
 

VAX TO BUSINESS 
တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤ ဒ ီး တ ၢ်ပတထံ  ၢ်တ ၢ် 

ဟ  ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤ အဆ ကတ  ၢ် 

လါအ ဖ   ၢ် 4, 2022 – လါဒ ံၢ်စ ဘ  ၢ် 31, 2022 

ဟ  ၢ်က   ၢ်စ တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤ အ  ၢ်ဝ  

DHHS ဆ က  ၢ်လ ၢ်လ ကဟ  ၢ်လ ျဲၤ စ တ  ၢ်ပ ၢ်တ  ၢ်ဆူ ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အကက ီးအဘ ၢ်ဝ တ  ၢ် တ ုန   ၢ် $1000-$2000.00 

န   ၢ်လ ျဲၤ. စ တ  ၢ်ပ ၢ်ခ လ  ၢ်ခ ဆ  $300,000.00  အ  ၢ်ဝ လ  တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤတခါအျံဲၤအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

တ ၢ်ဆ ီးက  ီး 

dhhs.minorityhealth@nebraska.gov  

ပ  ၢ်ယ ျဲၤသန   

https://dhhs.ne.gov/Pages/Vax-to-Business.aspx  

တ ၢ်စံ ၢ်စ ျဲၤဂံ ၢ်ထံီးဒ ီး တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤအတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤထ ရ ျဲၤ 

Nebraska Department of Health and Human Services (DHHS) လ အမျဲၤသက ီးဃ ုၢ်တ ၢ်ဒ ီး Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) ဃ ထ  ၢ်ဝ  လံ ၢ်ပတထံ  ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်လ အတ ၢ်ပည  ၢ်တ  ၢ်အ  ၢ်ဝ လ ကမျဲၤအါထ  ၢ် COVID-

19 တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ တ  ၢ် ဒ ီး တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဟ  ၢ်ပ ညါဆူပ ျဲၤကမ   ၢ်တ  ၢ်လ အအ  ၢ်လ  ပ ျဲၤတဝ တ  ၢ်လ  

တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤ တုျဲၤဃ ျဲၤစ ျဲၤဒ ီးလ ခ ခ  ၢ်ဒသူဝ လ အအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်လ ျဲၤဘ ၢ်ယ  ၢ်ဒ  ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

တ ၢ်တ  ၢ်က  ျဲၤတမံျဲၤအျံဲၤတ ၢ်ခ လ  ၢ်အ  ခ  ၢ်အတ ၢ်ပည  ၢ်  တ  ၢ်မ  ၢ်ဝ လ  ကမျဲၤသက ီးတ ၢ်ဒ ီး 

ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အဆီံးတ  ၢ်လ အမ  ၢ် ပ ျဲၤဆ  တ ၢ်ကစ  ၢ်တ  ၢ်လ အဘ ၢ်တ ၢ်န ၢ်န   ၢ်အ ျဲၤလ ပ ျဲၤတဝ အပူျဲၤ ဒၢ်သ ီးကဘ ါရ   

COVID-19 တ ၢ်အ  ၢ်ဆူ ၢ်အ  ၢ်ခ ျ့ အပတ  ၢ်လ ျဲၤဆ  လ  ၢ်သီးတ  ၢ်လ ပ ျဲၤကမ   ၢ်လ အအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်လ ျဲၤဘ ၢ်ယ  ၢ်ဒ  ၢ်ဒ ီး 

လ တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤတုျဲၤဃ ျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤအံျဲၤကပ  လ  ၢ် ကဝ ျဲၤပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အဆီံးတ  ၢ်လ  

ကမျဲၤတ ၢ်ဒၢ်ပ ျဲၤကတ ျဲၤန   ၢ်ခ ီးတ ၢ်တ  ၢ်ဒ ီး မျဲၤစ ျဲၤအပ ျဲၤတဝ လ ကမျဲၤစ ျဲၤလ ျဲၤ COVID-19 ဒ ီး ကတ  ၢ်ကတ ျဲၤတ ၢ်လ ခါဆူညါ 

တ ၢ်ဆူီးတ ၢ်ဆါဟ က ထ  ၢ်အသီးသတူ ၢ်ကလ ၢ် သ တ  ၢ်အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အဆီံး တ  ၢ် သန  ျဲၤထ  ၢ်အသီးလ  

တ ၢ် ံီးတ ၢ်တ ၢ်မျဲၤလ အမျဲၤကဒ ီးအသီးဒ ီး တ ၢ်န ၢ်န   ၢ်အ ျဲၤလ  ပ ျဲၤစူီးကါတ ၢ်  တ  ၢ် ဒၢ်သ ီးအတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤ ကအ  ၢ်ဒီံးအဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

တ ၢ်န ၢ်န   ၢ်အ ျဲၤအံျဲၤပ ၢ်ဝ  ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အဆီံးတ  ၢ်လ  တ ၢ်လ  ၢ်လ ျဲၤဆ တခါအပူျဲၤလ  ကဒီုးသ  ၢ်ညါ အါထ  ၢ် COVID-19  

တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ , တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤလ အဘ ၢ်, ဒ ီး ဟ  ၢ်လ ျဲၤတ ၢ်တ စ ျဲၤမျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်ဆူ အဝ သ  ၢ်အပ ျဲၤစူီးကါ 

တ ၢ်တ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 
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ပ ျဲၤန ုၢ်လ ျဲၤပ ၢ်ဃု ၢ်တ  ၢ်ကမျဲၤစ ျဲၤအဝ သ  ၢ်အပ ျဲၤစူီးကါတ ၢ်  တ  ၢ်လ  1) တ ၢ်မျဲၤတ ၢ်ဆ တ  ၢ်တ  ၢ်လ  ဘ ၢ်တ ၢ် 

ဒီုးသ  ၢ်ညါအ ျဲၤဝံျဲၤလ  အဘ ၢ်ထ  ဒ ီး COVID-19, 2) တ ၢ်ဘ  ဘ ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤလ အကမ ၢ်ဒ ီး စံီးဆ  

တ ၢ်သကံ  ၢ်တ  ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်သကံ  ၢ်အ ျဲၤခ အံျဲၤခ အံျဲၤလ  အဘ ၢ်ထ  ဆူ တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤလ ျဲၤ COVID-19 ဒ ီး ဘ ၢ်ဃီး COVID-19 တ ၢ်ဆ ီး 

ကသ ံၢ်ဒ သဒ တ  ၢ်, ဒ ီး 3) တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤလ ျဲၤ တ ၢ်တတ မျဲၤတ ံၢ် တ ၢ်တ  ၢ်လ  COVID-19 တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ ခ      တ ၢ်မျဲၤဝ  

တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ အမူီး, ဒ ီး/မ တမ  ၢ် ဆ  ခ  ပ ျဲၤစူီးကါတ ၢ်  တ  ၢ်ဆူ တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ အလ  ၢ်လ  အဘူီးကတ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

 

 
တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤတ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တ  ၢ် 

ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ ဘ ၢ်တ ၢ်ရ  ထ အ ျဲၤတ  ၢ်ကဘ ၢ်မျဲၤပ  ျဲၤတ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်ခ လ  ၢ်လ  A-D အပူျဲၤလ ဘ ၢ်တ ၢ်က  ီးရ  ၢ်အ ျဲၤ 

လ အ  လ ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

A. တ ၢ်မၤလိ - ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အန ုၢ်လ ျဲၤပ ၢ်ဃု ၢ်တ ၢ်အပ ျဲၤမျဲၤတ ၢ်   ကထ  ၢ်ဝ တ ၢ်မျဲၤလ လ  အ ထ  ၢ်န ီးအ  ခ  ၢ် 2 

န ၢ်ရံ ၢ် လ  ကဟ  ၢ်အဝ သ  ၢ် တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤဒ ီး တ ၢ်တ စ ျဲၤမျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်ဒၢ်သ ီးကအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်ကတ ျဲၤသက ီးတ ၢ်ဒ ီး 

ပ ျဲၤစူီးကါတ ၢ်   တ  ၢ်လ  ဘ ၢ်သ  ၢ်သ  ၢ် အသီးဒ ဒ ဘ ၢ်ဃီးတ ၢ်ဒ ီးန   ၢ်ကသ ံၢ်ဒ သဒ လ  ကအ  ၢ်ထ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်န ၢ်န   ၢ် 

ကသ ံၢ်ဒ သဒ န   ၢ်လ ျဲၤ. တ ၢ်မျဲၤလ အံျဲၤ ကတ ဘ ၢ်ဃီး  COVID-19, တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ  တ ၢ်ပူျဲၤ   ီးဒ ီးတ ၢ်ဘ ၢ်ယ  ၢ်, 

တ ၢ်တုျဲၤလ ျဲၤတ ျဲၤလ ျဲၤ, ကသ ံၢ်အတ ၢ်ဒ ဘ ၢ်တ  ၢ်, ဒ ီး တ ၢ်ပ ီးတ ၢ်လ ဒ ီး 

တ ၢ်တ စ ျဲၤမျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်လ တ ၢ်စူီးကါအ ျဲၤသ န   ၢ်လ ျဲၤ. 

B. ဟ  ၢ်လ ၤ COVID-19 တ ၢ်ဒ သဒ ဒ ီး တ ၢ်ဆ ီးကသ  ၢ်ဒ သဒ တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က ိၤဆပူ ၤစူီးကါတ ၢ်ဖိတဖ ၢ်အစ ၤကတ  ၢ် 3 

လါ- ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤတ  ၢ်ကဟ  ၢ်လ ျဲၤတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤဘ ၢ်ဃီး COVID-19 ဒ ီး COVID-19 

တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ ခ     အဝ သ  ၢ် ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤအလ  ၢ်, စံီးဆ တ ၢ်သကံ  ၢ်တ  ၢ်, ဒ ီး 

န  ၢ်လ ျဲၤပ ျဲၤစူီးကါတ ၢ်  တ  ၢ်ဆူ တ ၢ်တ စ ျဲၤမျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်လ  အဝ သ  ၢ် ဃုထ ံၢ်န   ၢ်အါထ  ၢ်တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤသ လ  

ကမျဲၤတ ၢ်ဆ တ  ၢ်အဂ ျဲၤကတ  ၢ်လ အဝ သ  ၢ်ဒ ၢ်ဝ အန  ၢ်ကစ ၢ်, အဝ သ  ၢ် အဟ ံၢ်  ဃ    ဒ ီး 

အဝ သ  ၢ်အပ ျဲၤတဝ အဂ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

C. *မ  ၢ်ပတ ထ  ၢ် စ တိ ၢ်ပ ၢ် $1500 မ တမ  ၢ် $2000* အဂ  ၢ်န   ၢ် မၤ COVID-19 တ ၢ်ဆ ီးကသ  ၢ်ဒ သဒ အမူီးတခါ- 

DHHS အပ ျဲၤမျဲၤတ ၢ်  ကမျဲၤစ ျဲၤက  ျဲၤဃကူ  ျဲၤ  ီးတ ၢ်မျဲၤသက ီးတ ၢ်တခါလ  

ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ အဘ ၢ်တ ၢ်ရ  ထ တခါစု ၢ်စု ၢ်ဒ ီး ပ ျဲၤဟ  ၢ်လ ျဲၤ တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ (Local Health Department, 

Federally Qualified Health Center မ တမ  ၢ် ကသ ံၢ်က ီး) အဘ  ၢ်စ ျဲၤလ  ကမျဲၤ 

တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ အမူီးန   ၢ်လ ျဲၤ. တ ၢ်က ခ  ၢ်စီးလ  ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤအျံဲၤလ  ၢ်ဘ ၢ်ဝ    မူီးတခါန   ၢ်လ ျဲၤ. 

D. မၤပ  ၤ တ ၢ်တ  ၢ်ဖ ါထ  ၢ်လ  ၢ်ဒလိ အလိ ၢ်ဘ ၢ်အ ၤအ ထ  ၢ်န ီးအဖ ခိ ၢ် - တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤလ အ  လ ၢ်အျံဲၤ 

တ ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်အ ျဲၤန   ၢ် လ ျဲၤ- လ ံၢ်ဘ ီးဘ ၢ်ရျဲၤလ ျဲၤအတ ၢ်ဂ ျဲၤတ  ၢ် မ တမ  ၢ် COVID-19 

အတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤလ ဘ ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်ထ  ၢ်အ ျဲၤလ ကမ   ၢ် တ ၢ်ကစ  ၢ်, တ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤဘ ၢ်ဃီး ပ ျဲၤစူီးကါတ ၢ်အတ ၢ်သီးဒ ဒ  

ဘ ၢ်ထ  တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ , ဒ ီး တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ  အမူီးတ ၢ်ဂ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤလ အပ ၢ်ဃ ုၢ် မူီးအတ ၢ်ဂ ျဲၤတ  ၢ် 

မ  ၢ်ဘ ၢ်ထ  န   ၢ်လ ျဲၤ. 



 

 

ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤတ  ၢ်လ အကက ီးဝ ဘ ၢ်ဝ  

ပ ျဲၤပတံထ  ၢ်တ ၢ်တ  ၢ်ကဘ ၢ်မ  ၢ် ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤအဆီံးတခါ ဒၢ်သ ီး က ီးတံ ၢ်ခ  ၢ်, တ ၢ်ကယ ခ  ၢ်ဆူ ၢ်အက ီး, လ  ၢ်ကဝ ျဲၤ ပနံ ၢ်ရ က ီး, 

လ  ၢ်ကဝ ျဲၤတ ၢ်အ  ၢ်က ီး, ဒ ီးအဂျဲၤ လ  Nebraska က  ၢ်စ  ၢ်အပူျဲၤ လ အမျဲၤစ ျဲၤဟ  ၢ်ကဝ ျဲၤဒ  ၢ်တခါဂ ျဲၤတခါဂ ျဲၤလ တပ ၢ်ဃ ုၢ် 

Douglas County ဒၢ်သ ီး ကဟီးဆ  ီး တ ၢ်မျဲၤဝံျဲၤမျဲၤကဒ ီးတ ၢ်ဟ  ၢ်လ ျဲၤစ တ  ၢ်ပ ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. (နပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤမ  ၢ်အ  ၢ်လ  Douglas 

County အပူျဲၤဒ ီး နသီးစ လ ကမျဲၤတ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ ကသ ံၢ်အက ီးလ  တ ၢ်ခ  ီးတ ၢ်ယ ၢ်တခါအံျဲၤအခ  န   ၢ် 

ဝံသီးစူျဲၤဆ ီးက  ီးဘ ၢ် Douglas County Health Department တက  ၢ်.) 

လ တ ၢ်ဟ  ၢ်စ တ  ၢ်ပ ၢ်တခါအျံဲၤအတ ၢ်ပည  ၢ်တ  ၢ်အဂ  ၢ်, ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤအဆီံးမ  ၢ် တ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤတခါလ တအ  ၢ်အါန   ၢ်ဒီံး 

ပ ျဲၤမျဲၤတ ၢ်   အဂျဲၤ 50 (ယ  ၢ်ဆ)ံ ဒ ီး တမ  ၢ် တ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤလ အအ  ၢ်လ တ ၢ်လ  ၢ်လ ျဲၤဆ အဂျဲၤတတ ျဲၤ(franchise) ဘ ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

တ ၢ်ခ  ီးတ ၢ်ယ ၢ်ဆ လ ညါကဘ ၢ်တ ၢ်ဟ  ၢ်လ ျဲၤအ ျဲၤဆူ တ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤတ  ၢ်လ  အမျဲၤစ ျဲၤ ပ ျဲၤကမ   ၢ်တ  ၢ်လ  

အအ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်လ ျဲၤ ဘ ၢ်ယ  ၢ်လ  ခ ခ  ၢ်ဒသူဝ အပူျဲၤဒ ီး လ တ ၢ်လ  ၢ်တ  ၢ်လ  န   ၢ်ဘ ၢ် တ ၢ်မျဲၤစ ျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်န   ၢ်လ ျဲၤ. 

ပ ျဲၤကမ   ၢ်သ  ၢ်တ  ၢ်အျံဲၤ မ  ၢ်ပ ျဲၤသ  ၢ် တ  ၢ်လ ဘ ၢ်ဒ ဘ ၢ်ထီံးအနီးကတ  ၢ်ခ     COVID-19 လ အပ ၢ်ဃ ုၢ်, 

ဘ ၢ်ဆ ၢ်တမ  ၢ်ဒ ၢ်ထ - 

 ကလု ၢ်လ ျဲၤဆ ဒ ီးကလု ၢ်ဒ ူၢ်  ကရူ ၢ်တ  ၢ် 

 ပ ျဲၤတဝ တ  ၢ်လ အအ  ၢ်ဒ ီးပ ျဲၤဂ  ၢ်ဝ တ ၢ်ဘ ၢ်ဒ ဘ ၢ်ထီံးည အါ 

 ခ ခ  ၢ်ဒသူဝ ပ ျဲၤတဝ တ  ၢ် 

 ပ ျဲၤသ  ၢ်တ  ၢ်လ အအ  ၢ်ဒ ီး က  ၢ်ဂ ျဲၤတဂ ျဲၤတ  ၢ် 

 ပ ျဲၤသ  ၢ်တ  ၢ်လ အဘ ၢ်အ  ၢ်လ ဟ ံၢ်/အ  ၢ်လ ျဲၤ ီးလ ျဲၤဆ  မ တမ  ၢ် တ ၢ်ဝံစ  ၢ်တ ဆ  အ  ၢ်စ ျဲၤ 

 ပ ျဲၤဟ န ုၢ်အ  ၢ်လ ထံက  ၢ်အပူျဲၤတ  ၢ် ဒ ီး/မ တမ  ၢ် ပ ျဲၤဘ ၢ်က ဘ ၢ်ခ တ  ၢ် 

 ပ ျဲၤသ  ၢ်တ  ၢ်လ အဘ ၢ်ဒ ဘ ၢ်ထံီးခ     တ ၢ်    ၢ်တ ၢ်ယ ၢ် မ တမ  ၢ် တ ၢ်တထ သ ီးတျုဲၤသ ီးနီးနီး 

ကပတံထ  ၢ်တ ၢ်အဂ  ၢ် 

ဝံသီးစူျဲၤမျဲၤပ  ျဲၤလံ ၢ်ပတံထ  ၢ်တ ၢ်လ ဘ ၢ်တ ၢ်ဘ ီးစ အ ျဲၤတက  ၢ်. ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ်မျဲၤလ ဘ ၢ်တ ၢ်ရ  ထ အ ျဲၤတ  ၢ် 

တ ၢ်ကဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါအ ျဲၤ န   ၢ်လ ျဲၤ. 

လံ ၢ်ပတံထ  ၢ်တ ၢ်လ တ ၢ်မျဲၤပ  ျဲၤအ ျဲၤဝံျဲၤတ  ၢ်တ ၢ်ဆ  အ ျဲၤအမံ (လ)ဆူ  dhhs.minorityhealth@nebraska.gov သ  မ တမ  ၢ် 

တ ၢ်ဆ  အ ျဲၤခ    လံ ၢ်ပရ ဆူ တ ၢ်လ  ၢ်လ အ  လ ၢ်သ စ  ၢ်က ီးန   ၢ်လ ျဲၤ- 

ATTN: Department of Health and Human Services 

Office of Health Disparities & Health Equity 

P.O. Box 95026 

Lincoln, NE 68509 

လ  ၢ်ပတ ထ  ၢ်တဖ ၢ်တ ၢ်ကတ ူ ၢ်လိ ၢ်အ ၤလ တ ၢ်လ ၤသီးက   ၢ်က   ၢ်အဖ ခ ိၢ်တ ၤလ စ တ ိၢ်ပ ၢ်လ  ၢ်က   ၢ်ဝ န   ၢ်လ ၤ.



 

VAX TO BUSINESS လံ ၢ်ပတံထ  ၢ်တ ၢ် 

 

ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤအမံျဲၤဒ ီး ပ ျဲၤမျဲၤတ ၢ်  တ  ၢ်အန  ၢ်ဂံ ၢ်-  _______________________________________________________ 

အ  ၢ်ဆ ီးလ  ၢ်က  အလ အပ  ျဲၤ- _________________________________________________________________________  

လ တ စ န  ၢ်ဂံ ၢ်- _____________________________________________  

အံမ (လ)အမံျဲၤ- _____________________________________________________________________________  

SSN / တ ၢ်အခ အသ  အ ID #: ________________________________________________________________________ 

တ ၢ်ဟ  ၢ်အဘူီးအလ ကက ီးမျဲၤအ ျဲၤဆူ-  _______________________________________________________________ 

န  ၢ်ဂံ ၢ်န  ၢ်ဒ ီးလ တ ၢ်ပတထံ  ၢ်အ ျဲၤအဂ  ၢ် (ရ  ထ ထ တခါဧ ျဲၤ)- 

_____ $1000 (ထ ဒ ၢ် COVID-19 တ ၢ်ဟ  ၢ်ပ ညါအဂ  ၢ်) 

_____ $1500 (COVID-19 တ ၢ်ဟ  ၢ်ပ ညါ ဒ ီး တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ အမူီး 1 ခါ)  

_____ $2000 (COVID-19 တ ၢ်ဟ  ၢ်ပ ညါ ဒ ီး တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ အမူီး 2 ခါ) 

ပ ျဲၤမျဲၤတ ၢ်  လ ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤတ  ၢ်လ ကန ုၢ်လ ျဲၤပ ၢ်ဃ ုၢ်လ တ ၢ်မျဲၤလ အပူျဲၤအန  ၢ်ဂံ ၢ်- ______________________________________________ 

ပ ျဲၤကမ   ၢ်လ ပနံ ၢ်ကျဲၤတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤမျဲၤစ ျဲၤတ  ၢ်-(ရ  ထ တ ၢ်ခ လ  ၢ်လ အဘ ၢ်ထ  ) 

_____ ခ ခ  ၢ်ဒသူဝ  _____ အ  ၢ်ဒ ီးအ ကလီံးက   ၢ်တ ၢ်သ တ ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်က တ ၢ်ခ   _____ အ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်ဝံစ  ၢ်တ ဆ  တ ၢ်က တ ၢ်ခ  / အ  ၢ်လ ျဲၤ ီးလ ျဲၤဆ  
_____ ပ ျဲၤသ  ၢ်တ  ၢ်လ အ  ၢ်ဒ ီးက  ၢ်ဂ ျဲၤတဂ ျဲၤ _____ ပ ျဲၤဟ ီးစပ နံီး  /ပ ျဲၤလ ီးတ ံၢ်န  ၢ်   _____ ပ ျဲၤအျဲၤဖ ံျဲၤကျဲၤအမ ရကျဲၤ  တ  ၢ် 

_____အမ ရကျဲၤပ ျဲၤထူလံျဲၤ  တ  ၢ်/အမ ရကျဲၤပ ျဲၤအ ဒယါ  တ  ၢ်/အလ ၢ်စက ၢ်ပ ျဲၤထလူျံဲၤ  တ  ၢ်_____ ပ ျဲၤအ ရ   ၢ်  တ  ၢ်/ 

ပစံီး ံီးပ ျဲၤက ီး  တ  ၢ် _____ ပ ျဲၤက ီးက ရ   ၢ်  တ  ၢ် _____ ပ ျဲၤဘ ၢ်က ဘ ၢ်ခ   တ  ၢ်/ပ ျဲၤဟ န ုၢ်လ ျဲၤအ  ၢ်လ ထံက  ၢ်ပူျဲၤတ  ၢ် _____ အဂျဲၤ-

(ဝံသီးစူျဲၤပ ၢ်  ါထ  ၢ်)-___________________________________ 
 

က   ၢ်အတ ၢ်လ  ၢ်တ  ၢ်-(နမ  ၢ်လ  ၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ီးတ ၢ်လ တ  ၢ်လ က   ၢ်တ  ၢ်လ တမ  ၢ်အ ကလီံးက   ၢ်ဘ ၢ်န   ၢ် ဝံသီးစူျဲၤက  ီးရ  ၢ်လ ျဲၤ 

က   ၢ်လ လ  ၢ်ကဝ ျဲၤတခါ စု ၢ်စု ၢ်အဂ  ၢ်လ အ  လ ၢ်န   ၢ်တက  ၢ်) 

_____ တ ၢ်မျဲၤလ - ______________________________________________________________ 

_____ လံ ၢ်ဘ ီးဘ ၢ်ရျဲၤလ ျဲၤတ  ၢ်ဒ ီးတ ၢ်ဟ  ၢ်ပ ညါတ ၢ်ပ ီးတ ၢ်လ တ  ၢ်-______________________________________ 

_____ တ ၢ်ကတ ျဲၤက  ီးထံလ  တ ၢ်ဆ ီးကသ ံၢ်ဒ သဒ အမူီးအဂ  ၢ်- ________________________________ 

 

_____ အဂျဲၤ- _________________________________ တ ၢ်ပ ၢ်  ါလ အရ  ပ ီးဘ ၢ်မနျုဲၤအဃ နပနံ ၢ်တ ၢ်ကျဲၤတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤအံျဲၤမ  ၢ်ပ ျဲၤမျဲၤသက ီးတ ၢ်အဂ ျဲၤတ ုလ တ ၢ်ရ  ၢ်တ ၢ်က  ျဲၤတခါအံျဲၤအဂ  ၢ်- 

_____ ယအု ၢ်သီးလ  ပနံ ၢ်တ ၢ်ကျဲၤတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤအံျဲၤ မ  ၢ်ပနံ ၢ်တ ၢ်ကျဲၤတ ၢ် ံီးတ ၢ်မျဲၤလ အကက ီးဝ ဘ ၢ်ဝ  ဒၢ်ဘ ၢ်တ ၢ်ပ ၢ်  ါအ ျဲၤခ     

တ ၢ်ဘ ီးဘ ၢ်သ  ၢ်ညါ အံျဲၤန   ၢ်လ ျဲၤ 

က  ီးလ ျဲၤမံျဲၤဒ ီး ပ ျဲၤပတံထ  ၢ်တ ၢ်အလ  ၢ်အလျဲၤလ အ  ီးသ စီး- 
_____________________________________________________________________________________________________________________________

_ 

 

 

_____ လ  ့ၣ်ဘ ီးဘ ့ၣ်ရှၤလ ှၤတဖ ့ၣ်ဒ ီးတၢ ့ၣ်ဟ  ့ၣ်ပ ညါတၢ ့ၣ်ပ ီးတၢ ့ၣ်လ တဖ ့ၣ်-_______________________________________________________________ 

_____ တၢ ့ၣ်ကတ ှၤက  ီးထ လၢ တၢ ့ၣ်ဆီဲးကသ  ့ၣ်ဒ သဒၢအမူီးအဂ ၢ ့ၣ်- ____________________________________________________________________ 

_____ အဂှၤ- _______________________________________________________________ 

တၢ ့ၣ်ပ ့ၣ်ဖ ါလၢအရ ဲပ ီးဘ ့ၣ်မန ှၤအဃ နပန  ့ၣ်တၢ ့ၣ်ကှၤတၢ ့ၣ်ဖ ီးတၢ ့ၣ်မှၤအ ှၤမ ၢ ့ၣ်ပ ှၤမှၤသက ီးတၢ ့ၣ်အဂ ှၤတဖ လၢတၢ ့ၣ်ရဲ ့ၣ်တၢ ့ၣ်က ဲှၤတခါအ ှၤအဂ ၢ ့ၣ်- 

ပ ှၤကမ ၢၢ ျၢၢ်လၢပန  ျၢၢ်ကှၤတၢ ျၢၢ်ဖ ံးတၢ ျၢၢ်မှၤမှၤစၢှၤတဖ ျၢၢ်-(ရထ့ၢတၢ ျၢၢ်ခလဲၢ ျၢၢ်လၢအဘ ျၢၢ်ထ )ဲ 

_____ ခိခိ ျၢၢ်ဒသူဝီ _____ အိ ျၢၢ်ဒံီးအဲကလ ံးက ိ ျၢၢ်တၢ ျၢၢ်သ့တၢ ျၢၢ်ဘ ျၢၢ်တၢ ျၢၢ်ကီတၢ ျၢၢ်ခဲ _____ အိ ျၢၢ်ဒံီးတၢ ျၢၢ်ဝ စိ ျၢၢ်တီဆ ၢတၢ ျၢၢ်ကတီၢ ျၢၢ်ခဲ / အိ ျၢၢ်လီှၤဖံးလီှၤဆ ီ
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