၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မေလ ၂၀ ရက်မ ေ့COVID-19 နှငစ
ု အ
် ဝ
ု ါအုပ်ချျုပ်မရ်းေ်း၏မ ကညာချက် အကျဉ်းချျုပ်
ေ့် ပ်လျဥ််း၍ အင

အိုငအ
် ိုဝါ၌ COVID-19 ပ ျံ့ နှနေသည်
ှံ့ နေရာအခ ျံ့ ရှနေပါသည်။ ၎င််းသည် အိုငအ
် ိုဝါပပည်ေယ်၊ အနေရကေ်နင
ှ ှံ့်
ှံ့
ကေဘာအနှရှှံ့ လူေှုအသိုင်း် အဝိုင်း် ေ ာ်းအနပေါ်သက်နရာက်နေနသာ နရာဂါအသစ် တစ်ခိုပြစ်သည်။ ၎င််းသည်
နသဆို်းပခင််းအပါအ၀င် ပပင််းထေ်ခက်ခဲနသာ၊ ရှု ပ်နထ်းေှုေ ာ်း ပြစ်နစနင
ို သ
် ည်။
ဤပြစ်ပာ်းေှုကို ထေ််းခ ပ်ရေ်နင
ှ ှံ့် အိုငအ
် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans) ေ ာ်းကို ကာကယ်ရေ် ပပည်ေယ်အိုပ်ခ ပ်နရ်းေ်းသည်
ပပည်သက
ူ ှံ့ ေ််းောနရ်းန

်းအနတရာယ်အနရ်းနပေါ်အနပခအနေကို န ကညာခဲှံ့သည်။ ကျ ််းောမရ်းအမ ခအမ

အာ်း ည််းမသာသူေျာ်း၊ အသက် ၆၅ နှစ်နင
ှ အ
ု ျာ်း အပါအ၀င်၊ ခုခံနင
ု စ
် ွေ််းအာ်း ည််းသညေ့ ်
ေ့် ထက်သက်ကက်းရွ ယ်အေ
အင
ု အ
် ၀
ု ါ ပည်သ ူ (Iowans) ေျာ်းအမ ြငေ့် ေေအေ်၌သာတတ်နင
ု သ
် ေျှ ဆက်လက်မ သငပေ့် ပ်းေရှေ ြစ်လုအပ်မသာ
အရာေျာ်းအတွက်သာ အ ပင်သာွ ်းသငသ
်ေ့ ည်။ က ေ််းောနရ်းအနပခအနေ အာ်းေည််းနသာ အင
ို အ
် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans)
ေ ာ်းသည် လူဥ်းနရေည််းသည်ပြစ်နစ၊ေ ာ်းသည်ပြစ်နစ ေည်သညှံ့်ရည်ရယ်ခ က်အတက်ေဆို လူစလ
ို ူနဝ်းပပ ပခင််းအာ်း
နရှာင်ရှာ်းသငသ
ှံ့် ည်။
လူ ၁၀ ဦ်း နှငအ
ှ ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မ ေ့အထဆက်လက်တာ်း ေစ်ထာ်းသည်။
ေ့် ထက်စုရု ံ်း ခင််းကု ၂၀၂၀ ခုနစ
ဤတာ်းပေစ်ထာ်းပခင််း၌ ယို ကည်သက်၀င်ေှုနင
ှ ှံ့်

ာသာနရ်းဆိုငရ
် ာစိုရို ်းေှုေ ာ်းနှင ှံ့် (school-sponsored activities )

နက ာင််းေ ာ်းသို နထာက်
ပှံ့နပ်းသညှံ့် လှုပ်ရှာ်းနဆာင်ရက်ေှုေ ာ်းေပါ၀င်ပါ (နအာက်နြာ်ပပပါ အခ က်ေ ာ်းအာ်း ကညှံ့်ပါ)။
ှံ့

အိုငအ
် ို၀ါပပည်သူ/ေ ာ်း (Iowans) အာ်းလို်းသည် ●က ေ််းောနရ်းအနပခအနေအာ်းေည််းသညှံ့် အိုငအ
် ို၀ါပပည်သူ (Iowans) ေ ာ်းနှင ှံ့် လူခ င််း နတျံ့ဆိုနပပာဆိုေှုေ ာ်းအာ်း
ကေသ
် ှံ့ တ်ရေ်နင
ှ ှံ့် ေပြစ်ေနေလူခ င််းနတျံ့ဆိုနပပာဆိုရေ်လိုအပ်ပါက ဂရိုပပ ရေညှံ့်အရာေ ာ်းအာ်း
သတထာ်း၍လိုက်ောသငသ
ှံ့် ည်။
● လူေှုနရ်းဆိုငရ
် ာ အကာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်နင
ှ ှံ့် လက်နဆ်းပခင််း သေဟို
ို ှံ့ တ် လက်သေန
် ှံ့ ဆ်းကိုေ ကာခဏ
သို်းရေ်ညွှေ ် ကာ်း ခ က်ေ ာ်းအာ်းလိုက်ောက ငသ
ှံ့် ို်းသငသ
ှံ့် ည်။

တစ်နင
ု င
် လ
ံ ံု်းအတုင်း် အတာ ြငေ့် ပတ်ပင်ေှုေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစ
ှ ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မ ေ့အထဆက်လက်
တည်ရှေည် ြစ်သည်။ ဤပတ်ပင်တာ်းပေစ်ေ၌
ှု ပပဇာတ်ရို ေ ာ်း၊ ရိုပ်ရှငရ
် ို ေ ာ်း၊ နလဟာပပင်ရပ
ို ်ရှငရ
် ို (drive-in movie
theaters) ေ ာ်း၊ နရကေ်ေ ာ်းနှင ှံ့် နရပူစေ််းေ ာ်းအပပင်၊ ေည်သညှံ့်ရည်ရယ်ခ က်အတက်ေဆို နရကူ်းပခင််းနှင ှံ့်
နရကူ်းသင်တေ််းေ ာ်း အာ်းလို်းပါ၀င်သည်။

အချျုျို့မသာစ်းပွာ်းမရ်းလုပ်င ််းေျာ်းကု ပဌာ ််းထာ်းသညေ့ ်တကျမသာလေ််းညွှ ်ချက်ေျာ်းအတင
ု ်း်
ြွငရ
ု အ
် ဝ
ု ါ ပည် ယ်ရှခရု ငေ
် ျာ်း၏ စ်းပွာ်းမရ်းလုပ်င ််းေျာ်းအာ်းလံု်း ပ ်လည်ြွငလ
ေ့် ်ခွငေ့် ပျုထာ်းသည်။ အင
ေ့် ှစ်ရာ၌
၎င််းက ်သ
ှ ်၊ မေလ ၂၇ ရက်မ အထ
လုက် ာရ ် ြစ်သည်။ ဤစ်းပာ်းနရ်း
ေ့ တ်ထာ်းရှချက်ေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစ
ေ့
လိုပ်ငေ််းေ ာ်းနှင ှံ့် လှုပ်ရှာ်းနဆာင်ရက်ေှု (activities) ေ ာ်း၌ လယ်သော်းနစ ်းကက်ေ ာ်း၊ နလလပဲေ ာ်းနှင ှံ့်
နရ်းနကာက်တင်နပောက်ပခင််းဆိုငရ
် ာ လိုပ်ထ်းို လိုပ်ေည််းေ ာ်းအာ်းပှံ့ပို်းနပ်းနသာသူေ ာ်း၊ စာ်းနသာက်ဆိုငေ
် ာ်း၊ ကှံ့ခိုငန
် ရ်း
(fitness center) စင်တာေ ာ်း၊ ကိုေတ
် ိုက်ေ ာ်း၊ အလှပပင်ဆိုငေ
် ာ်းနှငဆ
် ာ်း၊ စာ ကညှံ့်တိုက်ေ ာ်းနှင ှံ့်
ှံ့် ပင်ညပ်ဆိုငေ
ေရှေပြစ်လိုအပ်နသာလိုပ်ငေ််းေ ာ်းအာ်းလို်းပါ၀င်သည်။ စ်းပာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းအနေပြင ှံ့် လူေှုနရ်းဆိုငရ
် ာ
အကာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်ကိုယန
် ရသေရ
် ှံ့ ှင်း် ေှု အနလှံ့အထေ ာ်းနှင ်ှံ့ COVID-19 ပပေပ
် ှံ့ ာ်းေှုကို
နလ ာခ
်ှံ့ လ ာ်နသာနဆာင်ရက်ေှုေ ာ်းပပ လိုပ်ရေည်။
ှံ့ ရေ်အပခာ်းအစအေေ ာ်းကို နသခ ာနစရေ် သငန

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ နေလ ၂၀ ရက်တင် ထိုတ်ပပေ်နသာန ကညာခ က်၌ ထပ်တ်းို စ်းပာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းသည်
တက စာလေ််းညွှေခ
် က်ေ ာ်းအာ်းလိုက်ောပါက ပပေ်လည်ြင်လ
ှံ့ ှစ်ခငပ်ှံ့ ပ ထာ်းသည်။
•

ရိုပ်ရှငရ
် ို ေ ာ်းသည်သူတ၏ပ
ို ှံ့ ိုေှေလ
် ည်ပတ်ေှုစေ််းရည်၏ ၅၀% ကိုသာခငပ်ှံ့ ပ ပခင််းနှင ်ှံ့ ရို ထဲ၌ထိုငသ
် ညှံ့်အခါ
အိုပ်စိုတစ်ခိုနင
ှ ်ှံ့ တစ်စို (သ)ို ှံ့ လူတစ်ဦ်းနှငတ
်ှံ့ စ်ဥ်း အေည််းဆို်း ၆ နပအကာအနဝ်းထာ်းရှပခင််းေ ာ်းကို နသခ ာစာ
လိုက်ောနဆာင်ရက်နင
ို ပ
် ါက ရိုပ်ရှငရ
် ို ေ ာ်းပပေ်လည်ြငလ
်ှံ့ ှစ်နင
ို ပ
် ါသည်။ နေရာတင်ထိုငစ
် ာ်းနင
ို သ
် ညှံ့်
စာ်းနသာက်ဆိုငတ
် ေ််းေ ာ်း (Food Court)၊ အပခာ်းထိုငခ
် ိုေ ာ်းနှင ်ှံ့ အနြ ာ်ယေကာေ ာ်းကို တာ်းပေစ်သည်။
ရိုပ်ရှငပ် ပဇာတ်ရို ေ ာ်းသည် လူေှုနရ်းဆိုငရ
် ာအကာအနဝ်း သတ်ေှတ်ခ က်နင
ှ ှံ့် တစ်ကိုယ်နရသေရ
် ှံ့ ှင်း် ေှုအတက်
အပခာ်းအစအေေ ာ်းကို နသခ ာစာလိုက်ောနဆာင်ရက်ရေည်။

•

ပပတိုက်ေ ာ်း၊ ငါ်းပပတိုက်ေ ာ်းနှငတ
ို န
် သာ်လည််း COVID-19 ပ ျံ့ နှေှုှံ့ ကိုနလ ာှံ့ခ ရေ်
ှံ့် ရ စဆာေ်ရို ေ ာ်းပပေ်လည်ြငလ
ှံ့် ှစ်နင
လူေှုနရ်းဆိုငရ
် ာအကာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်ကိုယ်နရသေရ
် ှံ့ ှင်း် နရ်းအနလှံ့အက ငေ
ှံ့် ာ်းနှင ှံ့် အပခာ်း
ပပည်သက
ူ ှံ့ ေ််းောနရ်းအစအေေ ာ်းကို နသခ ာစာလိုက်ောနဆာင်ရက်ရေည်ပြစ်သည်။

•

နရကူ်းကေ်ေ ာ်းသည် နရကူ်းပခင််းနှငန
ို သ
် ည်။ အပခာ်းေည်သညှံ့်
ှံ့် ရကူ်းသင်တေ််းေ ာ်းအတက် ပပေ်လည်ြငလ
ှံ့် ှစ်နင
ရည်ရယ်ခ က်အတက်ေ နရ်းကူ်းကေ်ေ ာ်းအာ်း ြငေ
် ာ
ှံ့် ည်ေဟိုတ်ပါ။ နရကူ်းကေ်ေ ာ်းအနေပြင ှံ့် လူေှုနရ်းဆိုငရ
အကာအနဝ်း သတ်ေှတ်ခ က်နင
ှ ှံ့် တစ်ကိုယ်နရသေရ
် ှံ့ ှင်း် ေှုအတက် အပခာ်းအစအေေ ာ်းကို နသခ ာစာလိုက်ော
နဆာင်ရက်ရေည်။

•

ေဂဂလာနဆာင်ပဲနေရာေ ာ်းသည် စာ်းနသာက်ဆိုငေ
် ာ်း၏ စည််းေ ဉ်း၊စဥ််းကေ််းေ ာ်းအတင
ို ်း်
လိုက်ောနဆာင်ရက်ပါက ေဂဂလာနဆာင်ဧညှံ့ခ
် ပဲေ ာ်းအာ်းက င််းပနင
ို သ
် ည်။ ေဂဂလာနဆာင်ပဲနေရာေ ာ်းသည်
၎င််းတပ
ို ှံ့ ိုေှေလ
် ည်ပတ်ေှု၏ ၅၀% ကိုသာလည်ပတ်နစပပ်း၊ အိုပ်စို/အြဲျံ့၏အရယ်အစာ်းကို လူ ၆ နယာက်
ထက်ေပိုနစရေ် ကေသ
် ှံ့ တ်ပခင််း၊ အိုပ်စိုတစ်စန
ို င
ှ တ
ှံ့် စ်စိုအ ကာ်း အေည််းဆို်း ၆ နပ အကာအနဝ်း ထာ်းရှပခင််း၊
စာ်းသို်းသူကိုယ်တိုင၀
် ေ်နဆာင်ေှု (self-service) စေစ် (ဥပော- အရက်သိုပ် (salad bars) ဆင
ို ေ
် ာ်း)
အာ်းတာ်းပေစ်ပခင််းနှင ှံ့် လူေှုနရ်းဆိုငရ
် ာ အကာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်ကိုယ်နရသေရ
် ှံ့ ှင်း် ေှု
အနလှံ့အထေ ာ်းအာ်းနသခ ာစာ လိုက်ောနဆာင်ရက်ရေည်။

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်၊ ဇေ်လ ၁ ရက်နေေှှံ့ စ၍နက ာင််းေ ာ်းသည် နက ာင််းေ ာ်းအနထာက်ပှံ့နပ်းသညှံ့်လှုပ်ရှာ်းနဆာင်ရက်ေှုေ ာ်းနှင ှံ့်
သင်ယူေှုေ ာ်းကိုပပေ်လည်ြငလ
်ှံ့ ှစ်နင
ို န
် သာ်လည််း အိုငအ
် ိုဝါပညာနရ်းဥ်းစ်းဌာေ၊ အိုငအ
် ိုဝါအထက်တေ််းနက ာင််း
အာ်းကစာ်းအသင််းနှင ှံ့် အိုငအ
် ိုဝါေေ််းကနလ်းေ ာ်းအထက်တေ််းနက ာင််းအာ်းကစာ်းအသင််းတ၏လေ်
ို ှံ့
်းညွှေေ
် ှုကို
လိုက်ောရေည်။ လေ််းညွှေခ
် က်ေ ာ်းအတိုင်း် လိုက်ောနဆာင်ရက်သေ ကာလပတ်လို်း နက ာင််းေှကေကထပပ လိုပ်သညှံ့်
အစည််းအနဝ်းေ ာ်းအာ်း လူ ၁၀ ဥ်း (သ)ို ှံ့ ၁၀ ဥ်းနှငအ
ှံ့် ထက်တက်ရေ်ခငပှံ့် ပ သည်။
စည််းေ ဉ်းစည််းကေ််းထေ််းသေ််း/ ကယ်ဆယ်နရ်းေ ာ်းအတက် အနထာက်အကူပြစ်နစရေ် လိုက်နလ ာညနထေှုရှသညှံ့်
အပခာ်းစေခ က်ေ ာ်းကိုလည််း ပပင်ဆင်နဆာင်ရက်ခသ
ဲှံ့ ည်။ ၎င််းတင် နက ာင််းဆရာေ ာ်းလိုငစ
် င်(teacher licensure)
ထိုတ်နပ်းပခင််း ပါ၀င်သည်။ ယခင်ကယ်ဆယ်နရ်းနှငပ်ှံ့ ပေ်လည်ထူနထာင်နရ်းဆိုငရ
် ာ စည််းေ ဉ်းေ ာ်းနှင ်ှံ့ ပပဌာေ််းခ က်
ဆိုင်း် ငထ
ှ ်၊ နေလ ၂၇ ရက်နေအထ
အက ်း၀င်သက်နရာက်ေှုရှသည်။
ှံ့ ာ်းေှုေ ာ်းသည် ၂၀၂၀ ခိုနစ
ှံ့

