សហគមន៍ខ្មែ រ

អ្វ ីខ្ែលអ្ន កត្រូវែឹងឥឡ
ូ វននេះអ្ំពីជំងឺ COVID-19
នោនធី Los Angeles កំពុងន ើកែំន ើរការនឡើង វ ិញជាែំណាក់កាលៗ នោយសុវរថ ិភាព។
នៅនពលខ្ែលអាជីវកមែ ន ើកែំន ើរការនឡើង វ ិញកាន់ខ្រនត្រើននឡើងៗ
មានរំ ុ រសំោន់ៗខ្ែលអ្ន កគួ រខ្រ នត នធវ ី៖
6

ពាក់ម្រកណាត់បាំ
ងមុខ

ែ ើត

អនុេតត ការរកា
គាាតរាងកា
យ

លាងដ របស់អនក
ឲ្យបនញឹកញាប់

ដាក់ខល ួនឯងឲ្យដៅដាច់ដដាយន្ែកដៅ
ដពលឈឺ និងការដៅដាច់ពដី គ(ចត្តតែី
ស័ក) ដៅដពលម្រតេូ បនប៉ះពាល់

នរើអ្នកមានការត្ពួ យបារមភ អ្ំពីការនៅកាន់ នទ ់សនត្្រេះ ន្ទទន់ ឬទូ រស័ពទនៅកាន់នលម 9-1-1
កនុងករ ី ន្ទទន់ខ្មនឬនទ?
នទ ់សនត្្រេះ ន្ទទន់ និងការទូ រស័ពទនៅកាន់នលម 9-1-1 គឺមានសុវរថ ិភាព
បនទ ប់សដម្រ្គ៉ះបន្ទទន់ដៅមនទ ីរដពទយកាំពុងចាត់ េ ិធានការណ៍បន្នែ មដ ើមបីដ្ែ ើឲ្យម្រប
ក ថាអន កានសុេតែ ិភាព។

នរើអ្វីខ្ែលអ្ន កកំពុងឮពីមិរតភកត ិ ត្ក ុមត្គួ សារ និងត្ ព័នធផ្សពវ ផ្ាយសងរ ម នធវ ីឲ្យអ្ន កមានការភាន់ត្រលំខ្មននទ?
សូមរងចំថា មិនមានឱសថសត្មា ់ជំងឺ COVID-19 នទ
ពិដម្ររ៉ះជាមួ យដេជ្ជ បណឌិតរបស់អនកអាំពីឱសថរុកខជាតិ
ឬថានន្ាំ លមិនានដេជ្ជ បញ្ជជណាមួ យន្ លអន កកាំពុងដម្របើម្របស់។
ទទួ លយកព័ត៌ានរបស់អនកពីកន្នា ងន្ លអាចទុកចិតតបនដ ើយដជ្ៀសវាងការឆដបក
(https://tinyurl.com/ScamCam)។
នរើអ្នកមានកូ នខ្ែរឬនទ?
រកាការណារ់ជួ ពិនិរយសុមមាលភាពកូ នរ ស់អ្នកឱយបានលអ
នហើយចក់ថាន ំ ្ារឱយកូ នរ ស់អ្នកសត្មា ់ការពារជំងឺនផ្សងនទៀរ។
ការ ិយាល័យដេជ្ជ បណឌិតរបស់អនកកាំពុងចាត់ េ ិធានការណ៍បន្នែ មដ ើមបីធាន្ទថាអន ក
និងម្រគួសាររបស់អនកានសុេតែ ិភាព។

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែ ម ឬដ ើមបីន្សែ ងរកដសវាដេជ្ជ សាស្រសត និងសងគ ម សូ មទូ រស័ពទដៅ 2-1-1
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នយើងនៅទីននេះនែើមបីជួយ
មាននសវាកមែ កខ្ត្ ផ្ទទល់មារ់

ការទាមទារសំ

•

ងភាពអ្រ់ការ្រ

សម្រាប់ជ្ាំនួយកនុងការដាក់ពាកយអាំពីការទាមទារសាំណងភាពអត់ការ្រដ្ែ ើ
សូ មទូ រស័ពទដៅន្ននកអភិេឌ្ឍន៍ការ្រ៖ 1-800-300-5616
(ភាសាអង់ដគា សដដាយានការបកន្ម្របជាភាសាន្ខែ រ) ឬទូ រស័ពទដៅកាន់ស គមន៏ន្ខែ រ
(https://ucclb.org)៖ 562-999-1755 (ានជ្ាំនួយជាភាសាន្ខែ រ)

ជំនួយខ្ផ្នកសុមភាពអាមែ រ

•

ន
៍ ិងសុមភាពផ្ល វូ រិរត

ទូ រស័ពទដៅន្ននកសុខភាពនល េូ ចិតតរបស់ដោន្ី Los Angeles ន្ខែទូ រស័ពទជ្ាំនួយ

7771

(ចុចដលខ

1

24/7៖ 1-800-854-

បន្ទទប់មកដលខ

ឬទូ រស័ពទមកដសវាម្របឹកាអាសុីបសុី

3 បន្ទទប់មកចុចដលខ 3 មត ងដទៀតសម្រាប់ភាសារន្ខែ រ)
ែ ិក៖ 310-337-1550 ( ម្របប់ថាអន កនិយាយភាសាន្ខែ រ)

អាហារ ធាន្ទរ៉ា ់រងសុមភាពនិងត្បាក់ជំនួយ

•

សម្រាប់ជ្ាំនួយជាមួ យ CalFRESH, Medi-Cal, CalWORKS, ឬជ្ាំនួយសដម្រ្គ៉ះទូ ដៅ
(https://tinyurl.com/GenRef), សូ មទូ រស័ពទដៅន្ទយកដាានដសវាសងគ មសាធារណៈ៖ 1-866-613-

3777 (ម្របប់ថាអន កនិយាយភាសាន្ខែ រ/ ជ្នជាតិន្ខែ រ) ឬទូ រស័ពទដៅកាន់ស
(https://ucclb.org)៖ 562-999-1755

គមន៏ន្ខែ រ

អ្ំនពើហឹងាកនុងត្គួ សារ

•

ដ ើមបីទទួ លជ្ាំនួយ សូ មទូ រស័ពទដៅ មជ្ឈមណឌលសម្រាប់ម្រគួសារអាសុីបសុី ច ិក(Center for the Pacific
Asian Family) (https://tinyurl.com/DVKhmer): 1-800-339-3940, 24-ដាងកនុងមួ យដថៃ
(ម្របប់ថាអន កនិយាយភាសាន្ខែ រ)

ការនោេះត្សាយការវ ិវាទ

•

សម្រាប់ជ្ាំនួយ សូ មទូ រស័ពទដៅ មជ្ឈមណឌលដដា៉ះម្រសាយេ ិវាទអាដមរ ិកាាំងអាសុីបសុី ែ ិក
(APADRC)៖ 1-213-250-8190 (ជាភាសាអង់ដគា សន្តបុដណា
ណ ៉ះ)

ឧត្កិែឋកមែ សមអ ់ជារិសាសន៍ (Hate crime)

•

ដ ើមបីរាយការណ៍ពីឧម្រកិ ា កមែ សមអ ប់ជាតិសាសន៍ សូ មចូ លដៅកាន់៖ www.a3pcon.org/stopaapihate

សម្រាប់ព័ត៌ានបន្នែ ម ឬដ ើមបីន្សែ ងរកដសវាដេជ្ជ សាស្រសត និងសងគ ម សូ មទូ រស័ពទដៅ 2-1-1
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