សម្រាប់ការចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖ ថ្ងៃសម្ររទី ២៤ មេសា ២០២០
មេខទំន្ទរ់ទំនងសាលាម្ររុង 781-286-8111

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជុំវញ
ិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៤ មេសា ២០២០
បមងកើនសង្វារ់ថ្នការផលិតអាហារ ម ើេបីឲ្យស្សបតាេតក្េូវការ
មលារអគ្គនាយរ Kelly បានផដលព
ី លស
់ ត
័ មា
៌ នងមៗ
់ ិសស និងក្គ្ូសារសិសស
ុំណឹងមក្ជើសមរសអន
ើ រសម័ក្គ្ចិតតដ លមចេះ ២ ភាសា
ថ្ងៃទី ២៤ មេសា ២០២០២ - ម្ររុេម្លើយតបរហ័សម្របចំម្ររុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសរេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ្លង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវ ិធានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នង
ឹ ការ្លង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយរដាានសខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ់ ំណឹងេរកាន់ម្ររុេសខាភិបាេម្របចំ
ម្ររុង Revere ថា បានររម ើញអ្នរ្លងមេមរាគ COVID-19 សរបចំនួន ៩២៨ ររណីមៅរនងម្ររុង Revere។
រនងសបាដហ៍មនុះសាលាម្ររុងបានបនតបមងកើនសងាារ់ថ្នការផ្សេិតអាហារ មហើយមៅថ្ងៃអ្ងាារ ៍មម្រកាយ សាលាម្ររុងនឹងបាច់មផ្សដើេ
រេមវ ិធីផ្សដេជ
់ ូនអាហារចំនួន ១០០០ រញ្ច ប់ជាមរៀងរាេ់ថ្ងៃមៅ Rumney Marsh Academy។ សាលាម្ររុងរ៏រំពងម្រតូវការ
អ្នរសម័ម្រគចិតតត េមចុះ ២ ភាសា េរសម្រេបសម្រេួេការងារមរៀបចំ និងផ្សេិតអាហារ។ មបើអ្នរានចំណាប់អារេមណ៍ សូេ
ចូេេរកាន់ revere.org/coronavirus និងបំមពញពារយមធាើអ្នរសម័ម្រគចិតត Volunteer Form ។
រេមវ ិធីផ្សដេជ
់ ូនអាហារទំងអ្ស់ ាន ូចជា៖
-

អាហារសក្មាប់សិសស៖ ផ្សដេ់អាហារជូនសិសសពីថ្ងៃច័នា េ់ថ្ងៃសម្ររពីមា៉ាង ១០:៣០-១២:៣០ មៅវ ិទាេយ
័
Revere និងសាលា Beachmont។ សិសសនឹងទទួេបានអាហារខចប់សម្រាប់មពេម្រពឹរ និងថ្ងៃម្រតង់ ម ើេបីយរ
មៅផ្សាុះ។

-

មៅក្ពេះវិហារ Congregational៖ Rumney Marsh Academy នឹងមបើរជាមរៀងរាេ់យប់ថ្ងៃពធចប់ពីមា៉ាង ៧
េ់ ៨:៣០ ម ើេបីផ្សដេ់អាហារ េ់ម្របជាជនណាត េម្រតូវការ។

-

ការ ឹរជញ្ចូ នមក្គ្ឿងមទស៖ សាលាម្ររុង Revere ានម្ររុេការងារ ឹរជញ្ចូ នមម្រគឿងមទស និងមម្រគឿងមធាើេបពី
ហូ ថ្ងៃចនា
េ់ សម្ររ ពីមា៉ាង ៩ ម្រពឹរ េ់ ២ ថ្ងៃម្រតង់ សម្រាប់ម្របជាជនត េានអាយចប់ពី ៦០ ឆ្នមំ ង
ើ មៅ េនសស

ត េានផ្សេវ ិបាររនងការមធាើ ំមណើរ រារ និងអ្នរត េសថិតមៅមម្រកាេ ំណារ់កាេរស់មៅមដាយត រ។ មបើ
អ្នរានតម្រេូវការមេើមសវាមនុះ សូេទរ់ទង 3-1-1។

-

អាហារសក្មាប់អនរហូបបួស៖ មរៀងរាេ់ថ្ងៃពធសបាដហ៍ទី ១ ចប់ពីមា៉ាង ១០ម្រពឹរ េ់ ១២:៣០ថ្ងៃម្រតង់ នឹងាន
ការផ្សដេ់អាហារមៅ American Leion ត េសថិតមេើផ្សលវ 249 Broadway រនងម្ររុង Revere។ កាេបរ ិមចេទផ្សដេ់
ជូនបន្ទាប់គឺមៅថ្ងៃ ពធ ទី ៦ មេសា។ រេមវ ិធមី នុះផ្សដេ់ជូនតតអ្នរញប
ំ ួស ត េរស់មៅ Revere ប៉ាមណាណុះ។

-

មសវាអាហារខចប ់ Grab and Go Meal: នឹងចមបើមផ្សដើេមៅថ្ងៃអ្ងាារ ទី ២៨ មេសាពីមា៉ាង ៩ ម្រពឹរ មៅ Rumney
Marsh Academy មេើផ្សវលូ American Legion Highway។ ចប់មបើរពីថ្ងៃចនា េ់ថ្ងៃសម្ររ ពីមា៉ាង ៩ ម្រពឹរ

និងបិទមៅមា៉ាង ១១ម្រពឹរ ឬរហូត េ់អ្ស់អាហារចំនួន ១០០០ រញ្ច ប់។ អ្នរមបើរបរយនតយនត ឬម ើរចូេេរទទួ
េ។ សម្រាប់យនតយនតេួយអាចទទួេបានអាហារមម្រចើនបំផ្សត ៤ រញ្ច ប់។
អ្នរអាចតសាងររព័ត៌ានេេអិតពីរេមវ ិធីផ្សាត់ផ្សាង់អាហារមៅមេើ Revere.org/coronavirus ត េនឹងានការអាប់ម តជា
ម្របចំ។ រាេ់អ្នរត េចូេេរទទួេអាហារទំងអ្ស់ម្រតូវពារ់ និងអ្នវតតវ ិធានការររាគាលត។ មបើានសំណួរ សូេ
ទរ់ទងមៅកាន់ 3-1-1 ។
មៅថ្ងៃមនុះ មលារ Arrigo ម្រតូវបានអ្គាន្ទយរសាលា Dr. Dianne Kelly អ្មញ្ញើញឲ្យចូេរួេរនងរេមវ ិធីម្លើយសំណួរន្ទន្ទ
ត េសិសានសិសសាន។ ចប់ពីថ្ងៃត េមលារអ្ភិបាេ Baker ម្របកាសឲ្យបនតបិទសាលារហូត េ់ថ្ងៃបញ្ច ប់ឆ្នស
ំ ិរា
េរ ន្ទយរដាានម្រគឹុះសាថនសិរាបានមរៀបចំគមម្រាងសម្រាប់ឆ្នស
ំ ិរាត េមៅសេ់ឆ្នមំ នុះ និងឆ្នមំ ម្រកាយ។
មលារបណិឌ ត Kelly បានមសនើឲ្យម្រគួសារសិសស និងសិសស ម្រតូវរ ិុះររម្រគប់េមធាបាយម ើេបីឲ្យអាចសិរាពីចាៃយ មហើយម្រតូវ
ផ្សដេកា
់ រយរចិតតទរដារ់ឲ្យខាលង
ំ តេនតទនមៅមេើសខភាពរាងកាយ និងផ្សលវចិ
ូ តត។ សិសានសិសស និងម្រគួសារ ម្រតូវទរ់ទង

មៅកាន់ម្រគូបមម្រងៀន និងអ្នរម្រគប់ម្រគងតផ្សនររ ាបាេម ើេបីមសនើសជ
ំ ំនួយមផ្សសងៗ។ មលារ Kelly រ៏បានតចររ ំតេរព័ត៌ានេួយ
ចំនួនផ្សងត រ ូចជា៖
-

ការសិរាពីចម្រាយនឹងានការអាប់ម តជាមទៀតទត់មៅមពេត េថានរ់រសុរទទួេបានបទបញ្ជារមផ្សសងៗ ពី
ន្ទយរដាានថ្នរម្រេិតសិរាថានរ់បឋេ និងអ្នវ ិទាេយ
័ ។

-

ការចុះម្មុះចូេមរៀនថានរ់េមតតយយ នឹងានមបើររនងមពេឆ្ប់ៗ។ សូេតាេដានព័ត៌ានមេើ RevereK12.org
ជំវ ិញការអាប់ ម តមេឿនបំផ្សត។

-

ការសាង់េតិនឹងចប់មផ្សដើេមរៀបចំសម្រាប់រម្រេិតសិរាថានរ់ខពស់ ម ើេបីតសាងររវ ិធីេប
អ ំផ្សតរនងការបនតការសិរា រនង
ឆ្នំ ២០២០ មនុះ។

-

ថានរ់រសុរនឹងចប់មផ្សដើេមរៀបគមម្រាងម េ
ើ បីមបើរសាលាម ើងវ ិញ រនងរ វូ សលឹរម

អ ំផ្សតសម្រាប់
ើម្រជុុះ និងររវ ិធេ
ី ប

ជួយសិសស ឲ្យសមម្រេចបាននូវសេតថភាពសនេ
ំ ិរាចស់៕
ូ ត េពួរមគគួរតតទទួេបានរនងឆ្នស

