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ຮັບການເຕືອນຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະ!

ໂທຫາເບີ 651-266-PLOW (7569) 
ສຳລບັຂໍຄ້ວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະທ່ີ

ອດັໄວ້

ເຂົາ້ເບ່ິງ 
 stpaul.gov/snow

ເຂົາ້ເບ່ິງ stpaul.gov/snow ເພ່ືອເບ່ິງ
ແຜນທ່ີຂອງບ່ອນທ່ີຈະຈອດລົດເພ່ືອ

ຫີຼກລ່ຽງໃບສ່ັງ ຫືຼ ການລາກ

 

ລົງທະບຽນສະໝັກທາງອອນລາຍ
ທ່ີ stpaul.gov/snow ເພ່ືອຮບັການ

ເຕືອນທາງອີເມວ*

ສ່ົງຂໍຄ້ວາມຄຳວ່າ “St Paul Snow” 
ຫາເບີ 468311 ເພ່ືອຮບັການເຕືອນ

ທາງຂໍຄ້ວາມ*

ຕິດຕາມພວກເຮາົ @stpaulpublicw 
ແລະ FB.com/CityofSaintPaul 

ຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະແມ່ນ
ຫຍັງ?

ກດົລະບຽບການຈອດລົດສະເພາະມີຜົນບັງຄັບໃຊເ້ມ່ືອໄດ້
ມີການປະກາດຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະເພ່ືອໃຫ້ເສັ້ນທາງ
ທຸກເສັ້ນໃນ Saint Paul ຖກືປດັກວດໄປໄວຂ້ອບທາງ. 
ເມືອງບ່ໍປດັກວດທາງຮ່ອມ.

ຜູ້ຢູ່ອາໄສທຸກຄົນ ແລະ ແຂກທ່ີມາຕ້ອງຍາ້ຍພາຫະນະ
ຂອງຕົນເອງອອກຈາກເສັ້ນທາງຂອງເມືອງຕາມກດົລະບຽບ
ການຈອດລົດສຸກເສີນຫິມະຕົກ.

ພາຫະນະທ່ີບ່ໍຈອດຕາມກດົລະບຽບການຈອດລົດສຸກເສີນ
ຫິມະຕົກຈະໄດ້ຮບັໃບສັ່ງ ແລະ ຖກືລາກໄປຈນົຮອດ 96 
ຊົ່ວໂມງຫັຼງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະມີຜົນນຳໃຊ.້

ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມປາ້ຍທ່ີຕິດໄວທຸ້ກຢ່າງ. ຢ່າຈອດພາຫະນະ
ໄວບ່້ອນທ່ີປາ້ຍບອກວ່າ “ຫ້າມຈອດ.” 

ຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະປະກາດ
ເມ່ືອໃດ?

ໂຍທາທິການຂອງ Saint Paul Public ປະກາດຄວາມ
ສຸກເສີນຂອງຫິມະບ່ໍເກນີ 3 ໂມງແລງເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຢູ່ອາໄສ 
ແລະ ແຂກທ່ີມາມີເວລາຍາ້ຍພາຫະນະຂອງພວກເຂາົ.

ມີການພິຈາລະນາຫຼາຍປດັໃຈກ່ອນທ່ີເມືອງ Saint Paul 
ຈະປະກາດຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະເຊັ່ນ: ອຸນຫະພູມ
ອາກາດ ແລະ ເສັ້ນທາງ, ການພະຍາກອນອາກາດໃນ
ອະນາຄົດ, ປະເພດຂອງການຕົກຂອງຫິມະ ແລະ ການ
ສະສົມ. ເມືອງມກັຈະປະກາດຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະ
ຫັຼງຈາກຫິມະຕົກໜາ 3 ນິວ້ ຫືຼ ຫຼາຍກວ່ານັນ້.

651-266-9700
STPAUL.GOV/SNOW

*ມີໃຫ້ເປນັພາສາສະເປນ,  
ມົງ້ ແລະ ໂຊມາລີ

ສຳລບັຂໍມູ້ນຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະເປນັພາສາອ່ືນ, ເຂົາ້ເບ່ິງ  
stpaul.gov/snowlanguages ຫືຼ 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.

Lus noog? Xav paub cov xov xwm kub ceev txog daus hauv lus 
Hmoob, thov mus xyuas stpaul.gov/snowlanguages  
651-266-6100.

ພິມໃນເຈຍ້ນຳກບັຄືນມາໃຊໃ້ໝ່ຫັຼງຈາກຜູ້ໃຊ ້100%.

ມີຄຳຖາມບໍ?

ໂບຣຊົວຄວາມ
ສຸກເສີນຂອງຫິມະ 



Saint Paul ປດັກວດເລນທາງຍາວກວ່າ 1,800 ໄມໃນລະຫວ່າງ 24 
ຊົ່ວໂມງທຳອິດຂອງຄວາມສຸກເສີນຫິມະ. ນັນ້ເປນັໄລຍະທາງເທ່ົາກບັ
ການຂບັລົດຈາກເມືອງ Saint Paul ຫາເມືອງ Anaheim, CA!

ຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະຖກືປະກາດໃນເວລາ 3 ໂມງແລງ ແລະ ມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊໃ້ນເວລາ 9 ໂມງແລງ. ຫັຼງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະມີຜົນ
ບັງຄັບໃຊ,້ ຈະມີການອອກໃບສັ່ງ ແລະ ການລາກລົດອອກທັງໝົດ 96 
ຊົ່ວໂມງຂອງການປດັກວດ ແລະ ການທຳຄວາມສະອາດ.

ສາມາດຈອດລົດຢູ່ໃນເສັ້ນທາງໄດ້ເມ່ືອມີການປດັກວດໄປໄວຂ້ອບທາງ
ແລວ້.

ກົດລະບຽບການປັດກວດກາງຄືນ  
9 ໂມງເຊົາ້ - 7 ໂມງແລງ

ກົດລະບຽບການປັດກວດກາງເວັນ  
8 ໂມງເຊົາ້ – 5 ໂມງແລງ

ກດົລະບຽບການຈອດລົດການປດັກວດກາງຄືນຂອງຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິມະເລ່ີມຕ້ົນເວລາ 9 ໂມງແລງໃນຄືນທ່ີປະກາດຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິມະ ແລະ ສືບຕ່ໍໄປຈນົກວ່າເສັ້ນທາງການປດັກວດກາງຄືນ
ທັງໝົດໄດ້ປດັກວດໄປໃສ່ຂອບທາງສຳເລດັ. ຍ່ານໃຈກາງເມືອງທຸກບ່ອນ
ແມ່ນເປນັເສັ້ນທາງປດັກວດກາງຄືນ.

ເສ້ັນທາງປດັກວດກາງຄືນ, ຍົກເວ້ັນຍ່ານ
ໃຈກາງເມືອງ, ແມ່ນໄດ້ໝາຍໄວ້ດ້ວຍປາ້ຍ 
“Night Plow Route (ເສ້ັນທາງປດັກວດ
ກາງຄືນ)” ຫືຼ “Night Plow Route This 
Side of Street (ເສ້ັນທາງປດັກວດກາງ
ຄືນ ດ້ານນີຂ້ອງຖະໜົນ).”

ຢ່າຈອດລົດຢູ່ຂາ້ງທາງທ່ີມີປາ້ຍເຫ່ົຼານີຈ້ນົກວ່າດ້ານຂາ້ງທາງຖກືປດັ
ກວດໄປໃສ່ຂອບທາງແລວ້.

ກດົລະບຽບການຈອດລົດການປດັກວດກາງເວນັຂອງຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິມະເລ່ີມຕ້ົນເວລາ 8 ໂມງເຊົາ້ໃນມືຫັຼ້ງຈາກທ່ີປະກາດຄວາມ
ສຸກເສີນຂອງຫິມະ ແລະ ສືບຕ່ໍໄປຈນົກວ່າເສັ້ນທາງການປດັກວດກາງ
ເວນັທັງໝົດໄດ້ປດັກວດໄປໃສ່ຂອບທາງສຳເລດັ.

ເສ້ັນທາງການປດັກວດກາງເວັນແມ່ນບ່ໍມີປາ້ຍໝາຍໄວ້. ຖາ້ບ່ໍມີປາ້ຍ 
“Night Plow (ປດັກວດກາງຄືນ)” ຕິດໝາຍໄວ້ພາຍໃນຮ່ອມທາງ, 
ແມ່ນພິຈາລະນາມັນວ່າເປນັເສ້ັນທາງປດັກວດກາງເວັນ. 

ຈົ່ງປະຕິບັດຕາມປາ້ຍທ່ີຕິດໄວ.້ ຢ່າຈອດພາຫະນະໄວບ່້ອນທ່ີປາ້ຍບອກ
ວ່າ “ຫ້າມຈອດ.”

ຖາ້ລົດຂອງທ່ານຖກືລາກໄປໃນລະຫວ່າງຄວາມສຸກເສີນ
ຂອງຫິມະ:

ຂອ້ຍຈະລາຍງານພາຫະນະທ່ີຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຖກືລາກ
ໄປແນວໃດ?

ໃນລະຫວ່າງຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະທ່ີໄດ້ປະກາດໄປ, ໂທຫາຫ້ອງການ
ອອກໃບສັ່ງຂອງໂຍທາທິການເມືອງ Saint Paul ທ່ີເບີ 651-266-9800, 
ກດົຕົວເລືອກ 2, ເພ່ືອລາຍງານພາຫະນະທ່ີບ່ໍໄດ້ຍາ້ຍ ແລະ/ຫືຼ ຕ້ອງການ
ໃບສັ່ງ ແລະ ລາກ. 

ຫັຼງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະ 96 ຊົ່ວໂມງ, ຖາ້ພາຫະນະຍງັຕ້ອງການ
ໃບສັ່ງ ແລະ ລາກ, ໂທຫາໜ່ວຍງານບັງຄັບໃຊກ້ານຈອດລົດຂອງຕຳຫຼວດ
ເມືອງ Saint Paul ທ່ີເບີ 651-291-1111.

1 ເຂົາ້ເບ່ິງ stpaul.gov/impound ສຳລບັຂໍມູ້ນເພ່ີມເຕີມ.

2
ໃຫ້ໂທຫາບ່ອນຈອດລົດຢດຶໄວຂ້ອງເມືອງເພ່ືອຊອກເບ່ິງວ່າມີລົດ
ຂອງທ່ານຢູ່ບ່ອນໃດກ່ອນທ່ີຈະໄປຫາບ່ອນຈອດລົດໄວ:້
• 1129 Cathlin Street – 651-603-6895
• 830 Barge Channel Road – 651-266-5642

3
ເອາົກະແຈຂອງທ່ານໄປນຳ, ກຽມເງນິຈ່າຍຄ່າປບັໄໝ ແລະ 
ເອກະສານທ່ີຈຳເປນັໄປພ້ອມຄື: ໃບອະນຸຍາດຂບັຂີ່ທ່ີນຳໃຊໄ້ດ້, 
ຫັຼກຖານປະກນັໄພ ແລະ ຫັຼກຖານຄວາມເປນັເຈົາ້ຂອງ (ໃບ
ກຳມະສິດ). 651-266-9700  | STPAUL.GOV/SNOW

ໃຊແ້ຜນທ່ີຈອດລົດສຸກເສີນຂອງຫິມະ
ຂອງ SAINT PAUL

ລົງທະບຽນສະໝັກຮບັການເຕືອນທາງ
ຂໍຄ້ວາມ ຫືຼ ອີເມວ.

ປກັໝຸດໃສ່ທ່ີຕ້ັງຂອງທ່ານໃນແຜນທ່ີໄດ້
ງາ່ຍໆ.

ບັນທຶກແຜນທ່ີເປນັໄອຄອນໃນໜ້າຈໍຫັຼກ
ອຸປະກອນຂອງທ່ານ

ພາຫະນະຈະຖກືໃບສ່ັງ ແລະ ຖກືລາກໄປຮອດ 96 ຊ່ົວໂມງ
ຫັຼງຈາກຄວາມສຸກເສີນຂອງຫິມະມີຜົນບັງຄັບໃຊ,້ ຖາ້ບ່ໍຍ້າຍ
ພວກມັນອອກໃນລະຫວ່າງເສ້ັນທາງການປັດກວດກາງຄືນ 
ແລະ ກາງເວັນ ຫືຼ ຈອດໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີບ່ໍໄດ້ປັດກວດ.

ຮຽນຮູເ້ວລາ ແລະ ບ່ອນທ່ີທ່ານສາມາດຈອດລົດ
ຂອງທ່ານໄດ້ໃນລະຫວ່າງຄວາມສຸກເສີນຂອງ

ຫິມະ.

ສຳລັບແຜນທ່ີ ແລະ ການເຕືອນ, ໃຫ້ເຂົາ້ເບ່ິງ 
stpaul.gov/snow.


