
 

မီခ ီဂန်၏ အမ်ိတငွန်နပါ အမိန  ် ကိို နမလ 15 ရက်အထ ိတိိုိုးခ  ျဲ့သတမှ်တခ်  သည်။ 

 

မီခ ီဂန၏် အိမ်တွငန်နပါအမိန   ် ကိို အန ပြောင််းအလဲ အခ ိ ျို့ နငှ အ်တူ နမလ 15 အထိ ဆက်လက်တိို်းခ ဲျို့မည်ဟို 

မမိ ျို့နတြော်ဝန ်Whitmer က April 24 ရက်နန  တွငထ်ိုတ် ပန်န ကညြောခဲ သည်။ 

 

အသက်ထိန််းသိမ််း န ြောင န် ှြောက်ရန ်  သိို  မဟိုတ် ကြောကွယ်ရန ် အတွက် မလိိုအပ်သည ် အလိုပ်သမြော်းမ ြော်းသည် 

အိမ်တွငသ်ြောနန ကရန ် လိိုအပ်ပါသည်။  သြောမန ် အမ ြော်း ပည်သူမ ြော်းသည်လည််း အိမ်၌သြော ဆက်လက ်

နနထိိုင ်ကရနန်ငှ  ်လ ို်းဝမ ြ ်မနနလိိုအပ်မှသြော အိမ်မှထွက်ခွြောရန ်နတြောင််းဆိိုထြော်းပါသည်။  ပည်သူမ ြော်းအနန ြင ် 

ယခငက်ဲ သိို   လမ််းနလ ြောက် ခင််း၊ နတြောငတ်က် ခင််း၊ န ပ်း ခင််း၊ က်ဘီ်း ီ်း ခင််း၊ကယပ်နလှနလှနလှြော် ခင််း၊ ကန်ူး 

နလှနလှြော် ခင််း ကဲ သိို    နသြော  ပငပ်လှုပ် ှြော်းမှုမ ြော်း သိို  မဟိုတ် အ ခြော်းအပန််းန ြလှုပ် ှြော်းမှုမ ြော်းတွင ် ပါဝင ်

လိုပ်နဆြောငန်ိိုငမ်ပီ်း အိမ် ပငပ်မှလူမ ြော်းနငှ  ် အနည််းဆ ို်းန ခြောက်နပအကွြောတွငန်နထိိုင၍် ယခငက် 

ခ မှတ် ပဌြောန််းထြော်းနသြော အ ခြော်းကန  သ်တ်ခ က်မ ြော်းကိို လိိုက်နြောရမည်။ တင််းက ပ်နသြော လူ ိုလူနဝ်းန ှြောငရ်န ်

လမ််းညွှနခ် က်မ ြော်းကိို လိိုက်နြောနန ဉ်အတွင််း နမြောန်တြော် က်နလှ ီ်း ခင််း နငှ  ် နဂါက်ရိိုက် ခင််း 

(နဂါက်ရိိုက်ကြော်းမ ြော်းကိို အသ ို်း ပ  ခင််းမ ှိဘဲ)တိို  အြော်း ယခိုခွင ် ပ လိိုက်သည်။ လူမ ြော်းသည် နနထိိုငရ်ြောနနအိမ်မ ြော်း 

အ ကြော်းသွြော်းလြောနိိုငန်သြော်လည််း မ ြ ်မနနသွြော်းလြော ခင််းမ ိ ်းမဟိုတ်ပါက လ ို်းဝ မသွြော်းသင ပ်ါ။ COVID-19 

ကူ်း က်နရြောဂါတ ်နလ ြောက်လ ို်းတွင ် ပည်သူ  ပန််း ခ မ ြော်းအြော်းလ ို်း ကိို ဆက်လက် ြွင လ်ှ ်ထြော်းပါမည်။ 

 

 တိို်းဆိိုငက်ကီ်းမ ြော်းသည် ဆက်လက်၍   တိို်းဆိိုငတ်ွင််း ှိလူဦ်းနရကိို နလ ြော ခ ရန ် အတွက်   တိုရန််းနပ ၁၀၀၀ 

 ိှ နသြော န ်းဝယ်သူနနရြောတိိုင််းတွင ် တ ်ကကိမ်လ င ် န ်းဝယ် ၄ နယြောက်ထက်မပိိုရနက်န  သ်တ်ထြော်းရမည။်  

 တိို်းဆိိုငင်ယ်မ ြော်းသည် မီ်းနဘ်းဆိိုငရ်ြော သတိနပ်း ည််းမ ဉ််းမ ြော်းနအြောက်တွင ်  ို ိုနပါင််း ဆိိုငအ်တွင််း ှိနနသူ 

မ ြော်း(ဝနထ်မ််းမ ြော်းအပါအ၀င)် ၏ ၂၅% ကိိုကန  သ်တ်ထြော်းရမည်။ ၀ငန်ရြောက်မှုကိို  ည််းကမ််းတက ထိန််းနိိုငရ်န ်

 တိို်းဆိိုငမ် ြော်းသည် န ်းဝယ်မ ြော်း န ြောင  ်ြော်းနန ဉ် တ ်ဦ်းနငှ် တ ်ဦ်း အနည််းဆ ို်း န ခြောက်နပအကွြောအနဝ်းတွင် 

ရပ်နိိုငရ်နအ်တွက် အမှတ်အသြော်းမ ြော်းပါနသြောလိိုင််းမ ြော်းကိို တည်နဆြောက်ထြော်း ှိရမည်။ 

 

လူတိိုင််းသည် နဆ်းပညြောအရ ဝတ်ဆငန်ိိုငန်သြောမ က်နြှောြ ို်း သိို  မဟိုတ် အိမ်လိုပ်မ က်နြှောြ ို်းကိို 

အမ ြော်း ပည်သူဆိိုငရ်ြောနနရြောတွင ် ၀တ်ဆငရ်မည်။ အမ ြော်း ပည်သူမ ြော်း အြော်း အထည်မ က်နြှောြ ို်းမ ြော်းသိို  မဟိုတ ်



အိမ်လိုပ်မ က်နြှောြ ို်းမ ြော်း ၀တ်ဆင ်ကရန ်နတြောင််းဆိိုထြော်းပါသည်။ နဆ်းဘက်ဆိိုငရ်ြောအဆင မ် က်နြှောြ ို်းမ ြော်းနငှ  ်N95 

အသက် ှှူလမ််းန ကြောင််းဆိိုငရ်ြောမ က်နြှောြ ို်းမ ြော်းအြော်း က န််းမြောနရ်းန ြောင န် ှြောက်မှု လိုပ်သြော်းမ ြော်းအတွက် 

သိမ််းဆည််းထြော်းသင ပ်ါသည်။ လူမ ြော်းသည် မ က်နြှောြ ို်းမ ြော်း၀တ်ဆငထ်ြော်းခ ိန၌်ပင ် ၆နပအကွြောအနဝ်း၌သြော 

နနသင ်မပီ်း လက်နဆ်း ခင််းဆိိုငရ်ြော လမ််းညွှနခ် က်မ ြော်းကိို ဆက်လက်က င သ် ို်းသင ပ်ါသည်။  လူအမ ြော်းန ှ ျို့ မှြော 

မ က်နြှောြ ို်းမ၀တ်ထြော်းဘူ်းဆိိုပါက သင က်ိို ဒဏရ်ိိုက်ခ ရ ခင််း ၊တရြော်း ွဲ ခင််းခ ရမည် မဟိုတ်နသြော်လည််း 

မမိ ျို့နတြော်ဝနက်   ီ်းပွြော်းနရ်းလိုပ်ငန််းနတွသည် မ က်နြှောြ ို်းမဝတ်ထြော်းတဲ  န ်းဝယ်နတွကိို ြယ် ှြော်းပ ်နိိုငပ်ါတယ်လိို   

သူမ မိန  ခွ်န််းမှြောန ပြော ကြော်းခဲ ပါသည်။ အလိုပ် ှငမ် ြော်းသည် သူတိို  ၏၀နထ်မ််းမ ြော်းအြော်း အနည််းဆ ို်း အနန ြင  ်

အထည်မ က်နြှောြ ို်းမ ြော်း နထြောက်ပ  နပ်းရမည်။ 

 

အနတရြောယ်နည််းပါ်းသည်ဟိုယဆူရနသြော  ီ်းပွြော်းနရ်းလိုပ်ငန််းမ ြော်းကိို  ပနလ်ည်လည်ပတ်ခွင  ်ပ သည်။  ဥယ ြောဉ် ပန််း ခ  

 ပ  ပငသူ်မ ြော်း၊  မက်ခင််း ဝနန်ဆြောငမ်ှုကိုမပဏမီ ြော်းနငှ အ်ပငပ် ိ ်းခင််းမ ြော်းသည်  ပနလ်ည် တငန်ိိုငပ်ါသည်။  

ကိုနန်သတတ ြော တိို်းဆိိုငက်ကီ်းမ ြော်းသည်ဥယ ြောဉ်သ ို်းပ စည််းမ ြော်းနရြောင််းခ နိိုငမ်ပီ်း သူတိို  ၏ ဥယ ြောဉ် ငတ်ြောမ ြော်းကိို 

ြွင န်ိ ိုငသ်ည်။  က်ဘီ်း ပ  ပငန်ရ်းဆိိုငမ် ြော်းလည််း ြွင န်ိ ိုငပ်ါသည်။  အြော်းလ ို်းသည် တင််းက ပ်နသြောလူ ိုလူနဝ်း 

အကွြောအနဝ်းနငှ  ်က န််းမြောနရ်းလမ််းညွှနခ် က်မ ြော်းကိို လိိုက်နြောရမည်။ 

 

မမိ ျို့ နတြော်ဝနသ်ည် လူတိိုင််းကိိုသူတိို  ၏အပိိုင််းကိိုဆက်လက်လိုပ်ကိိုငရ်နန်ငှ အ်ိမ်တွငန်နရနန်တြောင််းဆိိုထြော်းမပီ်း 

အိမ်တွငဆ်က်နန ခင််းသည်  COVID-19 ကိိုတိိုက်ခိိုက်ရနအ်နကြောင််းဆ ို်းနည််းဗ ှူဟြောတ ်ခိုပင ်ြ ်ပါသည်။  

မီခ ီဂန၌် COVID-19   ်နဆ်း ခင််းကိို တိို်းခ ဲျို့ ခဲ မပီ်း နရြောဂါလကခဏြောအနည််းငယ် ိှသူမ ြော်းနငှ  ်နရြောဂါလကခဏြောမ ြော်း ှ ိ

မ ှိကိို လူ ကိိုယ်တိိုငအ်လိုပ်သိို   အ ီရငခ် နနရနသြော မ ှိမ ြ ်လိိုအပ်နသြောအလိုပ်သမြော်းမ ြော်းပါဝငသ်ည်။ 

 မ််းသပ် ခင််းနငှ ပ်တ်သက်သည ်နနြောက်ထပ်အခ က်အလက်မ ြော်းကိို Michigan.gov/coronavirustest တွင် 

 ကည ်နိိုငပ်ါသည်။  

 

မီခ ီဂန ်ပည်နယ်သည် COVID-19  ြ ်ပွြော်းမှုမ ြော်းကိိုဆက်လက်တိိုင််းတြော န ြောင  ်ကည ်မည် ြ ်မပီ်း 

လမ််းညွှနခ် က်မ ြော်းကိို သင န်လ ြော်သလိို ခ ိနည် ိပါမည်။   ပည်နယ်သည်  မ််းသပ်မှုမ ြော်း ပိိုမိို ပ လိုပ်ရနန်ငှ  ်

ပထမတ ို   ပနသူ်မ ြော်းအတွက် ပိုဂ္ိ လ်နရ်းကြောကွယ်မှုဆိိုငရ်ြော ပ စည််းကိရိယြောမ ြော်းကိို လ ို ခ  န ရန် 

ဆက်လက်လိုပ်နဆြောငသွ်ြော်းမည် ြ ်သည်။ 

 



* မှတ်ခ က် - နရြောဂါထိန််းခ  ပ်နရ်း ငတ်ြောမှအသက် ၂ န ှ်နအြောက်ကနလ်းငယ်မ ြော်း၊ အသက် ှှူက ပ် ခင််း၊ 

သတိလ ် ခင််း၊ မသန ်ွမ််းနသြော သိို  မဟိုတ် အကူအညီမပါဘဲမ က်နြှောြ ို်းကိို မြယ် ှြော်းနိိုငသူ် 

မည်သူမဆိိုအဝတ်မ က်နြှောြ ို်းမ ြော်းကိို မတပထ်ြော်းသင န် ကြောင််း  အ က  ပ ထြော်းပါသည်။ 

269-441-1131 ∙ 765 Upton Ave, Springfield, MI 49037 ∙ office@burmacenterusa.org


