
က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စက် ်းစကခ်ံရသည လ်ကခဏာမ ာ 

 

အကယ်၍ သငသ်ည ်အဖ  ျားတက်ခြငျ်ား၊ ခြ  ငျ်ားဆ  ျားခြငျ်ား (သ  ို့မဟ တ်) အသက်ရ ှူကကပ်ခြငျ်ားမ  ျားခဖစ်ပါက 

ခအ က်ပါအသက်ရ ှူလမ်ျားခကက ငျ်ားဆ  ငရ်  ခဆျားြနျ်ားမ  ျားသ  ို့ ဖ နျ်ားဆက်ပါ။ ဤခဆျားြနျ်ားမ  ျားသ  ို့ သငဖ် နျ်ားခြေါ်ဆ  ပါက "Corona" (က  ရ  န ) 

ဟ ခခပ ခပပါ။ 

အသကရ် ှူလမ််းက ကာင််းဆ ိုငရ်ာ 

ကဆ်းခန််းမ ာ်း 

ဖိုန််းနံပါတ ်                   ဝန်ကဆာငမ်ှု၏ကန  ရကန် င အ်ခ  န် လ ပ်စာ 

People’s Community Clinic 319-874-3000 

ရ  ုံးခ ျိနပ်ြငြ်  

319-874-3000 

M-F 8am-7pm 

Sat 10am-5pm 

Sun 1pm-4pm 

905 Franklin St 

Waterloo, IA 50703 

MercyOne 319-272-2273 

ရ  ုံးခ ျိနပ်ြငြ်  

319-272-2273 

M-F 8:00am-8pm 

Sat 10am-6pm 

Sun 10am-6pm 

155 E. Ridgeway 

Ave. 

Waterloo, IA  

50702 

UnityPoint  Clinic 319- 833-5888 

ရ  ုံးခ ျိနပ်ြငြ်  

1800-424-3258 

M-F 8:00am-8pm 

Sat 8am-8pm 

Sun 8am-8pm 

1731 West 

Ridgeway  

United Medical 

Park Waterloo, IA 

50702 

UnityPOint Clinic  319- 833-5888 

ရ  ုံးခ ျိနပ်ြငြ်  

1800-424-3258 

M-F 8:00am-8pm 

Sat 8am-8pm 

Sun 8am-8pm 

2134 Logan Ave 
Ste A, Waterloo, 

IA 50703 

သငက်နမကကာင််းဖဖစ်လျှင ်

 အျိမ်၌နနြါ (သျိ ို့ ) ခ နစ်ရက်ြတ်လ  ုံးအပြငမ်သ  ုံးြါနငှို့၊် အကယ်၍ 

သင၌်အဖ  ုံးရှျိနနနသုံးြါက အဖ  ုံးနြ  က်ကငု်ံးသ  ုံးပြ ုံးနန က် 

နန က်ထ ်အနညု်ံးဆ  ုံး ၇၂ န ရ  (၃ ရက်) တျိ ငန်အ င ်အျိမ်၌နနြါ ။ 

 နဆုံးက သမှု (medical care) အတ က် အပြငသ်  ုံးရနလ်ျိ အြ်ြါက 

အမ  ုံးပြညသ်ူသ  ုံးသယ်ယူြျိ ို့နဆ ငန်ရုံးနငှို့ ်အပခ ုံးသူမ  ုံးနငှို့ ်

က ုံးနေမျှစ ုံးပခငု်ံး/က ုံးကက ြုံစ ုံးပခငု်ံး(ride-sharing) မ  ုံးကျိ နရှ ငြ်ါ။ 

 အပခ ုံးအျိမ်သူ/သ ုံးမ  ုံး၊ အျိမ်နမ ုံးတျိရျိ စဆ နမ်  ုံးနငှို့ ်

န ုံးကြ်စ  နနပခငု်ံးကျိ နရှ င၍် သ ုံးပခ ုံးနနြါ။ 

 သင၏်နရ ဂါလကခဏ မ  ုံးကျိ နစ ငို့က်ကညို့၊် စစ်နဆုံးပြ ုံး 

သင၏်ဆရ ေနထ် မှညွှနက်က ုံးခ က်မ  ုံးကျိ လျိ က်န ြါ။ 

သငသ်ည ်ဖ ာ်းနာ်းကနသ တစ်စံိုတစ်ဥ ်းန င  ်အတ ကနထ ိုငသ် ၊ 

အလိုပ်လိုပ်သ  (သ ို   ) ကာ်းအတ စ ်းသ ဖဖစ်လျှင ်

 ခရ ဂါက ျားဆက်န  ငခ်ခြရ  ခသ ခကက ငို့ ်အ မ်၌ ၁၄ 

ရက်လ  ျားလ  ျားတစ်ခယ က်တညျ်ားသ ျားသန ို့ခ်နပပ ျား၊ 

သင၏်ခရ ဂါလကခဏ မ  ျားက  ခစ ငို့က်ကညို့၊် စစ်ခဆျားပါ။ 

 သင၏်အလ ပ်ခကက ငို့အ် မ်တွငမ်ခနပါကသငအ် မ်အခပငဘ်

က်တွငမ် က်န  ဖ  ျားက  ဝတ်ပါ 

 ပနျ်ားကနမ်  ျား၊ မ က်န  သ တ်ပ ၀ါမ  ျားန ငို့ ်

အ မ်ယ ြငျ်ားမ  ျားက ို့သ  ို့ခသ  

တက  ယ်ရညအ် မ်သ  ျားပစစညျ်ားမ  ျားအ ျား 

မျှခဝအသ  ျားခပြုခြငျ်ားက  ခရ  ငက်ကဉ်ပါ။ 

ကခ ာင််းဆ ို်း အဖ ာ်းတကဖ်ခင််း အသကရ် ှူရခကခ်ဲလာဖခင််း 



က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စက် ်းစကခ်ံရသည လ်ကခဏာမ ာ 

အကယ၍် အသကအ်နတရာယစ် ို်းရ မ်စရာဖဖစ်လာပါက ၉၁၁ သ ို  ကခေါ်ဆ ို၍ သင၏်လ ပ်စာက ိုကဖပာဖပပါ။ 

 သင၏်န ှနခါငု်ံးနငှို့ြ်ါုံးစြ်ကျိ ဖ  ုံးအ ြ်သညို့်အ၀တ်/န ှနခါငု်ံးစညု်ံးကျိ  

တြ်ဆငြ်ါ။ 

 နဆုံးက သမှုလျိ အြ်ြါက အထက်နဖ ်ပြြါနဆုံးခနု်ံးမ  ုံးသျိ ို့ 

ဖ နု်ံးဆက်နခေါ်ြါ။ 

 

 သင၏်လက်မ  ျားက  မကက ြဏ ဆပ်ခပ န ငို့ခ်ရခဖငို့ ်

အနညျ်ားဆ  ျားစကက န ို့ ်၂၀ ကက ခအ ငခ်ဆျားခကက ပါ။ 

 လက်ခဖငို့ ်သင၏်မ က်လ  ျားမ  ျား၊ န  ခြါငျ်ားန ငို့ ်

ပါျားစပ်မ  ျားက  ငတ်ွယ်ခြငျ်ားက   ခရ  ငက်ကဥ်ပါ။ 

 ခက ငတ် မ  ျား၊ စ ျားပွ မ  ျားန ငို့ ်

တ ြါျားလက်က  ငမ်  ျားက ို့သ  ို့ခသ  

မကက ြဏထ ခတွွေ့တတ်ခသ မ က်န  ခပငအ် ျားလ  ျားက   

ခန ို့စဉ်သန ို့ရ် ငျ်ားခရျားလ ပ်ပါ။ 

 

အကယ၍် အစာ်းအစာ၊ မရ  မဖဖစ်လ ိုအပ်ကသာပစစည််းမ ာ်း၊ ရကခ်  န််းယ ဖခင််း၊ ကဆ်းဘကဆ် ိုငရ်ာပံ ပ ို်းသ မ ာ်းန င  ်

စကာ်းကဖပာရာ၌စကာ်းဖပန်လ ိုအပ်ဖခင််း၊ အလိုပ်လကမဲ် ဖဖစ်က ကာင််းကလျှာကလ် ာတငဖ်ခင််း၊ WIC, LIHEAP, 

ကဘ်းကင််းလံိုဖခံြုံကရ်းန င အ်ဖခာ်းက စစရပ်မ ာ်းန င သ်ကဆ် ိုငသ်ည ်အရာမ ာ်းအတကွအ်က အည လ ိုအပ်လျှင ်ကအာက်ကဖာ်ဖပပါ 

သင၏်ဘာသာစကာ်းကအာက၌်ရ  ကသာဖိုန််းနံပါတမ် ာ်းဖဖင  ်EMBARC သ ို  ကခေါ်ဆ ိုန ိုငပ်ါသည။် 

ဘာသာစကာ်း Karenni Karen Chin   Burmese 

ဖိုန််းနံပါတ ် 515-216-0712 515-216-0143 515-216-0974 515-216-0712 


