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ဗုဒ္ဟ
ဓ ူးနေ ၊ေ့ ဩဂုတ်လ ၂၆ ရက်၊ ညနေ ၅ ောရီ တွင ် Calhoun County ပြည်သ ကျမ်
နရူး ဌာေ (Public Health
ေ့
Department) ကု Calhoun County တွင ် COVID-19 နရာဂါသယ် ၈၂၀ ဦူး ြွာူးမျာူးလာန ကာင်ူး နှငအ
်ေ့ တ
ထန
ု ရာဂါန ကာင်ေ့ နသဆူးု သည်ဟု သက်မှတ်ထာူးသ စုစုနြါင်ူး ၄၃ ဦူး ရှ ကာင်ူး သတင်ူးြု ေ့
အန ကာင်ူး ကာူးခေ့ြါသည်။ ဤအန ကာင်ူးအရာ အချက်လက် နောက်ဆုူးရ သတင်ူး မျာူးကု
www.calhouncountymi.gov တွင ် နေစဥ်
ေ့ တေလလာ မှ နသာ ကာနေ ေ့တွင ် တင်ပြထာူးြါသည်။

ယနေ ြ
် ဟုတ်နသာ နေစဥ်
ေ့ ုမှေမ
ေ့ case မျာူးနေသည်မှာ ကကင်ူးကျေ်နေနသာ စာရင်ူးမျာူးန ကာင်ေ့
ပြစ်သည်ကု နကျူးဇူးပြြုပြီူး မှတ်ထာူးနစလုြါသည်။ ခေ်မှေ့ ေူး် နပခအာူးပြင်ေ့ အမှုနြါင်ူး ၂၀ သည်
ဓာတ်ခွခေ်ူးမှ သတင်ူးြထာူးပခင်
ု ေ့
ူးပြီူး၊ ထု အမှုမျာူးသည် နေစဥ်
ေ့ ြျမ်ူးမျှ အမှု အနရအတွက်
မဟုတ်သလု Calhoun County မှ ပြစ်ြွာူးပခင်ူးမဟုတ်ြါ။
Calhoun County တရောားရားမှ န ောက်ဆားရ အချက်အလက်မျောား
ဒ္ီတြါတ်အတွငူး် ြူးတွစစ်ဆင်နရူးစင်တာ၏ ရှငူး် လင်ူးချက်အရ Calhoun County တရာူးရု ူးမှ
နအာက်ြါ နောက်ဆုူးရ အချက်မျာူးကုနြူးထာူးြါသည်။
•

စာနရူးရု ူးမျာူးသည် အပြည်အ
ေ့ ဝလည်ြတ်မှုရှပြီူး အမျာူးပြည်သမှ မမ
လုြ်ငေ်ူးကင
ု တ
် ာမျာူး နဆာင်ရွက်နစရေ် ရက်ချေ်ူးမျာူးယနြ
ု ါသည်။ (Justice Complex)
ရှု ြ်နထွူးမှု တရာူးမျှတနရူး ဌာေသည် (appointment) ရက်ချေ်ူးေသာ
ေ့ ြွငပ်ေ့ ြီူး
အဝင်တခါူးဝတွင ် မျက်နာှ ြုူး နှင ်ေ့ အြျာူးတုငူး် ရေ်လအ
ု ြ်ြါသည်။ Appointment
ရက်ချေ်ူးမျာူး ပြြုလုြ်ြု ဆက်
သယ
ွ ်ရေ် calhouncountymi.gov/safestart ကု သွာူး၍
ေ့
ဆက်သယ
ွ ်နင
ု ြ
် ါသည်။

•

တရာူးသကကီူး၊ တရာူးသကကီူးချြုြ် နှင ်ေ့ ဒ္င
ု လ
် ကကီူးမျာူးသည် Zoom အသူးု ပြြု၍ virtual
တရာူးရု ူးခေ်ူးတွငလ
် ုြ်ပြီူး Youtube နှင ်ေ့ liveလွှငပ်ေ့ ြီူး အလုြ်လုြ်ြါသည်။ ကာူးောပခင်ူး
အမျာူးစုကု ဤေည်ူးပြင်ေ့ ပြြုလုြ်၍ တချြုျို့ ကစစမျာူးတွင ် တရာူးသကကီူးမှ လပခင်ူးနတွျို့ ရေ်
ခွငပ်ေ့ ြြုချက်နြူးနင
ု ြ
် ါသည်။

•

ဂျျူရီစမ်ူးသြ်မှုကု နအာက်တုဘာလ ၁၂၊ ၂၀၂၀၊ တွင ် သက်မှတ်ထာူးပြီူး ဂျျူရီလကကီူးမျာူး
တရာူးရု ူးတွင ် ဂျျူရီတာဝေ်ထမ်ူးနဆာင်ချေ်တင
ွ ် လုပခြုနရူး ရှနစရေ် နသချာစဥ်စာူး
လုြ်နဆာင်ထာူးြါသည်။

နေသအလှိက် အခမဲ့ မျက်နောှ ဖားမျောား ရရှှိနင်
ှိ ပါသည်
မည်သမဆု အခမေ့ မျက်နာှ ြုူးမျာူး လုချင်ြါက ပြည်ေယ် COVID-19 ြုေူး် ပြစ်တေ့ 888-535-6136
သ ြု
ွ ်ပြီူး ပြေ်ချီ
ု ြ
် ါသည်။ နဒ္သအလုက်
ို့ ေူး် ဆက်သယ
ေ့ နသာနေရာလြ်စာမျာူးကု စုစမ်ူးနင
Community Action Agency ကုဆက်သယ
ွ ်ပြီူး ပြေ်ချီ
ေ့ နသာနေရာလြ်စာမျာူးကု
စုစမ်ူးနင
ု ြ
် ါသည်။ Battle Creek ထတွင ် 877-422-2726 နှင ်ေ့ Community Action ကု
ြုေူး် ဆက်သယ
ွ ်နင
ု ြ
် ါသည်။
State of Michigan, Ford Motor Co., and the Federal Emergency Management Agency တမှ
ု ေ့
ြူးနြါင်ူးပြီူး လုအြ်နေနသာ သ တစ်ဦူး တစ်နယာက်ပခင်ူးစီ အတွက် အခမေ့ မျက်နာှ ြုူးမျာူး ၄
သေ်ူး ကု လှူဒ္ါေ်ူးထာူးြါသည်။ ထမ
ု ျက်နာှ ြုူးမျာူးသည် ဝင်နငွေည်ူးသ၊ အသက်ကကီူးလအု၊
နကျာင်ူး၊ နှင ်ေ့ အုူးအမ်မေ့သ နေဇရြ်မျာူး တအတွ
ု ေ့
က်ပြစ်ြါသည်။

New Summit Pointe မှိဘအပ်ထ ှိ ်ားမှု သတင်ားလော
Summit Pointe သည် နောက်ဆုူးထုြ် မဘအုြ်ထေ်ူးမှု
သတင်ူးလွှာကု The Pointe သု ထု
ေ့ ြ်ပြေ်ခြ
ေ့ ါသည်။
သတု ဝက်
ဆုဒ္တ
် ွင ် သွာူး ကည်န
ေ့ င
ု ြ
် ါသည်။
ေ့
https://www.summitpointe.org/wpcontent/uploads/2020/08/ToThePointeParenting2P.pdf

နမာင်နမ
ှ ပခင်ူး ြြကခပြစ်ပခင်ူး နှင ်ေ့ ကနလူးမျာူးကု ြြကခ နပြရှငူး် ရေ် ကညီပခင်ူး
အန ကာင်ူးအရာမျာူးလည်ူး ြါဝင်ြါသည်။
တပခာူး အန ကာင်ူးအရာမျာူးလည်ူး သနစရေ် Summit Pointe Facebook @SummitPointeCMH
နှင ်ေ့ သတု ဝက်
ဆုဒ္ ် ကု follow လုြ်ပြီူး 269-966-1460၊ လငယ် ပြဿော 269-441-5945၊ ၂၄
ေ့
ောရီနခေါ်ဆုနင
ု န
် သာြုေူး် ေြါတ် 800-632-5449၊ တက
ု ေ့ ု ဆက်သယ
ွ ်ပခင်ူး သမဟု
ု ေ့ တ် crisis number
741741ကု text စာ ြန
ု ေ့ င
ု ြ
် ါသည်။

***

Joint Operations Center ြူးတွစစ်ဆင်နရူးစင်တာ နှင ်ေ့ ဆက်သယ
ွ ်မှုရနစရေ် Sign up
လုြ်ထာူးြါ။
Calhoun County နောက်ဆုူးရ သတင်ူးမျာူး၊ County စစ်ဆင်နရူး နှင ်ေ့ Calhoun County ထရှ
COVID-19 သတင်ူးမျာူး သနစရေ် County website, calhouncountymi.gov. ကုသာွ ူးြါ။
City of Battle Creek နောက်ဆုူးရ သတင်ူးမျာူး လလို့လာရန် battlecreekmi.gov/coronavirus
သသ
ို့ ာွားပါ။
နမူးခွေူး် မျာူး၊ သမဟု
ု ေ့ တ် နရာဂါနှင ်ေ့ ြါတ်သြ်ပြီူး သလုြါက State’s COVID-19 Hotline
ဆက်သယ
ွ ်ြါ။
တစ်ြါတ် ၇ ရက်၊ မေက် ၈ ောရီမှ ၅ ောရီ ြွငပေ့် ြီူး 1-888-535-6136 သက
ု ေ့ ုနခေါ် နင
ု သ
် ည်။ State
COVID-19 အန ကာင်ူးအရာ ကု michigan.gov/coronavirus. သလလို့
ို့ လာနင်ပါသည်။

For information, contact
Lucy Blair, Calhoun County Communications Manager
269-781-0926, lblair@calhouncountymi.gov
Jessica Vanderkolk, City of Battle Creek Communications Manager
269-966-3378, jlvanderkolk@battlecreekmi.gov

