សម្រាប់ការចុះផ្សាយបន្ទាន់ ៖ ថ្ងៃសម្ររទី ១០ មេសា ២០២០
មេចទំន្ទរ់ទំនងសាលាម្ររុង 781-286-8111

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជុំវញ
ិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ១០ មេសា ២០២០
មលារអភិបាល Arrigo មសនើឲ្យក្បជាជនទង
ុំ អស់មៅផ្ទះរនងចងសបាាហ៍មនះ
ថ្ងៃទី ១០ មេសា ២០២០២ - ម្ររុេម្លើយតបរហ័សម្របចំម្ររុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសរេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ្លង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវ ិធានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នង
ឹ ការ្លង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយរដាានសខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ់ ំណឹងេរកាន់ម្ររុេសខាភិបាេម្របចំ
ម្ររុង Revere ថា បានររម ើញអ្នរ្លងមេមរាគ COVID-19 ចំនួន ៣៦៣ ន្ទរ់ មៅរនងម្ររុង Revere។
ជាេួយអាកាសធាតមដដតបបមនុះ មយើងរ ំពឹងថានឹងានេនសសមម្រចើនេរចូេរួេរេមវ ិធប
ី ណយ Passover និង Easter។
ូមចនុះ មលារអ្ភិបាេ Arrigo បានមចញមសចរដីមម្ររើនរ ំេឹរ េ់ម្របជាជនម្រគប់គ្ននពីសារៈសំខាន់ និងកាតពវរិចច ត េម្រតូវ
សានរ់មៅផ្សាុះ។
“ពួរមយើងនឹងមៅតតបនតកាតពវរច
ិ ចរបស់មយើង មដាយការសានរ់មៅផ្សាុះរនងចងសបាដហ៍មនុះ។ មយើង ឹងថា សម្រាប់េនសសជា
មម្រចើនមៅរនងម្ររុង តតងតតមធវើពិធីបណយទំង២មនុះម ើងមដាយតរនរងម្រគួសារ និងេិតតភរកិេរជំគ្នន។ យ៉ាងណារដី មនុះជា
មពេេួយ ត េមយើងេិនអាចម្របារពធពិធីមនុះបាន ូចេនៗមន្ទុះមទ។ មយើងម្រតូវតតសានរ់មៅផ្សាុះ”។ មលារអ្ភិបាេ Arrigo
និយយ។

ទនាយ Easter Bunny នង
ឹ មៅររមលារអនរ
ម ើេបីបមងកើតបរ ិយកាសរ ីររាយ េ់រូនមរមង និងេនសសចស់។ ថ្ងៃអាទិតយមនុះម្ររុេអ្គគីភ័យ និងប៉ាូេីស នឹង ឹរន្ទំម្ររុេ
Bunny Tour ជាេរខណៈររាគាលតមៅសួនចារ Revere និង Recreation។ រេមវ ិធីនឹងចប់មផ្សដើេពីមា៉ាង ១០ ម្រពឹរ
មហើយមធវើ ំមណើរជំវ ិញទីម្ររុង មៅកាន់ផ្សាុះរបស់អ្នរម្រគប់គ្នន។ ម្របជាជនទំងអ្ស់ម្រតូវសាដប់សំម ងសីតរ ៉ាន ត េនឹងមោសន្ទ
មៅអ្នរទំងអ្ស់គ្ននឲ្យេរចូេរួេតាេបងអច
ួ ឬរានហាេ ម ើេបីជួបជាេួយ Easter Bunny និងម្ររុេម្លើយតបេួយចំនួន
របស់ម្ររុង។ ម្ររុេការងាររបស់ Revere រំពងរង់ចទ
ំ ទួេនូវ ំណឹង និងសារេអៗ ពីអ្នររាេ់គ្នន។ Easter Bunny នឹង
បងាាញវ ីម អ្ូត េនិយយពីការតបតតងផ្សាុះត េមគចូេចិតត តាេរយៈទូរទសសន៍ Revere TV។

រេមវធិ រី បសទ
់ នាយ Easter Bunny មលទ
ើ ូរទសសន ៍

ទូរទសសន៍ Revere TV បានសហការណ៍ជាេួយ Immaculate Conception Church Revere ម ើេបីមធវើការផ្សាយជា
េរខណៈអ្នឡាញ មៅមេើ Revere TV ជាភាសាអ្ង់មគលស និងមអ្សាាញ។ មសវាសម្រាប់ថ្ងៃសម្ររ “Good Friday” នឹង
ានផ្សាយពីមា៉ាង ៣:០០ថ្ងៃ េ់ ៦:00 លាៃច។ មៅថ្ងៃមៅរ ៍ “Saturday Easter Vigil” នឹងផ្សាយមៅមា៉ាង ៧:៣០ យ
ប់។ ថ្ងៃអាទិតយ “Easter Sunday” នឹងានផ្សាយជាភាសាអ្ង់មគលសមៅមា៉ាង ៨:០០ម្រពឹរ ; មា៉ាង ១០:០០ ម្រពឹរ និងមា៉ាង
៥:០០លាៃច មហើយជាភាសាមអ្សាាញមៅមា៉ាង ៩:៣០ម្រពឹរ ; ១២:៣០ ថ្ងៃម្រតង់ និងមា៉ាង ៦:០០លាៃច។

មសវារេមរបស់ក្រុង
អាប់មេត

● មលារអ្ភិបាេម្ររុង Arrigo បានម្របកាសពីភាពអាសននថ្នការ្លងមៅរនងម្ររុង Revere កាេពីថ្ងៃ ១៩ េិន
២០២០។

● មសវារេមេូេដាានរបស់ទម្រី រុងត េផ្សតេម់ ដាយប៉ាេ
ូ ស
ី Revere អ្គគភ
ី យ
័ , EMS េនារី សាធារណការ និង Revere
311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជាពេរ ា មដាយគ្នមនការរ ំខានណាេួយម ើយ។

● អ្នររស់មៅ Revere គួរតត Subscribe មសវាបញ្ចូ នព័ត៌ានតាេអ្ីតេ៉ាេ និងសារជាអ្រសរតាេ
revere.org/coronavirus ម ើេបីទទួេបានព័ត៌ានងមីៗ។

● Revere 311 មៅតតានបគគេិរ ចំម្លើយសំណួរ ឬមដាុះរសាយរងវេ់មផ្សសងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូេ
ទរ់ទងេរកាន់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ឺតេ៉ាេេរ Revere311@revere.org ។

● អាគ្នរសាធារណៈរនងទីម្ររុងទំងអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហូត េ់ានការជូន ំណឹងបតនថេ។ មសវារេមន្ទន្ទ
មៅតតផ្សដេម្រ់ បជាជនតាេមគហទំព័រ Revere.org។

● រាេ់សួនចារ និងសួនរារទំងអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហូត េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថេ។

● សាលារ មា ៅរនងម្ររុង Revere នឹងានតចរអាហារខ្ចប់ សម្រាប់សិសសទំងអ្ស់ និងម្រគួសារ។ អាហារ
មពេម្រពឹរ និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចរជូន េ់រារត េម្រតូវការពីចនា េ់សម្ររ ពីមា៉ាង ១០ េ់ ១១ ម្រពឹរ
និងមា៉ាង ១១ េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។

● អ្នរអាចតសវងររបណា
ដ ញផ្សដេជ
់ ំនួយមៅេរមៅមេើ Revere.org ។ មៅទីមន្ទុះ អ្នរអាចររបានជំនួយយ៉ាងទូេំ

ទូលាយ បូររួេទំងតផ្សនរចំណីអាហារ មសវាតងទំងសខ្ភាព មសវាមធវើ ំមណើរ សិទម្រធ ជរមកាន និងមសវាមផ្សសងៗមទៀ
ត។ ព័ត៌ានទរ់ទងនឹងមសវាទំងមនុះ នឹងានការអាប់ម តជាមរៀងរាេ់ថ្ងៃមៅមា៉ាង ៤ លាៃច។

● ទីម្ររុង Revere បានបមងកើត ទំព័រ េួយ ត េបងាាញព័ត៌ានពី ំមណាុះរសាយ និងជំនួយមៅ េ់អ្នរត េបាន
រងផ្សេប៉ាុះពាេ់ ូចជាអាជីវរេមខានតតូច នមយជរ អាជីវរេមេិនយរម្របារ់ចំមណញ និងរេមររ។ ទំព័រមនុះនឹង
ានការអាប់ម តជាម្របចំថ្ងៃ រាេ់មពេត េអ្វៗ
ី ានការតម្របម្របួេ។

● ម្ររុេសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងមបើររាេ់ថ្ងៃសម្ររ សម្រាប់អ្នរត េចង់រររេចី ឬជំនួយរនងរយៈមពេ
មម្រចើនសបាដហ៍ខាងេខ្។ អ្នរត េបានចុះម្មុះមធវើជាអ្នរសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្ររុេការងារទរ់ទងមៅឆាប់ៗ
មម្រកាយបំមពញឯរសារម្រគប់ម្រគ្នន់។

