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ព័ត៌មានសខំាន់ៗសពីត ី Medi-Cal និងជំងឺ COVID-19 

កាលបរច្ឆេទ៖ ិ

ជនឆច្ ោះ អ្នកទទលផលរបស Medi-Cal៖ ូ ំ ួ ់

ច្សវា Medi-Cal អាឆស្សែងរកបាន! 
ច្ ើង កឆិតតទុកដាក់ច្លើសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់អ្នក។ អ្ភិបាលរដ្ឋបានឆុោះហតថច្លខា
ច្លើបទបញ្ជា ននវធិានរកាគមាា តសងគម និងការស្នន ក់ច្ៅកនុងផទោះ ច្ដ្ើមបីជួ កាត់បនថ ការ
រកីរាលដាលននជំងឺ COVID-19។ ច្ ើងឆង់ច្្ែើការច្្កើនរឭំកដ្ល់អ្នកថា អ្នកច្ៅស្តអាឆទទួល
បានច្សវា Medi-Cal ដ្ស្ដ្ល។ 

Department of Health Care Services (នា កដាឋ នច្សវាស្ែទំសុខភាព) (DHCS) កំពុងច្្ែើ
ការតាមដានយ៉ាង កឆិតតទុកដាក់បំផុតឆំច្ ោះច្្រោះអាសននស្ផនកសុខភាពស្នធារណៈច្ដា 
ជំងឺ COVID-19។ ច្ ើងកំពុងបំច្ពញកិឆចការច្ដ្ើមបីឲ្យអ្នកមានភាពងា ស្សួលកនុងការទទួលបាន
ការស្ែទំនិងច្សវាកមមស្ដ្លអ្នក្តូវការកនុងអំ្ឡុងច្ពលននវបិតតិសុខភាពស្នធារណៈច្នោះ។ ច្បើ
ច្ទោះបីជាវ ិ្ ីស្ដ្លអ្នកទទួលបានការស្ែទំកនុងច្ពលបឆចុបបនន អាឆមានការផ្លា ស់បតូរច្ដ្ើមបីរកា
សុវតថិភាពរបស់អ្នកកដី ក៏អ្នកច្ៅស្តអាឆទទួលបានច្សវាសុខភាពដ្ស្ដ្ល។ 

វ ិ្ ីកាត់បនថ ហានិភ័ របស់អ្នក  
ច្ដ្ើមបីកាត់បនថ ការ្បឈមច្ៅនឹងជំងឺ COVID-19 សូមអ្នុវតតជំហានស្ដ្លបានស្ណនំាច្ដា 
Centers for Disease Control and Prevention (មជឈមណឌ លរំ រនិងបងាា រជំងឺ) (CDC) និង 
California Department of Public Health (នា កដាឋ ន សុខភាពស្នធារណៈរដ្ឋកាលីហែ័រញ៉ា ) 
(CDPH)៖ 
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 លាងនដ្របស់អ្នកឲ្យបានញឹកញប់ច្ដា ច្្បើស្នប ូនិងទឹក យ៉ាងតិឆ 20 វនិាទី។
 សមាា ត និងសមាា ប់ច្មច្រាគច្ៅច្លើនផទស្ដ្លអ្នកប៉ាោះ ល់ជាច្រៀងរាល់នែៃ។ ដំ្បូងលាង

សមាា តច្ដា ច្្បើទឹក រឆួច្្បើច្មៅស្នប ូ ឬស្នប ូដំុ្។ បនាទ ប់មក ច្្ែើការសមាា ប់ច្មច្រាគច្លើ
នផទច្នាោះ។

 ច្ជៀសវាងប៉ាោះ ល់ស្ភនក ្ឆមុោះ និងមាត់របស់អ្នក។
 កាក និងកណ្ដដ ស់ច្ដា ច្្បើ្កដាសអ្នាម័ ខទប់មាត់ ឬដាក់ស្កងនដ្របស់អ្នក។ បនាទ ប់

មក ្តូវលាងសមាា តនដ្របស់អ្នក។
 ច្ជៀសវាងការប៉ាោះ ល់សនិទធស្នន លជាមួ មនុសសស្ដ្លមានជំងឺ។
 ្បសិនច្បើអ្នកមានអាការៈ្គុនច្ដដ  ឬកាក ្តូវឈប់ស្មាកពីការងារ ឈប់ច្ៅស្នលា

ច្រៀន ឬឈប់ជួបអ្នកដ្នទ។
 ្បសិនច្បើអ្នកជក់បារ ីឬថាន ំជក់ សូមពិចារណ្ដពីការបញ្ឈប់ការជក់។ អ្នកជក់បារសី្ដ្ល

មានជំងឺសួត ឬបញ្ជា ផាូវដ្ច្ងាើម អាឆមានហានិភ័ ខពស់ននការច្កើតមានជំងឺ្ៃន់្ៃរ។
ស្មាប់ជំនួ ផ្លដ ឆ់បារ ីសូមទូរសពទច្ៅច្លខ 1-800-NO-BUTTS។ ឬឆូលច្ៅកាន់
www.nobutts.org។

 អ្នុវតតតាមដំ្បូនាម នពីមន្តនតីសុខភាពស្នធារណៈ។
 ក់្កណ្ដត់រុមុំខ (មា៉ា ស់) ច្ៅច្ពលអ្នកច្ឆញច្ៅច្្ដច្ៅទីស្នធារណៈ ឬច្ៅកនុង

កស្នាងឯកជនជាមួ មនុសសស្ដ្លមិនស្មនជាសមាជិក្គួស្នររបស់អ្នក។ 

http://www.nobutts.org/
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វ ិ្ ី្គប់្គប់ច្្សតស 
ច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19 កំពុងផ្លា ស់បដូរជីវតិច្ ើង្គប់រន ។ អ្នកអាឆមានអារមមណ៍ភ័ 
ខាា ឆ ច្្សតស ្ពួ បារមភ ច្កើតទុកខ ្ុញ្ទន់ បាក់ទឹកឆិតត ឯច្កា ឬខកឆិតត។ អ្នកមិនជួបច្រឿង
ច្នោះស្តមាន ក់ឯងច្នាោះច្ទ។ ទំងច្នោះ គឺជាវ ិ្ ីខាោះៗច្ដ្ើមបីជួ ្គប់្គងច្្សតស៖ 
 

 ផ្លា កការអាន ឬការច្មើលព័ត៌មាន។ ព័ត៌មានអំ្ពីច្មច្រាគច្នោះ អាឆមានលកខណៈប៉ាោះ ល់
អារមមណ៍ជាខាា ំង។ 

 រកាទំនាក់ទំនងជាមួ មិតតភ័កតិ ្គួស្នរ ឬអ្នកដ្នទតាមរ ៈទូរសពទ ស្នរ ឬអីុ្ន្ឺណិត។ 
 ច្មើលស្ែខាួនឯងឲ្យបានលា។ ទទួលទនអាហារស្ដ្លលាឆំច្ ោះសុខភាព ច្្ែើការហាត់

្បាណ្បសិនច្បើអ្នកអាឆ និងច្ជៀសវាងការទទួលទនច្្គឿងស្សវងឹច្្ឆើនហួសច្ហតុ។ 
 ទូរសពទច្ៅអ្នកផដល់ច្សវាស្ែទំសុខភាព ្បសិនច្បើភាពភ័ ខាា ឆមិនអាឆឲ្យអ្នកច្្ែើ

សកមមភាព្បចំានែៃបាន។ 
 ស្នកសួរអ្នកផដល់ច្សវាស្ផនការ និងការស្ែទំសុខភាព ច្ដ្ើមបីទទួលបានជំនួ  ្បសិន

ច្បើអ្នក្តូវការច្សវាសុខភាពផាូវឆិតត ឬច្សវាពាបាលការច្្បើស្នរធាតុច្ញៀនរបស់ Medi-
Cal។ ច្ដ្ើមបីស្សែង ល់បស្នថម សូមអាន សំណួរទី 19 ខាងច្្កាម កនុងស្ផនក សំណួរស្នក
សួរញឹកញប់ (FAQ)។  

 សូមឆងចំាថា អ្នកអាឆទទួលបានច្សវាសុខភាពផាូវឆិតត និងច្សវាពាបាលការច្្បើ
ស្នរធាតុច្ញៀនតាមទូរសពទ ឬវចី្ដ្អូ្ននច្សវា telehealth 
(ច្សវាសុខភាពតាមទូរគមនាគមន៍) ដូ្ឆច្នោះ អ្នកមិនចំាបាឆ់ច្ៅកាន់ការយិល័ ច្នាោះ
ច្ទ។ 

 
កស្នាងស្ដ្លអាឆស្សែង ល់បស្នថមបាន 
ច្ដ្ើមបីស្សែង ល់បស្នថមអំ្ពីជំងឺ COVID-19 និងច្ដ្ើមបីជួ អ្នកកនុងច្ពលដ៏្លំបាកច្នោះ សូម
ឆូលច្ៅកាន់៖ 

 ច្គហទំព័រ CDPH ច្ៅ www.cdph.ca.gov 
 ច្គហទំព័រ DHCS ច្ៅ www.dhcs.ca.gov 

https://www.cdph.ca.gov/
https://www.dhcs.ca.gov/
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 ច្គហទំព័រ COVID-19 របស់រដ្ឋ ច្ៅ www.covid19.ca.gov

ស្មាប់្នធានសដីពីការរំ្ទស្ផនកផាូវអារមមណ៍ សុខុមាលភាព និងវ ិ្ ី្គប់្គងច្្សតស
សូមឆូលច្ៅកាន់៖ www.covid19.ca.gov/manage-stress-for-health។ 

ស្មាប់សំណួរអំ្ពីសិទធិទទួលបានច្សវា Medi-Cal របស់អ្នក សូមទូរសពទច្ៅការយិល័ 
Medi-Cal ច្ៅកនុងច្ខាន្ីកនុងមូលដាឋ នរបស់អ្នក។ 
អ្នកអាឆស្សែងរកច្លខទូរសពទបានច្ៅ http://dhcs.ca.gov/COL។ ឬទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទ
សមាជិកនិងអ្នកផដល់ច្សវា Medi-Cal តាមរ ៈច្លខ 1-800-541-5555។ 

្បសិនច្បើអ្នកសថិតច្ៅកនុងគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គងរបស់ Medi-Cal គច្្មាងរបស់
អ្នក អាឆជួ អ្នកស្សែងរកច្វជាបណឌិ ត ឬស្សែងរកការស្ែទំច្វជាស្ន្សត។ អ្នកក៏អាឆអាន
ច្សៀវច្ៅស្ណនំាស្មាប់សមាជិករបស់អ្នកបានផងស្ដ្រ ច្ដា ឆូលច្ៅកាន់ច្គហទំព័រនន
គច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គងរបស់អ្នក ឬទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទច្សវាសមាជិក ឬការ
្បឹកាច្យបល់ច្ដា គិលានុបបដាឋ កននគច្្មាងរបស់អ្នក។ អ្នកអាឆស្សែងរកច្លខទូរសពទទំង
អ្ស់ច្នោះបានច្ៅច្លើប័ណណសមាគ ល់ខាួនសមាជិករបស់អ្នក។ 

្បសិនច្បើអ្នកទទួលបានច្សវា Medi-Cal ច្ៅកនុងច្សវាគិតនែាឈនួលរបស់Medi-Cal និង
មិនស្មនកនុងគច្្មាងសុខភាពរបស់ Medi-Cal អ្នកអាឆជស្ជកជាមួ គិលានុបដាឋ កបានតាម
រ ៈកមមវ ិ្ ី Medi-Nurse។ ទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទរបស់ DHCS COVID តាមរ ៈច្លខ 
1-877-409-9052។

https://covid19.ca.gov/
https://covid19.ca.gov/manage-stress-for-health/
http://dhcs.ca.gov/COL


  

របបៀបដែល DHCS កំពងុធានាថា Medi-Cal អាចបន្បំបពញតាម
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សំណរសាកសរញឹកញាប់ (FAQ) ួ ួ

 

ទំព័រ 5 នន 18 
 

សិទធិទទួលបាន 
 
1. ច្តើអ្តថ្ បច្យជន៍ Medi-Cal របស់ខ្ុំនឹង្តវូបញ្ច ប់ច្ៅកនុងអំ្ឡុងច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-

19 ស្ដ្រឬច្ទ? 
 
ច្ទ។ កាលពីស្ខមីនា ច្លាកអ្ភិបាល Gavin Newsom បានច្ឆញបទបញ្ជា ច្ដ្ើមបីច្្ែើឲ្យ
្បាកដ្ថា ្បជាជននឹងច្ៅបនតទទួលបានច្សវា Medi-Cal, CalFresh, California Work 
Opportunity and Responsibility to Kids, Cash Assistance Program for Immigrants, 
California Food Assistance Program និង/ឬ In-Home Supportive Servicesដ្ស្ដ្ល។ 
អ្នកអាឆអានបទបញ្ជា របស់អ្ភិបាលរដ្ឋបានច្ៅ 
www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf។ 
 
្បសិនច្បើអ្នកសថិតច្ៅកនុងកមមវ ិ្ ី Medi-Cal អ្នកមិនបាត់បង់ច្សវា Medi-Cal របស់អ្នកកនុង
អំ្ឡុងច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19 ច្ទ។ ស្មាប់ការច្លើកស្លង សូមអានសំណួរទី 4 
ខាងច្្កាម កនុងស្ផនកសំណួរស្នកសួរញឹកញប់ (FAQ)។ 
 

2. ខ្ុំទទួលបានកញ្ច ប់បនតច្សវា Medi-Cal។ ច្តើខ្ុំគបបចី្្ែើដូ្ឆច្មដឆច្ដ្ើមបឲី្យខ្ុំបនតទទួលបានច្សវា 
Medi-Cal? 
 
្បសិនច្បើកាលបរចិ្ឆេទបនតច្សវារបស់អ្នក គឺច្ៅស្ខមីនា ឆ្ន ំ2020 ឬច្្កា ច្ពលច្នោះ អ្នក
មិនចំាបាឆ់ច្្ែើអ្ែីទំងអ្ស់ច្ៅច្ពលច្នោះ។ អ្នកនឹងច្ៅបនតទទួលបានច្សវា Medi-Cal រហូត
ដ្ល់នែៃបញ្ច ប់បទបញ្ជា របស់អ្ភិបាលរដ្ឋ មិនថាកាលបរចិ្ឆេទបនតច្សវាកមមរបស់អ្នកឆំនែៃណ្ដ
ច្នាោះច្ទ ឬមានការផ្លា ស់បដូរអ្ែីស្ដ្លអ្នកច្្ែើការរា ការណ៍ខាោះច្នាោះច្ទ។ អ្នកអាឆច្ផ្ើព័ត៌មាន
ននការបនតកមមវ ិ្ ីែមីបាន ប៉ាុស្នតបុគគលិកច្ខាន្ីរបស់អ្នកអាឆមិនដំ្ច្ណើ រការ្តួតពិនិតយព័ត៌មាន
របស់អ្នកបានភាា មៗច្នាោះច្ទ។  
 

  

https://www.gov.ca.gov/wp-content/uploads/2020/03/3.17.20-N-29-20-EO.pdf
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សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 6 នន 18 
 

3. ខ្ុំទទួលបាន្បាក់សំណងផលប៉ាោះ ល់ច្សដ្ឋកិឆចពី Internal Revenue Service (IRS)។ ច្តើ
្បាក់ច្នោះ្តវូចាត់ទុកជា្បាក់ឆំណូលស្ដ្រឬច្ទ ច្ហើ ច្តើវាប៉ាោះ ល់ដ្ល់សិទធិទទួលបានច្សវា 
Medi-Cal របស់ខ្ុំស្ដ្រឬច្ទ? 
 
ច្ទ។ ្បាក់សំណងផលប៉ាោះ ល់ច្សដ្ឋកិឆចពីជំងឺ COVID-19 ទទួលបានពីរដាឋ ភិបាលសហព័នធ 
ពំុចាត់ទុកជា្បាក់ឆំណូលច្នាោះច្ទ។ វានឹងមិនប៉ាោះ ល់ដ្ល់សិទធិទទួលបានច្សវា Medi-Cal 
របស់អ្នកច្ឡើ ។ 

4. ច្តើមាន្បការណ្ដមួ ស្ដ្លខ្ុំអាឆបាត់បង់កមមវ ិ្ ី Medi-Cal កនុងអំ្ឡុងច្ពលច្្រោះអាសនននន
ជំងឺ COVID-19 ស្ដ្រឬច្ទ?  
 
បាទ/ចាស។ Medi-Cal អាឆ្តូវបញ្ច ប់កនុងករណី៖ 

 អ្នកបាត់បង់អា ុជីវតិ។  
 អ្នកចាកច្ឆញពីរដ្ឋ។ 
 អ្នក្បាប់បុគគលិក Medi-Cal ថា អ្នកស្លង្តូវការច្សវា Medi-Cal ច្ទៀត។  

5. ច្តើខ្ុំ្តវូទូរសពទច្ៅការយិល័ ច្សវា Medi-Cal ្បចំាច្ខាន្ីកនុងមូលដាឋ នរបស់ខ្ុំ ច្ដ្ើមបី
្បាកដ្ថា ខ្ុំច្ៅបនតទទួលបានច្សវា Medi-Cal កនុងអំ្ឡុងច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19 
ស្ដ្រឬច្ទ? 
 
ច្ទ។ ប៉ាុស្នត អ្នកគួរទូរសពទច្ៅកាន់ការយិល័ ច្ខាន្ីកនុងមូលដាឋ នរបស់អ្នក ្បសិនច្បើច្សវា 
Medi-Cal របស់អ្នកមិនដំ្ច្ណើ រការ អ្នកផ្លា ស់ទីច្ៅកាន់ច្ខាន្ីែមី ឬអ្នក្តូវការរា ការណ៍
អំ្ពីការផ្លា ស់បតូរស្ដ្លអាឆឲ្យអ្នកមានលកខណៈសមបតតិ្គប់្រន់ទទួលបានកមមវ ិ្ ីណ្ដមួ 
ស្ដ្លមានអ្តថ្បច្យជន៍ច្្ឆើន។   

 
ស្មាប់ច្ពលច្នោះ ការយិល័ ច្សវា Medi-Cal ច្ៅច្ខាន្ីខាោះ អាឆបិទទែ រមិនច្្ែើការ
ស្មាប់ច្សវាជួបអ្តិែិជនផ្លទ ល់។  
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ទំព័រ 7 នន 18 
 

អ្នកច្ៅស្តអាឆទក់ទងពួកច្គបានតាមទូរសពទ តាមសំបុ្ត តាមអីុ្ស្ម៉ាល ឬតាម្បព័នធ
អ្នឡាញ។ អ្នកអាឆស្សែងរកព័ត៌មានអំ្ពីការយិល័ ច្ខាន្ីកនុងមូលដាឋ នរបស់អ្នកច្ៅ 
http://dhcs.ca.gov/COL។ ឬទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទសមាជិក និងអ្នកផដល់ជំនួ របស់ 
Medi-Cal  តាមរ ៈច្លខ 1-800-541-5555 (TTY 1-800-430-7077)។ ច្ៅច្្ដ
រដ្ឋកាលីហែ័រញ៉ា  សូមទូរសពទច្ៅច្លខ 1-916-636-1980។ 

 
6. ឆុោះ្បសិនច្បើខ្ុំមិនអាឆបង់្បាក់បុពែលាភរា៉ាប់រង (កន្ម) ននច្សវា Medi-Cal របស់ខ្ុំបាន ច្តើ

ខ្ុំ្តវូច្្ែើដូ្ឆច្មដឆ? 
 
្បសិនច្បើអ្នកមិនអាឆបង់្បាក់បុពែលាភរាប់រងច្សវា Medi-Cal របស់អ្នកបានកនុងអំ្ឡុង
ច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19 អ្នកអាឆទូរសពទច្ដ្ើមបីឲ្យមានការច្លើកស្លងច្លើ្បាក់
បុពែលាភរា៉ា ប់រងរបស់អ្នក (ឈប់ស្មាប់ច្ពលច្នោះ)។ 
  
 ស្មាប់កមមវ ិ្ ីស្មាប់កុមារនិង្សតីមាននផទច្ ោះ សូមទូរសពទច្ៅច្លខ 

1-800-880-5305។ 
 ស្មាប់កមមវ ិ្ ីជនពិការច្្ែើការ 250 ភាគរ  សូមទូរសពទច្ៅច្លខ 1-916-445-9891។  

  
្បសិនច្បើ្បាក់ឆំណូលរបស់អ្នកធាា ក់ឆុោះ អ្នកក៏អាឆទូរសពទច្ៅបុគគលិកច្ខាន្ីរបស់អ្នកបាន
ផងស្ដ្រ។ សូមស្នកសួរថាច្តើអ្នកមានសិទធិទទួលបានការច្លើកស្លងមិនបង់្បាក់បុពែលាភ
រា៉ា ប់រងស្ដ្រឬច្ទ។ 

 
អ្តថ្ បច្យជន៍ 

 
7. ច្តើខ្ុំអាឆច្្ែើការណ្ដត់ជួបតាមទូរសពទឬតាម្បព័នធអ្នឡាញបានស្ដ្រឬច្ទ? 

 
បាទ/ចាស។ ្បសិនច្បើអ្នកផតល់ច្សវារបស់អ្នកមានកមមវ ិ្ ី telehealth ច្ហើ អ្នកបំច្ពញតាម
វធិានននការណ្ដត់ជួបស្មាប់កមមវ ិ្ ី telehealth អ្នកអាឆទទួលបានច្សវា Medi-Cal ជា

http://dhcs.ca.gov/COL
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ច្្ឆើនច្ៅតាមផទោះ។ កមមវ ិ្ ី Telehealth រមួបញ្ចូ លនូវការណ្ដត់ជួបតាមទូរសពទ ឬការណ្ដត់
ជួបតាម្បព័នធទំនាក់ទនងវចី្ដ្អូ្ពីឆំងា ។ ច្សវាទំងច្នោះ ជួ កាត់បនថ ការ្បឈមរបស់
អ្នកច្ៅនឹងជំងឺ COVID-19។ អ្នកអាឆជស្ជកជាមួ ច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកតាមកំុពយូទ័រ ឬទូរសពទ
ស្មាប់ច្សវាស្ដ្លមានលកខណៈចំាបាឆ់ស្ផនកច្វជាស្ន្សត។ ច្ដ្ើមបីស្សែង ល់បស្នថម សូមឆូល
ច្ៅកាន់៖ www.dhcs.ca.gov/Pages/dhcs-COVID-19-Response.aspx។  
 
្បសិនច្បើច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកពំុមានកមមវ ិ្ ី telehealth ច្ហើ អ្នកសថិតច្ៅកនុង
គច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គង Medi-Cal  អ្នកអាឆទូរសពទច្ទកាន់គច្្មាងបាន។ 
ច្សនើសំុជំនួ ច្ដ្ើមបីស្សែងរកអ្នកផដល់ច្សវាស្ដ្លមានកមមវ ិ្ ី telehealth។ 
 

8. ច្តើខ្ុំរពឹំងថានឹងទទួលបានអ្ែីខាោះពីការណ្ដត់ជួបននច្សវា telehealth? 
 

សដង់ដាននការស្ែទំ គឺដូ្ឆរន  ្បសិនច្បើអ្នកជួបអ្នកផដល់ច្សវារបស់អ្នកច្ដា ផ្លទ ល់ ឬ
តាមកមមវ ិ្ ី telehealth។ ្បសិនច្បើអ្នកផដល់ច្សវារបស់អ្នកមានកមមវ ិ្ ី telehealth ច្ហើ 
សច្្មឆឲ្យអ្នកទទួលការពាបាលតាមកមមវ ិ្ ី telehealth ច្លើបញ្ជា របស់អ្នក ពួកច្គនឹងច្្ែើ
ការណ្ដត់ជួបតាមទូរសពទ តាម្បព័នធទំនាក់ទនងវចី្ដ្អូ្ពីឆមាៃ   តាមអីុ្ស្ម៉ាល ឬតាមឆ្ត
អ្នឡាញ។ ទូរសពទច្ៅអ្នកផដល់ច្សវាស្ែទសុំខភាពរបស់អ្នកច្ដ្ើមបីស្នកសួរថាច្តើកមមវ ិ្ ី 
telehealth ដំ្ច្ណើ រការយ៉ាងដូ្ឆច្មដឆ និងថាច្តើ្តូវច្្ែើការណ្ដត់ជួបតាមកមមវ ិ្ ី telehealth 
ច្ដា រច្បៀបណ្ដ។ 
 

9. ្បសិនច្បើខ្ុំមានច្រាគសញ្ជា ននជំងឺ COVID-19 ច្តើខ្ុំ្តវូឆំណ្ដ ្បាក់អ្ស់ប៉ាុនាម នច្ដ្ើមបទីទួល
បានការច្្ែើច្តសត? ្បសិនច្បើខ្ុំមានផទុកជំងឺ COVID-19 ច្តើខ្ុំ្តវូឆំណ្ដ ្បាក់អ្ស់ប៉ាុនាម ន
ស្មាប់នែាពាបាល? 
 
ការច្្ែើច្តសតជំងឺ COVID-19 ស្ដ្លមានលកខណៈចំាបាឆ់ស្ផនកច្វជាស្ន្សត ច្សវាស្ដ្ល ក់ព័នធ
នឹងការច្្ែើច្តសត និងការពាបាលគឺផដល់ជូនច្ដា ឥតគិតនែាតាមច្សវា Medi-Cal។ ច្ៅច្ពល
ការច្ៅជួបពិនិតយច្ដ្ើមបីច្្ែើការែតឆាុោះ ច្្ែើច្តសត ឬទទួលការពាបាលជំងឺ COVID-19 

https://www.dhcs.ca.gov/Pages/DHCS-COVID%E2%80%9119-Response.aspx
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សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 9 នន 18 
 

ច្សវាកមមនានា្តូវបានរា៉ា ប់រងច្លើបនទប់សច្ន្តងាគ ោះបនាទ ន់ ការស្ែទំសច្ន្តងាគ ោះបនាទ ន់ និងការច្ៅ
ជួបពិច្្រោះជំងឺច្ៅការយិល័ អ្នកផដល់ច្សវា។  
 

10. ច្តើខ្ុំគួរទូរសពទច្ៅនរណ្ដ ្បសិនច្បើខ្ុំមានច្រាគសញ្ជា ននជំងឺ COVID-19? 
 
្បសិនច្បើអ្នកមានសញ្ជា ្ពមានននច្្រោះថាន ក់បនាទ ន់ននជំងឺ COVID-19 សូមទទួលជំនួ 
ច្វជាស្ន្សតឲ្យបានឆ្ប់តាមស្ដ្លអាឆច្្ែើច្ៅបាន។ 
 

 ពិបាកដ្កដ្ច្ងាើម 
 ការឈឺចាប់រ ៈច្ពល ូរ ឬតឹងស្ណន្ទូង 
 មានការភ័នតភំាង ឬអ្នកមិនអាឆច្្កាករឆួ 
 មុខឬបបូរមាត់ច្ឡើងច្ខៀវ 

 
បញ្ា ីច្នោះពំុច្ពញច្លញច្នាោះច្ទ។ អ្នកអាឆអានបស្នថមច្ៅច្លើបញ្ា ី CDC អំ្ពីច្រាគសញ្ជា ទំង
ច្នោះច្ៅ៖ www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.  
 
ទូរសពទច្ៅច្លខ 911 ្បសិនច្បើអ្នកមានច្្រោះថាន ក់សុខភាពបនាទ ន់។ ្បាប់្បតិបតតិករថាអ្នក
មាន ឬគិតថាអ្នកអាឆមានផទុកជំងឺ COVID-19។ ្បសិនច្បើអ្នកអាឆច្្ែើបាន សូម ក់
មាស់/ ក្កណ្ដត់ខទប់មាត់និង្ឆមុោះច្ៅមុនច្ពល្កុមជំនួ មកដ្ល់។ 
 
ទូរសពទច្ៅច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នក ្បសិនច្បើអ្នកមានច្រាគសញ្ជា ដ្នទច្ផសងច្ទៀតស្ដ្ល្ៃន់្ៃរ 
ឬច្្ែើឲ្យអ្នក្ព ួបារមភ។ អ្នកក៏អាឆទូរសពទច្ៅច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកបានផងស្ដ្រ ្បសិនច្បើ
អ្នកមានច្រាគសញ្ជា ស្ស្នលៗ ដូ្ឆជា កាក ្គុនច្ដដ  ស្លងដឹ្ងរស់ជាតិឬស្លងដឹ្ងកាិន ឈឺកាល 
្គុនច្ដដ ឬ្គុនច្ដដ ខាា ំងរ ៈច្ពល ូរ ឬឈឺបំពង់ក។  
 
្បសិនច្បើអ្នកសថិតកនុងគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គងរបស់ Medi-Cal អ្នកអាឆទូរសពទ
ច្ៅ Primary Care Provider (អ្នកផដល់ច្សវាស្ែទំបឋម) (PCP) របស់អ្នកបាន។ ឬទូរសពទ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 10 នន 18 
 

ច្ៅស្ផនកច្សវាសមាជិករបស់គច្្មាង ឬស្ខសទូរសពទ្បឹកាច្យបល់ច្ដា គិលានុបដាឋ ក។ 
ច្លខទូរសពទ មានច្ៅច្លើប័ណណសមាគ ល់ខាួនសមាជិករបស់អ្នក។ 
 
្បសិនច្បើអ្នកកំពុងទទួលបានច្សវា Medi-Cal ច្ៅកនុងច្សវាគិតនែាឈនួលរបស់ Medi-Cal 
និងមិនស្មនសថិតច្ៅកនុងគច្្មាងសុខភាពរបស់ Medi-Cal អ្នកអាឆជស្ជកជាមួ គិលានុបដាឋ ក
តាមរ ៈកមមវ ិ្ ី Medi-Nurse បាន។ ទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទរបស់ DHCS COVID តាមរ ៈ
ច្លខ 877-409-9052។ 
 

11. ខ្ុំកំពុងសថិតកនុងច្សវា Medi-Cal មិនច្ពញច្លញ និង/ឬ ស្នថ នភាពអ្ច្នាត ្បច្វសន៍របស់ខ្ុំ 
មិនទន់្តវូបានច្្ែើការច្ផទៀងផ្លទ ត់។ ច្តើខ្ុំអាឆទទួលបានច្សវា Medi-Cal ស្ដ្ល ក់ព័នធនឹង
ជំងឺ COVID-19ស្ដ្រឬច្ទ? 
 
បាទ/ចាស។ អ្នកទទួលផលទំងអ្ស់របស់ Medi-Cal អាឆទទួលបានការច្្ែើច្តសតរកច្មច្រាគ 
COVID-19 ច្សវា ក់ព័នធនឹងការច្្ែើច្តសត និងការពាបាលកនុងអំ្ឡុងច្្រោះអាសននច្នោះបាន។ 
អ្នកទទួលផលទំងអ្ស់របស់ Medi-Cal អាឆទទួលបានច្សវាកមមស្ដ្លមានលកខណៈចំា
បាឆ់ស្ផនកច្វជាស្ន្សតស្មាប់ជំងឺ COVID-19 មិនថាជាច្សវា Medi-Calច្ពញច្លញ ឬមិន
ច្ពញច្លញច្នាោះច្ទ។ (ច្សវា Medi-Cal មិនច្ពញច្លញ គឺផដល់ជូនស្មាប់ច្សវាអ្នកមាននផទ
ច្ ោះ ឬច្សវា ក់ព័នធនឹងការមាននផទច្ ោះ និងច្សវាសច្ន្តងាគ ោះបនាទ ន់ស្តប៉ាុច្ណ្ដណ ោះ)។ អ្នកអាឆ
ទទួលបានច្សវាកមម ក់ព័នធជំងឺ COVID-19ទំងច្ៅកនុងច្សវាស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គង
របស់ Medi-Cal  និងច្សវាគិតនែាឈនួលរបស់ Medi-Cal ច្ដា មិនគិតពីស្នថ នភាព
អ្ច្នាត ្បច្វសន៍របស់អ្នកច្ឡើ ។ 
 
ច្សវាអ្ច្នាត ្បច្វសន៍របស់សហព័នធ បានស្ឆងថា ការច្្ែើច្តសតរកច្មច្រាគ COVID-19 និងការ
ពាបាល ពំុរាប់បញ្ចូ លកនុងការច្្ែើច្តសត “គិតនែាជាស្នធារណៈ” របស់ខាួនច្ឡើ ។ ឆូលច្ៅ
កាន់៖ 
www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge។  
 

https://www.uscis.gov/green-card/green-card-processes-and-procedures/public-charge
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សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 11 នន 18 
 

ច្ដ្ើមបីស្សែង ល់បស្នថមអំ្ពីនែាឆំណ្ដ ស្នធារណៈ សូមឆូលច្ៅកាន់៖ 
www.chhs.ca.gov/blog/2020/02/24/update-chhs-public-charge-guide-2។ 

 
12. ខ្ុំគិតថា ខ្ុំ្តវូការការស្ែទំច្វជាស្ន្សតស្ដ្លមិន ក់ព័នធនឹងជំងឺ COVID-19។ ច្តើខ្ុំគបបី្ តវូ

ច្្ែើស្បបណ្ដ? 
 
្បសិនច្បើអ្នក្តូវការការស្ែទំច្វជាស្ន្សត សូមទូរសពទច្ៅកាន់ច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នក។ 
ពួកច្គអាឆ្បាប់អ្នកថាច្តើអ្នកគបបីច្្ែើការណ្ដត់ជួបច្ដា ផ្លទ ល់ឬយ៉ាងណ្ដ។ ច្វជាបណឌិ ត
របស់អ្នក អាឆច្្ែើការណ្ដត់ជួបតាមកមមវ ិ្ ី telehealth តាមទូរសពទនដ្ ឬតាមវចី្ដ្អូ្ ច្ដ្ើមបី
រកាសុវតថិភាពរបស់អ្នក។ សូមច្មើលសំណួរទី 7 និង 8 ស្មាប់ព័ត៌មានបស្នថមសដីពីកមមវ ិ្ ី 
telehealth។  
 
្បសិនច្បើអ្នក្តូវការជួបច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកច្ដា ផ្លទ ល់ សូម ក់មា៉ាស់។ សូមរកាគមាា ត
របស់អ្នកឆមាៃ  ្បំាមួ ហែីតពីអ្នកដ្នទ។ ្បសិនច្បើអ្នកមានច្រាគសញ្ជា ្ៃន់្ៃរ និងមិនអាឆ
ជួបច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកបាន សូមឆូលច្ៅកាន់បនទប់ស្ែទំសច្ន្តងាគ ោះបនាទ ន់ ឬបនទប់
សច្ន្តងាគ ោះបនាទ ន់។ ឬទូរសពទច្ៅច្លខ 911។ 

 
13. ច្តើអ្ែីច្ៅជា “ច្សវាពិច្សសចំាបាឆ់”? 
 

ការពាបាលបនាទ ន់ និងការពាបាលសច្ន្តងាគ ោះបនាទ ន់ និងនីតិវ ិ្ ីពាបាលច្ផសងៗ គឺជា “ច្សវា
ពិច្សសចំាបាឆ់”។ អ្នកអាឆទទួលបានច្សវាទំងច្នោះកនុងអំ្ឡុងច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-
19។ ច្សវាទំងច្នោះរមួបញ្ចូ លនូវការពាបាលស្មាប់ច្រាគសញ្ជា ្ៃន់្ៃរ ច្សវា ក់ព័នធនឹង
ការមាននផទច្ ោះ ការឈឺច្ ោះនិងការស្មាលកូន ការលាងឈាម ការដំាសររីាងគ ការ
ពាបាលជំងឺមហារកី និងច្សវាននការរងការប៉ាោះទងគិឆ្ៃន់្ៃរ។  
 
អ្នកអាឆទទួលបានច្សវាដ្នទច្ផសងច្ទៀតតាមរ ៈកមមវ ិ្ ី telehealth។ ច្ៅកស្នាងមួ ឆំនួន 
ច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកអាឆចាប់ច្ផដើមផដល់ច្សវាស្ែទបំងាា រច្ដា ផ្លទ ល់ជាែមីមដងច្ទៀត។ ច្ដ្ើមបី

https://www.chhs.ca.gov/blog/2020/02/24/update-chhs-public-charge-guide-2/


  

របបៀបដែល DHCS កំពងុធានាថា Medi-Cal អាចបន្តបំបពញតាម

តម្មូវការដែទសំុខភាពកន ុងអំឡុងបពលបម្រោះអាសន្ននន្ជំងឺ COVID-19 

 

សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 12 នន 18 
 

ស្សែង ល់បស្នថមអំ្ពី CDPH សដីពីការចាប់ច្ផដើមជាែមីនូវការ
ស្ែទំសុខភាពស្ដ្ល្តូវបានពនារច្ពល និងបងាា រ សូមឆូលច្ៅកាន់៖ 
www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-
19/ResumingCalifornia’sDeferredandPreventiveHealthCare.aspx។  
 
អ្នកក៏អាឆទូរសពទច្ៅកាន់ច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នក ឬគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គងបាន
ផងស្ដ្រ ច្ដ្ើមបីស្សែង ល់ថាច្តើតំបន់របស់អ្នក កំពុងចាប់ច្ផដើមផដល់ច្សវាកមមទំងច្នោះច្ដា 
ផ្លទ ល់ច្ឡើងវញិច្ហើ ឬច្ៅ និងច្ដ្ើមបីស្សែង ល់អំ្ពីរច្បៀបទទួលបានច្សវាកមមទំងអ្ស់ច្នោះ
។ 

 
14. ខ្ុំមានការណ្ដត់ជួបពិច្្រោះជំងឺស្ដ្លមិនមានលកខណៈបនាទ ន់។ ច្តើខ្ុំគួរច្ៅតាមការណ្ដត់

ជួបច្នាោះស្ដ្រឬច្ទ? 
 

ជស្ជករន ជាមួ ច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នកថាច្តើ្តូវកំណត់ច្ពលណ្ដត់ជួបជាែមី ឬ្តូវច្្បើកមមវ ិ្ ី 
telehealth ស្មាប់ការណ្ដត់ជួបស្ដ្លមិនបនាទ ន់។ ច្វជាបណឌិ តរបស់អ្នក នឹងសច្្មឆថា
្តូវរកាការណ្ដត់ជួបច្ដា ផ្លទ ល់ជាមួ អ្នក ្តូវច្្បើកមមវ ិ្ ី telehealth ឬ្តូវរង់ចំារហូ
តដ្ល់ឆប់ច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19។ 
 
្បសិនច្បើអ្នកសថិតច្ៅកនុងគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គង អ្នកអាឆទូរសពទច្ៅអ្នកផដល់
ច្សវារបស់អ្នក ឬគច្្មាងសុខភាពច្ដ្ើមបីស្សែង ល់ថាច្តើតំបន់របស់អ្នកកំពុងផដល់ជូនច្សវា
ទំងអ្ស់ច្នោះច្ដា ផ្លទ ល់ស្ដ្រឬច្ទ។ អ្នកក៏អាឆស្សែង ល់បស្នថមអំ្ពីច្ពលច្វលានិងរច្បៀប
ទទួលបានច្សវាកមមទំងអ្ស់ច្នោះផងស្ដ្រ។ ច្ដ្ើមបសី្សែង ល់បស្នថម សូមឆូលច្ៅកាន់៖ 
www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Non-Essential-Essential-Procedures-
032420.pdf។  

 
15. ខ្ុំមានបញ្ជា ច្ដា មិនអាឆទក់ទងច្វជាបណឌិ តរបស់ខ្ុំបាន។ ច្តើខ្ុំគបបី្ តវូច្្ែើស្បបណ្ដ? 

 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ResumingCalifornia%E2%80%99sDeferredandPreventiveHealthCare.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/ResumingCalifornia%E2%80%99sDeferredandPreventiveHealthCare.aspx
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Non-Essential-Essential-Procedures-032420.pdf
https://www.dhcs.ca.gov/Documents/COVID-19/Non-Essential-Essential-Procedures-032420.pdf
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តម្មូវការដែទសំុខភាពកន ុងអំឡុងបពលបម្រោះអាសន្ននន្ជំងឺ COVID-19 
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ទំព័រ 13 នន 18 
 

ការយិល័ មួ ឆំនួនច្ៅកនុងតំបន់របស់អ្នក អាឆបិទទែ រកនុងច្ពលបឆចុបបននច្នោះច្ដា ស្នរ
ច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19។ 
 
្បសិនច្បើអ្នកសថិតច្ៅកនុងគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គង សូមទូរសពទច្ៅគច្្មាង
សុខភាពរបស់អ្នកច្ដ្ើមបីស្សែង ល់ពីជច្្មើសរបស់អ្នក។ គច្្មាងសុខភាពរបស់អ្នក អាឆ
ជួ អ្នកស្សែងរកវ ិ្ ីលាបំផុតកនុងការទទួលបានការស្ែទំច្វជាស្ន្សត។ ្បសិនច្បើអ្នក្តូវការ
ជំនួ បស្នថម សូមទូរសពទច្ៅការយិល័ ពលរដ្ឋនន Department of Health Care Services 
ពីនែៃឆនទដ្ល់នែៃសុ្ក ចាប់ពីច្មា៉ាង 8 ្ពឹកដ្ល់ច្មា៉ាង 5 លាៃ ឆ តាមរ ៈច្លខ 
1-888-452-8609។ ការច្ៅទូរសពទច្នោះ ពំុគិតនែាច្នាោះច្ទ។ 
 
្បសិនច្បើអ្នកទទួលបានច្សវាគិតនែាឈនួលរបស់ Medi-Cal និងមិនសថិតច្ៅកនុងគច្្មាង
សុខភាពរបស់ Medi-Cal អ្នកអាឆទទួលបានជំនួ កនុងការស្សែងរកអ្នកផដល់ច្សវា Medi-Cal 
បាន។ ទូរសពទច្ៅកាន់ស្ខសទូរសពទ DHCS COVID តាមរ ៈច្លខ 877-409-9052។ 

 
16. កូនរបស់ខ្ុំមានអា ុច្្កាម 21 ឆ្ន  ំនឹងដ្ល់ច្ពល្តវូច្្ែើច្តសតពិនិតយសុខភាព។ ច្តើខ្ុំគបបី្ តវូ

ច្្ែើស្បបណ្ដ? 
 
ទូរសពទច្ៅច្វជាបណឌិ តកូនរបស់អ្នក។ ស្នកសួរអំ្ពីវ ិ្ ីនានាស្ដ្លកូនរបស់អ្នកអាឆទទួលបាន
ការស្ែទំជា្បចំា ដូ្ឆជាការជួបពិនិតយសុខុមាលភាពរបស់កូន និងការចាក់ថាន ំបងាា រ 
(ចាក់វា៉ាក់ស្នងំ)។ ច្វជាបណឌិ តគួរច្្ែើការពនយល់អំ្ពីការផ្លា ស់បតូររបស់ពួកច្គឲ្យគាីនិកឬការយិ
ល័ បានដឹ្ង ច្ដ្ើមបីឲ្យកូនរបស់អ្នកអាឆជួបពិនិតយជំងឺច្ដា ផ្លទ ល់ច្ដា សុវតថិភាព។ ឬ
ពួកច្គអាឆសំុជួបកូនរបស់អ្នក និងច្្ែើការពិនិតយសុខភាពតាមទូរសពទ ឬតាមកមមវ ិ្ ី 
telehealth។ ស្មាប់កមមវ ិ្ ី telehealth អ្នកអាឆត្មូវឲ្យនំាកូនរបស់អ្នកមកកាន់ការយិល័
  ឬគាីនិកច្ៅច្ពលច្្កា ស្មាប់ការ្តួតពិនិតយតាមដានសុខភាព ឬការចាក់វា៉ាក់ស្នងំ។   
 
ការជួបពិនិតយសុខុមាលភាពរបស់កូន និងការ្តតួពិនិតយសុខភាពច្ទៀងទត់ គឺជាវ ិ្ ីដ៏្សំខាន់
មួ កនុងការតាមដានការលូតលាស់ និងការវវិឌ្ឍរបស់កូនអ្នក។ តាមបទបញ្ជា ឲ្យសថិតច្ៅកនុង
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តម្មូវការដែទសំុខភាពកន ុងអំឡុងបពលបម្រោះអាសន្ននន្ជំងឺ COVID-19 

 

សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 14 នន 18 
 

ផទោះ  DHCS  ល់ថា អ្នកអាឆមានការ្ពួ បារមភអំ្ពីការនំាកូនរបស់អ្នកច្ៅជួបច្វជាបណឌិ ត 
ឬច្ៅកាន់គាីនិក។ ច្ដ្ើមបី្បាកដ្ថា កូនរបស់អ្នកទទួលបានការ្តួតពិនិតយ និងការចាក់
ថាន ំបងាា រ សូមទូរសពទច្ៅកាន់ច្វជាបណឌិ តរបស់កូនអ្នកច្ដ្ើមបីជស្ជកអំ្ពីជច្្មើសរបស់អ្នក។  
 

ច្សវាទនតស្ន្សត 
 
17. ខ្ុំ្តវូការជួបជាមួ ទនតបណឌិ ត។ ច្តើខ្ុំ្តវូច្្ែើអ្ែីខាោះច្ដ្ើមបទីទួលបានការពាបាល? 

 
្បសិនច្បើអ្នកឈឺច្្មញ ឬមានករណីបនាទ ន់ស្ផនកទនតស្ន្សត សូមទូរសពទច្ៅការយិល័ 
ទនតស្ន្សតរបស់អ្នក។ ្បសិនច្បើអ្នកពំុមានទនដច្ពទយ ឬការយិល័ ទនតស្ន្សតរបស់អ្នក
បិទទែ រ ឬមិនអាឆជួបពិច្្រោះជាមួ អ្នកបាន សូមទូរសពទច្ៅ
កាន់មជឈមណឌ លផដល់ច្សវាទនតស្ន្សតតាមទូរសពទរបស់ Medi-Cal ។ ពួកច្គអាឆជួ អ្នក
ស្សែងរកទនតច្ពទយបាន។ ច្លខទូរសពទរបស់ពួកច្គគឺ 1-800-322-6384។ 

 
18. ច្តើខ្ុំដឹ្ងបានដូ្ឆច្មដឆថាខ្ុំមានច្្រោះថាន ក់បនាទ ន់ស្ផនកទនតស្ន្សត? 
 

ករណីបនាទ ន់ស្ផនកទនតស្ន្សត ្តូវការការពាបាលភាា មៗ។ ខាងច្្កាមច្នោះជាឧទហរណ៍
មួ ឆំនួន៖  

 ការហូរឈាមពីមាត់មិន្ពមឈប់ 
 ការច្ឡើងច្ហើមខាា ំងច្ៅកនុងមាត់ ឬច្ៅច្លើមុខ  
 ការប៉ាោះទងគិឆខាា ំងច្លើនផទមុខ ដូ្ឆជារបួសច្លើឆាឹងថាគ ម និងមុខ  
 ការឈឺចាប់ខាា ំងច្ឆញពីកនុងច្្មញ អ្ញ្ជច ញច្្មញ ឬថាគ ម 

 
ការជួបពិនិតយច្្មញជា្បចំា គឺមិនស្មនជាករណីបនាទ ន់ច្ឡើ ។ ករណីខាងច្្កាមច្នោះ ជា
ឧទហរណ៍ននករណីមិនស្មនច្្រោះថាន ក់បនាទ ន់៖ 

 ការពិនិតយច្្មញច្លើកដំ្បូង ឬការពិនិតយច្្មញ្បចំាឆ្ន ំ និងការែតកំារសមីអិុ្ឆ។  
 ការសមាា តច្្មញ និងពាបាលស្ែទំបងាា រ ដូ្ឆជាការប៉ាោះបិទច្្មញជាច្ដ្ើម។  
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តម្មូវការដែទសំុខភាពកន ុងអំឡុងបពលបម្រោះអាសន្ននន្ជំងឺ COVID-19 

សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

ទំព័រ 15 នន 18 

 ការពត់ត្មង់ច្្មញ
 ការដ្កច្្មញស្ដ្លមិនស្មនជាច្្រោះថាន ក់បនាទ ន់
 ការពាបាលច្្មញច្ផសងច្ទៀត ដូ្ឆជាដ្ងាូវសីុច្្មញស្ដ្លរម នការឈឺចាប់

ច្ដ្ើមបីទទួលបានព័ត៌មានែមីៗ និងច្ដ្ើមបីស្សែង ល់បស្នថមអំ្ពីអ្តថ្បច្យជន៍ស្ផនកទនតស្ន្សត
របស់អ្នក សូមឆូលច្ៅកាន់ www.smilecalifornia.org។  

ច្សវាសុខភាពផាូវឆិតត និងច្សវាពាបាលការច្្បើស្នរធាតុច្ញៀន 

19. ខ្ុំឆង់ពិភាកាជាមួ អ្នកជំនាញសុខភាពផាូវឆិតតអំ្ពីអារមមណ៍ស្ដ្លខ្ុំមាន។ ច្តើខ្ុំអាឆស្សែងរក
ច្សវាសុខភាពផាូវឆិតតបានច្ៅទីណ្ដ?

Medi-Cal រា៉ា ប់រងច្លើច្សវាសុខភាពផាូវឆិតត។ អ្នកអាឆស្សែង ល់អំ្ពីច្្រោះថាន ក់បនាទ ន់ និង
ការទទួលបានការស្ែទំស្មាប់ច្្រោះថាន ក់បនាទ ន់តាមរ ៈកមមវ ិ្ ី telehealth ទូរសពទនដ្ ឬ
ច្ដា ផ្លទ ល់ ្បសិនច្បើចំាបាឆ់។ ្បសិនច្បើអ្នកសថិតច្ៅកនុងគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់
្គងរបស់ Medi-Cal សូមទូរសពទច្ៅស្ផនកច្សវាសមាជិកននគច្្មាងរបស់អ្នក ស្ដ្លមានច្ៅច្លើ
ប័ណណសមាគ ល់ខាួនសមាជិករបស់អ្នក។ អាឆនឹងមានច្លខខុសរន ស្មាប់ស្ផនកច្សវាសុខភាព
ផាូវឆិតត។

្បសិនច្បើអ្នកពំុទទួលបានច្សវា Medi-Cal តាមរ ៈគច្្មាងស្ែទំស្ដ្លមានការ្គប់្គង 
មានត្មូវការសុខភាពផាូវឆិតត ៃ្ន់ ៃ្រ ឬបានទទួលច្សវាកមមពីមុនមកតាមរ ៈគច្្មាង
សុខភាពផាូវឆិតតរបស់ច្ខាន្ី អ្នកអាឆទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទទក់ទងច្ខាន្ីរបស់អ្នកច្ដ្ើមបី
ទទួលបានជំនួ ស្ផនកសុខភាពផាូវឆិតត ឬការពាបាលការច្ញៀនថាន ំ។ 

អ្នកអាឆស្សែងរកស្ខសទូរសពទទក់ទងច្ខាន្ីស្មាប់ច្សវាសុខភាពផាូវឆិតតច្ៅ 
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx។ 

www.smilecalifornia.org
https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/MHPContactList.aspx
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20. ្ បសិនច្បើខ្ុំ ឬនរណ្ដមាន ក់ច្ៅកនុង្គស្នររបស់ខ្ុំមានវបិតតិសុខភាពផាូវឆិតត ច្តើខ្ុំអាឆទទួល
បានជំនួ ច្ដា រច្បៀបណ្ដ? 
 
្បសិនច្បើអ្នក ឬនរណ្ដមាន ក់ច្ៅកនុង្កមុ្គួស្នររបស់អ្នកកំពុងជួបវបិតតិ មិនថាអ្នកសថិតច្ៅ
កនុងកមមវ ិ្ ី Medi-Cal ឬអ្ត់ច្នាោះច្ទ អ្នកអាឆសនទនាតាមទូរសពទជាមួ អ្នក្បឹកាច្យបល់
ស្ដ្លទទួលបានការបណដុ ោះបណ្ដដ លបាន។ 

 ស្ខសទូរសពទ Suicide Prevention Lifeline 24 ច្មា៉ាង៖ ទូរសពទច្ៅច្លខ 1-800-
273-8255 ឬច្ផ្ើស្នរច្ៅច្លខ 838255។ 

 ស្ខសទូរសពទ Domestic Violence Hotline 24 ច្មា៉ាង៖ ទូរសពទច្ៅច្លខ 1-800-
799-7233។ 

 ស្ខសទូរសពទ Crisis Text Line 24 ច្មា៉ាង៖ វា អ្កសរ HOME ច្ៅច្លខ 741741។  
 ្បសិនច្បើអ្នក ឬបុគគលស្ដ្លអ្នកកំពុងជួ សថិតកនុងស្នថ នភាពច្្រោះថាន ក់ជាបនាទ ន់ 

សូមទូរសពទច្ៅច្លខ 911។ 
 

21. ្ បសិនច្បើខ្ុំ ឬនរណ្ដមាន ក់ច្ៅកនុង្គសួ្នររបស់ខ្ុំកំពុងជួបបញ្ជា ននការច្្បើ្បាស់ស្នរធាតុ
ច្ញៀន រមួទំងការច្សពច្្គឿងស្សវងឹ ឬថាន ចំ្ញៀនច្ផសងៗ ច្តើខ្ុំអាឆទទួលបានជំនួ ច្ដា 
រច្បៀបណ្ដ?  
 
Medi-Cal រា៉ា ប់រងច្លើច្សវាពាបាលការច្្បើ្បាស់ស្នរធាតុច្ញៀន។ អ្នកអាឆទទួលបាន
ច្សវាកមមតាមរ ៈកមមវ ិ្ ី telehealth តាមទូរសពទនដ្ ឬច្ដា ផ្លទ ល់ ្បសិនច្បើចំាបាឆ់។ 
 
ច្ដ្ើមបីស្សែងរកស្ខសទូរសពទទក់ទងច្ខាន្ីស្មាប់ការពាបាលស្នរធាតុច្ញៀន ឆូលច្ៅកាន់ 
www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx។  
 
ឬ ទូរសពទច្ៅស្ខសទូរសពទជំនួ ពាបាលថាន ក់ជាតិច្លខ 1-800-662-HELP (4357)។  

 
្នធានបស្នថម 

https://www.dhcs.ca.gov/individuals/Pages/SUD_County_Access_Lines.aspx
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 ស្សែងរកការរំ្ទស្ផនកផាូវឆិតតទក់ទងនឹងជំងឺ COVID-19 ច្ៅ 
www.covid19.ca.gov/resources-for-emotional-support-and-well-being។ 
 

 ស្សែងរកវ ិ្ ីច្ដ្ើមបីជួ កាត់បនថ ច្្សតសច្ៅ 
www.covid19.ca.gov/manage-stress-for-health។ 

 
 ទូរសពទច្ៅច្លខ 211។ កនុងនាមជាអ្នកផតល់ច្សវាឆំណីអាហារនិងច្សវាមនុសសជាតិច្ផសង

ច្ទៀតច្ៅកនុងមូលដាឋ ន រដ្ឋកំពុងសហការជានដ្គូជាមួ  211 ច្ៅកនុង្គប់សហគមន៍។ 
ច្ដ្ើមបីស្សែង ល់បស្នថម សូមឆូលច្ៅកាន់ www.211.org។   
 

្នធានស្មាប់្បជាជនវ ័ឆំណ្ដស់ 
 
 ច្សវាស្មាប់មនុសសចាស់ និងមនុសសច្ពញវ ័៖ ស្ខសទូរសពទព័ត៌មានមនុសសចាស់និង

មនុសសច្ពញវ ័របស់រដ្ឋ ភាា ប់ច្ៅកាន់ទីភាន ក់ងារច្សវាមនុសសចាស់ច្ៅកនុងតំបន់មូលដាឋ ន។  
ទូរសពទច្ៅច្លខ 1-800-510-2020។ 
 

 ការដាក់ឲ្យច្ៅដាឆ់ច្ដា ស្ឡក៖ ្នធានែមីៗច្ដ្ើមបីបំច្ពញតាមលកខខណឌ ននហានិភ័ 
សុខភាពបនាទ ន់ពីការដាក់ឲ្យច្ៅដាឆ់ច្ដា ស្ឡកកនុងសងគម 
 
o ស្ខសទូរសពទ Friendship Line ស្ដ្ល្គប់្គងច្ដា វទិាស្នថ នមនុសសចាស់ មានស្ខស

ទំនាក់ទំនង 24/7 និងស្ខសទូរសពទច្ដាោះស្ស្ន វបិតតិស្មាប់មនុសសច្ពញវ ័ស្ដ្លមាន
វ ័ឆំណ្ដស់។ ទូរសពទច្ៅច្លខ 1-888-670-1360។  
 

o “មានអារមមណ៍លា & បនតភាា ប់ទំនាក់ទំនង” គឺជាមគគច្ទសក៍សកមមភាពែមីមួ  និងជា
កមមវ ិ្ ីច្្ែើស្ផនការ្បចំាសបាដ ហ៍ពីនា កដាឋ នមនុសសចាស់ននរដ្ឋកាលីហែ័រញ៉ា។ ច្ដ្ើមបី
ស្សែង ល់បស្នថម សូមឆូលច្ៅកាន់ www.aging.ca.gov/covid19។ 
 

https://covid19.ca.gov/resources-for-emotional-support-and-well-being/
https://covid19.ca.gov/manage-stress-for-health/
https://www.211.org/
https://www.aging.ca.gov/covid19/


  

របបៀបដែល DHCS កំពងុធានាថា Medi-Cal អាចបន្តបំបពញតាម

តម្មូវការដែទសំុខភាពកន ុងអំឡុងបពលបម្រោះអាសន្ននន្ជំងឺ COVID-19 

 

សំណួរសាកសួរញឹកញាប់ (FAQ) 

 

ទំព័រ 18 នន 18 
 

o អ្នកអាឆស្សែងរក្នធានបស្នថមសដីពីរច្បៀបកាត់បនថ បញ្ជា សុខភាពស្ដ្ល ក់ព័នធនឹង
ច្្សតសច្កើតច្ឆញពីច្្រោះអាសននននជំងឺ COVID-19 ច្ៅ www.ACEsAware.org។ 

 
 ការ្តតួពិនិតយសុខុមាលភាព ឬការរចំ្លាភបំ ន ការមិនច្អ្ើច្ពើ ឬការច្កង្បវញ័្ច ៖ ស្ខស

ទូរសពទច្សវារំ រមនុសសច្ពញវ ័របស់រដ្ឋ ភាា ប់ច្ៅកាន់ច្សវារំ រមនុសសច្ពញវ ័ 
24/7។ ទូរសពទច្ៅច្លខ 1-833-401-0832។  

 

https://www.acesaware.org/
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