ကမာၻအႏွံ႔တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ကိ႐
ု ိုနာဗိုငး္ ရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ - အိမ္မာွ ေနပါ၊ က်န္းမာေအာင္ေနပါ
သိထားရမည့္ အခ်က္မ်ား

စီးပြားေရး သက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား

ဝါရွငတ
္ န္ျပည္နယ္ သတ္မတ
ွ ခ
္ ်က္မ်ား

အေသးစား စီး ပြားေရး အေထာက္အ ပံ့

အမ်ားျပည္ သူ လံ ု ၿခံဳေရး ကာကြ ယ္ရန္ ႏွင့္ ကို ႐ိုနာဗို္ င္းရပ္ စ္ ကပ္ ေရာဂါ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ

ဖက္ဒရယ္

ေႏွးေကြးေစရန္ ၊ မတ္ လ 25 ရက္ေန ့ တြင္ စတင္ အက်ဳံ းဝင္ သည့္ ျပည္နယ္ လံုးကၽြတ္

လု ပ္ငန္ းလည္ပတ္မႈ

“အိမ္ထဲတြင္ ေနရမည့္ အမိန္႔” အား ျပည္ နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဂ်အင္ လီ (Jay

ကူ ညီပံ့ပိုးေနပါသည္ ။ ေနာက္ ထပ္ သတင္ းအခ်က္ အလက္ မ်ားအတြက္

Inslee) က လက္မွတ္ေရးထိုးပါသည္။ အမိန႔္ – အစတြင္ ႏွ စ္ပတ္ အတြက္

အေသးစားစီးပြားေရးဆို င္ရာ
ကု န္က်စရိ တ္မ်ားတြင္

စီ မံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

(SBA)

အကူ အညီ ေပးရန္

$2

DisasterLoan.sba.gov/ela/Information/EIDLLoans သို ႔ ဝင္ၾ ကည့ ္ ပါ

သတ္ မွတ္ပါသည္ –အခ်ိန္ကာလ ထပ္ တိုးႏို င္ၿပီ း၊ Tukwila ၿမိ ဳ႕အတြင္း

ျပည္နယ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အခြနအ
္ ခမ်ား

အက်ဳံးဝင္သည္။

ဝါရွင္တန္ျပည္ နယ္ အခြန္ဌာနသည္ အခြန္အခမ်ား သို႔ မဟု တ္

အမိန္ႏွင့္ပတ္ သက္၍ သိထားရမည့္အခ်က္မ်ား မျဖစ္မေန လုပ္ကို င္ရမည့္အရာအမ်ား မရွိသေ႐ြ႕၊ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕သူ/သားတိုင္း
အိမ္ထဲတြင္
ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ ။ ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရယူရန္ coronavirus.wa.gov

ျပစ္ဒဏ္ မွကင္ းလြတ္ခြင့္အတြက္ သက္တိုးေပးပါသည္၊ ေနာက္ ထပ္
သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားအတြက္
dor.wa.gov/about/business-relief-during-covid19-pandemic သို႔ ဝင္ၾကည့္ပါ
ျပည္ တြင္းအခြန္ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနသည္ ႏွ စ္ျပည့္ အခြန္အခမ်ား တင္ သြင္းရန္ အခ်ိန္

 လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အပန္း ေျဖရန္အတြက္ လူထုစုေဝးမႈအားလံုးကို

ထပ္ တိုးေပးထားပါသည္ ။ ေနာက္ ထပ္ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားအတြက္

ပိတ္ပင္၊ တားျမစ္ ထားသည္။

IRS.gov/coronavirus

 စီး ပြားေရးလု ပ္ငန္းမ်ား – မျဖစ္မေန လည္ပတ္ရမည့္

ဘ႑ာေရးရာ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ မ်ား၊ ဖ်က္ သိမ္းထားေသာ ပြဲမ်ား စသည္ ျဖင့္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွအပ – အားလံုး ပိတ္ထားရမည္ ။ မျဖစ္မေန

သင့္စီးပြားေရး အက်ဳိးသက္ ေရာက္ မႈမ်ားအတြက္ သတိ ထား၍

လည္ပတ္ရမည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ ႐ႈရန္ -

စာရြက္စာတမ္းျပဳစုရန္ အၾကံ ျပဳပါသည္ ။ အစို းရေအဂ်င္ စီမ်ားထံမွ

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

အာမခံေတာင္းဆို မႈမ်ား သို႔ မဟု တ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ အနာဂတ္

9-1-1 ကို ေခၚဆိျု ခင္း

ကယ္ ဆယ္ ေရးအစီ အစဥ္ မ်ားအတြက္ စာရြက္စာတမ္ းမ်ားျပဳစုျခင္ း လို အပ္ႏိုင္သည္ ။

Tukwila ရဲႏွင့္ မီ းသတ္ ဌာနမ်ားသည္ အသက္ အႏၱရာယ္ အတြက္

ၿမိဳ႕ထဲရွိ အလု ပ္တစ္ခုတြင္ သင္ လုပ္ကိုင္ေနပါက၊ ယင္းအလု ပ္ကို စီ မံခန္႔ခြဲေနပါက

စိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္ အေရးေပၚျဖစ္ရပ္ ကို တုံ ႔ျပန္ေျဖရွင္းေပးပါသည္ ။

သို႔ မဟု တ္ ပိုင္ဆိုင္ပါက၊ စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတို းတက္မႈဌာန Business@TukwilaWA.gov

အသက္ အႏၱ ရာယ္ အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ရသည့္

သို႔ အီ းေမးလ္ ေပးပို႔ပါ

ကို ႐ိုနာဗို္င္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ လကၡ ဏာရပ္မ်ား
(ကုိ ယ္အပူခ်ိန္တက္ ျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆို းျခင္ း သို႔မဟု တ္ အသက္ ႐ွဴ ရာတြင္

အလုပသ
္ မားမ်ား

အခက္ အခဲရွိျခင္း) ရွိသည္ဟု ခံစားရပါက၊9-1-1 ကို ခ်က္ခ်င္း ေခၚဆိပ
ု ါ။
သင့္အတြက္ လို အပ္ေသာ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ မႈအတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရဲႏွင့္ မီ းသတ္ အဖြဲ႔
ကူ ညီႏိုင္ပါသည္ ။

အလုပလ
္ က္မဲ့
COVID-19 ေၾကာင့္ သင့္အလုပ္အကိုင္အေပၚ အက်ဳိ းသက္ ေရာက္ မႈရွိပါက၊
အထူ းသတင္းအခ်က္ အလက္ ရွိ ပါသည္ ။ ေလွ ်ာက္ လႊာတင္ရန္ -

သင့္ေရာဂါလကၡဏာရပ္ မ်ား၏ ျပင္းထန္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ 9-11 ျပႆနာေျဖရွ င္းေပးသူကို ပြင့္လ င္းစြာ ေျပာျပပါ။ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ

အြနလ
္ င
ို ္းသို ့သြားရန္- ESD.wa.gov/unemployment

အေသးအဖြဲျဖစ္ပါက သင္၏ အေျခခံေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးသည့္ ဆရာဝန္ႏွင့္

COVID-19 (ကို႐ိုနာဗို္င္းရပ္စ္) ေနာက္ ဆုံးရ ေခါင္ းစဥ္ေအာက္ တြင္၊

တိုင္ပင္ပါ။

unemployment application checklist ကို ႏွိ ပ္ပါ
ဖုန္းျဖင္-့ 1-800-318-6022

တစ္ကယ
ို ေ
္ ရ က်န္းမာေရး

အပိုေဆာင္ း ရင္ းျမစ္ သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ား ရွာေဖြရန္UWKC.org/news/unemployed-due-to- coronavirus-pandemic-

လူအမ်ားႏွင့္ ခပ္ခြာခြာေနျခင္း သည္ တစ္ကမာၻလံုး ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ

heres-where-to-get-help

ကပ္ေရာဂါတို က္ဖ်က္ ရန္ လူ တိုင္းလု ပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေရးအႀကီ းဆံု းေသာ
အခ်က္ ျဖစ္ သည္ ။ ကို႐ိုနာဗို္င္းရပ္ စ္ ကပ္ေရာဂါ

အလုပသ
္ မားမ်ား နစ္နာေၾကးေပးေခ်မႈ

ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ ေႏွးေကြးေစရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံု း၏ လက္ တြဲပါဝင္ မႈ

ကို ႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကပ္ေရာဂါ (ဥပမာ- ပထမဦးဆံ ုး တုံ႔ ျပန္ သူ သို ႔မဟု တ္

လို အပ္ သည္။ ေအာက္ပါအေလ့ အထမ်ားကို လို က္နာပါ-

က်န္းမာေရးဝန္ ထမ္ း) ႏွင့္ တို က္ရိုက္ ထိေတြ ့မႈရိွေသာ အလုပ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး

 အိမ္ထဲတြင္ေနထိုင္ၿပီး၊ မလိုအပ္ဘဲ အျခားသူမ်ားႏွင့္

ဖ်ားနာလာပါက –

ထိေတြ ့မႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

သို႔ မဟု တ္ ေရာဂါေျခခ်ဳပ္ရန္ လို အပ္ပါက –
အလု ပ္သမားနစ္ နာေၾကးေပးေခ်ရန္ ေတာင္းခံႏိုင္သည္ ။ ေနာက္ ထပ္

 ကုန္စုံဆို င္၊ ဓာတ္ ေငြ႔ႏွင့္ အျခား အေျခခံပစၥ ည္းမ်ားအတြက္ ေဈးဝယ္မႈကို

သတင္းအခ်က္ အလက္ မ်ားအတြက္

ကန္႔သတ္ပါ။
 မျဖစ္မေန သြားလာရမည္ဆို ပါက၊

အျခားသူမ်ားႏွင့္ အနည္းဆံုး

6

ေပအကြာတြင္ အၿမဲတ မ္းရွိေနပါေစ။


အနည္းဆံုး

စကၠန္

့20

ၾကာေအာင္

ပံု မွန္

အသံုးျပဳပါ။
သင့္မ်က္ ႏွာကို

LNI.wa.gov

အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား
ဆပ္ျပာႏွင့္ေရျဖင့္

လက္ေဆးပါ။ ေရျဖင့္ လက္ မေဆးႏို င္ခ်ိန္တြင္ လက္ သန္႔ေဆးရည္ကို


သည္

သန္းအထိ

ထိ ကိုင္ျခင္းအား ေရွာင္ ၾကဥ္ရန္ႏွင့္ ေခ်ာင္းဆို း

ဖုံးအုပ္ရန္ သတိ ေပးမည့္ အေလ့ အထအသစ္ မ်ားကို ဖန္ တီးပါ။

ႏွာေခ်ရာတြင္

United Way of King County တြင္ အပိုေဆာင္း အရင္းအျမစ္မ်ား ရရွိ ႏိုင္သည္ ။
၀င္ေရာက္ လည္ ပတ္ရန္ - UWKC.org

Tukwila ေဒသခံ ကူညေ
ီ ရးတြင္ ေနာက္ထပ္ အရင္းအျမစ္မ်ား ရယူနင
ို ္သည္
အစားအစာ

Tukwila ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕၏ လုပင
္ န္းေဆာင္တာမ်ား၊ ပြဲမ်ားႏွင့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္

စပ္လ်ဥ္း၍ သတင္းအခ်က္အလက္ႏင
ွ ့္ လင့္ခမ
္ ်ား ပံပ
့ းို ေပးေနေသာ
ပုံမန
ွ အ
္ ပ္ဒတ
ိ လ
္ ုပသ
္ ည့္ ဝဘ္စာမ်က္ႏာွ တစ္ခု ရွပ
ိ ါသည္။ ၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္ TukwilaWA.gov/COVID

Tukwila Pantry
တည္ေနရာ - 3118 S. 140th St.

ဖုန္း- 206-431-8293

ဖြင့္လွစ္မည့္ေန႔မ်ား- အဂၤါ၊ ၾကာသပေတးႏွ င့္ စေနေန ့မ်ားအတြက္
ဖြင့္လွစ္ခ်ိန္ -

အေျခခံ အသုးံ အေဆာင္မ်ား

ေန႔လယ္12:30

မွ 2:30

သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ သီးသန္႔ေန႔လယ္ 12:00 မွ 12:30

ေဒသတြင္းရွိ အဓိ ကက်ေသာ အသုံ းအေဆာင္ ကု မၸဏီမ်ားသည္ ဝန္ေဆာင္ခမေပး၍
ဝန္ေဆာင္ မႈျဖတ္ ေတာက္ ခံရသူ မ်ား အပါအဝင္ အေျခခံ လူတန္းစားမ်ားအား

သက္ၾကီးမ်ားအတြက ္ ေန႔လယ္စာမ်ား
ခုခံႏိုင္စြမ္း မရွိေသာ၊ အထီးက်န္ ေနေသာ သက္ႀကီးမ်ားအတြက္ သက္ႀကီး
အပန္းအေျဖအစီအစဥ္ (Tukwila’s Senior Recreation Program) က

ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အသုံ းအေဆာင္စရိ တ္မ်ားႏွ င့္ ပတ္ သက္ ၍ ကူ ညီရန္

တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အစားအေသာက္ ပံ့ပိုး ေပးပါသည္။ ေနာက္ထပ္

အစီ အစဥ္ တစ္ခုကို ေၾကညာထားပါသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ လူမႈအသို င္းအဝုိင္း စင္တာ (Tukwila
Community Center) ကို ဖုန္းေခၚဆိုပါ။ ဖုန္း- 206-768-2822

ႊTukwila ၿမိဳ႕ ေရ/ေရဆိးု ပိက
ု ္
ဤအခ်ိန္တြင္

DSHS အစားအစာ ေထာက္ပံ့မမ
ႈ ်ား

ေငြေၾကးမေပးေခ်မႈအတြက္ ၀န္ ေဆာင္ေရး ျဖတ္ေတာက္ မႈ

ေမးျမန္းခ်ိန္မ်ားမွာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔

မရွိပါ။ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ ရန္ ေနာက္ထပ္

နံနက္8:00–ေန႔လယ္3:00

နာရီျဖစ္ၿပီး ေခ

ေခၚဆိုမႈမ်ားလြန္း ၍ ေႏွာင့္ေႏွးမႈရွိႏိုင္ပါသည္။ ဖုန္း - 1-877-501-2233

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ဘ႑ာေရးဌာနတြင္ ေခၚဆိုပါ။
ဖုန္း- 206-433-1835

အိမတ
္ ြငး္ အၾကမ္းဖက္မႈ

Seattle ၿမိဳ႕ျပလွ်ပ္စစ္မးီ ေလွ်ာ့ေဈး အစီအ စဥ္
SCL အသုံးျပဳသူအားလုံးသည္ COVID-19 ေၾကာင့္ ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈ
ထိခိုက္လာပါက ခ်က္ခ်င္း အက်ဳံးဝင္ေသာ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားသည့္ ေငြေပးေခ်မႈ

24-နာရီ ေရွ႕ေနလိက
ု ေ
္ ပးမႈႏွင့္ ပံပ
့ းို မႈလင
ို း္
ဖုန္း- 425-656-7867

အစီအစဥ္မ်ားကို စတင္သတ္မွတ္ ႏိုင္ပါသည္။ ေရ၊ မီး၊ ဓာတ္ေငြ႔ကဲ့သို႔ ေသာ
အေျခခံ အသံုးစရိတ္ ဝန္ေဆာင္ မႈအတြက္ ေငြေၾကးေပးေခ်မႈ စီ မံခ်က္

အိမင
္ ာွ းရမ္းခမ်ား

အမ်ဳိးအမ်ဳိး စတင္လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး၊
အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ ရွိ ပါသည္။ ဝင္ေငြ

COVID-19 ေၾကာင့္ လတ္တ ေလာတြင္

သတ္မွတ္ခ်က္ျပည့္မီေသာ ေဖာက္သည္ မ်ားအတြက္ 60%

အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာထား၍၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အင္ လီ (Inslee)

အထိ ေလွ်ာ့ခ်ပါမည္။

အေနျဖင့္ အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ မေပးေခ်မႈေၾကာင့္ ေနအိမ္မွႏွင္ထု တ္မႈမ်ား
ယာယီဆိုင္းငံ့ရန္ အမိန္ ့ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။

ဖုန္း- 206-684-0268

King County Sheriff ၏ ႐ုံးအေနျဖင့္ King County ခ႐ိုင္အတြင္း အိမ္ခန္းငွားရမ္းခ

ဝင္ေငြနည္း ပါးေသာ အိမ္စြမး္ အင္အတြက ္ ေထာက္ပမ
ံ့ ႈ အစီအစဥ္ (LIHEAP)
လွ ်ပ္စစ္ မီး၊ ဓာတ္ ေငြ သို႔မဟု တ္ အပူေပးေလာင္စာဆီ သည္ အပူဓာတ္ အတြက္
သင္၏ပင္မအရင္ းအျမစ္ျဖစ္ၿပီ း ေဆာင္းရာသီ အတြင္း အသံ ုးစရိ တ္ေပးေခ်ရာတြင္
အကူအညီလိုအပ္ပါက၊ ရက္ခ်ိန္းသတ္မွတ္ပါ-

အိမ္ငာွ းရမ္းသူတ စ္ဥးီ ၏ ရပိုငခ
္ ြင့မ
္ ်ား

Puget Sound Energy
သည္

ယခု အခ်ိန္အတြင္း ေငြမေပးမႈ အတြက္ ေဖာက္ သည္ မ်ားကို

ဝန္ေဆာင္ မႈ ျဖတ္ ေတာက္ မည္

မဟု တ္ပါ။

ေနာက္ ထပ္ ေလ့ လာရန္၊

ဖု န္း- 1-888-225-5773

အြန္လိုင္း- PSE.com

Comcast, Verizon, CenturyLink, T-Mobile,

ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေနာက္

ထိခိုက္နစ္နာေသာ ေဒသခံ မ်ားအတြက္
အေသးစိ တ္

ဝန္ေဆာင္ မႈေပးသူ ထံ ဖု န္းေခၚဆို ပါ။

ေသာၾကာေန႔၊ နံ နက္ 8:00ေန႔လယ္–12:00
အီးေမးလ္- HJPstaff@KCBA.org

အိမ္ငာွ းရမ္းသူ သမဂၢ

Spectrum Mobile, AT&T
ေၾကာင့္

အိုးအိမ္တရားမွ်တမႈ စီမံကိန္း –ႏွ င္ထုတ္၍ အျငင္ းပြားမႈ မ်ားအတြက္–ေ
ဖုန္း- 253-234-4204၊ စပိန္ဘာသာျဖင့္- 206-267-7090

အလု ပ္ခ်ိ န္အတြင္း ဖုန္းေခၚဆို ပါ (တနလၤာ–ေသာၾကာ၊ 7:30နံနက္–6:30ည)

COVID-19

အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုျပင္၊ Tukwila City Council သည္ ေနအိမ္
ႏွင္ထုတ္မႈအေပၚ တရားဝင္ဆိုင္း ငံ့ထားမႈအတြက္ ဆင့္ေခၚမည့္
ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုလည္း မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဖုန္း- 253-517-2263
PSE

မေပးေခ်မႈသ က္သက္အတြက္ ေနအိမ္မွ ႏွင္ထု တ္မႈအေပၚ ဆက္လက္ ၍

အားလုံ းက

အခ်က္ အလက္ မ်ားအတြက္

သင္ ၏

အိမ္ငွားရမ္းသူ၏ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအတြက္ အထူးလိုင္း - 206-723-0500
ရံုးခ်ိ န္ တနလၤာမွ –ဗုဒၶဟူး- နံနက္10:00–ေန႔ လယ္12:30ႏွင့္ ေန႔လယ္ 1:30-4:00
ၾကာသပေတးေန႔-

နံနက္10:00–ေန႔လယ္12:30

စေနေန႔

နံနက္11:00–နံနက္3:00

Tukwila ၿမိဳ႕– 206-433-1800

၀င္ေရာက္ လည္ပတ္ရန္ - TukwilaWA.gov/COVID
ေနာက္ထပ္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအတြက္

