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တ  ၢ်မၤသ ထ  ၢ်အ ၤဖ ဲ08.03.20 1 

Apple Health တ ၢ်ခ  ွဲးတ ၢ်ယ ၢ်အတ ၢ်သကံ  ၢ်တဖ ၢ် 
ဘ ၢ်ဃွဲး COVID-19 လ ညီန  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်သကံ  ၢ်အီီၤ

1. မ ၢ ့ၢ်ယအ  ့ၢ်ဒ ီးတၢ ့ၢ်လ ီၤဘ ့ၢ်ယ  ့ၢ်လၢ ယ Apple Health (Medicaid)ကလ ီၤမၢ ့ၢ်က ွံၥ့ၢ် ဖဲ COVID-19 တၢ ့ၢ်ဆါသတတ  ့ၢ်ကတ ၢ ့ၢ်ဧါါႋ
တ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ် ခ ျ့တ ၢ်က  ၢ်ထ ွဲခ  ၢ်န ၢ်ပ ှၤဘ ၢ်မ ဘ ၢ်ဒါ (HCA)န   ၢ်ကထ ုးအါထ  ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်လ အွဲုးဖ  ၢ်တ ၢ်အ  ၢ်ဆ  ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ (Apple

Health) က   ၢ်စ တ ၢ်မှၤစ ှၤလ တ ၢ်မှၤန   ၢ်အ ှၤဆ ဟ  ၢ်ဖ ဃ ဖ ဒ ဒ  ၢ်လ အ  ၢ်ဒ ုးတ ၢ်မှၤသ ထ  ၢ်က ှၤတ ၢ်တဘ  ဖွဲလါမုးရ  ၢ်မ တမ  ၢ်လါအဖဖ  ၢ်န   ၢ်လ ှၤ. 
• ဃ ထ  ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ်က   ၢ်-
• တမ  ၢ်ပ ှၤလ အ  ၢ်ဆ ုးလ  Washington က  ၢ်စွဲ ၢ်အပ ှၤတဂှၤလ ှၤဘ ၢ် မ တမ ၢ်
• စ ုးက   ၢ်သုး

2. ယဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်လွံ ့ၢ်ပရၢတဘ  ့ၢ်လၢယတၢ ့ၢ်လ ၢ ့ၢ်ဘၢပ ့ၢ်ဃ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ပွံီးက ွံ ့ၢ်အ ီၤမ ၢ ့ၢ်လၢတၢ ့ၢ်တမီၤသ ထ  ့ၢ်အ ီၤအဃ လ ီၤါႋ
ယကမီၤမူထ  ့ၢ်က ီၤယက   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်မီၤစၢီၤလၢတၢ ့ၢ်ဒ ီး
န  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ကဒ ီးတဘ  ကသ ဒ့ၢ်လဲ ့ၢ်ါႋ
နတ ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်မှၤစ ှၤလ တ ၢ်ဒ ုးန   ၢ်ဘ ၢ်မ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ကုးတ ၥၢ်က   ၢ်အ ှၤမ  ၢ်လ တ ၢ်တမှၤသ ထ  ၢ်အ ှၤအဃ န   ၢ် HCA

တ ၢ်ခွဲုးတ ၢ်ယ ၢ်ပှၤဘ ၢ်မဘ ၢ်ဒါကဟုးဃ ၢ်ပ ၢ်က ှၤအှၤန ၢ်လ ှၤီၤႋ နကဒုးန ၢ်ဘ ၢ်လ ၢ်ပရ တဘ ၢ်လ ပ ၢ်ဂ ၢ်ပ ၢ်က ှၤတ ၢ်ဂ  ၢ်အ ှၤန   ၢ်လ ှၤီၤႋ
နမ ၢ်အ ၢ်ဒုးတ ၢ်သ က  ၢ်မတမ ၢ်က ၢ်စတ ၢ်မှၤစ ှၤလ တ ၢ်ဒုးန ၢ်ဘ ၢ်မ ၢ်တဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်ကဒါကှၤအှၤဒုးဘ ၢ်န ၢ် ကုးလတွဲစ 1-800-562-3022

တက ၢ်ီၤႋ
3. အလ ၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်လၢယကဘ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်တၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်က ီၤသီးလၢတၢ ့ၢ်ဃ ထ  ့ၢ်မီၤန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်က ီၤယက   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်မီၤစၢီၤလၢတၢ ့ၢ်ဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်အဂ ၢ ့ၢ်ဧါါႋ
နဆ  ထ  ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ်အတ ၢ်အ  ၢ်သုးမ  ၢ်တသ ခ ဖ  လ  COVID-19 အဃ န   ၢ် HCA

ကတ ၢ်လ ၢ်တ ၢ်အ ၢ်သုးက  ၢ်စတ ၢ်ဟွဲန ၢ်လ န ၢ်ကစ ၢ်လ တ ၢ်ဟုးန ၢ်ဘ ၢ်ကှၤ
က ၢ်စတ ၢ်မှၤစ ှၤလ တ ၢ်ဒုးန ၢ်ဘ ၢ်အခွဲုးယ ၢ်စုးထ ၢ်ဖွဲလါဖ ၢ်ဘဘ ှၤအါရှၤ 2020 ဒ ုးလ တ ၢ်ဒ ဘ ၢ်မှၤဟ ုးတလါစ  ၢ်စ  ၢ်ခ ဖ   COVID-19

အဃန ၢ်လ ှၤီၤႋ
4. ယဃ ထ  ့ၢ်အါထ  ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဆၢကတ ၢ ့ၢ်လၢတၢ ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်က  ီၤအဂ ၢ ့ၢ်လၢမ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ်ခ ဖ  လၢ HCA မ တမ ၢ ့ၢ် Department of Social and Health

Services (DSHS) (ပ ီၤဂ ၢ ့ၢ်၀ ဒ ီးတၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဆူ ့ၢ်အ  ့ၢ်ခ ျ့တၢ ့ၢ်ဖွံီးတၢ ့ၢ်မီၤ၀ဲီၤက  ီၤ) သ ဧါါႋ 
မ  ၢ်ီၤႋ ပဟ  ၢ်အါထ  ၢ်တ ၢ်ဆ ကတ  ၢ် 30 သ လ တ ၢ်ကဟ  ၢ်ထ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤလ တ ၢ်ဃ အ ှၤအဂ  ၢ်လ ှၤီၤႋ နဆွဲုးက   HCA သ ဖွဲ 1-800-562-

3022 မ တမ  ၢ် DSHS ဖွဲ 1-877-501-2233 သ န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 
5. အလ ၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ  ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဆ တလဲအဂ ၢ ့ၢ်ဧါါႋ
မ  ၢ်ီၤႋ နမ  ၢ်တဒ ုးန   ၢ်လ ှၤဘ ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ် မ တမ  ၢ် က   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ်လ တ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မှၤတခါဆ တလွဲဆ တ ၢ်တန   ၢ်ဖ ုးန   ၢ်မှၤန ၢ်
နကဘ ၢ်တ ၢ်ဖ ါထ ၢ်တ ၢ်ဆတလွဲအဂ ၢ်ခဖ
တ ၢ်မှၤသ ထ ၢ်နတ ၢ်ပတထ ၢ်တ ၢ်ဂ ၢ်န ၢ်လ ှၤီၤႋ

6. ခါခဲအွံီၤယဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ် Apple Healthက   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်မီၤစၢီၤလၢတၢ ့ၢ်ဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဒ ီးခဲအွံီၤယအ  ့ၢ်ဒ ီးဟ ီးသီးန   ့ၢ်လ ီၤါႋ
ယဘ ့ၢ်တ  ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ်ယတၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဒ ီးဟ ီးသီးအဂ ၢ ့ၢ်ဧါါႋ
မ  ၢ်ီၤႋ နဘက ုးတ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်နတ ၢ်အ  ၢ်ဒ ုးဟ ုးသုးအဂ  ၢ်လ ှၤီၤႋ
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7. ယဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တ ၢ ့ၢ်လွံ Apple Health က   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်မီၤစၢီၤလၢတၢ ့ၢ်ဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်- 
အလ ၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်လၢယကဘ ့ၢ်တ  ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ်ယတၢ ့ၢ်တန  ၢ ့ၢ်ဖွံီးန  ၢ ့ၢ်မီၤက   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်ဟဲန  ့ၢ်ပတ ၢ ့ၢ် မ တမ ၢ ့ၢ် တၢ ့ၢ်တန  ၢ ့ၢ်ဖွံီးန  ၢ ့ၢ်မီၤအတၢ ့ၢ်န  ၢ ့ၢ်ဘ  ီးတန ွံစ  ့ၢ်စ  ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ် $600 
အဂ ၢ ့ၢ်ဧါါႋ 
တလ  ၢ်ဘ ၢ် ခါခွဲအ ှၤနမ  ၢ်ဒ ုးန   ၢ်ဘ ၢ် Apple Health န   ၢ် တဘ ၢ်တ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ်အ ှၤဘ ၢ်ီၤႋ 
 

8. ယကဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်တန  ၢ ့ၢ်ဖွံီးန  ၢ ့ၢ်မီၤအတၢ ့ၢ်န  ၢ ့ၢ်ဘ  ီးတန ွံစ  ့ၢ်စ  ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ်အဂ ီၤဂီၤ $600 ဧါါႋ 
မ  ၢ် ပ ှၤက ုးဂှၤဒွဲုးလ ဘက ုးဘ ၢ်လ တ ၢ်တန   ၢ်ဖ ုးန   ၢ်မှၤက ုးဂှၤကဒ ုးန   ၢ်ဘ ၢ်အါထ  ၢ်တ ၢ်န   ၢ်ဘ  ုးလ တန  စ  ၢ်စ  ၢ်ဂ  ၢ်လ ှၤီၤႋ 
လ ကက  ၢ်အါထ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤအဂ  ၢ်, ၀ သုးစ ှၤက  ၢ်ဘ ၢ်ဖွဲ FAQ တဖ ၢ်ဟွဲခ ဖ  သုးလ  WA Employment Security Department 
(၀ ၢ်ရ   ၢ်တ  ၢ်တ ၢ်န   ၢ်ဖ ုးန   ၢ်မှၤတ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ ၀ွဲှၤက  ှၤ) တက  ၢ်ီၤႋ 
 

9. ယကဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်တန  ၢ ့ၢ်ဖွံီးန  ၢ ့ၢ်မီၤအတၢ ့ၢ်န  ၢ ့ၢ်ဘ  ီးတန ွံစ  ့ၢ်စ  ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ်အဂ ီၤဂီၤ $600 ဧါါႋ 
Washington က  ၢ်စွဲ ၢ်ပ ၢ်ပန  ၢ်၀ွဲလ ကဟ  ၢ်လ ှၤဘ ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ်အ ှၤစုးထ  ၢ်ဖွဲ 4/20/2020 န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 
လ ကက  ၢ်အါထ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤအဂ  ၢ်, ၀ သုးစ ှၤက  ၢ်ဘ ၢ်ဖွဲ FAQ တဖ ၢ်ဟွဲခ ဖ  သုးလ  WA Employment Security Department 
(၀ ၢ်ရ   ၢ်တ  ၢ်တ ၢ်န   ၢ်ဖ ုးန   ၢ်မှၤတ ၢ်ဘ  ၢ်တ ၢ်ဘ ၀ွဲှၤက  ှၤ) တက  ၢ်ီၤႋ 
 

10. ယဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ယက ၢ ့ၢ်စၢဖ   ့ၢ်စ ခ ဲီးလၢတၢ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ဆူ ့ၢ်ထ  ့ၢ်သီးအဂ ၢ ့ၢ်န   ့ၢ်လ ီၤါႋ ယဘ ့ၢ်တ  ့ၢ်ဖ ါထ  ့ၢ်က   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်ဟဲန  ့ၢ်အွံီၤဧါါႋ 
တလ  ၢ်ဘ ၢ် တဘ ၢ်တ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်စ မှၤဆ  ၢ်ထ  ၢ်သုးဆ  Washington Healthplanfinder တဂ ှၤီၤႋ 
က   ၢ်စ တ ၢ်ဟ  ၢ်ဆ  ၢ်ထ  ၢ်သုးအ ှၤတပ ၢ်ဃ  ၢ်လ  Apple Health ဘ ၢ်လ ှၤီၤႋ 
 

11. ယတၢ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်စ မီၤဆူ ့ၢ်ထ  ့ၢ်သီးစ ီၤန  ၢ ့ၢ်လၢယဆ ကမ  ့ၢ်ပ ့ၢ်အ ီၤလ ီၤါႋ ယကကၢီးမီၤဒ့ၢ်လဲ ့ၢ်ါႋ 
က  ၢ်ဘ ၢ်ဖွဲ Internal Revenue Service (IRS) (၀ွဲှၤက  ှၤပ ှၤတ ၢ်ဟွဲန  ၢ်တ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မှၤ) ပ  ၢ်ယွဲှၤ 
လ တ ၢ်သ က  ၢ်တဖ ၢ်ဘ ၢ်ဃုးနတ ၢ်ဟ  ၢ်စ မှၤဆ  ၢ်ထ  ၢ်သုးအဂ  ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 
 

12. အလ ၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဒွံီးလၢယကဘ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ယ Children’s Health Insurance Program (CHIP) 
(ဖ သ ့ၢ်တၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဆူ ့ၢ်အ  ့ၢ်ခ ျ့တၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်က ီၤတၢ ့ၢ်တ  ့ၢ်က ီဲၤ) ဖရွံ ့ၢ်မွံ ့ၢ်ယၢ ့ၢ်ဘူီးလဲဧါါႋ 
နမ  ၢ်ဘ ၢ်တတ ၢ်မှၤဘ ၢ်ဒ နှၤလ ခ ဖ  လ  COVID-19 အဃ န   ၢ် နက ွဲုးလ  ၢ်မှၤပတ  ၢ်က   ၢ် CHIP က   ၢ်စ သ ဖွဲနမ  ၢ်- 

• ဟ  ၢ် CHIP ဖရ  ၢ်မ  ၢ်ယ  ၢ်အပ ှၤတန   ၢ်- မ တမ  ၢ် 
• ခါခွဲအ ှၤခ ွဲုးယ ၢ်တအ  ၢ်လ  CHIP အဂ  ၢ်ခ ဖ  လ  CHIP ဖရ  ၢ်မ  ၢ်ယ  ၢ်ဘ ုးလွဲအဃ  

 
13. ယဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်က   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်မီၤစၢီၤလၢ Apple Health အအ  ့ၢ်လၢပ ီၤမီၤတၢ ့ၢ်ဖ လၢအ  ့ၢ်ဒ ီးက ၢ ့ၢ်ဂ ီၤတလၢပ ဲီၤဘ ့ၢ်အဂ ၢ ့ၢ် (HWD)ႋါႋ 
ယကကၢီးဒ ီးခ ဲီးယ ့ၢ်ဒွံီးဧါါႋ 
နမ  ၢ်ဒ ုးန   ၢ် HWD ဒ ုးအ  ၢ်ဒ ုးတ ၢ်ထ ုးစ ှၤက   ၢ်လ က   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ် ရ ှူက  ၥၢ် ၢ်တ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မှၤ မ တမ  ၢ် ဘ ၢ်ပတ  ၢ်က   ၢ်တ ၢ်မှၤတစ  ၢ်တလ  ၢ်န   ၢ် 
နဆွဲုးဒ ုးန   ၢ်ဒ ုးဆ ကတ  ၢ်က   ၢ်နဖရ  ၢ်မ  ၢ်ယ  ၢ်သ - 

• က ုးလ တွဲစ  1-800-871-9275 တက  ၢ်ီၤႋ 
• နမ  ၢ်ဒ ုးန   ၢ်ဘ ၢ် Long Term Services and Supports (LTSS)(ယ  ၢ်ထ တ ၢ်ဖ ုးတ ၢ်မှၤဒ ုးတ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ွဲတဖ ၢ်) န   ၢ် ဆွဲုးက  န Public 

Benefit Specialist (PBS) (ကမ   ၢ်တ ၢ်န   ၢ်ဘ  ုးပ ှၤက  ၢ်စ လ ှၤဆ ) ခ ဖ  က  ၢ်ဘ ၢ်ဖွဲ DSHS Aging and Long-Term Support 
Administration (ALTSA) (မ  ှၤတ ှၤပ  ၢ်တ ှၤဒ ုးတ ၢ်ပ ဆ  ရွဲ ၢ်က ွဲှၤယ  ၢ်ထ တ ၢ်တ ၢ်ဆ  ၢ်ထ ွဲမှၤစ ှၤ) အပ  ၢ်ယွဲှၤတက  ၢ်ီၤႋ  

https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
https://esd.wa.gov/newsroom/covid-19
http://www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payments
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
https://www.dshs.wa.gov/ALTSA/resources
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14. ယတမ ၢ ့ၢ်ပ ီၤအ  ့ၢ်ဆ ီး Washington က ၢ ့ၢ်စဲ ့ၢ်ဘ ့ၢ် ဘ ့ၢ်ဆ ့ၢ်ဟဲဘ ့ၢ်ဖဲအွံီၤဒ ီးခဲအွံီၤယအ  ့ၢ်တဆူ ့ၢ်ဘ ့ၢ်ဒ ီးဘ ့ၢ်အ  ့ၢ်လ ီၤဖ   ့ၢ်သီးန   ့ၢ်လ ီၤါႋ 
ယပတွံထ  ့ၢ် Apple Health လၢတၢ ့ၢ်မီၤက ၢ ့ၢ် COVID-19 ဒ ီး/မ တမ ၢ ့ၢ် တၢ ့ၢ်ကူစါယါဘ ါအဂ ၢ ့ၢ်သ ဧါါႋ 
နမ  ၢ်အ  ၢ်လ ှၤဖ   ၢ်သုးလ  Washington က  ၢ်စွဲ ၢ်န   ၢ်, နကဘက ုးလ တ ၢ်လ  ၢ်ဘ ပ ၢ်ဃ  ၢ်ဒ ုးတ ၢ်က စါယါဘ ါလ  COVID-19 အဂ  ၢ်သ န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 
၀ သုးစ ှၤက ုးလ တွဲစ ဆ  HCA လ ကသ က  ၢ်အါထ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤဖွဲ 1-800-562-3022 တက  ၢ်ီၤႋ 

15. ယဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်တက   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်မီၤစၢီၤလၢတၢ ့ၢ်ဒ ီးန  ၢ ့ၢ်ဘ ့ၢ်လၢ DSHS ဒ ီးဘ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်က   ့ၢ်စ တၢ ့ၢ်ဟဲန  ့ၢ် မ တမ ၢ ့ၢ် စ စရ လွံ ့ၢ်တ လွံ ့ၢ်မ အတၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်သီးန   ့ၢ်လ ီၤါႋ 
အလ ၢ ့ၢ်အ  ့ၢ်ဒွံီးလၢယကဘ ့ၢ်ဟ  ့ၢ်ထ  ့ၢ်တၢ ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ်တၢ ့ၢ်က  ီၤအွံီၤလၢလွံ ့ၢ်လဲၢ ့ၢ်ဂ ၢ ့ၢ်၀ ဧါါႋ 
အလ  ၢ်တအ  ၢ်ဘ ၢ် ဘ ၢ်ဆ ၢ်နအ  ၢ်သုးနက   ၢ်စ တ ၢ်ဟွဲန  ၢ်ဒ ုးတ ၢ်အ  ၢ်ယ ှၤတဖ ၢ်လ န  ၢ်ကစ ၢ်သ ဖွဲပတ ထ  ၢ်အ ှၤအခါ က  ၢ်ကဒါက ှၤအခါ မ တမ  ၢ် 
တ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်တ ၢ်ဆ တလွဲအခါသ န   ၢ်လ ှၤီၤႋ နက ုးလ တွဲစ ဆ  DSHS ဖွဲ 1-877-501-2233 လ ကတ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်နတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ှၤသ န   ၢ်လ ှၤီၤႋ 

16. ယဒ ီးဘ ့ၢ်တၢ ့ၢ်မီၤက ၢ ့ၢ်လၢ COVID-19 အဂ ၢ ့ၢ် ဖဲတၢ ့ၢ်န  ့ၢ်လဲီၤန  ့ၢ်ခ ဖ  သ လ  ့ၢ်အလ ၢ ့ၢ်ဒ ီးပတွံထ  ့ၢ် AEM တၢ ့ၢ်လ ၢ ့ၢ်ဘၢပ ့ၢ်ဃ  ့ၢ်န   ့ၢ်လ ီၤါႋ 
ယကဘ ့ၢ်တ  ့ၢ်ထ  ့ၢ်လွံ ့ၢ်တ လွံ ့ၢ်မ မန ီၤတဖ ့ၢ်လဲ ့ၢ်ါႋ 
လ တ ၢ်မှၤက  ၢ်အလ  ၢ်တတ ှၤစ  ၢ်စ  ၢ်ကဟ  ၢ်၀ွဲလ  ၢ်လွဲ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်လ ှၤဆ လ  ၢ်သုးန   ၢ်လ ှၤီၤႋ 
ဟ  ၢ်ထ  ၢ်ဘ ၢ်လ  ၢ်တ လ  ၢ်မ တဖ ၢ်တမ ှၤလ ၢ်လ ၢ်လ အပ ၢ်ဖ ါထ  ၢ်၀ွဲလ နဒ ုးဘ ၢ်တ ၢ်မှၤက  ၢ် COVID-19 လ န   ၢ်တက  ၢ်ီၤႋ 
ယကဘ ၢ်ဟ  ၢ်ထ  ၢ်စ  ၢ်က ုးလ  ၢ်တ ှၤရွဲ ၢ်ဒ ုး/မ တမ  ၢ် တ ၢ်က စါယါဘ ါအတ ၢ်မှၤန  ၢ်မှၤဃါတမ ှၤလ ၢ်လ ၢ်န   ၢ်လ ှၤီၤႋ လ  ၢ်တ လ  ၢ်မ တမ ှၤလ ၢ် 
လ ၢ်လ နဒ ုးန   ၢ်ဘ ၢ်အ ှၤလ နပ ှၤှၤရွဲ ၢ်က ွဲှၤတ ၢ်ဒၢ်အမ  ၢ် နတ ၢ်ဒ ုးက  ၢ်သုးအတ ၢ်အ  ၢ်သုးန   ၢ်ကတ  ၢ်လ  ၢ်သုးလ ှၤီၤႋ 


