ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ် စက
် ်းစက်ခံရသညလ
် ကခဏာမ ာ

ကခ ာင််းဆ်းို

အဖ ာ်းတက်ဖခင််း

အသက်ရှူရခက်ခဲလာဖခင််း

အကယ်၍ သင်သည် အဖ ျားတက်ခြင်ျား၊ ခြ င်ျားဆျားခြင်ျား (သမဟ
ို့ တ်) အသက်ရှူကကပ်ခြင်ျားမ ျားခဖစ်ပါက
ခအ က်ပါအသက်ရှူလမ်ျားခကက င်ျားဆင်ရ ခဆျားြန်ျားမ ျားသ ဖ
ဖန်ျားခြေါ်ဆပါက "Corona" (ကရန )
ို့ န်ျားဆက်ပါ။ ဤခဆျားြန်ျားမ ျားသ သင်
ို့
ဟခခပ ခပပါ။
ဖိုန််းနံပါတ်

အသက်ရှူလမ််းက ကာင််းဆင
ို ရ
် ာ

ဝန်ကဆာင်မှု၏ကနရက်နငအ
် ခ န်

လပ် စာ

ကဆ်းခန််းမ ာ်း
People’s Community Clinic

319-874-3000
ရုံးခ ျိနပ် ြင်ြ
319-874-3000
319-272-2273
ရုံးခ ျိနပ် ြင်ြ

MercyOne

319-272-2273

UnityPoint Clinic

319- 833-5888
ရုံးခ ျိနပ် ြင်ြ

319- 833-5888
ရုံးခ ျိနပ် ြင်ြ





2134 Logan Ave
Ste A, Waterloo,
IA 50703

သင်သည် ဖ ာ်းနာ်းကနသတစ်စံိုတစ်ဥ်းနင ် အတကနထင
ို သ
် ၊
အလိုပ်လပ
ို ် သ (သ ို ) ကာ်းအတစ်းသဖဖစ်လျှင်

သင်၌အဖ ုံးရျိှနနနသုံးြါက အဖ ုံးနြ က်ကင်ုံးသ ုံးပြုံးနန က်



ခရ ဂါကျားဆက်နင်ခခြရခသ ခကက င ်ို့ အမ်၌ ၁၄

နန က်ထ် အနည်ုံးဆုံး ၇၂ န ရ (၃ ရက်) တျိင်နအ င် အျိမ်၌နနြါ ။

ရက်လျားလျားတစ်ခယ က်တည်ျားသျားသနခ
် ို့ နပပျား၊

နဆုံးကသမှု (medical care) အတက် အပြင်သ ုံးရန်လျိအြ်ြါက

သင်၏ခရ ဂါလကခဏ မ ျားကခစ ငက်ို့ ကညို့၊် စစ်ခဆျားပါ။


က ုံးနေမျှစုံးပခင်ုံး/က ုံးကကြုံစုံးပခင်ုံး(ride-sharing) မ ုံးကျိနရှ င်ြါ။



155 E. Ridgeway
Ave.
Waterloo, IA
50702
1731 West
Ridgeway
United Medical
Park Waterloo, IA
50702

အျိမ်၌နနြါ (သျိ )ို့ ခနစ်ရက်ြတ်လုံးအပြင်မသ ုံးြါနှင၊်ို့ အကယ်၍

အမ ုံးပြည်သူသုံးသယ်ယူြျိနဆ
င်နရုံးနှင ်ို့ အပခ ုံးသူမ ုံးနှင ်ို့
ို့


M-F 8:00am-8pm
Sat 10am-6pm
Sun 10am-6pm

M-F 8:00am-8pm
Sat 8am-8pm
Sun 8am-8pm

1800-424-3258
သင်ကနမကကာင််းဖဖစ်လျှင်

905 Franklin St
Waterloo, IA 50703

M-F 8:00am-8pm
Sat 8am-8pm
Sun 8am-8pm

1800-424-3258

UnityPOint Clinic

M-F 8am-7pm
Sat 10am-5pm
Sun 1pm-4pm

အပခ ုံးအမ
ျိ ်သူ/သ ုံးမ ုံး၊ အျိမ်နမုံးတျိရျိ စဆ န်မ ုံးနှင ်ို့

သင်၏အလပ်ခကက ငအ
်ို့ မ်တွငမ
် ခနပါကသင်အမ်အခပင်ဘ
က်တွငမ
် က်န ဖျားကဝတ်ပါ



ပန်ျားကန်မ ျား၊ မ က်န သတ်ပ၀ါမ ျားနင ်ို့

နုံးကြ်စ နနပခင်ုံးကျိနရှ င်၍ သုံးပခ ုံးနနြါ။

အမ်ယ ြင်ျားမ ျားကသ
ို့ ခသ
ို့

သင်၏နရ ဂါလကခဏ မ ုံးကျိနစ ငက်ို့ ကညို့၊် စစ်နဆုံးပြုံး

တကယ်ရည်အမ်သျားပစစညျား် မ ျားအ ျား

သင်၏ဆရ ေန်ထမှညွှနက် က ုံးခ က်မ ုံးကျိလျိက်န ြါ။

မျှခဝအသျားခပြုခြင်ျားကခရ င်ကကဉ်ပါ။

ကရ
ို ို နာဗိုင်း် ရပ် စက
် ်းစက်ခံရသညလ
် ကခဏာမ ာ


သင်၏နှ နခါင်ုံးနှငြ
်ို့ ါုံးစြ်ကျိဖုံးအြ်သညို့်အ၀တ်/နှ နခါင်ုံးစည်ုံးကျိ



တြ်ဆင်ြါ။


သင်၏လက်မ ျားကမကက ြဏ ဆပ်ခပ နငခ
်ို့ ရခဖင ်ို့
အနည်ျားဆျားစကကန ် ၂၀
ို့ ကက ခအ င်ခဆျားခကက ပါ။

နဆုံးကသမှုလျိအြ်ြါက အထက်နဖ ်ပြြါနဆုံးခန်ုံးမ ုံးသျိ ို့



ဖန်ုံးဆက်နခေါ်ြါ။

လက်ခဖင ်ို့ သင်၏မ က်လျားမ ျား၊ န ခြါင်ျားနင ်ို့
ပါျားစပ်မ ျားကင်တွယ်ခြင်ျားက ခရ င်ကကဥ်ပါ။



ခက င်တ မ ျား၊ စ ျားပွမ ျားနင ်ို့
တြါျားလက်ကင်မ ျားကသ
ို့ ခသ
ို့
မကက ြဏထခတွွေ့တတ်ခသ မ က်န ခပင်အ ျားလျားက
ခနစဉ်သန
ရ
် ို့ င်ျားခရျားလပ်ပါ။
ို့

အကယ်၍ အစာ်းအစာ၊ မရမဖဖစ်လအ
ို ပ် ကသာပစစည်း် မ ာ်း၊ ရက်ခ န််းယဖခင််း၊ ကဆ်းဘက်ဆိုငရ
် ာပံ ပို်းသမ ာ်းနင ်
စကာ်းကဖပာရာ၌စကာ်းဖပန်လအ
ို ပ် ဖခင််း၊ အလိုပ်လက်မဲဖဖစ်က ကာင််းကလျှာက်လာတင်ဖခင််း၊ WIC, LIHEAP,
ကဘ်းကင််းလံဖို ခံြုံကရ်းနငအ
် ဖခာ်းကစစရပ် မ ာ်းနငသ
် က်ဆင
ို သ
် ည်အရာမ ာ်းအတွကအ
် ကအညလိုအပ် လျှင် ကအာက်ကဖာ်ဖပပါ
သင်၏ဘာသာစကာ်းကအာက်၌ရကသာဖိုန််းနံပါတ်မ ာ်းဖဖင ် EMBARC သကခေါ်
ို ဆန
ို င
ို ပ
် ါသည်။
ဘာသာစကာ်း

Karenni

Karen

Chin

Burmese

ဖိုန််းနံပါတ်

515-216-0712

515-216-0143

515-216-0974

515-216-0712

အကယ်၍ အသက်အနတရာယ်စို်းရမ်စရာဖဖစ်လာပါက ၉၁၁ သကခေါ်
ို ဆို၍ သင်၏လပ် စာကက
ို ဖပာဖပပါ။

