
Fall 2022

အမှုဆဆောငအ်ရောရှှိခ ျုပ်နငှ  ်ဥက္က ဌဆှိိုငရ်ော အပ်ဒှိတသ်တင််းလ ော

2022 ခနုစှ ်ဇနန်ဝါရီလတငွ ်AHS ၌ သမ ငု််းဝငခ်ခါင််းခဆောငမ်ှုဆ ငုရ်ောအခ  ောင််းအလမဲ ော်း ရှ ခဲဲ့ ါသည။် AHS

တငွ ်46 နစှက် ော တောဝနထ်မ််းခဆောငခ်ဲဲ့သညဲ့ ်အခ  နက် ောက ောအလ ်ုလ ်ု 
  ငုခ်ဆောငရွ် ခ်ဲဲ့ခသော  ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏ အမှုခဆောငအ်ရောရှ ခ ျု ် ြစသ် ူSherry Hirota သည ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏ 
မဟောဗ ျူဟောအရောရှ ခ ျု ်နငှဲ့ ် ညောရှ အက ြံခ ်း ဂု္ ျုလ ်ြစလ်ောရနအ်တ ွ် ရောထ်ူးမ ှနတုထ် ွခ်ဲဲ့သည။် 

Sherry လ ခ်အော တ်ငွ ်နစှခ် ါင််းမ ော်းစေွာ အလ ်ုလ ်ုပ ီ်းခနော ် Julia Liou   
အမှုခဆောငအ်ရောရှ ခ ျု ်အ ြစ် နငှဲ့ ်Thu Quach   ဥ က ဌအ ြစ ်ခခါင််းခဆောငမ်ှုဆ ုင ်
ရောအခန််း ဏ္ဍသစမ် ော်း   ုတောဝနယ်ခူဆောငရွ် မ်ညဲ့အ်ခ ေါ်တငွ ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့ ဂဏု်ယ်ဝူမ််းခ မော  ်မ  ါသည။်

ဘယမှ်ညော - AHS ၏ အမှုဆဆောငအ်ရောရှှိခ ျုပ်ဖြစ်သ ူJulia Liou နငှ  ်AHS ၏ ဥက္က ဌဖြစ်သဆူဒေါက္တ်ော Thu Quach 

Julia - လနွခ်ဲဲ့တဲဲ့ 22 နစှခ်လော တ်နု််း  ဒခီနရောမေှာ အလ ်ုလ ်ုရန ် ျွနမ်ခရော လ်ောတဲဲ့ အခါ AHS ရဲ ဲ့ စည််းရြံု ်းလှုြံှုံ့ခဆော်ခရ်းနဲ ဲ့ 
ဝနခ်ဆောငမ်ှုမ ော်း ြစတ်ဲဲ့ မစရ်ှငန်စှခ် ု  ု ျွနမ်ခရ်းဆွ ဲခဲဲ့ ါတယ။် ထ ငုဝ်မန်ဲ ဲ့ ခဟောငခ် ောင ်ခန ခရ ှုံ့ခ  ောင််းလောခရော အ်ခ ခခ ခနထ ငုသ်ခူတရွဲ ဲ့ သမ်ီး အခနနဲ ဲ့ 
အဂဂလ  ်ဘောသောစ ော်းမခ  ောတတဘ် ဲအဒဲခီနရော  ု ခရ ှုံ့ခ  ောင််းလောခရော အ်ခ ခခ ခန ထ ငုတ်ဲဲ့  ျွနမ်၏အြ ု်းအရင််း ြစသ် ူ နော်းလညြ် ု ဲ့လယွ ်တူဲဲ့ 
ဘောသောစ ော်းအ အူညနီဲ ဲ့   န််း မောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့ခ်ရှော မ်ှု ခန ဘယလ် အု   ျု်းခြံစော်းခငွဲ့ ်က ်ီးက ်ီးမော်းမော်းခတ ွ  ုရရှ န ငု ်တယဆ် တုော   ု
 ျွနမ် မငခ်တွှုံ့ ခဲဲ့ရတယ။်  ျွနမ်ရဲ ဲ့   ယုခ်တွှုံ့လ ်ုငန််းခငွမ်ေှာ သခူတွှုံ့ က ြံျုခဲဲ့ရတဲဲ့ အ  ျုသခဘောခဆောငတ်ဲဲ့အ   ျု်းသ ခ်ရော မ်ှုခတ ွ  ု
 ျွနမ်ခြော်  ခ ငခ်ဲဲ့ ါတယ။်  ျွနမ်တ ု ဲ့ရဲ ဲ့ ဝနထ်မ််းခတနွဲ ဲ့အတတူ ူအလ ်ုလ ်ု  ငုလ် တုဲဲ့အတ ွ ် ျွနမ် အဆ  ုါအြံဲ့ြွယအ်ြွဲှုံ့အစည််းရဲ ဲ့တစ ်စ တတ်စ ် ငု််း 
 ြစခ် ငခ်ဲဲ့ ါတယ၊်  ျွနမ်တ ု ဲ့လနူောခတရွဲ ဲ့ဘဝခတမွေှာ ခ ောင််းမနွတ်ဲဲ့ အ   ျု်းသ  ်ခရော မ်ှုခတရွရှ လောြ ု ဲ့အတ ွ ်ခနရောတစခ် ု  ုြနတ််ီးခ ်းန ငုြ် ု ဲ့  ျွနမ်တ ု ဲ့ 

သငန်ဲ ဲ့အတတူ ူအလ ်ု လ ်ု  ငုန် ငု ်ါတယ။် အဒဲါ ခတောဲ့  ျွနမ်တ ု ဲ့ရဲ ဲ့လနူောခတ ွ  ုဝနခ်ဆောငမ်ှုခ ်းြ ု ဲ့နဲ ဲ့ ခထော ခ်ြံအော်း ခ ်းြ ု ဲ့ AHS မေှာ 
အလ ်ုလ ်ု  ငုခ်ငွဲ့ရ်ခဲဲ့တဲဲ့တောဟော  ျွနမ်အတ ွ ်ဂဏု်ယ်စူရောတစခ် ဲု ြစ ်ါ တယ။်

Thu -  ျွနမ်အသ င်ါ်းနစှခ်လော တ်နု််း  မ သော်းစနုဲ ဲ့အတ ူဒခီနရော  ခုရော  ်လောခဲဲ့တဲဲ့ ဗီယ န်မ ် ဒ ုခသညတ်စဦ််းအခနနဲ ဲ့  ျွနမ်မ သော်းစနုဲ ဲ့  ျွနမ်တ ု ဲ့ရဲ ဲ့ 
AHS လနူောခတကွ ော်းမေှာ တညူမီှုခတ ွအမ ော်းက ်ီး   ု မငခ်တွှုံ့ ခဲဲ့ရ ါတယ။်  ျွနမ်မ ဘခတ ွ အဂဂလ  ်လ  ုမခ  ောတတခ်ဲဲ့တောမ ု ဲ့  ျွနမ်တ ု ဲ့ ခငခွရ်းခက ်းခရ်းအရ 
ခ ခ် ခ်ခဲ ဲရုန််း နခ်ဲဲ့ရ  ါတယ။် 1996 ခနုစှ ် ျွနမ် ခ ောလ  ်ခ  ောင််းတ တ်နု််း AHS မေှာ အလ ်ုစ ဝငလ် ်ုခဲဲ့တဲဲ့အတ ွခ်က ောငဲ့ ်
နော်းလညြ် ု ဲ့လယွ ်တူဲဲ့ ဘောသောစ ော်းအ အူညနီဲ ဲ့   န််းမောခရ်း ခစောငဲ့ခ်ရှော မ်ှုဆ ငုရ်ော ဝနခ်ဆောငမ်ှုခတ ွရရှ န ငုြ် ု ဲ့ စ တ ််ူးစ တသ်န််း   ု ျွနမ်တ ယခ်ရ်း 
ဆွခဲဲဲ့ ါတယ။် ငယရွ်ယတ်ဲဲ့  ခလ်းတစခ်ယော အ်ခနနဲ ဲ့  ျွနမ် မ ဘခတရွဲ ဲ့စ ော်း  နအ် ြစ ် ျွနမ် မက ောမက ော ခဆောငရွ် ခ် ်းခဲဲ့ပ ီ်းခတောဲ့ 

မ သော်းစတုစခ်လုြံ်ုးအခ ေါ်မေှာရှ ခနတဲဲ့ အဒဲ ီဝနထ် ်ုဝန ် ်ုး  ဘယခ်လော ခ် ခ်တဲယဆ် တုော   ု ျွနမ် သ ခဲဲ့ရ ါတယ။်  ျွနမ်2011 ခနုစှမ်ေှာ AHS သ ု ဲ့ 
  နလ်ညဝ်ငခ်ရော ခ်ဲဲ့ပ ီ်းခတောဲ့  ျွနမ်တ ု ဲ့ရဲ ဲ့လနူောခတ ွ  ုန န်  ်ရှု  င််းရှု  င််းဂရုတစ  ု ် ျုစခု ်းတဲဲ့ အြံဲ့ကသစရောခ ောင််းတဲဲ့ဝနထ်မ််းခတနွဲ ဲ့အတ ူဒခီနရောမေှာ 

အလ ်ုလ ်ု ခနရ ခင််းအတ ွ ် ျွနမ်အလနွ ်ငဂ်ဏု်ယ်မူ  ါတယ။်  ျွနမ်မ သော်းစ ု  ု  ျုစခုစောငဲ့် ခရှော ခ် ်းြ ု ဲ့အတ ွ ်သတူ ု ဲ့ဆမီေှာ AHS လ  ု
ခနရောမ  ျု်းတစခ်နရောခလော ရ်ှ ခစခ င ်ါတယ။် အဒဲ ီအတ ွခ်က ောငဲ့် AHS ရဲ ဲ့ ဝနခ်ဆောငမ်ှုနဲ ဲ့ စည််းရြံု ်းခရ်း ြစတ်ဲဲ့ မစရ်ှင ်  ုခဆောငရွ် ြ် ု ဲ့ အတ ွ ်
 ျွနမ်တ ယဲ့ ်  ုလ လု လုော်းလော်း တ   ျုထော်း ါတယ။်

 ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏  န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့ခ်ရှော မ်ှုစနစ၊် လ ရ်ှ  ြစ ်ေွာ်းခနခသော  ်ခရောဂါနငှဲ့ ်ခ  ောင််းလခဲနခသောစ်ီး ေွာ်းခရ်းစနစတ် ု ဲ့နငှဲ့အ်တ ူအထ်ူးသ ြငဲ့ ်
အခငွဲ့အ်လမ််းအသစမ် ော်းနငှဲ့ ်စ နခ်ခေါ် မှုအသစမ် ော်း   ု ျွန် ်ုတ ု ဲ့ရငဆ် ငုက် ြံျုခတွှုံ့ ခဲဲ့ရစဉ်  ျွန် ်ုတ ု ဲ့သည ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏လနူောမ ော်းအတ ွ ်ခဆောငရွ် ခ် ်းရနန်ငှဲ့ ်
ခထော ခ်ြံအော်းခ ်းရန ်အဆ  ုါအခရ်းက ်ီးခသောအလ ်ုမ ော်း   ုအတတူ  ွလ ်ုခဆောငရ်နအ်တ ွ ် တ   ျုထော်း  ါသည။် က  ျုတငမ်နှ််းဆ၍မရခသောအခ  နမ် ော်း 

မညသ် ု ဲ့ င ်ရှ လငဲ့ ်စော်း AHS သည ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏လနူောမ ော်းအတ ွ ်ဤခနရောတငွ ်ဆ လ် တ်ညရ်ှ ခန မည ်ြစ ်ါသည။်

ဒစဂ် စတ်ယပ်ှိိုင််းဆှိိုငရ်ောတထီငွဆ်န််းသစမ်ှုမ ော်း-က္ န််းမောဆရ်းဆှိိုငရ်ောဆစောင ဆ်ရှောက္မ်ှုက္ှိိုခံယရူန်နငှ  ်
က္ န််းမောစွောဆနထှိိုငရ်န် နည််းလမ််းအသစမ် ော်း

ခနအ မ်မခှန၍ ၎င််းတ ု ဲ့၏ဝနခ်ဆောငမ်ှုခ ်းသူ  ု ခတွှုံ့လ ုသူတ ုင််းအတွ ်  ျွန် ်ုတ ု ဲ့တွင ်တယ်လီ  န််းမောခရ်းဆ ုင ်ရောယောယီခစောငဲ့ခ်ရှော ်မှုမ ော်း  ု
ရရှ န ငုပ် ီ ြစ်ခက ောင််း သငသ် ရှ န ငုမ်ညဟ်ု ျွန် ်ုခမ ေ်ာလငဲ့ ်ါသည ်- ၎င််းဝန ်ခဆောငမ်ှုခ ်းသူထြံသ ု ဲ့ သွော်းခရော ်ရန ်သ ု ဲ့မဟုတ် 

ခစောငဲ့ဆ် ုင််းခန််းထတဲွငခ်စောငဲ့ဆ် ုင််းခနစရောမလ ုခတောဲ့ ါ။

 ျွန် ်ုတ ု ဲ့သည ်သငန်ငှဲ့ ်ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏ ခ  ောဆ ုဆ ်သွယ်ခရ်းမ ော်း  ု  မြှငဲ့တ်ငရ်နန်ငှဲ့ ်သင ် န််းမောစေွာခနထ ုငန် ငုရ်န ်အတွ ် နည််း ညော  ု 
အသြံု်း  ျုလ ု ါသည။်  ျွန် ်ုတ ု ဲ့သည ်ခသွ်းတ ု်းခရောဂါရှ ခသော  ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏လူနောမ ော်းအ တွ ် တီထငွဆ်န််းသစ်ထော်းခသော  ရ ုဂရမ်သစ်တစ်ခု  ု 

စတငလ် ု ် ါပ ီ။ သငဲ့စ်မတ်ြုန််းနငှဲ့ ်ခ  တ်ဆ ်အသြံု်း  ျု န ငုခ်သော ခသွ်းခ ါငခ်  နတ် ုင််းစ ်တစ်ခု  ု 
 ျွန် ်ုတ ု ဲ့ ခ ်းစမ်ွ်း ါသည။် ထ ု ဲ့ခနော ် သငဲ့ ်စစ်ခဆ်းခ  ်အခ ြမ ော်း   ု သငဲ့ြ်ုန််းမ ှ ျွန် ်ုတ ု ဲ့ထြံခ ်း  ု ဲ့န ငုခ်သောခက ောငဲ့ ်
သငဲ့ဝ်နခ်ဆောငမ်ှုခ ်းသူသည ်၎င််းတ ု ဲ့  ု လွယ်လငဲ့တ် ူ  မင ်န ငုမ်ည ်ြစ်သည။် သင ်ါဝငရ်နစ် တ်ဝငစ်ော်း ါ  
ခ  ်းဇူ်း  ျု၍ သငဲ့ဝ်နခ်ဆောငမ်ှုခ ်းသူ  ုအသ ခ ်း ါ။ 

 ခဝ်းလြံခသောခနရောအ ွောအခဝ်းမခှန၍ ခသွ်းခ ါငခ်  နအ်ော်းခစောငဲ့က် ညဲ့တ် ုင််းတောခရ်းဆ ုငရ်ော ရ ုဂရမ်ခ ေါ် ရှ 

 ျွန် ်ုတ ု ဲ့ခ ်းထော်းခသော ခနော ်ထ ်အခသ်းစ တ်အခ  ်အလ ်မ ော်း  ု သ ရှ န ငုရ်နအ်တွ ် ဤ QR  ုဒ ် ု 

စ ငန်ြ်တ်ခ ်း ါ။ (ည နက် ော်းခ  ်မ ော်း- သငဲ့တ်ွင ်စမတ်ြုန််းတစ်လြံု်းရှ လ င ်သငဲ့ ်ငမ်ရော  ုြွငဲ့ပ် ီ်း  ုဒခ် ေါ်တွင ်

၎င််း QR  ု ခထော ်ခ ်း ါ။ ထ ု ဲ့ခနော ် YouTube ခ ေါ် ရှ  ဗီဒယီ ု  ုက ညဲ့ရ်ှုရနအ်တွ ် ခ ေါ်လောသညဲ့လ်ငဲ့ခ််  ု နှ  ် ခ ်း ါ။)



2022 အဆထဆွထဆွရွ်းဆက္ောက္ပွ်ွဲ
န ဝုငဘ်ောလ 8 ရ ခ်န ဲ့၊ 2022 ခနုစှတ်ငွ ်အခ  ောင််းအလတဲစခ် ု ျုလ ်ုရနအ်တ ွ ်သင ်အဆင ်သငဲ့ ်ြစခ်နပ ီလော်း။ ထ ်မြံမခဲ ်းရန ်အခ  နတ်နပ် ီ ြစပ် ီ်း AHS 

လနူောမ ော်းသည ်အဆ  ုါက ော်း ြတ ်ခရွ်းခ ော  ်ွဲတငွ ်အခရ်းက ်ီးခသော ဆြံ်ုး ြတခ်  မ် ော်း  ခု မတှရ်နရ်ှ  ါသည။်  ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏ပမ ျု ှုံ့၊ ခရ ုငန်ငှဲ့ ်

  ညန်ယအ်စ ်ုးရမ ော်း   ုမညသ် ူ ဦ်းခဆောငမ်ည ်  ုဆြံ်ုး ြတ ်ခင််းအ ါအဝင ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့ ၏လူ ဲ့အသ ငု််းအဝ ငု််းမ ော်းအတ ွ ်

ခလောင််းခက ်းစော်းခက ်းမ ော်းစေွာရှ  ါသည။်
က ော်း ြတခ်ရွ်းခ ော  ်ွဲမ ော်းသည ်မညသ်ညဲ့အ်ရောမ ော်းအခ ေါ် အ   ျု်းသ ခ်ရော န် ငု ်ါသ နည််း။ ပမ ျု ှုံ့ခတော်ဝန ်သ ု ဲ့မဟတု ်အု ်ခ ျု ်ခရ်းမ ်း ဲဲ့သ ု ဲ့ 

  ညန်ယန်ငှဲ့ခ်ဒသဆ ငုရ်ော အရောရှ မ ော်း   ုမခဲ ်းသညဲ့အ်ခါ ခ  ောင််းရန ်ြံခုင၊ွ ခငခွက ်းတတန် ငုခ်သောအ ု်းအ မခ်နရောခ ထော်း ခင််း နငှဲ့ ်  န််း 

မောခရ်းဆ ငုရ်ောအ   ျု်းခြံစော်းခငွဲ့မ် ော်းရရှ န ငုရ်နအ်တ ွ ်အ  ြံျု်းဝငမ်ှု ဲဲ့သ ု ဲ့ခသော   စစရ ်မ ော်းအ ခ ေါ်တငွ ်သငသ်ည ်ဆြံ်ုး ြတ ်ခ  တ်စခ် ု  ု

ခ မတှရ်မည ်ြစ ်ါသည။်

အောရှန ငုင် ြံသော်း အခမရ  နန် ငုင် ြံသော်းမ ော်း ခနရောယမူှုသ သ သောသော က ်ီးထေွာ်းလောခဲဲ့ပ ီ်း  ျွန် ်ုတ ု ဲ့ တငွ ်မခဲ ်း  ငုခ်ငွဲ့ရ်ှ  ါသည။် 2020 ခနုစှ၊် 

သမမတခရွ်းခ ော  ်ွဲ ောလအတငွ််း အောရှန ငုင် ြံသော်း အခမရ  နန် ငုင် ြံသော်းမ ော်းသည ်2014 ခနုစှတ်ငွ ်49.3% မ ှ2020 ခနုစှတ်ငွ ်59.5% သ ု ဲ့ ထ ်ုးတ  ်သေွာ်း ော 
၎င််းတ ု ဲ့သည ်မဆဲနဒရှငစ်ောရင််းတငွ ်အက ်ီးမော်းဆြံ်ုး တ ်ုးတ ခ်  ောင််းလ ဲခနရောယမူှု ြစ ်လောခဲဲ့ ါသည။် ဆ လု သုညမ်ေှာ  ျွန် ်ုတ ု ဲ့သည ်ဆနဒမခဲ ်းရန ်

ဆနဒထတုခ်ြော်သညဲ့အ်ခါတငွ ် ျွန် ်ု တ ု ဲ့သည ်ခရွ်းခ ော  ်ွဲအော်း အမနှတ် ယလ် မ််းမ ်ုးန ငုမ်ည ်ြစ ်ါသည။်

အ ယ၍် သငသ်ည ်န ငုင်ြံသော်းတစဦ််း ြစပ် ီ်း အနည််းဆြံ်ုး အသ  ်18 နစှ ်ြစ ်ါ  သငသ်ည ်မခဲ ်းရနအ်တ ွ ်မတှ ်ြံုတငစ်ောရင််းသငွ််းထော်းခဲဲ့ခက ောင််း 
ခသခ ော ါခစ။  ယလ်ြီ ု်းန်ီးယော်း  ည ်နယတ်ငွ ်မတှ ်ြံတုငစ်ောရင််းသငွ််းထော်းသညဲ့ ်မဆဲနဒရှငအ်ော်းလြံ်ုးသည ်န ဝုငဘ်ော ၈ ရ ခ်န ဲ့ အခထ ွ

ခထခွရွ်းခ ော  ်ွဲအတ ွ ်လ  ျု ှုံ့ ဝ ှမ်ခဲ ်းစနစ ်ြငဲ့ ်ဆနဒမခဲ ်းစောတစခ်စောင ်  ုလ ခ်ြံရရှ မည ်

 ြစသ်ည။်သင၏်ခ ောငတ်ဆီ ငုရ်ောခရွ်းခ ော  ်ွဲရြံု ်းသည ်2022 ခနုစှ၊် ခအော တ် ဘုောလ 10 ရ ခ်န ဲ့ထ  ်ခနော မ်  ဘဲ

လ  ျု ှုံ့ ဝ ှမ်ခဲ ်းစနစမ် ော်း   ုသငဲ့ထ်ြံသ ု ဲ့ ခမ်းလခ် ်း  ု ဲ့မည ်ြစ ်ါ သည။် သငသ်ည ်

AHS တငွ ်လ  ျု ှုံ့ ဝ ှမ်ခဲ ်းစနစမ် ော်း  ု တငသ်ငွ််းခ ်း  ု ဲ့န ငု ်ါသည။်

အဆ  ုါအခထခွထခွရွ်းခ ော  ်ွဲအော်း ဆနဒမခဲ ်းရနအ်တ ွ ်မတှ ်ြံတုင် စောရင််းခ ်းသငွ််းရမညဲ့် ခနော ဆ်ြံ်ုးခန ဲ့ရ သ်ည်

ခအော တ် ဘုောလ 24 ရ ခ်န ဲ့၊ 2022 ခနုစှ ် ြစ ်ါသည။် သင၏်မတှ ်ြံ ုတငစ်ောရင််းသငွ််း ခင််း  ု

ဤခနရောတငွ် စောရင််းသငွ််း ါ သ ု ဲ့မဟတု် သင၏်မတှ ်ြံတုင ်ခင််း  ု စစခ်ဆ်း ါ။ -

ဆမ ောက္ဆ်က္ ောက္ဆ်ရောဂေါအဆ က္ောင််းနငှ ပ်တသ်က္၍် က္ျွန်ိုပ်တှိို  သှိထော်းသင ဆ်သော အဆ က္ောင််းအရောမ ော်း

• ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါသည်  ြစ ်ေွာ်းန ငုခ် ခအလနွရ်ှော်း ါ်း ါသည်

o ဩဂတုလ် နုအ်ထ Alameda ခ ောငတ်တီငွခ်နထ ငုသ်လူဦူ်းခရ
1.7 သန််း က ော်းတငွ် လတတ်ခလောသ ရှ ထော်းခသော
ခရောဂါ ြစ ်ေွာ်းမှုနှုန််းမ ော်းသည် လူ ဦ်းခရ 150
ဦ်းထ န်ည််း ါ်း ါသည။်

• ခယဘယု အော်း ြငဲ့် အမ ော်းသငူေှာအော်း

ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါ ်ူးစ  ်ြစ ်ေွာ်း န ငုခ် ခ

အလနွန်ည််း ါ်း ါသည်

o ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါရှ သတူစဦ််းနငှဲ့်
သောမန ်ောလ ြံ ောစ ော်းခနွ််းတြံု ဲ့  န် ခ  ောဆ  ုခင််း သ ု ဲ့မဟတု်
အမ ော်းသငူေှာ ြတသ်န််းသေွာ်းလောရောခနရောတစ်ခရုှ 
လသူေွာ်းလမ််းမ ော်း ဲဲ့သ ု ဲ့ခသောခနရောတငွ်
ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါရှ သတူစဦ််း နငှဲ့် အ  နအ်လနှ်
အောလော သလလ ော စ ော်းစ မညခ်  ောဆ  ုခင််းသည် ခရောဂါ
  ်ုး ်ူးစ မ်ှုအနတရောယ ် ု မ ြစ ်ေွာ်းခစ ါ။

• လ ူဂု္ ျုလမ် ော်းသည် ခအော  ်ါအခ  မ် ော်းမတှစဆ်ငဲ့်

ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါ  ု  ်ူးစ ခ်ြံရန ငု ်ါသည် -
o ခရောဂါ  ်ုးရှ သ၏ူ

အခရ  ော်းခ ေါ် ရှ ဒဏ်ရ်ောမ ော်း  ထု ခတွှုံ့  ခင််း
o ဥ မောအော်း ြငဲ့် နမ််းရှု   ခ်နစဉ်အခတောအတငွ််း သ ု ဲ့မဟတု်

လ ငဆ် ် ဆြံခနစဉ်အခတောအတငွ််း
ခနဓော  ယုရ်ှ အရညမ် ော်း  ထု ခတွှုံ့မ  ခင််း

o ညစခ် ခနခသော အ  ်ယောခင််းမ ော်း/မ  န်ေှာသတု ်ဝုါမ ော်း  ု
မ ခဝသြံ်ုးစွဲ  ခင််း။

o အခ  နက် ော မငဲ့စ်ေွာ မ  န်ေှာခ င််းဆ ငု်
ထ ခတွှုံ့ဆ ဆ်ြံမှုမ ော်းမတှစဆ်ငဲ့် အ
သ ရ်ှုလမ််းခက ောင််းအတငွ််းရှ ခရောဂါ  ်ုးမ  ော်းမ ော်း  ု
စ ်ုယ ူခင််း၊  ြံမုနှအ်ော်း  ြငဲ့် ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါရှ သူ
တစစ်ြံတုစဦ််းနငှဲ့အ်တူ ခနထ ငု ်ခင််း/ ၎င််း
ခရောဂါရှ သတူစစ်ြံတုစဦ််းအော်း   ျုစခုစောငဲ့ခ်ရှော  ်ခင််း

• အနောမ ော်း သ ု ဲ့မဟတု် အြုထ ွခ်နသမူ ော်းနငှဲ့် ခ ွှုံ့ြ  ်ခင််း၊
နမ််းရှု    ်ခင််း၊ ထ ခတွှုံ့  ခင််း၊ လ ငဆ် ဆ်ြံ ခင််း ဲဲ့သ ု ဲ့ခသော
အန်ီး  ်ထ ခတွှုံ့  ခင််း  ု ခရှောငက် ဉ် ါ

• ခရောဂါလ ခဏ်ောရှ သတူစဦ််းနငှဲ့်  စစည််းမ ော်း (ဥ မော၊
အသြံ်ုးအခဆောငမ် ော်း၊ ခ ွ် မ ော်း၊ အဝတအ်ထည၊် မ  န်ေှာသတု ်ဝါ၊
အ  ်ယော)   ု မ ခဝသြံ်ုးစွ ဲခင််းမ  ျုလ ်ု  ါနငှဲ့်

• သငသ်ည် ၎င််းတ ု ဲ့အော်းထ ခတွှုံ့မ သညဟ်ု သြံသယရှ  ါ သငဲ့လ်  ် ု
ဆ ်   ောနငှဲ့် ခရ သ ု ဲ့မဟတု် အယလ် ် ခုဟော ါခသော
လ သ်န ဲ့ခ်ဆ်းရည ်ြငဲ့် ခဆ်း ခက ောသန ဲ့စ်ငခ် ်း ါ

• ၎င််းခရောဂါလ ခဏ်ောရှ ခသောအ ခော်းသမူ ော်း  ု
  ျုစခုစောငဲ့ခ်ရှော သ်ညဲ့အ်ခါတငွ် နေှာခခါင််းစည််း၊
အ ောအ ယွ ်ါရှ ခသော အခ ေါ်ဝတရ်ြံုနငှဲ့် လ အ် တမ် ော်း  ု အ
သြံ်ုး  ျုခ ်း ါ

ဆမ ောက္ဆ်က္ ောက္ဆ်ရောဂေါဖြစဆ်ပေါ်သည လ်က္ခဏောမ ော်း

• ြ ော်း ခင််း၊ခနဓော  ယုခ် ေါ်တငွြ်ူ်းခရောငခ်န

ခသောအြုအ  မဲ့မ် ော်းထ ွ ်ခင််း၊ ခနဓော  ယု်
   ုခ် ဲခင််း၊ ခခ ောင််းဆ ်ုး ခင််း၊
 င ်န််းနမွ််းနယ ်ခင််းတ ု ဲ့ ခြံစော်းရ ခင််း

• ခအော  ်ါခရောဂါ ငွ််းဆ အ်တ ငု််း
  ညတ်ည၍်မန််းခနခသောအနောမှ
အရညက် ညြ်ုအ ြစသ် ု ဲ့
ခ  ောင််းလသဲေွာ်းခသော အြုအ  မဲ့တ်စခ်ု -

ဆမ ောက္ဆ်က္ ောက္ဆ်ရောဂေါရှှိသနူငှ  ်ထှိဆတွွေ့ ြူ်းသမူ ော်း သှိို  မဟိုတ ်

ထှိဆတွွေ့ နှိိုငဆ်ဖခဖမင မ်ော်း ဆသော လမူှုက္န်ွရက္/်လူ  အသှိိုင််းအဝှိိုင််းတငွရှ်ှိဆနသမူ ော်း -

• မညသ်မူဆ ု ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါ ြစန် ငုခ်သောလ်ည််း

ယခအုခ  နတ်ငွ် ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါသည် အမ  ျု်းသော်းမ ော်းနငှဲ့်

အခ င််းခ င််းလ ငဆ် ဆ်ြံခသော အမ  ျု်းသော်းမ ော်း (MSM) ၏

လမူှု နွရ် /်လူ ဲ့အသ  ုအ်ဝန််းအခ ေါ်တငွ် အ   ျု်း

သ ခ်ရော မ်ှု  ၍ုရှ ခဲဲ့ ါသည။် ရလဒတ်စခ်အုခန ြငဲ့် အဆ  ုါ

လူ ဲ့အသ  ုအ်ဝန််း ခ ေါ် ရှ လ ူဂု္ ျုလမ် ော်းတငွ်

ခရောဂါ  ်ုးထ ခတွှုံ့ ်ူးစ ခ်ြံရန ငုခ် ခ   ၍ု မငဲ့မ်ော်း ါ သည။်

• ခရောဂါ  ်ုး ်ူးစ ခ်ြံရ ခင််းမ ှော ယွရ်န် JYNNEOS 
 ော ယွခ်ဆ်းထ ်ုး ခင််း နငှဲ့ ်တသ် ၍်
၎င််းတ ု ဲ့၏  န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့် ခရှော မ်ှုခ ်းသ ူ ု ဆ ်
သယွသ်ငဲ့ ်ါသည်

• ခမ ော ခ်  ော ခ်ရောဂါ ော ယွခ်ဆ်းသည် ခလောခလောဆယတ်ငွ်
အလနွ် ဲ့အ လနွ ်င်
အ န ဲ့အ်သတ ်ြငဲ့သ်ောခ ်းခသောခ ်းခဝမှုတငွရ်ှ ခန ါသည။် ၎င််းခဆ်း
အော်း ခရောဂါ  ်ုးနငှဲ့ထ် ခတွှုံ့ မှု မငဲ့မ်ော်းခသော   န််းမောခရ်းဝနထ်မ််းမ ော်း၊
ခမ ော ် ခ  ော ခ်ရောဂါ  ု ထ ခတွှုံ့ ခဲဲ့ြူ်းသမူ ော်း၊ သ ု ဲ့မဟတု် HIV 
  ်ုးရှ န ငုခ် ခ  မငဲ့မ်ော်းခသော MSM နငှဲ့် လ ငခ်  ောင််းထော်းသမူ ော်း  သုောလ င်
ခ ်းခဝ ါသည။်

ဆမ ောက္ဆ်က္ ောက္ဆ်ရောဂေါ က္ောက္ယွရ်န်နည််းလမ််းမ ော်းဆမ ောက္ဆ်က္ ောက္ဆ်ရောဂေါ၏ 

ဆရောဂေါက္်ူးစက္န်ှိိုငဆ်ဖခနငှ ပ်တသ်က္ဆ်သောအခ က္မ် ော်း -

ဆမ ောက္ဆ်က္ ောက္ဆ်ရောဂေါဖြစန်ှိိုငသ်ညဟ်ို သငယ်ဆူပေါက္ -
• အ မမ်ှ အ  ငမ်ထ ွ ဲ် သ်ီးသန ဲ့အ်ခန််းတစခ်တုငွ် သ်ီး ခော်းခနထ ငု ်ါ
• သငဲ့ ် န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့ခ်ရှော မ်ှုခ ်းသ ူ ု ဆ သ်ယွ ်ါ



COVID-19 အပ်ဒှိတ်

Covid-19 က္ောက္ယွဆ်ဆ်း - ရ ်ခ  န််းတစ်ခု   ျုလု ်ရန ်-

510-735-3222   ု ြုန််းခခေါ်ဆ ု ါ။

COVID-19 စမ််းသပ်ဖခင််း - 510-735-

3222 သ ု ဲ့ခခေါ်ဆ  ုါ သ ု ဲ့မဟုတ် QR 

 ုဒ ် ု စ ငန်ြ်တ် ါ။

အြွွဲွေ့ဝငဖ်ခင််းအပ်ဒှိတ်

စောရွက္စ်ောတမ််းအဆထောက္အ်ထော်းမပေါရှှိဆသော လ ူပိုဂ္ှိျုလမ် ော်းတငွ ်အသက္အ်ရွယပ်ှိို၍ကက္်ီးရင သ်မူ ော်း အော်း တငွတ်ငွက်္ ယက်္ ယတ်ှိို်းခ ွဲွေ့က္ိုသဆပ်းဖခင််း

▪ လဝူငမ်ှုက ်ီးက  ်ခရ်းဆ ငုရ်ောအခ ခအခန မညသ် ု ဲ့ င ်ရှ ခစ ောမ ူ05/01/2022 တငွ ်  န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့ခ်ရှော မ်ှုရရှ ရနအ်တ ွ ်အ   ြံျု်းဝငခ်သော 
အသ  ်50 နစှ ်လ ူဂု္ ျုလမ် ော်း သ ု ဲ့မဟတု ်၎င််းနစှအ်ထ ရ်ှ  လ ူဂု္ ျုလ ်မ ော်းသည ်Medi-Cal ဆ ငုရ်ော ဝနခ်ဆောငမ်ှုမ ော်း ရရှ ရနအ်တ ွ ်
အရညအ်ခ င််း  ညဲ့မ်နီ ငု ်ါ သည။်

MAGI မဟိုတဆ်သော Medi-Cal ပရှိိုဂရမ်မ ော်းအတကွ္ ်က္ န််းမောဆရ်းဆှိိုငရ်ောအက္ ှိျု်းခ ံစော်းခငွ အ်ော်း က္န  ်သတထ်ော်းခ က္ဆ်ှိိုငရ်ောအဆဖပောင််းအလွဲမ ော်း

▪ 07/01/2022 တငွ ်  န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့ခ်ရှော မ်ှုရရှ ရနအ်တ ွ ်အ  ြံျု်းဝငခ်သော   န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောအ   ျု်းခြံစော်းခငွဲ့အ်ော်း န ဲ့သ်တထ်ော်းခ  သ်ည ်
လ ူဂု္ ျုလတ်စဦ််းလ င ်$2000 မ ှ$130,000 အထ တ ်ုး မြှငဲ့ရ်ရှ လောပ ီ်း ခနော ထ် ်ထ ်တ ်ုးမ သော်းစဝုငတ်စဦ််း ခ င််းစအီတ ွ ်အ  ထု ်ခဆောင််းခ ်းခင ွ
$65,000    ုတ ်ုး မြှငဲ့ရ်ရှ လော ါသည။်

▪ အဆ  ုါ  န််းမောခရ်းအ   ျု်းခြံစော်းခငွဲ့ဆ် ငုရ်ော  န ဲ့သ်တထ်ော်းခ  အ်သစမ် ော်းသည ်ခအော  ်ါ ရ ုဂရမအ်ခ ေါ်တငွ ်အ   ျု်းသ ခ်ရော မ်ှုရှ ခစသည ်-

က္ျွန်ိုပ်တှိို  ၏ လနူောမ ော်းဖြစလ်ောရဖခင််းအဆပေါ်တငွ ်သှိို  မဟိုတ ်က္ န််းမောဆရ်းဆှိိုငရ်ောအက္ ှိျု်းခစံော်းခွင ရ်ရှှိရန်အတကွ္ ်အက္ ံျု်းဝငမ်ှုအဆပေါ် စှိတဝ်ငတ်စော်းရှှိဖခင််းအဆပေါ်တငွ ်
နငှ  ်Calfresh အော်း ဆလ ောက္ထ်ော်းရန်အတကွ္ ်ဆနောက္ထ်ပ်အဆသ်းစှိတအ်ခ က္အ်လက္မ် ော်းက္ှိို သှိရှှိနှိိုငရ်န်အတကွ္်

510-986-6880   နုှ  ်၍  ျွန် ်ုတ ု ဲ့ထြံသ ု ဲ့ ြုန််းခခေါ်ဆ  ုါ I ခလ ော ထ်ော်းရန ်-818 Webster St Oakland CA 94607 Iသ ု ဲ့မဟတု ်အ်ီးခမ်းလ ် ု ဲ့ရန ်-

membersvcgrp@ahschc.org
တနလဂောခန ဲ့မ ှခသောက ောခန ဲ့အထ  - မန  ်9 နောရီမ ှညခန 5 နောရီအထ  (  ခန ဲ့လည ်12 နောရီ မ ှ1 နောရီအထ  ခန ဲ့လညစ်ောစော်းခ  နအ်တငွ််းတငွမ် ူ  

ဝနခ်ဆောငမ်ှုခ ်း ခင််း   ု တထ်ော်း ါသည ်)

Covid-19 က္ောက္ယွဆ်ဆ်းအခ ှိန်ဇယော်း

တနလဂောခန ဲ့
Clinton Park I ခန ဲ့လည ်၁ နောရီမ ှ၄ နောရီအထ 

655 International Blvd. Oakland, CA 

အဂဂ ါခန ဲ့
AHS ခဆ်းခန််း I နြံန ် ၉်း၁၅ မှ ညခန ၄ နောရီအထ 

416 8th St. Oakland, CA 

ဗုဒဓဟူ်းခန ဲ့
AHS ခဆ်းခန််း I ခန ဲ့လည် ၁်း၃၀ မှ ညခန ၄ နောရီ အထ 

416 8th St. Oakland, CA

ခသောက ောခန ဲ့
AHS ခဆ်းခန််း I နြံန ် ၉်း၁၅ မှ ညခန ၄ နောရီအထ 

416 8th St. Oakland, CA

COVID-19 စစဆ်ဆ်းဖခင််း အခ ှိန်ဇယော်း

တနလဂောခန ဲ့
Clinton Park I ခန ဲ့လည် ၁ နောရီမှ ညခန ၄ နောရီ အထ 

655 International Blvd. Oakland, CA 

အဂဂ ါခန ဲ့
Wilma Chan Park Iနြံန  ်၈်း၃၀ မှ ညခန ၄ နောရီအထ 

810 Jackson St. Oakland, CA 

ဗုဒဓဟူ်းခန ဲ့
Wilma Chan Park I ခန ဲ့လည် ၁ နောရီ မှ ၄ နောရီ အထ 

810 Jackson St. Oakland, CA 

က ောသ ခတ်း 

ခန ဲ့
Wilma Chan Park I နြံန  ်၈်း၃၀ မှ ညခန ၄ နောရီ အထ 

810 Jackson St. Oakland, CA 

FAQ ဆှိိုငရ်ောဘံိုစမ််းသပ်စစဆ်ဆ်းဖခင််း- က္ျွန်ိုပ်သည် PCR နငှ  ်antigen စမ််းသပ်မှု က္ှိို မည်သည ် အခ ှိန်တငွ ်
အသံို်းဖပျုသင သ်နည််း။
PCR သည ်Polymerase Chain Reaction ၏ အတ  ုခ ော  ်ြစပ် ီ်း ဗ ုင််းရ ်စမ်  ျု်းရ ု ်းဗီဇဆ ငုရ်ော အခ  အ် လ ်မ ော်းအော်း အခသ်းစော်း လ ခဏ်ောမ ော်း   ုရှောခြွခတွှုံ့ 
ရှ  ါသည။် ၎င််းအော်း အသြံ်ုး  ျုရန ်အခ ောင််းဆြံ်ုးအခ  န် - ၆ ရ ခ် မော ခ်န ဲ့တငွ် ခရောဂါလ ခဏ်ောမ  ခတောဲ့ဘဲသ်ီးသန ဲ့ခ်ွထဲော်းသညဲ့် အခ  န ်ောလ   ု
အဆြံ်ုးသတန် ငုရ်န ်အတ ွ် ခရောဂါ  ်ုး ရှ ခနသညဲ့ ်စစခ်ဆ်းခ  အ်ခ ြရရှ ပ ီ်းခနော တ်ငွ် စမ််းသ ်စစခ်ဆ်း ခင််း
Antigen စစခ်ဆ်းမှုသည ်  ရု ုနောဗ ုင််းရ ် ရ ုတင််း   ုခထော လ်မှ််းပ ီ်း ဗ ုင််းရ ်စ ်မောဏ်   ုသ ရှ ရန ်  မု လု ုအ ် ါသည။် အသြံ်ုး  ျုရန ်အခ ောင််းဆြံ်ုးအခ  န-်
ခရောဂါလ ခဏ်ော  ပ ီ်း၊ အခ ါင််းလ ခဏ်ောခဆောငခ်သောရလဒပ် ီ်းခနော  ်စမ််းသ ် ခင််းမ ှရ  ်6 ရ အ်ထ  သ်ီး ခော်းခွထဲော်းခ  န ်  ုအဆြံ်ုးသတရ်န်

က္ န််းမောဆရ်းအက္ ှိျု်းခံစော်းခွင ဆ်ှိိုငရ်ော က္န  ်သတထ်ော်းခ က္မ် ော်းပေါရှှိဆသောMedi-cal ပရှိိုဂရမ်မ ော်း

ပရှိိုဂရမ်အမည် ပရှိိုဂရမ်ဆှိိုငရ်ောအဆ က္ောင််းအရောအော်းဆြော်ဖပခ က္်

သ ်က ီ်းရွယ်အ ု၊ မ  ်မ မငန်ငှဲ့ ်မသနစ်ွမ််းသူမ ော်း အော်း
ြယ်ဒရယ်ဆ ုငရ်ောဆင််းရဲနမ်ွ်း ါ်းမှုခလ ောဲ့ခ ခရ်း  ရ ုဂရမ်အဆငဲ့်

အသ ် 65 နစ်ှအထ ်ရှ မသနစ်ွမ််းသူမ ော်း နငှဲ့/် သ ု ဲ့မ ဟုတ် မ  ်မ မငမ် ော်းအတွ ်။
ဤအစီအစဉ်သည်အခမဲဲ့ ြစ် ါသည်။

၂၅၀ ရောခ ုငန်ှုန််းရှ ခသော အလု ်လု ်  ုငခ်နခသော မ 

သနစ်ွမ််းသူအော်း ခထော ် ြံဲ့ခရ်း ရ ုဂရမ်
မသနစ်ွမ််းသူမ ော်း နငှဲ့ ် မသနစ်ွမ််းခသော်လည််း အလု ် လု ်  ုငခ်နခသောသူမ ော်းအတွ ်။

ခရရှည်  န််းမောခရ်းဆ ုငရ်ော  ျုစုခစောငဲ့ခ်ရှော ်မှု နစ်ှရှည်   ျုစုခစောငဲ့ခ်ရှော ်ခရ်းခဂဟောတွင် ခနထ ငုခ်န ခသောသူမ ော်းအတွ ်

 ုန ် စရ တ်အော်း မ ခြံခ ်း ခင််း ြငဲ့ ်ခဆ်း ညောအရ 
ခ  ျု ှုံ့ယွင််းခ  ်ရှ သူမ ော်းအော်း ခထော ် ြံဲ့မှု 

အသ ် 65 နစ်ှအထ ်ရှ မသနစ်ွမ််းသူမ ော်း နငှဲ့/်သ ု ဲ့မ ဟုတ် မ  ်မ မငမ် ော်းအတ ွ်။ ဤအစီအစဉ်သည် 
လစဉ် ုန ် စရ တ်ရှ  ါသည်။

Medicare ခငစွု ခင််းဆ ုငရ်ော ရ ုဂရမ်မ ော်း
Medicare ရရှ သူမ ော်းအတွ ်။ ဤ ရ ုဂရမ်မ ော်းသည်  ူ်းတွဲခငခွ ်းခခ မှုမ ော်းနငှဲ့ ် ရီမီယြံခက ်းမ ော်းခ ်း
သွင််း ခင််း ဲဲ့သ ု ဲ့ Medicare  ုန ် စရ တ်မ ော်းခ ်း ခခ ရနအ်တွ ်  ူညီခဆောငက် ဉ််းခ ်း ါသည်။

သငသ်ည် Medi-Cal အတ ွ် အရညအ်ခ င််းမ  ညဲ့မီ် ါ    န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောခစောငဲ့ခ်ရှော ်မှုရရှ ရန် အတ ွ်အ  ြံျု်းဝငမ်ှုရရှ ခဲဲ့ခသော CALIFORNIA
သည် သင၏် အ ခော်းခရွ်းခ ယစ်ရောခရွ်းခ ယ် ခွငဲ့ ်ြစ် ါသည။် ၎င််းသည်   န််းမောခရ်းဆ ငုရ်ောအောမခြံခ ်း  ွအ်ခန  ြငဲ့် အရညအ်ခ င််း  ညဲ့မီ်ခသော
လ ုူဂ္ ျုလမ် ော်းနငှဲ့် လု ်ငန််းခသ်းခသ်း ခလ်းမ ော်း  ု ြယဒ်ရယဆ် ငုရ်ောခငခွက ်း ခထော ် ြံဲ့မှုနှုန််း ြငဲ့်  ုဂ္လ    န််းမောခရ်းအောမခြံ  ု ဝယယ်နူ ငုခ်စ ါသည။်
၎င််းသည် မတူညခီသော ခက ်း၊ ခငွ ခရ နငှဲ့်  လ တ်နီမ်ဟခူသော မတညူခီသော သတတ ျုအမ  ျု်းအ စော်းအဆငဲ့် ၄ခု ြငဲ့် အဆငဲ့ခဲွ် ခော်းသတ်မှတ၍်

အ   ျု်းခြံစော်းခွငဲ့အ်ော်း အ ဆငဲ့အ်လ ု ခ် ်း မ််း ါသည။်.

mailto:membersvcgrp@ahschc.org


လူ  အသှိိုက္အ်ဝန််းရှှိ ဆရောဂေါက္ိုစော်းဖခင််းဆှိိုငရ်ောက္ှိစစရပ်အော်း အစပ ှိျု်းဆဆောငရွ်က္မ်ှုမ ော်း
2021 ခနုစှတ်ငွ ်Asian Health Services သည ်Community Healing Initiatives (CHI)  ရ ုဂရမ ်  ုAHS လနူောမ ော်း၊ ဝနထ်မ််းမ ော်းနငှဲ့ ်လူ ဲ့အသ  ုအ်ဝန််းခ ေါ် ရှ အြွဲှုံ့ 
ဝငမ် ော်းအော်း ထ ခ  ုခ်စသညဲ့ ်ရောဇ၀တမ်ှုနငှဲ့ ်အမနု််း ေွာ်းခစသညဲ့ ် ြစရ် ်မ ော်း   ုတြံု ဲ့  နရ်နအ်တ ွ ်ြွဲှုံ့စည််းခဲဲ့သည။်  ရ ုဂရမ၏် ရညမ်နှ််းခ  မ်ေှာ အက မ််းြ မ်ှု    ု

ခလ ောဲ့ခ ရနန်ငှဲ့ ်  န််းမော ခရ်းဆ ငုရ်ော ခရောဂါရှောခြွခရ်း   ုအဓ  ထော်းအောရြံု  စ  ုရ်ှောခြွသညဲ့ ်မနှဘ်လီ်ူးမ ော်း ြငဲ့ ် စုော်း ခင််း   ု မြှငဲ့တ်ငရ်န ်ြစ ်ါသည။် CHI ၏ 
အလြံ်ုးစြံ ုစုော်း ခင််းဆ ငုရ်ောခ ဉ််း  ်မှု တငွ ်စ တဒ်ဏ်ရ်ောရရှ ထော်းခသောသမူ ော်း အော်း ဝနခ်ဆောငမ်ှုမ ော်းနငှဲ့ ်ဓခလဲ့ထြံ်ုးတမ််းအရ  စုော်း ခင််းဆ ငုရ်ောအခထော အ် ြံဲ့ မ ော်း   ု

ခ  ခ် င််းခ ်းစမွ််းန ငုရ်န ် ြစ ်ါသည။် မက ော ခသ်းမ ီ  ်ူးခ ါင််းခဆောင ်ရွ မ်ှုသည ်Zoom တငွ ်အခမဲဲ့အ တစ်ဉ် ခယောဂသငခ်န််းစော မ ော်း   ုသငက် ော်းခ ်း မ််းသညဲ့ ်
 နတ်ြံလုမူ  ျု်းခယောဂနည််း   Sasanna Yee နငှဲ့ ်ခတွှုံ့ဆြံ ုရန ်ြစ ်ါ သည။် CHI သည ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏အောရှန ငုင် ြံသော်းဆ ငုရ်ော လူ ဲ့အသ  ုအ်ဝန််းခ ေါ် ရှ  
အြွဲှုံ့ဝငမ် ော်း၏လ အု ်ခ  မ် ော်း   ုြညဲ့ဆ်ည််းခ ်းရနအ်တ ွ ်အြံဝငခ်ငွ ်  ြစခ်စခသော ခရောဂါ စုော်း ခင််းနငှဲ့ ်  နလ်ညထ်ခူထောငခ်ရ်းဆ ငုရ်ော  စစရ ်မ ော်းအတ ွ ် 

ပ  ျုငဘ်  ် င််းပ ီ်း ပ ီ်း  ညဲ့စ်ြံခုသောခ ဉ််း  ်နည််း   ုအသြံ်ုး  ျု ါသည။်

 ျွန် ်ုတ ု ဲ့၏ဝနခ်ဆောငမ်ှုမ ော်းသည ်ခရောဂါ စုော်း ခင််းဆ ငုရ်ောလ ်ုငန််းစဉ်၏ အစ တအ်   ငု််းတစခ်သုောလ င ်ြစ ်ါသည၊် လတူ ငု််းလတူ ငု််းသည ်အနည််းအ  ဉ််းမ သော 
တနု ဲ့ ် န ်ခ ်းခသောအ  နအ်လနှတ်ြံု ဲ့  နမ်ှုမ ော်းနငှဲ့ ် အဓ  ပောယခ်လ်းန ခ်သော အ  နအ်လနှတ်ြံု ဲ့  နမ်ှု မ ော်းမတှစဆ်ငဲ့ ်  စမ်ှုမလှတွခ် မော ၍် 

အသ ရ်ှငသ်န ် နရ်စသ်မူ ော်း   ုသငခ်အော  ် ါအော်း ြငဲ့ ် ညူ ီြံဲ့  ်ုးခ ်းန ငု ်ါသည ်-
• ၎င််းတ ု ဲ့ထြံသ ု ဲ့ြုန််းခခေါ်ဆ ပု ီ်း ၎င််းတ ု ဲ့မညသ် ု ဲ့ခနထ ငုခ်နသည ်  ုက ညဲ့ရ်ှုစစခ်ဆ်း  ခင််း
• ၎င််းတ ု ဲ့သည ်၎င််းတ ု ဲ့  ယု၎်င််းတ ု ဲ့ အထ်ီး  နဆ်နခ်နသညဟ် ုခတ်ွးထငခ်န ခင််း သညမ်ဟတုခ်က ောင််း   ုခသခ ောခအောငလ် ်ု  ငုခ်ဆောငရွ် ခ် ်း ခင််း
• သငဲ့ခ်လ ော်မနှ ်နမ်ှုရှ ခသော နငှဲ့ ်အတတ ်ညော  ငု််းဆ ငုရ်ောအ အူည ီြငဲ့ ်၎င််းတ ု ဲ့ အော်း ခ  တဆ် ခ်ဆောငရွ်  ်ခင််း ြငဲ့ ်၎င််းတ ု ဲ့၏ ခရောဂါ စုော်း ခင််းဆ ငုရ်ောလ ်ု 

ငန််းစဉ်   ု ြံဲ့  ်ုး ညူ ီခင််း။သင ်သ ု ဲ့မဟတု ်သငခ် စရ်သတူစဦ််းသည ်အဆ  ုါ ဒ ုခသညမ် ော်းအော်း  ညူ ီြံဲ့   ်ုးခရ်း ဆ ငုရ်ောဝနခ်ဆောငမ်ှုမ ော်း  လု အု ် ါ  

ခ  ်းဇူ်း  ျု၍ CHI လ  ်မ််း ခက ော် ငော   ုက ညဲ့ရ်ှု ပ ီ်း ခနော ထ် ်အခ  အ်လ မ် ော်းသ ရှ န ငုရ်နအ်တ ွ ် ျွန် ်ုတ ု ဲ့ထြံသ ု ဲ့ ြုန််းခခေါ်ဆ လု  ု ်ါ။

ပှိိုမှိိုသှိရှှိလှိိုပေါက္ 510-735-3940 တငွ်က္ျွန်ိုပ်တှိို  က္ှိို ဆခေါ်ဆှိိုပေါ။

တိုပ်ဆက္်ွးရောသဆီရောက္လ်ောပေါပပီ

တ ်ုခ ်ွးခရောဂါ ("တ ်ုခ ်ွး") ဗ ုင််းရ ်စမ် ော်းသည ်အမ ော်းအော်း ြငဲ့ ်ခဆောင််းဦ်းခနေှာင််း  ငု််းမခှန၍ ခနဦွ်းခ ါ ရ်ော သအီထ  
  ယ ် ယ ် န ဲ့ ် န ဲ့ ််ူးစ  ် ြံှုံ့ န ှြံ ဲ့ ြစ ်ေွာ်းတတ ်ါသည။် အသည််းအသနြ် ော်း ခင််း သ ု ဲ့မဟတု ်ခသဆြံ်ုး ခင််း  ြစရ် ်တငွ ်င ်အနတရောယအ်ရှ ဆြံ်ုးသမူ ော်းသည ်
အလနွင်ယရွ်ယခ်သော ခလ်းမ ော်း၊   ယုဝ်နခ်ဆောငမ် ခငမ် ော်း၊ သ က် ်ီးရွယအ် ုမ ော်းနငှဲ့ ်ခဆ်း သုမှု  ခုြံယခူနသညဲ့ ်

နောတောရှညခ်ရောဂါအခြံရှ သမူ ော်း ြစက်  ါသည။်

သင က်္ှိိုယသ်င ်မည်သှိို  က္ောက္ယွန်ှိိုငမ်ည်နည််း။

• တ ်ုခ ်ွး  ော ယွခ်ဆ်းထ ်ုး ခင််း ြငဲ့ ်တ ်ုခ ်ွးခရောဂါ ြစ ်ခင််းမ ှော ယွ ်ါ။ အသ  ်၆ လခ  ော်ပ ီ်း သူ တ ငု််း တ ်ုခ ်ွး ော ယွခ်ဆ်း   ု

ထ ်ုးထော်းသငဲ့ ်ါသည။် လောမညဲ့ခ်အော တ် ဘုောလတငွစ်တငြ်ွငဲ့လ်စှမ်ညဲ့ ် တ ်ုခ ်ွးခရောဂါ သုခ ်းမညဲ့၎်င််းဆရောဝနမ် ော်း၏ခဆ်းခန််းတစခ်တုငွ ်

ရ ခ်  န််းယရူနအ်တ ွ ်(510) 735-3222   နုှ  ်၍ AHS သ ု ဲ့ ြုန််းခခေါ်ဆ  ုါ ။
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