သငက
့် ို COVID-19 ရ၊မရ စစ့်ဆ ေးထ ေးပါသည့်။

အခို ဘ လိုပ့်ရမ ပါလဲ။

*

COVID-19 ရလဒ်မ ောျားကို စစောငဆ
် င
ို ျား် စေစဉ် သငမ
် သောျားစို၊
မတ်စဆွေမ ောျားနှင ် ရပ် ရွေောကို ကောကွေယပ
် ါ-

စဆောင်ရေ်-

စရှောင်ရေ်-

သငပ
် တ်ဝေ်ျားက င်ရှလူမ ောျားနှင ် ဆက်ဆစ
ံ ရျားကို ကေ်သတ်ထောျားပါ။

ဆ

သငအ
့် မ့်ရ အမခ ေးသူမ ေးနငဆ
့် ဝေးသည့် အပ့်ခန့်ေးကဲသဆသ
ို

အမ်ခပင်မထွေကပ
် ါနှင။်

သီေးမခ ေးအခန့်ေးတွေငဆ
့် နပါ။ မဖစ့်နင
ို ပ
့် ါက ဆရခ ေးခန့်ေးကို

တစ်ကယ
ို ရ
် ည်သျားိုံ ပစစညျား် မ ောျားကို မျှစဝသံျားို စွေခွဲ ြင်ျားမခပြုပါနှင။် ပန့်ေး ကန့်

သီေးမခ ေးခွေဲ၍အသံေးို မပ ပါ။

ေးဘက့်

င
ို ရ
့် ဆစ ငဆ
့် ရ က့်ကိုသမှုမလအ
ို ပ့်လ င့်

မ ေး၊ တဘက့်မ ေး၊ န င ့် အ မ့် ယ ခင့်ေး မ ေးကဲသို ဆသ

နှောစြါင်ျားစည်ျား သမဟို
ို
တ ် အဝတ်နောှ စြါင်ျားစည်ျားကို ဝတ်ဆင်ပါ။
န ဆခါင့်ေးစည့်ေးမဖင့် သင့်၏န ဆခါင့်ေးနငပ
့် ါေးစပ့်ကို
ဆသခ စွေ အိုပ့်ထ ေးပါ။ လူမ ေး၊ တရ စဆ န့်မ ေးနင့် ၆
ဆပအကွေ တွေငဆ
့် နရန့် မတ့်သ ေးပါ။ သငအ
့် နီေးရလူမ ေးသည့်

ပစစညေး့် မ ေးကို မသ ေးစိုန င ့်ပင့် မ ဆဝသံိုေး စွေဲမခင့်ေး မမပ သင ့်ပါ။
သငတ
့် င
ွေ အ
့် မခ ေးဆရွေ ေးခ ယ့်စရ ရဆနပါက၊
အမ ောျားခပည်သသ
ူ ယ်ယပ
ူ ိုစဆောင်စရျား ကို မသံျားို ပါနှင။်

လည့်ေး န ဆခါင့်ေးနင့် ပါေးစပ့်ကိုအိုပ့်ထ ေးဆသ န ဆခါင့်ေးစည့်ေး

သငအ
် တွေက် ဒီမှောအကူအညီရှပါတယ်။

သိုမဟိုတ့် အဝတ့်န ဆခါင့်ေးစည့်ေးမ ေး
ဝတ့်

င့်ထ ေးသငပ
့် ါသည့်။

ခြစ်နင
ို သ
် ညအ
် ြါတွေင ် အစောျားအစော သမဟို
ို
တ ် ကိုေ်စည်
ပိုစဆောင်စရျား ဝေ်စဆောင်မှုမ ောျားကသ
ို ျားိုံ ပါ သမဟို
ို
တ့် မသ ေးစိုနင ့်
မတ့်ဆ

မ
ွေ ေးကို အကူအညီဆတ င့်ေးပါ။

Michigan 2-1-1- အ မ့် ရ န င့်
ဆငွေဆ ကေး

ို င့် ရ အကူ အ ညီ တို ကဲ သို ဆသ သင့်ဆေသရပ့် ရွေ ရ

ရင့်ေး မမစ့် မ ေးန င့်ပ တ့် သ က့် ၍

က့် သွေ ယ့် ရ န့် mi211.org သို သွေ ေးပါ

သိုမဟိုတ့် 2-1-1 သို ဖိုနေး့် ဆခေါ်ပါ။

မီေးခလိုတ့်မ ေး၊ တံခါေးဘိုမ ေး၊ စ ေးပွေဲမ ေးနင့် ရီမိုမ ေးကဲသဆသ
ို
သင်ထကိုငသ
် ည်အရောမ ောျားကို သေ်စင်၍ပိုျားသတ်ပါ။

MI Bridges- အစ ေးအစ အကူအညီနင ့် က န့်ေးမ ဆရေးဆစ ငဆ
့် ရ က့်မှု
ိုငရ
့် အက ံ ေးဝင့်မှုတိုကဲသိုဆသ အက ေးခံစ ေးခွေငမ
့် ေးအတွေက့်
ဆလ က့်ထ ေးရန့်နင၊့် သငရ
့် ပ့်ရွေ ရရင့်ေးမမစ့်မ ေးအဆ က င့်ေး ဆလလ ရန့်

လက်ကြ
ို ဏြဏစဆျားပါ။ အနည့်ေး
ပ့်မပ နငဆ
့် ရကိုသံိုေး၍ ဆ
အနည့်ေး

ံိုေး စကကန့် ၂၀ က ဆအ င့်

ေးဆ က ပါ။

ပ့် မပ နငဆ
့် ရ မရပါက

ံိုေး အရက့် ၆၀% ပါသည့် လက့်သန့်ဆ

ေးရည့်ကို

ေီဆနပဲ Michigan.gov/MIBridges သိုသွေ ေးပါ။
Michigan Stay Well တင
ို ပ
် င်စဆွေျားစနွေျားခြင်ျား- Michigan Stay Well
အ ကံ ဆပေး န ငစ
့် က ေးဆမပ

ိုရန့် 1-888-535-6136 သိုဖိုနေး့် ဆခေါ်

သံိုေးပါ။

“8” ကိုနပ့်ပါ သိုမဟိုတ့် ပိုမိုဆသ အခ က့်အလက့်မ ေးအတွေက့်

စြ ောင်ျားဆျားို ၊ နှောစြ သညအ
် ြါ ြံိုျားအပ
ို ်ထောျားပါ။ တံဆတ င့်ဆကွေေး

Michigan.gov/StayWell သိုသွေ ေးပါ။ တိုငပ
့် င့်ဆ

မဖငက
့် ွေယက
့်
သမဟို
ို
တ့် တစ့်ရ ေးကိုသေးံို က ဆခ င့်ေး

အခမဲမဖစ့်ပပီေး လ ျို့ ဝက့်ဆပေးထ ေးက ၎င့်ေးကို 24/7 ရရနင
ို ပ
့် ါသည့်။

သမဟို
ို
တ့် န ဆခ ပါ၊ ပပီေးဆန က့် လက့်ဆ

ေးို ပါ

ေးပါ။

သင်နင
ှ အ
် တူစေသူမ ောျားအတွေက် စဉ်ျားစောျားပါ။ သင့်နငအ
့် တူဆနသူ
တစ့်ဦေးဦေးတွေင ့် က န့်ေးမ ဆရေးအဆမခအဆနမ ေးရဆနပါက၊ သင့်
ဆနဆက င့်ေးလ ဆအ င့်လပ
ို ့်ဆနစဉ်တွေင ့် သင့်ဆနနင
ို မ
့် ည့် အမခ ေးဆနရ
ရ မရ စဉ်ေးစ ေး ကညပ
့် ါ။

ွေေးဆနွေေးမခင့်ေးမ

ိုက

သင်၏ COVID-19 စစ်စဆျားမှု ရ လဒ်မှော စပါစတစ်ခြစ်ပါက၊ အခြောျားသူမ ောျားကို
ကောကွေယရ
် ေ် တူ ညီ စသောအဆင ် မ ောျားကို ဆက် လ က် လို က် ေောပါသငက
် ေ်ျားမောစရျားဌောေ၏ ြိုေ်ျားစြေါ်ဆိုမှုကို စခြကကောျားပါ။ အ က့်အသွေယ့်ရ ဆဖွေမခင့်ေးကိုစတင့်ရန့် ၎င့်ေးတိုမ
ပါလမ့်မည့်။ ၎င့်ေးတိုသည့် သင့်၏ဆမေးခွေနေး့် မ ေးကိုလည့်ေး ဆမဖ က ေးဆပေးနင
ို ပ
့် ါသည့်။

က့်သွေယ့်

ခပင်ျားထေ်စသောစရောဂါလကခဏောမ ောျား သမဟို
ို
တ ် အခြောျားအစရျားစပေါ်က ေ်ျားမောစရျားအစခြအစေမ ောျားကို သတထောျားပါ။ 911
ထံဖိုနေး့် ဆခေါ် ိုရန့်လိုအပ့်ပါက၊ သင ့် တွေ င ့် COVID-19 မဖစ့်ဆနဆ က င့်ေး ၎င့်ေးတိုကိုအသဆပေးပါ။
၁၀ ရက်ကကောပပီ ျားစေောက် ဆအ က့်ဆဖ ့်မပပါစံနန
ှု ေး့် မ ေးနငက
့် ိုက့်ညီပါက သီေးမခ ေးခွေဲဆနမခင့်ေးကို အ
သင့်သည့် အြ ောျားက စဆျားမ ောျားမစသောက် ဘ ွဲ အနည့်ေး
ဆခ င့်ေး

ံိုေးသတ့်နင
ို ပ
့် ါသည့်-

ိုေးံ ၂၄ ေောရီ ကကောစအောင် အဖ ေးမရ ပါ။

ိုေးမခင့်ေး သိုမဟိုတ့် အသက့်ရ မဝမခင့်ေးကဲသိုဆသ အမခ ေးဆရ ဂါလကခဏဏ မ ေး သက်သောလောသည်။

သင်သည် ေက်ဂတစ်ခြစ်စသော်လည်ျား၊
အြ ောျားစရောဂါလကခဏောမ ောျား ရှစေဆွဲခြစ်ပါက-

သင်သည် ေက်ဂတစ်ခြစ်ပပီ ျား စရောဂါလကခဏောမ ောျား
မရှစသော်လည်ျား၊ စဒသတွေငျား် က ေ်ျားမောစရျားဌောေမှ
သငက
် ို စရောဂါစခြြ ြုပ် ခြငစ
် ေရေ် စခပောကကောျားထောျားပါက-

အမ်တင
ွေ စ
် ေပါ၊ အခြောျားသူမ ောျားနှင ် စဝျားစဝျားစေပါ။ ဆရ ဂါလကခဏဏ မ ေး
ဆပ က့်သွေ ေးပပီ ေး အနည့်ေး

ံိုေး ၂၄ န ရီ က သည့်အထ။

သငဆ
် ရောဝေ်ထ ံ ြိုေ်ျားစြေါ်ပါ။ သင့်တွေ င့် COVID-19
ဆရ ဂါလကခဏဏ မ ေး

က့်ရဆနပါက၊ ထပ့်မံစမ့်ေးသပ့်ခံရန့် သင၊့် မသင့်

သမဟို
ို
တ့် အမခ ေး ဖ ေးန မှုဆ က င့် ဟိုတ့်၊မဟိုတ့် ဆမေးမမန့်ေးပါ။

က ေ်ျားမောစရျားဌောေ၏ညွှေ်ကကောျားြ က်မ ောျားကို
ဆက်လက်လိုက်ေောပါ။

အဆက်အသွေယရ
် ှောစြွေခြင်ျား- စမျှော်မှေ်ျားထောျားရမည်အရော
သင်၏မတ်စဆွေမ ောျား၊ မသောျားစို၊ အမ်ေီျားေောျားြ င်ျားမ ောျားနှင ် လိုပ်စြော်ကင
ို ြ
် က်မ ောျားကိုကောကွေယန
် င
ို ရ
် ေ်အတွေက် သင်၏
စဒသတွေငျား် က ေ်ျားမောစရျားဌောေ သမဟို
ို
တ ် MI COVID HELP ထံမှ ြိုေ်ျားစြေါ်ဆမ
ို ှုရရှပါက ြိုေ်ျားစခြကကောျားရေ် အစရျားကကီျားပါသည်။
•

သင့်၏အမည့်ကို အမခ ေးသူမ ေးနင ့် မ ဆဝမည့်မဟိုတ့်ပါ။

•

သငက
့် ို လူမှုဖူလံိုဆရေးနံပါတ့်၊ ယ ဉ်ဆမ င့်ေးလိုငစ
့် င့်၊ ဆ ွှျို့ဆမပ င့်ေးဆနထိုငမ
့် ှုဆဖ ့်မပခ က့် သိုမဟိုတ့် ခရက့်ေစ့်ကေ့်
အခ က့်အလက့်တိုကဲသိုဆသ ကိုယ့်ဆရေးအဆထ က့်အထ ေးမ ေးကို လံိုေးဝဆမေးမမန့်ေးမည့်မဟိုတ့်ပါ။

•

အ က့်အသွေယ့်ရ ဆဖွေသူသည့် သင့်ခံစ ေးဆနရပံိုနင ့် လတ့်တဆလ တွေင ့် သင့်နငထ
့် ဆတွေျို့ မှုရထ ေးသူမ ေးအဆ က င့်ေး
ကို ဆမေးမမန့်ေးပါလမ့်မည့်။ ၎င့်ေးတိုက အမခ ေးသူမ ေးကိုက ကွေယ့်ရန့်အ ကံဉ ဏ့်မ ေးကိုလည့်ေး မ ဆဝဆပေးနင
ို ပ
့် ါသည့်။

ပိုမိုဆသ အခ က့်အလက့်မ ေးအတွေက့်၊ Michigan.gov/ContainCOVID သို သွေ ေးပါ။
*ဤလမ့်ေးညွှနခ
့် က့်သည့် က န့်ေးမ ဆရေးဆစ ငဆ
့် ရ က့်မှုလိုပ့်သ ေးမ ေး သိုမဟိုတ့် အဆရေးဆပေါ်ကယ့်

ယ့်ဆရေးမ ေးနင ့် မသက့်

ိုငပ
့် ါ။

