န ေ့စွဲ။ ။ မတ်လ ၂၁ရက်၊ ၂၀၂၀

ပွဲလမ််းသဘင်နှင့်် အခမ််းအန ်းမျာ်း ယာယီရပ်ဆိုင််းထာ်းရန် က ြေငငာချြေ်
နလေးစောေးအပ်ပါနသော ကကယ်စင်အိမ်ရောဝင်ေးအတင်ေး န ထိိုင်ကကသူမ ောေးခင်ဗ ော/ရှင်
Star City သည် လူထိုဗဟိိုပပြုအဖွဲွဲ့အစည်ေး တစ်ခပို ဖစ်သည်အ
့် ောေးနလ ော်စော အိမ်ရောန ပပည်သူမ ောေး၏ က ်ေးမောနရေး၊
သောယောနရေးနှင့်် န

ေးကင်ေးလခို ခြုနရေးသည် ကျွန်ိုပ်တအ
ိိုေ့ ောေးလိုေး၏ အထူေးဦေးစောေးနပေးပဖစ်ပါသည်။ မတ်လ ၁၂ရက်၊

၂၀၂၀ ခိုနစ
ှ ်တင် ကမ္ောက
့်
်ေးမောနရေးအဖွဲ့ွဲ ၏ နကကပငောခ က်အရ COVID-19 ကိို ကမ္ော့်ကပ်နရောဂါပဖစ် သတ်မှတ်ခ့်ပ
ွဲ ါ
သည်။
သိပိုေ့ ဖစ်ပါ၍ အိမ်ရော၏ပွဲလမ်ေးသ
န

င်မ ောေး၊ လူစိုလန
ူ ဝေးပဖင်က
့် င်ေးပနသော အခမ်ေးအ

ေးမ ောေးအောေး နိိုငင
် နတော်အစိိုေးရမှ

က်ထပ်နကကပငောခ က် မထိုတ်ပပ ်မခ င်ေး ယောယီရပ်ဆိိုင်ေးထောေးမည်ပဖစ်နကကောင်ေး အသိနပေးအနကကောင်ေးကကောေး

အပ်ပါသည်။
ကကယ်စင်မမိြုွဲ့နတော်အိမ်ရောန မိသောေးစိုမ ောေးမှလည်ေး ယခိုအခ ိ ်အခါသမယတင် ပွဲလမ်ေးသ င်မ ောေး၊ လူစိုလူနဝေးပဖင့််
က င်ေးပနသော အခမ်ေးအ

ေးမ ောေး မပပြုလိုပ်ကကရ ် နလေးစောေးစောပဖင့်် တိိုကတ
်
်ေးအပ်ပါသည်။

ယခိုက့်သ
ွဲ ိိုေ့ ကောကယ်လပ
ို ်နဆောင်ခ က်မ ောေး ပပြုလိုပ်ရပခင်ေးမှော နိိုင်ငနတော်သမမတရိုေးမှ ထိုတ်ပပ ်ထောေးနသော “ဧမပီလ
ကို ်အထိ ပွဲလမ်ေးသ

င်မ ောေး၊ လူစိုလူနဝေးပဖင့််က င်ေးပနသော အခမ်ေးအ

အောေး နလေးစောေးလိိုက်

ပခင်ေး နကကောင့်် ပဖစ်ပါသည်။

ေးမ ောေး လိုေးဝမပပြုလိုပ်ကကရ ်ပ ်ကကောေးခ က်”

ကျွန်ိုပ်တအ
ိိုေ့ န ပဖင့်် COVID-19 ကူေးစက်ပပ ပ
်ေ့ ောေးမှုမရှိနင
ိို ်ရ အ
် တက် အနရေးနပေါ်စီမခ ေ့ခ
် မ
ွဲ ှု လိုပ်ထိုေးလိုပ် ည်ေးမ ောေး
စီစဉ် နဆောင်ရွကန
် ခိ တ
် င် လူကကီေးမင်ေးမ ောေးအန ပဖင့်် ပူေးနပါင်ေးပါဝင်နပေးကကရ ် တိိုကတ
်
်ေးလိိုပါသည်။
“ြေျွန်ိုပတ
် ၏
ိုို့ အမ်ရာဝင််းအတင််း ကရာဂါပို်း ဝင်ကရာြေ်ငပန်ပ
ို့ ာ်းမှုမရှကေရန် အတူတြေ လြေ်တွဲတန််းလှန် ြေပါေ။ိုို့ ”
ထိအ
ိုေ့ ပပင် က ်ေးမောနရေးနှင့်် အောေးကစောေးဝ ်ကကီေးဌော မှ ခ မှတထ
် ောေးနသော အနပခခကောကယ်နစောင့််နရှောက်နရေး လမ်ေး
ညွှ ်ခ က်မ ောေးနှင့်် မူဝါဒမ ောေးကိို မိမိနှင့်် မိမိပတ်ဝ ်ေးက င်အကကောေး နရောဂါပပ ေ့န
် မ
ှေ့ ှုကင်ေးနဝေးနစရ ် နိိုေးနိိုေးကကောေးကကောေး
ပဖင့်် လိိုက်

ကကရ ် လိိုအပ်နကကောင်ေး နိှုေးနဆော်အပ်ပါသည်။

ထူေးပခောေးနသောအနပခအန ပဖစ်စဉ်မ ောေးနှင့်် ပတ်သက်၍ပဖစ်နစ၊ သိရှိလိိုနသောအခ က်မ ောေးနှင့်် ပတ်သက်၍ပဖစ်နစ
customercare@yomaland.com သိိုေ့ စောပိ၍
ိုေ့ အနကကောင်ေးကကောေးနိိုင်ပါသည်။ န

က်ဆိုေးရ သတင်ေးအခ က်အလက်

မ ောေးကိိုလည်ေး လူကကီေးမင်ေးတိထ
ိုေ့ အခ ိ ်နှငတ
့်် နပပေးညီ နပေးပိဆ
ိုေ့ က်သယ်သောေးမည် ပဖစ်ပါသည်။

အနရေးနပေါ်က ်ေးမောနရေးဆိိုင်ရောဌော မ ောေး၏ ဆက်သယ်ရ ်ဖို ်ေး ပါတ်မ ောေး
•

ရ က
် ို ်တင
ိို ်ေးနဒသကကီေး ပပည်သူူ့က ်ေးမောနရေး ဦေးစီေးဌော – 09-449001261, 09-794510057

•

မနတနလေးတိင
ို ်ေးနဒသကကီေး ပပည်သူူ့က ်ေးမောနရေး ဦေးစီေးဌော – 09-2000344, 09-43099526

•

ဗဟိိုကေးူ စက်နရောဂါတိိုကဖ
် က်နရေးဌော

- 067-3431432, 067-3431434, 09-429228991,
09-459149477

•

ပပည်သူူ့က ်ေးမောနရေး အနရေးနပေါ်တို ေ့်ပပ န
် ရေးဌော – 067- 3420268

•

သ ်လ င်နဆေးရို - 056 21 511

•

ခ မ်ေးနပမ့်နမတတောနဆေးရို (သ လ
် င်) – 09 42012 3047

ယခိုလိို ပူေးနပါင်ေးပါဝင်နဆောင်ရက
ွ ်နပေးသည့််အတက် အထူေးပင်နက ေးဇူေးတင်ရှိပါနကကောင်ေးနှင့်် လူကကီေးမင်ေးတိိုေ့ အောေးလိုေး
က ်ေးမော၊ န

ေးကင်ေးပါနစနကကောင်ေး ဆိုမ န
် ကောင်ေးနတောင်ေးအပ်ပါသည်။

နလေးစောေးစောပဖင့််

Star City Management

