
 
 

ធនធាន COVID-19 សម្រាប់ជនអន្តោ ម្របន្េសន៍ 
ជនន្ ៀសខ្ល នួនិងអនកស ុំសិទ្ធ ិម្រជកន្ោន 
 

ទ្ុំព័រន្នេះម្ររេូបានន្ធវើបច្ច ុបបននភាពជាមួយនឹងពរ័៌ានតាមដែលវាអាច្ាន។  សូមពិនរិយន្មើលន្ ើងេញិឱ្យ
បានញឹកញាប់។ 
 
ខាងក្រោមក្នេះជាបញ្ជ ីធនធានសរាបជ់នអក្តោ របក្េសន៍ ជនក្ ៀសខ្ល នួ អនកស ុំសទិ្ធិរជកក្ោន នងិអងគោរ
ដែលកុំព ងបក្រមើសហគមន៍ទុំងក្នេះក្ៅទី្រកងុ PHILADELPHIA។ បានក្ធវ ើបច្ច ុបបននភាពច្ ងក្រោយក្ៅថ្ងៃទី្ 
២៣ ដខ្ក្មសា ឆ្ន ុំ ២០២០ ។  
 

ក្ោយសារដែពែ័៌ានកុំព ងផ្លា ស់បត រូយ៉ា ងឆ្ប់រហស័ អនកគួរដែទូ្រសពទតាមក្លខ្ 1-800-722-7112 ក្ែើមបី
និយយក្ៅោនអ់នកជុំតញដននកដងទុំស ខ្ភាព សូមច្ ច្ 3-1-1 ច្ុំក្ េះសុំណួរអុំពីក្សវាកមមរកងុ ឬសូមទ្សសត 
www.phila.gov/covid-19 សរាបោ់រក្ធវ ើបច្ច ុបបននភាពច្ ងក្រោយ។ 
 

សថ ិែកន ុងក្ពលមនិរបាកែរបជាក្នេះ រែូេរបាកែថាព័ែា៌នទុំងអសស់ោ ីពី COVID-19 
គឺមកពរីប ពដែលអាច្ទ្ កច្ិែោបាន។ 

 

ព័ែ៌ានទូ្ក្ៅ 

ភាសាអាច្ចូ្លន្មើលបាន 

● ព័ែ៌ានសុំខាន់ៗ រែូេបានបកដរបជាក្ទ្ៀងទែ់ក្ៅជាភាសាក្អសប៉ា ញ ច្ិន ក្េៀែណាម រ សសុ ី និងបារុំង។ 

● ច្ ច្ន្ៅទ្នី្នេះ សរាប់ក្រជើសក្រ ើសព័ែា៌នជាភាសាែថ្ទ្ក្ទ្ៀែ រមួានអារ៉ា ប់ ថ្ហទី្ក្រកអូ សាវ ហលីី ដខ្ម រ 

ឥណឌ កូ្នស ី និងកូក្រ៉ា។ 

● ព័ែ៌ានមកពីអងគោរសហគមន៍អាច្ឬមនិរែូេបានបកដរបជាភាសាបដនថមក្ ើយ។ 

ជម្រាបជូនព័រ៌ានតាមន្ម្រោយ 

បច្ច ុបបននភាពទ្ីរកងុ 

● សរាបព់័ែា៌នទូ្ក្ៅ សូមទ្សសត www.phila.gov/covid-19។ ធនធានបកដរបដែលាន។ 

● សរាបប់ច្ច ុបបននភាពរបចុំថ្ងៃសោ ីពោីរក្ ា្ ើយែបនងឹ COVID-19 របស់ទី្រកងុ សូមក្មើលក្សច្កោសីក្ងេប

ជាក់ដសោងពីថ្ងៃច្័នទែល់ថ្ងៃស រក ក្េលាក្ា៉ា ង ១៖០០ រក្សៀល ានោរក្បើកនាយផ្លទ លជ់ាសាធារណៈ៖ 

○ Twitter រកសួងស ខា ិបាលសាធារណៈ(@PHLPublicHealth) និងគណន ីFacebook ។ 
○ Phila.gov/PHLgovTV។ 
○ ប៉ា សោ ិ៍ Comcast 64 និង 1164។ 
○ ប៉ា សោ ិ៍ Verizon 40 និង 41។ 

● សរាបោ់រោស់ក្ែឿនសរាប់ោរក្នញើក្ៅទូ្រសពទរបស់អនក សូមវាយអកសរ COVIDPHL ក្ៅោនក់្លខ្ 

888-777។ 

● សរាបស់ុំណួរទក់ទ្ងនឹងស ខ្ភាព សូមទូ្រសពទ 1-800-722-7112។ 

http://www.phila.gov/covid-19
https://www.phila.gov/the-latest/archives/#/?templates=post&language=spanish
https://www.phila.gov/the-latest/archives/#/?templates=post&language=chinese
https://www.phila.gov/the-latest/archives/#/?templates=post&language=vietnamese
https://www.phila.gov/the-latest/archives/#/?templates=post&language=russian
https://www.phila.gov/the-latest/archives/#/?templates=post&language=french
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/multi-language-resources/
http://www.phila.gov/covid-19
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://phila.us12.list-manage.com/track/click?u=48732a6251c09f25e0086d47a&id=0408946b3d&e=4e2f7398e7&data=02|01|Irene.Contreras.Reyes@Phila.gov|18ccdbeab21e4b7a7b9408d7e5e946ef|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637230662383894655&sdata=L4No3tRXfqrl3pm1Z/U6zEMljkYtkcLp3Ga3BImlplc=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://phila.us12.list-manage.com/track/click?u=48732a6251c09f25e0086d47a&id=8880193b93&e=4e2f7398e7&data=02|01|Irene.Contreras.Reyes@Phila.gov|18ccdbeab21e4b7a7b9408d7e5e946ef|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637230662383894655&sdata=5dFjM2bvfRPDjfKaawBXD5gVuGs6/6tdXiuDlqqXPt8=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://phila.us12.list-manage.com/track/click?u=48732a6251c09f25e0086d47a&id=8880193b93&e=4e2f7398e7&data=02|01|Irene.Contreras.Reyes@Phila.gov|18ccdbeab21e4b7a7b9408d7e5e946ef|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637230662383894655&sdata=5dFjM2bvfRPDjfKaawBXD5gVuGs6/6tdXiuDlqqXPt8=&reserved=0
https://www.phila.gov/channel64/pages/default.aspx?mc_cid=04c4366824&mc_eid=%5bUNIQID%5d


● សរាបស់ុំណួរអុំពីក្សវាកមមរកងុ សូមទូ្រសពទ 311។ ោរបកដរបផ្លទ ល់ាែ់គឺានរសាប ់

សូមរង់ចុំសរាបរ់បែិបែោកិក្ែើមបីក្សន ើភាសារបស់អនក។ 

បច្ច ុបបននភាពសាលារសកុPHILADELPHIA 

● សូមពិនិែយេ ៉ិបសាយង៍ សាលារសកុPHILADELPHIA សរាប់ោរក្ធវ ើបច្ច ុបបននភាព។ ធនធានពហ ភាសា 

ដែលាន។ 

● សាលាក្រៀននងឹក្ៅដែបិទ្ទវ រសរាបរ់យៈក្ពលក្ពញមួយឆ្ន ុំសកិាប៉ា ដនោោរក្រៀនសូរែនឹងក្ៅដែបនោ។ 

សសិសអាច្ខ្ច ី Chromebook សរាបោ់រសិកាពចី្ាៃ យ. 

● សសិសក៏អាច្ទ្ទួ្លបាន អាហារក្ោយឥែគិែថ្ងា និងមគគ ុ ក្ទ្សក៍ក្រៀនសូរែ។ 

● រកមុរគួសារដែលានសុំណួរទូ្ក្ៅឬរែូេោរជុំនួយជាមួយមគគក្ទ្សក៍ក្រៀនសូរែ អាច្ទូ្រសពទមក

សាលាក្រៀនរសកុPHILADELPHIA តាមក្លខ្ 215-400-5300 ។ ជុំនួយានជាភាសាក្នសងក្ទ្ៀែ។ 

ក្លខ្ហ៊ែឡាញព័ែា៌នរសកុានចប់ពីក្ា៉ា ង 9:30 រពកឹ - 2:30 រក្សៀល។  

បច្ច ុបបននភាព SEPTA  

● ន្សវាកមម SEPTA: SEPTA កុំព ងក្ផ្លោ ែក្ៅក្លើោរបក្ងក ើនករមិែក្សវាកមម 

ជាមួយនឹងោលេភិាគន្ទ្ៀងទារស់ម្រាប់ឡានម្រកងុ ន្ម៉េម្ររ ូនិងម្ររលូីទាុំងអស់ 

ក្ោយោរផ្លា កក្ៅកន ុងសបាោ ហ៍ថ្ងៃទី្15 ដខ្ឧសភា។ តយករគប់រគង SEPTA ក្លាក Leslie S. Richards 

បានានរបសាសនថ៍ា “SEPTA 

ទ្ទួ្លសាគ លថ់ាអនកក្ធវ ើែុំក្ណើររបស់ក្យើងនឹងកុំព ងសុំ ងឹក្មើលមកក្យើងកន ុងសបាោ ហខ៍ាងម ខ្ 

ខ្ណៈក្ពលោររែឹបនោ ឹងរែូេបានក្គរពំឹងថានឹងធូររសាល។ 

ក្យើងក្ៅដែក្លើកទឹ្កច្ិែោច្ុំក្ េះោរក្ធវ ើែុំក្ណើរដែលព ុំចុំបាច្់ 

រពមទុំងយលថ់ាក្នេះជាឱោសកន ុងោរោែ់បនថយោរកក់ក ញ 

និងោរអន េែោគាា ែសងគមក្ៅក្លើឡានរកងុរបស់ក្យើង។ 

ក្យើងច្ង់ក្រកើនរំលកឹអនកក្ធវ ើែុំក្ណើរថាអេែោាននិយមបនោរបឈមជាបញ្ហា យ៉ា ងសុំខាន់ 

ក្ហើយអនកក្ធវ ើែុំក្ណើរទុំងអសគួ់រក្រែៀមសរាបោ់របង្អា កក់្សវាកមមក្ៅប៉ា តម នសបាោ ហខ៍ាងម ខ្។  

បច្ច ុបបននភាពោរក្បាេះក្ឆ្ន ែ 

ក្ ា្ ើយែបក្ៅនឹងោររ ើករលោលថ្នជុំងឺ COVID-19 ោរក្បាេះក្ឆ្ន ែបឋមក្រជើសក្រ ើសរបធានសរាប់រែឋ 

Pennsylvania 2020 បានកុំណែ់ោលេ ៉ិភាគក្ ើងេ ៉ិញក្ៅថ្ងៃទី្ 2 ដខ្មិថ ត ឆ្ន ុំ 2020។ 

ក្ែើមបីក្ឈវងយល់បដនថមអុំពីរក្បៀបច្ េះក្ ម្ េះក្ែើមបីក្បាេះក្ឆ្ន ែ 

និងរក្បៀបោក ់កយក្បាេះក្ឆ្ន ែតាមរយៈសនាកឹក្បាេះក្ឆ្ន ែក្នញើតាមថ្របសណីយ៍ សូមក្មើលកន ុងបាក់ក្នេះ។  

● ថ្ងៃទី្ 18 ដខ្ឧសភា ោលកុំណែង់មីក្ែើមបចី្ េះក្ ម្ េះក្បាេះក្ឆ្ន ែក្ៅកន ុងរែឋ Pennsylvania។ 

● ថ្ងៃទី្ 26 ដខ្ឧសភា 

ថ្ងៃច្ ងក្រោយសរាប់ោរ ៉ិយល័យរសកុរបស់អនកកន ុងោរទ្ទួ្លោរោក់ កយសនាកឹក្បាេះក្ឆ្ន ែក្នញើតាម

ថ្របសណីយ៍ នងិសនា ឹកដបបអេែោាន។   

● ថ្ងៃទី្ 2 ដខ្មិង ត ថ្ងៃក្បាេះក្ឆ្ន ែបឋមក្រជើសក្រ ើសរបធានសរាប់រែឋ Pennsylvania។ 

មណឌ លក្បាេះក្ឆ្ន ែនឹងក្បើកចប់ពីក្ា៉ា ង 7 រពឹក ែល់ក្ា៉ា ង 8 យប់។ ែរបណាអនកក្ៅកន ុងជួររែមឹក្ា៉ា ង 

8 យប់ អនកនឹងអាច្ក្បាេះក្ឆ្ន ែបាន។ សនា ឹកក្បាេះក្ឆ្ន ែក្នញើតាមថ្របសណីយ ៍និងសនាកឹដបបអេែោាន

រែូេដែរបគល់េ ៉ិញរែឹមក្ា៉ា ង 8 យប់ ក្ៅថ្ងៃក្បាេះក្ឆ្ន ែ។  

សរាបព់័ែា៌នបដនថមអុំពោីរក្បាេះក្ឆ្ន ែ និងោរមណទលក្បាេះក្ឆ្ន ែ សូមទ្សសត philadelphiavotes.com។ 

https://www.philasd.org/
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.philasd.org/coronavirus/chromebooks/
https://www.phila.gov/2020-03-28-where-to-find-free-nutritious-food-during-covid-19/
https://www.philasd.org/curriculum/home/supplemental-resources/
https://www.philasd.org/communications/2020/03/23/school-district-expands-hotline-to-multiple-languages-during-district-wide-school-closures/
https://www.phila.gov/2020-04-01-new-primary-election-date-what-you-need-to-know/
http://philadelphiavotes.com/


 

 េ ៉ិធីរកាស េែថ ិភាព 

ោរបង្គា ប់ឱ្យសាន ក់ន្ៅផ្ទេះ 

សកមមភាពអាជីេកមមរបស់ទី្រកងុ Philadelphia នងិសាន កក់្ៅនទេះ ែរមូេឱយានអនករសកុPhiladelphia (ដែល

មិនរែេូបានក្ធវ ើ ោរង្គរចុំបាច់្ ឬែុំក្ណើរោរោរង្អរដែលអាច្រទ្រទ្ង់ជីេ ៉ិែបានរហស័) ក្ៅនទេះ។ 

 េ ៉ិធីលាបុំន ែកន ុងោរបង្អក រោររ ើករលោល COVID-19 

គឺរែូេោរ រមន សសដែលានជុំងឺក ុំឱយទក់ទ្ងជាមួយមន សសដែលមិនាន។ 

ក្នេះានន័យថាមន សសរគបគ់្នន គួរដែាន នវាន េែោគាា ែសងគម ក្ហើយអាជីេកមមដែលមិនចុំបាច់្រែូេដែបិទ្។ 

សូមក្មើល ក្ៅទី្ក្នេះ សរាប់បញ្ជ ីថ្នអាជីេកមមចុំបាច់្និងមិនចុំបាច់្។ 

អន េរោតាមោរដែតុំស ខ្ភាពសាធារែៈ 

● លាងថ្ែរបសអ់នក ទ្ កច្ាៃ យ ៦ ហវ ីែក្ែើមបអីន េែោគាា ែសងគម  ក់ា៉ា សក្ែើមបីោរ រខ្ល នួអនកនងិ

អនកែថ្ទ្នងិក្ៅនទេះក្ពលណាដែលអាច្ក្ធវ ើក្ៅបាន។ ពែ័ា៌នលមា ិែបដនថមក្ទ្ៀែ ទី្ក្នេះ។ 

●  ក់ា៉ា ស់ក្ៅកដនាងសាធារណៈ។ វាជាេ ៉ិធីមួយលាបុំន ែកន ុងោរោរ រខ្ល នួរបសអ់នក និងអនកឯក្ទ្ៀែ។ 

សូមអាន គនា ឹេះទុំងក្នេះ សរាប់រក្បៀប ក់ា៉ា សរ់បស់អនក។  

● រំលឹកខ្ល នួអនកជាមួយមនទ ីរស ខា ិបាល ច្ុំណ ច្ជដជករបស់អនកែឹកតុំសហគមន៍ នងិ បណ័ណ របោស

ព័ែ៌ានអុំពភីាពខ្ សគ្នន ថ្នសងគម។ 

● ោា យជារបធានរកមុក្ ា្ ើយែបសហគមន៍ COVID-19. ច្ េះន្ ម្ េះ ក្ែើមបីទ្ទួ្លោរបណត ុ េះបណាោ លជាមួយ

រកមុ Philly Counts។ េគគសកិាានជាភាសាអង់ក្គាស ក្អសប៉ា ញ ច្ិន នងិបារុំង។  

●  មជឈមណឌ លរគប់រគងជុំងឺ ានធនធានក្រច្ើនភាសាទី្រកងុក្នសងក្ទ្ៀែបានបកដរប 

ចូ្លក្ៅកន ុងភាសាដែលោនដ់ែក្រច្ើនែូច្ជាកូក្រ៉ា ខាដរ៉ាន ធីរ ៉ិនយ អាា៉ា ហារ ើ  ូា នងិក្នបា៉ា ល់។ 

ទ្ទួ្លោរន្ធវ ើន្រសោ  

ដសវ ងរកកដនែងន្ធវើន្រសោ ដែលន្ៅជរិអនក៖ អនកដសវងរកកដនាងក្ធវ ើក្ែសោងមីតាម phila.gov/testing 

ជួយមន សសឱយរកក្ ើញោរក្ធវ ើក្ែសោឥែគិែថ្ងានូេ COVID-19 ក្ៅ Philadelphia។ 

អនករល់គ្នន អាច្ដសវងរកកដនាងក្ធវ ើក្ែសោតាមអាសយោឋ ន 

ក្ោយច្ ច្ក្លើទី្តាុំងដននទី្សរាបព់័ែា៌នអុំពីកដនាងជាកល់ាកន់ិងក្រចេះតាមថ្ងៃថ្នសបាោ ហ៍និងក្ោយក្បើ

កឡានក្ៅោនឬ់ក្ែើរក្ ើង។ 

● កដនាងក្ធវ ើក្ែសោនីមួយៗានលកេខ្ណឌ ែរមូេផ្លទ លខ់្ល នួ 

ក្ហើយព័ែា៌នក្តេះរែេូបានរប់បញ្ច លូសរាប់ទី្តាុំងនមួីយៗក្ៅក្លើដននទី្។ ឧទហរណ៍ 

កដនាងខ្ាេះរែេូោរោរបញ្ជ នូ ោរណាែជួ់ប ឬលកេណៈេ ៉ិនិច្ឆ ័យជាក់លាក់សរាប់អនកជុំងឺ។ 

គ្នម នកដនាងក្ធវ ើក្ែសោណាមួយែរមូេឱយបងរ់បាក់ ោរធាតរ៉ា ប់រងឬឯកសារបញ្ហជ កស់ញ្ហជ ែអិវ ីក្ ើយ។ 

អនករសកុរែូេបានក្លើកទឹ្កច្ែិោឱយមកជួបម នសរាបោ់រណាែជួ់បឬោរបញ្ជ នូ។ 

ក្លខ្ទូ្រសពទចុំបាច្់ទុំងអស់ានក្ៅក្លើដននទី្។ 

● អនកដសវងរកអាច្រកបាន 6 ភាសា 

ក្ហើយដននទី្នងឹបនោក្ធវ ើបច្ច ុបបននភាពក្ៅក្ពលដែលទី្តាុំងក្ធវ ើក្ែសោ ងមរីែូេបានក្បើក។ 

● ានោរក្ធវ ើក្ែសោជាក្រច្ើនក្ៅកន ុងរែឋ Philadelphia។ សូមអាន ក្គ្នលោរណ៍ដណតុំោរក្ធវ ើក្ែសោសរាប់ 

COVID-19។ សូមពិនិែយក្មើលឱយបានញឹកញាប់ក្រ េះក្គ្នលោរណ៍ដណតុំនឹងផ្លា ស់បត រូជាមួយនឹងភាព

អាច្រកបានច្ុំក្ េះោរក្ធវ ើក្ែសោ ។ 

 

https://www.phila.gov/2020-03-22-the-new-business-activity-and-stay-at-home-order-what-you-need-to-know/
https://www.phila.gov/2020-03-31-social-distancing-isolation-and-quarantine-during-covid-19-coronavirus/
https://www.phila.gov/2020-03-17-non-essential-businesses-to-close-for-at-least-two-weeks/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/how-to-stay-safe/
https://www.phila.gov/2020-05-12-maskupphl-why-when-and-how-to-use-a-mask/
https://www.phila.gov/media/20200414134754/COVID-19-talking-points-for-community-leaders.pdf
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#social-distancing-posters
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/guidance-documents/#social-distancing-posters
https://www.phila.gov/2020-04-07-philly-counts-launches-covid-19-community-response-captain-program/
https://www.phila.gov/the-latest/all-events/?category=586
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html
https://www.auroragov.org/cms/one.aspx?pageId=16539096
http://www.phila.gov/testing?mc_cid=76441d9504&mc_eid=%5bUNIQID%5d
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/testing-and-data/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/testing-and-data/


សោ ង់ដារពម្រងីកោរន្ធវើន្រសោ ៖ បច្ច ុបបនន  រកសួងស ខ្ភាពសាធារណៈរែឋ Philadelphia 

កុំព ងដណតុំឱយាោរក្ធវ ើក្ែសោ  COVID-19 

សរាបអ់នករគបគ់្នន មិនថាអាយ ប៉ា តម នក្ ើយដែលានក្រគសញ្ហា កាក ឈឺសាច្ែ់ ុំ ឈបឺុំពងក ឈកឺបល 

បាែ់បង់រសជ់ាែិឬកានិងម។ី 

ោរដណតុំឱយានពរងីកោរក្ធវ ើក្ែសោជាក្ហែ តុំឱយានោរក្កើនក្ ើងោរក្ធវ ើក្ែសោ ក្ៅស ខា បិាលសាធារ

ណៈ និងមនទពីិក្សាធន៍។ ោរក្ធវ ើក្ែសោ ក្កើនក្ ើងសរាប់េ ើរ សកូរ៉ាណូាជាដននកមួយយ៉ា ងសុំខាន់ថ្នគក្រាង 

City និង Pennsylvania ក្ែើមបីក្បើករែឋយ៉ា ងានស េែថភិាព។ 

 

អនកអាច្ទ្ទួ្លបានោរពាបាលក្ោយមិនគិែពសីញ្ហជ ែិរបស់អនកនិងសមែថភាពរបសអ់នកកន ុងោរនិយយ

ភាសាអង់ក្គាស។ សូមអានអុំពី ក្គ្នលនក្យបាយសាវ គមន៍របស់ទី្រកងុ PHILADELPHIA និង សិទ្ធិរបស់អនក

កន ុងោរកុំណែោ់រពាបាល។ 

 

កដនាងដែលរែូេទ្ទួ្លជុំនួយ 

ជុំនួយជាសាច់្ម្របាក់បតទ ន ់

របជាជនហវ ីឡាដែលក្ហវ ៀដែលកុំព ងជួបបញ្ហា ខាងដននកហិរញ្ា េែថ ុក្ោយសារជុំងឺរែែបែអាច្ានសិទ្ធិទ្ទួ្លបា

នជុំនួយជាសាច្រ់បាកប់តទ ន់ពីរកសួងក្សវាកមមមន សសថ្នរែឋ Pennsylvania។ 

កមម េ ៉ិធីជុំនួយបតទ ន់គឺសរាប់រកមុរគួសារដែលានក ារក្ហើយកុំព ងក្ធវ ើោរនិងជួបរបទ្េះោរបាែ់បង់ោរង្អ

រឬរបាក់ច្ុំណូល។ រគួសារដែលានរបាក់ច្ុំណូលទបជាង 150 

ភាគរយថ្នករមិែភាពរករីករបសស់ហព័នធក្ លគឺរបដហល 2700 

ែ លាា រកន ុងមួយដខ្សរាប់រគួសារានសាជិក 3 តក់ានសិទ្ធិទ្ទួ្លបាន។ 

រកមុរគួសារដែលានលកេណៈសមបែោរិគបរ់គ្នន់នឹងអាច្ទ្ទួ្លបានជុំនួយដែមោងដែលានច្ុំនួនរបដហល 400 

ក្ៅ 1200 ែ លាា រក្ោយដនាកក្លើទ្ុំហុំរគួសាររបសពួ់កក្គ។ 

បច្ច ុបបននភាពសោ ពីីច្ាប់សោ ពីី CARES សហពន័ធ 

● ច្បបស់ោ ពីី CARES គជឺាកញ្ចប់ជុំនួយមួយដែលរោឋ  បិាលសហពន័ធបានអន ម័ែក្ែើមបនីោល់ជុំនួយ

សក្គង្អគ េះបតទ នស់រាប់ជុំងឺរែែបែ COVID-19។ ដសវងយលថ់ាក្ែើអនកអាច្ទ្ទួ្លបា

នរបាក់ជុំនួយប៉ា តម ននិងអវ ីដែលអនករែូេក្ធវ ើក្ែើមបីទ្ទួ្លបាន។ 

● របសិនក្បើអនករែូេោរជុំនួយកន ុងោរោកព់នធឬក្បើកគណនីធតគ្នរ សូមទូ្រស័ពទក្ៅអនកនោល់របឹកាអុំពី

ោរពរងឹងអុំណាច្ដននកហិរញ្ា េែថ ុតាម 1-855-FIN-PHIL។ 

● សូមពិនិែយ ក្សវាកមមច្បបស់ហគមន៍ ឬព័ែា៌នបដនថមអុំពីច្បប់ CARES - ជាពិក្សសរបសិនក្បើអនក

ទ្ទួ្លបានអែថរបក្យជន៍ SSI ឬ SSDI នងិានកូនអាយ ក្រោម 17 ឆ្ន ុំ។ 

អនកអាច្ទ្ទួ្លបានរបាក់បដនថម ៥០០ ែ លាា រសរាប់កូនៗរបស់អនក 

ប៉ា ដនោ រែេូបុំក្ពញទ្រមង់ដបបបទ្ពនធបដនថម។ 

ជុំនួយដផ្នកច្ាបស់ុំរាប់ជនអន្តោ ម្របន្េសន ៍

● ោរ ៉ិយល័យ USCIS រែូេបានបិទ្ប៉ា ដនោ ក្ៅដែែុំក្ណើរោរ កយស ុំ។ សូមពិនិែយ USCIS 

សរាបព់័ែា៌នលមា ិែ។ 

● Nationalities Service Center, HIAS-PA, នងិអងគោរសហគមន៍ែូច្ Juntos 

ក្ៅទី្ក្តេះក្ែើមបីជួយនងដែរ។ 

https://www.phila.gov/2020-04-02-citizenship-status-and-medical-access-during-covid-19-what-you-need-to-know/
https://protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights/
https://protectingimmigrantfamilies.org/know-your-rights/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphila.us12.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D48732a6251c09f25e0086d47a%26id%3D7f04c1bf6d%26e%3D559d48ad59&data=02%7C01%7Camy.eusebio%40phila.gov%7C326ab8fe1a1a40b681ae08d7f5039937%7C2046864f68ea497daf34a6629a6cd700%7C0%7C0%7C637247268125340988&sdata=jdphrQUTQW00OscRHW9T2kqW1qJdBILJ32AQ0%2FSECUM%3D&reserved=0
https://www.phila.gov/2020-04-19-financial-relief-for-philadelphians-cares-act/
https://www.phila.gov/2020-04-19-financial-relief-for-philadelphians-cares-act/
https://clsphila.org/consumer-rights/economic-stimulus-payments/
https://www.uscis.gov/
https://nscphila.org/
https://hiaspa.org/
https://www.juntoscontracovid.org/


ជុំនួយសម្រាបម់ហ បូអាហារ  

City បានបក្ងក ើែកមម េ ៉ិធីដសវងរកអាហារ (http://phila.gov/food) សរាបន់ោល់ពែ័ា៌នជា ៦ 

ភាសានិងរមួទុំងកមម េ ៉ិធីអាហារដែលគ្នុំរទ្ក្ោយ City អាហារសសិស អាហារចស់ជរនងិទី្តាុំងខាងក្រៅក្ទ្ៀែ។ 

 

ក៏ានធនធានឥែគិែថ្ងាសរាបអ់នកានថ្នទក្ េះ កុំព ងបុំក្ៅក្ោេះកូន 

ោរគ្នុំរទ្ែល់ទរកនិងក ារក្ទ្ើបក្ច្េះក្ែើរក្ែេះែេះ កន ុងអុំ ុង COVID-19។ 

ជុំនួយសម្រាបល់ុំន្ៅដាា ននងិន្សវាន្ម្របើម្របាស ់

● ក្សវាអ និធណឺិែនងិទូ្រស័ពទច្ល័ែែថ្មាទប។ 

● ោរបក្ណោ ញក្ច្ញនិងោររបឹអូសជាម នរែេូបានផ្លា កជាបក្ណាោ េះអាសនន។ 

● ោរបិទ្ ទឹ្ក ហាគ ស នងិអគគសិនី ក៏រែេូបានផ្លា កនងដែរ។ 

● ោលបរ ៉ិក្ច្ឆទ្ន ែកុំណែព់នធក្លើអច្លនរទ្ពយក្ៅរែឋ Philadelphia រែូេបានពនារែល់ថ្ងៃទី្ 15 

ដខ្មិថ ត។ ច្ុំក្ េះព័ែា៌នអុំពីរក្បៀបបង់របាក់ សូមទ្សសត 

ោរក្ធវ ើបច្ច ុបបននភាពច្ុំណូលពនធ របសរ់កសួង។ 

អរថម្របន្ោជនស៍ាធារែៈ 

● ោរទ្ទួ្លបានោរពាបាលក្េជជសាគសោសរាប់ COVID-19 មិនរបប់ញ្ច លូោរកុំណែ់ថ្ងាក្សវា

សាធារណៈក្ទ្។ សរាបព់័ែា៌នបដនថម សូមទ្សសតUSCIS ឬក្ៅទូ្រសពទក្សវាកមមច្បបស់ហគមន៍ 

តាមក្លខ្ 215-981-3700។ 

● អែថរបក្យជន៍ថ្នភាពអែោ់រង្អរក្ធវ ើមិនរែូេបានរប់បញ្ច លូកន ុងោរគិែថ្ងាក្សវាសាធារណៈក្ទ្ ក្យង

ក្ៅតាម USCIS។ សូមពនិិែយ ោរ ៉ិយលយ័សុំណងថ្នភាពអែ់ោរង្អរក្ធវ ើក្ៅ Pennsylvania  

សរាបប់ច្ច ុបបននភាពអែថរបក្យជនអ៍ាច្រែូេបានពរងីក។ សូមទក់ទ្ង ជុំនួយដននកច្បប់ ឡីាែលិភា 

ជាមួយនឹងសុំណួរជាក្រច្ើនក្ទ្ៀែ។ 

● BenePhilly អាច្ជួយអនកោក់ កយស ុំអែថរបក្យជន៍ក្នសងៗគ្នន ។ សូមក្ៅទូ្រសពទ 844-848-4376។ 

● PCCY អាច្ជួយអនកឱយទ្ទួ្លបានោរធាតរ៉ា ប់រងស ខ្ភាពសរាប់កូនអនកនងិអនក។ ទូ្រសពទក្លខ្ 

215-563-5848, ក្លខ្បនោ  17 សរាបជ់ុំនួយជាភាសារបស់អនក។ 

● សិទ្ធិទ្ទួ្លបានជុំនួយដននកក្េជជសាគសោបតទ ន់រែូេបានពរងីកក្ែើមបីក្ោេះរសាយក្លើ COVID-19។ 

សូមទក់ទ្ងក្សវាកមមច្បបស់ហគមនស៍រាប់ពែ័៌ានអុំពីរក្បៀបោក ់កយស ុំ។ 

សិទ្ធ ិរបស់អនកន្ៅកដនែងន្ធវ ើោរ 

● PHILADELPHIA បានពរងីកបទ្បបញ្ាែោសិោ ពីីោរឈប់សរាកឈឺរបស់ខ្ល នួថ្នកន ុងរក្បៀប COVID-19។ 

និក្យជិកដែលានប័ណណ ធាតរ៉ា ប់រងអាច្ក្របើោរឈបស់រាកឈឺរបសពួ់កក្គសរាប់បញ្ហា ដែលទក់

ទ្ងនឹង COVID-19 និងោរដងទុំបង្អក រក្ោយគ្នម នោរ យ័ខាា ច្ថ្នោរសងសឹក។ 

● ច្បប់ោរង្អរសបាោ ហ៍ោរង្អរយ ែោ ិធម៌ក្ៅទី្រកងុPHILADELPHIA ចូ្លជាធរាន។ សូមក្មើលដននកខ្ាេះ

ថ្នច្បបដ់ែលរែូេអន េែោកន ុងក្ពលានជុំងឺរែែបែ។ 

● សរាបព់័ែា៌នបដនថមសោ ីពសីិទ្ធិរបសអ់នកក្ៅកដនាងក្ធវ ើោរ 

សូមទ្សសតសុំណួរច្ក្មា ើយពីក្សវាកមមច្បបស់ហគមន៍។ 

ជុំនួយសម្រាប់អាជីេកមមរបស់អនក 

● ច្បប់ CARES សហព័នធនោលោ់រគ្នុំរទ្ែលអ់ាជីេកមមខាន ែែូច្។ សូមក្មើល ក្ែើវាាននយ័យ៉ា ងែូច្ក្មោច្

សរាបអ់ាជេីកមមរបស់អនក ឬទ្សសត ភាពជាថ្ែគូជាែសិរាបជ់នជាែអិាក្មរ ៉ិកងមី 

សរាប់ទិ្ែឋភាពទូ្ក្ៅ។ 

http://phila.gov/food
https://www.phila.gov/2020-04-15-free-pregnancy-baby-and-toddler-supports-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-04-15-free-pregnancy-baby-and-toddler-supports-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-25-staying-connected-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-20-help-with-housing-during-covid-19/
https://content.govdelivery.com/accounts/PAPHILAWATER/bulletins/28115e5
https://www.pgworks.com/covid19
https://www.peco.com/News/Pages/Press%20Releases/PECOExpandsAssistanceProgramstoSupportAllCustomersDuringCoronavirusPandemic031320.aspx
https://www.phila.gov/2020-04-27-philadelphia-property-tax-due-date-extended-to-june-15/
https://www.uscis.gov/greencard/public-charge
https://clsphila.org/public-benefits/information-for-immigrants-during-the-coronavirus-pandemic/
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-g-chapter-10
https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-g-chapter-10
https://www.uc.pa.gov/unemployment-benefits/file/Pages/Filing-for-PUA.aspx
https://www.philalegal.org/unemploymentcompensation
http://www.sharedprosperityphila.org/our-initiatives/benephilly/
https://www.pccy.org/resource/howtogethealthinsuranceduringcovid19/
https://clsphila.org/public-benefits/immigrants-medical-assistance-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-09-using-paid-sick-leave-in-philadelphia/
https://www.phila.gov/2020-04-21-fair-workweek-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.phila.gov/2020-04-21-fair-workweek-during-the-covid-19-pandemic/
https://clsphila.org/employment/frequently-asked-questions-coronavirus-pennsylvania-workers-rights/
https://www.phila.gov/2020-04-08-what-the-cares-act-means-for-philadelphias-small-businesses/
https://www.phila.gov/2020-04-08-what-the-cares-act-means-for-philadelphias-small-businesses/
https://partnershipfornewamericans.org/covid19resources/


● Philly VIP អាច្ជួយមិនរករបាក់ច្ុំក្ណញនិងអាជេីកមមខាន ែែូច្ទ្ទួ្លបានជុំនួយដននកច្បប់។ 

ច្ េះក្ ម្ េះសរាប ់ពិក្រគ្នេះក្យបលន់ិមម ិែឥែគិែថ្ងា។ 

● រកសួងអាជាញ បណ័ណ និងអធិោរកិច្ចបានក្ច្ញនូេលកេខ្ណឌ ែរមូេោរងមសីរាប់គក្រាងសាងសង់ក្រោម 

COVID-19។ សូមក្មើលក្ៅ ទី្ក្នេះ សរាប់ពែ័៌ានបដនថម។ 

● រកសួង ណិជជកមមបានក្ច្ញ 

ក្សច្កោ ីដណតុំសោ ីពីេ ៉ិធីោរ រអាជីេកមមរបសអ់នកកន ុងកុំ ុងក្ពលបិទ្បក្ណាោ េះអាសនន។ 

ជុំនួយសម្រាបស់ ខ្ភាពផ្ល េូចិ្រោ ោរន្ញៀននិងពិោរភាពខាងបញ្ញា  

● ទី្រកងុ Philadelphia នោលជូ់ន ស ខ្ភាពនល េូច្ិែោ ោរក្ញៀន និងក្សវាពិោរភាពខាងបញ្ហា ។ 

● ច្ុំក្ េះក្សវាស ខ្ភាពនល េូច្ិែោនិងោរក្ញៀន សូមទូ្រសពទក្ៅស ខ្ភាពឥរ ៉ិយបទ្សហគមន៍ 24/7 

ទូ្រសពទប័តទ ន់តាម 888-545-2600។ 

● ច្ុំក្ េះេ ៉ិបែោ ិស ខ្ភាពនល េូចិ្ែោ សូមទូ្រសពទក្ៅដខ្សទូ្រសពទបតទ ន់ 24/7 តាម 215-685-6440។ 

● សរាបប់ គគលដែលរែូេោរជុំនួយពោីរពាបាលអាក្ ៀនភាា មៗ សូមទក់ទ្ង NET Access Point តាម 

844-533-8200 ឬ 215-408-4987។ 

● សរាប់ក្សវាពិោរភាពខាងបញ្ហា  សូមទូ្រសពទមកដននកក្សវាស ខ្ភាពនិងពិោរភាពខាងបញ្ហា តាម 

215-685-5900។ 

● ានធនធានក្ែើមបីក្លើកកមពសោ់រក្របើរបាស់សារធាែ ដែលានស េែថ ិភាពកន ុងកុំ ុងក្ពល COVID-

19។  

ជុំនួយសម្រាប់អុំន្ពើហិងាកន ុងម្រគួសារ 

● ោរោរ រពីោររំក្លា បុំ ននិងអុំក្ពើហិងាកន ុងរគួសារ គឺអាច្រកបានកន ុងអុំ ុងក្ពល COVID-19។ 

● ោររយោរណ៍អុំពីោររំក្លា បុំ នឬោរក្ធវសរបដហសរបសក់ ារសងស័យ អុំ ុងក្ពល COVID-19។  

● បណាោ ញទូ្រសពទរបឆ្ុំងអុំក្ពើហឹងាកន ុងរគួសារក្ៅទី្រកងុហវ ីឡាដែលហវយ៉ា ក្បើក 24/7 តាម 866-723-

3014។ 

● របសិនក្បើអនកច្ង់បានោរោរ រដននកច្បប់ អនកអាច្ដសវងរកជុំនួយក្ៅអងគភាពឯកសារបតទ ន់ក្ៅ

មជឈមណឌលយ ែោធិមរ៌ពហមទ្ណឌ បនទប់ B-03 1301 Filbert St., PHILADELPHIA, PA 19107។ 

● សូមទូ្រសពទក្ៅមជឈមណឌលច្បបរ់បឆ្ុំងនឹងោររំក្លា បុំ ននល េូក្ ទ្ក្ៅក្លខ្ 215-686-7082 ក្ោយ

ានក្លខ្ស េែថភិាពសរាប់អនកែស៊ូ មែិក្ែើមបីទ្ទួ្លោរក្ៅរបសអ់នកមកេ ៉ិញ។ 

● Nationalities Service Center ានធនធានដននោរស េែថ ិភាពដខ្សទូ្រសពទនិងជុំនួយដននកច្បបជ់ា

ក្រច្ើនភាសា។ 

● គសោ ីក្រៀបច្ុំរបឆ្ុំងនឹងោររំក្លា ក្សពសនថេៈ (WOAR) ានដខ្សហែឡាញ 24/7 តាម 215-985-3333 

សរាបោ់រោររបរពឹែោមិនសមរមយខាងក្ ទ្ ោរបក្បៀែក្បៀននល េូក្ ទ្ និងោរយយីនល េូក្ ទ្។ ទូ្រសពទ 

215-985-3315 សរាប់ព័ែា៌នបដនថមអុំពីក្សវា WOAR ។ 

ោររាយោរែឧ៍ម្រកិែាកមមច្ុំន្ េះោរសអ ប់ន្ខ្ព ើម និងោរលុំន្អៀនន្ដាយចច្ែនយ 

● COVID-19 ជេះឥទ្ធិពលក្លើក្យើងរគប់គ្នន ។ ឧរកែិឋកមមសាប់ក្ខ្ព ើមដនាកក្លើជាែិពនធ ុនិងោរ ័យខាា ច្

ថ្នក្មក្រគ ា្ងគឺខ្ សច្បប់។ 

● ទ្ុំតក់ទ្ុំនង គណៈកមមោរ Philadelphia សោ ពីីទ្ុំតក់ទ្ុំនងមន សស តាម pchr@phila.gov ឬ 215-

686-4670 ក្ែើមបីរយោរណព៍ីឧបបែោ ិក្ហែ ថ្នោរសាប់នងិភាពលុំក្អៀង។ 

● ធនធានបដនថមពីគណៈកមមោរទ្ុំតក់ទ្ុំនងមន សសរែឋ Pennsylvania សោ ីពឧីរកែិឋកមមសាប់ទូ្ទុំងរែឋ។ 

https://www.phillyvip.org/get-legal-help/virtual-legal-consultations-small-businesses/
https://www.phila.gov/2020-04-29-requirements-for-resuming-construction-activity-in-philadelphia/
https://www.phila.gov/2020-04-30-safety-tips-for-small-businesses-during-and-after-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-16-mental-health-services-available-through-covid-19-closures/
http://netcenters.org/
https://www.phila.gov/2020-04-16-resources-for-safer-substance-use-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-04-16-resources-for-safer-substance-use-during-covid-19/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/support-for-the-community/services-and-support-for-residents/#protections-from-abuse-and-domestic-violence
https://www.phila.gov/2020-04-17-its-child-abuse-prevention-month-we-can-all-help-keep-kids-safe/
https://nscphila.org/safetyplanning
https://www.woar.org/about-woar/support-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-24-hate-crimes-based-on-ethnicity-and-fear-of-coronavirus-are-illegal/
https://www.phila.gov/2020-03-24-hate-crimes-based-on-ethnicity-and-fear-of-coronavirus-are-illegal/
https://www.phila.gov/humanrelations/pages/default.aspx
mailto:pchr@phila.gov
https://www.phrc.pa.gov/biasandhate/Pages/Covid-19-Guidance.aspx


 

ធនធានទូ្ទុំងរែឋ 

● ក្គហទ្ុំព័រ រែឋPennsylvania ានបច្ច ុបបននភាពអុំព ីCOVID-19 បដនថមក្ទ្ៀែ។ 

សូមពិនិែយក្ៅទី្ក្នេះនងដែរសរាប់

ោរដណតុំសោ ីពអីែថរបក្យជន៍ថ្នោរក្បាេះក្ឆ្ន ែនិងអែថរបក្យជនភ៍ាពគ្នម នោរង្អរក្ធវ ើ។ 

●  សមពន័ធភាពអក្តោ របក្េសន៍ថ្នរែឋPennsylvania ានមគគ ុ ក្ទ្សកស៍រាបធ់នធានដែលទក់ទ្ងក្ៅនឹង 

COVID-19 ក្ៅកន ុង Pennsylvania ។ 

https://www.pa.gov/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://docs.google.com/document/d/1Gx2HEZvXMoIQiGsL5yArUCIs0tEMfO_ysa_lf_kuSWo/edit?usp=drivesdk&data=02|01|Symbol.Lai@Phila.gov|74f2f45d5ccf4c9e9b1b08d7d9a69e24|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637217183222233167&sdata=YhtX8BPVM8P6Qgj2cOpN9vqk1TOJOLe/h42Rch+I2Ew=&reserved=0

