
សម្រាប់ការច ុះផ្សាយបន្ទា ន់ ៖ ថ្ងៃព ធទី ៨មេសា ២០២០ 
មេចទំន្ទក់ទំនងសាលាម្រកុង 781-286-8111 

  

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ៨ មេសា ២០២០ 
ក្រុមឆ្ល ើយតបរហស័នងឹផ្ដលក់ារយរចតិតទុរដារខ់្ពសប់ផំ្ុតចឆំ ោះក្បជាជន 

ក្តូវឆមើលថែទគំ្នា ឆៅវញិឆៅមរ ថចររថំលរពត័ម៌ាន អនុវតតវធិានការការ រទងំអសគ់្នា  
 

ថ្ងៃទី ៨ មេសា ២០២០២ - ម្រកុេម ល្ើយតបរហស័ម្របចមំ្រកុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសកេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ ល្ង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវធិានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នឹងការ ល្ង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយកដាា នស ខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ ំ់ណឹងេកកាន់ម្រកុេស ខាភិបាេម្របចំ
ម្រកុង Revere ថា បានរកម ើញអ្នក ល្ងមេមរាគ COVID-19 ចំនួន ៣០៧ ន្ទក់ មៅកន ងម្រកុង Revere។  
 

ក្បភពទិន្នន្យ័សាធារណៈ 
មពេមនុះអ្នករសម់ៅម្រកុង Revere ទងំអ្សអ់ាចចូេមៅមេើេព័ត៌ាន និងការអាប់ម តន្ទន្ទមៅមេើ Revere.org។ 
ព័ត៌ានទងំមន្ទុះរួេានទងំទិននន័យថ្នចំនួនអ្នក ល្ងម្របចថំ្ងៃ ចំនួនអ្នកជាសុះមសបើយ និងចំនួនអ្នកសាល ប់ជាម ើេ។ មពេ
មនុះ Revere.org បានបតនថេទំព័រងមីេួយ ត េានព័ត៌ានេេអិតសដីពីកេមវធីិផ្សដេជូ់នពិមសស ក៏ ូចជាមា៉ាងមធវើការរបស់
ធន្ទគារន្ទន្ទ។  
 

ការយរចតិតទ រដារ់មេើលថងគ្នន មៅវញិមៅេរ  
ចប់តងំអី្ថ្ងៃ ១៨ េិន្ទ េក ម្រកុេការងារផ្សសពវផ្សាយរបសស់ាលាម្រកុងបានមតត តមេើការគាមំ្រទ និងជួយ េ់ម្របជាជនត េ
ងាយរងមម្រគាុះមៅម្រគប់ទីកតនលង រួេទងំេន សសចស់ យ វជន អ្នកានចំណូេទប អ្នកគាម នផ្សាុះ អ្នកានេំមៅចេ័ត និង
ម្របជាជនត េគាម នប័ណណសាន ក់មៅ។ មៅកន ង ៣ សបាដ ហ ំ៍បូង ម្រកុេការងារបានសមម្រេចការងារេួយចំនួន ូចជា៖ 

 បមចេញនូវបណ្ដដ ញ របស់ម្រកុេម ល្ើយតបរហស័ ម្រកុេប គគេិករបសស់ាលាម្រកុង សាគេន៍ និងអ្នកសម័ម្រគចិតត ម ើេបី
ផ្សដេជូ់ននូវអាហារ និងជំនួយមផ្សសងៗមៅមេើបញ្ហា េ យកាក់ ផ្សដេ់របសម់ម្របើម្របាសក់ន ងផ្សាុះ និងមសវាពិនិតយស ខភាព
ជាម ើេ។  

 មម្រជើសមរ ើសបានអ្នកសម័ម្រគចិតតចំនួនជាង ២០០ ន្ទក់ ម ើេបីជួយម្រកុេការងារផ្សដេអ់ាហារ និងជួយការងារមៅ
េណឌ េចស់ជរា។ 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#data


 ម ល្ើយតបមៅនឹងសណួំរតេរយៈទូរសពា ជាង ៣៥០ តខស ពីេន សសចស់ និងការ ឹកជចេូ នអាហារជិត ៣០០ 
កចេ ប់មៅកាន់កតនលងសាន ក់មៅរបសេ់ន សសចស់។  

 មធវើការទូរសពាមម្រចើនជាង ១០០០០  ងមៅកាន់េន សសចស ់និងអ្នកនិយយភាសាមអ្សាា ញ។ 
 តចកចយ Chromebooks មៅេន សសចស ់និងអ្នកត េគាម នេទធភាពទិញផ្សេិតផ្សេបមចេកវទិា។  

 

ការការពារក្បជាជន្រន ងក្រងុ 
ការចត់តចងចាប់ងមីពីម្រកុេម្របឹកាស ខាភិបាេ បានបញ្ហា ក់ឲ្យរាេ់អាជីវកេមទងំអ្ស់ មរៀបចំឲ្យប គគេិកត េមធវើ
ការានការម្របុងម្របយ័តន មដាយមម្របើម្របាស់ឧបករណ៍ការពារស វតថិភាពន្ទន្ទមៅមពេកំព ងបមម្រេើមសវាកេម។ អាជីវ
កេមេក់ជាបចា រ  ូចជាហាងនំប ័ង និងកាមហវ ម្រតូវបដូរមៅជាការផ្សដេ់ជូនមសវាមម្រៅទវ រ ឬ Drive Through ឬ
ដាក់បតនថេម្របព័នធការពារស វតថិភាព( ូចជាមម្របើកចេ ក់ជារបាងំ) បតនថេពីមន្ទុះ ម្រតូវទទួេបានការអ្ន ញ្ហា តិពី
អ្ធិការកិចេសិន។ 
សាលាម្រកុងក៏បានតណន្ទឲំ្យមម្របើម្របាស់សមេលៀកបំពាក់ធេមតេកបិទបាងំេ ខ ម ើេបីកាត់បនថយការ ល្ង និងការពារ
អ្នកពីេន សសត េានផ្សា កមេមរាគមដាយេិន ឹងខលួន។ អ្នកេិនចបំាច់មម្របើា៉ាស់មពទយ ឬា៉ាស N-95 មន្ទុះមទ 
មម្រពាុះវាជាវតថ ចបំាច់សម្រាប់មម្របើម្របាស់មៅេនាីរតងទសំ ខភាព ក៏ ូចជាអ្នកមធវើការកន ងវស័ិយស ខាភិបាេ។  
 

មសវារេមរបស់ក្រុង 

អាបម់េត  
● មលាកអ្ភិបាេម្រកុង Arrigo បានម្របកាសពីភាពអាសននថ្នការ ល្ងមៅកន ងម្រកុង Revere កាេពីថ្ងៃ ១៩ េិន 

២០២០។ 
● មសវាកេមេូេដាា នរបស់ទីម្រកុងត េផ្សតេ់មដាយប៉ាេូសី Revere អ្គគីភ័យ, EMS េនាីរសាធារណការ និង Revere 

311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជាពេរ ា មដាយគាម នការរខំានណ្ដេួយម ើយ។ 
● អ្នករសម់ៅ Revere គួរតត Subscribe មសវាបចេូ នព័ត៌ានតេអ្ ីតេ៉ាេ និងសារជាអ្កសរតេ 

revere.org/coronavirus ម ើេបីទទួេបានព័ត៌ានងមីៗ។  
● Revere 311 មៅតតានប គគេិក ចមំ ល្ើយសំណួរ ឬមដាុះរសាយកងវេ់មផ្សសងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូេ

ទក់ទងេកកាន់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ ឺតេ៉ាេេក Revere311@revere.org ។  
● អាគារសាធារណៈកន ងទីម្រកុងទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ានការជូន ំណឹងបតនថេ។ មសវាកេមន្ទន្ទ

មៅតតផ្សដេម់្របជាជនតេមគហទំព័រ Revere.org។ 
● រាេស់ួនចារ និងសួនក ារទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថេ។ 
● សាលារ ាមៅកន ងម្រកុង Revere នឹងានតចកអាហារខេប់ សម្រាប់សិសសទងំអ្ស ់និងម្រគួសារ។ អាហារ

មពេម្រពឹក និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចកជូន េ់ក ារត េម្រតូវការពីចនា  េស់ ម្រក ពីមា៉ាង ១០  េ់ ១១ ម្រពឹក 
និងមា៉ាង ១១  េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។ 

mailto:Revere311@revere.org


● អ្នកអាចតសវងរកបណ្ដដ ញផ្សដេជំ់នួយមៅេកមៅមេើ Revere.org ។ មៅទីមន្ទុះ អ្នកអាចរកបានជំនួយយ៉ាងទូេំ
ទូលាយ បូករួេទងំតផ្សនកចំណីអាហារ មសវាតងទងំស ខភាព មសវាមធវើ ំមណើ រ សិទធម្រជកមកាន និងមសវាមផ្សសងៗមទៀ
ត។ ព័ត៌ានទក់ទងនឹងមសវាទងំមនុះ នឹងានការអាប់ម តជាមរៀងរាេថ់្ងៃមៅមា៉ាង ៤ លាៃ ច។  

● ទីម្រកុង Revere បានបមងកើត ទំព័រ េួយ ត េបងាា ញព័ត៌ានពី ំមណ្ដុះរសាយ និងជំនួយមៅ េអ់្នកត េបាន
រងផ្សេប៉ាុះពាេ់  ូចជាអាជីវកេមខាន តតូច នមយជក អាជីវកេមេិនយកម្របាក់ចំមណញ និងកេមករ។ ទំព័រមនុះនឹង
ានការអាប់ម តជាម្របចថំ្ងៃ រាេម់ពេត េអ្វីៗានការតម្របម្របួេ។  

● ម្រកុេសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងមបើករាេ់ថ្ងៃស ម្រក សម្រាប់អ្នកត េចង់រកកេេី ឬជំនួយកន ងរយៈមពេ
មម្រចើនសបាដ ហខ៍ាងេ ខ។ អ្នកត េបានច ុះម ម្ ុះមធវើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្រកុេការងារទក់ទងមៅឆាប់ៗ 
មម្រកាយបំមពញឯកសារម្រគប់ម្រគាន់។  

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19

