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ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ် ူ�ငှ့ ်COVID-19 ေရာဂါ၊ မ�ကာခဏ ေမးေလ့�ိှေသာ ေမးခွန်းများ 

လူတိုငး်ကဲသ့ိုပ့င၊် ေ���ေြပာငး်ေနထုိငသူ်များ အေန�ငှ့ ်ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်စေ်ရာဂါ 2019 (COVID-19) ကမ�ာ့ကပ်ေရာဂါ ကာလအတွငး် ၎ငး်တို၏့ ကျနး်မာေရးအတွက ်

စိုးရိမ်�ကပါသည်။ ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်စေ်ရာဂါသည ်ဗုိငး်ရပ်စ်ပိုး အသစ်တစ်မျိုးေ�ကာင့ ်အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်ဆုိငရ်ာ ေရာဂါြဖစ်ေစ�ပီး လူတစ်ဦး�ငှ့တ်စ်ဦးအ�ကား 

လ�ငြ်မနစ်ွာပျံ� �ှံေ့နပါသည်။ မှနက်နသ်ည့် သတငး်အချက်အလက်များကို ေရာဂါထိနး်ချုပ်ေရး�ငှ် ့တားဆီးကာကယွ်ေရးဌာန Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) ထံမ ှcdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html တွင ်ရယူပါ။  

 

ေအာကပ်ါအချက်များသည် မ�ကာခဏ ေမးေလ�ိှ့ေသာ ေမးခွနး်အချို �ကိ ုေြဖ�ကားထားပါသည်။ လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်တစ်ခစုီတွင ်ြပဿနာချဉ်းကပပ်ံုချငး် 

ကိုယ်စီ�ိှ�ကသည့်အတကွ် သင့ဧ်ရိယာ�ိှ ဝနေ်ဆာငမ်�များ �ငှ့ ်ကူညီပံပ့ိုးမ�များ ရယူ�ိငုြ်ခငး်�ိှမ�ိှ ေမးြမနး်ပါ။  

 
ကုိယ့ကုိ်ယကုိ် �ငှ့ ်ကုိယ့မိ်သားစုဝငမ်ျားကုိ မည်သိုက့ာကွယ�်ိငုသ်နည်း။ 

• ကိုယ့်ကိယု်ကို �ငှ့ ်ကိုယ့်မိသားစုဝငမ်ျားအား COVID-19 မှ မညသ်ိုက့ာကယွ်ရမည့် အချက်အလက် လိုအပ်ပါက cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/index.html တွင ်�ကည့်��ပါ။ အေ�ကာငး်အရာများကို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား၊ စပိနဘ်ာသာစကား၊ တ�ုတ်ဘာသာစကား၊ 

ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကိုးရီးယားဘာသာစကားများြဖင့ ်ဖတ်���ိငုပ်ါသည်။ 

 
ကုိ�ုိနာဗုိငး်ရပ်စ ်(COVID-19) စစ်ေဆးြခငး် သိုမ့ဟတု ်ကုသြခငး်ေ�ကာင့ ်မိမိ၏ �ိငုင်တံငွး်ေနထိငုခ်ွင်အ့ေြခအေနကုိ ထခိိုက်�ိငုပ်ါသလား။ 

• မထခိိုက်ပါ။ သင့ ်ကျနး်မာေရးဆုိငရ်ာ အချက်အလကမ်ျားကို လ�ို� ဝကှ်ထားပါသည်။ သင့ဆ်ရာဝနအ်ေန�ငှ့ ်အချကအ်လကမ်ျားကို လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး 

အရာ�ိှများ�ငှ့ ်မ�ေဝခွင့မ်�ိှပါ။ ထုိ ့ အတ ူဖယ်ဒရယ်အစိုးရအေနြဖင့ ်COVID-19 �ငှ့သ်က်ဆုိငသ်ည့် စစ်ေဆးမ� သိုမ့ဟုတ် ကုသမ�များကို Medicaid မှ 

စရိတ်ခံသည့တ်ိုင ်ြပည်သူလူထုအတကွ် ဝနထု်ပ်ဝနပ်ိုးြဖစ်ြခငး် public charge ေ�ကာင့ ်�ိငုင်တံွငး်ေနထုိငခ်ွင့မ်ေပးရန ်ဆုံးြဖတ်မည်မဟုတေ်�ကာငး် 

မ�ကာေသးခငမ်ှ ေ�ကညာခဲ့ပါသည်။ 

 
COVID-19 ေရာဂါ�ိှေ�ကာငး် ထငရ်လ�င ်ဘာလပ်ုသင့သ်နည်း။ 

• သင့အ်ေန�ငှ့ ်နာမကျနး်ြဖစ်လ�င ်ဘာလုပ်ရမည်ဆုိသည့် အေသးစတိ်အချက်အလကက်ို သ�ိှိလိုပါက cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-

sick/steps-when-sick.html တွင�်ကည့်��ပါ။ အေ�ကာငး်အရာများကို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား၊ စပိနဘ်ာသာစကား၊ တ�ုတ်ဘာသာစကား၊ 

ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကိုးရီးယားဘာသာစကားများြဖင့ ်ဖတ်���ိငုပ်ါသည်။ 

• CDC ၏ထုတ်ြပနခ်ျက်အရ ြဖစ်ေလ�ိှ့သည့ ်COVID-19 ေရာဂါလက�ဏာ အများစုတွင ်ကိုယပ်ူြခငး်၊ အသက်�ှူ�ကပ်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေချာငး်ဆုိးြခငး်များ 

ပါဝငသ်ည်။ ေရာဂါပိုး�ငှ့ထိ်ေတွ� �ပီးေနာက် 2 ရက်မှ 14 ရက်အတွငး် ေရာဂါလက�ဏာများ ေပါ်လာ�ိငုသ်ည်။  

• သငဖ်ျားနာေနပါက သိုမ့ဟတု် ေနမေကာငး်ပါက သင့အ်မိ်ထဲ �ငှ့ ်လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်ထဲ�ိှ အြခားသူများကို မဖျားနာေစရန ်ေ�ှာင�်ကဉ်၍ အမိတ်ွငေ်နြခငး်ြဖင့ ်

အြခားသူများကို ကာကယွ်ရနအ်တကွ် ကူညီပါ။  

o ေဆးကုသမ�ဆုိငရ်ာ အ�ကံြပုချက် ရ�ိှရနအ်တွက ်ကျနး်မာေရးကုသသူထံ ဖုနး်ဆကပ်ါ။ သင့မ်ှာ ကျနး်မာေရးကုသသူ မ�ိှပါက ေဒသခ ံ

ကူညီပံပ့ိုးမ�များ ရ�ိှ�ိငုသ်ည်၊ သိုေ့သာ ်ကူညီပံ့ပိုးမ�တစ်ခမုှမ�ိှပါက ေဆး�ုံတစ်ခခုုတွင ်ကုသမ�ခံယူ�ပီး ၎ငး်တို၏့ အ�ကံြပုချက်ကို လိုကန်ာပါ။ 

ဆရာဝနထံ် သိုမ့ဟုတ် ေဆး�ုံေဆးခနး်သို ့ မသွားခင ်အ�မဲတမ်းဖုနး်�ကိုဆက်�ပီး ၎ငး်တိုအ့ား သင့ ်ေရာဂါလက�ဏာများကို ေြပာြပပါ။  

o အမိ်ထဲတွင ်တတ်�ိငုသ်မ� သတ်မတှထ်ားေသာ "ဖျားနာသူအခနး်" အတွငး်တွငသ်ာ ေနသင့�်ပီး အြခားေသာ အမိေ်ထာငစ်ုဝငမ်ျားကိ ု

ကာကွယ်ရနအ်တကွ် အမိ်ထဲ�ိှ အြခားသူများကိ ုေ�ှာငသ်င့သ်ည်။  

• မယ်ဒကီိတ် Medicaid ၊ ကေလးများ၏ ကျနး်မာေရး အာမခံေ�ကး အစီအစဉ် (CHIP)၊ စရိတ်သက်သာေသာ ကျနး်မာေရးအာမခံေ�ကး အက်ဥပေဒ (ACA) 

ေဈးကွကမ်ှတစ်ဆင့ ်အာမခံေ�ကး၊ သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ တစ်ဦးချငး် သိုမ့ဟုတ် အုပ်စလုိုက် ကျနး်မာေရး အာမခေံ�ကးအစီအစဉ်၊ 

စသည့်အာမခံေ�ကးများမှ စရိတ်မခံေပးေသာသူ သိုမ့ဟုတ် အာမခံေ�ကးမ�ိှေသာသူများအတွက် U.S. လ�တေ်တာ်အေနြဖင့ ်COVID-19 စစ်ေဆးမ�ဆုိငရ်ာ 

ထပ်ေဆာငး်ေထာကပ်ံ့ေ�ကးများ မ�ကာေသးခငမ်ှ အတည်ြပုခဲ့သည်။ ထုိေထာက်ပံေ့�ကးသည် အချို�ေသာ လမူ�အသိုငး်အဝိုငး်စငတ်ာများ၊ 

ြပငပ်လူနာေဆးခနး်များ �ငှ့ ်ဆရာဝန�ုံ်းခနး်များတွင ်စမ်းသပ်စစေ်ဆးမ�အတွက ်ကုနက်ျစရိတ်ေပးေပးပါလမိ့်မည်။  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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• ေ���ေြပာငး်ေနထုိငသူ်များ အေနြဖင့ ်လူဝငမ်��ကီး�ကပေ်ရးအေြခအေနကို မ�ကည့်ပဲ လမူ�အသိုငး်အဝိုငး် ကျနး်မာေရးစငတ်ာများတွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

ဆက်လက်ရ�ိှ�ိငု�်ပီး ဝငေ်ငအွေပါ်မတူည်၍ စရိတေ်လ�ာေ့ပးြခငး် သိုမ့ဟတု် အခမဲ့ ရယူ�ိငုသ်ည်။ COVID-19 စစ်ေဆးမ� �ငှ့ ်စမ်းသပ်မ� ရ�ိှ�ိငုြ်ခငး်�ိှမ�ိှ �ငှ့ ်

ကုနက်ျစရိတ်ကို �ကိုသထိားရနအ်တကွ ်ဦးစွာဖုနး်ဆက်ပါ။ ကျနး်မာေရးစငတ်ာများသည ်လူနာများကို ဖုနး်မှတစဆ်င့ ်သိုမ့ဟုတ် 

�ုပ်သြံဖင့အ်ေဝးမှ�ကည့်��ကုသမ� မတှစ်ဆင့ ်စမ်းသပ်စစေ်ဆး�ိငုသ်ည်။  

• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

• ေဒသခ ံကျနး်မာေရးဌာနများ၏ ဆကသွ်ယ်ေရးအချကအ်လကက်ို  naccho.org/membership/lhd-directory တွင ်�ကည့်���ိငုသ်ည်။ 

 
မိမိအေနြဖင့ ်အလပ်ုမ�ိှေတာ့ပါ၊ သိုမ့ဟတု ်အလပ်ုချိန်များကုိ ေလ�ာ့ထားသည်။ ဘာလပ်ု�ိငုသ်နည်း။ 

• အလုပ်လပု်ခွင့�ိှ်လ�င ်သင့ြ်ပည်နယ၏် အလုပ်ခန ့အ်ပမ်� ဌာနမှ အလုပ်လက်မဲ့အာမခံေ�ကးအတွက် ေလ�ာကလ်�ာတင�်ိငုသ်ည။်  

• တရားဝငစ်ာရွက်စာတမ်းမ�ိှေသာ ေ���ေြပာငး်ေနထုိငသူ်များ အေနြဖင့ ်အလုပ်လကမ်ဲ့အာမခံေ�ကး မရ�ိှ�ိငုေ်သာ်လည်း မသနစ်မွ်းမ�အတကွ ်အာမခံေ�ကး 

သိုမ့ဟုတ် လခေပးေသာ မိသားစုအတွက် ခွင့ယ်ခူျိန ်များရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ သင့ြ်ပည်နယ၏် အလုပ်အကိုငဌ်ာနကို ေမးြမနး်�ပီး ေလ�ာက်လ�ာတငပ်ါ။ 

• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

• COVID-19 ေ�ကာင့ ်ဘ�ာေရးထိခိကု်မ�များကိ ုေလ�ာ့ချရနအ်တွက် ဘ�ာေရး က�မ်းကျငသူ်များထံမှ �ုပ်သဆံက်သွယ်နည်းြဖင့ ်အခမဲ့အ�ကံဉာဏရ်�ိှရန ်

HOPE Crisis Hotline ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သူအတွက် အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်သို ့ ဖုနး်ဆက်ပါ။ ပံ့ပိုးမ�လိုအပလ်�င။် 1-888-388-HOPE (4673) 

သိုဖု့နး်ဆက်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ် OperationHOPE.org တွင�်ကည့်��ပါ။  

 
အြခားေသာ အကူအည ီသိုမ့ဟတု ်အစားအေသာက် ကူညီေထာက်ပ့ံမ� လိအုပ်လ�င ်ဘာလပ်ုသင့သ်နည်း။  

• သင့ေ်ဒသခံ သိုမ့ဟတု ်ြပည်နယ၏် လမူ�ေရးဆိငုရ်ာ ဝန်ေဆာငမ်� ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အေနြဖင့ ်ဝန်ေဆာငမ်� အမျိုးမျို းေပးပါသည်။ အကူအညလီကခ်ံရ�ိှ�ိငုြ်ခငး် 

�ိှမ�ိှ သ�ိှိရနအ်တွက် သင့ေ်ဒသခံ သိုမဟုတ် ြပညန်ယ်၏ လမူ�ေရးဆုိငရ်ာ ဝနေ်ဆာငမ်�များဌာနကိ ုဆက်သွယ်ပါ။  

• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

• သင၏် �ိငုင်တံငွး်ေနထုိငခ်ွင်အ့ေြခအေနေ�ကာင့ ်အကျိုးခံစားခငွ်မ့ျား မရ�ိှ�ိငုလ်�င ်သင့အ်မိ်ထဲ�ိှ အြခားသူများ အေနြဖင့ ်ရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ 

ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ သ�ိှိလိုပါက uscis.gov/greencard/public-charge (စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့၊် uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-

publica) တွငဖ်တ်���ပီး ြပည်သူလူထုအတွက် ဝနထု်ပ်ဝနပ်ိုးြဖစ်သည့ ်အေြခအေန သိုမ့ဟုတ် ြဖစ်လာမည့ ်အေြခအေန�ိှလ�င ်သင့အ်ေြခအေနကို 

ဆနး်စစ်ရနအ်တကွ် က�မ်းကျငသူ်တစ်ဦးဦး�ငှ့ ်တိုငပ်ငပ်ါ။ 

• ေဒသခ ံအစားအေသာက ်ပံ့ပိုးမ�ေနရာများတွင ်အစားအေသာက် အခမ့ဲရ�ိှ�ိငုသ်ည်။ ေဒသခ ံစားနပ်ရိက�ာပံ့ပိုးမ�ဌာနကိ ုfeedingamerica.org/find-your-

local-foodbank တွင�ှ်ာေဖွပါ။ စားနပရိ်က�ာပံ့ပိုးမ�ဌာနများတွင ်ကွဲြပားသည့်လုပ်ထုံးလပု်နည်းများ�ိှပါသည်။ သင့စ်ားနပ်ရိက�ာဌာန၏ သတမ်ှတခ်ျက်များကို 

သ�ိှိထားရနအ်တွက ်ဖုနး်�ကိုဆက်ပါ။  

• ေကျာငး်အပ်ုချုပ်ေရးခ�ုိင ်များစွာတိုလ့ည်း ေကျာငး်သေူကျာငး်သားများအတက်ွ အစားအစာများ အခမ့ဲေပးပါသည်။ ေကျာငး်အုပ်ချုပ်ေရးခ�ုိင�ုံ်းကိ ု

ဆက်သွယ်ေမးြမနး်�ကည့ပ်ါ။ 

• လူမ�အသိုငး်အဝိုငး် ကူညီပံပ့ိုးမ�များ ရ�ိှရနအ်တွက ်211 ထသံိုဖု့န်းဆက်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ် 211 Call Center Search website �ကည့်��ပါ။ အြခားေသာ 

ေဒသဆုိငရ်ာ ပံ့ပိုးကူညီမ�များ ရ�ိှရနအ်တွက ်auntbertha.com တွင ်�ကည့်��ပါ။ သင့ေ်ဒသခံ Salvation Army အဖဲွ�တွင ်ပံ့ပိုးကူညီမ�များ �ိှမ�ိှ 

salvationarmyusa.org တွင ်�ကည့�်�ပါ။ 

 
လမ်ိလည်မ�တစ်ခုခု ြဖစ်ေ�ကာငး် မသကင်္ာပါက ဘာလပ်ုသင့သ်နည်း။  

• ကံမေကာငး်စွာြဖင့၊် လိမ်လည်သူများသည ်လူများ၏ပပူနမ်�အေပါ် အြမတထု်တ်ပါသည်။ ဖယ်ဒရယ် ကုနသွ်ယ်ေရးေကာ်မ�ှင ်Federal Trade 

Commission အေနြဖင့ ်သင ်�ငှ့ ်အြခားသူများကို ကာကယွ်ရနအ်တွက် အ�ကံြပုချက်များ ေပးပါသည်။ လက�ိှ်အချိနတ်ွင ်COVID-19 ကိုကုသရနအ်တွက် 

အွနလ်ိုငး်တွငြ်ဖစ်ေစ၊ ဆုိငမ်ျားတွငြ်ဖစ်ေစ ကာကွယေ်ဆးများ၊ ေဆးလံုးများ၊ လိမ်းေဆးများ သိုမ့ဟုတ် အြခားေသာ ဆရာဝနေ်ဆး��နး်များ သိုမ့ဟတု် 

ဆရာဝနေ်ဆး��နး် မလိေုသာေဆးများ မ�ိှေသးပါ။ အေ�ကာငး်အရာများ ပိုမိုသ�ိှိလိုပါက consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-

doing တွငဖ်တ်��ပါ။  

• မသကင်္ာဖွယ် လိမလ်ညမ်�များ�ိှပါက သင့ ်ေဒသခ ံသိုမ့ဟုတ် ြပည်နယ်၏ စားသံုးသူေရးရာ ဌာနထံသို ့ တငြ်ပပါ  

https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
http://www.operationhope.org/
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica
https://www.uscis.gov/es/tarjeta-verde/carga-publica
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
http://www.211search.org/
https://www.auntbertha.com/
https://www.salvationarmyusa.org/usn/covid19/
https://www.consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-doing
https://www.consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-doing
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• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။  

 
ေဈးေရာငး်သမူျား အေနြဖင့ ်လက်သန ့်စငေ်ဆး �ငှ့ ်ကျန်းမာေရး ပစ�ည်းများ ကဲသ့ိုေ့သာ ပစ�ည်းများကုိ ေဈးများစွာတငေ်ရာငး်ေနသည်။ တရားဝငပ်ါသလား။ 

• အာဏာပိုငမ်ျားမှ အေရးေပါ်အေြခအေနကိ ုေ�ကညာ�ပီးေနာက် မ�ိှမြဖစ်လိအုပ်သည့ ်ပစ�ညး်များကိ ုေဈးေရာငး်သူအေနြဖင့ ်

အလွနအ်က�ံေဈးတငေ်ရာငး်ြခငး်သည ်တရားမဝငပ်ါ။ တရားဝငစ်ာရွကစ်ာတမ်းမ�ိှေသာ ေ���ေြပာငး်ေနထုိငသူ်များ အပါအဝင ်စားသံုးသူများအားလံုးကို 

ေဈးတငေ်ရာငး်ြခငး်မှ ကာကွယ်ထားပါသည်။ ချိုးေဖာက်မ�များကို ြပည်နယ်ေ�ှ�ေနချုပ်�ုံး သိုမ့ဟုတ် သင့ေ်ဒသခ ံသိုမ့ဟုတ် ြပညန်ယ်၏ 

စားသံုးသူေရးရာဌာနထံသို ့ တငြ်ပပါ။  

• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

 
အကူအညီလိအုပ်ပါက သင့ေ်ဒသခံ ေ���ေြပာငး်ေနထိငုသ်ေူရးရာ�ုံးကုိ ဆက်သယွပ်ါ။ 

• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

 
ေနာက်ထပ် ပ့ံပုိးမ�အချက်အလက်များ 

• ေနာက်ထပ်အချက်အလက်များ �ငှ့ ်ကူညီပံပ့ိုးများ လိုအပ်လ�င ်cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html တွင ်ဖတ်��ပါ။ အေ�ကာငး်အရာများကို 

အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား၊ စပိနဘ်ာသာစကား၊ တ�ုတ်ဘာသာစကား၊ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ကိုးရီးယားဘာသာစကားများြဖင့ ်ဖတ်���ိငုပ်ါသည။် 

• COVID-19 �ငှ့ပ်တ်သက်သည့် အချကအ်လက် �ငှ့ ်ကညူီပံ့ပိုးမ�အေ�ကာငး်များကို ပိုမိုသ�ိှိလိုပါက redcross.org/coronavirus တွင ်ဖတ်��ပါ။ 

အေ�ကာငး်အရာများကို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား၊ စပိနဘ်ာသာစကား၊ ြပငသ်စ်ဘာသာစကား၊ ေဟတီဘာသာစကား၊ ေခတ်သစ် တ�ုတ်ဘာသာစကား၊ 

�ုိးရာတ�ုတ်ဘာသာစကား၊ ကိုးရီးယားဘာသာစကား၊ ဗီယက်နမ်ဘာသာစကား�ငှ့ ်ဖိလစ်ပိုငဘ်ာသာစကားများြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

• ြပည်နယ်၊ ေဒသခံ�ငှ့ ်လူမျိုးစုအစိုးရများ �ငှ့ ်ေအဂျငစ်ီအဖဲွ�အစည်းများအား ဆက်သွယ်ရနအ်ချက်အလကက်ို usa.gov/state-tribal-governments တွင ်

�ှာေဖွပါ။ အစိုးရဆက်သွယ်ေရးလမ်း��နက်ို အဂင်္လိပ်ဘာသာစကား �ငှ့ ်စပိနဘ်ာသာစကားြဖင့ ်ဖတ်���ိငုသ်ည်။ 

• ေဒသခ ံကျနး်မာေရးဌာနများ၏ ဆကသွ်ယ်ေရးအချကအ်လကက်ို  naccho.org/membership/lhd-directory တွင ်�ကည့်���ိငုသ်ည်။ 

• ေဒသခ ံစားနပ်ရိက�ာပံ့ပိုးမ�ဌာနကို feedingamerica.org/find-your-local-foodbank တွင�ှ်ာေဖွပါ။ စားနပရိ်က�ာပံ့ပိုးမ�ဌာနများတွင ်

ကွဲြပားသည့်လပု်ထုံးလုပ်နည်းများ�ိှပါသည်။ သင့စ်ားနပ်ရိက�ာဌာန၏ သတ်မှတ်ချကမ်ျားကို သ�ိှိထားရနအ်တွက ်ဖုနး်�ကိုဆက်ပါ။  

• လူမ�အသိုငး်အဝိုငး်အတကွ် ပံ့ပိုးမ�ကညူီမ�များ�ငှ့ ်လ�ေဲြပာငး်မ�များ ရ�ိှရန ်211 သိုဖု့နး်ဆက်ပါ။ သိုမ့ဟုတ် 211 သတငး်အချက်အလက်�ငှ့ ်သင့အ်နးီအနား�ိှ 

လ�ဲေြပာငး်မ�ဌာနများကို �ှာေဖွရနအ်တွက် �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ 211 ဆက်သွယ်ေရးဌာန �ှာေဖွေရး ဝက်ဘဆုိ်ကတ်ွင ်�ကည့်��ပါ။ 

• အြခားေသာ ေဒသဆုိငရ်ာ ပံ့ပိုးကူညမီ�များ ရ�ိှရနအ်တွက ်auntbertha.com တွင ်ဖတ်��ပါ။ သင့ေ်ဒသခံ Salvation Army အဖဲွ�တွင ်ပံ့ပိုးကူညီမ�များ �ိှမ�ိှ 

salvationarmyusa.org တွင ်�ကည့�်�ပါ။ 

• COVID-19 ေ�ကာင့ ်ဘ�ာေရးထိခိကု်မ�များကိ ုေလ�ာ့ချရနအ်တွက် ဘ�ာေရး က�မ်းကျငသူ်များထံမှ �ုပ်သဆံက်သွယ်နည်းြဖင့ ်အခမဲ့အ�ကံဉာဏရ်�ိှရန ်

HOPE Crisis Hotline ေဘးအ��ရာယ် ကျေရာက်သူအတွက် အေရးေပါ်ဖုနး်လိုငး်သို ့ ဖုနး်ဆက်ပါ။ ပံ့ပိုးမ�လိုအပလ်�င။် 1-888-388-HOPE (4673) 

သိုဖု့နး်ဆက်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ် OperationHOPE.org တွင�်ကည့်��ပါ။  

• �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ ေဘးအ��ရာယ်ေ�ကာင့ ်အ��ရာယ်ကျေရာက်သူ ကူညီရနဖု်နး်လိုငး်။ COVID-19 �ငှ့ပ်တ်သက်သည့် စိတ်ခစံားမ�ပိုငး်ဆုိငရ်ာ 

ေဘးအ��ရာယက်ျေရာကမ်� �ကံုရသူအတွက် အကူအညီ�ိှပါသည်။ ဂ�ုဏာစိတ်�ိှေသာ အ�ကံြပုေဆွးေ�းွသူ�ငှ့ ်တိုငပ်ငရ်န ်1-800-985-5990 

သိုဖု့နး်ဆက်ပါ၊ သိုမ့ဟုတ် 66746 ထံသို ့ TalkWithUs စာလံုးြဖင့ ်တက်စ်ပိုပ့ါ။  

o အ�ကားအာ�ုံမ�ိှ/ေလျာ့နည်းသူများ။ 66746 ထံသို ့ TalkWithUs စာလံုးြဖင့ ်တက်စ်ပိုပ့ါ။ သင�်ကိုက်�စှ်သက်သည့် လက်ဆင့က်မ်း 

ဆက်သွယ်မ�စနစ်ကို အသံုးြပု�ပီး Disaster Distress Helpline ေဘးအ��ရာယ်ကျေရာက်သူ ကူညီမ�ဖုနး်လိုငး်ြဖစ်သည့် 1-800-985-5990 ထံသို ့ 

ဖုနး်ဆက်ပါ။ TTY 1-800-846-8517. 

o စပိနဘ်ာသာစကား ေြပာဆုိသူများ။ 1-800-985-5990 သိုဖု့နး်ဆက်�ပီး "2“ ကို�ှပိ်ပါ။ ြပည်နယ် 50 အတွငး် Hablanos စာလံုးကို 66746 

သိုတ့က်စ်ပိုပ့ါ။ Puerto Rico တွင�ိှ်ေနပါက 1-787-339-2663 ထံသို ့ Hablanos စာလံုးြဖင့ ်တက်စ်ပိုပ့ါ။ 

• သင့အ်ေန�ငှ့ ်ဝမ်းနည်းြခငး်၊ စိတ်ဖိစီးြခငး်၊ စိုးရိမ်ေ�ကာင်�့ကြခငး်၊ သိုမ့ဟုတ ်ကိုယ့်ကိုယက်ို သိုမ့ဟုတ် အြခားသူကို နာကျငေ်အာငလ်ုပ်ချငသ်လို ခစံားရြခငး်၊ 

စသည့်စိတခ်ံစားမ�များ လ�မ်းမိုးေနပါက 911 သိုမ့ဟုတ် �ိငုင်လံံုးဆုိငရ်ာ ကိုယ့်ကိယု်ကို အဆုံးစီရငမ်� တားဆီးကာကွယေ်ရးဖုနး်လိုငး် National Suicide 

Prevention Lifeline ထံသို ့ 1-800-273-TALK (1-800-273-8255) တွင ်ဖုနး်ဆက်ပါ။ 

https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies/types-of-emergencies/coronavirus-safety.html
https://www.usa.gov/state-tribal-governments
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.feedingamerica.org/find-your-local-foodbank
http://www.211search.org/
https://www.auntbertha.com/
https://www.salvationarmyusa.org/usn/covid19/
http://www.operationhope.org/
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
https://www.samhsa.gov/find-help/disaster-distress-helpline
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