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DENVER – ၿမသိဳ႕ တယ္ န္ Michael B. Hancock မွ Denver ၿမသိဳ႕ တယ္ုႏွင္ ကယင္တဒာင္တီ၏ လကထု က်န္းမယ နး ဆသုင္နယ နထသုင္နယ နနသမ္မသယ နွသ န စျခင္း နမသန္ု႔
ထုတ္ျ န္ခ်က္ကသု ဧၿ ဒလ 30 နက္န႔၊ 2020 ခုုႏွစ္ နထသ သက္တမ္းတသုးခ််ဲ႕လသုက္ၿ ဒး ခ်က္ခ်င္း နက်သိဳးသက္ နယက္ ပသည္ ္။ ထသုု႔နျ င္ ၿမသိဳ႕ တယ္မွ ၎ာင္တီ၏လကနမ်ယး စု
တယးျမစ္ခ်က္ကသုလည္း ဧၿ ဒလ 30 နက္ နထသ သက္တမ္းတသုးခ််ဲ႕လသုက္ၿ ဒး ၎ာင္တီ၏ နု႔စ ဥ္ န နး
နစဒနင္ခမစယကသု denvergov.org

းမႈ

ပၚ လု ္ငန္းစဒမမ ဆယင္နအက္မႈ န ျခန န ုႏွင္ တ္သက္သည္္

ပၚတအင္ စတင္ တင္ျ သအယးမည္ျဖစ္ ပသည္္။

“ နထသုင္နယနသမ္မွယာ်ဲ နေကၿ ဒး ကသုီ္ထသလက္ တအ႕မႈနကအယန

းန်ဲု႔ လ္က်င္္လု ္ ဆယင္ နေကတ်ဲ္ Denver န ္သကန ္သယးမ်ယးနယးလမုးကသု ကၽအန္ တယ္္န နန်ဲု႔ နထကး

ဂုဏ္ီကၿ ဒး က်းးကးတင္ ပတီ္န႔၊” ဟု နမသန္ု႔ထုတ္ျ န္ခ်က္ကသုသက္တမ္းတသုးခ််ဲ႕နင္း Mayor Hancock က ဆသု ပသည္ ္။ “ီဒနနယဟယ လက တအ တယ္ တယ္မ်ယးမ်ယးနတအက္
မလအီ္ာကးဆသုတယ ကၽအန္ တယ္ သသ ပတီ္န႔၊ ီပ

မီ္္ ကၽအန္ တယ္တသုု႔န်ဲ႕နသသုင္းန သုင္းနထ်ဲန်ဲု႔ ုႏသုင္ငမတစ္ ွမ္းလမုးထ်ဲမွယ COVID-19 န်ဲ႕ကကးစက္ ်မ႕ုႏွမ႕မႈန ေကယင္းန်ဲု႔ တ္

သက္ၿ ဒး တယ္ နနွသထယးတ်ဲ္လက္နွသ ီတယနခ်က္နလက္နု႔ ်ဲ နထကးကၽအမ္းက်င္သက တအန်ဲ႕ န႕ကမျ ိဳခ်က္နနဆသုလွ်င္ ီဒလု ္ ဆယင္ခ်က္ တအဟယ ကၽအန္ တယ္တသုု႔ကသု ီဒခက္ခ်ဲ
မႈန ျခန နတစ္ဖက္သသုု႔ က်ယ္ျဖတ္သအယး စုႏသုင္ၿ ဒး လက တအန်ဲ႕က်န္းမယ နးကသု မ်ယးုႏသုင္ သ လယက္မ်ယးမ်ယး ကယကအီ္မႈ

းုႏသုင္တ်ဲ္လု ္ ဆယင္ခ်က္ တအ ျဖစ္ ပတီ္”

နဂသုမကလ နမသန္ု႔ထုတ္ျ န္ခ်က္သည္ ဧၿ ဒလ 11 နက္ နု႔တအင္ သက္တမ္းကုန္ဆုးမ နန္ သတ္မွတ္ခ်ဲ္သည္္။ ဤနမသန္ု႔ထုတ္ျ န္ခ်က္ုႏွင္နတက သုမသုဆသုး ပးလယ သယ
ကမၻနုႏွမု႔ ျဖစ္ အယးသည္္ COVID-19 က ္ နယဂပေကယးထ်ဲတအင္ ၿမသိဳ႕ တယ္ န္မွ မျဖစ္မ နလသုန ္ သယ စဒး အယး နးလု ္ငန္း သသုု႔မဟုတ္ မုခ်လသုန ္ သယ
လႈ ္နွယး ဆယင္နအက္မႈမ်ယး လု ္ ဆယင္နန္တသုု႔မွန န ္သကန ္သယးမ်ယးနယးလမုးတသုု႔နယး နထသုင္နယ နနသမ္မသယ နွသ န စနန္န႔၊ ထသုု႔နျ င္ လကထုက်န္းမယ နးာင္တီ၏
နမသန္ု႔ထုတ္ျ န္ခ်က္ လမ္းညန္ခ်က္ မ်ယးကသု လသုက္နယျခင္းနယးျဖင္္ ားကင္းလမု ၿခမိဳစအယ နထသုင္နန္ ၿမသိဳ႕ တယ္မွ နယက္ထ ္ သယ ကမ္းလင္္ ထယက္ကကမႈမ်ယးုႏွင္
လသုက္နယ ဆယင္နအက္မႈမ်ယးကသု စဒမမလု ္ ဆယင္မည္ျဖစ္သည္္။
ီ နု႔တအင္ Denver မ •

6,090 မွယ စဒး အယး နးလု ္ငန္းကသစၥန

ကသု ဆယင္နအက္ နေကၿ ဒး န ္သကန ္သယးမ်ယးမွယ နထသုင္နယ နနသမ္မသယ နွသ န စျခင္း

နမသန္ု႔ထုတ္ျ န္ခ်က္ုႏွင္နညဒ လးစယးလသုက္နယျခင္း
•

1,796 မွယ သတသ

•

14 မွယ ဆင္္ ခပၚခမနျခင္ း

းခ်က္မ်ယး

းခမနျခင္း

နယက္ထ ္ သယနခ်က္နလက္မ်ယးုႏွင္နတက ျခအင္းခ်က္စယနင္းနျ ည္္နစမုမ ်ယး န ပန င္နတအက္ ကးတအထ
်ဲ ယးသည္္ လကထုက်န္းမယ နး နမသန္ု႔ထုတ္ျ န္ခ်က္တအင္
ေကည္္နွိဳ ပ္။
နု႔စဥ္ န ျခန န နစဒနင္ခမတင္ျ ခ်က္ကသု ဖီ္ီနီ္နစသုးနာင္တီ၏ န နး
စဒမမ ဆယင္နအက္မႈ စင္တယ (EOC) မွ ျ င္ဆင္

ပၚနတအက္ ကသုင္တအီ္ ျဖနွင္းမႈ လမ္းညန္ခ်က္မ်ယးုႏွင္နညဒ ၿမသ ိဳ႕ တယ္ာင္တီ၏ န နး

း ပသည္္။ ီ နု႔နတအက္ နစဒနင္ခမတင္ျ ခ်က္ကသု ကးတအ်ဲ

Coordination စယမ်က္ုႏွယတအင္ နနွသုႏသုင္ ပသည္ ္။
နစဒနင္ခမတင္ျ ခ်က္မ်ယးကသု နု႔စဥ္ နဒး မးလ္ ျဖင္္ လက္ခမနနွသလသုသည္္ မဒီဒီယ နသင္း င္သကမ်ယးသည္ မသမသတသုု႔ာင္တီ၏ ဆက္သအီ္နန္နခ်က္နလက္ကသု
JIC_News@denvergov.org သသုု႔

းထယးသင္္ ပသည္္။ Denver ာင္တီ၏ COVID-19 က ္ နယဂပတမုု႔ျ န္ ဆယင္နအက္ နဆ်ဲ

န ေကယင္းုႏွင္ တ္သက္သည္္ နယက္ဆမုးန ျခန နမ်ယးနတအက္ denvergov.org တအင္ လည္ တ္ေကည္္နွိဳ ပ္။
###
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းထယးၿ ဒ း denvergov.org ာင္တီ၏ Local Preparation and

