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မတ�  20 ရက္၊ 2020 

မတ�  10 ရက္၊ 2020 �တင္ Colorado ◌ျပ��ယ္၏ ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴးသည္ ယခုအခါ COVID-19 ဟု သတ��တ� ားသည္◌ ့◌ႏ◌ိ◌ုဗယ္ ကုိ�ု◌ိနာဗိုင္◌းရပ�္ ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈ 

အႏ◌ၱရာယ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျခအ�တက္ေ◌ၾကာင္◌င့ာွ ◌ျပ��ယ� ား ကပ္ေ◌ဘး ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနတစ� ပ�ျ ဖစ ္သတ��တ� ည္◌ ့အစိုးရ အမိန္႔ ထုတ္◌ျပ��က္် တစ္ေ◌စာင�ား 

ထုတ္◌ျပန္ေ◌ၾကျငာခဲ့သည္။ 

မတ�  12 ရက္၊ 2020 �တင္ Denver ◌ျမိ႕ဳ ေ◌တာ◌္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�ီ၏ ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀��ည္ COVID-19 ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈ အႏ◌ၱရာယ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျခအ�တက္ေ◌ၾကာင္◌င့ာွ 

C.R.S. § 24-33.5-701, et seq. အရ ◌ျပ��ယ� ား ေ◌ဒသခ ံကပ္ေ◌ဘးဆုိင�ာ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနတစ� ပ�ျ ဖစ ္ထုတ္◌ျပန္ေ◌ၾကျငာခဲ့◌ျပီး၊ မတ�  16 ရက္၊ 2020 �တင္ Denver 

◌ျမိေဳ႕တာ◌္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�ီ၏ ◌ျမိေဳ႕တာ◌္ေ◌ကာင�မီ ွCOVID-19 ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈ အႏ◌ၱရာယ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျေခၾကာင္◌င့ာွ ၎ေအရးေ◌ပၚေအ ◌ျခေအနအား ေ◌မလ 

11  ရက္၊ 2020 အထိ တုိးခ်႕ဲ သတ��တ�ဲေ့◌ပသည္။ 

မတ�  13 ရက္၊ 2020 �တင္ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Denver ဌာန (“DDPHE”) ၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ Denver ၏ ◌ျပ��ည◌္◌္◌္◌္◌္စိစစ�ား 

ေ◌သာ ◌ျမဴနစီပီယ� ုဒ္ ပုဒ� 24-16 အရ COVID-19 ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား နည္◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ်အနည္◌းဆံ◌ု◌း ◌ျဖစ္ေ◌စရ ���တက��ာ အခ် ိ ဳ ေ႕သာ၀န္ေ◌ဆာင္ ေ◌ထာက္ပံ့မႈ 

ေအဆာက�  အံ◌ု၊အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသို႔ ၀င္ေ◌ရာက�ႈအား ကန္႔သတ�ဲသ့ည္ (“မတ�  13 ရက္၊ DDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်”)။ 

မတ�  15 ရက္၊ 2020 �တင္ ေ◌ရာဂါထိန္◌းခ်ပဳ္ေ◌ရး စင�ာ (“CDC”) သည္ COVID-19 ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား နည္◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ်အနည္◌းဆံ◌ု◌း ◌ျဖစ္ေ◌စရ ���တက��ာ  လူဦးေ◌ရ 50 

သို႔မဟုတ္ အထက္ စုေ◌၀းသည္◌ ့ၾကီးမားေ◌သာ �ပဲအစီအစဥ�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့အုပ�ုလုိက္ စုေ◌၀းမႈမ်ားတုိ႔ကုိ ရက� တၱပတ္ ရွစ�တ� ာ ဖ်က� ိမ္◌းရန္ သို႔မဟုတ္  

ေ◌��႕ဆုိင္◌းထားရန္ အၾကံ◌ျပဳေ◌ထာက�ံခဲ့သည္။ 

မတ�  16 ရက္၊ 2020 �တင္ ◌ျပ����ိစစ�ားေ◌သာ ◌ျမဴနစီီပယ� ုဒ္ ပုဒ� 24-16 အရ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Denver ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင္ ဒါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ 

ေ◌နာက� ပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအား ထပ�ံ ကန္႔သတ�ဲ◌့ျပီး၊ ဤ�တင္ စားေ◌သာက� ိုင�ာ်း၌  အစားေအသာက�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌ဖ်ာ◌္ရည္ ယာမကာမ်ားအား ေ၎နရာ၌ပင္ 

ထိုင္၍ သံ◌ု◌းေ◌ဆာင္◌ျခင္◌း၊ ထို႔ျပင္ မတ�  15 ရက္၊ 2020 ၌ CDC ၏ အၾကံ◌ျပ ဳေ◌ထာက�ံခ်က�်ားႏ◌ွင္◌ ့ တစ�ီတည္◌း  ◌ျဖစ�ည္◌ ့လူဦးေ◌ရ 50 သို႔မဟုတ္ အထက္ 

အုပ�ုလုိက္ စုေ◌၀းမႈမ်ားတုိ႔ကုိ ကန္႔သတ္◌ျခင္◌း အစရွိသ��ို ႔ အကန္႔အသတ�ရွိ ပါ၀င္ေ◌ပသည္ (“မတ�  16 ရက္ DDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်”)။ 

မတ�  16 ရက္၊ 2020 �တင္ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Colorado ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ Colorado ၏ ◌ျပ����ိစစ�ားေ◌သာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က္ 

§§ 25-1.5-101(1)(a) ◌ႏ◌ွင္◌ ့25-1.5-102(1)(a)(I) တုို႔အရ မတ�  17 ရက္၊ မတ�  18 ရက္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့မတ�  19 ရက္၊ 2020 ေ◌န႔�စဲမ်ား�တင္   ◌ျပင�င�ႈ◌ျပဳလုပ�ဲေ့◌သာ 

လူထုက်န္◌းမာေ◌ရးဆုိင�ာ အမိန္႔ထုတ္◌ျပခ်က္ 20-22 အား◌ျဖင္◌ ့ဘားမ်ား၊ စားေ◌သာက� ိုင�ာ်း၊ ဇာတ�ံ◌ုမ်ား၊ အားကစားခန္◌းမမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ကာစီႏ◌ိ◌ုမ်ားတုိ႔ကုိ 

ပိတ�စ္ေ◌စခဲ့သည္ (“မတ�  16 ရက္၊ CDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်”)။ 

မတ�  18 ရက္၊ 2020 �တင္ Colorado ◌ျပ��ယ္၏ ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴးသည္ COVID-19 တ���ိမႈေ◌ၾကာင္◌င့ာွ Colorado ◌ျပ��ယ� �တင္◌းရွ ိအမ်ား◌ျပ��ူပိုင္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့

ပုဂၢလိက မူလတန္◌း၊ အလယ� န္◌း စာသင္ေ◌က်ာင္◌းမ်ားအားလံ◌ု◌း�တင္ ပံ◌ုမွန္ လူခ်င္◌းေ◌�တ႕ဆံ◌ု၍ တက္ေ◌ရာက� င�ကားပို႔ခ်မႈမ်ား အားလံ◌ု◌းအား ဆုိင္◌းငံရ့န္ 

မွာၾကားေ◌သာ အစိုးရ အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� စ္ေ◌စာင�ား ထုတ္◌ျပ��ဲသ့ည္ (“မတ�  18 ရက္၊ ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴး EO”)။ 

မတ�  18 ရက္၊ 2020 �တင္ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Colorado ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ COVID-19 ဗိုင္◌းရပ��ိုး ကူးစက�်ံ႕ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား 

ေ◌လ်ာ့ေ◌◌ႏ◌ွ◌း�သားေ◌စရ ���တက��ာ Colorado ၏ ◌ျပ����ိစစ�ားေ◌သာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က္ §§ 25-1.5-101(1)(a) ◌ႏ◌ွင္◌ ့25-1.5-102(1)(a)(I) တုို႔အရ လူအမ်ား စေု◌၀းမႈမ်ားကုိ 

လူ (10) ဦးထက္ ပိုမိုေ◌က်ာ◌္�လန္◌ျခင္◌း မရွိေ◌စရန ္ကန္႔သတ� ည္◌ ့လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�ႈ တုိင္◌းတာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားအား ေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္ 

ေ◌ဆာ�င�က� ားသည္◌ ့အမိန္႔ညႊ��ကားခ်က� စ�ုအား ထုတ္◌ျပ��ဲသ့ည္။ 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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မတ�  18 ရက္၊ 2020 �တင္ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Colorado ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ Colorado ၏ ◌ျပ����ိစစ�ားေ◌သာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က္ 

§§ 25-1.5-101(1)(a) ◌ႏ◌ွင္◌ ့25-1.5-102(1)(a)(I) တုို႔အရ မရွိမျဖစ�ိ ုအပ္◌ျခင္◌း မဟုတ� ည္◌ ့ပုဂၢလိက ၀န္ေ◌ဆာင�ႈ အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား၊ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌◌ျပးလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း 

◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌◌ျပးလမ္◌းေ◌ၾကာင္◌း◌ျပင� အႏ◌ိ◌ုင�သူေ◌၀စု�ခဲသည္◌ ့ေ◌လာင္◌းေ◌ၾကး◌ျပိ ဳ�င�မဲ်ား အစရွိသ��ို႔ကုိပါ ထည္◌�့သင္◌းရ���ာ မတ�  16 ရက္၊ CDPHE 

အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ား ◌ျပင�င�ႈ ◌ျပဳလုပ�ဲ◌့ျပီး၊ ဤ�တင္ အစားေအသာက္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားဆုိင�ာ အဆင္◌◌့ျမင္◌ပ့ညာေ◌ရး အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား  ကင္◌းလႊ�တ�င္◌ရ့ရွိကာ 

ဟုိတယ� ခန္◌း�တင္◌း အစားေအသာက္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားမွ�လဲ၍ ဟုိတယ္ စားေ◌သာက� ိုင္ အစားေအသာက္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားမွာမူ  ကင္◌းလႊ�တ�င္◌မ့ရွိေ◌ၾကာင္◌း 

အတည္◌ျပဳ◌ျပီး၊ အားကစားခန္◌းမ၏ အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ ခ်က� ား ေ◌ပါင္◌းထည္◌က့ာ မတ�  16 ရက္ CDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ား ဧျပီလ 30 ရက္၊ 2020 အထိ 

တုိး◌ျမွင္◌ခ့ဲ့သည္ (“မတ�  18 ရက္၊ CDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်”)။ 

မတ�  21 ရက္၊ 2020 �တင္ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Colorado ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ Colorado ၏ ◌ျပ��ည္ စိစစ�ားေ◌သာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က္ 

§§ 25-1.5-101(1)(a) ◌ႏ◌ွင္◌ ့25-1.5-102(1)(a)(I) တုို႔အရ ၎၏ လူမႈဆက� ံေ◌ရးဆုိင�ာ အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�ႈ အမိန္႔ ထုတ္◌ျပ��က်� �တင္◌းမွ ကင္◌းလႊ�တ�င္◌ ့

ရရွိထားေ◌သာ အဆုိပါ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားတုိ႔ကုိ ဆက� က္ အတည္◌ျပ ဳရွင္◌းလင္◌းရ �� �တက��ာ မတ�  18 ရက္၊ CDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပန္ ခက်� ား 

◌ျပင�င�ဲသ့ည္။ 

မတ�  22 ရက္၊ 2020 �တင္ Colorado ◌ျပ��ယ္၏ ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴးသည္ ◌ျပ��ယ� �တင္◌း COVID-19 တ���ိေ◌နမႈအ�တက္ေ◌ၾကာင္◌င့ာွ ေအရးတၾကီး လုပ္ေ◌ဆာင�န္ 

မလုိအပ�ည္◌ ့လုပ�န္◌းြခင�ာ်းေအနႏ◌ွင္◌ ့၎တုိ႔၏ လူကုိယ� ိုင္ လာေ◌ရာက� ုပ�ိ ုင�ႈ လုပ�ားအား 50% ေ◌လ်ာ့ခ်ရန္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ ်အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ုံ◌းအတုိင္◌းအတာအထိ 

တယ� ီဆ�က� ယ�ႈမွတဆင္◌ ့လုပ�န္◌း ေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားကုိ ေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာ�င�က�န ္အစရွိသ��ို႔အား မိန္႔ၾကားထားသည္◌ ့အစိုးရ အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္် D2020-

013 အား ထုတ္◌ျပ��ဲသ့ည္ ("EO D2020-013)။ 

မတ�  22 ရက္၊ 2020 �တင္ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Colorado ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ◌ျဖစ�ူသည္ Colorado ၏ ◌ျပ��ည္ စိစစ�ားေ◌သာ ◌ျပဌာန္◌းခ်က္ 

§§ 25-1.5-101(1)(a) ◌ႏ◌ွင္◌ ့25-1.5-102(1)(a)(I) တုို႔အရ EO D2020-013 ညႊ��ကားခ်က�်ားအ�တင္◌းမွ ကင္◌းလႊ�တ�င္◌ ့ရရွိထားသည္◌ ့ေအရးၾကီးေ◌သာ ေအရးေ◌ပၚ 

၀��မ္◌းေ◌ရးရာ၊ ေအ◌ျခခံ�ဖဲ႕စည္◌းမႈ၊ အစိုးရ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့အျခားေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား အစရွိသ��ို႔အား အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌ ့

အမိန္႔ထုတ္◌ျပန္ ခက်� စ�ုအားလည္◌း ထုတ္◌ျပ��ဲေ့◌ပသည္ ("မတ�  22 ရက္၊ CDPHE အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်")။  

ဤအမိန္႔ထတု◌္ျပ��က္် လုိအပ�ႈေအၾကာင္◌းအရင္◌း 

ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က� ည္ Denver အ�တင္◌း COVID-19 ◌ျဖစ္ေ◌ပၚမႈမ်ား တုိး◌ျမင္◌လ့ာေ◌ၾကာင္◌းေ◌�တ႕ ရိွရသည္◌ ့သက္ေ◌သေအထာက� ထား၊ ထို႔ျပင္ 

ေ◌ယဘုယ်အား◌ျဖင္◌ ့ ကူးစက္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာ ေ◌ရာဂါမ်ား ◌ႏ◌ွင◌္ ့အထူးသျဖင္◌ ့COVID-19 ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈ အစရိွသ��ို႔အား 

ေ◌လ်ာ့ေ◌◌ႏ◌ွ◌း�သားေ◌စရ���တက��ာ ထိေ◌ရာက�ႈအရိွဆံ◌ု◌းေ◌သာ ခ်ဥ္◌းကပ္ ေ◌ဆာ�င�က�ႈ နည္◌းလမ္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌ပ့တ� က္◌ျပီး သိပၸံနည္◌းက် 

သက္ေ◌သေအထာက� ထားမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေအကာင္◌းဆံ◌ု◌းေ◌သာ ေအလ့အက်င္◌မ့်ား၊ ထိုနည္◌းတူ COIVD-19 ေ◌ၾကာင္◌ ့ေ◌သဆံ◌ု◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�ႈ အပါအ၀င ္

◌ျပင္◌းထန္ေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရး◌ျပသနာမ်ား ပိုမို ခံစားရႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျခရိွသည္◌  ့သိပၸံနည္◌းက် ေ◌လ့လာထားေ◌သာ Denver လူထု၏ အသက္ အ��ယ္၊ 

ေအ◌ျခေအန ◌ႏ◌ွင္◌ ့သိသာထင��ားေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရး ေအ◌ျခေအန ေအထာက� ထားမ်ား အစရိွသ��ို႔ ေအပၚ�တင္ ေအ◌ျခခံကာ ထုတ္◌ျပ��ား◌ျခင္◌း  ◌ျဖစ� ည္။ 

လူထုအၾကား COVID-19 ကူးစက�်ံ႕ ြပားမႈ ေ◌ၾကာင္◌င့ာွ ကမၻာ့က်န္◌းမာေ◌ရး အ�ဖ႕ဲအစည္◌းမွ ယခုအခါ ေ◌နရာအႏ◌ွ◌ံ႔ ပ်ံ႕ႏ◌ွ◌ံေ႔နလ်က��ိေ◌သာ 

ကပ္ေ◌ဘးအျဖစ္  သတ��တ�ဲသ့ည္◌ႏ◌ွင္◌အ့ညီ Denver ◌ႏ◌ွင္◌ ့Colorado ◌ျပ��ယ� စ္၀ွမ္◌း လူထုက်န္◌းမာေ◌ရးဆုိင�ာ ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအန တစ�ပ�င္ 

◌ျဖစ္ေ◌ပသည္။ 

◌ျပသနာအား ပိုမို ဆုိး��ားေ◌စသည္◌အ့ခ်က��ာ အခ် ိ ဳေ႕သာ COVID-19 ◌ျဖင္◌ ့ထိေ◌�တ႕မိသူမ်ားထံ၌ ေ◌ရာဂါလကၡဏာမ်ား ေမ�တ႕ ရိွေရပ၊ သုိ႔မဟုတ္ 

အနည္◌းငယ္ေ◌သာ  ေ◌ရာဂါလကၡဏာမ်ားကုိသာ ေ◌�တ႕ ရိွရသည္၊ သုိ႔ျဖစ�ာ ၎တုိ႔သည္ ဗိုင္◌းရပ��ိုးအား သယ္ေ◌ဆာင�ားေ◌ၾကာင္◌း ၎တုိ႔ သတိ◌ျပဳမိခ်င�� 

သတိ◌ျပဳမိၾကမည္ ◌ျဖစ� ည္။ ေ◌ရာဂါလကၡဏာ မရိွသူမ်ားပင��င်္ ေ◌ရာဂါအား ◌ျဖန္ေ႔၀ကူးစက္ေ◌စႏ◌ိ◌ုင�ည္◌အ့�တက္ေ◌ၾကာင္◌င့ာွ၊ ထို႔ျပင္ 

သက္ေ◌သေအထာက� ထားမ်ားအရ ေ◌ရာဂါသည္  အ�လယ� ကူ ကူးစက�်ံ႕ႏ◌ွ◌ံ႔ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ၾကာင္◌း ေ◌�တ႕ ရိွရသျဖင္◌င့ာွ စုေ◌၀းမႈမ်ားသည္ ဗိုင္◌းရပ��ိုးမ်ား ကူးစက�်ံ႕ 

◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈ ရလဒ�ို ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပသည္။ သိပၸံနည္◌းက် ေအထာက� ထားမ်ားအရ ဤေအရးေ◌ပၚျ ဖစ္ေ◌သာ ေအ◌ျခေအန�တင္ ခုခံကာ�ကယ္◌ႏ◌ိ◌ု�င�မ္◌း 

အားအနည္◌းဆံ◌ု◌းေ◌သာသူမ်ားအား အကာအ�ကယ္ေ◌ပးရန္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့က်န္◌းမာေ◌ရး  ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ စနေစ�ပၚ တာ၀��ေိ◌စမႈမ်ားအား ကာ�ကယ� ားဆီးရန္ 

အစရိွသ��ို႔အ�တက��ာ ဤဗိုင္◌းရပ��ိုး ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ် အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း  ေ◌လ်ာ့ေ◌◌ႏ◌ွ◌း�သားေ◌စဖို႔ ေ◌ဆာ�င�က� ��ိုအပ္ေ◌ၾကာင္◌း 

ေ◌�တ႕ရိွရသည္။ ဤကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား ေ◌◌ႏ◌ွ◌းေ◌�ကး�သားေ◌စရ ���တက္ ေအထာက� ထားခိုင�◌ံုေ◌သာ နည္◌းလမ္◌း  တစ�ုမွာ လူအမ်ားအၾကား 

ေ◌ပါင္◌းသင္◌းဆက� ံမႈမ်ားကုိ ◌ျဖစ္◌ႏ◌ု◌ိင�မွ် အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌းေ◌သာ အတုိင္◌းအတာအထိ ကန္႔သတ���င ္◌ျဖစ� ည္။ COVID-19 ဗိုင္◌းရပ�္ ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား 

ေ◌လ်ာ့ေခ်ပး◌ျခင္◌းအား◌ျဖင္◌ ့ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ည္ Denver ရိွ ေအရးၾကီး၍ အကန္႔အသတ��ိေ◌သာ က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ထိန္◌းသိမ္◌း 

ေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌ိ◌ု�င�မ္◌းအား ကူညီ ထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ပးမည္ ◌ျဖစ�ည္။  

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က� ည္ ေစေနန႔၊ မတ�  23 ရက္၊ 2020 မနက္ 10:00 အခ်�ိ�ရ Denver ၌ အတည္◌ျပဳ◌ျပီးေ◌သာ COVID-19 အမႈ 148 မႈ၊ ထို႔အျပင္ Colorado 

◌ျပ��ယ� �တင္◌း အတည္◌ျပဳ◌ျပီးေ◌သာအမႈ အနည္◌းဆံ◌ု◌း 591 မႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌သဆံ◌ု◌းမႈ အနည္◌းဆံ◌ု◌း ခုႏ◌ွစ�ႈတုိ႔အား ေ◌�တ႕ ရိွ�ျ ပီးသည္◌ေ့◌နာက္၊ 

ထို႔အတူ ရ�ပ�ာ အ�ဖဲ႕အစည္◌းအၾကား သံသယရိွေ◌သာ ကူးစက�ႈ အမႈမ်ား ေအရအ�တက္ သိသာြစာ တုိး◌ျမင္◌လ့ာလ်က��ိကာ ဆက� က္◌ျပီးလည္◌း သိသာြစာ  

◌ျမင္◌တ့က� ာႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျခ ရိွသည္◌ေ့အပၚ�တင္ ထုတ္◌ျပ��ဲ◌့ျခင္◌း ◌ျဖစ� ည္။ လူထုအၾကား အႏ◌ွ◌ံ႔အျပား COVID-19 စစ္ေ◌ဆးမႈအား 

ေ◌ဆာ�င�က္၍မရႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သးေ◌သာ◌္လည္◌း လာမည္◌  ့ရက� တၱပတ�်ား�တင္ တုိး◌ျမင္◌လ့ာႏ◌ိ◌ုင���ု ေ◌မွ်ာ◌္မွန္◌းထားသည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ည္ ကူးစက�်ံ႕ 

◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈႏႈန္◌းအား ေ◌◌ႏ◌ွ◌းေ◌�ကး�သားေ◌စရ���တက္ လုိအပ္◌ျပီး၊ အမွဴေ◌ဆာင္ ဒါ�ုိက� ာသည္ ◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀န္◌ႏ◌ွင္◌အ့တူ ပူးေ◌ပါင္◌းကာ ဆက� က္၍ 

ေ◌ဒတာအခ်က� လက�်ား ရရိွလာသည္◌ေ့အပၚ�တင္ ၎အား  ◌ျပ����ကဲ◌ျဖတ◌္ သံ◌ု◌းသ�ပ�ားမည္ ◌ျဖစ�ည္။ 
 

ရ���ယ�က္် 

ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က္၏ ရ���ယ�်က��ာ COVID-19 ပ်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈအား ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ်အတ�တ�မ္◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း ေ◌လ်ာ့ေ◌◌ႏ◌ွ◌း�သားေ◌စရ���တက��ာ လူဦးေ◌ရ 

ေအရအ�တက္  ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ်အမ်ားဆံ◌ု◌းသည္ မိမိတုိေ႔နထိုင�ာ ေ◌နရာ�တင္ မိမိတုိ႔ကုိယ� ိုင္ သီး◌ျခား�ခဲ၍ ေ◌နထိုင�ေကၾကာင◌္း ေ◌သခ်ာေ◌အာင္ 

ေ◌ဆာ�င�က�န္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့တစ��က� င�ူ   လူမႈေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့စီးြပားေ◌ရးေ◌လာက ◌ႏ◌ွစ�ုစလံ◌ု◌း ဆက� က္ ရွင� ����တ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ေစရးအ�တက��ာ ဆက� က္◌ျပီး 

လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့လံ◌ု◌ျခံ◌ဳေ◌ရးတုိ႔ အား အကာအ�ကယ္ေ◌ပးရ���တက္ မရိွမျဖစ္ လုိအပ�ည္◌  ့၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့

�သားလာမႈမ်ား ဆက� က္ ရိွေ◌ေနစရန္ ◌ျဖစ�ည္။  

အ�လေ��ရးၾကီးေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအား ရယူရန္◌ျဖစ္ေ◌စ သုိ႔မဟုတ္ ထမ္◌းေ◌ဆာင�န္◌ျဖစ္ေ◌စ၊ သုိ႔မွမဟုတ္ လူမႈေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့စီးြပားေ◌ရးေ◌လာက 

◌ႏ◌ွစ�ုစလံ◌ု◌း  ဆက� က္ ရပ�ည္ေ◌ရးအ�တက္ မရိွမျဖစ�ိ ုအပ�ည္◌  ့ြခင္◌◌့ျပဳခ်က�ရိွထားေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအား 

အဆင္ေ◌◌ျေပခ်ာေ◌ြမေ႕စရ���တက္◌ျဖစ္ေ◌စ  လူအမ်ား မိမိတုိ႔ ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နရာမ်ားမွ �ထ�က�ာသည္◌အ့ခါ�တင ္၎တုိ႔ေအနႏ◌ွင္◌ ့ေ◌အာက�ါ ပုဒ� 6 �တင ္

အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌  ့လူမႈဆက� ံေ◌ရးဆုိင�ာ အ�ကာေအ၀း ကန္႔သတ�ႈ စည္◌းမ်ဥ္◌းသတ��တ�်က�်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ က် ိ ဳးေ◌ၾကာင္◌းသင္◌ေ့◌တာ◌္ြစာ 

◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ် တစ�် �ိ�◌ံု◌း လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� င္◌ေ့◌ပသည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္် အ�တင္◌းမွ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က�်ားအားလံ◌ု◌းသည္ ဤရ���ယ�်က� ား 

သက္ေ◌ရာက� ��တ�ႈရိွေ◌စရန္ အန�က�င္◌ဆုိ့ေရပမည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က္ အ�တင္◌းမ ွေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က�်ား တစ�ံ◌ုတစ�ာအား လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�်က�န္ ပ်�က� က�ဲလ်ွ့င္ 

အနးီကပ္ အႏ◌ၱရာယ္◌ျခိမ္◌းေ◌◌ျခာက�ႈအား ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစႏ◌ိ◌ုင္◌ျပီး၊ လူထု က်န္◌းမာေ◌ရးအား  ခ်က�်င္◌း ထိခိုက� ို�ယင္◌းေ◌စႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပသည္။ 

အမိန္႔ထတု◌္ျပ��က္် 

ဤ�တင္ ေ◌�တ႕ ရိွခ်က�်ားအရ လ်ွင္◌ျမ���ာ ကူးစက�်ံ႕ ◌ႏ◌ွ◌ံ႔မႈ အႏ◌ၱရာယ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျေခၾကာင္◌င့ာွ ရ�ပ�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌းမွ အ�ဖဲ႕၀င�ာ်းအားလံ◌ု◌း၊ 

အထူးသျဖင္◌  ့COVID-19 ေအပၚ ခုခံကာ�ကယ္◌ႏ◌ိ◌ု�င�မ္◌း အားအနည္◌းဆံ◌ု◌း◌ျဖစ�ည္◌ ့�က◌်◌ႏ◌္◌ုပ�ိ ု႔၏ ရ�ပ�ာအ�ဖဲ႕အစည္◌း အ�ဖဲ႕၀င�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ေ◌ထာက�ံသူ့မ်ားတုိ႔အား အကာအ�ကယ္ ေ◌ပးရ���တက္ လ်ွင္◌ျမန္ေ◌သာ ေအရးယူလုပ္ေ◌ဆာင�က်�်ား ◌ျပဳလုပ�ို႔ လုိအပ္◌ျပီး၊ 

လူနာအသစ�်ား စု◌ျပံ◌ဳေ◌ရာက��ိလာမႈကုိ ကုိ�င�ယ�န္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့လူထုက်န္◌းမာေ◌ရးအား အကာအ�ကယ္ေ◌ပးရ���တက��ာ အမ်ား◌ျပ��ူလူထု ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပုဂၢလိက 

က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ေ◌ထာက�ံသူ့ မ်ား၏ ြစမ္◌းေ◌ဆာင္◌ႏ◌ိ◌ု�င�မ္◌းကုိ ထိန္◌းသိမ္◌း ကာ�ကယ� ���တက္ COVID-19 ဗိုင္◌းရပ��ိုး ကူးစက�ႈ 

ေ◌လ်ာ့နည္◌း�သားေ◌စဖို႔ ေအရးၾကီးေ◌ပသည္၊ ဤ "ေ◌နအမ္ိ၌သာ ေ◌နထိုင�န္" ("အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်") အရ Denver ◌ျမိေဳ႕တာ◌္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�အီ�တင္◌း 

မ��ည္◌ေ့◌နရာမဆုိမွ တစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ီတုိင္◌းသည္ ေ◌နရာတစ�ု�တင္ ခိုလံႈ၊ ရိွေ◌နဖို႔ လုိအပ္ေ◌ပသည္ — ဆုိလုိသ���ာ ေ◌နအိမ္၌သာ ေ◌နထိုင�ကရန္ 

◌ျဖစ�ည္ — အခ် ိ ဳေ႕သာ မုခ်လုိအပ�ည္◌  ့လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား၊ ထို႔ျပင္ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့အစိုးရ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားတုိ႔အား 

ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးရန္ လုပ္ေ◌ဆာင�ႈ သုိ႔မဟုတ္ အိမ�ာမ်ားအပါအ၀င ္မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ  လူထု ေအ◌ျခခံ�ဖဲ႕စည္◌းမႈ ေ◌ဆာက� ုပ္ေ◌ရးမ်ားအား ေ◌ဆာ�င�က�န္ 

လုပ္ေ◌ဆာင�ႈ အစရိွသ��ို႔အ�တက� ို႔မွ�လဲ၍ လူအမ်ားသည္  ေ◌နအိမ္၌သာ  ေ◌နထိုင�င္◌ေ့◌ပသည္။ 

ကပ္ေ◌ဘး ေအရးေ◌ပၚေအ◌ျခေအနတစ� ပ�ျ ဖစ္ ထုတ္◌ျပန္ေ◌ၾကျငာလုိက� ည္◌ ့◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴး၏ အစိုးရ အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က္၊ ေ◌ဒသခံ ကပ္ေ◌ဘး 

ေအရးေ◌ပၚ  ေအ◌ျခေအနတစ� ပ�ျ ဖစ္ ထုတ္◌ျပန္ေ◌ၾကျငာလုိက� ည္◌ ့◌ျမိေဳ႕တာ◌္၀န္၏ ထုတ္◌ျပ��က္်၊ CDC ၏ လမ္◌းညႊ��်က္ အစရိွသ��ို႔ႏ◌ွင္◌အ့ညီ၊ ထို႔ျပင္ 

Denver ၏ ◌ျပ��ည္ စိစစ�ားေ◌သာ ◌ျမဴနစီီပယ� ုဒ္ ပုဒ� 24-16 �တင ္လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Denver ဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ုိက�� 

ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့ လုပ�ို�င�င္◌ ့အာဏာတုိ႔အရ ေ◌အာက�ါတုိ႔အား အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��ိုက�ါသည္ -  

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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1. Denver ◌ျမိေဳ႕တာ◌ ္◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင� ီ(“Denver”) အ�တင္◌း မ��ည္◌ေ့◌နရာမဆုိမွ တစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ီတုိင္◌းအား မိမိတုိ႔ ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအိမ္၌သာ 

ရိွေ◌နၾကရန္ အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��ားသည္။ ◌ျပေင�နရာမ်ားအား အသံ◌ု◌း◌ျပဳရန္ ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌အ့တုိင္◌းအတာအထိ ၎တုိ႔၏ ေ◌နထိုင�ာ 

ေ◌နအိမ္◌ျပင��တင္ ၎တုိ႔ ရိွေ◌နခ်န္ိ၌ တစ္ဦးႏ◌ွစ�စ္ဦး အနည္◌းဆံ◌ု◌း ေ◌◌ျခာက္ေ◌ပ ြခာရမည္◌ျဖစ္ေ◌သာ လူမႈဆက� ံေ◌ရး 

အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က� ား က် ိ ဳးေ◌ၾကာင္◌း  သင္◌ေ့◌တာ◌္ြစာ အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း အခ်န္ိ◌ႏ◌ွင္◌အ့မွ် ထိန္◌းသိမ္◌းလုိက�ာၾကရမည္ ◌ျဖစ� ည္။ 

လူအားလံ◌ု◌းသည္ ေ◌အာက�ါ ပုဒ� 6 �တင္  အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌  ့မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား၊ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ အစိုးရပိုင္◌းဆုိင�ာ 

ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား သုိ႔မွမဟုတ္ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားအား လ��တ�န္ အစရိွသ��ို႔ အ�တက� ာလ်ွင ္မိမိတုိ႔ ေ◌နထိုင�ာေ◌နအိမ�� 

�ထ�က�ာေ◌ကာင္◌း  �ထ�က�ာႏ◌ိ◌ုင�ည္ ◌ျဖစ�ည္။ အိမ္ေ◌◌ျခရာမဲ့ဘ၀အား ေ◌�တ႕ ၾကံ◌ဳခံစားေ◌နရသူမ်ားမွာမူ ဤပုဒ�မွ ကင္◌းလႊ�တ�င္◌ ့ရရိွေ◌ပသည္၊ 

သုိေ႔သာ◌္လည္◌း ၎တုိ႔အား ခိုလံႈရာေ◌နရာ ရယူရန္ ခိုင�ာြစာ တုိ�က� န္◌း အားေ◌ပးအပ္◌ျပီး၊ အစိုးရဆုိင�ာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အျခားေ◌သာ 

အဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ်အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့လက္ေ◌�တေ႕ဆာ�င�က္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ ်အတုိင္◌းအတာအထိ အဆုိပါ 

ခိုလံႈရာေ◌နရာမ်ားအား ရရိွေ◌စဖို႔ ◌ျပဳလုပ္ေ◌ပးၾကရန္ (◌ႏ◌ွင္◌ ့အဆုိပါ စီမံလ��တ�ႈအား  ◌ျပဳလုပ��ဥ�င္ COVID-19 အႏ◌ၱရာယ္◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျခအား 

ေ◌လ်ာ့နည္◌းေ◌စသည္◌ ့ေအလ့အက်င္◌မ့်ားကုိ အသံ◌ု◌း◌ျပဳၾကရန္) ခိုင�ာြစာ တုိ�က� န္◌းအားေ◌ပးအပ�ါ သည္။ 

 
2. ေ◌အာက�ါ ပုဒ� 6 �တင ္အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌  ့မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားမွ�လဲ၍ Denver ရိွ ၀န္ေ◌ဆာင္ေ◌ထာက�ံမ့ႈ 

စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌း မ်ားအားလံ◌ု◌းသည္ ပုဒ� 6 အ�တင္◌း အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌ ့အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားေ◌သာ 

ေအ◌ျခခံစီမံလ��တ�ႈမ်ားအ�တက���လဲ၍ Denver အ�တင္◌း တ���ိေ◌ေနသာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈ ေအဆာက� အံ◌ုမ်ားမွ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား အားလံ◌ု◌းကုိ 

ရပ�န္႔ထားရန္ လုိအပ္ေ◌ပသည္။ ရွင္◌းလင္◌းြစာ  နားလည္ေ◌စရ���တက္ အတည္◌ျပဳရမ��ိုလ်ွင္ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ၀��မ္◌းမ်ား 

သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ပဳ�် ပဳ�ားသူမ်ားမွ ၎တုိ႔၏ ကုိယ�ိုင္ ေ◌နအိမ�်ား�တင္ အထူး လုပ�န္◌းစီမံလ��တ�ႈ◌ျပဳေ◌စရန္ ဆက� က္ လုပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပသည္ (ဥပမာ 

- ေ◌နအိမ�� အလုပ� ုပ္ေ◌စျခင္◌း)။ မုခ ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား အားလံ◌ု◌းကုိမူ ဆက� က္ ြဖင္◌လွ့စ�ားေ◌ေစပမည္။ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ 

စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားသည္  ေ◌အာက�ါ  ပုဒ� 6 �တင ္အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌ ့လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�ႈ စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားအား 

◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ် အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း  လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� ကရန္ လုိအပ္◌ျပီး၊ ဤ�တင္ ေ◌စ်း၀ယ� ူေ◌ဖာက� ��်ား တန္◌းစီမတ� ပ�ပ္ေ◌နခ်◌ိ္န္၌ အပါအ၀င္ 

၀��မ္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အမ်ား◌ျပ��ူလူထု ◌ႏ◌ွစ္ဦးႏ◌ွစ�က�လံ◌ု◌း အၾကား လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က္ 6 ေ◌ပအား 

ထိန္◌းသိမ္◌းလုိက�ာ◌ျခင္◌း အစရိွသ��ို႔  အကန္႔အသတ�ရိွ ပါ၀င္ေ◌ပသည္။   

 
3. ပုဒ� 6 အ�တင္◌း ြဖင္◌ဟ့ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့အကန္႔အသတ��ိေ◌သာ ရ���ယ�်က�်ားအ�တက���လဲ၍ အိမ� စ�ံ◌ု◌း၏◌ျပင� သုိ႔မဟုတ္ ေ◌နရာထိုင�ာယူနစ္ 

တစ�ု၏◌ျပင� အစရိွသ��ို႔�တင ္မ��ည္◌ေ့အရအ�တက�ဆုိရိွသည္◌ ့လူအမ်ား လူထုစုေ◌၀း◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့သီးသန္႔စုေ◌၀း◌ျခင္◌းမ်ား အားလံ◌ု◌းကုိ 

တား◌ျမစ္ ထားသည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� �တင္◌းမွ မ��ည္◌ေ့◌ဖာ◌္◌ျပခ်က�ဆုိသည္ အိမ္ေ◌ထာင�ု တစ�ု သုိ႔မဟုတ္ ေ◌နထိုင�ာယူနစ�စ�ု၏  

အိမ္ေ◌ထာင�ု ၀င�ာ်း စေု◌၀း◌ျခင္◌းကုိ တား◌ျမစ�ား◌ျခင္◌း မရိွေ◌ပ။ 

 
4. ေ◌အာက�ါ ပုဒ� 6 �တင ္အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌  ့မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ �သားလာလ��တ�ႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားတုိ႔မွ�လဲ၍ 

စကူ တာ၊ ေ◌မာ◌္ေ◌တာ◌္ဆုိင�ယ္၊ ေ◌အာ◌္တုိမိုဘုိင္◌း သုိ႔မဟုတ္ အမ်ား◌ျပ��ူလူထု သယ� ူပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရး အစရိွသ��ို႔ျဖင္◌ ့

လ��တ�ႈတုိ႔အပါအ၀င္  အားလံ◌ု◌းေ◌သာ �သားလာလ��တ�ႈအား တား◌ျမစ�ားေ◌ပသည္။ လူအမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ 

လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအား ◌ျပဳလုပ�န္  ရ���ယ�်က�်ားအ�တက� ာလ်ွင္ သုိ႔မဟုတ္ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားအား လ��တ�န္၊ 

အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားသည္◌  ့ေအ◌ျခခံ စီမံလ��တ�ႈမ်ားအား ထမ္◌းေ◌ဆာင�န္ သုိ႔မွမဟုတ္ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ အစိုးရဆုိင�ာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားအား 

ထိန္◌းသိမ္◌းလုပ္ေ◌ဆာင�န္ အစရိွသ��ို႔ အ�တက္ အ�သား၊အျပန္ �သားလာရာ�တင�ာ အမ်ား◌ျပ��ူသံ◌ု◌း ပိုေ႔ဆာင��က� ယ္ေ◌ရးအား 

အသံ◌ု◌း◌ျပဳေ◌ကာင္◌း အသံ◌ု◌း◌ျပဳႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပမည္။ အမ်ား◌ျပ��ူသံ◌ု◌း ပိုေ႔ဆာင��က� ယ္ေ◌ရး�တင္ စီးနင္◌းလုိက�ါသူမ်ားသည္ ေ◌အာက�ါ ပုဒ� 6 �တင ္

အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌  ့လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀း  ကန္႔သတ�်က�ည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ားအား ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ်အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း အတုိင္◌းအတာအထိ 

လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� ကရမည္ ◌ျဖစ�ည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ည္  မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအား ထမ္◌းေ◌ဆာင�န္၊ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ 

စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားအား စီမံလ��တ�န္ သုိ႔မဟုတ္ မုခ် လုိအပ္ေ◌သာ အစိုးရဆုိင�ာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားအား ထိန္◌းသိမ္◌းလုပ္ေ◌ဆာင�န္ 

အစရိွသ��ို႔အ�တက္ ေ◌ကာင�အီ�တင္◌း သုိ႔မဟုတ္ ေ◌ကာင�◌ီျပင�  �သားလာလ��တ�ႈမ်ားကုိ ြခင္◌◌့ျပဳသည္။ 

 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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5. ထို႔ျပင္ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က္ေ◌အာ�က� င္ ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့အားလံ◌ု◌းေ◌သာ မုခ်လုိအပ�ည္◌ ့စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့

လုပ�န္◌းစီမံလ��တ�်န္ိ မ်ားအား သီး◌ျခား�ခဲထားရန္ အခ်�ိ�ာရင္◌းတစ�ုအား ေ◌ရးဆဲြ◌ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပး◌ျခင္◌းအား◌ျဖင္◌ ့အထူးသျဖင္◌ ့အသက္ 60 

◌ႏ◌ွင္◌ ့အထက္ ခုခံကာ�ကယ္◌ႏ◌ိ◌ု�င�မ္◌း အားနည္◌းေ◌သာ လူထုကုိ အကာအ�ကယ္ေ◌ပးႏ◌ိ◌ုင����ာ ရရိွႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာ 

က်င္◌သံ့◌ု◌းတုိင္◌းတာေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအားလံ◌ု◌းကုိ ◌ျပဳလုပ္ေ◌ဆာ�င�က�ို႔  DDPHE ၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ုိက� ာမွ တုိ�က� န္◌းအားေ◌ပးထားေ◌ပသည္၊ 

သုိ႔မွသာ အဆုိပါပုဂၢိလဳ�်ားအား အျခားေ◌သာ လူထုအဖဲြ◌႕၀င�ာ်းမ ွအကာအ�ကယ္ေ◌ပးႏ◌ိ◌ုင�ည္   ◌ျဖစ္◌ျပီး၊ ၎တုိ႔သည္ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား�တင္ 

ပါ၀င�ုပ္ေ◌ဆာင္◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္ ◌ျဖစ�ည္။ 

 

6. အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆ့ိုခ်က�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ကင္◌းလႊ�တ�င္◌ေ့ရသာ ေအ◌ျခေအနမ်ား။ 

a. မုခ်လိုအပ္ေ◌သာ လႈပ� �ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်၏ ရ���ယ�်က� ရ တစ္ဦး တစ္ေ◌ယာက�ီတုိင္◌းသည္ ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါေ◌သာ 

“မုခ်လုိအပ�ည္◌ ့လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား” တစ�ုခုကုိ ေ◌ဆာ�င�က� ���တက� ာလ်ွင္ မိမိတုိ႔၏ ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအိမ�� �ထ�က�ာေ◌ကာင္◌း 

�ထ�က�ာႏ◌ိ◌ုင�ကမည္ ◌ျဖစ�ည္။ သိုေ႔သာ◌္လည္◌း COVID-19 ေ◌ၾကာင္◌ ့◌ျပင္◌းထန္ေ◌သာ နာမက်န္◌း◌ျဖစ�ႈ အႏ◌ၱရာယ္ေ◌�တ႕ 

ၾကံ◌ဳရႏ◌ိ◌ုင္ေ◌◌ျခ ◌ျမင္◌မ့ားသည္◌ ့ပုဂၢိလဳ�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့နာမက်န္◌း◌ျဖစ္ေ◌ေနသာသူမ်ားမွာမူ လုိအပ္ေ◌သာ ေ◌ဆးဘက� ိုင�ာ ကုသ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအား ရယူရ ���တက���လဲ၍ ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ ်အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�ံ◌ု◌း မိမိတုိ႔၏ ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအိမ္၌သာလ်ွင္ ရွိေ◌နဖို႔ 

တုိ�က� န္◌းအားေ◌ပးအပ�ါသည္ - 

i. မိမိတုိ႔၏ က်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့လံ◌ု◌ျခံ◌ဳအႏ◌ၱရာယ� င္◌းေ◌ရး၊ သို႔မဟုတ္ မိမိတုိ႔ မိသားစု သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င�ာ်း (ဤ�တင္ 

အိမ္ေ◌ြမးတိရစာၦ��ာ်းလည္◌း ပါ၀င္◌ျပီး၊ ကန္႔သတ�်က္ မရွိေ◌ပ) ၏ က်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့လံ◌ု◌ျခံ◌ဳအႏ◌ၱရာယ� င္◌းေ◌ရး 

အစရွိသ��ို႔အ�တက္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား သို႔မဟုတ္ တာ၀��ာ်းအား ေ◌ဆာ�င�က�န ္- ဤ�တင္ 

ဥပမာအား◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပရလ်ွင္ ေ◌ဆးဘက� ိုင�ာ ေ◌ထာက�ံပ့စၥည္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ◌ဆး၀ါးမ်ားအား ရယူ◌ျခင္◌း၊ က်န္◌းမာေ◌ရး 

ကုေသစာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈဆုိင�ာ �က◌်မ္◌းက်င�ူ◌ျဖင္◌ ့�သားေ◌ရာက္ေ◌�တ႕ဆံ◌ု◌ျခင္◌း၊ သို႔မဟုတ္ ေ◌နအိမ�� အလုပ� ုပ� �� �တက္ ၎တုိ႔ 

လုိအပ္ေ◌သာ ေ◌ထာက�ံပ့စၥည္◌းမ်ားအား �သားေ◌ရာက္ ရယူ◌ျခင္◌း အစရွိသ��ို႔ အကန္႔အသတ�ရွိ ပါ၀င္ေ◌ပသည္။ 

ii. မိမိတုိ႔ကုိယ� ိုင္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့မိမိတုိ႔၏ မိသားစုအ�တက္ သို႔မဟုတ္ မိသားစု၀င�ာ်းအ�တက္ လုိအပ္ေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေ◌ထာက�ံ ့ ပစၥည္◌းမာ်းအား ရယူရန္၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားထံသို႔ အဆုိပါေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား သို႔မဟုတ္ 

ေ◌ထာက�ံပ့စၥည္◌းမ်ားအား ေ◌ပးပို႔ရန ္- ဤ�တင္ ဥပမာအား◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပရလ်ွင္ သံဗူး�သပ္ အစားေအသာက�်ား၊ ကုန္ေ◌◌ျခာက�်ား၊ 

လတ� တ္ေ◌သာ သစ�ီး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဟင္◌းသီးဟင္◌း��က�်ား၊ အိမေ္◌ြမးတိရစာၦန္ စားေ◌သာက� ုန ္ေ◌ထာက�ံပ့စၥည္◌းမ်ား၊ လတ� တ္ေ◌သာ 

အသား၊ ငါး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ၾကက� ား၊ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အျခားေ◌သာ အိမ္ေ◌ထာင�ု  စားသံ◌ု◌းကု��စၥည္◌းမ်ား မွ��မွ် ၊ ထို႔ျပင္ လံ◌ု◌ျခံ◌ဳေ◌ရး၊ 

သန္႔စင�န္႔ရွင္◌းေ◌ရးအား ေ◌ဆာ�င�က�န္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌နအိမ�်ားအား ထိန္◌းသိမ္◌းရ ��ို႔အ�တက္ မရွိမျဖစ�ိ ုအပ္ေ◌သာ ထုတ� ု��စၥည္◌းမ်ား 

အစရွိသ��ို႔ အကန္႔အသတ�ရွိ ပါ၀င္ေ◌ပသည္။ 

iii. ဤပုဒ�အ�တင္◌း အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌ ့လူမႈဆက� ံေ◌ရးဆုိင�ာ အ�ကာေအ၀း◌ျခားရန္ ကန္႔သတ�်က�်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ 

လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က္◌ျပီး၊ ◌ျပင� လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈတစ�ု�တင္ ပါ၀င္ေ◌ဆာ�င�က�န္ - ဤ�တင္ ဥပမာအား◌ျဖင္◌ ့ေ◌ဖာ◌္◌ျပရလ်ွင္ 

လမ္◌းေ◌လ်ွာက္◌ျခင္◌း၊ ေ◌တာင�က္◌ျခင္◌း၊ စက� ီးစီး◌ျခင္◌း သို႔မဟုတ္ ေအ◌ျပးေ◌◌ျပး◌ျခင္◌း အစရွိသ��ို႔ အကန္႔အသတ�ရွိ 

ပါ၀င္ေ◌ပသည္။ ◌ျပင� လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈအ�တက္ ရ���ယ�်က�်ားအရ လူအမ်ား လမ္◌းေ◌လ်ွာက္၊ ေ◌တာင�က္၊ စက� ီးစီး၊ ေအ◌ျပးေ◌◌ျပး၊ 

ထို႔ျပင္ အလားတူ ◌ျပင� လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား တုိ႔အား ◌ျပဳလုပ္◌ႏ◌ိ◌ုင�န ္အ�တက��ာ Denver ပန္◌း◌ျခံမ်ားအား လူထုထံသို႔ ဆက� က္ 

ြဖင္◌လွ့စ္ေ◌ပးထားမည္ ◌ျဖစ�ည္၊ သိုေ႔သာ◌္လည္◌း လူအမ်ား စုေ◌၀းမႈကုိ ◌ျဖစ္ေ◌ပေၚစႏ◌ိ◌ုင�ည္◌ ့ကစား�ကင္◌းမ်ား၊ 

ေ◌ဂါ�က� င္◌းမ်ား၊ တင္◌းန�စ�င္◌းမ်ား၊ ဘတ�ကတ္ေ◌ဘာ �ကင္◌းမ်ား၊ ေ◌ပ်ာ◌္�ပဲစား �ထက� ည္◌ ့ဧရိယာမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့အျခားေ◌သာ အလားတူ 

ဧရိယာမ်ား အားလံ◌ု◌းကုိမ ူပိတ� ားမည္ ◌ျဖစ�ည္။ ထို႔ျပင္ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္် အ�တင္◌း ြခင္◌◌့ျပဳထားေ◌သာ ◌ျပင� 

လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား�တင္ အုပ�ုလုိက္ အားကစားမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဤပုဒ�အ�တင္◌း အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားေ◌သာ လူမႈဆက� ံေ◌ရးဆုိင�ာ 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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အ�ကာေအ၀း◌ျခားရန္ ကန္႔သတ�်က�်ားအား ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက� ည္◌ ့လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားတုိ႔ မပါ၀င္ေ◌ပ - ဥပမာအား◌ျဖင္◌ ့

ေ◌ဖာ◌္◌ျပရလ်ွင္ ေ◌ဘာလံ◌ု◌း�ပဲဂိမ္◌းမ်ား သို႔မဟုတ္ ေ◌ဘာလီေ◌ဘာဂိမ္◌းမ်ား အစရွိသ��ို႔ ◌ျဖစ�ည္ 

iv. မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းတစ�ု၏ ဆုိဒ္ေ◌နရာ၌ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ ထုတ� ု��စၥည္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားတုိ႔ကုိ 

ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးရ���တက��ာ တာ၀��မ္◌းေ◌ဆာင�န ္သို႔မွမဟုတ္ အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားေ◌သာ ေအ◌ျခခ ံစီမံလ��တ�ႈမ်ားတုိ႔ 

အပါအ၀င္ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္် အ�တင္◌း အထူး ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအား ေ◌ဆာ�င�က� 

v. အျခားေ◌သာ အိမ္ေ◌ထာင�ု �တင��ေိ◌နသည္◌ ့မိသားစု၀င္ သို႔မဟုတ္ အိမ္ေ◌ြမးတိရစာၦ��ား �သားေ◌ရာက္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�န္။  

b. က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ စီမံကုသျခင္◌းမ်ား၊ ဤအမိန္႔စာ၏ ရ���ယ�်က�်ား�တင္ ပုဂၢိလဳ� စ္ဦးခ်င္◌းစီတုိ႔သည္ 

“က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ စီမံကုသျခင္◌းမ်ား” တစ�ံ◌ုတစ�ာကုိ ေ◌အာက�ါမ်ားအပါအဝင္ အကန္႔အသတ�ရွိဘဲ ရယူရန္ သို႔မဟုတ္ အ�တက္ 

မိမိတုိ႔ ေ◌နထိုင�ာမွ အလုပ�ိ ု႔ �သားေ◌ရာက္◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္ - 

i. ေ◌ဆးရံ◌ုမ်ား၊ ေ◌ဆးခန္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ခ်န္ိ◌းခ်က���လုိဘဲလ်က္ အ�လယ� ကူရရိွသည္◌ ့က်န္◌းမာေ◌ရးပံ့ပိုးမႈမ်ား 

 ii. စိတ� ကိက္ဳ လုပ�ံ◌ု◌းလုပ�ည္◌းမ်ား ခ်���ပ�်က္ ေ◌ဆးကုသမႈဆုိင�ာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ �သားဖက� ိုင�ာ 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ 

iil. သုေ◌တသ�ျပဳ◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဓါ�တ�ဲခန္◌း ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား 

 iv. ေ◌ဆးကုသမႈဆုိင�ာ လက� ားေ◌ရာင္◌းသူ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ပးေ◌ဝျခင္◌း 

v. ေ◌နအိမ္ က်န္◌းမာေ◌ရး ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ကုမၸဏီမ်ား၊ အလုပ�မားမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့လက္ေ◌ထာက�်ား  

vi. ေ◌ဆးေ◌ရာင္◌းသူမ်ား 

vii, ေ◌ဆးေ◌ဖာ◌္စပ�ည္◌းအတတ္ က�ၽမ္◌းက်င�ူ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဇီဝနည္◌းပညာ ကုမၸဏီမ်ား  

viii. အျပဳအမူဆုိင�ာ က်န္◌းမာေ◌ရး ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ပံ့ပိုးသူမ်ား  

ix. ဘုိး�ဘားရိပ�ာမ်ား၊ က်န္◌းမာေ◌ရးဆုိင�ာ ပါေ◌မာကၡခ်ပဳ�်ား သုိ႔မဟုတ္ စုရံ◌ု◌း ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ပံ့ပိုးမႈမ်ား  

x. ေ◌ဆးကုသမႈဆုိင�ာ ေ◌ထာက�ံမ့ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပစၥည္◌းကိရိယာ ကု��ုတ� ုပ� ူမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပံ့ပိုးသူမ်ား သုိ႔မဟုတ္ က်န္◌းမာေ◌ရး 

ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ဆက�ပ�ႈတစ�ံ◌ုတစ�ာ ◌ႏ◌ွင္◌/့သုိ႔မဟုတ္ အကူအပံ့မ်ား  

 တိရိစၧာ��ရာဝန္ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ၊ ၿခံေ◌ြမးတိရိစၧာန္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ တိရိစၧာ��ာ်းသုိ႔ ပံ့ပိုးစီစဥ္ေ◌ပးသည္◌  ့

က်န္◌းမာေ◌ရး ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား အားလံ◌ု◌း 

 xii. တိရိစၧာ��ိပ�ာမ်ားႏ◌ွင္◌ ့အိမ္ေ◌ြမး တိရိစၧာန္ ေ◌ဘာ◌္ဒါေ◌ဆာင္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊  

xili. ဤ�လတ�ငမိ္◌းြခင္◌မ့်ားကုိ အၾကမ◌္းအား◌ျဖင္◌ ့ အန�က�င္◌ထ့ားသည္◌အ့တုိင္◌း က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ၏ 

ကုေသပးမႈသုိ႔ သက္ေ◌ရာက�ႈမ်ား တစ�ံ◌ုတစ�ာကုိ ေ◌ရွာင��ားရန္ ဖ��းီ◌ျပလုဳပ္ ေ◌ဆာ�င�က� င္◌ပ့ါသည္။ 

xiv. “က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ စီမံကုသျခင္◌းမ်ား” �တင ္ က်န္◌းမာေ◌ရး ကလပ�သင္◌းမ်ား၊ ဖစ�က္ ◌ႏ◌ွင္◌  ့

ကုိယ� က္ေ◌လ့က်င္◌ခ့န္◌း အားကစားရံ◌ုမ်ား၊ ထို႔အျပင္ ထိုသုိေ႔သာ အလားတူ ပံ့ပိုးမႈမ်ား မပါဝင�ါ။ 

c. ပဓါန လုိအပ္ေ◌သာ ပါဝင�ည္◌အ့စိတ� ပိုင္◌းမ်ား။ ဤအမိန္႔စာ၏ ရ���ယ�်က�်ား�တင္ ပုဂၢိလဳ� စ္ဦးခ်င္◌းစီတုိ႔သည္ စီမံကုသျခင္◌းသုိ႔ 

ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား တစ�ံ◌ုတစ�ာကုိ စီစဥ္ေ◌ပးရန္ သုိ႔မဟုတ္ လုိအပ�ည္◌  ့ အလုပ�စ�ံ◌ုတစ�ာကုိ ေ◌ဆာ�င�က�န္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ “ပဓါန လုိအပ္ေ◌သာ 

ပါဝင�ည္◌အ့စိတ� ပိုင္◌းမ်ား” ကုိ ထိန္◌းသိမ္◌းရ ���တက္ ေ◌အာက�ါမ်ားအပါအဝင ္ ကန္႔သတ� ား◌ျခင္◌းမရိွဘဲ မိမိတုိ႔ ေ◌နထိုင�ာမ ွ

အျပ�င�က္◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္ - 

i. အသံ◌ု◌းလုိသည္◌အ့ရာမ်ား၊ ြစမ္◌းအင�ုတ� ုပ�ႈ၊ ေ◌လာင�ာ ေ◌ထာက�ံမ့ႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌◌ျပာင္◌းလဲထုတ� ႊင္◌မ့ႈ  

 ii. ေ◌ရ၊ ေ◌ရဆုိးပိုက္၊ ဓါတ္ေ◌ြင႕ ◌ႏ◌ွင္◌ ့လ်ွပ� စ�ိ ုင�ာ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား  

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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 lii. ◌ျပ��ူ႕ ေ◌ဆာက� ုပ္ေ◌ရး အလုပ�်ား 

  iv. ေ◌နရာထိုင�င္◌း ေ◌ဆာက� ုပ္◌ျခင္◌း◌ႏ◌ွင္◌ ့တတ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာ ေ◌နရာထိုင�င္◌း သုိ႔မဟုတ္ အိုးမဲ့အိမ�ဲ ့ ေ◌�တ႕ႀကံ◌ဳေရသာ 

ပုဂၢိလဳ� စ္ဦးခ်င္◌းမ်ားအ�တက္ ေ◌နရာထိုင�င္◌း ေအဆာက� အံ◌ု 

vi. ◌ျပ��ူ႕ ေအဆာက� အံ◌ု ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပံပံိုးမႈအဂၤ◌ါရပ�်ားအ�တက္ အစိုးရ ေ◌ဆာက� ုပ္ေ◌ရး  

vii. စီးြပားေ◌ရး ေအ◌ျခခံလုိအပ�်က္၏ စီမံေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း တစ�ံ◌ုတစ�ာကုိ ထိန္◌းသိမ္◌းရန္ သုိ႔မဟုတ္ ေ◌ထာက�ံရ့န္ 

လုိအပ္ေ◌သာ ေ◌ဆာက� ုပ�ႈ  

viii. မီးသမားမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ရသမားမ်ား က့ဲသုိေ႔သာ က�ၽမ္◌းက်င�ႈဆုိင�ာ ကု���ယ�ႈမ်ား 

 Vlil. ေ◌နထိုင�ူမ်ားတုိ႔၏ လံ◌ုၿခံ◌ဳမႈ၊ ေ◌ရဆုိးႏ◌ုတ�နစ္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ပဓါနေက်သာ စီမံေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားအ�တက္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကုိ 

ပံ့ပိုစီစဥ္ေ◌ပးသည္◌ ့အျခားေ◌သာ ဆက�ပ္ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းရွင�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့က�ၽမ္◌းက်င�တတ�ညာရွင�ာ်း  

 ix. ေ◌လဆိပ္ စီမံလ��တ�ႈမ်ား (ခရီးသည္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ကာဂို စီမံလ��တ�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား အပါအဝင္) 

x. ဆီေ◌လာင�ာ သန္႔စင္◌ျခင္◌း၊ ဆီေ◌လာင�ာႏ◌ွင္◌ ့ဓါတ္ေ◌ြင႕ စီမံေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား 

xi. လမ္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေအဝးေ◌◌ျပးလမ္◌းမမ်ား  

xii. ◌ျပ��ူ႕ သယ� ူပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရး 
 Xlli. ြစန္႔ပစ�စၥည္◌း အစိုင�ခဲမ်ား သိမ္◌း◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဖယ��ား◌ျခင္◌းမ်ား 

xiv. အင�ာနက္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ တယ� ီဆ�က� ယ္ေ◌ရး စနစ�်ား အပါအဝင္ �ကန္◌ျပဴတာ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ စီးြပားေ◌ရး ေအဆာက� အံ◌ု၊ ဆ�က� ယ္ေ◌ရး 

◌ႏ◌ွင္◌ ့ဝဘ� ိုဒ္-ေအ◌ျချပ ဳဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက္ ကမၻာ့တစ�ႊ◌ာ◌း၊ အမ် ိ ဳးသား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ဒသဆုိင�ာ တုိ႔၏ ပါဝင္ေ◌သာ�ဖဲ႕စည္◌းမႈ 

အစိတ� ပိုင္◌းမ်ား�တင္ ေအ◌ျခခံလုိအပ္ေ◌သာ ေ◌ထာက�ံမ့ႈမ်ား 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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d. ပဓါနေက်သာ အစိုးရႏ◌ွင္◌ဆ့ိုင� ည္◌ ့လုပ�န္◌းမ်ား။ ဤအမိန္႔စာ၏ ရ���ယ�်က�်ား�တင္ စီးြပားေ◌ရး ေအ◌ျခခံလုိအပ�်က� �တက္ အလုပ� ုပ� ည္◌  ့

သုိ႔မဟုတ္ ကူညီေ◌ထာက�ံသ့ည္◌ ့ အမႈထမ္◌းမ်ားသည္ ဤအမိန္႔စာမွ လံ◌ု◌းလံ◌ု◌းလ်ားလ်ား �လတ�ငမိ္◌းြခင္◌ရိွ့ၿပီး 

ဤအမိန္႔စာထဲ�တင္ ပုဂၢိလဳ� စ္ဦးခ်င္◌းအား  “ပဓါနေက်သာ အစိုးရႏ◌ွင္◌ဆုိ့င�ည္◌ ့ လုပ�န္◌းမ်ား”ကုိ လုပ္ေ◌ဆာင�န္ သုိ႔မဟုတ္ ရယူရန္ 

တား◌ျမစ�်က�်ား မရိွသင္◌ပ့ါ၊ ဆုိလုိသ���ာ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအားလံ◌ု◌းသည္ အစိုးရ၏ ေ◌အဂ်င�မီ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ဌာနမ်ားတုိ႔၏ လုပ�န္◌းစီမံ 

လ��တ�ႈမ်ား ဆက� က� ုပ္ေ◌ဆာင္ေ◌ၾကာင္◌း၊ ထို႔အျပင္ ◌ျပ��ူတုိ႔၏ က်န္◌းမာေ◌ရး၊ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး၊ သယ� ူပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့

လူမႈဖူးလံ◌ုေ◌ရးအ�တက္ စီစဥ္ေ◌ပးေ◌ၾကာင္◌း ေ◌သခ်ာေ◌စရန္ လုိအပ�ည္။ ထိုေ႔ၾကာင္◌  ့ ပုဂၢိလဳ� စ္ဦးခ်င္◌းစီတုိ႔သည္ 

“ပဓါနေက်သာ အစိုးရႏ◌ွင္◌ဆုိ့င�ည္◌ ့ လုပ�န္◌းမ်ား”ကုိ စီမံလုပ္ေ◌ဆာင�န္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ကူညီေ◌ထာက�ံရ့���တက္ ေ◌အာက�ါမ်ားအပါအဝင္ 

ကန္႔သတ� ား◌ျခင္◌း မရိွဘဲ မိမိတုိ႔ ေ◌နထိုင�ာမွ အျပ�င�က္◌ႏ◌ိ◌ုင�ည္ - 

i. ◌ျပ��ူ႔ လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး အမႈထမ္◌း 

 ii. ဥေပဒ စိုးမိုးေ◌ရး 

iii. မီးေ◌ဘး ကာ�ကယ� ားဆီး◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ွင္◌ ့တံ◌ု႔ျပန္◌ျခင္◌း 

iv. ေအဆာက� အံ◌ု စည္◌းမ်ဥ္◌းဥေပဒစနစ္ စိုးမိုးေ◌ရး 

v. လံ◌ုၿခံ◌ဳေ◌ရး အမႈထမ္◌း  

vi. ေအရးေ◌ပၚ ေ◌ဆာ�င�က�ႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့တံ◌ု႔ျပ��ႈ and response  

vii. ေအရးေ◌ပၚ ႀကီးၾကပ�ူမ်ား 

viii. ◌ျပ��ူ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္ဝန္◌းက်င�ိုင�ာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား 

တရားရံ◌ု◌း အမႈထမ္◌း 

x. စစ�ပ္ အမႈထမ္◌း 

Colorado ◌ျပ��ယ္ ဥေပဒျပဳလႊတ္ေ◌တာ◌္ 

xii. Colorado ◌ျပ��ယ္၊ ေ◌ကာင� ီ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ဒသႏ◌ၲရအုပ�်ပဳ္ေ◌ရးနယ္ တရားရံ◌ု◌းမ်ား 

xiil. Denver ၿမိ႕ဳ ေ◌ကာင� ီ

xiv. အျခားေ◌သာ Denver ၿမိ႕ဳ ဘုတ� �ဖဲ႕မ်ား၊ ေ◌ကာ◌္မရွင�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့အလားတူ-တရားရံ◌ု◌း◌ႏ◌ွင္◌ဆုိ့င္ေ◌သာ 

တရား�စဲ◌ျခင္◌းမ်ား 

xv. ပဓါနေက်သာ အစိုးရႏ◌ွင္◌ဆုိ့င�ည္◌ ့လုပ�န္◌းမ်ားအားလံ◌ု◌းသည္ ဤအပိုင္◌းထဲ�တင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပထားသည္◌အ့တုိင္◌း 

◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌သာ အတုိင္◌းအတာ၌ လူမႈေ◌ရးဆုိင�ာ အလွမ္◌း�ကာေ◌ဝး◌ျခင္◌း သတ��တ�ည္◌းကမ္◌းခ်က�်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ 

ေ◌ဆာ�င�က� င္◌ပ့ါသည္။ 

 
e. ဤအမိန္႔စာ၏ ရ���ယ�်က�်ား�တင္ ဝန္ေ◌ဆာင�ႈ၏ သဘာဝတရား၊ မိမိတုိ႔၏ ေ◌ဆာ�င�က္◌ႏ◌ိ◌ုင�ႈ သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ 

ေ◌ပါင္◌းစည္◌း�ဖဲ႕စည္◌းမႈ သုိ႔မဟုတ္ ေအဆာက� အံ◌ ု တည္ေ◌ဆာက�ႈ တုိ႔ကုိ ထည္◌�့သင္◌းမစဥ္◌းစားဘဲ အက် ိ ဳးအျမတ္-အ�တက္၊ 

အက် ိ ဳးအျမတ� �တက္-မဟုတ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ပညာေ◌ရးဆုိင�ာ ေအဆာက� အံ◌ုမ်ား ပါဝင�ါသည္။ 

f. မုခ်လိုအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်၏ ရ���ယ�်က�်ားအ�တက��ာ လူတစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ီတုိင္◌းသည္ ဤ 

အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� �တင္◌း အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားသည္◌ ့ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ ရ���ယ�်က�်ား◌ျဖစ္ေ◌သာ “မုခ်လုိအပ�ည္◌ ့စီးြပားေ◌ရး 

လုပ�န္◌းမ်ား” တစ�ုခု�တင္ �သားေ◌ရာက္ အလုပ� ုပ�န္ သုိ႔မဟုတ္ ၎လုပ�န္◌းမွ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအား ရယူရန္ အစရိွသ��ို႔အ�တက္ မိမိတုိ႔ 

ေ◌နထိုင�ာေ◌နအိမ�� �ထ�က�ာေ◌ကာင္◌း �ထ�က�ာႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပမည္ -  

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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i. က်န္◌းမာေ◌ရးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈဆုိင�ာ စီမံလ��တ�ႈမ်ား၊ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ ေအ◌ျခခံ�ဖဲ႕စည္◌းမႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ အစိုးရပိုင္◌း 

ဆုိင�ာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား၊ 

ii. ကု��◌ုံစတုိးဆုိင�ာ်း၊ အသိအမွတ္◌ျပဳလက��တ� လယ� မား ေ◌စ်းမ်ား၊ လယ� ာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ �ထက� ုန ္ စင�န္◌းမ်ား၊ ေ◌စ်း၀ယ္ စူပါ မားကတ�်ား၊ 

အစားေအသာက� ဏ�်ား၊ သက� ာ စတုိးဆုိင�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့စ���ပ�ူး၊ ကုန္ေ◌◌ျခာက�်ား၊ လတ� တ္ေ◌သာ သစ�ီးမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ဟင္◌းသီးဟင္◌း��က�်ား၊ 

အိမ္ေ◌ြမးတိရစာၦန္ စားေ◌သာက� ုန ္ ေ◌ထာက�ံပ့စၥည္◌းမ်ား၊ လတ� တ္ေ◌သာ အသား၊ ငါး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၾကက� ား၊ ထို႔ျပင္ 

(သန္႔ရွင္◌းေ◌ရးႏ◌ွင္◌ ့ တစ�ိ ုယ္ေ◌ေရစာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ထုတ� ု��စၥည္◌းမ်ားတုိ႔က့ဲသိုေ႔သာ) အျခားအိမ�ံ◌ု◌းထုတ� ု��စၥည္◌းမ်ား 

အစရွိသ��ို႔ မွ��မွ်အား လက� ေီ◌ရာင္◌းေခ်ပးသည္◌ ့ အျခားလုပ�န္◌းအ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား။ ဤ�တင္ ကု��◌ုံပစၥည္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့

ကု��◌ုံပစၥည္◌း မဟုတ� ည္◌ ့ အျခားထုတ� ု��ာ်းကုိပါ ေ◌ရာင္◌းေခ်ပးသည္◌ ့ စတုိးဆုိင�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အႏ◌ၱရာယ� င္◌း လံ◌ု◌ျခံ◌ဳေ◌ရး၊ 

သန္႔စင�န္႔ရွင္◌းေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ မရွမိျဖစ္ လုိအပ္ေ◌သာေ◌နအိမ�ီမံလ��တ�ႈမ်ား အစရွိသ��ို႔ကုိ ထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ဆာ�င�က� ���တက္ 

လုိအပ�ည္◌ထ့ုတ� ု��စၥည္◌းကုိ ေ◌ရာင္◌းခ ်ေ◌ပးေ◌သာ ဆုိင�ာ်းလည္◌း ပါ၀င္ေ◌ပသည္၊ 

iii. လယ� ာစိုက�် ိ ဳးေ◌ရး၊ ေ◌ြမး◌ျမဴေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ငါးဖမ္◌း◌ျခင္◌းတုိ႔ အပါအ၀င္ အစားေအသာက္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အပင္  

စိုက�် ိ ဳးေ◌ြမး◌ျမဴေ◌ရးလုပ�န္◌း၊ 

iv. အစားေအသာက္၊ အမိုးအကာ ခိုလံႈေ◌နရာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လူမႈေ◌ရး ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ ထို႔ျပင္ စီးြပားေ◌ရး ေမ◌ျပလည္၊ 

မတ�တ�မ္◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�ူမ်ား သို႔မဟုတ္ အကူအညီလုိအပ�ူမ်ား အစရွိသ��ို႔အ�တက္ ၎တုိ႔ ရွင��� ပ�ည္◌ႏ◌ိ◌ုင�န္ 

အျခားလုိအပ္ေ◌သာပစၥည္◌းမ်ား အစရွိသ��ို႔ကုိ ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌ ့စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား၊ 

v. သတင္◌းစာ၊ �ုပ္◌ျမင�ၾံကား၊ ေ◌ရဒယုိီ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အျခားေ◌သာ မီဒယီာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊  

vi. ဓာတ္ေ◌ြင႕ဂေတ��တရွင�ာ်းႏ◌ွင္◌ ့အလုိေအလ်ာက္ေ◌ထာက�ံမ့ႈ၊ အလုိေအလ်ာက္◌ျပဳ◌ျပင�ႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့၎သက� ိုင�ာ၀န္ေ◌ဆာင္ေ◌ထာက�ံမ့ႈမ်ား၊ 

vii. ဘဏ�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့သက� ိုင�ာ ေ◌ေြငၾကး အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား၊ 

viii. ကု��ာ စတုိးဆုိင�ာ်း၊  

ix. ေ◌နထိုင�ာအိမ္၊ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာလႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာစီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား အစရွိသ��ို႔၏ 

လံ◌ု◌ျခံ◌ဳေ◌ရး၊ သန္႔စင�န္႔ရွင္◌းေ◌ရး၊ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လုိအပ္ေ◌သာစီမံလ��တ�ႈမ်ားတုိ႔ကုိ ထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ဆာ�င�က����ာ 

လုိအပ�ည္◌၀့န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကုိ ေ◌ထာက�ံ ့ ေ◌ပးေ◌သာ ေ◌ရပိုက္၊ လ်ွပ�စ�ီး၊ မီးစက္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အျခားေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈ ေ◌ထာက�ံသ့ူမ်ား၊ 

x. စာတုိက�ံ◌ု◌းေ◌သတၱာမ်ား အပါအ၀င္ စာတုိက္ေ◌ပးပို႔မႈႏ◌ွင္◌ ့ ေသဘၤ◌ာတင�ို ႔မႈ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကုိ ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌  ့

စီးြပားေ◌ရး လုပ�န္◌းမ်ား၊ 

xi. ပညာေ◌ရး အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား — ဤ�တင္ K-12 အမ်ား◌ျပ��ူပိုင္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ပုဂၢလိက စာသင္ေ◌က်ာင္◌းမ်ား၊ ေ◌ကာလိပ�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့

တကၠသိုလ�်ားတုိ႔ ပါ၀င္◌ျပီး၊ — ေအ၀းသင္ သင�ူေ◌လ့လာမႈအား အဆင္ေ◌◌ျေပခ်ာေ◌ြမေ႕စရန ္ သို႔မဟုတ္ လုိအပ္ေ◌သာ 

ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားအား ထမ္◌း ေ◌ဆာင�န္ အစရွိသည္◌ ့ ရ���ယ�်က�်ားအ�တက္◌ျဖစ�ည္၊ သိုေ႔သာ◌္ ဤ�တင္ သတ��တ� ားသ���ာ 

ပုဂၢိလဳ� စ္ဦးစီသည္ ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ ် အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�ံ◌ု◌း အတုိင္◌းအတာအထိ တစ္ဦးႏ◌ွင္◌တ့စ္ဦး 

ေ◌◌ျခာက္ေ◌ပ�ကာ◌ျခားရမည္◌ျဖစ္ေ◌သာ လူမႈဆက� ံေ◌ရးအ�ကာေအ၀း ကန္႔သတ္ ခ်က� ား ထိန္◌းသိမ္◌းလုိက�ာေရပမည္၊  

xii. အ၀တ္ေ◌လ်ွာ◌္စက္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈဆုိင�ာ်း၊ ေအ◌ျခာက္ေ◌လ်ွာ◌္ သန္႔ရွင္◌းေ◌ရး ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အ၀တ္ေ◌လ်ွာ◌္ ၀နေ္◌ဆာင�ႈ 

ေ◌ထာက�ံသ့ူမ်ား၊ 

xiii. စားေ◌သာက� ိုင�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အစားေအသာက္ ◌ျပင�င္၊ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသည္◌ ့ အျခားေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင္ေ◌ထာက�ံမ့ႈ လုပ�န္◌းမ်ား၊ 

သိုေ႔သာ◌္ မတ�  16 ရက္၊ 2020 �တင္ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာ၏ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရးဆုိင�ာ အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္် ◌ႏ◌ွင္◌ ့မတ�  17 ရက္၊ 2020 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment


စာမ်က္◌ႏ◌ွ◌ာ 11 / 11  

လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Denver ဌာန 

101 W Colfax Ave, Suite 800 ၊ Denver, CO 80202 

www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment  
ဖုန္◌း - 720-913-1311 ၊ ဖက� ္- 720-865-5531 ၊ @DDPHE  

 
311 | POCKETGOV.COM | DENVERGOV.ORG | DENVER 8 TV 

◌ျပင�င�်က� ို႔အရ၊ ထို႔ျပင္ မတ�  16 ရက္၊ 2020 �တင္ ◌ျပ��ယ� ုပ�်ပဳ္ေ◌ရးမွဴး၏ အစိုးရအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ရ အဆုိပါ လုပ�န္◌း မ်ားသည္ 

အိမ�ိ ုင�ာေ◌ရာက�ိုေ႔ဆာင�ႈ၊ အိမ�ိ ု႔၀ယ� ူသယ္ေ◌ဆာ� င�ားမႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ◌ျဖတ္ေ◌မာင္◌း၀ယ� ူမႈတုိ႔ကုိသာလ်ွင္ လက�ံ ေ◌ဆာ�င�က္ 

ေ◌ပးရမည္◌ျဖစ�ည္။ ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လူထုအ�ဖဲ႕၀င�ာ်းထံသို႔ အခမဲ့ အစားေအသာက္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား အထူး 

ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌ ့ စာသင္ေ◌က်ာင္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အျခားေ◌သာအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ားမွာမူ ၎အတုိင္◌း ဆက� က� ုပ္ေ◌ဆာ� င�ားႏ◌ိ◌ုင�ည္ 

◌ျဖစ္◌ျပီး၊ သိုေ႔သာ◌္ ဤ အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ရ သတ��တ� ားသ���ာ ေ◌က်ာင္◌းသားမ်ား သို႔မဟုတ္ လူထုအ�ဖဲ႕၀င�ာ်းထံသို႔ 

ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌ ့အစား ေအသာက�်ားအား လာေ◌ရာက� ယ� ူ�သားမႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့အိမ္◌ျပ���ယ� ားမႈတုိ႔ကုိသာလ်ွင္ ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္။ 

ေ◌လဆိပ�်ား�တင္ အစား ေအသာက္ သို႔မဟုတ္ ေ◌ဖ်ာ◌္ရ��ာမကာမ်ားအား ◌ျပင�င္၊ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈေ◌ပးသည္◌စ့ားေ◌သာက� ိုင�ာ်း ◌ႏ◌ွင္◌ ့

အျခားေ◌သာ ၀န္ေ◌ဆာင္ ေ◌ထာက�ံမ့ႈလုပ�န္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌မ့ူ ေ၎နရာ၌ပင္ ဧည္◌ခ့င္◌းသံ◌ု◌းေ◌ဆာင�ႈအား ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးေ◌ကာင္◌း 

ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးႏ◌ိ◌ုင�ည္ ◌ျဖစ္ေ◌သာ◌္ လည္◌း လူမႈဆက� ံေ◌ရးအ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က္ စည္◌းမဥ်္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ 

လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� ကရမည္◌ျဖစ�ည္။ မိမိတုိ႔၏ လုပ�န္◌းခ်�ိ�ဆုိင္◌းေအတာအ�တင္◌း အစားေအသာက�်ားအား 

သံ◌ု◌းေ◌ဆာင�မည္◌ျဖစ္ေ◌သာ ၀��မ္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ လုပ�ားေ◌ပးမ်ားတုိ႔မွ�လဲ၍ ဤကင္◌းလႊ�တ�င္◌ ့ ေ◌အာ�က� င္ အစားေအသာက္ 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအား ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌ ့ စာသင္ေ◌က်ာင္◌းမ်ားႏ◌ွင္◌ ့ အျခားေ◌သာ အ�ဖဲ႕အစည္◌း မ်ားတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ 

အစားေအသာက္ ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးေ◌သာေ◌နရာ၌ သို႔မဟုတ္ အျခားေ◌သာ စုေ◌၀းသည္◌ ့ ေ◌နရာမ်ား၌ အစားေအသာက�်ားအား 

ေ◌နရာ�တင�င္ စားသံ◌ု◌း◌ျခင္◌းကုိ ြခင္◌မ့ျပေဳရပ၊ 

xiv. လူအမ်ား ေ◌နအိမ��အလုပ� ုပ္◌ႏ◌ိ◌ုင�န္◌ႏ◌ွင္◌ ့သင�ူေ◌လ့လာမႈ◌ျပဳႏ◌ိ◌ုင�န္ အစရိွသ��ို႔အ�တက္ လုိအပ္ေ◌သာထုတ� ု��စၥည္◌း 

မ်ားကုိ ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌စ့ီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား၊ ဤ�တင္ ဆ�က� ယ္ေ◌ဆာ�င�က�ႈ သုိ႔မဟုတ္ ဆ�က� ယ�်တိ� က�ႈတုိ႔ 

အ�တက္ လုိအပ�ည္◌ ့ဟာ့ဒ္၀ ဲ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ဆာ့ဖ္၀ဲမ်ားအား ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးေ◌သာ နည္◌းပညာပိုင္◌းဆုိင�ာ ေ◌ထာက�ံသူ့မ်ားလည္◌း 

ပါ၀င္ေ◌ပသည္၊ 

xv. အျခားေ◌သာ မုခ်လုိအပ�ည္◌ ့ စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား စီမံလ��တ္◌ႏ◌ိ◌ုင� �� �တက္ လုိအပ���်ား ပံ့ပိုးေ◌ပးသည္◌  ့ သုိ႔မဟုတ္ 

ကု��ကမ္◌းေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌ ့စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား၊ 

xvi. ကု��◌ံုပစၥည္◌းမ်ား၊ အစားေအသာက�်ား၊ ထုတ� ု��ာ်း သုိ႔မဟုတ္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားတုိ႔ကုိ ေ◌နအိမ�ိ ု႔ တုိက�ိုက္ ေသဘၤ◌ာတင�ို ႔ 

သုိ႔မဟုတ္ ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ပးသည္◌  ့စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား၊ 

xvii. ေအဆာက� ဦးအ�တင္◌း/ေအဆာက� ဦး◌ျပင� ေ◌စ်း၀ယ� ု��ိုက�်ားအား ပိတ� ားမည္◌ျဖစ္ေ◌သာ◌္လည္◌း မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ 

စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းမ်ား စီမံလ��တ္◌ႏ◌ိ◌ုင�န္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ၀င္ေ◌ရာက�ယူႏ◌ိ◌ုင�န္ အတုိင္◌းအတာတစ�ုအထိ  ၎တုိ႔အား ဆက� က္ 

ြဖင္◌လွ့စ�ားမည္ ◌ျဖစ�ည္၊  

xviii. လုိင�င� ေ◌ဆးဖက္၀င ္ေ◌ဆးေ◌◌ျခာက္ စတုိးဆုိင�ာ်း၊ 

xix. မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က� �တင္◌း ြဖင္◌ဟ့ြခင္◌◌့ျပဳထားသည္◌ ့ အျခားေ◌သာ 

ရ���ယ္ ခ်က�်ားတုိ႔အ�တက��ာ လုိအပ္ေ◌သာ ပိုေ႔ဆာင��က� ယ္ေ◌ရး ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားကုိ ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌  ့

ေ◌ေလၾကာင္◌းလုိင္◌းမ်ား၊ တကၠစီမ်ား၊ အျခားေ◌သာ ပုဂၢလိက ပိုေ႔ဆာင��က� ယ္ေ◌ရး ေ◌ထာက�ံသူ့မ်ား ◌ႏ◌ွင္◌  ့

ပိုေ႔ဆာင္ေ◌ရး ပံ့ပိုးမႈမ်ား၊ 

xx. သက� ကီးစီနယီာမ်ား၊ လူၾကီးမ်ား သုိ႔မဟုတ္ ေကလးမ်ားအ�တက္ ေ◌နအိေမ�◌ျခခံသည္◌ ့ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ။ 

ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က္ ေ◌အာ�က� င္ နာန ီ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ေကလးထိန္◌း ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအား ြခင္◌◌့ျပဳထား◌ျခင္◌း 

မရိွေ◌သာ◌္လည္◌း အဆုိပါ နာနီ သုိ႔မဟုတ္ ေကလးထိန္◌းသည္ (1) ၎တုိ႔ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးလ်က��ိေ◌သာ 

သက� ကီးစီနယီာ၊ လူၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ေကလးမ်ား၏ ေ◌နအိ�မ�င္ ေ◌နထိုင္◌ျခင္◌း၊ (2) သက� ကီးစီနီယာ၊ လူၾကီး သုိ႔မဟုတ္ 

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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ေကလးမ်ားအ�တက္ ေ◌ဆးဘက� ိုင�ာကုသ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက္ မႈအား ေ◌ထာက�ံေ့◌ပး◌ျခင္◌း၊ သုိ႔မဟုတ္ (3) အဆုိပါ 

သက� ကီးစီနယီာ၊ လူၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ေကလးမ်ား၏ မိဘမ်ား သုိ႔မဟုတ္ အုပ�ိန္◌းသူမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ  

စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌းတစ�ုအား �သားေ◌ရာက� ုပ�ိ ုင္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌စရန္ သုိ႔မဟုတ္ မုခ်လုိအပ္ 

ေ◌သာအစိုးရဆုိင�ာေ◌ဆာ�င�က�်က� စ�ုအား ထမ္◌းေ◌ဆာင္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌စရန္ အစရိွသ��ို႔အ�တက��ာ ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအား 

ေ◌ထာက�ံ ့ ေ◌ပး◌ျခင္◌း အစရိွေ◌သာ ေအ◌ျခေအနမ်ားမွ�လဲ၍ ◌ျဖစ�ည္။ 

xxi. ဟုိတယ�်ား၊ မိုတယ�်ား၊ ◌ႏ◌ွင္◌ ့သက� ကီးစီနီယာမ်ား၊ လူၾကီးမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေကလးမ်ားတုိ႔အ�တက္ အမိုးအကာ ခိုလံႈေ◌နရာမ်ား 

အစရိွသ��ို႔အပါအ၀င္ အိမ�ာေ◌နထိုင�ႈ လုပ�န္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့၀န္ေ◌ဆာင္ေ◌ထာက�ံမ့ႈမ်ား။ 

xxii. ဥေပဒအရ လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� ��တ��တ� ားေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ ပံ့ပိုးေ◌ပးရ���တက��ာ လုိအပ�ည္◌  ့ အခါ�တင္ 

ဥေပေဒရးရာ၊ အာမခံ၊ စာရင္◌းကုိင္ သုိ႔မဟုတ္ အြခန္◌ျပင�င�ႈ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားတုိ႔က့ဲသုိေ႔သာ �က◌်မ္◌းက်င္ 

ေပရာ◌္ဖက��င�ယ္ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား၊ 

xxiii. ယံ◌ုၾကည္◌ျခင္◌းအား ေအ◌ျခခံသည္◌ ့ အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ခ် ီးြမမ္◌းကုိး�ကယ�ႈ◌ျပဳသည္◌ ့ ေ◌နအိမ�်ား၊ ဤ�တင္ 

ဘုရားေ◌က်ာင္◌းမ်ား၊ ဂ် ဴးဘုရားေ◌က်ာင္◌းမ်ား၊ ခ်ာပယ�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ဗလီေ◌က်ာင္◌းမ်ား အစရိွသ��ို႔ 

အကန္႔အသတ�ရိွပါ၀င္ေ◌သာ◌္လည္◌း ဤအ�ဖဲ႕အစည္◌း မ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ ၎၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအ�တက္ 

အီလေက� ရာနစ�လက္ေ◌ဖာင္◌းတစ�ုအား ေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာ�င�က္ �သားရန္ ◌ႏ◌ွင္◌/့သုိ႔မဟုတ္ အုပ�ုငယ�်ား�ခဲ၍ 

မၾကာခဏ၀တ္◌ျပဳမႈမ်ားေ◌ဆာ�င��က� ားရန္ ခိုင�ာြစာ တုိ�က� န္◌းအားေ◌ပးပါသည္။ 

xxiv. ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က� �တင္◌း ကင္◌းလႊ�တ�င္◌ရ့ရိွထားသည္◌ႏ◌ွင္◌အ့ညီ ြခင္◌◌့ျပဳထားေ◌သာ လုပ�န္◌းမ်ားကုိ ၀��မ္◌းမ်ား 

ေ◌ဆာ�င�က္ ◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌စရ���တက��ာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ား ေ◌ထာက�ံေ့◌ပးသည္◌ ့ ေကလးထိန္◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈအဖဲြ◌႕အစည္◌းမ်ား။ ေကလးထိန္◌း ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားသည္ ေ◌အာက�ါ 

လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�မည္◌ျဖစ္ေ◌သာ သတ��တ�်က�်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ အတ�တ�မ္◌း◌ႏ◌ိ◌ုင�◌ံု◌း အတုိင္◌းအတာအထိ၊ ထို႔ျပင္ 

တ���ိေ◌ေနသာ ဥေပဒမ်ားႏ◌ွင္◌အ့ညီ  စီမံလ���တ� ားရမည္ ◌ျဖစ� ည္ -  

http://www.denvergov.org/PublicHealthandEnvironment
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1. ေကလးထိန္◌းေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈအား 10 သို႔မဟုတ္ ေ၎အာက္ ပံ◌ုေ◌သ အုပ�ုမ်ား◌ျဖင္◌ ့ ေ◌ဆာ�င�က�မည္ ◌ျဖစ�ည္ (“ပံ◌ုေ◌သ” 

ဟုဆုိရာ�တင္ ေ◌န႔စဥ ္တူညီေ◌သာ အုပ�ုအ�တင္◌း ေကလးေအရအ�တက� ည္ တူညီြစာ◌ျဖင္◌ ့ 10 သို႔မဟုတ္ ေ၎အာက္ ရွိရမ��ု 

ဆုိလုိ◌ျခင္◌း ◌ျဖစ�ည္)။ 

 
2. ေကလးမ်ားသည္ အုပ�ု တစ�ုမ ွေ◌နာက� ုပ�ု တစ�ုသို႔ ကူးေ◌◌ျပာင္◌း◌ျခင္◌း မျပေဳရပ။ 

 
3. အကယ္၍ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈအ�ဖဲ႕အစည္◌းတစ�ုသည္ ေကလး အုပ�ု တစ�ုထက�ကအား ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈေ◌ပးေ◌နရသည္ ဆုိလ်ွင္ 

အုပ�ုတစ�ုစီသည္ သီး◌ျခား အခန္◌းတစ�န္◌းစီ၌ ရွိေရပမည္။ အုပ�ုမ်ားသည္ တစ�ုႏ◌ွင္◌ ့ တစ�ု ေ◌ရာေ◌�ထး 

စုေ◌ပါင္◌း�သား◌ျခင္◌းမ်ား မရွိေရပ။ 

 
4. ေကလးေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈ ေ◌ထာက�ံသ့ူမ်ားသည္ ေကလးအုပ�ုတစ�ု◌ျဖင္◌သ့ာ တစ္ဦးတည္◌း ရွိေရပမည္။ 

 
g. အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားေ◌သာ ေအ◌ျခခ ံစီမံလ��တ�ႈမ်ား။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်၏ ရ���ယ�်က�်ားအ�တက��ာ “အနည္◌းဆံ◌ု◌း သတ��တ� ား ေ◌သာ 

ေအ◌ျခခ ံ စီမံလ��တ�ႈမ်ား” ဟုဆုိရာ�တင္ ေ◌အာက�ါ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား ပါ၀င�ည္◌ျဖစ◌္ျပီး၊ ၀��မ္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ အဆုိပါေ◌သာ 

စီမံလ��တ�ႈမ်ားအား ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌နလ်က��ိစဥ ္ ဤပုဒ��တင္ အဓိပၸါ�ယ�င္◌ဆုိ့ထားေ◌သာ လူမႈဆက� ံေ◌ရးအ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က္ စည္◌းမ်ဥ္◌း 

မ်ားအား အတတ္◌ႏ◌ိ◌ုင�ံ◌ု◌း အတုိင္◌းအတာအထိ လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� ကရမည္◌ျဖစ�ည္ - 

 
i. စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌း၏ ကု��ာရင္◌းမ်ား တ��ို းအား ထိန္◌းသိမ္◌းရန္၊ လံ◌ု◌ျခံ◌ဳေ◌ရး ေ◌သခ်ာမႈရွိေ◌စရန္၊ လုပ�စာရင္◌းမ်ား၊ ၀��မ္◌း အက် ိ ဳး 

အျမတ�ံစားြခင္◌မ့်ား သို႔မဟုတ္ သက� ိုင�ာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားအား စီမံေ◌ဆာ�င�က�န္ အစရွိသ��ို႔အ�တက္ လုိအပ���ု 

အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား။  

 
ii. စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌း၏ ၀��မ္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ ၎တုိ႔ ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအိမ�်ား�တင္ ေအ၀းမွတဆင္◌ ့ ဆက� က္ အလုပ� ုပ္ေ◌စႏ◌ိ◌ုင�ို ႔ငာွ 

အဆင္ေ◌◌ျပ ေ◌ခ်ာေ◌ြမေ႕အာင္ ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးသည္◌ ့လုိအပ္ေ◌သာ အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားသည္◌ ့လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား။ 

 
iii. စီးြပားေ◌ရးလုပ�န္◌း၏ ၀��မ္◌းမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ �အ��ိုင္◌း ကု��စၥည္◌း အမွာစာမ်ားအား ဆက� က္ ◌ျဖည္◌ြ့စက္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌စရန ္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့

ေ◌စ်း၀ယ� ူ အမွာစာမ်ားအား ေအ၀းမွတဆင္◌ ့ လုပ�န္◌းစဥ္ေ◌ဆာ�င�က�ႈ ◌ျပဳႏ◌ိ◌ုင္ေ◌စရန ္ အဆင္ေ◌◌ျေပခ်ာေ◌ြမေ႕အာင္ 

ေ◌ဆာ�င�က္ေ◌ပးသည္◌ ့လုိအပ္ေ◌သာ အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားသည္◌ ့လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား။ 

 
h. မုခ်လိုအပ္ေ◌သာ �သားလာလ��တ�ႈ။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်၏ ရ���ယ�်က�်ားအ�တက��ာ “မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ �သားလာလ��တ�ႈ” ဟု ဆုိရာ�တင္ 

ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ ရ���ယ�်က�်ား မွ��မွ်အ�တက္ �သားလာလ��တ�ႈမ်ား ပါ၀င္ေ◌ပသည္။ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ �သားလာလ��တ�ႈ တစ�ုခုအား 

ေ◌ဆာ�င�က� ည္◌ ့တစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက�ီတုိင္◌းသည္ ဤပုဒ�အ�တင္◌း အဓိပၸါယ� တ��တ� ားသည္◌ႏ◌ွင္◌အ့ညီ လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀း ကန္႔သတ္ 

ခ်က�ည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ား အားလံ◌ု◌းအား လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က� ကရမည္ ◌ျဖစ�ည္။ 

i. မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ လႈပ��ားေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား၊ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ အစိုးရပိုင္◌းဆုိင�ာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား၊ မုခ်လုိအပ္ေ◌သာ စီးြပားေ◌ရး လုပ�န္◌းမ်ား 

သို႔မဟုတ္ အနည္◌းဆံ◌ု◌းသတ��တ� ားေ◌သာ ေအ◌ျခခ ံစီမံလ��တ�ႈမ်ား အစရွိသ��ို႔အား ေ◌ထာက�ံမ့ႈ သို႔မဟုတ္ ၀င္ေ◌ရာက�ယူမႈႏ◌ွင္◌ ့

သက� ို င�ည္◌ ့�သားလာလ��တ�ႈ မွ��မွ်။ 

 
ii. သက� ကီးသူမ်ား၊ အသက�ျ ပည္◌ေ့◌သးသူမ်ား၊ မွီခိုသူမ်ား၊ မသ���မ္◌း ပုဂၢိလဳ�်ား သို႔မဟုတ္ အျခားေ◌သာ ခုခံကာ�ကယ္◌ႏ◌ိ◌ု�င�မ္◌း 

အားနည္◌းသူမ်ား အစရွိသ��ို႔အား ေ◌စာင္◌ေ့◌ရွာက�ႈေ◌ပးရ ���တက္ �သားလာလ��တ�ႈ။ 

 
iii. ေအ၀းသင္ သင�ူေ◌လ့လာမႈအ�တက္ ပစၥည္◌းမ်ား ရယူရန္၊ အစားအစာမ်ား လက�ံရယူရန္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ အျခားေ◌သာ သက� ိုင�ာ ၀န္ေ◌ဆာင�ႈ 

တစ�ုခုအား ရယူရန္ အစရွိသည္◌ ့ရ���ယ�်က�်ားအ�တက��ာ ပညာေ◌ရးဆုိင�ာ အ�ဖဲ႕အစည္◌းမ်ားသို႔ အ�သား၊အျပန ္�သားလာလ��တ�ႈ။ 

 
iv. တရားစီရင�ို �င�င္◌◌့ျပင�ရွ ိေ◌နရာတစ�ုမ ွမိမိေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအိမ�ိ ု႔ ◌ျပ��ည္ လာေ◌ရာက�ႈ။ 
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v. ဥေပဒ တုိ�က� န္◌းေအကာင�ထည္ေ◌ဖာ◌္ေ◌ဆာ�င�က�ႈ သို႔မဟုတ္ တရားရံ◌ု◌း အမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ရ လုိအပ္ေ◌သာ �သားလာ လ��တ�ႈ။ 

 
vi. Denver အရ ပ�ားမဟုတ� ူမ်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ Denver ◌ျပင�ရွ ိ မိမိတုိ႔၏ ေ◌နထိုင�ာေ◌နအိမ�ိ ု႔ ◌ျပ�����ားေ◌ရာက� ���တက��ာ လုိအပ္ေ◌သာ 

�သားလာလ��တ�ႈ။ အဆုိပါပုဂၢိလဳ�်ားေအနႏ◌ွင္◌ ့ ခရီးစ�ဥ�ားလာမႈအား မစတင�ီ၌ Denver ◌ျပင��တင္ မိမိတုိ႔၏ ပိုေ႔ဆာင��က� ယ္ေ◌ရး 

၀န္ေ◌ဆာင�ႈမ်ားအား ဆက� က္ ရရွိႏ◌ိ◌ုင�ည္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း၊ လ��တ္ေ◌ဆာ�င�က�ႈရွိေ◌ၾကာင္◌း အတည္◌ျပဳ ေ◌ဆာ�င�က� ကရန္ ခိုင�ာြစာ 

တုိ�က� န္◌းအားေ◌ပးအပ�ါသည္။ 

 
i. ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအမ္ိ။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်�်ားအ�တက��ာ ေ◌နထိုင�ာ ေ◌နအိမ� ု ဆုိရာ�တင္ ဟုိတယ�်ား၊ မိုတယ�်ား၊ ေမွ်၀းအသံ◌ု◌း◌ျပဳေ◌သာ အိမ��ား 

ယူနစ�်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့အလားတူ ၀န္ေ◌ဆာင္ေ◌ထာက�ံမ့ႈမ်ား အစရွိသ��ို႔ ပါ၀င္◌ႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပသည္။ 

 
j. လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က္ စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ား။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်၏ ရ���ယ�်က�်ားအ�တက��ာ လူမႈဆက� ံေ◌ရး 

အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က္ စည္◌းမ်ဥ္◌းမ်ား�တင္ ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါတုိ႔ အားလံ◌ု◌း ပါ၀င္ေ◌ပသည္ - (1) တစ္ဦးႏ◌ွင္◌တ့စ္ဦးအၾကား အနည္◌းဆံ◌ု◌း 

ေ◌◌ျခာက္ေ◌ပ ◌ျခားထားသည္◌ ့ လူမႈဆက� ံေ◌ရး အ�ကာေအ၀းကန္႔သတ�်က� ား ထိန္◌းသိမ္◌းေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း၊ (2) ဆပ္◌ျပာ ◌ႏ◌ွင္◌ ့

ေ◌ရတုိ႔ကုိ အသံ◌ု◌း◌ျပဳ၍ လက�်ားအား အနည္◌းဆံ◌ု◌း စကၠန္႔ ◌ႏ◌ွစ�ယ� ကာခန္႔ ◌ျဖစ္◌ႏ◌ိ◌ုင�မွ ် မၾကာခဏ ေ◌ဆးေ◌ၾကာေ◌ပး◌ျခင္◌း 

သို႔မဟုတ္ လက္ေ◌ဆးစင�ာ်းအား မရရွိႏ◌ိ◌ုင�ည္◌အ့ခါ�တင္ လက္ သန္႔စင္ေ◌ဆးရ��ား အသံ◌ု◌း◌ျပဳ◌ျခင္◌း၊ ေ◌ခ်ာင္◌းဆုိး သို႔မဟုတ္ 

◌ႏ◌ွ◌ာေ◌ခ်သည္◌အ့ခါ�တင္ ဖံ◌ု◌းအုပ�ား◌ျခင္◌း (လက�်ားမဟုတ� ဲ အကၤ် ◌ီလက��ည္ သို႔မဟုတ္ တံေ◌တာင� စ� �တင္◌းထဲသို႔ ေ◌ခ်ာင္◌းဆုိး 

သို႔မဟုတ္ ◌ႏ◌ွ◌ာေ◌ခ်ျခင္◌း)၊ (3) အထိေအ�တ႕ မ်ားေ◌သာ မ်က္◌ႏ◌ွ◌ာ◌ျပင�ာ်းအား ပံ◌ုမွန္ သန္႔ရွင္◌းေ◌ရးေ◌ဆာ�င�က္◌ျခင္◌း၊ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ (4) 

လ�က� ဲႏႈတ� က�ႈမ်ား မျပဳလုပ္◌ျခင္◌း။ 

7. Denver ၏ ◌ျပ����ိစစ�ားေ◌သာ ◌ျမဴနစီီပယ� ုဒ္၏ ပုဒ� 24-24 အရ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်◌ႏ◌ွင္◌အ့ညီ လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�န္ ပ်�က� က္ေ◌သာ ပုဂၢိလ္ဳ မွ��မွ်သည္ ဥေပဒအား 

မလုိက�ာ◌ျခင္◌းပင္ ◌ျဖစ�ည္။ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ား လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�န္ ပ်�က� က� ူမွ��မွ်သည္ ခ် ိ ဳးေ◌ဖာက�ႈ တစ�ုစီ အ�တက�� ်င္ ေ◌ဒၚလာ ကုိးရာ ကုိးဆယ္◌ ့ကုိး ($999.00) 

ပမာဏအထိေ◌သာ တရားမမႈ ◌ျပစ�ဏ္ေ◌ၾကးကုိ ေ◌ပးေ◌ဆာင�မ��ည္◌း ◌ျဖစ�ည္။ ဥေပဒႏ◌ွင္◌အ့ညီ လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�န္ တုိ�က� န္◌းေ◌သာ ေ◌ဆာ�င�က�်က�်ားသည္ 

လုိက�ာေ◌ဆာ�င�က�ႈမ်ား တုိးတက� ာရန္ ရ���ယ�်က� �တက္ ◌ျဖစ္◌ျပီး၊ Denver ေအနႏ◌ွင္◌ ့တစ�ု သို႔မဟုတ္ တစ�ုထက�ေကသာ တရားမမႈ၊ ◌ျပစ�ႈ ◌ႏ◌ွင္◌ ့စီမံအုပ�်ပဳ�ႈပိုင္◌းဆုိင�ာ 

ေအရးယူေ◌ဆာ�င�က�်က�်ား၊ အေခၾကးမ်ား၊ ဒဏ္ေ◌ၾကးမ်ား၊ ◌ျပစ�ဏ�်မွတ�ႈမ်ား၊ ◌ျပစ�ဏ္ေ◌ပးမႈမ်ား၊ တရားဆံ◌ု◌း◌ျဖတ�ႈမ်ား ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ေ◌◌ျဖရွင္◌းမႈနည္◌းလမ္◌းမ်ား 

အစရွိသ��ို႔ကုိ ေအရးယူေ◌ဆာ�င��က� ားမည္ ◌ျဖစ�ာ အဆုိပါတုိ႔အား တစ္◌ျပိငဳ�ည္◌း◌ျဖစေ္◌စ သို႔မဟုတ္ တစ�ု◌ျပီးမွတစ�ု◌ျဖစ္ေ◌စ ေ◌ဆာ�င��က� ားမည္ ◌ျဖစ�ည္။ 

8. ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� ည္ မတ�  24 ရက္၊ 2020 ေညန 5:00 နာရီအခ်နိ္၌ စတင�က္ေ◌ရာက�ႈရွိမည္ ◌ျဖစ္◌ျပီး၊ ဧျပီလ 10 ရက္၊ 2020 ေညန 5:00 နာရ ီအခ်�ိ�ထိ၊ သို႔မဟုတ္ 

လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာဌာန၏ အမွဴေ◌ဆာင�ါ�ိုက� ာမ ွ စာ◌ျဖင္◌ေ့◌ရးသားကာ ၎အား ဆက� က� ိုးခ်႕ဲ ၊ �ုတ� ိမ္◌း၊ ေ◌က်ာ◌္�လန ္ သို႔မဟုတ္ 

◌ျပင�င�ႈ◌ျပဳသည္◌ ့ကာလအထိ ဆက� က္ သက္ေ◌ရာက�ႈရွိေ◌နမည္ ◌ျဖစ�ည္။ 

9. အကယ္၍ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်� �တင္◌းမွ ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က� စ�ံ◌ုတစ�ာသည္၊ သို႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေ◌ယာက္ သို႔မဟုတ္ ေအ◌ျခေအနတစ�ပ�ေပ�ပၚသို႔ ၎၏ 

သက္ေ◌ရာက� သံ◌ု◌းခ်မႈသည္ တရားမ၀င္ေ◌တာ့ပါလ်ွင္ အျခားေ◌သာ ပုဂၢိလဳ�်ား သို႔မဟုတ္ ေအ◌ျခေအနမ်ားေအပၚသို႔ အဆုိပါအစိတ� ပိုင္◌း သို႔မဟုတ္ ◌ျပဌာန္◌း 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က္၏ သက္ေ◌ရာက� သံ◌ု◌းခ်မႈတုိ႔ အပါအ၀င္ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��်က္၏ က်���ေိ◌သာအပိုင္◌းမ်ားအား သက္ေ◌ရာက� ိခိုက�ႈရွိေ◌စမည္ မဟုတ�  ဲ ၎တုိ႔သည္ 

ြစမ္◌းအားအျပည္◌ ့ဆက� က္ သက္ေ◌ရာက�ႈရွိေ◌နဆဲ ◌ျဖစ္ေ◌ပမည္။ ဤအတုိင္◌းအတာအထိ ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က်�� ◌ျပဌာန္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျပခ်က�်ားအား တစ�ုစီ ပိုင္◌း◌ျခား 

သတ��တ္၍ ရႏ◌ိ◌ုင္ေ◌ပသည္။ 

10. ဤအမိန္႔ထုတ္◌ျပ��က္်◌ႏ◌ွင္◌ပ့တ� က္◌ျပီး ေ◌မးြခန္◌းမ်ား ရွိပါက Denver 311 သို႔ ဆ�က� ယ္◌ႏ◌ိ◌ုင�ါသည္။ Denver အ�တင္◌း◌ျဖစ��်င္ 3-1-1 သို႔ ေ◌ခၚဆုိပါ၊ Denver ၏ 

◌ျပင��တင္ေ◌နထိုင��်င�ူ  720-913-1311 သို႔ ေ◌ခၚဆုိပါ။ 

ထုတ္◌ျပ��ူ - 
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Robert M. McDonald 
လူထုက်န္◌းမာေ◌ရးဆုိင�ာ စမီံအုပ�် ပဳ� ူ၊ Denver ◌ျမိေဳ႕တာ◌္ ◌ႏ◌ွင္◌ ့ေ◌ကာင�ီ 

အမွဴေ◌ဆာင္ ဒါ�ိုက� ာ၊ လူထုက်န္◌းမာေ◌ရး ◌ႏ◌ွင္◌ ့ပတ္၀န္◌းက်င�ိုင�ာ Denver ဌာန 
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