ធនធាន COVID-19 សម្រាប់ជនអន្តោម្របន្េសន៍ ជនន្ ៀសខ្លនួ និងអនកសុំសទ្ិ ម្រធិ ជកន្ោន
ទ្ុំពរ័ ន្នេះម្ររេូ បានន្ធបវើ ច្ចបុ បននភាពជាមួយនឹងព័រា៌ នតាមដែលវាអាច្ាន។ សូមពិនរិ យន្មលើ ន្ ងើ េិញឱ្យបានញឹកញាប់។
ខាងន្ម្រោមន្នេះជាបញ្ជីធនធានសម្រាប់ជនអន្តោម្របន្េសន៍ ជនន្ ៀសខ្លួន អនកសសុំ ិទ្ធិម្រជកន្ោន និងអងគោរដែលកុំពងបន្ម្រមសើ ហគមន៍ទុំងន្នេះន្ៅទ្ីម្រកុង PHILADELPHIA។
បានន្ធវើបច្ចុបបននភាពច្ងន្ម្រោយន្ៅថ្ងៃទ្0
ី 1 ដខ្កកកដា ឆ្ន2
ាំ 020 ។
ដ ើម្បីនិយាយដៅកាន់អ្នកជាំនាញខាងថែទាំសុខភាពអ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 សូម្ដៅទូរស័ពទដៅកាន់ដេខ 1-800-722-7112 សូមច្ច្ 3-1-1 ដ ើមានសុំណួរអុំពីន្សវាកមមម្រកុង ឬសូម
ចូេទ្សសត www.phila.gov/covid-19 សម្រាប់ព័តមា៌ នែមច្ី ងន្ម្រោយ។
សថិរកនុងន្ពលមិនម្របាកែម្របជាន្នេះ ម្ររូេម្របាកែថាព័រ៌ានទុំងអស់សោីពី COVID-19 គឺមកពីម្រប ពដែលអាច្ទ្កច្ិរោបាន។

ព័រ៌ានទ្ូន្ៅ
ព័តមានមានជាភាសាដសេង
● ព័រ៌ានសុំខាន់ៗម្ររេូ បានបកដម្របជាន្ទ្ៀងទរ់ន្ៅជាភាសាន្អសប៉ា ញ ច្ិន ន្េៀរណាម រសសុី និងបារុំង។
● ច្ច្ន្ៅទ្ីន្នេះ សម្រាប់ន្ម្រជសើ ន្រើសព័រ៌ានជាភាសាែថ្ទ្ន្ទ្ៀរ រួមានអារ៉ាប់ ថ្ហទ្ីន្ម្រកអូ សាវ ហីលី ដខ្មរ ឥណឌូ ន្នសី និងកូន្រ៉ា។
● ព័រ៌ានមកពីអងគោរសហគមន៍អាច្ឬមិនម្ររេូ បានបកដម្របជាភាសាបដនថមន្ ើយ។

ជម្រាបជូនព័រា៌ នតាមន្ម្រោយ
បច្ចុបបននភាពទ្ីម្រកុង
● សម្រាប់ព័រា៌ នទ្ូន្ៅ សូមទ្សសត www.phila.gov/covid-19។ ធនធានបកដម្របដែលាន។
● សម្រាប់បច្ចុបបននភាពម្របចុំថ្ងៃសោីពោី រន្្លើយរបនឹង COVID-19 របស់ទ្ម្រី កុង សូមន្មើលសននសិ ីទសារព័ត៌មានតាម្វីដ អ្ូ។ ានោរន្បើកផ្សាយផ្ទាល់ជាសាធារណៈតាម្៖

○ Twitter ម្រកសួងសខា បាិ លសាធារណៈ(@PHLPublicHealth) និងគណនី Facebook ។
○ Phila.gov/PHLgovTV។
○ ប៉ាសោិ៍ Comcast 64 និង 1164។
○ ប៉ាសោិ៍ Verizon 40 និង 41។
● សម្រាប់ោរដាស់ន្រឿនសម្រាប់ោរន្ផ្សន្ញើ ៅទ្ូរសពារបស់អនក សូមវាយអកសរ COVIDPHL ន្ៅោន់ដេខ 888-777។
● សម្រាប់សុំណួរទក់ទ្ងនឹងសខ្ភាព សូមទ្ូរសពា 1-800-722-7112។
● សម្រាប់សុំណួរអុំពីន្សវាកមមម្រកុង សូមទ្ូរសពា 311។ ោរបកដម្របផ្ទាល់ារ់គមាឺ នស្រសា ់ សូម្រង់ចាំសស្រមា ស្រ់ តិ តតិកដ ើម្បីដសនើភាសារ ស់អ្នក។

បច្ចុបបននភាពសាលាម្រសុកPHILADELPHIA
● សូមពិនិរយេិបសាយង៍ សាលាម្រសុកPHILADELPHIA សម្រាប់ោរន្ធវើបច្ចុបបននភាព។ ធនធានពហភាសា ដែលាន។
● សាលាន្រៀននឹងន្ៅដរបិទ្ទវ រសម្រាប់រយៈន្ពលន្ពញមួយឆ្នសុំ កិ ាប៉ាដនោោរន្រៀនសូម្ររនឹងន្ៅដរបនោ។ សិសសអាច្ខ្ចី Chromebook សម្រាប់ោរសិកាពីច្ាៃ យ.
● សិសសក៏អាច្ទ្ទ្ួលបាន អាហារន្ដាយឥរគិរថ្ងល និងមគគុន្ទ្សក៍ន្រៀនសូម្ររ។
● ម្រកុមម្រគួសារដែលានសុំណួរទ្ូន្ៅឬម្ររេូ ោរជុំនួយជាមួយមគគន្ទ្សក៍ន្រៀនសូម្ររ អាច្ទ្ូរសពាមកសាលាន្រៀនម្រសុកPHILADELPHIA តាមន្លខ្ 215-400-5300 ។
ជុំនួយានជាភាសាន្ផ្សសងន្ទ្ៀរ។ ដេខហ៊តឡាញព័តមា៌ នស្រសកុ មានច ់ពីដមា៉ោង 9:30 ស្រពឹក - 2:30 រដសៀេ។

ចចុ បននភាពពី

SEPTA

ស្រគ ់អ្នក ាំដ ើរ SEPTA ទាំងអ្ស់ស្រតវូ បានតស្រម្ូវឲ្យពាក់មា៉ោស់ឬរបាាំងម្ុខ។ កាេវិភាគដសវាកម្មតាម្ធម្មតាកាំពុង ាំដ ើរការដហើយ ៉ោុថនត រែដ្លើង Cynwyd និង រែដ្លើង Chestnut Hill
West ស្រតូវបានផ្អាក់ ាំដ រើ ការ។ ទា រទី12 និង Filbert ដៅសាា នីយ៍ Jefferson និង ទា រទី16 និង JFK ដៅសាា នីយ៍ Suburban Station
នឹងដ ើក ាំដ ើរការដៅអ្ាំឡុងដពេននដមា៉ោង ូចតដៅដនេះ៖ ពីដមា៉ោង 6:30 ស្រពឹក េ់ ដមា៉ោង 9:30 ស្រពឹក និង ពីដមា៉ោង 3:30 រដសៀេ េ់ដមា៉ោង 6:30 ល្ងាច។ ដៅអ្ាំឡុងដមា៉ោង នទ
ទា រទាំងដនេះនឹងស្រតវូ បានចក់ដសារ។

ជាំដរឿនឆ្នាំ 2020
ការដរី ដឡើងវិញដស្រកាយជាំងឺ COVID-19 រ ស់ទីស្រកុង Philadelphia អាស្រស័យដេើការរា ់ជដាំ រឿនដពញដេញនិងស្រតឹម្ស្រតវូ កនុងឆ្នាំ 2020 ។ ស្រ សិនដ ើអ្នកម្ិនបានដ្លើយត ដៅនឹងជាំដរឿនដនេះដៅដឡើយដទ
សូម្ចាំណាយដពេពី 5 – 10 នាទីដៅនែាដនេះដ ើម្បីដធាើវាតាម្អ្នឡាញ។
សស្រមា ់ជនអ្ដនាតស្រ ដវសន៍ និង ម្ិតត្កតិរ ស់ជនអ្ដនាតស្រ ដវសន៍ កម្មវិធី Philly Counts 2020 កាំពុង នតរំេឹកស្រ ជាជនទូដៅពីសារៈសាំខាន់ននជាំដរឿនឆ្នាំ 2020 និង ដេើកទឹកចិតតឲ្យស្រ ជាពេរ ឋ
Philadelphia ចូេរួម្។ សូម្ជួយឲ្យពួកដគជូន ាំ ឹង េ់សាធារ ៈជន ដដាយដស្រ ើស្រ ព័នធសេពាសាយសងគម្រ ស់អ្នក ដ ើម្បីរេំ ឹក ណាតញរ ស់អ្នកថា ស្រគ ់គ្ននអាចចូេរួម្ដៅកនុងជាំដរឿនឆ្នាំ 2020 បាន។
ស្រគ ់គ្ននសុទថធ តមានសារៈសាំខាន់ ដដាយម្ិនគិត េ់ដ ើម្កាំដ តើ រ ស់ពួកដគ ឬ ថាដតើពួកដគបានដៅកនុងស្រ ដទសដនេះយូរ ៉ោុនណាម្កដហើយដនាេះដទ។

សូម្ពិនិតយដម្ើេឈុតឧ ករ ៍ស្រ ព័នធសេពាសាយសងគម្ social media toolkit ដ ើម្បីគ្នាំស្រទកម្មវធិ ី Philly Counts ដដាយសេពាសាយពីជាំដរឿនឆ្នាំ 2020 ។

សូម្ចូេម ល
ើ

ជ្ឈ ណ្ឌលព័តមា
៌ នស្ត ីពី វ ីរុស្កូ រ ូណា រ ស់សង្កកត់សាល្ងកនុងស្រកុង Philadelphia ដ ើម្បីទទួេបានព័ត៌មានែមី ាំសុត។

េិធីរកាសេរថភាិ ព
ទ ញ្ជាតស្រម្វូ ឲ្យពាក់មា៉ោស់តាម្ចា ក់ ាំ ត់
ដៅនែាសុស្រក នែាទី26 ថខម្ិែុនា ដល្ងកអ្្ិបាេស្រកុង Kenney បានចុេះហតាដេខាដេើ ទ ញ្ជាតស្រម្ូវឲ្យពាក់មា៉ោស់តាម្ចា ់កាំ ត់ ថ េតស្រម្វូ ឲ្យពាក់មា៉ោស់ដៅស្រគ ់កថនលងកនុងអ្គ្នរ និង ដស្រៅអ្គ្នរ
ស្រ សិនដ មាើ នគមាលតតិចជាង 6 ហា៊៊ីតរវាងម្នុសេថ េម្កពីស្រគួសារដសេងគ្នន។ នឹងស្រគ្នន់ថតមានការដេើកថេងមានកាំ ត់ម្ួយចាំនួន ៉ោុដណាណេះ ថ េរួម្មានការដេើកថេងដេើកមាុ រដៅដស្រកាម្អាយុ 8 ឆ្នាំ ជាដ ើម្។
ទ ញ្ជាដនេះនឹងម្ិនស្រតូវបានច ់ឲ្យអ្នុវតតតាម្ដដាយនគរបាេដនាេះដទ។ ដគ្នេដៅគឺដ ើម្បី ញ្ាូនសារចាស់ម្ួយថ េថា ការដស្រ ស្រើ បាស់មា៉ោស់ម្ិនអាចនិងម្ិនគួរជាជដស្រម្សើ ដឡើយ ខ ៈដពេថ េករ ី នតដកើនដឡើងទូទាំងស្រ ដទសដនាេះ។

ដតើ ណា
ាំ ក់កាេន តងមានន័យ ូចដម្តចសស្រមា ស្រ់ កងុ Philadelphia
Philadelphia កាំពុងសាិតដៅកនុងសលូវចូេដៅកាន់ ាំណាក់កាេន តងថ េមានការដាក់កស្រម្ិតនិងថកថស្រ ននការដ ើកដឡើងវិញដៅនែាសស្រុ ក ទី03 ថខកកកដា។
ម្ិនថម្នស្រគ ់សកម្មភាពទាំងអ្ស់អាចច ់ដសតើម្ដឡើងវិញបានភាលម្ៗដនាេះដទ។ Philadelphia នឹងដៅថតមានការដាក់កស្រម្ិតដេើសកម្មភាពខលេះថ េស្រតវូ បានអ្នុញ្ជាតដដាយរ ឋ Pennsylvania
ដហើយដយើងនឹងមានការថ នាាំកាន់ថតរឹងរឹងសស្រមា ់សកម្មភាពខលេះថ េដទើ ថតច ់ដសតើម្ដឡើងវិញែមីៗដនេះ។ ូចថ េ ដវជា ឌ ិត Tom សនងការសុខភាពសាធារ ៈស្រកុង Philadelphia បាននិយាយថា
“ដយើអាចហត់ដនឿយនឹងជាំងឺរាតតាតដនេះ ៉ោុថនតវីរសុ ដនេះម្ិនដនឿយហត់នឹងដយើងដនាេះដទ”។
ជាំងឺ COVID-19 ម្ិនទន់បាត់អ្ស់ដនាេះដទ ដូ ចនេះ ដយើងស្រតវូ ដ ើកដឡើងវិញដដាយមានការស្រ ុងស្រ យ័តន។ សូម្ចូេអាន ថនាម្ដទៀតអ្ាំពីការរីកចដស្រម្ើនរ ស់ដយើងដគហទាំពរ័ ការដ កើ ដឡើងវិញដដាយការស្រ ងុ ស្រ យ័តន ។
ដតើពួកដយើងបានឈានម្ក េ់ ាំណាក់កាេបានយា៉ោ ង ូចដម្តច?
យុទធសាស្តសរត ស់ស្រកុង Philadelphia ដៅកនងុ ស្រ យុទធស្រ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ដផ្អតតដៅដេើការទ ់សាកត់វីរសុ ដនេះ (ការដធាើដតសតរិ៍ កដម្ើេជាំងដឺ នេះ, ការតាម្ដានការ ៉ោេះពាេ់គ្នន និង
ការដាក់ឲ្យដៅដដាយថឡក និង ការដធាើចតាតឡីស័ក) ការរកាគមាលតសងគម្ និង ការការពារស្រ ជាជនថ េង្កយរងដស្រគ្នេះ។
ដទេះ ីជាដយើងបានមានការរីកចដស្រម្ើនក៏ដដាយ ចាំនួនករ ីកនុងស្រកុង Philadelphia ថេងមានការធាលក់ចុេះដហើយ។ ដហើយករ ី នតដកើនដឡើងទូទាំងស្រ ដទសនិងទូទាំងតាំ ន់។
ដយើងសូម្ដ តជាាថានឹងដធាើការដ ើកដឡើងវិញដដាយការស្រ ុងស្រ យ័តន ដស្រពាេះដដាយសារឥឡូវដនេះ វាមានន័យថាជា ាំណាក់កាេន តងថ េមានការដាក់កស្រម្ិតដ ើម្បី នតដធាើឲ្យអ្នកស្រសុកមានសុវតាភាិ ព។
សូម្ថសាងយេ់ ថនាម្ដទៀតពី ដតើ ណា
ាំ ក់កាេន តងមានន័យ ចូ ដម្តចសស្រមា រ់ ឋ Philadelphia

ដៅសទេះមានសុវតាិភាពជាង
ស្រ ពេរ ឋ Philadelphia បានពស្រង្ក ថខេដកាងជាំងឺ្លង COVID-19 បានដដាយដជាគជ័យ ដហើយទីស្រកុងដនេះនឹងចូេកនុង ាំណាក់កាេព ៌ដេឿងរ ស់រ ថឋ េបានថកថស្រ ដៅនែាទ5
ី ថខម្ិែនាុ ។ សទុយដៅវិញ
ជាំងឺ្លង COVID-19 ដៅថតកាំពុងរាតតាតដៅកនងុ ទីស្រកុងដនេះ ដហើយការ ៉ោេះពាេ់គ្ននណាម្ួយអាច ងកហានិ្័យបាន។
ដឈាម េះននថសនការដនេះគឺមានដគ្នេ ាំ ង៖ អ្នកដៅថតមានសុវតាិភាពជាងដៅដពេដៅសទេះ ដៅដពេទក់ទងនឹងការដជៀសវាងការ្លងជាំងឺ COVID-19 និង ញ្ឈ កា់ រ្លងដៅកាន់អ្នក នទ។
ដដាយសារទីស្រកុងដនេះច ់ដសតើម្ដ ើកដឡើងវិញ ដយើងចង់ នតការវិវឌ្ឍរ ស់ដយើងកនុងការដាក់កស្រម្ិតករ ី
●

ស្រតូវពាក់មា៉ោស់

●

ស្រតូវរកាគមាលតពីគ្ននយា៉ោ ងដហាចណាស់

●

ស្រតូវល្ងងន ឲ្យបានញឹកញា ់
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។ វាមានន័យថាស្រតូវដ ជាត ា ចិតតចាំដពាេះដរឿងទាំង ដី នេះឲ្យបានស្រគ ់ដពេអ្នកដចញដស្រៅសទេះ៖

ហា៊៊ីត

សូម្ថសាងយេ់ ថនាម្ពីអ្តាន័យនន ាំណាក់កាេព ៌ដេឿងសស្រមា ់ទីស្រកុង Philadelphia (what the yellow phase means for Philadelphia)
។

ោរបង្គគប់ឱ្យសាន ក់ន្ៅផ្សាេះ
សកមមភាពអាជីេកមមរបស់ទ្ម្រី កុង Philadelphia និងសាន ក់ន្ៅផ្សាេះ រម្រមូេឱ្យានអនកម្រសុកPhiladelphia (ដែលមិនម្ររេូ បានន្ធវើ ោរង្គរចុំបាច្់ ឬែុំន្ណរើ ោរោរង្គរដែលអាច្ម្រទ្ម្រទ្ង់ជីេិរបានរហ័ស)
ន្ៅផ្សាេះ។ េិធីលអបុំផ្សរកនុងោរបង្គារោររើករលដាល COVID-19 គឺម្ររូេោរពារមនសសដែលានជុំងឺកុំឱ្យទក់ទ្ងជាមួយមនសសដែលមិនាន។ ន្នេះានន័យថាមនសសម្រគប់គ្ននគួរដរាន នវានេរោគាល រសងគម
ន្ហើយអាជីេកមមដែលមិនចុំបាច្់ម្ររូេដរបិទ្។ សូមន្មើល ន្ៅទ្ីន្នេះ សម្រាប់បញ្ជីថ្នអាជីេកមមចុំបាច្់និងមិនចុំបាច្់។

អនេរោតាមោរដណតុំសខ្ភាពសាធារណៈ
● លាងថ្ែរបស់អនក ទ្កច្ាៃ យ ៦ ហវីរន្ែើមបីអនេរោគាល រសងគម ពាក់ា៉ាសន្ែើមបីោរពារខ្លួនអនកនិងអនកែថ្ទ្និងន្ៅផ្សាេះន្ពលណាដែលអាច្ន្ធវើន្ៅបាន។ ព័រ៌ានលមអិរបដនថមន្ទ្ៀរ ទ្ីន្នេះ។
● ពាក់មា៉ោស់ដៅកថនលងសាធារ ៈ។ វាជាវិធីម្ួយេា ាំសុតកនុងការការពារខលួនរ ស់អ្នក និងអ្នកឯដទៀត។ សូម្អាន គនលឹេះទាំងដនេះ សស្រមា ់រដ ៀ ពាក់មា៉ោស់រ ស់អ្នក។
● រំលឹកខ្លួនអនកជាមួយមនារី សខា ិបាល ច្ុំណច្ជដជករបស់អនកែឹកតុំសហគមន៍ និង ប័ណណម្របោសព័រ៌ានអុំពីភាពខ្សគ្ននថ្នសងគម។
● ោល យជាម្របធានម្រកុមន្្លើយរបសហគមន៍ COVID-19. ច្េះន្្មេះ ន្ែើមបីទ្ទ្ួលោរបណោុ េះបណាោលជាមួយម្រកមុ Philly Counts។ េគគសិកាានជាភាសាអង់ន្គលស ន្អសប៉ា ញ ច្ិន
និងបារុំង។
●

មជឈមណឌ លម្រគប់ម្រគងជុំងឺ ានធនធានន្ម្រច្ើនភាសាទ្ីម្រកុងន្ផ្សសងន្ទ្ៀរបានបកដម្រប ច្ូលន្ៅកនុងភាសាដែលោន់ដរន្ម្រច្ើនែូច្ជាកូន្រ៉ា ខាដរ៉ាន ធីរិនយា អាា៉ា ហារើ ូា និងន្នបា៉ាល់។

ទទួេការន្ធន្វើ រសោ
ទីស្រកុង Philadelphia បានដាក់ឲ្យដស្រ ើស្របាស់ស្រ ព័នធថសាងរកកថនលងដធាើដតសតិ៍ (testing site finder) ដ ើម្បីជួយឲ្យស្រ ជាជនថសាងរកទីតាាំងដធាើដតសតិ៍រកជាំងឺ COVID-19 ។
ស្រ ព័នធថសាងរកដនេះមានជា 6 ភាសា ដហើយថសនទីនឹងស្រតូវបាន ចចុ បននភាពជាស្រ ចាំ ដៅដពេកថនលងដធាដើ តសតផ្អិ៍ ល ស់ តូរ។ កថនលងដធាើដតសតស្រិ៍ តូវបាន ដាំ ើរការដដាយអ្ងគការដសេងៗគ្ននជាដស្រចើន ថ េរួម្មានម្នទីដពទយ គលីនិកថែទាំសុខភាព នាទន់
និង ឳសែសាា ន ស្រពម្ទាំងសាល្ងស្រកុង Philadelphia ។ សូម្ចូេដៅកាន់ព័ត៌មានសស្រមា ់ទាំនាក់ទាំនងរ ស់ដគហទាំពរ័ នីម្ួយៗសស្រមា ់ព័ត៌មានេម្ាិត ថនាម្។ ការដធាដើ តសតិ៍រកដម្ើេជាំងឺ COVID-19
គឺម្ិនគិតនែលដនាេះដទ ដហើយក៏ម្ិនស្រតវូ ការ្សតុតាង ញ្ជាក់សញ្ជាតិថ រ។

អ្នកថ េគួរទទួេយកការដធាើដតសតិ៍៖
នាយកដាឋនសុខភាពសាធារ ៈស្រកុង Philadelphia សូម្ថ នាាំឲ្យដៅទទួេយកការដធាើដតសតរិ៍ កដម្ើេជាំងឺ COVID-19 ស្រ សិនដ ើ៖
●

អ្នកបាន ៉ោេះពាេ់ដៅនឹងអ្នកថ េមានជាំងឺ COVID-19 (សូម្រង់ចរាំ ហូត េ់ 7 នែាដស្រកាយ ៉ោេះពាេ់ដ ើម្បីធានាពីភាពស្រតឹម្ស្រតូវននដតសតដិ៍ នេះ) ឬ

●

អ្នកមានដរាគសញ្ជាននជាំងឺ COVID-19 ថ េរួម្មាន៖
○

ការកាក

○

ែ ់ ដងហើម្ ឬ

○

ដរាគសញ្ជាពីរកនុងចាំដណាម្ដរាគសញ្ជាទាំងដនេះ៖ ស្រគុនដៅត ស្រគុនរង្ករ ឈឺសាច់ ុាំ ឈឺ ាំពង់ក បាត់ ង់អារម្ម ៍ ឹងរសជាតិ ឬ កលិននាដពេែមីៗដនេះ

ការដធាដើ តសតិ៍អាចចត់ទុកថាជាអាទិភាពដៅកថនលងជាក់ល្ងក់ម្ួយចាំនួន សស្រមា ់អ្នកមានដរាគសញ្ជាខាងដេើថ េ៖
●

ដៅសស្រមាកដៅម្នទីដពទយ

●
●

មានជំងឺររំ ៉ៃ
សាន ក់ដៅ ឬ ដធាើការដៅកថនលងថ េមានម្នុសេកកកុញ ថ េរួម្មានម្នទីថែទាំជនចស់ជរា ម្នទថី ែទាំសុខភាពសលូវចិតត ទីសានក់អាស្រសយ័ សស្រមា ់អ្នកគ្នមនសទេះសថម្បង និង ពនធនាគ្នរ។

●

ជា ុគគេិកសុខា្ិបាេ ុគគេិកសុវតាិភាពសាធារ ៈ ឬ គុ គេិកថសនកសាំខាន់ដសេងដទៀត ( ូចជានគរបាេ អ្គគី្័យ

●

ជាអ្នក ៉ោេះពាេ់ជិតសនិទធនឹងករ ីថ េបាន ឹង ឬ ទក់ទងនឹង តុ ាំករ ីថ េបាន ឹង។

EMS

ស្រ ព័នធ ឹកជញ្ាូនសាធារ ៈ ហាងដស្រគឿងដទស និង ឳសែសាា ន) ។

និដយាជកម្ិនគួរទម្ទរ្សតុតាង ញ្ជាក់ពដី តសតិ៍អ្វិជមាា នពីនិដយាជិតដ ើម្បីអាចឲ្យពួកដគអាចវិេស្រតេ ់ម្កដធាើការវិញដនាេះដទ។ សទុយដៅវិញ
សូម្អ្នុវតតតាម្ការថ នាាំសស្រមា ់រយៈដពេយូរ ៉ោុនណាថ េនិដយាជិតថ េមានជាំងឺគរួ ដៅដាច់ដដាយថឡកដៅសទេះ។
សស្រមា ់ព័តមា៌ ន ថនាម្សតីពកាី រដធាដើ តសតដិ៍ នេះ សូម្ដៅទូរស័ពទដៅកាន់អ្នកសតេ់ដសវាថែទាំសុខភាពរ ស់អ្នក ឬ ចូេដម្ើេថសនក FAQ រ ស់ដយើងសតីពីការទទួេបានការដធាើដតសតិ៍ដៅស្រកុង Philadelphia

(getting tested in Philadelphia) ។ អ្នកក៏អាចដៅទូរស័ពដទ ៅកាន់ថខេទូរស័ពទពដិ សសសតីពីជាំងឺ COVID-19 ថ េ ដស្រម្ើដល្ងកអ្នក 24 ដមា៉ោងជាដរៀងរាេ់នែាតាម្ដេខ
800-722-7112 ដ ើម្បីនិយាយជាម្ួយនឹងអ្នកជាំនាញសុខា្ិបាេ ឬ ដាក់ជូនសាំ ួ រដៅកាន់នាយកដាឋនសុខភាពសាធារ ៈស្រកុង Philadelphia តាម្រយៈដគហទាំព័ររ ស់ដយើង។

ថសាងយេ់ថាដតើអ្នកមានេកខ ៈសម្បតតិស្រគ ់ស្រគ្នន់ឬអ្ត់
កថនលងដធាើដតសតិ៍នីម្យួ ៗមានេកខខ ឌ ទម្ទរដរៀងៗខលួន ដហើយព័ត៌មានដនាេះស្រតូវបានរួម្ ញ្ចេូ សស្រមា ់ទីតាាំងនីម្យួ ៗដៅដេើថសនទីដនេះ។ គ្នមនកថនលងដធាដើ តសតណា
ិ៍ ម្ួយតស្រម្វូ ឲ្យមានការ ង់ស្របាក់ ការធានារា៉ា រ់ ង ឬ
្សតតាុ ង ញ្ជាក់ពសី ញ្ជាតិដនាេះដទ។ ៉ោុថនតកថនលងខលេះអាច៖

●

កាំ ត់ការដធាើដតសតិ៍ស្រតឹម្អ្នកថ េ ាំដពញេកខខ ឌ ជាក់ល្ងក់ម្យួ ចាំនួន

●

តស្រម្ូវឲ្យមានការណាត់ជួ

●

តស្រម្ូវឲ្យមានការថ នាាំ ញ្ាូនពីអ្នកសតេដ់ សវាថែទាំសុខភាព

●

ដសនើឲ្យអ្នកសាន ក់កនុងរែយនតរ ស់អ្នក (សស្រមា ់កថនលងដធាដើ តសតតាិ៍ ម្ការដ ើក្លងកាត់) ។

សូម្ស្របាក ថា ស្រតវូ ដៅទូរស័ពទម្កជាម្ុន ដដាយសារកថនលងភាគដស្រចើនតស្រម្វូ ឲ្យមានការណាត់ជួ ។ ដេខទូរស័ពទមានដៅដេើថសនទីដនេះ។

វិធីដស្រ ើដគហទាំព័រដនេះ
●

ថសាងរកកថនលងដធាើដតសតិ៍តាម្អាសយដាឋនដៅកនុងរបាថសាងរក

●

ចុចដេើទីតាាំងដេើថសនទីសស្រមា ់ព័តមា៌ នជាក់ល្ងក់ពីកថនលងដធាើដតសតិ៍ណាម្ួយ

●

ដស្រចេះការថសាងរករ ស់អ្នកតាម្នែាននស្រ តិ តតិការ និងថាដតើកថនលងដនាេះគឺដធាដើ តសតិ៍តាម្ការដ ើក្លងកាត់ ឬ ដ ើរ្លងកាត់។

អ្នកអាចទទួេយកការពាបាេ ដដាយម្ិនគិតពីឋានៈសញ្ជាតិរ ស់អ្នក និង សម្តាភាពរ ស់អ្នកកនុងការនិយាយភាសាអ្ង់ដគលស។ សូម្អានពីដគ្នេនដយាបាយសាា គម្ន៍រ ស់ទស្រី កុង Philadelphia
(Philadelphia’s welcoming policies) និង សិទរធិ ស់អ្នកដៅកថនលងដពទយ (your rights in medical settings) ។
ថសាងរកកថនលងដធាើដតសតិ៍រកដម្ើេជាំងឺ COVID-19 ថ េដៅថកបរអ្នក

កដនលងដែលម្ររូេទ្ទ្ួលជុំនួយ
ជាំនួយហិរញ្ាវតាិ៖ ដាក់ពាកយសុាំស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ពីរ ឋនិងសហព័នធ
ស្រកសួងដសវាកម្មម្នុសេរ ស់រ ឋ Pennsylvania ែមីៗដនេះបានរាយការ ៍ថា ការដាក់ពាកយសុាំស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ថ េដចញដដាយរ ឋ ម្ិនបានដកើនដឡើងដៅដេើកស្រម្ិតម្ុនជាំងឺរាតតាតដនេះដនាេះដទ។
សស្រមា ់ពេរ ឋថ េបានជួ ស្រ ទេះការបាត់ ង់ការង្ករ ឬ ការកាត់ស្របាក់ឈេនួ នាទ ់ពីជាំងឺ COVID-19 កម្មវធិ ីទាំងដនេះអាចសតេ់ជាំនួយថ េចាំបាច់ខាលាំងដ ើម្បី្លងកាត់ដពេេាំបាកដនេះ (these
programs can provide much-needed help to get through this difficult time.) ។
ការពិព ៌នាសដងខ ពីស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ថ េអាចទទួេបាន៖
●

កម្មវិធី SNAP៖ រហូត េ់ $650/ថខ សស្រមា ់ស្រគួសារថ េមានសមាជិក ួននាក់

●

កម្មវិធី Medicaid៖ ធានារា៉ា ់រងសុខភាពថ េមានតនម្លទ ខាលាំង ឬ ម្ិនគិតនែល

●

ជាំនួយជាសាច់ស្របាក់៖ រហូត េ់ $500/ថខ សស្រមា ស្រ់ គួសារថ េមានសមាជិក ួននាក់

●

ដសវាសាធារ ៈ៖ ស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍អ្តិ រមារហូត េ់ $800

ពេរ ឋអាចដាក់ពាកយតាម្អ្នឡាញដ ើម្បីទទួេបានស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ទាំងដនេះតាម្ការដាក់ពាកយតាម្អ្នឡាញរ ស់រ ឋកនុងដគហទាំព័រថ េមានអាសយដាឋន compass.state.pa.us ។
ស្រ សិនដ ើអ្នកស្រតូវការជាំនួយកនុងការដាក់ពាកយសុាំស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ សូម្ដៅទូរស័ពទដៅកាន់កម្មវិធី BenePhilly រ ស់ស្រកុងតាម្ដេខ 833-373-5868 ។
ដដាយអាស្រស័យដេើស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ ការសដស្រម្ចដេើសិទធិពាបាេសាធារ ៈអាចអ្នុវតតចដាំ ពាេះករ ីរ ស់អ្នក។ ដ ើម្បី ញ្ជាក់ពីេកខ ៈសម្បតតិស្រគ ់ស្រគ្នន់រ ស់អ្នក សូម្ចូេដម្ើេថសនកការការពារស្រគួសារអ្ដនាតស្រ ដវសន៍
(Protecting Immigrant Families) ដ ើម្បីដសទៀងផ្អទត់។
សស្រមា ់ព័តមា៌ ន ថនាម្សតីពស្រី បាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ និង េកខ ៈសម្បតតិស្រគ ស្រ់ គ្នន់ សូម្ចូេដម្ើេដគហទាំព័រដនេះ blog post ។

ចចុ បននភាពដសេងដទៀត
ជាំនយួ ជាសាច់ស្របាក់ នាទន់
ស្រ ជាជនហាឡា
ី ថ េដហាៀថ េកាំពុងជួ ញ្ជហខាងថសនកហិរញ្ាវតាដុ ដាយសារជាំងឺរាតតាតអាចមានសិទធិទទួេបានជាំនួយជាសាច់ស្របាក់ នាទន់ពីស្រកសួងដសវាកម្មម្នុសេននរ ឋ Pennsylvania។
កម្មវិធីជាំនួយ នាទន់គឺសស្រមា ស្រ់ កុម្ស្រគួសារថ េមានកុមារដហើយកាំពុងដធាើការនិងជួ ស្រ ទេះការបាត់ ង់ការង្ករឬស្របាក់ចាំ ូ េ។ ស្រគួសារថ េមានស្របាក់ចាំ ូ េទ ជាង 150 ភាគរយននកស្រម្ិតភាពស្រកស្រី ករ ស់សហព័នធដពាេគឺស្រ ថហេ
2700 ុល្ងលរកនុងម្ួយថខសស្រមា ស្រ់ គួសារមានសមាជិក 3 នាក់មានសិទធិទទួេបាន។ ស្រកុម្ស្រគួសារថ េមានេកខ ៈសម្បតតិស្រគ ់ស្រគ្នន់នឹងអាចទទួេបានជាំនួយថតម្តងថ េមានចាំននួ ស្រ ថហេ 400 ដៅ 1200
ុល្ងលរដដាយថសាកដេើទាំហស្រាំ គួសាររ ស់ពួកដគ។

បច្ចបុ បននភាពសោពី ច្ី បប់សពោី ី CARES សហព័នធ
● ច្បប់សោីពី CARES គឺជាកញ្ចប់ជុំនួយមួយដែលរដាា ិបាលសហព័នធបានអនម័រន្ែើមបីផ្សលោ ់ជុំនួយសន្គង្គគេះបតា ន់សម្រាប់ជុំងឺរររបរ COVID-19។ ដសវងយល់ថាន្រើអនកអាច្ទ្ទ្ួលបា
នម្របាក់ជុំនួយប៉ាតម ននិងអវដី ែលអនកម្ររេូ ន្ធន្វើ ែើមបីទ្ទ្ួលបាន។
● ម្របសិនន្បើអនកម្ររូេោរជុំនួយកនុងោរដាក់ពនធឬន្បើកគណនីធតគ្នរ សូមទ្ូរស័ពាន្ៅអនកផ្សោល់ម្របឹកាអុំពោី រពម្រងឹងអុំណាច្ដផ្សនកហិរញ្ញេរថុតាម 1-855-FIN-PHIL។
● សូមពិនិរយ ន្សវាកមមច្បប់សហគមន៍ ឬព័រា៌ នបដនថមអុំពីច្បប់ CARES - ជាពិន្សសម្របសិនន្បើអនកទ្ទ្ួលបានអរថម្របន្យាជន៍ SSI ឬ SSDI និងានកូនអាយន្ម្រោម 17 ឆ្នុំ។
អនកអាច្ទ្ទ្ួលបានម្របាក់បដនថម ៥០០ ែលាល រសម្រាប់កូនៗរបស់អនក ប៉ាដនោម្ររេូ បុំន្ពញទ្ម្រមង់ដបបបទ្ពនធបដនថម។

ជុំនយួ ដផ្សនកច្បប់សរុំ ប់ជនអន្តោម្របន្េសន៍
● ោរិយាល័យ USCIS ម្ររូេបានបិទ្ប៉ាដនោន្ៅដរែុំន្ណរើ ោរពាកយសុំ។ សូមពិនិរយ USCIS សម្រាប់ព័រ៌ានលមអិរ។
● Nationalities Service Center, HIAS-PA, និងអងគោរសហគមន៍ែូច្ Juntos ន្ៅទ្ីន្តេះន្ែើមបីជយួ ផ្សងដែរ។

ជុំនយួ សម្រាប់មបហូ អាហារ
City បាន ដងកើតកម្មវិធីថសាងរកអាហារ (http://phila.gov/food) សស្រមា ់សតេ់ព័តមា៌ នជា ៦ ភាសានិងរួម្ទាំងកម្មវិធីអាហារថ េគ្នាំស្រទដដាយ City អាហារសិសេ
អាហារចស់ជរានិងទីតាាំងខាងដស្រៅដទៀត។

ក៏មានធនធានឥតគិតនែលសស្រមា ់អ្នកមាននសទដពាេះ កាំពុង ាំដៅដដាេះកូន ការគ្នាំស្រទ េ់ទរកនិងកុមារដទើ ដចេះដ ើរដតេះតេះ កនុងអ្ាំឡុង COVID-19។

ជុំនយួ សម្រាប់លន្ុំ ៅដាាននិងដសវាន្ម្របម្រើ បាស់
● ដសវាអ្ុិនធឺ ិតនិងទូរស័ពទចេ័តតនម្លទ ។
● ការ ដ ត ញដចញនិងការរឹ អ្ូសជាម្ុនស្រតូវបានផ្អាកជា ដណាតេះអាសនន។
● កា បិទ ទឹក ហាគ ស និងអ្គគិសនី ក៏ស្រតូវបានផ្អាកសងថ រ។
● កាេ រិដចេទសុតកាំ ត់ពនធដេើអ្ចេនស្រទពយដៅរ ឋ Philadelphia ស្រតូវបានពនារ េ់នែាទី 15 ថខម្ិែនាុ ។ ចាំដពាេះព័តមា៌ នអ្ាំពីរដ ៀ ង់ស្របាក់ សូម្ទសេនា
ការដធាើ ចចុ បននភាពចាំ ូ េពនធរ ស់ស្រកសួង។

ជាំនយួ នែលឈេនួ សទេះសស្រមា អ្់ កន ជួេសទេះថ េរងការ េះ៉ោ ពាេ់ដដាយសារជាំងឺ COVID-19
ាំណាក់កាេទីពីរននជាំនួយនែលឈេនួ សទេះសស្រមា ់អ្នកជួេសទេះថ េរងការ ៉ោេះពាេ់ដដាយសារជាំងឺ COVID-19 នឹងមាននាដពេឆ្ ់ៗដនេះដហើយ។ PHDC នឹងច ់ដសតើម្ទទួេយកពាកយដសនសើ ុាំដៅនែាទី06 ថខកកកដា
ដៅដេើដគហទាំពរ័ PHLRentAssist.org ។

ជាំនយួ ស្របាក់កម្ចទី ញិ សទេះសស្រមា មា់ ច ស់សេះទ ថ េរងការ េះ៉ោ ពាេ់ដដាយជាំងឺ COVID-19
ទីភានក់ង្ករហិរញ្ាវតាុទិញសទេះរ ឋ Pennsylvania (PHFA) នឹងច ់ដសតើម្ទទួេយកពាកយដសនើសថុាំ េបាន ាំដពញរួចដហើយសស្រមា ់ជាំនួយស្របាក់កម្ចីទិញសទេះដៅនែាទី06 ថខកកកដាដៅដេើ ដគហទាំព័ររ ស់ពកួ ដគ ។

អរថម្របន្យាជន៍សាធារណៈ
● ោរទ្ទ្ួលបានោរពាបាលន្េជជសាម្រសសត ម្រាប់ COVID-19 មិនរប់បញ្ចូលោរកុំណរ់ថ្ងន្ល សវាសាធារណៈន្ទ្។ សម្រាប់ព័រ៌ានបដនថម សូមទ្សសតUSCIS ឬន្ៅទ្ូរសពាន្សវាកមមច្បប់សហគមន៍
តាមន្លខ្ 215-981-3700។
● អរថម្របន្យាជន៍ថ្នភាពអរ់ោរង្គរន្ធវើមិនម្ររូេបានរប់បញ្ចូលកនុងោរគិរថ្ងន្ល សវាសាធារណៈន្ទ្ ន្យាងន្ៅតាម USCIS។ សូមពិនិរយ ការិយាេ័យសាំ ងននភាពអ្ត់ការង្ករដធាើដៅ Pennsylvania
សម្រាប់បច្ចុបបននភាពអរថម្របន្យាជន៍អាច្ម្ររេូ បានពម្រងីក។ សូមទក់ទ្ង ជុំនួយដផ្សនកច្បប់ ីឡាែិលភា ជាមួយនឹងសុំណួរជាន្ម្រច្ើនន្ទ្ៀរ។
● BenePhilly អាច្ជួយអនកដាក់ពាកយសុំអរថម្របន្យាជន៍ន្ផ្សសងៗគ្នន។ សូមន្ៅទ្ូរសពា 844-848-4376។
● PCCY អាច្ជួយអនកឱ្យទ្ទ្ួលបានោរធាតរ៉ាប់រងសខ្ភាពសម្រាប់កូនអនកនិងអនក។ ទ្ូរសពាន្លខ្ 215-563-5848, ន្លខ្បនោ 17 សម្រាប់ជុំនួយជាភាសារបស់អនក។
● សិទធិទទួេបានជាំនួយថសនកដវជាសាស្រសត នាទន់ស្រតូវបានពស្រងីកដ ើម្បីដដាេះស្រសាយដេើ COVID-19។ សូម្ទក់ទងដសវាកម្មចា ់សហគម្ន៍សស្រមា ់ព័ត៌មានអ្ាំពរី ដ ៀ ដាក់ពាកយសុ។ាំ

សិទ្រធិ បស់អកន ន្ៅកដនលងន្ធោវើ រ
● PHILADELPHIA បានពម្រងីកបទ្បបញ្ញរសោិ ោីពីោរឈប់សម្រាកឈឺរបស់ខ្លួនថ្នកនុងរន្បៀប COVID-19។
និន្យាជិកដែលានប័ណណធាតរ៉ាប់រងអាច្ន្ម្របើោរឈប់សម្រាកឈឺរបស់ពួកន្គសម្រាប់បញ្ហហដែលទក់ទ្ងនឹង COVID-19 និងោរដងទុំបង្គារន្ដាយគ្នមនោរ ័យខាលច្ថ្នោរសងសឹក។
● ច្បប់ោរង្គរសបាោហ៍ោរង្គរយរោិធម៌ន្ៅទ្ីម្រកុងPHILADELPHIA ច្ូលជាធរាន។ សូមន្មើលដផ្សនកខ្លេះថ្នច្បប់ដែលម្ររូេអនេរោកនុងន្ពលានជុំងឺរររបរ។
● សស្រមា ់ព័តមា៌ ន ថនាម្សតីពសី ិទធិរ ស់អ្នកដៅកថនលងដធាើការ សូម្ទសេនាសាំ ួ រចដម្លយើ ពីដសវាកម្មចា ់សហគម្ន៍។

ជុំនយួ សម្រាប់អាជីេកមមរបស់អកន
● ច្បប់ CARES សហព័នធផ្សោល់ោរគ្នុំម្រទ្ែល់អាជីេកមមខានររូច្។ សូមន្មលើ ន្រើវាានន័យយា៉ា ងែូច្ន្មោច្សម្រាប់អាជីេកមមរបស់អនក ឬទ្សសត ភាពជាថ្ែគូជារិសម្រាប់ជនជារិអាន្មរិកងមី សម្រាប់ទ្ិែាភាពទ្ូន្ៅ។
● Philly VIP អាច្ជួយមិនរកម្របាក់ច្ុំន្ណញនិងអាជីេកមមខានររូច្ទ្ទ្ួលបានជុំនយួ ដផ្សនកច្បប់។ ច្េះន្្មេះសម្រាប់ ពិន្ម្រគ្នេះន្យាបល់និមមិរឥរគិរថ្ងល។
● ស្រកសួងអាជាា ័ ណ និងអ្ធិការកិចចបានដចញនូវេកខខ ឌ តស្រម្វូ ការែមីសស្រមា ់គដស្រមាងសាងសង់ដស្រកាម្ COVID-19។ សូម្ដម្ើេដៅ ទីដនេះ សស្រមា ់ព័ត៌មាន ថនាម្។
● ស្រកសួងពា ិជាកម្មបានដចញ ដសចកតថី នាាំសតីពវី ិធីការពារអាជីវកម្មរ ស់អ្នកកនុងកាំឡុងដពេ ិទ ដណាតេះអាសនន។

ជុំនយួ សម្រាប់សខ្ភាពផ្សលេូ ច្ិរោ ោរន្ញៀននិងពិោរភាពខាងបញ្ហញ
● ទ្ីម្រកុង Philadelphia ផ្សោល់ជូន សខ្ភាពផ្សលេូ ច្ិរោ ោរន្ញៀន និងន្សវាពិោរភាពខាងបញ្ហញ។
● ច្ុំន្ពាេះន្សវាសខ្ភាពផ្សលូេច្ិរោនិងោរន្ញៀន សូមទ្ូរសពាន្ៅសខ្ភាពឥរិយាបទ្សហគមន៍ 24/7 ទ្ូរសពា័បតា ន់តាម 888-545-2600។
● ច្ុំន្ពាេះេិបរោសិ ខ្ភាពផ្សលេូ ច្ិរោ សូមទ្ូរសពាន្ៅដខ្សទ្ូរសពាបតា ន់ 24/7 តាម 215-685-6440។
● សម្រាប់បគគលដែលម្ររូេោរជុំនួយពីោរពាបាលអាន្ ៀនភាលមៗ សូមទក់ទ្ង NET Access Point តាម 844-533-8200 ឬ 215-408-4987។
● សម្រាប់ន្សវាពិោរភាពខាងបញ្ហញ សូមទ្ូរសពាមកដផ្សនកន្សវាសខ្ភាពនិងពិោរភាពខាងបញ្ហញតាម 215-685-5900។
● ានធនធានន្ែើមបីន្លើកកមពស់ោរន្ម្របម្រើ បាស់សារធារដែលានសេរថិភាពកនុងកុំ ុងន្ពល COVID-19។

ជុំនយួ សម្រាប់អន្ុំ ពហើ ងិ ាកនងុ ម្រគសា
ួ រ
● ោរោរពារពីោររំន្លា បុំពាននិងអុំន្ពើហិងាកនុងម្រគួសារ គឺអាច្រកបានកនុងអុំ ុងន្ពល COVID-19។
● ោររយោរណ៍អុំពីោររំន្លា បុំពានឬោរន្ធវសម្របដហសរបស់ការសងស័យ អុំ ុងន្ពល COVID-19។
● បណាោញទ្ូរសពាម្របឆ្ុំងអុំន្ពើហឹងាកនុងម្រគួសារន្ៅទ្ីម្រកុងហវឡា
ី ដែលហវយ៉ាន្បើក 24/7 តាម 866-723-3014។
● ម្របសិនន្បើអនកច្ង់បានោរោរពារដផ្សនកច្បប់ អនកអាច្ដសវងរកជុំនួយន្ៅអងគភាពឯកសារបតា ន់ន្ៅមជឈមណឌ លយរោិធម៌ម្រពហមទ្ណឌ បនាប់ B-03 1301 Filbert St.,
PHILADELPHIA, PA 19107។
● សូមទ្ូរសពាន្ៅមជឈមណឌ លច្បប់ម្របឆ្ុំងនឹងោររំន្លា បុំពានផ្សលេូ ន្ ទ្ន្ៅន្លខ្ 215-686-7082 ន្ដាយានន្លខ្សេរថិភាពសម្រាប់អនករសូមរិន្ែើមបីទ្ទ្ួលោរន្ៅរបស់អនកមកេិញ។

● Nationalities Service Center ានធនធានដផ្សនោរសេរថិភាពដខ្សទ្ូរសពានិងជុំនយួ ដផ្សនកច្បប់ជាន្ម្រច្ើនភាសា។
● ស្តសតីដរៀ ចាំស្រ ឆ្ាំងនឹងការរំដល្ង្ដសពសនាវៈ (WOAR) ានដខ្សហរឡាញ 24/7 តាម 215-985-3333 សម្រាប់ោរោរម្របម្រពឹរោមិនសមរមយខាងន្ ទ្ ោរបន្បៀរន្បៀនផ្សលេូ ន្ ទ្
និងោរយាយីផ្សេលូ ន្ ទ្។ ទ្ូរសពា 215-985-3315 សម្រាប់ព័រ៌ានបដនថមអុំពីន្សវា WOAR ។

ោររយោរណ៍ឧម្រកែិ កា មមច្ន្ុំ ពាេះោរសអបន្់ ខ្មពើ និងោរលុំន្អៀនន្ដាយថ្ច្ែនយ
● COVID-19 ជេះឥទ្ធិពលន្លន្ើ យើងម្រគប់គ្នន។ ឧម្រកិែាកមមសអប់ន្ខ្ពើមដផ្សអកន្លើជារិពនធុនិងោរ ័យខាលច្ថ្នន្មន្រគ្លងគឺខ្សច្បប់។
● ទ្ុំតក់ទ្ុំនង គណៈកមមោរ Philadelphia សោីពីទ្ុំតក់ទ្ុំនងមនសស តាម pchr@phila.gov ឬ 215-686-4670
ន្ែើមបីរយោរណ៍ពីឧបបរោន្ិ ហរថ្នោរសអប់និងភាពលុំន្អៀង។
● ធនធាន ថនាម្ពីគ ៈកម្មការទាំនាក់ទាំនងម្នុសេរ ឋ Pennsylvania សតីពីឧស្រកិ ឋកម្មសា ់ទទូ ាំងរ ឋ។

ធនធានទ្ូទងុំ រែា
● ន្គហទ្ុំព័រ រ P
ឋ ennsylvania ាន ចចុ បននភាពអុំពី COVID-19 បដនថមន្ទ្ៀរ។ សូមពិនរិ យន្ៅទ្ីន្នេះផ្សងដែរសម្រាប់
ោរដណតុំសោីពីអរថម្របន្យាជន៍ថ្នោរន្បាេះន្ឆ្នរនិងអរថម្របន្យាជន៍ភាពគ្នមនោរង្គរន្ធវើ។
●

សម្ព័នធភាពអ្ដនាតស្រ ដវសន៍ននរ ឋPennsylvania ានមគគុន្ទ្សក៍សម្រាប់ធនធានដែលទក់ទ្ងន្ៅនឹង COVID-19 ន្ៅកនុង Pennsylvania ។

