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डेन्भरको वसटी र काउन्टील ेकोवभड-19 को प्रवतकार्न बारेमा ताजा जार्कारी वििरणहरू उपलब्ध गराउँछ   

 पाकन हरू र गल्फ मैदार् प्रर्ोग, र्र्ाँ सहार्ता आश्रर्स्थल, व्यिसार् तथा कलाकार राहतमा गररएका पररितनर्हरू 

डेन्भर - कोवभड-१९ को प्रवतकार्नको सन्दभनमा मेर्र माइकल बी. हान्ककले घरवभत्र रै् बस्ने र घरबावहरका वजम्मेिारीहरू पवर् पूरा गरे् कार्नलाई वर्रन्तरता 

ददरे् कुरामा जोड ददँदै आज विवभन्न र्र्ाँ घोषणाहरू गरे । मेर्र र आपतकालीर् कार्नसंचालर् केन्रले पुर्लानभ र्ोजर्ाका प्रर्ासहरू सुरु गरेका छर््, तर 

भाइरसलाई फैलर्बाट सीवमत गर्न अवहलेको सबभन्दा प्रभािकारी विवध भौवतक दरूी रै् रहर् आउँछ ! 

हामीले देख्दै आएको स्िास््र् उपचार र अिस्थाको त्र्ाकंले घरवभत्र बस्न जारी गररएको आदेशलाई चरणिद्ध खुकुलो पार्न सहर्ोग गछनगदैर् भने्न वर्धानरण 

गर्न र्स वसटीले गभर्नर पोवलस र अन्र्सँग वर्कट समन्िर्मा रही कार्न गरे्छ । पुर्लानभ र्ोजर्ामा जारे् कार्नले ठूला भेलाहरू, स्थार्ीर् बावसन्दाहरू र 

व्यिसार्हरू पुर्ः खोल्रे् कुरामा प्रभाि पारे्छ । 

र्स वसटीले बेघर महसुस गरु्नपरेका मावर्सहरूलाई सहर्ोग उपलब्ध गराउँदैछ । त्र्सैगरी स्थार्ीर् व्यिसार्हरू र कलाकारहरूलाई २ वमवलर्र् डलरभन्दा 

बढीको अरु्दार् सहर्ोगसवहत स्थार्ीर् बावसन्दा र व्यिसार्हरूलाई राहत प्रदार्, र र्र्ाँ सुरक्षा उपार्हरूको व्यिस्थासवहत सािनजवर्क गल्फ मैदार् अवप्रल 

२२ मा पुर्ः खोल्दैछ ।  धेरै प्रवतबन्धहरू र्थाित रै् रहरे्छर्् । स्थार्ीर् बावसन्दाहरूले र्ो पवर् स्मरण गरु्नपदनछ दक ठूला भेलाहरू र कार्नक्रमहरूको प्रवतबन्ध 

लगाउँदै  र्स वसटीको जर्स्िास््र् विभागले जारी गरेको अवहलेको आदेश मे मवहर्ाको११ ताररखमा समाि हँदैछ, र र्ो आदेशलाई र्ही हिाको अवन्तमवतर 

थप बढाइरे् छ जसको वमवत र समर् वर्धानरण सोहीबेला गरररे्छ । 

"हामी अवहले रै् उज्र्ालो बत्ती बाल्रे्वतर तत्कालै गइहाल्दैर्ौं । र्ो क्रमशः हरे्छ । पवहले विवभन्न सुरक्षात्मक उपार्हरू भएका मधुरो बत्तीहरू वबस्तारै 

वर्भाउँदै जारे्छौं । हामीले कोवभड-१९ को महामारीलाई राम्रोसँग वर्र्न्त्रण र्गरेसम्म अवहले व्यस्था गररका विवभन्न सुरक्षा उपार्हरूलाई वर्रन्तरता रै् 

ददइरे्छ,  मेर्र हान्ककले बताए । "र्ो हिा घरवभत्र रै् सुरवक्षत बस्नुभएका सबैलाई धन्र्िाद - तपाईले कसैको जीिर् बचाउर् मद्दत गरु्नभर्ो, सार्द तपाईको 

आफ्रै् पवर् !" 

पाकन  प्रर्ोग र गल्फ मदैार् खोल्र्सेम्बन्धी: भौवतक दरूी कार्म गरे् र पाकनमा आउरे्हरूको स्िास््र् र भलाइमा सहर्ोग गरे् सम्बन्धमा डेन्भर पाकन हरू र 

मर्ोरन्जर् स्थलहरूले डेन्भर पाकन हरूमा हरे् गवतविवधहरूको हकमा सम्बवन्धत थप जार्कारीहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ, जसमा:  

• समूहमा भेला िा र्ात्रा र्गरे् । 

• समूह खेलकूद र गररविवधहरू वर्षेध गररएको छ । 

• सामाग्री तथा उपकरणहरूको साझा प्रर्ोग गर्न पाइरे्छैर् (जस्तै: दिसबीहरू, फुटबलहरू आदद) । 

भौवतक दरूी सुवर्वित गर्न प्रवतबन्धहरूको व्यिस्थासवहत मौसमले साथ ददएमा वसटीबाट संचावलत गल्फ मैदार्हरू अवप्रल २२ बुधबारको ददर् परु्ः 

खोवलरे्छ । विस्तृत वििरण www.cityofdenvergolf.com. मा रहेको छ ! 
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व्यिसार् राहत कोष : डेन्भरको अवत जोवखममा रहेका धेरै सार्ा व्यिसार्हरूलाई डेन्भर इकोर्ोवमक डेभलपमेन्ट एण्ड अपर्चर्ुनवर्टीले आजबाट प्रारवम्भक 

२ वमवलर्र् डलर अरु्दार्को रुपमा वबतरण गर्न सुरु गरे्छ । सहार्ता प्राि गर्न लागेका कररब ६० प्रवतशत फमनहरू मवहला र/िा अल्पसङ्खख्र्कहरूको 

स्िावमत्िका हर्् । 

कोलोराडो कलाकार राहत कोष: डेन्भर आर्टसन एण्ड भेन्र्ुजले कोवभड-१९ महामारीको कारण गररएको बन्दबाट प्रभावित व्यविगत कलाकारहरूलाई मद्दत 

गदैछ । 

आिासीर् स्र्ाहार केन्रहरू : डेन्भरले दीघनकालीर् स्र्ाहार केन्रहरूको रेखदेख र सहर्ोगलाई बढाउँदैछ । 

डेन्भर कोवलवसर्ममा रहेको मवहला सहार्ता आश्रर्स्थल : अवप्रल २० मा खुल्दै गरेको डेन्भर कोवलवसर्मको र्र्ाँ मवहला सहार्ता आश्रर्स्थलले ३०० 

जवत मवहला र ट्रान्सजेन्डर व्यविहरूलाई सेिा प्रदार् गरे्छ । र्स अन्तगनत उर्ीहरूलाई स्िास््र् परीक्षण, औषवधउपचार प्रदार् गरे् र लक्षणहरू देवखएकाहरू 

िा औषवधउपचार आिश्र्कताको कारण छुट्ट ैरहर् सल्लाह प्रदार् गररएकाहरूको लावग विश्राम सुविधा केन्रहरूमा पहँच ददइरे् लगार्तका सेिाहरू रहरे्छ 

। 


