သတင််းထုတပ် ြန်ချက်။
၂၀၂၀ ပြညန
် စ
ှ ၊် မတ်လ (၃၁) ရက်၊ (အင်္ဂ ါနန)။
ဆက်သွယ်ရန်။ John Perlich (ဖိတ်
ို့ ဝိန်း် မ ိ ြို့) ၂၆၀ -၄၂၇-၆၉၅၇ Mike Green (အလန်ကကောင်တီခရိင်ရ်း) ၂၆၀-၄၄၉-၇၆၇၁
ဖိတ်
်ို့ ပ်လ ဉ်း၍
ို့ ဝိန်း် ကေသန္တရအစိ်းရ၊ စွ ််းအင်ဌောန န္ှင ်ို့ ဘဏ်လပ်ငန််းဆိင်ရော လပ်ငန််းဌောန ော်းအကနဖဖင ်ို့ ကိဗစ် -၁၉ န္ှငစ
ကိင်တွယ် ှု အကဖခအကနန္ှင ်ို့ ဖပည်သူ ော်း လက်ဝယ်ရရှိန္င်
ိ ညို့် သယဇောတ အရင််းအဖ စ် ော်းန္ှငစ
်ို့ ပ်လ ဉ်း၍ ယကန ို့ ရှင်း် လင််း
တင်ဖပခို့သည်။
ဖိတ်
် ော ော်းဖဖစ်ကကကသော Rich Beck၊ Therese Brown န္ှင ်ို့
ို့ ဝိန်း် မ ိ ြို့ကတော်ဝန် Tom Henry၊ အလန်ကကောင်တီ ကကော် ရှငန
Nelson Peters၊ City Utility န္ှင ်ို့ STAR ဘဏ် ှ ကိယ်စော်းလှယ် ော်း လည််း တက်ကရောက်ခကို့ ကသည်။
နရ မီတာ (City Utilities)
ယခလအကစောပိင််း စ
ှ ၍ ကရ

ီတောခ က သငက
်ို့ ငွအဖပညို့်

ကပ်းကဆောင်သူ ော်းအော်း ကရ ီတောပိတ်ထော်းသညို့် အစီအစဉကိ

ဆိင််းငထ
ို့ ော်းလိက်မပီ်း ဖဖစ်သည်။ လက်ရိှ အကကပ်အတည််းကောလတွင ် အကရ်းကပေါ်အကဖခအကန ှ လွ၍ ကရ ီတောလရန် အတွက်
ရက်ခ ိန်း် ကပ်းထော်းသူ ော်း
ကရ ီတောခအတွက်
ဧညို့်ဝန်ကဆောင် ဌ
ှု ောန

အပါအဝင်

က သငက
်ို့ ငွ
(Customer

ကရ ီတော

အသစ်လကပ်း ညို့်

ကပ်းကဆောင်န္င်
ိ သူ
Service)

သိ ို့ ဟတ်

သိ ို့ ဆက်သွယ်ကော

အစီအစဉ ော်းအော်းလည််း

ရပ်တနထ
် ို့ ော်းပါသည်။

အဖပညို့အ
် ဝ

ကပ်းကဆောင်န္င်
ိ သူ ော်း

အကနဖဖင ်ို့

က သငက
်ို့ ငွ

ကပ်းကဆောင်န္င်
ိ ရန်အတွက်

စီစဉရန်

အကရ်းကကီ်းပါသည်။ က သငက
်ို့ ငွ ကပ်းကခ ရန် သိ ို့ ဟတ် ဧညို့ဝ
် န်ကဆောင် ဌ
ှု ောနအော်း ဆက်သွယ်ရန် Citizen Square
အဖပင်ဘက်န္င
ှ ်ို့ 200 East Berry St. ကော်းပါကင်ရိှ Kiosk စက်ကိ အသ်းဖပ န္ိင်ပါသည်။
သဘာဝဓါတ်နငွေ့ စမ််းအင် - င်္ါစ် (NIPSCO)
COVID-19 ကရောဂါကူ်းစက် က
ှု ိ တနဖ် ပန်
ပ အ
ီ ကနဖဖင ်ို့ ီတောခ က သငက
်ို့ ငွကပ်းကခ ရန် ပ က်ကွက်
ို့ ကသောအော်းဖဖင ်ို့ NIPSCO က ဏ
သူ ော်းအော်း ဂါစ်လိင််းပိတ်ထော်းသညို့် အစီအစဉကိ က ပဏ၏
ီ
သကဘောဆန္ဒဖဖင ်ို့ ယောယီဆင်
ိ ်းငထ
ို့ ော်းကကကောင််း ကကကညောခို့မပီ်း
ဖဖစ်သည်။ ဤဆိင််းင ို့ သ
ှု ည် လူကနအိ ်၊ စီ်းပွော်းကရ်းလပ်ငန််း ော်းန္ှင ်ို့ စက် လ
ှု ပ်ငန််း ော်းအော်းလ်းန္ှင ်ို့ သက်ဆင်
ိ မပီ်း ထပ်
အသိကပ်းခ က်

ထတ်ဖပန် ီအထိ အက ိ ်းသက်ကရောက် ရ
ှု ိှကန ည် ဖဖစ်သည်။ ထိအဖပင်
COVID-19 ကပ်ကရောဂါ ဂယက်
ို့

ရိက်ခပ် ခ
ှု ရသူ၊ အခက်အခရှိသူ ော်း အတွက် ကငွကပ်းကခ ှု အစီအစဉကိ အလ ဉ်းသငသ
်ို့ လိ စီစဉကပ်း ည်ဖဖစ်မပီ်း
ကနောက်က ကကက်း ော်းကိလည််း က လ (၁) ရက်ကနအထိ
ပယ်ဖ က်ကပ်း ည်ဖဖစ်သည်။ NIPSCO က ဏ
ပ အ
ီ ကနဖဖင ်ို့ လက်ရိှ
ို့
ဖဖစ်ရပ် ော်းကိ ကလို့လောကစောငက်ို့ ကညို့မ် ပီ်း ကဖောက်သည် ော်းန္ှင ်ို့ ရပ်ရွောလူထ ော်းအော်း ဆက်လက်ကထောက်ပသ
ို့ ွော်း ည်ဖဖစ်သည်။
တစ်ခ ိနတ
် ည််းတွင် NIPSCO သည် ဖပည်သူ ော်း၊ လူ ူအသိင််းအဝိင််း ၏အကရ်းကပေါ် အကဖခကန ော်းအတွက် ဝန်ကဆောင် ူ ော်း
ကပ်းန္ိင်ရန်န္င
ှ ်ို့

ီခ
ှ ိအော်းထော်းရသော စွ ််းအင်အတွက် ဝန်ကဆောင် က
ှု ပ်းန္ိင်ရန်

ိ ိတိ ို့ လပ်သော်းအင်အော်း၏ က န််း ောကရ်းန္ှင ်ို့

လဖခ ကရ်းကိ သတိ ူ၍ လိအပ်သလိ ညန္
ိ င
ိူ ်း် ကဆောင်ရွက်သွော်းပါ ည်။ အကူအညီလိပါက ကက ်းဇူ်းဖပ ၍ ဧည််းဝန်ကဆောင် ဌ
ှု ောန
သိ ို့ 1-800-4-NIPSCO

တ
ှ ဆင်ို့ ဆက်သွယ်ဖခင််းန္ိင်သည်။ NIPSCO.com ဝဘ်ဆေ်
ိ တွငလ
် ည််း သွော်းကရောက်ကလို့လော

န္ိင်ပါသည်။ ထိအဖပင်
NIPSCO ၏
ို့

ိခင်က ပဏဖီ ဖစ်ကသော NiSource Inc ရှိ NiSource ကသိလ်ဖဖစ်ကဖောင်ကေ်းရှင်း် ှ

ရ်းဆိက်ရော ဖပည်နယ် ခန္ှစ်ခ သိ ို့ ကိဗစ်-၁၉ ကယ်ဆယ်ကရ်း အလှူကငွ ကေေါ်လော ၁ သန််းလှူေါန််းရောတွင ် အင်ေယ
ီ ော်းနော်းရှိ
အက ရိကန် ကကက်ကဖခနီအသင် အော်း ကေေါ်လော ကလ်းသိန်း် (၄၀၀,၀၀၀) လှူေါန််းရန်အတွက် ကကကညောထော်းပါသည်။

ဤအလှူကငွ ော်း ောှ

သက်ဆင်
ိ ရော

ကေသအတွင်း် ရှိ

လူ အ
ှု သိင််းအဝိင််း ော်းအကကော်း

ကိဗစ်-၁၉

တန်ဖပန်
ို့ ကရ်းအတွက်

က န််း ောကရ်းဆိင်ရောကိစစရပ် ော်းအတွင် အသ်းဖပ သွော်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လျှြ် စစ်မီ်း (Indiana Michigan Power)
ကိရိ်းနောဗိင််းရပ်စ် ကရောဂါ ကကကောင်ို့ I &M ၏ လျှပ်စစ် ီ်းကပ်းသည်ို့ ဝန်ကဆောင် ှု ော်းအော်း ထိခိက်ကန္ှောက်ယှက် ှု ော်း
ဖဖစ်လိ ် ည် ဟတ်။ ကဖောက်သည် ော်းန္ှင ်ို့ အလပ်သ ော်းဝန်ထ ််း၏ က န််း ောကရ်းန္ှင ်ို့ လဖခ ကရ်း ောှ I&M အတွက် ပထ
ဦ်းစော်းကပ်း အကရ်းကကီ်းသည်ဖဖစ်ရော တစ်ပတ်ခန္ှစ်ရက် အခ ိနဖ် ပည်ို့ လျှပ်စစ် ီ်းရရှိကရ်းအတွက် ဆက်လက် လပ်ကဆောင်
သွော်း ည်ဖဖစ်သည်။ တစ်ကိယ်ကရ ကောကွယ်ကရ်း ပစစည်း် ော်းသည် လက်ရိှ လူ အ
ှု သိင််းအဝိင််းအတွင်း် လိအပ်ကကကောင််း
အသိအ တ
ှ ်ဖပ ပါကသောကကကောင်ို့ I&M အကနဖဖင်ို့ အင်ေယ
ီ ောနောဖပည်နယ် န္ှင ်ို့ ီခ ီဂန်ဖပည်နယ် ော်းရှိ ဝန်ကဆောင် က
ှု ပ်းကသော ကေခ
က န််း ောကရ်းဝန်ထ ် ော်း၊ အကရ်းကပေါ်လပ်သော်း ော်းအတွက်
ထော်းပါသည်။

က်န္ောှ ဖ်း ၁၀၀၀၀ န္ှငန္
်ို့ က်
ိ ထရိင်လက်အတ
ိ ် ၁၀၀၀၀ ကိလှူေါန််း

က်န္ောှ ဖ်း ော်း ှော အကရ်းတကကီ်းလိအပ်ကနကသော N95

က်န္ောှ ဖ်းဖဖစ်မပီ်း လက်အိတ် ော်း ောှ လည််း ဖေပ်ကရော်ဘော

ဖဖင်ို့ ဖပ လပ်ထော်းကသော န္ိက်ထရိင််း လက်အတ
ိ ် ော်းဖဖစ်ပါသည်။
ထိအဖပင်
အက ရိကန်လျှပ်စစ်ဓောတ်အော်းကဖောင်ကေ်းရှင်း် ှ အကဖခခလိအပ်ခ က် ော်းကိဖဖညို့ဆ
် ည််းရန်န္င
ှ ်ို့ ကဖောက်သည် ော်းန္ှင ်ို့
ို့
လူ အ
ှု သိင််းအဝိင််း ော်း ရင်ဆင်
ိ ကနရကသော အခက်အခ ော်းကိ ကဖဖရှင်း် ရန် အကရ်းကပေါ် ရန်ပကငွကေေါ်လော ၁ သန််းခွအော်း
လှူေါန််းထော်းပါသည်။ ယင််းရန်ပကငွအနက် ကေေါ်လော န္ှစ်သန
ိ ်း် ကလ်းကသောင််းအော်း I&M ၀န်ကဆောင် န
ှု ယ်ကဖ ရှိ အရပ်ဘက်
ပရဟိတအဖွြို့အစည််း ော်းသိ ို့ကပ်းလှူသွော်း ည် ဖဖစ်သည်။ ယခလိ အ ော်းဖပည်သူ ော်း အခက်အခ ော်းန္ှင ်ို့ ရင်ဆိင်ကနရသည်ကိ
အသိအ တ
ှ ်ဖပ ကသောအော်းဖဖင်ို့
ထော်းပါသည်။

ီ်းတောခ ကပ်းကဆောင်ရန် ပ က်ကွက်သူ ော်းအော်း

ကနောက်တခ ိနတ
် ွင ်

ပ ှနက
် ပ်းကဆောင်ရန်အတွက်

တိက်တွန်း် လိပါသည်။

ကငွကကက်းအခက်အခန္ှင ်ို့ ရင်ဆင်
ိ ရပါက
ဌောနသိ ို့ 1-800-311-4634

က သင်က
ို့ ငွ ော်းအော်း

ီ်းဖဖတ် ည်ို့ အစီအစဥ်အော်းလ်းကိ ဆိင််းင ို့

ကပ်းကဆောင်ကကရ ည်ဖဖစ်ပါကသောကကကောင်ို့

အကယ်၍

ကဖောက်သည် ော်းအကနဖဖင်ို့

ီတောခ

ီတောခ ော်းအော်း
ကပ်းကဆောင်ရန်

ီတောခကပ်းကဆောင်န္င်
ိ ည်ို့ နည််းလ ််း ော်းကိ ညိန္င
ိှု ်း် ကဆွ်းကန္ွ်းရန် ဧည်ဝ
ို့ န်ကဆောင်

ှတဆင်က
် ွတ်၊ တွတတော
ို့ သော်လည််းကကောင််း၊ ကဖို့စဘ

ော်း တ
ှ ဆင်က
ို့ သော်လည််းကကောင််း ဆက်သွယ်

န္ိင်ပါသည်။
ဘဏ် လြ
ု ် ငန််း (Banking)
လိအပ်ပါက ကဖောက်သည် ော်းအတွက် ကရတိ ကခ ်းကငွ သက်သောကခ ောင်ခ ီကရ်း ကထောက်ပို့ ှု ော်းဖပ လပ်ရန် STAR Financial
Bank

ှ ကဆောက်ရွက် ကနပါသည်။ ထိအဖပင်
အကသ်းစော်းစီ်းပွော်းကရ်းလပ်ငန််း စီ ခန်ခွို့ ကရ်းရ်းန္ှင ်ို့ ပူ်းကပါင််း၍ စီ်းပွော်းကရ်းလပ်
ို့

ငန််းန္ှင ်ို့ အကသ်းစော်း စီ်းပွော်းကရ်းလပ်ငန််း ော်းအတွက် အကထောက်အကူဖပ အစီအစဥ် ော်း ခ ှတ်အကကောင်အထည်ကဖော်ကဆောင်
ရန် စီစဥ်ကနပါသည်။ အပတ်စဥ် တနလလောကန ို့ ှ စကနကနအထိ
နနက် ၇်း၀၀ နောရီ ှ ညကန ၇်း၀၀ အထိ ဘဏ်ခွ (၇) ခ လ်းတွင ်
ို့
Drive-up Video

တ
ှ ဆင်ို့ ဘဏ်ဝန်ကဆောင် ှုကပ်းကနပါသည်။ အွနလ
် ိင််း ဘဏ်ဝန်ကဆောင် အ
ှု ော်းလည််း တစ်ပတ် ခန္ှစ်ရက်

အခ ိနဖ် ပည်ို့ အသ်းဖပ န္ိင်ပါသည်။ STAR ဘဏ်အကနဖဖင်ို့ ဘဏ်အတွင်း် ရှိ ဧည်ကို့ ကိ ကနရောအော်း “သီ်းသန်ဘဏ်
ဖွငခ
်ို့ ိန”် အတွက်
ို့
သော အသ်းဖပ ည်ဖဖစ်မပီ်း ဘဏ်သလောကရောက်
ိ ို့
ရန် လိအပ်ပါက ဧည်ို့၀န်ကဆောင် ဌ
ှု ောန ဖန််းလိင််း တ
ှ ဆင်ို့ ရပ်ခ ိန်း် ရယူန္င်
ိ ပါ
သည်။ FDIC အသင််းဖဖစ်သည်အ
ို့ ကလ ောက် STAR ဘဏ်အကနဖဖင်ို့ ဘဏ်တွင ် ကငွ ော်း လောကရောက်အပ်န္ထော်းသူ
ှ
ော်း၏
ကငွ ော်းလဖခ ရ
ှု ိက
ှ စရန်န္င
ှ ်ို့ လိအပ်သည်အခ ိနတ
် ွင ်

ထတ်ယူန္င်
ိ ရန် စီစဥ်ထော်းပါသည်။

ကေသခဘဏ်တစ်ခ

အကလ ောက် ဤကေသတွင်း် ကနထိင်သည်ို့ လူ အ
ှု သိင််းအဝိင််း၏ အော်းကူညက
ီ ပ်းရန် အသင်ရ
ှ နပါသည်။
ို့ ိက

ဖဖစ်သည်ို့

မ ိ ြို့ခ ော်းအကနဖဖင်ို့

ိ ိတန္ှ
ိ ို့ င ်ို့ သက်ဆင်
ိ ရောဘဏ် ော်းဘက် ှ ထော်းရှိကသော အစီအစဥ် ော်းကိ သိရိှကစရန် သက်ဆင်
ိ ရော

ဘဏ် ော်းကိ ဆက်သွယ်ကကရန် တိက်တွန်း် ပါသည်။
"ကျွနက
် တော်တရ
ိ ို့ စွ
ိ
်းရ အက
ိ ်းသက်ကရောက်
ို့ ််းအင်ဌောန ော်းန ို့ ဘဏ်လပ်ငန််း လပ်ကဖော်ကိင်ဖက်ကတွအကနန ို့ ေီကရောဂါကပ်စ်းကကီ
ို့
က
ှု ိ နော်းလည်သကဘောကပါက်ကကမပီ်း လိအပ်တို့ ဖပင်ဆင် က
ှု တွ လပ်ကနတော ကိသိရတောအော်းရကက နပ် ိပါတယ်။ တစ်ဦ်းခ င််း
ဖဖစ်ကစ၊

ိသော်းစကတွအတွက်ဖဖစ်ကစ၊ စီ်းပွော်းကရ်းလပ်ငန််းကတွအတွက်ဖဖစ်ကစ လက်ရိှ ကက ကတွြို့ကနရတို့ စိနက
် ခေါ် က
ှု ိ ရင်ဆင်
ိ

န္ိင်ဖိရောအတွ
က် က ကနော်တိ ို့ ပူ်းကပါင််းကူညက
ီ ပ်းန္ိင်ဖိရော
ို့
ို့ အထူ်းအကရ်းကကီ်းပါတယ်။” ဟ မ ိ ြို့ကတော်ဝန် ဟင်နရီက ကဖပောကကော်း
ခို့သည်။ ဆက်လက်၍ “အတူတကွ လက်တွလပ်ကဆောင်ဖခင််းအော်းဖဖင ်ို့ က ကနော် ေီအခက်အခကိရင်ဆင်
ိ ကက ော်ဖဖတ်ကက ယ်။
တခ ိနတ
် ည််း ောှ ပိ ိစည််းလ်းတ၊ို့ ပိ ခိ
ိ င် ောတို့ အသိင််းအဝိင််းကိ တည်ကဆောက်ကကရ ယ်” ဟကဖပောပါသည်။
“က ကနော်တိ ို့ ကပ်းကနတို့ သတင််းအခ က်အလက်ကတွကိ ကေသခကတွအတွက် အက ိ ်းရှိလိ ်ို့ ယ်လိ ို့ က ျှော်လငပ
်ို့ ါတယ်။ ေီလိ
ကသခ ော

ကရရော က
ှု တွ

ော်းတအ
ို့ ခါကောလ ိ ်း ောှ စိ်းရိ ်ပပ
ူ န် က
ှု တွ၊ စိတ်ဖိစီ်း ှုကတွ၊ တင််း ော က
ှု တွ ဖဖစ်ကပေါ် ကစတယ်။

အကူအညီကတွရရှိန္င်
ိ ယ်ို့ အရင််းအဖ စ်ကတွကိ လ ််းညွှနက
် ပ်းဖခင််းအော်းဖဖင်ို့ က ကနော်တကေသတွ
ိ ို့
င်း် ကနထိင်သူကတွအတွက်
စိတ်သက်သောရ ကစ ယ်လိ ို့ က ျှော်လင်တ
ိ ကက ော်ဖဖတ်န္င်
ိ ကကလိ ်ို့ ယ်လိ ို့ က ျှော်လင်ပါတယ်”ဟ
ို့ ယ်၊ အတူတကွ ရင်ဆင်
အလန်ကကောင်တီ ကကော် ရှငန
် ော ှ ကဖပောကကော်းခို့ပါသည်။
အလန် ကကောင်တီတွင် ကိဗစ်-၁၉ ကရောဂါဖဖစ်ပောွ ်း ပ
ှု ိ ိ
ဆက်ဆ ှု ော်းအော်း ကရှောင်ကကဥ်ရန်၊ လက် ော်းအော်း

ော်းဖပော်းလောသည်န္င
ှ အ
်ို့
ျှ တစ်ဦ်းန္ှငတ
်ို့ စ်ဦ်း နီ်းကပ်စွော ကဖပောဆိ

ကကောခဏ ကသကသဖခောဖခော ကဆ်းကကကောကကရန်၊ လူစလူကဝ်း ဖပ လပ် ှု ော်း

အော်း ကန်သတ်
ရန် အကရ်းကကီ်းအကကကောင််းအော်းလည််း ကခါင််းကဆောင် ော်း ှ အက ယ်တဝန်ကဖပောကကော်းခ
ို့
ို့
ို့ပါသည်။
ကိစနစ်တ

က ကဆ်းကကကောဖခင််းန္ှငအ
်ို့ ပ်စလိက်အကဖခအကန ော်းတွငလ
် ှုပ်ရှော်း ှု ော်းအော်းကနသ
် ို့ တ်ဖခင််း

ထပ် ကဖပောကကော်းခသ
ို့ ည်။ ဖပည်နယ်အပ်ခ ပ်ကရ်း ်းှူ Holcomb

၏

အကရ်းကကီ်းပကိ

ှထတ်ဖပန်ထော်းကသော အိ ်တွင်း် ကနရန် အ ိနအ
် ော်း သတိဖပ လိ

က်နောရန်န္င
ှ ်ို့ ဖပည်သူအော်းလ်း န္ိ်းန္ိ်းကကော်းကကော်းရှိကနကကရန်လည််း တိက်တွန်း် ခို့ပါသည်။
ကဗ
ု စ်- ၁၉ နနာက်ဆ်းု ရသတင််းမျာ်း
-

က န််း ောသန်စွ ််းသူ ော်းအကနဖဖင်ို့ အက ရိကန် ကကက်ကဖခနီအသင််း တ
ှ စ်ဆင ်ို့ ကသွ်းလှူေါန််းပါရန် အောဏောပိင် ော်း ှ
ယကနတိ
ို့ က်တွန်း် ထော်းပါသည်။

-

အလန်ကကောင်တီခရိင်

ကရန္ှင ်ို့ ိလလောပိက်

လူကနအိ ် ော်းအတွက်

ကေသဆိင်ရောဌောနန္ှင ်ို့

ပ ှနက
် ပ်းကဆောင်ကနသည်ို့

အလန်ကကောင်တီ

အခကကက်းကငွအကပေါ်

၅၀

ကကော် ရှငဘ
် တ်အဖွြို့သည်
ရောခိင်န္န
ှု ်း်

တစ်ကကိ ်

ကေသန္တရအစိ်းရန္ှင ်ို့

အဖခော်းကသော

ကလ ောက
ို့ ပ်းန္ိင်ရန်အတွက် ခရိင်အော်း ကငွကကက်းကထောက်ပက
ို့ ပ်းထော်းပါသည်။
-

အ ော်းဖပည်သူ ော်း၏

လိအပ်ခ က် ော်းအော်း

ဖဖည်ို့စီ်းကဆောင်ရွက်ကပ်းကနသော

အဖွအစည််း ော်း၏ လပ်ငန််းစဥ် ော်း အပါအဝင် ကိဗစ်-၁၉ ကရောဂါန္ှင ်ို့ စပ်လ ဥ််းသည်ို့ အကကကောင််းအရော ော်းကိ
စစည််းတင်ဖပရန်အတွက်

ဖပ လပ်ထော်းကသော

ဝင်ကရောက်ကလို့လောရန် တိက်တွန်း် အပ်ပါသည်။

ဝဘ်ဆေ်
ိ

www.cityoffortwayne.org/covid-19

အော်း

-

အစိ်းရရ်းစိက်ရော Citizen Square အကဆောက်အဦ်းအော်း ဧမပီလ (၇) ရက်ကနအထိ
ပိတ်ထော်း ည်ဖဖစ်သည်။
ို့

-

လူထအဆင်သင်ဖို့ ဖစ်န္င်
ိ ကစရန် အလွှောအသီ်းသီ်း၏ ကခါင််းကဆောင််း ော်းထ ှ စစ်တ ််းကကောက်ခရောတွင ် တ်လ (၁၂)
ရက်ကန ို့ ှ (၂၄) အကကော်းတွင် စစကပါင််း ၄၉၆၇ ဦ်းပါဝင်တန်ဖပန်
ို့ ကဖဖကကော်းခို့ပါသည်။ ယင််းစစ်တ ််း ောှ ကိဗစ်-၁၉
ကပ်စက်
ိ
အ
ှု ော်း တန်ဖပန်
ိ ရန်အတွက် ကကောက်ခကသော စစ်တ ််းဖဖစ်ပါသည်။
ို့ ရောတွင ် ဖပင်ဆင်န္င်

တန်ဖပန်
ို့ ကဖဖဆိသူ ၄၄ ရောခိင်န္နှု ်း် ောှ ဝင်ကငွရပ်တန်သွ
ို့ ော်းပါက ၁ ပတ် ှ ၂ ပတ်အထိသော စော်းဝတ်ကနကရ်း အဆင်ကဖပ ည်
ဖဖစ်ကကကောင််း၊ ၂၅ ရောခိင်န္န
ှု ်း် ှော ၃ ပတ် ှ ၄ ပတ်အထိ အဆင်ကဖပန္ိင်ကကကောင််းန္ှင ်ို့ ၃၁ ရောခိင်န္န
ှု ်း် ောှ ဝင်ကငွ ရှိဘ ၅ ပတ်ကက ော်
အထိ ရပ်တည်န္င်
ိ ကကကောင််း ကဖဖကကော်းထော်းပါသည်။ အိက ်ထောင်စအတွင်း် နောတောရှည် ကရောဂါရှိသည်ို့ ိသော်းစဝင်ရိှသည်အ
ို့ ဖပင်
စော်းဝတ်ကနကရ်း အတွက် ၁ ပတ် ှ ၂ ပတ်အထိသော ရပ်တည်န္င်
ိ ရန် အဆင်ကဖပသူ ော်း စိ်းရိ ် ှု ော်း ှော ကအောက်ပါအတိင််း
ဖဖစ်ပါသည်။
-

အ ော်းစ ောှ က န််း ောကရ်းကဆ်းကသ ခ
ှု ယူရန်၊ ကဆ်းဝါ်းဝယ်ယူရန်၊ အစော်းအကသောက် ော်း ဝယ်ယူရန် ပိ၍ စိ်းရိ ်
ကကသည်။

-

က န် ောကရ်းအတွက် (၂၅ ရောခိင်န္န
ှု ်း် )၊ ီ်း-ကရဖိ်းအတွက် (၂၇ ရောခိင်န္န
ှု ်း် )၊ အစော်းအကသောက်အတွက် (၂၂ ရောခိင်န္န
ှု ်း် ) ောှ
အစိ်းရဆီ ောှ အကူအညီကတောင််းခကက ည်ဖဖစ်သည်။

-

က န််း ောကရ်းအတွက်စ်းရိ
ိ
်ကကသူ ော်းအနက် ကရှ ြို့လော ည်ို့ ရက်ကပါင််း (၆၀) အတွက် ကဆ်းဝါ်းဝယ်ယူရန် လိအပ်ရော
တွင် စိတ်ပိင််းဆိင်ရော က န််း ောကရ်းအတွက် (၄၇ ရောခိင်န္န
ှု ်း် )၊ ကသွ်းတိ်းအတွက် (၃၈ ရောခိင်န္န
ှု ်း် )၊ ဆီ်းခ ိ အတွက် (၁၉
ရောခိင်န္န
ှု ်း် ) ရှိသည်။

-

က န််း ောကရ်းအော ခ ရှိသူ ော်း၊ က န််း ောကရ်းကဆောင်က
ို့ ရှောက်သူ ရှိသူ ော်း၊ တစ်အိ ်သော်းစလ်း တတ်ကကွ်းကရောဂါ
ကောကွယ်ကဆ်း ထိ်းထော်းရသူ ော်း ဖဖစ်ကကသည်။

တန်ဖပန်
ို့ ကဖဖဆိသူ ော်း အနက် လိအပ်ခ က်အ ော်းဆ်း ောှ အစော်းအစော (၉၈%) န္ှင ်ို့ ကနရောထိင်ခိင််း (၈၅%) တိဖဖစ်
ို့ မပီ်း
ကဆ်းဝါ်းဝယ်ယူရန် (၇၂%)၊ က န််း ောကရ်းကစောငက
်ို့ ရှောက် ခ
ှု ယူရန် (၆၈%)၊ အဖခော်းသူ ော်းန္ှငဆ
် က်သွယ် ရ
ှု ိှကနရန် (၆၇%) န္ှင ်ို့
လက်ကိင်ဖန််းရှိကနရန် (၆၆%) ဖဖစ်ပါသည်။
အဆိပါ စစ်တ ််းအော်း Parkview Mirror Center for Research and Innovation

ှ ဖပင်ဆင်ထော်းဖခင််းဖဖစ်မပီ်း အရပ်

ကေသန္ှင ်ို့ က န််း ောကရ်းအော ခ ရှိသူအခ ိ ်း ောှ လကလောက် ျှတသည်ို့ န န
ူ ော ရှိသည်အကပေါ်တွင ် စစ်တ ််းရလေ် ှော ကန်သတ်
ို့
ခ က် ော်းရှိကကကောင််း သတိကပ်းကဖပောဆိထော်းသည်။ လူအသိ
င််းအဝိင််းအတွင်း် အကူအညီလိအပ်ကန ှု ော်းကိ သတိဖပ ိရန်
ို့
အတွက် အလန်ကကောက်တီ က န််း ောကရ်းဌောန ှ စစ်တ ််းရလေ်အော်း ကိ်းကော်းအသ်းဖပ ပါသည်။

