
សម្រាប់ការច ុះផ្សាយបន្ទា ន់ ៖ ថ្ងៃស ម្ររទី ២៤ មេសា ២០២០ 
មេខទំន្ទរ់ទំនងសាលាម្ររុង 781-286-8111 

  

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៤ មេសា ២០២០ 
បមងកើនសង្វា រ់ថ្នការផលិតអាហារ ម ើេបីឲ្យស្សបតាេតក្េូវការ 

មលារអគ្គនាយរ Kelly បានផដលព់ត័ម៌ានងមីៗ  លស់ិសស និងក្គ្ូសារសិសស 
 ុំណឹងមក្ជើសមរ ើសអនរសម័ក្គ្ចិតតដ លមចេះ ២ ភាសា   

 

ថ្ងៃទី ២៤ មេសា ២០២០២ - ម្ររុេម ល្ើយតបរហស័ម្របចមំ្ររុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសរេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ ល្ង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវធិានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់នឹងការ ល្ង
ន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយរដាា នស ខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ ំ់ណឹងេរកាន់ម្ររុេស ខាភិបាេម្របចំ
ម្ររុង Revere ថា បានររម ើញអ្នរ ល្ងមេមរាគ COVID-19 សរ បចំនួន ៩២៨ ររណីមៅរន ងម្ររុង Revere។ 
 
រន ងសបាដ ហម៍នុះសាលាម្ររុងបានបនតបមងកើនសងាា រ់ថ្នការផ្សេិតអាហារ មហើយមៅថ្ងៃអ្ងាា រម៍ម្រកាយ សាលាម្ររុងនឹងបាច់មផ្សដើេ
រេមវធីិផ្សដេជូ់នអាហារចំនួន ១០០០ រញ្ច ប់ជាមរៀងរាេថ់្ងៃមៅ Rumney Marsh Academy។ សាលាម្ររុងរ៏រំព ងម្រតូវការ
អ្នរសម័ម្រគចិតតត េមចុះ ២ ភាសា េរសម្រេបសម្រេួេការងារមរៀបចំ និងផ្សេិតអាហារ។ មបើអ្នរានចំណាប់អារេមណ៍ សូេ
ចូេេរកាន់  revere.org/coronavirus និងបំមពញពារយមធាើអ្នរសម័ម្រគចិតត Volunteer Form ។ 
 
រេមវធីិផ្សដេជូ់នអាហារទងំអ្ស់ ាន ូចជា៖ 

- អាហារសក្មាបស់ិសស៖ ផ្សដេអ់ាហារជូនសសិសពីថ្ងៃច័នា  េ់ថ្ងៃស ម្ររពីមា៉ាង ១០:៣០-១២:៣០ មៅវទិាេយ័ 
Revere និងសាលា Beachmont។ សិសសនឹងទទួេបានអាហារខចប់សម្រាប់មពេម្រពឹរ និងថ្ងៃម្រតង់ ម ើេបីយរ
មៅផ្សាុះ។ 

- មៅក្ពេះវហិារ Congregational៖ Rumney Marsh Academy នឹងមបើរជាមរៀងរាេ់យប់ថ្ងៃព ធចប់ពីមា៉ាង ៧ 
 េ់ ៨:៣០ ម ើេបផី្សដេ់អាហារ េម់្របជាជនណាត េម្រតូវការ។   

- ការ ឹរជញ្ចូ នមក្គ្ឿងមទស៖ សាលាម្ររុង Revere ានម្ររុេការងារ ឹរជញ្ចូ នមម្រគឿងមទស និងមម្រគឿងមធាើេហូបពីថ្ងៃចនា 
 េ់ ស ម្ររ ពីមា៉ាង ៩ ម្រពឹរ េ ់២ ថ្ងៃម្រតង់ សម្រាប់ម្របជាជនត េានអាយ ចប់ពី ៦០ ឆ្ន មំ ើងមៅ េន សស
ត េានផ្សេវបិាររន ងការមធាើ ំមណើ រ រ ារ និងអ្នរត េសថិតមៅមម្រកាេ ំណារ់កាេរសម់ៅមដាយត រ។ មបើ
អ្នរានតម្រេូវការមេើមសវាមនុះ សូេទរ់ទង 3-1-1។ 
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- អាហារសក្មាបអ់នរហូបបួស៖ មរៀងរាេថ់្ងៃព ធសបាដ ហទី៍ ១ ចប់ពីមា៉ាង ១០ម្រពឹរ  េ់ ១២:៣០ថ្ងៃម្រតង់ នឹងាន
ការផ្សដេ់អាហារមៅ American Leion ត េសថិតមេើផ្សល វ 249 Broadway រន ងម្ររុង Revere។ កាេបរមិចេទផ្សដេ់
ជូនបន្ទា ប់គឺមៅថ្ងៃ ព ធ ទី ៦ មេសា។ រេមវធីិមនុះផ្សដេ់ជូនតតអ្នរញ បួំស ត េរសម់ៅ Revere ប៉ា មណាណ ុះ។  

- មសវាអាហារខចប ់Grab and Go Meal: នឹងចមបើមផ្សដើេមៅថ្ងៃអ្ងាា រ ទី ២៨ មេសាពីមា៉ាង ៩ ម្រពឹរ មៅ Rumney 
Marsh Academy មេើផ្សលូវ American Legion Highway។ ចប់មបើរពីថ្ងៃចនា  េ់ថ្ងៃស ម្ររ ពីមា៉ាង ៩ ម្រពឹរ 
និងបិទមៅមា៉ាង ១១ម្រពឹរ ឬរហូត េ់អ្សអ់ាហារចំនួន ១០០០ រញ្ច ប់។ អ្នរមបើរបរយនតយនត ឬម ើរចូេេរទទួ
េ។ សម្រាប់យនតយនតេួយអាចទទួេបានអាហារមម្រចើនបំផ្ស ត ៤ រញ្ច ប់។ 

 
អ្នរអាចតសាងររព័ត៌ានេេអិតពីរេមវធីិផ្សាត់ផ្សាង់អាហារមៅមេើ Revere.org/coronavirus ត េនឹងានការអាប់ម តជា
ម្របច។ំ រាេអ់្នរត េចូេេរទទួេអាហារទងំអ្សម់្រតូវពារ់ និងអ្ន វតតវធិានការររាគាល ត។ មបើានសណួំរ សូេ
ទរ់ទងមៅកាន់ 3-1-1 ។ 
 
មៅថ្ងៃមនុះ មលារ Arrigo ម្រតូវបានអ្គាន្ទយរសាលា Dr. Dianne Kelly អ្មញ្ញើញឲ្យចូេរួេរន ងរេមវធីិម ល្ើយសំណួរន្ទន្ទ
ត េសសិាន សសិសាន។ ចប់ពីថ្ងៃត េមលារអ្ភិបាេ Baker ម្របកាសឲ្យបនតបិទសាលារហតូ េ់ថ្ងៃបញ្ច ប់ឆ្ន សំិរា
េរ ន្ទយរដាា នម្រគឹុះសាថ នសិរាបានមរៀបចំគមម្រាងសម្រាប់ឆ្ន សំិរាត េមៅសេឆ់្ន មំនុះ និងឆ្ន មំម្រកាយ។  
 
មលារបណឌិ ត Kelly បានមសនើឲ្យម្រគួសារសសិស និងសសិស ម្រតូវរុិះររម្រគប់េមធាបាយម ើេបីឲ្យអាចសិរាពីចាៃ យ មហើយម្រតូវ
ផ្សដេក់ារយរចិតតទ រដារ់ឲ្យខាល ងំតេនតទនមៅមេើស ខភាពរាងកាយ និងផ្សលូវចិតត។ សិសាន សសិស និងម្រគួសារ ម្រតូវទរ់ទង
មៅកាន់ម្រគូបមម្រងៀន និងអ្នរម្រគប់ម្រគងតផ្សនររ ាបាេម ើេបមីសនើស ជំំនួយមផ្សសងៗ។ មលារ Kelly រ៏បានតចររតំេរព័ត៌ានេួយ
ចំនួនផ្សងត រ  ូចជា៖  

- ការសិរាពីចម្រាយនឹងានការអាប់ម តជាមទៀតទត់មៅមពេត េថាន រ់រសុរទទួេបានបទបញ្ជា រមផ្សសងៗ ពី
ន្ទយរដាា នថ្នរម្រេិតសិរាថាន រ់បឋេ និងអ្ន វទិាេយ័។  

- ការច ុះម ម្ ុះចូេមរៀនថាន រ់េមតតយយ នឹងានមបើររន ងមពេឆ្ប់ៗ។ សូេតាេដានព័ត៌ានមេើ RevereK12.org 
ជ ំវញិការអាប់ ម តមេឿនបំផ្ស ត។ 

- ការសាង់េតិនឹងចប់មផ្សដើេមរៀបចំសម្រាប់រម្រេិតសិរាថាន រ់ខពស់ ម ើេបីតសាងររវធីិេអបំផ្ស តរន ងការបនតការសិរា រន ង
ឆ្ន  ំ២០២០ មនុះ។  

- ថាន រ់រសុរនឹងចប់មផ្សដើេមរៀបគមម្រាងម ើេបីមបើរសាលាម ើងវញិ រន ងរ ូវសលឹរម ើម្រជុុះ និងររវធីិេអបំផ្ស តសម្រាប់
ជួយសិសស ឲ្យសមម្រេចបាននូវសេតថភាពសនូេ ត េពួរមគគួរតតទទួេបានរន ងឆ្ន សំិរាចស៕់  
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