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ဒငဗား မ ိဳ႕ုႏး င္း   ဒငဗာေးကာငတသီည္ Pepsi Center တတင္ လူမႈအသ ငု္း အ၀ ုင္း အတတက္ 

COVID-19 အခမ   အမ်ာ အ ပာ စစ္ေးဆ ေးပ သည္း  ေးနရာ ဖြင္း  လ စ္ာ ပါသည္ 

ဒငဗား မ ိဳ႕ –  ဒငဗား မ ိဳ႕ႏး င္း  ဒငဗာေးက္ာငတတီ ု႔သည္ COVID-19 Pepsi Center က္ာ ရပ္ာ သည္း  ေးနရာတတင္ က္ာ ေးပၚမ  မဆင္း ဘဲ COVID-

19 အမ်ာ အ ပာ စစေ္းဆ ေးပ သည္း   ေးနရာအသစတစခု စတင္ငြင္း  လ စ္ေးနပါသည္။ ထ ုေးနရာတတင္ ေးရာဂါလက္ၡဏာ႐ွိ  သည္း   လူမ်ာ က္ ု 

ေးန႔စဉ္ အခမဲ  စစ္ေးဆ ေးပ ပါမည္။ ရက္အ နည္း ငယ္အ တတင္း  စစ္ေးဆ မႈေအး ဖမ်ာ ကု္း  တအန္္ ုင္း တတငရႏး းုင္း ပီ ၊ 

ဤ မ ိဳ႕၏ေးရာဂါပ ု ကု္း ေးး ခရာခံသည္း   ၾက္ ိဳ ပမ္း မႈ မ်ာ က္  ပ ု ေးတတ႔သည္း  စစ္ေးဆ မႈ အခ်က္အလက္ ်ာ ကု္း  ရ႐ွိ  ပါမည္။ 

ဒငဗား မ ိဳ႕သည္ ေေနရာတတင္ တစ္ေးန႔လ ်င္ အနည္း ဆုံ  လူ ၅၀၀ စစ္ေးဆ ရန္ ရည္ ွန္း ထာ း ပီ ၊ လ ုအပခ်ေက္အ ပၚမူတည္၍ 

ပမာဏတ ု း မ င္း  ေးပ ပါမည္။  

“စီ ပပာ ေးရ ကု္း  ေးဘ က္င္း ပစာပဖင္း  ေးပ ေးရ အတတက္္ စစ္ေးဆ မႈမ်ာ  ပ ုမ ုး ပိဳလုပရ န္္ ုအပ္း ပီ ၊ ယ္င္း ကု္း  း ပိဳလုပရာတတင္ 

ေအထာက္အ ကူ္း ပိဳရန္ းႏး းုငငေံးတား္နည္း ဗ် ်ဴဟာတစရပ္ မ႐ွိ  သ ဖင္း  ၊ က္တ ႏး္းုပတ ု႔ႏး းုငင၏ံ စစ္ေးဆ ႏး းုင ႈ ပစမ္း ရည္ကုး တ ု း မ င္း  ေးပ ရန္ 

း ပည္္ယ္္းႏး င္း   း မ ိဳ႕မ်ာ ေအန္ ဖင္း   ထ ုလစဟာေးနမႈကု္း  း ဖည္း  ဆည္း ေးပ း ခင္း း ဖစသည္။” “စစ္ေးဆ မႈမ်ာ  ပ ုမ ုး ပိဳလုပသည္း  အခါ 

က္တ ႏး္းုပတ ု႔သည္ ေဤရာဂါပ ု စတင ံု ႏး င္း    ကူ္ စက္ ံုကု္း  ေးဖား္ထုတရန္ မ န္ကန္ေးသာလမ္း ေးၾက္ာင္း ေးပၚတတင္ ႐ွိ  ေးနႏး းုင္း ပီ ၊  

ေးနာင္ငတင္ ေးရာဂါေးပါကက္ ာ မႈမ်ာ ၏ ေအ႐ွိ ႕တတင္ ႐ွိ  ေးန္ ပီ  း ပန္႔ပပာ ပခင္း  မရမီ ရပ္ဲႏး းုင ည္ း ဖစသည္” ဟု း မ ိဳေ႕တား္၀န္ Michael B. 

Hancock က္ ေးး ပာပါသည္။ 

 

ထ ုေးနရာသည္ ေးမလ ၂၂ ရက္္၊ ေးသာၾက္ာေးန႔တတင္ စတငစ္္ေးဆ ေးပ မည္း ဖစ္း ပီ ၊ အလုပ  တရက္ ်ာ မ လလဲ၍ မနက္္ ၈ နာရီမ  ေညန ၄ 

နာရ ီအထ  ေးန႔စဉ္ဆက္္က္္၍ စစ္ေးဆ ေးပ ပါမည္။ လုပငန္း စဉ္ ပ ုမ ုလ်င္း မန္ေးစရန္းႏး င္း   ပ ုမ ု၍ေးဘ က္င္း ေးစရန္၊ းႏး းာေးခါင္း မ  

နမူနာယူ္း ခင္း ကု္း  လူတ ု   မ မ ဘာသာ တာ၀န္ယူ၍လုပရပါမည္။ မသင္န္မ္္း မႈတစခုခုေးၾက္ာင္း   

မ မ ဘာသာႏး းာေးခါင္း မ နမူနာမယူ္ႏး းုင ါက္ ၀န္ထမ္း မ်ာ က္ကူ္ညီပါမည္။  

 

စမ္း သပ ႈခံယူ္ရန္အတတက္္၊ း မ ိဳ႕သာ မ်ာ သည္ စမ္း သပသည္း  ေးနရာသ ု႔ မလာမီ စာရင္း ေးပ း ပီ  နာမည္ကုး အတည္း ပိဳရန္ (လက္္႐ွိ    

သ ု႔မဟုတ္ သက္တ မ္း ကု္န္ေးနသည္း  ) ဓာတ ံုပါသည္း   ID၊ RTD လက္ ွတ္၊ EBT က္တ္း ပာ ၊ ေးက်္ာင္း  ID၊ ဖုန္း  သ ု႔မဟုတ္  

ေးရဖ ု မီ ဖ ု ေးတာင္း ခံလႊးာ သ ု႔မဟုတ္ စာၾက္ည္း  တ ုက္က တ္း ပာ  ယူ္ခဲ ရပါမည္။ အပ႐ွိေယ္ ရာက္္ေးသ သူမ်ာ အတတက္္ မ ဘမ်ာ မ  

စာရင္း ေးပ ေးပ ႏး းုင ါသည္။  အၾက္ မၾက္ မ္ စစ္ေးဆ ခဲ သူမ်ာ ကု္း  ေးဖား္ထုတ္ေးရ အတတက္္ နာမည္အတည္း ပိဳး ခင္း  း ပိဳရန္္ ုပါသည္။  

ေအး ဖမ်ာ ကု္း  ၇၂ နာရီအတတင္း  တအန္္ ုင္း ေမ ပ မည္  း ဖစ္း ပ ီ၊ ေးရာဂါပ ု ေးတတ႔သူမ်ာ ထံ (ဒငဗာ 

း ပည္သူ႔က်္န္း မာရ ႏး င္း  ပတ္၀န္း က်္ငဌာန) Denver Department of Public Health & Environment (DDPHE) မ  ပ ု ကူ္ စက္ ႈ 

လ ုကံ္္ေးစာင္း  ၾက္ည္း  ရန္ ရည္ပ႐ွိယ္ခ်က္အ တတက္္ ဆက္္က္္၍ၾက္ည္း  ႐ွိႈပါမည္။ စာရင္း ေးပ း ခင္း ကု္း  denvergov.org 

စစ္ေးဆ သည္း  စာမ်က္္းႏး းာ တတင္ း ပိဳလုပ္းႏး းုင ါသည္။  အငတာနက္ ႐ွိ  သည္း   လူမႈအသ ုင္း အ၀ုး င္း ၀င ာ် သည္ စာရင္း ေးပ ရာတတင္ 

အကူ္အညီ ယူ္ရန္ 311 ကု္း  ဖုန္း ဆက္္းႏး းုင ါသည္။  
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စစ္ေးဆ မႈကု္း  Pepsi Center၊ 1000 Chopper Circle၊ ေအနာက္ဘ က္္႐ွိ   က္ာ ရပသည္း  ေးနရာတတင္ း ပိဳလုပ္ေးပ ပါမည္။  Auraria Parkway 

းႏး င္း   လမ္း ဆုံတတင္ 7th Street ေမ န၍ က္ာ ၀ငရန္ လမ္း ညႊန္ေးပ ပါမည္။ စစ္ေးဆ မႈမ ာ အဓ က္အာ း ဖင္း   

ေးရာဂါလက္ၡဏာ႐ွိ  ေးနသူမ်ာ အတတက္္  း ဖစသည္း  အတတက္္၊ စစ္ေးဆ သည္း  ေးနရာသ ု႔ လမ္း ေးလ ်ာက္္၍လား ခင္း  သ ု႔မဟုတ္ 

စက္ဘ ီ စီ ၍ လား ခင္း ကု္း   တာ း မစထာ ပါသည္။ 
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