
 

 

ធនធាន COVID-19 សម្រាបជ់នអន្តោ ម្របន្េសន៍ ជនន្ ៀសខ្លនួនងិអនកស ុំសទិ្ធមិ្រជកន្ោន 
 

ទ្ុំពរ័ន្នេះម្ររេូបានន្ធវើបច្ចបុបននភាពជាមយួនងឹពរ័ា៌នតាមដែលវាអាច្ាន។  សមូពនិរិយន្មើលន្ ើងេញិឱ្យបានញកឹញាប។់ 

 

ខាងន្ម្រោមន្នេះជាបញ្ជីធនធានសម្រាប់ជនអន្តោ ម្របន្េសន៍ ជនន្ ៀសខ្លួន អនកស ុំសិទ្ធិម្រជកន្ោន និងអងគោរដែលកុំព ងបន្ម្រមើសហគមន៍ទុំងន្នេះន្ៅទី្ម្រកុង PHILADELPHIA។ 

បានន្ធវើបច្ចុបបននភាពច្ ងន្ម្រោយន្ៅថ្ងៃទី្01 ដខ្កកកដា ឆ្ន ាំ2020 ។  

 

ដ ើម្បីនិយាយដៅកាន់អ្នកជាំនាញខាងថែទាំសុខភាពអ្ាំពីជាំងឺ COVID-19 សូម្ដៅទូរស័ពទដៅកាន់ដេខ 1-800-722-7112 សូមច្ ច្ 3-1-1 ដ ើមានសុំណួរអុំពីន្សវាកមមម្រកុង ឬសូម

ចូេទ្សសត www.phila.gov/covid-19 សម្រាប់ព័ត៌មានែមចី្ ងន្ម្រោយ។ 

 

សថិរកនុងន្ពលមិនម្របាកែម្របជាន្នេះ ម្ររូេម្របាកែថាព័រ៌ានទុំងអស់សោីពី COVID-19 គឺមកពីម្រប ពដែលអាច្ទ្ កច្ិរោបាន។ 

 

ព័រ៌ានទ្ូន្ៅ 

ពត័មានមានជាភាសាដសេង 

● ព័រ៌ានសុំខាន់ៗម្ររេូបានបកដម្របជាន្ទ្ៀងទរ់ន្ៅជាភាសាន្អសប៉ា ញ ច្ិន ន្េៀរណាម រ សសុី និងបារុំង។ 

● ច្ ច្ន្ៅទ្នី្នេះ សម្រាបន់្ម្រជើសន្រើសព័រ៌ានជាភាសាែថ្ទ្ន្ទ្ៀរ រួមានអារ៉ា ប ់ថ្ហទ្នី្ម្រកអូ សាវ ហីលី ដខ្មរ ឥណឌូ ន្នស ី និងកូន្រ៉ា។ 

● ព័រ៌ានមកពីអងគោរសហគមន៍អាច្ឬមិនម្ររេូបានបកដម្របជាភាសាបដនថមន្ ើយ។ 

ជម្រាបជនូពរ័ា៌នតាមន្ម្រោយ 

បច្ចុបបននភាពទី្ម្រកុង 

● សម្រាប់ព័រ៌ានទ្ូន្ៅ សូមទ្សសត www.phila.gov/covid-19។ ធនធានបកដម្របដែលាន។ 

● សម្រាប់បច្ចុបបននភាពម្របចុំថ្ងៃសោីពោីរន្្លើយរបនឹង COVID-19 របស់ទី្ម្រកុង សូមន្មើលសននសិីទសារព័ត៌មានតាម្វីដ អូ្។ ានោរន្បើកផ្សាយផ្ទា លជ់ាសាធារណៈតាម្៖ 

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


○ Twitter ម្រកសួងស ខា បិាលសាធារណៈ(@PHLPublicHealth) និងគណន ីFacebook ។ 

○ Phila.gov/PHLgovTV។ 

○ ប៉ា សោិ៍ Comcast 64 និង 1164។ 

○ ប៉ា សោិ៍ Verizon 40 នងិ 41។ 

● សម្រាបោ់រដាស់ន្រឿនសម្រាប់ោរន្ផ្សញើន្ៅទ្រូសពារបស់អនក សូមវាយអកសរ COVIDPHL ន្ៅោនដ់េខ 888-777។ 

● សម្រាបស់ុំណួរទក់ទ្ងនឹងស ខ្ភាព សូមទ្ូរសពា 1-800-722-7112។ 

● សម្រាប់សុំណួរអុំពីន្សវាកមមម្រកុង សូមទ្ូរសពា 311។ ោរបកដម្របផ្ទា លា់រ់គឺមានស្រសា  ់សូម្រង់ចាំសស្រមា ស់្រ តិ តតិកដ ើម្បីដសនើភាសារ ស់អ្នក។ 

បច្ចុបបននភាពសាលាម្រសុកPHILADELPHIA 

● សូមពិនិរយេ ិបសាយង ៍សាលាម្រសុកPHILADELPHIA សម្រាប់ោរន្ធវើបច្ចុបបននភាព។ ធនធានពហ ភាសា ដែលាន។ 

● សាលាន្រៀននឹងន្ៅដរបិទ្ទវ រសម្រាបរ់យៈន្ពលន្ពញមួយឆ្ន ុំសកិាប៉ា ដនោោរន្រៀនសូម្ររនឹងន្ៅដរបនោ។ សិសសអាច្ខ្ច ីChromebook សម្រាប់ោរសិកាពីច្ាៃ យ. 

● សិសសកអ៏ាច្ទ្ទួ្លបាន អាហារន្ដាយឥរគិរថ្ងល និងមគគុន្ទ្សក៍ន្រៀនសូម្ររ។ 

● ម្រកុមម្រគួសារដែលានសុំណួរទូ្ន្ៅឬម្ររូេោរជុំនួយជាមួយមគគន្ទ្សក៍ន្រៀនសមូ្ររ អាច្ទ្រូសពាមកសាលាន្រៀនម្រសុកPHILADELPHIA តាមន្លខ្ 215-400-5300 ។ 

ជុំនួយានជាភាសាន្ផ្សសងន្ទ្ៀរ។ ដេខហ៊តឡាញព័ត៌មានស្រសកុមានច ់ពីដមា៉ោ ង 9:30 ស្រពឹក - 2:30 រដសៀេ។  

 ចចុ បននភាពពី SEPTA  

ស្រគ ់អ្នក ាំដ ើរ SEPTA  ទាំងអ្ស់ស្រតវូបានតស្រម្ូវឲ្យពាក់មា៉ោ ស់ឬរបាាំងម្ុខ។ កាេវភិាគដសវាកម្មតាម្ធម្មតាកាំពុង ាំដ ើរការដហើយ  ៉ោុថនត រែដ្លើង Cynwyd និង រែដ្លើង Chestnut Hill 

West ស្រតូវបានផ្អា ក់ ាំដ ើរការ។ ទា រទី12 និង Filbert ដៅសាា នីយ៍ Jefferson និង ទា រទី16 និង JFK ដៅសាា នីយ៍ Suburban Station 

នឹងដ ើក ាំដ ើរការដៅអ្ាំឡុងដពេននដមា៉ោ ង ូចតដៅដនេះ៖ ពដីមា៉ោ ង 6:30 ស្រពឹក  េ ់ដមា៉ោ ង 9:30 ស្រពឹក នងិ ពីដមា៉ោ ង 3:30 រដសៀេ  េ់ដមា៉ោ ង 6:30 ល្ងា ច។ ដៅអ្ាំឡុងដមា៉ោ ង នទ 
ទា រទាំងដនេះនឹងស្រតវូបានចកដ់សារ។ 

ជាំដរឿនឆ្ន ាំ 2020 

ការដរី ដឡើងវិញដស្រកាយជាំងឺ COVID-19 រ សទី់ស្រកុង Philadelphia អាស្រស័យដេើការរា ់ជាំដរឿនដពញដេញនិងស្រតឹម្ស្រតវូកនុងឆ្ន ាំ 2020 ។ ស្រ សិនដ ើអ្នកមិ្នបានដ្លើយត ដៅនឹងជាំដរឿនដនេះដៅដឡើយដទ 

សូម្ចាំណាយដពេពី 5 – 10 នាទដីៅនែាដនេះដ ើម្បីដធាើវាតាម្អ្នឡាញ។  

 

សស្រមា ់ជនអ្ដនាត ស្រ ដវសន៍ និង ម្ិតត្កតិរ ស់ជនអ្ដនាត ស្រ ដវសន៍ កម្មវិធី Philly Counts 2020 កាំពុង នតរំេឹកស្រ ជាជនទដូៅពីសារៈសាំខាន់ននជាំដរឿនឆ្ន ាំ 2020  និង ដេើកទឹកចិតតឲ្យស្រ ជាពេរ ឋ 

Philadelphia ចូេរួម្។ សូម្ជួយឲ្យពួកដគជូន ាំ ឹង េ់សាធារ ៈជន ដដាយដស្រ ើស្រ ព័នធសេពាសាយសងគម្រ ស់អ្នក ដ ើម្បីរេំឹក ណាត ញរ ស់អ្នកថា ស្រគ ់គ្នន អាចចូេរមួ្ដៅកនុងជាំដរឿនឆ្ន ាំ 2020 បាន។ 
ស្រគ ់គ្នន សុទធថតមានសារៈសាំខាន់ ដដាយម្ិនគិត េដ់ ើម្កាំដ ើតរ ស់ពួកដគ ឬ ថាដតើពួកដគបានដៅកនុងស្រ ដទសដនេះយូរ ៉ោុនណាម្កដហើយដនាេះដទ។ 

 

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
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/


សូម្ពិនិតយដម្ើេឈុតឧ ករ ៍ស្រ ព័នធសេពាសាយសងគម្ social media toolkit ដ ើម្បគី្នាំស្រទកម្មវធីិ Philly Counts ដដាយសេពាសាយពីជាំដរឿនឆ្ន ាំ 2020 ។ 

 

សូម្ចូេម ើល  ជ្ឈ ណ្ឌ លព័ត៌មានស្ត ីពីវរុីស្កូរ ណូា រ សស់ង្កក ត់សាល្ងកនុងស្រកុង Philadelphia ដ ើម្បីទទួេបានព័ត៌មានែមី ាំសុត។ 

 

 

េិធីរកាស េរថភិាព 
 ទ ញ្ជា តស្រម្វូឲ្យពាកម់ា៉ោ សត់ាម្ចា ក់ាំ ត់ 

ដៅនែាសុស្រក នែាទី26 ថខមិ្ែុនា ដល្ងកអ្្ិបាេស្រកុង Kenney បានចុេះហតាដេខាដេើ ទ ញ្ជា តស្រម្ូវឲ្យពាកម់ា៉ោ ស់តាម្ចា ់កាំ ត់ ថ េតស្រម្វូឲ្យពាកម់ា៉ោ ស់ដៅស្រគ ់កថនលងកនុងអ្គ្នរ និង ដស្រៅអ្គ្នរ 

ស្រ សិនដ ើមានគមាល តតិចជាង 6 ហា៊៊ីតរវាងម្នុសេថ េម្កពីស្រគួសារដសេងគ្នន ។ នឹងស្រគ្នន់ថតមានការដេើកថេងមានកាំ ត់មួ្យចាំនួន ៉ោុដណាណ េះ ថ េរួម្មានការដេើកថេងដេើកមុារដៅដស្រកាម្អាយុ 8 ឆ្ន ាំ ជាដ ើម្។ 
 ទ ញ្ជា ដនេះនឹងមិ្នស្រតូវបានច ់ឲ្យអ្នុវតតតាម្ដដាយនគរបាេដនាេះដទ។ ដគ្នេដៅគឺដ ើម្បី ញ្ាូនសារចាស់ម្ួយថ េថា ការដស្រ ើស្របាស់មា៉ោ ស់ម្ិនអាចនិងម្ិនគួរជាជដស្រម្ើសដឡើយ ខ ៈដពេថ េករ ី នតដកើនដឡើងទទូាំងស្រ ដទសដនាេះ។ 

ដតើ ាំណាកក់ាេន តងមាននយ័ ូចដម្តចសស្រមា ស់្រកងុ Philadelphia 

Philadelphia កាំពុងសាិតដៅកនុងសលូវចូេដៅកាន់ ាំណាក់កាេន តងថ េមានការដាក់កស្រមិ្តនិងថកថស្រ ននការដ ើកដឡើងវញិដៅនែាសសុ្រក ទី03 ថខកកកដា។ 

មិ្នថម្នស្រគ ់សកម្មភាពទាំងអ្ស់អាចច ់ដសតើម្ដឡើងវិញបានភាល ម្ៗដនាេះដទ។ Philadelphia នឹងដៅថតមានការដាក់កស្រម្ិតដេើសកម្មភាពខលេះថ េស្រតវូបានអ្នុញ្ជា តដដាយរ ឋ Pennsylvania 

ដហើយដយើងនឹងមានការថ នាាំកានថ់តរឹងរឹងសស្រមា ់សកម្មភាពខលេះថ េដទើ ថតច ់ដសតើម្ដឡើងវញិែមីៗដនេះ។  ូចថ េ ដវជា  ឌ ិត Tom សនងការសុខភាពសាធារ ៈស្រកុង Philadelphia បាននិយាយថា 

“ដយើអាចហតដ់នឿយនឹងជាំងឺរាតតាតដនេះ  ៉ោុថនតវីរសុដនេះមិ្នដនឿយហត់នឹងដយើងដនាេះដទ”។ 

ជាំងឺ COVID-19 ម្ិនទន់បាត់អ្សដ់នាេះដទ  ដូចនេះ ដយើងស្រតូវដ ើកដឡើងវិញដដាយមានការស្រ ុងស្រ យ័តន។ សូម្ចូេអាន ថនាម្ដទៀតអ្ាំពីការរីកចដស្រម្ើនរ ស់ដយើងដគហទាំព័រ ការដ ើកដឡើងវញិដដាយការស្រ ងុស្រ យត័ន ។ 

ដតើពួកដយើងបានឈានម្ក េ់ ាំណាក់កាេបានយា៉ោ ង ូចដម្តច? 

យុទធសាស្តសតរ ស់ស្រកុង Philadelphia ដៅកនងុស្រ យុទធស្រ ឆ្ាំងនឹងជាំងឺ COVID-19 ដផ្អត តដៅដេើការទ ់សាក ត់វីរសុដនេះ (ការដធាើដតសតិ៍រកដម្ើេជាំងឺដនេះ, ការតាម្ដានការ ៉ោេះពាេ់គ្នន  និង 

ការដាកឲ់្យដៅដដាយថឡក និង ការដធាើចតាត ឡីស័ក) ការរកាគមាល តសងគម្ និង ការការពារស្រ ជាជនថ េង្កយរងដស្រគ្នេះ។ 

ដទេះ ីជាដយើងបានមានការរីកចដស្រម្ើនក៏ដដាយ ចាំនួនករ ីកនុងស្រកុង Philadelphia ថេងមានការធាល ក់ចុេះដហើយ។ ដហើយករ ី នតដកើនដឡើងទទូាំងស្រ ដទសនិងទូទាំងតាំ ន់។ 

ដយើងសូម្ដ តជាា ថានឹងដធាើការដ ើកដឡើងវិញដដាយការស្រ ុងស្រ យ័តន ដស្រពាេះដដាយសារឥឡូវដនេះ វាមានន័យថាជា ាំណាកក់ាេន តងថ េមានការដាក់កស្រម្ិតដ ើម្បី នតដធាើឲ្យអ្នកស្រសុកមានសវុតាភិាព។ 

សមូ្ថសាងយេ ់ថនាម្ដទៀតព ីដតើ ាំណាកក់ាេន តងមាននយ័ ចូដម្តចសស្រមា រ់ ឋ Philadelphia 

https://docs.google.com/document/d/1cGr_cBtCkmiDgt00YLlYUsHqtjxj2rw9Qgz1JFeox0w/edit?usp=sharing
https://www.philasd.org/coronavirus/
https://www.phila.gov/guides/reopening-with-care/
https://www.phila.gov/2020-06-18-what-the-green-phase-means-for-philadelphia/


ដៅសទេះមានសុវតាិភាពជាង 

ស្រ ពេរ ឋ Philadelphia បានពស្រង្ក ថខេដកាងជាំងឺ ល្ង COVID-19 បានដដាយដជាគជ័យ ដហើយទីស្រកុងដនេះនឹងចូេកនុង ាំណាក់កាេព ៌ដេឿងរ ស់រ ឋថ េបានថកថស្រ ដៅនែាទី5 ថខមិ្ែនុា។ សទុយដៅវិញ 

ជាំងឺ្លង COVID-19 ដៅថតកាំពុងរាតតាតដៅកនងុទីស្រកុងដនេះ ដហើយការ ៉ោេះពាេគ់្នន ណាមួ្យអាច ងកហានិ្័យបាន។ 

ដឈាម េះននថសនការដនេះគឺមានដគ្នេ ាំ ង៖ អ្នកដៅថតមានសុវតាិភាពជាងដៅដពេដៅសទេះ ដៅដពេទក់ទងនឹងការដជៀសវាងការ្លងជាំងឺ COVID-19 និង  ញ្ឈ ក់ារ្លងដៅកាន់អ្នក នទ។  

ដដាយសារទីស្រកុងដនេះច ់ដសតើម្ដ ើកដឡើងវញិ ដយើងចង់ នតការវវិឌ្ឍរ សដ់យើងកនុងការដាក់កស្រម្ិតករ  ីCOVID-19 ។ វាមានន័យថាស្រតូវដ តជាា ចិតតចាំដពាេះដរឿងទាំង ីដនេះឲ្យបានស្រគ ់ដពេអ្នកដចញដស្រៅសទេះ៖ 

● ស្រតូវពាកម់ា៉ោ ស ់

● ស្រតូវរកាគមាល តពីគ្នន យា៉ោ ងដហាចណាស់ 6 ហា៊៊ីត 

● ស្រតូវល្ងងន ឲ្យបានញឹកញា  ់

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

។ 

ោរបង្គគ បឱ់្យសាន កន់្ៅផ្សាេះ 

សកមមភាពអាជីេកមមរបស់ទី្ម្រកុង Philadelphia និងសាន ក់ន្ៅផ្សាេះ រម្រមូេឱ្យានអនកម្រសុកPhiladelphia (ដែលមិនម្ររេូបានន្ធវើ ោរង្គរចុំបាច្ ់ឬែុំន្ណើរោរោរង្គរដែលអាច្ម្រទ្ម្រទ្ង់ជីេិរបានរហ័ស) 

ន្ៅផ្សាេះ។ េិធីលអបុំផ្ស រកនុងោរបង្គា រោររើករលដាល COVID-19 គមឺ្ររូេោរពារមន សសដែលានជុំងឺក ុំឱ្យទក់ទ្ងជាមួយមន សសដែលមិនាន។ ន្នេះានន័យថាមន សសម្រគប់គ្នន គួរដរាន នវាន េរោគាល រសងគម 
ន្ហើយអាជីេកមមដែលមិនចុំបាច្់ម្ររូេដរបិទ្។ សូមន្មើល ន្ៅទ្ីន្នេះ សម្រាប់បញ្ជីថ្នអាជីេកមមចុំបាច្់និងមិនចុំបាច្់។ 

អន េរោតាមោរដណតុំស ខ្ភាពសាធារណៈ 

● លាងថ្ែរបស់អនក ទ្ កច្ាៃ យ ៦ ហវីរន្ែើមបីអន េរោគាល រសងគម ពាក់ា៉ា សន្ែើមបោីរពារខ្លួនអនកនិងអនកែថ្ទ្និងន្ៅផ្សាេះន្ពលណាដែលអាច្ន្ធវើន្ៅបាន។ ព័រ៌ានលមអិរបដនថមន្ទ្ៀរ ទ្ីន្នេះ។ 

● ពាក់មា៉ោ សដ់ៅកថនលងសាធារ ៈ។ វាជាវិធីមួ្យេា ាំសុតកនុងការការពារខលួនរ ស់អ្នក និងអ្នកឯដទៀត។ សូម្អាន គនលឹេះទាំងដនេះ សស្រមា ់រដ ៀ ពាកម់ា៉ោ សរ់ ស់អ្នក។  

● រំលឹកខ្លួនអនកជាមួយមនារីស ខា ិបាល ច្ុំណ ច្ជដជករបស់អនកែឹកតុំសហគមន៍ និង ប័ណណម្របោសព័រ៌ានអុំពីភាពខ្ សគ្នន ថ្នសងគម។ 

● ោល យជាម្របធានម្រកុមន្ ល្ើយរបសហគមន៍ COVID-19. ច្ េះន្ ម្ េះ ន្ែើមបីទ្ទួ្លោរបណោុ េះបណាោ លជាមយួម្រកុម Philly Counts។ េគគសិកាានជាភាសាអង់ន្គលស ន្អសប៉ា ញ ច្ិន 
និងបារុំង។  

●  មជឈមណឌ លម្រគប់ម្រគងជុំងឺ ានធនធានន្ម្រច្ើនភាសាទី្ម្រកុងន្ផ្សសងន្ទ្ៀរបានបកដម្រប ច្ូលន្ៅកនុងភាសាដែលោនដ់រន្ម្រច្ើនែូច្ជាកូន្រ៉ា ខាដរ៉ាន ធីរិនយា អាា៉ា ហារើ  ូា និងន្នបា៉ា ល់។ 

https://www.phila.gov/2020-05-29-what-the-yellow-phase-means-for-philadelphia/
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/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


ទទេួការន្ធវើន្រសោ 

ទីស្រកុង Philadelphia បានដាក់ឲ្យដស្រ ើស្របាសស់្រ ព័នធថសាងរកកថនលងដធាើដតសតិ៍ (testing site finder) ដ ើម្បីជួយឲ្យស្រ ជាជនថសាងរកទីតាាំងដធាើដតសតិ៍រកជាំងឺ COVID-19 ។ 

ស្រ ព័នធថសាងរកដនេះមានជា 6 ភាសា ដហើយថសនទីនឹងស្រតូវបាន ចចុ បននភាពជាស្រ ចាំ ដៅដពេកថនលងដធាើដតសតិ៍ផ្អល ស់ តូរ។ កថនលងដធាើដតសតិ៍ស្រតូវបាន ាំដ ើរការដដាយអ្ងគការដសេងៗគ្នន ជាដស្រចើន ថ េរួម្មានម្នទីដពទយ គលីនិកថែទាំសុខភាព នាទ ន ់

និង ឳសែសាា ន ស្រពម្ទាំងសាល្ងស្រកុង Philadelphia ។ សូម្ចូេដៅកាន់ព័ត៌មានសស្រមា ់ទាំនាក់ទាំនងរ ស់ដគហទាំព័រនីមួ្យៗសស្រមា ់ព័ត៌មានេម្ាិត ថនាម្។ ការដធាើដតសតិ៍រកដម្ើេជាំងឺ COVID-19  

គឺមិ្នគិតនែលដនាេះដទ ដហើយក៏មិ្នស្រតវូការ្សតុតាង ញ្ជា កស់ញ្ជា តិថ រ។ 

អ្នកថ េគួរទទួេយកការដធាើដតសតិ៍៖ 

នាយកដាឋ នសុខភាពសាធារ ៈស្រកុង Philadelphia សូម្ថ នាាំឲ្យដៅទទួេយកការដធាើដតសតិ៍រកដម្ើេជាំងឺ COVID-19 ស្រ សិនដ ើ៖ 

● អ្នកបាន ៉ោេះពាេដ់ៅនឹងអ្នកថ េមានជាំងឺ COVID-19 (សូម្រង់ចាំរហូត េ់ 7 នែាដស្រកាយ ៉ោេះពាេដ់ ើម្បីធានាពីភាពស្រតឹម្ស្រតូវននដតសតិ៍ដនេះ) ឬ 

● អ្នកមានដរាគសញ្ជា ននជាំងឺ COVID-19 ថ េរួម្មាន៖ 

○ ការកាក 

○ ែ ់ ដងហើម្ ឬ 

○ ដរាគសញ្ជា ពីរកនុងចាំដណាម្ដរាគសញ្ជា ទាំងដនេះ៖ ស្រគុនដៅត  ស្រគុនរង្ករ ឈឺសាច់ ុាំ ឈឺ ាំពង់ក បាត់ ង់អារម្ម ៍ ឹងរសជាតិ ឬ កលិននាដពេែមីៗដនេះ 

ការដធាើដតសតិ៍អាចចត់ទុកថាជាអាទិភាពដៅកថនលងជាក់ល្ងក់មួ្យចាំនួន សស្រមា ់អ្នកមានដរាគសញ្ជា ខាងដេើថ េ៖ 

● ដៅសស្រមាកដៅម្នទីដពទយ 

● មានជងឺំរ រំ ៉ៃ  

● សាន ក់ដៅ ឬ ដធាើការដៅកថនលងថ េមានម្នុសេកកកញុ ថ េរួម្មានម្នទីថែទាំជនចស់ជរា ម្នទថីែទាំសុខភាពសលូវចិតត ទីសាន ក់អាស្រសយ័សស្រមា ់អ្នកគ្នម នសទេះសថម្បង និង ពនធនាគ្នរ។ 

● ជា ុគគេិកសខុា្ិបាេ  ុគគេិកសវុតាិភាពសាធារ ៈ ឬ  គុគេិកថសនកសាំខានដ់សេងដទៀត ( ូចជានគរបាេ អ្គគី្័យ EMS ស្រ ព័នធ ឹកជញ្ាូនសាធារ ៈ ហាងដស្រគឿងដទស និង ឳសែសាា ន) ។ 

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

និដយាជកមិ្នគួរទម្ទរ្សតុតាង ញ្ជា ក់ពីដតសតិ៍អ្វិជាមានពីនិដយាជិតដ ើម្បីអាចឲ្យពួកដគអាចវេិស្រតេ ់ម្កដធាើការវិញដនាេះដទ។ សទុយដៅវិញ 
សូម្អ្នុវតតតាម្ការថ នាាំសស្រមា ់រយៈដពេយូរ ៉ោុនណាថ េនដិយាជិតថ េមានជាំងឺគួរដៅដាច់ដដាយថឡកដៅសទេះ។ 

សស្រមា ់ព័ត៌មាន ថនាម្សតីពកីារដធាើដតសតិ៍ដនេះ សូម្ដៅទូរស័ពទដៅកាន់អ្នកសតេ់ដសវាថែទាំសុខភាពរ ស់អ្នក ឬ ចូេដម្ើេថសនក FAQ រ ស់ដយើងសតីពីការទទួេបានការដធាើដតសតិ៍ដៅស្រកុង Philadelphia 

(getting tested in Philadelphia) ។ អ្នកក៏អាចដៅទូរស័ពទដៅកាន់ថខេទូរស័ពទពដិសសសតីពីជាំងឺ COVID-19 ថ េ ដស្រម្ើដល្ងកអ្នក 24 ដមា៉ោ ងជាដរៀងរាេ់នែាតាម្ដេខ 

800-722-7112 ដ ើម្បីនិយាយជាម្យួនងឹអ្នកជាំនាញសុខា្បិាេ ឬ ដាក់ជូនសាំ ួរដៅកាន់នាយកដាឋ នសុខភាពសាធារ ៈស្រកុង Philadelphia តាម្រយៈដគហទាំព័ររ ស់ដយើង។ 

ថសាងយេ់ថាដតើអ្នកមានេកខ ៈសម្បតតិស្រគ ់ស្រគ្នន់ឬអ្ត ់
កថនលងដធាើដតសតិ៍នីមួ្យៗមានេកខខ ឌ ទម្ទរដរៀងៗខលួន ដហើយព័ត៌មានដនាេះស្រតូវបានរួម្ ញ្ចេូសស្រមា ់ទីតាាំងនីមួ្យៗដៅដេើថសនទីដនេះ។ គ្នម នកថនលងដធាើដតសតិ៍ណាម្យួតស្រម្វូឲ្យមានការ ងស់្របាក់ ការធានារា៉ា  រ់ង ឬ 
្សតតុាង ញ្ជា កព់សីញ្ជា តដិនាេះដទ។  ៉ោុថនតកថនលងខលេះអាច៖ 

https://www.phila.gov/covid-testing-sites/#/
https://www.phila.gov/2020-05-15-covid-19-refresher-for-seniors-and-people-with-chronic-medical-conditions/
https://www.phila.gov/programs/coronavirus-disease-2019-covid-19/guidance/faq/#getting-tested


● កាំ ត់ការដធាើដតសតិ៍ស្រតឹម្អ្នកថ េ ាំដពញេកខខ ឌ ជាក់ល្ងក់មួ្យចាំនួន 

● តស្រម្ូវឲ្យមានការណាត់ជួ  

● តស្រម្ូវឲ្យមានការថ នាាំ ញ្ាូនពីអ្នកសតេដ់សវាថែទាំសុខភាព 

● ដសនើឲ្យអ្នកសាន ក់កនុងរែយនតរ ស់អ្នក (សស្រមា ់កថនលងដធាើដតសតិ៍តាម្ការដ ើក្លងកាត់) ។ 

សូម្ស្របាក ថា ស្រតវូដៅទូរស័ពទម្កជាម្ុន ដដាយសារកថនលងភាគដស្រចើនតស្រម្វូឲ្យមានការណាត់ជួ ។ ដេខទូរស័ពទមានដៅដេើថសនទីដនេះ។ 

វិធីដស្រ ើដគហទាំព័រដនេះ 

● ថសាងរកកថនលងដធាើដតសតិ៍តាម្អាសយដាឋ នដៅកនុងរបាថសាងរក 

● ចុចដេើទីតាាំងដេើថសនទសីស្រមា ់ព័ត៌មានជាក់ល្ងក់ពីកថនលងដធាើដតសតិ៍ណាម្ួយ 

● ដស្រចេះការថសាងរករ ស់អ្នកតាម្នែាននស្រ តិ តតិការ និងថាដតើកថនលងដនាេះគឺដធាើដតសតិ៍តាម្ការដ ើក្លងកាត់ ឬ ដ ើរ្លងកាត់។ 

អ្នកអាចទទួេយកការពាបាេ ដដាយម្ិនគិតពឋីានៈសញ្ជា តរិ ស់អ្នក និង សម្តាភាពរ ស់អ្នកកនុងការនិយាយភាសាអ្ង់ដគលស។ សូម្អានពីដគ្នេនដយាបាយសាា គម្ន៍រ ស់ទីស្រកុង Philadelphia 

(Philadelphia’s welcoming policies) និង សិទធរិ ស់អ្នកដៅកថនលងដពទយ (your rights in medical settings) ។ 

 

ថសាងរកកថនលងដធាើដតសតិ៍រកដម្ើេជាំងឺ COVID-19 ថ េដៅថកបរអ្នក 

 

 

កដនលងដែលម្ររូេទ្ទ្ួលជុំនួយ 

ជាំនួយហិរញ្ាវតាិ៖ ដាក់ពាកយសុាំស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ពីរ ឋនិងសហព័នធ 

ស្រកសួងដសវាកម្មម្នុសេរ សរ់ ឋ Pennsylvania ែមីៗដនេះបានរាយការ ៍ថា ការដាក់ពាកយសុាំស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ថ េដចញដដាយរ ឋ ម្ិនបានដកើនដឡើងដៅដេើកស្រម្ិតម្នុជាំងឺរាតតាតដនេះដនាេះដទ។ 

សស្រមា ់ពេរ ឋថ េបានជួ ស្រ ទេះការបាត់ ង់ការង្ករ ឬ ការកាត់ស្របាក់ឈនេួ នាទ  ់ពីជាំងឺ COVID-19 កម្មវធីិទាំងដនេះអាចសតេ់ជាំនួយថ េចាំបាច់ខាល ាំងដ ើម្បី ល្ងកាត់ដពេេាំបាកដនេះ (these 

programs can provide much-needed help to get through this difficult time.) ។ 

ការពិព ៌នាសដងខ ពីស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ថ េអាចទទេួបាន៖  

● កម្មវិធី SNAP៖ រហូត េ់ $650/ថខ សស្រមា ់ស្រគួសារថ េមានសមាជិក ួននាក ់

● កម្មវិធី Medicaid៖ ធានារា៉ា  ់រងសុខភាពថ េមានតនម្លទ ខាល ាំង ឬ ម្ិនគិតនែល 

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://www.phila.gov/covid-testing-sites/#/
https://www.phila.gov/2020-05-23-financial-relief-apply-for-federal-and-state-benefits/
https://www.phila.gov/2020-05-23-financial-relief-apply-for-federal-and-state-benefits/


● ជាំនួយជាសាច់ស្របាក៖់ រហូត េ់ $500/ថខ សស្រមា ស់្រគួសារថ េមានសមាជិក ួននាក ់

● ដសវាសាធារ ៈ៖ ស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍អ្តិ រមារហូត េ់ $800 

ពេរ ឋអាចដាក់ពាកយតាម្អ្នឡាញដ ើម្បីទទួេបានស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ទាំងដនេះតាម្ការដាក់ពាកយតាម្អ្នឡាញរ ស់រ ឋកនុងដគហទាំព័រថ េមានអាសយដាឋ ន compass.state.pa.us ។ 

ស្រ សិនដ ើអ្នកស្រតូវការជាំនួយកនុងការដាកព់ាកយសុាំស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ សូម្ដៅទូរស័ពទដៅកាន់កម្មវិធី BenePhilly រ សស់្រកុងតាម្ដេខ 833-373-5868 ។ 

ដដាយអាស្រស័យដេើស្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ ការសដស្រម្ចដេើសិទធិពាបាេសាធារ ៈអាចអ្នុវតតចាំដពាេះករ ីរ ស់អ្នក។ ដ ើម្បី ញ្ជា ក់ពីេកខ ៈសម្បតតិស្រគ ់ស្រគ្នន់រ ស់អ្នក សូម្ចេូដម្ើេថសនកការការពារស្រគួសារអ្ដនាត ស្រ ដវសន៍ 

(Protecting Immigrant Families) ដ ើម្បដីសទៀងផ្អទ ត់។ 

សស្រមា ់ព័ត៌មាន ថនាម្សតីពសី្របាក់អ្តាស្រ ដយាជន៍ និង េកខ ៈសម្បតតិស្រគ ស់្រគ្នន់ សូម្ចូេដម្ើេដគហទាំព័រដនេះ blog post ។ 

 ចចុ បននភាពដសេងដទៀត 
ជាំនយួជាសាចស់្របាក ់នាទ ន ់

ស្រ ជាជនហាឡីាថ េដហាៀថ េកាំពុងជួ  ញ្ជហ ខាងថសនកហរិញ្ាវតាដុដាយសារជាំងឺរាតតាតអាចមានសិទធិទទួេបានជាំនួយជាសាច់ស្របាក់ នាទ ន់ពីស្រកសួងដសវាកម្មម្នុសេននរ ឋ Pennsylvania។ 

កម្មវិធីជាំនួយ នាទ ន់គឺសស្រមា ់ស្រកុម្ស្រគួសារថ េមានកុមារដហើយកាំពុងដធាើការនិងជួ ស្រ ទេះការបាត់ ង់ការង្ករឬស្របាក់ចាំ ូេ។ ស្រគួសារថ េមានស្របាក់ចាំ ូេទ ជាង 150 ភាគរយននកស្រម្ិតភាពស្រកសី្រករ សស់ហព័នធដពាេគសឺ្រ ថហេ 

2700  ុល្ងល រកនុងម្ួយថខសស្រមា ស់្រគួសារមានសមាជិក 3 នាកម់ានសិទធិទទេួបាន។ ស្រកុម្ស្រគួសារថ េមានេកខ ៈសម្បតតិស្រគ ់ស្រគ្នន់នឹងអាចទទួេបានជាំនួយថតម្តងថ េមានចាំនួនស្រ ថហេ 400 ដៅ 1200 

 ុល្ងល រដដាយថសាកដេើទាំហាំស្រគួសាររ ស់ពួកដគ។ 

បច្ចបុបននភាពសោពីចី្បបស់ោពីី CARES សហពន័ធ 

● ច្បប់សោីព ីCARES គជឺាកញ្ចប់ជុំនួយមយួដែលរដាា  ិបាលសហព័នធបានអន ម័រន្ែើមបីផ្សោល់ជុំនួយសន្គង្គគ េះបតា នស់ម្រាប់ជុំងឺរររបរ COVID-19។ ដសវងយល់ថាន្រើអនកអាច្ទ្ទ្ួលបា
នម្របាក់ជុំនួយប៉ា តម ននិងអវដីែលអនកម្ររេូន្ធវើន្ែើមបីទ្ទួ្លបាន។ 

● ម្របសិនន្បើអនកម្ររូេោរជុំនួយកនុងោរដាក់ពនធឬន្បើកគណនីធតគ្នរ សូមទ្រូស័ពាន្ៅអនកផ្សោល់ម្របឹកាអុំពោីរពម្រងឹងអុំណាច្ដផ្សនកហរិញ្ញេរថុតាម 1-855-FIN-PHIL។ 

● សូមពិនិរយ ន្សវាកមមច្បប់សហគមន ៍ឬព័រា៌នបដនថមអុំពីច្បប ់CARES - ជាពនិ្សសម្របសិនន្បើអនកទ្ទួ្លបានអរថម្របន្យាជន៍ SSI ឬ SSDI និងានកូនអាយ ន្ម្រោម 17 ឆ្ន ុំ។ 
អនកអាច្ទ្ទួ្លបានម្របាក់បដនថម ៥០០ ែ លាល រសម្រាប់កូនៗរបស់អនក ប៉ា ដនោម្ររេូបុំន្ពញទ្ម្រមង់ដបបបទ្ពនធបដនថម។ 

ជុំនយួដផ្សនកច្បបស់ុំរបជ់នអន្តោ ម្របន្េសន ៍

● ោរិយាលយ័ USCIS ម្ររូេបានបិទ្ប៉ា ដនោន្ៅដរែុំន្ណើរោរពាកយស ុំ។ សូមពិនិរយ USCIS សម្រាប់ព័រ៌ានលមអិរ។ 

● Nationalities Service Center, HIAS-PA, និងអងគោរសហគមនែ៍ូច្ Juntos ន្ៅទ្នី្តេះន្ែើមបីជយួផ្សងដែរ។ 

https://www.compass.state.pa.us/compass.web/Public/CMPHome
https://protectingimmigrantfamilies.org/immigrant-eligibility-for-public-programs-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-05-23-financial-relief-apply-for-federal-and-state-benefits/
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/


ជុំនយួសម្រាបម់ហបូអាហារ  

City បាន ដងកើតកម្មវិធីថសាងរកអាហារ (http://phila.gov/food) សស្រមា ់សតេ់ព័ត៌មានជា ៦ ភាសានិងរួម្ទាំងកម្មវិធីអាហារថ េគ្នាំស្រទដដាយ City អាហារសិសេ 
អាហារចស់ជរានិងទីតាាំងខាងដស្រៅដទៀត។ 

 

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

ជុំនយួសម្រាបល់ុំន្ៅដាា ននងិដសវាន្ម្របើម្របាស ់

● ដសវាអ្ុិនធឺ ិតនិងទូរស័ពទចេ័តតនម្លទ ។ 

● ការ ដ ត ញដចញនិងការរឹ អូ្សជាម្ុនស្រតូវបានផ្អា កជា ដណាត េះអាសនន។ 

● កា បិទ ទឹក ហាគ ស និងអ្គគិសន ីកស៏្រតូវបានផ្អា កសងថ រ។ 

● កាេ រដិចេទសុតកាំ ត់ពនធដេើអ្ចេនស្រទពយដៅរ ឋ Philadelphia ស្រតូវបានពនារ េ់នែាទី 15 ថខម្ែិនុា។ ចាំដពាេះព័ត៌មានអ្ាំពីរដ ៀ  ង់ស្របាក់ សូម្ទសេនា 
ការដធាើ ចចុ បននភាពចាំ ូេពនធរ ស់ស្រកសួង។ 

ជាំនយួនែលឈនេួសទេះសស្រមា អ់្នកជេួសទេះថ េរងការ ៉ោេះពាេដ់ដាយសារជាំងឺ COVID-19 

 ាំណាក់កាេទីពីរននជាំនួយនែលឈនេួសទេះសស្រមា ់អ្នកជួេសទេះថ េរងការ ៉ោេះពាេ់ដដាយសារជាំងឺ COVID-19 នងឹមាននាដពេឆ្ ់ៗដនេះដហើយ។ PHDC នឹងច ់ដសតើម្ទទួេយកពាកយដសនើសុាំដៅនែាទី06 ថខកកកដា 

ដៅដេើដគហទាំព័រPHLRentAssist.org ។ 

 

ជាំនយួស្របាកក់ម្ចទីញិសទេះសស្រមា ម់ាច សស់ទេះថ េរងការ ៉ោេះពាេដ់ដាយជាំងឺ COVID-19 

ទីភាន ក់ង្ករហិរញ្ាវតាុទិញសទេះរ ឋ Pennsylvania (PHFA) នឹងច ់ដសតើម្ទទួេយកពាកយដសនើសុាំថ េបាន ាំដពញរួចដហើយសស្រមា ់ជាំនួយស្របាក់កម្ចីទិញសទេះដៅនែាទី06 ថខកកកដាដៅដេើ ដគហទាំព័ររ ស់ពកួដគ ។ 

អរថម្របន្យាជនស៍ាធារណៈ 

● ោរទ្ទួ្លបានោរពាបាលន្េជជសាម្រសតសម្រាប ់COVID-19 មិនរប់បញ្ចូលោរកុំណរ់ថ្ងលន្សវាសាធារណៈន្ទ្។ សម្រាប់ព័រ៌ានបដនថម សូមទ្សសតUSCIS ឬន្ៅទ្ូរសពាន្សវាកមមច្បប់សហគមន ៍

តាមន្លខ្ 215-981-3700។ 

● អរថម្របន្យាជន៍ថ្នភាពអរោ់រង្គរន្ធវើមិនម្ររូេបានរប់បញ្ចូលកនុងោរគិរថ្ងលន្សវាសាធារណៈន្ទ្ ន្យាងន្ៅតាម USCIS។ សូមពិនិរយ ការិយាេយ័សាំ ងននភាពអ្ត់ការង្ករដធាើដៅ Pennsylvania  

សម្រាប់បច្ចុបបននភាពអរថម្របន្យាជន៍អាច្ម្ររេូបានពម្រងីក។ សូមទក់ទ្ង ជុំនួយដផ្សនកច្បប់ ីឡាែលិភា ជាមួយនឹងសុំណួរជាន្ម្រច្ើនន្ទ្ៀរ។ 

● BenePhilly អាច្ជយួអនកដាក់ពាកយស ុំអរថម្របន្យាជន៍ន្ផ្សសងៗគ្នន ។ សូមន្ៅទ្ូរសពា 844-848-4376។ 

● PCCY អាច្ជួយអនកឱ្យទ្ទួ្លបានោរធាតរ៉ា ប់រងស ខ្ភាពសម្រាប់កូនអនកនិងអនក។ ទ្ូរសពាន្លខ្ 215-563-5848, ន្លខ្បនោ 17 សម្រាប់ជុំនួយជាភាសារបស់អនក។ 

● សិទធិទទួេបានជាំនួយថសនកដវជាសាស្រសត នាទ ន់ស្រតូវបានពស្រងីកដ ើម្បីដដាេះស្រសាយដេើ COVID-19។ សូម្ទក់ទងដសវាកម្មចា ់សហគម្នស៍ស្រមា ់ព័ត៌មានអ្ាំពីរដ ៀ ដាក់ពាកយសុាំ។ 

http://phila.gov/food
https://www.phila.gov/2020-04-15-free-pregnancy-baby-and-toddler-supports-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-25-staying-connected-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-03-20-help-with-housing-during-covid-19/
https://www.phila.gov/2020-05-22-city-will-not-turn-off-water-for-non-payment-until-july-10/
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://phlrentassist.org/
https://www.phfa.org/pacares/mortgage.aspx
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.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/


សទិ្ធរិបសអ់នកន្ៅកដនលងន្ធវើោរ 

● PHILADELPHIA បានពម្រងីកបទ្បបញ្ញរោសិោីពីោរឈបស់ម្រាកឈឺរបស់ខ្លួនថ្នកនុងរន្បៀប COVID-19។ 

និន្យាជិកដែលានប័ណណធាតរ៉ា ប់រងអាច្ន្ម្របើោរឈបស់ម្រាកឈឺរបស់ពួកន្គសម្រាប់បញ្ហហ ដែលទក់ទ្ងនឹង COVID-19 និងោរដងទុំបង្គា រន្ដាយគ្នម នោរ ័យខាល ច្ថ្នោរសងសឹក។ 

● ច្បប់ោរង្គរសបាោ ហ៍ោរង្គរយ រោិធម៌ន្ៅទី្ម្រកុងPHILADELPHIA ច្លូជាធរាន។ សូមន្មើលដផ្សនកខ្លេះថ្នច្បប់ដែលម្ររូេអន េរោកនុងន្ពលានជុំងឺរររបរ។ 

● សស្រមា ់ព័ត៌មាន ថនាម្សតីពសីិទធិរ ស់អ្នកដៅកថនលងដធាើការ សូម្ទសេនាសាំ ួរចដម្លើយពីដសវាកម្មចា ់សហគម្ន៍។ 

ជុំនយួសម្រាបអ់ាជេីកមមរបសអ់នក 

● ច្បប់ CARES សហព័នធផ្សោល់ោរគ្នុំម្រទ្ែល់អាជេីកមមខាន ររូច្។ សូមន្មើល ន្រើវាានន័យយា៉ា ងែូច្ន្មោច្សម្រាបអ់ាជេីកមមរបស់អនក ឬទ្សសត ភាពជាថ្ែគូជារសិម្រាប់ជនជារិអាន្មរិកងម ីសម្រាប់ទ្ិែាភាពទ្ូន្ៅ។ 

● Philly VIP អាច្ជយួមិនរកម្របាក់ច្ុំន្ណញនិងអាជីេកមមខាន ររូច្ទ្ទ្ួលបានជុំនយួដផ្សនកច្បប់។ ច្ េះន្ ម្ េះសម្រាប ់ពិន្ម្រគ្នេះន្យាបល់និមមិរឥរគិរថ្ងល។ 

● ស្រកសួងអាជាា  ័ ណនិងអ្ធិការកិចចបានដចញនវូេកខខ ឌ តស្រម្វូការែមីសស្រមា ់គដស្រមាងសាងសងដ់ស្រកាម្ COVID-19។ សូម្ដម្ើេដៅ ទដីនេះ សស្រមា ់ព័ត៌មាន ថនាម្។ 

● ស្រកសួងពា ិជាកម្មបានដចញ ដសចកតថី នាាំសតីពីវិធីការពារអាជីវកម្មរ ស់អ្នកកនុងកាំឡុងដពេ ិទ ដណាត េះអាសនន។ 

ជុំនយួសម្រាបស់ ខ្ភាពផ្សលេូច្រិោ ោរន្ញៀននងិពោិរភាពខាងបញ្ហញ  

● ទី្ម្រកុង Philadelphia ផ្សោល់ជូន ស ខ្ភាពផ្សលេូច្ិរោ ោរន្ញៀន និងន្សវាពោិរភាពខាងបញ្ហញ ។ 

● ច្ុំន្ពាេះន្សវាស ខ្ភាពផ្សលូេច្ិរោនិងោរន្ញៀន សូមទ្ូរសពាន្ៅស ខ្ភាពឥរិយាបទ្សហគមន៍ 24/7 ទ្រូសពា័បតា ន់តាម 888-545-2600។ 

● ច្ុំន្ពាេះេិបរោសិ ខ្ភាពផ្សលេូចិ្រោ សូមទ្ូរសពាន្ៅដខ្សទ្រូសពាបតា ន់ 24/7 តាម 215-685-6440។ 

● សម្រាប់ប គគលដែលម្ររូេោរជុំនួយពោីរពាបាលអាន្ ៀនភាល មៗ សូមទក់ទ្ង NET Access Point តាម 844-533-8200 ឬ 215-408-4987។ 

● សម្រាបន់្សវាពិោរភាពខាងបញ្ហញ  សូមទ្ូរសពាមកដផ្សនកន្សវាស ខ្ភាពនិងពិោរភាពខាងបញ្ហញ តាម 215-685-5900។ 

● ានធនធានន្ែើមបនី្លើកកមពស់ោរន្ម្របើម្របាស់សារធារ ដែលានស េរថិភាពកនុងកុំ ុងន្ពល COVID-19។  

ជុំនយួសម្រាបអ់ុំន្ពើហងិាកនងុម្រគសួារ 

● ោរោរពារពីោររំន្លា បុំពាននិងអុំន្ពើហិងាកនុងម្រគួសារ គឺអាច្រកបានកនុងអុំ ុងន្ពល COVID-19។ 

● ោររយោរណ៍អុំពីោររនំ្លា បុំពានឬោរន្ធវសម្របដហសរបស់ក ារសងស័យ អុំ ុងន្ពល COVID-19។  

● បណាោ ញទូ្រសពាម្របឆ្ុំងអុំន្ពើហឹងាកនុងម្រគួសារន្ៅទី្ម្រកុងហវឡីាដែលហវយ៉ា ន្បើក 24/7 តាម 866-723-3014។ 

● ម្របសិនន្បើអនកច្ង់បានោរោរពារដផ្សនកច្បប់ អនកអាច្ដសវងរកជុំនួយន្ៅអងគភាពឯកសារបតា ន់ន្ៅមជឈមណឌ លយ រោិធម៌ម្រពហមទ្ណឌ បនាប់ B-03 1301 Filbert St., 

PHILADELPHIA, PA 19107។ 

● សូមទ្ូរសពាន្ៅមជឈមណឌ លច្បប់ម្របឆ្ុំងនឹងោររនំ្លា បុំពានផ្សលេូន្ ទ្ន្ៅន្លខ្ 215-686-7082 ន្ដាយានន្លខ្ស េរថិភាពសម្រាប់អនករស ូមរិន្ែើមបីទ្ទួ្លោរន្ៅរបស់អនកមកេិញ។ 

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://partnershipfornewamericans.org/covid19resources/
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/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/


● Nationalities Service Center ានធនធានដផ្សនោរស េរថិភាពដខ្សទ្រូសពានិងជុំនួយដផ្សនកច្បប់ជាន្ម្រច្ើនភាសា។ 

● ស្តសតីដរៀ ចាំស្រ ឆ្ាំងនឹងការរដំល្ង្ដសពសនាវៈ (WOAR) ានដខ្សហរឡាញ 24/7 តាម 215-985-3333 សម្រាប់ោរោរម្របម្រពឹរោមិនសមរមយខាងន្ ទ្ ោរបន្បៀរន្បៀនផ្សលេូន្ ទ្ 

និងោរយាយីផ្សលេូន្ ទ្។ ទ្ូរសពា 215-985-3315 សម្រាប់ព័រ៌ានបដនថមអុំពីន្សវា WOAR ។ 

ោររយោរណឧ៍ម្រកែិាកមមច្ុំន្ពាេះោរសអបន់្ខ្ពើម នងិោរលុំន្អៀនន្ដាយថ្ច្ែនយ 

● COVID-19 ជេះឥទ្ធិពលន្លើន្យើងម្រគប់គ្នន ។ ឧម្រកិែាកមមសអប់ន្ខ្ពើមដផ្សអកន្លើជារិពនធុនិងោរ ័យខាល ច្ថ្នន្មន្រគ្លងគឺខ្ សច្បប់។ 

● ទ្ុំតក់ទ្ុំនង គណៈកមមោរ Philadelphia សោីពីទ្ុំតក់ទ្ុំនងមន សស តាម pchr@phila.gov ឬ 215-686-4670 

ន្ែើមបីរយោរណ៍ពីឧបបរោនិ្ហរ ថ្នោរសអប់និងភាពលុំន្អៀង។ 

● ធនធាន ថនាម្ពីគ ៈកម្មការទាំនាក់ទាំនងម្នុសេរ ឋ Pennsylvania សតីពីឧស្រកិ ឋកម្មសា ់ទទូាំងរ ឋ។ 

 

ធនធានទ្ូទុំងរែា 

● ន្គហទ្ុំព័រ រ ឋPennsylvania ាន ចចុ បននភាពអុំពី COVID-19 បដនថមន្ទ្ៀរ។ សូមពិនិរយន្ៅទ្នី្នេះផ្សងដែរសម្រាប់
ោរដណតុំសោីពីអរថម្របន្យាជន៍ថ្នោរន្បាេះន្ឆ្ន រនិងអរថម្របន្យាជន៍ភាពគ្នម នោរង្គរន្ធវើ។ 

●  សម្ព័នធភាពអ្ដនាត ស្រ ដវសនន៍នរ ឋPennsylvania ានមគគុន្ទ្សកស៍ម្រាប់ធនធានដែលទក់ទ្ងន្ៅនឹង COVID-19 ន្ៅកនុង Pennsylvania ។ 

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/humanrelations/pages/default.aspx
mailto:pchr@phila.gov
https://www.phrc.pa.gov/biasandhate/Pages/Covid-19-Guidance.aspx
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

