
က ိုလ ိုရာဒ ို တရာားရို ားခ ်ဳပ ္

2 East 14th Avenue 
Denver, CO 80203 

(720)626-5460 

NATHAN B. COATS 
တရာားသူႀက ားခ ်ဳပ္ 

က ိုလ ိုရာဒ ို တရာားရို ားခ ်ဳပ ္
တရာားသႀူက ားခ ်ဳပ႐္ ိုား 

__________________________________________________________________________ 

COVID-19 ႏွ႐္ြ ္င က ိုလ ိုရာဒ ိုဒပိုျ ္ပ ္တရာား႐ ိုားာ ာားု လိုပ္္  ာ္းပာ္႐္က္ာ္ငႏွ႐ြ္္င ္ပလ္ ငာ္း သာ ပ  လ္ကာားခ က္ 
 

ဤဒပိုျ္ ပ္တ္္္ ပက္လက္ဒ ္္ပ္ာား   သာ က  ္ားာာ ရားပ ို္္ရာ ကပ္ ဘားကာလလာား ထိုျ္ငသ္္္ား္င္ား္ာား ရာတ္္္ 
ဗဟ ိုလ္ ိုားရ၊ ဒပိုျ္ ပ္ႏွ႐ြ္္င  ဒသပ ို္္ရာ လ္ ိုားရ လပ္္ငာ ာားုလာင ပာ္္ ပ  ္လကာားခ က္ာ ာားသိုျ္ က  ္ားာာ ရားပ ို္္ရာ 
ကပ္ ဘားကာလလတ္္္ား ္ို ဝားဒခ္္ားႏွ႐ြ္္င လူခ ္္ားထ  တ္ငပက္ပ ာငက ို က ပ္ဒပ ္္္္ာက ္္သတ္ဒခ္္ား၊  ဘားက္္ားလ ို 
ၿခ ်ဳသိုျ္င တရာား္ ရ္္ ရား ္ို ဝားာင၊ တရာား ရားရာ ္ို ဝားာငႏွ႐ြ္္င ပတ္သက္သိုျ္င လက္ တ္ငက  သာ က ္္သတ္ခ က္ာ ာား ႐ြ္္င 
္ပ္လ င္ား   ္ြင္ိုျ္ားပ ိုလ ဒခခ ငပ ဒပ ို္္ရာ ငပ ဒ္ ိုားာ ိုား ရား လခ္္္ငလာာာာ ာားလာား တရာား႐ို ားခ ်ဳပ္က က ္္ငသ ိုားဒခ္္ားႏွ႐ြ္္င 
COVID-19 ကာၻာငကပ္ ရာာဂ ကာလလတ္္္ား ဒပိုျ္ ပ္တရာား႐ ိုားာ ာားု လိုပ္္ ္ား ပာ္္႐္က္ာငႏွ႐ြ္္င ္ပ္လ င္ား  ပခိုႏွ႐ြ္္ 
ာတ္လ 16 ရက္ႏွ႐ြ္္င ာတ္လ 20 ရက္  ္ တရာားသူႀက ားခ ်ဳပ္ပခ္္ ပ  ္လကာားခ က္ာ ာားက ို တရာားသူႀက ားလ ္ြင  ခခပူာငာ ာားလာား 
ပ ို္္ား္ ငဒခ္္ားႏွ႐ြ္္င ္ပ္လ င္ား   လာက္ပဂလတ ို္္ား ဒပ္္ပ္္ခ က္ထိုတ္ထာားပဂသိုျ္တ္ထားပါသည္။ 
 
2020 ခိုႏွ႐ြ္္  ္ ္လ 1 ရက္   ္ာတ ို္္ာ  ဒပိုျ္ ပ္ တရာား႐ ိုားတ္္ခိုတ္္္ တရာားသူႀက ားလ ္ြင ဝ ္ ပာ္္ာင လတ္က္ 
ာိုျ္သိုျ္င ပိုာဂ ်ဳလ္ာ႐ြ လ္ ရ္ခ္ တ္္ဒပရ ္ လ ိုလပ္ာိုျာ္ဟိုတ္ပဂတ္ထားပါသည္။ 
 
COVID-19 ကာၻာငကပ္ ရာာဂ ကာလလတ္္္ား တရာားသူႀက ားလ ္ြင ဝ ္ ပာ္္ာငႏွ႐ြ္္င ပတ္သက္ သာ ဤပ  ္လကာားခ က္ႏွ႐ြ္္င 
ဒပိုျ္ ပ္တရာား႐ ိုားာ ာားု လိုပ္္ ္ား ပာ္္႐္က္ာငႏွ႐ြ္္င ္ပ္လ င္ား သာ တရာားသူႀက ားခ ်ဳပ္ု ာတ္လ 16 ရက္ ပ  ္လကာားခ  က္ု 
က  ္႐႐ြ  သာ ဒပျာ ္ားခ က္ာ ာားသိုျ္ တရာားသူႀက ားခ ်ဳပ္ ပ  ္လကာားခ က္က ို ဒပ ္လိုျ္႐ိုတ္သ ာ္ားဒခ္္ား သ ို္ာဟိုတ္ ဒပ်ဳဒပ္္ ဒပာ္္ား 
လြဒခ္္ား ဒပ်ဳလိုပ္သိုျ္င လခ   ္တ ို္ ္လာ္္ ပက္လက္  လက ်ဳ ားသက္ ရာက္ာင ႐႐ြ  ္ရာိုျ္တ္ထားပါသည္။ 
 
2020 ခိုႏွ႐ြ္္ ဧၿပ လ16 ရက္ တ္္္ Denver, က ိုလ ိုရာဒ ို၌  ပာ္္႐္က္ခြငပဂသိုျ္တ္ထားပါသည္။ 
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