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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:22 أبریل 2020
 توسع عملیات األغذیة لتلبیة الطلب

 

 تقدم مدیرة إدارة المدارس الدكتور. كیلي تحدیثات للطالب واألسر
 دعوة للمتطوعین متحدثي اللغتین

 
 

 24 أبریل 2020 یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ،  24 ابریل 2020 ، تم

 إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب928 حالة إیجابیة من فیروس
 كورونا  في مدینة ریفیر.

 
 واصلت المدینة هذا األسبوع توسیع عملیاتها الغذائیة وستبدأ یوم الثالثاء في تقدیم 1000 وجبة جاهزة كل
 یوم خارج أكادیمیة رومني مارش ، باإلضافة إلى الخدمات الحالیة. تحتاج المدینة لمتطوعین ثنائیي اللغة
 من أجل غذائها وعملیاتها األخرى. یمكن لألفراد المهتمین زیارة revere.org/coronavirus وملء

 نموذج التطوع  هنا  .
 

 یشمل العرض الكامل للخدمات الغذائیة الحالیة ما یلي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform


 ● وجبات للطالب: تقدم یومي االثنین والجمعة من الساعة 10:30 إلى 12:30 في مدرسة ریفیر الثانویة
 ومدرسة بیتشمونت. ُیمنح الطالب اإلفطار والغداء في المنزل الستمرارها حتى موعد االستالم التالي.

 ● مخزن الطعام بریفیر التابعة للكنیسة الجامعیة األولى: تفتح أكادیمیة رامن مارشي كل لیلة األربعاء من
 الساعة 7 إلى الساعة 8:30 مساًء. وهي مجانیة لجمیع السكان المحتاجین.

 ● توصیل البقالة: یتوفر برنامج توصیل الطعام في ریفیر من االثنین إلى الجمعة ، من 9:00 صباًحا حتى
 2:00 مساًء للمقیمین الذین تزید أعمارهم عن 60 عاًما ، أو لدیهم مشكالت في التنقل ، أو یخضعون

 للحجر الصحي. لطلب توصیل الطعام ، یرجى االتصال على 3-1-1.
 

 مخزن الطعام للجیش : األربعاء األول من الشهر 10 صباًحا -12:30 مساًء في امریكن لیجن●
 األمریكي في Broadway 249 في ریفیر. الموعد التالي هو األربعاء 6 مایو. متاح لرجال

 الجیش القدامى لرفیر فقط.
 ● خدمة استلم واذهب : ابتداًء من الثالثاء ، 28 أبریل ، الساعة 9:00 صباًحا في أكادیمیة رامني مارش

 على طریق  امریكن لیجن السریع األمریكي. مفتوح للجمیع ، من االثنین إلى الجمعة بدًءا من الساعة 9:00
 صباًحا وینتهي في الساعة 11:00 صباًحا أو حتى اختفاء أول 1000 وجبة. تم تشجیع عملیات زیادة

 الحركة والترحیب. یمكن توفیر 4 وجبات كحد أقصى لكل شخص بسیارته.
 

 یمكن العثور على القائمة الكاملة للخدمات الغذائیة على Revere.org/coronavirus وسیتم تحدیثها
 بشكل مستمر. تتطلب جمیع خدمات الطعام في المدینة من الحضور ارتداء قناع وممارسة التباعد

 االجتماعي. یجب على المقیمین الذین لدیهم أسئلة االتصال برقم 3-1-1.
  

 بعد ظهر الیوم ، انضم عمدة المدینة أریجو إلى مدیرة المدارس الدكتورة دیان كیلي إلجابة أسئلة الطالب.
 منذ إعالن الحاكم بیكر في وقت سابق من هذا األسبوع أن المدارس ستظل مغلقة ، تعمل إدارة المدارس

 على تنفیذ الخطط للفترة المتبقیة من العام الدراسي والعام المقبل.
  

 وطوال المناقشة ، كرر الدكتور كیلي أن العائالت والطالب ُیطلب منهم فقط بذل قصارى جهدهم في التعلم
 عبر اإلنترنت، والتركیز أوًال وقبل كل شيء على الصحة البدنیة والعقلیة والرفاهیة. یجب أن یتواصل

 الطالب والعائالت مع المعلمین واإلداریین للحصول على المساعدة. هذا مهم بشكل خاص لطالب المدارس
 الثانویة الذین یحتاجون إلى االعتمادات للمضي قدما. شارك الدكتور كیلي العدید من التحدیثات ، بما في

 ذلك:
 ● سیتم تحدیث خطط التعلم عن بعد وفًقا لذلك بعد أن تتلقى المنطقة إرشادات جدیدة من إدارة التعلیم

 االبتدائي والثانوي.



 ● التسجیل في ریاض األطفال للعائالت الجدیدة سیتم إتاحته قریًبا إلتمامه بحلول شهر یونیو ؛
 RevereK12.org هو أفضل مصدر للتحدیثات.

 ● یجري إعداد استبیان للفصل األول لتقدیم تعلیقات حول أفضل طریقة لالحتفال بصف 2020.
 ● بدأت المنطقة في التخطیط لمجموعة من السیناریوهات إلعادة فتح المدارس في الخریف ، وأفضل السبل
 لدعم الطالب واألسر في تحقیق الكفاءات األساسیة التي كان من الممكن إكمالها في العام الدراسي السابق.
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