ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ
ဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။

စိန့်ပေါလ်ရှိ လမ်းများအားလုံးကို ဆီးနှင်း ရှင်းလင်းမှုလုပ်
ရန် ခွင့်ပြုသည့် ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ခုကို
ကြေညာပါက အထူးပါကင်ထိုးရေး စည်းမျဉ်းများ စတင်
အသက်ဝင်မည် ဖြစ်သည်။ မြို့အနေဖြင့် လမ်းကြားများ
အတွက်မူ ဆီးနှင်းရှင်းလင်းမှု လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။
ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ ပါကင်ထိုးရေး စည်းမျဉ်း
များကြောင့် မြို့နေလူထုနှင့် ခရီးသွား ဧည့်သည်များအနေဖြင့်
မြို့၏လမ်းများပေါ်တွင် ရပ်ထားသော ၎င်းတို့၏ယာဉ်များ
ကို ရွှေ့ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ
အတိုင်း ပါကင်ထိုးထားခြင်း မရှိသည့် ယာဉ်များကို
အသိပေးစာ ကပ်ပြီး ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ
အသက်ဝင်ပြီးနောက် 96 နာရီထိ ဆွဲရွှေ့သွားမည် ဖြစ်သည်။
အသိပေး သင်္ကေတများအားလုံးကို အမြဲလိုက်နာပါ။ “ပါ
ကင်မထိုးရ” ဟု အမှတ်အသားပြထားသည့် နေရာတွင်
ယာဉ်ပါကင် မထိုးပါနှင့်။

ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ
ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ကြေညာ
သနည်း။
စိန့်ပေါ်လ် ပြည်သူ့အခြေပြု လုပ်ငန်းများ အနေဖြင့် မြို့
နေလူထုနှင့် ခရီးသွားဧည့်သည်များ ၎င်းတို့၏ယာဉ်များ
ရွှေ့ပြောင်းရေးအတွက် အချိန်ပေးနိုင်ရန်အလို့ငှာ ဆီးနှင်း
အရေးပေါ် အခြေအနေကို မွန်းလွဲ 3 နာရီထက် နောက်မကျ
ဘဲ ကြေညာပါသည်။

စိန့်ပေါလ်မြို့အနေဖြင့် ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ
ကို မကြေညာမီ လေထုနှင့် လမ်းအပူချိန်များ၊ ရာသီဥတု
ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်များ၊ ဆီးနှင်းကျဆင်းမည့် အမျိုးအစား
နှင့် ဆီးနှင်းစုပုံခြင်း စသည့် အခြေအနေများကို ထည့်သွင်း
စဉ်းစားထားပါသည်။ မြို့အနေဖြင့် ဆီးနှင်းကျဆင်းမှု
ပမာဏ 3 လက်မနှင့်အထက် ဖြစ်လာလျှင် ဆီးနှင်း အရေး
ပေါ် အခြေအနေကို ကြေညာလေ့ရှိပါသည်။

ဆီးနှင်းအရေးပေါ် အခြေအနေ
သတိပေးချက်များကို ရယူပါ။

မှတ်တမ်းယူထားသည့် ဆီးနှင်းအရေးပေါ်
အခြေအနေ မက်ဆေ့ချ်အတွက်

651-266-PLOW (7569) သို့ ခေါ်ဆိုပါ

stpaul.gov/snow တွင် ဝင်ရောက်
ကြည့်ရှုပါ

လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဆိုင်းကြိုးဆွဲခြင်းမရှိ
သည့် ပါကင်နေရာမြေပုံကို ကြည့်ရန်အတွက်
stpaul.gov/snow တွင် ဝင်ရောက်
လေ့လာပါ

အီးမေးလ် သတိပေးချက်များ လက်ခံရယူရန်
stpaul.gov/snow သို့ အွန်လိုင်းမှ ဆိုင်း
အပ်ပြုလုပ်ပါ*

စာသားသတိပေးချက် လက်ခံရယူရန်

@stpaulpublicw နှင့်
FB.com/CityofSaintPaul တို့ကို ဖော်

468311 သို့ “St Paul Snow” ဟု
စာသားမက်ဆေ့ချ် ပို့ပါ*

လိုပြုလုပ်ထားပါ

*စပိန်ဘာသာ၊ မုံဘာသာနှင့်
ဆိုမာလီဘာသာတို့ဖြင့် ရယူနိုင်ပါသည်

မေးခွန်း မေးမြန်းလိုပါသလား။
ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အခြားဘာသာစကားဖြင့် ရယူ
နိုင်ရန်အတွက် stpaul.gov/snowlanguages တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ သို့မဟုတ်
651-266-6100 ကို ခေါ်ဆိုပါ။

¿Preguntas? Para obtener informaciόn en español sobre la
emergencia por nieve, visite stpaul.gov/snowlanguages o llama a
651-266-6100.

ဆီးနှင်း အရေးပေါ်
အခြေအနေ လက်ကမ်း
စာစောင်

Su’aalo? Macluumaadka degdegga barafka luqada Soomaali waxaad
tagtaa stpaul.gov/snowlanguages ama wac 651-266-6100.

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

Lus noog? Xav paub cov xov xwm kub ceev txog daus hauv lus
Hmoob, thov mus xyuas stpaul.gov/snowlanguages 651-266-6100.
အသုံးပြုပြီးသား စက္ကူများကို 100% ပြန်လည်အသုံးပြုထားသည့် ပြန်လည်သုံးစွဲနိုင်သည့်
စာရွက်ဖြင့် ပရင့်ထုတ်ထားပါသည်။

PU B L I C WO R K S

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

ညအချိန် ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း
များ ည 9 နာရီမှ - နံနက် 7 နာရီ။

နေ့ခင်းအချိန် ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး စည်းမျဉ်း
များ နံနက် 8 နာရီ- ညနေ 5 နာရီ။

စိန့်ပေါလ်မြို့အနေဖြင့် ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ ဖြစ်ပွားသည့်
ပထမဆုံးသော 24 နာရီအတွင်း လမ်းကြော မိုင်ပေါင်း1,800 ကျော်
ကို နှင်းရှင်းလင်းရေး ပြုလုပ်ပါသည်။ အဆိုပါ အကွာအဝေးသည်
Saint Paul မှ Anaheim, CA သို့ မောင်းနှင်ရသည့် အကွာအဝေးနှင့်
အတူတူဖြစ်ပါသည်။

ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေကို ညနေခင်းတွင် ကြေညာပြီးနောက်
ညအချိန် ဆီးနှင်းရှင်းလင်းမှုဆိုင်ရာ ပါကင်ထိုးသည့် စည်းမျဉ်း
များမှာ ည 9 နာရီတွင် စတင်ပြီး ဆီးနှင်းများ ရှင်းလင်းပြီးသည်
အထိ ညလုံးပေါက် လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။ မြို့တွင်းအတွက်
ဆီးနှင်း ရှင်းလင်းမှုကို ညအချိန်တွင် လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

နေ့ခင်းအချိန်အတွက် ဆီးနှင်းအရေးပေါ် ရှင်းလင်းရေးဆိုင်ရာ ပါ
ကင်ထိုးသည့် စည်းမျဉ်းများမှာ ဆီးနှင်းအရေးပေါ် အခြေအနေ
ကြေညာပြီး နောက်တစ်ရက်၏ နံနက် 8 နာရီမှ စတင်ပြီး ဆီးနှင်း
များ ရှင်းလင်းပြီးသည်အထိ တစ်နေ့တာပတ်လုံး အသက်ဝင်မည်
ဖြစ်သည်။

ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေများကို မွန်းလွဲ 3 နာရီတွင် ကြေညာ
ပါသည်။ ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ အသက်ဝင်ပြီးနောက်
ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်
အသိပေးစာ ကပ်ခြင်းနှင့် ယာဉ်များအား ဆွဲရွှေ့ခြင်းတို့ လုပ်ထားမည်
ဖြစ်ပြီး စုစုပေါင်း 96 နာရီ ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်။

မြို့တွင်းမှလွဲပြီး ညအချိန် ဆီးနှင်း
ရှင်းလင်းမှုများကို“ညအချိန် ဆီးနှင်း
ရှင်းလင်းရေး လမ်းကြောင်း”
သို့မဟုတ် “ယခုလမ်းကြားသည်
ညအချိန် ဆီးနှင်း ရှင်းလင်းရေး
လမ်းကြောင်း ဖြစ်သည်”ဟု
သင်္ကေတအမှတ်အသား ပြထား
ပါသည်။

နေ့အချိန် ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး လမ်းကြောင်းများကို သင်္ကေတ
ဖြင့် အမှတ်အသား ပြထားမည် မဟုတ်ပါ။ ဆီးနှင်းပိတ်နေ
သည့် နေရာအတွင်း ပြထားသည့် “ညအချိန် ဆီးနှင်းရှင်းလင်း
မှု” သင်္ကေတ မရှိပါက ၎င်းလမ်းကြောင်းကို နေ့အချိန် ဆီးနှင်း
ရှင်းလင်းရေး လမ်းကြောင်းဟု မှတ်ယူနိုင်ပါသည်။

ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက် ယာဉ်
များကို လမ်းပေါ်တွင် ပါကင်ထိုးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ သင်္ကေတများပြထားသည့် လမ်းကြားများတွင် ဆီးနှင်း
ရှင်းလင်းရေး မပြီးမချင်း ပါကင်မထိုးပါနှင့်။

SAINT PAUL ၏ ဆီးနှင်း အရေးပေါ်
အခြေအနေဆိုင်ရာ ကားပါကင်မြေပုံကို အသုံးပြု
ပါ
ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ခုအတွင်း
သင့်ယာဉ်ကို မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာ
တွင် ပါကင်ထိုးနိုင်မည်ကို လေ့လာပါ။

စာသားမက်ဆေ့ချ် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်
သတိပေးချက်များ လက်ခံရရှိနိုင်ရန် ဆိုင်း
အပ် ပြုလုပ်ပါ။
မြေပုံပေါ်တွင် သင့်တည်နေရာကို လွယ်ကူ
စွာ ညွှန်ပြပါ။
မြေပုံကို သင့်ဖုန်း၏ ပင်မစခရင်တွင် အိုက်
ကွန်တစ်ခုအဖြစ် သိမ်းထားပါ။

မြေပုံနှင့် သတိပေးချက်များအတွက်

stpaul.gov/snow တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။

အသိပေး သင်္ကေတများ အားလုံးကို အမြဲလိုက်နာပါ။ “ပါကင်မထိုး
ရ” ဟု အမှတ်အသားပြထားသည့် နေရာတွင် ယာဉ်ပါကင် မထိုးပါ
နှင့်။

ယာဉ်များကို ညအချိန်နှင့် နေ့အချိန် ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး လမ်းကြောင်းများအတွင်း ရွှေ့မ
ထားပါက သို့မဟုတ် ဆီးနှင်းရှင်းလင်းရေး မလုပ်ရသေးသည့် နေရာများတွင် ပါကင်ထိုးထား
ပါက ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ အသက်ဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း 96 နာရီကြာသည်အထိ
အသိပေးစာ ကပ်ခြင်းနှင့် ဆွဲရွှေ့ခြင်းများ လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေတစ်ခုအတွင်း သင့်ယာဉ်ကို ဆွဲရွှေ့
ခံထားရပါက
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ပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် stpaul.gov/impound တွင် ဝင်ရောက်လေ့လာပါ။
ယာဉ်အားလုံးကို စုပေါင်းမသိမ်းခင် သင့်ယာဉ်က ဘယ်တစ်ခုလဲဆိုသည်ကို သိ
ဖို့အတွက် မြို့တော်ထိန်းသိမ်းရေးသို့ အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ်များမှတစ်ဆင့် ဆက်
သွယ်ခေါ်ဆိုပါ
•
•
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1129 Cathlin Street – 651-603-6895
830 Barge Channel Road – 651-266-5642

သင့်သော့များ၊ သင့်လျော်ရာ ကုန်ကျစရိတ်နှင့် လိုအပ်သည့် အထောက်အထား
များကို ယူဆောင်လာပါ- တရားဝင် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်၊ အာမခံ
အထောက်အထားနှင့် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အထောက်အထား (ခေါင်းစဉ်)။

ဆွဲရွှေ့ရန်လိုသည့် ယာဉ်တစ်စင်းရှိကြောင်းကို မည်သို့ အစီရင်ခံ
ရမည်နည်း။
မရွှေ့ထားရသေးသည့် ယာဉ်တစ်စီးရှိကြောင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အသိပေးစာ ကပ်ရန်
နှင့် ဆွဲရွှေ့ရန် ရှိကြောင်းကို အစီရင်ခံနိုင်ရန်အတွက် ဆီးနှင်းအရေးပေါ် အခြေအနေ
ကြေညာသည့် ကာလအတွင်း 651-266-9800 ကို ခေါ်ပြီး 2 ကို နှိပ်ကာ စိန့်ပေါ်လ်
ပြည်သူ့အခြေပြု လုပ်ငန်းများရှိ စာရင်းကောက်သည့်ရုံးသို့ ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
ဆီးနှင်း အရေးပေါ် အခြေအနေ အသက်ဝင်ပြီးနောက် 96 နာရီကြာသည့်တိုင် ယာဉ်က
အသိပေးစာ ကပ်ရန်နှင့် ဆွဲရွှေ့ရန် လိုအပ်နေပါက စိန့်ပေါ်လ် ပါကင်စိစစ်ရေး ရဲဌာနသို့
651-291-1111 မှတစ်ဆင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။

