RETURN TO WORK AUTHORIZATION FOR NURSING HOME EMPLOYEES
ဘိိုးဘာိုးရိပ်သာ စ ာငစ
် ာက်စရိုးစေဟာ ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးအတက် အလပ် ပပန်လည်လပ်ကင်
ိ ရန် ခင်ပပြုခ က်

COMPLETE IF YOU HAVE BEEN A CONFIRMED OR SUSPECTED CASE OF COVID-19.
သင်သည် COVID-19 စရာေါကိုး က် ခံထာိုးရသ သိမဟတ် သံသယ ိခရ
ံ သပြ ခ
် လျှင ် ပြည် က်ပါ။

I, (print name) ______________________________, do hereby affirm that: If I tested positive for
COVID-19 and have remained asymptomatic:
ကျွနပ်
် ၊ ( င်ိုးလင်ိုးထင် ာိုး ာ စရိုးပါ) ____________________သည် ဤတင် စအာက်ပါတိကိ
အတည်ပပြုပါသည်- ကျွနပ်
် တင် COVID-19 စရာေါ ိစ ကာင်ိုး

စ
်

ိုးစတွေ့ ိခပပိုး စရာေါ လကခဏာမ ာိုး

ပပသမှုမ ိလျှင-်
 I can return to work 14 days from my first positive COVID-19 test day.
 ကျွနပ်
် ၏ COVID-19 စရာေါ ပထမ

ိုးံ

်စ

ိုးအတည်ပပြုပပိုးသည် စနမ ၍ ၁၄ ရက်အ ကာတင်

အလပ်ပပန်လပ်နင်
ိ သည်။
If I tested positive for COVID-19 and have been symptomatic:
ကျွနပ်
် တင် COVID-19 စရာေါ ိစ ကာင်ိုး

်စ

ိုးစတွေ့ ိခပပိုး စရာေါ လကခဏာမ ာိုး ထက်စပေါ်လာလျှင-်

 I can return to work 14 days after the onset of COVID-19 symptoms and
 ကျွနပ်
် သည် COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုး တင်ပပသပပိုးစနာက် ၁၄ ရက်အ ကာတင်
အလပ်ပပန်လပ်နင်
ိ သည်
 I have been fever free for at least 72 hours (3 days), without the use of fever-reducing medications,
and
 ကျွနပ်
် သည် အြ ာိုးစပ ာက်စ

ိုးမ ာိုးသိုးံ ပခင်ိုးမ ိဘ အနည်ိုး

စနပပန်စကာင်ိုးလာခပါသည်
 My COVID-19 respiratory symptoms are improving.

ိုးံ ၇၂ နာရ (၃ ရက်) အ ကာတင်

 ကျွနပ်
် ၏ COVID-19 အသက် ှူလမ်ိုးစ ကာင်ိုး

င်
ိ ရာ လကခဏာမ ာိုး တိိုးတက်စကာင်ိုးမန်လာသည်။

The current guidance for the Return to Work for Nursing Home Employees is attached hereto. Sworn
and subscribed by me on (today’s date) _______________, 2020 ______________________________
ဘိိုးဘာိုးရိပ်သာ စ ာငစ
် ာက်စရိုးစေဟာ ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုး အလပ်ပပန်လပ်နင်
ိ ရန်အတက် လက် ိလမ်ိုးညွှနခ
် က်ကိ
ဤစနရာတင် ပိုးတစြာ်ပပထာိုးသည်။ _______________၊ ၂၀၂၀ ______________________________ (ယစန
ရက် ) တင် ကျွနပ်
် အစနပြင် က မ်ိုးက ိန၍
် လက်မတ်ထိုးခ
ိ သည်
(SIGNATURE) NOTE: YOUR SIGNATURE DOES NOT HAVE TO BE ACKNOWLEDGED BY A NOTARY PUBLIC;
YOU ARE SWEARING TO THE VERACITY OF THE INFORMATION YOU HAVE PROVIDED ON THE FORM.
(လက်မတ်) မတ်ခ က်- သင်၏ လက်မတ်ကိ အ ိုးိ ရ ာခ ြုပ် ာတမ်ိုး သက်စသခံ စ ွေ့စနတ ်ဦိုးက
အသိအမတ်ပပြုစပိုးရန် မလိပါ၊ စြာင်ထတင် သင် ထညသ
် င်ိုးထာိုးသည် အခ က်အလက်မ ာိုး မန်ကန်စ ကာင်ိုး
သင်က က မ်ိုးက ိနပ
် ါသည်။
Should this affirmation be sworn to as indicated, then based solely on such affirmation above, and
accepting such information as fact, I, Gale R. Burstein, Commissioner, Erie County Department of Health,
do hereby find the that the affirming individual herein is able to return to work subject to current and
future orders, protocols, guidance, or any other official direction promulgated by any agency of the
United States Government, New York State Government, or Erie County Government having subject
matter authority.
ဤအတည်ပပြုခ က်ကိ စြာ်ပပထာိုးသညအ
် တိင်ိုး က မ်ိုးက ိနပ် ပိုးလျှင ် ထိကသိ အထက်ပါ
အတည်ပပြုခ က်အစပေါ်တင်သာ အစပခခံ၍ အ

ပါ
ိ အခ က်အလက်မ ာိုးကိ မန်ကန်သည် အခ က်အလက်မ ာိုးဟ

လက်ခံလ က် အရ စကာင်တ က န်ိုးမာစရိုးဌာန၏ စကာ်မ င်မင်ိုးကကိုးပြ သ
် ကျွနပ်
် ၊ Gale R. Burstein အစနပြင ်
ဤတင်စြာ်ပပထာိုးစသာ က မ်ိုးက ိနသ
် ညပ
် ေ္ြုိ လ်သည် လက် ိနင ် စနာင်အခ ိနတ
် င် ပပဋ္ဌာန်ိုးမည် အမိနမ
် ာိုး၊
လပ်ထိုးံ လပ်နည်ိုးမ ာိုး၊ လမ်ိုးညွှနခ
် က် သိမဟတ် သက်

င်
ိ ရာကိ ရ
စ ပ်အတက် လပ်ပိင်ခင ် ိစသာ

အစမရိကန်ပပည်စထာင် အ ိုးိ ရ၊ နယိုးစယာက်ပပည်နယ် အ ိုးိ ရ သိမဟတ် အရ စကာင်တ အ ိုးရ၏
ိ
စအေ င် တ ်ခခက ပပဋ္ဌာန်ိုးထာိုးသည် အပခာိုးတရာိုးဝင် ညွှန ် ကာိုးခ က်မန်သမျှနငအ
် ည
အလပ်ပပန်ဝင်နင်
ိ စ ကာင်ိုး ဤတင် စတွေ့ ိရပါသည်။

RETURN TO WORK AUTHORIZATION FOR PERSONS OTHER THAN NURSING HOME EMPLOYEES
ဘိိုးဘာိုးရိပ်သာ စ ာငစ
် ာက်စရိုးစေဟာ ဝန်ထမ်ိုးမ ာိုး မဟတ်စသာ အပခာိုးဝန်ထမ်ိုးမ ာိုးအတက် အလပ်
ပပန်လည်လပ်ကင်
ိ ရန် ခင်ပပြုခ က်
COMPLETE IF YOU HAVE BEEN A CONFIRMED OR SUSPECTED CASE OF COVID-19.
သင်သည် COVID-19 စရာေါကိုး က် ခံထာိုးရသ သိမဟတ် သံသယ ိခရ
ံ သပြ ခ
် လျှင ် ပြည် က်ပါ။
I, (print name) ______________________________, do hereby affirm that:
ကျွနပ်
် ၊ ( င်ိုးလင်ိုးထင် ာိုး ာ စရိုးပါ) ____________________သည် ဤတင် စအာက်ပါတိကိ
အတည်ပပြုပါသည် I have maintained isolation for at least 10 days after first experiencing COVID-19 symptoms (e.g., fever,
cough, or shortness of breath) or 10 days after my first positive test if asymptomatic and
 ကျွနပ်
် သည် COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုး (ဥပမာ - ြ ာိုးပခင်ိုး၊ စခ ာင်ိုး
အသက် ှူရခက်ပခင်ိုး) ကိ ပထမ
မပပသလျှင ် ပထမ

ိုးံ ခံ ာိုးရပပိုးစနာက် အနည်ိုး

ိုးအကကိ
ံ
မ် စရာေါ

စ
်

ိုးိ ပခင်ိုး သိမဟတ်

ိုးံ ၁၀ ရက် ကာ သိမဟတ် စရာေါ လကခဏာမ ာိုး

ိုးစတွေ့ ိပပိုးစနာက် ၁၀ ရက်အ ကာထိ သိုးပခာိုးခစနထိင်ခပါသည်

 I have been fever free for at least 72 hours (3 days), without the use of fever-reducing medications,
and
 ကျွနပ်
် သည် အြ ာိုးစပ ာက်စ

ိုးမ ာိုးသိုးံ ပခင်ိုးမ ိဘ အနည်ိုး

ိုးံ ၇၂ နာရ (၃ ရက်) အ ကာတင်

စနပပန်စကာင်ိုးလာခပါသည်
 My COVID-19 symptoms are improving.
 ကျွနပ်
် ၏ COVID-19 လကခဏာမ ာိုး တိိုးတက်စကာင်ိုးမန်လာသည်။
I further affirm that, when I return to work, I will wear a facemask for at least 14 days from the date I
began experiencing COVID-19 symptoms or 14 days after my first positive test if asymptomatic.
ကျွနပ်
် အလပ်ပပန်ဝင်သည်အခါ COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုး တင်ခံ ာိုးရသည်စနမ အနည်ိုး
ရက် ကာအထိ သိမဟတ် စရာေါလကခဏာမ ာိုးမပပသလျှင ် ပထမ
အနည်ိုး

ိုးံ ၁၄ ရက် ကာအထိ မ က်နာြံိုး ဝတ်

ိုးံ အကကိမ် စရာေါ

စ
်

င်ပါမည်ဟ ထပ်မံ အတည်ပပြုပါသည်။

ိုးံ ၁၄

ိုးစတွေ့ ိပပိုးစနာက်

Sworn and subscribed by me on (today’s date) _______________, 2020
_______________, ၂၀၂၀ (ယစနရက် ) တင် ကျွနပ်
် အစနပြင ် က မ်ိုးက ိန၍
် လက်မတ်ထိုးခ
ိ ပါသည်
______________________________ (SIGNATURE)
______________________________ (လက်မတ်)
NOTE: YOUR SIGNATURE DOES NOT HAVE TO BE ACKNOWLEDGED BY A NOTARY PUBLIC; YOU ARE
SWEARING TO THE VERACITY OF THE INFORMATION YOU HAVE PROVIDED ON THE FORM. Should this
affirmation be sworn to as indicated, then based solely on such affirmation above, and accepting such
information as fact, I, Gale R. Burstein, Commissioner, Erie County Department of Health, do hereby find
the that the affirming individual herein is able to return to work subject to current and future orders,
protocols, guidance, or any other official direction promulgated by any agency of the United States
Government, New York State Government, or Erie County Government having subject matter authority.
မတ်ခ က်- သင်၏ လက်မတ်ကိ အ ိုးိ ရ ာခ ြုပ် ာတမ်ိုး သက်စသခံ စ ွေ့စနတ ်ဦိုးက အသိအမတ်ပပြုစပိုးရန်
မလိပါ၊ စြာင်ထတင် သင် ထညသ
် င်ိုးထာိုးသည် အခ က်အလက်မ ာိုး မန်ကန်စ ကာင်ိုး သင်က က မ်ိုးက ိနပ
် ါသည်။
ဤအတည်ပပြုခ က်ကိ စြာ်ပပထာိုးသညအ
် တိင်ိုး က မ်ိုးက ိနပ် ပိုးလျှင ် ထိကသိ အထက်ပါ
အတည်ပပြုခ က်အစပေါ်တင်သာ အစပခခံ၍ အ

ပါ
ိ အခ က်အလက်မ ာိုးကိ မန်ကန်သည် အခ က်အလက်မ ာိုးဟ

လက်ခံလ က် အရ စကာင်တ က န်ိုးမာစရိုးဌာန၏ စကာ်မ င်မင်ိုးကကိုးပြ ်သ ကျွနပ်
် ၊ Gale R. Burstein အစနပြင ်
ဤတင်စြာ်ပပထာိုးစသာ က မ်ိုးက ိနသ
် ညပ
် ေ္ြုိ လ်သည် လက် ိနင ် စနာင်အခ ိနတ
် င် ပပဋ္ဌာန်ိုးမည် အမိနမ
် ာိုး၊
လပ်ထိုးံ လပ်နည်ိုးမ ာိုး၊ လမ်ိုးညွှနခ
် က် သိမဟတ် သက်

င်
ိ ရာကိ ရ
စ ပ်အတက် လပ်ပိင်ခင ် ိစသာ

အစမရိကန်ပပည်စထာင် အ ိုးရ၊
ိ နယိုးစယာက်ပပည်နယ် အ ိုးိ ရ သိမဟတ် အရ စကာင်တ အ ိုးရ၏
ိ
စအေ င် တ ်ခခက ပပဋ္ဌာန်ိုးထာိုးသည် အပခာိုးတရာိုးဝင် ညွှန ် ကာိုးခ က်မန်သမျှနငအ
် ည
အလပ်ပပန်ဝင်နင်
ိ စ ကာင်ိုး ဤတင် စတွေ့ ိရပါသည်။

AFFIRMATION OF SELF-QUARANTINE OR SELF-ISOLATION COMPLETE SECTION
ကိယ်တင်
ိ အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု သိမဟတ် ကိယ်တင်
ိ သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု ပပိုး

ိုးသ
ံ ာိုးစ ကာင်ိုး

အတည်ပပြုခ က် ကဏ္ဍ
(1) IF YOU HAVE SELF-QUARANTINED DUE TO COVID-19 EXPOSURE COMPLETE SECTION
(1) သင်သည် COVID-19 စရာေါ ိသနင ် ထိစတွေ့မိမစ
ှု ကာင ် ကိယ်တင်
ိ အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု
လပ်စ

ာင်ပပိုးပါက ပြည် က်ရမည် ကဏ္ဍ

(2) IF YOU HAVE SELF-ISOLATED DUE TO HAVING BEEN CONFIRMED OR SUSPECTED OF HAVING
COVID-19
(2) သင်သည် COVID-19 စရာေါကိုး က်စ ကာင်ိုး အတည်ပပြုလနာ သိမဟတ် သံသယလနာပြ စ
် သာစ ကာင ်
ကိယ်တင်
ိ သိုးပခာိုးခစနထိင်ခပါက

SECTION 1: I, (print name) ______________________________, do hereby affirm that I self-quarantined
from _________ _____, 2020 until __________ _____, 2020 consistent with guidance and protocol
issued by the New York State Department of Health.
အပိင်ိုး ၁ ကျွနပ်
် ၊ (အမည်အပပညအ
်
ံ စြာ်ပပပါ) ______________________________ သည်
နယိုးစယာက်ပပည်နယ် က န်ိုးမာစရိုးဌာနမ ထတ်ပပန်ထာိုးစသာ လမ်ိုးညွှနခ
် က်နင ် လပ်ထိုးလ
ံ ပ်နည်ိုးနငအ
် ည
_________ _____၊ ၂၀၂၀ မ __________ _____၊ ၂၀၂၀ အထိ ကိယ်တင်
ိ
အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် က
ှု ိ လပ်စ

ာင်ခပပိုးစ ကာင်ိုး ဤစနရာတင် အတည်ပပြုပါသည်။

Specifically, during the period of self-quarantine, I met the guidance for: Mandatory Quarantine (Initial
all that apply)
အထိုးသပြင ် ကိယ်တင်
ိ အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု ကာလအတင်ိုး ကျွနပ်
် သည် စအာက်ပါအတက်
လမ်ိုးညွှနခ
် က်ကိ လိက်နာခပါသည်- မပြ ်မစနလိက်နာရမည် အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု
(သက်

င်
ိ သည် အာိုးလံိုးတင် အမတ်အသာိုးပပြုပါ)

______ I had been in close contact with someone who had tested positive for COVID19 or who was, at
the time, in mandatory isolation; or
______ ကျွနပ်
် သည် COVID19 စရာေါ ိသည်ဟ

စ
်

ိုးစတွေ့ ိခသ သိမဟတ် မပြ ်မစနလိက်နာရမည်

သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု ကာလကိ လိက်နာစနထိင်စနခသ တ ဦ
် ိုးဦိုးနင ် အနိုးကပ် ထိစတွေ့

က်

မ
ံ ှု ိခပါသည်

သိမဟတ်
______ I had returned within 14 days from an area outside of Western New York that is known for
having community spread of COVID-19; or
______ ကျွနပ်
် သည် ၁၄ ရက်အတင်ိုး စေသတင်ိုး COVID-19 ကိုး က်မှု ပြ ်ပာိုးစနသည်ဟ သိထာိုးစသာ
နယိုးစယာက်ပပည်နယ် အစနာက်ပိင်ိုး ပပင်ပ ိ စနရာတ ်ခမ ပပန်လာခပါသည် သိမဟတ်
______ My child had been in close contact with someone who tested positive for COVID-19 or who was,
at the time, in mandatory isolation; or
______ ကျွနပ်
် ၏ကစလိုးသည် COVID-19 စရာေါ ိသည်ဟ

စ
်

ိုးစတွေ့ ိခသ သိမဟတ်

မပြ ်မစနလိက်နာရမည် သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု ကာလကိ လိက်နာစနထိင်စနခသ တ ဦ
် ိုးဦိုးနင ် အနိုးကပ်
ထိစတွေ့

က်

မ
ံ ှု ိခပါသည် သိမဟတ်

______ My child had returned within 14 days from an area outside of Western New York that is known
for having community spread COVID-19.
______ ကျွနပ်
် ၏ ကစလိုးသည် ၁၄ ရက်အတင်ိုး စေသတင်ိုး COVID-19 ကိုး က်မှု ပြ ်ပာိုးစနသည်ဟ
သိထာိုးစသာ နယိုးစယာက်ပပည်နယ် အစနာက်ပိင်ိုး ပပင်ပ ိ စနရာတ ်ခမ ပပန်လာခပါသည်။
This form may be used for New York Paid Family Leave COVID-19 claims as if it was an individual Order
for Quarantine or Isolation issued by the Erie County Commissioner of Health.
ဤစြာင်သည် အရ စကာင် က န်ိုးမာစရိုး စကာ်မ င်နာမင်ိုးကကိုးက ထတ်ပပန်ထာိုးသည် တ ်ဦိုးခ င်ိုး

င်
ိ ရာ

အသာိုးအလာ ကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု သိမဟတ် သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု အမိနတ
်
ခ
် ပြ ်သညအ
် တက် ၎င်ိုးကိ
နယိုးစယာက်ပပည်နယ် လ ာပြင ် မိသာိုး ခငယ
် မှုအသံိုးပပြု၍ COVID-19 စထာက်ပံစ ကိုး
စတာင်ိုး

မှု
ိ မ ာိုးအတက် အသံိုးပပြုနိင်ပါသည်။

More information about COVID Paid Family Leave can be found at
https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 and https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcraemployee-paid-leave.
COVID စ ကာင ် လ ာပြင ် မိသာိုး ခငယ
် ပခင်ိုးအစ ကာင်ိုး စနာက်ထပ် အခ က်အလက်မ ာိုးကိ
https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 နင ် https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcraemployee-paid-leave တင် စတွေ့ နိင်ပါသည်။
SECTION 2:
အပိင်ိုး ၂I, (print name) ______________________________, do hereby affirm that I self-isolated from
___________, _____, 2020 until ___________, _____, 2020 consistent with guidance and protocol
issued by the New York State Department of Health.
ကျွနပ်
် ၊ (အမည်အပပညအ
်
ံ စြာ်ပပပါ) ______________________________ သည် နယိုးစယာက်ပပည်နယ်
က န်ိုးမာစရိုးဌာနမ ထတ်ပပန်ထာိုးစသာ လမ်ိုးညွှနခ
် က်နင ် လပ်ထိုးလ
ံ ပ်နည်ိုးနငအ
် ည _________ _____၊ ၂၀၂၀ မ
__________ _____၊ ၂၀၂၀ အထိ ကိယ်တင်
ိ သိုးပခာိုးခစနထိင်မက
ှု ိ လပ်စ

ာင်ခပပိုးစ ကာင်ိုး ဤတင်

အတည်ပပြုပါသည်။
Specifically, during the period of self-isolation, I met the guidance for: Mandatory Isolation (Initial all
that apply)
အထိုးသပြင ် ကိယ်တင်
ိ သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု ကာလအတင်ိုး ကျွနပ်
် သည် စအာက်ပါအတက် လမ်ိုးညွှနခ
် က်ကိ
လိက်နာခပါသည်- မပြ ်မစနလိက်နာရမည် သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု (သက်

င်
ိ သည် အာိုးလိုးံ တင်

အမတ်အသာိုးပပြုပါ)
______ I experienced COVID-19 symptoms and self-isolated from the time I was tested until the time I
received my negative results; or
______ ကျွနပ်
် သည် COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုးကိ ခံ ာိုးခရပပိုး ကျွနပ်
် ကိ စရာေါ ိမ ိ

စ
်

ိုးခသည်

အခ ိနမ
် ၍ ကျွနပ်
် ၏ စရာေါ ကိုး က်မမ
ှု ိစ ကာင်ိုး အစပြမ ာိုးကိ လက်ခရ
ံ ိသညအ
် ခ ိနအ
် ထိ ကိယ်တင်
ိ
သိုးပခာိုးခစနထိင်ခပါသည် သိမဟတ်

______ I tested positive for COVID-19 (for NYS Paid Family Leave COVID-19 submit your individualized
Order for Isolation or the Standing Order for Isolation issued by the Erie County Department of Health);
or
______ ကျွနပ်
် တင် COVID-19 စရာေါ ိစ ကာင်ိုး

စ
်

ိုးစတွေ့ ိခသည် (COVID-19 စ ကာင ် NYS ၏ လ ာပြင ်

မိသာိုး ခင ် ရယရန်အတက် အရ စကာင်တ က န်ိုးမာစရိုးဌာနက ထတ်ပပန်ထာိုးစသာ သင်၏ တ ဦ
် ိုးခ င်ိုး
သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု အမိန ် သိမဟတ် သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု

င်
ိ ရာ

င်
ိ ရာ တည်ပမအမိနက
် ိ တင်သင်ိုးပါ) သိမဟတ်

______ Testing was not available for me however, I experienced COVID-19 symptoms and had contact
with a confirmed COVID-19 case; or
______ ကျွနပ်
် အစနပြင ် COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုး ခံ ာိုးခရပပိုး COVID-19 စရာေါကိုး က်စ ကာင်ိုး
အတည်ပပြုလနာတ ်ဦိုးနင ် ထိစတွေ့ ခစသာ်လည်ိုး

စ
်

ိုးမှု မလပ်စ

ာင်နင်
ိ ခပါ သိမဟတ်

______ My child experienced COVID-19 symptoms and self-isolated from the time my child was tested
until the time we received a negative results or
______ ကျွနပ်
် ၏ ကစလိုးသည် COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုးကိ ခံ ာိုးခရပပိုး ၎င်ိုးကိ စရာေါ ိမ ိ
စ
်

ိုးခသည် အခ ိနမ
် ၍ ၎င်ိုး၏ စရာေါ ကိုး က်မမ
ှု ိစ ကာင်ိုး အစပြမ ာိုးကိ ကျွနပ်
် တိ

လက်ခရ
ံ ိ သ ညအ
် ခ ိနအ
် ထိ ၎င်ိုးက ကိယ်တင်
ိ သိုးပခာိုးခစနထိင်ခပါသည် သိမဟတ်
______ My child tested positive for COVID-19; or
______ ကျွနပ်
် ၏ ကစလိုးတင် COVID-19 စရာေါ ိစ ကာင်ိုး

စ
်

ိုးစတွေ့ ိခသည် သိမဟတ်

______ Testing was not available for my child however, my child had COVID-19 symptoms and had
contact with a known COVID-19 case.
______ ကျွနပ်
် ၏ ကစလိုးသည် COVID-19 စရာေါလကခဏာမ ာိုး ခံ ာိုးခရပပိုး COVID-19
အတည်ပပြုလနာတ ်ဦိုးနင ် ထိစတွေ့ ခစသာ်လည်ိုး

စ
်

ိုးမှု မလပ်စ

ာင်နင်
ိ ခပါ။

Sworn and subscribed by me on (today’s date) _______________, 2020
_______________, ၂၀၂၀ (ယစနရက် ) တင် ကျွနပ်
် အစနပြင ် က မ်ိုးက ိန၍
် လက်မတ်ထိုးခ
ိ ပါသည်
______________________________ (SIGNATURE)
______________________________ (လက်မတ်)

NOTE: YOUR SIGNATURE DOES NOT HAVE TO BE ACKNOWLEDGED BY A NOTARY PUBLIC; YOU ARE
SWEARING TO THE VERACITY OF THE INFORMATION YOU HAVE PROVIDED ON THE FORM. Should at
least one line above be initialed and this affirmation be sworn to as indicated, then based solely on such
affirmation above, and accepting such information as fact, I, Gale R. Burstein, Commissioner, Erie County
Department of Health, do hereby find the that the affirming individual herein met the criteria for
precautionary quarantine, or mandatory quarantine, or mandatory isolation as the case may be during
the dates affirmed to above.
မတ်ခ က်- သင်၏ လက်မတ်ကိ အ ိုးိ ရ ာခ ြုပ် ာတမ်ိုး သက်စသခံ စ ွေ့စနတ ်ဦိုးက အသိအမတ်ပပြုစပိုးရန်
မလိပါ၊ စြာင်ထတင် သင် ထညသ
် င်ိုးထာိုးသည် အခ က်အလက်မ ာိုး မန်ကန်စ ကာင်ိုး သင်က
က မ်ိုးက ိနပ
် ါသည်။ အနည်ိုး

ိုးံ အထက်ပါ ာစ ကာင်ိုးတ စ
် ကာင်ိုးတင် လက်မတ်တထိ
ိ ိုးထာိုးပပိုး

ဤအတည်ပပြုခ က်ကိ စြာ်ပပထာိုးသညအ
် တိင်ိုး က မ်ိုးက ိနထ
် ာိုးလျှင ် ထိကသိ အထက်ပါ
အတည်ပပြုခ က်အစပေါ်တင်သာ အစပခခံ၍ အ

ပါ
ိ အခ က်အလက်မ ာိုးကိ မန်ကန်သည် အခ က်အလက်မ ာိုးဟ

လက်ခံလ က် အရ စကာင်တ က န်ိုးမာစရိုးဌာန၏ စကာ်မ င်မင်ိုးကကိုးပြ သ
် ကျွနပ်
် ၊ Gale R. Burstein
အစနပြင ် ဤတင် က မ်ိုးက ိနသ
် ည် ပေ္ိြုလ်သည် သက်

င်
ိ ရာ အစပခအစနကိလိက်၍ အထက်တင်

အတည်ပပြုထာိုးသည် ရက် မ ာိုးအတင်ိုး ကကိြုတင်ကာကယ်စ

ာင်ရက်စသာ

အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု သိမဟတ် မပြ ်မစန လိက်နာရမည်
အသာိုးအလာကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု သိမဟတ် မပြ ်မစန လိက်နာရမည် သိုးပခာိုးခစနထိင်မအ
ှု တက်
သတ်မတ် ံနနှု ိုး် ကိ ပပညမ
် ခစ ကာင်ိုး ဤတင် စတွေ့ ိရပါသည်။

This form may be used for New York Paid Family Leave COVID-19 claims as if it was an individual Order
for Quarantine or Isolation issued by the Erie County Commissioner of Health. More information about
COVID Paid Family Leave can be found at https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 and
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave.
ဤစြာင်သည် အရ စကာင် က န်ိုးမာစရိုး စကာ်မ င်နာမင်ိုးကကိုးက ထတ်ပပန်ထာိုးသည် တ ်ဦိုးခ င်ိုး

င်
ိ ရာ

အသာိုးအလာ ကနသ
် တ်စ ာင ် ကညမ
် ှု သိမဟတ် သိုးပခာိုးခစနထိင်မှု အမိနတ
်
ခ
် ပြ ်သညအ
် တက် ၎င်ိုးကိ
နယိုးစယာက်ပပည်နယ် လ ာပြင ် မိသာိုး ခငယ
် မှုအသံိုးပပြု၍ COVID-19 စထာက်ပံစ ကိုး
စတာင်ိုး

မှု
ိ မ ာိုးအတက် အသံိုးပပြုနိင်ပါသည်။ COVID စ ကာင ် လ ာပြင ် မိသာိုး ခငယ
် ပခင်ိုးအစ ကာင်ိုး

စနာက်ထပ် အခ က်အလက်မ ာိုးကိ https://paidfamilyleave.ny.gov/COVID19 နင ်
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employee-paid-leave တင် စတွေ့ နိင်ပါသည်။

