အကူအညီ လအ
ို ပ် နေပါသလ ား?
၂-၁-၁ - ပပီ ားပပည့််စသ
ို ည့်် ရပ် ရ အရင်ားအပြစ် လြ်ားညွှေ်ြ ား
အင်ဒယ
ီ ားန ားပြည်နယ်ရှိ ၂-၁-၁ ဖုနား် လှိုငား် သည် ပြည်နယ်အတွငား် နနထှိင
ု က် ြသူမ ားအတွြ် အစ ားအစ ၊ အဝတ်အထည်၊
နနရ ထှိုငခ
် င်ားနင့်် နရ-မီား စွမ်ားအင်အြူအညီ အစရှိနသ လှိုအြ်ခ ြ်မ ားအတွြ် လုပခြုံစှိတ်ခ ရသည့်် အခမ့် ဝန်န
တစ်ခုပဖစ်သည်။ ၂-၁-၁- ဖုနား် နြါတ်ြှို

င်မှု

ြ်သွယ်နခေါ်ယူပခင်ားပဖစ်နသ ်လည်ားနြ င်ား၊ အင်တ နြ်စ မ ြ်န (ဝဘ်

ုဒ
ှိ )်

in211.communityos.org သှို ့်ဝင်နရ ြ်ပခင်ားပဖစ်နသ ်လည်ားနြ င်ား လမ်ားညွှနမ
် မ
ှု ားြှို ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

အစ ားအနသ က်
ကနလားငယ် နဘူ
ို ့် ားနှင ့်် ဒက
ို ပ
် ါ နအ က်ခ
အြယ်၍ ြနလားငယ်မ ားအတွြ် နှိဘူ
ု ့် ား နင့်် ဒှိြ
ု ်ြါ နအ ြ်ခမ ား လှိုအြ်နနြါြ နအ ြ်ြါ ြရဟှိတ အဖွွဲ့အစည်ားမ ား
အ ား

ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။

A Hope Center - ဖုနား် နြါတ် 260-422-3544၊ စ ြှိရန်
ု ့် နြါတ် 224-585-3544၊ ဝဘ်
Women’s Care Center - ဖုနား် နြါတ် 260-203-5476 နင့်် 260-483-8918၊ ဝဘ်
Healthier Moms and Babies - ဖုနား် နြါတ် 260-469-4076၊ ဝဘ်

ုဒ
ှိ ် www.ahopecenter.org

ုဒ
ှိ ် www.womenscarecenter.org

ုဒ
ှိ ် www.healthiermomsandbabies.org

YMCA FREE GRAB-&-GO SUPPER (ဝိုငအ
် ြ်စန
ီ အ)
အစ ားအစ လှိုအြ်သူ မည်သူမ

ုှိ Renaissance Pointe ရှိ YMCA (ဝှိင
ု အ
် မ်စီနအ) တွင ် ညနနစ သွ ားနရ ြ် ရယူနင
ှို ြ
် ါ

သည်။ ဝှိုငအ
် မ်စီနအ သည် ညနနစ မ ားြှို အထူားလှိုအြ်သည့်် နနရ မ ားသှိလည်
ု ့်
ား ြှိန
ု ့်

င်နြားြါသည်။ Renaissance

Pointe YMCA သည် 2323 Bowser Avenue တွင ် တည်ရှိြါသည်။ အြတ်စဥ် တနလလ နန ့် မ နသ ကြ နနအထှိ
ညနန
့်
၄ား၀၀ န ရီ မ ၆ား၀၀ န ရီ အကြ ားတွင် အစ ားအစ မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

WELLSPRING ON WHEELS (ဝဲလစ
် ပရင်ား)
WOW (ဝလ်စြရင်ား) ၏ ‘အစ ားအစ မ ားအ ား လှိုြ်လနြားနဝသည့်် အစီအစဥ်’မ လူတှိုငား် အတွြ်ပဖစ်ပြီား အစ ားအစ
ရယူလှိုသူမ ားအ ား အှိုငဒ
် ီ စစ်န

ားမည်မဟုတ်ြါ။ နအ ြ်ြါအစီအစဥ်အတှိုငား် အြတ်စဥ် ကြ သြနတားနနတှိ
့် ုငား် နနြ်

၉ား၀၀ န ရီ မ ၁၁ား၀၀ န ရီ အကြ ားတွင် အစ ားအစ နြားနဝြါသည်။
လစဥ် ြထမအြတ် ကြ သြနတားနနတှိ
့် ုငား်

- နနားဘ ဟွတ်ြလင်ားနစ်

လစဥ် ဒုတှိယအြတ် ကြ သြနတားနနတှိ
့် ုငား်

- ြွနတ
် စ်လမ်ားရှိ စ ကြည်တ
့် ှိုြ်

လစဥ် တတှိယအြတ် ကြ သြနတားနနတှိ
့် ုငား်

- အင်ဒယ
ီ ားန ားတြ် တြကသှိုလ်နြ င်ားရှိ ြါြင်ား နြါတ် ၆

လစဥ် နန ြ်

- နအ ်တန်ဝဒ
ု အ
် ြါမန်
့် ့်

ုားအြတ် ကြ သြနတားနနတှိ
့် ုငား်

အစ ားအစ မ ား နြားနဝမည့်် နနရ အသစ်မ ားအ ား အခါအ ားနလ ်စွ တှိုားခ ွဲ့မည်ပဖစ်သည်။ နန ြ်

ုားရ အခ ြ်အလြ်

မ ား သှိလှိုြါြ နအ ြ်ြါ နဖ့်စ်ဘွတ်စ မ ြ်န တွင ် ကြည်ရ
့် ှု နင
ှို ြ
် ါသည်။

https://www.facebook.com/WellspringInterfaith/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAA9j6M5H5x4tfsj5Rdo2UXOXpxx5w0REnMbPBRbV2uTJeCkRzDBwYSii7TJdqnX9zE6jjPEoYIR88

ASSOCIATED CHURCHES FOOD PANTRIES (အသင်ားန
Associated Churches အသင်ားနတ ်မ ား၏ စ ားနသ ြ်န
တည်နနရ နင့်် အခ ှိနြ
် ှို ရ ရန် နအ ြ်ြါ ဝဘ်

် စ ားနသ က်န
င် အမ ားစု မ

င်ြ ား)
ြ်လြ်၍ ဖွငလ
့်် စ်ထ ား

ပဖစ်ြါသည်။

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ရ နဖွကြည်ရ
့် ှု နင
ှို သ
် ည်။

https://www.associatedchurches.org/local-food-pantries
COMMUNITY HARVEST FOOD BANK (နက ်ပြြူေ

ီ ဟ ဗါစ် ဖဒ်ဘ ေ်ခ့်် )

Community Harvest Food Bank အနနပဖင့်် ဖွဒဘ
် န်ခ့်် ရှိ စ ားနသ ြ်ခန်ားမ မလည်ားနြ င်ား၊ အစ ားအစ လည်ားမ ားပဖင့််
လည်လ
့် ည်၍လည်ားနြ င်ား အစ ားအစ မ ားြှို

ြ်လြ်နြားနဝနနြါသည်။ နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် ားမ တ

င့်် အခ ြ်

အလြ်မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။
အစ ားအစ လည်ား – https://www.communityharvest.org/covid-19-updates/
စ ားနသ ြ်ခန်ားမ – (ကြှိြုံတင် ဖုနား်

ြ်ြါ) https://www.communityharvest.org/wp-

content/uploads/2019/03/ALLEN-COUNTY-FOOD-PANTRIES.pdf
ဗဟှို စ ားနသ ြ်ခန်ားမ – https://www.communityharvest.org/get-help-member-food-pantries/

FORT WAYNE PARKS AND RECREATION (ဖို ့် ဝ
် ေ်ားပေ်ားပခနှင ့်် အပေ်ားနပဖနရားဌ ေ)
ဖှိတ်
ု ့် ဝှိနား် ပမှိြုံ ွဲ့ ြန်ားပခနင့်် အြန်ားနပဖနရားဌ နမ 3901 Abbott Street ရှိ McMillen Park (မြ်မလလင် ြန်ားပခ) တွင ် အြတ်စဥ်
တနလလ နန ့် မ နသ ကြ နန ့် အကြ ညနန ၄ား၀၀ န ရီ မ ၅ား၀၀ န ရီ အခ ှိနတ
် ွင ် အစ ားအစ မ ား နြားနဝနနြါသည်။
အနသားစှိတ်အခ ြ်အလြ်မ ားအ ား နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ဝင်နရ ြ် ကြည်ရ
့် ှု နင
ှို ြ
် ါသည်။

http://www.fortwayneparks.org/facilities/mcmillen-park-community-center.html
AGING & IN-HOME SERVICES (သက်ကကီားနှင ့်် အြ်

င်ားအကူ ဝေ်န

Aging & In-Home Services မ အှိမ်တှိုငယ
် နရ ြ် အစ ားအစ မ ား ြှိန
ု ့်

င်ြှုဌ ေ)
င်နြားနနပြီား နလ ြ်လွှ သစ်မ ားအ ား

လြ်ခနနြါသည်။ နလ ြ်ထ ားလှိုြါြ ဖုနား် နြါတ် 260-745-1200 သှို ့် ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။ နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ်

အမ ားအလြ်မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ https://agingihs.org/

HOMEBOUND MEALS (ဟြ
ို ်ားနဘ ေ် ြီားလ်)
Homebound Meals (ဟှိုမ်ားနဘ န် မီားလ်) အနနပဖင့်် အစ ားအစ မ ားအ ား လှိုြ်လ ြှိန
ု ့်
ဖုနား် နြါတ် 260-422-3296 သှို ့်

ြ်သွယ်နင
ှို သ
် ည်။

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS (ဖို ့် ဝ
် ေ်ား နက ်ပြြူေ
နမွားြင်ားစမ

င်နြားနနြါသည်။ လှိုအြ်ြါြ

အထြ်တန်ားအရွ ယ်ရှိ

ြနလားမ ားအ ားလုားအတွြ်

န
ီ က င်ားြ ား)
(မည်သည်န
့် ြ င်ားတွင ်

တြ်နရ ြ်နနသူမ

ု)ှိ

အစ ားအစ မ ား စီစဥ်ထ ားြါသည်။ မူလတန်ားနြ င်ားမ ားတွင ် နနစဥ်
၁ား၃၀ န ရီအကြ ားတွင ်
့် နနြ် ၁၀ား၃၀ မ နနလယ်
့်
နနြ်စ နင့်် နနလယ်
စ ားမ ားြှို နဝဌသွ ားမည်ပဖစ်သည်။ အစ ားအစ မ ား သွ ားယူခ ှိနတ
် ွင ် ြနလားနင်တ
့်
့် ြွ သွ ားနရ ြ်
ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ ြ ားနြေါ်မတ

င်ပ့် ဖင်န
့် စ၊ နြ င်ားန

င်ထဝင်၍ပဖစ်နစ အစ ားအစ မ ား ရယူနင
ှို သ
် ည်။ နြ င်ားြှိတ်

ထ ားခ ှိန ် တနလ ြ်တွင် အြတ်စဥ် တနလလ နန မ
ားတွင ် အစ ားအစ မ ား နဝဌနြားသွ ားမည် ပဖစ်သည်။
့် နသ ကြ နနအကြ
့်

https://www.fwcs.k12.in.us/images/useruploads/communications/FWCS_Meal_Sites.pdf

SOUTHWEST ALLEN COUNTY SCHOOLS (အနေ က်န

င် အယ်လေ်နက င် န
ီ က င်ားြ ား)

SACS အနနပဖင့်် Homestead High School တွင ် အစ ားအစ မ ားအ ား drive-up မ ရယူနင
ှို ရ
် န် စီစဥ်ထ ားသည့်် အပြင်
Chestnut Hills Apartments, Hamilton Pointe Apartments, Hunt Club Apartments, Liberty Mills Apartments,
Preston Pointe at Inverness Apartments, Willows Apartments နင့်် Woodlake Estates မ ားသှိလည်
ု ့်
ား သွ ားနရ ြ်၍
အစ ားအစ မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ ြ ားနမ င်ားလ သည့်် မှိသ ားစုမ ားအနနပဖင့်် Homestead High School ရှိ drive-up
အစီအစဥ်တွင် နနစဥ်
၁ား၀၀ န ရီအကြ ားတွင ် အစ ားအစ မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ အထြ်ြါြ
့် နနြ် ၁၁ား၀၀ န ရီမ နနလယ်
့်
Clubhouse (၇) နနရ တွင် နနစဥ်
ှို ြ
် ါသည်။ ဧပြီလ (၁၀) ရြ်
့် နနြ် ၁၁ား၀၀ န ရီမ ၁၁ား၃၀ အကြ ား အစ ားအစ မ ား ရယူနင
Good Friday နနတွ
့် င ် အစ ားအစ နြားနဝမည်မဟုတ်ြါ။
အခ ြ်အလြ်အပြည်အ
့် စြ
ု ှို နအ ြ်ြါဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် တ

င့်် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

http://www.sacs.k12.in.us/cms/One.aspx?portalId=75022&pageId=27314971&fbclid=IwAR21FaCMVnTZZ
Oi19qE66pKFAoG68gTjfBCP4YsmCobok-sMMqNU5QkKbD0

EAST ALLEN COUNTY SCHOOLS (အန ှ ှေ့ အယ်လေ်နက င်
အနရ ွဲ့အယ်လန်နြ င်တီနြ င်ားမ ားအနနပဖင့််

န
ီ က င်ားြ ား)

လြ်ရှိနြ င်ားြှိတ်ထ ားသည့််

ြ လအတွငား်

EACS

နြ င်ားသ ား

နြ င်ားသူမ ားနင့်် EACS အသှိုငား် အဝှိုငား် ရှိ အသြ် (၁၈) နစ်နအ ြ် ြနလားမ ားအ ားလုားအတွြ် နနြ်စ နင့်် နနလယ်
စ
့်
မ ားြှို နြားနဝသွ ားမည်ပဖစ်သည်။ သတ်မတ်ထ ားသည့်် အခ ှိနအ
် တွငား် သတ်မတ်ထ ားသည့်် နနရ သုားနနရ တွင ် နနြ်စ နင့််
နနလယ်
စ ား (အနအားစ )မ ားြှို သွ ားနရ ြ် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။
့်

https://www.eacs.k12.in.us/cms/one.aspx?portalId=3123107&pageId=48425682
NORTHWEST ALLEN COUNTY SCHOOLS (အနေ က်နပြ က် အယ်လေ်နက င် န
ီ က င်ားြ ား)
Carroll High School (ြ ရှိုလ် အထြ်တန်ားနြ င်ား) နင့်် Huntertown Elementary (ဟန်ားတ ားနတ င်ား မူလတန်ား
နြ င်ား) မ ားတွင် အင်္လ ါနနတှိ
၁ား၀၀ န ရီအကြ ား အစ ားအစ မ ားြှို နြားနဝသွ ားမည်
့် ုငား် နနြ် ၁၁ား၀၀ န ရီမ နနလယ်
့်
ပဖစ်သည်။ နနြ်စ နင့်် နနလယ်
စ ားမ ားြှို တစ်ြတ်စ နြားနဝမည် ပဖစ်သည်။ ညနန ၅ား၃၀ န ရီ မ ၆ား၃၀ န ရီ အကြ ား
့်
တွငလ
် ည်ား သွ နရ ြ်၍ အစ ားအစ မ ား ရယူနင
ှို သ
် ည်။
အခ ြ်အလြ်မ ားြှို နအ ြ်ြါဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် တ

င့်် ရယူနင
ှို သ
် ည်။

https://www.nacs.k12.in.us/cms/One.aspx?portalId=21016704&pageId=23525375
RESCUE MISSION (ြစ် ှင)်
301 W. Superior St. ရှိ Rescue Mission (မစ်ရင်) တွင ် နနစဥ်
၁၂ား၀၀ န ရီ အခ ှိနတ
် ွင ် နနလယ်
စ ားမ ားအ ား
့် နနလယ်
့်
့်
မည်သူမ

ုှိ သွ ားနရ ြ် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

ကနလားထေ်ား
YMCA of Greater Fort Wayne နှင ့်် Love Ministries
YMCA of Greater Fort Wayne နင့်် Love Ministries တှို အနနပဖင်
့်
့် အယ်လန်နြ င်တီအတွငား် ရှိ ြ န်ားမ နရားဝန်ထမ်ားမ ား
အတွြ် အနရားနြေါ် ြနလားထှိနား် အစီအစဥ်မ ားြှို စီစဥ်န

င်ရွြ်နြားနနြါသည်။ ြနလားအသြ်အရွ ယ်နြေါ်မတ
ူ ည်၍

ြနလားထှိနား် မ ားနင့်် ခ ှိတ်

ြ်လမ်ားညွှနန
် ြားရန် နနြ် ၈ား၃၀ န ရီ မ ၄ား၀၀ န ရီ အကြ ားတွင ် YMCA Child Care Services

(ဝှိင
ု အ
် မ်စီနအ ြနလားထှိနား် ဝန်န

င်မဌ
ှု န) သှို ဖု
့် နား် နြါတ် 260-449-8474 မတ

င့််

ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။

နနရြ်
- (မတ်လ ၂၃ ရြ်နနမ့် စ၍) တနလလ နန မ
့်
့် နသ ကြ နနအထှိ
့်
အခ ှိန ်

- နနြ် ၆ား၀၀ န ရီ မ ညနန ၆ား၀၀ န ရီ အထှိ

ြနလားထှိနား် ခ - ြနလားတစ်နယ ြ်အတွြ် တစ်ရြ် နဒေါ်လ ၅၀ (အခ ှိြုံွဲ့အလုြ်ရင်မ ားမ နငွစြ
ှို ်နြားသည်)
နနရ - East Central, East State, North Side, Downtown/South
အခ ြ်အလြ်မ ားအ ား နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

https://www.fwymca.org/serving-you-and-community
BRIGHTER FUTURES INDIANA (ဘရ

ဒ
် ါား ပဖြူားခ ား အင်ဒယ
ီ ားေ ား)

ြနလားထှိနား် အတွြ် နဘ ြ်ခ မ ားနင့်် ြတ်သြ်သည့်် အခ ြ်အလြ်မ ားြှို နအ ြ်ြါဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် တ

င့်် ရယူနင
ှို ် သည်။

http://brighterfuturesindiana.org/2020/03/latest-covid-19-related-child-care-resources-and-informationfor-indiana-families/
ြနလားထှိနား် ရ နဖွနနသူမ ားနင့်် ြနလားထှိနား် စရှိတ်အတွြ် အြူအညီလှိုအြ်သူမ ားအနနပဖင့်် ဖုနား် နြတ် 1-800-2991627 သှို ့် ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။ ြနလားထှိနား် ရ ရန်အတွြ် ဝဘ်

ုဒ
ှိ ် : https://www.in.gov/fssa/childcarefinder/

EARLY CHILDHOOD ALLIANCE
ECA မတ

င့်် ြနလားထှိနား် ဌ နမ ားနင့်် ြနလားထှိနား် နြားသူမ ား၏ စ ရင်ားရ နဖွရန် အခ ြ်အလြ်မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

အခ ြ်အလြ်မ ားအ ား နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ https://www.ecalliance.org/covid-19-

coronavirus-response

နေရ ထင
ို ခ
် င်ား
INDIANA 211
အှိုားမအ
် နရွ ား
့် ှိမ်မ့် ပဖစ်နနသူမ ားအနနပဖင့်် ၂-၁-၁ သှိုမဟု
့် တ် 1-866-211-9966 သှို ့် အခ ှိနမ

ြ်သွယ်နင
ှို ပ် ြီား လမ်ားညွှနမ
် မ
ှု ား

ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ အြူအညီရယူနင
ှို မ
် ည့်် နနရ မ ားအ ား https://in211.communityos.org ဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် တ

င့်် ရ နဖွနင
ှို ်

ြါသည်။
BRIGHTPOINT
အှိုားမအ
့် ှိမ်မပ့် ဖစ်နနသူမ ား၊ အှိမ်နြေါ်မ နင်ခ ခရသူမ ား၊ အှိမ်လခ နြားရန် အခြ်အခရှိသူမ ားအနနပဖင့်် အြတ်စဥ် တနလလ နန ့်
မ ကြ သြနတားနန အကြ
နနြ် ၇ား၃၀ န ရီ မ ညနန ၅ား၃၀ န ရီ၊ နသ ကြ နန န့် နြ် ၇ား၃၀ န ရီ မ ၁၁ား၃၀ န ရီ အကြ ားတွင ်
့်
Brightpoint ဝန်ထမ်ားမ ားသှို ့် ဖုနား် နြါတ် 260-423-3546 ext.332 သှိမဟု
ု ့် တ် 1-800-589-3506 မ နသ ်လည်ားနြ င်ား၊
အီားနမားလ် gethelp@mybrightpoint.org မနသ ်လည်ားနြ င်ား
နတွွဲ့

ုနပြ

ြ်သွယ် နှိင
ု ြ
် ါသည်။ အြယ်၍ ဝန်ထမ်ားမ ားအနနပဖင့််

ုရ
ှိ န် မအ ားလြ်ြါြ message (မြ်နစ)့် ထ ားခ့်ြါြ ဝန်ထမ်ားမ ားမ ပြန်လည်

Brightpoint မ နန ြ်

ုားရ အခ ြ်အလြ်မ ားအ ား နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ြ်သွယ် ြါမည်။

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ကြည်ရ
့် ှု နလ့်လ နှိင
ု ြ
် ါသည်။

https://www.mybrightpoint.org/index.php/updates-due-to-covid-19.

RESCUE MISSION
လူလွတ်အမ ှိြုံားသ ားမ ားအနနပဖင့်် အှိုားမအ
့် ှိမ်မ့် ပဖစ်နနြါြ Rescue Mission သှို ့် ဖုနား် နြါတ် 260-426-7357 မတ

င့််

ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။
CHARIS HOUSE
လူလွတ်အမ ှိြုံားသမီားမ ား သှိမဟု
ု ့် တ် ြနလားရှိသည့်် အမ ှိြုံားသမီားမ ား အနနပဖင့်် အှိုားမအ
့် ှိမ်မ့် ပဖစ်နနြါြ Charis House သှို ့်
ဖုနား် နြါတ် 260-426-8123 မတ

င့််

ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။

JUST NEIGHBORS INTERFAITH HOMELESS NETWORK
မှိသ ားစု အနနပဖင့်် အှိုားမအ
့် ှိမ်မ့် ပဖစ်နနြါြ Interfaith Homeless Network သှို ့် ဖုနား် နြါတ် 260-458-9772 မတ

င့််

ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။
SHEPHERD'S HOUSE
စစ်မထ
ှု မ်ားနဟ င်ားမ ားအနနပဖင့်် အှိုားမအ
ှိ ်မ့် ပဖစ်နနြါြ Shepherd House သှို ့် ဖုနား် နြါတ် 260-424-2500 မတ
့် မ

င့််

ြ်သွယ်နင
ှို သ
် ည်။
YWCA SHELTER
အှိမ်တွငား် အကြမ်ားဖြ်မန
ှု င့်် ရင်
(800) 441-4073 သှို အခ
ှိနမ
် နရွ ား
့်

ုင
ှိ န
် နရြါြ သှိမဟု
ု ့် တ် အှိုားမ့်အမ
ှိ ်မ့် ပဖစ်နနြါြ YWCA သှို ့် 260-447-7233 (သှိမဟု
ု ့် တ်)
ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။

HARDEST HIT FUND - FORECLOSURE PREVENTION (အြ်ြ ားအ ား ဘဏ် ြှ အန ကားသြ်ားပခင်ားြှ က ကယ်ရေ်)
အင်ဒယ
ီ ားန ားပြည်နယ်တွင် ြှိုယ်ြှိင
ု အ
် ှိမ်ပဖင့်် နနထှိုငသ
် ူမ ားအနနပဖင့်် အလုြ်လြ်မပ့် ဖစ်ပခင်ား၊ ဝင်နငွနလ ့်နည်ားပခင်ား
တှိနကြ
ု ့်
င့်် အှိမ်လခ လစဥ်နကြားနြားသွငား် ရန် အခြ်အခပဖစ်နနြါြ Hardest Hit Foreclosure Prevention Fund
(အှိမ်မ ားအ ား

ဘဏ်မ

www.877GetHope.org

အန ြားသှိမ်ားပခင်ားမ

ြ ြွယ်နင
ှို မ
် ည့််

မနသ ်လည်ားနြ င်ား၊

ဖုနား် နြါတ်

ရန်ြန
ု ငွ)

အ ား

877-438-4673

နလ ြ်ထ ားနှိင
ု သ
် ည်။

ဝဘ်

ုဒ
ှိ ်

သှို ့် ြ်သွလ်၍နသ ်လည်ားနြ င်ား

အနသားစှိတ်အခ ြ်အလြ်မ ား ရယူနင
ှို သ
် ည်။

အင်

ေက်

ဝင်နငွနည်ားသည့်် မှိသ ားစုမ ားအတွြ် Comcast မ နစ်လစ
သှိလှိုြါြ ဝဘ်

နရ-ြီား-ဂါ

အခမ့် အင်တ နြ်လှိုငား် နြားနနြါသည်။ အနသားစှိတ်

ုဒ
ှိ ် https://www.internetessentials.com/ တွင ် နလ့်လ နှိင
ု ြ
် ါသည်။

စ
် ် ယူ

လ
ီ

ီ စြ်ားအင် အကူအညီ

လူထြ
ု န်ားမ နရား အနရားနြေါ်ြ လတွင် နရ၊ မီား၊ င်္ါတ်စ်၊

ြ်သွယ်နရား အစရှိသည့်် မပဖစ်မနန လှိုအြ်သည့်် ယူတီလတီ

စွမ်ားအင်မ ားြှို မပဖတ်နတ ြ်နစရန် ြှိတ်ြင်တ ားပမစ်ထ ားြါသည်။



Indiana Michigan Power (I&M) အနနပဖင့်် မီားတ ခ နြားသွငား် ရန် ြ ြ်ြွြ်သူမ ားအ ား မီားပဖတ်မည့်် အစီအစဥ်
အ ား

ုင
ှိ ား် ငထ
ု ့်
် သုားစွသူမ ားအနနပဖင့်် ြမ
ု န်အတှိုငား် မီတ ခနြားန
့် ားြါသည်။ သှိနသ

ြါသည်။ I&M ဌ နအ ား 1-800-311-4634 မနသ ်လည်ားနြ င်ား၊ ဝဘ်
မနသ ်လည်ား နြ င်ား


င်ရန် တှိုြ်တွနား် ထ ား

ုဒ
ှိ ် indianamichiganpower.com

ြ်သွယ် နှိင
ု ြ
် ါသည်။

NIPSCO အနနပဖင့်် င်္ါတ်စ် မီတ ခ နြားသွငား် ရန် ြ ြ်ြွြ်သူမ ားအ ား င်္ါတ်စ်လှိုငား် ြှိတ်မည်အ
့် စီအစဥ်အ ား
ုင
ှိ ား် ငထ
ု ့်
ြှိုဗစ် -၁၉ နရ င်္ါ နကြ င့်် င်္ါတ်စ်ဖှိုားနြားရန်အတွြ် နငွနကြားအခြ်အခ
့် ားြါသည်။ ထှိအပြင်
ပဖစ်နနသူမ ားအ ား

အရစ်ြ

နငွနြားနခ နှိင
ု ရ
် န် စီစဥ်ထ ားပြီား

နမလ

(၁)

ရြ်နနအထှိ
နန ြ်ြ နကြား
့်

နြ ြ်ခမည် မဟုတ်ြါ။ လှိုအြ်အြ်ြ NIPSCO သှို ့် ဖုနား် နြါတ် 1-800-4NIPSCO နသ ်လည်ားနြ င်ား၊
ဝဘ်


ုဒ
ှိ ် nipsco.com မနသ ်လည်ားနြ င်ား

ြ်သွယ် နှိင
ု ြ
် ါသည်။

Fort Wayne City Utilities နနပဖင့်် နရဖှိုား နငွနြားနခ ရန် ြ ြ်ြွြ်သူမ ားအ ား နရနြားနဝမှု ရြ်တန်မည်
့် ့်
အစီအစဥ်အ ား ဧပြီလ (၁၅) ရြ်နနအထှိ
့်
နင့််

ုင
ှိ ား် ငထ
ု ့်
် အတြ်နင
ှို ် ုား ကြှိြုံားစ ား၍ နငွနြားနခ ရန်
့် ားြါသည်။ သှိနသ

နြားနခ ရန်အခြ်အခရှိသူမ ားအနနပဖင့််

နြားနခ ရန် အစီအစဥ်အ ား ညန
ှိ င
ှိှု ား် ရန် ဧည့််ဝန်န
ဝဘ်

အရစ်ြ နြားနခ မှု

လုြ်နင
ှို န
် ကြ င်ား

တှိုြ်တွနား် ထ ားြါသည်။

င်မဌ
ှု န သှို ့် ဖုနား် နြါတ် 260-427-1234 မ နသ ်လည်ားနြ င်ား၊

ုဒ
ှိ ် https://www.cityoffortwayne.org/utilities/city-utilities.html မနသ ်လည်ားနြ င်ား

ြ်သွယ်

နှိင
ု ြ
် ါသည်။

Brightpoint
န

င်ားရ သီအတွငား် နနွားနထွားမှုရှိနစရန် အြူနြား စွမ်ားအင်မ ားပဖစ်သည့်် မီား-င်္ါတ်စ် ြုနြ
် စရှိတ်မ ားအတွြ် Brightpoint

၏ Energy Assistance Program (EAP) အစီအစဥ်မ ြူညန
ီ ထ ြ်ြန
ု လ်၊
့် ြားြါသည်။ အယ်လန်၊ ဒီြဗ်၊ လင်္ရှိနား် ၊ နှိဘ
စတုဘန် နင့်် ဝှိြ
ု ်နလ နြ င်တီမ ားတွင် နနထှိုငက် ြသည့်် မှိသ ားစုမ ားြှို Brightpoint အဖွွဲ့အစည်ားမ ြူညန
ီ ြားြါသည်။
ြှိုဗစ်-၁၉ နရ င်္ါနကြ င့်် ရု ားမ ားအ ား လြ်ရှိတွင ် ြှိတ်ထ ားရနသ ်လည်ား ဖုနား် ၊ အီားနမလ် နင့်် ဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် ားမ

င့််

ြ်သွယ်

ြ ြူညန
ီ ြားနနြါသည်။ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ နစ်ြတ်လည်အတွြ် စွမ်ားအင်အြူအညီနြားသည့်် EAP နလ ြ်လွှ မ ားြှို လြ်ခ
နနြါသည်။ ထှိအပြင်
ု ့်
လြ်တနလ
အြူနြားစွမ်ားအင်မ ားပဖစ်သည့််

အလုြ်လြ်မပ့် ဖစ်ရြါြ သှိမဟု
ု ့် တ် နလ့်နအ ဖ
ု ့် တ်
့် ်နြားထ ားပခင်ားခရြါြ သှိမဟု

မီား-င်္ါတ်စ်မ ားအတွြ်

နငွနြားသွငား် ရန်

အခြ်အခပဖစ်နနြါြ

နလ ြ်ထ ား နှိင
ု ြ
် ါသည်။ နလ ြ်ထ ားရမည့်် နည်ားလမ်ား အနသားစှိတ်အ ား နအ ြ်ြါ ဝဘ်

အြူအညီအတွြ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ဝင်နရ ြ် နလ့်လ

နှိင
ု ြ
် ါသည်။ //mybrightpoint.org/eap

အလိုပ်လက်ြဲ့်အ ြခ နလ က်ရေ်
INDIANA DEPARTMENT OF WORKFORCE DEVELOPMENT
အလုြ်လြ်မ့်အ မခ (နလ့်နအ ဖ
့် ် နလ ြ်ရန်အတွြ် Indiana Department of Workforce Development ၏ ဝဘ်
www.unemployment.in.gov မတ

င့်် ဝင်နရ ြ် နလ ြ်ထ ားနှိင
ု သ
် ည်။

ုဒ
ှိ ်

အနသားစ ားစီားပ ားနရား နခ ားနင
U.S. SBA ယူအက်စ် အနသားစ ားစီားပ ားနရားလိုပ်ငေ်ား
အနမရှိြန်နင
ှို င
် ရှိ အနသားစ ားစီားြွ ားနရား စီမခန်ခွ့် နရားဌ နမ စီားြွ ားနရားလုြ်ငန်ားမ ားအတွြ် လမ်ားညွှနမ
် ှုမ ား၊ နခ ားနငွမ ား
အတွြ် အစီအစဥ်မ ား ထ ားရှိြါသည်။ အခ ြ်အလြ်မ ားြှို နအ ြ်ြါဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် တ

င့်် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

https://www.sba.gov/page/coronavirus-covid-19-small-business-guidance-loan-resources

စီားပ ားနရားလိုပ်ငေ်ား

င
ို ရ
် သ

GREATER FORT WAYNE INC. (ဂရ

်

င်ားအခ က်အလက်
ဖို ့် ဝ
် ေ်ား အင်ခ
့် ်)

GREATER FORT WAYNE INC အဖွွဲ့အစည်ား၏ နအ ြ်ြါဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် စီားြွ ားနရားလုြ်ငန်ား

ုင
ှိ ရ
်
အခ ြ်အလြ်မ ား၊

အနမားအနပဖမ ား ြှိုနလ့်လ နှိင
ု ြ
် ါသည်။
https://www.greaterfortwayneinc.com/chamber/covid-19-response-center/#1584455991315-28f130d5cf4f

Brightpoint Development Fund
ြြ်နရ င်္ါနကြ င့်် အခြ်ကြြုံနနရသည့်် အင်ဒယ
ီ ားန ားပြည်နယ် အနရ ွဲ့နပမ ြ်ြှိင
ု ား် နဒသရှိ စီားြွ ားနရားလုြ်ငန်ားမ ားအတွြ်
Brightpoint Development Fund (BDF) ရန်ြန
ု ငွမတ

င့်် COVID-19 Express Loan နခ နငွအစီအစဥ် တစ်ရြ်

ရှိြါသည်။ အဒန်၊ အယ်လန်၊ ဒီြဗ်၊ အလ်ခါဒ်၊ င်္ရန်ား၊ ဟန်တင်တန်၊ ြှိုစီရြ်စ်ြှို၊ လင်္ရှိနား် ၊ နှိဘ
ု လ်၊ စှိနင်္
် ့် ှိြုံား၊ စတုဘန်၊ ဝလ်
နင့်် ဝှိြ
ု ်နလ နြ င်တီမ ားရှိ စီားြွ ားနရားလုြ်ငန်ားမ ားအနနပဖင့်် နခ ားနငွ နဒေါ်လ
နခ ားနငွားအ ား စတင်နြား

နစ်နသ င်ားအထှိ ထုတ်ယူနင
ှို ြ
် ါသည်။

ြ်ရမည့်် ရြ်စအ
ွ ား ရြ်နရွှွဲ့နြားရန်အတွြ်လည်ား နတ င်ား

အနနပဖင့်် BDF COVID-19 Express loan နခ ားနငွ နလ ြ်လွှ မ ားအ ား ဝဘ်
အနထ ြ်အထ ားမ ားနင်တ
့် ြွ mybdf.org မတ

ုန
ှိ င
ှို ြ
် ါသည်။ စှိတ်ဝင်စ ားသူမ ား

ုဒ
ှိ န
် ြေါ်တွင ် နဖေါ် ပြထ ားနသ လှိုအြ်သည့််

င့်် တင်သွငား် နှိင
ု ြ
် ါသည်။ အြူအညီလှိုအြ်ြါြ ဖုနား် နြါတ် 260-423-

3546 ext. 215 သှိမဟု
ု ့် တ် အီားနမားလ် bdf@mybrightpoint.org မတ

င့််

ြ်သွယ် နှိင
ု ြ
် ါသည်။

သ ားလ နရား
CITILINK (စီား
လြ်တနလ

ားီ လင်ခ
့် ်)
အခြ်ကြြုံနနကြရသည့်် အခ ှိနြ
် လတွင ် အခ ှိနအ
် ြန်အသတ်
အတွငား် ဘြ်စ်ြ ား အခမ့် စီားနှိင
ု ရ
် န်
့်

CITILINK မစီစဥ်ထ ားြါသည်။

https://www.fwcitilink.com/fort-wayne-citilink-news.php
CTN (စီအေ်

)ီ

Community Transportation Network (CTN) အနနပဖင့်် ြ န်ားမ နရားအတွြ် န
နထ ြ်ြြ
ီ ြားနှိင
ု မ
် ည့်် ဝန်န
့် ူညန

င်မမ
ှု ား ပြြုံလုြ်နြားရန်အတွြ် ပြင်

ားဝါားြုသမှုခယူရန် လှိုအြ်သူမ ား အ ား

င်နနြါသည်။ CTN အနနပဖင့်် ဝင်နငွနည်ား သည့််

သြ်ကြီားရွ ယ်အုမ
ှိ ားနင့်် မသန်စွမ်ားမ ားအ ား အဓှိြထ ား ဝန်န
မ ားနင့်် ခ ှိတ်

င်မှုနြားနှိင
ု ရ
် န်အတွြ် ပြည်နယ် နင့်် နဒသနတရ လုြ်ငန်ားနဖ ်

ြ်လုြ်ြှိုငန
် နြါသည်။

https://www.ridectn.org/ctn-announces-changes-to-support-community-needs/

စ

ပ
် ိုငား် င
ို ရ
် က ေ်ားြ နရား

နအ ြ်ြါ နဒသနတရ

ုင
ှိ ရ
်

အဖွွဲ့အစည်ားမ ားအနနပဖင့်် စှိတ်ြှိင
ု ား်

ုင
ှိ ရ
်

ြ န်ားမ နရားနင့်် စြ်လ ဥ်ား၍ အြူအညီနြားရန်

အတွြ် အစီအစဥ်မ ားထ ားရှိြါသည်။

MENTAL HEALTH AMERICA OF NORTHEAST INDIANA (အနြရကေ်နင
ို င
်
င
ို ရ
် စ

က
် ေ်ားြ နရားဌ ေ)

https://mhanortheastindiana.org/coronavirus
BOWEN CENTER (ဘဝ
ို ြ် စင်
PARK CENTER (ပါခ့်် စင်

က ေ်ားြ နရားန
ြှိုဗစ်-၁၉

) https://www.bowencenter.org/covid19

) https://www.parkcenter.org/coronavirus-covid-19-facility-service-update/

ားကိုသြှု

ုင
ှိ ရ
် အခ ြ်အလြ်မ ား

PARKVIEW HEALTH (ပါခ့်် ပဗြူား): https://www.parkview.com/patients-visitors/covid-19
LUTHERAN HEALTH NETWORK (လူသရေ်): https://lutheranhealth.net/coronavirus
INDIANA UNIVERSITY HEALTH (အင်ဒယ
ီ ားေ

ကကသလ
ို )် : https://iuhealth.org/find-medical-

services/coronavirus
NEIGHBORHOOD HEALTH CLINICS (နေားဘ ားဟဒ် ကလင်ားေစ်)
Neighborhood Health Clinics (နနားဘ ားဟွဒ ် ြလင်ားနစ်) အနနပဖင့်် လူတှိုငား် အတွြ် ြ န်ားမ နရားဝန်န

င်မှု နြားနန

ပဖစ်ြါသည်။ ြ န်ားမ နရားအ မခ နလ ြ်နြားသည့်် ရု ားခန်ားလည်ား ဖွငထ
့်် ားြါသည်။ လူန မ ားနင့်် ဝန်ထမ်ားမ ား၏ ြ န်ားမ
နရားနင့်် လုပခြုံနရားအ ား ြ ြွယ်ရန်လှိုအြ်နသ နကြ င့်် န မြ န်ားပဖစ်သူမ ားအနနပဖင့်် န
ဖုနား်

ားခန်ားလ လှိုလ င် ကြှိြုံတင်

ြ်၍ ရြ်ခ ှိနား် ယူ ရြါမည်။ ရြ်ခ ှိနား် ယူရန် သှိုမဟု
့် တ် ြ န်ားမ နရားအ မခ နလ ြ်နြားသူနင့်် နတွွဲ့

ဖုနား် နြါတ် 260-458-2641 သှို ့်

ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။

MATTHEW 25 (ြ

ေ်

ပ် ဖြူား

ုရန် အတွြ်

ဖ
ီ ိုက)်

မတ်ပဖ ား တွနတ
် ီဖှိုြ်အနနပဖင့်် လူတှိုငား် အတွြ် တနလလ နနမ့် နသ ကြ နနအကြ
ား၊ နနြ် ၈ား၁၅ န ရီ မ နနလယ်
၁ား၀၀
့်
့်
န ရီအကြ ားတွင် ြ န်ားမ နရားဝန်န
၁၂ား၀၀ အကြ ားတွင် န

င်မှု နြားနန

ပဖစ်ြါသည်။ န

ားဝါားထုတ်ယူရန်အတွြ် နနြ် ၈ား၃၀ န ရီ မ နနလယ်
့်

င်ရွြ်နြားြါသည်။ အခ ြ်အလြ်မ ားသှိလှိုြါြ နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ် ကြည်ရ
့် ှု နင
ှို ် သည်။

http://www.matthew25online.org/community/events/covid-19-coronavirus-information/

BRIGHTPOINT
Covering Kids and Families of Brightpoint ၏ ‘ြနလားငယ်မ ားနင့်် မှိသ ားစုမ ားအ ား ြ န်ားမ နရား န

ားြုသမှု

ရရှိနစနရား အစီအစဥ်’ မ ြ န်ားမ နရား အ မခရရှိနင
ှို န
် ရားအတွြ် လမ်ားညွှနန
် ြားမှုမ ား၊ နည်ားလမ်ားရ နဖွနြားမှုမ ားြှို အခမ့်
ပြြုံလုြ်နြားြါသည်။ ြ န်ားမ နရားအ မခ ရှိသူမ ားအနနပဖင့်် အ မခ
အြူအညီအလှိုြါြလည်ား ြူညန
ီ

ြ်လြ်ရရှိနင
ှို န
် ရားနင့်် အ မခ အသုားပြြုံမမ
ှု ား အတွြ်

င်ရွြ်နြားြါသည်။ ရု ားြှိတ်နနသည့်် ြ လအတွငား် အြူအညီ ရယူလှိုြါြ ဝဘ်

//mybrightpoint.org/ckf မ နသ ်လည်ားနြ င်ား ဖုနား် နြါတ် 260-423-3546 မ နသ ်လည်ားနြ င်ား

ုဒ
ှိ ်

ြ်သွယ်

နှိင
ု ြ
် ါသည်။

သက်ကကီားရယ်အြ
ို ား
AGING & IN-HOME SERVICES (သက်ကကီားနှင ့်် အြ်

င်ားအကူ ဝေ်န

င်ြှုဌ ေ)

Aging & In-Home Services နနပဖင့်် အယ်လန်နြ င်တီ ြ န်ားမ နရားဌ နနင့်် ြူားနြါင်ား၍ သြ်ကြီားရွ ယ်အုမ
ှိ ားနင့််
အှိမ်တွငား် အြူ ဝန်န

င်မှုမ ားြှို စီစဥ်ထ ားရှိပြီား နဒသတွငား် ရှိ သြ်ကြီားရွ ယ်အုမ
ှိ ားအတွြ် အနရားြါသည့်် အခ ြ်

အလြ်မ ားြှို နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ မ
် တ

င့်် ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ https://www.acseniorresponseteam.org/community-

resources

CTN (စီအေ်

)ီ

Community Transportation Network (CTN) အနနပဖင့်် ြ န်ားမ နရားအတွြ် န
နထ ြ်ြြ
ီ ြားနှိင
ု မ
် ည့်် ဝန်န
့် ူညန

င်မမ
ှု ား ပြြုံလုြ်နြားရန်အတွြ် ပြင်

သြ်ကြီားရွ ယ်အုမ
ှိ ားနင့်် မသန်စွမ်ားမ ားအ ား အဓှိြထ ား ဝန်န
မ ားနင့်် ခ ှိတ်

ားဝါားြုသမှုခယူရန် လှိုအြ်သူမ ား အ ား

င်နနြါသည်။ CTN အနနပဖင့်် ဝင်နငွနည်ား သည့််

င်မှုနြားနှိင
ု ရ
် န်အတွြ် ပြည်နယ် နင့်် နဒသနတရ လုြ်ငန်ားနဖ ်

ြ်လုြ်ြှိုငန
် နြါသည်။

https://www.ridectn.org/ctn-announces-changes-to-support-community-needs/

AGING & IN-HOME SERVICES (သက်ကကီားနှင ့်် အြ်

င်ားအကူ ဝေ်န

င်ြှုဌ ေ)

Aging & In-Home Services မ အှိမ်တှိုငယ
် နရ ြ် အစ ားအစ မ ား ြှိန
ု ့်

င်နြားနနပြီား နလ ြ်လွှ သစ်မ ားအ ား

လြ်ခနနြါသည်။ နလ ြ်ထ ားလှိုြါြ ဖုနား် နြါတ် 260-745-1200 သှို ့် ြ်သွယ်နင
ှို ြ
် ါသည်။ နအ ြ်ြါ ဝဘ်

ုဒ
ှိ တ
် ွင ်

အမ ားအလြ်မ ား ရယူနင
ှို ြ
် ါသည်။ https://agingihs.org/

ဥပနဒနရားရ ဝေ်န

င်ြှု

INDIANA LEGAL SERVICES အင်ဒယ
ီ ားေ ား ဥပနဒနရားရ ဝေ်န

င်ြှု

အှိမ်ဌ ားပခင်ား၊ နနအှိမ်မ နင်ခ ပခင်ား၊ လူဝန်မကှု ြီားကြြ်နရား

ုင
ှိ ရ
် ြှိစ၊စ အှိမ်နခ ားနငွ၊ နြ င်ားန ြား

ြှိုဗစ်-၁၉ နင့််

င်မမ
ှု ားအတွြ် နယဘုယ အခ ြ်အလြ်မ ားြှို နအ ြ်ြါ

ဝဘ်

ြ်နယ
ွ ်မရ
ှု ှိသည့်် ဥြနဒ နရားရ ဝန်န

ုဒ
ှိ တ
် ွင် ဝင်နရ ြ်ကြည်ရ
့် ှု နင
ှို ြ
် ါသည်။

https://www.indianalegalservices.org/covid19response

ုင
ှိ ရ
် ြှိစစရြ်မ ားတွင ်

