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COVID-19 ကမ္ာာ့ကပရ် ာဂါ ဖြစ်ပ ာွားရေ၍ Austin တစ်ဝ မ်ွား  ှိ မှိဘအချ ှိ ျို့က သင်ယရူလာ့လာရ ွား "ရပါ ာ့ဒ်" မျာွားတ င် 

ပူွားရပါင်ွားပါဝင်လာကကပါသည် သှိုို့မဟုတ် ၎င်ွားတှိုို့ကှိ ု  ာရြ လာကကပါသည်။ ဤရပါ ာ့ဒ်မျာွားသည် ရြာဖ်ပပါတှိုို့ 

အကေိ်ု့အသတ်မ  ှိ အပါအဝင ်ေည်ွားလမ်ွားမျ ှိ ွားစ ု လှိုအပ်ပါသည်- 

• လွယ်ကူအဆင်လ  လေလသာ လ  ေ့ဒ်မ ာေး- ရ ာက်ခ ချက်  ဆ ာဖြစ်နှိုင် သှိုို့မဟုတ် မဖြစန်ှိုင်သညာ့် 

ည ှိနှိှိုင်ွားရဆာင် ကွ်ရပွားသူသည် ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ယရူလာ့လာရ ွား လုပ်ရဆာင်ချက်မျာွားကှို 

ကရလွားမျာွား သငယ်ရူေစဉ် ကက ွားကကပ်ရပွားပပ ွား ကူည ရပွားပါသည်။  

•  ူေးတွွဲလဆာင် ကွ်မှုမ ာေး- မှိသာွားစ ုတစ်စ ုသှိုို့မဟတု် တစ်စုအ က်မ  မှိဘမျာွားသည် ကရလွားမျာွား၏ 

အရဝွားရ ာက်သငယ်ူရ ွားအတ က် ၎င်ွားတှိုို့၏ အှိမ်မျာွားတ င် အလ ညာ့်ကျ လက်ခ စ စဉရ်ပွားပါသည်။  

• လက ာင်ေးငယ်မ ာေး- ရ ာက်ခ ချက်  ဆ ာမျာွားက ရကျာင်ွား၏ အရဝွားရ ာက် သင်ရှိုွားကှို အသ ုွားဖပ ၍ 

သမာွားရှိုွားကျရကျာင်ွားတ င် ရကျာင်ွားမတက်နှိငု်သညာ့် ကရလွားမျာွားကှိ သင်ကကာွားရပွားသည်။  

• မိသာေးေု၊ သူငယ်ခ င်ေးနငှေ့် အိမ်န ေးခ င်ေး လေငေ့်လ ှာက်မှု- တစရ်ေို့တာအတ င်ွား မှိသာွားစတုစ်စု သှိုို့မဟုတ် 

တစ်စုအ က်မ  ရကျာင်ွားရေအ ွယ်ကရလွားမျာွားအတ က် ရစာငာ့ရ်  ာက် ေ် မှိသာွားစုဝင၊် သူငယ်ချင်ွား 

သှိုို့မဟုတ် အှိမ်ေ ွားချင်ွားန ငာ့် သမာွားရှိုွားကျ ရစာငာ့်ရ  ာက်မှို အစ အစဉ်။ 

•   ် ွာ သင်ယူလလေ့လာလ ေး လန ာမ ာေး- အရဝွားရ ာက် ပှိုို့ချချ ှိေ်မျာွားအတ င်ွား ရကျာင်ွားသာွားမျာွားအတ က် 

လူကှိယုတ်ှိုင် ပ ာ့ပှိုွားမှိုရပွားသညာ့်  ပ် ွာအြ  ျို့အစည်ွားမျာွား၊ မှိဘမျာွားအြ  ျို့၊ ယ ုကကည်မှိုအရဖခခ  အြ  ျို့အစည်ွားမျာွား 

သှိုို့မဟုတ် အမျာွားဖပည်သူ အသင်ွားအြ  ျို့မျာွားက ရဆာင် ွကရ်ပွားသည်။  

ရကျာင်ွားဖပေတ်ကရ်ေသညာ့ ်ကရလွားမျာွားဆှိုင် ာ COVID-19 ကျေ်ွားမာရ ွား စှိုွား ှိမ်မှိုမျာွားန ငာ့ ်အလာွားတူပင် 

သင်ယရူလာ့လာရ ွားရပါ ာ့ဒ်မျာွားအတ က် ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့် ရဘွားကင်ွားရ ွား စဉ်ွားစာွားချက်မျာွား   ှိပါသည်။ ရပါ ာ့ဒ်မျာွားတ င် 

COVID-19 ၏ ရဘွားအနတ ာယက်ှို ရလ ာာ့ချ ေ်မ ာ မဖြစန်ှိုင်ပါ။ ရပါ ာ့ဒ်တ င် ပူွားရပါင်ွားပါဝင် ေ ်စဉ်ွားစာွားရေပါသလာွား။ 

သင်သည ်ရြာ်ဖပပါရမွားခ ေွ်ားမျာွားကှို စူွားစမ်ွားရလာ့လာကာ ရမွားဖမေ်ွား ာွားပါသလာွား။  

 

လ  ေ့ဒ် လက်ခကံျင််းပသူတငွ် လ ာ်    တိုို့ကို လ   ှင်ေးလ ေးသညေ့် COVID-19 က နေ်းမာလ ေးနငှေ့် လ ေးကင်ေးလ ေး အေ အေဉ ်

 ိှ  သလာေး။ 

 

1. အိမ်တွင် လ ာဂ လကခဏာမ ာေး  ှာလ ွေေလ်ဆေး ခင်ေး (ရကျာငွ်ားမျာွားအတ က် Austin အမျာွားဖပည်သူ 

ကျေ်ွားမာရ ွား (APH) ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 17 ကှိ ကကညာ့်ပါ) 

BURMESE 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
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 ရပါ ာ့ဒတ် င်ပါဝငရ်ဆာင် ကွ်သူ တစ်ဦွားစ သည် ရပါ ာ့ဒ်န ငာ့် ရေို့စဉ ်မချ ှိတ်ဆက်မ  COVID-19 

ရ ာဂါလကခဏာမျာွားအတ က် စစ်ရဆွား ပါမည်လာွား။  

2. မ ကန်ှှာ အကာအကယွ်မ ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ ်၏ စာမျက်န ှာ 14-16 ကှိ 

ကကညာ့်ပါ) 

 ကရလွားမျာွားန ငာ့် အ ယွ်ရ ာက်ပပ ွားသူမျာွားသည် မျက်န ှာအကာအက ယ်မျာွားကှို ဝတ်ဆင ်ပါမည်လာွား။  

3. ရု ် ုိင်ေးဆုိင် ာ ခ ်ခာွခွာလန ခင်ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 13 ကှိ 

ကကညာ့်ပါ) 

 ရပါ ာ့ဒတ် င်ပါဝင်သူမျာွားသည် 6 ရပခ ာရေဖခင်ွားဖြငာ့် ခနဓှာကှိယု်ဖခင်ွား ခပ်ခ ာခ ာရေဖခင်ွားကှို 

ကျငာ့်သ ုွား ပါမည်လာွား။  

 ရပါ ာ့ဒ်ကှိုလက်ခကံျင််းပသညာ့ရ်ေ ာသည် ခနဓှာကှိယု်ဖခင်ွား ခပ်ခ ာခ ာရေ ေအ်တ က် 

လ ုရလာကရ်သာရေ ာဖြစပ်ါသလာွား။  

4. က နေ်းမာလ ေးနှငေ့်ည ညွတလ်သာ လက်သန်ို့ ှင်ေးလ ေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ 

စာမျက်န ှာ 12 ကှိ ကကညာ့်ပါ) 

 လက်ခကံျင််းပသူတ င် ကရလွားမျာွား အသ ုွားဖပ နှိုင်သညာ့် ဆပ်ဖပာ၊ လက်သေ်ို့ရဆွား ည်၊ န ငာ့် တစ်ရ  ွားမျာွား 

အလ ုအရလာက်  ှိပါသလာွား။  

 တစရ်ေို့တာ  ှိ အရ ွားကက ွားရသာအချ ှိေ်မျာွားတ င် မကကာခဏ လက်ရဆွားဖခင်ွားအတ က် 

အစ အစဉ်  ှိ ာွားပါသလာွား။  

5. သန်ို့ ှင်ေးလ ေးလု ် ခင်ေးနှငေ့်  ုိေးသတ် ခင်ေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 

19 ကှိ ကကညာ့်ပါ) 

 မ ရဝအသ ုွားဖပ  မညာ့ ်ပ ာ့ပှိုွားရပွားသညာ့်အ ာမျာွားန ငာ့် အရုပ်မျာွားအပါအဝင် အ ှိအကှိုင်မျာွားရသာ 

မျက်န ှာဖပင်မျာွားကှို ပ ုမ ေ ်သေ်ို့  င်ွားရ ွားလုပ်ဖခင်ွားန ငာ့် ပှိုွားသတ်ဖခင်ွားကှိ ုတှိုွားဖမ ငာ့် ာွားပါမည်လာွား။  

 တစ်စ တုစဦ်ွား ရေမရကာင်ွားဖြစ်လာပါက လက်ခကံျင််းပသူမျာွားသည် သေ်ို့  င်ွားရ ွားလုပ်ဖခင်ွားန ငာ့် 

ပှိုွားသတ်ဖခင်ွားဆှိုင် ာ CDC လမ်ွားညွှေက်ှိ လှိုကေ်ှာပါမည်လာွား။  

6. အောေးအောမ ာေးနှငေ့် သွာေးလ ောမ ာေး ( ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ် ၏ စာမျက်န ှာ 24-

25 ကှိ ကကညာ့်ပါ) 

 ကရလွားမျာွားသည် ၎င်ွားတှိုို့၏ ကှိုယ်ပှိုင် အစာွားအစာ၊ ပေ်ွားကေ်ခ က်ရယာက်မျာွား၊ န ငာ့် 

ဖပေဖ်ြညာ့သ် ုွားနှိုငရ်သာ ရ ဘူွားမျာွားကှိ ုယရူဆာင်လာ ပါမညလ်ာွား။ မဟုတ်ပါက၊ လက်ခကံျင််းပသူသည် 

တစဦ်ွားချင်ွားစ ကှို အစာွားအစာမျာွား ဖပင်ဆငရ်က ွားရမ ွားပါမညလ်ာွား။  

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
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7. COVID နငှေ့်ဆငတ်ူလသာ လ ာဂ လကခဏာ(မ ာေး)  ိှလနသူ တေဦ်ေးခ င်ေးေ နှငေ့် သ ေး ခာေးခွွဲလန ခင်ေး 

(ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ၏် စာမျက်န ှာ 31 ကှိ ကကညာ့်ပါ) 

 သ ွားဖခာွားခ  ရေရသညာ့် COVID-19 ရ ာဂါလကခဏာမျာွားဖပသရေသူ တစဦ်ွားချင်ွားစ အတ က် 

သတ်မ တ် ာွားသညာ့် သ ွားဖခာွားဧ ှိယာ   ှိပါသလာွား။  

 ၎င်ွားတှိုို့၏ကရလွားတ င် ရ ာဂါလကခဏာမျာွား ဖပသရေပါက ကရလွားကှိ လျငဖ်မေစ် ာ လာကကှိ ကာ 

အှိမ်သှိုို့ရခေါ်သ ာွားနှိငု် ေ်အတ က် မှိဘမျာွားကှိ ုချက်ဖခင်ွားအသှိရပွားပါမည်လာွား။ COVID-19 

စစ်ရဆွားဖခင်ွားန ငာ့်ပတ်သက်၍ ဤရေ ာတ င် စူွားစမ်ွား  ာရြ ပါ။  

8. COVID-19 လ  ေ့ေတေ်  ေေ်ဉ် ( ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် လမ်ွားညွှေ၏် စာမျက်န ှာ 34-36 န ငာ့် 

39 ကှိ ကကညာ့်ပါ) 

 ရပါ ာ့ဒတ် င်ပါဝင်သူသည် COVID-19 ရပါ ာ့စတစဖ်ြစ်ရေပါက၊  ှိရတ ျို့နှိုငရ်ဖခ  ှိပပ ွား 

ေ ွားကပ်ရသာ ှိရတ ျို့မှို  ှိ ာွားသညာ့် မှိသာွားစုအာွားလ ုွား   ချက်ဖခင်ွားအသှိရပွားကာ 14  က ်

ရ ာဂါရဖခချ ပဖ်ြငာ့ရ်ေ ေ် ရတာင်ွားဆှိုပါမည်လာွား။  

 ရပါ ာ့ဒတ် င်ပါဝင်သူ၏ အှိမ်ရ ာင်စုဝင်တစဦ်ွားသည် COVID-19 ရပါ ာ့စတစ်ဖြစ်ပ ာွားခ ာ့ပါက၊ အဖခာွားရသာ 

ရပါ ာ့ဒ်မှိသာွားစုမျာွားကှို ဖြစန်ှိငုရ်ဖခ  ှိရသာ  ှိရတ ျို့မှိုန ငာ့်ပတ်သက်၍ ချက်ဖခင်ွား အသှိရပွားပါမည်လာွား။   

 "သ ွားဖခာွားခ  ရေဖခင်ွား အရဆာကအ်အ ု" ရခါင်ွားစဉရ်အာက်  ှိ COVID-19 ရကကာငာ့် မှိမှိဘာသာ 

သ ွားဖခာွားခ  မရေနှိငု်သမူျာွားအတ က် အခမ ာ့ရေ ာ ှိုင်ခင်ွားန ငာ့်ပတ်သက်၍ ဤရေ ာ တ င်   ာရြ ပါ။  

 

ထို က န်ေးမာလ ေးနှငေ့် လ ေးကင်ေးလ ေးအဆငေ့်မ ာေးနှငေ့် တ်သက်၍ သင်ေဉ်ေးောေးထာေးသညေ့်အ ာ  ိှ  သလာေး။ 

1. လလေ့က င်ေ့သင်ကကာေး ခင်ေးနငှေ့် လ ေးကင်ေးလ ုခခ ြုံလ ေး လု ်လဆာင်ခ က်မ ာေး 

 လက်ခကံျင််းပသူသည် ရကျာင်ွားရေအ ယွ် ကရလွားငယ်မျာွားန ငာ့်ပတ်သက်ရသာ 

အလုပ်လုပ်ကှိငု်မှိုအရတ ျို့အကက     ှိပါသလာွား။  

 အဖပ သရဘာရဆာငရ်သာ အဖပ အမူကှိ ုတှိုွားဖမ ငာ့် ေ်၊ ကရလွားမျာွားကှိ ုလမ်ွားညွှေ်ရပွား ေ၊် န ငာ့ ်

သငာ့်ရလျာ်မှိုမ  ှိရသာ အဖပ အမူန ငာ့်ပတ်သက်၍ တ ုို့ဖပေလု်ပ်ရဆာင် ေ် လက်ခကံျင််းပသူ၏ 

ချဉွ်ားကပ်လုပ်ရဆာင်ပ ကုှို သှိပါသလာွား။  

 လက်ခကံျင််းပသူတ င် CPR န ငာ့် ရ  ွားဦွားသူေှာဖပ စုေည်ွားတှိုို့န ငာ့ပ်တ်သက်သညာ့် လက်  ှိ 

ရလာ့ကျငာ့်သင်ကကာွားရေမှို/ အသှိအမ တ်ဖပ လက်မ တတ်ှိုို့   ှိပါသလာွား။ 

http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/covid-testinfo
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care


 သင်ယူလလေ့လာလ ေးလ  ေ့ဒ်တွင် 

 ူေးလ  င်ေး  ဝင်  မည်လာေး။  
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 လက်ခကံျင််းပသူန ငာ့် လက်ခကံျင််းပသူ၏အှိမ်  ှိ အသက ်18 န စ်ရကျာရ်သာ 

အ ွယရ် ာက်ပပ ွားသူမျာွားသည ်ဖပစမ်ှိုကျ ွားလ ေ်သူ ရေှာက်ခ  စစ်ရဆွားမှိုကှိ ုရအာင်ဖမင် ာွားပါသလာွား။  

 သငာ့်တ င် ရပါ ာ့ဒ်  ှိ အဖခာွားမှိသာွားစုမျာွားအတ က် ဆက်သ ယ် ေအ်ချက်အလက်မျာွား   ှိပါသလာွား။  

 လက်ခကံျင််းပသူသည် ကရလွားရစာငာ့်ရ  ာကရ် ွားဆှိုင် ာ ဝေရ်ဆာင်မှိုရပွားသူမျာွားအတ က် Texas 

ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့် လူသာွား ဝေရ်ဆာင်မှိုမျာွား၏ အေည်ွားဆ ုွားရသာစ နှိုေွ်ားမျာွားန ငာ့်ပတ်သက်၍ 

 င်ွားန  ွားက မွ်ားဝင်ပါသလာွား။ လက်ခကံျင််းပသူသည် HHS အေည်ွားဆ ုွားရသာစ နှိုေ်ွားမျာွားကှို 

လှိုကေ်ှာပါမည်လာွား။  

2.  တ်ဝန်ေးက င်ဆုိင် ာ လ ေးကင်ေးလ ုခခ ြုံမှု  

 အှိမ်တ င် လက်ေကခ် ယမ်ွားမျာွား   ှိပါသလာွား။ ဟုတ်ပါက၊ ၎ငွ်ားတှိုို့ကှို 

ရသာာ့ခတ်သှိမ်ွားဆည်ွား ာွားပါသလာွား။  

 အှိမ်တ င် အလုပ်လုပ်သညာ့် မ ွားခှိွုားရင ျို့ရ ာက်လ မ်ွားရ ွားကှိ ှိယာမျာွား   ှိပါသလာွား။ 

 သေ်ို့  င်ွားရ ွားပစစည်ွားမျာွားန ငာ့် ဓာတုပစစည်ွားမျာွားကှို ကရလွားမျာွား လက်လ မ်ွားမမ နှိငု်သညာ့ရ်ေ ာတ င် 

သှိမ်ွားဆည်ွား ာွားပါသလာွား။  

 ရဆွားဝါွားမျာွားကှိ ုကရလွားမျာွား လက်လ မ်ွားမမ နှိငု်သညာ့ရ်ေ ာတ င် သှိမ်ွားဆည်ွား ာွားပါသလာွား။  

  ှိုရေ ာတ င် ရ ကွူားကေ်  ှိပါသလာွား။   ှိပါက၊ ၎င်ွား၏ပတ်ပတ်လညတ် င် အကာကာ ာွားပါသလာွား။ 

ရ ကွူားကေ်ဝေ်ွားကျငတ် င် ကရလွားမျာွား ရဘွားကင်ွားလ ုခခ  ရေရစ ေ် မည်သညာ့်လုပ်ရဆာငခ်ျက်မျာွား 

 ာွား  ှိ ာွားပါသေည်ွား။  

3. လ  ေ့ဒ် ှိ မိသာေးေုမ ာေး 

 လက်ခကံျင််းပသူကှို သှိပါသလာွား။ 

 ရပါ ာ့ဒတ် င် အေည်ွားငယရ်သာ တည်ပငှိမ်သညာ့ ်ကရလွားငယ်မျာွားန ငာ့် အ ယွရ် ာကပ်ပ ွားသူမျာွား အြ  ျို့ 

ပါဝင်ပါသလာွား။  

 ရပါ ာ့ဒ်ဖပင်ပတ င၊် COVID-19 ကူွားစက်ခ  ဖခင်ွားကှိ ုရ  ာင်ကကဉ် ေ် မှိသာွားစုမျာွားသည် 

မည်သညာ့်အဆငာ့်မျာွားကှို လုပ်ရဆာင် ပါမည်ေည်ွား။ ဥပမာ၊ ၎င်ွားတှိုို့သည် မျက်န ှာအကာအက ယ်မျာွား 

အသ ုွားဖပ ဖခင်ွား၊ ခနဓှာကှိယု်ဖခင်ွား ခပ်ခ ာခ ာရေဖခင်ွား၊ ကက ွားမာွားသညာ့် လူစုလူရဝွားမျာွားကှို ရ  ာင်ကကဉ်ဖခင်ွား၊ န ငာ့် 

မလှိုအပ်ရသာ အဖပင်  က်ဖခင်ွားမျာွားကှို ရ  ာငက်ကဉ်ဖခင်ွားတှိုို့ကှို ဖပ လုပ် ပါမည်လာွား။  

4. အနတ ာယ်  ေ်နိငုလ် ခ မငေ့်မာေးသညေ့် တေဦ်ေးခ င်ေး ုဂ္ိြုံလ်မ ာေး (ရကျာင်ွားမျာွားအတ က် APH ကကာွားဖြတ် 

လမ်ွားညွှေ်၏ စာမျက်န ှာ 10-11 ကှိ ကကညာ့်ပါ။) 

https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://hhs.texas.gov/doing-business-hhs/provider-portals/protective-services-providers/child-care-licensing/minimum-standards
https://www.colinshope.org/
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
http://austintexas.gov/sites/default/files/files/Austin%20Public%20Health%20School%20Guidance%20V15%20(hyperlinks).pdf
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 သငာ့်ကရလွားတ င် ၎င်ွားတှိုို့ကှိယု၎်င်ွားတှိုို့ COVID-19 ရကကာငာ့် အဖပင်ွားအ ေ ်

ေှာမကျေ်ွားဖြစဖ်ခင်ွားမျ ှိ ွားအတ က ်ဖမငာ့်မာွားရသာအနတ ာယ် ဖြစ်ရစမညာ့ ်အရဖခအရေမျ ှိ ွား   ှိပါသလာွား။  

 သငာ့်အှိမရ် ာင်စု  ှိ တစ်စ တုစ်ဦွားသည် COVID-19 ရကကာငာ့် အဖပင်ွားအ ေ ်

ေှာမကျေ်ွားဖြစဖ်ခင်ွားမျ ှိ ွားအတ က ်ဖမငာ့်မာွားရသာအနတ ာယ်   ှိရေပါသလာွား။  

5.   င် တငွ်လနသညေ့အ်ခ နိ ်

 သင်ခေ်ွားစာမျာွား၊ အစာစာွားချ ှိေ်၊ န ငာ့် ကစာွားချ ှိေတ်ှိုို့ကှို တတ်နှိငု်သမ  ဖပင်ပတ င် 

လုပ်ရဆာငန်ှိုင်ပါသလာွား။  

 အ ှိပ် သညာ့ ်သှိုို့မဟတု် အကာ  ှိသညာ့် ဖပင်ပရေ ာမျာွား   ှိပါသလာွား။  

 ကူွားစက်ရ ာဂါ ှိေ်ွားချ ပ်ရ ွား ရဆာင် ွကခ်ျက်မျာွား   ှိ ာွားပါသလာွား။ 

 ဖပင်ပရေ ာကှိ ရကာင်ွားမ ေ်စ ာ  ှိေ်ွားသှိမ်ွား ာွား  ှိကာ အနတ ာယ်သတှိရပွားချက်မျာွား ကင်ွား  င်ွားပါသလာွား။ 

6. သယ်ယူ ုိို့လဆာင်လ ေး  

 မှိသာွားစုတစ်စစု တှိငု်ွားသည် ၎င်ွားတှိုို့၏ ကရလွား(မျာွား)ကှိ လာပှိုို့၊ လာကကှိ ပါမည်လာွား။  

 လက်ခကံျင််းပသူမျာွားသည် ကရလွားမျာွားကှို သယယ်ူပှိုို့ရဆာငရ် ွား လုပ်ရပွားမည်ဆှိုပါက၊ ၎င်ွားတှိုို့သည် 

ရဘွားကင်ွားစ ာလုပ်ရဆာင် ေ် ဖပင်ဆင် ာွား  ှိ ာွားပါသလာွား (လ ုရလာကရ်သာ  ှိုင်ခ ခုါွားပတ်မျာွား၊ 

ကာွား ှိုင်ခ မုျာွားန ငာ့် တ ေ်ွားတငရ်ပွားသညာ့် ှိုင်ခ မုျာွား၊ လှိုင်စင ်ယာဉရ်မာင်ွား)။  

7. ကလလေးလောငေ့်လ ှာကလ် ေး ေည်ေးမ ဉေ်းမ ာေး  

 လက်ခကံျင််းပသူသည် Texas ကျေ်ွားမာရ ွားန ငာ့် လူသာွား ဝေရ်ဆာင်မှိုမျာွား ကရလွားရစာငာ့ရ်  ာက်ရ ွား 

စည်ွားမျဉ်ွားမျာွားန ငာ့်ပတ်သက်၍ လှိုင်စင်  ာွားရသာ၊ မ တ်ပ တုင် ာွားရသာ၊ သှိုို့မဟတု် 

စာ င်ွားသ င်ွား ာွားရသာ ကရလွားရစာငာ့်ရ  ာကရ် ွားဆှိုင် ာ ဝေရ်ဆာင်မှိုရပွားသူ ဖြစပ်ါသလာွား။  

 

 

 

https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/
https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/
https://www.dfps.state.tx.us/child_care/search_texas_child_care/

