
សម្រាប់ការច ុះផ្សាយបន្ទា ន់ ៖ ថ្ងៃម្ររហសបតិ៍ទី ៣ មេសា ២០២០ 
មេចទំន្ទក់ទំនងសាលាម្រកុង 781-286-8111 

 
 

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ៣ មេសា ២០២០ 
រាលហ់ាងទនំញិ ឬកន្នែងលករ់ាយនានា ត្រូវកណំរច់នំួនអរថិជិនន្ែលចូលទញិ 

ជនំួយែលអ់ាជវីកម្មខ្នា ររូចន្ែលនៅបនតែនំណើ រការ 
ចនំួនអាកស្មត័្រចរិតកាុងត្កុង Revere នកើនន ើងែល ់២០០ នាក ់

  

ថ្ងៃទី ៣ 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 ២១៨ ន្ទក់ មៅកន ងម្រកុង Revere។ 
 
  

អ្នរទិញទុំនញិមៅហាងទុំនញិតូចធុំនានា ក្តូវមានចុំននួរុំណត ់
មៅថ្ងៃរ ធ ទី ១ មេសា មនុះ ម្រកុេអ្ធិការកិចចរបស់បានមធវើការជាេួយហាងមម្រគឿងមទស និងហាងទំនិញធំៗទងំ
អ្ស់ឲ្យចប់មផ្សដើេកំណត់ចំនួនេន សសត េចូេកន ងមរេេដងៗ មៅតាេទំហំថ្នហាង។ ការកំណត់មនុះមធវើម ើង
ម ើេបីការពារស វតថិភារប គគេិក និងអ្នកទិញទំនិញមៅផ្សារន្ទន្ទ ូចជា Basket, BJ’s, Target, Prince Rite, 
Stop&Shop និង Big Lots ត េកំណត់េន សសចូេេដងតត ១៤០ ប៉ា ម ណ្ ុះ កន ងមរេទិញទំនិញេដងៗ មនុះមបើ
មយងតាេកបួនកំណត់ចំនួនេន សស ២០% ថ្នទំហំទីតាងំ។ សម្រាប់ CVS Phamacy, Walgreens, Rite Aid 
និង PetCo នឹងកំណត់ឲ្យានេន សសចូេេដងតត ២៤ ន្ទក់ប៉ា ម ណ្ ុះ។ សម្រាប់កតនលងត េានកេមវធីិផ្សដេ់ជូន
រិមសស ឬបញច ុះតថ្េល ម្រតូវកំណត់អ្នកចូេេដងតត ១៥ ន្ទក់ប៉ា ម ណ្ ុះ។ អ្នកទិញទំនិញម្រតូវឈរមៅគំនូស និងអ្ន 



វតតវធិានការរកាគាល ត មហើយរកាចិតតឲ្យសៃប់ម ើេបីរង់ចមំរេគិតេ យ។ មបើអ្នកានចំងេ់ន្ទន្ទទក់ទងនឹងការ
រកាគាល តសងគេ សូេទក់ទងេកកាន់ Revere 311 ម ើេបីការសម្រេបសម្រេួេន្ទន្ទ។   

 
ការគុំក្ទ និងជុំនយួនានាដលអ់ាជីវរេមខ្នន តតចូដដលមៅដុំមណើ រការ 
ប គគេិកសាលាម្រកុងបានមធវើការជាេួយរាេ់អាជីវកេមខាន តតូចមផ្សសងៗ ម ើេបីជួយសម្រេួេ េ់បញ្ហា ត េរួក
ម្របឈេជាេួយនឹងជំងឺ COVID-19  ូចជាសម្រេបសម្រេួេតផ្សនកមធវើេិខិតមសនើស ំកេចី និងតសវងរក ំម្ុះរសាយ
មផ្សសងៗម ើេបីឲ្យអាជីវកេមទងំមន្ទុះអាចបនត ំមណើ រការបាន។ ាច ស់អាជីវកេមទងំអ្ស់អាចអ្ ីតេ៉ាេមៅ 
smallbusiness@revere.org មបើសិនជាានចំងេ់ ឬចង់មសនើស ំជំនួយន្ទន្ទ។ គណនីមនុះ នឹងានការចត់
តចងមដាយ ប គគេិករបស់ន្ទយកដាា នហិរញញវតថ ម្របចមំ្រកុង។  
 

រុំមណើ នថ្នអ្នរចលូរួេមធវើជាបណ្ដា ញអ្នរសមក័្រចតិតរបសក់្រុង  

ានេន សសជាង ២០០ ន្ទក់បានដាក់ពាកយច ុះម ម្ ុះមធវើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតជាេួយម្រកុងម ើេបីម្របយ ទធម្របឆងំជាេួយ
បញ្ហា ត េកំរ ងមកើតម ើងមនុះ។ កន ងមន្ទុះ អ្នកសម័ម្រគចិតតេួយចំនួនានច ុះម ម្ ុះមធវើការងារមេើេតងេន សសចស់
ម ើេបី ឹកជញចូ នអាហារ រិនិតយស ខភារ និងជួយការងារម្របចថំ្ងៃេួយចំនួនមទៀតរបស់រួកគាត់។ អ្នកសម័ម្រគចិតត
ត េមចុះនិយយ ២ ភាសាកំរ ងានតម្រេូវការខពស់។ មបើសិនជាអ្នកចង់ចូេរួេជាអ្នកសម័ម្រគចិតតសូេចូេមៅកាន់ 
Revere.org ។ អ្នកសម័ម្រគចិតតទងំអ្ស់ម្រតូវបំមរញ និងជាប់ ំ្ក់កាេរិនិតយ  CORI។  
 

មលាកអ្ភិបាេម្រកុង និងសាជិកថ្នម្រកុេម ល្ើយតបរហ័សមៅតតបនតានកិចចម្របជ ំមរៀងរាេ់ថ្ងៃ ម ើេបីសមងេប
សាថ នការណ៍ងមីៗ។ េន្រនតីន្ទន្ទទីម្រកុង និងម្រកុេសហរ័នធក៏ចូេរួេកន ងការសមងេបសាថ នការណ៍ម្របចថំ្ងៃមនុះ 
ម ើេបីសម្រេបសម្រេួេ និងរកេមធោបាយមដាុះរសាយបញ្ហា ថ្ផ្សាកន ង។ ការអាប់ម តទងំអ្ស់ នឹងម្រតូវមធវើជា
មទៀងទត់មៅមគហទំរ័រ Revere.org/coronavirus និងតាេប ត្ ញសងគេ។ 
  

មសវារេមរបស់ក្រុង 

អាបម់ដត  
● មលាកអ្ភិបាេម្រកុង Arrigo បានម្របកាសរីភារអាសននថ្នការ ល្ងមៅកន ងម្រកុង Revere កាេរីថ្ងៃ ១៩ េិន 

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

311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជារេរ ា មដាយគាម នការរខំាន្េួយម ើយ។ 
● អ្នករសម់ៅ Revere គួរតត Subscribe មសវាបញចូ នរ័ត៌ានតាេអ្ ីតេ៉ាេ និងសារជាអ្កសរតាេ 

revere.org/coronavirus ម ើេបីទទួេបានរ័ត៌ានងមីៗ។  

mailto:smallbusiness@revere.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1BH8rg36Jts-cRnhWmKwts4w5yuMDhMBmdAphXcRnah8dPg/viewform
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19


● Revere 311 មៅតតានប គគេិក ចមំ ល្ើយសំណួរ ឬមដាុះរសាយកងវេ់មផ្សសងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូេ
ទក់ទងេកកាន់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ ឺតេ៉ាេេក Revere311@revere.org ។  

● អាគារសាធារណៈកន ងទីម្រកុងទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ានការជូន ំណឹងបតនថេ។ មសវាកេមន្ទន្ទ
មៅតតផ្សដេម់្របជាជនតាេមគហទំរ័រ Revere.org។ 

● រាេស់ួនចារ និងសួនក ារទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថេ។ 
● សាលារ ាមៅកន ងម្រកុង Revere នឹងានតចកអាហារខចប់ សម្រាប់សិសសទងំអ្ស ់និងម្រគួសារ។ អាហារ

មរេម្ររឹក និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចកជូន េ់ក ារត េម្រតូវការរីចនា  េស់ ម្រក រីមា៉ាង ១០  េ់ ១១ ម្ររឹក 
និងមា៉ាង ១១  េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។ 

● ចប់រីថ្ងៃ ២៨ េិន្ទ ២០២០ រាេ់ហាងអាហារមៅមេើផ្សលូវ Revere Beach Boulevard ម្រតូវតតបតូរេកផ្សដេ់
តតមសវា ឹកជញចូ ន ឬបិទតតេដង។ 

● អ្នកអាចតសវងរកប ដ្ ញផ្សដេជំ់នួយមៅេកមៅមេើ Revere.org ។ មៅទីមន្ទុះ អ្នកអាចរកបានជំនួយយ៉ាងទូេំ
ទូលាយ បូករួេទងំតផ្សនកចំណីអាហារ មសវាតងទងំស ខភារ មសវាមធវើ ំមណើ រ សិទធម្រជកមកាន និងមសវាមផ្សសងៗមទៀ
ត។ រ័ត៌ានទក់ទងនឹងមសវាទងំមនុះ នឹងានការអាប់ម តជាមរៀងរាេថ់្ងៃមៅមា៉ាង ៤ លាៃ ច។  

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

● ម្រកុេសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងមបើករាេ់ថ្ងៃស ម្រក សម្រាប់អ្នកត េចង់រកកេចី ឬជំនួយកន ងរយៈមរេ
មម្រចើនសបាដ ហខ៍ាងេ ខ។ អ្នកត េបានច ុះម ម្ ុះមធវើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្រកុេការងារទក់ទងមៅឆប់ៗ 
មម្រកាយបំមរញឯកសារម្រគប់ម្រគាន់។  

សរេមភាពដដលអ្នររស់មៅរន ងក្រុង Revere ក្តូវមធវើ៖ 
ន្ទយកដាា នតងទសំ ខភារសាធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បានមចញមសចកដតីណន្ទឲំ្យម្របជាជានទងំអ្ស ់“ម្រតូវ
សាន ក់មៅផ្សាុះ”។ មលាកអ្ភិបាេ Baker បានមធវើការហាេេិនឲ្យានការជួបជ ំេន សស មេើសរី ១០ ន្ទក់។ ការសាន ក់មៅផ្សាុះ 
ានន័យថា មជៀសវាងការមធវើការ ឬមធវើសកេមភារ្ត េិនចបំាច់ កន ងរយៈមរេ ២ សបាដ ហខ៍ាងេ ខ។ ម្របជាជនត េ
ានអាយ មេើសរី ៧០ និងអ្នកានស ខភារទន់មខោយ គួរតតកាត់បនថយការជួបជ ំ ឬប៉ាុះពាេជ់ាេួយេន សសទូមៅតាេ
ត េអាចមធវើបាន។  

តាេរយៈការតណន្ទរំបស់េជឈេណឌ េម្រគប់ម្រគងជំងឺ Centers for Disease Control បានម្របាប់រីវធីិងាយៗេួយចំនួន
ម ើេបីការពារខលួនរីវរី ៉ា សកូរ ៉ាូ្រួេាន៖ លាងថ្ ឲ្យបានញឹកញាប់ មជៀសវាងការមៅជិតអ្នកត េឈឺ ម្រតូវសាន ក់មៅផ្សាុះ
មរេឈ ឺខាប់ាត់មរេកអក និងក ត្ ស់ សាអ តថ្  និងរងំាប់មេមរាគមេើរបស់ត េអ្នកប៉ាុះញកឹញាប់៕ 
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