
សារលិខិតរបស់សាលាក្រុងជ ុំវញិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ២៩ មិនា ២០២០ 

 

សម្រាបអ់្នកធ្វ ើដធំ ើ រ ឬានលធំៅធៅ Revere Beach ម្ររូវរកាគាា រសង្គម  
ហាង្អាហារនានា ម្ររូវបតូរមកជាធសវាកមមដកឹជញ្ចូ ន 
រកធ ើញអ្នកឆ្ាង្សរុបចនំនួ ៨៨ នាក ់

 
ថ្ងៃទី២៩ ខែមិនា ២០២០ - ក្រុមឆ ល្ើយតបរហស័ក្បចាំក្រុង Revere ឆៅខតបន្តការងារយ៉ាងសរមម ឆ ើមបីកាត់បន្ថយឆ្បឿន្
ថ្ន្ការ ល្ង និ្ងការរា្ដា្ថ្ន្ជាំងឺ COVID-19។ ឆហើយបាន្ឆរៀបចាំវធិាន្ការរួចជាឆរសចឆ ើមបីទប់ទ្់នឹ្ងការ ល្ងនានា។ 
 

ឆៅថ្ងៃទី ២៩ មិនា ២០២០ ឆន្េះ នាយរដាា ន្សុខាភិបា្របស់រ ា Massachusetts បាន្ផ្ដ្ ់ាំណឹងមរកាន់្ក្រុមសុខាភិ
បា្ក្បចាំក្រុង Revere ថា បាន្ររឆ ើញអ្នរ ល្ងឆមឆរាគ COVID-19 ចាំនួ្ន្ ៨៣ នារ់។ ចាំនួ្ន្ឆន្េះបាន្ហរ់ឆ ើងគួរឲ្យ
រត់សម្គា ្ឆ់ៅឆ ើមសបាដ ហ ៍បនាា ប់ពីរនុងក្រុងទាំងមូ្ររឆ ើញអ្នរ ល្ងចាំនួ្ន្ ៨ នារ់។  
 

ឆ ើមបីជាចាំខណរមួយរនុងការកាត់បន្ថយឆ្បឿន្ថ្ន្ការររីរា្ដា្ជាំងឺ ឆៅក្ពឹរថ្ងៃអាទិតយឆន្េះ ក្រុមអ្ធិការរិចចក្បចាំក្រុង
បាន្ចុេះផ្សពវផ្ាយ ្់រា្ហ់ាងអាហារទាំងអ្ស់ខ ្សថិតឆៅឆ្ើផ្លូវ Revere Beach ឲ្យបញ្ឈប់ការ្រ់ ូរផ្ទា ្់ រហតូ
ម្គន្ការផ្ាយ ាំណឹងបខន្ថម។  រនុងឆនាេះ ហាងនី្មួយៗអាចឆក្ជើសឆរ ើសវធិាន្ការណាមួយរនុងចាំឆណាម ផ្ដ្ខ់តឆសវា ឹរ
ជញ្ជូ ន្សុទធ ឬបិទហាងបឆណាដ េះអាសន្នខតមដង។  
 

ឆោរអ្ភិបា្ Arrigo រ៏បាន្ចុេះឆៅឆមើ្ស្ថថ ន្ភាពឆ្ើ ងផ្លូវ Revere Beach កា្ពីថ្ងៃអាទិតយឆន្េះជាមួយរងយន្ត
របស់ស្ថោក្រុង និ្ងឆក្បើឆមក្រូឆ ើមបីក្បកាសទរ់ទងឆៅកាន់្ក្បជាជន្ រសបតាមការខណនាាំថ្ន្វធីិររាគម្គល តសងាម រ៏ ូច
ជាកាត់បន្ថយហានិ្ភ័យថ្ន្ការ ល្ងផ្ងខ រ។ 
 

“ែុ្ាំសូមខងលងអ្ាំណរគុណ ្ម់្គច សអ់ាជីវរមមហាងអាហារទាំងអ្សខ់ ្បាន្សហការជាមួយពួរឆយើងរនុងក្ា ៏្ាំបារឆន្េះ 
ខតវាពិតជាចាំបាច់ រនុងការបញ្ឈប់ការ្រ់ ូរផ្ទា ្។់ រន្លងមរ ឆយើងបាន្ឆធវើឆរឿងជាឆក្ចើន្ ឆ ើមបីឲ្យក្បជាជន្ស្ថន រ់ឆៅផ្ាេះ 
និ្ងឆារពតាមការខណនាាំថ្ន្វធីិររាគម្គល តសងាម ឆៅឆព្ខ ្ឆគពិតជាចាំបាច់ក្តូវឆចញឆក្ៅផ្ាេះ។ ឆយើងក្តូវការរិចចសហ
ការពីសហគមន៍្ទាំងមូ្ ឆ ើមបីកាត់បន្ថយឆ្បឿន្ថ្ន្ការ ល្ង ៏រហស័ឆន្េះ”។ ឆន្េះជាសមដរីបស់ឆោរអ្ភិបា្ Arrigo។ 
 
ឆោរអ្ភិបា្ក្រុង និ្ងសម្គជិរថ្ន្ក្រុមឆ ល្ើយតបរហស័ឆៅខតបន្តម្គន្រិចចក្បជុាំឆរៀងរា្់ថ្ងៃ ឆ ើមបីសឆងេបស្ថថ ន្
ការណ៍ងមីៗ។ មន្រន្តីនានាទីក្រុង និ្ងក្រុមសហព័ន្ធរ៏ចូ្រួមរនុងការសឆងេបស្ថថ ន្ការណ៍ក្បចាំថ្ងៃឆន្េះ ឆ ើមបីសក្មប
សក្មួ្ និ្ងររមឆធោបាយឆដាេះរស្ថយបញ្ហា ថ្ផ្ារនុង។ ការអាប់ឆ តទាំងអ្ស់ នឹ្ងក្តូវឆធវើជាឆទៀងទត់ឆៅឆគហទាំព័រ 
Revere.org/coronavirus និ្ងតាមបណាត ញសងាម។ 



 

សសវារមមរបស់ក្រុង 

អាបស់េត  
● ឆោរអ្ភិបា្ក្រុង Arrigo បាន្ក្បកាសពីភាពអាសន្នថ្ន្ការ ល្ងឆៅរនុងក្រុង Revere កា្ពីថ្ងៃ ១៩ មិន្ ២០២០។ 
● ឆសវារមមមូ្ដាា ន្របស់ទីក្រុងខ ្ផ្ត្់ឆដាយប៉ាូ្ សី Revere អ្គាីភ័យ, EMS មន្ាីរស្ថធារណការ និ្ង Revere 311 
នឹ្ងបន្តផ្ដ្់ជូន្ក្បជាព្រ ា ឆដាយាម ន្ការរ ាំខាន្ណាមួយឆ ើយ។ 

● អ្នររស់ឆៅ Revere គួរខត Subscribe ឆសវាបញ្ចូ ន្ព័ត៌ម្គន្តាមអីុ្ខម៉ា្ និ្ងស្ថរជាអ្រសរតាម 
revere.org/coronavirus ឆ ើមបីទទួ្បាន្ព័ត៌ម្គន្ងមីៗ។  

● Revere 311 ឆៅខតម្គន្បុគា្ិរ ចាំឆ ល្ើយសាំណួរ ឬឆដាេះរស្ថយរងវ្់ឆផ្សងៗជូន្ក្បជាប្រ ា។ សូមទរ់ទង
មរកាន់្ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអឺុ្ខម៉ា្មរ Revere311@revere.org ។  

● អាារស្ថធារណៈរនុងទីក្រុងទាំងអ្ស់ក្តូវបាន្បិទ រហតូ ្់ម្គន្ការជូន្ ាំណឹងបខន្ថម។ ឆសវារមមនានាឆៅខត
ផ្ដ្ក់្បជាជន្តាមឆគហទាំព័រ Revere.org។ 

● រា្ស់ួន្ចារ និ្ងសួន្រុម្គរទាំងអ្ស់ក្តូវបាន្បិទ រហតូ ្់ថ្ងៃជូន្ ាំណឹងបខន្ថម។ 
● ស្ថោរ ាឆៅរនុងក្រុង Revere នឹ្ងម្គន្ខចរអាហារែចប់ សក្ម្គប់សិសសទាំងអ្ស ់និ្ងក្គួស្ថរ។ អាហារឆព្
ក្ពឹរ និ្ងថ្ងៃក្តង់ នឹ្ងខចរជូន្ ្រុ់ម្គរខ ្ក្តូវការពីចន្ា  ្ស់ុក្រ ពីឆម្គ៉ាង ១០  ្់ ១១ ក្ពឹរ និ្ងឆម្គ៉ាង 
១១  ្់១ ថ្ងៃក្តង់។ 

● អ្នរអាចខសវងររបណាដ ញផ្ដ្ជ់ាំនួ្យឆៅមរឆៅឆ្ើ Revere.org ។ ឆៅទីឆនាេះ អ្នរអាចររបាន្ជាំនួ្យយ៉ាងទូ្ាំ
ទូោយ បូររួមទាំងខផ្នរចាំណីអាហារ ឆសវាខងទាំងសុែភាព ឆសវាឆធវើ ាំឆណើ រ សិទធក្ជរឆកាន្ និ្ងឆសវាឆផ្សងៗឆទៀត។ 
ព័ត៌ម្គន្ទរ់ទងនឹ្ងឆសវាទាំងឆន្េះ នឹ្ងម្គន្ការអាប់ឆ តជាឆរៀងរា្់ថ្ងៃឆៅឆម្គ៉ាង ៤ ោៃ ច។  

● ទីក្រុង Revere បាន្បឆងកើត ទាំព័រ មួយ ខ ្បងាា ញព័ត៌ម្គន្ពី ាំឆណាេះរស្ថយ និ្ងជាំនួ្យឆៅ ្អ់្នរខ ្បាន្រង
ផ្្ប៉ាេះពា្ ់ ូចជាអាជីវរមមខាន តតូច ន្ឆយជរ អាជីវរមមមិន្យរក្បារ់ចាំឆណញ និ្ងរមមររ។ ទាំព័រឆន្េះនឹ្ងម្គន្ការ
អាប់ឆ តជាក្បចាំថ្ងៃ រា្ឆ់ព្ខ ្អ្វីៗម្គន្ការខក្បក្បួ្។  

● ក្រុមសម័ក្គចិតត volunteer database នឹ្ងឆបើររា្់ថ្ងៃសុក្រ សក្ម្គប់អ្នរខ ្ចង់រររមចី ឬជាំនួ្យរនុងរយៈឆព្ឆក្ចើន្
សបាដ ហខ៍ាងមុែ។ អ្នរខ ្បាន្ចុេះឆ ម្ េះឆធវើជាអ្នរសម័ក្គចិតតរួច នឹ្ងម្គន្ក្រុមការងារទរ់ទងឆៅឆាប់ៗ ឆក្កាយ
បាំឆពញឯរស្ថរក្គប់ក្ាន់្។  

សរមមភាពដេលអ្នររស់សៅរន ងក្រុង Revere ក្តូវស្វើ៖ 
នាយរដាា ន្ខងទាំសុែភាពស្ថធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បាន្ឆចញឆសចរដខីណនាាំឲ្យក្បជាជាន្ទាំងអ្ស ់“ក្តូវ
ស្ថន រ់ឆៅផ្ាេះ”។ ឆោរអ្ភិបា្ Baker បាន្ឆធវើការហាមមិន្ឲ្យម្គន្ការជួបជុាំមនុ្សស ឆ្ើសពី ១០ នារ់។ ការស្ថន រ់ឆៅផ្ាេះ 
ម្គន្ន័្យថា ឆជៀសវាងការឆធវើការ ឬឆធវើសរមមភាពណាខ មិន្ចាំបាច់ រនុងរយៈឆព្ ២ សបាដ ហខ៍ាងមុែ។ ក្បជាជន្ខ ្
ម្គន្អាយឆុ្ើសពី ៧០ និ្ងអ្នរម្គន្សុែភាពទន់្ឆែោយ គួរខតកាត់បន្ថយការជួបជុាំ ឬប៉ាេះពា្ជ់ាមួយមនុ្សសទូឆៅតាម
ខ ្អាចឆធវើបាន្។  

mailto:Revere311@revere.org
https://www.revere.org/departments/public-health-division/coronavirus/resources-for-businesses-workers-impacted-by-covid-19


តាមរយៈការខណនាាំរបស់មជឈមណឌ ្ក្គប់ក្គងជាំងឺ Centers for Disease Control បាន្ក្បាប់ពីវធីិងាយៗមួយចាំនួ្ន្
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