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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:10 ابریل 2020
 

 العمدة أریجو یحث جمیع السكان على البقاء في المنزل في عطلة نهایة هذا األسبوع
 
 

 10 أبریل 2020 - یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع واالستعداد لمزید من االنتشار للمرض. حتى الیوم ،  10ابریل 2020 ، تم إخطار

 مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب363 حالة إیجابیة من فیروس كورونا
 في مدینة ریفیر.

 مع توقعات الطقس سیصبح األكثر دفًئا واحتفال العدید في المدینة بعید الفصح وعید الفصح ، یذّكر العمدة
 أریجو السكان باألهمیة الحاسمة لاللتزام بنصیحة البقاء في البیت.

 
 قال العمدة أریجو: "علینا جمیًعا أن نواصل القیام بدورنا والبقاء في المنزل في نهایة هذا األسبوع". “بالنسبة

 للعدید من الناس في مدینتنا ، هذه األعیاد هي أوقات اعتدنا فیها على التجمع مع العائلة واألصدقاء. ومع ذلك ،
 لیس هذا وقًتا عادًیا ، وال یمكننا أن نتراضاة.  ولكن یجب أن نستمر في البقاء في المنزل. "

 
 

 أرنب عید الفصح سیأتي إلیك
 لجلب القلیل من الفرح للسكان الصغار والكبار یوم السبت ، سیقود البولیس ورجال اإلطفاء و منظمة ریفیر
 الترفیهیة  جولة في عید الفصح لعبة االرنب في المدینة مع مراعاة التباعد االجتماعي. بدًءا من الساعة 10



 صباًحا ، ستشق الجولة طریقها في جمیع أنحاء المدینة ، بهدف القیادة بجوار كل منزل. یجب على السكان
 االستماع إلى اقتراب صفارات اإلنذار ویتم تشجیعهم على االنضمام إلى الجولة من نوافذهم أو شرفاتهم
 وإعطاء أرنب عید الفصح وعدد قلیل من المستجیبین األوائل لریفیر  تحیة موجة. تتطلع المجموعة إلى

 رؤیة رسائل ملهمة وراقیة معروضة على المنازل. سیرسل أرنب عید الفصح فیدیو من زخارفه المفضلة
 لیتم عرضه على تلفزیون ریفیر.

 

 بثت خدمات عید الفصح على تلفزیون ریفیر
 عقدت قناة  تلیفزیون الریفیر  شراكة مع  الكنیسة الجماعیة األولى بریفیر لبث خدمات

 أسبوع اآلالم عبر اإلنترنت وفي تلیفزیون الریفیر باللغتین اإلنجلیزیة واإلسبانیة. خدمات
 الجمعة العظیمة من المقرر الساعة 3:00 مساء. و 6:00 مساًء ، عید الفصح السبت
 في الساعة 7:30 مساًء وقداس عید الفصح باللغة اإلنجلیزیة الساعة 8:30 صباًحا و

 10:30 صباًحا و 5:00 مساًء وباللغة اإلسبانیة الساعة 9:30 صباًحا و 12: 30
 مساًء و 6:00 مساًء.

 

 تحدیثات خدمات المدینة
  أعلن العمدة أریجو حالة الطوارئ في مدینة ریفیر في 19 مارس 2020.●
 ال یوجد أي انقطاع في خدمات المدینة األساسیة التي تقدمها شرطة ریفیر و اإلطفاء و اإلسعاف و●

.Revere 311 دائرة األشغال العامة و 
 یجب على المقیمین االشتراك في إشعارات البرید اإللكتروني والرسائل النصیة على●

revere.org/coronavirus 
 ال یزال Revere 311 یعمل بكامل طاقته ویتم تشجیع المقیمین الذین لدیهم أسئلة أو مخاوف●

 للوصول إلى المدینة عن طریق االتصال بالرقم 311 (أو علي الرقم 8311-286-781 أو عبر
.  Revere311@revere.org   البرید اإللكتروني 

 تم إغالق جمیع مباني المدینة للجمهور حتى إشعار آخر ، وال تزال الخدمات متاحة للمقیمین على●
.Revere.org 

 جمیع حدائق المدینة والمالعب مغلقة حتى إشعار آخر.●

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus?pi=yes


 بدأت المدارس الحكومیة بریفیر خدمات الوجبات السریعة لجمیع الطالب والعائالت في جمیع مواقع●
 المدارس الثمانیة یوم االثنین و االربعاء و الجمعة. سیتم تقدیم اإلفطار والغداء بین الساعة 10:00

 صباًحا وحتى 12:30 ظهرا سوف یستلم االطفال وجبات لعدة أیام في نفس الوقت.
 حزمة معلومات المساعدة المتبادلة للمقیمین متاحة اآلن  هنا  على Revere.org ، توفر مجموعة●

 واسعة من الموارد المتعلقة بقضایا مثل الحصول على الغذاء والرعایة الصحیة والنقل وحقوق
 السكن والمزید. سیتم تحدیث المستند عبر اإلنترنت یومًیا في الساعة 4 مساًء.

 نشرت مدینة ریفیر صفحة توضح العدید من الموارد   هنا   للشركات الصغار المتأثرین وأصحاب●
 العمل والعمال غیر الربحین . سیتم تحدیث الصفحة بواسطة موظفین المدینة على أساس مستمر ،

 عندما تصبح المعلومات متاحة.
 تم افتتاح قاعدة بیانات المتطوعین  اضغط هنا  في مدینة ریفیر لألفراد الذین یسعون إلى مد ید العون●

  خالل األسابیع القلیلة القادمة.
  

###                                         

 
 

 
 
 

https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/revere-mutual-aid
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/revere-mutual-aid
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform

