
 

 

 

Date: April 5, 2020        Notice: #0004 

COVID-19 Resident Access Cards Notice 
 

Dear Residents, 

 

The StarCity Resident Access Cards that we are issuing right now, are a response to COVID-19 

Crisis prevention measures. These Access Cards are only intended for Residents who are 

currently living in StarCity ZoneA, B and C. Thus, we would like to encourage, only residents 

of StarCity to register for these cards. For example, if you are an Owner who has rented out 

your Unit to tenants, only your Tenants need to register for these passes. These passes are 

temporary for this COVID-19 response period. 

 

StarCity Security will check access cards starting from April 6th, 2020. This preventive measure 

is in preparation for a possible lockdown imposed by the government, during which, our 

Estate Management will ensure only residents of StarCity will be allowed to enter the estate. 

 

Respectfully, 

StarCity Management 

  



 

 

 

န ေ့စ ွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဧပ ြီလ ၃၀ ရက်      န ကင ြာချက်အမှတ်: #၀၀၀၄ 

အိမ်ရာနေ လကူက ြီးမင်ြီးမ ာြီးအတွက ်Access Cards ပပြုလုပပ်ြင်ြီးနှင့်် 

စပလ် ဉ်ြီးသည့်် န ကပငာြ က် 

 

နလေးစြာေးအ ် ါန ြာ အိမ်ရြာဝ ်ေးန  လူကကြီေးမ ်ေးမျြာေး ခ ်ဗျြာ/ရှ  ်

လက်ရိှအချ ိတ်   ် န ြာ ်ရကွ်န  ည့်် မှတ်  ုတ ်ငခ ်ေးလု ်  ်ေးစဉ် ည် COVID-19 နရြာဂါကြာက ယန်ရေး 

လု ်  ်ေးစဉ်တစ်ရ ်အန ငြ ့်် လု ်န ြာ န် ငခ ်ေးငြစန် ကြာ ်ေး  ိနစအ  ်ါ ည်။ ၎ ်ေး Access Cards မျြာေး ည် 

ယခုလျက်ရိှ  ကယ်စ အ်ိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေးတ  ် န ထုိ ်လျက်ရိှန ြာ လူကကြီေးမ ်ေးမျြာေးအတ က် ြာ ရည်ရွယ်ငခ ်ေး 

ငြစ ်ါ ည်။  ုိေ့ငြစ ်ါ၍ လက်ရိှ  ကယ်စ အ်ိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေးတ  ် န ထုိ ်လျက်ရိှန ြာ လူကကြီေးမ ်ေးမျြာေးက ြာ 

အ ို ါ မှတ်  ုတ စ်ြာရ ်ေး   ်ေးငခ ်ေးကို လု ်န ြာ န် ေး က ါရ  ် ကျွန်ု ်တိုေ့အန ငြ ့်် တိုကတ်  ်ေးလုိ ါ ည်။ 

ဥ မြာအန ငြ ့််- လူကကြီေးမ ်ေး ည် တိုကခ် ်ေး ုိ ်ရ ှ် ငြစန် ြာ်လည်ေး အိမ် ှြာေးတ ်ထြာေး ါက လက်ရိှန ထိ ု် 

န န ြာ အိမ် ြှာေးမျြာေးက ြာ မှတ်  ုတ ်စြာရ ်ေး   ်ေးရ ် လုိအ မ်ည်ငြစ် ါ ည်။ အ ို ါ "ဝ ်ခ  ့််ကဒ်" မျြာေးကို 

COVID-19 နရြာဂါငြစ်  ြာေးန  ည့်် ကြာလအတ  ်ေး ြာ ယြာယြီ  ုေးစ ွဲမည် ငြစ် ါ ည်။ 

အိမ်ရြာလ ုခခ ြုံနရေးတြာဝ ရ်ှိ ူမျြာေးအန ငြ ့်် ၂၀၂၀ ခုနစှ် ဧပ ြီလ ၆ ရကန် ေ့မှ စတ ်၍ အ ို ါ "ဝ ်ခ  ့််ကဒ်" 

မျြာေးကို စစ်န ေး  ြာေးမည် ငြစ ်ါ ည်။ ဤကြာက ယန်ရေး လု ်  ်ေးစဉ် ည် ငြစလ်ြာနိ ုန်ချရိှန ြာ နို  ် နတြာ် 

အစိုေးရ၏ အ  ြာေးအလြာက ်ေ့ တ်မှု အမ ိ်ေ့ထုတင်  င်ခ ်ေးအတ က် ကကြိုံတ ်င  ်  ်ထြာေးငခ ်ေးငြစ်ပ ြီေး အိမ်ရြာန  

လူကကြီေးမ ်ေးမျြာေးအန ငြ ့်် ထုိကြာလတ  ် အိမ်ရြာဝ ်ေးအတ  ်ေး အ  ်နင စ ြာ န ထုိ ်နိ ုရ်  ် န ြာ ်ရကွ်န ငခ ်ေး 

ငြစန် ကြာ ်ေး အ ိန ေး   ် ကြာေးအ  ်ါ ည်။ 

 

 

နလေးစြာေးစ ြာငြ ့်် 

StarCity Management. 


