လူူ ချျင်းး�ခွာာ �နေေလျျက််
� သားး
သင့််မိ
ိ �စုု နှှ င့််� လမ်းး�လျှော�ာ�က််ပြီး�း� စက််ဘီးး�စီးး �ပါါ
သင့့်�ရပ််ကွက််
ွ အတွွင်းး� လမ်းး�လျှော�ာ�က််၍ စက််ဘီးး �စီးး �နေေစဉ််၊ ပြ�ည််သူ့့ ကျ
� ျန်းး�မာာရေး�း အကြံ�ံပြု�ချျက််များ�း�ကိုု� လိုု� က််နာာခြ�င်းး�ဖြ�င့့်� COVID-19
ပြ�န့့်� ပွား��းမှုုကိုု� ကန့့်�သတ််ထားး�ရန်် King County Metro မှှ သင််နှှင့််�သင့့်�မိိသားး�စုုတို့့�အားး
� � တိုု� က််တွွန်းး�ပါါသည််။ သင််နှှင့််�အခြား�း�သူူများ�း�
ဘေး�းကင်းး�နေေစေေရေး�း အထော�ာက််အကူူ ပြု�ရန်် အော�ာက််ပါါ အကြံ�ံပြု�ချျက််များ�း�ကိုု� အသုံးး� �ပြု�ပါါ-

၆ ပေ�ခွာာ �၍နေေပါါ
ကိုု� ရိုု� နာာဗိုု� င်းး�ရပ််စ််ပိုးး� �ကိုု� ဖြို�ခွ
ု င်းး
ွ �သူူများ�း�
ဖြ�စ််ရန်် ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�� ဆော�ာင််ရွွက်် နေေစဉ််၊

၆’

၆’

ကျွွန်ုု�ပ််တို့့�သ
� ည်် အတူူမနေေသော�ာသူူများ�း�
နှှင့််�အနည်းး�ဆုံးး� � ၆ ပေ�အကွာာ�မှှ နေေ၍
လမ်းး�လျှော�ာ�က််ရန်် လိုု� ပါါသည််။

၆ ပေ�ဆိုု�သည််မှာာ �
မည််သည််နှှင့််� တူူ သနည်းး�။
ကလေး�းစီးး �စက််ဘီးး �နှှစ််စင်းး� တစင်းး�
နော�ာက််တစ််စင်းး� ဘီးး �ချျင်းး�စီီတန်းး�

၆
ပေ� ခန့့်�

ထားး�ခြ�င်းး� သို့့�မ
� ဟုုတ်် အရွွယ််ရော�ာက််
ကြော��ာင််နှှစ််ကော�ာင််ကိုု� တစ််ကော�ာင််၏
ခေါ�ါင်းး�နော�ာက်် အခြား�း�တစ််ကော�ာင််၏
အမြီး�း�တို့့�� စီီတန်းး�ထားး�သည့့်�အခါါ ၆
ပေ�ခန့့်� ရှိိ�ပါါသည််။

လူူ တို့့��ကိုု� ဘေး�းကင်းး�စွာာ � ဖြ�တ််ကျော်�်��ပုံံ�
လမ်းး�ပေါ်�်သို့့��သွားး��ရော�ာက််ခြ�င်းး�မရှိိ�ဘဲဲ တီီထွွင််ဖန််တီးး �လုု ပ််ဆော�ာင််ပါါ-

အိိမ််၀င်းး�ထဲဲ ကားး�မော�ာင်းး�၀င််ထွွက််ရာာလမ်းး�များ�း�နှှင့််� မြ�က််ခင်းး�များ�း�ကိုု� အသုံးး� �ပြု�ကာာ ပလက််ဖော�ာင်းး�မှှဆင်းး�၍ အခြား�း�သူူများ�း�ကိုု� ကျော်�်��တက််
ခွွင့်�ပေး�းရန််၊
့
သင််သွားး��မည့့်�နေေရာာကိုု� အသိိပေး�း၍၊ သင််မည််သို့့�� ရွေ့�့ လျားး
� ��မည််ကိုု� အခြား�း�သူူများ�း�အားး� အသိိပေး�းရန်် လက််ဖြ�င့့်� အချျက််ပြ�ပါါ
သင််နှှင့််�အတူူ လူူ ကြီး�း�တစ််ဦးးပါါ၍ ကားး�သွားး��အလာာ အလွွယ််တကူူမြ�င်် နိုု� င််ကာာ ကားး�များ�း�သည််လည်းး� သင့့်�ကိုု� မြ�င််နိုု� င််မှှသာာ လမ်းး�တစ််
လမ်းး� ၏အလယ််မှှ ဖြ�တ််ပါါ။
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အခြေ�ေခံံများ�း�ကိုု�
အမှှတ််ရပါါ
လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� လိုု� က််နာာပါါ

စက််ဘီးး�စီးး �ခြ�င်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း�ကိုု� လိုု� က််နာာပါါ

ပလက််ဖော�ာင်းး�၏အစွွန်းး�တွွင်် အမြဲ�ဲရပ််ပါါ

သင့့်�ဦးးနှော�ာ �က််ကိုု� ကာာကွွယ်ထား
် း�ရန််

လမ်းး�ထော�ာင့့်�များ�း�တွွင်် လမ်းး�မကူးး �မီီ

ဦးးထုု ပ််ဆော�ာင်းး�ပါါ

ဘယ််ညာာနှှင့််� အနော�ာက််တို့့� ကို
� ု� ကြ�ည့့်�ပါါ

ယာာဉ််များ�း�၏ ညာာဘက််မှှ မော�ာင်းး�ပါါ

ယာာဉ််အသွားး��အလာာ အချျက််ပြ�များ�း�ကိုု�

ရပ််ရန််ဆိုု� င်းး�ဘုုတ််များ�း�၌ ရပ််ပြီး�း� ဘယ််ညာာနှှင့််�

လိုု� က််နာာပါါ

အနော�ာက််တို့့� ကို
� ု� ကြ�ည့့်�ပါါ

လူူသွားး��လမ်းး�များ�း�နှှင့််� ပလက််ဖော�ာင်းး�များ�း�

ကွေ့�့သည့့်
�
� အခါါ လက််ဖြ�င့့်� အချျက််ပြ�ပါါ

ရှိိ�သည့့်�အခါါ သုံးး� �ပါါ--ကျျယ််လေ�လေ�၊

လမ်းး�တစ််ဘက််မှှတစ််ဘက််ကိုု�
လမ်းး�လျှော�ာ�က််သွားး��ပါါ--မပြေး��းပါါနှှင့််�
ကားး�ကွေ့�့နေေသည့့်
�
� ယာာဉ််မော�ာင်းး�များ�း�
သို့့�မ
� ဟုုတ်် အိိမ််၀င်းး�ထဲဲ ကားး�မော�ာင်းး�၀င််
ထွွက််ရာာလမ်းး�များ�း�မှှ ထွွက််လာာနေေသည့့်�
ယာာဉ််မော�ာင်းး�များ�း�ကိုု� သတိိထားး�၍ကြ�ည့့်�

ကော�ာင်းး�လေ�လေ� ဖြ�စ််သည််။

ကားး�များ�း�ကိုု�
သတိိထားး�ပါါ

အခြား�း�သူူ များ�း� ကြို�ုတင််
ခန့််�မှှန်းး�နိုု�င််သည့့်� လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�
နှှ င့့်� စက််ဘီးး�စီးး �ခြ�င်းး� ပြု�လုု ပ််ပါါ

နေေပါါ။

အာာရုံံ�ပျျက််စေေမည့့်� အရာာများ�း�မှှ
အာာရုံံ�ဖြ�တ််ထားး�ပါါ

လမ်းး�ကူးး �သည့့်�အခါါ သတိိထားး�ပါါ

လမ်းး�လျှော�ာ�က််သည့့်�အခါါနှှင့််� စက််ဘီးး �စီးး �

လမ်းး�လယ််ခေါ�ါင််တွင််
ွ လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�

သည့့်�အခါါ သင််သတိိရှိိ�နေေရေး�းအတွွက််

သို့့�မ
� ဟုုတ်် စက််ဘီးး �စီးး �ခြ�င်းး�တို့့�ကို
� ု� ရှော�ာ �င််ပါါ

အထော�ာက််အကူူဖြ�စ််စေေရန်် မျျက််လုံးး� �များ�း�

ရပ််ထားး�သည့့်�ကားး�များ�း�အကြား�း�

ဖြ�င့့်� ကြ�ည့့်�နေေပါါ။

မြွေ�ေလိိမ််မြွေ�ေကော�ာက််သွားး��ခြ�င်းး� မပြု�ပါါနှှင့််�

နား�းစွွင့်� ့ထားး�ပါါ။ နား�းကြ�ပ််များ�း�တပ််ထားး�ပါါက

လမ်းး�ဆုံံ�များ�း�တွွင်် ယာာဉ််မော�ာင်းး�များ�း�နှှင့််�
မျျက််လုံးး� �ခြ�င်းး�ဆုံံ�အော�ာင်် လုု ပ််ပါါ

လာာနေေသည့့်�ကားး�များ�း�နှှင့််� ကျော်�်��ဖြ�တ််လိုု�
သူူများ�း�ကိုု� ကော�ာင်းး�ကော�ာင်းး� မကြား�း�နိုု� င််ပါါ။

ပျော်�်��ရွှင််ပါ
ှ ါစေေ။
#၀က််ဝံံအရှာာ �
ထွွက််ပါါ
သင့့်�အိိမ််နီးး�ချျင်းး�များ�း�၏ ပြ�တင်းး�ပေါ�ါက််များ�း�
တွွင်် ၀က််ဝံံ ရုု ပ််များ�း�နှှင့််� ရုု ပ််လုံးး� �သွွင်းး�ထားး�
သည့့်� အခြား�း�တိိရ စ္ဆာ ာ�န််များ�း� ရှာာ �တွေ့�့ရန််
�
အသားး�စား�းသတ္တတ ဝါါ အရှာာ �ထွွက််ပါါ။
လမ်းး�လျှော�ာ�က််ထွွက််နေေစဉ်် အကော�ာင််ရေ�
မည််မျှှ တွေ့�့သည််ကိုု�
�
ရေ�တွွက််ပါါ။

ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� တက််ကြွ�စွာာ�သွားး��သည့့်�
သင််၏ လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
စမ်းး�ကြ�ည့့်�ပါါ
သင််ကျော�ာ�င်းး�သွားး��သည့့်� လမ်းး�ကြော��ာင်းး�ကိုု�
စမ်းး�ကြ�ည့့်�ရန််အတွွက်် အပြ�င််တွွင်် ကိုု� ယ််လက််
လေ့�့ကျျင့့်�ခန်းး� ရရန်် သင့့်�အချိိ�န််ကိုု� အသုံးး� �ပြု�ပါါ။
လမ်းး�တစ််လျှော�ာ�က််တွွင်် သင့့်�မိိသားး�စုု နှှင့််�အတူူ
လမ်းး�လျှော�ာ�က််ခြ�င်းး�နှှင့််� စက််ဘီးး �စီးး �ခြ�င်းး�
စည်းး�ကမ်းး�များ�း� လိုု� က််နာာမှုုကိုု� လေ့�့ကျျင့့်�ပါါ။
လူူကိုု� ယ််တိုု� င်် ကျော�ာ�င်းး�ပြ�န််တက််သည့့်�အခါါ
တက််တက််ကြွ�ကြွ� နေေရန်် သင််အဆင််သင့့်�
ရှိိ�နေေပါါမည််။
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သင့့်�ရပ််ကွွက််တွွင််
ခုု န််ကစား�းပါါ
ကျော�ာ�င်းး�သို့့�� လေ့�့ကျျင့့်�၍သွားး��သည့့်�
လမ်းး�ကြော��ာင်းး�၌ သင််အကြိ�ိမ််ရေ� မည််
မျှှ ခုုန််သွားး��နိုု� င််သနည်းး�။ သင့့်�မိိဘများ�း�
သို့့�မ
� ဟုုတ်် မော�ာင််နှှမများ�း�ထက်် ပိုု� ၍ခုုန််သွားး��
နိုု� င််ခြ�င်းး� ရှိိ�မရှိိ�သိိရန်် မှှတ််သားး�ထားး�ပါါ။

