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က႑လမ္်ဳံးန ္ က္ - မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့

က ်ဳံး္ မာုက့ င္
အမ- ေအ
္ ာဏာ - စီမ

ေ္ စြဲ

်ဳံး အ အာက္အအ တည္ အာက္ င္်ဳံး
်ဳံးအမတ္စစဥ္ ၊ 20-66၊ ORS 433.441၊ ORS 433.443၊ ORS 431A.010

သက္အင္
- မႈ - ဤလမ္်ဳံးန ္ က္သည္ 

မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး

္်ဳံး င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးက-

တည္ အာက္ င္်ဳံး၊ င့္


မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

အသ်ဳံး အ စစဥ္ သ-ေမဟတ္ အါဝင္

စစဥ္တင
စ ္ အည္သ္လ္လ၊ အ စ႕ြဲ အစည္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ လ့က င့္ အ်ဳံးသ္မ ာ်ဳံး၊

အာ်ဳံးကစာ်ဳံး ည္်ဳံး အမ ာ်ဳံး၊ က-ယ္စာ်ဳံးလယ္မ ာ်ဳံး၊ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္ အစၾြဲ ကည့္သ္မ ာ်ဳံး၊ K-12 င့္ ကာလကာလ-အ္ က ာင္်ဳံး - အာ်ဳံးကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္ သက္အ-င္သည္။
မတ္ က္ - အ အာက္အအတည္ -သည့္ ကာင္တီီ၏ သတ္မတ္လာ်ဳံး သာ ဘ်ဳံးအ ႏၲ ာယ္အအင့္အာ်ဳံး
လည့္သစင္်ဳံးမစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအြဲ သက္ၾကီ်ဳံး အသင္်ဳံးတ-က္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး လည္အတ္

္ စင့္မ အ အါ။

အပာ ်ဳံး္ က္ - ဤလမ္်ဳံးန ္ က္က- မ ္က ္ သာ စည္်ဳံးကမ္်ဳံး က္မ ာ်ဳံး င့္အတ္
လ-က္ ာ

္လ-အအ္ သာ ၾကာင့္ စီမ

၎သည္ အက - ်ဳံးသက္

ေ္ စြဲ

်ဳံးအမတ္စစဥ္ 20-66၊ အအ-ဒ္ 10 တစင္ အပာ ္်ဳံးလာ်ဳံးသည့္အတ-င္်ဳံး

ာက္မႈ - စသည္။

အဓ-အၸာယ္ င
စ ္အ
့ - က္ - ဤလမ္်ဳံးန ္်ဳံး က္ီ၏ ည္႐စယ္ က္မ ာ်ဳံးသည္ အာက္

ာ္ အအါ

အဓ-အၸာယ္ င
စ ့္အ- က္မ ာ်ဳံး င့္ သက္အ-င္သည္ 

“အ အည့္လ- တစ႕သည့္ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး” အ-သည္မာ အါဝင္သ္မ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံး အမ ္ ီ်ဳံးကအ္လ- တစ႕မႈ
သ-ေမဟတ္ က-ယ္

ၶာလ- တစ႕မႈ က- လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံး

္ လ-အအ္သည့္ သ-ေမဟတ္

စ္ -င္

-သည့္

ကစာ်ဳံး ည္်ဳံး စ္စ္၍ ကစာ်ဳံး ည္်ဳံးက- အါဝင္သ္မ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံး အမ ္ ီ်ဳံးကအ္လ- တစ႕မႈ သ-ေမဟတ္
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က-ယ္

ၶာလ- တစ႕မႈ က- လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံး

္ လ-အအ္ င္်ဳံး သ-ေမဟတ္

စ္ -င္

- င္်ဳံးက-

လတ္အယ္လာ်ဳံးသည့္ စည္်ဳံးမ စဥ္်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္ ကစာ်ဳံး င္်ဳံးမဟတ္အါက ဘာလ်ဳံး၊ ဂ္ဘီ၊ အ ္်ဳံးအစ၊ြဲ
အာ်ဳံး အ်ဳံး င္်ဳံး၊ ဘက္စကက္ ဘာ၊ ဟာ္ကီ၊ က

္ င္်ဳံး၊ ဝါတာအ-လ-၊

အမ - ်ဳံးသာ်ဳံးအ-က္ကစ ္တအ္ကစာ်ဳံး ည္်ဳံးမ ာ်ဳံး စသည္ င့္ ၎တ-ေသာဟတ္ က ္ေသတ္မလာ်ဳံးဘြဲ
အါဝင္သည္။


“အ လစ လစသ်ဳံး
စည္အင္သာယာ



က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံး” အ-သည္မာ ုကီ်ဳံးမာ်ဳံးသည့္
က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံး င့္ အသင္်ဳံးတ-က္

“မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

မ-်ဳံးလ လလ အအ ္်ဳံး

က္်ဳံးက ္အ အာက္အအမ ာ်ဳံးသာမက

က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံးလည္်ဳံး အါဝင္သည္။

္်ဳံး င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး” အ-သည္မာ

အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ မ-်ဳံးလ လလ K-12 အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ မ-်ဳံးလ လလ ကာ

ကာလ-အ္ က ာင္်ဳံးသ္ က ာင္်ဳံးသာ်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္အ-င္ သာ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ မ-်ဳံးလ လလ
တစ္က-ယ္ ည္ လ့က င့္မႈ င့္ မ-်ဳံးလ လလကအစြဲ ကြဲ့သ-ေ သာ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
က ္်ဳံးမာုက့ -င္
မ-်ဳံးလ လလ
ာ်ဳံး


္်ဳံး င့္

်ဳံးလႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံး အ လအ္သည့္ အာ်ဳံးကစာ်ဳံး႐မ ာ်ဳံး၊ မ-်ဳံးလ လလကစာ်ဳံးကင
စ ္်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္
က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံး စသည္ င့္အအါအဝင္ ၎တ-ေသာဟ က ္ေသတ္မလာ်ဳံး သာ မ-်ဳံးလ လလ

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

“က ္ေသတ္လာ်ဳံး သာ

်ဳံးတည္

ာမ ာ်ဳံးက- အ-လ-သည္။

က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံး” အ-သည္မာ တ-က္

အဂၢလ-ကအသင္်ဳံး၊ အ စ႕ြဲ အစည္်ဳံး သ-ေမဟတ္ အသင္်ဳံး႐်ဳံးတင
စ ္
သ-ေမဟတ္ အသင္်ဳံးဝင္မ ာ်ဳံးအတစက္ သတ္မတ္လာ်ဳံး သာ
အ အာက္အအ င့္အတ္သက္စ္၍ လည္အတ္သည့္


အအ ္်ဳံး

္်ဳံးအ-မ္ ာ၊ ဟာ္တယ္/ မာ္တယ္၊
လ-င္သ္မ ာ်ဳံး၊ လာက္အ့သ္မ ာ်ဳံး
က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံးက့သ
ြဲ -ေ

က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံး စ္သည္။

“အ ည္်ဳံးအက စဥ္်ဳံး- င့္ အလယ္အလတ္-လ-စအ္မႈအာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး” တစင္
ဘာလ်ဳံး အ ာ့ င့္ကစာ်ဳံးသည့္ကစာ်ဳံး ည္်ဳံး၊ ဘ့စ္ ဘာကစာ်ဳံး ည္်ဳံး၊ ဘာလီ ဘာကစာ်ဳံး ည္်ဳံး၊
အမ - ်ဳံးသမီ်ဳံး ဘာလ်ဳံးအစ္ကစာ်ဳံး ည္်ဳံး၊ အ မ -က ္ ဘာလ်ဳံးကစာ်ဳံး ည္်ဳံးတစ္မ - ်ဳံးစသည္ င့္ ၎တ-ေသာဟ
က ္ေသတ္မလာ်ဳံးဘြဲ အါဝင္သည္။



“လဟာ အင္” အ-သည္မာ ယာယီ သ-ေမဟတ္
သ-ေမဟတ္ အမ-်ဳံး) တအ္အင္လာ်ဳံးသည့္
အ ည္်ဳံးအ်ဳံး



တ္ -င္ သာအကာအကစယ္မ ာ်ဳံး (စဥအမာ၊ အကာ

ာမ ာ်ဳံး င့္ လဝင္

စ္အယ့္ငါ်ဳံး ာ -င္ ႈ ္်ဳံး စင္လ
့ ာ်ဳံးသည့္

္ ၎ ဘ်ဳံး အါက္မ ာ်ဳံးီ၏ စတ

ာမ ာ်ဳံးအအါအဝင္ အမ-်ဳံးမြဲ့

“လ- တစ႕မႈမ -သည့္အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး” တစင္ တင္်ဳံး စ္ကစာ်ဳံး ည္်ဳံး၊
တာလမ္်ဳံး တ္ အ်ဳံး္အ- င္အစ၊ြဲ
က

အ်ဳံး

္်ဳံးအ ည္

ာမ ာ်ဳံး စ္သည္။

က္်ဳံး င္်ဳံး၊

္အစ္၊ ကစင္်ဳံး ဘ်ဳံး/လ- တစ႕ င္်ဳံးမ -သည့္ အာ်ဳံး အ်ဳံး င္်ဳံး င့္

္ င္်ဳံးမ ာ်ဳံး စသည္ င့္ ၎တ-ေသာဟ က ္ေသတ္မလာ်ဳံးဘြဲ အါဝင္သည္။

အ လစ လစလမ္်ဳံးန ္ က္အ
အ-မ- ဘ်ဳံးကင္်ဳံးသည္၊ လဟာ အင္

င့္ သ်ဳံးငယ္ သာအ စ႕ြဲ မ ာ်ဳံးသည္ ုကီ်ဳံးမာ်ဳံး သာအ ႕စြဲ မ ာ်ဳံးလက္
ာမ ာ်ဳံးသည္ မ-်ဳံးလ လလ

ာမ ာ်ဳံးလက္ အ-မ- ဘ်ဳံးကင္်ဳံးသည္၊

(6) အ သ-ေမဟတ္ ၎လက္အ- သာ အကစာအ ဝ်ဳံး -သည့္ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ ီ်ဳံးကအ္စစာလ- တစ႕

ာက္ (6)
္

လ-အအ္သည့္အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံးလက္ အ-မ- ဘ်ဳံးကင္်ဳံးသည္၊ တ- တာင္်ဳံးသည့္ၾကာ - ္သည္
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ည္လ ာ်ဳံး သာၾကာ - ္လက္ အ-မ- ဘ်ဳံးကင္်ဳံးသည္။ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

အ အာက္အအလအ္င ္်ဳံး င္မ ာ်ဳံးသည္ ၎တ-ေ စီစစဥ္လာ်ဳံးသည့္ အ ္
လ-အ

အ ၾကာင္်ဳံးအ ာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက- လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံး

အ အည့္အဝလ- တစ႕
အင္အာ်ဳံးသ်ဳံး

္ ကစာ်ဳံး

္်ဳံး င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး

္ င့္ လႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံးက့သ
ြဲ -ေ သာ

္ လ-အအ္သည္။

သာ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး ယ အ - တ
္ င
စ ္ တာ်ဳံး မစ္လာ်ဳံးသည္။ အ လ်ဳံးမ င္်ဳံး၊

သာ လ့က င့္

္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ င့္ အ မ -က ္ ဘာလ်ဳံးကစာ်ဳံး င္်ဳံးတစ္မ - ်ဳံးက့သ
ြဲ -ေ သာ လ့က

လ့က င့္ င္်ဳံး င့္ က-ယ္လက္ုက့ -င္

်ဳံးတ-ေသည္ အ အည့္အဝလ- တစ႕ သည့္ မည္သည့္ကစာ်ဳံး ည္်ဳံးမအ-

မအါဝင္ -င္အါ။

K-12 က ာင္်ဳံးအာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံး
က-ယ္

ၶာလႈအ္ ာ်ဳံးမႈတင
စ ္ အါဝင္ င္်ဳံးသည္ လ္ငယ္မ ာ်ဳံးီ၏က ္်ဳံးမာ

်ဳံး အတစက္ အလစ ္အ

ဤလမ္်ဳံးန ္ က္သည္ COVID-19 က္်ဳံးစက္မႈ အ ႏၲာ ယ္မ လ ာ့
အ စင့္အ

်ဳံးမ ာ်ဳံးက- စီစစဥ္ အ်ဳံး

စစဥ္ က-ယ္

်ဳံးအါသည္။

ၶာလႈအ္ ာ်ဳံးမႈအတစက္

္ ည္႐စယ္လာ်ဳံးအါသည္။ K-12 က ာင္်ဳံးအာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံးအတစက္

လမ္်ဳံးန ္ က္မ ာ်ဳံးသည္ ကာင္တီ၏
ီ COVID-19 ဘ်ဳံးအ ႏၲာ ယ္အအင့္ (အ ည္်ဳံးငယ္၊ အသင့္အတင့္၊
မ ာ်ဳံး အာ်ဳံး သာ၊ အလစ ္မ ာ်ဳံး အာ်ဳံး သာ) အ အၚ အ

လာ်ဳံးအါသည္။ K-12 က ာင္်ဳံးအာ်ဳံးကစာ်ဳံးမ ာ်ဳံးအတစက္

လမ္်ဳံးန ္ က္မ ာ်ဳံးသည္ က ာင္်ဳံးီ၏ န ၾ္ ကာ်ဳံး က္အစမ ာ်ဳံး င့္ အက္လက္သက္အင္
- မ အ
- ါ။
က ာင္်ဳံးလအ္င ္်ဳံးမ ာ်ဳံးီ၏ လအ္တ-်ဳံးအ က္အလက္မ ာ်ဳံးအတစက္ လ္က-ယ္တ-င္သင္ၾကာ်ဳံးအ-ေ မႈ င့္ အ ္ စင့္

္ ODE

လမ္်ဳံးန ္ က္ က- ည္န ္်ဳံးအါ။

လည္အတ္မမ
ႈ ာ်ဳံး မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မာ



ာ

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာစည္်ဳံး င့္ မ က္ ာအကာအကစယ္ လမ္်ဳံးန ္ က္က- အ ္်ဳံးစစ္ င္်ဳံး င့္

အ ကာင္အလည္


ာ

ာ္ အာင္႐စက္ င္်ဳံး။

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာစည္်ဳံး င့္ မ က္ ာအကာအကစယ္ လမ္်ဳံးန ္ က္အတ-င္်ဳံး

တစ္စဦ်ဳံး င္်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံး လ-က္ ာ
က္်ဳံး သာအ ါ သ-ေမဟတ္


ာ

္ သ ာ အာင္ အ လအ္ င္်ဳံး။
- ်ဳံး သာအ ါ ၎ကြဲ့သ-ေ မ စ္ -င္ သာအ - ္မ - ်ဳံးတင
စ ္

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာစည္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ က္ ာအကာအကစယ္တစ္ မလ-အအ္အါ။

မ က္ ာစည္်ဳံးသည္ အ ာ်ဳံးသ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး သင္
ည္႐စယ္သည္။ လ္မ ာ်ဳံးသည္

ာဂါက္်ဳံးစက္ လာ်ဳံး လ င္ ကာကစယ္

ာ်ဳံး ာသည္ဟ မ စာ်ဳံး

္

သာ္လည္်ဳံး COVID-19 သည္

အ ာ်ဳံးသ္မ ာ်ဳံးက- က္်ဳံးစက္အ ႕ ေ -င္သည္။


္်ဳံးတီ်ဳံးလာ်ဳံးသည့္ သ-ေမဟတ္ ဝ ္ အာင္မႈမ ာ်ဳံးအတစက္ အသ်ဳံး အ သည့္ အ အင္ဘက္

ာမ ာ်ဳံး

သ-ေမဟတ္ “လဟာ အင္” အတစက္ သတ္မတ္ က္အတ-င္်ဳံး လ-က္ ာသည့္
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မည္သည့္လအ္င ္်ဳံးလည္အတ္မႈမအ- သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။ လဟာ အင္သတ္မတ္ က္ င့္
မက-က္ညသ
ီ ည့္
မ-်ဳံးလ လလ

ာတစ္

စ္လ င္ ဝ ္ အာင္မမ
ႈ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ လအ္င ်ဳံး္ လည္အတ္မမ
ႈ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

ာအ စ္ စစဥ္်ဳံးစာ်ဳံး္အီ်ဳံး မ-်ဳံးလ လလလအ္င ်ဳံး္ လည္အတ္မမ
ႈ ာ်ဳံးအတစက္ လ-အအ္ က္မ ာ်ဳံး င့္

လမ္်ဳံးန ္ က္မ ာ်ဳံး င့္ က-က္ညီ မည္။


အ အာက္အအမ ာ်ဳံး င့္ က- -ယာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက- လ္ စစာလည္အတ္ င္်ဳံး င့္ တ-်ဳံး ႕ြဲ အ-တ္သ-မ္်ဳံး္အီ်ဳံး
ကာင္်ဳံးမစ ္သည့္အ

အ

စ္

ာက္

္ သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။ အ အင္လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံးမႈ င့္

လမ္်ဳံးန ္ က္မ ာ်ဳံး င့္ လအ္င ္်ဳံး အာင္ စက္မႈ လအ္င ္်ဳံးစစဥ္စ ႈ ္်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ ဤလအ္င ္်ဳံးကလမ္်ဳံးန ္သင့္သည္။


စြ်ဳံးလတ္



ေက လ်ဳံးလ- ္်ဳံး က ာင္်ဳံးမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အ-တ္လာ်ဳံးအါ။



္်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္

စ်ဳံး ငစ႕ အါင္်ဳံး အ

္်ဳံးမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အ-တ္လာ်ဳံးအါ။

လ္ငယ္အစီအစစဥ္မ ာ်ဳံးအတစက္ အည္ ယ္လ်ဳံးအ-င္ ာ အ ္ စင့္

္ လမ္်ဳံးန ္ က္က- ည္ည ္်ဳံးစ္၍

က င့္သ်ဳံးအါ။


ာဂါလကကဏာ -သ္ တစ္စဦ်ဳံး င္်ဳံးစီက- အ-မ္တင
စ ္

လ-င္

္ တာင္်ဳံးအ- င္်ဳံး င့္ အက္အညီလ-အအ္အါက

မည္သ္ေလ အက္သစယ္ မည္က- စာ င္်ဳံး အ လအ္လာ်ဳံး င္်ဳံးတ-ေ အအါအဝင္ COVID-19 လကကဏာမ ာ်ဳံးကာ္ အလာ်ဳံးသည့္ င္်ဳံးလင္်ဳံး သာ အမတ္အသာ်ဳံးမ ာ်ဳံး က- ကအ္လာ်ဳံးအါ။


ာ

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာစည္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ က္ ာအကာအကစယ္စည္်ဳံးကမ္်ဳံး က္မ ာ်ဳံး င့္ အတ္သက္စ္၍

င္်ဳံးလင္်ဳံး သာ အမတ္အသာ်ဳံးမ ာ်ဳံး ကအ္အါ။


ဧည့္

္်ဳံး

ာမ ာ်ဳံး၊ အဝတ္လြဲ

္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ င့္ လ္သ်ဳံးမ ာ်ဳံးသည့္

အစၥည္်ဳံးက- -ယာမ ာ်ဳံးအ ီ်ဳံးအ ာ်ဳံးတင
စ ္သာမက အ အာက္အအတစ္ လ်ဳံးတစင္ အ္ စာ စာ

င္်ဳံးက-

တ-က္တစ ္်ဳံးသည့္ အ-င္်ဳံးဘတ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အသ်ဳံး အ အါ။


လဝင္ လလစက္စ စ္မ ာ်ဳံး ကာင္်ဳံးမစ ္စစာ လည္အတ္

္ သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။ အ တ

အ တင္်ဳံး အါက္မ ာ်ဳံး င့္ တ ါ်ဳံးမ ာ်ဳံး စင့္ င္်ဳံး င့္ လလည့္အတ္မႈ င့္ လဝင္ လလစက္မမ
ႈ ာ်ဳံးကတတ္ -င္သမ မင့္တင္အါ။ အတစင္်ဳံး

္်ဳံးမ ာ်ဳံးတင
စ ္ အ တင္်ဳံး အါက္မ ာ်ဳံး င့္ တ ါ်ဳံးမ ာ်ဳံးက- အ အင္ဘက္သ-ေ

စင့္လာ်ဳံး သာအ ါမသာ အတစင္်ဳံး လ င့္ အ အင္ လ လယ္

္ အ ္ကာမ ာ်ဳံးက- အသ်ဳံး အ သင့္အါသည္။

ဝ ္လမ္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ က လ်ဳံးမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ ဝယ္ယ္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး ဘ်ဳံးအ ႏၲ ာယ္ စ္ စ -င္လ င္ အ တင္်ဳံး အါ
အ တင္်ဳံး အါက္မ ာ်ဳံး င့္ တ ါ်ဳံး အါက္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး မ စင္အ
့ ါ င့္။


က- -ယာအသ်ဳံး အ င္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ လမ္်ဳံး ၾကာင္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ အစ -သည္တ-ေအတစက္
တစ္လမ္်ဳံးသာစ ်ဳံးအစက- အ လအ္အါ။ တစ္လမ္်ဳံးလအ
ြဲ သစာ်ဳံးအလာ အ လအ္



စ္ -င္လ င္
္ အ-င္်ဳံးဘတ္မ ာ်ဳံးအသ်ဳံး အ အါ။

ဝ ္လမ္်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္

ာက္သည္မ ာ်ဳံး အသ်ဳံး အ

လက္ အ်ဳံး

ာမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ လက္သ ေ္ အ်ဳံး ည္ ( 60-95% အ က္ အ ္အါဝင္ သာ)

္

္အတစက္ အ အာက္အအတစ္ လ်ဳံးတစင္

စီစစဥ္ အ်ဳံးလာ်ဳံးအါ။
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အစာ်ဳံးအစာစီမ

ေ္ စြဲ င္်ဳံး

ေ္

်ဳံး င္်ဳံး င့္ သက္အ-င္သည့္ သတင္်ဳံးအ က္အလက္အတစက္

အစာ်ဳံးအ သာက္အ-င္ ာ စင့္လစ္မႈ လမ္်ဳံးန ္ က္က- ည္န ္်ဳံးအါ။


မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

စ

္်ဳံး အ ္ စင့္ င္်ဳံး င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံးအ အာက္အအမ ာ်ဳံး အ ္ စ

အ ္ စင့္ င္်ဳံး မတ-င္မီ မ္ဝါဒမ ာ်ဳံး င့္ လ-အအ္သည့္အစၥည္်ဳံးမ ာ်ဳံး အ က္အလက္က- သက္အ-င္သည့္သ္
တစ္္ီ်ဳံး င္်ဳံးစီက

အာ အအါ။

အလအ္ င္မ ာ်ဳံး င့္ အ စ႕ြဲ အစည္်ဳံးမ ာ်ဳံးအတစက္ အ လစ လစလမ္်ဳံးန ္ က္က- အ ္လည္အ ္်ဳံးစစ္္အီ်ဳံး
အ ကာင္အလည္

ာ္ အာင္ စက္အါ။

စ္ င္
- လ င္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး

စ္သင့္ သာ္လည္်ဳံး မလ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ 

အ အာက္အအအတစင္်ဳံး လ္အ

အတစက္က ေ္သတ္္အီ်ဳံး က္ - ္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

အ အာက္အအမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

- ္မ - ်ဳံး စ္

်ဳံး

္ လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအါ။

အ အာက္အအစီမအအ္ အ္သ္ီ၏ ၾကညာ က္ င့္ အ်ဳံး တ္ က္အတ-င္်ဳံး
သတ္မတ္ - ္အ တာအတစင္်ဳံး အသ်ဳံး အ


အလ္်ဳံးသ င့္ က ္်ဳံးမာ
အင္်ဳံးလ ္

်ဳံးအ

္ တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။

-သ္မ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ အသက္ 60 င့္အလက္သ္မ ာ်ဳံးကြဲ့သ-ေ COVID-19

ာဂါအတစက္ အ-အ ႏၲ ာယ္ -သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အကတ-က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံးသင္တ ္်ဳံးမ ာ်ဳံး

တင္အက္ င္်ဳံးက- လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအါ။


ာက္သည္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အ အာက္အအသ-ေ ၎တ-ေီ၏က-ယ္အ-င္
၎တ-ေ င့္အတ္သယ္ အာင္လာ



အ

ဘ္်ဳံးမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

္ အင္်ဳံးလ ္စာစ တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။

သတ္မတ္လာ်ဳံးသည့္ ဘ်ဳံးအ ႏၲာ ယ္အအင့္က- အ
ကာင္တီလြဲ -

ည့္ -င္ သာ

ာမ ာ်ဳံးတင
စ ္အင္ အ

သည့္ လႈအ္ ာ်ဳံးမႈအာ်ဳံး င
စ ့္မ အ ဘြဲ ကာ

်ဳံး အၚော အတစက္ လ့က င့္မႈအအါအဝင္

်ဳံး အၚတ ေ္ အ ္ င္်ဳံးလႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံး င့္အတ္ က-က္ညီ သာ လႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး စင့္ အ အါ။ ၎ကြဲ့သ-ေ

လႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံးက- အ လအ္လ င္ OHA သတ္မတ္ က္မ ာ်ဳံး င့္ လမ္်ဳံးန ္ က္က- အသ်ဳံး
က္်ဳံးက ၊္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
လည္အတ္


်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး

္ လ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ -

OAR 333၊ Division 60 အတ-င္်ဳံး လ-က္ ာအါ။



္ အ စာင့္မ ာ်ဳံးအအါအဝင္1)

လြဲတင
စ ္မဟတ္သည့္အ ါ လ-အအ္သည့္ဝ ္လမ္်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ (ကယ္အယ္
ာ

1Oregon

အအ ်ဳံး္

မည္။

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာစည္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ က္ ာအကာအကစယ္တစ္ ဝတ္အင္အါ။

ရွိ ေ ရကူးကနမ္ ူးကွိို ထွိန္ ူးခ္ပ္သ်ဳ ည့ ္ Oregon စီမံခန႔္ခြဲေ ရူးစည္ ူးကမ္ ူးမ္မူး သည္

ေ ရကူးကနအမူးအစမူးတစ
္ ွိ ်ဳ
ုခ္င္ ူးစီအတတက္ ကကြဲ ပ္မူးေ သမ သတတ
ွ ္က္မူးရွိသည္။ ဥပ္မမအမူး ဖင ့ ္
16 ၏ 5
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မ-်ဳံးလ လလ

အ္စမ္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံးအတစက္ တစ္ုက-မ္လ င္ အ-မ္ လာင္စတစ္စသာ က ္က-အသ်ဳံး အ

္

က ေ္သတ္အါ။ လအ္င ္်ဳံး င္မ ာ်ဳံးသည္ 15 မ- စ္ ဝ ္ အာင္မႈမ ာ်ဳံး င့္ ုက- တင္စာ င္်ဳံးသင
စ ္်ဳံးသည့္
အစီအစစဥ္

အ္ ာစ ာစ

်ဳံးအြဲစ င္်ဳံးက- လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံး အါမည္။

င္်ဳံး င့္

မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

လ-င္မအ
ႈ စ်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မာ



မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး

အ အာက္အအတည္ - သာ ကာင္တီအတစက္ သတ္မတ္လာ်ဳံးသည့္ ဘ်ဳံးအ ႏၲာ ယ္အအင့္ အၚ
အ


သည့္ အမ ာ်ဳံးအ်ဳံးလအ္ -င္စစမ္်ဳံးက- သတ္မတ္အါ။

အ - ္တ-င္်ဳံး တစ္္်ဳံး င့္တစ္္်ဳံးၾကာ်ဳံး အ ည္်ဳံးအ်ဳံး

ာက္ (6) အအကစာတစင္

လ-င္

္

လ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးက- သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။


မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

မႈ င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး လႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္

အင္အသင္တ ္်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ ဒသ ႏၲ စည္်ဳံးကမ္်ဳံးမ ာ်ဳံးက- မ - ်ဳံး
ာက္ အအကစာတစင္ သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-

လ-င္

ာက္ဘြဲ အါဝင္သ္မ ာ်ဳံး င့္ ည္်ဳံး အမ ာ်ဳံးသည္

္ လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံး င္်ဳံး င့္ လ္ စ-တ္ စစာ က င္်ဳံးအ

္

လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအါ။


သက္အ-င္သည့္ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးက- -ယာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အ ည္်ဳံးအ်ဳံး
သတ္မတ္

္။ သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-

လ-င္

ာက္ (6) အ ာ်ဳံးစ္၍ တည္ - အာင္

်ဳံးအတစက္ က- -ယာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး ႐႕ အာင္်ဳံး

္ မလစယ္က္အါက

၎က- အသ်ဳံး အ င္်ဳံးမ အ္အ-င္်ဳံးလာ်ဳံး မည္။


ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ အ ာ်ဳံးတစ္စတစ္ ယာက္ င့္ တ-က္႐-က္လ- တစ႕ င္်ဳံးမ တာ်ဳံးအီ်ဳံး
သက္အ-င္သည့္ ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးက- -ယာက-



္

ာ်ဳံးလာ်ဳံးအါ။

တစ္ ယာက္ င္်ဳံး လ့က င့္မႈအတစက္ လ့က င့္ အ်ဳံးသ္ င့္ သင္တ ္်ဳံးသာ်ဳံးၾကာ်ဳံး

ာက္ (6) အအကစာ

အအကစာအ ဝ်ဳံးက- လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံးလာ်ဳံး အါမည္။ လ့က င့္ အ်ဳံးသ္ င့္ သင္တ ္်ဳံးသာ်ဳံးသည္
- ္်ဳံးအ- က္မတ-င္မီ င့္
အ်ဳံး ၾကာ


- ္်ဳံးအ- က္္အီ်ဳံး

ာက္ လက္က- အအ္ အာ င့္

စ်ဳံး င့္ သ သ ာ ာ

္ သ-ေမဟတ္ (60-95% အ က္ အ ္အါဝင္ သာ) လက္သ ေ္ အ်ဳံး ည္အသ်ဳံး အ အါမည္။

တ္ညီ သာအ ႕စြဲ အစည္်ဳံးတစ္ ီ၏အ စြဲ႕ဝင္မ ာ်ဳံးသည္ လႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ ာ်ဳံးတင
စ ္ အတ္တကစ အါဝင္ အာင္႐စက္ -င္္အီ်ဳံး
ာက္ (6) အအကစာတစင္

လ-င္

္ မလ-အအ္သည္က- အါဝင္သ္မ ာ်ဳံး၊ လာ

ာက္လည္အတ္သ္မ ာ်ဳံး င့္

ဝယ္ယ္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အ ၾကာင္်ဳံးၾကာ်ဳံးအါ။

အကန္ခအသတ္ွိေွ သမေ ရကူးကနအမ္မူးစိုသည္ ကယ္ဆယ္္ေနအစမင ့ ္တစ္ေ ယ္မကလွိိုအပ္ပါ။ သင္၏ ေအဆမကအအံိုသည္
ကယ္ဆယ္္ေ ရူးေအစမင ့ ္တစ္ေ ယ္မက္ွိရွ န္ မလွိိုအပ္ပါက သငသ ည္ ထွိလ
ို မ္ ူး
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ဝင္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ လစက္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး
အ ာ်ဳံး

ာမ ာ်ဳံးအအါအဝင္ သီ်ဳံး ာ်ဳံးအက္အ

သ ာ အာင္ အ လအ္


အ-မ္မ ာ်ဳံး င့္ လ္မ ာ်ဳံးစ ဝ်ဳံး -င္သည့္
်ဳံး သတ္မတ္ က္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံး င့္ လ-က္ ာ င္်ဳံးမ ာ်ဳံး သ ာ

္ သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-အက္အ

ာက္ (6) အအကစာ သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-အက္အ
ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံးက- စစ္ အ်ဳံး
်ဳံးက- လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံး -င္

အတစက္ က ေ္သတ္

လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံး


မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္



အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

စ္ အၚ သာအ ါ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
အ-မ္မ ာ်ဳံး၊ စုကႍမ ာ်ဳံး၊ သ

အအ ္်ဳံး

မမ ဝ

်ဳံး အစီအစစဥ္မ ာ်ဳံးအအင့္အင့္က-

အအ ္်ဳံး

်ဳံး

္်ဳံး င့္

်ဳံးကမၸဏီမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ -

အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး
ာ်ဳံး

က္်ဳံးက ္ဝ ္်ဳံးက င္တစင္

္ လ-အအ္သည္။

အ အာက္အအတစင္



အတစက္က-

္ လအ္င ္်ဳံး င္မ ာ်ဳံးသည္ ုက- တင္စာ င္်ဳံးသင
စ ္်ဳံး င္်ဳံးမ ာ်ဳံးက-

တစ္ - ္တည္်ဳံးတစင္ တ္ညီ သာ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
က ္်ဳံးမာုက့ -င္

္ မ-်ဳံးလ လလ

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ တစ္္်ဳံး င္်ဳံးစီီ၏အ

လက္ ္အီ်ဳံး က ေ္သတ္လာ်ဳံးသည့္ အစီအစစဥ္က- အ လအ္အါ။
တစ္စဦ်ဳံး င္်ဳံးစီအ

္ တာဝ ္မ ာ်ဳံး စြဲ ဝသတ္မတ္အါ။

စာမ ေ္

ာင္်ဳံးသည့္အ-င္မ ာ်ဳံးသာမက မ-်ဳံးလ လလ

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး အစီအစစဥ္မ ာ်ဳံး င့္

ာမ ာ်ဳံး

္အတစက္ ဝ ္လမ္်ဳံး၊ အါဝင္သ္မ ာ်ဳံး င့္ ၾကည့္ ႈသ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။

တ ါ်ဳံးလက္က-င္မ ာ်ဳံး၊ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
အစီအစစဥ္မ ာ်ဳံးီ၏

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး

ာက္အက္တြဲမ
စ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံး ကြဲ့သ-ေ သာ အမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး င့္ လ- တစ႕ သည့္

မ က္ ာ အင္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး သ ေ္ င္်ဳံး င္်ဳံး င့္ အ-်ဳံးသတ္သ ေ္စင္အါ။


ဝင္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ လစက္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ စာ င္်ဳံးသင
စ ္်ဳံးသည့္
သ

စာမ ေ္

ာမ ာ်ဳံး၊ အမ ာ်ဳံးသ်ဳံးအ-မသ
္ ာမ ာ်ဳံး င့္

ာင္်ဳံးသည့္အ-င္မ ာ်ဳံးက့သ
ြဲ -ေ သာ လ္အသစာ်ဳံးအလာမ ာ်ဳံးသည့္

သ ေ္ င္်ဳံး င္်ဳံး င့္ အ-်ဳံးသတ္သ ေ္စင္ င္်ဳံးမ ာ်ဳံးက- မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး အစီအစစဥ္မ ာ်ဳံးီ၏

 မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

ာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္

ာက္အက္တမ
စြဲ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံး သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

ဝ ္လမ္်ဳံး၊ အါဝင္သ္မ ာ်ဳံး င့္ ၾကည့္ ႈသ္မ ာ်ဳံးသည္

စ္ -င္လ င္

်ဳံး အစီအစစဥ္မ ာ်ဳံးတင
စ ္
အ-မ္မ သ်ဳံး င္်ဳံး၊

ဝင္ အါက္/လစက္ အါက္တ ါ်ဳံးမ ာ်ဳံး စင့္စ္၍ လာ်ဳံး ့ြဲ င္်ဳံး င့္
အ-င္

္်ဳံးတ ါ်ဳံးလက္က-င္မ ာ်ဳံးက့သ
ြဲ -ေ အမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး င့္ လ- တစ႕က-င္တစယ္

မ က္ ာ အင္မ ာ်ဳံး င့္ ဘအ-င္

သာ

ါင္်ဳံးမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အမ ္ သ ေ္ င္်ဳံး င္်ဳံး င့္

အ-်ဳံးသတ္သ ေ္စင္ င္်ဳံးတ-ေက- သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။
စ္ င္
- လ င္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္

စ္သင့္သည္မ ာ်ဳံးမာ 

ဝင္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ လစက္ အါက္မ ာ်ဳံး င့္ အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး
သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-အက္အ

အ-မ္မ ာ်ဳံးတင
စ ္

်ဳံးသတ္မတ္ က္မ ာ်ဳံးက- လ-က္ ာ
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လ္တစ္္ီ်ဳံး င္်ဳံးစီအတစက္ အ-က္

ာက္ - ္ င့္ လစက္ စာ - ္က- တစ္လအ္တည္်ဳံးမက စ

္

ဇယာ်ဳံးအလ
စြဲ ာ်ဳံးအါ။


အမတ္သာ်ဳံး အ လအ္လာ်ဳံး သာ ဝင္ အါက္မ ာ်ဳံး င့္ လစက္ အါက္မ ာ်ဳံးမ တစ္လမ္်ဳံးလသ
ြဲ ာစ ်ဳံး
တစ ္်ဳံးအာ်ဳံး အ်ဳံးအါ၊ သ-ေ သာ္ အ အင္သ-ေလစက္
တစ္လမ္်ဳံးလအ
ြဲ သစာ်ဳံးအလာ အ လအ္



ဝ ္လမ္်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္ လာ
အ-မ- က္ ြဲ သာ
သ-ေမဟတ္



္အ

္ အ-င္်ဳံးဘတ္မ ာ်ဳံးအသ်ဳံး အ အါ။

ာမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ ုက- အ-လက္
လ-င္

တစ္္်ဳံး င္်ဳံးစီအတစက္ သတ္မတ္လာ်ဳံး သာ



အအ ်ဳံး္

်ဳံးအတစက္

်ဳံး ကာင္တာမ ာ်ဳံးအ

ာက္ (6) အ ာ်ဳံး

္

႕ သ-ေမဟတ္ အလတ္စတစ္

္ လည့္သစင်ဳံး္ စစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအါ။

္လ-အအ္သည္က- သ ာ အာင္ အ လအ္

္

ာမ ာ်ဳံးတင
စ ္ တာဝ ္ စြဲ ဝသတ္မတ္လာ်ဳံးအါ။

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး

္ လ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ -

တစ္္ီ်ဳံး င့္တစ္္ီ်ဳံး



လ-င္

္ င့္ အ လအ္လာ်ဳံးသည့္ အတာ်ဳံးအအီ်ဳံးမ ာ်ဳံး လာ်ဳံး

မအါဝင္ သာ္လည္်ဳံး သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-

လည္အတ္

်ဳံး အၚလစက္ အါက္မ ာ်ဳံးက- မအ-တ္အ-ေလာ်ဳံးအါ င့္။

ာက္သ္မ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံး သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-

က္်ဳံးက ၊္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

္

ာက္ (6) အအကစာတစင္

က္်ဳံးက ္က- တာ အည့္

သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-

က္်ဳံးက ္အ အင္အအင္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

က္်ဳံးက ္သ-ေဝင္လက
စ ္

္ အစီအစစဥ္တစ္

ာ္ င္်ဳံး င့္ တစ္္်ဳံး င့္တစ္္်ဳံးၾကာ်ဳံး

လ-င္

အာင္်ဳံးလြဲအါ။

က္်ဳံး င္်ဳံးအတစက္ အသ်ဳံး အ လ င္ တစ္္်ဳံး င္်ဳံးစီအတစက္

အ ာ်ဳံးတစ္ က္အအ်ဳံးတင
စ ္
်ဳံးအြဲစအ ကာင္လည္

္

ာက္ (6) အအကစာတစင္

္ လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံးလာ်ဳံး အါမည္။ လမ္်ဳံး ၾကာင္်ဳံးမ ာ်ဳံးီ၏အအ်ဳံးမ ာ်ဳံးအအါအဝင္

အ အာက္အအမ ာ်ဳံးအတစင္်ဳံး လ္စ ဝ်ဳံး င္်ဳံးမ ာ်ဳံးက- တာ်ဳံး မစ္လာ်ဳံးအါ။


တစ္္ီ်ဳံး င္်ဳံးစီအတစက္

ာက္ (6) အအကစာအ ဝ်ဳံး -သည့္ စင့္ အ လာ်ဳံး သာ စာင့္အ-င္်ဳံး

ာတစ္

သတ္မတ္အါ။

အဝတ္လြဲ

်ဳံး္ မ ာ်ဳံး -

မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

အဝတ္လြဲ


်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအ လအ္င ်ဳံး္ င္မ ာ်ဳံးသည္

်ဳံး္ အသ်ဳံး အ င္်ဳံးက- င
စ ့္ အ အါက လ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ -

တစ္ုက-မ္လတ
ြဲ င
စ ္

- ်ဳံး

္်ဳံး င့္ အဝတ္လြဲ

္်ဳံးမ ာ်ဳံး အသ်ဳံး အ င္်ဳံး တစ္္်ဳံး င္်ဳံးစီအ

အတစက္က-

က ေ္သတ္သည့္ အစီအစစဥ္တစ္ အာ်ဳံး အ လအ္အါ။


လ္မ ာ်ဳံး တစ္္်ဳံး င့္တစ္္်ဳံး
အ ကာင္အလည္



အဝတ္လြဲ

ာက္ (6) အအကစာတစင္

ာ္ အာင္႐စက္အါ

္်ဳံးတစင္ စင့္ အ သည့္

လ-င္မႈအစလက္ မအ-လစ ္ စ

လ္တစ္္ီ်ဳံးလ င္ အ ည္်ဳံးအ်ဳံး 35 စတ
အ်ဳံး တ္

မည့္ အစီအစစဥ္တစ္ အာ်ဳံး

္ အဝတ္လြဲ

္်ဳံးီ၏

္်ဳံး အ အၚ အ

္ သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။

စ္၍ အဝတ္လြဲ

္်ဳံးီ၏ အမ ာ်ဳံးအ်ဳံး

လ-င္မႈက-

ာအက ယ္အဝ ္်ဳံးစစ အါင္်ဳံးက- အသ်ဳံး အ အါ။
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ဝင္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ လစက္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး

အ-မ္မ ာ်ဳံး င့္ လ္မ ာ်ဳံးစ ဝ်ဳံး -င္သည့္

အ ာ်ဳံးမည္သည့္

မည့္ သတ္မတ္ က္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက-

ာမအ-တစင္ အ္ စာ စာ

တစ္္ီ်ဳံး င္်ဳံးလ-က္ ာမႈ - စ

္ သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-

လ-င္မႈအတစက္ စာင့္ၾကည့္စစ္ အ်ဳံးသ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

တာဝ ္ အ်ဳံးအါ။

သ ေ္ င္်ဳံး င္်ဳံး င့္ အ-်ဳံးသတ္ င္်ဳံး မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မာ



တ-်ဳံး ႕ြဲ အ-တ္သ-မ္်ဳံး္အီ်ဳံး
အ စ႕ြဲ အစည္်ဳံး

ာက္ အ ္လည္မ စင့္ င္ က ္်ဳံးမာ

်ဳံး င့္ အတ္သက္သည့္

ာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက- စ့စအ္ သ ာစစာ သ ္ေ င္်ဳံးအါ။ COVID-19 က- စ္ စသည့္ SARS်ဳံးော (EPA) ီ၏ လာက္ စာ င္်ဳံး2 တစင္

CoV-2 အ-်ဳံးမာ်ဳံးအတစက္ အတ္ဝ ္်ဳံးက င္လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံးကာကစယ္
အါဝင္သည့္ အ-်ဳံးသတ္ အ်ဳံးက- အသ်ဳံး အ အါ။


အာ်ဳံးကစာ်ဳံး႐တစင္ စီစစဥ္ အ်ဳံးလာ်ဳံးသည့္ COVID-19 က- စ္ စသည့္ SARS-CoV-2 အ-်ဳံးမာ်ဳံးအတစက္ EPA
လာက္

က္ အစၥည္်ဳံးမ ာ်ဳံးအအါအဝင္ အ-်ဳံးသတ္ အ်ဳံး င့္ က- -ယာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံး (စဥအမာ၊ ဘာလ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊

အ လ်ဳံးတ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ စက္မ ာ်ဳံး၊ စသ င့)္ က- အသ်ဳံးမ အ င္ င့္ အသ်ဳံး အ ္အီ်ဳံး

ာက္

က္ င္်ဳံးသတ္အစ္

္

သက္အ-င္သ္တစ္္ီ်ဳံး င္်ဳံးစီအာ်ဳံး သတ္မတ္လာ်ဳံးအါ။ 70%-95% အ က္ အ ္အါဝင္သည့္
အ ာ္ ည္တစ္


အမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး င့္ လ- တစ႕
အလအ္



စ္လ င္လည္်ဳံး အအင္ အသည္။
သာမ က္ ာ အင္မ ာ်ဳံး၊ အသစာ်ဳံးအလာမ ာ်ဳံး သာ

ာမ ာ်ဳံးက- မၾကာ ဏ သ ္ေ င္်ဳံး

က-ယ္အ-င္အသ်ဳံး အ

္ င့္ အ-်ဳံးသတ္အါ။

္အတစက္ က-ယ္အ-င္လက္သ ေ္ အ်ဳံး ည္မ ာ်ဳံး ယ္ အာင္လာ

တစ္္်ဳံးတစ္ ယာက္ င္်ဳံးစီက- တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
က ္်ဳံးမာုက့ -င္

အအ ္်ဳံး

်ဳံး အ အာက္အအလအ္င ္်ဳံး င္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး လက္ အ်ဳံး

လက္သ ေ္ အ်ဳံး ည္ စီစစဥ္ အ်ဳံး


ာမ ာ်ဳံး င့္

ေစစဥ္အ ည္်ဳံးအ်ဳံးံုက-မ္ စ့စအ္ သ ာစစာသ ေ္ င္်ဳံး
စင့္ အ သာ အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး

္

ာမ ာ်ဳံး င့္/သ-ေမဟတ္

အ-မ္သ်ဳံးစကစ ၊ 60-95% အ က္အ အါဝင္ သာ

ေတာလ်ဳံး လ လာက္မႈ - စ

မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

္်ဳံး င့္ မ-်ဳံးလ လလ

္ တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။

သ ေ္စစဥ္မႈအစၥည္်ဳံးမ ာ်ဳံး (စဥအမာ၊ အအ္ အာ၊
လက္သ ေ္ အ်ဳံး ည္) တစ္

္

္ င့္ အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး

အ-မ္မ ာ်ဳံးက-

်ဳံး အ လအ္အါ။ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး င့္

်ဳံး အ အာက္အအလအ္င ္်ဳံး င္မ ာ်ဳံးသည္ တစ္ုက-မ္လ င္ တစ္္ီ်ဳံးသာ

အ-မ္က့သ
ြဲ -ေ

ာမ ာ်ဳံးတင
စ ္ “တစ္စဦ်ဳံးဝင္တစ္စဦ်ဳံးလက
စ ”္ မ္ဝါဒအာ်ဳံးအသ်ဳံး အ

္

လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးသင့္သည္။

2https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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က္်ဳံးက မ
္ ာ်ဳံး အင္အင္အါက မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး

အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မာ  တ-ေ ႕ြဲ အ-တ္သ-မ္်ဳံး္အီ်ဳံး
သ ္ေ င္်ဳံးအါ။


ာက္ အ ္လည္မ စင့္ င္

က္်ဳံးက ္ီ၏

ာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက- စ့စအ္ သ ာစစာ

က္်ဳံးက ္မ ာ်ဳံးအတစက္ အလ္်ဳံးသတ္မတ္ က္ -

Legionella ဘက္တီ်ဳံး ီ်ဳံးယာ်ဳံးအာ်ဳံး တာ်ဳံးအီ်ဳံး င္်ဳံး - အ အာက္အအတစ္ သည္
ၾကာ မင့္ သာအ - ္အအ-င္်ဳံးအ ာ်ဳံးတစ္ ၾကာ အာင္ အ-တ္လာ်ဳံး္အီ်ဳံးလ င္ 

အ္ င့္

အ်ဳံး

စ စ္ စ္မ - ်ဳံးစလ်ဳံးအာ်ဳံး

ည္႐စယ္ က္သည္
သ ေ္ င္်ဳံး သာ


ာက္လတ္အါ။

င့္ အစာ်ဳံးလ-်ဳံး

္ စ္သည္။
ာက္သည္အလ-

ာက္လတ္အါ။

ာက္လတ္စစဥ္ လ -အာ်ဳံး စ္ အၚလာ င္်ဳံး င့္
မ ာ်ဳံးအ ္်ဳံးလက
စ ္လာ င္်ဳံးတ-ေမ စ္ စ
ြဲစက္မ ာ်ဳံးက့သ
ြဲ -ေ



ယ င္က

မ ာ်ဳံးအ ္်ဳံးလစ

္ ဂ႐ အ သင့္သည္။

အသ်ဳံး အ သည့္ အ ာ်ဳံးက- -ယာမ ာ်ဳံးသည္

ြဲမ ာ်ဳံးစစ ေ္အစ္ င္်ဳံးကြဲ့သ-ေ

အ ာ်ဳံးသ ္ေ င္်ဳံး

င္်ဳံးီ၏

မ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက- အ အာက္အအအ-က္လ-င္်ဳံးအတစင္်ဳံး

အ္က- ၎ီ၏ အ မင့္အ်ဳံးအအ္ - ္



အစြဲ

ာက္လတ္ င္်ဳံးအ အင္

်ဳံးအအင့္မ ာ်ဳံးလည္်ဳံး လအ္ အာင္

္လ-အအ္သည္။

အသ်ဳံး အ သည့္က- -ယာမ ာ်ဳံးသည္ က ္လတ္လအ္သ္မ ာ်ဳံးီ၏ န ္ၾကာ်ဳံး က္မ ာ်ဳံးကလ-က္ ာအါ။


က္်ဳံးက ္မ စင့္ င္ စည္်ဳံးစ စ္တက စ္ သာ လအ္င ္်ဳံးလည္အတ္
အ-်ဳံးသတ္ အ်ဳံးအအင့္မ ာ်ဳံးအတစက္ အ အင္လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံး
က္်ဳံးက ္ အ အင္လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံး

်ဳံးကမၸဏီ င့္

်ဳံး င့္

်ဳံးဝ ္လမ္်ဳံး သ-ေမဟတ္

က္်ဳံးက ္ အ ္လည္အတ္

်ဳံးက- -ယာက-

စစ္ အ်ဳံးမႈ အ လအ္အါ။


ကယ္အယ္

်ဳံးအ စာင့္မ ာ်ဳံးသည္ တာဝ ္လမ္်ဳံး အာင္

သည့္အ - ္တစင္ သ ္ေ င္်ဳံး

်ဳံး အ လအ္ င္်ဳံး င့္

အ-်ဳံးသတ္သ ေ္စင္ င္်ဳံးက- တာ်ဳံး မစ္လာ်ဳံးအါ။
စ္ င္
- လ င္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး

စ္သင့္ သာ္လည္်ဳံး မလ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ 

လအ္င ္်ဳံး အာင္႐စက္

စစဥ္ အုက-မ္ အါင္်ဳံးမ ာ်ဳံးစစာ အအ ္်ဳံး

လႈအ္ ာ်ဳံးမႈမ အ လအ္ င္ င့္ အ လအ္္အီ်ဳံး
ၾကာ အာင္ လက္ အ်ဳံး

ာက္

အ ာ်ဳံးမယ္ င္ င့္ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

က္ င္်ဳံး လက္က- အအ္ အာ င့္

်ဳံး

င့္ စကစ ္ေ 20

္ င့္/ သ-ေမဟတ္ (60-95% အ က္အ အါဝင္ သာ)

လက္သ ္ေ အ်ဳံး ည္အသ်ဳံး အ

္ လာ

ာက္အသ်ဳံး အ လည္အတ္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အင္်ဳံး အင္်ဳံးလ ္လ ္

တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။
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အမ ္အ အာက္အအအသ်ဳံး အ င္်ဳံး အ ္မစ င္ င့္ အ အာက္အအအာ်ဳံးလစ္လအ္လာ်ဳံးစစဥ္
အအတ္စစဥ္

ာက္လတ္အါ။ အ-က္အတစင္်ဳံး -

အ-က္မ ာ်ဳံးက-

အအ္မ ာ်ဳံးသည္ Legionella ဘက္တီ်ဳံး ီ်ဳံးယာ်ဳံးအ-်ဳံး င့္

အ ာ်ဳံးအ ႏၲ ာယ္ - သာအ-်ဳံးမာ်ဳံးမ ာ်ဳံး က္်ဳံးစက္အ ႕ ေ င္်ဳံး င့္ တ-်ဳံးအာစ ်ဳံး င္်ဳံးတ-ေကက္ညီသည့္အ

အ

မ ာ်ဳံးက-

အ အာက္အအမ ာ်ဳံး အ ္ င
စ ့္

္တီ်ဳံး အ်ဳံး -င္သည္ (အ - ္ၾကာ မင့္စစာအ-တ္လာ်ဳံး္အီ်ဳံး

ာက္

္အတစက္ လမ္်ဳံးန ္ က္ က- ၾကည့္အါ)။
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လ- တစ႕အက္အမႈ - သ
့ြဲ မ
္ ာ်ဳံးအာ်ဳံး
မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

ာ

င္်ဳံး -

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မာ



အါဝင္သ္၊ လာ
ာ်ဳံး

ာက္လည္အတ္သ္ င့္ ဝယ္ယ္သ္မ ာ်ဳံးီ၏ အက္သယ
စ ္မႈအ က္အလက္၊ မ-်ဳံးလ လလ

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

်ဳံး

အ အာက္အအအသ်ဳံး အ မႈီ၏အ - ္ င့္ က္စြဲစအာ်ဳံး မတ္တမ္်ဳံးယ္အါ။ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
သ-ေမဟတ္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္
လ- တစ႕အက္အမႈ - ြဲ့သ္တစ္ ယာက္ီ၏

်ဳံးအမႈ အာင္မ ာ်ဳံးသည္

ာ စစမ္်ဳံးမႈအတစက္ ၎အ က္အလက္က-

္တာဝ ္ -သည္။ လအ္င ္်ဳံး အာင္႐စက္သည့္

၎အ က္အလက္အာ်ဳံး
စ္ င္
- လ င္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

က္စီ်ဳံး င္်ဳံး

အအ ်ဳံး္

္်ဳံး

်ဳံး အ အာက္အအ င့္ အတ္သက္စ္၍ COVID-19

အတည္ အ လ္ ာ တစ႕ - ြဲ့လ င္ အည္သေက
္
္်ဳံးမာ
စီစစဥ္

အအ ္်ဳံး

ေမ က္60္အီ်ဳံး

ာက္ မလ-အအ္လ င္

မည္။
်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံး

စ္သင့္ သာ္လည္်ဳံး မလ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ 

မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ္်ဳံး

္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ-်ဳံးလ လလ က ္်ဳံးမာုက့ -င္

လအ္င ္်ဳံးစစဥ္မ ာ်ဳံးမစတင္မီ အါဝင္သ္မ ာ်ဳံး၊ လာ

်ဳံး အ အာက္အအ

ာက္လည္အတ္သ္မ ာ်ဳံး င့္ ဝယ္ယ္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

အာက္အါတ-ေက- စစ္ အ်ဳံး မ်ဳံး မ ္်ဳံး င္်ဳံး 

ာင္်ဳံးအ-



ာ်ဳံး ာ င္်ဳံး

င္်ဳံး သ-ေမဟတ္ အ-်ဳံးအ-်ဳံး႐စာ်ဳံး႐စာ်ဳံး

ာင္်ဳံးအ-်ဳံး င္်ဳံး

စ္ ္်ဳံးအါသလာ်ဳံး။

စ္ ္်ဳံးအါသလာ်ဳံး။



အသက္ ႈ ာတစင္ မာဟ-က္ င္်ဳံး

စ္ ္်ဳံးအါသလာ်ဳံး။



ဤလကကဏာမ ာ်ဳံး -သည့္ တစ္စတစ္္်ဳံး င့္ ီ်ဳံးကအ္စစာလ- တစ႕ င္်ဳံး သ-ေမဟတ္
လစ ္ ြဲ့ သာ14 က္အတစင္်ဳံး COVID-19

အါဝင္သ္၊ လာ

ာဂါအ-်ဳံး -သ္ င့္ တစ႕ - ္်ဳံးအါသလာ်ဳံး။

ာက္လည္အတ္သ္ သ-ေမဟတ္ ဝယ္ယ္သ္သည္

မည္သည့္စစ္ အ်ဳံး

်ဳံး မ်ဳံး စ ္်ဳံးမ ာ်ဳံးက-မအ- “ စ္သည္”ဟ တ ေ္ အ ္ ြဲ့လ င္

သ-ေမဟတ္ COVID-19

ာင္်ဳံးအ-်ဳံး င္်ဳံး၊ အ ာ်ဳံး - င္်ဳံး

ာဂါအ-်ဳံး -သ္ ေြဲ လ- တစ႕ ြဲ့္အီ်ဳံး အ ည္်ဳံးအ်ဳံး14 က္ သ-ေမဟတ္ အ်ဳံးမ သာက္ဘြဲ

အ ည္်ဳံးအ်ဳံး24 ာ အ
ီ တစင္်ဳံး အ ာ်ဳံး - င္်ဳံးအအါအဝင္
ာဂါလကကဏာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက-မ တစ႕ - တာ့သည္အလ- အ အာက္အအသ-ေ
လာ


္ စာင့္အ-င္်ဳံး င္်ဳံး င့္ အ-မ္သ-ေ အ ္

အါဝင္သ္၊ လာ

္ ၎တ-ေအာ်ဳံး မတတာ အ္ သည္။

ာက္လည္အတ္သ္ သ-ေမဟတ္ ဝယ္ယ္သ္မ ာ်ဳံးတစင္

အ အာက္အအမ က္ င္်ဳံးလစက္ စာ

ာ်ဳံး ာ င္်ဳံးလကကဏာမ ာ်ဳံးက- တစ႕ -အါက

္ င့္ အ်ဳံးမ သာက္အြဲ လကကဏာမ ာ်ဳံး အ ာက္သစာ်ဳံး္အီ်ဳံး

အ ည္်ဳံးအ်ဳံး24 ာ ီတ-င္ အာင္ အ ္မလာ

ာက္

္ အင္်ဳံး အင္်ဳံးလ ္လ ္ တစ ္်ဳံးအာ်ဳံး အ်ဳံးအါ။
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အင္်ဳံးလ ္ သာ COVID-19
သ-ေမဟတ္ က ္်ဳံးမာ

်ဳံးအ

ာဂါသစ္မ ာ်ဳံး အ-မ-တ-်ဳံးအစာ်ဳံးလာသည့္အ ႏၲ ာယ္တစင္ (အသက္65 စ္အလက္
-သ္မ ာ်ဳံး) အါဝင္သ္မ ာ်ဳံး၊ လာ

၎တ-ေီ၏လ- တစ႕ င္်ဳံးအ ႏၲ ာယ္က- လ ာ့

ာက္လည္အတ္သ္မ ာ်ဳံး င့္ ဝယ္ယ္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

္ အ-မ္တင
စ ္အက္လက္

လ-င္

္ အင္်ဳံး အင္်ဳံးလ ္လ ္

တစ ္်ဳံးအာ်ဳံး အ်ဳံးအါ။

လ့က င့္ င္်ဳံး င့္ ကစာ်ဳံး င္်ဳံး မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည္မာ



ကစာ်ဳံး ည္်ဳံးမ ာ်ဳံးကစာ်ဳံး

္ အါဝင္သ္မ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံးတင
စ ္ လ-အအ္သည့္ အ ည္်ဳံးအ်ဳံး သ-ေမဟတ္

အသင့္အတင့္သာလ င္ လ- တစ႕


္ သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။

လက္အြဲစ ႈတ္အက္ င္်ဳံး၊ လက္ ဝါ်ဳံး႐-က္ င္်ဳံး၊ လက္သီ်ဳံး/ တ တာင္အစ္ င့္တ-က္ င္်ဳံး၊
င္ဘက္တ-က္ င္်ဳံး င့္ စ အါင္်ဳံး အာင္အစြဲ

င္်ဳံးတေအ
- ာ်ဳံး တာ်ဳံး မစ္အါ။

စ္ င္
- လ င္ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးအ ႕စြဲ အစည္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ အသင္်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ ည္်ဳံး အမ ာ်ဳံး င့္ အမႈ အာင္မ ာ်ဳံးအအါအဝင္ မ-်ဳံးလ လလ
ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးတင
စ ္ စ္သင့္ သာ္လည္်ဳံး

မလ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ 

စ္ -င္လ င္ မ-မ-တ-ေီ၏က-ယ္အ-င္က- -ယာမ ာ်ဳံးက-သာလ င္ အသ်ဳံး အ
တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။


စ္ -င္လ င္ က- -ယာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး ဝမ င္်ဳံးက- လ ာ့

အ - ႕အ

္ ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံးအာ်ဳံး
င္်ဳံး သ-ေမဟတ္

ာင္ၾကစဥ္အါ။

်ဳံးအါ သာက- ယ
- ာမ ာ်ဳံးသည္ ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးတစ္္်ဳံး င္်ဳံးစီအတစက္ မ - -င္အါ။

အာ်ဳံးကစာ်ဳံးအတစက္ သင့္ လ ာ္ သာ (စဥအမာ၊ ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ အစမ ာ်ဳံး၊ အအ-င္်ဳံးအ ာ်ဳံးမ ာ်ဳံး
သ-ေမဟတ္ ကစာ်ဳံး ည္်ဳံးမ ာ်ဳံး) အ
ဝမ

်ဳံးအါ သာ သ-ေမဟတ္ က ္ေသတ္လာ်ဳံး သာက- -ယာက- ဝ

္လ-အအ္အါက ဝမ သည့္က- -ယာီ၏ အစ-တ္အအ-င္်ဳံးတစ္ စီီ၏

မ က္ ာ အင္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးအာ်ဳံး မၾကာ ဏ အ-်ဳံးသတ္သ ္ေ င္်ဳံး္အီ်ဳံး

စ္ မည္။ COVID-19

က- စ္ စသည့္ SARS-CoV-2 အ-်ဳံးမာ်ဳံးအတစက္ အတ္ဝ ္်ဳံးက င္လ- ္်ဳံးသ-မ္်ဳံးကာကစယ္

်ဳံးော

(EPA) ီ၏ လာက္ စာ င္်ဳံးတင
စ ္ အါဝင္သည့္ အ-်ဳံးသတ္ အ်ဳံးက- အသ်ဳံး အ အါ။


အလ္်ဳံးဂ႐ အ အာင္႐စက္ င္်ဳံး င့္ အ သ်ဳံးစ-တ္အ က္အလက္ င့္အတ္ ္ီ်ဳံး
လက္မ ာ်ဳံးတ-က္႐-က္လ- တစ႕



သာ က- -ယာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးက- သ ္ေ င္်ဳံးအါ။

လ့က င့္ အ်ဳံးသ္မ ာ်ဳံး၊ အာ်ဳံးကစာ်ဳံး ည္်ဳံး အမ ာ်ဳံး င့္ ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံးသာလ င္
လ့က င့္မႈမ ာ်ဳံးလအ္ အာင္
သ ာ အာင္ အ လအ္



ါင္်ဳံး၊ မ က္ ာ င့္

္ သီ်ဳံး ာ်ဳံး အာအ-အက္အ

္ င့္လ္မ ာ်ဳံးစ ဝ်ဳံး င္်ဳံးက-တာ်ဳံးအီ်ဳံး

လ-င္

်ဳံးတင
စ ္ သ ာ အာ

္ စင့္ အ အါ။

ာက္အ ြဲစ႕မဝင္ င္ အ င္ လ့က င့္မႈမလ္မ ာ်ဳံး အ အာက္အအမလစက္ စာ
ကစာ်ဳံး ည္်ဳံးမ ာ်ဳံးအၾကာ်ဳံးတင
စ ္ လ လာက္ သာအ - ္
16 ၏ 13

္ လ့က င့္မႈမ ာ်ဳံး င့္

်ဳံးအြဲအ
စ ါ။ ၎သည္ အ အာက္အအမ ာ်ဳံး/
OHA235212212020 BURMESE

က- -ယာမ ာ်ဳံး သ ေ္စင္
အမ ာ်ဳံးသ်ဳံး


အ-မ္မ ာ်ဳံးတင
စ ္ စ ဝ်ဳံး င္်ဳံးက- လ ာ့

အ်ဳံးသည္။

သတ္မတ္လာ်ဳံး သာ ဝင္ အါက္ င့္လက
စ ္ အါက္မတအင့္ အ အာက္အအသ-ေ
တစ္္်ဳံး င္်ဳံးစီဝင္



္ လ လာက္ သာအ - ္ စီစစဥ္လာ်ဳံး င္်ဳံး င့္ ဝင္ အါက္မ ာ်ဳံး၊ လစက္ အါက္မ ာ်ဳံး င့္

ာက္

္ တာင္်ဳံးအ-အါ။ အ

်ဳံး အၚလစက္ အါက္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး အ-တ္အ-ေမလာ်ဳံးအါ င့္။

ဝ ္လမ္်ဳံး၊ ကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္ ၾကည့္ ႈသ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး စီစစဥ္လာ်ဳံးသည့္ လ့က င့္ - ္ သ-ေမဟတ္
ကစာ်ဳံး - ္မတ-င္မ င္်ဳံး အ အာက္အအမ ာ်ဳံးီ၏အ အင္ဘက္တင
စ ္
တ-က္တစ ္်ဳံးအါ။ ၎သည္ လ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး မဝင္

္ (စဥအမာ၊ ယာစဥ္လြဲတစင္)

ာက္ င္ အ အာက္အအမ လစက္ ာစ စင့္ အ ္အီ်ဳံး

လ္စ ဝ်ဳံး င္်ဳံးက- လ ာ့ သည္။

်ဳံးီ သာစ ်ဳံး င္်ဳံး
အည္ ယ္ အင္အ

ီ်ဳံးသာစ ်ဳံးလာ င္်ဳံးသည္

အည္တင
စ ္်ဳံးအအါအဝင္ လယာစဥ္

ာဂါက္်ဳံးစက္အ ႕အစာ်ဳံး -င္

ီ်ဳံး ည္မ ာ်ဳံးသည္

က- တ-်ဳံး -င္သည္။ ၎တ-ေီ၏

ာဂါက္်ဳံးစက္အ ႕အစာ်ဳံးမႈအ ႏၲ ာယ္က-

အသင့္အတင့္ စ္ အၚ စသည္။ ုကီ်ဳံးမာ်ဳံး သာစ-်ဳံး -မ္အ္အ ္မႈ င့္

ာက္အ

ာက္အက္တစြဲ ဘ်ဳံးအ ႏၲ ာယ္မ ာ်ဳံး ၾကာင့္ လယာစဥ္ကစင္်ဳံးမ ာ်ဳံးတစင္ က္်ဳံး အာင္်ဳံးစစဥ္ လ- တစ႕မႈမ ာ်ဳံးတ-်ဳံး စသည္။
အာ်ဳံးကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး

အအ ်ဳံး္

အ အာက္အအမ ာ်ဳံးမ သ-ေမဟတ္ ၎သ-ေ သစာ်ဳံး


က္်ဳံး အာင္်ဳံးစစဥ္အ - ္


်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

ာက္လည္အတ္လ င္ လ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ -

ီ်ဳံးသာစ ်ဳံးစ ႈ ္်ဳံးမ ာ်ဳံးအ အင္ ၎တ-ေီ၏ က ေ္သတ္ က္မ ာ်ဳံး

မာင္်ဳံး င္သ္မ ာ်ဳံးအအါအဝင္

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာအကာအကစယ္ သ-ေမဟတ္

မ က္ ာစည္်ဳံးတ-ေက- ဝတ္အင္ မည္ စ္္အီ်ဳံး
အ ည္်ဳံးအ်ဳံးသ်ဳံး(3) အအကစာတစင္ အ

ာ္ အ င္်ဳံး -

ီ်ဳံးသာစ ်ဳံးစ ႈ ္်ဳံးတစ္ ီ၏ အ စ႕ြဲ ဝင္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလ်ဳံးသည္ ဘတ္စ္ကာ်ဳံး အၚ

သ-ေမဟတ္ ကာ်ဳံးလြဲတင
စ ္ စ္လ င္ ာ



်ဳံး

ီ်ဳံးသာစ ်ဳံးစစဥ္အတစင္်ဳံး

ီ်ဳံးသည္မ ာ်ဳံး င့္

္ သ ာ အာင္ အ လအ္အါ။

်ဳံးုကီ်ဳံး သာအဂၢ- လ္မ ာ်ဳံး (၎တ-ေမာ၊ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊ ည္်ဳံး အမ ာ်ဳံး၊

က ္်ဳံးမာ

်ဳံးဝ ္လမ္်ဳံး) အာ်ဳံး လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံး္အီ်ဳံး အမ ္လ- တစ႕အက္အမႈ -သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး

ီ်ဳံးသာစ ်ဳံး င္်ဳံးက- က ္ေသတ္အါ။


လ ၾကာင္်ဳံး


ီ်ဳံးစစဥ္

တတ္ -င္လ င္ စီ်ဳံးအစာ်ဳံး စ္ လ ၾကာင္်ဳံး

ီ်ဳံးစစဥ္အစာ်ဳံး လယာစဥ္စင္်ဳံးလ်ဳံးငာ်ဳံး

လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအါ။ စီ်ဳံးအာစ ်ဳံး စ္ လ ၾကာင္်ဳံး
အာ်ဳံး ကာင္်ဳံး သာက္်ဳံးစက္လ- ္်ဳံး အ္
ာ


္

ီ်ဳံးစစဥ္တင
စ ္

်ဳံး ည္်ဳံးလမ္်ဳံးမ ာ်ဳံးသယ္ အာင္ င္်ဳံး င့္ ကမာၻတလာ်ဳံး

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး အ လအ္ င္်ဳံး သတ္မတ္ က္မ ာ်ဳံး -သင့္သည္။

အ္မြဲတမ္်ဳံး 60-95% အ က္အ အါဝင္ သာ လက္သ ေ္ အ်ဳံး ည္က- သယ္ အာင္စ္၍
၎က-မၾကာ ဏအသ်ဳံး အ အါ။
16 ၏ 14

OHA235212212020 BURMESE

အ္မြဲတမ္်ဳံး ာ



ါင္်ဳံးစည္်ဳံးမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ က္ ာစည္်ဳံးမ ာ်ဳံး ဝတ္အင္ င္်ဳံး င့္ စာ်ဳံး င္်ဳံး သ-ေမဟတ္

သာက္ င္်ဳံးအတစက္ ယ္ င္်ဳံးက- လ ာ့ အါ။
မတ္ညီ သာအသင္်ဳံး င့္အတ္ က-ယ္အ-င္ လယာစဥ္တစ္စီ်ဳံးတည္်ဳံး င့္




ီ်ဳံးသာစ ်ဳံး

္

ာင္ၾကစဥ္အါ။

မာင္်ဳံး င္သ္၊ လယာစဥ္မမ်ဳံး င့္ လယာစဥ္ဝ ္လမ္်ဳံးအအါအဝင္ သက္အ-င္ သာ
ီ်ဳံးသည္အာ်ဳံးလ်ဳံးီ၏ ာမည္မ ာ်ဳံးက-

ီ်ဳံးစစဥ္ီ၏အ - ္ င့္ က္စြဲစ င့္ ယာစဥ္ မာင္်ဳံးအမတ္/ လ-င္စင္ င့္အတ္

မတ္တမ္်ဳံးတင္အါ။


အ စ႕ြဲ တစ္ စီီ၏ မာင္်ဳံး င္မမ
ႈ တ-င္ င္ င့္ ္အီ်ဳံး

ာက္ ာ

အ-်ဳံးသတ္သ ေ္စင္လာ်ဳံးလ င္ မာင္်ဳံး င္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး
စင့္ အ အါ။

ာ္ အအါ သယ္ယ္အ-ေ အာင္

သယ္ယ္အ-ေ အာင္


COVID-19
စစ္ အ်ဳံး



ီ်ဳံးသာစ ်ဳံးစ ႈ ္်ဳံးအအင့္အင့္ င့္ သယ္ယ္အ-ေ အာင္

်ဳံးလမ္်ဳံးန ္ က္မ ာ်ဳံး အတ-င္်ဳံး

ာဂါလကကဏာမ ာ်ဳံးက- စာ်ဳံး အါက က ္်ဳံးမာ စာင့္

အ အာက္အအမ ာ်ဳံးသေလ
- ာ

ာ

အအ ်ဳံး္

ာက္လ င္ သ-ေမဟတ္ ၎မ အ လ
္ င္

္အတစက္ OHA လမ္်ဳံးန ္ က္ ( လာက္

စ္ -င္လ င္ ညအ-အ္
ညအ-အ္

ာက္

်ဳံးကစြမ္်ဳံးက င္သ္မ ာ်ဳံးလ

င္်ဳံးအ ၾကာင္်ဳံးမ ာ်ဳံးတစင္ ဒသ ႏၲ အည္သ္

်ဳံးအ စ႕ြဲ င့္ အ္်ဳံး အါင္်ဳံး အာင္႐စက္အါ။

စ္ င္
- လ င္ အာ်ဳံးကစာ်ဳံးသမာ်ဳံးမ ာ်ဳံးသည္ မ-်ဳံးလ လလ ာ်ဳံး
ီ်ဳံးသာစ ်ဳံး

ီ်ဳံးသာစ ်ဳံး င္်ဳံးတစ္ စီီ၏

္ အက္သစယ္အါ။

အက္သယ
စ ္္အီ်ဳံးလ င္ လ- တစ႕အက္အ ့သ
ြဲ ည့္သ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး



္

်ဳံးအၾကာ်ဳံးတစင္ ယာစဥ္မ ာ်ဳံးအာ်ဳံး သ ေ္ င္်ဳံးလာ်ဳံး မည္ စ္သည္။

ဒသ ႏၲ အည္သေက
္
္်ဳံးမာ



ါင္်ဳံးစည္်ဳံးဝတ္အင္ င္်ဳံး င့္ လက္မ ာ်ဳံးက-

င္်ဳံးက-

ာင္ၾကစဥ္

င္်ဳံးမ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ တစ္

္ တစ္

်ဳံး္ င့္ မ-်ဳံးလ လလ က ်ဳံး္ မာုက့ င္
-

်ဳံး

စ္သင့္ သာ္လည္်ဳံး မလ-အအ္သည္မ ာ်ဳံးမာ -

က္မ ာ်ဳံး) က- လ-က္ ာအါ။
ေလတ
ြဲ င
စ ္ သစာ်ဳံး

ာက္လည္အတ္စ္၍ ကစာ်ဳံးအါ။

ေလလ
ြဲ ည္အတ္ င္်ဳံးအတစက္ အစာ်ဳံးအစာမ ာ်ဳံးက-

ုက- တင္လအ္အ-်ဳံး အင္အင္လာ်ဳံး င္်ဳံး သ-ေမဟတ္ အ

္်ဳံးဝ ္ အာင္မႈအာ်ဳံး လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးသင့္သည္။

စာ်ဳံး သာက္အ-င္တစင္စာ်ဳံး င္်ဳံးသည္သာလ င္ ႐စ်ဳံး ယ္စ ာ စ္အါက အ-င္မစာ်ဳံးစ ာမ ာ်ဳံးအာ်ဳံးလအ္ယ္ င္်ဳံး
သ-ေမဟတ္ အ ာ်ဳံး ည္်ဳံးလမ္်ဳံး စ္သည့္ အ အင္တင
စ ္စာ်ဳံး င္်ဳံးက- လည့္သစင္်ဳံးစစဥ္်ဳံးစာ်ဳံးအါ။

လအ္တ်ဳံး- အ င္်ဳံးအ မစ္မ ာ်ဳံး 



သင္သ- -င္သည့္ လကကဏာမ ာ်ဳံး
ာ

ါင္်ဳံးစည္်ဳံး၊ မ က္ ာစည္်ဳံး၊ မ က္ ာအကာအကစယ္ လမ္်ဳံးန ္ က္

ဝ ္လမ္်ဳံးမ ာ်ဳံး င့္ အ စ႕ြဲ အစည္်ဳံးမ ာ်ဳံးအတစက္ OHA အ လစအ လစလမ္်ဳံးန ္ က္

စာ႐စကစ
္ ာတမ္်ဳံးမ ာ်ဳံး ယ္ တ္ ႈ င
စ ့္ - မသ ္စစမ္်ဳံးသ္မ ာ်ဳံး သ-ေမဟတ္ အဂၤလ-အ္ ဘာသာစကာ်ဳံးမလစြဲစ္၍ အ ာ်ဳံး သာ
ဘာသာစကာ်ဳံးတစ္ အသ်ဳံး အ

အာအ-သ္မ ာ်ဳံး အစ -သ္တ-ေအတစက္ OHA သည္ အ ာ်ဳံးဘာသာစကာ်ဳံးမ ာ်ဳံး၊

စာလ်ဳံးအုကီ်ဳံး င့္ အ -အ္ င္်ဳံး သ-ေမဟတ္ မ က္မ မင္စာ အစ -သ င့္ အ ာ်ဳံးအစမ ာ်ဳံး င့္ အ က္အလက္မ ာ်ဳံးက16 ၏ 15
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စီစစဥ္ အ်ဳံး -င္အါသည္။ က ္်ဳံးမာ
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