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COVID-19 က ူးစကန်ှုနူ်း ညွှနူ်းကနိူ်းသည် လ မှုအသိိုငူ်းအဝိိုငူ်းမ  ူးကိို က ကယွ်ရန ်ဦူးတည်သည့်် နည်ူးလမ်ူးတစ်ခိုဖြစ်သည်။ ဤပံိုစ၏ံရည်ရွယ်ခ က်မ   

နိိုငင်တံစန်ိိုငင်ခံ ငူ်းစ၏ီ နိိုငင်သံ ူးမ  ူး အတ တကွပ ူးပပေါငူ်း၍ မိမတိိိုငူ်းဖပည်၏ ပရ ဂေါက ူးစကန်ှုနူ်း ညွှနူ်းကနိူ်းပမ ဏ နည်ူးနိိုငသ်မျှ နည်ူးပအ ငန် င့်် 

နိိုငင်အံမ  ူးအဖပ ူးကလည်ူး က ူးစကမ်ှု နည်ူးနိိုငသ်မျှ နည်ူးပအ င ်ပ  ငရွ်ကပ်စလိိုဖခငူ်း ဖြစ်သည်။ 

 

နိိုငင်တံစန်ိိုငင်၏ံ က ူးစကန်ှုနူ်းညွှနူ်းကနိူ်းအ င့််သည် ခိုန စရ်ကတ်စ်ကကိမ် ကက သပပတူးပန ့်တိိုငူ်း ပဖပ ငူ်းလဲပနပေါမည်။ ဖမင့််မ ူး၊ အလယ်အလတ် သိို ့်မဟိုတ ်နမိ့်် 

စသည်သတ်မ တခ် က် အနည်ူး ံိုူး န စခ်ိုဖပည့််မသီည့််နိိုငင်မံ  ူးကိို ယငူ်းအ င့််သိို ့် ပဖပ ငူ်းပပူးမည်။ က ူးစက်မှု အနမိ့်် ံိုူးမ  က ူးစက်မှု အဖမင့်် ံိုူး 

အ င့််ပရ ကပ်နသည့်် အပဖပ ငူ်းအလဲမ  ူးကိို အပတ်စဉ် ပတွွေ့ပက ငူ်းပတွွေ့ နိိုငပ်ေါသည်။ ပိိုဖမင့််မ ူးပသ က ူးစက်အ င့််မ  ပိိုနမိ့််ပသ  က ူးစကမ်ှုအ င့််သိို ့် 

အပဖပ ငူ်းအလဲမ  ူးကိို သတ်မ တအ် င့််န င့်် ကိိုက်ညီသည့််အခေါ အနည်ူး ံိုူး ၁၄ ရက် တစ်ကကိမပ်တွွေ့ရမည်ဖြစ်ပေါသည်။ 

  

ဤပံိုစတံငွ ်က ူးစကမ်ှုအ င့်သ်တမ် တ်ခ ကမ်  ူးကိို ပအ က်ပေါမက်ထရစ်မ  ူးပပေါ်တငွမ် တည်၍ ခွဲဖခ ူးသတမ် တ်ထ ူးပေါသည်။  

● လ န  က ူးစက်မှုနှုနူ်း 

● က ူးစက်သ  ဦူးပရ 

● အထ ူးကကပ်မတက်ိုသပ  င ်အသံိုူးဖပြုမှု 

 

COVID-19 က ်းစက်မှုနှုန််း ညွှန််းက န််း မမင့််မာ်း အလယ်အလတ ် န မ့်် 

နိိုငင်တံစန်ိိုငင်၏ံ ၇ ရကစ်  ပ မ်ူးမျှ လ န က ူးစက်မှုနှုနူ်း ≥၁၃% ၆-၁၂.၉% ≤၅.၉% 

နိိုငင်တံစန်ိိုငင်၏ံ ၁၄ ရက်အတငွူ်း လ  ၁၀၀၀၀၀ 

က ူးစက်မှုနှုနူ်း 

လွန်ခဲ့်ပသ  ၁၄ ရကအ်တွင်ူး ပရ ဂေါက ူးစက်မှု ၁၄ ခို ထကန်ည်ူးပသ  (သိို ့်) 

ယင်ူးညီမျှပသ  နယစ်ပ်ပေသပက ငတ်ီ (တစ်စတိုရန်ူးမိိုင်တွင် 

လ ဦူးပရပဖခ က်ဦူးထက်နည်ူးပသ ) မ  ူးမ   ပရ ဂေါက ူးစက်မှု “နည်ူး” သည့်် 

ပနရ ပေသအဖြစ် အလိိုအပလ  က် သတမ် တ်ဖခင်ူးခံရမည်။ လနွ်ခဲ့်ပသ  ၁၄ 

ရက်အတွင်ူး ပရ ဂေါက ူးစက်မှု ၁၄ ခိုထက်မ  ူးပသ  နယ်စပ်ပေသပက င်တီမ  ူးအ ူး 

သတ်မ တ်ထ ူးပသ  က ူးစက်မှုအညွှန်ူးစံနှုန်ူးကိို အသံိုူးဖပြုပပီူး ၎င်ူးတိို ့်၏ 

ပရ ဂေါက ူးစက်မှုအ င့််ကိို  ံိုူးဖြတ်မည်ဖြစ်သည။် 

≥၃၂၅/ ၁၀၀၀၀၀ ၃၂၄-၁၀၁/၁၀၀၀၀၀ ≤၁၀၀/၁၀၀၀၀၀ 

နိိုငင်အံဝ မ်ူး အထ ူးကကပမ်တ်ပ  င ်အသံိုူးဖပြုမှု ( ၇-ရက် 

ပ မ်ူးမျှ) 

စိုစိုပပေါငူ်း အသံိုူးဖပြုမှု ≥၇၂ % 

 

 

န င့်် 

 

≥၁၅% COVID-19 

အထ ူးကကပ်မတပ်  င ်

အသံိုူးဖပြုမှု 

စိုစိုပပေါငူ်း အသံိုူးဖပြုမှု 

၆၉-၇၁.၉% 

 

န င့််  

 

၆-၁၄.၉ % COVID-19 

အထ ူးကကပ်မတပ်  င ်

အသံိုူးဖပြုမှု 

စိုစိုပပေါငူ်း အသံိုူးဖပြုမှု 

≤၆၈.၉% 

 

န င့်် 

 

≤၅.၉%% COVID-19 

အထ ူးကကပ်မတပ်  င ်

အသံိုူးဖပြုမှု 
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တစ်ဦ်းချင််းစီနငှ့််လိုပ်ငန််းအာ်းလ ို်းအ

တက်ွ ရဆာငရွ်က်ချက်မျာ်း  

မမင့််မာ်း အလယ်အလတ ်

 

န မ့်် 

ပ ူးကငူ်းလံိုဖခြံုမှုရ ိစ ွ လ စိုလ ပဝူး 

စိုပဝူးဖခငူ်း 

 

စ ြတ်အြဲွွေ့ 

(  သ ပရူးဝတ်ဖပြုစည်ူးပဝူးမ  ူးန င့်် 

အြဲွွေ့အစည်ူးတစ်ခိုခိုက 

ကကီူးကကပ်သည့််ပွဲမ  ူး မပေါဝင)် 

မဟိုတသ်ည့်် 

မိသ ူးစိုညစ စ ူးပွကဲဲ့်သိို ့်ပသ  

ထံိုူးတမ်ူးအရ လ စိုဖခငူ်းက 

မိတပ် ွမ  ူးန င့် ်

အတ တ စံိုစည်ူးပစပေါသည်။ 

လ မှုပရူးအရ ပတွွေ့ ံိုဖခငူ်းကိို 

အမ  ူး ံိုူး ၁၀ ပယ က်သိို ့်မဟိုတ် 

ထိို ့်ထက်နည်ူးပသ  ဦူးပရကိို 

ခွင့််ဖပြုသည်။ 

၁၀/၂၉ အထိ- လ မှုပရူးအရ 

ပတွွေ့ ံိုဖခငူ်းကိို အမ  ူး ံိုူး ၁၀ 

ပယ က်သိို ့်မဟိုတ် 

ထိို ့်ထက်နည်ူးပသ  ဦူးပရကိို 

ခွင့််ဖပြုသည်။  

 

၁၀/၂၉ ပန က်ပိိုငူ်း- လ မှုပရူးအရ 

ပတွွေ့ ံိုဖခငူ်းကိို အမ  ူး ံိုူး ၂၅ 

ပယ က် သိို ့်မဟိုတ် 

ထိို ့်ထက်နည်ူးပသ  ဦူးပရကိို 

ခွင့််ဖပြုသည်။ တစ်ဦူးခ ငူ်းက 

န  ပခေါငူ်းစည်ူးတပ်ထ ူးမည် ိိုပေါက 

၂၅ ထကလ်ည်ူး ပက  လ်နွပ်က ငူ်း 

ပက  လ်ွနန်ိိုငပ်ေါသည်။ 

လ မှုပရူးအရ ပတွွေ့ ံိုဖခငူ်းကိို 

အမ  ူး ံိုူး ၅၀ ပယ က်သိို ့်မဟိုတ် 

ထိို ့်ထက်နည်ူးပသ  ဦူးပရကိို 

ခွင့််ဖပြုသည်။ တစ်ဦူးခ ငူ်းက 

န  ပခေါငူ်းစည်ူးတပ်ထ ူးမည် ိိုပေါက 

၅၀ ထကလ်ည်ူး ပက  လ်နွပ်က ငူ်း 

ပက  လ်ွနန်ိိုငပ်ေါသည်။ 

၆ ပပအက ွ ပနထိိုင၍် 

မရသည့််ပနရ မ  ူးတွင ်အိမတ်ငွူ်း၊ 

အိမ်ဖပင ်အမ  ူးသ ငေါပရ က်သည့်် 

ပနရ တငွ ်

န  ပခေါငူ်းစည်ူးတပ်ထ ူးပေါ။ 

အလိုပ်သမ ူးပရ  

ကကီူးကကပ်ပနသ မ  ူးအတကွပ်ေါ 

လိိုက်န ရမည်။ 

 

က ူးစက်မှု အလယ်အလတ် 

သိို ့်မဟိုတ် နမိ့််ပသ ပနရ မ  ူးတငွ ်

လိုပင်နူ်းသပ  အရ န  ပခေါငူ်းစည်ူး 

တပ်ရန ်

လိိုအပ်ပက ငူ်းလိိုအပ်နိိုငပ်ေါသည်။ 

လိိုအပ်သည် 

 

၁၀/၂၉ အထိ- ဖပည်သ ့်က နူ်းမ ပရူးမ  

ညွှနက်က ူးထ ူးပသ  

 

၁၀/၂၉ ပန က်ပိိုငူ်း- 

ဖပည်သ ့်က နူ်းမ ပရူးက တငူ်းက ပ်စွ  

အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   ပက ငတီ် 

အြွဲွေ့ဝငမ်  ူးသည် 

ပေသနတ ရက နူ်းမ ပရူးအရ ရ ိန င့််တိိုငပ်င်

ပ ွူးပနူွး၍ 

န  ပခေါငူ်းစည်ူးလိိုအပ်ခ က်မ  ူးကိို 

ထိုတ်ဖပနက်ကရန်ဖြစ်ပေါသည်။ 

ဖပည်သ ့်က နူ်းမ ပရူးက တငူ်းက ပ်စွ  

အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   ပက ငတီ် 

အြွဲွေ့ဝငမ်  ူးသည် 

ပေသနတ ရက နူ်းမ ပရူးအရ ရ ိန င့််တိိုငပ်င်

ပ ွူးပနူွး၍ 

န  ပခေါငူ်းစည်ူးလိိုအပ်ခ က်မ  ူးကိို 

ထိုတ်ဖပနက်ကရနဖ်ြစ်ပေါသည်။ 

လ မှုပရူးအရပတွွေ့ ံိုပွမဲ  ူးတွငလ်ည်ူး 

ဖြစ်နိိုငပ်ေါက ၆ ပပအကွ  

ပတွွေ့ ံိုကကရမည်။ 

တငူ်းက ပ်စွ  အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   တငူ်းက ပ်စွ  အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   တငူ်းက ပ်စွ  အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   

သန် ့်ရ ငူ်းစငက်ကယ် အပလ့်အထမ  ူး တငူ်းက ပ်စွ  အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   တငူ်းက ပ်စွ  အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   တငူ်းက ပ်စွ  အကကံဖပြုထ ူးသည်မ   



ကျန််းမာရရ်းဆ ိုငရ်ာ လမ််းညွှန်ချက်အဆင့််မျာ်း | ၁၉၊ ၁၀၊ ၂၀၂၀ 

 

Coronavirus.Utah.gov  |    3 

ြ  ူးန သည့််အခေါ မ  တွငပ်နပေါ လိိုအပ်သည် လိိုအပ်သည် လိိုအပ်သည် 

ဖပည်သ ့်က နူ်းမ ပရူးက 

ထိုတ်ဖပနထ် ူးပသ  

ကွ ရနတ်ငူ်း/သီူးသန် ့်ခွပဲနဖခငူ်းလမ်ူး

ညွှနခ် ကမ်  ူးကိို လိိုကန် ပေါ။ 

လိိုအပ်သည် လိိုအပ်သည် လိိုအပ်သည် 

လိုပ်ငန််း 

လိုပင်နူ်းအ ူးလံိုူး 

 

● လိုပင်နူ်းလကစ်ွဲစ အိုပက်ိို ကိိုူးက ူးပေါ 

● န  ပခေါငူ်းစည်ူးမ  ူး မတပ်ထ ူးပေါက အိမတ်ငွူ်းမ  လည်ူး ၆ ပပအကွ က ပနထိိုငက်ကရန ်လိိုအပ်ပေါသည်။ 

● COVID-19 ပရ ဂေါလကခဏ မ  ူး ခံစ ူးပနရသည့်် အရိပအ်ပဖခဖပပေါက ဝနထ်မ်ူးပရ  ပြ ကသ်ည်ပေါ 

အိမ်ဖပနလ်ွှတ်ရနန် င့်် ၆ ပပအကွ တငွ ်ပနထိိုငရ်န ်အကကံဖပြုပေါ 

● အဖခ ူးသင့််ပလ  ်သည့်် လ ယ စနစ် စစီဉ်ပပူးရန ်(ပေါ ယ် ဲွ၊ ပိို ့်ပပူး၊ က ူး ိိုက်ကကိြုပိို ့်) 

● ပလဝငပ်လထွကစ်နစ် ပက ငူ်းမွနစ်ွ လည်ပတပ်ကက ငူ်း စစ်ပ ူးပေါ 

● ၆ ပပအက ွမဖြစန်ိိုငသ်ည့််အပဖခအပနမ ိြုူးတငွ ်

ပငကွိိုငပ်က ငတ် န င့််ပြ ကသ်ည် က် ံပရူးပက ငတ် တိို ့်တငွ ်ဝနထ်မ်ူးန င့်် ပြ က်သည်မ  ူးကက ူးတွင ်

မ နက် ထ ူးပေါ။ 

● တစပ်န ့်ကိိုအနည်ူး ံိုူးန စ်ကကိမ် အိမ်သ မ  ူးကိို သန် ့်ရ ငပ်ရူးလိုပ်ရန ်စငက်ကယ်စ ွ ပိိုူးသတ်ပေါ။ 

● အိမ်မ  အလိုပလ်ိုပပ်နသ မ  ူး ြ  ူးန သည့််အခေါ သိို ့်မဟိုတ် ြ  ူးန နိိုငသ်ည့််အလ ူးအလ ရ လိ ခဲ့်ပေါက 

၎ငူ်းဝနထ်မ်ူးမ  ူးကိို က ညီပပူးပေါ။ 

● ပ ူးကငူ်းလံိုဖခြံုစွ  ပနထိိုငဖ်ခငူ်းအတကွ် ပ ူးကငူ်းလံိုဖခံြုမှုြွင့််ထ ူးတဲ့် ကတ(ိ သိို ့်မဟိုတ် COVID-19 

က ူးစက်ပ ံွေ့ န ံ ့်မှုကိို က ကယွတ် ူး ီူးရန ်က နူ်းမ ပရူးန င ်

ပ ူးကငူ်းလံိုဖခြံုပရူးတိိုူးဖမြှင့််ထ ူးသည့််အပရူးယ ပ  ငရွ်က်ထ ူးပသ  လိုပင်နူ်းအတည်ဖပြုကတ)ိ မ  ူးကိို 

အသံိုူးဖပြုရန ်အ ူးပပူးသည်။ 

● အမ  ူးဖပည်သ  လ စိုလ ပဝူးန င့်် ပွဲလမ်ူးသ ငမ်  ူးကိို ချွငူ်းခ ကထ် ူးပက ငူ်းထ ူးနိိုငပ်ေါသည်။ 

 

(  ပြူးစ ပသ က် ိိုငမ်  ူးအပေါအဝ

င)် စ ူးပသ က ိ်ိုငမ်  ူးတွင ်

ခပက်ွ ကွ စ ပသ က်ရန ်

(ပစ င့်် ိိုငူ်းသည့််ပနရ န င့်် 

ထိိုငခ်ံိုမ  ူးအပေါအဝင)် ၆ ပပအကွ  

တစခ် ိနလ်ံိုူး စစီဉ်ထ ူးရန ်

ပစ င့်် ိိုငူ်းသည့််ပနရ အပေါအဝင ်

စ ူးပသ က ိ်ိုငတ်ငွ ်

ထိိုငက်ကပသ အခေါ ၆ ပပအကွ  

ခပ်ခ ွခွ စ ူးပသ က်ကက 

အကကံဖပြုထ ူးပေါသည်။ 

တစ်ြဲွွေ့ န င့််တစ်ြဲွွေ့ ကက ူး ၆ 

ပပအက ွပနရ မ  ူး ခ ထ ူးပပူးရန ်

အကကံဖပြုထ ူးပေါသည်။ 

အရက်  ူးမ  ူး 

(ပစ င့်် ိိုငူ်းသည့််ပနရ န င့်် 

ထိိုငခ်ံိုမ  ူးအပေါအဝင)် ၆ ပပအကွ  

တစခ် ိနလ်ံိုူး စစီဉ်ထ ူးရန ်

တစ်ြဲွွေ့ န င့််တစ်ြဲွွေ့ ၆ ပပအက ွတငွ ်

ပနရ ခ ထ ူးရန၊် ပနရ ထိိုငခ်ငူ်း၏ 

၇၅% ကိို ကန် ့်သန် ့်ထ ူးရန၊် 

အဖခ ူးတစ်ြဲွွေ့ န င့််တစ်ြဲွွေ့ ကက ူးက ူးလ ူး

 က် ံပနသ မ  ူးက န  ပခေါငူ်းစည်ူး 

တစ်ြဲွွေ့ န င့််တစ်ြဲွွေ့ ကက ူး ၆ 

ပပအက ွပနရ မ  ူး ခ ထ ူးပပူးရန ်

အကကံဖပြုထ ူးပေါသည်။ 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/COVID-19_Business_Packet_FIN.pdf
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တပထ် ူးရနအ်ကကံဖပြုထ ူးပေါသည်။ 

ပွဲလမ်ူးသ င၊် ရိုပရ် ငရံ်ို၊ 

အ ူးကစ ူးပွမဲ  ူး၊ 

မဂဂလ ပ  ငမ်  ူး၊ 

အပနူ်းပဖြအန ူးယ သည့််ပနရ စသ

ည့်် အမ  ူးဖပည်သ လ ထို 

စိုပဝူးခငွ့််ဖပြုသည့်် ပနရ မ  ူး 

- န  ပခေါငူ်းစည်ူးတပထ် ူးရနလ်ိိုအပပ်သ လ်ည်ူး ပြ  ်ပဖြသ / အ ူးကစ ူးသမ  ူးသည် ၎ငူ်းတိို ့် ပြ  ပ်ဖြပနစဉ် 

မတပ် ဲလည်ူးပနနိိုငပ်ေါသည် 

-ပွဲလမ်ူးသ င ်စီမခံန် ့်ခွဲသည့်် ပံိုစကံိို ဖြည့််စကွ်ရနလ်ိိုအပပ်ေါသည် 

- ကိိုယ်ပိိုငလ်ိုပင်နူ်းမ  ူးကိို ၎ငူ်းတိို ့်လိုပင်နူ်းအပဖခအပန၊ ပရ ဂေါဖြစ်ပ ွူးမှုတိို ့်အပပေါ်မ တည်၍ ၎ငူ်းတိို ့်လိုပ်ငနူ်းစဉ်ကိို 

မွမ်ူးမံကကရနပ်မျှ ်လင့််ထ ူးပပီူး၊ UDOH က အကကံဖပြုသည့်် ပေသနတ ရ က နူ်းမ ပရူးဌ နန င့််လည်ူးတိိုငဖ်ပြုရန ်

အကကံဖပြုထ ူးပေါသည် 

- အိမ်ပထ ငစ်ို အိုပစ်ိုမ  ူးကက ူး ၆ 

ပပ ခွ ရန ်

 

- အိမ်ပထ ငစ်ို အိုပစ်ိုမ  ူးကက ူး ၆ 

ပပခ ွရန ိ်ိုသည့််အခ ကက်ိို 

ကငူ်းလတွခ်ငွ့််ရရန ်ပေသနတ ရ 

က နူ်းမ ပရူး ိိုငရ်  

အရ ရ ိမ  ူးန င့််ပက ငတ်အီြဲွွေ့ဝငမ်  ူး

က တိိုငပ်င ်ပတ ငူ်းခံနိိုငပ်ေါသည်။ 

ကငူ်းလတွခ်ငွ့််မ  ူးကိို ၁၄ ရကလ်ျှင ်

တစ်ကကမိ် စစပ် ူးပက ငူ်း 

စစ်ပ ူးနိိုငပ်ေါသည်။ ဤအ င့််တငွ ်

က ူးစကန်ိိုငပ်ဖခဖမင့််မ ူးပနဖခငူ်းပကက 

င့်် ကငူ်းလတွ်ခငွ့််မ  ူးကိို 

ခ မ တ်ပပူးရနခ်က်ခဲမည်ဖြစ်ပပီူး 

အ ူးပပူးမည်လည်ူးမဟိုတ်ပေါ။  

- အိမ်ပထ ငစ်ို အိုပစ်ိုမ  ူးကက ူး ၆ 

ပပ ခွ ရန ်

 

- အိမ်ပထ ငစ်ို အိုပစ်ိုမ  ူးကက ူး ၆ 

ပပခ ွရန ိ်ိုသည့််အခ ကက်ိို 

ကငူ်းလတွခ်ငွ့််ရရန ်ပေသနတ ရ 

က နူ်းမ ပရူး ိိုငရ်  

အရ ရ ိမ  ူးန င့််ပက ငတ်အီြဲွွေ့ဝငမ်  ူး

က တိိုငပ်င ်ပတ ငူ်းခံနိိုငပ်ေါသည်။ 

ကငူ်းလတွခ်ငွ့််မ  ူးကိို ၁၄ ရကလ်ျှင ်

တစ်ကကမိ် စစပ် ူးပက ငူ်း 

စစ်ပ ူးနိိုငပ်ေါသည်။ 

က ူးစကန်ိိုငပ်ဖခဖမင့််မ ူးတ ထက် 

ပိိုမိိုက ူးစက်ပက ငူ်း 

က ူးစက်သွ ူးနိိုင၍် 

ကငူ်းလတွခ်ငွ့််မ  ူးကိို အ ူးမပပူးပေါ။ 

- အိမပ်ထ ငစ်ိုအိုပ်စိုမ  ူးကက ူးတငွ ်

၆ ပပ ခွ ထ ူးရန ်

အကကံဖပြုထ ူးပသ လ်ည်၊ 

အိမ်ပထ ငစ်ိုအိုပ်စိုမ  ူးကက ူးတငွ ်

လ ခ ငူ်းမခွ ပဲ 

ပ ူးခ ငူ်းကပ်ထိိုငခ်ငွ့််ပပူးထ ူးသည်

။ 

 

ပက  ငူ်းမ  ူး ပက  ငူ်းသံိုူးလကစ်ွဲစ အိုပန် င့်် ယ တ ဖပည်နယပ်က  ငူ်းပည ပရူး၏ ပက  ငူ်းဖပနြွ်င့််ခ ိန ်လက်စွစဲ အိုပ် ကိို 

ကိိုူးက ူးပေါ။ 

K-12 န  ပခေါငူ်းစည်ူး မဖြစမ်ပန တပ်ထ ူးရမည်။ 

တကက သိိုလပ်ည ပရူး USHE/ ကိိုယ်ပိိုင ်တကက သိိုလ်/ ပက လိပ် ဖပနြွ်င့််ခ ိန ်စမီံခ ကမ်  ူးကိို ကိိုူးက ူးပေါ 

 

https://coronavirus-download.utah.gov/business/Yellow/COVID_19_Event_Planning_Template.pdf
https://coronavirus-download.utah.gov/School/COVID-19_School_Manual_FINAL.pdf
https://schools.utah.gov/file/5997f53e-85ca-4186-83fe-932385ea760a

