ຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະແມ່ ນ
ຫຍັງ?
ກົດລະບຽບການຈອດລົດສະເພາະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ເມື່ອໄດ້
ມີການປະກາດຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະເພື່ ອໃຫ້ ເສັ້ນທາງ
ທຸກເສັ້ນໃນ Saint Paul ຖືກປັດກວດໄປໄວ້ຂອບທາງ.
ເມືອງບໍ່ ປດ
ັ ກວດທາງຮ່ອມ.

ຮັບການເຕື ອນຄວາມສຸກເສີ ນຂອງຫິ ມະ!

ໂທຫາເບີ 651-266-PLOW (7569)
ສຳລັບຂໍຄ
້ ວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະທີ່
ອັດໄວ້

ເຂົາ້ ເບິ່ ງ
stpaul.gov/snow

ເຂົາ້ ເບິ່ ງ stpaul.gov/snow ເພື່ ອເບິ່ ງ
ແຜນທີ່ ຂອງບ່ ອນທີ່ ຈະຈອດລົດເພື່ ອ
ຫຼີ ກລ່ ຽງໃບສັ່ງ ຫຼື ການລາກ

ລົງທະບຽນສະໝັ ກທາງອອນລາຍ
ທີ່ stpaul.gov/snow ເພື່ ອຮັບການ
ເຕື ອນທາງອີເມວ*

ສົ່ງຂໍຄ
້ ວາມຄຳວ່ າ “St Paul Snow”
ຫາເບີ 468311 ເພື່ ອຮັບການເຕືອນ
ທາງຂໍຄ
້ ວາມ*

ຕິດຕາມພວກເຮົາ @stpaulpublicw
ແລະ FB.com/CityofSaintPaul

ຜູ້ຢ່ອ
ູ າໄສທຸກຄົນ ແລະ ແຂກທີ່ ມາຕ້ອງຍ້າຍພາຫະນະ
ຂອງຕົນເອງອອກຈາກເສັ້ນທາງຂອງເມືອງຕາມກົດລະບຽບ
ການຈອດລົດສຸກເສີນຫິ ມະຕົກ.
ພາຫະນະທີ່ ບ່ໍ ຈອດຕາມກົດລະບຽບການຈອດລົດສຸກເສີນ
ຫິ ມະຕົກຈະໄດ້ຮບ
ັ ໃບສັ່ງ ແລະ ຖືກລາກໄປຈົນຮອດ 96
ຊົ່ວໂມງຫຼັ ງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະມີຜົນນຳໃຊ້.
ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມປ້າຍທີ່ ຕິດໄວ້ທຸກຢ່າງ. ຢ່າຈອດພາຫະນະ
ໄວ້ບ່ອນທີ່ ປາ້ ຍບອກວ່ າ “ຫ້ າມຈອດ.”

ຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະປະກາດ
ເມື່ອໃດ?
ໂຍທາທິ ການຂອງ Saint Paul Public ປະກາດຄວາມ
ສຸກເສີນຂອງຫິ ມະບໍ່ ເກີນ 3 ໂມງແລງເພື່ ອໃຫ້ ຜູ້ຢ່ອ
ູ າໄສ
ແລະ ແຂກທີ່ ມາມີເວລາຍ້າຍພາຫະນະຂອງພວກເຂົາ.
ມີການພິ ຈາລະນາຫຼ າຍປັດໃຈກ່ອນທີ່ ເມືອງ Saint Paul
ຈະປະກາດຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ
ອາກາດ ແລະ ເສັ້ນທາງ, ການພະຍາກອນອາກາດໃນ
ອະນາຄົດ, ປະເພດຂອງການຕົກຂອງຫິ ມະ ແລະ ການ
ສະສົມ. ເມືອງມັກຈະປະກາດຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະ
ຫຼັ ງຈາກຫິ ມະຕົກໜາ 3 ນິວ
້ ຫຼື ຫຼ າຍກວ່ ານັນ
້ .

*ມີໃຫ້ ເປັນພາສາສະເປນ,
ມົງ້ ແລະ ໂຊມາລີ

ມີຄຳຖາມບໍ ?
ສຳລັບຂໍມ
້ ູນຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະເປັນພາສາອື່ນ, ເຂົາ້ ເບິ່ງ
stpaul.gov/snowlanguages ຫຼື ໂທ 651-266-6100.
¿Preguntas? Para obtener informaciόn en español sobre la
emergencia por nieve, visite stpaul.gov/snowlanguages o
llama a 651-266-6100.
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.
ພິ ມໃນເຈ້ຍນຳກັບຄືນມາໃຊ້ໃໝ່ ຫຼັ ງຈາກຜູ້ໃຊ້ 100%.

ໂບຣຊົວຄວາມ
ສຸກເສີ ນຂອງຫິ ມະ
PU B L I C WO R K S

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

ກົດລະບຽບການປັດກວດກາງຄື ນ
9 ໂມງເຊົາ້ - 7 ໂມງແລງ

Saint Paul ປັດກວດເລນທາງຍາວກວ່ າ 1,800 ໄມໃນລະຫວ່ າງ 24
ຊົ່ວໂມງທຳອິດຂອງຄວາມສຸກເສີນຫິ ມະ. ນັນ
້ ເປັນໄລຍະທາງເທົ່ າກັບ
ການຂັບລົດຈາກເມືອງ Saint Paul ຫາເມືອງ Anaheim, CA!
ຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະຖືກປະກາດໃນເວລາ 3 ໂມງແລງ ແລະ ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້ໃນເວລາ 9 ໂມງແລງ. ຫຼັ ງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ້, ຈະມີການອອກໃບສັ່ງ ແລະ ການລາກລົດອອກທັງໝົ ດ 96
ຊົ່ວໂມງຂອງການປັດກວດ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດ.
ສາມາດຈອດລົດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄດ້ເມື່ອມີການປັດກວດໄປໄວ້ຂອບທາງ
ແລ້ວ.

ກົດລະບຽບການຈອດລົດການປັດກວດກາງຄືນຂອງຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິ ມະເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 9 ໂມງແລງໃນຄືນທີ່ ປະກາດຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິ ມະ ແລະ ສືບຕໍ່ ໄປຈົນກວ່ າເສັ້ນທາງການປັດກວດກາງຄືນ
ທັງໝົ ດໄດ້ປດ
ັ ກວດໄປໃສ່ ຂອບທາງສຳເລັດ. ຍ່ ານໃຈກາງເມືອງທຸກບ່ ອນ
ແມ່ ນເປັນເສັ້ນທາງປັດກວດກາງຄືນ.
ເສັ້ນທາງປັດກວດກາງຄື ນ, ຍົກເວັ້ນຍ່ ານ
ໃຈກາງເມືອງ, ແມ່ ນໄດ້ໝາຍໄວ້ດ້ວຍປ້າຍ
“Night Plow Route (ເສັ້ນທາງປັດກວດ
ກາງຄື ນ)” ຫຼື “Night Plow Route This
Side of Street (ເສັ້ນທາງປັດກວດກາງ
ຄື ນ ດ້ານນີຂ
້ ອງຖະໜົ ນ).”

ກົດລະບຽບການປັດກວດກາງເວັນ
8 ໂມງເຊົາ້ – 5 ໂມງແລງ

ກົດລະບຽບການຈອດລົດການປັດກວດກາງເວັນຂອງຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິ ມະເລີ່ມຕົ້ນເວລາ 8 ໂມງເຊົາ້ ໃນມືຫ
້ ັຼ ງຈາກທີ່ ປະກາດຄວາມ
ສຸກເສີນຂອງຫິ ມະ ແລະ ສືບຕໍ່ ໄປຈົນກວ່ າເສັ້ນທາງການປັດກວດກາງ
ເວັນທັງໝົ ດໄດ້ປດ
ັ ກວດໄປໃສ່ ຂອບທາງສຳເລັດ.
ເສັ້ນທາງການປັດກວດກາງເວັນແມ່ ນບໍ່ ມີປາ້ ຍໝາຍໄວ້. ຖ້າບໍ່ ມີປາ້ ຍ
“Night Plow (ປັດກວດກາງຄື ນ)” ຕິ ດໝາຍໄວ້ພາຍໃນຮ່ອມທາງ,
ແມ່ ນພິ ຈາລະນາມັນວ່ າເປັນເສັ້ນທາງປັດກວດກາງເວັນ.
ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມປ້າຍທີ່ ຕິດໄວ້. ຢ່າຈອດພາຫະນະໄວ້ບ່ອນທີ່ ປາ້ ຍບອກ
ວ່ າ “ຫ້ າມຈອດ.”

ຢ່າຈອດລົດຢູ່ຂາ້ ງທາງທີ່ ມີປາ້ ຍເຫຼ່ ົ ານີຈ
້ ນ
ົ ກວ່ າດ້ານຂ້າງທາງຖືກປັດ
ກວດໄປໃສ່ ຂອບທາງແລ້ວ.

ໃຊ້ແຜນທີ່ ຈອດລົດສຸກເສີ ນຂອງຫິ ມະ
ຂອງ SAINT PAUL
ຮຽນຮູເ້ ວລາ ແລະ ບ່ ອນທີ່ ທ່ານສາມາດຈອດລົດ
ຂອງທ່ ານໄດ້ໃນລະຫວ່ າງຄວາມສຸກເສີນຂອງ
ຫິ ມະ.
ລົງທະບຽນສະໝັ ກຮັບການເຕື ອນທາງ
ຂໍຄ
້ ວາມ ຫຼື ອີເມວ.

ພາຫະນະຈະຖືກໃບສັ່ ງ ແລະ ຖືກລາກໄປຮອດ 96 ຊົ່ວໂມງ
ຫຼັ ງຈາກຄວາມສຸກເສີ ນຂອງຫິ ມະມີຜົນບັ ງຄັ ບໃຊ້, ຖ້າບໍ່ ຍ້າຍ
ພວກມັນອອກໃນລະຫວ່ າງເສັ້ນທາງການປັດກວດກາງຄື ນ
ແລະ ກາງເວັນ ຫຼື ຈອດໄວ້ໃນບ່ ອນທີ່ ບໍ່ໄດ້ປັດກວດ.

ຖ້າລົດຂອງທ່ ານຖືກລາກໄປໃນລະຫວ່ າງຄວາມສຸກເສີ ນ
ຂອງຫິ ມະ:

ປັກໝຸດໃສ່ ທ່ ີ ຕັ້ງຂອງທ່ ານໃນແຜນທີ່ ໄດ້
ງ່າຍໆ.

1

ບັນທຶ ກແຜນທີ່ ເປັນໄອຄອນໃນໜ້ າຈໍ ຫັຼ ກ
ອຸປະກອນຂອງທ່ ານ

2

ສຳລັບແຜນທີ່ ແລະ ການເຕື ອນ, ໃຫ້ ເຂົາ້ ເບິ່ ງ
stpaul.gov/snow.

3

ເຂົາ້ ເບິ່ງ stpaul.gov/impound ສຳລັບຂໍມ
້ ູນເພີ່ ມເຕີມ.
ໃຫ້ ໂທຫາບ່ ອນຈອດລົດຢຶດໄວ້ຂອງເມືອງເພື່ ອຊອກເບິ່ງວ່ າມີລົດ
ຂອງທ່ ານຢູ່ບ່ອນໃດກ່ອນທີ່ ຈະໄປຫາບ່ ອນຈອດລົດໄວ້:
•
1129 Cathlin Street – 651-603-6895
•
830 Barge Channel Road – 651-266-5642
ເອົາກະແຈຂອງທ່ ານໄປນຳ, ກຽມເງິນຈ່ າຍຄ່ າປັບໄໝ ແລະ
ເອກະສານທີ່ ຈຳເປັນໄປພ້ອມຄື: ໃບອະນຸຍາດຂັບຂີ່ທ່ ີ ນຳໃຊ້ໄດ້,
ຫຼັ ກຖານປະກັນໄພ ແລະ ຫຼັ ກຖານຄວາມເປັນເຈົາ້ ຂອງ (ໃບ
ກຳມະສິດ).

ຂ້ອຍຈະລາຍງານພາຫະນະທີ່ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖກ
ື ລາກ
ໄປແນວໃດ?
ໃນລະຫວ່ າງຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະທີ່ ໄດ້ປະກາດໄປ, ໂທຫາຫ້ ອງການ
ອອກໃບສັ່ງຂອງໂຍທາທິ ການເມືອງ Saint Paul ທີ່ ເບີ 651-266-9800,
ກົດຕົວເລືອກ 2, ເພື່ ອລາຍງານພາຫະນະທີ່ ບ່ໍ ໄດ້ຍາ້ ຍ ແລະ/ຫຼື ຕ້ອງການ
ໃບສັ່ງ ແລະ ລາກ.
ຫຼັ ງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິ ມະ 96 ຊົ່ວໂມງ, ຖ້າພາຫະນະຍັງຕ້ອງການ
ໃບສັ່ງ ແລະ ລາກ, ໂທຫາໜ່ ວຍງານບັງຄັບໃຊ້ການຈອດລົດຂອງຕຳຫຼ ວດ
ເມືອງ Saint Paul ທີ່ ເບີ 651-291-1111.
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