
  

   

1437 Bannock St.   
Denver, CO  80202   

p: 720.865.7695   

JIC_news@denvergov.org   

प्रसे विज्ञवि 

तत्काल जारीको लावि 

अवप्रल 23, 2020 

  

डेन्भरले घर मै बस्ने (स्टे होम) आदेशको समयमा पाकक  प्रयोगको सम्बन्धमा मागकदशकन प्रदान गदकछ 

डेन्भर - साप्ताहिक बिदाको हदनिरू आउन लागेका छन ्। स्मरण रहोस् कक स्थानीयबासीहरूको स्िास््य र वनरोिीपनमा सहयोि िनन  

धेरैजसो डने्भर पाकन हरू प्रयोिको लावि खुला रहनेछ, तर केही नयााँ वनर्दवेिकाहरू र प्रवतबन्धहरू जारी िररएको छ । 

डने्भर पार्कसन एण्ड ररकिएसन एजेन्सीले आफ्नो व्यस्थापनमा रहकेा पाकन हरू र अन्य खुला सािनजवनक मनोरन्जन स्थलहरूमा वबयर, िाइन र 

स्याम्पेन ल्याउन र खान अस्थायी वनषेधाज्ञा जारी िरेको छ । यो अस्थायी वनषेधाज्ञा सन् 2020 को अवप्रल 24 िुिबारर्दवेख जलुाई 23 सम्म 

लािू हुनेछ । यसको मलू अवभप्राय घरमा नै बस्ने तथा सामावजक र्दरूी कायम राख्ने वनर्दवेिकालाई सहयोि तथा प्रिर्द्नन िर्द ैितनमान आपतकालीन 

अिस्थामा खुला सािनजवनक स्थलहरूको सरुक्षा सुवनवित िनुन हो । वस्प्रट भएका िा कडा खालका मकर्दराहरू ल्याउन ेर उपभोिमा प्रवतबन्ध 

लिायतका अन्य वनषेधहरू पाकन  तथा अन्य सािनजवनक स्थलमा अल्कोहल प्रयोिसम्बन्धी यस वसटीको वनयम काननुअनरुुप यथाित रहनछे । 

कोवभड-19 को सिंमणबाट बच्न बचाउन डने्भर पाकन हरूमा के-के कुराहरू वनषेध िररएका छन् भन्ने कुरा पाकन मा आउनजेाने र प्रयोि िन े

मावनसहरूले बझु्नु महत्िपूणन छ : 

 वबयर  ,िाइन र स्याम्पेन लिायतका मकर्दराजन्य पर्दाथनहरू ल्याउन खान अनमुवत छैन । 

 वबरामी हुनुहुन्छ भने पाकन मा आउनजेाने निनुनहोस् । 

 जवतबेला पवन अरु मावनसहरूबाट कम्तीमा ६ फीटको र्दरूीमा रहनुहोस् । 

 भेला हुने िा समूहमा आउनजेाने कायन निनुनहोस् । 

 समूहमा हुने खेलकूर्द तथा कियाकलापहरू वनषेध िररएको छ । 

 सामाग्री तथा उपकरणहरूको साझा प्रयोि िनन पाइनेछैन (जस्तै: किसबीहरू, फुटबलहरू आकर्द) । 

 हातमा लिाउने स्यावनटाइजर/हात धुने सामाग्रीहरू आफै वलएर आउनुहोस् । 

 अरूसाँि र्दघुनटनाबस हुनसके्न अन्तर संिमण रोक्न आफ्नो कुकुरलाई पट्टाले बााँधेर डुलाउनुहोस् । 

 पाकन हरू खुल्ने समय वबहानको 5 बजेर्दवेख रावतको 11 बजेसम्म । 

डने्भरले पाकन हरूमा वनरन्तर भौवतक र्दरूी पालना अिस्था वनिरानी िर्द ैयसलाई लािू िनेछ । यकर्द तपाईलाई पाकन  भ्रमण िनैपने भएमा कृपया 

आफ्नो नवजकको वचनजानको मावनससाँि भ्रमण िनुनहोला । नब्ब ेप्रवतित डने्भरका बावसन्र्दाहरू पाकन बाट १० वमनेटको परै्दल र्दरूीमा बस्ने िर्दनछन ्

। तपाईको नवजक रहकेो पाकन  कुन रहकेो छ भनी https://denvergov.org/maps/map/parks िेिसाइटमा िएर हनेुनहोस् । यकर्द तपाईको 

स्थानीय पाकन मा भौवतक र्दरूी वनयम पालना िररएको छैन र िराउनपुने छ भने कृपया 311 मा फोन िनुनहोस् । 

भौवतक र्दरूी पालनाको सुवनवित िनन पाकन  वनयमहरूमा हुने पररितननहरूको बारेमा डने्भरले वनरन्तर ताजा जानकारीहरू उपलब्ध िराइरहनेछ 

। स्मरण रहोस् कोवभड-19 को संिमणबाट बच्न बचाउन अत्यािश्यक कामको अिस्थामा बाहके घरमा नै बस्नुहोस् र सबै सािनजवनक स्िास््य 

आर्दिेहरूको पालना िनुनहोस् । 

अवहले मनोरन्जनका लावि ररकिएसन सेन्टरहरू बन्र्द भएतापवन डने्भर पार्कसन एण्ड ररकिएसनले स्थानीयबासीहरूको मनोरन्जन 

आिश्यकताहरूको लावि िैकवल्पक स्रोतहरू प्रर्दान िर्द ैआएको छ । हालै सुरू िररएको डने्भर पार्कसन एण्ड ररकिएसन @ होमले सब ैउमेर तथा 

क्षमताका मावनसहरूले रमाइलो िननको लावि विवभन्न विकल्पहरू सवहतको वनिुल्क अनलाइन प्रोग्रावमङ प्रर्दान िर्दनछ । 

डने्भर पार्कसन एण्ड ररकिएसन @ होमको भािको रुपमा सहभािीहरूलाई उनीहरूको कर्दमाि तथा िरीरहरू चुस्तस्फूतन राख्न व्यायाम अभ्यास र 

कियाकलापहरूको माध्यमबाट प्रविक्षकहरूले मािनर्दिनन िर्दनछन् । डने्भर पार्कसन एण्ड ररकिएसन फेसबुक, इन्स्टाग्राम र यटु्युब पजेहरूमा कफटनसे 

कक्षाहरू, खेलहरू, आटन प्रोजरे्कटहरू र अन्य धेरै कुराहरू रहकेा छन्, साथै अन्तरकियात्मक जुम कक्षाहरू रहकेा छन् । िवतविवधहरूको पूणन 

तावलका डने्भर पार्कसन एण्ड ररकिएसन एपमा  अनलाइन पाउन सहकन्छ (IOS मा मात्र) । ### 


