
*ဤပရ ိုဂရမ်မ  ျားသည် အဂဂလ ပ်နှင ် စပ န်ဘ သ စက ျားအပပင် အခ  ြားဘ သ စက ျားမ  ျား ပပပ သူမ  ျားအတကွ်လည်ြား ပ  ပ ိုျားပပျားန ိုင်ပါသည်။

AustinTexas.gov/COVID19 

Intergal Care 

သင်က ိုယ်တ ိုင် သ ိုို့မဟိုတ ်အခက်ကက ြုံပနသူ တစ်စ ိုတစ်ပယ က်က ို 

ကူညီပါ၊ ဝန်ပ  င်မှုမ  ျားအတွက် စစ်ပ ျားမှု ခ ယပူါ သ ိုို့မဟိုတ ်

တယလ်ီက န်ျားမ ပရျား သ ိုို့မဟိုတ ်မ က်နှှာခ င်ျား  ိုင် 

ဝန်ပ  င်မှုမ  ျားအတွက် ရက်ခ  န်ျား ရယူပါ။ 

www.integralcare.org 512-472-4357* 

စိတ်ပိိုင််း/ခံစ ်းချက်ပိို င််း 

ကျန််းမ ရ ်း
• အ မခ မရှ သူမ  ျားအတွက် APH Big Shots နှင ် Shots

for Tots www.austintexas.gov/department/
immunizations 512-972-5520*

• အ မခ ရှ သူမ  ျားသည် CVS၊ Walgreens သ ိုို့မဟိုတ်
ပ ျားဘက်  ိုင်ရ  ပ ျားခန်ျားသ ိုို့ သွ ျားန ိုင်သည်

တ ိုပ်ရက ်း က က ယ်ရ ်း 

Austin/Travis ရက ငတ် ီ

လူမှုအသိိုင််းအဝိိုင််း  င််းမမစ်မျ  ်း 
လူတ ိုင်ျားက လ ိုခခ ြုံပရျားနှင ် က န်ျားမ ပရျားက ို ခ စ ျားခွင ်ရှ လ ိုို့ပါ။ ထ ိုအရ မ  ြား မရှ ဘဲ မလိုပ်ပါနှင ်။ 

ပရမီျားလျှပ်စစ် အပ  က်အပ   ပရ ိုဂရမ်မ  ျားက ို Austin Energy တွင် 

ရယူန ိုင်ပါသည် 

ပလျှ က်  ျားရန်- austinbillhelp.com သ ိုို့မဟိုတ် 

ဖိုန်ျားပခေါ်ရန် 512-765-9721* 

ရ  မီ်းလျှ ပ်စစ် အ ရ   က်အ ပံံ့ 

• COA ရပ်ကွက် စင်တ မ  ျား-

www.austintexas.gov/department/ neighborhood-

centers 512-972-5780*

• Travis ပက င်တီ လူမှုအသ ိုင်ျားအဝ ိုင်ျား စင်တ မ  ျား-

www.traviscounty.gov/health-human- 

services/community-centers

မတူကွဲပပ ျားပသ  စင်တ  7 ခို

သင်နှင ်နီျားကပ်ပသ  တည်ပနရ မ  ျားအတကွ် 2-1-1 က ို ဖိုန်ျားပခေါ်ပါ

အ ိမင်  ်းခ/စ ချျုပ်ရချ်းရ င  အ ရ   က်အ ပံံ့ 

COVID-19 စစ်ရ ်းမှု 

• COA ရပ်ကွက်တွင်ျား စစ်ပ ျားမှု (Southeast Branch Library၊
Little Walnut Creek၊
နှင ် Givens Park) အ မ်တွင်ျား စစ်ပ ျားမှု (သွ ျားလ ရန်
အခက်အခဲရှ သည ် လူမ  ျားအတွက်)
www.AustinTexas.gov/COVID19 သ ိုို့မဟိုတ် စီစဉ်ရန်အတွက်
ဖိုန်ျား က်ရန် 512-972-5560*

• CommUnity Care စစ်ပ ျားပရျား ပနရ မ  ျား 512-978-
8775* communitycaretx.org/coronavirus- 
updates

အ စ ်းအ ရ သ က် ရ   က်ပံံ့မှု 

Austin/ Travis ပက င်တီတွင် အစ ျားအပသ က် 

  ျားသ ိုခန်ျားမ  ျားစွ  ရှ ပါသည်။ သင်နှင ်အနီျား  ိုျားတစ်ခိုက ို သ န ိုင်ဖ ိုို့ 

833-512-CATX သ ိုို့ ဖိုန်ျားပခေါ်  ိုပါ။

ပနှာက် ပ် အခ က်အလက်အတွက်  က်သွယ်ရန် 2-1-1* 

သ ိုို့မဟိုတ ်connectatx.org 

BURMESE 
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