
EXECUTIVE ORDERS 
  မၠာက္ း  မၠွိိ ္႕း႐ွဳ္္ဝက္ပမ နက ၠွွCass း ္င္႐ွဳၿွး ္္ိၿမာေရမင္႐ွဳ မၠိမ အိ က္ၠးၾ ျင္   ္ွအသ ္ွ႐ွဳ ္ မ္မ႐ွဳ္ျး က္  မ ္း ာသည္ိင့္ပါ၊ ွ
္ မ္မ႐ွဳ္ျး က္   ္ိ ္န  မွအး န္္နွး န ္န  မ ္က္ၾ း ာမာေရက္ွအးမာေရနီ ၿနး ာသည္ိင့္ပါ၊ွCOVID-19 
 း ္ီး မနးမာေရ္ာာွျး ကၠ္္ႏမ ့သရ္နျ င္နွး္ႏမနး ရန ္းအ္င္ွ ေရက္း႐ွဳ္္႐ွဳ မၠွအးမာေရ္ ္႐ွဳ မင္နး ာဝင္ၾ မာေရက္ွအင္ိ႐ွဳကိမွအးမာေရနီ ၿနး ာသည္ိင့္ပါ၊ 

အ္န မ န  မ က္္မာေရိည့္ွအိ က္ၠးၾ ျင္   ္ိ  ္န 
• အိ က္ၠးၾ ျင္   ္အ္န မ နသည္ွ႐ွဳကင္န ္းကၠွးကၠ ည္ွအ   က္ မိ ိး ၿနွ္း ္ိ းၾ ျင္   ္ွအသ ္ိ္မ႐ွဳ္ျး က္ိ  င္နွအ  ္ နဝင္သရ္နိည္ျဖ ္သည္ 
• း  နဝင္္ရ ္ျ င္နွး ဓာက  းသ္ွ  မအး ္   ္ိ ္နွဝင္ငျမာေရက္မာေရမ းသ္္ွိ သ္န မွ႐ွဳ ္ မ႐ွဳရင္ွ ျ႐ွဳ ္္ၿနသ္ွသရ္နမာေရက္ 
• း  နဝင္မာေရက္ွအျး င္္ရ ္သျသည္ွး ာန း ္က ၠွ္ႏမ္း ာင္နိ ္နွအ ္အ ရင္ျး ္မာေရက္ွိ  ္္ႏမ္ဖမ န ရး ္္္နမာေရက္ 
•  း နွအသ ္ွက၆ွ္ႏမ ္းအ္ ္ွမာေရမ သျိ ္နွး  နီး မင္္ သ မၠး ေိသရ္နမာေရက္ိင့္ပါ၊ွဝင္ ရင့္ မ နဝိျး ္မာေရက္ 
• င င္ ွ္မ႐ွဳ္ျး က္္္နးသ္ွအိ က္ၠိ ္နျဖ ္သည့္ွ ္နးသ္ ္ီး မင္္ ွဝင္ ္န ရင့္း  ႐ွဳ္း င္   ္ိ ္နိင့္ပါ၊ွအျး င္ိမွ္သ မၠိမမ႐ွဳ္သွင ္္္းး ေး ္င့္ွ

ိမ္ငျမာေရက္ွးၾ ျင္   ္ိ ္နွအ္န မ နသည္ ည္နွီး ္  ္အ႐ွဳည္ျဖ ္မာေရး ာိည္ 
• ္ မအိ က္ၠးၾ ျင္   ္ိ ္နအ္နွျး ည္သျ ျ္မိမွ  မ ္က္  င့္သမ နျ င္နွ္ းမာေရ္ ္ိးွ

မာေရမ း မာေရက္ွွွင င္အ   က္ိ ္န္ ္ွွ႐ွဳ္ဝက္မာေရမ ွအ္ခ္း  မင္ိ ္နွးကမာေရ္အ္ႏမ ့သ မၠွး႐ွဳရ႕မာေရမ မာေရ  ိ့္ိည္ျဖ ္သည္ 
 ၿနး ရာနးမာေရန မး ္ငကမ္ာေရမင္ိ ္နွ  မ က္္မာေရိည့္အ   ္ိ  ္န 
•   ္ာက္ း  မၠိိ ္႕က ၠွCass County အ႐ွဳရင္နမာေရမ ွ ၿနး ရာနးမာေရန မး ္ငက္နမာေရမင္ိ ္နိင့္ပါ၊ွး  နီး မင္ိ ္နသည္ ည္နွအိ က္ၠးၾ ျင္   ္ိ ္နွ  မ ္က္ျ င္နွ

မာေရမ ္ႏ မင္မာေရက္ွီ  ၾ း ္ွး ္င့္္ က္နမာေရက္ 
• ီး မင္အ  င္အဝက္နွ ႐ွဳမမာေရက္နးး ွက၀၀၀ွ႐ွဳ မင္န႐ွဳရင္ွ႐ွဳ ္   က္႐ွဳည္န႐ွဳရင္ွး  နဝင္သျွ၂ွ္ၿနသ္ ရင့္ျး ္မာေရက္ိင့္ပါ၊ွ 
• ီး မင္အ  င္အဝက္နွ ႐ွဳမမာေရက္နးး ွ၆၂၀၀၀ွ႐ွဳ မင္န႐ွဳရင္ွ႐ွဳ ္   က္႐ွဳည္န႐ွဳရင္ွး  နဝင္သျွက၂ီွ္ၿနသ္ ရင့္ျး ္မာေရက္ိင့္ပါ၊ွ 
• ီး မင္အ  င္အဝက္နွ ႐ွဳမမာေရက္နးး ွ၂၀၀၀ွ႐ွဳ မင္န႐ွဳရင္ွ႐ွဳ ္   က္႐ွဳည္န႐ွဳရင္ွး  နဝင္သျွီွ္ၿနသ္ ရင့္ျး ္မာေရက္ိင့္ပါ၊ွ 
• း ဓာက  းသ္ွး  နီး မင္႐ွဳ မၠိမွအ္ ္ ွအိ က္ၠးၾ ျင္   ္ိ ္နွ  မွး  နဝင္သျိ ္နိမွ  မ ္က္ျ င္မာေရမ ္ႏ မင္မာေရက္အ႐ွဳရ ္ွ႐ွဳ ္္  ရ ရ္ွး ာဝင္ၾ း ာမာေရက္ 
• ဒၿ  မွ ဒ္ီး မနးဘနီး မ ္းမာေရ္ ္းက   က္႐ွဳရင္ွိ ိ  ၿနး ရ္ နးမာေရနိ ္နအ္နွအးျ းကအမာေရွး  ႐ွဳ္္္နကင့္သျိ ္နအးး ေွွ  မာက္ း  မၠွိိ ္႕း႐ွဳ္္ဝက္သည္ွ

အ္ျနး  နဇျန႐ွဳင္မာေရမ းၾ ္င္နိင့္ပါ၊ွး ဓာက  းသ္ွး  နီး မင္ီး ္  ္ွ
ဖရင့္းကသျိ ္နွသည္  း  ွအကၿန း ္  မ ္က္း ္င့္ၾ ည္ၾ း ာမာေရက္ွးိ႐ွဳိ္မာေရး ္  းၾ ္င္နွးဖေျး အး ္း ာသည္ိင့္ပါ၊ 

း ာန း က္ ၠွ္ႏမ္ း ာငန္ ္ွိ  ္္ႏမ္ ဖမ နိ ္နွမာေရမာေရမ ္ႏ မငသ္ည့္းကမာေရ္ိ ္န 
သင့္႐ွဳရင္ွး ာန း ္က ၠွ္ႏမ္း ာင္န ္ွိ  ္္ႏမ္ဖမ န ရး ္ိ ္နွ  မအး ္းကး ာ ွAmy’s Fashion ီး မင္က ၠွCarley’s Creation ီး မင္႐ွဳ မၠ႐ွဳရင္ွမာေရမာေရမ ္ႏ မင္း ာသည္ိင့္ပါ၊ဝ 
• Amy’s Fashions: (574-753-5800 
• Carley’s Creations: (765-490-8378 
CDC း ေွဗမ မးမာေရ္ာာွ္ ိ္န  ္း ္းမာေရနက ၠွ ္ ရင္းမာေရနွ႔ာကိမ ည္နွိ  ္္ႏမ္ဖမ နိ ္န  မွ႐ွဳၿမာေရမး ္ိ ္နိင့္ပါ၊ွ  ္  မင္း ာဝာိ ္န မိ႐ွဳီးင့္ွဖက္႐ွဳၿနျး ္ မး ္း မ ိ ္န ည္နွ
ဝး ္ီး မ ္းး ေ႐ွဳရင္႐ွဳင္္္နး ာသည္ိင့္ပါ၊ဝ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevention-getting/sick/diy-cloth-face-coverings.html 
ိ သ္ မွ ႐ွဳ  ္မအးကျဖင့္ွျး ္ိးီး ီ္း သင့္သည့္ွွအျ ္နးသ္ွသ း ္င္န မာေရ္ိ ္န 
• အသ ္ွ္၆ီသွ္ႏမ ္ မိွအ္ ္မာေရမ သျိ ္နအ႐ွဳရ ္ွCOVID-19 းမာေရ္ာာအ္နွး  မမာေရရွ

အ႐ွဳိမာေရင္ီ ၿနိမ္နး ာသည္ိင့္ပါ၊ွ္ မသျ႐ွဳ မၠအ္နွသၿနသက္ၠွ္္နျး ္ မျ င္နသည္ွသျ႐ွဳ မၠအ႐ွဳရ ္ွး  မရွအးမာေရနီ ၿနး ာသည္ိင့္ပါ၊ွ
သင့္အ ိ္႐ွဳရင္ွ႐ွဳျ ္နသျိ ္နိင့္ပါ၊ွွးီးရိ  ္း္ နမာေရင္ နျ ္ိ ္နး ာွအ ည္ိ ္မာေရက္ွအးမာေရနီ ၿနသည္ိင့္ပါ၊ွ 

• အးမာေရနီ ၿနးသ္အမာေရ္ိ ္နွဝင္ငျ   က္းမာေရ္ ္႐ွဳ မင္နွိ သ္န မဝင္႐ွဳ ္္ၿနသ္ွသရ္နသင့္သည္ိင့္ပါ၊ွ္ မသ မၠွး  နဝင္္ရ ္မာေရက္ွ
း မ ိမက္သရ္နိည့္ွိ သ္န မဝင္႐ွဳ ္္ၿနွသၿနသက္ၠွ္္နသင့္သည္ိင့္ပါ၊ွ္ မသျသည္ ည္ွ  က္နိ္သက္ ရိ ္နသျျဖ ္မာေရး ာိည္ိင့္ပါ၊ွ
႐ွဳျ ္န  ိသ္န မဝင္ိ ္နက ၠအ႐ွဳျွအျး င္ိ္ရ ္သင့္သည့္ွအ   က္ျဖ ္း ာသည္ 

•  ိ္နး မ ္ ္ျ င္နိ ္န ည္နွး ္င္းသ္အမာေရ္း င္ျဖ ္သည္ိင့္ပါ၊ွ း နသျငင္ိ ္န ည္ွအ ိ္ျး င္္ရ ္ွိး ၿနွျ  ဝက္န္  ွ
  ္နး သင့္း ာသည္ိင့္ပါ၊ွသ မးသ္္ွိ ိ ၏ွိ သ္န မဝင္ိ ္နက ၠသ္ွ ိ္နး မ ္ ္ျ င္နိင့္ပါ၊ွ  ္နျ င္နိ ္နွျး ္ မး ္သင့္း ာသည္ိင့္ပါ၊ွ႐ွဳျ ္နသျိ ္နက ၠွ
ၾ ္ ီးမ  ္း ာ ွအ  င္န  င္နွက္န ည္ၾ  ္ွးမာေရမ္င္မာေရမ္နသင့္း ာသည္ိင့္ပါ၊ 

• အသ းး န  င္သည္ိမ္ွး က္နျ  အ္န မ နွး  ႐ွဳ္္္နးကသည္ျဖ ္သည္ိင့္ပါ၊ွး က္နျ  ိ ္နသ မၠွ ိ္နး မ ္ ္ျ င္နွ  ္နျ င္နိ ္နွိ မး ္း ာက ၠိင့္ပါ၊ဝ 
Translated by Zo Christian Church, Logansport. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevention-getting/sick/diy-cloth-face-coverings.html

