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သင၏် ကာကယွဆ် ေး  ိုငရ်ာ 

အခွင အ်ဆရေးမ ာေးက ို သ ရ  ပါ 

၀၁  

COVID-19 
ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးရန် အာမခ ံ

သ ို  မဟိုတ ်SSN က ို 

တငပ်ပစရာ မလ ိုပါ။ 

သင ့်တွင့် အာမခံ သ ု  မဟုတ့်လူမှုဖူလှုံရ ေး နပံါတ့် 

(SSN) မရ  သည ့်အတွက့်ရ ကာင ့် 

ကာကွယ့်ရ ေးထ ေုးရပေး န့် ငငင့်ေးပယ့်ငခင့်ေး 

မခံ န ငု့်ပါ။  အစ ုေး  ID 

လ ုအပ့်ချက့်မျာေးန င ့်ပတ့်သက့်၍ 

အချက့်အလက့်ပ ုမ ုလ ုအပ့်ပါက 

ရေသတွင့်ေး ပ့် ွာအရငခငပြု အဖွ ွဲ့အစည့်ေး သ ု  မဟုတ့် 

သင ့်ကျန့်ေးမာရ ေးဌာနက ု  က့်သွယ့်ပါ။ 

၀၂ 

COVID-19 

ကာကယွဆ် ေးသည ်

အဆမရ ကန်ပပညဆ်ထာငစ်ိုအတငွေ်းရ   

လတူ ိုငေ်းအတကွ ်အခမ  ပြစသ်ည။် 

ဝန့်ရ ာင့်မှုရပေးသမူျာေးသည့် ကာကွယ့်ရ ေးအငပင့် 

မည့်သည ့်ရ ေးထ ေုးခ၊ စ  တ့်မျှခံငခင့်ေး သ ု  မဟုတ့် 

အာမခံမျှခံငခင့်ေးအတွက့်မျှ သင ့်ထမံ  

ရငရွ ကေးမရကာက့်ခံန ငု့်ပါ။ 

 

 
 

 

 

ရနာက့်ထပ့်အကူအညအီတွက့် ရေသတွင့်ေး ပ့် ွာအရငခငပြု အဖွ ွဲ့အစည့်ေးက ု  က့်သယွ့်ပါ။ 

အဖွ ွဲ့အစည့်ေးတစ့်ခုခုသ ု    က့်သယွ့် န့် အကူအညလီ ုအပ့်ပါက covid@apiahf.org က ုအေီးရမေးလ့်ပ ု  ပါ။ 

ရနာက့်ထပ့်  င့်ေးငမစ့်မျာေးအတကွ့်   
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အခ ကအ်လကမ် ာေးက ို သ ပါ- 
 
 
 
 
 

ကာကယွဆ် ေးထ ိုေးပခငေ်း 
 
 

 

လိုပ်ဆ ာငရ်န်- 

• ကာကွယ့်ရ ေးထ ေုးပါ။ မ သာေးစုန င ့် 

မ မ လူမှုအဖွ ွဲ့အစည့်ေးအတွင့်ေး 

ရနထ ငု့်သမူျာေးက ု 

ကာကွယ့် န့်အတွက့် 

၎င့်ေးကအရ ေးကကီေးသည့်။ 

• သင့်သည့် လတ့်တရလာတွင့် 

ရ ာဂါလကခဏာမျာေးက ု 

ခံစာေးရန ငခင့်ေးမရ  ပါက COVID-19 

ရ ာဂါငဖစ့်ဖူေးထာေးရစကာမူ 

ကာကွယ့်ရ ေးထ ေုးသင ့်သည့်။ 

• ပထမအကက မ့်ရ ေး ထ ေုးပပီေးရစကာမူ 

ပါေးစပ့်န ာရခါင့်ေးစည့်ေး တပ့် င့်ငခင့်ေးန င ့် 

ခပ့်ခွာခွာရနထ ငု့်ငခင့်ေးက ု 

 က့်လက့်လုပ့်ရ ာင့်ပါ။ 

ဆရ ာငရ်န်- 

• ကုန့်ကျစ  တ့်အတွက့် စ တ့်မပူပါန င ့်။ 

ကာကွယ့်ရ ေးအာေးလံုေးမ ာ အခမ  ငဖစ့်သည့်။ 

• သင့်၏ လူဝင့်မှု  ုင့် ာအရငခအရနရ ကာင ့် 

ကာကွယ့်ရ ေးထ ေုးငခင့်ေးက ု ရနာက့်မ ုတ့်ပါန င ့်။ 

ကာကွယ့်ရ ေးထ ေုးရပေးသထူသံ ု   သင ့်အရငခအရနက ု 

ရ င့်ေးငပ န့်မလ ုပါ။ လ ုအပ့်သူတ ုင့်ေး ကာကွယ့်ရ ေးက ု 

 ရ  န ငု့်သည့်။ 

• ကာကွယ့်ရ ေး  ငု့် ာ 

ရ ေးကင့်ေးလံုငခံြုမှုအချက့်အလက့်အမ ာေးမျာေးက ု 

နာေးမရယာင့်ပါန င ့်။ COVID-19 

ကာကွယ့်ရ ေးမျာေးသည့် ရ ေးကင့်ေးပပီေး 

ထ ရ ာက့်မှုရ  သည့်။ 
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