រ ឿងសញ្ជាតិ និងកម្មវធិ រី ម្ើលជម្ងឺ កនងុ យះរេលកូវតិ -១៩។ អ្វអ្ី កន ត្តវូ ដឹង។

កនុងខណះកូវិត-១៩ឆ្លងរាលដាលម្ិនរ ើសម្ុខ, វាជាចំណុចត្តូវចងចំថា កូវិត-១៩ បំផ្លលញអ្នកហ្វីឡារដលរហ្វៀទំងអ្ស់។
រម្ររាគម្ិនបបងបចកអ្នកមានសញ្ជាតិឬអ្នកអ្រតោ ត្បរវសន៍រ ើយ។ អ្នករាល់គ្ននគួ បសវង កកា េាបាលេីរេទ្យរេលបដលអ្នករាល់គ្ននចំបាច់។
របើអ្នកជាជនអ្រតោ ត្បរវសន៍ ឬជាជនរ ៀសខលួន, អ្នកត្បឈម្ម្ុខនិងកា លំបាកខ្លំងរេលសុំកា េាបាលេីរេទ្យ។ នូវបត
រោកអ្នកមានសិទ្ធិទ្ទ្ួលកា េាបាលេីរេទ្យរទះគ្នមនប័ណណអ្រតោ ត្បរវសន៍ឬម្ិនរចះភាសាអ្ង់រគលសក៏រដាយ។
ចាប់ ដឋកា ពា រ ឿងផ្លាល់ខលួន បស់អ្កន ,រហ្ើយអ្នកអាចសួ កអ្នកបកបត្បកនងុ គលីនិគឬម្នាី រេទ្យទំងឡាយបាន។
េត៍មានខ្ងរត្កាម្បញ្ជាក់កោីបា ម្ភទ្ូរៅបដលម្ិនជំ ញុ កមាលំងចិតោត្បជាជនេីកា បសវង កជំនួយរេទ្យរេលបដលេួកគ្នត់ត្តូវកា ។
រតើខន្ុំ ងិ ត្តវូ បដិរសធេីកា េាបាល បស់រេទ្យរទ្ របើសនិ ជាខ្គ្នុំ ម នសញ្ជាតិអារម្ កាិ ំង?
អ្ត់រទ្។ ទ្ីត្កងុ ហ្វីឡារដលរហ្វៀ សាវ គម្ន៍អ្នកជានិចច។ រសវាបំរ ើជារត្ចើនបននកដូចជាម្ជឈម្ណឌ លសុខភាេទ្ីត្កងុ ហ្វីឡារដលរហ្វៀ
របើកចំហ្ ជូនអ្នករាល់គ្នន-ម្ិនថាមានសញ្ជាតិឬអ្ត់រតះរទ្។ ម្នាី ត្តួតេិនតិ កូវិត-១៩ទំងឡាយទ្ទ្ួលទំង កាត PHL City ID,
អ្តោញាណប័ណណបដលបញ្ជាក់អាស័យដាឋនហ្វីឡារដលរហ្វៀអ្នកកាន់កាតរនេងបដលរាជកា រចញឳយ។
រេលទ្ទ្ួលកា េាបាល, ម្នាី រេទ្យឬរវជាបណឌ ិតអាចសួ កអ្តោញាណប័ណណ។ រនះត្គ្នន់ជាកា បញ្ជាក់ថា អ្នកទ្ទ្ួលកា េយបាល
ឬអ្នកកនុងឯកសា រេទ្យជាម្នុសេបដលរេទ្យកំេុងេាបាលបុរ្ណះ។ របើសិនជាអ្នកគ្នមនអ្តោញាណប័ណណ, អ្នកអាចនិយាយថា
ខ្ុំត្តូវកា េាបាលជម្ងឺ បុបនោ ខ្ុំគ្នមនអ្តោញាណប័ណណ" ត្បសិនរបើអ្នកម្ិនបម្នជាជនជាតិអារម្ កាិ ំង ឬគ្នមនធាតរា៉ាប់ ងសុខភាេ,
អ្នកអាចបានកា េាបាលេីរេទ្យ។ទ្ីត្កងុ ហ្វីឡារដលរហ្វៀគ្នំត្ទ្រ ឿងរនះ។
"

របើសនិ ខ្ុំ កកា កាេាបាល, រតើរ ឿងផ្លាល់ខនលួ បស់ខមា្ុំ នសុវតថភាិ េរទ្?
មានសុវតថិភាេ។ ចាប់ ដឋហាម្រេទ្យទំងឡាយេីកា បចកនាយេត៍មានអ្នកជម្ងឺរដាយអ្នកជម្ងឺម្ិនអ្នុញ្ជាត&#39;។ រេទ្យទំងឡាយអាចសួ
អ្ំេីសដាឋនះ បស់អ្នករបើសិនអ្នកដាក់ពាកយសុំធាតរា៉ាប់ ងសុខភាេ។ រទះបីយាង្,
រវជាបណឌ ិតគ្នមនចំបាច់រត្បើចាប់រាយកា អ្នកជម្ងឺ&#39;មានសញ្ជាតិរៅកាន់អាជា្ធម្៌អ្រតោ ត្បរវសន៍រតះរទ្។ អ្នកអាចនិយាយថា
"

ខ្ុំម្ិនត្តូវបានធាតសុខភាេ,ខ្ុំរទ្ើបម្ិនចង់ដាក់ពាកយសុំ"។

រេទ្យទំងឡាយ មានេត៌មានបបនថម្អ្ំេីសិទ្ធិ៍ បស់អ្នក រេលអ្នករៅ ករេទ្យបដលនិយាយភាសាដ៏ទទ្។
ចងចំថារវជាបណឌ ិតទំងឡាយនិងេាបាលអ្នករទះបីគ្នមនធាតរា៉ាប់ ងសុខភាេ, លុយ, ឬឯកសា អ្រតោ ត្បរវសន៍ក៏រដាយ។
រតើខអា្ុំ ចបានអ្នកបកបត្បកនងុ ភាសា បស់ខរ្ុំ ទ្ របើសនិ ខ្បុំ សវង កកា េាបាលជម្ងេឺ ទ្ី ត្ី កងុ ហ្វឡា
ី រដលរហ្វៀ?
បាន។ ម្ជឈម្ណឌ លសុខភាេទ្ីត្កុងហ្វីឡារដលរហ្វៀរម្ើលរ ើញអ្នករាល់គ្នន, រទះបីរបើសិនអ្នកម្ិននិយាយអ្ង់រគលសក៏រដាយ។
រសវាបកបត្បមានទំងនិយាយទំងឯកសា . អ្នកម្ិនត្តូវរដើ ថយរចញរដាយសា ម្ិនរចះនិយាយអ្ង់រគលសរតះរទ្។
រតើខអា្ុំ ចសុអ្ំ កន បកបត្បភាសាខ្បាុំ នរទ្
របើសនិ ខ្បុំ សវង កកា េាបាលជម្ងេឺ ម្ី ណឌ លសុខភាេរត្ៅេីម្ជឈម្ណឌ លសុខភាេទ្ីត្កងុ ហ្វឡា
ី រដលរហ្វៀ?
បាន។ អ្នករាល់គ្ននមានសិទ្ធិ៍ទ្ទ្ួលកា េាបាលជម្ងឺកនុងភាសាបដលអ្នកអាចយល់. មាត្ា៥ ទនចាប់សទ្ិ ធិសុីវលិ ១៩៦៤មាត្ា៥
ជាចាប់ ដឋកា ពា ត្បជាជនេីកា រ ើសរអ្ើងរដាយសា េូជសាសន៍,េណ៌,
ឬរដើម្កំរណើតកនុងគរត្មាងកា ណ៍និងកិចចកម្មបដលទ្ទ្ួលត្បាក់ជំនួយេី ដាឋ ិបាលធំ។ របើសិនអ្នកត្តូវបានធាតរា៉ាប់ ងេី ដឋ
ឬទ្ទ្ួលរសវាេីត្បាក់ទថលេាបាលេី ដាឋ ិបាលធំ ឬរសវាអ្ងគកា ម្នុសេ,
ទំងអ្ស់រតះម្ិនអាចបដិរសធអ្នកចូលរៅកាន់គរត្មាងកា ណ៍ឬកិចចកម្ម រដាយសា េូជសាសន៍,េណ៌, ឬរដើម្កំរណើតរ ើយ។ រនះ
ួម្ទំងកា យកលំដាប់យាងមានរហ្តុនលរដើម្បីបញ្ជាក់កា បញ្ចូលយាងត្សបាម្បុគលគ បដលរចះភាសាអ្ង់រគលសកត្ម្ិតទប(LEP)
ចូលកនុងគរត្មាងកា ណ៍ឬកិចចកម្ម។ របើសិនអ្នកមានអា ម្មណថា៍
ម្នាី រេទ្យឬគលនី ិគបានរធវខើ ុសចំរពាះកា យកលំដាប់ាម្រហ្តុនលរដើម្បីបញ្ជាក់កា បញ្ចលូ អ្នក ឬអ្នកបដលរោកអ្នកសាគ ល់,
រោកអ្នកអាចដាក់ពាកយបណោ ឹងក ណីរ ើសរអ្ើងរៅ កា យា
ិ ល័យសិទ្សធិ ុីវិល(OCR)
ទនត្កសួងសុខភាេនិងរសវាសិទ្ធិម្នុសេសហ្ ដឋអារម្ ិក។
ចុះរ ឿងកំហ្សុ សាធា ណះ? ទ្ទ្ួលត្តតួ េិតយ ឬទ្ទ្ទ្ួលេាបាលរដើម្បីកវូ តិ -១៩ នឹងបំផ្លលញសំណុរំ ឿងត្គនី កាត ឬ ចូលសញ្ជាតិ បស់ខរ្ុំ ទ្?

អ្ត់រទ្។ USCIS អ្រតោ ត្បរវសន៍ ត្បកាសថា បបបបទ្រ ឿងកំហ្ុសសាធា ណទំងឡាយ
ម្ិនបះពាល់ដល់ម្នុសេបដលទ្ទ្ួលកា ត្តួតេិនិតយកូវិត-១៩រ ើយ. ួម្ទំងកា ចូលយកកា កាេាបាលាម្កាតរេទ្យ ដឋ,
ឯកសា េាបាលដ៏ទទ្,និងគលីនិគាម្តំបន់។
USCIS

អ្រតោ ត្បរវសន៍បញ្ជាក់បបនថម្ថា អ្តថត្បរយាជន៍ធាតសុខភាេចំរពាះរេលអ្ត់កា រធវើ

ម្ិនរាប់យកាម្រ ឿងកំហ្ុសសាធា ណះរទ្។អ្តថត្បរយាជន៍រេលអ្ត់កា ងា រធវើ
ជាសំ្ញ់សវុ តថិភាេដ៏សំខ្ន់សត្មាប់ត្បជារាស្តសោមាននលវិបតោិេកី ូវិត-១៩។ សូម្ដាក់ពាកយសុំរបើសិនរោកអ្នកត្តូវកា ។
ទដគូ បស់រយើងឯរសវាចាប់សត្មាប់ជុំជន មានេត៌មានបបនថម្រ ឿង កំហ្សុ សាធា ណះ, អ្តថត្បរយាជន៍សាធា ណះ, និងកូវតិ -១៩។
រតើខអា្ុំ ចទ្ទ្ួលេិនតិ យ កកូវតិ -១៩កនងុ ទ្ីត្កងុ ហ្វឡា
ី រដលរហ្វៀបានដូចរម្ោច?
សុខ្ ិបាលទ្ីត្កងុ ហ្វីឡារដលរហ្វៀបណតំថា៖ អ្នកបដលមានអាកា ះកូវតិ -១៩ ដូចជាត្គុនរៅោ ,កអកសងួត, ដកដរងហើម្តឹងត្ទ្ងូ
គួ បានត្តួតេិនិត ករម្ររាគ។ របើសនិ រោកអ្នកេិបាកដកដរងហើម្ ឬត្តូវកា េាបាលភាលម្ៗ ទ្ូ ស័េារៅ ៩១១។
របើសិនរោកអ្នកគិតថា អ្នកគួ បានត្តួតេិនិត កកូវិត-១៩, សូម្ទក់ទ្ងរៅរេទ្យទ្ូរៅ
ឬម្នាី រេទ្យបដលរោកអ្នកធាលប់ទ្ទ្ួលេាបាលចុងរត្កាយបំនតុ ។ ទ្ូ ស័េារៅរគម្ុន
រគនិងអាចត្ាក់រត្តៀម្ខលនួ របើសិនជារោកអ្នកចំបាច់រៅជួបផ្លាល់ឯកា យា
ិ ល័យ។
របើសិនរោកអ្នកម្ិនអាចបានត្តួតេិនិតាម្រេទ្យទ្ូរៅ, ទ្ីត្កងុ ហ្វីឡារដលរហ្វៀមានកបនលងទ្ីសានក់កា េិនិតឯ Citizens Bank Park ។
កា ត្តួតេិនិតមានចំរពាះអ្នកបដលមានអាកា ះ និងម្នុសេចស់អាយុជាង៥០ ឬបុគលគ ិករេទ្យ។
ម្ណឌ លត្តួតេិនិតយ របើករាល់ទថងេីរមាង១ រសៀលដល់ ៦ ោង ច រេលអាកាសធាតុលអ។
រសចកោីលម្អិតអ្ំេីកា ត្តតួ េិនិតយមានដូចតរៅ។េត៌មានបបនថម្និងរសចកោីបណតំជុំវិញកូវិត-១៩
មានរត្ចើនភាសាាម្អ្នឡាញឯរគហ្ះទ្ំេ័ កូវិត-១៩ជាភាសាតត, ាម្ទ្ូ ស័េាចចុ រៅបននក Greater Philadelphia Coronavirus
Helpline at 1-800-722-7112

ឬចុចរៅ ៣១១ សួ កភាសាជំនយួ ាម្រសចកោត្ី តូវកា បស់អ្នក។

