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 تشادهب رسفا نوناق يارجا
 
 نیرتدیدج رضاح لاح رد .دنوشیم رداص 19-دیووک عویش تعرس شهاک يارب هک تسا هارمه ياهلکتورپ رانک رد )HOO( تشادهب رسفا نامرف ياراد ناتسرهش نیا
 یلصا تیلوئسم .دناهدش رشتنم la.htm-http://ph.lacounty.gov/media/Coronavirus/reopening یناشن رد ییاشگزاب ياهلکتورپ و اهنامرف
 .تسا هدش راذگاو ناتسرهش نیا یمومع تشادهب هرادا طیحم تشادهب شخب هب اهلکتورپ و HOO تیاعر زا نانیمطا

 
 یسررب تهج )3 ای ؛تیاکش هب خساپ رد )2 ؛طبریذ ياهلکتورپ و HOO تیاعر زا نانیمطا )1 :دننکیم دیدزاب لحم زا روظنم نیدب یطیحم تشادهب ناسرزاب
 هدهاشم تروص رد .دشابیم HOO فلتخم تامازلا تیاعر زا نانیمطا فده اب اهراک و بسک ناگدننادرگ هب شزومآ دیدزاب ره یلصا فده .يریگهمه عوقو ياهشرازگ
 ات تافلخت حالصا مدع .دنکیم هئارا روکذم تافلخت حالصا دییأت تهج ار نیکمت خیرات کی و هدرک رداص )یسرزاب شرازگ( یمسر یسرزاب شرازگ کی سرزاب ،تافلخت
 .نیناوق اب تقباطم زا نانیمطا روظنمهب یغلبم نییعت هلمج زا ،دوش رتشیب نیناوق لامعا هب رجنم دناوتیم ررکم تافلخت زورب ای نیکمت خیرات

 
 لباق تافلخت .دوشیم رداص زین یتیریدم همیرج یسرزاب شرازگ رب هوالع ،دنک ییاسانش ار اهلکتورپ ای HOO زا یهجوت لباق فلخت هطوبرم سرزاب هک یتروص رد
 $500 غلبم تسا نکمم ،هیلوا یشکرس رد و ،دنهدیم شیازفا ار نایرتشم و نادنمراک نایم 19-دیووک عویش رطخ هک دنوشیم يدنب هقبط يدراوم ناونعهب هجوت
 .دوش رداص زین یتیریدم همیرج تباب

 
 :زا دنترابع هجوت لباق تافلخت

 نانکراک 19-دیووک يرگلابرغ دنیآرف يارجا مدع •
 راک لحم رد 19-دیووک نایالتبم زا يرتشیب دادعت ای 3 ییاسانش شرازگ مدع •
 موزل تروص رد ،نانکراک یمامت يوس زا کسام ندیشوپ زا نانیمطا مدع •
 )ناروتسر کی رد نوسراگ ًالثم( دناهدزن کسام هک ینایرتشم اب سامت ماگنه ،دنمراک يوس زا تروص ظفاحم ندیشوپ زا نانیمطا مدع •
 لحم رد ینوفعدض و یتفاظن تالوصحم دوبمک •
 ،دنزاسیمن هدروآرب رب ار زاب ياضف ياهتیلاعف اب طبترم یتلایا ياهرایعم اب هک يزاب ياضف ياههزاس( هدیشوپرس لحم یتیفرظ ياهتیدودحم زا زواجت •

 )دنتسه هدیشوپرس ياضف یتیفرظ ياهتیدودحم لومشم و هدش بوسحم »هدیشوپرس«
 جورخ و دورو رامآ ای یکیزیف يراذگ هلصاف ندرکن یبایزرا ینعی( یکیزیف يراذگ هلصاف يرارقرب زا نانیمطا و تیفرظ رب تراظن تهج يراک و زاس دوجو مدع •

 و دبای شهاک تیفرظ ات هدش تقوم یلیطعت ثعاب تسا نکمم زین دروم نیا -دشاب هدش زواجت تیفرظ هنیشیب زا دسر رظن هب هچنانچ و )اهيدورو مامت رد
 دوش ییارجا یبایزرا دنیآرف

 دناهتفرگن رارق مه زا توف 8 هلصاف هب اهزیم ،موزل تروص رد •
 یهدسیورس هک دننک فرص اذغ فرص ياهطوحم رد ،دنورب هار تسد رد اذغ ینعی( دننک فرص اذغ هدش صخشم قطانم زا ریغ ییاههطوحم رد نایرتشم •

 )راب ياهناوخشیپ دننام ،تسا لیطعت نآ رد
 هدنز ياهارجا ریاس ای هدنز یقیسوم ،اهنیدمک ،صقر ای هدنز ناصاقر ،یجيد هب دودحم هن اما لماش ،هدنز یحیرفت ياههمانرب •
 هرادا روتسد هب راک و بسک ،دوش لیطعت دیکرآ ياهيزاب هدیشوپرس نلاس HOO قباطم لاثم روطهب( تسا عونمم رضاح لاح رد هک یشور هب تیلاعف •

 )دوش لیطعت یمومع تشادهب
 دزادنایم رطخ هب ار نایرتشم ای نادنمراک تمالس و دوشیم تشادهب رسفا نامرف ضقن بجوم هک ییاهتیلاعف ریاس •

 :هب دینک هعجارم ،یلیمکت تاعالطا بسک يارب .درک رظن دیدجت ياضاقت ناوتیم ،یتیریدم همیرج رودص زا سپ هزور 10 هزاب رد
appeals.htm-citation-http://publichealth.lacounty.gov/eh/citation/administrative. سل ناتسرهش همانماظن رد هرداص زوجم قباطم 

 .دوش لام سبح هب رجنم دناوتیم یتیریدم همیرج تخادرپ مدع ،سلجنآ
 
 هب ار دوخ شسرپ ای دیریگب سامت )626( 430-5320 هرامش هب ام تعنص اب لماعت حرط اب ًافطل ،ییاشگزاب ياهلکتورپ و HOO هب طوبرم تالاؤس حرط يارب
 .دینک لاسرا EHConsultative@ph.lacounty.gov لیمیا


