
၂၀၂၀ ခုနစှ်၊ မေလ ၂၀ ရက်မ ေ့ COVID-19 နငှေ့စ်ပ်လျဥ််း၍ အ ငုအ် ဝုါအပ်ုချျုပ်မရ်းေ ်း၏မ ကညာချက် အကျဉ်းချျုပ် 

 

အ ိုငအ် ိုဝါ၌ COVID-19 ပ  ျံ့ နှ ှံ့နေသည်ှံ့ နေရာအခ   ျံ့ ရှ နေပါသည်။ ၎င််းသည် အ ိုငအ် ိုဝါပပည်ေယ်၊ အနေရ ကေန်ငှှံ့ ်

ကေဘာအနှ ှံ့ရှ  လူေှုအသ ိုင််းအဝ ိုင််းေ ာ်းအနပေါ်သက်နရာက်နေနသာ နရာဂါအသစ် တစ်ခိုပြစသ်ည်။ ၎င််းသည် 

နသဆ ို်းပခင််းအပါအ၀င ်ပပင််းထေခ်က်ခဲနသာ၊ ရှုပ်နထ ်းေှုေ ာ်း ပြစ်နစန ိုငသ်ည်။ 

ဤပြစ်ပ ာ်းေှုက ို ထ ေ််းခ  ပ်ရေန်ငှှံ့ ်အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans) ေ ာ်းက ို ကာက ယ်ရေ ်ပပည်ေယ်အိုပ်ခ  ပ်နရ်းေ ်းသည် 

ပပည်သူ ှံ့က ေ််းောနရ်းန ်းအနတရာယ်အနရ်းနပေါ်အနပခအနေက ို န ကညာခဲှံ့သည်။ ကျ ််းောမရ်းအမ ခအမ  

အာ်း ည််းမသာသေူျာ်း၊ အသက ်၆၅ နစ်ှနငှေ့အ်ထက်သက်ကက ်းရွယ်အ ေုျာ်း အပါအ၀င၊်  ခုခံန ငုစွ်ေ််းအာ်း ည််းသညေ့် 

အ ငုအ် ၀ုါ ပည်သ ူ(Iowans) ေျာ်းအမ  ြငေ့ ်ေ ေ အ ေ်၌သာတတန် ငုသ်ေျှ ဆက်လက်မ သငေ့ပ်ပ ်းေရှ ေ ြစ်လ ုအပ်မသာ 

အရာေျာ်းအတကွ်သာ အ ပငသ်ာွ်းသငေ့သ်ည်။ က ေ််းောနရ်းအနပခအနေ အာ်းေည််းနသာ အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/သာ်း(Iowans) 

ေ ာ်းသည ်လူဥ ်းနရေည််းသည်ပြစ်နစ၊ေ ာ်းသည်ပြစ်နစ ေည်သညှံ့်ရည်ရ ယ်ခ က်အတ က်ေဆ ို လူစိုလူနဝ်းပပ ပခင််းအာ်း 

နရှာငရှ်ာ်းသငှံ့သ်ည်။ 

လူ ၁၀ ဦ်း နငှေ့အ်ထက်စုရုံ်း ခင််းက ု ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မေလ ၂၇ ရက်မ ေ့ အထ ဆက်လက်တာ်း ေစ်ထာ်းသည်။  

ဤတာ်းပေစ်ထာ်းပခင််း၌ ယ ို ကည်သက်၀ငေ်ှုနငှှံ့ ် ာသာနရ်းဆ ိုငရ်ာစိုရ ို ်းေှုေ ာ်းနငှှံ့ ်(school-sponsored activities ) 

နက ာင််းေ ာ်းသ ို ှံ့ နထာက်ပ ှံ့နပ်းသညှံ့် လှုပ်ရှာ်းနဆာငရ် က်ေှုေ ာ်းေပါ၀ငပ်ါ (နအာက်နြာ်ပပပါ အခ က်ေ ာ်းအာ်း  ကညှံ့်ပါ)။ 

 

အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ/ေ ာ်း (Iowans)  အာ်းလ ို်းသည် - 

●က ေ််းောနရ်းအနပခအနေအာ်းေည််းသညှံ့် အ ိုငအ် ို၀ါပပည်သူ (Iowans) ေ ာ်းနငှှံ့ ်လူခ င််း နတ ျံ့ဆ ိုနပပာဆ ိုေှုေ ာ်းအာ်း 

ကေ ှံ့သ်တ်ရေန်ငှှံ့ ်ေပြစ်ေနေလူခ င််းနတ ျံ့ဆ ိုနပပာဆ ိုရေလ် ိုအပ်ပါက ဂရိုပပ ရေညှံ့်အရာေ ာ်းအာ်း 

သတ ထာ်း၍လ ိုက်ောသငှံ့သ်ည်။ 

● လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်နငှှံ့ ်လက်နဆ်းပခင််း သ ို ှံ့ေဟိုတ် လက်သေ ှံ့န်ဆ်းက ိုေ ကာခဏ 

သ ို်းရေည်ွှေ ်ကာ်း ခ က်ေ ာ်းအာ်းလ ိုက်ောက ငှံ့သ် ို်းသငှံ့သ်ည်။ 

 

တစ်န ငုင်လုံံ်းအတ ုင််းအတာ ြငေ့ ်ပ တပ်ငေ်ှုေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မေလ ၂၇ ရက်မ ေ့ အထ ဆက်လက် 

တည်ရှ ေည် ြစ်သည်။ ဤပ တ်ပငတ်ာ်းပေစ်ေှု၌ ပပဇာတ်ရ ိုေ ာ်း၊ ရိုပ်ရှငရ် ိုေ ာ်း၊ နလဟာပပငရ်ိုပ်ရှငရ် ို  (drive-in movie 

theaters) ေ ာ်း၊ နရကေေ် ာ်းနငှှံ့ ်နရပူစေ််းေ ာ်းအပပင၊် ေည်သညှံ့်ရည်ရ ယ်ခ က်အတ က်ေဆ ို နရကူ်းပခင််းနငှှံ့ ်

နရကူ်းသငတ်ေ််းေ ာ်း အာ်းလ ို်းပါ၀ငသ်ည်။   



အချ ျု ျို့မသာစ ်းပွာ်းမရ်းလုပ်င ််းေျာ်းက ု  ပဌာ ််းထာ်းသညေ့်တ ကျမသာလေ််းညွှ ်ချက်ေျာ်းအတ ငု််း 

ြွငေ့ရ် ်ခွငေ့ ်ပျုထာ်းသည်။ အ ငုအ် ဝုါ ပည် ယ်ရှ ခရ ုငေ်ျာ်း၏ စ ်းပွာ်းမရ်းလုပ်င ််းေျာ်းအာ်းလုံ်း  ပ ်လည်ြွငေ့လှ်စ်ရာ၌ 

၎င််းက ေ့်သတထ်ာ်းရှ ချက်ေျာ်းအာ်း ၂၀၂၀ ခုနစ်ှ၊ မေလ ၂၇ ရက်မ ေ့အထ  လ ုက် ာရ ် ြစ်သည်။ ဤစ ်းပ ာ်းနရ်း 

လိုပ်ငေ််းေ ာ်းနငှှံ့ ်လှုပ်ရှာ်းနဆာငရ် က်ေှု (activities) ေ ာ်း၌  လယ်သော်းနစ ်းက က်ေ ာ်း၊ နလလ ပ ဲေ ာ်းနငှှံ့ ်

နရ ်းနကာက်တငန်ပေ ာက်ပခင််းဆ ိုငရ်ာ လိုပ်ထ ို်းလိုပ်ေည််းေ ာ်းအာ်းပ ှံ့ပ ို်းနပ်းနသာသေူ ာ်း၊ စာ်းနသာက်ဆ ိုငေ် ာ်း၊  က ှံ့ခ ိုငန်ရ်း 

(fitness center) စငတ်ာေ ာ်း၊ ကိုေတ် ိုက်ေ ာ်း၊ အလှပပငဆ် ိုငေ် ာ်းနငှှံ့ဆ် ပငည် ပ်ဆ ိုငေ် ာ်း၊ စာ ကညှံ့်တ ိုက်ေ ာ်းနငှှံ့ ်

ေရှ ေပြစ်လ ိုအပ်နသာလိုပ်ငေ််းေ ာ်းအာ်းလ ို်းပါ၀ငသ်ည်။ စ ်းပ ာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းအနေပြငှံ့ ်လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အက ာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရှ်င််းေှု အနလှံ့အထေ ာ်းနငှှံ့ ်COVID-19 ပပေ ှံ့ပ် ာ်းေှုက ို 

နလ ာှံ့ခ ရေအ်ပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာနစရေ ်သငှံ့န်လ ာ်နသာနဆာငရ် က်ေှုေ ာ်းပပ လိုပ်ရေည်။  

 

၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ နေလ ၂၀ ရက်တ င ်ထိုတ်ပပေန်သာန ကညာခ က၌် ထပ်တ ို်းစ ်းပ ာ်းနရ်းလိုပ်ငေ််းေ ာ်းသည ်

တ က စ ာလေ််းညွှေခ် က်ေ ာ်းအာ်းလ ိုက်ောပါက ပပေလ်ည်ြ င်ှံ့လှစ်ခ ငှံ့ပ်ပ ထာ်းသည်။ 

• ရိုပ်ရှငရ် ိုေ ာ်းသည်သူတ ို ှံ့၏ပ ိုေှေလ်ည်ပတ်ေှုစ ေ််းရည်၏ ၅၀% က ိုသာခ ငှံ့ပ်ပ ပခင််းနငှှံ့ ် ရ ိုထဲ၌ထ ိုငသ်ညှံ့်အခါ  

အိုပ်စိုတစ်ခိုနငှှံ့ ်တစ်စို (သ ို ှံ့) လူတစ်ဦ်းနငှှံ့တ်စ်ဥ ်း အေည််းဆ ို်း ၆ နပအက ာအနဝ်းထာ်းရှ ပခင််းေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာ 

လ ိုက်ောနဆာငရ် က်န ိုငပ်ါက ရိုပ်ရှငရ် ိုေ ာ်းပပေလ်ည်ြ ငှံ့လှ်စ်န ိုငပ်ါသည်။ နေရာတ ငထ် ိုငစ်ာ်းန ိုငသ်ညှံ့် 

စာ်းနသာက်ဆ ိုငတ်ေ််းေ ာ်း (Food Court)၊ အပခာ်းထ ိုငခ် ိုေ ာ်းနငှှံ့ ်အနြ ာ်ယေကာေ ာ်းက ို တာ်းပေစ်သည်။ 

ရိုပ်ရှငပ်ပဇာတ်ရ ိုေ ာ်းသည် လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်း သတ်ေှတ်ခ က်နငှှံ့ ်တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရှ်င််းေှုအတ က် 

အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်။ 

 

• ပပတ ိုက်ေ ာ်း၊ ငါ်းပပတ ိုက်ေ ာ်းနငှှံ့တ် ရစဆာေရ် ိုေ ာ်းပပေလ်ည်ြ ငှံ့လ်ှစ်န ိုငန်သာ်လည််း COVID-19 ပ  ျံ့ နှ ှံ့ေှုက ိုနလ ာှံ့ခ ရေ ်

လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာအက ာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရှ်င််းနရ်းအနလှံ့အက ငှံ့ေ် ာ်းနငှှံ့ ်အပခာ်း 

ပပည်သူ ှံ့က ေ််းောနရ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်ပြစ်သည်။ 

 

 

• နရကူ်းကေေ် ာ်းသည် နရကူ်းပခင််းနငှှံ့န်ရကူ်းသငတ်ေ််းေ ာ်းအတ က် ပပေလ်ည်ြ ငှံ့လှ်စ်န ိုငသ်ည်။ အပခာ်းေည်သညှံ့် 

ရည်ရ ယ်ခ က်အတ က်ေ  နရ်းကူ်းကေေ် ာ်းအာ်း ြ ငှံ့ေ်ည်ေဟိုတ်ပါ။ နရကူ်းကေေ် ာ်းအနေပြငှံ့ ်လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ 

အက ာအနဝ်း သတ်ေှတ်ခ က်နငှှံ့ ်တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရှ်င််းေှုအတ က် အပခာ်းအစ အေ ေ ာ်းက ို နသခ ာစ ာလ ိုက်ော 

နဆာငရ် က်ရေည်။  

 



• ေဂဂလာနဆာငပ် ဲနေရာေ ာ်းသည် စာ်းနသာကဆ် ိုငေ် ာ်း၏ စည််းေ ဉ်း၊စဥ််းကေ််းေ ာ်းအတ ိုင််း 

လ ိုက်ောနဆာငရ် က်ပါက ေဂဂလာနဆာငဧ်ညှံ့ခ် ပ ဲေ ာ်းအာ်းက င််းပန ိုငသ်ည်။ ေဂဂလာနဆာငပ် ဲနေရာေ ာ်းသည် 

၎င််းတ ို ှံ့ပ ိုေှေလ်ည်ပတ်ေှု၏ ၅၀% က ိုသာလည်ပတ်နစပပ ်း၊ အိုပ်စို/အြ ဲျံ့၏အရ ယ်အစာ်းက ို လူ ၆ နယာက် 

ထက်ေပ ိုနစရေ ်ကေ ှံ့သ်တ်ပခင််း၊ အိုပ်စိုတစစ်ိုနငှှံ့တ်စ်စိုအ ကာ်း အေည််းဆ ို်း ၆ နပ အက ာအနဝ်း ထာ်းရှ ပခင််း၊ 

စာ်းသ ို်းသူက ိုယ်တ ိုင၀်ေန်ဆာငေ်ှု (self-service) စေစ် (ဥပော- အရ က်သိုပ် (salad bars) ဆ ိုငေ် ာ်း) 

အာ်းတာ်းပေစ်ပခင််းနငှှံ့ ်လူေှုနရ်းဆ ိုငရ်ာ အက ာအနဝ်းသတ်ေှတ်ခ က်ေ ာ်း၊ တစ်က ိုယ်နရသေ ှံ့ရှ်င််းေှု 

အနလှံ့အထေ ာ်းအာ်းနသခ ာစ ာ လ ိုက်ောနဆာငရ် က်ရေည်။  

၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ ဇ ေလ် ၁ ရက်နေ ှံ့ေှ စ၍နက ာင််းေ ာ်းသည် နက ာင််းေ ာ်းအနထာက်ပ ှံ့နပ်းသညှံ့်လှုပ်ရှာ်းနဆာငရ် က်ေှုေ ာ်းနငှှံ့ ်

သငယူ်ေှုေ ာ်းက ိုပပေလ်ည်ြ ငှံ့လှ်စ်န ိုငန်သာ်လည််း အ ိုငအ် ိုဝါပညာနရ်းဥ ်းစ ်းဌာေ၊ အ ိုငအ် ိုဝါအထက်တေ််းနက ာင််း 

အာ်းကစာ်းအသင််းနငှှံ့ ်အ ိုငအ် ိုဝါေ ေ််းကနလ်းေ ာ်းအထက်တေ််းနက ာင််းအာ်းကစာ်းအသင််းတ ို ှံ့၏လေ််းညွှေေ်ှုက ို 

လ ိုက်ောရေည်။ လေ််းညွှေခ် က်ေ ာ်းအတ ိုင််း လ ိုက်ောနဆာငရ် က်သေ ကာလပတ်လ ို်း နက ာင််းေှကေကထပပ လိုပ်သညှံ့် 

အစည််းအနဝ်းေ ာ်းအာ်း လူ ၁၀ ဥ ်း (သ ို ှံ့) ၁၀ ဥ ်းနငှှံ့အ်ထက်တက်ရေခ် ငှံ့ပ်ပ သည်။ 

 

စည််းေ ဉ်းစည််းကေ််းထ ေ််းသ ေ််း/ ကယ်ဆယ်နရ်းေ ာ်းအတ က် အနထာက်အကူပြစ်နစရေ ်လ ိုက်နလ ာည နထ ေှုရှ သညှံ့် 

အပခာ်းစ ေ ခ က်ေ ာ်းက ိုလည််း ပပငဆ်ငန်ဆာငရ် က်ခဲှံ့သည်။ ၎င််းတ င ်နက ာင််းဆရာေ ာ်းလ ိုငစ်င(်teacher licensure) 

ထိုတ်နပ်းပခင််း ပါ၀ငသ်ည်။ ယခငက်ယ်ဆယ်နရ်းနငှှံ့ပ်ပေလ်ည်ထူနထာငန်ရ်းဆ ိုငရ်ာ စည််းေ ဉ်းေ ာ်းနငှှံ့ ်ပပဌာေ််းခ က် 

ဆ ိုင််းင ှံ့ထာ်းေှုေ ာ်းသည် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ နေလ ၂၇ ရက်နေ ှံ့အထ  အက   ်း၀ငသ်က်နရာက်ေှုရှ သည်။  

 

 

 

 
 

 

 


