ធនធានសម្រាប់ឪពុកាាយដែលកកើតជំងឺCOVID-19៖មុនអ្នកឈឺសូមករៀបចំដែនការទុកមួយ
អាជ្ញាធររែឋ Maine ានវតាានកៅទី កនេះចំជួយអ្នកកបើ អ្នកមិនអាចកមើ លដែកូ នរបស់ខ្ួនបានកោយសារអ្ន
ល
កឈឺធន
ង ់ ពីជំងឺCovid-19។
កនេះជ្ញជំ ហានមួ យចំ នួនដែលអ្នកអាចកម្របើ កែើ មបីធានាបានថានឹ ងានដែនការមួ យម្រតូវបានករៀបចំ ទុកជ្ញមុ នកៅកពលអ្នកធាល ក់ ខ្ួនឈឺ
ល
៖

• កតើ អ្នកានសាច់ ញាតិ មិ តាភ័កិ ា ឬការកម្រជ្ញមដម្រជងពី សហគមន៍ ដែលានសុវតថិភាពនិ ងអាចពឹងពាក់ បានដែរឬកទ? កបើ ានសូមទាក់ ទងពួកកគកហើយសួរពួ ក
កគថាកតើ ពួកកគានឆនទៈកនុងការជួយកមើ លដែកូ នអ្នកដែរឬកទកបើ អ្នកធាលក់ ខ្ួនឈឺ
ល
។
• កតើ កូនអ្នកម្រតូវទទួ លការដែទាំកៅកនុងែទេះរបស់អ្ក
ន ឬកៅែទេះសាច់ ញាតិមិ តាភ័កិ ា ឬដែនកកម្រជ្ញមដម្រជងមកពី សហគមន៍ ? កបើ កូនអ្នកម្រតូវទ
 ទួ លការដែទាំកៅែទេះរបស់
ពួ កកគសូមករៀបចំ សកមលៀកបំពាក់ របស់របរកម្របើ ម្របាស់ផ្ទទល់ខ្ួននិ
ល
ងថានំសងកូវដែលកូ នអ្នកម្រតូវកម្របើ កនុងកពលកៅឆ្ងាងយពី ែេះ
ទ បី បួនសបាាហ៍។
• និ យាយជ្ញមួ យកូនអ្នកសាច់ ញាតិ មិ តាភ័កិ រា បស់អ្នកឬដែនកកម្រជ្ញមដម្រជងមកពី សហគមន៍ ទុកជ្ញមុ នកែើ មបីពិភាកាអ្ំ ពីបញ្ហ
ា សុខ្ភាពព័ ត៌ានរបស់ម្រគូកពទយនិ ង
ដែនការកុង
ន ការកមើ លដែទាំកូនអ្នក។
កបើ អ្នកមិនអាចរកបានអ្នកកមើ លដែទាំកែេងកទៀតកទកហើយកពលកនាេះអ្នកឈធ
ឺ ងន់មិនអាចកមើ លដែកូ នបានសូមគិ តែល់ការ ិយាល័យម្រគួសារឯករាជយ(Office of Child
and Family Services) កែើ មបីក សនើសុំជំនួយ។សូមទូរស័ពទមកកលខ្1-800-452-1999 សម្រាប់ ព័តានបដនថម។
កបើ អ្នកជ្ញសាជិ ករបស់សហគមន៍ពលរែឋែី ម្រម បចំរែឋ Maine (New Mainer Community) កៅទី កនេះពួ កកគានធនធានសម្រាប់ ជួយអ្នក។
មជឈមណ្ឌលធនធានអ្កនាាម្របកវសន៍ រែឋMaine (Immigrant Resource Center of Maine) (207)753-0061 អ្ុី ដមល៖ info@ircm.org កគហទំ ព័រវុ ិបសសត៍ ៖
www.ircofmaine.org សមព័នធសិទិ អ្
ធ កនាាម្របកវសន៍ ម្របចំរែឋMaine (Maine Immigrant Rights Coalition) 207-517-3404 អ្ុី ដមល៖ info@maineimmigrantrights.org
កគហទំ ព័រ៖ https://maineimmigrantrights.org/
កបើ អ្នកជ្ញសាជិ ករបស់សហគមន៍ជនជ្ញតិកែើ មអាកមរ ិកាំង(Native American Community) កៅទី កនេះកគានធនធានសម្រាប់ ជួយអ្នក។
សុខ្ភាពនិ ងសុខ្ុាលភាពWabanaki (Wabanaki Health and Wellness) (207)992-0411 ទំ នាក់ ទំនង៖Sharon Jordan អ្ុី ដមល៖ stomah@wabanakihw.org
កគហទំ ព័រ៖ www.wabanakihw.org/

ធនធានសម្រាប់ឪពុកាាយ/អ្នកកមើលដែទាំ

• កោលការណ្៍ដណ្នាំCDC៖ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
• គកម្រាងអ្កេរសាស្រសាCovid-19 (Covid-19 Literacy Project) ៖ https://drive.google.com/file/d/1Ciqkae9TKsmrw94NDOS5KlXFN9TSE6S1/view
• ម្រកសួងកសវាកមមសុខ្ភាពនិងកសវាកមមមនុសេ(Department of Health and Human Services), ការ ិយាល័យកសវាកមមកុារនិងម្រគួសារ(Office of Child and Family
Services) 1-877-452-1999 http://www.maine.gov/dhhs/ocfs/
• 2-1-1 Maine, Inc. (ការទទួលព
 ័ត៌ាននិងកសវាកមមបញ្ូជ នកោយមិនអ្ស់ម្របាក់)៖សូមចុចកលខ្211 ឬកលខ្1-877-463-6207 (កៅកម្រៅរែឋ) https://211maine.org/

តាងនាមឲ្យម្រកសួងកសវាកមមសខ្
ុ ភាពនិងកសវាកមមមនុសេ(MAINE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES), ការ ិយាល័យកសវាកមមកុារនិងម្រគួសារ(OFFICE OF CHILD
AND FAMILY SERVICES) កយើងខ្ំស
ូ ដែលងអ្ំណ្រគុណ្ចំកពាេះកិចកា
ច រដែនកអ្ប់រ ំដែលកំពុងែំកណ្ើរការកៅមុខ្អ្នកែល
ា ក់ សវាកមមដែទាំសខ្
ុ ភាពកាយនិ ងសុខ្ភាពចិតា ម្រពមទាំងអ្នកែល
ា ់
ុា ម
កសវាកមមដែលានវ ិជ្ញជជីវៈកែេងកទៀតរួមទាំងសាជិកសហគមន៍កនុងការចូលរួមជ្ញមួយកយើងខ្ាំក
ងការរកាបាននូ
ន
វ
កុ
ា
រនិ
ង
ម្រគួ
សា
រសុ
វ
តថ
ិ
ភា
ពនិ
ង
សុ
ខ្
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(CHILDREN
AND
ុ ុ
FAMILIES SAFE AND HEALTHY) របស់រែឋMAINE។

មុនកពលអ្នកធាលក់ខ្ួនឈឺ
ល
ម្រតូវករៀបចំដែនការទុកមួយ

នរណា?

•
•

•

កតើនរណាជ្ញអ្នកកមើលដែកូនអ្នកកនុង
ករណ្ីអ្នកធាលក់ខ្ួនឈឺ
ល
ធន
ង ់មិនអាច
កមើលដែពួកកគបាន?
កតើអ្នកានសាច់ញាតិមិតាភ័កិាឬការ
កម្រជ្ញមដម្រជងពីសហគមន៍ដែលាន
សុវតថិភាពនិងអាចពឹងពាក់បានដែរ
ឬកទ?
កបើានសូមទាក់ទងពួកកគកហើយសួរ
ពួកកគថាកតើពួកកគានឆនទៈកនុងការ
ជួយកមើលដែកូនអ្នកកនុងសាថនភាព
ដែលអ្នកធាលក់ខ្ួនឈឺ
ល
ធន
ង ់មិនអាច
កមើលដែទាំកូនបានដែរឬកទ។

ទីណា?

•
•

•

កតើកូនអ្នកម្រតូវទទួលការដែទាំកៅកនុង
ែទេះរបស់អ្នកឬកៅែទេះអ្នកដែលអាច
ជួយអ្នកបាន?
កបើកូនអ្នកម្រតូវទ
 ទួលការដែទាំកៅែទេះ
របស់ពួកកគសូមករៀបចំឥវា៉ា ន់សម្រាប់
ពួកកគកម្របើម្របាស់កនុងកពលកៅឆ្ងាងយពី
ែទេះបីបួនសបាាហ៍។
កបើម្រតូវកមើលដែកៅកនុងែេះទ របស់អ្នក
សូមពិនិតយកមើលកិចប
ច ង្កកររបស់CDC
កែើមបីកធវើឲ្យអ្នកម្រគប់ោនានសុវតថិភាព
។

កៅកពលណា?

•

•

ម្រតូវករៀបចំដែនការនាកពលកនេះ
ជ្ញមួយនឹងសាច់ញាតិមិតិាភ័កិាឬការ
កម្រជ្ញមដម្រជងពីសហគមន៍ដែលអាច
ពឹងពាក់បាន។

កបើអ្នកធាលក់ខ្ួនឈឺ
ល
គឺអ្នកបានកធវើ
ដែនការរច
ួ រាល់កហើយអាចអ្នុវតាបាន
កោយអ្នកម្រោន់ដតកៅទូរស័ពទកៅ
ម្របាប់អ្នកដែលទទួលក មើលដែកូនអ្នក
ប៉ាុកណាណេះ។

ម្រតូវកធវើែូចកមាចកបើ?

• កតើម្រតូវកធវើែូចកមាចកបើខ្ុំម
ា ិនអាចរកអ្នក
ដែលអាចទុកចិតបា
ា នសម្រាប់កមើលកូន
ខ្ាំុកនុងករណ្ីដែលខ្ាំុធាលក់ខ្ួនឈឺ
ល
ធងន់?
• សូមទាក់ទងមកកាន់ទីភានក់ង្ករណា
មួយខាងកម្រកាមកែើមបីសួរនាំពីធនធាន
ដែលានសម្រាប់អ្នក៖

មជឈមណ្ឌលធនធានអ្កនាាម្របកវសន៍ម្របចំ
រែឋMAINE (Immigrant Resource
Center of Maine) (207)753-0061
សុខ្ភាពនិងសុខ្ុាលភាពWabanaki
(Wabanaki Health and Wellness)
(207)992-0411

ការ ិយាល័យកសវាកមមកុារនិងម្រគួសារ
(Office of Child Family Services) 1800-452-1999

តាងនាមឲ្យម្រកសួងកសវាកមមសខ្
ុ ភាពនិងកសវាកមមមនុសេ(MAINE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES), ការ ិយាល័យកសវាកមមកុារនិ ងម្រគួសារ(OFFICE OF
CHILD AND FAMILY SERVICES) កយើងខ្ំស
ូ ដែលងអ្ំណ្រគុណ្ចំកពាេះកិចកា
ច រដែនកអ្ប់រ ំដែលកំពុងែំកណ្ើរការកៅមុខ្អ្នកែល
ា ក់ សវាកមមដែទាំសខ្
ុ ភាពកាយនិ ងសុខ្ភាពចិតា
ុា ម
ិជ្ញ
ម្រពមទាំងអ្នកែល
ា ក់ សវាកមមដែលានវ ជ ជីវៈកែេងកទៀតរួមទាំងសាជិកសហគមន៍កនុងការចូលរួមជ្ញមួយកយើងខ្ាំុកុងការរកាបាននូ
ន
វកុារនិងម្រគួសារសុវតថិភាពនិ ងសុខ្
ភាពល(CHILDREN AND FAMILIES SAFE AND HEALTHY) របស់រែឋMAINE។

