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डनेभर शहर र काउन्ट� को�भड-१९ प्र�त�क्रया अपडटे 

डेनभर – मेयर माइकल िब. हानककले आज कोिभड-१९ लाई लि�त गरेर डेनभर शहर र काउ�ीको मह�पूण� अपडेटह� 
आज घोषणा गनु�भयो l आदेशमा सबै रेष्टुरे�ह�, बारह� ब� गन� समावेश छ, एयरपोट�मा स�िलयत िदनेह� बाहेक अनसाइट 
िसिटंग स�, िबहान ८ बजे मंगलबार, माच� १७ दे�ख लागु �नेगरी मे ११ स� आठ ह�ाको लािग l डेिलभरी, �ारी आउट र 
ड� ाइभ थु्र सेवाह�लाई अझै अनुमित िदइन्छ र प्रो�ाहन ग�रन्छ l डेनभर िडपाट�मे� अफ प��क हे� ए� इन्भाइरोमे�ले 
िनर�र अवस्था मु�ांकन गन�छ l 

नयाँ ब� गन� अविध भएको संशोधन ग�रएको आदेशले सबै पिहलेको ब� गन� घोषणाह� समेट्छ जुन शहरले यो समयस� 
गरेको छ र भिव�मा प�रवत�न �नसक्छ l  

 “हामीलाई थाहा छ यी बढेको उपाय काय�वाहीह�ले दैिनक जीवनमा मािनसह�लाई प्रभाव पाछ�  र हाम्रो स्थानीय �ापारह�लाई 
किठन भैरहेको छ तर यो भाइरसको संक्रमण मािनसह�मा कम गन�को लािग यी चरणह� हामीले प�ाउनै पछ� ,” मेयर 
हानककले भन� l “यी बढेको उपाय काय�वाहीह�ले, हाम्रो प्राथिमक के�िबन्दु जो�खममा रहेका जनसं�ा जो बढी प्रभािवत 
�नेछन् उनीह�मा रहन्छ र उनीह�लाई अिहले सहयोग गन� काम गैरहेका सेवा प्रदायकह�मा रहन्छ l” 

बेघर �नुपन� अनुभव ग�ररहेका िछमेकीह�लाई समथ�न गन�, डेनभरले अिहलेको समुदाय-आधा�रत सेवा प्रदायकह�सँग 
पाट�नरिसपह� माफ� त काम गैरहेको छ, दैिनक ित पाट�नरह�सँग कुरा गद�छ जसले रातको आश्रय, िदनको आश्रय, ��� ट 
आउट�रच, स्थायी समथ�न गन� आवास, �ित कम गन� र अ� आधारभूत आव�कताह� ज�ै खाना, नुहाउने ठाउँ र ल�� ीको 
लािग �ाल गन� काम गद�छन् l यी पाट�नरह�लाई �यम् सेवकह�, आपूित�ह� र दानह� आव�क छ – र िवशेषगरी 
���गत र�ा�क उपकरण र सफा गन� प्रयोग �ने आपूित�ह� आव�क छ l 

बािस�ाह� जो जवान, �� छन् र भाइरसको ल�णह� देखाईरहेका छैनन्, उनीह�ले ठुला र साना दुवै िकिसमका 
प्रदायकह�लाई खाना तयार गन�, आपूित�ह� िवतरण गन�, आश्रय भवनह� पा�ना र कामदारह�को लािग सफा र सुरि�त रा� 
म�त पुया�एर सहयोग गन� सक्छन् l डेनभर सहर र काउ�ीले माइल हाइ युनाइटेड वेसँग सहयोग गन� सहज बनाउँन साझेदारी 
गरेको छ l unitedwaydenver.org/COVID-relief हेनु�होस् l 

���गत �पमा �यम् सेवा गन� सबैजना स�म �ँदैनन् �सैले एउटा डोनेसन खाता िनमा�ण ग�रसिकएको छ जसले डोनेसनह� 
�ीकार गछ�  हाम्रो आश्रयह� र अ� सेवा प्रदायकह�लाई एकदमै आव�क �ने आपूित�ह� ख�रद गन�को लािग l 
https://secure.donationpay.org/milehighunitedway/HHSF.php मा गएर हेनु�होस् र माइल हाइ युनाइटेड वेका 
हाम्रो पाट�नरह�ले �हाँबाट काम गन�छन् l तपाईंले जसरी योगदान गरेपिन, समुदाय तपाईंको समथ�नको लािग कृत� छ l 
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बािस�ाह� जो सफा गन� आपूित�ह� वा मा�ह� दान िदन चाहन्छन्, उनीह�ले �ो La Alma Lincoln Park (880 
Newport St) र Martin Luther King, Jr. Recreation Centers (1325 W. 11th Ave.) मा लगेर छोड्न सक्छन्, 
सोमबार-शुक्रबार िदउँसो १-४ स� l 
 
सबैसँग ब�को लािग कुनै सुरि�त र सफा ठाउँ �न्छ भनेर शहर ब�ल िवक�ह�मा काम गद�छ जसमा हालको घर ज�ा 
व�ुसुची र अ� उपल� भवनह�मा पुरक आश्रय र सिक्रय हेरचाहको लािग राहत िदन पया�� ठाउँ होस् भ�े सुिनि�त गन� 
रहेको छ l 

डेनभरले सहरभ�र हात धुने �ेशनह� जडान गरेको छ र ितनीह�को स्थानको न�ाह� िवतरण गरेको छ l द वेलनेस िविनले 
वेलनेस िकटह� र �वहार स��ी �ा� सहायता िवतरण गन� जारी गछ�  l 

१८ वष� र कम उमेरका युवाह� �ुल ब� �ँदा खाना सहायताह� प्रा� गन� जारी गछ� न् भ�े सुिनि�त गन� डेनभर डेनभर 
प��क �ु�सँग पिन साझेदारी गद�छ l िडिपएसले िस�ैमा, �ाब-ए�-गो शैलीको खाना शहरभ�र ११ �ूल स्थानह�मा 
प्रदान गन�छ l िडनरह� ��ै त�रकाले शहरभ�रका १८ मनोरन्जन के�ह�मा िदइनेछ l खाना सेवा आज सु� �न्छ र शुक्रबार, 
एिप्रल ३स� जारी रहनेछ l समय र स्थानको लािग, DPS वेभसाइट हेनु�होस्: www.dpsk12.org  संिघय पुरक पोषण 
सहायता काय्र�क्रम (SNAP) माफ� त खाना सहायता लाभह�को आव�कता रहेको जो कोहीले पिन colorado.gov/peak 
माफ� त दरखा� गन� सक्छ l 

साव�जिनक �ा� र समुदायको थप सुर�ा गन� र कोिभड-१९ को फैलावट िसिमत गन� म�त गन�, सोमबार, माच� १६ दे�ख सु� 
भएर अक� सूचना न�न्जेल डेनभरको मोटर सवारी शाखाह� प��कको लािग ब� �नेछ l यसले समय सिकएको सवारी 
दता�ह�लाई र अिप्रल ९, २०२० दे�ख दता� नभएको नयाँ ख�रद गरेको सवारीह�लाई एउटा गे्रस अविध प्रदान गन�छ भने 
गभन�रको आपतकालीन अवस्थाको घोषणा लागु रहेको छ l बािस�ाह�लाई www.denvergov.org/dmv मा उपल� 
अनलाइन मोटर सवारी सेवाह� प्रयोग गन� आग्रह ग�रन्छ l 

डेनभर शे�रफ िडपाट�मे� िवभाग िभत्र अ� आव�कता भएको �ेत्रह�मा शे�रफ प्रितिनिधह� जो िन�ाशनमा िथए 
उनीह�लाई अस्थायी अविधको लािग पुनःकाममा लगाइने छ l िवभाग, काउ�ी कोट�ह�को साझेदारीमा र हाम्रो जेलह�मा 
सामािजक दुरी बढाउँन, िनि�त िन�-तहको, गैर-िहंसा�क िगर�ार ग�रएका ���ह�लाइ जेलमा थुिनने पिन छैन l 
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