
រ ឿងសញ្ជា ត ិនងិកម្មវធិរីម្ើលជម្ង ឺកនងុ យះរេលកវូតិ-១៩។ អ្វអី្នកត្តវូដងឹ។ 

 

កនុងខណះកូវិត-១៩ឆ្លងរាលដាលម្ិនរ ើសម្ុខ, វាជាចំណុចត្តូវចងចថំា កូវិត-១៩ បំផ្លល ញអ្នកហ្វីឡារដលរហ្វៀទំងអ្ស់។ 
រម្ររាគម្ិនបបងបចកអ្នកមានសញ្ជា តឬិអ្នកអ្រតោ ត្បរវសន៍រ ើយ។ អ្នករាល់គ្នន គួ បសវង កកា េាបាលេីរេទ្យរេលបដលអ្នករាល់គ្នន ចបំាច់។ 
របើអ្នកជាជនអ្រតោ ត្បរវសន៍ ឬជាជនរ ៀសខលួន, អ្នកត្បឈម្ម្ុខនិងកា លំបាកខ្ល ំងរេលសុំកា េាបាលេីរេទ្យ។ នូវបត 
រោកអ្នកមានសិទ្ធិទ្ទ្លួកា េាបាលេីរេទ្យរទះគ្នម នប័ណណអ្រតោ ត្បរវសន៍ឬម្ិនរចះភាសាអ្ង់រគលសក៏រដាយ។ 

ចាប់ ដឋកា ពា រ ឿងផ្លា ល់ខលួន បស់អ្នក,រហ្ើយអ្នកអាចសួ  កអ្នកបកបត្បកនងុគលីនិគឬម្នាី រេទ្យទំងឡាយបាន។ 
េត៍មានខ្ងរត្កាម្បញ្ជា ក់កោីបា ម្ភទ្ូរៅបដលម្ិនជំ ញុកមាល ំងចិតោត្បជាជនេីកា បសវង កជំនួយរេទ្យរេលបដលេួកគ្នត់ត្តូវកា ។ 
រតើខ្ុនំងិត្តវូបដរិសធេកីា េាបាល បសរ់េទ្យរទ្ របើសនិជាខ្ុគំ្នម នសញ្ជា តអិារម្ កិាំង? 
អ្ត់រទ្។ ទ្ីត្កុងហ្វីឡារដលរហ្វៀ សាវ គម្ន៍អ្នកជានិចច។ រសវាបំរ ើជារត្ចើនបននកដូចជាម្ជឈម្ណឌ លសុខភាេទ្ីត្កងុហ្វីឡារដលរហ្វៀ 
របើកចំហ្ ជូនអ្នករាលគ់្នន -ម្ិនថាមានសញ្ជា តិឬអ្ត់រតះរទ្។ ម្នាី ត្តួតេនិតិកូវិត-១៩ទងំឡាយទ្ទ្ួលទងំ កាត PHL City ID, 
អ្តោញាណបណ័ណ បដលបញ្ជា ក់អាស័យដាឋ នហ្វីឡារដលរហ្វៀអ្នកកាន់កាតរនេងបដលរាជកា រចញឳយ។ 
រេលទ្ទ្ួលកា េាបាល, ម្នាី រេទ្យឬរវជាបណឌ ិតអាចសួ  កអ្តោញាណបណ័ណ។ រនះត្គ្ននជ់ាកា បញ្ជា ក់ថា អ្នកទ្ទ្ួលកា េយបាល 
ឬអ្នកកនុងឯកសា រេទ្យជាម្នុសេបដលរេទ្យកំេុងេាបាលប ុរ ណ្ ះ។ របើសិនជាអ្នកគ្នម នអ្តោញាណបណ័ណ , អ្នកអាចនិយាយថា 
"ខ្ុំត្តូវកា េាបាលជម្ង ឺប ុបនោ ខ្ុំគ្នម នអ្តោញាណបណ័ណ" ត្បសិនរបើអ្នកម្ិនបម្នជាជនជាតិអារម្ កិាំង ឬគ្នម នធាតរា៉ា ប់ ងសុខភាេ, 
អ្នកអាចបានកា េាបាលេីរេទ្យ។ទ្តី្កុងហ្វីឡារដលរហ្វៀគ្នតំ្ទ្រ ឿងរនះ។ 

https://www.phila.gov/programs/phl-city-id/


របើសនិខ្ុ ំកកា  កាេាបាល, រតើរ ឿងផ្លា លខ់លនួ បសខ់្ុមំានសវុតថភិាេរទ្? 
មានសុវតថិភាេ។ ចាប់ ដឋហាម្រេទ្យទំងឡាយេីកា បចកនាយេតម៍ានអ្នកជម្ងឺរដាយអ្នកជម្ងឺម្ិនអ្នុញ្ជា ត&#39;។ រេទ្យទំងឡាយអាចសួ  
អ្ំេីសដាឋ នះ បសអ់្នករបើសិនអ្នកដាកព់ាកយសុំធាតរា៉ា ប់ ងសខុភាេ។ រទះបីយា ង្, 
រវជាបណឌ ិតគ្នម នចំបាច់រត្បើចាប់រាយកា អ្នកជម្ងឺ&#39;មានសញ្ជា តិរៅកាន់អាជ្ាធម្៌អ្រតោ ត្បរវសន៍រតះរទ្។ អ្នកអាចនិយាយថា 
"ខ្ុំម្ិនត្តូវបានធាតសុខភាេ,ខ្ុំរទ្ើបម្ិនចង់ដាកព់ាកយសុំ"។ 

រេទ្យទំងឡាយ មានេត៌មានបបនថម្អ្ំេីសិទ្ធិ៍ បសអ់្នក រេលអ្នករៅ ករេទ្យបដលនិយាយភាសាដ៏ទទ្។ 
ចងចំថារវជាបណឌ ិតទងំឡាយនិងេាបាលអ្នករទះបីគ្នម នធាតរា៉ា ប់ ងសខុភាេ, លយុ, ឬឯកសា អ្រតោ ត្បរវសន៍ក៏រដាយ។ 
រតើខ្ុអំាចបានអ្នកបកបត្បកនងុភាសា បសខ់្ុរំទ្ របើសនិខ្ុបំសវង កកា េាបាលជម្ងេឺទី្តី្កងុហ្វឡីារដលរហ្វៀ? 
បាន។ ម្ជឈម្ណឌ លសុខភាេទ្ីត្កុងហ្វីឡារដលរហ្វៀរម្ើលរ ើញអ្នករាលគ់្នន , រទះបីរបើសិនអ្នកម្ិននយិាយអ្ង់រគលសក៏រដាយ។ 
រសវាបកបត្បមានទំងនយិាយទំងឯកសា . អ្នកម្ិនត្តូវរដើ ថយរចញរដាយសា ម្ិនរចះនយិាយអ្ង់រគលសរតះរទ្។ 
រតើខ្ុអំាចសុអំ្នកបកបត្បភាសាខ្ុបំានរទ្ 
របើសនិខ្ុបំសវង កកា េាបាលជម្ងេឺមី្ណឌ លសខុភាេរត្ៅេមី្ជឈម្ណឌ លសខុភាេទ្តី្កងុហ្វឡីារដលរហ្វៀ? 
បាន។ អ្នករាល់គ្នន មានសិទ្ធិ៍ទ្ទ្ួលកា េាបាលជម្ងឺកនុងភាសាបដលអ្នកអាចយល់. មាត្ា៥ ទនចាប់សទិ្ធិសុីវលិ ១៩៦៤មាត្ា៥ 
ជាចាប់ ដឋកា ពា ត្បជាជនេីកា រ ើសរអ្ើងរដាយសា េូជសាសន៍,េណ៌, 
ឬរដើម្កំរណើតកនុងគរត្មាងកា ណន៍ិងកិចចកម្មបដលទ្ទ្ួលត្បាក់ជំនួយេី ដាឋ  ិបាលធំ។ របើសិនអ្នកត្តូវបានធាតរា៉ា ប់ ងេី ដឋ 
ឬទ្ទ្ួលរសវាេីត្បាក់ទថលេាបាលេី ដាឋ  ិបាលធ ំឬរសវាអ្ងគកា ម្នសុេ, 
ទំងអ្ស់រតះម្ិនអាចបដិរសធអ្នកចលូរៅកាន់គរត្មាងកា ណ៍ឬកិចចកម្ម រដាយសា េូជសាសន៍,េណ៌, ឬរដើម្កំរណើតរ ើយ។ រនះ 
 ួម្ទំងកា យកលំដាបយ់ា ងមានរហ្តុនលរដើម្បីបញ្ជា ក់កា បញ្ចូលយា ងត្សបាម្បុគគលបដលរចះភាសាអ្ង់រគលសកត្ម្ិតទប(LEP) 

ចូលកនុងគរត្មាងកា ណឬ៍កិចចកម្ម។ របើសិនអ្នកមានអា ម្មណថ៍ា 
ម្នាី រេទ្យឬគលនីិគបានរធវើខុសចំរពាះកា យកលំដាប់ាម្រហ្តុនលរដើម្បីបញ្ជា ក់កា បញ្ចលូអ្នក ឬអ្នកបដលរោកអ្នកសាគ ល់, 
រោកអ្នកអាចដាក់ពាកយបណោ ឹងក ណីរ ើសរអ្ើងរៅ កា យិាល័យសិទ្ធសិុីវិល(OCR)  
ទនត្កសួងសុខភាេនិងរសវាសិទ្ធិម្នសុេសហ្ ដឋអារម្ ិក។ 
ចះុរ ឿងកហំ្សុសាធា ណះ? ទ្ទ្លួត្តតួេតិយ ឬទ្ទ្ទ្លួេាបាលរដើម្បកីវូតិ-១៩ នងឹបផំ្លល ញសណុំរំ ឿងត្គនីកាត ឬ ចលូសញ្ជា ត ិបសខ់្ុរំទ្? 

https://protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights/
https://www.hhs.gov/sites/default/files/yourrightsundertitleviofthecivilrightsactfactsheet.pdf
https://www.hhs.gov/civil-rights/filing-a-complaint/index.html


អ្ត់រទ្។ USCIS អ្រតោ ត្បរវសន៍ ត្បកាសថា បបបបទ្រ ឿងកំហ្ុសសាធា ណទំងឡាយ 
ម្ិនប ះពាល់ដល់ម្នុសេបដលទ្ទ្ួលកា ត្តួតេិនិតយកូវិត-១៩រ ើយ.  ួម្ទំងកា ចូលយកកា  កាេាបាលាម្កាតរេទ្យ ដឋ, 
ឯកសា េាបាលដ៏ទទ្,និងគលីនិគាម្តំបន់។ 
USCIS អ្រតោ ត្បរវសន៍បញ្ជា កប់បនថម្ថា អ្តថត្បរយាជនធ៍ាតសុខភាេចរំពាះរេលអ្ត់កា រធវើ 
ម្ិនរាប់យកាម្រ ឿងកហំ្ុសសាធា ណះរទ្។អ្តថត្បរយាជន៍រេលអ្ត់កា ងា រធវើ 
ជាសំ្ញ់សវុតថិភាេដស៏ំខ្ន់សត្មាប់ត្បជារាស្តសោមាននលវិបតោិេកីូវិត-១៩។ សូម្ដាក់ពាកយសុំរបើសិនរោកអ្នកត្តូវកា ។ 

ទដគូ បស់រយើងឯរសវាចាប់សត្មាបជ់ុំជន មានេត៌មានបបនថម្រ ឿង កំហ្សុសាធា ណះ, អ្តថត្បរយាជន៍សាធា ណះ, និងកូវតិ-១៩។ 
រតើខ្ុអំាចទ្ទ្លួេនិតិយ កកវូតិ-១៩កនងុទ្តី្កងុហ្វឡីារដលរហ្វៀបានដចូរម្ោច? 
សុខ្ ិបាលទ្ីត្កងុហ្វីឡារដលរហ្វៀបណតំថា៖ អ្នកបដលមានអាកា ះកូវតិ-១៩ ដូចជាត្គុនរៅោ ,កអកសងួត, ដកដរងហើម្តឹងត្ទ្ងូ 
គួ បានត្តួតេនិិត ករម្ររាគ។ របើសនិរោកអ្នកេបិាកដកដរងហើម្ ឬត្តូវកា េាបាលភាល ម្ៗ ទ្ូ ស័េារៅ ៩១១។ 
របើសិនរោកអ្នកគិតថា អ្នកគួ បានត្តួតេិនិត កកវូិត-១៩, សូម្ទក់ទ្ងរៅរេទ្យទ្ូរៅ 
ឬម្នាី រេទ្យបដលរោកអ្នកធាល ប់ទ្ទ្លួេាបាលចុងរត្កាយបំនតុ។ ទ្ ូសេ័ារៅរគម្ុន 
រគនិងអាចត្ាក់រត្តៀម្ខលនួរបើសិនជារោកអ្នកចបំាច់រៅជួបផ្លា ល់ឯកា យិាល័យ។ 
របើសិនរោកអ្នកម្ិនអាចបានត្តួតេនិិតាម្រេទ្យទ្ូរៅ, ទ្ីត្កុងហ្វីឡារដលរហ្វៀមានកបនលងទ្ីសាន ក់កា េិនិតឯ Citizens Bank Park ។ 
កា ត្តួតេិនិតមានចំរពាះអ្នកបដលមានអាកា ះ និងម្នុសេចស់អាយុជាង៥០ ឬបុគគលិករេទ្យ។ 

ម្ណឌ លត្តួតេិនិតយ របើករាល់ទថងេីរមា ង១  រសៀលដល ់៦ ោង ច រេលអាកាសធាតលុអ។ 
រសចកោីលម្អិតអ្ំេីកា ត្តតួេិនិតយមានដូចតរៅ។េតម៌ានបបនថម្និងរសចកោីបណតំជុំវិញកវូិត-១៩ 
មានរត្ចើនភាសាាម្អ្នឡាញឯរគហ្ះទ្ំេ័ កូវិត-១៩ជាភាសាតត, ាម្ទ្ូ ស័េាចចុរៅបននក Greater Philadelphia Coronavirus 

Helpline at 1-800-722-7112 ឬចុចរៅ ៣១១ សួ  កភាសាជំនយួាម្រសចកោតី្តូវកា  បស់អ្នក។ 

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3Dfb4a8cef25%26e%3Df65bae6908&data=02%7C01%7Csymbol.lai%40phila.gov%7Cdc5d548b29b043b0950408d7d00534e5%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637206593087223691&sdata=oTsFY4d%2BCz7UF8OgNxC3nAhNPChEhLnsnt57acZen74%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3D7904341df7%26e%3Df65bae6908&data=02%7C01%7Csymbol.lai%40phila.gov%7Cdc5d548b29b043b0950408d7d00534e5%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637206593087233647&sdata=HQorH%2FNHOYwAeqh%2FlRs50GHanelNW%2B8v1y%2BGbAXHUXg%3D&reserved=0
https://www.uc.pa.gov/unemployment-benefits/file/Pages/File%20an%20Initial%20Claim.aspx
https://clsphila.org/coronavirus/immigrants-medical-assistance-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/getting-tested-for-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/covid-19-coronavirus-resources-in-english/

