
COVID19 FAQs - Burmese 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ရရာဂါ ၂၀၁၉- (COVID-19) 

(၀၃/၂၅/၂၀၂၀) 

 

သင ်နငှ  ်သင မ် သာ်းစိုအတကွ ်သတင််းအချကအ်လက ်

အ မ်တငွရ်နရန် အမ န  ်ရ ကာ်ငငာဆ ိုငရ်ာ အချကအ်လက ်

လ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတကွ ်ရင််းငမစမ်ျာ်း 

နာမကျန််းငြစရ်နသ မျာ်းအတကွ ်သတင််းအချကအ်လက ်

 

ထပ်ဆ ောင််းအချကအ်လကမ်ျော်း လ ိုအပ်ပါက သ ို ို့မဟိုတ် ဆမ်းခနွ််းမျော်းရ  ပါက ဖိုန််းနပံါတ် 3-1-1 (512-974-2000) က ိုဆခေါ်  ိုပါ။ 

 

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စဆ်ရောဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) သည ်အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို၏ အစ တအ်ပ ိုင််းမျော်းတငွ ်လတူစဦ််းမ တစဦ််းသ ို ို့ က်ူးစကပ်ျံျံ့ န  ံ ို့ဆသော အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း 

  ိုငရ်ော ဆနထ ိုငမ်ဆကောင််းမှုတစခ်ိုပဖစသ်ည။် COVID-19 ရ  ဆ ကောင််းသ ထော်းသညို့် လတူစဦ််းဦ်းန ငို့ ်အန ်းကပ်ထ ဆတွျံ့ ခ ို့သမူျော်းအတကွ် COVID-19 က်ူးစကခ်ရံရန ်

အနတရောယက် ပ ိုမ ိုပမငို့မ်ော်းပါသည၊် ဥပမော - ကျန််းမောဆရ်းဝနထ်မ််းမျော်း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အ မသ်ော်းမျော်း။ ဆရောဂါက်ူးစကမ်ညို့အ်နတရောယမ်ျော်းသညို့ ်အပခော်းသမူျော်းထ တငွ ်COVID-19 

ဆရောဂါ လကရ်  ပပန ို့ပ်ေွာ်းဆနဆသောဧရ ယောတစခ်ိုအတငွ််း ဆလောဆလောလတလ်တ ်သေွာ်းဆရောကခ် ို့သမူျော်း သ ို ို့မဟိုတ ်ယင််းဧရ ယောတငွ််း ဆနထ ိုငသ်မူျော်းပဖစ ်ကသည။် 

 

ဆရောဂါက်ူးစကခ်ထံော်းရသတူစဦ််း ဆချောင််း  ို်း သ ို ို့မဟိုတ် န ောဆချချ နတ်ငွ ်ထကွလ်ောဆသော အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််းတငွ််းမ  အရညစ်ကမ်ျော်းမ တ ငို့ ်ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းက 

တစဦ််းန ငို့တ်စဦ််း အန ်းကပ်ထ ဆတွျံ့သမူျော်း (၆ ဆပအတငွ််း) အ ကော်း အဓ ကအော်းပဖငို့ ်ပပန ို့ပ်ေွာ်းပါသည။် ဆရောဂါပ ို်းရ  ဆနဆသော မျကန် ောပပင ်သ ို ို့မဟိုတ ်အရောဝတတ ုက ို ထ ဆတွျံ့မ ပပ ်း 

မ မ ၏ ပါ်းစပ်၊ န ောဆခါင််း သ ို ို့မဟိုတ ်မျကလ်ံို်းမျော်းက ို ထ ဆတွျံ့ ပခင််းပဖငို့ ်လတူစဦ််းသည် COVID-19 ဆရောဂါရရ  န ိုငဆ်ချရ  န ိုငပ်ါဆသော်လည််း ယင််းက ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်း ပျံျံ့ န  ံ ို့သညို့ ်

အဓ ကနည််းလမ််းဟို မထငပ်ါ။ 

 

ရအာ်စတင ်ငပညသ်  ကျန််းမာရရ်းဌာန တ ို  ငပန်ရဆာငရွ်ကခ်ျက ်

 ဆအော်စတင ်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောန က တက ်က ်ပပညန်ယက်ျန််းမောဆရ်းဌောန၊ က်ူးစကဆ်ရောဂါ ထ န််းချုပ်ဆရ်းစငတ်ော (CDC) န ငို့ ်ဆေသနတရ န ငို့ ်ဆေသလံို်း  ိုငရ်ော 

ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောန န ငို့ ်ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှုဆအဂျငစ် မျော်း န ငို့ပ််ူးဆပါင််းလကတ်ွ ၍ အလျှငအ်ပမနဆ်ပပောင််းလ ဆနဆသော အဆပခအဆနက ို မျကဆ်ပခမပပတ် 

ဆစောငို့ ်ကညို့ဆ်နပါသည။် ဆအော်စတင ်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောန (APH) က  COVID-19 တံို ို့ပပနဆ်ရ်းလှုပ်ရ ော်းမှုမျော်းက ို ည  နှု င််းဆ ောငရွ်ကရ်န ်အ ငို့ ်ငါ်း ငို့ပ်ါ စ မကံ န််း (five-

phase plan) တစခ်ိုက ို ဆဖော်ထိုတပ်ပ ်းပဖစပ်ါသည။်  

 

 အ ငို့ ်၂ - လမူျော်းက ို ဆရောဂါရ ောဆဖစွ စစပ်ခင််း )စစဆ် ်းမှုမျော်း   ကလ်ကလ်ိုပ်ဆ ောငပ်ခင််း(  

 အ ငို့ ်၃ - ဆရောဂါ ရ  မရ   အတညပ်ပုပခင််း )လလူခူျင််း  က်ူးစကပ်ပန ို့ပ်ေွာ်းဆစမှုမရ  ပါ)  

 အ ငို့ ်၄ - လလူခူျင််း က်ူးစကမ်ှု အကန ို့အ်သတပ်ဖငို့ရ်  ပခင််း )အန ်းကပ်  ထ ဆတွျံ့ မှု/ အ မသ်ော်းချင််း ထ ဆတွျံ့ မှုမျော်း( 

 အဆင  ်၅ - လ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတငွ််း လ လ ချင််း က ်းစကမ်ှု အဆကမ်ငပတရှ် ငခင််း  

လူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတငွ််း က်ူးစကပ်ျံျံ့ န  ံ ို့မှု  ိုသညမ် ော ဧရ ယောဆေသတစခ်ိုအတငွ််း လမူျော်း ဆရောဂါက်ူးစကခ်ရံပခင််းပဖစက်ော မ မ တ ို ို့ဖောသော မညသ်ညို့ဆ်နရော န ငို့ ်မညသ် ို ို့က်ူးစက်မ န််း 

မဆသချောသအူချ ု ျံ့လည််း ပါဝငပ်ါသည။် 

APH က တရိုတပ်ပညမ်  ဆအော်စတင် /ထရောဗစသ် ို ို့ ပပနလ်ောဆသော ဌောဆနပပနမ်ျော်းအတကွ ်ဆရောဂါလကခဏောဆစောငို့ ်ကညို့မ်ှု လိုပ်ဆ ောငဆ်ပ်းပခင််းန ငို့ ်ကျန််းမောဆရ်း ဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု 

ကျွမ််းကျငဝ်နထ်မ််းမျော်း၊ စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း၊ ဆကျောင််းမျော်း န ငို့ ်အမျော်းပပညသ်လူထူိုထ ံကောကယွတ်ော်း  ်းဆရ်း  ိုငရ်ော သတင််းမျော်း ပံို့ပ ိုဆပ်းပခင််းတ ို ို့ပဖငို့ ်စမွ််းအော်းပမ ငို့ ်

တံို ို့ပပနည်  န ှု င််းဆ ောငရွ်ကမ်ှု ရရ  ဆစရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ဌောနလညပ်တဆ်ရ်းစငတ်ော (Department Operations Center) က ို လှုံျံ့ဆ ော်ဆပ်းပပ ်းပဖစသ်ည။် ထ ို ို့အပပင ်ဆအော်စတင-်

ထရကဗ်စစ် ရငစ်ိုအဆရ်းဆပေါ် လိုပ်ငန််းလညပ်တဆ်ရ်းစငတ်ော (ATCEOC) က ိုတစစ် တတ်စ်ပ ိုင််း လှုံျံ့ဆ ော်ဆပ်းပပ ်းပဖစသ်ည။် တစစ် တတ်စပ် ိုင််းလှုံျံ့ဆ ော်မှုအရ (ATCEOC) သည ်

စ စဉ်ဆရ်းအဖွ ျံ့တစဖ်ွ ျံ့ န  ငို့ ်COVID-19  ဆပပောင််းလ မှုမျော်းန ငို့ ်သကဆ်ရောကမ်ှုမျော်းက ို ဆ ်ွးဆန်ွးရန ်ဆန ို့စဉ်ဆတွျံ့ ံိုမညို့ ်ပ်ူးတွ သတင််းအချကစ်နစ ်(JIS) က ို 

ဆဖော်ဆ ောငထ်ော်းပပ ်းပဖစသ်ည။် 

 



COVID19 FAQs - Burmese 

ပညောရ င ်အ ကဆံပ်းအဖွ ျံ့ တစဖ်ွ ျံ့က ို ရပ်ရွောအသ ိုကအ်ဝန််းမ   ရောဝန ်တစေ်ါဇငဆ်ကျော်ခန ို့ပ်ဖငို့ ်ပါဝငဖ်ွ ျံ့စည််းထော်းပါသည။် ၎င််းတ ို ို့တငွ ်က်ူးစကဆ်ရောဂါမျော်း။ 

ကဆလ်းသငူယဆ်ရောဂါမျော်း၊ အဆရ်းဆပေါ်ဆ ်းဝါ်းန ငို့ ်က ိုယတ်ငွ််းအဂဂ ါ  ိုငရ်ောဆ ်းဝါ်းစသည်ို့ ကျွမ််းကျငပ်ညောရ ငမ်ျော်းန ငို့ ်အ ငို့ပ်မငို့ပ်ညောန ငို့ ်အစ ို်းရဆကျောင််းမျော်းမ  

 ရောဝနမ်ျော်း ပါဝငသ်ည။် ဤအဖွ ျံ့သည ်လအူမျော်းစိုဆဝ်းပခင််းမျော်းအတွက ်အနတရောယဆ်လျှောို့ချဆရ်းန ငို့ ်ကောကယွဆ်ရ်းတ ို ို့န  ငို့ပ်တသ်ကသ်ညို့ ်အ ကပံပုချကမ်ျော်းန ငို့ ်

လမ််းညွှနခ်ျကမ်ျော်းက ို က ိုငတ်ယွဆ် ောငရွ်ကလ်ျကရ်  ပါသည။် 

 

 

သင ်နငှ  ်သင၏်မ သာ်းစိုအတကွ် သတင််းအချက်အလက် 

ရရာဂါသငွင်ပငလ်ကခဏာမျာ်း နငှ  ်စစ်ရဆ်းချကဆ် ိုငရ်ာ အချက်အလကမ်ျာ်း 

COVID-19 ဆရောဂါရ  ဆနဆသော လနူောမျော်းပပသသညို့ ်လကရ်   သငွပ်ပငလ်ကခဏောမျော်းတငွ ်ဖျော်းပခင််း၊ ဆချောင််း  ို်းပခင််း န ငို့ ်အသကရ် ှူရခကပ်ခင််းတ ို ို့ ပါဝငသ်ညို့ ်

အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း  ိုငရ်ော နောမကျန််းမှု အဆပျောို့စော်းမ  အပပင််းစော်းအထ ပါဝငပ်ါသည။် အကယ၍် သငို့ထ်တံငွ ်အ  ိုပါသငွပ်ပငလ်ကခဏောမျော်းရ  ပါက ကျွနိ်ု ပ််တ ို ို့၏ 

“နောမကျန််းပဖစဆ်နသမူျော်းအတကွ် အချကအ်လက ်(Information For Those Who Are Sick)”ဝကဘ်စ်ောမျကန် ောတငွ ်ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ။  

  

ရမ်း -  က ိုဗစ ်၁၉ (COVID-19) ရရာဂါ စစရ်ဆ်းမှုက ို မညသ် ို  ငပြုလိုပ်သနည််း။ ရအာ်စတင/်ထရာဗစစ်ရီငစ်ိုတငွ ်ရနထ ိုငသ် မျာ်းအတကွ ်ငပြုလိုပ်ရသာ စစရ်ဆ်းမှု 

တစစ် ိုတစရ်ာရှ ပါသလာ်း။ 

ရငြ - ဆအော်စတငရ်   တက ်ကပ်ပညန်ယက်ျန််းမောဆရ်း ဝနဆ် ောငမ်ှုဌောန (DSHS) ဓောတခ်ွ ခန််းတငွ ်ယခိုအခါ က ိုဗစ ်၁၉ (COVID-19) စစဆ် ်းမှုက ို ပပ ်း ံို်းသညအ်ထ  

ပပုလိုပ်န ိုငပ်ပ ပဖစသ်ည။် လကရ်  တငွ ်APH ၌ ဆစောငို့ ်ကညို့မ်ှုဆအောကထ်ော်းရ  သညို့ ်လ ူတစဦ််း သ ို ို့မဟိုတ ်ထ ို ို့ထကပ် ို၍ ရ  ဆနပပ ်း စစဆ် ်းမှုမျော်း 

 ကလ်ကလ်ိုပ်ဆ ောငဆ်န  ပဖစသ်ည။် ၎င််းတ ို ို့မ ောအတညပ်ပုထော်းဆသော ပဖစရ်ပ်မျော်းမဟိုတပ်ါ။ 

အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််းဆအောကပ် ိုင််း ဆရောဂါလကခဏောမျော်း (ဥပမော ဆချောင််း  ို်းပခင််း၊ အသကရ် ှူ ကပ်ပခင််း) ခစံော်းဆနရသမူျော်းသည ်အပခော်းပဖစန် ိုငဆ်ချရ  သညို့ ်

ဆရောဂါရ ောဆဖွမှုမျော်း (ဥပမော- တိုပ်ဆက်ွးဆရောဂါ) ရ  မရ    ံို်းပဖတဆ်ပ်းမညို့ ်မ မ တ ို ို့၏ ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကသ်နူ ငို့ ်ဆ ်ွးဆန်ွးသငို့ပ်ါသည။် လနူောသည ်

ဆရောဂါအဓ ပပါယသ်တ်မ တခ်ျကမ်ျော်းန ငို့ ်က ိုကည် ဆနပါက CDC သ ို ို့မဟိုတ ်Texas DSHS  ဓောတခ်ွ ခန််းတစခ်ိုမ  စစဆ် ်းမှုအတကွ ်ဓောတခ်ွ စစဆ် ်းရန ်နမနူောမျော်း 

ရယနူ ိုငဆ်ရ်းအတကွ ်သင၏်ဆေသခကံျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကသ်သူည ်ဆအော်စတင ်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောနန ငို့ ်ဆ ်ွးဆန်ွးတ ိုငပ်ငသ်ေွာ်းမညပ်ဖစသ်ည။် 

ရမ်း - အချ ြု ျို့သ မျာ်းအရနငြင  ်ငပင််းထန်သည က် ်းစကရ်ရာဂါရရှ ရန် အနတရာယ ်ငမင င်မင မ်ာ်းမာ်းရှ ပါသလာ်း။  

ရငြ - ရ  ပါသည။် တိုတဆ်က်ွးဆရောဂါန ငို့ ်အလော်းတစူေွာပင ်အသက ်၇၀ န စ ်အထက ်ရ  သမူျော်း န ငို့် /သ ို ို့မဟိုတ်  န လံို်းဆရောဂါ၊ ဆသ်ွးတ ို်းဆရောဂါ၊ နောတောရ ည ်အ ိုတဆ်ရောဂါ၊ န ငို့ ်

  ်းချ ုဆရောဂါက ို့သ ို ို့ဆသော ဆနောကခ်ကံျန််းမောဆရ်းအဆပခအဆနရ  သမူျော်းသည် COVID-19 ဆရောဂါ ပပင််းပပင််းထနထ်န ်န ငို့ ်ဆနောက ်ကတ်ွ   ို်းကျ ု်းမျော်း ရရ  ရနအ်နတရောယ ်

ပမငို့ပ်မငို့မ်ော်းမော်းရ  ပါသည။်   

 

ဆအော်စတင ်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောနက ဆနောကခ်ကံျန််းမောဆရ်းအဆပခအဆနမျော်းရ  သညို့် အသကပ် ိုကက ်းသညို့် အရွယဆ်ရောကသ်မူျော်း န ငို့ ်လကူက ်းမျော်းအတကွ ်လမ််းညွှန ်က ို 

ဆဖော်ထိုတထ်ော်းပါသည။် 

 

ရကျာင််းမျာ်း နငှ  ်ကရလ်းရစာင ရ်ရှာကရ်ရ်းဌာနမျာ်းဆ ိုငရ်ာ အချကအ်လက်  

ရမ်း - ကရလ်းရစာင ရ်ရှာကရ်ရ်း သ ို  မဟိုတ ်ရန  ကရလ်းထ န််းဌာနမျာ်းက ို ပ တပ်ါမညလ်ာ်း။  

ရငြ - မပဖစမ်ဆန လိုပ်ငန််းမျော်းဝနဆ် ောငဆ်ပ်းသညို့ ်ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းဌောနမျော်း န ငို့ ်မရ  မပဖစဝ်နထ်မ််းမျော်းအော်း မရ  မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအပဖစ် သတမ် တပ်ပ ်း 

အ မတ်ငွဆ်န-ဆဘ်းကင််းစေွာအလိုပ်လိုပ် အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောပဖငို့ ်သကဆ်ရောကပ်ခင််းမခရံပါ။ မရ  မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအဆနပဖငို့ ်လမူှုဆရ်းအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနရန ်

လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းအတ ိုင််း လ ိုကန်ောရပါမည။်  

ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းက ို ကဆလ်း ၁၀ ဦ်း သ ို ို့မဟိုတ် ပ ိုနည််းသညို့် လမူဆပပောင််းပ တညပ်မ ဆသောအိုပ်စိုအတငွ််း လိုပ်ဆ ောငရ်ပါမည ်(“လမူဆပပောင််း တညပ်မ ဆသော” 

  ိုသညမ် ော အိုပ်စိုတစခ်ိုအတငွ််း ဆန ို့တ ိုင််း တညူ ဆသော ကဆလ်း ၁၀ ဦ်း သ ို ို့မဟိုတ် ပ ိုနည််းနည််း ရ  ဆနသညဟ်ို   ိုလ ိုပါသည)်။ ကဆလ်းမျော်းအဆနပဖငို့ ်အိုပ်စို တစခ်ိုမ  

အပခော်းတစခ်ိုသ ို ို့ မဆပပောင််းရပါ။ ဌောနတစခ်ိုတငွ ်ကဆလ်းအိုပ်စို တစခ်ိုထကပ် ိုပပ ်း ဆစောငို့ဆ်ရ ောကခ်ဆံနပါက အိုပ်စိုတစခ်ိုစ အဆနပဖငို့ ်အခန််းခွ တစခ်ိုစ တငွ််း ရ  ရပါမည။် 

အိုပ်စိုမျော်း တစခ်ိုန ငို့တ်စခ်ို မဆရောရပါ။ ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု ပံို့ပ ို်းဆပ်းသမူျော်းအဆနပဖငို့ ်ကဆလ်းတစအ်ိုပ်စိုပဖငို့သ်ော လံို်းလံို်းလျော်းလျော်း ဆနရပါမည။်  

ရမ်း - ရကျာင််းမျာ်း ပ တပ်ါမညလ်ာ်း။  

ရငြ - အဆဝ်းဆရောက ်သင ်ကော်းဆရ်းက ို ဆချောဆမွျံ့ဆအောငအ်ော်းဆပ်းသညို့် ပညောဆရ်းအဖွ ျံ့အစည််းမျော်းက ို အ မတ်ငွဆ်န- ဆဘ်းကင််းစေွာ အလိုပ်လိုပ် အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောဆအောကတ်ငွ ်

သကဆ်ရောကခ်ရံသညို့ ်မရ  မပဖစလ်ိုပ်ငန််းဟို ယ ူပါသည။်  

သင၏်ကဆလ်းအတကွ် အချကအ်လကရ်ရ  ရန ်ကျွနိ်ု ပ််တ ို ို့၏ သက ် ိုငရ်ော ခရ ိုင ်သ ို ို့မဟိုတ ်တကကသ ိုလ် ဝကဘ် ် ိုကသ် ို ို့ ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ -  
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K-12 ရကျာင််းခရ ိုငမ်ျာ်း တကကသ ိုလမ်ျာ်း/ရကာလ ပ်မျာ်း 

 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   

  

 

 

ထပ်ရဆာင််းရင််းငမစ်မျာ်း  

ရအာစ်တင ်မမ ြု ျို့ရတာ ်- "အ မ်တငွဆ်နရန ်အမ န ို့ဆ် ကေ်ာပငောစော  ိုငရ်ော အချကအ်လက"်  

ရရာဂါ ထ န််းချြုပ်ရရ်း နငှ  ်ကာကယွရ်ရ်းစငတ်ာမျာ်း - ယအူကစ် ်ဆက-၂ ဆကျောင််းမျော်း န ငို့ ်ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်း အစ အစဉ်မျော်း၏ အိုပ်ချုပ်ဆရ်းမ ်းမျော်းအတကွ ် ကော်းပဖတ ်လမ််းညွှန ် 

တကဆ်ကင်ပညန်ယ ်ကျန််းမာရရ်း နငှ  ်လ သာ်းရရ်းရာ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း - COVID-19 ဆ ကောငို့ ်ထ ခ ိုကခ်ံရသညို့ ်လိုပ်ငန််းလညပ်တမ်ှုမျော်းအတကွ ်ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု ပံို့ပ ို်းသမူျော်း  ောဆဗ်း 

 

ကာကယွတ်ာ်းဆ်ီးရရ်းဆ ိုငရ်ာ သတင််းအချက်အလက် 

 

ရမ်း - အကယ၍် သင ်ြျာ်းနာပါက တိုတရ်က်ွးရရာဂါ နငှ  ်COVID-19 တ ို  က  သ ို  ရသာ နာမကျန််းရရာဂါမျာ်း ပျ ျို့ န ှ  မှုက ို ကာကယွတ်ာ်းဆ်ီးရာတငွ ်က ညရီန် 

အဆင မ်ျာ်းက ဘာရတပွါလ ။  

ရငြ - ဆအော်စတင ်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောနက နာမကျန််းငြစရ်နသ မျာ်းထ မှ အငခာ်းသ မျာ်းထ သ ို   ရရာဂါက ်းစကပ်ျ ျို့ န ှ  ငခင််းက ိုကာကယွရ်ာတငွ ်က ညရီန်လမ််းညွှန် က ို 

ထိုတပ်ပနထ်ော်းပါသည။်  

 ဆ ်းဝါ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု ရယရူနမ် လွ ပပ ်း အ မတ်ငွဆ်နပါ  

 သင၏် ရောဝနထ် ံမသေွာ်းဆရောကမ်  ကက ုတငဖ်ိုန််းဆခေါ်ပါ  

 သင၏် ဆရောဂါသငွပ်ပငလ်ကခဏောမျော်းက ို ဆစောငို့ ်ကညို့ပ်ါ   

 မ မ က ိုယက် ို အ မရ်   အပခော်းသမူျော်း န ငို့ ်အ မဆ်မ်ွးတ ရ စဆောနမ်ျော်းထမံ  ခွ ဆနပါ  

 တစက် ိုယရ်ညသ်ံို်းပစစည််းမျော်း မျှဆဝသံို်းစွ ပခင််းက ို ဆရ ောင ်ကဉ်ပါ  

 သင ်ဆချောင််း  ို်း န ောဆချပါက အိုပ်ကောထော်းပါ  

 လကမ်ျော်းက ို မ ကောခဏ ဆ ်းဆ ကောပါ  

 အကက မမ်ျော်းမျော်း ထ ဆတွျံ့သညို့် မျကန် ောပပငမ်ျော်းအော်းလံို်းက ို ဆန ို့စဉ်သန ို့ရ် င််းပါ 

https://www.austinisd.org/student-health/coronavirus
https://www.eanesisd.net/coronavirus
https://www.ltisdschools.org/Page/3868
http://www.lagovistaisd.net/page/schoolnurse-Home
http://support.leanderisd.org/support/covid-19/
https://www.dvisd.net/coronavirus/
https://www.manorisd.net/Page/5291
http://www.pfisd.net/site/Default.aspx?PageID=7656
https://www.elginisd.net/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=4&ModuleInstanceID=86&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=5439&PageID=1
https://www.couplandisd.org/
https://roundrockisd.org/coronavirus/
https://www.marblefallsisd.org/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=203&ViewID=ed695a1c-ef13-4546-b4eb-4fefcdd4f389&RenderLoc=0&FlexDataID=9089&PageID=1&Comments=true
https://www.jc.txed.net/
https://www.dsisdtx.us/
https://www.hayscisd.net/
https://www.utexas.edu/
https://www.stedwards.edu/
https://htu.edu/
https://www.concordia.edu/
https://www.austincc.edu/
http://austintexas.gov/article/stay-home-work-safe-order-information
https://hhs.texas.gov/about-hhs/communications-events/news/2020/03/child-care-provider-survey-operations-impacted-covid-19
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COVID-19 ရ  သညဟ်ို အတညပ်ပုထော်းသညို့် လနူောမျော်းအဆနပဖငို့ ်အပခော်းသမူျော်းထသံ ို ို့ ေိုတ ယအ ငို့ပ်ျံျံ့ န  ံ ို့မှု အနတရောယ ်န မို့ပ်ါ်းသေွာ်းပပ ဟို ထငရ်သညအ်ထ  အ မတ်ငွ ်

သ ်းပခော်းခွ ဆနသညို့် ကက ုတငက်ောကယွမ်ှု  ကလ်က၍်လိုပ်သငို့သ်ည။်   

ရမ်း - မ မ က ိုယမ် မ  မညသ် ို   ကာကယွန် ိုငပ်ါသလ ။ 

  

ရငြ - သငို့အ်ဆနပဖငို့ ်မ မ က ိုယမ် မ  ဆအောကပ်ါအတ ိုင််း ကောကယွန် ိုငပ်ါသည ်-  

 ဆနထ ိုငမ်ဆကောင််းပဖစဆ်နသမူျော်းန ငို့ ်အန ်းကပ်ထ ဆတွျံ့ က ်ပံခင််းက ို ဆရ ောင ်ကဉ်ပါ။    

 သင၏် မျကလ်ံို်းမျော်း၊ န ောဆခါင််း န ငို့ ်ပါ်းစပ်တ ို ို့က ို မဆ ်းဆ ကောထော်းသညို့်လကမ်ျော်းပဖငို့ ်ထ ဆတွျံ့ ပခင််းမ  ဆရ ောင ်ကဉ်ပါ။  

 သငလ်ကမ်ျော်းက ို  ပ်ပပော န ငို့ ်ဆရတ ို ို့ပဖငို့ ်အနည််း ံို်း စကက န ို့ ်၂၀  ကောဆအောင ်မ ကောခဏဆ ်းဆ ကောဆပ်းပါ။ အကယ၍်  ပ်ပပော န ငို့ဆ်ရတ ို ို့မရရ  န ိုငပ်ါက 

အနည််း ံို်း အရကပ်ျံ ၆၀% ပါဝငသ်ညို့ ်အရကပ်ျံအဆပခခ ံလက် သန ို့ရ် င််းဆ ်းတစမ်ျ ု်းက ို အသံို်းပပုပါ။  

 

ရမ်း - လ မျာ်းအ ကာ်း မျကန်ာှြ ို်းမျာ်း တပ်ဆငအ်သ ို်းငပြုငခင််းက COVID-19 မှ ကာကယွရ်ာတငွ ်က ညပီါသလာ်း။  

ရငြ - CDC က ဆနထ ိုငဆ်ကောင််းဆနသမူျော်းအော်း COVID-19 အပါအဝင ်အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း  ိုငရ်ော နောမကျန််းမှုမျော်းမ  မ မ တ ို ို့က ိုယက် ို ကောကယွရ်န ်မျကန် ောဖံို်း 

ဝတ ်ငရ်န ်အ ကမံပပုပါ။ ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှုပ ိုင််း  ိုငရ်ော ကျွမ််းကျငသ်တူစဦ််းမ  အ ကပံပုတ ိုကတ်ွန််းမ သော မျကန် ောဖံို်း သငဝ်တ ်ငသ်ငို့ပ်ါသည။်  မျကန် ောဖံို်းက ို 

COVID-19 ဆရောဂါရ  သမူျော်း န ငို့ ်ဆရောဂါသငွပ်ပငလ်ကခဏောပပဆနသမူျော်း အသံို်းပပုသငို့ပ်ါသည။် ယင််းသ ို ို့ဝတ် ငပ်ခင််းသည ်အပခော်းသမူျော်း ဆရောဂါက်ူးစကခ်ရံမညို့် အနတရောယမ်  

ကောကယွရ်နပ်ဖစသ်ည။် မျကန် ောဖံို်းမျော်းအသံို်းပပုပခင််းသည် ကျန််းမောဆရ်းဝနထ်မ််းမျော်း န ငို့ ်အပခော်း COVID-19 ဆရောဂါ က်ူးစကခ်ံထော်းရသ ူတစဦ််းအော်း 

အန ်းကပ်အဆပခအဆနမျော်းအတငွ််း ပပုစိုဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်နသမူျော်း  (အ မတ်ငွ််း သ ို ို့မဟိုတ် ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု အဆ ောကအ်အံိုတစခ်ိုအတငွ််း) အတကွလ်ည််း 

အလနွတ်ရောအဆရ်းကက ်းပါသည။် 

 

ရမ်း - လ မှုရရ်းအရာ ခပ်ခာွခာွရနငခင််း ဆ ိုသညမှ်ာ ဘာပါလ ။ 

ရငြ - ဆအော်စတငပ်မ ု ျံ့ဆတော်က လမူှုဆရ်းအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနပခင််းအော်း မဆတော်တ  န ငို့ ်ခဏတပဖုတပ်ဖတသ်ေွာ်းပဖစလ်ောပပုချ နအ်ဆတောအတငွ််းမ လွ ပပ ်း 

လတူစဦ််းန ငို့တ်စဦ််းအ ကော်း အနည််း ံို်းဆပခောကဆ်ပခေွာပခော်းမှုက ို ထ န််းသ မ််းထော်းပခင််း န ငို့ ်ထ န််းချုပ်ပခင််းအပဖစ် အဓ ပပါယသ်တ်မ တပ်ါသည။် 

 

ဆရောဂါထ န််းချုပ်ဆရ်းစငတ်ော က လမူှုဆရ်းအရခပ်ခေွာခေွာဆနပခင််းအော်း ကျယက်ျယပ်ပန ို့ပ်ပန ို့ ်က်ူးစက်ပျံျံ့ န  သံညို့် ကမဘောတစဝ် မ််းတိုတဆ်က်ွးဆရောဂါပဖစ်ပေွာ်းမှုတစခ်ို မပဖစဆ်အောင ်

တော်း  ်းရောတငွ ်ကညူ ရနအ်သံို်းပပုသညို့ ်နည််းဗျှူဟောတစခ်ိုအပဖစ ်အဓ ပပါယ် သတမ် တပ်ါသည။် ဤ ကမဘောတစဝ် မ််း တိုတဆ်က်ွးဆရောဂါက်ူးစက်မှုက ို တ ိုကဖ်ျကရ်န ်

ကမဘောန ငို့ခ်ျ ပပ ်းအော်းထိုတမ်ှုသည ်ဆ ်းဝါ်းလိုပ်ငန််း န ငို့ ်ဆ ်းဝါ်းလိုပ်ငန််းမဟိုတသ်ညို့ဖ်ကတ် ို ို့မ   ကော်းဝငစ်ကွ်ဖကမ်ှုမျော်းအဆပေါ် အော်းထော်းရပါမည်။ လထူိုတစဝ် မ််း 

က်ူးစကမ်ှုထ န််းချုပ်ဆရ်း  ိုငရ်ော လိုပ်ဆ ောငမ်ှုမျော်းတငွ ်ကမဘောတစဝ် မ််း တိုတဆ်က်ွးဆရောဂါက်ူးစက်မှုက ို ကန ို့သ်တရ်န ်ဆ ်းဝါ်းလိုပ်ငန််းန ငို့မ်  ိုငသ်ညို့ ်နည််းဗျှူဟောအမျ ု်းမျ ု်း 

ပါဝငပ်ါသည။် ယင််းလိုပ်ဆ ောငမ်ှုမျော်းက လမူျော်းအော်း ဆရောဂါက်ူးစကခ်ံထော်းရသမူျော်းန ငို့ ်ထ ဆတွျံ့မညို့အ်ခငွို့အ်လမ််းက ို ဆလျှောို့ချပခင််းပဖငို့ ်ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်း ပျံျံ့ န  ံ ို့ပခင််းက ို 

ဆလျှောို့ချဆပ်းကော ထ ခ ိုကခ်ရံမညို့် လဦူ်းဆရက ို နည််းဆစပါသည။် 

 

လမူှုဆရ်းအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနပခင််းသည ်လအူသ ိုင််းအဝ ိုင််းမ ခွ ထိုတပ်ခင််းမဟိုတပ်ါ။ ရိုပ်ပ ိုင််း  ိုငရ်ောအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနပခင််းသည ်ဆရောဂါက်ူးစက် ပျံျံ့ န  ံ ို့မှုက ို ကောကယွရ်ောတငွ ်

အဆရ်းပါဆသောအပ ိုင််းတစခ်ို ပဖစပ်ါသည။် 

 

COVID-19 အရ ကာင််း သ ရကာင််းစရာမျာ်း 

ရမ်း - န ိုဗယက် ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ် ဆ ိုသညမှ်ာ ဘာပါလ ။  

ရငြ - န ိုဗယက် ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စသ်ည ်ယခငက် ဆဖော်ထိုတခ်ွ ပခော်းမှု မပပုခ ို့ရဆသ်းသညို့် က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ ်အသစတ်စမ်ျ ု်းပဖစသ်ည။် COVID-19 က ိုပဖစဆ်စသညို့် 

အ  ိုပါဗ ိုင််းရပ်စသ်ည် သောမနအ်ဆအ်းမ ပခင််းန ငို့ ်အလော်းတသူညို့ ်အဆပျောို့စော်း နောမကျန််းမှုမျ ု်း ပဖစဆ်စဆသော လမူျော်းအ ကော်း အမျော်းအပပော်းလညပ်တပ်ျံျံ့ န  ံ ို့ဆနသညို့် 

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စမ်ျော်း န ငို့ ်မတညူ ပါ။ 

 

ရမ်း - ရအာ်စတငမ်မ ြု ျို့တငွ ်ကျွန်ိုပ်အရနငြင  ်က ိုဗစ ်၁၉ (COVID-19) က ်းစကခ် ရမည ် အနတရာယ ်ရှ ပါသလာ်း။  

ရငြ - ယခိုအချ နတ်ငွ ်အဆမရ ကနပ်ပညဆ်ထောငစ်ို၌ လလူခူျင််းက်ူးစကပ်ပန ို့န်  ံ ို့သညို့ ်အဆထောကအ်ထော်းမျော်း တ ို်းပမငို့လ်ောဆနသညို့အ်တကွ ်တက ်ကပ်ပညန်ယအ်တငွ််း က ိုဗစ ်

၁၉ (COVID-19) က်ူးစကခ်ရံမညို့်အနတရောယ ်ပခံု ငံို ကညို့ပ်ါက ပမငို့တ်ကလ်ောလျကရ်  ပါသည။် 



COVID19 FAQs - Burmese 

ဆအော်စတငပ်ပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောန APH က က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စဆ်ရောဂါ ၂၀၁၉ (COVID-19) ရ  သညဟ်ိုထငရ်သ ူအမျော်းအပပော်းက ို ဆအော်စတင-်ထရောဗစ ်ဆကောငတ် တငွ််း 

ဆတွျံ့ ရ  ခ ို့ပါသည။် ထပ်ဆ ောင််းအချကအ်လကမ်ျော်းရရ  ရန ်www.AustinTexas.gov/COVID19 တက ်ကပ်ပညန်ယအ်တငွ််း အတညပ်ပုထော်းသညို့် 

ဆရောဂါရ  သမူျော်းအဆရအတကွ ် ိုငရ်ော ဆနောက ်ံို်းသတင််းက ို သ ရ  လ ိုပါက Texas DSHS ဝကဘ် ် ိုက်တငွ ်ဝငဆ်ရောကဆ်လို့လောပါ။   

ရမ်း - COVID-19 ငြစရ်စသည  ်ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းက မညသ် ို   ပျ ျို့ န ှ  ပါသလ ။ 

ရငြ - ဗ ိုင််းရပ်က အဓ ကအော်းပဖငို့ ်လတူစဦ််းမ တစဦ််းသ ို ို့ က်ူးစကပ်ျံျံ့ န  ံ ို့သညဟ်ို ထငထ်ော်းပါသည။် တစဦ််းန ငို့တ်စဦ််း အန ်းကပ်ထ ဆတွျံ့သညို့် လမူျော်းအ ကော်း (၆ 

ဆပန ်းပါ်းအတငွ််း) ပျံျံ့ န  ံ ို့ပါသည။် ယင််းက ဆလထိုတငွ််းမ တ ငို့ ်က်ူးစကဆ်သောဆရောဂါမဟိုတပ်ါ။ ဆရောဂါက်ူးစကခ်ထံော်းရသတူစဦ််း ဆချောင််း  ို်း သ ို ို့မဟိုတ ်န ောဆချချ န ်တငွ ်

အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််းမ  ထိုတလ်ွှတလ် ိုကသ်ညို့ ်အရညစ်ကမ်ျော်းမ တ ငို့ ်အန ်းအနော်းရ  သမူျော်း၏ ပါ်းစပ်မျော်း သ ို ို့မဟိုတ ်န ောဆခါင််းမျော်းဆပေါ်သ ို ို့ ကျဆရောကသ်ေွာ်း န ိုငပ်ါသည် 

သ ို ို့မဟိုတ် အ ိုတတ်ငွ််းသ ို ို့ ရ ှူသငွ််းဆကောင််းရ ှူသငွ််းလ ိုကန် ိုငပ်ါသည။် လ တစဦ််းမှ တစဦ််းသ ို  ပျ ျို့ န ှ  မှု   ိုသညမ် ော ဆရောဂါက်ူးစကခ်ထံော်းရသမူျော်းက ၄င််းတ ို ို့သ ရ  သမူျော်း 

(ဥပမော- အ မဆ်ထောငဖ်က၊် အခန််းဆဖော်၊ ကဆလ်း) န ငို့ ်ထ ဆတွျံ့ရန ်အလော်းအလောမျော်းပပော်းပခင််းဟို   ိုလ ိုပါသည။် ဆအော်စတင/်ထရောဗစ ်ဆကောငတ် တငွ ်လတူစဦ််းမ တစဦ််းသ ို ို့ 

က်ူးစကမ်ှုသကဆ်သမျော်း ရ  ဆနပါသည။်  

 

ရမ်း - လ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတငွ််း ပျ ျို့ န ှ  မှုဆ ိုသညမှ်ာ ဘာပါလ ။  

ရငြ - လူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််းတငွ််း က်ူးစကပ်ျံျံ့ န  ံ ို့မှု  ိုသညမ် ော ဧရ ယောဆေသတစခ်ိုအတငွ််း လမူျော်း ဆရောဂါက်ူးစကခ်ရံပခင််းပဖစက်ော မ မ တ ို ို့ဖောသော မညသ်ညို့ဆ်နရော န ငို့ ်

မညသ် ို ို့က်ူးစက်မ န််း မဆသချောသအူချ ု ျံ့လည််း ပါဝငပ်ါသည။် 

 

 

အ မ်တငွရ်န - ရဘ်းကင််းစွာအလိုပ်လိုပ်ရန် အမ န  ်ရ ကာ်ငငာစာဆ ိုငရ်ာ အချကအ်လက ် 

ဆအော်စတငပ်မ ု ျံ့ဆတော ်န ငို့ ်ထရောဗစဆ်ကောငတ် တ ို ို့က မလိုပ်မပဖစ် အလိုပ်မျော်းန ငို့ ်လှုပ်ရ ော်းမှုမျော်းမ လွ ပပ ်း လအူမျော်းအော်း အ မတ်ငွ််း၌ ဆနဆစရန ်လ ိုအပ်သညို့အ်မ န ို့ဆ် ကော်ပငောစော 

တစခ်ို ထိုတပ်ပနခ် ို့ပါသည။် ခငွို့ပ်ပုလသညို့ ်လှုပ်ရ ော်းမှုတစခ်ို လိုပ်ဆ ောငခ်ျ နတ်ငွ ်လမူျော်းအဆနပဖငို့ ်လမူှုဆရ်းအရခပ်ခေွာခေွာပဖစဆ်စရန ်အနည််း ံို်း ၆ ဆပ ကေွာဆအောင ်

ထ န််းထော်းရပါမည။်  

သငသ် ြ ို   လ ိုအပ်ရသာအရာ  

ဤအရောသည ်လံို်းဝမလိုပ်မပဖစ် အ မတ်ငွ််းဆသောို့ချဆနမှုတစခ်ို မဟိုတဆ် ကောင််းသ ရ  ရန ်အဆရ်းကက ်းပါသည။် ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောနက COVID-19 ပျံျံ့ န  ံ ို့မှုက ို 

အပပငမ်ဆရောကသ်ေွာ်းဆစရန ်ဆအော်စတင/်ထရောဗစ ်ဆကောငတ် တငွ််း ဆနထ ိုငသ်မူျော်းအော်းလံို်းအော်း မလိုပ်မပဖစမ်ဟိုတပ်  အပပငထ်ကွပ်ခင််းမျော်းက ို ဆရ ောင ်ကဉ်ပပ ်း 

တတန် ိုငသ်ဆလောက ်အ မတ်ငွ််း၌ဆနထ ိုငရ်န ်ဆတောင််း  ိုပါသည။်   

ကိုနစ်ံိုပစစည််းမျော်းဝယယ်ရူန၊် အပပငထ်ကွ ်အဆပပ်းကျငို့ရ်န၊် ဆခ်ွးအော်း လမ််းဆလျှောကဆ်ပ်းရန၊် ဆ ်း  ိုငတ်ငွ ်ဆ ်းသေွာ်းယရူန၊်  ရောဝနထ်သံေွာ်းရန ်သ ို ို့မဟိုတ် အလိုပ် 

(အကယ၍် မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းတစခ်ိုအပဖစ် သတမ် တ်ထော်းပါက) သ ို ို့ အသေွာ်းအပပနလ်ိုပ်ရနအ်တကွ ်အ မမ် ထကွပ်ခင််းက အ ငဆ်ပပပါဆသ်းသည။်  

မလိုပ်မပဖစလ်ှုပ်ရ ော်းမှုမျော်း သ ို ို့မဟိုတ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းလိုပ်ရန ်သေွာ်းလောမှုအတကွ ်ပံိုမ န ်ခရ ်းသေွာ်းလောဆရ်း  ိုငရ်ော မ တပံ်ိုတငစ် စစဆ်ရ်း လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းအပပင ်

အပ ိုဆ ောင််း စောရွကစ်ောတမ််းမျော်း မလ ိုအပ်ပါ။   

မလိုပ်မငြစ် လှုပ်ရှာ်းမှုမျာ်း  

အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောက မလိုပ်မပဖစမ်ဟိုတသ်ညို့ ်လှုပ်ရ ော်းမှုမျော်း၊ လမူှုဆရ်းအရ စိုဆဝ်းပခင််းတစခ်ိုခို၊ စော်းဆသောက ် ိုငမ်ျော်းတငွ််း မ ောယစူော်းဆသောကပ်ခင််း၊ န ငို့ ်ဘော်းမျော်း၊ 

ဆဖျော်ဆပဖဆရ်း ဆနရောမျော်း သ ို ို့မဟိုတ် အော်းကစော်းခန််းမမျော်း န ငို့ ်က ိုယလ်က ်ကံို့ခ ိုငဆ်ရ်းစငတ်ောမျော်းသ ို ို့ သေွာ်းဆရောကပ်ခင််း က ို တော်းပမစပ်ါသည။် အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောက 

ကိုနစ်ံိုစတ ို်း  ိုင၊် ဆ ်း  ိုင၊် အစော်းအစောယရူန ်စော်းဆသောက ် ိုငသ် ို ို့သေွာ်းပခင််း၊ ဆ ်းဝါ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု ရယပူခင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်သင၏်အ မဆ်မ်ွးတ ရ စဆောနအ်ော်း 

လမ််းဆလျှောကဆ်ပ်းပခင််းအပါအဝင ်မလိုပ်မပဖစလ်ှုပ်ရ ော်းမှုမျော်းက ို ခငွို့ပ်ပုပါသည။် 

မလိုပ်မပဖစ် လှုပ်ရ ော်းမှုအတကွ ်ဥပမောမျော်းတငွ််း ဆအောကပ်ါတ ို ို့ပါဝငပ်ါသည ်-  

http://www.austintexas.gov/COVID19
https://dshs.texas.gov/coronavirus/


COVID19 FAQs - Burmese 

ကျန််းမောဆရ်း န ငို့ ်ဆဘ်းကင််းလံိုပခံု ဆရ်း - ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု၊ အဆရ်းဆပေါ် ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း၊ ဆ ်းဝါ်း ပဖညို့တ်င််းမှုမျော်း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်ဆ ်းဝါ်းမျော်းရယပူခင််း  

မရ  မပဖစလ် ိုအပ်ဆသော အဆထောကအ်ပံို့မျော်း န ငို့ ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း - ကိုနစ်ံိုပစစည််းမျော်း န ငို့ ်အစော်းအစော၊ အ မဆ်မ်ွးတ ရ စဆောနဆ်ကျွ်းရနအ်စော၊ န ငို့ ်အ မတ်ငွဆ်နရန ်မရ  မပဖစ ်

လ ိုအပ်ဆသော အဆထောကအ်ပံို့မျော်း ရယပူခင််း  

အ မပ်ပငပ် လှုပ်ရ ော်းမှု န ငို့ ်ဆလို့ကျငို့ခ်န််း - လမူှုဆရ်းအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနပခင််းအရ လတူစဦ််း န ငို့တ်စဦ််း အနည််း ံို်း ဆပခောကဆ်ပ အကေွာအဆဝ်းက ို ထ န််းထော်းသ၍ 

လမ််းဆလျှောကပ်ခင််း၊ ဆတောငတ်ကပ်ခင််း၊ စကဘ် ်းစ ်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်ဆပပ်းပခင််း က ို့သ ို ို့ဆသော အ မပ်ပငပ် လှုပ်ရ ော်းမှုတငွ််း ဆစို့စပ်လိုပ်ဆ ောငပ်ခင််းမျော်း  

မလိုပ်မပဖစ် အလိုပ် န ငို့ ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း - မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာဆရ်းလိုပ်ငန််းတစခ်ိုတငွ ်အလိုပ်တောဝနထ်မ််းဆ ောငပ်ခင််း၊ ယင််းအတငွ််း၌ ပပညသ်လူထူို၏ ကျန််းမောဆရ်း၊ 

ဆဘ်းကင််းလံိုပခံု ဆရ်း န ငို့ ်ရွှငလ်န််းချမ််းဆပမို့ဆရ်းက ို ထ န််းသ မ််းထော်းရန ်အဆရ်းကက ်းဆသော အဆပခခအံဆ ောကအ်အံိုမျော်း  ကလ်ကလ်ညပ်တဆ် ကောင််း 

ဆသချောဆစရနလ် ိုအပ်သညို့် ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းအော်းလံို်း ပါဝငပ်ါသည။်  

အပခော်းသမူျော်းအော်း ဆစောငို့ဆ်ရ ောကပ်ခင််း - မ သော်းစိုဝင၊် အသကအ်ရွယက်က ်းသ၊ူ ကဆလ်းသငူယမ်ျော်း၊ မ  ခ ိုသမူျော်း၊ မသနမ်စမွ််းမှုရ  သမူျော်း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အပခော်းအ မဆ်ထောငစ်ိုမ  

အပခော်းထ ခ ိုကလ်ယွသ်မူျော်းက ို ဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ပ်းပခင််း။  

မလိုပ်မငြစ် စီ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း  

ဤအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောဆအောကတ်ငွ ်မလိုပ်မပဖစစ် ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းမ လွ ပပ ်း အပခော်း စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအော်းလံို်းက ို ပ တထ်ော်းပပ ်း  ကလ်ကတ်ညဆ်နရမည။် 

မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအဆနပဖငို့ ်လမူှုဆရ်းအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနပခင််း  ိုငရ်ော လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းအတ ိုင််း လ ိုကန်ောရမည။် မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းတငွ ်

ဆအောကပ်ါတ ို ို့ပါဝငပ်ါသည် -   

ကိုနစ်ံိုစတ ို်း  ိုငမ်ျော်း၊ လယသ်မော်းဆစျ်းမျော်း၊ အစော်းအစောဘဏမ်ျော်း၊ အလယွတ်ကအူ ငသ်ငို့ဝ်ယန် ိုငသ်ညို့ ်စတ ို်း  ိုငမ်ျော်း၊ ဆ ်းရံိုမျော်း၊ ဆ ်း  ိုငမ်ျော်း၊ ဆ ်းခန််းမျော်း၊ 

တ ရ စဆောနဆ် ်းကိုရံို ်းမျော်း န ငို့ ်အပခော်းကျန််းမောဆရ်းဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း  

မလိုပ်မပဖစမ်ဟိုတသ်ညို့် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအဆနပဖငို့ ်၄င််းတ ို ို့ က ိုယ်ပ ိုငဆ်နထ ိုငရ်ောအ မမ်ျော်းမ  အလိုပ်လိုပ်က ိုင ်ဆ ောငရွ်ကပ်ါက (ဥပမော- အ မမ်  အလိုပ်လိုပ်ပခင််း) 

 ကလ်ကလ်ညပ်တန် ိုငပ်ါသည။်. 

 မရ  မပဖစ် ဝနထ်မ််းမျော်းအော်း ၄င််းတ ို ို့၏ မလိုပ်မပဖစအ်လိုပ်တောဝနမ်ျော်းက ို  ကလ်ကထ်မ််းဆ ောငန် ိုငဆ်စရန ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းသညို့် 

ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းဌောနမျော်း  

 အဆဝ်းသငပ်ညောဆရ်းက ို ဆချောဆမွျံ့ဆစရနရ်ညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်ပညောဆရ်း အဖွ ျံ့အစည််းမျော်း  

 ဓောတ ်  ဓောတဆ်ငွျံ့  ိုငမ်ျော်း န ငို့ ်ဆမော်ဆတော်ယောဉ်ပပင ်ငဆ်ရ်းဌောနမျော်း  

 ဘဏမ်ျော်း န ငို့ ်ဆငဆွ က်းအဖွ ျံ့အစည််းမျော်း  

 စမွ််းအက၊် ဆရ၊ အမှု ကစ်ိုဆ ောင််းဆရ်း န ငို့ ်အပခော်းအစ ို်းရဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းအပါအဝင ်အဆရ်းကက ်းဆသော အဆပခခအံဆ ောကအ်အံိုမျော်း  

 ကိုနမ်ောစတ ို်း  ိုငမ်ျော်း၊ ပ ိုကပ်ပငသ်မူျော်း၊ လျှပ်စစသ်မော်းမျော်း၊ န ငို့ ်ဆဘ်းကင််းလံိုပခံု ဆရ်း၊ ဆရ  ို်းန ငို့အ်ညစအ်ဆ က်းလိုပ်ငန််းမျော်း၊ န ငို့ ်ပမ ု ျံ့သပူမ ု ျံ့သော်းမျော်းအတကွ် 

မရ  မပဖစ် လိုပ်ငန််းဆ ောငတ်ောမျော်း န ငို့ ်အပခော်း မရ  မပဖစစ် ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းက ို ထ န််းသ မ််းဆပ်းရန ်မရ  မပဖစ ်ဝနဆ် ောငမ်ှုပံို့ပ ို်းဆပ်းသမူျော်း 

 စ ်းပေွာ်းဆရ်းအရ အကျ ု်းမ ို့သမူျော်း န ငို့ ်ခ ိုလှုဆံရ်းဌောနမျော်းအတကွ ်အသကရ် ငသ်နဆ်ရ်း  ိုငရ်ော မရ  မပဖစလ် ိုအပ်ချကမ်ျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းဆသော စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း  

 ဆနထ ိုငရ်ောဆနရောမျော်းသ ို ို့ ကိုနစ်ံိုပစစည််းမျော်း၊ အစော်းအစော န ငို့ ်အသံို်းအဆ ောငမ်ျော်း ပ ို ို့ဆပ်းဆသော သ ို ို့မဟိုတ် အ မတ် ိုငရ်ောဆရောကပ် ို ို့ဆပ်းဆသော စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း  

 လံိုပခံု ဆရ်း၊ လစောဆပ်းဆရ်း န ငို့ ်အလော်းတလူှုပ်ရ ော်းမှုမျော်းပါဝငသ်ညို့် “အဆပခခလံညပ်တမ်ှုမျော်းက ို ထ န််းသ မ််းရန”် မရ  မပဖစ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းတခိုခိုအတကွ် လ ိုအပ်သညို့ ်

အခန််းကဏ္ဍမျော်း  

ရမ်းရလ ရမ်းထရှ ရသာ ရမ်းခွန််းမျာ်း  

ရမ်း- ဘာရ ကာင  ်အ မ်တငွရ်နရန် အမ န  ်ရ ကာ်ငငာစာတစခ်ို ထိုတပ်ါသလ ။  

ရငြ - လမူျော်းအ ကော်း အလယွတ်က ူကစူကသ်ညို့ ်ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းက လူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း ကော်း သ သ သောသောက်ူးစကပ်ျံျံ့ န  ံ ို့ ဆနပါသည။် ယင််းဆရောဂါပ ို်းရ  သအူဆတော်မျော်းမျော်းမ ော 

သငွပ်ပငလ်ကခဏောမျော်း မရ  ပါ သ ို ို့မဟိုတ ်သငွပ်ပငလ်ကခဏော အဆပျောို့စော်းသောရ  ပါသည။် သ ို ို့ဆသော်လည််း ၄င််းတ ို ို့မ ော   ို်း  ို်းဝါ်းဝါ်းမခစံော်းရလျှငဆ်တောငမ်  ၄င််းတ ို ို့က 

ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းက ို အလယွတ်က ူပဖန ို့န်  ိုငပ်ါသည။် ဗ ိုင််းရပ်စစ်ွ ကပ်သအူချ ု ျံ့၊ အထ်ူးသပဖငို့ ်အသက် ၆၀ အထက်ရ  သမူျော်း၊ က ိုယခ်နဓော ခိုခအံော်းစနစ် အော်းနည််းဆနသမူျော်း၊ န ငို့ ်



COVID19 FAQs - Burmese 

ကျန််းမောဆရ်း ပပဿနောအမျ ု်းမျ ု်းရ  သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်  ို်းရွော်းပပင််းထနဆ်သော ဆနောက ်ကတ်ွ   ို်းကျ ု်းမျော်း အ ံို်းသတရ်ရ  န ိုငပ်ပ ်း ဆအောက ် ဂျင ်သ ို ို့မဟိုတ ်

အသကရ် ှူအော်းကမူှုမျော်း က ို့သ ို ို့ဆသော ဆ ်းဖက ် ိုငရ်ောစကွဖ်ကဝ်ငဆ်ရောကမ်ှုမျော်း လ ိုအပ်န ိုငပ်ါသည။်   

ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်းက အလနွလ်ယွက်စူေွာက်ူးစကသ်ညို့အ်တကွဆ် ကောငို့ ်ဤအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောက ို့သ ို ို့ဆသော စကွဖ်ကဝ်ငဆ်ရောကမ်ှုမျ ု်းမရ  ပါက လအူဆပမောကအ်မျော်းတငွ ်

ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှုမျော်း လ ိုအပ်န ိုငပ်ပ ်း ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ဆ ်းရံို စနစ်က ို အလနွအ် ကှူ်းအော်းအငစ် ိုကထ်ိုတရ်မှု ပဖစဆ်စပါလ မို့မ်ည။် အ  ို်းရွော်းအပပင််းထန ်ံို်း 

နောမကျန််းသမူျော်းအော်း လံိုလံိုဆလောကဆ်လောက ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ပ်းရန ်ကျွန်ိုပ်တ ို ို့ထတံငွ ်ဆ ်းရံိုကိုတင ်သ ို ို့မဟိုတ ်ဆ ်းက ရ ယော အလံိုအဆလောကရ်  ချငမ်  ရ  န ိုငပ်ါသည။် 

ကျွန်ိုပ်တ ို ို့၏ ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှုစနစက်က ်းအဆပေါ် အလနွအ်မင််းဂယကမ်ထဆအောင ်ဆရ ောင ်ကဉ်ရန ်ဗ ိုင််းရပ်စပ်ျံျံ့ န  ံ ို့မှုက ို ဆန ်းဆက်ွးဆစရန ်န ငို့ ်“ပမငို့တ်ကဆ်နဆသော 

ဂရပ်ဖ်လ ိုင််း ပပော်းသေွာ်းဆစရန”် ကျွန်ိုပ်တ ို ို့စမွ််းအော်းရ  သမျှ လိုပ်က ိုငရ်န ်အလနွအ်ဆရ်းကက ်းပါသည။် အကယ၍် ယင််းက ို ဆအောငပ်မငရ်ရ  ပါက၊   ိုလ ိုသညမ် ော COVID-19 ရရ  ပပ ်း 

နောမကျန််းပဖစဆ်နသမူျော်း သ ို ို့မဟိုတ် မဆတော်တ မှုပဖစသ်မူျော်း၊ န လံိုဆရောဂါသညမ်ျော်း၊ ဆလပဖတသ်မူျော်း န ငို့ ်အပခော်း ပပင််းထနသ်ညို့ဆ် ်းဖက ် ိုငရ်ော အဆပခအဆနရ  သမူျော်း 

အတကွ ်အဆရ်းဆပေါ် ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှုလ ိုအပ်ဆနသမူျော်းအတကွ ်ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု ရရ  မည ် ိုလ ိုပါသည။်  

ရမ်း - ဒါက ဘယအ်ချ န်မှာ စမှာလ ။ ဘယရ်လာက ်ကာမှာလ ။  

ရငြ - အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောက မတလ် ၂၄ ရက၊် အဂဂ ါဆန ို့ ည ၁၁:၅၉ နောရ တငွ ်စတငသ်ကဆ်ရောကခ် ို့ပပ ်း မပပင ်ငပ်ါက ဆအော်စတငန် ငို့ထ်ရောဗစဆ်ကောငတ် အတငွ််း COVID-19 

က ို  ကလ်ကအ်ိုပ်စ ်းထော်းရန ် ဧပပ လ ၁၃ ရကဆ်န ို့အထ  ဆတောကဆ်လျှောကတ်ညပ်ါမည။်.  

ရမ်း - ကျွန်ိုပ် ဘာလိုပ်န ိုငပ်ါသလ ။ ဘာရတ ွြွင ပ်ါသလ ။  

ရငြ - မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း  ကလ်ကဖ်ွငို့ထ်ော်းပါမည။် ဆအောကပ်ါတ ို ို့သည ်ဥပမောအချ ု ျံ့ ပဖစပ်ါသည် -  

ကျန််းမောဆရ်း ဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှု - ဆ ်းရံိုမျော်း၊ ဆ ်း  ိုငမ်ျော်း၊ ဆ ်းခန််းမျော်း၊ န ငို့ ်အပခော်း ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဝ်နဆ် ောငမ်ှုမျော်း၊ အစော်းအစော - ကိုနစ်ံိုစတ ို်း  ိုငမ်ျော်း၊ 

လယသ်မော်းဆစျ်းမျော်း၊ အစော်းအစောဘဏမ်ျော်း၊ အလယွတ်ကအူ ငတ်ဆပပဝယန် ိုငသ်ညို့် စတ ို်း  ိုငမ်ျော်း၊ အ မသ် ို ို့ဝယယ်နူ ိုငသ်ညို့် သ ို ို့မဟိုတ ်အ မတ် ိုငရ်ောဆရောကပ် ို ို့သညို့ ်

စော်းဆသောက ် ိုငမ်ျော်း၊ တ ဆမ်ွးကို ဆ ်းခန််းမျော်း၊ ကိုနမ်ောစတ ို်း  ိုငမ်ျော်း၊ ဓောတ ်   ိုငမ်ျော်း၊ ပန််းပခမံျော်း၊ ဘဏမ်ျော်း၊ ပင််းမင််း  ိုငမ်ျော်း   

ရမ်း- အ မ်ရငခရာမ   အရငခအရနရတွျို့  က ြုရနရသ မျာ်းအတကွ် ယင််းက အကျ ြု်းဝငပ်ါသလာ်း။  

ရငြ - အ မဆ်ပခရောမ ို့ အဆပခအဆနဆတွျံ့  ကံု ဆနရသမူျော်းအော်း ခ ိုလှုရံောဆနရောရ ောရန ်တ ိုကတ်နွ််းပါသည။် အ  ိုပါသမူျော်းအတကွ် အရင််းအပမစမ်ျော်းရရ  န ိုငမ်ှု အပမငို့ ်ံို်းပဖစဆ်စရန ်

ပမ ု ျံ့ဆတော်သည ်ပပညန်ယ ်န ငို့ ်ဆေသနတရ လကတ်ွ ဆဖော်မျော်းန ငို့ ် ကလ်ကလ်ကတ်ွ လိုပ်က ိုငပ်ါမည။် 

ရမ်း - မ တရ်ဆသွ ငယခ်ျင််းမျာ်း နငှ  ်မ သာ်းစိုမျာ်းထ  ကျွန်ိုပ် လညပ်တန် ိုငပ်ါသလာ်း။  

ရငြ - မလိုပ်မပဖစ် လှုပ်ရ ော်းမှုမျော်း န ငို့ ်မလိုပ်မပဖစအ်လိုပ်မျော်းလိုပ်ရန ်သ ို ို့မဟိုတ် အ မဆ်ထောငစ်ိုတစခ်ို သ ို ို့မဟိုတ ်ဆနထ ိုငရ်ောဆနရောတစခ်ိုမ  အဖွ ျံ့ဝငမ်ျော်းမ လွ ပပ ်း 

အ မဆ်ထောငစ်ိုတစခ်ို သ ို ို့မဟိုတ ်ဆနထ ိုငရ်ောဆနရောတစခ်ိုပပငပ်တငွ ်ပဖစဆ်ပေါ် ပပုလိုပ်သညို့် မညသ်ညို့လ်အူဆရအတကွမ်  ိုပါဝငဆ်သော လထူို န ငို့ ်သ ်းသန ို့ ်လစူိုဆဝ်းမှုအော်းလံို်းက ို 

တော်းပမစပ်ါသည။်   

မ သော်းစိုဝင၊် သကက်က ်းရွယအ် ို၊ ကဆလ်းသငူယမ်ျော်း၊ မ  ခ ိုသမူျော်း၊ မသနစ်ွမ််းမှုရ  သမူျော်း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အပခော်းထ ခ ိုကလ်ယွသ်မူျော်း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အပခော်းအ မဆ်ထောငစ်ိုတငွ််းရ   

အပခော်းထ ခ ိုကလ်ယွသ်မူျော်းက ို ဆစောငို့ဆ်ရ ောကပ်ခင််းအော်း မလိုပ်မပဖစ် လှုပ်ရ ော်းမှုတစခ်ိုအပဖစ် သတမ် တပ်ပ ်း ယခိုအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောပဖငို့ ်သကဆ်ရောကပ်ခင််း မခရံပါ။  

ရမ်း - ကျွန်ိုပ်က ို ခရီ်းသာွ်းခငွ  ်ငပြုပါသလာ်း။  

ရငြ - ဆပခကျင၊် စကဘ် ်း၊ စကတူော၊ ဆမော်ဆတော်  ိုငက်ယ၊် ဆမော်ဆတော်ယောဉ်၊ သ ို ို့မဟိုတ် အမျော်းသံို်းသယယ်ပူ ို ို့ဆ ောငဆ်ရ်းအပါအဝင ်ခရ ်းသေွာ်းလောမှုက ို 

မလိုပ်မပဖစလ်ှုပ်ရ ော်းမှုမျော်းလိုပ်ဆ ောငရ်န ်ရညရွ်ယခ်ျကအ်တကွ ်သ ို ို့မဟိုတ ်မလိုပ်မပဖစစ် ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််း၊ အစ ို်းရဝနဆ် ောငမ်ှု၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အဆရ်းကက ်းဆသော 

အဆပခခအံဆ ောကအ်အံိုသ ို ို့သေွာ်းရန ်န ငို့ ်မသေွာ်းမပဖစခ်ရ ်းသေွာ်းရန ်လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းရ  မ သော လံို်းလံို်းလျော်းလျော်းအခငွို့အ်ောဏောဆပ်းပါသည။် မသေွာ်းမပဖစ ်ခရ ်းသေွာ်းလောမှုတငွ ်

ပညောဆရ်းအဖွ ျံ့အစည််းတစခ်ို၊ တရော်းရံို ်းအမ န ို့အ်ရ ခရ ်းသေွာ်းလော်းမှု န ငို့ ်ဆကျ်းလကဘ်ောသောဆရ်းဝနဆ် ောငမ်ှုက ို ကက ်း ကပ်လိုပ်ဆ ောငရ်န ်သေွာ်းလောပခင််းပါဝငပ်ါသည။်   

ရမ်း - စ တရ်သာကြ စ်ီးသ မျာ်းအတကွ ်မညသ်ည  ်စ တက်ျန််းမာရရ်းဆ ိုငရ်ာ ရင််းငမစမ်ျာ်း ရရှ န ိုငပ်ါသလ ။ Q  



COVID19 FAQs - Burmese 

ရငြ - စ တပ် ိုင််း  ိုငရ်ော လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းက အဆရ်းကက ်းပပ ်း သငသ်ည ်စ ို်းရ မဆ်နပါက သ ို ို့မဟိုတ ်စ တမ်ဆကောင််းပဖစဆ်နပါက အကအူည ရ  ပါသည်။ သငသ်ည ်

စ တဆ်သောကဆရောကပ်ပ ်း စ ို်းရ မပ်ူပနမ်ှုမျော်း၊ အ ပ်မဆပျော်သညို့် ပပဿနောမျော်း၊ အစော်းအစော အလနွစ်ော်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်မစော်းန ိုငပ်ခင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်ဝမ််းနည််းပပ ်း 

စ တဓ်ောတက်ျ င််းမှု ခစံော်းရဆနန ိုငပ်ါသည။် အကယ၍် သငို့ထ်တံငွ ်ယင််းသ ို ို့ဆသော သငွပ်ပငလ်ကခဏောမျော်းမ  တစခ်ိုခိုရ  ပါက ဆကျ်းဇူ်းပပု၍ ဆအောကပ်ါတ ို ို့က ို  ကသ်ယွပ်ါ -    

အငတ် ဂရယ ်က ရ် (Integral Care)  24 နောရ  အဆရ်းဆပေါ် ဆဟောို့တလ် ိုင််းဖိုန််းနပံါတ် - 512-472-HELP (4357)  

စ တန်ောမကျန််းမှု  ိုငရ်ော အမျ ု်းသော်းမဟောမ တမ်ျော်း အကအူည ဖိုန််းလ ိုင််း (National Alliance for Mental Illness Helpline)- 1-800-950-NAMI (6264) သ ို ို့မဟိုတ် 

NAMI အော်း 741741 စောမကဆ် ို့ချ်ပ ို ို့ပါ   

တနလဂော - ဆသော ကော နနံက ်၁၀:၀၀ နောရ - ညဆန ၆:၀၀ နောရ  အဆရ ျံ့ ပ ိုင််းအချ န ်(ET)  

မ မ က ိုယက် ို သတဆ်သမှုကောကယွဆ်ရ်း  ိုငရ်ော န ိုငင်ဆံတော ်အသကဖ်ိုန််းလ ိုင််း (National Suicide Prevention Lifeline) - 1-800-273-8255   

ရမ်း - ကျွန်ိုပ်၏ရနအ မ်သည် လ ိုငခ ြုမှုမရှ သည  ်ပတဝ်န််းကျငတ်ငွ ်ရှ ရနပါက ဘာလိုပ်ရပါမလ ။  

ရငြ - အကယ၍် အ မတ်ငွဆ်နရန ်သငို့အ်တကွ ်မလံိုပခံု ပါက ယခိုအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစော တညသ်ညို့က်ောလအတငွ််း ဆနထ ိုငရ်န ်လံိုပခံု သညို့အ်ပခော်းဆနရောတစခ်ိုရ ောရန ်

တ ိုကတ်နွ််းပါသည။် ဆကျ်းဇူ်းပပု၍ ဆအောကပ်ါနပံါတမ်ျော်းက ို  ကသ်ယွပ်ါ -  

လံိုပခံု ဆရ်း (SAFE) - 512-267-7233  

ဆမျှော်လငို့ခ်ျက ်မဟောမ တ ်(Hope Alliance) - 800-460-7233  

အ မတ်ငွ််း အ ကမ််းဖကမ်ှု  ိုငရ်ော န ိုငင်ဆံတော ်အဆရ်းဆပေါ်ဆဟောို့တလ် ိုင််း (The National Domestic Violence Hotline) - 1-877-863-6338  

ရမ်း - ကျွန်ိုပ်၏ စ်ီးပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ထ ခ ိုကမ်ပီ်း ရနအ မ်အရထာကအ်ပ  လ ိုအပ်ပါက ကျွန်ိုပ်ဘာလိုပ်သင ပ်ါသလ ။  

အ မန် ်းချင််း အ မယ်ောန ငို့လ်ူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း ဖွံျံ့ ပဖ ု်းတ ို်းတကဆ်ရ်း (NHCD) ဌောန က ဆနအ မခ်ျကခ်ျင််းလ ိုအပ်မှုမျော်းရ  ဆသော ထ ခ ိုကခ်ရံသညို့ ်လူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း အဖွ ျံ့ဝငမ်ျော်းအော်း 

ဆထောကပံ်ို့ကညူ ရန ်အချကအ်လကမ်ျော်း န ငို့ ်လွှ ဆပပောင််းဆပ်းမှုမျော်း ကမ််းလ မ််းဆပ်းဆနပါသည ်-  

 ဆအော်စတင ်အ မင် ော်းမျော်း ဆကောငစ် က အ မမ် န ငထ်ိုတသ်ညို့လ်ိုပ်ငန််းစဉ်န ငို့ ် ကစ်ပ်သညို့် တ ိုငပ်ငအ် ကဆံပ်းမှု၊ အပငင််းပေွာ်းမှုမျော်းတငွ ် ကော်းဝငဆ်ပ်းမှု၊ 

အလိုပ်ရံိုစည််းဆဝ်းပွ မျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းမှု၊ န ငို့ ်ခွ ပခော်း က ်သံညို့ ်ဆနအ မ ် ိုငရ်ောအဆလို့အထမျော်းက ို ဆပဖရ င််းဆပ်းရန ်သ ို ို့မဟိုတ ်နည််းန ိုငသ်မျှနည််းဆအောင ်လိုပ်ဆပ်းရန ်

တရော်းမျှတသညို့ ်ဆနအ မ ် ိုငရ်ောပပဿနောမျော်းက ို ခွ ပခော်းဆဖော်ထိုတမ်ှုမျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းပါသည။်   

 ဆအော်စတင ်၂-၁-၁(Austin 2-1-1) သည ်တစရ်ကလ်ျှင ်၂၄ နောရ  ရရ  န ိုငသ်ညို့ ်အခမ ို့ လမူှုဆရ်းဝနဆ် ောငမ်ှု ဆဟောို့တလ် ိုင််း ဖိုန််းနပံါတတ်စခ်ို ပဖစပ်ါသည။်   

 အနတ်  ဘောသော (Aunt Bertha) သည ်အရညအ်ချင််းပပညို့မ်  သမူျော်းအော်း အစော်းအစော၊ ဆနအ မ၊် ခရ ်းဆထောကသ်ေွာ်းလောဆရ်း၊ ကျန််းမောဆရ်း/ဆ ်းဖက ် ိုငရ်ော၊ 

ပညောဆရ်း န ငို့ ်ဥပဆေဆရ်းရောအကအူည မျော်းပဖငို့ ်တ ိုက ် ိုငဆ်ပ်းသညို့ ်ဝကဘ် ် ိုကတ်စခ်ိုပဖစသ်ည။် 

 အ မမ် န ငထ်ိုတခ်ရံပခင််းအတကွ် ဝနဆ် ောငမ်ှု ရင််းပမစမ်ျော်း (Eviction Service Resources) သည ်ဥပဆေဆရ်းရော အဆထောကအ်ပံို့၊ င ော်းရမ််းရန ်သ ို ို့မဟိုတ ်

ဆရမ ်းအတကွ် အဆရ်းဆပေါ် ချ ်းပမ ငို့ဆ်ငမွျော်း၊ ဆရွ်းလ ိုကဆရွ်းန ိုငသ်ညို့ ်ဆနအ မ၊် ယောယ  မ ိုတယဆ်နထ ိုငခ်ငွို့ ်ဆဗောကခ်ျောမျော်း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်ဆေသနတရ နော်းခ ိုရောအမ ို်းအကော 

တစခ်ိုတငွ််း ဆနရောချထော်းဆပ်းမှု န ငို့ ် ိုငသ်ညို့ ်အချကအ်လကမ်ျော်းပံို့ပ ို်းဆပ်းသညို့် ဝကဘ် ် ိုကပ်ဖစသ်ည။် 

 အလံို်းအရင််းဆချ်းဆငအွပ တခ်ရံပခင််း (Avoiding Mortgage Foreclosure) ဝကဘ်က ် ိုကက် အလံို်းအရင််းဆချ်းဆငမွျော်း ပပနလ်ညဆ်ငဆွ က်းဆထောကပံ်ို့ဆပ်းပခင််း 

သ ို ို့မဟိုတ် ပပင ်ငပ်ခင််း၊ ဆပ်းဆချဆငပွမောဏမျော်းက ို န  မို့ခ်ျပခင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်အပ တခ်ရံပခင််းမ  ဆရ ောင ်ကဉ်ရန ်အပခော်းဆပဖရ င််းချကမ်ျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းပါသည။်  

 NHCD ထတံငွ ် အ မရ် ငမ်ျော်းအတကွ ်ရင််းပမစမ်ျော်း န ငို့ ်အ မင် ော်းမျော်းအတကွ ်ရင််းပမစမ်ျော်း ရ  ပါသည။် 

ထပ်ဆ ောင််း ရင််းပမစမ်ျော်းက ို လူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတကွ် ရင််းပမစလ်မ််းညွှန ်ဆပေါ်တငွ ်ဆတွျံ့ ရ  န ိုငပ်ါသည။် 

ရမ်း - ကျွန်ိုပ်၏ စ်ီးပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််း ရငရွ က်းအရ ထ ခ ိုကခ် ရမပီ်း ရငရွ က်းအရထာကအ်ပ  လ ိုအပ်ပါက ကျွန်ိုပ်အရနငြင  ်ဘာလိုပ်သင ပ်ါသလ ။ 

  

ရငြ - ဆအော်စတင ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းဖွံျံ့ ပဖ ု်းတ ို်းတကဆ်ရ်းဌောန က ဆရ ျံ့လောမညို့ရ်ကသ်တတ ပတမ်ျော်းအတငွ််း ရိုန််းကနရ်မညဟ်ို မ မ ဖောသောဆတွျံ့ ရ  န ိုငသ်ညို့ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း 

အတကွ ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း ကမ််းလ မ််းဆပ်းပါသည။် ယင််းတ ို ို့တငွ ်အခမ ို့ စ ်းပေွာ်းဆရ်း လမ််းဆ ကောင််းဆပ်းမှု၊ အဆရ်းဆပေါ် စ မကံ န််း  ိုငရ်ော ရင််းပမစမ်ျော်း န ငို့ ် မ သော်းစို 

စ ်းပေွာ်းဆရ်းဆချ်းဆငပွရ ိုဂရမတ်စခ်ို တ ို ို့ပါဝငပ်ါသည။်   

 

https://www.auntbertha.com/
http://austintexas.gov/article/page/resources-renters-help-eviction-or-displacement
http://austintexas.gov/article/page/austin-my-home-avoiding-mortgage-foreclosure
http://austintexas.gov/article/department/resources-renters-0
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အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောအသစန် ငို့ပ်တသ်ကပ်ပ ်း ဆမ်းခနွ််းမျော်းရ  ဆသော စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအဆနပဖငို့ ်ဆအော်စတင ်၃-၁-၁- (Austin 3-1-1) အော်းဆခေါ်  ိုရန ်ဆတောင််း  ိုပါသည။် 

ဆအော်စတင ်ပမ ု ျံ့ဆတော်မ  ဆမ်ွးစော်းလ ိုကဆ်သော အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောသစမ်ျော်းက ဆအော်စတငဥ်ပဆေ၊ အမ န ို့၊် စည််းမျဉ််း၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပခော်းစည််းကမ််းမျော်း အရ ထိုတပ်ပနသ်ညို့ ်

ဆနောက ်ံို်းရကအ်ော်းလံို်းက ို ၂၀၂၀ ခိုန စ ်ဆမလ ၁ ရကဆ်န ို့အထ    ိုငင်ံို့ဆ ကောင််းလည််း ၄င််းတ ို ို့အော်း အ ကပံပုထော်းပါသည။် 

  

ရမ်း - အဆ ိုပါ အမ န  ်မျာ်းက ို မညသ် ို  တင််းကျပ်ပါမညလ် ။  

ရငြ - ဤအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောက ို ပင မ််းချမ််းဆရ်း အရောရ  မျော်း၊ ဆအော်စတငပ်မ ု ျံ့ဆတော်ဥပဆေဌောနမ  အငစ်ပကတ်ောမျော်း၊ န ငို့ ်ဆအော်စတင ်မ ်းသတ် မောရ ယရ်ံို ်းမ  

တင််းကျပ်မှုပပုပါမည။် အ  ိုပါအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောမျော်းက ို ချ ု်းဆဖောကသ်သူည ်အမ ော်းလိုပ်သတူစဦ််းပဖစပ်ပ ်း ေဏဆ်ငဆွေေါ်လော ၁၀၀၀ သ ို ို့မဟိုတ ်ဆထောင ်ရက ်၁၈၀ 

ချသညအ်ထ  အပပစဆ်ပ်းန ိုငပ်ါသည။် 

  ိုငတ်ငွ််း မ ောယစူော်းဆသောကန် ိုငသ်ညို့ ်စော်းဆသောက ် ိုငဘ်ော်းမျော်း န ငို့ ်န ိုကက်လပ်မျော်း၊ အော်းကစော်းခန််းမမျော်း၊ ဆယောဂ န ငို့ ်က ိုယလ်က ်ကံ ံို့ခ ိုငဆ်ရ်း စတေူ ယ ိုမျော်း၊ လခူို 

သ ို ို့မဟိုတ် သ ်းသန ို့၊် အတငွ််း သ ို ို့မဟိုတ ်ဆလဟောပပငစ်ိုဆဝ်းမှုမျော်း 

ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းအမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောအပပညို့အ်စံိုက ို ဤဆနရောတငွ ်ရှုပါ။  

မလိုပ်မငြစ် စီ်းပွာ်းရရ်းလိုပ်ငန််းမျာ်းဆ ိုငရ်ာ အချကအ်လက်  

မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်းအဆနပဖငို့ ်လမူှုဆရ်းအရ ခပ်ခေွာခေွာဆနရန ်လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းအတ ိုင််း လ ိုကန်ောကျငို့သ်ံို်းရပါမည။် ယင််းအထ တငွ ်

ကိုနစ်ံိုစတ ို်း  ိုငမ်ျော်းက ို့သ ို ို့ဆသော အတညတ်ကျလကလ်   ိုငမ်ျော်း ပါဝငပ်ပ ်း စတ ို်း  ိုငဆ်ရ ျံ့ သ ို ို့မဟိုတ ်အတငွ််း၌ တန််းစ သညို့လ် ိုင််းအတငွ််း လတူစ်ဦ်းန ငို့တ်စဦ််းအ ကော်း 

အနည််း ံို်း ဆပခောကဆ်ပအကေွာလ ိုအပ်သညို့် ထ န််းချုပ်မှုတညဆ်စရပါမည်။     

ဆအော်စတင ်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောနက မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းရ ငအ်ဆနပဖငို့ ်အလိုပ်ခငွတ်ငွ််း COVID-19 အပါအဝင ်အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း  ိုငရ်ော 

နောမကျန််းမှုမျော်း န ငို့ထ် ဆတွျံ့ မှုမ  ကောကယွရ်ောတငွ ်ကညူ ရန ်လမ််းညွှနက် ိုလည််း ဆဖော်ထိုတထ်ော်းပပ ်းပဖစပ်ါသည။်    

မလိုပ်မပဖစ် စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမ ဝနထ်မ််းမျော်းအဆနပဖငို့ ်ဆအောကပ်ါဝ ဆသသမျော်းမ  တစခ်ိုခိုအတငွ််း ကျဆရောကပ်ါက အလိုပ်သ ို ို့ဝငဆ်ရောကပ်ခင််းမ  ဆရ ောငရ် ော်းသငို့ပ်ပ ်း ကနဦ်း 

မ မ ဖောသော ခွ ပခော်းဆစောငို့ ်ကညို့ရ်န ်တ ိုကတ်နွ််းအ ကံု ပပုချကမ်ျော်းက ို လ ိုက်နောသငို့ပ်ါသည ်-  

 အကယ၍် သငို့ထ်တံငွ ်ဆချောင််း  ို်းပခင််း၊ အသကရ် ှူကျပ်ပခင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်လညဆ်ချောင််းနောပခင််း က ို့သ ို ို့ဆသော အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း က်ူးစကဆ်ရောဂါတစခ်ို၏ 

သငွပ်ပင ်န ငို့ ်လကခဏောမျော်း ရ  ပါက၊  

 အဖျော်း ၉၆ ေ ဂရ  ဖောရငဟ် ိုက ်ထကပ် ိုပပ ်းရ  ပါက၊  

 လနွခ် ို့ဆသော ၁၄ ရကအ်တငွ််း COVID-19 ရ  သညဟ်ို အတညပ်ပုထော်းသ၊ူ COVID-19 အတကွ ်စံိုစမ််းစစဆ် ်းမှု ပပုလိုပ်ခထံော်းရသ၊ူ သ ို ို့မဟိုတ် 

အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း  ိုငရ်ော နောမကျန််းမှုတစခ်ိုပဖငို့ ်ဆနထ ိုငမ်ဆကောင််းဆနသ ူတစဦ််းဦ်းန ငို့ ်ထ ဆတွျံ့ မှုရ  ခ ို့ပါက န ငို့ ်ယင််းအချ နတ်ငွ ်ဆရောဂါထ န််းချုပ်ဆရ်းန ငို့ ်

ကောကယွဆ်ရ်းစငတ်ောမျော်း (CDC) မ  ေ ဇ ိုင််းသတမ် တ်ထော်းဆသော သငို့ဆ်တော်သညို့ ်တစက် ိုယရ်ညက်ောကယွဆ်ရ်းက ရ ယော မသံို်းခ ို့ပါက၊ 

 ကမဘောို့ကျန််းမောဆရ်းအဖွ ျံ့အစည််း (World Health Organization) သ ို ို့မဟိုတ ်ဆရောဂါ ထ န််းချုပ်ဆရ်းန ငို့က်ောကယွဆ်ရ်းစငတ်ော (CDC) မ  “အဆရ်းဆပေါ်ဆနရော 

(Hotspot)”အပဖစ ်သတမ် တထ်ော်းဆသော ဧရ ယောတစခ်ိုသ ို ို့ ခရ ်းသေွာ်းခ ို့ပါက။  

 

လ  အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတကွ ်ရင််းငမစမ်ျာ်း  

ရရှ န ိုငရ်သာ ရင််းငမစ်မျာ်း  

လထူို စိုဆဝ်းပခင််း၊ စော်းဆသောက ် ိုငမ်ျော်း န ငို့ ်ဘော်းမျော်းအတကွ ်COVID-19 အမ န ို့ဆ် ကော်ပငောစောအသစမ်ျော်းက ို အဆကောငအ်ထညဆ်ဖော်ဆနသလ ို ဆအော်စတင-်

ထရောဗစဆ်ကောငတ် က ကန ို့သ်တခ်ျကမ်ျော်းဆ ကောင််း အမျော်း ံို်းထ ခ ိုကခ်ရံန ိုငသ်ညို့ ်ဝနဆ် ောငမ်ှု၊ အခမ််းအနော်းမျော်း၊ ဂ တ န ငို့ ်အပခော်းလိုပ်ငန််းမျော်းမ  လမူျော်းက ို ကညူ ရန ်

လထူိုအခန််းကဏ္ဍ ဝနဆ် ောငမ်ှုအမျ ု်းမျ ု်း န ငို့လ်ူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း န ငို့ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်း ဖွံျံ့ ပဖ ု်းတ ို်းတကဆ်ရ်းမ လကတ်ွ ဆဖော်မျော်းက ို မ ်းဆမောင််းထ ို်းပပဆနပါသည။်  

 

ပမ ု ျံ့ဆတော်၏ COVID-19 တံို ို့ပပနဆ် ောငရွ်ကမ်ှု တစစ် တတ်စဆ်ေသအဆနပဖငို့ ်ဆနအ မရ်ောမ ို့ နည််းဗျှူဟော ဝကဘ် ် ိုကက် ို ဆနအ မရ်ောမ ို့ အဆပခအဆနဆတွျံ့  ကံု  

ရင ် ိုငဆ်နရသမူျော်းအတကွ ်အဆရ်းပါဆသောသတင််းအချကအ်လက်မျော်း ဆဝမျှဆပ်းရန ်ပပနလ်ညရ်ညရွ်ယပ်ပုပပငထ်ော်းပါသည၊် ထပ်ဆ ောင််း အချကအ်လကမ်ျော်း ရရ  ရန ်

www.AustinTexas.gov/Homelessness သ ို ို့ ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ။၊ 

http://www.austintexas.gov/Homelessness


COVID19 FAQs - Burmese 

 

ဆအော်စတင-်ထရောဗစဆ်ကောငတ် မ  လ ိုကန်ောကျငို့သ်ံို်းဆနသညို့ ်ဆနအ မရ်ောမ ို့ ခ ိုက ို်းရောဆနရောမျော်းအတကွ ် ကော်းပဖတလ်မ််းညွန ်(Interim Guidance for Homeless Shelters) 

က ို CDC မ  ပံို့ပ ို်းဆပ်းပါသည။် 

 

ရရမီ်း ဆ ိုငရ်ာ ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

ဆအော်စတငပ်မ ု ျံ့ဆတော်က သံို်းစွ သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်ဆရမ ်းဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်းက ို အ ကအ်ပပတရ်ရ  ဆ ကောင််းဆသချောဆစရနအ် ငို့မ်ျော်း ပပုလိုပ်ခ ို့ပပ ်းပဖစ်သည။် ကျွနိ်ု ပ််တ ို ို့၏ 

သံို်းစွ သမူျော်းအော်းလံို်းအတကွ် လကင်င််းအဆထောကအ်ပံို့မျော်း ရရ  န ိုငပ်ါသည။် သံို်းစ ် သွ ူဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်း န ငို့ ်ဆအော်စတငပ်မ ု ျံ့ဆတော ်ဆရမ ်းဝနဆ် ောငမ်ှုဌောနမျော်း 

အော်းလံို်းအတကွ် ဆငဆွတောင််းခမံှုက ို စ မခံန ို့ခ်ွ သညို့် ဆအော်စတငစ်မွ််းအငဌ်ောနက သံို်းစွ သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်၄င််းတ ို ို့၏ ဆရမ ်း ဆငဆွတောင််းခလံွှောမျော်းပဖငို့ ်လမ််းဆ ကောင််းမ န ်

အတ ိုင််းရ  ဆနဆအောငက်ညူ မညို့ ်အစ အစဉ်အဆတော်မျော်းမျော်းက ိုလည််း ကမ််းလ မ််းဆပ်းပါသည် - 

 ဆရွှျံ့  ိုင််း ဆငဆွပ်းဆချမှုအစ အစဉ် - သံို်းစွ သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်၄င််းတ ို ို့၏ဆငဆွရ်းဆ က်းဆရ်းလ ိုအပ်ချက်မျော်းအတ ိုင််း ပပညို့မ်  သညို့ ်ဆရရ ညစ် မကံ န််းတစခ်ိုက ို ဆရမ ်းဌောနမ  

က ိုယစ်ော်းလ ယမ်ျော်းန ငို့ ်တညဆ်ထောငရ်နလ်ိုပ်ဆနစဉ် ၄င််းတ ို ို့အဆနပဖငို့ ်ဆရမ ်းဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း အ ကမ်ပပတရ်ရ  ဆ ကောင််း ဆသချောဆစပါမည။်  

 သံို်းစွ သ ူဆထောကပံ်ို့ကညူ ဆရ်း အစ အစဉ် - ဝငဆ်ငကွန ို့သ်တခ်ျကရ်  ဆသော သံို်းစွ သမူျော်း န ငို့ ်ကျန််းမောဆရ်းအရ ထ ခ ိုကလ်ယွမ်ှုရ  ဆသော သံို်းစွ သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်

သံို်းစွ သမူျော်းအတကွ် ချကခ်ျင််းလက်ငင််း န ငို့ ်ဆရရ ညအ်တကွ ်ဆရမ ်းဆငဆွတောင််းခလံွှောမျော်းမ  သကသ်ောရောရဆရ်းအကအူည  ရရ  န ိ်ု  ငပ်ါသည။်  

ဆအော်စတငပ်မ ု ျံ့ဆတော ်ဆရမ ်းဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း ဆငဆွပ်းသငွ််းသညို့စ်ငတ်ော န စခ်ိုလံို်းက မတလ် ၁၈ ရကဆ်န ို့မ  စတငပ်ပ ်းပ တပ်ါသည။် သံို်းစွ သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်၄င််းတ ို ို့၏ 

ဆရမ ်းသံို်းစွ မှုဆငဆွတောင််းခလံွှောက ို ဆပ်းန ိုငသ်ညို့် အပခော်းနည််းလမ််းမျော်းအဆ ကောင််း ဆလို့လောရန ်ဤဆနရောတငွ ်န  ပ်ပါ။ 

အ မသ်ံို်း န ငို့ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းလိုပ်က ိုငသ်ညို့် သံို်းစွ သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်မညသ်ညို့ဆ်မ်းခနွ််းမ  ိုရ  ပါက သံို်းစွ သဆူစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်း  ကသ်ယွရ်နစ်ငတ်ောသ ို ို့ ဖိုန််းနပံါတ ် 512-

494-9400 တငွ ် ကသ်ယွဆ်ခေါ်ယနူ ိုငပ်ါသည။်  

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ ်အဆပခအဆနဆ ကောငို့ ်ဆငဆွပ်းဆချမှုမရရ   ကသညို့် ဆအောကပ်ါ ကိုမပဏ မျော်းက သဘောဝဓောတ်ဆငွျံ့ ဝနဆ် ောငမ်ှုက ို ယောယ   ိုင််းငံို့ထော်းပါသည် -  

 အကတ်မ် ို ို့စ် စမွ််းအင ်(Atmos Energy) 

 စငတ်ောပ ်ွ် ိုငို့ ်စမွ််းအင ်(CenterPoint Energy) 

 တက ်က ်ဂကစ်ဝ်နဆ် ောငမ်ှု (Texas Gas Service) 

အငတ်ာနက ်အလမ်ှ်းမီှရရှ န ိုငမ်ှု  

စပကထ်ရမ် လ ိုင််းကျယ ်(Spectrum broadband) တစခ်ိုတငွ ်100 Mbps အထ  ဝနဆ် ောငမ်ှုအ ငို့တ်စခ်ိုခိုတငွ််း မ တပံ်ိုမတငရ်ဆသ်းဆသော K-12 န ငို့/် သ ို ို့မဟိုတ် 

ဆကောလ ပ် ဆကျောင််းသော်း/သမူျော်းအတကွ ်Charter is offering free Spectrum လ ိုင််းကျယ ်န ငို့ ်ဝ ိုငဖ် ိုင ်အတကွ ်ရက ်၆၀ စောက ို အလ မ််းမ  ရရ  န ိုငပ်ါသည။် မ တပံ်ိုတငရ်န ်

ဖိုန််းနပံါတ်1-844-488-8395 က ို ဆခေါ်  ိုပါ။ ဆကျောင််းသော်းပါဝငသ်ညို့် အ မဆ်ထောငစ်ိုသစမ်ျော်းအတကွ် မ တပံ်ိုတငဆ် က်း လကွတင် မ််းပါမည။်  

ဝငဆ်ငကွန ို့သ်တခ်ျကန်ည််းမှုအတငွ််း အကျံု်းဝငဆ်သော အ မဆ်ထောငစ်ိုမျော်းအတကွ ်AT&T အစ အစဉ်မ တ ငို့ ်တစလ်လျှင ်၁၀ ဆေေါ်လောပဖငို့ ်AT&T က အငတ်ောနကရ်ရ  ရန ်

ကမ််းလ မ််းဆနပါသည ်။ အကျံု်းဝငန် ိုငမ်ှုက ို န ိုငင်အံဝ မ််း ဆကျောင််းဆန ို့လညစ်ောအစ အစဉ် န ငို့ ်ဦ်းဆ ောငစ်တငမ်ှုတငွ််း ပါဝငဆ်သော အ မဆ်ထောငစ်ိုမျော်းသ ို ို့လည််း 

ပဖန ို့က်ျကထ်ော်းပါသည။် 

ကရလ်းရစာင ရ်ရှာကရ်ရ်း အရထာကအ်က   

လိုပ်အော်း ဆပဖရ င််းချက ်ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း (CCS) က အကျံု်းဝငသ်ညို့မ် သော်းစိုမျော်းအတကွ ်စရ တမ်ျှဆပ်း ကဆလ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းန ငို့ ်

ပတသ်ကသ်ညို့် အချကအ်လကအ်ချ ု ျံ့က ို ဖိုန််းနပံါတ် 512-597-7191 တငွက်ညူ ပံို့ပ ို်းဆပ်းန ိုငပ်ါသည။် 

အ မ်မှ နငှထ်ိုတမ်ခ ရရစငခင််းမျာ်း  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/index.html
https://www.atmosenergy.com/
https://www.centerpointenergy.com/en-us/pages/selfid.aspx
https://www.texasgasservice.com/
https://www.spectrum.net/support/internet/coronavirus-covid-19-information-spectrum-customers
https://about.att.com/pages/COVID-19.html
https://about.att.com/pages/COVID-19.html


COVID19 FAQs - Burmese 

(Travis County Justices of the Peace) ထရောဗစဆ်ကောငတ်  ပင မ််းချမ််းဆရ်း  ိုငရ်ော တရော်းဆရ်းရံို ်းမျော်း တငွ ်၂၀၂၀ ခိုန စ် ဧပပ လ ၁ ရကဆ်န ို့အထ  တညပ်မ သညို့ ်

မန ငထ်ိုတဆ်ရ်း  ိုငရ်ော သတမ် တခ်ျကမ်ျော်းရ  ရမညဟ်ို ညွှနပ်ပသညို့ ်တည ် အမ န ို့တ်စခ်ိုက ို ဆ ကော်ပငောခ ို့ပါသည။်  

ပမ ု ျံ့သော်းမျော်းအော်းဥပဆေဆရ်းရော အဆထောကအ်က၊ူ ဆနအ မင် ော်းရမ််းခ န ငို့ ်ဆရမ ်းဆ က်းမျော်းအတကွ် အဆရ်းဆပေါ် ရနပံ်ိုဆငမွျော်း၊ အပခော်းဆရွ်းချယစ်ရော ဆနအ မ၊် ယောယ  

မ ိုတယဆ်နထ ိုငခ်ငွို့ ်ဆဗောကခ်ျောမျော်း သ ို ို့မဟိုတ် ဆေသနတရ နော်းခ ိုရဆနရောတစခ်ိုတငွ််း ဆနစရောရရ  ဆရ်း စသပဖငို့တ် ို ို့ဆထောကပံ်ို့ဆပ်းရန(်Eviction Resources) န ငထ်ိုတမ်ှု  ိုငရ်ော 

ရင််းပမစမ်ျော်း က ို ရရ  န ိုငပ်ါသည။်    

Austin Tenants Council (ဆအော်စတင ်အ မင် ော်းမျော်းဆကောငစ် ) က အ မမ် န ငထ်ိုတသ်ညို့လ်ိုပ်ငန််းစဉ်န ငို့ ် ကစ်ပ်သညို့် တ ိုငပ်ငအ် ကဆံပ်းမှု၊ အပငင််းပေွာ်းမှုမျော်းတငွ ်

 ကော်းဝငဆ်ပ်းမှု၊ အလိုပ်ရံိုစည််းဆဝ်းပွ မျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းမှု၊ န ငို့ ်ခွ ပခော်း က ်သံညို့ ်ဆနအ မ ် ိုငရ်ောအဆလို့အထမျော်းက ို ဆပဖရ င််းဆပ်းရန ်သ ို ို့မဟိုတ ်နည််းန ိုငသ်မျှနည််းဆအောင ်

လိုပ်ဆပ်းရန ်တရော်းမျှတသညို့် ဆနအ မ ် ိုငရ်ောပပဿနောမျော်းက ို ခွ ပခော်းဆဖောထ်ိုတမ်ှုမျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းပါသည။်   

ဆရောဂါ ကောကယွတ်ော်း  ်းရောတငွ ်ကညူ ပါသည။် ဆက်ွးထော်းဆသော တဆံတောင ်စအ်တငွ််း သ ို ို့မဟိုတ ်တစရ် ှူ်းမျော်းအတငွ််း အိုပ်ကော၍ န ောဆချပါ ဆချောင််း  ို်းပါ၊ 

သငို့လ်ကမ်ျော်းက ို စကက န ို့ ်၂၀  ကော  ပ်ပပောန ငို့ဆ်ရတ ို ို့ပဖငို့ ်မ ကောခဏဆ ်းဆ ကောပါ၊ သငို့မ်ျကန် ောက ို မဆ ်းရဆသ်းဆသောလကပ်ဖငို့ ်မထ ပါန ငို့၊် ထ ို ို့အပပင ်သင ်

နောမကျန််းပဖစပ်ါက အ မတ်ငွဆ်နပါ။ 

ရနအ မ် ချကခ်ျင််းလ ိုအပ်မှုမျာ်း  

အ မန် ်းချင််း အ မယ်ောန ငို့လ်ူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း ဖွံျံ့ ပဖ ု်းတ ို်းတကဆ်ရ်း (NHCD) ဌောန က ဆနအ မခ်ျကခ်ျင််းလ ိုအပ်မှုမျော်းရ  ဆသော ထ ခ ိုကခ်ရံသညို့ ်လူ ို့အသ ိုင််းအဝ ိုင််း အဖွ ျံ့ဝငမ်ျော်း အော်း 

ဆထောကပံ်ို့ကညူ ရန ်အ မရ် ငမ်ျော်းအတကွ ်ရင််းပမစမ်ျော်း (resources for homeowners) န ငို့ ်အ မင် ော်းမျော်းအတကွ ်ရင််းပမစမ်ျော်း (resources for renters) အပါအဝင ်

အချကအ်လကမ်ျော်း န ငို့ ်လွှ ဆပပောင််းဆပ်းမှုမျော်း ကမ််းလ မ််းဆပ်းဆနပါသည်။ 

အလံို်းအရင််းဆချ်းဆငအွပ တခ်ရံမှု ဆရ ောင ်ကဉ်ပခင််း (Avoiding Mortgage Foreclosure) ဝကဘ်က ် ိုကက် အလံို်းအရင််းဆချ်းဆငမွျော်း ဆငဆွ က်းပပနလ်ည် ဆထောကပံ်ို့ 

ဆပ်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ ်ပပင ်ငဆ်ပ်းပခင််း၊ ဆပ်းဆချဆငပွမောဏမျော်းက ို န  မို့ခ်ျပခင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ် အပ တခ်ရံပခင််းမ  ဆရ ောင ်ကဉ်ရန ်အပခော်းဆပဖရ င််းချကမ်ျော်း ပံို့ပ ို်းဆပ်းပါသည။်  

 

အ မင် ော်းခ ဆပ်းဆချဆရ်း  ိုငရ်ော အဆထောကအ်ပံို့ (Rental Payment Assistance ) ဝကဘ် ် ိုကက် င ော်းရမ််းခ န ငို့ ်ဆရမ ်းအသံို်းစရ တ်မျော်းဆပ်းဆချရောတငွ ်ကညူ ရနရ်င််းပမစမ်ျော်း 

ကမ််းလ မ််းဆပ်းပါသည။်  

အစာ်းအစာ အရထာကအ်ပ    

ဆေသနတရ အစောသ ိုဆလ ောငခ်န််းမျော်း န ငို့ ်ဆကျောင််းခရ ိုငမ်ျော်းက ကျွနိ်ု ပ််တ ို ို့၏အသ ိုင််းအဝ ိုင််းအတငွ််း အဆရ်းဆပေါ် အစော်းအစောအလ မ််းမ  ရရ  ရန ်ပံို့ပ ို်းဆပ်းဆနပါသည။် အကယ၍် 

အစော်းအစောအဆထောကအ်ပံို့ သငလ် ိုအပ်ပါက ဆကျ်းဇူ်းပပု၍ ဖိုန််းနပံါတ ်211 က ိုဆခေါ်  ိုပါ။  

လိုပ်အာ်း နငှ  ်စ်ီးပွာ်းရရ်း ရင််းငမစမ်ျာ်း  

စ ်းပေွာ်းဆရ်းဖွံျံ့ ပဖ ု်းတ ို်းတကဆ်ရ်းဌောန က ဆရ ျံ့လောမညို့ရ်ကသ်တတ ပတမ်ျော်းအတငွ််း ရိုန််းကနရ်မညဟ်ို မ မ ဖောသောဆတွျံ့ ရ  န ိုငသ်ညို့ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းမျော်း အတကွ ်ဝနဆ် ောငမ်ှုမျော်း 

ကမ််းလ မ််းဆပ်းပါသည။် ယင််းတ ို ို့တွင ်အခမ ို့ စ ်းပေွာ်းဆရ်း လမ််းဆ ကောင််းဆပ်းမှု၊ အဆရ်းဆပေါ် စ မကံ န််း  ိုငရ်ော ရင််းပမစမ်ျော်း န ငို့ ် မ သော်းစို စ ်းပေွာ်းဆရ်းဆချ်းဆငပွရ ိုဂရမတ်စခ်ို 

တ ို ို့ပါဝငပ်ါသည။်   

 

စ ်းပေွာ်းဆရ်း ဖွံျံ့ ပဖ ု်းတ ို်းတကဆ်ရ်းဌောနက ၄င််းတ ို ို့၏အွနလ် ိုင််း အဆသ်းစော်းစ ်းပေွာ်းဆရ်း  ိုငရ်ော သငတ်န််းမျော်းအတွက ်အခဆ က်းမျော်းက ိုလည််း ဆလျှော်ဆပ်းဆနပါသည။် 

ယင််းအတန််းမျော်းမ ော ပံိုမ နအ်ော်းပဖငို့ ်၃၅ ဆေေါ်လော ကိုနက်ျပါသည။် ပမ ု ျံ့သော်းမျော်း န ငို့ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်းလိုပ်ငန််းရ ငမ်ျော်းအဆနပဖငို့ ်ဆအောကပ်ါ အွနလ် ိုင််းအတန််းမျော်းမ  တစခ်ိုခိုအတကွ ်

အခမ   မ တပံ်ိုတင ်န ိုငပ်ါသည် - 

 ဘဇ်အ ေ ်စ ်းပေွာ်းဆရ်း ဦ်းတညခ်ျက် (BizAid Business Orientation) 

 စ ်းပေွာ်းဆရ်းစ မကံ န််းတစခ်ို ဆရ်းသော်းပံို (How to Write a Business Plan) 

https://www.traviscountytx.gov/justices-of-peace
https://www-draft.austintexas.gov/page/resources-renters-help-eviction-or-displacement
https://www.housing-rights.org/
https://www-draft.austintexas.gov/department/resources-homeowners
https://www-draft.austintexas.gov/department/resources-renters-0
http://austintexas.gov/article/page/austin-my-home-avoiding-mortgage-foreclosure
http://www.austintexas.gov/page/resources-renters-help-paying-your-rentutilities


COVID19 FAQs - Burmese 

 လသူော်းရင််းပမစ ်အဆပခခမံျော်း (Human Resources Basics) 

 ဆ ်းကကွရ် ောဆဖွဆရ်း  ိုငရ်ော အဆရ်းပါမှုမျော်း (Marketing Essentials) 

 အဆသ်းစော်း စ ်းပေွာ်းဆရ်းမ တတ်မ််းသ မ််း ည််းပခင််း (Small Business Recordkeeping) 

 သငို့ဆ်ငဆွ က်းစ ်း င််းမှုက ို စ မခံန ို့ခ်ွ ပခင််း (Manage Your Cash Flow) 

 အဆသ်းစော်း စ ်းပေွာ်းဆရ်း စောရင််းက ိုင ်(Small Business Accounting) 

 နည််းဗျှူဟောကျကျ ဆ ်းနှုန််းသတမ် တပ်ခင််း (Strategic Pricing) 

 အဆကောင််း ံို်း ကက ်း ကပ်မှု (Supervisory Excellence) 

 ဘဇ်အ ို်းပင််း(BizOpen) - စ ်းပေွာ်းဆရ်း  ိုငရ်ော ပ ိုင ် ိုငမ်ှုလ ိုအပ်ချကမ်ျော်း ဝကဘ်နော်း (Commercial Property Requirements Webinar) 

 ဆအမ  ဇကအ်ထ  သိုဆတသန ဆေတောအဆပခခမံျော်းပဖငို့ ်သငို့စ် ်းပေွာ်းဆရ်းက ို တ ို်းတကဆ်စပခင််း (Grow Your Business with A to Z Research Database)  

တက ်က ်လိုပ်အော်းဆကော်မစရ် င(်Texas Workforce Com mission) သည ်အလိုပ်လကမ် ို့ အကျ ု်းခစံော်းခွငို့မ်ျော်းက ို ဆလျှောကထ်ော်းန ိုငဆ်သော ဆနရောပဖစပ်ါသည။် 

၄င််းတ ို ို့ထတံငွ ်အ  ိုပါလိုပ်ငန််းစဉ်တစဆ်လျှောက ်သငို့အ်ော်း လမ််းညွှနဆ်ပ်းရန ်အကအူည ရသညို့ ်သခဂန််းစောတစခ်ိုလည််း ရ  ပါသည။်   

လိုပ်အော်းဆပဖရ င််းချက ်ပငမ်ဧရ ယော (Workforce Solutions Capital Area) က အလိုပ်သစတ်စခ်ိုရ ောဆဖွရောတငွ ်သငအ်ော်းကညူ န ိုငပ်ါသည။် ၄င််းတ ို ို့အော်း ဖိုန််းနပံါတ ်512-

485-3792 တငွ ်ဆခေါ်  ိုပါ။ 

ကျန််းမာရရ်းရစာင ရ်ရှာက ်ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

က ိုရ ိုနောဗ ိုင််းရပ်စ ်န ငို့အ်လော်းတသူညို့ ်ဆရောဂါသငွပ်ပငလ်ကခဏောရ  ဆသော အောမခမံရ  သမူျော်း သ ို ို့မဟိုတ ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကပံ်ို့ပ ို်းသ ူအတညတ်ကျမရ  သမူျော်းအဆနပဖငို့ ်

ရပ်ကကွလ်ထူိုဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်း  CommUnityCare အော်း ဖိုန််းနပံါတ် 512-978-8775 တငွဆ်ခေါ်  ိုသငို့ပ်ါသည။် CommUnityCare က အ  ိုပါသမူျော်းအော်း ဖိုန််းဆပေါ်မ  

ဆစောငို့ဆ်ရ ောကမ်ှုဆပ်းပပ ်း သငို့ဆ်တော်သညို့ဆ်နရောတစခ်ိုသ ို ို့ ပ ို ို့ဆပ်းပါမည။် ကျွနိ်ု ပ််တ ို ို့သည ်ဆရောဂါထ န််းချုပ်ဆရ်းစငတ်ော (CDC) ၏ အလျှငအ်ပမန ်တံို ို့ပပနဆ်ရ်း 

လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမျော်းက ို လ ိုကန်ောပပ ်း ဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်း ပျံျံ့ န  ံ ို့ပခင််းက ို ကောကယွရ်န ်ယင််းဆနရောသ ို ို့သေွာ်းမညို့အ်စော်း အထကပ်ါဖိုန််းနပံါတက် ိုဆခေါ်ရန ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကပံ်ို့ပ ို်းသ ူ

အတညတ်ကျမရ  ဆသ်းသမူျော်းအော်း ဆတောင််း  ိုပါသည။်  

အရထရွထ ွဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

Austin 2-1-1 သည ်တစရ်ကလ်ျှင ်၂၄ နောရ  ရရ  န ိုငသ်ညို့ ်အခမ ို့ လမူှုဝနဆ် ောငမ်ှုအဆရ်းဆပေါ် ဆဟောို့တလ် ိုင််းတစခ်ိုပဖစပ်ါသည။်  

Austin 3-1-1 သည ်ထပ်ဆ ောင််းအဆထောကအ်ပံိ်ု့ ို့မျော်းရရ  ရန ်အဆထဆွထဆွမ်းခနွ််းမျော်းအော်းလံို်းက ို ဆပဖ ကော်းရောတငွက်ညူ ဆပ်းသညို့ ်ရင််းပမစတ်စခ်ိုပဖစပ်ါသည။် 

Aunt Bertha သည ်အကျံု်းဝငသ်မူျော်းအော်း အစော်းအစော၊ ဆနအ မ၊် ခရ ်းဆထောကသ်ေွာ်းလောဆရ်း၊ ကျန််းမောဆရ်း/ဆ ်းဖက ် ိုငရ်ော၊ ပညောဆရ်း န ငို့ ်ဥပဆေဆရ်းရော 

အကအူည မျော်းပဖငို့ ်တွ ဖကဆ်ပ်းသညို့ ်ဝကဘ် ် ိုကပ်ဖစပ်ါသည။်  

 

နာမကျန််းငြစ်ရနသ မျာ်းအတကွ် သတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်း  

ရရာဂါသငွင်ပင ်လကခဏာမျာ်း  

 

COVID-19 ရ  ဆသော လနူောမျော်းထတံငွ ်ဆအောကပ်ါသငွပ်ပငလ်ကခဏောမျော်းပါရ  သညို့် အသကရ် ှူလမ််းဆ ကောင််း  ိုငရ်ော ဆနထ ိုငမ်ဆကောင််းမှု အဆပျောို့စော်းမ  အပပင််းစော်းအထ  

ရ  ပါသည်  

 ဖျော်းပခင််း 

 ဆချောင််း  ို်းပခင််း  

 အသကရ် ှူခကပ်ခင််း 

https://twc.texas.gov/jobseekers/unemployment-benefits-services#applyForBenefits
http://www.wfscapitalarea.com/
https://communitycaretx.org/
https://www.211texas.org/
https://www.austintexas.gov/department/311
https://www.auntbertha.com/


COVID19 FAQs - Burmese 

တယလ်ကီျန််းမာရရ်း ဝန်ရဆာငမ်ှုမျာ်း  

ကျန််းမောဆရ်းဝနဆ် ောငမ်ှု ပံို့ပ ို်းသမူျော်းက တိုတဆ်က်ွးဆရောဂါန ငို့အ်လော်းတ ူသငွပ်ပငလ်ကခဏော ဆတွျံ့  ကံု ခစံော်းဆနရသ ူလနူောမျော်းအော်း COVID-19 တံို ို့ပပနဆ် ောငရွ်ကဆ်ရ်း 

အတကွ ်ပပုလိုပ်ထော်းပပ ်းဆသော မ ိုဘ ိုင််းအကပ််မျော်း သ ို ို့မဟိုတ် ဝကဘ် ် ိုကမ်ျော်းက ို အရငအ်သံို်းပပုရန ်အော်းဆပ်းတ ိုကတ်နွ််းဆနပါသည။် သငို့ ်ဆဘ်းကင််းလံိုပခံု ဆရ်း န ငို့ ်

အ ငဆ်ပပသကသ်ောဆရ်းအတကွ ်တယလ် ကျန််းမောဆရ်း ရင််းပမစမ်ျော်းက ို ရရ  န ိုငပ်ါသည။်  

သင၏် ကျန််းမောဆရ်းဆစောငို့ဆ်ရ ောကပံ်ို့ပ ို်းသနူ ငို့ ်ချ န််း  ိုမှုတစခ်ို မစ စဉ်မ  သ ို ို့မဟိုတ် ဆ ်းခန််း၊ အလျငအ်ပမန ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းစငတ်ော သ ို ို့မဟိုတ ်ဆ ်းရံိုတစခ်ိုအတငွ််း 

လမ််းဆလျှောကဝ်ငမ်သေွာ်းမ  ဆအောကပ်ါတ ို ို့အနကမ်  တစခ်ို သ ို ို့မဟိုတ် အလော်းတဝူနဆ် ောငမ်ှုမျော်းက ို အသံို်းပပုရန ်သငို့အ်ော်း အ ကပံပုတ ိုကတ်နွ််းပါသည။်  

 ဆဘလော စဆကောို့တ ်အန ်ဝှု က ်(Baylor Scott & White)  

o ၄င််းတ ို ို့၏ ဝကဘ်က ် ိုကက် ို ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ သ ို ို့မဟိုတ် သင၏်မ ိုဘ ိုင််းက ရ ယောဆပေါ်တငွ ်၄င််းတ ို ို့၏ အကပ််က ို ထညို့ပ်ါ၊ သင၏် ဖိုန််းသ ို ို့ 

ယင််းက ိုပ ို ို့ဆပ်းရန ်88408 တငွ ်BETTER သ ို ို့ စောမကဆ် ို့ချ်ပ ို ို့ပါ။ ချ န််း  ိုမှု မလ ိုအပ်ပါ။  

 အ န််းရ င််း (Ascension)  

o ၄င််းတ ို ို့၏ ဝကဘ်က ် ိုကက် ို ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ သ ို ို့မဟိုတ် သင၏်မ ိုဘ ိုင််းက ရ ယောဆပေါ်တငွ ်၄င််းတ ို ို့၏ အကပ််က ို ထညို့ပ်ါ၊ HOME ကိုတက် ို 

တစက်က မဝ်ငဆ်ရောကလ်ျှင ်ဆေေါ်လော 20 ပဖငို့ ်အသံို်းပပုပါ၊ ထ ို ို့အပပင ်ယင််းအတကွ ်ချ န််း  ိုမှု မလ ိုအပ်ပါ။   

 အမေ်  လ ိုကဗ်် (MDLive)  

o အခမ ို့အဆကောငို့တ်စခ်ိုစောရင််းသငွ််းဝငဆ်ရောကရ်န ်၄င််းတ ို ို့၏ဝကဘ်က ် ိုက ်တငွ််း ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ။ 

 တယလ်  ဆေါ ို့ (TelaDoc)  

o အဆကောငို့တ်စခ်ို စောရင််းသငွ််းရန ်သ ို ို့မဟိုတ ်၄င််းတ ို ို့၏ အကပ််က ိုဆေါင််းလိုတ ်လိုပ်ရန ်၄င််းတ ို ို့၏ဝကဘ် ် ိုကတ်ငွ််းဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ။ Teladoc 

တစခ်ိုအတငွ််းဝငဆ်ရောကရ်န ်အခဆ က်းက သင၏်ကျန််းမောဆရ်းစ မကံ န််းအဆပေါ်တငွ ်မတူညပ်ါသည၊် ဆန ို့စဉ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်းအတကွ ်ကိုနက်ျစရ ကက် 

49 ဆေေါ်လောထကန်ည််းပါသည။်  

 ဆဟ်းဆေါ ို့ (HeyDoc)  

o အကပ််က ို ဆေါင််းလိုတ် လိုပ်ရန ်၄င််းတ ို ို့၏ ဝကဘ် ် ိုကတ်ငွ််းသ ို ို့ ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ။ HeyDoc တငွ််း ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုမှု တစက်က မလ်ျှင ်

လနူောအတကွ ်10 ဆေေါ်လော န ငို့ ်50 ဆေေါ်လောအတငွ််း ကိုနက်ျပါသည။်  

 တယလ်  ဗွ ရ ို ဟ ို့လသ် ်(Televero Health)  

o အဆရ်းဆပေါ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်း ရောဝနတ်စဦ််း သ ို ို့မဟိုတ် အပပုအမ ူ ိုငရ်ော ကျန််းမောဆရ်းကျွမ််းကျငပ်ညောရ ငတ်စဦ််းပဖငို့ ်အတ ိုငပ်ငခ်ရံန ်၄င််းတ ို ို့၏ 

ဝကဘ် ် ိုကတ်ငွ််း ဝငဆ်ရောက ်ကညို့ရ်ှုပါ။  

 ကာ်းငြတရ်မာင််း စစရ်ဆ်းငခင််း (Drive-Thru Testing)  

o ယခိုအချ နတ်ငွ ်ဆတောင််း  ိုချကအ်ရ ကော်းပဖငို့ဆ်မောင််းလော၍ စစဆ် ်းမှု မပပုလိုပ်ပါ။ လကရ်  တငွ ်ယင််းသ ို ို့ဆသော စစဆ် ်းမှုအမျ ု်းအစော်းက ို 

လိုပ်ရနတ် ိုကတ်နွ််းပခင််းမပပုမ  သငို့အ်ော်း စစခ်ျစစဆ် ်းပပ ်း ညွှန ်ကော်းချကဆ်ပ်းရပါမည။် 

မရှ မငြစ ်လ ိုအပ်ချကမ်ျာ်းက ို လကလ်မ်ှ်းယ ငခင််း 

အကယ၍် သင်ို့အော်း သ ်းသန ို့ခ်ွ ထော်းပါက ကိုနစ်ံိုပစစည််းမျော်း န ငို့ ်ဆ ်းဝါ်းမျော်းက ို့သ ို ို့ မရ  မပဖစပ်စစည််းမျော်း အလ မ််းမ  ရရ  ဖ ို ို့ လ ိုန ိုငပ်ါသည။် ဆအော်စတင ်

ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဌောနက ကညူ ဆပ်းရန ်ရင််းပမစမ်ျော်းစောရင််းတစခ်ို ပပုစိုထော်းပါသည။် 

အစာ်းအစာ/ က ိုယရ်ရ်းက ိုယတ်ာ ပစစည််းမျာ်း  

 အ တခ်ျ်အ ်းဘ  ကောို့ဘ ် ိုက ်(HEB Curbside)  

o အခဆ က်း - ပထမ ံို်းအသံို်းပပုသမူျော်းအတကွ ်အခမ ို့ပဖစသ်ည။် ဝနဆ် ောငမ်ှုက အခမ ို့ သ ို ို့မဟိုတ် ၄.၉၅ ဆေေါ်လောပဖစသ်ည ်

 ဆဝေါ်လမ်ောို့တ ်ပစအ်ပ် (Walmart Pick-Up) 

 ဆဖဗော (Favor)  

o အခဆ က်း - အ မတ် ိုငရ်ောဆရောက ်ပ ို ို့ဆ ောငခ် ၇.၉၅ ဆေေါ်လောပဖစပ်ပ ်း သ ်းသန ို့ဆ် ်းဝယဆ်ပ်းခ ၄.၉၅ ဆေေါ်လောပဖစသ်ည ်

https://www.bswhealth.com/Pages/coronavirus-information.aspx
http://austintexas.gov/article/88408&body=BETTER
https://ascensiononlinecare.org/landing.htm
https://www.mdlive.com/coronavirus/
https://www.teladoc.com/coronavirus/
https://heydoc.net/
https://televerohealth.com/coronavirus-consultation/
https://www.heb.com/static-page/heb-curbside-delivery
https://grocery.walmart.com/?pp=1
https://favordelivery.com/order-delivery/h-e-b-5/


COVID19 FAQs - Burmese 

 အငစ်တောကောို့တ ်(Instacart)  

o အခဆ က်း - ပထမ ံို်းအကက မ် မ ော ကော်းမှုအတကွ ်အခမ ို့ပ ို ို့ဆ ောငဆ်ပ်းပါသည၊် ၃၅ ဆေေါ်လောထကပ် ိုသညို့် မ ော ကော်းပါက ပ ို ို့ဆ ောငမ် ၃.၉၉ 

ဆေေါ်လောပဖစပ်ပ ်း ၃၅ ဆေေါ်လောဆအောကပ်ဖစပ်ါက ပ ို ို့ဆ ောငခ် ၇.၉၉ ဆေေါ်လောပဖစသ်ည ်(၄င််းတ ို ို့က ပစစည််းတစ်ခို၏ ဆ ်းနှုန််းဆပေါ်တငွ ်၃% အခဆ က်း၊ 

ဝနဆ် ောငခ် ၅% န ငို့ ်ေရ ိုငဗ်ောအတကွ ်အပ ိုဆ က်း ၅% လည််းဆကောကခ်ပံါသည)်  

အကယ၍် သငက် ကော်းမဆမောင််းပါက သ ို ို့မဟိုတ် ပစစည််းမျော်းက ို သေွာ်းယပူပ ်း သငို့အ် မသ် ို ို့ပ ို ို့ဆ ောငဆ်ပ်းန ိုငသ်ညို့ ်မ တဆ် ၊ွ မ သော်းစို သ ို ို့မဟိုတ ်အ မန် ်းချင််းတစဦ််းရ  ပါက 

သ ို ို့မဟိုတ် အစော်းအစောမျော်းဝယယ်ရူန ်အကအူည လ ိုအပ်ပါက ဆကျ်းဇူ်းပပ၍ ဖိုန််းနပံါတ် 512-972-6240 က ို ဆခေါ်  ိုပါ။ 

ရဆ်းဝါ်း 

 ဆဝါလ်ဂရင််း (Walgreens)  

o ပ ို ို့ဆ ောငခ် - ၃၅ ဆေေါ်လောထကပ် ိုပပ ်းမ ော ကော်းပါက အခမ ို့  

 စ ဗွ အကစ် ်(CVS)  

o ပ ို ို့ဆ ောငခ် - COVID-19 ဆ ကောငို့ ်ဆနရောအဆတော်မျော်းမျော်းက အခဆ က်း ဆလျှော်ဆပ်းပါသည။်  

 အ တခ်ျ်အ ်းဘ  (HEB) 

 ဆဝါလမ်ောို့တ် (Walmart)  

o အခဆ က်း - ပံိုမ န ်ပ ို ို့ဆ ောငမ်ှု (အလိုပ်ရက ်၅-၇ ရက)် အတကွ ်အခမ ို့၊ မ ောပပ ်း ေိုတ ယဆန ို့ ပ ို ို့ဆ ောငဆ် က်း ၈ ဆေေါ်လော၊ ညတငွ််းချင််း ပ ို ို့ဆ ောငဆ် က်း ၁၅ 

ဆေေါ် 

အကယ၍် သင၏်ဆ ်း  ိုငတ်ငွ ်အ မတ် ိုငရ်ောဆရောကပ် ို ို့ဆ ောငသ်ညို့ ်ဆရွ်းချယစ်ရောမရ  ပါက ၄င််းတ ို ို့ထတံငွ ်ကော်းပဖငို့ပ်ဖတဆ်မောင််းဝယယ်ရူန ်ဆနရောတစခ်ို ရ  မရ  စစပ်ါ။ 

ဆ ်း  ိုငက် ို ဖိုန််းဆခေါ်  ိုပပ ်း သင၏် ဆ ်းဝါ်းပဖညို့တ်င််းမှုက ို အပခော်းဆနရောတစဆ်နရောသ ို ို့ တစက်က မတ်စခ်ါ သေွာ်းယရူန ်လွှ ဆပပောင််းဆပ်းန ိုင ်မဆပ်းန ိုငသ် ရ  န ိုငပ်ါသည။်  

ရငရွ က်းဆ ိုငရ်ာ  

အချ ု ျံ့ဘဏမ်ျော်းက ဆငဆွပ်းဆချမှုမျော်းက ို ဆရွှျံ့  ိုင််းဆပ်းရန ်သငန် ငို့အ်တလူိုပ်ဆပ်းန ိုငပ်ါသည။်ဆမ်းခနွ််းမျော်းရ  ပါက သင၏်ဘဏက် ို ဆကျ်းဇူ်းပပု၍  ကသ်ယွပ်ါ။ အကယ၍် 

အပခော်းရင််းပမစမ်ျော်းအတကွ် အကအူည  သငလ် ိုချငပ်ါက သင၏်ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဆမော်န တောအော်း လွှ ဆပပောင််းဆပ်းရန ်ဆကျ်းဇူ်းပပု၍ ဆတောင််း  ိုပါ။   

စ တပ် ိုင််းဆ ိုငရ်ာ အရထာကအ်ပ    

သင၏် စ တပ် ိုင််း  ိုငရ်ော လ ိုအပ်ချကမ်ျော်းက အဆရ်းပါလ ပပ ်း သငသ်ည် စ ို်းရ မပ်ပူနဆ်နပါက သ ို ို့မဟိုတ ်ဝမ််းနည််းဆနပါက အကအူည ရ  ပါသည။် သငသ်ည ်စ ို်းရ မမ်ှု န ငို့ ်

ပပူနမ်ှုမျော်း၊ အ ပ်ရခကပ်ခင််းမျော်း၊ အလနွအ်ကျှူ်းစော်းပခင််း သ ို ို့မဟိုတ် မစော်းန ိုငပ်ခင််း၊ သ ို ို့မဟိုတ ်ဝမ််းနည််းပပ ်း စ တဓ်ောတက်ျ င််းမှု ခစံော်းဆနရန ိုငပ်ါသည။် သငို့ထ်တံငွ ်

ယင််းတ ို ို့ထ မ  သငွပ်ပငလ်ကခဏောတစခ်ိုခိုရ  ပါက ဆကျ်းဇူ်းပပု၍ ဆအောကပ်ါတ ို ို့ထ ံ ကသ်ယွပ်ါ - 

 ၂၄ နောရ  အငတ် ဂရယ ်ဆစောငို့ဆ်ရ ောကဆ်ရ်း (Integral Care) အကျပ်အတည််း အဆရ်းဆပေါ်ဆဟောို့တလ် ိုင််း - 512-472-HELP (4357) 

 စ တပ် ိုင််း  ိုငရ်ော နောမကျန််းမှုမျော်းအတကွ ်အမျ ု်းသော်းမဟောမ တ် (National Alliance) အကအူည ဖိုန််းလ ိုင််း - 1-800-950-NAMI (6264) သ ို ို့မဟိုတ ်NAMI 

အော်း 741741 တငွ ်စောမကဆ် ို့ချ်ပ ို ို့ပါ  

o တနလဂောဆန ို့ - ဆသော ကောဆန ို့ နနံက၁်၀်း၀၀ နောရ  - ညဆန၆်း၀၀ (အဆရ ျံ့ ပ ိုင််း အချ န)်  

 န ိုငင်သံော်းမ မ က ိုယက် ို သတဆ်သမှုကောကယွတ်ော်း  ်းဆရ်း ဘဝအသက် ဖိုန််းလ ိုင််း(National Suicide Prevention Lifeline)- 1-800-273-8255 

အကယ၍် သငို့ထ်တံငွ ်ထပ်ဆ ောင််းစ တပ်စူရောမျော်း သ ို ို့မဟိုတ် ဆမ်းခနွ််းမျော်းရ  ပပ ်း အမှုက ိုငမ်နဆ်နဂျောတစဦ််းန ငို့ ်ဆနောက ်ကတ်ွ လ ိုကလ် ိုပါက သင၏် 

ပပညသ်ူ ို့ကျန််းမောဆရ်းဆမော်န တောအော်း ဆကျ်းဇူ်းပပု၍ အသ ဆပ်းပါ။  

https://www.instacart.com/h-e-b
https://www.walgreens.com/topic/help/shipping_returns_FAQ.jsp
https://www.cvs.com/content/delivery/faq?icid=rxdelivery-tab-faq
https://www.heb.com/static-page/article-template/H-E-B-Pharmacy-Delivery-Service
https://www.walmart.com/cp/pharmacy/5431
https://suicidepreventionlifeline.org/chat

