
သင့်မိသားစုဝင် ကွယ်လွန်သင့်မိသားစုဝင် ကွယ်လွန်
သသာအခါ ဘာလုပ်မည်နည်း သသာအခါ ဘာလုပ်မည်နည်း 
  
ပူသွွးသသာကကကုံရသသာ မိသားစုများအတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်ပူသွွးသသာကကကုံရသသာ မိသားစုများအတွက် လမ်းညွှန်စာအုပ်
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ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သြကာင့် သင့်မိသားစုဝင် ကွယ်လွန်သည့်အတွက် American Red Cross 
အဖွဲ့ကိုယ်စား မိမိတိုအ့သနနှင့် ထပ်တူဝမ်းနည်းပါသြကာင်း သဖာ်ပပအပ်ပါသည်။ ပူသွွး
သသာကကကုံရပခင်းသည် အမမဲတသစခက်ခဲမပီး COVID-19 ကမ္ဘာ့ကပ်သရာဂါသြကာင့် ထပ်
သွာင်းစိန်သခါ်မှုများ နှင့် လိုအပ်ချက်များ ရှိသြကာင်း အသိအမှတ်ပပုပါသည်။

ကိုယ်နှင့်နီးစပ်သည့်သူ တစ်ဦးဦးကိုွုံးရှုံးပခင်းသည် အလွန်ပင်ခက်ခဲနိုင်
မပီး အသုဘ အစီအစဉ်များ နှင့် ကိုယ်သရးကိုယ်တာ ကိစ္စများကို စီစဉ်သွာင်ရွက်
ရန် တာဝန်ယူရသသာအခါ စိတ်ပင်ပန်းစရာ ကကုံသတွ့ရသလ့ရှိသည်။ 

ကူညီရန်အတွက် ဤလမ်းညွှန်စာအုပ်သည် တရားသရး၊ ဘဏ္ဍာသရး၊ နှင့် စိတ်ခံစားမှုွိုင်ရာ 
လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်သည့်ပံ့ပိုးမှုများ ရယူနိုင်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်များသပးပါလိမ့်မည်။

ဤစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးတွင် သတွ့ရှိနိုင်သသာအရာများ။ဤစာအုပ်တစ်အုပ်လုံးတွင် သတွ့ရှိနိုင်သသာအရာများ။

1. သွာင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ။

2. မှတ်သားရန် သတင်းအချက်အလက်များ။

3. အသထာက်အကူပဖစ်သစသသာ စဉ်းစားစရာ အကကံပပုချက်များ။

လူတစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်မပီးသနာက် လူတစ်ဦးဦး ကွယ်လွန်မပီးသနာက် 
ချက်ချင်းသွာင်ရွက်ရန်ချက်ချင်းသွာင်ရွက်ရန်

❑❑ သသွုံးသြကာင်း တရားဝင်ထုတ်ပပန်ချက် ရယူပါ သသွုံးသြကာင်း တရားဝင်ထုတ်ပပန်ချက် ရယူပါ

  သသွုံးသြကာင်း တရားဝင်ထုတ်ပပန်ချက်သည် သသွုံးမှုလက်မှတ် ရယူရန် ပထမ
အွင့်ပဖစ်သည့် အသရးကကီးသသာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုပဖစ်သည်။ သသွုံး
သြကာင်း တရားဝင်ထုတ်ပပန်ချက် ရှိမရှိ ြကည့်ရှုစစ်သွးပါ။  

❑❑ နီးစပ်သသာမိတ်သွွများ နှင့် မိသားစုများကို အသြကာင်းြကားပါ နီးစပ်သသာမိတ်သွွများ နှင့် မိသားစုများကို အသြကာင်းြကားပါ

  သိသင့်သသာသူများကို ရှာသဖွရန်အတွက် သင့်မိသားစုဝင်၏ အီးသမးလ် နှင့် ဖုန်း အွက်အသွယ်
များတွင် ြကည့်ရှုပါ။ လုပ်သဖာ်ကိုင်ဖက်များ နှင့် လူမှုသရးွိုင်ရာအစုအဖွဲ့များ သိုမ့ဟုတ် 
ကွယ်လွန်သူ၏ဘုရားသကျာင်းကို အသြကာင်းြကားပါ။ ကွယ်လွန်သူနှင့် ွက်စပ်မှုရှိသသာ 
အပခားသူများကို အသြကာင်းြကားပခင်းပဖင့် သတင်းလက်ခံရရှိသူများအား သတင်းပဖန့်ခိုင်း
ပါ။ လူမှုွက်သွယ်သရး မီဒီယာတွင် သသွုံးမှုအသြကာင်း တင်ပပရန် စဉ်းစားပါ။

 ပဖစ်နိုင်လျှင် မိသားစုဝင်များအြကား တာဝန်များခွဲသပးပါ။

မည်သူက သသွုံးမှုကို တရားဝင်ထုတ်ပပန်နိုင်သနည်း။ မည်သူက သသွုံးမှုကို တရားဝင်ထုတ်ပပန်နိုင်သနည်း။ 
•  သင့်မိသားစုဝင်သည် သွးရုံတွင်သသွုံး

ပါက၊ သို ့မဟုတ် သွးရုံသို ့သယ်သွာင်
သွားပါက ွရာဝန်မှ ဤကိစ္စကို သင့်
အတွက် သွာင်ရွက်သပးပါလိမ့်မည်။ 

•   သင့်မိသားစုဝင်သည် နာတာရှည်
သွးရုံတွင် သသွုံးပါက နာတာရှည်
သွးရုံသူနာပပုကို ဖုန်းွက်ပါ။ 

မိသားစုတိုင်းအတွက် မတူကွဲပပားပါသည်။မိသားစုတိုင်းအတွက် မတူကွဲပပားပါသည်။
ဤကိစ္စကို သွာင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းအမှန်
တစ်ခုမှ မရှိပါ။ အချ ို့မိသားစုများအတွက် လူ
ကိုယ်တိုင်အသြကာင်းြကားရန် သို ့မဟုတ် 
ဖုန်းွက်အသြကာင်းြကားရန် အသရးကကီး
ပါသည်။ အပခားသသာမိသားစုများအတွက် အီး
သမးလ် သို ့မဟုတ် တက်စ်ပို ့ ပခင်းကို လက်ခံ
နိုင်သည် သို ့မဟုတ် ပို၍လိုလားနိုင်သည်။

အသြကာင်းြကားရန် မိသားစုဝင် နှင့် မိတ်သွွများကို စာရင်းချသရးပါ။ ၎င်းတိုအ့ား မည်သူက 

အသြကာင်းြကားနိုင်သနည်း။ 
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❑❑ အိမ်သမွးတိရစ္ဆာန်များ သိုမ့ဟုတ် မှီခိုများရှိလျှင် သစာင့်သရှာက်မှု ချက်ချင်းစီစဉ်သပးပါ အိမ်သမွးတိရစ္ဆာန်များ သိုမ့ဟုတ် မှီခိုများရှိလျှင် သစာင့်သရှာက်မှု ချက်ချင်းစီစဉ်သပးပါ

  ကွယ်လွန်သူသင့်မိသားစုဝင်သည် လူ သိုမ့ဟုတ် အိမ်သမွးတိရစ္ဆာန်များကို သစာင့်သရှာက်မှုသပးရန် တာဝန်ရှိပါက သရရှည်
အစီအစဉ် ချမှတ်ရန်စဉ်းစားသနစဉ် ယာယီသစာင့်သရှာက်မှုသပးမည့်သူကို လျှင်ပမန်စွာရှာသဖွပါ။

❑❑ အဓိကကျသသာ အိုးအိမ်ပစ္စည်းများကို လုံမခုံသအာင်ထားပါ အဓိကကျသသာ အိုးအိမ်ပစ္စည်းများကို လုံမခုံသအာင်ထားပါ

  ကွယ်လွန်သူ၏ အိမ် နှင့် ကားကို သသာ့ခတ်ထားပါ။ မိတ်သွွ သိုမ့ဟုတ် သွွမျ ိုးတစ်ဦးဦးအား အပင်သရသလာင်းရန်၊ စာပုံးထဲမှ စာများ
ထုတ်ရန်နှင့် သရခဲသသတ္တာထဲမှ အစားအစာများကို စွန့်ပစ်ရန် သတာင်းွိုပါ။ ွရာဝန်သွးညွှန်းရှိသသာ သွးဝါးများရှိလျှင် စွန့်ပစ်ရန်

စဉ်းစားပါ။ အိမ်ထဲတွင် လက်ဝတ်ရတနာ သိုမ့ဟုတ် သငွသားများကဲ့သို ့အဖိုးတန်သသာအရာများရှိလျှင် သသာ့ခတ်ထားပါ။

 မှီခိုများ သိုမ့ဟုတ် အိမ်သမွးတိရစ္ဆာန်များ။                ၎င်းတိုအ့ား မည်သူက သစာင့်သရှာက်နိုင်မည်နည်း။ 

တစ်ဦးတစ်သယာက်နှင့် သွွးသနွးပါတစ်ဦးတစ်သယာက်နှင့် သွွးသနွးပါ

ကွယ်လွန်သူ မိသားစုဝင်တစ်ဦးဦး၏ ကိစ္စများကို သွာင်ရွက်သပးရန် လိုအပ်သသာ်လည်း ပူသွွးသသာကကကုံသနရစဉ် သင်
ကိုယ်တိုင်၏ ရုပ်ပိုင်းွိုင်ရာနှင့် စိတ်ခံစားမှုွိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အလွန်ပင် အသရးကကီး
ပါသည်။ သင် ပူသွွးသသာက ကကုံသနရစဉ် ရယူနိုင်သသာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ နှင့် သငွသြကးအကူအညီများ ရှာသဖွရန်အတွက် Red 
Cross အသနနှင့် ကူညီရန်အသင့်ရှိပါသည်။ အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်သို ့ဖုန်းွက်ပခင်းပဖင့် ကျွန်ုပ်တိုက့ိုွက်သွယ်ပါ။ 

833-492-0094
ကျွန်ုပ်တို၏့အဖွဲ့တွင် သင်တန်းတက်ထားမပီးသသာ သစတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို၏့အဖွဲ့တွင် သင်တန်းတက်ထားမပီးသသာ သစတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည်။

အပပုအမူွိုင်ရာ ကျန်းမာသရး  အပပုအမူွိုင်ရာ ကျန်းမာသရး  
ကသလးများနှင့် သက်ွုိင်သည့် ပပဿနာများ
အပါအဝင် COVID နှင့်သက်ွုိင်သည့် စိတ်
ဖိစီးမှု သ့ုိမဟုတ် စိတ်ပုိင်းွုိင်ရာ ကျန်းမာသရး
ပပဿနာများနှင့် ပတ်သက်သသာ စိတ်ခံစားမှု
ွုိင်ရာပ့ံပုိးမှု၊ သထာက်ခံအားသပးမှု၊ လွှသဲပပာင်းမှု
များ နှင့် အသိပညာသပးပခင်းများ သပးအပ်ရန်။

အင်္ဂလိပ်စကား မသပပာတတ်သူများအတွက် ဘာသာစကားဝန်သွာင်မှုများ စီစဉ်သပးပါလိမ့်မည်။

ဘာသာသရးွိုင်ရာ သစာင့်သရှာက်မှု ဘာသာသရးွိုင်ရာ သစာင့်သရှာက်မှု 
ဘာသာသရး နှင့် စိတ်ခံစားမှု နှစ်မျ ိုးစလံုး
နှင့်ွုိင်သသာ ပ့ံပုိးမှု၊ ဘာသာသရးအသပခခံ
သသာ ဝန်သွာင်မှုသပးသူများနှင့် ွက်သွယ်
ပခင်း၊ နှင့် ရုပ်သံွက်သွယ်နည်းပဖင့် အသုဘ 
နှင့် အထိမ်းအမှတ် ွုိင်ရာဝန်သွာင်မှု
များ၊ စသည့်ပ့ံပုိးမှုများ သပးအပ်ရန်။

ကျန်းမာသရး ဝန်သွာင်မှုများ ကျန်းမာသရး ဝန်သွာင်မှုများ 
စိတ်ခံစားမှွု ိင်ုရာပ့ံပုိးမှု၊ အသပခခံကျန်းမာသရး
ွုိင်ရာ သမးခွန်းများ နှင့် လူမှုအသုိင်းအဝုိင်း 
ပ့ံပုိးမှုများသ့ုိ လွှသဲပပာင်းမှုများ သပးအပ်ရန်။

  အသုဘ သိုမ့ဟုတ် သပမပမုပ်သင်္မဂ ိုလ်ပခင်းနှင့် ပတ်သက်မပီး ကွယ်လွန်သူ၏ွန္ဒများ အသြကာင်း 
သွွးသနွးရန် အခွင့်အလမ်း မရှိခဲ့ပါက သနာက်ွုံးသင်္မဂ ိုလ်ပခင်း နှင့်ပတ်သက်သည့် ွန္ဒ
တစ်ခုခု ထုတ်သဖာ်သပပာွိုခဲ့ ပခင်း ရှိမရှိ လိုက်သမးြကည့်ပါ သိုမ့ဟုတ် အသုဘစီစဉ်သသာ
သနရာထံသို ့ကကိုတင်သငွသပးသချပခင်းများ ရှိမရှိ ြကည့်ရှုစစ်သွးပါ။ အပခားသသာ ကျန်းမာသရး
ွိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ မှတ်တမ်းများရှိလျှင် အသကာင်းွုံးပဖစ်ပါလိမ့်မည်။ 

 
  ညွှန်ြကားချက်များ သရးမထားခဲ့ပါက အသုဘနှင့်သက်ွိုင်သည့် ကွယ်လွန်သူ၏ွန္ဒ၊ သင်တတ်နိုင်မည့် 

ကုန်ကျစရိတ် နှင့် မိသားစု၏ွန္ဒ၊ စသည့်အသြကာင်းများကို သွွးသနွးတိုင်ပင်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 
အသုဘကို မည်သိုစ့ီစဉ်သွာင်ရွက်မည်ကို သွွးသနွးရန်အတွက် မိသားစုအစည်းအသဝးသခါ်ပါ။ 

 အဓိကသရွးနိုင်မည့် နည်းလမ်းနှစ်မျ ိုးရှိပါသည်။ 
  A. အသုဘစီစဉ်သသာသနရာကို ဖုန်းွက်ပါ  A. အသုဘစီစဉ်သသာသနရာကို ဖုန်းွက်ပါ

 A. အသုဘစီစဉ်သသာသနရာကို ဖုန်းွက်ပါA. အသုဘစီစဉ်သသာသနရာကို ဖုန်းွက်ပါ
 အသုဘစီစဉ်သသာသနရာ အသနနှင့် သပမပမုပ်သင်္မဂ ိုလ်ပခင်း သိုမ့ဟုတ် မီး
သင်္မဂ ိုလ်ပခင်း စီစဉ်ရာတွင် သင့်ကိုကူညီနိုင်သည်။ အသုဘစီစဉ်သသာသနရာ 
တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအြကား ကွဲပပားမှုများစွာ ရှိနိုင်သည့်အတွက် ွုံးပဖတ်ချက်
မချခင် အသုဘစီစဉ်သသာသနရာ အမျ ိုးမျ ိုးနှင့်ပတ်သက်သည့် သုံးသပ်
ချက်များ နှင့် သေးနှုန်းများကို ြကည့်ရှုစစ်သွးရန် အကကံပပုပါသည်။ မိနစ်
အနည်းငယ် အချိန်သပးမပီး ဖတ်ရှုသလ့လာပခင်းသည် သဒါ်လာသထာင်
နှင့်ချီ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာနိုင်မပီး မလိုလားအပ်သသာ အံ့အားသင့်
မှုများ ပဖစ်သစသည့် ကုန်ကျစရိတ်များကို သလျာ့နည်းသစနိုင်သည်။

အသက်ပပည့်သူအတွက် အသုဘစရိတ်၏ ပျမ်းမျှအသက်ပပည့်သူအတွက် အသုဘစရိတ်၏ ပျမ်းမျှ
တန်ဖိုးသည် $7,000 မှ $9,000 အထိရှိသည်။တန်ဖိုးသည် $7,000 မှ $9,000 အထိရှိသည်။

  B. မီးသင်္မဂ ိုလ်သသာဝန်သွာင်မှုသပးသူကို ဖုန်းွက်ပါ  B. မီးသင်္မဂ ိုလ်သသာဝန်သွာင်မှုသပးသူကို ဖုန်းွက်ပါ
  အသုဘစီစဉ်သသာသနရာ မှတစ်ွင့် မီးသင်္မဂ ိုလ်ရန် စီစဉ်နိုင်သလို အသုဘ

စီစဉ်သွာင်ရွက်သူ၏ ထပ်သွာင်း ဝန်သွာင်မှုများကို မလိုချင်ပါက 
သင်နှင့်တိုက်ရိုက် ညှိနှိုင်းသွာင်ရွက်မည့် မီးသင်္မဂ ိုလ်သပးသူများလည်း ရှိ
ပါသည်။ မီးသင်္မဂ ိုလ်သပးသူမှတစ်ွင့် တိုက်ရိုက် မီးသင်္မဂ ိုလ်လျှင် အသုဘ
စီစဉ်သသာသနရာထက် ကုန်ကျစရိတ် များစွာသက်သာနိုင်ပါသည်။

မီးသင်္မဂ ိုလ်သည့်အမျ ိုးအစား အသပါ်မူတည်၍ ပျမ်းမျှမီးမီးသင်္မဂ ိုလ်သည့်အမျ ိုးအစား အသပါ်မူတည်၍ ပျမ်းမျှမီး
သင်္မဂ ိုလ်ခသည် $4,000 မှ $7,000 အထိရှိပါသည်။သင်္မဂ ိုလ်ခသည် $4,000 မှ $7,000 အထိရှိပါသည်။

ကွယ်လွန်သူသည် စစ်မှုထမ်းပဖစ်လျှင်၊ ကွယ်လွန်သူသည် စစ်မှုထမ်းပဖစ်လျှင်၊ သို ့မဟုတ် ညီ
ရင်းအကိုအဖွဲ့အစည်း သို ့မဟုတ် ဘာသာသရးအဖွဲ့
အစည်း တစ်ခုခု၏ အဖွဲ့ဝင်ပဖစ်လျှင် သင်္မဂ ို လ်ရန်
အတွက် အကျ ိုးခံစားခွင့်များ သပးအပ်ပခင်း ရှိမရှိ 
သို ့မဟုတ် အသုဘ ဝန်သွာင်မှုများ စီစဉ်သပးပခင်းရှိ
မရှိ သမးပမန်းရန်အတွက် စစ်မှုထမ်းသဟာင်းများ စီမံ
ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ Veterans Administration သို ့မဟုတ ်
သက်ွိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများကို ွက်သွယ်ပါ။  

ထို ့အတူ Red Cross အသနနှင့် စစ်မှုထမ်းသဟာင်းထို ့အတူ Red Cross အသနနှင့် စစ်မှုထမ်းသဟာင်း
များနှင့် ၎င်းတို ့၏ မိသားစုများအတွက်များနှင့် ၎င်းတို ့၏ မိသားစုများအတွက် 
redcross.org/about-us/our-work/military-
families တွင် ပံ့ပိုးကူညီမှုရှိပါသည်။ 

သရွးစရာနည်းလမ်းများ နှင့်ပတ်သက်သရွးစရာနည်းလမ်းများ နှင့်ပတ်သက်
မပီး အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။မပီး အကူအညီလိုအပ်ပါသလား။
ဝမ်းနည်းသြကကွဲသူ သစာင့်သရှာက်မှု ွက်သွယ်
သရးဌာန Condolence Care Call Center 
သို ့ဖုန်းွက်မပီး သဘးအန္တရာယ်ကျသရာက်သူ
အတွက် ဘာသာသရးသစာင့်သရှာက်မှုသပးသူ
နှင့် သရွးစရာနည်းလမ်းများကို တိုင်ပင်ပါ။ 
အခမဲ့ဖုန်း။ 833-492-0094.

သင့်အသနနှင့် ဘယ်တစ်မျ ိုးကို စီစဉ်မည်နည်း။ 

❑❑  ကွယ်လွန်သူအား မည်သိုအ့သုဘချမည်ကို ွုံးပဖတ်မပီး သယ်ယူပိုသ့ွာင်သရး စီစဉ်ပါn  ကွယ်လွန်သူအား မည်သိုအ့သုဘချမည်ကို ွုံးပဖတ်မပီး သယ်ယူပိုသ့ွာင်သရး စီစဉ်ပါn

http://redcross.org/about-us/our-work/military-families
http://redcross.org/about-us/our-work/military-families
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ကွယ်လွန်မပီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်းကွယ်လွန်မပီး ရက်အနည်းငယ်အတွင်း

အသုဘစီစဉ်သသာသနရာတွင် သင်္မဂ ိုလ်ရန်ွုံးပဖတ်ပါက သရွးစရာနည်းလမ်းများကို အသုဘစီစဉ်
သွာင်ရွက်သူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ချက်ချင်း သပမပမုပ်သင်္မဂ ိုလ်ပခင်း (အခမ်းအနားများ မလုပ်ပဲ သပမပမုပ်
သင်္မဂ ိုလ်ပခင်း) ကို သရွးချယ်ပါက၊ သိုမ့ဟုတ် မီးသင်္မဂ ိုလ်ရန်ွုံးပဖတ်ပါက အထိမ်းအမှတ်အတွက် 
ဝန်သွာင်မှုများ သိုမ့ဟုတ် လူ့ဘဝအထိမ်းအမှတ် လုပ်သပးမည့်ရက်စွဲကိုလည်း သရွှ့ွိုင်းထား
နိုင်သည်။ သသွုံးမှုကိုသကျာ်ပဖတ်ရန် အချိန်အနည်းငယ် ပိုမိုရရှိမပီး သလးနက်သသာအခမ်းအနား 
စီစဉ်ရန် အချိန်ပိုမိုရရှိရန်အတွက် အချ ို့သူများအသနနှင့် ဤနည်းကို ပိုမိုနှစ်သက်ြကသည်။ 

 
  အခမ်းအနားတစ်ခုခု စီစဉ်ပါက အကူအညီခံယူပါ။ အခမ်းအနားတစ်ခုခု စီစဉ်ပါက အကူအညီခံယူပါ။ အသခါင်းထမ်းပခင်း၊ ချီးကျူးဂုဏ်ပပု

စကားသပပာပခင်း၊ အစီအစဉ်များကို စီစဉ်သွာင်ရွက်ပခင်း၊ ွုသတာင်းသမတ္တာပိုသ့ူများ၏ အမည်
စာရင်း မှတ်သားပခင်း၊ သကျးဇူးတင်စာများ သရးသားပခင်း နှင့် အသုဘချမပီးသနာက် စုစည်းရန်စီစဉ်
ပခင်း၊ စသည့်ကိစ္စများအတွက် သွွမျ ိုးများနှင့် မိတ်သွွများကို တာဝန်သပးပါ။ စာအသရးအသား 
ကျွမ်းကျင်သသာ မိတ်သွွ သိုမ့ဟုတ် သွွမျ ိုးတစ်ဦးဦးကို နာသရးသြကာ်ပငာစာ သရးခိုင်းပါ။.

 

 အထိမ်းအမှတ်ပွဲတစ်ခုခု စီစဉ်မလား။   
 
	 ❑  စီစဉ်မည ်  	❑  မစီစဉ်ပါ

 ကုန်ကျစရိတ်ကို မည်မျှလျာထားမည်နည်း  

သင့်ကိုကူညီရန်အတွက် မည်သူ့ကို အကူအညီသတာင်းမည်နည်း။

COVID-19 ကာလအတွင်းCOVID-19 ကာလအတွင်း
အထိမ်းအမှတ်အစီအစဉ်များကို Zoom 
သို ့မဟုတ် အပခားသသာ ရုပ်သံွက်သွယ်
သရးစနစ်ပဖင့် စီစဉ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။

သင့်အတွက် သရွးစရာနည်းလမ်းများ နှင့် 
သငွသြကးအကူအညီ လိုအပ်လျှင် ရှာသဖွရန်
အတွက် အကူအညီသတာင်းရန် ဝမ်းနည်း
သြကကွဲသူ သစာင့်သရှာက်မှု ွက်သွယ်သရးဌာန 
Condolence Care Call Center သို ့ဖုန်းွက်
မပီး သဘးအန္တရာယ်ကျသရာက်သူအတွက် ဘာသာ
သရးွိုင်ရာ သစာင့်သရှာက်မှုသပးသူနှင့် တိုင်ပင်ပါ။ 
အခမဲ့ဖုန်း။ 833-492-0094.

❑❑ ကွယ်လွန်သူသင့်မိသားစုဝင်၏ အလုပ်ရှင်ကို အသြကာင်းြကားပါ။ ကွယ်လွန်သူသင့်မိသားစုဝင်၏ အလုပ်ရှင်ကို အသြကာင်းြကားပါ။

  သင့်မိသားစုဝင်အသနနှင့် အလုပ်လုပ်ပါက (သိုမ့ဟုတ် သစတနာ့ဝန်ထမ်း အလုပ်များလုပ်ကိုင်
ပါက) သင့်မိသားစုဝင်ကွယ်လွန်သြကာင်း သက်ွိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကို အသြကာင်းြကားပါ။ 

ွက်သွယ်ရန်အဖွဲ့အစည်းများွက်သွယ်ရန်အဖွဲ့အစည်းများ

ဤအသြကာင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ဤအသြကာင်းအရာနှင့် ပတ်သက်
မပီး သမးပမန်းရန် စဉ်းစားပါ။မပီး သမးပမန်းရန် စဉ်းစားပါ။
1. အကျ ိုးခံစားခွင့်များ နှင့် ရရှိရန်

လခ ချက်လက်မှတ်များ ရှိမရှိ။
2. ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး ထားရှိသပးသသာ 

အသက်အာမခံ အစီအစဉ် ရှိမရှိ။

❑❑  အသုဘ၊ သပမပမုပ်သင်္မဂ ိုလ်ပခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မီးသင်္မဂ ိုလ်ပခင်းများကို စီစဉ်သွာင်ရွက်ပါ။  အသုဘ၊ သပမပမုပ်သင်္မဂ ိုလ်ပခင်း၊ သိုမ့ဟုတ် မီးသင်္မဂ ိုလ်ပခင်းများကို စီစဉ်သွာင်ရွက်ပါ။

စာများ နှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုသသာအခါ စာရင်းနှစ်ခုချသရးပါ။စာများ နှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖတ်ရှုသသာအခါ စာရင်းနှစ်ခုချသရးပါ။

သင့်မိသားစုဝင်သည် သင်နှင့်အတူမသနထိုင်ပါက သင့်ထံ သိုမ့ဟုတ် လတ်တသလာကိစ္စများကို သင်
နှင့်ပူးသပါင်းသွာင်ရွက်သူထံသို ့စာပိုသ့ပးရန်အတွက် စာတိုက်သိုသ့ွားမပီး စာလွှဲသပပာင်းပိုခ့ိုင်းပါ။ 
ထိုသိုသ့ွာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် စာများစုပုံလာမပီး အိမ်တွင် လူမသနသည့်ပုံ သဖာ်ပပပခင်းကို သရှာင်ြကဉ်
ရန်ပဖစ်ပါသည်။ စာများကိုဖတ်ရှုပခင်းသည် သငွသပးသချရန်လိုအပ်သည့် ကျသင့်သငွသတာင်းခံလွှာ
များ နှင့် ပိတ်ရန်လိုအပ်သည့် စာရင်းများကိုလည်း သိရနိုင်မည်။ စာတိုက်တွင် သတာင်းွိုချက် 
သလျှာက်လွှာတင်ရန် နှင့် သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူပဖစ်သြကာင်း နှင့် 
ကွယ်လွန်သူ၏ စာများကို စီမံခန့်ခွဲရန် ခွင့်ပပုချက်ရှိသြကာင်း သက်သသပပရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကို သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကို 
စာမျက်နှာ 6 တွင် သိရသသာအခါ ဤစာရင်းကိုမျှသဝ
ပါ။ ကွယ်လွန်သူ၏ အိုးအိမ်ပစ္စည်းများကို စာရင်း
ရှင်းသနစဉ် အိမ်လခများ၊ အခွန်များ နှင့် သရခမီးခ
များကဲ့သို ့ အသရးကကီးသသာ ကုန်ကျစရိတ်များကို သငွ
သပးသချရန်အတွက် အသထာက်အကူပဖစ်ပါလိမ့်မည်။

သငွသပးသချရန်
သနာက်ွု ံးရက်စွ ဲစာရင်းပ ိတ်

❑❑ သင့်မိသားစုဝင်၏ စာများကို လွှဲသပပာင်းပိုခ့ိုင်းမပီး ဖတ်ရှုပါ သင့်မိသားစုဝင်၏ စာများကို လွှဲသပပာင်းပိုခ့ိုင်းမပီး ဖတ်ရှုပါ

သငွသပးသချရန်ရှိသသာ ကျသင့်သငွသတာင်းခံလွှာများသငွသပးသချရန်ရှိသသာ ကျသင့်သငွသတာင်းခံလွှာများစာရင်းပိတ်ရန် လစဉ်သြကး/စာရင်းများစာရင်းပိတ်ရန် လစဉ်သြကး/စာရင်းများ
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ကွယ်လွန်မပီး 2 ပတ်အတွင်းကွယ်လွန်မပီး 2 ပတ်အတွင်း

❑❑ အတည်ပပုထားသသာ သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူအမှန် 10 စုံ ကူးယူထားပါ အတည်ပပုထားသသာ သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူအမှန် 10 စုံ ကူးယူထားပါ

ကိစ္စရပ်အမျ ိုးမျ ိုးအနက် သငွစာရင်းများပိတ်ရန်၊ အာမခံသြကးသတာင်းွိုရန်၊ နှင့် အစိုးရသအဂျင်စီ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သသွုံးမှုမှတ်ပုံတင်
ရန်အတွက် သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူများလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်နှင့်ပူးသပါင်းသွာင်ရွက်သည့် အသုဘစီစဉ်သသာသနရာမှ မိတ္တူများ
ကို သင့်ကိုယ်စား ရယူနိုင်သည်၊ သိုမ့ဟုတ် အွိုပါပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်ခဲ့သည့် ပပည်နယ်၏ ဖွားသသမှတ်ပုံတင်ရုံးထံမှ မှာယူနိုင်သည်။

❑❑ သသတမ်းစာ နှင့် သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကို လိုက်ရှာပါ သသတမ်းစာ နှင့် သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကို လိုက်ရှာပါ

ကွယ်လွန်သူ၏ သငွသြကးများ၊ အိုးအိမ်ပစ္စည်း သိုမ့ဟုတ် ပိုင်ွိုင်မှုများ မည်သူ့ကိုသပးအပ်ရမည်ကို ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များ အသနနှင့် သိရှိ
ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သင့်မိသားစုဝင် မကွယ်လွန်ခင် သင်နှင့်သွွးသနွးတိုင်ပင်ထားမပီး ၎င်း၏သသတမ်းစာကို ဘယ်သနရာတွင် သိမ်းွည်းထား
သြကာင်း သင့်ကိုသပပာပပထားလျှင် အသကာင်းွုံးပဖစ်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ ကကိုတင်သွာင်ရွက်မှု မရှိလျှင် စာသရးစားပွဲ၊ မီးခံသသတ္တာ သိုမ့ဟုတ် 
အသရးကကီးသသာစာရွက်များ သိမ်းထားသည့်သနရာများတွင် အွိုပါစာရွက်စာတမ်းကို ရှာသဖွပါ။ လူအများအသနနှင့် သသတမ်းစာထဲတွင် 
ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ (အိုးအိမ်ပစ္စည်းများ ခွဲသဝပခင်းကို စီမံခန့်ခွဲမည့်ပုဂ္ဂိုလ်) ကို အမည်သဖာ်ပပထားသလ့ရှိသည်။ သသတမ်းစာအရ 
ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူသည် သရှ့ွက်သွာင်ရွက်ရန် အွင့်များတွင် ပါဝင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ သသတမ်းစာမရှိလျှင် သသတမ်းစာ
အတည်ပပုသည့် တရားသူကကီးမှ ကွယ်လွန်သူကိုယ်စား သွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူအစား စီမံခန့်ခွဲသူတစ်ဦး ခန့်အပ်ပါလိမ့်မည်။

 

 သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ၏ အမည်။

❑❑  ယုံမှတ်အပ်နှံသငွ နှင့် အိုးအိမ်ပိုင်ွိုင်မှုွိုင်ရာ သရှ့သနနှင့် သတွ့ွုံပါ  ယုံမှတ်အပ်နှံသငွ နှင့် အိုးအိမ်ပိုင်ွိုင်မှုွိုင်ရာ သရှ့သနနှင့် သတွ့ွုံပါ

 အိုးအိမ်ပစ္စည်းများ စာရင်းရှင်းရာတွင် သရှ့သနမလိုအပ်သသာ်လည်း သရှ့သနရှိလျှင် ပိုမိုလွယ်ကူပါသည်။ အိုးအိမ်ပစ္စည်းများ၏ တန်ဖိုး
သည် $50,000 အထက် ပိုများပါက သွာင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် ပိုင်ွိုင်မှုမျှသဝပခင်းတွင် ကူညီရန်အတွက် သရှ့သန
ငှားရန် အကကံပပုပါသည်။ သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ အသနနှင့် သရှ့သနသရွးချယ်သင့်သည်။

❑❑ လက်မှတ်ရ ပပည်သူ့စာရင်းကိုင် (CPA) ကိုွက်သွယ်ပါ လက်မှတ်ရ ပပည်သူ့စာရင်းကိုင် (CPA) ကိုွက်သွယ်ပါ

ကွယ်လွန်သူသင့်မိသားစုဝင်တွင် CPA စာရင်းကိုင်ရှိပါက ၎င်းအားွက်သွယ်ပါ၊ မရှိလျှင် ငှားပါ။ အိုးအိမ်ပစ္စည်းအတွက် အခွန်သွာင်ရပါ
လိမ့်မည်၊ ထိုအ့တူ ကွယ်လွန်သူ၏ကိုယ်စား သနာက်ွုံးအကကိမ် အခွန်စာရင်းရှင်းတမ်း သလျှာက်လွှာတင်သပးရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 

❑❑ သသတမ်းစာကို သသတမ်းစာအတည်ပပုသည့် တရားရုံးသို ့ယူသွာင်သွားပါ သသတမ်းစာကို သသတမ်းစာအတည်ပပုသည့် တရားရုံးသို ့ယူသွာင်သွားပါ

သသတမ်းစာအတည်ပပုပခင်းသည် သသတမ်းစာအရ သွာင်ရွက်ရန်ကိစ္စများ၏ တရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ပဖစ်ပါသည်။ သသတမ်းစာ
ကို သကာင်တီ သိုမ့ဟုတ် မမို့နယ်၏ သသတမ်းစာအတည်ပပုသည့် တရားရုံး စီမံခန့်ခွဲသရးရုံးခန်းတွင် သွာင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ 
သသတမ်းစာအတည်ပပုသသာ တရားရုံးသည် ကွယ်လွန်သူ၏ အသြကွးများ နှင့် သပးရမည့်တာဝန်ရှိသသာအရာများ အတွက် သငွသပးသချ
မပီး ကျန်ရှိသသာ ပိုင်ွိုင်မှုများကို အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူများထံသို ့လွှဲအပ်သပးရန် သသချာသအာင် သွာင်ရွက်သပးသည်။

ပပည်နယ်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအြကား ဥပသဒများကွဲပပားပါသည်၊ သိုသ့သာ် သသတမ်းစာအတည်ပပု
သရး လုပ်ငန်းစဉ်သည် (ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်း၊ ဘဏ်စာရင်းများ၊ အိမ်၊ ကား၊ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုစာရင်း၊ အိမ်
ပရိသဘာဂ၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ စသည့်) ပိုင်ွိုင်မှုများအားလုံးကို စာရင်းသကာက်ပခင်းနှင့် စတင်သလ့
ရှိသည်။ အိမ်ထဲရှိ ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက် တန်ဖိုးပဖတ်သပးသူကို ငှားရန်အကကံပပုပါသည်။ 

 ပိုင်ွိုင်မှုများကို မှတ်သားပါ ပိုင်ွိုင်မှုများကို မှတ်သားပါ
  ပိုင်ွိုင်မှုပစ္စည်းများ စာရင်းသကာက်သည့် အစိတ်အပိုင်းအပဖစ် ပိုင်ွိုင်မှုများအားလုံးကို ရှာသဖွ

ရန်ပဖစ်ပါသည်။ ပိုင်ွိုင်မှုများကိုရှာသဖွရန်အတွက် ပထမအသနနှင့် ကွယ်လွန်သူ၏ အခွန်
စာရင်းရှင်းတမ်း သလျှာက်လွှာများ၊ စာများ၊ အီးသမးလ်၊ သငွသြကးရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှု နှင့် ဘဏ်
စာရင်းများ၊ စာချုပ်များ နှင့် ပစ္စည်းပိုင်ရှင်လက်မှတ်များ၊ စသည့်မှတ်တမ်းများကို အသသးစိတ်
ရှာသဖွပါ။ မီးခံသသတ္တာ သိုမ့ဟုတ် ဖိုင်တွဲဗီရိုများကိုမဖွင့်ပဲ တစ်ခုမှချန်မထားခဲ့ပါနှင့်။

 

 ပိုင်ွိုင်မှုပစ္စည်းစာရင်းသကာက်သသာအခါ  ပိုင်ွိုင်မှုပစ္စည်းစာရင်းသကာက်သသာအခါ ကျ
သင့်သငွသတာင်းခံလွှာများ သို ့မဟုတ် လစဉ်သြကး
သပးရမည့်အရာများ ထပ်သတွ့နိုင်ပါသည်။ ထို
မှတ်တမ်းများကို စာမျက်နှာ 5 တွင် စတင်သရးမှတ်
ထားသသာ စာရင်းထဲတွင် ထည့်သပါင်းပါ။ 

ပိုင်ွိုင်မှုသဖာ်ပပချက်ပိုင်ွိုင်မှုသဖာ်ပပချက် တန်ဖိုးတန်ဖိုး

❑❑ အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ သိုမ့ဟုတ် ပိုင်ွိုင်မှုများ စာရင်းမှတ်သားပါ  အဖိုးတန်ပစ္စည်းများ သိုမ့ဟုတ် ပိုင်ွိုင်မှုများ စာရင်းမှတ်သားပါ 
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❑	❑	သင့်မိသားစုဝင်ကွယ်လွန်သြကာင်း သအာက်ပါ သအဂျင်စီ အဖွဲ့အစည်းများကို အသြကာင်းြကားပါ။သင့်မိသားစုဝင်ကွယ်လွန်သြကာင်း သအာက်ပါ သအဂျင်စီ အဖွဲ့အစည်းများကို အသြကာင်းြကားပါ။

 	❑  လူမှုဖူလုံသရးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန Social Security Administration (SSA)။ လူမှုဖူလုံသရးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာန Social Security Administration (SSA)။ ကွယ်လွန်သူသည် လူမှုဖူလုံးသရး Social Security အကျ ိုးခံစားခွင့် 
လက်ခံရရှိပါက ချက်လက်မှတ်များကို ရပ်ွိုင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချ ို့သသာမိသားစုဝင်များ အသနနှင့် လူမှုဖူလုံ သရးအဖွဲ့ထံမှ သသွုံး
မှု အကျ ိုးခံစားခွင့်များ လက်ခံရရှိနိုင်သည်။ သယဘုယျအားပဖင့် အသုဘစီစဉ်သွာင်ရွက်သူများသည် လူမှုဖူလုံသရးစီမံခန့်ခွဲမှုဌာနထံသို ့
သသွုံးမှုများကို တင်ပပပါသည်၊ သိုသ့သာ် သနာက်ွုံးတွင် ကျန်ရစ်သူမိသားစုဝင်များ၏ တာဝန်ပဖစ်ပါသည်။ တင်ပပရန်အတွက် သဒသခံ 
SSA ရုံးကို ွက်သွယ်ပါ။ ထိုသအဂျင်စီအဖွဲ့အသနနှင့် သင့်မိသားစုဝင်ကွယ်လွန်သြကာင်း မယ်ဒီကိတ်ကို အသြကာင်းြကားပါလိမ့်မည်။

 	❑  အသက်အာမခံသြကး ကုမ္ပဏီများ။အသက်အာမခံသြကး ကုမ္ပဏီများ။ ကွယ်လွန်သူဝယ်ယူခဲ့သသာ အသက်အာမခံသြကးများရှိလျှင် အာမခံသြကး သတာင်းွိုရန်အတွက် သသွုံးမှု
လက်မှတ် နှင့် အာမခံသြကးနံပါတ်များ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

 	❑  ဘဏ်များ၊ သငွသြကးအဖွဲ့အစည်းများ။ဘဏ်များ၊ သငွသြကးအဖွဲ့အစည်းများ။ သင့်မိသားစုဝင်အသနနှင့် သငွသြကးစာရင်းများ နှင့် အွန်လိုင်း 
စကားဝှက် passwords များ သရးထားခဲ့သပးပါက စာရင်းပိတ်ရန် သိုမ့ဟုတ် သပပာင်းလဲရန် ပိုမိုလွယ်ကူပါ
လိမ့်မည်။ ထိုသိုမ့သရးထားခဲ့ပါက သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူတစ်သစာင် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

 	❑  ဘဏ္ဍာသရးအကကံပပုပုဂ္ဂိုလ်၊ စသတာ့သငွရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပွဲစားများ။ ဘဏ္ဍာသရးအကကံပပုပုဂ္ဂိုလ်၊ စသတာ့သငွရင်းနှီးပမှုပ်နှံမှုပွဲစားများ။ သငွစာရင်းများ၏ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူကို အတည်ပပုပါ။ ပိုင်ွိုင်မှုအမျ ိုးအစား
သပါ် မူတည်၍ အကျ ိုးခံစားခွင့်ရှိသူ အသနနှင့် သငွစာရင်းကို အသုံးပပုနိုင်သည် သိုမ့ဟုတ် သင့်သလျာ်သည့်ပုံစံစာရွက်များ တင်ပပမပီး သသွုံးမှု
လက်မှတ်မိတ္တူ သပးအပ်ပခင်းပဖင့်သာ အကျ ိုးခံစားခွင့်များကို လက်ခံရရှိနိုင်သည် (သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ မလိုအပ်ပါ)။

 	❑  ခရက်ဒစ် သအဂျင်စီအဖွဲ့အစည်းများ။ခရက်ဒစ် သအဂျင်စီအဖွဲ့အစည်းများ။ ကိုယ်သရးကိုယ်တာအချက်အလက် ခိုးယူမှုကို တားွီးကာကွယ်ရန်အတွက် 
သက်ွိုင်ရာ ကုမ္ပဏီကကီးသုံးခုထံသို ့သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူပိုသ့ပးပါ။ Equifax ၊ Experian နှင့် TransUnion ။

❑	❑	သအာက်ပါစာရင်းများကို ပိတ်ပါ သိုမ့ဟုတ် ဖျက်သိမ်းပါ။သအာက်ပါစာရင်းများကို ပိတ်ပါ သိုမ့ဟုတ် ဖျက်သိမ်းပါ။

	 ❑  ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းပါ။ယာဉ်သမာင်းလိုင်စင်ကို ဖျက်သိမ်းပါ။ ထိုသိုသ့ွာင်ရွက်ပခင်းပဖင့် သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာန၏ မှတ်တမ်းများတွင် ကွယ်လွန်သူ၏အမည်
ကို ဖျက်သိမ်းမပီး ကိုယ်သရးကိုယ်တာအချက်အလက်ခိုးယူမှုကို တားွီးကာကွယ်ပါသည်။ ညွှန်ြကားချက်များ အတိအကျသိရှိရန်
အတွက် သဒသခံ DMV သမာ်သတာ်ယာဉ်ဌာနကို ွက်သွယ်ပါ၊ သိုသ့သာ် သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူတစ်သစာင် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

	 ❑  ခရက်ဒစ်ကဒ် စာရင်းများကို ပိတ်ပါ။ခရက်ဒစ်ကဒ် စာရင်းများကို ပိတ်ပါ။ သုံးစွဲသူဝန်သွာင်မှုကို ွက်သွယ်မပီး ကွယ်လွန်သူသွွမျ ိုးကိုယ်စား စာရင်းပိတ်ရန်ရှိသြကာင်း သပပာပပ
ပါ။ ထိုသိုသ့ွာင်ရွက်ရန်အတွက် သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူတစ်သစာင်လည်း လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ သင်ပိတ်လိုက်သသာ စာရင်းများကို မှတ်တမ်း
များ သရးမှတ်မပီး ကဒ်များတွင် သပးစရာလက်ကျန်သငွများရှိလျှင် သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူကို အသြကာင်းြကားပါ။

	 ❑  အာမခံသြကးအစီအစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းပါ။အာမခံသြကးအစီအစဉ်များကို ဖျက်သိမ်းပါ။ ကွယ်လွန်သူ၏ အိမ်၊ ကား နှင့် ကျန်းမာသရး အာမခံသြကးအစီအစဉ်များကို 
ဖျက်သိမ်းရန် အာမခံသြကးကုမ္ပဏီများကို ွက်သွယ်မပီး မသုံးရသသးသသာ လစဉ်သြကးများရှိလျှင် ပပန်သပးခိုင်းပါ။

	 ❑  လူမှုွက်သွယ်သရး မီဒီယာ စာရင်းများကို ဖျက်ပစ်ပါ သိုမ့ဟုတ် အထိမ်းအမှတ်စာရင်းအပဖစ် သပပာင်းလဲပစ်ပါ။လူမှုွက်သွယ်သရး မီဒီယာ စာရင်းများကို ဖျက်ပစ်ပါ သိုမ့ဟုတ် အထိမ်းအမှတ်စာရင်းအပဖစ် သပပာင်းလဲပစ်ပါ။ Facebook သိုမ့ဟုတ် 
Instagram စာရင်းများကို ဖျက်ပစ်နိုင်သည်၊ သိုသ့သာ် အချ ို့သသာကျန်ရစ်သူ မိသားစုဝင်များ အသနနှင့် ကွယ်လွန်သူ၏ အထိမ်းအမှတ်
စာရင်းအပဖစ် သပပာင်းလဲြကသည်။ အထိမ်းအမှတ်စာရင်းအပဖစ် သပပာင်းလဲလိုက်သသာ Facebook အမည်စာရင်းကို ကွယ်လွန်
သူ၏ အမည်သရှ့တွင် သအာက်သမ့သြကာင်း “Remembering” စာလုံးကို တင်ပပထားသည်။ မိတ်သွွများအသနနှင့် timeline သပါ်
တွင် ပိုစ့်များ တင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဖျက်သိမ်းရန်ပဖစ်သစ၊ အထိမ်းအမှတ်စာရင်းအပဖစ် သပပာင်းလဲရန်ပဖစ်သစ၊ ဝန်သွာင်မှုသပးသသာ
ကုမ္ပဏီကို ွက်သွယ်မပီး သင့်မှတ်ပုံတင် ID နှင့် ကွယ်လွန်သူ၏ သသွုံးမှုလက်မှတ် မိတ္တူများ သပးအပ်ရန် လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။

	 ❑  အီးသမးလ်စာရင်းများကို ပိတ်ပါ။ အီးသမးလ်စာရင်းများကို ပိတ်ပါ။ ကိုယ်သရးကိုယ်တာအချက်အလက်ခိုးယူမှု နှင့် လိမ်လည်မှုကို တားွီးကာကွယ်ရန်အတွက် ကွယ်လွန်သူ၏ 
အီးသမးလ်စာရင်းကို ဖျက်သိမ်းသင့်ပါသည်။ အွိုပါပုဂ္ဂိုလ်သည် အသုဘအစီအစဉ် သိုမ့ဟုတ် သသတမ်းစာ စီစဉ်ထားပါက log-in အချက်အလက်
များကို သရးမှတ်ထားနိုင်မပီး သင်ကိုယ်တိုင်စာရင်းပိတ်နိုင်သည်။ စာသရးသားထားပခင်းမရှိပါက အီးသမးလ်စာရင်းပိတ်ရန်အတွက် သသွုံးမှုလက်မှတ် 
မိတ္တူများ လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီတွင် အသသးစိတ်ညွှန်ြကားချက်များ ကွဲပပားပါသည်၊ သိုသ့သာ် အများအားပဖင့် သသွုံးမှုလက်မှတ် 
နှင့် သင်ကိုယ်တိုင် အသမွွက်ခံသူ သိုမ့ဟုတ် သသတမ်းစာအရ ကိုယ်စားသွာင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသူ ပဖစ်သြကာင်း သထာက်ခံချက် လိုအပ်ပါသည်။

အကူအညီတစ်ခုခု လိုအပ်ပါသလား။ 833-492-0094 သိုဖ့ုန်းွက်ပါအကူအညီတစ်ခုခု လိုအပ်ပါသလား။ 833-492-0094 သိုဖ့ုန်းွက်ပါ

သင် ပူသွွးသသာက ကကုံသနရစဉ် ရယူနိုင်သသာ ကူညီပံ့ပိုးမှုများ နှင့် သငွသြကးအကူအညီများ ရှာသဖွရန်အတွက် Red Cross အသန
နှင့် ကူညီရန်အသင့်ရှိပါသည်။ အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ် 833-492-0094 သို ့ဖုန်းွက်ပခင်းပဖင့် ကျွန်ုပ်တိုက့ို ချက်ချင်းွက်သွယ်ပါ။

ကျွန်ုပ်တို၏့အဖွဲ့တွင် သင်တန်းတက်ထားမပီးသသာ သစတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည်။ကျွန်ုပ်တို၏့အဖွဲ့တွင် သင်တန်းတက်ထားမပီးသသာ သစတနာ့ဝန်ထမ်းများ ပါဝင်သည်။

အပပုအမူွိုင်ရာ ကျန်းမာသရး အပပုအမူွိုင်ရာ ကျန်းမာသရး 
ကသလးများနှင့် သက်ွိုင်သည့် ပပဿနာ
များအပါအဝင် COVID နှင့်သက်ွိုင်
သည့် စိတ်ဖိစီးမှု သိုမ့ဟုတ် စိတ်ပိုင်း
ွိုင်ရာ ကျန်းမာသရးပပဿနာများနှင့် 
ပတ်သက်သသာ စိတ်ခံစားမှုွိုင်ရာပံ့ပိုး
မှု၊ သထာက်ခံအားသပးမှု၊ လွှဲသပပာင်းမှုများ 
နှင့် အသိပညာသပးပခင်းများ သပးအပ်ရန်။

အင်္ဂလိပ်စကား မသပပာတတ်သူများအတွက် ဘာသာစကားဝန်သွာင်မှုများ စီစဉ်သပးပါလိမ့်မည်။

ဘာသာသရးွိုင်ရာ သစာင့်သရှာက်မှု ဘာသာသရးွိုင်ရာ သစာင့်သရှာက်မှု 
ဘာသာသရး နှင့် စိတ်ခံစားမှု နှစ်မျ ိုးစလုံး
နှင့်ွိုင်သသာ ပံ့ပိုးမှု၊ ဘာသာသရးအသပခခံ
သသာ ဝန်သွာင်မှုသပးသူများနှင့် ွက်သွယ်
ပခင်း၊ နှင့် ရုပ်သံွက်သွယ်နည်းပဖင့် အသုဘ 
နှင့် အထိမ်းအမှတ် ွိုင်ရာဝန်သွာင်မှု
များ၊ စသည့်ပံ့ပိုးမှုများ သပးအပ်ရန်။

ကျန်းမာသရး ဝန်သွာင်မှုများကျန်းမာသရး ဝန်သွာင်မှုများ
စိတ်ခံစားမှုွိုင်ရာပံ့ပိုးမှု၊ အသပခခံကျန်းမာသရး
ွိုင်ရာ သမးခွန်းများ နှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း 
ပံ့ပိုးမှုများသို ့လွှဲသပပာင်းမှုများ သပးအပ်ရန်။



Virtual Family Assistance Center ၏ 
Integrated Condolence Care Program အစီအစဉ်
ကို ွက်သွယ်ရန် ဤသနရာတွင် စကန်ဖတ်ပါ


