
 

 

 

 
MDHHS သည ်ပြညန်ယ၏်ကာကယွဆ်ဆေးထ ိုေးပြငေ်းဆ ိုငရ်ာ 

မျှတဆသာမဟာဗ ျူဟာက ိုပမြှင တ်ငရ်န်အတကွ ်မတလ် ၁ ရကမှ်စ၍ 

အစီအစဉ်အသစက် ိုဆ ကပငာြ  သည။် 

က န်ေးမာဆရေးစငတ်ာမ ာေးသည်ယြိုအြတတ်ငွ ်လ ိုပြ ြုံထ ဆရာကဆ်သာ COVID-

19 ကာကွယဆ်ဆေးက ိုလကြ် ရရှ ြါလ မ ်မည ်

ချက်ချင််းထတု်ပြနရ်န။်  ။ ၂၀၂၁ ခုနစှ ်ဖေဖေ ်ဝါရီလ ၁၅ ရက်ဖန ေ့ 

ဆက်သယွ်ရန:် Lynn Sutfin, 517-241-2112 

LANSING, Mich -  မီချီဂန ်ကျနမ် ဖရ်းနငှေ့လ်ူသ ်းဝနဖ်ဆ ငမ်ှုမျ ်းဌ န (MDHHS)သည ်

မီချီဂနဖ်ေသခံမျ ်းအတွက် လံုပခံြုံထဖိရ က်သညေ့ ်COVID-19 က ကွယ်ဖဆ်းကို 

ြုိမိုရရှိနိငုဖ်စရနအ်တကွ် ပြညန်ယ်၏ မျှတဖသ မဟ ဗျျူဟ အစီအစဉ်အသစက်ို ယဖန ေ့တငွ ်

ထတု်ပြနဖ် ကည ခ ေ့သည။် 

"ပြညန်ယ်ရ ေ့ မျှတတ ေ့မဟ ဗျျူဟ ကို တို်းတက်ဖစေို ေ့န ေ့ ထခိိုက်လွယ်သညေ့ ်မီချီဂနဖ်ေသခံမျ ်းအတွက် 

က ကွယ်ဖဆ်းြုိမိုထိ်ုးနှနံိငုဖ်စရန ်အကူအညဖီြ်းမညေ့ ်ဖပခလှမ််းသစ်ကို ဖ ကည ရမှ  

အရမ််းကိုစိတ်လှုြ်ရ ှ်းမိြါတယ်" ဟု ဖဆ်းဘက်ဆိုငရ် အလုြ်အမှုဖဆ ငခ်ျြုံြ်နငှ်ေ့ကျန််းမ ဖရ်းဆိုငရ်  

ေတုိယအမှုဖဆ ငခ်ျြုံြ်ပေစ်သညေ့် ဖေါက်တ  Joneigh Khaldunက ဖပြ  က ်းခ ေ့ြါသည။် “ 

စွန ေ့စ် ်းမှုမျ ်းသညေ့ ်စိုက်ြျိြုံ်းဖရ်းအဖပခအဖနမျ ်းရှအိလုြ်သမ ်းမျ ်းသည် ဤကူ်းစက်ဖရ ဂါ ဖ က ငေ့ ်

မျ ်းစွ ဆို်းကျိြုံ်းသက်ဖရ က်ခ ေ့သည။် မသနစ်ွမ််းသမူျ ်း ၊ ဝငဖ်ငနွည််းသမူျ ်း ၊ လမူျိြုံ်းကွ မျ ်းနငှေ့ ်

တိုင််းရင််းသ ်းလူနည််းစုမျ ်းအြါအဝင ်ထခိိုက်အလယွ်ဆံု်း ကျွနဖ်တ တ်ို ေ့ရ ေ့ 

မီချီဂနဖ်ေသခံတစ်ဖယ က်ချင််းစီအတကွ် က ကယွ်ဖဆ်းရရှိနိငုရ်န ်အတ ်းအဆ်ီးမျ ်းကို 

ေယ်ရှ ်းေို ေ့လိုအြ်တယ်ဆိုတ ကိုလည််း ကျွနဖ်တ ်တို ေ့ သထိ ်းြါတယ်။ ေလီုြ်ဖဆ ငခ်ျက်ဖတွက 



 

 

ပြညန်ယ်တစ်ဝှမ််းရှိ ကျွန်ြ်ုတို ေ့၏ေက်ေရယ်အရညအ်ချင််းပြညေ့မီှ်ဖသ ကျန််းမ ဖရ်းစငတ် မျ ်းတငွ ်

က ကွယ်ဖဆ်းထိ်ုးနှနံိငုရ်နန်ငှေ့ ်ထိ်ုးနှခံငွေ့ရ်ရှနိိငုဖ်စရန ်အတ ်းအဆ်ီးမျ ်းကို ေယရ်ှ ်းဖြ်းဖနသညေ့ ်

လုြ်ငန််းဖေ ်မျ ်းနငှေ့ ်ဖထ က်ြံေ့သမူျ ်းကို ဦ်းစ ်းဖြ်းခွ တမ််းနငှေ့ ်ထိ်ုးနှဖံြ်းသ ွ်းမှ ပေစ်ြါတယ်။ အသက် 

၁၆ နစှ်အထက် မီချီဂနပ်ြညသ် ်းမျ ်း၏ ၇၀ ရ ခိုငန်ှုန််းဖကျ က်ို တတန်ိငုသ်မျှအပမနဆ်ံု်း 

မျှတစွ က ကွယ်ဖဆ်းထိ်ုးဖြ်းဖရ်းဆိုတ ေ့ ကျွနဖ်တ တ်ို ေ့ရ ေ့ြန််းတိငုက်ို ဖရှှေ့ဆက်ဖလျှ က်ဖန ကလို ေ့ 

ေမီဟ ဗျျူဟ က အဖရ်းကကီ်းြါတယ်။" 

ချက်ချင််းစတငပ်ခင််း, CDC နငှေ့ ်ဖရ ဂါခုခံအ ်းလက်ဖတွှေ့လုြ်ဖဆ ငဖ်ရ်း အ ကံဖြ်းဖက ်မတီ၏ 

အ ကံပြြုံချက်မျ ်းနငှေ့အ်ည ီကူ်းစက်လွယ်သညေ့အ်ရ မျ ်းနငှေ့ ်ြုံမှနထ်ဖိတွှေ့လုြ်ကိုငဖ်နရသညေ့် 

ရငခ်ွ ရံုလုြ်သ ်းမျ ်းကို အေွ ှေ့1A တွငသ်တ်မှတ်၍ က ကွယ်ဖဆ်းထိ်ုးနှဖံြ်းမညပ်ေစ်သည။် ပေညေ့စ်ွက်ချက်, 

၄၁ ပြညန်ယ်တဝှမ််းရှိ ဖကဒ်ရယအ်ရညအ်ြ ငေ်းပြည မီ်ဆသာ က န်ေးမာဆရေးစငတ်ာမ ာေး သည ်အသက် 

၆၅ နစှ်အထက် လူတစ်ဦ်းတစ်ဖယ က်ဆတီိုင််းကို က ကွယ်ဖဆ်းထိ်ုးနှကံူညဖီြ်းနိငုဖ်စရန ်

က ကွယ်ဖဆ်းကို ခွ တမ််းနငှေ့စ်တငရ်ရှိ ကမှ ပေစ်ြါတယ်။ လူမျိြုံ်း၊ ဖေသ၊ ဖဆ်းေို်းဖငဖွြ်းဖချနိငု ်

မဖြ်းဖချနိငုတ်ို ေ့နငှေ့ ်မသကဆ်ိုငဖ်စရဘ  လူတိုင််းကို အရညအ်ဖသ်ွးပမငေ့ ်၊ဖစျ်းသက်သ ပြီ်း 

သငေ့ဖ်လျ ်သညေ့ဖ်ဆ်းဘကဆ်ိုငရ်  ဝနဖ်ဆ ငမ်ှုကိုဖြ်းနိငုရ်နအ်တွက် အဆိုြါ 

လူထကုျန််းမ ဖရ်းစငတ် မျ ်းကို ဖဆ်းဘက်ဆိုငရ် ဝနဖ်ဆ ငမ်ှုဖြ်းသညေ့ဖ်နရ မျ ်းတွင ်

ထ ်းရှိမှ ပေစ်ြါတယ်။  

လက်ရှိအချနိတ်ွင ်အသက ်၆၅ နစ်ှနငှေ့အ်ထက် ပြညန်ယ်တစ်ဝှမ််းရှိလူတိငု််းသည ်

က ကွယ်ဖဆ်းထိ်ုးနှခံရံန ်သတ်မှတ်ချက်ပြညေ့မ်ှီြါသည။် 

ပြညန်ယ်အနှံ ေ့က ကယွ်ဖဆ်းရရှိနိငုဖ်ရ်းအတ ်းအဆ်ီးမျ ်းကို ေယ်ရှ ်းရနတ်ကိျသညေ့အ်စီအစဉ်ရှိသညေ့ ်

ဖထ က်ြံေ့ဖြ်းသမူျ ်းမှ အသက် ၆၀ နငှေ့အ်ထက်လတူိငု််းသညလ်ည််း က ကွယ်ဖဆ်းထိ်ုးနှခံွငေ့က်ို 

ဖတ င််းဆိုခွငေ့ရ်ှိြါသည။် 

ထို ေ့အပြင ်စ ်းနြ်ရိကခ ပြြုံပြငထ်တု်လုြ်ဖရ်းနငှေ့ ်စိုကြ်ျိြုံ်းဖရ်းလုြ်ငန််းခွငမ်ျ ်းတငွအ်လုြ်လုြ်ဖန ကသညေ့ ်

၇၉၀၀၀ ဖသ  မီချီဂနန်ယသ် ်းမျ ်းကို မတ်လ ၁ ရကဖ်န ေ့မှစ၍ က ကယွ်ဖဆ်းထိ်ုးနှဖံြ်းြါမည။် 

၎င််းအစီအစဉ်သည ်မီချီဂနအ်တွက် မရှိမပေစ်လိုအြ်သညေ့ ်စ ်းဖသ က်ကုနန်ငှေ့ ်

စိုက်ြျိြုံ်းဖရလုြ်သ ်းမျ ်းအတွက် ကျန််းမ ဖရ်းနငှေ့လ်ံုပခံြုံဖရ်းကို ဖသချ ဖစမညပ်ေစ်ပြီ်း ပြညန်ယ်၏ 

စ ်းဖသ က်ကုနပ်ေန ေ့ပ်ေျူ်းဖရ်းကို ဆက်လက်လုြ်ဖဆ ငန်ိငုဖ်စရန ်ကညူဖီြ်းမညပ်ေစ်သည။်  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flnks.gd%2Fl%2FeyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDAsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMTAyMTUuMzUyODg4OTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy5taWNoaWdhbi5nb3YvZG9jdW1lbnRzL2xhcmEvTUlfRlFIQ19EaXJlY3RvcnlfMi0yMDE2XzUxNTYzMV83LnBkZiJ9.lFZUmP28M8ZT7Fm8tZqRJVpm3d8EhjGvZozzk6RNZ5A%2Fs%2F566965300%2Fbr%2F97622344356-l&data=04%7C01%7Cwheatonb%40michigan.gov%7C77a9f70df5df4a7d515908d8d1f18ffb%7Cd5fb7087377742ad966a892ef47225d1%7C0%7C1%7C637490182720177599%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=K6M0aYovdkCRK61yEVRmXMIIgUoBRx1pNc8FK3SBdrg%3D&reserved=0


 

 

အသက် ၁၆ နစ်ှနငှေ့အ်ထက ်မီြ ီဂန်ဆဒသြ မ ာေး၏ ၇၀ ရာြ ိုငန်ှုန်ေးအတကွ ်တတန် ိုငသ်မျှအပမန်ဆ ိုေး 

ကာကယွဆ်ဆေးထ ိုေးနှ ဆရေး ပြညန်ယမ်ဟာဗ ျူဟာ ကို MDHHS မှ မ က ဖသ်းမီက ထတု်ပြနခ် ေ့သည။် 

အဆိုြါမဟ ဗျျူဟ တွင ်ဖအ က်ြါအဖပခခံမူမျ ်းက လမ််းညွှနမ်ှုဖြ်းထ ်းြါသည။်  

• မီချီဂနဖ်ေသခံ အ ်းလံု်းတငွ ်က ကွယ်ဖဆ်းကို မျှတစွ ရယူြုိငခ်ငွေ့ရ်ှိသည။် 

• က ကွယ်ဖဆ်းအစီအစဉ်ဖရ်းဆွ ပခင််းနငှ်ေ့ပေန် ေ့ပေျူ်းပခင််းကို ဖေသနငှေ့ပ်ြညန်ယ်အစုိ်းရအြါအဝင ်

လူထနုငှေ့ ်ြုဂဂလိကအကျိြုံ်းေက်မျ ်းမှ တက်ကကစွ ြါဝငလ်ုြ်ရှ ်းဖန ကပြီ်း 

သမိုင််းဝငလ်ူနည််းစုမျ ်းမှ ဖခါင််းဖဆ ငမ်ျ ်း၏ ကျွမ််းကျငမ်ှုနငှေ့ ်အဖတွှေ့အ ကံြုံမျ ်းဖြေါ်တွင ်

မူတညဖ်ရ်းဆွ ထ ်းပခင််းပေစ်သည။်   

• လူထယုံု ကညမ်ှုတညဖ်ဆ က်ရနအ်တွက် ဆက်သယွ်မှုတိုင််းသည ်ြွငေ့လ်င််းပမငသ် မှု ၊ တိကျမှု ၊ 

လူထနုငှေ့မ် က ခဏဆကသ်ယွ်မှုမျ ်းရှိသည။်   

• အချက်အလက်မျ ်းကို မျှတမှု ၊ တို်းတက်မှုဖစ ငေ့ ်ကညေ့ပ်ခင််းနငှေ့ ်ဆံု်းပေတ်ချက်ချရန ်

လမ််းညွှနမ်ှုမျ ်းကိုပမငေ့တ်ငရ် တွင ်အသံ်ုးပြြုံထ ်းသည။်  

• လူသ ်းအရင််းအပမစ်ဝနထ်မ််းမျ ်း ၊ အချနိတ်ိုအတငွ််းအကျိြုံ်းပေစ်ထနွ််းပခင််းနငှေ့ ်စဉ်ဆက်မပြတ် 

အရညအ်ဖသ်ွးတို်းတက်မှုမျ ်းက မဟ ဗျျူဟ အုတ်ပမစ်ချပခင််းကို ဖမ င််းနငှဖ်ြ်းြါသည။်  

ကာကယွဆ်ဆေးဦေးစာေးဆြေးပြငေ်းဆ ိုငရ်ာ လမ်ေးညွှန်ြ ကအ်သစ ်ကို မီချီဂန၏် COVID-19 ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင ်

ဖတွှေ့ နိငုြ်ါသည။် 

ယခုဖရ ဂါပေစ်ြွ ်းဖနစဉ်အတွင််း သတင််းအချက်အလက်မျ ်းသည ်လျှငပ်မနစ် ွဖပြ င််းလ ဖနြါသည။် 

ဖန က်ဆံု်းရ သတင််းအချက်အလက်မျ ်းကို 

 Michigan.gov/Coronavirusနငှ်ေ့CDC.gov/Coronavirus တွင ်ရရှနိိငုြ်ါသည။် COVID-19 

က ကွယ်ဖဆ်းအဖ က င််း ြုိမိုသရိှိလိုြါက  Michigan.gov/COVIDVaccine တွင ်

သ ွ်းဖရ က်ဖလေ့လ နိငုြ်ါသည။်   

# # # 
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