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ေဒါကက်လပ် ေခါငး်ထ ီခိ./ိ.နာဗိ.ငး်ရပ် 

ခိ.ဗစ-်၁၉ အက9အည ီ;<င့ ်သတငး်အချကအ်လက ်
 

လကက်ိ.ငဖ်.န်းများ 
v ဤတငွလ်'အများချိတဆ်ကက်'ညရီနလ်ကက်ိ5ငဖ်5နး်သယေ်ဆာငသ်'များဘာလ5ပ်ေနလဲဆိ5တာြဖစသ်ည။် 

v လကဖ်5နး်က5မ@ဏေီတကွဘာလ5ပ်ေနလဲ။ 

v အချိBCသယေ်ဆာငသ်'များကမ်းလDမ်းေနသည့အ်ေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားကိ5Fကည့F်ကပါစိ5။့ 

AT & T (ေအထအီန်ထ)ီ 

v AT & T (ေအထအီနထ်)ီ က၄ငး်သည ် ခိ5Lိ5နာဗိ5ငး်ရပ်က'းစကေ်ရာဂါေFကာင့ေ်ငေွပးေချမOကိ5ေနာကက်ျမD 

ေပးဆပ်ရနြ်ငငး်ဆနြ်ခငး်PDင့ ်၀နေ်ဆာငခ်ကိ5ရပ်ဆိ5ငး်ြခငး်မြပBဘလဲာမည့ရ်က ်၆၀ အတငွး်ေဖာက ်

သညမ်ျားအားေထာကပံ်မ့ညဟ်5ေြပာFကားခဲသ့ည။် 

ဤတငွ ်AT & T ေအထအီနထ်အီစအီမံများ၏အေသးစတိအ်ချကအ်လကမ်ျားမDာ - 

v WကBိးမဲ၊့ အမ်ိဖ5နး်၊ဘေရာဘ့နး်လ'ေနအမ်ိသိ5မ့ဟ5တအ်ေသးစားစးီပာွးေရးလ5ပ်ငနး်များြဖစေ်သာ 

က5မ@ဏသီညေ်အာကပ်ါဆိ5းသမ်ွးေသာေဖာကသ်ညမ်ျားအတကွ၀်နေ်ဆာငမ်Oများကိ5ဆကလ်ကထ်ား 

YDိမည။် 

v AT&Tေအထအီနထ် ီသညေ်အာကေ်ဖာ်ြပပါ ၀ နေ်ဆာငမ်Oေပးသ'များအတကွေ်ငေွပးေချမOေနာကက်ျပါ 

လိမ့်မည။် WကBိးမဲ၊့ အမ်ိဖ5နး်၊ ဘေရာဘ့နး်လ'ေနအမ်ိသိ5မ့ဟ5တအ်ေသးစားစးီပာွးေရးလ5ပ်ငနး်၊ 

v က5မ@ဏအီေနြဖင့အ်များြပညသ်'သံ5း Wi-Fi လZင့စ်ကင်ယမ်ျားအားလံ5းကိ5ဖွင့ထ်ားလိမ့်မည။် 

SPRINT (စဖရင်)့ 

v Sprint (စဖရင်)့ သည[်ပိBငဘ်ကမ်ျားPDင့ပ်'းေပါငး်[ပီးPDစလ်အခမဲအ့ကန ့အ်သတမ်YDိေသာေဒတာအစ ီ

အစ]များကိ5အြခားေကာငး်ကျိBးများPDင့အ်တ'ေပးသည။် 

စတိ5းဆိ5ငမ်Dာဆိ5ငမ်DာYDိေသာအရာများ 

v ေနာကရ်ကေ်ပါငး် ၆၀ တငွ ်Sprint (စဖရင်)့  က COVID-19 (ခိ5ဗစ-်၁၉ )က'းစကေ်ရာဂါေFကာင့ထ်ခိိ5က ်



 

Douglas County Assistance - Burmese 
Effective: April 27, 2020 

ခစံားရသ'များအတကွေ်နာကက်ျေFကးေပးရနမ်လိ5ေFကာငး် ေြပာFကားခဲသ့ည။် 

v ေနာကက်ျေသာသ'တိ5၏့ေငေွတာငး်ခလံZာများအတကွ၀်နေ်ဆာငမ်Oများကိ5ဆကလ်ကထ်ားYDိမညြ်ဖစ ်

သည။် 

v CDC မDသတမ်Dတထ်ားေသာအဆင့၃်အြဖစသ်တမ်Dတထ်ားေသာPိ5ငင်မံျားသိ5ေ့ခdဆိ5ေသာအေမရိကန ်

ြပညေ်ထာငစ်5YDိသံ5းစွသဲ'များအားအြပညြ်ပညဆ်ိ5ငရ်ာေခdဆိ5မOPOနး်ထားများကိ5အခမဲေ့ပးပါသည။် 

v အကန ့အ်သတမ်YDိေသာအစအီစ]များမYDိေသာသံ5းစွသဲ'များသညရ်ကေ်ပါငး် ၆၀အကန ့အ်သတမဲ်ေ့ဒတာ 

 (အနညး်ဆံ5းေငေွတာငး်ခသံသံရာPDစခ်5) ကိ5အခမဲရ့YDိပါမည။် 

v သံ5းစွသဲ'များသညတ်စလ်လeငအ်ပိ5 20GB မိ5ဘိ5ငး်ေဟာစ့ေပါအ့ချကအ်လကမ်ျားကိ5တစလ်ရကေ်ပါငး် 

၆၀ အတငွး် (အနညး်ဆံ5းဘလ်ီသသံရာPDစခ်5) အခမဲရ့YDိမည။် 

T-Mobile (T- မိ0ဘိ0ငး်) 

T-Mobile က၎ငး်၏ေဖာကသ်ညမ်ျားထမံDအချကအ်လကမ်ျားကိ5ပိ5မိ5ေပးသညဟ်5ေFကြငာခဲသ့ည။် T-Mobile  

(T- မိ5ဘိ5ငး်) ၏ေဖာကသ်ညအ်များအြပားတငွအ်ကန ့အ်သတမ်YDိေသာေဒတာအစအီစ]များYDိ[ပီးြဖစေ်သာေFကာင့ ်

က5မ@ဏမီDကမ်းလDမ်းထားသည့အ်ရာများမDာဤအရာများြဖစသ်ည။် 

v လာမည့ရ်က ်၆၀ တငွ ်၆၀၀ MHz ေရာငစ်] (Wကမ်ိPOနး်) ကိ5တိ5းချဲCထားေသာကနွယ်ကစ်မ်ွးရညက်ိ5တိ5းချဲC 

ထားသည။် 

v T-Mobile (T- မိ5ဘိ5ငး်) ၏ကနွယ်ကမ်D Sprint(စဖရင်)့ ေဖာကသ်ညမ်ျားအတကွပိ်5မိ5 အသံ5းြပBခငွ့ေ်ပး 

သည။် 

v လာမည့P်Dစလ်တာအတကွ ်T-Mobile (T- မိ5ဘိ5ငး်) ေဖာကသ်ညမ်ျားက T-Mobile PDင့ ်Metro 

အားလံ5းအတကွ ်20GB အပိ5ေပးမည။်  ဤအရာကမFကာခငလ်ာလိမ်မ့ညဟ်5က5မ@ဏကီေြပာသည။် 

v လာမည့ရ်က ်၆၀ အတငွး် Lifeline ၏မိတဖ်ကမ်ျားအတကွတ်စလ်လeင ်၅ GB 

ထပ်ေဆာငး်အခမဲေ့ဒတာကိ5ရYDိမညြ်ဖစသ်ည။် 

v ေကျာငး်များအတကွ၎်ငး်၏ EmpowerED ဒစဂ်ျစတ်ယသ်ငယ်'မOအစအီစ]များကိ5အသံ5းြပBသည။် 

အသံ5းြပBသ'တစ ်ဦး ချငး်စအီေနြဖင့လ်ာမည့ရ်က ်၆၀ တငွတ်စလ်လeငအ်နညး်ဆံ5း 20GB ေဒတာ 

YDိရနရ်ညရွ်ယသ်ည။် 

v T-Mobile အဂk ါေနမ့Dတဆင့ ်Feeding America သိ5ေ့ဒdလာ ၅၀၀၀၀၀ ေဒdလာေပးအပ်သည။် 
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Verizon (ဗာ5ိ0ငး်ဇန်) 

Verizon (ဗာLိ5ငး်ဇန)် သညက်'းစကေ်ရာဂါေFကာင့ေ်ဖာကသ်ညမ်ျားအားစတိေ်စတနာေကာငး်များအစပျိBးြခငး်အ 

ပါအ၀ငက်'ညသီည။် 

v လ'ေနအမ်ိPDင့အ်ေသးစားစးီပာွးေရးအေကာင့မ်ျားအပါအ ၀ င ်covid-19 ခစံားခဲရ့သ'များအတကွေ်နာက ်

ကျေFကးေပးရနမ်လိ5 

v ၎ငး်၏ verizon ဆနး်သစတ်ထီငွမ်Oသငယ်'မOေကျာငး်များအတကွ၎်ငး်၏လစ]ေဒတာေထာကပံ် ့

ေFကးသံ5းဆ 

v ေကျာငး်သားများအားေထာကပံ်ရ့နရ်ညရွ်ယသ်ည့အ်ကျိBးအြမတအ်တကွမ်ဟ5တေ်သာသ'များအတကွ်

ေဒdလာ ၁၀ သနး်ကိ5အပ်ရနP်Dင်ပ့ထမ ဦး ဆံ5းတံ5 ့ြပနေ်သာအဖဲွC 

လကက်ိ0ငဖ်0န်းများ 

v COVID-19 တ5န ့ြ်ပနမ်OPDင့ ်ပတသ်က၍် Nebraska တရားLံ5းချBပ်၏ဝကဘ်ဆ်ိ5က ်တငွသ်တငး်အချက ်

အလကေ်တွC YDိPိ5ငပ်ါသည ်။ 

https://supremecourt.nebraska.gov 

ြပညတ်ငွး်အ?ကမ်းဖကမ်@ 

တိ5းတကမ်Oအတကွအ်မျိBးသမီးစငတ်ာ -WCA: 380 | Harney St Omaha 68131 402-345-6555 

ေဒါကက်လပ် ေခါငး်ထ:ီ COVID-19 အေရးေပMေခMဆိ0မ@ 

Boys Town Family Help Line – 1-888-866-8660 

Douglas County Health Department – (402) 444-3400 Mon.-Fri. 8:30am-4 pm 

Health and Human Services – (402) 552-6645 7 days a week- 8am to 8 pm 

After 8pm – call 2-1-1 

Methodist Health System – (402) 815-7425 

Nebraska Medicine – 1-800-922-0000 

Ortho Nebraska – (402) 609-2600 
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အငတ်ာနကဆ်ကသ်ယွမ်@ 

အငတ်ာနကမ်YDိေသာေကျာငး်သားများအတကွခ်ျိတဆ်ကမ်O 

ပံပိ့5းေပးသ'များသညေ်နာကက်ျေသာအခေFကးေငမွျားကိ5ေလeာေ့ပါြ့ခငး်၊ေငေွပးေချမOမYDိြခငး်အတကွဝ်နေ်ဆာငမ်O

မြဖတေ်တာကြ်ခငး် PDင့ ်အေရးေပdေခdဆိ5မO ဖွင် ့ေပးြခငး် တိ5က့ိ5 FCC မDသေဘာတ'ညေီFကာငး်ေဖာ်ြပသည။် 

v AT&T COVID-19 တ5န ့ြ်ပနခ်ျကသ်ညလ်ကY်Dိသံ5းစွသဲ'များအား အေရးေပdေခdဆိ5မO ဖွင် ့ေပး [ပီး 

အချကအ်လကအ်ကန ့အ်သတမ်YDိေပးထားသည။် ဝငေ်ငနွညး်မိသားစ5များအတကွတ်စလ်လeင ်၁၀ 

ေဒdလာ အစအီစ]ကိ5လညး်စစီ]ထားသည။် 

v Charter သည ်အခမဲ ့2 လအငတ်ာနကက်မ်းလDမ်းမOကိ5YDိသည။် 

v Comcast COVID-19 ၏တံ5 ့ြပနမ်Oသညဝ်ငေ်ငနွညး်ေသာမိသားစ5များကိ5 ၂ လအခမဲ ့WiFi ေပးသည။် 

v COX: လာမယ့ရ်ကေ်ပါငး်ေြခာကဆ်ယအ်တငွး် Cox ေအာကပ်ါအရာများကိ5တိ5းချဲCေနသည။် 

(03/13/2020) 

ခိ5Lိ5နာဗိ5ငး်ရပ်က'းစကပ်ျံC PDံမ့OေFကာင့ြ်ဖစေ်ပdလာေသာအေPDာင့အ်ယDကမ်ျားေFကာင့အ်ငတ်ာနကအ်ြမနP်Oနး်ကိ5 

မမ်ွးမံြခငး်၊ မညသ်ည့လ်'ေနအမ်ိသိ5မ့ဟ5တအ်ေသးစားစးီပာွးေရးေဖာကသ်ညက်ိ5မဆိ5 ၀နေ်ဆာငခ်ကိ5ရပ်ဆိ5ငး် 

မညမ်ဟ5တ။်သ'တိ5က့လ'ေနအမ်ိသိ5မ့ဟ5တအ်ေသးစားစးီပာွးေရးလ5ပ်ငနး်ေဖာကသ်ညမ်ျားကျခရံသည့မ်ညသ်

ည့ေ်နာကက်ျေသာအခေFကးေငကွိ5မဆိ5 ေလeာေ့ပါလိ့မ့်မညအ်ဘယေ်Fကာင်ဆ့ိ5ေသာ်ခိ5Lိ5နာဗိ5ငး်ရပ်ကပ်ေရာဂါ 

PDင့ပ်တသ်ကေ်သာသ'တိ5၏့စးီပာွးေရးအေြခအေနများေFကာင့ြ်ဖစသ်ည။် Cox Wifi အေရးေပdေခdဆိ5မOသည ်

ဤလိ5အပ်ေသာအချိနတ်ငွအ်များြပညသ်'PDင့ဆ်ကP်ယွမ်OYDိေစရနက်'ညေီပးပါလိမ့်မည။် 

Cox ၏အေရးေပdေခd ဆိ5မOတညေ်နရာများ 

http://www.cox.com/aboutus/wifi-hotspot-map.html 

v Connect 2 Compete- ေကျာငး်သားသညအ်မ်ိမDဆကလ်ကသ်ငယ်'Pိ5ငေ်စရနအ်တကွအ်ရည ်

အချငး်ြပည့မ်Dီေသာလ5ပ်ငနး်စ]ကိ5အYDိနအ်ဟ5နြ်မ£င့တ်ငေ်ပးလိမ့်မည။် (တစလ်လeင ်၉.၉၅ ေဒdလာ 

က5နက်ျမညြ်ဖစသ်ည)် 

v Sprint COVID-19 ၏တ5န ့ြ်ပနမ်Oသည ် FCC သေဘာတ'ညခီျကအ်တိ5ငး်လိ5ကန်ာ [ပီး, လကY်Dိေဖာက ်

သညမ်ျားအကန ့အ်သတေ်ဒတာေပးPDင့မ်Fကာမီအပိ5က5နက်ျမDာအေရးေပdေခdဆိ5မOဟနး်ဆကမ်ျား

အားလံ5းကိ5ရကေ်ပါငး် 60 ဖွင့ဖိ်5ခ့ငွ့ြ်ပBပါလိမ့်မည။် 
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v Verizon COVID-19 သညအ်ထ'းကမ်းလDမ်းချကမ်ျားကိ5တ5န ့ြ်ပနေ်သာ်လညး် FCC ၏သေဘာတ'ည ီ

ချကက်ိ5လိ5ကန်ာသည။် 

v Xfinity အေရးေပdေခdဆိ5မOအားလံ5းအချိနက်ာလအတငွး်အများြပညသ်'အတကွခ်မဲြ့ဖစသ်ည။် 

 

တရားဝငက်Rညမီ@ 

တရားဝငအ်က'အည ီ- Covid-19 ေFကာင့ထ်ခိိ5ကေ်သာ Nebraskans များအတကွအ်ခမဲအ့ေရးေပdေခdဆိ5မO 

တရားဝငအ်က'အည:ီ 1-844-268-5627 

စတိက်ျန်းမာေရးSTင့ေ်ဆးစွြဲခငး် 

v Online AA meetings: 

http://aa-intergroup.org/directory.php 

v Project Harmony Connections Program: 

http://projectharmony.com/services/early-intervention-and-training/connections/ 

v SAMHSA Website 

http://www.samhsa.gov/ 

Nebraska ကေလးများ COVID-19 အရငး်အြမစစ်ာမျကS်Tာ 

http://www.nebraskachildren.org/covid-19-information-and-resources.html?blm_aid=7536642 

ရွယတ်Rချငး်ေထာကခ်ံမ@ 

SAMHSA ဝကဘ်ဆ်ိ5ကသ်ညရွ်ယတ်'ချငး်များကိ5ေထာကပံ်ရ့ာတငွမ်ျားစာွအေထာကအ်က'ြပBသည။် 

 http://www.samhsa.gov/ 

Telehealth ဝန်ေဆာငမ်@များ 

Boys Town Family Helpline - အကျပ်အတညး် အတကွအ်Fကေံပးများသ'ရPိ5ငသ်ည ်1-800-448-3000 

Lutheran Family Services RSAFE အစအီစ] 
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https://www.lfsneb.org/new-clinets-childrens-behavioral-health-childrens-rsafe/ 

Nebraska Family Support Network – မိသားစ5ရွယတ်'ပံပိ့5းဝနေ်ဆာငမ်OများရYDိPိ5ငသ်ည ်402-345-0971 

Region 6 Behavioral Health – စစေ်ဆးြခငး်PDင့ေ်ခdဆိ5ြခငး် များအတကွ ်Jason Levering ကိ5ေခdပါ။ 

အမ်ိကေနအလ0ပ်လ0ပ်ဘိ0အ့?ကြံပbချကမ်ျား 

http://www.govering.com/Working-from-Home-Ten-Tips-for-Staying-Productive.html 

သယယ်Rပိ0ေ့ဆာငေ်ရး 

Metro Area Transit (MAT) သညဘ်တစ်က်ားအခမဲစ့းီရနက်မ်းလDမ်းသည။် ဘတစ်က်ားေနာကဘ်ကY်Dိတ ံ

ခါးများကိ5 ြဖတ၍်၀ငရ်နေ်ဖာကသ်ညမ်ျားကိ5ေတာငး်ဆိ5သည။် ဤအရာသညေ်နာကထ်ပ်အသေိပးစာသည ်

အထဆိကလ်ကပ်ါလိမ့်မည။် 

 http://www.ometro.com/index.php/alert/covid-19/ 

ဘတစ်က်ားအချိန်ဇယား 

 http://www.ometro.com/index.php/alert/covid-19/ 

အရငး်အြမစစ်ာရငး်များ 

Doane တက® သိ5လ်တငွြ်ပညန်ယတ်စဝ်Dမ်းYDိက5နပ်စည̄း်များ / ၀နေ်ဆာငမ်OများအတကွY်DာေဖွPိ5ငေ်သာ 

ဝကဘ်ဆ်ိ5ကY်Dိသည။် 

 http://www.doane.edu/covid-19-community-resources 

Nebraska Total Care တငွ ်သ'တိ5 ့ ၏zip code YDိက5နပ်စည̄း်များ / ဝနေ်ဆာငမ်Oများကိ5YDာေဖွရနေ်ဖာကသ်ည ်

များအတကွY်DာေဖွPိ5ငေ်သာအရငး်အြမစဝ်ကဘ်ဆ်ိ5ကY်Dိသည။် 

 http://nebraskatotalcare.auntbertha.com/ 

Region 6 ဝကဘ်ဆ်ိ5က:် စာမျကP်Dာ၏ေအာကေ်ြခYDိလ'ထ5အရငး်အြမစမ်ျား 2019 ကိ5PDပ်ိပါ။ 
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 http://www.regionsix.com/ 

အစားအစာ 

http://foodbankheartland.org/ 

 

 

 

 


