
 

 

 

န ေ့စ ွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် မတ်လ ၃၀ ရက်      န ကင ြာချက်အမှတ်: #၀၀၀၃ 

ရေက ူးကန်၊ အ ူးကစ ူးခန်ူးမနငှ့်် ကရ ူးကစ ူးကွင်ူးမ  ူး 

ပတိ်သိမူ်းရ က င်ူး ရ ကငင ခ က် 

 

နလေးစြာေးအပ်ပါနသြာ အိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေး န ထုိ ်သမူျြာေးခ ်ဗျြာ/ရ ှ် 

ကျ ်ေးမြာနရေးန ှ့်် အြာေးကစြာေးဝ ်ကက ေးဌြာ ၏ ၂၀၂၀ ခုနစှ် မတ်လ ၂၉ ရကန် ေ့ န ကင ြာချက်အရ ငမ မ်ြာနို  ်တံ  ် 

လက်ရိှအချ ိ်ထိ COVID-19 နရြာဂါကေူးစက်ခံရသညဟ်ု နသချြာသူ ၁၀ န ြာက်ရိှသည်ဟု ထုတ်ငပ န် ကင ြာ 

ထြာေးပါသည်။ 

သုိေ့ငြစပ်ါ၍ ကျွန်ုပ်တိုေ့အန ငြ ့်် အဆ ့်် ၁ ၏ ကြာက  ်နရေးလုပ်  ်ေးစဉ်မျြာေးကို နဆြာ ်ရကွ်သ ြာေးမည် ငြစန် ကြာ ်ေး 

အသိနပေးအန ကြာ ်ေး ကြာေးအပပ်ါသည်။ အိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေး ဗုိ ်ေးရပ်စ်နရြာဂါပုိေး ကူေးစက် ငပ ေ့်ပ ြာေးမှုအနတရြာ ်ကိ ု

နလ ြာ့်ချနို န်စနရေးအတ က် နအြာကန်ြြာ်ငပပါ ဝ န်ဆြာ ်မှုမျြာေးကို န ောက်ထပ် န ကင ြာချက်အသစ် မထုတ်ငပ ်မ  

အထိ ပိတ်သိမ်ေးထြာေးမည်ငြစ်ပါသည်။ 

• All Stars အြာေးကစြာေးခ ်ေးမ 

• All Stars ကနလေးကစြာေးက  ်ေး 

• All Stars နရကေူးက  ်

• Community နရကူေးက  ်

• အိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေးရိှ ကနလေးကစြာေးက  ်ေး 

• Star City Links နဂါကက်  ်ေး (အိမ်ရြာတ  ်ေး န ထုိ ်သူမျြာေးန ှ့်် အြ ွဲွဲ့ဝ ်မျြာေးအတ က်သြာ သ ေးသ ်ေ့ြ  ့််လှစ် 

ထြာေးပါမည်) 

COVID -19 တိကု်ြျကန်ရေးအတ က် လတ်တနလြာငြစန်ပေါ်လြာနသြာ အနငခအန မျြာေးကိ ု လူကက ေးမ ်ေး အန ငြ ့်် 

ပူနပါ ်ေးနဆြာ ်ရွကန်ပေးရ ်နှ ့််  ောေးလည်နပေးပါရ ် ပ ် ကြာေးအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တိုေ့၏ အိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေးသုိေ့ 

နရြာဂါကူေးစက်ပျံွဲ့နှံေ့မှုအ ည်ေးဆုံေးငြစ်နစရ ် အတူတက  ပူေးနပါ ်ေးပါဝ ်နပေးပါရ ်လည်ေး နမတတြာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ 

ကျ ်ေးမြာနရေးန ှ့််အြာေးကစြာေးဝ ်ကက ေးဌြာ ၏ နရြာဂါကြာက  ်နရေး လမ်ေးညွှ ်ချကမ်ျြာေးကိ ု လုိက ်ောငခ ်ေးငြ ့်် မိမိ 



 

 

ကို ်ကိ ု်န ှ့်် မိမိအ  ေးအ ောေးပတ်ဝ ်ေးကျ ်ရှ ိလူသြာေးမျြာေးအြာေးလုံေး၏ ကျ ်ေးမြာနရေးအနပေါ် အနလေးထြာေးဂရုစိကု်ပပ ေး 

နရြာဂါငပ ်ေ့ပ ြာေးကူေးစက်ငခ ်ေးကို မိမိမှစတ ်၍ ကြာက  ် ကပါရ  ် အနလေး က်ထြာေး တိကု်တ  ်ေးလုိကရ်ပါသည်။ 

ထုိေ့အငပ ် လူကက ေးမ ်ေးတိုေ့အန ငြ ့််လည်ေး တတ်နိ ု်သမ  မိမိအိမ်၌သြာန ထုိ ်နပေးပါရ ်နှ ့်် လူချ ်ေးထိနတ ွဲ့ 

ဆက်ဆံမှု နလ ြာ့်ချငခ ်ေး (Social Distancing)  ည်ေးလမ်ေးကို လုိက ်ောကျ ့််သုံေးနပေး ကပါရ ် အနလေးအ က်ထြာေး 

တိုကတ်  ်ေးလုိကရ်ပါသည်။ 

ထူေးငခြာေးနသြာအနငခအန  ငြစ်စဉ်မျြာေးနှ ့်် ပတ်သက်၍ငြစ်နစ၊ သိရိှလုိနသြာအချက်မျြာေးနှ ့်် ပတ်သက်၍ ငြစ်နစ 

customercare@yomaland.com သုိေ့ စြာပုိေ့၍ အန ကြာ ်ေး ကြာေးနို ်ပါသည်။ န ောက်ဆုံေးရသတ ်ေး အချက်အလက ်

မျြာေးကိုလည်ေး လူကက ေးမ ်ေးတိုေ့ထံ အချ ိ်နှ ့််တနငပေးည  နပေးပုိေ့ဆက်သ  ်သ ြာေးမည် ငြစပ်ါသည်။ ကျ ်ေးမြာနရေးနှ ့်် 

ပတ်သကန်သြာ သတ ်ေးအချက်အလက်မျြာေးကိ ု အချ ိန်ှ ့်တ်နငပေးည သိရိှလုိပါက နအြာက်နြြာင်ပပါ ြု ်ေး ံပါတ် 

မျြာေးသုိေ့ ဆက်သ  ်စံစုမ်ေးနို ်ပါသည်။ 

အနရေးနပေါ်ကျ ်ေးမြာနရေးဆုိ ်ရြာဌြာ မျြာေး၏ ဆက်သ  ်ရ ်ြု ်ေး ံပါတ်မျြာေး 

• ပ ်ေးလိှု ်နဆေးခ ်ေး (Star City) - 09 7753 9380 

• ရ က်ု ်တိ ု်ေးနေသကက ေး ငပညသူ်ူ့ကျ ်ေးမြာနရေး ဦေးစ ေးဌြာ  – 09-449001261, 09-794510057 

• မနတနလေးတိ ု်ေးနေသကက ေး ငပညသူ်ူ့ကျ ်ေးမြာနရေး ဦေးစ ေးဌြာ  – 09-2000344, 09-43099526  

• ဗဟိုကေူးစကန်ရြာဂါတိုကြ်ျကန်ရေးဌြာ  - 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,  

  09-459149477 

• ငပည်သူူ့ကျ ်ေးမြာနရေး အနရေးနပေါ်တု ေ့်ငပ န်ရေးဌြာ  – 067- 3420268 

• သ ်လျ ်နဆေးရံု - 056 21 511  

• ချမ်ေးနငမ့်နမတတြာနဆေးရံု (သ လ်ျ ်) – 09 42012 3047 

• ပ ်ေးလိှု ်စ လုံနဆေးရံု - 01-368 4323, 09-421042679 

• International SOS Yangon: 01-657922, 09-420114536 

• တရြာေးဝ ် Covid-19 Hotlines – 09756341601, 09756341602 

 

နလေးစြာေးစ ြာငြ ့်် 

Star City Management 
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