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COVID-19 ေြဖ�ှငး်ေရး 

အပ်ဒတ်ိများအတွက် ဤစာမျက်�ာှကုိ မ�ကာခဏ ဝင�်ကည့�်ပီး ြပည်နယ်တစ်ခွင�်ှိ ေအဂျငစီ်များထမှံ ေနာက်ဆံးု 

ရ အချက်အလက်များအတွက် coronavirus.wa.gov သို ့ ဝင�်ကည့ပ်ါ (စပိန၊် �ု�ှား၊ ဗီယက်နမ်၊ တ�ုတ်၊ ဂျပန၊် 

ကုိရီးယား၊ ပနဂ်ျာဘ၊ီ ဆိမုာလီ၊ ယူကရိနး်)။ 

အများြပညသ်အူတကွ ်UTC အေဆာကအ်ဦကိ ုပိတထ်ားသည ်

ထပ်မံ မေ�ကညာမချငး် UTC အေဆာက်အဦကုိ အများြပညသ်ူအတွက် ပိတ်ထား�ပီး UTC ဝနထ်မ်းအားလုံးက 

အမ်ိကေန အလုပ်လုပ်ေနပါသည။် 

က��်ပ်ုတုိ၏့ ဝဘဆ်ိုက်တွင ်ဝနေ်ဆာငမ်�များစွာ ရ�ိငု�်ပီး အကူအည ီေတာငး်ရန ်သိုမ့ဟုတ် မေကျနပ်ချက်ကုိ 

တုိင�်ကားရန ်1-888-333-WUTC (9882) သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိုပါ သိုမ့ဟုတ် အွနလုိ်ငး်တွင ်နနံက် 8 နာရီ- ညေန 5 

နာရီအတွငး် တနလင်္ာေန-့ေသာ�ကာေနအ့ထ ိချတ်လုပ်ပါ။ တယ်လီဖုနး် ဘာသာြပနဆ်ိေုရး ဝနေ်ဆာငမ်�များကုိ 

ရ�ိငုပ်ါသည။် 

Stay Home, Stay Healthy 

မတ်လ 23 ရက်တွင ်အုပ်ချုပ်ေရးမ�း Jay Inslee သည ်Stay at Home, Stay Healthy အမိန ့ကုိ် ထတ်ုြပနထ်ား�ပီး 

ေမလ 1 ရက်တွင ်အမိန ့ကုိ် ရက်ထပ်တုိးခဲ့ကာ ြပနလ်ည်ဖွင့ြ်ခငး်အတွက် အဆင့ေ်လးဆင့ ် Safe Start 

Washington ပုံစံ ကုိ မိတ်ဆက်ခဲသ့ည။် ေကာငတီ်များသည ်အဆင့မ်ျားကုိ သးီြခား ေ���ေြပာငး်ေနေသာေ�ကာင့ ်

ကုမ�ဏမီျားသည ်၎ငး်တုိ ့ အလုပ်လုပ်သည့် ေကာငတီ်များမှာ မညသ်ည့်လမ်း��နခ်ျက်�ငှ့ ်သက်ဆိုငေ်�ကာငး်ကုိ 

သရိန ်လုိအပ်ပါသည။် 

• သင့လု်ပ်ငနး်၏ အေြခအေနကုိ �ှငး်လငး်သ�ိိငုေ်စရန ်သိုမ့ဟုတ် သင့လု်ပ်ငနး်ကုိ မ�ှိမြဖစ်ဟု 

ယူဆေစရနအ်တွက် ေမတ� ာရပ်ခံရန ်ဤေဖာငကုိ် တငြ်ပေပးပါ (အဂင်္လိပ်ဘာသာြဖင့)်။ 

ေရမီးဘလီ ်အေထာကအ်ပ့ံ 

အုပ်ချုပ်ေရးမ�း Inslee သည ်စွမ်းအင၊် �ကိုးဖုနး်�ငှ့ ်ေရေပးေဝေရး ကုမ�ဏအီားလုံးအား ဇူလုိငလ် 28 ရက်အထ ိ

ဝနေ်ဆာငမ်� ြဖတ်ေတာက်ြခငး် သိုမ့ဟုတ် ေနာက်ကျေ�ကးများ ေကာက်ခံြခငး် မြပုလုပ်ရန ်တားြမစ်သည့ ်

အမိန ့ကုိ် ထတ်ုြပနခ်ဲသ့ည။် 

https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://app.smartsheet.com/b/form/d4c155fa930f4b848f95774d610c9708
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• အသံးုြပုသူများ၏ ေရမီး ဘလ်ီများ ေပးေချရာတွင ်ကူညမီည့ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံမ�များ ကုမ�ဏမီျားတွင ်

�ှိပါသည။်  

• သင၏် ေရမီးဘလ်ီများ ေပးေဆာငရ်ာတွင ်အကူအည ီလုိအပ်ပါက သင့ကု်မ�ဏထီ ံဆက်သွယ်ပါ သိုမ့ဟု 

တ် ေကာ်မ�ှငထ် ံ1-888-333-WUTC (9882) မှတဆင့ ်နနံက် 8 နာရီ-ညေန 5 နာရီအထ ိတနလင်္ာေန-့ေသာ 

�ကာေနအ့တွငး် ဆက်သွယ်ပါ consumer@utc.wa.gov သို ့ အချိနမ်ေရွး အးီေမးလ်ေပးပုိပ့ါ။ 

• အမိန ့ ်သက်တမ်းကုနသ်ာွးသည�်ငှ့ ်သင့ဘ်လ်ီများကုိ ေပးေချရပါဦးမည်၊ ထိုေ့�ကာင့ ်

သငယ်ခုေပး�ိငုပ်ါက သငေ်ပးသင့ပ်ါသည်။  

တရားဝငထ်န်ိးသမ်ိးေရး ကမု�ဏီများ 

ယခုကာလအတွငး် မူဝါဒများ�ငှ့ ်ကျင့ထ်ံးုများကုိ ည��ိ�ငိး်ေနသည့ ်UTC တရားဝငထ်နိး်ည�ေိရး ေရမီး�ငှ့ ်သာွး 

လာေရး ကုမ�ဏမီျား�ငှ့ ်က��်ပ်ုတုိ ့ တုိက်�ုိက် လုပ်ကုိငေ်န�ကပါသည။်  

သာွးလာေရး ကမု�ဏီများအတကွ ်အချကအ်လက ်

Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) 
PHMSA သည ်ကန ့သ်တ် ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်ကုနခ်နး်လာေသာ ရငး်ြမစ်များကုိ ထည့တွ်က်၍ ေဆာငရွ်က်သ ူ

အရညအ်ချငး် ေြပာငး်လဲမ�များ (အဂင်္လိပ်လုိသာ) ကုိ ယာယီ ခွင့ြ်ပုခဲ့သည။်  

• ေဆးဝါး စစ်ေဆးမ� သတ်မှတ်ချက်များ�ငှ့ ်ေြပာငး်လွယ်ြပငလွ်ယ်ြဖစ်မ�၊ 

• ေဆာငရွ်က်သ ူအရညအ်ချငး် ြပ�ာနး်မ��ငှ့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးချိနအ်ြပင ်အထးူသးီသန ့ ်ေလက့ျင့ေ်ရး 

သတ်မှတ်ချက်များ ကဲသ့ိုေ့သာ ထနိး်ချုပ်ခနး် စီမံခန ့ခ်ွဲေရး သတ်မှတ်ချက်များကုိ ဆိုငး်ငံထ့ားသည်။ 

Federal Railroad Association (FRA) 
• FRA သည ်လုပ်ငနး်ခွင ်ြပတ်လပ်မ� ြဖစ်ေပါ်ပါက အချို �ေသာ ေဘးကငး်ေရး သတ်မှတ်ချက်များ 

(အဂင်္လိပ်လုိသာ) ြပ�ာနး်မ�ကုိ ရပ်တန ့ေ်ပးရမညြ်ဖစ်ေ�ကာငး် အေရးေပါ် ေလ�ာေ့ပါေ့ပးမ�ကုိ 

ထတ်ုြပနထ်ားသည။်  

• UTC သည ်၎ငး်၏ အာဏာအပ်�ငှး်ထားေသာ ြပ�ာနး်ေရး အာဏာကုိ အသံးုြပုချိနတွ်င ်

ဤေလ�ာေ့ပါေ့ပးမ�ကုိ လုိက်နာပါမည။် 

အမ်ိေထာငစု် ကုနပ်စ�ညး်များ ေ���ေြပာငး်ေပးသမူျား 

• အမ်ိေထာငစု် ကုနပ်စ�ညး်များ ေ���ေြပာငး်ေပးသမူျားသည ်အဝတ်စ မျက်�ာှအကာများကုိ မြဖစ်မေန 

ဝတ်ဆငရ်မည။် 

mailto:consumer@utc.wa.gov
https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
https://www.phmsa.dot.gov/news/phmsa-stay-enforcement-covid-19
https://www.railwayage.com/wp-content/uploads/2020/03/Emergency-Waiver-Letter-03252020.pdf
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• အဆင့တ်စ်�ှိ ေကာငတီ်များတွင ်ေ���ေြပာငး်ေပးသူများသည ်အ�ပီးသတ်�ငှး်ေနေသာ အမ်ိြခံေြမ 

လ�ဲေြပာငး်မ� သိုမ့ဟုတ် စိတ်မချရေသာ ပတ်ဝနး်ကျငမှ် ထက်ွခွာေနသည့ ်အား�ွဲ�သကုိူ ပ့ံပုိးသည့ ်

ေ���ေြပာငး်မ�များကုိသာ ေဆာငရွ်က်�ိငုသ်ည။် 

• အဆင့�်စ်ှ�ှိ ေကာငတီ်များတွင ်ေ���ေြပာငး်ေပးသူများသည ်Department of Labor & Industries ထမှံ 

အလုပ်�ငှေ်ဘးကငး်ေရး သတ်မှတ်ချက်များ ြပည့်မီလ�င ်လုပ်ေဆာငမ်�အားလုံးကုိ ြပနစ်�ိငုသ်ည။် 

Federal Motor Carrier Safety Administration (FMSCA) 
• ယာဉ်ေမာငး်များသည ်ပစ�ည်းပုိ ့�ပီးသည့ေ်နာက် နားချိန ်ရေနသေရွ� အေရးေပါ် ကယ်ဆယ်ေရး (အစား 

အေသာက်၊ ေဆးဝါးပစ�ညး်များ�ငှ့ ်တစ်ကုိယ်ေရ အကာအကွယ် ကိရိယာ ကဲသ့ို)့ ေဆာငရွ်က်ေပးေနစဉ် 

လုပ်ငနး်သံးု ေမာ်ေတာ်ယာဉ်များအတွက် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးချိနမ်ျား ယာယီေလ�ာေ့ပါေ့ပးေရး သတ်မှတ် 

ချက်များကုိ FMSCA က အတညြ်ပုထားသည။် 

• FMSCA သည ်ဤေ�ကညာချက်�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေမးေလ�့ှိသည့ ်ေမးခွနး်များ ၎ငး်တုိ၏့ ဝဘဆ်ိုက်တွင ်

(အဂင်္လိပ်လုိသာ) ထတ်ုြပနခ်ဲသ့ည။်  

• FMCSA သည ်ကုိ�ုိနာဗုိငး်ရပ်စ် (COVID-19) အချက်အလက် စာမျက်�ာှ (အဂင်္လိပ်လုိသာ) ကုိ ဖနတီ်း 

ခဲသ့ည။် 

Department of Licensing (DOL) 
• Department of Licensing သည ်ယာဉ်ေမာငး်လုိငစ်င ်သက်တမ်းကုနဆ်ံးုရက်များကုိ ရက် 30 အထ ိ

ယာယီ သက်တမ်းတုိးေပးထားသည။်  

• FMSCA လမ်း��နခ်ျက်များ�ငှ့အ်ည ီDOL သည ်မတ်လ 30 ရက်တွင ်သိုမ့ဟုတ် ယငး်ေနာက်ပုိငး်တွင ်

သက်တမ်းကုနဆ်ံးုမည့် လုပ်ငနး်သံးု ယာဉ်ေမာငး်လုိငစ်ငမ်ျား (CDL) �ငှ့ ်လုပ်ငနး်သံးု ယာဉ်ေမာငး်ခွင့မ်ျား 

(CDP) ကုိ စက်တငဘ်ာလ 30 ရက်အထ ိသက်တမ်းတုိးေပးေနပါသည။်  

• လုပ်ငနး်သံးုယာဉ်ေမာငး်များသည ်၎ငး်တုိ၏့ လုိငစ်င ်သိုမ့ဟုတ် ပါမစ် သက်တမ်းကုနဆ်ံးုရက်မှာ မတ်လ 

30 ရက်တွင ်သိုမ့ဟုတ် ယငး်ေနာက်ပုိငး်တွင ်ြဖစ်ခဲသ့ညကုိ် ြပသရန ်သက်တမ်းကုနဆ်ံးု�ပီးေသာ 

ေဆးဘက်ဆိုငရ်ာ အသအိမှတ်ြပုစာ မိတ� ူတစ်ေစာငကုိ် ယူေဆာငလ်ာရမည။် 

https://www.fmcsa.dot.gov/emergency/frequently-asked-questions-related-fmcsa-emergency-declaration-03192020
https://www.fmcsa.dot.gov/COVID-19
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လအူများပါေသာ အစညး်အေဝးများ၊ �ကားနာစစေ်ဆးမ�များ�ငှ့ ်အလပ်ု�ုံေဆးွ 
ေ�းွပဲွများ  

က��်ပ်ုတုိသ့ည ်လူအများပါေသာ အစညး်အေဝးများ၊ �ကားနာစစ်ေဆးမ�များ�ငှ့ ်အလုပ်�ုံေဆးွေ�းွပဲွများကုိ ဖုနး် 

သိုမ့ဟုတ် အွနလုိ်ငး်ြဖင့ ်ကျငး်ပလျက်�ှိသည ်။ ေကာ်မ�ှငပဲွ်တွင ်သငပ်ါဝငရ်န ်စီစဉ်ေနပါက အေသးစိတ်များ 

အတွက် ြပက�ဒနိ ်ကုိ စစ်ထားေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။  

ရငး်ြမစမ်ျား 

• ဝါ�ှငတ်န ်ြပညန်ယ်၏ တရားဝင ်COVID-19 ဆိကု ်(စပိန၊် �ု�ှား၊ ဗီယက်နမ်၊ တ�ုတ်၊ ဂျပန၊် ကုိရီးယား၊ 

ပနဂ်ျာဘ၊ီ ဆိုမာလီ၊ ယူကရိနး်)။ 

• ကျနး်မာေရးဌာန �ိဗုယ ်ကို�ုိနာဗုိငး်ရပ်စ် ြဖစ်ပွားမ� 2019 ဝဘဆ်ိကု် (အေမရိကန ်သေကင်္တ ဘာသာစကား 

(ASL )၊ တ�ုတ၊် ဂျပန၊် ကိုရီးယား၊ ပနဂ်ျာဘ၊ီ �ု�ှား၊ ဆိမုာလီ၊ စပိန၊် ယူကရိနး်၊ ဗီယက်နမ်)။ 

• ဝါ�ှငတ်နတ်ွင ်ြဖစ်ပျက်ေနသညမ်ျား သိုမ့ဟုတ် ဗုိငး်ရပ်စ် ကူးစက်ပျံ� �ှံပုံ့�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ ေမးြမနး်လိုသညမ်ျား 

�ိှပါက COVID-19 ေဟာလ့ိုငး် 1-800-525-0127 သို ့ ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ ဖုနး်လိုငး်များကို နနံက် 6 နာရီမှ ည 10 

နာရီအထ ိေနစ့ဉ် ေခါ်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် 

• အြခား ြပညန်ယ်တွင ်မညသ်ည့ ်လမ်း��နခ်ျက် ေရမီး ေကာ်မ�ှငမ်ျားကို ထတု်ြပနထ်ားေ�ကာငး် သ�ိိငုရ်န ်

NARUC ြပညန်ယ ်တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်က်ေရး ေြခရာခံမ� (အဂင်္လိပ်လိုသာ) ကို ဝင�်ကည့ပ်ါ။ 

ဝငသ်ံးုခွင့ ်

ဤအချက်အလက်ကုိ တြခား ေဖာ်မတ်ြဖင့ ်အလုိ�ှိပါသလား။ 1-800-833-6384 သို ့ ဖုနး်ေခါ်ပါ သိုမ့ဟုတ် 

ဝါ�ှငတ်န ်ရီေလး ဝနေ်ဆာငမ်�များမှတင့ ်စာတုိ တယ်လီတုိက် (TTY) အတွက် 711 ကုိ �ှပ်ိ၍ေခါ်ပါ။ 

UTC သည ်ဘာသာစကားများစွာြဖင့ ်သင့အ်ား ကူညေီပး�ိငုပ်ါသည။် 1-888-333-9882 သို ့ နနံက် 8 နာရီ-ညေန 5 

နာရီ၊ တနလင်္ာ-ေသာ�ကာအတွငး် ဖုနး်ေခါ်ဆိ�ုပီး စကားြပန ်ေတာငး်ဆိုပါ။ 

 

https://www.utc.wa.gov/docs/Pages/AllEvents.aspx
https://coronavirus.wa.gov/
https://coronavirus.wa.gov/es/node/1550
https://coronavirus.wa.gov/ru/node/1551
https://coronavirus.wa.gov/vi/node/1552
https://coronavirus.wa.gov/zh-hans/node/1553
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/AmericanSignLanguage
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/ChineseSimplified
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Japanese
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Korean
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Punjabi
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus/Russian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/somali
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/CoronavirusSpanish
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/Ukrainian
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/vietnamese
https://www.naruc.org/compilation-of-covid-19-news-resources/state-response-tracker/
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