
COVID-19 အချက်အလက်များ 
သင$်%င့ ်သင့မိ်သားစ-အတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား 

ဖျားေနသ8များအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား 

လ-ပ်ငန်းများ$%င့ ်စက:ံ်-များအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား 

ခရီးသာွးများ$%င့ ်ေလယာ?များအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား 

အမ်ိတငွေ်နရန် အမိန ့်ဆိ-ငရ်ာ အချကအ်လကမ်ျား 

လ8မAအသိ-ငး်အဝိ-ငး် ရငး်ြမစမ်ျား- အက8အည ီရယ8ရန် နညး်လမ်း 

COVID-19 အ$Mရာယ ်အေြခြပN လမ်းOPန်ချကမ်ျား 

 
 

အခမဲ ့အများြပညသ်/ COVID-19 စစေ်ဆးမ;ကိ> ယခ> ေဆာငရွ်ကC်ိ>ငပ်ါEပီ  
COVID-19 ေရာဂါလက1ဏာများကိ7 ခစံားေနရပါသလား။ သင ်သိ7မ့ဟ7တ ်ချစရ်သDအတကွ ်အခမဲ ့

စစေ်ဆးြခငး်တငွ ်JကKိတငစ်ာရငး်သငွး်ရနအ်တကွ ်ဤအွနလိ်7ငး် အကြဲဖတမ်Nကိ7 အသံ7းြပKရန ်ေအာကပ်ါ 

ခလ7တက်ိ7 OPပ်ိပါ။ ေဒသတငွး်RPိ Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး ေဆးZံ7တငွ ်စရိတေ်ပးရနမ်လိ7ဘ ဲ

ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ COVID-19 စစေ်ဆးမNကိ7 စစီ^လိ7ကပ်ါ။  

 

စာရငး်သငွး်မN စတငရ်န ်Take a Self-Assessment Button (ကိ7ယတ်ိ7ငအ်ကြဲဖတမ်N ရယDမည ်ခလ7တ)် 

ကိ7 OPပ်ိပါ။ 

 

• စစေ်ဆးြခငး်အတကွ ်သတမ်Pတခ်ျကမီ်မမီကိ7 သOိိ7ငရ်န ်ေမးခနွး်အချိKlကိ7 ေြဖဆိ7ေပးပါ။ 

သတမ်Pတခ်ျကမီ်မNကိ7 ေရာဂါလက1ဏာများOPင့ ်တစဦ်းချငး် အOnရာယR်PိမN အေoကာငး်ရငး်များြဖင့ ်

ဆံ7းြဖတပ်ါသည။် 

• သတမ်Pတခ်ျကမီ်ပါက ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ ေနရာတငွ ်စစေ်ဆးြခငး်အတကွ ်

သငစ်ာရငး်သငွး်Oိ7ငပ်ါသည။် 

• သင့ရ်ကခ်ျိနး်အတကွ ်အတညြ်ပKချက ်လကခ်ရံRPိပါမည။် COVID-19 အတကွ ်

စမ်းသပ်မNခယံDရန ်သင့ရ်ကခ်ျိနး်အတိ7ငး် သာွးေရာကေ်ပးပါ။ သင့ရ်လဒမ်ျားကိ7 အွနလိ်7ငး်တငွ ်3-4 

ရကအ်တငွး် သRိPိရပါမည။် 

 

ဒတR်P်ဘ7တ ်ဒကစ်ေတာ ့ဗားRPငး် OPင့ ်ဒတR်P်ဘ7တ ်မိ7ဘိ7ငး် ဗားRPငး် ကိ7 ဝငo်ကည့ရ်န ်ဤလင့ခ်မ်ျားကိ7 

ေဖာ်လိ7လ7ပ်ပါ။  



 

ဒတR်P်ဘ7တတ်ငွ ်ေဒတာ ေြပာငး်လဲမNများကိ7 ညေန 5:45 - ည 6 နာရီ၌ ေနစ့^ အပ်ဒတိလ်7ပ်သာွးပါမည။် 

 

ေမးခနွး်များOPင့အ်တD 3-1-1 (512-974-2000) ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ သိ7မ့ဟ7တ ်ဤပံ7စကံိ7 ြဖည့စ်ကွပ်ါ။ 

 

Texas အတကွ ်ကDးစကသ်Dဦးေရကိ7 oကည့ရ်န ်Texas DSHS ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 

ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 2019 (COVID-19) သည ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်7၏ ေနရာအOPံအ့ြပားတငွ ်

လDအချငး်ချငး် ကDးစကပ်ျံl OPံေ့နသည့ ်အသကR်P�လမ်းေoကာငး် နာမကျနး်မNတစမ်ျိKး ြဖစသ်ည။် COVID-19 

ကDးစကမ်N အOnရာယသ်ည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနထ်မ်းများ သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိသDအမ်ိသားများ ကဲသ့ိ7 ့ 

COVID-19 RPိသညဟ်7 သထိားသDများOPင့ ်အနးီကပ်ထေိတွlသDများအတကွ ်ပိ7ြမင့မ်ားပါသည။် ကDးစကမ်N 

အOnရာယြ်မင့မ်ားသည့ ်အြခားလDများမPာ COVID-19 လကR်Pိ ကDးစကေ်နေသာ ေနရာတငွ ်ေနထိ7ငသ်D 

သိ7မ့ဟ7တ ်ယငး်ေနရာတငွ ်လတတ်ေလာ RPိေနခဲသ့Dများ ြဖစသ်ည။် 

 

ဗိ7ငး်ရပ်စသ်ည ်ကDးစကခ်ရံသD ေချာငး်ဆိ7း သိ7မ့ဟ7တ ်OPာေချချိနတ်ငွ ်ထကွလ်ာသည့ ်

အသကR်P�လမ်းေoကာငး် အရညစ်ကက်ေလးများမPတဆင့ ်အချငး်ချငး် အနးီကပ်RPိသDများ (6 

ေပခန ့အ်တငွး်) oကားတငွ ်အဓိက ကDးစကပ်ျံl OPံပ့ါသည။် လDတစဦ်းက ဗိ7ငး်ရပ်စR်Pိေနသည့ ်မျကO်Pာြပင ်

သိ7မ့ဟ7တ ်အရာဝတ� Kတစခ်7ကိ7 ထကိိ7င�်ပီးေနာက ်၎ငး်၏ ပါးစပ်၊ OPာေခါငး် သိ7မ့ဟ7တ ်တစခ်ါတစေ်လ 

မျကလံ်7းများကိ7 ထကိိ7ငြ်ခငး်ြဖင့ ်COVID-19 ကDးစကခ်ရံOိ7ငသ်ညမ်Pာ ြဖစO်ိ7ငေ်သာ်လညး် ယငး်မPာ 

ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကရ်သည့ ်အဓိက အေoကာငး်ရငး် ြဖစမ်ညဟ်7 မထငရ်ပါ။ 

 

Austin အများြပညသ်2 ကျနး်မာေရး တံ9 ့ြပနမ်; 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်Texas ြပညန်ယ ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများဌာန၊ ေရာဂါ 

ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) OPင့ ်ေဒသတငွး်အြပင ်

နယေ်ြမအလိ7က ်အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးOPင့ ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ေအဂျငစ်မီျားOPင့ ်

ပDးေပါငး်ေဆာငရွ်ကမ်Nတငွ ်လျငြ်မနစ်ာွ ေြပာငး်လဲေနေသာ အေြခအေနကိ7 အနးီကပ် 

ေစာင့o်ကည့လ်ျကR်Pိပါသည။် APH သည ်COVID-19 တံ7 ့ြပနေ်ြဖRPငး်ေရး လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 

ည�Oိ Nငိး်ေဆာငရွ်ကရ်န ်အဆင့င်ါးဆင့ ်အစအီစ^ကိ7 ဖနတ်းီထားသည။် 

 

• အဆင့ ်1- ေစာင့o်ကည့ခ်ေံနရသDများ 

• အဆင့ ်2- စံ7စမ်းစစေ်ဆးခေံနရသDများ (စစေ်ဆးဆ)ဲ 



• အဆင့ ်3- အတညြ်ပK ပိ7းေတွlသD(များ) (လDအချငး်ချငး် ကDးစကမ်Nမဟ7တပ်ါ) 

• အဆင့ ်4- ကန ့သ်တထ်ားေသာ လDအချငး်ချငး် ကDးစကမ်N (အနးီကပ်/အမ်ိေထာငစ်7တငွး် 

ထေိတွl မNများ) 

• အဆင့ ်5- လ8မAအသိ-ငး်အဝိ-ငး်အတငွး် အတညြ်ပNထားသည့ ်လ8အချငး်ချငး် က8းစကမ်A 

 

လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်တငွး် ကDးစကမ်Nသည ်မညက်ဲသ့ိ7 ့ သိ7မ့ဟ7တ ်မညသ်ည့ေ်နရာမP ကDးစကလ်ာသညက်ိ7 

မသရိသDများ အပါအဝင ်နယေ်ြမတငွး် ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကခ်ထံားရသDများကိ7 ဆိ7လိ7ပါသည။် 

 

APH သည ်တိ7းြမ�င့ထ်ားေသာ တံ7 ့ြပနေ်ြဖRPငး်ေရး ည�OိNငိး်ေဆာငရွ်ကမ်Nအတကွ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ 

ဌာနလ7ပ်ေဆာငမ်N စငတ်ာများကိ7 ဖွင့လ်Pစထ်ား�ပီး၊ Oိ7ငင်ြံခားခရီးမP Austin/Travis ေကာငတ်သီိ7 ့ 

ြပနလ်ာေနေသာ ေဒသခမံျားအတကွ ်ေရာဂါလက1ဏာ ေစာင့o်ကည့ေ်ရးကိ7 စစီ^ေပးထားသည့အ်ြပင ်

ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်RPာငမ်N က�မ်းကျငသ်Dများ၊ လ7ပ်ငနး်များ၊ ေကျာငး်များOPင့ ်

ြပညသ်DလDထ7အားလံ7းအတကွ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရး မPာoကားချကမ်ျား ပံပိ့7းေပးထားပါသည။် ထိ7အ့ြပင ်

Austin-Travis ေကာငတ် ီအေရးေပ{ လ7ပ်ေဆာငမ်Nများစငတ်ာ (ATCEOC) ကိ7လညး် 

ဖွင့လ်Pစထ်ားပါသည။် 

 

အစ9အေဝးများ 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်တညေ်နရာတစခ်7တညး်တငွ ်COVID-19 ကDးစကသ်D သံ7းဦး 

သိ7မ့ဟ7တ ်သံ7းဦးအထကR်Pိလ�င ်အစ7အေဝးတစခ်7အြဖစ ်သတမ်Pတပ်ါသည။် 

ဧ�ပီလ 26 ရကအ်ရ၊ Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်Austin-Travis ေကာငတ်RီPိ ကာလRPည ်

ေစာင့ေ်RPာကမ်N အေဆာကအ်အံ7များတငွ ်အစ7အေဝး 12 ခ7ကိ7 လကR်Pိ စံ7စမ်းစစေ်ဆးလျကR်Pိပါသည။် 

ေဖာ်ြပပါ အစ7အေဝး တညေ်နရာများကိ7 IH-35 OPင့ ်Colorado ြမစတ်ိ7 ့ြဖင့ ်ေလးပိ7ငး် 

ပိ7ငး်ြခားထားပါသည။် နပံါတမ်ျားကိ7 အပတစ်^ အပ်ဒတိလ်7ပ်သာွးပါမည။် 

 

• အေနာကေ်ြမာက-် အစ7အေဝး 5 ခ7 

• အေRPlေြမာက-် အစ7အေဝး 0 ခ7 

• အေနာကေ်တာင-် အစ7အေဝး 6 ခ7 

• အေRPlေတာင-် အစ7အေဝး 1 ခ7 

 



က>မ်းကျငသ်2 အ@ကေံပးအဖဲွD 

လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အOPံအ့ြပားမP သမားေတာ် တစဆ်ယ့O်Pစဦ်းအထကြ်ဖင့ ်က�မ်းကျငသ်D အoကေံပးအဖဲွlကိ7 

ဖဲွlစညး်ထား�ပီးြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်တိ7တ့ငွ ်ကDးစကတ်တေ်သာ ေရာဂါများ၊ ကေလးေရာဂါများ၊ အေရးေပ{ 

ေဆးဝါးOPင့ ်ေဆးZံ7တငွး် ေဆးဝါးများတငွ ်က�မ်းကျငသ်Dများအြပင ်အဆင့ြ်မင့ ်ပညာေရးOPင့ ်

အစိ7းရေကျာငး်များမP သမားေတာ်များ ပါဝငပ်ါသည။် ယငး်အဖဲွlက လDအများ စ7ေဝးြခငး်များ 

ေလျာပ့ါးေစေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရး မဟာဗျ�ဟာများOPင့ ်စပ်လျ^း၍ အoကြံပKချကမ်ျားOPင့ ်

လမ်း��နခ်ျကအ်တကွ ်JကKိးပမ်းလ7ပ်ကိ7ငေ်နပါသည။် 

 

Austin EမိGD အေအာကအ်အံ9 ပိတမ်;များ/Texas ြပညန်ယ ်စနွ ့လ်Oတေ်@ကာငး်တရားဝငစ်ာများ 

Austin �မိKl အေဆာကအ်အံ7 အေရအတကွမ်ျားစာွ ပိတသ်ာွးပါ�ပီ (PDF)။ အြခား အေဆာကအ်အံ7များ 

ပိတ ်သိ7မ့ဟ7တ ်ဖွင့သ်ညO်Pင့ ်ဤစာရငး်ကိ7 ြပငဆ်ငသ်ာွးပါမည။် 

 

Texas အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�းသည ်Texas ြပညသ်Dများကိ7 ကDညေီနသည့ ်Texas ြပညသ်Dများကိ7 ထ7တေ်ဝခဲသ့ည-် 

ပငွ့လ်ငး်ေသာ Texas အတကွ ်အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း၏ အစရီငခ်စံာကိ7 ထ7တြ်ပနခ်ဲ�့ပီး COVID-19 

သကေ်ရာကမ်Nများ ေလျာပ့ါးေစရန ်စနွ ့လ်�တေ်oကာငး်တရားဝငစ်ာများစာွကိ7 ထ7တြ်ပနခ်ဲသ့ည။် 

အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�းZံ7 းခနး်က ြပညန်ယ ်ရငး်ြမစမ်ျား စာရငး်OPင့ ်လကR်Pိ RPိေနေသာ 

စနွ ့လ်�တေ်oကာငး်တရားဝငစ်ာများOPင့ ်စပ်လျ^းေသာ အချကအ်လကမ်ျားကိ7 ပံပိ့7းေပးပါသည။် 

 

ထနိး်ချIပ်ေရးအမိန ့မ်ျားCJင့ ်အေရးေပK စညး်ကမ်းချကမ်ျား 
COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 ေOPးေကးွေစရနO်Pင့ ်ထခိိ7ကမ်Nကိ7 ေလ�ာခ့ျရန ်ရညရွ်ယ၍် အထDးသးီသန ့ ်

အေရးယDေဆာငရွ်ကမ်Nများကိ7 ြပဠာနး်ရငး် ထနိး်ချKပ်ေရးအမိန ့မ်ျားOPင့ ်အေရးေပ{ 

စညး်ကမ်းချကမ်ျားစာွကိ7 စတငထ်ားပါသည။် 

 

လကP်Qိ အမိန ့မ်ျား 

ကာလRPည ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး အေဆာကအ်အံ7များ OPင့/်သိ7မ့ဟ7တ ်ဘိ7းဘာွးရိပ်သာများRPိ 

ခ7ခOံိ7ငမ်Nအားနညး်ေသာ လDများအတကွ ်ြပငဆ်ငမ်မ်ွးမံထားသည့ ်ထနိး်ချKပ်ေရး စမံီချကမ်ျားဆိ7ငရ်ာ အမိန ့ ်

- ဧ�ပီလ 20 ရက၊် 2020 

 

အမ်ိမPာေနပါ - ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့ ်(Austin) - ဧ�ပီလ 13 ရက၊် 2020 

 

အမ်ိမPာေနပါ - ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့ ်(Travis ေကာငတ်)ီ - ဧ�ပီလ 13 ရက၊် 2020 



 

လDအများ စ7ေဝးြခငမ်ျားOPင့ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်အတကွ ်ထနိး်ချKပ်ေရး အမိန ့ ်

(Austin) − မတလ် 21 ရက၊် 2020  

 

လDအများ စ7ေဝးြခငမ်ျားOPင့ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်အတကွ ်ထနိး်ချKပ်ေရး အမိန ့ ်(Travis 

ေကာငတ်)ီ −မတလ် 21 ရက၊် 2020  

 

ဘားများ၊ စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားOPင့ ်လDစ7လDေဝးများအတကွ ်ထနိး်ချKပ်ေရး အမိန ့ ်(Austin) - မတလ် 20 
ရက၊် 2020 

ဘားများ၊ စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားOPင့ ်လDစ7လDေဝးများအတကွ ်ထနိး်ချKပ်ေရး အမိန ့ ်(Travis ေကာငတ်)ီ - 
မတလ် 20 ရက၊် 2020 

 

COVID-19 JကKိတငြ်ပငဆ်ငေ်ရးOPင့ ်ေလျာပ့ါးေစေရးဆိ7ငရ်ာ အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း အမိန ့ ်(Texas) − မတလ် 19 

ရက၊် 2020 

 

ဘားများOPင့ ်စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားအတကွ ်ထနိး်ချKပ်ေရး အမိန ့ ်(Austin) − မတလ် 17 ရက၊် 2020 

 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N အေဆာကအ်အံ7များအတကွ ်ထနိး်ချKပ်ေရး စမံီချကမ်ျားဆိ7ငရ်ာ 

အမိန ့ ်(Austin) − မတလ် 13 ရက၊် 2020 

 

ေဒသOnရ ြပညန်ယ ်ကပ်ေဘးအြဖစ ်ေoကညာချကက်ိ7 အတညြ်ပKရန ်ဆံ7းြဖတခ်ျက ်(Austin) − မတလ် 

12 ရက၊် 2020 

 

လတတ်ေလာ သတငး်များ 
Austin-Travis ေကာငတ် ီအOPံအ့ြပားတငွ ်ဆကလ်က၍် တိ7းချဲlသာွးမည့ ်COVID-19 စမ်းသပ်ေရး 

အလ7ပ်များ - ဧ�ပီလ 27 ရက၊် 2020 

 

အွနလိ်7ငး် Austin အများြပညသ်D စစေ်ဆးြခငး် စာရငး်သငွး်မN ေဖာင ်ယခ7 ဖွင့ေ်နပါ�ပီ - ဧ�ပီလ 23 ရက၊် 
2020 

 



Austin �မိKlက COVID-19 ေoကာင့ ်ထခိိ7ကရ်သည့ ်လ7ပ်ငနး်ငယမ်ျားအတကွ ်အေရးေပ{ 

ေချးေငအွေထာကအ်ပံ ့ပZိ7ဂရမ်ကိ7 စတငလ်7ပ်ေဆာငပ်ါသည ်- ဧ�ပီလ 22 ရက၊် 2020 

 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးက RISE ရနပံ်7ေငမွျားကိ7 ြဖန ့ေ်ဝေပးရန ်လDမNေရး ဝနေ်ဆာငမ်N 

ေအဂျငစ်မီျားကိ7 ေoကညာပါသည ်- ဧ�ပီလ 21 ရက၊် 2020 

 

ဘိ7းဘာွးရိပ်သာများOPင့ ်ကာလRPည ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး အေဆာကအ်အံ7များအတကွ ်ထ7တြ်ပနထ်ားသည့ ်

ထနိး်ချKပ်ေရး အမိန ့က်ိ7 ြပငဆ်ငခ်ဲသ့ည ်- ဧ�ပီလ 20 ရက၊် 2020 

 

COVID-19 ကိ7 တိ7ကဖ်ျကမ်N အားေကာငး်လာေစရန ်အစ7အေဝး အချကအ်လကမ်ျားကိ7 ထ7တြ်ပနခ်ဲသ့ည ်

- ဧ�ပီလ 19 ရက၊် 2020 

 

Austin-Travis ေကာငတ် ီCOVID-19 က အများြပညသ်D စစေ်ဆးေရး စာရငး်သငွး်မN ေဖာငက်ိ7 

ေoကညာပါသည ်- ဧ�ပီလ 17 ရက၊် 2020 

 

အိ7းမဲအ့မ်ိမဲ ့ြဖစေ်နသည့ ်လDများအတကွ ်အစားအေသာက ်ြဖန ့ြ်ဖ�းေရးကိ7 စတငလ်7ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည ်- 

ဧ�ပီလ 16 ရက၊် 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



သင5်6င့ ်သင့မိ်သားစ:အတွက် အချက်အလက်များ 
 

ေရာဂါလကOဏာများCJင့ ်စစေ်ဆးေရး 
 

အခမဲ ့အများြပညသ်D COVID-19 စစေ်ဆးမNကိ7 ယခ7 ေဆာငရွ်ကO်ိ7ငပ်ါ�ပီ 

 

COVID-19 ေရာဂါလက1ဏာများကိ7 ခစံားေနရပါသလား။ သင ်သိ7မ့ဟ7တ ်ချစရ်သDအတကွ ်အခမဲ ့

စစေ်ဆးြခငး်ကိ7 JကKိတငစ်ာရငး်သငွး်ရန ်အွနလိ်7ငး် အကြဲဖတစ်နစက်ိ7 အသံ7းြပKပါ။ ေဒသတငွး်RPိ 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး ေဆးZံ7တငွ ်စရိတေ်ပးရနမ်လိ7ဘ ဲကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ 

COVID-19 စစေ်ဆးမNအတကွ ်အချိနသ်တမ်Pတလိ်7ကပ်ါ။  

 

Austin အများြပညသ်D စစေ်ဆးြခငး် စာရငး်သငွး်မN ေဖာငO်Pင့ ်ပတသ်က၍် ေနာကထ်ပ် 

အချကအ်လကအ်တကွ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ သငဖ်ျားေနပါက စာမျကO်Pာကိ7 ကိ7းကားေပးပါ။ 

 

မျကC်Jာအကာအကယွမ်ျား 
 

COVID-19 ဗိ7ငး်ရပ်စ ်မRPိေသာ ေရာဂါလက1ဏာများ RPိေနသDများ၏ သသိာေသာ ရာခိ7ငO်Nနး်။ 

ေရာဂါကDးစကထ်ားသDသည ်ေရာဂါလက1ဏာများ မြပသမီ အြခားလDများထ ံဗိ7ငး်ရပ်စ ်

တစဆ်င့က်Dးစကေ်စOိ7ငေ်သာေoကာင့၊် COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီOိ7ငေ်စရန ်သင့အ်မ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်

အမ်ိရာ အြပငဘ်ကတ်ငွR်Pိေသာအခါ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်အကာအကယွက်ိ7 လိ7အပ်ပါသည။် 

၎ငး်က ေရာဂါ ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) OPင့ ်Austin-Travis 

ေကာငတ် ီကျနး်မာေရး အာဏာပိ7ငတ်ိ7၏့ ေတွl RPိချကမ်ျားOPင့ ်ကိ7ကည်ပီါသည။်  

 

မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 ဝတဆ်ငြ်ခငး်က အများOPင့ ်6 ေပခာွေနြခငး်OPင့ ်လကေ်ဆးြခငး်ကိ7 

အစားထိ7းေပးြခငး်မဟ7တဘ် ဲ၎ငး်တိ7က့ ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်Nကိ7 ေလျာန့ညး်ေစရန ်အေရးJကးီ 

အဆင့မ်ျား ြဖစေ်နဆပဲါ။ ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ အဆင့မီ် (N95) OPင့ ်ခွစဲတိခ်နး်သံ7း OPာေခါငး်စညး်များကိ7 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ က�မ်းကျငသ်DများOPင့ ်ေRP lတနး်က ရငဆ်ိ7ငေ်ြဖRPငး်ေပးေနသDများအတကွသ်ာ 

ဖယထ်ား�ပီး ၎ငး်တိ7က့သာ အသံ7းြပKရပါမည။် 

 



မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားဆိ7ငရ်ာ ပံ7OPပ်ိOိ7ငေ်သာ လကက်မ်းစာေစာငက်ိ7 အဂ�လပ်ိ (PDF)၊ စပိန ်(PDF)၊ 

တZ7တZိ်7းRPငး် (PDF)၊ တZ7တZိ်7းရာ (PDF)၊ ဗီယကန်မ် (PDF)၊ ကိ7ရီးယား (PDF)၊ ြမနမ်ာ (PDF)၊ အ7ရ်ဒD 

(PDF)၊ အာရဗစ ်(PDF) တိ7 ့ြဖင့ ်ရOိ7ငပ်ါသည။် 

 

သတမ်Qတခ်ျကမ်ျား 

 

အသကဆ်ယO်Pစအ်ထက ်လDတိ7ငး်က ေဖာ်ြပပါအချိနမ်ျားတငွ ်၎ငး်တိ7၏့ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်

အမ်ိလ7ပ်OPာေခါငး်စညး်၊ ေခါငး်စညး်ပဝါ၊ ဘနဒ်ါနာ သိ7မ့ဟ7တ ်လကက်ိ7ငပ်ဝါ ကဲသ့ိ7ေ့သာ အကာအကယွ ်

ပံ7စတံစခ်7ခ7ကိ7 မြဖစမ်ေန ဝတဆ်ငရ်မည-်   

 

• အများြပညသ်D သာွးလာOိ7ငသ်ည့ ်အေဆာကအ်ဦသိ7 ့ သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်၏ အတငွး်ထသဲိ7 ့ 

ဝငေ်ရာကခ်ျိန ်

 

• အများသံ7းသာွးလာေရးယာ^၊ တက� စ ီသိ7မ့ဟ7တ ်မ�ေဝစးီေသာ ယာ^များကိ7 အသံ7းြပKချိန ်  

 

• ဂတစ်ြ်ဖည့ခ်ျိန ် 

 

• အြပငတ်ငွR်PိချိနO်Pင့ ်လDတစဦ်းOPင့ ်၎ငး်၏ အမ်ိေထာငစ်7တငွး်မP မဟ7တသ်Dများoကားတငွ ်

ေြခာကေ်ပခာွ၍ ေနမရချိန ် 

 

မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျား မလိ7အပ်ချိန-် 

 

• ကိ7ယပိ်7ငေ်မာ်ေတာ်ယာ^တငွ ်လိ7ကပ်ါစးီနငး်ြခငး် 

 

• သးီသန ့ေ်နရာတငွ ်တစဦ်းတညး် RPိချိန ်

 

• ၎ငး်တိ7၏့ အမ်ိေထာငစ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိရာမP အြခားလDများသာ RPိချိနတ်ငွ ် 

 

• ထိ7သိ7လ့7ပ်ြခငး်က အသကR်P�ရခကသ်D သိ7မ့ဟ7တ ်သတလိစတ်တသ်D၊ မသနစ်မ်ွးသD သိ7မ့ဟ7တ ်

တစန်ညး်အားြဖင့ ်အကDအညမီပါဘ ဲအကာအကယွက်ိ7 ကိ7ယတ်ိ7ငမ်ဖယR်PားOိ7ငသ်D 



တစစ်ံ7တစေ်ယာက ်ကဲသ့ိ7 ့  ပိ7ဆိ7းရွားေသာ စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ သိ7မ့ဟ7တ ်Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ 

ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရး သိ7မ့ဟ7တ ်လံ7ြခKံေရးအOnရာယR်PိသDများကိ7 အOnရာယြ်ဖစေ်စချိန ်

 

• အစာစားချိန ်

 

အသက ်10 OPစေ်အာက ်ကေလးများ ေနအမ်ိအြပင၌် RPိချိနတ်ငွ ်၎ငး်တိ7 ့ OPာေခါငး်စညး် 

ဝတြ်ခငး်အတကွ ်ထိ7ကေလးများ၏ မိဘများက တာဝနယ်Dရပါမည။် 

 

အ@ကဉံာဏမ်ျား 

 

အဝတစ် မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားမPာ- 

 

• မျကO်Pာ၏ေဘးဘကO်Pင့ ်အကံျေန�ပီး သကေ်တာင့သ်ကသ်ာRPိရမည ်

 

• JကKိးများ သိ7မ့ဟ7တ ်နားကငွး်များကိ7 ေသချာတပ်ထားရမည ်

 

• ချညမ်�င ်အလ�ာများစာွ ပါဝငရ်မည ်

 

• အဟန ့အ်တားမRPိဘ ဲအသကR်P�Oိ7ငရ်မည ်

 

• ထခိိ7ကမ်N သိ7မ့ဟ7တ ်ပံ7စေံြပာငး်လမဲN မRPိဘ ဲေလ�ာ်ဖွတ�်ပီး စကြ်ဖင့ ်အေြခာကခ်Oံိ7ငရ်မည ်

 

အနးီကပ်သငြ်ပေပးြခငး်များ 

 

ေအာကတ်ငွ ်$%ာေခါငး်စညး် ဒဇိီ-ငး်သံ-းမျိNးကိ- V%ာပါ- 

 

ချNပ်ရန်မလိ-ေသာ တ:ီA ပ် အြမန်လ%းီြဖတ၍် သံ-း$ိ-ငသ်ည့ ်မျက$်%ာအကာအကယွ ်

 

လိ7အပ်ေသာ က7နo်ကမ်းများ- တZီNပ်၊ ကတေ်oကး 
 

လညပ်ငး်မ(ာချည,်ပီး 

ဦးေခါငး်ထပ်ိမ(ာ 

ချညပ်ါ 



 
 

 

ချNပ်ရန်မလိ-ေသာ ဘန်ဒါနာ မျက$်%ာအကာအကယွ ်

 

လိ7အပ်ေသာ က7နo်ကမ်းများ- ဘနဒ်ါနာ (သိ7မ့ဟ7တ ်စတ7ရနး်ပံ7 အဝတစ်)၊ ေကာ်ဖီစစ၊် သားေရကငွး်များ 
(သိ7မ့ဟ7တ ်ေခါငး်စးီJကKိးများ၊ ကတေ်oကး 

 
 

 

 
ချNပ်လ-ပ်ရေသာ မျက$်%ာအကာအကယွ ်

 

က7နo်ကမ်းများ- 10”x6” ေထာင့မ်Pနစ်တ7ဂံပံ7 ချညသ်ားစ OPစခ်7၊ ဆန ့က်ျံKl Oိ7ငေ်သာ 6" (သိ7မ့ဟ7တ ်
သားေရကငွး်များ၊ JကKိး၊ အဝတJ်ကKိးများ သိ7မ့ဟ7တ ်ေခါငး်စးီJကKိးများ) OPစခ်7၊ ပငအ်ပ်OPင့ ်ချည ်
(သိ7မ့ဟ7တ ်ကလစ)်၊ ကတေ်oကး၊ အပ်ချKပ်စက ်

 
ေခါကပ်ါ 

 

ေဘးဘကက်ိ6 အလယသ်ိ6 ့ ေခါက,်ပီး 

သငွး်ပါ။ 

ေခါကထ်ားေသာ ဘနဒ်ါနာ၏ 

အလယတ်ငွ ်ေကာ်ဖီစစက်ိ9 ေခါကပ်ါ။ 

အေပ<ကိ9 ေအာကသ်ိ9 ့ ေခါကပ်ါ။ 

ေအာကေ်ြခကိ9 အေပ<သိ9 ့ ေခါကပ်ါ။ 

သားေရကငွး် သိ6မ့ဟ6တ ်

ေခါငး်စးီAကBိးကိ6 6 လကမ်ခန ့ ်

ခာွထည့ပ်ါ 

ေကာ်ဖီစစက်ိ6 

လ(းီြဖတပ်ါ 

ြဖတထ်9တပ်ါ 

 

ချညA်ကBိးပံ9ြဖ

တပ်ါ 

 

7-8 လကမ် 

6-7 လကမ် 



 
 

 
 

ေမးေလP့Qိသည့ေ်မးခနွး်များ 

 

ေမး- အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွမ်ျားကိ- ဝတဆ်ငဖိ်- ့ ဘာလိ- ့ လိ-အပ်တာလ။ဲ ဘယအ်ချိန်မ%ာ 

ဝတဆ်ငရ်မလ။ဲ 

 

ေြဖ- COVID-19 ဗိ7ငး်ရပ်စ ်မRPိေသာ ေရာဂါလက1ဏာများ RPိေနသDများ၏ သသိာေသာ ရာခိ7ငO်Nနး်။ 

ေရာဂါကDးစကထ်ားသDသည ်ေရာဂါလက1ဏာများ မြပသမီ အြခားလDများထ ံဗိ7ငး်ရပ်စ ်

တစဆ်င့က်Dးစကေ်စOိ7ငေ်သာေoကာင့၊် COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီOိ7ငေ်စရန ်သင့အ်မ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်

အမ်ိရာ အြပငဘ်ကတ်ငွR်Pိေသာအခါ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်အကာအကယွက်ိ7 လိ7အပ်ပါသည။် 

၎ငး်က ေရာဂါ ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) OPင့ ်Austin-Travis 

ေကာငတ် ီကျနး်မာေရး အာဏာပိ7င၏် ေတွl RPိချကမ်ျားOPင့ ်ကိ7ကည်ပီါသည။်  

 

အသကဆ်ယO်Pစအ်ထက ်လDတိ7ငး်က ေဖာ်ြပပါအချိနမ်ျားတငွ ်၎ငး်တိ7၏့ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်

အမ်ိလ7ပ်OPာေခါငး်စညး်၊ ေခါငး်စညး်ပဝါ၊ ဘနဒ်ါနာ သိ7မ့ဟ7တ ်လကက်ိ7ငပ်ဝါ ကဲသ့ိ7ေ့သာ အကာအကယွ ်

ပံ7စတံစခ်7ခ7ကိ7 မြဖစမ်ေန ဝတဆ်ငရ်မည-်   

 

ချ#ပ်ပါ 

ချ#ပ်ပါ 

ချ#ပ်ပါ 

ချ#ပ်ပါ ချ#ပ်ပါ 

အထံ*း ေခါကသ်ငွး်ပါ ချ#ပ်ပါ 

အထံ*း 

2က#ိးထည့ပ်ါ 

½ လကမ် 

 

½ လကမ် 

 

¼ လကမ် 

 

¼ လက်မ 

 

ေခါကပ်ါ 

 

ေခါကပ်ါ 

 

ေခါကပ်ါ 

 10 လက်မ 

6 လက်မ 

 



• အများြပညသ်D သာွးလာOိ7ငသ်ည့ ်အေဆာကအ်ဦသိ7 ့ သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်၏ အတငွး်ထသဲိ7 ့ 

ဝငေ်ရာကခ်ျိန ်

 

• အများသံ7းသာွးလာေရးယာ^၊ တက� စ ီသိ7မ့ဟ7တ ်မ�ေဝစးီေသာ ယာ^များကိ7 အသံ7းြပKချိန ်  

 

• ဂတစ်ြ်ဖည့ခ်ျိန ် 

 

• အြပငတ်ငွR်PိချိနO်Pင့ ်လDတစဦ်းOPင့ ်၎ငး်၏ အမ်ိေထာငစ်7တငွး်မP မဟ7တသ်Dများoကားတငွ ်

ေြခာကေ်ပခာွ၍ ေနမရချိန ် 

 

အသက ်10 OPစေ်အာက ်ကေလးများ ေနအမ်ိအြပင၌် RPိချိနတ်ငွ ်၎ငး်တိ7 ့ OPာေခါငး်စညး် 

ဝတြ်ခငး်အတကွ ်ထိ7ကေလးများ၏ မိဘများက တာဝနယ်Dရပါမည။် 

 

ေမး- ဘယသ်8ေတကွ အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွမ်ျားကိ- မဝတသ်င့ပ်ါသလ။ဲ 

 

ေြဖ- အသက ်2 OPစေ်အာကင်ယသ်D၊ အသကR်P�ရခကသ်D သိ7မ့ဟ7တ ်သတလိစတ်တသ်D၊ မသနစ်မ်ွးသD 

သိ7မ့ဟ7တ ်တစန်ညး်အားြဖင့ ်အကDအညမီပါဘ ဲအကာအကယွက်ိ7 ကိ7ယတ်ိ7ငမ်ဖယR်PားOိ7ငသ်Dများက 

အဝတစ် မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 မဝတသ်င့ပ်ါ။ 

 

ေမး- အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွက်ိ- ဝတဆ်ငေ်နပါက လ8အများ$%င့ ်အနညး်ဆံ-း 6 ေပအကာွတငွ ်

ဆကေ်နရန် လိ-အပ်ပါသလား။ 

ေြဖ- လိ7အပ်ပါသည။် အဝတစ် မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 ဝတဆ်ငြ်ခငး်သည ်COVID-19 

ကDးစကမ်Nကိ7 ေလ�ာခ့ျရန ်လDအများ ေဆာငရွ်ကရ်မည့ ်ထပ်ေဆာငး် အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး 

စမံီချကတ်စခ်7 တစခ်7ပါသည။် သင့အ်မ်ိေထာငစ်7အြပငR်Pိ အြခားလDများOPင့ ်အနညး်ဆံ7း 6 ေပခာွ၍ 

ေနြခငး် (လDကိ7ယတ်ိ7င ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်)၊ မoကာခဏ လကသ်န ့R်Pငး်ြခငး်OPင့ ်အြခား ေနစ့^ 

JကKိတငက်ာကယွေ်ရး လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ဆကလ်က၍် ကျင့သ်ံ7းရပါမည။် အဝတစ် 

မျကO်Pာအကာအကယွသ်ည ်ဝတဆ်ငသ်Dကိ7 ကာကယွရ်န ်မရညရွ်ယပ်ါ၊ သိ7ေ့သာ် ဝတဆ်ငသ်DမP 

အြခားလDများထ ံဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကေ်စမNကိ7 တားဆးီOိ7ငပ်ါသည။် 

 

ေမး- ဘယလ်ိ- အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွမ်ျားကိ- ဝတဆ်ငသ်င့ပ်ါသလ။ဲ 

 



ေြဖ- အဝတစ် မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားအား အမ်ိေထာငစ်7သံ7း ပစ�ညး်များြဖင့ ်ြပKလ7ပ်Oိ7ငသ်ည ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ဘနဒ်ါနာများ၊ ပနး်ကနသ်7တပ်ဝါများ၊ တZီNပ်အေဟာငး်များOPင့ ်ေခါငး်စညး်ပဝါများ ကဲသ့ိ7 ့ 

စရိတသ်ကသ်ာေသာ သာမန ်က7နo်ကမ်းများြဖင့ ်အမ်ိတငွ ်ြပKလ7ပ်Oိ7ငသ်ည။် OPာေခါငး်စညး်များOPင့ ်N95 

အသကR်P�စကမ်ျားမPာ RPားပါးေန၍ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနထ်မ်းများ သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေRP lတနး်က ရငဆ်ိ7ငေ်ြဖRPငး်ေပးေနသDများအတကွ ်ဖယထ်ားရပါသည။် 

 

ေမး- အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွမ်ျားကိ- ေဆးေ\ကာ သိ-မ့ဟ-တ ်တစန်ညး်အားြဖင့ ်ပံ-မ%န် 

သန ့်V%ငး်သင့ပ်ါသလား။ 

 

ေြဖ- လိ7အပ်ပါသည။် အသံ7းြပKမN အJကမ်ိေရအေပ{ မDတည၍် ၎ငး်တိ7က့ိ7 ပံ7မPန ်

ေဆးေoကာသန ့စ်ငရ်ပါမည။် 

 

ေမး- အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွက်ိ- ဘယလ်ိ- ပိ-းသတ/်သန ့်V%ငး်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- အဝတေ်လ�ာ်စကသ်ည ်မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 သင့ေ်လျာ်စာွ ေဆးေoကာရာတငွ ်

အဆငေ်ြပပါသည။် အသကR်P�ကရိိယာများ၏ ေရဒယီိ7သတn �ိကမNOPင့ ်ြပနလ်ညအ်သံ7းြပKမNဆိ7ငရ်ာ 

အေသးစတိမ်ျားအတကွ ်CDC ၏ လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 လိ7ကန်ာပါ။  

 

ေမး- လ8တစဦ်းက သံ-း`ပီသား အဝတစ် မျက$်%ာအကာအကယွက်ိ- ဘယလ်ိ-မျိNး ေဘးကငး်စွာ 

ဖယV်%ားရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- လDအများသည ်၎ငး်တိ7၏့ မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 ဖယR်Pားချိနတ်ငွ ်မျကလံ်7းများ၊ OPာေခါငး်OPင့ ်

ပါးစပ်တိ7က့ိ7 မကိ7ငမိ်ရန ်သတြိပK၍ ဖယR်Pား�ပီးေနာက ်ချကခ်ျငး် လကေ်ဆးရပါမည။် 

 

ေမး- မျက$်%ာအကာအကယွ ်မV%ိပါက ဘာလ-ပ်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 သငက်ိ7ယတ်ိ7င ်လ7ပ်Oိ7ငေ်စမည့ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ 

အနးီကပ်သငြ်ပေပးြခငး်များ အပိ7ငး်တငွ ်အဆင့ဆ်င့ ်��နo်ကားချကမ်ျားကိ7 ြမငေ်တွlရပါမည။် 

ေမး- မျက$်%ာအကာအကယွ ်မဝတဘ် ဲအများြပညသ်8ေနရာသိ- ့ သာွးလaင ်ဘာြဖစမ်လ။ဲ 

 



ေြဖ- က�O်7ပ်တိ7၏့ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် အဖဲွlဝငအ်ားလံ7း၏ မိမိဆO�အေလျာက ်ေလးစားလိ7ကန်ာမNကိ7 

လိ7အပ်ေနပါသည။် အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်ကခ်ျိနတ်ငွ ်မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 

ဝတဆ်ငရ်ပါမည။် လိ7အပ်ပါက Austin ရဲဌာနက ဤအမိန ့က်ိ7 ြပ ာနး်သာွးပါမည။် 

 

ေမး- မျက$်%ာအကာအကယွ ်မဝတသ်8ကိ- ဘယလ်ိ- တိ-င\်ကား$ိ-ငပ်ါသလ။ဲ 

 

ေြဖ- အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်ကစ်^ မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 ဝတဆ်ငရ်န ်

ကိ7ယတ်ိ7င ်တာဝနသ်မိNOPင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် လိ7ကန်ာမNက ဤအမိန ့ ်သကေ်ရာကမ်NRPိေစရန ်

အေကာငး်ဆံ7းနညး်လမ်း ြဖစပ်ါသည။် ဤစညး်မျ^းကိ7 ေလးစားလိ7ကန်ာလာေစရန ်

အသပိညာေပးမNများOPင့ ်ပံပိ့7းေပးမNများ ြပKလ7ပ်ေပးသာွးပါမည။် 311 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7၍ သိ7မ့ဟ7တ ်

တိ7ငo်ကားချကေ်ပးပိ7၍့ မျကO်Pာအကာအကယွ ်အမိန ့ခ်ျိKးေဖာကသ်Dကိ7 သငတ်ိ7ငo်ကားOိ7ငပ်ါသည။် 

လိ7အပ်ပါက၊ Austin ရဲဌာနက ဤစညး်မျ^းကိ7 ြပဌာနး်မညြ်ဖစ�်ပီး ဆင့ေ်ခ{ချကမ်ျားပါ 

ြပKလ7ပ်သာွးပါမည။် ဤအမိန ့ ်ချိKးေဖာကမ်NများမPာ အေသးစားြပစမ်Nြဖစ�်ပီး ဒဏေ်င ွ$1,000 ေအာက ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ရကေ်ပါငး် 180 ေအာက ်ကာလအထ ိေထာငဒ်ဏ ်အြပစေ်ပးခရံပါမည။် 

 

ေမး- $%ာေခါငး်စညး် မဝတပ်ါက ရဲေတကွ ကbန်ေတာ်◌က့ိ- လ%မ်းတားမ%ာလား။  

 

ေြဖ- မျကO်Pာအကာအကယွ ်အမိန ့က်ိ7 လိ7ကန်ာရန ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်၏ ပါဝငေ်ဆာငရွ်ကမ်Nကိ7 

အားကိ7းေနရပါသည။် Austin ရဲဌာနသည ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်တငွး်RPိ လDအများအား ၎ငး်တိ7၏့ အေြခခ ံ

လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား ေဆာငရွ်ကစ်^တငွ ်မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 ဝတဆ်ငေ်ပးပါရန ်

ေတာငး်ဆိ7သာွးပါမည။် 

 

ကေလးေစာင့ေ်QJာကမ်;CJင့ ်ေကျာငး်များ 
 

ေမး- ကေလးထန်ိးေကျာငး်များမ%ာ အမိန ့်များ$%င့ ်သကဆ်ိ-ငပ်ါသလား။ 

 

ေြဖ- ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ အေြခခ ံအစိ7းရဆိ7ငရ်ာ 

လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားတငွ ်သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်တငွ ်အလ7ပ်လ7ပ်ေနသည့ ်

ဝနထ်မ်းများ ဝနေ်ဆာငမ်Nေပးေနပါက ဆကလ်က၍် လ7ပ်ေဆာငO်ိ7ငပ်ါသည။် 

ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည ်10 ဦး သိ7မ့ဟ7တ ်ယငး်ေအာကပ်ါသည့ ်အဖဲွlများကိ7 မေြပာငး်လဲဘ ဲ

ထားRPိြခငး်ြဖင့ ်အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး် သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 လိ7ကန်ာကာ အဖဲွlတငွး်မP 



ကေလးများကိ7 မေြပာငး်လဲ၊ ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသD တစသ်တမ်တတ်ညး်ထားRPိကာ ကေလးများကိ7 

အ7ပ်စ7တစခ်7မP တစခ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်အ7ပ်စ7များoကား မေြပာငး်လဲရပါ။  

 

လ7ပ်ငနး်OPင့ ်ဆကစ်ပ်ေသာ ေမးခနွး်များကိ7 RPာေဖွေနသည့ ်ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည ်

လ7ပ်ငနး်များOPင့ ်စကZံ်7များအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား စာမျကO်Pာကိ7 ကိ7းကားရမည။် 

 

ေမး- ေကျာငး်များ ပိတထ်ားပါသလား။ 

 

ေြဖ- အေဝးေရာက ်သငo်ကားေရးကိ7 ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနသည့ ်ပညာေရးဆိ7ငရ်ာ အဖဲွlအစညး်များအား 

အမ်ိတငွေ်နပါ ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ကိ7ငပ်ါ အမိန ့အ်ရ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များအြဖစ ်ယDဆပါသည။် 

ေကျာငး်များOPင့ ်ပတသ်ကေ်သာ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကမ်ျားကိ7 ခZိ7င ်ဝဘဆ်ိ7ကမ်ျားတငွ ်

RPာေတွl Oိ7ငပ်ါသည-် 

K-12 ခZိ7ငေ်ကျာငး်များ တက� သိ7လ်/ေကာလိပ် 

• Austin ISD  

• Eanes ISD  

• Lake Travis ISD  

• Lago Vista ISD  

• Leander ISD  

• Del Valle ISD  

• Manor ISD  

• Pflugerville ISD  

• Elgin ISD  

• Coupland ISD  

• Round Rock ISD  

• Marble Falls ISD  

• Johnson City ISD  

• Dripping Springs ISD  

• Hays Consolidated ISD 

 

• University of Texas  

• St. Edwards University   

• Huston-Tillotson University  

• Concorida University  

• Austin Community College 

 



ထပ်ေဆာငး် ရငး်ြမစမ်ျား 

 

• Austin �မိKlေတာ် - "အမ်ိတငွေ်နပါ အမိန ့ ်အချကအ်လကမ်ျား" 

 

• ေရာဂါ ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) - သင့မိ်သားစ7ကိ7 

ကာကယွပ်ါ 

 

• CDC - ကေလးများOPင့ ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်ေရာဂါ 2019 (COVID-19)  

 

• CDC - ေကျာငး်များ၊ အလ7ပ်ခငွမ်ျားOPင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် တညေ်နရာများ 

 

• CDC - ကေလးများOPင့ ်COVID-19 အေoကာငး် ေဆးွေOးွြခငး် 

 

• CDC - အဆင့ြ်မင့ ်ပညာေရး အသငး်အဖဲွlများအတကွ ်လမ်း��နခ်ျက ်

 

RကIိတငက်ာကယွြ်ခငး် 
 

ေမး- သငဖ်ျားနာေနပါက တ-ပ်ေကးွ$%င့ ်COVID-19 ကဲသ့ိ- ့ ဖျားနာမA က8းစကြ်ခငး်ကိ- 

တားဆးီ$ိ-ငေ်စမည့ ်အဆင့ေ်တကွ ဘာေတလွ။ဲ 

 

ေြဖ- Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်ဖျားနာသDများထမံP အြခားလDများထ ံကDးစကမ်Nကိ7 

တားဆးီရန ်လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 ဖနတ်းီေရးသားထားပါသည။်  

 

• ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေစာင့ေ်RPာကမ်N ရယDရနမ်Pလဲွ၍ အမ်ိတငွေ်နပါ။ 

 

• သင့ဆ်ရာဝနထ် ံမြပသမီ ဖ7နး်JကKိဆကထ်ားပါ။  

 



• သင့ ်ေရာဂါလက1ဏာများကိ7 ေစာင့o်ကည့ပ်ါ။  

 

သင့အ်မ်ိတငွ ်အြခားလDများOPင့ ်တရိစ±ာနမ်ျားOPင့ ်သင့က်ိ7ယသ်င ်သးီြခားခွထဲားပါ။ 

တစက်ိ7ယေ်ရသံ7းပစ�ညး်များကိ7 မ�ေဝြခငး်အား ေRPာငo်က^ပါ။ 

• အကာအကယွြ်ဖင့ ်ေချာငး်ဆိ7း၊ OPာေချပါ။   

 

• မoကာခဏ လကေ်ဆးပါ။  

 

• ထေိတွl မNများသည့ ်မျကO်Pာြပငအ်ားလံ7းကိ7 ေနစ့^ သန ့R်Pငး်ပါ။   

 

COVID-19 အတညြ်ပKလDနာများသည ်အြခားလDများထ ံဆင့ပ်ာွးေရာဂါကDးစကO်ိ7ငေ်ြခ နညး်ပါးသညဟ်7 

မသရိမချငး် ေနအမ်ိတငွ ်ဆကလ်က၍် သးီသန ့ခ်ွေဲနရပါမည။် 

 

ေမး- မိမိကိ-ယက်ိ- ဘယလ်ိ- ကာကယွရ်မလ။ဲ 

 

ေြဖ- ဤအဆင့မ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်ြဖင့ ်သင့က်ိ7ယသ်င ်ကာကယွO်ိ7ငပ်ါသည။်  

 

• ဖျားေနသDOPင့ ်အနးီကပ် ထေိတွl မNကိ7 ေRPာငပ်ါ။  

 

သင့မ်ျကလံ်7းများ၊ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်ကိ7 ေဆးေoကာမထားသည့ ်လကမ်ျားြဖင့ ်မကိ7ငပ်ါOPင့။် 

• ဆပ်ြပာOPင့ ်ေရြဖင့ ်အနညး်ဆံ7း စက� န ့ ်20 oကာ မoကာခဏ လကေ်ဆးပါ။ ဆပ်ြပာOPင့ ်ေရ 

မRPိပါက အရက ်အနညး်ဆံ7း 60% ပါဝငသ်ည့ ်အရကအ်ေြခခေံသာ လကသ်န ့ေ်ဆးရညက်ိ7 

အသံ7းြပKပါ။ 

 

ေမး- အများ$%င့ ်ခပ်ခွာခွာေနြခငး်က ဘာလ။ဲ 

 

ေြဖ- မေတာ်တဆOPင့ ်ခဏတာ ြဖတသ်ာွးြခငး်မPလဲွ၍ လDအများoကား အနညး်ဆံ7း 

ေြခာကေ်ပခာွေနြခငး်OPင့ ်ထနိး်ချKပ်သာွးလာြခငး်၊ တတO်ိ7ငသ်မ� မoကာခဏ အနညး်ဆံ7း စက� န ့ ်20 oကာ 

ဆပ်ြပာOPင့ ်ေရတိ7 ့ြဖင့ ်လကေ်ဆးြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်လကသ်န ့ေ်ဆးရညက်ိ7 အသံ7းြပKြခငး်၊ 

အကာအကယွြ်ဖင့ ်ေချာငး်ဆိ7းြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်OPာေချြခငး် (လကထ်မဲဟ7တဘ် ဲတေံတာင ်သိ7မ့ဟ7တ ်



အက³ျလကထ်သဲိ7 ့)၊ ထေိတွl မNများေသာ မျကO်Pာြပငမ်ျားကိ7 ပံ7မPန ်သန ့R်Pငး်ြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်လကမ်ျားကိ7 

မထကိိ7ငြ်ခငး်တိ7အ့ား အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ဟ7 Austin �မိKlက အဓိပါ́ယသ်တမ်Pတထ်ားသည။်  

 

ေရာဂါ ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများသည ်အများOPင့ ်

ခပ်ခာွခာွေနြခငး်အား ကမµာအOPံ ့ြဖစေ်နေသာ တ7ပ်ေကးွေရာဂါကိ7 တားဆးီရန ်အသံ7းြပKသည့ ်

မဟာဗျ�ဟာအြဖစ ်သတမ်Pတပ်ါသည။်   

 

အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်သည ်အများOPင့ ်အဆကအ်သယွြ်ဖတြ်ခငး် မဟ7တပ်ါ။ Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ 

ခပ်ခာွခာွေနြခငး်သည ်COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီြခငး်အတကွ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အပိ7ငး် 

ြဖစသ်ည။် 

 

ေမး- အများ$%င့ ်ခပ်ခွာခွာေနြခငး်ကိ- ဘယလ်ိ- လိ-ကန်ာကျင့သ်ံ-းရမလ။ဲ 

 

• အများဆိ7ငေ်နရာများOPင့ ်မလိ7အပ်ေသာ လDစ7လDေဝးများကိ7 ေRPာငပ်ါ။ 

 

• ေပွlဖတြ်ခငး်များ၊ လကဆ်ွOဲNတဆ်ကြ်ခငး်များOPင့ ်နမ်းZN ံ l ြခငး်များ ကဲသ့ိ7ေ့သာ Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ 

ထေိတွl မNကိ7 ေRPာငပ်ါ။  

 

• လDအများအြပား သိ7မ့ဟ7တ ်လDအ7ပ်များကိ7 ေRPာငပ်ါ။   

 

• ြဖစO်ိ7ငပ်ါက အမ်ိကေန အလ7ပ်လ7ပ်ပါ   

 

• အများသံ7းယာ^များကိ7 မလိ7အပ်ပါက အသံ7းမြပKပါOPင့ ်  

 

• အနညး်ဆံ7း 6 ေပခာွ၍ ေနပါ  

 

မတလ် 24 ရကတ်ငွ၊် Austin �မိKlေတာ်၏ အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�းက အမ်ိတငွေ်နပါ ေဘးကငး်စာွ အလ7ပ်လ7ပ်ပါ 

အမိန ့က်ိ7 အတညြ်ပKခဲ၍့ Austin �မိKlသားများက အမ်ိတငွေ်နရန ်လိ7အပ်ပါသည။် ယငး်မPာ မြဖစမ်ေန 

တားြမစပိ်တပ်ငမ်N မဟ7တဘ် ဲအေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားOPင့ ်အလ7ပ်ကိ7 ခငွ့ြ်ပKထားပါသည။် 

အမ်ိအြပင ်ထကွသ်Dများအတကွ ်အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်သည ်ကDးစကမ်Nကိ7 ေလျာန့ညး်ေစရန ်

အထDး လိ7အပ်သည့ ်စညး်မျ^း ြဖစပ်ါသည။် 



 

ေမး- အများ$%င့ ်ခပ်ခွာခွာေနြခငး်ကိ- ဘာလိ- ့ လိ-အပ်တာလ။ဲ 

 

ေြဖ- CDC အရ ဗိ7ငး်ရပ်စသ်ည ်ေအာကပ်ါ အေြခအေနများတငွ ်လDအချငး်ချငး် ကDးစကO်ိ7ငပ်ါသည-်   

 

• တစဦ်းOPင့တ်စဦ်း အချငး်ချငး် နးီကပ်ေနသည့ ်လDများoကား (6 ေပခန ့အ်တငွး်)။  

 

• ကDးစကခ်ထံားရသD ေလထတဲငွ ်OPာေချ သိ7မ့ဟ7တ ်ေချာငး်ဆိ7းေသာအခါ 

အရညစ်ကက်ေလးများမPတဆင့။် အဆိ7ပါ အရညစ်ကက်ေလးများသည ်အနးီနားRPိ လDများ၏ 

ပါးစပ်များ သိ7မ့ဟ7တ ်OPာေခါငး်ေပါကမ်ျားထသဲိ7 ့ ေရာကသ်ာွးOိ7ငသ်ည ်သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်ကိ7 

အဆ7တအ်တငွး်သိ7 ့ RP�လိ7ကမိ်Oိ7ငသ်ည။်  

 

ကDးစကလွ်ယေ်သာ ေရာဂါြဖစသ်ည့ ်COVID-19 သည ်တစစ်ံ7တစေ်ယာက ်ေချာငး်ဆိ7းလိ7ကလ်�င ်

ေလထမဲPတဆင့ ်RP�သငွး်မိOိ7ငေ်သာေoကာင့ ်ဤကာလအတငွး် အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနရနမ်Pာ 

အေရးJကးီပါသည။် ဗိ7ငး်ရပ်စသ်ည ်ထေိတွlထားသည့ ်မျကO်Pာြပငမ်ျားမPလညး် ကDးစကO်ိ7ငပ်ါသည။် 

 

ေမး- အများ$%င့ ်ခပ်ခွာခွာေနစ? လ-ပ်ေဆာငခ်ျက ်တစစ်ံ-တစရ်ာ ြပNလ-ပ်$ိ-ငပ်ါသလား။ 

 

ေြဖ- ေခးွOPင့လ်မ်းေလ�ာကြ်ခငး်၊ ေဆးဝါးဝယြ်ခငး်၊ စားေသာကက်7နမ်ျားဝယရ်န ်အမ်ိအြပငထ်ကွြ်ခငး်၊ 

အေြပးေလက့ျင့ရ်န ်အြပငထ်ကွြ်ခငး်၊ ဆရာဝနထ် ံြပသြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်သင့အ်မ်ိOPင့ ်အလ7ပ်သိ7 ့ 

အသာွးအြပနလ်7ပ်ြခငး် (အေြခခလံ7ပ်ငနး်အြဖစ ်သတမ်Pတထ်ားပါက) ကဲသ့ိ7ေ့သာ ေနစ့^ အေြခခ ံ

လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ဆကလ်7ပ်Oိ7ငပ်ါေသးသည။်  

 

အြပငတ်ငွR်Pိေနပါက အြခားလDများOPင့ ်အနညး်ဆံ7း 6 ေပခာွ၍ ေနေပးပါ။ အ7ပ်စ7လိ7က ်ေြပးြခငး် 

သိ7မ့ဟ7တ ်လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်က အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 မလိ7ကန်ာြခငး် ြဖစသ်ည။် 

 

COVID-19 အေSကာငး် အချကအ်လကမ်ျား 
 

ေမး- $ိ-ဗယ ်ကိ-:ိ-နာဗိ-ငး်ရပ်စက် ဘာလ။ဲ 

 



ေြဖ- Oိ7ဗယ ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စသ်ည ်ယခငက် ေတွl RPိခဲြ့ခငး် မRPိဖDးသည့ ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်အသစတ်စမ်ျိKး 

ြဖစသ်ည။် COVID-19 ဗိ7ငး်ရပ်စသ်ည ်လDသားများoကားတငွ ်သာမန ်ြဖစေ်လR့Pိ�ပီး သာမန ်

အေအးမိြခငး်ကဲသ့ိ7 ့ မြပငး်ထနေ်သာ ဖျားနာမN ြဖစေ်စသည့ ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စO်Pင့ ်မတDညပီါ။ 

 

ေမး- Austin တငွ ်COVID-19 အ$MရာယV်%ိေနပါသလား။ 

 

ေြဖ- အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်7တငွ ်လDအချငး်ချငး် ကDးစကမ်N အေထာကအ်ထား 

တိ7းပာွးလာြခငး်ေoကာင့ ်Texas ြပညသ်DလDထ7အားလံ7းအတကွ ်COVID-19 ၏ အလံ7းစံ7 အOnရာယမ်Pာ 

ယခ7အချိနတ်ငွ ်ပိ7၍ြမင့တ်ကလ်ာပါသည။်  

 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်Austin-Travis ေကာငတ်တီငွ ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 2019 

(COVID-19) ကDးစကခ်ရံသDများစာွကိ7 ေတွl RPိခဲသ့ည။် ေနာကဆ်ံ7းရ ကDးစကခ်ရံသDဦးေရကိ7 

ပငမ်စာမျကO်PာRPိ ဒတR်P်ဘ7တတ်ငွ ်ြမငေ်တွl Oိ7ငပ်ါသည။် Texas RPိ ေနာကဆ်ံ7းရ အတညြ်ပKလDနာ 

ဦးေရအတကွ ်Texas DSHS ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 

ေမး- COVID-19 ဗိ-ငး်ရပ်စက် ဘယလ်ိ- က8းစကပ်ါသလ။ဲ 

 

ေြဖ- ဗိ7ငး်ရပ်စသ်ည ်အဓိကအားြဖင့ ်တစဦ်းOPင့တ်စဦ်း အချငး်ချငး် နးီကပ်ေနသည့ ်လDများoကား (6 

ေပခန ့အ်တငွး်) တငွ ်လDတစဦ်းမPတစဦ်းသိ7 ့ ကDးစကပ်ျံl OPံသ့ညဟ်7 ထငြ်မငထ်ားပါသည။် ၎ငး်သည ်

ေလထတဲငွပ်ျံl OPံသ့ည့အ်ရာမဟ7တေ်သာ်လညး် ကDးစကခ်ထံားရသD ေချာငး်ဆိ7း သိ7မ့ဟ7တ ်

OPာေချေသာအခါထကွလ်ာေသာ အသကR်P�လမ်းေoကာငး်ဆိ7ငရ်ာ အရညစ်ကက်ေလးများမPတဆင့ ်

ကDးစကပ်ျံl OPံသ့ညဟ်7 သရိပါသည။် အဆိ7ပါ အရညစ်ကက်ေလးများသည ်အနးီနားRPိ လDများ၏ 

ပါးစပ်များ သိ7မ့ဟ7တ ်OPာေခါငး်ေပါကမ်ျားထသဲိ7 ့ ေရာကသ်ာွးOိ7ငသ်ည ်သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်ကိ7 

အဆ7တအ်တငွး်သိ7 ့ RP�လိ7ကမိ်Oိ7ငသ်ည။် လDလDချငး်ကDးစကပ်ျံl OPံမ့Nဆိ7သညမ်Pာ 

ကDးစကြ်ခငး်ခထံားရသDသည ်(အမ်ိေထာငဖ်က၊် အခနး်ေဖာ်၊ ကေလးတိ7က့ဲသ့ိ7 ့) 

၎ငး်တိ7သ့ထိားေသာတစစ်ံ7တစဦ်းOPင့ ်ထေိတွlဆကသ်ယွO်ိ7ငေ်ြခ အRPိဆံ7းြဖစြ်ခငး်ကိ7 ဆိ7လိ7ပါသည။် 

Austin/Travis ေကာငတ်တီငွ ်လDအချငး်ချငး် ကDးစကမ်N အေထာကအ်ထား ေတွl RPိထားပါသည။် 

 

ေမး- လ8မAအသိ-ငး်အဝိ-ငး်တငွး် က8းစကမ်Aဆိ-တာ ဘာလ။ဲ 



ေြဖ- လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်တငွး် ကDးစကမ်Nသည ်မညက်ဲသ့ိ7 ့ သိ7မ့ဟ7တ ်မညသ်ည့ေ်နရာမP 

ကDးစကလ်ာသညက်ိ7 မသရိသDများ အပါအဝင ်နယေ်ြမတငွး် ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကခ်ထံားရသDများကိ7 

ဆိ7လိ7ပါသည။် 

 

ဖျားေနသDများအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား 

စစေ်ဆးြခငး် 

Austin အများြပညသ်D (APH) စစေ်ဆးြခငး် စာရငး်သငွး်မN ေဖာငသ်ည ်လDအများအား ၎ငး်တိ7၏့ 

သမားေတာ်OPင့ ်ြပသရန ်မလိ7အပ်ေစဘ ဲCOVID-19 စစေ်ဆးြခငး်အတကွ ်အွနလိ်7ငး် အကြဲဖတမ်Nကိ7 

ြဖည့စ်ကွO်ိ7ငေ်စပါသည။် 

 

အွနလိ်7ငး် အကြဲဖတမ်Nကိ7 အ�ပီးသတြ်ခငး်က စစေ်ဆးေသာ ေနရာသိ7 ့ လ�ေဲြပာငး်မNကိ7 အာမခခံျကမ်ေပးပါ။ 

စစေ်ဆးြခငး်ကိ7 ရကခ်ျိနး်ြဖင့သ်ာ ဆကလ်7ပ်သာွးပါမည။် APH မPတဆင့ ်စာရငး်သငွး်မN၊ လ�ေဲြပာငး်မNOPင့ ်

စစေ်ဆးြခငး်တိ7မ့Pာ အခမဲ ့ြဖစပ်ါသည။် Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်ကျနး်မာေရး 

ေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနထ်မ်းများ၊ ေRP lတနး်က တံ7 ့ြပနေ်ြဖRPငး်ေနသDများOPင့ ်ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါလက1ဏာများ 

ြဖစလ်ာOိ7ငေ်ြခများသDများကိ7 ဦးစားေပး၍ ဆကလ်7ပ်သာွးပါမည။် 

 

ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ စစေ်ဆးမNများမPာ ရကခ်ျိနး်ြဖင့သ်ာ ြဖစ�်ပီး Austin အများြပညသ်D 

စစေ်ဆးြခငး် စာရငး်သငွး်မN ေဖာငမ်Pတဆင့ ်အချိနဇ်ယား သတမ်Pတေ်ပးပါမည။် 

 

စာရငး်သငွး်မN ေဖာင ်အချကအ်လကမ်ျား၏ ပံ7OPပ်ိOိ7ငေ်သာ ဗားRPငး်ကိ7 အဂ�လပ်ိ (PDF) OPင့ ်စပိန ်(PDF) 

တိ7 ့ြဖင့ ်ရOိ7ငပ်ါသည။် 

 

အွနလိ်7ငး် ေဖာင ်လ7ပ်ေဆာငပံ်7 

 

• လDတစဦ်းချငး်က AustinTexas.gov/COVID19 တငွ ်အေကာင့ဖွ်င့ရ်မည။် 

• စစေ်ဆးမNအတကွ ်လDနာ၏ သတမ်Pတခ်ျကမီ်မNကိ7 ဆံ7းြဖတရ်န ်ေဖာငက် ေမးခနွး်များစာွ 

ေမးြမနး်ပါသည။် ကိ7ယတ်ိ7ငလ်7ပ်ေဆာငO်ိ7ငစ်မ်ွးမRPိသDများအတကွ ်အြခားလDတစဦ်းက ေဖာင ်

ြဖည့စ်ကွေ်ပးOိ7ငသ်ည။် ဤအချကအ်လကမ်ျားကိ7 HIPAA-ကာကယွမ်Nအတိ7ငး် 

ကာကယွထ်ားသည။် 



• စစေ်ဆးမNအတကွ ်လDတစဦ်း အတညြ်ပKချကရ်ပါက ထိ7လDသည ်ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ 

စစေ်ဆးြခငး် ရကခ်ျိနး်အတကွ ်တညေ်နရာ၊ ရကစ်ွOဲ Pင့ ်အချိနတ်ိ7က့ိ7 စစီ^Oိ7ငပ်ါမည။် လDနာများကိ7 

ေမာ်ေတာ်ယာ^တငွး်သာ oကည့Z်Nသာွးပါမည။် 

• လDနာက ဖ7နး်၊ အးီေမးလ် သိ7မ့ဟ7တ ်QR က7ဒပ်ါသည့ ်စာသားတိ7မ့Pတဆင့ ်အတညြ်ပKချကO်Pင့ ်

တစရ်ကတ်ညး်တငွ ်စစေ်ဆးေရးေနရာအတကွ ်��နo်ကားချကမ်ျားကိ7 လကခ်ရံRPိပါမည။် 

၎ငး်တိ7က့ စစေ်ဆးရာတငွ ်ID သိ7မ့ဟ7တ ်အတညြ်ပKချကက်ိ7 တငြ်ပရပါမည။် 

• လDနာက စစေ်ဆးေရး စသံတမ်Pတခ်ျကO်Pင့ ်မကိ7ကည်ပီါက ၎ငး်တိ7အ့ေနြဖင့ ်ထပ်မံJကKိးစားရန ်

အချိနမ်ေရွး ေဖာငက်ိ7 ြဖည့စ်ကွO်ိ7ငပ်ါမည ်(ဥပမာ၊ သင့ေ်ရာဂါလက1ဏာများက 

ေနာကပိ်7ငး်ရကမ်ျားတငွ ်ေြပာငး်လပါက)။ 

• ရလဒမ်ျားကိ7 3-4 ရကအ်တငွး် အွနလိ်7ငး်တငွ ်ေတွl ြမငရ်ပါမည။် 

စစေ်ဆးမNများကိ7 စစီ^ြခငး်OPင့ ်အတညြ်ပK ေရာဂါပိ7းေတွlသDများကိ7 ေစာင့o်ကည့ြ်ခငး် အြပင၊် APH သည ်

ပိ7းေတွlသည့ ်ေဒသခမံျားထ ံထေိတွl မNဆိ7ငရ်ာ စစတ်မ်းေမးခနွး်လ�ာကိ7 အလိ7အေလျာက ်ေပးပိ7မ့ညြ်ဖစ�်ပီး 

ယငး်က လDထDထပ်ေသာ ေနရာများသိ7 ့ ခရီးသာွးြခငး်OPင့ ်လညပ်တြ်ခငး်များ ကဲသ့ိ7 ့ ဗိ7ငး်ရပ်စ ်

ကDးစကO်ိ7ငသ်ည့န်ညး်လမ်းဆိ7ငရ်ာ အေသးစတိအ်ချကမ်ျားကိ7 စ7ေဆာငး်ရာတငွ ်ကDညပီါမည။် APH 

ဝနထ်မ်းက ပိ7းေတွlလDနာများOPင့ ်ဆကလ်ကလ်7ပ်ကိ7ငသ်ာွးပါမည။် 

 

လိ7အပ်ပါက ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေစာင့ေ်RPာကမ်Nကိ7 ထပ်တိ7းOိ7ငေ်စရနအ်တကွ ်ေဒသခတံစဦ်းချငး်၏ 

ကျနး်မာေရးကိ7 စစေ်ဆးရန ်ေလ�ာကထ်ားမNက ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲအးီေမးလ် သိ7မ့ဟ7တ ်

စာသားမကေ်ဆခ့ျ်များကိ7လညး် ေပးပိ7ပ့ါမည။် 

 

ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ စစေ်ဆးမN လ7ပ်ေဆာငပံ်7 

 

• ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ စစေ်ဆးေရး တညေ်နရာသိ7 ့ လDနာ ေရာကလ်ာေသာအခါ ၎ငး်က 

ေမာ်ေတာ်ယာ^ထတဲငွသ်ာ ေနရမည။် 

• လDနာများက က�မ်းကျငသ်Dအား အတညြ်ပKချက ်QR က7ဒO်Pင့ ်ID ေဖာငတ်စခ်7ခ7ကိ7 ၎ငး်တိ7၏့ ကား 

ြပတငး်ေပါကမ်Pတဆင့ ်ြပသရမည။် 

• ထိ7ေ့နာက ်စစေ်ဆးေရးေနရာRPိ က�မ်းကျငသ်Dသည ်လDနာအား စစေ်ဆးမN၏ ေနာကထ်ပ် 

အဆင့မ်ျားကိ7 ေြပာြပသာွးပါမည။် 

• စစေ်ဆးမN အစအဆံ7းမPာ 10 မိနစခ်န ့ ်oကာပါမည။် 



• စစေ်ဆးမN ရလဒမ်ျားကိ7 လDတစဦ်းချငး်ထ ံဖ7နး်၊ အးီေမးလ်ြဖင့ ်ေပးပိ7မ့ညြ်ဖစသ်ည ်သိ7မ့ဟ7တ ်

၎ငး်တိ7က့ ၎ငး်တိ7၏့ ရလဒမ်ျားကိ7 အွနလိ်7ငး်တငွ ်ဝငေ်ရာကo်ကည့Z်NOိ7ငသ်ည။် လDနာများက 3-4 

ရကအ်တငွး် ရလဒမ်ျားကိ7 ေစာင့ေ်မ�ာ်Oိ7ငပ်ါသည။် 

• လDနာတငွ ်COVID-19 ပိ7းေတွlပါက၊ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတငွး် ထပ်တိ7း ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်N 

ေလျာပ့ါးေစရန ်��နo်ကားချကမ်ျားအြပင ်ထပ်တိ7း ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ Jကးီoကပ်မNကိ7 လိ7အပ်ပါက 

ဆံ7းြဖတရ်န ်ေရာဂါလက1ဏာများကိ7 ေစာင့o်ကည့န်ညး်ဆိ7ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကက်ိ7ပါ 

အလိ7အေလျာကပိ်7ေ့သာ အးီေမးလ်ြဖင့ ်လကခ်ရံRPိပါမည။် 

 

ေမးေလR့Pိသည့ေ်မးခနွး်များ 

ေမး- ကb$်-ပ်၏ အန်ွလိ-ငး် အကြဲဖတမ်Aကိ- ဘယလ်ိ- စတငရ်မလ။ဲ 

 

ေြဖ- သင့အ်ေကာင့က်ိ7 ဖနတ်းီရန ်လိ7အပ်ပါမည၊်‘Take Self-Assessment (ကိ7ယတ်ိ7ငအ်ကြဲဖတမ်N 

ြပKလ7ပ်ရန)်’ ကိ7 OPပ်ိပါ။ သင့ေ်ဖာငက်ိ7 ြဖည့စ်ကွရ်န ်��နo်ကားချကမ်ျားကိ7 လိ7ကန်ာပါ။ ထိ7အ့ြပင ်

ဤေဖာငက်ိ7 ြဖည့စ်ကွသ်Dတိ7ငး်က HIPAA လမ်း��နခ်ျကမ်ျားအရ အေကာင့တ်စခ်7 (ကေလးငယမ်ျား 

အပါအဝင)် ဖနတ်းီရန ်၎ငး်တိ7၏့ ကိ7ယပိ်7င ်အးီေမးလ် လိပ်စာ RPိရပါမည။် ေဖာင၏် ေနာကပိ်7ငး် 

အဆင့မ်ျားက သင့အ်ား မိသားစ7 အေကာင့မ်ျား ဖွင့O်ိ7ငေ်စပါမည။် 

ေမး- စစေ်ဆးမAအတကွ ်အတညြ်ပNချကရ်ပါက ဘာလ-ပ်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- စစေ်ဆးမNအတကွ ်လDတစဦ်း အတညြ်ပKချကရ်ပါက စာရငး်သငွး်မNေဖာငသ်ည ်

ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ စစေ်ဆးြခငး် ရကခ်ျိနး်အတကွ ်ထိ7လDအား တညေ်နရာ၊ ရကစ်ွOဲ Pင့ ်

အချိနက်ိ7 စစီ^ခငွ့ြ်ပKပါမည။် လDတစဦ်းချငး်က QR က7ဒO်Pင့အ်တD အတညြ်ပKချက ်အးီေမးလ်ကိ7 

လကခ်ရံRPိပါမည။် ဤ QR က7ဒအ်ား စစေ်ဆးေရးေနရာတငွ ်စစေ်ဆးရန ်အသံ7းြပKသာွးပါမည။် 

 

ေမး- စစေ်ဆးမAအတကွ ်အတညြ်ပNချကမ်ရပါက ဘာလ-ပ်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- စစေ်ဆးေရး စသံတမ်Pတခ်ျကO်Pင့ ်မကိ7ကည်ပီါက ထပ်လ7ပ်oကည့ရ်န ်ေပ{တယသ်ိ7 ့ အချိနမ်ေရွး 

ြပနဝ်ငo်ကည့O်ိ7ငသ်ည ်(ဥပမာ၊ သင့ေ်ရာဂါလက1ဏာများက ေနာကပိ်7ငး်ရကမ်ျားတငွ ်

ေြပာငး်လဲသာွးပါက)။ 

 

ေမး- ကb$်-ပ်၏ ရလဒမ်ျား$%င့ ်ပတသ်က၍် ဘယလ်ိ- အသေိပးခံရမလ။ဲ 

 



ေြဖ- သင၏် ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ စစေ်ဆးမNကိ7 ြဖည့စ်ကွ�်ပီးသညO်Pင့ ်3-4 ရကအ်တငွး် 

ရလဒမ်ျားကိ7 သရိပါမည။် သင့တ်ငွ ်ပိ7းေတွlပါက၊ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတငွး် ထပ်တိ7း ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်N 

ေလျာပ့ါးေစရန ်��နo်ကားချကမ်ျားအြပင ်ထပ်တိ7း ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ Jကးီoကပ်မNကိ7 လိ7အပ်ပါက 

ဆံ7းြဖတရ်န ်ေရာဂါလက1ဏာများကိ7 ေစာင့o်ကည့န်ညး်ဆိ7ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကက်ိ7ပါ 

အလိ7အေလျာကပိ်7ေ့သာ အးီေမးလ်ြဖင့ ်လကခ်ရံRPိပါမည။် 

 

ေမး- ကန်ွပျlတာကိ- အသံ-းမြပN$ိ-ငပ်ါက ဘာလ-ပ်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- ကိ7ယတ်ိ7ငလ်7ပ်ေဆာငO်ိ7ငစ်မ်ွးမRPိသDများအတကွ ်အြခားလDတစဦ်းက ေဖာင ်ြဖည့စ်ကွေ်ပးOိ7ငသ်ည။် 

ေဖာငြ်ဖည့ရ်န ်ကနွပ်ျ�တာ သိ7မ့ဟ7တ ်အငတ်ာနကက်ိ7 အသံ7းမြပKOိ7ငသ်Dများက အကDအညရီယDရန ်

က�O်7ပ်တိ7၏့ ြပKစ7ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး ေဟာလိ့7ငး် 512-972-5560 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည။် 

 

ေမး- သာွးလာရန်ယာ? မV%ိပါက ဘာလ-ပ်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- စစေ်ဆးမည့ေ်နရာသိ7 ့ သာွးလာရနေ်မာ်ေတာ်ယာ^ မRPိသDများက စစေ်ဆးမNခယံDရန ်အြခား 

နညး်လမ်းများအတကွ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ ြပKစ7ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး ေဟာလိ့7ငး် 512-972-5560 သိ7 ့ 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည။် လDတစဦ်းချငး်က ကားထမဲPပငစ်မ်းသပ်ခOံိ7ငေ်သာ စစေ်ဆးေရးေနရာသိ7 ့ 

ေရာကခ်ျိနတ်ငွ ်ေမာ်ေတာ်ယာ^ထ၌ဲသာ RPိေနရမညက်ိ7 သတြိပKေပးပါ။ စစေ်ဆးေရးေနရာသိ7 ့ ေြခကျင၊် 

စကဘ်းီ၊ စကDတာ သိ7မ့ဟ7တ ်ဆိ7ငက်ယြ်ဖင့ ်ေရာကလ်ာပါက အချိနဇ်ယား ြပနစ်စီ^ေပးရမည။် 

 

ေမး- ID မV%ိပါက ဘာလ-ပ်ရမလ။ဲ 

 

ေြဖ- စစေ်ဆးေရးေနရာတငွ ်တငြ်ပရန ်ID မRPိသDများက စစေ်ဆးေရးေနရာတငွ ်QR က7ဒO်Pင့ ်

အတညြ်ပKချက ်အးီေမးလ်ကိ7 ြပသOိ7ငသ်ည။် 

 

ေရာဂါလက1ဏာများ 

ေရာဂါလက1ဏာများOPင့ ်က7သမN ခယံDရမည့အ်ချိန ်

Austin အများြပညသ်D စစေ်ဆးြခငး် စာရငး်သငွး်မN ေဖာငက်ိ7 သံ7းပါ၊ ေဖာ်ြပပါတိ7က့ဲသ့ိ7 ့ မြပငး်ထနေ်သာ 

ေရာဂါလက1ဏာများRPိပါက သင၏် အေြခခ ံေစာင့ေ်RPာကမ်N သမားေတာ်ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ သိ7မ့ဟ7တ ်

တယလီ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 သံ7းပါ- 

 



• ကိ7ယပ်Dြခငး် 

• ေချာငး်ဆိ7းြခငး် 

• ေခါငး်ကိ7ကြ်ခငး် 

• OPာရညယ်ိ7ြခငး် 

• အနံ/့အရသာ အာZံ7ခစံားOိ7ငမ်N မRPိြခငး် 

• လညေ်ချာငး်နာြခငး် ဝမ်းေလ�ာြခငး် 

 

ေဖာ်ြပပါတိ7က့ဲသ့ိ7 ့ ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါလက1ဏာများRPိပါက 9-1-1 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ပါ သိ7မ့ဟ7တ ်

အေရးေပ{ဌာနသိ7 ့ သာွးပါ- 

 

• အသကR်P�ရခကြ်ခငး် ရငဘ်တေ်အာင့ြ်ခငး် 

• ထတိလ်န ့တ်oကားြဖစမ်N 

• ေဆးေသာက၍် မသကသ်ာသည့ ်ကိ7ယပ်Dြခငး် 

 

က7သမNခယံDေရး အချကအ်လကမ်ျားအတကွ ်ပံ7OPပ်ိOိ7ငေ်သာ ဗားRPငး်ကိ7 အဂ�လပ်ိ (PDF)၊ စပိန ်(PDF)၊ 

တZ7တZိ်7းRPငး် (PDF)၊ တZ7တZိ်7းရာ (PDF)၊ ဗီယကန်မ် (PDF)၊ အာရဗစ ်(PDF)၊ အ7ရ်ဒD (PDF)၊ ြမနမ်ာ 

(PDF)၊ ကိ7ရီးယား (PDF) တိ7 ့ြဖင့ ်ရOိ7ငပ်ါသည ်

 

ြပငး်ထနေ်သာ ကDးစကမ်Nအတကွ ်ကDးစကO်ိ7ငေ်ြခများသDများ 

တ7ပ်ေကးွေရာဂါကဲသ့ိ7ပ့င ်အသက ်65 OPစအ်ထက ်OPင့/်သိ7မ့ဟ7တ ်OPလံ7းေရာဂါ၊ ေသးွတိ7းေရာဂါ၊ 

နာတာRPည ်အဆ7တေ်ရာဂါOPင့ ်ဆးီချိKေရာဂါကဲသ့ိ7 ့ ေရာဂါအခRံPိသDများသည ်ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါOPင့ ်

COVID-19 မP ထပ်တိ7းေရာဂါများ ြဖစO်ိ7ငေ်ြခ ပိ7များပါသည။်   

 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်အသကJ်ကးီရင့သ်DများOPင့ ်ေရာဂါအခRံPိသDများအတကွ ်

လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 ေရးသားခဲပ့ါသည။် 

 

တယလီ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

COVID-19 ေြဖRPငး်ေရးအတကွ ်စစီ^သတမ်Pတထ်ားသည့ ်မိ7ဘိ7ငး်အကပ််များ သိ7မ့ဟ7တ ်

ဝဘဆ်ိ7ကမ်ျားကိ7 အရငဆ်ံ7း အသံ7းြပKေပးပါရန ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ေဆာငရွ်ကသ်Dများက 

တ7ပ်ေကးွကဲသ့ိ7 ့ ေရာဂါလက1ဏာများ oကKံေတွlခစံားေနရသည့ ်လDနာအားလံ7းကိ7 



တိ7ကတ်နွး်လျကR်Pိပါသည။် သင့ေ်ဘးကငး်ေရးOPင့ ်အဆငေ်ြပမNအတကွ ်တယလီ်ကျနး်မာေရး 

ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 အသံ7းြပKOိ7ငပ်ါသည။်  

 

သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ေဆာငရွ်ကေ်ပးသDOPင့ ်ရကခ်ျိနး် မစစီ^မီ သိ7မ့ဟ7တ ်ေဆးခနး်သိ7 ့ 

မသာွးေရာကမီ်၊ သင၏် သမားေတာ်ေဆးခနး်က သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDOPင့ေ်ပါငး်၍ 

တယလီ်ကျနး်မာေရးကိ7 ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနOိ7ငေ်သာေoကာင့ ်၎ငး်တိ7က့ိ7 အရငဆ်ံ7းေမးြမနး်ရန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလားတD ေဖာ်ြပပါ ဝနေ်ဆာငမ်Nကိ7 အသံ7းြပKရန ်အoကြံပKပါသည။် 

 

ရOိ7ငေ်သာ တယလီ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

Baylor Scott & White 

 

၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကက်ိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ သိ7မ့ဟ7တ ်သင့မိ်7ဘိ7ငး်ဖ7နး်တငွ ်အကပ််ကိ7 ထည်သ့ငွး်ရနအ်တကွ ်

ဖ7နး်သိ7 ့ ေရာကလ်ာေစရန ်88408 သိ7 ့ BETTER ဟ7 စာတိ7ေပးပိ7ပ့ါ။ ရကခ်ျိနး် မလိ7အပ်ပါ။  

 

Ascension 

 

အကပ််ကိ7 ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်ရန ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကက်ိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ တစJ်ကမ်ိြပလ�င ်$20 

က7နက်ျစရိတအ်တကွ ်HOME က7ဒက်ိ7 သံ7းပါ၊ ရကခ်ျိနး် မလိ7အပ်ပါ။ 

 

MDLive 

 

အခမဲအ့ေကာင့ဖွ်င့ရ်န ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကက်ိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 

TelaDoc 

 

အေကာင့ဖွ်င့ရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အကပ််ကိ7 ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်ရန ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကက်ိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

ေနစ့^က7သမNမPာ $49 ေအာကသ်ာြဖစ�်ပီး Teladoc ြပသမN၏ က7နက်ျစရိတသ်ည ်

သင့က်ျနး်မာေရးအစအီစ^ေပ{ မDတညပ်ါသည။် 

 

HeyDoc 

 



အကပ််ကိ7 ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်ရန ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကက်ိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ HeyDoc တငွ ်ြပသမNက လDနာများကိ7 

$10 OPင့ ်$50 oကား က7နက်ျေစပါသည။် 

 

Televero Health 

 

အလနွအ်ေရးJကးီေသာ က7သမN M.D သိ7မ့ဟ7တ ်အြပKအမDဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး က�မ်းကျငသ်DOPင့ ်

တိ7ငပ်ငမ်Nကိ7 စစီ^ရန ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကသ်ိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။ ေဆးွေOးွတိ7ငပ်ငမ်Nကိ7 ကနွပ်ျ�တာ သိ7မ့ဟ7တ ်

မိ7ဘိ7ငး်ဖ7နး်ြဖင့ ်သင့အ်မ်ိတငွ ်ေဘးကငး်�ပီး အဆငေ်ြပစာွြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကO်ိ7ငပ်ါသည။် 

Freeman Medical Clinic 

 

ေဒသတငွး် ေဆးခနး်သည ်တယလီ်ကျနး်မာေရးြဖင့ ်လDနာအသစမ်ျားOPင့ ်သတမ်Pတလ်Dနာများကိ7 

oကည့Z်Nစစေ်ဆးသာွးပါမည။် 

 

West Holistic Medicine 

 

အေကာင့အ်တကွ ်စာရငး်သငွး်ရန ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကက်ိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ $0-$70 oကား 

က7နက်ျစရိတအ်တကွ ်ဝငေ်င ွONနး်OPင့ ်ကိ7ကည်�ေိပးြခငး်။ 

 

Victory Med 

 

ရကခ်ျိနး် စစီ^ရန ်www.victorymed.com သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ သိ7မ့ဟ7တ ်“Book an Appointment 

(ရကခ်ျိနး်ယDမည)်” ခလ7တက်ိ7 OPပ်ိပါ သိ7မ့ဟ7တ ်512-462-3627 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ အာမခေံပ{ မDတည၍် 

က7နက်ျစရိတမ်Pာ $10-$50 oကား ေြပာငး်လဲပါသည ်သိ7မ့ဟ7တ ်ေငသွားြဖင့ ်ေပးေချေသာ လDနာများက 

$100 အတကွ ်ရကခ်ျိနး်ကိ7 စစီ^Oိ7ငပ်ါသည။် Medicare ကိ7လညး် စရိတေ်ပးရနမ်လိ7ဘ ဲလကခ်ပံါသည။် 

 

MD Box 

 

လကR်Pိ ကပ်ေဘးကိ7 ကDညေီပးေနသည။် MDBox သည ်ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသDOPင့အ်တD လDတိ7ငး်အတကွ ်ေစျးေလ�ာထ့ားသည့ ်တယလီ်ကျနး်မာေရး 

တိ7ငပ်ငေ်ဆးွေOးွမN စစီ^ေပးပါသည။် 

 



FetchMD 

 

သင်မိ့7ဘိ7ငး်ဖ7နး်တငွ ်အကပ််ကိ7 ထည့သ်ငွး်ပါ။ ရကခ်ျိနး် မလိ7အပ်ေသာ်လညး် အာမခ ံလိ7အပ်ပါသည။်  

ေနစ့^ FetchMD တယလီ်ကျနး်မာေရး ြပသမNများမPာ $59 ြဖစပ်ါသည။်  တယလီ်ကျနး်မာေရး 

ြပသမNများသည ်သင့က်ျနး်မာေရး အစအီစ^ တစေ်လ�ာကလံ်7းတငွ ်က7နက်ျစရိတ ်ေလျာန့ညး်ေစပါသည။် 

 

အာမခမံထားသDအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး၏ လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငသ်D CommUnityCare သည ်

အာမခမံထားသDများအတကွ ်အခမဲ ့COVID-19 ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ စစီ^ေပးပါသည။် 

 

CommUnityCare ေဟာလိ့7ငး် 

COVID-19 ေရာဂါလက1ဏာများ ခစံားေနရ�ပီး အာမခမံထားဘ ဲသတမ်Pတဆ်ရာဝန ်မRPိသDများသည ်

လမ်း��နခ်ျကအ်တကွ ်CommUnityCare COVID-19 ေဟာလိ့7ငး် ဖ7နး်နပံါတ ်512-978-8775 သိ7 ့ 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည။် ေဆးခနး်၊ အေရးေပ{ေစာင့ေ်RPာကမ်N သိ7မ့ဟ7တ ်အေရးေပ{ဌာနသိ7 ့ အထDးသြဖင့ ်

အာမခမံထားသDများ တိ7ကZိ်7ကမ်သာွးေစရန ်ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ က�မ်းကျငသ်Dများသည ်ဖ7နး်များOPင့ ်

အေရးJကးီလDနာများအတကွ ်ဖ7နး်ေခ{ဆိ7မNများကိ7 ေြဖoကားေပးပါမည။် ယေနအ့တကွ ်ေဟာလိ့7ငး်မPာ 

နနံက ်8 နာရီ – ညေန 5 နာရီ ြဖစပ်ါသည။် 

 

ကDးစကမ်Nကိ7 ကာကယွရ်န ်အဆင့မ်ျား 

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်ဖျားနာသDများထမံP အြခားလDများထ ံကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီရန ်

လမ်း��နခ်ျက ်(PDF) ကိ7 ဖနတ်းီေရးသားထားပါသည။် 

 

စပိန ်(PDF)၊ ဗီယကန်မ် (PDF)၊ တZ7တZိ်7းRPငး် (PDF)၊ တZ7တZိ်7းရာ (PDF)၊ ကိ7ရီးယား (PDF)၊ အ7ရ်ဒD 

(PDF)၊ ြမနမ်ာ (PDF) OPင့ ်အာရဗစ ်(PDF) ြဖင့လ်ညး် ရOိ7ငပ်ါသည။် 

 

• ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေစာင့ေ်RPာကမ်N ရယDရနမ်Pလဲွ၍ အမ်ိတငွေ်နပါ   

• သင့ဆ်ရာဝနထ် ံမြပသမီ ဖ7နး်JကKိဆကထ်ားပါ   

• သင့ ်ေရာဂါလက1ဏာများကိ7 ေစာင့o်ကည့ပ်ါ 

• သင့အ်မ်ိတငွ ်အြခားလDများOPင့ ်တရိစ±ာနမ်ျားမP သင့က်ိ7ယသ်င ်သးီြခားခွထဲားပါ  

• တစက်ိ7ယေ်ရသံ7းပစ�ညး်များကိ7 မ�ေဝြခငး်အား ေRPာငo်က^ပါ  



• ေချာငး်ဆိ7း၊ OPာေချပါက ဖံ7းအ7ပ်ပါ  

• မoကာခဏ လကေ်ဆးပါ  

• ထေိတွl မNများသည့ ်မျကO်Pာြပငအ်ားလံ7းကိ7 ေနစ့^ သန ့R်Pငး်ပါ 

 

COVID-19 အတညြ်ပKလDနာများသည ်အြခားလDများထ ံဆင့ပ်ာွးေရာဂါကDးစကO်ိ7ငေ်ြခ နညး်ပါးသညဟ်7 

မသရိမချငး် ေနအမ်ိတငွ ်ဆကလ်က၍် သးီသန ့ခ်ွေဲနရပါမည။် သင့န်ားချိနO်Pင့ ်ပတသ်က၍် 

သင့အ်လ7ပ်RPငO်Pင့ ်ေဆးွေOးွတိ7ငပ်ငပ်ါ။ အလ7ပ်RPငအ်ချိKlက သင့အ်ား ေနအမ်ိကေန အလ7ပ်လ7ပ်ရန ်

ခငွ့ြ်ပKOိ7ငပ်ါသည။် လိ7အပ်ပါက ဆရာဝန၏် မPတခ်ျကအ်တိ7ငး် ထနိး်ချKပ်မိန ့က်ိ7 အသံ7းြပKOိ7ငပ်ါသည။် 

 

အလ7ပ်ြပနဆ်ငး်ေရး စသံတမ်Pတခ်ျက ်

သငဖ်ျားနာခဲ�့ပီး ေနေကာငး်လာပါက ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနထ်မ်းများအတကွ ်

အလ7ပ်ြပနမ်ဆငး်မီ ေရာဂါထနိး်ချKပ်ေရးအတကွ ်စငတ်ာများမP အလ7ပ်ြပနဆ်ငး်ေရး စသံတမ်Pတခ်ျက ်ကိ7 

လိ7ကန်ာေပးပါ။ ေနအမ်ိတငွ ်ြပနသ်ကသ်ာလာ�ပီး သးီသန ့ခ်ွေဲနပါက၊ ကိ7ယတ်ိ7ငခ်ွေဲနြခငး်ကိ7 

ရပ်တန ့န်ညး်အတကွ ်CDC လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 လိ7ကန်ာပါ။ 

 

အမ်ိတငွေ်နသည့ ်COVID-19 (အမ်ိတငွ ်သးီြခားေနသDြဖစသ်ည)် ြဖစသ်Dများက ေအာကပ်ါ 

အေြခအေနများတငွ ်အမ်ိတငွေ်နြခငး်ကိ7 ရပ်တန ့O်ိ7ငသ်ည-် 

 

၎ငး်တိ7သည ်ကDးစကO်ိ7ငဆ် ဲြဖစမ်ြဖစ ်ဆံ7းြဖတရ်န ်စမ်းသပ်မN RPိမညမ်ဟ7တပ်ါက ဤအချကသ်ံ7းခ7 

ြဖစ�်ပီးေနာက ်၎ငး်တိ7က့ အမ်ိကေန ထကွခ်ာွOိ7ငပ်ါသည-် 

• အနညး်ဆံ7း 72 နာရီoကာသညအ်ထ ိဖျားနာမN မRPိပါ (ဖျားနာမNကိ7 သကသ်ာေစသည့ ်ေဆးဝါးများ 

မသံ7းဘ ဲသံ7းရကo်ကာသညအ်ထ ိဖျားနာမNမRPိ) 

 

$%င့ ်

 

• အြခား ေရာဂါလက1ဏာများ တိ7းလာသည ်(ဥပမာ၊ ၎ငး်တိ7 ့ ေချာငး်ဆိ7းချိန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အသကR်P�မဝမN တိ7းလာချိန)် 

 

$%င့ ်

 



• ၎ငး်တိ7၏့ ေရာဂါလက1ဏာများ ပထမဆံ7း ေပ{လာ�ပီးေနာက ်အနညး်ဆံ7း 7 ရက ်

ြပည့သ်ာွးသည့အ်ခါ 

 

အေြခခပံစ�ညမ်ျားကိ7 ရယDအသံ7းြပKြခငး် 

သငသ်းီြခားခွေဲနစ^ က7နစ်ံ7ပစ�ညး်များOPင့ ်ေဆးဝါးများကဲသ့ိ7 ့ အေြခခပံစ�ညး်များကိ7 ရယDအသံ7းြပKရန ်

လိ7အပ်Oိ7ငပ်ါသည။် Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်အကDအညေီပးရန ်ရငး်ြမစမ်ျားစာရငး်ကိ7 

စ7စညး်ထားပါသည။် 

 

အစားအေသာက/်တစက်ိ7ယေ်ရပစ�ညး်များ 

 

• HEB Curbside  

 

o ပိ7ခ့- ပထမဆံ7းအJကမ်ိ အသံ7းြပKသDများအတကွ ်အခမဲ။့ ဝနေ်ဆာငမ်NမPာ အခမဲ ့သိ7မ့ဟ7တ ်

$4.95 ြဖစသ်ည ်

 

• Walmart Pick-Up 

 

• Favor  

 

o ပိ7ခ့- $4.95 တစက်ိ7ယေ်ရ ေစျးဝယခ်OPင့အ်တD ပစ�ညး်ပိ7မ့Nအတကွ ်$7.95 

 

• Instacart  

 

ပိ7ခ့- သင၏် ပထမဆံ7းအJကမ်ိ မPာယDမNအတကွ ်အခမဲ ့ပိ7ေ့ဆာငမ်N၊ မPာယDမNမPာ $35.00 ေကျာ်ပါက $3.99၊ 

မPာယDမNမPာ $35.00 ေအာက ်ြဖစပ်ါက $7.99၊ (၎ငး်တိ7၏့ ထ7တက်7နတ်စခ်7စ၏ီ ေစျးONနး်တငွ ်ပိ7ခ့ 3%၊ 

ဝနေ်ဆာငခ် 5% OPင့ ်ယာ^ေမာငး်အတကွ ်သဒ�ါေoကး 5% ကိ7ပါ ေကာကခ်ပံါသည)် 

 

သငက်ားမေမာငး်ပါက သိ7မ့ဟ7တ ်သDငယခ်ျငး်မRPိပါက၊ ပစ�ညး်များ လာယD�ပီး သင့အ်မ်ိသိ7 ့ 

ပိ7ေ့ပးမည့လ်DမRPိပါက သိ7မ့ဟ7တ ်အစားအေသာကဝ်ယရ်ာတငွ ်အကDအညလိီ7အပ်ပါက 512-972-6240 

သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

 



ေဆးဝါး 

 

• Walgreens  

 

o ပစ�ညး်ပိ7ခ့- မPာယDမNမPာ $35 ေကျာ်ပါက အခမဲ ့

• CVS  

 

o ပစ�ညး်ပိ7ခ့- COVID-19 ေoကာင့ ်တညေ်နရာအများစ7အတကွ ်ပိ7ခ့ ေလျာေ့ပါေ့ပးပါသည ်

 

• HEB 

 

• Walmart  

 

o ပိ7ခ့- အခမဲ ့ပံ7မPန ်ပစ�ညး်ပိ7မ့N (အလ7ပ်ရက ်5-7 ရက)်၊ $8 ဒ7တယိေန ့ ပစ�ညး်ပိ7မ့N၊ $15 

ညတငွး်ချငး် ပစ�ညး်ပိ7မ့N 

 

သင့ေ်ဆးဆိ7ငက် ပစ�ညး်မပိ7ေ့ပးလ�င ်၎ငး်တိ7ထ့၌ံ ကားေမာငး်ဝင၍်ယDသာွးOိ7ငေ်သာ ေနရာRPိမRPိ စစပ်ါ။ 

ေဆးဆိ7ငသ်ိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7�ပီး ၎ငး်တိ7 ့ သင့ထ်ပ်ြဖည်ေ့ဆးများကိ7 တစJ်ကမ်ိ လာယDမNအတကွ ်တြခားေနရာသိ7 ့ 

ပိ7ေ့ပးOိ7ငမ်လား ေမးြမနး်ပါ။ 

 

စတိခ်စံားချကဆ်ိ7ငရ်ာ အကDအည ီ

သင၏် စတိခ်စံားချကဆ်ိ7ငရ်ာ လိ7အပ်ချကမ်ျားသည ်အေရးJကးီ�ပီး သငစ်တိပ်D သိ7မ့ဟ7တ ်

စတိပ်ျကေ်နပါက အကDအညေီပးOိ7ငပ်ါသည။် သငစ်ိ7းရိမ်ြခငး်OPင့ ်စတိပ်Dြခငး်၊ အပ်ိမေပျာ်ြခငး်များ၊ 

အစားများြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်အစားနညး်ြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်ဝမ်းနညး်ြခငး်OPင့ ်စတိည်စြ်ခငး်တိ7 ့ 

ခစံားရOိ7ငပ်ါသည။် ဤေရာဂါလက1ဏာများ RPိပါက ဆကသ်ယွရ်န-် 

 

• Integral Care 24-Hour Crisis ေဟာလိ့7ငး်- 512-472-အကDအည ီ(4357) 

• National Alliance for Mental Illness အကDအညဖီ7နး်လိ7ငး်- 1-800-950-NAMI (6264) 

သိ7မ့ဟ7တ ်741741 သိ7 ့ NAMI ဟ7 စာတိ7ပိ7ပ့ါ 

o တနလ�ာ-ေသာoကာ နနံက ်10:00 - ည 6:00 ET 

• Oိ7ငင်ေံတာ် ေသေoကာငး်oကမံN ကာကယွေ်ရး ဖ7နး်လိ7ငး်- 1-800-273-8255 



သငတ်ငွ ်ေနာကထ်ပ် စိ7းရိမ်မNများ သိ7မ့ဟ7တ ်ေမးခနွး်များ RPိ�ပီး အမNတွမဲနေ်နဂျာထမံP ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲ

သလိိ7ပါက၊ သင၏် အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး ေစာင့o်ကည့သ်Dကိ7 အသေိပးပါ။ 

စတိက်ျန်းမာေရး 

 

Texas ကျနး်မာေရးOPင့ ်လDသား ဝနေ်ဆာငမ်Nများသည ်COVID-19 ကပ်ေရာဂါေoကာင့ ်Texas 

တငွေ်နထိ7ငသ်Dများ ခစံားေနရသည့ ်စိ7းရိမ်မN၊ စတိဖိ်စးီမN သိ7မ့ဟ7တ ်စတိခ်စံားချကဆ်ိ7ငရ်ာ 

အခကအ်ခမဲျားကိ7 ကDညေီြဖRPငး်ေပးရန ်24/7 ြပညန်ယတ်စခ်7လံ7း စတိက်ျနး်မာေရး အကDအညလိီ7ငး်ကိ7 

စတငလ်7ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည။် 

 

ဤရငး်ြမစအ်သစက် Texas တငွေ်နထိ7ငသ်Dအားလံ7းအတကွ ်COVID-19 ဆိ7ငရ်ာ စတိက်ျနး်မာေရး 

အကDအည ီပံပိ့7းေပးပါသည။် လDအများက ြပညန်ယတ်စခ်-လံ-းဆိ-ငရ်ာ COVID-19 စတိက်ျန်းမာေရး 

အက8အည ီဖ-န်းလိ-ငး် 833-986-1919 သိ- ့ တစပ်တလ်aင ်7 ရက၊် တစေ်နလ့aင ်24 နာရီလံ-း 

ဖ-န်းေခ�ဆိ-$ိ-ငပ်ါသည။် 

 

  



လ:ပ်ငနး်များ56င့ ်စက်?ံ:များအတွက် အချက်အလက်များ 
 

အမ်ိတငွေ်နပါ ေဘးကငး်စာွေနပါ၊ ပငွ့လ်ငး်ေသာ Texas အပါအဝင ်COVID-19 ကာလအတငွး် Austin �မိKlေတာ် 

လ7ပ်ငနး်များOPင့ ်စကZံ်7များအတကွ ်သတငး်အချကအ်လကမ်ျားကိ7 ဤေနရာတငွ ်ေဖာ်ြပထားသည-် ြပညန်ယအ်OPံ ့ 

ြဖန ့ခ်ျိေရာငး်ချသD၊ အဓိပါ́ယဖွ်င့ဆ်ိ7ချကမ်ျား၊ အလ7ပ်RPငမ်ျား၊ ဝနထ်မ်းများOPင့ ်သံ7းစွသဲDများအတကွ ်

လမ်း��နခ်ျကO်Pင် ့အြခားအရာများ။  

 

Texas ြပညသ်8များကိ- က8ညေီနသည့ ်Texas ြပညသ်8များကိ- ဖတပ်ါ- ပွင့လ်ငး်ေသာ Texas အတကွ ်

အ-ပ်ချNပ်ေရးမ�း၏ အစရီငခံ်စာ 

 

အမိ်မJာေနပါ – ေဘးကငး်စာွ လ>ပ်ပါ အမိန ့ ်
 

ဤ အမ်ိမPာေနပါ – ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့ ်ကိ7 မတလ် 24 ရက၊် 2020 တငွ ်စတငထ်7တြ်ပနခ်ဲ�့ပီး ေမလ May 

8 ရက၊် 2020 အထ ိထပ်တိ7းထားပါသည။်  အမိန ့အ်ရ ြပညသ်Dများသည ်COVID-19 ထပ်တိ7း ကDးစကမ်Nကိ7 

တားဆးီရန ်အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားOPင့ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များအတကွမ်Pတပါး ေနအမ်ိတငွ ်

ေနရပါမည။်  ထိ7အ့ြပင၊် အမိန ့အ်ရ ြပညသ်Dများသည ်အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အလ7ပ် 

ေဆာငရွ်ကေ်နစ^ ရကထ်ည ်မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 ဝတဆ်ငရ်ပါမည။် 

 

အမိန ့အ်ရ မ7ချလိ7အပ်ြခငး်မRPိသည့ ်လ7ပ်ငနး်များOPင့ ်လ7ပ်ေဆာငမ်Nအားလံ7းကိ7 ရပ်ဆထဲားရမည။် အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်များOPင့ ်အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားမPတပါး Austin �မိKlေတာ်RPိ လ7ပ်ငနး်များ သိ7မ့ဟ7တ ်

အလ7ပ်Zံ7တငွး် လ7ပ်ေဆာငမ်Nအားလံ7းက မဆိ7သေလာကေ်သာ အေြခခ ံေဆာငရွ်ကမ်NများမPလဲွ၍ �မိKlေတာ်တငွး်RPိ 

အလ7ပ်Zံ7များတငွ ်လ7ပ်ေဆာငခ်ျကအ်ားလံ7းကိ7 ရပ်ဆထဲားရမည။် ဝနထ်မ်းများ သိ7မ့ဟ7တ ်ကနထ်Zိ7ကတ်ာများက 

၎ငး်တိ7၏့ ကိ7ယပိ်7ငေ်နအမ်ိများတငွ ်ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်လ7ပ်ငနး်များအတကွ ်၎ငး်တိ7၏့ အလ7ပ်များကိ7 

ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကO်ိ7ငပ်ါသည ်(ဥပမာ၊ အမ်ိကေန အလ7ပ်လ7ပ်ြခငး်)။  

 

အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များသည ်Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်OPင့ ်မျကO်Pာအကာအကယွ ်သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 

မြဖစမ်ေန လိ7ကန်ာရမည။် 

 



ပငွ့လ်ငး်ေသာ Texas- ြပညန်ယအ်CJံ ့ ြဖန ့ခ်ျိေရာငး်ချသ/ အမိန ့ ် 
 

ဧ�ပီလ 24 ရက၊် 2020 ခ7OPစ ်ေသာoကာေနမ့Pစ၍ Texas ြပညန်ယသ်ည ်အေြခခ ံမဟ7တသ်ည့ ်လကလီ် 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများအေနြဖင့ ်လာယDမN၊ ေမးလ်ြဖင့ ်ေပးပိ7မ့N သိ7မ့ဟ7တ ်ဝယသ်D၏ တခံါးဝသိ7 ့ ေပးပိ7မ့Nတိ7 ့ြဖင့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ြပနလ်ညေ်ပးအပ်Oိ7ငသ်ညဟ်7 ေoကညာခဲပ့ါသည။် အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း Abbott ထ7တြ်ပနခ်ဲသ့ည့ ်

Texas ြပညန်ယ ်အမိန ့ ်တငွ ်လကလ် ီလ7ပ်ငနး်များ၏ အလ7ပ်RPငမ်ျား၊ ဝနထ်မ်းOPင့ ်ဝယသ်Dများအတကွ ်

လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 ေဖာ်ြပထားပါသည။် 

 

အမိန ့ြ်ပ]ာနး်ေရးCJင့ ်ေလးစားလိ>ကန်ာမ; 
 

ေရာဂါ ကDးစကပ်ျံl OPံမ့Nကိ7 ရပ်တန ့O်ိ7ငေ်စရန ်အသပိညာေပးေရး၊ ဆO�အေလျာက ်ေလးစားလိ7ကန်ာမNOPင့ ်တစဦ်းချငး် 

ကိ7ယပိ်7င ်တာဝနသ်မိNတိ7အ့ေပ{ အဓိက အာZံ7စိ7ကလ်7ပ်ေဆာငပ်ါသည။် 

 

Austin �မိKlေတာ်၊ စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရး၊ မီးသတO်Pင့ ်ရဲဌာနတိ7သ့ည ်ဤအမိန ့က်ိ7 ချိKးေဖာကသ်ည့ ်

လ7ပ်ငနး်များအေပ{ တိ7ငo်ကားချကမ်ျားကိ7 ေြဖRPငး်ေပးေနပါသည။် ထပ်တလလဲ ဲကျ�းလွနသ်Dများသည ်

တစJ်ကမ်ိကျ�းလွနမ်Nအတကွ ်အများဆံ7း ဒဏေ်င ွ$1,000 OPင့ ်ေထာငဒ်ဏ ်ရကေ်ပါငး် 180 အထ ိသိ7မ့ဟ7တ ်

OPစခ်7လံ7း ဒဏေ်ပးခရံOိ7ငပ်ါသည။် 

 

Texas တက� သိ7လ်မP ေနာကဆ်ံ7းရ သZ7ပ်ြပ ေဒတာ က COVID-19 ကDးစကO်Nနး်များကိ7 ြပသပါသည။် �မိKlေတာ်၏ 

အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးဌာနသည ်Austin လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်၏ ေလးစားလိ7ကန်ာမNကိ7 အားကိ7းေနရပါသည။် 

 

လ>ပ်ငနး်များ၊ စက_ံ်>များCJင့ ်အလ>ပ်အမျိIးအစားများအတကွ ်လမ်း`aန ်
 

ေဖာ်ြပပါ ဇယားကကွသ်ည ်စကZံ်7များ၊ လ7ပ်ငနး်အမျိKးအစားများOPင့ ်သးီြခားအလ7ပ်များအတကွ ်RPငး်လငး်ချကက်ိ7 

အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း ေဖာ်ြပထားပါသည။် ေဖာ်ြပပါ လမ်း��နခ်ျကO်Pင့အ်ည ီလ7ပ်ငနး်တစခ်7စကီ ၎ငး်တိ7မ့Pာ 

အေြခခအံလ7ပ်ဟ7တမ်ဟ7တ ်ဆံ7းြဖတေ်ပးရမည။် Austin �မိKlေတာ်သည ်ဤကာလအတငွး် လ7ပ်ငနး်တစခ်7 ဖွင့သ်င့ ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ပိတသ်င့သ်ညO်Pင့ ်ပတသ်က၍် တစဦ်းချငး်အလိ7က ်လ7ပ်ငနး်များဆိ7ငရ်ာ ဥပေဒ အoကဉံာဏ ်ေပးမည ်

မဟ7တပ်ါ။ 

 

 



စကZံ်7 
ခငွ့ြ်ပKချကမ်ျားသည ်ေမလ 8 ရကေ်န ့ 2020 အထ ိအမ်ိတငွေ်နပါက - 

ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့အ်ေပ{ မDတညပ်ါသည ်

စာရငး်ကိ7ငမ်ျား/CPA များ 

ေနအမ်ိမP အလ7ပ်လ7ပ်လ�င ်သိ7မ့ဟ7တ ်ဥပေဒအရ မြဖစမ်ေန 

လ7ပ်ရမည့ ်လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်လ�ငသ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အပ်စိ7ကက်7ထံ7း အလ7ပ်Zံ7  ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

တရိစ±ာန ်ေဂဟာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမညမ်သ/ိအကDအညအီဖဲွlများ (AA၊ 

NA OPင့ ်အြခား 12 ဆင့ ်ပZိ7ဂရမ်များ) 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး် အoကြံပKချကမ်ျားကိ7 အသံ7းချပါ။ 

ေနအမ်ိခနး် ြပKြပငမ်Nများ 
ချကခ်ျငး် ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ7အပ်ေသာ အေရးေပ{ 

အေြခအေနများအတကွသ်ာ ေဆာငရွ်ကရ်န ်ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အသံ7းအေဆာင ်ြပKြပငြ်ခငး်OPင့ ်

ေရာငး်ချြခငး် 

ေနအမ်ိ၏ ေဘးကငး်ေရး၊ သန ့R်Pငး်ေရးOPင့ ်အေြခခ ံ

လ7ပ်ေဆာငမ်Nအတကွသ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဗိသ7ကာပညာ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

ေဆာကလ်7ပ်ေရးOPင့ ်ဆကစ်ပ်ပါက၊ ေနအမ်ိမP အလ7ပ်လ7ပ်လ�င ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ဥပေဒအရ မြဖစမ်ေန လ7ပ်ရမည့ ်လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 

ေဆာငရွ်ကရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ 

လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 

ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ7အပ်လ�ငသ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အားကစားကငွး် (မိ7းလံ7ေလလံ7OPင့ ်

အြပငဘ်က)် 

ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

ပနး်ချီြပခနး် ပိတထ်ားသည။် 



လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

ပနခ်ျီပစ�ညး်များ 
မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားအတကွ ်လိ7အပ်သည့ပ်စ�ညး်များ 

ေရာငး်ချရနသ်ာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

ကဇာတZံ်7 
ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

ေမာ်ေတာ်ယာ^ အေရာငး်ဆိ7ငမ်ျား ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေမာ်ေတာ်ယာ^ ြပKြပငေ်ရးOPင့ ်

ပစ�ညး်ေရာငး်ချမNများ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဘားများ 
ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

အလPက7နပ်စ�ညး်ဆိ7င ် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

စကဘ်းီြပငဆ်ိ7င ် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဇီဝေဆးဝါး က7မဏ́မီျား၊ သ7ေတသန 

အဖဲွlအစညး်များ၊ ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ 

စကပ်စ�ညး် က7မဏ́မီျားOPင့ ်စးီပာွးေရး 

ဖံွl �ဖိKးတိ7းတကမ်Nဆိ7ငရ်ာ 

အသငး်အဖဲွlများ။ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဘိ7းလငး်ပစက်ငွး် 
ပိတထ်ားသည။် 

ပါဆယေ်ရာငး်သည့ ်အစားအေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားကိ7 ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ကားေရေဆးြခငး် ထကိိ7ငရ်နမ်လိ7ေသာ အလိ7အေလျာက ်အလ7ပ်Zံ7များOPင့ ်အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်၏ တစစ်တိတ်စပိ်7ငး်အြဖစ ်ေဆာငရွ်ကေ်နသည့ ်



ေမာ်ေတာ်ယာ^များကိ7 ြပKြပငေ်ပးရန ်လိ7အပ်ချိနတ်ငွ ်

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

CBD လကလ် ီ
ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N လ7ပ်ေဆာငခ်ျကအ်ြဖစ ်

သတမ်Pတခ်ျကမ်မီမချငး် ပိတထ်ားသည။် 

က7သိ7လ်ြဖစ ်အဖဲွlအစညး်များ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေရေပးသငွး်ေရးအတကွ ်ဓာတ7ပစ�ညး် 

ေပးသငွး်သD 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ကေလးသDငယ ်ကာကယွေ်ရး 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 
ြပညန်ယအ်မိန ့ြ်ဖင့ ်ဆံ7းြဖတထ်ားသည ်

ကေလးထနိး် သိ7မ့ဟ7တ ်

ေနက့ေလးထနိး်ေဂဟာ 

ဤအမိန ့တ်ငွ ်လွတ�်ငမ်ိးခငွ့R်PိသDများ ခငွ့ြ်ပKထားသည့အ်တိ7ငး် 

အလ7ပ်လ7ပ်Oိ7ငေ်စရန ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများေပးေနပါက ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည ်ေအာကပ်ါ မြဖစမ်ေန လိ7ကန်ာရမည့ ်

သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားအည ီတတO်ိ7ငသ်မ� ေဆာငရွ်ကရ်ပါမည-် 

1. ကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်Nကိ7 သတမ်Pတ ်10 ဦး သိ7မ့ဟ7တ ်

ယငး်ေအာကဦ်းေရြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကရ်မည ်("သတမ်Pတဆ်ိ7သညမ်Pာ 

ေနစ့^ ကေလး 10 ဦး သိ7မ့ဟ7တ ်ယငး်ေအာကဦ်းေရကိ7 အ�မဲ 

တစအ်7ပ်စ7 ထားRPိြခငး် ြဖစသ်ည)် 

2. ကေလးများက အ7ပ်စ7တစခ်7မP ေနာကတ်စခ်7သိ7 ့ မေြပာငး်ရပါ။ 

3. ကေလးအ7ပ်စ7တစစ်7အထကက်ိ7 ေဂဟာတစခ်7တငွ ်

ေစာင့ေ်RPာကေ်နပါက အ7ပ်စ7တစစ်7စကီိ7 သးီြခားအခနး်တငွ ်

ထားရမည။် 

အ7ပ်စ7ကိ7 အချငး်ချငး် ေရာေOPာြခငး် မြပKရပါ။ 

4. ကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDများသည ်

ကေလးငယအ်7ပ်စ7တစခ်7တညး်တငွ ်RPိေနရမည။် 



အေoကာြပငေ်ဆးခနး် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အဝတဆ်ိ7င ်

အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်အတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nေပးရန ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ဆကလ်ကလ်7ပ်ကိ7ငေ်နေသာ ေဘးကငး်ေရးOPင့ ်

လ7ပ်ေဆာငမ်Nများအတကွ ်လိ7အပ်ပါက အေြခခ ံနယေ်ြမများတငွ ်

လ7ပ်ကိ7ငသ်ည့ ်သံ7းစွသဲDများထ ံဝနေ်ဆာငမ်Nများေပးရနသ်ာ 

ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

စးီပာွးေရးလ7ပ်ငနး် အေစာင့ ်

အေြခခလံ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်ချိနတ်ငွသ်ာ ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

အစညး်အေဝးခနး်မ 
ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

ေဆာကလ်7ပ်ေရး လ7ပ်ငနး် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဖွင့�်ပီးသညO်Pင့ ်ပါဆယ ်ေရာငး်ချမည့ ်

စားေသာကဆ်ိ7ငအ်တကွ ်

ေဆာကလ်7ပ်ေရး 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

က7နစ်ံ7ဆိ7င ် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ကစားကငွး် ေဆာကလ်7ပ်ေရး ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အလ7ပ်အပ လ7ပ်ငနး် 

(အလPြပငဆ်ိ7င/်ေရပDစမ်း/ဆသံဆိ7ငမ်ျား

) 

ပိတထ်ားသည။် 

အလPအပ သငတ်နး်ေကျာငး် အေဝးမP သငo်ကားမNသာ ြပKလ7ပ်ခငွ့R်Pိသည။် 

ေကျးလကက်လပ် ပိတထ်ားသည၊် သိ7ေ့သာ် ေဂါကသ်းီZိ7ကက်ငွး်ကိ7 oကည့ပ်ါ။  



အေအးဓာတသ်ံ7က7ထံ7းခနး် ပိတထ်ားသည။် 

ေဒတာစငတ်ာ လ7ပ်ေဆာငမ်Nများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေနစ့ားလ7ပ်သားများ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး် ေဆာငရွ်ကြ်ခငး်အတကွ ်လိ7အပ်ပါက ခငွ့ြ်ပKသည။် 

စကတ်ပ်ယာ^များဌာန ြပညန်ယအ်မိန ့ြ်ဖင့ ်ဆံ7းြဖတသ်ည။် 

ေခးွေဂဟာများOPင့ ်ထနိး်သမ်ိးေရး 

အေဆာကအ်အံ7များ 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N လ7ပ်ငနး်၏ 

တစစ်တိတ်စပိ်7ငး်အြဖစလ်7ပ်ေနမPသာ ခငွ့ြ်ပKသည ်

(တရိစ±ာနေ်ဆးက7သမN)။ 

အမ်ိအေရာကေ်ရာငး်ချမNများ ပိတထ်ားသည။် 

လ�ပ်စစ ်အငဂ်ျငန်ယီာများ 

ေဆာကလ်7ပ်ေရးOPင့ ်သကဆ်ိ7ငပ်ါက၊ အမ်ိကေန အလ7ပ်လ7ပ်ပါက 

သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်

သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်ချိနတ်ငွ ်ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

လ�ပ်စစက်�မ်းကျငသ်Dများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အငဂ်ျငန်ယီာများ 

ေဆာကလ်7ပ်ေရးOPင့ ်သကဆ်ိ7ငပ်ါက၊ အမ်ိကေန အလ7ပ်လ7ပ်ပါက 

သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်

သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်ချိနတ်ငွ ်ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

တြခား�မိKl/ေကာငတ်တီငွ ်

အလ7ပ်လ7ပ်ရန ်သာွးလာေနသည့ ်

အေြခခ ံဝနထ်မ်းများ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ကျနး်ကျိနထ်ားေသာ ရဲဌာန၊ မီးသတဌ်ာနOPင့ ်အေရးေပ{ 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ဝနထ်မ်း၊ အေရးေပ{ စမံီခန ့ခ်ွေဲရး 



ဝနထ်မ်းOPင့ ်အေရးေပ{ ေဆာငရွ်ကေ်ပးသDများ၊ 

တရားZံ7းဝနထ်မ်းအားလံ7း၊ ကေလးသDငယ ်ကာကယွေ်ရးOPင့ ်

ကေလးသDငယ ်ဖDလံ7ေရး ဝနထ်မ်း၊ စစဘ်က ်ဝနထ်မ်းအားလံ7း၊ 

ကာကယွေ်ရးဌာနထ ံက7နo်ကမ်းများOPင့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနသည့ ်ကာကယွေ်ရးဌာနOPင့ ်စာချKပ်ချKပ်ဆိ7၍ 

လ7ပ်ေဆာငေ်နေသာ က7မဏ́မီျားတငွလ်7ပ်ကိ7ငေ်နသည့ ်

ဝနထ်မ်းအားလံ7း (ကနထ်Zိ7ကအ်ခွမဲျား အပါအဝင)်၊ ြပညန်ယ ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ဖကဒ်ရယ ်အစိ7းရ ဥပေဒအရ ဆကလ်ကလ်7ပ်ကိ7ငရ်န ်

လိ7အပ်သည့ ်ြပညန်ယ ်သိ7မ့ဟ7တ ်ဖကဒ်ရယ ်အစိ7းရ 

အဖဲွlအစညး်များOPင့ ်စာချKပ်ချKပ်ဆိ7၍ လ7ပ်ေဆာငေ်နေသာ 

က7မဏ́မီျားတငွလ်7ပ်ကိ7ငေ်နသည့ ်ဝနထ်မ်းအားလံ7း 

(ကနထ်Zိ7ကအ်ခွမဲျား အပါအဝင)်၊ ဥပဒစိ7းမိ7းေရး ဝနထ်မ်းအားလံ7း၊ 

အမ်ိရာOPင့ ်ေဂဟာ ဝနထ်မ်းအားလံ7းOPင့ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ 

သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်များအတကွ ်

လ7ပ်ကိ7ငေ်နသည့ ်အြခားလDများ ဤအမိန ့မ်P အမျိKးအစားအလိ7က ်

ကငး်လွတခ်ငွ့R်Pိပါသည။် 

ဤအမိန ့သ်ည ်ဖကဒ်ရယ ်သိ7မ့ဟ7တ ်ြပညန်ယ ်အစိ7းရOPင့ ်

မသကဆ်ိ7ငပ်ါ။ 

ပွဲစငတ်ာ/ကငွး်ြပင ်
ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

အထညဆ်ိ7ငမ်ျား 
မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားအတကွ ်လိ7အပ်သည့ပ်စ�ညး်များ 

ေရာငး်ချရနသ်ာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

မိသားစ7ပိ7င ်လ7ပ်ငနး် 
လ7ပ်ငနး်အမျိKးအစားအတကွ ်အမျိKးအစားခွြဲပမNကိ7 oကည့ပ်ါ၊ မိသားစ7 

ပိ7ငဆ်ိ7င�်ပီး လ7ပ်ကိ7ငေ်နမNအရ ခွြဲခား ဆကဆ်မံN မRPိပါ။ 

ကားထမဲPပငမ်PာစားOိ7ငေ်သာ 

အြမနရ်အစားအစာ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 



ေငေွoကး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ လ7ပ်ငနး် 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဘဏမ်ျားOPင့ ်ဆကစ်ပ် ေငေွoကးအဖဲွlအစညး်များ၊ သံ7းစွသဲD 

ေငထွ7တေ်ချးသDများ၊ အေရာငး်OPင့ ်ေငေွoကး ထ7တေ်ချးသDများ၊ 

ခရကဒ်စယ်Dနယီမံျား၊ ရာြပတမ်ျား၊ စာချKပ်က7မဏ́မီျား၊ 

အေပါငဆ်ိ7ငမ်ျား၊ ေငေွချးစာချKပ်များ ထ7တေ်ပးသDများ၊ အာမခ ံ

က7မဏ́မီျား၊ အာမခသံDများ၊ ေအးဂျင့မ်ျား၊ ပွဲစားများOPင့ ်ဆကစ်ပ် 

အာမခ ံေတာငး်ဆိ7မNများOPင့ ်ေအးဂျင့မ်ျား။ 

မီးသတပိ်7ကေ်ခါငး် 

ထ7တလ်7ပ်ြခငး်/တပ်ဆငြ်ခငး် 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ပနး်အလPဆငသ်Dများ ပိတထ်ားသည၊် ပစ�ညး်ပိ7ေ့ရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ အပါအဝင။် 

အစားအေသာက ်

စိ7ကပ်ျိKးေရး/ဥယျာ^များ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

နာေရးဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဆဆီိ7ငမ်ျား၊ ကားပစ�ညး်OPင့ ်

ကားြပKြပငေ်ရး အလ7ပ်များ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေလာငး်ကစားZံ7များ ပိတထ်ားသည။် 

ေဂါကက်ငွး်များ (သးီသန ့)် 

အွနလိ်7ငး်စာရငး်သငွး်စနစO်Pင့ ်အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 

လိ7ကန်ာကျင့သ်ံ7း၍ ခငွ့ြ်ပKထားသည။်  

Williamson County တငွ ်ြဖစပ်ါက ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျားအတကွ ်

ေကာငတ်အီမိန ့က်ိ7 ဖတပ်ါ 

ေဂါကက်ငွး်များ (အများြပညသ်D၊ 

�မိKlေတာ်ပိ7င)် 

ြပKြပငေ်ရး လ7ပ်ငနး်များ။ 

www.austintexas.gov/parkclosures ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ 



Goodwill လကလ် ီစတိ7းဆိ7ငမ်ျားOPင့ ်

အလ�ဒါနေနရာများ 
ပိတထ်ားသည။် 

က7နစ်ံ7ဆိ7င ်

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

က7နစ်ံ7ဆိ7ငမ်ျား၊ စDပါမားကတမ်ျား၊ ကိ7ယတ်ိ7ငR်Pငး်ရေသာ 

စတိ7းဆိ7ငမ်ျား၊ လယသ်မား ေစျးများ၊ အစာအေသာက ်

ေရာငး်ချရာေနရာများ၊ အလယွတ်ကDဝယO်ိ7ငေ်သာ စတိ7ငး်ဆိ7ငမ်ျား၊ 

အရကဆ်ိ7ငမ်ျားOPင့ ်စညသ်တွဘ်Dး စားစရာ၊ က7နေ်ြခာကမ်ျား၊ 

လတဆ်တေ်သာ သစသ်းီများOPင့ ်ဟငး်ရွကမ်ျား၊ အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်

အစားစာ၊ လတဆ်တေ်သာ အသား၊ ငါးOPင့ ်oကကဘ်OဲPင့ ်အြခား 

အမ်ိေထာငစ်7 စားသံ7းသD ထ7တက်7နမ်ျား (သန ့R်Pငး်ေရးOPင့ ်

တစက်ိ7ယေ်ရသံ7း ပစ�ညး်များ ကဲသ့ိ7 ့) အြခား ေရာငး်ချသDများ 

ပါဝငပ်ါသည။် 

၎ငး်တငွ ်က7နစ်ံ7ပစ�ညး်များOPင့ ်အြခား က7နစ်ံ7မဟ7တသ်ည့ ်

ထ7တက်7နမ်ျားအြပင ်ေနအမ်ိများ၏ ေဘးကငး်ေရး၊ သန ့R်Pငး်ေရးOPင့ ်

အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များကိ7 လ7ပ်ေဆာငရ်န ်လိ7အပ်သည့ ်အြခား 

ထ7တက်7နမ်ျားလညး် ပါဝငပ်ါသည။် 

က7နစ်ံ7ဆိ7ငမ်ျားတငွ ်ေဖာ်ြပပါတိ7 ့ ကန ့သ်တခ်ျကမ်ျား ထားRPိရမည-် 

ဝယယ်DသDများသည ်အြပငO်Pင့ ်အတငွး် တနး်စေီသာအခါ 

အချငး်ချငး်oကားတငွ ်အနညး်ဆံ7း ေြခာကေ်ပခာွေနရမည။် 

လDတစဦ်းစကီ ေစျးဝယလ်Pညး်ကိ7 ယDရမည ်သိ7မ့ဟ7တ ်

ေနရာြခားအမPတအ်သားများကိ7 oကမ်းေပ{တငွ ်ထားRPိရမည။် 

ကားေပ{ကပငဝ်ယယ်Dြခငး်၊ လမ်းေဘးတငွလ်ာယDြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်

ပစ�ညး်ပိ7 ့ ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ပိ7၍ အသံ7းြပKလာေအာင ်

ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 



စတိ7းဆိ7ငတ်ငွ ်တစJ်ကမ်ိလ�င ်ခငွ့ြ်ပKထားေသာ ဝယသ်D ဦးေရကိ7 

ကန ့သ်တ ်သိ7မ့ဟ7တ ်သးီြခားထားRPိရမည။် 

အချငး်ချငး် ေြခာကေ်ပ (6) အတငွး် အလ7ပ်လ7ပ်ေနသည့ ်

ဝနထ်မ်းဦးေရကိ7 အနညး်ဆံ7း ေလ�ာခ့ျရမည။် 

လကေ်ဆးရနေ်နရာများ၊ လကသ်န ့ေ်ဆးရညမ်ျားOPင့ ်တစR်P�းများ 

ထားေပးရမည။် 

မီးဖိ7ခံ7မျကO်Pာြပငမ်ျား၊ တခံါးလကက်ိ7ငဖ်7များOPင့ ်လကရ်နမ်ျား ကဲသ့ိ7 ့ 

ထကိိ7ငမ်Nများေသာ ေနရာများကိ7 မoကာခဏ သန ့R်Pငး်ပါ။ 

ေသနတအ်ေရာငး်ဆိ7ငမ်ျား ြပညေ်ထာငစ်7 ေRP lေနချKပ်၏ အoကဉံာဏြ်ဖင့ ်ခငွ့ြ်ပKသည ်

ကာယေလက့ျင့ခ်နး်မများ ပိတထ်ားသည။် 

က7နမ်Pာပစ�ညး်ဆိ7င ် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N 

အေဆာကအ်အံ7များ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသDများ၊ ေဆးZံ7OPင့ ်ဓာတခ်ွခဲနး်များ၊ ေဆးZံ7များ၊ 

ေဆးခနး်များ၊ သာွးဆရာဝနမ်ျား၊ ေဆးဆိ7ငမ်ျား၊ ေဆးဝါးOPင့ ်

ဇီဝနညး်ပညာ က7မဏ́မီျား၊ အြခား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N 

အေဆာကအ်အံ7များ၊ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N 

ေဆာငရွ်ကေ်ပးသDများ၊ အမ်ိတငွး် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများ၊ စတိက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDများOPင့ ်

ဆကစ်ပ် လကလီ်ဆိ7ငမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား ဆကစ်ပ်ေသာ 

OPင့/်သိ7မ့ဟ7တ ်အေထာကအ်ကD ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ပါဝငပ်ါသည။် 

တရိစ±ာနက်7သမNOPင့ ်တရိစ±ာနမ်ျားအတကွ ်စစီ^ထားသည့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်Nအြပင ်အသကက်ယ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Nများလညး် ပါဝငပ်ါသည။် 



ကိ7ယက်ာယ ေလက့ျင့ခ်နး် ခနး်မများ သိ7မ့ဟ7တ ်အလီကထ်ရွနန်စ ်

စးီကရက ်ထ7တက်7နမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်ေဆးေြခာက ်ထ7တက်7နမ်ျားကိ7 

အထDးြပKသည့ ်လကလီ် အေရာငး်ဆိ7ငမ်ျား မပါဝငပ်ါ။ 

အမ်ိေဆာကသ်Dများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်အစားအေသာက ်

ပစ�ညး် 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

တရိစ±ာနဆ်ရာဝန၏် ေရာဂါစစေ်ဆးမNအရ တရိစ±ာန၏် 

ကျနး်မာေရးအတကွ ်လိ7အပ်မPသာလ�င ်

အမ်ိေမးွတရိစ±ာနပ်စ�ညး်ဆိ7ငမ်ျားက အေမးွသန ့စ်ငေ်ရး 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ေဆာငရွ်ကေ်ပးရမည။်  

အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

(အေမးွသန ့စ်ငေ်ရး) 

တရိစ±ာနဆ်ရာဝန၏် ေရာဂါစစေ်ဆးမNအရ တရိစ±ာန၏် 

ကျနး်မာေရးအတကွ ်လိ7အပ်သည့ ်အေထာကအ်ပံ ့

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ပံပိ့7းေပးမPသာလ�င ်

ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

ြမငး်သခံာွတပ်ြခငး် 

(ခာွက�မ်းကျငသ်Dများ) 

ဝနေ်ဆာငမ်Nသည ်ကျနး်မာေရးအေြခအေန သိ7မ့ဟ7တ ်

တရိစ±ာနဆ်ရာဝန၏်ေရာဂါစစေ်ဆးမNအရ လိ7အပ်သည့က်7သမNOPင့ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N လ7ပ်ငနး်အတကွ ်

အေထာကအ်ကDြဖစမ်Pသာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

ဟိ7တယမ်ျားOPင့ ်မိ7တယမ်ျား (ကာလတိ7 

ငPားရမ်းမNများ အပါအဝင)် 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမ်ိသန ့R်Pငး်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 
ေနအမ်ိ ေဘးကငး်ေရး၊ သန ့R်Pငး်ေရးOPင့ ်အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငမ်Nအတကွ ်

လိ7အပ်မPသာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

HVAC OPင့ ်ေရခZိဲ7ကြ်ခငး် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

HVAC အငဂ်ျငန်ယီာများ ခငွ့ြ်ပKထားသည ်



သတငး်အချကအ်လက ်နညး်ပညာ ခငွ့ြ်ပKထားသည ်

အာမခလံ7ပ်ငနး်- 

ပွဲစားများOPင့ ်ေအးဂျင့မ်ျား 
အမ်ိကေနလ7ပ်မPသာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

IT မနေ်နဂျာများ ခငွ့ြ်ပKထားသည ်

ေြမတိ7ငး်ြခငး် 

အေြခခလံ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ဆကလ်7ပ်ရန ်

ေဆာကလ်7ပ်ေရးOPင့ ်ဆကစ်ပ်ချိန ်သိ7မ့ဟ7တ ်လိ7အပ်ချကခ်ျိနတ်ငွ ်

ခငွ့ြ်ပKသည။်  

ဥယျာ^ပနး်ြခRံPငး်လငး်ေရး (စးီပာွးြဖစ)် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဥယျာ^ပနး်ြခRံPငး်လငး်ေရး 

(ရပ်ကကွတ်ငွး်) 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။်  

ဥပေဒလ7ပ်ငနး်များ 

ေနအမ်ိမP အလ7ပ်လ7ပ်လ�င ်သိ7မ့ဟ7တ ်ဥပေဒအရ မြဖစမ်ေန 

လ7ပ်ရမည့ ်လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်လ�ငသ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ြမကခ်ငး်RPငး်လငး်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ဥယျာ^ပနး်ြခRံPငး်လငး်ေရးကိ7 oကည့ပ်ါ 

အဝတေ်လ�ာ် ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အသကက်ယဆ်ယေ်ရးသငတ်နး် 

သငတ်နး်၏ အဓိက ပိ7ခ့ျမNမPာ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်RPာကမ်N 

အလ7ပ်အတကွ၊် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်RPာကမ်N က�မ်းကျငသ်Dအတကွ ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်RPာကမ်Nေပးရာတငွ ်ထခိိ7ကမ်Nများကိ7 

ေRPာငo်က^ရန ်ြဖစပ်ါက ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အေြခြပK သငတ်နး်ကိ7 ခငွ့မ်ြပKပါ။  



ေမးလ်/ပစ�ညး်ပိ7 ့ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေစျးဆိ7ငတ်နး် ပိတထ်ားသည။် 

ထ7တလ်7ပ်ေရး (HEPA ေလစစမ်ျား) ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ထ7တလ်7ပ်ေရး (ခွစဲတိခ်နး်သံ7း 

OPာေခါငး်စညး်များ) 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဗီဇိ7ငး်အေခမွျား သိ7မ့ဟ7တ ်အေထေွထ ွ

ပစ�ညး်များ ထ7တလ်7ပ်ြခငး် 
ပိတထ်ားသည။် 

အရက ်(အရကခ်ျကသ်Dများ သိ7မ့ဟ7တ ်

ဘယီာချကသ်D) ထ7တလ်7ပ်မN/ြဖန ့ခ်ျိမN 
ခငွ့ြ်ပKထားသည ်

အOPပ်ိခနး် ပိတထ်ားသည။် 

မီဒယီာ (သတငး်) ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အစညး်အေဝးခနး်မ 
ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

ေရွlလျား ေခးွ/အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်

အေမးွသန ့R်Pငး်ေရး 

ေပးေနသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများသည ်တရိစ±ာနဆ်ရာဝနက် 

ေဖာ်ထ7တလိ်7ကေ်သာ တရိစ±ာန၏် ေရာဂါေဝဒနာအတကွ ်လိ7အပ်လ�င ်

ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

ေZ�lေြပာငး်ေပးသDများ သိ7မ့ဟ7တ ်

ေZ�lေြပာငး်ေရး ေဆာငရွ်ကေ်ပးသDများ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

Z7ပ်RPငZံ်7  
ပိတထ်ားသည။် 

လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

ဂီတ စတDဒယီိ7 ပိတထ်ားသည။် 



လDဘယO်Pစဦ်းြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 

တိ7ကZိ်7ကထ်7တလ်�င့သ်ည့ ်ဂီတ 

ထ7တလ်7ပ်သD 
အမ်ိကေနလ7ပ်မPသာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

ကေလးထနိး်များ/အမ်ိတငွး် 

ကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

Oိ7ကက်လပ် ပိတထ်ားသည။် 

ပစ�ညး်အသစအ်ဆနး် ဆိ7ငမ်ျား 

က7နစ်ံ7ပစ�ညး်များအတကွ ်ေရာငး်ချငး်ြခငး် ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွသ်ာ 

ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

က7နစ်ံ7ဆိ7ငမ်ျားအတကွ ်လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 မြဖစမ်ေန လိ7ကန်ာရမည။် 

ဘိ7းဘာွးရိပ်သာများ၊ အ�ငမ်ိးစားOPင့ ်

ကာလRPည ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး 

အေဆာကအ်အံ7များ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည၊် သိ7ေ့သာ် အလနွအ်ေရးJကးီေသာ အကDအည ီ

ေပးရနမ်Pလဲွ၍ အ�ငမ်ိးစားOPင့ ်ကာလRPည ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး 

အေဆာကအ်အံ7များတငွ ်ဧည့သ်ည ်လကမ်ခပံါ။ 

မျကမ်Pနပ်ါဝါRPာေဖွေပးသDပညာRPငဆ်ိ7င ် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေဆးသ7တ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ေဆာကလ်7ပ်ေရးOPင့ ်ဆကစ်ပ်၍သာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ပနး်ြခမံျား (အများြပညသ်D) 

ြပKြပငေ်ရး လ7ပ်ငနး်များ။ 

�မိKlေတာ်OPင့ ်ေကာငတ် ီပနး်ြခမံျားဆိ7ငရ်ာ ေနာကထ်ပ် 

အေသးစတိမ်ျားအတကွ၊် www.austintexas.gov/parkclosures၊ 

https://parks.traviscountytx.gov/news/၊  www.wilco.org/park

s သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ 

ပါတ ီ(လDစ7လDေဝးများ) 

အမ်ိကေန သိ7မ့ဟ7တ ်အေဝးေရာကန်ညး်လမ်းများသံ7း၍ 

ေဆာငရွ်ကမ်ရOိ7ငဘ် ဲအများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 မလိ7ကန်ာသည့ ်

ဘာသာေရးဆိ7ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Nအတကွ ်

လDဦးေရဘယမ်ညမ်�ြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။ 



လစာေငထွ7တေ်ချးသDများOPင့ ်

အေပါငဆ်ိ7ငမ်ျား 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အO7ပညာြပခနး် ဖွင့ြ်ခငး် ပိတထ်ားသည။် 

အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်အစားအေသာက ်

ပစ�ညး် 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

(အေမးွသန ့စ်ငေ်ရး) 

တရိစ±ာနဆ်ရာဝန၏် ေရာဂါစစေ်ဆးမNအရ တရိစ±ာန၏် 

ကျနး်မာေရးအတကွ ်လိ7အပ်သည့ ်အေထာကအ်ပံ ့

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ပံပိ့7းေပးမPသာလ�င ်

ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

(ထနိး်ေကျာငး်ေပးြခငး်) 

ဖျားနာေန၍ သိ7မ့ဟ7တ ်ေရာဂါေြခချKပ်ြဖင့ေ်နရ၍ တရိစ±ာနမ်ျားကိ7 

မေစာင့ေ်RPာကO်ိ7ငသ်Dများကိ7 ကDညေီပးရန ်လိ7အပ်ပါက ခငွ့ြ်ပKသည။် 

ေဆးဆိ7င ် ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

Pioneer Farms (RPငသ်နဆ် ဲမPတတ်မ်း 

ြပတိ7က)် 

ပံ7မPနေ်ဆာငရွ်ကမ်Nများအတကွ ်ပိတထ်ားသည။် 

အေထေွထစွတိ7းဆိ7ငက် အကန ့အ်သတြ်ဖင့ ်ဖွင့သ်ည။် 

ေနာကထ်ပ် အေသးစတိအ်တကွ ်www.pioneerfarms.org ကိ7 

oကည့ပ်ါ။ 

ဝတြ်ပKရနေ်နရာ 

ဘာသာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 အမ်ိမP သိ7မ့ဟ7တ ်

အေဝးေရာကဝ်နေ်ဆာငမ်Nများြဖင့ ်မလ7ပ်ေဆာငO်ိ7ငမ်Pသာလ�င ်

ခငွ့ြ်ပKသည၊် သိ7ေ့သာ် လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ7 လိ7ကန်ာရမည။် 

ေရကDးကန ်သန ့R်Pငး်ေရး လ7ပ်ငနး် 

သိ7မ့ဟ7တ ်ေရကDးကန ်သန ့R်Pငး်သDများ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေရကDးကနမ်ျား (အများသံ7း) ပိတထ်ားသည။် 



�မိKlေတာ်OPင့ ်ေကာငတ် ီပနး်ြခမံျားဆိ7ငရ်ာ ေနာကထ်ပ် 

အေသးစတိမ်ျားအတကွ၊် www.austintexas.gov/parkclosures၊ 

https://parks.traviscountytx.gov/news/၊  www.wilco.org/park

s သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ 

က�မ်းကျငဝ်နေ်ဆာငမ်Nများ (အမ်ိြခေံြမ 

မပါ) 

ဥပေဒအရ ထ7တြ်ပနထ်ားသည့ ်လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားOPင့အ်ည ီ

အကDအညေီပးရန ်လိ7အပ်ချိန ်သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံ

အစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ 

အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ7အပ်လ�ငသ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ဥပေဒ သိ7မ့ဟ7တ ်စာရငး်အငး် ဝနေ်ဆာငမ်Nများအြပင ်အာမခ ံ

ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ပါဝငသ်ည။် 

က�မ်းကျငသ်D ဝနေ်ဆာငမ်Nများ - 

အမ်ိြခေံြမ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေအးဂျင့မ်ျား၊ ပွဲစားများ၊ တနဖိ်7းြဖတေ်ပးသDများOPင့ ်ဓာတပံ်7ဆရာများ 

ပါဝငသ်ည။် 

Putt Putt ကစားကငွး်များ 
ပိတထ်ားသည။်  

ပါဆယေ်ရာငး်သည့ ်အစားအေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားကိ7 ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမ်ိြခေံြမ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမ်ိရာဆိ7ငရ်ာ အေဆာကအ်အံ7များ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျား 

ပါဆယ ်မPာယDမNအတကွသ်ာ ခငွ့ြ်ပKသည။် 

အစားအေသာက ်ြပငဆ်ငတ်ညခ်ငး်ေပးသည့ ်စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားOPင့ ်

အြခား အေဆာကအ်အံ7များ ပါဝငသ်ည။် 

ေကျာငး်သားများ သိ7မ့ဟ7တ ်အများြပညသ်Dအဖဲွlဝငမ်ျားထ ံအခမဲ ့

အစားအေသာက ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ေပးေလR့Pိသည့ ်ေကျာငး်များOPင့ ်

အြခားလDများသည ်လာယDမNOPင့ ်ပါဆယ ်ပံ7စြံဖင့သ်ာ ေကျာငး်သားများ 

သိ7မ့ဟ7တ ်အများြပညသ်D အဖဲွlဝငမ်ျားထ ံအစားအေသာက ်



ပံပိ့7းေပးရသည့ ်လိ7အပ်ချကအ်တကွ ်ဤအမိန ့ေ်အာကအ်ရ ထိ7သိ7 ့ 

ဆကလ်က၍် လ7ပ်ေဆာငO်ိ7ငပ်ါသည။် 

စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျား (ဟငး်လငး်ြပင)် ပိတထ်ားသည။် 

ေရာ်နယမ်ကေ်ဒါနယအ်မ်ိ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အမိ7းက7မဏ́ ီ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

လံ7ြခKံေရးစနစ ်ဝနထ်မ်း ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

တစပိ်7ငး်လ�ပ်ကDးပစ�ညး် စကZံ်7OPင့ ်

စကZံ်7အတကွ ်

ပစ�ညး်ေထာကပံ်ပိ့7ေ့ဆာငမ်N 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေဂဟာများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

RP�းဖိနပ်OPင့ ်ဘတွဖိ်နပ် ြပKြပငမ်N 

အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်အတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nေပးရန ်

သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်တိ7၏့ စ^ဆကမ်ြပတ ်ေဘးငး်ေရးOPင့ ်

လ7ပ်ေဆာငမ်Nများအတကွ ်လိ7အပ်ပါက အထကေ်ဖာ်ြပပါ အေြခခ ံ

ကÀများတငွ ်လပ်ကိ7ငသ်ည့ ်ေဖာကသ်ညမ်ျားထ ံဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

ေပးအပ်ရနအ်တကွသ်ာ ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

လDစ7လDေဝးမNများ / အထDးပွဲများ 

အမ်ိကေန သိ7မ့ဟ7တ ်အေဝးေရာကန်ညး်လမ်းများသံ7း၍ 

ေဆာငရွ်ကမ်ရOိ7ငဘ် ဲအများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 မလိ7ကန်ာသည့ ်

ဘာသာေရးဆိ7ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Nအတကွ ်

လDဦးေရဘယမ်ညမ်�ြဖစေ်စကိ7မ� ခငွ့မ်ြပKပါ။   

လDမNေရးဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

စးီပာွးေရးအရ ထခိိ7ကသ်D သိ7မ့ဟ7တ ်တစန်ညး်အားြဖင့ ်

လိ7အပ်ေနသDများအတကွ ်အစားအေသာက၊် ေနရာထိ7ငခ်ငး်OPင့ ်



လDမNေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများအြပင ်အြခား ဘဝ အေြခခအံရာများ 

ပံပိ့7းသည့ ်လ7ပ်ငနး်များ ပါဝငပ်ါသည။် 

ေဆာဖ့်ဝဲ အငဂ်ျငန်ယီာများ ခငွ့ြ်ပKထားသည ်

အစားအေသာကစ်ငတ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အလPအပေရးရာ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ  

ပိတထ်ားသည။် 

OPပ်ိနညြ်ခငး်၊ လကသ်ညး်ဆိ7းည�ြိခငး်၊ အသားအေရ 

ထနိး်သမ်ိးေပးြခငး်၊ လPပေအာငခ်ွစဲတိမ်N၊ အOPပ်ိခနး်များ၊ ေရပDစမ်းများ၊ 

အလPြပငဆ်ိ7ငမ်ျားOPင့ ်ဆသံဆိ7ငမ်ျား ပါဝငသ်ည။် 

အားကစားခနး်မ ပိတထ်ားသည။် 

စနစ ်Jကးီoကပ်သDများ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အသားအေရာငည်�ေိရး ပိတထ်ားသည။် 

အခနွြ်ပငဆ်ငေ်ပးေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်NများOPင့ ်လ7ပ်ငနး်များ 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

က�မ်းကျငသ်D ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 oကည့ပ်ါ။ 

အခနွြ်ပငဆ်ငေ်ပးေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်NများOPင့ ်လ7ပ်ငနး်များ 

ေနအမ်ိမP အလ7ပ်လ7ပ်လ�င ်သိ7မ့ဟ7တ ်ဥပေဒအရ မြဖစမ်ေန 

လ7ပ်ရမည့ ်လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်လ�ငသ်ာ ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

တက� စOီPင့ ်ကားမ�စးီမN / သာွးလာေရး 

ကနွရ်က ်က7မဏ́မီျား 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ 

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ 

လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံခရီးသာွးမNအတကွ ်

လိ7အပ်သည့ ်သာွးလာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ပံပိ့7းေသာ ေလယာ^၊ 



တက� စOီPင့ ်အြခားသးီသန ့ ်သာွးလာေရး ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDများ (Uber 

OPင့ ်Lyft ကဲသ့ိ7 ့) ပါဝငသ်ည။် 

ကဇာတZံ်7 (Z7ပ်RPင ်သိ7မ့ဟ7တ ်ြပဇာတ)် 
ပိတထ်ားသည။် 

အမိန ့အ်ရ တားြမစထ်ားသည။် 

ကားဆွေဲရး လ7ပ်ငနး် 
Permitted. 

ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

အလနွအ်ေရးJကးီေသာ အလ7ပ်များ 

ပိ7ကြ်ပငဆ်ရာများ၊ လ�ပ်စစက်�မ်းကျငသ်Dများ၊ 

ပိ7းမ �ားသန ့R်Pငး်ေပးသDများ၊ ေရကDးကနသ်န ့R်Pငး်သDများOPင့ ်ေနအမ်ိများ၊ 

အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ အေြခခ ံအစိ7းရ 

လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ 

အေြခခအံလ7ပ်တိ7၏့ ေဘးကငး်ေရး၊ သန ့R်Pငး်ေရး အပါအဝင ်

၎ငး်တိ7ခ့ျညး်သာမဟ7တဘ် ဲလ�ပ်စစ၊် ဂတစ်၊် ေရကဲသ့ိ7 ့ 

အသံ7းစရိတမ်ျားOPင့ ်စနွ ့ေ်ပေရအြပင ်အြခား အများြပညသ်D 

အလ7ပ်များOPင့ ်အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငမ်Nကိ7 ထနိး်သမ်ိးရန ်လိ7အပ်သည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်Nများေပးေသာ အြခား လ7ပ်ငနး်များ။ 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ဝနထ်မ်းအတကွ ်

ေလက့ျင့ေ်ရးခနး်မ 
ခငွ့ြ်ပKထားသည။် 

ေဆးလိပ်ြဖတရ်န/်ေဆးလိပ်အစားထိ7း 

CBD သိ7မ့ဟ7တ ်ထ7တက်7နမ်ျား 

ေရာငး်ချသည့ ်ေဆးလိပ်ဆကစ်ပ် 

ဆိ7ငမ်ျား 

ပိတထ်ားသည။် 

က7နေ်လPာငZံ်7  

အေြခခလံ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ဆကလ်ကေ်ဆာငရွ်ကရ်န ်

လိ7အပ်ချိနတ်ငွ ်ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 



ပနး်Zိ7ငး်များ (ကားေမာငး်ြခငး်OPင့ ်

oကည့ြ်ခငး်) 

ကားအမ်ိေထာငစ်7ဝငမ်ျားက ကားေမာငး်စ^OPင့ ်oကည့Z်Nစ^ အများOPင့ ်

ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာလ�ငသ်ာ ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

တရိစ±ာနZံ်7များ 
အများြပညသ်Dအတကွ ်ပိတထ်ားသည။် 

တရိစ±ာနေ်စာင့ေ်RPာကမ်N ဆကလ်7ပ်ရမည့ ်ဝနထ်မ်းများ 

 

အဓိပcါယဖ်ွင့ဆ်ိ>ချကမ်ျား 

 
အနညး်ဆံ-း အေြခခံ လ-ပ်ေဆာငမ်Aများ 

 
လ7ပ်ငနး်များသည ်၎ငး်တိ7၏့ ဝနထ်မ်းများ သိ7မ့ဟ7တ ်ကနထ်Zိ7ကတ်ာများက အလ7ပ်များကိ7 ၎ငး်၏ ကိ7ယပိ်7င ်

ေနအမ်ိများ (ဥပမာ၊ အမ်ိမP အလ7ပ်လ7ပ်ြခငး်) မP အလ7ပ်လ7ပ်လ�င ်သိ7မ့ဟ7တ ်ဥပေဒအရ မြဖစမ်ေန လ7ပ်ရမည့ ်

လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်၊ အေြခခ ံအစိ7းရ လ7ပ်ငနး်တာဝန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ7အပ်လ�င ်လ7ပ်ငနး်များကိ7 သးီသန ့ ်

ဆကလ်7ပ်Oိ7ငပ်ါသည။် 

 
အေြခခံ လ-ပ်ငန်းများ 

 
သတမ်Pတထ်ားသည့ ်အမိန ့တ်ငွပ်ါေသာ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ (PDF) စာရငး်ကိ7 oကည့ပ်ါ။ အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်အားလံ7းသည ်Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်OPင့ ်မျကO်Pာအကာအကယွ ်သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 

လိ7ကန်ာOိ7ငသ်မ� အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း လိ7ကန်ာရပါမည။် 

 
အလန်ွအေရး�ကးီေသာ အလ-ပ်များ 

 
Austin �မိKlေတာ်၏ လံ7ြခKံေရး၊ အ7ပ်ချKပ်မN၊ အများြပညသ်Dကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရးOPင့ ်စးီပာွးေရး 

ဖDလံ7မNအတကွ ်အလနွအ်ေရးJကးီေသာ အများြပညသ်DOPင့ ်ပ7ဂÁလိက အလ7ပ်Zံ7အားလံ7း။ အလနွအ်ေရးပါေသာ 

အေြခခအံလ7ပ်သည ်Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်OPင့ ်မျကO်Pာအကာအကယွ ်သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 

တတO်ိ7ငသ်မ� လိ7ကန်ာေပးရမည။် 

 
:-ပ်ပိ-ငး်ဆိ-ငရ်ာ ခပ်ခွာခွာေနြခငး် 

 
အြခားလDများOPင့ ်အနညး်ဆံ7း 6 ေပ အကာွအေဝးတငွ ်ေနရပါမည။် 

 



အေြခခံ အစိ-းရ လ-ပ်ငန်းတာဝန်များ 

 
အစိ7းရေအဂျငစ်မီျား၏ လ7ပ်ငနး် ဆကလ်7ပ်Oိ7ငေ်စရန ်လိ7အပ်�ပီး အများြပညသ်D၏ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရးOPင့ ်

ဖDလံ7ေရးအတကွ ်စစီ^ေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nအားလံ7းOPင့ ်အများြပညသ်D၏ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရးOPင့ ်

ဖDလံ7ေရးကိ7 စစီ^ေပးသည့ ်ေအဂျငစ်အီားလံ7း။ အစိ7းရအဖဲွlအစညး်တိ7ငး်က ၎ငး်တိ7၏့ အေြခခ ံအစိ7းရ 

လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ7 ဆံ7းြဖတေ်ပး�ပီး အဆိ7ပါ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်လိ7အပ်ေသာ ဝနထ်မ်းများ 

OPင့/်သိ7မ့ဟ7တ ်ကနထ်Zိ7ကတ်ာများကိ7 ခွြဲခားေရွးထ7တေ်ပးရမည။် အေြခခ ံအစိ7းရဆိ7ငရ်ာ 

လ7ပ်ငနး်တာဝနအ်ားလံ7းကိ7 အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး် သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားOPင့အ်ည ီတတO်ိ7ငသ်မ� လိ7ကန်ာ၍ 

ေဆာငရွ်ကရ်မည။် အေြခခ ံအစိ7းရဆိ7ငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်Nအားလံ7းသည ်Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်OPင့ ်

မျကO်Pာအကာအကယွ ်သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း လိ7ကန်ာေဆာငရွ်ကရ်မည။် ဤအမိန ့သ်ည ်

ဖကဒ်ရယ ်သိ7မ့ဟ7တ ်ြပညန်ယ ်အစိ7းရOPင့ ်မသကဆ်ိ7ငပ်ါ။ 

မျကX်Qာအကာအကယွမ်ျား 

 
COVID-19 ဗိ7ငး်ရပ်စ ်မRPိေသာ ေရာဂါလက1ဏာများ RPိေနသDများ၏ သသိာေသာ ရာခိ7ငO်Nနး်။ 

ေရာဂါကDးစကထ်ားသDသည ်ေရာဂါလက1ဏာများ မြပသမီ အြခားလDများထ ံဗိ7ငး်ရပ်စ ်

တစဆ်င့က်Dးစကေ်စOိ7ငေ်သာေoကာင့၊် COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီOိ7ငေ်စရန ်သင့အ်မ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိရာ 

အြပငဘ်ကတ်ငွR်Pိေသာအခါ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်အကာအကယွက်ိ7 လိ7အပ်ပါသည။် ၎ငး်က ေရာဂါ 

ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) OPင့ ်Austin-Travis ေကာငတ် ီကျနး်မာေရး 

အာဏာပိ7င၏် ေတွl RPိချကမ်ျားOPင့ ်ကိ7ကည်ပီါသည။်  

 
မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 ဝတဆ်ငြ်ခငး်က အများOPင့ ်6 ေပခာွေနြခငး်OPင့ ်လကေ်ဆးြခငး်ကိ7 

အစားထိ7းေပးြခငး်မဟ7တဘ် ဲ၎ငး်တိ7က့ ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်Nကိ7 ေလျာန့ညး်ေစရန ်အေရးJကးီ အဆင့မ်ျား 

ြဖစေ်နဆပဲါ။ အသကဆ်ယO်Pစအ်ထက ်လDတိ7ငး်က ေဖာ်ြပအချိနမ်ျားတငွ ်၎ငး်တိ7၏့ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်

အမ်ိလ7ပ်OPာေခါငး်စညး်၊ ေခါငး်စညး်ပဝါ၊ ဘနဒ်ါနာ သိ7မ့ဟ7တ ်လကက်ိ7ငပ်ဝါ ကဲသ့ိ7ေ့သာ အကာအကယွ ်

ပံ7စတံစခ်7ခ7ကိ7 မြဖစမ်ေန ဝတဆ်ငရ်မည-် 

 
• အများြပညသ်D သာွးလာOိ7ငသ်ည့ ်အေဆာကအ်ဦသိ7 ့ သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်၏ အတငွး်ထသဲိ7 ့ ဝငေ်ရာကခ်ျိန ်

• အများသံ7းသာွးလာေရးယာ^၊ တက� စ ီသိ7မ့ဟ7တ ်မ�ေဝစးီေသာ ယာ^များကိ7 အသံ7းြပKချိန ်                                                                                                     

• ဂတစ်ြ်ဖည့ခ်ျိန ်  

• အြပငတ်ငွR်PိချိနO်Pင့ ်လDတစဦ်းOPင့ ်၎ငး်တိ7 ့oကားတငွ ်စ^ဆကမ်ြပတ ်ေြခာကေ်ပခာွ၍ ေနမရချိန ်

အသက ်10 OPစေ်အာက ်ကေလးများ ေနအမ်ိအြပင၌် RPိချိနတ်ငွ ်၎ငး်တိ7 ့ OPာေခါငး်စညး် ဝတြ်ခငး်အတကွ ်

ထိ7ကေလးများ၏ မိဘများက တာဝနယ်Dရပါမည။်   

 



ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ အဆင့မီ် (N95) OPင့ ်ခွစဲတိခ်နး်သံ7း OPာေခါငး်စညး်များကိ7 ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ က�မ်းကျငသ်DများOPင့ ်

ေRP lတနး်က ရငဆ်ိ7ငေ်ြဖRPငး်ေပးေနသDများအတကွသ်ာ ဖယထ်ား�ပီး ၎ငး်တိ7က့သာ အသံ7းြပKရပါမည။် အဝတစ် 

မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျား ြပKလ7ပ်နညး် ဥပမာများကိ7 “သငO်Pင့ ်သင့မိ်သားစ7” ေအာကတ်ငွO်Pင့ ်CDC တငွ ်

ေတွl Oိ7ငပ်ါသည။်  

 
မျက$်%ာအကာအကယွမ်ျား မလိ-အပ်ချိန်-  

 
• ကိ7ယပိ်7ငေ်မာ်ေတာ်ယာ^တငွ ်တစဦ်းတညး် လိ7ကပ်ါစးီနငး်ချိန ်

• သးီသန ့ေ်နရာတငွ ်တစဦ်းတညး် RPိချိန ်

• မိမိ၏ အမ်ိသDအမ်ိသားမျာ သိ7မ့ဟ7တ ်ေနအမ်ိRPိ အြခားအမ်ိသားများသာ RPိေနချိန ်

• အစာစားချိန ်

• ထိ7သိ7လ့7ပ်ြခငး်က အသကR်P�ရခကသ်D သိ7မ့ဟ7တ ်သတလိစတ်တသ်D၊ မသနစ်မ်ွးသD သိ7မ့ဟ7တ ်

တစန်ညး်အားြဖင့ ်အကDအညမီပါဘ ဲအကာအကယွက်ိ7 ကိ7ယတ်ိ7ငမ်ဖယR်PားOိ7ငသ်D တစစ်ံ7တစေ်ယာက ်

ကဲသ့ိ7 ့  ပိ7ဆိ7းရွားေသာ Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ သိ7မ့ဟ7တ ်စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရး သိ7မ့ဟ7တ ်

လံ7ြခKံေရးအOnရာယR်PိသDများကိ7 အOnရာယြ်ဖစေ်စချိန။် 

က>X်9ပ်၏ လ9ပ်ငနး်တငွ ်မျကX်Qာအကာအကယွမ်ျားXQင့ ်ပတသ်ကေ်သာ ဆိ9ငး်ဘ9တ ်လိ9အပ်ပါသလား။ 

လ7ပ်ငနး်များအား ၎ငး်တိ7၏့ လ7ပ်ငနး်တငွ ်တရားဝင ်Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးOPင့ ်Austin �မိKlေတာ် 

ဆိ7ငး်ဘ7တက်ိ7 ေoကညာြခငး်ြဖင့ ်မျကO်Pာအကာအကယွ ်အမိန ့က်ိ7 လိ7ကန်ာေပးပါရန ်ေတာငး်ဆိ7အပ်ပါသည။် 

လကက်မ်းစာေစာငက်ိ7 က�O်7ပ်တိ7၏့ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ရငး်ြမစမ်ျား စာမျကO်Pာ - လ7ပ်ငနး်ဆိ7ငရ်ာ 

မျကO်Pာအကာအကယွ ်ဆိ7ငး်ဘ7တတ်ငွ ်ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်Oိ7ငပ်ါသည။် 

 
အလ9ပ်ခငွX်Qင့ ်လ9ပ်ငနး်များအတကွ ်အများXQင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး် လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
• အေြခခမံဟ7တေ်သာ ဝနထ်မ်း ခရီးသာွးမNကိ7 ဆိ7ငး်ငံထ့ားပါ။ 

• အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား ဆကတ်ိ7ကလ်7ပ်ကိ7ငရ်န ်မလိ7အပ်သေရွl လDကိ7ယတ်ိ7င ်ေတွlဆံ7ချငး်များOPင့ ်

စံ7ညေီတွlဆံ7မNများကိ7 အနညး်ဆံ7းေလျာခ့ျေပး�ပီး ဝနထ်မ်းများ တစဦ်းOPင့တ်စဦ်းoကား ေြခာက ်(6) 

ေပအတငွး် လ7ပ်ကိ7ငေ်နမNကိ7 တားြမစပ်ါ။ 

• ဝနထ်မ်းများ ဖျားနာေနပါက အမ်ိတငွေ်နခိ7ငး်�ပီး ဖျာနာခငွ့အ်ကျိKးခစံားမNများတငွ ်ေြပာငး်လဲOိ7ငမ်Nများကိ7 

အများဆံ7းထားRPိေပးပါ။ ဆရာဝန၏် မPတခ်ျက ်မလိ7အပ်ဘ ဲဖျားေနသDများကိ7 ေနအမ်ိတငွ ်ေနခငွ့ြ်ပKပါ။ 

• လDအချငး်ချငး် ထေိတွl မNကိ7 ေလ�ာခ့ျရန ်တယလီ်ဆကသ်ယွေ်ရး နညး်လမ်းများကိ7 အသံ7းြပKပါ။ 



• အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ဆကတ်ိ7က ်ပံပိ့7းေပးရန ်မလိ7အပ်သေရွl တစခ်ျိနတ်ညး်တငွ ်ဝနထ်မ်း 

စ7ြပံKမေနဘ ဲမတDညေီသာ ေနရ့ကမ်ျားOPင့ ်အချိနမ်ျားတငွ ်ကွြဲပားစာွRPိေနေစရန ်ဝနထ်မ်းများ၏ 

အချိနဇ်ယားများကိ7 ေြပာငး်လဲေပးပါ။ 

ကေလးသ2ငယေ်စာင့ေ်PQာကေ်ပးသ2များXQင့ ်ေကျာငး်များအတကွ ်လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
COVID-19 တံ7 ့ြပနေ်ြဖRPငး်ေရး ကာလအတငွး် Austin-Travis ေကာငတ်တီငွ ်ေဆာငရွ်ကေ်နေသာ ကေလးသDငယ ်

ေစာင့ေ်RPာကေ်ရးအတကွ ်လမ်း��နခ်ျကO်Pင့ ်အoကြံပKချကမ်ျား အြပည့အ်စံ7 

 
သင့က်ေလးငယ ်ဖျားေနပါက ေကျာငး်မတကခ်ိ7ငး်ပါOPင့ ်သိ7မ့ဟ7တ ်ကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်Nသိ7 ့ မလာခိ7ငး်ပါOPင့။် 

သင့က်ေလးငယက် နာတာRPည ်ကျနး်မာေရး အေြခအေနများRPိေနလ�င ်ေကျာငး်OPင့ ်ကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်Nသိ7 ့ 

လာြခငး်OPင့ ်ပတသ်က၍် ကေလး၏ ဆရာဝနO်Pင့ ်တိ7ငပ်ငပ်ါ။ တစက်ိ7ယေ်ရ သန ့R်Pငး်ေရး ေဆာငရွ်ကမ်Nများ 

(လကေ်ဆးြခငး်၊ စသညတ်ိ7)့ OPင့ ်ပတသ်က၍် ေကျာငး်သားများOPင့ ်ဝနထ်မ်းကိ7 ြပနလ်ညအ်သပိညာေပးြခငး်ကိ7 

ထပ်လ7ပ်�ပီး သင့ေ်လျာ်ေသာ အမPတအ်သားများ ြပသထားပါ။ ေကျာငး်များOPင့ ်ကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်NRPိ 

အခနး်အားလံ7းတငွ ်လကသ်န ့ေ်ဆးရညမ်ျားOPင့ ်တစR်P�းများ ထားRPိပါ။ ဆကလ်ကသ်ငo်ကားOိ7ငေ်ရးအတကွ ်

အေဝးေရာကသ်ကo်ကားေရးOPင့ ်အွနလိ်7ငး် နညး်လမ်းများကိ7 စမ်းသပ်oကည့ပ်ါ။ �မိKlေတာ်တစခ်7လံ7းRPိ ေကျာငး်များ 

ပိတေ်ရးအတကွ ်ေကျာငး်များက အစအီစ^ ေရးဆွထဲား�ပီး မိသားစ7များကလညး် 

ေကျာငး်ပိတO်ိ7ငေ်ြခOPင့ပ်တသ်က၍် လိ7အပ်သလိ7 ြပငဆ်ငထ်ားရမည။်  ကေလးများသည ်အ7ပ်စ7တစခ်7မP 

ေနာကတ်စခ်7သိ7 ့ မေြပာငး်ရဘ ဲကေလးေစာင့ေ်RPာကမ်NေပးသDများကလညး် ကေလးငယ ်အ7ပ်စ7တစခ်7တငွသ်ာ 

ဆကR်Pိေနရမည။်  

 
ကေလးသ8ငယ ်ေစာင့ေ်V%ာကေ်ပးသ8များအတကွ ်လကက်မ်းေ\ကာ်ြငာများကိ- ၎ငး်တိ-၏့ ေဂဟာများတငွ ်

ေ\ကညာထားရမည ်လ8မAအသိ-ငး်အဝိ-ငး် ရငး်ြမစမ်ျား စာမျက$်%ာကိ- \ကည့ပ်ါ။ 

 
Austin တငွ ်COVID-19 ဆကစ်ပ် အေစာပိ7ငး် ကေလးဘဝ အချကအ်လကO်Pင့ ်ရငး်ြမစမ်ျားအတကွS်uccess By 

6 portal သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
Workforce Solutions Capital Area- ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကမ်N ေထာကပံ်ေ့ငမွျားOPင့ ်ပတသ်က၍် 

အေထေွထ ွအချကအ်လက ်သိ7မ့ဟ7တ ်ေမးခနွး်များအတကွ ်(512-597-7191) သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ သိ7မ့ဟ7တ ်

providerservices@wfscapitalarea.com သိ7 ့ အးီေမးလ်ပိ7ပ့ါ။ 

 
သင၏် ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး စငတ်ာများ/အမ်ိ အေြခအေန တစခ်7ခ7 ေြပာငး်လဲပါက ကေလးသDငယ ်

ေစာင့ေ်RPာကမ်N စညး်မျ^းများ (လိ7ငစ်ငရ်ယDြခငး်) ထ ံချကခ်ျငး် အသေိပးပါ။ 

 



Texas ကျနး်မာေရးOPင့ ်ြပညသ်D ့ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသDများအတကွ ်လမ်း��နခ်ျက။် 

COVID-19 OPင့ ်ပတသ်က၍် ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသDများ သလိိ7သည့ ်ေမးခနွး်များကိ7 အနမိ့်ဆံ7း 

စOံNနး်များ ဝငစ်ာပံ7း သိ7မ့ဟ7တ ်DSHS ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်ဖ7နး်ေခ{ဆိ7မNစငတ်ာ 1-877-570-9779 သိ7 ့ 

ေမးြမနး်Oိ7ငပ်ါသည။်  ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသDများ 

 
ကေလးထန်ိးေကျာငး်များအတကွ ်ရငး်ြမစမ်ျား 

 
အေထာကအ်ပံမ့ျား လိ7အပ်ေနပါက ဤေဖာငက်ိ7 ြဖည့စ်ကွပ်ါ။ Austin-Travis ေကာငတ် ီCOVID-19 

ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး အထDးတာဝနတ်ပ်ဖဲွlက သငတ်ိ7လိ့7အပ်သည့ ်အေထာကအ်ပံအ့ားလံ7းေပးမညဟ်7 

အာမခမံေပးOိ7ငေ်သာ်လညး် Austin �မိKlေတာ်OPင့ ်အထDးတာဝနတ်ပ်ဖဲွl လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငသ်Dများက အဆိ7ပါ 

လိ7အပ်ချကမ်ျား ြပည့မီ်ေစရန ်အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း JကKိးပမ်းသာွးပါမည။် 

 
က9နစ်ံ9ဆိ9ငမ်ျား၊ ေဆးဆိ9ငမ်ျားXQင့ ်အရကဆ်ိ9ငမ်ျားအတကွ ်လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
• ဝယယ်DသDများသည ်အြပငO်Pင့ ်အတငွး် တနး်စေီသာအခါ အချငး်ချငး်oကားတငွ ်အနညး်ဆံ7း 

ေြခာကေ်ပခာွေနOိ7ငေ်စရန ်အထနိး်အကပ်ွများ ထားRPိေပးပါ။ 

• အထနိး်အကပ်ွများတငွ ်လDတစဦ်းစအီား ေစျးဝယလ်Pညး်ကိ7 သာွးယDေစြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်oကမ်းေပ{တငွ ်

ေနရာြခားအမPတအ်သားများ သတမ်Pတထ်ားRPိြခငး်တိ7 ့ အကန ့အ်သတမ်RPိ ပါဝငO်ိ7ငပ်ါသည။် 

လကလီ်ေရာငး်ချသDများကိ7လညး် ေဖာ်ြပပါတိ7 ့ ေဆာငရွ်ကရ်န ်တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည-်   

 
• ကားေပ{ကပငဝ်ယယ်Dြခငး်၊ လမ်းေဘးတငွလ်ာယDြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်ပစ�ညး်ပိ7 ့ ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ပိ7၍ 

အသံ7းြပKလာေအာင ်ေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

• စတိ7းဆိ7ငတ်ငွ ်တစJ်ကမ်ိလ�င ်ခငွ့ြ်ပKထားေသာ ဝယသ်D ဦးေရကိ7 ကန ့သ်တ ်သိ7မ့ဟ7တ ်

သးီြခားထားRPိရမည။် 

• အချငး်ချငး် ေြခာကေ်ပ (6) အတငွး် အလ7ပ်လ7ပ်ေနသည့ ်ဝနထ်မ်းဦးေရကိ7 အနညး်ဆံ7း ေလ�ာခ့ျရမည။် 

• လကေ်ဆးရနေ်နရာများ၊ လကသ်န ့ေ်ဆးရညမ်ျားOPင့ ်တစR်P�းများ ထားေပးရမည။် 

• မီးဖိ7ခံ7မျကO်Pာြပငမ်ျား၊ တခံါးလကက်ိ7ငဖ်7များOPင့ ်လကရ်နမ်ျားကဲသ့ိ7 ့ ထကိိ7ငမ်Nများေသာ ေနရာများကိ7 

မoကာခဏ သန ့R်Pငး်ပါ။ 

ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်Oိ7ငေ်သာ လကက်မ်းေoကာ်ြငာကိ7 လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ရငး်ြမစမ်ျား စာမျကO်Pာတငွ ်ရယDပါ။ 

 
အလ9ပ်PQငမ်ျားအတကွ ်လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
ေဆာငရွ်ကေ်နဆ ဲအလ7ပ်ခငွမ်ျားအတကွ ်CDC ထမံP အoကြံပKချကမ်ျားကိ7 လိ7ကန်ာပါ။ 



 
CDC အလ7ပ်ခငွ ်လမ်း��နခ်ျက။် 

 
အလ9ပ်PQငမ်ျားအတကွ ်လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
ေဖာ်ြပပါ စသံတမ်Pတခ်ျက ်တစခ်7ခ7အြပင ်ကိ7ယတ်ိ7င ်ေရာခါေြခချKပ်ေနြခငး်တိ7O့ Pင့ ်ကိ7ကည်ပီါက အလ7ပ်သိ7 ့ 

သတငး်ေပးြခငး် မြပKပါOPင့။် 

 
• “ေရာဂါြဖန ့သ်ည့ေ်နရာ” ဟ7 ကမµာက့ျနး်မာေရး အဖဲွlအစညး် သိ7မ့ဟ7တ ်CDC က ယDဆသည့ ်နယေ်ြမသိ7 ့ 

ခရီးသာွးခဲသ့ည။်  

• ေချာငး်ဆိ7းြခငး်၊ အသကR်P�ရခကြ်ခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်လညေ်ချာငး်နာြခငး် ကဲသ့ိ7 ့ အသကR်P�လမ်းေoကာငး် 

ကDးစကေ်ရာဂါ သငွြ်ပငမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်ေရာဂါလက1ဏာများ RPိေနပါက။   

• 99.6°F ထကပိ်7သည့ ်အဖျား RPိေနသည။် 

• လွနခ်ဲေ့သာ 14 ရကအ်တငွး် COVID-19 ေရာဂါပိ7းေတွlသDOPင့ ်ထေိတွl မNRPိခဲေ့သာ်လညး် ေရာဂါ 

ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) က သတမ်Pတထ်ားသည့ ်

သင့ေ်လျာ်ေသာ တစက်ိ7ယေ်ရ အကာအကယွ ်ပစ�ညး် မRPိခဲပ့ါ။ 

• COVID-19 အတကွ ်စံ7စမ်းစစေ်ဆးခေံနရသည ်သိ7မ့ဟ7တ ်အသကR်P�လမ်းေoကာငး် နာမကျနး်မNြဖင့ ်

ဖျားနာေနသည။် 

အလ-ပ်ြပန်ဆငး်ရန် စသံတမ်%တခ်ျက ်

 
ဖျားေနသDများအတကွ ်အချကအ်လကမ်ျား စာမျကO်Pာတငွ ်အoကမ်းေဖာ်ြပထားသည့ ်စသံတမ်Pတခ်ျကက်ိ7 

oကည့ပ်ါ။ 

 
စားေသာကဆ်ိ9ငမ်ျားXQင့ ်ဘားများအတကွ ်လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
• အစားအေသာက ်ေရာငး်ချသDများသည ်အတငွး်ခနး်များကိ7 ပိတထ်ားရမည ်သိ7မ့ဟ7တ ်အြပငဘ်ကသ်ာမန ်

စားေသာကရ်နေ်နရာများကိ7 အများြပညသ်Dအတကွ ်ဖွင့ထ်ားရမည။်  

• တစဦ်းOPင့တ်စဦ်းoကားတငွ ်ထေိတွl မNကိ7 ကန ့သ်တရ်န ်အစားအေသာက ်ေရာငး်ချသDများအား ပါဆယ၊် 

ထေိတွl မNမRPိေသာ ပိ7ေ့ဆာငမ်N၊ ကားေပ{ကမPာဝယO်ိ7ငမ်N သိ7မ့ဟ7တ ်လမ်းေဘးလာယDOိ7ငမ်Nတိ7က့ိ7 

စစီ^ေပးရန ်တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် 

• ဘားများအား ပံ7မPနအ်တငွး်ခနး်များ ပိတရ်န ်သိ7မ့ဟ7တ ်အများြပညသ်Dအတကွ ်အြပငဘ်က ်

ဘားေနရာများကိ7 ဖွင့ရ်န ်အမိန ့ေ်ပးထား�ပီး ေနရာတငွး် ေသာကစ်ားြခငး်ကိ7 ခငွ့မ်ြပKပါရန ်

တားြမစထ်ားသည။်   



• ပါဆယO်Pင့ ်ပစ�ညး်ပိ7 ့ ဝနေ်ဆာငမ်Nသိ7သ့ာ ကDးေြပာငး်ေနသည့ ်ေဒသတငွး် စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားကိ7 

ကDညပံီပိ့7းေပးရန ်Austin သယယ်Dပိ7ေ့ဆာငေ်ရးသည ်ယာယ ီတငပိ်7ဇ့7နမ်ျား အထိ7ငခ်ျေနပါသည။် ဝယသ်D 

လာယDရန ်နယေ်ြမ တညေ်နရာများကိ7 oကည့ရ်န ်၎ငး်တိ7၏့ အွနလိ်7ငး်ေြမပံ7 ကိ7 oကည့ပ်ါ။ 

ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်Oိ7ငေ်သာ လကက်မ်းေoကာ်ြငာကိ7 လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ရငး်ြမစမ်ျား စာမျကO်Pာတငွ ်ရယDပါ။ 

 
ေဆာကလ်9ပ်ေရး လ9ပ်ငနး်နယပ်ယအ်တကွ ်လမ်း]Oနခ်ျက ်

 
အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း၏ မတလ် 31 ရက၊် 2020 ခ7OPစ ်အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း အမိန ့ ်(No. GA-14) တငွ ်ခငွ့ြ်ပKသည့ ်

ေဆာကလ်7ပ်ေရးအလ7ပ်အားလံ7းကိ7 ခငွ့ြ်ပKပါသည။် �မိKlေတာ်သည ်စးီပာွးေရး သိ7မ့ဟ7တ ်လDေနအမ်ိရာ 

ေဆာကလ်7ပ်ေရး ပေရာဂျကမ်ျားကိ7 တားြမစေ်တာမ့ည ်မဟ7တပ်ါ။ 

 
ေဆာကလ်-ပ်ေရး အလ-ပ်အားလံ-းအတကွ ်အလ-ပ်V%င ်သတမ်%တခ်ျကမ်ျား 

 
အမ်ိမPာေနပါ အမိန ့၏် ြပ ာနး်ချက ်A OPင့ ်B ပါ ခပ်ခာွခာွေနေရး လမ်း��နခ်ျကမ်ျားOPင့ ်ကျနး်မာေသာ အလ7ပ် 

အေလအ့ကျင့ ်သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားအြပင၊် မညသ်ည့အ်ချိနတ်ငွမ်ဆိ7 အလ7ပ်သမား 10 ဦးအထကR်Pိသည့ ်

�မိKlေတာ်အတငွး် ေဆာကလ်7ပ်ေရး အလ7ပ်ခငွအ်ားလံ7းအတကွ၊် အလ7ပ်ခငွတ်စခ်7လံ7း၏ တာဝနR်PိသD 

(“အလ7ပ်ခငွမ်နေ်နဂျာ”) သည-် 

 
• အလ7ပ်ခငွတ်ငွ ်လ7ပ်ကိ7ငေ်နသDအားလံ7းက နားလညသ်ည့ ်ဘာသာစကားများြဖင့ ်ယငး်အလ7ပ်ခငွတ်ငွ ်

လ7ပ်ကိ7ငေ်နသည့ ်အဆိ7ငး်အလိ7က ်ဝနထ်မ်းဦးေရးOPင့ ်အမျိKးအစားကိ7 ြပသေသာ အသေိပးချကO်Pင့ ်

အလ7ပ်ခငွမ်နေ်နဂျာက ဝနထ်မ်းဦးေရးကိ7 ကန ့သ်တေ်န�ပီး အဆိ7ငး်များကိ7 လPည့ေ်ြပာငး်ေပးေနပံ7ဆိ7ငရ်ာ 

��နo်ကားချကမ်ျားကိ7 ေoကညာထားရမည၊် 

• JကKိတငစ်စေ်ဆးမN လိ7အပ်ေoကာငး်ကိ7 အလ7ပ်သမားများ နားလညေ်အာင ်ေြပာြပထား�ပီး 

ေနစ့^အလ7ပ်မစမီ အလ7ပ်ခငွတ်ငွ ်အဆိ7ပါစစေ်ဆးမNများ ြပKလ7ပ်ရပါမည။် 

• အလ7ပ်ခငွR်Pိ အလ7ပ်သမား 15 ဦးအတကွ ်အနညး်ဆံ7းအြဖစ ်ဆပ်ြပာပါသည့ ်လကေ်ဆးကနတ်စခ်7 

သိ7မ့ဟ7တ ်လကသ်န ့ေ်ဆးရည ်တစဘ်Dး ထားRPိေပးရမည။် 

• လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ေရေအးေပးစကမ်ျားကိ7 အသံ7းြပKမNအား တားြမစရ်မည၊် 

• မ_ေဝသံ9း ကရိိယာများကိ9 သံ9းစွသဲ2များအတကွ ်ပိ9းသတေ်ပးထားEပီး အဆိ9ပါ လ2သံ9းများေသာ 

ဧရိယာများ (ေနလ့ယစ်ာXQင့ ်နားေနခနး် ဧရိယာများ၊ ကရိိယာအေ@ကာငး် 

ေဆးွေXးွသည့ေ်နရာများ၊ စကပ်စbညး်cကးီများ စသညတ်ိ9)့ XQင့ ်စ9ြပံG ထကိိ9ငသ်ည့ေ်နရာများ 

(တခံါးလကက်ိ9ငဖ်9များ၊ ေကာငတ်ာများ၊ ကးီဘ9တမ်ျား၊ စသညတ်ိ9)့ ကိ9 အနညး်ဆံ9း 

တစရ်ကX်Qစc်ကမ်ိ သန ့P်Qငး်ရမည၊် ထိ9အ့ြပင ်



အမ်ိမPာေနပါ အမိန ့၏် အပိ7ငး် 6.j. ပါ အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး် သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားအတကွ ်အဂ�လိပ်OPင့ ်

စပိနဘ်ာသာြဖင့ ်ေဖာ်ြပေသာ သေက�တ၊ အမ်ိမPာေနပါ အမိန ့၏် ြပ ာနး်ချက ်B ပါ ဝနထ်မ်းများအတကွ ်

အoကြံပKချကမ်ျားOPင့ ်ဤလမ်း��နခ်ျက ်စာရွက၏် အပိ7ငး် 3 ပါ ြပ ာနး်ချကမ်ျားOPင့ ်

ချိKးေဖာကမ်Nတစစ်ံ7တစရ်ာအတကွ ်တိ7ငo်ကားချကမ်ျား တငြ်ပရန ်ဝနထ်မ်းများအတကွ ်အချကအ်လကပ်ါသည့ ်

�မိKlေတာ်ကေပးအပ်ေသာ ဆိ7ငး်ဘ7တက်ိ7 ဝနထ်မ်းများအတကွ ်ေoကညာေလR့Pိသည့ ်ေနရာများ သိ7မ့ဟ7တ ်

ြမငသ်ာေသာ ေနရာတငွ ်ေoကညာရမည။် 

ေဆာကလ်7ပ်ေရးလ7ပ်ငနး်ခငွR်Pိ အလ7ပ်သမားတစဦ်းအား ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကထ်ားသညဟ်7 

အတညြ်ပK�ပီးပါက အလ7ပ်ခငွမ်နေ်နဂျာသည ်အလ7ပ်သမားကိ7 အမ်ိသိ7 ့ ချကခ်ျငး်ပိ7 ့�ပီး Austin အများြပညသ်D 

ကျနး်မာေရးသိ7 ့ အေoကာငး်oကားကာ အဆိ7ပါ အလ7ပ်သမားOPင့ ်ပတသ်က၍် Austin အများြပညသ်D 

ကျနး်မာေရးဌာန၏ ��နo်ကားချကအ်ားလံ7းကိ7 လိ7ကန်ာရမည။် 

 
အလ7ပ်သမားများသည ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်ပိ7းေတွlလDနာOPင့ ်အလ7ပ်ခငွတ်ငွ ်မ�ေဝလ7ပ်ကိ7ငထ်ားြခငး် RPိမRPိ 

ေဖာ်ထ7တO်ိ7ငရ်နO်Pင့ ်သOိိ7ငရ်နအ်တကွ ်အလ7ပ်ခငွသ်ိ7 ့ ေနစ့^ လာေရာကသ်ည့ ်အလ7ပ်သမားများ စာရငး်OPင့ ်

ဆကသ်ယွရ်န ်အချကအ်လကက်ိ7 အလ7ပ်ခငွမ်နေ်နဂျာက မPတတ်မ်းတင�်ပီး အလ7ပ်ခငွသ်ိ7 ့ ဝငေ်ရာကလ်ာသည့ ်

အလ7ပ်သမားတိ7ငး်က လကမ်Pတထ်ိ7းေoကာငး် ေသချာလ7ပ်ေဆာငရ်မည။် 

 
ေဆာကလ်7ပ်ေရး လ7ပ်ငနး် အလ7ပ်RPငအ်ားလံ7းအေနြဖင့ ်�မိKlေတာ်၏ အလံ7းစံ7 စးီပာွးေရး အကျိKးအြမတအ်တကွ ်

ေအာကပ်ါ အလ7ပ်အေလအ့ကျင့မ်ျားကိ7 လိ7ကန်ာေပးပါရန ်တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည-် 

 
• ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စေ်oကာင့ ်အလ7ပ်ခငွတ်ငွ ်ကျနး်မာေရး သိ7မ့ဟ7တ ်အြခားအရာ ြဖစလ်ာေတာမ့ည့ ်

ကျနး်မာေရး အOnရာယ ်RPိသညဟ်7 စတိရ်ငး်မPနြ်ဖင့ ်အလ7ပ်သမားက ယံ7oကည၍် ယငး်ေဆာကလ်7ပ်ေရး 

လ7ပ်ငနး်ခငွတ်ငွ ်အလ7ပ်လ7ပ်ရန ်ြငငး်ဆိ7ေသာေoကာင့ ်အလ7ပ်သမားကိ7 အေရးယDြခငး် မြပKရပါ။ 

• ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကO်ိ7ငေ်ြခေoကာင့ ်ေရာဂါေြခချKပ်ြဖင့ေ်နေနသည့ ်သိ7မ့ဟ7တ ်ကိ7ယတ်ိ7ငခ်ွေဲနရန ်

အoကေံပးခရံသည့ ်အလ7ပ်သမားကိ7 အေရးယDြခငး် မြပKရပါ။ 

• ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စေ်oကာင့ ်ေဆာကလ်7ပ်ေရး လ7ပ်ငနး်ခငွ ်ပိတလိ်7က၍် ယာယ ီခငွ့ရ်ေနသည့ ်အလ7ပ်သမားက 

ေတာငး်ဆိ7ေသာ အလ7ပ်လကမဲ် ့အကျိKးခစံားခငွ့မ်ျားကိ7 မသင့ေ်oကာငး် ေထာကြ်ပြခငး် မြပKရပါ။ 

အလ7ပ်ခငွအ်ားလံ7းသည ်အဂ�လိပ်OPင့ ်စပိနဘ်ာသာတိ7 ့ြဖင့ ်ြမငလ်ယွေ်သာ ေနရာတငွ ်အလ7ပ်ခငွတ်ိ7ငး်အတကွ ်

ေဆာကလ်7ပ်ေရး ဆိ7ငး်ဘ7တက်ိ7 ေoကညာထားရန ်လိ-အပ်ပါသည။် 

ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ်Oိ7ငေ်သာ လကက်မ်းေoကာ်ြငာကိ7 လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ရငး်ြမစမ်ျား စာမျကO်Pာတငွ ်ရယDပါ။   

 
ေဆာကလ်-ပ်ေရးလ-ပ်ငန်းခွင ်ေဘးကငး်ေရ လမ်းOPန်ချက ်ဗီဒယီိ-များ- 

 
Austin ေဆာကလ်7ပ်ေရး လ7ပ်ငနး်ခငွ ်ေဘးကငး်ေရးOPင့ ်COVID-19 



 
Seguridad de Construcción y COVID-19 en Austin 

 
ပါမစ ်ေလ_ာကလ်Oာများ 

 
�မိKlေတာ်ဌာနများသည ်ဝနထ်မ်းများကိ7 တယလီ်အလ7ပ် အေြခအေနများသိ7 ့ ေြပာငး်ေပးထား�ပီး အလ7ပ်Zံ7များတငွ ်

ဝနထ်မ်းနညး်နညး်ြဖင့ ်လ7ပ်ေဆာငေ်နပါသည။် အသံ7းြပKသDများ လDကိ7ယတ်ိ7ငလ်ာသည့ ်အခနး်ကိ7 ပိတထ်ား�ပီး 

ပါမစ ်ေလ�ာကလ်�ာများကိ7 ေမးလ် သိ7မ့ဟ7တ ်အးီေမးလ်ြဖင့သ်ာ လကခ်ပံါသည။် 

 
ဖံွl �ဖိKးတိ7းတကေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ဌာန ထမံP ပါမစမ်ျားအတကွ ်၎ငး်တိ7၏့ ဝဘဆ်ိ7ကR်Pိ လမ်း��နခ်ျကက်ိ7 

လိ7ကန်ာပါ။ 

 
ပွဲများအတကွ ်Austin စငတ်ာ မP ပါမစမ်ျားအတကွ ်ပံ7မPန ်ပါမစ ်လ7ပ်ငနး်စ^ကိ7 လိ7ကန်ာပါ။ 

ပွဲအခမ်းအနားJကးီများကိ7 ေမလ 8 ရက၊် 2020 အထ ိတားြမစထ်ားသည။် 

 
Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး၏ ပတဝ်နး်ကျငဆ်ိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ဌာနခွ ဲ(EHSD) သည ်

အသံ7းြပKသDများ လDကိ7ယတ်ိ7ငလ်ာသည့ ်အခနး်ကိ7 ပိတထ်ား�ပီး ပါမစ ်ေလ�ာကလ်�ာများကိ7 ေမးလ် သိ7မ့ဟ7တ ်

အးီေမးလ်ြဖင့သ်ာ လကခ်ပံါသည။် ေမးလ် သိ7မ့ဟ7တ ်အးီေမးလ်ြဖင့ ်၎ငး်တိ7၏့ ေလ�ာကလ်�ာကိ7 

မတငသ်ငွး်Oိ7ငသ်ည့ ်အသံ7းြပKသDများအတကွ ်EHSD သည ်1520 Rutherford Lane, Building 1 Suite 205, 

Austin, TX 78754 RPိ က�O်7ပ်တိ7၏့ Zံ7 းခနး်တငွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nအတကွ ်ေတွlဆံ7မNများကိ7 လကခ်သံာွးပါမည။် ေတွlဆံ7မN 

ချိနး်ဆိ7ရန ်512-978-0300 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

 
ေရွlလျား အစားအေသာက ်ေရာငး်ချသD ေလ�ာကလ်�ာကိ7 နနံက ်7:45 မP နနံက ်11:00 တငွ ်သံ7းသပ်�ပီး 

ယခ7ေလာေလာဆယ ်ရကခ်ျိနး်သာ ြပKလ7ပ်သာွးပါမည။် လDကိ7ယတ်ိ7င ်လာေရာကရ်ေသာ ရကခ်ျိနး်မPာ 

ေလာေလာဆယ ်မရOိ7ငပ်ါ။ ရကခ်ျိနး် စစီ^ရန ်512-978-0300 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ ေရွlလျား အစားအေသာက ်

ေရာငး်ချသD စစေ်ဆးမNများကိ7 က�O်7ပ်တိ7 ့ အေဆာကအ်ဦ၏ ကားပါကငေ်နရာတငွ ်ရကခ်ျိနး်ြဖင့ ်

ြပKလ7ပ်သာွးပါမည။် 

ေမးခနွး်များOPင့ ်စိ7းရိမ်မNများကိ7 အးီေမးလ် EHSD.Service@austintexas.gov သိ7မ့ဟ7တ ်(512) 978-0300 သိ7 ့ 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7၍ တငြ်ပOိ7ငပ်ါသည။် 

ေအာကပ်ါအတိ7ငး် စစီ^လ7ပ်ေဆာငြ်ခငး်OPင့ ်ေငေွပးေချမNအတကွ ်EHSD ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ေမးလ် သိ7မ့ဟ7တ ်

အးီေမးလ်ြဖင့ ်တငသ်ငွး်Oိ7ငပ်ါသည-် 

 



ေမးလ်- APH EHSD, PO BOX 142529, Austin, TX 78714 အးီေမးလ်- EHSD.Service@austintexas.gov 

ေငေွပးေချမN လိ7အပ်သည့ ်အလ7ပ်များအတကွ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ ေငကွိ7ငက် ဖ7နး် ခရကဒ်စက်တ ်

ေပးေငမွျားအတကွသ်ာ သင့ထ် ံဆကသ်ယွပ်ါမည။် 

 
ေဒသတငွး် အက8အည ီ

 
Austin `မိN �ေတာ် စးီပွားေရး ဖံွ� `ဖိNးတိ-းတကမ်Aဌာန (EDD) သည ်ေငေွ\ကးေထာကပ့ံ်မA ပ:ိ-ဂရမ်များ အား 

COVID-19 ကပ်ေရာဂါေoကာင့ ်ေငေွoကးအရ Z7နး်ကနေ်နရသDများ၏ လ7ပ်ငနး်များအတကွ ်

စစီ^ေပးလျကR်Pိပါသည။် 

 
COVID-19 ကာလအတငွး် $35,000 အထ ိAustin စးီပွားေရး ထခိိ-ကမ်A \ကားဆကေ်ရး ေချးေင ွပ:ိ-ဂရမ်။  

 
ဌာန၏အေသးစား လ-ပ်ငန်း ရငး်ြမစ ်လမ်းOPန် ကိ7 ဝငo်ကည့�်ပီး COVID-19 ေoကာင့ ်ထခိိ7ကသ်ည့ ်

လ7ပ်ငနး်ငယမ်ျားOPင့ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlများအတကွ ်အစိ7းရOPင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ရငး်ြမစမ်ျား စာရငး်တငွ ်

သင့လ်7ပ်ငနး် သိ7မ့ဟ7တ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlအစညး်အတကွ ်လကင်ငး် ပံပိ့7းမNကိ7 RPာေဖွရန ်“ကပ်ေဘး 

ကယဆ်ယေ်ရး” ြဖင့ ်စစထ်7တပ်ါ။  

 
�မိKlေတာ်၏ လ7ပ်ငနး်ငယဌ်ာနခွသဲည ်အခမ့ဲ လ-ပ်ငန်း ေလက့ျင့သ်င\်ကားေပးြခငး် OPင့ ်အခမ့ဲ အန်ွလိ-ငး် 

သငတ်န်းများ ကိ7 ပိ7ခ့ျေနပါသည။် ေလက့ျင့သ်ငo်ကားေရး ကÀများOPင့ ်အွနလိ်7ငး် သငတ်နး်များကိ7 

ဗာကျ�ရယန်ညး်လမ်းြဖင့ ်ေလာေလာဆယ ်ရOိ7ငပ်ါသည။်  

 
  
ြပညန်ယ ်အေထာကအ်ပ့ံ 

 
Texas ဝန်ထမ်းအငအ်ားစ- ေကာ်မV%ငသ်ည ်လ7ပ်ငနး်စ^ တစေ်လ�ာကတ်ငွ ်သင့က်ိ7 လမ်း��နရ်န ်

အနးီကပ်သငြ်ပေပးြခငး် အပါအဝင ်အလ7ပ်လကမဲ် ့အကျိKးခစံားခငွ့မ်ျားအတကွ ်လDအများ ေလ�ာကထ်ားOိ7ငသ်ည့ ်

ေနရာြဖစသ်ည။် 

 
ဖကဒ်ရယ ်အေထာကအ်ပ့ံ 

 
စးီပွားေရး ထခိိ-ကမ်A ကပ်ေဘး ေချးေင ွOPင့ ်လစာေင ွကာကယွေ်ရး ပ:ိ-ဂရမ် တိ7 ့ အပါအဝင ်ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်

အကDအည၊ီ ကယဆ်ယေ်ရးOPင့ ်စးီပာွးေရး ဖDလံ7မN (CARES) လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်Pတဆင့ ်ေငေွoကးေထာကပံ်သ့ည့ ်

ဖကဒ်ရယ ်ပZိ7ဂရမ်များကိ7 ေစာင့o်ကည့ရ်န ်Austin RPိ လ7ပ်ငနး်ငယမ်ျားOPင့ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlများအား 

တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် ဤပZိ7ဂရမ်များသည ်၎ငး်တိ7၏့ လျာထားေင ွကန ့သ်တခ်ျက ်

ြပည့သ်ာွး�ပီြဖစေ်သာေoကာင့ ်ေလ�ာကလ်�ာအသစမ်ျားကိ7 ေလာေလာဆယ ်လကမ်ခေံတာေ့oကာငး်ကိ7 မPတသ်ားပါ။ 



လ7ပ်ငနး်များOPင့ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlအားလံ7းအား ဖကဒ်ရယ ်အပ်ဒတိမ်ျားကိ7 ေစာင့o်ကည့ရ်န ်

တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် 

 
 

COVID-19- ခရီးသာွးများ56င့ ်ေလယာEများအတွက် အချက်အလက်များ 

 
သာွးလာြခငး် 

 
ေလယာ^၊ တက� စOီPင့ ်ယာ^မ�စးီေရး ပZိ7ဂရမ်များအား အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များအြဖစ ်ယDဆ�ပီး အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ 

သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်ကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်နO်Pင့ ်ေစာင့ေ်RPာကမ်Nေပးရန ်သာွးလာရသည့ ်

ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသDများ သာွးလာေရးအတကွ ်ယခ7အချိနက်ာလအတငွး် ဆကလ်က၍် လညပ်တဆ် ဲြဖစပ်ါသည။် 

 
ခငွ့ြ်ပGထားေသာ သာွးလာမ; 

 
အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၊ အေြခခ ံအစိ7းရဆိ7ငရ်ာ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျား၊ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ 

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ် သိ7မ့ဟ7တ ်အနညး်ဆံ7း အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငမ်NများOPင့ ်ပတသ်က၍် 

သာွးလာြခငး်ကိ7သာ ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

 
ခငွ့ြ်ပKထားေသာ သာွးလာမNတငွ ်ပါဝငသ်ညမ်Pာ- 

 
• သကJ်ကးီရွယအ်ိ7များ၊ ကေလးများ၊ မPီခိ7သDများ၊ မသနစ်မ်ွးသDများ သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား အားနညး်ချကR်Pိေသာ 

လDများအတကွ ်က7သရန ်သာွးလာမN၊ 

• အေဝးေရာက ်သငo်ကားေရး၊ အစားအေသာက ်လကခ်ြံခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား ဆကစ်ပ် 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများအတကွ ်ပစ�ညး်များ လကခ်ြံခငး် ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်ပညာေရး 

အဖဲွlအစညး်များသိ7သ့ာွးြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်ြပနလ်ာြခငး်၊ 

• တရားစရီငပိ်7ငခ်ငွ့ ်ြပငပ်မP အမ်ိရာသိ7 ့ ြပနသ်ာွးြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်ြပနလ်ာြခငး် (ဥပမာ၊ ေကျာငး်ပိတသ်ည့ ်

တက� သိ7လ်မP ေနအမ်ိသိ7 ့ ြပနလ်ာြခငး်)၊ 

• ဥပေဒ အမိန ့ြ်ပ ာနး်ေရး သိ7မ့ဟ7တ ်တရားZံ7း အမိန ့အ်ရ လိ7အပ်သည့ ်သာွးလာမN၊ 

• ခရီးသာွးရန ်လိ7အပ်ေစသည့ ်ဘာသာေရး အလ7ပ်များ သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား Jကးီoကပ်မNများအတကွ ်အေဝးမP 

ပိ7ခ့ျမN ြပKလ7ပ်ရန ်ရညရွ်ယ၍် အသငး်ေတာ် ဝနထ်မ်း/ဘ7နး်ေတာ်Jကးီက သာွးလာမN၊ 



• အ�မဲတမ်းေနထိ7ငသ်Dမဟ7တသ်Dများအတကွ ်�မိKlေတာ်ြပငပ်RPိ ၎ငး်တိ7၏့ ေနထိ7ငရ်ာအရပ်သိ7 ့ ြပနသ်ာွးရန ်

လိ7အပ်သည့ ်ခရီးသာွးလာမN။ သာွးလာမည့လ်Dများအေနြဖင့ ်ခရီးမသာွးမီ ၎ငး်တိ7၏့ သာွးလာေရးယာ^က 

�မိKlေတာ်အြပငဘ်ကတ်ငွ ်ဆကR်Pိေနေoကာငး်OPင့ ်လညပ်တေ်ဆာငရွ်ကေ်နေသးေoကာငး် အတညြ်ပKရန ်

တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် 

အများသံ9းသာွးလာေရးယာe 

 
CapMetro သည ်အစိ7းရOPင့ ်ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ အာဏာပိ7ငမ်ျားက အoကြံပKထားသည့ ်

အများြပညသ်Dကျနး်မာေရးOPင့ ်အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 တိ7းြမ�င့လ်7ပ်ေဆာငရ်န ်၎ငး်တိ7၏့ 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများတငွ ်ယာယ ီေြပာငး်လဲမNများကိ7 အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ေနပါသည။် 

 
CapMetro သည ်ဧ�ပီတစလ်လံ7းတငွ ်သံ7းစွသဲDအားလံ7းအတကွ ်ယာ^စးီခ အခမဲ ့စစီ^ေပးသာွးပါမည။် 

 
• ရညရွ်ယခ်ျကမ်Pာ ယာ^ေမာငး်များOPင့ ်စးီနငး်သDများ Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ နးီကပ်မN မြဖစေ်စရနO်Pင့ ်အေြခခ ံ

တာဝနမ်ျားကိ7 ေဆာငရွ်ကရ်န ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 အသံ7းြပKသည့ ်သံ7းစွသဲDများကိ7 ပံပိ့7းရန ်ြဖစသ်ည။် 

• ယာ^စးီခ အခမဲြ့ဖင့ ်စးီနငး်သDများသည ်၎ငး်တိ7 ့ ယာ^စးီကတက်ိ7 ြပရြခငး်၊ ယာ^ေမာငး်ကိ7 ေငေွပးရြခငး် 

သိ7မ့ဟ7တ ်ယာ^စးီခပံ7းထ ဲထည့ရ်ြခငး် မလိ7အပ်ေတာ၍့ အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 အကDအည ီ

ြဖစေ်စပါသည။် ၎ငး်က ယာ^ေပ{ အတကအ်ဆငး်ကိ7  ြမနလ်ာေစ�ပီး ယာ^ေပါကဝ်များတငွ ်လDြပံKြခငး်ကိ7 

ေလ�ာခ့ျေပးပါသည။် 

• ယာ^စးီခ အခမဲ ့ကာလသည ်စးီနငး်သD ထပ်တိ7းလာေစရန ်ရညရွ်ယြ်ခငး် မဟ7တပ်ါ။ စးီနငး်သDများသည ်

အမ်ိတငွေ်နပါ ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ကိ7ငပ်ါ ကာလအတငွး် အေြခခ ံသာွးလာမNများအတကွသ်ာ ယာ^ကိ7 

အသံ7းြပKပါရန ်သတေိပးအပ်ပါသည။် 

• MetroAccess သံ7းစွသဲDများသည ်ယာ^ေပ{မတကမီ် မPနက်နေ်သာ ID ကိ7 ြပသရန ်လိ7အပ်ပါဦးမည။် 

CapMetro ၏ ဝနေ်ဆာငမ်N ြပငဆ်ငခ်ျကမ်ျားကိ7 CapMetro.org/COVID19 တငွ ်ဆကလ်က၍် ေစာင့o်ကည့ပ်ါ။ 

 
ယာeမ_စးီေရး ဝနေ်ဆာငမ်; 

 
က�O်7ပ်တိ7၏့ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ေဘးကငး်ေရးအတကွ ်Ride Austin ၏ လ7ပ်ငနး်များကိ7 ယာယ ီ

ရပ်ဆိ7ငး်ထားပါသည။် 

 
Revel က ၎ငး်၏ ယာ^စးီေရများကိ7 10% ေလျာခ့ျထားသည။် 

Scoot’s သည ်အေြခခ ံအလ7ပ်သမားများ ခရီးသာွးOိ7ငေ်စရန ်ကနဦး စစီ^ထားသည့ ်ယာ^များကိ7 များစာွ 

ေလ�ာခ့ျထားပါသည။် 

 



Zipcar သည ်Austin RPိ ၎ငး်၏ လ7ပ်ငနး်များကိ7 ေနာကလ်အထ ိရပ်ဆိ7ငး်ထား�ပီး ညာလမ်းေoကာမP 

ေမာ်ေတာ်ယာ^များကိ7 ဖယR်Pားထားပါသည။် 

 
ယာeငယမ်ျား 

 
အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားအတကွ ်သာွးလာရန ်ယာ^ငယမ်ျားကိ7 အသံ7းြပKေသာအခါ အြခားလDများOPင့ ်6+ ေပ 

ခာွေန�ပီး ခရီးစ^တစခ်7�ပီးလ�င ်လကမ်ျားကိ7 ေဆးေoကာပါ။ 

 
Austin Bcycle သည ်အမ်ိမPာေနပါ – ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့က်ာလအတငွး် အေြခခလိံ7အပ်ေသာ ခရီးများ 

သာွးလာသDတိ7ငး်ကိ7 အခမဲ ့Austin BCyle စးီခငွ့မ်ျား ေပးထား�ပီး Bcycle စကဘ်းီများOPင့ ်ရပ်နားစခနး်အားလံ7းကိ7 

သနR်Pငး်ြခငး်OPင့ ်ပိ7းသတြ်ခငး် အJကမ်ိေရ တိ7းြမ�င့ခ်ဲပ့ါသည။်  

 
Bird သည ်မRPိမြဖစေ်သာ အလ7ပ်သမားများ သာွးလာရာတငွ ်အသံ7းြပKOိ7ငေ်စရန ်ယာ^ငယအ်စ7မP လဲွ၍ မတလ် 

27 အရ ၎ငး်၏ ယာ^များစာွကိ7 ေလ�ာခ့ျခဲပ့ါသည။်  

 
Lyft ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနထ်မ်းများက အေြခခ ံသာွးလာမN အဆငေ်ြပေစရန ်ေဒသတငွး် 

ေဆးZံ7များအနးီတငွ ်စကDတာ အသံ7းချမNကိ7 ဦးစားေပး လ7ပ်ေဆာငေ်နပါသည။် 

 
ေအာကပ်ါ က7မဏ́မီျားသည ်၎ငး်တိ7၏့ လ7ပ်ငနး်များကိ7 ရပ်တန ့ထ်ား�ပီး ေနာကထ်ပ် အသေိပးချကအ်ထ ိ

ညာလမ်းေoကာမP စကအ်ားလံ7းကိ7 ဖယR်Pားထားပါသည။် ၎ငး်တိ7တ့ငွ ်Austin 3-1-1 ေတာငး်ဆိ7မNများကိ7 

ြပနo်ကားေပးရန ်ဝနထ်မ်းများ RPိပါေသးသည။် 

 
• Lime၊ မတလ် 17 ရကအ်ရ 

• Wheels၊ မတလ် 19 ရကအ်ရ 

• Spin၊ မတလ် 26 ရကအ်ရ 

• JUMP၊ မတလ် 27 ရကအ်ရ 

Texas ြပညန်ယ ်သာွးလာမ; ေရာဂါေြခချIပ်ေရး အမိန ့မ်ျား 

 
ေနာကထ်ပ် အသေိပးချိနအ်ထ၊ိ ေအာကပ်ါ ေလဆပ်ိမP ေနာကဆ်ံ7းေနရာအြဖစ ်Texas ြပညန်ယသ်ိ7 ့ 

ဝငေ်ရာကလ်ာသDတိ7ငး်- 

 
• New York 

• New Jersey 

• Connecticut 



• California 

• Louisiana  

• Washington  

• Atlanta �မိKlေတာ်၊ Georgia 

• Chicago �မိKlေတာ်၊ Illinois 

• Detroit �မိKlေတာ်၊ Michigan 

• Miami �မိKlေတာ်၊ Florida 

•  
Texas ြပညန်ယသ်ိ7 ့ ေဖာ်ြပပါ ယာ^လမ်းေoကာမP ဝငေ်ရာကလ်ာသDတိ7ငး်ကိ7- 

 
• Louisiana 

Texas သိ7 ့ ဝငေ်ရာကလ်ာ�ပီး 14 ရကက်ာလ သိ7မ့ဟ7တ ်Texas တငွ ်RPိေနချိန၊် ပိ7တိ7ေတာငး်သည့ ်ကာလအထ ိ

ကိ7ယတ်ိ7င ်ေရာဂါေြခချKပ်ြဖင့ေ်နရန ်ြပ ာနး်ထားပါသည။် 

 
ကိ7ယတ်ိ7င ်ေရာဂါေြခချKပ်ြဖင့ေ်နရန ်အမိန ့မ်ျားသည ်စစတ်ပ် ဝနေ်ဆာငမ်N၊ အေရးေပ{ ေြဖRPငး်ေရး၊ ကျနး်မာေရး 

ေြဖRPငး်ေရး သိ7မ့ဟ7တ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များOPင့ ်စပ်လျ^း၍ သာွးလာေနသDများOPင့ ်

မသကဆ်ိ7ငဘ် ဲ၎ငး်တိ7က့ိ7 အေရးေပ{ စမံီခန ့ခ်ွေဲရးဆိ7ငရ်ာ Texas ဌာနခွကဲ ဆံ7းြဖတေ်ပးOိ7ငပ်ါသည။် 

 
ေထာကပံ်ပိ့9ေ့ဆာငေ်ရးXQင့ ်အမိန ့ြ်ပfာနး်ေရး 

 
Texas အများြပညသ်D ေဘးကငး်ေရးဌာန (DPS) သည ်အဆိ7ပါ ေနရာများမP ခရီးသာွးများအား Texas တငွ ်

လDေနအမ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်ဟိ7တယက်ဲသ့ိ7 ့ ေနရာတစခ်7ကိ7 ေရာဂါေြခချKပ်မNေနရာတစခ်7အြဖစ ်ေရွးချယေ်စလိ7ပါသည။် 

ခရီးသာွးများသည ်အမညအ်ြပည့အ်စံ7၊ ေမးွေန ့၊ အမ်ိလိပ်စာ၊ တယလီ်ဖ7နး်နပံါတO်Pင့ ်ယာ^ေမာငး်လိ7ငစ်င ်

သိ7မ့ဟ7တ ်ပတစ်ပိ်7 ့ အချကအ်လကက်ိ7လညး် ေဖာ်ြပရမည။်  

 
DPS Troopers သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား အတညြ်ပK �ငမ်ိးချမ်းေရး အရာRPိများသည ်ေလဆပ်ိတငွ ်ခရီးသညတ်စဦ်းဆမီP 

ြဖည့စ်ကွ�်ပီးေဖာငက်ိ7 လာယD�ပီး Texas-Louisiana နယစ်ပ် တစေ်လ�ာကတ်ငွ ်အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း အမိန ့က်ိ7 

ြပ ာနး်သာွးပါမည။် 

 
ေရာဂါေြခချKပ်မNကာလ 14 ရကအ်တငွး် ခရီးသာွးများသည ်ကျနး်မာေရးဌာန ဝနထ်မ်း၊ သမားေတာ် သိ7မ့ဟ7တ ်

ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်NေပးသDမPလဲွ၍ သတမ်Pတ ်ေရာဂါေြခချKပ်ေနရာတငွ ်ဧည့သ်ညမ်ျားOPင့ ်ေတွl ခငွ့မ်RPိဘ ဲ

အများြပညသ်Dေနရာများသိ7 ့ လညပ်တြ်ခငး် မြပKရပါ။ 

 



DPS အထDးေအးဂျင့မ်ျားသည ်ခရီးသာွးများ၏ Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ တညR်PိမNကိ7 အတညြ်ပKြခငး်ြဖင့ ်

ေလးစားလိ7ကန်ာမNကိ7 စစေ်ဆးရန ်သတမ်Pတ ်ေရာဂါေြခချKပ်ေနရာများသိ7 ့ အသမိေပးဘ ဲလညပ်တမ်Nများကိ7 

ေဆာငရွ်ကပ်ါမည။်  ကိ7ယတ်ိ7င ်ေရာဂါေြခချKပ်ြဖင့ေ်နရမညဆ်ိ7သည့ ်ဤအမိန ့က်ိ7 လိ7ကန်ာြခငး်မRPိြခငး်က ဒဏေ်င ွ

$1,000 ေအာက ်သိ7မ့ဟ7တ ်ရကေ်ပါငး် 180 ေအာက ်ကာလအထ ိေထာငဒ်ဏ ်သိ7မ့ဟ7တ ်OPစခ်7လံ7းြဖင့ ်

အြပစေ်ပးခရံOိ7င�်ပီး ြပစမ်Nေြမာကပ်ါသည။် 

 
ဤအမိန ့X် Qင့ ်ပတသ်က၍် ေမးခနွး်များအား DPS ဖ9နး် (800) 525-5555 သိ9 ့ လOေဲြပာငး်သာွးပါမည။် 
 
Austin-Bergstrom အြပညြ်ပညဆ်ိ>ငရ်ာ ေလဆပ်ိ ေလေSကာငး်သာွးလာမ; အပ်ဒတိမ်ျား 

 
AUS ကိ7 အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်အြဖစ ်ယDဆ�ပီး ေလဆပ်ိကိ7 ဆကလ်က၍် 

ဖွင့ထ်ားပါသည။် ေလဆပ်ိ လ7ပ်ေဆာငမ်NများOPင့ ်ပတသ်က၍် ေနာကဆ်ံ7းရ အေသးစတိအ်တကွ ်ေအာကပ်ါ 

လင့ခ်က်ိ7 သံ7းပါ။ 

 
AUS COVID-19 အပ်ဒတိမ်ျား 

 
အပ်ဒတိမ်ျားအတကွ ်၎ငး်တိ7၏့ လDမNကနွရ်ကO်Pင့ ်Presidential Boulevard တစေ်လ�ာကR်Pိ ဒစဂ်ျစတ်ယ ်

ဆိ7ငး်ဘ7တက်ိ7 oကည့ပ်ါ။ 

 
ေလဆပ်ိ သန ့P်Qငး်ြခငး်XQင့ ်ပိ9းသတြ်ခငး် 

 
အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာရန ်ေလဆပ်ိသည ်ပိ7ေ့ဆာငယ်ာ^များတငွ ်တစJ်ကမ်ိစာ 

ခရီးသညဦ်းေရတိ7ငး်ကိ7 ကန ့သ်တ ်လျကR်Pိပါသည။် AUS သည ်ေမာ်ေတာ်ယာ^များ သန ့R်Pငး်ေန�ပီး စးီနငး်သDများ 

ေဘးကငး်ေစရနလ်ညး် လ7ပ်ကိ7ငေ်နပါသည။် ပိ7ေ့ဆာငယ်ာ^များကိ7 ပိ7းသတေ်ဆးြဖင့ ်သန ့R်Pငး်ထား�ပီး 

လကရ်နး်ကဲသ့ိ7 ့ ထေိတွl မNများေသာ ေနရာများကိ7 တစေ်နလ့�င ်အJကမ်ိေရများစာွ ပတွသ်7တပ်ါသည။် 

 
ထိ7အ့ြပင ်ေဖာ်ြပပါ သန ့R်Pငး်ြခငး်OPင့ ်ပိ7းသတြ်ခငး် လ7ပ်ေဆာငခ်ျကက်ိ7လညး် ေဆာငရွ်ကေ်နပါသည-် 

 
• လDသာွးလDလာများေသာ ေနရာများ (TSA စစေ်ဆးေရးဂိတအ်လွန ်ကဲသ့ိ7 ့) တငွ ်လကသ်န ့ေ်ဆးZံ7များကိ7 

ထပ်တိ7း ထားRPိပါသည။် 

• ဆိ7ငး်ဘ7တက်ိ7 ေoကညာထား�ပီး ဝနထ်မ်းများက အေထေွထ ွသန ့R်Pငး်ေရး 

အေလအ့ကျင့ေ်ကာငး်များအြပင ်အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာရန ်ေoကညာချကမ်ျား 

ြပKလ7ပ်ေနပါသည။် 



• တယလီ်ဖ7နး်Zံ7များ၊ စငြ်မင့မ်ျား၊ တခံါးလကက်ိ7ငမ်ျား၊ ကးီပတမ်ျား၊ လကရ်နး်များ၊ ေရပနး်များ၊ ထိ7ငခ်ံ7OPင့ ်

လံ7ြခKံေရး အမNိကပံ်7းများ ကဲသ့ိ7 ့ “ထေိတွl မNများေသာ” ဧရိယာများတငွ ်ပိ7းသတြ်ခငး်ကိ7 

အေလးထားပါသည။် 

• သန ့R်Pငး်ေရး ဝနထ်မ်းများက အများြပညသ်D ဧရိယာများတငွ ်အေလးထားလ7ပ်ကိ7ငေ်န�ပီး 

အချိKlအေြခအေနများတငွ ်သန ့R်Pငး်ေရးလ7ပ်ထံ7းများကိ7 ြမ�င့တ်ငရ်ာတငွ ်ကDညေီပးရန ်အြခား ဌာနခွမဲျားမP 

ဝနထ်မ်းများကိ7ပါ ေခ{ယDေနရပါသည။် အေဆာကအ်အံ7 ဝနထ်မ်းများ၌ အလ7ပ်လ7ပ်ရာတငွ ်

အသံ7းြပKOိ7ငမ်ည့ ်ပိ7းသတေ်ဆးဘDးများ RPိပါသည။် သန ့R်Pငး်ေရးဝနထ်မ်းအားလံ7းကလညး် 

လကအ်တိမ်ျားကိ7 အသံ7းြပK�ပီး OPာေခါငး်စညး်များ ရယDလိ7ပါကလညး် ေတာငး်ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည။် 

• ပံ7မPန ်လကေ်ဆးြခငး် ကဲသ့ိ7 ့ တစက်ိ7ယေ်ရသန ့R်Pငး်မNပံ7စေံကာငး်ကိ7 ကျင့သ်ံ7းရနO်Pင့ ်အများOPင့ ်

ပDးေပါငး်ပါဝငရ်န၊် ြဖစO်ိ7ငပ်ါက ကပ်လျပ်လDများOPင့ ်အနညး်ဆံ7း 6 ေပခာွေနရနO်Pင့ ်လDစ7များ သိ7မ့ဟ7တ ်

ေတွlဆံ7မNများကိ7 ေRPာငo်က^ြခငး်ြဖင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာရန ်နယပ်ယအ်ားလံ7းမP ဝနထ်မ်းများအား 

တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် ေလေoကာငး်လ7ပ်ငနး်များသည ်ေလဆပ်ိ လ7ပ်ေဆာငမ်Nများ ေဆာငရွ်ကသ်ည့ ်

ဝနထ်မ်းများကိ7 အချိနလ်�၍ဲ အဆိ7ငး်ချေနပါသည။် ြဖစO်ိ7ငပ်ါက ေလယာ^ ဝနထ်မ်းများက အမ်ိကေန 

အလ7ပ်လ7ပ်ပါသည။် 

က>X်9ပ်၏ ခရီးသာွး အစအီစeများကိ9 ေြပာငး်လိ9ပါက ဘာလ9ပ်ရမလ။ဲ 

 
လာမည့ ်ခရီးစ^များOPင့ ်စပ်လျ^း၍ စိ7းရိမ်မNများ RPိေနသည့ ်ခရီးသာွးများအတကွ ်၎ငး်တိ7 ့ ေလယာ^များ၏ 

အချိနဇ်ယား ြပနလ်ည ်စစီ^Oိ7ငေ်ြခOPင့ ်ပတသ်က၍် သကဆ်ိ7ငရ်ာ ေလေoကာငး်လိ7ငး်များထ ံဆကသ်ယွပ်ါရန ်

တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် 

 
ဘယလ်ိ9 ေလေ@ကာငး်လိ9ငး်ေတကွ COVID-19 ကိ9 ေြဖPQငး်ရာတငွ ်ပါဝငေ်နပါသလ။ဲ 

 
AUS RPိ ေလေoကာငး်လိ7ငး်များအပါအဝင ်ေလေoကာငး်လိ7ငး်အချိKlသည ်ေလယာ^ဝနေ်ဆာငမ်N လမ်းေoကာငး် 

အJကမ်ိေရကိ7 ေြပာငး်လဲရန ်သိ7မ့ဟ7တ ်ေလ�ာခ့ျရန ်ဆံ7းြဖတခ်ျကမ်ျား ချေနပါသည။် ေလယာ^ဝနေ်ဆာငမ်N 

ေြပာငး်လဲမNများOPင့ ်စပ်လျ^းေသာ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကO်Pင့ ်ေလေoကာငး်လိ7ငး်များ လကR်Pိ 

ေဆာငရွ်ကေ်နသည့ ်အြခား အချကအ်လကမ်ျားအတကွ၊် သင့ေ်လေoကာငး်လိ7ငး်ထ ံဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 



အမ်ိတွငေ်နရန ်အမိန ့ဆ်ိ:ငရ်ာ အချက်အလက်များ 

 
Austin အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း Steve Adler OPင့ ်Travis ေကာငတ် ီတရားသDJကးီ Sarah Eckhardt တိ7က့ အမ်ိမPာေနပါ – 

ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့ ်ကိ7 ေမလ 8 ရက၊် 2020 အထ ိထပ်တိ7းခဲပ့ါသည။်ဤအမိန ့အ်ရ ြပညသ်Dများသည ်

COVID-19 ထပ်တိ7း ကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီရန ်မ7ချလိ7အပ်ေသာ လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားOPင့ ်မ7ချလိ7အပ်ေသာ 

လ7ပ်ငနး်များအတကွမ်Pတပါး ေနအမ်ိတငွ ်ေနရပါမည။် ထိ7အ့ြပင၊် အမိန ့အ်ရ ြပညသ်Dများသည ်အေြခခ ံ

လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အလ7ပ် ေဆာငရွ်ကေ်နစ^ ရကထ်ည ်မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 

ဝတဆ်ငရ်ပါမည။်   

 
အမိန ့သ်ည ်စ7ေဝးသည့လ်Dအေရအတကွက်ိ7 ထည့မ်စ^းစားဘ ဲလDစ7လDေဝးများ၊ ဆိ7ငတ်ငွး်/ြပငထ်ိ7ငစ်ားေသာ 

စားေသာကဆ်ိ7င၊် ဘားများသိ7သ့ာွးြခငး်၊ ေဖျာ်ေြဖေရးကငွး်များ သိ7မ့ဟ7တ ်ကာယေလက့ျင့ခ်နး်မများOPင့ ်

ကိ7ယလ်ကo်ကံ့ခိ7ငေ်ရးစငတ်ာများ အပါအဝင ်အေြခခမံဟ7တေ်သာ လ7ပ်ငနး်များOPင့ ်အေြခခမံဟ7တေ်သာ 

လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 တားြမစပ်ါသည။် အမိန ့သ်ည ်က7နစ်ံ7ဆိ7င၊် ေဆးဆိ7င၊် ပါဆယစ်ားေသာကဆ်ိ7ငသ်ိ7 ့ သာွးြခငး်၊ 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေစာင့ေ်RPာကမ်N ရယDြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်သင့အ်မ်ိေမးွတရိစ±ာနြ်ဖင့ ်လမ်းေလ�ာကထ်ကွြ်ခငး် 

အပါအဝင ်အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားကိ7 ခငွ့ြ်ပKပါသည။် 

 
အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား၏ ဥပမာများတငွ ်ပါဝငသ်ညမ်Pာ- 

 
• ကျန်းမာေရး$%င့ ်ေဘးကငး်ေရး- ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N၊ အေရးေပ{ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ၊ 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာပစ�ညး်များ သိ7မ့ဟ7တ ်ေဆးဝါးများ ရယDြခငး် 

• လိ-အပ်ေသာ ပစ�ညး်များ$%င့ ်ဝန်ေဆာငမ်Aများ- က7နစ်ံ7ပစ�ညး်များOPင့ ်ချကြ်ပKတ�်ပီး စားစရာ ပါဆယမ်ျား၊ 

အရကဆ်ိ7ငမ်ျား၊ အမ်ိေမးွတရိစ±ာန ်အစားအစာOPင့ ်အမ်ိတငွေ်နရန ်လိ7အပ်သည့ ်ပစ�ညး်များ ရယDြခငး် 

• အမ်ိအြပငဘ်က ်သာွးလာမA$%င့ ်ေလက့ျင့ခ်န်း- လDအများoကားတငွ ်အနညး်ဆံ7း ေြခာကေ်ပခာွ၍ 

လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်၊ ေြခလျငခ်ရီးထကွြ်ခငး်၊ စကဘ်းီစးီြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်ေြပးြခငး်ကဲသ့ိ7 ့ အြပငဘ်ကတ်ငွ ်

သာွးလာလNပ်RPားြခငး် 

• အေြခခံ အလ-ပ်$%င့ ်ဝန်ေဆာငမ်Aများ- အများြပညသ်D၏ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရးOPင့ ်ဖDလံ7ေရးကိ7 

ကာကယွရ်န ်အလွနအ်ေရးပါေသာ လ7ပ်ငနး်၏ စ^ဆကမ်ြပတေ်ဆာငရွ်ကမ်Nအတကွ ်လိ7အပ်ေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်Nအားလံ7း ပါဝငသ်ည့ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်တငွ ်အလ7ပ်ေဆာငရွ်ကြ်ခငး် 

• အြခားလ8များအတကွ ်ေစာင့ေ်V%ာကမ်A- မိသားစ7ဝင၊် သကJ်ကးီရွယအ်ိ7များ၊ ကေလးများ၊ မPီခိ7သDများ၊ 

မသနစ်မ်ွးသDများ သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိေထာငစ်7RPိ အြခား အားနညး်သDများကိ7 ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးြခငး် 

အများြပညသ်Dကျနး်မာေရး အမိန ့ ်(PDF) ကိ7 ဖတပ်ါ 



 
သထိားရမည့အ်ချကမ်ျား 

 
ဤသညမ်Pာ မြဖစမ်ေန တားြမစမိ်န ့မ်ဟ7တေ်oကာငး်ကိ7 သထိားရနမ်Pာ အေရးJကးီပါသည။် 

အများြပညသ်Dကျနး်မာေရး အမိန ့အ်ရ Austin/Travis ေကာငတ်တီငွ ်ေနထိ7ငသ်Dများသည ်မလိ7အပ်ဘ ဲ

အြပငမ်ထကွဘ် ဲCOVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 ထနိး်သမ်ိးရန ်တတO်ိ7ငသ်မ� အမ်ိတငွ ်ေနေပးရပါမည။် 

 
က7နစ်ံ7ပစ�ညး်များ ဝယရ်န၊် ေြပးရန၊် ေခးွြဖင့လ်မ်းေလ�ာကရ်န၊် ေဆးဝါးဝယရ်န၊် ဆရာဝနထ် ံြပသရန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလ7ပ် အသာွးအြပန ်(အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်အြဖစ ်သတမ်Pတထ်ားပါက) အတကွ ်အမ်ိအြပငထ်ကွြ်ခငး်မPာ ကစိ�မRPိပါ။ 

သိ7ေ့သာ်၊ သင့အ်မ်ိရာမP ထကွခ်ာွချိနတ်ငွ ်ရကထ်ည ်မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 မြဖစမ်ေန ဝတဆ်င�်ပီး 

Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာရမည။် 

 
အေြခခံ လ-ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျား သိ-မ့ဟ-တ ်အလ-ပ်များအတကွ ်သာွးလာရန် ပံ-မ%န် ID သတမ်%တခ်ျကမ်ျားလိ-အပ်`ပီး 

ထပ်ေဆာငး် စာရွကစ်ာတမ်းများ မလိ-ပါ။ 

 
မျကX်Qာအကာအကယွ ်အချကအ်လကမ်ျား 

 
COVID-19 ဗိ7ငး်ရပ်စ ်မRPိေသာ ေရာဂါလက1ဏာများ RPိေနသDများ၏ သသိာေသာ ရာခိ7ငO်Nနး်။ 

ေရာဂါကDးစကထ်ားသDသည ်ေရာဂါလက1ဏာများ မြပသမီ အြခားလDများထ ံဗိ7ငး်ရပ်စ ်

တစဆ်င့က်Dးစကေ်စOိ7ငေ်သာေoကာင့၊် COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 တားဆးီOိ7ငေ်စရန ်သင့အ်မ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိရာ 

အြပငဘ်ကတ်ငွR်Pိေသာအခါ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်အကာအကယွက်ိ7 လိ7အပ်ပါသည။် ၎ငး်က ေရာဂါ 

ထနိး်ချKပ်ေရးOPင့ ်JကKိတငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC) OPင့ ်Austin-Travis ေကာငတ် ီကျနး်မာေရး 

အာဏာပိ7င၏် ေတွl RPိချကမ်ျားOPင့ ်ကိ7ကည်ပီါသည။်  

 
မျကO်Pာအကာအကယွက်ိ7 ဝတဆ်ငြ်ခငး်က အများOPင့ ်6 ေပခာွေနြခငး်OPင့ ်လကေ်ဆးြခငး်ကိ7 

အစားထိ7းေပးြခငး်မဟ7တဘ် ဲ၎ငး်တိ7က့ ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်Nကိ7 ေလျာန့ညး်ေစရန ်အေရးJကးီ အဆင့မ်ျား 

ြဖစေ်နဆပဲါ။ အသကဆ်ယO်Pစအ်ထက ်လDတိ7ငး်က ေဖာ်ြပအချိနမ်ျားတငွ ်၎ငး်တိ7၏့ OPာေခါငး်OPင့ ်ပါးစပ်အတကွ ်

အမ်ိလ7ပ်OPာေခါငး်စညး်၊ ေခါငး်စညး်ပဝါ၊ ဘနဒ်ါနာ သိ7မ့ဟ7တ ်လကက်ိ7ငပ်ဝါ ကဲသ့ိ7ေ့သာ အကာအကယွ ်

ပံ7စတံစခ်7ခ7ကိ7 မြဖစမ်ေန ဝတဆ်ငရ်မည-်   

 
• အများြပညသ်D သာွးလာOိ7ငသ်ည့ ်အေဆာကအ်ဦသိ7 ့ သိ7မ့ဟ7တ ်၎ငး်၏ အတငွး်ထသဲိ7 ့ ဝငေ်ရာကခ်ျိန ် 

• အများသံ7းသာွးလာေရးယာ^၊ တက� စ ီသိ7မ့ဟ7တ ်မ�ေဝစးီေသာ ယာ^များကိ7 အသံ7းြပKချိန ်  

• ဂတစ်ြ်ဖည့ခ်ျိန ် 



အြပငတ်ငွR်PိချိနO်Pင့ ်လDတစဦ်းOPင့ ်၎ငး်၏ အမ်ိေထာငစ်7တငွး်မP မဟ7တသ်Dများoကားတငွ ်ေြခာကေ်ပခာွ၍ ေနမရချိန ်

 
မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျား မလိ7အပ်ချိန-်  

 
• ကိ7ယပိ်7ငေ်မာ်ေတာ်ယာ^တငွ ်လိ7ကပ်ါစးီနငး်ြခငး်  

• သးီသန ့ေ်နရာတငွ ်တစဦ်းတညး် RPိချိန ် 

• ၎ငး်တိ7၏့ အမ်ိေထာငစ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိရာမP အြခားလDများသာ RPိချိနတ်ငွ ် 

• ထိ7သိ7လ့7ပ်ြခငး်က အသကR်P�ရခကသ်D သိ7မ့ဟ7တ ်သတလိစတ်တသ်D၊ မသနစ်မ်ွးသD သိ7မ့ဟ7တ ်

တစန်ညး်အားြဖင့ ်အကDအညမီပါဘ ဲအကာအကယွက်ိ7 ကိ7ယတ်ိ7ငမ်ဖယR်PားOိ7ငသ်D တစစ်ံ7တစေ်ယာက ်

ကဲသ့ိ7 ့  ပိ7ဆိ7းရွားေသာ စတိပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ သိ7မ့ဟ7တ ်Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး၊ ေဘးကငး်ေရး သိ7မ့ဟ7တ ်

လံ7ြခKံေရးအOnရာယR်PိသDများကိ7 အOnရာယြ်ဖစေ်စချိန ် 

• အစာစားချိန ်  

အသက ်10 OPစေ်အာက ်ကေလးများ ေနအမ်ိအြပင၌် RPိချိနတ်ငွ ်၎ငး်တိ7 ့ OPာေခါငး်စညး် ဝတြ်ခငး်အတကွ ်

ထိ7ကေလးများ၏ မိဘများက တာဝနယ်Dရပါမည။်   

 
ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ အဆင့မီ် (N95) OPင့ ်ခွစဲတိခ်နး်သံ7း OPာေခါငး်စညး်များကိ7 ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ က�မ်းကျငသ်DများOPင့ ်

ေRP lတနး်က ရငဆ်ိ7ငေ်ြဖRPငး်ေပးေနသDများအတကွသ်ာ ဖယထ်ား�ပီး ၎ငး်တိ7က့သာ အသံ7းြပKရပါမည။် အဝတစ် 

မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျား ြပKလ7ပ်နညး် ဥပမာများကိ7 “သငO်Pင့ ်သင့မိ်သားစ7” ေအာကတ်ငွO်Pင့ ်CDC တငွ ်

ေတွl Oိ7ငပ်ါသည။် 

 
ေမးေလP့Qိသည့ေ်မးခနွး်များ 

 
အမ်ိမPာေနပါ – ေဘးကငး်စာွ လ7ပ်ပါ အမိန ့ ်ေမးေလR့Pိသည့ေ်မးခနွး်များ (PDF) အြပည့အ်စံ7ကိ7 ေဒါငး်လ7ဒဆ်ွပဲါ 

 
အမ်ိတငွေ်နပါ အမိန ့်ကိ- ဘာလိ- ့ ြပ�ာန်းထားတာလ။ဲ 

 
လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတငွး် ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်N အေြမာကအ်များRPိေန�ပီး ၎ငး်ကDးစကမ်Nက  လDအများoကားတငွ ်

အလယွတ်ကD ြဖစေ်ပ{ေနပါသည။် ကDးစကထ်ားသDတငွ ်ေရာဂါလက1ဏာများ မRPိပါ သိ7မ့ဟ7တ ်မြပငး်ထနေ်သာ 

ေရာဂါလက1ဏာများသာ RPိေန�ပီး ေနထိ7ငမ်ေကာငး် သပ်ိမြဖစလ်�ငပ်င ်ဗိ7ငး်ရပ်စက် အလယွတ်ကD 

ကDးစကO်ိ7ငပ်ါသည။် အထDးသြဖင့ ်ကိ7ယခ်အံားစနစ ်အားနညး်သည့ ်အသက ်60 ေကျာ် အရွယမ်ျားOPင့ ်

ေရာဂါအခRံPိသDများက ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကခ်ရံသည့အ်ခါ ြပငး်ထနေ်သာ ထပ်တိ7းေရာဂါများ ြဖစပ်ာွးလာ�ပီး 

ေအာကဆ်ဂီျင ်သိ7မ့ဟ7တ ်အသကR်P�စက ်ကဲသ့ိ7 ့ ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ အကDစနစမ်ျားကိ7 လိ7အပ်Oိ7ငပ်ါသည။်  

 



ဗိ7ငး်ရပ်စမ်Pာ အလနွလ်ယွက်Dစာွ ကDးစကေ်သာေoကာင့ ်ဤအမိန ့က်ဲသ့ိ7 ့ ဟန ့တ်ားမN မRPိပါက လDများက 

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ က7သမN လိ7အပ်Oိ7င�်ပီး က�O်7ပ်တိ7၏့ေဆးZံ7ကိ7ပါ ဝနပိ်လာေစပါမည။် အြပငး်ထနဆ်ံ7း 

ဖျားနာသDများအတကွ ်ြပည့စ်ံ7လံ7ေလာကစ်ာွ က7သေပးရန ်က7တငမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်စကပ်စ�ညး်များလညး် 

မလံ7ေလာကြ်ခငး်လညး် ြဖစသ်ာွးOိ7ငပ်ါသည။် ဗိ7ငး်ရပ်စ ်ကDးစကမ်Nကိ7 ေOPးေကးွေစရန ်က�O်7ပ်တိ7 ့ 

လ7ပ်ပိ7ငခ်ငွ့R်Pိသမ�ြဖင့ ်ေဆာငရွ်ကေ်န�ပီး ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N စနစတ်စခ်7လံ7း အခကအ်ခမဲြဖစေ်စရန ်

“ကDးစကO်Nနး်ေလျာန့ညး်ေရး” မPာ အလနွအ်ေရးJကးီပါသည။် လိ7ကန်ာပါက COVID-19 ြဖင့ ်ဖျားနာသD သိ7မ့ဟ7တ ်

မေတာ်တဆ ထခိိ7ကမ်Nများ၊ OPလံ7းေရာဂါများ၊ ေလြဖတမ်NများOPင့ ်အြခား ြပငး်ထနေ်သာ ေရာဂါေဝဒနာများအတကွ ်

အေရးေပ{ ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေစာင့ေ်RPာကမ်N လိ7အပ်သDများအတကွ ်ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ ေစာင့ေ်RPာကမ်N 

ေပးOိ7ငမ်ညဟ်7 ဆိ7လိ7ပါသည။် 

 
အမိန ့်က ဘယေ်လာက\်ကာ အကျံNးဝငမ်%ာလ။ဲ 

 
ကနဦးအမိန ့သ်ည ်မတလ် 24 ရက ်အဂ� ါေန ့ ည 11:59 မP ဧ�ပီလ 13 ရက၊် 2020 အထ ိအကျံKးဝငခ်ဲ�့ပီး Austin OPင့ ်

Travis ေကာငတ်တီငွ ်COVID-19 ထပ်တိ7း ကDးစကမ်N မြဖစေ်စရန ်လကR်Pိတငွ ်ေမလ 8 ရကေ်န ့၊ 2020 အထ ိ

ထပ်တိ7းထားပါသည။် 

 
အမိန ့်ကိ- ဘယသ်8 ထ-တြ်ပန်တာလ။ဲ Texas ြပညန်ယတ်စခ်-လံ-းက အမိန ့်$%င့ ်သကဆ်ိ-ငပ်ါသလား။ 

 
Austin အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း Steve Adler က Austin �မိKlေတာ်အတကွ ်အမိန ့က်ိ7 ထ7တြ်ပနေ်ပးပါသည။်Travis OPင့ ်

Williamson ေကာငတ်မီျား၊ Cedar Park OPင့ ်Round Rock တိ7က့လညး် အလားတD အမိန ့မ်ျား 

ထ7တြ်ပနထ်ားပါသည။်အမိန ့မ်ျားသည ်စရီငပိ်7ငခ်ငွ့တ်စခ်7စOီPင့ ်သကဆ်ိ7င�်ပီး ြပညန်ယတ်စခ်7လံ7းOPင့ေ်တာ ့

မသကဆ်ိ7ငပ်ါ။ သိ7ေ့သာ်၊ အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း Greg Abbott သည ်ဧ�ပီလ 30 ရက၊် 2020 အထ ိအ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း 

အမိန ့က်ိ7 ထ7တြ်ပနခ်ဲပ့ါသည။်  

 
ကေလးထန်ိးေကျာငး်များက အမိန ့်$%င့ ်သကဆ်ိ-ငပ်ါသလား။ 

 
ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များ၊ အေြခခ ံအစိ7းရဆိ7ငရ်ာ လ7ပ်ငနး်တာဝနမ်ျားတငွ ်သိ7မ့ဟ7တ ်

အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်တငွ ်အလ7ပ်လ7ပ်ေနသည့ ်ဝနထ်မ်းများ ဝနေ်ဆာငမ်Nေပးေနပါက 

ဆကလ်က၍် လ7ပ်ေဆာငO်ိ7ငပ်ါသည။် ကေလးထနိး်ေကျာငး်များသည ်10 ဦး သိ7မ့ဟ7တ ်ယငး်ေအာကပ်ါသည့ ်

အဖဲွlများကိ7 မေြပာငး်လဲဘ ဲထားRPိြခငး်ြဖင့ ်အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး် သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 လိ7ကန်ာကာ 

အဖဲွlတငွး်မP ကေလးများကိ7 မေြပာငး်လဲ၊ ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသD တစသ်တမ်တတ်ညး်ထားRPိကာ ကေလးများကိ7 

အ7ပ်စ7တစခ်7မP တစခ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်အ7ပ်စ7များoကား မေြပာငး်လဲရပါ။ 

 
သ8ငယခ်ျငး်များ$%င့ ်မိသားစ-ထ ံသာွးလည$်ိ-ငပ်ါသလား။ 



 
အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားOPင့ ်အေြခခ ံအလ7ပ် သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိေထာငစ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်ေနအမ်ိတိ7ကခ်နး် 

တစခ်7တညး်မP အမ်ိသDအမ်ိသားများမP လဲွ၍ အမ်ိေထာငစ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်ေနအမ်ိတိ7ကခ်နး် မတDသည့ ်

သDငယခ်ျငး်များOPင့ ်မိသားစ7များ စ7ေဝးြခငး် အပါအဝင ်အမ်ိေထာငစ်7 သိ7မ့ဟ7တ ်ေနအမ်ိတိ7ကခ်နး် မတDသည့ ်

လDဘယO်Pစဦ်းဦးြဖင့ ်လDထ7OPင့ ်သးီြခား စ7ေဝးမNအားလံ7းကိ7 တားြမစထ်ားပါသည။် 

 
လDအချငး်ချငး် ကDးစကမ်N အေရအတကွက်ိ7 ပိ7၍ ကန ့သ်တO်ိ7ငေ်လ ကDးစကမ်Nကိ7 ထနိး်သမ်ိးOိ7ငေ်လ ြဖစပ်ါသည။် 

 
အသင့ေ်တာ်ဆံ7း လ7ပ်ရပ်ြဖစသ်ည့ ်တယလီ်ဖ7နး် သိ7မ့ဟ7တ ်ဗာကျ�ရယ ်လညပ်တမ်Nများကိ7သာ 

ြပKလ7ပ်သင့ပ်ါသည။် မိသားစ7ဝင၊် သကJ်ကးီရွယအ်ိ7များ၊ ကေလးများ၊ မPီခိ7သDများ၊ မသနစ်မ်ွးသDများ သိ7မ့ဟ7တ ်

အမ်ိေထာငစ်7RPိ အြခား အားနညး်သDများကိ7 ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးြခငး်ကိ7 အေြခခ ံလ7ပ်ေဆာငခ်ျကဟ်7 ယDဆ�ပီး 

အမိန ့O် Pင့ ်သကဆ်ိ7ငြ်ခငး် မRPိပါ။ 

 
ေလက့ျင့ခ်န်းလ-ပ်ြခငး် သိ-မ့ဟ-တ ်ကb$်-ပ်၏ အမ်ိေမွးတရိ စ�ာန်$%င့ ်လမ်းေလaာကြ်ခငး် လ-ပ်$ိ-ငပ်ါသလား။ 

 
လ7ပ်Oိ7ငပ်ါသည။် ေြခာကေ်ပခာွ၍ Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာသေရွl လမ်းေလ�ာကထ်ကွြ်ခငး်၊ 

ေလက့ျင့ခ်နး်လ7ပ်ြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိေမးွတရိစ±ာနO်Pင့ ်အြပငထ်ကွြ်ခငး် ြပKလ7ပ်Oိ7ငပ်ါသည။် Austin �မိKlေတာ် 

ပနး်ပငစ်မ်ိးOPင့ ်ေတာလမ်းကေလးများကိ7 လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်၊ ေြခလျငခ်ရီး၊ ရွရွေြပးြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်

စကဘ်းီစးီြခငး် ကဲသ့ိ7 ့ လNပ်RPားမNများအတကွ ်ဖွင့ထ်ားပါသည။် သိ7ေ့သာ် အေဆာကအ်အံ7အချိKl OPင့ ်

အပနး်ေြဖေနရာများကိ7 ပိတထ်ားပါသည။် �မိKlေတာ်၏ မမ်ွးမံထားေသာ ပနး်ြခစံနစ ်လ7ပ်ေဆာငမ်Nများ 

အေသးစတိက်ိ7 ဤေနရာတငွ ်oကည့ပ်ါ။ 

 
ဝတြ်ပNရန်ေနရာသိ- ့ သာွး$ိ-ငပ်ါသလား။ 

 
သာွးOိ7ငပ်ါသည။် ဝတြ်ပKမNကိ7 ေနအမ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်အေဝးမP ြပKလ7ပ်မရOိ7ငလ်�င ်သကဆ်ိ7ငရ်ာ ဝတြ်ပKေနရာတငွ ်

စ7ေဝးOိ7ငပ်ါသည။် အမ်ိေထာငစ်7 တစခ်7တညး်မP မဟ7တသ်DများOPင့ ်အမ်ိရာအြပငဘ်ကတ်ငွ ်စ7ေဝးရသည့ ်

အေြခအေန၌ အမ်ိတငွေ်နပါ အမိန ့၏် အပိ7ငး် 6 တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည့အ်တိ7ငး် အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 

မြဖစမ်ေန လိ7ကန်ာရမည။် အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း Abbot ၏ ဧ�ပီလ 2 ရကေ်န ့၊ 2020 တငွ ်ထ7တြ်ပနခ်ဲသ့ည့ ်

အ7ပ်ချKပ်ေရးမ�း အမိန ့အ်ရ ဤအမိန ့က်ိ7 ေြပာငး်လဲထားသည။် 

 
အဝတေ်လaာ်ဆိ-ငသ်ိ- ့ သာွးလိ-ရ့ပါသလား။ 

 



သာွးOိ7ငပ်ါသည။် အဝတေ်လ�ာ်ဆိ7ငမ်ျား၊ မီးပDတိ7ကေ်ပးသDများOPင့ ်အဝတေ်လ�ာ် ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDများကိ7 အေြခခ ံ

လ7ပ်ငနး်များအြဖစ ်ယDဆပါသည။် သိ7ေ့သာ် တတO်ိ7ငသ်မ� အများOPင့ ်ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 လိ7ကန်ာ�ပီး 

လကေ်ဆးရပါမည။် 

 
အမ်ိတငွး်အ\ကမ်းဖကမ်A ခံရသ8များအတကွ ်ဘယလ်ိ- အက8အည ီရ$ိ-ငပ်ါသလ။ဲ 

 
အမ်ိတငွေ်နရနမ်Pာ သင့အ်တကွ ်စတိမ်ချရေတာပ့ါက ဤအမိန ့က်ာလအတငွး် ေနထိ7ငရ်န ်စတိခ်ျရသည့ ်

တြခားေနရာသိ7 ့ သာွးေပးပါ။ ဆကသ်ယွရ်န-် 

 
ေဘးကငး်ေရး- 512-267-7233 

 
Hope Alliance- 800-460-7233 

 
Oိ7ငင်ေံတာ် အမ်ိတငွး်အoကမ်းဖကမ်Nဆိ7ငရ်ာ ေဟာလိ့7ငး်- 1-877-863-6338 

 
@SAFEatx 

 
အမ်ိေြခရာမ့ဲ ြဖစေ်နသ8များအေပ� အမိန ့်က ဘယလ်ိ- သကေ်ရာကပ်ါသလ။ဲ 

 
အမ်ိေြခရာမဲသ့Dများသည ်ခိ7လNရံာေနရာတငွေ်နပါ အမိန ့O် Pင့ ်မသကဆ်ိ7ငေ်သာ်လညး် ခိ7လNရံာကိ7 RPာေဖွရန ်

တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည။် အမ်ိရာမဲလ့Dဦးေရအတကွ ်ရOိ7ငသ်ည့ ်ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း တိ7းြမ�င့ေ်ပးသာွးရန ်

�မိKlေတာ်သည ်ြပညန်ယO်Pင့ ်ေဒသတငွး် လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငသ်DများOPင့ ်ဆကလ်က ်လ7ပ်ကိ7ငသ်ာွးပါမည။် 

လDတစဦ်းချငး်က မ�ေဝထားေသာ သိ7မ့ဟ7တ ်အြပငဘ်ကေ်နရာများတငွ ်ေနရသည့အ်ေြခအေနတငွပ်င ်

၎ငး်တိ7အ့ေနြဖင့ ်အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း Z7ပ်ပိ7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ခပ်ခာွခာွေနြခငး်OPင့ ်မျကO်Pာအကာအကယွ ်သတမ်Pတခ်ျကမ်ျားကိ7 

လိ7ကန်ာေပးရပါမည။် ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် www.AustinTexas.gov/Homelessness ကိ7 

ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
အမိန ့်ကိ- ဘယလ်ိ-မျိNး အာဏာတညေ်စပါသလ။ဲ 

 
အမိန ့ ်ချိKးေဖာကမ်NမPာ ြပစမ်Nေြမာကေ်သာ်လညး် အာဏာတညေ်ရးက အများြပညသ်Dကျနး်မာေရးOPင့ ်

ေဘးကငး်ေရးအတကွ ်မိမိကိ7ယတ်ိ7င ်စညး်ကမ်းလိ7ကန်ာရမNOPင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်၏ ပါဝငလ်7ပ်ေဆာငမ်Nအေပ{ 

အလံ7းစံ7 မPီခိ7ေနရပါသည။် ၎ငး်က မလိ7လားအပ်ဘ ဲလDအချငး်ချငး် ထေိတွlဆကဆ်မံNကိ7 အတတO်ိ7ငဆ်ံ7း 

ေလ�ာခ့ျရမညဟ်7 ဆိ7လိ7ပါသည။် လကR်Pိတငွ ်အမိန ့O် Pင့ ်ပတသ်က၍် လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်ကိ7 အသပိညာေပးေရးOPင့ ်

သတငး်ေပးေရးအေပ{ အာZံ7စိ7ကလ်7ပ်ကိ7ငေ်နပါသည။် ဆO�အေလျာက ်ေလးစားလိ7ကန်ာမNများစာွ RPိခဲပ့ါသည။် 



လိ7အပ်ပါက �ငမ်ိးချမ်းေရးအရာRPိများ၊ Austin �မိKlေတာ် စညး်ကမ်းထနိး်သမ်ိးေရးဌာန စစေ်ဆးေရးအရာRPိများOPင့ ်

Austin မီးသတ ်ထပ်ိတနး်အရာRPိZံ7 းတိ7က့ ဤအမိန ့က်ိ7 ထပ်မံတငး်ကျပ်သာွးပါမည။် ဤအမိန ့ ်ချိKးေဖာကမ်NများမPာ 

အေသးစားြပစမ်Nြဖစ�်ပီး ဒဏေ်င ွ$1,000 ေအာက ်သိ7မ့ဟ7တ ်ရကေ်ပါငး် 180 ေအာက ်ကာလအထ ိေထာငဒ်ဏ ်

အြပစေ်ပးခရံပါမည။် ချိKးေဖာကမ်Nများကိ7 311 (512-974-2000) သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ြခငး်ြဖင့ ်သိ7မ့ဟ7တ ်အကပ်် သံ7း၍ 

သိ7မ့ဟ7တ ်အွနလိ်7ငး်တငွ ်တိ7ငo်ကားစာ တငြ်ပ၍ 3-1-1 ထ ံတိ7ငo်ကားOိ7ငပ်ါသည။် 

 
လDစ7လDေဝးများကိ7 သငြ်မငေ်တွlရပါက တိ7ငo်ကားရန ်3-1-1 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ က�O်7ပ်တိ7အ့ဖဲွlက တိ7ကo်ကားချကက်ိ7 

အတညြ်ပKရန ်လာေရာက�်ပီး အမိန ့O် Pင့ ်အည ီလDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်OPင့အ်တD ေဆာငရွ်ကO်ိ7ငေ်စရန ်

လိပ်စာေဖာ်ြပေပးဖိ7 ့ မေမပ့ါOPင့။် ေခ{ဆိ7မNက စနစတ်ငွး်သိ7 ့ ေရာကသ်ာွးသညO်Pင့ ်စစေ်ဆးေရးအရာRPိများက နနံက ်7 

နာရိ - ည 11 နာရီအချိနအ်တငွး် တိ7ငo်ကားချကမ်ျားအတကွ ်ေနာကဆ်ကတ်ွလဲ7ပ်သာွးပါမည။် COVID-19 

ဆကစ်ပ် ေခ{ဆိ7မNများမPာ ဦးစားေပးြဖစ�်ပီး စစေ်ဆးေရးအရာRPိသည ်ေဖာ်ြပပါ လိပ်စာသိ7 ့ အြမနဆ်ံ7း 

ေရာကလ်ာပါမည။် 

 
လကV်%ိအမိန ့်များအရ ကb$်-ပ်၏ အမ်ိတငွ ်စစေ်ဆးေရးအရာV%ိ V%ိေနြခငး်က စတိခ်ျရပါသလား။ 

 
ေနထိ7ငသ်DများOPင့ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ စစေ်ဆးေရးအရာRPိများ ေဘးကငး်ေစရန၊် အသက ်သိ7မ့ဟ7တ ်

ေဘးကငး်လံ7ြခKံေရးအတကွ ်လကင်ငး် အOnရာယ ်RPိေနချိနမ်Pတပါး လDေနအမ်ိများထသဲိ7 ့ ဝငေ်ရာက၍် 

စစေ်ဆးမNများကိ7 ယာယ ီဆိ7ငး်ငံထ့ားပါသည။် 

 
 

လGမHအသိ:ငး်အဝိ:ငး် ရငး်ြမစမ်ျား- အကGအည ီရယGရန ်နညး်လမ်း 

 
ရCိ>ငေ်သာ ဝနေ်ဆာငမ်;များ 

 
လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် စ7ေဝးမNများ၊ စားေသာကဆ်ိ7ငမ်ျားOPင့ ်ဘားများအတကွ ်COVID-19 အမိန ့အ်သစက်ိ7 

ချမPတထ်ားသညြ်ဖစ၍် Austin-Travis ေကာငတ်သီည ်တားြမစမ်Nများေoကာင့ ်အထခိိ7ကခ်ရံဆံ7း ြဖစO်ိ7ငသ်ည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်N၊ ပွဲများ၊ ဂီတOPင့ ်အြခား လ7ပ်ငနး်နယပ်ယမ်ျားမP လDအများကိ7 ကDညရီန ်အများြပညသ်DအဖဲွlများOPင့ ်

လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အြပင ်စးီပာွးေရး ဖံွl �ဖိKးတိ7းတကမ်N လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငသ်Dများက ပံပိ့7းေပးထားသည့ ်

ဝနေ်ဆာငမ်NမျိKးစံ7ကိ7 အသားေပး ေဖာ်ြပလျကR်Pိပါသည။် 

 



အမ်ိတငွး် ပညာေရးXQင့ ်ေဖျာ်ေြဖေရး ရငး်ြမစမ်ျား 

 
ပန်းြခံများ$%င့ ်အပန်းေြဖဌာနမ% ဗာကျlရယ ်ြပည့စ်ံ-�ကယဝ်မA 

 
ပနး်ြခမံျားOPင့ ်အပနး်ေြဖဌာန (PARD) သည ်အွနလိ်7ငး် အပနး်ေြဖမNမျိKးစံ7OPင့ ်သငo်ကားေရး၊ ေလက့ျင့ခ်နး်OPင့ ်

မိသားစ7 လNပ်RPားမNများ အပါအဝင ်ယ^ေကျးမNဆိ7ငရ်ာ အေတွlအoကKံများကိ7 စစီ^ေပးထားပါသည။် 

www.austintexas.gov/parkprograms ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
Austin အများြပညသ်8 စာ\ကည့တ်ိ-က ်ဗာကျlရယ ်စာ\ကည့တ်ိ-က ်

 
Austin အများြပညသ်D စာoကည့တ်ိ7ကသ်ည ်eBook များ၊ eAudiobook များ၊ မဂÁဇငး်များ၊ Z7ပ်RPငမ်ျားOPင့ ်

ဂီတတိ7က့ိ7 သင့က်နွပ်ျ�တာ သိ7မ့ဟ7တ ်မိ7ဘိ7ငး်ဖ7နး်တငွ ်24/7 ေဒါငး်လ7ဒလ်7ပ် သိ7မ့ဟ7တ ်တိ7ကZိ်7ကဖွ်င့၍် ဖတO်ိ7င၊် 

နားဆငO်ိ7င�်ပီး oကည့Z်NOိ7ငေ်စမည့ ်“ဗာကျ�ရယ ်စာoကည့တ်ိ7က”် ကိ7 ဖွင့ထ်ားပါသည။် ေနာကထ်ပ် 

အချကအ်လကအ်တကွ၊် library.austintexas.gov/virtual ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။  

 
Austin ISD အမ်ိတငွး် သငယ်8ေလလ့ာေရး 

 
Austin ISD အမ်ိတငွး် သငယ်Dေလလ့ာေရးသည ်မိသားစ7ဝငမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အြခား လDJကးီများOPင့ ်ေနအမ်ိတငွ ်

ေကျာငး်သားများ လွတလ်ပ်စာွ ေလလ့ာOိ7ငမ်ည့ ်အွနလိ်7ငး်OPင့ ်ေအာဖ့်လိ7ငး် စတိက်Dးေပါငး်များစာွ ပါRPိေသာ 

စတိJ်ကKိက ်ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 စစီ^ေပးထားပါသည။် ထပ်ေဆာငး် ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 ထည့သ်ငွး်သာွးပါမည၊် မoကာခဏ 

ဝငo်ကည့ေ်ပးပါ။ ဝငသ်ံ7းရန ်https://sites.google.com/austinisd.org/aisd-learning-at-home သိ7 ့ 

ဝငo်ကည့ပ်ါ 

 
UT ဇီဝမျိNးကွစဲငတ်ာ 

 
UT ဇီဝမျိKးကွစဲငတ်ာတငွ ်"Tower Girl" (တာဝါမေလး) ဟ7 အမညေ်ြပာငရ်ထားသည့ ်

အမဲလိ7ကသ်မ်ိးငPကမ်ေလး၏ အမ်ိြဖစေ်သာ UT Tower ကိ7 ေစာင့o်ကည့သ်ည့ ်လိ7ကဖ်် သနိး်ငPက ်ကငမ်ရာ 

RPိပါသည။် ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် biodiversity.utexas.edu/resources/falcon-cam ကိ7 

ဝငo်ကည့ပ်ါ။  

 
Google အ$-ပညာများ$%င့ ်ယ?ေကျးမAများ 

 



Google အO7ပညာများOPင့ ်ယ^ေကျးမNများတငွ ်နာမညေ်ကျာ် ြပတိ7ကမ်ျားOPင့ ်အထမ်ိးအမPတအ်ေဆာကအ်အံ7များ 

အပါအဝင ်နာမညေ်ကျာ် ေနရာများကိ7 3D ြဖင် ့ဝငo်ကည့O်ိ7ငသ်ည့ ်ဗာကျ�ရယ ်အစ7အေဝးများ RPိပါသည။် 

ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် artsandculture.google.com/project/openheritage ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
Monterrey Bay ငါးြပတိ-က ်

 
Monterrey Bay ငါးြပတိ7ကတ်ငွ ်သOnာေကျာကတ်နး်များ၊ ဂျယလီ်ငါးများOPင့ ်ပငဂ်ငွး်များ အပါအဝင ်

အဏÈ ဝါအေတွlအoကKံများစာွကိ7 oကည့Z်NOိ7ငမ်ည့ ်လိ7ကဖ်် ဝဘက်ငမ်ရာများ RPိပါသည။် ေနာကထ်ပ် 

အချကအ်လကအ်တကွ၊် montereybayaquarium.org/animals/live-cams သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။  

 
Smithsonian အမျိNးသား တရိ စ�ာန်:ံ-  

 
Smithsonian အမျိKးသား တရိစ±ာနZံ်7တငွ ်ကိ7ယလံ်7းတးီ ေပးွေကာငေ်လးများ၊ ြခေသ�မ့ျား၊ ဝကဝံ်JကးီများOPင့ ်

ဆငမ်ျားကိ7 oကည့Z်Nရန ်လိ7ကဖ်် ဝဘက်ငမ်ရာ ေလးလံ7း RPိပါသည။် ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် 

nationalzoo.si.edu/webcams သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ 

 
Smithsonian အမျိNးသားြပတိ-က$်%င့ ်သဘာဝသမိ-ငး် 

 
Smithsonian အမျိKးသားြပတိ7ကO်Pင့ ်သဘာဝသမိ7ငး်တငွ ်၎ငး်တိ7၏့ လကR်Pိ ြပသမNများကိ7 ဗာကျ�ရယ ်

ဝငေ်ရာကo်ကည့Z်NOိ7ငပ်ါသည။် ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် naturalhistory.si.edu/visit/virtual-

tour/current-exhibits ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ 

 
Smithsonian တက� သိ-လ ်

 
Smithsonian တက� သိ7လ်တငွတ်ငွ ်ကေလးများအတကွ ်အွနလိ်7ငး်ရငး်ြမစမ်ျား RPိပါသည။် ေနာကထ်ပ် 

အချကအ်လကအ်တကွ၊် www.si.edu/kids ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
ေကျာငး်ပညာေရး 

 
ေကျာငး်ပညာေရးသည ်ကေလးများအတကွ ်အမ်ိတငွး် သငo်ကားေရး ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 စစီ^ေပးထားပါသည။် 

ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် classroommagazines.scholastic.com/support/learnathome.html 

ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 



ကေလးေစာင့ေ်PQာကမ်; အေထာကအ်ပံ ့

 
COVID-19 ကာလအတငွး် ကေလးသ8ငယ ်ေစာင့ေ်V%ာကေ်ရးကိ- V%ာေဖွြခငး် 

 
အေြခခ ံဝနထ်မ်းများ၏ ကေလးများကိ7 ေလာေလာဆယ ်လကခ်ေံပးေနသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDကိ7 RPာရာတငွ ်

အကDအည ီလိ7အပ်ေနပါက Frontline Child Care ရယDOိ7ငေ်ရး ေပ{တယ ်ကိ7 ဝငo်ကည့O်ိ7ငပ်ါသည။် 

ဤဝဘဆ်ိ7ကသ်ည ်အေြခခ ံအလ7ပ်သမားများြဖစသ်ည့ ်မိဘများအား ၎ငး်တိ7၏့ အမ်ိ သိ7မ့ဟ7တ ်အလ7ပ်အနးီRPိ 

ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရးကိ7 RPာေဖွOိ7ငေ်စ�ပီး ၎ငး်က လိ7ငစ်ငရ် ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ရး 

စငတ်ာများ၊ လိ7ငစ်ငရ် ေဂဟာများOPင့ ်မPတပံ်7တငထ်ားေသာ ေဂဟာများ၏ ေြမပံ7ကိ7 ြပသပါမည။် ၎ငး် ေဂဟာOPင့ ်

စငတ်ာတစခ်7စ၏ီ ဖွင့လ်Pစခ်ျိနမ်ျားOPင့အ်တD စငတ်ာများတငွ ်အသကအ်7ပ်စ7တစခ်7အတကွ ်လစလ်ပ်ဦးေရကိ7ပါ 

ြပသပါမည။် 

 
အေြခခံ အလ-ပ်သမားများအတကွ ်ကေလးသ8ငယ ်ေစာင့ေ်V%ာကမ်A ေထာကပ့ံ်ေငမွျား 

 
ကပ်ေဘးကာလအတငွး် ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကမ်Nကိ7 ပိ7၍ ရOိ7ငေ်စရန ်ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကမ်N 

ေထာကပံ်ေ့ငမွျားအတကွ ်ဝငေ်င ွသတမ်Pတအ်ဆင့အ်ား COVID-19 အေြခခ ံအလ7ပ်သမားများအတကွ ်ြပညန်ယ ်

ပျမ်းမ�ဝငေ်င ွ(SMI) ၏ 150 ရာခိ7ငO်Nနး်ခန ့အ်ထ ိတိ7းချဲlထားပါသည။် ၎ငး်မPာ မိသားစ7ဝငေ်လးဦးအတကွ ်

တစO်Pစလ်�င ်$118,000 သိ7မ့ဟ7တ ်တစလ်လ�င ်$9,800 ခန ့ ်သိ-မ့ဟ-တ ်ယငး်ေအာက ်ြဖစပ်ါသည။် 

 
အေြခခ ံအလ7ပ်သမားများOPင့ ်လ7ပ်ငနး်များ (ေဖာ်ြပပါတိ7သ့ာဟ7 မဆိ7လိ7ပါ) တငွ ်ပါဝငသ်ညမ်Pာ- 

 
• ေဆးဆိ7ငO်Pင့ ်ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်RPာကမ်N ဝနထ်မ်းများ 

• ေRP lတနး်က ရငဆ်ိ7ငေ်ြဖRPငး်ေပးေနသDများ 

• အလနွအ်ေရးပါေသာ ေဒသတငွး်OPင့ ်ြပညန်ယ ်အစိ7းရ ဝနထ်မ်း 

• ေမးလ်OPင့ ်ပစ�ညး်ပိ7 ့ ဝနေ်ဆာငမ်N ဝနထ်မ်း 

• ဘိ7းဘာွးရိပ်သာ၊ ကေလးသDငယ ်ေစာင့ေ်RPာကမ်N၊ အမ်ိတငွး် ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်RPာကမ်NOPင့ ်အြခား 

တိ7ကZိ်7က ်ေစာင့ေ်RPာကေ်ပးသDများ 

• က7နစ်ံ7ဆိ7ငဝ်နထ်မ်း 

• ဆOီPင့ ်ဂတစ်ဆ်ိ7င ်ဝနထ်မ်း 

• ဘဏဝ်နထ်မ်း 

• စားေသာကဆ်ိ7င ်(ကားထမဲPပငမ်Pာသည့စ်နစO်Pင့ ်ပိ7ေ့ဆာငစ်နစြ်ဖင့)် ဝနထ်မ်း 

• စစဘ်ကဝ်နထ်မ်း 

• TWC သိ7မ့ဟ7တ ်ဘ7တအ်ဖဲွlများက အေြခခ ံအလ7ပ်သမားများဟ7 ယDဆသည့ ်အြခား အလ7ပ်သမားများ 



ကေလးသDငယေ်စာင့ေ်RPာကမ်Nကိ7 လံ7းဝ လိ7အပ်ေနသည့ ်အေြခခ ံဝနထ်မ်းြဖစပ်ါက ဝနေ်ဆာငမ်NေပးသDများOPင့ ်

မိဘများအတကွ ်ဝနထ်မ်းအငအ်ားစ7 ေြဖRPငး်ေရး ရငး်ြမစမ်ျား သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။ သငက် 

ေငေွoကးေထာကပံ်မ့Nအတကွ ်သတမ်Pတခ်ျကမီ်မမီကိ7 ဆံ7းြဖတရ်န ်သတမ်Pတခ်ျကမီ်မN ေဖာငက်ိ7 ဖတZ်N�ပီး 

ြဖည့စ်ကွေ်ပးပါ။ သငက် ေငေွoကးေထာကပံ်မ့Nအတကွ ်အရညအ်ချငး်မီမမီOPင့ ်ေထာကပံ်ေ့ငမွျား ေလာေလာဆယ ်

ရOိ7ငမ်ရOိ7ငက်ိ7 ဆံ7းြဖတေ်ပးမည့ ်Workforce Solutions Capital Area ထမံP သတမ်Pတခ်ျကမီ်မN စစေ်ဆးသDက 

သင့ထ် ံဆကသ်ယွပ်ါမည။် 

 
လDတစဦ်းချငး်၊ ဝနထ်မ်းOPင့ ်မိသားစ7များအတကွ ်COVID-19 ေမးခနွး်များOPင့ ်လDမNေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများအြပင ်

အေြခခ ံလိ7အပ်ချကမ်ျားအတကွ ်2-1-1 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

 
Austin တငွ ်COVID-19 ဆကစ်ပ် အေစာပိ7ငး် ကေလးဘဝ ရငး်ြမစမ်ျားအတကွS်uccess By 6 portal သိ7 ့ 

ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
ကပ်ေဘးXQင့ ်အေရးေပw လမ်ိလညမ်;များ cကGိတငက်ာကယွြ်ခငး် 

 
သဘာဝ သိ7မ့ဟ7တ ်လDလ7ပ် အေရးေပ{ ြဖစရ်ပ် ေပ{လာပါက Texas ြပညသ်Dများသည ်အခကအ်ခကဲိ7 

ေကျာ်လ�ားရန ်အချငး်ချငး် ကDညေီပးပါသည။်  သိ7ေ့သာ် မသမာသDများက ြဖစရ်ပ်ဆိ7းကိ7 အသံ7းချဖိ7 ့ 

JကKိးစားတတပ်ါသည။်  ြဖစလ်ာOိ7ငသ်ည် ့က7နေ်စျးONနး် ခ7နတ်ကြ်ခငး်၊ ေရJကးီ၍ေရဝငထ်ားေသာ ကားများOPင့ ်

အြခား အေရးေပ{ ြဖစရ်ပ်ေနာကပိ်7ငး် လိမ်လညမ်Nများကိ7 သတထိားပါ။ ေနာကထ်ပ်ေလလ့ာရန ်သိ7မ့ဟ7တ ်

လိမ်လည၍် ဆကသ်ယွမ်Nကိ7 တိ7ငo်ကားရန ်Texas ြပညန်ယ ်ေRP lေနချKပ်Zံ7 း၏ သံ7းစွသဲD ကာကယွေ်ရး ထ ံ

ဆကသ်ယွပ်ါ။ 

 
အစားအေသာက ်ေထာကပံ်မ့; 

 
ေဒသတငွး် အစားအေသာက ်က7နေ်လPာငZံ်7များOPင့ ်ခZိ7ငေ်ကျာငး်များက က�O်7ပ်တိ7၏့ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတငွး် 

အေရးေပ{ အစားအေသာက ်ရOိ7ငေ်ရးအတကွ ်စစီ^ေပးေနပါသည။် အစားအေသာက ်ေထာကပံ်မ့N လိ7အပ်ပါက 

211 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ သိ7မ့ဟ7တ ်Connect ATX သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
တကယလိ်7အပ်ေနသDများထ ံအေရးေပ{ အစားအေသာက ်ေထာကပံ်မ့N ေပးေနသည့ ်အဖဲွlအစညး်များက ATX 

အေရးေပ{ အစားအေသာက ်စနစမ်ျား ဖလPယေ်ရး ကိ7 အသံ7းြပK၍ ေစတနာဝ့နထ်မ်းများအြပင ်အြခား 

ရငး်ြမစမ်ျားOPင့ ်ချိတဆ်ကO်ိ7ငပ်ါသည။် 

 



ဝနေ်ဆာငမ်;များXQင ်ပတသ်က၍် အေထေွထ ွအချကအ်လက ်

 
Austin 2-1-1 သည ်24 နာရီ ဆကသ်ယွO်ိ7ငသ်ည့ ်အခမဲ ့လDမNေရး ဝနေ်ဆာငမ်N ေဟာလိ့7ငး် ြဖစသ်ည။် 

 
Austin 3-1-1 သည ်အြခားေသာ အကDအညအီတကွ ်အေထေွထ ွေမးခနွး်များအားလံ7းကိ7 ေြဖoကားေပးေနသည့ ်

ရငး်ြမစတ်စခ်7 ြဖစသ်ည။်  

 
Aunt Bertha သည ်သတမ်Pတခ်ျကမီ်သDများကိ7 အစားအေသာက၊် အမ်ိရာ၊ သာွးလာေရး၊ 

ကျနး်မာေရး/ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ၊ ပညာေရးOPင့ ်တရားေရးရာ အကDအည ီRPာေပးသည့ ်ဝဘဆ်ိ7ကြ်ဖစသ်ည။် 

 
အမ်ိရာမဲ ့ရငး်ြမစမ်ျား 

 
ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် www.AustinTexas.gov/Homelessness ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ။ 

 
ယခ7အချိနတ်ငွ ်Austin �မိKlေတာ်သည ်အမ်ိရာမဲေ့နသDများအတကွ ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ဆကလ်က၍် 

ပံပိ့7းေပးေနပါသည။် HUD သည ်ကDးေြပာငး်Oိ7ငေ်သာ အမ်ိရာြဖင့ ်လDအများ သာွးလာေနသည့ ်

ကာလတိ7ေနရာအမျိKးအစား အားလံ7းအြပင ်က�O်7ပ်တိ7၏့ အေရးေပ{ ခိ7လNရံာေနရာများတငွ ်

ေဆာငရွ်ကခ်ျကအ်ချိKlကိ7 ချမPတO်ိ7ငေ်စရန ်�မိKlေတာ်အား ထပ်ေဆာငး် လမ်း��နခ်ျကမ်ျား ေပးအပ်လျကR်Pိပါသည။် 

 
CDC သည ်Austin-Travis ေကာငတ်ကီ လိ7ကန်ာရသည့ ်အမ်ိရာမဲ ့ခိ7လNသံDများအတကွ ်oကားြဖတ ်လမ်း��နခ်ျက ်

ကိ7 စစီ^ေပးထားပါသည။် 

 
အမ်ိရာ လိ9အပ်ချကမ်ျား 

 
ရပ်ကကွ ်အမ်ိရာOPင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ဖံွl �ဖိKးတိ7းတကေ်ရး (NHCD) က ေဖာ်ြပပါတိ7 ့ အပါအဝင ်ချကခ်ျငး် 

အမ်ိရာ အကDအညြီဖင့ ်COVID-19 ေoကာင့ ်ထခိိ7ကေ်နသည့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်ဝငမ်ျားကိ7 ကDညသီာွးရန ်

သတငး်အချကအ်လကO်Pင့ ်လ�ေဲြပာငး်ေပးမNများ ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနပါသည။် 

 
$%ငထ်-တြ်ခငး် မြပNရန် သိ-မ့ဟ-တ ်ဖယV်%ားြခငး်ကိ- တားြမစရ်န် အချကအ်လက-် တရားေရးရာ အoကေံပးြခငး်၊ 

အြခား အမ်ိရာ၊ အမ်ိငPားေနရာေြပာငး်ေရး အကDအညOီPင့ ်ပံပိ့7းေရး ရငး်ြမစမ်ျားအတကွ ်ရငး်ြမစမ်ျားများကိ7 

ေဖာ်ြပေပးသည။် 

 



အမ်ိင%ားခေပးရာတငွ ်က8ညြီခငး်/အေရးေပ� ေငေွ\ကးေထာကပ့ံ်မA- ဂရနမ်ျား သိ7မ့ဟ7တ ်အသံ7းစရိတမ်ျားအတကွ ်

ေချးေငမွျား၊ အငPားစရိတမ်ျားOPင့ ်အေပါငစ်ာချKပ်ေပးေငမွျား ပံ7စြံဖင့ ်ယာယ၊ီ အေရးေပ{ ေငေွoကးေထာကပံ်မ့N 

ေပးသည့ ်ေဒသတငွး် ပZိ7ဂရမ်များ စာရငး်ကိ7 စစီ^ေပးပါသည။်   

 
အမ်ိပိ-ငV်%ငမ်ျား၊ အေပါငစ်ာချNပ် အက8အည$ီ%င့ ်အမ်ိရာ အခွန်များအတကွ ်အက8အည-ီ အေပါငစ်ာချKပ် 

ေချးေငမွျား ေငေွoကးြပနလ်ညစ်စီ^ြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်မမ်ွးမံြခငး်၊ ေငေွပးေချမNများကိ7 ေလ�ာခ့ျြခငး် သိ7မ့ဟ7တ ်

O7တေ်ရွးခငွ့ပိ်တသ်မ်ိးြခငး် မြဖစေ်စရန ်အြခား နညး်လမ်းများဆိ7ငရ်ာ လမ်း��နခ်ျကO်Pင့ ်အချကအ်လကက်ိ7 

ေဖာ်ြပပါသည။်  ထိ7အ့ြပင၊် အသက ်65 OPစO်Pင့ ်အထက ်လDJကးီများ၊ မသနစ်မ်ွးသDများOPင့ ်စစြ်ပနမ်ျားအတကွ ်

အမ်ိရာြခေံြမ ကငး်လွတခ်ငွ့မ်ျားOPင့ ်အမ်ိရာ အခနွ ်ေZ�lဆိ7ငး်မNများ ကဲသ့ိ7ေ့သာ ရOိ7ငသ်ည့ ်ပZိ7ဂရမ်များOPင့ ်

ပတသ်က၍် ေနာကထ်ပ်ေလလ့ာရန ်သိ7မ့ဟ7တ ်အမ်ိရာ အခနွမ်ျားအတကွ ်ေငေွပးေချမN အစအီစ^ ေရးဆွရဲန ်

(သိ7မ့ဟ7တ ်ြပနလ်ညည်�Oိ Nငိး်ရန)် အမ်ိရာ ပိ7ငR်Pငမ်ျားကိ7 ကDညေီပးပါသည။် 

 
အငတ်ာနကX်Qင့ ်ဒစဂ်ျစတ်ယ ်သံ9းတတေ်ရး ရငး်ြမစမ်ျား 

 
ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ၊် https://cityofaustin.gitbook.io/decatx/deca-covid-19-community-

resources သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။  

 
COVID-19 ကမµာက့ပ်ေရာဂါ ကာလအတငွး် Austin လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတကွ ်�မိKlေတာ်OPင့ ်လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငသ်D 

ဒစဂ်ျစတ်ယ ်ပါဝငမ်N အချကအ်လကက်ိ7 မ�ေဝရန ်ဤရငး်ြမစစ်ာရငး်ကိ7 စစီ^ထားပါသည။်  �မိKlေတာ်၏ 

ဒစဂ်ျစတ်ယ ်အသံ7းြပKOိ7ငေ်စေသာ လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတကွ ်Austin COVID-19 လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် 

ရငး်ြမစစ်ာရငး်ကိ7 အမျိKးအစား ေလးမျိKးြဖင့ ်ဖဲွlစညး်ထားသည-် အေထေွထ ွရငး်ြမစမ်ျား၊ အငတ်ာနက ်

ဝနေ်ဆာငမ်N ပံပိ့7းေရး က7မဏ́၊ီ ကနွပ်ျ�တာ ဝငေ်ရာကသ်ံ7းစွခဲငွ့O် Pင ်အငတ်ာနကO်Pင့ ်အွနလိ်7ငး် သငo်ကားေရး 

ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 အသံ7းြပKြခငး်။ 

 
စတိက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်;များ 

 
Integral Care ၏ စတိေ်ရာဂါဆိ7ငရ်ာ အေရးေပ{ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ အပ်ဒတိ-် 

 
အဂ� ါေန ့ မတလ် 24 ရကမ်Pစတင၍် Integral Care ၏ စတိက်ျနး်မာေရးဆိ7ငရ်ာ အေရးေပ{ ဝနေ်ဆာငမ်N (PES) 

သည ်ြပသမNအားလံ7းကိ7 ဖ7နး်OPင့ ်တယလီ်ကျနး်မာေရးြဖင့ ်စစီ^ေပးပါသည။် တစဦ်းချငး်ေတွl၍ ြပသမNများကိ7 

လိ7အပ်သလိ7 ရကခ်ျိနး်ြဖင့ ်စစီ^ပါမည။် PES သည ်အေရတJကးီ စတိက်ျနး်မာေရး က7သမNကိ7 

ပံပိ့7းေပးပါသည။်   PES သည ်လDကိ7ယတ်ိ7ငလ်ာေရာက၍် ြပသမNများကိ7 ေလာေလာဆယ ်

လကမ်ခပံါ။  တယလီ်ဖ7နး်OPင့ ်တယလီ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများအတကွ ်512-472-4357 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 



အဂ�လပ်ိဘာသာအတကွ ်1 ကိ7 OPပ်ိ�ပီးေနာက ်က�O်7ပ်တိ7၏့ ဝနထ်မ်းOPင့ ်ေြပာဆိ7ရန ်1 ကိ7 OPပ်ိပါ။ အချိနမ်ျား- 

တနလ�ာ – ေသာoကာ၊ နနံက ်8 နာရီမP ည 10 နာရီ၊ စေန၊ တနဂ�ေOOွPင့ ်ပိတရ်ကမ်ျား၊ နနံက ်10 နာရီမP ည 8 နာရီ 

 
လDJကးီOPင ်ကေလး စတိက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ အပ်ဒတိ-်   

 
Integral Care လDJကးီOPင့ ်ကေလး စတိက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 တယလီ်ဖ7နး် သိ7မ့ဟ7တ ်

တယလီ်ကျနး်မာေရးြဖင့ ်ပံပိ့7းေပးလျကR်Pိပါသည။် တယလီ်ဖ7နး်OPင့ ်တယလီ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများအတကွ ်

512-472-4357 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ အဂ�လပ်ိဘာသာအတကွ ်1 ကိ7 OPပ်ိ�ပီးေနာက ်က�O်7ပ်တိ7၏့ ဝနထ်မ်းOPင့ ်

ေြပာဆိ7ရန ်4 ကိ7 OPပ်ိပါ။ အချိနမ်ျား- တနလ�ာ – ေသာoကာ၊ နနံက ်8 နာရီမP ညေန 5 နာရီ  

 
24/7 ကပ်ေဘး အကDအည-ီ 

 
က�O်7ပ်တိ7၏့ 24/7 ကပ်ေဘး အကDအညသီည ်စတိက်ျနး်မာေရး ကပ်ေဘး ရငဆ်ိ7ငရ်ေနသDများကိ7 တစေ်နလ့�င ်24 

နာရီ၊ တစပ်တလ်�င ်7 ရကလံ်7း ချကခ်ျငး် အကDအညမီျား ပံပိ့7းေပးေနပါသည။်   အကDအညအီတကွ ်512-472-

4357 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ အဂ�လပ်ိဘာသာအတကွ ်1 ကိ7 OPပ်ိ�ပီးေနာက ်ကပ်ေဘးအကDအညအီတကွ ်1 ကိ7 OPပ်ိပါ။ 

 
• တယလီ်ဖ7နး်OPင့ ်တယလီ်ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများအတကွ ်512-472-4357 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

အဂ�လပ်ိဘာသာအတကွ ်1 ကိ7 OPပ်ိ�ပီးေနာက ်က�O်7ပ်တိ7၏့ ဝနထ်မ်းOPင့ ်ေြပာဆိ7ရန ်1 ကိ7 OPပ်ိပါ။ 

• အချိနမ်ျား- တနလ�ာ – ေသာoကာ၊ နနံက ်8 နာရီမP ည 10 နာရီ၊ စေန၊ တနဂ�ေOOွPင့ ်ပိတရ်ကမ်ျား၊ နနံက ်10 

နာရီမP ည 8 နာရီ  

Integral Care ၏ မိ7ဘိ7ငး် ကပ်ေဘး ကမ်းလင့ေ်ထာကက်Dေရးအဖဲွl အပ်ဒတိ-် 

 
အဂ� ါေန ့၊ မတလ် 24 ရကမ်Pစတင၍် Integral Care ၏ မိ7ဘိ7ငး် ကပ်ေဘး ကမ်းလင့ေ်ထာကက်Dေရးအဖဲွl (MCOT) 

သည ်ြပသမNအားလံ7းကိ7 တယလီ်ဖ7နး်OPင့ ်တယလီ်ကျနး်မာေရးြဖင့ ်တစဦ်းချငး် လိ7အပ်သလိ7 ရကခ်ျိနး်ြဖင့ ်

ြပKလ7ပ်သာွးပါမည။် MCOT သည ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်အတငွး် စတိက်ျနး်မာေရး အခကအ်ခ ဲေစာင့ေ်RPာငမ်N 

ေပးပါသည-် 

 
အေရးေပw အေြခအေနတငွ ်ကယဆ်ယေ်ရး (RISE) ရနပံ်9ေငမွျား 

 
Austin �မိKlေတာ် ေကာငစ်သီည ်COVID-19 ေoကာင့ ်ေငေွoကးအခကအ်ခ ဲoကKံေနရသDများထ ံချကခ်ျငး် တိ7ကZိ်7က ်

ဝနေ်ဆာငမ်NများOPင့ ်အေထာကအ်ပံေ့ပးရန ်$15 သနး် ခွေဲဝေပးဖိ7 ့ ေြဖRPငး်နညး် #20200409-81 ကိ7 

ချမPတထ်ားပါသည။် Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးသည ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 တနး်တDညစီာွ 

ပံပိ့7းေပးေနေoကာငး် ေသချာေစရနO်Pင့ ်COVID-19 ကမµာက့ပ်ေရာဂါေoကာင့ ်ထခိိ7ကသ်ည့ ်အားနညး်ချကR်Pိေသာ 

Austin အများြပညသ်Dများကိ7 ကDညေီပးေနေoကာငး် ေသချာေစရန ်လDမNေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ေအဂျငစ်မီျားOPင့ ်



လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငေ်နပါသည။် ခွေဲဝေပးေသာ ရနပံ်7ေငမွျားအတကွ ်ေလ�ာကထ်ားရန ်

www.AustinTexas.gov/RISE သိ7 ့ ဝငo်ကည့O်ိ7ငပ်ါသည။် အဖဲွlအစညး်များသည ်Austin �မိKlေတာ်OPင့ ်

မPတပံ်7တငထ်ားေသာ ေဆာငရွ်ကေ်ပးသDြဖစရ်နလိ်7�ပီး ရနပံ်7ေငမွျားအတကွ ်ထည့သ်ငွး်စ^းစားခရံရန ်

PartnerGrants မPတဆင့ ်ေလ�ာကလ်�ာများ တငထ်ားရပါမည။် 

 
သကc်ကးီရွယအ်ိ9များXQင့ ်ေစာင့ေ်PQာကေ်ပးသ2များအတကွ ်ရငး်ြမစမ်ျား 

 
ဗဟိ7 Texas ၏ သကJ်ကးီ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ေကာငစ် ီသည ်သကJ်ကးီရွယအ်ိ7များအတကွ ်COVID-19 ဆကစ်ပ် 

ရငး်ြမစမ်ျား စာရငး်ကိ7 ြပငဆ်ငထ်ားပါသည။် ရငး်ြမစမ်ျား စာရငး်အတကွ ်ဝဘဆ်ိ7က ်ကိ7 ဝငo်ကည့ပ်ါ သိ7မ့ဟ7တ ်

သကJ်ကးီသDOPင့ ်မသနစ်မ်ွးသDများ ရငး်ြမစစ်ငတ်ာ 855.937.2372 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

 
စစမ်;ထမ်းေဟာငး်များအတကွ ်ရငး်ြမစမ်ျား 

 
ယDအကစ် ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး် ေရးရာဌာန COVID-19 ေြဖRPငး်ေရး 

VA သည ်ယခ7 ြဖစေ်ပ{ေနေသာ ကျနး်မာေရးအOnရာယက်ိ7 ရငဆ်ိ7ငရ်ာတငွ ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များကိ7 

ကာကယွေ်စာင့ေ်RPာကေ်ပးရန ်တက�်ကေသာ အများြပညသ်Dကျနး်မာေရး ေြဖRPငး်နညး်ကိ7 

အေကာငအ်ထညေ်ဖာ်ထားပါသည။် 

စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ကနွရ်က ်

စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ကနွရ်က ်(MVPN) သည ်ေကာငး်ရာ��နေ်ပးြခငး်OPင့ ်လမ်း��နခ်ျကေ်ပးြခငး်အြပင ်

စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ရOိ7ငသ်ည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်NများOPင ်ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 ကDညြီခငး်ြဖင့ ်လကR်PိOPင့ ်ယခင ်

စစမ်Nထမ်းအဖဲွlဝငမ်ျားကိ7 ပံပိ့7းေပးရန ်ကတြိပKလ7ပ်ေဆာငေ်နသည့ ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး်OPင့ ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး် 

မိသားစ7ဝငမ်ျား အ7ပ်စ7တစခ်7 ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တိ7 ့ အွနလိ်7ငး် ဝနေ်ဆာငမ်Nများ၊ ေတွlဆံ7မNများOPင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် 

စ7ေဝးမNများ စစီ^ေပးပါသည။် 

The Samaritan Center 

COVID-19 ကာလအတငွး်၊ Hope for Heroes သည ်တာဝနေ်oကာင့ရ်သည့ ်စတိဒ်ဏရ်ာ ခစံားေနရေသာ 

စစမ်Nထမ်းအဖဲွlဝငမ်ျား၊ စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များOPင့ ်၎ငး်တိ7၏့ မိသားစ7များထ ံေဆးဝါးအစ7OPင့ ်ဗာကျ�ရယ ်

အoကေံပးေရးကိ7 ပံပိ့7းေပးလျကR်Pိပါသည။် Hope for Heroes က7ထံ7းပညာRPငမ်ျားအား ၎ငး်တိ7၏့ 

ြပည့စ်ံ7လံ7ေလာကေ်သာ စစဘ်ကO်Pင့ ်စစဘ်ကဆ်ိ7ငရ်ာ မိသားစ7 အေတွlအoကKံ၊ PTSD OPင့ ်TBI OPင့ ်ပတသ်က၍် 

ေဆးပညာ က�မ်းကျငမ်NOPင့ ်စစဘ်ကအ်စ^အလာOPင့ပ်တသ်က၍် ြပည့စ်ံ7လံ7ေလာကမ်Nတိ7အ့တကွ ်

ေရွးချယထ်ားပါသည။် 

ဗဟိ7 Texas စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N စနစ ်



ဗဟိ7 Texas စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N စနစ ်(CTVHCS) သည ်VA ၏ အေရးေပ{ 

စမံီခန ့ခ်ွမဲN ည�Oိ Nငိး်ေရး ေနရာ (EMCC) ကိ7 စတငလ်7ပ်ေဆာငခ်ဲ�့ပီး VA အေဆာကအ်အံ7အားလံ7းတငွ ်

ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာ စစေ်ဆးမNများ စတငလ်7ပ်ေဆာငခ်ဲသ့ည။် VA ကျနး်မာေရး အေဆာကအ်အံ7များသည ်CDC က 

ေဖာ်ြပသည့ ်စစေ်ဆးေရး စသံတမ်Pတခ်ျက ်OPင့ ်ကိ7ကည်ေီသာ စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များကိ7 

စစေ်ဆးေပးလျကR်Pိပါသည။် စစေ်ဆးမNအတကွ ်ေငေွoကးေကာကခ်ြံခငး် မRPိပါ။ 

စစမ်Nထမ်းေဟာငး် အမ်ိေထာငဖ်က ်ကနွရ်က ်

Texas အOPံအ့ြပားမP စစမ်Nထမ်းေဟာငး် အမ်ိေထာငဖ်ကမ်ျားအတကွ ်အွနလိ်7ငး်OPင့ ်လDကိ7ယတ်ိ7င ်ဖိ7ရမ်သည ်

၎ငး်တိ7အ့တကွO်Pင့ ်မိသားစ7များအတကွ ်ရငး်ြမစမ်ျားRPာေဖွရာOPင့ ်စစီ^လ7ပ်ေဆာငရ်ာတငွ ်

ချိတဆ်ကလ်7ပ်ေဆာငO်ိ7ငေ်စရန ်ကDညေီပးသည။် ယခ7အခါ၊ VSN သည ်Texas အOPံအ့ြပားမP အမ်ိေထာငဖ်က ်800 

ဦးအထ ိကနွရ်ကက်ိ7 တိ7းချဲl Oိ7ငခ်ဲသ့ည။် 

သင၏် ြပနလ်ညက်ျနး်မာေရးက အေရးJကးီပါသည-် ဗာကျ�ရယ ်ြပနလ်ညက်ျနး်မာေရး ရငး်ြမစမ်ျား 

မDးယစေ်ဆးစွြဲခငး်OPင့ ်စတိက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ Jကးီoကပ်ေရး ရငး်ြမစမ်ျားသည ်ဗာကျ�ရယ ်

ြပနလ်ညက်ျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ပံပိ့7းေနသည့ ်အဖဲွlအစညး်များစာွ၏ လင်ခ့မ်ျားကိ7 မ�ေဝေပးေနပါသည။် 

၎ငး်တငွ ်ဗာကျ�ရယ ်အဆင့ ်12 ခ7 ေတွlဆံ7းေရးများမP ြပနလ်ညက်ျနး်မာေရးဆိ7ငရ်ာ ေြပာဆိ7ခနး်များ၊ တစဦ်းချငး် 

တိ7ငပ်ငေ်ဆးွေOးွေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများ လင်ခ့မ်P ေတွlဆံ7မN ကျငး်ပေရးဆိ7ငရ်ာ အချကအ်လကအ်ထ ိအရာအားလံ7း 

ပါဝငပ်ါသည။် 

 
Texas Veterans’ App 

Android ဖ7နး်များအတကွ ်| Apple ဖ7နး်များအတကွ ်

ဤအခမဲ၊့ Zိ7 းRPငး်ေသာ အကပ််ေလးသည ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး် အဖဲွlဝငမ်ျား၊ စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ၊ ၎ငး်တိ7၏့ 

မိသားစ7များOPင့ ်က�O်7ပ်တိ7၏့ စစတ်ပ်OPင့ ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များကိ7 ပံပိ့7းေပးသDတိ7ငး်အတကွ ်ြဖစပ်ါသည။် ၎ငး်အား 

Lone Star State RPိ SMVF အတကွ ်ရOိ7ငေ်သာ ေဒသတငွး်၊ ြပညန်ယO်Pင့ ်Oိ7ငင်ေံတာ်ရငး်ြမစမ်ျားOPင့ ်ပတသ်က၍် 

ေနာကထ်ပ်ေလလ့ာရန ်နညး်လမ်းတစခ်7အြဖစ ်သံ7းပါ။ 

Integral Care စစမ်Nထမ်းေဟာငး်၊ စစတ်ပ်OPင့ ်စစမ်Nထမ်းေဟာငး် ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

Integral Care က ဝနေ်ဆာငမ်Nများအားလံ7းကိ7 တယလီ်ကျနး်မာေရးပံ7စ ံေြပာငး်ထားပါသည။် 

စစမ်Nထမ်းေဟာငး်OPင့ ်၎ငး်တိ7၏့ မိသားစ7ဝငအ်ားလံ7းကေတာ ့VA ဝနေ်ဆာငမ်Nများအတကွ ်သတမ်Pတခ်ျက ်

မြပည့မီ်Oိ7ငပ်ါ။ အားလံ7းကေတာ ့Integral ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 အရညအ်ချငး်မီပါသည။် VA မP 

လ�ေဲြပာငး်ေပးမN မလိ7အပ်ပါ၊ ေငေွပးOိ7ငမ်N မသကဆ်ိ7ငဘ် ဲဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ရOိ7င�်ပီး ဘာသာစကားများစာွြဖင့ ်

ပံပိ့7းေပးOိ7ငပ်ါသည။် 

 
24 နာရီ ဘ7နး်Jကးီ ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 



ဗဟိ7 Texas စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်RPာကမ်N စနစ။် အယDဝါဒOPင့ ်ဂိ7ဏး်ခွအဲားလံ7းက 

ဤနပံါတသ်ိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည-် (254) 743-2849 သိ7မ့ဟ7တ ်(254) 743-0991 

WoVeN အမျိKးသမီး စစမ်Nထမ်းေဟာငး်များ ကနွရ်က ်

WoVeN သည ်COVID-19 ကာလအတငွး် ဗာကျ�ရယ ်အချငး်ချငး် ပံပိ့7းေပးေသာ အ7ပ်စ7များကိ7 

စစီ^ေပးေနပါသည။် ၎ငး်တိ7က့ OPစလ်oကာတိ7ငး် တစပ်တတ်စJ်ကမ်ိ၊ တစJ်ကမ်ိေတွlလ�င ်မိနစ ်90 oကာ 

ေတွlဆံ7ပါသည။် အဖဲွlဝငမ်ျားအေနြဖင့ ်၎ငး်တိ7၏့ ဘဝ ZNေထာင့အ်မျိKးမျိKးကိ7 မ�ေဝ�ပီး စ^းစားOိ7ငေ်စရန၊် 

အဖဲွlေတွlဆံ7မNတိ7ငး်က ေခါငး်စ^အသစမ်ျားအေပ{ အေလးထားပါသည။် 

လငိပိ်9ငး်ဆိ9ငရ်ာ ကျနး်မာေရး ရငး်ြမစမ်ျား 

 
Austin RPိ HIV OPင့ ်STI စစေ်ဆးြခငး်၊ က7သမNOPင့ ်PrEP ဝနေ်ဆာငမ်Nများ 

 
• Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရးOPင့ ်ေဒသတငွး် အဖဲွlအစညး်များက ယခ7အချိနတ်ငွ ်အေြခခ ံ

လိငပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရးများကိ7 ဆကလ်က၍် ပံပိ့7းေပးလျကR်Pိပါသည။် ပံပိ့7းေပးေသာ 

ဝနေ်ဆာငမ်NများမPာ အေြခအေန တိ7းတကမ်Nအလိ7က ်ေြပာငး်လဲOိ7ငပ်ါသည။် မတလ် 30 ရကအ်ရ 

ေအာကပ်ါရငး်ြမစမ်ျား ရOိ7ငပ်ါသည-် 

• Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး၏ လိငပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး ေဆးေပးခနး်၊ 15 Waller Street 

သည ်STI က7သမNOPင့ ်PrEP ကိ7 ပံပိ့7းေပးလျကR်Pိပါသည။် STI ေရာဂါလက1ဏာတစခ်7ကိ7 

သငo်ကKံေတွlခစံားေနရပါက ေရာဂါစစေ်ဆးမNOPင့ ်ရကခ်ျိနး်အတကွ ်512-972-5430 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

အချိနဇ်ယားအလိ7က ်HIV/STI စစေ်ဆးမNကိ7 ေနာကထ်ပ် ေoကညာချိနအ်ထ ိဆိ7ငး်ငံထ့ားသည။် အခမဲ ့

ကနွဒ်ံ7း ေပးပိ7မ့Nအတကွ ်512-972-5580 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

• KIND Clinic သည ်၎ငး်တိ7 ့ ပံ7မPန ်ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ေဆာငရွ်ကေ်ပးေနပါသည။် အခမဲ ့

ဝနေ်ဆာငမ်Nများတငွ ်STI စစေ်ဆးြခငး်OPင့ ်က7သမN၊ HIV စစေ်ဆးြခငး်OPင့ ်ေစာင့ေ်RPာကမ်N၊ PrEP၊ PEP OPင့ ်

လိငအ်ေြခြပK က7သမNတိ7 ့ ပါဝငပ်ါသည။် ကနဦး ရကခ်ျိနး်များမPာ ဗာကျ�ရယ ်ြဖစ�်ပီး လိ7အပ်သလိ7 

လDကိ7ယတ်ိ7င ်ေနာကဆ်ကတ်ွ ဲေတွlဆံ7မN ြပKလ7ပ်ပါမည။် ရကခ်ျိနး်အတကွ ်1-833-937-5463 ကိ7 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ ေနာကထ်ပ် အချကအ်လက-် kindclinic.org. 

• Vivent Health (Austin ၏ AIDS ဝနေ်ဆာငမ်Nများ) သည ်အခမဲ ့အမ်ိသံ7း HIV စစေ်ဆးပစ�ညး်ကိ7 

ေပးအပ်ေန�ပီး ကနွဒ်ံ7းပိ7ဝ့နေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ရOိ7ငပ်ါသည။် ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ ်512-600-

8378 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ သိ7မ့ဟ7တ ်CDNStore.org သိ7 ့ ဝငo်ကည့ပ်ါ။ ေနာကထ်ပ် အသေိပးချိနအ်ထ ိ

လDကိ7ယတ်ိ7င ်HIV OPင့ ်STI စစေ်ဆးြခငး်OPင့ ်က7သမNကိ7 ဆိ7ငး်ငံထ့ားပါသည။် 

• ကျနး်မာေရး အားြဖည့ေ်ပးေရး စငတ်ာ (CHE) သည ်အခမဲ ့လိငပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး 

ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ဆကလ်က၍် ပံပိ့7းေပးသာွးပါမည။် ဝနေ်ဆာငမ်Nများတငွ ်PrEP ဝနေ်ဆာငမ်Nများ၊ HIV 



OPင့ ်STI စစေ်ဆးြခငး်OPင့ ်STI က7သမNတိ7 ့ ပါဝငပ်ါသည။် စစေ်ဆးမNOPင့ ်ရကခ်ျိနး်များအတကွ ်512-840-

1273 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

• ASH+Well သည ်အခမဲ ့လိငပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရး ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 ဆကလ်က၍် 

ပံပိ့7းေပးသာွးပါမည။် ဝနေ်ဆာငမ်Nများတငွ ်HIV/STI စစေ်ဆးြခငး်OPင့ ်က7သမN၊ PrEP OPင့ ်PEP တိ7 ့ 

ပါဝငပ်ါသည။် စစေ်ဆးမNOPင့ ်ရကခ်ျိနး်များအတကွ ်512-467-0088 ကိ7 ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

Austin �မိKlသားများသည ်COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 ေလ�ာခ့ျရန ်အမ်ိတငွေ်န�ပီး အြခားလDများOPင့ ်ထေိတွl မNကိ7 

အနညး်ဆံ7း ေလ�ာခ့ျရပါမည။် COVID-19 ကာလအတငွး် လိငဆ်ကဆ်ြံခငး်OPင့ ်ပတွသ်းီပတွသ်ပ်ေနြခငး်အတကွ ်

အoကဉံာဏအ်ချိKlပါ- 

 
• အoကဉံာဏ ်#1 COVID-19 ကDးစကပံ်7ကိ7 သထိားပါ။ 

• အoကဉံာဏ ်#2 ခပ်ခာွခာွေနရေသာ်လညး် ေပျာ်ရ�ငေ်အာငေ်နပါ။ 

• အoကဉံာဏ ်#3 လိငဆ်ကဆ်သံDဦးေရကိ7 ကန ့သ်တပ်ါ။ 

• အoကဉံာဏ ်#4 ေဘးကငး်ေသာ လိငဆ်ကဆ်မံNကိ7 ကျင့သ်ံ7းပါ။ 

• အoကဉံာဏ ်#5 လိငမ်ဆကဆ်ရံမည့အ်ချိနက်ိ7 သပိါ။ 

• အoကဉံာဏ ်#6 ချိနး်ေတွl ညအတကွ ်ဖနတ်းီမNRPိပါ။ 

COVID-19 ကာလအတငွး် လိငပိ်7ငး်ဆိ7ငရ်ာ ကျနး်မာေရးအတကွ ်လမ်း��နခ်ျက ်အြပည့အ်စံ7 အဂ�လပ်ိ (PDF)၊ 

တZ7တZိ်7းRPငး် (PDF)၊ တZ7တZိ်7းရာ (PDF)၊ ဗီယကန်မ် (PDF)၊ ြမနမ်ာ (PDF)၊ ကိ7ရီးယား (PDF)၊ အ7ရ်ဒD (PDF) ကိ7 

ဖတပ်ါ။ 

 
လ_ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်;များ 

 
Austin �မိKlေတာ်သည ်သံ7းစွသဲDများက လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်Nများ ရယDရာတငွ ်

အေOPာင့အ်ယPကမ်RPိေoကာငး် ေသချာေစရန ်လိ7အပ်ေသာ ေဆာငရွ်ကမ်Nများ ြပKလ7ပ်ထားသည။် က�O်7ပ်တိ7 ့ 

သံ7းစွသဲDအားလံ7းအတကွ ်ချကခ်ျငး် ေထာကပံ်မ့N ရOိ7ငပ်ါသည။် Austin Energy သည ်Austin �မိKlေတာ် 

လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ားသံ7းစွမဲNအားလံ7းအတကွ ်သံ7းစွသဲDကDညေီရးOPင့ ်ေငေွတာငး်ခစံနစက်ိ7 စမံီခန ့ခ်ွေဲပး�ပီး 

သံ7းစွသဲDများအား ၎ငး်တိ7၏့ လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား အသံ7းစရိတမ်ျားကိ7 ေြခရာခOံိ7ငေ်စမည့ ်

ပZိ7ဂရမ်ေပါငး်များစာွကိ7လညး် စစီ^ေပးလျကR်Pိပါသည-်  

 
ေZ�lဆိ7ငး်ထားေသာ ေငေွပးေချမN အစအီစ^- သံ7းစွသဲD၏ ေငေွoကး လိ7အပ်ချကမ်ျား ြပည့မီ်ေစမည့ ်ကာလRPည ်

အစအီစ^တစခ်7ကိ7 ေရးဆွရဲန ်လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်Nက7မဏ́မီျားOPင့ ်လ7ပ်ကိ7ငေ်နေသာေoကာင့ ်

သံ7းစွသဲDများက လ�ပ်စစဓ်ာတအ်ား ဝနေ်ဆာငမ်Nများကိ7 အေOPာင့အ်ယPကမ်RPိဘ ဲရRPိေနပါမည။်  သံ7းစွသဲD 

အေထာကအ်ပံ ့ပZိ7ဂရမ်များ- ဝငေ်ငအွကန ့အ်သတသ်ာ RPိေသာ သံ7းစွသဲDများOPင့ ်ေဆးဘကဆ်ိ7ငရ်ာအရ 



အားနညး်ချကR်Pိသည့ ်သံ7းစွသဲDများသည ်သံ7းစွသဲDများအတကွ ်လကင်ငး်OPင့ ်ကျနေ်နေသာ ဘလ်ီ 

သကသ်ာခငွ့ေ်ပးမNအတကွ ်အကDအည ီလကခ်ရံRPိOိ7ငပ်ါသည။် 

 
ေအာကပ်ါ က7မဏ́မီျားက ကိ7Zိ7နာဗိ7ငး်ရပ်စ ်အေြခအေနေoကာင့ ်ေငမွေပးေချ၍ သဘာဝ ဓာတေ်ငွl ဝနေ်ဆာငမ်N 

ြဖတေ်တာကြ်ခငး်များကိ7 ယာယ ီဆိ7ငး်ငံထ့ားသည-် 

 
• Atmos Energy 

• CenterPoint Energy 

• Texas Gas Service 

•  
Austin �မိKlေတာ် အသံ7းစရိတ ်ေငေွပးေချေရး စငတ်ာများသည ်မတလ် 18 ရကမ်Pစ၍ ပိတထ်ားသည။် 

အသံ7းစရိတမ်ျားအတကွ ်သံ7းစွသဲDများ ေငေွပးေချOိ7ငမ်ည် ့အြခားနညး်လမ်းများOPင့ ်ပတသ်က၍် ပိ7မိ7သRိPိရန ်

ဤေနရာကိ7 OPပ်ိပါ။ 

 
အမ်ိသံ7းOPင့ ်လ7ပ်ငနး်သံ7း သံ7းစွသဲDများသည ်ေမးခနွး်များRPိပါက သံ7းစွသဲDဝနေ်ဆာငမ်Nဌာန 512-494-9400 သိ7 ့ 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည။် 

 
ရပ်ကကွ ်ဝန်ေဆာငမ်Aများသည ်ငPားရမ်းခOPင့ ်အသံ7းစရိတ ်အကDအညမီျား ေပးေနပါသည။်  ရပ်ကကွ ်

စငတ်ာတိ7ငး်ကိ7 အများြပညသ်Dအတကွ ်ပိတထ်ားဆပဲါ။  ေဖာကသ်ညမ်ျားက 512-972-5780 သိ7 ့ တနလ�ာ – 

ေသာoကာ နနံက ်8 နာရီ – ေနလ့ယ ်12 နာရီOPင့ ်ေနလ့ယ ်1 နာရီ – ညေန 4:30 နာရီအတငွး် 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငပ်ါသည။်  အေရးေပ{ အစားအေသာက ်ပိ7ေ့ဆာငေ်ရး ဝနေ်ဆာငမ်Nဆိ7ငရ်ာ အကDအညအီတကွ ်512-

972-5133 သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7ပါ။ 

 
ဝနထ်မ်းအငအ်ားစ9XQင့ ်လ9ပ်ငနး် ရငး်ြမစမ်ျား 

 
ေဒသတငွး် အက8အည ီ

 
Austin စးီပွားေရး ဖံွ� `ဖိNးတိ-းတကမ်Aဌာန သည ်ေငေွ\ကးေထာကပ့ံ်မA ပ:ိ-ဂရမ်များ OPင့ ်အေရးေပ� 

အစအီစ?ဆွေဲရး ရငး်ြမစမ်ျား ကိ7 လာမည့ ်အပတမ်ျားတငွ ်အခကအ်ခ ဲoကKံရOိ7ငသ်ည့ ်လ7ပ်ငနး်များအတကွ ်

စစီ^ေပးလျကR်Pိပါသည။် 

 
အေထေွထရွငး်ြမစမ်ျားအတကွ ်စးီပာွးေရး ဖံွl �ဖိKးတိ7းတကမ်N ဌာန လ-ပ်ငန်းငယဌ်ာနခဲွ က အခမ့ဲ လ-ပ်ငန်း 

နညး်ြပမA၊ အခမ့ဲ အန်ွလိ-ငး် သငတ်န်းများအြပင ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် လကတ်ွလဲ7ပ်ကိ7ငသ်DများOPင့ ်

ဆကသ်ယွမ်Nများကိ7 စစီ^ေပးေနပါသည။် 



 
Workforce Solutions Capital Area သည ်အလ7ပ်RPာေနသDများကိ7 အလ7ပ်RPာေတွlရန ်ကDညေီပးေနပါသည။် 

၎ငး်တိ7၏့ ဖ7နး် 512-485-3792 သိ7 ့ ေခ{ဆိ7ေပးပါ။ ချကခ်ျငး် လစလ်ပ်မNများအတကွ ် အလ-ပ်V%ာသ8များ 

စာမျက$်%ာလညး် RPိပါသည။် 

 
ြပညန်ယ ်အေထာကအ်ပ့ံ 

 
Texas ဝန်ထမ်းအငအ်ားစ- ေကာ်မV%ငသ်ည ်လ7ပ်ငနး်စ^ တစေ်လ�ာကတ်ငွ ်သင့အ်ား လမ်း��နရ်န ်

အနးီကပ်သငြ်ပေပးြခငး် အပါအဝင ်အလ7ပ်လကမဲ် ့အကျိKးခစံားခငွ့မ်ျားအတကွ ်လDအများ ေလ�ာကထ်ားOိ7ငသ်ည့ ်

ေနရာြဖစသ်ည။် 

 
ဖကဒ်ရယ ်အေထာကအ်ပံ ့

 
Travis ေကာငတ်RီPိ လ7ပ်ငနး်ငယမ်ျားOPင့ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlများက ကပ်ေဘး သကေ်ရာကမ်Nေoကာင့ ်

မေပးOိ7ငသ်ည့ ်ပံ7ေသအေ�ကးများ၊ အေကာင့ေ်ပးေငOွPင့ ်အြခား ဘလ်ီများအတကွ ်$2 သနး်အထ ိေချးေငမွျား 

ပံပိ့7းေပးေသာ ယ8အကစ် ်လ-ပ်ငန်းငယ ်�ကးီ\ကပ်ေရး (SBA) ကပ်ေဘး အေထာကအ်ပ့ံ ေချးေင ွကိ7 

ေလ�ာကထ်ားOိ7ငသ်ည။် 

 
လ7ပ်ငနး်ငယမ်ျားOPင့ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlများက လစာေင ွကာကယွေ်ရး ပ:ိ-ဂရမ် ကိ7 ပZိ7ဂရမ်တငွ ်ပါဝငရ်န ်

အတညြ်ပKချကရ်ထားသည့ ်ေငေွချး အဖဲွlအစညး်တစခ်7ခ7တငွ ်ေလ�ာကထ်ားOိ7ငသ်ည။် သင့ဘ်ဏက်ိ7 

ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7ငသ်ည ်သိ7မ့ဟ7တ ်SBA ၏ အွနလိ်7ငး် ေချးငPားသD RPာေဖွေရး ကရိိယာြဖင့ ်သင့ဧ်ရိယာRPိ SBA 

အတညြ်ပKချကရ် ေချးငPားသDများကိ7 RPာေဖွပါ။ သင၏် ေဒသတငွး် လ-ပ်ငန်းငယ ်ဖံွ� `ဖိNးတိ-းတကေ်ရး စငတ်ာ 

သိ7မ့ဟ7တ ်အမျိNးသမီးများ၏ လ-ပ်ငန်းစငတ်ာ သိ7 ့ ဖ7နး်ေခ{ဆိ7Oိ7င�်ပီး ၎ငး်တိ7က့ အခမဲ ့အေထာကအ်ပံေ့ပး�ပီး 

ေချးငPားသDထ ံလမ်း��နေ်ပးပါမည။် 

 
ထပ်ေဆာငး် ရငး်ြမစမ်ျား 

စးီပာွးေရး ဖံွl �ဖိKးတိ7းတကမ်N ဌာနသည ်ေဒသတငွး်၊ ြပညန်ယ၊် ဖကဒ်ရယO်Pင့ ်လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး် ရငး်ြမစမ်ျားကိ7 

လ-ပ်ငန်းငယ ်ရငး်ြမစမ်ျား လမ်းOPန် တငွ ်ေဖာ်ြပထားသည။် COVID-19 ေoကာင့ ်ထခိိ7ကသ်ည့ ်သင့လ်7ပ်ငနး် 

သိ7မ့ဟ7တ ်အြမတမ်ယDေသာ အဖဲွlအတကွ ်အစိ7းရOPင့လ်ကင်ငး် ပံပိ့7းမNကိ7 RPာေဖွရန ်“ကပ်ေဘး ကယဆ်ယေ်ရး” ြဖင့ ်

စစထ်7တပ်ါ။  

 
ေဖာ်ြပပါ အမျိKးအစားများြဖင့ ်လ-ပ်ငန်းငယ ်ရငး်ြမစမ်ျား လမ်းOPန် တငွ ်ရလဒမ်ျားကိ7လညး် 

သငစ်စထ်7တO်ိ7ငသ်ည။် ေြမေတာငေ်ြမ�ာကေ်ပးသD/လမ်းြပေပးသD၊ အO7ပညာ/ဂီတ၊ လ7ပ်ငနး်နညး်ြပမN၊ လ7ပ်ငနး် 

အစအီစ^များ၊ စာချKပ်ချKပ်ဆိ7ြခငး်၊ ပDးတွလဲ7ပ်ကိ7ငေ်သာ ေနရာများ၊ ကပ်ေဘး ကယဆ်ယေ်ရး၊ ပညာေရး၊ 



စမ်ွးအင၊် Z7ပ်RPင/်တယလီ်ဗီးRPငး်/ဗီဒယီိ7ဂိမ်းများ၊ အစားအေသာက ်လ7ပ်ငနး်၊ ေထာကပံ်ေ့င၊ွ ခငွ့ြ်ပKချကမ်ျား၊ 

တငသ်ငွး်/တငပိ်7 ့၊ တရားေရးရာ၊ ချိတဆ်ကေ်တွlဆံ7ြခငး်၊ အြမတမ်ယDေသာ လ7ပ်ငနး်ငယမ်ျား၊ စနွ ့ဦ်းတထီငွသ်D၊ 

ြပနသ်ံ7းOိ7ငေ်သာ လ7ပ်ငနး်၊ သ7ေတသန၊ နညး်ပညာ၊ က7နသ်ညအ်ဖဲွlများ။ 

 

ပံ>CJပ်ိ အချကအ်လကမ်ျား 

 
သငပံ်7OPပ်ိ�ပီး မ�ေဝOိ7ငသ်ည့ ်ဘာသာစကားမျိKးစံ7 ရငး်ြမစမ်ျားစာွ RPိပါသည။် COVID-19 ကDးစကမ်Nကိ7 

ရပ်တန ့O်ိ7ငေ်စရန ်Austin �မိKlေတာ်OPင့ ်Travis ေကာငတ်၏ီ မPာoကားချကက်ိ7 အများသေိအာင ်ကDညေီပးပါ။ 

၎ငး်တငွ ်အလနွအ်ေရးပါေသာ အေြခခအံလ7ပ်OPင့ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး် ေနရာများတငွ ်ေoကညာထားရန ်လိ7အပ်သည့ ်

မြဖစမ်ေနအေရးJကးီ ဆိ7ငး်ဘ7တ ်ပါဝငပ်ါသည။် 

 

လpဒါနး်မ;များ 

 
Austin ကပ်ေဘး ကယဆ်ယေ်ရး ကနွရ်က ်(ADRN) သည ်အများြပညသ်DထမံP တစက်ိ7ယေ်ရ 

အကာအကယွပ်စ�ညး်ကိ7 ေကာကခ်ရံန ်Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး (APH) OPင့ ်�မိKlေတာ်၏ ဌာေန 

လံ7ြခKံေရးOPင့ ်အေရးေပ{ စမံီခန ့ခ်ွေဲရး (HSEM) တိ7O့ Pင့ ်လကတ်ွ ဲလ7ပ်ကိ7ငလ်ျကR်Pိပါသည။် APH OPင့ ်HSEM တိ7သ့ည ်

လိ7အပ်ချကအ်ေပ{ အေြခခ၍ံ လ�ဒါနး်ထားေသာ ပစ�ညး်များကိ7 ြဖန ့ေ်ဝေပးသာွးပါမည။် Austin �မိKlသားများအား 

ေအာကပ်ါ ပစ�ညး်များကိ7 လ�ဒါနး်ေပးပါရန ်တိ7ကတ်နွး်အပ်ပါသည-် 

 
• လကသ်န ့ေ်ဆးရည ်(အရွယအ်စားမေရွး) 

• ဘကတ်းီရီးယားေသေစOိ7ငေ်သာ ဆပ်ြပာ 

• N95 OPာေခါငး်စညး်များ (အသစ)် 

• ခွစဲတိခ်နး်သံ7း OPာေခါငး်စညး်များ (အသစ)် 

• စကZံ်7သံ7း OPာေခါငး်စညး်များ (N-95 သိ7မ့ဟ7တ ်ဖ7နက်ာ) 

• ပိ7းသတအ်ဝတမ်ျား (အသစ)် 

• ရာဘာေစးမပါေသာ လကအ်တိမ်ျား 

• မျကလံ်7းအကာအကယွ ်ေလကာေရကာ မျကမ်Pနမ်ျားOPင့ ်Zိ7 းZိ7 းမျကမ်Pနမ်ျား (NEW) 

• မျကO်Pာအကာများ (အသစ)် 

• အကာအကယွ ်ဝတZံ်7များ (ေရစိ7ခ)ံ 

• စားေသာကေ်ရးလ7ပ်ငနး်သံ7း တစခ်ါသံ7း လကအ်တိမ်ျား 

• သာမိ7မီတာ (အသစသ်ာ)၊ အထDးသြဖင့ ်ထေိတွlရနမ်လိ7ေသာ အမျိKးအစားများ 

• အမ်ိချKပ် OPာေခါငး်စညး်များ 



လ�ဒါနး်မNများကိ7 ADRN Zံ7းချKပ်များ/HOPE Family Thrift စတိ7းဆိ7င၊် 1122 East 51st Street, Austin 78723 သိ7 ့ 

တနလ�ာ-စနစ ်နနံက ်10 နာရီ - ည 6 နာရီအတငွး် လာေရာကေ်ပးအပ်Oိ7ငပ်ါသည။် 

 

COVID-19 အCqရာယ ်အေြခြပI လမ်း`aနခ်ျကမ်ျား  

Austin-Travis ေကာငတ်မီJာ အဆင့ ်3 တငွ ်QJိေနပါသည ်

Austin အများြပညသ်D ကျနး်မာေရး(APH) သည ်Austin-Travis ေကာငတ်တီငွ ်ေနထိ7ငသ်Dများက အOnရာယ၏် 

အဆင့မ်ျားကိ7 နားလညO်ိ7ငေ်စရနO်Pင့ ်COVID-19 ကမµာက့ပ်ေရာဂါ ကာလအတငွး် ေဘးကငး်စာွေနရန ်လDအများ 

လ7ပ်ေဆာငရ်မည့အ်ရာများအတကွ ်အoကြံပKချကမ်ျား ေပးသာွးရန ်အေရာငြ်ခယ ်ကားချပ်ကိ7 

ထ7တြ်ပနထ်ားသည။် 

APH သည ်ေဒသတငွး် လDမNအသိ7ငး်အဝိ7ငး်RPိ အOnရာယ၏် အဆင့က်ိ7 ဆံ7းြဖတO်ိ7ငေ်စရန ်အထေိရာကဆ်ံ7း 

အချကြ်ပမNများကိ7 စDးစမ်းေလလ့ာလျကR်Pိပါသည။် ကDးစကခ်ရံသD ဦးေရ၊ အသကR်P�စကမ်ျား အသံ7းြပKမN၊ 

ေသဆံ7းမNOPင့ ်ထေိရာကေ်သာ က7သမNOPင့ ်ကာကယွေ်ဆး ရOိ7ငမ်Nတိ7O့ Pင့ ်ြပနလ်Pနဆ်ကစ်ပ်မNတိ7ေ့oကာင့ ်

ေဆးZံ7တကရ်သD အေရအတကွ ်အေပ{ အေြခခ၍ံ ယာယ ီအစပျိKးလ7ပ်ေဆာငမ်Nများကိ7 

ေဖာ်ေဆာငလ်ျကR်Pိပါသည။် 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား ကားချပ်ကိ7 oကည့ပ်ါ (အေရာင)် 

 

 
 

လမ်း��နခ်ျကမ်ျား ကားချပ်ကိ7 oကည့ပ်ါ (အေရာငမ်ခွOဲိ7ငသ်Dများအတကွ)် 



 

 

အ"#ရာယ ်အေြခြပ- လမ်း12န်ချကမ်ျားတငွ ်မတ9ညေီသာ အဆင့င်ါးဆင့ ်ပါဝငA်ပီး အနိမ့်ဆံDးမEာ အဆင့ ်

1 "Eင့ ်အြပငး်ထန်ဆံDးမEာ အဆင့ ်5 ြဖစက်ာ အဆင့တ်စခ်Dချငး်အတကွ ်အKကြံပ-ထားသည့ ်

အြပ-အမ9များ ပါဝငပ်ါသည။် 

အOnရာယန်ညး်သDများကိ7 နဂိ7ေရာဂါအခ ံမRPိသDများဟ7 ဆိ7သDများတငွ ်COVID-19 ေoကာင့ ်ထပ်တိ7းေရာဂါသစO်Pင့ ်

ေသဆံ7းမN ြဖစO်ိ7ငေ်ြခနညး်သည၊် အoကြံပKချကမ်ျားကိ7 ေအာကတ်ငွ ်oကည့ပ်ါ- 

အဆင့ ်1- ေကာငး်မနွေ်သာ သန ့R်Pငး်ေရးကိ7 အသံ7းချ�ပီး အြခား ဖျားေနသDများOPင့ ်ထေိတွl မNကိ7 ေRPာငပ်ါ။ APH 

သည ်အများဆံ7း လDစ7လDေဝး ဦးေရးအတကွ ်အoကြံပKချကမ်ျား ြပငဆ်ငေ်နပါသည။် လDအများအား 

အလ7ပ်အားလံ7းတငွ ်ေဘးကငး်စာွ အလ7ပ်ြပနဆ်ငး်Oိ7ငသ်ညဟ်7 အoကြံပKပါသည။် 

အဆင့ ်2- အဆင့ ်1 အတကွ ်အoကြံပKချကမ်ျား ပါဝင�်ပီး ေဖာ်ြပပါတိ7 ့ ထပ်တိ7းပါဝငသ်ည-် အများOPင့ ်

ခပ်ခာွခာွေနြခငး်ကိ7 ဆကလ်ကလိ်7ကန်ာ�ပီး လDအများoကားတငွ ်ရကထ်ည ်မျကO်Pာအကာအကယွမ်ျားကိ7 

ဝတပ်ါ။ JကKိတငက်ာကယွမ်Nများ RPိသည့ ်ညစာထကွစ်ားမNOPင့ ်ေစျးဝယမ်N မPလဲွ၍ တြခားေနရာသိ7 ့ မသာွးရနO်Pင့ ်

လD 25 ဦးအထကပ်ါသည့ ်လDစ7ကိ7 ေRPာငရ်န ်အoကြံပKပါသည။် မRPိမြဖစလိ်7အပ်�ပီး ြပနဖွ်င့ထ်ားသည့ ်

လ7ပ်ငနး်များတငွ ်အလ7ပ်ြပနဆ်ငး်ရန ်ေဘးကငး်သညဟ်7 အoကြံပKခရံသည။် 

အဆင့ ်3- အဆင့ ်2 အတကွ ်အoကြံပKချကမ်ျား ထည့သ်ငွး်ေပး�ပီး လDအများအား မRPိမြဖစမ်ဟ7တေ်သာ 

ခရီးသာွးမN၊ အများOPင့ ်ေတွlဆံ7မNအားလံ7းOPင့ ်လD 10 ဦးအထက ်စ7ေဝးေတွlဆံ7မNများကိ7 ေRPာငရ်နလ်ညး် 

အoကြံပKပါသည။် 

အဆင့ ်4- အဆင့ ်2 အတကွ ်အoကြံပKချကမ်ျား ထည့သ်ငွး်ေပး�ပီး လDအများမPာ "ထပ်တိ7း 

မRPိမြဖစလိ်7အပ်ေသာ လ7ပ်ငနး်များ" တငွသ်ာ အလ7ပ်ြပနဆ်ငး်ရန၊် ညစာထကွစ်ားရနO်Pင့ ်ေစျးဝယရ်န ်

ေဘးကငး်သညဟ်7 အoကေံပးပါသည။် ဤအမျိKးအစားကိ7 အတိ7ေကာက ်သတမ်Pတပ်ါမည။် 



အဆင့ ်5- အဆင့ ်4 အတကွ ်အoကြံပKချကမ်ျား ပါဝင�်ပီး အမ်ိေထာငစ်7ဝငြ်ပငပ်လD မPနသ်မ�OPင့ ်မေတွlဆံ7ရနO်Pင့ ်

မလိ7အပ်ဘ ဲေစျးမဝယရ်န ်တိ7ကတ်နွး်ပါသည။် ဤအဆင့တ်ငွ ်အေြခခ ံလ7ပ်ငနး်များတငွသ်ာ 

အလ7ပ်ြပနဆ်ငး်ရန ်ေဘးကငး်သညဟ်7 ယDဆပါသည။် 

  

အသက ်65 ေကျာ် သိDမ့ဟDတ ်ဆးီချိ-၊ ေသးွတိDး၊ "EလံDးေရာဂါ၊ အဆDတေ်ရာဂါ၊ ေကျာကက်ပ် ေရာဂါ၊ 

အဝလန်ွြခငး် သိDမ့ဟDတ ်ကိDယခံ်အားနညး်သ9များသည ်အ"#ရာယမ်ျားသ9များြဖစသ်ည့အ်တကွ ်

၎ငး်တိDအ့တကွ ်ထပ်တိDး ကာကယွေ်ရး ေဆာငရွ်ကခ်ျကမ်ျားကိD အKကြံပ-အပ်ပါသည။် 

ဥပမာ၊ အနမ်ိဆ့ံ7း အဆင့ ်1 တငွပ်င ်JကKိတငက်ာကယွမ်Nများ RPိသည့ ်ညစာထကွစ်ားမNOPင့ ်ေစျးဝယမ်N မPလဲွ၍ 

တြခားေနရာသိ7 ့ မသာွးရနO်Pင့ ်လD 25 ဦးအထကပ်ါသည့ ်လDစ7လDေဝးများကိ7 ေRPာငရ်န ်အOnရာယမ်ျားသDများအား 

အoကြံပKပါသည။် အဆင့မ်ျားက 1 မP 4 သိ7 ့ တိ7းလာသညO်Pင့အ်မ� အOnရာယပိ်7ြမင့ေ်သာ လDအား 

အOnရာယန်ညး်သDများထက ်ပိ7များေသာ အတိ7ငး်အတာအထ ိစ7ေဝးေတွlဆံ7မNများ၏ ဦးေရOPင့ ်၎ငး်တိ7၏့ 

ညစာစားမNOPင့ ်ေစျးဝယမ်Nကိ7 ကန ့သ်တရ်န ်အoကြံပKပါသည။် သိ7ေ့သာ် အဆင့ ်5 တငွ၊် 

ကျနး်မာေရးအေြခအေနဘယလိ်7ြဖစပ်ါေစ လDအများအား ၎ငး်တိ7၏့ လ7ပ်ေဆာငခ်ျကမ်ျားOPင့ ်ထေိတွl မNကိ7 

တDညေီသာ အတိ7ငး်အတာအထ ိကန ့သ်တေ်ပးပါရန ်အoကြံပKပါသည။် 

 


