BURMESE
BURMESE

အ မ COVID-19 စစ်ရ
ယ ယူြါ

ျားမှု

သင့်တွင့် ဖ ျားနာခြင့်ျား၊ ခြ င့်ျားဆျားခြင့်ျား၊ ခြေါင့်ျားကက့်ခြင့်ျား၊ နာရည့်ယခြင့်ျား၊ လည့်ခြ င့်ျားနာခြင့်ျား၊ အနံ့ သမ
ံ့ ဟတ့် အရသ မရခြင့်ျား၊ ဝမ့်ျားခလ ခြင့်ျား သမ
ံ့ ဟတ့်
ကကွက့်သ ျားနာခြင့်ျားမ ျား ရပေါသလ ျား။ COVID-19 ပျားခတွွေ့ထ ျားသူနင့် အနျားကပ့် ထခတွွေ့မှု ရဖူျားပေါသလ ျား။ သင့်သည့် အသက့်ပကကျားခသ လူကကျား သမ
ံ့ ဟတ့်
ကယ့်ြအ ျားနည့်ျားမှု၊ အဝလွန့်ခြင့်ျား သမ
ံ့ ဟတ့် ခပင့်ျားထန့်ခသ နလျားခရ ဂေါ အစရသည့် အခြ ျား နာတ ရည့် ခရ ဂေါကသံ့ ရရင့်ျားစွ
က န့်ျားမ ခရျားအခခြအခနမ ျားရသည့် အသက့်အရွယ့်စ တစ့်စတစ့်ခယ က့် ခဖစ့်ပေါသလ ျား။

Austin အမ ျားခပည့်သူ က န့်ျားမ ခရျားနင့် CommUnityCare တသ
ံ့ ည့် အထူျားသခဖင့် အ မြမရသူမ ျားနင့် အခခြြ ဆရ ဝန့်မ ျား မရသူမ ျားအတွက့် အြမ
စစ့်ခဆျားြွင့်မ ျား စစဉ့်ခပျားပေါသည့်။ အ မြရသူမ ျားသည့် ဆရ ဝန့်၏ ခဆျားြန့်ျားမ ျား၊ ခဆျားဆင့်မ ျားနင့် အခရျားတကကျား ခစ ငခ
့် ရ က့်မှု စင့်တ မ ျား ကသံ့ သျားသနံ့့်
စစ့်ခဆျားမှုမ ျားက ရရနင့်ပေါသည့်။ သင့်၏ ဝန့်ခဆ င့်မှုခပျားသူထ ဆက့်သယ
ွ ့်ပေါ။

Austin အမ ျားပြည်သူ က န်ျားမ ရ ျား
ရမ င်ျားဝင်၍ စစ်ရ

ျားမှု

COVID19.AustinTexas.gov သို့ ဝင်ကကည်ြါ သို့မဟတ်
512-972-5560 က ဖန်ျားရ ေါ်
•

ြါ

စစစ့်အကခဖတ့်မှု ရယူပပျား စစ့်ခဆျားမက
ှု အကကခပြုထ ျားပေါက ရက့်ြ န့်ျားတစ့်ြ
သတ့်မတ့်ပေါ

•

မန့်ပတ့် ခမ ခ
့် တ ယ
့်
ဉ့်ခဖင့် သင့်ရက့်ြ န့်ျားသံ့ သွ ျားပေါ။ ရက့်ြ န့်ျား
အတည့်ခပြုြ က့် သမ
ံ့ ဟတ့် ID တစ့်ြြ ယူလ ပေါ။ လူဝင့်မှုကကျားကကပ့်ခရျား
အခခြအခနနင့် ပတ့်သက့်၍ ခများခမန့်ျားြရမည့်မဟတ့်ပေါ။

•

ရလဒ့်မ ျားက သင့်ထသံ့ ရက့်အနည့်ျားငယ့်အတွင့်ျား ခပျားပသ
ံ့ ွ ျားပေါမည့်။

ြ်ကွက်တင
ွ ်ျား စစ်ရ

ျားမှု

COVID19.AustinTexas.gov သို့ ဝင်ကကည်ြါ သို့မဟတ်
512-972-5560 က ဖန်ျားရ ေါ်

ြါ

ြ န့်ျားဆမှုမ ျားက စစဉ့်ရပေါမည့်၊ ရက့်ြ န့်ျားမယူဘစစ့်ခဆျားမှုမ
အကနံ့့်အသတ့်ခဖင့်သ ရနင့်ပေါမည့်။
စစ့်ခဆျားမှု တည့်ခနရ မ ျား•

Givens District Park

•

Southeast Branch, Austin အမ ျားခပည့်သူ စ ကကည့်တက့်

•

Little Walnut Creek Branch, Austin အမ ျားခပည့်သူ စ ကကည့်တက့်

စစ့်ခဆျားြ န့်မ ျား•

တနလလ ခနံ့ နနက့် 9 နာရ – ခနံ့လယ့် 1 နာရ

•

ဗဒဓဟူျားခနံ့ ခနံ့လယ့် 3 နာရ - ည 7 နာရ

•

ခသ ကက ခနံ့ နနက့် 9 နာရ – ခနံ့လယ့် 1 နာရ

ဏတစ်ပဖြုတ်လ ၍ စစ်ရ

ျားမှု

Austin အမ ျားခပည့်သူ က န့်ျားမ ခရျားသည့် တနဂလခနွခနံ့မ ျားတင
ွ ့် Austin
အနအ
ံ့ ခပ ျားရ ခနရ မ ျားတင
ွ ့် ြဏတစ့်ခဖြုတ့်လ ၍ စစ့်ခဆျားခရျားမ ျားက
စစဉ့်ခပြုလပ့်သွ ျားပေါမည့်။
ဤအပတ့်တင
ွ ့် ၎င့်ျားတံ့ ရမည့် မရမည့်က သနင့်ရန့် Austin အမ ျားခပည့်သူ
က န့်ျားမ ခရျားက လူမှုကန
ွ ရ
့် က့်တွင့် ခဖ ့်လလပ့်ထ ျားပေါ သမ
ံ့ ဟတ့်
austintexas.gov/COVID19 သံ့ ဝင့်ကကည့်ပေါ။

အမ်တွငစ
် စ်ရ

ျားပ င်ျား

Austin အမ ျားခပည့်သူ က န့်ျားမ ခရျားသည့် စစ့်ခဆျားခရျားခနရ သံ့
လ ခရ က့်ရန့် အမ့်မထွကမ
့် ရနင့်သမ
ူ ျားအတွက့် အမ့်တင
ွ ့်စစ့်ခဆျားခြင့်ျားက
ခဆ င့်ရွကခ
့် ပျားခနပေါသည့်။
အမ့်တွငစ
့် စ့်ခဆျားမှုက စစဉ့်ရန့် 512-972-5560 က ဖန့်ျားခြေါ်ဆပေါ။

CommUnityCare
က ျားရမ င်ျားဝင်၍နှင် လမ်ျားရလ က်ဝင်၍ စစ်ရ
•

ျားပ င်ျား

စစ့်ခဆျားမှုမှာ CommUnityCare လူနာမ ျားနင့် အ မြမထ ျားသူ
သမ
ံ့ ဟတ့် မသ ျားစ ဆရ ဝန့် မရသူမ ျားအတွက့် ဖြစ်သည်

•

လက်ရှိတွင် COVID-19 ရရှာဂါလကခဏှာရှိသူမ ှာျားကသ
ှိို ှာ
စစ်ရ

•

ျားရပျားပါသည်

ရက့်ြ န့်ျား မလအပ့်ပေါ၊ အရင့်ခရ က့်သူက အရင့်ဆျား
စစ့်ခဆျားခပျားပေါမည့်
စစ်ရ

ျားခ န
ှိ ်မ ှာျား- နံနက် 6:30 နာရီ - ရနေ့လယ် 1:30 နာရီ

•

Hancock Center (တနလလ - စခန)

•

Barbara Jordan Elementary (တနလလ နင့် ခသ ကက )

•

Hornsby Dunlap Elementary (အဂလေါရနေ့မ ှာျား)

•

Manor High School (ဗဒဓဟျားူ ရနေ့မ ှာျား)

•

Southeast Metro Park (ကက သပခတျားရနေ့မ ှာျား)

ရနာက်ထပ်အခ က်အလက်မ ှာျားအတွက် 512-978-8775 ကှိို ရခေါ်

ှိိုပါ သှိမ
ိုေ့ ဟိုတ်

www.communitycaretx.org/coronavirusupdates သှိိုေ့ ဝင်ကကည်ပါ။

austintexas.gov/Covid19
ဇူလင့်လ 2020

