
ကမာၻအႏံွ႔တြင ္ျဖစ္ပြားေနေသာ ကိ႐ုိုနာဗိုငး္ရပ္စ ္ကပ္ေရာဂါ - အမိ္မာွေနပါ၊ က်နး္မာေအာင္ေနပါ 

 သိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား 

ဝါရွငတ္နျ္ပညန္ယ ္သတမ္တွခ္်ကမ္်ား 
အမာ်းျပည္သူ လုံၿခံဳေရး ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကုိ႐ုိနာဗ္ုိင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ  
ေႏွးေကြးေစရန္၊ မတ္လ 25 ရက္ေန ့တြင္ စတင္အက်ဳံးဝင္သည့္ ျပည္နယ္လုံးကၽြတ္ 
“အိမ္ထဲတြင္ ေနရမည့္ အမိန္႔” အား ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဂ်အင္လီ (Jay 
Inslee) က လက္မွတ္ေရးထုိးပါသည္။ အမိန္႔ – အစတြင္ ႏွစ္ပတ္အတြက္ 
သတ္မွတ္ပါသည္ –အခ်ိန္ကာလ ထပ္တုိးႏုိင္ၿပီး၊ Tukwila ၿမိဳ႕အတြင္း 
အက်ဳံးဝင္သည္။ 
အမိန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား- 

 မျဖစ္မေန လုပ္ကိုင္ရမည့္အရာအမ်ား မရိွသေ႐ြ႕၊ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕သူ/သားတိုင္း
အိမ္ထတဲြင္

 ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္- 

coronavirus.wa.gov 

 လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အပန္းေျဖရန္အတြက္ လူထုစုေဝးမႈအားလံုးကို
ပိတ္ပင္၊ တားျမစ္ထားသည္။

 စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား – မျဖစ္မေန လည္ပတ္ရမည့္
စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ – အားလံုး ပိတ္ထားရမည္။ မျဖစ္မေန
လည္ပတ္ရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ - 

coronavirus.wa.gov/whats-open-and-closed/essential-business 

9-1-1 ကို ေခၚဆိျုခငး္ 
Tukwila ရဲႏွင့္ မီးသတ္ဌာနမ်ားသည္ အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ 
စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အေရးေပၚျဖစ္ရပ္ကုိ တံု႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးပါသည္။ 
အသက္အႏၱရာယ္အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္ရသည့္ 
ကုိ႐ုိနာဗ္ုိင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ လကၡဏာရပ္မ်ား 
(ကိုယ္အပူခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆုိးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အသက္႐ွဴရာတြင္ 
အခက္အခဲရိွျခင္း) ရိွသည္ဟု ခံစားရပါက၊9-1-1 ကုိ ခ်က္ခ်င္း ေခၚဆုိပါ။ 
သင့္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ရဲႏွင့္ မီးသတ္အဖြဲ႔ 
ကူညီႏုိင္ပါသည္။ 

သင့္ေရာဂါလကၡဏာရပ္မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ 9-1-
1 ျပႆနာေျဖရွင္းေပးသူကို ပြင့္လင္းစြာ ေျပာျပပါ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ 
အေသးအဖြဲျဖစ္ပါက သင္၏ အေျခခံေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္ 
တိုင္ပင္ပါ။ 

   တစ္ကုိယ္ေရ က်န္းမာေရး 

လူအမ်ားႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္း သည္ တစ္ကမာၻလုံး ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ 
ကပ္ေရာဂါတုိက္ဖ်က္ရန္ လူတုိင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္သည့္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ 
အခ်က္ျဖစ္သည္။ ကုိ႐ုိနာဗ္ုိင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ 
ပ်ံ႕ႏံွ႔မႈ ေႏွးေကြးေစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔အားလုံး၏ လက္တြဲပါဝင္မႈ 
လုိအပ္သည္။ ေအာက္ပါအေလ့အထမ်ားကုိ လုိက္နာပါ- 

အိမ္ထတဲြင္ေနထိုင္ၿပီး၊ မလိုအပ္ဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္
ထိေတြ ့မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

ကုန္စံုဆိုင္၊ ဓာတ္ေငြ႔ႏွင့္ အျခား အေျခခံပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေဈးဝယ္မႈကို
ကန္႔သတ္ပါ။

 မျဖစ္မေန သြားလာရမည္ဆိုပါက၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး 6
ေပအကြာတြင္ အၿမဲတမ္းရိွေနပါေစ။

 အနည္းဆံုး စကၠန္ ့20 ၾကာေအာင္ ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္ ပုံမွန္
လက္ေဆးပါ။ ေရျဖင့္ လက္မေဆးႏုိင္ခ်ိန္တြင္ လက္သန္႔ေဆးရည္ကို
အသံုးျပဳပါ။

 သင့္မ်က္ႏွာကုိ ထိကုိင္ျခင္းအား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆုိး ႏွာေခ်ရာတြင္
ဖံုးအုပ္ရန္ သတိေပးမည့္ အေလ့အထအသစ္မ်ားကုိ ဖန္တီးပါ။

 စီးပြားေရး သက္ေရာက္မႈမ်ား 

အေသးစား စးီပြားေရး အေထာကအ္ပံ ့
ဖက္ဒရယ္ အေသးစားစီးပြားေရးဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (SBA) သည္ 
လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတြင္ အကူအညီေပးရန္ $2 သန္းအထိ 
ကူညီပ့ံပုိးေနပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

DisasterLoan.sba.gov/ela/Information/EIDLLoans သို ႔ ဝင္ၾကည့္ပါ 

ျပညန္ယႏ္ွင့ ္ဖက္ဒရယ္ အခြနအ္ခမ်ား 
ဝါရွင္တန္ျပည္နယ္ အခြန္ဌာနသည္ အခြန္အခမ်ား သုိ႔မဟုတ္ 
ျပစ္ဒဏ္မွကင္းလြတ္ခြင့္အတြက္ သက္တုိးေပးပါသည္၊ ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

dor.wa.gov/about/business-relief-during-covid-
19-pandemic သုိ႔ ဝင္ၾကည့္ပါ

ျပည္တြင္းအခြန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ႏွစ္ျပည့္အခြန္အခမ်ား တင္သြင္းရန္ အခ်ိန္ 
ထပ္တုိးေပးထားပါသည္။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

IRS.gov/coronavirus 

ဘ႑ာေရးရာ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ား၊ ဖ်က္သိမ္းထားေသာ ပြဲမ်ား စသည္ျဖင့္ 
သင့္စီးပြားေရး အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ားအတြက္ သတိထား၍ 
စာရြက္စာတမ္းျပဳစုရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ အစုိးရေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ 
အာမခံေတာင္းဆုိမႈမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ အနာဂတ္ 
ကယ္ဆယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားအတြက္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားျပဳစုျခင္း လုိအပ္ႏုိင္သည္။ 

ၿမိဳ႕ထဲရိွ အလုပ္တစ္ခုတြင္ သင္လုပ္ကုိင္ေနပါက၊ ယင္းအလုပ္ကုိ စီမံခန္႔ခြဲေနပါက 
သုိ႔မဟုတ္ ပုိင္ဆုိင္ပါက၊ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတုိးတက္မႈဌာန Business@TukwilaWA.gov 
သုိ႔ အီးေမးလ္ေပးပုိ႔ပါ 

 အလပုသ္မားမ်ား 

အလပုလ္ကမ္ဲ ့
COVID-19 ေၾကာင့္ သင့္အလုပ္အကုိင္အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရိွပါက၊ 
အထူးသတင္းအခ်က္အလက္ ရိွပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္- 

အြန္လုိင္းသုိ ့သြားရန္- ESD.wa.gov/unemployment 
COVID-19 (ကုိ႐ုိနာဗ္ုိင္းရပ္စ္) ေနာက္ဆံုးရ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္၊ 
unemployment application checklist ကုိ ႏိွပ္ပါ 

ဖုန္းျဖင့္- 1-800-318-6022 

အပုိေဆာင္း ရင္းျမစ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရွာေဖြရန္- 
UWKC.org/news/unemployed-due-to- coronavirus-pandemic-
heres-where-to-get-help 

အလပုသ္မားမ်ား နစန္ာေၾကးေပးေခ်မႈ 
ကုိ႐ုိနာဗုိင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ (ဥပမာ- ပထမဦးဆုံး တံု႔ျပန္သူ သုိ႔မဟုတ္ 
က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း) ႏွင့္ တုိက္ရုိက္ ထိေတြ ့မႈရွိေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး 
ဖ်ားနာလာပါက – 
သုိ႔မဟုတ္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ရန္ လုိအပ္ပါက – 
အလုပ္သမားနစ္နာေၾကးေပးေခ်ရန္ ေတာင္းခံႏုိင္သည္။ ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

LNI.wa.gov 

အျခား အရငး္အျမစ္မ်ား 
United Way of King County တြင္ အပုိေဆာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ရရိွႏုိင္သည္။ 
၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္ - UWKC.org 

mailto:Business@TukwilaWA.gov


Tukwila ေဒသခ ံကူညေီရးတြင ္ေနာကထ္ပ ္အရငး္အျမစ္မ်ား ရယူနိငု္သည ္

Tukwila ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား၊ ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ 
စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ လင့္ခ္မ်ား ပ့ံပုိးေပးေနေသာ 

ပံုမွန္အပ္ဒိတ္လုပ္သည့္ ဝဘ္စာမ်က္ႏွာတစ္ခု ရိွပါသည္။ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္ - 
TukwilaWA.gov/COVID 

  အေျခခ ံအသုးံအေဆာငမ္်ား 

ေဒသတြင္းရိွ အဓိကက်ေသာ အသံုးအေဆာင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္ခမေပး၍ 
ဝန္ေဆာင္မႈျဖတ္ေတာက္ခံရသူမ်ား အပါအဝင္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအား 
ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အသံုးအေဆာင္စရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကူညီရန္ 
အစီအစဥ္တစ္ခုကုိ ေၾကညာထားပါသည္။ 

ႊTukwila ၿမိဳ ႕ ေရ/ေရဆိးုပိကု ္
 ဤအခ်ိန္တြင္ 

  ေငြေၾကးမေပးေခ်မႈအတြက္ ၀န္ေဆာင္ေရး ျဖတ္ေတာက္မႈ 
မရိွပါ။ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ေခၚဆိုပါ။ 

ဖုန္း- 206-433-1835 

Seattle ၿမိဳ ႕ျပလွ်ပစ္စမ္းီ ေလွ်ာေ့ဈး အစအီစဥ ္
SCL အသုံးျပဳသူအားလုံးသည္ COVID-19 ေၾကာင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ 
ထိခုိက္လာပါက ခ်က္ခ်င္း အက်ဳံးဝင္ေသာ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ 
အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။ ေရ၊ မီး၊ ဓာတ္ေငြ႔ကဲ့သို႔ေသာ 
အေျခခံ အသံုးစရိတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ စီမံခ်က္ 
အမ်ဳိးအမ်ဳိး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနဆျဲဖစ္ၿပီး၊ 
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က ္ရိွပါသည္။ ဝင္ေငြ 
သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက ္60% 
အထ ိေလွ်ာ့ခ်ပါမည္။ 

ဖုန္း- 206-684-0268 

ဝငေ္ငြနညး္ပါးေသာ အမိ္စြမး္အငအ္တြက ္ေထာက္ပံမ့ႈ အစအီစဥ ္(LIHEAP) 
လွ်ပ္စစ္မီး၊ ဓာတ္ေငြ သုိ႔မဟုတ္ အပူေပးေလာင္စာဆီသည္ အပူဓာတ္အတြက္ 
သင္၏ပင္မအရင္းအျမစ္ျဖစ္ၿပီး ေဆာင္းရာသီအတြင္း အသုံးစရိတ္ေပးေခ်ရာတြင္ 
အကူအညီလုိအပ္ပါက၊ ရက္ခ်ိန္းသတ္မွတ္ပါ- 

ဖုန္း- 253-517-2263 

Puget Sound Energy 
PSE သည္ ယခုအခ်ိန္အတြင္း ေငြမေပးမႈအတြက္ ေဖာက္သည္မ်ားကုိ 
ဝန္ေဆာင္မႈ ျဖတ္ေတာက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ေနာက္ထပ္ ေလ့လာရန္၊ 
အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း ဖုန္းေခၚဆုိပါ (တနလၤာ–ေသာၾကာ၊ 7:30နံနက္–6:30ည) 

ဖုန္း- 1-888-225-5773 အြန္လုိင္း- PSE.com 

Comcast, Verizon, CenturyLink, T-Mobile, 
Spectrum Mobile, AT&T 

COVID-19 ေၾကာင့္ ထိခုိက္နစ္နာေသာ ေဒသခံမ်ားအတြက္ အားလံုးက 
ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ ေနာက္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ သင္၏ 
ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူထံ ဖုန္းေခၚဆုိပါ။ 

 အစားအစာ 

Tukwila Pantry 
တည္ေနရာ - 3118 S. 140th St. ဖုန္း- 206-431-8293 
ဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔မ်ား- အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးႏွင့္ စေနေန ့မ်ားအတြက္ 
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ - ေန႔လယ္12:30 မွ 2:30

သက္ႀကီးမ်ားအတြက ္သီးသန္႔ေန႔လယ္ 12:00 မွ 12:30 

သကၾ္ကးီမ်ားအတြက္ ေန႔လယ္စာမ်ား 
ခုခံႏုိင္စြမ္း မရိွေသာ၊ အထီးက်န္ေနေသာ သက္ႀကီးမ်ားအတြက ္သက္ႀကီး 
အပန္းအေျဖအစီအစဥ္ (Tukwila’s Senior Recreation Program) က 
တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစားအေသာက္ ပ့ံပုိးေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္ 
သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက ္လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း စင္တာ (Tukwila 
Community Center) ကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ ဖုန္း- 206-768-2822 

DSHS အစားအစာ ေထာကပ္ံ့မႈမ်ား 
ေမးျမန္းခ်ိန္မ်ားမွာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔ နံနက္8:00–ေန႔လယ္3:00 နာရီျဖစ္ၿပီး ေခ
ေခၚဆိုမႈမ်ားလြန္း၍ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရိွႏုိင္ပါသည္။ ဖုန္း- 1-877-501-2233 

 အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈ 

24-နာရီ ေရ႕ွေနလိကုေ္ပးမႈႏွင့ ္ပံပ့ိးုမႈလိငုး္ 
ဖုန္း- 425-656-7867 

 အမိင္ာွးရမး္ခမ်ား 

COVID-19 ေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ 
အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထား၍၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အင္လီ (Inslee) 
အေနျဖင့္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ မေပးေခ်မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မွႏွင္ထုတ္မႈမ်ား 
ယာယီဆိုင္းင့ံရန္ အမိန္ ့ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ 
King County Sheriff ၏ ႐ံုးအေနျဖင့္ King County ခ႐ုိင္အတြင္း အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ 
မေပးေခ်မႈသက္သက္အတြက္ ေနအိမ္မွ ႏွင္ထုတ္မႈအေပၚ ဆက္လက္၍ 
အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုျပင္၊ Tukwila City Council သည္ ေနအိမ္ 
ႏွင္ထုတ္မႈအေပၚ တရားဝင္ဆိုင္းင့ံထားမႈအတြက္ ဆင့္ေခၚမည့္ 
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလည္း မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ 

အမိ္ငာွးရမး္သတူစဥ္းီ၏ ရပိုငခ္ြင့္မ်ား 
အုိးအိမ္တရားမွ်တမႈ စီမံကိန္း –ႏွင္ထုတ္၍ အျငင္းပြားမႈမ်ားအတြက္–ေ

ေသာၾကာေန႔၊ နံနက္ 8:00ေန႔လယ္–12:00 

ဖုန္း- 253-234-4204၊ စပိန္ဘာသာျဖင့့္- 206-267-7090 

အီးေမးလ္- HJPstaff@KCBA.org 

အမိ္ငာွးရမး္သ ူသမဂၢ 
အိမ္ငွားရမ္းသူ၏ ရပုိင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အထူးလုိင္း - 206-723-0500 

ရုံးခ်ိန္ တနလၤာမွ–ဗုဒၶဟူး- နံနက္10:00–ေန႔လယ္12:30ႏွင့္ ေန႔လယ္1:30-4:00 
ၾကာသပေတးေန႔- နံနက္10:00–ေန႔လယ္12:30 

စေနေန႔   နံနက္11:00–နံနက္3:00 

Tukwila ၿမိဳ႕– 206-433-1800 

၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္ - TukwilaWA.gov/COVID 

ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ 

mailto:HJPstaff@KCBA.org
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