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 تحدیث مدینة ریفیر لفیروس كورونا:5 مایو  2020

 الخدمات الغذائیة الموسعة ستجلب المنتجات الطازجة
 ومنتجات األلبان والوجبات إلى آالف المقیمین في شهر مایو

 
 یستخدم البرنامج المنبثق تمویل CDBG لدعم البقالین المحلیین

 برنامج شاحنة الغذاء یغذي عمال المطاعم وأسرهم
 
 

 5 مایو 2020 یواصل فریق االستجابة للطوارئ في مدینة ریفیر اتخاذ خطوات استباقیة إلبطاء انتقال
 فیروس كورونا للمجتمع وضع استراتیجیات لجهود التعافي على المدى الطویل. حتى الیوم ،  5 مایو

 2020 ، تم إخطار مجلس الصحة بریفیر من قبل وزارة الصحة في ماساتشوستس ب    1,285
  حالة إیجابیة من فیروس كورونا  في مدینة ریفیر.

 
 الیوم ، أعلنت مدینة ریفیر أنها وسعت مرة أخرى خدماتها الغذائیة للمقیمین لتشمل التوزیعات المنبثقة التي
 ستجلب المنتجات الطازجة ومنتجات األلبان والوجبات الجاهزة آلالف السكان خالل شهر مایو. یتم تمویل

 البرنامج المنبثق من خالل تمویل كتلة التنمیة المجتمعیة ویوجه الدوالرات مرة أخرى إلى الشركات المحلیة
 بینما یوسع الوصول إلى الطعام للسكان.

 



 باإلضافة إلى توزیع وجبات استلم واذهب الموجودة في أكادیمیة رامن مارش  ، وخدمات اإلفطار والغداء
 من خالل مدارس ریفیر العامة ، ومخازن الطعام وخدمات التوصیل المستمرة ، أضافت المدینة الخدمات

 التالیة في شهر  مایو:
 

 المساعدة في اإلنتاج : في 8 و 15 مایو ، ستوفر المدینة أكیاًسا من الفواكه والخضروات الطازجة من سوق
 فاني و السوسكون للمحتاجین. سیقوم المتطوعون بتوزیع 200 كیس بقالة جاهز في كل حدث. یمكن

 للمقیمین التسجیل  هنا .
 

 مساعدة األلبان:  في 14 مایو و 21 مایو ، سیتم توفیر الحلیب والبیض لـ 250 من سكان ریفیر
 المحتاجین. یمكن للمقیمین التسجیل   هنا  لهذا الحدث.

 
 فعالیات شاحنة الغذاء لعمال المطاعم : مدینة ریفیرو Revere on the Move ، بالشراكة مع

 Cambridge Health Alliance و Massachusetts Restaurants United ، ستقدم وجبات
 جاهزة لعمال المطاعم وعائالتهم من قبل بوسطن شیف جودي آدامز من بورتو ، بوسطن شیف مینغ تاسي

 of بلو دراجون و Revere Food Trucks و Maria's Taqueria و Eloti Boston و
.Chocolaffe' والمقهى السابق Perros Paisas  

 سیقام الحدث األول یوم األربعاء ، 6 مایو من الساعة 1:30 - 3:00 مساًء في موقف سیارات مدرسة
 بیتشمونت  في 15 شارع إیفرارد ، والثاني یوم الجمعة ، 8 مایو من الساعة 1:30 - 3:00 مساًء في نفس

 الموقع. یمكن للمقیمین التسجیل في األحداث المنبثقة لشاحنة الطعام  هنا .
 

 حدث عشاء المكرونه المنبثق : في 12 مایو ، دخل مطعم دیمنوس  وبنك شرق بوسطن سافنج بانك  في
 تقدیم 400 وجبة عشاء للباستا لمن هم في حاجة إلیها. سیتم تقدیم العشاء خارج مدرسة لینكولن في 68

 شارع تاكرمان ابتداًء من الساعة 5:00 مساًء ، وال یلزم التسجیل المسبق.
 

 مع تزاید الحاجة إلى الغذاء بین جائحة كوفید-19، ال تزال المدینة تقدم جمیع الموارد الغذائیة األخرى في
 خالل شهر مایو. یمكنك الحصول على القائمة كاملة  .هنا  یمكن توجیه األسئلة إلى 311 أو

RevereResponseCenter@gmail.com 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc01qTJIJD7xupv7Dw2GA06aJJzDeTKVQgSvC88Vt_lCDeOTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc01qTJIJD7xupv7Dw2GA06aJJzDeTKVQgSvC88Vt_lCDeOTw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBuLp12AzWc9Lls2c3lpDf2qMLQYUMZSwT38BurhBNn1lPXg/viewform
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus#food_assistance

