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Alien Emergency Medical (AEM) 
COVID-19 အတကွ ်ကထု ုုံး နငှ  ်အကဖဲြတစ်စိစဖ်ြငု်ံး 

န ောကြ်  
 

Alien Emergency Medical (AEM) အစီအစဥ်သည် အရရေးရ ေါ်ရ ေးကုသြှုခံယူရန ်အရည်အချငေ်း က ုက်ညီသူြျာေးနငှ  ်န ငုင်သံာေးမြစ်ရန ်

အရည်အချငေ်းြမ ည ်ြီသူြျာေး (သ ု  ြဟုတ်) ရ  ွှေ့ရမ ာငေ်းရနထ ငုခွ်င  ်ြရှ သူြျာေး သ ု  ြဟုတ် 5-နစှ် ဘာေး အစီအစဥ်နငှ  ်ြက ုက်ညီသူြျာေး အတွက်သာ 

မြစ် ါသည်။ 

လ ုအ ်ချက်နငှ  ်က ုက််ညီရသာ အရရေးရ ေါ်အရမခအရနြျာေးြှာ ရအာက် ါအတ ုငေ်းမြစ် ါသည်- 

• အရရေးရ ေါ် အခနေ်း လ ုမခငေ်း 

• အတွငေ်းလူနာ အမြစ် ရ ေး ုံတွငရ်နရနလ် ုမခငေ်း 

• မ င ်လူနာအမြစ် ခွွဲစ တ်ကုသမခငေ်း 

 

အစီအစဥ် ဖြငဆ်ငမွ်မ်ုံးမ ြျက် 

• ရကျာက်က ်ရ ေးမခငေ်း 

• ကင ်ာကုထံေုး 

• က ုယ်ခံအာေးချရ ေးဝါေးြျာေး 

 

မြစ် ွာေးလျက်ရှ ရသာ COVID-19 က ်ရရာဂါနငှ စ် ်လျဥ်ေး၍ the်Health်Care်Authority (HCA) ြှ အရရေးရ ေါ်စည်ေးြျဥ်ေးတစ်ရ ်က ု 

မ ဠာနေ်းထာေး ါသည်။အ  ု ါ စည်ေးြျဥ်ေးြှာ ရအာက် ါအတ ုငေ်းမြစ် ါသည်- 
 

• အရရေးရ ေါ်အရမခအရနဟူ၍ သတ်ြှတ်န ငုရ်သာ COVID-19 အတွက် ကုထံေုး နငှ  ်အကွဲမြတ်စ စစ်ြှုက ု ထည ်သွငေ်းရြာ်မ ထာေးသည်။ 
 

• စြ်ေးသ ်စစ်ရ ေးမခငေ်းနငှ  ်ကုထံေုးရရှ န ငုြ်ှုြျာေးတွင ် ုံေးြျာေး၊ ရ ေးခနေ်းြျာေး သ ု  ြဟုတ် telehealth ကျနေ်းြာရရေး ရစာင ရ်ရှာက်ြှု စနစ်ြျာေး 

 ါဝင ်ါသည်။ 
 

• ခွင မ် ြုထာေးရသာ ဝနရ် ာငြ်ှုြျာေး။ COVID-19 ရရာဂါ  ုေးရတွွှေ့သူြျာေးတွင ်ရ ေးဝါေးြျာေးနငှ  ်အသက်ရှှူလြ်ေးရ ကာငေ်း  ုငရ်ာ 

ဝနရ် ာငြ်ှုြျာေးက ု ါ ရရှ န ငု ်ါသည်။ COVID-19 ရရာဂါ  ုေးရှ န ငုြ်ည ်သူြျာေးအရနမြင  ်မ နလ်ည်မ သြှုြျာေး လု ်ရနလ် ုန ငုပ် ီေး 

ရ ေးဝါေးြျာေးလည်ေး ရရှ န င ်ါသည်။ 

 

န  ောကထ်ောုံးနိငုြ် ု 
 

အသက် 19 ြှ 64 အတွငေ်းရှ  အရွယ်ရရာက်ပ ီေးသူြျာေး 

• အ ွ် ိငုု်ံးမှတဆင -် Washington Healthplanfinder သို   ဝငရ်ရာက်ြတ် ှု ါ 

• မုိဘိငုု်ံး  ်အကြ််မှတဆင -် WAPlanfinder app ကိ ုရ ါငေ်းလု ် ရယူ ါ 

• စောရွကဖ်ြင -် ကျနေ်းြာရရေး ရစာင ရ်ရှာက်ြှု ခံစာေးခွင  ်ရလ ာက်လ ာ ( 18-001P) 

• ြု ်ုံး  ြါတ-် 1-855-923-4633 

 

အသက် 65 နစှ်နငှ  ်အထက်၊ ြျက်ြမြငြ်ျာေး၊ ြသနြ်စွြ်ေးမြစ်ရနသူြျာေး သ ု  ြဟုတ် နာတာရှည် ဝနရ် ာငြ်ှုလ ုအ ်ရနသူြျာေး 

• အ ွ် ိငုု်ံးမှဆင -် Washington Connection 

• စောရွကဖ်ြင -် အ ုြငေ်းြစွြ်ေးမြစ်ရနသူြျာေး၊ ြျက်ြမြငြ်ျာေး၊ ြသနစ်ွြ်ေးသူြျာေးနငှ  ်နာတာရှည် မ ြုစုရစာင ရ်ရှာက်ြှုလ ုသူြျာေး ခံစာေးခွင  ်

ရလ ာက်လ ာ (18-005) 

• ြု ်ုံး  ြါတ-် 1-877-501-2233 

 
AEM ြက်စ် ြျက်နာှြုံေးစာြျက်နာှ၏ COVID-19 အကျံြုေးဝငြ်ှုအတွက် ရလ ာက်ထာေးမခငေ်းအ  ုငေ်းရအာက်တွငထ်ည ်သွငေ်းရြာ်မ ထာေး ါသည်။ 

 

https://www.hca.wa.gov/information-about-novel-coronavirus-covid-19
https://www.hca.wa.gov/information-about-novel-coronavirus-covid-19
https://www.hca.wa.gov/assets/103E-20-07-082.pdf
https://www.hca.wa.gov/assets/103E-20-07-082.pdf
https://www.hca.wa.gov/assets/103E-20-07-082.pdf
http://www.wahealthplanfinder.org/
https://www.wahbexchange.org/mobile/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=18-001P&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=18-001P&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/forms-and-publications?combine=Application%2Bfor%2Baged%2C%2Bblind%2C%2Bdisabled%2Flong-term%2Bcare%2Bcoverage%2B&field_free_topic_tid=All&field_free_document_type_value_1=All&sort=filename%2BASC
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/aem-fax-cover-sheet.pdf
https://www.hca.wa.gov/assets/free-or-low-cost/aem-fax-cover-sheet.pdf
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