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डेन्भरले कोवभड-१९ अपडेट प्रदान िर्छ   

डेन्भर –डेन्भरको सिटी र काउन्टीले टेस्टिङ र िम्पकक  टर े सिङ बारे आज अपडेट सियो िाथै केसि सिटी िेवा र िुसवधािरू पुनः 

खुल्नेबारे पसन अपडेट सियो । भौसिक िुरी अभ्याििरु िबै नगर भवनिरु सभत्र पालना गररनेछ र िावकजसनक िंस्थाका कामिार 

र ििस्यिरूले सिटीको भवनिरू सभत्र रिँिा अनुिार ढाके्न कुरािरु लगाउनु आवश्यक हुनेछ । 

 

टेप्तिङ र सम्पकछ  टर े वसङ  

लक्षण िेस्टखएका र निेस्टखएका व्यस्टििरुको लासग पेप्सी िेन्टर टेि स्थल र अन्य स्थानिरुमा सनःशुल्क टेस्टिङ र िम्पकक  टर े सिङ 

जारी रिन्छ । डेन्भरको आकारको जनिंख्याको लासग, प्रसि सिन प्रसि १००,००० व्यस्टि मधे्य १५० टेििरू वा शिरभरर प्रसि 

सिन औििमा १,१०० टेि गररनुपने सिफाररि गररन्छ । असिले िैसनक औििमा डेन्भरमा १,१३३ टेि भैरिेको छ । 

कोलोराडो िेटको टेि पोसजसटभ िेस्टखने िर ५% वा कममा छ जुन व्यविाय र िेवािरू पुनः िुचारु हुनको लासग आवश्यक 

पछक  । डेन्भर िाल ३% कोसभड पोसजसटभ िेस्टखने िर ररपोटक गरररिेको छ । 

डेन्भरको िम्पकक  टर े सिङ गने कमकचारीिरुले असिलेिम्म कोसभड-१९ को लासग पोसजसटभ केि हुनिके्न िम्भासवि मान्छेिरुलाई 

२,२०० कलिरु गरेका छन् । 

डेन्भरको डाटाले िकारात्मक िने्दश सिन जारर गिाक िाथै अस्पिाल भनाक हुनुपनेको िंख्या कम हँुिै गिाक, सिटीले िावकजसनक 

स्थलका ििस्यिरुलाई िुसनसिि गनक चािन्छ सक भाइरि सछटै नै पुनःउत्पसि हुनिक्छ । वासिन्दािरुलाई अनुिार ढाके्न कुरािरु 

लगाउन जारी राख्न, िावकनसजक स्थलमा हँुिा ६ सफटको िुरी कायम गनक, ठुलो िंख्यामा िामुसिक भेला नगनक र बारम्बार िाबुन 

पानीले िाि धुन सिफाररि गररन्छ । 
  

वसटी सेिाहरू  

अपडेटिरूको एउटा पूणक िुचीको लासग, denvergov.org/covid19 मा जानुिोि् l डेन्भर मोटर वािन, डेन्भर पस्टिक 

लाइबे्ररी र डेन्भर ि्युमन िसभकिेजबारे िूचना सनम्न प्रिान गररएको छ । 
 

डेन्भर मोटर सिारी  

डेन्भर मोटर िवारीको (डीएमभी) िोमबार, जुन १९ बाट भौसिक रुपमा िेवा िुचारु हुनेछ । पुनः खुल्नु असि, डीएमभीले थुपै्र 

िावधानीिरू कायाकन्वन गिैछ आफ्ना िुवै ग्रािक र कमकचारीिरुलाई िम्भासवि कोसभड-१९ भाइरि लाग्नबाट रोक्नको लासग, 

जसै्त िबै ग्रािक सिर फकेको झ्यालिरुमा सििाको सडभाइडर राखे्न, िबै शाखा स्थानिरुमा भौसिक िुरी कायम गने, उच्च 

टर ासफक के्षत्रिरुमा िफा गने िंख्या बढाउने र िबै कमकचारी र ग्रािकिरुको लासग ह्याण्ड स्यानीटाईजर र अनुिारको मास्क 

प्रिान गने । डीएनभीले िाल एउटा टेक्स्ट मेिेजी प्रणाली पररक्षण गिैछ जिले डीएमभी शाखाको कमकचारीिरूले 

ग्रािकिरुलाई भवन सभत्र पसे्न उनीिरुको िमय लबीको के्षत्रिरुमा उसचि िंख्यामा कायम गनक बिाउनको लासग िसजलो गनेछ । 
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िबै ग्रािकिरूलाई प्रभावकारी िेवा प्रिान गनक उनीिरूलाई आफुिँग एउटा िेल फोन वा मोबाइल उपकरण ल्याउँन प्रोत्सािन 

गररन्छ । प्राय डीएमभी सशर्कक र ििाक कारोबारिरु अनलाइन denvergov.org./dmv वा मेल माफक ि पुरा गनक िसकन्छ । 

 

डेन्भर पप्तिक लाइबे्ररी  
डेन्भर पस्टिक लाइबे्ररी स्थानिरू बन्द रिन्छन् । अनलाइन िेवािरु र िैसनक कायकक्रम अविरिरु www.denverlibrary.org 
मा िेनक िसकन्छ । सकिाब डेसलभरी असिले िबै स्थानिरूमा खुला छन् िर सनम्न शाखा स्थानिरूमा बन्द छन्: 
  

 Byers शाखा लाइबे्ररी (ममकि र नवीकरणको लासग बन्द)  

 Montbello शाखा लाइबे्ररी (सनमाकणको लासग अस्थायी बन्द)  

 Smiley शाखा लाइबे्ररी (ममकि र नवीकरणको लासग बन्द)  
  

कबकिाइड िेवा मंगलबार, जुलाई ७ मा अपोइन्टमेन्टले िुरू हुनेछ । 

 

डेन्भर हयु्मन सवभछसेज 
डेन्भर ि्युमन िसभकिेज (DHS) िंचालनमै रिन्छ र डेन्भरका वासिन्दािरूलाई िमू्पणक कायकक्रम र िेवािरूले िमथकन गछक  । 

िमुिायको स्वास्थ्य र िुरक्षा रक्षा गनकको लासग र कोसभड-१९को फैलावट सिसमि गनकको लासग, डीएचएिले अनलाइन र 

फोनबाट मातै्र िेवा प्रिान गनक जारी राख्छ । डेन्भर ि्युमन िसभकिेजको िबै कार्य्ककमिरु (खाना, नगि, मेसडकल ििायिा; बच्चा 

िियिा भुिानीिरु, रेन्टल िथा यूटीसलसट ििायिा, फोिर िेरचाि, बच्चा कल्याण, र थप) अनलाइन माफक ि 
denvergov.org/humanservices वा फोन 720-944-4DHS (4347) माफक ि पहँुचमा सलन िसकन्छ । कागजको 

सनवेिनिरू र िुरसक्षि डर प अफ बक्सिरु पसन िाम्रो प्रते्यक स्थानको प्रवेशमा उपलब्ध छन् (ररचाडक  सट. क्यािर ो ि्युमन िसभकिेज 

िेन्टर -– 1200 Federal Boulevard; East Office – 3815 Steele Street; Arie P. Taylor Municipal Center– 

4685 Peoria Street) । 

 

डीएचएि बच्चा कल्याण र वयस्क रक्षा टोलीिरू बच्चािरूलाई िुरसक्षि गनक र पररवारिरूलाई बसलयो राख्न कसठन पररश्रम 

गरररिन्छन् । यसि िपाईं बाल शोर्ण वा िेला िंका गनुकहुन्छ भने, 1-844-CO-4-KIDS (1-844-264-5437) मा कल 

गनुकिोि् । यसि िपाईं डेन्भरमा असलक बढी उमेरको मासनिको शोर्ण, िेला वा जोस्टखममा भएको वयस्क िंका गनुकहुन्छ भने, 

िामीलाई 720-944-4DHS (4347) मा कल गनुकिोि् । 
 

अनलाइन उपलब्ध सेिाहरू  

प्राय सिटी िेवािरू अनलाइन उपलब्ध छन् । िावकजसनक ििस्यिरूलाई यसि उनीिरूिँग सिटी िेवािरू अनलाइन वा भेटेर 

पाइन्छ भने्न कुरा िम्बन्धी प्रश्निरु छन् भने सिटीको वेबिाइट मा जान वा 3-1-1 मा कल गनक प्रोत्सािन गररन्छ । 

 

आकप्तिक अपरेसन सेन्टर टर ाप्तन्जसन  

कोसभड-१९ को प्रसिसक्रयामा ८८ िैसनक अपरेिनल अवसधिरूको लासग पूणक िसक्रय भएपसछ डेन्भर इमजेन्सी अपरेिन िेन्टर 

(इओिी) ले शुक्रबार, जुन १९ िेस्टख प्रसिसक्रया बाट सििक-कासलन ररकभरी प्रयाििरूमा िरेको छ । 

आफ्नो िसक्रयिा अवसध माफक ि, सिटीको इओिीले सनम्न गयो: 

 ३ समसलयन व्यस्टिगि रक्षात्मक उपकरण खररि र सविरण गररयो । 

 झनै्ड ९० िजार िामाग्रीिरू प्राप्त गयो र सविरण गयो । 

 २५/७ आवािको रणनीसि सछटै कायाकन्वन गयो, नेिनल वेिनक कम्प्लेक्स र डेन्भर कोसलसियममा िाियक आश्रयिरु 

खोलेर झनै्ड १,००० व्यस्टििरु जो असिलेको आश्रय प्रणालीमा आफैं लाई िामासजक िुरीमा राख्न िकै्दनन् उसनिरूको 

लासग । यी आश्रयिरूले िरबार सवसिनिा अनुभव गैरिेका व्यस्टििरूलाई आश्रय, मेसडकल स्टिसनंग र िािो खानािरु 

उनीिरुको स्वास्थ्य र िुरक्षाको लासग प्रिान गयो । 

 िसक्रयिाभरर इओिीमा काल गरेका ३०० भन्दा बढी कमकचारीलाई िंचालनमा ल्यायो । 

 असिलेिम्म, सिटीले कोसभड-१९ प्रसिसक्रया र ररकभरीमा $४६ समसलयन भन्दा बढी खचक गरेको छ । 
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जेआइसी बन्द िने 

डेन्भर सििककासलन ररकभरी अपरेिनिरुमा जाँिा र आकस्टिक रेस्पोन्स सक्रयाकलापिरूबाट बासिररिा, सिटीले डेन्भर जोइन्ट 

इन्फरमेिन िेन्टर (जेआइिी) शुक्रबार, जुन २६ मा बन्द गनेछ l जेआइिी ९३ सिनको लासग कोसभड१९ को प्रतु्यिरमा माचकको 

िुरुवािी सिनमा िसक्रय भएको सथयो । 

 

डेन्भर जेआइिीले काउन्टी र िाझेिार एजेन्सीिरुिँग िमन्वय गनक र आकस्टिक िावकजसनक िूचना प्रिारण गनक िेवा गयो । 

कोसभड-१९ र त्यिको प्रभाविरु िम्बस्टन्धि िावकजसनक िुरक्षा िने्दश र अपडेटिरुबारे िेवा सिने समसडयाको लासग त्यिले 

केन्द्रीकृि िम्पकक  सबन्िुको रुपमा िेवा सिएको छ । 

 

पस्टिक, सनणकय गने व्यस्टििरु, सनवाकसचि असधकारी, िाझेिार, िेकिोल्डर र समसडयालाई िुसचि गनक जेआइिीले प्रसिसक्रया र 

प्रसिसक्रया प्रयत्निरूबारे सनयसमि अपडेटिरु प्रिान गयो । जेआइिीको कायक मित्वपूणक सथयो िाकी उपयुि रोकथाम वा 

रक्षात्मक कायकिरु कोसभड-१९ रेस्पोन्स प्रयत्नभरर सलन िसकयोि् । 

 

कोसभड-१९ िसक्रयिाको बेला, डेन्भर जेआइिीले स्थानीय, रासरर य र अन्तरासरर य समसडयाबाट ियौ ंकलिरु प्राप्त गयो । 

जेआइिीले आकस्टिक अलटकिरू िमन्वय गयो, Denvergov.org वेबिाइटमा अपडेट गररएको िूचना कायम गयो र सिटीको 

िामासजक िन्जाल च्यानलिरूमा प्रसिसक्रया सिने र अत्यनै्त िसक्रय हुने भूसमका सनभायो । 

 

पुनःखुल्ने िूचना र उपयुि कोसभड-१९ िने्दशिरू समसडयामा िाझा गनक जारी गररनेछ र सिटीको सवसवध िंचार च्यानलिरू 

माफक ि पसन िाझा गररनेछ । समसडयाका ििस्यिरूलाई जेआइिी िम्पकक  गनुकको िट्टा सनम्न िम्पकक िरू प्रयोग गनक सिफाररि 

गररन्छ: 
 

वसटी पाकछ  र मनोरन्जन केन्द्रहरू 

पाकक  र मनोरन्जन 

Cyndi.Karvaski@denvergov.org वा 720-913-0620 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

डेन्भर मोटर सिारी  

सवि सवभाग 

जुली स्टिथलाई Julie.Smith@denvergov.org वा 303-513-6851 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

साना व्यिसाय र िैर-नाफा संस्थाहरुको लावि आवथछक राहत 

आसथकक सवकाि र अविर 

Susan.Liehe@denvergov.org वा 720-480-3481 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

लाइबे्ररी कायछक्रम र सेिाहरू  

डेन्भर पस्टिक लाइबे्ररी  

इररका मासटकनेजलाई EMartinez@denverlibrary.org वा 303-888-0311 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

स्थानीय कोवभड-१९ टेप्तिङ र केसहरू, पप्तिक हेल्थ आदेशहरूसँि अनुपालन, भौवतक दुरी र अनुहार ढाके्न समेत 

िावकजसनक स्वास्थ्य र वािावरणको सवभाग  

Tammy.Vigil@denvergov.org वा 720-865-8848 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

रेष्टुरेन्ट र बारहरूको लावि बावहर विस्तारहरू 

उत्पािन शुल्क र लाइिेन्सको सवभाग 

Eric.Escudero@denvergov.org or 303-829-6909 मा िम्पकक  गनुकिोि् 
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सरकारी सहायता, बच्चा समथछन र बच्चा तथा ियस्क रक्षात्मक सेिाहरू  

डेन्भर ि्युमन िसभकिेज 

Amy.Fidelis@denvergov.org वा 720-467-5535 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

मेयर माइकल वब. हानककको लावि वनिेदनहरू 

मेयरको कायाकलय 

Theresa.Marchetta@denvergov.org मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

घरविवहनता अनुभि िरररहेका मावनसहरुको लावि आश्रय र समथछन 

िाउसजङ स्थायीत्वको सवभाग 

Derek.Woodbury@denvergov.org वा 303-895-6845 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

सडक बन्द 

यािायाि िथा पूवाकधारको सवभाग 

न्यान्सी कुनलाई Nancy.Kuhn@denvergov.org वा 303-513-6046 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

विविध तथा फरक वनिेदनहरु 

सिटी असधविाको कायाकलय 

Ryan.Luby@denvergov.org वा 720-793-5685 मा िम्पकक  गनुकिोि् 

 

सिटीको ररकभरी र रािि योजना र कायकिरूको िाजा जानकारीको लासग, Denvergov. org/Covid19 िेनुकिोि् । 
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