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သတင််းထတု်ပြန်ချက် 
ချက်ချင််းထတ်ုပြန်ရန်အတကွ် 

၂၃ရက် ဧပြြီလ ၂၀၂၀ 

  
 

Denver သည ်အိမ၌် နနထိုင်ပခင််း ညွှန်ကက ်းချက် က လအတွင််း ြန််းခခြံအသြံု်းပြြုမှုနငှ ် ြတ်သက်နသ  လမ််းညွှန်ချက ်

နြ်းြါသည်။ 

DENVER – အ ်းလြ်ရက်မျ ်း နြီ်းကြ်လ ပြြီ ပြစြ်ါသပြင ် နနထုိင်သူမျ ်း၏ ကျန််းမ နရ်းနှင ် နနထုိင်မှု အဆင်နပြနစနရ်းကိ ု

ြြံ ြုိ်းကူညြီရန် Denver ြန််းခခြံအမျ ်းစကုို ဆက်လက ်ြွင လှ်စန်ြ်းထ ်းမည်ပြစ်နသ ်လည််း လမ််းညွှန်ချကအ်သစ်မျ ်း၊ ကန့််သတ်ချက ်

အသစ်မျ ်းပြင ် ြွင ်လှစ်မည်ပြစ်နကက င််း သတိနြ်းအြြ်ါသည်။ 

ြန််းခခြံမျ ်းနှင ် နအဂျငစ်ြီမှ စြီမြံခန့်ခွ်ွဲနသ  အပခ ်းပြင်ြ အမျ ်းပြည်သူ နနရ မျ ်းတွင် ဘြီယ ၊ ဝိုငန်ှင  ် ရနှြိ်န်မျ ်းအ ်း 
လက်ဝယ်ထ ်းရှိပခင််းနှင  ် သြံု်းစွွဲပခင််းကို တ ်းပမစရ်န် Denver ြန််းခခြံမျ ်းနှင ် အြန််းနပြနနရ မ ှ ယ ယြီညွှန်ကက ်းချက်တစ်ရြ်ကိ ု
ထုတ်ပြန်ခွဲ ြါသည်။ အဆိုြါ ယ ယြီညွှန်ကက ်းချက်သည ် ဧပြြီလ ၂၄ရက ် နသ ကက နန့်မှ ဇူလုိင်လ ၂၃ရက ် ၂၀၂၀ အထိ 
အကျြို်းသကန်ရ က်မှု ရှိြါသည်။ ဤညွှနက်က ်းချက်သည ် အိမ်၌နနထုိင်ပခင််းနှင ် လူချွဲနနပခင််း ညွှန်ကက ်းချကမ်ျ ်းကို ကူညြီြြံ ြုိ်း၍ 
ပမြှင ်တင်ရန်နငှ ် အနရ်းနြေါ်က လအတွင််း ပြင်ြ အမျ ်းပြည်သူ နနရ မျ ်း၏ နဘ်းကင််းလြံခုခြံြုမှုကိ ု စစိစ်ရန ် ရည်ရယွ်ြါသည။် 
အရကန်သစ  သုိ့်မဟတု် အနြျ ယ်မက မျ ်း လကဝ်ယ်ထ ်းရှိပခင််းနှင ် သြံု်းစွွဲပခင််းအ ်း တ ်းပမစပ်ခင််း အြါအဝင် အပခ ်း 
ကန့််သတ်ချက်မျ ်းကို ြန််းခခြံနှင ် အပခ ်း အမျ ်းပြည်သူ နနရ မျ ်းတွင် အရကအ်တကွ ် ပမြိုြို့နတ ်၏ စည််းမျဉ််းမျ ်းပြင ် ဆက်လက် 
ထ ်းရှိ နဆ င်ရွကသွ် ်းြါမည်။ 

COVID-19 ကူ်းစက်ြျြံြို့ြွ ်းပခင််းကိ ု က ကယွ်ရန် Denver ြန််းခခြံမျ ်းတငွ် တ ်းပမစထ် ်းသည်မျ ်းကို န ်းလည်သနဘ နြါက်ရန် 

ြန််းခခြံအသြံု်းပြြုသူမျ ်းအတွက ်အနရ်းကကြီ်းြါသည်။ 

• အရက ်(ဘြီယ ၊ ဝိုင်နငှ ် ရှန်ြိန် အြါအဝင်) ခငွ ်မပြြုြါ။ 

• နနထုိင်မနက င််းလျှင ်ြန််းခခြံမျ ်းသုိ့် မလ နရ က်ြါနှင ။် 

• အပခ ်းသူမျ ်းနငှ ် အနည််းဆြံု်း ၆နြအက ွတငွ် အပမွဲတမ််း ခွွဲနနြါ။ 

• အုြ်စုမျ ်းြွွဲြို့၍ မစုစည််းြါနငှ ် သုိ့်မဟုတ် မသွ ်းလ ြါနငှ ်။ 

• အုြ်စုအ ်းကစ ်းမျ ်းနငှ ် လှုြ်ရှ ်းနဆ င်ရွကမ်ှုမျ ်းကိ ုတ ်းပမစ်ြါသည်။ 

• ြစစည််းကိရိယ မျ ်း မျှနဝအသြံု်းပြြုပခင််းကိ ုခွင မ်ပြြုြါ။ (ဥြမ  - နလဝွဲြန််းကန်ပြ ်း၊ နဘ လြံု်းမျ ်း စသပြင )် 

• မိမိကိယု်ြုိင် လက်သန့််နဆ်းရည်/ နဆ်းနကက ြစစည််းမျ ်း ယနူဆ င်လ ြါ။ 

• အပခ ်းသူမျ ်းကို မနတ တ်ဆ မကူ်းစကန်အ င် က ကယွ်ရန် မိမိနခွ်းကို ထိန််းချြုြ်ြါ။ 

• ြန််းခခြံြွင ်ချနိ် နြံနက ်၅န ရြီမှ ည ၁၁န ရြီအထိ ပြစသ်ည။် 

ြန််းခခြံမျ ်းတငွ် လူချွဲနနပခင််းကိ ု နစ င ်ကကည ပ်ခင််းနှင  ် နဆ င်ရွကပ်ခင််းကုိ Denver အနနပြင ် ဆက်လက်လုြ်နဆ င်သ ွ်းမည် 

ပြစြ်ါသည်။ သင်သည ် ြန််းခခြံသုိ့် လ နရ က်လျှင ် သင်နှင ်အနြီ်းဆြံု်း ြန််းခခြံသုိ့် သွ ်းြါ။ Denver နနထုိင်သူမျ ်း၏ 

ကို်းဆယ်ရ ခိငု်နှုန််းသည ် ြန််းခခြံနှင  ် ၁၀မိနစ ် လမ််းနလျှ က်နသ  အက ွအနဝ်းအတငွ််း နနထုိင်ြါသည်။ သင ်အနြီ်းရှ ိ ြန််းခခြံကို 



https://denvergov.org/maps/map/parks ၌ ရ ှနြွနိုင်ြါသည်။ သင်၏ နေသတွင််းြန််းခခြံတွင ် လူချွဲနနပခင််း မပြစမ်နန 

နဆ င်ရွကခ်ျက် လုိအြလ်ျှင ်၃၁၁ သုိ့် နခေါ်ဆုိြါ။ 

Denver သည် လူချွဲနနပခင််း လုိကန် မှုကို စစိစ်ရန ်ြန််းခခြံစည််းမျဉ််းမျ ်း၏ အနပြ င််းအလွဲမျ ်းအ ်း အပမွဲတမ််းတင်ပြနြ်း သွ ်းြါမည်။ 

COVID-19 ကူ်းစက်ြျြံြို့ြွ ်းမှုကိ ု ရြ်တန့််ရန ် အနရ်းကကြီ်းသည ် လုြ်ငန််းနဆ ငတ် မျ ်းမှလွွဲ၍ အိမ်၌နနထုိငပ်ြြီ်း ပြညသူ်ူ့ကျန််းမ နရ်း 

ညွှန်ကက ်းချက်မျ ်း အ ်းလြံု်းကို လုိကန် ရမညက်ိ ုမနမ ြါနှင ်။ 

အြန််းနပြနနရ မျ ်းကိ ုလတတ်နလ တွင် ြိတ်ထ ်းနသ လ်ည််း Denver ြန််းခခြံမျ ်းနှင  ်အြန််းနပြနနရ မျ ်းသည် နနထုိင်သမူျ ်း၏ 

အြန််းနပြမှုဆုိင်ရ  လုိအြ်ချက်မျ ်းအတွက် ထြ်နဆ င််းရင််းပမစမ်ျ ်းကို ြြံ ြုိ်းနြ်းနနလျက် ရှိြါသည်။ မကက နသ်းမြီက စတင်ခွဲ နသ  

Denver Parks and Recreation @ Home သည ် အသက်အရွယ် အ ်းလြံု်းအတွက ် နရ်ွးချယစ်ရ  အမျြို်းမျြို်း ြါဝင်ပြြီ်း 

နြျ ်စရ နက င််းနသ  စွမ််းရည်မျ ်း ြါဝင်သည ် အခမွဲ  အွနလုိ်င််း အစြီအစဉက်ို ြြံ ြုိ်းနြ်းထ ်းြါသည်။ 

Denver Parks and Recreation @ Home အြိငု််းတစ်ရြ်အနနပြင  ် စတိ်နှင  ် ကိုယ်ခနဓ  တက်ကကွြျတလ်တ်နနနစရန် 

က လနလ ကျင ်ခန််းမျ ်းနှင ် လှုြ်ရှ ်းမှုမျ ်းကို နည််းပြမျ ်းသည် ြါဝင်သူမျ ်းကို လမ််းညွှနန်ြ်းနနြါသည်။ ကျန််းမ ကကြံ ခုိငန်ရ်း 

သင်တန််းမျ ်း၊ ကစ ်းနည််းမျ ်း၊ အနုြည  ြနရ ဂျကမ်ျ ်းနှင ် နန က်ထြ်မျ ်းစွ တို့်ကို တြံု့်ပြနန်ဆ င်ရွကန်ိငုသ်ည  ် Zoom 

အတန််းမျ ်းနငှ ်အတူ Denver Parks & Recreation ၏ Facebook, Instagram နှင ် YouTube စ မျက်နှ မျ ်းတငွ် ရရိှနိုင်ြါသည်။ 

လှုြ်ရှ ်းနဆ င်ရွကမ်ှုမျ ်း၏ အချနိ်ဇယ ်း အပြည အ်စြံကုို အွန်လုိင််း နှင  ်Denver Parks and Recreation App (IOS တွင်သ ) တွင ်

နတြွို့ရှိနိငု်ြါသည်။ 
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