
လူူချျင်းး�ချာ�နေေလူျက်း
သင််းးမိိသ��စုုနှှင််းး လူမိး�နေလူာ�က်းပြီး�း� စုက်းဘီးး�စုး��ါ

သင့့်�ရပ့်ကွွက့ွအတွွင့့်� လမ့်း�လျှောလာ�က့ွ၍ စက့ွဘီးး�စး�လျှောေစဉ့်၊ ပြပ်ည့်သ့�ကွျေ့�မ်း�လျှောရ� အကြံကံွပြုပ်ချျက့ွမ်းျ��ကုွ�  လု� က့ွေ�ပြချင့့်�ပြ�င့့်�  COVID-19  

ပြပ်ေ့� ပွ်��မု်းကုွ�  ကွေ့�သတ့ွထား��ရေ့ King County Metro မှ်း သင့်နှ့ှင့်�သ့င့့်� မု်းသ��စ� တုွ� �အ�� တုွ� က့ွတွွေ့�ပ်ါသည့်။ သင့်နှ့ှင့်�အ့ပြချ��သ့မ်းျ�� 

လျှောဘီး�ကွင့့်�လျှောေလျှောစလျှောရ� အလျှောထား�က့ွအက့ွပြုပ်ရေ့ လျှောအ�က့ွပ်ါ အကြံကံွပြုပ်ချျက့ွမ်းျ��ကုွ�  အသ�ံ �ပြုပ်ပ်ါ- 

၆ နေ�ချာ�၍နေေ�ါ

ကုွ� ရုို� ေ�ဗုို� င့့်�ရပ့်စ့ပု်� �ကုွ�  ဖြို�ုခွျင့့်�သ့မ်းျ��

ပြ�စ့ရေ့ ကွွနှ့� ပ့်တုွ� � လျှော��င့်ရွ့ိုက့ွ လျှောေစဉ့်၊ 

ကွွနှ့� ပ့်တုွ� �သည့် အတ့ွမ်းလျှောေလျှောသ�သ့မ်းျ��

နှှင့်�အ့ေည့်���ံ � ၆ လျှောပ်အကွွ�မှ်း လျှောေ၍  

လမ့်း�လျှောလာ�က့ွရေ့ လု� ပ်ါသည့်။

၆ နေ�ဆုိိုသည်းမှိ�  
မိည်းသည်းနှှင််းး တူူသေည်း�။

ကွလျှောလ�စး�စက့ွဘီးး�နှှစ့စင့့်� တွစင့့်�

လျှောေ�က့ွတွစ့စင့့်� ဘီးး�ချျင့့်�စးတွေ့�

ထား��ပြချင့့်� သု� �မ်းဟု� တ့ွ အရွိုယ့်လျှောရ�က့ွ

လျှောကြံကွ�င့်နှ့ှစ့လျှောကွ�င့်ကု့ွ�  တွစ့လျှောကွ�င့်၏့

လျှောချါင့့်�လျှောေ�က့ွ အပြချ��တွစ့လျှောကွ�င့်၏့

အမြီးမ်းး�တုွ� � စးတွေ့�ထား��သည့်�အချါ ၆ 

လျှောပ်ချေ့� ရုှှိပ်ါသည့်။ 

၆  
နေ� ချေး်

လူူတုိူကုိ်် နေဘီး�က်င်းး�စုာ� ဖြ�တူးနေက်ျ�း�ု�

လူမိး�နေ�်သုိသ်ာ��နေ��က်းဖြချင်းး�မိရိှှိဘဲီး တူးထွာင်းး�ေးတူး�လုူ�းနေဆို�င်းး�ါ-

အုမ့်း၀င့့်�ထဲား ကွ��လျှောမ်း�င့့်�၀င့်ထွ့ားက့ွရ�လမ့်း�မ်းျ��နှှင့်� ့ ပြမ်းက့ွချင့့်�မ်းျ��ကုွ�  အသ�ံ �ပြုပ်ကွ� ပ်လက့ွလျှော��င့့်�မှ်း�င့့်�၍ အပြချ��သ့မ်းျ��ကုွ�  လျှောကွျ�့တွက့ွ

 ခွျင့့်�လျှောပ်�ရေ၊့ 

သင့်သွ့��မ်းည့်�လျှောေရ�ကုွ�  အသုလျှောပ်�၍၊ သင့်မ့်းည့်သု� � လျှောရွို �လျ��မ်းည့်ကုွ�  အပြချ��သ့မ်းျ��အ�� အသုလျှောပ်�ရေ့ လက့ွပြ�င့့်�  အချျက့ွပြပ်ပ်ါ

သင့်နှ့ှင့်�အ့တ့ွ လ့ကြီးကွး�တွစ့ဦး�ပ်ါ၍ ကွ��သွ��အလ� အလွယ့်တွက့ွပြမ်းင့့် နုှ� င့်က့ွ� ကွ��မ်းျ��သည့်လည့်� သင့့်�ကုွ� ပြမ်းင့်နု့ှ� င့်မှ့်းသ� လမ့်း�တွစ့

လမ့်း� ၏အလယ့်မှ်း ပြ�တ့ွပ်ါ။

မု်းဘီးမ်းျ��နှှင့်�အ့� ပ့်ထုားေ့�သ့မ်းျ��၊ လျှောေ�က့ွ��ံ �ရ သတွင့့်�အချျက့ွအလက့ွ မ်းျ�� သုရေလ့� ပ့်ထား��ပ်ါ- 
KINGCOUNTY.GOV/COVID

၆’ ၆’



လူမိး�နေလူာ�က်းဖြချင်းး�  
စုည်း�က်မိး�မိျ��ကုိ် လုိူက်းေ��ါ

ပ်လက့ွလျှော��င့့်�၏အစွေ့�တွွင့့် အမြီးမဲ်းရပ့်ပ်ါ

လမ့်း�လျှောထား�င့့်�မ်းျ��တွွင့့် လမ့်း�မ်းက့ွ�မ်းး 
ဘီးယ့်ည်�နှှင့်� ့ အလျှောေ�က့ွတုွ� �ကုွ�  ကြံကွည့်�ပ်ါ

ယ်�ဉ့်အသွ��အလ� အချျက့ွပြပ်မ်းျ��ကုွ�   
လု� က့ွေ�ပ်ါ

လ့သွ��လမ့်း�မ်းျ��နှှင့်� ့ ပ်လက့ွလျှော��င့့်�မ်းျ��  
ရုှှိသည့်�အချါ သ�ံ �ပ်ါ--ကွျယ့်လျှောလလျှောလ၊ 
လျှောကွ�င့့်�လျှောလလျှောလ ပြ�စ့သည့်။

စုက်းဘီးး�စုး�ဖြချင်းး�  
စုည်း�က်မိး�မိျ��ကုိ် လုိူက်းေ��ါ

သင့့်� ဦး�လျှောနှှ�က့ွကုွ�  ကွ�ကွွယ့်ထား��ရေ့ 
ဦး�ထား� ပ့်လျှော��င့့်�ပ်ါ

ယ်�ဉ့်မ်းျ��၏ ည်�ဘီးက့ွမှ်း လျှောမ်း�င့့်�ပ်ါ

ရပ့်ရေ�ု့� င့့်�ဘီး� တ့ွမ်းျ��၌ ရပ့်မြီးပ်း� ဘီးယ့်ည်�နှှင့်� ့ 
အလျှောေ�က့ွတုွ� �ကုွ�  ကြံကွည့်�ပ်ါ

လျှောကွွ �သည့်�အချါ လက့ွပြ�င့့်�  အချျက့ွပြပ်ပ်ါ

အဖြချ��သူမိျ�� ကြိုကိ်တူင်းး  
ချေ်းမှိေး�နုိှင်းးသည်း်  လူမိး�နေလူာ�က်းဖြချင်းး�  

နှှင်းး်  စုက်းဘီးး�စုး�ဖြချင်းး� ပြု�လုူ�း�ါ

လမ့်း�တွစ့ဘီးက့ွမှ်းတွစ့ဘီးက့ွကုွ�  
လမ့်း�လျှောလာ�က့ွသွ��ပ်ါ--မ်းလျှောပြပ်�ပ်ါနှှင့်� ့

ကွ��လျှောကွွ �လျှောေသည့်�  ယ်�ဉ့်လျှောမ်း�င့့်�မ်းျ��  
သု� �မ်းဟု� တ့ွ အုမ့်း၀င့့်�ထဲား ကွ��လျှောမ်း�င့့်�၀င့့်
ထွားက့ွရ�လမ့်း�မ်းျ��မှ်း ထွားက့ွလ�လျှောေသည့်�   
ယ်�ဉ့်လျှောမ်း�င့့်�မ်းျ��ကုွ�  သတုွထား��၍ကြံကွည့်�
လျှောေပ်ါ။

လမ့်း���ံမ်းျ��တွွင့့် ယ်�ဉ့်လျှောမ်း�င့့်�မ်းျ��နှှင့်� ့ 
မ်းျက့ွလ�ံ �ပြချင့့်��� ံလျှောအ�င့့် လ� ပ့်ပ်ါ

အ�ရုုံ��ျက်းနေစုမိည်း်အ��မိျ��မှိ 
အ�ရုုံ� ဖြ�တူးထွ���ါ

က်��မိျ��ကုိ် 
သတိူထွ���ါ

လမ့်း�လျှောလာ�က့ွသည့်�အချါနှှင့်� ့ စက့ွဘီးး�စး�
သည့်�အချါ သင့်သ့တုွရုှှိလျှောေလျှောရ�အတွွက့ွ 
အလျှောထား�က့ွအက့ွပြ�စ့လျှောစရေ့ မ်းျက့ွလ�ံ �မ်းျ�� 
ပြ�င့့်�  ကြံကွည့်�လျှောေပ်ါ။

ေ��စွင့့်�ထား��ပ်ါ။ ေ��ကြံကွပ့်မ်းျ��တွပ့်ထား��ပ်ါကွ  
လ�လျှောေသည့်�ကွ��မ်းျ��နှှင့်� ့ လျှောကွျ�့ပြ�တ့ွလု�
သ့မ်းျ��ကုွ�  လျှောကွ�င့့်�လျှောကွ�င့့်� မ်းကြံကွ��နုှ� င့်ပ့်ါ။

လမ့်း�က့ွ�သည့်�အချါ သတုွထား��ပ်ါ

လမ့်း�လယ့်လျှောချါင့်တွ့ွင့့် လမ့်း�လျှောလာ�က့ွပြချင့့်� 
သု� �မ်းဟု� တ့ွ စက့ွဘီးး�စး�ပြချင့့်�တုွ� �ကုွ�  လျှောရှှိ�င့်ပ့်ါ 

ရပ့်ထား��သည့်�ကွ��မ်းျ��အကြံကွ�� 
လျှော�မ်းလုမ့်းလျှော�မ်းလျှောကွ�က့ွသွ��ပြချင့့်� မ်းပြုပ်ပ်ါနှှင့်� ့

နေ�ျ�းရှုံင်းး�ါနေစု။
#၀က်းဝံ�အရှှိ� 
ထွာက်း�ါ 

သင့့်� အုမ့်းေး�ချျင့့်�မ်းျ��၏ ပြပ်တွင့့်�လျှောပ်ါက့ွမ်းျ��
တွွင့့် ၀က့ွဝံံရို� ပ့်မ်းျ��နှှင့်� ့ ရို� ပ့်လ� ံ �သွင့့်�ထား��
သည့်�  အပြချ��တုွရစ ာ�ေမ့်းျ�� ရှှိ�လျှောတွွ �ရေ့ 
အသ��စ��သတွတဝံါ အရှှိ�ထွားက့ွပ်ါ။ 

လမ့်း�လျှောလာ�က့ွထွားက့ွလျှောေစဉ့် အလျှောကွ�င့်လ့ျှောရ
မ်းည့်မ်းာ လျှောတွွ �သည့်ကုွ�  လျှောရတွွက့ွပ်ါ။

နေက်ျ�င်းး�သုိ ်တူက်းကြွက်စုာ�သာ��သည်း်  
သင်းး၏ လူမိး�နေ�က်�င်းး�ကုိ်  

စုမိး��က်ည်း်�ါ

သင့်လ့ျှောကွျ�င့့်�သွ��သည့်�  လမ့်း�လျှောကြံကွ�င့့်�ကုွ�   
စမ့်း�ကြံကွည့်�ရေအ့တွွက့ွ အပြပ်င့်တွ့ွင့့် ကုွ� ယ့်လက့ွ
လျှောလ�ကွျင့့်�ချေ့� ရရေ့ သင့့်�အချျုေကု့ွ�  အသ�ံ �ပြုပ်ပ်ါ။
 လမ့်း�တွစ့လျှောလာ�က့ွတွွင့့် သင့့်� မု်းသ��စ� နှှင့်�အ့တ့ွ 

လမ့်း�လျှောလာ�က့ွပြချင့့်�နှှင့်� ့ စက့ွဘီးး�စး�ပြချင့့်�  
စည့်�ကွမ့်း�မ်းျ�� လု� က့ွေ�မု်းကုွ�  လျှောလ�ကွျင့့်�ပ်ါ။  
လ့ကုွ� ယ့်တုွ� င့့် လျှောကွျ�င့့်�ပြပ်ေတ့ွက့ွသည့်�အချါ  
တွက့ွတွက့ွကြွကွကြွကွ လျှောေရေ့ သင့်အ့�င့်သ့င့့်�   

ရုှှိလျှောေပ်ါမ်းည့်။

သင်းး်��းက်ာက်းတူာင်းး  
ခုျေးက်စု���ါ

လျှောကွျ�င့့်�သု� � လျှောလ�ကွျင့့်�၍သွ��သည့်�
 လမ့်း�လျှောကြံကွ�င့့်�၌ သင့်အ့ကြီးကုွမ့်းလျှောရ မ်းည့်
မ်းာ ချ� ေသွ့��နုှ� င့်သ့ေည့်�။ သင့့်� မု်းဘီးမ်းျ�� 

သု� �မ်းဟု� တ့ွ လျှောမ်း�င့်နှ့ှမ်းမ်းျ��ထားက့ွ ပု်� ၍ချ� ေသွ့��
နုှ� င့့်ပြချင့့်� ရုှှိမ်းရုှှိသုရေ့ မှ်းတ့ွသ��ထား��ပ်ါ။

မု်းဘီးမ်းျ��နှှင့်�အ့� ပ့်ထုားေ့�သ့မ်းျ��၊ လျှောေ�က့ွ��ံ �ရ သတွင့့်�အချျက့ွအလက့ွမ်းျ�� သုရေလ့� ပ့်ထား��ပ်ါ-
KINGCOUNTY.GOV/COVID

အနေဖြချချ�မိျ��ကုိ် 
အမှိတူး��ါ


