
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

नम$कार साथीह, तथा िछमेक1ह,! हामी सबैले $थानीय र राि7य ,पमा हा9ो इितहास कै चुनौतीपूणA, अDEयािशत र उEकिHठत समयको अनुभव 
गMररहकेा छN। समाचार र अPाविधकह, हामीले धारण गनA सRे SमताभTदा Vतु ,पमा आइरहकेा छन् र हामी सबैजना कुनै न कुनै ,पमा यसबाट 
Dभािवत छN। हामी यो चुनौतीको सामना गMररहदँा, Grand Rapids ले हा9ो Sमतामा सहायता पुe याउन सfछ: एकसाथ काम गरेर। यो समय 
हामीले सुरिSत रहन र जीवनह, बचाउन एक अकाAलाई सहायता गनA हा9ो कतAj िनभाउने समय हो।  
 
मलाई थाहा छ kक यो गाlो छ तर हामीले सामािजक दरूी राmे, सnभव भएसnम घरमा नै बpे (िवशेष गरी हामी िबरामी sदँा), सामािजक 
जमघटह,मा नजाने र अनावuयक याvालाई $थिगत गनw सुझावह,को पालना गनA महyवपूणA छ। यी गाlो कामह, sन् तर ियनीह, आवuयक छन्।  
 
तपाzले सु{ुभएकै होला, हा9ो अिहलेको उ|ेuय सामाTय छ: COVID-19 िनnEयाउने भाइरसलाई समुदायमा फैलनबाट कम र रोकथाम गनA म|त गनुA 
हो। यसले हा9ा अितसंवेदनशील jि�ह,लाई सुरिSत रहन र हा9ा $वा$�य Dणालीह,लाई िबरामीह,को $याहारका लािग आ�नो Sमता कायम 
राm सुिनि�त गनA म|त गदAछ। अTयथा, हा9ो ज$तो आदशA $वा$�य $याहार Dणाली पूणAतया परािजत sन सfछ।   
 
िसटीका हा9ा असाधारण $टाफले हा9ो Dितk�या�ारा काउHटी, रा�य र संघीय अिधकारीह,सँग सहकायA गनA जारी रा�छन्। यो अव$था DEयेक घHटा 
पMरवतAन भइरहने Dमािणत भएको छ र हामी हामीलाई उपल�ध गराइएको िनदwशन अनुसार अनुकूल sन जारी रा�छN। म तपाzलाई के बताउन सfछु 
भने यस Dितk�याका लािग ला�े समयको पवाAह िबना यो िसटी संवेदनशील सेवाह,, िव�सनीय जानकारी र ि$थर नेतृEव Dदान गनA Dितब� छ।  
 
यसमा भिव�यका लािग योजना बनाउने पिन समावेश छ। हामीलाई यस अव$थाले माv एक ह�ामा हा9ा जनता र हा9ा jवसायह,मा िनnEयाएको 
असाधारण आ�थAक भार बारे थााहा छ। यसका लािग राहत उपल�ध गराउन संघीय र रा�य सरकारबाट सकाराEमक Dारिnभक कदमह, चािलएका छन् 
र हामी हा9ा समुदायका लाभह, सुिनि�त गनA हा9ो िसटीको भूिमका के sनेछ भनी िनधाAरण गनA काम गMररहकेा छN।  
 
हामी यस संकटको अव$थामा माv नभएर भिव�यमा पिन हा9ा जनतालाई म|त गनA हा9ा कायA�मह, र पहलह, कसरी सहयोगी sन सfछन् भ{े 
बारे खोिजरहकेा छN। हामी हामीले पिछ�लो दशकमा बनाएको आ�थAक गितलाई कायम राm र मािनसह,लाई उहाँह,को आ�नै घर र जािगरमा 
सुरिSत र $थायी राm चाहTछN।  
 
टेिलिभजन र सामािजक स�ालमा आउने सूचनाको साथमा नवीनतम रहन वा हामी घरमा sदँा हा9ा लािग के साTद�भAक sTछ भनी थाहा पाउन पिन 
गाlो sन सfछ। यस Dकारको आपतकालीन $वा$�य अव$थामा, केTट काउHटी $वा$�य िवभाग (Kent County Health Department) सहकायAमा 
नेतृEव िलTछ, जसकारण म तपाzलाई ितनीह,को अPाविधकह,का लािग तपाzलाई यहाँ साइन अप गनA DोEसाहन गछुA। यkद तपाzसँग िसटीका 
सेवाह, बारे D¤ह, छन् भने, तपाzले जवाफह,का लािग 3-1-1 मा फोन गनA सRुsTछ।  
 
यो गाlो छ - यसमा कुनै शंका छैन। तर मलाई थाहा छ हामी चुनौतीका लािग तयार छN। आ�नो �याल राmुहोस्। आ�नो पMरवार र िछमेक1ह,को 
�याल राmुहोस्। यस समयमा ¦Tटलाइनमा रहकेा $वा$�य, सेवा र अTय कमAचारीह, Dित आभार Dकट गनुAहोस्। मलाई ला§दनै kक हामीले जसरी 
चुनौतीह,को सामना गनA तयारी गरेका छN अTय कुनै िसटीले गरेको छ।  
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