အကကြံပ ြုချက်
မျ ျား

ကျွန််ု ် သျားပခ ျားနေပခင်ျားက်ု မည်သည့််အချေ်၌ ရ ် စန
ဲ င
်ု မ
် ည်ေည်ျား။

COVID-19 စမ်ျားသ ်
န ွေ့ ၡသမမျ ျား
(သျားပခ ျားနေပခင်ျား)
သင်အ
့် ေး COVID စမ်ေးသြ်၍
်ုျားန ွေ့ ြါက
သင်က ကွယ်ရ ေးထေးပြေးသ ့််
အရေအထ ေး မ ်သြင်
့်
ၡရစက မ သမဟ
့် တ်
ရ ဂါလကခဏ ကင်ေးမ့်ရစက မ
သျားပခ ျားနေရေ် လြါသ ်။

အကကြံပ ြုထ ျားသည့််လ်ု ်န
•
•
•

•
•
•
•

မ

င်ချက်

Tylenol/ibuprofen အစၡသ ့်် အဖျ ေးကျရ ေးမျ ေး။
အပခ ေးရ ဂါလကခဏ မျ ေး ရြျ က်မသွ ေးြါက အမ်၌ အေ ်ေး ေး ၅ က်
က်၍ရေြါ။
၅ က်ရပမ က်ရေ အ
့် ပြေးရေ က် ရ ဂါလကခဏ မျ ေး မၡြါက သမဟ
့် တ်
သက်သ လ ရေပ ျား (ကယ
်ု ခ
် နဓ င် နရ ဂါပြစ်နစနသ အရ အ က်
စမ်ျားသ ် ချက် ်ု ါက ်ုမ်ုနက င်ျားမေ် ါသည်) ရ ဂါၡ ရဖွစမ်ေးသြ်ချက်အ
ြေးမရတွွေ့ြါက သေးပခ ေးရေပခင်ေးက ြ်စလက်နင်ြါသ ်။
စမ်ေးသြ်ပခင်ေး မပြြုနင်ြါက သမဟ
့် တ် စမ်ေးသြ်ပခင်ေး မပြြု ေ် ရ ွ ေးချယ်ြါက၊ ၁၀
က်ရပမ က်ရေ က
့် ေ် ေးသ ်အထ သေးပခ ေးရေပခင်ေးက အရက င်ေး ေး ပဖစ်ြါသ ်။
အဖျ ေးၡြါက (Tylenol/Ibuprofen ကသ
့် အ
့် ဖျ ေးကျရ ေးမျ ေး မသေးဘ)
အဖျ ေးရြျ က်သ ်မ ၂၄ ေ ကက သ ်အထ က်လက်၍
သေးပခ ေးခွရေ ြါမ ်။
အပခ ေးလကခဏ မျ ေး မသက်သ ြါက ရ ဂါလကခဏ မျ ေး သက်သ သ ်အထ
သမဟ
့် တ် ၁၀ က်ကက ပြေးသ ်အထ က်လက်၍ သေးပခ ေးရေြါ။
သင်သ ် ပြင်ေးထေ်သ ့်် COVID ရ ဂါ ရ ေ် အနတ ယ်ပမငမ
့်် ေးသ
ဟတ်မဟတ် ကက ့်် ေ် နင့်် COVID ကသမှုအတွက် သတ်မတ်ချက်နင့််
ပြ ်မ
့် ပခင်ေး ရမရကက ့်် ေ် သငအ
့်် ေး ရ ေးဝါေး ကသရြေးသက
က်သယ
ွ ်ြါ။
https://covid-19.acgov.org/antibody-treatment တွင် ြမရလ့်လ နင်ြါသ ်။

ခ
် ျက်-

အထက်ြါလမ်ေးညွှေခ
် ျက်မျ ေးသ ် CDC နင့်် CDPH (ကယ်လဖေးေေးယ ေး ပြ ်သကျေ်
့် ေးမ ရ ေးဌ ေ) တ၏
့် ရေ က် ေး
အကကပြြုချက်မျ ေးက ထင်ဟြ်ထ ေးြါသ ်။ ကေးစက်ပြေြ
် ့် ွ ေး ေ်အနတ ယ်သ ် ၅ က်ရကျ ်ကက ရနင်ရသ ်လ ေး်
၎င်ေးတက
့် သင်ရ ွ ေးချယ်လြ်ရ င်နင်ြါသ ်။ ရ ဂါကေးစက်မှုက ကွယ် ေ် အပခ ေးသမျ ေးနင့်် ရဝေး တွင် ၁၀ က်
သေးပခ ေးရေပခင်ေးသ ် ရဘေးကင်ေး ေး ရ ွ ေးချယ်လြ်ရ င်စ အပဖစ် က်လက်ရရေြါသ ်။

မျက်န ြြံ်ုျား

င
်ု ရ
်
လမ်ျားညွှေ်ချက်-

သင်၌ရ ဂါကေးစက်မှုစတင်ပြေး ၁၀ က်အထ အပခ ေးသမျ ေးအ ေး က ကွယ် ေ်အတွက်
ရက င်ေးမွေစ
် ွ တြ် င်၍ ရတ ်သ ့်် မျက်န ဖေးတစ်ခ တြ် င်ထ ေး ေ် မရမပဖစ် လအြ်ြါသ
မျက်န ဖေးမျ ေးက ြမထရ က်စွ မ ်ကသ
့် အသ
ေးပြြု မ ်အရကက င်ေး အချက်အလက်မျ ေးက
့်
ဤအချတ်အ က်တွင် ကက ်ြ
့် ါhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-ofMasking.aspx

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

When Can I Leave Isolation?

်။

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101
www.acphd.org
ပြြုပြင်ရ ေးသ ေးချက် ၂၂/၃/၂၀၂၂

ိ တွွေ့သမ
ူ ီးအတွက် လမ်ီးညွှန်
COVID-19 အနီးကပ် ထတ
သင်သည် အနီးကပ် ထတ
ိ တွွေ့သ ူ တစ်ဦးလ ီး။
COVID-19 ရှှိသူတစ်ဦးနှင် ၂၄ နာရီအတွင်း ၁၅ မှိနစ်နှင်အထက်ကကာအအာင် အအ
အေကှို အတူတူရှူှ မှိပါက သင်သ ည် နီးကပ်သ ည် ထှိအတွွေ့သူဖြစ်သ ည်။

COVID-19 နင ် သင်ထိတတွွေ့ ခဖူီးပါက

ာက်အဦးတစ်ခုအတွင်းမှ

အခခ ီးသူမ ီးအ ီး က ကွယ်ရန် လပ်တ

(အနီးကပ် ထိတတွွေ့သ)ူ
COVID-19 ရှ ှိသတ
ူ စ်ဦးနှင ် သင်ထှိအတွွေ့ ခွဲ ပါက၊ အဖခား
သူမ ားထ အရာဂါမကူးစက်ရန် သီးဖခားခွွဲအနရန် မလိပါ။
သှိအသာ်
ု
အနမအကာင်းသည် ေကခဏာမ ား အပေါ်ောပါက၊
ခ က်ခ င်း သီးဖခားခွွဲအန၍ COVID-19 စစ်အ းပါ။

င်ခ က်မ ီး

အရာဂါပှိးု နှငထ
် ှိအတွွေ့ ပပီး ၃ ရက်မ ှ ၅ ရက်အတွငး် COVID-19
စစ်အ းပါ။
• အဖခားသူမ ားအနီးတွငရ
် ှ ှိသည်အခါ အထူးသဖြင ် အအ ာက်အဦး
အတွငး် တွင ် အကာင်းစွာအတာ်သည ် နှာအခါင်းစည်းကှို ၁၀ ရက်ကကာ
တပ် င်ပါ။
• မှိမက
ှိ ှိုယ်ကှိုယ် ၁၀ ရက်ကကာ အရာဂါေကခဏာမ ား အနီးကပ်
အစာငက် ကည်ပါ။
• သင်၌အရာဂါေက်ခဏာမ ား အပေါ်ောပါက သင် COVID-19
စမ်းသပ်နင
ှို သ
် ည်အထှိ အှိမ၌
် အနပပီး အဖခားသူမ ားနှင ် အဝးရာ၌
အနပါ။ အခ ှိြု ွေ့သမ
ူ ား သည် စမ်းသပ်၍ အရာဂါပှိးု ကှို ခ က်ခ င်း
မအတွသ
ွေ့ ဖြင ် ပထမအကကှိမ ် စမ်းသပ်သည်အခါ ပှိးု မအတွွေ့ပါက
၂၄ နာရီမ ှ ၄၈ နာရီအစာငပ် ပီး အနာက်တစ်ကကှိမ ် စမ်းသပ်ပါ။
• သငက
် ှို COVID-19 စမ်းသပ်၍ ပှိးု အတွွေ့ပါက၊ သီးဖခားခွွဲအနဖခင်း
ှိုငရ
် ာ ေမ်းညွှနခ
် က်ကှို ေှိုက်နာပါ- https://bit.ly/AC-C19
• (ဥပမာ ေူအှိုရု မ ား၊ အခ ြုပမ
် ား၊ အှိုးမွဲအှိမမ
် ွဲ အဂဟာမ ားကွဲသှိ)ု
ဖပင်းထန်သည် COVID-19 ဖြစ်ရ န်အနတရ ာယ်ဖမငမ
် ားသည ် အနရာမ ား၌
အနထှိုင၊် ေုပက
် ှိုင၊် ေည်ပတ်သမ
ူ ားသည် ထှိုအနရာမှ အနာက်ထပ်
ေမ်းညွှနခ
် က်ကှို ေှိုက်နာရပါမည်။
•

ထိတတွွေ့ ခသည် သ
ှို ည်မာှ ၂၄ နာရီအတွင ်း စုစအ
ု ပါင်း ၁၅
မှိနစ်ကကာအအာင် အအ ာက်အဦးတစ်ခုအတွငး် မှ အေကှို
အတူတူရှှူမှိဖခင်းကှို ှိုေှိုသည်။ (ဥပမာ- ၅ မှိနစ်ကကာစီ
ကွွဲဖပားသည် ၃ ကကှိမ် အတွွေ့ ုဖခင်းသည် ၁၅ မှိနစ် ထှိအတွွေ့
ဖခင်းနှင ် ညီမျှသည်)
သင်၌ COVID-19 ရှ ှိပါက၊ အခ ာင်း ှိုး၊ ေည်အခ ာင်း နာ၊
ဝမ်းအေျှာ၊ အမာပန်း သှိမဟု
ု
တ် အခါင်းကှိုက် စသည်
အရာဂါေကခဏာမ ား စတင်မခစားရမီ ၂ ရက်အေှို
(သှိမဟု
ု
တ် သင်သည် အနထှိုငမ
် အကာင်း တစ်ခါမျှ
မဖြစ်ဘ၊ွဲ အရာဂါပှိးု ရှ ှိအကကာင်း စမ်းသပ်အတွွေ့ ရှ ှိဖခင်း
မဖြစ်မ ီ ၂ ရက်အေှိုတွင)် သင်မ ှ ထှိုဗ ှိုငး် ရပ်ပးှို ကှို စတင်
ကူးစက် ပ ွေ့ နှအစနှိင
ု ပ
် ါသည်။

မတ်ခ က်။ ။ သင်သည် သူတစ်ပါးကှိုအရာဂါမကူးစက်အစရန်အတွက် သီးဖခားခွွဲအနရန် မေှိုအသာ်ေည်း၊ သက်ကကီးရွ ယ်အှိုမ ား၊ နာတာရှ ည်
အရာဂါသည်မ ား၊ခုခအားက င်းအစသည် အရာဂါသည်မ ားနှင ် ကာကွယ်အ းမထှိုးထားသူမ ားကွဲသှို COVID-19 အရာဂါဖပင်းထန်စာွ
ဖြစ်ရ န် အနတရာယ်ဖမငမ
် ားသူမ ားကှို ၁၀ ရက်ကကာ အရှ ာင်ရှ ားရန် စဉးစားပါ။ အနာက်ထပ်အခ က်အေက်မ ား/ အရင်းဖမစ်မ ားကှို
အေောရန်- https://bit.ly/AC-C19

ကာကွယ်အ းအခ က်အေက်မ ား သှိုမဟုတ် အားဖမြှင်အ
ဝင်အရာက်ကကည်ရှုရန်- www.bit.ly/Vx-Eligible
မ က်န ဖီး လမ်ီးညွှန်ခ က်-

းမ ားအတွက် အက ြုးဝင်မှု အခ က်အေက်မ ားကှို

အရာဂါပှိးု နှငထ
် ှိအတွွေ့ ပပီးအနာက် အဖခားသူမ ားကှိုကာကွယ်ရန်အတွက် အကာင်းစွာအတာ်သည ် နာှ အခါင်းစည်းကှို ၁၀
ရက်ကကာတပ် င်ြ ှို ေှိုအပ်ပါသည်။
နှာအခါင်းစည်းမ ားကှို အထှိအရာက် ုး အသးု ဖပြုပအ
ု အကကာင်း အခ က်အေက်မ ားကှို ဝင်အရာက်ကကညရ
် ှု ရန်ေင ်ခ်-

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Get-the-Most-out-of-Masking.aspx

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer

Guidance for Close Contacts (COVID-19)

Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line
COVID-19 Information:
(510) 268-2101

www.acphd.org
Update: 7/21/2022

အလ မီျားဒါျားငက င်တီ အေင်ျားအပမု်မျ ျား
ည
ူ ီ န်အ
င င
ွေ ေးင

ေး် အမြစ်ြ ေး
ေးင ေး အ

ေး် အမြစ်ြ ေး

အဖွေွဲ့အစည်ေး

အခ

လီဖေးနီေးယ ေးမြည်နယ် Covid-19 အြ်
မခ ေး် (CA Covid-19 Rental Relief)

ေးခ သ

်သ

်အလ

်ြ ေး

ဆ

်သယ
ွေ ် န်

ဝင်ငငွေသတ်မှတ်ချက်ပြညမ
် ီသည ် အိမ်ငင င်ု
မျ ျားအ ျား အိမ်လခနှင် ငေဖိျားမီျားဖိျား ကူညင
ီ ြျားငေျား
ေန်ြငငွေ၊ ငြျားေန်အချိန်လွေန်ငနသည ် အခငငွေနင
ှ ်
ငန က်ငြျားငချုေ မျ ျားအတွေက်ြါ။

1-833-430-2122
https://housing.ca.gov
m_overview.html#ren

ဝင်ငငွေသတ်မှတ်ချက်ပြညမ
် ီသည ် အိမ်ငင င်ု
မျ ျားအ ျား အိမ်လခနှင် ငေဖိျားမီျားဖိျား ၁၅ လအငိ
ကူည၍
ီ ငြျားေန်၊ ငြျားေန်အချိန်လွေန်ငနသည ်
အခငငွေနင
ှ ် ငန က်ငြျားငချုေ မျ ျားအတွေက်ြါ။

https://www.ac-housi

အိျားမအိမ်မပဖု်ပခင်ျားကိ က ကွေယေ
် န်နင
ှ ် ေ သက်ြန်
အိျားအိမ်သ ိ ကူျားငပြ င်ျားေန် အလ မီျားဒါျား ငက င်တ၌
ီ
ငနငိင်သူမျ ျားအ ျား အငေျားငြေါ် အငင က်အကူ
တု်ကကိမ ် ငြျားသည်။

510-259 2200
အီျားငများလ-် HoEmLodgP
ငလ က်လ တင်ေန်
လ ကိပဖည်ြါ။

အလ ြီေးဒ ေးင
တ
် ီ လူြှုင ေးဝန်ငဆ ြ
် ြ
ှု ေးဌ န SSA
(Alamida County Social Services SSA)

အငငွေငငွေအငင က်အကူ (GA)၊ ဒကခသည်
ငင က်ြင ကျား (RCA)၊ င ွှေ့ငပြ င်ျားငနငိင်သူမျ ျား
အတွေက် ငင က်ြင ကျား အုီအုဥ် (CAPI) သည်
သတ်မှတ်ချက်ပြည်မီသူမျ ျားအ ျား သက်သ ေ
ေငုပြီျား ြြိျားငြျားြါသည်။

510-263-2420

သလစ်ြ ဟတအဖွေွဲ့ အစ်င ေး (Catholic Charities East
Bay)

အတ်ကလန်၌ငနငိင်သူမျ ျားအ ျား အိမလ
် ခ
အကူအညီ ငြျားြါသည်

510-768-3100; 510-860
www.cceb.org

ြျှငေခ န်

မိသ ျားုမျ ျားအတွေက် အိမ်လခနှင် ုငြေါ်ငငွေ
အကူအညီ

510-272-3700;
https://www.alameda
ces.org/our-services/S
Housing/Other-Suppor
sharing

တ ေးသည့် ် လြ်ခ အင ေးငြေါ် န်ြင ွေ (One Fair Wage
Emergency Fund)

န ေီြိင်ျားလြ်သ ျားမျ ျားအ ျား ငငွေသ ျားလက်ငင င်

https://ofwemergency

ညီညွေတ်င ေးင

EDD နှင် CalFresh အကူအညီ၊ ငေဖိျားမီျားဖိျားနှင်
အိျားအိမ် အကူအညီ၊ အလြ်အကိင်နင
ှ ်
ြတ်သက်သည် ၀န်ငင င်မမ
ှု ျ ျား။ (အင်္ဂလိြ်၊
ုြနု်ရှ်နင
ှ ် မမ် ဘ သ ုက ျား)

510-535-6101
အီျားငများလ-် admin@uni
www.unitycouncil.org

အလ မီျားဒါျားငက င်တီတွေင် ငနငိင်သူမျ ျားအတွေက်
အငေျားငြေါ် အိမ်လခအကူအညီနင
ှ ် အပခ ျား
အေင်ျားအပမု်မျ ျား

https://www.centrole
510-437-1554

CA Covid-19 အိမ်ငှ ျားခ သက်သ ေ ေငေျား
ငလ က်လ နှင် အေင်ျားအပမု်မျ ျား။ ဘ သ ုက ျားအင်္ဂလိြ်၊ ုြနု်ရှ်နင
ှ ် မမ် (မ ယမ်)

510-306-4835;
http://streetlevelhealt

အလ မီဒါငက င်တီရှိငင်္ဟ မျ ျား၊ အကူျားအငပြ င်ျား
အိျားအိမ်နင
ှ ်အပခ ျားအငေျားငြေါ်အိျားအိမ်ေယူေန်
အချက်အလက်

211 ကိ ဖန်ျားင က်ြါ၊
http://211alamedacou

တု်ကကိမ် အဖိျားအခအကူအညီ၊ ငငွေငြျားေန်
အုီအုဥ်နင
ှ ် သက်တမ်ျားတိျားပခင်ျားမျ ျား (Reach
အုီအုဥ်)

1-800-933-9677
PG&E ငလ ငုျျား (Care

ငေဖိျားအကူအညီ

1-866-403-2683

မီျားဖိျားအကူအညီ (LIHEAP အုီအုဥ်)

510-881-0300 လိင်ျားခွေ 2

အလ ြီေးဒ ေးင
တ
် ီ အင ေးငြေါ် အြ် ေးခအင
အစီအစဥ် (AlamidaCounty Emergency Rental
Assistance Program)

HELP (အ

ူအညီန ့်် အင ေးငြေါ် ငန

အ
်

ူ

ခ
် ေး် အစီအစဥ်)

(HELP (Help and Emergency Lodging Program))

လူြ ေးအတွေ
Raza)

လြ်ေးအဆ ့််
Project)
အေးအြ်အ

သီ (Season of Sharing)

စ
် ီ (The Unity Council)

် ဥြငဒင ေး

ဗဟဌ န (Centro Legal de la

န်ေးြ င ေးအစီအစဥ် (Street Level Health
ေး် အမြစ်ြ ေး

PG&E
EBMUD ငဖ

်သည် ြ ေးအင

်အ

ူအ စီအ စဥ်

Spectrum လူြအ
ှု သ ေး် အေ ေး် ဗဟဌ န (Spectrum

https://www.alamedaso
ublic/services/financial_
assistance_program_for

အလ မီျားဒါျားငက င်တီ အေင်ျားအပမု်မျ ျား
ူညီ န်အ

ေး် အမြစ်ြ ေး

အစ ေးအစ အ

ေး် အမြစ်ြ ေး

အဖွေွဲ့အစည်ေး

အခ

အလ ြီေးဒ ေးင
တ
် ီ
အစ ေးအစ ငေသည့််
ငန (Alameda
County Food Bank)

အကူအညီဖန်ျားလိင်ျားသည် သင်ဖန်ျားငက်သညင
် နတွေင်ြင်
သင်အ ျား အု ျားအု မျ ျားအတွေက် အေင်ျားအပမု် သိမဟတ်
အု ြူြူငနွေျားငနွေျားေရှိနင်
ိ သည်ငနေ နှင် ချိတ်ငက်ငြျားြါမည်။
Cal Fresh ငလ က်လ အကူအညီ။

အစ ေးအစ ငေသည့််
ေန်ငဆ ြ
် ှုြ ေး

ငကျ င်ျားအငပခပြြု အု ျားအု မျ ျားအြါအဝင် အု ျားအု
အေင်ျားအပမု်ု ေင်ျားနှင် ု ေင်ျားမျ ျားတွေင်ရှိသည ် အချိတ်
အငက်မျ ျားမှတု်ငင် အငူျားင ျားဝယ်ချိန်မျ ျား။

https://covid-19.acgov.org/covid19assets/docs/food-housing-finance/foodaccess-resource-list-2021.06.21.pdf

Calfresh

CalFresh သည် အိမ်ငင င်ုမျ ျားအ ျား အ ဟ ေနှင် ပြညဝ
်
သည ် အု ျားအု ဝယ်ေန်ကူညသ
ီ ည ် အ ဟ ေ ပဖညင
် ည်ျား
ငြျားမှု အငင က်အြအုီအုဉ် (SNAP) ပဖု်သည်။

1-800-422-9495

ဆ

်သယ
ွေ ် န်

510-635-3663

(တနလဂ - ငသ က မနက် ၉ န ေီ - ညငန ၄
န ေီ)
အု ျားအု ရှ ေန်- www.foodnow.net နှင ်

်အလ

်

ဆ ေန် သြဟ
့် တ် သ န် ့်် နီေးသည့််
ငဆေးခန်ေး ရ န်

ြ့်ြေးြှု/အ

အဆ
ူအညီ

အ ဟ ေပဖည်ငည်ျားငြျားမှု အငင က်အြ
အုီအုဥ် (SNAP)

https://www.mybenefitscalwin.org/

ေး် အမြစ်ြ ေး

န်ေးြ င ေးအ ြခစ
ေး် ငြေး န် အ
(Medi-CAL န ့်် အမခ ေးအစီအစဥ်ြ ေး)

စတ်ခစ ေးြှုဆ ်

်ြ ေး

www.comidaahora.net

န်ေးြ င ေးအ ြခ အ
အဖွေွဲ့အစည်ေး/အခ

်အလ

်အသွေယ်

1-800-422-9495
https ://www.mybenefitscalwin.org/;
http://a lamedasocialservices.org/public/index.cfm;

န်ေးြ င ေး

510 297-0230
https://www.alamedahealthconsortium.org/health-center/
http://www.alamedahealthsystem.org/locations/

ငြေးငဆွေေးငနွေေးမခ ေး် -

အဖွေွဲ့အစည်ေး

အဆ

အလ ြီေးဒ ေးင
တ
် ီ အမြ အြူဆ ်
န်ေးြ င ေး ACCESS

1-800-491-9099
၈:၃၀ မှ ၅:၀၀ န ေီ တနလဂ - ငသ က

အလ ြီေးဒ ေးင
တ
် ီ အ ြ်အတည်ေး ြ့်ြေးင ေး
ေန်ငဆ ြ
် ှုြ ေးဌ န (၂၄ န ီ )

1-800-273-8255

ြသ ေးစလြ်ေးင
ေး် ြ ေး အ
Paths Helpline) (၂၄ န ီ )

1-800-829-3777

ူအညီဖန်ေး (Family

်အသွေယ်

ငက်သွေယ်ေန်ပြည်သူကျန်ျားမ ငေျားဌ န(510) 267-8000 အဓိကလိင်ျား

Colleen Chawla – အဖွေွှေ့အုည်ျားညန် က ျားငေျားများ
Kimi Watkins-Tartt – ညန် က ျားငေျားများ

Nicholas Moss, MD – ကျန်ျားမ ငေျားအေ ရှိ
အလ မီျား ဒါျားငက င်တီအေင်ျား အပမု်မျ ျား

COVID-19 အချက်အလက်(510) 268-2101
Email: ncov@acgov.org
www.acphd.org
မူ- 4-8-2022

