BURMESE

သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ ေ့ဒ်တစ်ခုကု
လက်ခံလု လ
်

ာင်လေ သလာေး။

COVID-19 ကမ္ာာ့ကပ်ရ ာဂါ ဖြစ်ပာွားရေ၍ မိဘအချိ ျို့က ၎င်ွားတိ၏
ို့ ကရ

ွားမျာွားကိ သင်ယရ
ူ

ာ့

ာရ ွား "ရပါ ာ့ဒ်" မျာွားနငာ့်

ချိတ်ဆက်သင်ကကာွားရစပါသည်။ ဤရပါ ာ့ဒ်မျာွားသည် ရြာ်ဖပပါတိို့အကေို့်အသတ်မ ိ အပါအဝင် ေည်ွား
•

လွယက
် ူအ

င်လ လစလသာ လ ေ့ဒ်မ ာေး- ရ

မ်ွားမျိ ွားစ

ိအပ်ပါသည်-

ာက်ခချက် ဆ ာဖြစ်နိင် သိမ
ို့ ဟတ် မဖြစ်နိင်သညာ့်

ညိနိှိုင်ွားရဆာင် ွက်ရပွားသူသည် ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ယူရ

ာ့

ာရ ွား

ပ်ရဆာင်ချက်မျာွားကိ ကရ

ွားမျာွား

သင်ယူရေစဉ် ကကွားကကပ်ရပွားပပွား ကူညရပွားပါသည်။
•

ူေးတွွဲလ

ာင် ွက်မှုမ ာေး- မိသာွားစ တစ်စ သိမ
ို့ ဟတ် တစ်စအ

အရဝွားရ ာက်သင်ယူရ ွားအတက် ၎င်ွားတ၏
ိို့ အိမ်မျာွားတင် အ
•

လက ာင်ေးငယ်မ ာေး- ရ

ညာ့်ကျ

ွားမျာွား၏

က်ခစစဉ်ရပွားပါသည်။

ာက်ခချက် ဆ ာမျာွားက ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ရိွားကိ အသွားဖပ ၍ သမာွားရိွားကျရကျာင်ွားတင်

ရကျာင်ွားမတက်နိင်သညာ့် ကရ
•

က်မ မိဘမျာွားသည် ကရ

ွားမျာွားကိ သင်ကကာွားရပွားသည်။

မသာေးစု၊ သူငယ်ခ င်ေးနှငေ့် အမ်ေေးခ င်ေး လစာငေ့်လ ှာက်မှု- တစ်ရေို့တာအတင်ွား မိသာွားစတစ်စ သိမ
ို့ ဟတ် တစ်စအ
ရကျာင်ွားရေအ ွယ်ကရ

က်မ

ွားမျာွားအတက် ရစာငာ့်ရ ာက် ေ် မိသာွားစဝင်၊ သူငယ်ချင်ွား သိမ
ို့ ဟတ် အိမ်ေွားချင်ွားနငာ့် သမာွားရိွားကျ

ရစာငာ့်ရ ာက်မှို အစအစဉ်။
် ွာ သင်ယလ
ူ လေ့လာလ ေး လေ ာမ ာေး- အရဝွားရ ာက် ပိို့ချချိေ်မျာွားအတင်ွား ရကျာင်ွားသာွားမျာွားအတက်

•

ူကိယ်တင်
ိ

ပာ့ပိွားမှိုရပွားသညာ့် ပ် ွာအြျို့အစည်ွားမျာွား၊ မိဘမျာွားအြျို့၊ ယကကည်မှိုအရဖခခ အြျို့အစည်ွားမျာွား သိမ
ို့ ဟတ် အမျာွားဖပည်သူ
အသင်ွားအြျို့မျာွားက ရဆာင် ွက်ရပွားသည်။
ရကျာင်ွားဖပေ်တက်ရေသညာ့် ကရ
သင်ယူရ

ာ့

ွားမျာွားဆိင် ာ COVID-19 ကျေ်ွားမာရ ွား စိွား ိမ်မှိုမျာွားနငာ့် အ

ာရ ွားရပါ ာ့ဒ်မျာွားအတက် ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့် ရဘွားကင်ွားရ ွား စဉ်ွားစာွားချက်မျာွား ိပါသည်။ Austin အမျာွားဖပည်သူ

ကျေ်ွားမာရ ွားက ရပါ ာ့ဒ်ကိ

က်ခရဆာင် ွက်ရပွားရေသညာ့် မည်သူမဆိအာွား အရသွားစိတ် ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့် ရဘွားကင်ွားရ ွား အစအစဉ်

အရသွားစိတ်ကိ ရြာ်ဖပရပွားရစ

ိပါသည်။

ရဘွားကင်ွားရ ွားအတက် အဆငာ့်ဆငာ့်
ရပါ ာ့ဒ်အတင်ွား ိ

လ ာ်

ာွားတူပင်

က်ခရဆာင် ွက်သူက COVID-19 ကူွားစက်မှိုကိ တာွားဆွား ေ်နငာ့် ရကျာင်ွားသာွားမျာွား

ပ်ရဆာာင် မည်။ ရပါ ာ့ဒ်မျာွားတင် COVID-19 ၏ ရဘွားအနတ ာယ်ကိ ရ

ူတစ်ဦွား သိမ
ို့ ဟတ် တစ်ဦွားအ

တုို့ကု လ

ာာ့ချ ေ်မာ မဖြစ်နိင်ပါ။

က်က COVID-19 ဖြစ်နိင်ရဖခ ိ၍ ကကိ တင်စစဉ် မည်။

ှငေး် လ ေးသညေ့် COVID-19 က ေ်ေးမာလ ေးနှငေ့် လ

ေးကင်ေးလ ေး အစအစဉ် သငေ့်တွင်

ှ သလာေး။
1.

အမ်တွင် လ ာဂ လကခဏာမ ာေး ှာလ ွစစ်လ

ကကာွားဖြတ်

ေး ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် Austin အမျာွားဖပည်သူ ကျေ်ွားမာရ ွား (APH)

မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 17 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

 ရပါ ာ့ဒ်ပါဝင်ရဆာင် ွက်သူ တစ်ဦွားစသည် ရပါ ာ့ဒ်နငာ့် ရေို့စဉ် မချိတ်ဆက်မ အိမ်တင် COVID-19 ရ ာဂါ

ကခဏာမျာွားနငာ့်

ိရတျို့မှိုအတက် စစ်ရဆွားပါ ေ် APH က အကကဖပ ပါသည်။

2.

မ က်နှှာ အကာအကွယမ
် ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်
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မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 14-16 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

စာမျက်နှာ 7 ၏ 1

 Austin ကျေ်ွားမာရ ွား အာဏာပိင် စည်ွားမျဉ်ွားမျာွားအ အသက် 10 နှစန
် င်ာ့ အ

က်

ူမျာွားက ၎င်ွားတိို့၏ ရေအိမ် ဖပင်ပသိို့

က်ချိေ်တင်
ိ ွားတင် နှာရခါင်ွားစည်ွားကိ ဝတ်ဆင် မည်။
 APH သည် အသက် 2 နစ်နငာ့် အ

3.

က် ကရ

ွားမျာွားအာွား မျက်နှာအကာအကယ်မျာွားကိ ဝတ်ဆင်ပါ ေ် အကကဖပ ပါသည်။

ုင် ာ ခ ်ခွာခွာလေ ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်

ရု ် ုင်ေး

မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 13 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

 သင်၏ အခေ်ွားတင်ွားနငာ့် ဖပင်ပရေ ာမျာွားသည် ပါဝင်သူမျာွားအရေဖြငာ့် တစ်ဦွားနငာ့်တစ်ဦွား 6 ရပခာ၍ရေနိင် ေ်
ရ

4.

ာက်သညာ့်ရေ ာဖြစ်ရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။

က ေ်ေးမာလ ေးနှငေ့်ညညွတ်လသာ လက်သေ်ို့ ှင်ေးလ ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်

မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 12 ကိ

ကကညာ့်ပါ။)
 သငာ့်တင် ကရ

ွားမျာွား အသွားဖပ နိင်သညာ့် ဆပ်ဖပာ၊

က်သေ်ရ
ို့ ဆွား ည်၊ နငာ့် တစ်ရ ွားမျာွား အ

အရ

ာက် ိရေရကကာင်ွား

ရသချာပါရစ။
 ပါဝင်သူမျာွားအတက် တစ်ရေို့တာ ိ အရ ွားအကကွားဆွားအချိေ်မျာွားတင်
5.

က်မျာွားကိ မကကာခဏရဆွား ေ် အစအစဉ်။

သေ်ို့ ှင်ေးလ ေးလု ် ခင်ေးနှငေ့် ုေးသတ် ခင်ေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်
 ရြာ်ဖပပါတိအ
ို့ တက် တိွားဖမငာ့်
ဖပ

ာွားရသာ ပမေ် သေ်ို့ င်ွားရ ွား

မ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်နှာ 19 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

ပ်ဖခင်ွားနငာ့် ပိွားသတ်ဖခင်ွားအတက် စစဉ်သတ်မတ်ချက်

ပ်ပါ ရပါ ာ့ဒ်တင်အသွားဖပ ရသာ အ

ိအကိင်မျာွားသညာ့် မျက်နှာဖပင်မျာွားနငာ့် ရေ ာမျာွား

 မ ရဝသွားစ မညာ့် အရပ်မျာွားနငာ့် ပာ့ပိွား
 တစ်စတစ်ဦွား ရေမရကာင်ွားဖြစ်

ာပါက သေ်ို့ င်ွားရ ွား

 EPA ပိွားသတ်ဖခင်ွားစနှိုေ်ွားမျာွားနငာ့် ကိက်ညရသာ
 သေ်ို့ င်ွားရ ွား
ကရ

ာွားရသာပစစည်ွားမျာွား

ပ်သညာ့်ပစစည်ွားမျာွားကိ ကရ

ပ်ဖခင်ွားနငာ့် ပိွားသတ်ဖခင်ွားဆိင် ာ CDC

မ်ွားညွှေ်ကိ

ိက်ေှာပါ။

တ်ကေ်မျာွားကိ သွားပါ။

ွားမျာွားအေွားတင် အသွားမဖပ သငာ့်ဘ၊ အ ွယ်ရ ာက်ပပွားသူမျာွားသည်

ွားမျာွား သိမ
ို့ ဟတ် ၎င်ွားတိို့ကိယ်တင်
ိ အဆိပ်ဖြစ်ရစသညာ့်အရငျို့မျာွားကိ ရ ရိှိုက်မိဖခင်ွားမ တာွားဆွား ေ်

ိပစစည်ွားမျာွားကိသွားသညာ့်အခါ

ရ

ာက်ရသာ ရ

ဝင်ရ

က် ိရေရကကာင်ွား ရသချာရအာင်

ပ်ရဆာင်သငာ့်ပါသည်။
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စာမျက်နှာ 7 ၏ 2

6.

အစာေးအစာမ ာေးနှငေ့် သွာေးလ စာမ ာေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်
 ဖြစ်နိုင်ပါက၊ ကရ

မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်နှာ 24-25 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

ွားမျာွားကိ ၎င်ွားတိ၏
ို့ ကိယ်ပိင် အစာွားအစာ၊ ပေ်ွားကေ်ခက်ရယာက်မျာွား၊ နငာ့် ဖပေ်ဖြညာ့်သွားနိင်ရသာ

ရ ဘူွားမျာွားကိ ယူရဆာင်

ာပါရစ။

 လက်ခံကျင်ွားပသူက တည်ခင်ွားရပွားသညာ့် သာွားရ စာမျာွား သိမ
ို့ ဟတ် အစာွားအစာမျာွားကိ ကိယ်တိင်တည်ခင်ွား ရသာ
ဘူရြွား သိမ
ို့ ဟတ် မိသာွားစစတိင်

်

က် တစ်ဦွားချင်ွားအ

ိက် ပေ်ွားကေ်

ညာ့်ရပွားပါ သိမ
ို့ ဟတ်

ပ်ပိွားရပွားပါ။

တစ်ခါသွား ပေ်ွားကေ်မျာွား၊ ခက်မျာွား၊ နငာ့် မွားြိရချာင်သွားပစစည်ွားမျာွားကိ သွားပါ။
 အစာစာွားစဉ်တင် ကရ
7.

ွားမျာွားသည် တစ်ဦွားနငာ့်တစ်ဦွား အေည်ွားဆွား 6 ရပကာရကကာင်ွား ရသချာရအာင်

ပ်ပါ။

COVID နှငေ့်

င်တူလသာ လ ာဂ လကခဏာ(မ ာေး) ှလေသူ တစ်ဦေးခ င်ေးစနှငေ့် သေး ခာေးခွွဲလေ ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH

ကကာွားဖြတ်

မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်နှာ 31 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

 သွားဖခာွားခရေရေသညာ့် COVID-19 ရ ာဂါ

ကခဏာမျာွားဖပသရေသူ

တစ်ဦွားချင်ွားစအတက် သွားဖခာွားဧ ိယာ သတ်မတ်

COVID-19
စစ်ဆ ေးခြင်ေးနှငပ
် တ်

ာွား ိပါ။

 အချိေ်ခဏတာအတင်ွား အ ွယ်ရ ာက်ပပွားသမ
ူ ျာွား၏ ဖမင်ကင်ွားအတင်ွားတင်
ပခိမ်ွားရဖခာက်မှိုမ ိသညာ့် ပစဖြငာ့် ကရ
ရသချာရစ ေ် သငာ့်ရ
 ၎င်ွားတ၏
ိို့ ကရ

ွားမျာွားကိ သွားဖခာွားခ

ျာ်ရသာ ရဘွားစွား ေ်ကာေည်ွား

ွားတင် ရ ာဂါ

သက်၍

ာွားရကကာင်ွား

ဤဆေရာတွင ်

မ်ွားမျာွားကိ ချမတ်ပါ။

စေးစမ်ေးရှာဆ ွပါ။

ကခဏာမျာွား ဖပသရေပါက ကရ

ွားကိ

ျင်ဖမေ်စာ

ာကကိ ကာ အိမ်သိို့ရခေါ်သာွားနိင် ေ်အတက် မိဘမျာွားကိ ချက်ဖခင်ွားအသိရပွားပါ။
 အသွားဖပ ချိေ်မျာွားကကာွားတင် CDC သေ်ို့ င်ွားရ ွား
သွားဖခာွားခရေသညာ့်ဧ ိယာကိ သေ်ို့ င်ွားရ ွား
8.

ပ်ဖခင်ွားနငာ့် ပိွားသတ်ဖခင်ွား

မ်ွားညွှေ်ချက်မျာွား အ

ပ်သငာ့်ပါသည်။

COVID-19 လ ေ့စတစ် စ်စဉ် (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် Austin မျာွားဖပည်သူကျေ်ွားမာရ ွား ကကာွားဖြတ်

မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်နှာ 34-

36 နငာ့် 39 ကိ ကကညာ့်ပါ။)
 ေွားကပ်ရသာ
ြျာွားေှာ

ိစပ်မှိုမျာွားဆိသည်မာ ြျာွားေှာသူကိ သွားဖခာွားခ

ာွားဖခင်ွား စတင်ချိေ်အ

ိ

ိသူသည် စတင်ကာ

ာဖခင်ွားမျိ ွားမဖြစ်မ 48 ေှာ အတင်ွား အေည်ွားဆွား 15 မိေစ်ကကာရအာင် COVID-19 ကူွားစက်ခ

ာွား သူနငာ့် 6

ရပအတင်ွားတင် ိရေခာ့သူမျာွား ဖြစ်ပါသည်။
 COVID-19 ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်ရေရသာ ရပါ ာ့ဒ်တင် ပါဝင်သူမျာွားသည် CDC ၏ သွားဖခာွားခရေဖခင်ွား
ိက်ေှာသငာ့်ပါသည်။


ိသူနငာ့် ေွားကပ်ရသာ

ိရတျို့မှို ိခာ့သူမျာွားကိ ချက်ဖခင်ွား ခဖခာွားရြာ်

တ်ကာ

ိရတျို့မှိုဖြစ်နိင်ရဖခ ိသညာ့် ၎င်ွားတိ၏
ို့ မိသာွားစမျာွားကိ အသိရပွားပါ။
 ေွားကပ်ရသာ
ရေှာက်ဆွား

ိရတျို့မှို ိသူမျာွားကိ ကူွားစက်ခ

ာွား သူနငာ့် ၎င်ွားတိို့

ိရတျို့ခာ့သညာ့်အချိေ်မစကာ 14 က်ကကာရအာင်

ရ ောဂါရဖခချ ပ်ဖြငာ့်ရေ ေ် အကကဖပ သငာ့်ပါသည်။
ေွားကပ်ရသာ

ိရတျို့မှို ိသူမျာွားသည် 14 က် ရ ာဂါရဖခချ ပ်ကာ

ပပွားဆွားသာွားသညာ့်အချိေ်အ

ိ ရပါ ာ့ဒ်

 APH သည် ရပါ ာ့ဒ် ိမိသာွားစမျာွားကိ အိမ်ရ

ာရ ာက်ဖခင်ွားမဖပ သငာ့်ပါ။
ာင်စဝင်တစ်ဦွားဦွားသည် COVID-19

ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်သာွားပါက ရပါ ာ့ဒ်လက်ခံကျင်ွားပသူ
အကကဖပ

9/4/2020

အသိရပွား ေ်

ာွားပါသည်။ APH သည် လက်ခက
ံ ျင်ွားပသူကိ

မ်ွားညွှေ်ချက်ကိ

COVID-19 ရကကာငာ့်
မိမိဘာသာ
သွားဖခာွားခမရေနိင်သူမျာွားအ
တက် သွားဖခာွားခရေဖခင်ွား
အရဆာက်အအ ိ
အခမရ
ာ့ ေ ာ

ိင်ခင်ွားနငာ့်ပ

တ်သက်၍ ဤရေ ာ” တင်
ာရြပါ။

စာမျက်နှာ 7 ၏ 3

ိရတျို့မှိုဖြစ်နိင်ရဖခ ိသညာ့် အဖခာွားမိသာွားစမျာွား

ထု က ေ်ေးမာလ ေးနှငေ့် လ
1.

ေးကင်ေးလ ေးအ

လလေ့က င်ေ့သင်ကကာေး ခင်ေးနှငေ့် လ
 မည်သညာ့် ကိယ်

ိ

ချက်ဖခင်ွားအသိရပွား ေ် အကကဖပ

ငေ့မ
် ာေးနှငေ့် တ်သက်၍ သင်စဉ်ေးစာေးထာေးသညေ့်အ ာ ှ သလာေး။

ေးကင်ေးလံုခခံြုံလ ေး

က်ရ ာက်အဖပစ်ရပွားမှိုကိမ

ရကာင်ွားမေ်ရသာအဖပ အမူ ရ
ိအပ်သညာ့်အခါ ကရ

ာွားပါသည်။

ွားဝအသွားမဖပ ပါနငာ့်။ အဖပ သရဘာရဆာင်သညာ့်

ာက်ကူမှိုမျိ ွားကိ အသွားဖပ ပါ။ ကရ

ွားမျာွားကိ

မ်ွားညွှေ်ရပွားပါ။ မသငာ့်ရ

ိဝဘ်ဆိက်မျာွား ိ အကကဉာဏ်မျာွားနငာ့် ရ
အဖပ သရဘာရဆာင်ရသာ အပ်

ွားမျာွားအရေဖြငာ့် ၎င်ွားတိ၏
ို့ အဖပ အမူကိရဖပာင်ွား

ေ်

ျာ်ရသာအဖပ အမူကိ တည်ငငမ်စောဖြငာ့် တဖို့ ပေ်ပါ။

ာ့ကျငာ့်သင်ကကာွားမှိုတက
ိို့ ိ ကကညာ့်ပါ- အသိ ိရသာ အဖပစ်ရပွားမှို နငာ့် P သွား

ွား

ိေ်ွားမှို ပရိဂ မ်။

 CPR နငာ့် ရ ွားဦွားသူေှာဖပ စေည်ွားတိတ
ို့ င်

က် ိ ရ

ာ့ကျငာ့်သင်ကကာွားရေမှို/ အသိအမတ်ဖပ

က်မတ်တို့ိ ိ

ာွားပါရစ

 ရ ွားဦွားသူေှာဖပ ရသတတာ အဆင်သငာ့် ိရေပါရစ။
 Texas A&M AgriLife Extension က ရပွားစမ်ွားရသာ ရြာ်ဖပပါသင်ခေ်ွားစာကိ ယူပါ- COVID-19 ဖြစ်ရေစဉ်အတင်ွား
ကူွားစက်မှို

ိေ်ွားချ ပ်ရ ွားအတက် အ

 ကမ္ာတစ်ဝမ်ွား ိကရ
ဖပေ်

ူွားစဉ်ွားစာွားြယ် ာမျာွား။

ွားမျာွား၏ ရဘွားကင်ွား

ခခ မှို ဝဘ်ဆက်
ိ

အ ွယ်ရ ာက်ပပွားသူမျာွားအာွား
 သငာ့်တင် ကရ

ပ်ရဆာင်ကာ လက်ခံကျင်ွားပသူ၏အိမ် ိ အဖခာွားရသာ

ွားကိ ရေှာက်ခစစ်ရဆွားမှို

ွားတစ်ဦွားချင်ွားစအတက် မိဘမျာွား/အပ်

အရ ွားရပေါ်အဆက်အသယ်တိို့ ိ

ပ်ရဆာင်ပါ။
ိေ်ွားသမ
ူ ျာွားအတက် ဆက်သယ် ေ်အချက်အ

အရ ွားကကွားအချက်အ

က်မျာွားကိ မိဘမျာွား

မ ရတာင်ွားဆိ

ွားမျာွားနငာ့်ပတ်သက်သညာ့်
ာွားပါ။

ွားရစာငာ့်ရ ာက်ရ ွားဆိင် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားအတက် Texas ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့်

အေည်ွားဆွားရသာစနှိုေ်ွားမျာွားကိ ဖပေ်
တ်ဝေ်ေးက င်

ုင် ာ လ

 သင်၏အိမ်တင်
ခယမ်ွားမျာွားနငာ့်

က်မျာွားနငာ့် အ ေ်

ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။

 ဓာတ်မတညာ့်မှိုမျာွားနငာ့် ရဆွားဝါွားမျာွားကာ့သိို့ရသာ ၎င်ွားတိို့၏ကရ

2.

ခခ ရ ွားအကကဉာဏ်မျာွားကိ

ည်ဆေ်ွားစစ်ပါ။

 ဖပစ်မှိုကင််းရ ကောင််း ရေှာက်ခစစ်ရဆွားမှို

 ကရ

မ ရဘွားကင်ွား

ည်ဆေ်ွားစစ်ကာ

ူသာွား ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား၏

ိက်ေှာပါ။

ေးကင်ေးလံုခခံြုံမှု
က်ေက်ခယမ်ွားမျာွား ိပါက၊ ကရ

ွားမျာွားမယူနိင်ရစ ေ် ၎င်ွားတက
ိို့ ိ ရသာာ့ခတ်၍ သိမ်ွားဆည်ွား

က်ေက်မျာွားကိ သွားဖခာွားစ သိမ်ွားဆည်ွား

 သငာ့်အိမ် ိ မွားခိွားရငျို့ရ

ာက်

ာွားပါ။

ာွားသငာ့်ပါသည်။

မ်ွားရ ွားကိ ိယာမျာွားမာ ရကာင်ွားမေ်စာ အ

ပ်

ပ်ရဆာင်ရေရကကာင်ွား ရသချာရစ ေ်

စစ်ရဆွားပါ။
 မွားရ
စေ်ခ
ို့ ာ

ာင်မှို သိမ
ို့ ဟတ် အဖခာွားအရ ွားရပေါ်ကိစစ ပ်တင် အသွားဖပ ေ် ကရ
က်ရဖပွားဖခင်ွား

 သေ်ို့ င်ွားရ ွား

မ်ွားရကကာင်ွားမျာွားကိ သိ ိ

ွားမျာွား

က်

မ်ွားမမနိင်ရသာရေ ာတင်

ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။

 ရ ကေ် သိမ
ို့ ဟတ် အဖခာွားရသာ ရ
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ျင်ဖမေ်ဆွားရသာ

ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။

ပ်သညာ့်ပစစည်ွားမျာွား၊ ဓာတပစစည်ွားမျာွား၊ နငာ့် ရဆွားဝါွားမျာွားကိ ကရ

ရသချာစာသိမ်ွားဆည်ွား
ရသာာ့ခတ်

ွားမျာွားသည် အ

ိသည်ာ့ရေ ာမျိ ွား ိရေပါက၊ ၎င်ွားကိ အကာကာ

ာွားရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။ အ ွယ်ရ ာက်ပပွားသူတစ်ဦွားမပါဘ ကရ

ာွားပပွား ဂိတ်တခါွားကိ

ွားမျာွားကိ ရ အေွားသိို့
စာမျက်နှာ 7 ၏ 4

သာွားခငာ့်မရပွားပါနငာ့်။ ကရ

ွားမျာွားသည် ရ

ိရသာရေ ာတင် သိမ
ို့ ဟတ်

ိရေ ာ၌ ိရေသညာ့်အခါ

အ ွယ်ရ ာက်ပပွားသူတစ်ဦွားက အချိေ်တင်
ိ ွား ရစာငာ့်ကကညာ့်ရေ ပါမည်။ ရ နငာ့်ဆိင်ရသာ ရဘွားကင်ွားရ ွားအကကဉာဏ်မျာွားကိ
ိက်ေှာပါ။
3.

လ ေ့ဒ် ှ မသာေးစုမ ာေး
 သင်သည် ရပါ ာ့ဒ် ိ အဖခာွားမိသာွားစမျာွားနငာ့် ကရ

ွားမျာွားကိ သိပါသ

ာွား။

 ရပါ ာ့ဒ်တင်ပါဝင်ရေနိင်သညာ့် မိသာွားစမျာွားကိ ၎င်ွားတိို့အရေဖြငာ့် COVID-19 ကူွားစက်ခ ဖခင်ွားမ ရ ာင် ာွား ေ်
ပ်ရဆာင်သငာ့်သညာ့် အဆငာ့်မျာွားနငာ့်ပတ်သက်၍ ရဖပာဆိပါ။ ဥပမာ၊ ၎င်ွားတိို့သည် မျက်နှာအကာအကယ်မျာွား
အသွားဖပ ဖခင်ွား၊ ခနဓှာကိယ်ဖခင်ွား ခပ်ခာခာရေဖခင်ွား၊ ကကွားမာွားသညာ့်

ူစ

အဖပင်

ာွား။

က်ဖခင်ွားမျာွားကိ ရ ာင်ကကဉ်ဖခင်ွားတက
ိို့ ိ ဖပ

 မိသာွားစအာွား

ွားသည် ၎င်ွားတိို့ကိယ်တင်
ိ နငာ့် ရပါ ာ့ဒ်ကိကာကယ် ေ်

သရဘာတူညရကကာင်ွား ရသချာရအာင်
 COVID-19 ပျျို့နမ
ို့ ှိုအနတ ာယ်ကိ ရ
ကရ

ပ် ပါမည်

ိအပ်ရသာ

ပ်ရဆာင် မညာ့်အဆငာ့်မျာွားရပေါ်တင်

ပ်ပါ။

ာာ့ချ ေ်အတက် ရပါ ာ့ဒ်အ ွယ်အစာွားကိ အေည်ွားငယ်ရသာ တည်ပငိမ်သညာ့်

ွားငယ်မျာွားနငာ့် အ ွယ်ရ ာက်ပပွားသူမျာွား အြျို့ အဖြစ် ကေ်သ
ို့ တ်ပါ။

 Austin ကျေ်ွားမာရ ွားအာဏာပိင်စည်ွားကမ်ွားမျာွားအ ၊
4.

ူရဝွားမျာွားကိ ရ ာင်ကကဉ်ဖခင်ွား၊ နငာ့် မ

ူ 10 ဦွား

အနတ ာယ် မငေ့်မာေးသူမ ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတက် APH ကကာွားဖြတ်
 မိသာွားစမျာွားကိ ရပါ ာ့ဒ် ိ ၎င်ွားတ၏
ိို့ အိမ်ရ
အဖပင်ွားအ

က်ပိ၍ အတူတကစစည်ွားရေဖခင်ွား မဖပ ပါ။

မ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်နှာ 10-11 ကိ ကကညာ့်ပါ။)

ာင်စ ိ တစ်စတစ်ဦွားသည် COVID-19 ရကကာငာ့် ဖမငာ့်မာွားရသာ

ေ်ြျာွားေှာမှိုအနတ ာယ် ဖြစ်နိင်သညာ့်အရဖခအရေမျိ ွား ဖြစ်ရစဖခင်ွားသည်

ိသိို့ရသာအနတ ာယ်ဖြစ်နိင်ရဖခ

ပိမိဖမငာ့်မာွားရစနိင်ရကကာင်ွားကိ အသိရပွားပါ။
5.

င် တွင်လေသညေ့်အခ ေ်
 ဖြစ်နိင်သညာ့်အခါတိင်ွားတင်၊ အနတ ာယ်ကိရ

ာာ့ချ ေ် သင်ခေ်ွားစာမျာွား၊ အစာစာွားချိေ်မျာွား၊ နငာ့် ကစာွားချိေ်တို့က
ိ ိ ဖပင်ပတင်

ပ်ရဆာင်ပါ။
 ဖြစ်နိင်ပါက၊ အ ိပ် ရသာ သိမ
ို့ ဟတ် အကာ ိရသာ ဧ ိယာမျာွားတင် ဖပင်ပ
 ကရ

ွားမျာွားသည် ဖပင်ပ

ှိုပ် ာွားမှိုမျာွားအတက် ရေရ

ာင်ခ

ှိုပ် ာွားမှိုမျာွားကိ

ိမ်ွားရဆွားကိ ပမေ်

ိမ်ွားဖခင်ွား၊

ပ်ရဆာင်ပါ။
ပ်

ိမ်ွားဖခင်ွားမျိ ွား ဖပ

ပ်ပပွား၊

Texas အပူချိေ်တင် ရ ဓာတ်ဖပညာ့်ဝရေရစ ေ် ရ မျာွားမျာွားရသာက်ရကကာင်ွား ရသချာပါရစ။
 APH သည် ပါဝင်သူမျာွားအရေဖြငာ့် ဖပင်ပတင် ိရေစဉ်တင် မျက်နှာအကာအကယ်မျာွားကိ ဝတ်ဆင် ေ်
အကကဖပ

ာွားပါသည်။ ကရ

ွားမျာွားသည် ကိယ်

က်ကကာ့ခိင်ရ ွား

၎င်ွားတသ
ိို့ ည် 6 ရပခာ၍ရေနိင်ပါက နှာရခါင်ွားစည်ွားမျာွားကိ ြယ် ာွား
 အခေ်ွားတင်ွားနငာ့် ဖပင်ပတင် ပို်းမော်း၊ အြျက်ရကောင်မျော်းကိ
 ဖပင်ပရေ ာမျာွားကိ ရကာင်ွားမေ်စာ

ိေ်ွားသမ
ိ ်ွား

ှိုပ် ာွားမှိုကိ ဖပင်ပတင်
ာွားနိင်ပါသည်။

ိေ်ွားချ ပ် ေ် အဆငာ့်မျာွားကိ

ာွား ိပါ။ ကရ

ပ်ရဆာင်ရေသညာ့်အခါ
ိက်ေှာပါ။

ွားမျာွားအသွားမဖပ မတင် ဖပင်ပရေ ာကိ ရေို့စဉ်စစ်ရဆွားကာ

အနတ ာယ်သတိဖပ စ ာမျာွားကိ ြယ် ာွားပါ။
6.

သယ်ယူ ုို့လ

ာင်လ ေး

 APH သည် မိသာွားစမျာွားအရေဖြငာ့် ၎င်ွားတက
ိို့ ရ
ကရ

ွားမျာွားကိ ပိို့ရဆာင်ရပွားမှို မ

 လက်ခံကျင်ွားပသူမျာွားက ကရ

ပ် ေ် အကကဖပ

ပ်ပပွား ရပါ ာ့ဒ်လက်ခံကျင်ွားပသူမျာွားသည်

ာွားပါသည်။

ွားမျာွားကိ ပိို့ရဆာင်ရပွားမည်ဆိပါက၊ သင်သည် ရဘွားကင်ွား

ဥပရဒ ကိ သိ ိရကကာင်ွား ရသချာပါရစ (သငာ့်တင်
9/4/2020

ွား(မျာွား) ကိ အကကိ အပိို့

က် ိ ယာဉ်ရမာင်ွား

ိင်စင်၊

ရ

ခခ စာ

ာက်ရသာ

ိသိို့

ပ်ရဆာင်ပပွား

ိင်ခခါွားပတ်မျာွား၊
စာမျက်နှာ 7 ၏ 5

သင်ရစာငာ့်ရ ာက်ရပွားရေရသာကရ
တေ်ွားတင်ရပွားသညာ့်

ွားမျာွားအတက် ရကာင်ွားမေ်စာ တပ်ဆင်

ိင်ခမျာွား၊ အသက် 13 နစ်ရအာက်ကရ

ာွားရသာ ကာွား

ိင်ခမျာွားနငာ့်

ွားမျာွားအတက် ကာွားရေှာက်ခေ်ွား ိ စွားေင်ွား ာရေ ာ၊

စသည်တို့ိ)။

ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်လ ေး စည်ေးမ ဉ်ေးမ ာေး
Texas ကျေ်ွားမာရ ွားနငာ့်
ကရ

ုင် ာ အခ က်အလက်မ ာေး

ူသာွားဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွားဆိင် ာ ကရ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်ရ ွား စည်ွားမျဉ်ွားမျာွား (CCR) သည်

ွားရစာငာ့်ရ ာက်ရ ွား ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားကိ စည်ွားကမ်ွားချမတ်ဖခင်ွားနငာ့် အသိပညာရပွားဖခင်ွားဖြငာ့် ကရ

ွားမျာွားကိ

ကာကယ်ရပွားပါသည်။ CCR တာဝေ်ဝတတ ာွားမျာွားတင် ပါဝင်သည်မာ•

ရစာငာ့်ရ ာက်ရပွားရေရသာကရ
ကရ

•

ွားမျာွား၏ ကျေ်ွားမာရ ွား၊ ရဘွားကင်ွား

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဆိင် ာ ရဆာင် ွက်ချက်မျာွားနငာ့် ကရ

စည်ွားကမ်ွား

ိေ်ွားသမ
ိ ်ွားဖခင်ွား။

ဖပည်ေယ်

ိင်စင်ရ

ာက်

ခခ ရ ွား၊ နငာ့် ရေ

ွား-ရေ ာချ

ိင်ရကာင်ွားမှိုတိို့ကိ ကာကယ်ရပွား ေ်

ာွားဖခင်ွား ရအဂျင်စမျာွားအာွား

ာွားဖခင်ွား စနှိုေ်ွားမျာွား၊ စည်ွားကမ်ွားမျာွားနငာ့် ဥပရဒမျာွားကိ

ွားကိ

က်
ိ ေှာမှိုအတက် ရဆာင် ွက်ချက်မျာွားနငာ့်

ရအဂျင်စမျာွားကိ ခငာ့်ဖပ ရပွားဖခင်ွားနငာ့် ရစာငာ့်ကကညာ့်ဖခင်ွား။
•

ကရ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဆိင် ာ အေည်ွားဆွားစနှိုေ်ွားမျာွားနငာ့် ရေ

ချိ ွားရြာက်သည်ဟ စပ်စ
•

ကရ

ိင်မှိုဆိင် ာ ကရ

အေည်ွားဆွားစနှိုေ်ွားမျာွားကိ တိတိကျကျ
ိင်စင်ရ

•

ကရ

ာက်

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှို ရဆာင် ွက်ချက်မျာွားကိ

ာွားရသာ တိင်ကကာွားချက်မျာွားကိ စစမ်ွားစစ်ရဆွားဖခင်ွား။

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှိုနငာ့် ရေ

အမျာွားဖပည်သူ

ိင်မှိုဆိင် ာ ကရ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှို ရဆာင် ွက်ချက်မျာွား၏ ရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဆိင် ာ

ိက်ေှာပ အပါအဝင် ကရ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှိုနငာ့်ပတ်သက်ရသာ မိဘမျာွားနငာ့်

အသိရပွားဖခင်ွား။
ာွားဖခင်ွား၏ အေည်ွားဆွားစနှိုေ်ွားမျာွား၊ စည်ွားကမ်ွားမျာွား၊ နငာ့် ဥပရဒမျာွားနငာ့် ကိက်ညရအာင်

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဆိင် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွား

ပ် ာတင်

ေည်ွားပညာဆိင် ာအကူအည ရပွားစမ်ွားဖခင်ွား။

အမ်မ ာေး ှ ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်မှု
ရစာငာ့်ရ ာက်ရပွားသူနငာ့် ဆက်စပ်ရေသညာ့်ကရ
ရပွားရ

ိို့

က်ေည်ွားသညာ့် ကရ

ွားမျာွားအတက်

ျာ်ဖခင်ွားအတက် ၎င်ွားတိ၏
ို့ အိမ်တင် ပမေ်ရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဖြညာ့်ဆည်ွားရပွားရသာ မိသာွားစအိမ်သည် CCR နငာ့်ပတ်သက်ရသာ

စာ င်ေးသွင်ေးထာေးသညေ့်မသာေးစုအမ် ဖြစ်
သိမ
ို့ ဟတ်

ိို့

က်ပိသညာ့် ကရ

ာ ပါမည်။ ရစာငာ့်ရ ာက်ရပွားသူနငာ့် ဆက်စပ်ရေသညာ့်ကရ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဆိင် ာ အိမ် ဖြစ်

သင်သည်

ုင် ာ အမ် ဖြစ်

ာဖခင်ွားနငာ့်ဆင်
ိ ရသာ အချက်အ

ိင်စင် ယူဖခင်ွားဆိင် ာ

က်မျာွားအတက် CCR ဝဘ်ဆက်
ိ

သင်၏အိမ်တင် ရပါ ာ့ဒ်ကိလက်ခံကျင်ွားပ
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ိပါက ပိမိရသာအချက်အ

ိအပ်ချက်မျာွားကိ ကကညာ့်ပါ။ ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားသည် ြငာ့်

သွားပတ်အတင်ွား စာ င်ွားသင်ွားဖခင်ွား၊ မတ်ပတင်ဖခင်ွား၊ သိမ
ို့ ဟတ်

ိေ်ွားချ ပ်မ

ွားဦွား

ာ ပါမည်။

ိင်စင်၊ မတ်ပတင်ဖခင်ွား၊ သိမ
ို့ ဟတ် စာ င်ွားသင်ွားဖခင်ွားကိ ာရြ ယူ

ဝဘ်ဆက်
ိ ရပေါ် ိ

ွားမျာွား မပါဝင်ရသာ ရ

ွားမျာွားအတက် ရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဖြညာ့်ဆည်ွားရပွားရသာ မိသာွားစအိမ်သည် CCR နငာ့်ပတ်သက်ရသာ

မှတ် ံုတင်ထာေးသညေ့် ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်မှု
ကရ

ွားမျာွား မပါဝင်ရသာ သွားဦွား သိမ
ို့ ဟတ်

ိပပွား

ာွားရသာရဆာင် ွက်ချက်မျာွားယူေစ်

က် ိတင် ကရ

ိင်စင်ကိ

သာွားရ ာက်ပါ။
က်မျာွားအတက် CCR

စ်မှိုစတင်သညာ့်ရေို့မ

ိ ပါမည်။

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှို

ိင်စင် မ ိ

ာွားပါက၊

unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us သိို့ ဆက်သယ်ပါ။

ိင်စင်၊

စာမျက်နှာ 7 ၏ 6

မတ်ပတင်ဖခင်ွား၊ သိမ
ို့ ဟတ် စာ င်ွားသင်ွားဖခင်ွားအစာွား၊ ချေ်
ဝေ်ရဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားအတက်၊

ိေ်ွားချ ပ်မ

ပ်မှိုအတက် ရ

ာက်

ာွားရသာရဆာင် ွက်ချက်ယေ
ူ စ်

ာွား

ိရသာ ဖြစ်နိင်ရဖခ ိသညာ့်

unregulatedoperations@hhsc.state.tx.us သိို့

ဆက်သယ်ပါ။
အလု ် ှင်ကုအလ ခခံလသာ ကလလေးလစာငေ့်လ ှာက်မှု
ရြာ်ဖပပါနငာ့် ကိက်ညပါက အရသွားစာွားအ
•

အ

•

အရယာက် 100 မဖပညာ့်ရသာ အချိေ်ဖပညာ့်ဝေ်

•

အ

စွားပာွားရ ွား
ကရ

ပ် င်ကိအရဖခခရသာ ကရ

ပ် င်၏ အရဆာက်အအမျာွားတင် တည် ိသည်။
ပ် င်၏ ဝေ်

မ်ွားမျာွား၏ 12 ဦွားအ

ပ်ငေ်ွားအရေဖြငာ့် အ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှို/သင်ယူရ

ိက်ေှာ ေ်)
ိအပ်ပါ

ွားရစာငာ့်ရ ာက်မှို ရဆာင် ွက်ချက်မျိ ွား ိနိင်ပါသည်-

ိအပ်ပါ

ိမာ့်မည် (ချေ်

မ်ွားမျာွားကိ အ

ိရသာ ကရ

က်တင်အဓိပပါယ်သတ်မတ်
ာ့

ာရ ွား ရပါ ာ့ဒ်ကိ ရပွားစမ်ွား

ိမာ့်မည် သိမ
ို့ ဟတ် ချေ်

ပ်ခေ်အ
ို့ ပ်

ာွားသည်။

ွားမျာွားအတက် ရစာငာ့်ရ ာက်မှိုနငာ့် ကကွားကကပ်မှိုကိ ဖြညာ့်ဆည်ွားရပွားသည်။
ာွားသည်

က် ရကျာ်

ိပါက၊ ၎င်ွားတသ
ိို့ ည်

ေ်၍ ၎င်ွားတိ၏
ို့ ဝေ်

ိင်စင် ယူ ေ် (အေည်ွားဆွားစနှိုေ်ွားမျာွားကိ

ပ်မှိုအတက် အတည်ဖပ ချက် ယူ ေ်အတက် ကကိ ွားစာွား

ပ်ရသာရဆာင် ွက်ချက်မျာွားသည် အေည်ွားဆွားစနှိုေ်ွားမျာွားကိ

မ်ွားမျာွားအတက်

ိက်ေှာ ေ် မ

ပ်ရဆာင် ေ်

ိပါ)။

ရေှာက်ခစစ်ရဆွားမှို
ရစာငာ့်ရ ာက်ရပွားသူမျာွားသည် 1-800-645-7549
ပပွားစွားရအာင်

ပ်ရဆာင် ေ်

ြေ်ွားရခေါ်ဆိဖခင်ွားဖြငာ့် CCR

ိအပ်ပါသည်။ ရေှာက်ခစစ်ရဆွားမှို

မတစ်ဆငာ့် ရေှာက်ခစစ်ရဆွားမှိုမျာွားကိ

ဒ်မျာွားသည် အေည်ွားဆွား အချိေ်နစ်ပတ် ကကာဖမငာ့်နိင်ပါသည်။

ခွငေ့် ြုံ ခင်ေး
ရေ

ိင် ာရေ ာတင်၊ သိမ
ို့ ဟတ် ရေ

ိင် ာရေ ာမဟတ်ရသာ အရဆာက်အအတင်၊ ရဖခာက်ဦွား

ရစာငာ့်ရ ာက်မှိုဆိင် ာ စစဉ်ရပွားမှိုမျာွားသည် အရကာင်အ
ိအပ်ပါမည်။

ပ်တိွားအချက်အ

က်ပိရသာ

ည်ရြာ်ရဆာင် ွက်မှိုဆိင် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား

က်မျာွားအတက်၊ အရကာင်အ

ူမျာွားအတက်

မ အတည်ဖပ ေ်

ည်ရြာ်ရဆာင် ွက်မှိုဆိင် ာ ဝေ်ရဆာင်မှိုမျာွား

512-974-6370

သိို့ သိမ
ို့ ဟတ် dsddsc@austintexas.gov သိို့ ဆက်သယ်ရပွားပါ။
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