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 تحول مجلس مدینة ریفیر إلى تصریح بالمواعید فقط للخدمات الشخصیة
  

 یمكن إكمال معظم األعمال التجاریة في المدینة عبر اإلنترنت علي
Revere.org  

 

 یجب على السكان االتصال بالرقم 1-1-3 لتحدید مواعید للخدمة
 
 ا إلثنین، دیسمبر 7، 2020 - في یوم األربعاء الموافق 9 دیسمبر سیتحول مجلس مدینة ریفیر إلى تصریح بالمواعید
 فقط للخدمات الشخصیة. یمكن الوصول إلى غالبیة األعمال التجاریة في المدینة ، بما في ذلك دفع الفواتیر وطلبات

  التصاریح وطلبات التوثیق ، عبر اإلنترنت على موقع
Revere.org. 

یجب على السكان الذین یحتاجون إلى إجراء أعمال في المدینة شخصًیا االتصال بالرقم  3-1-1 (781-286-8111
 ) لتحدید موعد مع أي قسم في المدینة. یواصل جمیع موظفي المدینة تقدیم تقاریرهم للعمل لتقدیم خدمة كاملة لسكان

 .ریفیر
 بینما یستمر التسهیالت لدفع الرسوم او الفواتیر عبر اإلنترنت. یمكن أیًضا دفع العدید من الفواتیر عبر الهاتف

 باستخدام بطاقة ائتمان عبر مكتب المحصل. یمكن استخدام صنادیق اإلسقاط الموجودة في كل من مداخل مجلس
 المدینة (شارع بلیزانت وشارع هاید) لمكتب المحصل (الشیكات فقط) ، ومكتب العمدة ، ومكتب المقیم ، والمشتریات
 ، وكاتب المدینة ، والمیاه / الصرف الصحي ، والهندسة ، 311 ، واالنتخابات ، والتخطیط /تطویر المجتمع؛ یمكن
 دفع مخالفات خدمة التفتیش عن طریق الشیك ، أو البرید ، باستخدام صندوق إسقاط في 249 برادوي . سیتم إفراغ

 .الصنادیق المسقطة بانتظام طوال الیوم
 سجل مجلس الصحة لرفیر الیوم 67 حالة إصابة جدیدة بـ كوفید-١٩ في مدینة ریفیر. یبلغ متوسط   معدل ریفیر اآلن

 80.7 حالة جدیدة یومًیا ومعدل اإلیجابیة لمدة 14 یوًما هو 7.8٪. خالل عطلة نهایة األسبوع ، سجلت المدینة خمس
 حاالت وفاة مرتبطة بكوفید بین سكان ریفیر. ثالثة من الخمسة المتوفین كانوا في الستینیات من العمر - اثنان منهم

 فوق سن الثمانین. في شهر نوفمبر ، كان ما یقرب من 11٪ من الحاالت المؤكدة بین سكان رفیر بین 60-79 سنة ،
  وهي زیادة كبیرة على أساس شهري
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