တ ၢ်ဆွဲဲးက ဲးလူၤပ ထ
ၢ် ထ
ွဲ
တ
ၢ်
ၢ်ဂ ၢ်- နမ ၢ်လ ၢ်က ၢ်စတ ၢ်မနူၤသဖွဲနမ ၢ်အ ၢ်ဘဲးဘ ၢ်
ဒဲးပူၤလ အ ၢ်ဒဲး COVID-19 တဖ ၢ်အခါလွဲ ၢ်
နမ ့ၢ်အ ့ၢ်ဘူးဘ ့ၢ်တ ့ၢ်ဒူး ပှၤတဂှၤဂှၤလ အ ့ၢ်ဒူး COVID-19 န ့ၢ်, ဘ ့ၢ်သ ့ၢ်သ ့ၢ် နလ ၢ်ကဝူၤ မတမ ၢ် ကလ ၢ်ဒ ၢ်
ကမ

ွဲ
ၢ်တ ၢ် က
ၢ်တ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ ျ့ ပူၤဘ ၢ်မဘ ၢ်ဒါကကူးလတဲစဆ နအ ၢ်န ၢ်လူၤ. ပူၤဆွဲဲးက ဲး လူၤပ ၢ်ထထ

ဆွဲဲးက ဲး ပူၤလ အဘ ၢ်သဂ ၢ်ဒဲး COVID-19 လ ကဟ ၢ်လူၤတ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲဒဲးတ ၢ်ဆ ၢ်ထမ
ွဲ ူၤစ ူၤ န ၢ်လူၤ.
နတ ့ၢ်စဲးဆ လတွဲစန ၢ် မူၤကယလူၤစ ူၤဘွဲရ ဲး(စ)တ ၢ်ဆါဃ ၢ်အတ ၢ်ရူၤလူၤသဲးန ၢ်လူၤ.
တ ၢ်ကမ နပ ၢ်အ ၢ်လူၤဖ ၢ်သဲးဒဲးပူၤဂူၤ.

•

•

တ ၢ်အ လ
ိၣ် ီၤဖ ိၣ်သးဒးပီၤအဂီၤလၢ 14 သအဂၢ ိၣ် အခီပညီ မ ၢ်ဝဲ

တ ၢ်ခဲီးတ ၢ်ယ ၢ်အ တ
ၢ် စဲီးဖလ ဘ ၢ်သ သ
ၢ်
ၢ် နကစ ၢ်ခတ
ီ ၢ်ဆါဘ ၢ်ဂ ၢ်ဆ

ဖဲနအ ိၣ်ဘး ဒးပီၤလၢအ ိၣ်ဒး COVID-19 တၢ ိၣ်ဆါ တဂီၤဂီၤ

ပီၤအဂီၤတဖ ၢ်အအ ဖ
ၢ် ဲ တ ၢ်အ ၢ်လီီၤဖ ီ ၢ်ဝီၤအလီ ၢ်ခအဃ

ဝံီၤအလၢ ိၣ်ခံ, ဖဲနမ့ၢ ိၣ်တတၢ ိၣ်ဘ လ
ိၣ် ၢနဆးက့အခါ ဒ ိၣ်လဲ ိၣ်လီၤ.

မ ၢ်တ ၢ်အရဒ လ
ၢ်
နကဆဲီးသမသမီးက ၢ်လီီၤနသီးလ

သ့ ိၣ်န ိၣ်ထ လ
ိၣ် ၢ, နမ ၢ် တအ ၢ်ဒီးီ တ ၢ်ဆါဃ ၢ်

တ ၢ်ဆါက ၢ်ပနီ တ
ၢ် ဖ က
ၢ် ီးနီၤဒဲီးန လ
ၢ် ီီၤ.

ဘ ၢ်ဆ ၢ်နရီၤလီၤဘဲရၢး(စ)တၢ ိၣ်ဆါဃၢ ိၣ်သ့လီၤ.

•

နမ ၢ်ဃုထ လ နကမီၤဖု လ
ၢ် ီီၤနတ ၢ်အ လ
ၢ် ီီၤဖ ီ ၢ်သီးအဆ ကတီ ၢ်အဃ

•

နတ ၢ်က ၢ်ပနီ တ
ၢ် ဖ ၢ်မ ၢ်အ ၢ်ထီ အ
ၢ် ဃ, နကက ီးဆဲီးဟီးဆဲီးတ ၢ်အ ၢ်ဘီးဒီီး

ပီၤဆဲးက းလီၤပ ထ
ိၣ် ဲထ တ
ိၣ် ၢ ိၣ်ဂ့ၢ ိၣ်လၢကကးနီၤ မ့တမ့ၢ ိၣ် ဆၢနီၤ တၢ ိၣ်ကစ ိၣ်

ပီၤအဂီၤတဖ ၢ်ဒီးီ ကီးပီၤလ အဟ ၢ်နီၤတ ၢ်အ ၢ်ဆ ၢ်အ ၢ်ခ တ
ျ့ ၢ်က ၢ်ထလ
ဲ

ကးနံီၤဒဲး ဖဲနပ အ
ိၣ်
လ
ိၣ် ီၤဖ ိၣ်သးဒး ပီၤအဂီၤအ ကတၢ ိၣ်လၢ

နကတဲသကီးဘ ၢ်ဃီးတ ၢ်သမသမီးက ၢ်တ ၢ်အဂီ ၢ်တက ၢ်.

ကဃုသ့ ိၣ်ညါ ကၢ ိၣ် လၢမ့ၢ ိၣ်နတၢ ိၣ်ဘ တ
ိၣ် ၢ ိၣ်ဒိၣ်လဲ လ
ိၣ် ီီၤ.

•

နမ့ၢ ိၣ်တၢ ိၣ်ဘ လ
ိၣ် ၢနစးထ ိၣ်ဆးက့န ့ ိၣ်, အဝဲသ့ ိၣ်ကမၢနမီၤကၢ ိၣ် COVID-19
တၢ ိၣ်ဆါန ့ လ
ိၣ် ီၤ. အဝဲသ့ က
ိၣ် သံကၢ ိၣ်စ့ၢ ိၣ်ကးနီၤလၢ မ့ၢ ိၣ်နထံ လ
ိၣ်
ိၣ်သးဒး
မတီၤတခ းလၢနစးထ ိၣ် ပ ိၣ်အ လ
ိၣ် ီၤဖ ိၣ် သးဒးပီၤအဂီၤန ့ လ
ိၣ် ီၤ.

•

တ ၢ်အ လ
ၢ် ီီၤဖ ီ ၢ် 14-သီန ၢ် မ ၢ်တ ၢ်ဃုထ အက ဲအပီၤဖ ဲီး ကတ ၢ်တဘလ
ကဒီသဒ COVID-19 အတ ၢ်ရီၤလီီၤသီးဆ ပီၤဂီၤအအ ၢ်အဂီ ၢ်လီီၤ.
နမ ၢ်တအ ၢ်ဒီးီ တ ၢ်ဆါပနီ န
ၢ် တ
ီ မီၤဘ ၢ် န ၢ်, ဘ ၢ်သ ၢ်သ ၢ်
နကဆကတီ ၢ်လ ကမီၤဝံီၤနတ ၢ်အ လ
ၢ် ီီၤ ဖ ီ ၢ်နသီးဒီီးပီၤဂီၤဖဲ အသီ 10
ဝံီၤအလီ ၢ်ခ, လ တအ ဒ
ၢ် ီးီ တ ၢ်သမသမီးက ၢ်တ ၢ် နီတမီၤ, မတမ ၢ်
နသီဝံီၤအလီ ၢ်ခ, ဖဲနမ ၢ် မီၤန ၢ် နတ ၢ်အစ လ တ ၢ်တအ ဒ
ၢ် ီးီ တ ၢ်ဆါဃ ၢ် ဖဲ
တ ၢ်မီၤက ၢ် နအဲထ ၢ်က(န) (antigen) မတမ ၢ် PCR တ ၢ် မီၤက ၢ်လ
တ ၢ်သမသမီးက ၢ် အီီၤစီၤန ၢ် 48 န ရ
ၢ် ၢ်တခ ီး တ ၢ်အ လ
ၢ် ီီၤဖ ီ ၢ်သီးန လ
ၢ် ီီၤ.

COVID-19 တ ့ၢ်ဆါက ့ၢ်ပန ့ၢ်တဖ ့ၢ်-

ယုၢ ိၣ်ည ိၣ် မ့တမ့ၢ ိၣ်
တၢ ိၣ်ကး

က ိၣ်ယၢ ိၣ်ဘဆါ
ကသါတလၢသါ မ့တမ့ၢ ိၣ် ကသါကခဲ

တၢ ိၣ်ကၢ ိၣ်ထ ိၣ်

မခမသပီၤ/ ဂ ၢ်ဘါတအ ၢ်

ခ ၢ်ဆါ

ဟ ဖီးဟီး

နၢ ိၣ်ခမၢ ိၣ်ပၢ ိၣ်တကံတကး

အဲ ိၣ်ဒးဘး မ့တမ့ၢ ိၣ်

နါဒ့တံၢ ိၣ်ဘံး မ့တမ့ၢ ိၣ်

တၢ ိၣ်အ အ
ိၣ် ရၢ ိၣ်တအ ိၣ် မ့တမ့ၢ ိၣ်

ဘး

နါအ့ ိၣ်ထံယီၤ

တနၢဘ တ
ိၣ် ၢ ိၣ်အစ
လၢအ ထ
ိၣ်
ိၣ်သတဖ ိၣ်

ဆွဲဲးက ဲးပူၤဆွဲဲးက ဲးလူၤပ ၢ်ထထ
ွဲ
ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်ကဟ ၢ်ခဟ ၢ်နူၤလူၤ
တ ၢ်ဂ ၢ်တ ၢ်က ူၤလ တ ၢ်ကဘ ၢ်မူၤတ ၢ်လ လ ၢ်တဖ ၢ်ဒလ
ၢ် ွဲ ၢ် ဒသဒၢဘဲရၢး(စ)တၢ ိၣ်ဆါ

ကၢ ိၣ်ထလ
ဲ ီၤနနၢ ိၣ်ကစၢ ိၣ်

ဆဲီးက ဒီီးတ ၢ်မီၤစ ီၤ

ဃၢ ိၣ်အတၢ ိၣ်ရီၤလီၤအသး

သး ဒးနဟံ ိၣ်ဖဃဖ

လ အဘီးဒီီးနီၤ

Oregon,
ပကစူးဆ သကူးလတဲစ
.

တ ၢ်ခွဲဲးတ ၢ်ယ ၢ်လ ကဖဲးဘ ၢ်လ ၢ်လွဲ ၢ်တဖ ၢ်- လၢပီၤလၢအနၢ ိၣ်ခက့ၢ ိၣ်ဂီၤတဂ့ီၤ မ့တမ့ၢ ိၣ် ပီၤလၢကတီၤက ိၣ်လၢတမ့ၢ ိၣ်
အဲကလံးက ိၣ်တဖ ိၣ်အဂၢ ိၣ်, OHA ဟ့ ိၣ်အီၤ တၢ ိၣ်ဂ့ၢ ိၣ်တၢ ိၣ်က ီၤလၢက ဲအဂီၤတဖ ိၣ်လၢအမ့ၢ ိၣ် တၢ ိၣ်ကဲးက းထံနၢ့ ိၣ်အီၤ,
တၢ ိၣ်ကဲး လၢလံ ိၣ်မဲ ိၣ်ဖ ၢ ိၣ်ဖးဒ ိၣ်, မ့တမ့ၢ ိၣ် လံ ိၣ်လၢပီၤမဲ ိၣ်တထံ ိၣ်တၢ ိၣ်တဖ ိၣ်အဂၢ ိၣ်န ့ ိၣ်လီၤ.
ဆဲးက ၢတၢ ိၣ်အ ိၣ်ဆ ိၣ်အ ိၣ်ခ ျ့ တၢ ိၣ်ဂ့ၢ ိၣ်တၢ ိၣ်က ီၤစဲထၢ ိၣ် (Health Information Center) ဖဲ 1-971-673-2411, 711
TTY မ့တမ့ၢ ိၣ် COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us တက့ၢ ိၣ်.
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