
 

 

ချကခ်ခင််းထတုခ်ြန်ရန် 

၂၀၂၀ ခနုစ်ှ၊ မတလ် ၂၆ ရက၊် ကကြာသပတတေးတ ေ့  

AG Nessel မှ မီချဂီန် ဒေသခံမျာ်းထသံ ု ို့ ထတုခ်ြန်ဒ ကညာချက ်-  

အလြ်ုသမာ်းရြ ုငခွ်ငို့မ်ျာ်းအဒ ကာင််း သ ဒကာင််းစရာ 

LANSING –  မီခ ီဂ ပ်ပည ်ယအ်စ ုေးရတ ှ ှေ့တ ခ ျုပ်ဌြာ သည ်အ မ်တငွတ် ပါ၊ လ ပုခ ျုစွြာတ ပါ ဟတူသြာ မမ ျုှေ့တတြာ်ဝ  ်

Gretchen Whitmer ၏ အမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာပြငေ့ ်အလပ်ု ှငမ် ြာေးနငှေ့ ်အလပ်ုသမြာေးမ ြာေး၏ တရြာေးဝငအ်ခငွေ့ ်

အလမ်ေးမ ြာေး နငှေ့ပ်တသ်က၍် သတငေ်းအခ ကအ်လကန်ငှေ့ ်တမေးခ ွေ်းမ ြာေးက တုပြဆ တုပေးရ  ်သငေ့အ်လပ်ုသမြာေး 

ရပ ုငခ်ငွေ့မ် ြာေးအတကကြာငေ်း သ တကြာငေ်းစရြာ အပ ုငေ်းက  ုဌြာ ၏ ဝကဘ်ဆ် ကုတ်ငွ ်တြြာ်ပပထြာေးတကကြာငေ်း ပပည ်ယ ်

အစ ုေးရတ ှ ှေ့တ ခ ျုပ် Dana Nessel မှ ယတ ေ့ထတုပ်ပ တ်ကကညြာလ ကုသ်ည။် 

အမ  ေ့စ်ြာပြငေ့ ်မညသ်ညေ့အ်လပ်ုသမြာေးမ ြာေးက  ု“အတရေးပါတသြာအတပခခ အလပ်ုသမြာေးမ ြာေး” ဟ ုသတမ်ှတ ်

ယဆူတကကြာငေ်းနငှေ့ ်အ မအ်ပပငဘ်ကတ်ငွ ်အလပ်ုလပ်ုရ  ်ခငွေ့ပ်ပျုတကကြာငေ်းအပါအဝင ်သကဆ် ငုတ်သြာ 

အခ ကအ်လကမ် ြာေး၊ အလပ်ုသမြာေးရပ ုငခ်ငွေ့မ် ြာေးနငှေ့ ်အလပ်ု ှငတ်ြာဝ မ် ြာေးအတကကြာငေ်း အတမေးမ ြာေးတသြာ 

တမေးခ ွေ်းမ ြာေးနငှေ့ ်တရြာေးဥပတေစီရငတ်ရေးနငှေ့ ်ပပည ်ယအ်စ ေုးရတ ှ ှေ့တ မ ြာေးအတကွ ်အဆ ပုပျုသညေ့ ်

အတလေ့အထမ ြာေးက လုညေ်း ဝကဘ်ဆ် ကုတ်ငွ ်တြြာ်ပပထြာေး သည။်  

က ရု ု ြာဗ ုငေ်းရပ်စ်တရြာဂါ 2019 (COVID-19) ကေူးစကပ်  ှေ့ ပွြာေးမှုတလ ြာေ့ ညေ်းတစရ န်ငှေ့ ်မီခ ီဂ တ်ေသခ မ ြာေး၏ 

အမ ြာေးပပညသ်ကူ  ေ်းမြာတရေးနငှေ့ ်လမူှုြူလ တုရေးက ကုြာကယွရ်  ်အ မ်တငွတ် ပါ၊ လ ပုခ ျုစွြာတ ပါ ဟတူသြာ အမ  ေ့က်  ု

ထတုပ်ပ ခ် ေ့သည။် အမ  ေ့အ်ြာေး သတဘြာဆနဒအတလ ြာက ်ရညရွ်ယခ် က ်ှ  ှ တမငခ်  ျုေးတြြာကမ်ှုမ ြာေးတငွ ်ခ  ျုေးတြြာကမ်ှု 

တစ်ခစုီတ ငုေ်းအတကွ ်ေဏတ်ကကေး အတမရ က တ်ေေါ်လြာ ၅၀၀ နငှေ့/်သ ု ေ့မဟတု ်တထြာငေ်ဏ ်ရက ်၉၀ က ခ ရမည။်  

“အလ ငအ်ပမ တ်ပပြာငေ်းလ တ သညေ့အ်တ ငုေ်းအတြာအတငွေ်း အမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာနငှေ့ ်အပခြာေးပပည ်ယဥ်ပတေသည ်

အလပ်ုသမြာေးမ ြာေးအတကွ ်တ က မှ က် တ်သြာကြာကယွမ်ှုမ ြာေးက  ုတပေးမပီေး တ ထ ငုသ်တူ ငုေ်းအတ ပြငေ့ ်ယငေ်းတ ု ေ့၏ 

ရပ ုငခ်ငွေ့မ် ြာေးက  ု ြာေးလညသ်  ှ ရ  ်အတရေးကကေီးသည”် ဟ ုNessel မှ တပပြာကကြာေးခ ေ့သည။် အထေူးသပြငေ့ ်အဆ ပုါ 



ကပ်တရြာဂါသည ်စ  တ်ခေါ်မှုအသစ်မ ြာေးနငှေ့ ်တမေးခ ွေ်းအသစ်မ ြာေးဆကလ်ကထ်ကွတ်ပေါ်တစမညပ်ြစ်တသြ်ာလညေ်း  

ကျွန်ပ်ုတ ု ေ့အြာေးလ ေုး အတတူကပွူေးတပါငေ်းတဆြာငရွ်ကသ်ညေ့အ်ခါတငွ ်မတအြာငပ်မငန် ငုစ်ရြာမ ှ ဟ ုယ ကုကညပ်ါသည။်” 

အ မ်တငွတ် ပါ၊ လ ပုခ ျုစွြာတ ပါဟတူသြာ မမ ျုှေ့တတြာ်ဝ ၏် အမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာပြငေ့ ်အသကတ်မွေးရ  ်သ ု ေ့မဟတု ်

ကြာကယွရ်  ်မလ အုပ်တသြာ က ယုတ် ငုလ်ပ်ုတဆြာငမ်ှုက  ုတြာေးပမစသ်ည။် အလပ်ုသမြာေးအြာေး အတရေးပါတသြာ 

အတပခခ  အလပ်ုသမြာေးအပြစ် သ ူသ ု ေ့မဟတု ်သမူ၏ အလပ်ု ှငမ် ှသတမှ်တခ် ေ့အ်ပ်ပခငေ်းမ ှ ပါက 

ထ အုလပ်ုသမြာေးက  ုအ မ်အပပငဘ်ကတ်ငွ ်အလပ်ုလပ်ုရ  ်လကမ်ခ န ငုပ်ါ။ ဤအမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာ၏ 

သတဘြာဆနဒအတလ ြာက ်ရညရွ်ယခ် က ်ှ  ှ  တမငခ်  ျုေးတြြာကမ်ှုမ ြာေးသည ်ပပစမ်ှုတပမြာကမ်ပီေး ရြာဇဝတမ်ှုဆ ငုရ်ြာ 

တရြာေးဥပတေစီရငတ်ရေးသ ု ေ့  အစီရငခ် တငပ်ပမညပ်ြစ်သည။် 

ထ ု ေ့အပပင ်မီခ ီဂ အ်လပ်ုအက ငုလ် ပုခ ျုတရေးနငှေ့ ်က  ေ်းမြာတရေးဥပတေ(MIOSHA) အရ အလပ်ုသမြာေးမ ြာေးအတကွ ် 

 ှ န ငုတ်သြာ မညသ်ညေ့အ်ခငွေ့အ်လမ်ေးက မုဆ  ုက ငေ့သ် ေုးရ အ်တကွ ်အလပ်ု ငှမ် ြာေးအတ ပြငေ့ ်အလပ်ုသမြာေးမ ြာေးအြာေး 

ခွ ပခြာေးဆကဆ် ပခငေ်းက  ုမီခ ီဂ ဥ်ပတေမှ တြာေးပမစ်ထြာေးသည။် တယဘယု အြာေးပြငေ့ ်မီခ ီဂ ဥ်ပတေတငွ ်“အလပ်ုသမြာေး၌  

ပြစ်တပေါ်လြာသညေ့ ်သ ု ေ့မဟတု ်ပြစ်တပေါ်လြာန ငုတ်ခ  ှ သညေ့ ်သ  ှ တသြာတဘေးအနတရြာယမ် ြာေး၊ တသဆ ေုးပခငေ်း သ ု ေ့မဟတု ်

ဆ ေုးဝါေးတသြာရုပ်ပ ုငေ်း ဆ ငုရ်ြာအနတရြာယမ် ှလတွတ်ပမြာကတ်သြာ အလပ်ုအက ငုတ် ရြာ’’နငှေ့အ်တ ူအလပ်ုသမြာေးတ ငုေ်းက  ု

တထြာကပ် ေ့တပေးမညေ့ ်အလပ်ု ငှမ် ြာေးလ အုပ်သည။်   

အလပ်ုသမြာေးသည ်ယငေ်းတ ု ေ့၏ အလပ်ုသမြာေးမ ြာေးအြာေး မခ မ်ေးတပခြာကမ်ှုအမ  ျုေးမ  ျုေးက  ုတတွှေ့ ကက ျု ပခငေ်းမှကြာကယွရ်  ် 

မှ က် တ်သြာကြာကယွတ်ရေးမ ြာေးက ု အလပ်ု ှငအ်တ ပြငေ့ ်လပ်ုတဆြာငန် ငုပ်ခငေ်းမ ှ ဟ ုယဆူပါက 

အလပ်ုသမြာေးမ ြာေးအတ ပြငေ့ ် MIOSHA အွ လ် ငုေ်းပြငေ့ ်တ ငုက်ကြာေးစြာ တင ်ညေ်းက  ုတလေ့လြာန ငုသ်ည။်  

အ မ်တငွတ် ပါ၊ လ ပုခ ျုစွြာတ ပါဟတူသြာ အမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာအရ လတူ ု ေ့လပ်ုတဆြာငရ်မညေ့တ်ဆြာငရ် ၊် တ ှြာငရ်  ်

တဆြာင ်ရွကမ်ှုမ ြာေးက  ုဤတ ရြာအွ လ် ငုေ်းတငွရ် ှ န ငု ်မညပ်ြစ်မပီေး အမ  ေ့စ်ြာက  ုဤတငွ ်ရ ှ န ငုက်ြာ ၊ 

အဆ ပုါအမ  ေ့အ်တကကြာငေ်းနငှေ့ ်ပတသ်က၍် အတမေးမ ြာေးတသြာအတမေးအတပြမ ြာေးက  ုဤတငွ ်ရ ှ န ငုသ်ည။်   

ပပည ်ယအ်စ ေုးရတ ှ ှေ့တ ခ ျုပ်၏ အလပ်ုသမြာေးရပ ငုခ်ငွေ့မ် ြာေးအတကကြာငေ်း သ တကြာငေ်းစရြာမ ြာေး က  ုဝကဘ်ဆ် ေုတ်ငွ ်

ြတရ်ှုရ  ်နှ ပ်ပါ။ 

အပခြာေးအမ  ေ့မ် ြာေးအြာေး ခ  ျုေးတြြာကမ်ှုမ ြာေးက  ုက  ေးလ ွထ်ြာေးတသြာ ရြာဇဝတမ်ှုဆ ငုရ်ြာခ  ျုေးတြြာကမ်ှုမ ြာေးက  ု

တရြာေးစီရငတ်ရေးသ ု ေ့အစီရငခ် တငပ်ပတသြ်ာလညေ်း ပပည ်ယအ်စ ုေးရတ ှ ှေ့တ ေ့ခ ျုပ်ရ ု ေးသည ်တစ ေးနှု ေ်းပမငေ့တ်ကပ်ခငေ်းနငှေ့ ်

အလ မ်အညြာအတအုတယြာငမ် ြာေး နငှေ့ပ်တသ်က၍် စြာေးသ ေုးသတူ ငုက်ကြာေးခ ကမ် ြာေးက ုလညေ်း 

ဆကလ်ကလ်ကခ် သတမ်တှတ်ပေးမညပ်ြစ်သည။် တစ ေးနှု ေ်းပမငေ့တ်ကပ်ခငေ်းနငှေ့ ်အလ မ်အညြာအတအုတယြာင ်

https://www.michigan.gov/leo/0,5863,7-336-78421_11407_15333-93835--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98159-522649--,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98159-522649--,00.html


တ ငုက်ကြာေးခ ကမ် ြာေးက  ုပပည ်ယအ်စ ုေးရတ ှ ှေ့တ ခ ျုပ်၏ စြာေးသ ေုးသကူြာကယွတ်ရေးအြွ ှေ့သ ု ေ့ အွ လ် ငုေ်းမှပြစ်တစ  

သ ု ေ့မဟတု ်ြု ေ်း  ပါတ ်877-765-8388 က  ုဆကသ်ယွ၍် အစီရငခ် တငပ်ပန ငုသ်ည။်  

အမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာအြာေး ဘြာသြာပပ ဆ် မုှုက  ု ှြာတြွသညေ့မ်ညသ်မူဆ  ု COVID-19 တရြာဂါအတကကြာငေ်းတငပ်ပ 

သညေ့ပ်ပည ်ယဝ်ကဘ်ဆ် ကုတ်ငွ ်တြြာ်ပပထြာေးတသြာ အဆ ပုါအမ  ေ့မ် ြာေးနငှေ့ ်FAQs မ ြာေးက  ုပထမဆ ေုးဆ ေ်းစစ ်

ကကညေ့ရ်ှု န ငုသ်ည။် အဆ ပုါစြာမ ကန်ြှာမ ြာေး ှ  ဝကဘ်လ်ငေ့ခ်မ် ြာေးနငှေ့ ်တ ြာကထ်ပ်အခ ကအ်လကတ် ု ေ့က  ု

ပပည ်ယအ်စ ေုးရတ ှ ှေ့တ  ခ ျုပ်၏ ဝကဘ်ဆ် ကု ်မှတစ်ဆငေ့လ်ညေ်း ှြာတြွကကညေ့ရ်ှုန ငုသ်ည။်  

သငလ် ခု ငသ်ညေ့အ်တပြအြာေး  ှြာမတတွှေ့ပါက အမ  ေ့တ်ကကြ်ာပငြာစြာ၏ ဘြာသြာပပ ဆ် ခု ကအ်တကွ ်တတြာငေ်းဆ မုှုမ ြာေးက  ု

မီခ ီဂ ပ်ပည ်ယအ်စ ေုးရ တ ှ ှေ့တ ခ ျုပ်ဌြာ သ ု ေ့ အေီးတမေးလတ်ပေးပ ု ေ့န ငုသ်ည။် 
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https://www.michigan.gov/ag/0,4534,7-359-82915_82919_86407---,00.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-521682--,00.html
https://www.michigan.gov/ag/
mailto:%20miag@michigan.gov

