
សម្រាប់ការច ុះផ្សាយបន្ទា ប់៖ ថ្ងៃទី៣១ មិន្ទ ២០២០ 

លេខទំន្ទក់ទំនងសាលាម្រកុង 781-286-8111 

 

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ៣១ មិនា ២០២០ 

លោកអភបិាល Arrigo បលចេញយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្ាយ នងិអបរ់ជំាព្ហុភាសា លរកាមទ្សិ
លសាោ ក “សាា កល់ៅផ្ទះល ើមបីសលគ រ្ ះជវីតិ” 

ថ្ងៃទី ៣១ មិន្ទ ២០២០ - ម្រកុមល ល្ើយតបរហស័ម្របចមំ្រកុង Revere លៅតតបនតការងារយ៉ាងសកមម ល ើមបីកាត់បនថយលេបឿន
ថ្នការ ល្ង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ លហើយបានលរៀបចំវធិានការរួចជាលរសចល ើមបីទប់ទេ់នឹងការ ល្ងន្ទន្ទ។ 
លៅថ្ងៃលនុះ ន្ទយកដាា នស ខាភិបាេរបសរ់ ា Massachusetts បានផ្សដេ់ ំណឹងមកកាន់ម្រកុមស ខាភិបាេម្របចមំ្រកុង 
Revere ថា បានរកល ើញអ្នក ល្ងលមលរាគ COVID-19 ចំនួន ១៤០ ន្ទក់ លៅកន ងម្រកុង Revere។  

ថ្ងៃលនុះផ្សងត រ លលាកអ្ភិបាេ Arrigo បានម្របកាសលចញនូវយ ទធន្ទការផ្សសព្វផ្សាយ និងការអ្ប់រជំាព្ហ ភាសាលម្រកាមទិស
លសាល ក “សាន ក់លៅផ្សាុះ ល ើមបីសលគងារ ុះជីវតិ” កន ងលោេបំណងចង់ឲ្យអ្នករសល់ៅកន ងម្រកុង Revere ទងំអ្ស់រួមោន ជួយកាត់
បនថយលេបឿនថ្នការ ល្ងជំងឺ COVID-19។ ចប់តងំពី្ថ្ងៃ ១២ មិន្ទ មក សាលាម្រកុងបានបលចេញព័្ត៌ានជាម្របចតំមប៉ា សដិ៍ 
និងបណ្ដដ ញលផ្សសងៗជាលម្រចើនភាសា ប៉ា តនតលៅតតានម្របជាជនមួយចំនួនមិនបាន ឹងពី្ ំណឹងទងំលន្ទុះ។  

យ ទធនាការពហ ភាសារួមមាន៖ 

 ព័្ត៌ានលផ្សសងៗពី្សាលាម្រកុង 

 ផ្សាយតមរយៈអ្នកលផ្សញើសំប ម្រតលៅកន ងម្រកុង 

 តមរយៈសារ CodeRed ម្របចមំ្រកុង ត េនឹងផ្សដេ់ ំណឹងទន់លហត ការណ៍ ពី្ម្រពឹ្តតិការណ៍ន្ទន្ទ 

 តមរយៈឡានចេ័តរបស់ City Hall ត េនឹងល វ្ើ ំលណើ រតមម្រចកេហក់ន្ទន្ទកន ងម្រកុង ល ើមបីផ្សដេព័់្ត៌ានសំខាន់ៗ 

 



លលាកអ្ភិបាេម្រកុង ម្រកុមការងារសហគមន៍ និងថាន ក់ ឹកន្ទទំងំអ្សប់ានល វ្ើការម្របជ ំសលងេបម្រពឹ្តតិការណ៍ និងព្ម្រងឹងកិចេ
ទំន្ទក់ទំនងរវាងោន  ល ើមបមី្របឹងតម្របងបនតតចកចយព័្ត៌ានពី្ការេិ័យរបសអ់្ភិបាេ ឲ្យអ្នករសល់ៅកន ងម្រកុង Revere ទងំ
អ្ស់ យេ ឹ់ងពី្សារៈសំខាន់ និងកាតព្វកិចេកន ងការ “សាន ក់លៅផ្សាុះ”។  

លលាក Arrigo និយយថា៖ “ខញ ពិំ្តជាមិនអាចបករសាយអ្វីលម្រចើនល ើយ ការស្នា ក់នៅផ្ទះ ពិតជាអាចសនគ រ្ ះជីវតិមនុសស។ 
ខណៈចំនួនអ្នក ល្ងកាន់តតលកើនល ើង លយើងម្រតូវការឲ្យមន សសាន ក់ៗកន ងម្រកុង យកចិតតទ កដាក់ចំល ុះការតណន្ទឲំ្យ សាន ក់
លៅផ្សាុះ និងអ្ន វតតការរកាគាល តពី្មន សសាន ។ សបាដ ហល៍នុះ កិចេការសខំាន់របសពួ់្កលយើងគឺម្រតូវល វ្ើយ៉ាងណ្ដឲ្យការខិតខំ
ម្របឹងតម្របង និងព័្ត៌ានរបស់ពួ្កលយើងអាចលៅ េ់មន សសម្រគប់ោន លៅកន ងម្រកុង”។ 

កាលវភិាគរបសស់ាលាក្រុង  

កាលវភិាគននះ នឹងន វ្ើការអាប់នេតជាប្បចាំ 

 ថ្ងៃពុ្ ទី១ នមស្ន ន ៉ោង ៦:០០ ល្ងៃ ច នៅស្នល្ងប្កុង នប្កាមការេឹកនាំរបស់នល្ងក Arrigo និងបណ្ឌិ ត 
Nathalee Kong 

លលាកអ្ភិបាេ Arrigo នឹងចូេរួមជាមួយម្រកុមម្របឹកាស ខាភិបាេម្របចមំ្រកុង Revere ត េានបណឌិ ត Nathalee Kong 
ជាម្របធាន ល ើមបផី្សដេ់ជូននូវព័្ត៌ានងមីៗ ពី្ម្រកុមល ល្ើយតបរហស័ លៅកាន់អ្នករស់លៅទីម្រកុងទងំអ្ស់ និងល ើមបីសំណួរលផ្សសងៗ
ត េម្របជាជនាន។  

នេើមបីចូលរួម សូមទាក់ទងមក៖  
 Zoom Video Conference: https://zoom.us/j/901172321 
 តមទូរសព្ា 1-929-205-6099 // Webinar ID: 901 172 321 
 តម Facebook Live លៅ City of Revere Facebook page  

 ថ្ងៃម្រព្ហសបតិ៍ ទី២ លា៉ាង ៦:00 លាៃ ច 

ានការ Live លេើ Facebook របស់ EL Planeta ជាមួយលលាកអ្ភិបាេ Arrigo 

លលាកអ្ភិបាេ Arrigo នឹង ឹកន្ទសំននិសីទ Tibisay Zea ល ើមបផី្សដេ់ េក់ារអាប់ល តរាេក់ារល ល្ើយតបលៅកាន់
សំណួរលផ្សសងៗ។  

សូមចូលរួមរិចចសនទនាតាមរយៈ  El Planeta Facebook page.  

លលាកអ្ភិបាេម្រកុង និងសាជិកថ្នម្រកុមល ល្ើយតបរហស័លៅតតបនតានកិចេម្របជ ំលរៀងរាេ់ថ្ងៃ ល ើមបីសលងេបសាថ ន
ការណ៍ងមីៗ។ មគនតីន្ទន្ទទីម្រកុង និងម្រកុមសហព័្នធក៏ចូេរួមកន ងការសលងេបសាថ នការណ៍ម្របចថំ្ងៃលនុះ ល ើមបីសម្រមប

https://zoom.us/j/901172321
https://www.facebook.com/CityofRevere/
https://www.facebook.com/ElPlaneta/?tn-str=k*F


សម្រមួេ និងរកមល្ោបាយលដាុះរសាយបញ្ហហ ថ្ផ្សាកន ង។ ការអាប់ល តទងំអ្ស់ នឹងម្រតូវល វ្ើជាលទៀងទត់លៅលគហទំព័្រ 
Revere.org/coronavirus និងតមបណ្ដត ញសងរម។ 

 

សសវារមមរបស់ក្រុង 

អាបស់េត  

 លលាកអ្ភិបាេម្រកុង Arrigo បានម្របកាសពី្ភាព្អាសននថ្នការ ល្ងលៅកន ងម្រកុង Revere កាេពី្ថ្ងៃ ១៩ មិន 
២០២០។ 

 លសវាកមមមូេដាា នរបស់ទីម្រកុងត េផ្សតេ់លដាយប៉ាេូសី Revere អ្គរីភ័យ, EMS មនាីរសាធារណការ និង 
Revere 311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជាព្េរ ា លដាយោម នការរខំានណ្ដមួយល ើយ។ 

 អ្នករស់លៅ Revere គួរតត Subscribe លសវាបចេូ នព័្ត៌ានតមអ្ ីតម៉ាេ និងសារជាអ្កសរតម 
revere.org/coronavirus ល ើមបីទទួេបានព័្ត៌ានងមីៗ។  

 Revere 311 លៅតតានប គរេិក ចលំ ល្ើយសំណួរ ឬលដាុះរសាយកងវេ់លផ្សសងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូម
ទក់ទងមកកាន់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ ឺតម៉ាេមក Revere311@revere.org ។  

 អាោរសាធារណៈកន ងទីម្រកុងទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ានការជូន ំណឹងបតនថម។ លសវាកមមន្ទន្ទ
លៅតតផ្សដេម់្របជាជនតមលគហទំព័្រ Revere.org។ 

 រាេស់ួនចារ និងសួនក ារទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថម។ 
 សាលារ ាលៅកន ងម្រកុង Revere នឹងានតចកអាហារខេប់ សម្រាប់សិសសទងំអ្ស ់និងម្រគួសារ។ អាហារ

លព្េម្រពឹ្ក និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចកជូន េ់ក ារត េម្រតូវការពី្ចនា  េស់ ម្រក ពី្លា៉ាង ១០  េ់ ១១ ម្រពឹ្ក 
និងលា៉ាង ១១  េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។ 

 ចប់ពី្ថ្ងៃ ២៨ មិន្ទ ២០២០ រាេ់ហាងអាហារលៅលេើផ្សលូវ Revere Beach Boulevard ម្រតូវតតបតូរមក
ផ្សដេត់តលសវា ឹកជចេូ ន ឬបិទតតមដង។ 

 អ្នកអាចតសវងរកបណ្ដដ ញផ្សដេជំ់នួយលៅមកលៅលេើ Revere.org ។ លៅទីលន្ទុះ អ្នកអាចរកបានជំនួយយ៉ាងទូេំ
ទូលាយ បូករួមទងំតផ្សនកចំណីអាហារ លសវាតងទងំស ខភាព្ លសវាល វ្ើ ំលណើ រ សិទធម្រជកលកាន និងលសវាលផ្សសងៗ
លទៀត។ ព័្ត៌ានទក់ទងនឹងលសវាទងំលនុះ នឹងានការអាប់ល តជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃលៅលា៉ាង ៤ លាៃ ច។  

 ទីម្រកុង Revere បានបលងកើត ទំព័្រ មួយ ត េបងាហ ញព័្ត៌ានពី្ ំលណ្ដុះរសាយ និងជំនួយលៅ េអ់្នកត េបាន
រងផ្សេប៉ាុះ េ់  ូចជាអាជីវកមមខាន តតូច នលយជក អាជីវកមមមិនយកម្របាក់ចំលណញ និងកមមករ។ ទំព័្រលនុះនឹង
ានការអាប់ល តជាម្របចថំ្ងៃ រាេល់ព្េត េអ្វីៗានការតម្របម្របួេ។  

 ម្រកុមសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងលបើករាេ់ថ្ងៃស ម្រក សម្រាប់អ្នកត េចង់រកកមេី ឬជំនួយកន ងរយៈលព្េ
លម្រចើនសបាដ ហខ៍ាងម ខ។ អ្នកត េបានច ុះល ម្ ុះល វ្ើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្រកុមការងារទក់ទងលៅឆាប់ៗ 
លម្រកាយបំលព្ញឯកសារម្រគប់ម្រោន់។  

សរមមភាពដេលអ្នររស់សៅរន ងក្រុង Revere ក្តូវស្វើ៖ 
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ន្ទយកដាា នតងទសំ ខភាព្សាធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បានលចញលសចកដតីណន្ទឲំ្យម្របជាជានទងំអ្ស ់“ម្រតូវ
សាន ក់លៅផ្សាុះ”។ លលាកអ្ភិបាេ Baker បានល វ្ើការហាមមិនឲ្យានការជួបជ ំមន សស លេើសពី្ ១០ ន្ទក់។ ការសាន ក់លៅផ្សាុះ 
ានន័យថា លជៀសវាងការល វ្ើការ ឬល វ្ើសកមមភាព្ណ្ដត មិនចបំាច់ កន ងរយៈលព្េ ២ សបាដ ហខ៍ាងម ខ។ ម្របជាជនត េ
ានអាយ លេើសពី្ ៧០ និងអ្នកានស ខភាព្ទន់លខោយ គួរតតកាត់បនថយការជួបជ ំ ឬប៉ាុះ េជ់ាមួយមន សសទូលៅតម
ត េអាចល វ្ើបាន។  

តមរយៈការតណន្ទរំបស់មជឈមណឌ េម្រគប់ម្រគងជំងឺ Centers for Disease Control បានម្របាប់ពី្វ ិ្ ីងាយៗមួយចំនួន
ល ើមបីការ រខលួនពី្វរី ៉ា សកូរ ៉ាូណ្ដរួមាន៖ លាងថ្ ឲ្យបានញឹកញាប់ លជៀសវាងការលៅជិតអ្នកត េឈឺ ម្រតូវសាន ក់លៅផ្សាុះ
លព្េឈ ឺខាប់ាត់លព្េកអក និងកណ្ដត ស់ សាអ តថ្  និងរងំាប់លមលរាគលេើរបស់ត េអ្នកប៉ាុះញកឹញាប់៕ 


