
សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៦ មិនា ២០២០ 
លោកអភបិាល Arrigo លលើកទកឹចតិ្តឲ្យប្រជាជនលៅផ្ទះ 

អាជាា ធរណែនាំឲ្យមានការរតឹ្រនដងឹ នូវលេវាណែទាំមនុេសចាេ ់ 

ថ្ងៃទី ២៦ មិនា ២០២០ – ក្រុមឆ ល្ើយតបរហ័សក្បចាំក្រុង Revere ឆៅតតបន្តការងារយ៉ាងសរមម ឆ ើមបីពន្យឺត 
និ្ងការបន្ថយការរាលដាលថ្ន្ជាំងឺ COVID-19។ ឆហើយបាន្ឆរៀបចាំវធិាន្ការរួចជាឆរសចឆ ើមបីទប់ទល់នឹ្ងការ
ល្ងនានា។  

គិតក្តឹមថ្ងៃទី ២៦ មិនា ២០២០ ឆន្េះ ក្រុមក្បឹរាសុខាភិបាលក្បចាំក្រុង Revere បាន្ររឆ ើញអ្នរ ល្ងឆមឆរាគ 
COVID-19 ចាំនួ្ន្ ៣៣ នារ់ឆហើយ ឆៅរនុងក្រុងឆន្េះ។ រនុងចាំឆោមររណីទាំងអ្ស់ មាន្អ្នរ ល្ងចាំនួ្ន្ ៧ នារ់ 
ត លស្នន រ់ឆៅ Jack Satter House ឆលើផ្លូវ Revere Beach Boulevard។ ៥ នារ់រនុងចាំឆោមឆន្េះ រាំពុង
ស្នន រ់ឆៅមន្ទីរឆពទយ និ្ងមាន រ់បាន្ស្នល ប់ ប៉ាុតន្តមូលឆហតុថ្ន្ការស្នល ប់ មិន្ទន់្ក្តូវបាន្បញ្ជា រ់ឆៅឆ ើយ។  

ឆោរ Arrigo បាន្និ្យយថា៖ “ខុ្ាំសូមតចររ ាំតលរទុរខឆៅ ល់ក្គួស្នរត លបាត់បង់មនុ្សសជាទីរសឡាញ់ និ្ង
ឆផ្្ើទឹរចិតតគាំក្ទឆៅ ល់អ្នររាំពុងក្បយុទធនឹ្ងឆមឆរាគ ៏ស្នហាវឆន្េះអ្ស់ពីឆបេះ ូង។ ឆ ើមបីជាតផ្នរមួយរនុងការកាត់
បន្ថយឆលបឿន្ថ្ន្ការ ល្ងជាំងឺ COVID-19 និ្ងការពារអាយុជីវតិក្បជាជន្ ឆយើងនឹ្ងមាន្ការរតឹបន្តឹងចាំឆពាេះអ្នររស់
ឆៅ Jack Satter House និ្ងបតន្ថមការយរចិតតទុរដារ់ឆៅឆលើឆសវាតងទាំងមនុ្សសចស់ជរារនុងក្រុងទាំងមូ
ល។ COVID-19 ជាររី ៉ាុសត លងាយ ល្ង។ វាពិតជាចាំបាច់ោស់ត លឆយើងក្តូវចត់វធិាន្ការការពារការ ល្ងរនុង
សហគមន៍្ ឆដាយក្គន់្តតស្នន រ់ឆៅផ្ទេះ”។  

ក្រុមក្បឹរាសុខាភិបាលបាន្ឆចញលិខិតតណនាាំឆៅកាន់្អ្នរក្គប់ក្គង់ Jack Satter House ឆ ើមបីផ្សពវផ្ាយឲ្យ
អ្នររស់ឆៅ និ្ងឆ វ្ើការឆៅទីឆនាេះ រ៏ ូចជាក្បាប់ ល់អ្នរឆ ល្ើយ ល្ងព័ត៌មាន្ អ្នរផ្ដល់ឆសវាសុខភាព និ្ងអ្នររស់ឆៅ
ជាយក្រុង ឆ វ្ើតាមវ ី្ ីការពារខលួន្មួយចាំនួ្ន្។ ស្នរឆន្េះរ៏សក្មាប់រស់ឆៅរនុង ាំោរ់កាល ុាំខលួន្(quarantine) 
ត លស្នន រ់ឆៅរនុង Jack Satter House  ូចគន ។ ឆសចរដីតណនាាំឆន្េះ ឆ វ្ើឆ ើងរនុងឆគលឆៅជាំរុញវធិាន្ការ
ការពារសុវតថិភាពត លមាន្រស្នប់របស់ Jack Satter House។ ក្រុមក្បឹរាសុខាភិបាល រ៏បាន្ឆចញឆសចរដី
តណនាាំឆផ្សងឆទៀត ឆៅ ល់តផ្នរឆសវារមមឆមើលតងមនុ្សសចស់ផ្ងត រ។  

 
ឆោរអ្ភិបាល Arrigo ឆៅតតទទូចឆសនើឲ្យក្បជាជន្ទាំងអ្ស់ រួបរួមជួយគន ឆ ើមបីការពារសហគមន៍្តាម
ឆសចរដីតណនាាំរបស់នាយរដាា ន្សុខភាពស្នរធារណៈថា “ក្តូវស្នន រ់ឆៅផ្ទេះ”។ ឆោរអ្ភិបាលក្រុង និ្ង
សមាជិរថ្ន្ក្រុមឆ ល្ើយតបរហ័សឆៅតតបន្តមាន្រិចចក្បជុាំឆរៀងរាល់ថ្ងៃ ឆ ើមបីសឆងខបស្នថ ន្ការណ៍។ មន្រន្តី
នានាទីក្រុង និ្ងក្រុមសហព័ន្ធរ៏ចូលរួមរនុងការសឆងខបស្នថ ន្ការណ៍ក្បចាំថ្ងៃឆន្េះ ឆ ើមបីសក្មបសក្មួល 



និ្ងររមឆ្ោបាយឆដាេះរស្នយបញ្ជា ថ្ផ្ទរនុង។ ការអាប់ឆ តទាំងអ្ស់ នឹ្ងក្តូវឆ វ្ើជាឆទៀងទត់ឆៅឆគហទាំព័រ 
Revere.org/coronavirus និ្ងតាមបោត ញសងគម។ 

សសវារមមរបស់ក្រុង
អាបស់េត  

 ឆោរអ្ភិបាលក្រុង Arrigo ក្បកាសពីភាពអាសន្ន ឆៅរនុងក្រុង Revere កាលពីថ្ងៃ ១៩ មិន្ ២០២០។ 
 ឆសវារមមមូលដាា ន្របស់ទីក្រុងត លផ្តល់ឆដាយប៉ាូលីស Revere អ្គគីភ័យ, EMS មន្ទីរស្នធារណការ និ្ង 

Revere 311 នឹ្ងបន្តផ្ដល់ជូន្ក្បជាពលរ ា ឆដាយគម ន្ការរ ាំខាន្ោមួយឆ ើយ។ 
 អ្នររស់ឆៅ Revere គួរតត Subscribe ឆសវាបញ្ចូ ន្ព័ត៌មាន្តាមអីុ្តម៉ាល និ្ងស្នរជាអ្រសរតាម 

revere.org/coronavirus ឆ ើមបីទទួលបាន្ព័ត៌មាន្ងមីៗ។  
 Revere 311 ឆៅតតមាន្បុគគលិរ ចាំឆ ល្ើយសាំណួរ ឬឆដាេះរស្នយរងវល់ឆផ្សងៗជូន្ក្បជាបលរ ា។ 
សូមទរ់ទងមរកាន់្ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអឺុ្តម៉ាលមរ Revere311@revere.org ។  

 អាគរស្នធារណៈរនុងទីក្រុងទាំងអ្ស់ក្តូវបាន្បិទ រហូត ល់មាន្ការជូន្ ាំណឹងបតន្ថម។ ឆសវា
រមមនានាឆៅតតផ្ដល់ក្បជាជន្តាមឆគហទាំព័រ Revere.org។ 

 រាល់សួន្ចារ និ្ងសួន្រុមារទាំងអ្ស់ក្តូវបាន្បិទ រហូត ល់ថ្ងៃជូន្ ាំណឹងបតន្ថម។ 
 ស្នោរ ាឆៅរនុងក្រុង Revere នឹ្ងមាន្តចរអាហារខចប់ សក្មាប់សិសសទាំងអ្ស់ និ្ងក្គួស្នរ។ 
អាហារឆពលក្ពឹរ និ្ងថ្ងៃក្តង់ នឹ្ងតចរជូន្ ល់រុមារត លក្តូវការពីចន្ទ  ល់សុក្រ ពីឆមា៉ាង ១០ 
 ល់ ១១ ក្ពឹរ និ្ងឆមា៉ាង ១១  ល់១ ថ្ងៃក្តង់។ 

 អ្នរអាចតសវងររបោដ ញផ្ដល់ជាំនួ្យឆៅមរឆៅឆលើ Revere.org ។ ឆៅទីឆនាេះ អ្នរអាចររបាន្ជាំនួ្យ
យ៉ាងទូលាំទូោយ បូររួមទាំងតផ្នរចាំណីអាហារ ឆសវាតងទាំងសុខភាព ឆសវាឆ វ្ើ ាំឆណើ រ សិទធក្ជរឆកាន្ 
និ្ងឆសវាឆផ្សងៗឆទៀត។ ព័ត៌មាន្ទរ់ទងនឹ្ងឆសវាទាំងឆន្េះ នឹ្ងមាន្ការអាប់ឆ តជាឆរៀងរាល់ថ្ងៃឆៅ
ឆមា៉ាង ៤ ោៃ ច។  

 ទីក្រុង Revere បាន្បឆងកើត ទាំព័រ មួយ ត លបងាា ញព័ត៌មាន្ពី ាំឆោេះរស្នយ និ្ងជាំនួ្យឆៅ ល់អ្នរ
ត លបាន្រងផ្លប៉ាេះពាល់  ូចជាអាជីវរមមខាន តតូច ន្ឆយជរ អាជីវរមមមិន្យរក្បារ់ចាំឆណញ និ្ងរមម
ររ។ ទាំព័រឆន្េះនឹ្ងមាន្ការអាប់ឆ តជាក្បចាំថ្ងៃ រាល់ឆពលត លអ្វីៗមាន្ការតក្បក្បួល។  

 ក្រុមសម័ក្គចិតត volunteer database នឹ្ងឆបើររាល់ថ្ងៃសុក្រ សក្មាប់អ្នរត លចង់រររមចី ឬជាំនួ្យរនុងរ
យៈឆពលឆក្ចើន្សបាដ ហ៍ខាងមុខ។ អ្នរត លបាន្ចុេះឆ ម្ េះឆ វ្ើជាអ្នរសម័ក្គចិតតរួច នឹ្ងមាន្ក្រុមការងារ
ទរ់ទងឆៅឆាប់ៗ ឆក្កាយបាំឆពញឯរស្នរក្គប់ក្គន់្។  

សរមមភាពដេលអ្នររស់សៅរន ងក្រុង Revere ក្តូវស្វើ៖ 

mailto:Revere311@revere.org
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19


នាយរដាា ន្តងទាំសុខភាពស្នធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បាន្ឆចញឆសចរដីតណនាាំឲ្យក្បជាជាន្ទាំង
អ្ស់ “ក្តូវស្នន រ់ឆៅផ្ទេះ” ចប់ពីថ្ងៃទី ៧ ឆមស្ន ២០២០ ឆន្េះតឆៅ។ ឆោរអ្ភិបាល Baker បាន្ឆ វ្ើការហាមមិន្
ឲ្យមាន្ការជួបជុាំមនុ្សស ឆលើសពី ១០ នារ់។ ការស្នន រ់ឆៅផ្ទេះ មាន្ន័្យថា ឆជៀសវាងការឆ វ្ើការ ឬឆ វ្ើ
សរមមភាពោត មិន្ចាំបាច់ រនុងរយៈឆពល ២ សបាដ ហ៍ខាងមុខ។ ក្បជាជន្ត លមាន្អាយុឆលើសពី ៧០ និ្ង
អ្នរមាន្សុខភាពទន់្ឆខោយ គួរតតកាត់បន្ថយការជួបជុាំ ឬប៉ាេះពាល់ជាមួយមនុ្សសទូឆៅតាមត លអាចឆ វ្ើបាន្។  

តាមរយៈការតណនាាំរបស់មជឈមណឌ លក្គប់ក្គងជាំងឺ Centers for Disease Control បាន្ក្បាប់ពីវ ិ្ ីងាយៗ
មួយចាំនួ្ន្ឆ ើមបីការពារខលួន្ពីវរី ៉ាុសរូរ ៉ាូោរួមមាន្៖ ោងថ្ ឲ្យបាន្ញឹរញាប់ ឆជៀសវាងការឆៅជិតអ្នរត លឈឺ 
ក្តូវស្នន រ់ឆៅផ្ទេះឆពលឈឺ ខទប់មាត់ឆពលរអរ និ្ងរោត ស់ សមាអ តថ្  និ្ងរ ាំងាប់ឆមឆរាគឆលើរបស់ត លអ្នរប៉ាេះ
ញឹរញាប់។ 

 


