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LANSING, MICH. မီချီဂန ်ကျန််းမာရရ်းနငှ  ်လြူာ်းဝနရ်ဆာငမ်ှုမျာ်းဌာန (MDHHS) ဒါရ ုကတ်ာ Robert 

Gordon ြည ်လယယ်ာစ ကုြ်ျ  ်းရရ်းနငှ  ်အစာ်းအစာစီမံရဆာငရွ်ကရ်ရ်းဝနထ်မ််းမျာ်းြည ်COVID-19 

စစ်ရဆ်းရနလ် အုြ်ရသကာင််း အရရားရပေါ်အမ န် ို့ က  ုထတုခ်ြနလ် ကုြ်ါြည။် အမ န်  ြည ်အြာ်းနငှ  ်ရမွ်းခမြူရရ်း 

သကကင်ကှစီ်မံရဆာငရွ်ကခ်ခင််းအစီအစဉ်မျာ်းနငှ  ်COVID ရြါ  စတစ်ခြစ်ရနရြာ ရရ ွှေ့ရခြာင််းလြ်ုြာ်းမျာ်းအတကွ ်

ရ ်းကင််းရြာအ မ်ရာတ ု  နငှ ြ်တြ်က၍် အလြ်ုခငွရ် ်းကင််းရရ်းလြ်ုရဆာငခ်ျကမ်ျာ်းလ အုြ်ခခင််းနငှ ဆ် ငုရ်ြာ 

မမ  ွှေ့ရတာ်ဝန ်Gretchen Whitmer ၏ အုြ်ချ ြ်ရရ်းအမ န်  မျာ်းထမှံြွ ွှေ့စည််းထာ်းရြာ လယယ်ာစ ုကြ်ျ  ်းရရ်းနငှ  ်

ရရ ွှေ့ရခြာင််းအလြ်ုြမာ်းမျာ်းအတကွ ်COVID-19 ရ ်းကင််းရရ်းကာကယွမ်ှုမျာ်းတငွ ်မခီျီဂနက်  ု

အမျ  ်းြာ်းဆ ငုရ်ာ 

ဦ်းရဆာငြ်ခူြစ်ရစြါြည။် 

“ကျွန်ြ်ုတ ု  ရ  လယယ်ာရတနွ   အစာ်းအစာစီမံရဆာငရွ်ကရ်ရ်းစကရုံ်ရတမှွာအလြ်ုလြ်ုတ   အမျ  ်းြာ်း၊ 

အမျ  ်းြမ်ီးရတကွ COVID-19 န  ြတြ်ကမ်ြီ်း ြ်ီးခခာ်းအနတရာယရ်ှ ရနသကြါတယ၊် ြတူ ု  က ကာကယွမ်ှုက  ု

လ အုြ်မြီ်း ကာကယွမ်ှုန   ထ ကုတ်နြ်ါတယ”် ဟ ုGordon ကရခြာသကာ်းခ  ြါြည။် “မီချီဂနတ်စ်ရလ ာကရ်ှ  

အြ ကုအ်ဝန််းမျာ်းတငွ ်COVID က်ူးစကြ်ျံွှေ့ နှံ  မှုက ရုလ ာ ချရနန်ငှ  ်လကတ်ငစ်ကာ်းရခြာဆ ြုမူျာ်းရြေါ်တငွ ်

ကြ်ရရာဂါ၏ ကွ လွ ရြာြကရ်ရာကမ်ှုက ရုလ ာ ချရနအ်တကွ ်ယရန  အမ န်  က ကညူရီြ်းြါလ မ် မယ။်” 

လတတ်ရလာရကြ်တတ ြတမ်ျာ်းတငွ၊် မီချီဂနရ်ှ  လယယ်ာမျာ်းနငှ  ်အစာ်းအစာစီမံရဆာငရွ်ကြ်ည စ်ကရုံ်မျာ်းတငွ ်

ခြစ်ြွာ်းမှုရြါင််း ၁၁ ခကု  ုခွ ခခာ်းြ ရှ ထာ်းရြါြည။် ထ ု  အခြင၊် မီချီဂနလ်ဦူ်းရရ၏ ၅ ရာခ ငုန် ှုန််းရှ ရြာ လကတ်င ်

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/2020.08.03_-_MDHHS_Public_Health_Order_-_Agriculture_Testing_vF_698096_7.pdf


စကာ်းရခြာြမူျာ်းြည ်COVID က်ူးစကခ်ရံမှုမျာ်းတငွ ်၁၁ ရာခ ငုန် ှုန််းက  ုက ယုစ်ာ်းခြ ရနရသကာင််း 

ြ ရှ ထာ်းရြါြည။် 

အမ န်  အရ ရရ ွှေ့ရခြာင််းရနထ ငုြ်အူ မရ်ာစခန််းရဆာငရွ်ကြ်မူျာ်းြည ်ရြာ်ခြြါအတ ငု််း COVID-19 စစ်ရဆ်းမှု 

ခြည ဆ်ည််းရြ်းရနလ် အုြ်ြါြည်- 

 အြက ်၁၈ နစ်ှနငှ အ်ထက ်ရနထ ငုြ်အူာ်းလံ်ုးက  ုအရခခခြံတမှ်တထ်ာ်းရြာစစ်ရဆ်းမှု တစ်ကက မ် 

ခြ လြ်ုခခင််း။ 

 ၁၄ ရကအ်ထ  အြစ် ရရာကလ်ာရနြည  ်ရနထ ငုြ်မူျာ်းအတကွ ်ြ်ီးခခာ်း အ မရ်ာစစီဉ်ရြ်းထာ်းမြီ်း 

ရရာကရ်ှ ရနချ န ်၄၈ နာရီ သကာမြီ်းခြစ်ြည  ်ရနထ ငုြ်အူြစ်အာ်းလံ်ုးအတကွ ်စစ်ရဆ်းရြ်းခခင််းနငှ  ်

ရရာကရ်ှ မြီ်းရနာကြ် ုင််း ၁၀ရကမ်ှ ၁၄ ရကအ်သကာတငွ ်ဒတု ယအကက မ် စစ်ရဆ်းခခင််း။ 

 ရရာဂါလကခဏာမျာ်း ြ ု  မဟတု ်ထ ရတွွှေ့ မှုမျာ်းရှ ရနြည ရ်နထ ငုြ်မူျာ်းက  ုစစ်ရဆ်းခခင််း။ 

ရရ ွှေ့ရခြာင််း ြ ု  မဟတု ်ရာြအီလ ကုအ်လြ်ုြမာ်းမျာ်း၏အလြ်ုရငှမ်ျာ်း၊ ရနရာတငွ ်ဝနထ်မ််း အရယာက ်၂၀ 

ရကျာ်ရှ ရြာ အြာ်း၊ ရမွ်းခမြူရရ်းသကကင်ကှန်ငှ  ်ဥထတုလ်ြ်ုရရ်းအရဆာကအ်ဦမျာ်းနငှ  ်အြငစ် ုကရ်ြာ 

မှနမ် ု်းမှနက်ာ အရဆာကအ်ဦမျာ်းြည ်COVID-19 စစ်ရဆ်းမှုက  ုရြာ်ခြြါအတ ငု််း ခြည ဆ်ည််းရြ်းရြါမည-် 

 အလြ်ုြမာ်းအာ်းလံ်ုးက  ုအရခခခြံတမ်ှတထ်ာ်းရြာ စစ်ရဆ်းမှုတစ်ကက မ် ခြ လြ်ုခခင််း။ 

 အလြ်ုြမာ်းအြစ်မျာ်းအာ်းလံ်ုးက  ုလကူ ယုတ် ငုအ်လြ်ုမလာမီတငွ ်စစ်ရဆ်းခခင််း။ 

 ရရာဂါလကခဏာမျာ်း ြ ု  မဟတု ်ထ ရတွွှေ့ မှုမျာ်းရှ ရနြည အ်လြ်ုြမာ်းမျာ်းက  ုစစ်ရဆ်းခခင််း။ 

“အလနွအ်ရရ်းကက်ီးတ   ရနာကထ်ြ်က်ူးစကြ်ျံွှေ့ နှံ  မှုက  ုအာ်းလံ်ုးအတတူကတွာ်းဆ်ီးန ငုရ်စရနအ်တကွ ်ဌာနြည ်

စစ်ရဆ်းမှုရဒတာက  ုအချ နမှ်နြ်တင််းြ ု  ခခင််းနငှ  ်PPE အြံ်ုးခြ ခငွ ရ်ှ ခခင််းတ ု  က  ုရြချာရစရန ်အလြ်ုရှငမ်ျာ်း၊ 

အ မ်ရာရဆာငရွ်ကရ်ြ်းြမူျာ်းနငှ အ်တ ူလြ်ုရဆာငြ်ါလ မ် မယ၊်” ဟ ုGordon က ရခြာသကာ်းခ  ြါြည။် 

“မီချီဂနန်ယြ်ာ်းရတရွ   အရခခခလံ အုြ်ချကခ်ြစ်တ   အစာ်းအစာန   လယယ်ာလြ်ုြာ်းရတရွ   ကျန််းမာရရ်းန   

ရ ်းကင််းရရ်းက  ုရြချာရစခခင််းက ကျွနရ်တာ်တ ု  ရ   အစာ်းအစာြံ ြ ု်းမှုကငွ််းဆကရ်ရွွှေ့လျာ်းခခင််းက  ုဆကထ် န််း 

ထာ်းြ ု   ြဓာနကျြါတယ၊်” ဟ ုမီချီဂန ်လယယ်ာစ ုကြ်ျ  ်းရရ်းနငှ  ်ရကျ်းလကရ်ဒြြံွွှေ့ မြ  ်းတ ်ုးတကရ်ရ်းဌာန၏ 

ဒါရ ုကတ်ာခြစ်ြ ူGary McDowell ကရခြာခ  ြါြည။် “ဒအီလြ်ုြမာ်းရတကွ ကျွနရ်တာ်တ ု  ရ   စာ်းစရာရတကွ  ု

လယထ် ကရန ြန််းကနထ် ရရာကရ်အာင ်ရဆာငသ်ကဉ််းရြ်းခခင််းရ   အရရ်းကက်ီးတ   အစ တအ်ြ ုင််းခြစ်တ   

ကျွနရ်တာ်တ ု  ရ  ရရှ ွှေ့တန််းကဝနထ်မ််းရတခွြစ်ြါတယ။်” 

“အစာ်းအစာန   လယယ်ာစ ုကြ်ျ  ်းရရ်းလြ်ုငန််းအနှံ  က ကျွနရ်တာ်တ ု  ရ  အလြ်ုြမာ်းရတနွ   ြတူ ု  ရ  မ ြာ်းစုရတကွ  ု

ရ ်းကင််းကျန််းမာရအာငထ်ာ်းြ ု  က အလနွြ် အရရ်းကက်ီးြါတယ၊်” ဟ ုUFCW Local 951 ၏ ဥကက ဌခြစ်ြ ူJohn 



Cakmakci က ရခြာသကာ်းခ  ြါြည။် “ကျွနရ်တာ်တ ု  ရ   မီချီဂနန်ယြ်ာ်းရတနွ   ကျွနရ်တာ်တ ု  ရ  စီ်းြွာ်းရရ်းက  ု

ကာကယွရ်ြ်းြ ု  လြ်ုရဆာငတ်   ြတူ ု  ရ  အာ်းထတုက်က  ်းြမ််းမှုရတအွတကွ ်ဒါရ ုကတ်ာ Gordon န   ဒါရ ုကတ်ာ 

McDowell တ ု  က  ုချီ်းကျြူ်းဂုဏခ်ြ ြါတယ။်” 

အလြ်ုရငှမ်ျာ်းနငှ  ်အ မ်ရာရဆာငရွ်ကရ်ြ်းြမူျာ်းြည ်ဤအမ န်  က လု ကုန်ာကာ စစ်ရဆ်းမှုရဆာငရွ်ကခ်ခင််း 

အတကွ ်အစအီစဉ်က  ုသြဂတုလ် ၁၀ ရကရ်န  တငွ ်အမြီ်းြတရ်ြါမည။် အရခခခကံျရြာစစ်ရဆ်းခခင််းက  ု

မြီ်းစီ်းရအာငလ်ြ်ုခခင််းနငှ  ်လြ်ုရဆာငရ်နြည စ်စ်ရဆ်းမှုက အုရကာငအ်ထညရ်ြာ်ခခင််းအာ်း သြဂုတလ် ၂၄ 

ရကရ်န   ထကရ်နာကမ်ကျ   မြီ်းစ်ီးရနလ် အုြ်ြါြည။် 

အလြ်ုရငှမ်ျာ်းနငှ  ်အ မ်ရာရဆာငရွ်ကရ်ြ်းြမူျာ်းတငွ ်စစ်ရဆ်းမှုြရ ုဂရမ်က စီုစဉ်ရနအ်တကွ ်ရဆ်း ကဆ် ငုရ်ာ 

ြံ ြ ု်းရြ်းြ၊ူ ရရာဂါကြုရြ်းရြာ ကျန််းမာရရ်းဆ ငုရ်ာြံ ြ ်ုးရြ်းြ ူြ ု  မဟတု ်ဓာတခ်ွ ခန််းတ ု  နငှ  ်စာချ ြ် 

ချ ြ်ဆ ခုခင််း၊ စစ်ရဆ်းမှုလြ်ုရဆာငရ်န ်ခပညန်ယအ်ကအူည ီရတာင််းခခံခင််း၊ ြ ု  မဟတု ်ြ မု ုကျယခ်ြန်  ရြာ 

အြ ကုအ်ဝန််းရှ  စစ်ရဆ်းမှုရင််းခမစ်မျာ်းက  ုအြံ်ုးချခခင််းတ ု  အြါအဝင ်လ အုြ်ရြာစစ်ရဆ်းခခင််းက  ုမြီ်းစ်ီးရအာင ်

ရဆာငရွ်ကခ်ခင််းအတကွ ်မျာ်းစွာရြာရရွ်းချယခ်ငွ မ်ျာ်းရှ ြါြည။် ခြညန်ယြ်ည ်၎င််း၏ လြ်ုန ငုြ်ည ြ်မာဏ 

အတ ငု််း အလြ်ုရှငမ်ျာ်း ြ ု  မဟတု ်အ မ်ရာရဆာငရွ်ကရ်ြ်းြမူျာ်းအတကွ ်စစ်ရဆ်းခခင််းဆ ငုရ်ာြံ ြ ်ုးမှုက  ု

ခြည ဆ်ည််းရြ်းကာ အခခာ်းရြာ စစ်ရဆ်းရြ်းန ငုြ်ည ရ်င််းခမစ်မျာ်းက  ုခွ ခခာ်းြတမ်တှခ်ခင််းတငွ ်

အရဆာကအ်ဦမျာ်းက  ုလ အုြ်ြလ  ုကညူရီြ်းမညခ်ြစ်ြါြည။် 

MDHHS ြည ်အလြ်ုရှငမ်ျာ်းအရနခြင  ်စစ်ရဆ်းခခင််းက  ုမြီ်းစီ်းရအာငရ်ဆာငရွ်ကက်ာ စစ်ရဆ်းခခင််းအတကွ ်

ရငရွသက်းဆ ငုရ်ာြံ ြ ု်းမှုက ခုြည ဆ်ည််းရြ်းန ငုရ်ြာ Medicaid မှတဆင  ်ရနြုံ်ရငခွငွ ခ်ြ ရြ်းခခင််းနငှ  ်အာမခ ံ

အကျံ ်းဝငမ်ှုတ ု  က  ြ ု  ရြာ ရင််းခမစ်မျာ်းက  ုမီ်းရမာင််းထ ်ုးခြန ငုြ်ည ြုံ်စံနငှ ြ်တြ်က၍် အလြ်ုရငှမ်ျာ်းအတကွ ်

အဆင် အလ ကုြ်တင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းက  ုခြည ဆ်ည််းရြ်းရြာ လမ်ားညွှန်စ တမ်ားက လုည််း 

ထတုရ်ြ်းထာ်းြါြည။် 

COVID ရြါ  စတစ်ခြစ်ကာ ထ ရတွွှေ့ မှုရှ ထာ်းရြာရနထ ငုြ်မူျာ်းြည ်ရရာဂါထ န််းချ ြ်ရရ်းနငှ  ်ကာကယွ ်

တာ်းဆ်ီးရရ်းစငတ်ာမျာ်းထမှံ အလြ်ုခြနတ်ကန် ငုရ်ြာစံနှုန််းနငှ  ်က ကုည်ြီညအ်ထ  ြ်ီးခခာ်းခွ ရနရန ်ြ ု  မဟတု ်

ရရာဂါရခခချ ြ်ခြင ရ်နရန ်လ အုြ်ြါလ မ် မည။် MDHHS ြည ်စစ်ရဆ်းမှုရသကာင  ်ဝငရ်ငဆွံ်ုးရှု ံ်းြာွ်းရြာ 

အလြ်ုြမာ်းမျာ်းအတကွ ်အစာ်းအစာ၊ အ မ်ရာ၊ နငှ  ်စီ်းြွာ်းရရ်းြံ ြ ု်းမှုမျာ်းခြည ဆ်ည််းရြ်းရနအ်လ ငုာှ 

ြကရ်ရာကမ်ှုခစံာ်းရရြာ အြ ကုအ်ဝန််းမျာ်းရှ  အြ ကုအ်ဝန််းရဆာငရွ်ကခ်ျကရ်အဂျငစီ်မျာ်းနငှ အ်တ ူ

ြူ်းရြါင််းရဆာငရွ်ကမ်ညခ်ြစ်ြါြည။် 

ဤအမ န်  က လု ကုန်ာရနြ်ျကက်ကွခ်ခင််းြည ်MCL 333.2262 အခငွ အ်ာဏာရှ မှုအရ အမျာ်းခြညြ်ဆူ ငုရ်ာ 

ရငဒွဏခ်ျမတှခ်ခင််းထတုခ်ြနခ်ျကက်  ုခြစ်ရြေါ်ရစန ငုြ်ါြည။် 

 

https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/MDHHS_Testing_Event_Request_Template__698105_7.xlsx
https://www.michigan.gov/documents/coronavirus/2020.08.03_-_Agricultural_Testing_Implementation_Guidance_vF_698100_7.pdf.


ဤက်ူးစကြ်ျံွှေ့ ြွာ်းမှုနငှ ဆ် ငုရ်ြာြတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းမှာ လျငခ်မနစွ်ာရခြာင််းလ လ ကရ်ှ ြါြည။် 

ရနာကဆ်ံ်ုးရြတင််းအချကအ်လကမ်ျာ်းက ု Michigan.gov/Coronavirus နငှ  ်CDC.gov/Coronavirus 

တငွ ်ရရှ န ငုြ်ါြည။် 

https://www.michigan.gov/coronavirus
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2Findex.html

