ఉ��ల ప��ర కవ�జ్ మ�� క���రస్ (COVID-19) ��ం� ్రపశ� �
1. � సమయ-నష�ం ���ం�� �న����?
అ��. � ప� సంబం�త �యం �� అ��గ� ం �రణం� �� ప�
�య�క��, � ��� ల్ సమయ-నషం
� ��ం
� �� �న����.
2. � �� ��� ��ం� �� ఎ� స����� �ందగల�?
1-800-831-5227� �ల్ �� ఇం� �ష్ �� �� �ష్ �ష� ఆ���డ్
స����� �ందం�.
3. � �� �రం ���యబ�న�� � �� ��ల్� ్ర�ప� త �క��
ఆరర్
� మ�� ��� �నల్ అ��ం�?
�� � స� ంత త�� ��ం� ఆర �ర్� ��� స్ �య�క��, �� �
��ల్� �ంద�క�వడం వం� �వరణ� � ��మ్ ��జర్ � తప� క
అం�ం��.
4. �డరల్ ఉ��పన ��� � �� క�ంచడం � సమయ-నష�ం �క్ �� �న�న్ �క్
అ�ంట్ � ్రప��తం ���ం�?
��.

5. �� ���న్ �� � �ద� మ�� వృ�� ��మ�� �యవ�� ?
అ��.
6. న�� ఎ�� � ప��ం� ��� � ్రప��తం న�� �డరంట . �� ఏ�
��� �?
� ���డర్ � �� ���ల్� ఎం�కల� అం����� � �� �� ���న్
�� � �క్ �యగల� అ� అడగం�.
7. � ���� ్రప��క �����ం�. ఇ� � ��� ఎ� ్రప��తం
���ం�?
�� మ�ంత ��త� అవసర�� � �� ���యబడ�. �ద� �వ�
��� ��రంభ�న�� � � ��త� �ప��క� �� � �య��� ��
సమ��� అ�మ����.
8. �� క���రస్ �� � � ��ం� ఆం�ళన �ం��న� ం�న ��
స� తం్రత �ద� ��� ంకనం (IME) � ��� ��ల��ం��� �
�� � ��� ల్ ��ల��ం��� �. �� ఏ� ��� �?
� అ��ంట్�ంట్ ప��� ��� క�సం 5 ప���ల �ం� � ��
��� హ��� సం�ప�ంచం�.
9. క���రస్ ��ం� ఆం�ళనల �రణం� �ద� ��మకం ��
����� ర�� �యడం �� ��� �యడం స��త�?
�� ���� ���న� ��� ����వ��� � ఆ�గ� సంర�ణ
�ప�త� సం�ప�ంచం�.

TELUGU (���) – TE

10. � �ల�ల �ఠ�ల ���యబ�నం�న, �� �ల�ల సంర�ణ ��
మ�� �ద� �� వృ��పర�న ��మ��� ��� ���వడం
అవసరం. �� ఏ� ���?
�లల
� సంర�ణ �సం అ�� �పయ�� � �యం�. �ధ� ం �క��, �
వృ��పర�న �న��స సల��� (VRC) �� �ద� �ప�త� సం�ప�ంచం�.
11. �రస్ �రణం� తరగ�� �ళ�డం �� � ����ంగ్ ్ర�్ర�మ్� ���నడం
��ం� �� ఆం�ళన �ం���� �. �� ఏ� ���?
ఎం�కల� అ�� �ంచ��� � VRC � సం�ప�ంచం�.
12. �రస్ �రణం� � ��� �క �ట్-�� � ఉ�� గం అం���� ��.
�� ఏ� ���?
� �� ��� హ��� సం�ప�ంచం�.
13. క���రస్ �� � � �రణం� � యజ�� న�� �ల�ం�� మ��
�� ఒక ���న� �� ఉం�. ఇ� � ్రప�జ�ల� ఎ� ్రప��తం
���ం�?
� ��� త�న �ద� ��త� � �� ఇం� ఆ�����. � ���
���� �ం� � ��త� � �� � �య��� �� �� సమ���
అ�మ����.
14. �� ప� �సం ��దల �యబ���, �� �� ��� �ళ� ��� ఉ�� గం
��, మ�� క���రస్ �� � � �రణం� ఉ�� గం ��� ట్ ��
ప��తం� ఉం�. �� ఏ� ���?
�రదృషవ
� ���, �� ప� �యగ��న�� � ��గం సమయ-నషం
�
�ప�జ�ల� ��ం
� చ�. ఉ�� భ�ద� ��గం �� � �� ���� గ
�ప�జ�ల� అ��� అవ� �� .
15. L&I COVID-19 � ప� సంబం�త ప����� అ�మ���ం�?
��� ప���
� ల�, ఉ�� � వృ�� ఉ�� గం �రణం� �� � ��న ప� అవ�శం
ఎ�� వ� ఉన� �� �(ఉ�హరణ� �ద� �ప�స� ందన��� �� ఆ�గ�
సంర�ణ ఉ�� ��). ��� �ంట్ �యబ�న �� ప� సంబం�త ఎ�� � జర్
మ�� ఉ�� � / యజ�� సంబంధం �� ఉం��.
16. L&I ��� ఎ�� � �రస� ���ం�?
COVID-19 ��నప� అవ�శం ��� ల��� �దృ�� కం� ఉన� �� �
(�� ఉ�� � �ం� ��� లయ ఉ�� �� ప���
� �వడం వం��).
17. �� COVID-19 ��� ఎ� �ఖ� �యగల�?
�న్ �� �: 1-877-561-3453
� �క �ర్ ��� లయం వద� (�ప�ద ���క� �� � ��న�� �).
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