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សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ៩ មេសា ២០២០ 
សាលាក្រុងមៅបន្តការងារមោយគ្មា ន្ភាពមន្ឿយហត ់ម ើេបីផ្ដលម់សវាលអបុំផ្ តសក្ាបក់្បជាជន្ 

ការថតសម្លេងម្េលម្េលនយិាយទូរសេទ , បន្នែលម្ ៉ោងដមំ្ ើ រការរបស ់Revere 311 
សម្លេៀកបពំាក ់នងិ ៉ោស ់នងឹត្តូវបានផ្ដលជ់ូនដលប់ុគ្គលកិន្ដលម្ៅបនតការងារកនុងអឡំុងម្េលម្នេះ  

ការជួបសមំ្ េះសណំាលជាលួយ Easter Bunny ម្ៅថ្ថៃអាទតិយម្នេះ 
 

ថ្ងៃទី ៩ មេសា ២០២០២ - ម្រកុេម ល្ើយតបរហស័ម្របចមំ្រកុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសកេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ ល្ង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវធិានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នឹងការ ល្ង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយកដាា នស ខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ ំ់ណឹងេកកាន់ម្រកុេស ខាភិបាេម្របចំ
ម្រកុង Revere ថា បានរកម ើញអ្នក ល្ងមេមរាគ COVID-19 ចំនួន ៣៣៨ ន្ទក់ មៅកន ងម្រកុង Revere។  
 
ថ្ងៃមនុះមលាកអ្ភិបាេ Arrigo បញ្ជា ក់រីវធីិេួយចំនួនត េទីម្រកុងកំរ ងផ្សតេ់ជូនម្របជាជនទងំអ្ស់ ម ើេបីធាន្ទនូវកម្រេិតសដង់
ដារមសវាកេមត េានគ ណភារខ្ពស់ តាេរយៈម្រកុេស ខ្ភារសាធារណៈ។  
 
មលាក Arrigo និយយថា៖ “ចំនួនប គគេិកត េខិ្តខំ្េុះបង់ សម័ម្រគចិតតកន ងការមធវើការងារម ើេបមី្រកុង ានការមកើនម ើង
យ៉ាងមម្រចើន។ អ្នករស់មៅម្រកុង Revere ទងំអ្សគួ់រតតានមាទនភារ ចំម ុះម្រកុេការងារត េតតងតតបងាា ញខ្លួនេក
បំមរញការងារ ម ើេបធីាន្ទស វតថភិារ ផ្សដេ់រ័ត៌ានមៅ ំណាក់កាេ ៏សខំាន់េួយមនុះ។ ខ្្ ំរិតជាអ្រគ ណជាអ្មនក េ់អ្នក
មធវើការងារសម្រាប់អ្នកបមម្រេើមសវាសាធារណៈទងំអ្ស់ ត េានទឹកចិតត និងគំនិតកន ងការជួយ េម់្រកុងរបសម់យើង”។  
 

ការបន្ន្ែេមា៉ោង ុំម ើ រការរបស ់Revere 311 ៖ តមេលើងន្ខែសុំមេងទូរសពទចុំន្នួ្ ៥០%   
កាេរីតខ្េ ន Revere 311 បានសាកេបងបតនថេតខ្ែទូរសរាចំនួន ៥០% ម ើេបីទក់ទង និងងតយកសមេលងមរេនិយយ
ទូរសរា ២  ងកាេរី ២ សបាដ ហេ៍ ន។ ម ើេបីម ល្ើយតបនឹងតម្រេូវការ ម្រកុេការងាបានបតនថេមា៉ាងមធវើការឲ្យកាន់តតយូរជាង
េ នមទៀត ទងំមៅថ្ងៃធេមតា និងថ្ងៃច ងសបាដ ហ។៍ ម្រកុេការងាររបស់ Revere 311 បានផ្សដេម់សវាមៅ េ់អ្នកមសនើស ចំំនួន 
៣២៩ ត េសួរទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 អំ្រីការសាន ក់មៅ បញ្ជា ហរិញ្ញវតថ  ភារគ្មម នការងារមធវើ និងការផ្សដេជូ់នអាហារ។ 
អាជីវកេមធេមតាមៅតត ំមណើ រការ ជាេួយការម្រទម្រទង់រីម្រកុេការងារត េេិនមធវើការ ក់រ័នធនឹងការរាតតាតថ្នជំងឺ COVID-



19។ អ្នកទទួេទូរសរានឹងរងចជួំយមលាកអ្នក រីថ្ងៃច័នា  េ់ថ្ងៃម្ររហសបតិ៍ មា៉ាង 7:30AM-6PM ថ្ងៃស ម្រកមា៉ាង 7:30AM-
3PM មហើយថ្ងៃមៅរ ៍និងអាទិតយ រី 8:15AM to 5PM.។ 
 

ា៉ោស ់ន្ងឹក្តូវបាន្ផ្ដលជ់ូន្ លហ់ាងម្វើអាជីវរេានានាន្ លមៅ ុំម ើ រការ 
រសបតាេមសចកដីម្របកាសកាេរីេែិេេិញ រាេ់ប គគេិកត េបមម្រេើការងារមៅហាងអាជីវកេមត េមៅ ំមណើ រការទងំអ្ស់ 
ម្រតូវតត ក់ឧបករណ៍ការ រខ្លួន។ កន ងមន្ទុះន្ទយកដាា នតផ្សនកធនធានទឹក និងម្របរ័នធេូ បានបញ្ចូ នា៉ាស់ចំនួន ៤០០ មៅ
កាន់ហាងន្ទន្ទត េមៅបនត ំមណើ រការ និងានតម្រេូវការកន ងការមម្របើម្របាស់ រួេជាេួយាច ស់អាជីវកេមខាន តតូច និងធំ អ្នក
តចកចយទំនិញរាយ ូចជាផ្សារ Market Basket, BJ’s និង Target ជាម ើេ។ 
 

ការជបួសុំម េះសុំណាលជាេួយ Easter Bunny មៅថ្ងៃអាទិតយមន្េះ  
 
ម ើេបីបមងកើតបរយិកាសរកីរាយ េកូ់នមកមង និងេន សែចស។់ ថ្ងៃអាទិតយមនុះម្រកុេអ្គគីភ័យ និងប៉ាូេីស នឹង ឹកន្ទមំ្រកុេ 
Bunny Tour ជាេកខណៈរកាគាល តមៅសួនចារ Revere និង Recreation។ កេមវធីិនឹងចប់មផ្សដើេរីមា៉ាង ១០ ម្ររឹក 
មហើយមធវើ ំមណើ រជ ំវញិទីម្រកុង មៅកាន់ម្រគប់ផ្សាុះរបសអ់្នក។ ម្របជាជនទងំអ្ស់ម្រតូវសាដ ប់សំម ងស ីតរ ៉ាន ត េនឹងមោសន្ទ
មៅអ្នកទងំអ្ស់គ្មន ឲ្យេកចូេរួេតាេបងអួច ឬរានហាេ ម ើេបីជួបជាេួយ Easter Bunny និងម្រកុេម ល្ើយតបេួយចំនួន
របស់ម្រកុង។ ម្រកុេការងាររបស់ Revere កំរ ងរង់ចទំទួេនូវ ំណឹង និងសារេអៗ រីអ្នករាេ់គ្មន ។ Easter Bunny នឹង
បងាា ញវមី អូ្ត េនិយយរីការត បតតងផ្សាុះត េមគចូេចិតត តាេរយៈទូរទសែន៍ Revere TV។ 

 

មសវារេារបស់ក្រុង 

អាបម់ ត  
● មលាកអ្ភិបាេម្រកុង Arrigo បានម្របកាសរីភារអាសននថ្នការ ល្ងមៅកន ងម្រកុង Revere កាេរីថ្ងៃ ១៩ េិន 

២០២០។ 
● មសវាកេមេូេដាា នរបស់ទីម្រកុងត េផ្សតេ់មដាយប៉ាេូសី Revere អ្គគីភ័យ, EMS េនាីរសាធារណការ និង Revere 

311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជារេរ ា មដាយគ្មម នការរខំានណាេួយម ើយ។ 
● អ្នករសម់ៅ Revere គួរតត Subscribe មសវាបញ្ចូ នរ័ត៌ានតាេអ្ ីតេ៉ាេ និងសារជាអ្កែរតាេ 

revere.org/coronavirus ម ើេបីទទួេបានរ័ត៌ានងមីៗ។  
● Revere 311 មៅតតានប គគេិក ចមំ ល្ើយសំណួរ ឬមដាុះរសាយកងវេ់មផ្សែងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូេ

ទក់ទងេកកាន់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ ឺតេ៉ាេេក Revere311@revere.org ។  
● អាគ្មរសាធារណៈកន ងទីម្រកុងទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ានការជូន ំណឹងបតនថេ។ មសវាកេមន្ទន្ទ

មៅតតផ្សដេម់្របជាជនតាេមគហទំរ័រ Revere.org។ 
● រាេស់ួនចារ និងសួនក ារទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថេ។ 

mailto:Revere311@revere.org


● សាលារ ាមៅកន ងម្រកុង Revere នឹងានតចកអាហារខ្ចប់ សម្រាប់សិសែទងំអ្ស ់និងម្រគួសារ។ អាហារ
មរេម្ររឹក និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចកជូន េ់ក ារត េម្រតូវការរីចនា  េស់ ម្រក រីមា៉ាង ១០  េ់ ១១ ម្ររឹក 
និងមា៉ាង ១១  េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។ 

● អ្នកអាចតសវងរកបណាដ ញផ្សដេជំ់នួយមៅេកមៅមេើ Revere.org ។ មៅទីមន្ទុះ អ្នកអាចរកបានជំនួយយ៉ាងទូេំ
ទូលាយ បូករួេទងំតផ្សនកចំណីអាហារ មសវាតងទងំស ខ្ភារ មសវាមធវើ ំមណើ រ សិទធម្រជកមកាន និងមសវាមផ្សែងៗមទៀ
ត។ រ័ត៌ានទក់ទងនឹងមសវាទងំមនុះ នឹងានការអាប់ម តជាមរៀងរាេថ់្ងៃមៅមា៉ាង ៤ លាៃ ច។  

● ទីម្រកុង Revere បានបមងកើត ទំរ័រ េួយ ត េបងាា ញរ័ត៌ានរី ំមណាុះរសាយ និងជំនួយមៅ េអ់្នកត េបាន
រងផ្សេប៉ាុះ េ់  ូចជាអាជីវកេមខាន តតូច នមយជក អាជីវកេមេិនយកម្របាក់ចំមណញ និងកេមករ។ ទំរ័រមនុះនឹង
ានការអាប់ម តជាម្របចថំ្ងៃ រាេម់រេត េអ្វីៗានការតម្របម្របួេ។  

● ម្រកុេសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងមបើករាេ់ថ្ងៃស ម្រក សម្រាប់អ្នកត េចង់រកកេចី ឬជំនួយកន ងរយៈមរេ
មម្រចើនសបាដ ហខ៍ាងេ ខ្។ អ្នកត េបានច ុះម ម្ ុះមធវើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្រកុេការងារទក់ទងមៅឆាប់ៗ 
មម្រកាយបំមរញឯកសារម្រគប់ម្រគ្មន់។  

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

