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DOH 420-360  

တၢ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲလၢ ကတ ၢ ၢ်ဘၢ ၢ်စၢၢၤ COVID-19 န ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မၢၤက ၢ ၢ်သးအဂ ၢ ၢ် 

လါဒ  ံၣ်စဘဲ  ံၣ် 5 သ,ီ 2022 တ ံၣ်ဆတီလတဲဖ ံၣ်အဂ  ံၣ်က ၢၢ ၢ်တ ၢ ၢ်  

• တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤလၢ တၢ ၢ်ထၢန  ၢ်အါထ  ၢ်ဘ ၢ်ဃး တၢ ၢ်စ းကါန ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သးတဖ ၢ်လၢ ဖ သ ၢ်အသးအ  ၢ် 2 န  ၢ်အဖ လ ၢ်တဖ ၢ် 

•  တၢ ၢ်ကစီ ၢ်ဂ ၢ ၢ်က  ျိၤလၢတၢ ၢ်မျိၤသထီ ီၢ် ဘ ၢ်ထ ွဲဒီီး တၢ ၢ်လၢကဘ ၢ်မျိၤ ဖွဲနတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢဖ ျါလၢနတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါအချါ 

တၢ ၢ်ကတ ၢၤဆ ၢန  ၢ် 

တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်န   ၢ် အကျါဒ  ၢ်ဖီးဒ  ၢ်မီး ဒၢ်သ ီးကမျိၤစၢျိၤမျိၤစ ျိၤလီျိၤ COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါ တၢ ၢ်ရျိၤလီျိၤသီးန   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်န   ၢ် အဘ  ီးအ  ၢ်လၢ တၢ ၢ်အ  ၢ်သီးအျါမ ျိၤ 

အပ ျိၤန   ၢ်လီျိၤ - 

• နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒီီး COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ်န   ၢ် နကကၢီးဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ် တသ ဖွဲအသ ခ ျ့ခ ျ့ ဒီီးပ  ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်မျိၤအပတီၢ ၢ်တဖ ၢ်လၢ COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါ 

ပန ီၢ်တၢ ၢ်ဆၢတွဲ ၢ်သ  ၢ်ခ တဖ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်)န   ၢ်လီျိၤ.  

• နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဘ ီးတ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒီီးပ ျိၤတဂျိၤလၢဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီး COVID-19 ဒီီး နကကၢီးပ  ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲလၢ တၢ ၢ်လၢနဘ ၢ်မျိၤအျီိၤ ဖွဲနမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဘ ီးအ  ၢ်တ ၢ ၢ် 

ဘ ၢ်ဒီီးပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤလၢဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီး COVID-19 (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်), ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

• တဘ ီဘ ီန   ၢ် နမျိၤက ၢ ၢ်အဆ သ  ဖွဲနဘ ၢ်မျိၤတၢ ၢ်တမ ျိၤမ ျိၤ, ဒၢ်အမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လွဲျိၤတၢ ၢ်က ျိၤ, ဖွဲနတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ်ဒ ၢ်လွဲ ၢ် 

ဒီီးနတပ ၢ်သ  ၢ်ပ ၢ်သီးလၢ တၢ ၢ်အ  ၢ်ဘ ီးအ  ၢ်တ ၢ ၢ်ဒီီး ပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤလၢအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 ဒ ၢ်လွဲ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်နျိၤသ စ ၢ ၢ်ကီီးလၢ ဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤဆ ီၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်တဂျိၤ, ကမ ၢၢ ၢ်ဆ  ၢ်ခ ျ့တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လီၢ ၢ်, မ တမ ၢ ၢ်နစ ီးကျါသ  န ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မၢၤက ၢ ၢ်တၢ ၢ်ပ းတၢ ၢ်လ ဂ ျိၤ န ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ် 

မၢၤက ၢ ၢ်သးဂ ျိၤ လၢတၢ ၢ်မျိၤအျီိၤလၢဟ  ၢ် မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လီၢ ၢ်အဂျိၤတတီျိၤတီျိၤန   ၢ်လီျိၤ. တဘ ီဘ ီန   ၢ် နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးန   ၢ် ပ ျိၤက ီးအျီိၤစ ၢ ၢ်ကီီးလၢ "တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢ 

ဟ  ၢ်", "ဟ  ၢ်-ပ ျိၤ-တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်", မ တမ ၢ ၢ် “တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢတဘ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤအျီိၤလၢ ဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤဖ  ီးစ ”န   ၢ်လီျိၤ. နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တၢ ၢ်ပီီးတၢ ၢ်လီ ဒီီးနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ် 

သီး လၢပ ျိၤဒ ီးန  ၢ ၢ်အျီိၤသ အခွဲအ ျိၤတဖ ၢ်န   ၢ် ပ ျိၤစ ီးကျါအျီိၤလၢကသမ သမ ီး တၢ ၢ်ဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်အခွဲအ ျိၤ, အခပီညမီ ၢ ၢ်ဝွဲ တၢ ၢ်မ ၢ ၢ်တလီျိၤဂ ၢ်လၢ နအ  ၢ်ဒီီး COVID-

19 အခွဲအ ျိၤဒ ၢ်လွဲ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ဝွဲသ  ၢ်တဟ  ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤဘ ၢ်ဃီး မ ၢ ၢ်နအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 လၢအပ ျိၤက   ၢ်ဧျါန   ၢ်ဘ ၢ်. 

နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ပီီးလီတဖ ၢ် ဒီီးနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးတဖ ၢ်န   ၢ် ပ ျိၤဒ ီးန  ၢ ၢ်အျီိၤသ  ခီဖ  လၢကသ  ၢ်သရ ၢ်အတၢ ၢ်မျိၤလ  ၢ်ဂ ျိၤ လၢတၢ ၢ်ဆျါဟ  ၢ်အခ ၢ (တအ  ၢ်ဒီီး 

ကသ  ၢ်သရ ၢ်အတၢ ၢ်မျိၤလ  ၢ်) လၢကသ  ၢ်က ီးတဖ ၢ ၢ် မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆျါကစွဲီးကစီီးက ီးအပ ျိၤဂ ျိၤန   ၢ်လီျိၤ. ထွဲနၢီ ၢ်တဂျိၤအဂီၢ ၢ်တၢ ၢ်အ  ၢ်ကီျိၤအျါတက ၢ ၢ်န   ၢ် လ  ၢ်ဘ ၢ် 

ဝွဲဒ ၢ် (ထွဲအွဲကလ ီးက   ၢ်) ဒၢ်သ ီးကက ၢၢ ၢ်ဘၢ နၢီ ၢ်တဂျိၤတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီး 8 ဘ ီ လၢနၢီ ၢ်တဂျိၤလၢတၢ ၢ်အ  ၢ်ကီျိၤဃ ၢ်အျီိၤ လၢတလျါအဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ဟ  ၢ်ဒ  ၢ်ဃထီၢလၢ 

ကီၢ ၢ်စွဲ ၢ်အပ ျိၤတဖ ၢ်န   ၢ် ကကၢီးဘ ၢ်ဝွဲစ ၢ ၢ်ကီီးလၢကဒ ီးန  ၢ ၢ် COVID-19 တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ကလီတဖ ၢ်လၢ Department of Health (DOH, ဆ  ၢ်ခ ျ့ဝွဲျိၤက  ျိၤ) 

ခီဖ  လၢအ စီးထ ီၢ် Say Yes! COVID Test (စ ီး မ ၢ ၢ်! COVID တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်) ခ ီၢ်ထ ီးန   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်အ ျိၤမ ၢ ၢ်ဝွဲ တၢ ၢ်ထၢန  ၢ်အျါထ ီၢ်တမ ျိၤဆ  

ကယွဲၢ ၢ်ကီၢ ၢ်စၢဖ   ၢ်တၢ ၢ်စီးထ ီၢ်ဖ ီးမျိၤတၢ ၢ် တမ ျိၤလၢ ၢ်လၢ ၢ်အ အ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ဟ  ၢ်ဒ  ၢ်ဃထီၢတဖ ၢ်န   ၢ် အခွဲအ ျိၤတီ ၢ်ထ ီၢ်တၢ ၢ်ဃ ထ ီၢ် တလျါခ မ ျိၤ, 

လၢအပ ၢ်ဃ  ၢ်တ ျိၤလၢ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အပ  ျိၤကလီ တလျါအဘ ီ 10 န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်တီ ၢ်ထ ီၢ်တၢ ၢ်ဃ ထ ီၢ်တဖ ၢ် လၢအ  ၢ်ထၢ ၢ်နွဲီးအလ ျိၤခီဖ   Home (ဟ  ၢ်) - Say 

Yes! To Covid Test (sayyescovidhometest.org) (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢ က   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) မ တမ ၢ ၢ်ခီဖ   DOH COVID-19 ဂ ၢ ၢ်ဂီၢ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤ 1-800-525-

0127 န   ၢ်လီျိၤ. အကျါဒ  ၢ်လၢ ကကတွဲ ၢ်ကတီျိၤဃ ၢ်သီး ဒီီးက ွဲျိၤဃ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤ က ၢ ၢ်တဖ ၢ်လၢပစ ပ ျိၤ ဒၢ်သ ီးကမျိၤက ၢ ၢ်သီး ဖွဲအလ  ၢ်ဘ ၢ်အချါန   ၢ်လီျိၤ. 

တၢ ၢ်လီျိၤဆအီ  ၢ်လၢလၢကီၢ ၢ်စွဲ ၢ်အပ ျိၤ တၢ ၢ်လီၢ ၢ်တတီျိၤဘ ၢ်တတီျိၤဘ ၢ်ဆ ၢ် တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တ ဖ ၢ်န   ၢ် နမ ၢ ၢ်လၢ ၢ်ညနီ  ၢ်သ  လၢကဟွဲတ ျိၤလၢ 2-4 သ ီ

စီးထ ီၢ်လၢတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဃ ထ ီၢ်အကတီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. 

အဆၢကတီၢ ၢ်အ ျိၤန   ၢ် US Food and Drug Administration (FDA, ကီၢ ၢ်အမွဲရကျိၤတၢ ၢ်ပၢဆ ၢသ ီးက ွဲျိၤတၢ ၢ်အ ီၢ်ဒီီးကသ  ၢ်) တအၢ ၢ်လီျိၤတ ၢ ၢ်လ  ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ်တဟ  ၢ် စ ဟ  ၢ်ကမီျိၤ COVID-19 ကယွဲၢ ၢ်အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သတ ၢ ၢ်ကလ ၢ်လၢဟ  ၢ်တမ ျိၤလၢ ၢ်လၢ ၢ် လၢတၢ ၢ်ကစ ီးကျါအျီိၤလၢ ဖ သ ၢ်အသီးအ  ၢ် 2 

န  ၢ်ဒ ီးဘ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ဘ ၢ်ဆ ၢ် ကယွဲၢ ၢ်အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သတ ၢ ၢ်ကလ ၢ်လၢဟ  ၢ် န   ၢ်ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်ပ ျိၤစ ီးကျါအျီိၤသ လၢ ဖ သ ၢ်အသီးအ  ၢ် 2 န  ၢ်အဖီလ ၢ် 

လၢတၢ ၢ်အ  ၢ်ဘ ီးဒီီးတၢ ၢ် ဆျါဝ ျိၤ, တၢ ၢ်အ  ၢ်လီျိၤဖ ီ ၢ်သီးဒီီးပ ျိၤဂျိၤ ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်အျီိၤလၢ 

မ ၢ ၢ်ပၢ ၢ်ဒီီးပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲဖ သ ၢ်တဖ ၢ် လၢကမျိၤက ၢ ၢ်ဖ  သ ၢ်အသီးအ  ၢ် 2 န  ၢ်အဖီလ ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ် ကမျိၤဝွဲဒ ၢ်အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သတ ၢ ၢ်ကလ ၢ်လၢဟ  ၢ် 

လၢအနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

  

https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Karen.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Karen.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_KA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_KA.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://www.cms.gov/how-to-get-your-at-home-OTC-COVID-19-test-for-free
https://sayyescovidhometest.org/kar
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မ ၢ ၢ်လၢ FDA တအၢ ၢ်လီျိၤတ ၢ ၢ်လ  ၢ် မ တမ ၢ ၢ်တဟ  ၢ်စ ဟ  ၢ်ကမီျိၤ COVID-19 အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သတ ၢ ၢ်ကလ ၢ်လၢဟ  ၢ် လၢတၢ ၢ်ကစ ီးကျါအျီိၤလၢ 

ဖ သ ၢ်အ သီးအ  ၢ် 2 န  ၢ်အဖီလ ၢ်, K-12 က  တဖ ၢ်ဒီီး တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ ွဲဖ သ ၢ်လီၢ ၢ်တဖ ၢ် လၢအ  ၢ်ဒီီး Medical Test Site (MTS, 

ဆ  ၢ်ခ ျ့တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ဒၢီးလၢတၢ ၢ်ဟီးဆ ွဲီးည က   ၢ်) လ  ၢ်အ  ၢ်သီးန   ၢ် တၢ ၢ်တ ပ ွဲအျီိၤလၢကမျိၤ အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သတ ၢ ၢ်ကလ ၢ်လၢဟ  ၢ် လၢဖ သ ၢ်အသီးအ  ၢ် 2 

န  ၢ်အဖီလ ၢ်အဂီၢ ၢ်ဘ ၢ်. K-12 က  တဖ ၢ်ဒီီး တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ ွဲဖ သ ၢ်လီၢ ၢ်တဖ ၢ် န   ၢ် ဟ  ၢ်သ  အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သတ ၢ ၢ်ကလ ၢ်လၢဟ  ၢ် လၢမ ၢ ၢ်ပၢ ၢ်တဖ ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ်ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်တဖ ၢ် လၢအဝွဲသ  ၢ်ကစ ီးကျါအဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

လ  ၢ်တ လ  ၢ်မ အ ၢၤ ဟ  ၢ်ဝျဲတၢ ၢ်နျဲ ၢ်က ျဲဘ ၢ်ဃး တၢ ၢ်လၢကဘ ၢ်မၢၤဖျဲ န ၢ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မၢၤက ၢ ၢ်သးအဝ ၢၤအဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ၢၤ. အခီပညမီ ၢ ၢ်ဝွဲ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢနမျိၤဒ ၢ်နတၢ ၢ်ကစၢ ၢ်, 

လၢဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤမျိၤတၢ ၢ်ဖ တဂျိၤ တဖ ီးမျိၤ မ တမ ၢ ၢ်တမျိၤလ  ၢ်ဝွဲ မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်တဆ ၢအျီိၤလၢ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ဒၢီးဘ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

အခွဲအ ျိၤ နမ ၢ ၢ်စ ီးကျါနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးန   ၢ် မျိၤလီျိၤတ ၢ ၢ်လၢ နကဖီးနွဲ ပ ျိၤထ ီးထ ီၢ်ပန  ၢ်အတၢ ၢ်နွဲ ၢ်လ လၢလၢပ ွဲျိၤပ ွဲျိၤ တခ  ီးလၢနစ ီးကျါတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ဒ ီးဘ ၢ်အချါ န   ၢ်လီျိၤ. 

နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်တဖ ၢ် ဘ ၢ်ဃီးနတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢတဖ ၢ်န   ၢ် ကတ ျိၤတၢ ၢ်ဒီီးနဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်တဂျိၤန   ၢ်တက ၢ ၢ်. က  ဒီီးတၢ ၢ်မျိၤလီၢ ၢ်တနျီိၤန   ၢ် ဘ ၢ် သ  ၢ်သ  ၢ်ကတ ၢ ၢ်လ  ၢ် 

နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးတဖ ၢ် လၢကထ ီၢ်က ျိၤတၢ ၢ်မျိၤ မ တမ ၢ ၢ်က  အဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. နကကၢီးကတ ျိၤသက ီးတၢ ၢ်ဒီီး နတၢ ၢ်မျိၤကစၢ ၢ်, က  , တၢ ၢ်ဒၢ်န   ၢ် တဖ ၢ် ဘ ၢ်ဃီးနတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢတဖ ၢ် 

ဒၢ်သ ီးကဆၢတွဲ ၢ်လၢ မ ၢ ၢ်နဟွဲက ျိၤသ လ ဧျါအဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. 

ဒ ီးနွဲ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ နနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးအစၢတဖ ၢ် (တၢ ၢ်ဆျါအ  ၢ် ဒီီးတအ  ၢ်ခ မ ျိၤလၢ ၢ်) လၢအ  ၢ်ထၢ ၢ်နွဲီးက  ျိၤက ွဲ ခီဖ  တၢ ၢ်စ ီးကျါ Say Yes! COVID Test Digital Assistant 

(ဒ  ၢ်က  ီးတၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤ) (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢစပ  ၢ်က   ၢ်) န   ၢ်တက ၢ ၢ်. နစ ီးကျါအပီီးအလီအ ျိၤသ  ဒၢ်သ ီးကပ ၢ်ဖ ျါ နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးတမ ျိၤလၢ ၢ်လၢ ၢ် ဖွဲနမ ၢ ၢ် တဃ ထ ီၢ်နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢ 

Say Yes! COVID တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တၢ ၢ်ရွဲ ၢ်တၢ ၢ်က ွဲျိၤန   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါ နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးတဖ ၢ်န   ၢ် မျိၤစၢျိၤပ ျိၤ ဒၢ်သ ီးပကနၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်ဒ  ၢ်ထ ီၢ် COVID-19 အတၢ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီးလၢ 

Washington အပ ျိၤန   ၢ်လီျိၤ. 

နတၢ ၢ်မၢၤက ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢ အ  ၢ်ဒ းတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ် 

နနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးအစၢ မ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢနအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ် ဖီး Washington ကီၢ ၢ်စွဲ ၢ်DOH တၢ ၢ်လၢကဘ ၢ်မျိၤ ဖွဲနတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢနအ  ၢ်ဒီီး 

COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါ (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) တၢ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲလၢ ကဒ ီးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ် တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤဆ ီးက  ၢ်လီျိၤတ ၢ ၢ်တဖ ၢ် 

လၢအဘ ၢ်ထ ွဲဒီီးက ွဲလၢကဘ ၢ်ဒသီဒၢနနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ် ဒီီးပ ျိၤအဂျိၤတဖ ၢ်, ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤ လၢအဘ ၢ်ထ ွဲဒီီးတၢ ၢ်အ  ၢ်လီျိၤဖ ီ ၢ်သီး 

ဒီီးက ွဲလၢကဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်က စျါ ဖွဲနအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်အျါထ ီၢ် လၢကဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ် ဆျါဆ  ၢ်ဆ  ၢ်နီးနီးအဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢ အ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ် 

တၢ ၢ်တဟ  ၢ်က  ၢ်ဝွဲဒ ၢ် တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ခွဲအ ျိၤခွဲအ ျိၤဘ ၢ်. တွဲဘ ၢ်နဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ် ဘ ၢ်ဃီးဒီီးနတၢ ၢ်အ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါအစၢ 

ဒီီးဆွဲီးက  ီးအျီိၤဖွဲနတၢ ၢ်ဆျါအကတီၢ ၢ်အပ ျိၤန   ၢ်တက ၢ ၢ်. နတၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်အ  ၢ် ဒီီးဆွဲီးက  ီးနဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်မ ၢ ၢ်တသ  ၢ်ဘ ၢ် န   ၢ် ဆွဲီးက  ီး WA DOH 

ဂ ၢ ၢ်ဂီၢ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤလၢ 1-800-525-0127 တက ၢ ၢ်. 

တၢ ၢ်က စျါအဆ ဃ  ၢ်ဒီီး COVID-19 တၢ ၢ်က ဆျါအက  ျိၤက  ၢ်တဖ ၢ် (တၢ ၢ်က စျါတဖ ၢ် ဒီီးတၢ ၢ်အ ီၢ်ကသ  ၢ်ကသတီဖ ၢ်) န   ၢ်မျိၤစ ျိၤလီျိၤ တၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်လၢကဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ် 

ဆျါနီးနီးကလွဲ ၢ် ဒီီး တၢ ၢ်ထ ီၢ်တၢ ၢ်ဆျါဟ  ၢ်လၢ ပ ျိၤလၢအဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီး COVID-19်ၢ်လၢအအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်ဒ  ၢ်ဒ  ၢ်မ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ် လၢကဆ ီးက နီးနီးကလွဲ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.. ပ ျိၤ 

လၢအဆ ီးက နီးနီးကလွဲ ၢ်သ တဖ ၢ်န   ၢ် ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီးပ ျိၤသီးပ ၢ ၢ်တဖ ၢ် (အသီး 50 န  ၢ်ဒီီးအဖီခ  ၢ်, လၢအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ် လၢအအျါထ ီၢ်ဒၢ်သီးပ ၢ ၢ်ထ ီၢ်အသ ီး), 

ပ ျိၤလၢတဆွဲီးဘ ၢ်ဒ ီးကသ  ၢ်ဒသီဒၢ မ တမ ၢ ၢ်တသ  ၢ်ညျါတၢ ၢ်ကစီ ၢ်အသ,ီ ဒီီးဖ သ ၢ်ဒီီးပ ျိၤနၢီ ၢ်ဒ  ၢ်တဖ ၢ် လၢအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါတနျီိၤ, ဒၢ်သအမ ၢ ၢ်နၢီ ၢ်ခ ဂ ၢ ၢ်တတီဆၢစၢ ၢ်န   ၢ် 

လီျိၤ. နမ ၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်လၢ ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်နကကၢီးဘ ၢ်ဖ  ီးစ န   ၢ် ဝ သီးစ ျိၤကတ ျိၤတၢ ၢ်ဒီီး နကသ  ၢ်သရ ၢ် ဒၢ်သ ီးကဆၢတွဲ ၢ်နတၢ ၢ်ကကၢီးဒ ီးန  ၢ ၢ် COVID-19 တၢ ၢ်က ဆျါအ 

က  ျိၤက  ၢ်တဖ ၢ် (Pre-exposure prophylaxis (PrEP , တၢ ၢ်စ ီးကျါကသ  ၢ်လၢအတတီဆ တၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ်), စွဲ(လ)တဖ ၢ ၢ် နၢီ ၢ်ခ ဂ ၢ ၢ်တတီဆၢ မ တမ ၢ ၢ် 

ကသ  ၢ်ဒသီဒၢလၢပ ျိၤအလီၢက  ၢ်ပ ျိၤတဖ ၢ်)န   ၢ်တ က ၢ ၢ်. တဘ ၢ်မၢၤယ  ၢ်မၢၤန  ၢ်သးတဂ ၢၤ - ကဘ ၢ်စးထ  ၢ်တၢ ၢ်ကစူျါ 

ဖျဲနတၢ ၢ်ဆျါပန  ၢ်တဖ ၢ်စးအ  ၢ်ဖ ျါထ  ၢ်ဝ ၢၤအလ ၢ ၢ်ခ  မ ၢ ၢ်န ၢၤတဖ ၢ် ဒၢ်သ းကတ ၢၤလ ၢၤတ ၢၤလ ၢၤအ ဂ ၢ ၢ်န   ၢ်လ ၢၤ. 

နမ ၢ ၢ်သီးစွဲလၢ ကဒ ီးန  ၢ ၢ်တွဲ ၢ်လ  ၢ်ဆ  ၢ်ခ ျ့တၢ ၢ်အ  ၢ်ယၢျိၤအပ  ျိၤကလီတဖ ၢ်န   ၢ် ဝ သီးစ ျိၤန  ၢ်လီျိၤက ၢ ၢ် တွဲ ၢ်လ  ၢ်ဆ  ၢ်ခ ျ့အပ  ျိၤကလီျိၤလၢ တၢ ၢ်က စျါ COVID-19 တၢ ၢ် 

ဆျါအဂီၢ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢစပ  ၢ်က   ၢ်) ဒီီးပ  ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲတဖ ၢ် ဒၢ်သ ီးကသ  ၢ်န ျိၤဖီးသ ီတၢ ၢ်ထ  ၢ်လ  ၢ်သီးအဂီၢ ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ်. န  ၢ်လီျိၤက ၢ ၢ် DOH အပ  ၢ်ယွဲျိၤသန   (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ  

လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) ဒၢ်သ ီးနကသ  ၢ်ညျါဘ ၢ် တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤအျါထ ီၢ် လၢနျိၤဒီီးနကသ  ၢ်သရ ၢ်အဂီၢ ၢ် ဘ ၢ်ဃီးဒီီးတၢ ၢ်က စျါ COVID-19 

အက  ျိၤက  ၢ်လီျိၤတ ၢ ၢ်လီျိၤ ဆွဲအဂီၢ ၢ်တက ၢ ၢ်.နမ ၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ် တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤလၢ တၢ ၢ်အ  ၢ်လီျိၤဖ ီ ၢ်သီးဒီီးပ ျိၤဂျိၤအဂီၢ ၢ်, ဒၢ်သ ီးဒီီးတၢ ၢ်အ ီၢ်, 

နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ ွဲအပီီးအလီတဖ ၢ်, မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်လ  ၢ် ဘ ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ် အဂီၢ ၢ်န   ၢ် နက ီးသ  WA DOH ဂ ၢ ၢ်ဂၢီ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤလၢ 1-800-525-0127 

ဒၢ်သ ီးကပ ၢ်ဖ ျါထ ီၢ် နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢဖ ျါလၢအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါ ဒီီးဃ  ကတ ျိၤတၢ ၢ်ဒီီး Care Connect, မ တမ ၢ ၢ်ဆွဲီးက  ီးန Care Connect 

(ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) လီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. နမ ၢ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤလၢ တၢ ၢ်အ  ၢ်လီျိၤဖီး သီးဒီီးပ ျိၤဂျိၤန   ၢ် ဝ သီးစ ျိၤ ပ ၢ်ဖ ျါထ ီၢ် နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢခဖီ   

ဂ ၢ ၢ်ဂီၢ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤ ဒၢ်သ ီးကတတီတၢ ၢ်စွဲျိၤခ တဖ ၢ် လၢတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤအဂီၢ ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ်.  

  

https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://safercovid.org/mytest/index.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDSickANDExposed_KA.pdf
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/treatments/free-telehealth
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/covid-19-ttkuuch
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/care-connect-washington
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တွဲဘ ၢ် ပ ျိၤလၢအ  ၢ်ဘ ီးဒီီးနျိၤတဖ ၢ် လၢအဝွဲသ  ၢ်ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ် ကဘ ၢ်ဒ လၢ COVID-19 ဒီီးဆ ၢအျီိၤ တၢ ၢ်လၢနဘ ၢ်မျိၤ ဖွဲနအ  ၢ်ဘ ီးဒီီးပ ျိၤလၢ အ  ၢ်ဒီီး COVID-

19 တဂျိၤ (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) တက ၢ ၢ်. တၢ ၢ်ဘ ၢ်ထ ွဲအ  ၢ်ဘ ီးတ ၢ ၢ်အခီပညထီရီီျိၤမ ၢ ၢ်ဝွဲ ပ ျိၤတဂျိၤန   ၢ် အ  ၢ်ဘ ီးတ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒီီးပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤလၢအ  ၢ်ဒီီး 

COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါလၢ 6 ခီ ၢ်ယီၢ ၢ် (2 မ ျိၤထၢီး) အပ ျိၤ, အစ ျိၤကတၢၢ ၢ် 15 မ ီးန ီးတပယ  ၢ်ဃ ီမ တမ ၢ ၢ်အျါန  ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဆၢကတီၢ ၢ် 24-န ၢ်ရ  ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ဘ ၢ်ဆ ၢ် 

နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်လၢတၢ ၢ်အ  ၢ်သီးတဖ ၢ် လၢ အမျိၤအျါထ ီၢ်တၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်လၢ ကဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါ ဒၢ်သ ီးတၢ ၢ်လီၢ ၢ်ကီးတ  ၢ်ဃ ၢ်, တၢ ၢ်လီၢ ၢ်လၢကလ ျိၤန  ၢ်လီျိၤဟီးထ ီၢ်တဂ ျိၤ, 

တၢ ၢ်လီၢ ၢ်လၢပ ျိၤက ီးပသ  မ တမ ၢ ၢ် သီး ဝ  ၢ်တၢ ၢ်န   ၢ် အဝွဲသ  ၢ်န   ၢ်မ ၢ ၢ်အ  ၢ်ယ ျိၤဒီီးနျိၤ 6 ခီ ၢ်ယီ ၢ် (2 မ ျိၤထၢီး) ဒ ၢ်လွဲ ၢ် ရျိၤလီျိၤတၢ ၢ်ဆျါဆ ပ ျိၤဂျိၤအ  ၢ်သ န   ၢ်လီျိၤ. 

နရျိၤလီျိၤသ  COVID-19 စီးထ ီၢ်လၢ 48 န ၢ်ရ  ၢ် (မ တမ ၢ ၢ် 2 သ)ီ တခ  ီးလၢနအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ် ဒီီးအစ ျိၤကတၢၢ ၢ်အသ ီ10 

ဖွဲနတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ်အ  ၢ်ဖ ျါထ ီၢ်န   ၢ်လီျိၤ. နတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တအ  ၢ်ဖ ျါဘ ၢ်ဆ ၢ် နတၢ ၢ်မျိၤ က ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢ နအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 န   ၢ် နရျိၤလီျိၤသ တ ၢ ၢ်လ  

COVID-19 စီးထ ီၢ်လၢ 48 န ၢ်ရ  ၢ် (မ တမ ၢ ၢ် 2 သ)ီ တခ  ီးလၢနအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ် တဖ ၢ် ဒီီးအစ ျိၤကတၢၢ ၢ်အသ ီ10 ဖွဲနတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢဖ ျါလၢ 

နအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ်လီျိၤ. နတၢ ၢ်အ  ၢ်လီျိၤဖီးသီးဒီီးပ ျိၤဂျိၤအကတီၢ ၢ်န   ၢ် မ ၢ ၢ်ယ  ၢ်ဝွဲအျါန   ၢ်အသ ီ10, ဒၢ်အမ ၢ ၢ်န တ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒ ီး တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ်အ  ၢ်တဆ  ၢ်နီးနီးကလွဲ ၢ် မ တမ ၢ ၢ်နၢီ ၢ်ခ ဂ ၢ ၢ်တတီဆၢစၢ ၢ်န   ၢ် တၢ ၢ်ဆ ကမ  ၢ်အျီိၤလၢရျိၤလီျိၤတၢ ၢ်ဆျါသ  တ ျိၤလၢနတၢ ၢ်အ  ၢ်လီျိၤဖီး သီးဒီီးပ ျိၤဂျိၤအကတီၢ ၢ် 

အကတၢၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ခီဖ  လၢနဒ ီးသ  ၢ်ညျါ ပ ျိၤလၢအ  ၢ်ဘ ီးတ ၢ ၢ်ဒီီးနျိၤတဖ ၢ် လၢအဝွဲသ  ၢ်ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ် ဘ ၢ်ဒ လၢ COVID-19 န   ၢ် နမျိၤစၢျိၤဒ ီ

သဒၢပ ျိၤက ီးဂျိၤဒွဲီးန   ၢ်လီျိၤ.  

နမ ၢ ၢ်စ ီးကျါ WA Notify (WA တၢ ၢ်ဒ ီးသ  ၢ်ညျါ) (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) ဒီီးတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢဖ ျါလၢ နအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 

ခီဖ  လၢနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးန   ၢ် နစ ီးကျါသ  WA Notify လၢကဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ်ညျါပ ျိၤစ ီးကျါတၢ ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ် လၢတၢ ၢ်တပ ၢ်ဖ ျါနနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်အပ ျိၤ 

လၢဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်နဘ ၢ်ဒ ဃ ၢ်လၢတၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ်လ  ခီဖ  တၢ ၢ်ဃ ထ ီၢ် န ီၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဂၢၢ ၢ်ပျိၤက ၢျိၤတမ ျိၤ ဒီီးမျိၤလီျိၤတ ၢ ၢ်နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢ လၢအွဲီး(ပ)အပ ျိၤန   ၢ်လီျိၤ. 

အဝွဲန   ၢ် ကဟ  ၢ်ပလီၢ ၢ်ပ ျိၤလၢအစ ီးကျါအွဲီး(ပ) လၢ ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်အ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒ လၢတၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ်တဖ ၢ် ဒၢ်သ ီးကပလီၢ ၢ်သ  ၢ်ပလီၢ ၢ်သီး ဒီီးဒသီဒၢအနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ် 

ဒီီးပ ျိၤလၢအဃၢျိၤတဖ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. ဖွဲနစ ီးကျါ WA Notify အချါ နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤလၢပ ျိၤဃ ထ  ၢ်နဂ ၢ ၢ်န   ၢ် တဘ ၢ်တၢ ၢ်ထၢဖ   ၢ်အျီိၤ 

မ တမ ၢ ၢ်တဘ ၢ်တၢ ၢ်ရျိၤလီျိၤအျီိၤဘ ၢ်. ကဃ ထ ီၢ် တၢ ၢ်ပ ၢ်ဂၢၢ ၢ်ပ ၢ်က ၢျိၤန ီၢ် ဂ ၢ ၢ်ခ သ  ၢ်အဂီၢ ၢ် - 

1. စ ီးကျါနလီတွဲစ  (Android မ တမ ၢ ၢ် iPhone) ဒီီး ကစွဲ ၢ်ဖီးဒ  QR န ီၢ်ဂ ၢ ၢ်ခ သ  ၢ် မ တမ ၢ ၢ် ဃ ထ ီၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဂၢၢ ၢ်ပ ၢ်က ၢျိၤန ီၢ်ဂ ၢ ၢ်ခ သ  ၢ် (ထွဲအွဲကလ ီးက   ၢ်)-  

 

2. ထၢန  ၢ်လီျိၤနလီတွဲစ အနၢီ ၢ်ဂ ၢ ၢ်လၢအဆ ီးကျါ WA Notify ဃ  ၢ်ဒီီး န ျိၤသလီၢတၢ ၢ်ဆျါအစၢ ၢ်လၢပ ၢ်ဖ ျါဝွဲလၢ နအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါတက ၢ ၢ်. 

3. ဃ ထၢ “Continue” (လွဲျိၤဆ ညျါ) န   ၢ်တက ၢ ၢ်. 

နဃ ထ ီၢ်တၢ ၢ်ပ ၢ်ဂၢၢ ၢ်ပ ၢ်က ၢျိၤန ီၢ်ဂ ၢ ၢ် မ ၢ ၢ်တန  ၢ ၢ်လၢ WA Notify န   ၢ် နကကၢီးဆွဲီးက  ီး ကီၢ ၢ်စွဲ ၢ် COVID-19 ဂ ၢ ၢ်ဂီၢ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤ, COVID-19 1-800-525-

0127, မ ၢ ၢ်ဝ ျိၤဒီီးစ ၢ ၢ်လီျိၤ #ဒီီးပ ွဲဂ ၢ ၢ်ဂီၢ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤအပ ျိၤမျိၤတၢ ၢ်ဖ သ  ၢ်ညျါလၢ နမ ၢ ၢ်ပ ျိၤဆ ီးကျါ WA Notify တဂျိၤန   ၢ်တက ၢ ၢ်. 

ဂ ၢ ၢ်ဂီၢ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤအပ ျိၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒျါန   ၢ် ဟ  ၢ်လီျိၤနျိၤသ  တၢ ၢ်ပ ၢ်ဂၢၢ ၢ်ပ ၢ် က ၢျိၤအတၢ ၢ်ဘ ီးစွဲ လၢနစ ီးကျါသ  ဒၢ်သ ီးကဟ  ၢ်ပလီၢ ၢ် ၢ် WA Notify 

ပ ျိၤစ ီးကျါတၢ ၢ်ဖ အဂျိၤတဖ ၢ်လၢ ဘ ၢ်သ  ၢ် သ  ၢ်အဝွဲသ  ၢ်ကဘ ၢ်ဒ ဒီီး တၢ ၢ်ဆျါအဃၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. 

ဝ သီးစ ျိၤလွဲျိၤန  ၢ်က ၢ ၢ် “ဖွဲနနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီး အစၢဖ ျါလၢ နအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 န   ၢ်ကဘ ၢ်ဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ်ညျါပ ျိၤဂျိၤဒၢ်လွဲ ၢ်” (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) 

အသနၢ ၢ်လၢ WANotify.org (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) လၢကဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤအဂျိၤတဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်တက ၢ ၢ်. နမ ၢ ၢ်သီးအ  ၢ်နၢ ၢ်ပၢၢ ၢ်အျါထ ီၢ်တၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃီး 

WA Notify, ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒီီး ကဘ ၢ်ထၢန  ၢ်အျီိၤလၢနလီတွဲစ အပ ျိၤကသ ဒၢ်လွဲ ၢ်အဂီၢ ၢ်, လွဲျိၤန  ၢ်က ၢ ၢ် WANotify.org (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) န   ၢ်တက ၢ ၢ်. 

https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_KA.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_KA.pdf
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/wa-notify-liittaiciaaip-ttbhibhsnnyttaibhuuttnag
https://g.co/ens/report
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/wa-notify-liittaiciaaip-ttbhibhsnnyttaibhuuttnag
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/wa-notify-liittaiciaaip-ttbhibhsnnyttaibhuuttnag
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/wa-notify-liittaiciaaip-ttbhibhsnnyttaibhuuttnag
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နတၢ ၢ်မၢၤက ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢ တအ  ၢ်ဒ းတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ်  

တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢဖ ျါလၢတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါ အခီပညမီ ၢ ၢ်ဝွဲ SARS-CoV-2, တၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ်လၢအဒ ီးကွဲထ ီၢ် COVID-19 န   ၢ်တဘ ၢ်တၢ ၢ်ဃ ထ  ၢ်န  ၢ ၢ်အျီိၤလၢ 

တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ် ဖွဲတၢ ၢ်ဆၢကတီၢ ၢ်အဝွဲန   ၢ်အချါဘ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ.  

တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တဘ ဝီ ျိၤတဘ ီမ ၢ ၢ်ဝွဲ ဖွဲပ ျိၤတဂျိၤမျိၤက ၢ ၢ်အသီးအဘ ီဘ ီ ဒၢ်အမ ၢ ၢ်စ ျိၤန ျိၤဒွဲီးန   ၢ်လီျိၤ. ခဖီ  လၢ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ခွဲအ ျိၤခွဲအ ျိၤအဃ  နဃ ထ  ၢ်သ  COVID-19 

ခ ျ့ဒ  ၢ် ဒီီးမျိၤစ ျိၤလီျိၤတၢ ၢ်ဆျါအတၢ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီးသ န   ၢ်လီျိၤ. နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အပီီးအလီတဖ ၢ်န   ၢ် အျါစ အျါဘ ီဟွဲဝွဲလၢ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ခ ဘ ီတဘ ီ ဒီီးတၢ ၢ်တ အျီိၤ 

ဒၢ်သ ီး ကစ ီးကျါအျီိၤလၢ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တဘ ီဝ ျိၤတဘ ီအဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. နနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးအခီ ၢ်ထ ီးတဘ ီ မ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ် နကကၢီးပ  ၢ်ထ ွဲ ပ ျိၤထ ီး 

ထ ီၢ်ပ န  ၢ်အတၢ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲတဖ ၢ် လၢတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တဘ ဝီ ျိၤတဘ ီအဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်က ီးညနီ  ၢ်လၢ တၢ ၢ်ကမျိၤတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ် အစ ျိၤကတၢၢ ၢ်ခ ဘ ီလၢ သၢသအီတီၢ ၢ်ပ ျိၤ, 

ဃ  ၢ်ဒီီးအ စ ျိၤကတၢၢ ၢ် 24 န ၢ်ရ  ၢ်ဒီီး တအျါန  ၢ ၢ် 48 န ၢ်ရ  ၢ် လၢတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တဖ ၢ်အဘၢ ၢ်စၢျိၤဘ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်တဖ ၢ် 

ဘ ၢ်ဃီးနတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢတဖ ၢ် မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တဘ ီဝ ျိၤတဘ အီဂီၢ ၢ်န   ၢ် ကတ ျိၤတၢ ၢ်ဒီီးနဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်တဂျိၤန   ၢ်တက ၢ ၢ်.  

COVID-19 အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢဟ  ၢ်တမ ျိၤ လၢအစၢဖ ျါလၢတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါန   ၢ် တဘ ီဘ ီကွဲထ ီၢ်သ  တၢ ၢ်အစၢလၢ "ပ ၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်ကမ ၢ်" သ န   ၢ်လီျိၤ. 

အခီပညမီ ၢ ၢ်ဝွဲ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်န   ၢ် တဃ ထ  ၢ်န  ၢ ၢ်ဘ ၢ် SARS-CoV-2 တၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ် လၢအအ  ၢ်လၢနနျါဒ ပ ျိၤတၢ ၢ်သ နီ   ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အဒ အပ ျိၤဘ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်ဟ  ၢ်က  ၢ်ဝွဲဒ ၢ် 

တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ကဒီီးအျီိၤ ဖွဲနအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်အ  ၢ်ဖီးဒ  ၢ်လၢ ကဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီး COVID-19 (ဒၢ်အမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်အ  ၢ်လၢ 

လီၢ ၢ်ကဝီျိၤအပ ျိၤဖွဲ COVID-19 ပ ျိၤတဝၢအပတီၢ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢစပ  ၢ်က   ၢ်) န   ၢ်ထနီ  ၢ ၢ်ဒ ျိၤ မ တမ ၢ ၢ် ဖွဲနအ  ၢ်ဘ ီးအ  ၢ်တ ၢ ၢ်ဒီီး ပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤလၢအ  ၢ်ဒီီးCOVID-19) - 

• လၢအခီ ၢ်ထ ီးန   ၢ် နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါဘ ၢ် ဒီီးန COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်မ ၢ ၢ်အ  ၢ်န   ၢ် က ျိၤမျိၤက ၢ ၢ်ဒ ီးနသီး 24-48 

န ၢ်ရ  ၢ်အစ ျိၤကတၢၢ ၢ်ယွဲၢ ၢ်သတီပယ  ၢ်ဃျီိၤ စီးထ ီၢ်လၢတၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်အ  ၢ်ဖ ျါထ ီၢ်အချါန   ၢ်တက ၢ ၢ်.  

• နမ ၢ ၢ်တအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ် ဒီီးဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်မ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒ ီးဃ ၢ်ဒီီး COVID-19 န   ၢ်, မျိၤကဒီီးအွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ် ဖွဲတၢ ၢ်အစၢဖ ျါ 

လၢတၢ ၢ်ဆျါတအ  ၢ်ဟီးထ ီၢ်ဝ ျိၤ 24-48 န ၢ်ရ  ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ်. တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးခ ဘ ီတဘ ီအဆၢဖ ျါလၢတအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်ဆျါ ဘ ၢ်ဆ ၢ်သန ၢ်က တၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ် 

အ  ၢ်ဝွဲလၢ ဒ ီးန  ၢ ၢ်ဘ ၢ် COVID-19 တၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ်လ န   ၢ် နအ  ၢ်ဘ  ီးဝွဲ 24-48 န ၢ်ရ  ၢ်သ ၀ွဲဒ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ်ဖွဲ နမျိၤက ၢ ၢ်သီးဝ ျိၤခ ဘ ီတဘ ီ, 

အခီပညပီစ ီးအျီိၤသ  လၢတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးခွဲလၢ ၢ်ခွဲဆ အစ ျိၤကတၢၢ ၢ်အ  ၢ် 3 ဘ ီန   ၢ်လီျိၤ. နမ ၢ ၢ်တအ  ၢ်ဒီီးတၢ ၢ်အ  ၢ်ယၢျိၤလၢလၢပ ွဲျိၤပ ွဲျိၤ လၢကမျိၤက ၢ ၢ် 3 

ဘ ီလၢ အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ် မျိၤက ၢ ၢ်အဂီၢ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ် နမျိၤစ ျိၤလီျိၤတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သ  ဒၢ်နတၢ ၢ်အ  ၢ်ယၢျိၤတဖ ၢ် ဒီီးတၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်အပတီၢ ၢ်လၢ 

နဂီၢ ၢ်ဒီီးပ ျိၤလၢအအ  ၢ်လၢနကပ  ၢ်ကပျိၤတဖ ၢ်အ ဂီၢ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. 

• နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်က ျိၤအစၢတဖ ၢ် မ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢတၢ ၢ်ဆျါတအ  ၢ်ဘ ၢ်ဆ ၢ် နမ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်ဒ ီးလၢ နအ  ၢ်ဒီီး COVID-19 သ န   ၢ် နဃ ထၢသ လၢ ကမျိၤက ၢ ၢ်ကဒီီး 

ခီဖ  တၢ ၢ်စ ီးကျါ အွဲ ၢ်တ  ၢ်က   ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်, ဃ ထၢတၢ ၢ်ဒ ီးန  ၢ ၢ် မီ ၢ်လ  ၢ်ခ  ီးခီ ၢ်ထ ီးတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ဒၢီး မ တမ ၢ ၢ် ဆွဲီးက  ီးနဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ် 

န   ၢ်လီျိၤ. 

ဖီးက ၢ ၢ် DOH တၢ ၢ်ဆၢတွဲ ၢ်တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်သ  ၢ်ခ လၢ တၢ ၢ်လီၢ ၢ်လၢတမ ၢ ၢ်ဆ  ၢ်ခ ျ့တၢ ၢ်က ၢ ၢ်ထ ွဲ ဒီီးလၢကမ ၢၢ ၢ်အပ ျိၤ (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤအျါ ထ ီၢ်အဂီၢ ၢ်တက ၢ ၢ်. 

နမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဘ ီးတ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒီီးပ ျိၤတဂျိၤလၢဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီး COVID-19 ဒီီး နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အဘ ီဘ ီ အစၢမ ၢ ၢ်ဖ ျါလၢတၢ ၢ်ဆျါတအ  ၢ်န   ၢ်, ပ  ၢ်ထ ွဲနွဲတၢ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲဆ မွဲ ၢ်ညျါလၢ 

တၢ ၢ်လၢနဘ ၢ်မျိၤအျီိၤ ဖွဲနမ ၢ ၢ်အ  ၢ်ဘ ီးအ  ၢ်တ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒီီးပ ျိၤတဂျိၤဂျိၤလၢဘ ၢ်က ဘ ၢ်ဂ ၢ်ဒီီး COVID-19 (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) တက ၢ ၢ်.  

နတၢ ၢ်မၢၤက ၢ ၢ်အစၢပ ၢ်ဖ ျါဝျဲလၢ တၢ ၢ်ကမ ၢ်အ  ၢ်န   ၢ် 

တဘ ီဘ ီန   ၢ် တၢ ၢ်အစၢတဖ ၢ်န   ၢ် တပ ၢ်ဖ ျါတၢ ၢ်ဖ  ဖ  ဖ ျါဖ ျါဘ ၢ် မ တမ ၢ ၢ်ပထ ီးန  ၢ ၢ်အစၢမ ၢ ၢ်တန  ၢ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ် တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်န   ၢ်တွဲနျိၤ မ ၢ ၢ်နတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အစၢတဖ ၢ်န   ၢ် 

ဖ ျါလၢတၢ ၢ်ဆျါအ  ၢ်ဧျါတအ  ၢ်ဧျါ တသ ဘ ၢ်န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်အစၢလီျိၤကမ ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ် အ  ၢ်ထ ီၢ်သ လၢတၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤအျါမ ျိၤ ဒၢ်အမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်တထၢဖ   ၢ်ဘ ၢ် နတၢ ၢ်အဒ ဖ မ ၢ ၢ်မ ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဘ ၢ် 

မ တမ ၢ ၢ်နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အပီီးအလီတဖ ၢ်န   ၢ် တမျိၤတၢ ၢ်ဂ ျိၤဂ ျိၤအဃ န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်အစၢလီျိၤကမ ၢ်တဖ ၢ်န   ၢ် တအ  ၢ်ညနီ  ၢ်ဘ ၢ်ဆ ၢ် ကွဲထ ီၢ်သ န   ၢ်လီျိၤ. 

တၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါလၢ နၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်သီးအလ ျိၤန   ၢ် ပ ၢ်ဖ ျါဝွဲ တၢ ၢ်အစၢလလီျိၤကမ ၢ် မ တမ ၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လီျိၤကမ ၢ်န   ၢ် တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်တမျိၤတ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ျိၤဂ ျိၤဘ ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ် ဘ ၢ်. 

တၢ ၢ်အ ျိၤမ ၢ ၢ်ကွဲထ ီၢ်န   ၢ် မျိၤကဒီီးတၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ် လၢတၢ ၢ်အပီီးအလီအသတီမ ျိၤတဘ ီဃ ီဖွဲနမျိၤသ တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အဂျိၤတမ ျိၤသ အချါတက ၢ ၢ်. တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်ခ ဘ ီ တဘ ီန   ၢ် မ ၢ ၢ်လီျိၤကမ ၢ်ဒ ီးန   ၢ် 

ဖီးက ၢ ၢ်တၢ ၢ်နွဲ ၢ်က ွဲတဖ ၢ် ဒီီးဆွဲီးက  ီးပ ျိၤထ ီးထ ီၢ်ပန  ၢ် လၢကဒ ီးန  ၢ ၢ်တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤအဂီၢ ၢ်တက ၢ ၢ်. နဒ ီးန  ၢ ၢ်သ စ ၢ ၢ်ကီီး တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်လၢဆ  ၢ် ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်တဂျိၤအအ  ၢ် မ တမ ၢ ၢ် 

ကမ ၢၢ ၢ်ဆ  ၢ်ခ ျ့တၢ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အလီၢ ၢ်အက ွဲ (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်)န   ၢ်လီျိၤ. 

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view?list_select_state=all_states&list_select_county=all_counties&data-type=CommunityLevels
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-02/820-234-SymptomDecisionTreeNonhealthCareandPublic-Karen.pdf
https://doh.wa.gov/sites/default/files/legacy/Documents/1600/coronavirus/COVIDExposedNOTSickYet_KA.pdf
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/ttmkl-covid-19-ttchagii
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တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ၢၤအဂၢၤဘ ၢ်ဃးဒ း COVID-19 ဒ းတၢ ၢ်အ  ၢ်ယၢၢၤတဖ ၢ်  

မျိၤသ  ၢ်ညျါနသီး တၢ ၢ်ကစီ ၢ်သဘီ ၢ်ဃီး စ ျိၤဆၢကတီၢ ၢ် COVID-19 တၢ ၢ်အ  ၢ်သီးလၢ Washington (ထွဲအွဲကလ ီးက   ၢ်), ကီၢ ၢ်ရ   ၢ်ခ  ၢ် Inslee’s 

အတၢ ၢ်ပ ၢ်ဖ ျါတဖ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢတရ ီးက   ၢ် (တၢ ၢ်မျိၤညဃီ ၢ်အျီိၤ) ခ ီးရ ယျါက   ၢ်, ရီးရ ျါက   ၢ်, စပ  ၢ်က   ၢ် ဒီီးဘ  ၢ်ယွဲီးနၢ ၢ်က   ၢ် - ဃ ထၢလၢ 

ပ  ၢ်ယွဲျိၤကဘ  ီးခ  ၢ်ထီးစရီ), တၢ ၢ်ဆျါပန ီၢ်တဖ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်), တၢ ၢ်ရျိၤလီျိၤအသီးဒၢ်လွဲ ၢ် (အ  ၢ်လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ  - (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢတရ ီးက   ၢ် 

(တၢ ၢ်မျိၤညဃီ ၢ်အျီိၤ) ခ ီးရ ယျါက   ၢ်, ရီးရ ျါက   ၢ်, စ ပ  ၢ်က   ၢ် ဒီီးဘ  ၢ်ယွဲီးနၢ ၢ်က   ၢ်), ပ ျိၤကဘ ၢ်မျိၤက ၢ ၢ်အသီးဒၢ်လွဲ ၢ်ဒီီးအချါဖွဲလွဲ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတနျီိၤ), ဒီီး 

ကဘ ၢ်က ၢ ၢ်ဃ ကသ  ၢ်ဒသီဒၢဖွဲလွဲ ၢ် (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ  လၢက   ၢ်အဂျိၤတနျီိၤ) န   ၢ်တက ၢ ၢ်. က ၢ ၢ်ပ တၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်အျီိၤခွဲအ ျိၤခွဲအ ျိၤ (ထွဲအွဲကလ ီးက   ၢ်) 

လၢတၢ ၢ်မျိၤန  ၢ ၢ်အျါထ ီၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤအဂီၢ ၢ်န   ၢ်တက ၢ ၢ်. 

ပ ျိၤတဂျိၤအကလ ၥၢ်/ကလ  ၢ်ဒ  ၢ် မ တမ ၢ ၢ် ထ ဖ ကီၢ ၢ်ဖ တဖ ၢ်, အနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်ဒ ၢ်ဝွဲ, တပၥၢ်အဝွဲသ  ၢ်လၢ တၢ ၢ်လီျိၤဘ ၢ်ယ  ၢ်အျါဒ  ၢ်လၢ COVID-19 န   ၢ်ဘ ၢ်. ဒၢ်လွဲ ၢ်ဂ ျိၤ, 

တၢ ၢ်ပၥၢ်ဖ   ၢ်ထၢဖ   ၢ်အဂ ၢ ၢ်တဖ ၢ် ပၥၢ်ဖ ျါထ ီၢ်ဝွဲလၢ ဖ ီးဘ  ၢ်အလ ွဲၢ ၢ်အပ ျိၤတဝၢတဖ ၢ် တၢ ၢ်ဟွဲဘ ၢ်ဒ ဘ ၢ်ထ ီးအျီိၤဖ  ၢ်ထ  ၢ်ဖ  ၢ်ထလီၢ COVID-19 န   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်အ ျိၤ 

မ ၢ ၢ်လၢတၢ ၢ်အွဲ ၢ်ကလ  ၢ်ဒ ွဲသန အတၢ ၢ်ဘ ၢ်ဒ ဘ ၢ်ထ ီးအဃ , ဒီီးလီျိၤဆဒီ ၢ်တၢ ၢ်, တၢ ၢ်အွဲ ၢ်ကလ  ၢ်ဒ ွဲသန အက  ျိၤအက ွဲ, လၢအပၥၢ်တ ၢ ၢ်တၢ ၢ်ခ ွဲီးဂ ျိၤယၥၢ်ဘ ၢ်စ ျိၤမ ျိၤ လၢက 

ဒသီဒၢအဝွဲသ  ၢ်အနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်အသီးဒီီးအဝွဲသ  ၢ်အပ ျိၤတ၀ၢန   ၢ်လီျိၤ. တၢ ၢ်ထ  ၢ်သ တၢ ၢ်လၢအတဂ ျိၤန   ၢ် တမျိၤစၢျိၤထဒီျါတၢ ၢ်ဆ ီးတၢ ၢ်ဆျါဘ ၢ် (နဖီးသ ထွဲဒ ၢ်လၢ 

အွဲကလ  ၢ်က   ၢ်). ဟ  ၢ်ခီဟ  ၢ်နျီိၤလီျိၤထွဲဒ ၢ် တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤလီျိၤတ ၢ ၢ်လီျိၤဆွဲီး ဒီီးတဘ ၢ်ရျိၤလီျိၤတၢ ၢ်ကစီ ၢ် သ ီၢ်ဝ သွဲကလျိၤဒီီးတၢ ၢ်ဟ  ၢ်ကမ ၢ်တၢ ၢ်ဂ ၢ ၢ်တၢ ၢ်က  ျိၤ 

တဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်တဂ ျိၤန   ၢ်တက ၢ ၢ်. 

• WA State Department of Health တၢ ၢ်မျိၤဆၢက ျိၤ ခ  ၢ်ရ  ၢ်န ၢ်တၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ် (COVID-19) (ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ်) 

• ဃ က ၢ ၢ်နလီၢ ၢ်ကဝီျိၤတၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ဝွဲျိၤက  ျိၤ မ တမ ၢ ၢ် ကီၢ ၢ်ရ   ၢ်လီၢ ၢ်ကဝီျိၤ (အ  ၢ်ထွဲအွဲီးကလ ီးက   ၢ်) 

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC, တၢ ၢ်ပၢဒီီးတၢ ၢ်တတီဆၢတၢ ၢ်ဆျါလီၢ ၢ်ခၢ ၢ်သီး) ခ  ၢ်ရ နၢ ၢ်တၢ ၢ်ဆျါဃၢ ၢ် (COVID-19) 

(ဒ ီးန  ၢ ၢ်သ လၢက   ၢ်အဂျိၤတဖ ၢ် - တရ ီးက   ၢ် (တၢ ၢ်မျိၤညဃီ ၢ်အျီိၤ), ခ ရ ယျါက   ၢ်, စပ  ၢ်က   ၢ်, ဘ  ၢ်ယွဲ ၢ်န ၢ်က   ၢ်) 

တၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်အဂ ၢၤဂၢၤအ  ၢ်ဧျါ. က ီးလီတွဲစ ဆ ပ COVID-19 ဂ ၢ ၢ်ဂၢီ ၢ်အ လီတွဲစ က  ျိၤလၢ 1-800-525-0127 တက ၢ ၢ်. ဂ ၢ ၢ်ဂၢီ ၢ်အ လီတွဲစ န ၢ်ရ  ၢ်တဖ ၢ်- 

• မ ၢ ၢ်ဆ ၢ် ဂီျိၤခီ 6 န ၢ်ရ  ၢ် တ ျိၤ ဟျါခီ 10 န ၢ်ရ  ၢ် 

• မ ၢ ၢ်ယ  ၢ် တ ျိၤမ ၢ ၢ်ဒွဲီး ဂီျိၤခီ 6 န ၢ်ရ  ၢ် တ ျိၤ ဟျါခီ 6 န ၢ်ရ  ၢ်  

• ကီၢ ၢ်စွဲ ၢ်မ ၢ ၢ်န ျိၤသဘ ျ့တဖ ၢ် (ထွဲအွဲကလ ီးက   ၢ်) ဂီျိၤခီ 6 န ၢ်ရ  ၢ် တ ျိၤ ဟျါခီ 6 န ၢ်ရ  ၢ်  

လၢတၢ ၢ်တွဲက  ီးထ တၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤတဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်, စ ၢ ၢ်လ ၢၤ # ဖွဲအဝွဲသ  ၢ်စ ီးဆၢနျိၤလီတွဲစ  ဒီီးတျဲနက   ၢ် န   ၢ်တက ၢ ၢ်. 

တၢ ၢ်သ က ၢ ၢ်ဘ ၢ်ဃီးဒီီးနနၢီ ၢ်ကစၢ ၢ်တၢ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့အဂီၢ ၢ် မ တမ ၢ ၢ် တၢ ၢ်သမ သမ ီးအစၢတဖ ၢ်, ဝ သီးစ ျိၤ ဆွဲီးက ၢ ဆ  ၢ်ခ ျ့ ပ ျိၤက ၢ ၢ်ထ ွဲတၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤတၢ ၢ်တက ၢ ၢ်. 

လၢကဃ ထ ီၢ်လ  ၢ်က ွဲီးန ီၢ်က ွဲီးဃျါတၢ ၢ်လၢအက ၢ ၢ်ပန ီၢ်ဒ အဂျိၤအဂၢီ ၢ်, က ီး 1-800-525-0127. ပ ျိၤစ ီးကျါတၢ ၢ်မျိၤစၢျိၤလၢအနၢ ၢ်တအၢ မ တမ ၢ ၢ် 

နၢ ၢ်ဟ တၢ ၢ်ကီတဖ ၢ်အဂီၢ ၢ်, ဝ သီးစ ျိၤက ီး 711 (Washington Relay) မ တမ ၢ ၢ် ဆ ၢအ မ (လ) ဆ  civil.rights@doh.wa.gov. 

 

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/data-dashboard
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/ttmkl-covid-19-ttchagii
https://doh.wa.gov/kar/emergencies-covid-19/covid-19-ksndiisd
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/frequently-asked-questions
https://medium.com/wadepthealth/it-takes-all-of-us-to-reduce-stigma-during-disease-outbreaks-310db60dce29
https://doh.wa.gov/kar/emergencies/covid-19
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/ContactUs/StateHolidays
mailto:civil.rights@doh.wa.gov

