
COVID-19 ဘ ဲးခဲးက ့/ MyIR Mobile တၢ ၢ်သကံ ၢ ၢ်တဖ ၢ်လၢညီန ၢ ၢ်တၢ ၢ်သကံ ၢ ၢ်အီီၤခဲအ ံၤခဲအ ံၤ  

  

ဘ ဲးခဲးက ့ခဲးမ့ၢ ၢ်မန ီၤလ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

Vax Card(ဘဲဲးခဲးက့) မ့ ့ၢ်တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါနတ ့ၢ်ဆဲဲး COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အဂ့ ့ၢ်ဖ ဲးသဲစဲးန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ ဖဲတ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ၀ံ ံ ံၤ 

နကက ဲးဒ ဲးန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် ခဲးတဘ့ ့ၢ်လ  Centers for Disease Control and Prevention {CDC(စဲထ  ့ၢ်လ  တ ့ၢ်ပ ဆ  ရဲ ့ၢ်က ဲံၤ 

ဒ ဲးဒ သဒ တ ့ၢ်ဆါ)} ဃ  ့ၢ်ဒ ဲးန တ ့ၢ်ဆဲဲး COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အန ံၤသ (တဖ ့ၢ်) ဒ ဲးပန  ့ၢ်အမ ံၤန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ နမ့ ့ၢ်တဒ ဲးန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ခဲးက့ မတ့မ့ ့ၢ် 

နမ့ ့ၢ်မံၤလ  ့ၢ်မ ့ၢ်ဘ ့ၢ်အ ံၤန ့့ၢ်, အ  ့ၢ်ဒ ဲးက အဲဂံၤလ  ကအ  ့ၢ်သဲးလ နဆဲဲးဘ ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ၀ံ ံ ံၤလ  (က  ့ၢ်တ ့ၢ်သ က  ့ၢ်ဒ ဲးတ ့ၢ်စ ဲးဆ  တဖ ့ၢ်လ လ ့ၢ်) 

န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ   

  

တၢ ၢ်ပ ၢ်ပနီ ၢ်မန ီၤလၢ တၢ ၢ်မီၤနီ ၢ်မီၤဃါတၢ ၢ်ဆ ဲးကသ ံၢ်ဒသီဒၢဖ ဲးသ စဲး အသ ဲးဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

တ ့ၢ်ဂ့ ့ၢ်လ လ ့ၢ်အ ံၤ မ့ ့ၢ်တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါတ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ဖ ဲးသဲစဲး အဒ တဖ ့ၢ်-  

  

• သဲးသမူဒ စ ံၤတ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါတ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ /CDC COVID-19 ဘဲဲးခဲးက့  

• Washington က  ့ၢ်စ ဲ့ၢ် Immunization Information System 

(တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အတ ့ၢ်ဂ့ ့ၢ်တ ့ၢ်က  ံၤတ ့ၢ်မံၤဂ့ ့ၢ်၀ံ ) စကဲ  ဲးထ ဲးထ  ့ၢ်  

• MyIR (ထဲအကဲလ ဲးက   ့ၢ်) စကဲ  ဲးထ ဲးထ  ့ၢ် (လ တ ့ၢ်ဒ န ့ ့ၢ် ခ  ့ၢ်ဖ ၠူထ  ့ၢ်မ ဲ့ၢ်သ ့ၢ်မ ့ ့ၢ်ဂ့ံၤ တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ဂ့ ့ၢ်၀ံ အလ  ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲးမ့ ့ၢ်ဂ့ံၤ)  

• My IR Mobile (ထဲအကဲလ ဲးက   ့ၢ်) တ ့ၢ်ဆဲဲး COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ  အလ  ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲး  

• စဲဲးက  ဲးထ ဲးထ  ့ၢ် တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါပ ့ၢ်ဂ  က  ံၤ ဂ့ ့ၢ်၀ံ လ အ ဲးလဲဲးထထ န ဲးအက  ံၤအက ဲ လ နပ ံၤဟ ့့ၢ်လ ံၤကသ  ့ၢ်ကသ  တ ့ၢ်မံၤစ ံၤ 

  

နဘ  ထ  ့ၢ်န ဘဲဲးခဲးက့ လ နန  ့ၢ်စ ့ၢ်ဒ ့ၢ်နတဲသ့ဘ ့ၢ်, မ့ ့ၢ်လ တ ့ၢ်တတူ ့ၢ်လ  ့ၢ်အ ံၤ 

ဒ့ၢ်အမ့ ့ၢ်တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါအဖ ဲးသဲစဲးဘ ့ၢ်အဃ လ ံၤီၤႋ တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါအဖ ဲးသဲစဲးတဖ ့ၢ် မ့ ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ကသ ဂ့ ့ၢ်၀ံ လ  ့ၢ်တ လ  ့ၢ်မ ဖ ဲးသဲစဲး တ ့ၢ်ဒ ဲးန ့ ့ၢ်အ ံၤဖဲ 

တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ခါ ခ ဖ  လ နကသ  ့ၢ်သရ ့ၢ်အအ  ့ၢ်, မတ့မ့ ့ၢ် လ  MyIR တ ့ၢ်မံၤလ  ့ၢ်အမ ံၤဖ ါလ ထဲးအသ ဲးန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

  

ယဘ ၢ်ကတီီၤပ ၢ်ယ ဘ ဲးခဲးက ့ဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

နကက ဲးပ ့ၢ်ဃ ့ၢ်န ဘဲဲးခဲးက့ လ တ ့ၢ်လ  ့ၢ်လ အပူံၤဖ ဲဲးန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ ဆ ကမ  ့ၢ်လ တ ့ၢ်အ ံၤ မ့ ့ၢ်နတ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဖ ဲ ့ၢ်အလ  ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲး မတ့မ့ ့ၢ် လ  ့ၢ်ခ က  ့ၢ်တဘ့ ့ၢ် 

အသ ဲးတက့ ့ၢ်ီၤႋ နဒ ပ ့ၢ်ဃ ့ၢ်အဂ ံၤ, က ဲဲးဒ အဂ ံၤ, က  ဲးစဲဘူဲးအက ဲဲးဒ  (တမ့ ့ၢ်အန  ့ၢ်က  ့ၢ်တဘ့ ့ၢ်), မ့တမ့ ့ၢ် မံၤက လဲ အဂံၤတဖ ့ၢ် 

လ ကမံၤလ ံၤတ  ့ၢ်လ နမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ်အက ဲဲးဒ တဖ ့ၢ် သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ   

  

တ ့ၢ်ဟ့ ့ၢ်က ူ့ၢ်ဟ့ ့ၢ်ဖဲးအဂံၤတဖ ့ၢ် လ တ ့ၢ်က  ့ၢ်ထ နဲ ဘဲဲးခဲးက့ အဂ  ့ၢ် နန ံၤတဲသက ဲးတ ့ၢ်အ ံၤဒ ဲးနဟ  ့ၢ်ဖ ဃ ဖ ဒ ဲးတ ံၤသက ဲးသ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ စ  ့ၢ်လ ံၤဖဲအ ံၤ 

လ လ  ့ၢ်ဟ့ ့ၢ်တ ့ၢ်ကစ  ့ၢ်လ နက   ့ၢ်- (ခါခအဲ ံၤအ  ့ၢ်လ  အကဲလ ဲးက   ့ၢ် ဒ ဲး စပ့ ့ၢ်က   ့ၢ်) န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ 

  

ဘ ၢ်မန ီၤဃ လၢယဘ ၢ်ပ ၢ်ဃ ၢ်ယ ဘ ဲးခဲးက ့လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

န ဘဲဲးခဲးက့ မ့ ့ၢ်က ဲအည တဘ လ  အပ ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ်တ ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲးလ  နဆဲဲးဘ ့ၢ် COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ လ အဂ  ့ၢ်လ ံၤီၤႋ 

အလ  ့ၢ်အ  ့ၢ်လ နဘ ့ၢ်ပ ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ် တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အတ ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲး လ ကလဲံၤတ ့ၢ်က့ံၤတ ့ၢ်သ့အဂ  ့ၢ် လဲံၤတ ့ၢ်မူဲးတ ့ၢ်ပ တဲဖ ့ၢ်, 

ဒ ဲးကဘ ့ၢ်ဆဲဲးအါထ  ့ၢ်ကသ  ့ၢ်သ့တ ့ၢ်ဂ့ ့ၢ်တ ့ၢ်က  ံၤ ခါဆူညါ အဂ  ့ၢ်န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ   

  

Washington ပန  ့ၢ်တ ့ၢ်ကံၤတ ့ၢ်မံၤတဖ ့ၢ်အါဖ  ခအဲ ံၤဟ ့့ၢ်ထ  ့ၢ်၀ံ ဲစန့ ့ ့ၢ်ဘ  ဲး လ  ပ ံၤတဖ ့ၢ်လ အ  ့ၢ်ဒ ဲး 

တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အတ ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲးဖ ဲးသဲစဲး န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ တ ့ၢ်အ ံၤပ ့ၢ်ဃ  ့ၢ်ဒ ဲး တ ့ၢ်မံၤစ ံၤလ ံၤတ ့ၢ်အပ ံ့ၤ, တ ့ၢ်ဟ့ ့ၢ်ကလ  မတ့မ့ ့ၢ် လ  ့ၢ်ဆ့ ့ၢ်န ံၤ 

လ  ့ၢ်လ တ ့ၢ်မူဲးတ ့ၢ်ပ တဲဖ ့ၢ်န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ   

  

ယမ့ၢ ၢ်တဒ ဲးနၢ့ ၢ်ဘ ၢ် ဘ ဲးခဲးက ့ဖ ယဆ ဲးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢအခါန ့ၢ် ယဘ ၢ်မီၤဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf


နမ့ ့ၢ်တမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် ဘဲဲးခဲးက့ ဖဲနဆဲဲး COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ (တဖ ့ၢ်) ခါန ့့ၢ် 

နဆဲဲးက  နပ ံၤရဲ ့ၢ်က ဲံၤကသ  ့ၢ်ဒ သဒ သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ နမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ်နတ ့ၢ်ဆဲဲး COVID-19 သ  ့ၢ်ဒ သဒ  အတ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါလ  အထ့  ့ၢ်နဲဲး အလ ံၤသ့ဖဲ 

www.MyIRMobile.com (ထဲအကဲလ ဲးက   ့ၢ်ဧ ံၤ) ဒ ဲးဘ  ထ  ့ၢ်အ မ့(လ)တဘ ့ၢ်လ  ့ၢ်ဘူဲးလဲ သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ   

  

ယမ့ၢ ၢ်မီၤလီီၤမၢ ၢ်ဘ ၢ်ယ ဘ ဲးခဲးက ့န ့ၢ် ယဘ ၢ်မီၤဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

နမ့ ့ၢ်မံၤလ ံၤမ ့ၢ်က   ့ၢ်န Vax Card န ့့ၢ် နမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ်န တ ့ၢ်ဆဲဲး COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ  အတ ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲးဖ ဲးသဲစဲး လ နဆူ ့ၢ်ခ ျ့မံၤစ ံၤပ ံၤရဲ ့ၢ်က ဲံၤတ ့ၢ် 

မ့တမ့ ့ၢ် ခ ဖ  တ ့ၢ်ဘ  ထ  ့ၢ်အ မ့(လ)တခါဖ www.MyIRMobile.com (ထဲအကဲလ ဲးက   ့ၢ်) သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

  

MyIR Mobileမၢ့ ၢ်မန ီၤလ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

MyIR Mobile မ့ ့ၢ်ဂ  ့ၢ်ခ  ့ၢ်ထ ဲးပ  ့ၢ်ယဲံၤသနလ့  ့ၢ် လ အပ ပဲ ံၤတဖ ့ၢ် န  ့ၢ်လ ံၤမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ်အက  ့ၢ်စ ဲ့ၢ်ဖ ဲးသဲစဲးတ ့ၢ်ဆဲဲးသ  ့ၢ်ဒ သဒ တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါအဂ  ့ၢ် 

န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ နဘ  ထ  ့ၢ်အ မ့(လ)တခါသ့ဖဲ www.MyIRMobile.com (ထဲအကဲလ ဲးက   ့ၢ်) န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

  

၀ံ သဲးစူံၤပ ့ၢ်သူ ့ၢ်ပ ့ၢ်သဲးလ  MyIR Mobile အ  ့ၢ်ထဲလ  အကဲလ ဲးက   ့ၢ် တက့ ့ၢ်ီၤႋ လ က   ့ၢ်တ ့ၢ်တ စ ံၤမံၤစ ံၤ, မတ့မ့ ့ၢ် တ ့ၢ်မံၤစ ံၤအဂ ံၤဂံၤလ  

တ ့ၢ်မံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် နတ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါအဂ  ့ၢ်, နက ဲးလ တဲစ ဆူ Washington က  ့ၢ်စဲ ့ၢ် Office of Immunization and Child Profile 

(တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ဒ ဲးဖ သ ့ၢ် ဂ့ ့ၢ်၀ံ ၀ံဲံံၤဒ ဲး) လ တ ့ၢ်မံၤည န  ့ၢ်တ ့ၢ်အဆ ကတ  ့ၢ် ဖဲ (360) 236-3595 မ့တမ့ ့ၢ် ဆဲဲးက  ခ ဖ  လ ပရ  ဖဲ 

waiisrecords@doh.wa.gov သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

 

ယကမီၤနၢ့ ၢ်ဘ ၢ်ယဖ အတၢ ၢ်ဆ ဲး COVID-19 ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ တၢ ၢ်မီၤနီ ၢ် မီၤဃါဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

နဖ ကက ဲးဒ ဲးန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ်အန  ့ၢ်ကစ ့ၢ် CDC ဘဲဲးခဲးက့ ဖဲတ ့ၢ်ဆဲဲးသ  ့ၢ်ဒ သဒ အခါန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ မ့ ့ၢ်တ ့ၢ်ဆ ကမ  ့ၢ်လ အဂ့ံၤလ နကပ ့ၢ်ဃ ့ၢ်ခဲးအ ံၤလ တ ့ၢ်ပူံၤဖ ဲဲးလ  ့ၢ် 

လ အ၀ံဲသ့ ့ၢ် အဂ  ့ၢ်ဒ့ၢ်နပ ့ၢ်နကစ ့ၢ်တ ့ၢ်အသ ဲးန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ က  ့ၢ်တ ့ၢ်ပ ့ၢ်ကတ ံၤတ ့ၢ်ဖ တ ့ၢ်လ ံၤအက လဲ ထဲးတက့ ့ၢ်ီၤႋ   

  

နဖ မ့ ့ၢ်တမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် CDC ဘဲဲးခဲးက့ န ့့ၢ် နမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် အက ဲဲးဒ ဖ ဲးသဲစဲးတဘ့ ့ၢ် လ ဖ သ ့ၢ်ကသ  ့ၢ်သရ ့ၢ် မတ့မ့ ့ၢ် ပ ံၤရဲ ့ၢ်က ဲံၤဆဲဲး ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ  

သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ နဘ  ထ  ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ဖ ဃ ဖ အ မ့(လ)လ  www.MyIRMobile.com (ထဲအကဲလဲဲးက   ့ၢ်) 

ဒ ဲးတ  ့ၢ်ထ  ့ၢ်နဖ အတ ့ၢ်ဂ့ ့ၢ်တ ့ၢ်က  ံၤလ နအ မ့(လ)သ့စ့ ့ၢ်က ဲးန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

  

ယမ့ၢ ၢ်ဆ ဲးဘ ၢ်ကသ ံၢ်ဒသီဒၢလၢ Washington ကီၢ ၢ်စ  ၢ်ခ ၢ တၢ ၢ်ကမီၤအသဲးဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

နမ့ ့ၢ်တဆဲဲးဘ ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ လ  Washington က  ့ၢ်စဲ ့ၢ်ပူံၤန ့့ၢ် ဘ ့ၢ်သ့ ့ၢ်သ့ ့ၢ် နတ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အတ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါတဖ ့ၢ် 

တအ  ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ်လ  MyIR Mobile သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ ၀ံ သဲးစံူၤမံၤလ ံၤတ  ့ၢ်လ  နမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် တ ့ၢ်ဆဲဲး COVID-19 ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အ တ ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲး ဖ ဲးသဲစဲး 

ဒ့ၢ်အမ့ ့ၢ်န CDC ဘဲဲးခဲးက့ မတ့မ့ ့ၢ် တ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါ ဖ ဲးသဲစဲးအဂံၤ ခ ဖ  နကသ  ့ၢ်သရ ့ၢ်သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

  

နမ့ ့ၢ်တဆဲဲးဘ ့ၢ်ကသ  ့ၢ်ဒ သဒ လ  က  ့ၢ်အမဲရကံၤပူံၤန ့့ၢ် ၀ံ သဲးစူံၤ ဟ ဲးန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အတ ့ၢ်အ  ့ၢ်သဲးဖ ဲးသဲစဲး 

လ ထ က  ့ၢ်လ နဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ  တက့ ့ၢ်ီၤႋ 

 

ယကမီၤနၢ့ ၢ်ဘ ၢ် ယတၢ ၢ်ဆ ဲးကသ ံၢ်ဒသီဒၢအတၢ ၢ်မီၤနီ ၢ်မီၤဃါ လၢယနီၢ ၢ်ကစၢ ၢ် မတ့မၢ့ ၢ် ယဟံ ၢ်ဖ ဃီဖ အဂၢီ ၢ် ခ လၢ ၢ် (တမ့ၢ ၢ်ထ  တၢ ၢ်ဆ ဲး COVID-

19 ကသ ံၢ်ဒသီဒၢ) ဒၢ်လ  ၢ်ဲၣ်ႋ  

လ နတ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ အဂ့ ့ၢ်လ ပ ဲံၤအတ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ်မံၤဃါ လ နန  ့ၢ်ကစ ့ၢ် မတ့မ့ ့ၢ် နဟ  ့ၢ်ဖ ဃ ဖ တဖ ့ၢ်အဂ  ့ၢ် န ့့ၢ်, 

နဆဲဲးက  နဂ  ့ၢ်ခ  ့ၢ်ထ ဲးကသ  ့ၢ်သရ ့ၢ် မတ့မ့ ့ၢ် ဘ ထ  ့ၢ်အ မ(့လ) ဖဲ wa.MyIR.net (ထဲအကဲလ ဲးက   ့ၢ်) သ့န ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ 

 

လ က   ့ၢ်တ ့ၢ်မံၤစ ံၤအဂ  ့ၢ် မတ့မ့ ့ၢ် တ ့ၢ်မံၤစ ံၤအဂံၤလ ကမံၤန ့ ့ၢ်ဘ ့ၢ် နတ ့ၢ်မံၤန  ့ၢ် မံၤဃါအဂ  ့ၢ် နက ဲးလ တဲစ ဆူ ၀ံ ံ့ၢ်ရ ျ့  ့ၢ်တ  ့ၢ်က  ့ၢ်စ ဲ့ၢ် Office of 

Immunization and Child Profile (တ ့ၢ်ဆဲဲးကသ  ့ၢ်ဒ သဒ ဒ ဲးဖ သ ့ၢ်ဂ့ ့ၢ်၀ံ  ၀ံဲံံၤဒ ဲး) လ တ ့ၢ်ဖ ဲးတ ့ၢ်မံၤန ့ၢ်ရ  ့ၢ်ဆ ကတ  ့ၢ် ဖဲ 360-236-3595 

မ့တမ့ ့ၢ် ဆဲဲးက  ခ ဖ  လ ပရ ဖဲ waiisrecords@doh.wa.gov သ့စ့ ့ၢ်က ဲးန ့့ၢ်လ ံၤီၤႋ  

 

http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/
file:///C:/Users/jdw2303/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TG1LG77G/ဆှၢလီပရၢဆူ-waiisrecords@doh.wa.gov
http://www.myirmobile.com/
https://wa.myir.net/rorl?next=/
file:///C:/Users/jdw2303/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TG1LG77G/ဆှၢလီပရၢဆူ-waiisrecords@doh.wa.gov
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