សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជុំវញ
ិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៩ មិនា ២០២០
សម្រាបអ្
ន ធ្វដ
់ ក
ើ ធំ ើ រ ឬានលធំ ៅធៅ Revere Beach ម្ររូវរកាគាារសង្គម
ហាង្អាហារនានា ម្ររូវបតូរមកជាធសវាកមមដក
ឹ ជញ្ចូ ន
រកធ ញ
ួ ៨៨ នាក ់
ើ អ្នកឆ្ាង្សរុបចន
ំ ន

ថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ២០២០ - ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សក្បចាំក្រុង Revere ឆៅខតបន្តការងារយ៉ាងសរមម ឆ ើមបីកាត់បន្ថយឆ្បឿន្
ថ្ន្ការ្លង ន្ិងការរា្ដា្ថ្ន្ជាំងឺ COVID-19។ ឆហើយបាន្ឆរៀបចាំវ ិធាន្ការរួចជាឆរសចឆ ើមបីទប់ទ្់ន្ឹងការ្លងនានា។
ឆៅថ្ងៃទី ២៩ មិនា ២០២០ ឆន្េះ នាយរដាាន្សុខាភិបា្របស់រ ា Massachusetts បាន្ផ្ដ្់ ាំណឹងមរកាន្់ក្រុមសុខាភិ
បា្ក្បចាំក្រុង Revere ថា បាន្ររឆ ញ
ើ អ្នរ្លងឆមឆរាគ COVID-19 ចាំន្ួន្ ៨៣ នារ់។ ចាំន្ួន្ឆន្េះបាន្ហរ់ឆ ង
ើ គួរឲ្យ
រត់សម្គា្់ឆៅឆ ើមសបាដហ៍ បនាាប់ពីរងក្រុ
នុ
ងទាំងមូ្ររឆ ញ
ើ អ្នរ្លងចាំន្ួន្ ៨ នារ់។
ឆ ើមបីជាចាំខណរមួយរនុងការកាត់បន្ថយឆ្បឿន្ថ្ន្ការរ ីររា្ដា្ជាំងឺ ឆៅក្ពឹរថ្ងៃអាទិតយឆន្េះ ក្រុមអ្ធិការរិចចក្បចាំក្រុង

បាន្ចុេះផ្សពវផ្ាយ ្់រា្់ហាងអាហារទាំងអ្ស់ខ ្សថិតឆៅឆ្ើផ្វលូ Revere Beach ឲ្យបញ្ឈប់ការ្រ់ ូរផ្ទា្់ រហូត
ម្គន្ការផ្ាយ ាំណឹងបខន្ថម។ រនងឆនាេះ
ហាងន្ីមួយៗអាចឆក្ជើសឆរ ើសវ ិធាន្ការណាមួយរនងចាំ
ុ
ុ ឆណាម ផ្ដ្ខ់ តឆសវា ឹរ
ជញ្ជូ ន្សុទធ ឬបិទហាងបឆណា
ដ េះអាសន្នខតមដង។

ឆោរអ្ភិបា្ Arrigo រ៏បាន្ចុេះឆៅឆមើ្ស្ថថន្ភាពឆ្ើ ងផ្លវូ Revere Beach កា្ពីថ្ងៃអាទិតយឆន្េះជាមួយរងយន្ត

របស់ស្ថោក្រុង ន្ិងឆក្បើឆមក្រូឆ ើមបីក្បកាសទរ់ទងឆៅកាន្់ក្បជាជន្ រសបតាមការខណនាាំថ្ន្វ ិធរី រាគម្គលតសងាម រ៏ ូច
ជាកាត់បន្ថយហាន្ិភ័យថ្ន្ការ្លងផ្ងខ រ។
“ែ្ុាំសូមខងលងអ្ាំណរគុណ ្់ម្គចស់អាជីវរមមហាងអាហារទាំងអ្ស់ខ ្បាន្សហការជាមួយពួរឆយើងរនុងក្ា ៏្ាំបារឆន្េះ
ខតវាពិតជាចាំបាច់ រនងការបញ្ឈប់
ការ្រ់ ូរផ្ទា្់។ រន្លងមរ ឆយើងបាន្ឆធវឆើ រឿងជាឆក្ចើន្ ឆ ើមបីឲ្យក្បជាជន្ស្ថនរ់ឆៅផ្ាេះ
ុ

ន្ិងឆារពតាមការខណនាាំថ្ន្វ ិធីររាគម្គលតសងាម ឆៅឆព្ខ ្ឆគពិតជាចាំបាច់ក្តូវឆចញឆក្ៅផ្ាេះ។ ឆយើងក្តូវការរិចចសហ
ការពីសហគមន្៍ទង
ាំ មូ្ ឆ ើមបីកាត់បន្ថយឆ្បឿន្ថ្ន្ការ្លង ៏រហ័សឆន្េះ”។ ឆន្េះជាសមដរី បស់ឆោរអ្ភិបា្ Arrigo។
ឆោរអ្ភិបា្ក្រុង ន្ិងសម្គជិរថ្ន្ក្រុមឆ្លើយតបរហ័សឆៅខតបន្តម្គន្រិចចក្បជុាំឆរៀងរា្់ថ្ងៃ ឆ ើមបីសឆងេបស្ថថន្

ការណ៍ងមីៗ។ មន្រន្តីនានាទីក្រុង ន្ិងក្រុមសហព័ន្ធរ៏ចូ្រួមរនងការសឆងេ
បស្ថថន្ការណ៍ក្បចាំថ្ងៃឆន្េះ ឆ ើមបីសក្មប
ុ

សក្មួ្ ន្ិងររមឆធោបាយឆដាេះរស្ថយបញ្ហាថ្ផ្ារង។
នុ
ការអាប់ឆ តទាំងអ្ស់ ន្ឹងក្តូវឆធវជា
ើ ឆទៀងទត់ឆៅឆគហទាំព័រ
Revere.org/coronavirus ន្ិងតាមបណា
ត ញសងាម។

សសវារមមរបស់ក្រុង
អាប់សេត
●
●

ឆោរអ្ភិបា្ក្រុង Arrigo បាន្ក្បកាសពីភាពអាសន្នថ្ន្ការ្លងឆៅរនងក្រុ
ង Revere កា្ពីថ្ងៃ ១៩ មិន្ ២០២០។
ុ

ឆសវារមមមូ្ដាាន្របស់ទីក្រុងខ ្ផ្ត្់ឆដាយប៉ា្
ូ ស
ី Revere អ្គាីភ័យ, EMS មន្ាីរស្ថធារណការ ន្ិង Revere 311
ន្ឹងបន្តផ្ដ្់ជូន្ក្បជាព្រ ា ឆដាយាមន្ការរ ាំខាន្ណាមួយឆ យ
ើ ។

●

អ្នររស់ឆៅ Revere គួរខត Subscribe ឆសវាបញ្ចូ ន្ព័ត៌ម្គន្តាមអ្ុីខម៉ា្ ន្ិងស្ថរជាអ្រសរតាម
revere.org/coronavirus ឆ ើមបីទទួ្បាន្ព័ត៌ម្គន្ងមីៗ។

●

Revere 311 ឆៅខតម្គន្បុគា្ិរ ចាំឆ្លើយសាំណួរ ឬឆដាេះរស្ថយរងវ្់ឆផ្សងៗជូន្ក្បជាប្រ ា។ សូមទរ់ទង
មរកាន្់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ុឺខម៉ា្មរ Revere311@revere.org ។

●

អាារស្ថធារណៈរនងទី
ុ ក្រុងទាំងអ្ស់ក្តូវបាន្បិទ រហូត ្់ម្គន្ការជូន្ ាំណឹងបខន្ថម។ ឆសវារមមនានាឆៅខត
ផ្ដ្ក្់ បជាជន្តាមឆគហទាំព័រ Revere.org។

●
●

រា្់សួន្ចារ ន្ិងសួន្រុម្គរទាំងអ្ស់ក្តូវបាន្បិទ រហូត ្់ថ្ងៃជូន្ ាំណឹងបខន្ថម។

ស្ថោរ ឆា ៅរនងក្រុ
ង Revere ន្ឹងម្គន្ខចរអាហារែចប់ សក្ម្គប់សិសសទាំងអ្ស់ ន្ិងក្គួស្ថរ។ អាហារឆព្
ុ
ក្ពឹរ ន្ិងថ្ងៃក្តង់ ន្ឹងខចរជូន្ ្់រុម្គរខ ្ក្តូវការពីចន្ា ្់សុក្រ ពីឆម្គ៉ាង ១០ ្់ ១១ ក្ពឹរ ន្ិងឆម្គ៉ាង
១១ ្់១ ថ្ងៃក្តង់។

●

អ្នរអាចខសវងររបណា
ដ ញផ្ដ្ជ
់ ាំន្ួយឆៅមរឆៅឆ្ើ Revere.org ។ ឆៅទីឆនាេះ អ្នរអាចររបាន្ជាំន្ួយយ៉ាងទូ្ាំ

ទូោយ បូររួមទាំងខផ្នរចាំណីអាហារ ឆសវាខងទាំងសុែភាព ឆសវាឆធវើ ាំឆណើរ សិទក្ធ ជរឆកាន្ ន្ិងឆសវាឆផ្សងៗឆទៀត។
ព័ត៌ម្គន្ទរ់ទងន្ឹងឆសវាទាំងឆន្េះ ន្ឹងម្គន្ការអាប់ឆ តជាឆរៀងរា្់ថ្ងៃឆៅឆម្គ៉ាង ៤ ោៃច។
●

ទីក្រុង Revere បាន្បឆងកើត ទាំពរ័ មួយ ខ ្បងាាញព័តម្គ
៌ ន្ពី ាំឆណាេះរស្ថយ ន្ិងជាំន្ួយឆៅ ្់អ្នរខ ្បាន្រង

ផ្្ប៉ាេះពា្់ ូចជាអាជីវរមមខានតតូច ន្ឆយជរ អាជីវរមមមិន្យរក្បារ់ចាំឆណញ ន្ិងរមមររ។ ទាំព័រឆន្េះន្ឹងម្គន្ការ
អាប់ឆ តជាក្បចាំថ្ងៃ រា្់ឆព្ខ ្អ្វីៗម្គន្ការខក្បក្បួ្។
●

ក្រុមសម័ក្គចិតត volunteer database ន្ឹងឆបើររា្់ថ្ងៃសុក្រ សក្ម្គប់អ្នរខ ្ចង់រររមចី ឬជាំន្ួយរនងរយៈឆព្ឆក្ចើ
ន្
ុ
សបាដហ៍ខាងមុែ។ អ្នរខ ្បាន្ចុេះឆ្មេះឆធវើជាអ្នរសម័ក្គចិតតរួច ន្ឹងម្គន្ក្រុមការងារទរ់ទងឆៅឆាប់ៗ ឆក្កាយ
បាំឆពញឯរស្ថរក្គប់ក្ាន្់។

សរមមភាពដេលអ្នររស់សៅរនងក្រុង Revere ក្តូវស្វើ៖
នាយរដាាន្ខងទាំសុែភាពស្ថធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បាន្ឆចញឆសចរដខី ណនាាំឲ្យក្បជាជាន្ទាំងអ្ស់ “ក្តូវ

ស្ថនរ់ឆៅផ្ាេះ”។ ឆោរអ្ភិបា្ Baker បាន្ឆធវកា
ើ រហាមមិន្ឲ្យម្គន្ការជួបជុាំមន្ុសស ឆ្ើសពី ១០ នារ់។ ការស្ថនរ់ឆៅផ្ាេះ
ម្គន្ន្័យថា ឆជៀសវាងការឆធវើការ ឬឆធវើសរមមភាពណាខ មិន្ចាំបាច់ រនងរយៈឆព្
២ សបាដហ៍ខាងមុែ។ ក្បជាជន្ខ ្
ុ
ម្គន្អាយុឆ្ើសពី ៧០ ន្ិងអ្នរម្គន្សុែភាពទន្់ឆែោយ គួរខតកាត់បន្ថយការជួបជុាំ ឬប៉ាេះពា្់ជាមួយមន្ុសសទូឆៅតាម
ខ ្អាចឆធវបា
ើ ន្។

តាមរយៈការខណនាាំរបស់មជឈមណឌ្ក្គប់ក្គងជាំងឺ Centers for Disease Control បាន្ក្បាប់ពីវ ិធីងាយៗមួយចាំន្ួន្
ឆ ើមបីការពារែលន្ពី
រួមម្គន្៖ ោងថ្ ឲ្យបាន្ញឹរញាប់ ឆជៀសវាងការឆៅជិតអ្នរខ ្ឈឺ ក្តូវស្ថនរ់ឆៅផ្ាេះ
៉ាុ រូរណា
៉ាូ
ួ វ ីរស
ឆព្ឈឺ ែាបម្គ
ត ស់ សម្គអតថ្ ន្ិងរ ាំងាប់ឆមឆរាគឆ្ើរបស់ខ ្អ្នរប៉ាេះញឹរញាប់។
់ ត់ឆព្រអរ ន្ិងរណា

