The Center - COVID-19 ကိုဗစ် ၁၉ န ောက်ဆိုုံးရသတင်ုံး
မတ်လ ၂၀ ရက် ၂၀၂၀ (အသက်၀င်သညေ့်န စေ့ ွဲ)
နယူးယယောက်ပြည်နယ် ယနောက်ဆူးု သတင်ူးထုတပ် ြန်ချက်။
●

လိုပ်င ုံး် မ ောုံးယခိုမတ်လ ၂၀ ရက် နသောကကောန မှေ့ စတင်ပပုံး အမ်မှ လိုပ်ရ ဖ် ြစ်သည်။ ရို ုံးတင်ုံးလူကိုယ်တိုငလ
် ိုပ်နဆောင်ရနသော
လိုပ်င ုံး် မ ောုံးသည် သူတရ
ို ေ့ ို ုံးတင် အလိုပ်သမောုံးအင်အောုံး ၅၀ ရောခိုငန
် ှု ုံး် နလ ောခ ရမည်။

●

သယ်ယူပနဆောင်
ို ေ့
နရုံး၊ သတင်ုံး၊ ကို ပ
် စစည်ုံးသိုနလှောင်ရို ၊ ကို စ
် ိုဆိုငန
် င
ှ ေ့် အစောုံးအစောထိုတ်လိုပ်ဖခင်ုံး၊ နဆုံးဆိုငမ
် ောုံး၊
က ုံး် မောနရုံးနစောငေ့န
် ှောက်မှုနပုံးသူမ ောုံး၊ နပုံးနဆောင်စရောမ ောုံးနပုံးသညေ့်၀ န
် ဆောင်မှုမ ောုံး၊ ဘဏ်မ ောုံးစနသော လိုပ်င ုံး် မ ောုံးအပါအ၀င်
လိုအပ်ခ က် ှသည်မ ောုံးကိုနထောက်ပေ့နပုံးန နသော အဖခောုံးလိုပ်င ုံး် မ ောုံး ဆက်လက်ြငေ့န
် င
ို သ
် ည်။

●

ဖပည် ယ်သည် လူမှုနရုံးစိုန ုံးဖခင်ုံးမ ောုံးအောုံး လူဥုံးနရ ၅၀ အထသော သတ်မှတ်ထောုံးသည်။

●

စောုံးနသောက်ဆိုငမ
် ောုံးနင
ှ ်ေ့ ဘောုံးမ ောုံးသည် အမ်ယူဖပ ဖ် ခင်ုံးနင
ှ ်ေ့ အမ်တိုငရ
် ောနရောက်ပဖခင်
ို ေ့ ုံး

●

ရိုပ် ှငရ
် ို မ ောုံး၊ အောုံးကစောုံးရို မ ောုံးနင
ှ ေ့် နလောင်ုံးကစောုံးရို မ ောုံးပတ်ထောုံးသည်။ န ှောပ
ှ ေ့်
ေ့ င်ုံးနမောလ်မ ောုံး၊ အပ ုံး် နဖြဥယ ောဥ် မ ောုံးနင

န
် ဆောင်မှုမ ောုံးသော ှမည်။

ဘိုုံးလင်ုံးကစောုံးရို မ ောုံးအတင်ုံးအောုံး မတ်လ ၁၉ ရက်န ေ့ကကောသပနတုံးန ေ့ည ၈ ောရတင် စတင်ပတ်နတောေ့ မည်ဖြစ်သည်။
●

ကို စ
် ိုဆိုငမ
် ောုံး၊ ဆဖြညေ့ဆ
် ိုငမ
် ောုံး၊ နဆုံးဆိုငမ
် ောုံးနင
ှ ေ့် နဆုံးဘက်ဆိုငရ
် ောအနဆောက်အဥုံးမ ောုံး စနသော

န
် ဆောင်မှုမ ောုံး နှင ေ့် လိုပ်င ုံး် မ ောုံးအောုံး

ဆက်ြငေ့ထ
် ောုံးမည်။
●

ယခိုအခ တ
် င် မည်သူမျှ သူတအ
ို ေ့ မ်မှ နှငထ
် ိုတ်ဖခင်ုံးခရမည်မဟိုတ်နပ။

တစ်နင
ု င
် လူးု ဆင
ု ရ
် ော ယနောက်ဆူးု သတင်ူးထုတပ် ြန်ချက်။
●

၃/၁၈/၂၀၊ ၂၀၂၀ တင် အစဖပြု၍ သ ုံး် နခါင်စောရင်ုံးလှုပ် ှောုံးမှုအောုံး ဧပပလ ၁ ရက် ၂၀၂၀ ထ နှစ်ပတ်နရ ဆိုငုံး် လမေ့်မည်။

●

Small Business Administration (SBA) အနသုံးစောုံးစုံးပောုံးနရုံးလိုပ်င ုံး် အိုပ်ခ ျူပ်စမခ ခ
် ေ့ ွဲနရုံးမှ Coronavirus (COVID-19)
ကိုရို ောဗိုငုံး် ရပ်စ် (ကဗ
ို စ် - ၁၉) အောုံးဖြငေ့် အမ ြုုံးမ ြုုံးနသော အက ြုုံးသက်နရောက်မှု ှန ခွဲေ့နသော အနသုံးစောုံးလိုပ်င ုံး် မ ောုံးနင
ှ ေ့်
အက ြုုံးအဖမတ်မဟိုတ်နသော လိုပ်င ုံး် အြွဲအစည်ုံးမ ောုံးအတက် အတိုုံး ည်ုံးနခ ုံးနငမ ောုံး အောုံး လိုပ်နဆောင်နပုံးရ ်
ဖပည် ယ်အိုပ်ခ ြုပ်နရုံးမှုုံးမ ောုံးနင
ှ အ
ေ့် တူ လိုပ်နဆောင်မည်ဖြစ်သည်။

Oneida အန
ု င
ု ူး် ဒ ူးခရု င် ယနောက်ဆူးု သတင်ူးထုတပ် ြန်ချက်။
●

DFCS

န
် ဆောင်မှုမ ောုံးအောုံးလိုုံးအတက် မ က်နောှ ခ င်ုံးဆိုငန
် တဆိုရမညေ့် ခ ုံး် ခ က်မှုမ ောုံးအောုံး က သ
် ေ့ တ် လမေ့်မည် ဖြစ်သည်။

၀ န
် ဆောင်မှုအမ ောုံးစိုသည် ယခိုအခါ ြို ုံး် ဖြငေ့န
် တဆိုနမုံးဖမ ုံး် ဖခင်ုံးမ ောုံးနင
ှ ေ့် အုံးနမုံးလ်အောုံးဖြငေ့၊်
စောပဖခင်
ို ေ့ ုံး သမဟို
ို ေ့ တ် ြက်စ်ပဖခင်
ို ေ့ ုံးအောုံးဖြငေ့သ
် ော ပပုံးဆိုုံးနစမည်ဖြစ်သည်။ နလျှောက်တင် ရမှုအတက်

အခ က
် ောလမ ောုံးသည်

ကကော ှည်နသောနကကောငေ့် လူမ ောုံးသည် ခစောုံးခငေ့မ
် ောုံး မဆိုုံးရှုုံးနင
ို ပ
် ါ။
●

Intervention and Preschool Related Services ကကောုံးကောလနှင ေ့် မူကကြုနက ောင်ုံးနင
ှ ပ
ေ့် တ်သက်နသော

န
် ဆောင်မှု မ ောုံးသည် မတ်လ

၂၀ ရက်န ေ့၂၀၂၀ ညန ၅ ောရတင် န ောက်ထပ် အနကကောင်ုံးကကောုံးမှုမ ှမခ င်ုံး ရပ်ဆိုငုံး် ထောုံးမည် ဖြစ်သည်။ အကယ်၍
သငေ့က
် နလုံးသည်

န
် ဆောင်မှုမ ောုံးအတက် ခ ုံး် ခ က်မှု ှထောုံးနသော်လည်ုံး သငေ့အ
် မ်တင် တစ်စိုတစ်ဥုံးြ ောုံး ောပပုံး COVID-19 ကိုဗစ် ၁၉

နရောဂါ လကခဏော ှပါက နက ုံးဇူုံးဖပြု၍

Burmese

န
် ဆောင်မှု နပုံးသူအောုံး ြို ုံး် နခေါ်ပါ။

●

သက်ကကုံးရယ်အိုနစောငေ့န
် ှောက်နရုံးစင်တောမ ောုံးအောုံးလိုုံးပတ်ပါသည်။ အစောုံးနသောက်မ ောုံးအောုံး တစ်ရက်တစ်ကကမ် ပသညေ့
ို ေ့
်အစောုံး
တစ်ပတ်တစ်ကကမ်ဆက်လက်ပနဆောင်
ို ေ့
သောုံးပါမည်။

●

Coronavirus ကိုရို ောဗိုငုံး် ရပ်စ်အတက် ကောုံးနမောင်ုံး၍ င်လောပပုံး စစ်နဆုံးနင
ို သ
် ညေ့်စင်တောမ ောုံးအောုံး Utica College’s Burrstone
House နှင ်ေ့ Rome တင် Chestnut Commons ၌ စစဥ်ထောုံးနပုံးပပုံး ကိုရို ောဗိုငုံး် ရပ်စ် စစ်နဆုံးရ ် ခ ုံး် ခ က်မှုတစ်ခိုနင
ှ ်ေ့
ဆရော
○

ည
်
က် ကောုံးခ က်တစ်ခို ှဖခင်ုံးတစ်ခိုတည်ုံးအတက်သောဖြစ်သည်။
ခ ုံး် ခ က်မှုတစ်ခိုရရ ် သငေ့ဆ
် ရော

အ
် ောုံး ြို ုံး် နခေါ်ပါ။ စစ်နဆုံးသငေ့သ
် ညေ့်လူ ောအတက် ဆရော

န
် ဆုံးခ ုံး် မှ

လွဲနဖပောင်ုံးခ က်နင
ှ အ
ို ုံး် ဒါုံးခရို ငက
်
ုံး် မောနရုံးဌါ သို ဆက်
သယ်လမေ့်မည်ဖြစ်သည်။ခရို ငမ
် ှ နဆုံးရို သဆက်
ို ေ့
သယ်ပပုံး
ေ့် တူ အိုနင
ေ့
လူ ောမ ောုံးအတက် ခ ုံး် ခ က်မှုတစ်ခိုရရ ် စစဥ်မည်ဖြစ်သည်။
●

ကိုရို ောဗိုငုံး် ရပ်စ်နင
ှ ပ
ှ ေ့် နဆုံးရို
ေ့် တ်သက်၍ လူ ောမ ောုံးနင

ထ
် မ်ုံးမ ောုံးအောုံး ကောကယ်ရ ် Mohawk Valley Health System (MVHS)

လူအသ
ိုငုံး် အ ိုငုံး် န ရောမ ောုံးတင် ဧညေ့်သည်က သ
် ေ့ တ်ဖခင်ုံးမ ောုံးအောုံး ကပ်ထောုံးပပုံးဖြစ်သည်။
ေ့

Burmese

The Center - COVID-19 Update
March 20, 2020 (live date)

New York State Updates:
●
●
●
●
●
●
●

Businesses should now work-from-home beginning Friday, March 20. Businesses that have inoffice personnel must decrease their in-office workforce by 50 percent.
Businesses that can stay open include shipping, media, warehousing, grocery and food
production, pharmacies, healthcare providers, utilities, banks, and other businesses that are
needed for supplies.
The state will limit the number of people for social gatherings to 50 people.
Restaurants and bars are take-out and delivery services only.
Movie theaters, gyms, and casinos are closed, all inside shopping malls, amusement parks, and
bowling alleys will close beginning at 8 p.m. Thursday, March 19, 2020.
Services and businesses such as groceries, gas stations, pharmacies, and medical facilities will
stay open.
No one can be evicted from their home at this time.

Nationwide Updates:
● Beginning 3/18/20, 2020 Census activities will be suspended for two weeks until April 1, 2020.
● The Small Business Administration (SBA) will work with state Governors to provide low-interest
loans to small businesses and non-profits that have been severely impacted by the Coronavirus
(COVID-19).
Oneida County Updates:
● Face-to-face appointments for all DFCS services will be limited. Most service requests are now
done through phone interviews and email, mail or fax. Because of this, time periods for
compliance are longer so that people will not lose benefits.
● All Intervention and Preschool Related Services will be stopped beginning at 5 p.m. on March 20,
2020, until further notice. If your child has services scheduled for this week, please call your
provider if someone in the home is sick and has symptoms of COVID-19.
● All senior centers are closed. Meals will continue to be delivered once a week instead of once a
day.
● Two drive-in testing centers for Coronavirus have been set up at Utica College’s Burrstone House
and at Chestnut Commons in Rome only for patients with an appointment and a doctor’s order for
a coronavirus test.
○ To get an appointment, call your doctor. Doctor’s offices will contact the Oneida County
Health Department with referrals for patients who should be tested. The county will
contact the hospital to schedule patients for an appointment. The hospital will then call
the patient with an appointment time.
● To protect patients and hospital staff, visitor restrictions have been put in place at the Mohawk
Valley Health System (MVHS) community sites due to Coronavirus.

English

