
၂၀၂၀ ပြည ့်နစှ့်၊ ဧပြြီလ ၂၇ ရက့်န   ၌ထတု့် ပြ ့်န ော COVID-19 အတငွ့််းအ ငု့်အ ဝုါလယ့် မော်းမ ော်း 

အတကွ့်နရောင့််း၀ယ့်န ောက့်ကော်းပြင့််းဆ ုင့်ရောလမ့််းညွှ ့် 

 

COVID-19 သည်အ ိုငအ် ိုဝါပြည်နယ်အတွင််းတွငလ်က်ရ  ြ  ျံ့ န  ှံ့လျှက်ရ  သည်။ အ ိုငအ် ိုဝါစ ်းြွ ်းရ ်းလိုြ်ငန််း 

မ  ်းအ ်းလ ို်းသည် COVID-19 ပြန ှံ့ြ်ွ ်းမှုက ိုတ ်းဆ ်း၊ ရဆ င ွ်က် နတ် ဝနရ်  သည်။ လယ်သမ ်းမ  ်း 

ရ  င််း၀ယ်ရ  က်က ်းပြင််းတွင ်COVID-19 ပြန ှံ့ြ်ွ ်းမှုက ိုက ကွယ် န ်၎င််းတ ို ှံ့၏ ၀နထ်မ််းမ  ်း၊ 

ရ  င််းြ သူမ  ်းန ငှံ့ ်၀ယ်သူ မ  ်းကက ်းတွင ်ြ က်ြ င််းအရပြ င််းလဲမ  ်းပြြုလိုြ် နအ်ရ ်းကက ်းသည်။ 

လယ့် မော်းမ ော်း ည့် နရောင့််း၀ယ့်န ောက့်ကော်းပြင့််းနဆောင့်ရွက့်ရောတငွ့် ၂၀၂၀၊ ဧပြြီလ ၂၄ ရက့်တငွ့် 

ထတု့်ပြ ့်ြ  န ော အနရ်းနြေါ် န ်းအနတရောယ့်န ကပငောြ က့်မ ော်းအော်း မပ စ့်မန န ြ ောစွော လ ုက့် ောရ ့် 

လ ုအြ့် ည့်။ ယင့််းတငွ့် လယ့်ယောထကွ့်ကု ့်မ ော်းနငှ ့်အစော်းအစောမ ော်း ောနရောင့််းြ ပြင့််း၊ န  ော့်နပ နရ်း၊ 

အပြော်းလူမှုနရ်းလှုြ့်ရှော်းမှု မ ော်းနငှ ့်   စုကော်း၀ ုင့််းမ ော်းအော်းတော်းပမစ့်ပြင့််း၊ နရောင့််း အူြ င့််းြ င့််း 

အ ည့််းဆ ု်း ၆နြ အကွောအ နဝ်း အန ထော်းပ င ့်န ပြင့််းနငှ ့် လူမှုနရ်းဆ ုင့်ရောအကွောအ နဝ်း  

က  ့် တ့်ြ က့်မ ော်း၊ တစ့်က ုယ့်ရည့်   ့်ရှင့််းနရ်း နငှ ့် ပြည့် ူ  က  ့််းမောနရ်းအစြီအမ မ ော်းြါ၀င့် ည့်။ 

အဆ ုြါအြု့်ြ ျုြ့်နရ်းမ ်း၏န ကညောြ က့်မ ော်းက ု န ်းကကွ့်၀ ့်ထမ့််းမ ော်းအန ပ င ့် 

န ြ ောစွော  ်ုး ြ့်ရ ့်နငှ ့် လ ုက့် ောက င ့်  ်ုးရ ့်အလွ ့်အနရ်းကကြီ်း  ည့်။ ၄င့််းန ကညောြ က့်မ ော်းက ု 

ဤအင့်တော က့်စောမ က့်နေှာတငွ့်  တ့်ရှုန ငု့် ည့်။ 

https://governor.iowa.gov/sites/default/files/documents/Public%20Health%20Proclamation%
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ထ ို ှံ့အပြငအ် ိုငအ် ိုဝါလယ်ယ စ ိုက်ြ  ြု်းရ ်းန ငှံ့ရ်ပမယ စ မ ြန ှံ့ြ်ွဲမှုဌ န (IDALS)၊ အ ိုငအ် ိုဝါစစ်ရဆ်းရ ်းန ငှံ့ ်

အယူြ ဌ န၊ အ ိုငအ် ိုဝါပြည်နယ်တကကသ ိုလ်တ ို်းြ ဲျံ့ြည ရြ်းန ငှံ့အ် ိုငအ် ိုဝါပြည်သူ ှံ့က န််းမ ရ ်း ဦ်းစ ်းဌ န 

(IDPH)မ   လယ်သမ ်းအ ်း ရအ က်ြါရ  င််း၀ယ်ရ  က်က ်းပြင််းဆ ိုင ် လမ််းညွှနြ် က်မ  ်းက ို 

လ ိုက်န  န ်အထူ်းအကက ပြြုထ ်းြါသည်။ ရစ ်းကွက်တစ်ြိုြ င််းစ က ို ွငှံ့လ် စ ်နလ် ိုအြ်သည်၊ 

မလ ိုအြ်သည်က ို ဆ ို်းပ တန် ိုင ်န ်ရစ ်းကွက်တ ိုင််း၏ အရပြအရနက ိုသ ို်းသြ်ြါ။ ရစ ်းကွက် ွငှံ့လ် စ်သညှံ့် 

ရန ှံ့ က်သည်ရမလ ၁  က်ရန ှံ့  မတ ိုငမ် ပ စ်ြါက  က်ရ ွှျံ့ဆ ိုင််းန ိုငလ်ျှင ်ရ ွှျံ့ဆ ိုင််းရြ်းြါ။ 

မည်သ ို ှံ့ြငပ် စ်ရစ၊ ဤရကကပင ထ ်းရသ  အရ ်းရြေါ်အရပြအရနမ  ်းအတွင််း 
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ရ  င််း၀ယ်ရ  က်က ်းသညှံ့်ရန ှံ့ က်တ ိုင််းအတွက် ရအ က်ြါ အက အကွယ်စ မ မှုမ  ်းက ို 

လ ိုက်န ရဆ င ွ်က်ြါ။ 

 

• ပြ ်းြဲှံ့သညှံ့်သ ို်း က်အတွင််း   ်းန ပြင််း၊    ်းန ရနပြင််း (သ ို ှံ့) ရနမရက င််းပ စ်ပြင််းလကခဏ မ  ်း 

(ဆ ိုလ ိုသည်မ  ရြ  င််းဆ ို်းပြင််းန ငှံ့န်   ရြ ပြင််း) ရ  ရနရသ သူမ  ်းအ ်း ရ  င််း၀ယ် 

ရ  က်က ်းသညှံ့် ရန  မ  ်းသ ို ှံ့မ၀င ်န ်တ ်းပမစ်သညှံ့် ဆ ိုင််းဘိုတ်က ို အဝငဝ်၌ ြ  တ်ထ ်းြါ။ 

• ၀နထ်မ််းမ  ်း၊ ရ ်းရ  င််းသူမ  ်းန ငှံ့ ်၀ယ်ယူသူမ  ်းအ ်းလ ို်းအတွက် လူမှုရ ်းဆ ိုင ်  

အကွ အ ရဝ်း  ကန ှံ့သ်တ်ြ က်မ  ်းက ိုလ ိုက်န က ငှံ့သ် ို်း န၊် ရြ  င််းဆ ို်း၊န  ရြ   တွင ်

အက အကွယ်ပြြု န၊်   ို်းအိုြ်ပြင််း၊ လက်ရဆ်းပြင််း သ ို ှံ့မဟိုတ် လက်သန ှံ့ရ်ဆ်းက ိုမကက ြဏ 

သ ို်း နည်ွှနက်က ်း ြ က်မ  ်းအ ်း ရစ ်းအဝငရ်ြါက်မ  ်းန ငှံ့ထ်ွက်ရြါက်မ  ်း၌ 

ရကက ်ပင စ မ  ်းကြထ် ်းြါ။ 

• ရစ ်းရ  င််းသူမ  ်းသည် ဆ ိုငြ်န််းမ  ်းန ငှံ့အ်ပြ ်းအရ  င််းဆ ိုငမ်  ်း၌ လ ိုအြ်ရနသညှံ့် 

အလိုြ်သမ ်းမ  ်းက ိုသ  ၀င၊်ထွက်သွ ်းလ ြငွှံ့ပ်ြြုသငှံ့သ်ည်။ ရ  င််းဝယ်မှုတငွတ် ိုက်  ိုက်မြါ 

၀ငသ်ူမ  ်းအ ်း ၀င၊်ထွက်သွ ်းလ  နတ် ်းပမစ်ြါ။ 

• ရ  င််းသူန ငှံ့၀်ယ်ယူသူမ  ်း အလွယတ်ကူလက်ရဆ်းန ိုင ်န ်သ ို ှံ့မဟိုတ် လက်သန ှံ့ရ် င််းရ ်းမ  ်း 

ပြြုလိုြ် န ်ရန  မ  ်းထ ်းရြ်းပြင််း၊ ပ စ်န ိုငြ်ါကဆြ်ပြ န ငှံ့စ်ကက ူလက်သိုတ်ြိုဝါမ  ်းအြါအ၀င ်

လက်ရဆ်း န ်အရထ က်အကူြစစည််းမ  ်းန ငှံ့မ်ကက ြဏသန ှံ့ရ် င််းရ ်းလိုြန် ိုင ်န ်ပြငဆ်ငရ်ြ်းြါ။ 

• အ မ်၌ပြငဆ်ငထ်ိုြ်ြ ို်းပြ ်းရ  င််းြ  ရသ  အစ ်းအစ မ  ်းပ စ်ရသ မိုန ှံ့ ်ိုတ်သညှံ့်ြစစည််းမ  ်း 

ကဲှံ့သ ို ှံ့ရသ  စ ်းရသ က်ကိုနမ်  ်းက ို  ကက ြုတငပ်ြငဆ်ငမ်ှုမ  ်းအတွင််း အစ ်းအစ သန ှံ့ရ် င််း၊ 

လ ိုပြ ြုမှုအရလှံ့အထမ  ်းက ိုလ ိုက်န  နန် ငှံ့ ်ရစ ်းကွက်သ ို ှံ့မြ ို ှံ့ရဆ ငမ်  အစ ်းအစ မ  ်းက ို 

လ ိုလ ိုပြ ြုပြ ြု ထိုြ်ြ ို်း နတ် ိုက်တွန််းနှု ်းရဆ ်ရြ်းြါ။ 

• အသငှံ့စ် ်းသ ို်းန ိုငသ်ညှံ့်အစ ်းအစ (သ ို ှံ့) လိုြ်ငန််းြွငအ်တွင််းစ ်းသ ို်း န ်ည် ွယ်သညှံ့် 

အစ ်းအစ နမူန မ  ်း(အပမည််း)က ို လက်ကမ််းရြ်းပြင််း (သ ို ှံ့) ရ  င််းြ ပြင််းမ  

ရ ်းသည်မ  ်းအ ်းတ ်းပမစ်ြါ။  

• ရ ်းရ  င််းြ   ရန  မ က်န  ပြငမ်  ်းက ို ဆြ်ပြ န ငှံ့ရ် ပ ငှံ့မ်ကက ြဏ သန ှံ့ရ် င််းရ ်းလိုြြ်ါ။ 

ြ ို်းသတ်ရဆ်းသိုတ်ြို၀ါ(သ ို ှံ့) အပြ ်းြ ို်းသတ်ရဆ်းမ  ်းက ိုသ ို်းြါ။ CDC က ိုအသ ို်းပြြုြါက 



ရ တစ်ဂါလ လျှင ်CDC က ို ၅ ဇွန််းရ  ၍ အသ ို်းပြြု နအ်ကက ပြြုထ ်းြါသည်။ ပ စ်န ိုငြ်ါက 

လွယ်ကူစွ ြ ို်းသန ှံ့ရ်ဆ်းမစ မှံ့်၀ငန် ိုငသ်ညှံ့်ြလတ်စတစ်စ ်းြွဲမ  ်းက ို အသ ို်းပြြုြါ။ 

• ၀ယ်ယူအ ်းရြ်းသူမ  ်းန ငှံ့ ်၀နထ်မ််းမ  ်းအတွက် ကန ှံ့သ်တ်ထ ်းရသ ထိုတ်ကိုနက် ိုငတွ်ယ်မှု 

စည််းမ ဥ််းက ို လ ိုက်န  နန်ှု ်းရဆ ်ြါ။ 

• အွနလ် ိုင််းမ ရအ ်ဒါမ  ယူ ရ  န ိုငသ်ညှံ့်အ  မ  ်းက ို တတ်န ိုငသ်မျှ အွနလ် ိုင််းမ ၀ယ်ယူမှုက ို 

အ ်းရြ်းသငှံ့သ်ည်။ ကက ြုတငအ်မ  စ မ  ်းက ို စ ်းသ ို်းသူမ  ်းထ သ ို ှံ့ ရြ်းြ ို ှံ့  တွင ်

သတ်မ တ်ထ ်းသညှံ့် ရ  င််း၀ယ် နရ်န  တွငသ်  ြ ို ှံ့ရြ်းသငှံ့ြ်ါသည်။ 

(ကိုနြ်စစည််းမ  ်းလဲလ ယ်ပြင််းက ို သတ်မ တ်ထ ်းရသ  ရ  င််း၀ယ်ရ  က်က ်းြ  န ်

အတွင််းတွငသ်  ပြြုလိုြ် မည်။   သ ဥတိုအြူြ  နရ်ကက ငှံ့ ်အစ ်းအစ မ  ်းြ က်စ ်းပြင််း (သ ို ှံ့) 

အဆ ြ်အရတ က်ပ စ်ပြင််းမ  အက အကွယ်ရြ်းသညှံ့်နည််းပ ငှံ့ ်ကိုနြ်စစည််းမ  ်းအ ်း 

စ ်းသ ို်းသူမ  ်းထ ရ  က်ရ  ရစ န ်ရသြ  စွ ြ ို ှံ့ရဆ ငရ်ြ်း နမ်   ရ  င််းသူ၏တ ၀နပ် စ်သည်။) 

• ြ ိုက်ဆ က ိုငတွ်ယ်ပြင််းက ိုရလျှ ှံ့ြ ပြ ်း၊ ထ ရတွျံ့က ိုငတ်ွယ် နမ်လ ိုရသ နည််းပ ငှံ့ ်

ရငရွြ်းရြ မှုစနစ်က ို တ ို်းပမြှငှံ့အ်သ ို်းပြြုြါ။ (ြ ိုက်ဆ က ိုငတ်ွယ်ရသ အြါလက်အ တ်မ  ်းက ို 

၀တ်ြါ။)၊ 

ဤပြည့် ူ  က  ့််းမောနရ်းအက ြ့်အတည့််း၏ က့်နရောက့်မှုက ုနလ ော ြါ်းနစရ ့် အ ငု့်အ ၀ုါ ော်းမ ော်း 

(Iowans) အော်းလ ု်း၌တောဝ ့်ရှ  ည့်။ အကယ့်၍ လယ့် မော်းမ ော်း ည့် 

ဤနရောင့််း၀ယ့်န ောက့်ပြင့််းဆ ုင့်ရော အစြီအမ မ ော်းက ု မလ ုက့် ောန ငု့်ြါက ဤလမ့််းညွှ ့်ြ က့်မ ော်းက ု 

ပြဌော ့််းထော်း ည ့်အြ   ့်ကောလကု ့်ဆ ု်း ည့်အထ  နစ ်းကကွ့်က  ု  က့်  မ့််းရမည့်။ 

 


