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နယ ူးယယောကပ်ြညန်ယ ်"ပြန်လညဖွ်င့််လစှပ်ြငူ်း" အယ ကောငူ်းနငှ့််ြတသ်ကယ်သော 

အယ ူးကက ူးသည့််သတငူ်းအြျကအ်လကမ်ျောူး 

COVID-19 (က ိုဗစ-်၁၉) သည ်အလန်ွပြငူ်းထန်ယသော နောမကျန်ူးမှုတစြ်ိုပဖစယ်နယသူးသည။် 

ရ ိုယသယလူးစောူးမှုအောူးပြြါ။ မျကန်ေှာဖ ိုူးတစြ်ိုဝတဆ်ငြ်ါ။ 

စ ီးပွ ီးရ ီးလုပ်ငနီ်းမ  ီးအတွက် နယ ီးရယ က်ပပညန်ယ် ပပနဖ်ွင ရ်  ်လညီ်း ကန   ်တ်ခ က်မ  ီးရ ှိရနရ ီး ည။်  

• ပပည ် လ ထမု  ီးရ ှိရ  ရန  မ  ီးတွင ်မ ကန်  ဖ ုီးတစ်ခုဝတ်ဆငပ်ါ။ 

• တတ်နှိငု ်မျှအှိမ်တွငဆ်က်လက်ရနပါ။ 

•  င အ်ှိမ်အပပငဘ်က်ရ ှိ  မ  ီးန င  ်ထှိရတွွေ့ဆက်ဆ ပခငီ်းအ ီး ဆက်လက်ရရ  ငက် ဥ်ပါ။ 

o လ စုရဝီးကက ီးမ  ီးမရ ှိ ။ (ပါတ ပွွဲမ  ီးမရ ှိ ။ လ ကှိုယတ်ှိငုတ်က်ရ  က်ရ   ဘ   ရ ီးဝတ်ပပြုပခငီ်းမ  ီးမရ ှိ ။  

လ မှုအ ှိငုီ်းအဝှိုငီ်း စုရဝီးပခငီ်းမ  ီး၊ ဘက်စကတ်ရဘ ၊ ရဘ လ ုီး  ှို  မဟုတ ်အ ငီ်းလှိုက်ကစ ီး ည  ်

အ ီးကစ ီးမ  ီးမရ ှိ ။) 

•  င လ်က်မ  ီးအ ီး မကက ခဏ ဆပ်ပပ န င ရ် ပဖင  ်စကက န   ်၂၀ ကက ရအ ငရ်ဆီးရကက ပခငီ်းအ ီး ဆက်လက်ပပြုလုပ်ပါ။  

• ကျွန်ပ်ုတှို  ို့ရေ အပပငဖ်က ်ှို   မလှိုအပ်ပွဲ ခ  ီးမ  ွီးပါန င ။် 

 

 

 

လ ့်အသ ိုငူ်းအဝ ိုငူ်းအောူးကောကယွပ်ြငူ်းအတကွက် ည  န် သင၌်အယ ူးကက ူးယသောတောဝန်တစြ်ိုရှ ြါသည။် 

 

အကယ်၍  င ်ည ်ဤစညီ်းမ ညီ်းစညီ်းကမ်ီးမ  ီးအ ီးမလှိုက်န ပါက  င ်ည ် 

"ရရ ွေ့တနီ်းတွင ်တ ဝနထ်မ်ီးရဆ ငရ်နရ  " က နီ်းမ ရ ီးဝနထ်မ်ီးမ  ီးန င အ်ပခ ီးရ  အရ ီးရပေါ်တ ဝနထ်မ်ီး 

ရဆ ငရ်နရ  အလုပ် မ ီးမ  ီးအ ီး မရလီးစ ီးပခငီ်းပဖစ် ည။် 

ဤအ   ည ်ကျွန်ပ်ုတှို  ၏ လ မှုရ ီးတ ဝနပ်ဖစ် ည။် အကယ်၍ ကျွန်ပ်ုတှို  ဘ လုပ် မညက်ှို ှိပပ ီး လုပ်ရဆ ငပ်ါက ယခု  

ကျွန်ပ်ုတှို   COVID-19 (ကှိဗုစ ်-၁၉) ဗှိုငီ်း ပ်စ် ပပနလ် ပခငီ်းအ ီး တ ီးဆ ီးနှိငုမ်ညပ်ဖစ် ည။် 



 

 

    

 

IMPORTANT INFORMATION ABOUT NEW YORK “RE-OPENING” 

COVID-19 IS STILL A SERIOUS ILLNESS 

SHOW RESPECT. WEAR A MASK. 
 

As New York State reopens for businesses, restrictions are still in place:  

• Wear a mask in public spaces 

• Continue to stay home as much as possible 

• Continue to avoid close contact with people outside your home 

o No large groups (No parties, no-in person religious services, no community 
gatherings, basketball, soccer, or other team sports) 

• Continue to wash your hands often with soap and water  

• No unnecessary travel outside of our region 

  

 

 

 

 

YOU HAVE AN IMPORTANT RESPONSIBILITY TO HELP PROTECT THE COMMUNITY. 

 
If you do not follow these rules you are disrespecting “frontline” healthcare workers  

and other emergency workers. 

This is our social responsibility. If we do what we need to now we can  
stop the COVID-19 virus from coming back. 




