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COVID-19 နှငှ်း�း ပတွးသိုက်း၍ ဟော့�ာ�လူု�င်းး�မှု�ာ�နှငှ်း�း ဟော့မှု�ခွနွ်းး�မှု�ာ�

ထိခုွု�က်းန်းစ်းန်းာနှု�င်းးဟော့မြခွမှု�ာ�သိုမူှု�ာ�

• Utah (ယတူွာ�) က်ု�ရုုံ�န်းာဗုို�င်းး�ရပးစ်း အခွ�က်းအလူက်းဖ�န်းး�လူု�င်းး� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း တွစ်းရက်းလူှင်းး 24 န်းာရီ) 1-800-456-7707

• Utah (ယတူွာ�) မြပညှးန်းယး၏ က်ု�ရုုံ�န်းာဗုို�င်းး�ရပးစ်း တွရာ�ဝိုင်းး ဝိုဘးဆိုု�က်း https://coronavirus.utah.gov 

 -     ဟော့မှု�ဟော့လူ��ှုသိုညှ�းဟော့မှု�ခွနွ်းး�မှု�ာ� https://coronavirus.utah.gov/faq

 -     အမြခွာ�ဘာသိုာစ်က်ာ�မြဖင်း�း စ်ာရွက်းစ်ာတွမှုး�မှု�ာ� https://coronavirus.utah.gov/multilingual-resources/

• အွန်းးလူု�င်းး�ခွ�တွး လူ�ပးဟော့ဆိုာင်းးခွ�က်း (အင်္ဂဂလူပုးနှငှ်း�း စ်ပုန်းး) https://coronavirus.utah.gov 

• ဟော့ရာင်္ဂါထိနု်းး�ခွ��ပးဟော့ရ�နှငှ်း�း ကြိုက်�ုတွင်းးက်ာက်ယွးဟော့ရ�အတွကွ်း စ်င်းးတွာမှု�ာ� https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/faq.html

• Utah (ယတူွာ�) တွက်က သိုု�လူး 844-745-9325 သိုု� �မှု��တွး https://healthcare.utah.edu/coronavirus/

• Intermountain က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�ဟော့စ်ာင်း�းဟော့�ာှက်းမှု ု844-442-5224 သိုု� �မှု��တွး https://intermountainhealthcare.org/covid19-coronavirus/

•  MotherToBaby ဖ�န်းး�လူု�င်းး� (က်ု�ယးဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးစ်ဉ်း သိုု� �မှု��တွး နှု� �တွု�က်းဟော့က်း�ဟော့သိုာ က်ာလူမှု�ာ�အတွငွ်းး� COVID-19 ထိဟုော့တွွ� မြခွင်းး�ဆိုု�င်းးရာ ဟော့မှု�ခွနွ်းး�မှု�ာ�) (တွန်းလူဂာဟော့န်း �မှု ှဟော့သိုာကြက်ာဟော့န်း �၊ 
န်းန့်းက်း 8 န်းာရီမှု ှညှဟော့န်း 5 န်းာရီ) 1-800-822-2229 သိုု� �မှု��တွး 801-328-2229 သိုု� �မှု��တွး စ်ာတွု�ပု� �ရန်းး 855-999-3525 https://mothertobaby.utah.gov/

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/

Utah (ယတူွာ�) မြပညှးန်းယး အု�မှုင်းး�သိုမူှု�ာ�နှငှ်း�း သိုက်းကြိုက်�ီရွယးအု� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ�သိုညှး ပ့�မှုနှ်းးအာ�မြဖင်း�း သိုက်းကြိုက်�ီရွယးအု�မှု�ာ�အတွကွ်းသိုာ ဟော့ပ�အပးသိုညှ�း ၎
င်းး�၏ရင်းး�မြမှုစ်းမှု�ာ�က်ု� က်ပးဟော့ရာင်္ဂါက်ာလူအတွငွ်းး� အမုှုးတွငွ်းး ဟော့ဘ�က်င်းး�စ်ာွဟော့န်းရန်းး အက်အူညှလီူု�အပးသိုညှ�း COVID-19 ဟော့ကြက်ာင်း�း ထိခုွု�က်းန်းစ်းန်းာနှု�င်းးမှုမုှု�ာ�သို ူ
အာ�လူ့��ရနှု�င်းးရန်းး တွု��မြမှှုင်း�းလူ�ပးဟော့ဆိုာင်းးဟော့န်းပါသိုညှး။ ဤဟော့�ာ�လူု�င်းး�သိုညှး အမုှုးမှုာှဟော့န်းသိုမူှု�ာ�နှငှ်း�း (ဟော့င်္ဂ�ာတွငွ်းး မှု��တွးပါ) “အန်းဟီော့ရာင်းး” ထိခုွု�က်းန်းစ်းန်းာနှု�င်းးမှုမုှု�ာ�သိုဆူိုု�င်းး
ရာ လူမှုး�ညွှှန်းးခွ�က်းက်ု� လူု�က်းန်းာနှု�င်းးဟော့စ်ရန်းး အက်အူညှစီ်န်းစ်းမှု�ှုသိုမူှု�ာ�အတွကွ်း အဓုိက် မြဖစ်းပါသိုညှး။ သိုက်းကြိုက်�ီရွယးအု�အတွကွ်း ဟော့က်ာင်းးတွ ီအဟော့မြခွမြပ� န်းယးဟော့မြမှု 
ဟော့အင်္ဂ�င်းးစီ်မှု�ာ�မှုတှွစ်းဆိုင်း�း လူအူမှု�ာ�အတွကွ်း ထိမှုင်းး��င်းး�မှု�ာ�၊ ဘဝို�ှင်းးသိုန်းးဟော့ရ�အတွကွ်း လူု�အပးဟော့သိုာ က်�န်းးပစ်စညှး�မှု�ာ� ပု� �ဟော့ဆိုာင်းးမှု ု(ဥပမှုာ၊ က်�န်းးစ့်�ပစ်စညှး�မှု�ာ�၊ 
ဟော့ဆို�ဘက်းဆိုု�င်းးရာပစ်စညှး�မှု�ာ�၊ ဟော့ဆို�ညွှှန်းး�မှု�ာ�) နှငှ်း�း ဟော့ဆို�ဘက်းဆိုု�င်းးရာ ခွ�ုန်းး�ဆိုု�ခွ�က်းမှု�ာ�သိုု� � သိုာွ�ဟော့ရာက်းရန်းး သိုယးယပုူ� �ဟော့ဆိုာင်းးဟော့ရ�က်��သိုု� �အရာမှု�ာ�က်ု� 
စီ်စ်ဉ်းဟော့ပ�ပါမှုညှး။ ၎င်းး�တွု� �က် လူတူွစ်းဦး� အမုှုးတွငွ်းးဟော့ဘ�က်င်းး�စ်ာွဟော့န်းမြခွင်းး�က်ု� တွာ�ဆို�ီနှု�င်းးသိုညှ�း အမြခွာ�စု်န်းးဟော့ခွ်မှုမုှု�ာ�က်ု�လူညှး� က်ညူှဟီော့မြဖ�ငှ်းး�ဟော့ပ�နှု�င်းးပါသိုညှး (ဥပမှုာ၊ 
၎င်းး�တွု� �၏ ဟော့န်းအမုှုးတွငွ်းး ဟော့န်းနှု�င်းးဟော့စ်ရန်းး ဟော့လူဟော့အ�ဟော့ပ�စ်က်း မြပ�မြပင်းးဟော့ပ�မှု)ု။

• ထိခုွု�က်းန်းစ်းန်းာမှုမုှု�ာ�သိုဆူိုု�င်းးရာ ဟော့�ာ�လူု�င်းး� (တွန်းလူဂာမှု ှဟော့သိုာကြက်ာ၊ န်းန့်းက်း 8 န်းာရီမှု ှညှဟော့န်း 5 န်းာရီအထိ ုရနှု�င်းးပါသိုညှး) 877-424-4640

• Neighbors Helping Neighbors Utah (အမုှုးန်း�ီခွ�င်းး�မှု�ာ�က်ု� က်ညူှဟီော့န်းသိုညှ�း အမုှုးန်း�ီခွ�င်းး�မှု�ာ� (ယတူွာ�)) 801-641-4441  https://www.nhelpingn.com

• United Way (ယနူှု�က်းတွက်းဟော့ဝို�) 2-1-1 https://211utah.org/index.php/specific-populations 

အသိုက်း 65 န်းစ်းနှငှ်း�း အထိက်း လူမူှု�ာ�။

ဘု��ဘာွ�ရုပးသိုာ သိုု� �မှု��တွး က်ာလူ�ှညှးဟော့စ်ာင်းး�ဟော့�ာှက်းဟော့ရ� ဟော့င်္ဂ�ာတွငွ်းး ဟော့န်းထို�င်းးသိုမူှု�ာ�။

န်းာတွာ�ှညှး အဆို�တွးဟော့ရာင်္ဂါ သိုု� �မှု��တွး ပန်းး�န်းာရင်းးက်�ပး အသိုင်း�းအတွင်း�းမှု ှအမြပင်းး�အထိန်းးအထိ ု�ှုသိုမူှု�ာ�။

မြပင်းး�ထိန်းးဟော့သိုာ နှလှူ့��ဟော့ရာင်္ဂါ �ှုသိုမူှု�ာ�။

က်င်းးဆိုာက်�သိုမှု၊ု ဟော့ဆို�လူပုးဟော့သိုာက်းမြခွင်းး�၊ ရုုံ� �တွငွ်းး�မြခွင်းးဆို ီသိုု� �မှု��တွး အင်္ဂဂ ါအစ်ာ�ထို��မြခွင်းး�၊ က်ု�ယးခွအ့ာ�မှုမြပညှ�းဝိုမှုမုှု�ာ�၊ ညှ့�ဖ�င်းး�စ်ာွ ထိနု်းး�ခွ��ပးထိာ�ဟော့သိုာ HIV သိုု� �မှု��တွး AIDS အမြပင်းး 

စ်တွ�ီရုွ�က်းဟော့ဆို�မှု�ာ�နှငှ်း�း အမြခွာ� က်ု�ယးခွအ့ာ�န်းညှး�ဟော့စ်ဟော့သိုာဟော့ဆို�မှု�ာ�က်ု� က်ာလူ�ှညှးကြက်ာ ဟော့သိုာက်းသို့��ရမြခွင်းး� အပါအဝိုင်းး က်ု�ယးခွအ့ာ�ခွ�ု� �ယငွ်းး�ခွ�က်း �ှုသိုမူှု�ာ�။

ဆိုု��ရွာ�စ်ာွ အဝိုလူနွ်းးမှု ု(စ့်မြပအဟော့လူ�ခွ�ုန်းး [BMI] >40) သိုု� �မှု��တွး ဆို�ီခွ�ု�၊ ဟော့က်�ာက်းက်ပးအလူ�ပးမှုလူ�ပးမြခွင်းး� သိုု� �မှု��တွး အသိုညှး�ဟော့ရာင်္ဂါ �ှုသိုမူှု�ာ�က်��သိုု� � အထိ�ူသိုမြဖင်း�း ဟော့က်ာင်းး�စ်ာွ 

ထိနု်းး�ခွ��ပးမှုထိာ�လူှင်းးမြဖစ်းသိုညှ�း အခွ�ု� �ဟော့သိုာ �ှုရင်းး�စ်ွ� ဟော့ဆို�ဘက်းဆိုု�င်းးရာ အဟော့မြခွအဟော့န်းမှု�ာ��ှုသိုမူှု�ာ�။

က်ု�ယးဝိုန်းး�ှုသိုမူှု�ာ�သိုညှး မြပင်းး�ထိန်းးဟော့သိုာ ဗုို�င်းး�ရပးစ်းဟော့ရာင်္ဂါ မြဖစ်းနှု�င်းးဟော့မြခွမှု�ာ�ဟော့သိုာဟော့ကြက်ာင်း�း ၎င်းး�တွု� �က်ု� ဟော့စ်ာင်း�းကြက်ညှ�းရမှုညှးမြဖစ်းသိုညှး၊ သိုု� �ဟော့သိုား COVID-19 အနှတရာယးပု�မြမှုင်း�းမှုာ�မှု ုအခွ�က်းအလူက်းက်ု� 

ယဟော့န်း �အထိ ုဟော့တွွ�မှုထိာ�ဟော့သို�ပါ။

အန္တတရာာယ်မ်ြမာင့််မ်ာားသော�ာ သောေရာာတိငွ့် ်အလုပ်ု်လုပ်ု်ကာိငု့်�်မူာ�ား-
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က်ဟော့လူ�ဟော့စ်ာင်း�းဟော့�ာှက်းဟော့ရ� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ�

• အလူ�ပးအင်းးအာ�စ်� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ�ဌာာန်း https://jobs.utah.gov/covid19/covidocc.html

•  One Utah Child Care သိုညှး က်�န်းး�မှုာဟော့ရ� ဟော့စ်ာင်းး�ဟော့�ာှက်းမှု ုဝိုန်းးထိမှုး�မှု�ာ�နှငှ်း�း ဟော့�ှ �တွန်းး�မှုဟှော့မြဖ�ငှ်းး�ဟော့န်းသိုမူှု�ာ�အတွကွ်း ရနှု�င်းးသိုညှ�း အခွမှု�� ယာယ ီ
က်ဟော့လူ�သိုငူ်းယး ဟော့စ်ာင်း�းဟော့�ာှက်းမှု ုမြဖစ်းပြီးပီ� ၎င်းး�က်ု� COVID-19 က်ပးဟော့ရာင်္ဂါက်ာလူအတွငွ်းး� ရနှု�င်းးပါသိုညှး https://coronavirus.utah.gov/child-
care/#childcare 

• မုှုဘမှု�ာ�နှငှ်း�း က်ဟော့လူ�သိုငူ်းယးဟော့စ်ာင်း�းဟော့�ာှက်းဟော့ပ�သိုမူှု�ာ�အတွကွ်း ဟော့မှု�ဟော့လူ��ှုသိုညှ�းဟော့မှု�ခွနွ်းး�မှု�ာ� https://coronavirus.utah.gov/child-care/

COVID-19 စ်စ်းဟော့ဆို�ဟော့ရ� ဟော့န်းရာမှု�ာ�

COVID-19 အတွကွ်း စ်စ်းဟော့ဆို�မှုမုှုာှ အခွမှု��မြဖစ်းပါသိုညှး။ စ်စ်းဟော့ဆို�ဟော့ရ�ဟော့န်းရာသိုု� � သိုာွ�ခွ�ုန်းးတွငွ်းး သိုင်း�းအာ� ဟော့င်းဟွော့တွာင်းး�ခွမ့ှုညှး မှု��တွးပါ။ သိုု� �ဟော့သိုား 
သိုင်း�းအာ� စ်စ်းဟော့ဆို�ခွ�ုန်းးတွငွ်းး သိုင်းး၏က်�န်းး�မှုာဟော့ရ� အာမှုခွက့်�မှုပဏီကီ်ု� ဟော့င်းဟွော့တွာင်းး�ခွန့ှု�င်းးပါသိုညှး။ သိုင်း�းအတွကွ်း က်�န်းးက်�စ်ရုတွး မှု�ှုဟော့သိုားလူညှး� 
သိုင်းး၏က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�အာမှုခွက့် က်�န်းးက်�စ်ရုတွး၏ 100% အထိ ုစ်စ်းဟော့ဆို�မှုမုှု�ာ�အတွကွ်း က်�ခွဟ့ော့ပ�ပါသိုညှး။ သိုင်း�းတွငွ်းး က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�အာမှုခွ ့မှု�ှုပါက် 
သိုင်းးသိုညှး Medicaid အဖွ��ဝိုင်းးမှု��တွးလူှင်းးပင်းး စ်စ်းဟော့ဆို�ဟော့ရ� က်�န်းးက်�စ်ရုတွးမှု�ာ�က်ု� Medicaid က် က်�ခွဟ့ော့ပ�ပါမှုညှး။ ဖက်းဒုရယး မုှုသိုာ�စ်�မှု�ာ� 
က်ု�ရုုံ�န်းာဗုို�င်းး�ရပးစ်း ဟော့�ှ �တွန်းး�က် ဟော့မြဖ�ငှ်းး�ဟော့ပ�သိုမူှု�ာ� အက်းဥပဟော့ဒုမြဖင်း�း ၎င်းး�က်ု� မြဖညှ�းဆိုညှး�ဟော့ပ�ထိာ�ပါသိုညှး။ က်�န်းးက်�စ်ရုတွးဟော့ကြက်ာင်း�း 
စ်စ်းဟော့ဆို�မှုခုွယ့ရူမှုညှးက်ု� စု်��ရုမှုးစ်ရာ မှုလူု�ဟော့တွာ�ပါ။

• က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�ဟော့စ်ာင်း�းဟော့�ာှက်းဟော့ပ�သိုထူိ ့ဖ�န်းး�ဟော့ခွ်ဆိုု�ပါ သိုု� �မှု��တွး https://coronavirus.utah.gov/testing-locations/ ဝိုင်းးကြက်ညှ�းပါ

• Utah (ယတူွာ�) �ှု COVID-19 စ်စ်းဟော့ဆို�ဟော့ရ� ဟော့န်းရာအာ�လူ့��၏ ဟော့မြမှုပ့� https://coronavirus.utah.gov/utah-covid-19-testing-locations/

• TestUtah.com စ်စ်းဟော့ဆို�ဟော့ရ� ဟော့န်းရာမှု�ာ� https://www.testutah.com/ 

• Intermountain က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�ဟော့စ်ာင်း�းဟော့�ာှက်းမှု ု844-442-5224 https://intermountainhealthcare.org/covid19-coronavirus/get-testing/

• Utah (ယတူွာ�) တွက်က သိုု�လူး 844-745-9325 https://healthcare.utah.edu/coronavirus/ 

• Utah (ယတူွာ�) တွက်က သိုု�လူး က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�ဘက်းစ်းသိုညှး COVID-19 စ်စ်းဟော့ဆို�မှုမုှု�ာ�က်ု� အပတွးစ်ဉ်း ဟော့အာက်းပါဟော့န်းရာမှု�ာ�၌ ဟော့ဆိုာင်းးရွက်းဟော့ပ�ပါသိုညှး-

- အဟော့န်းာက်းပု�င်းး� ဟော့ဆိုာ�ဖးဟော့ဘာ ဒုု�င်းး�မှုနွ်းး� ဟော့ဘ��ှု Centennial Park တွငွ်းး တွန်းလူဂာဟော့န်း � ဟော့န်း �လူယး 12 မှု ှညှဟော့န်း 4 န်းာရီအထိ ု(5600 West 3100 South, West Valley City,   
 UT 84119)

- အင်္ဂဂ ါဟော့န်း �တွငွ်းး Central Park Community Center (2797 South 200 East, South Salt Lake, UT 84115) တွငွ်းး ဟော့န်း �လူယး 12 န်းာရီမှု ှညှဟော့န်း 4 န်းာရီအထို

- Sorenson Unity Center (1383 South 900 West, Glendale, UT 84104) တွငွ်းး ကြက်ာသိုပဟော့တွ�ဟော့န်း �၊ ဟော့န်း �လူယး 12 န်းာရီမှု ှညှဟော့န်း 4 န်းာရီအထို

- Copperview/MidValley Center (8446 South Harrison St, Midvale, UT 84047) တွငွ်းး ဟော့သိုာကြက်ာဟော့န်း �၊ ဟော့န်း �လူယး 12 န်းာရီမှု ှညှဟော့န်း 4 န်းာရီအထို

- က်�န်းး�မှုာဟော့ရ�ဘက်းစ်းအတွကွ်း အဆိုက်းအသိုယွးမှု�ာ�- Maria (562) 448-5389၊ Carmen (801) 441-0917 သိုု� �မှု��တွး Bella (801) 648-9841

အမုှုးတွငွ်းး� အကြက်မှုး�ဖက်းမှုနုှငှ်း�း ညှှဉ်း�ပန်းး�နှှပုးစ်က်းမှုု

• Utah (ယတူွာ�) အမုှုးတွငွ်းး� အကြက်မှုး�ဖက်းမှု ုဖ�န်းး�လူု�င်းး� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း တွစ်းရက်းလူှင်းး 24 န်းာရီ) 1-800-897-5465

• လူငု်းးအကြက်မှုး�ဖက်းမှု ုက်ပးဟော့ဘ�ဖ�န်းး�လူု�င်းး� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း တွစ်းရက်းလူှင်းး 24 န်းာရီ) 1-888-421-1100

• Utah (ယတူွာ�) အမုှုးတွငွ်းး� အကြက်မှုး�ဖက်းမှုဆုိုု�င်းးရာ ညွှှန်းး �ဟော့ပါင်းး�အဖွ�� https://www.udvc.org/

• Holy Cross Ministries https://hcmutah.org/

• United Way (ယနူှု�က်းတွက်းဟော့ဝို�) 2-1-1 https://211utah.org/index.php/family-support
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ပညှာဟော့ရ�နှငှ်း�း သိုင်းးတွန်းး�

• COVID-19 ပညှာဟော့ရ� ရင်းး�မြမှုစ်းမှု�ာ� https://coronavirus.utah.gov/education/

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/education

စ်မွှုး�အင်းး အဟော့ထိာက်းအပ့�

အစ်ာ�အဟော့သိုာက်း ဟော့ထိာက်းပ့�မှုု

အမုှုးရာ၊ င်းာှ�ရမှုး�မြခွင်းး�နှငှ်း�း အသို့��အဟော့ဆိုာင်းးမှု�ာ�

•  Utah (ယတူွာ�) အမုှုးသို့��စ်မွှုး�အင်းးအဟော့ထိာက်းအပ့� အက်အူညှ ီ(HEAT) ပရုုံ�င်္ဂရမှုး 1-866-205-4357 https://jobs.utah.gov/housing/scso/seal/heat.html

- အွန်းးလူုုင်းး�လူ�ှဟော့ာက်းလူွှာ http://sealapp.utah.gov/index.do

- အထိဟော့ာက်းအပ့�အတွွက်း ရက်းခွ�နု်းး�တွစ်းခွု စ်ီစ်ဉးပါ https://jobs.utah.gov/housing/scso/seal/offices.html

•  Rocky Mountain Power နှငှ်း�း Dominion Energy က် ဟော့င်းမွှုဟော့ပ�သိုမူှု�ာ�အတွကွ်း စ်မွှုး�အင်းး/င်္ဂတွးစ်းက်ု� မြဖတွးဟော့တွာက်းမှုညှး မှု��တွးပါ (ဟော့င်းဟွော့ပ�ဟော့ခွ�မှု ု
အစီ်အစ်ဉ်းမှု�ာ� ဟော့မှု�မြမှုန်းး�နှု�င်းးသိုညှး/ဟော့င်းဟွော့ပ�ရန်းး အခွ�ုန်းးပု�ဟော့တွာင်းး�နှု�င်းးသိုညှး) 

- https://www.dominionenergy.com/company/coronavirus

- https://www.rockymountainpower.net/about/newsroom/service-safety-covid-19.html

• REACH Utah (ယတူွာ�) အသို့��အဟော့ဆိုာင်းး ဟော့ထိာက်းပ့�မှု ု800-328-9272

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/food

•  အစ်ာ�အဟော့သိုာက်း ဟော့ထိာက်းပ့�မှု ုလူု�အပးဟော့န်းပါက် SNAP အက်�ု��ခွစ့်ာ�ခွငွ်း�းမှု�ာ�က်ု� ဟော့လူှာက်းထိာ�ပါ https://jobs.utah.gov/covid19/covidother.html

• Utahns အစ်ာ�အဟော့သိုာက်း ဆိုာဟော့လူာင်းးမှု ုဆိုန်း �းက်�င်းးဟော့ရ� ရင်းး�မြမှုစ်းမှု�ာ� စ်ာရင်းး� https://uah.org/covid19

• အစ်ာ�အဟော့သိုာက်းအခွန်းး�နှငှ်း�း Utah Food Bank https://www.utahfoodbank.org/find-a-pantry/

• လူု�အပးဟော့န်းဟော့သိုာ မုှုသိုာ�စ်�မှု�ာ�အတွကွ်း ယာယဟီော့ထိာက်းပ့�မှု ုhttps://jobs.utah.gov/services/tevs/tanfcontract.html

• သိုင်း�းက်ု�ယးပု�င်းး အစ်ာ�အဟော့သိုာက်း စု်�က်းပ�ု��ဟော့ရ�အတွကွ်း က်ညူှမီှုညှ�း မှု�ု��ဟော့စ်�အစ်� ပရုုံ�င်္ဂရမှုး https://services.slcpl.org/theplot#SeedLibrary

• Salt Lake (ဟော့ဆိုာ�လူတုွးခွး) ဟော့က်ာင်းးတွ ီအစ်ာ�အဟော့သိုာက်း ရင်းး�မြမှုစ်းမှု�ာ� 801-526-0950 သိုု� �မှု��တွး 1-866-435-7414 https://www.slc.gov/sustainability/food-covid/

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/housing-and-utilities

• Utah (ယတူွာ�) လူမူှုအုသိုု�င်းး�အဝုို�င်းး� လူ�ပးဟော့ဆိုာင်းးမှု ုhttps://www.utahca.org/

• အမုှုးဟော့မြခွရာမ့ှု မှုမြဖစ်းဟော့ရ�နှငှ်း�း မြမှုန်းးဆိုန်းးဟော့သိုာ အမုှုးရာဟော့ဆိုာက်းဟော့ပ�ဟော့ရ� https://jobs.utah.gov/housing/scso/hprrh/

• COVID-19 ဆိုု�င်းးရာ င်းာှ�ရမှုး�မှုနုှငှ်း�း နှငှ်းးထိ�တွးမှု ုအခွ�က်းအလူက်းမှု�ာ� https://jobs.utah.gov/covid19/evictioneofacts.pdf

• Utah (ယတူွာ�) လူမူှုအုသိုု�င်းး�အဝုို�င်းး� လူ�ပးဟော့ဆိုာင်းးခွ�က်း 801-359-2444
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ဥပဟော့ဒုဆိုု�င်းးရာ ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ�

ဟော့ဆို�ဘက်းဆိုု�င်းးရာ၊ သိုာွ�ဘက်းဆိုု�င်းးရာနှငှ်း�း အမြမှုင်းးအာရ့ုံ�ဆိုု�င်းးရာ

စု်တွးက်�န်းး�မှုာဟော့ရ�

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/legal

• ဟော့စ်တွန်းာ�ဝိုန်းးထိမှုး� ဟော့�ှ �ဟော့န်းမှု�ာ�မြဖင်း�း အခွမှု�� အွန်းးလူု�င်းး� ဥပဟော့ဒု ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ� https://www.utahlegalhelp.org/vlc

က်ု�ရုုံ�န်းာဗုို�င်းး�ရပးစ်း ဟော့�ှ �တွန်းး�က် ဟော့မြဖ�ငှ်းး�ဟော့ပ�သိုမူှု�ာ�၏ မုှုသိုာ�စ်�မှု�ာ�ဆိုု�င်းးရာ အက်းဥပဟော့ဒုနှငှ်း�းအညှ ီUtah (ယတူွာ�) Medicaid သိုညှး မှုတွးလူ 18 ရက်း၊ 2020 အရ 
ခွစ့်ာ�ခွငွ်း�း�ှုခွ��သိုညှ�း Medicaid သိုု� �မှု��တွး CHIP က်စု်စရပးမှု�ာ�က်ု� ပုတွးပစ်းမှုညှး မှု��တွးပါ။ လူနူ်းာမှု�ာ� သိုု� �မှု��တွး အဖွ��ဝိုင်းးမှု�ာ�သိုညှး 
ဤအဟော့ရ�ဟော့ပ်က်ာလူအဆို့��အထိ ုအက်�ု��ခွစ့်ာ�ခွငွ်း�းမှု�ာ�က်ု� ဆိုက်းလူက်း ရ�ှုပါမှုညှး။ အဖွ��ဝိုင်းးမှု�ာ�၏ က်စု်စရပး ဟော့မြပာင်းး�လူ� သိုု� �မှု��တွး ပုတွးသိုာွ�မှုညှးဆိုု�ပါက် 
ယင်းး�အခွ�ုန်းးတွငွ်းး ၎င်းး�တွု� �က်ု� အသိုဟုော့ပ�သိုာွ�ပါမှုညှး။ COVID-19 ဟော့ကြက်ာင်း�း Medicaid သိုညှး လူမူှုအုသိုု�င်းး�အဝုို�င်းး� ခွ�ုတွးဆိုက်းပါဝိုင်းးဟော့ရ� သိုတွးမှုတှွးခွ�က်းက်ု�လူညှး� 
ရပးဆိုု�င်းး�ထိာ�ပါသိုညှး။ Medicaid အဖွ��ဝိုင်းးမှု�ာ�သိုညှး အလူ�ပးအတွကွ်း စ်ာရင်းး�သိုငွ်းး�ရန်းး မှုလူု�အပးဘ� အက်�မြဖတွးမှု၊ု သိုင်းးတွန်းး�ပရုုံ�င်္ဂရမှုးမှု�ာ� သိုု� �မှု��တွး 
အလူ�ပး�ာှဟော့ဖွမှုမုှု�ာ�က်ု� မြဖညှ�းစ်ကွ်းရန်းး မှုလူု�အပးပါ။ လူနူ်းာမှု�ာ� သိုု� �မှု��တွး အဖွ��ဝိုင်းးမှု�ာ� အာ�လူ့��တွု� �သိုညှး ဤအဟော့ရ�ဟော့ပ်က်ာလူအဆို့��အထိ ုအက်�ု��ခွစ့်ာ�ခွငွ်း�းမှု�ာ�က်ု� 
ဆိုက်းလူက်း ရ�ှုပါမှုညှး။ ဟော့န်းာက်းထိပး အခွ�က်းအလူက်းအတွကွ်း ဝိုင်းးကြက်ညှ�းရန်းး https://medicaid.utah.gov/covid-19/.  

•  Medicaid အက်�ု��ခွစ့်ာ�ခွငွ်း�းမှု�ာ�က်ု� https://medicaid.utah.gov/apply-medicaid/ တွငွ်းး ဟော့လူှာက်းပါ သိုု� �မှု��တွး အလူ�ပးအင်းးအာ�စ်� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ� 
ဖ�န်းး� 1-866-435-7414 သိုု� �မှု��တွး Salt Lake (ဟော့ဆိုာ�လူတုွးခွး) ဟော့က်ာင်းးတွတီွငွ်းး 801-526-0950 သိုု� � ဆိုက်းသိုယွးပါ

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/health-and-dental

•  Utah (ယတူွာ�) က်ပးဟော့ဘ�လူု�င်းး�နှငှ်း�း မုှု�ဘု�င်းး� က်မှုး�လူင်း�း ဟော့ရာက်း�ှုဟော့ရ�အဖွ�� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း တွစ်းရက်းလူှင်းး 24) 1-801-587-
3000 https://healthcare.utah.edu/uni/programs/crisis-diversion.php

•  စု်တွးခွစ့်ာ�မှုဆုိုု�င်းးရာ က်�န်းး�မှုာဟော့ရ� စု်တွးသိုက်းသိုာဟော့ရ� ဟော့�ာ�လူု�င်းး� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း၊ န်းန့်းက်း 10 န်းာရီမှု ှညှ 10 န်းာရီအထိ ု
ရနှု�င်းးသိုညှး) 833-442-2211 (အကြက်ဟ့ော့ပ�မြခွင်းး�က်ု� ဘာသိုာစ်က်ာ� 19 မှု�ု��မြဖင်း�း ရနှု�င်းးသိုညှး)

•  SAMHSA က်ပးဟော့ဘ� စု်တွးဟော့သိုာက် အက်အူညှလီူု�င်းး� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း တွစ်းရက်းလူှင်းး 24) 1-800-985-5990 သိုု� �မှု��တွး 
66746 သိုု� � “TALKTWITHUS” စ်ာတွု�ပု� �ပါ (စ်ပုန်းးဘာသိုာမြဖင်း�း ရနှု�င်းးသိုညှး)

 • United Way (ယနူှု�က်းတွက်းဟော့ဝို�) 2-1-1 https://211utah.org/index.php/mental-health

•  က်ပးဟော့ဘ�တွငွ်းး �ှုမှုဟော့န်းဟော့သိုားလူညှး� အက်အူညှ ီသိုု� �မှု��တွး အာ�ဟော့ပ�မှုလုူု�ဟော့န်းဟော့သိုာ Salt Lake (ဟော့က်ာင်းးတွ)ီ တွငွ်းး ဟော့န်းထို�င်းးသိုမူှု�ာ�အတွကွ်း 
Warm Line (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း၊ န်းန့်းက်း 8 န်းာရီမှု ှညှ 11 န်းာရီ) 801-587-1055

•  မုှုခွင်းးဆိုု�င်းးရာ စု်တွးက်�န်းး�မှုာဟော့ရ� အက်ု��အက်ာ� က်နွ်းးရက်း (က်ု�ယးဝိုန်းးနှငှ်း�း ဟော့မှု�ွပြီးပီ�ဟော့န်းာက်း စု်တွးက်�မှုနုှငှ်း�း စု်��ရုမှုးမှု)ု  
https://maternalmentalhealth.utah.gov/

• Utah (ယတူွာ�) မှု�ူယစ်းဟော့ဆို�စ်ွ�မှုနုှငှ်း�း စု်တွးက်�န်းး�မှုာဟော့ရ� ဌာာန်းခွွ� https://dsamh.utah.gov/ 

• SafeUT အက်းပး https://healthcare.utah.edu/uni/safe-ut/

• MyStrength က်ု�ယးတွု�င်းး က်�သိုမှု ုအက်းပး (ရယသူို့��စ်ွ�ခွငွ်း�းက်�ဒုး-UDHSguest33 မြဖင်း�း ရက်း 60 အခွမှု�� အစ်မှုး�သို့��နှု�င်းးသိုညှး)

• နှု�င်းးင်းဟ့ော့တွား ဟော့သိုဟော့ကြက်ာင်းး�ကြက်မ့ှု ုတွာ�မြမှုစ်းဟော့ရ� ဖ�န်းး�လူု�င်းး� (တွစ်းပတွးလူှင်းး 7 ရက်း တွစ်းရက်းလူှင်းး 24 န်းာရီ) 1-800-273-8255 

• COVID-19 စု်တွးက်�န်းး�မှုာဟော့ရ� ရင်းး�မြမှုစ်းမှု�ာ� https://coronavirus.utah.gov/Mental-health/

• Utah (ယတူွာ�) ဟော့သိုဟော့ကြက်ာင်းး�ကြက်မ့ှု ုတွာ�မြမှုစ်းဟော့ရ� ညွှွန်း �းဟော့ပါင်းး�အဖွ�� https://utahsuicideprevention.org/   

• ဟော့သိုဟော့ကြက်ာင်းး�ကြက်မ့ှု ုတွာ�မြမှုစ်းဟော့ရ�အတွကွ်း အဟော့မှုရုက်န်းး ဟော့ဖာင်းးဟော့ဒု��ငှ်းး� Utah (ယတူွာ�) အခွန်းး� https://afsp.org/chapter/utah  

• စု်တွးက်�န်းး�မှုာဟော့ရ�အတွကွ်း နှု�င်းးင်းဟ့ော့တွား မှု�ာမှုုတွး Utah (ယတူွာ�) https://namiut.org/
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ဒု�က်ခသိုညှးမှု�ာ�

မှု�ူယစ်းဟော့ဆို�စ်ွ�မှုမုှု�ာ�

သိုယးယပုူ� �ဟော့ဆိုာင်းးဟော့ရ�

• Utah (ယတူွာ�) အလူ�ပးအင်းးအာ�စ်� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ�ဌာာန်း ဒု�က်ခသိုညှး ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ� https://jobs.utah.gov/refugee/

• Utah (ယတူွာ�) ဒု�က်ခသိုညှး အခွ�ုတွးအဆိုက်း https://serverefugees.org/ 

• ဒု�က်ခသိုညှး ဟော့က်ာင်းးစီ် USA https://rcusa.org/covid-19/

• Utah (ယတူွာ�) မှု�ူယစ်းဟော့ဆို�စ်ွ�မှုနုှငှ်း�း စု်တွးက်�န်းး�မှုာဟော့ရ� ဌာာန်းခွွ� https://dsamh.utah.gov/

• Utah (ယတူွာ�) �ှု မှု�ူယစ်းဟော့ဆို� သို့��စ်ွ�မှုဟုော့ရာင်္ဂါ က်�သိုဟော့ရ� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမှှုမုှု�ာ� https://dsamh.utah.gov/contact/location-map 

• SAMSHA မှုတှွစ်းဆိုင်း�း ဟော့ဒုသိုတွငွ်းး� အမြပ�အမှုဆူိုု�င်းးရာ က်�န်းး�မှုာဟော့ရ� က်�သိုမှုဟုော့ပ�သိုမူှု�ာ� https://findtreatment.samhsa.gov/ 

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/mental-health 

• မှု�ူယစ်းဟော့ဆို�စ်ွ�မှုဟုော့ရာင်္ဂါ က်�သိုမှုနုှငှ်း�း ဘနု်းး�မြဖူစ်ွ�မှု ုအက်အူညှ ီhttps://www.opidemic.org/treatment/ 

• န်းလူု�ဇု�န်းး� https://naloxone.utah.gov/ 

• Utah (ယတူွာ�) ဟော့ဆို�ထို��ပြွပတွး လူ�လူယှးဟော့ရ� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ� http://health.utah.gov/epi/prevention/syringeexchange/UTSEPEventSchedule.pdf 

• မြပန်းးလူညှးဟော့က်ာင်းး�မှုနွ်းးဟော့ရ� သိုတွမုြပ�မှုအုတွကွ်း Utah (ယတူွာ�) အက်အူညှ ီအကြက်ဟ့ော့ပ�မှုမုှု�ာ� (USARA) 385-210-0320 https://www.myusara.com/

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/transportation
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အလူ�ပးလူက်းမှု��

ဟော့တွာင်းး�ဆိုု�မှု ုအဟော့ရအတွကွ်း မြမှုင်း�းမှုာ�မြခွင်းး�ဟော့ကြက်ာင်းး� ပ့�မှုနှ်းး ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုအုဆိုင်း�းမှု�ာ�တွငွ်းး အ�န်း �းအတွာ�မှု�ာ�က်ု� ကြက်�့ဟော့တွွ�ရနှု�င်းးပြီးပီ� ၎
င်းး�တွု� �တွငွ်းး ဟော့ခွ်ဆိုု�မှုနုှငှ်း�း ခွ�တွးဟော့စ်ာင်း�းဆိုု�င်းး�ခွ�ုန်းးမှု�ာ�မြခွင်းး�အမြပင်းး စီ်စ်ဉ်းဟော့ဆိုာင်းးရွက်းထိာ�ဟော့သိုာ ဟော့တွာင်းး�ဆိုု�မှုမုှု�ာ�အတွကွ်း 21-30 ရက်း 
ဟော့စ်ာင်း�းရမြခွင်းး�အထိ ုပါဝိုင်းးနှု�င်းးပါသိုညှး။ 

• အလူ�ပးလူက်းမှု�� အာမှုခွ ့https://jobs.utah.gov/covid19/covidui.html

- အလူ�ပးလူက်းမှု�� ခွစ့်ာ�ခွငွ်း�း ဆို့��မြဖတွးဟော့ပ�မှု ုhttps://jobs.utah.gov/ui/home/Home/UiEligible

- COVID-19 အလူ�ပးလူက်းမှု�� ဟော့မှု�ဟော့လူ��ှုသိုညှ�းဟော့မှု�ခွနွ်းး� https://jobs.utah.gov/covid19/uifaqemployees.pdf

• က်ပးဟော့ရာင်္ဂါ အလူ�ပးလူက်းမှု�� ဟော့တွာင်းး�ဆိုု�မှုမုှု�ာ� လူ�ပးင်းန်းး�စ်ဉ်း https://jobs.utah.gov/covid19/pandemicuiclaims.pdf

• United Way 2-1-1 https://211utah.org/index.php/employment 

• ဝိုန်းးထိမှုး�မှု�ာ�အတွကွ်း ယာယ ီအလူ�ပးန်းာ�ရမှု ုဗိုာက်�ူရယး အလူ�ပးခွငွ်းး https://jobs.utah.gov/covid19/templayoffvirtualworkshop.pdf

• အလူ�ပး�ငှ်းးမှု�ာ�အတွကွ်း COVID-19 ဟော့မှု�ဟော့လူ��ှုသိုညှ�းဟော့မှု�ခွနွ်းး� https://jobs.utah.gov/covid19/uifaqemployers.pdf

•  မြမှုန်းးဆိုန်းးဟော့သိုာ ဟော့မြဖ�ငှ်းး�ဟော့ရ� ဝိုန်းးဟော့ဆိုာင်းးမှုမုှု�ာ�ဆိုု�င်းးရာ အလူ�ပးရ့ုံ�ဟော့ဆို�ွဟော့နှ�ွပွ�မှု�ာ�က်ု� အလူ�ပးန်းာ�ရမှုမုှု�ာ�နှငှ်း�း စ်က်းရ့ုံ�ပုတွးမြခွင်းး�မှု�ာ�ဟော့ကြက်ာင်း�း ထိခုွု�က်းန်းစ်းန်းာသိုညှ�း က်�မှုပဏီမီှု�ာ�နှငှ်း�း 
အလူ�ပးသိုမှုာ�မှု�ာ�အတွကွ်း လူက်းင်းင်းး� အက်အူညှဟီော့ပ�ရန်းး စီ်စ်ဉ်းထိာ�ပါသိုညှး https://jobs.utah.gov/employer/business/prelayoff.html

• Salt Lake (ဟော့ဆိုာ�လူတုွးခွး) နှငှ်း�း South Davis (ဟော့တွာင်းးပု�င်းး�ဟော့ဒု�ဗိုစ်း) ဟော့က်ာင်းးတွမီှု�ာ�- (801) 526-4400 

• Weber (ဝိုက်းဘာ) နှငှ်း�း North Davis (ဟော့မြမှုာက်းဟော့ဒု�ဗိုစ်း) ဟော့က်ာင်းးတွမီှု�ာ�- (801) 612-0877 

• Utah (ယတူွာ�) ဟော့က်ာင်းးတွ-ီ (801) 375-4067 

• မြပညှးန်းယးနှငှ်း�း မြပညှးန်းယးမြပင်းးပ က်�န်းးသိုညှ�းအပု�င်းး�- 1-888-848-0688


