សម្រាប់ការចុះផ្សាយបន្ទាប់៖ ថ្ងៃទី៣១ មិន្ទ ២០២០
លេខទំន្ទក់ទំនងសាលាម្រកុង 781-286-8111

សារលខ
ិ COVID-19៖ ថ្ងៃទី ៣១ មនា
ិ ត
ិ របស់សាលាក្រុងជុំវញ
ិ ២០២០
លោកអភបា
ភាសា លរកាមទ្ស
ិ ល Arrigo បលចេ ញយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្ាយ នង
ិ អបរ់ ជាព្ហុ
ំ
ិ
លសាោក “សាាកល់ ៅផ្ទះល ម
ើ បីសលគ្រះជីវ ិត”
ថ្ងៃទី ៣១ មិន្ទ ២០២០ - ម្រកុមល្លើយតបរហ័សម្របចំម្រកុង Revere លៅតតបនតការងារយ៉ាងសកមម ល ើមបីកាត់បនថយលេបឿន
ថ្នការ្លង និងការរាេដាេថ្នជំងឺ COVID-19។ លហើយបានលរៀបចំវ ិធានការរួចជាលរសចល ើមបីទប់ទេ់នឹងការ្លងន្ទន្ទ។
លៅថ្ងៃលនុះ ន្ទយកដាានសខាភិបាេរបស់រ ា Massachusetts បានផ្សដេ់ ំណឹងមកកាន់ម្រកុមសខាភិបាេម្របចំម្រកុង
Revere ថា បានរកល ញ
ើ អ្នក្លងលមលរាគ COVID-19 ចំនួន ១៤០ ន្ទក់ លៅកនងម្រកុង Revere។
ថ្ងៃលនុះផ្សងត រ លលាកអ្ភិបាេ Arrigo បានម្របកាសលចញនូវយទធន្ទការផ្សសព្វផ្សាយ និងការអ្ប់រ ំជាព្ហភាសាលម្រកាមទិស
លសាលក “សានក់លៅផ្សាុះ ល ើមបីសលគងារុះជីវ ិត” កនងលោេបំណងចង់ឲ្យអ្នករស់លៅកនងម្រកុង Revere ទំងអ្ស់រួមោនជួយកាត់
បនថយលេបឿនថ្នការ្លងជំងឺ COVID-19។ ចប់តង
ំ ព្ីថ្ងៃ ១២ មិន្ទ មក សាលាម្រកុងបានបលចេ ញព្័ត៌ានជាម្របចំតមប៉ាសដិ៍
និងបណ្ដ
ដ ញលផ្សសងៗជាលម្រចើនភាសា ប៉ាតនតលៅតតានម្របជាជនមួយចំនួនមិនបាន ឹងព្ី ំណឹងទំងលន្ទុះ។
យទធនាការពហភាសារួមមាន៖





ព្័ត៌ានលផ្សសងៗព្ីសាលាម្រកុង

ផ្សាយតមរយៈអ្នកលផ្សញើសំបម្រតលៅកនងម្រកុង

តមរយៈសារ CodeRed ម្របចំម្រកុង ត េនឹងផ្សដេ់ ំណឹងទន់លហតការណ៍ ព្ីម្រព្ឹតតិការណ៍ន្ទន្ទ

តមរយៈឡានចេ័តរបស់ City Hall ត េនឹងល្វើ ំលណើរតមម្រចកេហក់ន្ទន្ទកនងម្រកុង ល ើមបីផ្សដេព្
់ ័ត៌ានសំខាន់ៗ

លលាកអ្ភិបាេម្រកុង ម្រកុមការងារសហគមន៍ និងថានក់ ឹកន្ទំទង
ំ អ្ស់បានល្វើការម្របជំសលងេបម្រព្ឹតតិការណ៍ និងព្ម្រងឹងកិចេ
ទំន្ទក់ទំនងរវាងោន ល ើមបីម្របឹងតម្របងបនតតចកចយព្័ត៌ានព្ីការ ិេ័យរបស់អ្ភិបាេ ឲ្យអ្នករស់លៅកនងម្រកុង Revere ទំង
អ្ស់ យេ់ ឹងព្ីសារៈសំខាន់ និងកាតព្វកិចេកនងការ “សានក់លៅផ្សាុះ”។
លលាក Arrigo និយយថា៖ “ខញព្
ំ ិតជាមិនអាចបករសាយអ្វីលម្រចើនល ើយ ការស្នាក់នៅផ្ទះ ពិតជាអាចសនគ្រះជីវ ិតមនុសស។
ខណៈចំនួនអ្នក្លងកាន់តតលកើនល ើង លយើងម្រតូវការឲ្យមនសសានក់ៗកនងម្រកុង យកចិតតទកដាក់ចំល ុះការតណន្ទំឲ្យ សានក់
លៅផ្សាុះ និងអ្នវតតការរកាគាលតព្ីមនសសាន។ សបាដហ៍លនុះ កិចេការសំខាន់របស់ព្ួកលយើងគឺម្រតូវល្វើយ៉ាងណ្ដឲ្យការខិតខំ
ម្របឹងតម្របង និងព្័ត៌ានរបស់ព្ួកលយើងអាចលៅ េ់មនសសម្រគប់ោនលៅកនងម្រកុង”។

កាលវិភាគរបសសា
់ លាក្រុង
កាលវ ិភាគននះ នឹងន្វើការអាប់នេតជាប្បចាំ


ថ្ងៃពុ្ ទី១ នមស្ន ន ង
៉ោ ៦:០០ ល្ងៃច នៅស្នល្ងប្កុង នប្កាមការេឹកនាំរបស់នល្ងក Arrigo និងបណ្ឌិត
Nathalee Kong

លលាកអ្ភិបាេ Arrigo នឹងចូេរួមជាមួយម្រកុមម្របឹកាសខាភិបាេម្របចំម្រកុង Revere ត េានបណិឌ ត Nathalee Kong
ជាម្របធាន ល ើមបីផ្សដេ់ជូននូវព្័ត៌ានងមីៗ ព្ីម្រកុមល្លើយតបរហ័ស លៅកាន់អ្នករស់លៅទីម្រកុងទំងអ្ស់ និងល ើមបីសំណួរលផ្សសងៗ
ត េម្របជាជនាន។
នេើមបីចូលរួម សូមទាក់ទងមក៖
Zoom Video Conference: https://zoom.us/j/901172321
តមទូរសព្ា 1-929-205-6099 // Webinar ID: 901 172 321
តម Facebook Live លៅ City of Revere Facebook page


ថ្ងៃម្រព្ហសបតិ៍ ទី២ លា៉ាង ៦:00 លាៃច
ានការ Live លេើ Facebook របស់ EL Planeta ជាមួយលលាកអ្ភិបាេ Arrigo
លលាកអ្ភិបាេ Arrigo នឹង ឹកន្ទំសននស
ិ ទ
ី Tibisay Zea ល ើមបីផ្សដេ់ េ់ការអាប់ល តរាេ់ការល្លយ
ើ តបលៅកាន់
សំណួរលផ្សសងៗ។

សូមចូលរួមរិចចសនទនាតាមរយៈ El Planeta Facebook page.
លលាកអ្ភិបាេម្រកុង និងសាជិកថ្នម្រកុមល្លើយតបរហ័សលៅតតបនតានកិចេម្របជំលរៀងរាេ់ថ្ងៃ ល ើមបីសលងេបសាថន

ការណ៍ងមីៗ។ មគនតីន្ទន្ទទីម្រកុង និងម្រកុមសហព្័នធក៏ចូេរួមកនងការសលងេបសាថនការណ៍ម្របចំថ្ងៃលនុះ ល ើមបីសម្រមប

សម្រមួេ និងរកមល្ោបាយលដាុះរសាយបញ្ហហថ្ផ្សាកនង។ ការអាប់ល តទំងអ្ស់ នឹងម្រតូវល្វជា
ើ លទៀងទត់លៅលគហទំព្័រ
Revere.org/coronavirus និងតមបណ្ដ
ត ញសងរម។

សសវារមមរបស់ក្រុង
អាប់សេត


លលាកអ្ភិបាេម្រកុង Arrigo បានម្របកាសព្ីភាព្អាសននថ្នការ្លងលៅកនងម្រកុង Revere កាេព្ីថ្ងៃ ១៩ មិន
២០២០។




លសវាកមមមូេដាានរបស់ទម្រី កុងត េផ្សតេល់ ដាយប៉ាេ
ូ ស
ី Revere អ្គរភ
ី យ
័ , EMS មនារី សាធារណការ និង
Revere 311 នឹងបនតផ្សដេ់ជូនម្របជាព្េរ ា លដាយោមនការរ ំខានណ្ដមួយល ើយ។

អ្នករស់លៅ Revere គួរតត Subscribe លសវាបចេូ នព្័ត៌ានតមអ្ីតម៉ាេ និងសារជាអ្កសរតម
revere.org/coronavirus ល ើមបីទទួេបានព្័ត៌ានងមីៗ។






Revere 311 លៅតតានបគរេិក ចំល្លើយសំណួរ ឬលដាុះរសាយកងវេ់លផ្សសងៗជូនម្របជាបេរ ា។ សូម
ទក់ទងមកកាន់ 311 ឬ 781-286-8311 ឬអ្ឺតម៉ាេមក Revere311@revere.org ។

អាោរសាធារណៈកនងទីម្រកុងទំងអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហូត េ់ានការជូន ំណឹងបតនថម។ លសវាកមមន្ទន្ទ
លៅតតផ្សដេម្រ់ បជាជនតមលគហទំព្័រ Revere.org។

រាេ់សួនចារ និងសួនការទំងអ្ស់ម្រតូវបានបិទ រហូត េ់ថ្ងៃជូន ំណឹងបតនថម។

សាលារ លា ៅកនងម្រកុង Revere នឹងានតចកអាហារខេប់ សម្រាប់សិសសទំងអ្ស់ និងម្រគួសារ។ អាហារ
លព្េម្រព្ឹក និងថ្ងៃម្រតង់ នឹងតចកជូន េ់ការត េម្រតូវការព្ីចនា េ់សម្រក ព្ីលា៉ាង ១០ េ់ ១១ ម្រព្ឹក
និងលា៉ាង ១១ េ់១ ថ្ងៃម្រតង់។




ចប់ព្ីថ្ងៃ ២៨ មិន្ទ ២០២០ រាេ់ហាងអាហារលៅលេើផ្សវលូ Revere Beach Boulevard ម្រតូវតតបតរមក
ូ
ផ្សដេត់ តលសវា ឹកជចេូ ន ឬបិទតតមដង។

អ្នកអាចតសវងរកបណ្ដ
ដ ញផ្សដេជ
់ ំនួយលៅមកលៅលេើ Revere.org ។ លៅទីលន្ទុះ អ្នកអាចរកបានជំនួយយ៉ាងទូេំ
ទូលាយ បូករួមទំងតផ្សនកចំណីអាហារ លសវាតងទំងសខភាព្ លសវាល្វើ ំលណើរ សិទម្រធ ជកលកាន និងលសវាលផ្សសងៗ



លទៀត។ ព្័ត៌ានទក់ទងនឹងលសវាទំងលនុះ នឹងានការអាប់ល តជាលរៀងរាេ់ថ្ងៃលៅលា៉ាង ៤ លាៃច។

ទីម្រកុង Revere បានបលងកើត ទំព្រ័ មួយ ត េបងាហញព្័តា
៌ នព្ី ំលណ្ដុះរសាយ និងជំនួយលៅ េ់អ្នកត េបាន
រងផ្សេប៉ាុះ េ់ ូចជាអាជីវកមមខានតតូច នលយជក អាជីវកមមមិនយកម្របាក់ចំលណញ និងកមមករ។ ទំព្័រលនុះនឹង



ានការអាប់ល តជាម្របចំថ្ងៃ រាេ់លព្េត េអ្វីៗានការតម្របម្របួេ។

ម្រកុមសម័ម្រគចិតត volunteer database នឹងលបើករាេ់ថ្ងៃសម្រក សម្រាប់អ្នកត េចង់រកកមេី ឬជំនួយកនងរយៈលព្េ
លម្រចើនសបាដហ៍ខាងមខ។ អ្នកត េបានចុះល្មុះល្វើជាអ្នកសម័ម្រគចិតតរួច នឹងានម្រកុមការងារទក់ទងលៅឆាប់ៗ
លម្រកាយបំលព្ញឯកសារម្រគប់ម្រោន់។

សរមមភាពដេលអ្នររស់សៅរនងក្រុង Revere ក្តូវស្វើ៖

ន្ទយកដាានតងទំសខភាព្សាធារណៈរបស់រ ា Massachusetts បានលចញលសចកដតី ណន្ទំឲ្យម្របជាជានទំងអ្ស់ “ម្រតូវ

សានក់លៅផ្សាុះ”។ លលាកអ្ភិបាេ Baker បានល្វកា
ើ រហាមមិនឲ្យានការជួបជំមនសស លេើសព្ី ១០ ន្ទក់។ ការសានក់លៅផ្សាុះ
ានន័យថា លជៀសវាងការល្វើការ ឬល្វស
ើ កមមភាព្ណ្ដត មិនចំបាច់ កនងរយៈលព្េ ២ សបាដហ៍ខាងមខ។ ម្របជាជនត េ
ានអាយលេើសព្ី ៧០ និងអ្នកានសខភាព្ទន់លខោយ គួរតតកាត់បនថយការជួបជំ ឬប៉ាុះ េ់ជាមួយមនសសទូលៅតម
ត េអាចល្វើបាន។

តមរយៈការតណន្ទំរបស់មជឈមណឌេម្រគប់ម្រគងជំងឺ Centers for Disease Control បានម្របាប់ព្ីវ ិ្ីងាយៗមួយចំនួន
ល ើមបីការ រខលនព្ី
រួមាន៖ លាងថ្ ឲ្យបានញឹកញាប់ លជៀសវាងការលៅជិតអ្នកត េឈឺ ម្រតូវសានក់លៅផ្សាុះ
៉ា រណ្ដ
៉ាូ
ួ វ ីរសកូ
លព្េឈឺ ខាបា
ត ស់ សាអតថ្ និងរ ំងាប់លមលរាគលេើរបស់ត េអ្នកប៉ាុះញឹកញាប់៕
់ ត់លព្េកអក និងកណ្ដ

