ပြည်နယ်အ ား MI ဘ

ားကင်ားစ စတင်ဘ ားအစီအစဉ်၏ ဘန က်အဆငသ
်ို့ ဘ
ို့ ွှေ့ဘပြ င်ား န်၊ မ ွှေ့ဘတ ်ဝန် Whitmer သည် ၂၀၂၀ ခနှစ်၊ ဇန်လ ၁

က်ဘနတ
ှု င်
ို့ င် အြ်ခ ြ် ဆ

အ န် ၂၀၂၀-၁၁၀
က လက် တ
ှ ်ဘ ားထားခြ
ို့
ို့ ါသည်။ ဘယ

အ ်အတင်ား၌သ ဆက်ဘနဘန န် လအြ်ပခင်ား ရှဘစဘတ ို့

လက်လီအဘ

င်ားဆင်

ယ အ ားပြင၊်ို့ ဤအ န်သည်
ီခ ီဂန်နယ်သ ား
ို့
ားက ဇန်လ ၄ က်ဘနတ
ို့ င်၊ စ ားဘသ က်ဆင်

ားက

ားက ဇန်လ

၈ က်ဘနတ
် တ၏ပြည်
နယ်သည်
ို့ င် အတင်ားအတ တစ်ခထ ပြန်ြင ်ို့ န် ခငပ်ို့ ြ ဘြားထ ားြါသည်။ မ ွှေ့ဘတ ်ဝန် Whitmer ၏ အဆအ ၊ “ကျွနြ်
ို့
MI ဘ

ားကင်ားစ စတင်ဘ ား အစီအစဉ်၏ ဘန က်အဆငသ
်ို့ ဘ
ို့ ွှေ့ဘပြ င်ား န် အဆင်သငပ်ို့ ြစ်ဘနဘ က င်ား ဘေတ

၎င်ားက ှနက
် န်စ လြ်ဘဆ င် န်
ခ က်ပခင်ားသက်ဘ

ငဘ
်ို့ သ ဘရှ ွှေ့တန်ား သ
ှ ူ ဘက င်ား

ားတင် ဘြ ်ပြထ ားဘသ ်လည်ား

ားက ပြန်လည်ဘြားဆြ် ြါ ည်။” အပခ ားဘသ ညန်ပြ ှု ရှသဘ ွှေ့၊ အ န် ို့ ှ

က်ြါ ည်။

အုပ်ခ ျုပ် မှုဆင
ုိ ရ
် ာအမိ န်၏
် ခ က်မ ာှား
့် ထင်ရာှားသည့် အ


အဘ ားကကီားဘသ အလြ်အတက် လအြ်ပခင်ား ဟတ်သဘ ွှေ့ သ ို့ ဟတ် အပခ ားဘသ ခငပ်ို့ ြ ထ ားသညို့် ည် ယ်ခ က်
ဟတ်သဘ ွှေ့ အ ်တင်သ ဘနထင် န်လအြ် ှု ှ သက်ဘ



လူထထ
ူ ြ်ဘသ အ

ားပြည်သူဆင်

ဆက်လက်ဝတ်ဆင်

ဘန

ားအတက်

က် ှု ရှဘတ ြ
ို့ ါ။

ားတင် ရှဘနသညို့အ
် ခါ (ဘဆားကသ အ
ှု
ပြစ်နင်ြါက) နှ ဘခါင်ားစည်ား

ည်ပြစ်က အပခ ားသူ

ားက

ားနှင ်ို့ ၆ ဘြခ ၍ဘနပခင်ားအြါအဝင် သငက
်ို့ ယ်သင်က ကယ် န်အတက်

သငဘ
်ို့ လ ်ဘသ ကက တင်က ကယ် အ
ှု ားလားက ဆက်လက်လက်န သငြ
်ို့ ါသည်။


(ဝန်ထ ်ားအဘနပြင ်ို့ သူ သ ို့ ဟတ် သူ ၏အ ် ှ ထက်ခ

ပခင်ား ရှ

) အဘဝား ဘ
ှ န၍အလြ်လြ်နင်ဘသ

ည်သညို့်အလြ် ဆအ ား

ဆက်လက်၍ အဘဝား လ
ှ ြ်ဘဆ င် ြါ ည်။


ဝန်ထ ်ား

ားအဘနပြင ်ို့ ၎င်ားတ၏အ
် ှထက်ခ ၍ အလြ်သသ
ို့
ို့ ား န်လအြ်ဘသ

သ ို့ ဟတ် ၎င်ားနှငစ
်ို့ ြ်လ ဉ်ားဘသ


လက်လီစတားဆင်

ည်သညို့်အ န် ို့ ဆတင်ြါရှသညို့် အလြ်ခင်က ကယ် ှုစည်ားက ်ား

ားသည် ၂၀၂၀ ခနှစ်၊ ဇန်လ ၄ က်ဘနတ
ှ အ
် တင်ား လြ်ငန်ား
ို့ င် ြ န

သ ို့ ဟတ် ၎င်ားနှငစ
်ို့ ြ်လ ဉ်ားဘသ



ားအတင်ား လက်န

စ ားဘသ က်ဆင်

ား၊ စ ားဘသ က်တန်ား

ားက လက်န

ြါ ည်။

ားလည်ြတ် ည်ပြစ်က EO 2020-97

ည်သညို့်အ န် ို့ ဆတင်ဘြ ်ပြထ ားသညို့် ဘေသတင်ားစည်ား ဉ်ား

အလြ်ခင်စနှုနား်

ဝင်ခ က်သညို့ဘ
် န

ည်သညို့လ
် ြ်ငန်ား ဆသည် EO 2020-97

ားအ ဘန

ကနသ
် ို့ တ်ပခင်ားနှင ်ို့

ြါ ည်။
ား၊ ဘက ်ြီဆင်

ားသည် အတင်ားနှင ်ို့ အပြင်တင် ဘန

ည်သညို့်အ န် ို့ ဆတင်ဘြ ်ပြထ ားသညို့် ဘန

ား၊

ား

ား၊

ယ
ီ
ခ က်သညို့ဘ
် န

ား၊ အ က်ခ က်သညို့ဘ
် န

ား၊ နှင ်ို့

ခ ထ ားပခင်ားအတက် EO 2020-97 သ ို့ ဟတ် ၎င်ားနှငစ
်ို့ ြ်လ ဉ်ားဘသ

ကနသ
် ို့ တ်ပခင်ားနှင ်ို့ အလြ်ခင်စနှုနား်

ားက လက်န က ၂၀၂၀ ခနှစ် ဇန်လ ၈

က်ဘနတ
်ို့ ှစ်နင်ြါ ည်။
ို့ င် ပြန်လည်ြငလ


ဘ ကူားကန်

ား (၅၀% ဘန

လတ်ကန်သတ်
ခ က်ကလက်န
ို့

ည်) နှင ်ို့ ကဘလား

ားအတက် ဘနြို့ င်ားစခန်ားခ သညို့ဘ
် န

ဇန်လ ၈ က်ဘနတ
်ို့ င်ြါ ည်။
ို့ င် ပြန်ြငန


ပြင်ြြန်ားပခ

ားနှင ်ို့ အြန်ားဘပြအဘဆ က်အအ

ားသည် သ ားစဝင် ဟတ်ဘသ လူတစ်ဦားခ င်ားစီ အ ား ၆ ဘြခ နင်ဘသ

အက အဘဝားရှဘအ င် ြို့ြားဘြားက ြငလ
်ို့ ှစ်နင်ြါသည်။


စ ကညို့တ
် က်

ားနှင ်ို့ ပြတက်

ားသည် ဇန်လ ၈ က်ဘနတ
်ို့ ှစ်နင်ြါသည်
ို့ င် ြငလ

ားသည်



လူ ၁၀ ဦားထက်နည်ားဘသ အခန်ားတင်ား၌ စ ားပခင်ား



လူ

ားက ခငပ်ို့ ြ ထ ားြါသည်။

ားအဘနပြင ်ို့ တစ်ဦားနှငတ
်ို့ စ်ဦား ၆ ဘြခ ၍ဘနနင်က စ ား ှုသည် လူ ၁၀၀ သ ို့ ဟတ် ၎င်ားထက်ြနည်ားြါက ပြင်ြတင်စ ားပခင်ား

နှင ်ို့ ြ


ားနှင ်ို့ ြ

ားအ ား ခငပ်ို့ ြ ထ ားြါသည်။

ပြင်ြ ကယ်လက် ကို့ ခင်ဘ ားသင်တန်ား

ား၊ အ ားကစ ားလြ်ဘဆ င် ှု

တူညဘ
ီ သ အ ်ဘထ င်စ ှ ဟတ်သညို့် ြါဝင်သူ

ား၊ နည်ားပြ

ား၊ သင် က ားဘ ားကဏ္ဍ

ားနှင ်ို့ ကညို့် ှု သူ

လြ်ဘဆ င်ဘြားပခင်ားအ ားပြင ်ို့ ဆက်လက်လြ်ဘဆ င်က က ယ

ား သ ို့ ဟတ် ဂ ်ား

ားသည်

ားက ၆ ဘြခ ၍ဘနနင်ဘအ င်

ားနှင ်ို့ ြြ
ို့ ားဘ ားြစစညား်

ားက တတ်နင်သ ျှ အနည်ားဆား

ျှဘဝသားစဘစ ြါ ည်။
ဆက်၍ပိ တထ
် ာှားရမည့် လ
် ပ
ု ် ငန်ှားမ ာှား




အခန်ားတင်ားအ ားကစ ားခန်ား

ား၊ ကယ်လက် ကို့ ခင်ဘ ားစင်တ

ား၊ အြန်ားဘပြစင်တ

ဘလို့က ငခ
်ို့ န်ားလြ်နင်ဘသ အဘဆ က်အအ

ား/စတူေယ
ီ

ဆြင်အလှပြင်သညို့ဘ
် န

ား၊ လက်သည်ားအလှပြင်ဘန

နှြ်သညို့ဘ
် န

ား၊ ား

spa



ကစ ားကင်ား
အအ

ထန်ားခ ြ်ဘ ား

ား၊ ဂ ်ားဘဆ သ
ို့ ညို့်ဘန

ား၊ အခန်ားတင်ား အကစတူေယ
ီ

ား၊

ား၊ စကတ်စီားကင်ား

ဘန က်ဆား COVID-19 သတင်ားအခ က်အလက်

ား၊

ားလင်ားကစ ား

ားနှင ်ို့ မြ င်ကင်ား

ားအြါအဝင်

ား/အဘဆ က်အအ

ား။

ား၊ အခန်ားတင်ား ဘတ င်တက်ပခင်ား အဘဆ က်

ားနှင ်ို့ အပ ငခ
်ို့ န်နင်သညို့်ြန်ားပခ

ားကသ
ို့ ဘသ
လူအခ င်ားခ င်ား နီားကြ်စ
ို့

ား၊ သ ို့ ဟတ် ပြင်ြဝန်ဘဆ င် ှု

ားနှင ်ို့ အဘဆ က်အအ

ား။

ားက Michigan.gov/Coronavirus and CDC.gov/Coronavirus တင် ရှနင်ြါ

သည်။ က န ဗင်ား ြ်စ်ြ ွှေ့ ြ ား ှု ဘလ ြ
ို့ ါားဘစဘ ားအတက် ပြည်နယ်၏လြ်ဘဆ င်ခ က်
ီ နင
ှ ်ို့ ညဘန ၅ န

ား၊

ား။

တ်အြွှေ့၏ လင်စင် ထ ားဘသ က စီန
င်ဂကစ ားခန်ား

ထစြ် ရ
ှု ှဘစသညို့် အခန်ားတင်ား ဝန်ဘဆ င် ှု

နက် ၈ န

ား၊ အသ ားည ဘအ င်လြ်သညို့ဘ
် န

ား၊ တက်တူားထားပခင်ား၊ ခနဓ ကယ်ြန်ားခ ီဘ ားဆပခင်ားနှင ်ို့ အဘြါက်ဘြ က်ပခင်ားတလ
ို့ ြ်ဘြားသညို့် ဘန

ီခ ီဂန် ဂ ်ားကစ ားပခင်ားဆင်

ားနှင ်ို့

ား။

ြဓ န က ဘသ တစ်ကယ် ည် ဘစ ငဘ
်ို့ ရှ က်ဘ ားဝန်ဘဆ င် ှု


ား၊ အ ားကစ ားအဘဆ က်အအ

ားနှငြ
်ို့ တ်သက်၍ ဘ ားပ န်ားလသူ

ီ က ားတင် COVID-19 ဘဟ လ
ို့ င်ားနြါတ် 1-888-535-6136 သ ဘခေါ်
ို့ ဆဘ ားပ န်ားနင်ြါသည်။

ားသည် ဘနစဉ်
ို့

ား

