
 

 

 

ခငမ်ငရ်ပါသသော မိသောားစုမ ောား၊ 

 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ ကသ ားမ ောား၊ ၎ငာ်းတုိ ို့၏ မိသောားစုမ ောား၊ ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ ဝနထ်မ်ားနငှို့ ်သေသတွငာ်း ရပ်ရွော၏ က နာ်းမောသရားနငှို့ ်

သ ားကငာ်းသရားမှော ကျွန်ပ်ုတုိ ို့အတွက် အ ွနတ်ရော အသရားကက ားပါသည်။ ယခုအခ ိနမှ်ော ယခငက် မကက ြုံဖ ားသသော 

အခ ိနက်ော ဖဖစ်ပပ ား ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ COVID-19 နောား ည်မှုမှော ဆက်တုိက် သဖပောငာ်း ဲသနပါသည်။ 

 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ စငတ်ောရှိ ကသ ား သို ို့မဟုတ် ဝနထ်မ်ားမှော COVID-19 ပုိားသတွွေ့ ရ ေထ်ွက်ထောားသကကောငာ်းကုိ 

အသိသပားရန ်စောသရားသောား ုိက်ပါသည်။ ကသဂုတ်  14 ရက်၊ 2020 တွင ်ထုတ်ဖပနသ်ညို့် က နာ်းမောသရား အောဏောပုိင ်

စည်ားကမ်ားခ က်မ ောားနငှို့အ်ည  ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ စငတ်ောက Austin အမ ောားဖပည်သ  က နာ်းမောသရားကုိ 

အသကကောငာ်းကကောားထောားပပ ား ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ ကသ ားမ ောား၊ မိသောားစုမ ောားနငှို့ ်ဝနထ်မ်ားမ ောား၏ သ ားကငာ်းသရားကုိ 

သသခ ောသစရန ်အကက ဖပြုံထောားသသော အဆငို့မ် ောားအောား  ုားကုိ သဆောငရွ်က်သနပါသည်။ 

APH ရှိ အမ ောားဖပည်သ  က နာ်းမောသရား ကျွမ်ားက ငသ် မ ောားနငှို့ ်ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ အထ ားသ ားသန ို့ ်အသဖခအသနမ ောားကုိ 

သ ုားသပ်ပပ ားသနောက် အသရားယ  ုပ်သဆောငရ်မညို့် အစ အစဉ်ကုိ ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ ခ မှတ်ထောားသည်။ သငို့က်သ ားအတွက် 

အထ ားသ ားသန ို့ ်ညွှနက်ကောားခ က်မ ောားအတွက် သအောက်ပါ အခ က်အ က်မ ောားကုိ ကကညို့်ပါ။ 

 

လုပ်ဆ ောငခ်ျက် မရ ှိ- သငို့က်သ ားအောား COVID-19 ပုိားသတွွေ့သ နငှို့ ်အန ားကပ်ထိသတွွေ့ထောားသ အဖဖစ် 

ခွဲဖခောားသတ်မှတ်မထောားပါ။ ယခုအခ ိနတွ်င ်သရောဂါသဖခခ ြုံပ်ဖဖငို့သ်နရန ်မ ုိအပ်ပါ။  ကခဏောမ ောားနငှို့ ်

သရောဂါ ကခဏောမ ောားရှိမရှိ သငို့က်သ ားကုိ ပ ုမှန ်မဖပတ်သစောငို့က်ကညို့်ပပ ား သနောက်ထပ်သမားခွနာ်းမ ောား ရှိပါက 

သင၏် က နာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှုသပားသ နငှ ်တုိငပ်ငပ်ါ။  

 

ဆ ောဂါဆ ခချျုပ်မှု- သငို့က်သ ားအောား COVID-19 ပုိားသတွွေ့သ နငှို့ ်အန ားကပ်ထိသတွွေ့ထောားသ အဖဖစ် 

ခွဲဖခောားသတ်မှတ်ထောားသည်။ သငို့က်သ ားသည် COVID-19 ပုိားသတွွေ့သ နငှ ်အန ားကပ်ထိသတွွေ့ ခဲို့သညို့် 

သနောက်ဆ ုားသန ို့မှ 14 ရက်အထိ အိမ်မှောသနပပ ား သရောဂါသဖခခ ြုံပ်မှုဖဖငို့သ်နသပားရန ် ုိအပ်ပါမည်။ 

သနောက်ထပ် မ်ားညွှနခ် က်အတွက် သင၏် က နာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှုဆိုငရ်ော ဝနသ်ဆောငမ်ှုသပားသ ထ  

ဆက်သွယ်ပါ။ 

သင က်ဆလေးအတက်ွ ဆ ောဂါဆ ခချျုပ် ြင  ်စတငဆ်ေသည ်  က်စွွဲ သင က်ဆလေးက  ပေ်သေွာေးနှိငုသ်ည ် အဆစော  ေုး က် 

 

ခွွဲဆေပါ- သင်ို့ကသ ားတွင ်သရောဂါ ကခဏောမ ောား မရှိခဲို့ပါက ၎ငာ်းတုိ ို့၏ သရောဂါ ကခဏောမ ောား နငှို့/်သို ို့မဟုတ် 

စစ်သဆားရက် စတငခ် ိနမှ် 10 ရက်ကကောအထိ အိမ်တွငသ်နပပ ား သ ားဖခောားခွဲသနရန ် ုိအပ်ပါမည်။ 

BURMESE 



သနောက်ထပ် မ်ားညွှနခ် က်အတွက် သင၏် က နာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှုဆိုငရ်ော ဝနသ်ဆောငမ်ှုသပားသ ထ  

ဆက်သွယ်ပါ။ 

 

သင က်ဆလေးအတက်ွ သ ေး ခောေးခွွဲဆေမှု စတငဆ်ေသည ်  က်စွွဲ သင က်ဆလေးက  ပေ်သေွာေးနှိငုသ်ည ် အဆစော  ေုး က် 

 

  တုိငာ်း၏ ကုိယ်ပုိင ်အခ က်အ က်ကုိ ကောကွယ်ရန ်ဥပသေအရ  ုိအပ်ပပ ား   အမ ောား၏ အမည်မ ောား 

နငှို့/်သို ို့မဟုတ် စစ်သဆားမှု ရ ေမ် ောားကုိ ထုတ်သပားရန ်ခွငို့ဖ်ပြုံမထောားပါ။ သငို့တွ်င ်သမားခွနာ်းမ ောားရှိနိငုသ်ည်ကုိ 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ နောား ည်ပပ ား တုိားတက်မှုတစ်စ ုတစ်ရောရှိပါက သငို့ထ်  မဖပတ် အသိသပားသွောားပါမည်။ သငို့က်သ ား 

သို ို့မဟုတ် သငို့အ်ိမ်သထောငစု်၏ အဖခောား အိမ်သထောငစု်ဝငမ် ောားတွင ်COVID-19 ပုိားသတွွေ့ရ ေရ်ှိသည်ဖဖစ်သစ 

သို ို့မဟုတ် COVID-19 သရောဂါ ကခဏောမ ောား ရှိသည်ဖဖစ်သစ ကျွန်ပ်ုတုိ ို့အောား အသိသပားပါရန ်သတောငာ်းဆိုအပ်ပါသည်။ 

သဖေ်ာဖပပါ ဝ ်ဆိုက်မ ောားတွင ်COVID-19 ဆိုငရ်ော အသ ုားဝင ်အခ က်အ က်မ ောား ရှိပါသည်။ 

 

ယောယ  သဖပောငာ်း ဲမှုမ ောားက သငို့အ်တွက် အခက်အခဲ ဖဖစ်သစနိငုသ်ကကောငာ်း သိသသေ်ာ ည်ား ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ ကသ ားမ ောား၊ 

ဝနထ်မ်ားနငှို့ ်ရပ်ရွော၏ သ ားကငာ်းသရားမှော ထိပ်တနာ်း ဦားစောားသပား ဖဖစ်သည်ကုိ ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ သိနောား ည်ပါသည်။ 

ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ရည်မှနာ်းခ က်မှော သငို့အ်တွက် သရရှည် စိတ်ခ ရသညို့် ရငာ်းဖမစ်ဖဖစ်သစ ုိဖခငာ်း ဖဖစ်၍ ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ 

မိသောားစုမ ောားက ကျွန်ပ်ုတုိ ို့၏ သ ားကငာ်းသရားအသပေါ် ကတိဖပြုံမှုကုိ နောား ည်မည်ဟု ကျွန်ပ်ုတုိ ို့ သမ ေ်ာ ငို့ပ်ါသည်။ 

 

ဤကဲို့သို ို့ ခက်ခဲသသော အခ ိနမ် ောားအတွငာ်း သငတုိ် ို့၏ နောား ည်သပားမှုအတွက် သက ားဇ ားတငပ်ါသည်။ သငို့တွ်င ်

သမားခွနာ်းမ ောား သို ို့မဟုတ် စုိားရိမ်မှုမ ောားရှိပါက ကျွန်ပ်ုတုိ ို့  ွတ် ပ်စွော တုိက်ရိုက် ဆက်သွယ်သပားပါ။ 

 

ရိုားသောားစွောဖဖငို့၊် 



ဆြော ်ပပါ ဝဘ ်ှိုကမ်ျောေးတငွ ်COVID-19 န င  ်စစ်ဆ ေးဆ ေး  ငေ်း မစမ်ျောေး ှိုင ်ော အသ ေုးဝင ်

အချကအ်လက်မျောေး ရ ှိပါသည်။ 

 

ဆ ောဂါထှိေ်ေးချျုပ်ဆ ေးစငတ်ော- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html   

Austin မမှိျု ြို့ဆတော်-  

• စစ်သဆားဖခငာ်းအခ က်အ က်မ ောားနငှို့ ်အဖခောားအခ က်အ က်မ ောားအတွက်- https://www.austintexas.gov/covid19  

• COVID-19 သကကောငို့ ်သ ားကငာ်းစွော သ ားဖခောားခွဲမသနနိငုသ် မ ောားအတွက် အခမဲို့ သနထိုငသ်ရား စ စဉ်သပားသညို့် သ ားဖခောား ခွဲသနသရား 

အသဆောက်အဦဆိုငရ်ော သနောက်ထပ် အခ က်အ က်အတွက်- http://austintexas.gov/department/covid-19-

information/symptoms-testing-and-care  

CommUnityCare- စစ်သဆားဖခငာ်း၊ က နာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှု၊ နငှို့ ်အဖခောား အခ က်အ က်မ ောား- 

https://communitycaretx.org/coronavirus-updates 

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.austintexas.gov/covid19
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
http://austintexas.gov/department/covid-19-information/symptoms-testing-and-care
https://communitycaretx.org/coronavirus-updates


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

သငို့က်သ ားတွင ်သရောဂါ ကခဏောမ ောား 

ဖဖစ် ောပါက၊ 

သနောက်ထပ် မ်ားညွှနခ် က်အတကွ် သင၏် 

က နာ်းမောသရားသစောငို့သ်ရှောက်မှုဆုိငရ်ော 

ဝနသ်ဆောငမ်ှုသပားသ ထ  ဆက်သွယ်ပါ။ 

 


