
 

ကိ�ုိုနာဗုိငး်ရပ်စ ်(COVID-19) နာေရး ကညူမီ� 

COVID-19 ကမ�ာက့ပ်ေရာဂါေ�ကာင့ ်မသိားစမုျားစွာမာှ  

အလနွေ်�ကကွဝဲမး်နညး်မ�ကို �ကံု ေတွ�ခံစားခဲ�့ကရသည။် FEMA �ိှ က��်ပ်ုတို၏့ 

ရညမ်ှနး်ချကမ်ာှ ကပ်ေရာဂါမတိငုခ်င၊် ကပ်ေရာဂါြဖစေ်နစဉ်�ငှ့ ်

ကပ်ေရာဂါြဖစ်�ပီးချိနတ်ိုတ့ငွ ်ြပညသ်မူျားအား အကအူညေီပးရန ်ြဖစ်ပါသည။် 

က��်ပ်ုတိုသ့ည ်ဗုိငး်ရပ်စ်ေ�ကာင့ ်ေငေွ�ကး အကျပ်အတညး်များ�ငှ့ ်ဝနထ်ပ်ုဝနပိ်းုများ 

ြဖစလ်ာမ�ကို ကူညေီလ�ာခ့ျေပး�ိငုရ်န ်ရညရွ်ယ်�ပီး ေဆာငရွ်က်ေပးေနပါသည။် 

FEMA သည ်၂၀၂၀ ြပည့�်စှ၊် ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရကေ်နာကပုိ်ငး် COVID- 19 

�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ နာေရးကန်ုကျစရိတမ်ျားအတကွ ်ေငေွ�ကးေထာကပ့ံ်ေပးေနပါသည။် 

 

နာေရးကညူမီ�ကိရု�ိှရန် သငသ်ည ်ေအာကပ်ါ သတမှ်တခ်ျကမ်ျား�ငှ့ ်

ကိကုည်ရီမည-် 

• ေသဆံးုမ�သည ်အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစ်ု၏ ပိုငန်ကန်ယ်ေြမများ�ငှ့ ်

ကိလုံဘယီာ ြပညန်ယ်အပါအဝင ်အေမရိကနြ်ပညေ်ထာငစ်တုွင ် 

• ြဖစပ်ွားြခငး် ြဖစ်ရမည။် 

• ေသဆံးုေ�ကာငး်လက်မတှတ်ွင ်ေသဆံးုရသည့ ်အေ�ကာငး်ရငး်မာှ 

• COVID-19 ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေ�ကာငး် သိုမ့ဟတု် ၎ငး်�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေနေ�ကာငး် 

ေဖာ်ြပထားရမည။် 

• ေလ�ာက်ထားသသူည ်၂၀၂၀ ြပည့�်စှ်၊ ဇနန်ဝါရီလ ၂၀ ရက်ေနာက်ပိငုး် နာေရး 

စရိတမ်ျားကို ကျခံခဲသ့ည့ ်အေမရိကန ်�ိငုင်သံား၊ �ိငုင်သံားခံယူထားသ ူ

သိုမ့ဟတု် အရညအ်ချငး်ြပည့မ်ီေသာ �ိငုင်ြံခားသား ြဖစ်ရမည။် 

• ကွယ်လနွသ်သူည ်အေမရိကန ်�ိငုင်သံား၊ �ိငုင်သံား ခံယူထားသ ူသိုမ့ဟတု်  

FEMA ထ ံမညသ်ည့ ်အချကအ်လကမ်ျား ပ့ံပုိးေပးရန် လိပုါသနညး်။ 

FEMA ထ ံဆကသ်ယ်ွ�ပီး မေလ�ာက်ထားမီ ေအာကပ်ါ အချက်အလကမ်ျားကိ ုြပငဆ်ငထ်ားပါ- 

• သင့အ်မည၊် လမူ� ဖူလံုေရး နပံါတ်၊ ေမွးသက� ရာဇ်၊ စာပိုလ့ိပ်စာ�ငှ့ ်ဆကသ်ယ်ွရန ်ဖုနး်နပံါတ်များ။ 

• ကွယ်လနွသ်တူိုငး်၏ အမည၊် လမူ�ဖူလံုေရးနပံါတ�်ငှ့ ်ေမွးသက� ရာဇ်။ 

• ကွယ်လနွခဲ်သ့ည့ေ်နရာ သိုမ့ဟတု် လပ်ိစာ။ 

• အြခားေနရာများမ ှရယူထား�ပီးြဖစသ်ည့ ်အကအူညမီျားအတကွ် စာရွကစ်ာတမ်းများ�ငှ့ ်လက်ခံေြပစာများ။ ၎ငး်တိုတ့ွင ်ေြမြမ�ုပ်သ�ဂို လ် သိုမ့ဟတု ်

• နာေရး အာမခံေ�ကး၊ လ�ဒါနး်ေငမွျား၊ ပရဟတိ အဖဲွ�များ၊ အြခား အစိုးရ အစအီစဉ်များ သိုမ့ဟတု် အကျိုးအြမတအ်တွက ်မဟတု်ေသာ အဖဲွ�အစညး်များ ပါဝငသ်ည။် 

• ကွယ်လနွသ်(ူများ)အတကွ် နာေရးကနုက်ျစရိတမ်ျားကို သင�်ငှ့ ်အြခားသ�ူစှ်ဦးလံုးက ကျခံလ�င ်ထိပုဂု�ိုလက်ို ပးူတွဲေလ�ာက်ထားသအူြဖစလ်ညး် ေဖာ်ြပေပး�ိငုသ်ည ်

— ၎ငး်၏ အမည၊် လူမ� ဖူလံုေရး နပံါတ်�ငှ့ ်ေမးွသက� ရာဇ်ကို ေလ�ာကလ်�ာေပါ်တငွ ်ေဖာ်ြပေပးပါ။ 

 

မညသ်ည့ ်ကန်ုကျစရိတမ်ျားအတကွ ်ေငြွပန်ထတုေ်ပးမညန်ညး်။ 

 နာေရး ဝနေ်ဆာငမ်�များ�ငှ့ ်ေြမြမ�ုပ်သ�ဂိုဟြ်ခငး် သိုမ့ဟတု် မီးသ�ဂို ဟြ်ခငး်အတကွ ်ြပနထ်တု်ေပးမည့ ်ကနုက်ျစရိတ် ဥပမာများတငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ ပါဝင�်ိငုေ်သာလ်ညး် 

ကန ့သ်တ်ထားြခငး် မ�ိှပါ- 

ဤအကအူညအီတကွ ်မညသ်ို ့ ေလ�ာကထ်ားရမညန်ညး်။ 

FEMA ၏ COVID-19 

နာေရး အကအူည ီဖုန်းလိငုး်  

1-844-684-6333 

(TTY: 800-462-7585) ကိ ု

အေ�ှ� ပိငုး် စံေတာခ်ျိန ်မနက ်၉ နာရီမှ ည ၉ 

နာရီအတငွး်၊ တနလင်္ာမှ ေသာ�ကာေနအ့တငွး် 

ဖုနး်ေခါ်ဆိ�ုပီး ေလ�ာက်ထားသည့ ်

လုပ်ငနး်စဉ်ကို စတငေ်ဆာငရွ်က်ပါ။ 

 

အန်ွလိငုး်တငွ ်FEMA.gov/funeral-

assistance/faq သိုလ့ညး် 

သာွးေရာက�်ကည့�်��ိငုပ်ါသည။် 

အချက်အလကမ်ျားကို ဖုနး်ြဖင့ေ်ရာ၊ 

ဝကဘ်ဆ်ိဒုတ်ငွပ်ါ ဘာသာစကားများစွာြဖင့ ်

ပံ့ပိးုေပးပါသည။် 

 

ေလ�ာကထ်ား�ပီးေနာက ်ဝန်ေဆာငမ်�ကိ ုအြမန်ဆံးု ရ�ိှရန် 

စာရွကစ်ာတမ်းများကိ ုအန်ွလိငုး်  

Disasterassistance.gov မှတစဆ်င့ြ်ဖစေ်စ၊ 

ဖကစ်နံ်ပါတ ်855-261-3452 သို ့ြဖစ်ေစ ေပးပို�့ိငုပ်ါသည။် 

စာရွက်စာတမ်းများကိ ုေအာကပ်ါ လပ်ိစာသိုလ့ညး် ေပးပို�့ိငုပ်ါသည-်  

 

• �ုပ်အေလာငး်ကိ ုမညသ်မူညဝ်ါ သ�ိှိရန ်လ�ူစှ်ေယာကအ်တကွ် အသာွး၊ 

အြပနစ်ရိတ ်

• �ုပ်ကလာပ်၊ အေခါငး် သိုမ့ဟတု် အ�ုိးအိးုကိ ုေ���ေြပာငး်သယ်ေဆာငစ်ရိတ ်

• ေြမြမ�ုပ်သ�ဂိုဟသ်ည့ေ်နရာ သိုမ့ဟတု် ြပာအိးုထားသည့ေ်နရာအတကွ် စရိတ ်

• အုတဂ်တူွင ်စာထငွး်သည့စ်ရိတ် သိုမ့ဟတု် အတု်ဂူေခါငး်ရငး် 

မှတတ်ိငုအ်တကွ် စရိတ ်

 

• ခရစ်ယာန ်ဘနုး်ေတာ�်ကီး သိုမ့ဟတု ်�ကီးမ�းကျငး်ပေပးသည့ ်ဝနေ်ဆာငမ်�များ 

• နာေရး အခမး်အနား စစီဉ်မ� 

• နာေရးအမိသ်ံးု ပစ�ညး်ကိရိယာများ သိုမ့ဟတု် ဝနထ်မး်များ အသံးုြပုမ� 

• မီးသ�ဂိုဟ ်သိုမ့ဟတု် ေြမ�ြမ�ုပ်သ�ဂိုဟ်စရိတမ်ျား 

• ေသဆံးုေ�ကာငး် လက်မတှမ်ျားစာွကို ထတု်ေပးြခငး်�ငှ့ဆ်ိငုေ်သာ 

• ကုနက်ျစရိတမ်ျား 

 

ေမးေလ့�ိှေသာ ေမးခွန်းများ 

COVID-19 Funeral Assistance 
P.O. Box 10001 

Hyattsville, MD 20782 


