
សម្រាប់ការច ុះផ្សាយបន្ទា ន់៖ ថ្ងៃច៍នា ទី ៦ មេសា ២០២០ 
មេខទំន្ទក់ទំនងសាលាម្រកុង 781-286-8111 

 

  

សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ៦ មេសា ២០២០ 
លោកអភបិាល Arrigo អនុវត្តវធិានការថ្ម ីៗ  ល ើម្បីកាត្ប់នថយលលបឿនននការឆ្លង ល ើយបនត

រតឹ្បនតងឹវធិានការលសេងៗខណៈជងំកឺពំុងរាត្ត្ាត្ 
អនករសល់ៅក្កុងទងំអស ់ក្ត្ូវពាកម់៉ាសរ់ាលល់ពលដ លក្ត្ូវលេញលក្ៅសទះ 

  
ថ្ងៃទី ៦ មេសា ២០២០- ម្រកុេម ល្ើយតបរហ័សម្របចមំ្រកុង Revere មៅតតបនតការងារយ៉ាងសកេម ម ើេបីកាត់បនថយ
មេបឿនថ្នការ ល្ង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ មហើយបានមរៀបចំវធិានការរួចជាមរសចម ើេបីទប់ទេ់
នឹងការ ល្ងន្ទន្ទ។ មៅថ្ងៃមនុះ ន្ទយកដាា នស ខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ់ ំណឹងេកកាន់
ម្រកុេស ខាភិបាេម្របចមំ្រកុង Revere ថា បានរកម ើញអ្នក ល្ងមេមរាគ COVID-19 ចំនួន ២៥៧ ន្ទក់ មៅកន ង
ម្រកុង Revere។ 
 
មៅថ្ងៃមនុះ មលាកអ្ភិបាេ Arrigo បានបមចេញវធិានការងមីជាមម្រចើន ម ើេបីការសហគេន៍ឲ្យមចៀសផ្ស តពីការរកី
រាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19 និងការពារអ្នករស់មៅទីម្រកុង Revere ទងំអ្ស់។  

 ការក្បកាសឲ្យអ្នរមៅមលើមននរសេ ក្ទេរផ្ទះវញិ តាេរងយន្តចលត័របស់សាលាក្រុង៖ រងយនតចេ័តម្របចំ
សាលាម្រកុងម្រតូវបានតមេលើងជាេួយបមចេកមទសសមេលងជាភាសាអ្ង់មគលស មអ្សាា ញ អារា៉ាប់ និងព័រឡ យ
ហ្គា េ់ ម ើេបីរេឹំក េ់អ្នកទងំអ្ស់គ្នន ពីសារសំខាន់ថ្នការសាន ក់មៅផ្សាុះ និងការតងទសំ ខភាពផ្ទា េ់ខលួន 
និងស ខភាពម្រគួសារ។  



 រាលក់ារសាងសងទ់ុំងអ្ស់ក្តូវផ្អា រដុំម ើ រការ៖ រាេ់ការដាា នទងំអ្ស់ម្រតូវផ្ទា កការសាងសង់ រហូត េ់
ថាន ក់ម្រគប់ម្រគងនីេួយៗអាចច ុះម ម្ ុះជាភាគីទីបី ត េបង់ម្របាក់មដាយអ្នកម ៉ាការ ម ើេបីផ្សតេ់ព័ត៌ានងមីៗ
 េ់សាលាម្រកុងពីរមបៀបថ្នការការពារស វតថិភាពពី COVID-19។ សកេមភាពមនុះ បានម្រតូវមផ្សដើេពីថ្ងៃទី ៣ 
មេសា មៅមពេត េាេ ស់គមម្រាងសាង់សង់បចឈប់ការសាងសង់ រួេសណ្ឋា គ្នរ ៣ របស់េជឃេណឌ េ 
Amazon។  

 ហាងទុំន្ិញតូចៗ  (Convenience Stores) ក្តូវបិទ៖ មយងតាេការរាយការណ៍ជាមម្រចើនបានឲ្យ ឹងថា 
ហ្គងទំនិញេួយចំនួនកំព ងម្របេូេផ្សដ ំេន សសឲ្យមេងតេបង Keno ត េមនុះជាការម្របឆងំនឹងវធិានការ
ការរកាគាល តកន ងសងាេ និងការកំណត់ចំនួនេន សសកន ងកតនលងនីេួយៗ។  ូមចនុះហ្គងទងំមន្ទុះ នឹងម្រតូវ
បិទ។  

មម្រៅពីមន្ទុះ កន ងសបាដ ហ៍មនុះ សាលាម្រកុងមេើកទឹកចិតតឲ្យរាេ់អាជីវកេមទងំអ្ស់ផ្សដេ់មសវាមវចខេប់ drive thru 
និងការ ឹកជចេូ ន ត េន្ទឲំ្យេន សសគ្នម នការប៉ាុះពាេ់គ្នន ។ 
 
សាលាក្រុងក្បកាសឲ្យអ្នររស់មៅទកី្រុងទុំងអ្ស់ពារម់៉ាស់ រាលម់េលដដលមន្កាតេវរចិចមេលមចញមក្ៅផ្ទះ 
មម្រៅពីម្រតូវរកាគាល តចាៃ យ ៦ហវីតពីអ្នក ថ្ទ CDC បានតណន្ទឲំ្យអ្នកទងំអ្ស់គ្នន មម្របើម្របាស់សមេលៀកបំពាក់ធេម
តាេកបិទបាងំេ ខ ម ើេបីកាត់បនថយការរាេដាេថ្នមេមរាគ និងការពារការ ល្ងមដាយេិន ឹងខលួន។ អ្នកអាចមម្របើ
សមេលៀកបំពាក់ធេមតាេកបិទបាងំបាន េិនចបំាច់មម្របើម្របាស់ា៉ាស់ N-95 មន្ទុះមទ។ ម្របមភទា៉ាស់ទងំមន្ទុះ គឺ
សម្រាប់អ្នកឯកមទសត េមធវើការមៅេនាីរពាបាេ និងអ្នកឯកមទសតផ្សនកមពទយប៉ា មណ្ឋណ ុះ។  
 

ន្ទយកដាា នតងទសំ ខភាពសាធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បានមចញមសចកដីតណន្ទឲំ្យម្របជាជានទងំ
អ្ស់ “ម្រតូវសាន ក់មៅផ្សាុះ”។ មលាកអ្ភិបាេ Baker បានមធវើការហ្គេេិនឲ្យានការជួបជ ំេន សស មេើសពី ១០ ន្ទ
ក់។ ការសាន ក់មៅផ្សាុះ ានន័យថា មជៀសវាងការមធវើការ ឬមធវើសកេមភាពណ្ឋត េិនចបំាច់ កន ងរយៈមពេ ២ ស
បាដ ហ៍ខាងេ ខ។ ម្របជាជនត េានអាយ មេើសពី ៧០ និងអ្នកានស ខភាពទន់មខាយ គួរតតកាត់បនថយការ
ជួបជ ំ ឬប៉ាុះពាេ់ជាេួយេន សសទូមៅតាេត េអាចមធវើបាន។  

តាេរយៈការតណន្ទរំបស់េជឈេណឌ េម្រគប់ម្រគងជំងឺ Centers for Disease Control បានម្របាប់ពីវធីិងាយៗ
េួយចំនួនម ើេបីការពារខលួនពីវរី ៉ា សកូរ ៉ាូណ្ឋរួេាន៖ លាងថ្ ឲ្យបានញឹកញាប់ មជៀសវាងការមៅជិតអ្នកត េឈឺ 
ម្រតូវសាន ក់មៅផ្សាុះមពេឈឺ ខាប់ាត់មពេកាក និងកណ្ឋត ស់ សាា តថ្  និងរងំាប់មេមរាគមេើរបស់ត េអ្នកប៉ាុះញឹក
ញាប់។ 
  



មលាកអ្ភិបាេម្រកុង និងសាជិកថ្នម្រកុេម ល្ើយតបរហ័សមៅតតបនតានកិចេម្របជ ំមរៀងរាេ់ថ្ងៃ ម ើេបីសមងេប
សាថ នការណ៍ងមីៗ។ េន្រនតីន្ទន្ទទីម្រកុង និងម្រកុេសហព័នធក៏ចូេរួេកន ងការសមងេបសាថ នការណ៍ម្របចថំ្ងៃមនុះ 
ម ើេបីសម្រេបសម្រេួេ និងរកេមធាបាយមដាុះរសាយបញ្ហា ថ្ផ្សាកន ង។ ការអាប់ម តទងំអ្ស់ នឹងម្រតូវមធវើជា
មទៀងទត់មៅមគហទំព័រ Revere.org/coronavirus និងតាេបណ្ឋត ញសងាេ។ 
  

មសវារេមរបស់ក្រុង 

 
● មលាកអ្ភិបាេម្រកុង Arrigo បានម្របកាសពីភាពអាសននថ្នការ ល្ងមៅកន ងម្រកុង Revere កាេពីថ្ងៃ ១៩ េិន 

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

311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជាពេរ ា មដាយគ្នម នការរខំានណ្ឋេួយមឡើយ។ 
● អ្នករសម់ៅ Revere គួរតត Subscribe មសវាបចេូ នព័ត៌ានតាេអ្ ីតេ៉ាេ និងសារជាអ្កសរតាេ 

revere.org/coronavirus ម ើេបីទទួេបានព័ត៌ានងមីៗ។  
● Revere 311 មៅតតានប គាេិក ចមំ ល្ើយសំណួរ ឬមដាុះរសាយកងវេ់មផ្សសងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូេ

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

មៅតតផ្សដេម់្របជាជនតាេមគហទំព័រ Revere.org។ 
● រាេស់ួនចារ និងសួនក ារទងំអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហតូ េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថេ។ 
● សាលារ ាមៅកន ងម្រកុង Revere នឹងានតចកអាហ្គរខេប់ សម្រាប់សិសសទងំអ្ស ់និងម្រគួសារ។ អាហ្គរ

មពេម្រពឹក និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចកជូន េ់ក ារត េម្រតូវការពីចនា  េស់ ម្រក ពីមា៉ាង ១០  េ់ ១១ ម្រពឹក និង
មា៉ាង ១១  េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។ 

● អ្នកអាចតសវងរកបណ្ឋដ ញផ្សដេជំ់នួយមៅេកមៅមេើ Revere.org ។ មៅទីមន្ទុះ អ្នកអាចរកបានជំនួយយ៉ាងទូេំ
ទូលាយ បូករួេទងំតផ្សនកចំណីអាហ្គរ មសវាតងទងំស ខភាព មសវាមធវើ ំមណើ រ សិទធម្រជកមកាន និងមសវាមផ្សសងៗមទៀ
ត។ ព័ត៌ានទក់ទងនឹងមសវាទងំមនុះ នឹងានការអាប់ម តជាមរៀងរាេថ់្ងៃមៅមា៉ាង ៤ លាៃ ច។  

● ទីម្រកុង Revere បានបមងកើត ទំព័រ េួយ ត េបងាា ញព័ត៌ានពី ំមណ្ឋុះរសាយ និងជំនួយមៅ េអ់្នកត េបានរង
ផ្សេប៉ាុះពាេ ់ ូចជាអាជីវកេមខាន តតូច នមយជក អាជីវកេមេិនយកម្របាក់ចំមណញ និងកេមករ។ ទំព័រមនុះនឹងាន
ការអាប់ម តជាម្របចថំ្ងៃ រាេ់មពេត េអ្វីៗានការតម្របម្របួេ។  

● ម្រកុេសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងមបើករាេ់ថ្ងៃស ម្រក សម្រាប់អ្នកត េចង់រកកេេី ឬជំនួយកន ងរយៈមពេ
មម្រចើនសបាដ ហខ៍ាងេ ខ។ អ្នកត េបានច ុះម ម្ ុះមធវើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្រកុេការងារទក់ទងមៅឆប់ៗ 
មម្រកាយបំមពញឯកសារម្រគប់ម្រគ្នន់។  
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