
သင ့်က ို COVID-19 ရ  ၊မရ   စစ့်ဆ ေးထ ေးပါသည့်။ 

အခို ဘ လိုပ့်ရမ  ပါလ။ဲ* 

COVID-19 ရလဒမ် ောျားက ို စစောင ဆ် ိုငျ်ားစေစဉ် သင မ် သောျားစို၊ 

မ တစ်ဆွေမ ောျားနငှ  ်ရပ်ရွေ ောက ို ကောကွေယပ်ါ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သင အ်တွေက ်ဒမှီောအကအူညရှီ ပါတယ။် 

Michigan 2-1-1- အ မ့်ရ န င ့် 

ဆငွေဆ ကေး  ိုင့်ရ အကူအညီတ ို  ကဲ သ ို  ဆသ  သင ့်ဆေသရပ့်ရွေ  ရ   

ရင့်ေးမမစ့်မ  ေးန င ့်ပတ့်သက့်၍  က့်သွေယ့်ရန့် mi211.org သ ို   သွေ ေးပါ 

သ ို  မဟိုတ့် 2-1-1 သ ို   ဖိုန့်ေးဆခေါ်ပါ။ 

MI Bridges- အစ ေးအစ အကူအညနီ င ့် က န့်ေးမ ဆရေးဆစ င ့်ဆရ  က့်မှု 

  ိုင့်ရ  အက ံ ေးဝင့်မှုတ ို  ကဲ သ ို  ဆသ  အက   ေးခံစ ေးခွေင ့်မ  ေးအတွေက့် 

ဆလ  က့်ထ ေးရန့်န င ့်၊ သင ့်ရပ့်ရွေ  ရ  ရင့်ေးမမစ့်မ  ေးအဆ က င့်ေး ဆလ လ ရန့် 

ေဆီန  ပဲ Michigan.gov/MIBridges သ ို  သွေ ေးပါ။ 

Michigan Stay Well တ ိုငပ်ငစ်ဆွေျားစနွေျားခြငျ်ား- Michigan Stay Well 

အ ကံဆပေး န င ့်စက ေးဆမပ   ိုရန့် 1-888-535-6136 သ ို  ဖိုန့်ေးဆခေါ်  ိုက  

“8” က ိုန  ပ့်ပါ သ ို  မဟိုတ့် ပ ိုမ ိုဆသ အခ က့်အလက့်မ  ေးအတွေက့် 

Michigan.gov/StayWell သ ို  သွေ ေးပါ။ တ ိုင့်ပင့်ဆ ွေေးဆနွေေးမခင့်ေးမ   

အခမဲ မဖစ့်ပပီေး လ   ျို့ ဝ က့်ဆပေးထ ေးက  ၎င့်ေးက ို 24/7 ရရ  န ိုင့်ပါသည့်။

စဆောငရ်ေ်- 

သင ပ်တဝ်ေ်ျားက ငရှ် လမူ ောျားနငှ  ်ဆကဆ်စံရျားက ို ကေ်  သတထ်ောျားပါ။ 

သင ့်အ မ့်ရ   အမခ ေးသူမ  ေးန င ့်ဆဝေးသည ့် အ ပ့်ခန့်ေးကဲ သ ို  ဆသ  

သေီးမခ ေးအခန့်ေးတွေင့်ဆနပါ။ မဖစ့်န ိုင့်ပါက ဆရခ   ေးခန့်ေးက ို 

သေီးမခ ေးခွေဲ၍အသံိုေးမပ ပါ။ 

နေှာစြါငျ်ားစညျ်ား သ ို  မဟိုတ ်အဝတန်ေှာစြါငျ်ားစညျ်ားက ို ဝတဆ်ငပ်ါ။ 

န  ဆခါင့်ေးစည့်ေးမဖင ့် သင့်၏န  ဆခါင့်ေးန င ့်ပါေးစပ့်က ို 

ဆသခ  စွေ အိုပ့်ထ ေးပါ။ လူမ  ေး၊ တ ရ စဆ န့်မ  ေးန င ့် ၆ 

ဆပအကွေ တွေင့်ဆနရန့် မ တ့်သ ေးပါ။ သင ့်အနေီးရ  လူမ  ေးသည့် 

လည့်ေး န  ဆခါင့်ေးန င ့် ပါေးစပ့်က ိုအိုပ့်ထ ေးဆသ  န  ဆခါင့်ေးစည့်ေး 

သ ို  မဟိုတ့် အဝတ့်န  ဆခါင့်ေးစည့်ေးမ  ေး 

ဝတ့် င့်ထ ေးသင ့်ပါသည့်။ 

ခြစန် ိုငသ်ည အ်ြါတွေင ်အစောျားအစော သ ို  မဟိုတ ်ကိုေ်စည ်

ပ ို  စဆောငစ်ရျား ဝေ်စဆောငမ်ှုမ ောျားက ိုသံိုျားပါ သ ို  မဟိုတ့် မ သ ေးစိုန င ့် 

မ တ့်ဆ ွေမ  ေးက ို အကအူညဆီတ င့်ေးပါ။ 

မီေးခလိုတ့်မ  ေး၊ တံခါေးဘိုမ  ေး၊ စ ေးပွေဲမ  ေးန င ့် ရီမိုမ  ေးကဲ သ ို  ဆသ  

သငထ် က ိုငသ်ည ်အရောမ ောျားက ို သေ်  စင၍်ပ ိုျားသတပ်ါ။ 

 

လကက် ိုြဏြဏစဆျားပါ။ အနည့်ေး ံိုေး စကက န့်   ၂၀  က ဆအ င့် 

 ပ့်မပ န င ့်ဆရက ိုသံိုေး၍ ဆ ေးဆ က ပါ။  ပ့်မပ န င ့်ဆရ မရ  ပါက 

အနည့်ေး ံိုေး အရက့် ၆၀% ပါသည ့် လက့်သန့်  ဆ ေးရည့်က ို 

သံိုေးပါ။ 

စြ ောငျ်ားဆ ိုျား၊ နေှာစြ သည အ်ြါ ြံိုျားအိုပ်ထောျားပါ။ တံဆတ င့်ဆကွေေး 

မဖင ့်ကွေယ့်က  သ ို  မဟိုတ့် တစ့်ရ  ေးက ိုသံိုေးက  ဆခ  င့်ေး  ိုေးပါ 

သ ို  မဟိုတ့် န  ဆခ ပါ၊ ပပီေးဆန က့် လက့်ဆ ေးပါ။  

သငန်ငှ အ်တစူေသမူ ောျားအတွေက ်စဉ်ျားစောျားပါ။ သင့်န င ့်အတူဆနသ ူ

တစ့်ဦေးဦေးတွေင့် က န့်ေးမ ဆရေးအဆမခအဆနမ  ေးရ  ဆနပါက၊ သင့် 

ဆနဆက င့်ေးလ ဆအ င့်လိုပ့်ဆနစဉ်တွေင့် သင့်ဆနန ိုင့်မည ့် အမခ ေးဆနရ  

ရ   မရ   စဉ်ေးစ ေး ကည ့်ပါ။  

စရှောငရ်ေ်- 

ဆ ေးဘက့်  ိုင့်ရ ဆစ င ့်ဆရ  က့်ကိုသမှုမလ ိုအပ့်လ င့် 

အ မ်ခပငမ်ထွေကပ်ါနငှ ။် 

တစက် ိုယရ်ညသ်ံိုျားပစစညျ်ားမ ောျားက ို မျှစဝသံိုျားစွေွဲခြငျ်ားမခပြုပါနငှ ။် ပန့်ေးကန့် 

မ  ေး၊ တဘက့်မ  ေး၊ န င ့် အ မ့်ယ ခင့်ေးမ  ေးကဲ သ ို  ဆသ  

ပစစည့်ေးမ  ေးက ို မ သ ေးစိုန င ့်ပင့် မ ဆဝသံိုေးစွေဲမခင့်ေးမမပ သင ့်ပါ။ 

သင ့်တွေင့်အမခ ေးဆရွေ ေးခ ယ့်စရ ရ  ဆနပါက၊ 

အမ ောျားခပညသ်သူယယ်ပူ ို  စဆောငစ်ရျား က ို မသံိုျားပါနငှ ။် 



သင၏် COVID-19 စစ်စဆျားမှုရလဒမှ်ော စပါ  စတစခ်ြစပ်ါက၊ အခြောျားသမူ ောျားက ို 

ကောကွေယရ်ေ် တူညီစသောအဆင ်မ ောျားက ို  ဆက်လက်လ ိုက်ေောပါ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

သငသ်ည ်ေကဂ်တစခ်ြစပ်ပီျား စရောဂါလကခဏောမ ောျား 

မရှ စသော်လညျ်ား၊ စဒသတွေငျ်ားက ေ်ျားမောစရျားဌောေမှ 

သင က် ို စရောဂါစခြြ ြုပ်ခြင စ်ေရေ် စခပောကကောျားထောျားပါက- 

 

 

 

 

 

 

အဆကအ်သွေယရှ်ောစြွေခြငျ်ား- စမျှေ်ာမှေ်ျားထောျားရမည ်အရော 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ပ ိုမ ိုဆသ အခ က့်အလက့်မ  ေးအတွေက့်၊ Michigan.gov/ContainCOVID သ ို   သွေ ေးပါ။ 

*ဤလမ့်ေးညွှန့်ခ က့်သည့် က န့်ေးမ ဆရေးဆစ င ့်ဆရ  က့်မှုလိုပ့်သ ေးမ  ေး သ ို  မဟိုတ့် အဆရေးဆပေါ်ကယ့် ယ့်ဆရေးမ  ေးန င ့် မသက့်  ိုင့်ပါ။ 

သငသ်ည် ေကဂ်တစခ်ြစစ်သေ်ာလည်ျား၊ 

အြ ောျားစရောဂါလကခဏောမ ောျား ရှ စေဆွဲခြစပ်ါက- 

 

က ေ်ျားမောစရျားဌောေ၏ညွှေ်ကကောျားြ က်မ ောျားက ို 

ဆက်လက်လ ိုက်ေောပါ။ 

သင၏်မ တစ်ဆွေမ ောျား၊ မ သောျားစို၊ အ မ်ေီျားေောျားြ ငျ်ားမ ောျားနငှ  ်လိုပ်စြေ်ာက ိုငြ်က်မ ောျားက ိုကောကွေယန် ိုငရ်ေ်အတွေက် သင၏် 

စဒသတွေငျ်ားက ေ်ျားမောစရျားဌောေ သ ို  မဟိုတ ်MI COVID HELP ထမှံ ြိုေ်ျားစြေါ်ဆ ိုမှုရရှ ပါက ြိုေ်ျားစခြကကောျားရေ် အစရျားကကီျားပါသည။် 

• သင့်၏အမည့်က ို အမခ ေးသူမ  ေးန င ့် မ ဆဝမည့်မဟိုတ့်ပါ။ 

• သင ့်က ို လူမှုဖူလံိုဆရေးနပံါတ့်၊ ယ ဉ်ဆမ င့်ေးလ ိုင့်စင့်၊ ဆ ွှျို့ဆမပ င့်ေးဆနထ ိုင့်မှုဆဖ ့်မပခ က့် သ ို  မဟိုတ့် ခရက့်ေစ့်ကေ့် 

အခ က့်အလက့်တ ို  ကဲ သ ို  ဆသ  က ိုယ့်ဆရေးအဆထ က့်အထ ေးမ  ေးက ို လံိုေးဝဆမေးမမန့်ေးမည့်မဟိုတ့်ပါ။ 

• အ က့်အသွေယ့်ရ  ဆဖွေသူသည့် သင့်ခံစ ေးဆနရပံိုန င ့် လတ့်တဆလ တွေင့် သင့်န င ့်ထ ဆတွေျို့ မှုရ  ထ ေးသူမ  ေးအဆ က င့်ေး 

က ို ဆမေးမမန့်ေးပါလ မ့် မည့်။ ၎င့်ေးတ ို  က အမခ ေးသူမ  ေးက ိုက ကွေယ့်ရန့်အ ကံဉ ဏ့်မ  ေးက ိုလည့်ေး မ ဆဝဆပေးန ိုင့်ပါသည့်။ 

သင က် ေ်ျားမောစရျားဌောေ၏ ြိုေ်ျားစြေါ်ဆ ိုမှုက ို စခြကကောျားပါ။ အ က့်အသွေယ့်ရ  ဆဖွေမခင့်ေးက ိုစတင့်ရန့် ၎င့်ေးတ ို  မ   က့်သွေယ့် 

ပါလ မ့် မည့်။ ၎င့်ေးတ ို  သည့် သင့်၏ဆမေးခွေန့်ေးမ  ေးက ိုလည့်ေး ဆမဖ က ေးဆပေးန ိုင့်ပါသည့်။ 

ခပငျ်ားထေ်စသောစရောဂါလကခဏောမ ောျား သ ို  မဟိုတ ်အခြောျားအစရျားစပေါ်က ေ်ျားမောစရျားအစခြအစေမ ောျားက ို သတ ထောျားပါ။ 911 

ထဖံိုန့်ေးဆခေါ်  ိုရန့်လ ိုအပ့်ပါက၊ သင ့်တွေင့် COVID-19 မဖစ့်ဆနဆ က င့်ေး ၎င့်ေးတ ို  က ိုအသ ဆပေးပါ။ 

၁၀ ရကက်ကောပပီျားစေောက် ဆအ က့်ဆဖ ့်မပပါစံနှုန့်ေးမ  ေးန င ့်က ိုက့်ညီပါက သီေးမခ ေးခွေဲဆနမခင့်ေးက ို အ ံိုေးသတ့်န ိုင့်ပါသည့်- 

သင့်သည့် အြ ောျားက စဆျားမ ောျားမစသောက်ဘွဲ အနည့်ေး ံိုေး ၂၄ ေောရီကကောစအောင် အဖ  ေးမရ  ပါ။  

ဆခ  င့်ေး  ိုေးမခင့်ေး သ ို  မဟိုတ့် အသက့်ရ  မဝမခင့်ေးကဲ သ ို  ဆသ  အမခ ေးဆရ ဂါလကခဏဏ မ  ေး သက်သောလောသည်။ 

အ မ်တွေငစ်ေပါ၊ အခြောျားသမူ ောျားနငှ  ်စဝျားစဝျားစေပါ။ ဆရ ဂါလကခဏဏ မ  ေး 

ဆပ  က့်သွေ ေးပပီေး အနည့်ေး ံိုေး ၂၄ န ရီ  က သည့်အထ ။ 

သင ဆ်ရောဝေ်ထ ံြိုေ်ျားစြေါ်ပါ။ သင ့်တွေင့် COVID-19 

ဆရ ဂါလကခဏဏ မ  ေး  က့်ရ  ဆနပါက၊ ထပ့်မံစမ့်ေးသပ့်ခံရန့် သင ့်၊မသင ့် 

သ ို  မဟိုတ့် အမခ ေး ဖ  ေးန မှုဆ က င ့် ဟိုတ့်၊မဟိုတ့် ဆမေးမမန့်ေးပါ။ 


