်လန့်ေးခ ့်ေးရဖ ရ ေးကုံ ထန့်ေးသ ့်ေးထောေး န့် အရ ေးပါသည့်

အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံ ောေး ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစ န့် လုံအပ့်သည့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအောေးလံုံေးပါဝင့်သည့် လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံ
ရဆောင့် ွ က့်ဖခင့်ေး

COVID19 FAQs - Burmese

ခြ ျားသူ

ျား

ျား အစ ငအ
ော် ရ ကော်ခြငော်ျား - သောေးစုံဝင့်၊ အသက့်အ ွ ယ့်ကကေးသူ၊ အ ွ ယ့် ရ ောက့်ရသေးသူ ောေး၊ ှခုံရနသူ ောေး၊ သန့် စွ ့်ေး ှုရှသူ ောေး သုံ ဟုံတ့်

အဖခောေးအ ့်ရထောင့်စုံတစ့်ခုံအတွငေး့် ရှ အဖခောေး ထခုံက့်လွယ့်သူ ောေးအောေး ရစောငရ
့် ရှောက့်ရပေးဖခင့်ေး
လူထက
ို နော်ျား

အရျားဆှိိုငရ
ော်

ှိနော်အကက ော်ခင စ ကှိို ဖတော်ရှုပါ

သငော်သဖ
ှိ ှိို လှိို ပော်အသ

ရ

ဤအ ောသည့် လံုံေးဝ လုံပ့် ဖြစ့် အ ့်တွငေး့် ရသောခ ရန ှုတစ့်ခုံ ဟုံတ့်ရကကောင့်ေးသရှ န့် အရ ေးကကေးပါသည့်။ ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောနက COVID-19 ပ ံွဲ့ နှံ ှုကုံ
အဖပင့် ရ ောက့်သွောေးရစ န့် ရအော့်စတင့်/ထ ောဗစ့် ရကောင့်တတွငေး့် ရနထုံငသ
့် ူ ောေးအောေးလံုံေးအောေး လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်ပ အဖပင့်ထွက့်ဖခင့်ေး ောေးကုံ ရရှောင့်ကကဉ်မပေး
တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့် အ ့်တွငေး့် ၌ရနထုံင ့် န့် ရတောင့်ေးဆုံပါသည့်။
ကုံနစ
့် ံုံပစစည့်ေး ောေးဝယ့်ယူ န့်၊ အဖပင့်ထွက့် အရဖပေးက င ့် န့်၊ ရခွေးအောေး လ ့်ေးရလ ောက့်ရပေး န့်၊ ရဆေးဆုံငတ
့် ွင့် ရဆေးသွောေးယူ န့်၊ ဆ ောဝန့်ထံသွောေး န့် သုံ ဟုံတ့် အလုံပ့်
(အကယ့်၍ လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်ထောေးပါက) သုံ အသွောေးအဖပန့်လုံပ့် န့်အတွက့် အ ့် ှထွက့်ဖခင့်ေးက အဆင့်ရဖပပါရသေးသည့်။
လိုပော် ခဖစော်လပ
ှု ော် ရ ျား ှု

ျား သှိို ဟိုတော် စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ပှိိုအဆ ငော်ျား စ ရွ ကော်စ တ ော်ျား

ဘ အကက င ော်

တော်ပြံိုတငော်စှိစစော်အရျား လှိို ပော်ြ ကော်

ျား ခပငော်

ျား

လိုပော်လပ
ို ော်

ှိ ော်တင
ွ အ
ော် နရနော်

ှု တွကော် ပြံို နော် ြရျားသွ ျားလ အရျားဆှိင
ို ရ
ော်

ျား လှိို ပော်ပါ။

အ ျားအလအ ျားထရှိ အသ အ ျားြွနော်ျား
ှိ ော်တင
ွ အ
ော် န - အဘျားကငော်ျားစွ

ျားလိုပော်ရနော် သွ ျားလ

ှိနော်အကက ော်ခင စ ဆှိင
ို ရ
ော် အ ျားအလအ ျားထရှိအသ အ ျားြွနော်ျား

ျား အဖပည့်အစံုံကုံ ရှ န့် ဤရန ောတွင့် ရဒါင့်ေးလုံတ့်လုံပ့်ပါ။

ှိနော်အကက ော်ခင စ တစော်ြို ထိုတပ
ော် ါသလဲ။

လူ ောေးအကကောေး အလွယ့်တကူ ကူေးစက့်သည့် ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေးက လူအသုံငေး့် အဝုံငေး့် ကကောေး သသသောသောကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ ရနပါသည့်။ ယင့်ေးရ ောဂါပုံေးရှသူအရတော့် ောေး ောေး ှော
သွငဖ့် ပင့်လကခဏော ောေး ရှပါ သုံ ဟုံတ့် သွငဖ့် ပင့်လကခဏော အရပ ောစောေးသောရှပါသည့်။ သုံရသော့်လည့်ေး ၄င့်ေးတုံ ှော ဆုံေးဆုံေးဝါေးဝါေး ခံစောေး လ င့်ရတောင့် ှ ၄င့်ေးတုံက
ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေးကုံ အလွယ့်တကူ ဖြနန
့် င
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ဗုံငေး့် ပ့်စ့်စွကပ့်သူအခ ွဲ့၊ အထူေးသဖြင ့် အသက့် ၆၀ အထက့်ရှသူ ောေး၊ ကုံယ့်ခနဓော ခုံခံအောေးစနစ့် အောေးနည့်ေးရနသူ ောေး၊ နှင ့်
က န့်ေး ောရ ေး ဖပဿနောအ

ေး

ေးရှသူ ောေးအရနဖြင ့် ဆုံေး ွ ောေးဖပင့်ေးထန့်ရသော ရနောက့်ဆက့်တဆ
ွ ုံေးက ေး ောေး အဆံုံေးသတ့် ရှနင
ုံ မ့် ပေး ရအောက့်ဆဂ င့် သုံ ဟုံတ့်

အသက့်ရှှူအောေးကူ ှု ောေး ကသုံရသော ရဆေးြက့်ဆုံင ့် ောစွက့်ြက့်ဝင့်ရ ောက့် ှု ောေး လုံအပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
ဗုံငေး့် ပ့်စ့်ပုံေးက အလွနလ
့် ွယ့်ကူစွောကူေးစက့်သည့်အတွက့်ရကကောင ့် ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောကသုံရသော စွက့်ြက့်ဝင့်ရ ောက့် ှု
က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ောေး လုံအပ့်နင
ုံ မ့် ပေး ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ ရဆေးရံုံ စနစ့်ကုံ အလွနအ
့် ကကှူေးအောေးအင့်စုံက့်ထုံတ့်

ေး ရှပါက လူအရဖ ောက့်အ ောေးတွင့်

ှု ဖြစ့်ရစပါလ ့် ည့်။ အဆုံေး ွ ောေးအဖပင့်ေးထန့်ဆံုံေး

နော က န့်ေးသူ ောေးအောေး လံုံလံုံရလောက့်ရလောက့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရပေး န့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံထံတွင ့် ရဆေးရံုံကုံတင့် သုံ ဟုံတ့် ရဆေးက ယော အလံုံအရလောက့်ရှခ င့် ှ ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုစနစ့်ကကေးအရပေါ် အလွနအ
့်
င့်ေးဂယက့် ထရအောင့် ရရှောင့်ကကဉ် န့် ဗင
ုံ ေး့် ပ့်စ့်ပ ံွဲ့ နှံ ှုကုံ ရနှေးရကွေးရစ န့် နှင ့် “ဖ ငတ
့် က့်ရနရသော
ဂ ပ့်ြ့်လုံငေး့် ဖပောေးသွောေးရစ န့်” ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံစွ ့်ေးအောေးရှသ

လုံပ့်ကုံင့် န့် အလွနအ
့် ရ ေးကကေးပါသည့်။ အကယ့်၍ ယင့်ေးကုံ ရအောင့်ဖ င့် ရှပါက၊ ဆုံလုံသည့် ှော COVID-19 ရှမပေး

နော က န့်ေးဖြစ့်ရနသူ ောေး သုံ ဟုံတ့် ရတော့်တဆ ှုဖြစ့်သူ ောေး၊ နှလံုံရ ောဂါသည့် ောေး၊ ရလဖြတ့်သူ ောေး နှင ့် အဖခောေး ဖပင့်ေးထန့်သည့်ရဆေးြက့်ဆုံင့် ော အရဖခအရနရှသူ ောေး
အတွက့် အရ ေးရပေါ် က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုလုံအပ့်ရနသူ ောေးအတွက့် က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ရှ ည့်ဆုံလုံပါသည့်။
ှိနော်အကက ော်ခင စ က ဘယော်အလ ကော်ကက ကက သကော်အရ ကော်

လဲ။

အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောက တ့်လ ၂၄ က့်၊ အဂဂ ါရန ည ၁၁:၅၉ နော တွင ့် စတင့်သက့်ရ ောက့်ခမပေး ဖပင့်ဆင့်ပါက ရအော့်စတင့်နင
ှ ထ
့်
ောဗစ့်ရကောင့်တအတွငေး့် COVID-19 ကုံ
ဆက့်လက့်အုံပ့်စေးထောေး န့် ဧမပလ ၁၃ က့်ရနအထ ရတောက့်ရလ ောက့်တည့်ပါ ည့်။
ဤ

ှိနော်အကက ော်ခင စ ကှိို ညော်သက
ူ ထိုတခော် ပနော်ြဲပါသလဲ။ တကော်ဆကော်ခပညော်နယော်တစော်ြိုလျားြံို ဤ

ှိနော်အကက ော်ခင စ ခဖငော် သကော်အရ ကော်ြြံရပါသလ ျား။

ရအော့်စတင့်မ ရတော့်ဝန့် Mayor Steve Adler က ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်အတွက့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောတစ့်ခုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခပါသည့်။ ထ ောဗစ့် နှင ့် ဝလ ံရကောင့်တ ောေး၊ ဆဒါ ပါ ့်ခ့်
နှင ့် ရ ောင့်ေးရ ောခ့် တုံကလည့်ေး အလောေးတူ အ န့်ရကကော့်ဖငောစော ောေး ထုံတ့်ဖပန့်ခကကသည့်။ အ န့်ရကကော့်ဖငောစော ောေးက တ ောေးစ င့်ရ ေးဌောနတစ့်ခုံစအတွငေး့် သော သက့်ရ ောက့်မပေး
ဖပည့်နယ့်တစ့်ခုံလံုံေးအတွက့် ဟုံတ့်ပါ။

COVID19 FAQs - Burmese

စ ျား စ နငော် အဆျားဝါျားကဲသှိအသ
ို

ရှိ ခဖစော် ရ

ျားကှိို ကျွနော်ပ
ို ော် သှိအ
ို လ ငော်ထ ျားသငပ
ော် ါသလ ျား။

လုံပ့်သငပ
့် ါ။ ကုံနစ
့် ံုံစတုံေးဆုံင့် ောေး နှင ့် ရဆေးဆုံင ့် ောေးအောေး ရှ ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပေး ၄င့်ေးတုံ ှော အလှ ့်ေး ှရအောင့် ဆက့်လက့်ြွငထ
့် ောေး ပါ ည့်။
ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံက လူထုံအောေး အစောေးအစော နှင ့် ရဆေးဝါေး ောေးကုံ ပံုံ ှနပ
့် ောဏ ောေးအတုံငေး့် ဝယ့်ယူ န့် တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် ပါသည့်၊ သုံ ှသော စတုံေးဆုံင့် ောေးအရနဖြင ့် ပံုံ ှနအ
့် ရထောက့်အပံ နှင ့်
ကုံနပ
့် စစည့်ေး ောေး ဆက့်လက့်ရပေးအပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျားဌ န

ျားက

ှိနော်အကက ော်ခင စ ခဖင ော် သကော်အရ ကော်ြြံရပါသလ ျား။

ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးဌောန ောေးအရနဖြင ့် လုံပ့် ဖြစ့်စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး၊ ရှ ဖြစ့် အစုံေး တောဝန့်ထ ့်ေးရဆောင့် ှု ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အရ ေးကကေးသည့်
အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံ ောေးအတွက့် အလုံပ့်လုံပ့်သည့်ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအောေး ဝန့်ရဆောင့်ရပေးပါက ၄င့်ေးတုံအရနဖြင ့် ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး
ဌောန ောေးအရနဖြင ့် အုံပ့်စုံတူကရလေး ၁၀ ရယောက့် သုံ ဟုံတ့် ထုံထက့်နည့်ေးရအောင့်ထောေးဖခင့်ေးအောေး ပ က့်ရစ န့် နှင ့် အဆုံပါ ကရလေးအတူတူကုံ အုံပ့်စုံတူအတွငေး့် တူညရသော
ရစောငရ
့် ရှောက့်သူနင
ှ အ
့် တူ ထောေးရှ န့် နှင ့် ကရလေး ောေးအောေး အုံပ့်စုံတစ့်ခုံ ှတစ့်ခုံ သုံ ဟုံတ့် အုံပ့်စုံ ောေးအကကောေး ရဖပောင့်ေး န့် စသည့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးဆုံင့် ော
လုံအပ့်ခ က့် ောေးအတုံငေး့် လုံက့်နော ပါ ည့်။

အက ငော်ျား

ျား ပှိတပ
ော် ါ ညော်လ ျား။

အရဝေးရ ောက့် ပညောသင့်ကကောေးရ ေးကုံ ရခ ောရ ွွဲ့ရစသည့် ပညောရ ေးအြွအ
ွဲ့ စည့်ေး ောေးအောေး ရှ ဖြစ့်စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးဟုံ သတ့် ှတ့်ပါသည့်။ ရက ောင့်ေး ောေးဆုံင့် ော
သတင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေးကုံ ရက ောင့်ေးခရုံ င ့် ဝက့်

ှိတအ
ော် ဆွသင
ူ ယော်ြ ငော်ျား

ျား နင ော် ှိသ ျားစို

စ
့် ော က့်နောှ ရပေါ်တွင့် ရတွွဲ့ နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ျားထြံ ကျွနော်ပ
ို ော် လညော်ပတော်နင
ှိို ပ
ော် ါသလ ျား။

လည့်ပတ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်- တ့်ရဆွ ောေး နှင ့် သင့်၏အ ့်ရထောင့်စုံတွငေး့် ရနထုံငက့် ကသည့် သောေးစုံ ောေးထံ လည့်ပတ့်ဖခင့်ေးသည့် ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောဖြင ့် သက့်ရ ောက့် ခံ ပါ။
တယ့်လြုံနေး့် သုံ ဟုံတ့် အဖခောေး ဒယော ောေးသံုံေးမပေး လည့်ပတ့်ဖခင့်ေးကလည့်ေး သက့်ရ ောက့် ခံ သည့်အဖပင့် ထုံသုံလုံပ့် န့် ပုံ ောေး ောေးတုံက့်တွနေး့် ပါသည့်။
သောေးစုံဝင့်၊ သက့်ကကေး ွ ယ့်အုံ၊ ကရလေးသူငယ့် ောေး၊ ှခုံသူ ောေး၊ သန့်စွ ့်ေး ှုရှသူ ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အဖခောေးထခုံက့်လွယ့်သူ ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အဖခောေးအ ့်ရထောင့်စုံတွငေး့် ရှ
အဖခောေးထခုံက့်လွယ့်သူ ောေးကုံ ရစောငရ
့် ရှောက့်ဖခင့်ေးအောေး လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှုတစ့်ခုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပေး ယခုံအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောဖြင ့် သက့်ရ ောက့်ဖခင့်ေး ခံ ပါ။
သှိို ဟိုတပ
ော် ါက လိုပော် ခဖစော် လှုပော်ရ ျား ှု

ျား နငော် လိုပော် ခဖစော် လိုပော်

ျားလပ
ို ော်ရနော် သှိို ဟိုတော်

ှိ ော်အထ ငော်စိုတစော်ြို သှိို ဟိုတော် အနထှိင
ို ရ
ော် အနရ တစော်ြို

ဖွဲြို့ဝငော်

ျား လွမဲ ပျား

ှိ ော်အထ ငော်စိုတစော်ြို သှိို ဟိုတော် အနထှိင
ို ရ
ော် အနရ တစော်ြိုခပငော်ပတွငော် ခဖစော်အပေါ် ခပ လိုပော်သညော် ညော်သညော်လူ အရ တွကော် ဆှိပ
ို ါဝငော်အသ လူထ ို နငော် သျားသနော် လူစိုအဝျား ှု
တူအသ

ှိ ော်အထ ငော်စို

ျား သှိို ဟိုတော် အနထှိင
ို ရ
ော် ယူနစော်

ျားတွငအ
ော် နထှိင
ို ကော် ကအသ

ှိတအ
ော် ဆွ

ျားနငော် ှိသ ျားစို

ျားလြံျားို -

ျားစိုအဝျားခြငော်ျား ပါ ဝငော် - ကှိို တ ျားခ စော်ပါသညော်။

လူတစ့်ဦေး နှင ့် တစ့်ဦေး ထရတွွဲ့ဆက့်ဆံဖခင့်ေးအရ အတွက့်ကုံ ထန့်ေးခ ပ့်နင
ုံ ရ
့် လ ကူေးစက့် ှုကုံ ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ တစ့်ရန ောထတွင့် အုံပ့်စေးထောေး န့် ပုံ ုံရ ော့်လငန
့် င
ုံ ရ
့် လဖြစ့်သည့်။

ကျွနော်ပ
ို ော်၏

ှိ ော်အ ွျားတှိရှိ စဆ နော်ကှိို လ ော်ျားအလျှ ကော်ထက
ွ အ
ော် ပျားနှိင
ို ပ
ော် ါသလ ျား သှိို ဟိုတော် အလက ငြ
ော် နော်ျား လိုပော်နင
ှိို ပ
ော် ါသလ ျား။

လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ လူတစ့်ဦေးခ င့်ေးစအရနဖြင ့် လ ့်ေးရလ ောက့်ဖခင့်ေး၊ ရလက ငခ
့် န့်ေးလုံပ့်ဖခင့်ေး၊ သုံ ဟုံတ့် အ ့်ရ ွေးတ စဆောန့်တစ့်ရကောင့်ကုံ အရပါအပါေးသွောေး န့်
အဖပင့်ရခေါ်ထုံတ့်ဖခင့်ေး တုံကုံ အနည့်ေးဆံုံေး ရဖခောက့်ရပ ကုံယ့်ခနဓောခွောထောေးနင
ုံ သ
့် ၍ လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့် ပန့်ေးဖခံ ောေးကုံ ဆက့်လက့်ြွငထ
့် ောေးပါ ည့်။

ကျွနော်ပ
ို ော်၏ ဝတော်ခပ ရ အနရ သှိို သွ ျားနှိင
ို ပ
ော် ါသလ ျား။
သွောေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ အကယ့်၍ ဆုံရတောင့်ေးပွ ောေးကုံ အ ့်တွင့် လုံပ့်၍

ပါက သုံ ဟုံတ့် အရဝေးရ ောက့် လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါက လူထုံရနဖြင ့် ၄င့်ေးတုံ ဝတ့်ဖပ သည့်ရန ောတွင့်

စုံရုံ ံေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ အ ့်ရထောင့်စုံတစ့်ခုံထ ှ ဟုံတ့်သည့် အြွွဲ့ဝင့် ောေးဖြင ့် ၄င့်ေးတုံ၏အ ့်ရန ောဖပင့်ပတွင့် လူအ ောေး စုံရုံ ံေးသည့်အရနအထောေးတစ့်ခုံတွင့် အ ့်တွငရ
့် န န့်
အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော အခန့်ေး (၆) တွငေး့် ရြော့်ဖပထောေးသည့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန

ည့် လုံအပ့်ခ က့် ောေးအတုံငေး့် ရစောငက့် ကည့် လုံပ့်ရဆောင့် ပါ ည့်။ ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့် ဧမပလ ၂

က့်တွင ့် ထုံတ့်ဖပန့်ခသည့် မ ွဲ့ရတော့်ဝန့် Abbot ၏ အထူေးအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောရကကောင ့် ယင့်ေးအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောက ရဖပောင့်ေးလသွောေးခပါသည။

ကျွနော်ပ
ို ော် ပငော် ငော်ျားဆှိိုငသ
ော် ှိို သွ ျားနှိင
ို ပ
ော် ါသလ ျား။

COVID19 FAQs - Burmese

သွောေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ပင့် င့်ေးဆုံင့် ောေး၊ အဝတ့်အရဖခောက့်ရလ ော့်သူ ောေး၊နှင ့် အဝတ့်ရလ ော့်ဝန့်ရဆောင့် ှုရပေးသူ ောေးအောေး လုံပ့် ဖြစ့်စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးဟုံ သတ့် ှတ့်ပါသည့်။
သုံရသော့် အဖခောေးသူ ောေးထံ ှ တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့် အရကောင့်ေးဆံုံေး လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန ှုကုံ ဆက့်လက့်ထန့်ေးသ ့်ေးထောေးမပေး သငလ
့် က့် ောေးကုံ ရဆေးရကကောသငပ
့် ါသည့်။

စ ပှိို နင ော် ပစစညော်ျားပှိိုသညော် ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျား ဆကော်လကော် လညော်ပတော်ပါ ညော်လ ျား။

လည့်ပတ့်ပါ ည့်။ ၄င့်ေးတုံသည့် လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးဖြစ့်မပေး ကုံ ပဏ ှ သုံ ဟုံတ့် ဖပည့်ရထောင့်စုံအစုံေး

ကျွနော်ပ
ို ော်

ှ

ပ့်တနပ
့် ါက ဆက့်လက့်၍ လည့်ပတ့်ပါ ည့်။

ျား ြရျားသွ ျားရနော် ြွငခော် ပ ပါသလ ျား။

ရဖခက င့်၊ စက့်

ေး၊ စကူတော၊ ရ ော့်ရတော့်ဆုံငက
့် ယ့်၊ စက့်တပ့်ရ ော့်ရတော့်ယောဉ်၊ သုံ ဟုံတ့် အ ောေးသံုံေးသယ့်ယူပုံရဆောင့်ရ ေးတုံအောေး လုံပ့် ဖြစ့်လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးလုံပ့်ရဆောင့် န့်

သုံ ဟုံတ့် လုံပ့် ဖြစ့်စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်၊ အစုံေး ဝန့်ရဆောင့် ှု သုံ ဟုံတ့် အရ ေးပါသည့် အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံတစ့်ခုံအတွငေး့် အလုံပ့်လုံပ့် န့်သွောေးဖခင့်ေး၊ နှင ့် သွောေး ဖြစ့်
ခ ေးသွောေး န့် လုံအပ့်ခ က့် ောေးအတွက့် ည့် ွ ယ့်ခ က့် ောေးရှ ှသော လံုံေးလံေးုံ လ ောေးလ ောေးအခွငအ
့် ောဏောရပေးပါသည့်။
သွောေး ဖြစ့် ခ ေးသွောေးလော ှုတွင့် လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံတွင့် အလုံပ့်လုံပ့် န့်၊ လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှုတစ့်ခုံတွင့် ရစစပ့်လုံပ့်ရဆောင့် န့်၊ ပညောသင့်ရက ောင့်ေး
တစ့်ခုံ ှ ထွက့်ခွော န့်၊ ကရလေးအောေး ရတွွဲ့ဆံုံခွငအ
့်
နတ
့် စ့်ခုံကုံ လုံက့်နော န့် ကသုံရသော တ ောေးရံုံေးအ နအ
့်
ခ ေးသွောေးလောေး ှု နှင ့် တ ောေးရဟောဆ ော နှင ့် ၄င့်ေး၏ဝန့်ထ ့်ေးတုံက
ောသောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှုတစ့်ခုံ သတ့် ှတ့်လုံပ့်ရဆောင့် န့် အရဝေးရ ောက့်ကကေးကကပ့် န့် သွောေးလောဖခင့်ေးပါဝင့်ပါသည့်။
တကကသုံလ့်ရက ောင့်ေးသောေးရက ောင့်ေးသူ ောေးအရနဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန ှုကုံ ထန့်ေးသ ့်ေးထောေးလ င့် ရရ ွဲ့ရဖပောင့်ေးထွက့်ခွောနင
ုံ မ့် ပေး ထွက့်ခွော န့်လည့်ေးသငပ
့် ါသည့်။
အ ောေးသံုံေး သယ့်ယူပုံရဆောင့်ရ ေး စေးသူ ောေး နှင ့် ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအရနဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးအတွက့် လုံအပ့်ခ က့် ောေးအတုံငေး့် လုံက့်နော

ည့်။ CapMetro

ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးက ဆက့်လက့်လည့်ပတ့်ပါ ည့်။
ြ ှိနော်ဇယ ျား ခပငော်ဆငော် ှု နငော်

o
o

အလယ ဉပ ြံ

အခပ ငော်ျား လဲ

အခပ ငော်ျား လဲ

ျား နငော်

ခြ ျားသတငော်ျား ြ ကော် လကော်

ျားနငော် အလယ ဉကွငျားော် လညော်ပတော် ှု

ျားရရှိ ရနော် CapMetro တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကညရ
့် ှု ပါ။

ျား အန ကော်ဆအ
ိုြံ ပေါ် ြ ကော် လကော်

ျားရရှိ ရနော် Austin-Bergstrom International

Airport တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။

ကယော်၍ ကျွနော်ပ
ို ော်၏

ှိ ော်သညော် အဘျား နတရ ယော် ကငော်ျားအသ ပတော်ဝနော်ျားက ငော်ခဖစော်အနပါက ဘ လိုပော်ရပါ လဲ။

အကယ့်၍ အ ့်တွငရ
့် န ော သငအ
့် တွက့် ရ

ေးအနတ ောယ့် ကင့်ေးပါက ယခုံအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော အခ န့်အရတောအတွငေး့် ရ

ေးကင့်ေးသည့်ရန ောတစ့်ခုံရှောရြွ န့် သငအ
့် ောေး

တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် ပါသည့်။ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ရအောက့်ပါြုံနေး့် နံပါတ့် ောေးကုံ ရခေါ်ဆုံပါ ေးအနတ ောယ့်ကင့်ေးရှငေး့် ရ ေး (SAFE) - 512-267-7233

ရ

ရ ော့်လငခ
့် က့် ဟော တ့် (Hope Alliance) - 800-460-7233
အ ့်တွငေး့် အကက ့်ေးြက့် ှုဆုံင့် ော နင
ုံ င
့် ရ
ံ တော့် အရ ေးရပေါ်ရဟောတ့်လုံငေး့် (The National Domestic Violence Hotline) - 1-877-863-6338

ှိ ော်အခြရ

ဲ အခြ အန အတွြို့ ကကြံ အနရသူ

ျား တွကော် ဤ

ှိနော်အကက ော်ခင စ က ညော်သ ှိို သကော်အရ ကော်ပါသလဲ။

အ ့်ရဖခ ော အရဖခအရနရတွွဲ့ ကကံ ရန သူ ောေးအတွက့် ခုံလှုံ ောရန ောအဆင့်သင ့် ရှ န့် သက့်ရ ောက့်ပါရသော့်လည့်ေး ခုံလှုံစရှော န့် တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် ပါသည့်။
အ ့် ော လူထုံအတွက့် အ င့်ေးအဖ စ့် ောေး ရှနင
ုံ ့် ှု အဖ ငဆ
့် ံုံေးဖြစ့်ရစ န့် မ ွဲ့ရတော့်သည့် ဖပည့်နယ့် နှင ့် ရဒသနတ လက့်တွရြော့် ောေးနှင ့် ဆက့်လက့်လက့်တွလုံပ့်ကုံငပ
့် ါ ည့်။

ဤ

ှိနော်အကက ော်ခင စ ကှိို ညော်သ ှိို တငော်ျားက ပော်ပါ ညော်လ။ဲ

ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောကုံတင့်ေးက ပ့် န့် အရကောင့်ေးဆံုံေးနည့်ေးလ ့်ေး ှော လူတစ့်ဦေးခ င့်ေး တောဝန့်ယူတတ့် ှု နှင ့် လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည့် လူတစ့်ဦေးနှငတ
့် စ့်ဦေး
ထရတွွဲ့ဆက့်ဆံဖခင့်ေး ောေးကုံ တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့် ရလ ောခ ဖခင့်ေး ှတဆငဖ့် ြစ့်ပါသည့်။ ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော လုံက့်နောနင
ုံ ရ
့် စ န့်အတွက့် သငအ
့် ောေး ပထ ဆံုံေး ပညော န့် နှင ့်
ရထောက့်ကူရပေး န့် အောေးထုံတ့် ှု ောေး ဖပ လုံပ့်ပါ ည့်။ သုံရသော့်လည့်ေး လုံအပ့်ပါကဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောကုံ မင ့်ေးခ ့်ေးရ ေး အ ောရှ ောေး၊ ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်ဥပရဒဌောန ှ
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အင့်စပက့်တော ောေး၊ နှင ့် ရအော့်စတင့် ေးသတ့် ောရှယ့်ရုံ ေးံ ှ တင့်ေးက ပ့် ှုဖပ ပါ ည့်။ အဆုံပါအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော ောေးကုံ ခ ေးရြောက့်သူသည့် အ ှောေးလုံပ့်သူတစ့်ဦေးဖြစ့်မပေး
ဒဏ့်ရငွရဒေါ်လော ၁၀၀၀ သုံ ဟုံတ့် ရထောင့် က့် ၁၈၀ ခ သည့်အထ အဖပစ့်ရပေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ကျွနော်ပ
ို ော်၏

ှိ ော်နျားြ ငော်ျား

ျား ပါတပွဲလပ
ို ော်အနကကသညော်။ ကျွနော်ပ
ို ော် ဘ လိုပော်နင
ှိို ပ
ော် ါသလဲ။

အကယ့်၍ လူစုံလူရဝေး ောေး သင့်ရတွွဲ့ ရှပါက သတင့်ေးပုံ န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ 3-1-1 ကုံ ရခေါ်ဆုံပါ။ လပ့်စောရပေး န့် ရ ပါနှင။့် သုံ ှသော ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏အြွွဲ့ ောေးက တုံငက့် ကောေး ှုကုံ
အတည့်ဖပ န့် လောရ ောက့်နင
ုံ မ့် ပေး အ နအ
့် တုံငေး့် လုံက့်နောလော န့် လူ ှုအသုံငေး့် အဝုံငေး့် နှင ့် အတူအလုံပ့်လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ကျွနော်ပ
ို ော်က 3-1-1 ကှိို အြေါ်ဆမိုှိ ပျားအန ကော် လူ

ျားက

ှိနော် တှိင
ို ျားော် လှိက
ို န
ော် အသျားပါက ဘ ခဖစော်ပါ လဲ။

ြုံနေး့် ရခေါ်ဆုံ ှုက စနစ့်အတွငေး့် ရလောဂ့်ဝင့်သွောေးပါသည့်။ ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံထံတွင ့် နံနက့် ၇ နော

ှ ည ၁၁ နော အထ တုံငက့် ကောေး ှု ောေးအတွက့် ရနောက့်ဆက့်တွလုံက့်သည့် ကွငေး့် ဆင့်ေး

စစ့်ရဆေးသူ ောေးရှပါသည့်။ COVID-19 နှငဆ
့် က့်စပ့်သည့် ြုံနေး့် ရခေါ်ဆုံ ှု ောေးသည့် ဦေးစောေးရပေးဖြစ့်မပေး စစ့်ရဆေးကကည့်ရှုသူတစ့်ဦေးကုံ တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့် အဖ န့်ဆံုံေး
ခ ှတ့်ရပေးအပ့်ပါ ည့်။

ှိနော်အကက ော်ခင စ က လူ
သှိို ဟိုတော်

ျား အနခဖင ော် ဒဏော် အငွ သှိို ဟိုတော် အထ ငော်ဒဏော် က ြြံရနှိင
ို သ
ော် ညော်ဟို ဆှိိုထ ျားသညော်။ လူဘယော်နစော်အယ ကော် ဒဏော်အငွ ြ တော်ြြံရမပလဲ

ြ ပော်ြြံရမပျားမပလဲ။

လက့်ရှတွင ့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံသည့် လူအ ောေးအောေး ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောနှငပ
့် တ့်သက့်မပေး ပညောရပေးဖခင့်ေး နှင ့် သတင့်ေးရပေးဖခင့်ေးအရပေါ် အောရံုံစုံက့်ရနပါသည့်။ ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံထံတွင ့်
ရဖပောဖပနင
ုံ ရ
့် လောက့်ရအောင့် ောေးသည့် ဆနဒအရလ ောက့် လုံက့်နော ှု ောေး ရှရနပါသည့်။

လကော်ရှိ

ှိနော်အကက ော်ခင စ အ

ကော်တင
ွ ော် ကျွနော်ပ
ို ော် ၏ ှိ ော်၌ စစော်အဆျားကကညော်ရှုသတ
ူ စော်ဦျားလကော်ြြံရနော်

မ ွဲ့သူမ ွဲ့သောေး ောေး နှင ့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ စစ့်ရဆေးကကည့်ရှုသူ ောေးကုံ ရ

နတရ ယော်ကငော်ျားပါရဲလ ျား။

ေးအနတ ောယ့်ကင့်ေးရှငေး့် စွောထောေးနင
ုံ ့် န့် လက့်ငင့်ေး အသက့်အနတ ောယ့် သုံ ဟုံတ့် ရ

ေးကင့်ေးလံုံဖခံ ရ ေး

မခ ့်ေးရဖခောက့် ှု ရှခ န့်သောခခင့်ေးခ က့်ထောေးမပေး လူရှရသောရနထုံငစ
့် ော ောေး၏ အတွငေး့် ြက့်သုံ စစ့်ရဆေးကကည့်ရှုဖခင့်ေးကုံ ယောယဆုံငေး့် ငံထောေးမပေးဖြစ့်သည့်။

လူထ ို တွကော် ရငော်ျားခ စော်

ျား

ပရငထ
ော် တ
ို ထ
ော် ျားသညော် စ ရွ ကော်
ောသောစကောေး

ျား

ေးစံုံဖြင ့် အဆုံပါ င့်ေးဖ စ့် ောေးကုံ သင့် ပ ငထ
့် ုံတ့်မပေး

ရဝနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ကုံဗစ့် -၁၉ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးကုံ ပ့်တန့် န့် ရအော့်စတင့် မ ွဲ့ရတော့်နင
ှ ့်

ထ ောဗစ့်ရကောင့်တ၏ သတင့်ေး ောေးကုံ ခ ွဲ့ကောေးရပေး ောတွင့် ကူညပါ။
အရ ဂါ က ကွယတ
ော် ျားဆျားရ တွငော် ကူညအရျား ခဖနော်အဝစ ရွ ကော်

ျား

ရခ ောင့်ေးဆုံေး နှောရခ ောတွင့် သင့်၏ တံရတောင့်ဆစ့်ရကွေး သုံ ဟုံတ့် တစ့်ရှုေးဖြင ့် အုံပ့်ကောပါ၊ သငလ
့် က့် ောေးကုံ ဆပ့်ဖပောနှငရ
့် တုံဖြင ့် စကကန့် ၂၀ ကကောရအောင့် ကကော ကကော
ရဆေးရပေးပါ၊ သင ့် က့်နောှ ကုံ ရဆေး ရသေးရသောလက့်ဖြင ့် ထရအောင့်ရနမပေး သင့်ရနထုံင့် ရကောင့်ေးပါက အ ့်တွငသ
့် ောရနပါ။
ယခုံ ဖြနရ
့် ဝစော ွ က့်အတွက့် ပ ငထ
့် ုံတ့်နင
ုံ ရ
့် သော ဗောေးရှငေး့် ကုံ အဂဂလပ့်
တရုံတ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ ရုံ ေး ော တရုံတ့်

အဆ ကော်လပ
ို ော်အရျားလိုပော်ငနော်ျား

ောသောစကောေး (PDF)၊ ကုံေး ေးယောေး

ျား တွကော် ဆှိင
ို ျားော် ဘိုတော် -

လိုပော်ြွငော်

ျား

လူ ၁၀ ဦေးအထက့်ရှသည့် အလုံပ့်ခွင ့် ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် ယင့်ေးဆုံငေး့်
ဂဂလပ
ှိ ော် ဘ သ စက ျား ၈.၅ x၁၁ (PDF)၊

ကှိို စော် - ၁၉ ဆှိင
ို ရ
ော်

ောသောစကောေး (PDF)၊ စပန့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗယက့်န ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ နငော် ဖ န့် ော

ောသောစကောေး (PDF)၊ ရုံ ေးရှငေး့် ရသော

ောသောစကောေး (PDF) တုံဖြင ့် ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ျားလြံျားို တွကော် လှိို ပော်ပါသညော်
ုံတ့်ကုံ ဖ င့်သောသည့်ရန ောတစ့်ခုံတွင့် တင့်ထောေး န့် လုံအပ့်ပါသည့်

ဂဂလပ
ှိ ော် ဘ သ စက ျား ၈.၅x၁၄ (PDF)၊ စပှိနော် ဘ သ စက ျား ၈.၅.၁၁ (PDF)

ြ ကော် လကော် ခဖနော်အဝစ ရွ ကော်

ျား

COVID19 FAQs - Burmese

အရ

ကန့်ဖပည့်ရထောင့်စုံအတွငေး့် လူတစ့်ဦေး ှတစ့်ဦေးသုံ ပ ံွဲ့ နှသည
ံ
့် သက့်ရသ ောေး ကကေး ောေးလောသည့်နင
ှ အ
့်

တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်တွငေး့် ဖပည့်သူလူထုံသုံ ကုံဗစ့် - ၁၉ ရှ န့်

ဖခံ ငံုံ အနတ ောယ့်က ယခုံအခ န့်တင
ွ ့် ဖ ငတ
့် က့်လ က့်ရှပါသည့်။
ယခုံ ဖြနရ
့် ဝစော ွ က့်အတွက့် ပ င့်ထုံတ့်နင
ုံ သ
့် ည့် ဗောေးရှငေး့် ကုံ အဂဂလပ့်
တရုံတ့်ရုံ ေး ော
ဖ န့် ော

ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗယက့်န ့်

ောသောစကောေး (PDF)

ောသောစကောေး (PDF)၊ စပန့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ ကုံေး ေးယောေး

ောသောစကောေး (PDF)၊ ရုံ ေးရှငေး့် ရသော တရုံတ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ အူဒေးူ

ောသောစကောေး (PDF)၊ အော ဗ

ောသောစကောေး (PDF)၊
ောသောစကောေး (PDF)၊ နငော်

ောေးဖြင ့် ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ကှိို စော် -၁၉ အရ ဂါ ကူျားစကော်ပ ြံြို့ နြံ ှုကှိို က ကွယတ
ော် ျားဆျားခြငော်ျား (ဂရပော်ဖော်

ြြံိုျားကှိို ခဖနော်ခပ ျားအရျားဆှိင
ို ရ
ော် ခဖနော်အဝစ ရွ ကော်)

ဂ ပ့်အခံုံေးကုံ ဖြနဖ့် ပောေးရအောင့်လုံပ့် ောတွင ့် ကူည န့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေး အရကကောင့်ေး အသရှ ှုကုံ က ယ့်ဖပနရ
့် စမပေး ရလ ော့်ကန့်သည့် တစ့်ကုံယ့်ရ သနရ
့် ှငေး့် ရ ေး
က ငက့် ကံပါ။
ယခုံ ဖြနရ
့် ဝစော ွ က့်အတွက့် ပ င့်ထုံတ့်နင
ုံ သ
့် ည့် ဗောေးရှငေး့် ကုံ အဂဂလပ့်
တရုံတ့်ရုံ ေး ော
အော ဗ

ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗယက့်န ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ စပန့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ ဖ န့် ော

ောသောစကောေး (PDF)၊ ရုံ ေးရှငေး့် ရသော တရုံတ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ ကုံေး ေးယောေး

ောသောစကောေး (PDF)၊ အူဒေးူ

ောသောစကောေး (PDF)၊
ောသောစကောေး (PDF)၊ နငော်

ောသောစကောေး (PDF) တုံဖြင ့် ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ရရှနင
ို ရ
် သာ ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း
လူထု စုနဝျားပခင်ျား၊ စာျားနသာက်ဆုငမ
် ာျား နငေ့် ဘာျားမ ာျားအတွက် COVID-19 အမ န
် ေ့ ကကာ်ပငာစာအသစ်မ ာျားကု အနကာင်အထည်နဖာ်န သလု နအာ်စတင်ထရာဗစ်နကာင်တီက က သ
် ေ့ တ်ခ က်မ ာျားနကကာင်ျား အမ ာျားဆုျားထခုက်ခရနင
ု သ
် ညေ့် ဝ န
် ဆာင်မှု၊ အခမ်ျားအ ာျားမ ာျား၊ ဂီတ နငေ့် အပခာျားလု ်င ျား် မ ာျားမ လူမ ာျားကု ကူညီရ ်
လူထုအခ ျား် ကဏ္ဍ ဝ န
် ဆာင်မှုအမ ြုျားမ ြုျား နငေ့လ
် အသ
ူ ေ့
ုငျား် အဝုငျား် နငေ့် စီျား ွာျားနရျား ဖွျံ့ ပဖြုျားတုျားတက်နရျားမလက်တွနဖာ်မ ာျားကု မီျားနမာင်ျားထုျားပ န

ှိ ော်အခြရ

ဲ

ျား တွကော် ရငော်ျားခ စော်

ါသည်။

ျား

ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့် www.AustinTexas.gov/Homelessness တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကညရ
့် ှု ပါ
ယခုံအခ န့်အခါတွင့် ရအော့်စတင့် မ ွဲ့ရတော့်က အ ့်ရဖခ ော အရဖခအရန ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သူ ောေးအတွက့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး ဆက့်လက့်ရပေးအပ့်ရနပါသည့်။ HUD က
ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ အရ ေးရပေါ် နောေးခုံ ောအ ုံေးအကော ောေး သော က အ ့်အရဖပောင့်ေးအလကကောေးကောလ ဖြတ့်သန့်ေးရန သူ ောေး ယောယရနထုံငသ
့် ည့် ရန ော ောေးတွင့် အခ ွဲ့ရသော
အတုံငေး့် အတော ောေး ရန ောတက ခ ထောေးနင
ုံ ့် န့် ထပ့်ရဆောင့်ေး မ ွဲ့ရတော့်လ ့်ေးညန့်ခ က့် ောေး ရပေးအပ့်ပါသည့်။

နအာ်စတင်-ထရာဗစ်နကာင်တီမ လုက် ာက ငေ့သ
် ုျားန သညေ့် န အမ်ရာမေ့ ခုကုျားရာန ရာမ ာျားအတွက် ကကာျားပဖတ်လမ်ျားညွ ် (Interim Guidance for Homeless Shelters)
ကု CDC မ ေ့ ုျားန ျား ါသည်။
ရရမ်း ဆင
ို ရ
် ာ ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း
နအာ်စတင်ပမြုျံ့နတာ်က သုျားစွသူမ ာျားအန ပဖငေ့် နရမီျားဝ န
် ဆာင်မှုမ ာျားကု အဆက်အပ တ်ရရနကကာင်ျားနသခ ာနစရ အ
် ဆငေ့မ
် ာျား ပ ြုလု ်ခေ့ပ ီျားပဖစ်သည်။ ကျွန်
ု ် ်တ၏
ု ေ့
သုျားစွသူမ ာျားအာျားလုျားအတွက် လက်ငင်ျားအနထာက်အ ေ့မ ာျား ရရနင
ု ် ါသည်။ သုျားစ်ွသူ နစာငေ့န
် ရာက်နရျား နငေ့် နအာ်စတင်ပမြုျံ့နတာ် နရမီျားဝ န
် ဆာင်မှုဌာ မ ာျား
အာျားလုျားအတွက် နငွနတာင်ျားခမှုကု စီမခ ခ
် ေ့ ွသညေ့် နအာ်စတင်စွမ်ျားအင်ဌာ က သုျားစွသူမ ာျားအန ပဖငေ့် ၄င်ျားတ၏
ု ေ့ နရမီျား နငွနတာင်ျားခလွှာမ ာျားပဖငေ့် လမ်ျားနကကာင်ျားမ ်
အတုငျား် ရန နအာင်ကူညီမညေ့် အစီအစဉ်အနတာ်မ ာျားမ ာျားကုလည်ျား ကမ်ျားလမ်ျားန ျား ါသည် -

•

နရွှျံ့ဆုငျား် နငွန ျားနခ မှုအစီအစဉ် - သုျားစွသူမ ာျားအန ပဖငေ့် ၄င်ျားတ၏နငွ
ု ေ့
နရျားနကကျားနရျားလုအ ်ခ က်မ ာျားအတုငျား် ပ ညေ့်မီသညေ့် နရရည်စီမက ျား် တစ်ခုကု နရမီျားဌာ မ
ကုယ်စာျားလယ်မ ာျားနငေ့် တည်နထာင်ရ လ
် ု ်န စဉ် ၄င်ျားတအန
ု ေ့
ပဖငေ့် နရမီျားဝ န
် ဆာင်မှုမ ာျား အဆက်မပ တ်ရရနကကာင်ျား နသခ ာနစ ါမည်။

•

သုျားစွသူ နထာက် ေ့ကူညီနရျား အစီအစဉ် - ဝင်နငွက သ
် ေ့ တ်ခ က်ရနသာ သုျားစွသူမ ာျား နငေ့် က ျား် မာနရျားအရ ထခုက်လွယမ
် ှုရနသာ သုျားစွသူမ ာျားအန ပဖငေ့်
သုျားစွသူမ ာျားအတွက် ခ က်ခ င်ျားလက်ငင်ျား နငေ့် နရရည်အတွက် နရမီျားနငွနတာင်ျားခလွှာမ ာျားမ သက်သာရာရနရျားအကူအညီ ရရနု်င် ါသည်။ ။

ကုရု ာဗုငျား် ရ ်စ် အနပခအန နကကာငေ့် နငွန ျားနခ မှုမရရကကသညေ့် နအာက် ါ ကုမပဏမ
ီ ာျားက သဘာဝဓာတ်နငွျံ့ ဝ န
် ဆာင်မှုကု ယာယီဆုငျား် ငထ
ေ့ ာျား ါသည် -

COVID19 FAQs - Burmese

•

အက်တ်မစ်
ု ေ့ စွမ်ျားအင် (Atmos Energy)

•

စင်တာ ်ွ်င
ု ေ့် စွမ်ျားအင် (CenterPoint Energy)

•

တက်ဆက် ဂက်စ်ဝ န
် ဆာင်မှု (Texas Gas Service)

ရအော့်စတင့် ရ

ေးစ တ့် ရပေးရခ ှုစင့်တော နှစ့်ခုံစလံုံေးကုံ တ့်လ ၁၈ က့်ရန ှ စတင့်ပတ့်ထောေးပါသည့်။ သံုံေးစွသူ ောေးအရနဖြင ့် ၄င့်ေးတုံ၏ ရ

ေး ရငွရတောင့်ေးခံလော ောေးကုံ

ရပေးနင
ုံ သ
့် ည့် အဖခောေးနည့်ေးလ ့်ေး ောေးအရကကောင့်ေး ပုံ ုံရလလော န့် ဤရန ောတွင့် နှပ့်ပါ။
အ ့်သုံေးံ နှင ့် စေးပွောေးရ ေးအ သံုံေးစွသူ ောေးအရနဖြင ့် ည့်သည့်ရ ေးခွနေး့် ောေး ဆုံရှပါက သံုံေးစွသူ ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး ဆက့်သွယ့် န့် စင့်တောအောေး ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-494-9400
တွင့် ဆက့်သွယ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
ှိ ော်နျားြ ငော်ျား ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျား (Neighborhood Services) က အ ့်ငောှ ေး နှင ့် ရ

ေး အရထောက့်အပံ ောေး ရပေးအပ့်ရနပါသည့်။ အ ့်ခ င့်ေးနေး စင့်တောတစ့်ခုံစကုံ

ဖပည့်သူလူထုံအတွက့် ြွငထ
့် ောေးပါ။ ရြောက့်သည့် ောေးအရနဖြင ့် ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-972-5780 အောေး တနလဂောရန - ရသောကကောရန နံနက့် ၈ နော - ရနလည့် ၁၂ နော နှင ့် ွနေး့် လွ
၁ နော - ညရန ၄ေး၃၀ နော အထ ရခေါ်ဆုံနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ အရ ေးရပေါ် အစောေးအစော ပုံရဆောင့်ရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု ှ အရထောက့်အပံ ရှ န့်အတွက့် ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-972-5133 ကုံ
ရခေါ်ဆုံပါ။
အင်တာနက် နှင် ဒစ်ဂျစ်တယ်တတ်ရငမာက်ရရ်းဆင
ို ရ
် ာ ရင််းငမစ်မျာ်း
ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့် https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-resources တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
ဤရငော်ျားခ စော်စ ရငော်ျားက ကှိို စော် - ၁၉ က ္ ကပော်အရ ဂါ က
ြ ကော် လကော်

ကက ျား အ

ျား ျှအဝအပျားရနော် ဝနော်အဆ ငော် ှုအပျားပါသညော်။ အ

လူထရ
ို ငော်ျားခ စော်စ ရငော်ျားကှိို
ကွနော်ခပြူတ ရရှိနင
ှိို ော် ှု၊ နငော်

ပ
ို ော်စို

ော်စတငော် လူထ ို တွကော် မ ှိ ြို့အတ ော် နငော်

ော်စတငော်၏ မ ှိ ြို့အတ ော်၏ ဒစော်ဂ စော်တယော် စွ ော်ျားအဆ ငော်ပည ရငော်

ှိ ျား စ ျား ၄ ြိုဖွငော် ဖွဲြို့စညော်ျားထ ျားပါသညော် -

ငော်တ နကော် နငော်

အပါငော်ျား ပါ

အထွအထွ ရငော်ျားခ စော်

န
ွ ော်လှိိုငျားော် အလလ သငော်ယူအရျား ရငော်ျားခ စော်

ျား

ျား၊

ျား ဒစော်ဂ စော်တယော်ပည ထညော်သင
ွ ျားော် အရျားဆှိင
ို ရ
ော်
သှိင
ို ျားော် ဝှိိုငျားော် ၊ ကှိို စော် - ၁၉ ဆှိင
ို ရ
ော်

ငော်တ နကော် ဆ ျား စော် အပျား ပော်သဆ
ူ င
ိုှိ ရ
ော်

ြ ကော် လကော်

ျား၊

သြံျားို ြ ှု။

ကရလ်းရစာငရ
် ရှာက်ရရ်း အရထာက်အပျံ
ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျားလှိို ပော် အသ ကှိို စော် -၁၉

•

အဆုံပါ က

တွငျားော် ရှိ ခဖစော်

လိုပော်သ

ျား

ျား တွကော် အရ ြို့တနော်ျား ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော် ှု ရရှိအရျားဆှိိုငရ
ော် ကှိရှိယ -

ောကုံ တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် က န့်ေး ောရ ေးနှင ့် လူသောေးရ ေး ောဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး ရကော့် စ့်ရှငက
့်
တ့်ဆက့်ရပေးခမပေး ရှ ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေး လုံပ့်ငန့်ေး

ောေးတွင့် ခနအ
့် ပ့်ခံထောေး သည့် အလုံပ့်လုံပ့်ရနသည့်

ောေးအောေး ဝန့်ရဆောင့်ရပေး န့် ည့် ွ ယ့်ပါသည့်။ ယင့်ေးတုံထတွင ့် က န့်ေး ောရ ေး ရစောငရ
့် ရှောက့် ှုဆုံင ့် ော

ကျွ ့်ေးက င့်ပညောရှင ့် ောေး၊ အ င့်ဆံုံေး တံုံဖပန့်သူ ောေး၊ ကုံနစ
့် ံုံစတုံငေး့် ဆုံင့် သုံ ဟုံတ့် ရ

ေး ကုံ ပဏတ
့် စ့်ခုံ၏ ဝန့်ထ ့်ေး ောေး၊ ထ ပ့်ကောေးရ ောင့်ေးသူ ောေး၊ သုံ ဟုံတ့်

အဆုံပါအက ပ့်အတည့်ေး တံုံဖပန့်သည့် လုံပ့်ငန့်ေး ောေး ှ တစ့်ခုံအတွငေး့် ခနအ
့် ပ့်ခံထောေး သူတစ့်ဦေးဦေး ပါဝင့်ပါသည့်။

•

အကကံဉောဏ့် ောေး - ဝက့်

ဆ
့် ုံက့်အတွက့် URL ကုံ ထည့်သွငေး့် ခ န့်တွင့် “www”ကုံ ရုံ က့် ထည့်ပါနှင။့် သငအ
့်
့် သုံ ဟုံတ့် အလုံပ့်ခွငအ
့် နေးရှ

ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးဌောန ရန ောလွတ့် ရှောရတွွဲ့ န့် စောပုံ သရကဂတဖြင ့် ရှောပါ။

အလု ်သမာျားအင်အာျား နပဖရင်ျားခ က် ပမြုျံ့နတာ်ဧရယာ၏ ကနလျားနစာငေ့န
် ရာက်နရျားဝ န
် ဆာင်မှုမ ာျား (CCS) က အက ြုျားဝင်သညေ့်မသာျားစုမ ာျားအတွက် စရတ်မျှန ျား
ကနလျားနစာငေ့န
် ရာက်နရျားနငေ့် တ်သက်သညေ့် အခ က်အလက်အခ ြုျံ့န ျားအ ်ပ ီျား ကူညီနင
ု ် ါသည်။ ဖု ျား်

ါတ် 512-597-7191 ကုနခေါ်ဆု ါ သမဟု
ု ေ့ တ်

providerservices@wfscapitalarea.com သအီ
ု ေ့ ျားနများလ် ု ေ့ ါ။
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ကုံဗစ့် - ၁၉ ဆုံင့် ော ရ ေးခွနေး့် ောေး နှင ့် လူ ောေး၊ ဝန့်ထ ့်ေး ောေး နှင ့် သောေးစုံ ောေးအတွက့် လူ ှုရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး နှင ့် အရဖခခံလုံအပ့်ခ က့် င့်ေးဖ စ့် ောေးအတွက့် ြုံနေး့် နံပါတ့် 21-1 ကုံရခေါ်ဆုံပါ။
ကုံဗစ့် - ၁၉ နှင ့် ဆက့်စပ့်သည့် ရအော့်စတင့်အတွငေး့် ရစောစေးရသောကရလေး

ဝ င့်ေးဖ စ့် ောေးအတွက့် Success by 6 portal ကုံ ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။

ရနအမ် ချက်ချင််းလအ
ို ပ်မှုမျာ်း
အမ် ျားီ ခ င်ျား အမ်ယာနငေ့လ
် အသ
ူ ေ့
ုငျား် အဝုငျား် ဖွျံ့ ပဖြုျားတုျားတက်နရျား (NHCD) ဌာ က ရအောက့်ပါတုံအပါအဝင့် ရနအ ့်ခ က့်ခ င့်ေးရထောက့်ပံ ှုလုံအပ့်ရသော ထှိြှိိုကော်ြြံရသညော်
လူ သှိင
ို ျားော် ဝှိိုငျားော် ဖွဲြို့ဝငော်

ျားကှိို အထ ကော်ပြံကူညရနော်

ြ ကော် လကော်

ျား နငော် လွှအ
ဲ ခပ ငော်ျား ှု

အန ှိ ော် နငော်ြ ြြံရခြငော်ျားကှိို အရ ငော်ကကဉရနော် နငော် အနရ အရွှ ြို့အခပ ငော်ျားြြံရခြငော်ျား က ကွယရ
ော် နော်

ျား က ော်ျားလ ော်ျားအနပါသညော် -

ြ ကော် လကော် - ဥပရဒရ ေး ော တုံငပ
့် င့်အကကံရပေး ှု၊ အဖခောေးရ ွ ေးခ ယ့်စ ော ရနအ ့်၊

အ ့်ငောှ ေး ဖပန့်လည့်ရန ောခ ထောေးရ ေး အရထောက့်အပံ၊ နှင ့် အရထောက့်အကူရပေးသည့် င့်ေးဖ စ့် ောေးအတွက့် င့်ေးဖ စ့် ောေးစော င့်ေး
ှိ ော်င ျားြအပျားရနော် ကူ ည/

အရျားအပေါ် အငွအကကျား အထ ကော် ပြံ - ရ

ေးရကကေး ောေး၊ အ ့်ငောှ ကုံနက
့် စ တ့် ောေး နှင ့် အရပါင့်ရငွ ရပေးရခ ှု ောေးအတွက့် ယောယ၊ အရ ေးရပေါ်

ရငွရကကေးအရထောက့်အပံကုံ ခ ေးဖ ြှငရ
့် ငွ ောေး သုံ ဟုံတ့် ရခ ေးရငွ ောေးပံုံစံဖြင ့် ရပေးအပ့်သည့် ရဒသနတ အစစဉ် ောေးအတွက့် စော င့်ေးတစ့်ခုံ ရှရအောင့် ဖပ လုံပ့်ပါ။
ှိ ော်ရငော်

ျား၊

အပါငော်ြြံသညော်

အထ ကော် ပြံ နငော် ပှိိုငဆ
ော် င
ိုှိ ော် ှု ြွနော်

ျား တွကော်

ကူ ည - ယင့်ေးက အ ့်ပတ့်သ ့်ေးခံ

ှုကုံ ရရှောင့်ကကဉ် န့် ရငွရကကေးဖပန့်လည့်ရထောက့်ပံ ှု

ယူဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် အရပါင့်ခံအရ ကေးကုံ ဖပင့်ဆင့်ဖခင့်ေး၊ ရငွရပေးရခ ှုကုံ ရလ ောခ ဖခင့်ေး၊ သုံ ဟုံတ့် အဖခောေးရဖြရှငေး့် ခ က့် ောေးအတွက့် လ ့်ေးညန့် နှင ့် အခ က့်အလက့် ောေး
က ့်ေးလှ ့်ေးပါသည့်။ ထုံအဖပင့် အ ့်ဖခံရဖ ပုံငရ
့် ှင ့် ောေးအောေး အ ့်ဖခံရဖ ခွန့် ောေးအတွက့် ရငွရပေးရခ ရ ေး စ ံကန့်ေးတစ့်ခုံ ခ ှတ့်ရပေး ှု (သုံ ဟုံတ့် ဖပန့်လည့် ညြှနှုင့်ေး ှု)
ရပေးအပ့်ဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် ယောခင့်ေးအ ့်အတွက့် အခွနက
့် င့်ေးလွတ့်ခွင ့် ောေး နှင ့် အသက့် ၆၅ နှစ့် သုံ ဟုံတ့် အထက့် ရှသူ ောေး၊ သန့်စွ ့်ေး ှုရှသူ ောေး နှင ့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး
အတွက့် အ ့်ဖခံရဖ ခွနရ
့် ပေး က့် ရရ ွဲ့ဆုံငေး့် ရပေးဖခင့်ေး ောေး ကသုံ ရှနင
ုံ သ
့် ည့်အစအစဉ် ောေးအရကကောင့်ေး ပုံ ုံရလလောသရှ ှု ရပေးအပ့်ပါသည့်။
အစာ်းအစာ အရထာက်အပျံ
နဒသနတရ အစာသုနလာင်ခ ျား် မ ာျား နငေ့် နက ာင်ျားခရု ငမ
် ာျားက ကျွန်
ု ် ်တ၏အသ
ု ေ့
ုငျား် အဝုငျား် အတွငျား် အနရျားန ေါ် အစာျားအစာအလမ်ျားမီရရရ ် ေ့ ုျားန ျားန
အစာျားအစာအနထာက်အ ေ့ သင်လုအ ် ါက နက ျားဇူျားပ ြု၍ ဖု ျား်

ါသည်။ အကယ်၍

ါတ် 211 ကုနခေါ်ဆု ါ သမဟု
ု ေ့ တ် Connect ATX တွငေး့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။

လုံအပ့်သည့်လူ ောေးအောေး အရ ေးရပေါ် အစောေးအစော အရထောက့်အပံရပေးအပ့်သည့် အြွွဲ့အစည့်ေး ောေးအရနဖြင ့် ATX

အရျားအပေါ်

စ ျား စ စနစော်

ျား လဲလယော်ခြငော်ျား

ကုအသုျားပ ြု၍ ရစတနောဝန့်ထ ့်ေး ောေး နှင ့် အဖခောေး င့်ေးဖ စ့် ောေးနှင ့် အဆက့်အသွယ့် ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
လိုပ်အာ်း နှင် စ်းပွာ်းရရ်း ရင််းငမစ်မျာ်း
အဒသနတရ
အ

အထ ကော် ပြံ

ျား

ော်စတငော် စျားပွ ျားအရျား ဖွြံြို့ မဖှိ ျားတှိျားို တကော်အရျားဌ န က လ
တွကော် ရနော်ပြံိုအငွ

စ စဉ

ျား နငော်

ညော် ရကော်သတတ ပတော်

အရျားအပေါ် စ ြံကှိနော်ျားဆှိင
ို ရ
ော် ရငော်ျားခ စော်

အရထွရထွ င့်ေးဖ စ့် ောေးအတွက့်၊ စေးပွောေးရ ေးြွံွဲ့ မြ ေးတုံေးတက့် ှု ဌောန၏
သငော်တနော်ျား

ျား၊ နငော်

သှိင
ို ျားော် ဝှိိုငျားော် တွငျားော် ရှိ

လိုပော် ကှိိုငရ
ော် အဖွသ ူ

ျား

အပါငော်ျား ပါ

ျား တွငျားော် ရိုနော်ျားကနော်ရ ညော်ဟို ှိ ှိဖ သ အတွြို့ ရှိထ ျားနှိင
ို သ
ော် ညော် စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား
ျား က ော်ျားလ ော်ျားအနပါသညော်။

အသျားစ ျားစျားပွ ျားအရျား ဌ နြွဲ ကoffers

ျားနငော် ြ ှိတဆ
ော် ကော်အပျား ှု

လိုပော် ကှိိုငရ
ော် အဖွရ တွငော် ကူညအပျားရနော်

ျား

လိုပော်သ

ဖိုနော်ျားနြံပါတော် 512-485-3792 တွငော် အြေါ်ဆပ
ိုှိ ါ။ လတော်တအလ ပွငအ
ော် နသညော် လိုပော်

ြ ဲ စျားပွ ျားအရျားသငော်တနော်ျား ပှိိုြ ှု၊

ြ ဲ

န
ွ ော်လင
ှိို ျားော်

ျား က ော်ျားလ ော်ျားအနပါသညော်။
ျား ငော်

ျား အခဖရငော်ျားအရျား

ျား တွကော်

လိုပော်ရ အဖွသ ူ

ျား မ ှိ ြို့အတ ော်ဧရှိယ ကှိို ရရှိနင
ှိို ပ
ော် ါသညော်။ ၄ငော်ျားတှိို
ျား စ

ျား

ကော်န လညော်ျား ရှိပါသညော်။

COVID19 FAQs - Burmese

ခပညော်နယော်

အထ ကော် ပြံ

တကကဆက် လု ်အာျားနကာ်မစ်ရင်(Texas Workforce Com mission) သည် အလု ်လက်မေ့ အက ြုျားခစာျားခွငမ
်ေ့ ာျားကု နလျှာက်ထာျားနင
ု န
် သာ န ရာပဖစ် ါသည်။
၄င်ျားတထ
ု ေ့ တွင ် အဆု ါလု ်င ျား် စဉ်တစ်နလျှာက် သငေ့အ
် ာျား လမ်ျားညွှ န
် ျားရ ် အကူအညီရသညေ့် သခဂ ျား် စာတစ်ခုလည်ျား ရ ါသည်။

ခပညော်အထ ငော်စို

အထ ကော် ပြံ

ထ ောဗစ့်ရကောင့်တတွငေး့် ရှ အရသေးစောေးစေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး နှင ့် အဖ တ့်အစွနေး့် ယူသည့်အြွွဲ့အစည့်ေး ောေးအရနဖြင ့် ယူ ကော်စော်
ပ
ို ော်ြ ပော်အရျားဌ န (SBA) အဘျားဒိုကခ

အထ ကော် ပြံအြ ျားအငွ တစ့်ခုံ ရလ ောက့်ထောေးနင
ုံ မ့် ပေး ယင့်ေးက ရ

အသျားစ ျားစျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ျား

ေးဒုံကခ၏ ထခုံက့် ှုရကကောင ့် ရပေးနင
ုံ သ
့် ည့် တ ောေးရသ အရ ကေး ောေး၊

လစောရပေးရခ ှု ောေး၊ ရပေးရခ န့်ရှသည့် အရကောင ့် ောေး နှင ့် အဖခောေး ရငွရတောင့်ေးခံလော ောေးအတွက့် ရဒေါ်လော ၂ လ ံအထ ရပေးအပ့်ပါသည့်။
အရသေးစောေးစေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး နှင ့် အဖ တ့်အစွနေး့် ယူသည့်အြွွဲ့အစည့်ေး ောေးအရနဖြင ့် အစအစဉ်အတွငေး့် ပါဝင့် န့် ခွငဖ့် ပ ခ က့်ရပေးထောေးသည့်
ည့်သည့်ရငွရခ ေးအြွွဲ့အစည့်ေး ဆုံထံတွင့် လစ အငွြ ကော်လကော် တော် က ကွယအ
ော် ပျားအရ

စ စဉ တစ့်ခုံ ရလ ောက့်ထောေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ သင့်၏

ဏ့်ကုံ ြုံနေး့် ရခေါ်ဆုံနင
ုံ သ
့် လုံ

သင့်၏ဧ ယောအတွငေး့် SBA ှအတည့်ဖပ ထောေးသည့် ရငွရခ ေးသူ ောေးကုံ SBA ၏ အွနလ
့် င
ုံ ေး့် ရငွရခ ေးသူ တုံက့်ဆုံငစ
့် စ့်ရဆေးသည့် က ယောကုံ ရှောရြွနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ သင့်၏
ရဒသဆုံင ့် ော

အသျားစ ျား စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား ဖွြံြို့ မဖှိ ျားတှိျားို တကော်အရျားစငော်တ သှိို ဟိုတော်

ှိ ျားသ ျား စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျားရငော်

ျား စငော်တ ကုံ ရခေါ်ဆန
ုံ င
ုံ မ့် ပေး ၄င့်ေးတုံက အခ

အရထောက့်အပံ နှင ့် သငအ
့် ောေးရငွရခ ေး ည့်သူထံ လ ့်ေးညန့်ရပေးပါလ ့် ည့်။

ထပော်အဆ ငော်ျား ရငော်ျားခ စော်

ျား

စေးပွောေးရ ေး ြွံွဲ့ မြ ေးတုံေးတက့်ရ ေးဌောနက ရဒသဆုံင ့် ော၊ ဖပည့်နယ့်၊ ဖပည့်ရထောင့်စုံ နှင ့် လူထုံ င့်ေးဖ စ့် ောေးအတွက့် စော င့်ေးတစ့်ခုံကုံ

အသျားစ ျားစျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ရငော်ျားခ စော်လ ော်ျားညွှနော်. Filter ရပေါ်တွင ့် ဆက့်လက့်ထန့်ေးသ ့်ေးထောေးပါသည့်။ ကုံဗစ့် -၁၉ က ္ော ကပ့်ရ ောဂါရကကောင ့် ထခုံက့်ခသည့် သင့်၏ စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး သုံ ဟုံတ့်
အဖ တ့်အစွနေး့် ယူသည့် အြွွဲ့အစည့်ေးအတွက့် လတ့်တရလောအရထောက့်အပံ ရှောရြွ န့် “ရ
သငအ
့် ရနဖြင ့် လဒ့် ောေးကုံ

ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး” အ ည့်ဖြင ့် စစ့်ခ ပါ။

အသျားစ ျားစျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား ရငော်ျားခ စော်လ ော်ျားညွှနော် ရပေါ် ှလည့်ေး ရအောက့်ပါ အုံပ့်စုံအ

အရှန့်ဖ ြှငရ
့် ပေးသူ/သောေးရြောက့်သူ၊ အနုံပညော/ဂတ၊ စေးပွောေးရ ေးလ ့်ေးညွန့် ှု၊ အတူအလုံပ့်တွလုံပ့် န့်ရန ော ောေး၊ ရ

ေးအစောေး ောေးအတုံငေး့် လုံက့်နောမပေး စစ့်ခ နင
ုံ ပ
့် ါသည့် ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး၊ ပညောရ ေး၊ စွ ့်ေးအင့်၊

ရုံပ့်ရှင/့် တယ့်လဗွေးရှငေး့် /ဗွဒယုံဂ ့်ေး ောေး၊ အစောေးအရသောက့်လုံပ့်ငန့်ေး၊ န့်ပံုံရငွ၊ ခ ေးဖ ြှင ့် ှု ောေး၊ သွငေး့် ကုံန/့် ထုံတ့်ကုံန၊့် ဥပရဒရ ေး ော၊ ကွန့် က့် ဆက့်သွယ့် ှု၊
အဖ တ့်အစွနေး့် ယူသည့်လုံပ့်ငန့်ေး စတင့်ဖခင့်ေး ောေး၊ ရ

ောလံုံေးပစ့် မပ င့်ပွ၊ ဖပန့်လည့်ပတ့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေး၊ သုံရတသန၊ နည့်ေးပညော၊ ကုံနသ
့် ွယ့်ရ ေးအုံပ့်စုံ ောေး။

ကျန််းမာရရ်းရစာငရ
် ရှာက် ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း
ကုရု ာဗုငျား် ရ ်စ် နငေ့အ
် လာျားတူသညေ့် နရာဂါသွငပ် င်လကခဏာရနသာ အာမခမရသူမ ာျား သမဟု
ု ေ့ တ် နစာငေ့န
် ရာက် ေ့ ုျားသူ အတည်တက မရသူမ ာျားအန ပဖငေ့်
ရ ်ကွက်လူထုနစာငေ့န
် ရာက်နရျား CommUnityCare အာျား ဖု ျား်

ါတ် 512-978-8775 တွငန
် ခေါ်ဆုသငေ့် ါသည်။ CommUnityCare က အဆု ါသူမ ာျားအာျား ဖု ျား် န ေါ်မ

နစာငေ့န
် ရာက်မှုန ျားပ ီျား သငေ့န
် တာ်သညေ့်န ရာတစ်ခုသု ေ့ ုနေ့ ျား ါမည်။ ကျွန်
ု ် ်တသည်
ု ေ့
နရာဂါထ ျား် ခ ြု ်နရျားစင်တာ (CDC) ၏ အလျှငအ
် ပမ ် တပု ေ့
လု ်ထုျားလု ် ည်ျားမ ာျားကု လုက် ာပ ီျား ဗုငျား် ရ ်စ် ုျား

ျံ့ နပခင်
ု ေ့ ာျားမညေ့်အစာျား အထက် ါဖု ျား်
ေ့ ျားကု ကာကွယ်ရ ် ယင်ျားန ရာသသွ

န
် ရျား

ါတ်ကုနခေါ်ရ ် နစာငေ့န
် ရာက် ေ့ ုျားသူ

အတည်တက မရနသျားသူမ ာျားအာျား နတာင်ျားဆု ါသည်။

စစော် ှုထ ော်ျားအဟ ငော်ျား

ျား တွကော် ရငော်ျားခ စော်

ကုံဗစ့် - ၁၉ တံုံဖပန့် ှုအတွက့် အရ

ျား

ကန့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေးရ ေး ော ဌောန

ယခုံ ရပေါ်ထွနေး့် လောရနသည့် က န့်ေး ောရ ေးအနတ ောယ့်ကုံ င့်ဆင
ုံ ့် ခ န့်အတွငေး့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေးအောေး ကောကွယ့် န့် နှင ့် ရစောငရ
့် ရှောက့် န့် VA က အောေးကက ေး ောန့်တက့်
ရှသည့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဆုံင ့် ော တံုံဖပန့် ှုတစ့်ခုံကုံ အရကောင့်အထည့်ရြော့်ခပါသည့်။
စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး၏ အ ့်ရထောင့်ြက့် ောေး ကွန့် က့်
င့်ေးဖ စ့် ောေးသတ့် ှတ့်ရ ေး နှင ့် ၄င့်ေးတုံအတွက့် နှင ့် ၄င့်ေးတုံ၏ သောေးစုံ ောေးအတွက့် င့်ေးဖ စ့် ောေး နှင ့် အစအစဉ် ောေး သတ့် ှတ့်ဖခင့်ေးတွင့် ရစစပ့်ရဆောင့် ွ က့် န့် တကကဆက့်

COVID19 FAQs - Burmese

ဖပည့်နယ့်တစ့်ဝှ ့်ေးလံုံေးရှ စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး၏ အ ့်ရထောင့်ြက့် ောေးအတွက့် အွနလ
့် ုံငေး့် နှင ့် လူကုံငတ
့် ုံင့် ရဆွေးရနွေးစကောေးရဖပောပွတစ့်ခုံ။ ယရနအခ န့်တွင ့် VSN သည့်
တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် တစ့်ဝှ ့်ေးရှ အ ့်ရထောင့်ြက့်ရပါင့်ေး ၈၀၀ ရက ော့်သည့် ကွန့် က့်တစ့်ခုံအဖြစ့် ကကေးထွောေးလောခပါသည့်။
သင့်နောလန့်ဖပန့်ထလောဖခင့်ေးက အရ ေးကကေးပါသည့် - နောလန့်ဖပန့်ထဖခင့်ေးဆုံင့် ော အရယောင့် င့်ေးဖ စ့် ောေး
This guide ရဆေးစွဖခင့်ေး နှင ့် စတ့်က န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး အုံပ့်ခ ပ့်ရ ေးဌောန ှ လ ့်ေးညန့်က နောလန့်ဖပန့်ထဖခင့်ေးဆုံင့် ော အရယောင့်ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးရပေးအပ့်သည့်
အြွွဲ့အစည့်ေး ရဖ ောက့် ောေးစွောတုံအတွက့် လငခ
့် ့် ောေး

ရဝထောေးပါသည့်။ ယင့်ေးတုံထတွင ့် အရယောင့် ၁၂ ဆငပ
့် ါ အစည့်ေးအရဝေး ောေး ှသည့် နောလန့်ဖပန့်ထရ ေးနှငဆ
့် က့်စပ့်သည့်

စကောေးရဖပောခန့်ေး ောေးအထ၊ အစည့်ေးအရဝေးတစ့်ခုံ အ ့်ရှငအ
့် ဖြစ့် ဖပ လုံပ့်ပံုံဆုံင့် ော အခ က့်အလက့် ောေးအတွက့် လငခ
့် ့် ောေး ှသည့် တစ့်ဦေးခ င့်ေး
တုံငပ
့် င့်အကကံရပေးသည့်ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအထ ပါဝင့်ပါသည့်။
တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေးအြွွဲ့ အက့်ပ့်
အန့်ေးဒ ွ က့် က ယော ောေးအတွက့် | အက့်ပယ့်လ့် က ယော ောေးအတွက့်
ဤ အခ ၊ ရုံ ေးရှငေး့် သည့် အက့်ပ့်က ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ တပ့် ရတော့် နှင ့် စစ့် ှုထ ့်ေး ောေးအောေး ရထောက့်ပံကူညသည့် ဝန့်ရဆောင့် ှုအြွွဲ့ဝင့် ောေး၊ စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး၊ ၄င့်ေးတုံ၏
သောေးစုံ ောေး နှင ့် ည့်သည့် တကကဆက့်သောေး ဆုံအတွက့် ဖြစ့်ပါသည့်။ ကကယ့်တစ့်ပွင ့် ဖပည့်နယ့် (Lone Star State) တွငေး့် ရှ SMVF အတွက့် ရှနင
ုံ သ
့် ည့် ရဒသနတ ၊
ဖပည့်နယ့် နှင ့် နင
ုံ င
့် ရ
ံ တော့် င့်ေးဖ စ့် ောေးအရကကောင့်ေး ပုံ ုံရလလောသင့်ယူ န့် နည့်ေးလ ့်ေးတစ့်ခုံအဖြစ့် ယင့်ေးအောေးအသံုံေးဖပ ပါ။
စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး၊ တပ့် ရတော့် အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး နှင ့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေးအတွက့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး
အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး (Integral Care) က ၄င့်ေး၏ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအောေးလံုံေးကုံ တယ့်လက န့်ေး ောရ ေးစနစ့်သုံ ရရ ွဲ့ရဖပောင့်ေးလုံက့်ပါသည့်။ အဆုံပါ VA
ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအတွက့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေးနှင ့် ၄င့်ေးတုံ၏ သောေးစုံဝင့် ောေး အောေးလံုံေး အက ံ ေးဝင့်ခ င့် ှ ဝင့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ည့်သူ ဆုံနင
ှ ့် အောေးလံုံေးက အင့်တဂ ယ့်
က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး services (Integral Health services) အတွက့် အက ံ ေးဝင့်ပါသည့်။ VA ှ လရဖပောင့်ေးရပေး ှုတစ့်ခုံ လုံအပ့်ပါ၊ ထုံအဖပင့် ရငွရပေးရခ နင
ုံ စ
့် ွ ့်ေး
ရပေါ် ူ တည့်ပ ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး ရှနင
ုံ မ့် ပေး ယင့်ေးအောေး

ောသောစကောေး ောေးစွောဖြင ့် ရပေးအပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်

၂၄ နော ခ ပလင့်ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး (Chaplain Services)
တကကဆက့် စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ဗဟုံစနစ့်။

ောသောရ ေး နှင ့် ဂုံဏေး့် ဂဏအြွွဲ့ ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် ြုံနေး့် နံပါတ့် (254) 743-2849 သုံ ဟုံတ့်

(254) 743-0991 ကုံရခေါ်ဆုံ န့် ြတ့်ရခေါ်ပါသည့်။
WoVeN အ

ေးသ ေး စစ့် ှုထ ့်ေးရဟောင့်ေး ောေး ကွန့် က့်

WoVeN သည့် ကုံဗစ့် -၁၉ ကောလ အတွငေး့် ယခုံအခါ အခ င့်ေးခ င့်ေး အရယောင့်ရထောက့်ပံကူည ှု (virtual peer support) အုံပ့်စုံ ောေး က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးပါသည့်။
ယင့်ေးအုံပ့်စုံ ောေးက အပတ့်စဉ် တစ့်ကက ့်လ င့် ၉၀ နစ့်ဖြင ့် နှစ့်လကကော ရတွွဲ့ဆံုံပါသည့်။ အြွွဲ့ဝင့် ောေးအရနဖြင ့် ၄င့်ေးတုံ၏

ဝ ောေး ှ အဖ င့်ကွ အရဖ ောက့်အ ောေးကုံ

ရဝ န့်

နှင ့် တံုံဖပန့်ထင့်ဟပ့် ောတွင ့် ကူည န့် အုံပ့်စုံအစည့်ေးအရဝေးတစ့်ခုံစက ရခါင့်ေးစဉ်သစ့်တစ့်ခုံအရပေါ် အောရံုံစူေးစုံက့်ပါသည့်။

စှိတက
ော် နော်ျား

အရျားဆှိင
ို ရ
ော် ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျား

အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး၏ စတ့်ရ ောဂါအရ ေးရပေါ် ဝန့်ရဆောင့် ှု အပ့်ဒတ့် အဂဂ ါရန ှ စတင့်မပေး အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး၏ စတ့်ရ ောဂါ အရ ေးရပေါ် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး (PES) က လောရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု ောေးအောေးလံုံေးကုံ တယ့်လြုံနေး့် နှင ့်
တယ့်လက န့်ေး ောရ ေးစနစ့်ဖြင ့် ပံပုံေးရပေးပါ ည့်။

က့်နောှ ခ င့်ေးဆုံင ့် လည့်ပတ့်ဖခင့်ေး ောေးက လုံအပ့်သည့်အတုံငေး့် ခ န့်ေးဆုံ ှုဖြငသ
့် ော ဖြစ့်ပါလ ့် ည့်။ PES က အရ ေးရပေါ်

စတ့်က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ပံပုံေးရပေးအပ့်ပါသည့်။ PES က ယခုံအခ န့်အခါတွင့် လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့် လည့်ပတ့်ဖခင့်ေးကုံ လက့် ခံပါ။ ြုံနေး့် ဖြငဝ
့် န့်ရဆောင့် ှု နှင့်
တယ့်လက န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအတွက့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-472-4357 ကုံရခေါ်ဆုံပါ။ အဂဂလပ့်
ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ဝန့်ထ ့်ေးနှင ့် စကောေးရဖပောဆုံ န့် 1 ကုံ ထပ့်နပ့်
ှ ပါ။ ြွငခ
့် န့် ောေး - တနလဂောရန – ရသောကကောရန၊ နံနက့် ၈ နော
၁၀ နော

ောသောစကောေးအတွက့် 1 ကုံနပ့်
ှ ပါ၊ မပေးရနောက့်
ှ ည ၁၀ နော ထ၊ စရနရန နှင ့် ရံုံေးပတ့် က့် ောေး၊ နံနက့်

ှ ည ၈ နော ထ

အ ွ ယ့်ရ ောက့်မပေးသူ နှင ့် ကရလေး ောေးအတွက့် စတ့်က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး အပ့်ဒတ့် အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး အ ွ ယ့်ရ ောက့်မပေးသူ နှင ့် ကရလေး စတ့်က န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှုအ ောေးစုံကုံ ယခုံအခါ တယ့်လြုံနေး့် သုံ ဟုံတ့် တယ့်လက န့်ေး ောရ ေးစနစ့်
ဖြင ့် ပံပုံေးရပေးရနပါသည့်။ တယ့်လြုံနေး့် ဖြငဝ
့် န့်ရဆောင့် ှု နှင ့် တယ့်လက န့်ေး ောရ ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအတွက့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-472-4357 ကုံရခေါ်ဆုံပါ။
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အဂဂလပ့်

ောသောစကောေးအတွက့် 1 ကုံနပ့်
ှ ပါ၊ မပေးရနောက့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ဝန့်ထ ့်ေးနှင ့် စကောေးရဖပောဆုံ န့် 4 ကုံ နှပ့်ပါ။ ြွငခ
့် န့် ောေး - တနလဂောရန – ရသောကကောရန၊ နံနက့် ၈ နော

ှ

ညရန ၅ နော ထ
၂၄/၇ အက ပ့်အတည့်ေးက ရ ောက့်ခ န့် အကူအညလုံငေး့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ ၂၄/၇ အက ပ့်အတည့်ေးက ရ ောက့်ခ န့် အကူအညလုံငေး့် က စတ့်က န့်ေး ောရ ေး အက ပ့်အတည့်ေး င့်ဆုံငရ
့် တွွဲ့ ကကံ ရန သူ ောေးအောေး တစ့်ပတ့်လ င့် ၇ က့်၊
တစ့် က့်လ င့် ၂၄ နော ခ က့်ခ င့်ေး ရထောက့်ပံကူည ှုရပေးအပ့် န့် ဆက့်လက့်ရှရနပါသည့်။ အကူအညအတွက့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-472-4357 ကုံရခေါ်ဆုံပါ။
အဂဂလပ့်

ောသောစကောေးအတွက့် 1 ကုံနပ့်
ှ ပါ၊ မပေးရနောက့် အက ပ့်အတည့်ေး အရထောက့်အပံအတွက့် 1 ကုံ ထပ့်နပ့်
ှ ပါ။

o

တယ့်လြုံနေး့် ဝန့်ရဆောင့် ှု နှင ့် တယ့်လက န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအတွက့် ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-472-4357 ကုံရခေါ်ဆုံပါ။ အဂဂလပ့်

ောသောစကောေး

အတွက့် 1 ကုံနပ့်
ှ ပါ၊ မပေးရနောက့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ဝန့်ထ ့်ေးနှင ့် စကောေးရဖပောဆုံ န့် 1 ကုံ ထပ့်နပ့်
ှ ပါ။

o
•
•

ြွငခ
့် န့် ောေး - တနလဂောရန – ရသောကကောရန၊ နံနက့် ၈ နော

ှ ည ၁၀ နော ထ၊ စရနရန နှင ့် ရံုံေးပတ့် က့် ောေး၊ နံနက့် ၁၀ နော

ှ ည ၈ နော ထ

အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး၏ အက ပ့်အတည့်ေး ရှ ောသုံလောရ ောက့်သည့် ရ ွ ွဲ့လ ောေးအြွွဲ့ အပ့်ဒတ့် တ့်လ ၂၄ က့်၊ အဂဂ ါရန ှစတင့်မပေး အင့်တဂ ယ့် ရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး၏ အက ပ့်အတည့်ေး ရှ ောသုံလောရ ောက့်သည့် ရ ွ ွဲ့လ ောေးအြွွဲ့ (MCOT) က
လောရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု ောေးအောေးလံုံေးကုံ တယ့်လြုံနေး့် နှင ့် တယ့်လက န့်ေး ောရ ေးစနစ့် ှတဆင ့် ရပေးအပ့် ည့်ဖြစ့်မပေး

က့်နောှ ခ င့်ေးဆုံင့် လောရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု ောေးကုံ

လုံအပ့်သည့်အတုံငေး့် ကက တင့်ခ န့်ေးဆုံ ှုဖြငသ
့် ော ရပေးအပ့်ပါ ည့်။ MCOT က လူထုံအတွငေး့် စတ့်က န့်ေး ောရ ေး အက ပ့်အတည့်ေးဆုံင့် ော ရစောငရ
့် ရှောက့် ှု
ရပေးအပ့်ပါသည့်။
အရထွရထွ ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း
Austin 2-1-1 သည် တစ်ရက်လျှင ် ၂၄ ာရီ ရရနင
ု သ
် ညေ့် အခမေ့ လူမှုဝ န
် ဆာင်မှုအနရျားန ေါ် နဟာေ့တ်လုငျား် တစ်ခုပဖစ် ါသည်။
Austin 3-1-1 သည် ထ ်နဆာင်ျားအနထာက်အ ေ့် ေ့မ ာျားရရရ ် အနထွနထွနများခွ ျား် မ ာျားအာျားလုျားကု နပဖကကာျားရာတွငက
် ူညီန ျားသညေ့် ရင်ျားပမစ်တစ်ခုပဖစ် ါသည်။
Aunt Bertha သည့် အက ံ ေးဝင့်သူ ောေးအောေး အစောေးအစော၊ ရနအ ့်၊ ခ ေးရထောက့်သွောေးလောရ ေး၊ က န့်ေး ောရ ေး/ရဆေးြက့်ဆုံင့် ော၊ ပညောရ ေး နှင ့် ဥပရဒရ ေး ော
အကူအည ောေးဖြင ့် တွြက့်ရပေးသည့် ဝက့်

လှူဒါနော်ျား ှု

ဆ
့် ုံက့်ဖြစ့်ပါသည့်။

ျား

ရအော့်စတင့် ရ

ေးဒုံကခကယ့်ဆယ့်ရ ေး ကွန့် က့် (ADRN) က လူထုံထံ ှ တစ့်ကုံယ့်ရ ကောကွယ့်ရ ေးက ယော ောေးအတွက့် စုံရဆောင့်ေးရကောက့်ခံ န့် ရအော့်စတင့်

ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေး (APH) နှင ့် မ ွဲ့ရတော့် အ ရဖ လံုံဖခံ ရ ေး နှင ့် အရ ေးရပေါ် စ ံခနခ
့် ွရ ေး (HSEM) တုံနှင ့် ပူေးရပါင့်ေးလက့်တွရနပါသည့်။ APH နှင ့် HSEM တုံက
လှူဒါတ့်ေးထောေးသည့် အရထောက့်အပံ ောေးကုံ လုံအပ့်ခ က့်နင
ှ အ
့် ည ဖြနဖ့် ြှူေးရပေးပါ ည့်။ ရအော့်စတင့်မ ွဲ့သူ မ ွဲ့သောေး ောေးအရနဖြင ့် ရအောက့်ပါအရထောက့်အပံ ောေး လှူဒါန့်ေး န့်
အောေးရပေးတုံက့်တွနေး့် ပါသည့် -

•
•

လက့်သနစ
့် င့်ရဆေး (အ ွ ယ့်စံုံ)
က့်တေး ေးယောေးသတ့်သည့် ဆပ့်ဖပော

•

N95

•

ခွစတ့်ခန့်ေးသံုံေး

•

စက့် ှုလုံပ့်ငန့်ေးသံုံေး

•

ပုံေးသတ့် န့် သုံတ့်သည့်အစ ောေး (အသစ့်)

က့်နောှ ြံုံေး ောေး (အသစ့်)
က့်နောှ ြံုံေး ောေး (အသစ့်)
က့်နောှ ြံုံေး ောေး (N-95 သုံ ဟုံတ့် ြံုံအတွက့်)

•

ော

•

က့်လံုံေးကောကွယ့်ရ ေး ရဂေါ်ဂယ့်လ့်

ော ပါသည့် လက့်အတ့် ောေး (Latex-Free Gloves)
က့် ှန့် ောေး သုံ ဟုံတ့်

က့် ှန့် ောေး (အသစ့်)

COVID19 FAQs - Burmese

•

က့်နောှ အကော ောေး (အသစ့်)

•

ကောကွယ့်ရ ေး ဝတ့်ရုံ ံ ောေး (ရ

•

တစ့်ခါသံုံေး အစောေးအစောလုံပ့်ငန့်ေးသံုံေးအဆင ့် လက့်အတ့် ောေး

•

အပူခ န့်တုံငေး့် က ယော ောေး (အသစ့် သော)၊ အထူေးသဖြင ့် ထ သည့် အ

ADRN သည့် အ ့်ခ ပ့်

စ ့်)

ေးအစောေး

က့်နောှ ြံုံေး ောေးကုံလည့်ေး လက့်ခံရနပါသည့်။

လှူဒါန့်ေး ှု ောေးကုံ ADRN ရံုံေးခ ပ့် ောေး /HOPE သောေးစုံ တစ့်ပတ့် စ့်စတုံေး (Family Thrift Store)၊ 1122 East 51st Street, Austin 78723 တွင့် တနလဂောရန ှ စရနရနအထ
နံနက့် ၁၀ နော

ှ ညရန ၆ နော အတွငေး့် လောရ ောက့် ပုံထောေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

နာမကျန််းငြစ်ရနသမျာ်းအတွက် သတင််းအချက်အလက်မျာ်း
ရရာဂါသွငင် ပင် လကခဏာမျာ်း
COVID-19 ရနသာ လူ ာမ ာျားထတွင် နအာက် ါသွငပ် င်လကခဏာမ ာျား ါရသညေ့် အသက်ရှူလမ်ျားနကကာင်ျားဆုငရ
် ာ န ထုငမ
် နကာင်ျားမှု အန ာေ့စာျားမ အပ င်ျားစာျားအထ
ရ ါသည်

•

ဖ ာျားပခင်ျား

•

နခ ာင်ျားဆုျားပခင်ျား

•

အသက်ရှူခက်ပခင်ျား

လိုပော်သခပနော်
ှိို သ ွ ျားအရျားဆှိင
ို ရ
ော် ဝှိအသသ

ျား

အကယ့်၍ သင့်သည့် ရနထုံင ့် ရကောင့်ေးဖြစ့်ခမပေး ပုံ၍ရကောင့်ေးလောသည့်ဟုံ ခံစောေး ပါက က န့်ေး ောရ ေးလုံပ့်သောေး ောေးအရနဖြင ့် အလုံပ့်သုံဖပန့် ဝင့်
အရ ဂါထှိနော်ျားြ ပော်အရျားစငော်တ
သေးသနခ
့် ရနခ
ွ
ပါက

ျား

လိုပော်သခပနော်
ိုှိ သ ွ ျားအရျားဆှိိုငရ
ော် ဝှိအသသ before အတုံငေး့် လုံက့်နောပါ။ အကယ့်၍ သင့်သည့် အ ့်တွင့် နောလန့်ဖပန့်ထူလောမပေး

ြောသော

ြောသော သေးသနခ
့် ွရနဖခင့်ေးအောေး ပ့်တနပ
့် ံုံအတွက့် CDC လ ့်ေးညန့်အတုံငေး့် လုံက့်နောပါ။

အ ့်တွငရ
့် နခသည့် ကုံဗစ့် - ၁၉ ရှသူ ောေး (အ ့်တွင့် သေးသနခ
့် ွွဲ့ရနခသည့်) အရနဖြင ့် အ ့်တွငေး့် သေးသနခ
့် ွရနဖခင့်ေးကုံ ရအောက့်ပါအရဖခအရန ောေးရအောက့်တွင့် ပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့် ၄င့်ေးတုံအရနဖြင ့် ရ ောဂါဆက့်လက့်ကူေးစက့်နင
ုံ ့် ကူေးစက့်နင
ုံ ဆ
့် ံုံေးဖြတ့် န့် စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံ ရှ ည့် ဟုံတ့်ပါက ရအောက့်ပါအခ က့် သံုံေးခ က့် ဖြစ့်ရပေါ် မပေးရနောက့် အ ့် ှ
ထွက့်ခွောနင
ုံ ပ
့် ါသည့် -

•

၄င့်ေးတုံထံတွင့် အြ ောေး ၇၂ နော

•

အဖခောေး ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့်လကခဏော ောေး တုံေးတက့်လောပါက (ဥပ ော ရခ ောင့်ေးဆုံေးဖခင့်ေးနှင ့် အသက့်ရှှူကကပ့်ဖခင့်ေးတုံ တုံေးတက့်လောပါ)၊

•

ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့် လကခဏော ောေး စရပေါ် ခသည့် ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၇ က့် ရက ော့်သွောေးမပေးရနောက့်။

ရှခပါက (ယင့်ေးက အြ ောေးက ရဆေး ရသောက့်ပ သံုံေး က့်အဖပည့် အြ ောေး ရှဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်)

နငော်

နငော်

COVID19 FAQs - Burmese

တယ်လကျန််းမာရရ်း ဝန်ရဆာင်မှုမျာ်း
က ျား် မာနရျားဝ န
် ဆာင်မှု ေ့ ုျားသူမ ာျားက တုတ်နကွျားနရာဂါနငေ့အ
် လာျားတူ သွငပ် င်လကခဏာ နတွျံ့ ကကြုခစာျားန ရသူ လူ ာမ ာျားအာျား COVID-19 တပု ေ့
အတွက် ပ ြုလု ်ထာျားပ ီျားနသာ မုဘုငျား် အက် ်မ ာျား သမဟု
ု ေ့ တ် ဝက်ဘဆ
် ုက်မ ာျားကု အရင်အသုျားပ ြုရ ် အာျားန ျားတုက်တွ ျား် န

န
် ဆာင်ရွက်နရျား

ါသည်။ သငေ့် နဘျားကင်ျားလုပခြုနရျား နငေ့်

အဆင်နပ သက်သာနရျားအတွက် တယ်လက
ီ
ျား် မာနရျား ရင်ျားပမစ်မ ာျားကု ရရနင
ု ် ါသည်။
သင်၏ က ျား် မာနရျားနစာငေ့န
် ရာက် ေ့ ုျားသူနငေ့် ခ ျား် ဆုမှုတစ်ခု မစီစဉ်မီ သမဟု
ု ေ့ တ် နဆျားခ ျား် ၊ အလ င်အပမ ် နစာငေ့န
် ရာက်နရျားစင်တာ သမဟု
ု ေ့ တ် နဆျားရု တစ်ခုအတွငျား်
လမ်ျားနလျှာက်ဝင်မသွာျားမီ သငေ့ဆ
် ရာဝ ၏
် ရု ျားခ ျား် မ သင်၏က ျား် မာနရျားနစာငေ့န
် ရာက်မှုန ျားသူနငေ့် တယ်လက
ီ
ျား် မာနရျားဆင
ု ရ
် ာ ခ ျား် ဆုမှုမ ာျား
ကမ်ျားလမ်ျားန ျားနင
ု သ
် ညေ့်အတွက် အဆု ါရု ျားနငေ့် စစ်နဆျား ါ နအာက် ါတုအ
ု ေ့ တ် အလာျားတူဝ န
် ဆာင်မှုမ ာျားကု အသုျားပ ြုရ ် သငေ့အ
် ာျား
ေ့ က်မ တစ်ခု သမဟု
အကကပ ြုတုက်တွ ျား် ါသည်။

•

နဘလာ စနကာေ့တ် အ ် ဝှုက် (Baylor Scott & White)

o

၄င်ျားတ၏
ု ေ့ ဝက်ဘက်ဆုက်ကု ဝင်နရာက်ကကညေ့်ရှု ါ သမဟု
ု ေ့ တ် သင်၏မုဘုငျား် ကရယာန ေါ်တွင် ၄င်ျားတ၏
ု ေ့ အက် ်ကု ထညေ့် ါ၊ သင်၏ ဖု ျား် သု ေ့
ယင်ျားကု ုနေ့ ျားရ ် 88408 တွင် BETTER သု စာမက်
နဆေ့ခ ် ု ေ့ ါ။ ခ ျား် ဆမ
ု ှု မလုအ ် ါ။
ေ့

•

အဆ ျား် ရင်ျား (Ascension)

o

၄င်ျားတ၏
ု ေ့ ဝက်ဘက်ဆုက်ကု ဝင်နရာက်ကကညေ့်ရှု ါ သမဟု
ု ေ့ တ် သင်၏မုဘုငျား် ကရယာန ေါ်တွင် ၄င်ျားတ၏
ု ေ့ အက် ်ကု ထညေ့် ါ၊ HOME ကုတက
် ု
တစ်ကကမ်ဝင်နရာက်လျှင် နဒေါ်လာ 20 ပဖငေ့် အသုျားပ ြု ါ၊ ထအပ
ု ေ့
င် ယင်ျားအတွက် ခ ျား် ဆုမှု မလုအ ် ါ။

•

အမ်ဒ ီ လုက်ဗ် (MDLive)

o
•

အခမေ့အနကာငေ့တ
် စ်ခုစာရင်ျားသွငျား် ဝင်နရာက်ရ ် ၄င်ျားတ၏ဝက်
ု ေ့
ဘက်ဆုက် တွငျား် ဝင်နရာက်ကကညေ့ရ
် ှု ါ။

တယ်လီ နဒါ ေ့ (TelaDoc)

o

အနကာငေ့တ
် စ်ခု စာရင်ျားသွငျား် ရ ် သမဟု
ု ေ့ တ် ၄င်ျားတ၏
ု ေ့ အက် ်ကုနဒါင်ျားလုတ် လု ်ရ ် ၄င်ျားတ၏ဝက်
ု ေ့
ဘဆ
် ုကတ
် ွငျား် ဝင်နရာက်ကကညေ့်ရှု ါ။ Teladoc
တစ်ခုအတွငျား် ဝင်နရာက်ရ ် အခနကကျားက သင်၏က ျား် မာနရျားစီမက ျား် အန ေါ်တွင် မူတည် ါသည်၊ န စဉ်နစာငေ့
န
် ရာက်နရျားအတွက် ကု က
် စရက်က
ေ့
49 နဒေါ်လာထက် ည်ျား ါသည်။

•

နဟျားနဒါ ေ့ (HeyDoc)

o

အက် ်ကု နဒါင်ျားလုတ် လု ်ရ ် ၄င်ျားတ၏
ု ေ့ ဝက်ဘဆ
် ုက်တွငျား် သု ဝင်
ေ့ နရာက်ကကညေ့်ရှု ါ။ HeyDoc တွငျား် ဝင်နရာက်ကကညေ့်ရှုမှု တစ်ကကမ်လျှင်
လူ ာအတွက် 10 နဒေါ်လာ နငေ့် 50 နဒေါ်လာအတွငျား် ကု က
်
ါသည်။

•

တယ်လီ ဗွီရု ဟလ
ေ့ ်သ် (Televero Health)

o

အနရျားန ေါ်နစာငေ့န
် ရာက်နရျားဆရာဝ တ
် စ်ဦျား သမဟု
ု ေ့ တ် အပ ြုအမူဆုငရ
် ာ က ျား် မာနရျားကျွမ်ျားက င် ညာရင်တစ်ဦျားပဖငေ့် အတုင် င်ခရ ် ၄င်ျားတ၏
ု ေ့
ဝက်ဘဆ
် ုက်တွငျား် ဝင်နရာက်ကကညေ့်ရှု ါ။

•

ြ ေး န့်ေး ရဆေးခန့်ေး (Freeman Medical Clinic)

o
•

လူနောအသစ့် ောေးနှင ့် ရှလက့်စ လူနော ောေးအောေး တယ့်လက န့်ေး ောရ ေး (telehealth) ှတဆင ့် ကကည့်ရှု ည့် ရဒသနတ ရဆေးခန့်ေးတစ့်ခုံဖြစ့်သည့်

အရနောက့်ပုံငေး့် ဟုံလစ့်တစ့် ရဆေးဝါေးဆုံင ့် ော (West Holistic Medicine)

o

အရကောငတ
့် စ့်ခုံ ှတ့်ပံုံတင့် န့် ၄င့်ေးတုံ၏ဝက့်

ဆ
့် ုံက့်ကုံ ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။ ဝင့်ရငွစရကေး အဖ ငအ
့် လက
ုံ ့် ကုံနက
့် စ တ့် ရဒေါ်လောော ၀-၇၀ အထ

ဖြစ့်ပါသည့်။

•

ဗစ့်ထ ရဆေးဝါေးဆုံင့် ော (Victory Med)

o

www.victorymed.com တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုမပေး ခ န့်ေးဆုံ ှုတစ့်ခုံ စစဉ် န့် “ခ န့်ေးဆုံ ှုတစ့်ခုံ ကက တင့်

ွတ့်ကင့်ယူပါ (Book an Appointment)”

ခလုံတ့်ကုံ နှပ့်ပါ သုံ ဟုံတ့် ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-462-3627 ကုံရခေါ်ဆုံပါ။ က န့်ေး ောရ ေး အော ခံ သုံ ဟုံတ့် ရငွသောေးရပေးရခ ှုအရပေါ် ူတည့်မပေး
ကုံနက
့် စ တ့်က ရဒေါ်လော ၁၀-၅၀ ထကွဖပောေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ လူနော ောေးအရနဖြင ့် ခ န့်ေးဆုံ ှုတစ့်ခုံကုံ ရဒေါ်လော ၁၀၀ ဖြင ့် စစဉ်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ က့်ဒက ့်
ရှသူ ောေးကုံလည့်ေး အခ လက့်ခံပါသည့်။

•

ော် ော်ဒ အဘ ကော်စော် (MD Box)

COVID19 FAQs - Burmese

o

လက့်ရှ အရ ေးအခ င့်ေးကုံ ရထောက့်ကူရပေးသည့်အရနဖြင ့် အ ့်ဒ ရ

ောက့်စ့် (MDBox)က လူတုံငေး့် အောေး တယ့်လက န့်ေး ောရ ေး (telehealth) ဖြင ့်

က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေးသူတစ့်ဦေးဖြင ့် အတုံငပ
့် င့်ခံရပေး ှုကုံ ရလ ောရစ ေးဖြင ့် က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးရနပါသည့်။
ယခုအခ တ
် ွင် နတာင်ျားဆုခ က်အရ ကာျားပဖငေ့န
် မာင်ျားလာ၍ စစ်နဆျားမှု မပ ြုလု ် ါ။ လက်ရတွင ် ယင်ျားသနသာ
ု ေ့
စစ်နဆျားမှုအမ ြုျားအစာျားကု လု ်ရ တ
် ုက်တွ ျား် ပခင်ျားမပ ြုမီ
သငေ့အ
် ာျား စစ်ခ စစ်နဆျားပ ီျား ညွှ က် ကာျားခ က်န ျားရ ါမည်။
ြြံ ရှိသ ူ

•

ျား တွကော် ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျား

လူထ ို တစော်ညတစော်ညွတထ
ော် ဲ အစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျား တယော်လအဆျားကိုသအရျား (CommUnityCare Telemedicine) ရရှိနင
ှိို ော် ှု
o

ယခုံအခါတွင့် ရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ောေးကုံ သငအ
့်
့် ှ ထွက့်စ ော လုံပ သက့်ရတောငသ
့် က့်သောဖြင ့် ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့် —ဖိုနော်ျားခဖငော် ကကှိ တငော်ြ ှိနော်ျားဆှိို ှု တဆငော်
ယင့်ေးက ကုံဗစ့် - ၁၉ ရ ောဂါ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှံ ှုကုံ ကုံငတ
့် ွယ့် ောတွင့် ကူညရန င့်ေး ရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရကောင့်ေးရကောင့်ေး နင
ုံ ရ
့် သေး န့် ခွငဖ့် ပ ရပေးပါသည့်။
သင့်၏ဆ ောဝန့် သုံ ဟုံတ့် ကုံသ ရ
ှု ပေးသူဖြင ့် တယ့်လြုံနေး့် ဖြင ့် လည့်ပတ့် ှုတစ့်ခုံ စစဉ် န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-978-9015 ကရ
ုံ ခေါ်ဆုံပါ။

•

အရျားတကကျားလှိို ပော်သ ူ
o

ဟှိက
ို နော်ျား

ျား ဦျားစ ျားအပျားကိုသရနော် အဟ တော်လှိိုငျားော် (CommUnityCare Triage Hotline)
အရျား ရနော်ပြံိုအငွအထ ကော်ပြံသညော် လူထတ
ို စော်ညတစော်ညွတထ
ော် ဲ အစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျား က နော်ျား

အရျားစငော်တ

ျား (Central Health-funded

CommUnityCare Health Centers) launched က ကုံရုံ နောဗုံငေး့် ပ့်စ့် (ကုံဗစ့် - ၁၉) နှငအ
့် လောေးတူ ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့် လကခဏော ောေး
ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သည့် က န့်ေး ောရ ေးအော ခံ ရှရသော ထ ောဗစ့်ရကောင့်တသောေး ောေးအတွက့် အရ ေးတကကေးကုံသ ှုလုံအပ့်သူအောေး ဦေးစောေးရပေး န့်
ရဆေးြက့်ဆုံင ့် ော ကျွ ့်ေးက င့်ပညောရှင ့် ောေး ခနအ
့် ပ့်ထောေးသည့် အရ ေးရပေါ် ရဟောတ့်လုံငေး့် တစ့်ခုံကုံ တ့်ဆက့်လုံက့်ပါသည့်။
o

က န့်ေး ောရ ေး အော ခံ ရှပ အသောေးက မပေးသောေးဆ ောဝန့်တစ့်ဦေး ရှသည့် ကုံဗစ့် - ၁၉ ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့်လကခဏော ောေး ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သူ ောေးအရနဖြင ့်
လ ့်ေးညန့် ရှ န့် အရ ေးရပေါ် ရဟောတ့်လုံငေး့် နံပါတ့် 512-978-8775 ကုံ ရခေါ်ဆုံနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ ယရန ှစတင့်မပေး ရဆေးြက့်ဆုံင့် ော ကျွ ့်ေးက င့်ပညောရှင ့် ောေး
က လူအ ောေး ရဆေးခန့်ေး သုံ ဟုံတ့် အရ ေးရပေါ်ဌောနသုံ တုံက့်ရုံ က့်သွောေးဖခင့်ေး ှ ကောကွယ့် န့် ြုံနေး့် ောေးနှင ့် အရ ေးတကကေးဦေးစောေးရပေးကုံသ ှု ရှ န့်
ရခေါ်ဆုံသူ ောေး- အထူေးသဖြင ့် က န့်ေး ောရ ေးအော ခံ ရှသူ ောေး -ကုံ ရဖြဆုံရပေးပါလ ့် ည့်။ ယခုံအခါတွင့် ရဟောတ့်လုံငေး့် ကုံ နံနက့် ၈ နော

ှ ညရန ၅

နော အထ ရခေါ်ဆုံနင
ုံ ပ
့် ါသည့်
အရ ဂါပ ြံြို့ နခြငော်
ြံ ျားကှိို က ကွယတ
ော် ျားဆျားရနော်

ဆငော်

ျား

ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောနက Austin Public Health has developed ရနထုံင့် ရကောင့်ေးသူ ောေးထံ ှ အဖခောေးသူ ောေးထံ ကူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးကုံ
တောေးဆေးကောကွယ့် ောတွင့် ကူည န့် လ ့်ေးညန့် (PDF) ကုံ ရြော့်ထုံတ့်ထောေးပါသည့်။ ယငော်ျား
တရုံတ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ တရုံတ့်ရုံ ေး ော

အော ဗ

ောသောစကောေး (PDF) တှိခဖင
ို ရ
ော် ရှိ အ

ောသောစကောေး (PDF)၊ ကုံေး ေးယောေး

ျား စပန့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ ဗယက့်န ့်

ောသောစကောေး (PDF)၊ အူဒေးူ

ောသောစကောေး (PDF)၊ ရုံ ေးရှငေး့် ရသော

ောသောစကောေး (PDF)၊ ဖ န့် ော

ောသောစကောေး (PDF)၊ နငော်

ငော် ခပ လိုပော်ထ ျားပါသညော်။

•

ရဆေးဝါေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ယူ န့် ှလွမပေး အ ့်တွငရ
့် နပါ

•

သင့်၏ဆ ောဝန့်ထံ သွောေး ကက တင့် ြုံနေး့် ရခေါ်ဆုံပါ

•

သင့်၏ ရ ောဂါသွငဖ့် ပင့် ောေးကုံ ရစောငက့် ကည့်ပါ

•

သငက
့် ုံယ့်သင့် အ ့်ရှ အဖခောေးသူ ောေး နှင ့် တ စဆောန့် ောေးထံ ှ သေးသနခ
့် ွရနပါ

•

တစ့်ကုံယ့်ရ သံုံေးပစစည့်ေး ောေးကုံ

•

သင့် ရခ ောင့်ေးဆုံေး နှောရခ ပါက အုံပ့်ကောထောေးပါ

•

သငလ
့် က့် ောေးကုံ ကကော ကကောရဆေးရကကောပါ

•

အထအရတွွဲ့ ောေးသည့်

ရဝသံုံေးစွဖခင့်ေး ှ ရရှောင့်ကကဉ်ပါ

က့်နောှ ဖပင့် ောေးအောေးလံုံေးကုံ ရနစဉ် သနရ
့် ှငေး့် ပါ

ကုံဗစ့် -၁၉ ရှသည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ထောေးသည့် လူနော ောေးအရနဖြင ့် အဖခခောေးသူ ောေးထံ တဆငက
့် ူေးစက့်ပ ံွဲ့ နှရစသည
ံ
့်အနတ ောယ့် နည့်ေးပါေးသွောေးမပဟုံ ထင့် သည့်အထ အ ့်တွငေး့်
သေးသနခ
့် ွရနသည့် ကက တင့်သတဖပ ကောကွယ့် ှုရအောက့်တွင့် ဆက့်လက့်ရှရနသငသ
့် ည့်။

COVID19 FAQs - Burmese

ရက ေးဇူေးဖပ ၍ သင့်၏ အလုံပ့်နောေး က့် ောေးအရကကောင့်ေး သငအ
့် လုံပ့်ရှငန
့် င
ှ ့် ရဖပောဆုံပါ။ အခ ွဲ့ အလုံပ့်ရှင ့် ောေးက သငအ
့် ောေး အ ့် ှအလုံပ့်လုံပ့် န့် ခွငဖ့် ပ နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။ အကယ့်၍
လုံအပ့်ပါက ဆ ောဝန့်၏ ှတ့်ခ က့်ဖြင ့် ထန့်ေးခ ပ့်ရ ေးအ နစ
့် ော ောေးကုံ အသံုံေးဖပ နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
မရှမငြစ် လအ
ို ပ်ချက်မျာ်းကို လက်လမ
ှ ််းယငခင််း
အကယ်၍ သင်အ
် ေ့ ွထာျား ါက ကု စ
် ု စစည်ျားမ ာျား နငေ့် နဆျားဝါျားမ ာျားကသ
ေ့ ု မရ
ု ် ါသည်။ နအာ်စတင်
ေ့ ာျား သီျားသ ခ
ေ့ မပဖစ် စစည်ျားမ ာျား အလမ်ျားမီရရဖု ေ့လုနင
ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားဌာ က ကူညီန ျားရ ် ရင်ျားပမစ်မ ာျားစာရင်ျားတစ်ခု ပ ြုစုထာျား ါသည်။
အစာ်းအစာ/ ကိုယရ
် ရ်းကိုယတ
် ာ ပစစည််းမျာ်း

•

အတ်ခ ်အျားီ ဘီ ကာေ့ဘဆ
် ုက် (HEB Curbside)

o

အခနကကျား - ထမဆုျားအသုျားပ ြုသူမ ာျားအတွက် အခမေ့ပဖစ်သည်။ ဝ န
် ဆာင်မှုက အခမေ့ သမဟု
ု ေ့ တ် ၄.၉၅ နဒေါ်လာပဖစ်သည်

•

နဝေါ်လ်မာေ့တ် စ်အ ် (Walmart Pick-Up)

•

နဖဗာ (Favor)

o
•

အခနကကျား - အမ်တုငရ
် ာနရာက် ုနဆာင်
ခ ၇.၉၅ နဒေါ်လာပဖစ်ပ ီျား သီျားသ န
် ေ့ ျားဝယ်န ျားခ ၄.၉၅ နဒေါ်လာပဖစ်သည်
ေ့

အင်စတာကာေ့တ် (Instacart)

o

အခနကကျား - ထမဆုျားအကကမ် မာကကာျားမှုအတွက် အခမေ့ ုနဆာင်
န ျား ါသည်၊ ၃၅ နဒေါ်လာထက် ုသညေ့် မာကကာျား ါက နဆာင်
ု ေ့
မ ၃.၉၉
ေ့
နဒေါ်လာပဖစ်ပ ီျား ၃၅ နဒေါ်လာနအာက်ပဖစ် ါက ုနဆာင်
ခ ၇.၉၉ နဒေါ်လာပဖစ်သည် (၄င်ျားတက
ု ေ့
စစည်ျားတစ်ခု၏ န ျားန ှု ျား် န ေါ်တွင် ၃% အခနကကျား၊
ေ့
ဝ န
် ဆာင်ခ ၅% နငေ့် ဒရု ငဗ
် ာအတွက် အ ုနကကျား ၅% လည်ျားနကာက်ခ ါသည်)

အကယ်၍ သင်က ကာျားမနမာင်ျား ါက သမဟု
ု ေ့ တ် စစည်ျားမ ာျားကု သွာျားယူပ ီျား သငေ့အ
် မ်သု ေ့ ုနဆာင်
န ျားနင
ု သ
် ညေ့် မတ်နဆွ၊ မသာျားစု သမဟု
ု ေ့ တ် အမ် ျားီ ခ င်ျားတစ်ဦျားရ ါက
ေ့
သမဟု
ု ေ့ တ် အစာျားအစာမ ာျားဝယ်ယူရ ် အကူအညီလုအ ် ါက နက ျားဇူျားပ ၍ ဖု ျား်

ါတ် 512-972-6240 ကု နခေါ်ဆု ါ။

ရဆ်းဝါ်း

•

နဝါလ်ဂရင်ျား (Walgreens)

o
•

ုနဆာင်
ခ - ၃၅ နဒေါ်လာထက် ုပ ီျားမာကကာျား ါက အခမေ့
ေ့

စီဗွီအက်စ် (CVS)

o

ုနဆာင်
ခ - COVID-19 နကကာငေ့် န ရာအနတာ်မ ာျားမ ာျားက အခနကကျား နလျှာ်န ျား ါသည်။
ေ့

•

အတ်ခ ်အျားီ ဘီ (HEB)

•

နဝါလ်မာေ့တ် (Walmart)

o

အခနကကျား - ုမ ် ုနဆာင်
မှု (အလု ်ရက် ၅-၇ ရက်) အတွက် အခမေ့၊ မာပ ီျား ဒုတယန ေ့ နဆာင်
ု ေ့
နကကျား ၈ နဒေါ်လာ၊ ညတွငျား် ခ င်ျား နဆာင်
ု ေ့
နကကျား ၁၅
ေ့
နဒေါ်

အကယ်၍ သင်၏နဆျားဆုငတ
် ွင် အမ်တုငရ
် ာနရာက် ုနဆာင်
သညေ့် နရွ ျားခ ယ်စရာမရ ါက ၄င်ျားတထ
ု ေ့ တွင ် ကာျားပဖငေ့ပ် ဖတ်နမာင်ျားဝယ်ယူရ ် န ရာတစ်ခု ရမရစစ် ါ။
ေ့
နဆျားဆုငက
် ု ဖု ျား် နခေါ်ဆုပ ီျား သင်၏ နဆျားဝါျားပဖညေ့်တင်ျားမှုကု အပခာျားန ရာတစ်န ရာသု တစ်
ကကမ်တစ်ခါ သွာျားယူရ ် လွှနပ ာင်ျားန ျားနင
ု ် မန ျားနင
ု သ
် ရနင
ု ် ါသည်။
ေ့
ရငွရ က်းဆင
ို ရ
် ာ
အခ ြုျံ့ဘဏ်မ ာျားက နငွန ျားနခ မှုမ ာျားကု နရွှျံ့ဆုငျား် န ျားရ ် သင်နငေ့အ
် တူလု ်န ျားနင
ု ် ါသည်။နများခွ ျား် မ ာျားရ ါက သင်၏ဘဏ်ကု နက ျားဇူျားပ ြု၍ ဆက်သွယ် ါ။ အကယ်၍
အပခာျားရင်ျားပမစ်မ ာျားအတွက် အကူအညီ သင်လုခ င် ါက သင်၏ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားနမာ် တ
ီ ာအာျား လွှနပ ာင်ျားန ျားရ ် နက ျားဇူျားပ ြု၍ နတာင်ျားဆု ါ။
စတ်ပိုင်း် ဆင
ို ရ
် ာ အရထာက်အပျံ
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သင်၏ စတ် ုငျား် ဆုငရ
် ာ လုအ ်ခ က်မ ာျားက အနရျား ါလပ ီျား သင်သည် စုျားရမ် ူ
ူ

န
်

ါက သမဟု
ု ေ့ တ် ဝမ်ျား ည်ျားန

ါက အကူအညီရ ါသည်။ သင်သည် စုျားရမ်မှု နငေ့်

မ
် ှုမ ာျား၊ အ ်ရခက်ပခင်ျားမ ာျား၊ အလွ အ
် က ှူျားစာျားပခင်ျား သုမဟု
ု ပ် ခင်ျား၊ သမဟု
ု ေ့ တ် ဝမ်ျား ည်ျားပ ီျား စတ်ဓာတ်က ဆင်ျားမှု ခစာျားန ရနင
ု ် ါသည်။ သငေ့ထ
် တွင ်
ေ့ တ် မစာျားနင

ယင်ျားတထ
ု ေ့ မ သွငပ် င်လကခဏာတစ်ခုခုရ ါက နက ျားဇူျားပ ြု၍ နအာက် ါတထ
ု ေ့ ဆက်သွယ် ါ -

•

၂၄ ာရီ အင်တီဂရယ် နစာငေ့န
် ရာက်နရျား (Integral Care) အက ်အတည်ျား အနရျားန ေါ်နဟာေ့တ်လုငျား် - 512-472-HELP (4357)

•

စတ် ုငျား် ဆုငရ
် ာ ာမက ျား် မှုမ ာျားအတွက် အမ ြုျားသာျားမဟာမတ် (National Alliance) အကူအညီဖု ျား် လုငျား် - 1-800-950-NAMI (6264) သမဟု
ု ေ့ တ် NAMI
အာျား 741741 တွင် စာမက်နဆေ့ခ ် ု ေ့ ါ

o
•

တ လဂာန -ေ့ နသာကကာန ေ့

က်၁၀ျား၀၀ ာရီ - ညန ၆ျား၀၀ (အနရ ျံ့ ုငျား် အခ )်

နင
ု င
် သာျားမမကုယ်ကု သတ်နသမှုကာကွယ်တာျားဆီျားနရျား ဘဝအသက် ဖု ျား် လုငျား် (National Suicide Prevention Lifeline)- 1-800-273-8255

အကယ်၍ သငေ့ထ
် တွင ် ထ ်နဆာင်ျားစတ် ူစရာမ ာျား သမဟု
ု ေ့ တ် နများခွ ျား် မ ာျားရပ ီျား အမှုကုငမ
် န
် ဂ ာတစ်ဦျားနငေ့် န ာက်ဆက်တွလက
ု ်လု ါက သင်၏
ပ ည်သက
ူ ေ့ ျား် မာနရျားနမာ် တ
ီ ာအာျား နက ျားဇူျားပ ြု၍ အသန ျား ါ။

စှိတက
ော် နော်ျား

အရျား

တကကဆက့် က န့်ေး ောရ ေး နှင ့် လူသောေးရ ေး ော ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးက ကုံဗစ့် - ၁၉ က ္ောကပ့်ရ ောဂါကကေးရကကောင ့် စတ့်ရသောကရ ောက့် ှ၊ စတ့်ြစေး ှု သုံ ဟုံတ့် စတ့်ပုံငေး့် ဆုံင့် ော
စန့်ရခေါ် ှု ောေးကုံ ရတွွဲ့ ကကံ ခံစောေးရန သည့် တကကဆက့် ဖပည့်နယ့်သူဖပည့်နယ့်သောေး ောေးကုံ ကူည န့် ၂၄ နော ၇ က့် (၂၄/၇) ဖပည့်နယ့်တစ့်ဝှ ့်ေး စတ့်ပုံငေး့် ဆုံင့် ောက န့်ေး ောရ ေး
အရထောက့်အပံ လုံငေး့် ကုံ စတင့်ခပါသည့်။
အဆုံပါ င့်ေးဖ စ့်အသစ့်က တကကဆက့် ဖပည့်နယ့်သူဖပည့်နယ့်သောေး ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် ကုံဗစ့် - ၁၉ နှငဆ
့် က့်စပ့်သည့် စတ့်ပုံငေး့် ဆုံင့် ော က န့်ေး ောရ ေးအရထောက့်အပံ ောေး
က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးပါသည့်။ လူအ ောေးအရနဖြင ့် ခပညော်နယော်တစော်ဝ ော်ျားလြံျားို ဆှိင
ို ရ
ော် ကှိို စော် - ၁၉ စှိတက
ော် နော်ျား
န ရခဖငော်

အဝျားအြေါ်

အထ ကော် ပြံ လှိင
ို ျားော် ကှိို တစော်ပတော်လျှငော် ၇ ရကော်၊ တစော်ရကော်လျှငော် ၂၄

ြ ဲ ခဖငော် ဖိုနော်ျားနြံပါတော် 833-986-1919 တွငော် အြေါ်ဆှိန
ို င
ှိို ပ
ော် ါသညော်။

ှိ ော်အန အဖ ော်အခဖအရျားဆှိင
ို ရ
ော် ရငော်ျားခ စော်
အ

အရျား

ော်စတငော် ခပညော်သစ
ူ ကကညော်တက
ှိို ော်၏

ျား
အယ ငော်စ ကကညော်တက
ှိို ော်

ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူစောကကည့်တုံက့်တွင ့် “အရယောင့်စောကကည့်တုံက့်” တစ့်ခုံရှမပေး သင့်က ယင့်ေးရန ောတွင့် အေးစောအုံပ့် ောေး၊ အေး ရအော့်ဒယုံစောအုံပ့် ောေး၊ ဂဂဇင့်ေး ောေး၊ ရုံပ့်ရှင ့် ောေး
နှင ့် ရတေးဂတ ောေးကုံ ရဒါင့်ေးလုံတ့်လုံပ့်ပါက သင့်၏ကွနဖ့် ပှူတော သုံ ဟုံတ့် ုံ

ုံငေး့် က ယောရပေါ် ှရနမပေး ၂၄/၇ စောြတ့်၊ နောေးရထောင့်၊ ကကည့်ရှုနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်library.austintexas.gov/virtual တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
ှိ ော်တင
ွ ျားော် အ

ော်စတငော် ISD အလလ သငော်ယူ ှု

အ ့်တွငေး့် ရအော့်စတင့် ISD ရလလောသင့်ယူ ှုက ရက ောင့်ေးသောေး/သူ ောေးအရနဖြင ့်

ြောသော သုံ ဟုံတ့် သောေးစုံဝင့် ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အဖခောေး အ ွ ယ့်ရ ောက့်မပေးသူ ောေးဖြင ့်

အလုံပ့်လုံပ့်နင
ုံ ့် ည့် အွနလ
့် ုံငေး့် နှင ့် ရအောြ့်လုံငေး့် (အွနလ
့် ုံငေး့် ဟုံတ့်) လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးအတွက့် အကကံဉောဏ့်အ

ေး

ေး ထည့်သွငေး့် န့် ရ ွ ေးလုံကရ ွ ေးနင
ုံ သ
့် ည့် င့်ေးဖ စ့် ောေး

ရပေးအပ့်ပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေး င့်ေးဖ စ့် ောေးကုံ ထပ့်ထည့်ရပေးပါ ည့်၊ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ အခါအောေးရလ ော့်စွော ဖပန့်စစ့်ရဆေးပါ။ အလှ ့်ေး ှ ရှ န့်
https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကညရ
့် ှု ပါ။
UT ဇဝ ှိ ျားကွဲ စငော်တ
ပယ့် ဂ င့်ေး သန့်ေးငှက့် အ တစ့်ရကောင့် ရနထုံငရ
့် နမပေး အ ည့်ရဖပောင့် “တောဝါ န့်ေးကရလေး” ဟုံရခေါ်သည့် UT ဇဝ
အခ န့်ဖပည့် ရုံ က့်ကူေးရနသည့် သန့်ေးငှက့် က့်လံုံေး ကင့်

ေးကွ စင့်တောတွင့် UT တောဝါကုံ ရစောငက့် ကည့် န့်

ော တပ့်ဆင့်ထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့်

biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
ဂူဂယော်လော်

နိုပည နငော် ယဉအက ျား ှု
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ဂူဂယ့်လ့် အနုံပညော နှင ့် ယဉ်ရက ေး ဌ
ှု ောနတွင ့် ဖပတုံက့် ောေး နှင ့် အထ ့်ေးအ ှတ့် နော ည့်ကကေးရန ော ောေးကုံ ၃ ြက့်ဖ င့် (3D) ပံုံစံဖြင ့် စူေးစ ့်ေးရလလော န့် အရယောင့်
စုံရဆောင့်ေးထောေး ှုတစ့်ခုံ ရှပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့် artsandculture.google.com/project/openheritage တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကညရ
့် ှု ပါ။
အ

နော်တယော်ရျား အဘျား ငါျားခပတှိက
ို ော် (Monterrey Bay Aquarium)

Monterrey Bay Aquarium တွင့် သနတောရက ောက့်တန့်ေး ောေး၊ ဂ ယ့်လငါေး ောေး နှင ့် ပင့်ဂွငေး့် ောေးအပါအဝင့် သ ုံဒ ဒ ော အရတွွဲ့အကကံ အ
အခ န့်ဖပည့်ရုံ က့်ရနသည့် ကင့်

ေး

ေးကုံ ကကည့်ရှု န့်

ော ဆယ့်လံုံေး တပ့်ထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့် montereybayaquarium.org/animals/live-cams

တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကညရ
့် ှု ပါ။
စ စော်သဆ
ော် ျားိုှိ နျားယ ော်ျား နှိင
ို င
ော် အ
ြံ တ ော် တှိရှိ စဆ နော်ရို ြံ (Smithsonian National Zoo)
Smithsonian National Zoo တွင့် ကယ
ုံ လ
့် ေးုံံ တေး တွငေး့် ကက့် ောေး၊ ဖခရသဂ ောေး၊ ပင့်ဒါအကကေးကကေး ောေး နှင ့် ဆင့် ောေးကုံ ကကည့်ရှု န့် အခ န့်ဖပည့်ရုံ က့်ရနသည့် ကင့်

ော

ရလေးလံုံေး တပ့်ဆင့်ထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့် nationalzoo.si.edu/webcams တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကညရ
့် ှု ပါ။
စ စော်သဆ
ော် ျားိုှိ နျားယ ော်ျား နှိင
ို င
ော် အ
ြံ တ ော် သဘ ဝသ ှိိုငျားော် ခပတှိက
ို ော် (Smithsonian National Museum of Natural History)
Smithsonian National Museum of Natural History တွင့် ၄င့်ေးတုံ၏ လက့်ရှဖပသခ က့် ောေးအတွက့် အရယောင့်ရလလောရ ေး ခ ေး ောေး (Virtual tours) ရှပါသည့်။
ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့် naturalhistory.si.edu/visit/virtual-tour/current-exhibits တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
စ စော်သဆ
ော် ျားိုှိ နျားယ ော်ျား

ငော်စတက (Smithsonian Institute)

Smithsonian Instituteတွင့် ကရလေး ောေးအတွက့် အွနလ
့် ုံငေး့် င့်ေးဖ စ့် ောေး ရှပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့် www.si.edu/kids တွင့်
ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
စကှိိုလ ျားစော်တစော် (Scholastic)
Scholastic က ကရလေး ောေးအတွက့် အ ့်တွငေး့် ရလလောရ ေးဆုံင ့် ော င့်ေးဖ စ့် ောေး က ့်ေးလှ ့်ေးထောေးပါသည့်။ ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့်အတွက့်
classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html တွင့် ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။

_______________________________________________________________________________________________

စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ျား နင ော် စကော် ှုလကော် ှုလပ
ို ော်ငနော်ျား

ှိ ော်တင
ွ အ
ော် န – အဘျားကငော်ျားစွ
အ ့်တွငရ
့် န - ရ

လိုပော်လပ
ို ော်ရနော်

ျား တွကော် သတငော်ျား ြ ကော် လကော်

ျား

ှိနော်အကက ော်ခင စ

ေးကင့်ေးစွောအလုံပ့်လုံပ့် န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောတစ့်ခုံကုံ ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့်၊ တ့်လ ၂၄ က့်ရန ည ၁၁ေး၅၉ နော

ှ စတင့်သက့်ရ ောက့်မပေး ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့် ဧမပလ ၁၃

က့်ရနအထ တည့်သည့် ထုံတ့်ဖပန့်ခပါသည့်။ ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောအ COVID-19 ရ ောဂါ ဆက့်လက့်ပ ွဲ့ံ နှဖခင့်
ံ ေး ှကောကွယ့် န့် လုံပ့် ဖြစ့်လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးနှင ့် လုံပ့် ဖြစ့်
စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး ှလွမပေး မ ွဲ့သူမ ွဲ့သောေး ောေးအောေး အ ့်တွငရ
့် န န့် လုံအပ့်ရစပါသည့်။
ယခုံ အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောရအောက့်တွင ့် လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး နှင ့် လည့်ပတ့် ှု ောေးအောေးလံုံေးကုံ ပ့်တန့်

ည့်။ ရှ ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး နှင ့်

လုံပ့် ဖြစ့်လှုပ့်ရှောေး ှု ောေး ှလွမပေး ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်အတွငေး့် အရဆောက့်အအံုံတစ့်ခုံရှသည့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး သုံ ဟုံတ့် လည့်ပတ့် ှု ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့်
အနည့်ေးဆံုံေး အရဖခခံလည့်ပတ့် ှု ှလွမပေး မ ွဲ့ရတော့်အတွငေး့် တည့်ရှရသော အရဆောက့်အအံုံဌောန ောေးရှ လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးအောေးလံုံေးကုံ ပ့်တန့် န့် လုံအပ့်ပါသည့်။
စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအရနဖြင ့် ၄င့်ေးတုံ၏အ ့် ောေး ှ လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးရဆောင့် ွ က့်သည့် (အ ့် ှ အလုံပ့်လုံပ့်ဖခင့်ေးကုံ ဆုံလုံပါသည့်) ဝန့်ထ ့်ေး ောေး သုံ ဟုံတ့်
ကန့်ထရုံ က့်တော ောေး သေးသနပ
့် ါဝင့်သည့် လည့်ပတ့် ှု ောေးကုံလည့်ေး ဆက့်လုံပ့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့် ။
ရှ ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးသည့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန

ည့် လုံအပ့်ခ က့်အတုံငေး့် လုံက့်နော ပါ ည့်။

တငော်ျားက ပော်ခြငော်ျား နင ော် လှိက
ို ော်န ခြငော်ျား
အရဖခခံအောရံုံစုံက့် ှု ှော ရ ောဂါပ ံွဲ့ နှံ ှုကုံ ပ့်တန့် ောတွငက
့် ူည န့် ပညောရပေးဖခင့်ေး၊ ဆနဒအရလ ောက့် လုံက့်နောဖခင့်ေးနှင ့် တစ့်ဦေးခ င့်ေး တောဝန့်ယူဖခင့်ေးတုံဖြစ့်သည့်။
ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့် ဥပရဒ၊ ေးသတ့်နင
ှ ့် ဌောနတုံသည့် ဤအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောကုံခ ေးရြောက့်သည့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအရကကောင့်ေး တုံငက့် ကောေးခ က့် ောေးကုံ တံုံဖပန့်ပါသည့်။
ထပ့်တလလက ှူေးလွနသ
့် ူ ောေးအရနဖြင ့် တစ့်ကက ့်က ှူေးလွနတ
့် ုံငေး့် အဖ ငဆ
့် ံုံေး ရငွဒဏ့် ရဒေါ်လော ၁၀၀၀ နှင ့် ရထောင့်ဒဏ့် က့် ၁၈၀ သုံ ဟုံတ့် နှစ့်ခုံစလံုံေး က ခံ နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

COVID19 FAQs - Burmese

တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် တကကသုံလ့် ှ ရနောက့်ဆံုံေးရပေါ် စံဖပရဒတော အ ရ ောဂါပ ံွဲ့ နှဖခင့်
ံ ေးကုံ ရလ ောခ န့် ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်အရနဖြင ့် ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့် ရ လ အကုံနတ
့် ွင့်
လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးကုံ ၉၀% တုံငေး့် တော သည့်အထ တုံေးဖ ြှင ့် ပါ ည့်။ မ ွဲ့ရတော့်ရန ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးသည့် ရအော့်စတင့်လူ ှုအသုံငေး့် အဝုံငေး့် ထံ ှ
လုံက့်နော ှုအရပေါ် ူတည့်ပါသည့်။

စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ျား၊ စကော် ှုလကော် ှုလပ
ို ော်ငနော်ျား

ျား နင ော် ယငော်ျားသှိအသ
ို

ရအောက့်ပါ ဇယောေးက စက့် ှုလက့် ှုလုံပ့်ငန့်ေး ောေး၊ ယင့်ေးသုံရသောစေးပွောေးရ ေးအ

လိုပော် ှိ ျား

ျား တွကော် ညွှနော်ကက ျားြ ကော်

ေးအစောေး ောေး နှင ့် အထူေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအတွက့် ရှငေး့် လင့်ေးခ က့်ကုံ တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့်

အတုံငေး့် အတောအထ ရပေးအပ့်ပါသည့်။ စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးတစ့်ခုံစအရနဖြင ့် ရပေးအပ့်ထောေးသည့် လ ့်ေးညန့်အရပေါ် အရဖခဖပ မပေး ရှ ဖြစ့်ဟုံသတ့် ှတ့်ရသောအ ော ောေးကုံ
ဆံုံေးဖြတ့် န့် လုံအပ့်ပါသည့်။ ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်က ပုံဂဂလကစေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအောေး ယခုံအခ န့်အရတောအတွငေး့် ၄င့်ေးတုံ၏ စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးအရနဖြင ့်
ဆက့်ြွငသ
့် င ့် သင ့် သုံ ဟုံတ့် ပတ့်ထောေးသင ့် သင ့် ဆုံသည့် ဥပရဒရ ေး ောအကကံဉောဏ့် ောေး ရပေးပါ။

ဓှိပပါယော်သတော် တော်ြ ကော်

နှိ ော်ဆျားိုြံ

ျား

အခြြြံ လိုပော်ငနော်ျားလညော်ပတော် ှု

ျား

၄င့်ေးတုံ၏ရနအ ့် ှ လုံပ့်ရှောေး ှု ောေး လုံပ့်ကုံငရ
့် ဆောင့် ွ က့်သည့် (ဆုံလုံသည့် ှော အ ့် ှ အလုံပ့်လုံပ့်သည့်) သုံ ဟုံတ့် ဥပရဒအ

ဖပင့် ဖြစ့်ဖပင့်

ည့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးတွငေး့်

ရထောက့်ကူ န့် လုံအပ့်ခ န့်၊ သုံ ဟုံတ့် ရှ ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး၊ အစုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော သုံ ဟုံတ့် အရ ေးကကေးသည့် အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံကုံ တုံေးဖ ြှင ့်
လုံပ့်ကုံင့် န့် ဝန့်ထ ့်ေး ောေး သုံ ဟုံတ့် ကန့်ထရုံ က့်တော ောေး သေးဖခောေးရှသည့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအရနဖြင ့် လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှု ောေး ဆက့်လက့်လုံပ့်ရဆောင့်နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
ရှိ ခဖစော် စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ျား

သတ့် ှတ့်ထောေးသည့်

ှိနော်အကက ော်ခင စ

အရျားကကျားသညော်

အဆ ကော်

အခြြြံ

တွငျားော် ရှိ ရှိ ခဖစော် စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

ျား (PDF) စော င့်ေးကုံ ကကည့်ရှုပါ။

ိုြံ

ရအော့်စတင့် မ ွဲ့ရတော့်တွငေး့် ရှ လံုံဖခံ ရ ေး၊ အစုံေး လုံပ့်ငန့်ေး၊ ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေး၊ ရ

ေးအနတ ောယ့် ကင့်ေးရှငေး့် ရ ေး နှင ့် စေးပွောေးရ ေးလံုံဖခံ ှု အတွက့် အသက့်ပါသည့် ဖပည့်သူပုံင့် နှင ့်

ပုံဂဂလက ဌောန ောေးအောေးလံုံေး။
လူ ှုအရျား ရ ြပော်ြွ ြွ အနခြငော်ျား
အဖခောေးသူ ောေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ အကွောအရဝေးတွင့် ဆက့်ရနပါ။
ရှိ ခဖစော်

စှိိုျားရ လိုပော်ငနော်ျားအဆ ငော်တ

ျား

အစုံေး ရအဂ င့်စ ောေး၏ လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှု ောေး ဆက့်လက့်ရနရကကောင့်ေး ရသခ ောရစ န့် နှင ့် ဖပည့်သူလူထုံ၏ က န့်ေး ောရ ေး၊ လံုံဖခံ ရ ေး နှင ့် က န့်ေး ော င့်လန့်ေးရ ေး
ပံပုံေးရပေးသည့် ဖပည့်သူလူထုံ နှင ့် ရအဂ င့်စ ောေးအောေးလံုံေး၏ က န့်ေး ောရ ေး၊ လံုံဖခံ ရ ေးနှင ့် က န့်ေး ော င့်လန့်ေးရ ေး ပံပုံေးရပေး န့်အတွက့်လုံအပ့်သည့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအောေးလံုံေး။
အစုံေး အြွွဲ့တစ့်ခုံစအရနဖြင ့် ၄င့်ေး၏ ရှ ဖြစ့် အစုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော ောေးကုံ ဆံုံေးဖြတ့်သငမ့် ပေး ယင့်ေးလုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော ောေးကုံ လုံပ့်ရဆောင့် န့် ဝန့်ထ ့်ေး ောေး
နှင/့် သုံ ဟုံတ့် ကန့်ထရုံ က့်တော ောေးကုံ ခွဖခောေးသတ့် ှတ့်သငပ
့် ါသည့်။ တတ့်နင
ုံ သ
့် ည့် အတုံငေး့် အတောအထ ရှ ဖြစ့် အစုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော ောေးအရနဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ
ခပ့်ခွောခွောရန န့် လုံအပ့်ခ က့် ောေးဖြင ့် ကုံက့်ညရအောင့် လုံပ့်ရဆောင့်သငပ
့် ါသည့်။
လ ော်ျားညွှနော်
လိုပော်ြွငော် နငော် စပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျား

o

ျား တွကော် လူ ှုအရျား ရ ြပော် ြွ ြွ အနခြငော်ျားဆှိိုငရ
ော် လ ော်ျားညွှနော်

လုံပ့် ဖြစ့် ဟုံတ့်သည့် ဝန့်ထ ့်ေးခ ေးသွောေးလောဖခင့်ေးကုံ ဆုံငေး့် ငံ န့်။

COVID19 FAQs - Burmese

o

လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးအတွက့် အနေးကပ့်လုံပ့်ရဆောင့် ှု ရပေးအပ့် န့်လုံအပ့်သည့် ှ လွမပေး ဝန့်ထ ့်ေး ောေး တစ့်ဦေးနှငတ
့် စ့်ဦေး အကကောေး ရဖခောက့် (၆)
ရပအတွငေး့် အလုံပ့်လုံပ့်ဖခင့်ေးကုံ တောေးဖ စ့်ပါသည့်။ လူကုံယ့်တုံငတ
့် က့်ရ ောက့် သည့် အစည့်ေးအရဝေး ောေး နှင ့် ကွနြ
့် င ့် ောေးကုံ တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့်
နည့်ေးပါေးရစဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် ြ က့်သ ့်ေးဖခင့်ေးပါဝင့်ပါသည့်။

o

ဝန့်ထ ့်ေး ောေး နော က န့်ေးဖြစ့်ရနပါက အ ့်တွငရ
့် န န့်လုံအပ့်ရစမပေး နော က န့်ေးခွင ့် အက ေးခံစောေးခွင ့် ောေးကုံ အ ောေးဆံုံေးရဖပောင့်ေးလလွယ့်ရအောင့်လုံပ့်ရပေး န့်
လုံအပ့်ပါသည့်။ နော က န့်ေးဖြစ့်ရနရသော ဝန့်ထ ့်ေး ောေးကုံ ဆ ောဝန့် ှတ့်ခ က့်တစ့်ခုံ ပါပအ ့်တွငရ
့် န န့်ခွငဖ့် ပ ရပေးပါ။

o

လူတစ့်ဦေးနှငတ
့် စ့်ဦေး ထရတွွဲ့ဆက့်ဆံဖခင့်ေးကုံ နည့်ေးနင
ုံ သ
့်
နည့်ေးရစ န့် တယ့်လြုံနေး့် ဖြင ့် ဆက့်သွယ့်ရဖပောဆုံနင
ုံ သ
့် ည့် ရ ွ ေးခ ယ့်စ ော ောေးကုံ အသံုံေးခ ပါ။

o

ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအတွက့် အခ န့်ဇယောေး ောေးကုံ လရဖပောင့်ေးရပေးပါ သုံ ှသော လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေးအတွက့် အနေးကပ့်လုံပ့်ရဆောင့် ှု
ရပေးအပ့် န့်လုံအပ့်သည့် ှလွမပေး ဝန့်ထ ့်ေးအောေးလံုံေး တစ့်ခ န့်တည့်ေး၌ တစ့်ရန ောတည့်ေးတွငရ
့် ှရန ည့် ဟုံတ့်ပါ။

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျား ဌ န

ျား နငော် အက ငော်ျား

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

COVID-19 တံုံဖပန့်ရ ေးကောလအတွငေး့် ရအော့်စတင့်-ထ ောဗစ့်ရကောင့်တအတွငေး့် လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့်ရနရသော ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအတွက့် လ ့်ေးညန့် နှင ့်
တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အကကံဖပ ခ က့် အဖပည့်အစံုံကုံ ဤရန ောတွင့် ကကည့်ရှုပါ

•

အကယ့်၍ သင့်၏ကရလေးြ ောေးနောရနပါက ရက ောင့်ေး သုံ ဟုံတ့် ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးသုံ သွောေးပါရစနှင။့်

•

အကယ့်၍ သငထ
့် ံတွင ့် နောတောရှညရ
့် ောဂါအရဖခခံရှရသော ကရလေးတစ့်ဦေးရှပါက ရက ောင့်ေးနှင ့် ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးသုံ တက့်ရ ောက့် န့်နင
ှ ပ
့် တ့်သက့်မပေး
သင့်ကရလေး၏ဆ ောဝန့်နင
ှ ့် တုံငပ
့် င့်ပါ။

•

တစ့်ကုံယ့် ည့် က န့်ေး ောသနရ
့် ှငေး့် ရ ေးလုံပ့်ရဆောင့် ှု ောေး (လက့်ရဆေးဖခင့်ေး၊ စသဖြင)့် နှငစ
့် ပ့်လ ဉ်ေးမပေး ရက ောင့်ေးသောေးရက ောင့်ေးသူ ောေး နှင ့် ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအောေး
ကကောခဏ ပညောဖပန့်ရပေးဖခင့်ေး နှင ့် သငရ
့် တော့်သည့်ဆုံငေး့်

ုံတ့် ောေး ရထောင့်ထောေးရကကောင့်ေး ရသခ ောရအောင့်လုံပ့်ဖခင့်ေး။

•

ရက ောင့်ေး ောေး နှင ့် ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးဌောန ောေးအရနဖြင ့် အခန့်ေးအောေးလံုံေးကုံ လက့်သနစ
့် င့်ရဆေး ောေး နှင ့် တစ့်ရှှူေး ောေးဖြင ့် ဖြည့်ရပေးထောေးသငသ
့် ည့်။

•

ဆက့်လက့် သင့်ကကောေး ှု ရှ န့် အရဝေးရ ောက့်သင့်ကကောေးရ ေး နှင ့် အွနလ
့် င
ုံ ေး့် ရ ွ ေးခ ယ့်စ ော ောေးကုံ ရှောရြွပါ။

•

ရက ောင့်ေး ောေးအရနဖြင ့် မ ွဲ့ရတော့်တစ့်ဝှ ့်ေး ရက ောင့်ေးပတ့်ထောေးဖခင့်ေး ောေးအတွက့် စ ံကန့်ေးတစ့်ခုံ တည့်ရထောင့်မပေး သောေးစုံ ောေးအရနဖြင ့် ရက ောင့်ေးပတ့်နင
ုံ ရ
့် ခ
အတွက့် ဖပင့်ဆင့် ှုအပါအဝင့် အလက
ုံ ့်သငအ
့် လ ောေးသင ့် ဖပင့်ဆင့်ထောေးသငပ
့် ါသည့်။

•

ကရလေး ောေးအရနဖြင ့် အုံပ့်စုံ တစ့်ခုံ ှတစ့်ခုံသုံ ရဖပောင့်ေးသငပ
့် ါ။

•

ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေးသူ ောေးအရနဖြင ့် ကရလေးအုံပ့်စုံတစ့်ခုံတည့်ေးဖြင ့် လံုံေးဝဥဿံုံဆက့်လက့်ရနသငပ
့် ါသည့်။

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျားဌ န

ျား တွကော် ရငော်ျားခ စော်

ျား -

အကယ့်၍ သင့်သည့် အရထောက့်အပံ ောေးလုံအပ့်ရနပါက ဤပြံိုစြံကှိို ခဖညော်ပါ။ ရအော့်စတင့်-ထ ောဗစ့်ရကောင့်တအတွငေး့် ရှရနစဉ် COVID-19 ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး
ဝောောဝန့်အြွွဲ့က သင့်လုံအပ့်သည့် အရထောက့်အပံ ောေးအောေးလံုံေး သင့် ရှနင
ုံ ့် ည့်ဟုံ အော

ခံနင
ုံ ပ
့် ါ၊ ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့် နှင ့် တောဝန့်အြွွဲ့ အရပါင့်ေးအပါ ောေးက

ယင့်ေးလုံအပ့်ခ က့် ောေးဖပည့် ှရအောင့် ကူညြုံကက ေးစောေး န့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ လုံပ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့်လုံပ့်ပါ ည့်။
ရအော့်စတင့်/ထ ောဗစ့် ရကောင့်တ COVID-19 ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး တောဝန့်အြွွဲ့က ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေးအပ့်သူ ောေးအတွက့် ဝက့်
တွင့် အ ့်ရှငအ
့် ရနဖြင ့် ဖပ လုံပ့်ရပေးခပါသည့်။ ယင့်ေးဝက့်

နော တစ့်ခုံကုံ ၂၅/၃/၂၀၂၀

နောရပေါ် ှ ရထောက့်ကူပစစည့်ေး ောေးကုံ ရအောက့်ပါရန ော ောေးတွင့် အလှ ့်ေး ှ ရှနင
ုံ ပ
့် ါသည့် -

•

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော် ှု အပျား ပော်သ ူ

ျား တွကော် တ ဝနော်က

ဖွဲြို့၏ ၂၅/၃/၂၀၂၀ ဝကော်ဘန ျား ရအက ဒငော်ျား

•

ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော် ှုအပျား ပော်သ ူ

ျား တွကော် တ ဝနော်က

ဖွဲြို့၏ ၂၅/၃/၂၀၂၀

COVID-19 နှင ့် ဆက့်စပ့်သည့် ရအော့်စတင့်မ ွဲ့ရတော့်အတွငေး့် ရစောစေးသည့်ကရလေး

ဆလှိက
ို ော်

ျား

ဝဆုံင့် ော အခ က့်အလက့် ောေး နှင ့် င့်ေးဖ စ့် ောေး ရှ န့်အတွက့် ရပေါ်တယ့်လ့် ၆ ခုံဖြင ့်

ရအောင့်ဖ င့် ှု ကုံ ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
အလုံပ့်သ ောေးအင့်အောေး ရဖြရှငေး့် ခ က့် ောေး မ ွဲ့ရတော့်ဧ ယော - ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေးအရကကောင့်ေးဆုံင့် ော အရထွရထွ အခ က့်အလက့် ောေး သုံ ဟုံတ့် ရ ေးခွနေး့် ောေးရှပါက
ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံနေး့် နံပါတ့် (512-597-7191) ကုံ ရခေါ်ဆုံပါ သုံ ဟုံတ့် providerservices@wfscapitalarea.com.သုံ အေးရ ေးလ့် ပုံပါ။
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COVID-19 က လ တွငျားော် လိုပော် ခဖစော်

လိုပော်သ

ျား

ျား၏ ကအလျား

ျား တွကော် အစ ငအ
ော် ရ ကော် ှုအပျား ပော်ရနော် တွကော် ဤအဖ ငော်ပြံိုစြံကှိို အက ျားဇူျားခပ ၍ ခဖညော်ပါ။

ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံက သင့်၏ ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှုအတွက့် စော င့်ေးဖပ စုံထောေးသည့် အခ က့်အလက့်အတအက ကုံ ရရှ ွဲ့တန့်ေး ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး
ရှနင
ုံ ့် ှု ရပေါ်တယ့် (Frontline Child Care Availability Portal) အတွငေး့် ထုံတ့်ရဝလုံရသော့်လည့်ေး ဤပံုံစံသည့် စည့်ေးက ့်ေးဆုံင့် ော လုံအပ့်ခ က့်တစ့်ခုံ ဟုံတ့်ပါ။
ရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေးအပ့်သူ အရတော့် ောေး ောေးက ရပေါ်တယ့်ကုံအလှ ့်ေး ှ ယူ ောတွင့် စန့်ရခေါ် ှု ောေး င့်ဆုံငခ
့် သည့်။ ရလောဂ့်အင့် ဝင့်ခ န့်၌ အကယ့်၍ သငထ
့် ံတွင ့်
ဖပဿနောတစ့်ခုံခုံ ရှိပါက ပထ ဆံုံေးအကက ့် ည့်သုံ ရလောဂ့်အင့်ဝင့် ပံုံဆုံင ့် ော ညန့်ကကောေးခ က့် ောေးကုံ ရတွွဲ့ ရှ န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ဤလငြ
ော် ော် အတွငေး့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍
ဝင့်ရ ောက့်ကကည့်ရှုပါ။
ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ရပေးအပ့်သူ ောေးအတွက့် ၄င့်ေးတုံ၏ ဌောန ောေးအတွငေး့် တင့် န့် ဖြနရ
့် ဝစော ွ က့် ောေးကုံ လူထ ို တွကော် ရငော်ျားခ စော်

ျား စ

ကော်န တွင့် ကကည့်ရှုပါ။

အကယ့်၍ သင့်၏ ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရ ေး စင့်တော ောေး/အ ့် နှငပ
့် တ့်သက့်မပေး ရဖပောင့်ေးလ ှုတစ့်ခုံခုံရှပါက ဤအနရ ရှိ ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော်အရျား စညော်ျား ဉျား

ျား

(လှိင
ို စ
ော် ငော်ယခူ ြငော်ျား)တွငော် ြ ကော်ြ ငော်ျား ခပငော်ဆငော်ပါ။

•

COVID-19 နငပ
ော် တော်သကော်မပျား ကအလျားအစ ငအ
ော် ရ ကော် ှု အပျား ပော်သ ူ

•

ကရလေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှု ရပေးအပ့်သူ ောေး၏ COVID-19 နှငဆ
့် က့်စပ့် ရ ေးခွနေး့် ောေးကုံ
သှိို ဟိုတော် DSHS ကှိိုရို ှိန

ကိုနော်စြံိုပစစညော်ျားစတှိျားို ဆှိင
ို ော်

o

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်။
နှိ ော်ဆျားိုြံ

ဆငော် တနော်ျားဆှိင
ို ရ
ော် စ တှိက
ို ော်ပြံိုျား သှိို msc@hhsc.state.tx.us

ှိိုငျားော် ရပော်စော် တွကော် ဖိုနော်ျားအြေါ်ဆိုအ
ှိ ရျားစငော်တ သှိို ဖိုနော်ျားနြံပါတော်- 1-877-570-9779 တွငော် လ ့်ေးညန့်ရပေးပုံနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ျား၊ အဆျားဆင
ိုှိ ော်

ျား နငော်

ရကော်အရ ငော်ျားသညော် စတှိျားို ဆှိင
ို ော်

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

စတုံေးဆုံင့် အတွငေး့် နှင ့် အဖပင့်တွင့် တန့်ေးစရနသည့်လုံငေး့် တွငေး့် ပ့်ရနသူ ောေးအကကောေး အနည့်ေးဆံုံေးအကွောအရဝေး ၆ ရပ ရှ န့် လုံအပ့်သည့် ထန့်ေးခ ပ့် ှုကုံ
တည့်ရထောင့်ပါ။

o

ထန့်ေးခ ပ့် ှု ောေးတွငေး့် လူတုံငေး့် ရစ ေးဝယ့်သည့်လှည့်ေးတစ့်ခုံရဆောင့် န့် လအ
ုံ ပ့်ရစဖခင့်ေး နှင ့် ကက ့်ေးဖပင့်ရပေါ်တွင့် အ ှတ့်အသောေး ောေးခ ထောေးဖခင့်ေးပါဝင့်မပေး
ယင့်ေးတုံသောဟုံ ကနသ
့် တ့် ထောေးပါ။

•

လက့်လရ ောင့်ခ သည့်ဆုံင ့် ောေးအောေး ရအောက့်ပါတုံကုံ လုံပ့်ရဆောင့် န့် အောေးရပေးတုံက့်တွနေး့် ပါသည့် -

o

ကောေးဖြငဖ့် ြတ့်ရ ောင့်ေး ဝယ့်ယူဖခင့်ေး၊ လ ့်ေးရ

ေးပလက့်ရြောင့်ေးတွင့် ခ ထောေးရပေးဖခင့်ေး၊ သုံ ဟုံတ့် အ ့်တုံင ့် ောရ ောက့်ပုံရဆောင့်သည့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး

အသံုံေးဖပ ဖခင့်ေးကုံ ဖ ြှငတ
့် င့် န့်။

o

အခ န့်တစ့်ခ န့်တွင့် စတုံေးဆုံငတ
့် စ့်ခုံအတွငေး့် ခွငဖ့် ပ သည့် ရြောက့်သည့်အရ အတွက့်ကုံ ထန့်ေးခ ပ့် န့် သုံ ဟုံတ့် ကနသ
့် တ့် န့်။

o

တစ့်ဦေးနှငတ
့် စ့်ဦေး ရဖခောက့် (၆) ရပ အကွောအတွငေး့် အလုံပ့်လုံပ့်သည့် ဝန့်ထ ့်ေးအရ အတွက့်ကုံ တတ့်နင
ုံ သ
့် ရလောက့်ရလ ောခ န့်။

o

လက့်ရဆေးနင
ုံ သ
့် ည့် စွ ့်ေးရဆောင့် ည့်၊ လက့်သနစ
့် င့်ရဆေး ောေး နှင ့် တစ့်ရှှူေး ောေး ရပေးအပ့် န့်

o

ရကောင့်တောစောေးပွ ောေး၊ တံခါ လက့်ကုံငြ
့် ုံ ောေး နှင ့် လက့် န့်ေး ောေးကသုံရသော အထ ောေးသည့်

က့်နောှ ဖပင့် ောေးကုံ ကကောခဏသနရ
့် ှငေး့် န့်။

ကိုနော်စြံိုစတှိင
ို ျားော် ဆှိင
ို တ
ော် င
ွ ော် တငော်ထ ျားရနော် တွကော် အဒါငော်ျားလိုတယ
ော် န
ူ င
ှိို သ
ော် ညော် ခဖနော်အဝစ ရွ ကော်
လိုပော်ရငော်

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

ဆက့်လက့် လည့်ပတ့်ရနရသေးရသော အလုံပ့်ခွင ့် ောေးအတွက့် CDC ှ တက
ုံ ့်တွနေး့် အကကံဖပ ခ က့် ောေးအတုံငေး့် လုံက့်နောပါ။
CDC ၏

လိုပော်ြွငော် လ ော်ျားညွှနော်

လိုပော်သခပနော်
ိုှိ လ ရနော် ဝှိအသသ
န

က နော်ျားခဖစော်အနသူ

ျား တွကော်

ျား
ြ ကော် လကော်

ျား စ

ကော်န ရပေါ်တွင့် အထူေးဖပသထောေးရသော ဝရသသ ောေးကုံ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ကကည့်ရှုပါ။
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ဝနော်ထ ော်ျား

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

ရအောက့်ပါ ဝရသသ ောေးနှင ့် ကုံက့်ညမပေး

ြောသော ရစောငက့် ကည့်ရနပါက အလုံပ့်သုံဖပန့် လောဖြစ့်ရအောင့် ရနပါ။

o

က ္ောက န့်ေး ောရ ေး အြွွဲ့အစည့်ေး သုံ ဟုံတ့် CDC ှ “ရ ောဂါထူရဖပောရသောရန ော” တစ့်ခုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်ထောေးရသော ဧ ယောတစ့်ခုံသုံ သွောေးလောခပါက။

o

ရခ ောင့်ေးဆုံေးဖခင့်ေး၊ အသက့်ရှှူ ခက့်ဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့် လည့်ရခ ောင့်ေးနောဖခင့်ေး ကသုံရသော အသက့်ရှှူလ ့်ေးရကကောင့်ေးဆုံင့် ော ကူေးစက့်ရ ောဂါတစ့်ခုံ၏
လကခဏော ောေး နှင ့် သွငဖ့် ပင့် ောေး သငထ
့် ံတွငရ
့် ှပါက။

o

အြ ောေး ၉၉.၆ ဒဂ ြော င့်ဟုံက့် ထက့်ဖ ငပ
့် ါက။

o

လွနခ
့် ရသော ၁၄ က့်အတွငေး့် ကုံဗစ့် - ၁၉ ရှသည့်ဟုံ အရသအခ ော ရ ောဂါအ ည့်တပ့်ခံထောေး သူတစ့်ဦေးနှင ့် ထရတွွဲ့ ခမပေး ရ ောဂါ ထန့်ေးခ ပ့်ရ ေးနှင ့်
ကောကွယ့်တောေးဆေးရ ေး စင့်တော ောေး (CDC) ှ ဒဇုံငေး့် ထုံတ့်ထောေးရသော သငရ
့် တော့်သည့် တစ့်ကုံယ့်ရ ကောကွယရ
့် ေး က ယောတစ့်ခုံ ဝတ့်ဆင့်ခပါက။
သင့်သည့် ကုံဗစ့် -၁၉ အတွက့် စံုံစ ့်ေးစစ့်ရဆေး ှုရအောက့်တွငရ
့် ှပါက သုံ ဟုံတ့် အသက့်ရှှူလ ့်ေးရကကောင့်ေးဆုံင့် ော နော က န့်ေးဖြစ့် ှုတစ့်ခုံဖြင ့်

o

ရနထုံင့် ရကောင့်ေးဖြစ့်ရနပါက။
လိုပော်သ ိုှိ ခပနော်လ ရနော် ဝှိအသသ
န

က နော်ျားခဖစော်အနသူ

စ ျားအသ ကော်ဆင
ိုှိ ော်

o

ျား တွကော်

ျား နငော် ဘ ျား

ျား
ြ ကော် လကော်

ျား စ

ကော်န ရပေါ်တွင့် အထူေးဖပသထောေးရသော ဝရသသ ောေးကုံ ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ကကည့်ရှုပါ။

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

အစောေးအရသောက့်ဆုံင ့် ောေးအရနဖြင ့် လူထုံသုံြွငရ
့် ပေးထောေးရသော ဆုံငတ
့် ွငေး့် နှင ့် ဆင
ုံ ဖ့် ပင့် ရှ အ ောေးစောေးရသောက့်သည့် ဧ ယော ောေးကုံ ပတ့်ထောေး န့်
လုံအပ့်ပါသည့်။

o

လူတစ့်ဦေးခ င့်ေးစအကကောေး ထရတွွဲ့ ှုကုံကနသ
့် တ့် န့် အစောေးအရသောက့်ဆုံင ့် ောေးအရနဖြင ့် အ ့်သုံသယ့်ယူဖခင့်ေး၊ ထရတွွဲ့ ှု ရှသည့် အ ့်တုံင့် ောရ ောက့်
ပုံရဆောင့်ဖခင့်ေး၊ ကောေးဖြတ့်ရ ောင့်ေး ဝယ့်ယူဖခင့်ေး၊ သုံ ဟုံတ့် လ ့်ေးရ

o

ောေး ောေးအောေး ဆုံငတ
့် ွငေး့် နှင ့် ဆုံငဖ့် ပင့် အ ောေးရသောက့်စောေးသည့်

ေး ပလက့်ရြောင့်ေးတွင့် ပစစည့်ေးယူဖခင့်ေး တုံကုံ အောေးရပေးသငသ
့် ည့်။
ောေးရန ော ောေးကုံ ပတ့်ထောေး န့် အ နထ
့် ုံတ့်ထောေးမပေး

ောေးပ ဝုံဏအ
့် တွငေး့် ှောယူ

စောေးရသောက့် ှုအောေးခွငဖ့် ပ ဖခင့်ေးကုံ တောေးဖ စ့်ပါသည့်။

o

ဝင့်ရ ောက့်ယူငင့်ရုံ ံ နှင ့် အ ့်တုံင ့် ောရ ောက့်ပုံရဆောင့်သည့် ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးဖြင ့် အကူေးအရဖပောင့်ေးလုံပ့်ရနသည့် ရဒသတွငေး့် စောေးရသောက့်ဆုံင့် ောေးကုံ
ရထောက့်ကူသည့်အရနဖြင ့် ရအော့်စတင့် သယ့်ယူပုံရဆောင့်ရ ေးက လူတငော်သညော် ယ ယဇိုနော်
ယူငင့် န့်အတွက့် ဇုံန့် ောေး၏တည့်ရန ော ောေးကုံ ကကည့်ရှု န့် ၄င့်ေးတုံ၏

ရဒါင့်ေးလုံတ့် လုံပ့်နင
ုံ သ
့် ည့် ဖြနရ
့် ဝစော ွ က့် ောေးအတွက့် လိုထ ို တွကော် ရငော်ျားခ စော်
အဆ ကော်လပ
ို ော်အရျားဆှိင
ို ရ
ော် စကော် ှုလကော် ှုလပ
ို ော်ငနော်ျား

ျား တညော်အထ ငော်အနပါသညော်။ စောေးသံုံေးသူ ောေး

န
ွ ော်လင
ှိို ျားော် အခ ပြံို ကုံ ကကည့်ပါ။

ျား ကုံကကည့်ရှုပါ။

ျား တွကော် လ ော်ျားညွှနော်

၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့်၊ တ့်လ ၃၁ က့်ရနတွင ့် မ ွဲ့ရတော့်ဝန့် Greg Abbott က ကုံဗစ့် - ၁၉ က ္ောကပ့်ရ ောဂါအခ န့်အတွငေး့် အခ ွဲ့ရသော ကနသ
့် တ့်ခ က့် ောေးနှင ့် ခွငဖ့် ပ
ရသောလှုပ့်ရှောေး ှု ောေးအတွက့် ဖပည့်နယ့်တစ့်ဝှ ့်ေး တသ တ့်တည့်ေး ခ ဉ်ေးကပ့် ှုတစ့်ခုံရပေးအပ့်သည့် အထူေး အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော နံပါတ့် No. GA-14 (“အထူေး
အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော”) ကုံ ထုံတ့်ဖပန့်ခပါသည့်။
အ ့်တွငရ
့် န န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောရအောက့်တွင ့် ခွငဖ့် ပ သည့် ရဆောက့်လပ
ုံ ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး အ

ေးအစောေး ောေး

မ ွဲ့ရတော့်ဝန့်၏ ၂၀၂၀ ခုံနစ
ှ ့်၊ တ့်လ ၃၁ က့်ရန အထူေးအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော (No. GA-14) အတွငေး့် ခွငဖ့် ပ ခရသော ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအောေးလံုံေးကုံ ခွငဖ့် ပ ပါသည့်။
မ ွဲ့ရတော့်အရနဖြင ့် စေးပွောေးဖြစ့် သုံ ဟုံတ့် လူရနအ ့် ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး ပရ ောဂ က့် ောေးကုံ တောေးဖ စ့် ည့် ဟုံတ့်ရတောပါ။
အဆ ကော်လပ
ို ော်ငနော်ျား လိုပော်ငနော်ျား

ျားလြံျားို တွကော်

လိုပော်ရငော်ဖကော် လှိို ပော် ြ ကော်

ျား

COVID19 FAQs - Burmese

အ ့်တွငရ
့် န န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော၏ ဖပသခ က့် ရအ နှင ့်

တွငေး့် ရှ အကွောအရဝေးတစ့်ခုံ ဖခောေးထောေး န့်လ ့်ေးညန့် ောေး နှင ့် က န့်ေး ောရ ေးနှငရ
့် လ ော့်ညရသော အလုံပ့်ခွင့်

အရလအထ ရပေါ် ှ ထပ့်ရဆောင့်ေးမပေး ည့်သည့်အခ န့်တစ့်ခုံ ဆုံအတွငေး့် တက့် ကလုံပ့်ကုံငသ
့် ည့် အလုံပ့်သ ောေး ၁၀ ဦေးအထက့်ရှသည့် မ ွဲ့ရတော့်အတွငေး့် ရှ
ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအောေးလံုံေးအတွက့်၊ ဆုံက့်တစ့်ခုံလံုံေးအတွက့် တောဝန့်ရှသူ (“ဆုံက့် န့်ရနဂ ော”) အရနဖြင ့် ရအောက့်ပါတုံကုံ လုံပ့်သငပ
့် ါသည့် -

•

ဆုံက့်အတွငေး့် ယင့်ေးရန ောတွင ့် အလုံပ့်လုံပ့်ရနသူအောေးလံုံေး နောေးလည့်နင
ုံ ့် ည့်
ပ ောဏအရ အတွက့် ောေး နှင ့် အ

ေးအစောေး ောေးကုံ ဖပသသည့် အသရပေးခ က့်တစ့်ခုံ နှင ့် အြွွဲ့ဝင့်အရ အတွက့် ောေးကုံ န့်ရနဂ ော ှ ည့်သုံ ကနသ
့် တ့်ရနပံုံ နှင ့်

အဆုံငေး့် ောေး လည့်ပတ့်ပံုံဆုံင ့် ော ဦေးတည့်ခ က့် ောေးကုံ တင့်ထောေး

•

ောသောစကောေး ောေးဖြင ့် ယင့်ေးရန ောတွင့် အလုံပ့်လုံပ့်ရသော အြွွဲ့ဝင့် ောေး၏

ည့်၊

ရနစဉ်ရနတုံငေး့် အလုံပ့် စတင့် အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေးစ၏ အရထွရထွက န့်ေး ောရ ေးအရဖခအရနအတွက့် အလုံပ့်သ ောေး ောေး နောေးလည့်သရ

ောရပါက့်သည့်

အလုံပ့်ခွငတ
့် ွငေး့် ကက တင့် စစ့်ခ စစ့်ရဆေး ှုတစ့်ခုံ လုံပ့်ရဆောင့်ပါ၊

•

ဆုံက့်တွငေး့် ရှ အလုံပ့်သ ောေး ၁၅ ဦေးစတုံငေး့် အတွက့် ဆပ့်ဖပော သုံ ဟုံတ့် လက့်သနစ
့် င့်ရဆေး ရပေးထောေးသည့် လက့်ရဆေး န့် ရန ော အနည့်ေးဆံုံေး တစ့်ခုံရှရကကောင့်ေး
ရသခ ောပါရစ။

•
•

အ ောေးသံုံေး ရ ရအေးရပေးစက့် အသံုံေးဖပ ဖခင့်ေးကုံ တောေးဖ စ့်ပါ၊
ရဝသံုံေးစွသည့်တန့်ဆောပလော ောေးကုံ အသံုံေးဖပ သူ ောေး တစ့်ဦေးနှငတ
့် စ့်ဦေးအကကောေး ပုံေးသတ့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစမပေး အ ောေးပုံငဧ
့် ယော ောေး (ရနလည့်စော နှင ့်
ရခတတနောေးသည့် ဧ ယော ောေး၊ တန့်ဆောပလောပံုံေး ယူ င့်ေးစကောေးရဖပောသည့် ဧ ယော ောေး၊ က ယောစက့်ကကေး ောေး၊ စသဖြင)့် နှင ့် စုံရပါင့်ေးထရတွွဲ့သည့်ရန ော ောေး
(တံခါေးလက့်ကုံငြ
့် ုံ ောေး၊ ရကောင့်တောစောေးပွ ောေး၊ ကေး

•

ုံတ့် ောေး၊ စသဖြင)့် တုံကုံ တစ့် က့်လ င့် အနည့်ေးဆံုံေး နှစက့် က ့် သနရ
့် ှငေး့် မပေး ပုံေးသတ့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစမပေး

အ ့်တွငရ
့် န န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော၏ အခန့်ေး 6.j. တွငေး့် ရှ လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရန န့် လုံအပ့်ခ က့် ောေး၊ အ ့်တွငရ
့် န န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော၏ ဖပသခ က့်
တွငေး့် ရှ ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအတွက့် တုံက့်တွနေး့် ခ က့် ောေး၊ နှင ့် ယခုံ လ ့်ေးညန့်စောတ ့်ေး၏ အခန့်ေး ၃ တွငေး့် ရှ ဖပဌောန့်ေးခ က့် ောေး၊ နှင ့် ခ ေးရြောက့် ှုတစ့်ခုံခုံအတွက့်
တုံငက့် ကောေး ှု ောေး တင့်သွငေး့် န့် အလုံပ့်သ ောေး ောေးအတွက့် အခ က့်အလက့် ောေး ရပေးအပ့်သည့် ယင့်ေးသုံရသော ဆုံငေး့်
ောသောစကောေးဖြငဆ
့် ုံငေး့်

ုံတ့်တစ့်ခုံ၊ အဂဂလပ့်

ောသော သုံ ဟုံတ့် စပန့်

ုံတ့်တစ့်ခုံကုံ ရှရအောင့် မ ွဲ့ရတော့် ှဖပ လုံပ့်ရပေးမပေးသည့်နင
ှ တ
့် မပ င့်နက့် ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအတွက့် ထံုံေးတ ့်ေးစဉ်လောအ အသရပေးခ က့် ောေး

တင့်ရပေးသည့် ဆုံက့်တစ့်ခုံတွငေး့် ရှ အထင့်က ရန ောတစ့်ခုံ သုံ ဟုံတ့် ရန ော ောေးတွင့် တင့်ရပေးထောေးပါ။
အကယ့်၍ ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးခွငတ
့် စ့်ခုံရှ အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေးတွင့် ကုံရုံ နောဗုံငေး့် ပ့်စ့် ကူေးစက့်ခသည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ခ က့်ရှခပါက အလုံပ့်ခွင့် စ ံခနခ
့် ွရ ေးအရနဖြင ့်
ယင့်ေးအလုံပ့်သ ောေးကုံ အ ့်သုံ ခ က့်ခ င့်ေးဖပန့်လတ့်ကော ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောနသုံ အသရပေးမပေး ယင့်ေးအလုံပ့်သ ောေးနှင ့် ဆက့်စပ့်သည့် ရအော့်စတင့်
ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောန ှ လ ့်ေးညန့် ောေးအောေးလံုံေးအတုံငေး့် လုံက့်နော

ည့်။

အလုံပ့်ခွင ့် န့်ရနဂ ောအရနဖြင ့် အလုံပ့်ခွငတ
့် ွငေး့် ဝင့်ရ ောက့်လောသူ အလုံပ့်သ ောေးတုံငေး့် က လက့် ှတ့်ထုံေးဝင့်ရ ောက့်ရကကောင့်ေး ရသခ ောရစမပေး အကယ့်၍ အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေး
သည့် ကုံရုံ နောဗင
ုံ ေး့် ပ့်စ့် ကူေးစက့်ထောေးသည့်ဟုံ အတည့်ဖပ ခ က့် ရှထောေးသူတစ့်ဦေးနှင ့် အလုံပ့်ခွငတ
့် စ့်ခုံတွငေး့် အတူ ရဝလုံပ့်ကုံငခ
့် ပါက ယင့်ေးအလုံပ့်သ ောေး ောေးကုံ
ခွဖခောေးရြော့်ထုံတ့် န့် နှင ့် အသရပေး န့် ည့် ွ ယ့်ခ က့်အတွက့် အလုံပ့်ခွငတ
့် ွငေး့် ဝင့်ရ ောက့်ရသော အလုံပ့်သ ောေးတုံငေး့် ၏ ဆက့်သွယ့် န့်လပ့်စော နှင ့် အလုံပ့်သ ောေးစော င့်ေးတစ့်ခုံ
ကုံသ ့်ေးဆည့်ေးထောေး

ည့်။

ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး စက့် ှုလုံပ့်ငန့်ေး ောေး၏ အလုံပ့်ရှင ့် ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် မ ွဲ့ရတော့်တစ့်ခုံလံုံေး၏ စေးပွောေးရ ေးအလံုံေးစံုံအတွက့် အက ေးရှရစ န့် ရအောက့်ပါ အလုံပ့်ခနအ
့် ပ့် ှု
ဆုံင ့် ော အရလအထ ောေးအတုံငေး့် ရစောငက့် ကည့်လုံက့်နော န့် တက
ုံ တ
့် န
ွ ေး့် အကကံဖပ ပါသည့် -

•

အကယ့်၍ အလုံပ့်သ ောေးတစ့်ဦေးသည့် အလုံပ့်ခွငတ
့် ွငေး့် ကုံရုံ နောဗုံငေး့် ပ့်စ့်ရကကောင ့် အလုံပ့်သ ောေး ောေး သုံ ဟုံတ့် အဖခောေးသူ ောေး၏ က န့်ေး ောရ ေးအတွက့်
ရ ောက့် ဖြစ့်ရ ောက့်လောရတော ည့် က န့်ေး ောရ ေးအနတ ောယ့်တစ့်ခုံရှသည့်ဟုံ စတ့်ရစတနောရကောင့်ေးဖြင ့် ယံုံကကည့်မပေး အလုံပ့်ဆင့်ေး န့် ဖငင့်ေးဆန့်ပါက ထုံသူအရပေါ်
တန့်ဖပန့်အရ ေးယူ ှု ဖပ န့်။

•

ကုံရုံ နောဗုံငေး့် ပ့်စ့်နင
ှ ့် ထရတွွဲ့ ခနင
ုံ ရ
့် ခ ရှရသောရကကောင ့် ရစောငက့် ကည့်ခံခ ရသော၊ သုံ ဟုံတ့်

ြောသောရစောငက့် ကည့် န့် အကကံဖပ ခံခ ရသော အလုံပသ
့်
ောေးတစ့်ဦေး

အရပေါ် တန့်ဖပန့်အရ ေးယူ ှု ဖပ န့်။

•

ကုံရုံ နောဗုံငေး့် ပ့်စ့်ရကကောင ့် ရဆောက့်လပ
ုံ ့်ရ ေး လုံပ့်ငန့်ေးခွငတ
့် စ့်ခုံ ပတ့်ထောေး သည့် လဒ့်အရနဖြင ့် ယောယအောေးလပ့် က့်တစ့်ခုံ ယူထောေးမပေး အလုံပ့်လက့်
အက ေးခံစောေးခွင ့် ောေးအတွက့် ြုံငတ
့် င့်သွငေး့် ခရသော အလုံပ့်သ ောေး၏ ရတောင့်ေးဆုံ ှုကုံ ဖငင့်ေးပါနှင။့်

အလုံပ့်ခွင ့် ောေးအောေးလံုံေးအရနဖြင ့် ရဆောက့်လုံပ့်ရ ေး ဆုံငေး့်

ုံတ့်ကုံ ဖ င့်သောသည့်တည့်ရန ောတစ့်ခုံတွင့် အဂဂလပ့်

လှိို ပော်ပါသညော်။ ယင့်ေးစော ွ က့်စောတ ့်ေး ောေးကုံ လူထ ို တွကော် ရငော်ျားခ စော်

ျား စ

ောသောစကောေး နှင ့် စပန့်

ောသောစကောေးတုံဖြင ့် တင့်ထောေး န့်

ကော်န ရပေါ်တွင့် ရဒါင့်ေးလုံတ့်ယူနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

COVID19 FAQs - Burmese

ပါ စော်တငော်ရနော် တွကော် လ ော်ျားညွှနော်
မ ွဲ့ရတော့် ဌောန ောေးက ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအောေး တယ့်လြုံနေး့် ဖြငအ
့် လုံပ့်လုံပ့်သည့် အရဖခအရန ောေးသုံ ရရ ွဲ့ရဖပောင့်ေးခမပေး အရဆောက့်အအံုံ ေးအတွငေး့် ရလ ောခ ဝန့်ထ ့်ေး ောေးဖြင ့်
လည့်ပတ့်ရနပါသည့်။ လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့်လောသည့် သံုံေးစွသူ ောေးအတွက့် ဧည့်ခန့်ေး ောေးကုံ ပတ့်ထောေးမပေး ပါ စ့်ရလ ောက့်လော ောေးကုံ စော သုံ ဟုံတ့် အေးရ ေးလ့်ဖြငသ
့် ော
လက့်ခံပါ ည့်။
ဖွြံြို့ မဖှိ ျားတှိျားို တကော်အရျား ဝနော်အဆ ငော် ှု
အ

ော်စတငော်

ြ ော်ျား န ျားပွဲ

ျားဌ န ှ ှ ပါ စ့် ောေးအတွက့် ၄ငော်ျားတှိ၏
ို ဝကော်ဘဆ
ော် က
ိုှိ ော်အပေါ် လ ော်ျားညွှနော် တှိင
ို ျားော် လှိက
ို ော်န ပါ။

ျား စငော်တ

ှ ပါ စ့် ောေးအတွက့် ပြံို နော်ပါ စော်တငော်သညော် လိုပော်ငနော်ျားစဉ တှိင
ို ျားော် လှိိုကော်န ပါ။

ထူျား

ြ ော်ျား န ျားပွဲ

ျား

ျားလြံျားို ကှိို ၂၀၂၀ ြိုနစော်

အ လ ၁ ရကော်အန ထှိ တ ျားခ စော်ထ ျားပါသညော်။
ရအော့်စတင့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးဌောန၏ ပတ့်ဝန့်ေးက င့် က န့်ေး ောရ ေးဝန့်ရဆောင့် ှု ောေး ဌောနခွ (EHSD) က လ ေး့် ရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့်လောေးရသော သံုံေးစွသူ ောေးအတွက့်
ဧည့်ခန့်ေး ောေးကုံ ပတ့်ထောေးမပေး ပါ စ့်ရလ ောက့်လောတင့်ဖခင့်ေးကုံ စော သုံ ဟုံတ့် အေးရ ေးလ့်ဖြငသ
့် ော လက့်ခံပါ ည့်။ ၄င့်ေးတုံ၏ရလ ောက့်လော ောေးကုံ စော သုံ ဟုံတ့် အေးရ ေးလ့်ဖြင ့်
တင့် န့် တတ့်နင
ုံ သ
့် ည့် သံုံေးစွသူရြောက့်သည့် ောေးအရနဖြင ့် EHSD က 1520 Rutherford Lane, Building 1 Suite 205, Austin, TX 78754 တွင့် တည့်ရှသည့်
ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ရံုံေးတွင ့် ဝန့်ရဆောင့် ှုအတွက့် ခ န့်ေးဆုံခ က့် ောေးဖပ လုံပ့် န့် လက့်ခံပါ ည့်။ ခ န့်ေးဆုံ ှုတစ့်ခုံ စစဉ် န့် ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-978-0300 ကုံ ရခေါ်ဆုံပါ။
အစောေးအစောလှည့်လည့်ရ ောင့်ေးခ သည့် ရစ ေးသည့်ရလ ောက့်လော သံုံေးသပ့်ကကည့်ရှု ှု ောေးက ယခုံအခါတွင့် အဂဂ ါရန နှင ့် ကကောသပရတေးရန နံနက့် ၇ေး၄၅ နော
အထ ခ န့်ေးဆုံခ က့်ဖြငသ
့် ော လုံပ့်ပါ ည့်။ လ ့်ေးရလ ောက့်ဝင့်ရ ောက့်ခ န့်ေးဆုံ ှု ောေးကုံ

ှ ၁၁ေး၀၀ နော

ရှနင
ုံ ရ
့် တောပါ။ ခ န့်ေးဆုံ ှုတစ့်ခုံ စစဉ် န့် ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-978-0300 ကုံ ရခေါ်ဆုံပါ။

အစောေးအစောလှည့်လည့်ရ ောင့်ေးခ သည့် ရစ ေးသည့် ောေးအောေး ကကည့်ရှုစစ့်ရဆေးဖခင့်ေးက ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံအရဆောက့်အဦေး၏ ကောေး ပ့်နောေးစခန့်ေးအတွငေး့် ကက တင့်ခ န့်ေးဆုံခ က့်ဖြငသ
့် ော
ဆက့်လက့်ဖြစ့်ရပေါ်ပါ ည့်။
ရ ေးခွနေး့် ောေး နှင ့် စုံေး
ဆကော်သယ
ွ ခော် ြငော်ျား

့်ပူပန့်စ ော ောေးအောေးလံုံေးကုံ အေးရ ေးလ့် EHSD.Service@austintexas.gov

တဆငော် သှိို ဟိုတော် ဖိုနော်ျားနြံပါတော် (512) 978-0300 သှိို

ျားခဖငော် တင့်သွငေး့် နင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

ဆက့်လက့်လုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး နှင ့် ရငွရခ ဖခင့်ေး ောေးအတွက့် EHSD ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးကုံ ရအောက့်ပါလပ့်စော ောေးသုံ စော သုံ ဟုံတ့် အေးရ ေးလ့်ဖြင ့် တင့်သွငေး့် နင
ုံ ပ
့် ါသည့် -

o

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

o

အေးရ ေးလ့် - EHSD.Service@austintexas.gov

o

ရငွရခ ှုတစ့်ခုံဖပ န့် လုံအပ့်ရသော စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေးအတွက့် ခ က့်ဒစ့်ကတ့် တစ့်

ေးတည့်ေးဖြငရ
့် ငွရခ ဖခင့်ေးဖပ န့် ကျွနပ
့်ုံ ့်တုံ၏ ရငွရင
ှ ေး့် သူက

သငအ
့် ောေး ြုံနေး့် ရပေါ် ှဆက့်သွယ့်ပါ ည့်။
ကျွနော်ပ
ို ော်၏ စျားပွ ျားအရျားလိုပော်ငနော်ျားကှိို ကူညရနော် ညော်သညော်

အထ ကော် ပြံ

ျား ရရှိပါသလဲ။

နအာ်စတင် စီျား ွာျားနရျားဖျံ့ွ ပဖြုျားတုျားတက်နရျားဌာ (Austin Economic Development Department) က နရ ျံ့လာမညေ့်ရက်သတတ တ်မ ာျားအတွငျား် ရု ျား် က ရ
် မည်ဟု
မမဖာသာနတွျံ့ ရနင
ု သ
် ညေ့် စီျား ွာျားနရျားလု ်င ျား် မ ာျား အတွက် အငွအကကျားရနော်ပြံိုအငွ

စ စဉ

ျား နငော်

အရျားအပေါ် စ ြံကှိနော်ျားဆှိင
ို ရ
ော် ရငော်ျားခ စော်

အနထွနထွရင်ျားပမစ်မ ာျားအတွက် စီျား ွာျားနရျား ဖွျံ့ ပဖြုျားတုျားတက်နရျားဌာ အနသျားစာျားစီျား ွာျားနရျား ဌာ ခွ (Small Business division) က
ြ ဲ

န
ွ ော်လှိိုငျားော် တနော်ျား

ျား ကမ်ျားလမ်ျားန ျား ါသည်။
ြ ဲ စျားပွ ျားအရျား လ ော်ျားညွှနော်သငော်တနော်ျား၊

ျား နှင ့် လူထုံတွငေး့် ရှ စေးပွောေးရ ေးအရပါင့်ေးအပါ ောေးနှင ့် အဆက့်အသွယ့် ောေး က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးပါသည့် -

အရသေးစောေးစေးပွောေးရ ေး င့်ေးဖ စ့်တစ့်ခုံ (A Small Business Resource) လ ့်ေးညန့် ကလည့်ေး ရဒသနတ ၊ ဖပည့်နယ့် နှင ့် ဖပည့်ရထောင့်စုံ အြွွဲ့အစည့်ေး ောေး ှ ရှောရြွယူနင
ုံ ရ
့် သော
အကူအည ောေးနှင ့် လူထုံအတွက့် င့်ေးဖ စ့် ောေးကုံ အုံပ့်စုံအ
အတူအလုံပ့်တွလုံပ့် န့်ရန ော ောေး၊ ရ

ေးအစောေး - အရှန့်ဖ ြှငရ
့် ပေးသူ/သောေးရြောက့်သူ၊ အနုံပညော/ဂတ၊ စေးပွောေးရ ေးလ ့်ေးညွန့် ှု၊

ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး၊ ပညောရ ေး၊ စွ ့်ေးအင့်၊ ရုံပ့်ရှင/့် တယ့်လဗွေးရှငေး့် /ဗွဒယုံဂ ့်ေး ောေး၊ အစောေးအရသောက့်လုံပ့်ငန့်ေး၊ န့်ပံုံရငွ၊

ခ ေးဖ ြှင ့် ှု ောေး၊ သွငေး့် ကုံန/့် ထုံတ့်ကုံန၊့် ဥပရဒရ ေး ော၊ ကွန့် က့် ဆက့်သွယ့် ှု၊ အဖ တ့်အစွနေး့် ယူသည့်လုံပ့်ငန့်ေး စတင့်ဖခင့်ေး ောေး၊ ရ

ောလံုံေးပစ့် မပ င့်ပွ၊ ဖပန့်လည့်ပတ့်ရ ေး

လုံပ့်ငန့်ေး၊ သုံရတသန၊ နည့်ေးပညော၊ ကုံနသ
့် ွယ့်ရ ေးအုံပ့်စုံ ောေး အလုံက့် ရပေးအပ့်ပါသည့်။
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ကုံဗစ့် -၁၉ က ္ောကပ့်ရ ောဂါရကကောင ့် ထခုံက့်ခံခ သည့် သငစ
့် ေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေးအတွက့် လတ့်တရလောအရထောက့်အပံကုံ ရှောရြွ န့် အရသေးစောေးစေးပွောေးရ ေး င့်ေးဖ စ့်တစ့်ခုံ (A
Small Business Resource) လ ့်ေးညန့်အတွငေး့် “ရ
တကကဆကော်

လိုပော်သ

ျား ငော်

ေးဒုံကခ ကယ့်ဆယ့်ရ ေး” ဖြင ့် စစ့်ခ ပါ။

ျား အက ော် စော်ရငော် သည့် အလုံပ့်လက့် အက ေးခံစောေးခွင ့် ောေး ရှ န့် သင့်ရလ ောက့်ထောေးနင
ုံ သ
့် ည့် ရန ောဖြစ့်ပါသည့်။ အဆုံပါလုံပ့်ငန့်ေးစဉ်

တရလ ောက့် သငအ
့် ောေး လ ့်ေးဖပ န့် အကူအည သည့် ရလက ငခ
့် န့်ေးတစ့်ခုံလည့်ေး ၄င့်ေးတုံထံတွင ့် ရှပါသည့်။
Workforce Solutions Capital Area

လိုပော်သ

ျား ငော်

ျား အခဖရငော်ျားအရျား မ ှိ ြို့အတ ော်ဧရှိ ယ က အလုံပ့်သစ့်ရှောရြွရတွွဲ့ ရှ န့် သငအ
့် ောေး ရထောက့်ကူရပေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။

၄င့်ေးတုံအောေး ြုံနေး့် နံပါတ့် 512-485-3792 တွင့် ရခေါ်ဆုံပါ။ ခ တ့်ဆက့် အလုံပ့်ရန ော ောေးအတွက့် လတ့်တရလော ပွငရ
့် နသည့်အလုံပ့် ောေးအတွက့် a Job Seekers page
လိုပော်ရ အဖွသ ူ

ျား တွကော် စ

COVID-19 - ြရျားသွ ျား

ကော်န လည့်ေးရှပါသည့်။

ျား နငော် အလယ ဉ

ျားဆှိင
ို ရ
ော်

ြ ကော် လကော်

ျား

ြရျားသွ ျားခြငော်ျား
လုံပ့် ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး သုံ ဟုံတ့် အရ ေးကကေးရသော အရဖခခံလုံပ့်ငန့်ေး ောေး လုံပ့်ရဆောင့် သည့် လူအ ောေး ခ ေးသွောေးလောနင
ုံ ့် န့်အတွက့် နှင ့် ရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေး န့်
ခ ေးသွောေးလော သည့် ရစောငရ
့် ရှောက့် ရ
ှု ပေးသူ ောေးအတွက့် ရလယောဉ်၊ တကကဆ နှင ့် ကောေး ရဝစေးသည့် အစအစဉ် ောေးကုံ ရှ ဖြစ့် လုံပ့်ငန့်ေး ောေးအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပေး
ယခုံအခ န့်တွင့် ဆက့်လက့်ြင
ွ ထ
့် ောေးနင
ုံ ပ
့် ါသည့်။
ြွငခော် ပ သညော် ြရျားသွ ျားလ

ှု

လုံပ့် ဖြစ့် လှုပ့်ရှောေး ှု ောေး၊ ရှ ဖြစ့် အစုံေး လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော ောေး၊ ရှ ဖြစ့် စေးပွောေးရ ေးလုံပ့်ငန့်ေး ောေး၊ အရ ေးကကေးသည့် အရဖခခံလုံပ့်ငန့်ေး ောေး သုံ ဟုံတ့် အန ့်ဆံုံေး
အရဖခခံလည့်ပတ့် ှုဖပ လုံပ့် န့် ခွငဖ့် ပ ထောေးသည့်အလုံပ့် ောေးနှင ့် ဆက့်စပ့် ခ ေးသွောေးလော ှုအတွက့်သော။
ခွငဖ့် ပ ရသော ခ ေးသွောေးလော ှုတွငေး့် ပါဝင့်သည့် ှော -

o

အသက့်အ ွ ယ့်ကကေးသူ ောေး၊ အ ွ ယ့် ရ ောက့်ရသေးသူ ောေး၊ ှခုံ သူ ောေး၊ သန့်စွ ့်ေး ှုရှသူ ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အဖခောေး ထခုံက့်လွယ့်သူ ောေးအောေး
ရစောငရ
့် ရှောက့်ရပေး န့် ခ ေးသွောေးလော ှု၊

o

အရဝေးရ ောက့် သင့်ယူရ ေးအတွက့် သင့်ရထောက့်ကူပစစည့်ေး ောေး လက့်ခံ ယူ န့် သုံ ဟုံတ့် အဖခောေးဆက့်စပ့်ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအတွက့် ည့် ွ ယ့်ခ က့်ဖြင ့်
ပညောရ ေးအြွွဲ့အစည့်ေး ောေးသုံ သုံ ဟုံတ့် ှ ခ ေးသွောေးလော ှု၊

o

တ ောေးစ င့်စုံဖပင့်ပရှ ရနအ ့်ရန ောတစ့်ခုံသုံ သုံ ဟုံတ့် ှ ခ ေးသွောေးလော ှု (ဥပ ော - ပတ့်သွောေးရသော တကကသုံလ့်ရက ောင့်ေး ှ အ ့်သုံဖပန့်ဖခင့်ေး)၊

o

တ ောေးဥပရဒတင့်ေးက ပ့်ရ ေး သုံ ဟုံတ့် တ ောေးရံုံေးအ န့် ောေးအတွက့် လုံအပ့်သည့် ခ ေးသွောေးလော ှု၊

o

ောသောရ ေးဆုံင ့် ော ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးအတွက့် အရဝေးရ ောက့် ပုံခ ှု ဖပ လုံပ့် န့် ည့် ွ ယ့်ခ က့်အတွက့် သုံ ဟုံတ့် ခ ေးသွောေးြုံလုံအပ့်သည့် အဖခောေး
ုံ ောေးရက ောင့်ေးအလုံပ့် ောေးအတွက့်

o

ုံ ောေးရက ောင့်ေးဝန့်ထ ့်ေး/တ ောေးရဟောဆ ော

ောေးခ ေးသွောေးလော ှု၊

မ ွဲ့ရတော့်ဖပင့်ပရှ ၄င့်ေးတုံရနထုံင ့် ော ရန ောသုံ ဖပန့်လောသည့် မ ွဲ့သူမ ွဲ့သောေး ဟုံတ့်သူ ောေးအတွက့် လုံအပ့်သည့် ခ ေးသွောေးလော ှု။ လူအ ောေးအရနဖြင ့်
ခ ေး သွောေး ၄င့်ေးတုံ၏ မ ွဲ့ရတော့်ဖပင့်ပ သယ့်ယူပုံရဆောင့်ရ ေးက ဆက့်လက့်ရှရနရသေးရကကောင့်ေး နှင ့် လုံပ့်ငန့်ေးဆက့်လက့်လုံပ့်ရဆောင့်ရနရသေးရကကောင့်ေး
ခွဖခောေးအတည့်ဖပ န့် ဖပင့်ေးဖပင့်ေးထန့်ထန့် အောေးရပေးတုံက့်တွနေး့် ပါသည့်။

ျားခပညော်သသ
ူ ျားြံို သယော်ယပ
ူ ှိိုအဆ ငော်အရျား
CapMetro သည့် ဖပည့်သူက န့်ေး ောရ ေးကုံ ဖ ြှငတ
့် င့် န့် နှင ့် အစုံေး နှင ့် ရဆေးြက့်ဆုံင့် ော အောဏောပုံင့် ောေး ှ အကကံဖပ ထောေးသည့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးနှင ့်
လုံက့်ရလ ောညရထွဖြစ့်ရစ န့် ၄င့်ေးတုံ၏ဝန့်ရဆောင့် ှု ောေးကုံ ယောယရဖပောင့်ေးလ န့် အရကောင့်အထည့်ရြော့်ရနပါသည့်။
CapMetro သည့် ဧမပလတရလ ောက့်လံုံေး သံုံေးစွသူတုံငေး့် အတွက့် ယောဉ်စေးခ အခ ဖြစ့်ရစ န့် အရကောင့်အထည့်ရြော့်ပါ ည့်။
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ည့် ှနေး့် ခ က့် ှော ရအော့်ပရ တော ောေး နှင ့် စေးနင့်ေးသူ ောေး ကယ
ုံ လ
့် က့် နေးနေးကပ့်ကပ့်ရှရနဖခင့်ေး ှ ကောကွယ့်ရပေး န့် နှင ့် ဝန့်ရဆောင့် ှုကုံ အသံုံေးဖပ သည့်

o

စေးနင့်ေးသူ ောေး လုံပ့် ဖြစ့်တောဝန့် ောေးထ ့်ေးရဆောင့် ောတွင့် ရထောက့်ပံ န့် ဖြစ့်ပါသည့်။

o

ယောဉ်စေးခ အခ ဝန့်ရဆောင့် ှု ဖပ လုံပ့်ဖခင့်ေးက စေးနင့်ေးသူ ောေးအောေး ၄င့်ေးတုံ၏ လက့် ှတ့် ောေးကုံ ဖပသ န့်၊ ရ ောင့်ေးနှငသ
့် ူအောေး ယောဉ်စေးခရပေး န့် သုံ ဟုံတ့်
ယောဉ်စေးခပံုံေးအတွငေး့် ရငွထည့် န့် လုံအပ့်ခ က့် ောေးကုံ ပယ့်ြ က့်ရပေးဖခင့်ေးဖြင ့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးကုံ ကူညရပေးပါလ ့် ည့်။ ယင့်ေးက
ယောဉ်ရပေါ်တက့်ခ န့်ကုံ ဖ န့်ဆန့်ရစမပေး ယောဉ်အဝင့်ဝတွင့် လူ ောေး ကကပ့်သပ့်ရနဖခင့်ေးကုံ ရလ ောခ ရပေးပါသည့်။

o

ယောဉ်စေးခ အခ ကောလက ထပ့်ရဆောင့်ေးစေးနင့်ေး ှု ောေးကုံ အောေးရပေး န့် ဆုံလုံပါ။ စေးနင့်ေးသူ ောေးအောေး အ ့်တွငရ
့် န - ရ

ေးကင့်ေးစွော အလုံပ့်လုံပ့်

ကောလအရတောအတွငေး့် လုံပ့် ဖြစ့် ခ ေး ောေးအတွက့်သော ပုံရဆောင့်ရ ေးကုံအသံုံေးဖပ န့် သတရပေးပါသည့်။

o
•

MetroAccess စေးနင့်ေးသူ ောေးအရနဖြင ့် ယောဉ်ရပေါ် တက့် တ ောေးဝင့် ှတ့်ပံုံတင့်အုံငဒ
့် တစ့်ခုံဖပသ န့် ဆက့်လက့်လုံအပ့်ပါ ည့်။

ြှ က့် ောေးဖြင ့် အခ န့်နင
CapMetro ၏ ဝန့်ရဆောင့် ှု ခ န့်ညခ
ှ တ
့် ရဖပေးညဖြစ့်ရနရစ န့် CapMetro.org/COVID19 တွင့် ကကည့်ပါ။

ယ ဉ ျှအဝစျားသညော် ဝနော်အဆ ငော် ှု
Ride Austin က လူထုံ ရ

ေးကင့်ေးလံုံဖခံ ရစရ ေးအတွက့် လည့်ပတ့် ှု ောေးကုံ ယောယ ပ့်ဆုံငေး့် ထောေးပါသည့်။

Revel က ၄င့်ေး၏ ယောဉ်အရ အတွက့်ကုံ ၁၀%. ရလ ောခ ထောေးပါသည့်။
Scoot’s sက ယောဉ်အရ အတွက့် အရတော့် ောေး ောေး ရလ ောခ ထောေးမပေး ယင့်ေးတုံကုံ အရဖခခံအောေးဖြင ့် လုံပ့် ဖြစ့် အလုံပ့်သ ောေး ောေး ခ ေးသွောေးလောရ ေးကုံ ကူညရပေး န့်
ောထောေးပါသည့်။
Zipcar က ရရှ ွဲ့လအတွက့် ရအော့်စတင့်အတွငေး့် ၄င့်ေး၏ လည့်ပတ့် ှု ောေးကုံ ရခတတ ပ့်ထောေးမပေး ယောဉ် ောေးကုံ ဦေးစောေးရပေးယောဉ်ရကကော ှ ြယ့်ထောေးပါသည့်။

အသျားစ ျား သွ ျားလ

ှု

လိုပော် ခဖစော် လှုပော်ရ ျား ှု

ျား
ျား တွကော် ြရျားသွ ျားလ ရနော်

ြရျားတစော်ြါသွ ျားမပျားတှိင
ို ျားော် သငလ
ော် ကော်
အ

အသျားစ ျားသွ ျားလ အရျား ဝနော်အဆ ငော် ှု

ျားကှိို

သြံျားို ခပ ြ ှိနော်တင
ွ ော်

ခြ ျားသူ

ျားထြံ ၆+ အပ ထှိနော်ျားသှိ ော်ျားထ ျားမပျား

ျားကှိို အဆျားအကက ပါ။

ော်စတငော် ဘှိင
ို စ
ော် ကယော် (Austin Bcycle) က

ြ ဲအ

ော်စတငော် စကော်ဘျားလကော် တော်

ခ ေး ောေးဖပ လုံပ့် သည့် ည့်သူ ဆုံအတွက့် က ့်ေးလှ ့်ေးရပေးမပေး စက့်

ျား ကုံ အ ့်တွငရ
့် န - ရ

ေး ောေး နှင ့် စက့်

ေးကင့်ေးစွော အလုံပ့်လုံပ့် ကောလအရတောအတွငေး့် သွောေး ဖြစ့်

ေးစခန့်ေး ောေးအောေးလံုံေးကုံ သနရ
့် ှငေး့် လုံပ့်ကော ပုံေးသတ့်ရပေးသည့် အကက ့်ရ ကုံ

ဖ ြှငတ
့် င့်ရပေးထောေးပါသည့်။
Bird hasက လုံပ့် ဖြစ့် အလုံပ့်သ ောေး ောေး ၄င့်ေးတုံ၏ခ ေးသွောေးလော ှုအတွက့် အသံုံေးဖပ နင
ုံ ့် န့် ယောဉ်အရ အတွက့်အနည့်ေးငယ့် ှ ခ န့်ထောေးမပေး ၄င့်ေး၏ ယောဉ်အရ အတွက့်ကုံ
တ့်လ ၂၇ က့်ရန ှစတင့်မပေး ရလ ောခ ထောေးပါသည့်။
Lyft က က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့်ရပေးသည့် အလုံပ့်သ ောေး ောေး သွောေး ဖြစ့်ခ ေးသွောေးလောရ ေး ရခ ောရ ွွဲ့ရစ န့် စကူတော ောေးကုံ ရဒသရဆေးရံုံေး ောေးအနေး
ဦေးစောေးရပေးဖြနက
့် က့်ထောေးပါသည့်။
ရအောက့်ပါ ကုံ ပဏ ောေးက ၄င့်ေးတုံ၏ လုံပ့်ငန့်ေးလည့်ပတ့် ှု ောေးကုံ ရခတတဆုံငေး့် ငံထောေးမပေး ရနောက့်ထပ့်သတရပေးခ က့် ောေး ရှသည့်အထ ယောဉ် ောေးအောေးလံုံေးကုံ ဦေးစောေးရပေး
လ ့်ေးရကကော ောေး ှ ြယ့်ရှောေးထောေးပါသည့်။ ၄င့်ေးတုံထံတွင ့် ရအော့်စတင့် ၃-၁-၁ (Austin 3-1-1) ရတောင့်ေးဆုံခ က့် ောေးကုံ တံုံဖပန့် န့် ဝန့်ထ ့်ေး ောေး ရှပါရသေးသည့်။ requests.

o

Lime

o

Wheels တ့်လ ၁၉ က့်ရန ှ စတင့်ပါသည့်

o

Spin 26 တ့်လ ၂၆ က့်ရန ှ စတင့်ပါသည့်

o

JUMP 27 တ့်လ ၂၇ က့်ရန ှ စတင့်ပါသည့်

တ့်လ ၁၇ က့်ရန ှ စတင့်ပါသည့်

တကကဆကော်ခပညော်နယော် ြရျားသွ ျားလ ျားအရျား အစ ငကော် ကညော် ှု

ှိနော်အကက ော်ခင စ

ျား

ရနောက့်ထပ့် အသရပေးခ န့်အထ တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်တွငေး့် သုံ ခ ေးဆံုံေး ှတ့်အရနဖြင ့် ရအောက့်ပါရလဆပ့်တစ့်ခုံ ှတဆင ့် ဝင့်ရ ောက့်သူတုံငေး့် -

COVID19 FAQs - Burmese

•

နယူေးရယောက့် (New York)

•

နယူေးဂ ောစ (New Jersey)

•

ရကော့်နက့်တကတ့် (Connecticut)

•

ကယ့်လြုံေးနေးယောေး (California)

•

လူဝစယောေးနောေး (Louisiana)

•

ဝါရှငတ
့် န့် (Washington)

•

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

•

ခ ကောဂုံ မ ွဲ့ရတော့်၊ အလနွ က့် (City of Chicago, Illinois)

•

ဒေးထ ွ က့်မ ွဲ့ရတော့်၊ စ့်ရှဂန့် (City of Detroit, Michigan)

•

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

ထုံအဖပင့် တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်တွငေး့် သုံ ရအောက့်ပါရန ော ှ ကုံနေး့် လ ့်ေးခ ေးဖြင ့် ဝင့်ရ ောက့်သူ ည့်သူ ဆုံ -

•

လူဝစယောေးနောေး (Louisiana)

တကကဆကော်ခပညော်နယော်တင
ွ ျားော် သှိို ဝငော်အရ ကော်သညော် ြ ှိနော် သှိို ဟိုတော် တကကဆကော်ခပညော်နယော်တင
ွ ျားော်

ဆှိပ
ို ါသူအရ ကော်ရှိအနသညော်က လ ညော်သညော်က တှိသ
ို ညော်ခဖစော်အစ

ဆှိပ
ို ါရကော်

၁၄ ရကော်တ က လ တွကော် ှိ ှိဖ သ အစ ငကော် ကညော် ှု လိုပော် ခဖစော်လပ
ို ော်ရပါ ညော်။
ြောသောရစောငက့် ကည့် န့် အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစော ောေးက တကကဆက့်ဖပည့်နယ့် အရ ေးရပေါ် စ ံခနခ
့် ွ ှု ှ ဆံုံေးဖြတ့်ရပေးဖခင့်ေးဖြစ့်နင
ုံ ရ
့် သောရကကောင ့် စစ့်ြက့်ဆုံင့် ောဝန့်ရဆောင့် ှု၊
အရ ေးရပေါ် တံုံဖပန့် ှု၊ က န့်ေး ောရ ေးဆုံင ့် ော တံုံဖပန့် ှု သုံ ဟုံတ့် အရ ေးကကေးသည့် အရဖခခံအရဆောက့်အအံဆ
ုံ ုံင့် ော လုံပ့်ငန့်ေးရဆောင့်တော ောေးနှင ့် ဆက့်စပ့်မပေး
ခ ေးသွောေးသူ ောေးအတွက့် အက ံ ေး ဝင့်ပါ။

ပှိိုအဆ ငော်အထ ကော်ပြံအပျား ှု

ျား နင ော် ခပဌ နော်ျားတငော်ျားက ပော် ှု

ျား

တကကဆက့် ဖပည့်နယ့် ဖပည့်သူလံုံဖခံ ရ ေးဌောန (DPS) အရနဖြင ့် အဆုံပါတည့်ရန ော ောေး ှ ခ ေးသွောေး ောေးအောေး တကကဆက့်ဖပည့်နယ့်အတွငေး့် ရနထုံငစ
့် ော သုံ ဟုံတ့် ဟုံတယ့်
ကသုံရသော ရစောငက့် ကည့် န့်ရန ောတစ့်ခုံ သတ့် ှတရ
့် ပေးထောေး န့် လုံအပ့်ပါသည့်။ ခ ေးသွောေး ောေးအရနဖြင ့် အ ည့် အဖပည့်အစံုံ၊ ရ ွေးရန၊ အ ့်လပ့်စော၊ တယ့်လြုံနေး့် နံပါတ့် နှင ့်
ယောဉ်ရ ောင့်ေးလုံငစ
့် င့် သုံ ဟုံတ့် ပတ့်စ့်ပုံ အခ က့်အလက့် ောေးလည့်ေး ရပေးအပ့် ပါ ည့်။
DPS စစ့်သည့် ောေး၊ သုံ ဟုံတ့် အဖခောေး ခွငဖ့် ပ ထောေးသည့် မင ့်ေးခ ့်ေးရ ေးအ ောရှ ောေးက ရလဆပ့်တွင့် ခ ေးသွောေးတစ့်ဦေးစထံ ှ ဖြည့်ထောေးသည့်ရြောင့်ပံုံတစ့်ခုံကုံ
ရကောက့်ယူစုံရဆောင့်ေးမပေး တကကဆက့်- လူဝစယောေးနောေး နယ့်န တ့်တရလ ောက့် အထူေးအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောကုံ တင့်ေးက ပ့်ပါ ည့်။
၁၄ က့်တော ရစောငက့် ကည့်ကောလ အရတောအတွငေး့် ခ ေးသွောေး ောေးအရနဖြင ့် သတ့် ှတ့်ထောေးသည့် ရစောငက့် ကည့် ောရန ောတွင ့် က န့်ေး ောရ ေးဌောန ှ ဝန့်ထ ့်ေးတစ့်ဦေး၊ ဆ ောဝန့်၊
သုံ ဟုံတ့် က န့်ေး ောရ ေးရစောငရ
့် ရှောက့် ှုရပေးသူ ှလွမပေး ဧည့်သည့် ောေး လက့်ခံခွင ့် ဖပ ပါ၊ ထုံအဖပင့် ည့်သည့် အ ောေးပုံငရ
့် န ော ောေး ဆုံသုံ လည့်ပတ့်သငပ
့် ါ။
DPS အထူေးကုံယ့်စောေးလှယ့် ောေးက ခ ေးသွောေး ောေး ကယ
ုံ တ
့် င
ုံ က
့် ယ
ုံ က
့် ရှရန ရန အတည့်ဖပ ဖခင့်ေးဖြင ့် လုံက့်နော ရ
ှု ှ ရှ စစစ့် န့် သတ့် ှတ့်ထောေးသည့်
ရစောငက့် ကည့် ောရန ော ောေးကုံ ရကကဖငောပ သွောေးရ ောက့်လည့်ပတ့် ှု ောေး ဖပ လုံပ့်ပါလ ့် ည့်။

ြောသော ရစောငက့် ကည့် န့် ယခုံအ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောအတုံငေး့် လုံက့်နော န့်

ပ က့်ကွက့် ှုတစ့်ခုံခုံအောေး ရဒေါ်လော ၁၀၀၀ ထက့် ပုံသည့် ဒဏ့်ရငွတစ့်ခုံ၊ က့်ရပါင့်ေး ၁၈၀ ထက့် ရက ော့်သည့် ကောလတစ့်ခုံအတွက့် ရထောင့်သွငေး့် အက ဉ်ေးခ ဖခင့်ေး သုံ ဟုံတ့်
နှစ့်ခုံစလံုံေးဖြင ့် အဖပစ့်ရပေးနင
ုံ သ
့် ည့် ောဇဝတ့် ှု က ှူေးလွနဖ့် ခင့်ေးတစ့်ခုံ ဖြစ့်ပါ ည့်။
ယခုံ အ နရ
့် ကကော့်ဖငောစောေး ောေးနှင ့် ပတ့်သက့်သည့် ရ ေးခွနေး့် ောေးကုံ DPS အောေး ြုံနေး့် နံပါတ့် (800) 525-5555 တွင့် လွရဖပောင့်ေး ညန့်ရပေးသငပ
့် ါသည့်။

အ

ော်စတငော်- ဘ ဂော်စအတ

ော် (Austin-Bergstrom)

ခပညော်ခပညော်ဆင
ိုှိ ရ
ော် အလဆှိပော် အလအကက ငော်ျားြရျားသွ ျားလ

ှုဆင
ိုှိ ရ
ော် ခပငော်ဆငော်ြ ကော်

ျား

AUS သည့် အရ ေးကကေးရသော အရဖခခံအရဆောက့်အအံုံအဖြစ့် သတ့် ှတ့်မပေး ရလဆပ့်ကုံ ဆက့်လက့်ြွငထ
့် ောေးပါသည့်။ ရလဆပ့် လည့်ပတ့် ှု ောေးအတွက့် အခ န့်နင
ှ ့်
တရဖပေးညဖြစ့်သည့် အရသေးစတ့်အခ က့်အလက့် ောေး ရှ န့် ရအောက့်ပါ လငခ
့် ့်ကုံ အသံုံေးဖပ ပါ။
AUS COVID-19 ဆှိင
ို ရ
ော် ခပငော်ဆငော်ြ ကော်

ျား

COVID19 FAQs - Burmese

၄င့်ေးတုံ၏ ဆုံရှယ့် ဒယော နှင ့် သ မတ လ ့်ေး က ယ့် (Presidential Boulevard) တရလ ောက့်ရှ ဒစ့်ဂ စ့်တယ့် ဆုံငေး့်

ုံတ့် ောေးကုံ ကကည့်ရှုပါ။

အလဆှိပော် သနော်ရငော်ျားအရျား နင ော် ှိလလ သနော်ရငော်ျားအရျား
လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးနှင ့် ကုံက့်ညရစ န့်၊ ရလဆပ့်က အခ န့်တစ့်ခ န့်အတွငေး့် ခ ေးက ယောဉ်အတွငေး့် ရှ ခ ေးသွောေးအရ အတွက့်ကုံ ကနသ
့် တ့်ရနပါသည့်။ AUS က
ယောဉ် ောေး သနရ
့် ှငေး့် ရအောင့် နှင ့် သံုံေးစွသူ ောေး ရ

ေးကင့်ေးရအောင့်ထောေး န့် လုံပ့်ကုံငရ
့် နပါသည့်။ ခ ေးက ယောဉ် ောေးကုံ ပုံေးသတ့်ရဆေးဖြင ့် သနရ
့် ှငေး့် ထောေးမပေး လက့် န့်ေး ောေး

ကသုံရသော ထရတွွဲ့သည့် ဧ ယော ောေးကုံ တစ့်ရနလ င့် အကက ့်ရပါင့်ေး ောေးစွော သုံတ့်ရနပါသည့်။
ထပ့်ရဆောင့်ေးမပေးလည့်ေး ရအောက့်ပါ သနရ
့် ှငေး့် ရ ေး နှင ့် လလောစနစ့်ဆုံင ့် ော အောေးထုံတ့် ှု ောေး ရနသောေးတက ရှရနပါသည့် -

o

ခ ေးသွောေး ောေးသည့် ဧ ယော ောေး (TSA စစ့်ရဆေးရ ေးပွ င ့် ောေးအမပေး ကသုံ) တွင့် အပုံ လက့် ပုံေးသနစ
့် င့်ရဆေးရပေးထောေးသည့်ရန ော ောေး။

o

အရထွရထွ တစ့်ကုံယ့်ရ သနရ
့် ှငေး့် ရ ေး အရလအထ ောေး နှင ့် လူ ှုရ ေးအ ခပ့်ခွောခွောရနဖခင့်ေးအရကကောင့်ေး ဆက့်သွယ့်ရဖပောဆုံသည့် ရကကော့်ဖငော
ဆုံငေး့်

o

ုံတ့်ကုံ တင့်ထောေးမပေး ဝန့်ထ ့်ေး ောေး ှ ဆက့်သွယ့်ရကကဖငောရပေးဖခင့်ေး။

အောရံုံစုံက့်သည့်ရန ော ှော ကေးရ ောစ့် ောေး၊ ပုံဒယ ့် ောေး၊ တံခါေးလက့်ကုံင့် ောေး၊ ကေး

ုံတ့် ောေး၊ လက့် န့်ေး ောေး၊ ရ ပန့်ေး ောေး၊ ထုံငခ
့် ံုံ ောေး နှင ့် လံုံဖခံ ရ ေးပံုံေး ောေး

ကသုံရသော “ထရတွွဲ့ ှု ဖ င ့် ောေးသည့်” ဧ ယော ောေးကုံ ပုံေးသတ့်ဖခင့်ေးဖြစ့်သည့်။

o

သနရ
့် ှငေး့် ရ ေးဝန့်ထ ့်ေး ောေးကုံ အ ောေးသံုံေးဧ ယော ောေးတွင့် ပုံ ောေး ောေးခ ထောေးမပေး အခ ွဲ့ရသောအရဖခအရန ောေးတွင့် တုံေးခ ွဲ့သနရ
့် ှငေး့် ရ ေး
လုံပ့်ထံုံေးလုံပ့်နည့်ေး ောေးတွငေး့် ကူည န့် အဖခောေးဌောနခွ ောေး ှ ဝန့်ထ ့်ေး ောေးကုံ ဆွရခေါ်ရနပါသည့်။ ဌောန ောေး ှဝန့်ထ ့်ေး ောေးထံတွင့် ၄င့်ေးတုံအလုံပ့်လုံပ့်စဉ်
အသံုံေးဖပ န့် ပုံေးသတ့်ရဆေးပုံလင့်ေး ောေး ရှပါသည့်။ သနရ
့် ှငေး့် ရ ေးဝန့်ထ ့်ေး ောေးအောေးလံုံေးက လက့်အတ့် ောေးကုံလည့်ေး အသံုံေးဖပ မပေး ရတောင့်ေးဆုံပါက
က့်နောှ ြံုံေး ောေးလည့်ေး အလှ ့်ေး ှ ရှပါသည့်။

o

ဧ ယောတုံငေး့် ရှ ဝန့်ထ ့်ေး ောေးအောေး လက့်ရဆေးဖခင့်ေး ကသုံရသောတစ့်ကုံယ့်ရ က န့်ေး ောသနရ
့် ှငေး့် ရ ေးရကောင့်ေး က ငက့် ကံ န့် နှင ့် လူ ှုရ ေးအ
ခပ့်ခွောခွောရနရ ေးလုံပ့်ရဆောင့်ဖခင့်ေး၊ ဖြစ့်နင
ုံ ရ
့် သော ရန ောတင
ုံ တ
့် ုံငေး့် တွင့် ကပ့်လ က့် လူတစ့်ဦေးထံ ှ အနည့်ေးဆံုံေး ၆ ရပ ခွောထောေးဖခင့်ေး၊ လူအုံပ့်စုံ
ကကေးကကေး ောေး ောေးရှသည့် ဆက့်တင့် ောေး သုံ ဟုံတ့် စည့်ေးရဝေး ှု ောေးကုံ ရရှောင့်ကကဉ် န့် အောေးရပေးတုံက့်တွနေး့် ထောေးမပေးဖြစ့်သည့်။ ရလရကကောင့်ေးဝန့်ထ ့်ေး ောေး
အရနဖြင ့် ရလဆပ့်လည့်ပတ့် ှု ောေးကုံ ရထောက့်ပံရပေး န့် ဝန့်ထ ့်ေး ခပ့်ကကကကထောေးရ ေးကုံ အရကောင့်အထည့်ရြော့်ရနပါသည့်။ ဖြစ့်နင
ုံ ရ
့် သောရန ော
တုံငေး့် တွင့် ရလရကကောင့်ေးဝန့်ထ ့်ေး ောေးက အ ့် ှအလုံပ့်လုံပ့်ရနပါသည့်။

ကျွနော်ပ
ို ော်၏ ြရျားသွ ျား စ စဉ

ျားကှိို အခပ ငော်ျားလဲလပ
ှိို ါက ကျွနော်ပ
ို ော် ဘ လိုပော်ရပါ လဲ။

ရ ောက့်လောရတော ည့် ခ ေးသွောေး အစအစဉ်တစ့်ခုံခုံနင
ှ ့် ဆက့်စပ့်မပေး စတ့်ပူပန့် ှုရှရသော ခ ေးသွောေး ောေးအတွက့် ၄င့်ေးတုံ၏ရလယောဉ်ခ ေးစဉ် ောေးကုံ ဖပန့်လည့်စစဉ် န့်
ဖြစ့်နင
ုံ ရ
့် ခ အရကကောင့်ေး စံုံစ ့်ေးရ ေးဖ န့်ေး န့် ၄င့်ေးတုံ၏ သက့်ဆုံင ့် ောရလရကကောင့်ေးလုံငေး့် သုံ ဆက့်သွယ့် န့် အောေးရပေးတုံက့်တွနေး့် ပါသည့်။

COVID-19 ကှိို တိုနော်ခပနော်သညော် အနခဖင ော် အလအကက ငော်ျားလှိင
ို ျားော်

ျားက ဘ အတွလပ
ို ော်အနပါသလဲ။

AUS အပါအဝင့် အခ ွဲ့ရသော ရလရကကောင့်ေးလုံငေး့် ောေးက အခ ွဲ့ရသောရလရကကောင့်ေးဝန့်ရဆောင့် ှုလ ့်ေးရကကောင့်ေး ောေး၏ အကက ့်ရ ရဖပောင့်ေးလ န့် သုံ ဟုံတ့် ရလ ောခ န့်
ဆံုံေးဖြတ့်ခ က့် ောေး လုံပ့်ရနပါသည့်။ ရလရကကောင့်ေး ဝန့်ရဆောင့် ှု အရဖပောင့်ေးအလ ောေးနှင ့် စပ့်လ ဉ်ေးသည့် ထပ့်ရဆောင့်ေးအခ က့်အလက့် ောေး နှင ့် ယခုံအခ န့်အခါတွင့်
ရလရကကောင့်ေးလုံငေး့် ောေး လုံပ့်ရဆောင့်ရနသည့် အဖခောေးရဖခလှ ့်ေး ောေးနှင ့် စပ့်လ ဉ်ေးမပေး အခ က့်အလက့် ောေးလုံအပ့်ပါက ရက ေးဇူေးဖပ ၍ ရလရကကောင့်ေးလုံငေး့် ကုံ ဆက့်သွယ့်ပါ။
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