
�រេឆ�ើយតបរបស់អភិ�ល�កុង Revere ពី វ�រ�ុសកូវ�ដ១៩ : ៃថ�ទី ១៦ ែខ មិ� ២០២០ 

�កុមេឆ�ើយតបរហ័ស នឹងបន�យុទ���ស��គប់�គង���ន�រណ៍ 

��រេវចខ�ប់��ប់ 

នឹង�នផ�ល់ជូនដល់សិស���គប់រូបេ��ម�គឹះ���នអប់រ�សិក����រណៈទូ�ំងទី�កុង  Revere 

�រេ��ន់ពលរដ��គប់រូបែដល�នលំេ�អចិៃ�ន� : សូម���ក់េ�ផ�ះ 

 

ៃថ�ទី ១៦ មិ� ២០១៩ – ក��ងៃថ�េនះ���ល់ �កុមេឆ�ើយតបរហ័សៃន�កុង Revere នឹងបន��រ���សសកម�         

េដើម��ី�ត់បន�យ�ររ�ក�ល�លៃនវ�រ�ុស កូវ�ដ ១៩ េ�ក��ងសហគមន៍។ គិត�តឹមៃថ�ទី ១៦ មិ� ២០១៩        

េនះ មិន�ន់�ន�រ�យ�រណ៍ ឬ�រប���ក់ ពីករណី�មួយែដល�នអ�កឆ�ងវ�រ�ុសកូវ�ដ ១៩     

ក��ង�កុងេនះេ�េឡើយ េហើយ����ធរ�កុង�ន�ររ�ពឹង � អ�ី ៗ នឹង�ន���ស់ ប��រ។  

អភិ�ល�កុង េ�ក Arrigo �ន �ន �ប�សន៍ �៖ “ក��ងស���ហ៍េនះ     

�កុមរបស់េយើងនឹងេធ�ើអ�ីៗ�គប់���ង 

�មែដល�ចេធ�ើ�ន េដើម��ី �រ បន�យ �រ រ�ក�ល �ល ៃន វ�រ�ុស កូរ�ូ� េ� ក��ង សហគមន៍ របស់ េយើង  

េហើយ �រ�រ �ប�ជនរបស់េយើងែដល�យរងេ��ះ 

និង��បន�េស�កម�ក��ង�កុង���ង េពញ េលញ ស��ប់ �ប�ជន របស់ េយើង។  

សកម��ព ែដល េយើង �ប់ េផ�ើម េធ�ើ ក��ង ស���ហ៍ េនះ គឺ �រ បន�យ ក�និភ័យ �� ែដល   �ច ប៉ះ �ល់  

ឬ �ំងស�ះ  ដល់ �បព័ន� សុ� ភិ �ល របស់ េយើង េដើម��ី  ជួ សេ����ះ ជីវ�ត ។ �ប�ជន �ល់ ���   

�ត�វ ដឹង ពី កិច� �ំ�រ របស់ ខ��ន។ �រ របស់ ខ��ំ ស��ប់ ពលរដ� �គប់ ��� គឺ សូម ព���ម េ� ផ�ះ     

និង កំុ េចញ េ� េ�� �ម ែដល �ច េធ�ើ �ន។”  

អំពីេស� �� របស់ �កុង �ន ដូច�ៈ 

- េ� ៃថ� �ទិត��ទី ១៥ មិ� ២០២០ អភិ�ល �កុង េ�ក Arrigo �ន �ប�ស បិទ   �ល City Hall          

ស��ប់ ��រណៈ ជន ទូេ� រហូត ដល់ ���ន�ព �ន �ព �ប�កតី េឡើង វ�ញ។  

�ល់ ព័ត៌�ន នឹង េស� កម� េផ��ងៗ េ� បន� ដំេណើរ ដែដល េ� េគហទំព័រ Revere.org ។   

�គប់ �គឹះ���នសិក�� ��រណៈ មជ��មណ�លកម��ន� ប���ល័យ��រណៈ   

មជ��មណ�លសហគមន៍ និង មណ�ល �ស់ ជ�  �ត�វ �ន បិទ ។   

�គប់ កម�វ�ធី ែដល ���ប់ េធ�ើ េឡើង ក��ង អ�រ �ំង េនះ នឹង �ត�វ ប��រ មក េធ�ើ �ម រយៈ �បព័ន� អន�ញ  

និង �ម ទូរទស��ន៍ Revere ស��ប់ ស���ហ៍ េនះ។ 

- នឹង ���ន �រ រ��ន � មួយ  េកើត េឡើង ដល់ េស�   េ�ល ��  របស់ មន�ីរ��រណៈ “Department of    

Public Works’ និង  Revere 311 េឡើយ។  

- �គឹះ���នសិក����រណៈេ� �កុង Revere នឹង �ប់ េផ�ើម គេ��ង ��រ ខ�ប់ Grab-and-Go meal     

ស��ប់ សិស�� និង �គ��រ   េ� �� ចំនួ ន ៨ ក��ង ៃថ� េនះ េ�យ  ផ�ល់ ជូន ��រ ៣៥០      

ក��ប់ �ម បង��ច។ ��រ េពល �ពឹក និង ៃថ� �តង់ នឹង  �ន ផ�ល់ ជូន ដល់កុ�រ ែដល �ត�វ �រ ពី ៃថ� ច័ន�     

ដល់ សុ�ក �ប់ ពី េ���ង ១០ ដល់ ១១ �ពឹក និង ពី េ���ង ១១ ដល់ ១ ៃថ� �តង់              

មិន ��ស័យ � ពួក  េគ សិក��  េ�  ទី �  េ�ះ េឡើ យ។ 

ែផន�រេរៀនសូ�ត�ក់ែស�ងស��ប់�គប់ក�មិត�ំងអស់នឹង�ត�វ�នផ�ល់ជូនេ�េគហទំព័រ 

RevereK12.org។ ឧបករណ៍�� �ន ផ�ល់ ជូន ស��ប់ សិស�� ែដល ខ�ះ �ត។  

ព័ត៌�ន បែន�ម �ន េ�   ទីេនះ 

- �រ��ល័យអភិ�ល�កុងកំពុងបន�ចុះផ��ព�ផ��យដល់តំបន់�ជីវកម� េ�ជនីយ���ន និង�រ��   

េដើម��ី�មមិនឱ���បមូលផ��ំមនុស��េលើស ពី ២៥�ក់។ េស�កម�អធិ�រកិច�  

និងបូ៉លីសនឹង�ប់េផ�ើមអនុវត�បទប����ំងេ�ៃថ�អ���រទី ១៧ ែខមិ� ២០២០។ 

http://www.reverek12.org/userfiles/3/my%20files/covid%206e2.pdf?id=6747


- Revere 311 នឹង �ន បុគ�លិក �ប�ំ �រ    

�ំ េឆ�ើយ សំណ�រ �� ែដល ពលរដ�  �ន ។សូម  �ក់ទង  ���ល់ េ� �ន់�កុង �ម 311 (or   

781-286-8311) ឬ អ៉�ែម៉ល េ�  Revere311@revere.org។  

- Volunteer Database របស់ទី�កុង នឹង េបើក �ល់ ៃថ�សុ�កស��ប់បុគ�លែដលែស�ងរក��ក់កម�ី    

ជួយក��ងេពលេ�ចើនស���ហ៍ប���ប់។ អ�ក ែដល ចុះេ���ះ េធ�ើ � អ�កស�័�គចិត��មួយទី�កុង  

នឹង �ន �កុម �រ�រ�ក់ទង េ�េ��យ បំេពញ ឯក�ររួច ។  

- ស�ជិកៃន�កុមេឆ�ើយតបប���ន់ 

កំពុង បន� �យ�រណ៍ ពី ���ន�ព �� េ�  អភិ�ល�កុង�េរៀង�ល់ៃថ�។ 

ម�ន�ី���កុងក៏ចូលរួមក��ងសន�ិសីទ�រព័ត៌�ន�ប�ំៃថ��មួយម�ន�ីរដ� និងសហព័ន�  

េដើម��ី ដឹង ឮ ផង ែដរ ។ �រេធ�ើបច��ប��ន��ព�ំងអស់ស��ប់ពលរដ� Revere   

�ត�វ�នែចករ�ែលក�េទៀង�ត់េ� េគហទំព័រ Revere.org និងប���ញ សង�ម។ 

អំពី សុខ�ព និងសុខុ�ល�ពរបស់�ប�ជនែដល�យរងេ��ះ៖ 

អភិ�ល  �កុង នឹង បន� េ���តេលើ�រ�ំ�ទ���ងសកម�ដល់�ប�ជនែដល�ន�និភ័យខ�ស់ៃន� រ ឆ�ង ជំ

ងឺកូវ� ដ ១៩�ងេគ រួម�ំងមនុស��វ័យចំ�ស់ និងមនុស���គប់វ័យែដល�នប���សុខ� ពទន់េខ��យ ។ 

សកម��ព  �ំងេ�ះ �ន ដូច�៖  

- បេង�ើតប���ញ���ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយមនុស���ស់ទូ�ំងទី�កុងេដើម��ី�ច បន� ពិនិត��សុខ� ព�ម 

ទូរស័ព�។ 

- បន� � ព�ៃដគូ�មួយអង��រជំនួយ 

េ�យ ��ផ�ល់ជូននូវ�រែចក�យ���ំ�មេវជ�ប���ឱ���នេ�ចើន និង�រចុះផ��ព�ផ��យដល់ CVS   

Pharmacy និង Walgreens េដើម��ីបេង�ើត�រេប����ចិត��ៃដគូ។ 

- ផ��ព�ផ��យដល់អ�ក�នផ�ះសែម��ង��រណៈ និងឯកជន�ំងអស់ក��ង�កុង  

េដើម��ីែចករ�ែលកព័ត៌�ន។ 

- ផ��ព�ផ��យដល់ អ�ក េមើល ែថ មនុស�� �ស់ជ��ម ផ�ះ 

 ឲ��កំណត់ត�ម�វ �របន��រផ�ល់��រ�ប�ំៃថ�។ 

- បន�ស�មបស�ម�ល �មួយអ�កផ�ល់េស� Mystic Valley    

េដើម��ី�ប់េផ�ើមគេ��ងពន��េពលេស�កម�ផ�ល់ជូនដល់មនុស��វ័យចំ�ស់។ 

សកម��ព ែដល ពលរដ��ត�វ េធ�ើ ៖ 

មជ��មណ�ល�ត�តពិនិត��ជំងឺ Centers for Disease Control �នែណ�ំ ពី វ�ធីល�បំផុតក��ង�រ�រ�      

េជៀ ស�ង�រឆ�ងវ�រុសេនះ និង ផ�ល់ គន�ឺះ �យៗ ដូច� គឺ �ត�វ �ងៃដឱ���នញឹក�ប់   

េជៀស�ង�រ�ក់ទងជិតស�ិទ��មួយ អ�ក ដៃទ ចំេ�ះ អ�កែដ ល �ន ជំងឺ �� �ត�វ ���ក់េ�ផ�ះ  

ខ�ប់ �ត់ ឲ�� ជិត េពល ក�ក  ឬ ក���ស  េហើយ�ងសំ�តៃដ ឲ��  និង កំុ ឧស��ហ៍ ប៉ះ មុខ ញឹក���ប់ េពក។  

�រ ប�មុង ទុក  របស់ Revere Emergency៖ 

�កុម�ំ�រ សុខ�ព និងសុខ�ព��រណៈៃនទី�កុង Revere   

កំពុងចូលរួមេ�ក��ង�រ �បជំុ សេង�ប�េទៀង�ត់�មួយ ����ធរ�គប់�គងេ��ះមហន��យរដ�  

Massachusetts និង�ត�វ�នេរៀបចំេដើម��ីប���នអ�កស�័�គចិត�េ�ក��ងទី�កុង Revere �មត�ម�វ�រ។ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/prevention.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fabout%2Fprevention.html

