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Denver ပ ြို့သတောနှင စြီရငစု၏ COVID-19 တုေ့ပြန ှု သနောကဆု်းထုတပြနသတင်း
Denver သည အ ၌သနထုငပခင်း ညွှနကကော်းချက တ်းု ချြို့ပခင်း
Denver – အ ၌သနထင
ု ရန သနထုငသူသေသခ ျော်းကု ပြညသူူ့ကျန ောသရ်း ှ တုကရက
ု ညွှနကကော်းထော်းသသော
ညွှနကကော်းချကကု Denver ှ သ လ ၈ရကသနေ့အထ တု်းချြို့ ညပြစသကကောင်း ပ ြို့သတောဝန Michael B. Hancock
ှ ယသနေ့ သကကညောခြါသည။
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•
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အခန်းကဏ္ဍအသြီ်းသြီ်းအော်း ပြနလညြွငလှစပခင်းအတွက ပ ြို့သတောအသနပြင ပြငဆငထော်းသသောသကကောင
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ပြညသူ ျော်းအသနပြင ပ ြို့သတော၏ COVID-19 ကနေ့သတချက ျော်း သုေ့ ဟုတ ရင်းပ စ ျော်းနှင ြတသက၍
သ ်းပ န်းလုသည ျော်း ရှလျှင ၃၁၁ သုေ့ ဆကသွယြါ သုေ့ ဟုတ CAOResponseTeam@denvergov.org သုေ့
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