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Denver မ ွCOVID-19 ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ AကြာAေ၀းျခားကန္႔သတ္မႈ စည္းမ်U ္းကာလAတြင္း သတ္မွတ္ထားေသာ 

ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာမႈ လမ္းမ်ားAား ယာယီ ပိတ္ဆို႔ထားမည္ ျဖစ္သည္  
 
DENVER - Denver ၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းမႈAေျခခံ ဌာနသည္ ဤရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ AကြာAေ၀းျခားကန္႔သတ္မႈ စည္းမ်U ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္Aညီ 
လိုက္နာေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိစU ္ Denver Aရပ္သားမ်ား လမ္းေလွ်ာက္ရန္၊ စက္ဘီးစီးရန္ ႏွင့္ Aေျပးေလ့က်င့္ႏိုင္ရန္ Aစရွိသည္တို႔Aတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ ေနရာAား 
ဖန္တီးေပးရန္Aတြက္ငွာ ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာသည့္ သတ္မွတ္ထားေသာ လမ္းမ်ားAခ်ိဳ႕ ကို ယာယ ီပိတ္ဆို႔ေပးထားမည ္ျဖစ္သည္။ ေမာ္ေတာ္ယာU ္လမ္းေၾကာင္းAတြက္ 
လက္ရွိတြင္ Aသံုးျပဳျခင္း မရွိသည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ ေနရာလြတ္မ်ားတြင္ လူAမ်ားAေနႏွင့္ ျပင္ပလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ႏွစ္ျခိဳက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး၊ 
ဤAခ်ိန္AေတာAတြင္း လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး သို႔မဟုတ္ ေလေကာင္းေလသန္႔ရႈဖို႔ရန္တို႔Aတြက္ Aျပင္ထြက္ရာတြင္ ပိုမို သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
Aခ်ိဳ႕ေသာEရိယာမ်ားAား ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမရွိေစရန္ တရား၀င္ပိတ္ထားျခင္းAားျဖင့္ ျမိဳ႕ေတာ္သည္ ၎၏ Denver Vision Zero ၾကိဳးပမ္းAားထုတ္မႈမ်ား 
ႏွင့္Aညီ AားလံုးAတြက္ လံုျခံဳAႏၱရာယ္ကင္းေသာ လမ္းမ်ားAား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ 
 
စေနေန႔၊ Eျပီလ 4 ရက္တြင္ ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမျပဳရန္ ပိတ္ဆို႔ထားမည့္ လမ္းမ်ားမွာ - 

 
Capitol Hill ရပ္ကြက္ 

o E. 11th Avenue ရိပ္သာလမ္း၊ Lincoln Street မ ွHumboldt Street Aထိ 
Sloan Lake ရက္ကြက္ 

o Bryon Place ၊ Zenobia Street မ ွStuart Street Aထိ 
o Stuart Street ၊ 24th Avenue ရိပ္သာလမ္း မ ွ21st Avenue ရိပ္သာလမ္းAထိ 

North Capitol Hill/City Park West ရက္ကြက္မ်ား 
o E. 16th Avenue ရိပ္သာလမ္း၊ Lincoln Street မ ွCity Park Esplanade Aထိ 

 
ေနာက္ထပ္ ေနရာမ်ားAားလည္း Aေကာင္Aထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေလ့လာၾကည့္ရႈလ်က္ရွိျပီး၊ ေနာင္လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ ျမိဳ႕ေတာ္၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ 
www.denvergov.org ေပၚမွ COVID-19 Eရိယာတြင္ စာရင္းျပဳေဖာ္ျပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ပထမဆံုး U ီးစားေပးၾကည့္ရႈသည့္ Eရိယာမ်ားမွာ လူU ီးေရသိပ္သည္းမႈ ပိုမို 
မ်ားျပားသျဖင့္ ေနရာလြတ္မ်ား ပိုမို လိုAပ္လ်က္ရွိကာ Aနီးနား ပန္းျခံမ်ားမွာလည္း သိသိသာသာ Aသံုးျပဳမႈမ်ားျပားျပီး၊ ပန္းျခံ၏ေနရာ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္စြမ္း 
Aတိုင္းAတာသို႔ ျပည့္မီေရာက္ရွိသြားျပီးျဖစ္ေသာ ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ပန္းျခံ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာက္လမ္းမ်ားသို႔ Aလြယ္တကူ ခ်က္ခ်င္း ၀င္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ 
ျမိဳ႕ေတာ္၏ Eရိယာမ်ားAတြက္လည္း U ီးစားေပး ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
လမ္းမ်ားAား ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္းမရွိေစရန္ ပိတ္ထားစU ္ကာလAတြင္း ေဒသခံ ၀င္ေရာက္သြားလာမႈကိုမူ ဆက္လက္ ခြင့္ျပဳေပးထားမည္ ျဖစ္သည္၊ ဆိုလိုသည္မွာ 
Aဆိုပါလမ္းေပၚတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား သို႔မဟုတ္ ပိတ္ထားေသာ လမ္းမေပၚရွိ ေနရာတစ္ခုသို႔ ၀င္ေရာက္ရန္ လိုAပ္သူမ်ား Aစရွိသည္တို႔ကိုမူ လမ္းေပၚ ၀င္ေရာက္သြားလာရန္ 
ခြင့္ျပဳေပးထားမည ္ျဖစ္သည္။ ကားျဖင့္သြားလာမည့္သူမ်ားAေနႏွင့္မူ ဤမွ်ေ၀ေသာ လမ္းမ်ားေပၚတြင္ Aလြန္ပင္ ျဖည္းညွင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ရန္ ႏွင့္ သတိၾကီးစြာ ထားရွိရန္ 
တိုက္တြန္းAပ္ပါသည္။ 
 
ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း မျပဳရန ္ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဤလမ္းမ လမ္းေၾကာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ -  

o လမ္းေလွ်ာက္ျခင္း၊ စက္ဘီးစီးျခင္း ႏွင့္ Aေျပးေျပးျခင္း Aစရွိသည္တို႔AပါA၀င ္ျမန္ႏႈန္းနိမ့္ေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ား။ လူAမ်ားAေနႏွင့္ 
ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ AကြာAေ၀းျခားကန္႔သတ္မႈAား လိုက္နာေစာင့္ထိန္းသင့္ျပီး၊ မိမိတို႔၏ သြားလာမႈပံုစံမည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ တစ္U ီးႏွင့္တစ္U ီးAတြက္ 
ထည့္သြင္းစU ္းစားမႈ ျပဳေပးသင့္ေပသည္။ 

o Aေရးေပၚ ယာU ္မ်ား ႏွင့္ ၎လမ္းေပၚတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားAား ၀င္ေရာက္ျဖတ္သန္းခြင့္ျပဳသည္။ 
o လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ Aစတြင္ သို႔မဟုတ္ Aဆံုးတြင္ ပစၥည္းပို႔ေဆာင္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ပစၥည္းမွာယူမႈမ်ား Aစရွိသည္တို႔ကဲ့သို႔ေသာ မုခ်လိုAပ္သည့္ 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္လည္း လမ္းမေပၚ ျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္ ရွိသည္။  
o လမ္းေပၚ ကားရပ္နား ပါကင္ထိုးမႈAား ခြင့္ျပဳသည္။ သို႔ေသာ္လည္း Denver သည္ မီးသတ္ေရပိုက္ေခါင္း ရွင္းလင္းေရးဇံုမ်ား၊ ကားမရပ္ရ ဇံုမ်ား၊ ခရီးသည္၊ 

ပစၥည္း သယ္ခ်ဇံုမ်ား၊ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ ယာU ္လမ္းေၾကာင္းမ်ား ႏွင့္ လမ္းၾကိဳလမ္းၾကားမ်ား Aစရွိသည္တို႔ကို တိုက္တြန္းAေကာင္Aထည္ေဖာ္ 
ေဆာင္ရြက္ဆဲ ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ ကားပါကင္ထိုးရပ္နာမႈး စည္းမ်U ္းမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေနာက္ထပ္ေသာAခ်က္Aလက္မ်ားAား ျမိဳ႕ေတာ္၏ 
၀က္ဘ္ဆိုဒ္ေပၚတြင္ ဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။ 



 
ယာU ္ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း မျပဳရန္ ပိတ္ဆို႔ထားသည့္ ဤလမ္းေၾကာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိသည္ ့လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင ္ေAာက္ေဖာ္ျပပါတို႔AပါA၀င ္
Aျခား Aကန္႔Aသတ္မရွိ ပါ၀င္ေပသည္ - 

o A ုပ္စုလိုက္ စုေ၀းမႈမ်ား 
o ေပ်ာ္ပြဲစားထြက္ျခင္း 
o စားပြဲမ်ား၊ ထိုင္ခံုမ်ား၊ ေဆာ့ကစားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား Aစရွိသည္တို႔Aား ျပင္ဆင္ထားျခင္း 

 
ဤလမ္းမမ်ား Aသံုးျပဳမႈႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ေမးခြန္းမ်ား ရွိၾကသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားAေနႏွင္ ့311 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ 
 
ဤယာယီပိတ္ဆို႔ထားေသာ လမ္းမမ်ားေပၚတြင ္Aမိႈက္သိမ္းျခင္း၊ လမ္း လွဲက်င္းျခင္း ႏွင္ ့ႏွင္း ရွင္းလင္းျခင္း Aစရွိေသာ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိ ုဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ 
သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Colorado ျပည္နယ္၏ ေနAမိ္၌သာေနထိုင္ရန ္Aမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္Aညီ ေနာက္ထပ္ ထပ္မံAသိေပးAေၾကာင္းၾကားျခင္း မျပဳမီAထ ိလမ္းမ်ားAား 
ဆက္လက္ ပိတ္ထားမည္ ျဖစ္သည္။ 
 
လမ္းမ ပိတ္ဆို႔ထားမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေနာက္ထပ္ေသာ သတင္းAခ်က္Aလက္မ်ားAား ျမိဳ႕ေတာ္၏ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ www.denvergov.org ေပၚရွ ိCOVID-19 Eရိယာ 
ေပၚတြင္ ေထာက္ပံ့ေပးထားမည ္ျဖစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ 311 သို႔ ေခၚဆိုျခင္းျဖင္ ့ရရွိႏိုင္ပါသည္။ 
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