စကးတငးဘာလ 1 ရကးေန႔က ေရာဂါထိနး့ခ္ဳပးမႈ ဗဟိုဌာန (C.D.C) သညး ကိုဗစး-19 ်ပနး႔ပျာ့မႈကို ကာကျယးႏုိငးေရ့အတျကး
အေမရိကနး ်ပညးေထာငးစုအတျငး့ရြိ ဌာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ကို ဌာ့ရမး့ေနထိုငးရာအိမးမြ ဖယးရြာ့်ခငး့
ဆိုငး့ငဵံမႈဆိုငးရာ အမ္ိဳ့သာ့အဆငး႔ ေၾကညာခ္ကးတစးခု ထုတး်ပနးခဲ႔ပါသညး။ အဆိုပါ အမိနး႔သညး 2020 ်ပညးံႏြစး၊
စကးတငးဘာလ 4 ရကးေန႔မြ ဒီဇငးဘာလ 31 ရကးေန႔ထိ အသကးဝငးမညး်ဖစးသညး။ အမိနး႔အာ့ ်ပညးနယး သို႔မဟုတး
ေဒသတျငး့ အ်ခာ့ေသာ ပိုမိုအာ့ေကာငး့သညးံ ေနအိမးမြ ဖယးရြာ့်ခငး့ဆိုငးရာ အမိနး႔မ္ာ့်ဖငးံ အစာ့မထို့မခ္ငး့ သို႔မဟုတး
ပယးဖ္ကးမႈ မလုပးမခ္ငး့ အသကးဝငးေနမညး်ဖစးၿပီ့ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့ႏြငးံ ေရြ႕ေနမ္ာ့အေန်ဖငးံ ေဒသတျငး့၊ ်ပညးနယးႏြငးံ
ဖကးဒရယး ကာကျယးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့အတျကး ဆကးလကး လုပးေဆာငးသျာ့ရမညး်ဖစးသညး။
သငး သိထာ့ရမညးံ အရာမ္ာ့

အမိနး႔စာအရ မိသာ့စုတစးခုတညး့ရြိသညးံ အိမးမ္ာ့၊ ေရျ႕ေ်ပာငး့သျာ့လာသညးံ အိမးမ္ာ့ႏြငးံ တိုကးခနး့မ္ာ့
အပါအဝငး အာ့လဵု့ေသာ ငြာ့ရမး့ေနထုိငးသညးံ အေဆာကးအဦမ္ာ့ အထိ အက္ဵဳ့ဝငးသညး။



အမိနး႔စာအရ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့သညး ေဖား်ပပါ CDC ၏ ေၾကညာခ္ကး (ေအာကးပါေၾကညာခ္ကးကို ၾကညးံပါ)
ကို ၎တို႔၏ အိမးရြငးမ္ာ့ထဵ တငး်ပပါက 2020 ႏြစးကုနးပိုငး့အထိ ငြာ့ရမး့ခ မေပ့ေဆာငးႏုိငးေသာ
ငြာ့ရမး့ေနထုိငးသူမ္ာ့အာ့ ငြာ့ရမး့ထာ့သညးံ ေနရာမြ ဖယးရြာ့်ခငး့ ်ပဳလုပးချငးံမရြိ။



ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူက အဆိုပါ ေၾကညာခ္ကးကို ၎တို႔၏ ေ်မပိုငးရြငးထဵသို႔ ်ပသလိုကးသညးႏြငးံ တၿပိဳငးနကး
ေ်မပိုငးရြငးအေန်ဖငးံ ငြာ့ရမး့ေနထုိငးသူအာ့ ဥပေဒေၾကာငး့အရ ေသားလညး့ေကာငး့ သို႔မဟုတး အတငး့အၾကပး
ေသားလညး့ေကာငး့၊ ၿခိမး့ေ်ခာကးၿပီ့ေသားလညး့ေကာငး့ ေနအိမးမြဖယးခိုငး့်ခငး့ အပါအဝငး ငြာ့ရမး့ထာ့သူမ္ာ့ကို
ဖယးရြာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး 2021 ခုႏြစး၊ ဇနးနဝါရီလ မတိုငးခငးထိ ငြာ့ရမး့ခ မေပ့ေဆာငးႏုိငး်ခငး့ေၾကာငးံ
ဖယးရြာ့်ခငး့စသညးံ မညးသညးံ လုပးေဆာငးမႈကိုမြ္ လုပးေဆာငးချငးံမရြိ။



၎သညး ငြာ့ရမး့ခ အေၾကျ့တငး်ခငး့ကို ပယးဖယး်ခငး့ သို႔မဟုတး ရပးတနး႔်ခငး့ သို႔မဟုတး ေၾကျ့က္နးသညးံ
ငြာ့ရမး့ခ တို့်ခငး့ကို ရပးတနး႔်ခငး့ မဟုတးပါ၊ ၎သညး အမိနး႔စာ သကးတမး့ကုနးသညးံအခ္ိနး ေနာကးတျငး
သတးမြတးခ္ိနး ေစ႔မညး်ဖစးသညး။



အမိနး႔အရ ငြာ့ရမး့ခ မေပ့ႏုိငး်ခငး့မ္ိဳ့ မဟုတးဘဲ ေအာကးေဖား်ပပါ အခ္ကးမ္ာ့ (်ပညးနယး သို႔မဟုတး ေဒသတျငး့
ဥပေဒက ထုတး်ပနးထာ့သညးံ ပိုမိုအာ့ေကာငး့ေသာ ကာကျယးေရ့အတျကး “ဖယးရြာ့ရနး ခိုငးလဵုသညးံ
အခ္ကးမ္ာ့ေၾကာငးံ” အပါအဝငး တိက္ေသခ္ာသညးံ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့ရြိပါက အဆိုပါ အခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ
အက္ဵဳ့ဝငးသညးံ ငြာ့ရမး့သူမ္ာ့ကို ဇနးနဝါရီလ မတိုငးခငး ဖယးရြာ့ႏိုငးသညးo

ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသညးံ ေနရာတျငးရြိစဥး ်ပစးမႈက္ဴ့လျနးသညးံ လႈပးရြာ့မႈကို လုပးေဆာငး်ခငး့၊ အ်ခာ့
ေနထုိငးသူမ္ာ့၏ က္နး့မာေရ့ႏြငးံေဘ့ကငး့လဵု်ခဵဳမႈကို ၿခိမး့ေ်ခာကး်ခငး့၊ ပိုငးဆိုငးမႈ ပစၥညး့မ္ာ့ကို
ခ္ကးခ္ငး့ သိသိသာသာ ပ္ကးစီ့ေစ်ခငး့၊ ်ပဌာနး့ထာ့ေသာ အေဆာကးအဦ စညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့၊
က္နး့မာေရ့ အစဥးအလာမ္ာ့ သို႔မဟုတး က္နး့မာေရ့ႏြငးံ ေဘ့အႏၱရာယး ကငး့ရြငး့ေရ့ကဲ႔သို႔ေသာ
စညး့မ္ဥး့ဥပေဒမ္ာ့ကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့ သို႔မဟုတး ငြာ့ရမး့ခ အခ္ိနးမီ မေပ့ေဆာငးႏုိငး်ခငး့ သို႔မဟုတး
ေနထိုငးမႈဆိုငးရာ က္သငး႔ေငျမ္ာ့ (ေငျေပ့ေဆာငးမႈ မရြိ်ခငး့ သို႔မဟုတး အခေၾက့ေငျ၊ ဒဏးေၾက့မ္ာ့
သို႔မဟုတး အ်မတးမ္ာ့ကို ေပ့ေဆာငးရနး ေနာကးက္်ခငး့ အပါအဝငး) မေပ့ႏိုငး်ခငး့မ္ိဳ့ထကး
အ်ခာ့ေသာ ကနးထ႐ိုကး တာဝနးမ္ာ့ကို ခ္ိဳ့ေဖာကး်ခငး့။

ကၽျႏးုပးအေန်ဖငးံ အက္ဵဳ့ဝငးပါသလာ့။
ငြာ့ရမး့ေနထုိငးသူသညး ေအာကးပါအခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ်ပညးံမီပါက အက္ဵဳ့ဝငးပါသညး

ဝငးေငျနညး့ပါ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ေဆ့ဘကးဆိုငးရာ ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ေၾကာငးံ ငြာ့ရမး့ခေပ့ရနး မတတးႏုိငး်ခငး့



2020 ်ပညးံႏြစးတျငး တစးေယာကးခ္ငး့အာ့်ဖငးံ $99,000 သို႔မဟုတး မိသာ့စု တစးခုအာ့်ဖငးံ $198,000 ထကး
မပိုေသာ အခေၾက့ေငျ၊ သို႔မဟုတး ႏႈိ့ေဆားစစးေဆ့မႈ တစးခု လကးခဵရရြိ်ခငး့ သို႔မဟုတး 2019 အချနးရြငး့တမး့
တစးခု မရြိ်ခငး့



ရရြိႏိုငးသညးံ အစို့ရ ငြာ့ရမး့မႈ အေထာကးအပဵ႔ ရနးပဵုေငျမ္ာ့ကို ရရြိရနး ႀကိဳ့စာ့်ခငး့ သို႔မဟုတး ႀကိဳ့စာ့ခဲ႔်ခငး့



်ဖစးႏုိငးပါက ၎တို႔တတးႏုိငးသညးံ အေ်ခအေနေပၐမူတညးၿပီ့ တစးစိတးတစးပိုငး့ ငြာ့ရမး့ခမ္ာ့ အပါအဝငး
ငြာ့ရမး့ခေပ့ေဆာငးရနး တာဝနးရြိသညးကို နာ့လညးသေဘာေပါကး်ခငး့



ငြာ့ရမး့သညးံေနရာမြ ဖယးရြာ့ခဵရလ္ငး အဆိုပါ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးရသူအေန်ဖငးံ အိမးရာမဲ႔ ်ဖစးသျာ့ႏိုငး်ခငး့ သို႔မဟုတး
လူထူထပးသညးံ အမ္ာ့ေနထုိငးရာ ေနရာတစးခုသို႔ ေရာကးရြိသျာ့ႏုိငး်ခငး့

အဆိုပါ ကာကျယးမႈမ္ာ့ကို ရရြိႏိုငးရနးအတျကး ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူ — ႏြငးံ အိမးေထာငးစုအတျငး့ရြိ အရျယးေရာကးေသာ
ေနထုိငးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ — အေန်ဖငးံ လကးမြတးထို့ထာ့သညးံ ေၾကညာခ္ကး တစးခု (ေအာကးတျငး ၾကညးံပါ) ကို ၎တို႔၏
ေ်မပိုငးရြငးထဵသို႔ သူတို႔သညး တရာ့ဝငး်ဖစးေၾကာငး့ ႏြငးံ တရာ့ဥပေဒႏြငးံအညီ အမြနးကို ေ်ပာဆို်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့
တငးသျငး့ေဖား်ပရမညး။ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အေန်ဖငးံ အဆိုပါ ေၾကညာခ္ကး မိတၱဴတစးေစာငးႏြငးံ ေ်မပိုငးရြငးႏြငးံအတူ
ေဆာငးရျကးသညးံ စာရျကးစာတမး့မ္ာ့ကို သိမး့ဆညး့ထာ့ရမညး ်ဖစးသညး။
သငး႔အေန်ဖငးံ ငြာ့ရမး့ေနထုိငးသညးံေနရာမြ ဖယးရြာ့်ခငး့ခဵရပါက ေၾကညာခ္ကးႏြငးံအညီ ဥပေဒ အကူအညီ
ရယူႏုိငးရနးအလို႔ငြာ သငး၏ ေဒသတျငး့ ဥပေဒေရ့ရာ ဝနးေဆာငးမႈေပ့သညးံ အဖျဲ႔အစညး့ သို႔မဟုတး ေဒသတျငး့
အသငး့အဖျဲ႔ အုပးစုထဵသို႔ ဆကးသျယးပါ။

ကိုဗစး-19 ေနာကးထပး ်ပနး႔ပျာ့မႈ မ်ဖစးေစေရ့ ကာကျယးႏုိငးရနးအတျကး ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အာ့ ဖယးရြာ့်ခငး့အာ့
ယာယီ ဆိုငး့ငဵံ်ခငး့ဆိုငးရာ CDC ေၾကညာခ္ကးအေပၐ မုသာ့ထျကးဆို်ခငး့ ်ပစးဒဏး ေၾကညာခ္ကး

CDC ၏ ေၾကညာခ္ကးတျငး လကးမြတးမေရ့ထို့မီ ေၾကညာခ္ကးကို ဂရုတစိုကး ဖတးရႈၿပီ့ သငး ႔အေန်ဖငးံ
သတးမြတးခ္ကးမ္ာ့ႏြငးံ ်ပညးံမီမႈ ရြိ/မရြိႏြငးံ ပတးသကးၿပီ့ စို့ရိမးစရာမ္ာ့ရြိပါက ေရြ႕ေနတစးဦ့ႏြငးံ တိုငးပငး ေဆျ့ေႏျ့ပါ။

ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့အတျကး ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့
ယခုေၾကညာခ္ကးသညး ကိုဗစး-19 ေနာကးထပး ကူ့စကး်ပနး႔ပျာ့မႈ မ်ဖစးေစေရ့အတျကး ေရာဂါထိနး့ခ္ဳပးေရ့ ႏြငးံ
ကာကျယးေရ့ စငးတာမ္ာ့ (CDC) က ထုတး်ပနးသညးံ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့ (အိမး ေပါငးႏြဵမႈအာ့ သိမး့ယူထာ့မႈ မပါဝငးပါ)
အာ့ ေနရာမြ ဖယးရြာ့်ခငး့ကို ယာယီ ရပးဆိုငး့သညးံ ေၾကညာခ္ကးတျငး အက္ဵဳ့ဝငးေသာ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူမ္ာ့၊
အိမးငြာ့သူမ္ာ့ သို႔မဟုတး ေနထိုငးသူမ္ာ့အတျကး ်ဖစးသညး။ CDC ၏ အမိနး႔အရ သငး႔အေန်ဖငးံ သငး၏ ေ်မပိုငးရြငး၊ ပိုငးဆိုငးမႈ
မနးေနဂ္ာ၊ အသိုငး့အဝိုငး့ ပိုငးရြငး သို႔မဟုတး သငး႔အာ့ ေနထိုငးရာေနရာမြ ဖယးရြာ့ႏုိငးသညးံ အချငးံအေရ့ရြိသူထဵ ယခု
ေၾကညာခ္ကး မိတၱဴတစးေစာငးကို ေပ့ရမညး်ဖစးသညး။ ေ်မငြာ့စာခ္ဳပး၊ ငြာ့ရမး့မႈ သေဘာတူညီခ္ကး သို႔မဟုတး ေနအိမး
ကနးထရိုကး စာခ္ဳပးေပၐရြိ စာရငး့ပါ အရျယးေရာကးသူ တစးဦ့ခ္ငး့စီ အေန်ဖငးံ ယခု ေၾကညာခ္ကးကို ်ဖညးံသျငး့ရမညး။ CDC
၏ အမိနး႔စာကို သကးတမး့တို့်ခငး့၊ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ သို႔မဟုတး အဆဵု့သတး်ခငး့ စသညးံအေ်ခအေနမ္ာ့ မရြိဘဲ အမိနး႔စာက
သငး႔အာ့ 2020 ်ပညးံႏြစး၊ ဒီဇငးဘာလ 31 ရကးေန႔ထိ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးရာ ေနရာမြ ဖယးရြာ့ခဵရ်ခငး့ မရြိေအာငး
ကာကျယးေပ့မညး ်ဖစးသညး။ သို႔ေသားလညး့ သငး႔အေန်ဖငးံ က္သငးံသညးံ အိမးငြာ့ခကို ေပ့ေဆာငးရနးရြိဆဲ ်ဖစးၿပီ့
စာခ္ဳပး၏ အခ္ကးအလကးမ္ာ့ႏြငးံ သငးေနထိုငးသညးံေနရာက သတးမြတးထာ့သညးံ စညး့မ္ဥး့စညး့ကမး့မ္ာ့ကို
လိုကးနာရမညး ်ဖစးသညး။ အိမးငြာ့ခ မေပ့ေဆာငး်ခငး့ေၾကာငးံ မဟုတးဘဲ အ်ခာ့ေသာ ခိုငးလဵုသညးံ အေၾကာငး့မ္ာ့ေၾကာငးံ
သငးံအာ့ ေနအိမးမြ ဖယးရြာ့လို႔ ရႏိုငးပါေသ့သညး။ ယခုေၾကညာခ္ကးသညး သကးေသ ထျကးဆို်ခငး့ပဵုစဵ ်ဖစးၿပီ့ အဓိပၸါယးမြာ
သငးံအေန်ဖငးံ လိမးလညးထျကးဆိုပါက အက္ဥး့က္ခဵရမညး၊ လိမးညာပါက၊ မြာ့ယျငး့ထျကးဆိုပါက သို ႔မဟုတး အေရ့ႀကီ့
အခ္ကးအလကးကို ထိနးခ္နးပါက ်ပစးဒဏးက္ခဵရမညး။ သငးံအတျကး မြတးတမး့က္နးေစရနး ယခု ေၾကညာခ္ကး
မိတၱဴတစးေစာငး သို႔မဟုတး ဓာတးပဵုရိုကးၿပီ့ သိမး့ဆညး့ထာ့ပါ။
____________________________________________________________

ေ်မပိုငးရြငးမ္ာ့ သို႔မဟုတး ငြာ့ရမး့ေနထုိငးသူမ္ာ့ကို ဖယးရြာ့ချငးံရြိသူမ္ာ့အတျကး ညႊနးၾကာ့ခ္ကး
ယခု ေၾကညာခ္ကးကို လကးခဵရရြိၿပီ့ေနာကး အမိနး႔တျငး ေဖား်ပထာ့ေသာ ချငးံ်ပဳႏုိငးသညးံ အေၾကာငး့်ပခ္ကးမ္ာ့မြလၿျဲ ပီ့
“ေနထိုငးစရာ ေနရာတစးခုတျငး ေနထိုငးသညးံ ေၾကညာခ္ကးတျငး အက္ဵဳ့ဝငးသညးံ ငြာ့ရမး့ေနထိုငးသူအာ့ ဖယးရြာ့်ခငး့
သိ႔မ
ု ဟုတး ဖယးရြာ့ရနး်ပဳလုပး်ခငး့” သညး ယခု ေၾကညာခ္ကးအာ့ ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ “လႈပးရြာ့မႈကို လုပးေဆာငး်ခငး့” ်ဖစးသညး။
၎တျငး ဖယးရြာ့်ခငး့အတျကး အသိေပ့ခ္ကး ထုတး်ပနး်ခငး့၊ ဖယးရြာ့်ခငး့ဆိုငးရာ အသနာ့ခဵစာကို တရာ့ရဵု့သို ႔
တငးသျငး့်ခငး့ သို႔မဟုတး ပိုငးဆိုငးမႈအတျကး အာမခဵတစးခု တငး်ခငး့တို႔ ပါဝငးသညး။ ယခု ေၾကညာခ္ကးတျငး
ပူ့တျေ
ဲ ဖား်ပထာ့သညးံ CDC အမိံနးကို ခ္ိဳ့ေဖာကးသညးံ မညးသူမဆို ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈသညး ေသဆဵု့်ခငး့ သို႔မဟုတး တစးႏြစး
အခ္ဳပးက္်ခငး့ မဟုတးပါက $100,000 ထကး မပိုေသာ ဒဏးေငျကို ်ဖစးေစ သို႔မဟုတး ႏြစးခုစလဵု့ကို်ဖစးေစ သို႔မဟုတး
ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈက ေသဆဵု့်ခငး့ သို႔မဟုတး တစးႏြစး အခ္ဳပးက္်ခငး့ ဟုတးပါက $250,000 ထကး မပိုေသာ ဒဏးေငျကို်ဖစးေစ
သို႔မဟုတး ႏြစးခုစလဵု့ကို်ဖစးေစ သို႔မဟုတး ဥပေဒအရ ေပ့အပးေသာ ်ပစးဒဏးကို်ဖစးေစ က္ခဵရမညး။ ယခု အမိနး႔စာကို

ေဖာကးဖ္ကးသညးံ အဖျဲ႔အစညး့သညး ခ္ိဳ့ေဖာကးပါက ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈသညး ေသဆဵု့်ခငး့ မ်ဖစးေပၐပါက ်ပစးမႈ တစးခုစီအတျကး
$200,000 ထကး မပိုေသာ ဒဏးေငျ သို႔မဟုတး ခ္ိဳ့ေဖာကးမႈက ေသဆဵု့်ခငး့ ်ဖစးေပၐပါက ်ပစးမႈ တစးခုစီအတျကး
$500,000 ်ဖစးေစ သို႔မဟုတး ဥပေဒအရ ေပ့အပးေသာ ်ပစးဒဏးကို်ဖစးေစ က္ခဵရမညး။ အေမရိကနး်ပညးေထာငးစု
တရာ့စီရငးေရ့ ဌာနအေန်ဖငးံ သငး႔ေလ္ားသညးံ ်ပစးဒဏး ေပ့အပးမႈဆိုငးရာ တရာ့စျဆ
ဲ ို်ခငး့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့ကို
လုပးေဆာငးသျာ့မညး်ဖစးသညး (18 U.S.C. 3559, 3571; 42 U.S.C. 271; 42 CFR 70.18)။
ယခု စာရျကးစာတမး့ မိတၱဴတစးေစာငးကို ကၽျႏးုပး၏ ေ်မပိုငးရြငး ႏြငးံ/သို႔မဟုတး ကၽျႏုးပးေနထိုငးရာ အေဆာကးအဦ ပိုငးရြငးထဵသို႔
ေအာကးေဖား်ပပါ နညး့လမး့ (မ္ာ့) မြတဆငး႔ ေပ့ပို႔ထာ့ေၾကာငး့ အတညး်ပဳပါသညး (အက္ဵဳ့ဝငးသညးံ အခ္ကးကို
စစးေဆ့ပါ)☐ ပထမ အဆငး႔ လိပးစာ ကို - ___________________________ ရကးစျဲ - ____________
☐ အတညး်ပဳ လိပးစာ ကို - ____________________________ ရကးစျဲ - ____________
လမး့ေၾကာငး့ နဵပါတး- ________________________________________________
☐ အီ့ေမ့လးကို- __________________________________ ရကးစျဲ- ____________
☐ ဖကးစး ကို- (______) _______-_____________________ ရကးစျ-ဲ ____________
☐ စာတို ကို- (______) _______-_____________ ရကးစျ-ဲ ____________
☐လကးလႊဲေပ့်ခငး့ကို- (အမညး) _______________________ ရကးစျဲ- ____________
☐အ်ခာ့ (ရြငး့်ပပါ)- _______________________________ ရကးစျဲ- ____________

